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آنچه پیش روی دارید گزیده ای است از مباحث عرفانی
اخالقی امام خمینی (ره) که چونان شاخسار پرشکوف های
است از باغ بینهایت روح و جان عارض عاشق و سالک ،تا از
یاد نبریم که در فراسوی هیاهوی زندگی و در پشت
دیـوارهای مســابقه زیسـتن و بــودن و در البالی ســطور
نوشته های آن قافله ساالر سفر کرده ،دنیایی است روشنتر از چشمه خورشید ،حقایقی است زاللتر از آب ،چمنزاری است سبزتر
از ملکوت و جهانی است به وسعت عرفان و به شامه نوازی عطر مست کننده عشق .بهترین درودهای ما نثار روح پرفتوح امام
خمینی(ره) ،معمار بزرگ انقالب اسالمی و راهگشای تالشگران راستی و رستگاری باد.
حضرت صادق ،عليه السالم ،فرمود :بود اميرالمؤ منين عليه السالم ،كه مى فرمود :آگـاه نـما دل خود را به انديشه نمودن ،و دور كن از
شب پهلوى خود را ،و بپرهيز خداوند پروردگار خويش را.
شـرح كـان يـقـول مـفـادش غـيـر از قـال يـا يقول است ،زيرا كه از آن استفاده دوام و استمرار مى شود .معلوم مى شود حضرت اين
كالم را مكرر مى فرمودند.
و تـنـبيه آگاهى دادن از غفلت و بيدار كردن از خواب است .و در اينجا هر دو معنى مناسب است ،زيرا كه قلوب قبل از تفكر در غفلت
مغمور و در خواب اندرند ،و با آن از غفلت درآيـنـد و از خـواب انـگـيخته شوند .و خواب و بيدارى و غفلت و هشيارى ملك بدن و
ملكوت نـفـس بـا هـم مـخـتلف اند :چه بسا چشم ظاهر بيدار و جنبه ملك هوشيار است ،و چشم باطن و بصيرت در خواب گران و جنبه
ملكوت نفس در غفلت و بيهوشى است.
و تـفـكـر اعـمـال فكر است .و آن عبارت است از ترتيب امور معلومه براى به دست آوردن نـتـايـج مـجهوله .و آن اعم است از تفكرى
كه از مقامات سالكين است ،زيرا كه آن را خـواجـه انـصـارى چـنـيـن تـعـريـف فـرمـوده  :اعلم أن التفكر تلمس البصيرة السـتـدراك
البـغـيـة .يـعـنـى بـدان كه تفكر عبارت است از جستجو نمودن بـصـيـرت قـلب و چـشـم ملكوت مطلوب خود را براى ادراك آن .و
معلوم است مطلوبات قلوب معارف است .و از اين جهت در اين حديث شريف نيز مقصود از تفكر ،معنى خاص راجع به قلوب و حيات
آنهاست.
و قـلب را اطـالقـات بـسـيـار و اصطالحات بيشمارى است .پيش اطبأ و عامه مردم اطالق شود بر پارچه گوشت صنوبرى كه با قبض و
بسط آن خون در شريانها جريان پـيـدا كـنـد ،و در آن تـوليد روح حيوانى ،كه بخار لطيفى است ،گردد .و پيش حكما به بـعـضـى
مـقـامـات نـفـس اطـالق شـود .و اصـحـاب عـرفـان بـراى آن مـقـامـات و مـراتـبـى قـائل اند كه غور در بيان اصطالحات آنها خارج از
وظيفه است .و در قرآن كريم و احاديث شريفه ،در مقامات مختلفه ،به هر يك از معانى متداوله بين عامه و خاصه اطالق شده است،
چـنـانـچـه اذ القـلوب لدى الحناجر به معناى متعارف پيش اطبأ ،و لهم قـلوب ال يفقهون بها .به معنى متداول در السنه حكما ،و ان فى ذلك
لذكرى لمن كان قلب أو القى السمع و هو شهيد بر طبق اصطالح عرفا جريان يافته .و در حـديـث شـريـف بـه مـنـاسـبـت تـفـكـر
مـقـصـود مـعـنـى مـتـداول پـيـش حـكـمـاست .و اما قلب به اصطالح عرفا با تفكر مناسبتى نـدارد ،خـصـوصـا بـعـضـى از مـراتـب
آن ،چـنـانـچـه اهل اصطالح مى دانند.
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بـدان كـه از بـراى تفكر فضيلت بسيار است.
و تفكر مفتاح ابواب معارف و كليد خزائن
كـمـاالت و عـلوم اسـت ،و مـقـدمه الزمه
حتميه سلوك انسانيت است .و در قرآن
شريف و احاديث كـريـمه تعظيم بليغ و
تمجيد كامل از آن گرديده ،و از تارك آن
تغيير و تكذيب شده .و در كـافـى شـريـف
سـنـد بـه حـضـرت صـادق ،عـليـه السـالم،
رسـانـد كـه فـرمود:أفضل العباده ادمان
التفكر فى اهلل و فى قدرته .و پس از اين
ذكـرى از ايـن حـديث پيش مى آيد .و در
حديث ديگر يك ساعت تفكر را از عبادت يك
شب بهتر دانـسـتـه .و در حـديـث نبوى،
صلى اهلل عليه و آله ،است كه تفكر يك ساعت
از عـبـادت يـكسال بهتر است .و در حديث
ديگر است كه تفكر يك ساعت بهتر است از
عـبـادت شـصـت سـال ،و در حـديـث
ديـگـر هـفـتـاد سـال ،و از بـعـضـى
عـلمـاى فـقـه و حـديـث هـزار سـال هـم
حـديـث شـده .در هـر صـورت ،از براى آن
درجات و مراتبى است ،و از براى هر مرتبه
اى نتيجه يا نتايجى است كه ما به ذكر بعضى
از آن مى پردازيم.
اول تـفـكـر در حـق و اسمأ و صفات و
كماالت اوست .و نتيجه آن علم به وجود حق
و انواع تـجـليـات اسـت و از آن ،عـلم بـه
اعـيـان و مـظـاهـر رخ دهـد .و ايـن افضل
مراتب فكر و اعلى مرتبه علوم و اتقن مراتب
برهان است ،زيرا كه از نظر به ذات عـلت و
تـفـكـر در سبب مطلق علم به او و مسببات و
معلوالت پيدا شود .و اين نقشه تجليات قـلوب
صـديـقـيـن اسـت ،و از ايـن جـهـت آن را
بـرهـان صـديـقين گويند ،زيرا كه صديقين
از مشاهده ذات شهود اسمأ و صفات كنند ،و
در آيينه اسمأ اعيان و مظاهر را شهود
نمايند .و اينكه اين قسم برهان را برهان
صديقين گوييم براى آن است كه اگر صديقى
بخواهد مشاهدات خود را به صورت برهان
درآورد و آنچه ذوقا و شهودا يافته به قالب
الفاظ بريزد.
اين چنين شود ،نه آنكه هر كس بدين برهان
علم به ذات و تـجـليـات آن پـيـدا كرد ،از
صديقين است ،يا آنكه معارف صديقين از
سنخ براهين است ،مـنـتـهـا بـراهين
مخصوصى .هيهات كه علوم آنها از جنس
تفكر باشد ،يا مشاهدات آنها را با بـرهـان و
مقدمات آن مشابهتى .تا قلب در حجاب
برهان است و قدم او قدم تفكر است،

بـبـايـد دانـسـت كـه ايـنـكـه مـا گـفـتـيـم
تـفـكـر در ذات و اسـمـأ و صـفـات ،مـمـكـن
اسـت جـاهـل گـمـان كـنـد كـه تـفكر در ذات
ممنوع است به حسب روايات ،و نداند كه آن
تفكر كه ممنوع است تفكر در اكتناه ذات و
كيفيت آن است ،چنانچه از روايات شريفه
استفاده مى شود .و گـاهـى نـيـز غـيـر اهـل
را منع كردند از نظر به بعضى معارف كه
مقدمات دقيقه داشته ،چـنـانـچـه حـكـمـا نـيـز
در هـر دو مقام موافق اند .اما استحاله اكتناه
ذات در كتب آنها مبرهن است ،و مـنـع از
تـفـكـر آن نـزد جـمـيـع مـسـلم .و امـا
شـرايـط دخـول در ايـن عـلوم و مـنـع
تـعـليـم غـيـر اهـل ،در كـتـب آنـهـا مـذكـور
و وصـيـت آنـهـا در اوايـل كـتـب يـا اواخـر
آن مـسـطور است ،چنانچه دو امام فن و
فيلسوف بزرگ اسالم ،شيخ ابـوعـلى سـيـنـا،
و صـدرالمـتـألهـيـن ،در آخـر اشـارات ،و
اول اسفار ،وصيت بليغ در اين باب فرمودند.
و امـا نـظـر در ذات بـراى اثـبـات وجـود و
تـوحـيـد و تـنـزيـه و تـقـديـس آن ،غـايـت
ارسـال انـبـيـا و آمـال عرفا بوده ،و قرآن
كريم و احاديث شريفه مشحون از علم به ذات
و كـمـاالت و اسمأ و صفات ذات مقدس است،
و ملحدين اسمأ را حق تعالى تعيير فرموده .و
هـيـچ كـتـابـى از كـتـب حـكـمـا و
مـتـكـلمـيـن بـيـشـتـر از كـتـاب كريم الهى و
كتب معتبره اخبار ،مـثـل اصول كافى و توحيد
شيخ صدوق ،غور در اثبات ذات و اسمأ و
صفات ننمودند.

اول تـفـكـر در حـق و اسمأ و
صفات و كماالت اوست .و
نتيجه آن علم به وجود حق و
انواع تـجـليـات اسـت و از آن،
عـلم بـه اعـيـان و مـظـاهـر
رخ دهـد .و ايـن افضل مراتب
فكر و اعلى مرتبه علوم و اتقن
مراتب برهان است
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بعضى از جاهالن پيدا شده در قرون
اخيره كه نديده و نسنجيده و از كتاب
سنت عارى و بـرى بـوده ،مـجـرد
جـهـل خـود را دليـل بـطالن علم به
مبدأ و معاد دانسته ،براى رواج بـازار
خـود نـظـر در مـعـارف را ،كـه
غـايـت مـقـصد انبيا و اوليا ،سالم
اهلل عليهم ،است و سـرتاپاى كتاب
خدا و اخبار اهل بيت(ع) ،مشحون از
آن است ،حرام شمرده و هر ناسزايى و
تهمتى را از اهل آن دريغ ندانسته و
قلوب بندگان خدا را از علم به مبدأ و
مـعـاد مـنصرف كرده اند

و فـرق بـيـن مـأثـورات از انـبـيـا و كـتـب
حـكـمـا فـقـط در اصـطـالحـات و اجـمـال و
تـفـصـيـل اسـت ،چنانچه فردى بين فقه و
اخبار راجعه به فقه در اصطالحات و اجـمـال
و تـفـصـيـل اسـت ،نـه در مـعـنـى .ليـكـن
مـصـيـبـت در آن اسـت كـه در لبـاس اهل
علم بعضى از جاهالن پيدا شده در قرون
اخيره كه نديده و نسنجيده و از كتاب سنت
عارى و بـرى بـوده ،مـجـرد جـهـل خـود را
دليـل بـطالن علم به مبدأ و معاد دانسته ،براى
رواج بـازار خـود نـظـر در مـعـارف را ،كـه
غـايـت مـقـصد انبيا و اوليا ،سالم اهلل عليهم،
است و سـرتاپاى كتاب خدا و اخبار اهل بيت،
سالم اهلل عليهم ،مشحون از آن است ،حرام
شمرده و هر ناسزايى و تهمتى را از اهل آن
دريغ ندانسته و قلوب بندگان خدا را از علم به
مبدأ و مـعـاد مـنصرف كرده و اسباب تفرقه
كلمه و شتات جمعيت مسلمين گرديده ،و از او
اگر سؤ ال شـود كـه ايـن همه تفكير و تفسيق
براى چيست ،متشبث شود به حديث ال تتفكروا
فى ذات اهلل .ايـن بـيچاره جاهل از دو جهت در
اشتباه و جهالت است  :يكى آنكه گمان كرده
حـكـمـأ تفكر در ذات مى كنند ،با آنكه آنها
تفكر در ذات را و اكتناه آن را ممتنع مى دانند،
و اين خود يكى از مسائل مبرهنه آن علم
است .و ديگر آنكه معنى حديث را ندانسته،
گمان كرده مطلقا راجع به ذات مقدس نبايد
اسمى برده شود.
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يـكـى ديـگر از درجات تفكر ،فكرت در لطايف صنعت و اتقان آن و
دقايق خلقت است ،به قـدرى كـه در طـاقـت بـشـر اسـت .و نـتـيـجـه
آن عـلم بـه مـبـدأ كـامـل و صانع حكيم است .و اين عكس برهان
صديقين است ،زيرا كه مبدأ برهان در آن مقام حـق تـعـالى عـز
اسـمـه اسـت ،و از آن عـلم بـه تـجـليـات و مـظـاهـر و آيـات حـاصـل
شـود ،و در ايـن مـقـام مـبـدأ بـرهان مخلوقات است ،و از آنها علم به
مبدأ و صانع حـاصـل شـود .و اين برهان براى عامه است و آنها را
حظى از برهان صديقين نيست ،و لهذا شـايـد بسيارى انكار نمايند كه
نظر در حق مبدأ علم به خود او شود ،و علم به مبدأ موجب شود علم به
مخلوق را.
بـالجـمـله ،تـفـكـر در لطـايـف و دقـايـق صـنـعـت و اتـقـان نـظـام
خـلقت از علوم نافعه و از فضايل اعمال قلبيه و افضل از جميع عبادات
است ،زيرا كه نتيجه آن اشرف نتايج است .گـرچـه جـمـيـع عـبـادات
نـتـيـجـه اصـلى و سـر واقـعـى آنـهـا حـصـول معارف است ،ولى
كشف اين سر و حصول اين نتيجه براى ماها نشود ،و از براى آن
اهـلى اسـت كـه هر عبادتى براى آنها بذر مشاهده يا مشاهداتى است.
در هر صورت ،اطالع بر لطايف صنعت و اسرار خلقت بحقيقت تاكنون
براى بشر (ميسر) نگرديده .و به طورى پـايـه آن دقـيـق و مـحـكـم
اسـت و نـظـام آن جـمـيـل و از روى اسـلوب كـمـال اسـت كـه در
هـر مـوجـودى ،اگـرچـه حـقـيـر بـه نـظـر آيـد ،اگـر بـشـر بـا كمال
علمى كه در قرنها حاصل كردند دقيق شوند ،به هزار يك از آن اطالع
پيدا نكنند ،تا چـه رسـد بـه آنـكـه نـظام كلى جملى را در تحت نظر
درآورند و بخواهند با افكار جزئيه ناقصه خود پى به لطايف و دقايق
آن برند.
ما اكنون نظر شما را جلب مى كنيم به يكى از دقايق خلقت كه نسبتا
نزديك به افهام و از مـحـسـوسـات بـه شـمـار آيـد ،تـو خـود حـديـث
مـفـصـل بـخـوان از ايـن مجمل.
اى عـزيـز ،نظر كن و تفكر نما در اين نسبتى كه در بين شمس و زمين
است به مسافت معين و حـركـت خـاص كـه زمـين دارد به دور خود و
شمس ،كه با مدار معينى حركت مى كند كه شب و روز و فـصـول از
آن حـاصـل مـى شـود ،چه اتقان صنع و حكمت كاملى است كه اگر با
اين تـرتـيـب نـبـود ،يـعـنـى شـمـس نـزديـك بـود يـا دور بـود ،در
صـورت اول از حـرارت و در صـورت دوم از سـرمـا و برودت ،در
زمين تكوين معدن و نبات و حيوان نـمـى شـد .و اگـر چـنـانـچـه بـا
هـمـيـن نـسـبـت سـاكـن بـود زمـيـن ،تـوليـد روز و شـب و فصول
نمى شد ،و بيشتر زمين يا تمام آن قابل تكوين نمى شد .اكتفا به اين نيز
نشده ،اوج ،يـعـنـى غـايـت دورى زمـيـن از شـمـس ،در جـانـب شمال
واقع شده كه حرارت زياد نشود ،و صدمه به مكونات وارد نيايد ،و
حضيض ،يعنى غايت نزديكى شمس به زمين ،در جانب جنوب واقع
شده كه از سرما ضرر به ساكنين زمين وارد نـشـود.
بـه ايـن نيز اكتفا نشده ،ماه را ،كه تأثير در تربيت موجودات زمين
دارد ،در سـيـر بـا زمـيـن مـخـتـلف قـرار داده ،بـه طـورى كـه
شـمـس وقـتـى در شـمـال زمـين است ،قمر در منطقه جنوبى ،و به
عكس ،وقتى آن يك در منطقه جنوبى است ،اين يك در منطقه شمالى
است ،براى انتفاع سكان ارض از آنها .اينها يكى از امور محسوسه
ضـروريـه اسـت ،ليـكـن احـاطـه به دقايق و لطايف آن جز خالق آن،
كه علمش محيط است ،احدى پيدا نكند.
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چـرا ايـن قـدر دور رفـتـيـم ،اگر كسى در خلقت خود ،به قدر سعه علم
و طاقت خود ،تفكر نمايد :اوال در مدارك ظاهره خود كه آنها بر طبق
مدركات و محسوسات ساخته شده ـ از براى هـر دسـتـه از مـدركـاتى
كه در اين عالم يافت مى شود قوه ادراكى قرار داده شده ،با چه
وضـعـيـت و ترتيب محيرالعقولى ،و امور معنويه را ،كه با حواس ظاهره
ادارك نتوان كرد ،حواس باطنه قرار داده شد كه آنها را ادراك نمايد.
از عـلم الروح و قـواى روحـانـيـه نفس ،كه دست بشر از اطالع بر آن
كوتاه است ،صرف نظر نما ،علم بدن و تشريح و ساختمان طبيعى و
خواص هر يك از اعضأ ظاهره و باطنه را در تحت نظر و فكر بياور،
ببين چه نظام غريبى و ترتيب عجيبى است ،با آنكه علم بشر با صدها
قرن سال به هزار يك آن نرسيده و تمام علما اظهار عجز خود را با زبان
فصيح مـى نمايند ،با اينكه بدن اين انسان در مقابل ديگر موجودات زمين
يك ذره ناقابلى است ،و زمين و همه موجودات آن در مقابل نظام
شمسى قدر قابلى ندارد ،و تمام منظومه شمسى ما در مقابل منظومات
شمسيه ديگر قدر محسوسى ندارد ،و تمام اين نظامات كليه و جزئيه با
يك تـرتـيـب مـنـظـم و نظام مرتبى بنا شده است كه به ذره اى از آن
كسى ايراد نتوان كرد ،و عـقـول تـمـام بـشـر از فـهـم دقـيـقـه اى از
دقـايـق آن عـاجـز اسـت .آيـا پـس از ايـن تـفكر ،عـقـل شـمـا محتاج به
مطلب ديگرى است براى آنكه اذعان كند به آنكه يك موجود عالم قادر
حـكـيمى كه هيچ چيزش شبيه موجودات ديگر نيست اين موجودات را با
اين همه حكمت و نظام و ترتيب متقن ايجاد فرموده؟ أفى اهلل شك فاطر
السموات و االرض.

اين همه صنعت منظم ،كه عقول بشر از فهم كليات آن عاجز است ،بى ربط و
خود به خود پـيـدا نـشـده .كـور بـاد چـشـم دلى كـه حـق را نـبـيـنـد و
جـمـال جـميل او را در اين موجودات مشاهده نكند .نابود باد كسى كه با اين
همه آيات و آثار باز در شك و ترديد باشد .ولى چه كند انسان بيچاره كه
گرفتار اوهام است ؟ اگر شما تـسـبـيـح خود را ارائه دهيد و دعوى كنيد كه اين
تسبيح خود به خود بدون آنكه كسى او را تـنـظـيـم كـرده بـاشد منظم شده،
همه بشر به عقل شما مى خندند .مصيبت آنجاست كه اگر سـاعـت بغلى را در
آورده همين دعوى را درباره آن نيز نماييد ،آيا شما را از زمره عقال خارج مـى
كـنـنـد و تمام عقالى عالم شما را رمى به جنون مى كنند يا نه ؟ آيا كسى كه
اين نظام سـاده جـزئى را از رشـته علل و اسباب خارج دانست ،بايد گفت
مجنون است و از حقوق عقال بـايـد او را مـحـروم دانـسـت ،پس چه بايد كرد
با كسى كه اين نظام عالم ،نه بلكه اين انـسـان و نـظام روح و بدن او ،را مدعى
است خود بخود پيدا شده ؟ او را باز بايد در زمره عـقـال حـسـاب كـرد؟ آيـا
كـدام بـيـخـرد از ايـن بـيـخـردتـر اسـت .قـتـل االنـسـان مـا أكفره مرده باد
انسان كه باز زنده به علم نيست و در بحر ضاللت خود غوطه ور است.

نظر كن و تفكر نما در اين نسبتى كه در بين شمس و
زمين است به مسافت معين و حـركـت خـاص كـه
زمـين دارد به دور خود و شمس ،كه با مدار معينى
حركت مى كند كه شب و روز و فـصـول از آن حـاصـل
مـى شـود ،چه اتقان صنع و حكمت كاملى است
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يـكى از درجات تفكر ،فكر در احوال نفس است كه از آن نتايج بسيار و معارف بى شمار حـاصـل شـود .و ما اكنون نظر به دو نتيجه داريم :
يكى علم به يوم معاد ،و ديگر علم به بعث رسل و انزال كتب ،يعنى ،نبوت عامه و شرايع حقه .يـكـى از حـاالت نـفـس ،حـال تـجـرد آن اسـت
كـه حـكـمـأ شـامـخـيـن كـمـتـر مـسـئله اى از مسائل حكيمه را به مثابه آن اهميت داده و مبرهن و واضح نموده اند .و ما اكنون در صدد
اثبات تجدد آن به وجه تفصيلى نيستيم ،از اين جهت به بعضى ادله ،كه مبادى آن كم مؤ نه است ،اكتفا مى نماييم و به ذكر مقصد مى پردازيم.
پـس ،گـوييم كه به اتفاق اطبأ و علما معرفة االعضأ و حكم تجربه ،تمام اجزأ بدن انسان ،از ام الدماغ ،كه مركز ادراكات و محل ظهور قواى نفس
است ،تا آخرين اجزأ كثيفه صـلبـه بـدن ،از سـن  35سـالگـى يـا  30سالگى به بعد رو به انحطاط و نقصان گـذارد و بـه افـق ضـعـف و
سـسـتـى نزديك شود و ما خود نيز تجربه كرديم كه ضعف و سـسـتـى در تـمـام قـوا نـمـايـان شـود .ولى در هـمـيـن مـوقـع ،يـعـنـى از
سـن سـى و چهل به بعد ،قواى روحانيه و ادراكات عقليه كاملتر است و رو به ترقى و اشتداد است .از اين ،نتيجه حاصل آيد كه قواى اداركيه
عقليه جسمانى نيست ،چه اگر جسمانى بودى ،چـون سـايـر قـواى جـسـمـانـى رو بـه ضـعـف گـذاشتى .و نتوان توهم كرد كه از كثرت
اعـمـال قـواى فـكريه و حصول تجربه قواى عقليه قوى گرديده ،زيرا كه تمام قواى جـسـمـانـيـه بـا كـثـرت اعـمـال آن و بـه كـار انـداخـتـن
آن رو بـه انـحـالل و زوال رود نـه رو بـه قـوت و كـمـال ،و ايـن خـود دليل بر اين است كه قواى عقليه و جسم و جسمانى نيست.
و نـقـض بـه حـال كـهـولت كـه قـواى فـكـريـه هـم نـاقـص مـى شـود بـى مـحـل اسـت ،زيـرا كـه اوال هـيچ يك از قواى جسمانى تا سن
كهولت رو به اشتداد نيست تا آنـكـه گـفـتـه شود كه فالن محل از جسم مورد ادراكات عقليه است و تا سن كهولت رو به اشتداد و قوت بوده ،و
اكنون كه ضعيف شده قوه فكر هم ضعيف شده .و ثانيا ،آن ضعف در حـال كـهـولت نـيـز راجع به فكر است كه از قواى حاله در جسم است ،يا
آنكه احتياج به قواى جسمانيه دارد ،و اما اداركات محضه و ملكات خبيثه يا فاضله در آن وقت نيز قويتر از سـابـق اسـت ،گـرچه اظهار يا
ظهورش كمتر باشد .بالجمله ،براى اثبات مدعاى ما همان قوت ادراك در سن چهل پنجاه سالگى كفايت كند.

بدان كه تقوى از وقايه به معنى نگهدارى است .و در عرف و لسـان اخـبـار ،عـبـارت اسـت از حـفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهى حق و
متابعت رضاى او .و كـثـيـرا اسـتـعـمـال شـود در حـفـظ بـليـغ و نـگـاهـدارى كـامـل نـفـس از وقـوع در مـحـظـورات به ترك مشتبهات .و
من أخد بالشبهات ،وقع فى المـحـرمـات و هـلك مـن حـيـث ال يـعـلم .و مـن رتـع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
و بـبـايـد دانـسـت كـه تـقـوى گـرچـه از مـدارج كمال و مقامات نيست ولى بى آن نيز حصول مقامى امكان ندارد ،زيرا كه مادامى كه نفس
ملوث بـه لوث مـحـرمات است ،داخل در باب انسانيت و سالك طريق آن نيست ،و مادامى كه تابع مـشـتـهـيـات و لذايـذ نـفـسـانـيـه اسـت و
حـالوت لذايـذ در كـام اوسـت ،اول مقام كماالت انسانيه براى او رخ ندهد ،و تا حب و عالقه به دنيا در قلب او باقى است ،بـه مـقـام
مـتـوسـطـين و زاهدين نرسد ،و تا حب نفس در كامن ذات اوست ،به مقام مخلصين و محبين نايل نگردد ،و تا كثرات ملك و ملكوت در قلب او
ظاهر است ،به مقام مجذوبين نرسد ،و تـا كـثـرات اسـمـأ در بـاطـن ذات او مـتـجـلى اسـت ،بـه فـنـاى كـلى نـايـل نـگـردد ،و تـا قـلب التـفـات
بـه مـقـامـات دارد بـه مـقـام كمال فنا نرسد ،و تا تلوين در كار است ،به مقام تمكين نرسد و ذات به مقام اسم ذاتى در سـر او تـجـلى ازلى و
ابـدى نـكـنـد ،پـس ،تـقـوى عـامـه از محرمات است ،و خاصه از مـشـتـهـيات ،و زاهدان از عالقه به دنيا ،و مخلصان از حب نفس ،و مجذوبان
از ظهور كثرات افـعـالى ،و فـانـيـان از كـثـرات اسـمـائى ،و واصـالن از تـوجـه بـه فـنا ،و متمكنان از تلوينات  :فاستقم كما أمرت.
و از بـراى هـر يـك از ايـن مـراتب شرحى است كه ذكر آن جز حيرت در اصطالحات و محتجب مـانـدن در حـجب مفاهيم براى امثال ما نتيجه
اى ندارد ،و از براى هر ميدانى اهلى است .اكنون عـطـف تـوجـه نـمـايـيـم بـه ذكـر شـمـه اى از تـقـوا در اول امر كه براى نوع مهم است.

بـدان اى عـزيـز كـه چـنـانـچـه از بـراى اين بدن صحت و مرضى است و عالج و معالجى ،براى نفس انسانى و روح آدميزاده نيز صحت و
مرض و سقم و سالمتى و عالج و معالجى است .صحت سالمت آن عبارت است از اعتدال در طريق انسانيت ،و مرض و سقم آن اعوجاج از
طريق و انـحـراف از جـاده انـسـانـيـت اسـت .و اهـميت امراض نفسانيه هزاران درجه بيشتر از امراض جـسـمـانـيـه اسـت ،زيـرا كـه غـايـت
ايـن امـراض مـنـتـهـى مـى نـمـايـد انـسـان را بـه حـلول مـوت ،و هـمـيـن كـه مـرگ آمد و توجه نفس از بدن سلب شد ،تمام امراض
جسمانيه و خللهاى ماديه از او مرتفع شود و هيچيك از آالم و اسقام بدنيه براى او باقى نماند .وليكن اگـر خـداى نـخـواسـتـه داراى امـراض
روحـيـه و اسـقـام نـفـسـيـه بـاشـد ،اول سـلب تـوجـه نـفـس از بـدن و حـصـول تـوجـه بـه مـلكـوت خـويـش ،اول پـيـدايـش امـراض و
اسـقـام آن اسـت .مـثـل تـوجـه بـه دنـيـا و تـعـلق بـه آن ،مـثـل مـخـدراتـى اسـت كـه انسان را از خود بيخود نموده ،و سلب عالقه روح از
دنياى بدن بـاعث به خود آمدن آن است .و همين كه به خود آمد ،آالم و اسقام و امراضى كه در باطن ذات داشـت هـمـه بـه او هـجـوم كـنـد و
تـمـام آنـهـا كـه تـا آن وقـت مـخـفـى بـوده و مـثـل آتـشـى بـوده كه در زير خاكستر پنهان بوده هويدا گردد .و آن امراض و آالم يا از او
زايـل نـشـود و مـالزم او بـاشـد ،يـا اگـر زايـل شـدنـى بـاشـد ،پـس از هـزاران سال در تحت فشارها و زحمتها و آتشها و داغها مرتفع
شود :آخر الدوأ الكى .قـال تـعـالى  :يـوم يـحـمـى عـليها فى نار جهنم فتكوى بها جباهمم و جنوبهم و ظهورههم.
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