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بسيار  انديشمندان اسالمي نيز كتابهاي .زيادي را مي توان نام برد كه هريك آداب و رفتارهائي را تحت عناويني عرضه نموده اند
تعدادي كتابهاي اخالقي كه بر اساس پايه هاي علوم بشري تدوين يافته  صرف نظر از .اين موضوع تأليف نموده اند زيادي در

بر اساس گزينش هاي روايات تذكر دهنده به محاسن اخالق و رفتارهائي كه از يك مسلمان  هاي اخالقي كتاب اكثر، است
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وليكن هميشه بعنوان مرجعي تلقي مي گردند كه بايد مورد مراجعه مصلحان و راهنمايان قرار  ،كتب اخالقي عرضه گشته اند

روائي كه با بهره گيري  -اخالقي  بارائه ليست كت.گرفته و مطالبي از آن بصورت خطابه و يا تذكر در مجالس تذكر عرضه گردد
  . از روايات عرضه گشته اند از حوصله اين مقدمه خارج مي باشد

                                                            
ترجمه ديگر اين كتاب تحت .انتخاب گشته استتوسط آقاي مبشري  "كشف المحجه لثمرة المهجه"ترجمه كتاب  "فانوس"ها از كتاب  اين بخش -  1

 . توسط سيد محمد باقر شهيدي گلپايگاني مي باشد "برنامه سعادت"عنوان 
ئه الزم به يادآوري است بخش هاي اعتقادي اين كتاب در مباحث معرفت خداوند متعال و نبوت و امامت و تاريخ صدر اسالم جداگانه تنظيم و ارا -  2

تقديم بخشهاي اخالقي اين كتاب، علوم و كتابهاي مورد توصيه آن بزرگوار و نهي از ورود در مجادالت علم كالم به انتهاي همچنين با .شده است
  .مجموعه منتقل نموده ايم

صورت ياد آوري مي گردد كه تفكيك و تقسيم بندي قسمت اخالقي بخش هائي از اين كتاب تحت اين عناوين از طرف تنظيم كننده اين نوشتار  -  3
  گرفته است 
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موضوع و مطلبي را از اين كتب مراجع انتخاب نموده و با شيوه اي ، تذكر دهندگان به مسائل اخالقي نيز به فراخور مجلس 
از اينگونه مجالس مستمع و صاحب سخن همه راضي  .نمايند خطابي كه فنون خطابه در آن بكار گرفته ميشود آنرا عرضه مي

فطرتاً دوست دارند كه از جمله ، ها هنگام توصيف اين محاسن اخالقي جاي تعجب آن است كه همه انسان! خارج مي شوند
يا يك روز يكساعت و  مطالب اخالقي شنيده شده بيشتر از ،تعجب بيشتر آنكه .افراد آراسته به چنين فضائل اخالقي باشند

   !مهمان فكر انسان نمي باشد
و مقوله اي عملي و تربيتي است كه منشاء  بلكه است كه اخالق موضوعي تئوري و نظري نيست، اما آنچه كه قطعي است آن

چنانچه  .تداوم يك اخالق صحيح و پايدار در وجود انسان در گرو اين معرفت است .است آن معرفت خداوند متعال مبداء اوليه
درخت هاي محاسن اخالقي نيز به بار نشسته و ميوه هاي ، ن معرفت الهي از سرچشمه اي صاف و زالل نشأت گرفته باشداي

آلودگي به اخالقيات نيز  ،شيرين آن فرد و جامعه را دگرگون نموده است و هر جا كه اين سرچشمه معرفت گل آلود گرديده
   .ستسرايت نموده است و جامعه را به تباهي كشانده ا

دانشمندان و عالمان الهي كه معرفت خداوند متعال را از سرچشمه زالل و صاف كتاب و سنت اخذ نموده و با خوف و رجاء 
فرزندان و همراهان خود را نيز به اخالقي رهنمون گشته اند كه ويژگي ممتاز اين ، حاصل از آن زندگي خود را سپري نموده اند

 اخالق، حاضر و ناظر دانستن خدائي واقعي بر انديشه ها و اعمال در اين صورت مقوله .است ورع و پرهيزگاري اخالق عبوديت و
   .از طريق شرع مبين تدوين شده است و رفتار روزانه محسوب مي گردد كه دستورات و فرامين او نيز

از خداوند متعال و مواهب عدم غفلت . عبوديت و بندگي خداوند متعال را سرلوحه زندگي انسان قرار داده است ،شرع مبين
كتاب و سنت  .از جمله مقدماتي ترين وظيفه انسان شمرده شده است، معرفت و نعمات او و شكر و سپاسگزاري اين نعمات

انسان  آنچنان سهل و آسان تدوين يافته است كه شرع نيز دستورات و آداب. زود گذر بودن زندگاني دنيوي است مشحون از
گذرانده و ين مدت اندك از زندگاني دنيوي خود را با ياد خداوند متعال و عدم غفلت از او و نعمات او بتواند حتي االمكان ا

  .نمايدسپري 
افزايش  عالوه بر ،شرع عمل و التزام به اين دستورات ،چنانچه يايه هاي معرفت خداوند متعال در وجود انسان استوار گردد 

ضمن گشوده شدن دريچه  .زندگاني مسرت بخشي الهي در دنيا مي گردد موجب فراهم نمودن ،درجات معرفت در انسان
فرح و مسرّتي را فراهم مي نمايد كه كسالت بندگي مقدس مĤبانه  موجبات ،عمل به دستورات شرع ،معرفت الهي به قلب انسان

   .و خشك را از وجود انسان مي زدايد
زود گذر بودن دنيا و نعمات آن وجداناً دريافت مي  ،با اين معرفتبا معرفت خداوند متعال و هماهنگ بودن عبوديت و بندگي 

  . و بر شوق انسان به معرفت هاي پاينده و مداوم در آن جهان مي افزايد گردد
با دريافت بهره هائي از معرفت خداوند متعال و اولياء او به نمونه  ،انسانهاي الهي ضمن بهره مندي از نعمات الهي در اين دنيا 

اين گونه انسانها چنان توصيف شده اند كه اگر چه با بدن در بين مردم زندگي و با  .از نعمات آخرتي نيز آشنا مي گردندهائي 
كاّنه دربهشت و نعمات آن غرق ، وليكن روح خود را آنچنان به منبع و سرچشمه الهي متعلق مي يابند، آنان معاشرت مي نمايند

و ) ص(دستورات شرع و الهامات الهي خداوند متعال به رسول اكرم  ،لق خاطر الهيضمن اين تع، اينگونه انسانها.باشند
   .معصومين عليهم السالم را حق متين يافته و خود را با اين دستورات هماهنگ و ملتزم مي نمايند

خداوند متعال با توصيه به عبوديت و بندگي ، )ع(به خاندان عصمت و طهارت عالمان متمسك از جمله ويژگي هاي برجسته 
 باب الهامات مالئكه و كارگزاران الهي در ،با ملتزم بودن به عبوديت خداوند متعال و شرع الهي .التزام به شرع مقدس مي باشد

   .عمل به محاسن اخالق بر انسان گشوده مي گردد توفيق وو هدايت به خيرات
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آخرين ذخيره الهي حضرت حجت بن  و سنت و پيوند به از جمله عالمان بزرگ تاريخ اسالم كه به بركت تمسك به كتاب
  .مي باشد )قده(عالم رباني سيد بن طاووس  ،باب اينگونه الهامات به خيرات را بر خود گشوده است )عج(الحسن العسكري 

عالم  ينبه شرح زندگي و كتابها و تأليفات بسيار زيادي كه از ا ،الزم است جهت آشنائي كامل به شخصيت اين عالم رباني
اشاره به تذكرات و توصيه هاي اين از رهگذر  اما اكنون هدف از اين نوشتارآن است تا. بزرگوار باقي مانده است مراجعه نمود

  .ساير مباحث اخالقي اين بزرگوار نيز مالحظه گردد )عج(عالم رباني به فرزندش در مورد امام عصر 
  جوئيم از گالباز چه  بوي گل چون كه گل رفت و گلستاني نماند

و پارسائي در هر مرتبه و  "ورع "با آشنائي به نوع تذكرات اخالقي اين عالم بزرگوار به فرزندش مي توان به گستردگي معناي 
پي برد و از اين طريق مختصات اخالقي يك انسان پيوند يافته به ساحت مقدس  )ع(شأن انساني مورد توصيه امام صادق 

  . ديدآشنا گر)ع(امامان معصوم 
به فرزندش مي توان به مشخصه مهم فرا گير بودن تذكرات اخالقي ) قده(با مراجعه به ساير توصيه هاي اخالقي اين عالم رباني 

مانند فراگيري درجات مختلف تذكر به معرفت فطري به خداوند  ،اين تذكرات با درجات مختلف فراگيري .كتاب و سنت پي برد
  .امل افراد عادي تا عالمان وفقيهان بلند مرتبه و ژرف انديش گرددمتعال مي باشد كه مي تواند ش

مي رباني  برابر عالمياز وراء صد ها سال در انسان خود را ، با مطالعه توصيه هاي آن بزرگوار در كتابي كه تدوين نموده است
منقلب مي انسان را متواضع و  ،اخالقي خود خصوصياتبا  كه، تجسم مي بخشد نافذدر كالم  اخالق خود راآنگونه يابد كه 

زيرا اين خصوصيات كالم بزرگ مردي است كه طنين صداي موالي خود را از درون سرداب در سرّ  ،بايد چنين باشد آري.نمايد
  . مي شناخته است من رأي

رعايت آن امهال و  م درتذكراتي در امور مقدماتي از شكر نعمات فراوان روزمره زندگي كه اكثر مرد ،تذكرات اخالقي اين بزرگوار
شروع وتا تذكراتي بلند همتانه در عدم قبول پست قضاوت و مقام فتوي در هنگام نداشتن شايستگي هاي الزم كوتاهي دارند 

  .را شامل مي گرددبراي فقيهان عاقبت انديش 
ما را هدايت مي  ،امور جاري روزمرهعالوه بر راهگشا بودن در ، )قده( اشاره به بخش هاي مختلف اخالقي مورد تذكر اين بزرگوار

آشنا  )عج(نمايد تا با راه و روش اخالقي عالمان و وارستگان پيوند يافته به ساحت مقدس مهدوي در دوران غيبت امام عصر 
  . گرديم و با پيروي ازدستورات و توصيه هاي آنا رضايت آن امام همام را جلب نمائيم

و محاسن اخالق اشاره گردد تا با مالحظه  "ورع" موضوعو روايت در وظايف منتظران دربه ذكر د ،شايسته است كه به مناسبت 
   .آشنا گرديم "ورع"واقعي  به معناي) قده(توصيه هاي سيد بن طاووس  بخشهائي اخالقي

 إال عمال العباد من عزوجل اهللا يقبل ال بما اخبركم أال :يوم ذات قال أنه السالم عليه اهللا عبد أبي عن ،4بصير أبي عن
 من والبراءة ،لنا والوالية اهللا أمر بما واالقرار ورسوله عبده محمدا وأن ،اهللا إال الإله أن شهادة :فقال بلى :فقلت ؟ به

 اهللا يجيئ دولة لنا إن :قال ثم للقائم واالنتظار والطمأنينة ،واالجتهاد والورع ،لهم والتسليم خاصة أئمة يعني ،أعدائنا
   .شاء إذا بها
 وقام مات فان ،منتظر وهو ،االخالق ومحاسن بالورع وليعمل فلينتظر القائم أصحاب من يكون أن سرّ من :قال ثم

   .المرحومة العصابة أيتها لكم هنيئا وانتظروا وافجد ،أدركه من أجر مثل االجر من له كان بعده القائم
آيا شما را از : از ابو بصير و او از حضرت صادق عليه السالم روايت ميكند كه روزى فرمود» غيبت«نعمانى در كتاب : 5ترجمه

آن : بفرمائيد بدانيم آن چيست؟ فرمود: چيزى مطلع نگردانم كه خداوند عمل بندگانش را جز بوسيله آن؛ نميپذيرد؟ من گفتم
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ى اللَّه عليه و آله و اعتقاد بĤنچه خدا فرموده و دوستى ما و بيزارى از دشمنان ما گواهى دادن بيگانگى خدا و رسالت محمد صلّ
ما را دولتى است : آنگاه فرمود. ائمه و تسليم در برابر آنها و پارسائى و كوشش در امر دين و صبر و انتظار براى ظهور قائم ماست

  .آورد كه هر گاه خداوند بخواهد آن را مى
شتاق است كه از ياران قائم ما باشد، بايد منتظر ظهور او باشد و پرهيز كارى پيشه سازد و داراى اخالق هر كس م: سپس افزود

اگر در اين حالت بميرد و بعد از مرگ او قائم قيام نمايد، ثواب كسى دارد كه آن .نيكو باشد و بدين گونه انتظار آن روز كشد
خداوند شما را مشمول رحمت خود  يد، خوش بحال شما اى مردمى كهپس سعى كنيد و منتظر باش. حضرت را درك كرده است

 ! گردانيده است
 ،بالورع عليه أنتم ما على واستعينوا اهللا اتقوا :يقول السالم عليه جعفر أبا سمعت :قال 6مسلم بن محمد عن

 وانقطعت ،اآلخرة حد في صار لوقد الدين من فيه هو بما اغتباطا أحدكم يكون ما أشد وإن ،اهللا طاعة في واالجتهاد
 كان ممن وأمن ،بالجنة والبشرى ،اهللا من والكرامة النعيم استقبل قد أنه عرف الحد ذلك في صار فإذا عليه الدنيا
 الذي ما!  أبشروا ثم فأبشروا .هالك وأنه ،باطل على دينه خالف من وأن هوالحق عليه كان الذي أن وأيقن ،يخاف

 بيوتكم في وأنتم ،دونكم الدنيا على بعضا بعضهم ويقتل ،اهللا معاصي في يقتلون أعداءكم ترون ألستم ؟ تريدون
 خرج لوقد الفاسق أن مع ،لكم العالمات من وهو ،عدوكم من لكم نقمة بالسفياني وكفى ،عنهم عزلة في آمنين
   .… دونكم كثيرا خلقا يقتل حتى بأس منه عليكم يكن لم خروجه بعد شهرين أو شهرا لمكثتم

: از امام محمد باقرعليه السالم شنيدم ميفرمود: از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت) غيبت نعماني(در آن كتاب  :7ترجمه 
وقتى يكى از شما بسراى . پرهيزكارى پيشه سازيد، و با تقوى و كوشش در اطاعت خداوند بر اين عقيده كه داريد؛ كمك بجوئيد

كه (ترين چيزى است كه مورد غبطه و رشك ديگران  و بسته شد دين و پرهيزكارى او سختديگر شتافت و درهاى دنيا بروى ا
هاى الهى و مژده  وقتى آدم قدم بسراى ديگر گذاشت ميداند كه باستقبال نعمتها و وعده. شود واقع مى) نصيب هستند از آن بى

در دنيا بر حق بوده، و كسى كه در جهت خالف و يقين ميكند كه .رفتن به بهشت، ميرود و از كسى كه ميترسيده ايمن است
خواهيد؟  شما چه مى. مژده ميدهم، باز هم مژده ميدهم) بر اين عقيده(دين ميرفته بر طريقه باطل و گمراه است پس شما را 

يرسانند بينيد كه دشمنان شما در ارتكاب گناهان الهى كشته ميشوند و براى رسيدن بدنياى فانى يك ديگر را بقتل م آيا نمى
ايد؟ بالى سفيانى كه از دشمنان شماست  هاى خود با طيب خاطر آسوده ولى شما چنين نيستيد و از آنها دورى جسته در خانه

خروج او براى شما از عالمات ظهور است، مع الوصف آن فاسق وقتى خروج ميكند شما يكى دو ماه . براى شما كافى است
   …نيد او مردم بسيارى را بقتل ميرساند ولى شما جزو آنها نيستيدبي مانيد و خطرى از وى نمى آسوده مى

   1390برابر با بيست و سوم تير  قمري 1432شعبان سال  دوازده/ باهللا عليه توكلت و اليه انيب ما توفيقي اال
  
   )قده(محترم آن  از زبان مؤلف "هلثمرة المهج هكشف المهج" معرفي مختصر كتاب - 1

عالم عامل فقيه فاضل عابد ورع مجاهد سيد ابوالقاسم علي بن موسي بن جعفر بن محمد طاوسي معروف به سيد بن  ،عالم رباني
   :8به فرزند خود نوشته است مي نويسد )ع(با تأسي از امامان معصوم  ،در بخشي از كتابي كه به عنوان وصيت )قده(طاوس 
ام، چه،  هجرى قمرى، پيش از نيم روز نيمه محرّم به شصت و يكمين مرحله زندگانى پاى نهاده 649من به سال  :9بخش 

فرزندم كه » محمد«ام و  متولّد شده) حلّه سيفيه(پيش از ظهر روز پنجشنبه نيمه محرم سال پانصد و هشتاد و نه، در شهر 
                                                            

  140 ص 52 ج المجلسي العالمة -  األنوار بحار -  6
  914ترجمه جلد سيزدهم بحار ص - مهدى موعود -  7
نام ديگر اين كتاب با ترجمه آقاي . مي باشد انتخاب گشته است "المهجة كشف المهجة لثمرة"كه ترجمه كتاب "فانوس"اين بخش ها از كتاب  -  8

  است "برنامه سعادت"محمد باقر شهيدي 
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چه، . (راز عنايت فرمايد، در آن هنگام به سال هفتم زندگانى پاى نهاده بودخداوند او را به نهايت مطلوبش برساند و زندگانى د
و ). والدت وى دو ساعت و پنج دقيقه روز سه شنبه نهم محرم سال ششصد و چهل و سه، در شهرستان حله روى داده است

او شانزده . (پاى نهاده استكه خدايش زندگانى دراز فرمايد و گراميش دارد، به سومين سال زندگانى » على«فرزند ديگرم 
  ).دقيقه و دو ثانيه روز جمعه هشتم محرم سال ششصد و چهل و هفت، در نجف اشرف تولد يافته است

و اميد دارم كه اين امر الهامى از سوى  - در اين تاريخ كه شصت و يك سال از عمر من گذشته است، چنين در دلم افتاد  
پيشتر كه مرگ تاختن آورد و ميان من و آرزوهايم حايل گردد، وصيتهاى خود را به كه زان  -خداوند ارحم الراحمين باشد 

پس تا دريابم . ، و براى هر يك از دوستانم كه اميدوارم از آن بهره گيرند بنويسم»محمد«و » على«صورت كتابى براى فرزندانم 
چنين دريافتم كه اين انديشه موافق با الطاف خداوندى كه اين انديشه از واردات قلبى الهى است يا نه، دست به استخاره زدم و 

  .است
  

كه  - اند ها ديده بودم كه خطاب به كسانى كه نزدشان گرامى بوده و در تاريخ پيمبران و جانشينان ايشان وصيتنامه :10بخش 
) محمد(ام؛ نيز ديده بودم كه  هاى خود روايت كرده اند، و من آنها را در نوشته نوشته - درود خداى و سالم او بر همه آنان باد

 -كه درود خدا بر آنان و خاندانشان باد - )ع(» على«سرور اعظم ما و رسول اكرم الهى، به نياى معظم و موالى مكرم ما ) ص(
اند و موالى ما  اند وصيتها نوشته اى نگاشته است و هر يك از آن دو بزرگوار نيز به جماعتى كه نزدشان عزيز بوده وصيتنامه

ها نوشته است كه مشهور  ، صلوات اللَّه عليه به فرزند عزيز خود عليه السالم و به شيعيان و خاصان خود وصيتنامه)ع) (على(
  .است

اند و آنان را به مقاصد  نيز ديدم كه در ايام بعد از آنان جماعتى از دانشمندان به فرزندان خود رساالتى در وصيت قلمى كرده
محمد بن محمد «و » و على بن الحسين بن بابويه«، »محمد بن احمد صفوانى«منجمله . اند نموده خود در زندگانى رهنمونى

  .كه خداوند آنان را به كسوت رحمت و رضاى خود بپوشاند» بن نعمان
عنى كه كتابى است نيكو و نويسنده رحمة اللَّه عليه در آن كتاب به اين م» الوسيله الى نيل الفضيله«همچنين مصنّف كتاب 

پس چون ديدم نوشتن وصيتنامه كارى است كه پيمبران و اوصياى آنان و اولياء و دانشمندان به آن دست . است اشارت فرموده
  ......در پيروى از آنان فرمان بردم و گام در اين راه نهادم - جلّ جالله -اند، آنگاه من نيز خداى را زده

  
اى از آداب و اسبابى  برخى از دانشمندان نامى و نويسندگان گرامى كه به آنان اشارت كردم، در مقام وصيت، فشرده :14بخش 

  .اند را كه به دين و دنيا وابسته است به فرزندان و بازماندگان سفارش كرده
اگر چه بيم آن . كه نانوشته مانده استاند تكرار نكنم بلكه مطالبى را بنويسم  من چنين انديشيدم كه آنچه را كه آنان نوشته

علَّم الْإِنْسانَ ما لَم  و«دارم كه فرزندان من به آن وصايا دست نيابند اما به رحمت ارحم الراحمين توكل دارم كه از گنجينه 
لَمعآنان را مدد فرمايد) دانست آموخت انسان را آنچه نمى(»  ي.  

  : كتاب آمده است انتهائي همچنين دربخش هاي
  

سيد امام اوحد عالم عامل فقيه كامل عالمه فاضل عابد عارف مجتهد محقق مخلص رضى الدين ركن االسالم و  :157بخش 
المسلمين افتخار آل طه، جمال العارفين، افضل السادات، ذو الحسبين ابو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد 

 :ليمانى كه اميدوارم خداى تعالى روزگارش را پايدارفرمايد و دشمنش را خاكسار گرداند، گويدطاوس علوى فاطمى داودى س
اى بدان كه اين مقال آخرين مطلبى است  اى خواننده كه از فرزندان منى يا از دوستان من، و بهر حال از اين كتاب آگاهى يافته

دهم و اى پسرم اى محمد كه خداى جل  را به آن پايان مى» كشف المحجة لثمرة المهجه«كه به مقتضاى استخاره، كتاب 
  .جالله كردار ترا بنا به رضاى خود پايان دهاد و تا باقى است ترا در حفظ و حمايت خود حفظ فرماياد

و اسالف طاهرت در يك جا فراهم ) ع(روزى كه در حضرت سيد المرسلين و خاتم النبيين، آنجا كه با پدرت امير المؤمنين 
پس در معانى آن بارها بنگر و برادران خود را و هر كس را كه اميدوارى . از تو پرسش خواهم كرد. يم بود در باره اين كتابخواه

  .آن را بپذيرد و از آن سود برد ياد آورى كن تا در آن بينديشد
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م موالى ما على بن ابى طالب نكته شگفتى آور كه به آن برخوردم اين بود كه پس از پايان دادن به اين كتاب ديد :158بخش 
كه خداى جل جالله او را بكمال درود خود مشرف فرمايد، هنگامى كه نامه خود را به فرزند خود و خاصان و شيعيان خود ) ع(

وصيت خود ) ع(زيرا آن بزرگوار . با آن نصايح عالى نگاشت عمر شريفش همان بود كه پس از پايان دادن اين وصيتنامه مراست
امالء » مارقين«و كشتن » نهروان«نوشت و نامه به خاصان را پس از واقعه ) صفين(پس از بازگشت از ) ع(ى ما حسن را بموال

رفت و مدتى كوتاه و معلوم در آنجا اقامت گزيد تا اشقى اآلخرين عبد الرحمن بن ملجم عليه لعنة » كوفه«فرمود، زان پس به 
به تقريب شصت و سه سال بود، و من ) ع(ا بقتل رسانيد، در آن هنگام عمر شريف آن امام ر) ع(اللَّه و لعنة الالعنين آن بزرگوار 

وقتى اين كتاب را براى تو و برادرانت و براى آنان كه عزيزان منند نوشتم وارد سن شصت و يكم عمر در اين سراى گذرا شده 
  .اميدوارم خداى جل جالله طول بقا عنايت فرمايد. بودم

  
پس آن را . اين رساله در نظر داشتم به پايان رسيد  اينك آنچه براى رضاى خداوند جهان جل جالله در نوشتن ....:159بخش 

عرضه داشتم و در عالم خواب پاسخ مقرون به قبول ) ص(براى شرف قبول به استان واهب آن يعنى به حضور نايب آن حضرت 
 .و تصويب دريافتم و در باره تو سفارش وعده احسان رسيد

  .و صلى اللَّه على سيد المرسلين محمد النبي و عترته الطاهرين و الْحمد للَّه رب الْعالَمينَ
   :توصيه هاي سيد بن طاووس به فرزندش درآستانه سن بلوغ - 2

كه خداى جل جالله به همه اوصاف و كمال الطاف خود ترا جمال بخشد، وقتى ترا به شناخت خداى جل  9اينك اى فرزند
جالله و شناخت جدت محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم و به معرفت عترت او كه در نگاهداشت تأويل كتاب پروردگار و حفظ 

اى را كه خداى جل  ارد جانشين اويند آگاه كردم اينك شرح دريچهشريعت او و به آنچه اسالم به حفظ گفتار و كردار آن نياز د
كنم تا هنگام بلوغ، بمحض  اى را كه بر خاطر من روان كرد براى تو بيان مى جالله بر ادراك نهانى من بدانش گشود و انديشه

قرار دهد و دليل هستى خود  آنكه حق جلّ جالله خرد را در تو برانگيزد و آن را فرستاده خود و راهنماى تو به سوى خويش
  .گرداند و ترا به شرف خدمت و طاعت و حضور به آستان خود مشرف فرمايد ترا سودمند افتد

پس آنچه را كه پيش از اين بخش گفتم، زان بيشتر كه به خلعت خرد و تكليف آراسته گردى مطالعه كن، تا وقتى بارقه خرد بر 
ر خود و معرفت جانشينان كامل او را كه گوياى مراد و منظور حق جل شانه دلت روشنى بخشد، صالحيت شناخت پروردگا

  .باشند يافته باشى مى
  

پس وقتى بزمانى رسيدى كه خداى جل جالله، اى فرزند اى محمد، ترا به كمال عقل مشرف فرمود و بتو چنان  :103 بخش
گردى و به طاعت مقدس حضرتش وارد شوى تاريخ  اهليتى داد كه با مجالست و گفتگو در ساحت اقدسش جل جالله سرافراز

چنان هنگامى را نزد خود بياد دارد و افضل اوقات جشن زندگانى خويش بشمار آر و همه ساله وقتى عمر مباركت به آن تاريخ 
 رسيد خداى را از نو سپاس گوى و به پيشگاه واهب العقل بخشنده خرد كه ترا بشرف دين و دنيا رسانده است صدقات و

  .خدمات تقديم كن
را اندكى پيش از بلوغ فرا خواندم و چندان كه در خور توان او بود از تشريف رخصتى ) شرف االشراف(و آگاه باش كه خواهرت 

كه خداى جل جالله باو عنايت فرموده تا بخدمت حق جل جالله درآيد از كم و بيش بر او فرو خواندم و آن را در كتاب 
  .ام ياد كرده »البهجه لثمرة المهجه«
  

اگر به رحمت و عنايتى كه خداى جل جالله مرا به آن خوگر فرموده است زنده بمانم، روزى را كه تو بشرف تكليف  :104بخش 
اى جشن خواهم گرفت، و در آن روز اگر بر حسب سن و سال بالغ شده باشى يك صد و پنجاه دينار يعنى بابت  شده الهى مشرف

                                                            
ترجمه ديگر اين كتاب تحت .توسط آقاي مبشري انتخاب گشته است "كشف المحجه لثمرة المهجه"ترجمه كتاب  "فانوس"ها از كتاب  اين بخش -  9

  .حمد باقر شهيدي گلپايگاني مي باشدتوسط سيد م "برنامه سعادت"عنوان 
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گردم هر چند مال ازوست جل جالله و من مملوك او و  به اين گونه به خدمت او مشغول مى. واهم دادخ هر سال ده دينار تصدق
  .رسد تو بنده اويى پس به پاس جالل او، از مال او چندان كه اراده فرمايد به مصرف مى

از اين اراده فرمايد توانايى اينك اين مقدار بر ضمير من گذشت كه در استان او تقديم كنم كه هر چه دارم ازوست و اگر پيش 
  .آن را نيز عطا فرمايد و اقدام به آن، مرا و ترا رحمت و شرفى است كه توانايى وصف آن را ندارم

اما اگر من پيش از آنكه در زندگانى به آرزوى خود برسم به سوى خداى جل جالله منتقل شوم و تو نيازى به وصى نداشته 
ام و او  ام، به فرمان او جل جالله ترا به غير او نيز توصيه نموده ت بارى تعالى جل جالله كردهباشى همانا كه سفارش ترا به حضر

و اگر خداى جل جالله اين معانى را بتو الهام فرمايد، . بتو مهربانتر است تا من و در نگاهداشت تو و رسيدنت به آرزوها باالتر
ى خود عادت داده است و به افزودن سعادتها و عنايتهاى خود خوگر چندان كه در خور كرم اوست و چنان كه مرا به نعمتها

پس . دار خواهد شد و هنگامى كه در زمره مردگان باشم مرا به توجهاتى كه به تو دارد آگاه فرمايد فرموده، حمايت ترا عهده
  .و و من با تو چه كردوقتى بر كنار قبر من آيى بمن بازگوى كه او، جل جالله، سرور من و سرور تو و مالك هستى ت

  .شنوند روند مى گان بخصوص اهل يقين سخن كسانى را كه به زيارتشان مى از پيشينيان صالح من روايت شده است كه مرده
  

دارد حفظ فرمايد در تاريخى  اى محمد اى فرزند كه اميدوارم خداى جل جالله ترا مانند كسانى كه عزيزشان مى: 105بخش 
خداى جل جالله ترا با كمال عقل آفريد و تشريف تكليف ارزانى داشت، بكوش تا از هر چه جز ياد موالى  اى چون شده كه بالغ

خانه دل از آنچه . پيش از لحظه بلوغ به غسل توبه بدن را پاكيزه گردان. بيند خود فارغ باشى و به ياد داشته باشى كه او ترا مى
بيند و پيش از آن حالت با غسل توبه تن را شستشو ده و  داشته باش كه او ترا مىترا از موالى تو مشغول دارد بپرداز و به ياد 

گى شبهات خالى  ام به جاى آور و پاكترين جامه را كه از آلوده ياد آورى كرده) المهمات و التتمات(آداب غسل را كه در كتاب 
هانها و مالك اولين و آخرين بر پاى باش، و نيكوتر باشد، هم آنسان كه آداب آن را خواهم گفت، بپوش، و در آستان پروردگار ج
بر موجودى كه از خاك آفريده شده است واجب . چنانست كه با خضوع و خشوع يا هر طريق شايسته، بر خاك قرار گيرى

كه آن پس هنگامى . آرايد چنين باشد چنانست كه وقتى خلعتهاى رب االرباب را در آستان او و در حضور فرشتگان او بر تن مى
در شريعت خود مقرر فرموده است قلب و همه اعضاى خود را با ادب و فروتنى در » ص«لحظه رسيد، آنسان كه جدت محمد 

محضر خداى جل جالله آماده ساز و آنسان كه شايسته خلعت الهى است كه او جلّ جالله بدست صاحب ملت بر تو پوشانيده 
كنى و به آن  از روى وجدان احساس كردى يا از روى نقل آگاه شدى تصديق مى اگر آنچه را كه گفتم. است خود را بياراى

ها بر خاك بساى و بياد داشته باش كه خداوند  پس در استان موالى خود جل جالله خاك بوسى كن و گونه. آورى ايمان مى
التتمات و (صادف گردد، چنان كه در كتاب اى با وقت نماز واجب يا نافله يا عبادتى ديگر م شده اى كه بالغ بيند، و اگر لحظه مى

آنگاه نعمت اختيارى را كه خداوند نصيب تو . ام با سپاس و ثناى الهى و شادمانى و صفا و وفا با آن روبرو شو گفته) المهمات
شاء اللَّه تعالى  فرموده است به او خود واگذار و از درگاه او به زارى بخواه كه با الهام به تو و هدايت كردن تو به سوى خود ان

  .متولى اختيار تو باشد
  تذكر سيد بن طاووس به فرزندش در مورد توجه و سپاسگزاري نعمات الهي  - 3

گردى مصادف با اشتغالت به  هاى آداب نائل مى اما اگر هنگام بلوغ تو كه بشرف آراسته شدن به خلعت خرد و تحفه :106بخش 
  .آغاز، نعمتهاى گذشته و فعلى خود را كه دارى بياد آورواجبات و نوافل ظاهرى نباشد، پس، در 

كه  - پس اى فرزند. گويم اى از آن را كه خداى جل جالله به زبان حال عنايات روشن خود بمن آموخت بتو مى و من جمله
د و با اين الطاف ترا بزيور اميدوارم خداى تعالى الطاف عناياتى را كه به تو روا داشته است به ياد تو اندازد و به تو عنايت روا دار

زان پيش كه تحفه سعادت ) و له المثل االعلى(بخاطر آور كه خداى جل جالله در معنى بتو خدمت فرموده  - جمال بيارايد
ها را بدست قدرت براى تو بنياد  خدمتگزارى خود را بتو عنايت فرمايد ترا به شرف معرفت خود مشرف فرمود و آسمانها و زمين

درياها را براى تو روان ساخت و . گان خود فرشتگان خود كرد نه در باره هيچ يك از آفريده  ن اكرام را نه در حقنهاد و اي
ها بر آورد و ديارها را آبادان نمود و خورشيد و ماه را چراغ روز و  ها را از شاخه رودبارها را شكافت و درختان را كاشت و ميوه

  .شب قرار داد
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و اگر نعمت خداى را شماره كنيد بشمار در ) 37سوره ابراهيم آيه ( نعمت اللَّه ال تُحصوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُوم كَفَّارو إِنْ تَعدوا 
  .نتوانيد آورد همانا كه انسان، ستمگار و ناسپاس است

  
بياد  - يبت خويش سرشار فرمايدكه خداى جل جالله با عظمت خود ترا ياد كند و دلت را از ه - سپس اى فرزند :107بخش 

منتقل فرمود همچنين از پدران به مادران تا در اين اوقات ترا به اين » حوا«به زهدان ) ع(» آدم«آور كه چگونه ترا از پشت 
 و صورتت را به) و در پيش باين معنى اشارت كردم(ها كه بر امتهاى گذشته روى داد بسالمت نگاه داشت  جهان آورد و از تباهى

گى بپالود و پاكيزه ساخت و از پليديهات بر كنار داشت و  كمال آراست و همتت را به جمال مقرون ساخت و نهادت را از آلوده
آمدنت را به جهان خود، بهنگامى كه زمانه از خطرها خالى و از كدورتها بر كنار بود در شهرهاى ايمان قرار داد و در دامان 

معرفت و خدمت حق تعالى را با مهربانى بتو تلقين كرد، و در محضر كسى كه با درستى و كسى چشم ترا به جهان گشود كه 
  نياز باشى و از طلب تحصيل مال راستى و مدارا در خدمت تو قرار گرفت و ثروتى براى تو آماده كرد كه از مشغله تنگدستى بى

فرمود و از تبارى قرار داد كه در طلب خشنودى پروردگار پروردگار جليل ترا از گواراترين موهبتها برخوردار . ترا كفايت كند
جهانها نيكبخت و سعادتمندند و از وجود پدرى بر تو خلعت زندگى پوشانيد كه سالها پيش از ميالدت ترا به دعاى خير ياد 

  .نمود كرد و با مهر و نرم دلى به نيكبختى اين جهانى و آن جهانى هدايت مى مى
  

 - .كه خداى جل جالله به هر چه ياد آن ترا سودمند است يادت فرمايد و نعمت خود بر تو تمام گرداندو اى فرزند  :108بخش 
بياد آور كه از آغاز آفرينش تو از ابتداى انتقال تو از پدران به مادران چه، از حيث گرامى داشتن ذات و صفات تو و چه از نظر 

كس را قدرت مشاركت با او جل جالله نبوده است چه، اينها همه  هاى زندگانى به تو هيچ كرم كردن نيكبختى و چگونگى
باشد پس هيچ كس را جز او در كارها موثر مدان و ازو برتر مگير و اين مرتبه را در دل  مخصوص ذات مقدس او جل جالله مى

  .نگاه دار و تقرب او را مالزم خاكسارى در آستان او باش
  

رم خداى جل جالله حرمت و جالل و هيبت خود و توجه عنايت خويش را بتو، به ياد و اى فرزند محمد كه اميدوا :109بخش 
اى از جواهر و اعراضى و هيچ كس جز بارى تعالى قدرت آن ندارد كه  بدان كه تو مجموعه - تو آورد و در خاطر تو الهام فرمايد

آنچه كه در وجود تست و آنچه در آن قرار دارى از  اى نگاه دارد، و اوست كه در كالبد تو و در اى را بر ذره در كالبد تو ذره
آسمانها و زمين به قدرت خود به طريقى شگفتى زاى ذره را با ذره در هم آميخته نگاه داشته است و اگر دست از آميختگى آنها 

ش گردند و جهانها تباه ها زير و رو گردند و اصوات خامو بكشد قالبها فرو ريزند و آسمانها از هم بشكافند و ساقط شوند و زمين
هان اى فرزند، حق نگاهداشت اجزاء وجود خود و سراپاى هستى را كه به دست حق تعالى است و ! شوند، پس، هان اى فرزند

توانند رسيد  ها به حساب آن نمى حق مهر و نعمت او را و حقوق چيزهايى را كه دانايان علم نظر و اهل وارسى رازها و نهانى
  .نگاهدار

  
نياز فرمايد و واليت تدبير خود را در  كه خداى جلّ جالله ترا از ياد همه جز ياد خود بى - آنگاه اى محمد فرزندم :110بخش 

بدان كه او، جل جالله، بر تو مهر و نرمى روا داشت كه ترا از آتش نيافريد، چه، ممكن بود آنچه از تكبر و  .ضمير تو اندازد
رد نيز شفقت روا داشت كه ترا از نور خلق نفرمود، چه، بسا كه خطر آن بيش از آن كه از استكبار بر ابليس گذشت بر تو بگذ

آغاز آفرينش تو از نطفه است كه حكم به نجس . گردد داد اما از خاكت آفريد كه زير پاى لگدمال مى آفريد روى مى آتشت مى
كه نيز به فرمان او در دين اسالم » علقه«سپس از . دبودن آن فرمود تا ترا از خطر تكبر و خود بزرگ بينى هشدار داده باش

كه عضويست از دانستن و فهميدن خالى اينك بينديش كه چگونه اعضاى بدن ترا كه بكامل » مضغه«نجس است، سپس از 
مادر قرار آن نياز دارى، كمال بخشيد و از اصول ضعيفى آفريد كه بر پايه ويرانى كار گذاشته شده است، و ترا در زهدان   بودن

داد و در آنجا زندانى شدى و از چشم همه در پرده بودى، سپس نخستين بار ترا از خون حيض غذا داد و در سلسله احكام به 
نجس بودن آن حكم فرمود، آنگاه ترا از مجراى نطفه و از ميزراه، و از مسير خون نجس و پلشت به دنيا آورد شايد اين كارها 
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بندگى آموزى و از منازعه و معارضه با جالل الهى در امان مانى نيز بياد آور كه تو پيوسته حامل همه از آن باشد كه شيوه 
پليدى هستى كه آن را در شكم تو قرار داده است و هر شب و روز بايد آن پليديها را با دست خود از تن با حالتى نفرت بار 

از آنرو كه قدرت و نعمت او را دريابى و روزى كرامت او را كه به تو  كند شايد بشويى و گاهى با اكرام بزرگ خود با تو رفتار مى
نوازد تا از مؤاخذه و سطوت و اهانت او بيم داشته باشى و  عنايت فرموده است ادراك كنى و گاهى ترا به رياضت تاديب مى

  .ربوبيت او را جلّ جالله بفهمى و لمس كنى
  

مقام و كمال انعام او را بياد آور كه ترا شايسته دانست و فرشتگان خود را بر تو آنگاه اى محمد فرزندم، جالل  :111بخش 
گماشت تا طاعات ترا كه شرف بجاى آوردن آن را بتو عنايت فرموده ضبط كنند و با آشكار بودن خدمت تو بدرگاه او كه مايه 

شند ياد ترا جميل گردانند و در حضرت مقدس با نزديكى تو به درگاه مقدس اوست در حضور خاصان الهى كه در مال اعلى مى
بدان كه در قانون شريعت . آيند گواهان تو باشند گان براى عرض حساب در درگاه او جل جالله گرد مى او روزى كه آفريده

و براى مقبول او، گواهى بنده به سود موالى آن بنده روا نيست مگر شهادت فرشتگان او به سود تو در حضرت مقدس ربوبيت او 
اى حق  پس روزى كه در آن روز به بلوغ و رشد رسيده. كسانى كه آنان را نيز همچونان كه ترا شرف عنايت نعمت بخشيده باشد

ام به  اشاره كرده» المهمات و التتمات«آنان را ادا كن و چندان كه توانى در خدمت و طاعت كوشا باش و هم آنسان كه در كتاب 
كن و بهتر از ساير اوقات با آنان مصاحبت نماى و بكوش كه جز سخنان زيبا از تو نشنوند و چنان باشد درود گفتن به آنان آغاز 

و به . وار خاكسار باشى كه هر وقت در مجلسى با تو فراهم آيند ترا آن گونه بينند كه در پيشگاه موالى خود و موالى آنان بنده
موالى خود جل جالله كه در همه كار باو نيازمندى، چيزى منويسان جز نويسانى به سرور و  دست آنان كه اعمال خود را مى

او را ناخوشايند است و از   صحيفه اعمالى از آنچه. عرضه شود - جل جالله -مطلبى كه شايسته آن باشد كه در حضرت مقدس او
دارند  ضرتش جل جالله عرضه مىنويسند و به ح آن ناراضى است پاك، بلكه چنان عمل كن كه تا اعمال تو كه آن فرشتگان مى

دارد و به آن خشنود است، همان  و چنان اعمالى را دوست مى - جل جالله -سرشار از مطالبى باشد كه پسنديده حضرت اوست
گونه كه شيوه مملوكان ناتوانست نامه اعمال خود را بنويسان، آنسان كه وقتى به مالك اعظم خود كه داراى مقام عالى و شريف 

و اگر شب يا روزى ازو غفلت كنى و ديگرى را به جاى او برگزينى بيدرنگ در جاى توبه كن و وقت را از . نويسند ه مىاست نام
نشاند؛ و مباد كه هيچ  دست مگذار و صدقه بده تا آتش گناه را بر تو بيفسراند كه همانا صدقه نهانى خشم پروردگار را فرو مى

اند و پس از اندك مدتى در شمار  اعمال تواند، و هيچ يك از بنى آدم كه امروز زنده يك از فرشتگانى كه از نگاهداران نامه
مردگانند فكر ترا از موالى تو و موالى آنان و از صاحبان دنيا و آخرت تو و صاحب دنيا و آخرت آنان بخود مشغول دارند، چه، 

زد چه، اين كار پر خطرترين شيوه است كه به راه خرد گواه آنست كه خردمند را شايسته نيست كه از مالك به مملوك پردا
ام كه آن دو فرشته چگونه در آغاز بامداد و در  ياد كرده» المهمات و التتمات«انجامد و من اين معنى را در كتاب  تباهى مى

دانش از گنجهاى كرم  ام و بدان كه آن پردازند چنان كه آنجا نوشته ها به حساب كارهاى تو مى كارى پايان شب، با تفصيل و ريزه
  .باشد جزيل خداى جل جالله مى

 
   و راههاي چيرگي بر آنها شيطان و نفس ،شناخت دو دشمن -4

سپس اى فرزند اى محمد كه خداوند جل جالله ترا با ياد خود و با افاضه انوار خويش توانگر فرمايد و اراده و ايثار  :112بخش 
بدان از همان هنگام كه حقتعالى ترا بشرف عقل آراست و آنچه شايسته تو بود به تو عطا ترا تابع اراده و ايثار خود گرداند، 

فرمود و فرشتگان خود را بر تو گماشت تا حافظ تو باشند، به آن نيازمندى كه دشمنان موالى خود و دشمنان خويش را 
و از شرف مراقبت او و هيبت و و عظمت او فكر  ها و عنايتهاى او حايل شوند، خواهند ميان تو و نعمت بشناسى، دشمنانى كه مى

از جمله آن دشمنان شيطان است كه خود را تباه كرده است و نسبت به كسانى كه اميد . ترا باز دارند و بخود مشغول سازند
ر ورزد و در پى دشمنى آنان است و همانا كه خداى جل جالله براى حفظ تو دژهاى بلند و استوا بسالمت دارند حسد مى

از جمله آن پناهگاهها اخالص در طاعت پروردگار . هاى پر گنجايش تعبيه فرموده است پس، از آنها جدا مشو ساخته و زره
  :خداى جل جالله از قول اين دشمن ملعون فرمايد. جهانهاست
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زت تو سوگند كه همه آنان را راه خواهم زد مگر آن بندگان با پس به ع  فَبِعزَّتك لَأُغْوِينَّهم أَجمعينَ إِلَّا عبادك منْهم الْمخْلَصينَ
  .اخالص ترا

  :ديگر از آن دژها و جوشنهاى نگاهدارنده، ايمان است و توكل به خداى جل جالله، زيرا موالى تو فرمود) 83سوره ص، آيه (
همانا كه او را به مردمى كه گرويدگانند و بپروردگار خود توكل دارند   كَّلُونَربهِم يتَو  إِنَّه لَيس لَه سلْطانٌ علَى الَّذينَ آمنُوا و على

اگر در اين دو دژ استوار براى اين دشمن رانده شده، از راه غفلت از موالى بزرگ ) 101سوره نحل، آيه (گى نيست  دست چيره
و آن را ويران نسازى نه او توانايى آن اى ايجاد نكنى  خود و با نافرمانى به سرور خويش و پيروى از اين دشمن زشتكار، رخنه

تواند در آن  دارد كه اين دژ استوار و محفوظ را كه راه درونشو به آن ندارد ويران كند، نه ياران او چنين توانند كرد، نيز نه او مى
اخالص و توكل به پس اين دو با روى ناگشودنى را با . اى بوجود آورد نه همدستان او و جاودانه چنين است حصار محكم رخنه
نيز بدان كه اين دشمن از حقيرترين دشمنانست زيرا او را قدرت آن نيست كه به پيروان خود پس از مرگ . خداى تعالى بپاى

پس، از موالى خود . شود سودى رساند يا كسى را كه نافرمانى او كند به زيانى دچار كند او مانند سگ چوپان با تو روبرو مى
يابد و ترا  او را بگيرد، تو با تكيه به قدرت خويش به نبرد با او مشغول مباش و الّا او به غرض خود دست مىتقاضا كن كه جلوى 

و از جمله دشمنان تو نهاد و نفس تست و هوا و هوسها و . گذارد كه به موالى خود خدمت كنى و به نيكبختى دست يابى نمى
است همچنين همه آنچه در سراچه گذار، دل انگيز و شاغل است به خاك باز  دانى كه نهاد تو از خاك تو مى. هاى دنيايى جاذبه

گردد پس، چگونه خردمندان كامل را سزد كه از عظمت هائل موالى تو و نعمت شامل او به خاك و چيزهاى گذرا سرگرم و  مى
 گويند به ما كنند و مى تو التماس مىسازد به زبان حال ب دلبسته باشند و بدان كه نهاد و نفس تو و هر چه ترا بخود مشغول مى

دارند، و از پس پشت آنها عقل با التماس و با نيرومندترين هشدار ترا از  التفات مكن و ترا از گرفتاريهاى سخت بر حذر مى
ميدانى سخت كند و كار ترا كه آنها را برتر ازو  دارد و موالى تو از پشت همه آنها ترا انكار مى دلبستگى به آن امور بر حذر مى

گويد كه هر چه ترا از من باز دارد و بخود مشغول كند فرو مايه و كوچك است پس چگونه از بزرگ به  داند و ترا مى ناپسند مى
  .گردد كه هر چه به آن نيازمندى از كم و بيش در دست توانا و بخشاى اوست پردازى، و ياد آور تو مى كوچك مى
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آنگاه اى فرزند اى محمد كه خداى جل جالله بر آيينه ادراك تو نور مواهب خود را بتاباند و درونت را بشگفتيها و  :113بخش 
بدان كه تو براى معرفت يافتن به جالل و شكوه او و تشرف يافتن به توجه او به طعام نياز دارى و . مناقب آفرينش روشن فرمايد

ها را نرم  آورند، و به آب دهان محتاجى تا خوردن را آسان گرداند و خوردنى بناچار به مردمى احتياج دارى كه آن را فراهم مى
خورى بر دوش كشد و از مجراهايى كه چون جويبار به اعضاى بدنت راه  سازد نيز بĤشاميدنى نياز دارى تا بار چيزهايى را كه مى

  .دارد برساند
و بدان اى فرزند كه اميدوارم خداى جل جالله ترا آگاه فرمايد كه چه احسانها در باره تو فرموده است، بتو بياموزد و الهام كند تا 

رسد مگر اينكه آسمانها و  خورى به دست تو نمى وارسى و تحقيق كنى كه چگونه ترا برگزيده است و بدانى اين كف نانى كه مى
ا و ملوك و يارانشان در اقطار جهان، و درود گران و آهنگران و بازرگانان و نانوايان و ديگر مردم به ها و روزه ها و شب زمين

اند تا اين كف نان به دست تو رسد و تامل كن كه چه مردمانى بر  خدمت تو كمر بسته باشند پس بنگر كه آنان چه رنجها برده
اند و تو اى فرزند ازين خطرهاى كوچك و بزرگ به  اند و نابود شده جان باختهسر اين كار با ارتكاب گناه و بد رفتارى در اين راه 

نيز بينديش كه از انوار وجود و احسانهاى بيكران در كالبد تو چشم است موهبتى چنين عظيم كه به عنايت . اى سالمت رسته
گيرى، و  كنى و آن را مى ى نان دراز مىبينى، و دست به تو داده است كه به سو كنى و جهان را مى حق سبحانه با آن نظر مى

آب دهان را از . توان چگونگى و ارزش آن را بيان كرد دهان و دندان بتو داده است و تدبيرى استوار در تو آفريده است كه نمى
اند، بالجمله  هاى، نه نياكان و مادرانت آن مايع را در دهانت جارى ساخت دانى كجاست، و نه تو آن را حفر كرده مجراهائى كه نمى

هيچ كس توانايى آن را ندارد كه اين آب را در دهانت روان سازد مگر كسى كه زندگى و مرگ در دست اوست و اين آب دهانت 
ريخت و مايه آلودگى و كدورت تو  را باندازه نيازى كه به لقمه دارى آفريده است اگر بيش از نياز بود همانا از دهانت بيرون مى

اى از آن لذّت برى پس  ماند و گوارايى نداشت تا چنان كه عادت كرده تر از نياز بود لقمه در دهانت خشك مىشد و اگر كم مى
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زنهار و زنهار كه رحمت و حقوق نعمت او را و هيبت عظيم و حرمت عميم او را سبك مايه نشمارى كه همانا مغلوب سراپنجه 
  .قدرت اويى

  
آنچه از مهر خود اراده فرمايد ترا به آن ياد فرمايد و به فضل مكارم خويش عارفت  آنگاه اى فرزند كه خداوند به :114بخش 

سازد و به قدرت خود دل سنگها  ها روان مى گرداند بياد آور كه چگونه آبى را كه به آن نيازمندى از چشمه سارها و از زير زمين
ن آن ناتوانست آب وجود دارد آنگاه بينديش كه شكافد در دل آن تخته سنگهاى سخت كه نيروى جهانيان از شكافت را مى

آفريند و آب قطره  ريزد و ابرها را مانند غربال مى چگونه از ابرها كه بين آسمان و زمين در قبضه قدرت او قرار دارد آب فرو مى
ساخت بنى آدم را هالك  ىبارد و اگر آب را از ابر مانند آب درياها و رود بارها روان م قطره از آن باال به آسانى و روانى مى

ساخت و هر بنا كه در ديارها بر پا شده بود ويران  گردانيد و آنچه را از گياه و درخت براى آنان آفريده بود ويران مى مى
باراند و آن را هميشه براى عزيز و ذليل يكسان قرار  ساخت و بنگر كه چگونه در هنگام معين چنان كه محل نياز است مى مى

داند كه آن براى همه از مهمترين ضروريات است و اگر به رايگان در دسترس همه نباشد ملوك ستمگار از  چه، مى داده است،
دارد و  كنند و هر كس كسى را كه با او دشمن است از سود بردن از آن باز مى استفاده كسانى كه به آن نيازمندند جلوگيرى مى

  .رسيد شد به هالكت مى ز استفاده از آن ممنوع مىگردد و كسى كه به زور ا تدبير جهان فاسد مى
هايى را كه از رحمت و مهر سرورت ياد كردم به خاطر بگذران و منّت عظيم او را بشناس و  آشامى نكته پس هنگامى كه آب مى

اى آب  جرعه كنى بياد آور كه در مقابل لذّتى كه از نوشيدن در خور توانايى سپاس او بگذار و هنگامى كه به آب لب تر مى
زيرا براى آشاميدن آب ناچار بايد موجود باشى و داراى حيات و . برى، خداى جل جالله جهانى پهناور را بكار واداشته است مى

عافيت، و اين امور محتاج به همه چيزهايى است كه در دنيا موجود است و وجود آنها به مصلحت آشاميدن تو وابسته است و 
ى پس هر چيزى كه وجودش به آن جام وابسته باشد نعمتى است كه خداوند تعالى در حق تو روا نوش اگر از جامى آب مى

شمارى اما اگر هنگام  ارزش مى داشته است تا اين جرعه آب را بنوشى نعمتى كه چون در اختيار تست وجود آن را كوچك و بى
ه اين نعمت را بتو ارزانى داشته است جلّ جالله خواهى نياز ترا از نوشيدن آن باز دارند آنگاه ارزش آن و قدر آن كسى را ك

  .دانست
اگر يكى از . نيز به هوايى متوجه باش كه او جل جالله بر آب وزانيده است تا سرد شود و گوارايى آن را در ذائقه تو كامل گرداند

دادى و بر مهربانى به او  ديگران برترى مىتو هوا را بر آن وزانده بود تا خنك گردد همانا او را بر ) كنيزان(يا ) خدمتگزاران(
اى از بندگان او باشد كه احسان آنان از  پس وقتى دلها وابسته احسان بنده. دادى افزودى و در خور توانايى به او پاداش مى مى

واند بود كه گيرد و از جمله نعمتهاى اوست كه در حق تو روا داشته است، پس چگونه ت احسان خداى تعالى به تو سر چشمه مى
  دلها به احسان خداى جل جالله و شفقت او وابسته نباشد؟

  
و اى فرزند اى محمد، كه خداى تعالى به محبت و عنايت در حضرت مقدس خويش يادت فرمايد، به خاطر داشته  :115بخش 

اى مستور  مر به خدمت بستهباش كه به جامه نيازمندى تا از چشمها ترا بپوشاند و هنگامى كه در آستان پروردگار جهانها ك
حقتعالى در اين كار هم مانند فراهم آوردن خوردنى خدمتگزارانى معين فرموده است زيرا براى تهيه جامه نيز مانند تهيه . باشى

يافتن  كيست كه كتان را نرمى داده و پنبه را بر هم انباشته و براى. اى بايد تا بكار پردازند و در خدمت تو باشند آب و نان عده
  .اند آماده كرده است؟ چه كسى آنها را رشته و بافته و دوخته است؟ و چه خدمتگزارانى آن را براى تو آماده كرده

پس با خدايى كه ترا به پوشيدن جامه نعمت بخشيده است خلوت كن و تن و دل را با غسل توبه شستشو ده و پليدى و ناپاكى 
هاى تو  آنگاه با تن و دلى پاك در استان پروردگار جل جالله كه بر همه حاالت و نهانى را از آن بزداى و از شوخ گناهش بپيراى

چنين بينديش كه اگر . آگاهست بر پاى بايست و جامه خود را از جانبت او و از زبان حال جود و كرم او جل جالله بگير
گمارد تا  باب معرفت و سپاهيان خود را به كار مىپادشاهى فرمان دهد تا خلعتى حاضر كنند، خاصان كشور و بندگان درگاه و ار

آورد تا ترا در حضرت احضار كند و آن خلعت گرانبها را  براى تو تن پوشى آماده كنند و به دست قدرت خود آن را فراهم مى
عت الهى را خل  آورى، هشدار كه دست كم هنگامى كه بنگر كه در اين حال شكر نعمت او را چگونه به جاى مى. زيب پيكر كنى

به نظر . اى كه آن را بتو هبه فرموده است فرو نگذارى كننده گزارى و از شكرگزارى احسان پوشى، در بزرگداشت آن سپاس مى
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نمايد كه در زمان بنى اميه اموال مسلمانان همچنين معامله افراد عرب با يك ديگر و كسانى كه محرمات را خوار  دور مى
  :پس اى فرزند، شايسته چنانست كه به هنگام جامه پوشيدن اين كلمات را بر زبان آورى. بوده باشدانگارند از شبهات خالى  مى

اللهم ان كنت تعلم ان فيها شيئا من المحرمات او الشّبهات فانت المالك الصل الحقوق و المالك لمن انتقلت اليه فاسألك ان 
ك و تلحقنى فيها بمقام من البست خلعا طاهرة من كل حقّ و تجعل لكلّ صاحب حق فيها عوضا من فضلك يسد عنّى باب عدل

دانى كه در اين جامه  شبهة باطنة و ظاهرة و ان تكون هذه ثيابى من خلع السعادات الباهره في الدنيا و اآلخرة بار خدايا اگر مى
ه است تويى، پس از تو چيزى حرام يا شبهه ناك موجود است مالك اصل حقوق و مالك آن كس كه اين حقوق باو منتقل شد

از سر عدل (مسألت دارم كه هر كس را كه در آن حقى باشد به فضل خود عوض عنايت فرمايى تا راه عدل تو بر من بسته شود 
اى كه از هر حقى و از هر  و مرا به مقام كسانى بپيوندى كه بر اندامشان خلعتى راست كرده) حق ديگرى را از من مطالبه نكنى

  ).نهانى پاكيزه است و اين جامه من از خلعتهاى درخشان نيكبختى اين جهان و آن جهان باشد شبهه آشكار و
نيز به آنچه در زمان غيبت به آن نيازمندى و يقين ندارى كه حالل و حرام در هم آميخته نشده باشد و از حاللى و حرامى آن 

  .ايمن نباشى كلماتى را كه گفتم ادا كن
  

اى محمد، بدان كه اگر خداى تعالى دمى در شب يا روز به عدالت با ما رفتار كند هرگز ما را بقائى و اى فرزندم : 116بخش 
پاييم  كنيم و در پيشگاه مقدسش آن اندازه كه حق ديگران را مى نماند و كار ما به نابودى كشد زيرا حق حضرتش را رعايت نمى

داريم از حضرت او  حضرتش را كه سراپا به او نيازمندند بزرگ مى و به آن پايه كه بندگان. داريم حق جاللتش را پاس نمى
  .كنيم تجليل نمى

گردانيم؛ به زبان بياد اوييم  شويم اما از حضرت او جل جالله روى مى كنيم و مشغول آنان مى و بسا كه دل به آن مردم خوش مى
ايات خود را از ما سلب فرمايد و آب و نان ما را ببرد و در پس اگر روان ما را از كالبد برآورد و عن. و به دل در انديشه غير او

زندان خشم خود قرارمان دهد بحق او سوگند كه شايسته آنيم و چرا كه چنين نباشد؟ حالى كه با نفس خود و ديگر نيروهاى 
رمت و عظمت او را آييم و ح كنيم كه در معرض باز خواست و خشم او جل جالله در مى خود كه از مواهب الهى است چنان مى

پس زنهار كه اين امور را كوچك و بيمايه نپندارى كه . نهيم شمريم با اين همه در ساحت قدسش گام مى جل جالله كوچك مى
  :هان، پيروى آن گروه مكن كه خداوند جل جالله فرمايد. چنين كار عمل نادانان و بيخبرانست

تُمإِذْ ظَلَم موالْي كُمنْفَعلَنْ ي شْتَرِكُونَ وذابِ مي الْعف چون ستم . و هرگز امروز شما را سودى نبخشد) 38سوره زخرف، آيه (  أَنَّكُم
او بر من وارد . كنم ام براى تو بيان مى اينك پاسخى را كه به يكى از مدعيان علم داده. ايد در عذاب كشيدن شركت داريد كرده

ى بر سر و مردارى بر دوش شد و من در بستان بر خاك نشسته بودم از حالم پرسيد، گفتمش چونست حال كسى كه مردار
اى از اعضاى او پيش  گانى پيرامون او را فرا گرفته باشند و پاره گانى اعضاء و جوارح او را احاطه كرده و مرده گرفته باشد و مرده

  از مرگ او مرده باشند؟ حيرتزده گفت اين چگونه حالتى است؟
از كتان است؟ كتان وقتى گياهى سبز بود و حيات داشت و اينك  دانى كه عمامه من گفتم نمى! بينم اى نمى من در اينجا مرده

كفش من از پوست حيوانى . فرسوده است، و اين جامه من از پنبه است كه روزى سبز و خرم و زنده بود و اينك مرده است
خشك شده  پيرامون من گياهانى است كه روزى سبز و خرم بودند و اينك. است كه روزى زنده بود و اكنون زنده نيست

اعضا و جوارح من . كنى كه روزى سياه رنگ و زنده بود و امروز مرده است آيا سپيدى موى سر و روى مرا مشاهده نمى. اند مرده
  اند؟ اند كه اگر در آن طاعت نباشند در حكم مرده هر يك براى طاعتى آفريده شده

ها را بياد بسيار و از  ها و موعظه بان حال اين اشياء و گفتهپس اى فرزند ز .او از اين سخنان درشت و پند آميز شگفتى زده شد
  .آنها پند گير

  
آنگاه اى فرزندم محمد، كه خداى جل جالله دل ترا به مكاشفه و جالل نعمت و مراقبت خود آبادان كناد، جز آنچه  :117بخش 
كه به آن نياز دارى بياد آور زبان و قلم  شود چيزهايى را بهنگامى كه شرف حضور در آستان حق تعالى بتو تفويض مى  گفتم

طلبى  انسان از احراز كردن همه مفاهيم مورد نياز ناتوانست پس جزئيات آنچه را كه به آن محتاجى و به نياز از درگاه الهى مى
پس بخشنده آن را با  .شود اى است از موالى جليل كه به تو اهداء مى آنگاه همه را بياد آور و بدان كه آنچه بدان نياز دارى هديه
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اى نيازمند باشى كه با خدمت خود  وقتى بخدمتگزار يا خادمه - جل جالله - نظر تعظيم بنگر و شكر او را با همه وجود بجاى آور
ترا فارغ البال گرداند تا دل آسوده به خدمت و طاعت موالى خود پردازى پس با ياد خدمتگزار و خادمه و شفقت به آنان از ياد 

توانى آنان را بيافرينى  كند دل مشغول مگردان و توجه داشته باش كه تو نمى موالى خود كه به تو و آن دو نيكويى مىسرور و 
پردازى و فروتنى  يا چيزى را كه آن دو به آن نياز دارند ايجاد كنى تو، براى تهيه پولى كه براى خريد نيروى كار آن دو تن مى

توانى به  نيز توجه داشته باش كه تو نمى. آنان و رعايت شايسته آنان، به حق تعالى نيازمندى آنان در طاعت تو و هزينه زندگانى
شان بتو و بجاى آوردن  ديار كفر سفر كنى و غالم و كنيزى را جلب كنى و آن دو از امت جدت محمد ص نيستند تا يارى

به سوى بندگان خدا گسيل دارى و كشورهايى را كه خدمت تو را جايز شوند نه قدرت آن دارى كه چنين رسول بزرگوارى را 
توانى آن رسول را با معجزات تاييد كنى و به وسيله فرشتگان آسمانها  خداى جل جالله با نبوت آن رسول گشود بگشايى نه مى

نائى آن ندارى كه و غير آن وسايلى فراهم آورى كه ويژه موالى تو رب االرباب است و به آن او را مورد قبول گردانى پس تو توا
پس چگونه . موالى تو با همه اين نعمتها كه گفتم آن دو را متنعم فرمايد  آن غالم و كنيز را نزد خود احضار كنى مگر وقتى كه

شخص خردمند را شايسته است كه او را جل جالله فراموش كند يا ديگرى غير او را در كارها مؤثّر بداند و بتواند چيزى را به 
آنكه موالى او به او عطا فرموده باشد مثال اين قضيه آنست كه فرضا به مركوبى نياز داشته باشى تا در كارهاى  بىدست آورد 

خواهى به تو كمك كند از آن مركوب  خود بر آن سوار شوى و براى انجام چيزهائى كه براى سعادت دنيا و آخرت خود مى
اينك . دانى كه بايد چه مايه ذلت و سختى بكشى خود تحميل كنى مى استفاده كنى، چه اگر زحمت پياده روى را به پاهاى

كردى و به خود  چنين بينديش كه اگر خداى جل جالله جز مركب تو مركبى نيافريده بود چه اندازه از داشتن آن شادمانى مى
وب چه مايه حسد كه به تو داشتى و پادشاهان جهان و ديگران به علت داشتن آن مرك باليدى و عطاكننده آن را بزرگ مى مى
نگريستند پس شكر اين  و چگونه مردم با نظر عبرت به آن مى. شد بردند و آن حيوان چگونه از آيات بزرگ الهى محسوب مى مى

نعمت جليل و ايادى عظيم و جليل را به جاى آور زنهار كه بسيار بودن دواب كه رب االرباب آفريده است قدر اين نعمت را 
پسندد كه هر چه  ند و شرف بذل اين نعمت از جانب او جلّ جالله در نظرت كوچك جلوه نكند، چه، عقل نمىحقير ننمايا

موالى اعظم بر اكرام و نزديكى بيفزايد بنده در كوچك شمردن كار موال و سبك دانستن آن مبالغه كند تا كار به آنجا كشد كه 
از پيروى اين گروه جاهل حذر كن و در جهالتها . ز موعود را تكذيب كنندنابخردان در مقام انكار صاحب جود برآيند و هالك رو

اى فرزند اى : كند و ايشان خاكساران پشيمانيند مى  راه ايشان را مسپار، چه مصيبتها و غفلتها پيرامون چنين قومى را احاطه
ت و سكنات ناچار بايد وسايل و آالتى محمد، بالجمله حاصل مطلب اين است كه براى راه رفتن و سوار شدن و تصرف در حركا

بكار برى و براى خوردن و آشاميدن نيز به آالت و وسايلى نيازمندى كه در عمل آنها را بكار برى زنهار و زنهار كه چون اين 
ورزى، همچنين  وسائل بدون مشقت در دسترس تو قرار گرفته است از منعم آن جل جالله كه به تو احسان فرموده است غفلت

مبادا از آنچه در هنگام زندگانى من و پس از مرگ كم و بيش بوسيله من به تو رسيده باشد، از اين بابت اشتغال به سپاسگويى 
  .و ياد من ترا از ياد خدا جل جالله باز دارد

ن آنها را براى تو و چه، اوست كه مرا باين كارها فرمان داده است و مهر آن كار را بر دل من انداخته است و استعداد فراهم آورد
نه بياد من، . برادرانت به من عطا فرموده است تا پيش از آنكه به آنها نيازمند شويد آنها را مهيا كنم پس بياد او جل جالله پرداز

  .و سپاسگوئى او كن نه سپاسگوئى من
  

وقتى به همسرت احساس . فرمايدو اى محمد فرزندم، كه خداى جل جالله قلبت را از يادها و انوار خود سرشار  :118بخش 
بخشد و موالى تو بوسيله او  نياز كردى، بدان كه او خاطر ترا به كمك خود، از پريشانى دلبستگى به شهوات غفلتزا فراغت مى

م تو فرزندانى از عد) هاى دنده(كند تا از پشت و ترائب  دارد و دستيارى مى ترا از زهر معاصى و لذات كشنده به سالمت نگاه مى
  .بوجود آيند

خدمت كنند  - جل جالله - آورد تا او را سبب سازى او فرزندان مى  دهد، به خداى جل جالله شما را در اين مقصود سبب قرار مى
را زنده نگاهدارند و مردم را به دين او دعوت كنند تا پيمبر اكرم ) ص(و تسبيح گويند و بزرگ دارند و سنت پيمبر او، محمد 

  .ن هر چند سقط شده باشند، به امتهاى ديگر سرافرازى كندبه وجود آنا) ص(
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و آنان كه طاعت خداى جل جالله كنند و شرف . و اگر فرزندان شما در كودكى بميرند در روز بازگشت شما را ذخيره باشند
ند زناشويى تقرب به خدمت او را به دست آورند در نامه اعمالشان اين طاعت به حساب شما نگاشته شود اما اگر قصد شما از پيو

خدا و جلب مهر و رضاى او باشد، مبادا و مبادا كه با همسر خود فقط بسبب نهاد خاكى و طبيعت حيوانى بر عادت چهارپايان و 
ترين كارهاست بلكه بايد قصد شما از همبسترى بجاى آوردن فرمان خدا جل جاللة و امتثال  خران همخوابگى كنيد كه از زشت

گى شهوت  باشد كه چنان كه اراده فرموده است از همسرى كه بدان اشارت شد عمل كنيد و اگر از چيره) ص( امر پيمبر اكرم
بيم داشته باشى كه ترا ازين نيت پسنديده باز دارد پيش از آغاز خلوت از خداوند كه اين مواهب ازو ناشى است يارى طلب و با 

ام و هيچ كس را  نوشته» ح االبواب بين ذوى االلباب و بين رب االربابفت«استخاره طلب خير كن و من شيوه آن را در كتاب 
  .شناسم كه پيش از من چنين مطالبى نوشته باشد و اين كار نيز كرم و فضلى است از خداى جل جالله نمى
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ضمير ترا از آلودگى اشتغال به غير خود پاك گرداند و به كه اميدوارم خداى جل جالله  - اى فرزند من اى محمد :119بخش 
سازد موفق فرمايد مباد كه وقتى براى معاشرت به مردم نيازمندى يا آنان بتو نياز  كارهايى كه ترا باو نزديك مى  انجام دادن

يار حق در سراى او سكونت ورزى كه بر حال آنان و تو آگاه است و شما همه در قبضه اخت دارند از ياد خداى جل جالله غفلت
او وعده داده است كه به حساب . و راهى نيست جز آن كه از شما مراقبت فرمايد - جل جالله - داريد و از نعمت او برخورداريد

شما رسيدگى كند اما گفتگوى تو با مردم در حقيقت گفتگوى تو با حضرت حق تعالى است و روى كردن به اوست چنان كه 
ه يا سلطانى باشى و گروهى نزد او باشند همانا كه منظور تو گفتگو با آن خليفه يا سلطان است كه در آن اگر در مجلس خليف

گويى و  مجلس صاحب مقام است و مردم در حقيقت در مجلس ضيافتى حضور دارند كه تو با آن شخص عاليمقام سخن مى
  .روى به او دارى

  
ز تبار منيد و اى ديگر مردمان از اهل من و اى برادران كه اين نوشته را و اى فرزند اى محمد و اى كسانى كه ا :120بخش 

بدانيد كه رفت و آمد  - خواهيد خواند و اميدوارم خداى جل جالله هر مراقبتى كه در نهان و آشكار اراده فرمايد به شما بياموزد
دارد و امروز  ز ياد خداى جلّ جالله باز مىو مخالطت با مردم، بيمارى و دردى سهمگين است و كارى است سخت كه انسان را ا

در آن روزگار مردم از اشتغال به جاللت الهى غافل بودند . اين دشوارى به همĤنجا رسيده است كه در زمان جاهلى جريان داشت
ام كه رفت و  ديده و  ام پس اى فرزند چندان كه توانى از رفت و آمد بسيار با مردم بپرهيز كه من آزموده. پرداختند و به بتان مى

آمد بسيار با مردم در دين مايه بيماريهاى خطرناك است از جمله گرفتاريهاى آن اين است كه به امر به معروف و نهى از منكر 
 - آيى پس اگر از سر راستى و اداى امانت به اين كار پردازى، به يقين همه دشمن تو گردند و به جاى آنكه بياد رب گرفتار مى
ل جالله باشى به دشمنى با مردم مشغول خواهى شد و اگر با آنان به نفاق و مدارا پردازى، پس آنان در مقابل موالى العالمين ج

داند كه در حضرت مقدس او به  بيند و مى تو، خدايان و آلهه تو خواهند شد و در پيشگاه الهى رسوا خواهى بود چه او ترا مى
پندارى  شمارى، و چنين مى كنى و بدين گونه حرمت او را سبك مى دل دارى تظاهر مىاى و به خالف آنچه در  استهزاء پرداخته

كه آگاهى مردم به ارزش تو مهمتر است تا آگاهى حق تعالى به تو و اگر شيطان ترا مغرور كرد و نهاد بهيمى و جاذبه هوا و 
در انكار و اختالف در آيى و با آنان نبرد كنى به  توانى با مردم از هوس و دنيا دوستى ترا فريفت و در دلت انداخت كه تو نمى

گويند نيرنگ و فريب است و بر آن آگاهى كسانى كه حرمت پروردگار ترا بشكنند و حرمت  دانى آنچه مى آنان بگوى كه مى
سندى مرتكب حرمتى را با انجام كارهاى ناپ رسول او را كه جدتست پاس ندارند و حرمت پيشوايان معظم ترا نپايند و اين بى

شوند كه حرمت مالك اولين و آخرين را و حرمت پيمبران و مرسلين را و همه عارفان را كه اولياى خداى جل و جالله 
پايند و حرمت هيچ يك از مردمى را كه تو گرامى  باشند بشكنند و هتك ناموس دين كنند همانا حرمت ترا نيز نمى مى
ين نكته اين است كه اگر در مجلسى در مقابل مردم دستار از سر تو برگيرند يا از دارند شاهد مثال بر ا شمارى پاس نمى مى

آورى كه قدرت  كنى و چنين بهانه نمى بستانند هرگز از آنان غفلت نمى روى سبك شمردن تو و اهانت بتو چيزى را بزور از تو
درگيرى با آنان را ندارى بلكه بسا كه به بهاى جان گرامى و هر چه كه دارى با آنان در افتى و براى انتقام از آنان هر كوششى 

عمل آنان را ناشايسته شمارى و از ديگران  كه در قول و فعل بتوانى بجاى آورى و از آنان بهر وسيله كه باشد روى برگردانى و



  ادرکنا  )عج(صلی اهللا عليک يا ولی العصر    )قده(سيد بن طاووس " کشف احملجه لثمرة املهجه"خبش هائی از کتاب فانوس ترمجه 
 

١۵ 
 

مانند  - )فاطر الخالئق و مالك المشارق و المغارب(دانى هتك حرمت موالى تو  جويى پس با اينكه مى در مقابله با آنان يارى
دهى كه حرمت تو  حرمت تو در مقايسه يا حرمت عظيم كبير حق تعالى هيچ است پس چگونه رضا مى. هتك حرمت تو نيست

آيا در حضرت مقدس او گستاخى  .ز حرمت او باالتر باشد حال آنكه غرق نعمت اويى و در قبضه اختيار او مملوكى ناتوانىا
  چنين اهانتى را دارى؟

نيز از جمله زيانهاى معاشرت بسيار با مردم اين است كه بسا كه چنين پيش آيد كه به عهد و پيمان مردم بيش از اطمينانى كه 
دانى كه ممكن است آنان پيش از انجام دادن وعده خود بميرند، و شايد از  موالى خود دارى اطمينان كنى و تو مىهاى  به وعده

قول خود تخلّف ورزند و به عهد خود وفا نكنند و بسا كه ميان تو و سودى كه از پيمان آنان بايد ببرى مانعى ايجاد شود و 
د كه از انجام عهدشان استفاده نكنى پس شخص خردمند و فاضل چگونه راضى حوادثى روى دهد و گرفتاريهايى ترا مشغول دار

گردد كه وعده مملوكى را كه جنايت و خيانت و نپائيدن عهد و پيمان و امانت خوى اوست به وعده قادر بالذات و كريم  مى
  بالذات كه بين او و ساير مقدورات او حايلى موجود نيست ترجيح دهد؟

لطت با مردم اين است كه وعيد و تهديد ايشان را از وعيدها و تهديدهاى خداى جل جالله خطرناكتر ديگر از خطرهاى مخا
  .پندارد اى بس خطرناك است و تهديدهاى هولناك خداى جل جالله را كوچك مى چنين انديشه. انگارى

ه موالى آنان كه مالك دنيا و آخرت و بدان خطر ديگر كه در معاشرت به آن مبتال خواهى شد انس به آنانست كه بيش از انس ب
همانا كه مأنوس شدن به مردم و زندگى و سالمت آنان و همه آنچه از اين گونه باشد، از رحمت موالى تو . آنان است خواهد بود
اى كه در اختيار حضرت حق است و حضرت  پس چگونه روا باشد كه به ديگرى غير او انس يافت، به بنده. و از نعمتهاى اوست

و بدان كه وقتى آدمى به معاشرت بسيار با مردم خو گرفت آنگاه مدح آنان را ! حق سرور و موالى اوست و از همه چيز او آگاه؟
پسندد و با اين احساس، از محبت و مذمت موالى خود نسبت به خويشتن غافل  دارد و بدگويى از آنان را نمى دوست مى

اند از خوف از مذمتى كه حضرت بارى تعالى به علت نافرمانى در باره او روا خواهد م گردد و از محبت به موالى خود وامى مى
و ) ص(ديگر از گرفتاريهاى مخالطت با مردم اين كه خداى جل جالله و فرستاده او ..... .گردد داشت خاطرش مشغول مى

دل و انصاف باشد، و تقرّب شما و اقبال خواهند مخالطت و معاشرت و مصاحبت شما با ديگران بر ميزان ع جانشينان پاك او مى
و به خاصان او ) ص(شما در قول و احسان به آنان بنا به دريافت و جلوه تقرب جستن آنان به خداى عز و جلّ و به فرستاده او 

گرفتارى . نزديك شويد و روى آوريد  باشد و شما به ميزان رغبت آنان در طاعت خداى جل جالله و اجراى فرمانهاى او به آنان
گردد اينست كه اگر معاشران به قول يا فعل از روى دشمنى يا از سر نادانى حرمت او را  ديگر كه معاشر مردم به آن دچار مى

پاس ندارند، چنان كه قبال اشاره كردم، خشم او از چنين ماجرا بيش از خشمى خواهد بود كه از مخالفت اشخاص با خداى 
شخص  .دهد شود و بيش از خشمى است كه از هتك حرمت به شخص او روى مى عارض او مىتعالى جل جالله و فرستاده او 

  .بايد كه در خشم و رضاى خاطر خود عدل را مراعات كند تا از آسيب حساب و سؤال حق تعالى ايمنى يابد
گويند او از  و ثناى او مىآورند  و ديگر از گرفتاريهاى مخالطت آنست كه تكليف انسان چنين است كه وقتى مردم به او روى مى

و اگر مردم به او احسانى كردند، بيش از احسان خداى تعالى باو يا به . روى آوردن و ثنا گويى مردم فريفته و مشغول نگردد
كننده در طول احسان او به شكر احسان  اندازه احسان او، به احسان مردم توجه نكند و به آن دل نبازد و از احسان هر احسان

  .تعالى پردازدخداى 
اى نيز باحسان خود ادامه دهد مدت آن  كننده و شغل شاغل او احسانهاى فعلى و آينده خداى جل جالله باشد چه اگر احسان

ديگر از ابتالئات مخالطت با مردم كه به صورت عادت و شيوه زندگانى در آمده است كبر و خويهاى . بسى اندك خواهد بود
  .ناپسند است

ابتال به معاشرت عبادات را هم به فساد كشانيده است به طورى كه ديدار بيشتر برادران دينى وابسته به  ام كه من ديده
گردد و معاشرتها از نيات مرض آلود كمتر به سالمت رسته است و احوالپرسى از  سودجويى دنيائى يا رفع خطر مادى مى

اى تعالى به وسيله بيمارى به كسى ستم كرده است در صورتى كه گويى خد. بيماران بر سبيل اظهار رنج و درد براى بيمار است
چه، آنان يا گناهكارند و خداى تعالى بوسيله . كننده از بيماران آنست كه آنان را به آن بيمارى تهنيت گويند وظيفه عيادت

تعالى بر آنست كه با آن بيماريها خواهد كه آنان كفاره گناهان را بپردازند يا از زمره جنايتكاران نيستند پس خداى  بيمارى مى
پس وقتى آن بيمار باين نكته واقف شود خواهد دانست كه با اين گونه رويدادها . مقامات آنان را باال برد و بر درجاتشان بيفزايد
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، حال چنين كسى مانند كسى است كه پزشكى او را هنگام سالمت رگ زند و خونش را بگيرد تا با اين كار. شرف يافته است
بيمار از رنجورى يا از نقصى كه ممكنست بر قلب او وارد شود برهد و ايمن گردد يا به رنجوري دچار شود كه سعادت او را بيش 

آيا فرزند آدم كه دل و خرد و زبان حالش به پليدى جنايات كردار و گفتار آلوده است خرسند نيست كه . كند از فصد حفظ مى
كه بيماريها او را از آلودگيها شستشو  - ها، در پيشگاه پروردگار تعالى اى گناه و از ناشايستگىه به وسيله بيماريها از آلودگى

  برهد؟ - گرداند دهد و پليديها را به دست قدرت حق پاك مى مى
نگاه باو آ. برد چندان كه نزديك بود با موالى خود معارضه كند اى فرزند، يكى از واليان بيمار شد و از آن بيمارى رنج فراوان مى

دانى كه در صف دشمن خدا جل جالله قرار دارى  تو مى: اى نوشتم و در آن نامه مطالبى گفتم كه حاصل آن چنين است نامه
پس اگر به . كنى كه شيطان نام دارد و به ساحت مقدس خداى جل جالله از منجنيق معاصى آشكارا سنگ نافرمانى پرتاب مى

نباشد از منجنيق تو به سوى تو پرتاب شود و بتو   ك از سنگهاى پرتابى كه كشندهسبب عظمت مخالفت تو پاره سنگى سب
اصابت كند تا از روى جاللت كفاره گناهان ترا داده باشد آيا اين حادثه احسان و اكرام است يا اهانت و انتقام؟ اى فرزند بسيار 

و اين امر از امور بسيار بزرگ براى پند آموختن و عبرت  گذارند كنند و بر مردگان نماز مى اى را تشييع مى ام كه جنازه ديده
ارزشى دنيا و  هاى زندگى متوجه شدائد و رنجهاى مرگ و بى گرفتن است و شايسته آنست كه بنده از دنيا و اهل دنيا و بيخبرى

  .گان شده است امور آن شود اما اين كار وسيله عوض دادن به حسابها و تقرب به اولياى آن مرده
گان او نباشد كه از راه نماز ميت تقرب جستن به او نفعى داشته  اگر شخص صالح و پرهيزگارى درگذرد و كسى از بازمانده اما

افتد اما اگر  گردد و از قلم مى كنندگان جنازه او بسى اندكند و فرمان سلطان جهانها و اوامر سيد المرسلين تباه مى باشد، تشييع
كنندگان و  رسانند اگر چه به آزردن تشييع ندگانش اميد سودى باشد در تشييع او حضور بهم مىكسى وفات كند كه از باز ما

ام حتى كسانى را در تشييع و نماز  در تشييع چنين كسانى جمعيت نمازگزاران بسيار ديده. نمازگزاران قدرت نداشته باشند
  .اند نياز بوده ام كه از سودجويى از باز ماندگان متوفى بى ميت ديده
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بدان كه . اى محمد اى فرزند، كه خداى جل جالله بركات خود را بر زندگانى تو نثار فرمايد و بر مقاماتت بيفزايد :121بخش 
ناپسند است كه براى اما اين معاشرت وقتى . بدترين معاشرت، معاشرت با گناهكاران است خواه از واليان باشند يا از غير آنان

مخالفت با اعمال ناپسند آنان و از روى اطاعت فرمان خداى عزّ جالله براى پند گفتن به آنان نباشد، چه، خداى جل جالله از 
ها و رازهاى او آگاهست باو فرمان داده است با مردم معاشرت كند يا  خواهد كه آنسان كه موالى او كه بر نهانى انسان چنين مى

فرمايد اعراض كند و از آنچه كه خداى جل جالله از آن خشمگين است  از آنچه خداى جل جالله از آن اعراض مىدست كم 
دانم كه انسان چنين باشد بويژه اگر كسى كه با او  متنفر باشد و اين مقام بسى دشوار است و به خدا سوگند كه بسيار بعيد مى

اشد و نياز او را بر آورده و باو خوبى كرده باشد درين حال چگونه او را دل با معاشر است صاحب مقامى باشد يا مورد نياز او ب
هيهات هيهات كه چنين ! خداى جل جالله خواهد بود تا از آن مرد صاحب مقام روى برتابد و دل در اين كار با او همراهى كند؟

كشاند و به احوال او در آخرت  ين او را بفساد مىنشود بلكه آن صاحب مقام كه نيازش را بر آورده است بيش از اصالح كار او د
  .رساند زيان مى

من چگونه توانايى آن : اى به من نوشت و خواستار آن شد كه به ديدار او بروم در پاسخ به او چنين نوشتم روزى وزيرى نامه
و ) ص(كه خداى تعالى و فرستاده او  دارم كه در مورد نيازهاى خود و نياز فقيران و ديگر نيازمندان با تو مكاتبه كنم در حالى

اند كه از باقى ماندن تو بر كرسى فرمانروايى حتى تا رسيدن نامه من به تو اكراه داشته باشم، نيز  مرا مكلّف فرموده) ع(پيشوايان 
  .تكليف من اين است كه آرزومند باشم تا زان پيش كه نامه من بتو رسد از مقام خود معزول شده باشى

  
در پاسخ باو مطلبى . رفتند به مجلس پادشاهان و خلفا مى - كه بر آنان درود باد - يكى از فقيهان مرا گفت، امامان :122بخش 

شدند اما در دل از آنها روى گردان بودند و  به مجلس شاه و خليفه وارد مى - آنان كه درود خداى بر آنان باد: باين مفهوم گفتم
بينى كه اگر آن اشخاص نياز ترا  گفتم آيا خود را چنين مى. ود بر آنها خشمگين بودباطنشان چنان كه خواست خداى سبحان ب

  .بر آورند و ترا به خود نزديك كنند يا در باره تو احسان نمايند چنان باشى كه پيشوايان با آنان بودند؟



  ادرکنا  )عج(صلی اهللا عليک يا ولی العصر    )قده(سيد بن طاووس " کشف احملجه لثمرة املهجه"خبش هائی از کتاب فانوس ترمجه 
 

١٧ 
 

  .شدن اهل كمال بر آنان نيست گفت نه و به مناسبت حال اقرار كرد و گفت كه وارد شدن ضعيفان بر توانمندان مانند وارد
  

يكى از پادشاهان بزرگ دنيا بارها به من نوشت در سرايى از او ديدار كنم كه بسيارى از مردم غافل آرزوى رفتن به  :123بخش 
 در پاسخ به او نوشتم در مسكنى كه اينك در آنجا ساكنى بنگر كه آيا ديوارى يا آجرى يا زمينى يا فرشى يا. آنجا را داشتند

اى يا چيزى وجود دارد كه براى خدا و رضاى او جل جالله در آنجا قرار داده باشى تا در آنجا حضور يابم و بر آن بنشينم و  پرده
نيز بارها باو نوشتم چيزى كه در آغاز زندگانى ديدار پادشاهان را بر من تحميل  بر آن بنگرم و ديدن آن بر من آسان باشد؟

ها آگاهم  اره بود اما اكنون به موهبت انوارى كه خداى جل جالله به من عنايت فرموده است بر نهانىكرد اعتماد من به استخ مى
  .و در چنين موارد استخاره كردن دور از صواب و مبارزه با رب االرباب است

نياز  ت با مردم بىو اى فرزند اى محمد كه اميدوارم خداى جل جالله به نيروى خدايى و انوار پروردگارى خود ترا از مخالط
اين كار مقتضى . فرمايد در پرتو آن نور بنگر كه معاشرت آنان داراى اين خطر است كه ترا از ياد خداى جل جالله باز دارد

آنست كه در حركات و سكنات و جامه پوشيدن و نشست و برخاست با آنان ظاهر سازى كنى و تصنع بكار برى و حرمت خداى 
يكى از علماى محترم روزى بمن . او را واگذارى و بر پاى داشتن ناموس آنان خاطر ترا مشغول دارد جل جالله و ناموس عظيم

خوانى و به او نزديك  اى حالى كه تو ما را به سوى رب العالمين مى گفت به چه سبب همنشينى و گفتگو با ما را ترك كرده
ويشتن را چنان نيرومند بدانم كه هر وقت با شما همنشين اگر من خ: گردانى، باو مطلبى گفتم كه خالصه آن چنين است مى

باشم و گفتگو كنم در حال مجالست و محادثه با شما در دل و در ضمير خود به مجالست و محادثه با خداى جل جالله مشغول 
ا جليس باشم و توانم هر وقت كه دست دهد با شم باشم، شما نيز كامال به حرمت حقتعالى بمن توجه داشته باشيد آنگاه مى

اما بيم من از آن است كه اگر با شما به گفتگو پردازم يا مجالست كنم، دلم گاهى از مهر شما انباشته باشد و از ياد . گفتگو كنم
پس عقيده دارم اگر حقتعالى را از ربوبيت و واليت بر كنار دانم و . خداى تعالى فارغ باشم حال آنكه در پيشگاه الهى قرار دارم

اما . رورزى با شما پردازم و دل را كه نظرگاه حقتعالى و سراى معرفت اوست به شما كه مملوكان اوييد واگذارم كفر استبه مه
اگر با شما مجالست كنم و به گفتگو پردازم و دلم گاه با شما و گاه با حقتعالى باشد، معتقدم كه اين كار شرك است و هالك، 

  .ام ر نهادهزيرا شما را در دل با حقتعالى براب
  

و اى فرزند اى محمد كه خداى جل جالله ترا به مراد و منظورى كه دارى امكان دستيابى دهد و پيروى از او  :124بخش 
بدان كه من بر آنم تا از هر كار كه از ياد پروردگار جهانها بازم دارد با خاليق  - موجب آن گردد كه ياد خود را به تو الهام فرمايد

در اين كار از خداى جل جالله از روى يقين استخاره . و در مشهد جدت امير مؤمنان عليه السالم حضور يابم قطع رابطه كنم
اقتضاى استخاره چنين بود كه به كلى در مسكن خود ترك معاشرت نكنم و تنها در اوقاتى كه اميد دارم كه در پناه . كردم

اما اگر ديدم كه دل كمترين توجهى به آنان دارد بيدرنگ ترك . به آن پردازمجالل ربانى از ياد خدا باز نمانم و به سالمت مانم 
  .معاشرت و گفتگو كنم
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 - اقبال بيارايدو اى فرزند اى محمد كه خداى تعالى ترا از آنچه مورد اعراض اوست در امان دارد و به زيور خلعت  :125بخش 
بدان كه از جمله گرفتاريهاى من در مخالطت با مردم اين بود كه پادشاهان مرا شناختند و به من مهر ورزيدند چندان كه 

جهانى و آن جهانى من بر باد رود و ميان من و مالك من صاحب نعمتهاى نهانى و آشكار، حجاب گردند   نزديك بود سعادت اين
ام و ترا به سوى هالك و تباهى و  ه ننگ و رسوايى در بر، در پى جاه و مقام اين سراى فريب بر آمدهديدى جام آنگاه مرا مى

چيزى كه مرا از خطر اقبال پادشاهان جهان و محبت آنها رهايى بخشيد و از زهرهاى كشنده تقرّب به . كشانم عذاب دوزخ مى
  .آنها به سالمت داشت همانا خداى جل جالله بود

و پدرم قدس اللَّه ) ورام(دشده اين مالك رحيم شفيق هستم و سبب آن بود كه از آغاز زندگانى در دامان جدم پس من آزا
ارواحهم و كمل فالحهم بودم كه داعيان به سوى خدا بودند جل جالله و دلبستگان او جل جالله پس خداى تعالى مهر پيمودن 

نزد آنان گرامى بودم با اينكه عادت معمول كودكان است كه پدر يا مادر يا  من. راه و پيروى نشانه آنان را در دل من انداخت
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من نوشتن و عربى را آموختم و علم شريعت . استاد، آنان را تأديب كنند اما خداى جل جالله مرا باين ماجرا نيازمند نفرمود
  .مرا نيز آنسان كه در پيش گفتم آموختم و كتابهايى در اصول دين خواند) ص(محمدى 

يكى از مشايخ استاد من از من خواست كه به تدريس و تعليم مردم پردازم و در مراجعات آنان فتوى دهم و راه علماى پيشين 
  :فرمايد ، آن صاحب مقام واال مى»محمد ص«آنگاه ديدم خداى جل جالله در قرآن شريف به جدت . را بپيمايم

  )44سوره الحاقه، آيه (  لِ لَأَخَذْنا منْه بِالْيمينِ ثُم لَقَطَعنا منْه الْوتينَ فَما منْكُم منْ أَحد عنْه حاجِِزينَو لَو تَقَولَ علَينا بعض الْأَقاوِي
هيچ يك . بريم او را مى) حيات(دهيم و رگ  اگر رسول سخنى كه ما نگفته باشيم به ما نسبت دهد با كمال قدرت او را كيفر مى

ترين  بينى كه اين سخن از جانب پروردگار جهانها براى تهديد كسى است كه نزد او گرامى آيا مى. قدرت جلوگيرى ندارداز شما 
پس آنگاه كه به اين نكته توجه كردم و از ! موجود اولين و آخرين است در صورتى كه سخنى را به حق تعالى نسبت دهد

يدم و پرهيز كردم كه مبادا در كار فتوى قولى بر خالف گويم و در پى مبادرت كردن به فتوى احساس كراهت نمودم و ترس
رياست افتم كه منظور از آن تقرب به حقتعالى نباشد پس در آغاز كار پيش از آنكه جامه قضا پوشم از آن امر هولناك كناره 

راهنمايى و گشودن درهاى عنايات بتو گرفتم و به راهنمايى علم، به عمل صالح و كارهاى شايسته پرداختم و آنچه اى فرزند در 
ام نه از كسى آموخته بودم نه از كسى شنيده بودم بلكه گفتار مردم همه بر پايه ظاهر عبادت و صورت بخشيدن آن به  نوشته

سپس جماعتى نزد من آمدند و خواستند بين مردمى كه اختالف دارند بر عادت فقيهان و علماى گذشته . مقتضاى عادت بود
ام كه خرد من در  پس به آنان گفتم كه من چنين فهميده. اى پيشين داورى كنم و امور طرفين اختالف را اصالح نمايمزمانه

مقام اصالح كليه امور زندگانى من است اما نفس من و هوا و هوس من و شيطان بر آنند تا با مشغول ساختن من بامور دنيا مرا 
د و شيطان و هوا و هوس خويشتن در صدد آن بر آمدم كه به مجرد عدل داورى به هالكت رسانند و من بين خود و نفس خو

اما هيچ يك از آنها اين رأى را صواب ندانستند و خرد به زبان حال با من گفت روا . كنم و همه آنها را با عقل موافق گردانم
گى دراز موفق نشدم كه ميان اين دو دشمن بالجمله، من در اين زند. هالكت خود به نادانى، از آنها پيروى كنى نيست كه در

پس كسى كه . داورى كنم يا ميان آنها سازشى به وجود آورم كه چشمم روشن گردد و منازعه و اختالف آنها بر طرف شود
ويژه پايان و بيشمار  داند كه در مدتى دراز از انجام دادن داورى ناتوان بوده است چگونه در امرى وارد شود كه داوريهاى بى مى

آنست؟ به آنان گفتم بنگريد و كسى را بيابيد كه عقل و نفس و طبيعت و هوا و هوس او با يك ديگر اتّفاق داشته باشند، بر 
آرى . شيطان چيره، و همه مانند يك دست در پى طاعت خدا و رضاى او باشند و از امور مهمى كه بر او واجب است فارغ باشد

تواند به قطع و  و محاكمه نزد او بريد همانا اوست كه وقتى دعوايى در محضرش طرح شود مىچنين شخصى را بيابيد، و داورى 
  .فصل دعاوى و اصالح اختالفات موفق گردد زيرا به چنين قدرتى مجهز است

پس اى فرزند اى محمد، از رياست در اين امر كناره جستم و به مقتضاى داورى خردمندان ديدم كه شغل شاغل من در توجه 
  .به خداى جل جالله و وارسى و پاكيزه نگاهداشتن نفس خويشتن است

  
سپس چنين روى داد كه پدر و مادرم كه خداى تعالى روانشان را تقديس فرمايد و بر قبرشان نور بباراند در صدد  :126بخش 

ند من نبود و بيم آن داشتم كه اين وصلت خوشاي. ام شرح داده» البهجه«بر آمدند كه من زناشويى كنم و آن واقعه را در كتاب 
سپس يكى از آنان در كار . اين پيوند موجب آن شد كه با خاندانى كه وصلت كرده بودم مصاحبت كنم. از كار صواب مرا باز دارد

دولتى وارد شد و من كوشيدم كه او را از آن شغل باز دارم و او آن منصب را ترك كند اما موافقت نكرد كه از آن كار دست 
آنگاه به مشهد موالنا . مجاورت آنان را خوش نداشته باشم» حلّه«شد اين امر به آنجا كشيد كه از او دورى گزينم و در شهر بك
دختر » زهرا خاتون«روى آوردم و در آنجا اقامت گزيدم تا وقتى كه باقتضاى استخاره با ) حضرت موسى بن جعفر امام كاظم ع(

زناشويى كردم و اين امر موجب آن شد كه روزگارى دراز بغداد را كه  - دان جايگاه آنان بادكه بهشت جاو» ناصر بن مهدى«وزير 
  .دامگاه شيطان است وطن گيرم

  
نخستين دامى كه شيطان تعبيه كرد تا ميان من و خداى جل جالله، صاحب الرحمه و االحسان جدايى افكند اين  :127بخش 

. كه خدا از سوى ما بهترين پاداش خير باو عطا فرمايد مرا به عادت خلفا براى فتوى دادن دعوت كرد» مستنصر«بود كه خليفه 
از من استدعاى ديدار داشت به درگاه خداى مالك االمان جل جالله هنگامى كه نزديك به در ورودى خانه كسى رسيدم كه 
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تضرع كردم و از او خواستم كه دين مرا و آنچه را كه به من موهبت فرموده است به وديعت نگاه دارد و هر چه مرا به رضاى 
او با همه نيرو كه داشت  آنگاه به محضر او رسيدم و. حضرتش نزديك گرداند حفظ فرمايد تا بسالمت از نزد ملك باز گردم

كوشيد تا كار فتوى دادن را بپذيرم خداى جل جالله به من آن نيرو داد كه با آنان مخالفت كنم و هوس خود را خوار دارم و بر 
سر نفس سركش پاى گذارم و در نگاهداشت آنچه در طلب رضاى خدا جل جالله مالك آن بودم و اعراض از آنان مدد فرمود در 

اما خداى جل جالله به فضل خويش مرا كفايت كرد و بر عنايات خود در باره من . هاى هولناك روى داد عه سعايتپى آن واق
  .ام اى از آن حوادث را براى تو شرح داده پاره) اصطفاء(افزود و در كتاب 

شده بودم تا ابد اآلبدين تباه بودم و هاى بيهوده آنها وارد  اى فرزند اگر آن روز در اين فتواى دنيوى و هوسبازى اهل دنيا و قاعده
  .افكند كردند كه ميان من و رب العالمين جدايى مى مرا در امورى داخل مى

  
و با پدرت ) ص(الحذر الحذر، كه در شوخى و بازى و نو آورى آنان شركت جستن، مخالفت با جدت سيد المرسلين  :128بخش 

ديگر بزرگان دولت خود مرا دعوت كرد كه   وزير خود و به وسيله) قمى( سپس خليفه بازگشت و به وسيله. سيد الوصيين است
هاى بسيار  كردند تا اين سمت را قبول كنم و من بهانه گيرى مى سالها گذشت و همچنان پى. نقابت همه طالبيين را بپذيرم

در وزارت خود برضاى خداى  گفتم پس چرا تو. وزير گفت وارد اين كار شو و در آن برضاى خدا عمل كن» قمى«. آوردم مى
. كردى كنى؟ نياز دولت در اين كار بتو بيشتر است تا بمن اگر چنين كارى امكان داشت همانا تو به آن رفتار مى تعالى عمل نمى

كرد و تاييد و مساعدت  داد و تقويت مى سپس به تهديد من پرداخت و پيوسته خداى جل جالله مرا در مقابل آنان نيرو مى
روزى به من گفت آيا . اى دست زد بوسيله يكى از دوستان به اين تكليف دعوتم كرد و به هر چاره» مستنصر«د تا اينكه فرمو مى

به او گفتم روزگار . دانى؟ پس تو نيز مانند آنان وارد كار شو ستمگار بودند يا آنان را معذور مى» مرتضى«و » رضى«گويى  تو مى
و سيد رضى و سيد . پادشاهان شيعه مذهب و آنان مشغول به خلفا بودند و خلفا مشغول به آنانآنان روزگار آل بويه بود و زمان 

بدان كه اين پاسخ كه من گفتم به اقتضاى تقيه بود و گمان . خواستند آماده بود مرتضى آنچه طبق رضاى خداى جل جالله مى
پس زنهار زنهار كه با هيچ يك از . در امور دنيايى نداشتمنيكو به همت موسوى آن دو، و گر نه من بهانه منطقى بر دخالت آنان 

زنهار كه كسى را بر خداى جل جالله موالى تو و مالك دنيا و . ملوك متفق و موافق باشى كه به هالك خود اقدام كرده باشى
له زشت گردانى و در و نام گذشتگان پاك خود را با مخالفت به رضاى حق تعالى جلّ جال .آخرت برگزينى و او را مؤثّر دانى

خود و روى گردان از   اند همدستى كنى و آنان را در روز شمار دشمن ويرانى بنيادهايى كه براى شرف تو در دنيا و آخرت افكنده
  .خود و متنفر از خود گردانى

  
اس داشت كه نديم شوم وزير، پى من فرستاد و در آغاز التم» قمى«آنگاه فريفتن مرا دنبال كردند تا آنجا كه پسر  :129بخش 

دانستم بكار بستم  جويى مى پس هر چاره. انجامد، چه، به امور دنيا مشغول خواهم شد پس دانستم كه اين گام به هالك من مى
بارى، به او سخنانى گفتم منجمله گفتم اگر وقتى من . كرد و به جان كوشيدم تا دست از من بدارد اما او باز به من مراجعه مى

يان شوم و اسرار آنان را براى تو و پدرت كشف نسازم و اخبار آنان را بر تو حكايت نكنم مرا متهم خواهيد كرد كه از نديم دولت
گويم، اين امر باعث دشمنى شما با من خواهد شد و كار ما به  ام و آن را به شما نمى آنان سخنانى زشت در باره شما شنيده

  .دانم خواهد انجاميد ند كه به چه حوادثى كه اكنون نمىكشد و خدا دا جدائى و گسيختن رابطه مى
شود  راست نمى» دار الغرور«پس اى فرزند مباد كه با مردمان در اين گونه امور وارد شوى، به خدا سوگند كه معاشرت با مردم 

فاسد و ويرانگر سراى و بيشتر كارهاى مردمى كه اهل سراى گذرا هستند مسخره و » مالك يوم النشور«مگر به دورى جستن از 
باقى است و ميان بنده و مالك روز رستاخيز حجاب است و ممارست و دمخورى با آنان با استوارى و سالمت روز قيامت سازگار 

به خدا سوگند هر كس گفته باشد اين راه راهى از راههاى نيكبختى است به خدا سوگند كه دروغ گفته ! دريغا دريغا. نيست
  .باشد

كه خداى » المستنصر«سپس شيطان كه لعنت خدا بر او باد، براى فريفتن پدرت آنان را برانگيخت و خليفه  :130بخش 
  .روم» تاتار«بهترين پاداش را به او عطا فرمايد، مرا برگزيد تا به رسالت نزد سلطان 
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ار اگر موفق شوم پشيمان در اين ك :پس به آن كس كه اين پيام به من آورده بود سخنانى گفتم كه مفهوم آن چنين است
  گفت چگونه؟. خواهم بود و اگر شكست يابم نيز پشيمان خواهم شد

گفتم اگر كوشش من با توفيق قرين گردد هرگز براى گسيل داشتن برسالت دست از من نخواهيد كشيد تا در شمار مردگان در 
گره كار بدست من گشوده نشود از چشم شما خواهم  و اگر. آيم، پس مرا از عبادتها و ديگر كارهاى ارزشمند باز خواهيد داشت

مانم بالجمله سخنان رساتر  گردد و از كار دنيا و آخرت باز مى احترامى من خواهد انجاميد و آزردن من آغاز مى افتاد و كار به بى
كه پرداختن به اين  اگر كسى ترا بگويد. ازين گفتم كه خداى جل جالله در آن حال براى نيكبختى من بر زبانم جارى فرمود

چه هر كار . ها تأويل و مغالطه است و مبادا به آن قانع شوى كند، زنهار و زنهار كه آن گفته امور به طاعت و عبادت دستيارى مى
اى از اشارات روا نيست، و اگر كسى جز اين گويد او  كه مخالف عقيده تو باشد، كمك به آن حتى با حركتى از حركات يا با اشاره

  .دامهاى شيطان است و سخن او هذياناز 
  

كه خداى او را بهترين پاداش خير دهد به من تكليف كرد كه وزارت را بپذيرم و پيمان » المستنصر«سپس خليفه : 131بخش 
) االصطفاء(بست كه در اين كار از هيچ يارى به من دريغ نكند و بارها در اين مسأله نامه نوشت و سخن گفت و من در كتاب 

  .ام ى تو اين گرفتارى و بال را به شرح باز گفتهبرا
ها آوردم تا كار به آنجا كشيد كه سخنانى گفتم ازين قبيل كه اگر مقصود از وزارت من آنست كه به  اما من بازگشتم و بهانه

جالله و عادت وزيران حركت كنم و امور مردم را با هر مذهب و سبب تمشيت دهم خواه اقدام من مطابق رضاى خداى جل 
پس، اگر بخواهم با همين شيوه وزارت كنم اكنون نيز . رضاى سيد األنبياء و المرسلين باشد خواه مخالف رأى خدا و رسول

دهند اما اگر بخواهم در اين مقام به كتاب خداى جل جالله و سنت  همين وزيران با همان روش فاسد كارها را انجام مى
كنند، و هيچ يك از بندگان و  از درباريان تو و آنان كه در سراى تو زندگانى مىرفتار كنم هيچ يك ) ص(فرستاده او 

اگر راه عدل و دادگسترى پيش گيرم و طريق . خدمتگزاران و از خدم و حشم تو و ملوك اطراف، تحمل آن رفتار را ندارند
كارها چه منظور دارد جز اين كه به ازين » على بن طاوس علوى حسينى«گويند اين  انصاف و پرهيزگارى پيشه كنم، بتو مى

اين منظور و اين عمل ردى است . كردند مردم هر عصر و زمان بفهماند كه اگر خالفت در دست آنان بود بهمين روش عمل مى
و وقتى اين سخنان را در باره من بتو بگويند ناچار بيدرنگ به بهانه . اند و طعنى است بر آنان بر خلفائى كه پيش از تو بوده

  .عذرى به كشتن من همت خواهى گماشت
پس اينك من در سرا . انجامد ناچار بايد بظاهر گناهى به من نسبت داده شود تا مرا بتوان كشت پس وقتى كار به هالك من مى

كردن آنگاه به كوچ . پنجه تو قرار دارم و پيش از آنكه گناهى مرتكب شده باشم با من هر چه خواهى كن كه تو سلطانى قادرى
رفتم و خداى جل جالله به رحمتى كه از آغاز به من داشته است و به ) حله(آغاز كردم و خانه كن از بغداد منتقل شدم و به 

عنايتى كه به پدران صالح من مبذول فرموده است و از روى جاللت او آن عنايات به تبار و فرزندان ايشان رسيده است مرا به 
  .سالمت نگاه داشت

جالله به رحمت عنايت خويش كه پيوسته به گذشتگان صالح من و ذريه آنان عطا فرموده است مرا از اين بالها  خداوند جل
بسالمت رهانيد مباد و مباد كارى كنى كه شيطان مرا پس از مرگم سرزنش كند و بگويد بر فرزندت كه پاره جگر تست پيروز 

محمد «پس با چه اميد ! مت و رستگارى شهره برسوايى، نزد ما آيىشدم و روز شمار، جامه پشيمانى بر تن و ميان اهل سال
  را و پيشينيان اطهارت را مالقات خواهى نمود؟) ع(جدت را ديدار خواهى كرد و پدرت على » )ص(

و ! اى اى و به جهت ننگ چند روزه زندگانى با آنان دشمنى كرده اى و يادشان را زشت گردانيده حال آنكه بر ضد آنان بپا خاسته
ام با چه رو با من روبرو خواهى شد؟ بجاى اينكه ترا به جاللت و  ام و اين رساله كه ترا نوشته آيا پس از اين وصيت كه بتو كرده

اين شيوه شريف الهى و . داشت؟ نه بخدا  خوانده بودم اما تو در مقابل آن به پستى گرائيدى چه پاسخى خواهى - بزرگوارى فرا
و تنها مانده است از دست مگذار و ملزم به آن باش و در مقابل مالزمت آن جان و اهل و مال و همه  مهجوروز مقدس را كه امر

آيى پادشاهى  امكانات را سبكمايه گير و در روزگار كسادى اين فضائل با آنها همنفس باش تا وقتى در آن جهان نزد ما مى
هانى و روز ميعاد باشى و موالى تو و پيشينيان تو از پدران و نياكانت بزرگ از پادشهان دنيا و آخرت باشى ملك عظيم اين ج

  .اند از تو خرسند باشند كه از ملوك نيكبخت جهان بوده
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كه آرزومندم خداى جل جالله آنچه را كه به آموختن آن نيازمندى، يعنى نكاتى را كه  - و اى فرزند اى محمد، :132بخش 
بدان كه داخل شدن در كارهاى دولتى اگر چيزى بود كه بر  - پيشگاه الهى را باشد به تو بياموزدمايه افزونى تعظيم و تكريم تو 

كردم  افزود همانا كه با ورود اولياى دولت و قبول تقاضا و آرزوهاى آنان كاخ شرف و حيثيت ترا بنا مى شرف دنيايى مسلمان مى
اند و مايه رسوايى و ننگ كسى است كه داخل آن كارها شده است و  اما اين كار خالف چيزى است كه پيشينيان تو بر آن بوده

اند و دين پدران پاك تو  بينم كه با تو هم عقيده وقتى كسانى را مى. توانم درجه حقارت آن را شرح دهم كمبودى است كه نمى
شرف و مقامى وااليند اما شايسته كنند داراى  پندارند كه چون از كارگزاران دولتند و به ستمگاران يارى مى دارند و چنين مى

چنانست كه تو دريايى كه اينان مسكين رنجورند و داراى قلب بيمار، و نيازمند آنند كه به بيمارستانشان ببرند و گاهى با 
د احسان درمانشان كنند و گاهى با خوارى و توهين رنجورى را از آنان دور گردانند تا از مستى بخود آيند و بدرجه بدبختى خو

كند و كسى كه از آن راه  به آن داللت مى) ص(نمايد و جدت محمد  حق، يگانه راه روشن است كه قرآن به آن راه مى. پى ببرند
ام كه  من پسرانى را ديده. نهد بپيچد بسوى خشم خداى جل جالله و سخط و خوارى و دوزخ او و بسوى رسوائى بزرگ گام مى

در كار تعصب . اند كه در عبادت بتان پيروى آنان كنند د و چندان در تعصب پيش رفتهكشن در عقيده باطل تعصب پدران مى
گيرند پس چرا فرزندان قومى كه در دنيا و دين سعادتمندند تعصب نكشند و راه  سازند و در معرض خطر قرار مى جان فدا مى

اه سراسر جهان را از دست بدهند در نظر عارفان سستى در آن گام ننهند كه اگر در اين ر پدران پاك خود را نپيمايند و بى
چه زشت است كه يكى از فرزندان سيد پيمبران در روز جزا پيدا شود و بيگانگان به جدش . اند چيزى بيمقدار را از كف داده

به سبب طاعت خدمتگزاران او . نزديكتر از و باشند و مردم مورد توجه حضرتش قرار گيرند اما از او روى برگرداند) ص(محمد 
وى به مقام پادشاهى رسيده باشند و فرزندان او بسبب نافرمانى و تباهى مورد ريشخند شيطان شده باشند و منادى در ميان 

  :آنان ندا در دهد كه
  .كنندگان چنين كنند عمل) 1سوره صافات آيه ( .لمثْلِ هذا فَلْيعملِ الْعاملُونَ

  
بدان كه  - خداوند جل جالله دين و دنياى ترا نگاه دارد و يقين و توالى ترا كامل گرداندكه  - اى محمد اى فرزندم :133بخش 

شدم بر من از گرفتارى به منصبهاى دولتى  اگر من در سراسر زندگانى به بيمارى ديوانگى يا به مرض پيسى و خوره دچار مى
مبران و جدت محمد ص بنيان نهادند ويران كنم و مايه آسانتر بود كه چهره اسالم از آن تيره گردد و چيزى از آنچه را كه پي

ننگ او گردم و چنان كنم كه دشمنان دين او به سرزنش سخنان ناروا گويند و در اين سوء شهرت با دشمنان يارى و همكارى 
متصديان مقامات ها را كه  اين چگونگى) ص(پندارند كه اگر دين جد ما محمد  گويند و مى زيرا در اين حال دشمنان مى. كنم

دولتى داراى آنند نداشت و مشتمل بر هول و هوسبازى و هوسناكى و تظاهر به ارتكاب كارهاى حرام نبود فالنى كه فرزند 
شد و در راهى كه مايه اهانت به مراسم جد او  كند با واليان و دولتيان وارد كار نمى اوست و تظاهر به پايبندى به ناموس دين مى

شد و اين بدنهادى را به  كرد و به امورى كه خالف شيوه دين او باشد شادمان نمى ه اوست با آنها همگامى نمىو نياكان گذشت
پس بنگر كه هنگام سكرات مرگ مصيبت و ندامت من بر چگونه خواهد بود و در روز شمار در چه  - داد آن دين نسبت نمى

  .بود و نادانى و خوارى من تا كجاستجايگاه قرار خواهم داشت و محاسبه من از چه قرار خواهد 
گى را بنگرم و با چه روى به آنان ديده افكنم؟ حالى كه  گامان آزاده و پيش) ص(با كدام چشم و با چه رو جدت محمد 

را براى آنان بوجود آورده باشم، و اگر در روز شمار بر من رحمت آورند و براى رهايى من از عذاب شفاعت كنند،   بزرگترين ننگ
ام زيرا ناچارند از آن  ام كه در كار دولتى به آنان ستم كرده آبروى شريف و مصون از هر خطاى ايشان را مسئول كسانى قرار داده

در مقابل هدايت و نبوت و شفاعت و احسان او به ما اين ) ص(ستمديدگان بخواهند كه از من درگذرند پاداش جدت محمد 
شدن و كنار گذاشتن قرآن مقدس او و زشت كردن ياد گرامى او از شان او بكاهم و به نيست كه من كه فرزند اويم با دور 

  .ويرانى بنيادى كه او نهاده است آغاز كنم و مايه شرمندگى آن بزرگوار گردم
رگ اى محمد اى فرزند بيمارى پيسى و خوره و ديوانگى در مقابل آن گرفتاريها بسى آسان و بسى زيباست زيرا در هر حال بم

انجامد و اين مسأله آسان است و باعث ثواب و عوضى است كه روشنگر چشم و فرحبخش دل است و باعث همصحبتى با  مى
بزرگانى كه در آخرت پادشاهان اقليم سعادتند بزرگان دولت پايدار و سبب پوشيدن تشريف خلعت رضاى جبار الجبابره و 

  .آيند اند آن روز كه اولين و آخرين فراهم مى) ص(اهر رسول بزرگوار فرحناكى و طيب ديدار با گذشتگان تو، كه عترت ط
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  .پس اينك پيشقدمان در اين كار كوشا باشند) 27سوره مطفّفين آيه (  و في ذلك فَلْيتَنافَسِ الْمتَنافسونَ
  

» مالك يوم النشور«كه از احوال من باينجا كشيد  - اى محمد اى فرزند كه خداى جل جالله متولى امور تو باد :134بخش 
با عيال به مشهد » حلّه«را استخاره كنم خداى جل جالله اين امر را خير من دانست كه از » اهل دار الغرور«ترك مخالطت با 

گرفتم و از جماعت  انتقال يابم و من در اينجا بيشتر اوقات، در حدود سه سال از مردم گوشه مى) ع(پدرت امير مؤمنان على 
در دين و دنيا از عنايات و امر الهى نصيب يافتم و . ام به شرح باز گفته) االصطفاء(گزيدم و اين جريان را در كتاب  ىجدايى م

  .شناسم كه خداى جل جالله او را به چنان عناياتى مشرف فرموده باشد هيچ كس از مقيمان آن مقام مكين را نمى
» ام كلثوم«آن بزرگوار از جانب مادر بزرگ تو . انتقال يابم» )ع(حسين « سپس چنين مقرر فرمود كه با خانواده به مشهد جدت

» على«زيرا مشهد موالى ما . ، نياى تست و آن محل جايى است كه از شهرها و اجتماعات دورتر است»)ع(زين العابدين «دختر 
حسين «نوشتم كه در جوار حرم  مىاين رساله را براى تو وقتى . ع به كوفه نزديك است و كوفه جاى رفت و آمد مردم است

آنگاه به . مشغولى مردمان بر كنار بودم چنان تنها كه با هيچ كس از جهانيان سرو كارى نداشتم در سايه جاللت او از دل» )ع(
و پدر و » )ع(مهدى «خاطرم گذشت كه اگر سه سال در مجاورت اين مكان به سر آوردم استخاره كنم كه آيا به مجاورت موالنا 

نشينى از همه جا بهتر است زيرا از  آنجا براى گوشه. صلوات اللَّه عليهم اجمعين مشرف شوم يا نه» در سرّ من راى«جدش 
ورزم كه خداى جل جالله مرا به آن امنيت دل مشرف  و اميد مى. اى است در بيابان گويى صومعه. شهرها و آشنايان ما دور است

هيچ كس در مجاورت اين سه مشهد نبوى بر من پيشى نگرفته و به شرف اين فضيلت فرمايد و اگر چنين شود گمان دارم 
اگر خداى جل جالله با مهر و احسان خود براى من مقدر فرمايد كه با زن و فرزند به همه اين مشاهد منتقل . نرسيده باشد

ر باشم و ما را مشمول كرم خود فرمايند و در اى شود كه در جهان جاويدان نيز در جوار آن بزرگوا شوم، اميدوارم اين امر وسيله
  ان شاء اللَّه تعالى .د شركت دهندشاديهاى خو
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و اى محمد اى فرزند كه اميدوارم عنايات خداى جل جالله كه به پدران پاك و پيشينيان صالح تو داشت براى تو  :135بخش 
اساس مطلبى . محفوظ ماند و ترا نيز در همان راه درست و واالى آنان راه نمايد و با همه قدرت ترا نيز رونده راه آنان كند نيز

كه بايد در نظر داشته باشى و از كف ندهى آنست كه پيوسته متذكر باشى كه در پيشگاه خداى جل جالله قرار دارى و او بر 
گى كه بر تو رود از احسانى است كه او بتو دارد و او از آغاز آفرينش تو از خاك و انتقال تو همه احوال تو آگاه است و هر چگون

از پدران و مادران، چنان كه شرح دادم در آنچه بر تو گذشته است با بهترين شيوه، و نثار عنايات خود، بهترين دوست تو بوده 
نيز پيوسته با تو بوده است و . نصيب تو فرموده است ترا آگاه كرديمنيز به هنگامى كه پاى به هستى نهادى از سعادتها كه . است

اگر او از تو روى بگرداند يا تو ازو روى بگردانى كيست كه . تو پيوسته حتى پس از مرگ به مصاحبت جميل او نيازمندى
ر او را از دل بيرون كنى و اگ. پشتيبان تو شود و اگر خويشتن را و هر آنچه را كه دارى تباه كنى كيست كه ترا حفظ كند

خواهم كه دل ترا از معرفت و هيبت  مى  كيست كه او را به جاى پروردگار خود جل جالله بنشانى؟ پس من از رحمت حقتعالى
اى بياد داشته باشى كه  و رحمت خود سرشار فرمايد و عقل و اعضاى ترا آنسان به خدمت و طاعت خود درآورد كه وقتى نشسته

اى متذكر باشى كه نيروى قدرت تو در راه رفتن ازوست و در راه رفتن  اى و هنگامى كه ايستاده س او نشستهدر پيشگاه مقد
  .نياز نيست بايد آنسان بود چنان به ادب باشى و به ادب كوشى كه در حضرت ملك الملوك كه هيچ موجودى از و بى

  
كه خداى جل جالله بتو عنايت فرموده و امانتهايى است كه و آگاه باش كه اعضاى بدن تو سرمايه و بضاعتى است : 136بخش 

پس اگر آن را در كارى به . خداوند جلّ جالله به دست تو سپرده است تا با آن براى خويشتن و آخرت خويش سوداگرى كنى
ز اين شيوه زيان مصرف برسانى كه براى آن آفريده نشده است و در طاعات و مراقبات بكار نبرى، يا دمى در غفلت بسر آرى، ا

شود آنست كه از سرور و موالى خود دور افتى و در آستان او فرومايه و سبك  به نصيب ميبرى و بار و برى كه بهره تو مى
آن گونه مردم بما نيز . گويند كسى قدرت به اين كار ندارد و گفته آنها را مگوى گردى از مردم نادان يا غافل باور مكن كه مى
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دانيم كه اين گروه در اين مطالب كه گفتم به غلط  گفتند اما به خداى جل جالله سوگند كه ما مى بيل مىسخنانى از اين ق
دانيم كه آن گونه مردم يا ملوك و بزرگان اين سراى ناپايدار و با  كنند و ما به حكم وجدان و خرد مى روند و خطا مى مى

هر يك را . انى كه از آنان اميد نفع و احسان يا جلوگيرى از خطر دارنددوستان و رفيقان، بلكه با غالمان و همسايگان و با كس
پس چگونه روا باشد كه با وجود علمى كه خداى جل جالله . دارند بقدر مقام در نشست و برخاست و در مشهودات ادب نگاه مى

آوريم كمتر از آن باشد كه در باره  مى بما دارد و يا وجود قدرت او بر ما و احسان او با ما، ادبى كه در محضر مقدس او بجاى
  آوريم؟ مردمى كه از اعراض آنان باكى نداريم بجاى مى

  
و اى فرزند اگر به سفرى نيازمند شدى بدان كه خداى جل جالله در سفر حافظ تست و حافظ همه موهبتهايى  :137بخش 

شوى در وطن جانشين تو  و در سفر از آن دور مى او در همه نعمتها كه به تو عنايت فرموده است. كه بتو انعام كرده است
پس، از روى هواى نفس و آز سفر مكن كه اگر چنين كنى با خداى جل جالله جنگيده باشى و جاللت الهى او را . گردد مى

د بلكه باي. سبك گرفته باشى و زمان سفر خود را در چيزى ضايع ساخته باشى كه در سراى جاويدان ترا از آن سودى نباشد
قصد تو از مسافرت آن باشد كه از خداى جل جالله به سوى او روى كنى، چه، هر كجا كه باشى در آستان اويى و بايد كه همه 

اگر چنين كنى سفر تو خدمت به او و براى اوست و سفر به . كارهاى سفر و حضر خود را به او بسپارى و روى باو داشته باشى
باشى و هر چه در چنين سفرى روى دهد به زبان حال  ت اخالص به او و تقرب باو مىسوى اوست و در حمايت و حفظ و كفاي

جبران آن بر عهده او جل جالله است كه به حكم خرد هر كس كه به سوى سلطانى عادل براى كارهاى او سفر كند در زير 
، چه، جبران زيانهاى اين سفر بر عهده سفر دستاويز وى رشته پيوند اوست و فضل سلطان وثيقه سفر او  سايه او باشد و در آن

اگر نفس تو از چنين سفرى باز ايستد و پيروى اهل غفلت كند و اوقات . كند آن سلطان است كه به مقتضاى عدل خود رفتار مى
در باب ) فتح االبواب(ضايع گذارد پس، از خداى جل جالله يارى طلب تا به تو نيروى توفيق عطا فرمايد و آنچه در كتاب 

و از دست . ام بكار بند كه اگر چنان كنى مسافرت تو طبق فرمان خداى جل جالله و تعظيم قدر او خواهد بود استخاره گفته
وقتى انسان به مجرد طبع بهيمى و بنا به شهوات خود مسافرت كند با چارپائى كه بر آن سوار است در . رهى پشيمانى مى

  .حركات و سكنات يكسانست
  

رزند، اكنون كه بخشى از نشست و برخاست و شيوه زندگانى را كه خداوند جل جالله بر خاطرم الهام فرمود و اى ف :138بخش 
براى تو گفتم چه بهتر كه كارهايى را نيز كه پيش از خفتن بايد انجام دهى و خداى جل جالله آن را مانند خواب ارباب معرفت 

پس، بر  .ام يادآورى كنم به تفصيل براى تو شرح داده» المهمات و التتمات«و اهل مراقبت دل قرار داده است و آن را در كتاب 
بستر خواب كه در پيشگاه خدايى كه مالك هستى، و زندگى و عاقبت و نشست و برخاست تست به ادب بنشين و آنچه را كه 

ى به خاطر آور و از كارهايى كه ا پيش از خواب در بيخبرى از خداى جل جالله يا در سهل انگارى از طاعت و خدمت او گذرانده
بخواب رفتى بمنزله اسيرى هستى كه هيچ قدرت ندارد كه   اى بيدرنگ توبه كن زيرا وقتى بايد از آنها توبه كرده باشى و نكرده

بخويشتن از كم و بيش سودى رساند يا زيانى از خود بگرداند، چه، در آن هنگام امكان آن ندارى كه از باليى خود را حفظ 
كنى و قدرت دفاع  نى، در آن هنگام روان خود و هر نعمت مستمرى كه خداى جل جالله به تو عنايت فرموده است ترك مىك

اى حقير و فقير با موالى جليل و صاحب مقام بلند خود، با موالى خود صلح كن و در استان او  از آنها را ندارى، پس مانند بنده
ه خداى تعالى بتو موهبت فرموده است تسليم او كن و همه را نزد او بامانت بسپار تا از خاشع باش و جان خود را و هر چه را ك

  .آسيب تباهى در امان باشد
  

و بدان كه به تحقيق، تو و هر چه دارى ازوست و حق او در حفظ ملك خود بيش از حق تست اما ترا به اين شرف  :139بخش 
كه خود را و هر چه دارى نزد او به امانت بسپارى و او را وكيل و جانشين خود سرافراز فرموده است كه آن اهليت داشته باشى 

سور، ( فَاتَّخذْه وكيلًا :فرمود) ص(گردانى و بدين گونه ترا به مقامى جليل رسانده است چنان كه به جد و سرور تو فرستاده خود 
  .پس او را وكيل گير) 9مزمل آيه 
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مانى اما او جل جالله به زبان حال در خدمت تست و  نه در خواب از طاعت و خدمت او باز مىاى محمد اى فرزند، بنگر كه چگو
و هر چه را از قبيل عيال و اموال و امنيت و استراحت . فرمايد به دست مرحمت ترا و هستى و زندگى ترا و عاقبت ترا حفظ مى

را در تابستان به هواى لطيف و در زمستان به جاى گرم بر دارد همچنين نياز ت كه به آن نيازمندى نيز در حفظ خود نگاه مى
كند و پس از بيدار شدن همه آنچه را كه  رساند و گوش و چشم و همه اعضاى ترا حفظ مى آورد و غذا را به اعضاى بدنت مى مى
اى كه در هم  خوان گستردهماند و هر  روى از كار فرو مى فرمايد و هر چيز سودمند تو كه وقتى به خواب مى خواهى آماده مى مى

كرد آيا حق او را پاس  اگر كسى يكى ازين كارها را با تو مى. گرداند رود وقتى بيدار شدى بتو باز مى پيچد و از كف مى فرو مى
  .كردى؟ پس بايد با خداى جل جالله با انصاف بيشتر رفتار كنيم داشتى و به بهترين شيوه به عظمت احسان او اعتراف نمى نمى

  
  به دنيا  )ع(نگرش معصومين  ياد آوريمعناي زهد و ايثار و  - 10

و اگر من از خود براى تو و برادرانت چيزى از سيم و زر بر جاى نگذاشتم دل آزرده مباش، كه اين سيره جدت  :140بخش 
و سيم بر جاى نهند بلكه خواستند از خود براى وارثان زر  بوده است و چنين يافتم كه نمى» )ع(على «و مواليت » )ص(محمد «

» اسعد بن معاذ«به » )ص(محمد «جدت . آنان را چيزى از كشتزار و ملك ارث نهادند كه براى زندگانى ساده آنان كافى باشد
نياز باشد بهتر است تا ناچار شود دست نياز به سوى مردم  كه نزدش گرامى بود فرمود اگر كارى كنى كه فرزندت پس از تو بى

از حضرت » زراره«كه مورد اطمينان است ديدم كه از قول » من يحضره الفقيه«و در كتاب . من نيز پيروى آنان كردم .دراز كند
گويد گفتم پس  مى. »تر از مال بيصدا نيست شخص پس از زندگانى چيزى آزارنده  براى :نقل كرده است كه فرمود» )ع(صادق «

اى فرزند بدان كه به خداى عز و جلّ سوگند كه من اين . »خانه بايد صرف كرد مال را در كار بستان و«: فرمود چه بايد كرد؟
شويم و  امالك مختصر را باين نيت خريدارى كردم كه من و اين امالك و بهاى آن همه ملك خداى جل جالله محسوب مى

ى او به او واگذار كرده مقتضاى عقل و نقل هم چنين است كه بنده در قبال موالى خود صاحب چيزى نيست و هر چه موال
من دانستم كه اگر ملكى با اين . باشد ملك مجازى است و مالك حقيقى اوست كه آن امالك را آفريده و باو عطا كرده است

نيت خريدارى كنم، هر كس چيزى از آن را خرج و انفاق كند يا از آن مصرف نمايد در ديوان معامله او جل جالله كارى به 
در زمان حيات و ممات من مورد رضاى اوست و نزد خداى جل جالله براى روز مبادا و هنگام نياز ذخيره من آيد كه  حساب مى

  .است
  

و اى فرزند، اى محمد كه آرزومندم خداى تعالى بر آنچه نيازمندى آگاهت فرمايد و توجهت را به آستان خود  :141بخش 
اند و  تهيدست بوده» )ع(على «و پدرت » )ص(محمد «پنداشتند كه جدت  ام كه چنين مى اى را ديده بدان كه من عده - بيفزايد

اند آن بزرگواران غذاى خود را به گرسنگان ايثار  علت اين عقيده آنست كه شنيده. دستشان از مال دنيا خالى بوده است
پندارند كه زهد و پاك  مى  زيستند اين مردم چنين بردند و با نهايت زهد و پرهيزگارى مى كردند و خود گرسنه بسر مى مى

) ع(پيمبران . اما اين پندار غلط و ناشى از بيخبرى است. بندد نه با تمكن و ثروت زيستن فقط با فقر و تنگدستى صورت مى
پس، از همه توانگران زمان خود توانگرتر . فرمود خواستند به آنان عطا مى اند زيرا هر چه از خدا مى توانگرترين شخص بوده

داشتند به  هر مال كه در دست مى) ع(و پيمبران . افكند د و لطف الهى نيز به سبب وجود آنان بر سر ديگران سايه مىان بوده
فرمود به آن شاكر و شكيبا بودند و  داشتند و به آنچه خداى تعالى نصيب آنان مى دادند و آنان را بر خود مقدم مى محتاجان مى

است كه بمادرت فاطمه صلوات اللَّه عليها » عوالى«و » فدك» «)ص(محمد «ى جدت از جمله عطاها. زبان از طلب بربسته
ساالنه بيست و چهار هزار دينار بوده است ) فدك(روايت كرده است عوائد ) شيخ عبد اللَّه بن حماد انصارى(بخشيد و چنان كه 

شوهر بزرگوارش و پدر واالمقامش در بخشندگى مانندى اند اما در عين حال آن بزرگوار و  و ديگران آن را هفتاد هزار دينار گفته
اما ارباب معرفت با . اند و در زهد و تقوى نظيرى، و اندكى از آن عوايد براى گذران ايشان با كمال گشاده دستى بس بود نداشته

رف خداى تعالى است پس تصرف آنان در مال دنيا كه عطاياى الهى است مانند تص. خداى تعالى در كم و بيش گفتگويى ندارند
كنند و از دنيا  نسبت به خود آنان پس در مقابل اراده و مشيت الهى تسليم محضند در حقيقت در دنيا با پرهيزگارى زيست مى

من در تاريخى كه به سال دويست و سى و هفت نوشته شده است آن را در آغاز كتابى كه هم اينك نزد من موجود . خارجند
عبيد اهللا بن محمد ابى (باشد و نخستين كس از رجال روايت آن  مى» آل ابو طالب«مند در احوال است و شرح حالى ارزش
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السالم ازدواج كردم حالى كه  - من با فاطمه عليها: روايت كرده است كه فرمود) ع(است كه از پدرت على امير مؤمنان » محمد
  .اشم پخش كنم همه را بس خواهد بودجز بسترى نداشتم اما امروز اموالى دارم كه اگر بر همه بنى ه

نيز در آن كتاب ديدم كه نوشته است آن بزرگوار اموال خود همه را كه درآمد آن چهل هزار دينار بود وقف كرد با اين حال 
اگر به شام شب نيازم نبود آن را . كيست كه شمشير مرا خريدارى كند«: فرمود شمشير خود را فروخت و هنگام فروش مى

  .»ختمفرو نمى
كند؟ اگر بهاى ازارى داشتم آن  روزى على امير مؤمنان فرمود چه كسى فالن شمشير را خريدارى مى: نيز از آن كتاب است كه

  .داد مبلغ چهل هزار دينار بود كند كه در آن حال منافع امالك او كه آن را به صدقه مى و آن كتاب نقل مى. فروختم را نمى
نويسم حاضر است و فرشتگان او گواهند، آن امالك و امالك ديگر  كه اينك كه اين كتاب را مى و اى فرزند اى محمد، بخدايى

بود با اين همه در بيشتر اوقات حتى يك درهم نداشت زيرا منافع امالك او و ديگر منافع را » على بن موسى«در تصرف پدرت 
بخشيد بعضى بر  كرد و به هديه مى اند و صرف صله مىرس رسانيد سپس به مصرف صدقات و ايثار مى به مصرف عياالت خود مى

اند و گمراه  انديشيده اما هيهات و هيهات كه در باره پدرت بخطا مى. كند آن بودند كه او عليه السالم از زرهاى ذخيره انفاق مى
ملترين جالل است گمراه ترين مقام و واالترين كمال و كا بينم بسيارى از مردم حتى راجع به آنكه داراى عظيم بودند و مى

تا آنجا كه خداى جل جالله راجع به گروهى كه از خدمت جد . يعنى نسبت خداى تعالى پروردگار جهانها و پيمبران. اند شده
  :فرمايد ديدند مى حضور داشتند و آن بزرگوار را مى» )ص(محمد «

  .بينند افكند اما ترا نمى بينى كه به سوى تو نظر مى و مى) 197انعام، آيه سوره (  و تَراهم ينْظُرُونَ إِلَيك و هم ال يبصرُونَ
داد اما چنان كه مشيت الهى بود به تدريج به  آمد در كمترين زمان از دست مى اگر همه جهان يكباره در تملك پدرت در مى

. خود پيروى كنيد كه راه حق و راستى پيمودندات از پدران  پس اى فرزند اى محمد، تو و برادرانت و اوالد و ذريه. دست ما آمد
به پروردگار ) 23و الذاريات آيه ( . فَو رب السماء و الْأَرضِ إِنَّه لَحقٌ :فرمايد خداوند در باره روزى موجودات در كالم مجيد خود مى

  .آسمان و زمين سوگند كه اين سخن حق است
روايت كرده ) ابو جعفر حضرت باقر ع(ام كه از حضرت  ابل اعتماد و استناد است ديدهابراهيم بن محمد اشعرى كه ق«و در كتاب 

حضرت امام حسن ملكى از اموال آن بزرگوار را به . وقتى رحلت كرد هشتصد هزار درهم قرض داشت» )ع(على » است كه
د علت اين دين آن بود كه آن بزرگوار را ادا كر) ع(پانصد هزار درهم و زمينى ازو را به سيصد هزار درهم فروخت و دين او 

داشت با همه گرفتارى شخصى و مصارف بسيار خود، همه را به مستحقان پخش  چيزى از خمس را براى خود نگاه نمى
وقتى به » )ع(امام حسين «روايت كرده است كه حضرت » )ع(ابو جعفر «ديدم كه » عبد اله بكير«و در كتاب . فرمود مى

يكى از امالك پدر را فروخت بسيصد هزار درهم و دين او را و » على به حسين زين العابدين«بود و شهادت رسيد مقروض 
هاى ايشان  قسمتى از دارايى و بخشش» ربيع االلباب«من در آغاز بخش ششم در كتاب  .هايى را كه داده بود ادا كرد وعده

) ع(امير مؤمنان . ام به حق و واقعيت داللت دارد ارى كه در آنجا آوردهام آن را مطالعه كن و بنگر، اخب صلوات اللَّه عليهم را آورده
جدت براى فرزندانى كه از حضرت فاطمه زهرا عليها السالم داشت اموالى وقف كرد و توليت آن را بر عهده فرزندان خود 

صان خود مالى مقدر پندارند آن حضرت تنگدست و تهيدست بوده است و خداى تعالى براى خا پس چگونه مى. گذاشت
  فرمايد؟ نمى

  آيا خداى جل جالله اين جهان و آن جهان را براى كسانى آفريده است كه به آنها نظر عنايت ندارد؟
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گويم كه نيكبختان را بكار آيد تا اين كتاب از اشاره به آن خالى  براى تو در باره عبادات پنجگانه سخنانى مى :]نماز[ 144بخش 
خواند تا در  ترا به اين مى نماز) نماز :نخستين عبادت. (ام كردهراز اين عبادات را بيان ) المهمات و التتمات(در كتاب .نبوده باشد

ضور يابى پس با دلى آكنده از رغبت، و ضميرى ماال مال از شرف، به نماز برخيز و هر كارى گان ح پيشگاه مالك زندگان و مرده
چه، اشتغال به چنان امورى مخالفت با موال و سبك شمردن . دارد ترك كن را كه خداى تعالى ترا به اشتغال به آن معذور نمى

توان بود و مشنو كه گويند به تأخير انداختن وقت  مىفرمان او جل جالله باشد و خطرى است سهمگين كه از كيفر آن ايمن ن
گوينده چنين سخنى را به اين سخن ميازماى كه اگر از كسى حاجتى بطلبد و رفع نيازش به تأخير افتد آيا . نماز دشوار نيست
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ان كه اين گونه گويد كه آن شخص حق دوستى را نپاييده است؟ پس بد رنجد؟ و نمى كند و در دل از او نمى او را سرزنش نمى
از تو چشم آن دارند كه آنان را بيش از خداى   دارند و در حقيقت شناسند و عظمت و نعمت الهى را پاس نمى مردم حق را نمى

پس مبادا كه در اهانت به موالى خود از آنان پيروى . تعالى تجليل كنى و مهر تو بر آنان افزون بر مهر تو به استان الهى باشد
  .بيند و بر همه كارش آگاه هست برابر داند بيشرمى است كه كسى بنده ذليل را با موالى جليل كه او را مى چه مايه. كنى

با كمال اشتياق با رغبتى از سر عشق، و با  .پس بنماز برخيز .شمرد در حقيقت چنين كسى هالك جاويد را به چيزى نمى
اى بس فروتن و ناچيزى از  داشته باش و مقام خود را كه بندهعشقى به كمال در نماز به خداى حى هستى بخش، روى سخن 

بسى بيش از ستايش كردن شاهى مقتدر و حاجتبخش كه در حضورش باشى و . ياد مبر و از ستايش ذات پاكش كوتاهى مكن
خاكسارى و به ستايشش پردازى در حال ركوع و سجود بياد داشته باش كه در پيشگاه مقدس او جل جالله قرار دارى و اين 

كنى خدمت و طاعت به آن ذات اقدس است و موجب نزديكى به استان او جل جالله؛ و بياد داشته باش  خضوع و خشوع كه مى
كه بر تو منت دارد كه ترا توفيق طاعت و خدمت عطا فرموده است، پس، از حضرت او براى حال و آينده مزد و پاداش مخواه 

ستايش اين باشد كه او جل جالله شايسته عبادت و طاعت است و پس از فراغت از نماز بلكه قصد تو در اين زمين بوسى و 
دانى كه براى بر آوردن نياز  نگران آن باش كه مباد بعلت كوتاهى تو در آن، عبادت نماز تو مقبول نيفتاده باشد و تو خود مى

كننده حقيقى  اما با مالك دنيا و آخرت و احسان كنى در رابطه با او نشاط و رغبت تمام دارى خود با كسى كه سوداگرى مى
  .چنان نيستى

و اى محمد اى فرزند كه اميدوارم خداى جل جالله ترا از گناه و عيب پاكيزه فرمايد و توفيق جميل اداى  :]زكاة[ 145بخش 
باشيد و به مقتضاى  نهد تهيدست مى دانى كه تو و هر كس كه در اين جهان پاى مى مى. واجبات و مستحبات عنايت نمايد

هيچ يك نه در آفرينش زمين با . همه مسكين و تهيدستند و فقراء الى اللَّه. ماهيت، حكم فقر ذاتى در باره شما جارى است
  .ايد نه در آفرينش كانها و اموال نه در تدبير اداره آنها حضرت حقتعالى شركت و همكارى داشته

را مبعوث فرمود و كتابى را كه به دست قدرت خود نگاشته است به وسيله او به » )ص(محمد «ذات اقدس او جل جالله جدت 
تو فرستاد و در آن ياد فرمود كه بايد بعضى از اموالى را كه به تو عنايت فرموده است به او بسپارى تا براى تو ذخيره كند و در 

پسندد كه در  مزد سود فراوان نصيبت كند پس آيا خرد مىاين جهان نگهبان باقى اموال تو باشد و از تو بال بگرداند و در مقابل 
خواهد براى تو  تقديم اندكى از مال خود در مقابل اين همه برترى و سود درنگ كنى و به سهل انگارى بگذرانى؟ يا چيزى را مى

ايت روا داشته است از نگاه دارد تقديم او نكنى يا چنين پندارى كه دست قدرت او كه از آغاز زندگى بتو اين همه لطف و عن
را در پيشگاه  پس مرا و خود. يا از واپس گرفتن آن از تو ناتوانست؟ نه به خدا اى فرزند، چنين نيست. مال ناچيز تو خالى است

و سرافراز باش و بدان كه پروردگار جهانها . مان شرمنده مساز خداى جل جالله رسوا مكن و نزد او جلّ جالله و گذشتگان پاك
  .ت دارد كه مال خود را در دست تو به امانت گذاشته است و پيمبر خود را براى رهنمايى به سوى تو فرستاده استبتو من

اگر موالى من كه همه امور معيشت و زندگى مرا بر عهده دارد امانتى به من بسپارد سپس آن را از من بطلبد به حكم عقل بايد 
دارد و با اداى آن امانت با ياد  چه، زمانى دراز زحمت حفظ آن را از عهده من بر مى .انمطلب مزد، به او بازگرد منّت و بى آن را بى

  .بر تو باد كه سخن مرا بپايى و هرگز در مقابل اين اداى امانت مزدى نخواهى .فرمايد نيكو سرافرازم مى
كرده و دريافت اين موهبت را به تو آيا خرد ميپذيرد از كسى كه پيش از شناخت او و انجام طاعت و خدمت، او بتو احسان 

  .ارزانى فرموده است در مقابل باز پس دادن امانت ترا پاداشى ندهد؟
فرمايد چندان كه گيرنده  كنند پاداش هنگفت ادا مى نه، هرگز چنين نيست، بلكه در باره كسانى كه بوظيفه خود اقدام مى

على «بخدا سوگند اى فرزند كه پدر . نى است كه در باره او شده استكند كه كار او بسى كمتر از احسا پاداش، خود اعتراف مى
فرمود و يك  در بيشتر اوقات نه دهم مالى را كه به دستش رسيده و زكات به آن تعلق گرفته بود انفاق مى» بن موسى بن جعفر

پايد و موالى او آنچه را به  ر نمىداند درين جهان دي آرى مملوكى كه مى. داشت دهم آن را براى مصرف خود و خانواده نگاه مى
چنين كند آرى سزاوار   نويسند بايد كه سپارد و دو فرشته مقرّب، اعمال او را مى ستاند و بديگرى مى او انفاق كرده است پس مى

فرادار اما اگر نفس تو سركشى كند و از ايثار و انفاق در مقام اخالص خوددارى ورزد به زبان حال سيم و زر گوش . همين است
گروهى از آنان را . كنند كنند به گورستان روانه مى تا به تو شرح دهند و بگويند چگونه بخيالن را كه دل از درهم و دينار نمى
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پس هشدار . ربايند و اينك در اين زمره تيره بختان نوبت تست كنند و خردشان را مى گردانند، و گروهى را زندانى مى آواره مى
  .شدگان و پشيمانان در نيايى ار نشوى و به هالكت نرسى و در جمع هالكتكه در دست او گرفت

  
دارى، شب در خوابى و در حال روزه، اما خداى تعالى تدبير احوال ترا در دست دارد در  هنگامى كه روزه :] روزه[ 146بخش 

  .آورد افكند و ذكر جميل در كردار فراهم مى دل تو شوق مى
و نيكوكاران است كه به سبب آن و ساير كارها كه بارى تعالى بĤنان آموخته است دلهاشان روشن است روزه داشتن كار آزادگان 

پس اى فرزند نخست به روزه عقل و قلب آغاز كن و از هر چه ترا از ياد پروردگار . و از رازهاى خدايى تا آنجا كه مقرر است آگاه
آن خود را بپاى و بينديش كه اگر بخواهى بپادشاهى تقرب يابى و او از تو  باز دارد بپرهيز و از ارتكاب گناه و افطار كردن به

بخواهد كه روزه بگيرى و در خدمت او مراقب خدمت و طاعت باشى بر آن خواهى بود كه از نافرمانى او و آنچه ترا ازو دور 
و كرده است؟ و آيا آن تكليف را مايه كند پرهيز كنى پس آيا در چنان حال خرسند نبودى كه آن پادشاه چنين تكليفى به ت مى

  دانستى؟ سرافرازى خود نمى
اى ناتوان كمتر مينگار كه بنده در اثر چنين سهل انگارى و سستى در  پس پروردگار جهانها را در ضمير و خرد خود از بنده

  .آبروى و رسوا گردد و گرفتار وادى هالك شود طاعت و خدمت بى
دارد امساك كنند و روزه بدارند  همه اعضاى خود را برانگيز تا از آنچه ترا از موالى تو باز مىوقتى ترا خرد و دل روزه داشت 

ام بشرح  ناميده) مضمار(اى دار كه در خور ارزش تو باشد و ان شاء اللَّه بزودى تفصيل اين رازها را در كتابى كه آن را  روزه  چنان
  .باز خواهم گفت

به آستان پروردگار جل جالله باشد و با انوارى كه كرامت حضرت بيچون بتو عنايت فرموده است بارى بايد كار تو بمنظور تقرب 
  .هماهنگى يابد

  
است اى فرزند بدان كه هر كس قصد حج ) بيت اللَّه الحرام(حج الى اللَّه جل جالله بقصد زيارت خانه خدا  :] حج[ 147بخش 

  .بايد بسوى خدا و براى خدا باشدهر عبادت . نه براى خدا كند حج او باطل است
كرديم و فرائض نوافل را  آب مانديم و ناچار بايد تيمم مى رفتم چنين روى داد كه بى اى فرزند در سفرى كه بزيارت كربال مى

  .آورديم چنان كه خداوند تعالى تكليف فرموده است بجاى مى
  .پرستيم؟ ع مى» حسين«براى خداست يا خداى را براى همراهان در رفتن شتابزده بودند به آنان گفتم آيا قصد زيارت 

رويم ضايع  مى) ع(اگر چنين است پس وقتى طاعات الهى را كه بقصد او بزيارت حسين : گفتند براى خداى متعالى است گفتم
جل جالله  ديدار كنيم؟ و او - جل جالله - شرمندگى او را سازيم آيا حال ما در آستان الهى چگونه خواهد بود؟ و چگونه بى

  چگونه ما را ديدار خواهد كرد؟
روند آرى  مالقات كنيم حالى كه طالب فضل و احسان اوييم؟ پس دانستند كه بخطا مى) ع(و چگونه خداى تعالى را نزد حسين 

  .هر كس بمنظور پاداش حال يا آينده و با دلى غافل يا متغافل حج گذارد حج او باطل است يا دست كم كامل نيست
ام و ان شاء اللَّه در آن كتاب براى خدا و از سوى  آغاز كرده» الحاج  مسالك المحتاج الى مناسك«شتن كتابى موسوم به من بنو

  .خدا و بسوى خدا هر چه شايسته گفتن باشد خواهم گفت
  .او آگاه نيستحج بايد بدان گونه باشد كه حج گذار خود را تنها احساس كند و چنين داند كه جز خداى تعالى هيچ كس بحال 

  .اگر چنين باشى خداى تعالى ترا در چشم مردم نيز گرامى خواهد داشت
پس اگر نفس سركش ترا بكسى جز بموالى تو مشغول سازد تو نيز در اين كار پر خطر پيرو او باشى بدان كه حج تو فاسد است 

ل و اقبال حضرتش مشغول گردى و از هر چه جز او يا ناقص و از درگاه الهى مسألت كن كه نيرويى بتو عنايت فرمايد كه به جال
روى بگردانى تا با خاكسارى تمام از او و به او و براى او روى داشته باشى و بر بساط عزتش راه يابى و در برابر عظمت و هيبت 

  .ت گردىاگر چنين باشد آنگاه حج بجاى آورده و بسوى او سفر كرده باشى و نيكبخ. او جل جالله خاضع و خاشع باشى
من . ام ترا باو جل جالله سپرده. ام اى فرزند مرا در پيشگاه حضرتش ياد كن كه بخدا سوگند در آستانش ترا بسى ياد كرده

  .شناسم كه در درگاه الهى براى فرزند چون من زارى كرده باشد پدرى را نمى
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ام كه مهمات  تضرع و زارى از درگاهش تقاضا كردهخواستم خواه پس از آن كه به  خواه پيش از آنكه متولد گردى و ترا ازو مى
  .دنيا و آخرت ترا بر آورد و آنچه بĤن نيازمندى بتو عطا فرمايد و چنان كند كه جز باو روى نكنى و او بتو توجه فرمايد

  
جل جالله اى فرزند كه اميدوارم خداى جل جالله ترا بشرف جهاد با نفس و با هر كس كه ترا از حضرتش  :]جهاد[ 148بخش 

باز دارد سرافراز فرمايد بلكه بتو نيروئى عنايت فرمايد كه جهاد بر تو آسان گردد و از آنچه براى قرب بحضرتش انجام دهى لذت 
صلوات اللَّه عليه خود كفايت تو كند و ) او(بدان كه اگر جهاد با حضور آن كس كه طاعتش بر تو واجب است واجب گردد . برى

  .بياموزد مرا نيزوظائف جهاد را بتو 
ممكن است در آن حال جهاد بر همه مسلمانان واجب . اما اگر در حضور كسى كه طاعت او واجب نيست گرفتار جهاد گردى

دارى كه همه  در حالى چنين سرو جان و هر چه را عزيز مى. شده باشد و آن وقتى است كه اساس اسالم در معرض خطر باشد
  .ز روى لطف و كرم بتو عنايت فرموده است، بايد فدا كرداز آن خداى جل جالله است كه ا

بدان كه همه هستى از آن كسى است كه آن را آفريده است و . پس شايسته است كه هر عزيزى در اين راه دست از عزت بكشد
به آستانش از بخشيده است و در راه آفريننده نيكوترين تقديمى ذخائر خردهاست و كيست كه به تقديم كالبد و روان و خرد 

   اى از درياى تر باشد كه تو آنچه دارى همه رشحه پروردگار هستى بخش شايسته
بيكران كرم و لطف اوست پس هر گاه ترا بسوى خود بخواند زنهار كه از بذل جان و مال دريغ نكنى كه اگر چنين كنى فرشته 

  .ستان يا جز او آن را از تو باز خواهد ستاند جان
ورزى، شرف خدمت و طاعت و بذل جان و مال در راه گرامى داشت دين او كه نزد  آن به آستان مقدسش بخلو اگر در تسليم 

  .او عزيز است از دست تو بدر خواهد رفت و تباه خواهد شد
  

كه خداوند ترا در راه اصالح ثابت قدم  - و اى فرزند :]تقاضاى سيد بن طاوس از خليفه براى گفتگو با تاتار[ 149بخش 
بدان كه چون سپاه تاتار و تركان بر شهرهاى خراسان پيروز شدند و در آن  - اد و نامت را در جريده خاصان خود ثبت فرماياددار

تا نزديكى بغداد  - كه خداوند پاداشى باو عطا فرمايد كه شايسته آنست - خليفه عباسى) مستنصر(شهرها طمع كردند و در زمان 
بود و با قواى خود در بيرون بغداد مستقر شده بود و هر دم بيم هجوم لشكر تركان » قشمر«فرمانده سپاه خليفه امير . رسيدند

نوشتم كه نامه مرا به خليفه عرضه كن و ازو رخصت خواه ) قشمر(من به امير . را داشتند و در شهر بغداد اعالن جهاد داده بودند
همان بگويند و هر جا خاموشى گزينم همچنان خاموشى گويم  كه براى حال اين مهم اجازت دهد بشرط آنكه هر چه من مى

چه كيان اسالم در خطر است و اگر كسى براى اصالح كار مردمان اقدام نكند از . گزينند تا كار را با گفتگو و تدبير اصالح كنم
نخواهم رفت بلكه با  در نامه خود نوشته بودم كه من با زره و سالح و سپاه بديدار تاتار. سوى خداى جل جالله معذور نباشد

خواهم براى خدا با آنان از در صلح در آيم و چنين شرط كنم كه  همين جامه و بشيوه معمول و عادى خود خواهم رفت و مى
آنچه در دست شماست در دست شما باقى ماند و بارى هر چه در توان دارم بكار برم تا صلح برقرار شود كه اين كار موجب 

سپس نزد دوستى . خواستند  باشد اما آنان بهانه آوردند و جز آنكه من خواستم مى ستان او جل جالله مىرضاى اله و تقرب به آ
رفتم كه مقام وزارت دربار داشت و به او گفتم از خليفه اجازت خواه كه من و رضا برادرم و فرزندان محمد بن محمد بن محمد 

و با الهام الهى با آنان گفتگو كنيم اميد است كه خداى تعالى با قول يا اعجمى نزد تاتار رويم و ترجمانى با خود همراه كنيم 
ترسم در اين ديدار مراتب شئون دولت را رعايت  به پاسخ گفت مى. جويى و تدبيرى اين بال را از سر ما رفع فرمايد فعلى يا چاره

مينان شما باشد تا اگر نزد تاتار اظهار كنيم، نكنيد و چنين پندارند كه سفير ماييد گفتم كسى را با ما بفرستيد كه مورد اط
  .در اين صورت شما نزد آنان معذور خواهيد بود. فرستاده شماييم سر ما را براى شما بياورد

ايم تا  ايم و آمده منظور من از اين مالقات آنست كه بĤنها بگوييم ما فرزندان صاحب دعوت نبوى هستيم و از كشور محمدى آمده
كشور خود با شما گفتگو كنيم كه اگر سخن ما را نپذيرفتند نزد خدا و رسول او مسئول نباشيم آنگاه كه چنين  در باره دين و

خليفه جزاه اللَّه عنى ما هو اهله ) مستنصر(خواست مطلب را باطالع  گفتم آن دوست گفت باش تا من باز گردم گويى مى
هنگام ضرورت اجازه خواهيم داد اينك گروهى . ست كه چنين كنيمپس از ديرى مرا طلبيد و گفت اكنون مقتضى ني. برساند

هاى غير متشكل هستند رئيس معينى كه گوش بفرمان او باشند ندارند تا  اند لشكرى متفرق و دسته كه بكشور ما حمله آورده
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بيم آن دارم كه وقتى رخصت اين ايم تا اين كار را بپايان برسانيم من  گفتم اكنون ما با نيت خالص آمده. شما با او گفتگو كنيد
  .با اين همه بما رخصت ديدار ندادند و شد آنچه شد. كار را به ما بدهيد كه اين همت و خلوص نيت در ما نباشد
اجازت آن خواستم كه بزيارت موالنا على بن موسى الرضا عليه التحيه   باز چنين روى داد كه وقتى عازم خراسان بودم از خليفه

هنگام حركت كسى كه واسطه گرفتن اذن بود نزد . پس از اجازه او به آماده كردن وسائل حركت پرداختم. رف شومو الثناء مش
عذر آوردم و گفتم اگر درين رسالت موفق . من آمد و گفت خليفه دستور داده است كه برسالت نزد بعضى از پادشاهان بروى

سفارت خواهيد فرستاد و اگر پيروز نشوم در چشم شما كوچك و  گردم دست از من نخواهيد كشيد و پيوسته مرا برسالت و
بيمقدار خواهم شد زيرا چنين خواهيد پنداشت كه من شايستگى چنين كارى ندارم افزون بر اين اگر بپذيرم و بسوى مقصود 

ام كه او را باين ديار  هروانه شوم حسودان در كمين باشند و از من سعايت كنند و بسا كه گويند من با پادشاه تركان بيعت كرد
پس چه بايد كرد و پاسخ خليفه چيست؟ گفتم : گفت. شما نيز قول آنان را بپذيريد و بكشتن من همت گماريد. رهنمونى كنم
پس استخاره كردم و از رفتن عذر . آمد خليفه خود داند كه من هرگز خالف استخاره نكنم) ال تفعل(كنم اگر  استخاره مى

  .ام از اين سخنان را در پيش گفتهاى  پاره .خواستم
 

   به فرزندش  )فرجه الشريفتعالي  عجل اللَّه(توصيه سيد بن طاووس در باره امام عصر  - 12
اى فرزند اى محمد ترا و برادرت را و هر كس را كه اين كتاب را بخواند به آشتى و درستى در معامله با خداى عز و  :150بخش 

اند و بشارت  بيان فرموده) ع(رعايت فرمان خدا و رسول كه در باره ظهور موالى ما مهدى و حفظ و ) ص(جل و رسول او 
ام كه  مثال بارها ديده. چه، قول و عمل بسيارى از مردم از نظرهاى فراوان با عقيده آنان مخالف است. كنم اند سفارش مى داده

شوند و براى يافتن آن نهايت كوشش را بعمل  متوجه آن مىاى يا اسبى يا درهم و دينارى از آنان گم شود سرا پا  اگر بنده
ام كه كسى براى تأخير ظهور آن حضرت و عقب افتادن اصالح اسالم و تقويت ايمان مسلمانان و قطع ريشه  آورند اما نديده مى

گردد  دادن اين اشياء متاثر مىاى كه براى از دست  كافران و ستمگاران باندازه دلبستگى باين امور ناچيز دلبسته باشد و به اندازه
  .متاثر باشد

پس چنين كسانى چگونه مدعى آنند كه بحق عارفند و برسول او واقف و بامامت آن حضرت معتقد؟ و چگونه ادعاى دوستى آن 
، سرورى و ام كه به زبان و از آن جمله كسانى را ديده. پردازند هاى واالى او به مبالغه مى كنند و در باره چگونگى بزرگوار مى

شمارند اما اگر سلطان يا اميرى از دشمنان آن امام بزرگوار و از منكران  ظهور آن حضرت و نفوذ احكام امامت او را واجب مى
دهند و بقاى او را  بندند و مهر او را در دل جاى مى آنان احسان و مهرى داشته باشد و عنايتى روا دارد با و دل مى  امامت او به

دهند منجمله عزل و بيكار  مانند و واجبات را از ياد مى باز مى) ع(گردند كه از طلب مهدى  اى باو متوجه مى باندازهخواهند و  مى
  .خواهند شدن آن سلطان يا امير را كه بايد پيوسته آرزو داشته باشند نمى

د و به اندوه او اندوهگين، و دانند كه بشادى آن حضرت شاد باشن شناسم كه بر خود واجب مى و از آن جمله گروهى را مى
گويند آنچه در اين جهان است و آنچه بما رسيده است به بركت وجود آن بزرگوار است با اين همه اگر درهم و دينارى يا  مى

  .گردند ها و غارتهاى اموال ديگران متأثر مى قطعه زمينى از ايشان غصب شود بيش از غصب
و معرفت اوصياى او عليهم ) ص(اى بحق تعالى و معرفت او جل جالله و شناخت رسول او ها با وف آيا اين گونه حاالت و چگونگى

  ؟.السالم مناسبتى دارد
كند و از غيبتش  نيز از آن جمله روزى به مردى كه بظاهر دلبسته ظهور شريف آن بزرگوار است و به او دعوى وفادارى مى

ام كه اگر ظهور كنم بمحض  بگويد كه من از طريق پدران خود دانستهبه تو ) ع(سوكوار و اندوهناك است گفتم اگر آن حضرت 
اينكه چشمت بمن افتد در دم جان خواهى سپرد اما اگر در ظهور من تأخير افتد بيست سال ديگر با كمال خوشى با زن و 

  ح نخواهى داد؟فرزند و اهل و عيال خواهى زيست آيا چند روزه زندگانى اين جهان فانى را به تأخير ظهور من ترجي
كرد گفتم كه اگر آن حضرت بتو ابالغ كند كه پادشاه كشور تو  و ديگر بكسى كه در اظهار دوستى و مهر بĤن حضرت مبالغه مى

پردازد و آن مال بر تو حالل و پاكيزه است و مدتها نيز آن را دريافت خواهى داشت  ايام غيبت او روزى هزار دينار بتو مى در
رگوار امام بتو ابالغ فرمايد كه خداى تعالى اذن ظهور داده است و زين پس آن مبلغ بر تو حالل نيست آيا پس آنگاه حضرت بز
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دهى كه غيبت بطول انجامد و آن مستمرى را دريافت كنى تا حضرت او ظهور كند و مستمرى قطع شود و آن را  تو ترجيح مى
  يين است با اين همه بحساب و كتاب تو نيز رسيدگى نمايند؟مستمرى يكى از دشمنان تو قرار دهد كه در رتبه از تو پا

دهى؟ طول غيبت و اخذ روزى هزار دينار را، يا شتاب در ظهور امام و قطع آن مبلغ و  آيا كداميك از اين دو را ترجيح مى
  پرداختن آن بدشمن تو؟

اند خواه به دنياى آنان  خواهد خواسته خدا مىكسانيند كه آن بزرگوار را براى آنچه ) ع(بيكى از برادران گفتم اصحاب مهدى 
  .در هر حال تابع مشيت الهى هستند. سودمند باشد يا زيانبخش

گفتم آن چيست؟ گفت آيا . گفت براى من در غيبت امام شبهه حاصل شده است) ع(يكى از معتقدان به امامت آن بزرگوار 
روى داده است از ) ص(قات كند و اختالفهايى را كه در دين جدش براى آن حضرت امكان ندارد كه يكى از شيعيان خود را مال

  ميان ببرد؟
  .اند، چه، از آنها و از آنچه شنيده است رفع شبهه او نشده است از من خواست كه پاسخ آن را بدهم نه آنسان كه در كتابها نوشته

ل؟ و آيا رحمت و فضل حق تعالى بيشتر است يا گفتم آيا قدرت آن حضرت در رفع اختالفها بيشتر است يا توانايى خداى متعا
گفتم چرا خداى ارحم الراحمين و اكرم االكرمين . الهى  رحمت و فضل و عدل آن بزرگوار؟ گفت البته قدرت و رحمت و عدل

بنى آدم را آن دانيم كه خداى تعالى براى اين كار راهها و اسبابها در حيطه قدرت دارد كه  فرمايد و مى اين اختالفها را رفع نمى
  .آيا در اين كار حكمت و مصلحت و عدل و فضيلت نيست كه او جل جالله مقتضى دانسته است؟ گفت آرى. امكان نيست

  .گفتم پس عذر خليفه و جانشين او نيز همان اقتضاى كار است، چه، آنچه حضرت او كند آنست كه امر و رضاى الهى است
طرف گرديد و دانست كه اين سخن حق را كه پروردگار جل جالله بر زبان من جارى آنگاه سخن مرا پذيرفت و شبهه او بر 

  .ساخته است صحيح و درست است
  سپارد مى) ع(سيد بن طاوس فرزند را بامام عصر 

اى محمد اى فرزند كه اميدوارم پروردگار جل جالله ظاهر و باطن ترا بدوستى و مهر اولياى خود و دشمنى دشمنان خود زينت 
  .شدبخ

كه به طالع سعد در ساعت دو و پنج دقيقه سه شنبه نهم محرم سال (در ايام زيارت عاشورا در كربالى معلى خبر والدت تو 
با فروتنى بسيار در پيشگاه مقدسش بر . من بشكرانه اين نعمت و احسان پروردگار. بمن رسيد) ششصد و چهل و سه بوده است

و متعلق به او قرار دادم و در حوادثى كه بارها براى تو روى داده است ) ع(والنا مهدى پاى خاستم و بفرمان الهى ترا بنده م
ها فرموده و نيازهاى ترا  ام به ما انعام ام و بارها آن بزرگوار را بخواب ديده ام و بدامان عنايتش دست زده بسايه حضرتش پناه برده

  .بر آورده است چنان كه بيان آن از قدرت من بيرونست
در دوستى و مهر و وفا بĤن حضرت بزرگوار و توجه دل و تعلق خاطر آن گونه باش كه خدا و رسول او و پدران بزرگوارش  پس
  .ام شرح داده) المهمات و التتمات(هاى حضرت او را بر نيازهاى خود مقدم دار و من اين مقوله را در كتاب  خواهند و خواسته مى

صدقه دهى براى حضرت او صدقه ده و دعا بĤن وجود مقدس را بر دعاى بخود مقدم دار و  و پيش از آنكه براى خود و عزيزانت
براى جلب توجه و احسان آن بزرگوار در هر كار خير براى وفاى بحق حضرت او را بر خويشتن برترى ده و در روزهاى دوشنبه 

ام وقتى بĤن  نوشته) المهمات(در پايان كتاب  فروتنى و خضوع نيازهاى خود را بر حضرتش عرضه كن و چنان كه و پنجشنبه با
يا أَيها الْعزِيزُ مسنا و « :شود بخوان و بگو آغاز مى) سالم اللَّه الكامل(كنى پس از تقديم سالم زيارتى را كه به  بزرگوار خطاب مى

تَاللَّه لَقَد آثَرَك اللَّه علَينا و إِنْ كُنَّا  ... صدقْ علَينا إِنَّ اللَّه يجزِي الْمتَصدقينَأَهلَنَا الضُّرُّ و جِئْنا بِبِضاعةٍ مزْجاةٍ فَأَوف لَنَا الْكَيلَ و تَ
و بگو اى سيد و موالى من اينها مقام برادران يوسف است با برادر و پدر » يا موالنا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين  لَخاطئينَ

پس اگر ما نزد خدا و رسول او و پدران . ن همه جنايت، بĤنان رحمت آوردند و از گناهانشان چشم پوشيدندخود كه پس از آ
بزرگوارت و نزد تو پسنديده و مورد رضا نيستيم تو اى سرور ما از حضرت يوسف كه برادران خود را بخشود و به آنان مهربانى 

نيز در حضرت او بگو اى سرور و موالى ما در اخبار . و كرم احق و اواليىكرد براى بخشودن ما و رحمت آوردن بما و ابراز حلم 
و آن بزرگوار او را بقتل رسانيد پس از آن ) نصر بن حارث(را دشمنى سر سخت بود بنام ) ص(ام كه جدت محمد  چنين ديده

  :خواهر او اين شعار را خطاب بĤن بزرگوار انشاء كرد
 .و الفحل فحل مغرق محمد و ألنت نسل نجيبة من قومها
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 .المحنق ظمن الفتى و هو المغي ان كان يمكن ان نمن و ربما

 و احقهم ان كان عتق يعتق و العبد اقرب من وصلت قرابه

گذاشتى و بسا  اگر امكان داشت و بر ما منت مى. نسبى وااليى اى محمد تو از تبار زنان پاكدامان و از نژاد مردان مرد و از
بخشايند و بنده تو از نظر پيوند خويشاوندى به تو  گذارند و مى فشارد با آن همه منت مى كه خشم گلوشان را مى جوانمردان

چون خواجه كائنات اين اشعار شنيد فرمود اگر اين اشعار بمن رسيده بود او را .) نزديكتر است و بيش از همه بر تو حق دارد
  ).ص(فات پسنديده پيرو نياى بزرگوار خويشى بخشودم و تو اى موالى بزرگوار در همه ص مى

بقارون كه از خويشان او بود نفرين كرد زمين او را ) ع(ام كه وقتى حضرت موسى  من در حديث ديده: نيز بگو به آن امام بزرگوار
رو مبر يعنى پروردگار از آستان الهى بزمين فرمان رسيد كه ديگر او را ف» و وا رحماه«قارون فرياد بر آورد و گفت . در كام كشيد

و جز اين » !و وا رحماه«. دارم شمارد نيز من اينك اى امام بزرگوار به آستان تو عرضه مى رحمان حق خويشاوندى را محترم مى
دار نيز عرضه كن كه پدرم  گذارند بحضرتش عرضه سخنان هر چه خداى تعالى بر ضمير و بر دل تو الهام فرمايد و به زبان تو مى

ه كرده است كه مرا بتو سپرده است و سفارش مرا بتو كرده است و به اذن خداى تعالى مرا بنده تو قرار داده است و مرا آگا
  .بتو پاسخ خواهد داد) ع(همانا كه آن حضرت 

   وصول پاسخ امام عصر عليه السالم
  .فرمايد و توفيق معرفت حق عطا نمايدو اى فرزند محمد كه اميدوارم خداى تعالى عقل و قلب ترا لبريز از تصديق اهل تصديق 

و راه دريافت اين شرف كه پروردگار بقدرت و رحمت خود براى ) ع(بدان كه راه شناخت پاسخ سرور و موالى ما مهدى 
از ) رسائل(در كتاب ) محمد بن يعقوب كلينى(از آن جمله است آنچه : متوسالن بĤن حضرت مقرر فرموده است چند چيز است

  :نام او را نقل كرده است چنين بيان فرموده كه گفته استقول كسى كه 
دارد آن را به  دارد كه نيازهاى خود را به امام خود عرضه كند آنچنان كه دوست مى مردى دوست مى: بحضرت ابو الحسن نوشتم

  پروردگار خود عرض كند او را چه بايد؟
در ) هبة اللَّه بن سعيد راوندى(نيز . پاسخ تو خواهد رسيد اگر نيازى دارى لبهاى خود را حركت ده كه: در پاسخ من نوشت

حضرت على بن محمد عليهما السالم مرا فرمود كه اگر بخواهى : روايت كرده است كه گفت) محمد بن الفرج(از ) خرائج(كتاب 
گفت چنين كردم . پرسشى كنى آن را بنويس و در زير مصالى خود بگذار و ساعتى صبر كن سپس آن را بگشاى و در آن ببين

همين اشاره كوتاه ترا بس است و آن كس كه مشمول عنايات . و پاسخ پرسش خود را با توقيع و امضاى حضرتش دريافت كردم
  .و احسان او باشد راه او بسوى او باز است

و اى فرزند اى محمد كه خداى جل جالله سعادت ترا به ديدار حضرتش كمال بخشد و مقام ترا شريف گرداند و  :151بخش 
يمحوا اللَّه ما يشاء و يثْبِت و عنْده أُم : فرمايد بدان كه اگر در كتاب مقدس قرآن اين آيه نبود كه مى. كار ترا بخير پايان بخشد

  .كند و اصل كتاب نزد اوست گرداند و آنچه را كه بخواهد ثابت مى خدا آنچه را كه بخواهد محو مى) 39آيه سوره رعد ( .الْكتابِ
چه، اين . كشم اش رخت مى كنم و در سايه نعمت بيدريغ و گسترده گفتم كه حضور آن حضرت را درك مى به اطمينان بتو مى

اگر خداى تعالى مرا باين آرزو برساند مرا به . ان و نااميدى و حرمانروزگار ايام ظهور آن خورشيد تابان است و هنگام زوال زي
هاى شرف و اقبال سرافراز فرموده است و اگر پيش از رسيدن باين مقصد عالى مرگ مرا بربايد همانا كه تدبير امور و  تحفه

  .آرزوهاى من بدست اوست جل جالله
ى ترا به بقاى خود كمال بخشد بشرف بقا و حسن ارادت خود كه خداى تعالى نيكبخت - و اى فرزند اى محمد :152بخش 

اگر پيش از ظهور آن حضرت مرگ مرا دريابد و به ديدار حقتعالى فرا خوانده  - مسئوليت و پايان كار ترا مقرون شرف گرداند
گردند وصيت  فراز مىشوم و عنايت حضور در رجعت آن بزرگوار نصيبم نشود بتو و بكسانى از تبار من كه بزيارت آن حضرت سرا

گيرم كه وقتى بسعادت زيارت آن بزرگوار رسيديد و در پيشگاه وى رخصت سخن  كنم و خداى تعالى و فرشتگان را بگواه مى مى
اى سر بفرمان و مملوكى خاكسار بوده است اگر او را به پيشگاه  گفتن يافتيد بمحضر مقدسش عرضه داريد كه پدر ما بنده

چه رضاى تو باشد بجاى آورد و استدعاى او آنست كه رخصت عرض سالم و درود باو عطا فرمايى و مقدس خود بپذيرى هر 
و از مكارم اخالق آن بزرگ تمنا دارد كه سفارش او را در باره اين بنده . چنان كه شايسته بزرگوارى تست او را به آرزو برسانى
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بپذيرى و او را در زمره عزيزان درگاهت قرار دهى و به اين  كننده سخن اوست و اينك در آستان تست از روى كرم كه ابالغ
سرافراز فرمايى كه نياز خود را در پيشگاه حضرت بارى جل جالله و محضر مباركت عرضه بدارد درود خدا و بركات و تحيات و 

  .اقبال او نثار تو و پدران پاكت باد
 

  مورد توصيه سيد بن طاووس به فرزندش  انواع علوم و كتابهاي - 13
آنكه ما ترا به آن كار  وقتى شيرخوار بودى عنايت الهى لب از شير شستن را به تو الهام فرمود بى ،10و اى فرزند :142بخش 

ام  شدهواداشته باشيم همچنين راه تعليم گرفتن خط را در دلت انداخت بنا بر اين به حسن توفيق تو و عنايت الهى بتو اميدوار 
دانم كه مورد رأفت و مهر اويى جلّ جالله و اميدوارم كه شرف توفيق طاعت و بازگشت به آستانش را براى تو كامل  و مى
  .فرمايد

كار براى داخل شدن در مقام رضاى حضرتش در سراى اقامت مدد  پس بر تو باد كه نوشتن كامل و زيبا را بياموزى، چه، اين
بايد و براى زنده  علم عربى را خوب بياموزى چندان كه مانند ترا كه طالب رضاى الهى هستى مى سپس بر تو باد كه. كند مى

سپس بر تو باد آموختن تفسير آيات شريف قرآن مجيد چندان كه براى بر پا داشتن نماز، و . نگاه داشتن سنت نبوى الزم است
  .تاب مجيد را براى تعظيم و تجليل مقام قرآن از بر كنىتكاليفى كه بر عهده تست توانا گردى و بر تو باد كه سپس همه ك

  
) ص(خواهم كه آموختن علم فقه را كه راه شناخت احكام شريعت و زنده داشتن سنت جدت محمد  از خداوند مى :143بخش 

خداى تعالى و پيمودن است بر دلت اندازد و توان الهام پذيرى از عنايات او را داشته باشى و قصد تو در اين كار فرمان بردن از 
راه راست باشد و مبادا كه در كار دين مقلّد عوام الناس از غالمان جدت باشى و براى گرفتن فتوى و استفهام مطالب دين در 

جدت قدس اللَّه  »ورام«برابر آنها كوچكى كنى كه جز مغبون به اين كار حقير قناعت نكند و بدان كه هنگامى كه كودك بودم 
مطالبى فرمود كه معناى آن اين بود كه اى فرزند اگر در علم و عمل كارى وارد شدى كه خير تو در آنست به مرتبه روحه، بمن 

فرمود براى اماميه مفتى  مى )حمصى(نيز جدت از قول . پست آن قناعت مكن و مباد كه از كسانى كه در آن كارند كمتر باشى
در صورتى كه در آن زمان گروهى . گويند كنند و به تكرار باز مى ان را حكايت مىواقعى باقى نمانده است بلكه همه، فتواى ديگر

اما بايد گفت كه اينان به . از اصناف علماء بودند و در روزگار ما كسانى نيستند كه از نظر مراتب علمى به آنان نزديك باشند
اشتغال و ادراك معانى در حفظ و پناه بارى تعالى علّت طول ايام غيبت و دور بودن از پيشوايان و رهبران دينى كه از حيث 

اما به هر حال امروز فتاوى آنان و پاسخ به مسائل مورد نياز نقل قول . اند، معذورند كه اگر همپايه علماى سلف نباشند بوده
ين كار ناتوان علماى متقدم و ماضى است و اين كار بسى آسانست و جز مردمى مسكين و كسانى با همتى پست و بيمايه در ا

شدم از  من كه پدر توام تقريبا بيش از دو سال و نيم به اين علم مشغول نبودم و زان پس اگر گاهى به آن مشغول مى. نيستند
داند كه  كسى كه از كوتاهى زندگانى باخبر است و مى. روى نياز نبود بلكه به منظور حسن صحبت و انس و استنباط فروع بود

گيرد بايد به ميزان نياز اين  قامى، هر كار او چه بزرگ چه كوچك، مورد رسيدگى و حسابرسى قرار مىپس از مرگ از طرف م
  .سفر توشه فراهم آورد

رحمة اللَّه عليه مراجعه كنى زيرا او در پيمودن راهى كه حق ) ابو جعفر طوسى(بر تو باد كه در تحصيل فقه به كتابهاى جدت 
  .ى نورزيدتعالى به او نمود سستى و كوتاه

  
   شرح كتابهاى موجود نزد مؤلّف

خداى جل جالله به دست من كتابهاى بسيار در هر فنّ ترا آماده فرموده است كه اميدوارم ترا به موالى اين جهانى و آن جهانى 
  .نزديك گرداند

                                                            
كه در كتاب پيش از عناوين قبلي بوده است ) قده(الزم به ياد آوري است اين بخش مربوط به آشنائي به علوم و كتابهاي مورد توصيه آن بزرگوار  -  10

  .به انتهاي اين مجموعه منتقل گشته است "كتاب شناسي"به تناسب 
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و در نبوت و امامت كتابهاى . رساند در علم اصول كتابى مهيا شده است كه مطالعه آن ترا به هر معرفت و دانش كه بخواهى مى
اند و آن هديه است عنايت پروردگار  ام و ديگران دشواريها تحمل كرده بسيار فراهم آمده است كه براى تهيه آن رنجها كشيده

نيز كتابها در پارسائى و اخالق كه بايد آنها را همنشين و همنفس خود كنى و از آنها بياموزى آن چنان كه . جهان هستى را بتو
اند به آن آداب راهنمايى فرموده است به آن مؤدب گردى و آدابى  داى جل جالله پيمبران و اولياى خود را كه پيش از تو بودهخ

اند به نيروى آن توانا كرده است تا آنجا كه آنان را به فضل و كرم خود  بياموزى كه حقتعالى مردمى ناتوان را كه كمتر از تو بوده
  .اده و در دنيا نيكبخت گردانيده استدر رديف اوليا قرار د

گان آن كاروان، همه از يك گوهرند جز اينكه پيشروان را همت بلند پيش رانده  و بدان كه پيشروان آن كاروان سعادت و بازمانده
  .گان را همت دون بر جاى داشته است است، و واپس مانده

اند و چهره خرد و مردمى را به  پرستان دارم كه جهان گذرا را برگزيدهنيز كتابها در تاريخ خلفا و پادشاهان و جز آنان از دنيا 
اند گويى خواب بيخبرى آنان را فرا  اند و بار سنگين گناه بر دوش به وادى جهان باقى گام نهاده دنياپرستى تيره كرده  ظلمت

  .لى همت هرگز چنين نكنندگرفته بوده است كه نيكبختى جاودان را به لذت فانى چند روزه فروختند آرى مردم عا
پس اى فرزند براى رعايت دين و پاس داشتن مقام سرور و موالى خود، از آنان بپرهيز و خداى را در نظر داشته باش و چندان 

  .توانى از آنان دورى گزين كه دوستى آنان زهرى است كشنده كه مى
و با خود چه . اند رى كه در ظاهر و باطن و اول و آخر چه بودهام تا بنگ روزان را براى تو ذخيره كرده من تاريخ اين زمره تيره

اند و چگونه به فريب شيطان هر دو جهان را به  اند و چگونه با لذت ناپايدار و زودگذر اين زندگى كوتاه زيان جاودان خريده كرده
  .اند پشيزى فروخته

ام با اين همه در ميان  كنى؟ گفتم با آنكه زنده د چه مىاى محمد روزى كه سرگرم مطالعه اين تاريخها بودم يكى از من پرسي
بينم كه چگونه هادم لذّات اين مغروران و فريفتگان دنيا را با زور به گورستان كشانيده و  ام و مى گورستانها با مردگان نشسته

و پدرت ) ص(سيد المرسلين  هاى جدت نيز خداوند كتابهاى فقه كه از گفته. دور از هر سعادت و لذت اسير ندامت كرده است
و عترت معصوم آنان و از شيعيان ايشان تأليف و تصنيف شده، و كتابهاى بسيار در اخبار و احاديث آنان ) ع(امير المؤمنين 

  .عليهم السالم ترا فراهم فرموده است
درهاى مقصود به روى تو بگشايد و  ترا به خدا كه علم فقه را نزد معلّمى پرهيزگار و پارسا بياموز كه از رحمت پروردگار جهان

من قبال شيوه اشتغال خود را به . نياز نمايد اميدوارم كه در اندك مدت ترا به توفيق رساند و از صرف عمر بسيار در اين راه بى
تم كه من تقريبا در مدت يك سال، علم فقه را چندان آموخ. ام و اميدوارم تحصيل اين علوم بر تو آسان باشد اين علم نوشته

كنند و به عنايت خاص كه خداى تعالى به ذريه جدت سيد المرسلين صلوات اللَّه عليه  ديگران در چند سال تحصيل كسب مى
  .اند پيشى جستم دارد، از كسانى كه سالها در اين راه پيشگام بوده

كه پيش از من به آن سرگرم بودند جز  كسانى. را از بر كردم و با كوشش بسيار آن را فرا گرفتم »الجمل و العقود«نخست كتاب 
قدس اللَّه سرّه » ورام بن ابى فراس«كردم كه از سوى جدم  كردند اما من كتابهاى فراوان مطالعه مى آن كتاب مطالعه ديگر نمى

ته بودند در كردم و آنچه آنان در سالها آموخ و زاده من مراضيه، از طرف مادر به من انتقال يافته است شبها به آن مراجعه مى
كردم و در مجلس درس آنچه را كه  فهميدم و موارد خالف را ادراك مى آموختم و گفته مصنفان را مى دسترس من بود و مى

فارغ شدم به ) الجمل و العقود(دانستم و در تحصيل علم پيوسته با نشاط و شادى بودم وقتى از  دانستند مى شاگردان حوزه نمى
  .پرداختم )نهايه(آموختن 

معلم من در پشت جلد اول آن » محمد بن نما«وقتى جزء نخستين آن را به پايان رساندم در علم فقه چنان استاد شدم كه 
واقعى شايسته خداوند است كه مالك هر دو   كتاب به خط خود مرا مورد مدح و ثنا قرار داد كه شايسته آن نبودم بلكه ثناى

را خواندم و به كتاب » النهايه«سپس جزء دوم . لبها و الهام دهنده حق و صوابستجهانست و صادر و واردكننده معانى به ق
ها را درست  بعدها از جماعتى كتابها خواندم كه منظور از متن آن روايت. پرداختم تا بكلّى از شاگردى فراغت يافتم )مبسوط(

. كشد خواندم كه ياد كردن آن، موضوع را به تفصيل مىنفهميدم اما مورد قبول علما بود از استاد و بخطّ استاد چيزها شنيدم و 
اى فرزند اميدوارم كه پروردگار قلب و بينش ترا براى ادراك همه اين . هائى كه پشت مجلدات بود بر استاد قرائت كردم و اجازه

  :مطالب از كوچك و بزرگ جمال بخشد بدان كه
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كه در روزگار تحصيل داشتم، پس ان شاء اللَّه وضع تو از من بهتر اينك كتابها در فقه در دسترس دارم كه چند برابر آنست 
خداى جل جالله ترا به آرزوهايى كه دارى بيش از آنكه مرا، برساند و دعاى . تر است خواهد بود كه اسباب علم آموختن تو فراهم

  .حال مرا در باره تو مستجاب فرمايد
  .اند ترا فراهم فرموده است ها و عقايد مختلف داشته كريم از مفسرانى كه دينو خداوند منان كتابهاى پراهميت در تفسير قرآن 

و اى محمد اى فرزند كه اميدوارم خداى تعالى ترا به آنچه مطلوب اوست داللت فرمايد و شرف خشنودى دائم خود را نصيب تو 
اند كه  اند و كار را به اينجا كشانيده پوشاندهاند كه روى حقيقت را  فرمايد بدان كه مردم در تفسير قرآن چندان اختالف كرده

مسير فهم قرآن را تغيير دهند و فهم آيات محكمات را نيز دشوار سازند و مردم را در آن وادى، حيرت زده رها كنند با آنكه 
هانى بتو دارد زيرا حضرت عالم الغيوب حيات دل و سعادت دو ج را از احتماالت بر كنار مى  نفس تنزيل مقدس قرآن شخص

  .توان فهميد در تفسير آياتى از احكام يا آنچه در باره رفتگان است مراد از نقش تنزيل را نمى. عطا فرموده است
اند كه مايه بهبودى رنجوران و چراغ  و عترت پاك او عليهم السالم كه از قرآن جدا نيستند سخنانى گفته) ص(رسول خدا 

به كه معرفت و تحقيق آن از دشواريهاست علم آن همه را بايد به خداى جل جالله گان است اما آيات متشا راهنماى گمشده
  .واگذاشت

كه در ضمن خطبه جليلى بيان فرموده ) ع(سخنانى از پدرت على » فتح الجواب الباهر في خلق الكافر«من در خطبه كتاب 
  .ام است آورده

ورده است كه نزد من است پس ترا به خدا سوگند كه در حفظ نيز خداى تعالى بيش از شصت جلد كتاب دعا براى تو فراهم آ
آنها بكوشى و دعاهاى آن را از بر كنى كه اين دعاها از ذخايرى است كه ارباب معرفت براى به دست آوردن و حفظ آن، بر يك 

باشد و بدان كه دعا  شناسم كه اين همه كتاب دعا با فوايدى چنين در اختيار داشته جويند و من كسى را نمى ديگر پيشى مى
  .دعا سالح مؤمن و راه نيك بختى دو جهانست. بابى است كه پيوسته ميان تو و موالى تو گشوده است

  .ام شرايط تالوت دعا را نوشته) المهمات و التتمات(من در كتاب 
كه خداى تعالى براى تو نزد كتابهاى ارزشمندى است ) آل ابو طالب(و در علم انساب . به آن مراجعه كن و آن را به جاى آور

اى از آن ندارد و اين كتاب داراى  است در سه جلد كه هيچ كس نسخه» ديوان النسب«من گذاشته است يكى از آن ميان 
و . و دوستان نزديكت مده  هاست بنا بر اين آن را جز به برادرانت مطالبى مهم از چيزهاى شگفتى انگيز و مناقب و بدگويى

برند كه منشأ شجره تواند نزد بيگانگان مريز و براى  مى) ع(و پدرت على ) ص(د را كه نسب از جدت محمد آبروى بستگان خو
اما علم انساب، بهتر . ها را به كسى عاريت مده آن نوشته) ص(نزديكى به خداى تعالى و حفظ احترام جدت و تبار حضرت او 

) ع(ن معرفت به مالك اسباب نزديك گردى تا مقام هر يك از سالله على آنست كه به اندازه نياز به انساب آگاه شوى تا بعلت اي
شان طعنى وجود دارد  گى نسب بدانى و به چگونگى گذشتگان صالح آنان پى برى و كسانى را كه در نسب را از حيث پاكيزه

ز هر جهت پاكيزه است و در كتاب بشناسى و زاد و ولد خود را در آن طايفه قرار ندهى و با آنان زناشويى نكنى، چه، نسب شما ا
ام و كتب مجامع و آثار، مشتمل بر فنون گوناگون است  طرفى از آن را به نقل از كتابها و روايات اهل توفيق باز گفته» االصفياء«

ن داشته اند جريا كرده كه در عصرهايى كه روح و اسرار اسالم و يادآورى مكارم اخالق و ايثار و صفات برگزيدگان را ترويج مى
  .است

هاى تو آگاه است و كارها همه به دست اوست و در دو  ها هر چه ترا به خداوند كه به رازها و نهانى پس اى فرزند ازين نوشته
كند مطالعه كن، و بپرهيز از مطالعه چيزى كه ترا از او جل جالله كه بر  دنيا ناچارى كه رضاى او را به دست آورى نزديك مى

كند و مطالعه آن  لع است دور گرداند و از ياد تو ببرد كه در پيشگاه پروردگار حضور دارى و ترا مشاهده مىهمه احوال تو مط
سازد كه در اين صورت، آن علم، رنجورى و بيمارى است و آن كتابها دشمنان  آثار ترا از ياد شكرگزارى احسانهاى او غافل مى

  .تواند
پس . فرموده است كه از امامان پاك و علماء دانشمند روايت شده است  براى تو آمادهنيز خداى تعالى كتابهايى در علم پزشكى 

در پزشكى كالبد زان پيش كه بيمارى بدن را به پزشكان برى به كسى اعتماد كن كه به امر باطن عالم است و كمبودهاى تن را 
  .و توكّل داشته باش و ملك او را به او تسليم كنداند و كار خود همه را به حضرت او باز گذار و به ا آيد مى كه بوجود مى
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گرداند و براى بهبود بيماريها آن كن كه از تربت  نياز مى يابى كه او پزشك دواها و دردهاست و ترا از پزشكى مردم بى آنگاه مى
اگر به پزشك نيازت ايم؛ و  و دعاهاى منيف، و تعويذهاى معتبر كه از عترت پاك روايت شده است ديده) ع(پاك شريف حسينى 

ام دارويى را  گفته) فتح االبواب(افتاد از راه استخاره با خداى جل جالله مشورت كن و بر حسب آن مشورت، چنان كه در كتاب 
  .داند زيرا اوست جلّ جالله كه درجه و مدت بيمارى را و داروى الزم را مى. كه مى دهند بكار بر

داند كه مرز بيمارى تا كجاست و مقدار ضرورى دارو چيست و  ها وقوفيش نيست و نمى كند و به نهانى پزشك به ظاهر حكم مى
  .اند پردازد و بسا مردم را كه به گمان غلط كشته مدت و طول بيمارى چه اندازه است، بلكه از روى حدس و گمان به درمان مى

بسيار كه در اثر تشخيص خطا بيمارى به درازا كشيده  ايم كه در اثر اشتباه در مقدار دارو، جان سپرده است و بسيار بيمار ديده
  .است و بيمار اگر هم به صورت زنده مانده بمعنى مرده است

آرى كالبد بشر و موارد نياز آن، همه ملك خداوند است جل جالله، و حيات و بقاى آن براى او و براى طاعت و خدمت و تقرّب 
پس اگر درمان بيمارى و به . رسند ت بنده او سپرده كه فردا به حساب آن مىجستن به اوست جل جالله، و امانتى است به دس

كار بردن دارو و مقدار و كيفيت آن را از خداى متعال رخصت طلبند خطر مرگ بر طرف گردد و اگر در اين كار سستى ورزند و 
پس جبران . اند گى حقتعالى بود تباه ساختهاند و كالبدى را كه سبب و وسيله بند امانت را تلف كنند گويى خود آن را تلف كرده

  .اى نيست و در پيشگاه الهى چنين كسى را بهانه. خسارت و غرامت بر عهده كسى است كه آن را نابود كرده است
آورد و مايه نزديكى  كتابهايى كه نيازها را بر مى. نيز كتابها در فرهنگ لغت دارم كه حق تعالى به دست من براى تو نهاده است

  .به استان مقدس الهى تواند بود
و اى فرزند اى محمد كه اميدوارم خداى تعالى نور مقدس خود را كه به آن نياز دارى بتو بتابد، بدان كه در اين روزگار 

اما اين كار در . قرار گرفته است) ص(فرهنگهاى لغت كه در دست بسيارى از مدعيانست معيار فهم قرآن مجيد و سنّت محمد 
كه در ) ص(و ياران بزرگوار آن پيمبر گرامى ) ص(خردمندان خطاست زيرا بايد كالم خداى تعالى و سخنان رسول اللَّه نظر 

اند ميزان و معيار معنى قرار گيرد و لغاتى كه مخالف با مفاهيم  اند و به فصاحت شهرت داشته زبان عربى داراى طبع سليم بوده
  .ه تأويل باز گفته شود و اال دور انداخته شودهاست اگر قابل تأويل باشد ب آن گفته

پذيرد اين است كه سخنان يك بيابان گرد نادان يا شعر يك  مطلبى كه امروز رواج كلى دارد اما هيچ خردمندى آن را نمى
  .دهند پيما را كه هيچ ارزش ندارد ميزان و حجت سخن قرار مى باديه

و آن . پيمايان دارند در قانون شرع گواهيشان پشيزى نيرزد  را از آن بيابانشايد بيشتر كسانى كه ادعاى شنيدن اين اشعار 
پس اى فرزند تنها به كتاب و سنّت و سخنان سخنوران و دانشمندان . سخنان به تواتر هم نقل نشده است تا مالك صحت باشد
  .صالح گذشته كه در هر كار جوشن استوارند اعتماد كن

شعر براى تو تهيه فرموده است كه نيازمندان و دوستداران ادب را كافى است پس در آنها بنگر و خداى تعالى نيز كتابهايى در 
و به سوى آنچه مورد رضاى خدا و رسول اوست ) ص(ها را بياموز و از بر كن كه ترا به سوى خداى تعالى و فرستاده او  آن گفته

  .ارم اخالق و پيشى جستن به خيرات و پاكى هدايت كندكشاند يعنى چيزى از آنها را از بر كن كه آدمى را به مك مى
شدگانند  چه، آنها از هالك. سرايند دانند و در مدح پادشاهان و اميران شعر مى و بپرهيز از تقليد كسانى كه خود را عالم دين مى

داشتند و سخن گفتن  ىكنند كه اى كاش زبان نم ها پشيمان گردند و در روز شمار آرزو مى و اگر توبه نكنند از آن گفته
ام و شايسته  كنند حيرتزده نويسند و از بر مى دانستند تا اين اشعار را نگفته بودند و من از آنان كه اين گونه اشعار را مى نمى

  .مقام علمى آنان محو كردن اين سخنان بيهوده است
بينى از  بزرگوار و خاصان او سخن گفته باشند؟ آيا نمىاى كه اين زمره مردم در ستايش ايزد منان و رسول  اى فرزند، آيا ديده

اند؟ آيا اين كار دورى  بوده) ص(و خاصان او ) ص(اند كه مورد خشم و سرزنش الهى و رسول بزرگوار  كسانى مدح و ثنا گفته
ه هر حال به آنان جستن از آستان الهى و هتك حرمت او جل جالله نيست؟ آيا اين كار تجاوز به حريم حرمت امامان پاك كه ب

اگر خداى منان به تو طبع شعر عنايت فرمايد از مطالبى كه رضاى الهى و پيشينيان پاك تو در آن باشد پاى . نياز دارند نيست؟
  .بيرون منه

  .نيز خداى تعالى براى تو كتابها در علم جليل كيميا تهيه فرموده است
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) طرايف(اند و من در كتاب  شناسيم كه داراى اين علم بوده ز علماء را مىاى فرزند بدان كه اين علم حقيقت دارد و ما گروهى ا
ايم حاكى از اين كه آن بزرگوار اين علم را به كار  به اين علم آگاه بوده است اما هرگز روايتى نديده) ع(ام كه پدرت على  آورده

اند كه زحمت و دشواريهاى اين  چنين گفته. رده باشنداند آن را به كار ب برده باشد يا عترت پاك او كه همه داراى آن علم بوده
  .توان رسيد استاد راهنما به نتيجه نمى كار بسيار است و بى

برند اگر اين مايه كوشش و رنج را در راه خداى عزّ و جل تحمل كنند همانا كه  كوشند و رنج مى پس كسانى كه در اين راه مى
ضايع گذاشتن  رنج و زحمت و بى شايد و عالوه بر زر و سيم عنايات بيشمار ديگر بىخداى منان درهاى نيكبختى به روى آنان بگ

  .عمر نصيبشان فرمايد
ترديد پيروزمندى نصيب شود اما در راه كيميا بسيارى از مردم رنجها  بايد دانست كه در مجاهدت در راه خداى جل جالله بى

هاى خرد و فضل عطا فرمايد كه زر و سيم در  نهند گنجينه ه در راه او گام مىخداوند كريم آنان را ك. اند اند اما گنجى نبرده برده
شناسيم كه از زر و  ما مردمى را مى. تر باشد و كان گوهر مقابل آن در حكم ريگ بيابان بحساب آيد مقابل آن از خاك راه پست

  .ند آن را در راه يزدان پاك انفاق كنندگريزند كه از دشمن خونخوار، و اگر از روى انصاف به آن دست ياب سيم چنان مى
هاى نور جارى ساخته است كه به آن نور جالل آن ذات  اند و هستند كه خداى جل جالله در ضميرشان چشمه و مردمى بوده

اند، و از هر دو جهان يعنى از ما سواى او دل كنده و روى  اند و به توجه حضرتش مشرف شده مقدس را كشف كرده
  .ند، و تنها بياد حضرتش مشغولندا برگردانده

  .ام ام و شنيده ام و بعضى را دريافته بعضى از اين الطاف و مواهب را خود آزموده
  .و رمل مجرب براى تو آماده فرموده است  هاى حالل و طلسمات و تعويذ و رقيه گرى نيز خداى تعالى كتابهايى در حيله

كه به فرمان او پيمانه زرين ) »ع«يوسف (يد به آن ناطق است مثال در داستان قرآن مج). جويى طريق چاره(يا » علم حيل«اما 
پس . اى محسوب است اين علم در برابر دشمن حربه. را دربار برادر او پنهان كردند تا باين بهانه بتواند او را نزد خود نگاه دارد

  .شده باشد بياموزاى جست و در شرع ممنوع ن هر چه را كه با آن بتوان كيد دشمن را چاره
ام اما  نوشته) المنتقى(و طلسمات، من در آن علم كتابها دارم خود نيز در اين علم كتابى موسوم به » رقيه«و » تعويذ«اما 

طاعت و رضاى الهى است بيازماى حقّ آن را نگاهدار و   تو خود آنچه را كه شايسته. ام فرصت تجربه همه موارد آن را نداشته
كه اگر شرع مقدس از آن منع نكرده باشد و آن مبانى مخالف كتاب و سنت نباشد و از ) رمل(ور افكن اما كتابهاى باطل آن را د

ام كه  توان پى برد، و من بارها ديده اى از امور از راههاى فنى بوسيله آن مى راههاى علمى پى بردن به امورى متعذر باشد به پاره
  .ندا اهل اين فن گاهى هم به خطا رفته

اى نازك حقايق علوم و فنون  اى قرار خواهد داد كه از پس پشت پرده اگر با خداى تعالى چنان كه بايد باشى، قلب ترا آئينه
  :در اخبار صاحب شريعت چنين آمده است كه. چنان كه او جل جالله اراده فرمايد بر تو آشكار گردد

  .بيند نور الهى مى مؤمن كسى است كه بوسيله. المؤمن من ينظر بنور اللَّه
ها خداى تعالى نزد من ترا آماده نهاده است و من در طالع خجسته و مبارك تو  اما علم نجوم و غير آن كتابهايى نيز در آن علم

ام كه به هر چه با قلم نوشته شود آگاه خواهى شد و خداى جهان پيش از آن نيز بتو الهام فرمايد و نور فهم مطالب را در  ديده
خواهى، همه  ام كه طالع تو گوياى آن است صورت بندد و آنچه مى از عنايات الهى چشم دارم كه آنچه ديده. دلت اندازد آيينه

شناسى اصوال  و بدان كه علم نجوم يا ستاره. و مر خداى را جل جالله دشوار نيست كه ترا در دژى استوار قرار بدهد. تحقق يابد
طالبان اين علم كم . اند و متعذر شده است و از تحقيق شناخت رصد بندى دور افتادهصحيح است اما بر محققان آن دشوار 

گاهى در . اند و طاعنان آن بسيار و شرع منع نكرده است كه از نجوم دليل و قرينه بر واقعيت امور جديد به دست آيد شده
ا بداند علم نجوم باطل و حرام است يا اگر دهد اما اگر كسى ستارگان را علت امور و رويداده خواب نيز نظير آن روى مى

  .ستارگان را فاعل مختار حوادث پندارند كه در اين صورت از محاالت و محرمات است
اگر خداى خواهد بزودى درين باب كتابى خواهم نوشت و موارد اختالف را بيان خواهم كرد و اخبار معتبر امامان پاك را عليهم 

اند  و نام علماى شيعه را كه در اين فن كتابى تصنيف كرده. روايت شده است توضيح خواهم داد السالم كه در درستى اين علم
اند اما تصنيفى ندارند در آن كتاب خواهم نوشت نيز مسائلى را كه علما و عقال در مورد اين علم گفتگو  يا عالم باين علم بوده
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نيز آنچه را از اين علم كه باعث دورى از . مالك روز جزاست خواهم گفتاند و آنچه موجب تقرّب به  اند و به تحقيق دريافته كرده
  .ذات پاك يزدان است بيان خواهم كرد

  
   كتابهاى مؤلّف قدس سرّه

خداى تعالى باب فهم كتابهايى را بر ضمير من گشود و رخصت ابراز آن را به جوارح من داد كه به تدبير مقدسش و شناساندن 
  .ام تو تأليف كرده شريفش جل جالله براى

پس از پايان اين رساله يازده جلد آن تمام . كه اگر پايان يابد، بيش از بيست جلد خواهد بود» المهمات و التتمات«كتاب ) 1
  .پنج جلد آن در زمانى نزديك پايان يافته است و اسرار فراوان كه كاشف رازهاست در بر دارد. شود مى
زندگانى نامه منست از آغاز زندگانيم و شناختم و در طلب فرزندان بودنم از مالك مهربان خود ) البهجة لثمرة المحجة(كتاب ) 2

  .و عنايات او به فضل و كرمى كه دارد و موفق داشتن من به پيمودن راه نيكبختى هر دو جهان
  .اى خداوند جميلاى از درياى نعمته در شناخت آيين طوائف كتابى است با مقامى جليل و رشحه» الطرايف«كتاب ) 3
  .در قضاى نماز ميت» غياث سلطان الورى لسكان الثرى«كتاب ) 4
في خلق الكافر كه فوايد و عظمت آن از مطالب آن كه به الهام الهى بر قلم رفته است آشكار ) فتح الجواب الباهر(و كتاب ) 5

  .گردد مى
  .اى نو نوشته شده است دايت الهى به شيوهكه به ه) ع(در قتل حسين ) الملهوف على قتلى الطفوف(و كتاب ) 6
  .ام حاكى از معانى مهم تاكنون شش جلد آن را تأليف كرده) ربيع االلباب(ديگر كتاب ) 7
ام و نبايد آن را در دسترس هر كس قرار دهى مگر  كه براى تو و برادرت نوشته) االصطفاء في تاريخ الملوك و الخلفاء(كتاب ) 8

باره خود و پدرت احراز كنى آن نيز با استخاره از آستان خداى تعالى و اين كتاب امانتى است كه كه حسن ظن او را در 
  .اميدوارم فرزندان و آيندگان و تبارشان از آن بهره گيرند

ن است بين رب االرباب و ارباب خرد، در استخاره و هيچ كس در بشارتهاى آن كتاب بر م) فتح االبواب(و از آن كتابها يكى ) 9
  .پيشى نجسته است

جانشين خود ) ص(اش و در تعيين رسول مكرم  در شرف سيد األنبياء و خاندان پاكيزه» طرف االنباء و المناقب«نيز كتاب ) 10
  .را براى مراجعه مردم و در آن كتاب روايت مردم ثقه ثبت افتاده است

ام مشتمل بر زيارات كه به نحو متعارف بين علماء  وشتهكه در آغاز تأليف ن» مصباح الزائر و جناح المسافر«ديگر كتاب ) 11
  .ام باشد اما متعرض اسرار ربانى آنها نشده مى
و از خداوند صاحب مهر و . بعد تفريق دار الفنا و جز اينها از مطالب مختصر كه اينك بيادم نيست) التوفيق للوفاء(نيز كتاب ) 13

دهد تا به ديدار كسانى دست يابى كه ترا از كتابها و اختالف در تفسير آيات و كنم كه ترا توفيق  احسان جل جالله مسألت مى
  .نياز كنند و به ارشاد و اعانت خود به حقيقت منظورش متوجه فرمايد تضاد بيان روايات بى

د اى و اى فرزن). م) (در اين جا دوازده بيت شعر عربى است كه ذكر آن ضرورى نيست لذا از ترجمه آن چشم پوشى شد( 
و ) اآلداب الدينيه(محمد كه اميدوارم خداى تعالى كردارت را بستايد و ترا به نيكبختى هر دو جهان برساند بدان كه در كتاب 

ام دعاهاست كه قسمت بسيارى از آن را با آداب جليل آن در كتاب  غير آن از كتابهاى ادعيه كه براى حركات و سكنات تو گفته
ام اما ذكر همه آنها كتابى مفصل خواهد شد و بسا كه مايه ماللت تو گردد و مانع استفاده تو از باقى  دهآور) المهمات و التتمات(

اين كتاب داراى . كنم ام ترا كافى است و ترا به آن داللت مى آنچه در كتابهاى دعا براى تو ذخيره كرده. ام شود مطالبى كه گفته
  .ه كردم ثبت نشده استمطالبى است كه در كتابهايى كه به آن اشار
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  مخاصمات در علم كالم مجادالت و  نهي از ورود به - 14
كه يزدان پاك ترا به مقصود حضرتش بينا فرماياد، و در دفع شرّ حسودان و دشمنان  - اى محمد 11و اى فرزند :25بخش 

بدان كه وجود مطلقى كه ما را از روى فضل و مهر بيافريد و چراغ خرد در سراچه وجودمان برافروخت و ما را  - نصرت دهاد
كنند و به آنچه از خدا منصرف  را از درگاه احديت قطع مى راهنمايانى معصوم معين كرد، به زبان حال، به آنان كه اميد بندگان

اند  سازند و توجهشان را از درگاه قدس بارى تعالى به اجتهاد و انديشيدن در جهان ماده كه از آن آفريده شده كند سرگرم مى
  .آورد دهد و سخط خود را بر آنان فرود مى گردانند، مورد خشم خود قرار مى مى
.....  

اى محمد فرزندم، و اى كسانى كه اين كتاب را مطالعه خواهيد كرد، بدانيد كه من اين سخنان را از آن روى  :26بخش 
ها و پرسش و پاسخ مطالب آن را ندانم، بلكه آنچه به دانستن آن حاجت است  گويم كه به علم كالم جاهل باشم و نكته نمى
ام و آنجا  نوشته) المحجه لثمرة المهجه(آورد و آنها را در خطبه كتاب  بر مى ام كه نياز مرا دانم و در اين علم كتابها خوانده مى

ام كه چگونه به اين علم اشتغال ورزيدم و در محضر چه استادانى آن را فرا گرفتم و چه چيز مرا از تباه كردن زندگانى در  گفته
  .پيروى آنان منصرف كرد

بدان كه اگر  - معرفت تو بركت دهاد و در هر دو جهان بر شرف تو بيفزاياداما اى محمد، اى فرزندم كه خداوند در عمر و 
استادى به دانشجويى بگويد توبه معرفت الهى دست نخواهى يافت مگر اينكه در عرض و جوهر و جسم كه به آن اشارت شد 

كند  مطالب را ادراك نمىگردد، مبتدى نيز حسب فطرت خود اين  بينديشى و حدوث جسم تنها از راه حركت و سكون ثابت مى
باشد و با چشم هم زيادتى  داند و با اين مطالب آشنا نمى گردد نمى و زيادتى و تأثير اعراض را بر اجسام كه در جهت منتقل مى

كند، مگر كه در تصور حد جسم و تصور عرض  گردد احساس نمى حركت و سكون را بر جسمى كه از مكانى به مكانى منتقل مى
  .يادتى آنها بر جسم و حفظ آنچه به مغز و تفكر و كالم متعلق است، رنج بيشمار متحمل گردد و مجاهدت بسيار كندو تحقيق ز

و بسا كه استاد را در مقام تعريف اين مطالب ناتوان بيند، چه، استاد نتواند الفاظى را كه نزد ارباب فن متداول است تغيير دهد و 
ها را باز گويد، و بسا كه استاد خود نيز در بيان اين  ر كه در خور فهم مبتدى باشد، اين نكتهها و الفاظى آسانت نتواند با جمله

هاى  الفاظ و مفاهيم پيرو ديگران و مقلّد پيش كسوتان خود باشد، و در استدالل به قول اين و آن تمسك جويد و اقوال و نظريه
  .ت و برهان بداندآنان را در اين مطالب معتبر بشناسد، و آن را دليل و حج

فرضا كسى بوسيله استاد، زيادتى را بر اجسام دريابد اما لزوم سكون را در نيابد مگر اينكه رنج بسيار برد و زحمت استاد كشد و 
زمانى دراز بگذراند و روزگارى دراز در ظلمت حيرت و حسرت براى دريافت مطالب بسر آورد و مانند شتر كور حركاتش 

يعى باشد، و در كشاكش تناقض و تعارض احتماالت و شبهات حيران و سرگردان سير كند تا پس از رنج ناموزون و غير طب
بسيار طرفى را بر طرفى و قولى را بر قولى با اعتقاد ضعيف و با حدس و گمان ترجيح دهد و هر گاه به اشكالى بزرگ و مهمى 

. و از سر كوشش در مقام كشف مطلب برآيد. حير و ترديد گرددعظيم برخورد كند باز به همان حالت نخستين درآيد و غرقه ت
حتى در دم مرگ نيز شايد آنچه را دليل راه دانسته است در . بنا بر اين، تا هنگام مرگ، پيوسته در تحير و ترديد بسر برد

د حقيقى اعتقادى كامل و حالى كه پيش از اشتغال به اين علم، با همان معرفت اجمالى، به مؤثر و موج. نظرش باطل جلوه كند
  .ايمانى راسخ داشت، و از احتمال عروض شبهه و طعن و قدح در امان بود

  
ابو محمد عبد اللَّه «و اى فرزند، از اسالف پاكت روايتها نقل شده است كه از آن جمله روايتى است كه من از كتاب  :27بخش 

كنم كه به سال سيصد و  كنم و آن را از كتابى روايت مى ت نقل مىاس) ع(كه از اصحاب موالى ما امام كاظم » بن حماد انصارى
اند و او كسى است كه  مينو جايگاه قرائت كرده) صدوق هارون بن موسى تلعكبرى(هفتاد و شش نوشته شده است و به شيخ 

يخ مفيد محمد بن محمد ش(نظير بوده است و او استاد  در باره او فرموده است كه در زمان خود بى) ابو جعفر طوسى(جد تو 

                                                            
هاي مربوطه به اين عنوان، از مبحث اعتقادي معرفت خداوند متعال در اول كتاب مي باشد كه به تناسب در اينچا الزم به ياد آوري است بخش  -  11

  گنجانده شده است 
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عبد (منجمله از اصل كتاب . كنم باشد من روايت او را از مدارك عديده روايت مى مى - كه در بهشت به آنان ارزانى باد - )نعمان
  :و بارى روايت چنين است) اللَّه بن حماد

گفت براى من نيز اجازه » اقمؤمن ط«. داشتم) ع(روزى قصد شرفيابى محضر مبارك حضرت صادق : عبد اللَّه سنان گويد كه
عرض كردم جانم به فدايت بر . پذيرفتم و به عرض حضرتش رساندم اما موالى من اجازه نفرمود. شرفيابى حضرتش را بگير

هاى او در باره خاندان پاك شما و قدرت بيمانند او در  حضرت تو آشكار است كه او از دوستان صميم شما و بحثها و مناظره
فرمود چنين نيست . گردد بر هيچ كس پوشيده نيست ن در بحث، و اينكه هيچ كس بر او در مباحثه پيروز نمىغلبه بر حريفا

  .كند يك طفل دبستانى او را محكوم مى
امام فرمود اگر كسى از او بپرسد كه آيا به فرمان امام . گفتم او با همه دانشمندان اديان مناظره كرده و بر همه چيره شده است

پس . گويد خواهد گفت كه مناظره من به فرمان امام نيست كنى يا بدون فرمان او، چون او دروغ نمى ردم مناظره مىخود با م
سنان، به او اذن اى پسر. س در پيشگاه او نافرمانىآنگاه پرسنده به او خواهد گفت كه چون مناظره تو به فرمان امام نيست، پ

   .سازد كند و دين را نابود مى ات عقيده را فاسد مىدخول در محضر ما را مده زيرا كالم و خصوم
او را از معاشرت با اهل ) ع(نقل شده است كه حضرت امام باقر ) ابو عبيده حذّاء(به روايت از ) عاصم خياط(در همان كتاب از 

آموختند و مأمور به  نمى آموختند نياموختند و آنچه را كه بايد فرمود زيرا آنان چيزى را كه بايد مى كالم و خصومات نهى مى
اى ابا عبيده، با اخالق . نمودند بردند، حتّى در علم امور فلكى تحمل سختى مى آموختند، و در آن رنج مى آموختن آن نبودند مى

شناسيم و آن  ندانند عالم و فقيه نمى) لحن قول(اى ابا عبيده، ما مردمى را كه . مردم آميزش كن و از اعمالشان كناره جوى
  .)لَتَعرِفَنَّهم في لَحنِ الْقَولِ( :ل خداى تعالى است كه فرمايدقو
  

 - كه خداى آنان را رحمت فرمايد - )هارون بن موسى تلعكبرى(اى كه بر  در نسخه) عبد اللَّه حماد انصارى(در كتاب  :28بخش 
فرمود متكلمان اين قوم از اشرار  نقل كرده است كه) ع(از حضرت صادق ) جميل دراج(چنين ديدم كه . قرائت شده است

  .اند طايفه
  

اى فرزند شايد در اين حديث مراد از متكلم آن كس باشد كه خالف رضاى خداى تعالى را از كالم و علم خود : 29بخش 
كالم جويد، يا آن كس كه در طلب علم و كالم از فرائض و واجبات الهى دور افتاده باشد و من خود كسانى از منتسبان به علم 

  .ام كه اين علم در مسايل مهم اسالمى شك و شبهه در ضميرشان باقى گذاشته است را ديده
  

هايى كه در آنست نهى نموده و  هايى كه شاهد صحت روايتى است كه از اشتغال به علم كالم و شبهه از جمله نكته :30بخش 
اى  ها بوده است رساله كه عالم به بسيارى از علم) اللَّه قطب الدين راوندى سعد بن هبة اللَّه رحمه(زينهار داده اينست كه 

تصنيف كرده كه نزد من موجود است و در آن اختالفهاى موجود ميان شيخ مفيد و سيد مرتضى را كه حدود نود و پنج مسأله 
  .وده استدر علم اصول است گرد آورده است، حال آنكه آن دو بزرگوار، بخصوص شيخ مفيد از بزرگان روزگار خويش ب

اند استيفا كنيم، هر آينه كتاب به  اگر همه مسائلى را كه در آن اختالف كرده«در پايان رساله مزبور چنين آورده است كه 
  .، و اين امر، خود دليل آنست كه علم كالم براى معرفت رب االرباب راهى دور است»تفصيل گرايد

  
  ه الطاهرين والحمد هللا رب العالمين و صلي اهللا علي محمد و آل

  
 
 


