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  هو
121  

  
    مختصرشرح حال

  
فش محمد جعفر و از ینام شر. یشاه همدانی مجذوبعلحضرت، یزانیم المی و الصِّراطُ المُستقیانیدُ التِبیاَلفَر

 از آنـان یاند و بعض ل بودهیله خود را سرخیل و قبیپدر بر پدر، بزرگ ا. باشد یفه ازبک لو میل قراگوزلو از طایا
  . ل آمده بودندی کرمان نایبه وزارت فارس و سردار

 آن را عهـده ی جاه و جالل و حکومت همدان و نـواحیم خان دارایدر زمان کرجدّش حاج عبدالله خان 
حـاج صـفر خـان . ت عادل و خوش رفتار بوده اسـتینها یزکار و بی و پرهیت متّقیدار و با سمت حکومت به غا
 بـه دسـت گـرفنت ی همـه ممکنـات بـرایل جـاه و جـالل و آمـادگیا بـودن تمـام وسـایـوالد آن جناب با وجود مه

قنع از ی بـه اقـلّ مـا نموده، با داشنت همه قسم وسـعت مـاىلیري اعراض و کناره گیویت و اقتدار از امور دنحکوم
) ع (یارت ائمه هـدیمأکول و ملبوس اقتصار کرده، شب و روز به طاعت پروردگار مشغول بود، و اکثر سالها به ز

  .  رحلت نمودیدار باق به ی معّلیشد تا سفر آخر که در کربال یات مشرّف میبه عتبات عال
 در یل علوم مشغول و تا سّن هفده سـالگیشاه در هنگام صباوت به تحصیفرزند برومندش جناب مجذوبعل
 یمت و پنج سال در آنجا نزد علمایل، سپس به اصفهان عزیات را تحصیهمدان علوم صرف و نحو و منطق و ادب

 کـسب ی نراقـیفته چهار سال در خدمت موالنا مهدپس به کاشان ر. ل علوم مختلفه اشتغال داشتیوقت به تکم
 و مراقبت در مراتب زهـد یل علوم ظاهری به تحصی و علم فقه و اصول نمود، و با اشتغال و سرگرمیحکمت اله

 بود دل به جهان و یعغن جوانینکه در ریبا ا. ز از نظر دور نداشتین را نی در راه دنيق و تدفیق تحقی، طریو تقو
قـت و یافنت حقیـ ی نبود، همواره در پی و قدر و اعتباری محبتیا را در نظر همّت وینکرد و دنزخارف آن خوش 
 یزا محمـدعلريل مـیـ از زهّاد و علمـاء و حکمـاء عـصر از قبین رو خدمت جمعی بود، از ایقیجسنت مقصود حق

 یخ احمد احساوی و شیخ جعفر نجفی و شیزا ابوالقاسم مدرّس اصفهانري و میالنیزا نصر و موالنا محراب گريم
عاقبـت آتـش . دیـ را در صـحبت آنهـا ندی جمـال مقـصود نهـائد، وىلیـ چی گلـیده، از هر بوسـتانی هم رسريو غ

 را بـا یده، ویبانش را گرفت و بـه طـرف عرفـا و فقـرا کـشانیزتر شده و دست طلب گریشوقش در طلب مقصود ت
 ني آخراالمـر در اصـفهان بـه محـضر قطـب العـارففه اتفاق مالقات و مـصاحبت دسـت داد، تـاین طای از ایجمع
 زده ی مشاهده نمـود، دسـت ارادت بـه دامـان وینه جبهۀ وید و جمال مقصود را در آی شاه مشرّف گردینعلیحس

سـپس در خـدمت . ل آمدی از سلوک نا به مرتبۀ عاىلیت آن جناب در اندک مدتیمن تربیافت و به ی نيتوبه و تلق
 از یست و هفت هجریكهزار و دویف حاصل نموده و در سنه شاه تشرّی شاه و نورعلیعلد معصومیعارفان بالله س

کهـزار و یتـا در سـال .  عبـاد مـشغول شـدیافـت و بـه راهنمـائی و ارشاد یريشاه اجازۀ دستگیطرف جناب نورعل
ش ی خـوینی و جانشیفة الخلفائی را به سمت خلی وی معلّی شاه در کربالینعلی و چهار جناب حسیست و سیدو
عت غرّا یج شری پس از آن جناب به وطن مألوف مراجعت و به ترویو. شان محوّل فرمودی و امور فقرا را به اینيتع

  . دی مشغول گردی و باطنیضا و نشر علوم ظاهریقت بیو بسط طر
 بـه مراتـب اجتهـاد آن حـضرت معـرتف بودنـد و بـه کـرّات ینکه علماء معاصـر ویدر موطن آن جناب با ا
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چ وجه قبول ی به هی مبادرت ورزد، وی فتوا صادر کند و به صدور احکام شرعینمودند که در امور شرع یا متقاض
وۀ یچ گاه مبادرت نکـرد، مـع ذلـک بنـابر شـیت موقوفات و امثال آنها هیا تولی به امامت جماعت و ینفرموده حت

لم نمایان عصر فتوی بـه الحـاد و کفـر همیشگی اهل دنیا به سعایت حسودان و منکران فقر و عرفان جمعی از عا
آن جناب نوشتند و در اطفاء نور وجودش به سعی و جدیت پرداختند و حکّام را نیز در ایـن بـاب بـا خـود یـار و 
یاور ساختند و شروع به آزار و اذیت وی نمودند، تا باالخره ناچار به طرف تربیـز مـسافرت فرمـود و در تربیـز در 

جانـشني و . ی و نه موقع نماز و هنگام سجود روح شریفش به آشیان قدس پرواز نمـودسال یکهزار و دویست و س
  . مدت تمکّن وی بر مسند ارشاد پنج سال بوده است. خلیفۀ وی حضرت مستعلیشاه است

آن جناب را مصنفات متعددی است من جمله رساله مراحل السّالکني مشتمل بـر بیـست و چهـار فـصل در 
 الحق فارسی مشتمل بر پانزده فصل، دیگر شرحی بر دعای اَللّهم نَوِّر ظاهِری بطاعتِکَ آداب سلوک، دیگر مرآت

  . و دیگر شرحی بر زیارت جامعه
  

  :مأذونني از طرف آن جناب
  جناب زین الممالک احمد ملقب به نظامعلی شاه کرمانی؛ ۱
  ای ملقب به نصرت علی؛  شیخ االسالم جناب مريزا مسلم ارومیه ۲
  . د حسني زاجکانی قزوینیجناب سی ۳
  

  :مشاهير معاصرين آن جناب از عرفا و مشايخ
   آقا علي اشرف اکرب شيرازي؛- ۱ 
   موالنا لطفعلي خاکي خراساني؛- ۲ 
   حاج ميرزا ابوالقاسم معروف به سکوت؛- ۳ 
   موالنا محمداسمعيل ازغندي؛- ۴ 
  دندان؛  حاج علي گيالني مشهور به بي- ۵ 
   نقشبندي؛ شيخ خالد کرد- ۶ 
  .  صفي الدين مشهور به صفي القدر نقشبندي- ۷ 

  
  : از علماء و فضال

   سيد جعفر بن ابي اسحق مشهور به کشفي؛- ۱ 
   شيخ حسن بن شيخ جعفر مشهور به کاشف الغطاء؛- ۲ 
   موالنا احمد نراقي؛- ۳ 
   سيد محسن بن سيد حسني بغدادي معروف به مقدّس کاظمي؛- ۴ 
  دي عالّمه نراقي؛ حاج محمد مه- ۵ 
   ابوعلي محمد طربي صاحب منتهي المقال؛- ۶ 
   ميرزا ابوالقاسم بن حسني گيالني مشهور به ميرزاي قمي؛- ۷ 
  .  شيخ احمد احساوي- ۸ 
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  :  از شعراء و حکماء
   فتحعليخان صباي کاشاني؛- ۱
   ميرزا مرتضي محجوب ترشيزي؛- ۲ 
  د الشعراء؛ سيد حسني مجمر اصفهاني ملقب به مجته- ۳ 
  .  ميرزا عبدالوهاب نشاط اصفهاني- ۴ 

  
  :  از سالطني و امرا

  :در ايران
  . فتحعليشاه قاجار -۱

  :در عثماني
   سلطان مصطفي رابع-۱
  .  سلطان محمود ثاني-۲

  
  

  قت و عرفانیرهربان طر نقل از كتاب
  ،ی گنابادیزا محمّدباقر سلطانريحاج منگارش 

  .۱۳۸۳ ،جمچاپ پن قت؛ تهران،یانتشارات حق 
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  رساله اعتقادات
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  . و السالم علی محمد و آله اجمعنيالحمدلله رب العالمني، و الصلوة

دارد ضــعیف گناهکــار و نحیــف تبهکــار محمّــد جعفــربن الحــاج صــفرخان همــدانی از طایفــۀ و بعــد عرضــه مــی
انـد بـه سـاخته که جمعی این ضعیف را منسوب مـیکه چون مدّتهایی بود مدید و عهدهای بسیار بعید، قراگوزلو،

تصوّف ردیّه، بعضی از راه اغراض نفسانی و بعضی از راه اشـتباه، و در صـدد اذیّـت و آزار بودنـد، و بـسیار هـم 
 ، وَنـاًوْ هَرضِی االَٔلَـ عَونَشُمْـ یَذینَ الَّمنِحْ الرَّادُب عِوَو این ضعیف نظر به مضمون بالغت مشحون . رسانیدند

ــ قــالوُونَلُجــاهِم الْهُبَذا خــاطَاِ ــ اِ، وَورَ الــزُّونَدُهَشْ الیَــذینَ الَّــ، وَالماًا سَ ، متحمّــل رامــاًو کِرُّ مَــوِغْا بــاللَّوُّرذا مَ
نمودم تا اینکه درین اوقـات شـنیدم کـه امـر را بـر اعـاظم علمـاء و افـاخم شدم، و صرب بر آزار و اذیّت آنها می می

انـد، لهـذا بـر خـود الزم دیـدم کـه مُجمَلـی از عقایـد خـود را بـه عـرض  هم مشتبه نمودهفضالء ادام اللّه اظاللهم
  .مربا ومعرا فرماینده ازین تهمت ن شاء اللّ را إِعیفرسانم، اگر اشتباهی یا سهوی باشد تصحیح فرمایند و ض

والـد ضـعیف از :  کـهنمـایمو بیان این امور موقوف است بر بیان حال خود، و لهذا علی وجه االجمال عرض می
جملۀ خواصّ تالمذۀ سیّد محقّق سیّد ابراهیم رضوی قمی األصل طاب ثراه بود، و شب و روز مشغول به عبادت 
فرایض و نوافل مرتّبه و غريها، و به اوراد و اذکار مأثوره متوجّه بود، با وجود کمال توسـعه در معـاش بـه اقـلّ مـا 

نمـود، و در اکثـر سـالها بـه عتبـه مود، و زیادتی را صرف اهل اسـتحقاق مـینیُقنَع از مأکول و ملبوس اقتصار می
نمـود، و در شـدّت شد، تا هوا شـدّت حـرارت نرسـانیده بـود توّقـف در آنجـا مـیبوسی اماکن مقدّسه مُشرّف می

گردید  فایز شد، و در رواق مقدّس مدفون الهینمود، تا سال آخر در کربالی مُعلّی به رحمت حرارت مراجعت می
  .رحمة اللّه تعاىل

در مبـادی تکلیـف روزی مـرا احـضار فرمـوده، کتـابی در نـزد  و ضعیف را از طفولیّت واداشت به تحـصیل علـوم
ام  ایشان بود، مکان معیّنی از آن کتاب را فرمودند که بنویس، و با خود داشته باش، و به این نحو رفتار نمـا، در ایـّ

مرت صرف نما، مگر در اوقات تعطیل که بالمرّة اوقـات خـود را صـرف نمـا، و تحصیل اوقات خود را به این امر ک
و آن کتاب شرح محقّق محدث موالنا محمّد تقی مجلسی رحمةاللّـه . بعد از ایّام تحصیل کمال اهتمام در او بنما

قۀ سلوک بود، که جناب طاب ثراه بعضی واقعات خاصّه خود را در طری» من الیحضره الفقیه«بر کتاب مستطاب 
  .رسدو ریاضت نوشته بود، که او را هم در آخر رساله نوشته به نظر اعاظم اخوان می

و ضعیف از ده ساله تا هفده بلکه هجده سالگی در بلدۀ همدان مشغول به تحصیل علوم ادبیّه ومنطق بودم، بعـد 
 ریاضـی و حکمـت و طبیعـی از فراغت آنها به اصفهان رفته در خدمت فضالی آنجا متوجّه تحصیل علوم کالم و

شدم، قریب پنج سال در آنجا یعنـی در اصـفهان بـودم، و از آنجـا روانـۀ دارالمـؤمنني کاشـان شـده، و در آنجـا در 
 و فقـه و الهـیخدمت جامع معقول و منقول شیخنا و موالنا محمّد مهدی نراقی طاب ثراه مشغول تحـصیل علـم 

اوقـات را صـرف نوافـل خـصوصاً لیلـه، و اوراد و اذکـار بـودم بـه اصول فقه قریب به چهار سال شدم، و از آنجا 
نمـودم، و در ایـن ای که تارک نبودم، مگر در اوقات تعطیل که بالمرّة اوقات را صرف در اوراد و اذکـار مـیمرتبه

ه ایام به مطالعۀ کُتب جمعی کثري از محقّقني و مجتهدین و متکلّمني مـشرّف شـدم، از قبیـل ابـن طـاووس و خواجـ
و ابـن میـثم بحرانـی و شـهید ثـانی و  و سیّد حیـدر آملـی» مجلی«نصري الدین طوسی و ابن فهد حلّی و صاحب 

شیخ بهاء الدین عاملی و والد او و موالنا ابوالقاسم مريفندرسـکی ومـري محّمـد بـاقر دامـاد وموالنـا محمّـد تقـی 
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غري ذلک، مما التُعّد و ال تحصی، اعلی الّلـه مجلسی و موالنا محمّد صالح مازندرانی و موالنا محسن کاشانی و 
  .درجاتهم، و یقنيِ ضعیف بر حُسن سلوک و ریاضت زیاده بر سابق گردید

 اند که موالنـا محّمـد تقـیچون در این کتب و رسایل دیده شد که ذکر با اجازه تأثري او بیشرت است، چنانچه نوشته
تصریح فرموده است که ذکر محتاجست » شرح کافی«در  الحاجازه ذکر از شیخ بهائی داشت، و موالنا محمّد ص

خورم از اشخاص صـاحب ریاضـت و سـلوک همـني کـه حُـسن ظّنـی بـه به اجازه؛ لهذا این ضعیف هر که را برمی
شدم اجازۀ کلمۀ شـریفۀ توحیـد یـا اسـمی دیگـر از اسـماء رسانیدم از او مستدعی میدیانت و امانت او به هم می

دعیه، از قبیل ادعیۀ صحیفۀ کاملۀ سجادیّه و دعای سیفی و سمات و دعای صباح و غري ذلک، الهیّه و ا�حسنی 
  .شدمگرفتم و متوجّه میو اجازه می

و در اصفهان از سه نفر مُستفیض شدم یکی جناب سیّد سند عابد محقّق مريزا ابوالقاسم مـدرّس مدرسـۀ شـاه، و 
وموالنا محراب جیالنی رحمهم اللّـه و در کاشـان هـم از خـدمت یکی فاضل محقّق زاهد مريزا محمّد علی مظفّر 

  .سیّد بزرگوار عاىل مقدار مري محمّد علی مري مظفّر به شَرف اوراد و اذکار مشرّف شدم، و متوجّه گردیدم
و از وقتی که سنّ و عمر ضعیف به بیست و هفت یا بیست و هشت رسید، اوقـات خـود را غالـب صـرف اوراد و 

  .نمودمآوردم، و تحصیل هم بسیار کم میو لیالیّه را هم به عمل می نمودم، و نوافل نهاریّه میاذکار و صوم
رحمةاللّه تعاىل و در این اوقات معاشرت با خلق را  در قم در خدمت جناب عالمة العلماء موالنا مريزا ابوالقاسم

-م به تصّوف بودن، و ضعیف هم متحمّل مـیبسیار کم نموده بودم، از همان اوقات شروع نمودند مؤمنني مرا متّه
شدم، و در سن سی ساله که از مسافرت و غُربت مراجعت نمودم، درین اوقات به قدر میسور کوتاهی در سلوک و 

نمودم، اگرچه به ظاهر اوراد و اذکار از صاحبان اجازه رسیده بود، و لیکن آنها واسطۀ محض بودند ریاضت نمی
 است و خواهد رسید از برکت ارواح مطهّرۀ ائمّۀ هدی صلوات اللّه علیهم اسـت و نظـر فی الحقیقة، هرچه رسیده

به تصریح جمعی از علما و به تجربه مظنّۀ کلّی، بلکـه علـم هـم رسـانیده بـودم کـه اجـازه باعـث زیـادتی تـأثري، و 
  .شودمی موجب استمرار آن عمل هم غالب اوقات

اند که هر کسی از کسی اجـازه گرفـت او را  نادان همچون تصوّر نمودهبا فاصله کمی بسی سفیهان و مردمان احمق
گـاه . اند که به چـه جهـت بایـد او را امـام واجـب الطاعـة بدانـدبه این برنخورده! داندنعوذباللّه امام سیزدهم می
سواد است، در مسائل محتاجست بـه دیگـری، لـیکن ایـن قـدر ضـرور اسـت کـه خـوش هست که آن اجازه ده بی

اعتقاد بوده و مواظبت بر طاعت شرعیّه داشته، و به ریاضت اوراد و اذکار متوجّه بوده، چنني یافته بودم که اجـازه 
هـای بـا اخـالص ائمـه اطهـار صـلوات اللّـه و از او مؤثّر است، و منتهای مرتبۀ او آن است که آن شخص از شـیعه

مثـل خـالف مـذهبهای دیگـر قابـل اجـازه دادن  شـدسالمه علیهم باشد، و اگر شیعه نباشد هرچنـد بـا ریاضـت با
  .نیست، هر سه شرط است در میانۀ ایشان

و بعد از سی سالگی تا چهار پنج سال اجّل اوقات خود را مصروف به عزلت از کـلّ نـاس کـردم، لهـذا آن نـسبت 
ه رفته بـه ایـن جـا تصوّف زیاده شد، و این ضعیف هم از خرابی حال در قید و چاره رفع این تهمت نبودم، تا رفت

 ترسـانم، و ةکَـلُهْی التَّلَـ اِمْیکُدِایْوا بِقُلْوال تُ نظر به آیۀ شریفۀ الهی حاال هم از جناب اقدس. شنویدرسید که می
و در این چهار و پنج سال ایّام انزوای کلّی دو مرتبـه بـه .  چه چاره، المقدَّر کائن ثابت استالهی الّا ازقضا و قدر
امـا همـه اوقـات بـه انـزوا و . ن مُقدَّسه مُشرَّف شده، و در دو مرتبه قریب یک سـال توّقـف افتـادعتبه بوسی اماک

  .عزلت گذرانیده، این حرکات از ضعیف باعث زیادتی این نسبتها شد
افتـاد کـه در و در اوقاتی که در دارالمؤمنني قم در خدمت جناب استاد اعظم نوّر اللّه روحه بودم مکـرّر اتفـاق مـی

» مـدارک االحکـام«ی مسائل دو سه روز گفتگو و مباحثه اتّفاق می افتـاد ، و بـسیاری از نوشـتجاتی کـه بـر بعض
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بر مبحث قضا و شهادات مقیّد شـده بـود بـه نظـر اشـرف » شرح لمُعۀ دمشقیّه«حسب األمر ایشان، و همچنني بر 
و . مـور مـسلمني در والیـت همـدان بـشوفرمودند، و امر فرمودند کـه متوّجـه فتـاوی و ارسید، تحسني میایشان می

شـدم، خـصوص کـه جمعـی از علمـاء نمـودم متوجّـه نمـیضعیف نظر به مخاطرات کلیّه که درین امر مشاهده مـی
از حـضرت موالنـا » مـصباح الـشریعة«اند، با آنکه در کتاب رحمةالله علیهم قوۀ قدسیّه را شرط اجتهاد قرار داده

کـه صریحـست در » .ال یحـلّ الفتیـا لمـن الیـستفتی مـن اللّـه بـصفاءسرّة«: کـهالصادق علیه السالم منقول است 
دیدم، لهذا بالمرّه اعراض از فتاوی و مرافعات نمودن قوۀ قدسیّه در مُفتی، و او را که در خود موجود نمی اشرتاط

  .و نماز جمعه و جماعت گذاشنت به جهت عدم لیاقت خود داشتم
قات مخصوص به اوراد و اذکار بود، اوقات خود را تبعـیض نمـوده، سـهمی را بـه بعد از آن چهار پنج سال که او

مـصروف داشـتم، بـر سـوای عبـادات، و امّـا در » کفایـة المقـصد«مطالعۀ کتب و مباحثه و تعلیقه نوشنت بر کتاب 
و . ختصارو بر همۀ عبادات او سوای حجّ حاشیه نوشتم به عنوان ا. نمودم» مدارک االحکام«عبادات اقتصار بر 

بر اکثر کتب کفایتاً حواشی و شروح نوشتم، سهمی دیگر از اوقات را به طاعات و عبادات و اوراد و اذکار صرف 
  .نمودم

رسـانیدم، نـه ایـن کـه در در بعضی از سنوات توفیق یک اربعني به انزوا و تقلیل طعام خصوص اَکل حیـوانی مـی
لفت با حدیث نموده باشـم، بلکـه در ضـمن اربعـني دو سـه دفعـه جمیع اربعني بالمرّه تارک حیوانی بشوم که مخا

  .شد، این اطوار باعث زیادتی نسبت تصوّف شدحیوانی مأکول می
نمایم اگر چه قسم به جالله یاد نمودن نه تکلیف است بر ضعیف و نه بر دیگـری الحال عقاید خود را عرض می

نمایم کـه والّلـه العظـیم و باللّـه الکـریم و از ة قسم یاد میکه قسم بدهد، مع ذلک من باب االحتیاط اتماماً للحج
رحمت عامّه و خاصّه الهی در دنیا وآخرت بی بهره باشم، و به لعنت خدا و انبیاء و مالئکه و جنّ و انس برسـم، 

در او نویسم کتمانی  خارج و داخل حول و قوّۀ شیطان باشم، که اگر آنچه از عقاید خود میالهی و از حول و قوّۀ
و تقیّتاً خالف اعتقاد خود را نوشته باشم، با وجود این نحو قسم اگر کسی اعتقاد ننماید و تکذیب مرا نماید  شده

آید، و بر من هر آنچه وارد شود همـني کـه او داند با خدای خود، جواب او را باید بدهد والّا از ضعیف چه برمی
إن شـاءَاللّه بـالخري و العافیـة االوىل و . ت، و گذشـته اسـت سـهل اسـالهـی خود دخیل نشده باشد به حـول و قـوۀ

  .کیم الحَزیزِ العَهِالّلدِنْ عِنْا مِّل اِرُصْا النَّ مَوَاالخری خواهد گذشت، الحکم للّه الواحد القهّار، 
لـیهم و چون بر خوردم به ادعیۀ منوّرۀ مقدّسۀ کثريه که مأثور است از حضرات ائمه هدی صـلوات الّلـه و سـالمه ع

اجمعني مثل دعای صباح حضرت سیّد سجّاد علیه السالم و دعای روز عید غدیر که بعد از نماز صبح آن روز باید 
خوانده شود، و دعای عشرات که مستحبّ است روز جمعه خوانده شود، و دعای حریق و مناجات انجیلیّه، و غري 

اند بـر عقایـد خـود جنـاب اقـدس الهـی و جمیـع رفتهکه در هر یک از این دعاها جناب ائمّۀ هُدی شاهد گ. اینها
انبیاء و رسل و مالئکه و حملۀ عرش و سکّان سماوات و ارض و جمیـع مخلوقـات را، والّلـه یعلـم شـاید بـه ایـن 
جهت باشد که معلوم ایشان شده بوده است که جناب اقدس الهی جّل و عزّ همگی را درمحضری حاضـر خواهـد 

ر شـاهدی کـه شـهادت او را خواهـد سـؤال فرمـود، و هـر یـک ادای شـهادت خـود را نمود، و در آن محضر از هـ
  .است خواهند نمود چنانچه مأثور است که شهادت اذان از جهت مؤذِّن خواهد، و هر چیزی که اذان او را شنیده

ء مرسـلني و غـري لهذا این اقلّ و احقر عباد هم مصّمم شد که دوستان و برادران دینی خود را شاهد قرار بدهد انبیا
مرسلني و مالئکه مقرّبني و اوصیاء و اولیاء و شهداء بلکه جمیع مخلوقات سمایی و ارضی و جّنـی و انـسی را بـه 

اللّه تعاىل واحد است، که ثانی برای او نیست، وحدت ذاتی حقیقـی اسـت : این که اقرار و اعرتاف دارم به آن که
دارد، نه آن که مراد وحدت عددی شخصی یانوعی یا جنـسی باشـد، که معنای او آنست که همتا وعدیل و نظري ن
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چه هر سه از خواصّ ممکنات است؛ واحد اسـت کـه اجـزای خـارجی و همـی و عقلـی در او نیـست، و بـه هـیچ 
م  ترکیب در حریم او راه ندارد، و به جمیع صفات کمال مثل قدرت و علم و حیات و سـمع و بـصر و اراده و تکلـّ

منزّه است از جمیع نقـایص و رذایـل، ماننـد جـسم و ترکیـب و حـال و محـلّ و شـریک و مـادّه و آراسته است، و 
  .صورت و احتیاج و دیده شدن و زوجه و ولدو عرض

، و اوسـت اوّل بـال اوّل و آخـر تُبِثْ و یُاءُشَ ما یَهُو الّلحُمْیَو او را زوال نباشد، موجود و معدوم ساخنت از اوست 
از این که بوده است پیش از او، یا با او شیئی، بلکه بوده است و هیچ موجودی و شیئی نبوده بال آخر، اجّل است 

باشند به عدم حقیقی نفس االمری؛ و همه اشیاء را بـه است، و همۀ اشیاء مخلوق و مصنوع اوست، و مسبوق می
بطه با علم سوای خالقیّت او و و نیست او را را. علم و قدرت و ارادۀ خود از کتم عدم به دایره وجود آورده است

  .مخلوقیّت آنها مباین است ذاتاً و صفاتاً و فعالً
دانـم؛ اوّىل بـه  از خـود ایـشان مـی و جرب و تفویض هر دو باطل است، بلکه فعل عبادت را در طاعت و معـصیت

  .یرٌدِ قَءٍیشَ لِّی کُلَ عَوَهُوَتوفیق الهی، وثانی به خذالن او هم رسیده و به جمیع ممکنات قدرت او متساویست 
، پس ایجاد کرده بريُخَلْ اطیفُ الَّوَ هُ وَقَلَ خَنْ مَمُلَعْاال یَو علم او به اشیاء بر ایجاد و الحق بالتفاوت است، که 

اشیاء را مطابق علم خود، و علم او بجزئیّات مثل علم اوست به کلیّات و عالمست به غیـب و شـهادت، و غیبیّـت 
  .باشد، و اّلا نسبت به او همگی یکسانندمیغیب نسبت به ما 

-و به اراده ایجاد نموده است هرچه را ایجاد کرده است، و نه از راه احتیاج است ایجاد او، بلکه غنی است و بی
باشند به او جلّ و عال و بـه کنـه ذات او نیاز است از همۀ اشیاء و همگی در اصل وجود و قوام و بقاء محتاج می

و لقـاء و رؤیـت و  مـاًلْه عِ بِـونَحیطُـالیُه نیست، خواه ادراک عقلی یا خیاىل یا بصری باشد، فـاذن اَحدی را را
لیـست الرؤیـة «باشد به بصريت کاملۀ قلبیّه چنانچـه مـأثور اسـت معرفت که در اخبار و ادعیه وارد است راجع می

  .»دونبالقلب کالرؤیة بالعني، تعاىل اللّه عمّا یصفه المُشبّهون و المُلح
و منزه است او تعاىل از تعطیل و تشبیه، تعطیل آنست که کسی بگوید معاذالّله خدا نیست، مثل طایفۀ سوفـسطائیّه 

خواننـد، اند که خود را نقطویه میو دیگر طایفۀ مالحده و تناسخیه. دانندکه عالم را بتمامه وهم و خیال باطله می
گویند تا دانند، و میبارتست از روح انسانی، و ایشان خود را خدا میگویند و آن عو مبدأ اشیاء را ذات مربع می

انـد کـه واضـع ایـن مـذهب کرده انسان خود را نشناخته است بنده است، و چون خود را شناخت خداست، و نقل
ر از معطّله اند که قائل به تسلسلند؛ و قسمی دیگلعنة اللّه علیه و دیگر طایفۀ طبیعیّه و دهریّه محمود پسیخانی است

سـبحانه  انـد کـه حـقّگویند خدا هست لیکن بیکار است ومَشغله ندارد، چنانچه بعضی حکماء گفتـهآنست که می
این هم غلط است، چنانچه حقّ تعـاىل . تعاىل عقل را آفریده است و بس، و هرچه غري اوست مخلوق عقل است

بلکه هر آنی در کاریست، یک شمه از کار او اینست که یک ، یعنی هر روزی أنٍی شَ فِوَ هُمٍوْ یَلُّکُ: فرموده است
مريانـد ویکـی را آورد، و یکـی را مـیآورد، و یک قافلـه دیگـر را بـريون مـیقافله از حیوانات در رحمها پدید می

  .فرمایدزنده، و همچنني در نباتات رب العالمني است که همه را تربیت می
خورند، و آسمانها را در گردش دارد هر یک را بـه اند، نعمت او را میتهرزّاقیست که همه بر خوان بیدریغش نشس

فرماید، بلکه بـی امـر او برگـی از حرکت خاصّی قاضی الحاجاتست حاجاتی را که به او عرض نمایند اجابت می
  .افتددرخت نمی

 مُنـزّه اسـت از ایـن هـیال و تشبیه آنست که اللّه تعاىل شبیه مخلوقات باشـد در ذات و صـفات و افعـال، و جنـاب
  .نفوُصِا یَّم عَةِ العزّ ربِّکَبِّ رَحانَبْسُ سِواهُ و ال موجود بذاته اال ایاه، شباهت ، فسبحان اللّه من الفاعِلْ

گريم جمیع آنها را که ذکر کردم به این که اقرار دارم بر حقیّت همۀ انبیاء، خصوص بـر کـسی کـه همچنني شاهد می
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 جمیع مخلوقات خود، و ختم نبوّت به او کرده، واوسـت سـیّد و مـوالی مـا جنـاب حـضرت برگزیده است او را از
که مبعوث کرده است او را به کافۀ ناس، و بشري و نـذیر و داعـی اىل الّلـه  صلی اللّه علیه و آله» محمّد مصطفی«

ن، و اداء فرمـود امانـت است به اذن او، رسانید آن جانب به امّت خود آن چیزی را کـه مـأمور بـود بـه رسـانیدن آ
  .مُودّعَه نزد خود را

و ایمان و اقرار دارم به هر چه آن جناب فرموده است مجمالً، چه علم به او هم رسانیده باشم و چه نداشته باشم، 
  .و از آن جمله معراج است که ایمان به جسمانیّت و روحانیّت او هر دو دارم

و یازده فرزند اوسـت، و » علی بن ابیطالب«ور اولیاء و قدوۀ اوصیاء و اقرار دارم که خلیفۀ بالفضل او جناب سر
اخريی موجود و حیّ است، و در هر وقت که مشیّت الّله تعاىل تعلّق گرفته است ظاهر خواهد شد، وعـالم را مملـّو 

د از گنـاه و ایشان همگی مخلوق و معـصومن. از عدالت خواهد فرمود، بعد از آن که مملوّ از ظلم و جور شده باشد
باشند از جمیع مخلوقـات، و مـشیّت صلی اللّه علیه و آله افضل و اکمل می کبريه و صغريه، و بعد از جناب پیغمرب

 و شـفاعت .ونَلُـمَعْ یَهِرِمْاَ بِمْ هُ وَلِوْقَ بالْهُونَقُبِسْال یَ است الهی و ارادۀ ایشان تابع مشّیت و ارادۀ جناب اقدس
-رب و ائمّه طاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعني و اهل صالح از مؤمنني، و نجات مـیثابتست از جهت جناب پیغم

  .دهد خدای تعاىل به شفاعت ایشان بسیاری از خاطئني را
و اقرار دارم بـه ایـن کـه دوسـت ایـشان دوسـت خداسـت، و عـدّو ایـشان عـدوّ اوسـت، و طاعـت ایـشان طاعـت 

منکر امامت ووالیت ایشان باشد مطرود و ملعونست هـر خداست، و معصیت ایشان معصیت خداست، و هر کس 
  .باشد چند آن منکر از مشاهري علما و فقها و حکما و متصوّفه

اللهـّم اَحیِنـا حیـاة محمّـدٍ و «: و لسان قال و حال این ضعیف در تعقیب صلوة خمسه به این کلمـات گویـا هـست
نا يف زُمرتِهم، و ال تُفرّقُ بینَنا و بینهم طرفة عني ابداً فی الـدنیا و و احشُرْنا مماتَهم، و تَوَفَّنا علی ملّتِهِم، ذریّته و اَمِتْ

اآلخرة، اللهمّ صل علی محمد و آل محمد، و وال من واالهم و عاد من عاداهم، وانصرمن نصرهم، و اخـذلْ مـن 
م الـدّینِ، اللّهـم رینِ إىل یَـوْ عدوَّهم من األوَلـنيِ و اآلخـخذلهم، و العنْ علی من ظلمهم، و عجِّل فرجهم، و اهِلکْ

قولُنا ما قالوا و دیننا ما دانوا به، ما قالوا به قلنا، و ما دانوا به دنا، و ما انکروا به انکرنا، و من والوا و الینا، و مـن 
النیـتهم و عادوا عادینا، و من لعنوا لعنا، و من تربّوا منـه تربّأنـا، و مـن ترَحّمـوا علیـه ترحّمنـا، و آمنّـا بـسرّ هـم و ع

شاهدهم و غائبهم و حیّهم و میّتهم، و رضینا بهم ائمة و قادة و سـادة، و النتخـذ مـن دونهـم و لیجـة فـیهم فـاتمّ و 
ایاهم تواىل، فاجعلنا معهم فی الدنیا و اآلخرة و من المقرّین و المعرتفني بحقوقهم علینـا، فانّـا بـذلک راضـون یـا 

  .»ارحم الراحمني
 قرب و سؤال منکر و نکري، و به عـذاب قـرب، و بـه احیـای اجـساد از قبـور و عـرض بـر خـدای و اقرار دارم به فشار

  .تعاىل
و آنچه قرآن مجید و احادیث . و اقرار دارم به این که میزان و صراط بر حقّست، و بهشت و جهنّم اَلْحال موجودند

 رضـوان و مـأکوالت و مـشروبات و غـري ائمّه اطهار صلوات اللّه علیهم به او ناطقند از حـور و غلمـان و قـصور و
 باشند، گروهی در جهـنّم و گروهـی در بهـشت خواهنـدهمگی حقُ و ثابت می ذلک از انواع مستلذّات و مولِمات

  .بود
و اقرار دارم به این که فرایض بعد از والیت از طهارت و صلوة و صوم و زکوة و خمس و حج و جهـاد و امـر بـه 

حـالل اىل  صلی الّلـه علیـه و آلـه حقّق شرایط اینها حّق و ثابت است، و حالل محمّدمعروف ونهی از منکر نزد ت
  .یوم القیامة، و حرامهُ حرامٌ اىل یوم القیامة

ام، لسان ظـاهر و بـاطن مـن گنـگ اند که محرّمات الهی را حالل نمودهام که به این فقري ضعیف نسبت دادهشنیده
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یّت جناب اقدس الهی، و اقرار به الوهیّت شیطان رجیم نماید اگر ایـن نـسبت شود از کلمۀ توحید و اقرار به معبود
ام تحریص و ترغیب بر اقامۀ طاعات و اجتناب بلکه این ضعیف با هر کسی آشنا و دوست بوده. اصل داشته باشد

  .امنمایم، و نمودهاز جمیع سیّئات می
اما غري شیعۀ امامیه از اهل عامّه و زیدیّه . مؤبّد خواهند بودو اقرار دارم که کفار و منافقني در جهنم به عذاب الیم 

و فَطَحیّه و واقفیّه و کیسانیّه و ناووسیّه و سایر فرق مخالفني اگر انکار یکی از ضروریات دین اسالم کنند اینها نیـز 
گوینـد، ماننـد مـی معلـیهم الـسّال انـد، و ناسـزا نـسبت بـه ائمّـۀکافرند، مانند خوارج که بر امام زمان خروج کـرده

داننـد، یـا  صلّی الله علیه و آلـه دانند یا بهرت از پیغمربرا خدا می علیهم السالم خارجیان عمّان و یا غُالت که ائمّه
گویند خدا در ایشان حلول کرده است، یا ایشان را خالق عالم دانند، و نواصب که عداوت به ائمّۀ هدی یا بعضی 

را که وجوب محبّت ایشان از ضروری دین اسالمـست، و غـري اینهـا از فـرق مخـالفني دو از ایشان داشته باشند، زی
  :قسمند
مذهب خـود دارنـد، و از راه تعـصّب و  متعصّبی چندند که حجّت به ایشان تمام شده است، و علم به بطالن: اّول

  .نمایند، دربارۀ ایشان خالف استاغراض دنیویّه انکار حقّ می
باشـند، سـیّد ایشان در دنیا و آخرت هر دو حکم کافر را دارند، و در آخرت مخلّد در جهـنّم مـیاند که بعضی گفته

و اکثر علمـای امامیّـه را اعتقـاد آنـست کـه در دنیـا حکـم اسـالم بـه ایـشان . مرتضی و جمعی دیگر به این قایلند
  .باشندجاریست، ودر آخرت مخلّد در دوزخ می

  .شوند در اعراف خواهند بودآیند، امّا داخل بهشت نمی جهنم از او بريون میاند که بعد از دخولو بعضی گفته
  .و این قول نادر و ضعیف است. شونداند که بعد از عذاب طویل داخل بهشت میو نادری قائل شده

 عامّه و و روایاتی که داللت کند بر کفرمخالفني و اینکه ایشان مخّلد درنارند، و اعمال ایشان مقبول نیست از طرق
اند که متواتر است و در رسالۀ دیگر به بسط تمام احادیث و ادلۀ عقلی همـۀ مراتـب بلکه گفته. خاصّه بسیار است

  .امرا ذکر نموده
توانند کرد، باشند که ضعیف العقلند و به اعتبار ضعف عقل تمییز میانۀ حقّ و باطل نمیجماعتی می: و قسم دویّم

باشـند شند قدرت بر هجرت و تفحّص دین حق ندارند، یا در زمان فرتت و جاهلیّت مـیبایا در بالد مخالفني می
باشند، حکم به کفر و ایمـان ایـشان  میهِالّلرِمْأَ لِنَوْجَرْمُو امثال ایشان مشهور میانۀ علماء آنست که ایشان داخل 

  .توان کرد، و در محکمۀ قیامت حال ایشان معلوم خواهد شدنمی
  .کنداند که مستضعف کسی است که والیت اهل بیت را دارد و بیزاری از دشمنان ایشان نمیو بعضی گفته

شود که شیعه به هـیچ دربارۀ آنها مختلف است، از احادیث بسیار ظاهر می و امّا فُسّاق شیعۀ اثنی عشری احادیث
شود مثل پریشانی و ن عاید میشوند، و عقوبت گناهکاران این طایفه بعضی در دنیا به ایشاوجه داخل جهنّم نمی

ذلّــت و امــراض و اعــراض بدنیــه و امثــال آنهــا، و بعــضی را در حــال نــزع و بعــضی را در عــالم بــرزخ و بعــضی 
  .رادرمحشر و جمعی را به شفاعت جناب پیغمرب صلی الله علیه و آله و ائمّه هدی علیهم السالم

کن بعضی از اخبار دیگر داللت به دخول فُسّاق شـیعه و احادیث در این خصوص قریب به مرتبۀ تواتر است، و لی
نیـست شـیعه «: روایـت کـرده اسـت کـه علیه الـسالم از حضرت صادق» خصال«در نار دارد، مثل روایتی که در 

حرام، و شـدید باشـد اجتهـاد و سـعی او در طاعـات، و عمـل را  جعفر، مگر کسی که عفیف باشد شکم و فرج او
ق خود، و امید ثواب و خوف از عقاب او داشته باشـد، اگـر چنـني جمـاعتی را ببینـی خالص گرداند از برای خال

اند احادیثی که اشرتاط تقوی و ورع و مانند آن و بعضی علما در مقام جمع بني االخبار گفته» اینها شیعۀ جعفرند
  .در آن مذکور است محمول است بر تشیّع کامل، و احادیث دیگر را بر تشیّع غري کامل
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ا ذَ اِم، وَهُلوبُ قُتْلَ جِوَ هُ الّلرَکِذا ذُ اِذینَلَّن اَوَنُمِؤْما المُانَّنظري این حملست آنکه در تأویل قول خدای تعاىل و 
اند که مراد ایمان کامـل اسـت، زیـرا کـه خـوف و  گفته،لونَکَّوَتَم یَهِبِّی رَلَ عَ وَیماناً اِمْهُتْادَه زَ آیاتُمْهِیْلَ عَتْیَلِتُ

تی ایمان و توّکل که در آیه مذکور شده در اصل ایمان شرط نیـست، نـه بـر مـذهب بـساطت، و نـه بـر مـذهب زیاد
رسد که در آیه مـذکور ترکیب، چه ظاهر است که عمل صالح بر تقدیر ترکیب در ایمان شرط هست به آن مرتبه نمی

  .شد؛ و اللّه اعلم
گفته است مصالح بسیار و فواید بیشمار  رحمة اللّه جلسیو اختالفات چنانچه عالمه محدّث م و در این ابهامات

از آن جمله آن است که امثال ماها مغرور نگردیم به آیات و احادیـث رجـاء، و همیـشه مـرتدّد باشـیم میانـۀ . هست
شود به اغرار و ایمن گردیدن از عـذاب خوف و رجاء که اعظم صفات اهل ایمان است و رجای غالب منتهی می

شـود بـه نـا امیـد شـدن از و خوف غالب نیز خوب نیـست، و منتهـی مـی. ن از جمله گناهان کبريه استالهی، و ای
  .رحمت خداوند کریم، و این نیز از گناهان کبريه است

و آنچه نوشتم شهادت منست بر نفس من، و توقّع و استدعای من آنست که به هر کس برسد ایـن شـهادت گـواه و 
هر مکان که ضرور شود ادای شهادتی را که شنیده است نماید، و استغاثه و تـضرّع شاهد من باشد در هر وقت، و 

نمایم به کریم علی االطالق که مُنتَفع بسازد ما را به این ایمان، و ثابت بدارد ما را نزد انتقال به دار حیـات، و می
 سرابیل اوسـت قَطْـران، و بگردانـد منزل دهد ما را در دار کرامت و رضوان، و حایل شود میانۀ ما و میانۀ داری که

ما را از گروهی که کتاب او باشد در ایمان، و برگردد از حـوض کـوثر، و حـال آنکـه باشـد ریّـان، و ثقیـل باشـد از 
 مـا هـذا وَا لِنْادذی هَـ الَّـهِّللِدُمْحَلْاَجهت او میزان، و ثابت باشد او را بر صراط قدمان، اِنّه المنعم ذواالحسان، 

  .هُا اللّدانَ هَنْال اَوْ لَیَدِتَهْنَا لِّنکُ
ام، و دو این اعتقادات این ضعیف است که بعون اللّه المتعال بـه دلیـل عقلـی قطعـی و شـواهد ظنـی ثابـت کـرده

تطویـل ممـلّ، و نـه بـه اختـصاری  نـه بـه آن نویسم، یکی بسیار مبسوط و یکی متوسّطرساله در دست دارم که می
 به عنایت خودش توفیق اتمام هر دو را شفقت الهی ین مطالب مذکوره، جناب اقدسدر تحقیق و توضیح ا مخلّ
ام به حول الّله و قوّته کـه ایمـان مایـۀ سـعادت ابـدی اسـت، و تـرک آن موجـب شـقاوت و این را فهمیده. فرماید

آندسـت نیافـت برد، اگر بر ابدی، و شیطان دزد عقاید و اعمال است، دزد تا ممکن است اوّل متاع نفیس را می
  .بردمتاعهای دیگر را می

بـرد، و اگـر کـسی نجـات از ایـن ای بـه جهـنّم مـیو عقبات شیاطني درین باب بسیار است، هر گروهـی را از عقبـه
 لْقُـ: برندارد، چنانچه در قرآن مجید فرموده است) ع(عقبات خواهد باید دست از سفینۀ نجات اهل بیت اطهار

 هُنْـم عَهـیکُ، و مـا نَوهُذُخُـ فَولُسُـ الرَمْمـا آتـیکُ و فرموده اسـت هُ اللّمُکُبْبِحْونی یُعُبِاتَّ فَهَاللّ ونَبُّحِ تُمْتُنْ کُنْاِ
، از مقبوالت »مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح، من رکب فیها نجی و من تخلَّف عنها هلک«: و حدیث. واهُتَانْفَ

روم و دو چیز عظیم در من از میان شما می«: فرمود که  آلهصلّی الله علیه و عامّه و خاصّه است، و حضرت پیغمرب
گذرام، اگر به آن تمسّک جوئید و متابعتایشان نمائید، هرگز گمراه نشوید، یکـی کتـاب خـدا و یکـی میان شما می

، معنـی کتـاب را اهـل بیـت »شوند تادر حوض کوثر بر مـن وارد شـونداهل بیت من، و این دو تا از هم جدا نمی
رویـم و احادیـث مـا در میـان اسـت، رجـوع بـه راویـان و که ما از میان شما می«: نند، و اهل بیت فرمودنددامی

پس تقصري و کوتاهی در امر عباد و راه نمودن و سلوک ایشان را به صراط المستقیم به » .عارفان احادیث ما کنید
  .هیچ وجه نشده

عبـارت از . ، الحـدیث»یقبل منـه فانّمـا بحکـم الّلـه اسـتخّففلم  فاذا حکم بحکمنا«: و مراد از کالم معجز نظام
عـرف «عارف به احکام ایشان است نه مطلق راوی اگرچه غري عارف باشد، چنانچـه در عنـوان حـدیث شـریف 
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 پس نظر به آیات کثريه و اخبار متواتره خالصی از عقبات به متابعت ایشانـست چـه آنهـا. فرموده است» احکامنا
-باشند، غري آنها اگر بالفرض خوب باشند به حسن متابعت ایشان شـدهصوم از خطا و لغزش میمع علیهم السالم

اند، و عباداللّه مأمور به اطاعت و تقلید آنهانشده است که کسی بگوید فالن صوفی یا متصوّف همچـو گفتـه، اگـر 
کـه اگـر حـرف و کـالم حرف او بالفرض خوب هم باشد تقلید او از این جهت که حرف اوست مذمومست، با این

علیه  تقیّه نسبت به امام اندحّق صحیحی داشته باشد البته مأخوذ است از مشکات نبوت و والیت، اگر آنها شیعه
دهد که این تحقیق اند،و اگر از اهل سنّت است که سرقت کرده، ازجهت عوام فریبی بخود نسبت مینداده السالم

، که اگر کسی ارسطو و افالطون گردد در علـم معقـوالت، و اگـر ابلـیس و »ریمواللّه العظیم و باللّه الک«از مَنست 
بلعم با عورا و فخر رازی شود در علم جزئیّات، یا اینکه مثـل ناصرخـسرو و یـا دیگـری از امثـال او شـود، و عمـر 

صـلوات اللّـه  ۀ اطهارتوّسل به ائمّشمار در کوهها و مُغارها فرداً وحیداً مشغول ریاضت بشود بیبسیار و روزگار بی
و استفاضۀ فیض از آن رؤسای اخیار به قرب الهی فایز نخواهد شد، و چون مَرْکَبان سرسخت خود  علیهم اجمعني

  .را به گوداىل خواهد انداخت و هالک گردد، حاصل کار نباشد مگر بُعد از حق
ــات حــّق   و خاصــان حــّقبــی عنای

  
 

    هـــستش ورقک باشـــد ســـیهلِـــگـــر مَ 
 هِی هذِ فِ کانَنْمَ بحول الله و قوّته سعی و اهتمام در متابعت قول و فعل و حال ایشان نمود، و از زمرۀ پس باید

بريون باشـدو بعـد از آنکـه صـاحب بـصريت شـد افعـال و اقـوال او یال بِ سَلُّضَ اَی وَمَعْ اَةِرَی اآلخِ فِوَهُی فَمَعْاَ
 منِحْالـرَّرِکْ ذِنْ عَشِعْ یَنْ مَوَ، و داخل در مصداق آیۀ شریفۀ گردد غافل نمیالهی شود، و از ذکرهمگی للّه می

پس باید از این مزرعۀ دنیا تا بتوانیم به فضل اللّه و کرمه در صدد جمع . شود نمیینٌرِ قَهُ لَوَهُ فَاًطانَیْ شِهُ لَضْیِّقَنُ
ل و عنایتی شامل شفقت فرماید  همگی را بصريتی کامالهی آوری زاد و راحلۀ سفر آخرت باشیم، و جناب اقدس

 از جهـت راهنمـایی الهـی که با بصريت کامل ضروریّات این سفر پر خطر رامهیّا و آماده نماییم، و جنـاب اقـدس
 ةِیامَـ القِمَوْ یَهُرُشُحْ نَکاً وَنْ ضَةًیشَعِمَ هُ لَنَّاِی فَرِکْ ذِنْ عَضَرَعْ اَنْمَ: فرماید کهبندگان و مُعرضان از ذکر خود می

 و هرچند در تبیني و توضیح عقاید ظاهر و هویدا شد که ضعیف اصول متصوّفه خبیثـۀ ردیّـه را باطـل و کفـر یمَعْاَ
 رُصْ ما النَّوَنمایم، داند، لیکن مِن باب االحتیاط تصریح بما عُلم ضمناً هم اشاره به بطالن مذاهب آنها هم میمی
  .یمِکِحَ الْیزِزِ العَهِالّل عندِنْ مِّالاِ

اند کـه چهـار مـذهب اصـل مذاهب صوفیّه بسیار است، و بعضی گفته«: منقول است که» حدیقة الشیعه«از کتاب 
  :است و باقی فرع، و آن چهار مذهب

  . مذهب حلولیّه است:لاوّ
  . مذهب اتحادیّه است:مدویّ
  . مذهب واصلیّه است:مسیّ

  . مذهب عشّاقیّه است:چهارم
اند که اصـول و بعضی گفته. اندذکر کرده ست، و به جای واصلیّه و عشاقیّه، تناسخّیهاند که اصل سه او بعضی گفته

اند که هفت و بعضی گفته. اندو تلقینیّه و زراقیّه را بر آن چهار که در اوّل گذشت، افزوده مذاهب ایشان شش است
پـس . د کـه اصـل دو بـوده اسـتانـو بعـضی گفتـه. انـداست و حدتیّه را بر آن شش که مذکور گشت زیاد گردانیـده

انـد، و آن قائـل بـودن اسـت بـه اند، و آن را نیز اصـل سـاختهجمعی از متأخّرین صوفیّه مذهبی دیگر اخرتاع کرده
  .پس بنا بر قول آن جماعت سه مذهب اصل مذهب صوفیّه خواهد بود. وحدت وجود

ملۀ مذاهب صوفیّه دو مـذهب اصـل اسـت و به غري آنچه مذکور شد دیگر قولها هست، امّا حقّ این است که از ج
و بیشرتین از این دو گروه در . قائل شدن به اتحاد: قائل شدنست به حلول، دویّم: باقی فرع، و آن دومذهب یکی
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  .اندو بعضی از ایشان بظاهر به غري تناسخ و الحاد قائل شده. اندباطن تناسخی و مُلحد و دهری بوده
مذاهب صوفیّه را اصوالً و فروعاً زیاده از شـش قـسم » تبصرة العوام«در کتاب  حمةعلیه الرّ و سیّد مرتضی رازی

که بعد از آن بـه عربـی تـصنیف کـرده قائـل بـه آن شـده کـه اصـل مـذاهب » فصول التّامة«نشمرده، امّا در کتاب 
  .انتهی کالمه» صوفیّه از دو مذهب بیشرت نیست، و بسیاری از فروع آن دو مذهب را ذکر کرده است در آن کتاب

تصریح به او شده آن است که حلـول و  رحمة الّله علّامه» نهج الحّق«دارد که آنچه در کتاب ضعیف معروض می
اتحاد را نسبت داده است به متصوّفه عامّه، و گویا از شیعه کسی معتقد به هیچ یک نبوده، با وجود این که از شیعه 

  .نمایمهر دو ذکر می است باز تنبیهی از جهت بطالنالبته به او قائل نیست، بدیهی البطالن 
موجب وصفی  یعنی حال چه او عبارت است از اختصاص میان دو شیء به حیثیّتی که احدهما: امّا بطالن حلول

-شود جوهر باشد مثل صـورت جنـسیه و نوعیّـه، و مـیو حال می. بشود از جهت دیگری که مسمّی به محلّ است
 منفی و قول بـه او الهی  لون عارض در ملوّن معروض، و هر دو قسم حالّ از جناب اقدسشود عَرَض باشد مانند

  .کفر است
اگر واجب تعاىل جالّ باشد در محلّ محتاج خواهد بود به او در وجود یا در تشخّص، و محتاج به غـري : گویم که

واجب محـال اسـت، پـس اگـر در وجود یا در تشخّص ممکن است، و نیز چون به دلیل توحید ثابت است که دو 
محلّ از برای او باشد باید ممکن باشد، پس واجب تعاىل محتاج خواهد بود در وجود یاتشخّص بـه ممکنـی کـه 

و این محال است؛ چه علّـت دروجـود و تـشخص مقـدّم اسـت در  به واسطه یا بالواسطه معلول و مخلوق اوست
  .معلول، و مستغنی از او است

  .کنندشود اتحاد را بر سه معنی اطالق می او این است که آنچه از کالم محقّقني ظاهر میاما بطالن اتّحاد بیان
  .گردیدن شیئی شیء دیگر بدون انضمام امری یا زوال امری، و این معنی حقیق اتحاد است: اّول
ضّم شـود بـه صريورت شیئی است به شیء دیگر به طریق استحاله، یعنی زایل بشود از شیء اوّل امری، و من: ثانی

یـا صـفتی خـارج از ذات باشـد،  مثل گردیدن آب هوا او امر دیگر، اعّم از اینکه آن زائل و منضم جزء ذات باشد
  .مثل گردیدن ابیض اسود

صريورت به طریق ترکیب اسـت، یعنـی از اوّل چیـزی زایـل بـشود، بلکـه امـری منـضّم شـود بـه او، و ثـانی : ثالث
  .متحقّق شود

و بـه معنـی . معانی بر حق تعاىل محالست  این دو معنی به طریق مجاز است، و اتّحاد به جمیعو اطالق اتّحاد به
اّول نیز محال است فی نفسه، نه اتصاف واجب به آن جایز است ونه ممکن؛ و اتّصاف ممکن به دو معنـی اخـري 

  .دانندو محال بودن اتّحاد به معنی اوّل را بعضی بدیهی می. جایز است
ور عامّ بر ابطال اتحاد این است که هرگاه دو شیء یکی شود یا هر دو موجود هستند، یا یکی موجـود و دلیل مشه

بنابر اوّل اتحـاد . است و آن دیگری موجود نیست، یا این که هیچکدام موجود نیستند بلکه ثالثی هم رسیده است
ابراین ثانی باز اتّحـاد نخواهـد بـود، و بن. نخواهد بود، بلکه دو تا خواهند بود نه یکی، و این خالف فرض است

بلکه آن دو تا برطرف شده و ثالثی به . چه اتّحاد موجود با معدوم معقول نیست، بنابر ثالث باز اّتحاد نخواهد بود
چـه بنـابر اوّل کـه هـر دو موجـود باشـند . و این دلیل محلّ بحـث اسـت. هم رسیده است، پس اتّحاد محال است

 با اتّحاد داشته باشد، چه ممکن است که هر دو موجود باشند به یک وجود متّحـد باشـند مسلّم نیست که منافاتی
  .در ذات

گـردد، و چـون مطلـب بـدیهی اسـت در واقـع حاصل این که دو وجود و دو ذات وجود واحـد و ذات واحـد مـی
  .اندمتعرّض آن دلیل، و معرتّض جواب بحث مذکور نشده
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اگـر : حد به غري نتواند شد، قطـع نظـر از ایـن دلیـل عـاّم کـرده، ایـن اسـت کـهو دلیل بر این که واجب الوجود متّ
بیـان . آید امکان واجب یا وجوب ممکن، و استحالۀ این بـدیهی اسـتواجب الوجود مّتحد شود با غري الزم می

مالزمه آن که نظر به دلیل توحید دو واجب محال است متحقق شود، پس المحالـه هـر موجـودی کـه هـست غـري 
شـود از اّتحـاد واجـب بـا ممکـن اگـر بود، بنابراین موجـودی کـه متحـصّل مـی ذات واجب تعاىل ممکن خواهد

و چون واجـب الوجـود مرکّـب . ممکن است، امکان واجب الزم خواهد بود؛ و اگر واجب است، وجوب ممکن
یه و نقلّیه، پس اتحاد به طریق نیست و الّا محتاج به اجزاء خواهد بود، وصفات زایده هم ندارد به ادلّۀ کثريۀ عقل

استحاله بر آن جناب محال است، و اتّحاد به طریق ترکیب مستلزم احتیاج و امکان اوسـت، اگـر او جـزء صـوری 
  .مرکّب باشد ومستلزم صفت زایده است اگر محلّ جزء دیگر باشد

و کـالم  علیـه الـسّالم  عیـسیو عبارات بعضی از صوفیه مُشعِر است به حلول، چنانچه نصاری قایلند به حلـول در
عفیفی که فرات زاهد : مثل عبارت فُرات بن آصف که گفته است. بعضی از رُوات احادیث هم مُشعر است به او

صـلّی  در محمّـد: اند که گفته استو تارک دنیا بوده، و نقل کرده است از بعضی مشایخ کوفه که از او نقل نموده
و محقّق مجلسی گفتـه اسـت . اند به غلوّ و تفریط در قوللهذا او رانسبت داده. دچیزی از قدیم بو الّله علیه و آله

شود از این کالم که او از متصوّفه بوده است، و ممکن است که صوفی بوده باشد، و بوده باشـد مـرادش ظاهرمی
عبـدالرّحمن و غـري او مرتبۀ فناء فی اللّه و بقاء باللّه، چنانچه از عبارات بعض کّملني از اصحاب مثل یـونس بـن 

شود، و فرموده است اَوىل توقّف است در او نه قبول روایت او، و نه حکـم بـه تکفـري و تفـسیق این امر ظاهر می
به هر حال اگر مراد ایشان از حلول و اتّحاد این معنیهاست که مذکور شد دلیل عقلی و نقلـی بـر اسـتحالۀ آن . او

بیان شود تـا اسـتحاله و امکـان آن معلـوم گـردد، و اللّـه الموفِّـق و  ند بایدخواهقائمست، و اگر معنی دیگر را می
  .المُعني

برای ما وصول به حّق همرسیده، نماز و روزه و سایر عبـادات : باشند از متصّوفه، گویندو امّا واصلیّه جماعتی می
و تکلیفـی بـر مـا از جهت قُرب به اوست، از جهت ما که وصول حاصـل شـده لغـو اسـت، بلکـه حجـاب اسـت، 

که در روضۀ سیّد الشهداء که به همچو شخصی » نهج الحقّ«نقل نموده است در کتاب  رحمة اللّه نیست، علّامه
از ارض » درعیـه«نماید که در جبـل هم در آن کتاب نقل می »مجلی«و صاحب . برخوردم که مذهب او این بود

 میان ایشان اتفاق افتاده نقل نموده، که بـاالخره آن به همچون شخصی برخوردم مجادله و مباحثه که در» نجد«
ام بعضی را که مزّیـی بـه ایـن این ضعیف هم مالقات نموده. مغلوب و ملزَم گردیده» مجلی«شخص از صاحب 

اند، لیکن اکابر صوفیّه هـم منکـر دانستهاند، و خود را عارف میزیّ گشته، متهاون به تکالیف ظواهر شرعیّه بوده
البته اگر منکر اصل وجوب صلوة و زکـوة . نماینداز این اشخاص هستند، تفسیق بلکه تکفري اینها را میو خارج 

  .و امثال ذلک با تحقق شرایط معتربه باشند شُبهه در کفر ایشان نیست
-به خـدا مـیانبیاء به غري حقّ سبحانه و تعاىل مشغولند، و خلق را : گوینداند که میاما عُشاقیّه نقل از آنها نموده

مانند از حّق به جهت نبوّت، و هر چه خلق را از حّق بـاز دارد باطـل اسـت، خوانند به تکلّف، پس ایشان باز می
دارد که قـول ایـشان هـم پس به قول انبیاء و رسل التفات نباید کرد، و به تکلیف نباید شد، و ضعیف معروض می

 شده است منتهـای الهی مشقتهای او چون به حکم و امرسخیف و باطلست، چرا که همان نبوّت و متحّمل شدن 
ومخلوقات هم در قیود طبیعت مقیّدند، و در مَحْبَس  شودعبادتست، و موجب زیادتی قرب اىل اللّه و فی اللّه می

وجود هادی و قائد اسفل السّافلني محبوسند، بر آنها الزمست که سعی و اهتمام در استخالص خود نمایند، و بی
صلّی اللّه  و حرکت به سمت علوّ ممکن نیست، پس بر همه الزمست که تسلیم احکام جناب مقدّس نبویخروج 

را نماینـد تـا از حـضیض کثافـت و قـوه هیوالنّیـت بـريون آمـده بـه اوج مرتبـۀ لطافـت و اعلـی درجـۀ  علیه و آلـه
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اند بهرها ننمایند کافرند و از اسالم بیر صلّی اللّه علیه و آله روحانیّت فایز گردند، واگر قبول تکالیف جناب نبوی
  .حقیقتاً

داننـد، و باشـند و عـالم را و نفـوس را قـدیم مـیمـی الهـیو امّا تناسخیّه فِرَق چندند، بعضی منکر جناب اقدس 
گویند کـه ارواح در همـني عـالم باشند، و میبعضی به توحید قائلند، لیکن منکر بهشت و جهنّم در نشأۀ دیگر می

  :گویدمی» گلشن راز«زنند، و عالمی غري عالم اجسام نیست، صاحب دور میاجسام 
  تناســـخ زان ســـبب گردیـــده باطـــل

 

 کــه او از تنــگ چــشمی گــشته حاصــل 
 

تنگ چشمی بعضی به جهت عدم اقرار ایشان است به خدا، و فرقۀ دیگر به جهـت منحـصر دانـسنت عـالَم را بـه 
فرق میانۀ مسلمني و اهـل تناسـخ ایـن اسـت کـه : ست امام فخر رازیگفته ا. همني عالم، و منکر معاد شدن است

گویند به حدوث ارواح و ردّ شدن ایشان به ابدان نه در این عالم، بلکه در آخرت؛ و تناسـخیّه قائلنـد مسلمني می
ارت او عبـ. نماینـد آخـرت و بهـشت و جهـنّم رابه قدم ارواح، و رّد شدن آنها به ابدان در این عالم، و انکار مـی

  .داللت دارد که اهل تناسخ از فرق مسلمني نیست و یقني چنني است بالشبهه
  .شوداین مطلب واضح می اما مسألۀ وحدت وجود در ضمن سه فصل

  
  فصل اول

  
باید دانسته شود که آنچه از تصریحات این طایفه است، آن است اوّل کسی که از صوفیّه تصریح به وحدت وجود 

و در . وب کرد، و گفـت کـه وجـود مُطلـق جنـاب اقـدس الهـی اسـت محیـی الـّدین اعرابـی اسـتنمود و او را مُبَّ
وارد » لیس فی جبتـی سـوی اللّـه«و » سبحان ما اعظم من شأنی«: چه از قبیل» هو هو«عبارات قدماء کلمات 

وهم اتّحـاد شده است، لیکن شاید مراد از این عبارات توحید شهودی باشد نه توحید وجودی، و این عبـارات مُـ
اند، زیرا کـه کـالم او را حمـل باشد، و به این حرف اکثر علما بلکه بعضی از این طایفه نیز او را تکفري نمودهمی

داند، و بعضی از داند، و ممکنات را افراد اومینمودند به این که جناب اقدس الهی را کلّی طبیعی یا مثل او می
بالفعـل مـراد  وظاهر عبارات این قوم است که تحقیق این اسـت.  از احادیثاندمتصوّفه این قول را اختیار نموده

گوینـد، مجـرّد از مظـاهر اسـت، بلکـه موجودیّـت او در ضـمن است؛ احدیّت و غیب الوهیت و غیب الغیوب می
و بـودن کـلّ موجـودات . و مفاسد این قول بسیار است، از آن جمله تغیّـر در ذات واجـب الزم آیـد. مظاهر است

و شیخ عّطار به این مرتبه احـدیّت اشـاره . ی اشیاء خبیثه واجب تعاىل و محدودیّت او، تعاىل ذلک علوّاً کبرياًحتّ
  :نموده است

ـــی ـــاره م ـــه اش ـــانن ـــه بی ـــذیرد ن   پ

 

 نـــه کـــسی زو علـــم دارد نـــه نـــشان 
 

امـر قائـل بـه هم در بادی » یونس«شود که در مذمّت یونس بن عبدالرحمن نقل نموده، ظاهر می» شیخ کشّیّ «
رجوع نموده، و صاحب مقامات عالیّه گردیده،  علیه السّالم این قول بوده، بعد از مشرّف شدن او به خدمت امام

با این که در سـند روایـات ضـعف » .سلمان این عصر است«: فرموده است در شأن او که ای که حضرتبه مرتبه
  .هست به خالف احادیث مدح که معتربند

 به این که وجود عني واجبست و غري قابل است مرتَجزّی و انقسام را، منبسط شده است بر هیاکل و بنابراین قول
- موجودات، و ظاهر شده است در آنها، و خاىل نیست از او شیئی از اشیاء، بلکه او حقیقت و عني همۀ اشیاء می

 این طایفه مُتمسّک به دلیل عقلی و نقلی و باشد، و امتیاز در میانۀ اشیاء به تقیّدات و تعیّنات اعتباریّه میباشد، و
  .اندکشف خود گردیده
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ظاهر   عدمی یا معدوم باشد، و اوالهی اند جایز نیست آن که جناب اقدسامّا دلیل عقلی ایشان آن است که گفته
ىل مـستلزم تواند ماهیّت با وجود باشد، اعمّ از این که وجود قید باشد یا علّت باشد، چـه اوّاست، و همچنني نمی

و هیچ یک الیق واجب الوجود نیست پس معیّن شد کـه واجـب الوجـود بایـد . ترکیب و ثانی مستلزم احتیاجست
آید، و اگر تواند باشد، چه اگر خصوصیّت با مطلق واجب باشد ترکیب الزم میوجود باشد، و وجود خاصّ نمی

د محتـاج ا آیـد از ارتفـاع سـت بـه مطلـق؛ و الزم مـیمفروض فقط باشد احتیاج است، چه بدیهی است کـه مقیـّ
  .پس باقی ماند این که او تعاىل وجود مطلق باشد وجود مطلق ارتفاع هر وجود خاصّ

این قول مؤّدای او این است که حقیقت واجب تعاىل موجود نیست، و : جواب از هر دو دلیل ایشان این است که
چه وجـود مطلـق  اً کبرياًّولُ عُونَمُالِ الظّهُولُقُا یَاىل عمّتع هر ممکنی حتی قاذورات واجب الوجود باشند این که

مفهوم کلّی است، و کّلی بما هو کلّی، و من حیث هو هـو غـري متحقّـق اسـت در خـارج، بلکـه موجـود بـودن او از 
جهت مّتحد بودن اوست با افـراد؛ پـس اصـل در موجودیّـت او افـراد اسـت نـه طبیعـت کلّیـه، و شـکّی در تکثّـر 

آید به ایشان ایـن کـه افـراد واجـب الوجـود باشـند نـه دات که آنها افراد وجود مطلقند نیست، پس الزم میموجو
  .مطلق

اند از احتیاج خاّص به عاّم باطل است، بلکه امر به عکس است، زیرا که عامّ محتاجـست بـه و آنچه توهّم نموده
بلی هرگاه عاّم ذاتی از برای خاّص باشـد . شودخاصّ در وجود خود، چه شیء مادام که متعّین نشود موجود نمی

محتــاج اســت خــاصّ بــه او در تقــرّر معنــای خــود، و محــدود شــدن مفهــوم او در عقــل دون خــارج؛ پــس عــامّ 
محتاجست به خاصّ در وجود، و خاصّ محتاج به عاّم است در ذهن، هرگاه عامّ ذاتی او باشد؛ و هرگاه عـارض 

  .ستباشد که مطلقاً محتاج به او نی
آیـد، کـه اکثـر اگر وجود بَحْت به منزلۀ کلّی طبیعی باشد قیاس بـه افـرادش الزم مـی: و جواب دیگر آن است که

بیانش آن که در مبحث علل ثابت و مُبیّن است که علّت فاعلی . معانی حقیقیّه نفس االمریّه کذب والیُعنی باشد
ان فـیض، و امـساک نـه در ذات معلـول بـه عنـوان عبارت از موقوف علیه معلول است از خارج ذات او بـه عنـو

  .قبول، و نه در داخل ذات به عنوان ترکیب
نتواند بود که کلّی طبیعی یا به منزلـۀ کّلـی طبیعـی علّـت موجـدۀ  پس در این هنگام: و چون این دانسته شد گوییم

علّـت فـرد دیگـر باشـد ال توانـد کـه هـر فـردی از او و مـی. افراد خود باشد به عنوان فیض، چنانچه ظـاهر اسـت
آید که محال است؛ و نتواند بود که هر فـردی از او علـت دیگـر باشـد المتعاکـساً، مُتعاکساً، واّلا تسلسل الزم می

پس . واال تسلسل الزم آید؛ یا ترجیح بال مرجّح و کاذب و الیعنی بودن مبانی نفس االمریّه بدیهی البطالن است
  . خواهد بودکلی طبیعی بودن وجود امر محال

کـه مفیـد حـصر  نُبـاطِ و الْرُاهِ الّظـ وَرُآلخِـاْ وَلُّواَلْـ اَوَهُ: فالکتاب. انداما کتاب و سنّت را که دلیل خود آورده
 و .مْیهِدِیْـ اَقَوْه فَالّلدُ یَهَ اللّونَعُبایِما یُنَّ اِکَونَعُبایِ یُنَیْذِ الَّنَّی، اِمَ رَهِ اللّنَّکِ لَ وَتَیْمَ رَذْ اِتَیْمَ و ما رَاست،
اللّهّم انت االوّل فلیس قبلک شیء، و انت اآلخر فلیس بعدک شیء؛ و انت الظّاهر فلیس فوقک شیء، «: السنَّة

و حقّ این است که هیچ استشهادی به اینها نیست؛ زیرا که این عبارت حصر » .و انت الباطن فلیس دونک شیء
الصـلوة الّـا «: انـدلغ وجهی؛ نه نفی اصل وجود، چنانچه فرمودهاز برای نفی کمال وجود از ما سوی است به اب

  .و امثال آن در کتاب و سنّت بسیار است» الایمان لمن الامانة له«: و فرموده» بفاتحة الکتاب،
اند، بلکه حمل نـصوص اسـت بـر کمـال بالغـت، و در عـرف این توجیه تأویل نصوص نیست چنانکه گمان برده

فرمایند که دست او دسـت مـن اسـت، مقـصود حقیقـت مجـازی نمایند میالت شخص میچون اهتمام به امر رس
است که ابلغ از حقیقت است، و چون فعل از اندازۀ قدرت فاعل کـه عبـد مملـوک صـاحب قـدرت کاملـه اسـت 
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ل سزد که بگویـد ایـن فعـدر آن فعل مرعی باشد مالک رامی زیاده به وقوع آید، و التفات و توجّه آن مالک قادر
این سخن را هیچ داللت نیست بر اتّحاد فعل، و نه بر اتحاد ذات، حاشا و کلّا کـه فعـل عبـد . ام نه تورا من کرده

 را مگـر علـیهم الـسالم مملوک عـني فعـل مالـک مقتـدر بـود، یـا ذات او عـني ذات ایـن جماعـت، مـذاق انبیـاء
  .اند که مداردعوت ایشان بر اثنینیّت وجود است و غريیّتنفهمیده

و عبارات ایشان را بر توحید و اتّحاد و فرود آوردن از تکّلفات بارده است، با اینکه در احادیث متعـدّده از ائمّـۀ 
انَّ اللّه خلو من خلقه، و خلقه خلو منه، و کّل ما وقع علیه اسم شیٍ ما «: وارد شده است صلوات اللّه علیهم اطهار

ه مذکور خواهد شد و این حدیث نیز دلیل قوی بر بطـالن قـول ایـن و حدیث در آخر رسال» .خالالّله فهو مخلوق
  .باشدطایفه می

هرگاه کسی متوجّه شد به جنـاب حـقّ تعـاىل تعریـۀ کاملـه و تفریـغ : گویندامّا دعوی کشف ایشان آن است که می
 و ذکر دوام بدون فَرتتقلب به کلّیه از جمیع تعلّقات کونیّه و قوانني علمیّه با دوام جمعیّت و مواظبت به ریاضت 

و این . نماید به او اشیاء را کماهیکند به او خدای متعاىل و میتفضّل می و تقسم خواطر و تفرّق عزیمت نیست
شود در باطن نزد ظهور طوری وراء طور عقل، و مُستبعَد نیست وجود این، چه وراء طور عقل اطوار نور ظاهر می

 را مگراللّه تعاىل، و نسبت عقل به این طور مثل نسبت وهم است به عقل، شناسد عدد آن هاکثريه هست که نمی
نماید، مثل وجـود موجـود نـه خـارج کند عقل به صحّت چیزی که وهم ادراک او را نمیو همچنان که حکم می

نمایـد او را کند این نور کاشف به صحّت بعضی امور که ادراک نمـیعلم باشد ونه داخل؛ و هم چنني حکم می
  .عقل، مثل وجود حقیقت بسیط که محیط بر جمیع باشد، ومنبسط و ساری در کّل باشد

عالء الدولۀ سمنانی در مکتـوبی کـه بـه شـیخ عبـدالرزاق کاشـانی  اما جواب از کشف شدن این مرتبه آن است که
م، و لـیکن روزی چند در اوایل سلوک به این مقام افتادم، و خـوش آمـد مـرا ایـن مقـا«: نوشته است آن است که

یعنی چون از ابدیّت و وسط مقام مکاشفه در گذشتم، و به نهایت مقام مکاشفه رسیدم، غلـط . ازین مقام گذشتم
بودن آن اظهر من الشمس بر من معلوم شـد و در عقـب آن مقـام یقینـی پیـدا شـد کـه شـکّ را در آن جـا مـدخل 

  .»نیست
باشد، و از اکابر این طایفه و صـاحب تـصانیف می» انیمجدّد فلا ث«و همچنني شیخ احمد فاروقی که ملقّب به 

ه شـهود «: کثريه است گفته است که کمینه را این قسم معرفت در اوایل حاصل شده بود، و به کلّیه خـود را متوجـّ
  . مرا ازین مرحله نجات دادالهییافت، بعد از مّدتی جناب اقدس وحدت در کثرت می

شـود آن همـه غـري باشد، پس هرچه به نظر قلب و روح و سّر مکاشفه میو این شهود در رنگ حلول نصاری می
پس شهود وحدت در کثرت نیز شایان نفی گشت، و هرچه شـایان . ، نفی آن باید کرد»ال«است، به حقیقت کلمۀ 

نفی است از آن جناب قدس منتفی است، و شهود این طایفه در پردۀ اسماء و صفات اسـت بـه حکـم اختفـا؛ و 
آمـد اگـر شـهود ایـشان از ایـن پـرده برمـی. کننـدگردد، و حکم بـه عـدم آنهـامیات از آنها مختفی میمرآت صف

کردند؛ و همني سّر است در حکم کردن ایشان به وحدت وجود؛ دیدند، حکم به وجود آنها میصفات را جدامی
ماسـوی از نظـر ایـشان بتمامـه آمده است، بلکه در پـردۀ ماسـوی اسـت، الجـرم زیرا که شهود ایشان از پرده نه بر

  .انتهی کالمه» .آن به مطلوب رسانیده است مُختفی گشته است، و آن اختفا به حکم عدمیّت
 را از تنزیـه مُعـرّا سـاخته، بلکـه الزم آورده اتّـصاف حـّق را بـه صـفات الهـیپس قائل به این قول جناب اقدس 
  .ممکنات، تَعاىل عَنْ ذَلِکَ عُلوّاً کَبِیِراً

قائـل بـه ایـن طریقـه نیـست، چـرا کـه در مقّدمـۀ کتـاب » محیـی الـدّین«اند که شـیخ ی محقّقني قطع کردهو بعض
هـو موجـود بذاتـه مـن غـري افتقـار اىل موجِـد «: گوید کـهکند و میبر اعتقاد خود استشهاد می» فتوحات مکیّه«
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 و هـو موجـود بنفـسه؛ الافتتـاح بوجـوده یوجده، بل کلّ موجود سواه مُفتقرالیه فی وجوده، فالعالم کلّه موجود به،
: فرمایـد کـهو این کالمی است طویل الذیل و در آن اثنا می» .والنهایة لبقائه، بل وجوده مطلق مستمرّ قائم بنفسه

و این غایت تنزیه است و مشعر است بر آن که وجـودی کـه نـزد ایـشان » تعاىل عن ان تحلّه الحوادث او یحلّها«
و . ت مغایر است بالذّات با وجودی که محیط اکوان است به طریق اضافه و عالقۀ وصفیحقیقت حّق تعاىل اس

اند که ایـن مفاسـد به این جهت است که جمع کثري از محّققني معنی وحدت وجود را به طریق دیگر تحقیق نموده
  .الزم نیاید

  
  فصل دویم

  در طریق ذوق المتألهني
-ند و موجود را متعدّد، و این طریقه را به ذوق المتأّلهني منسوب سـاختهدانبدان که این طایفه وجود را واحد می

و . آید تا مفاسـد سـابقه الزم آیـدمخالطت او با تعینات الزم نمی انبساط و عروض وجود و بنابراین مذهب. اند
حلّی هم در کتـاب مري سیّد شریف و ملّا جالل دوانی و قاضی نوراللّه خود اختیار این قول را نموده، و به علّامۀ 

و » محقّـق خفـری«و » کـشکول«در  رحمـة اللّـه و شیخ بهاء الـدین عـاملی. اندمنسوب ساخته» احقاق الحق«
انـد، و همـني قـول را بـه حاشیه الهیّات و غري اینها از محقّقني اختیار این قول را نمـوده »محقّق اردبیلی«موالنا 

انـد؛ بلکـه صـدرالمحقّقني در نـسبت داده» مجالس المؤمنني «و در» شرح مفتاح الغیب«محیی الّدین عربی در 
اند، و تحقیق این اند این قول را اختیار نمودهآمده» ملّاجالل«گفته است که اکثر اشخاصی که بعد از » اسفار«

  .نماید رسم دو مقّدمهمذهب استدعا می
  :ىلمقدمۀ اوّ

شود لفظی در عرف به معنایی کـه  گاه هست که اطالق میشود از قِبَل اطالقات عرفیّه، وآن که حقایق کسب نمی
از آن جمله لفظ . باشدکند، و از برای این نظایری میکند به او دلیل، بلکه حکم به خالف او میمساعدت نمی

شود در عـرف بـه معنـی مـصدری کـه دانـسنت باشـد، ودانـسنت ومُرادفـات اینهـا باشـد از علم است که اطالق می
کنـد اینکـه امـر همچـه شود بودن او را از قبیل نسب و فکر صائب؛ و نظر ثاقب اقتضا مـیهَم میچیزهایی که مو

-و بسا باشد که جوهر باشد مثل علم به جوهر نزد اشخاصی که می. نیست، بلکه حقیقت او صورت مجرّده است
 علم نفس به ذات خـود؛ و گویند علم به هر مقوله از آن مقوله است، و بسا باشد که قائم به نفس خود باشد مثل

شوند آنها که فصول از امور اضـافیّه اند از فصول جوهریّه به الفاظی که مُوهَم میاز آن نظایر است که تعبري نموده
در حـدّکمّ مّتـصل از ایـن کـه او » معلّـم اوّل«باشـد، مثـل قـول باشد، عارض به این جواهر یا امور عدمیّه میمی

 ه فرض کرده شود در او اجزایی که متالقی شوند بر حدود مشرتکه، و در حدّ رَطْـبچیزیست که ممکن باشد اینک
و در حـدّ . این که او قابل بودن اشکال است به سهولت، و در حّد انسان حیوانی است کـه مـدرک کلیّـات باشـد
باشد، ه نمیهیوىل جوهری است مستعّد؛ با اینکه تحقیق آن است که فصول از قبیل نسب و اضافت و امور عدمّی

  .شود الّا جوهرچه جزء جوهر نمی
  :ثانیمۀ مقدّ

نماید قیام مبدً اشتقاق به آن شیء ، هرچند که عرف لغت مُـوهِم ایـن آن است که صدق مشتّق بر شیء اقتضا نمی
 بـه اند اهل عربیّت اسم فاعل را چیزی که داللت کند بر امری که قـائم اسـتای که تفسري نمودهباشد، تا به مرتبه

اومشتقّ منه؛ و این کالم دور است از تحقیـق، چـرا کـه صـدق حـدّاد برزیـد بـه سـبب بـودن حدیـد اسـت موضـع 
و صدق مشمّس بر آب به سبب نسبت اوست به شمس به  اندچنانچه شیخ و غري او به او تصریح کرده صناعت او
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أ اشتقاق به آن شخص حدّاد یـا بـه تسخني نمودن شمس او را، به جهت مقابلۀ شمس به او، نه به جهت قیام مبد
  .آب

و هرگاه مُرتَسم شد صورت این دومقدّمه در ذهن تو پس بدان این که جایز است که بوده باشد وجـودی کـه مبـدأ 
اشتقاق موجود است امری که قائم باشد به ذات خود، و او حقیقت واجب الوجود باشد، و وجود غري او عبارت 

باشد موجود اعمّ از این حقیقت و از غريی که مُنتسَب اسـت بـه او، و ود، پس میاست از انتساب این غري به وج
  .این مفهوم عاّم امر اعتباری است که شمرده شده است از معقوالت ثانّیه، و گردیده است اول بدیهیّات

 شود بـودن ایـن حقیقـت موجـود، و حـال آن کـه ایـن حقیقـت عـني وجـودچگونه متصوّر می: و اگر کسی بگوید
  شود بودن موجود علم از این حقیقت و غري او ؟است؟ و چگونه تعقّل کرده می

نمایـد او را عـرف از ایـن کـه بـوده شود به فهم و تـوهّم مـینیست موجودی، و آنچه متبادر می: گوییمجواب می
 و مرادفـات او، »هست«: کنند از او به فارسیه بهباشد مغایر مر وجود، بلکه معنای او آن چیزی است که تعبريمی

باشد وجود از برای نفس خود، پـس پس هرگاه فرض کرده شود وجود مجرّد از غريش که قائم به ذات باشد، می
باشـد علـم بـه باشد موجود و جود قائم به ذات خود، چنانچه هرگاه صور مجرّده قائم باشد به ذات خود، مـیمی

باشـد که هرگاه فرض کرده شود تجرّد حرارت از نار مـیو همچنان . باشد علم وعالم و معلومنفس خود؛ پس می
  .حارّه و حرارت

  شود این معنای اعّم؟چگونه متصوّر می: و اگر کسی بگوید
شـود بـه او انتـساباً ممکن است این که بـوده باشـد معنـی احـداالمرین از وجـود، و آنچـه منتـسب مـی: گوییممی

و ممکن است بوده باشد معنی عاّم ماقام به الوجـود، اعـمّ .  آثارباشد مبدأمخصوصاً، و معیار او این است که می
آیـد از باشد قیام وجود به او قیام شیء بـه نفـس خـود، و الزم نمـیاز این که وجود قائم به نفسی باشد، پس می

 بودن اطالق قیام بر این معنی مجاز اینکه بوده باشد اطالق موجود به او مجـاز، پـس وجـودی کـه مبـدأ اشـتقاق
است او واحد موجود فی نفسه است، و او حقیقت خارجیّه است، وموجود اعمّ از او و از آنچه منتسب به اوست 

  .باشدمی
دانـیم اینکـه و حاصل کالم این است که هرگاه نظر کنیم در وجودی که مشرتک اسـت میانـۀ موجـودات، پـس مـی

پـس ظـاهر شـد ایـن کـه وجـودی کـه . استاشرتاک او نیست اشرتاک من حیث العروض، بلکه من حیث النسبة 
منسوب است به او جمیع ماهیـات، امـری اسـت قـائم بـه ذات، غـري عـارض مـر غـري او را، واجـب اسـت لذاتـه، 

نماید در بادی نظر بـه ایـن کـه حدیـد و شـمس حدّاد و مشمّس، توهّم می همچنان که هرگاه نظر نماییم به مفهوم
ن شدیم اینها نیستندمشرتک بحسب عروض، بلکـه بحـسب نـسبت بـه هـر مشرتکند میانۀ افراد خودشان پس متفطّ

و آنچه توهم نمودیم عـارض مـشرتک، پـس در واقـع او غـري . دو؛ پس ظاهر شد این که توهّم عروض باطل است
عارض است، بلکه امری است قائم به ذات، و این افراد رانسبتی هست به او، ونیـست در اینجـا دو شـمس و دو 

شـود موجـودی، و هرگـاه نـسبت داده اه نسبت داده شود وجود حقیقی به انسان مثالً، حاصل میپس هرگ. حدید
  .هکذا رسد، وشود به فرس، پس موجود دیگر هم می

یا غـري ایـن دو تـا موجـود، » االنسان موجودٌ اوالفرس موجود«و معنی » الواجب موجود لذاته«پس معنی قولنا 
اللّه «اجب تعاىل، تا این که قول به او وجود زید و وجودعمرو به منزلۀ قول ما این که از برای او نسبتی است به و

باشد مفهوم موجود درین هنگام اعمّ از وجود قائم بنفسه، و از امـور منتـسبۀ بـه است، و می» الّله عمرو«و » زید
  .او به نحوی از اتصاف

فهومی کـه مغـایر اسـت مَـر حقیقـت وجـود را، اند این است که هر مو دلیل بر حقیقت این مذهب آنچه ذکر کرده
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باشـد موجـود مثل انسان مثالً مادام که منضّم نشده است به او موجود بـه وجهـی از وجـوه در نفـس االمـر، نمـی
پـس هـر . قطعاً، و مادام که مالحظه ننماید عقل انضمام وجودرا به او ممکـن نیـست حکـم بـه بـودن او موجـود

 پس او در بودنش موجود در نفس االمر محتاج است به غري او که وجود باشـد؛ مفهومی که مغایر است وجود را
و هرچه محتاج است در بودنش به غري خود پس او ممکن است؛ زیرا که نیست معنایی از بـرای ممکـن مگـر آن 

بـرای چیزی که محتاجست در بودنش موجود به غري خود، چه این غري مُوجِد باشد ا زبرای او، یا وجود باشـد از 
  .ممکنست، ونیست شیئی از ممکن به واجب، پس نیست شیئی پس هر مفهوم، که مغایر است مر وجود را. او

پس هر مفهوم که مغایر است وجود رادر بودنش موجود در نفس االمر محتاج است به غري او که وجـود باشـد، و 
ست معنایی از برای ممکـن مگـر آن هرچه محتاج است در بودنش موجود به غري خود او ممکن است؛ زیرا که نی

چیزی که محتاج است در بودنش موجود به غري خود؛ چه این غـري، موجـد باشـد از بـرای او، یـا وجـود باشـد از 
و نیست شیئی از ممکن به واجـب؛ پـس نیـست . برای او؛ پس هر مفهوم که مُغایر است مر وجود را ممکن است

جود، و حال آن که ثابت شده است به برهان این که واجـب موجـود شیئی از مفهومات مغایر مر وجود واجب الو
و مستغنی است در بـودنش موجـود از غـري . باشد مگر وجود آنچنانی که اوموجود است بذاتهاست؛ پس او نمی

است، چه متّبع آن چیزیست کـه برهـان » ماقام به الوجود«ذات خود، اگر چه مُتبادر از لفظ موجود بحسب لغت 
رساند نه غري او؛ و چون که واجب است که واجب تعاىل جزئی حقیقی متعّین به نفس قائم بذات باشـد او را می

باشـد وجـود مفهـوم کّلـی تـا ممکـن باشـد از واجب است که وجود نیز از جهت بودنش، واجب باشد؛ پس نمی
ائم است به ذات خـود، و برای او افرادی، پس او جزئی حقیقی است که نیست در او امکان تعدّد و انقسام، و ق

باشد واجب وجود مطلقی کـه معرّاسـت از تقلیـد و منزّه است از اینکه بوده باشد عارض مر غري خود را، پس می
شود عروض وجود به ماهیّات ممکنه، پس نیـست معنـای بـودنش موجـود و بنابراین متصوّر نمی. انضمام به غري

و این نسبت بر وجوه مختلفـه و انحـاء . وجود قائم بذات رتمگر اینکه از برای اوست نسبتی مخصوصه به حض
پس موجود کلّـی اسـت و هرچنـد کـه وجـود جزئـی حقیقـی . باشد که متعذر است اطالع بر ماهیّات آنهاشتّی می
  .باشد

ملخّصاً مر آنچه را ذکر نموده است بعـضی مـشایخ ایـشان، و او گفتـه  »محقّق شریف«همچنني ذکر نموده است 
و فرمـوده . و متابعت نموده اسـت او را محقّـق دوانـی و اکثـر متـأخّرین» یعلمه الّاالراسخون فی العلمال«: است

مخفی نیست که ایندلیل مناسب مذهب متکّلمني است، چـه آنهـا «: که» شوارق«است محقّق الهیجی در کتاب 
آید بر او این کـه بـودن وجـود نافیند مر بودن وجود را صاحب افراد حقیقیّه، و اما بر مذهب حکما پس وارد می

موجود بالذّات، ومستغنی در بودنش موجود از غري ذات خود، مسلّم است در وجود قائم بذاتی که ممکن نیـست 
آیـد کـه نبـوده بوده باشد قائم به ماهیّتی از ماهیات، و نیست شبهه در بودن او واجب الوجود، و از این الزم نمـی

م باشد بر ماهیّات ممکنه، و اینکه بوده باشد هـر حقیقـت وجودیّـه قـائم بـه ذات باشد وجودی غري از این که قائ
  .خود

آید که مفهوم وجودی و آنچه ذکر کرده است از حقیقت وجودیّه که قائم به ذات خود بوده باشد، از این الزم نمی
ائم بـه ذات، و بعـضی قـائم بـه که او کون در اعیان است کلّی نباشد، و از برای او افراد حقیقیّه که بعضی از او ق

  .، انتهی کالمه»ماهیّات ممکنه نباشد
  .آید بر اصل مطلب نیز اموری چندو وارد می
 آنکه بودن وجود واجب تعاىل وجود جمیع ماهیّات از جوهر و عـرض غـري صـحیح اسـت، چـه بعـض :امر اوّل

شـود  بر بعضی به وجود، و تعقّـل نمـیبعضی متقدّمند افراد موجودات متفاوت نیستند بحسب ماهیّت، با این که
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  .تقدّم بعضی بر بعضی به وجود؛ با بودن وجود در جمیع واحد وحدت حقیقت
و اگر عذر بیاورند که تفاوت به حسب تقدّم و تأخّر نیست در وجود حقیقی، بلکه در نسبت و ارتباط آنهـا اسـت 

  .ی اَقْدَم از بعضی دیگربه او، به این که بوده باشد نسبت بعضی از آنها به وجود حقیق
شـود، و تفـاوتی در او نسبت از این حیثیّت که نسبت اسـت، امـر عقلـی اسـت حاصـل نمـی: گوییمدر جواب می

نیست فی نفسها، بلکه به اعتبار شیئی است از منتسبني، پس هرگاه منـسوب الیـه شـیء واحـدی باشـد، و ماهیّـت 
 از تقّدم و تأخر، و نه الوهیّت را نیز از برای افرادش بالنسبه کند شیئیمنسوب به او که بحسب ذاتش اقتضاء نمی

شـود امتیـاز بعـضی افـراد به بعضی از جهت عدم حصول و فصلیّت آنها فی انفس خود؛ پس از کجا حاصل مـی
  .ماهیت واحده به تقدم و تأخّر در نسبت به واجب

آید بودن واجب تعاىل صـاحب ه باشد الزم می این است که نسبت ماهیّات به باری تعاىل اگر اتحادیّ:مامر دوّی
ماهیّت، بلکه صاحب ماهیّات متعدّدۀ متخالفه، با این که ثابت شـده اسـت کـه نیـست مـاهیّتی از بـرای او تعـاىل 

  .سوای وجود
باشـد، و اگر بوده باشد نسبت میانۀ ماهیّات و واجب تعلّقیّه که تعلّق شیء به شیء فرع وجود و تحقّق هـر دومـی

آید این که بوده باشد از برای هر یک از این ماهیّات وجودی متقّدم بر انتساب و تعلّق آنها، زیرا که الزم میپس 
کنیم ماهیّات نیست شبهه در این که حقایق اشیاء نیست عبارت از تعلّق به غري خود؛ چه بسیار است که تصّور می

، به خالف وجودات؛ زیرا که ممکن است این که گفته شود را، و شکّ داریم در ارتباط و تعلّق آنها به حّق تعاىل
و ارتباطات آنهانیست، چه ممکن نیست اکتنـاه بـه نحـوی از انحـاء وجـود مگـر از  که هویّات آنها مغایر تعلّقات

  .جهت علم به سبب او
 و اطـالق فهمیم از وجود بدیهی اسـت، و او مـشرتک اسـت میانـۀ موجـودات، این که معنایی که ما می:مامر سّی
و از معلوم بالدیهه است نیز این کـه ماهیّـات متّـصفند بـه او . شود موجود بر ماهیّات به اعتبار معنای اعتباریمی

نماید از بدیهۀ عقل، پس هرگاه مراد ایشان این باشـد ایـن کـه ایـن معنـی اتصافاً حقیقیّاً، و انکار او رفع امان می
ه نیست در واقع معنی اعتبـاری، پـس مکـابره صـرفه اسـت؛ و اگـر انکـار نیست قائم به ممکنات حقیقیّه، یا اینک

باشد با واجب، که به آن اند این که از برای ممکنات عالقه میاند این را، و اعرتاف دارند به او، لکن گفتهنکرده
باشـد ، پس نمـیشوند به اوشود از آنها این معنی بدیهی، و موصوف میگردند به حیثیّتی که مُنتزع میعالقه می

مذهبی دیگر سوای مذهب مشهور از حکمای متأخرین که قائلند به ایـن کـه وجـود ممکـن انتزاعیـست، و وجـود 
واجب عینی است؛ چه او بذاته اتّصاف ممکنات به وجود به سبب عالقۀ علیّت و معلولیّت است، پـس قـول بـه 

  .و متعّدد، دون طریقۀ دیگر بالوجه استاین که وجود در این طریقه واحد شخصی است و موجود کلّی است 
ــل اســت ــار جمعــی از محّققــني اســت محــلّ تأمّ ــا اینکــه مخت و . پــس از ایــن بیــان ظــاهر شــد کــه ایــن طریقــه ب

عالوه بر این ایرادات، قریب ده ایراد وارد نمـوده اسـت، لـیکن چـه » اسفار«در کتاب  رحمه اللّه صدرالمحقّقني
طاب  در صورتی که میان دو فاضل عظیم الشأن مثل شیخ مفید و سیّد مرتضی» .کلٌ مُیسّر لِما خلف له«مضایقۀ 
چنانچه محقّق مجلـسی از ایـن طـاووس  که استاد و شاگرد باشند در صد یا دویست مسأله در اصول دین ثراهما

ی دیگر نمایند، در میانه علمامع ذلک هیچیک یکدیگر را تکفري نمی. اختالف باشد نقل نموده است رحمه الّله
رسد چنانچه از مبدأ تا معـاد اکثـر مطالـب محـل نـزاع و اخـتالف با اختالف مشرب البته کمال اختالف هم می

  .شده است
آنکه زلّات همگی را مستور دارد، و اجر جزیل و ثنای جمیل زیاده بـر  الهی قدسامیدوار از فضل و کرم جناب ا

  .قدر استحقاق به کّل عنایت فرماید



23 

و شـروح و » تجریـد«و » حکمـة العـني«تکلّمني در مسأله وجود باطلست، و از کتب مشهوره مثل ای عزیز قول م
تعلیقات آنها بطالن و فساد او در کمال ظهور است، قول حکما هم محلّ تأمل است، چنانچه محقّق مدقّق موالنا 

-متوجه فساد آنها گردیدهو قاضی سعید قمی و مريزا حسن قمی به عنوان مفّصلی در کتب و رساله خود  رجبعلی
ام و قول اینها اتمّ اقـوال  رسایل و نوشتجات خود متوجّه تضعیف و ابطال آنها شدهضعیف هم در بعضی از. اند

است بنابر اصالت ماهّیت، و او این است که وجود مشرتک لفظی است میـان واجـب و ممکـن، و وجـود بـدیهی 
شود به تکثّر موضـوعات کـه ماهّیـات ممکنـه باشـد، ومتکثّر میالتصور امر واحد، و معنی واحد است، و مختلف 

و اختالف و تمایز وجـودات ممکنـه » .ویتکثّر بتکثّر الموضوعات«: فرموده» تجرید«چنان که محقّق طوسی در 
به محض اضافه است، مثل وجود زید و وجود عمرو، و اختالف و تمایز ایشان بـه محـض اضـافه وجـود بـدیهی 

 زید و عمرو و اضافه سبب امتیاز شده؛ و در فصل آینده بنابر اصالت وجود که حّق ومختار است است به التصوّر
  .بیان این مطلب به اتمّ بیانی و احسن وجهی إنْ شاءَ اللّه تعاىل خواهد شد

  
  فصل سیم

  در بیان وحدت وجود
  : به دو طریق
اوّل علّـت . واجب الوجـود و ممکـن الوجـود: اشیاء بر دو قسمند: اند که این است که جمعی فرموده:لطریق اّو

و واجب الوجود موجود است به وجود اصلی حقیقی، و ممکن موجود اسـت بـه . است برای ثانی و ثانی معلول
انـد کـه از هـیچ یـک از آن و در این باب تمثـیالت چنـد ذکـر کـرده. وجود غري اصلی رابطی انتسابی غري حقیقی

از این تمثیالت علم : گفته که رحمه اللّه و چنانچه قاضی مري حسني. رسدم نمیتمثیالت علم به کُنه وحدت به ه
رسد، شاید هر یک از یک وجه، اگر مشابهت به مقصود دارند امّا از وجهـی دیگـر بـسیار به کنه وحدت هم نمی

  .دورند
باشد ه مربوط میمقصود از همه این است که مخلوقات فی نفسه هالک و معدومند، و وجود ایشان از آن است ک

به وجود حقیقی، این وجود عارضی به سبب انتساب و ربط به او به هم رسیده است، و اوست نور حقّ و ظهـور 
پس جمیع آنچـه . مطلق، و به اوست ظهور هر شیء، و اوست منبع خريات و جاعل حقایق از مجرّدات و مادیّات

 لِّ کُقُ خالِوَا هُّل اِلهَال اِ:  نزد او، چنانچه فرموده استباشد صادر است از او و فایض است ازدر عالم امکان می
شود ظهوراً حـسّیاً پـس همچنـني ایـن نـور و چنانچه نور حسّی باعث ظهور اشیاء می.  و اوست نور حقیقیءٍیْشَ

حقیقیّـاً؛  حقیقی سبب است از برای ظهور حقایق اشیاء، و خروج آنها از لـیس ظلمـانی بـه ایـس نـورانی ظهـوراً
باشـد، چـه ماعـدای نـور بلکه نیست نسبتی میانۀ ایشان اصالً، چه ظهور نور حسّی نیز به سـبب نـور حقیقـی مـی

و اگر استناد و ربط به او نبود الزم بـود . حقیق معلولند مر نور حقیقی را، و مستندند به سوی او و مربوطند به او
پس او در غایـت نوریّـت ظهوریّـت اسـت، بـه . وجودکه متحقّق نشوند اصالً، و مأیوس باشند از استشمام رایحۀ 

رسد به ادنی مرتبۀ نوریۀ او عقل عُقَال و معرفت عرفا، چنانچـه وارد شـده اسـت در بعـض ادعیـۀ حیثیتی که نمی
  ».یا نور النّور یا خفیّاً من فرط الظّهور«مأثوره 

در وحـدت وجـود مناسـب بلکـه دارد که تعداد نمودن این مذهب با مذهب آتیـه از مـذاهب ضعیف معروض می
غایتش . صحیح نیست، چه قائل به این دو قول از برای ممکنات وجودی مغایر و مباین وجود واجبی قائل است

کنند وجودیست ضعیف در رنگ سایر صفات ممکن؛ علم ممکن آن است که وجودی که در ممکنات اثبات می
  !دثه را در جنب قدرت قدیمه چه اعتبار؟و قدرت حا! را در جنب علم واجب تعاىل چه مقدار است؟
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همچنني وجود ممکن در جنب وجود واجب تعاىل الشیء محض است، جای آن دارد که ناظر به واسطۀ تفاوت 
مراتب این دو وجود در شکّ افتد که آیا اطالق وجود بر این دو فرد به طریق حقیقت است، یا اطالق او بر یک 

بـر  انـد؛ و اطـالق وجـودر به طریق مجاز؟ و بعضی شقّ ثانی را اختیـار نمـودهفرد به طریق حقیقت و بر فرد دیگ
و اخـصّ خـواصّ ایـشان ایـن اسـت کـه  علیهم الـسّالم اند، لیکن مشرب انبیاءوجود ممکن بر سبیل تجوّز دانسته

 وجـود ممکنات هم موجودند حقیقتاً، و غريیّت و مباینت در وجود هست، نـه ایـن کـه هـر دو را از اقـسام مطلـق
بدانند، و به اشرتاک معنوی حقیقت وجود میانۀ هر دو قائـل باشـند، و تفـاوت افـراد و مراتـب وجـود راجـع بـه 

داننـد تـا یـک صفات و اعتبارات وجود بدانند؛ نه چنني است بلکه تفاوت را راجع به حقیقـت ذات وجـود مـی
  .حقیقت مشرتکه حاصل نشود

اند جناب باری تعاىل وجود بَحْت ذاتیّۀ محض اسـت، و نیـست در فته آن است که اکثر محّققني گ:مطریقۀ دویّ
او احتمال تعدّد به هیچ فرضی و اعتباری و در آن مرتبه اسمی و رسـمی و نفـسی نیـست، بلکـه کـلّ در آن مرتبـه 

چ عقـل و هـی. اند به اعتبار آنکه خربی از او ندارنـدو آن مرتبه را بعضی تعبري به مجهول مطلق نموده. مستهلکند
و نظر به ایـن مقـام اسـت کـه . رسدبه آن مقام نمی صلوات اللّه علیهم عُقَال و معرفت عُرَفا و بصريت کاملۀ انبیاء

گویند، و عرفـا او را وجـود و این مرتبه راحکما وجود خاّص می» .امر معقول یری اثره و الیری عینه«: اندگفته
کنز  و اطن، و غیب الغیوب و عني کافور، و شمس اول و مقطع اشارهبشرط الو احدّیت ذاتیّۀ صرفه، و ابطن کّل ب

اند و جمیع انبیاء و عرفا و حکما به اختالف مشارب از این مرتبه خربی خفی، و ذات ساز ج بدون اعتبار نامیده
 و علمی ندارند، و چگونه علمی و خربی تواند داشت که اگر خربی یا علمی به آن مرتبه رسـد محـدود و محـاط

  .ذلک خواهد شد، تعاىل اللّه عن
عن التّوحید، أتوهّم شیئاً؟  علیه السالم سألتُ عن أبی جعفر: قال«: ، عبد الرّحمن بن ابی نجران»الکافی«و فی 
تصدیق است که واقع شده است موقع جمله، یعنـی تـوهّم و تـصوّر » نعم«. »نعم، غري معقول و ال محدود: فقال

 مقدّسۀ خود نیـست، و محـدود بـه اجـزاء حقیقیّـه مثـل مـادّه و صـورت نیـست، و کل شیء را که معقول به ذات
محدود به حدود عقلیّه و حسیّه نیست چه اگر به این وجه او را تصوّر و توهّم نموده باشی کـه محـدود و معقـول 

  .است به توحید معتقد نشده، بلکه او را شریک با مخلوقات ساخته
فمـا وقـع وهمـک علیـه مـن شـیء فهـو خالفـه الیـشبهه شـیء، و «: ول خـود کـهو اشاره فرموده است به او به قـ

التدرکه االوهام، کیف تدرکه االوهام و هو خالف مایعقل، و خالف ما یتصوّر فـی االوهـام، انمّـا یتـوهّم شـیء 
ت به یعنی منحصر است طریقۀ معرفت او به این که توهّم کرده شود اینکه او شیئی اس» .غري معقول، و ال محدود

شـود او را شـود او را وجـود و شـیئّیت، وملحـق نمـیموجود است در خارج لذاته و عارض نمی. حقیقت شیئیّت
باشد معقول به کنه قطعاً، و نه محدود است به حدود اصالًو نه منعوت است به صفات صفات و نه کیفیّت ونمی

 صـلّی اللـه علیـه و آلـه اء و سـید اوصـیاءو جنـاب سـرور اولیـ. ممکنات ،و نه مشابه به چیزی از مخلوقات اسـت
  .»وال خرقت االوهام حجب الغیوب الیک، فاعتقد منک محدوداً فی عظمتک«: فرموده است

باشـد حـقّ سـبحانه ازیـن حیثیّـت در حجـاب عـزّت، و نیـست و خالصۀ کالم این طایفه آن است که چون که می
به طلب او باعث تضییع وقت و   از این جهت، و تشوّقباشد خوض در اونسبتی میانۀ او و میانه ماسوی، پس می

 وَ:  بـه لـسان الرحمـة ارشـاد فرمـوده اسـتالهـی طلب مطلوب غري ممکن، و از این جهت است که جناب اقدس
  .بادِعَالْ بَوفٌءُ رَهُ الّل، وَهُسَفْ نَهُ الّلمُکُرُذِّحَیُ

 جمیـع نعـوت جمالیّـه و جاللیّـه در او منـدمج و مرتبۀدیگر از وجود وجودیست که فعل و ظلّ آن وجود اسـت، و
باشند، نه مثل اندماج جزء در کلّ یا مظروف در ظرف؛ بلکه مثل اندراج الزم در ملزوم، مثـل انـدراج نـصف می
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بودن و ثلث بودن و ربع بودن در واحد عددی پیش از آن که جزو دو و سه چهار شود؛ یعنی عـدد یـک را چـون 
 جزو شود نصف دو بودن در او مندرج است، و پیش از آن که جزء سه شـود ثلـث سـه مالحظه کنی قبل از آن که

بودن در او مندمجست، و همچنني است احاطۀ وجـود منبـسط بماسـوی، و نـسبت ایـن وجـود بـه او مثـل نـسبت 
شعاع وضوء شمس است به او، چنانچه شعاع شمس منبسط است بر موجودات حـسیّه، ایـن وجـود هـم منبـسط 

یع موجودات، و عمومش بر سبیل کلیّت نیست، بلکه نحو دیگر اسـت، بـرای ایـن کـه وجـود محـض است بر جم
تحصّل و فعلیّت است، و کلّی اعّم از این که طبیعی بوده باشد و یا عقلی مبهم است، و محتاج است در تحـصیل 

  .وجود خودش به انضمام شیء دیگر تا آن شیء منشأ وجود و حصول او بشود
جود وحدت عددیّه نیست که مبدأ اعداد بشود، برای این که این وجود منبسط بر هیاکل ممکنات و وحدت این و

و بر الواح ماهیّات منضبط نیست در وصف خاصّ، و منحـصر نیـست در حـّد معـني از قـدم و حـدوث و تـأخّر و 
خـود از  ت بـه ذاتکمال و نقص و علّیّت و معلولیّت و جوهریّت و عرضیّت و تجرّد و تجسّم، بلکـه موجـود اسـ

جاعل و منشأ خود، و جمیع حقایق خارجیّه منبعث از ذات اویند، و انحاء تعیّنـات و تطـوّرات اوینـد، و او اصـل 
انـد کـه او گویند، و گفتهو در عُرف عرفا حقیقة الحقایقش می. عالم و فلک حیات و عرض حقیقی رحمان است

قدیم زمـانی قدیمـست، و بـا حـادث حادثـست؛ و بـا معقـول متعدّد است در عني وحدت به تعدّد موجودات، با 
  .معقول است، و با محسوس محسوس است؛ و به این اعتبار توهّم شده است که کلّی است، امّا نیست
انـد بـر سـبیل و عبارات از بیان انبساط او بر ماهیّات و اشتمالش بر موجدات قاصـر اسـت، مگـر اشـارتی نمـوده

سبب ممتاز است از وجودی که داخل تحـت اشـاره و همچنـني مُمثَّـل هـم نیـست کـه آن و به این . تمثیل و تشبیه
مرتبۀ احدیّت صرفه ذاتیّه باشـد، چـه او داخـل تحـت اشـاره و تمثیـل نیـست، مگـر از قبیـل آثـار و لـوازمش و از 

ه از اند نسبت این وجود به موجودات عالم نسبت هیـوالی اوىل اسـت بـه اجـسام شخـصّیاینجهت است که گفته
ایـن تمثـیالت مقرِّبنـد از وجهـی و . وجهی، و نسبت جنس االجناس است به اشخاص و انواع مندرجه تحت او

مبعدند از وجوه و این وجود غري وجود انتزاعی عاّم بدیهی است، به اعتبـار آن کـه وجـود انتزاعـی از معقـوالت 
ار هست به وجود خارجی وجود منبسط، و ایـن ثانیه و مفهومات اعتباریّه است ، و در کالم ایشان تصریحات بسی

وجود به منزلۀ شعاع شمس ذات احدیّتست، و ظلّ آن ذات است واحدیّت صرفه، مُنزَّه مقدّس اسـت از نقـص و 
باشند، و وجود منبـسط بـه وجهـی متعلّـق و تعلّق و تقیّد و تنزّل و تغیّروترقّی، وغنی الذّات من جمیع الجهات می

و التغیّـر اسـت  پس هرجا که کالم ایـشان مُـشعر بـر ثبـات. باشدو تطوّرات نزوىل و صعودی میمتقیّد به تعیّنات 
مراد ایشان ذات اقدس غنی الذّات مباین الذّاتست از مخلوقات، و هرجا که مشعر بر تعیّنات و تطّورات صعودی 

  .در حقیقت ممکنات استباشد مراد ایشان ذات فاقر الذّات این وجود است که به تجلّی ساری و نزوىل می
چون باعث صدور و  و گاه هست که اطالق وجود مطلق که مراد از او در اصل وجود بشرط ال است به این وجود

گویند در عرف آفتاب تا منـزل آمـده کنند، میکنند، چنانچه اطالق شمس بر شعاع میمی منشأ ظهور شده است
  .اهر است که مراد شعاع آفتاب است نه خود آفتابظ. است یا نه، و فالن لباس را به آفتاب پهن کن

فرق و مالحظۀ مراتب وجود، مفاسد شنیعه بر این طایفه الزم نیاید، چه هویّـت سـاریه فعـل حقّـست، و  و بعد از
وفرق است در اینکه بگوینـد او بـشود . فعل مباین فاعل است، و در مرتبۀ او معدوم است، نه ذات احدیّت است

  :و نظر به این دو مرتبه است که یکی گفته، بیتیا از او بشود، 
ــــان ــــنم عی ــــو بی ــــۀ عــــالم بت   جمل

 

 بیــــنم نــــشان عــــالم نمــــیردوز تــــو  
 

  ٭٭٭
  :و دیگری گفته
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 گـــاه خورشـــید و گهـــی عنقـــا شـــوی
  نه تو آن باشی نه این در ذات خویش

 

ـــا شـــوی  ـــه دری ـــاف و گ ـــوه ق  گـــاه ک
ـــیش ـــیش ب ـــا از ب ـــرون از وهمه  ای ب

 

  ٭٭٭
خفی نیست که چون تشخّصات و تعیّنات افراد انواع مندرجه تحت الحیوان را رفع کنیم و بر صاحب فطانت م

شوند، و چون ممیّزات آن انواع را که فصول و خواصند رفع کنیم همه در حقیقت افراد هر نوعی در وی جمع می
در  کنیم همهو چون ممیزات حیوان و آنچه به او مندرج است در تحت جسم نامی رفع . شوندحیوان جمع می

حقیقت جسم نامی جمع شوند، و چون ممیّزات جسم نامی را و آنچه به او مندرج است تحت آن جسم رفع 
نماییم همه در حقیقت جسم جمع نشود، و چون ممیّزات جسم را و آنچه به او مندرج است تحت الجواهر 

تیاز جوهر و عرض را رفع نماییم همه العقول و النفوس رفع کنیم در حقیقت جواهر جمع شوند، و چون مابه االم
روی در وجود منبسط آورند؛ و این ممیّزات خواه فصول وخواصّ، و خواه تعیّنات و تشخّصات همگی مندرج و 

  .تمام شد» منه البدءُ و الیه العودُ«باشند در وجود منبسط، پس مندمج می
-نمـودهتعبـري » مـاء«، و بعضی به »عقل اوّل «و از این وجود به اسامی متعدّده تعبري واقع شده است، بعضی به

 بـه و» شـجرۀ کلّیّـه«، و »حّق مخلوق بـه«و بعضی به » .اوّل ما خلق اللّه الماء«و در حدیث وارد است که . اند
، و »عـالم االمـر«، و »اللمعة الحقیقیّـة«، و »الوالیة المطلقة«و » حقیقت محمّدیّه«، و »عالم مشیّت محمدیّه«
 کـه در قـرآن اسـت، و یءٍ شَـلَّ کُـتُعْسِی وَتِمَحْ رَوَ. اندتعبري کرده» نفس رحمانی« و بعضی به ،»صبح االزل«
» برحمتک التی مننتَ بها علـی جمیـع خلقـک«که در دعای کمیل است، و » برحمتک التی وسعت کل شیء«

اند، چنانچـه در قـرآن مجیـد هم نموده» نوراللّه«اند، و از او تعبري به که در دعای سمات است حمل به او نموده
اّن الّلـه «: انـد کـه فرمـودروایـت نمـوده صلّی الله علیه و آله  و از جناب پیغمربهابِّ رَورِنُ بِضُرْ االَٔتِقَرَشْ اَوَاست 

الحدیث، و خلق در این حـدیث بـه معنـی تقـدیر اسـت، و تقـدیر » خلق الخلق فی ظلمة، ثم رشّ علیهم من نوره
  .کنایه است از این افاضۀ وجود بر ممکنات» رّشْ«و . سابق بر ایجاد

ـــند ـــور او باش ـــه ن ـــن ب ـــه روش   هم

 

 هرچـــــه باشـــــد ز نـــــور او باشـــــد 
 

رفع ظلمـت محـسوس بـه . عدم و جهل و ظلمت محسوس: و ظلمت بر سه قسم است. عدمست و مراد از ظلمت
ست؛ و لبس ظلمـت عـدم ضوء شمس ونور قمر و به اضاءت ناراست؛ و زوال ظلمت جهل به نور معرفت کامله ا

  .به افاضۀ وجود است
 لُّکُـ: که در قرآن مذکور است همني وجود منبسط اسـت، مثـل آیـه شـریفه» وجه الّله«اند مراد از و محقّقني گفته

ا ّلـ اِکُءٍ هالِـیْ شَـلُّ کُـ وَهِ اللّـهُجْ وَمَثَّوا فَلَّوَما تُنَیْرام و اَکْاِ الْ وَاللِجَوالْ ذُکَبِّ رَهُجْی وَقَبْ یَ وَها فانٍیْلَ عَنْمَ
و «: راجع به ذات احدیّت باشـد نـه بـشیء و در دعـای کمیـل فرمـوده اسـت» وجهَه«بنابراین که ضمري ، هُهَجْوَ

و توحید کافی و صدوق وارد است که » بصار الدرجات«و احادیث کثريه در » بوجهک الباقی بعد فناء کل شیء
که باب اللّه است بـه » عقل کلّ«باشد و اطالق وجه به می ات الله علیهمصلو وجه الّله پیغمرب خدا و ائّمۀ هدی

هم مأثور است، پس بنابراین باید مراد از وجـود » اوّل ما خلق اللّه نوری و روحی«سوی خلق هم شده است، و 
  .باشد .علیهم السالم منبسط انوار و ارواح مطهّرۀ حضرات عظام

محمـول اسـت بـه موجـودات عـالم جـسمانی، لـیکن حـّق » لق اللّـه المـاءاول ما خ«اند که حدیث و بعضی گفته
 لَّ کُـاءِ المَـنَنـا مِـلْعَجَوَنیـست، چنانچـه در آیـۀ شـریفه » ماء عنصری«اند که مراد ازو چنانچه بعضی دیگر گفته

به طبقۀ نـار، علی الظّاهر منتقض خواهد شد به مالئکه مقرّبني و » کّل« ماء ظاهری نیست و الّا لفظ یٍّیءٍ حَشَ
کنایه است از مادّۀ جـسمانیّات از جهـت قبـول » واللّه یعلم«: اندپس گفته. بلکه به جمیع افالک و عناصر دیگر
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باشد اوّل مخلوقات از عالم اجسام، چنانچه عقل اوّل موجوداتـست از و او می نمودن او تشکّالت را به سهولت
» اّول ما خلق الّله العقـل« به وجود منبسط، و منافاتی با حدیث عالم ارواح و لیکن بهرت آن است که اشاره باشد

اّن «: ندارد؛ چه عقل، اوّل است نسبت به موجودات متعیّنه، و مالیمت دارد به این توجیه آنچه وارد شـده اسـت
فوقَـه زَبَـدٌ و اوّل ما خلق اللّه جوهرةٌ فنظر الیها بعني الهیبة، فذابتْ اجزاؤه، فصارت مـاءً، فتحـرک المـاءُ، و طفـی 

بـه ایـن کـه بـوده باشـد جـوهر » .ارتفع منه دُخانٌ، فخلق السمواتِ من ذلک الدّخان، واالرضني من ذلـک الزبـد
به زبان این طایفه که او ماّدۀ مبدعات است، و مادّۀ مادیّات » حقّ المخلوق به«اشاره به این وجود منبسط، عنی 

  .جمیع است
» کانت الـسمواتُ واالرضُ رتقـا و ذوبـان اجزائـه بعـد النظـر بعـني الهیبـة«: وو به سوی او اشاره است به قول ا

اشاره است به ورود تعیّنات و تقیّدات، و فتق بعد این که بودند رتق و در ایـن آیـۀ شـریفه بایـد مالحظـه و تأمـل 
باشـد و یـدی و  پـس خـدا مـیونَعُـجَرْ تُهِیْـلَ اِءٍ وَیْ شَـلِّ کُـوتُکُلَ مَهِدِیَ بِيذِ الَّحانَبْسُفَنمود که فرموده است 

اگر ملکوت را اعمّ از عـالم عقـل و نفـس فـراگريیم یـد . ملکوتی و شیئی که مراد از شیء که عالم شهادت باشد
و اگر ملکوت را اعّم از . هم راجع است به ذات، احدیّت شود» بیده«شود، و ضمري عبارت از وجود منبسط می

شـود بـه عـالم الوهیّـت کـه راجـع مـی» بیـده«شود، و ضمري زین عالم عقل میعالم عقل و نفس فراگريیم مراد ا
است، چه رجـوع بـه اوسـت نـه بـه ذات احـدیّت؛ و در آیـه » الیه ترجعون«وجود منبسط باشد، و قرینه او هم و 

  .از حقّ و تربیت بعضی بر بعضی و رجوع کّل به حقّ مذکور است شریفه صدور اشیاء
 نِ عَـونَلُساىَٔتَـ یَمِّعَـ و در آیۀ شـریفۀ وَا هُّل اِکَبِّ رَودَنُ جُمُلَعْ ما یَوَره غري متناهی است و هر یک از عوالم مذکو

علیـه و علـی اوالده الطـاهرین   از سـرور اولیـاء، علـیّ مرتـضییرَبْـکُلْ اَهِبِّ رَ آیاتِنْأی مِ رَدْقَلَو ظیم وَعَ الْأِبَالنَّ
و آن حـضرت » .والّله لیس للّـه آیـةٌ اکـربُ منّـی، وال نبـأ اعظـم منـی«: ودمروی است که فرم آالف التحیة و الثناء

نحن و الّلهِ االسـماءُ الحُـسنی «: اند کهو جناب ائمّه از ذریّۀ طاهره فرموده» .انا اسمُ اللّهِ االعظمُ«: فرموده است
  ».التی الیَقْبَلُ اللّهُ من العبّادِ و عمالً الّا بمعرفتِنا

داللت است به این که اشـیاء مظـاهر » و باسمائک التی مألتْ ارکانْ کلِّ شیءٍ«: رموده استو در دعای کمیل ف
پـس . باشـندباشند، ودر احادیث سابقه تصریح شده بود که اسـماء حُـسنی انـوار ائمّـه اطهـار مـی میالهی اسماء

کنتُ و علیاً نوراً بني یَدَیِ «: عوالم به نور ایشان قیام خواهد داشت، و همان نور محمد است که فرموده است که
  :بیت» .الّله قبلَ اَنْ یَخلقَ الخلقَ

  هـــر دو یـــک لمعـــه ز نـــور حقنـــد

 

 نــــــدلــــــني جلــــــوۀ ظهــــــور حقّاوّ 
 

ی«و در حـدیث دیگـر » .انا من اللّه و الکّل مِنّی«: اندو در حدیث است که فرموده و در روایـت » .والجملـة منـّ
خصّـصتُ «: و از جهت این مرتبـۀ ایـشان اسـت کـه فرمـوده اسـت» .ائع لنانحن صنائعُ الّلهِ، والخلقُ صن«: دیگر

باشـند، از ارواح و اجـسام و و از ایـن جهـت فـیض ده بـه جمیـع عـوالم مـی» .بفاتحة الکتـاب و خـواتیم البقـرة
، باشـند مـیالهـی مجموع اینها مربوب اویند، نه به این معنی که مستقلّند در آن امور، بلکـه محـلّ فعـل و مـشیّت

و از قبیل آهن سرخ کرده به آتشند فی المثل که بالذّات آهن . هُّل الْشاءَیَ نْا اَّل إنَوْشاءُ ما تَوَچنانچه فرموده است 
  .سرد است و کثیف، به سبب قُرب به آتش محلّ فعل آتش که حرارت و اضاءت است گردیده

» غُـرَر و دُرَر«ر بشود، چنانچـه در کتـاب پس فاعل بالحقیقه جناب احدیّتست که آن فعل از آن محلّ خاصّ ظاه
فقـال، صـورٌ عاریـةٌ عـن المـوادّ، خالیـةٌ عـن القـوة و . سُئل عن العالم العلـوی «:علیه السالم از امريالمؤمنني علی

االستعداد، تجلّی لها رُّبها، و اشرقتْ و طالعها قـتألألتْ، و القـی فـی هویّتهـا مثالَـه، فـاظهر عنهـا افعالَـه، و خلـق 
نسانَ و انْفُس ناطقةٍ، ان ذکرها یعلم، و العمل فقد شابهت جواهُره اوائل عللِها، فاذا اعتـدل مزاجُهـا و فارقـت اال
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  .»االضدادْ فقد شارک بها سبع الشداد
علیـه  و این حدیث شـریف از ابتـداء اىل قولـه. دلیل است بر مدّعای ما» فاظهر عنها افعاله« علیه السالم و قولهُ
. بر اشـیاءالهی  �، اشاره است به بودن عالم علوی وسایط جود و عطای جناب اقدس»االنسانوخلق « السالم

و اطالق صورت بر جواهر شایع است نزد ارباب عقل، و این حدیث بر وجـود جـوهر مفـارق از مـادّه و ایـن کـه 
 مثـل اتّـصال  شـده اسـت،الهـی مظهـر افعـال  الهـیکماالت او بالفعل است، و از جهت شدت اتّصال او به نـور

  .شودای که آثار نار از او ظاهر میو تأثري او از او به مرتبه. حدید به نار
را نفس ناطقه اشاره است به این که مرجع و مآل و نفس به سوی امّ علـوی » خلق االنسان« علیه السالم و قوله
  .است

عدم محضند، به افاضـه او محـل و به حدوث بدن، و این ارواح طاهره و مطهّره بالذات  و این که احادیث است
 لْقُ: که جناب احدیّت تنبیه به او فرموده است اند، و از جهت بشریّت و جسمانیّت ایشانستمظهر افعال او شده

ن که او مظهـر  فرموده تا این که تنبیه کند به ایهُّلالْدُبْ عَامَا قَّملَ:  و قال اللّه تعاىلیَّلَی اِحَوْ یُمْکُلُثْ مِرٌشَا بَنَما اَنَّاِ
اجعلونا مربوبني الیه، ثمّ قولـوا فـی فـضلنا «: فرموده علیه السالم کماالت الوهیّت است، چنانچه حضرت صادق

 وَ: و فرموده است» .نزِّلونا عن الرّبوبیة، ثم قولوا فی فضلنا ماشئتم«: که سالمه علیه و عن امريالمؤمنني» .ماشئتم
او را به خودش داد، چه آن جناب محلّ ظهور فعـل او » رمی« پس اسناد می، رَ اللهَنَّ لکِ وَتَیْمَ رَذْ اِتَیْمَما رَ
  .بود

پس این فقره صریح است که بـه اشـیاء » .بنورِ وجِهِک الذی اضاءَ له کلُّ شیء«: و در دعای کمیل فرموده است
ر مذهب ذوق المتألّهني و در این فقره شریفه ردّ صریح است ب. ضوئی که عبارت از وجود باشد افاضه شده است

چه آنها قایل به قیام وجود بر اشیاء نیستند، و همچنني مشعر است بر ردّ قول متصوّفه چه آنها قایل به تعدّد وجود 
  .مشعر است بر تعدّد، کماال یخفی» اضاء«نیستند، و حال آنکه لفظ 

حدیث بـسیار » جالء العیون«و » لوبحیوة الق«در کتاب  رحمه اللّه و محدّث علّامه موالنا محمد باقر مجلسی
نقل نموده به مضمون آن حدیث، علی  علیه السالم از حضرت امري المؤمنني رضی الله عنه طوالنی از ابن عباس

وجه االجمال آن است که اوّل صادر از واجب تعاىل نور محمّدیست؛ و از آن نور دوازده حجـاب خلـق شـد، کـه 
ائمّه اثنی عشرند، و از آن نور سایر اشیاء از یکصد و بیست و چهار هـزار پیغمـرب  الّله یعلم مراد از دوازده حجاب

  .و ارضني و ما فیها خلق شده است و جمیع مالئکه و بهشت و جهنم و عرش و کرسی و لوح و قلم و سماوات
ّلـه علیـه و صلّی ال و خالصۀ این حدیث آن است که کلّ اشیاء بعضی بالواسطه، و بعضی به واسطه از نور محمّد

تعلیم مالئکه نمودند تـسبیح و  صلّی اللّه علیه و آله اند؛ و در اخبار وارد شده است که جناب محمّدخلق شده آله
یـا : گفـت صـلّی الّلـه علیـه و آلـه فرمودند کـه جربئیـل نـازل شـد بـه محّمـد علیه السالم و حضرت باقر. تهلیل را
 یعنی خلق نورک قَلَی خَذِ الَّکَبِّ رَمِاسْأ بِرَقْاِ: ؟ جربئیل گفتچه بخوانم: پیغمرب فرمودند! بخوان) ص(محمّد

  .القدیم قبل االشیاء
اوّل  صـلّی اللّـه علیـه و آلـه از جابربن عبد الّله گفـت عـرض نمـودم بـه پیغمـرب» خصال«و روایت شده است در 

از او هـر چیـز را، پـس چیزی که خدا خلق کرد چه بـود؟ پـس فرمـود نـور پیغمـرب شـما یـا جـابر، پـس خلـق کـرد 
خواست، پس گردانید او را چهار قسم، خلق کرد عرش را از قـسمی، نگاهداشت او را در مقام خود آنقدر که می

و نگاهداشت قسم چهارم رادر مقام . و کرسی را از قسمی، و حملۀ عرش را از قسمی، و خزنۀ کرسی را از قسمی
ار جزء تا این که فرمود متقطّر شد از این نـور یکـصد و بیـست خواست، پس گردانید او را چهخوف آنقدر که می

وچهار هزار قطره، و از هر قطره پیغمربی خلق شد؛ پس مُتنفّس شدند ارواح انبیاء و خلـق نمـود از نفـس ایـشان 
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  .احادیث به این مضمون بسیار است و من حیث المعنی متواتر است. ارواح اولیاء و شهدا و صالحني را
 حکماء و محقّقني عرفای این امّت مرحومه بعد از ایمان به مـضمون اخبـار مـذکوره و غـريه، بـه اعتبـار و متألّهني

انـد، و در رسـایل و کتـب حسن متابعت نبیِّ مطلق و به نور والیت وىلّ مطلق و آلهما مشاهدۀ عینی و قلبی نموده
اینها این است کـه جمیـع موجـودات   مشاهداتو خالصۀ. اندخودشان مشاهدات قلبیّه را نظماً و نثراً بیان نموده
پس معنی کـالم ایـشان آن اسـت کـه احـدی . باشند میالهی�مظاهر نبیّ و وىلّ ، و ایشان بالواسطه محل فضل 

و همۀ انبیاء به توسّط آنهـا بـه مراتـب  صلّی اللّه علیهم مظهر اسم ذات که الّله باشدنشده است الّا محمّد و آل او
  .اندرسند رسیدهعالیه که باید ب

بـه ایـن فقـري سـند ایـن «: و فاضل محقّق موالنا عبدالرّحیم دماوندی در بعضی از رسـایل خـود آورده اسـت کـه
شود مُسنَد مناجات به چند واسطه از عارف محقّق مريزا حسن قمی رسیده است، که مريزا به ترتیبی که مذکور می

. خواندندمی صلّی اللّه علیه و آله که درنزد قرب خاتم االنبیاء سالمعلیه ال ساخته است آن را به جناب امريالمؤمنني
ای دیدم که در آن واقعه کشف شـد بـر ایـن فقـري صـحّت ایـن مناجـات بـا و در اوایل عمل به این مناجات واقعه

 و صـاحب و بعضی از نسخ بدل ذا، هذا؛ و بعضی از نـسخ هـو ذا اوّل العدد«: فوایدش و آن مناجات اینست که
األبد و نورک الّذی قهرتَ به غواسق العدم و بواسق الظُلَم، و جعلته منک و بک و الیک و علیـک دالّـاً دلـیالً، 
روحه نسخة االحدیّة فی الالهوت، و جسده صورة معانی الملک و الملکوت، و قلبه خزانة الحیّ الذی الیموت، 

  .انتهی کالمه. »طاوس الکربیاء و همام الجربوت
 مسطوره معلوم شد که اشرتاک وجود میانۀ واجب و ممکن اشرتاک لفظی است چرا که وجود ممکن و از تحقیق

فعل واجب و ظلّ اوست، و مباینت و غريیّت میانۀ فعل و فاعل ظاهر است، و اشـرتاک اودر ممکنـات اشـرتاک 
: ول گفتـه کـهبجاسـت، چنانچـه معلّـم ا معنوی است؛ پـس تنزیهـی کـه مختـار محقّقـني حکمـا و متکّلمـني اسـت

وجوده تعـاىل خـارج «: و معلّم ثانی گفته است که» .الواحد المحض هو عّلة االشیاء و لیس کشیء من االشیاء«
عن وجود سائر الموجودات و الیشارک شیئاً منها فی معناه اصالً؛ بل ان کانت مشارکة ففی االسـم فقـط، الفـی 

  .ز این قبیل کالم بسیار دارندو همچنني سایر حکما ا. »معنی المفهوم من ذلک االسم
نرسیده است که دعوت به ایمـان تـشبیهی نمـوده باشـند، و  علیهم السالم و باید دانسته شود که از هیچیک انبیاء

قـال اللّـه . انـدخلق را ظهور خالق گفته باشند، و همگی در کلمۀ توحید و در نفی ارباب مادون او سـبحانه مّتفـق
 اً وَىَٔیْه شَـبِک َرِشْ النُ وَهَا الّلّل اِدَبُعْا نَّلم اَکُنَیْ بَنا وَنَیْ بَواءٍ سَةٍمَلِوا إىل کَعالَ تَتابِکِ الْلَهْ یا اَلْقُ: تبارک و تعاىل

بـر  و مـدار دعـوت ایـشان .ونَمُلِسْامُـّنأوا بِدُهَوا اشْـولُـقُوا فَلَّوَ تَنْإ فَهِ اللّونِ دُنْ مِباباًرْ اَاًضَعْنا بَضُعْ بَذَخِتَّال یَ
  .اثنینّیت است

اند که پیغمربان به واسطۀ قصور فهم عوامّ اسرار توحید را پوشیده و بنای دعوت را بر غري و شنیدم که بعضی گفته
ایـن سـخن نامـسموع و غلـط اسـت چـه . انـدانـد، بـه کثـرت داللـت نمـودهاند و وحدت را پوشـیدهغريیّت کرده
ه نفس االمر است، هرگـاه نفـس االمـر موجـود یکـی بـود و غـري او را احقّند به تبلیغ آنچ علیهم السّالم پیغمربان

وجود نباشد؛ چرا پوشیده داشته، اظهار خالف نفس االمر نمایند؛ علی الخصوص احکامی که به ذات و صفات 
بیننـد کـه و افعال واجب الوجود تعاىل و تقدّس تعلّق داشته باشـد کـه کوتـه نظـران در فهـم آن قاصـر باشـند، نمـی

که خواّص نیز در فهم آن عاجزنـد،  ابهات قرآنی و آنچه در احادیث آمده است از متشابهات، چه جای عوامّمتش
  .در اظهار آن ممنوع نشدند، و غلط عوامّ مانع اظهار آنها نگشتمع ذلک 

یعنی سـالک . و آنچه از برای ترقّی سالک به مقامات عالیه ضرور است توجیه مشهودی است نه توحید وجودی
بـالمرّه التفـات او از مـا سـوی قطـع شـود تـا . ا باید مطلوب و مقصود غري از یک ذات مقدّس امری دیگر نبودر
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ها دیده نشود دفع دو بینی حاصل شـده اسـت، شرک طریقت مندفع گردد، در روز که ملحوظ آفتاب باشد و ستاره
 غـري آفتـاب نباشـد، سـتاره خـواه موجـود ها موجود باشند، مقصود آن است که التفات بههر چند هزاران از ستاره

بلکه گویم که کمال در صورتی است که اشیاء موجود باشند و سالک از شدّت گرفتاری که بـه . باشد خواه معدوم
مطلوب حقیقی خودداشته باشد به هیچ چیز التفات ننماید، و هیچ چیز در دیده بصريت اودر نیاید، و اگـر اشـیاء 

  .فنا از که متحقّق شود و فانی از که بودبه هیچ وجه موجود نباشد 
اند که اعتقاد به توحید وجودی در سلوک از جمله مهمّاتست کالمی است غريمطابق واقع، و این که بعضی گفته

  .توحید شهودی که عبارت از نسیان ماسوی در کار است تا فناء کلّی متحقّق شود
لکی از بدایت تا نهایـت کـار سـري نمایـد و از علـوم توحیـد تواند بود که سا«: گفته است بعضی اکابر این طایفه

نـزد فقـري راهـی «: و گفته است» .وجودی هیچ بروی ظاهر نشود، بلکه نزدیک است که انکار این علوم را نماید
و ایـضاً سـالکان  که بی ظهور این معارف به سلوک میسّر شود اقرب است از آن راهی که متضمّن این ظهور بـود

ماننـد و رسند، و روندگان این راه اکثرشـان در راه مـیثر ایشان به مطلوب که مقام فنای کلّی باشد نمیاین راه اک
ها معلوم ساخته است، و این معنی را به تجربه. شوندباشند، و از اصل محروم میبه توهّم اتّحاد در ظلّ گرفتارمی
  .و الّله سبحانه مُلهِم الصّواب
 ثانی میسّر شده است، و از ظهورات علوم ومعارف توحید وجودی حظّی وافر یافته، امّا و سري فقري هر چند به راه

چون عنایت خداوندی جّل شأنه شامل حال بوده که سري محبوبی داشته بـادی و مفـاوز راه را بـه امـداد فـضل و 
املـه بـه مـسرتشدان و چون مع. عنایت قطع نموده است،و آن کمال اکرم مرا از ضالل گذرانیده به اصل رسانیدند

 یَدِتَـهْنَا لِنـّ ما کُذا وَهَدانا لِذی هَ الَّهِّللِدُمْحَلْاَافتاد، دید که راه دیگر اقرب به وصول است، و اسهل به حصول 
  . انتهی کالمه».هُا الّلدانَ هَنْال اَوْلَ

 دیـد مـا سـوی پس حاصل این سخنها هم این شد که در سلوک نسیان ما سوی شرط است، نـه اعـدام ماسـوی، و
نهـج «باید مفقود باشد و هّم منحصر به همّ واحد گردد؛ چنانچه سرور اولیاء در ضمن خطبه که مـذکور اسـت در 

آه الّلـه«: موصوفه است در صفت متّقني» البالغة نفـسه فاستـشعرالحزن، و تجلْبَـبَ  انّما من أحّب عبادالّلـه عبـداً 
قد خلق سرابیل الشهوات فزهر و تخَّلـی مـن الهمـوم اّلـا همّـاً : لاىل ان قا الخوف، فظهر مصباح الهدی فی قلبه

واحداً انفرد به، فخرج من صفة العمی و مشارکة اهل الهوی، و صار من مفاتیح ابواب الهـدی، و مغـالیق ابـواب 
و استمسک من العـری باوثقهـا و مـن الحبـال . و عرف مناره و قطع عماره الردی، قد أبصر طریقه و سلک سبیله

  الهی: اندچنانچه گفته. »امستنهاو فهو من الیقني علی مثل ضوء الشمسب
  تــو را تــارد نظــر اغیــارو غــري اســت

 

 اگــردر مــسجدی ایــن عــني دیــر اســت 
 

 از ریا و سُمْعه کسی بريون نرفته است، این است کـه در احادیـث بـه چـه شـدّت امـر بـه آیدبلکه تادر نظر غري می
آدم از مورچۀ کوچک سـیاه تر است در قلب بنی ریا مخفی«: اند کهای که فرمودهمرتبهاند تا باحرتاز از او فرموده

انـد و از قطـع مـسافت دانم اشخاصی کـه مطلقـاً قـدم در سـلوک نگذاشـتهنمی» .در سنگ سیاه در شب تاریک
را ظـاهراً و نمایند که علی الـدّوام هّمـت خودشـان خربند به چه جهت تقلید این اشخاص را میمقامات نفس بی

باطناً در عبودیّت معبود واحد واداشته، و ماسوی اللّه را ازنظر بـه در کـرده، حـال و جـان خـود را در طریـق حـقّ 
  .نماینداند تکفري میگذاشته

مأموریم،  علیه السّالم باری البته تقلید در مسائل شرعیّۀ فرعیّه مجتهدین را باید کرد، و به آن تقلید از جانب شارع
سهل اسـت کـه مـؤدّی بـه کفـر و . مسألۀ غامضه البته کسی مأمور نیست  تقلید در اصول دین خصوص همچوو به

  .نعوذ باللّه من شر الشیطان. ایمشود، چنانچه شنیده بلکه دیدهزندقه و الحاد می
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ق ایـشان بـه و ایمانی که به تقلید انبیاء و اوصیاء حاصل شود او ایمان به استدالل است نـه تقلیـد؛ زیـرا کـه صـد
اللّهـم .تقلید غري معترب آن است که در ایمان تقلید آباء و امثال خود را نمایـد. معجزۀ قاهرۀ باهره ظاهر شده است

و ارنا الباطل باطال و ارزقنـا اجتنابـه بحرمـة محّمـد و آلـه الّطـاهرین صـلوات اللّـه  ارنا الحّق حقّا و ارزقنا اتباعه،
  .علیهم اجمعني

اصل مطلب، بدانکه این وجود البشرط که فعل اللّه است مسمّی است در نزد عرفـا بـه اسـمای رجوع نمودیم به 
 و مقام سرّ، و مقام عظمت و حقّیقة الحقّایق، و نور االنوار، و بسیار، مثل مقام والیت کلّّیۀ مطلقه، و مقام اَوْاَدّْنٰى

  وَةُکَـالئِمَ الْلُزَّنَـ تَ وَةُدَاحِـا وَّلـنا اِرُمْ ما اَوَ :نقطه، و مقام وحدت و در بعضی جاها به عالم امر چنانچه فرموده
  .نارِمْ اَنْ مِاًحَوْ رُکَیْلَنا اِیْحَوْ أکَذلِ کَ وَرٍمْ اَلِّ کُنْ مِمْهِبِّ رَنِذْیها بإ فِحُوْالرُّ

ضـرور  اَوْ جزئـاًکلّـاً  و ایجاد و اعدام و آنچه بني االیجاد و االعدام از برای نظام تقییـد و اطـالق سلـسلۀ وجـود
یعنی قبول شیئیّت » یا من انقاد لعظمته کل شیء«: اندافتاده قائم به اوست، و اوست قائم به حّق چنانچه فرموده

کردن اشیاء در ایجاد و فانی گردانیدن آنها در اعدام، و تقلّب بینهما به تعظیم امر اوست که مطلق موجودات فی 
 راتٌخَّسَ مُـومَجُـ النُّ وَرَمَـقَ الْ وَسَمْالـشَّوَ: تواننـد نمـود کـهست و امـر او نمـیذواتهم عدمند، یارای تمُّرد از خوا

  .منيَعالَ الْبُّ رَاللّه کَبارَ تَرُمْاَ الْ وَقُلْخَ الْهُلَال  اَهِرِمُأَبِ
  به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را

 

 اگر نازی کند در دم فـرو ریزنـد قالبهـا 
 

حیث المجموع به جهت لیسّیت ذاتی ازالً و ابداً مقهـور و مغلـوب ایـن سـلطنت و امـر چه ذوات موجودات من 
 و سلطنت حـّق را جـالىل اسـت کـه هـیچ چیـز بـا او هِبادِ عِقَوْ فَرُقاهِ الْوَ هُ وَهِرِمْلی اَ عَبٌ غالِاللّهوَباشند، می
و » .کان الّله ولمن یکن معـه شـیء«: هتواند بود، که بود و نبود هر دو در جنب کربیائی حّق یکسان است، کنمی

اند چنانچه مأثور زیرا که در آن مقام همه اشیاء معدوم و مستهلک :حّق گفته» االن کماکان«: این که عارفی گفته
باشد، که در آنجا شـیء کجـا بـود، بلکـه » اکرب من کلّ شیء«منع فرمودند که مراد » اللّه اکرب«است که در تفسري 

 ونُکُما یَ«: است و افاضۀ وجود به جهت معیّت قیّومیّت اوست با همه اشیاء که» ن ان یوصفاکرب م«معنی او 
 نَیْـ، اَمْهُعَ مَوَا هُّل اِرَثَکْ ال اَ وَکَ ذلِنْی مِنَدْآل اَ وَمْهُسُ سادِوَا هُّل اِةٍسَمْال خَ، وَمْهُعُ رابِوَا هُّل اِهٍلثَوی ثَجْ نَنْمِ

  .یمِلِ عَءٍیْ شَلِّکُ بِاللّه نَّ اِةِیامَقِ الْمَوْوا یَلُمِما عَ بِمْهُىُٔبِنَ یُمَّوا ثُما کانُ
روایت کرده است در تفسري آیه که مراد آن اسـت کـه جنـاب اقـدّس  علیه السّالم از حضرت صادق» کافی«و در 

ر ذات بـا الهی با ایشان است به احاطه و علم، نه بذات خود، زیرا که اماکن محدودند به حـدود اربعـه، پـس اگـ
خواهـد، و دارد تـا مـیآورد ونگاه میآید محدود بودن او، و او همه چیزها را از عدم پدید میآنها باشد الزم می

خواهد، او دارای آنهاسـت و گرداند هر وقت و به هر کیفیّت که میخواهد و فانی میسازد چنانچه میمنقلب می
مع کل «باشند، اند به او برپا مییر ویند آنها که فی ذاته اثره لیسبا آنهاست که همه اسري ید قدرت و در پنجۀ تقد

ذلّت لقـدرتک الـصواب و «: و فقرۀ صحیفۀ کامله شاهد است که» .شیء ال بالمقارنة و غري کل شیء البالمزایلة
تسبّبت بلطفک االسباب، و جری بقدرتک القضاء، و مضت علی ارادتک االشیاء، فهـی بمـشیتک دون قولـک 

  .»رة، و بارادتک دون نهیک منزجرةمؤتم
لفـظ و آلـت  به یک امر کُنْ وجـودی بـه غـري و ما فیها ما بینهما پس مجموع من حیث المجموع عوالم و نشأت

 هُرُمْـما اَنَّاِ: باشند کهتلّفظ که ناشی از ارادۀ حّق سبحانه است بال توهّم حدوث در ذات کلّ فی مقامه موجود می
  .ونَکُیَ فَنْ کُهُ لَولَقُ یَنْ اَئاًیْ شَادَرَذا اَاِ

ــه عــالم از امــر اســت  آنچــه زایــد ب
 خـــرد و جـــان و صـــورت مطلـــق

ــر اســت  ــی هــم از ام ــد نب  و آنچــه گوی
 حـــــقّهمـــــه از امـــــر دان و امـــــر از 
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 آتش و آب و خاک و بـاد و فلـک
ـــــر امـــــر جبّ ـــــدهرچـــــه در زی  ارن

ــــاهر ــــدرتش ق ــــور و ق ــــه مقه  هم
ــــه رادادار  کــــرد یــــک امــــر جمل

 

ـــا ـــل وج ـــزش عق ـــکری ـــه مل  ن میان
ـــــد ـــــر در کارن ـــــق ام ـــــر وف  همـــــه ب
ـــــاهر ـــــان ظ ـــــر ظهورش ـــــنع او ب  ص
ــــــــار ــــــــد در پرگ ــــــــان آمدن  همگن

 

یفضل نورنا من نور رَبنّا «: مرویست که علیه السّالم و غريه از حضرت ابی جعفر» روض الجنان«ودر کتاب 
بالباء ظهر «: کهمأثور است  علیه السّالم و همچنني از حضرات امريالمؤمنني» .کشعاع الشمس من الشمس

 :صلّی اللّه علیه و آله و فرمودۀ پیغمرب» .الوجود، بنقطة تمیّز العابد عن المعبود، و انا نقطة تحت باء بسم اللّه
در » و ىل مع اللّه وقت الیسعنی فیه ملک مقرّب و ال نبیّ مرسل«در بدو » کنت نبیا و آدم بني الماء و الطني«

آمنتُ بسّر آل محمّد و عالنیتهم و «: ن فقرۀ این دعا شاهد این مدّعاست کهو مضمو. عود مبیّن این مطل است
  .»الفرق بینک و بینهم الّا أنّهم عبادک«: ودر دعای رجبّیه مأثور است که» .ظاهرهم و باطنهم و اوّلهم و آخرهم

  صـفتهای خـدایی جملـه بـا اوســت

 

 شـــاید خـــدا اوســـتوىل گفـــنت نمـــی 
 

کند که آتش است امّا آتش باشند که در میان آتش سرخ شده باشند کسی گمان میبال تشبیه از بابت آهنی می
و عني الیقني معرفت  شود پس به دیدۀ سّربالتّبع او، فعل آتش از او ظاهر می نیست، به رنگ آتش برآمده است

احبّکم فقد احّب ومن عرفکم فقد عرف الّله، و من جهلکم فقد جهل اللّه، و من «: ایشان را باید همرسانید که
  .»الّله، ومن ابغضکم فقد ابغض اللّه

موقوف به مرگ ارادیست قبل از طبیعی، تانور ایشان را در » موتوا قبل ان تموتوا«و این معرفت به مضمون 
واللّه یا اباخالد «: مذکور است که فرمودند» کافی«قلب خود مشاهده نماید، چنانچه در روایت ابوخالد که در 

م فی قلوب المؤمنني انور من الشمس المُضیئة بالنهار، و هم واللّه یُنوّرون قلوب المؤمنني، و یحجب اللّه نور االما
  .، الحدیث»عّزوجلّ نورهم عمّن یشاء، فتظلم قلوبهم

: اینکه فرموده علیه السّالم از امري المؤمنني رضی اللّه عنهما و در حدیث وارد است از حضرت سلمان و ابی ذر
مان الیکمل المؤمن ایمانه حتّی یعرفنی بالنورانیة، و اذا عرفنی بذلک فهو مؤمن امتحن اللّه قلبه لالیمان یا سل«

و شرح صدره لالسالم، و صار عارفاً بدینه مستبصراً، و من قصر عن ذاک فهو شاکّ مُرتاب، یا سلمان و یا 
  .»فتی، و هو الدین الخالصاِّن معرفتی بالنّورانیة معرفة اللّه، و معرفة الّله معر! جندب

 شود که مؤمن مُمتحن کسی است که او امام را به نورانیّتو از این کالم معجز نظام والیت انتظام مستفاد می
توان کرد به حمل هو هو، و او را شناخته باشد، و این معرفت امر عظیم است، معرفة اللّه را به او حمل می

یا » معرفتی یستلزم معرفة اللّه«: حمل هو هو؛ چرا که نفرموده است کهتوان کرد به برمعرفة اللّه حمل می
» .معرفة اللّه و معرفة اللّه عني معرفتی معرفتی هو عني«: یا امثال آن، بلکه فرموده است که» یتضمن معرفة اللّه«

ا که از متصوَّر شکند، چرو سطوت این کالم جاللت انتظام ارکان وجود قاصرین را که متدیّن و منصف باشند می
  !مفهوم این کالم قاصرند، تا به رسيّدن آن مقام چه رسد

و معلوم است که مراد از نور، نور حسّی مانند نور شمع و کواکب و نار نیست، بلکه مراد نور عقلی مجرّد از مادّۀ 
  است، و نورانیّتنور در این جامرادف با روح. و هرگاه مراد نور حسّی نباشد نور مجرّد باشد. جسمانیّه است

مرادف با روحانيّت است؛ چنانچه حضرت سرور خاتم انبیاء تعبري از حقّیقت خود به هر دو عبارت فرموده است 
  ».اوّل ما خلق الّله روحی«و یک مرتبۀ دیگر فرموده » اوّل ما خلق اللّه نوری«: که

ی آن جناب است که مقام اوّل مبدعات است، مقام روحانی تجرد کلّ علیه السّالم امام پس مراد از مقام نورانیّت
و ناب والیت مآب علیه » .انا و علی من نور واحد«: و در آن مقام همگی متحدند، چنانچه فرموده است
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، »کلنا واحد، و امرنا واحد، سرنا واحد، و نحن شیء واحد عنداللّه«: السّالم درین خطبه شریفه فرموده است که
  .الحدیث

باید کوشش نماید تا آنچه به علم الیقني شنید به عني الیقني ببیند، و به حّق الیقني متحقّق پس سالک با همّت 
و معرفتی که مطلوب سالک است همني است و بس؛ چه معرفت به احدیّت بصرفه محال است، و در دعا . شود

اره به امتثال به اوامر و که اش» الّلهم نور ظاهری بطاعتک «:علیهم السّالم وارد است از یکی از ائمّه طاهرین
اشاره به مقام اوّل سلوک است؛ زیرا تا محبتی به مطلوب » و باطنی بمحبتک«. اجتناب از منهیات شرعیه است

محبّت کامله فایض و واصل نشده است، و به اندازۀ پیشرفت  اگر چه هنوز به مقام. شودهم نرسد طالب آن نمی
روحی «و . اشاره به مقام علم الیقني است» و قلبی بمعرفتک«اند رسدر سلوک محبّت کامل و زیادتی هم می

و . اشاره به مقام حّق الیقني» و سری باستقالل اتصال حضرتک«. اشاره به مقام عني الیقني است» بمشاهدتک
  .شرح مفصل مبسوطی قریب به سی سال سابق به این کلمات شریفه نوشته بودم حال بعنوان اجمال اشاره نمودم

ابن » اقبال«اند در کتاب خوانده مناجات شعبانیه که حضرت امريالمؤمنني و امامان از فرزندان او میو در
الهی هب «: فقراتی هست که مؤید و مناسب مطلوب است و او این است. مذکور است» زاد المعاد«طاووس و 

ز جمیع ما سوی قطع نما تا یعنی همۀ ما را واحد بگردان و التفات خاطر مرا ا» .ىل کمال االنقطاع الیک
و انرابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتّی «: اندمستعد و مهیا از برای مرتبه عني القلوب بشوم، چنانچه فرموده

و «باشد، معدن عظمت مقام سر و مقام او ادنی می» تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل اىل معدن العظمة
و الحّقنی بعزنورک االبهج فاکون لک «: به فاصلۀ چند فقره فرموده است، و »تصري ارواحنا معلقة بعزقدّسک

که مقام حّق الیقني است و عبارتست از فنای کلّی در وجود » .عارفاً و عن سواک منحرفا و منک خائفاً مراقباً
. ممتنعات استمنبسط، چه مراد از نوراللّه و وجه اللّه اوست، و اال نظر کردن به ذات احدیّت از جملۀ محاالت و

  :اندپس مراد از نظر و الحاق به اونظر و الحاق به وجه الّله است چنانچه گفته
 جــان جانــان کــرده در جــانم وطــن 

 جان جانان آنکه نام او علی اسـت
 

 آیـــد ایـــن دم بـــوی منـــصوری ز مـــن 
 هم به ظاهر هم به بـاطن او وىل اسـت

 

قام العاىل و التمکني فیه بحرمة محمّد و آله الطّاهرین صلوات ورزقنا اللّه و جمیع المحبیّن الوصول اىل هذا الم
  .الّله علیهم اجمعني

بدان که شیخ المشایخ شیخ بهائی و غري . ضرور است که بیان معنی علم الیقني و عني الیقني و حّق الیقني را نمایم
محدّث موالنا محمّد محسن و موالنا العارف ال» محمّد باقر«او مثل محقّق مجلسی و ولد محقّق او موالنا 

اند که او گفته نقل نموده، و قول او را متلقی بقول نموده رحمهم اللّه کاشانی از محقّق طوسی خواجه نصري الدین
و اوّل مرتبه معرفت آتش آن است که . است که مراتب معرفت خدا بالتشبیه مثل مراتب معرفت آتش است

گرداند، و هرچه مُحاذی سوزاند و فانی میا در آن افکنی ان را میباشد که هر چیز رشخص بشنود که چیزی می
شود، و همچنني موجودی را آتش نمایی کم نمیگردد و هرچند از او اخذ میآن واقع شود اثرش در آن ظاهر می

  .گویندمی
و مرتبۀ . دانندو نظري این در معرفت خدا معرفت جماعتی است که دین خود را به تقلید بدانند و از راه دلیل ن

گوید که این دود البته از چیزی باالتر از این مرتبۀ کسی است که دود آتش به او رسيّده امّا آتش را ندیده و می
خواهد، پس آتشی هست که این دود اثر اوست، و نظري این مرتبه در معرفت همرسيّده، و هر اثری مؤثری می

  .نمایند بر وجود صانع به دالئل عقلیّه و براهني قاطعه حکم میباری تعاىل معرفت اهل نظر و استدالل است که
و مرتبۀ از این باالتر مرتبۀ کسی است که نزدیک آتش شده است و حرارت آتش به او رسيّده، و نور آتش بر 



34 

معرفت مؤمنان خاصّ است که  بیند، و نظري این مرتبه در معرفت خداچیزها تابیده و چیزها را به آن نور می
- های ایشان به نور الهی اطمینان یافته و در جمیع اشیاء به دیدۀ یقني، آثار و صفات کمالیۀ الهیّه را مشاهده میدل

  .نماید
و مرتبۀ باالتر از این، مرتبه کسی است که در میان آتش باشد و آتش به او ظاهر گردیده باشد، و این در مراتب 

و حصول این مرتبه به کثرت . کننداز آن به فناء فی اللّه میمعرفت الهی اعالی درجات معرفت است که تعبري 
  .شودعبادات و ریاضات شرعیّه می

شود نظري مرتبۀ دارد که متوهّمی توهّم نکند که مراد از شعلۀ آتش که کسی داخل او میو ضعیف معروض می
نظري نشد، و حال آن که احدیّت ذاتیّه صرفه است، و وصول به احدیّت که از جملۀ محاالت است، پس نظري 

منافی تحقّیق سابق است که مراد از حقّ الیقني و فناء فی اللّه وصول به مرتبۀ وجود منبسط است که مقام او 
 است، چرا که این توهّم فاسد و باطل است؛ زیرا که حقّیقت نار عنصری است که حرارت و یبوست به ٰاَدنی

 از ادراک، چنانچه جناب باری تعاىل غایب است، و فعل او حسب جوهریت و ذاتیت اوست، و این غایب است
حرارت و یبوست عرضی است، و اثر آن فعل استضائه و استناره دُخانی است که از اجزاء ارضیّه و هوائیّه حطب 
همرسيّده است، پس شعله مرکّب باشد از مادّه و صورت، مادّه او استضائه و استناره است که حاصل شده در 

فعل نار که حرارت و یبوست عرضیّه باشد، و صورت او منفعل شدن این دُخان است به استضائه و دخان از 
استناره از فعل نار، و نظري شعله عقل اوّل است که مرکب است ازمادّه و صورت، مادّه او اثر فعل اللّه است که آن 

و متعلّق فعل اللّه است، و صورت او که فایض اوّل است از فعل خدا، و مشیّت او که او مظهر  اثر وجودی است
انفعال و قبول نمودن اوست مر ایجاد را، پس فعل نار حرارت و یبوست عرضی شد و حرارت مدرکه در شعله 
از تأثري فعل نار است، و استضائه مرئیّه، اثر این تأثري فعلی گردید و محلّ استضائه دخان، پس حرارت مدرکۀ در 

 منبسط است که اثر فعل اللّه باعث ظهور آن فعل است، نظري و نازل منزله وجود شعله که اثر فعل نار است و
  .است، پس به نظر صحیح گردد؛ فتدبر حتّی تفهم

باشد، و به همني جهت است اند که اظهر موجودات و اجالء آنها جناب جلّ و عال میو بعضی از محقّقني گفته
  .آید او به نظر میضدّهام، و اسهل است بر عقول، و حال که معرفت او اوّل معارف و اسبق آنهاست به اف

باشیم از بیان سبب او، پس طول داده است در کالم در بیان سبب مذکور تا اینکه گفته است سبب پس ناچار می
- بیند مگر خدا وافعال او را، و افعال اثری میامّا کسی که صاحب بصريت باشد پس او نمی. قصور افهام است

 آثار قدرت او، پس وجود حقّیقی ندارند، و وجود از برای واحد حقّیقی است که به اوست وجود افعال باشند از
- بیند در آنها فاعل را، و غافل مینماید به شیئی از افعال، مگر میکلّ، و کسی که حال او این باشد پس نظر نمی

کند در او از این جهت که بلکه نظر میشود از فعل از این حیثّیت که او سماء و ارض و حیوان و شجر است، 
باشد نظر اومجاز به غري او، مثل کسی که نظر نماید در شعر انسانی یا خّط او یا تصنیف او، صنع اوست، و نمی

شاعر و کاتب و مصنّف، و ببیند آثار او را از این حیثیّت که آثار اوست، نه از این حیثیّت که صمغ  و بیند در او
  .باشد نظر او به غريمصنّفست که مرقوم شده است بر کاغذ، پس نمیودوده و زاجی ا

باشد نه از باشند، و کسی که نظر در آنها کند ازین حیثیّت که فعل اللّه میپس همۀ عوالم تصنیف جناب الهی می
د او موحّد باشباشد ناظر مگر فی اللّه، و عارف مگر باللّه، و نه محّب مگر للّه؛ و میحیثیّت جهت دیگر، نمی

حقّیقی که ندیده است مگر الّله را، بلکه نظر نکرده است به نفس خود از این جهت که نفس اوست، بلکه از 
این حیثیت که بندۀ خداست به این شخص، سزاوار است که گفته شود که او فانی در توحید است، و این که او 

است، و » کنّا بنا ففنینا عنّا فبقینا النحن«: استو اشاره به اوست قول کسی که گفته . فانی است از نفس خود
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این معلوم است نزد صاحبان بصريت، و مشکل شده است از جهت ضعف فهمها از درک او، و قاصر بودن 
قدرت علما از ایضاح و افهام او به عبارتی که موصل باشد به افهام یا از جهت اشتغال ایشان با نفس خودشان، 

و این است سبب در قصور . اندمند نیست، پس ساکت گردیده بیان از برای غريی فایدهو اعتقاد ایشان که این
  !افهام از معرفت الهی

کند آنها را به صرب نزد فقد و منضّم شده است به او این که مدرکات کلّها که شاهدند بر جناب الهی ادراک می
گريد به مدرکات و یّه خود، و اُنس میعقل اندک اندک، با این که هّم او مستغرق است به شهوات نفسان

بر سبیل  محسوسات خود، پس ساقط گردیده است وقع و عظم او به سبب طول انس از قلب او، گاه هست که
اختیار از راه معرفت به خالق او، بیند حیوان غریبی یا فعلی از افعال او را که خارق عادت باشد بیفجأت می
بیند نفس واعضاء خود را، و سایر حیوانات مألوفه را که ا این که روز و شب میشود به سبحان الّله، بگویا می

  . شود به عظمت خالق اوباشد، متفطّن نمیهمگی شواهد بر عظمت و قدرت الهی می
و هرگاه فرض شود که کور مادرزادی به حدّ بلوغ برسد با عقل در آن هنگام فجأتاً چشم او بینا شود، و ببیند 

ني و اشجار و نبات و حیوان را دفعتاً واحدةً، گاه هست که از راه تعجّب بمريد و یا دیوانه شود از راه آسمان و زم
شهادت دادن این عجایب بر خالق خود، با وجود انهماک او در شهواتی که مسدود نموده است بر خلق راه 

  .انتهی کالمه» .را معرفت و نورانیّت
اب اقدّس الهی وجود حّقست و بس، از قبیل اعتقاد نمودن مورچه است دو و اینکه وفاقاً للقوم گفتیم که جن

شاخی که دارد از برای جناب اقدّس الهی، و الّا در قرآن وحدیث اطالق وجود بر اونشده است؛ بلی در 
م ه» نور الظلمة فیه، و حیوة الموت فیه، وعلم الجهل فیه، وحقّ الباطل فیه، و لفظ شیءٌ ال کاالشیاء«: حدیث

  .و وجود علی الظاهر واردنشده است. وارد شده است
لیکن ادلّۀ عقلیّه و قطعیّه چون قائم است به این که جناب اقدّس الهی موجود است، و ترکیب از ذات و وجود 

ایم اشیاء موجود را اند، و حال آنکه استقراء و تتّبع که نمودهکه فاسد است، پس اطالق وجود محض به او نموده
  .قسم خارج نیافتیماز سه 
وی مستفاد از خارج باشد، چنانچه مشهود است درماهیات ممکنه، پس در این جا سه چیز . وجود این که: اوّل

باشد، یکی ذات ماهیّت ممکنه، دویّم وجودی که مستفاد است از غري، سیّم آن غري که مُفیض وجود بوده است 
  .موجود بهنظر با ذات وی جایز است بلکه واقع استبدان ماهیت، و شک نیست که انفکاک وجود از چنني 

وجودی که مستفاد است از آن ذات، و معلوم است که انفکاک وجود از چنني موجود به نظر با ذات وی : مدویّ
  .محال باشد، لیکن بنابر تغایر ذات و وجود تصوّر انفکاک ممکن است

 نه به وجودی که مغایر ذات وی است؛ چنانچه آن است که موجود باشد به وجودی که عني ذات اوست،: مسّی
حقّیقت وجود است؛ زیرا که هیچ اشتباهی نیست در آن که حقّیقت وجود در غایت دوری است از عدم وهیچ 
چیز را از عدم این مقدار دوری نیست بدان قیاس که نور را از ظلمت دوری است در غایت، و هیچ چیز را از 

ان که نور به ذات خود نورانی است و محال است که نور مُظلم و تاریک پس همچن. ظلمت این دوری نیست
  .باشد

چنانکه نور به . باشند به قدر قابلیّتحقّیقت وجود نیز بذات خود موجود است، و دیگر اشیاء به او موجود می
کاک ممکن و در این جا بنابر اتّحاد ذات ووجودتصوّر انف. خودش روشن است و دیگر اشیاء به او روشن شود

  .نباشد، وهیچ مرتبه در موجودات باالتر از این تصوّر نتوان کرد
وجود بَحت است و ذات  اند واجب الوجودو این حال واجب الوجود است به مذهب حکما و عرفا که گفته
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باشد، چه بدیهه عقل حاکم است بر این که واجب اوخود وجود است، و این مقدارمتّفق علیه حکما و عرفا می
باشد؛ چنان که هیچ مرتبه در موجودیّت از آن اعلی و اقوی نباشد، که اگر مرتبه لجود در اَعلی مراتب وجود میا

  .از آن باالتر باشد آن مرتبه به واجب الوجودی اوّىل بود
و دانسته شد که مرتبۀ اعلی و اقوی از موجودیّت مرتبۀ سیّم است که وجود عني موجـود باشـد، و لهـذا بـر جنـاب 

کنیم، وگرنه همچنان که گفتیم در آیه و حدیث لفظ وجود از برای او جّل و عال وارد ّق تعاىل وجود خطاب میح
  .نشده است

در ضمن حدیث عرش فقراتی هست که مؤیّد ومناسب مبحث است لهذا نوشته شد، و اصل حـدیث » کافی«در 
ظمته ونوره ابتغی مَن فی السماء و االرض مِـن و بع«: باشد فرموده استمی علیه السّالم از حضرت امريالمؤمنني

جمیع خالئقه الیه الوسیلة باالعمال المختلفة و االدیان المشتبهة فکلّ محمول یحمله اللّه بنوره و عظمته و قدرته 
ممسک  الٰالیستطیع لنفسه ضّراً و ال نفعاً و ال موتاً و الحیوةً و ال نشوراً، فکّل شیء محمول و الّله تبارک و تعاىل

. لهما ان تزوال، و المحیط بهما من شیء و هو حیوة کلّ شیء نور کل شیء، سبحانه و تعاىل عّمایقولون علواً کبرياً
: قال له فاخربنی عن الّله این هو؟ فقال امريالمؤمنني هوهنا و ههنا، و فوق و تحت و محیط بنا و معنا، و هو قولـه

 وَا هُـّلـ اِرَثَـکْ و ال اَکَ ذلِنْنی مِدْال اَ، وَمْهُسُ سادِوَاهُّل اِةٌسَمْ ال خَ وَمْهُعُ رابِوَهُا ّلةٌ اِالثَی ثَوَجْ نَنْ مِونُکُما یَ
  .اللّه یعلم  الحدیث».واما کانُنَیْ اَمْهُعَمَ

شاید مراد از نور و عظمت فعل اللّـه کـه وجـود انبـساطی اسـت مـراد باشـد، چـه قیـام همـه اشـیاء بـه واسـطه یـا 
 باید منتهی به قائم بالّذاتی باشد تا تسلسل الزم نیاید، و جمیع ممکنات قائم بالذات نیستند، پس بالواسطه البته

  .همه باید به فعل الهی قائم باشند
دارد که احاطۀ او مغایر است مراحاطۀ جسم و جسمانیّات، و همچنني معیّت او خارجـست و ضعیف معروض می

ه احاطۀ او به صنع و قدرت و تقدیر است، ومعیّت او به علـم و حفـظ و باشد، بلکاز معیّتی که میانه ممکنات می
  .رُیْصِ بَونَلُمَعْا تَمَ بِاللّه ، وَمْتُنْما کُنَیْ اَمْکُعَ مَوَهُوَ: تدبري است؛ چنانچه فرموده است

سـؤال » ایـن هـو«چه سؤاىل از شـیء بـه » أین هُو«و اشاره فرموده است به این که صحیح نیست سؤال از او با 
است از مکان شیء به اعتبار حصول او در آن مکان، و اختصاص او بـه او، و ایـن در حـّق جنـاب اقـدّس الهـی 

باشد نه به اعتبار حصول در آن امکنه و افتقار به آنها، بلکه به اعتبار علـم و محالست؛ چه او در جمیع امکنه می
ن که بوده باشد در آن واحـد در جمیـع امکنـه؛ و جنـاب احاطه و قیّومیّت، با این که حال در مکان جایز نیست ای

  .باشداقدّس الهی در جمیع امکنه می
انّـه سـئل عـن وجـه الـرب «: روایت نموده اسـت کـه علیه السّالم صدوق از حضرت امريالمؤمنني» توحید«و در 

. جـه مـن جمیـع حـدودهاهـی و: این وجه النار؟ قال السّائل: تعاىل، فدعا بنار و حطب، أضرمه فلّما اشتعلت قال
 مَّثَوا فَـلُّـوَما تَنَیْأَ فَبِرِغْمَ الْ وَقِرِشْمَ الْللّهوَقال هذه النار مدبرة مصنوعة، و التعرف وجهها، و خالقها الیشبهها، 

  .»ةٌیَنا خافِبِّی رَلَعَ یفَخْ، الیَاللّه هُجْوَ
  :بیان

  .وده حطب را به نار، گویا ثانی انسب استیعنی افروخته نموده نار را به حطب، یا افروخته نم» فاضرمه«
صـیغه » التعـرف«به صیغه اسم مفعول است، یعنی خلق نمـود مـدبّر کـلّ از جهـت تـدبري عـالم نـار را » مدبّره«

  .مخاطب است
شود وجه او، به ایـن کـه خـالق او مـشابه نیـست اورا، و نـه یعنی نار مخلوقه شناخته نمی: »خالقها ال یشبهها«و 

  .یاء را، پس چگونه ممکن است شناخته شود وجه اوشیئی از اش
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وللّـه «: شود به او و او وجه اللّه به قـولشپس شروع فرمود در بیان این که هروجهی ومقصدی که توجّه کرده می
یا این . یعنی همۀ نواحی ارض از برای اوست، پس اختصاص ندارد به مکانی دون مکانی: »المشرق و المغرب
و ایـن  رُمْاَالْـ وَقُلْـخَ الْهُلَـفَ: باشد از برای خدامشرق انوار عقلیّه و مغرب مواد جـسمانیه که میکه مراد این باشد

  .معنی اعّم و اتمّ است
باشد خواسته بوده است امتحان نماید عقیدۀ اهـل اسـالم را، لهـذا جـوابی در » جاثلیق نصاری«و گویا سائل که 

پس ذکر نمود حضرت اوّالً مثاىل در محسوسات از بیان امر خارج کمال تحقّیق از مصدر والیت صادر گردیده، 
از حس و عقل؛ زیرا که ممکن نیست معرفت اقراریه مگر به مثل این، و او نار است که جمیـع حـدود او وجـه او 

شود این که چون خدای متعال نیست از بـرای او حـدّی و نهـایتی، پـس نیـست از است و از این جهت ظاهر می
  . وجه محدودی و محسوسی و وجه نار حدود ظاهرۀ اوست و جناب الهی منّزه است از اینبرای او 

از رتبۀ ربوبیّت واقع شد و ظهور ربوبیّت به ظهـور اسـماء و  و چون که سائل سؤال نموده بود از وجه رّب و سؤال
نبـسط اسـت بـر هیاکـل صفات است ذکر فرموده حضرت آیۀ قولیّه را که مشتمل است بر این که نور او سبحانه م

باشـد، پـس  یعنی هرچه را که تصور بکنی آنجا نور وجه کریم مـیاللّه هُجْ وَمَّثَوا فَلُّوَما تُنَیْاَفَعلویّات و سفلیّات 
  .خاىل نیست از او مکانی با این که نیست در مکانی

 مقدارّیۀ او به هر شیء بقـولش نمایند بعضی از جهّال از این آیۀ شریفه از احاطۀپس دفع نمود آنچه را توهّم می
یعنی این استیال و احاطه استیالی علیّت و احاطۀ علمی اسـت، از جهـت بـودن » فَی عَلَی رَبِّنا خافِیَةٌألیَخْ«: که

  .احاطه به نحوی که مستهلکند کّل نزد او
علیـه  م ابـی جعفـربه اسناد خود از ابـی المغـرّا رفـع نمـوده اسـت او را از امـا» کافی«و روایت نموده است در 

» .قال انَّ الّله خلو من خلقه و خلقه خلو عنه، و کّل ما وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خـال اللّـه: قال« السّالم
اِّن اللّه خلو : یقول علیه السّالم سمعت ابا عبدالّله«: و ایضاً روایت نموده است به اسنادش از زرارة بن اعني قال

و ایـضاً » .و کلّ ماوقع علیه اسم شیء ما خال اللّه فهـو مخلـوق و الّلـه خـالق کـل شـیءمن خلقه و خلقه خلومنه، 
قال ان الّلـه خلـو مـن خلقـه، و خلقـه خلـو  «:علیه السّالم روایت نموده است به اسنادش از خیثمه عن ابی جعفر

ین احادیث به همني سه نهج و ا» .منه، و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خال اللّه فهو مخلوق، و الّله خالق کل شیء
  .مذکور است رحمة اللّه صدوق» توحید«در 
  :بیان

های طوایـف کثـريه را نماید رأیباشد از او، این احادیث باطل مییعنی خاىل می» خلوا من کذا«: شودگفته می
  .از ناس
ه او بـاری تعـاىل باشـند کـاند این که ممکنات عوارض وجود حقّیقـی مـینموده قول اشخاصی را که گمان: یکی
  .باشدمی
  .قول اشخاصی را که قایلند به اینکه صور معقوله قائمند به او تعاىل: دویّم
شود به طبایع امـوری کـه موجودنـد در اند این که خدای تعاىل موصوف میقول اشخاصی را که گمان کرده: سیّم
  .خلق
باشـد در اعلـی مراتـب شـدّت ئی حقّیقـی مـیاند که وجود حقّیقی که جزرأی اشخاصی را که گمان کرده: چهارم
  .باشد، و مشتمل است بر جمیع مراتب ما تحت خود از موجودات ممکنهمی
اند، و قول به این کـه خـدای سـبحانه قول اشخاصی را که اعتقاد به سنخیّت واجب تعاىل با ممکن نموده: پنجم

  .و غري اینها از آراء باطله. مثل بذر است از برای موجودات
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باشند، مثل قول به این کند آراء عادلني از طریقۀ حقّه را که جماعتی چند می امّا خُلّو خلق از او تعاىل باطل میو
کنـد و باطل می. شود با ایشان، همچنني قول نصاری و یهود راکند در هیاکل اوّلیا یا مّتحد میکه خدا حلول می

 منبسط شده است بر هیاکـل ممکنـات، و اینکـه ممکـن حـقّ مذهب قائلني به این که وجود حقّیقی که مبدأ است
و امّـا هـر دو حکـم . باشـندمقیّد است، و این که وجود کلّی طبیعی یا نازل منزلۀ اوست، و ممکنات افـراد او مـی

اند ممکن است جمع نماید خالق و مخلوق امر واحد یا حکـم واحـد را، کنند قول اشخاصی را که گفتهباطل می
، ای سواء کان من االمور العامّة یا غري آنها، پس او »کّل ما وقع علیه اسم شیء«: هت است که فرمودو از این ج

  .مخلوق است، سوی الّله تعاىل
پس قوىل که مشهور از حکماست که وجود بدیهی التصور که عبارت از هستی مطلق باشد از عرضیّاتست نـسبت 

و واجب کـه بایـد خـاىل از  اللّه وهر ماسوا سوای مخلوقست،به واجب و ممکنات هم باطل شد، چرا که ماسوی 
 وَ مخلوق باشد، پس باید او در واجب نباشد، چه او شیء است به خالف اشیاء، و نیست داخل در احکام اشیاء

و شیخ صـدوق در » کافی« در حکمی از احکام نه در بعضی، و نه در تمام؛ چنانچه کلینی در یءٌ شَهِلِثْمِ کَسَیْلَ
انّـه قـال «: اند به اسناد خودش از هشام بن الحکم عن ابـی عبداللّـه علیـه الـّسالمروایت نموده» توحید«اب کت

  .»لزندیق سَأله ماهو، قال شیء بخالف االشیاء، ارجع بقوىل شیء اىل اثبات معنی، و انّه شیء بحقّیقة الشیء
 و طریقۀ حقّه طریق وسط است، چنانچه حّق و مجمالً باید دانست که در همۀ امور افراط و تفریط خوب نیست،

 و اگر در آنچه گفتیم تفکـر نماییـد در هـر بـاب حـقّ بـر شـما طاًسَ وَةًمَّ اُمْناکُلْعَ جَکَذلِ کَوَتعاىل فرموده است 
اردنا نقله من انتهی کالمه ما .  و الحمدللّه اوّالً و آخراً،قیمٍتَسْ مُراطٍىل صِ اِشاءُ یَنْدی مَهْ یَاللّه وَشود ظاهر می
  .کلماته
  .زندیق کسی است که مُنکر صانع عالم باشد: بیان
به صیغۀ امر است، یعنی رجوع نما از جمیع توهّمات ناسوتیّه از اطالق شیء بر خدا بـه دو امـر، » ارجع«: وقوله
عـّزو جـّل آن دو امر غرض است در این اطالق؛ یکی اثبات کردن مقصودی است از برای کّل که محتاجٌ الیه  که

ارجع «: بقوله علیه السّالم است، و اوست مقصد جمیع متحرّکات وغایت غایات؛ و به این وجه اشاره نمود امام
گردد به او شیء، کند این که او شیئی است به معنی آنکه شیء میمعنی دویّم افاده می» .بقوىل شیء اىل اثبات

چـه حقّیقـت فعلیّـت اسـت از » . انه شیء بحقّیقة الشیءو«: پس او محقّقِ شیء است، و این است مفاد قول او
  .حّق

نقـل » قـاموس«اذا ثبتـه، الزم و متعـدّدی هـر دو اسـتعمال شـده اسـت، چنانچـه از صـاحب » .اذا ثبت و حقّه«
  .اندنموده

عطف است بر اثبات، یعنی رجوع نما از قول من شیء به اینکه شیئی است به حقّیقت » و انّه شیء«: و قول او
است به این معنی که اوسـت مُـشیّء شـیء و محقّـق حقّـایق، پـس او » الحقّیقة الشیئیّة«یء، و در بعضی نسخ ش

گفتـه اسـت اورا  ترین قوىل کـهو به تحقّیق که وارد شده است راست. شیئی است بالحقّیقة، ونیست شیئی غري او
  .»اال کلّ شیء ما خال اللّه باطل«: است که گفته است» لبید«عرب قول 

  .به توفیق الهی و فضل و عنایت غري متناهیه او آنچه در نظر بود که نوشته شود انجام رسيّد
نمایم که ضعیف مدت بیست سال عمـر خـود را در تحـصیل علـوم عقلیّـه و نقلیّـه صـرف حال مجمالً عرض می

ضـعیف گردیـد، نمودم، و مایحتاج هـر علمـی ازمتـون و شـروح و حواشـی بـه فـضل و کـرم الهـی مهیّـا از جهـت 
بتمامـه تحـصیل نـشد، لـیکن اکثـر » بحـار األنـوار«خصوص از کُتُب تفاسري و احادیث، اگرچه کتـاب مـستطاب 

و دو شـرح عربـی و » وسائل الـشیعه«و » وافی«مجلّدات مهمّۀ او تملیکاً و عاریةً همرسيّد، و کتب اربعه و کتاب 
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 محقّـق او هـم نـسخ بـسیار، و از شـرح موالنـا خلیـل فارسی موالنا محقّق مجلسی و از کتب عربی و فارسی ولـد
و  رحمهم اللّه و شرح عالم رّبانی موالنا محمّد صالح مازندرانی، و کتب دیگر از کتب صدوق» کافی«قزوینی بر 

  .غريهم تحصیل شد
اثبـات ومقصود از تحصیل علوم حکمیّه تحصیل عقائد حقّه بود، و بعد از تأمّل دقیق ظاهر شد که دلیل عقلی بر 

یهودّیه به او » ابن کمونۀ«عقاید که خاىل از خدشه و منع و نقض باشد بسیار کمست، حّتی دلیل مشهور توحید که 
شبهه نموده است، لهذا مبنای ضعیف بر این شد که تطبیق عقایـد خـود را بـه کـالم مـستطاب اهـل العـصمة مثـل 

نمـایم، و غـري مطـابق را  رحهـم اللّـه  صدوق»توحید«و » کافی«و کتاب حجت و توحید » نهج البالغة«کتاب 
  .نسیاً منسّیاً انگارم

در این کتـب بـوده، و  امام اکثر مطالعه و مباحثهو درین مدت که سی و دو سالست به موطن خود مراجعت نموده
حال هم شغلی سوای این شغل شریف مشغله ندارم، چـه بحمـد اللّـه و فـضله و کرمـه امـر معـاش ضـعیف نظمـی 

و امور متعّلقه به اهل علم از .  دارد که احتیاج درمضبوط نمودن او به توجّه التفات ضعیف نبود و نیستداشت و
قبیل امامت یا مرافعه و کاغذ نویسی را از بدو امر متحمّل نـشدم، و بـه اختیـار تکلیـف خـود را زیـاده ننمـودم، و 

ام که نیستم که عارف به حقّ ائمّۀ اطهار گردیدهام که به آنوسیله مدّعی این که صاحب بصريت و قلب نورانی شده
» کـافی«صاحب مرتبة عني الیقني الاقّل در معرفت شده باشم، لیکن بعد ازتأمل و مطالعه نمودن کتـاب حجّـت 

مراراً، و زیارت جامعۀ کبريه را علی الدوام ورد خود ساختنت، و تأمّل در فقرات کامله او نمودن و همچنني فقرات 
ات مثل زیارت ششم و زیارت مولود و غري اینها به عون و عنایت الهی عارف به جاللت مرتبۀ ایشان از سایر زیار

حیثیّت علم کامل گردیدم، و امیدوارم که به عون و عنایت الهـی علـم بـه عـني، و عـني بـه حـقّ مبـدّل گـردد، و بـا 
  .محشور گردم صلوات اللّه علیهم اجمعني مُخلصني واقعی ائمۀ اطهار

شـود کـه کـسی  وجود این مراتب ترجیح مرجوح بر راجـح و مفـضول بـر فاضـل دادن کـه از عاقـل صـادر نمـیبا
 و خود رامقلّد جمعی نماید که بعضی از آن جماعت که مُعـارض بـا ائمّـۀ اطهـار اِعراض از شریعت مقدّسه نماید

-و بعضی دیگـر مجهـول الحـال مـی. انددهاند، یقیناً مطرود و ملعون بلکه فی الحقّیقه کافر بوبوده علیهم السّالم
انـد، و تـابع در باشند، و بعضی دیگر که حال آنها مشخّص هرگاه شده باشد کـه از فرقـه ناجیـۀ اثنـی عـشریّه بـوده

انـد و بـه مقامـات عالیـه نمـودهاند و به اقلّ قلیل از جاه و مال دنیا قناعت میو اعمال ائمّۀ اطهار را بوده عقاید
اند، اگر حقّیقت داشته است در ایشان به جهت شدّت اخالص به ائمـۀ اطهـار و توسّـل تـاّم تمـام بـه فایز گردیده

  .اند، و االّ آنها هم مثل سایر ناس خواهند بودایشان داشنت همرسانیده
ه تقیّتـاً انـد کـاند، و اگـر شـیعه بـودهاند جزماً و قطعاً از آن بزرگواران اخذ نمودهو اگر آن فرقه کلمات حقّه داشته

اند که از جهت خودنمایی و عوام و اگر از عامّه بوده. انداند و به ایشان منسوب نساختهاسم ایشان را ذکر ننموده
کند کـه اگـر و هیچ ذی شعوری این عمل را نمی. انداند کالم آنها را به اسم خود ظاهر ساختهفریبی سرقت نموده

و رسول اعراض کند، و تقلید و متابعت این گونه اشخاص را نمایـد کسی واجب االطاعۀ او باشد از جانب خدا 
  .که حال ایشان را مجمالً دانستی

باری ضعیف با این سعی و کوشش و تحقّق اسباب تحصیل علوم حقّه از هر جهت از اوّل جوانی ونبودن در این 
متصوّف و بی دین باشم جمعـی از فکر و خیال که از ممرّ علم منتفع بشوم و اساس و مال دنیوی همرسانم هرگاه 

اند، و یا ایـن کـه نداشـتند، یـا بـر تقـدیر جهله، بلکه از ارباب علم که مطلق در فکر مطالعه نمودن این کُتب نبوده
اند، یا به جهت ضروریّات معاش متوجّه به امـوری کـه از آنهـا امـر داشنت قدرت بر فهم و جمع بني االخبار نبوده

  !دانم آنها چه باشنداند، نمیاند، و با کلّ ناس محشور و معاشر بوده بودهمعاش ایشان منتظم شود
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حمل بر صحّت نماید، دیگر تهمت  باشد باید افعال قبیحه مسلمني را صلوات اللّه علیهم اگر کسی تابع ائّمۀ هدی
داد و فرمـودۀ ایـشان و عالینتاً خالف قرار! و افرتا نمودن بر کسی که بر فطرت اسالم بوده باشد چه صورت دارد

که  علیه السّالم مذکور است روایتی از حضرت امام رضا» کافی«با این که در ! را به عمل آوردن چه معنی دارد
هرکس قراءت نماید سورۀ توحید را و ایمان و اعتقـاد داشـته باشـد بـه او، پـس او شـناخته اسـت «:فرموده است
نماینـد، بعـد از به آن نحو که مردم قـراءت مـی: نماید؟ فرمودندراوی عرض کرد که به چه نحو قراءت . توحید را

  .صدوق سه مرتبه است» توحید«دو مرتبه است، ودر » کافی«در . »کذلک اللّه ربی«اتمام بگوید 
گویـا همچـو تـصوّر !! نمایند چه چیـز اسـتدانم مظنّۀ این مردم که ضعیف را تکفري میبا وجود این حدیث نمی

ام، و همـني خوانم، یا ایمان به معنای او ندارم که کافر در توحید گردیدهرا مطلق نمی» توحید«ۀ اند که سورنموده
  .باشد باتغیّر سهلیهم می» عیون اخبار الرضا«حدیث در 
شاید مراد ازو امام  علیه السّالم اند فتح بن یزید از ابی الحسنهر دو روایت نموده» عیون«و » کافی«و ایضاًدر 

هم محتمل است، که سؤال نموده است از خـدمت حـضرت  علیه السّالم باشد، و امام علی نقی  السّالمعلیه رضا
اقرار به خدا، و به این که معبودی سوای اونیست، و شبیهی و نظريی ندارد «: از ادنی معرفت، پس فرموده است

روجود خود بر غري، و عالم اسـت و قدیم است، و متغیّر از حاىل به حاىل نیست، و موجودیست که مفتقر نیست د
  .»به ذات خود وبه اشیاء، و نیست مثل او شیئی

ام باشم، یا این که شریکی و مثلی از جهت او قـرار دادهگویا ضعیف به تصوّر آنها وجود اقدّس الهی را منکر می
ی و اغـراض ایمـان را بـر صـراط مـستقیم ثابـت وراسـخ بـدارد، واز خطـوات نفـسان جناب اقدّس الهی همۀ اهل

  .بحرمة محمّد و آله الطّاهرین، صلوات اللّه و سالم علیهم اجمعني. شیطانی در ظّل ظلیل خود محفوظ بدارد
شود که اکثـری از رُوات و صدوق نماید مشخّص او می» توحید«و » کافی«و اگر کسی تتبّع در احادیث توحید 

انـد، بعـضی مجـسّمه، و بعـضی بـر عقایـد فاسـده بـودهاصحاب ائمّۀ اطهار سابق بر آن که به خدمت ائّمه برسـند 
مصوّره، و بعضی به رؤیت بصری، و بعضی مجبّره، و بعضی مفوّضه، و بعضی به بودن جزئی ازخالق در مخلـوق 

از آن مذاهب فاسده منحرف و مایـل  علیه السّالم اند؛ و به برکت حضور خدمت با سعادت اماممعتقد و مقر بوده
امر فرموده باشـد ایـشان را  علیه السّالم ودر هیچیک مذکور نیست که جناب امام. اندحّق شدهو معتقد به مذهب 

که از حدیث معلـوم » عبداللّه ویصانی«اند، حتّی عقیدۀ فاسده به عمل آورده به اعاده نمودن عباداتی که در ایّام
علیـه  ز درک خـدمت امـام جعفـر صـادقشود که اوّل امر معتقد جناب اقدّس الهی یا توحید او نبـوده و بعـد امی

به برکت استدالل حضرت اقرار به توحید و نبوّت ووالیت نموده، حضرت اوّل امر بـه اعـاده عبـادات بـه  السّالم
  .عمل آوردۀ او ننمود

گفته است » هارون بن مسلم سعدان«در ضمن احوال » من الیحضره الفقیه«و محقّق مجلسی در شرح فهرست 
که تکفـري » انّه جسم الکاالجسام«:  که هرگاه عوامی که نفهمیده است معنی جسم را و بگویدکه ظاهر این است

شود، به سبب این که واجب نیست بر ایشان سوای این، زیرا که تکلیف نمودن ایشان به این که بفهمنـد کرده نمی
نماینـد کـه از توهّم می ای ایشانو به هر وجهی که ذکر کرده شود از بر. معنی مجرّد را، تکلیف است به ما الیطاق

باشد، بلکه ممکن نیست از برای خواص علما که تصوّر ننمایند او را؛ زیـرا برای اومقداری هست و در جهتی می
که مقدور ایشان غري این نیست، غایت امر این است که ممکن است ایشان را که جزم نمایند به وجود مجرّدی که 

کنـد شـیء را از بـرای ایـشان، و آن غـري جنـاب هت نباشد، لکن واهمـه تـصور مـیمکانی و زمانی و در حیّز و ج
 جنـاب پیغمـرب» !بر شما باد بدین عجایز یا اعرابی«: اقدّس الهی است، و از این جهت است که وارد شده است

اجب لذاتـه، و امّـا نمودند ایشان را به دقایق افکار حکما در اثبات وو ائمّۀ اطهار قناعت می صلّی اللّه علیه و آله
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  .نمودند به اینبه نظر به علما قناعت نمی
کلّ ما میّز تموه باوهامکم «: فرمودندمی علیه السّالم و بود سيّد عارفني و موّحدین امري المؤمنني و ائمّۀ معصومني

زه عـن ذلـک فتنـد از جنـاب گو بودنـد مـی» .فی ادقّ معانیکم فهو مخلوق مثلکم، مردود الیکم، و الّله تعاىل مُنـّ
 چـه هـر فـردی از افـراد ممکنـات مْهُیحَبِسْ تَـونَهُـقَفْ ال تَنْکِـ لَ وَهِدِمْـحَ بِحُبِّسَا یُّلءٍ اِیْ شَنْ مِنْ اِوَاقدّس الهی 

باشند مثل ممکنات؛ زیرا قایلند به لسان حال یا مقال این که ناچار است مر او را از مُوجد واجب به ذاتی که نمی
د واجب مثل ممکنات در جسمیّت یا بودنش در جهت یادر مکان یادر زمان هـر آینـه خواهـد بـود هرگاه بوده باش

  .محتاج هر ممکن، و این باطل است
اند مرا اکثـر خالیـق؛ زیـرا کـه تـوهم عبادت نکرده«: فرمایدو دیدم در بعضی از اخبار این که تبارک و تعاىل می

و کـشف شـد  و ظـاهر» .نمایند او را، و حال آنکه او غري منـستیاند در حال عبادت خدای را، و عبادت منموده
ریاضت، و اراده نمودم که ببیـنم ایـن را در کـالم معـصوم تـا وقتـی کـه دیـدم و بـسیار  این امر از برای من در ایّام

 ام ایـن را، و ذکـر نمـوده اسـتمسرور شدم لکن حال باقی نمانده است در حافظۀ من این که در کدام کتب دیـده
ای، این که تکلیف عواّم به این، تکلیف است بما الیطـاق؛ بلکـه کـافی اسـت مـر در رساله» نصري الدین«این را 

باشد که نیست مثل مخلوقات، هـر چنـد کـه تـوهّم نماینـد او را ایشان را این که بدانند که از برای ایشان خدایی می
و چـه ! د از ادراک کنه افعال او، چـه جـای صـفات اوبلکه عرفا عاجزن. جسم نورانی، چنانچه ذکر نمودیم او را

  :و چه خوب گفته حکیم غزنوی! جای ذات او
  پــاک از آنهــا کــه غــافالن گفتنــد

 

ـــــد  ـــــاقالن گفتن ـــــه ع ـــــاکرت ز آنک  پ
  

بلکه هرگاه بگوییم که این کفر است باقی نخواهـد مانـد مگـر معـصوم علیـه الـّسالم؛ زیـرا کـه اکثـر علمـا بعـد از 
شود از برای آنها این معرفت، پس اگر بوده باشد در ساعتی یا آنی به این  تحصیل حاصل میریاضات شدیده در

گویند که ما بودیم به اعتقـاد صـحیح لکن اکثر علما می. دهد به او رجوعاعتقاد خواهد بود کافر مرتّد، ونفع نمی
داننـد کـه در ایـن دعـوی کاذبنـد، بلکـه یدر اوّل بلوغ، تا این که مردم تکفري ننمایند آنها را، و حال آن که خود مـ
شود از برای آنها معرفت خاصّی کـه معلـوم هرگاه بوده باشند در تحصیل نزد ربانیّني از علما هر روزی حاصل می

و خوب گفـت مـردی از عـوامّ در . نمایند، و باطل بودن آنچه اعتقاد به او کرده بودندشود، یا اعتقاد میایشان می
همچنـني . نماینـد بـه ایـن کـه بگوینـد بـودمنمـی م از برای او که مذهب علما این است، و جرأتگفتزمانی که می

  !اندباشم نه فطری؛ زیرا که آباء ما به این نحو بودهاگر این کفر باشد پس مرتّد ملّی می: گفت
تـضی و شـیخ او شـیخ بود میانـۀ سـيّد مر«: این که رحمة اللّه و ذکر کرده است سيّد برگزیدۀ بزرگوار ابن طاووس

  ».مخالفت در یکصد مسأله یا دویست مسأله که همگی مسائل در اصول دین بودند رحمهم اللّه مفید
- صدوق این که اکثر اصحاب عدول و ثقات بودند سؤال می» توحید« و» کافی«و نظر نما در اخبار توحید در 

و وارد نـشده اسـت در . شدند به حقّه میجناب اقدّس الهی جسمی است یا نه؟ پس جواب داد: نمودند این که
اینکه تو کافری، و نجس ومرتّدی؛ زیرا که تو بودی شّک کننده و کافر،  علیهم السّالم خربی این که گفته باشند ائّمه

فرمودند ایشان را به اعادۀ عباداتی که واقـع سـاخته بودنـد فرمودند از برای ایشان حقّ را، و امر نمیبلکه ذکر می
  .انتهی ترجمة کالمه اعلی اللّه مقامه. ىل که به آن اعتقادات فاسده بودنددر حا

فرمودنـد، حـقّ اسـت؛ دارد این که فرموده است که در علما قناعت به معرفـت اجمـاىل نمـیضعیف معروض می
فمن زعـم إنـه «: صدوق مذکور است فرموده است» توحید«و » کافی«که در » عبداالعلی«چنانچه در روایت 

ن بما الیعرف فهو ضاّل عن المعفرة، الیدرک مخلوق شیئاً االّ باللّه، و التـدرک معرفـة اللّـه االّ بالّلـه، و الّلـه یؤم
گوینـد نهایـت اعتقـاد کند قول اشخاصـی را کـه مـیو این فقرۀ شریفه باطل می. »خلو من خلقه و خلقه خلوً منه
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ضـالّ اسـت   علیه السّالم فرمـود کـه صـاحب ایـن عقیـدهای است که نزد او فدکه بود، و حال آن کهعقیدۀ عجوزه
ازمعرفت، پس نرسيّده است صاحب او به ادنی مرتبۀ عرفان، و این مرتبه الیق است بـه اشخاصـی کـه در ضـعف 
عقل و فطانت شبیه نسوان باشند، و مراد علمی و عارف الهی واجب است به او که کمال سعی و کـوش نمایـد تـا 

  .و معرفت کاملۀ الهیّه فایز بشوداین که به مقام قرب 
که از اجلّۀ اصـحاب » زرارة بن اعني«اند حقّ است حتّی مثل و این که فرموده است در عقاید غري صحیحه بوده

: قلت. نعم، کان وال شیء: أکان اللّه وال شیئاً قبله؟ قال«: همام امام محمّد باقر است از خدمت امام سؤال نموده
  .»احلتَ یازرارة وسألت عن المکان اذالمکان: فقال.  کان متکئاً فاستوی جالساً:فاین کان یکون؟ قال

که از اصحاب امام محّمد تقی و امام علی النقی بود، و مقدّم بود نزد ایشان و فقیـه » یعقوب بن اسحقّ«و مثل 
کیـف «: ل نمـودبه کتابت سـؤا علیه السّالم از حضرت امام حسن عسکری. و صدوق بود و مطعون نبود به شیئی

یا ابا یوسف جّل سـيّدی ومـوالی و المـنعم علـیّ و علـی آبـائی أن  علیه السّالم یعبد العبد ربه و هو الیراه؟ فوقّع
  .»یری باالبصار

و » صـاحب الطـاق«و » هـشام بـن سـالم«و » هـشام بـن الحکـم«و » یـونس بـن عبـدالرّحمن«و غري اینهامثل 
  .اندبر عقائد فاسده بوده علیهم السّالم  معصومکه اینها سابق بر ادراک خدمت» میثمی«

: کـه علیه الـسّالم روایت نموده است از حضرت کاظم» توحید«و مؤیّد مطلب سابق روایتی است که صدوق در 
بعضی محقّقـني . »ندعوا فالیستجاب لنا، قال النّکم تدعون من التعرفونه: _علیه السّالم قال قوم للصادق: قال«

آنها معلوم شد، حتّی بعضی از علما هم به  و حال. وجه این حدیث آنست که اکثر مخلوقات عوامنداند بیان گفته
  !آن نحوند، بل اعالتر
نمایند که مغایر عالم جسمانیست، و مـدبّر ومتـصرّف باشند که اثبات صانع عالم را به دلیل میاز آنها متکلّمني می

باشد که به امر الهی مشغول در تدبري و تّصرف در عـالم س عالیه میدر اوست، این مرتبه الیق ارواح قدسیّه و نفو
  .باشنداجسام می

انـد ایـشان در معرفـت دانند، و هرچه محکم نمودهباشند که آنها خود را عظماء خلق میو فرقۀ دیگر متفلسفه می
انـد، آن معرفـت را جناب الهی و معرفت صفات او اهل حکمت حقّه که اقتباس از مشکات والیت علویّـه نمـوده

دانند که مظاهر اسماء تابعـۀ مرتبـۀ الوهیّـت اسـت فـضالً عـني االلوهیـة و عـن مرتبـة الیق و سزاوار انوار عالیه می
  .االحدیة الذاتیّة

  .باشند که آنها هم بعضی به حلول و اتّحاد و به تجزیه و به سنخّیت قایلندو فرقۀ دیگر متصوّفه می
 علیهم السّالم  مِن کّل قلیل که اقتباس مطالب و حقّایق خود را از مشکات ائمّۀ اطهاربلی اشخاصی قلیل بل اَقّل

  .اندنموده باشند، و قدم برقدم آنها ظاهراً و باطناً گذاشته باشند به معرفت الهی فایز شده
-را نقـل مـیو در اوّل رساله گویا وعده نمودم که طریقۀ ریاضت محقّق مجلسی را نقـل نمـایم، لهـذا ترجمـۀ آن 

آنچـه یـافتم مـن در ازمنـۀ «: بـه ایـن عبـارت» من الیحضره الفقیه«نمایم، فرموده است در جلد آخر شرح عربی 
ریاضات این که مشغول بـودم بـه مطالعـۀ تفاسـري تـا ایـن کـه دیـدم در شـبی میانـۀ خـواب و بیـداری جنـاب سـيّد 

-نمودم ظاهر میالق او هر چه قدر زیاده تدبّر میالمرسلني را، پس گفتم در نفس خود تدبّر نما در کماالت و اخ
  !!ای که پُر کرد میانۀ زمني و آسمان رااز برای من عظمت و انوار او به مرتبه شد

باشد، پس سزاوار است این که تـدبّر در او نمـایم، پس بیدار شدم و مُلَهم شدم به اینکه قرآن، خلق سيّد انبیاء می
شد حقّایق، تا این که وارد شد بر مـن از علـوم نمود که زیاده میمن در آیۀ واحده میشدند تدبّر و هرچه زیاده می

شـد، مثـل ایـن، و ممکـن کردم هر چه در او بـود ظـاهر مـیالیتناهی دفعةً واحدةً، پس در هر آیه که بودم تدبّر می
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  .نیست تصدیق به این معنی پیش از وقوع؛ زیرا که او ممتنع عادی است
 از ذکر نمودن او ارشاد اخوان فی اللّه و قانون ریاضت صمت سکوت از غري ضروریّات، بلکـه و لکن غرض من

از غري ذکر اللّه و ترک نمودن مستلذّات از مَطاعم و مَشارب و مَالبس و مَناکح و منـازل و امثـال اینهـا، و کنـارگی 
یـا حـیّ «اند قوم به ذکر اقبه، و تجربه نمودهنمودن از غري اوّلیاءالّله، و ترک نمودن خواب بسیار و دوام ذکر با مر

بود، با اخراج غري تعاىل از قلـب » یا اللّه«ام نیز، لکن اکثر ذکر من و تجربه نموده» .یا قیّوم یا من ال اله االّ انت
ه به توجّه به جناب اقدّس الهی تعاىل، و عمده او ذکر با مراقبه است و بواقی دیگر مثل ذکر نیست، و مداومت بـ

گردد، سبب از برای این که بگشاید خدا بر قلب او انوار حکمت و معرفـت و محبّـت را، این نحو یک اربعني می
  .نماید به مقام فناء فی اللّه و بقاء بالّله چنانچه مقدّم شد اخبار متواتره درین مطلبپس از آن ترقّی می

 معارضۀ نفس و شیاطني ظاهره و باطنه در او شد؛ باشدو چون که این طریق نزدیکرتین طُرقست به قُرب خدا، می
نماینـد، چـه غالـب در همگی مردم به طلب نمودن علوم شـیاطني بـه او و معارضـه نمـی زیرا هرگاه مشغول بشوند

امّا هرگاه بـوده باشـد ! کنند آنها را شیاطنيطلب کردن علوم حبّ مال و جاه و عزّتست نزد خالیق، پس امداد می
شود معارضات، پس مادام که حاصل نشده اسـت م رضای جناب اقدّس الهی تعاىل حاصل میغرض از طلب عل

  .سزاوار است این که تدبّر نماید که در مهلت دادن شیاطني غرضی هست
و من در مدّت چهل سال است که مشغولم به هدایت مردم، و اتفاق نیفتاده است که دیـده باشـم احـدی بـه ایـن 

ه باشد، نیست این مگر از جهـت عـزّت و نفاسـت او در هـدایات عامّـه و نـشر علـوم طریق سلوک و عبادت نمود
 ریاضـات بـه خـدمت جنـاب پیغمـرب ام و زیاده از صد هزار نفس را، و اتّفاق افتاد که در ایّـامدینّیه، هدایت نموده
آن چیزیـست : ، فرمودندرسيّدم و سؤال نمودم از او اقرب طُرق به سوی قرب خدای سبحانه  صلّی اللّه علیه و آله

  .دانیکه تو می
سازد و اموال و اوقات خـود را در دانم کیمیا را، مصروف میو انسان به مجرّد قول دروغگویی که بگوید من می

سـاخت هـر چنـد کـه مقتـول داند که اگر راستگوی بود احتیاج به اظهار نداشت، بلکه ظـاهر نمـیاو، به این که می
  .نماید اموال خود را به احتمال صدق او با وجود این صرف میشد به اشّد عذاب، ومی

گویم او عني آیات خدا و اخبار سيّد مرسلني و ائمۀ مُهتدین هادین است، و تصدیق نموده است او و آنچه من می
پـس بـاکی نیـست ایـن کـه مـصروف . خود در نمـط تاسـع او» اشارات«را حکمای ظاهری مثل ابوعلی سینا در 

به این، لکن بـا تـضرّع  باشی در جمیع عمر خودت خود را چهل روز در عبادات، با یان که مکلّف میسازی اوقا
و ابتهال باشد به جناب او در حصول این مطلب، نه به قصد امتحان، بلکه به قصد عبادت نمودن از برای خدای 

للّـه أربعـني صـباحاً فـتح اللّـه ینـابیع من اخلـص «: تعاىل؛ چنانچه فرموده است جناب پیغمرب صلّی اللّه علیه و آله
  .اللّهانا دَ هَنْا اَلَوْ لَیَدِتَهْنَا لِّنا کُ مَذا وَهَانا لِدَی هَذِ الَّللّهدُمْحَ الْوَ» .الحکمة من قلبه علی لسانه

و روایت کرده است از سيّد السّاجدین پانزده مناجات، سزاوار است سالک این که مداومت کند بـه آن مناجـات، 
ای که کمست این که بوده باشد کسی صـاحب خـّط و یافـت نـشود نـزد او،  اومشهور است میانۀ مردم تا به مرتبهو

صـلوات اللّـه علـیهم  ومجموع اینها به محض تأیید جنـاب اقـدّس الهـی و تأّسـی سـيّد المرسـلني و ائّمـۀ طـاهرین
  .انتهی ترجمة کالمه رحمة الّله» .باشدمی اجمعني

بینـی کـه از خـود توانی درین نقلها که رحمة اللّه کـرده اسـت او راتکـذیب نمـایی، ومـیده میای عزیز انصاف ب
ادّعای خارق عادات نموده است، و او که معصوم نبود و خود او رحمـة اللّـه گفتـه کـه غـرض از ایـن نقـل ارشـاد 

 تر از این نوع کلمات، جمعی کثريبلند باشد، با این که گویندۀ امثال این کلمات بلکه بسیار بسیاربرادران دینی می
  .توان نمود، چه جای جاهلی رااند که تکذیب هیچ یک را نمیاز محقّقني گفته
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ضعیف مّدتی مدید، بلکه چهار پنج سال شغل خود را منحصر به این نوع رفتار نموده و کمال انزوا از خلـق الّلـه 
  .»الحول و ال قوة االّ بالّله«دم، گردی داشتم، این است که من هم به تصّوف بلکه به المذهبی

دیـدم تقریـر نمـودن امـام علـی بـن موسـی «: و در همني شرح در اوّل شرح زیارت جامعۀ کبريه فرموده اسـت کـه
و چون که توفیق داد مـرا خـدای تعـاىل از جهـت ! مرا به این زیارت، و تحسّني نمودن او مرا به این زیارت الرضا

و شروع نمودم در حواىل روضۀ مقدّسه در مجاهدات، و گـشود خـدای تعـاىل بـر  المعلیه الّس زیارت امريالمؤمنني
تواند شـد او را عقـول ضـعیفه، دیـدم دریـن عـالم و اگـر من به برکت موالی ما ابواب مکاشفات که متحّمل نمی

-مـی» مَـن رأیسُـرَّ «بخواهی بگو میانه نوم و یقظه، زمانی که بودم در رواق عمران نشسته بودم ایـن کـه مـن در 
باشم، و دیدم مشهد آن دو امام را در نهایت ارتفاع و زینت، و دیدم بر قرب ایشان لباس سبزی از لباسهای بهشت، 

را نشـسته ) ع( زیرا ندیده بودم مثل اودر دنیا، و دیدم موالی خود و موالی سایر خلـق را صـاحب عـصر و زمـان
 پس چون که او رادیدم شروع نمودم در قراءت این زیـارت بـه پشت او بر قرب، و روی مبارک او مقابل در روضه،

  .خوبست زیارت تو: و چون که تمام نمودم، فرمود آن جناب که. صدای مرتفعی، مثل مدّاحها
  .باشد، و اشاره به قرب نمودمموالی من روح من فدای تو باد زیارت جدّ تو می: عرض نمودم

  .بلی داخل شو: فرمودند
  . پیش بیا:صلّی اللّه علیه و آبائه  ایستادم نزدیک به در، پس فرمودچون که داخل شدم،

  .ترسم کافر بشوم به ترک ادبموالی من می: پس عرض کردم
  . نیست باکی، هرگاه بوده باشد به اذن ما:صلّی اللّه علیه وآبائه پس فرمود

  .پس پیش رفتم اندکی و بودم ترسان و با رعشه
  .بنشني: تا این که گردیدم نزدیک به او، فرمود! پیش بیا، پیش بیا: پس فرمود
  .ترسم ازموالی خودمی: عرض کردم

 اسـرتاحت :صلّی اللّه علیه و آبائه جلیل، فرمود پس چون که نشستم نشسنت عبید در حضور موالی! مرتس: فرمود
  .ایای و پیاده و پای برهنه بودهنما، و بنشني مربّع زیرا تو تعب کشیده

به نسبت به عبد خود الطـاف عظیمـه و مکالمـات لطیفـه کـه  صلّی اللّه علیه و آبائه  واقع شد از اوو حاصل آنکه
  .ام اکثر آنها را پس آنگاه بیدار شوم از این رؤیاممکن نیست شمردن آنها، و فراموش نموده

ود بود در مدّت طویلـه، بعد از آن که مّدتی بود که راهها مسد» سُرَّ من رأی«و همرسيّد در آن روز اسباب زیارت 
و بعد از این که حاصل شد موانع عظیمه مرتفع شد به فـضل خـدا، و مّیـسر شـد زیـارت بـه پیـادگی و پـابرهنگی، 

نمودم مکـرّر بـه ایـن و بودم شب در روضۀ مقدّسه، و زیارت می علیه السّالم چنانچه فرموده بود حضرت صاحب
انتهـی » .ت عجیبه، بلکه معجزات غریبه که طول همرساند ذکر اوزیارت، و ظاهر شد از برای من در روضه کراما

  .کلماته الشریفة
ای عزیز تأمل نما در این کلمات و متنبه شو، زیرا که فضل و رحمت جناب اقدّس الهـی مقـصور بـه احـدی دون 

مود و مردانه قدم باید به عون الهی همّت ن. بالشبهه است» من تقّرب اىلّ شرباً تقربتُ الیه ذراعاً«احدی نیست، 
ماالعني « فایز شوی، تا ببینی از عجایب ملک و ملکوت و آیات جربوت ٰ و مقصد قُصویٰنهاد تا به فیض عظمی
 نْ مَـوَ: بقولـه تعـاىل» فَـاَجرُک علـی اللّـه«پس اگر ادراک نماید ترا درین سـفر مـوت » .رأت و ال اذن سمعت

  . اآلیة،اللّهىل راً اِاجِهَ مُهِتِیْ بَنْ مِجُرُخْیَ
پس بر تو باد به مجرّد ساخنت دل و تطهري نمودن سرّ از ما سوی اللّه، و انقطاع شدید از خلق، و مناجات کثريه با 
حقّ، و اعراض نمودن از شهوات و ریاسات، و سایر اغراض حیوانـات بـه نیّـت صـافیّه و دیـن خـالص، و متوجّـه 
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 از بـذل نمـودن ایـن متـاع وجـه فـانی و اخـذ ورَبُ تَنْ لَتاعٍی مَلَ اِوَشدن به وىلّ خري و جود،تا برسی به عالم نور 
 اعاذنا الّله و اخواننا من شرّ الشیاطني و المُضلّني، ونوّر قلوبنا رارِبْالَ لِرٌیْ خَاللّهدَنْما عِفَنمودن عوض از وجه باقی 

  .عنيبأنوار الحکمة و الیقني، بحقّ محمّدو آله الطّاهرین، سالم اللّه علیهم اجم
و تزئیف آرای متصوّفۀ مالحده متفطّن شدم که در بعـضی الـسنه و افـواه افتـاده » اعتقادات«بعد از اتمام رسالۀ 

دارنـد، نعوذباللّـه او را مـثالً خـدا است که اهل ذکر صورت آن شخص صاحب اجازه را در خیال خـود نگـاه مـی
  .»الحول و القّوة الّا باللّه«شدم نمایند، لهذا متعرّض بیان او دانند، و او را پرستش میمی

و او این است که ضعیف مسکني به سـه نفـر اهـل اجـازه کـه برخـوردم یکـی از آنهـامطلق از ایـن قبیـل صـحبتها 
ل نمـودم کـه قـصد او آنـست کـه در  نداشت، و دیگری در پرده و کنایه گفت، حاىل من نشد، همچـه تـصور و تخیـّ

و ضعیف به محض شنیدن تحاشی نمودم، . و آن دیگری تصریح نمود. ایممواضع خاصّه او را از دعا فراموش ننم
  .و انکار بلیغ کردم

شـدم، و آنچـه در رسـيّده بـود مـی رحمةاللّـه و در اثنای ذکر و اوراد متوجّه مراقبه به آن نحو که از محقّق مجلسی
 ینَذِالَّـوَلوک در تفسري آیۀ شریفه و رسالۀ منفرده که در بیان س» من الیحضره الفقیه«بیان مراقبه در شرح فارسی 

سـالک بایـد «:  بیان فرموده است به این نحو است کـهنيَنِسِحْمُ الْعَمَ لَاللّه نَّ اِا وَنَلَبُ سُمْهُنَّیَدِهْنَا لَینَوا فِدُاهَجَ
کر باشد، عزلت و انقطاع تمام داشته باشد از خالیق، و مطلقاً با مردم الفت نداشته باشد، و شب و روز مشغول ذ

و نماز را با حضور قلب به عمل آورد، و همیشه رعایت دل کند کـه در خـاطرش چیـزی درنیایـد، و اگـر درآیـد بـه 
  .تضرّع و ابتهال رفع آنرا از خداوند خود طلب نماید، و باز مشغول شود

بایـد مالحظـه  مـیشـود و» یاالّله«و گاهی مشغول دعاها باشد، مثل دعاهای پانزده مناجات، و گاهی متوجّه ذکر 
نماید که بداند حّق و سبحانه و تعاىل همه جا حاضر است، نه به عنوان آن که جسمی تصوّر کند خداونـد خـود را، 
خواه جسمی لطیف و خواه کثیف، بزرگش داند نه به بزرگی جسمانی، و نه کوچکش داند به کوچکی جسمانی، 

غیبت جسمانی، که اعظم حُجُب اعتقادات فاسده است، حاضرش داند نه به حضور جسمانی، نه غایبش داند به 
و از لوازم بشریّتست که آدمی خداوند خود را جسم داند؛ چنـان کـه روح نـه در بدنـست و نـه خـارج از بـدن، نـه 

باید ذات مقدّس خداوند خود را حاضر دانـد نـه از بزرگ است و نه کوچک، و نه سیاه است ونه سفید، پس می
ات و نه روحانیّات، چون چیزی هرچند اقوی است رفیعرت است، و با ایـن همـه تنّـزه کـه حـقّ قبیل حضور جسمانیّ

و مـدبّر و مرّبـی اسـت انـواع . اسـت یـدِرِوَ الْلِبْـ حَنْ مِـهِیْـلَ اِبُرَقْـو أسبحانه دارد نهایت قرب به بندگان است، 
ر هـر ذکـری او را یـاد کـردن و دل را مکّونات را، و به این نحو ذکر کـردن و خداونـد خـود را حاضـر دانـسنت و د

شـود، و آنچـه ایـن فقـري تجربـه متوجّه او ساخنت؛ و ذکر را از دل کردن به اندک زمانی ترقیّات عظیمه حاصل می
توان کرد، و و در عني اربعني تمام چیزها ظاهر شده است که وصف نمی! ام فتح ابواب در ده روز شده استکرده

  .کنندمانعتهای عظیمه میلیکن شیاطني جنّ و انس م
و چون هرچند راه نزدیکرت است ممانعت ایشان عظیمرت است، و لهذا شیاطني در مباحثات متعارفه هرگز ممانعت 

گویند که این خوب نیـست، و تحـصیل نمایند، و هر که متوجّه این راه شد هزار وجه میکنند، بلکه معاوت مینمی
، چنانکه اگر خواهد تصّدقی خـالص از جهـت خـدا کنـد هـزار وجـه از شودعلم واجب است، و اوقات ضایع می

و مجاهـده همـني . گویـدممانعت دارند، و اگر خواهد چیزی در باطل صرف نماید هـزار وجـه در تحـسّني او مـی
  .معنی دارد که بر نفس دشوار است، و بر شیاطني دشوارتر

 نیز به جناب اقدّس الهـی متوجّـه شـود، و ایـشان را بـه باید که مبتدی هر چند که ایشان معارضه نمایند اوپس می
از خود دور گرداند تـا آن کـه بـه مرتبـۀ محبّـت فـایز شـود، ودیگـر » الحول و ال قوة اّلا بالّله العلیِّ العظیم«سهام 



46 

 باید که هم با حضور قلب باشد و آیات و اذکار و دعوات را بفهمد، و دلمعارضه کم شود، و در اوقات صالة می
برند باز تـدارک کنـد، و خـود را ای که شیاطني خاطر را به جای دیگر میرا با خداوند تعاىل داشته باشد، و لمحه

متوجّه سازد و متوّسل بجناب احدیّت شود تا به مرتبـۀ محبّـت برسـد، و بعـد از آن مـشقّت نمـاز بالکلیّـه برطـرف 
  .»فقرة عینی يف الصلوة! ارحنا یا بالل«: رمایدفمی صلّی اللّه علیه و آله شود، چنانچه سيّد المرسلني

مجمالً تا کسی به مرتبۀ محبّت فایز نشود نه اسالم دارد و نه ایمان، ونه نمازش مقبول است و نه نیـاز و نـه سـایر 
عبادات و نه تصوّر کنی که کُتُب حکمت خواندن منافات ندارد با راه خدا، بلکه از حجب ظلمانیّه اسـت کـه ضـّد 

ین راه است، و همچنني کتب کالمیّه و معارضات و مجادالت؛ لهذا مبالغات عظـیم در نهـی از همـه وارد صریح ا
 بـه او عطـا ٰشود، بلکه آن است که ایمان فطـری کـه حـّق تعـاىلشده است، و اصالً از دالیل آنها ایمان زیاده نمی

ن اسـت، و زیـادتی ایمـان و یقـني بـه شود، ویک شـبه عبـادت تـأثريش بیـشرت از هـزار برهـافرموده است زایل می
شود به قانون شریعت مقدّسه و به نصوص قرآنیه و حدیثیّـه؛ پـس اگـر معارضـات نفـس و شـیطان بـه ریاضت می

انتهی » .کثرت دعوات و تضرّعات کم نشود استعانت جوید به تضّرعات و توجّهات مقرّبان که در این راه هستند
  .طاب ثراهما اردنا نقله من کلماته الشریفة 

دارد که آنچه از کلمات این بزرگوار و رسایل دیگر دیده شده مراقبه همني است کـه دل خـود ضعیف معروض می
  .را خاىل از خواطر نماید، و همیشه جناب اقدّس الهی را حاضر داند به آن نحو که ذکر فرمود

و رسـالۀ موالنـا عبـدالرّحيم » مُجلـی«ب های بسیار که متوجّه ذکر و اوراد بودم تـا آخـر کتـاو ضعیف بعد از سال
مبتـدی را سـزاوار اسـت «: و درین دو کتاب دیدم که نوشته بود که» تحفة الحسینیّه«دماوندی که مسمی است به 

که صورت صاحب اجازه را در نظر داشته باشد، نه اینکه معاذاللّه او را پرستش نماید، چـه هـیچ نـادانی صـورت 
. شودنماید که دایم در تغري و تبدّل است به محضر رفع التفات ناچیز میرستش نمیمصنوعی و مخرتعی خود را پ

بلکه منظور این است که چون مبتدی را هنوز اطمینان و سکینۀ قلبیه هم نرسيّده است، ونفس او یک لحظه فارغ 
رود، و ه جـایی مـیشود و از جـایی بـو بیکار نیست و همیشه از حاىل به حاىل و از صورتی به صورتی منتقل می
لهـذا بـرای رفـع تفرقـه و جمـع شـدن . همیشه در تدبري این نشأه است، و صور این نشأه در نفس قرار گرفته اسـت

اند که سالک در اوایل امر صورت مرشد را در نظـر بناگذاشته صلّی اللّه علیهم خاطر حسب االشاره نبی و آل نبی
مَـن لـم  «:علیـه الـسّالم کمـا قـال الـصادق: د، و آن اشاره اینستبگريد تا از تفرقه و وسواس شیطان خالص بشو

  .»تکن له قرین مرشد استمکن عدوّه من عنقه
 و شهود این حقّري شده است که هر قدر مرشد کاملرت است خالص از تفرقه بیشرت است، تا به مرشد کلّ موالنا علی

  .برسد علیه السّالم
ند وقتی که مرشد کّل باشد چه احتیاج است صورت مرشد رادر نظـر بصريتان بگویو ممکن است که بعضی از بی

  !گرفنت؟
جوابش اینست که این مرشد ظاهر عکس مرشد کّل است و مُبتدی را کجا طاقت و ظرفیّت که از آن نور در کمـال 

مرشد تواند که از شود، آن وقت میقوّت فیض باطنی بگريد، به تدریج به واسطۀ مرشد ظاهر روح سالک قوی می
شـود کـه مرشـد و اخباری که در فصل تعریف عرفا مذکور شـد معلـوم مـی. کامل کلّ به قدر استعدادش فیض برد

  .انتهی ما اردناه نقله من کلماته» .ظاهر عکس مرشد کامل بوده است، التغفل
قـاتی کـه دارد که صاحب این رساله در این رساله از وقایع و مکاشفات خاصّۀ خـود را در اوضعیف معروض می

نیـز  رحمـة اللّـه بوده بسیار نوشته، چنانچه محقّق مجلسی علیه التحیة و الثناء مجاور در ارض مقدّسه سيّدالشهداء
  .بسیار ذکر نموده است» من الیحضره الفقیه«در شرح 
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و به یک نفر از علماء اهل سلوک که معاصر با ضـعیف بـود مالقـات اتفـاق افتـاد، او در خـصوص ایـن مطلـب 
در خطبه اهل ذکر  علیه و علی اوّالده الّطاهرین آالف التحیة و الثناء نمود به قول جناب سيّد اوصیاءالل میاستد
و ان للذکر أهالً، أخذوه من الدنیا بدالً، فلم «: مذکور است و در ضمن در خطبه فرموده است» نهج البالغه« در 

اىل أن . هتِفون به الزواجر عن مجـارم اللّـه فـی أسـماء الغـافلنيالحیوة و ی تشغلهم تجارةٌ، و البیعٌ عنه یقطعون ایّام
لرأیت أعالم هدیً، و مصابیح : اىل أن قال. فلو مثّلتهم لعقلک فی مَقاومهم المحمودة و مجالسهم المشهودة: قال

عـدُ الکرامـات الدُّجی قد حفّت بهم المالئکةُ، تنزّلت علیهم الکسینةُ و فُتحت لهم أبوابُ السماء، اُعـدّت لهـم مقا
و محـلّ االسـتدالل قولـه علیـه . اىل آخـر الخطبـة»  سعیَهم و حمد مقـامهمٰ◌فی مقام اطّلع الّله علیهم فیه، فرضی

الخ، و وجه ظاهر، فتدبّر فی هذه الخطبة حتّی تظهر لک جاللةُ عنان أهـل الـّذکر و » فلو مثّلتهم لعقلک«: السّالم
ا شاید بگردی ازین فرقه، الاقل از محبـني آنهـا بـاش تـا محـشور بـا آنهـا پس اهتمام نم. عظمتهم و قربهم عنداللّه

  .باشی
و در رسالۀ دیگر دیدم که نوشته شده بود که چنانچه مجالست و مصاحبت با صلحاء و اتقیـاء و زّهـاد و عبّـاد بـه 

ریزد از او غبـار دارد، و مینماید، و به زهد و ورع و به طاعت و عبادت وا میحسب ظاهر تأثري در مصاحبت می
شود به معارج قـدس، و مـستعدّ انگیزاند او را به اعماىل که موجب ترقّی او میشهوات اخمار غفالت را و بر می

  .گرداند او را به وصول به منازل السّر، همچنني است معاشرت باطنی، بلکه تأثري آن اکثر و اتّم از تأثري اوستمی
 چـه یِّشِعَـ الْ وَداةِالغَـ بِمْهُـبَّ رَونَعُدْ یَـینَذِ الَّعَ مَکَسَفْ نَرْبِ اصْوَ: آیۀ شریفهمؤیّد این قول است «: و نوشته بود

از جهـت افاضـه و افـاده اسـت و ازمریـدان از جهـت استفاضـه و  صلّی اللّه علیـه و آلـه توجّه جناب مقدّس نبوی
 چه هر چند مراد از صادقني ائمۀ طاهرینند نَیِقِادِ الّصعَوا مَونُکُ وانُ آمَذینَا الَّهَیُّیا اَ: و آیه شریفۀ. استفاده است

حقّیقتاً، لیکن در صورتی که ادراک حضور آنها متعّذر باشد حضور اشخاصی دائم الـّذکر هـم مفیـد فایـده کاملـه 
در جواب حوارییّن در زمانی که سؤال نمودنـد  علی نبیّنا و علیه الصلوة و السّالم شود، چنانچه حضرت عیسیمی

با اشخاصی که دیدن آنها باعـث تـذکّر شـما شـود، و جنـاب اقـدّس : از حضرت که با که مجالست نماییم؟ فرمود
الهی را از شدّت اشتغال او به ذکر و فکر که آنها باعـث صـفاء ذات و احیـاء صـفات او گردیـده؛ چـه رؤیـت ایـن 

  .گرددشخص باعث اقبال به امور اخرویّه و اعراض از شواغل دنیویّه می
باشد، چنانچه سرور اوصیا و می صلوات الّله علیهم ائّمۀ اطهار و ایضاً مقصود حقّیقی از سلوک معرفت نورانیّت

یا سلمان و یا جندب، الیکمل المؤمن ایمانه حتّی یعرفنی بالنّورانیة، و اذا عرفنی بذلک فهو «: اوّلیا فرموده است
دره لالسالم، و صار عارفاً بدینه مستبصراً، و من قصر من ذلـک مؤمن مُمتحن، امتحن اللّه قلبه لالیمان و شرح ص

فهو شـاکّ مرتـاب، یـا سـلمان و یـا جنـدب إّن معرفتـی بالنورانیّـة معرفـةٌ الّلـه، و معرفـة الّلـه معرفتـی، و هوالـدّین 
  .الحدیث» .الخالص

جـودات اسـت، و در همـۀ نظر به احادیث ابتدای خلقـت موجـودات مـادة المـواد کـلّ مو علیه السّالم و نور امام
روایـت نمـوده اسـت از ابـی » الکـافی«حجّت  موجودات خصوص در مؤمنني که زیاده است از سایر، چنانچه از

 ذی انزلنـا،ور الّـ و رسله و الّناللّهفآمنوا ب: من قول اللّه عزّوجلّ علیه السّالم سألتُ أبا جعفر: قال«: خالد کابلی
اىل یوم القیامة، و هم واللّهِ نور اللّـه الـذی  صلّی اللّه علیه و آله  االئمة من آل محمّدالنور و اللّه! یا ابا خالد: فقال

انزل، و هم واللّه نور اللّه فی السموات و االرض، و اللّه یا ابا خالد نور االمام فی قلوب المؤمنني انور من الشمس 
  .»نورهم عمّن یشاء فتظلم قلوبهم عزّوجلّ للّهالمضیئة بالنهار، و هم باللّه ینوّرون قلوب المؤمنني و یحجب ا

رادر  علیـه الـسّالم پس مقصود اصلّی از توجّه به صاحب اجازه آن است که بلکه به توسّط او به تدریج نـور امـام
انتهـی مـا » .نمایـدقلب خود ببیند، و الّا هیچ نادانی بلکه کافری صورتی که مصنوع خود او باشـد پرسـتش نمـی
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  .ماتهماردنا نقله کل
دارد اگرچه هرگاه مقصود ایشان از آن قـرار داد ایـن باشـد حکـم بـه غلـط، و خـالف شـرع ضعیف معروض می

هـا التفـاتی بلکـه احتیـاجی بودن او معلوم نیست، لیکن به فضل و کرم غري متناهی او ضعیف را با امثال این نقـل
امـر مراقبـه نقـل شـد متوجّـه بـودم و هـستم، در  رحمـة اللّـه نشد، و به همان روش و قاعـده کـه ازمحّقـق مجلـسی

  .ام، و إن شاء الّله تعاىل اىل االبد خواهم بردوالحمدللّه فواید کلّی برده
شود با این که قطعی و تجربی است روایت ابی خالد هـم و این که انوار از جهت اهل ریاضت در قلب ظاهر می
: واهد کثريه است، چنانچـه درمناجـات شـعبانیّه اسـت کـهشاهد است، و در فقرات ادعیۀ مأثوره از اهل العصمة ش

یـا مـن أنـوار «: و در مناجات محبّني از مناجات خمسه عشر مذکور اسـت» .اَنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک«
و «: و در مناجــات عــارفني مــذکور اســت» .قدّســه ألبــصار محّبیــه رائقــة، و ســبحات وجــه لقولــب عارفیــه شــائقة

 دون النظــر اىل ســبحات وجهــک، و لــم تجعــل للخلــق طریقــاً اىل معرفتــک اّلــا بــالعجز عــن انحــسرت االبــصار
معرفتک، الهی فاجعلنا من الذین ترسّخت اشجار الشوق الیـک فـی حـدائق صـدورهم، و اخـذت لوعـة محّبتـک 

لمحبـة بمجامع قلوبهم، فهم اىل أوکار االفکار یأوون، و فی ریـاض القـرب و المکاشـفة یرتعـون، و مـن حیـاض ا
بکأس المالطفة یکرعون، و شرائع المضافاة یردون، قد کشف الغطاء عـن أبـصارهم، و انجلـت ظلمـة الّریـب عـن 

اىل » عقائدهم و ضمائرهم، و انتفت مخالجة الشک عن قلوبهم و سرائرهم، و انشرحت بتحّقیق المعرفة صدورهم
  .آخره

کفعمـی ایـن » مـصباح«و  رحمةاللّـه ابـن طـاووس» اقبـال«و در دعای عرفه سيّد الشهداء کـه مـذکور اسـت در 
ی عرفـوک و وجـودک، و انـت الـذی ازّلـت «: فقرات است انت الذی أشـرقت االنـوار فـی قلـوب اوّلیائـک حتـّ

  .»االغیار عن قلوب احّبائک حتّی لم یحّبوا سواک
ی دقّ لقد احیی قلبـه، و امـ«: این فقرات» نهج البالغه«و در کالم جناب حضرت امريالمؤمنني در  ات نفـسه حتـّ

جلیله، و لطف غلیظه، و برق له المع کثري الربق، فابان له الطریق، و سلک به السبیل، و تدافعته االبواب اىل بـاب 
یعنی » . ربهٰ◌السّالمة و دار االقامة و یثبت رحاله بطمأنیة بدنه فی قرار االمن و الراحة بما استعمل قلبه، و ارضی

برند، و از آنجا به باب جربوت، و از آنجا به باب الّله االعظـم االقـدم لم ملکوت میچنني قلب را زود به باب عا
-نماید و در امـن و سـالمت مـیو در آنجا اقامت می» لیس وراء عبّادان قریة«برند، و باشد میکه فیض اوّل می

  .باشند
باشـد، و  سُـالّک مـشهود قلبـی مـیو نزد محّققني المع نوری است که سریع الّزوال باشد که در مبدأ امر از جهت

: رسـاند، چنانچـه در ادعیـۀ مـأثوره مـذکور اسـتشـود، و دوامـی و ثبـوتی مـیبعد از امعان در ریاضت بسیار مـی
باشـد؛ طرفـة عـني می علیهم السّالم به قرینۀ سابق او ائمّۀ اطهار» هم«که مراد از ضمري » .الیفرق بینی و بینهم«

  .باشد زیرا کسی که تفریق ظاهری متحقّق است، پس مراد نفی تفریق باطنی میابداً فی الدنیا و اآلخرة؛
و در بَدو امر که این مشهود کمال قلق و اضطراب از جهت آن شخص، بلکه اکثر اوقات از جهت کم ظرفی غشی 

کـت رسد، بلکه هرگاه ظهور او بغتتاً در سر حّد کمـال باشـد شـده اسـت کـه باعـث مـوت و هالو بیهوشی هم می
صوری آن شخص شده است تا به تدریج نفس معتاد بشود، بعد از وصول به دار اقامت کمـال اطمینـان از جهـت 

  .شودسالک حاصل می
شود دو رجـل ، یعنی ثابت می»ثبت«هر دو متعلّقند به » بمااستعمل«و » بطمأنینة«و قول حضرت علیه الّسالم 

اعت خدا و راضی گردانیدن او خدا را بسبب این اسـتعمال، او به سبب استعمال کردن قلب و نفس خود را در ط
  .وبالّله التوفیق
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مخفی نماناد که دیدن اشیاء عالم خالق را موقوف است به صحّت باصره با شرایط دیگـر کـه قُـرب مُفـرط و بُعـد 
ني اسـت همچنـ. شود مگر به واسطه نور شمس یا نور قمر یا نور سـراجمُفرط نباشد، و مع هذا رؤیت حاصل نمی

در رؤیت قلب عالم ملکوت را موقوف است به صحّت و بصريت و به تربیت و مناسبت، و مع هذا باید نوری کـه 
  .مناسب آن حجاب است فایز بشود تا آنچه در آن حجابست قلب مشاهده نماید

ن مراتـب و انوار به حسب الوان مختلفند به حسب مراتب سالک در سري مراتب سبعۀنفس، چنانچه محقّقـني بیـا
در شـرح فقـرۀ اخـريۀ » شرح کافی«در  رحمة الّله اند، و عالم ربّانی موالنا محمّد صالح مازندرانیانوار را نموده

صـلّی الّلـه  اّن الناس آلوا بعد رسول اللّه«: که علیه السّالم این حدیث که مرویست از جناب حضرت امريالمؤمنني
هدی من اللّه قد اغناه اللّه بما علـم عـن علـم غـريه؛ و جاهـل مـدّع للعلـم اىل ثالثة آلوا اىل عالم علی  علیه و آله

  .»العلم له، معجب بما عنده، قد فتنه الدنیا فنت غريه؛ و متعلّم من عالم علی سبیل هدی من اللّه فنجا
دم از در فقرۀ اخريه داللت است بر اینکه ناچار است از بـرای مـر«: گفته است کالمی که ترجمه او این است که

استاد مرشد عالمی، تا این که حاصل بشود به سبب او نجات ایشان از مضایق راه خدا و ظلمات طبـایع بـشرّیت، 
شود نجات از برای کسی که برود راه تاریکی را که نشناخته است حدود او را بـه سـبب گـرفنت چنانچه حاصل می

هل سلوک خالف است در این که آیا مضطّر و محتـاج او دامان دیگری را که عالم به حدود آن راه باشد، ومیانۀ ا
-اند وجوب او را، و از کالم حـضرت هـم وجـوب او فهمیـده مـیاست سالک به شیخ یا نه؟ و اکثر اختیار نموده

اند قائلني به وجوب، و مؤیّد اوست این که سلوک نمودن مرید با شیخ خـود کـه شود، و به این هم مستمسک شده
 :علیـه الـسّالم فرمـود و از این جهـت اسـت. قربست به هدایت، و بدون او اقربست به ضاللتعارف باللّه باشد ا

  .انتهی ما اردنا نقله من کلماته» .یعنی نجات وابستۀ به اوست» فنجا«
 دارد که چون به السنه و افواه اکثـر نـاس افتـاده اسـت کـه جنـاب علّامـه محـدّث مجلـسیو ضعیف معروض می

باشد، بلکه مُخّرِب اساس ذکر و اوراد شده است لهذا قـدری از عبـارات ارح اهل سلوک میمنکر و ج رحمة اللّه
ایشان در اینجا درج نمودیم تا معلوم شود که او منکر مطلق اهـل ذکـر نیـست، آن طایفـه را کـه او جـارح و منکـر 

هـم منکـر امثـال  جمعنيصلوات الّله علیهم ا ٰ◌است در سنّت است، و جناب اقدس الهی و رسول او و ائمّۀ هُدی
  .باشندو داخل در ضمن فاسقني و ظالمني و کافرین هر سه می. باشنداین اشخاص می

و بنای کالم ایشان بر اینست یکی از افاضل در سه مـسأله کـه از اّمهـات مـسائل اسـالمیّه اسـت استفـسار نمـوده 
  .است
  . طریقۀ حکما و حقّیت و بطالن آن:یکی
  .اخباریني است طریقۀ مجتهدین و :دویم
  . حقّیت طریق فقها و صوفيّه است:سیم

مخفی نماناد هر که در راه دین خود را از اغراض نفسانی خاىل گرداند، و طالب حـّق : در جواب نوشته است که
نمایـد، و ت مـی او را به راه راست هدایانَلَبُ سُمْهُنَّیَدِهْنَینا لَوا فِدُاهَ جَینَذِالَّوَبشود البته حّق تعاىل به مقتضای 

توانید از کالم هدایت نظـام ایـشان آنچـه حـقّ بحمداللّه شما را به اخبار و آثار اهل بیت آشنا گردانیده، و خود می
است درین مسایل استخراج نمایید، و چون مبالغه فرمـوده بودیـد طریقـۀ حقّـه امامیّـه را در ایـن سـه مـسأله کـه از 

نمایـد، لهـذا بـه جهـت اطاعـت امـر و  امامیّـه را ایـن شکـسته تحریـر مـیامّهات مسایل اسالمیه است، طریق حقّۀ
-گردد، و تفاصیل آنها را حواله بـه کتـب مبـسوطه مـیرعایت حقّوق اّخوت ایمانی به ذکر آنهامجمالً مُصّدِع می

  .نماید
را درعقـول خـود  یعنی طریقۀ حکما و حقّیت و بطالن آن، باید دانست که حّق تعاىل اگر مـردم :اوّىلمسألۀ امّا 
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نمـود، و فرستاد، و همه را حواله به عقول ایشان مـیرا برایشان نمی علیهم السّالم دانست انبیاء و رسلمستقل می
 ولُسُـ الرَّمُیکُ مـا اتَـوَ: چون چنني نکرده و ما را به اطاعـت انبیـاء و اوصـیا مـأمور گردانیـده و فرمـوده اسـت کـه

رجوع به او بایـد نمـود و  صلّی اللّه علیه و آله  پس در زمان حضرت رسول اللّهواهُتَانْ فَهُنْ عَمْیکُهَ ما نَ وَوهُذُخُفُ
و مـا » .انّی تارک فیکم الثقلني، کتاب اللّه و عرتتـی«: چون آن حضرت را ارتحال به عالم بقا پیش آمد فرمود که

اسـت، و معنـی کتـاب را ایـشان را حواله به کتاب خدا و اهل بیت خـود نمـود، و فرمـود کـه کتـاب بـا اهـل بیـت 
  .دانند، پس ما را رجوع به ایشان باید کرد و درجمیع امور دین از اصول و فروع می

غایب شد فرمود که رجوع کنید در امور مُشکله که بر شما مُشتبه شود به آثار و راویان  علیه السّالم و چون معصوم
آن و احادیث متواتره را به شُبهات ضعیفه حکمـاء تأویـل احادیث ما، پس ردّ امور به عقل خود مستقل بودن و قر

  .کردن و دست از کتاب برداشنت عني خطا است
 که طریقۀ مجتهدین و اخباریني را سؤال فرموده بودند از جواب سؤال سابق جـواب ایـن مـسأله :ممسأله دویّامّا 

تفریط در جمیع امور مذموم اسـت، و شود، و مسلک فقري در این باب وسط است؛ و افراط و نیز قدری معلوم می
داننـد خطـا برند، و ایشان را به قلّت تـدیّن مـتّهم مـیبنده مسلک جماعتی را که گمانهای بد به علمای امامیه می

  .دانماند، مساعی ایشان را مشکور و زلّات ایشان را مغفور میدانم و ایشان اکابر دین بودهمی
دانند و مقلّد دهند و مخالفت ایشان را در هیچ امر جایز نمیپیشوا قرار میو همچنني مسلک گروهی که ایشان را 

دانـم، و دانم، و عمل به اصول عقلیّه که در کتاب و سنّت مستنبط نباشـد درسـت نمـیشوند درست نمیایشان می
ا را متبّـع لیکن اصول و قواعد کلیّه که از عمومات کتاب و سنّت معلوم شود با عدم معـارض نـّص بخـصوصۀ اینهـ

  .مذکور است» بحار االنوار«و تفصیل این امور در مجلد آخر . دانممی
 که از حقّیّت طریق فقها و صوفيّه سؤال کرده بودند باید دانست که راه دیـن یکـی اسـت، حـّق :ممسأله سّیو امّا 

و . باشـندختلف میتعاىل یک پیغمرب فرستاد و یک شریعت مقرّر ساخت، و لیکن مردم در مراتب عمل و تقوی م
و بـه سُـنن و مـستحبّات عمـل نماینـد و تـرک  صلّی اللّه علیـه و آلـه جمعی از مسلمانان عمل به ظواهر شرع نبوی

مکروهات و شبهات کنند و متوّجه زوائد دنیا نگردند، و پیوسته اوقات خود را صرف طاعات و عبـادات کننـد، و 
گوینـد، و  است کناره جویند، ایـشان را مـؤمن زاهـد متّقـی مـیاز اکثر خلق که معاشرت ایشان موجب تضییع عمر

هاسـت اند؛ زیرا که در پوشش خود ازنهایت قناعت به پشم که خشنرت و ارزانرتین جامه به صوفيّه نیز ساختهٰمُسّمی
  .اند، و این جماعت زُبدۀ مردمندکردهقناعت می

کنند، و در هر فرقه از سنّی و شیعه و زیـدی  ضایع میشوند که آنها راو لیکن چون در هر سلسله جمعی داخل می
باشند تمیز میان آنها بایـد کـرد، و چنانچـه میانـۀ علمـا بایـد کـرد و چنانچـه علمـاء کـه و صاحبان مذاهب باطله می

باشـند، و یکـی از علمـاء شیطانـست و یکـی ابوحنیفـه، و همچنـني میـان اشرف مردمند بد ایشان بدترین خلق می
اند، های دیگر ممتاز بودهباشند، و چنانچه سلسلۀ شیعه در میان این امّت از سلسلهی و شیعه و ملحد میصوفیۀ سنّ

صـلوات اللّـه و  اند، و چنانچـه در عـصرهای ائمّـۀ معـصومنيهمچنني سلسله صوفیۀ شیعه از غري ایشان ممتاز بوده
صوفیۀ اهل  علیه السّالم اند در زمان غیبت امامصوفيّه اهل سنّت معارض و معاند ائمّه بوده سالمه علیهم اجمعني

  .اند، و بر این معنی شواهد بسیار استسنت معارض و معاند صوفیۀ اهل حّق بوده
. را نوشته است که به اعتقاد خود جمیع مـشایخ صـوفيّه را ذکـر کـرده اسـت» نفحات« آن که ملّا جامی که :اوّل

را که از آفتاب مـشهورتر بـوده و در  نّوراللّه برهانه »صفی الدّین«یخ حضرت سلطان العارفني و برهان الواصلّني ش
علم و حلم و فضل و حال و مقام و کرامات از همه بیش بود ذکر نکرده است، و از مشایخ نقشبندیّه و غري ایـشان 

زرگوار علی بن و همچنني سيّد ب! جمعی را ذکر کرده است که به غري از اوزبکان نادان دیگری نام ایشان رانشنیده



51 

که صاحب کرامات و مقامات بوده، و شیخ ابن فهد حلـی کـه در زهـد و ورع و کمـال مـشهور  رحمة الّله طاووس
آفاق بوده و کتـب او در دقـایق اسـرار صـوفيّه مـشهور اسـت، و امثـال ایـشان از صـوفيّه امامیّـه از بـرای تعـصّب و 

  .مخالفت طریقه ایشان را ذکر نکرده
اند و در زمانهای تقیّه مردم را به ریاضات و مجاهدات کردهبا یکدیگر جمع می یعه علم و عمل صوفيّه ش:مدوّی

گردانیدنـد، و صـوفيّه کـه تـابع اهـل  میٰاند، و به حلیۀ علم و عمل ایشان را مُحلّیکردهو اغراض باطله صاف می
-ود علم کسی عُمَر را بهـرت از امريالمـؤمنني نمـیدانند که با وجکنند، زیرا که میسنّتند مردم را منع از تعلّم علم می

داند، پس باید جاهل باشند که این قسم امر باطل را قبول کنند، چنانچه حضرت شیخ صـفی الـدین چنـدین هـزار 
کس را به این طریقۀ مستقیمه به دین حّق تشیع آورده و از برکات اوّالد امجاد آن بزرگوار عالم به نور ایمان مُنوَّر 

  .شد
اند در ذکر و فکر و ریاضت و ارشاد مبـاین اسـت بـا  آن که طریقه صوفیان عظام که حامیان دین مبني بوده:مّیس

ای طریقۀ صوفیان که مـشایخ آنهـا منـسوبند بـه آن، مثـل چـرخ زدن و سـماع کـردن و برجـسنت و شـعرهای افـسانه
 حـقّ تعـاىل و توسّـل بـه انـوار مقدّسـه ائمّـۀ باشد، و به غري تهلیل و توحیدعاشقانه خواندن که درمیان ایشان نمی

چیـزی در میـان  علیـه الـسّالم و حمایت حامیان شیعیان امريالمـؤمنني صلوات الّله و سالمه علیهم اجمعني طاهرین
  .ایشان نیست، و اینها همه موافق شریعت مقدّسه است

به اَطوار و اخالق ایشان میان این جماعـت اند، و و ایضاً بسیاری از علمای دین طریقۀ مرضیّۀ صوفيّه حقّه داشته
که کتب او مشحون است به تحقّیقات صوفيّه و والد مرحوم  رضوان اللّه علیه »بهاء الدین محمّد«بود مانند شیخ 

آورد، و جمـع کثـريی از تابعـان شـریعت مقدّسـه فقري از او تعلّم ذکر نموده بود، و هر سال یک اربعني به علـم مـی
و در احادیث معتربه وارد شده است . داشتند، و فقري نیز مکرّر اربعینها بسر آوردمریعت ریاضت میموافق قانون ش

از دل او بـه  هـای حکمـتهرکه چهل صباح اعمال خود را از برای خدا خالص گرداند حـقّ تعـاىل چـشمه«: که
  .»گرداندزبان او جاری می

الم است باید بر شما ظاهر باشد که این سلسله علیّه را که پس از این شواهد و دالیل که ذکر آنها موجب تطویل ک
های صـوفيّه کـه سـالک مـسالک اهـل ضـاللند ربطـی اند با سایر سلسلهمروّجان دین مبني و هادیان مسالک یقني

  .گردانندو ایشان برای ترویج ار خود به این سلسلۀ عالیه خود را منسوب می. نیست
اند میان صوفيّه کنند از بی بصريتی ایشان است که فرق نکرده را عموماٌ نفی میو باید دانست که آنها که تّصوف

اند، کنند که همه چننياند گمان میشیعه و صوفیۀ اهل سنّت؛ و چون اطوار و عقاید ناشایست از آنها دیده و شنیده
 و مجاهـده و ذکـر خـدا و همیـشه ریاضـت علیهم السّالم اند از آنکه طریقۀ خواصّ شیعیان اهل بیتو غافل شده

  .ترک دنیا و انزوای از اشرار خلق بوده، و طریقۀ صوفیۀ حّق طریقۀ ایشان است
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  »ی به بسنتنيانا اصغر من ربّ«رساله شرح حدیث 
  

  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 
ه علـی أعـدائهم الحمدللّه رّب العالمني، و الصلوة و الـسّالم علـی خـري خلقـه محمّـد و آلـه الّطـاهرین، و لعنـة اللّـ

  .أجمعني
ا سـؤال » محمّد جعفر، ابن صفرخان الهمدانی«و بعد چنني گوید بندۀ جانی  که در بعضی مجالس یکـی از أحبـّ

: کـه فرمـوده اسـت علیـه و آلِـه التحیـة و الثّنـاء نمود از این خاکسار، معنی حدیثی را که مَروی است از سيّد انبیاء
 و چون مقام مناسب بیان او نبود لهذا ساکت شده، الحال عجالتاً کتابـت نمـودم، .»نِیْتِنَسَی بِّب رَنْ مِرُأنا أصغَ«

مُجمَالً بعضی از وجوه و بیان او را بر طریقۀ محّققني از حکماء الهیّني و عرفای واصلني بیان به فارسی نمـودم تـا 
  .مقّدمه و مصباحی لو سزاوار است که ذکر شود این مجمل از مفصّ. نفع او اعمّ و بهرۀ او اتّم باشد

  
  مهمقدّ

  د نمود سابق بر خوض در بیانها و آنچه تمهّدر ذکر نمودن بعضی نکته
، به جهت مالحظـه فرمـودن آن جنـاب شـیوۀ ادب را بالنّـسبة بـه »ربّی اکرب منّی بسنتني«: بدان که نفرموده است
شـود کـلّ، و  و بـروز نمایـد هـالک مـیبه علّت آن که کربیای تعاىل مجده هرگاه ظاهر .جلّ  حضرت کربیایی حقّ

شود صفتی و موصوفی، چنانچـه شود هر قلیل و کثري، بلکه یافت نمیماند صغري و کبريی، و متالشی میباقی نمی
أکربُ من کلِ «: این که این است معنی او» اللّه اکرب«در معانی  علیهم السّالم وارد شده است از اهل بیت عصمت

  .است» اکرب من أن یوصف«ی نیست، بلکه معنای او چه در آنجا شیئ» شیءٍ
باشـد از بـرای هـر نـوع از انـواع، پس ممکن است این که بوده باشـد ایـن کـه مـراد بـه ربّ، رّب نـوعی کـه مـی

  .ها راخصوصاً نوع انسانی، چه او اشرف انواع کیانیّه است؛ پس رّب او رّب االرباب است همه نوع
 مراد به رّب اسمی که اختصاص دارد به تربیـت سـيّد المرسـلني و تکمیـل او بـه و ممکن است این که بوده باشد

  .و ممکن است این که مراد باشد مراد که مسمّای اسمای الهیّه است، یعنی ذات احدیّت مقدّسه. غایت عُلیا
  .دهیم این مُجمَل را علی سبیل االجمال بعون اللّه المفضال المتعالو الحال تفصیل می

  . فیه انوارو: مصباح
  اوّلنور 

  ه است األرباب انواع کیانّیربّدر بیان آن که مراد به 
  جاللـهجـلّ نماید به اذن خـداه است که تدبري می نوریّمجرّدجوهر یعنی ربّ النوع النشأة اإلنسانیّة، و مراد به او 

ر باشد کـه مـسخّه می ارباب ملکوتّیه به حسب انواع متخالفه اوۀ نباتیّای خود را، چه از برای نفوس جزئیّّبرَنوع مُ
- میکلّیو از برای بهایم هم با تباین انواع .  این ارباب انواع استربّ، که او  کلّرّبآن است در تحت سلطان 

ی؛ و از بـرای سـباع همچنـني، و از بـرای ایـشان بـا قدسـ کلـی نـور رّبر است در تحت سـلطنت، و سخّباشد که م
باشـد نظـر بـه ایـن اربـاب ثالثـه، و هـر واحـد از ایـن  عظیم الشأنی مـیرّبتۀ او طبقات متخالفه و اصناف متفاو

باشند؛ چه او مثل روح است از این صورت وصورت مثل غالـب بر خود میچهارگانه به صورت انواع، مّد ارباب
وا از و ظاهر است که نوع انسانی اشرف انواع عالم است؛ بلکه او است مقصود از ایجاد و غایت قـص. او است

  . است بر نوع نباتی و دو قسم حیوانیمقدّمتحریک مواد، پس او بالرتبة 
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وة مقصود است، چه هر چـه در او موجـود اسـت در ی نیست که از عالم ملکوت حالت منتظره و شیئی بالقّو شکّ
م رتبـه در ّده، و مخفـی نیـست کـه تقـ است بر سایر نـوع کیانّیـمقدّموع انسانی  النّرّبمرتبۀ خود تمام است، پس 
بایـدش بـر سـایر اربـاب انـواع، یقـه مـیحقّم بالوجود، پس از برای ایـن نـوع تقـّد... وجود ملکوتی عبارتست از

 رّبو نیـست . ر باشد از مربوبات سـایر االربـابلکی متأّخ و مرتبه شهود مُحسّیاگرچه مربوب او در وجه وجود 
  .م نوعشود به تألّنمی  النوعرّبم بدن، و شود به تألّم میوع عني نفس، چه او البته متألّالنّ

وع عالقه و عنایت است به جمیع ابـدان نـوعش، و  النّرّبو از برای نفس عالقه است به بدن واحد، و از برای 
 رّبنیـست، و چـون   نـوع همچـورّبرف نماید در او حیوان واحـد، و شود از نفسی و از بدنی که تصّحاصل می
ت پس این است در استکمال به جسم، و عالقۀ به او از جهت نقصی است که در جوهر اض این نوع اسالنوع فیّ

سازد، و او را عالقه به این جسم و کمال باشد، و چیزی که از برای او رتبۀ ابداع جسم است مقهور نمینفوس می
ر و واضـح اسـت از بـرای کـسی کـه این امورات ظاه. ه نقص او استه به مبدأ است، و عالقۀ جسمانیّمفارق تشّب

  .حدس کمی دارد 
د گردیـده باشـد کـه متوّلـ، پس مقصود از آن هیکل عنصری و شخص بشری مـی»رّب«و هرگاه ظاهر شد مراد به 

  .  عنهمااللّهرضی  اللّهاست از آمنه دخرت وهب و عبد
ؤخَّر از رّب النـوع معـادن و  اسـت، و هرچنـد ایـن هیکـل شـریف مـ دو مرتبۀ نبات و حیـوان»نتیْسنَ«و مراد به 

باشد، لیکن به جهت عدم ظهور تربیت در آنها مالحظه نشده است، و مالحظۀ مرتبۀ نبات و حیوان بسایط هم می
هـر چنـد . به جهت ظهور شده است؛ پس مبناء نور اوّل بر تکثري عدد مفارقات است حسب تکثري اجـسام بـالنّوع

شیخ « اعتنایی به قول ایشان در این مسأله نیست، چه شیخ محقّق الهی این کالم خالف رأی مشّایني است؛ لیکن
اقامه براهني کثريه به این مطلب نموده، ونقل نموده است که جمیـع مـذهب قـدمای اشـراقیني اسـت مثـل » اشراق

افالطون و انباذقلس و فیثاغورث و اغاثاذیمون و هرمس و غري ایـشان از عـاظم حکمـاء فـرس و ملـوک حکمـت 
  .باشندمی یّه و اساطني فلسفۀ خسروانیهمشرق

، چه ظـاهر )ص(، و به سر اختصاص این حکم نبی»سنتني«و باید اشاره نماییم در وجه تعبري از این دو مرتبه به 
  .جریان به این حکمت از جمیع ابناء نوع انسانی

دسـی کـه مربیّـت نـوعی از  آن است که از واضحات است که مادامی که تمام نکند جوهر مجـرّد ق:اوّل وجه امّا
ای که بريون نرود فردی از افراد که مستعّدند از برای وجـود، و صـالحیّت انواع را دورۀ کامله در این نوع به مرتبه

اند از جهت حضور از شهود، مگر این که بر وجه کمال مستفیض شده باشد از این کلمۀ ربانیّه، شروع هم رسانیده
 تدبري نوع آخر که متأخّر الوجود است از نوع اوّل به ارسال کلمۀ موّکلـه بـه او و اخـذ نماید عنایت رحمانیّه درمی
اخـري را، و نیـست شـکّی و ریبـی کـه  نماید رئیس عالم جسمانی در توکیل رّب نوعی که مکمل باشد این نوعمی

 تـا منتهـی بـه نـوعی کـه ٰینماید در استعداد شیئاً فشیئاً، و مندرج است در قبول از اضعف بـه اقـومادّه شروع می
اکمل از وی نباشد، پس هرگاه ظاهر شود نور رّبانی به تدبري نوع جسمانی از افق ماّده، و شروع نماید از حرکـت 

  .شود سنۀ حقّیقیهاز دوایر بروج نوع ما، تاکامل نماید فصول اربعۀ او را، شمرده می
ایرۀ بعضی و ضیق بعـضی، و بـه حـسب اخـتالف حرکـت شود به اعتبار سعۀ دو امّا امتداد زمان آنها مختلف می

این کوکب دّری و نور ربوبی سرعت و بطؤ چنانچـه مـشاهده اسـت در ادوار افـالک نـه گانـه و سـنوات مختلفـه، 
  .اند ارباب ارصاد از سنوات شمسیّه و سنوات کواکب باقیّهچنانچه تحقّیق فرموده

بود مقصود از ایجاد ایـن  علیه السّالم آن است که او ه علیه و آلهصلّی الّل و امّا سرّ اختصاص حکم مذکور به نبی
نوع، بلکه غرض از وجود کونني؛ پس باقی ابناء نوع از قبیل معدّات و توابع طبیعت است، مثـل بـرگ و شـکوفه 
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از جهت وجود ثمره، و آنچه وجود بالعرض و بالتبّع است نیـست اعتـدادی بـه او، و نیـست حکمـی بالحقّیقـه از 
  .هت ج

بر سایر ناس ، چـه ارواح ایـشان خلـق شـده اسـت از آنچـه  صلّی اللّه علیه و آله  آن که طینت مقدّسۀ:وجه دیگر
پس ایـن حکـم صـحیح اسـت در او در دون غـري او؛ پـس  صلّی اللّه علیه و آله خلق شده است طینت جدّ مبارک

  .باشد تأخر خلق در ایشان به سنوات کثريه؛ فافهم
  

  دوّمنور 
   او،ربّیق بودن مراد به حقّتدر 

   المرسلنيسيّد است به تربیت اسمی که مختصّ
قاطبۀ کماالت و  بدان که اللّه اسم است از برای ذات احدّیت به اعتبار مرتبۀ الوهیت، و این مرتبه مستجمع است

  .شود ذرّه از صفات جالل و جمال راجامع جمیع مَحامد و صفات را، به حیثیتّی که فاقد نمی
باشد در عـالم که از برای هر صفتی از صفات حّق مظهری می و مظهر این مرتبه، بنابر آنچه مختار محّققني است

و از جهـت ایـن مطلـب . باشـدمـی صلّی اللّه علیه و آلـه اجمعـني سيّد االّولني و آخرین کون، امّا مجمالً و مفصّالً
  .شد که مذکور شده است درمحلّشبابراهني نوریّة و دالیل اشراقیّه و شواهد نقلیّه می

بالجمله این مظهر کامل است، و چنانچه این اسم امام ائّمۀ اسماء است آن مظهر هم رسول الّلـه در اوایـل و آخـر 
و کـافی . باشـند بـه ایـن مرتبـۀ دنیویّـهپس ایشان مثل رُسُل عیسی می. است؛ و سایر انبیاء و رسل این رسول است

فضل و شرف، و هرگاه قرار گرفت در عقل تو این حقّایق، پس بدان است که این مرتبـۀ است ایشان را در این امر 
الوهیّت جامعۀ آن چیزی است که مکررّ شده است در اخبار، و مقـّرر شـده از حکمـت انـوار، آن تعبـري از آنهـا بـه 

  .عقل کلّ و نور اوّل
 ٰت به دو مرتبه، به مرتبۀ نشأۀ دنیا، و به مرتبۀ اُوىلو مبّني است که این مرتبۀ قدّسیّه مسّمات به عالم عقل مقدّم اس

ربوبیّت است که تعبري شده است از او بـه لـسان حکمـت بـه صـورت و طبیعـت کـه جـسم نـوری اسـت صـاف از 
عالم ملـک، و : شودو بعد از این مرتبه عالمی است که گفته می. کدورات موادّ، و خالص از غواشی عالم اضداد

  .ت دنیویّهعالم شهادت، و نشأ
قرب است به آنچه مذکور شد در نور اوّل، و او این است کـه از بـرای » سنتني«پس وجه تعبري از این دو مرتبه به 

سابقه در مراتب بردیّه تا این که غـروب نمایـد در مغـرب الحقّـه  نزول نور انور و طلوع شمس اسرار از افق مرتبۀ
  :دو اعتبار است

.  طلوع و غروب، که واقعند در حقّیقت، چه ظهور از این مرتبه طلوع اسـت المحالـهشود در آن که نظر می:اوّل 
ایـن  گـرددباشد پس هر مرتبـۀ متـأخّره باعـث اختفـاء و اسـتتار مـیو چون امر در سلسلۀ بدوّیه بر تزلزل تلبُّس می

  .و در سلسلۀ عددّیه امر به عکس است غروب است
وب ممکن نیست مگر این که مستوىل شود بر جمیع آنچه در حیطۀ این  آن است که این طلوع و غر:اعتبار ثانی

مرتبه است که سري فرموده است در اوّل این شمس، و حرکت در بروج این فلک کّلی، اعنـی حقّـایق نورّیـه کـه در 
نزلـۀ دوایـر پس ایـن حقّـایق بـه م. انداند و هر بسیط به منزلۀ دایرهباشند؛ چه همۀ آنها حقّایق بسیطهاین مرتبه می
پس مادامی که تمام نشود سري این دوایر ممکن انتقال به دوایـر تحـت و نیـست ریبـی کـه تمـام دوره . بروج است

کند شمس سماء حقّیقت و غري او، لـیکن امتـداد ایـن سـنن مُتطـاول و مُتقاصـر باشد، و تفاوت نمیشش شبیه می
داند خصوصیات آنها را مگر جناب و نمی.  و بطؤ اوشود به حسب سِعت دوایر و ضیق آنها از سرعت سري نورمی
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و ایـن بیـان مخالفـست بـا مـشهور؛ و مناسـب او آن اسـت کـه . رّب العزه یا کسی که مطّلع گرداند او را عّز و جـلّ
مؤخر است از مرتبۀ الوهیّت به دو مرتبه که یکی مرتبه عقل ) ص(بگویم در سلسله نزول نفس جزئی مقدّس نبوی

  .باشد، اگرچه در عروج از مقام عقل نوری تجاوز نموده باشدبه نفس کلّی میو دویّم مرت
  

  منور سوّ
  ربّاز توضیح بودن مراد به 

  الهیّها است به اسماء  محضه که مسمّاحدیّتذات 
  :و محتاجست این بیان به ذکر چند اصل

 مُلـک، چـه هـر ملکـوتی و مثـاىل  این که از برای هر شیئی که در این عالم است که مسّماست به عالم:اوّلاصل 
و از .باشد در عالم نفس کلّی و فوق این مثال حقّیقت روحیّه و لطیفۀ قدسیّه می. باشدباطنی در عالم ملکوتی می

باشد در عالم الهی، و در آنجا منقطع برای این روحیّت مثال عقلی می باشد در عالم عقل و از برای او مثاىل می
  .»اذ لیس وراء عبادان قریة« مثاىل فوق آن مرتبه شود امثال، و نیستمی

  :قدّس سرّه فرموده است حکیم غزنوی. و محقّق شده است آن مطالب در غري موضعی از کتب اهل اللّه
ــــان ــــت ج ــــت در والی   آسمانهاس

 

ـــــان  ـــــمان و جه ـــــای آس ـــــار فرم  ک
 

  :نّور اللّه قربه و فرموده است محقّق کامل سيّد فندرسکی
  .»رد هر چه در باالستیصورتی در زیر دا«

-دهم کالم را در آن و میاز جمله اشیایی که در عالم مشهود است زمانی است، تفضیل می  آن است:دوّماصل 
باشد حرکت بعضی ارواح باشد، سیّما زمان خیاىل، و در او میگویم از برای آن زمان معروفه حقّیقت ملکوتّیه می

و از برای آن زمان خیاىل نیز حقّیقت !!  حرکت بعضی اوّلیاء در طّی االرضجسمانیّه مثل مالئکۀ مدّبره و جنّ، و
و در نزد بعضی دیگر به » دهر«باشد در عالم ارواح قدسیّه و نفوس شریفه، مسمّاست در نزد بعضی به روحیه می

 و حرکـت در ضوء و عروج ایشان به خدای صاحب معـارج، علیهم السّالم و در اوست حرکت اکثر انبیاء. »ازل«
  .بعضی خواّص در طی زمان ازین قبیل است

بـه سـوی امّیـۀ  رودعـالم بدنیّـه مـی«: کـه فرمـود علیه السّالم آنچه روایت شده است از حضرت امام محمّد باقر
  .»و محاکمه نماید در مابني ایشان علیه السّالم عادله از قدم حضرت موسی

روایت است کـه پـای مبـارک ) ع(ء و رئیس اوّلیاء و رئیس اوصیاءو همچنني از این قبیل است آنچه از سيّد اوّلیا
  .فرمودندگذاشتند تا گذاشنت پای دیگر را به رکاب ختم کالم اللّه مجید میبه رکاب می

و از بـرای . »سـرمد«باشد در عالم عقول، و مسماست نزد بعضی به و از برای هر مثاىل عقلی و جوهر نوری می
  .»ازل اآلزال« الوهیّت مسّماست نزد بعضی به سرمد مثال است از عالم

باشـد، یـا در مرتبـه و اشرتاک لفظ زمان در این مراتب یا به اشرتاک محض است، چنانچه مختـار جمـاعتی مـی
اعلی به حقّیقت است و در باقی به مجاز، یا آن که موضـوع از جهـت حقّیقـت واحـده، و از بـرای ایـن حّقیقـت 

  .م متکثره، و تحقّیق اخريی استمظاهر متعدده است در عوال
 آن است که این زمان، مشاهده قایم است به فلک اعلی از جهـت تهیّـؤ مـوّاد سـفلیه بـرای استفاصـۀ :ماصل سّو

  .حرکت اجسام مثالّیه است از استفادۀ کماالت به فیض اقدس گویی مقدارفیض مقدّس، و زمان می
 حرکت حقّایق غیبیّه در غیب علمی که دادنـد بـدون اسـتعداد، پس او امتداد معنوی است از برای: »دهر«و امّا 

  .بلکه به محض عنایت ازلیّه و طلب اقتضائیّه در رتبۀ وجود علمی
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او اندراج این حقّایق نوریّه عقلیّه است در بواطن اسماء الهیّه به حیثیّتی که نیست رسمی از برای : »سرمد«و امّا 
  .ت بودن قیّوم ایشان قائم مقام و نائب ایشاناین ماهیّات، و نه اثری؛ مگر از جه

باشد بـه حـسب حرکـت شـمسِ محـسوس، محـسوس بـه سـبب  آن است که چنانچه یوم شمس می:اصل چهارم
شود بـه او، نماید بر بسیط جسمانی نبات تا وقتی که منتهی میای که طلوع میشروع کننده از نقطه فَلک اطلب،

  .»لیله«و » یوم«شود از برای او گفته می
و سال شمسی آن است که به حرکت خود شمس باشد بر تواىل بروج دوازده گانه ابتدا کننده از نقطـه اوّل حَمَـل 

  .تا آن که برسد به او
باشد به اعتبـار حرکـت روح قـدّس نـوری بـه حـسب حرکـت اسـتعداد مـادّۀ ملکوتیّـه، و همچنني روز ملکوتی می

درخشند، و جوهر جوهری تا اینکـه مـتمّکن شـود در موضـع وّل، پس میشروع کننده در طلوع از جوهر ملکوتی ا
  .اصلّی خود

باشد نزد حرکت این روح کلّی حرکت خاصّه به خود را در اجسام مثالّیه، آن چنانی که و همچنني سنۀ ملکوتیّه می
  ).ص(اند از برای نور محمّدیبروج دوازده گانه

 آدمی باشد به حسب طلوع شمس عقلی بـر هیاکـل ارواح نـوری بـه به او قیاس نما روز نفسی و شب او را، چه
در حجـب ) ص(نسبت قابلیّت ذاتیه ایشان از برای قبول نور موجود، وظهور ایـن نیّـر اعظـم کّلـی و نـور احمـدی

و » یوم الهی«، »سنۀ سرمدی«، و همچنني است حکم یوم عقلی و  که بُروجند آسمان روح قدس را دوازده گانه
  .تأمّل نما تامنتقل شوی. »االزلسنۀ ازل «

 آن است که بدان هرمرتبۀ الحقّه از این مراتب مثل قالب و شبح اسـت از بـرای مرتبـۀ سـابقه، پـس :اصل پنجم
  .باشد دون قشر

و قالب است از جهت یوم ملکوتی و او اصل و لّب است، و همچنـني مقـصود مـا از قالـب و شَـبَح آن اسـت کـه 
به معنی این که هرگاه این روز ضیق مُنسلخ گردد از ضیق آن کـسوت ملکوتّیـه . م باطن اومتأخّر ظاهر است و متقدّ

نماید عارف به حکم این روز در ساعتی آنچه در روز اوّل در ماه و سال نماید روز ملکوتی ، پس سري میبروز می
شـود روز نـني، یـا ظـاهر مـینمایـد روز دهـری همچو هرگاه منسلخ بشود روز ملکوتی ظهور می. بایست سري نماید

 فی هِیْلَ اِجُرُعْ یَمَثُ. هِبادِ عِنْ مِاءُشَ یَنْی مَلَوح عَ بالرُّةَکَالئِمَ الْلُزِّنَیُ: قال اللّه تعاىل. سرمدی و روز ازل االزاىل
» فلا«بـه متوسـط در ایـن مرت» خمسني فلا« و این قسم الطف اقسام است، و .ونَدُّعُا تَ ممّةٍنَ سَفَلْ اَهُقدارُمِ موْیَ

  .و این مثل یوم بلکه مثل آن است از اخريه. ونَدُّعُا تَمَّ مِةٍنَ سَفِلْاَ کَکَبِّ رَدَنْماً عِوْ یَّن اِوَ. است
ای که حَمَل پرتـو از نفـس و سرّ این که روز ربوبیّت بیست هزار سال است، شاید این باشد که هر هزار سال، نقطه

نماید، و باز کند، و کمال خود استبصار مییابد؛ و تا هزار سال قبول آن نور میر میکلّی است متبدّل به نقطه دیگ
  .آید، و روز ربوبیّت در او؛ و از مثاىل معترب استنقطۀ دیگر جای آن می

و سرّ این که روز الوهیّت پنجاه روز ربوبیّت است، همانا این خواهد بود که مؤثر در عالم به حسب ظهور اثر ائمّۀ 
و بـه اذن  شـود، و اسـم جـامع را کـه اسـماءبدان قـائمماء کلّ واحد، اعتبار شود، هفت در هفت چهل و نه مـیاس

-شود، پس مدّت تربیت اسماء مذکوره به این تقدیر میچون به آن حاصل الضّرب اعتبار نماید پنجاه می باالترند
؛ پس ضابطۀ تقدیر نیز مرتبط خواهد بود؛ چون کند، و چون ارتباط عوالم نازالً و صاعداً ثابت است عقالً ونقالً

گـوییم اسبوعات و شهور و سنني عالم مُلک مشهود و محسوس است آن را، معیار تقدیرات سـاخته مـی تقدیر ایّام
و سبب این . آن عالم یک سال باشد که سیصد و شصت روز یک سال است، در همۀ عوالم سیصد و شصت روز

سیصد و شصت درجه منقسم است، چون شمس این درجات را طـی کنـد یـک  کآن است که دایرۀ فلک االفال
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  .رسد یک سال است روز است، چون دورش به عدد ایّام
و موجب تقسیم به سیصد و شصت آن است که از اسماء نود و نه گانۀ الهی دو اسم تعلّق به ایجاد دارند و هفت 

هار اصلند و سه نوع، امّا دو اسم که تعلّق به ایجاد دارنـد اسم ذاتی مربیّند به حسب ظهور تأثري، و از این هفت چ
اسـت، » المرید« »القدیر«، »العلیم«، »الحیّ«و چهار اسم از ائمّۀ سبعه که اصلند . است» الرّحيم« »الرّحمن«

  .نمایندتأثري می» القدیر«و » العلیم«اند که در تحت »المتکلم«، »السمیع«، »البصري«: و سه اسم که فرعند
شود سیصد و اند و نود اسم توابع آن چهارند، چون چهار در نود ضرب میپس باالصالة چهار اسم ظاهر السّلطنه

اند، لیکن از این سیـصد و شـصت در هـر نـود شود، و هریک از این نود تابع هر واحد از آن ائمّۀ اربعهشصت می
  .درجه غلبۀ سلطنت از یک اسم است، و ظهور آن اظهر است

غالب است به واسطۀ موافقت طبیعت که طبـع » الحیّ«ل این است که در فصل ربیع ظهور سلطنت اسم و تفصی
گرم و تَر است؛ چون هوای عالم ملکوت، و از این جا است که دَمَوی مـزاج را کـه عـوارض غریبـه » الحیّ«اسم 

  .شود بالنسبة اىل غريهمی مضرّت نرساند طول العمر
است که » القدیر«غالب است به واسطۀ موافقت به طبع، که اسم » القدیر«سم و در فصل صیف ظهور سلطنت ا

  .روحانيّت مریخ مَظهر اوست، طبیعتش گرم و خشک است، چون هوای عالم مثال
غالب است که چون مزاج هوای عالم جربوت بارد »العلیم«ظهور سلطنت اسم  و در فصل شتاء که زمستان است

  .و رطب است
  .است بر وجه مذکور» المرید«طنت از اسم در خَریف غلبۀ سل

و منشأ تقسیم این سیصد و شصت درجه به دوازده بـرج از روی حقّیقـت شـاید ایـن باشـد کـه فـیض اوّل حقّیقـة 
مخفـی مرتبـه ثالثـه . ومظهر مطلـق اسـماء و صـفات الهـی اوسـت صلّی اللّه علیه و آله الحقّایق دُرج محمّدیست

ی با اوست تعلّق مبدأ، و وجوب بالغري خود، امکان ذاتی خود؛ و این تثلیث در همـه است؛ زیرا که سه اعتبار اصلّ
اش این که استدالل عقلی محتاج است به اصغر و اکرب و حّد وسط، و لهذا تثلیث دربـارۀ جا معترب است، و نمونه

  .شده است) ص(افعال سَنَه نبوی
 اقرتان به زمان و نسبت به فاعلها، و چون ایـن سـه و معنی نقل در اصطالح علماء مشتمل است بر مراد حدث و

شـود، و اعتبـار ایـن سـه نسبت در هر واحد از اسماء اربعه که مستقّل التأثريانـد آن ظهـور اعتبـار شـود دوازده مـی
نسبت در اسم چنان است که اسم عبارت از تعّین ذات به صفتی از صفات، پس در اسـم ذات و وصـف و تعیـني 

و این نسبت به تحقّیق ثالثه در جمیع موجودات ممکنه هست، چه هر شیئی ممکن مرکّب است از باشد، معترب می
از . ای قـرار یافتـه اسـت کـه حاصـل شـده اسـتو از این سبب مراتب اعداد به مرتبـه. وجود و ماهیّت و تشخص
بسیاری   برود، و اگرسر رشته مقصود مبادا از دست» الکالم یجُّر الکالم«و به موجب . مالحظه سه در نفس سه

  .گشتمی از اسرار قوم
بیّنات است که در مرتبـه احـدیّت نیـست نعتـی و نـه وصـفی و نـه  گوییم ازو هرگاه مُمهَّد شد این اصول پس می

اسمی و نه رسمی تا چه جا به حقّایق و ماهیّات؛ و در مرتبه الهیّه نیست اثری از جهت اغیار، و نه رسمی از ابرار 
نفـس جزیـی اوسـت کـه » انـا«بـه  صلّی اللّه علیـه و آلـه بعد از او عالم عقل است، پس مراد حضرتو . و اشرار

  .متّحد شده است با نفس کلّی و اصغر است احدیّته به دو مرتبه، یکی مقام الوهیّت، و ثانی مرتبۀ عقل
شده اسـت و در او و ممکن است توجیه دیگر که گفته شود عالم عقل از افق وجوب و سرادق جربوت مالحظه نـ

مظاهر و مجاىل، پس مبدأ ظهور آثار ومشرق طلوع انوار مرتبۀ نفس کّلی است که مرتبۀ ربوبیّت ، پس اوّل چیـزی 
  .»اوّل ما خلق اللّه نوری«: ، بقوله) ص(که پوشیده است حُّله ظهور را، از جمله انوار محمّدی
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بیّت و مرتبه نفس کلیّه مؤخّر است از شمس حقّیقت شود کمال ظهور آن که طلوع شمس ربوظاهر می» مِن«و از 
نَزِلّونـا عـن مرتبـة «: شود سّر آنچـه فرمـوده اسـتو از اینجا واقع می. به دومرتبه احدیّت ذاتیه، دوّم مرتبه الوهیت

  .حَکِیمِدِاللّه الَعَزِیزِ الْ عِنْوَ مَا النَّصَرُ اِلّا مِنْ» .الوهیّته، ثمّ قولوا فینا ماشِئتُم
  ت الکتاب بعون الملک الوهّابتمّ
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  رساله کنز االسماء
  

  الرّحيم الرّحمن اللّه مِسْبِ
الحمدللّه الحکیم الکریم العلیّ العظیم و الصلوة علی النبـيّ المـصطفی، و الـوىلّ المرتـضی، و عرتتهمـا اصـحاب 

  .التسلیم و الرضا
ت بـه عبـادت معبـود بـه اسـتحقّاق، و توجّـه امّا بعد چون مقتضای عبودیت حقّیقی اشتغال قلب و قالب عبد اسـ

چنـان کـه گـوش ظـاهر و بـاطن او جـز  تعاىل شأنه و عظم برهانه ظاهر و باطن او به طاعت مقصود علی االطالق
کالم حّق نشنود، و دیده سَر و سرّ او جز کتاب حّق نبیند، و زبان قلب و قالب او جز نام حّق را نگوید تا در سلک 

 هـا وَ بِرونَبـصِ الیُنٌیُعْـم اَهُ لَها وَ بِونَهُقَفْ الیَلوبٌم قُهُلَ منسلک نباشد، و در تحت زمرۀ یّم عُمٌکْ بُمٌّصُفرقۀ 
و همچنني سایر اعضاء و جوارح بـاطن و ظـاهر، و بـاقی حـواس و قـوا . مندرج نگرددها عون بِسمَ ال یَم آذانٌهُلَ

  .ومدارک و مشاعر
یل عقاید حقّه اشتغال لسان قلب است به ذکـر علـی الـدوام بـه حـسب لهذا همچنان که عبادت قلب بعد از تحص
 و لـوبُ القُنُّئِطمَـ تَالّلـه کرِذِأال بِـ: کمـا قـال الّلـه تعـاىل علیه السّالم اجازۀ صاحب نَفَس مأذون از امام معصوم

روح اعظـم استغراق عني قلب در مشاهدۀ صور و نقوش مکتوبه بر لوح قلب بـه واسـطۀ قلـم اَعـال کـه عبـارت از 
 و اشـتغال اُذن قلـب بـر تلقـی هنْـ مِروحٍهم بِـدَیَّ اَم االیمان وَهِوبِلُی قُ فِبَتَ کَکَئِاوّل: است، کما قال اللّه تعاىل

  .ةیَ واعِنٌذُها اُیَعِ تَوَ: واردات و الهامات ربانیه حکم و خطابات سبحانیه را، کما قال عزّوجلّ
مـشغول  علـی شـارعها و آلـه ألـف صـلوة و سـالم و تحیـة  ظاهرۀ شـرعیّههمچنني عبادت قالب بعد از اقامۀ ارکان

ساخنت ارکان و جوارح است به خدمت آن صاحب نَفَس مأذون که شیخ راه و پري آگاه عبارت از آن کامل ذوفنون 
  .است

کـه همچنني مشغول ساخنت لسان به تـالوت اوراد وارده از صـاحب نَفَـس و اجـازۀ شـیخ راه، أو مَـن ینـوب عنـه، 
مأخوذ است از انفاس و اجازات مشایخ سلسلۀ طریقت و مرشدان راه حقّیقت که سلسلۀ اجـازۀ ایـشان یـداً بیـدٍ و 

  .شود به امام، علیه الصلوة و السّالمنَفَساً بنَفَسٍ منهی می
ه مـن و چون مقصود از تحریر این صحیفه بیان اوراد موظّفه است به جهت یکی از فرزنـدان بـا توفیـق، أذاقـه اللّـ

  :رحیق التحقّیق، آن اوراد موظّفه بر دو قسم است
قسمی مداومت بر آن موجب و منتج قرب نوافل، و مداومت بر آن موجب عروج و معارج و منازل است، و مهمـا 

  .امکن ترک نباید نمود تا وقتی معیّن و مّدتی معهود
باید نمود، و اگر حضور خاطر و جمعّیت و قسمی که در هنگام جمعیّت اقبال و فرصت و فراغ بال به آن اشتغال 

  .فرصت و فراغتی نباشد ترک آن خسران و ضرری ندارد
جامعـه، ومِـن اللّـه افاضـة  شود بعـد از تقـدیم مقدّمـۀلهذا آنچه بیان آن مقصود است در ضمن دو فصل ایراد می

  .االنوار الالمعة
  
  جامعه مقّدمۀ

واء الطریق، که سالک طریق قویم و ناهج صراط مستقیم را اشـتغال بـه بدان ای فرزند با توفیق، ثّبتک اللّه علی س
هیچ عبادتی از عبادات قلبّيه و قالبیّه و مداومت بر هیچ طاعتی از طاعات لسانیّه و جنانیّه و ارکانیّه بدون حـضور 
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» .نالیسعنی ارضی و السمائی، و لکن یـسعنی قلـب عبـدی المـؤم«: و چون به حکم حدیث قدسی. نافع نیست
ای اسـت ربّـانی، و مجـّردی اسـت محلّ ظهور نور خدا و آئینۀ تجلیّات حضور موىل حقّیقت قلب است، که لطیفه

و حقّیقت قلب روحانی را صورتی است جسمانی که عبارت از مضغۀ صنوبریّه واقعـه در ایـسر تجویـف . روحانی
قلب صوری کـه بـه منزلـۀ روزنـۀ آن لطیفـۀ شود در این است، و هر تجلّی معنوی که در قلب معنوی واقع می صدر

-گـر مـیربّانی، و به مَثابۀ خلیفۀ آن مجرّد روحانی است، صورتی مطابق آن معنی و مثاىل موافق آن تجلّـی جلـوه
  .گردد

و هرگاه آن تجلّی از تجلّیات جامعه باشد المحاله صورت تمثیلّیه صورتی جامعـه خواهـد بـود در جمیـع صُـوَر بـه 
چنان که . صورت انسان استها لَّ کُ األسماءِمَ آدَمَلَّ عَوَ: و بر طبق آیۀ کریمۀ» .ه آدم علی صورتهخلق اللّ«: حکم

 لَنـزَذي اَ الَّوَهُدر شرح سکینۀ قلبّیۀ مذکورۀ در آیۀ شریفۀ  علیه آالف التحیّة و الثناء جناب علی بن موسی الرضا
و آگـاه » .السکینة ریح تفوح مـن الجنّـة، لهـا وجـه کوجـه االنـسان «:اند کهفرموده ننيَؤمِ المُوبِلُ فی قُةَکینَالسَّ

باشد که آن تجلّی قلبی به حّدی قوّت کند که از باطن به ظاهر ظهور کند، و در خارج متمثّل گردد، و ملحوظ چشم 
 آلـهصـلّی الّلـه علیـه و  از بـرای نبـیّ عربـی» دحبـۀ کلبـی«چنان که حکایت تمثّل جربئیل به صـورت . ظاهر شود

مشهور، و تمثّل روح القدس به صورت انسان مستوی االجزاء و االرکان از برای مریم بنت عمران در قرآن مذکور 
  .است

علیـه  و از جملۀ انفاس الهیّه که از لسان حقّایق ترجمان حضرت فیّاض الحقّایق موالنا ابوعبداللّه جعفر الـصادق
الصورة االنسانیّة هی اکرب حجة اللّه علـی خلقـه، و هـی الکتـاب «: ظهور کرده این کلمات شریفه است که السّالم

المبني الذی کتبه بیده، و هی الهیکل الذی بناه بحکمته، و هی مجموع صورالعالمني و هی الطریـق المـستقیم اىل 
  .»کلّ خري، و هی الجسر الممدود بني الجنّة و النار

جامع احوال و افعال و اقوال و حرکات و سکنات و لهجات بناءً علی هذه المقدّمات سالک را الزم است که درمَ
و لَمسات و لمحات در هنگام ذکر و وِرْد و طاعت و خدمت مراقب قلب صنوبری باشد، تا انواع تمثیالت کـه از 

چنـان کـه عـارفی . گـردد، ملحـوظ چـشم دل گـرددانواع تجلّیات بر قلب صـنوبری از قلـب معنـوی مـنعکس مـی
  :فرموده، بیت

   نقشها بینی خالف رومی و چینیعجایب

 

 اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل 
 

و ادّله بر صحّت این مطلب از آیات الهیّه و اخبار معصومیّه به اضافۀ براهني عقلیّه و شواهد کشفیّه بسیار است کـه 
  .گنجد، و من الّله تعاىل االعانة و المدددر این مقام نمی

  
  اوّلفصل 

  
که مداومت بر آن منتج قرب نوافل و موجب عروج بر معارج ومنازل است، و مهما امکن  ی از اوراددر ذکر قسم

کما تنـامون تموتـون، و کمـا تـستیقظون «: نباید ترک نمود تا وقتی معیّن و مدّتی معهود؛ چون به مقتضای حدیث
 التفات آن از باطن بـه ظـاهر، نمونـهنوم و یقظۀ انسان که عبارت از توجّه روح است از ظاهر به باطن، و » تبعثون

موت و بعث است، پس بنابراین سالک راه را الزم است که در هنگام بیدار شدن از خواب و هنگام ارادۀ خواب 
ق بـه ایـن دو متذکر حالتني مذکورتني باشد و از این جاست که غالب اورادی که در این فصل مذکور مـی شـود تعلـّ

شود قبل از تکلّم به کالم و اشتغال به همۀ افعـال و  بیدار و از مستی هشیار میوقت دارد که صبح چون از خواب
 متخلّق به اخـالق اللّـه و متـأدّب بـه آداب بّيی النَّلَ عَونَّلصَ یُهُتَکَالئِ مَ وَاللّه نَّاِاقوال باّلتمام بر طبق آیۀ کریمۀ 
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 متـنفّس بـه نفـس سَفَّنَذا تَـ اِبحِالـصُّ وَمقتـضای مالئکة اللّه گردیده، چنان که صباح بـه امـر خـالق االصـباح بـه 
را بـه عـدد تمـام » اجمالیّـه) ص(کلمـۀ محمّدیّـه«گردد، سالک نیز متنفس به نفس رحیمی گردیـده رحمانی می
بر زبان عقیدت ترجمان جاری گرداند، تا همچنان کـه از ظلمـت لیـل ظـاهر  صلوات الّله علیهم اجمعني معصومني

 م مـنَکُجَخـرِیُ لِهُتَـکَالئِ مَم وَیکُلَـ عَصلّیذی یُـ الَّـوَهُگردد، بر وفق کریمۀ نور نهار ظاهر میبريون آمده، داخل 
 به واسطۀ تأثري نفس رحیمی از ظلمات حُجُـب لیـاىل بـريون آمـده حیماً رَننيَؤمِالمُ بِ کانَ وَورِی الّنّل اِماتِلُالظُّ

  .داخل نور نهار شهود و ظهور و تجلّی و حضور گردد
و به همان عدد اقالً به اقامۀ صلوة کربی قیام نموده، مراقب سکینۀ قلبّیه بایـد بـود تـا از ادای فریـضۀ فجـر فـارغ 

  .شود
که صراط المستقیم عقایـد حقّـه اسـت، و بـر اسـرار اصـول معـارف » آیة العظمیۀ تامّه«و بعد از فراغ به تالوت 

، و بـه نفـی تعطیـل و تـشبیه و اثبـات امـر بـني االمـرین در منطـوی تعـاىل مجـده محتوی و بر سّر علّو و دّنـو ذات
  .صفات، و نفی جرب و تفویض و اثبات امر بني االمرین در افعال بیشرت اشتغال نماید

اختـصاص بـه صـلوة فجـر نـدارد، بلکـه بعـد ازمجمـوع » سبحۀ ظـاهره«و بعد از آن به قراءت کلمۀ طاهره یعنی 
  .مأثور است باید خوانده شود صلوات اللّه علیهم صلوات خمس بر وجهی که از ائمّۀ هدی

» کلمـۀ محمّدیـۀ اجمالیـه«بعد از آن متخلّق به خلق الهوتی و متـأدّب بـه ادب ملکـوتی گردیـده، یـک دفعـه بـه 
  .متنفس گردد» نفس رحیمی اجماىل«متکلّم، و به 

باشـد، و ادت به غیب توّجهی میو چون سالک را از صورت به معنی انتقاىل و از ظاهر به باطن التفاتی و از شه
ای و باطنی و غیبی به غري از را معنی صلّی اللّه علیه و آله مقرّر است که صورت و ظاهر و شهادت و نبوّت محمّد

والیت علویه نیست، لهذا باید بعد از تخلق به خلق حضرت الهوت و تأدّب به ادب حضرت ملکوت، و استنزال 
از ظـاهر نبـوّت بـه  علیـه و آلـه افـضل الـصلوات  صاحب نبّوت و امني رسـالترحمت رحیمیّه از حضرت ذات بر

که مانند کلمه توحید بر نفی و اثبات مشتمل است تکلّم » کلمۀ جربئیلیّه«باطن والیت توجّه نموده، یک دفعه به 
ذوالجالل نماید و به واسطۀ تخلیۀ اثبات مروّت و کرم و کمال و فتوّت و نعم و جمال از برای وىل حضرت . نماید
م هُونَجُخرِ یُغوتُ الطاّمُهُیاىُٔاوّلروا فَ کَذینَ الَّ وَورِی النُّلَ اِماتِلُ الظُّنَم مِهُجُخرِنوا یُ آمَذینَ الَّیُّلِ وَاللّه: که
  .ماتِلُی الظُّلَ اِورِ النّنَمِ

یار نموده، و به واسطۀ تحلیـۀ و به واسطۀ تخلیۀ ثانیه نفی حول و قوّت و سلطنت و قدرت و ارادت و اختیار از اغ
ثانیه اثبات جالل و قدرت و قهر و قوّت و اختیار و ارادت از برای صاحب اختیار و مالک اقتدار، یعنی صـاحب 

وا لُقـاتِ فَاغوتِ الطـّبیلِ فی سَـلونَقاتِروا یُفَ کَذینَ الَّ وَاللّه بیلِ فی سَلونَقاتِنوا یُ آمَذینَلَّاَ: ذوالفقار نماید که
  .عیفاً ضَ کانَطانِیْ الشَّدَیْ کَنَّ اِطانِیْ الشَّیاءَاوّل

ای است باطنیّه، و همچنان که صاحب مجاهدۀ ظاهرّیه در مقام نفی کفّار و در صـدد و این نفی و اثبات مجاهده
از باشد، صاحب این مجاهده نیزکفّـارو فجّـار بـاطن را کـه عبـارت قلع فجّار ظاهر و اثبات ابرار و اخیار ظاهر می

 و ابـرار و اخیـار بـاطن را کـه ونَ الخاسـرُمُ هُـیطانِ الـشَّزبَ حِـال انَّاَ: نمایـد کـهجنود جهلیّه دنیّه است نفی می
  .حونَلِفْمُ الْمُ هُاللّه بَزْ حِنَّال اِاَ: فرماید کهعبارت از جنود عقلیّۀ علیّه است اثبات می

ده، اغیار را بالکلیّه فراموش، و نقش جمال یـار را بـر لـوح بعد از آن، از مقام مجاهده به مقام مشاهده عروج نمو
علّویۀ «سینۀ خود منقوش فرموده، به اقبال کلّی و توجّه تاّم متوجّه حضرت والیت کلیّه گردیده، یک دفعه به کلمۀ 

ی که به سبب اشتمال بر چهار اسم عظیم االقتدار محیط بر چهار قائمۀ عرش اسرار و چهـار رکـن کرسـ» اجمالیه
  .انوار است، تکلّم نماید
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شود، و نظر بـه ضـعف و چون سالک را بعد از توجّه کلّی به حضرت والیت کلیّه آثار جالل موال قدری ظاهر می
، بـاز مُلتجـی بـه »ال منجأ منک الّا الیـک«: وجود بسا باشد که تزلزل به ارکان اطمینان او راه یابد، باید به حکم

علویّه «بعد از کلمه » علوّیۀ تفصیلیّه« الوثقای هدایت گردیده، یک دفعه به کلمۀ ملجأ والیت و متمسّک به عروة
  .تکلم نماید» اجمالّیه

ایق الوهیّـت و والیـت و نبـوّت و مراتـب ملکـوت و جـربوت و  و چون انسان انموذج عـالم کبـري اسـت، و از حقـّ
ّل به لسان حضرت جربئیـل کّلـی روح از جانـب باشد، الجرم اوّالً باید اقای میالهوت در عالم او نمونه و نشانه

حضرت نبوّت کلیّه قلب را که مبعوث بـه مقاتلـۀکفّارجنود نفـس اسـت،  تعاىل شأنه حضرت اعالی الوهیّت ذات
کـه مـسمی اسـت بـه » علویـۀ تفـصیلیّه«امر به نداکردن حضرت والیت کلیه سر فرموده، به فتح باب اوّل از کلمۀ 

  . و باب محمّدی و باب االمر و باب النداء، افتتاح نمایدباب الظاهر و باب النبوة
حـضرت  تعـاىل شـأنه آنگاه به لسان حضرت نبوّت کلیّه قلب در مقـام امتثـال امـر حـضرت اعـالی الوهیّـت ذات

که مسمّی اسـت بـه بـاب البـاطن و بـاب » علویۀ تفصیلیّه«والیت کلیّه سرّ را نداکرده، به دخول باب ثانی از کلم 
 و باب العلویه و باب االمتثـال و بـاب االجابـه اختتـام فرمایـد؛ تـا بـه واسـطه تأییـدات ربّانیّـه و الهامـات الوالیه

نشئات علوّیه و جذبات ولویّه بر باطن او فایض  صلّی اللّه علیه و آله مکلوتیّه جربئیلیه و شفاعات احمدّیۀ محمّدیّه
 را که مسمی به سّر مکنـون اسـت بـه عـدد عـني الجمـع مکـررّ »علویّه تفصیلیّه«شود، و باید که حرف آخر از کلمۀ 

  .نماید
و چون از غلبۀ نشأۀ علویّه و قوّت جذبۀ ولویّه کار سالک قاطع المسالک به جایی رسد که عنـان سـلوک از دسـت 

آورد، ولـیکن غریقـان گردد، اگر چه گلیم خویش را از امواج خطرات بريون مـیاو بريون برود مجذوب مطلق می
  .تواند نمودحار جهالت را دستگريی نمیب

و اگر قانون سلوک که نتیجه مقام نبوّت است از میان مرتفع شود، راه افاضۀ عاىل بر سـافل و استفاضـۀ سـافل از 
چرا که وصول فیض موقوف است بر وجود برزخ ذوجهتني، و متوسط بني العالمني کـه عبـارت . عاىل منقطع گردد

  .الک مجذوب و مجذوب سالک است، منقطع استاز انسان کامل که نسخۀ س
لهذا سالک باید از جذب مطلق رجوع به سلوک نموده، نشأۀ شراب زنجبیلی جذب را با کیفیّت شـراب کـافوری 
سلوک بیامیزد، و عود به مقام نبوّت که فرق بعد الجمع است فرموده، ثانیاً متخلّق بـه خلـق الهـوت و متـأدب بـه 

م » محمّدیۀ تفـصیلیّه«فعه به کلمۀ ادب ملکوت گردیده، یک د کـه عبـارت ازنفـس رحیمـی تفـصیلی اسـت تکلـّ
و کام جان و مذاق روان را از نشئات مقامات محمّدیۀ اوّلیـه و اوسـطیّه و آخریّـه کـه مـستفاد اسـت از کلمـه . نماید

  .ملتّذ فرماید» اوّلنا محمّد، و اوسطنا محمّد، و آخرنا محمّد«جامعۀ 
گـردد، و حجـابی تغال به لوازم سلوک و تربیت قوای بدنیّه آئینۀ قلـب را غبـاری عـارض مـیو چون به واسطۀ اش

باید در خواتیم اعمال و اوراد موظّفه یعنی در ختم سجده شکر نماز عـشاء بـا پوشاند، میرقیق چهرۀ خاطر را می
 حضرت انسان کامل که جامع و استشفاع از تعاىل شأنه حضور تاّم و مراقبۀ قلب و توجّه به حضرت الوهیّت ذات

کـه » فتحیـه«و باطن معنی والیت علوی اسـت، بـه کلمـۀ  صلّی اللّه علیه و آله میان ظاهر صورت نبوّت محمّدی
و اگر حضور و رقّتـی باشـد هـر . مفتاح ابواب کنوز دل است تکلّم نماید، اقالً سه دفعه یا پنج دفعه یا هفت دفعه

  .تواند نمودقدر خواهد این کلمه را تکرار می
و اوراد صلوات فجر و عصر و عشاء را به زیارت حضرت سيّد الشهداء، قرّة عني االوّلیاء، سبط النبی و ابن الوىل 

و حضرت مصدر سالسل االوّلیاء و منبع  صلوات اللّه علیه و علی آبائه و ابنائه الطّاهرین مولینا ابا عبداللّه الحسّني
  .ختم نماید علیه السّالم ن علی بن موسی الرضاوالیة االصفیاء موالنا ابوالحس
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به مثابۀ حال نزع و احتضار اموات و مناسـب وقـت مـرگ و » النوم أخ الموت«و در هنگام خواب که به موجب 
منزل بقا است بایـد محتـضر وار بـه پـشت خوابیـد، و بـه تـالوت اوراد  تودیع حیات، و صورت مقام فنا و مقدّمۀ

و » جربئیلیّـه«و یـک دفعـه بـه کلمـۀ » محمّدیّۀ اجمالّیـه«یعنی یک دفعه به کلمۀ . گردیدصلوة فجر رطب اللّسان 
به شرط تکرار حرف آخر که مـسمی بـه » علوّیه تفصیلیّه«و یک دفعه به کلمۀ » علویّۀ اجمالیّه«یک دفعه به کلمۀ 

  .تکلّم نماید» محمّدیۀ تفصیلیّه«سّر مکنون به عدد عني الجمع مکرر شود، و یک دفعه به کلمۀ 
ابواب ظـاهره را کـه » سکینۀ عقلیّه«و ترقیم لوح ناصیه به رقم » خاتم سکینۀ صدریه«آنگاه به ختم باب قلب به 

  .مدخل اغیارند مقفّل نموده، باب باطن را که مدخل یار و مخرج اغیار است بر رخسار خویش گشاید
مـل را بـه خـتم مـذکور منـضّم سـازد بـر وجهـی کـه تشهّد کا» خاتم سکینۀ صدریّه«و در هنگام ختم باب قلب به 

و در هنگـام  با شرایط مأخوذۀ شـفاهیّه افتتاح به تختّم با افتتاح تشهّد، و اختتام تختّم با اختتام تشهّد مقارن باشد
تکلـم نمایـد، بـر ایـن وجـه کـه » محّمدّیـۀ تفـصیلیّه«دفعۀ دیگر به کلمـۀ » سکینۀ عقلیّه«ترقیم لوح ناصیه به رقم 

  .تاح ترقیم با افتتاح تکلّم، و اختتام ترقیم با اختتام تکلّم مقارن باشد، با شرایط مقرّره معهودهافت
اسـت، مناسـب ایـن » سـکینۀ صـدریّه«خلیفـۀ » سکینۀ عقلیّـه«و » سکینۀ قلبّیه«خلیفۀ » سکینۀ صدرّیه«و چون 

اره اسـت بـه بطـون محـض، و دالّ که نعت بطون او را ثابت است صلوة کربی کـه اشـ» سکینۀ قلبیّه«است که با 
مقارن باشد، و بـا سـکینۀ عقلیّـه کـه وصـف » انا المعنی الذی الیقع علیه اسم و الشبه«: است بر مصداقِ مفهوم

که اشـاره اسـت بـه ظهـور صـرف و داّل اسـت بـر مظـاهر حقیّـۀ » محمّدیّۀ تفصیلیّه«ظهور او را ثابت است کلمۀ 
و با سکینۀ صدریّه که جامع است بني البطـون . وّلنا و اوسطنا و آخرنا مقارن باشدتفصیلیّه و مراتب نوریّه ظهوریّه ا

و الظهور و برزخ است بني الغیب و الشهود، تشهّد کامل که جامع مراتب الوهیّت و رسالت و والیت، و مشتمل بر 
نـازل و معـارج و مراتب ثالث غیب مطلق و شهادت مطلقه و غیب مضاف است مقارن باشد، تا استیفاء حقّوق م

  .استقصاء واجبات مقامات و مدارج به عمل آمده باشد
کـه از اعمـال مـستمرّه عـني قلـب اسـت در هنگـام اقامـۀ » سـکینۀ قلبیّـه«و بدان که همچنان که سالک را مراقبـۀ 

ات در مجامع حرکات و سـکن که از فرایض دائمۀ لسان قلب است علی الدوام فی اللّیاىل و االیّام» صلوة کربی«
از باطن منتج، نشأۀ جامعۀ بني الجذب و الـسلوک » سکینۀ عقلیّه«و » سکینۀ صدریّه«الزم است، همچنني مراقبۀ 

  .نشود خاىل از تقویتی نخواهد بود» سکینۀ قلبیّه«و البطون و الظهور است، و گاهی که حجاب مراقبۀ 
ه جانب کعبه باطنیّـه و تـولّی بـه سـوی شـطر قبلـه که فی الحقّیقة توجّه ب» سکینۀ قلبیّه«مخفی نماند که در مراقبۀ 

خصوصاً بر تقدیری که اقامۀ مذکوره به کلمۀ سرالسّر باشد رموز خفیّه » ٰصلوة کُربی«معنویّه است، در هنگام اقامۀ 
گنجد، و از عنایت جناب موىل مرتقب توفیق ترقیم رساله عظیمه و کنوز مخفیۀ جلیله است که در این مختصر نمی

  .باشد، ان شاء اللّه العی االعلیه میعلیحد
  :و بدان که مجموع عبادات سالک بعد از عقاید حقّه و ارکان شرعیه منحصر بر دو قسم است

  .اقامۀ صلوة کربی و صلوة صغری: اّول
  .»عقلیّه«و » صدریّه«و » سکینۀ قلبیّه«مراقبۀ : دویّم

  .؛ و اقامۀ صلوة صغری از مقولۀ عبادات لسانیّه است قالباًو اقامۀ صلوة کربی از مقولۀ عبادات لسانیّه است قلباً
و المحاله عبادت سمعیّه الزم عبادت لسانّیه است، از آن جا که هر چه لسان قلب به آن ناطق گردد سمع قلـب آن 

  .را داعی شود، و هرچه لسان به آن تکلّم نماید اُذُن قالب آن را سامع گردد
از مقوله عبادات » صدریّه«و » سکینۀ عقلیّه«ولۀ عبادات بصریّه است قلباً، و مراقبۀ ازمق» سکینۀ قلبّیه«و مراقبۀ 

  .بصریّه است مثالً و خیاالً



64 

و در این مقام عبادت ار کانیّه دیگر نیز هست و آن ختم باب قلـب اسـت بـه قلـم ذو شـّقني، اعنـی صـورت معنـی 
  .»قلب المؤمن بني االصبعني«

بـر لـوح قلـب بـه قلـم » سـکینۀ قلبیّـه« به قلم مذکور، و نظري این معنی است ترقیم »لوح ناصیه«و همچنني ترقیم 
جمع و فرق؛ و مجالت : که خلیفۀ قلم اعلی و مظهر اسم المصوّر است و مشتمل است بر دو شّق» مصوّرۀ قلبیه«

قـاً تْتـا رَ کانَرضَ االَ وَمواتِالـسَّ نَّروا أَفَـ کَذینَ الَّـرَم یَـاوّلـ: هر دو اسم راتق و فاتق را، کما قال سبحانه و تعاىل
 و از این مقام است ظهور قرآنی که نزول جمعی اجماىل است، و ظهور فرقانی که نزول تفـصیلی بیـان ماناهُتقْفَفَ

 و از ایـن هیانَـنـا بَیْلَ عَنَّ اِمَّ، ثُـهُرآنَ قُبعْاتَّ فَأناهُرَذا قَاِ فَهُرآنَ قُ وَهُمعَنا جَیْلَ عَنَّاِ: است، کما قال سبحانه عزّ شأنه
هذا : حقّیقت است فصل و جمع یوم القیامة که یوم الجمع و یوم الفصل عبارت از آن است، کما قال جلّ سلطانه

 و این بابی عظیم است از علم که مجموع علوم و صناعات ظـاهره و باطنـه از .نيَوّل االم وَعناکُمَ جَصلِ الفَمُوْیُ
  .شودآن استخراج می

ن اعمال لسانیّه و سمعیّه و بـصریّه ظاهریّـه و باطنّیـه آن اسـت کـه هـر اسـمی از اسـمای حـسنای الهـی کـه و سرّ ای
  :المحاله در عالم غیب حقّیق مجرّده دارد، چون به عالم شهادت ظهور کند ظهور آن به دو نوع ممکن است

  . اللّه ملفوظه است ظهور در عالم اصوات و حروف و الفاظ و کلمات که عبارت از اسماء:اوّلنوع 
  . ظهور در عالم نقوش و خطوط و ارقام و کتابات که عبارت از اسماء اللّه مکتوبه است:یمنوع دوّ

و همچنني ظهور اسماء درعالم مثال که خیال حقّیقتی غري وهمی و برزخ بني دو عالم غیب و شهادت است به دو 
  :نوع تواند بود

  . قلبیّه که منطوق لسان قلب و مسموع سمع قلب است ظهور در عالم اصوات و حروف:اوّلنوع 
  . ظهور در عالم خطوط و نقوش قلبیه که مکتوبِ لوح قلب و ملحوظِ عني قلب است:یمنوع دوّ

و چون سالک راه خدا را باید که مجامع باطن و ظاهر و معنی و صورت و قلب و قالب به حقّ مشغول باشد، پس 
بایـد لـسان قلـب او بـه اقامـۀ  تعـاىل شـأنه شغول به یاد حّق باشد و ظهور ذاتهمچنان که حّقیقت قلب او باید م

کـه رقـم قلبـی اسـت » سـکینۀ قلبیّـه«که نطق قلبی است مشغول باشد، و عـني قلـب او در مراقبـۀ » صلوة کربی«
 بـه که نطق قالبی است اشتغال نمایـد، و سـمع بـاطن او» صلوة صغری«و لسان قالب او به اقامۀ . مستغرق باشد

و بـاب قلـب او کـه عنـوان صـدر . ملتّـذ گـردد» صلوة صـغری«و سمع ظاهر او به استماع » صلوة کربی«استماع 
مـنقش باشـد، تـا هـیچ » سـکینۀ عقلیّـه«او به نقـش » لوح ناصیّۀ«مرتسم گردد، و » سکینۀ صدریه«است به رقم 

 الجّن و االنس را بـه هـیچ حـال و از هـیچ جزیی از اجزاء ظاهر و باطن او از حّق خاىل نباشد، و راهزنان شیاطني
  :فرموده، بیت قدّس سرّه چنانچه عارف الریب حضرت لسان الغیب. منفذ در وی مجال تطرّق و نفوذ نماند
 دل به هرشـوخی من آن نیم که دهم نقد

  
 

 درخزانه به مهـر تـو و نـشانه تـو اسـت 
 

  . توفیقٰو من اللّه تعاىل
  
  دوّمفصل 

  
و اگر حـضور . بال به آن اشتغال باید نمود وراد که در هنگام جمعیّت و اقبال و فرصت و فراغدر ذکر قسمتی از ا

  .و جمعیّتی و فرصت و فراغتی نباشد ترک آن را مضرّتی نباشد
را به عدد عني عني الجمع بخوانـد » کلمۀ جربئیلیّه«از آن جمله بعد از فراغ اوراد مذکوره صلوة فجر اگر خواهد 

چرا که آیة القدرة مشتمل است بر پـنج فقـره و . را به عدد خمس عني الجمع مکرّر نماید» ه القدرةآی«و همچنني 
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لهذا چون به عدد خُمس عني الجمـع خوانـده شـود، ضـمناً رعایـت عـدد عـني . فصل که دالّ است بر پنجل اصل
 کامله کـه یدالّلـه معنـوی وجه قلب را متوجّه حضرت قدرت» آیة القدرة«و در تالوت . الجمع به عمل آمده باشد

است و الزمۀ قبض و بسط ظاهر و باطن، و اَعِنّه منع و اعطاء صورت و معنی به کفّ کفایـت و قبـضۀ والیـت او 
است نموده، حضرت انسان کامل را که مظهر تامّ اسم مالک الملک و والیت بخش اوّلیاء هادین و والیت ستان 

نوشان جامِ تجرید تعبـري از وی بـه قلنـدر شان مَصطبه توحید و جرعهگستاخان راه دین است،و در اصطالح دُردک
  :کنند، کما قال الحافظ العارف، شعرمی

  بــر در میکــده رنــدان قلنــدر باشــند

 

 کــه ســتانند و دهنــد افــسر شاهنــشاهی 
 

  :قدّس سرّه و عظم قدره، بیت آئینه تجلّی عزّت و آستني دست قدرت داند، کما قال
  ک هفـت اخرتپـایخشت زیرسرو بر تار

 

 دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی 
 

به عنوان خطـاب بـا رّب  که مشتمل است بر سه فصل، و محتوی است بر سه اصل را» آیه االعرتاف«و همچنني 
و بـه . به عدد عـني الجمـع تـالوت نمایـد عال سلطانه و جلّ برهانه »نور النّور«االرباب در مقام حضور حضرت 

حدانیّت ذات، و به اصل ثـانی تـصدیق بـه قُـدس صـفات نمـوده، بـه اصـل ثالـث کـه متـضمّن اصل اوّل اثبات و
» االعـرتاف بالـذنب کفـارة لـه«: اعرتاف به ظلمت نفس است اشاره بـه عـدل در افعـال نمایـد، تـا بـه مقتـضای

 کَذلِ کَـ وَمِّ الغَـنَ مِـنـاهُیْجَّ نَ وَهُنا لَـبْجَتَاسْـفَ: کمـا قـال سـبحانه. وار از ظلمات بطن حوت طبیعت برآیـدیونس
  .ننيمِؤْی المُجِنْنُ

و بعد از نماز مغـرب و فـراغ از تـالوت . را به عدد عني عني الجمع بخواند» کلمۀ جربئیلیّه«و بعد از نماز عصر 
اشتغال » سورة العظیمة«بر وجهی که در فصل اوّل نگارش یافت به تالوت » سِبحۀ زاهره«و » آیة العظمۀ تامّه«

. مشغول گـردد» سورة الربکة«همچنني بعد از فراغ از نمازعشاء و تالوت آیه و سبحه مذکورتني به قراءت و. نماید
 و قراءت سورتني مذکورتني را به قصد اتحـاف و اهـداء ارواح طـاهره زاکیـه و بـواطن طیّبـه علیّـه ائمـۀ معـصومني

اّن حدیثنا صعب مسنصعب، الیحتمله «: و ارواح مؤمنان ممتحن که در حدیث شریف صلوات الّله علیهم اجمعني
مذکور است، و اشاره به کمال درجـه و عُّلـو مقـام » الّا ملک مقرّب أو نبّی مرسل أو عبد اِمتحن اللّه قلَبه لالیمان

شود و ایـشان را درویـشان و اسم شیعه بر ایشان طالق می علیهم السّالم اند و در اصطالح اهل بیتایشان فرموده
  .نامند، به عمل آورد اوّلیا با صدق و اخالص میفقرا و عرفا و

گنجد، باید با حضور کامل چون سورتني مذکورتني طوىل دارد، بیان دقایق و اسرار آن مفصّالً در این مختصر نمی
خوانده شود، و به ارواح قدسیّه مُتحَف الیهم توّسل جسته شود که مُنتِج افاضۀ انوار عجیبه و اسرار غریبـه خواهـد 

  .د، در قلب رقّتی کامل حاصل خواهد شد بعون اللّه العلی االعلیبو
سه دفعه اشتغال نمایـد، بـه » سورة الوالیة«یک دفعه و » سورة النبوّة«به تالوت » سورة الربکة«و بعد از قراءت 

 علیـه و علـی آبائـه صـلوات الّلـه قصد استعجال ظهور حضرت صاحب االمـر و العـصر و الزمـان و قـاطع الربهـان
 مِوْ القَـرُ دابِـعَطِـقُفَ. و قصد تقویت دین مبني و تنـویر شـمع یقـني و اِذالل مُکـذّبني بـه یـوم الـدین الملک المنّان

  .منيَ العالَبِّ رَللّهدُمْحَ الْوا، وَمُلَ ظَذینَالَّ
  
  خاتمه

  
ظبـت آن تردمـاغ در ذکر اذکاری که در هنگام وقوع عطسه و مشاهده نور شمع و چراغ شاهد بیان را به ایاغ موا

  .باید نمود
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بدان که چون انتقال هرنَفسی از عالمی به عالمی بدون ظهور حضور حضرت والیت کلیّه که واسطه ایجاد عـوالم 
بنـدد، چـرا کـه از فقـرات و رابطۀ انعقاد سلسله وجود بنی آدم و برزخ بني الحـدوث و القـدم اسـت صـورت نمـی

خبار مأثوره، و به موجب بعضی احادیث صحیحه که بـني الخـواصّ و که از ا» نهج البالغه«بالغت آیات خُطَب 
ی و  العوامّ مشهور است، البته در حني تولیـد مولـودات و در هنگـام تودیـع حیـات، حـضرت والیـت کلیّـه بـه تجلـّ

  :فرماید، شعرچنان که عارف الریب حضرت لسان الغیب می. گرددجماىل بر مودّع و متولد متجلّی می
 یت که به حافظ سـرپده دوسـتاین جان عار

  
 

ــسلیم وی کــنم ــنم و ت  روزی رخــش ببی
 

همچنني در هنگام عود روح به بدن در قرب نیز چـون در حقّیقـت یـک نـوع از حیـات و ممـات و یکـی از عـوالم 
حضور و اسـتیذان از ایـشان صـورت انتقاىل است، ظهور حضرت والیت کلیّه ضرور و سؤال نکريَین نیز در قرب بی

و در این اوقات عود روح به بدن باعث وقوع عطسه و ظهور آن آفتاب عالم تاب سـپهر وجـود، . گريدنمیصدور 
و از قرار بعضی احادیث عیون نکريین نیـز در نظـر ایـن . موجب ظهور روشنی در نظر مودّع و مستقلّ خواهد بود

  .کس در کمال ضوء و روشنی خواهد بود
گردد، بـر سـالک طریـق حـّق مه طبیعت انسانی از امور معادیه منصرف نمیو از آن جا که به موجب براهني مُحک

که در حقّیقت » آیة االستشهاد«الزم و بر متذکرین محقّق متحتّم است که همواره در حني وقوع عطسه به قراءت 
اودت اقرار به عبودیّت و استشهاد بر این معنی از آن حضرت است، مواظبت نماید، تا در حینـی کـه بـه علـت معـ

روح به بدن متعطّس خواهد گردید به عنوان عادت زبان آن به همان قـراءت جـاری و از حـضرت والیـت کلیّـه و 
  .حضرات نکريین به شهادت بر عبودّیت خود و ربوبیّت رّب االرباب معاونت و یاری طلب نماید

سان گـردد تـا در هنگـامی کـه بـه ۀ شمع و چراغ به بیان عقاید حقّـه اسـالمیّه رطـب الّلـو پیوسته در هنگام مشاهد
ظهور آفتاب جمال موال چشمش روشن و به ضیاء شـموع عُیـون نکـريَین بـزم عـود و محفـل قـربش مـزیّن گـردد، 

-اش چـون وحـشتسطوت ظهور حضرت نورالنور تزلزل در ارکـان حـواسّ او نینداختـه، صـولت وقـوع آن واقعـه
  . احوال به بیان عقاید حقّۀ اسالمیّه اشتغال نمایدزدگان خاموش نساخته، قبل از سؤال به اعتبار سایر

  و الحمد لّله رّب العالمني، و الصلوة و السّالم علی محمّد و آله 
  اجمعني، و صلوات اللّه علی االئمة الهادیني

  .المهدیني، و سلم تسلیماً کثريا
  

  پیوست
  حل اصطالحات

  »سمَعُوناِنّی آمَنتُ بِرَّبِکُم فا» «یس« سورۀ :آیة االستشهاد
  »ال الهَ اِّال اَنتَ سُبحانَکَ اِنّی کُنتُ مِن الظّالِمِني«، سورۀ انبیاء ۸۷ آیۀ :آیة االعرتاف

  »...اللّه ال اله الّا هو الحّی القیّوم« آیة الکرسی :هآیة العظیمة تاّم
 مَـن تَـشَاء وَتَنـزِعُ الْمُلْـكَ مِمَّـن تَـشَاء قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْـكَ سورۀ آل عمران ۲۶ آیه :آیة القدرة

  وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  . اشهد أن محمّداً رسول الّله، و اشهد أّن علیاً و اوّالده المعصومني حجج اللّه:د کاملتشّه

بر وسـط سـینه تـا » ل«بر قلب صنوبری منطبق و » ع«بر صدر، بطوری که » لیع« نقش :خاتم سکینه صدریه
این حرکت با انگشت سبابّه دست راست در حاىل کـه (به طرف راست سینه رفته و به قلب برگردد » ی«گردن و 



67 

  ).گردد بر روی آن و انگشت شست بر زیر آن است، اجراء میٰانگشت وسطی
  »خاتم سکینۀ صدریّه«ر پیشانی، به همان کیفیت ترسیمی ب» علی« نقش :عقلیّهخاتم سکینۀ 

22 :خمس عدد عني الجمع
5

110
=  

  )ع(  تسبیحات حضرت زهرا:سبحۀ ظاهره و حکمۀ طاهره
  »ملک« سورۀ :سورة الربکة

  »واقعه« سورۀ :سورة العظمیة
  »حمد« سورۀ :ةسورة النبوّ

  »اخالص« سورۀ :سورة الوالیة
  کر قلبی ذ:صالة کربی

  »علی« مقدار عددی اسم ۱۱۰ :عدد عني الجمع
نبیُنا، و علی امامُنا، و القرآنُ کتابُنا، و الکعبةُ قبلتُنـا، و ) ص(اللّهُ جلّ جالله الهُنا، و محمّد «:ةه اسالمیّحقّعقاید 

  .االسالمُ دینُنا، و المؤمنون إخوانُنا
  »ع« ارزش عددی حرف ۷۰ :عني عدد عني الجمع

  »الفتی الّا علی، السیف الّا ذوالفقار «:هیلّیکلمۀ جربئ
  . یا علی یا ایلیا یا اباحسن یا اباتراب: اجمالیهعلویّهکلمۀ 
  :تفصیلیّه علویّهکلمۀ 

ـــــب ـــــر العجائ ـــــاً مظه ـــــاد علی  ن
   ســــــینجلی و غــــــمّ هــــــمّکــــــّل

 

 تجـــــده عونـــــاً لـــــک يف النوائـــــب 
ــی ــا عل ــی ی ــا عل ــی ی ــا عل  بوالیتــک ی

 

  .یا مسبّب االسباب یا مقلب القلّوب و األبصار یامفتح األبواب :هکلمۀ فتحیّ
  .»الّلهم صلّ علی محمّد و آل محمّد« صلوات صغري :یه اجمالیهمحمّدکلمۀ 
 صلوات کبري اللّهم صلّ علـی المـصطفی محّمـد، و المرتـضی علـی، والبتـول فاطمـة، و :تفصیلیّهه ّیمحمّدکلمۀ 

العبـاد علـی، و البـاقر محمّـد، و الـصادق جعفـر، و الکـاظم السبطني االمامني الحسن و الحسّني و صلّ علـی زیـن 
موسی، و الرضا علی، و التقـی محمّـد، و النقـی علـی، و الزّکـی العـسکری الحـسن و صـّل علـی محّمـد المهـدی 

  .صاحب االمر و العصر و الزمان و خلیفة الرّحمن و امام االنس و الجاّن، صلوات اللّه علیهم اجمعني
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  کنيرساله موعظة السال
  

  الرَّحيم الرَّحمن اللّهبسم 
  و به نستعني

الحمدللّه علی مکارمه التی التحصی فی اللیل اذا أدبر و الصبح اذا أسفر و فی الربّ و البحر و العشّی و أالبکـار و 
  .الظهرية و األسحار و فی آناء اللیل و أطراف النهار

 اللّه طاعته علی الکبار و الصغار، النبی المختار، محمّد و الصلوة والسّالم علی مطلع األقمار و األنوار الذی فرض
و آله النجباء النقباء األحبار االُمناء األطهار، سّیما ابن عمّه و وصیّه، قاسم الجنّة و النار، المسمّی بحیـدر الّکـرار و 

  .و صلوةً دائمةً یعسوب الدین ونور العالمني، أمري المؤمنني علی بن ابی طالب، سالماً زاکیة
امّا بعد حسب االمر حضرت قَدَر قدرت، ظفر اثبات و فلک رفعت، مالک رقاب، نوّاب مستطاب، سـپهر نکـات، 
ملک حشم، انجم خدم، پاک طینتی که با وجود استطاعت عیش وطـرب و بـودنِ اسـبابِ لهـو و لعـب در محفـل 

ري اصـحاب علـم و طریقـت را خلد مشاکلش به جز ارباب علم و شریعت را راهی نی؛ و در بزم ارم نظمش بـه غـ
آن که نفس نفیسش در آناء اللیل در بـسرت اسـرتاحت سـاعتی نیاسـوده و دیـدۀ حقّیقـت بیـنش در بـالني .جاهی نه

درماندگان را یار و غمگسار، و واماندگان را غمخوار و مددکار، مَرهم نِه جراحـت هـر دلِ . ای نغنودنزاهت دقیقه
صـافی ضـمريی کـه ضـیای ظـاهر . عـذر پـذیر کـاران رارگان را دسـتگري و گنـهریش، آرام دهِ دلِ هر درویش، بیچا

خورشید مظاهرش نور بخش نیّر اعظم، و صفایِ باطنِ فیضِ باطنش روشنی افروز عالم صاحب باطنی کـه هـر کـه 
 تیغ خالف از غالف برکشید چون بید بر خود بلرزید و هرکه چهار آینۀ نفاق در بر کشید صورت مرگ خـود در آن

خسرو معدلت گسرت و خدیوِ رعیت پرور محّبِ خانـدان حـضرتِ خـريُ البـشرسمّی هـادی ضـامن پـري، و امـام . دید
محمّد رضا مريزا، واىل و اال شـأن گـیالن، ادام  علیه و علی آبائه آالف التحیة و الثناء ثامن، علی بن موسی الرضا

  . و علی صلوات اللّه علیهما و علی آلهمااللّه تعاىل اجالله العاىل و اقباله المتعاىل بحقّ محمّد
بـر  این حقّري کثري تقصري این حاجی محمّد ابراهیم کنگری محمّد طاهر مأمور بر این که مراسـالتی چنـد کـه مـشعر

مواعظ و پند که فی الحّقیقـه هـر کلمـه از آن گـوهری اسـت بـسیار ارجمنـد کـه از کلـک دُرر سـلک حـضرت زبـدة 
ني، قطب عرش الخالفة، شمس السماء الرأفة و الرحمة، عظیم الشأن، عـاىل مکـان، قبلـة المحّققني و قدوة المدقق

العارفني و کعبة السالکني، حامی اساطني الموحدین، ماحی اساطري الملحدین، صفري بودای القلـوب، خفـري نـوادی 
، النـور الظـاهر، و الحـقّ الغیوب، مفسر سّر الحوامیم، مشّرح رموز فلا الم میم، آمـر بـالمعروف، نـاهی عـن المنکـر

عظـم اللّـه  الباهر و السّر الظاهر، نوری الجوهر، قدسی العنصر الحاج محمّد جعفر بن الحاج صـفرخان الهمـدانی
تعاىل ذکرهُ و قدّس اللّه سرّه و قدّسنا بسره و اّیدنا بنوره و أفاضنا اللّه بربکاته انوار الفیوضات و الربکـات، آمـني یـا 

عـزّ اصـدار داشـته  صـلوات اللّـه علـیهم اجمعـني به جهت هر یک از سالکني طریق ائّمه طـاهرینکه  رّب العالمني
بهای چنان به دست این و آن به مرور ازمنۀ دوران متفـرّق و است، گرفته جمع و تألیف نموده که مبادا جواهر گران

تان که دسـت رسـم بـود گرفتـه، رسـاله پریشان گردد، لهذا بعون الملک المنّان به قدر قوّه از هریک برادران و دوس
  .الّلهم وفّقنی باتمامه بحقّ محمّد و علّی صلوات الّله علیهما. مسمی ساخت» موعظة السالکني«ترتیب نموده به 
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  .اندمالک رقاب اشرف واال نوشته مراسالتی که به حضرت نواب مستطاب
  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 

زم است که بایـد متوّجـه او باشـد و از تحـصیل او مـسامحه ننمایـد و تغافـل رساند آنچه بر سالک البه عرض می
  :نکند آن است که

علمای شیعه که فرقه ناجیّۀ اثنی عشریّه است نماید، چـه معـدن علـوم و  تصحیح عقاید خود را بر وفق آرای: اوّالً
 علیهم الجمعني صلوات د اطهارمکاشفات و مشاهدات و معاینات سرور اوّلیاء وقدوه اوصیاء علی مرتضی و اوّال

-شود که ایشان میل به مذهب عاّمه داشـتهو آنچه از بعضی عبارات جمعی از مشایخ سلف ظاهر می. باشنداو می
باشـد، چنانچـه جمعـی ازمحقّقـني تـصریح اند محمول بر تقیه است یقیناً وقطعاً؛ عرفان با تسّنن مانعة الجمع مـی

  .اندنموده
مل به مقتضای احکام فقهیه و رسـایل طهـارت و صـالة و سـایر عبـادات و معـامالت الزم بایـد علم و ع: و ثانیاً

» رسـالۀ حدیقـۀ«ساخت، و از مجتهد جامع الشرایط اخذ نمود، و بر وفق او رفتار نمود، و شـاید عمـل کـردن بـر 
ودم انسب و اوّىل باشـد؛ داشته ب که سابق بر این نویسانده به خدمت ارسال رحمه اللّه موالنا محمّد تقی مجلسی

ان شاء اللّه تعاىل مسائل ضروریه را از او اخذ نمایند، . چه مبنای کالم و فتوای ایشان محض احتیاط است و بس
و بعد از تحصیل این که جناح اعتقادی و عملی قصد طريان عالم قدس باید نمود، کار . و به آن نهج عمل نمایند

  .این است و غري این همه هیچ
سعی باید نمود و مهما أمکن از حرام صرف محض بلکه از شبهۀ وی در مأکول و ملبوس احرتاز فرمایند، : لثاًو ثا

و . و به این نحو که بذر حالل تحصیل نمایند به این قدرها که ضرورت است از زراعت یا تجارت تحصیل نمایند
به عذر، و نمایند و اظهار به صاحب طلب اگر این قسم ممکن نباشد باری مأکول و ملبوس را از قرض بگذرانند 

و اگر قرض از نصاری یا یهود کـه تـابع اسـالم . دیون است شود از وجهکنند که این وجه عوض طلب تو داده می
  .دهند نمایند شاید بهرت باشدنیستند و جزیه نمی

د، و از دروغ گفـنت و خلـف آن که از منهیات خصوص از مسکرات و زنا و لواط کمال احرتاز داشته باشن: و رابعاً
  .وعده و تهمت کمال اجتناب نمایند

آن که هرگاه الزمۀ ریاست تنبیه و تعزیر کسی باشد اوّالً تفحص نمایند کـه مبـادا آن شـخص غـري مقـصّر : و خامس
کـه باشد، و بعد از ثبوت و تحقّیق مّا ممکن است البته فلا البته به نـاقص نمـودن عـضوی از او اقـدام ننماینـد، بل

  .کاری یا ترجمان نقدی نمایند به فاصله مّدتی وجه را ردّ نمایندپیشه به حبس یا چوب
 آن که در امر معروف و نهی از منکر بعد از ثبـوت مـسامحه ننماینـد قـدغن بلیـغ از منـاهی کّـالً نماینـد: و سادس

  .خصوص مسکرات که ام الفساد است
  .یشان از اغنیاء و اقویا به قدر وسع کوتاهی ننمایندآن که در اعانت ضعفا و گرفنت حقّوق ا: سابعاً

قطـع از عالئـق و خالصـی از بی... مراتب مقدّمات وصول به مقصوداند، و وصل به مطلوب به موجب! ای عزیز
الجـرم بایـد بـه . شـودجمـع نمـی جّل و عـال در یک دل محبّت حّق با غري حّق... ماسوی میسر نیست و به حکم

الئق از قلب و از ماسوی گسسته گردند، و حصول ایـن مطلـب بـدون اشـتغال بـه ذکـر آلهـی جمیع همّت در پی ع
ممکن نیست تا به جائی به تدریج برسد آگاهی دل گردد، که اگر به تکلّف یاد ماسوی نماید به یادش نیاید و این 

  . والسّالم و االکرام.چه شود حالت معترب است به ضیاء قلب، و مربوط است به تمامی سري اىل اللّه تا دیگر
  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 

رساند که اگر چه مدّتی بسیار بعید بود کـه از جانـب خّرمـی جوانـب آن خـدایگان مخلـصِ اخـالصِ به عرض می
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حقّیقی و دعاگوی تحقّیقی را به ارسال رقیمات مفتخر و سرافراز نفرموده بودند، و ضعیف مسکني هم اهل عنـاء 
 عرایض را دستاویز و وسیلۀ خود ساخته، مهیّج فتنه و فساد گردنـد، باعـث اضـرار شـوند شـیوه و ارسال مکاتیب و

اخالصمندی را بالمرّة مرتوک و مهجور گردانیده بودند تا این که قائله عظیمه رضوان جایگاه غفران همراه اتفاق 
ه اُجورکم فی انتقـال االخ الـوفی و افتاده، موجب کدورت و مصیبت کّل عالمیان گردید، سیّما بر شماها، عظّم اللّ

 و  و الصدیقنيَنيَ علیهم من النبیّاللّهمع الذین أنعم محلّ السرور، حشره اللّه  العبد الصفی من دار الغرور اىل
  .ا الیه راجعون و انّللّها اّن الحکم للّه العلی العظیم الکبري ئک رفیقاًاوّل نَسُ و حَ و الصالحنيَالشهداءَ

مريند امّا از موت دوران کس نیکو خربدار نـشود، مـوت نزدیکـان تـأثريش اگرچه بنی آدم بسیار می! امطاعا مالذ
زیاده است، و باعث ادراک حّقیقت موت بیشرت اسـت، و از او بهـرت ادراک نگـر آن زمـان شـد کـه شـخص خـود 

ای همگـی نهـاده و وامـی بمريد، چه آن حال مزۀمرگ چشیده و تلخی آن به کام او رسيّد، و این شـربتی اسـت بـر
است از جهت همه المحالة، و از وقوع گریز و گزیر نیست، چاره نیست جز آسوده نشسنت، که هرگاه آمادّه آن شده 

مأثور اسـت تـرس و انـدوه امثـال مـا اشـخاص از مـرگ بـرای آن ... باک نخواهیم داشت باشم هرگاه به ما برسد
 مهمان عزیز آید و آمدن مهمان را به جان خواهان است از آن کراهتـی ایم، چنانچه کسی رااست که آمادّه او نشده

ندارد، امّا اگر اسباب ضیافت او آمادّه نشده باشد خواهد درآمدن آن تأخري افتد تا تهیه تمام شود، چون تهیه تمام 
  !...مخدوما مأثور است. شد هرچه زودتر آید بهرت است، و گله از دیر آمدن اوست

باشید که خلف شما در این مصیبت ظل ظلیل قبلۀ عالمیـان ومربّـی و  جلّ و عال ل و کرم غريمتناهیامیدوار از فض
 والد حقّیقی کّل اهل ایران باشد که جنـاب ربّ متعـال الـشأن را از جمیـع مکـاره جـسمانی و روحـانی محافظـت

  ...بیعی ایشان را برسانندفرموده، در کلّ مرام و معیّن ایشان باشند، و بالخري و العافیة به غایت عمر ط
از استماع این قضیه در مرافقت کل اقربا اعمـام و بنـی اعمـام و غـريهم بـه عـزم تعزیـت و فاتحـه ! صاحبا مالذا

لهذا به ارسال ایـن عریـضه ! خوانی وارد بلده گردیده، چند یوم در آن جا به این امر مشغول بوده، مراجعت نموده
ن خاتمه کرامت کناد، انّه وىل ذلک، و الصلوة علی محمّد و آله، و السّالم جناب اقدس الهی حس. مصدّع گردیده

  .علیکم
  

و  رساند که چون مدّتی بود مدید و عهدی بود بعید ازمجاری حاالت بجهت عالمات اطالعـی نبـودبه عرض می
رخی از حـاالت را مالزم بندگان طهماسب مريزا عازم آن حدود بود، لهذا به تحریر این عریضه مبادرت نمود که ب

  .عرض نماید از زمرۀ نسیان مَخَرج، در سلک متذکّران مندرج گردد
بـه ! لـیکن ای مطـاع مـشفق. مجمالً حیات جسمانی باقی است و از کدورت و مالل ظاهری بری و عاری اسـت

 است، و عظیمـۀ طغرای جان ایشان... حول اللّه و قوته باید مرد شد یا در قدم مرد بود، مرد آن است که آیۀ شریفۀ
شأن و برهان آن مردان اسـت، اگـر چـه در ایـن جهـان بـه کفـر و زندقـه منـسوبند لیـک در آن جهـان بـر ... کریمه

مـروی اسـت کـه فرمودنـد جمعـی  علـیهم الـسّالم از ائمّـه هـدٰى. عالمیان الیح و حقّیقت حال ایشان خواهد شـد
خـدمت بـا  ن باشـد، عـامالن مـزد گرينـد ایـن گـروهخدای را به طمع جنّت پرستند و این عمل ایشان عمـل اجـريا

  ...و بعضی از خوف جهنّم به عبادت وی قیام نمایند و فعل ایشان حکم خدمت بندگان دارد مُزدکی دارد شکوه
ـــــیم جحـــــیم ـــــان باشـــــد از ب   طـــــاعتی ک

 

  طاعــــت آن را نــــشمرد مــــرد حکــــیم

 

ام نمایند، و کردار ایشان کار آزادان اسـت، ترس جهنم به عبودیت حضرت وی اقدای بال توقّع بهشت و بیو فرقه
و در این مقام است که سـيّد اوصـیاء علیـه و علـی اوّالده . و حّق پرستش آن است که این گروه باشکوه بجا آورند

  ... الطّاهرین آالف التحیة و الثناء فرموده است
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   اسرتآبادی نوشته شده استحسّني سيّدمراسالتی که به حضرت ارشاد پناه 

  الرّحيم الرّحمن اللّهسم ب
دارد که از حني مفارقت اىل اآلن کـه اواخـر شـهر رجـب المرّجـب دارد رأی سامی میمحبّ مشتاقان معروض می

است یک طغری مراسله از آن برادر گرامی عزّ ورود یافته و در او هم از احواالت ظاهری و باطنی خود اشـعاری 
شـود کـه چنـد طغـری وُریقـه بـه جمیـع دوسـتان ارسـال نمـوده کـه ینفرموده بودند و مخلص هم قریب دو مـاه مـ

  احواالت خود را اظهار نموده بودم، آیا رسيّده باشد یا نه؟
حال هم که برادر گرامی حاجی مريزا آقا که از سفر مکّه مراجعت نموده بود در اینجا مالقات اتّفـاق افتـاد ! باری

 بـه ایـن دو کلمـه مبـادرت نمـود کـه محَملـی از حـاالت را اظهـار آشنایی هم رسيّده، حال که عازم آن حدود شود
نماید که الحمدللّه المتعال در قصبه کاظمی جناب عاریت مآب باقی است و فراغت صوری هم رسيّده بعون اللّـه 

فراغت حقّیقی، امید که شود آنچه حال در نظر اسـت مکـث وقـوف اسـت در ایـن امـاکن مقـدّس  المتعال مقدّمۀ
  نوّر، تا خدا چه خواسته باشد یاومشاهد م

 ندانــــــــد کــــــــسی غــــــــري پروردگــــــــار
  
 

ــــد روزگــــار ــــازی کن ــــردا چــــه ب  کــــه ف
 

  !ای عزیز
 اگـــر دل از غـــم دنیـــا جـــدا تـــوانی کـــرد
ــــرآوری عــــسلی ــــه آب ریاضــــت ب  وگــــر ب
ــی ــني م ــذری یق ــود بگ ــستی خ ــر ز ه  دانوگ

  
 

ـــرد ـــوانی ک ـــا ت ـــاغ بق ـــه ب ـــساط عـــیش ب  ب
 نـــــزول در حـــــرم کربیـــــا تـــــوانی کـــــرد

 لـک زیـر پـا تـوانی کـردو فـرش مُکه عـرش 
 

  ولیکن این عمل زهر دان، چاالک است به سهولت و آسانی کی توان میسّر کرد؟
و طلبیده، یـا بـر وی از . عاشق مهجور دل سوخته را از حضور، سالها جان داده، بالها کشیده، در همه راهی افتاد

و مـن «قني شـود کـه البتـه جوینـده یابنـده اسـت در دل دوست الهی و فضل نامتناهی گشوده گردند، آن وقت به ی
  .»طلب شیئاً فجّد وَجَدَ

  !ای عزیز
 سر بلندی بني که دایم در سـرم سـودای اوسـت

ــی ــی م ــن تران ــدامل  رســد از طــور موســی را م
 ای دل اندر راه عشق از خوردن غم، غم مخور

  
 

 ت واالی اوسـتقیمت هر کـس بـه قـدر همّـ
 ای اوســت مــشتاقان ز اســتغنایــن همــه فریــادِ

 .مایــه غمهــای عــالم دولــت غمهــای اوســت
 

  :نعمت ما قیل بعض االکابر رضوان اللّه علیهم! ای عزیز
 راه تــو بــه هــر قــدم کــه پوینــد خــوش اســت
 روی تــو بــه هــر دیــده کــه بیننــد نکوســت

  
 

 وصل تـو بهـر سـبب کـه جوینـد خـوش اسـت
 ذکر تـو بـه هـر زبـان کـه گوینـد خـوش اسـت

 

  :ترکی شعر
ــسنگ  ــان ال ــدن اوزجان ــع جان ــوب طم  مطل

 مـــز جانـــاناوّلر جـــان ســـو مکننـــی میـــّس
  
 

ــدان اوز ــري جان ــسنگ جــان ام ــوب ال  مطل
ــــــــدن اوز ــــــــع اون ــــــــا طم ــــــــري ی  ام

 

  .باقی و السّالم
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  بعد از تعلیقۀ فوق مرقوم فرموده بودند  لهمعظّم سيّدارشادنامه به جهت 
  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 

  .السّالم علی سيّد االنبیاء و المرسلني و آله الطّاهرین المطّهرین المعصومنيالحمدللّه رّب العالمني و الصلوة و 
امّا بعد فیقول العبد الضعیف المسکني المستکني المفتقر اىل رحمة اللّه الملـک القـوی المبـني، المجـذوب علـی 

ة و الطریقـة و الحقّیقـة، النعمة اللّهی رحمه اللّه سبحانه رحمـةً واسـعةً، إّن االخ الـسالک الـصالح الجـامع للـشریع
لمّـا قطـع منـازل الـسلوک و عـرج معـارج  وفقه الّله سبحانه لما یحبّ و یرضاه السيّد حسّني االسرتابادی الحسّینی

قـدّس اللّـه تعـاىل  الجذبة، و وصل اىل درجة الوالیـة، أجزتـه لتعلـیم الطریقـة علـی طریقـة المـشایخ النعمـة اللّهـی
ا یلیـق، و . و المریدین المخلصنيللطابني المسرتشدین  أسرارهم و المسؤول عن اللّه سبحانه أن یعـصمه و ایانـا عمـّ

  .یحفظنا عمّا الینبغی، و أن یثبّتنا علی متابعة سيّد المرسلني و آله الطّاهرین، صلوات اللّه علیهم اجمعني
و هـو مـن الـشیخ  هقـدّس سـرّ و اننی أخذت هذه الطریقة عن الشیخ الواصل الکامـل حـسّني علـی شـاه اصـفهانی

و هو من القطب الفرید السيّد الشهید، سـيّد معـصوم علـی شـاه، و  طاب ثراه الکامل، أعجوبة الزمان نور علی شاه
و هو من موالنا مري  رحمة اللّه علیه و هو من السيّد موالنا شمس الدین رحمة الّله علیه هو من السيّد شاه علی رضا

و هو مـن الـسيّد شـاه کمـال الـدین  رحمة اللّه شاه شمس الدین محمّد الحسّینیو هو من السيّد  قدّس سرّه محمود
و هو  قدّس سرّه و هو من السيّد شاه حبیب الدین محمّد، محب الحسّینی الثانی طاب ثراه عطیة اللّه الخلیل الثانی

اللّه الحسّینی الثانی رحمـه و هو من السيّد شاه برهان الدین خلیل  رحمه اللّه من السيّد شاه شمس الدین الحسّینی
و هـو مـن الـسيّد شـاه حبیـب الـدین محـب الّلـه  قـدّس سـرّه و هو من السيّد کمال الدین عطیـة الّلـه الحـسّینی اللّه

 و هو من السيّد شاه نعمـة اللّـه وىل قدّس سرّه و هو من السيّد برهان الدین خلیل اللّه الحسّینی رحمه الّله الحسّینی
و هـو مـن الـشیخ  قـدّس سـرّه و هو من الشیخ صالح التربیـزی رحمه اللّه ن الشیخ عبداللّه یافعیو هو م قدّس سرّه

و هو من الشیخ أبی مدین  قدّس سرّه و هو من الشیخ ابوالفتوح الشهید السعید نجم الدین کمال الکوفی رحمة اللّه
و هـو مـن  قـدّس سـرّه  الشیخ ابی الربکاتو هو من رحمة اللّه و هو من الشیخ ابوسعید اندلسی رحمة اللّه المغربی

 و هـو مـن الـشیخ ابـی بکـر نـساج رحمه اللّه و هو من الشیخ احمد غزاىل قدّس سرّه الشیخ ابی الفضل البغدادی
و هـو مـن  رحمـة اللّـه و هو الشیخ ابی عثمان المغربـی رحمة اللّه و هو من الشیخ ابوالقاسم الگورکانی طاب ثراه

و هـو  رحمة اللّه و هو من الشیخ جنید طاب ثراه رحمة اللّه و هو من الشیخ علی رودباری بالشیخ ابی علی الکات
و هو مـن االمـام الثـامن، موالنـا،  طاب ثراه و هو من الشیخ المعروف الکرخی قدّس سرّه من الشیخ سریّ سقطی

 علیه السّالم يّد االمام موسی الکاظمو هو من والده المکرّم الس علیه السّالم امام الخالئق کّلهم اجمعني السيّد رضا
و هو من باقر علوم االوّلـني و اآلخـرین موالنـا  علیه السّالم وهو من محقّق الحقّائق والده المعّظم، جعفر الصادق

و هو من موالنا سيّد  علیه السّالم و هو من السيّد العباد موالنا السجّاد زین العابدین علیه السّالم االمام محمّد باقر
و هـو مـن موالنـا مظهـر  علیه السّالم و هو من موالنا سبط رسول اللّه الحسن الشهید علیه السّالم الشهداء الحسّني

و هـو مـن الـسيّد االنبیـاء محمّـد  علیـه الـسّالم علی بن ابی طالب العجائب، کاشف الغرائب، خاتم الوالیة الکلّیة
  .و السماءالمصطفی، صلوات اللّه و سالمه علیهم مادامت االرض 

االستقامة علی الـشریعة و الثبـات علـی الطریقـة و الحقّیقـة و االلتـزام بـه متـابعتهم و أسـأل اللّـه : و شرط االجازة
  .سبحانه التوفیق الکامل و العنایة الشامل

وّلیاء و الشهداء، و الحمد الّله اوّالً و آخراً و ظاهراً و باطناً، و الصلوة و السّالم علی جمیع األنبیاء و األوصیاء و اال
سیّما سيّدهم و خاتمهم و آله المعصومني المطّهرین و من تابعهم و شایعهم من االّولني و اآلخـرین و رحمـة اللّـه و 

  .و السّالم علی جمیع من اتّبع الهدی. برکاته علیهم اجمعني، و حشرنا معهم برحمته العمیم و فضله الجسیم
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  اندقاب سپهر نکات، شاهزاده علی رضا مريزا نوشتهمراسالتی که به نواب مستطاب مالک ر

  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 
شمار بعید که از احـواالت همکـار واال اطالعـی مفـصّل رساند که مّدتی بود بسیار مدید و عهدی بیبه عرض می

و سه مـاه نبود ودر خصوص حدوث ناخوشی و با در آن حدود، تشویشی و انقالبی در ضعیف هم رسيّده، لهذا د
سابق برین ادعیه مجرّبی که از جهت رفع و با چه خواندنی و چه نگهداشتنی، از سيّدی اهل آن حدود رامالقات 

  .نمود به او تسلیم نمودم که به حضور اشرف شما برسانند
از . در این روزها یکی ازمالزمني سرکار را مالقات نموده، و سر افراز نامچه سامی به ایـن ضـعیف همـراه داشـت

مـسّرت و ابتهـاج گردیـد؛ وىل مـضمون آن داللـت  این که مُشعر در سالمتی حاالت بهجت عالمات بـود موجـب
کدورتی هم رسيّده، از این بابت مالل هـم  یعنی شهزادۀ واال تبار داشت به این که فی ما بني شما و برادر کامکار

 مگر یکـی از دو سـه چیـز یـا سـعایت اهـل آن رسيّد، هرچه تأمّل نمودم سببی از جهت او به عقل ضعیف نرسيّد،
حدود که دائم در صدد فتنه و فساد هستند یا مالزمهای شما، یا معاذالّله از ارتکاب و معاشرت بعـضی منـاهی کـه 
در سال گذشته بابت از آنها شده بودید، و یا متوجّه شدن به بعضی افعـال و حرکـات کـه الیـق مرتبـه شـما نیـست 

  .ی نباشد و مباح باشدهرچند از قِبَل مناه
بـود  التفاتی واقعی نخواهـدان شاء اللّه تعاىل به فضل اللّه که هیچ یک از این امورات باعث بی! مخدوما مطاعا

جهـت دلگـري و مکـدّر اند محض از جهت تربیت بوده است و عنایـت شـما، از بـیالتفات شدهاگرچند روزی بی
عاىل به شفقت خواهند بود، و از شما هم البته هیچ یک از مراتب مفـصله نشوید، بعد از قلیل فاصله ان شاء اللّه ت

لـیکن الحـذر از فـساد و ملعنـت شـیاطني : ان شاء اللّه تعاىل واقع و صادر نشده است، خـصوص ارتکـاب منـاهی
  !انسی که از آن اشخاص احرتاز فرمایید به وساوس و هواجس ایشان ملتفت نگردید

تعّـد و ال تحـصی  ال از این نشئۀ فانی منحصر به حدوث و با نیـست، اسـباب اوّالاسباب انتق! ای مخدوم مشفق
باشد، از قضیه مرگ غافل نباید بود، و همواره به توفیق اللّه در تهیه وتدارک ان سفر بعید پرخطر باید بـود، از می

زاد و  بغتتـاً همـی رسـد، بـیکه دفعتاً و لهو و لعب احرتاز نمود، و به طاعات با شرایط اقدام نمود، چه گاه هست
  راحله این سفری که انتها ندارد به چه وضع توان رفت؟

بینی لذّت او عني زحمت و کدورت است، بقای او عني فنا است، به این این است که دیدنده و می! ای مالذ دنیا
ید، و در صدد نفـاق پستی حال او الیق است کسی به سبب او کدورت با برادر بزرگرت خود نماید؟ باید چشم پوش

التفـاتی را عـني التفـات حقّیقـی دانـست، و از شـیوۀ و کدورت با برادر بزرگرت خود ان شـاء الّلـه تعـاىل نبـود، بـی
کوچکی و اخالص مندی منحرف نگردید و ان شاء اللّه به فضل الّله همه کُدورت بـه صـفا و وفـا مبـدّل خواهـد 

ام، ان شاء اخالص گفتنی نموده ، بعضی عرضها گستاخانه در راهشد، و به خدمت ایشان هم عریضه ارسال داشتم
  .باقی و السّالم علیکم و رحمة الّله و برکاته. اللّه قبول خواهند فرمود

  
   اقباله ایضاًاللّهو له زاد

  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 
مخلـص . استعداد معلوم گردیـدرساند که تعلیقجات متعدّدۀ بندگان عاىل رسيّده، مضامني آنها به قدر به عرض می

جنـاب آقـا ای که به عاىلدعاگو بنابر اصالح فیمابني دولتني عریضه به خدمت شاهزاده بزرگ نوشتم، و در نوشته
محمّد قلمی گفته بودند، و بندگان عاىل خود همني خواهش فرموده بودند که اوّالً معتمدی از خود روانه نمایم که 
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 تکلیف نسبت به حال مخلص فوق القوة است، چه مخلص به جهت ارسال مکاتیـب به آن حدود رفته باشد، این
مدت هرگز نرفته بود باعث صدمات بسیار از اهل زمانه  تنها با این که از جانب ضعیف کسی به آن حدود در این

گردید پس در صورت دیگر چه خواهد شد؟ همني صدمات باعـث شـد کـه بـالمرة ارسـال مکاتیـب و عـرایض را 
قوف گشتند مگر در حالتی که ضرورت به انتها رسد؟ مثل حاال واىل مخلص را دخـل و تـصرّف در ایـن امـور مو

بدون لزوم مناسب نیست و موجب مفاسد شاید بشود و اعـالم گفتـه بودنـد کـه اگـر کـسی روانـه نکـنم اخـوی آقـا 
فایـده و عبـث برسـاند، ایـن هـم بـیاند که بـه مـريزا طـاهر محمّد نوشتجات را به توسّط قاصدی روانه گیالن کرده

خواهد بود، چه مقصود از این عـرایض و نوشـتجات آن اسـت کـه ان شـاء اللّـه تعـاىل اسـتدعای مخلـص مقبـول 
شخص زبان فهمی که اوضـاع طـرفني را مطّلـع باشـد، و شـما  الطرفني شده، امری صورت گرفته باشد، بدون رفنت

  .ای رسوایی و بدنامی دیگر ثمری نداردهمني تصور را نمائید که در نفاق و شقاق سو
. اید، دیگر زیـاده زیـاد اسـتام نمودهشما البته به تجربه و مالحظه این مراتب را که معروض داشته! مطاعا مالذا

  .باقی والسّالم علیک و الرحمة اللّه و برکاته
  

  و له زاد اجالله ایضاً
  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 

انـد مطلـق از احـواالت ی که برادر عزیز آقا محمّد از دارالمـؤمنني قـم مراجعـت نمـودهرساند از زمانبه عرض می
بندگان واال استحضاری و اطالعی هم نرسيّده بود، لهذا حال که رافع عازم آن حدود بود به مبادرت این عریـضه 

بـاقی اسـت، و بـه المتعـال حیـات عاریـت سِـمات  نموده که مجملی از حاالت خود را عرض نماید که الحمدللّـه
باشم، امید که آن مطاع معظّم از مکاره و اسـقام محفـوظ بـوده دعاگوئی که شیوۀ مخلص است ثابت و برقرار می

کامیاب دارَین باشند و همواره به داری که عزّت و اعتبار برقرار و همیشه بر صدق و صفا بـوده از طریقـۀ نفـاق و 
  .السّالم علیکم و رحمة الّله و برکاته باقی. د استعناد اجتناب نمایند و خدمات الیقه را مرتصّ

  
از  مکتوب اسم کسی را مذکور فرموده بودند نهایت ، چون در عنوانسيّدای به نظر ضعیف رمراسله

  اندآن حضرت، الخاقان خسروخان نوشتهمقرّب شد که به سیاق کالم حال استنباط می
  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 

الرفیـع و الـصدر الوسـیع، و  اىل الموىل االکرام و المطاع االعظم، أعطاه اللّـه تعـاىل القـدرمن الضعیف النحیف 
عصمه من ارتکاب الفعل القبیح و العمل الشنیع، و جعله مّمن ینسب الیه الشفیع بحقّ محمّد و آله، صلّی اللّه علیه 

  .و آله
  :شعر! مطاعا

ــام حــسب حــاىل ننوشــتیم و شــد  ــدایّ  ی چن
 ســـيّدد عـــاىل نتـــوانیم رمـــا بـــدان مقـــص

 

 محرمــی کــو کــه فرســتم بــه تــو پیغــامی چنــد
 هم مگـر لطـف شـما پـیش نهـد گـامی چنـد

 

چه حاجت به ارتکاب تکلّفات ناصواب رسمیه و اقدام به ترقیم عبارات که مشعر بر تواضعات الطـایالت عرفیـه 
 وصف ایشان اسـت فعلوا یَما لمْحمدوا ب یَ أنْبونَّحیُ: که شیوۀ ارباب غرض و اصحاب غفلت است که کریمۀ

پس در چاره کار خود باید کوشید و معطل نشد، و نگفت که مرا اسـتعداد پیـشینیان کجاسـت کـه هـم خیـال باطـل 
  :بیت. و فیوضات ربّانی و فتوحات یزدانی وقف گذشتگان نیست است

  فــــــــرخ، فرشــــــــته نبــــــــودفریــــــــدونِ
  

 بــه مــشک و بــه عنــرب سرشــته نبـــود
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  .ریب استصحیح و بی» من تقرّب اىلّ شرباً قربّت الیه ذراعاً« صاحب کار غافل نیست تو کار خود کن که
که هر چه در عالم است همه با تو است، تو جامع جمیع صور و معانی مُلکـی و ملکـوتی، ! و از خود غافل مباش

نقـش آفـرینش قلـم کم نیستی، و آنچه تو داری سوای تو آن راندارد؛ درو بـه خـود کـن کـه مقـصود از آفـرینش و 
  :قدرت و نگارش حکمت تویی و مطلوب تو با تو است، حافظ

ــی ــا م ــم از م ــام ج ــب ج ــالها دل طل ــردس  ک
 گوهری کز صـدف کـون و مکـان بـريون بـود

 

 کـردا مـیآنچه خـود داشـت ز بیگانـه تمّنـ
 کـــردطلـــب از گمـــشدگان لـــب دریـــا مـــی

 

اید تا به اوّل بروی، به مبدأ و معاد خود عارف شـوی، و ای تا اینجا راست قدری بای عزیز این راه که از آن آمده
  . والسّالم واالکرام. طریق معاش از راه رفتگان باید گرفت

  
  .انداب اشرف واال نوشتهحکیم باشی نّو مکاتیبی که به حاجی مريزا نصري طبیب،

  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 
امی که به صحابت اخوی آقا محمّد صادق نجار ارسال گشته مراسله نامی و مفاوضه گر! محبّا مشفقا برادرا عزیزا

فایده و لغـو دیـدم، بودند، عّز وصول و شرف نزول پذیرفت، در صدد نوشنت جواب برآمدم، تعارفات رسمی را بی
  .لهذا اعراض نمودم

 مـستفاد از  لـه قـرینٌفهـوَیطاناً  لـه شَـضُقّی نُالرّحمن رِکْ ذِنْ عَشِعْ یَنْو مَ: قال اللّه تعاىل: نمایم کهعرض می
ظاهر آیه شریفه آن است که عبد باید یک لحظه از یاد خداوند غافل نباشد و الّـا عاصـم و عاصـی خواهـد بـود، 

شـود و ایـن اثـم این مطلب حّق است مطابق برهان چه به قدر قوّت عقلت بُعد و دوری از اللّه تعاىل حاصـل مـی
ست، چه غفلت که در ضمن ارتکاب و مباشرت حرام سیّما کبـريه باشـد شمار ابسیار بل بی است چه او را مراتب

 باشد، چنانچه کاشف اسرار شیخ عطـاربه مراتب شتّی باعث بُعدیت او پیش از ارتکاب و مباشرت فعل مباح می
  :فرموده است قدّس سرّه

  یــک زمــان اســتحــّقهــر آن کــو غافــل از 
 اگـــــــر آن غـــــــافلی پیوســـــــته بـــــــودی

  
 

 ا نهـــان اســــتت اّمــــدر آن دم کـــافر اســـ
ـــــــودی ـــــــسته ب ـــــــر وی ب  دَرِ اســـــــالم ب

 

سرّی، و این باید هرگز از سّر منفـکّ نـشود، و وصـف الحـال آن :یکی: اوّىل تفصیل است که یاد بر دو قسم است
  :این است، بیت

 یـــاد تــــو در ضـــمريم و مهــــر تـــو در دلــــم
  
 

 بــا شــري انــدر آمــد و بــا جــان بــدر رود
 

  .نامِ ما در جریدگان بیگانگان و معرضان ثبت شود  از او غافل شویم معاذاللّهو این یادی است که اگر یک لحظه
و اقامت صلوات خمس بـرای ادای چنـني . یاد ذکری و آن یادی است که به زبان کنند، یا در خیال گذرانند: دوّم

ویم چون آن یاد  و چنني ذکر اگر در اوقات غري متفّرقه از آن گاهی ذاهل ش.اقم الصلوة لذکری: ذکری است که
سرّی در سرّ ما قایم است و محبّت خدای تعاىل به فضل کرم خودش از صمیم فؤاد ما زایل نیست، آن ذکر کفّـاره 

غـرض کـه آن . این نسیان است، و خداوند کریم از جود عمیم از آن تجاوز فرماید، بنـده را بـه آن مکّلـف نفرمایـد
 اللّه تنـسی، نـسواها و کـذلک الیـومُتْنـسیَنـا فَ آیاتُکَتْکذلک أتَ :شود و عیدِنسیان که به آن مستحقّ مشقت می

و امثال ذلک به آن مرتبت است، آن نسیان ّکلی است که محبّت خدا ودرد سلوک سـبیل او از . فأنساهم أنفسهم
و جان او که جای محبّت خدا نیست به محبّت ماسوای او مشغول گردد، و چنـني خـذالن مـؤمن را . دل زایل شود

ادراک نکنند و محال است که آنجا از دل مؤمن که محـلّ محبّـت خـدا اسـت کـه او بـاطن سـرّ و خالصـۀ وجـود 
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  :بیت! اوست، و محبّت غري خدا و یاد غري خدا به آن راه یابد، نی نی
 ام شــب همــه شــبپاســبان حــرم دل شــده

  
 

ــــشه او هــــیچ در او نگــــذارم ــــا جــــز اندی  ت
 

از محبّت غري او و غري محبّان او بالکلیّه پاک کرده، و اگر ظاهراً دل ایشان به عظمت که سرّ دل سالکان ! پاکِ ما
اتمـام حکمـت، در سـاعت بارقـۀ عنایـت از  دارد بـرایمیل خیزد مگر یا ساعتی به یاد کسی یا چیزی مشغول مـی

 زنـگ غفلـت و رواّک من الشیطان تذهم طائفٌوا اذا مسَّ الذین اتّقنَّاِ: درخشد، و به مقتضای آیۀعالم ذکر می
و اگـر در . گـرددشود، و سّر و جهر ایشان یکسان به نور ذکـر روشـن مـیزنگ ظلمت از آینۀ دل ایشان زدوده می

ساعتِ روز که اقامت به کسب و معامالت مصروف گردد این توجّه به کمال اتفـاق نیفتـد و در آنـاء لیـل چنانچـه 
 و اقوم قیال ان لک فـی النهـار  و طأً هی اشدُّ ناشئة اللیلِانّ :دهد، کما قال اللّه تعاىلحّق آن است دست می

  : شعرسبحاً طویالً،
 نیم شب که همه مست خواب خوش باشند به

  
 

 هــــای دردآلــــودمــــن و خیــــال تــــو و نالــــه 
 

پـس سـالک بایـد بـه . تدارک نماینـد خوشا حال بندگان شاکر، که چون روز از ذکر و فکر قاصر باشند شب او را
لهی بیداری شب، خصوص سحرخیزی را از دست ندهد تا آن که حیّز تقصري است و عـذر تفریطـات روز عنایت ا

 و کـسی را دون کـسی والمـستغفرین باالسـحار: چون در صفت اوّلیای خـود فرمـوده عزّوجلّ آباد کنند، و خدای
س را بـه حـسب شود که تقصري چیزی است الزمۀ سرشت آدمی است، هـرکپس معلوم می. بدان تخصیص نکرده

  .خود
روزی در آن سـاعت بـه و همه کـس را الزم اسـت کـه سـاعتی جهـت خـود مقـرّر و معـیّن نمایـد کـه در هـر شـبانه

عذرخواهی تقصريات آن شبانه روز مشغول شوند، چه جرم نسبت به آدمی همچون چرک است با جامـه، چگونـه 
جهت خود نوبتی معیّنی مقـرّر کـرده باشـد در هـر جامه به هر چند روز چرکني شود و آن را بباید شست، و هر کس 

شوید، و همچنني نوبت معینی به جهت شسنت اجرام و تقصريات از جامه جان بـه آب توبـه و  ماه یا هفته جامه را
داند که احتیـاج او بـه هـر چنـدگاه ذکر و فکر مقرّر باید کرد، و چون آدمی در این امر صاحب وقوف نیست و نمی

رحمـت خـود  عزّوجّل وقت هوای انابت صافی و آب استغفار گرم که این شستشو تواند کرد، خدایافتد، و چه می
این به او نگذاشته و به علم خود اورا تعیّنـی فرمـوده، هـر شـبانه روز یـک نوبـت در وقـت سـحر فرمـوده بـه ایـن 

نمایـد و جنـاب شک مـیوزد کـه تَـر دامنـی مقـصّران را خـباید کرد که در آن وقت بـادی مـیشستشوی اشتغال می
نماید پس باید بندۀ مؤمن فرماید، و اجابت سؤال نیازمندان را میاقدس الهی در آن وقت توبۀ بندگان را قبول می

سحر بر بسرت اسرتاحت خواب نکند، و از این دست بدان دست نگـردد، و شـرمی بـدارد، و سـر از بـالني  در وقت
 این چه جفا است، و این چه نـازکی اسـت، و اگـر بیـدار نـشویم تـو جهالت بردارد و از خواب غفلت بیدار شود،

خود دانی که اگر چه او تعاىل کریم است عزیز نیز هست، اوّل با ما از روی کرم برآید، اگر از کرام باشیم با کرم او 
ست مبدأ قهـر و بجوشیم؛ و اگر غري او باشیم از تازیانۀ عذاب راندۀ مرحمت او باشیم؛ چنانچه اینجا مبدأ اکرام ا

و چـون اینجـا مبـدأ . انتقام نیز هست زینهار که آتش قهر را نیفروزیم، آنگاه به همۀ آبهای جهان نتوان فـرو نـشانید
لطف و قهر هر دو هست، نزد وی یکسان است، پس کار با تو افتاده است اگر آن کنیم که سزاوار لطف شـوی بـه 

که قوّت او از مقاومت تو عـاجز ! عنف شویم از آن او را چه باک لطف با تو عمل کند، و اگر آن کنی که سزاوار
  .نیست

مقصود از این کلمات بهجت عالمات، نـه آن اسـت کـه سـالک در روز اهتمـام بـه عبـادت الهـی ! ای عزیز برادر
بلکـه ! نداشته باشد و خود را به اختیار به غفلت بدهد و در شب در تدارک او باشد، زهی سفاهت در این گمـان
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مطلب آن است که جرب عصیان غفلت روز را بـه تـذکّر شـب نمایـد، چنانچـه نوافـل مقـررّه از جهـت جـرب نقـصان 
دیگر چه نویسم ان شاء اللّه تعاىل که رّب االربـاب بـه همگـی توفیـقِ کامـلِ . حضور قلب فرائض داده شده است

  .والسّالم واالکرام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. شامل شفقت فرماید
  

  و له ایضاً
  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 

 کم و انـتم تتلـونَ انفـسَ و تنـسونَأتـأمرون النـاس بـالربّاگرچه آیۀ عظیمـۀ ! برادرا عاىل جنابا، دانشورا، دوستا
کالمـی هـست مـشهود؛ مـع ذلـک » خفته را خفته کی کند بیـدار« مصرع  نقد حال ماستال تعقلونَفَ اَالکتابَ

سخت ترسان و لرزانی که از آن طایفـه گـردیم ! این چند کلمه مبادرت نمود، که ای عزیزجسارت نموده، به تحریر 
 زهی شقاوت و بدبختی که هتدینهم و ما کانوا مُ تجارتُتْحَبِ بالهدی فما رَرتوا الضاللةَ اشْئک الذینَاوّلکه 

 متنبّـه و ئسما اشـرتوا بـه انفـسهمبو از تنبیه و اخبار ! هدایت گذاریم و ضاللت برداریم و به قباحت آن راه نربیم
عقلی و بدنامی و ناکامی که شکر به حنظـل و شَـهد بـه زهـر معاوضـه کنـیم و بـه زهی کوری و بی. خربدار نشویم

  .ایم نه زندهمستیم نه هوشیار، و به خوابیم نه بیدار، بل مرده !دیگران پند دهیم و پند نگريیم
وسـتان و بیگانگـان عـربت گـريیم، ودل کـه ودیعـۀ الهـی اسـت و محـلّ بایست از مردن پدر و برادر و د! ای عزیز

ئـک الـذین اشـرتوا الحیـوة الـدنیا اوّلمحبّت وی است محلّ چرک و ریم قرار ندهیم، تا از جمله کـسان شـویم 
 کالّ و حاشا که خردمند ذی شعور و دانشمند خود شـناس را ف عنهم العذاب والهم ینصرونباآلخرة فالیخفَّ

ر و فتور واقع شود که از سلوک و فقر به نام قانع شـویم و در راه نـرویم و بـه غفلـت عمـر عزیـز گرامـی چنني قصو
  :شعر. گردیم نعوذباللّه میخسرالدنیا و اآلخرهواگذاریم این است که 

 نـــــصیبای بـــــسا عـــــالِم ز دانـــــش بـــــی
ـــــــوهری ـــــــر ج ـــــــیت ه ـــــــداد خاص  وان
 عـــــالِم آن باشـــــد کـــــه تـــــن دارد نـــــزار

ــــ ــــود زَهْ ــــدش ب ــــلو و تجوی ــــل و عم   فع

 

 حامـــل ظلـــم اســـت آن خـــر نـــی حبیـــب
ـــــون خـــــری ـــــود چ ـــــوهر خ ـــــان ج  در بی
 دایمـــــاً از بهـــــر جـــــان باشـــــد بـــــه کـــــار

ــــــ  ش در دیــــــن و در ایمــــــان خلــــــلدَوَنبْ
 

عالم برای آن است که دانه را از کاه هستی مجازی و تعیّن وهمـی جـدا کنـد و آتـش هـوای نفـس سـرکش را فـرو 
رغبت دهد و از حقّد و حسد پاک سازد و از جنـگ و نـزاع بـه صـلح و نشاند و ازغنای ثروت به فقر و مسکنت 

اصالح باز آرد، نه آن که آلت نخوت و خودبینی و باعث صدر گزینی و باال نشینی و سبب کـام جـویی و پررویـی 
» الـدنیا جیفـة و طالبهـا کـالب«؟ و تـا کـی !گفنت و از پی آن رفـنت» حّب الدنیا رأس کل خطیئة«تا چند . گردد
  :شعر! و شرمنده نگشنت شنت و از آن درنگذشنت و با این حال خود را عالم سالک شمردننو

ــــــت ــــــته اس ــــــالق فرش ــــــوم دل ز اخ  عل
ــــــا آز ــــــع ب ــــــم هرگــــــز جم  نگــــــردد عل
ـــــــــــۀ دل ـــــــــــزدای روی تخت ـــــــــــرو ب   ب

 

ــــــد در دىل کوشــــــک سرشــــــته اســــــت  نیای
ــــکّ ــــواهی ش ــــر خ ــــدازاگ ــــود دور ان   از خ

ــــزل ــــو من ــــیش ت ــــک پ ــــازد مل ــــا س ــــه ت  ک
 

  :که بحول اللّه و قوّته، بیت!  الوثقی متمسّک شده همّت نماای عزیز به عروة
 یـــک چـــشم زدن غافـــل از آن شـــاه نباشـــی

  
 

 شــــاید کــــه نگــــاهی کنــــد آگــــاه نباشــــی
 

ای عزیز عزّت دنیا و آخرت در ید قدرت اوست، باید صاحب حضور دایمی ما اقّالً غالبی گردید تا مالک هر دو 
  :کسی شود تا وقتی که گوید، بیت
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 ات اوچــــــشم لــــــذّال هــــــم مــــــیدر بــــــ
  
 

ـــــات او ـــــم م ـــــات اوی ـــــم م ـــــات اوی  م
 

  . والسّالم علی من اتّبع الهدی
  

  وله ایضاً
  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 

مرا سلۀ نامی و مفاوضه گرامـی در اسـعد ازمنـه و اشـرف امکنـه عـّز وصـول و ! عالیجنابا مشفقا برادرا، ای عزیزا
و . االت بهجت عالمات بود، کمال مـسّرت و انبـساط حاصـل شـدشرف نزول پذیرفت، چون مشعر بر سالمتی ح

همـواره موفّـق توفیقـات کاملـۀ الهیّـه و مؤیّـد بـه ! مستدعی از رّب االرباب آن است که ای عزیـز و سـایر دوسـتان
شند، تأییدات شاملۀ رحمانیّه بوده به داری که عزّت و اعتبار برقرار، و از اسقام و مکاره صوری و معنوی بر کنار با

  .بمنّه و جوده
الحـال جـاری اسـت، و  و هرگاه از راه التفات متفقّد حال دوستدار باشند، الحمدللّه المتعال گـذران علـی احـسن

اگـر دسـتش «ازمکاره و اسقام صوری بری و عاری است، لیکن چه نویسم فسرده دىل دارم پر از درد و پر از غم 
  :مثنوی. »ریزد از همزنی می

ـــــد اهـــــل ج ـــــر شـــــددر طلبن ـــــان دی  ه
 نیــــست دىل کــــز پــــی مقــــصود نیــــست
ـــست ـــای کی ـــه جوی ـــست ک ـــه بدان ـــر ک  ه

 جــــوی بــــه زاری و دردو و مــــیرُمــــی
 هـــــم طلبـــــی بـــــه کـــــه بـــــود مـــــرد را
ــــشد ــــا ن ــــه جوی ــــرد ک ــــف کــــسی ب  حی
ــــز جــــوی ــــدۀ خــــون ری  ســــوز دل و دی
 یــــک قــــدم ایــــن راه بــــه مــــردی بــــرو

 رّبمعرفــــت انگیــــز شــــو از نفــــس و 
ــــدارد کنــــار ــــب آن کــــه ن ــــست طل  چی

ــــــدۀ گ ــــــان، دل گــــــرم، آه ســــــرددی  ری
 گـــــاه همـــــه آب و گـــــه آتـــــش شـــــدن
ـــان ـــست شـــدن هـــست شـــدن هـــر زم  نی
 از همــــــه خــــــاىل و از او پــــــر شــــــدن

  ازیـــــن آتـــــش ســـــوزندۀ غـــــرياللّـــــه
ـــــــه ـــــــشیب و فـــــــرازاللّ ـــــــن راه ن   ازی

  
 

ـــــدم کـــــه یکـــــی ســـــري شـــــد  هـــــیچ ندی
 طلــــب ســــود نیــــستهــــیچ ســــفر بــــی

ـــــی ـــــر دوری ره م ـــــود و ب ـــــستبرخ  گری
ـــــــرد ـــــــر مگ ـــــــده از دل، ره ب ـــــــان ب  ج

 وخته شـــــــو ســـــــاخته کـــــــن درد راســـــــ
ـــــــ  ا نـــــــشدگرچـــــــه بـــــــه انجـــــــام مهیّ

 روز خـــــود از نالـــــۀ شـــــب خیـــــز جـــــوی
ــــرو ــــريی ب ــــه پ ــــن راه ب ــــس ای ــــک نف  ی

ــــی ــــیم ــــب و م ــــیطل ــــب و م ــــبطل  طل
 بـــــــار دل و آفـــــــت جـــــــان در دیـــــــار
ــــــوز و درد ــــــان س ــــــاد و فغ ــــــه و فری  نال
ـــدن ـــوش ش ـــه خ ـــاخوش و گ ـــه ن ـــاه هم  گ
 از دل و از دســــــت شــــــدن هــــــر زمــــــان

ـــــــــ ـــــــــای تحیّ ـــــــــۀ دری  ر شـــــــــدنغرق
ــــــــه ــــــــده ســــــــرياللّ ــــــــن آب فروزن   ازی
ــــــــــه ــــــــــن منــــــــــزل دور و درازالّل   ازی

 

  ٭٭٭
  ونلعبُهم یَوضِم فی خَهُرْ ذَّم ثُاللّهل قُآید اختیار میقلم بی

  اســـت کـــردم بـــه پـــامحـــقّت آن کـــه منّـــ
  
 

 الـــــسّالمتـــــو دانـــــی و تـــــدبري خـــــود و
 

را چـشم بـاطن بگـشاید کـه دور بـرویم و مرجّو و مراد چنان است که خداوند تعاىل ما و شما و همۀ احّبـا و اخلّـا 
ببینم که مرآت آن نور پاک این مشت خاک است، حجاب سحاب که نقاب آفتـاب شـود ذرّۀ بیچـاره بـا دل صـد 
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پاره و تريه و آواره، محروم از نظاره کم و نایاب گردد، با خیالِ مهر تابان در نريان هجران به سر برده، همیشه قرب 
جان آن مهجـور شـور افتـد  وانند و گاهشان رانند و چون بار دیگر پرده به دور افتد باز درنبود عاشقان را گه گه خ
  :شعر. در فضای روشنایِ ستّار

ـــــــــد ز ســـــــــر ســـــــــرود مـــــــــستی  گوی
ــــــابم ــــــده ت ــــــه مان ــــــود ن ــــــش خ  از آت

  
 

ــــــــه هــــــــستی ــــــــستی ب ــــــــرده ز نی  ره ب
ــــــــــابممــــــــــن ذّر ــــــــــه آفت ــــــــــیم ن  ه ن

 

  . استقام فیهو السّالم واالکرام من اتّبع الهدی، و سلک سبیله، ثمّ
  

  و له ایضاً عربیة
  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 

اعلم ایّها األخ المکرّم أن غفلة القلب عن الحقّ من اعظم العیوب و اکرب الذنوب و لـو کانـت آنـاً مـن آالنـات أو 
 االسـرار لحدّ من اللمحات، حتّی أّن االکابر عدواً، الغافل فی آن الغفلة من جملـه الکفّـار کمـا نطـق بـه الکاشـف

  :الشیخ العطار
  یــک زمــان اســتحــقّهــر آن کــو غافــل از 

 اگـــــــر آن غـــــــافلی پیوســـــــته بـــــــودی
  
 

ـــ ـــان اســـتدر آن دم کـــافر اســـت اّل  ا نه
ــــــودی ــــــسته ب ــــــر وی ب ــــــالم ب  در اس

 

العوام علی سیّئاتهم کذلک یعاقب الخواصّ علی غفالتهم، فاجتنب االختالط باصحاب الغفلة علی  و کما یعاقب
  . أن تکون من اصحاب الکمالکلّ حال ان اردتَ

نعم قد یحسن بل یحسب اذا کنت بعون اللّه و فضله باستغراقک فی الذکر مخرجاً للغري من الغفلة، و موجبـاً لرفـع 
و السّالم علـی مـن اتّبـع . »من یذکّرکم الّله روُیته علیه السّالم مَن نجالس؟ فقال«: النسیان عنه کما ورد فی اآلثار

  .الهدی
  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 

؟ امیـدوار از کـرم و عنایـت جنـاب اقـدس الهـی آن اسـت کـه !کیست که مقصّر با وىل نعمت خود نیـست! مالذا
مناقشه در حساب این ضعفا بنماید، و به فضل و احسان خود من غري استحقّاق سِلوک فرماید، نامۀ اعمال سیئات 

  .فضل العظیم و الکرم الجسیمرا محو نماید، و به مقام حساب درنیاورد انّه ذوال
لـیکن ! توانیم آمد؟ تا چه رسد به عمـر طویـلامثال ما ضعفا از عهدۀ محاسبۀ یک روز می یقني و محقّق است که

  .والسّالم علیکم و علی من حضر لدیکم. هر چه قصور شده کرم او زیاده است
  

شاهزاده علی رضا مريزا مالک رقاب  اب مستطاب مالباشی نّومحمّدمراسالتی که به حضرت آقا 
  اند نوشته

  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 
در اوایـل تکلیـف یـا  رحمه اللّـه علیـه است که والد مرحوم حقّري» کافی«حدیث مطوىل در ! مشفقا عزیزا مکرّما

 امنیـت آن حـدیث ایـن حالـت... شاید بـه برکـت نـور! سابق به حقّري فرمودند، این را نوشته گاهی به او مرور نما
باسـناده عـن الحـسّني بـن علـوان عـن ابـی » کـافی«روی فـی : حدیث این است. ملکه راسخه در تو شود نوشتم

و عزّتـی و جـالىل و مجـدی و ! یقـول انّه حدثنی أّنه قرأ فی بعض الکتب أّن الّله تعاىل: قال علیه السّالم عبداللّه
سونّه ثـوب المذلـة عنـد النـاس، و الُنحینّـه مـن ارتفاعی علی عرشی الُقطعنّ اهل کّل مؤمّل غريی بالیـأس و الکـ
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قربی، و البعدنّه من فضلی، أیؤّمل غريی فی الشدائد؟ و الشدائد بیدی و یرجوا غريی؟ و یقرع بالفکر باب غريی 
و بیدی مفاتیح االبواب و هی مغلقة و بابی مفتوح لمن دعانی، فمن ذا الذی امّلنی لنوائبه فقطّعت دونها، و مـن 

؟ جعلتُ آمـال العبـاد عّنـی محفوظـة، فلـم یرضـوا بحفظـی و مـألت !رجائی لعظیمة فقطعت رجائه منّیذا الذی 
  .سماواتی مّمن یملّ من تسبیحی، و امرتهم أن الیغلقوا االبواب بینی و بني عبادی، فلم یثقوا بقوىل

ی، و ما ىل أراه الهیاً عنّی اعطیه ألم یعلم من طرقته نائبة من نوائبی أّنه الیملک کشفها أحد غريی الّا مِن بعد اذن
بجودی ما لم یسألنی ثّم انتزعته منه فلم یسألنی ردّه سائل غريی، أفريانی أبدأ بالعطاء قبل المـسألة، ثـم اسـأل فـال 

  !أو لیس الجود و الکرام ىل؟ أو لیس العفو و الرحمة بیدی؟! اجیب سائلی؟ أبخیل أنا فیخلنی عبدی؟
أفال یخشی المؤمَّلون أن یؤمَّلوا غريی، فلو أّن اهل سـماواتی و أهـل ! فمن یقطعها دونی؟أو لیس لنا محلّ اآلمال 

ارضی امّلوا جمیعاً، ثم اعطیت کلّ واحداً منهم مثل ما املَّ الجمیع ما انتقص مـن ملکـی مثـل عـضو ذرة، و کیـف 
  !»قبنیینقص ملک و أنا قیَّمه، فیا بؤساً للقانطني، و یا بؤساً لمن عصانی و لم یرا

 قـدّس سـرّه غفلت از ذکر از جهت سلّاک اعظم معاصی است، چنانچه شیخ روزگار فرید الدین عطّـار! ای عزیز
  :فرموده است، شعر

  اســت یــک زمــانحــقّهــر آن کــو غافــل از 
  غـــــــافلی پیوســـــــته بـــــــودیاگـــــــر آن

  
 

ـــ ـــان اســـتدر آن دم کـــافر اســـت امّ  ا نه
 در اســـــــالم بـــــــروی بـــــــسته بـــــــودی

 

 علی سّیئاتهم، کذلک الخواّص علی غفالتهم، فاجتنبوا االختالط باصـحاب الغفلـة علـی کـل و کما یعاقب العوامّ
  .صاحب العزّة فی العاجل و المآل الکمال حال ان اردت أن تکون من زمرة

ـــــان دوســـــتی ـــــل بان ـــــا فی ـــــا مکـــــن ب  ی
  
 

 یــــا بنــــا کــــن خانــــه در خــــورد فیــــل
 

 تفهّـم و تأمّـلْ یـا أخـی لوصـّممت عزیمتـک، و اثبـتّ .پس شاید فقرۀ آخر حدیث اشاره به دوام ذکر و فکر باشد
لمّـا صـمّم العـزم و  علیـه الـسّالم انفتح لک الباب من غري مفتاح، کمـا انفـتح لیوسـف! نیتک و اخلصتَ قصدک

  .اخلص النیة فی الخالص خلّص من الوقوع فی الفاحشة، وانفتح له الباب
 عزیز و سایر دوستان و بـرادران مـرور فرمـوده، ان شـاءاللّه قصد از تحریر این حدیث طوالنی این بود که آن برادر

منتفع شوند به نفع کلّی، و امید عطیه را از غري قطع نمایند تا به فضل اللّه به اقصی مقاصد و مطالـب خـود  تعاىل
  .فایز گردند

حمّـد جعفـر حررّه الجـانی الـضعیف النحیـف اضـعف العبـاد علمـاً و طاعـةً و اقـومهم معـصیةً و غفلـة، الحـاج م
  .قراگوزلو و السّالم علی من اتّبع الهدی و رحمة اللّه و برکاته

  
  و له ایضاً

  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 
گـاهی حاصـل شـد، ای ! محبّا مشفقا چندی سابق بر زمان تحریر مراسله از شما عزّ ورود یافـت، از مـضمون آن آ

  :شعر! عزیز
ـــني گـــره بگـــشا ـــده وز جب ـــه داده ب  رضـــا ب

  
 

 ر من و تو در اختیار نگشود اسـتکه ب
 

به موىل المواىل شده،  صلّی اللّه علیهم اجمعني در هر امر متوّجه به توسّط جناب حضرت خاتم انبیاء و ائمّه هدی
و خود را کلّاً به او متوجّه و متوسّل گردد، ظاهر و باطن را به او یکرنگ کن و یک رو شو تا بعنایة اللّه به فضل و 

تا دل .  عنایت فرماید، و ظاهر و باطن شما معمور گردد، و دل شما به وجود سکینه مطمئن و آرام گريدکرم به شما
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التفات به ماسوی دارد بیمار و علیل است، باید به شربت ذکر و فکر رفـع علـل اسـقام را از خـود نمـود تـا محـلّ 
دورت دنیا و ما فیها مستخلص شود، و در خود تجلیّات او از مشاهدات آثار به عنوان عیان ان شاءاللّه گردد و از ک

عنایـت او هـیچم هـیچ بـه هـیچ ببیند هر آنچه خواهد چه نویسم، ان شاءاللّه تعاىل، رّب االرباب چاره فرماید، بـی
  ! شود، سالم فراون به همه برسانوجه کارسازی نمی

  
  و له ایضاً

  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 
  .نامی و مفاوضۀ گرامی در اسعد ازمنه و اشرف امکنه عّز وصول پذیرفتمراسلۀ ! مشفقا مهربانا عزیزا

از کریمۀ و الّله بکلّ شیء علیم و بکّل شیء قـدیر و حکـیم، نبایـد غافـل گردیـد کـه شـمول علـم و ! ای برادر عزیز
ر قدرت بر هر ممکنی از ممکنات، و بودن افعال و تقریرات او بر وجه حکمـت و مـصلحت اسـت، لهـذا آن بـراد

باسـناده عـن أبـی » الکـافی«عزیز و سایر دوستان باید قطع طمع و توقع و امید از همه نمایند، چنانچه روی فـی 
ما اعتصم بی عبد مـن عبـادی دون احـد مـن  علیه السّالم اوحی اللّه تعاىل اىل داود: انّه قال علیه السّالم عبداللّه

 ض و من فیهنّ، الّا جعلت لـه المخـرج بیـنهنّ و مااعتـصمْنیّته ثمّ تکیده السماوات و األر خلقی عرفت ذلک من
عبد من عبادی دون أحد من خلقی، عرفت ذلک من نیّته الّا قطعت اسباب السماوات من یدیه و اسخت االرض 

  .»من تحته، و لم اُبال بأی واد هلک
کرده، اعتبار عقلـی شـاهدِ استفاضه بلکه به حد تواتر است، قطع نظر از احادیث  و به این مضمون احادیث مأثور

شما از حال خودمالحظۀ فرمایید، هرگاه وابستۀ شما کـه . قطعی است بر مطلب، و تجربۀ مکرره دلیل جزمی است
شود و او حاجت خود را عرض به مثل خود ضعیفی نماید تا بـه قطع داشته باشند که مطلب او از غري حاصل نمی
لبته نخواهیـد شـد، تـا وقتـی کـه معلـوم شـما بـشود کـه او بـالمّرة او ملتفت است، شما درصدد قضای حاجت او ا

  .باشداز غري است و به کلّی ملتفت به شما می مُعرض
شاهدی است واضح از اکابر، مـأثور اسـت کـه هرگـاه تازیانـه از دسـت » من عرف نفسه فقد عرف ربّه«: حدیث

  .نمودندتازیانه به او نمیبود تکلیف به دادن افتد ودیگری پیاده در نزد او میسواری می
و بـه همگـی !  ذهـول نورزیـدا هـو له الّـ فال کاشفَ بضرٍّاللّهک سْسَمْ؛ و ان یَاللّهوا اىل ّرففِ: از کریمۀ! ای عزیز

متوسّـل شـده، بـه ایـن معنـی کـه  صلوات الّله علیهم اجمعـني امور ملتجی به او تعاىل باید باشید ، و به ائمّه اطهار
صلوات اللّـه علـیهم  در این مطلب هم التفاتی فرمایید، نه این که ایشان. طۀ فیض عموماً هستندایشان شفیع و واس

 ان شـاء اللّـه اللّـها أن یـشاء  الّـو مـا تـشاءونَو کریمـۀ . مستقل در امور و کیل مطلق در نظام عـالم باشـند اجمعني
 را بـه عمـل آوریـد و الّلـهروا اىل فِّـفخواهنـد ایـن اسـت از دل، حقّیقت مصداق آیه ایشانند، پس اگر چـاره مـی

حی و حاضر و ناظر است به او متوسّل و متوجّه  علیه و علی آبائه الّطاهرین سالم اللّه علیهم اجمعني حضرت قائم
خصوص در سحر، ان » یا صاحب الزمان أغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی«: شوید در مکان مخلّی مکرّر بگویید

  .شوید مطالب و مقاصد خود فایز میشاءالّله تعاىل به اقصی
در التفات به غـري کـه باعـث خـسارت دنیـا و آخـرت اسـت، و مخلـص اىل الحـال دو دفعـه کـه بـه ! الحذر الحذر

ام از جهـت ادای دیـن در شـب و روز جمعـه بلکـه در ام آنچه باید نوشته شود، نوشـتهدوستان نوشته ارسال داشته
. »بحاللک عن حرامک، و اغننی بفضلک عمّن سواک، یا حی یا قّیـوم اغننیاللّهم «: سایر اوقات مکرّر بگوید

ی دینـی« نماید الحاحو ایضاً بسیار بگوید و  بـدون » یا ذاالجالل و االکرام و بحرمة وجهـک الکـریم اقـض عنـّ
  . ذلّت ان شاءاللّه تعاىل مسبّب االسباب من غري سبب وسیله خواهد ساخت، دیون ادا خواهد شد
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  .را شعار و دثار خود سازید» القناعة کنز ال تفنی«گر آن که از اسراف از هر جهت تائب شوید، و و شرط دی
من اعطی ثالثاً لم یمنـع ثالثـاً، مـن اعطـی الـدعاء «: انّه قال علیه السّالم باسناده عن ابی عبداللّه» کافی«و فی 

أتلـوتَ کتـاب اللّـه : ل اعطی الکفایـة ثـّم قـالاعطی االجابة، و من اُعطی الشکر اعطی الزیادة، و من اعطی التوکّ
 بـاقی .مکُ لَستجبْاُدعونی اَ: و قالم کُزیدنَّم ألتُرْکَ شَو لئنْ:  و قال فهو حسبهاللّهل علی و من یتوکّتعاىل 

  .السّالم علیک و رحمة اللّه و برکاته
  

  اند صادق نوشتهمحمّداملّ مراسالتی که به عاىل جناب آخوند
  الرّحيم حمنالّر اللّهبسم 

دارد که چون مدّتی بـود ممتـد و عهـدی فـزون از رأی گرامی میمشهود رأی مودّت بی... محبّ مشتاق و آرزومند
حدّ که از مجاری حاالت بهجت عالمات اطالعی حاصل نبود، و رافع عازم آن حدود بود به این ذریعـه مـصدّع 

. نماید و استفساری از سالمتی حـاالت شـما نمایـداوقات گرامی شده که احواالت خود را علی االجمال عرض 
شهر محرّم الحرام باقی است، و به دعای دوستان اشتغال داشته و امید که به هدف ... للّه الحمد حیات عاریت در

نماید که همواره در فکر کار خـود باشـید و طـرد غفلـت را بعـون به شما گستاخانه عرض می. گردد اجابت مقرون
 نمایید، و سایر دوستان و برادران رادر طریقۀ اطاعت و فرمانربداری ثابت و راسخ دارید، به نصایح و اللّه المتعال

آرام همگی را ا غفلت بـريون آوریـد، و بـه ذکـر دوام و فکـر تمـام مـشغول نماییـد تـا دل ایـشان محـلّ رحمـت و 
گردند، و اوامر ونـواهی شـرعی را بـه فیوضات غري متناهیه گردد تا داخل در حزب اللّه و خارج از حزب الشیطان 

جان و دل قبول نموده به اوّىل تماماً اقدام و از ثـانی کلّـاً اجتنـاب نماینـد، و اهـل غفلـت را باطاعـت و خـدمت 
  . مقرّره متوجّه سازند، و مخلص را از دعا فراموش نفرمایند

تعـاىل منـتظم شـود و از کـدورات همگی خود را صرف اطاعت نمایید تـا جمـع امـورات شـما ان شـاءاللّه ! عزیزا
  .باقی والسّالم. فراغت یابد، و کمال اهتمام در حفظ شریعت و طریقت فرمایید تا به سعادت دارَیْن فایز گردید

  
  و له ایضاً

  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 
ل از عاىل حضرات برادران عزیزان گرامیان ملّامحمّد صـادق و شـیخ محمّـد علـی بـه عـون و عنایـت ملـک متعـا

مکاره جسمانی و روحانی مصون و در حمایت ملک بیچون بوده، موفّق بـه توفیقـات کاملـه الهّیـه بـوده، همـواره 
که شهوت و غـضب اسـت بـر کنـار بـوده، غافـل و ذاهـل  انیس و جلیس شاهد حقّیقی باشند و از لوازم حیوانیّت

  :بیت. نگردد
ـــــــد ـــــــی کـــــــه داری دل در او بن  دل آرام

 

ـــۀ عـــ ـــددو چـــشم از جمل ـــرو بن  الم ف
 

  .و السّالم علیکم و علی جمیع االحبّاء و االصدقاء
  

  اندای که به همۀ دوستان نوشتهمراسله
  الرّحيم الرّحمن اللّهبسم 

من الضعیف النحیف اىل جمیع اخواننا السالکني و اخلّائنا الطّالبني معروض آن است که بالفرض سالک به پنجاه 
صبی و اوایل به لهو و لعب و سوای   چه فایده که قریب به بیست سال او ایّامو شصت برسد و از وهم تجاوز کند

مشتهیات نفسانی به چیز دیگر راغب و مایل نیست، بلکه تا قریب به سی سال دو مرتبه نمو است، به همـني نهـج 
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شود،  نمیاست تا آن که در این اوقات غالب آن است که هموم و غموم و اسقام و امراض و مصایب و آالم خاىل
و از آن تا به شـصت انحطـاط خفـی، و از آن برتـر نقـصان ظـاهر اسـت، یومـاً  وقوف است و از سی تا چهل ایّام

. فیوماً، و از بیست تا پنجاه وقت کار است، من که ضایع نمودم شما کار را کنید که ان شـاءاللّه تعـاىل ضـایع نـشود
  :شعر

 چون عمر از سی گذشت و یا خود از بیـست
  عمــــر باشــــد تــــا چهــــل ســــالنــــشاط

ـــــــتی ـــــــی تندرس ـــــــه نبین ـــــــس از پنج  پ
  
 

ـــستنمـــی  شـــاید دگـــر چـــون غـــافالن زی
ــــال ــــر و ب ــــزد پ ــــذر ری ــــل بگ  چــــو از چِ
 بـــــصر کنـــــدی نمایـــــد پـــــای ســـــستی

 

  :نعمت ما قال القائل البصري
 تــوانیتـو بــه موســی جــوانی بکــن آنچــه مــی

  
 

  به تو جـوانیدکه به روزگار پريی نکن
 

در کودکی پستی و در جوانی مستی و در پريی سستی، پس « قدّس اللّه سرّه ارف االنصاریو ما احسن ما قاله الع
تا در مآل مـستحقّ و تـشنیع نگردنـد،  الحال که فرصت باقی است سعی و تدبري باید نمود،» ؟!خدا را کی پرستی

  :بیت
ـــرد ـــد ک ـــوع بای ـــیش از وق ـــه پ  عـــالج واقع

  
 

 دریغ سود ندارد چو رفـت کـار از دسـت
 

پـیش از مـرگ بـه ! از پريان عربت گريید! اید از مردگان یاد آرید، تا جوانی باقی است از مردگان یاد آریدندهتا ز
یعنی هر نفـس از درون آیـد بایـد کـه از سـر ! باهوش در دم باشید! موت ارادت بمريید تا عن قریبٍ حسرت نربید

ید، یعنی در آمدن و رفنت در شهر و صحرا همه جـا حضور و آگاهی آید و غفلت به آن راه نیابد و ناظر بر قدم باش
  :شعر. شاید نیفتندنظر بر پشت پا باشد تا پراکنده نشود، و مکانی که نمی

ـــــــی ـــــــدمیِکـــــــم زده ب   هـــــــوش دمهم
  
 

ـــــــــدم ـــــــــرش از ق ـــــــــته نظ  در نگذش
 

کـرد، هـر و مسافر در وطن باشید، یعنی سالک باید دایماً در روش و کوشش بوده، به این روش سفر در خود بایـد 
بینند در خـود ببینـد، باید و در بريون نطلبند، هر چیزی که میمراحل و منازل، که قطع کنند در خود وجود خود می

  :قطعه
ــــر ســــوی دســــت ــــرب ه ــــا م  همچــــو نابین
 نحــــن اقــــرب گفــــت مــــن حبــــل الوریــــد

  
 

 بــا تــو در زیــر گلــیم اســت هــر چــه هــست
ـــــد ـــــرت را بعی ـــــري فک ـــــده ت ـــــو فکن  ت

 

هبی کرد، روباهان را چون دلیل تفصیل نداشت مقبول نشد، آخر االمـر چـاره آن دیـد کـه عزیزان روباهی دعوی را
آن را شـاهد فـضل خـود سـاخته، ندانـست کـه عـرض  به خم صباغی فرو رود و خود را به نرينـگ رنگـني سـازد،

ان سیمای عاریـت بـیش از دو روز نمانـد، غـرض کـه روبـاهی کـار تبـاهی، درو سـیاهی، مـا را در دریاسـت روبهـ
  :بیت. معنی بماند خساست دارد معنی پرور باید بود نه صورت دوست که صورت نماند

 دادیـــــم تـــــرا ز گـــــنج مقـــــصود نـــــشان
  
 

ــــا نر ــــر م ــــيّدگ ــــیس ــــاید برس ــــو ش  یم ت
 

  .وال تغفل الیوم اعمل لغدک قبل أن یخرج االمر من یدک، والسّالم و االکرام
  

 ظله العاىل و اقباله المتعاىلمدّ شرف ارفع واالمراسالتی که به مريزا امسی امني نواب مالک رقاب ا
  اندنوشته

  الرَّحيم الرَّحمن اللّهبسم 
وفّقکم اللّه تعاىل لما یحبّه و یرضاه دو کلمه که به مصحوب محمّد صـالح بیـک بـا کتـاب مـستطاب ! برادر عزیزا
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 که آن برادر همواره برخـوردار و بودند رسيّد، مسرّت و خوشحاىل هم رسيّد، امید آن مرسل داشته» سبع المثانی«
آمدن به این نشأه از جهت حراثت و زراعت است، هر کس هرچه ! ای برادر عزیز. کامکار صوری و معنوی باشند

کارد همان درود، و دل به مثابۀ زمینی است و ایمان به منزله تخم، و ریاضت، به جای شخم، و طاعـت آب آن، و 
تخم و نه کشت بی سقی و شخم و نه شخم بیفلت آفات است، نه تخم بیعالیق خار و خاشاک، و معاصی و غ

  .نه سقی بی سعی، در ازاله اشواک بروید، و نه زرع روییده و با وجود بر خوردن آفات محصول دهد
کـشتزار  پس بر سالک الزم است که حراست را بکار برد، هر آنچه حراست را ضرور است رعایت کند تا در ایـن

رد و دست خاىل نماند، و بضاعت قابلیت و سرمایۀ حیات را غنیمت شـمرد، و بدانچـه بـه او بـه آن حاصلّی بردا
جهان برود صرف نکند و بنازد، که حیف و غنب باعث ندامت و مالمت خواهد بود؛ بعد از آن که سالک در امـر 

 رحمان الدنیا و األخرة نهایت حّق الهی است کهغایت و عنایت بیخود کوشش و جدّ و جهد نمود از رحمت بی
اندازه و فضل تازه به تازه به او خواهد فرمود، پس باید در تأخري و تعویق با وجود کوشش خود است، الطاف بی

انـا «خواهـد کـه فرمـوده اسـت از این چـه بهـرت مـی. مأیوس نگردد، و کسالت و غفلت را شعار و دثار خود نسازد
شـود، هـر یـک فکـر در آفـاق و انفـس در هـر نـوع مـی. »عبادة سـنةتفکر ساعة خري من «و » جلیس من ذکرنی

 بـصرونَکم أفال تُو فی انفسِ: موصل به مطلب هست، لیکن ثانی اقرب و اسهل است، چنانچه فرموده است، آیه
اکرم االکرمني و ارحم الراحمني و غیاث المستغیثني و امـان الخـائفني و معـاذ المتعـوذین و  و حّق جناب او تعاىل

کسان، دستگري درماندگان نواز، کسِ بیو بنده. ود و عطوف و رؤوف و محسن و مفضل و بار و یار و کار سازدود
و پناه نیازمندان و غمخوار بیچارگان نام اوست، جز در او به کجا توان گریخت؟ و نزد غري او که آبرو ریخت، غـري 

  او موجود کیست تا بدان توان آویخت؟
ا األخوان فانه مفر االنس و الجان و ملجأ و معطی االمان و منجی الخالئق من نار المیزان، و  ایهاللّهوا اىل ففرّ

  . العافی عنهم بالفضل و االحسان فادعوهم مخلصني له الدین، و السّالم علی من اتّبع الهدی
  

  اند حسن نوشتهمحمّدمراسالتی که به مالذ الالئذین، آقا 
  الرَّحيم الرَّحمن اللّهبسم 

نوشتجات متعددّه و مراسیل متتالیه از شما رسيّد و مضمون همگی آنها موافق و متّحـد و معلـوم ! اىل جنابا، اخاع
این جانب گردید، شکایت روزگار غلط و خود را به معرض بعضی امورات کـه موافـق شـأن و الیـق حـال نباشـد 

عنداللّه و عند الخلق است بريون نرفـت و باید در همه احوال و اوضاع از طریقۀ ادب که مرضیّ . غلط اندر غلط
از زوال و فنای امورات مُعجبه اندیشه نمود و خود رادام سخریّه شیاطني نساخت، مع ذلک در همه امورات کلّـی 

خالصـه . المتعـال محفـوظ مانـد و جزئی ملتجی به رّب االرباب شد و قطعِ طمع از دیگـران نمـود، و امیـدواری
  . خود را از تقصري پاک کردید، محفوظ به حفظ الهی گردیدهرگاه ان شاءاللّه تعاىل
و آداب صوری و معنوی ! جناب اقدس الهی همگی را موفّق به توفیقات خود گرداند! و دیگر چه نویسم؟

شفقت فرماید، تا آن که به شیوۀ بندگی فی الحقّیقه اقدام نماییم، هرگاه به فضل اللّه الحکیم درصددرفع نفاق 
 واتحاد باشید و مؤدّب به آداب شرع وعرف باشید البته ان شاءاللّه تعاىل از هر جهت محفوظ و وتحصیل وداد

  . دیگر زیاده، زیاد است. کامروا خواهید شد، و الّا معاذاللّه نتیجه به خالف خواهید دید
  .باقی والسّالم علی من اتّبع الهدی
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  عاء القنوتیّةشرح الّدرساله 
  

  حيمالرّ الرّحمن اللّهبسم 
نحمدک یا من جلّ مطارح اضواء الفِکَر جالله، و ارتفع عن مواقع انوار النّظر جماله، عجزت المدارک و العقـول 

یـا مـن هـدانا بـأنوار القـرآن و الـدعاء، و . عن کنه کمال حکمته، و کلت ألسُن الفصحاء عن وصف جـالل عظمتـه
  .نجّانا بسفینة اهل بیت نبیّه من امواج العماء

 طاعتک، و جنِّبنا عن معصیتک، و یسِّر لنا بلوغ ما نتمنیّ من ابتغاء رضوانک، و احللنا بحبوحة جنانک، ألهمنا« 
و اقشعْ عن بصائرنا سحاب االرتیاب، واکشفَ عن قلوبنا أغشِیة الرّیب و الحجاب، و أزْهِقْ الباطل عن ضـمائرنا، 

احملْنا يف سفن  لفنت، و مکدّرة لصفو المنائح و المنن، وو اثبتْ الحقّ يف سرائرنا، فإّن الشکوک و الظّنون لواقح ا
وّدک و قربک، واجعلْ جهادنا فیک و . نجاتک، و متِّعنا بلذیذ مناجاتک، و أوردْنا حیاض حُبّک، و أذقنا حالوة

  .»همّنا يف طاعتک، واخلصّ نیّاتنا يف معاملتک، فانّا بک و لک، و ال وسیلة لنا بک إلّا أنت
خاتم االوّلني و  لی أنبیائک المصطفني، اوّلیائک الکاملني، سیّما سيّد االنبیاء و قطب االوّلیاء محمّدوصّل اللّهم ع

و علــی أمــري المــؤمنني و ســيّد الوصــیّني و علــی ســائر األئمــة المعــصومني األخیــار المطّهــرین و الــشهداء  اآلخــرین
  .الصالحني

إّن هـذه نبـذة مـن المعـارف و : »لحاج صـفرخان همـدانیمحمّد جعفر بن ا«و بعد فیقول العبد العاصی الجانی 
المـشتمل علـی اسـتدعاء ارتقـاء الـنفس مـن  علیهم الـسّالم األسرار التی أشرتُ الیها مجملةً يف شرح ماورد عنهم
  :النزول اىل العروج، و الحضیض اىل االوج، و هو هذه

ي رِّ سِـ، وَکَتِدَاهَشَمُـ بِيوحِـ رُ، وَکَتِـفَرِعْمَبِي بِـلْ قَ، وَکَتِـبَّحَمَ بِةنِـاطِ بَ، وَکَتِـاعَطَری بِ ظـاهِرْوِّ نَـمَّاللّه«
  .»امِرَکْ االِ وَالِلَا ذا الجَیَ. کَتِرَضْ حَالِصَّت اِاللِقْتِاسْبِ

  :المرام منه علی مایصل اىل فکری القاصر و ذهنی الفاتر یحتاج اىل تمهید مقدّمات
  

  ّوىل االالمقدّمة
  

ه حقّیقته؛ ألنهّ محیط بکلّ االشیاء، فال یکـون محاطـاً بـشیء، واالدراک الیمکـن بـدون إّنه تعاىل لم یدرک بکن
و أیضاً ستعلم أّن اللّه تعاىل نفس الوجود الصرف، و أنّه الیحصل بکنهه يف ذهن من األذهان، إذ لـیس . اإلحاطة

ني کونـه خارجیـاً الیمکـن أن یکـون و وجود کلّ موجود هو عینه الخارجي، و ع. الوجود إلّا أمراً کلّیاً، کما ستعرف
ذهنیاً و الّا لزم االنقالب، والذی یُتصوَّر من الوجود هو مفهوم عاّم ذهني، یقال له الوجود االنتسابي الـذي یکـون 

  .يف القضایا، و هو رسم من رسومه
و اّن الّله احتجب . » معرفتکما عرفناک حّق« صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  و قولهصارُبْ األهُکُدرِالتُ: و قوله تعاىل

و کـلّ مـا میّزتمـوه باوهـامکم بـأدقّ معانیـه، فهـو مخلـوق لکـم، ومـصنوع «عن العقول کما احتجب عن االبصار، 
و غري ذلک من » .تفکّروا فی آالءاللّه و التتفکروا فی اللّه، فانّکم ال تقدرون حقّ قدره«و » .مثلکم، مردود الیکم
  .االخبار دلیلٌ للمرام

ـــــشوداد ـــــز حاصـــــل ن ـــــوبی تمیی  راک چ
 گفـــتم همـــۀ ملـــک حُـــسن ســـرمایه توســـت

 پـــس عقـــل بـــه کنـــه ذات واصـــل نـــشود
 ه در ســایه توســتخورشــید فلــک چــو ذّر
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 گفتــــا غلطــــی زمانــــشان نتــــوان یافــــت
  
 

ــه توســت ــد آن مای ــو هــر آنچــه دی ــا ت  از م
 

  ٭٭٭
وا ّلـوَا تُمَـنَیْاَفَآة، و یظهـر يف کـلّ شـيء لکنه ثّم باعتبار أنّه متجلّی يف مظاهر األسماء و الصفات یجلو فی کّل مـر

مـا ! رأیت ربک حـني عبدتـه؟ فقـال ویلـک«: حني سأله عالم من الیهود بأن قال  قال سيّد االوّلیاءاللّه هُجْ وَمَّثَفَ
التدرکـه العیـون بمـشاهدة األبـصار و لکـن رأتـه القلـوب ! ویلـک: و کیف رأیته، قـال: کنت أعبد رباً لم أره، قال

ما رأیت شیئاً الّا و رأیت الّلـه قبلـه «و » .لو کشف الغطاء ما ازددتُ یقیناً «:علیه السّالم و قوله» .یق االیمانبحقّا
بلی، لم تره العیون بمـشاهدة األبـصار و : رأیته؟ قال: اللّه، قال: أّی شيء تعبد؟ قال«: و يف روایة اُخری. »أو معه

  .»لکن رأته القلوب بحقّایق االیمان
ـــــز ـــــددىل ک ـــــفا دی ـــــورو ص ـــــت ن   معرف

  
 

  خــدا دیــداوّلبــه هــر چیــزی کــه دیــد 
 

 یءٍ شَـلَّکُـ بِهُ إنَّالّا مْهِبِ رَاءِقَ لِنْةٍ مِیَرِ فی مِمْهُنَّال اِاَو هذا مختصّ بالخواصّ، و أمّا العوام الیعلمون ما الیرون، 
  .یطحِمُ

  :جامی
 دوســـــت نـــــزدیکرت از مـــــن بـــــه منـــــست

  
 

ــــــرت کــــــه مــــــن از وی دور  مویــــــن عجب
 

  :بهایی
ـــــر عـــــارف کامـــــل ســـــري ـــــه و دی  در کعب

ــال  ــه روی جم ــا ک ــوه گراســتحــّقهرج   جل
  
 

 گردیـــد و نیافـــت جـــز خـــدا هـــستی غـــري
ــر ــه کــوب و خــواهی در دی  خــواهی در کعب

 

کیـف یـستدلّ علیـک بمـا هـو يف «: يف دعاء عرفه  و سالمه علیهصلوات اللّه یحسّني بن علو قال سيّد الشهداء، 
ی تحتـاج الوجود مفتقر الیک،  أیکون لغريک من الظهور ما لیس لک، حتّی یکون هو المُظهر لک، متی غبت حتـّ
: و قـال أیـضاً» .عمیت عني التراک، و خسرت صفقة عبـدلم تجعـل لـه مـن حبّـک نـصیباً! إىل دلیل یدّل علیک

 فانـت الظـاهر کّل شيء، فرأیتک ظاهراً يف کلّ شيء، تعّرفت إّىل«و قال » .تعّرفت لکّل شيء فما جهلک شیء«
  .»لکّل شيء

 علیـه الـسّالم قلـت ألبـی عبداللّـه: قـال«: ، بإسـناده عـن أبـي بـصري»التوحیـد«و رَوی الشیخ الصدوق فی کتاب 
: متی؟ فقال: نعم، و قد رأوه قبل یوم القیامة، فقلتُ: أخربني عن الّله عزّوجلّ، هل یراه المؤمنون یوم القیامة؟ قال

و إّن المؤمنني لريونه قبل یوم القیامة، إلـستَ تـراه : بلی، ثّم سکت ساعة ثمّ قال: ، قالواألستُ بربّکم: حني قال لهم
ک إا حـدثّت بـه فـأنکره : جُعلت فداک فأحدّث بهذا عنک، قال: يف وقتک هذا؟ قال أبو بصري فقلتُ له ال، فإنـّ

الرؤیة بالعني، تعاىل الّلـه عمّـا یـصفه منکر جاهل بمعرفتنا، یقول ثمّ قرّر أن ذلک تشبیه کفرو لیست الرؤیة بالقلب ک
  .»المشبهون و الملحدون

 و العدوی؛ فإنّهم یزعمون أن اللّه تعاىل تجوز رؤیته بهذه العني يف یو المراد بالمشبهّني و الملحدین أصحاب التیّم
و بإسناده عـن » .یلة البدرو إّن المؤمنني یرونه یوم القیامة بالبصر کما یرون القمر ل«. اآلخرة و إن لم تجز يف الّدنیا

لیس بینه و بني خلقه حجاب غري خلقه، احتجب بغري حجاب محجـوب، و اسـترت بغـري «: قال علیه السّالم الکاظم
  .و الحجب لغةً المنع. أی احتجب عن العقول و استرت عن األبصار» .سرت مستور

  :و هذا الرتکیب یحتمل وجهني
ذوف، و الّجار و المجـرور متعلّـق بـه، أی هـو محجـوب بغـري حجـاب خرب مبتدأ مح» محجوب«أن یکون : االّول

  .و الجملة مستأنفة لدفع ذلک الوهم. بالمعنی المتعارف يف أکثر الموجودات
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أن یکون مضافاً إلیه، و االضافه بتقدیر اللّام، و النفـی راجـع إىل الحجـاب؛ و المقـصود إنّ احتجابـه عـن : الثانی
ه عن العقول و األبصار لیس مـن جهـة خفائـه يف نفـسه؛ ألنّـه أظهـر األشـیاء و أجلـی اآلبصار و األنظار و استتار

الموجودات، و ال من جهة مانع یحجبه؛ اذ الحجاب بینـه و بـني خلقـه االّ قـصور األنظـار و نقـصان المـدارک و 
 مـن حیـث هـو العقول، بل غایة ظهوره سبب بطونه، و نهایة جالله منشأ خفائه، فهو من حیـث هـو ظـاهر بـاطن، و

  .مشهود مستور
توهّم منه أّن حجابه غلیظ ثقیل کثیف مانع من إدراک » احتجب«: و یحتمل اوّلویة معنی االوّل، و هو أنّه لمّا قال

  .وجوده و صفاته تعاىل بالکلّیهّ
علـی أن یکـون محجـوب صـفة الحجـاب، و المقـصود أنّ » بغـري حجـاب محجـوب«: فدفع ذلک التـوهّم بقولـه

یس بحجاب آخر، بأن یکون غلیظاً، أو یکون بعضه فوق بعض آخر، مانعاً من مشاهدته، نظري ذلک قوله احتجابه ل
یُـراد . و االوّل مـستور بالثّـاني» .أی حجابـاً علـی الحجـاب«:  قـال الجـوهري يف تفـسريهوراًتُسْاباً مَـجَحِ: تعاىل

  .»بغري سرت مستور«: بذلک کثافة الحجاب، و کذاقوله
ــــــال ــــــر کم ــــــدر نظ ــــــومان ــــــاب فه   ارب

 وانــــــــدر نظــــــــر طایفــــــــۀ محجوبــــــــان
  
 

ـــوم ـــق موه ـــشهود و خالی ـــده م ـــالق ش  خ
ــوم  خلقــست کــه ظــاهر اســت و خــالق مکت

 

  ٭٭٭
ـــــده ـــــده دی ـــــدۀ دی ـــــیدر دی ـــــدای م  بای

 نـــــداری کـــــه ببینـــــی او را تـــــو دیـــــده
  
 

 بایـــــدوز خـــــویش طمـــــع بریـــــده مـــــی
ــــی ــــده م ــــه اوســــت دی ــــه هم ــــدورن  بای

 

الظهور ظاهر، إذهو یظهر حقّیقته بنفسه، و غريه یظهر مجازاً به، کمـا قـال الّلـه ثمّ وجه کونه تعاىل أظهر األشیاء فی 
 ألّن النوّر یطلق علی ما هو ظاهر يف نفـسه مُظهـر لغـريه، و األشـیاء مـع قطـع ؛ضِرْ االَ وَواتِمَ السّورُ نُاللّه: تعاىل

ضاً مبدأ اإلدراک هو الوجود، سواء کان النظر عن الوجود یکون عدماً محضاً، فیکون علّة موجودیّتها الوجود، و أی
من جانب المدرِک أو المدرَک، و کّل ما یُدَرک یکون المدرَک اوّالً هو الوجود؛ نعم قد یغفـل عـن إدراک هـذا 
اإلدراک لغایة ظهوره، کما أّن إدراک المبصَر بدون واسطة النّور غري ممکن، مع أّن الشعاع لغایة ظهوره غري مرئي 

  .کيف تلک اإلدرا
 آن شـــوخ کـــه نـــور چـــشم تاریـــک منـــست
ــست ــب از چــشم من ــست و غای  در چــشم من

  
 

ـــست ـــک من ـــد و نی  هجـــران و وصـــال او ب
 سکه نزدیــــک منــــستمــــن دورم از او زبَــــ

 

ال تتعجّب من اختفاء شـيء بـسبب ظهـوره، فـإنّ األشـیاء إنَّمـا تـستبان بأضـدادها، و مـا أعـمّ : قال بعض الفضالء
اکه، فلو اختلفت األشیاء و فعل بعضها علی بعض دون أدرکت التفرقة علی قرب؛ و وجوده حتّی ضدّ له، عسر إدر

لو أشرکت يف الداللة علی نسق واحد أشکل األمر؛ ومثاله نور الشمس و القمر المُشرق علی األرض؛ فإنّا نعلم أنّه 
شراق الغروب لها، عَرَض من األعراض، یحدث يف األرض و یزول عند غلبة الشمس، فلو کانت الشمس دائمة اإل

کنّا نظنّ أن الهیئة يف االجسام إلّا ألوانهـا، و هـي الـسواد و البیـاض و غـري همـا، فإّنـا ال نـشاهد مـن األسـودِ إالّ 
السواد، و من األبیض الّا البیاض؛ و امّا الضوء فال ندرکه وحده؛ لکن لمّا غابت الشمس أظلمت لمواضع أدرکت 

أنّ األجسام قد استضاءت بضوء، و اتّصف بصفة فارقتها عند الغـروب، فعرفنـا وجـود التفرقه بني الحالتني، فعلمنا 
النور بعدمه، و ما کنّا نطّلع علیه اوّالً عدمه إلّا بعسر شدید، و ذلک لمـشاهدتنا األجـسام متـشابهة غـري مختلفـة يف 

لغريه، انظـر کیـف تتـصوّر اسـتبهام الظالم و النور؛ و هذا مع أّن النور أظهر المحسوسات و هو ظاهر يف نفسه مُظهر 
  !أمره بسبب ظهوره، لو ال طریان ضدّه
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 سبحانه هو أظهر االُمور و به ظهرت األشیاء کلّها، و لو کان له عدم أو غیبة أو تغیّر النهدمت السموات و الحّقفإذَّا 
 داللتـه عامّـة يف األشـیاء  يف الداللـة، و لکـنلشَیئیْناألرض، و بطل الملک و الملکوت، و ألدرکت التفرقة بني ا

  .علی نسق واحد، و وجوده دائم يف األحوال، یستحیل خالفه فال جرم أورث شدة الظهور خفاءً
 ضــــــت إلفــــــراط الظهــــــور تعرّخفــــــّی
  العیـــون الـــزرق مـــن نـــور وجهـــهو حـــظّ

 

ـــــــافشِ ـــــــوم أخ ـــــــصار ق ـــــــه أب  إلدراک
ـــــــشدّ ـــــــوامشِته حـــــــظّل ـــــــون الع   العی

 

  ٭٭٭
ــــــشنت ــــــو مخفــــــی در ظهــــــور خوی  ای ت

  
 

  رخـــــــت پنهـــــــان نـــــــور خویـــــــشنتوی
 

  ٭٭٭
ــــی أحــــد  لقــــد ظهــــرت فــــال تخفــــی عل

 حتجبـــــاًلکـــــن بطنـــــت بمـــــا أظهـــــرت مُ
  
 

ـــــا ـــــرالّ ـــــرف القم ـــــه التع ـــــی أکم   عل
ــــترتا ــــالعرف اس ــــن ب ــــرف م ــــف یع  و کی

 

  ٭٭٭
 حجاب روی توهم روی توست در همه حال

  
 

 نهــانی از همــه عــالم ز بــس کــه پیــدایی
 

 قال أمريالمـؤمنني» .یا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه «:و آله و سلّمصلّی اللّه علیه  و يف االدعیة النبوّیة
ظاهر يف غیـب، و غائـب يف ظهـوره، و «: و قال. و بها امتنع منها» لم تحطه االُوهام بل تجلّی بها «:علیه السّالم

  .»غیب لم یقلّب
  ٭٭٭

  دانحـــــــقّجهـــــــان جملـــــــه فـــــــروغ 
ــــــست تــــــاب نــــــور آن روی  خــــــرد را نی

ــــ ــــه اش ــــور جمل ــــّدظه ــــه ض ــــتیاء ب   اس
  وهمتـــــا را ضـــــدّحـــــقّچـــــو نبـــــود ذات 

ــــودی ــــک حــــال ب ــــر ی  اگــــر خورشــــید ب
 ندانـــــستی کـــــسی کـــــاین پرتـــــو اوســـــت

  نــــدارد نقــــل و تحویــــلحــــقّچــــو نــــور 
 تـــو پنـــداری جهـــان خـــود هـــست دائـــم

  
 

ــــــّق ــــــانح ــــــست پنه ــــــدر وی ز پیدایی   ان
ــــــر او چــــــشم دگــــــر جــــــوی ــــــرو از بَه  بُ

  اســــت را نـــه ماننــــد و نـــه ضـــّدحـــّقوىل 
 چگونـــــــه جـــــــویی او رادانـــــــم نمـــــــی

ــــــودی ــــــوال ب ــــــک من ــــــه ی  شــــــعاع او ب
ــــا پوســــت ــــز ت ــــرق از مغ ــــیچ ف ــــودی ه  نب
ــــــــدیل ــــــــري و تب ــــــــدر او تغی  نباشــــــــد ان
 بــــــــه ذات خویــــــــشنت پیوســــــــته قــــــــائم

 

  
   الثانیةالمقدّمة

  
 إنّه الشکّ يف إّن غري الوجود یحتاج فی التحقّق إلیه، و الوجود یتحقّق بنفسه البغريه، و الّا لدار أو تسلسل، و غري
خفیّ أّن المحتاج الیکون واجباً، فثبت أّن الواجب نفس الوجود الذي تحقّقه بنفسه، و تحقّق األشیاء به، و کلّها 

و من هنا یظهر سّر معیّته معها لعدم تحقّق شيء . محتاجة الیه، و هو المستغني عنها، و اللّه الغنّي و أنتم الفقراء
  .بدون الوجود

 قائماً و متعیّناً بالذات؛ ألنّه لو کان قائماً بالغري أو متعیّناً به الحتاج به، و غري الوجود و أیضاً ظهر أّن الوجود یکون
کائناً ما کان یحتاج إلیه، فلزم تقدّم الشیء علی نفسه، فکلّ ما یکون غري الوجود یکون قائماً به، و هو قائم بنفسه، 

  .»یا من دلّ علی ذاته بذاته «:علیه السّالم مننيفالوجود الذي هو عني الحّق دلیل علیه؛ کما قال امريالمؤ
إذ لو کان مرکبّا الحتاج اىل األجزاء مع أنّها محتاجة الیه، . و أیضاً ظهر ممّا قلنا أّن الوجود بسیط من کلّ الوجوه
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  .فلزم تقدّم الشيء علی نفسه
، ألّنه أمر »الحصول«و » الکون«به و أیضاً علم أّن المراد من الوجود لیس المعني التصوري الذهني الذي یعربّعن

و هذا المعني الذهنّي وجه من . اعتباري التحّقق له إلّا يف الذهن؛ بل المراد منه محقّق الحقّایق و مذوِت الذوات
  .وجوهه، و رسم من رسومه

قـة الـشیء الّـا بـأمر خـارج فلّما کان متعیّناً بالذّات و مفهوماً کلّیاً کان له أفراد متعدّدة؛ ألنّـه یمتنـع التعـدّد يف حّقی
صرف الوجود الذی ال اتّم منه، کلّما فرضته ثانیـاً فـإذا : عنها، حتّی یکون هو المیّز لبعض عن بعض، و لذلک قیل

  .وَا هُ إلَّهَ ال إلَهُنَّ اَاللّه دَهِشَنظرت فهو هو، 
 لـــــــهدیم فـــــــرد آهــــــم تـــــــویی ای قــــــ

ـــــــهد  ـــــــهش ـــــــواللّ ـــــــو بگ ـــــــشنو و ت    ب

 

ـــــوا ـــــل و گ ـــــویش را دلی ـــــدت خ  هوح
 ا هـــــــــووحـــــــــده ال الـــــــــه الّـــــــــ

 

  ٭٭٭
ـــــّذ ـــــستی بال ـــــاه ـــــست نم ـــــویی ه  ات ت

ــــق گــــدا ــــق و خل ــــی مطل ــــو غن  هــــستی ت
  
 

ـــهب ـــااللّ ـــه کج ـــا ب ـــا ت ـــاوت ز کج   چـــه تف
 دارنــــد ز تــــو وجــــود از خــــویش فنــــا

 

  ٭٭٭
 هرچیـــز کـــه جـــز وجـــوددر چـــشم شـــهود
 محتـــاج چـــو واجـــب نبودوصـــف وجـــوب

  
 

ــود ــاج وج ــست محت ــویش ه ــست خ  در ه
  المقـــصودباشـــد بـــه وجـــود، و هـــو عـــني

 

  ٭٭٭
ألّا ال موجود بالذّات سوی الوجود، إذ لو وجد شیء غري الوجود بالذات فأمّا أن یکون وجوده علیـه اوْال؛ و علـی 
الثاني یلزم خالف الفرض، و علی االوّل یلزم أن یکون له وجود قبل وجوده؛ ألنّ ثبوت الشيء للشیء فرع ثبـوت 

  . جزء آخر، و هکذا اىل أن یتسلسل، و هو محالالمثبت له، أوجزء له؛ فننقل الکالم إىل
نعم للعقل أن ینزع من سایر الموجودات معنی غري الوجود، لست أقول منفکّا عنـه؛ فـإّن الکـون يف العقـل وجـود 
عقلي، کما أّن الکون يف الخارج وجود خارجيّ؛ بل أقول من شأنه أن یُالحظه وحده من غري مالحظـة الوجـود، و 

یس باعتبار لعدمه و ذلک المعني المـسمّی بالماهیـة و العـني الثابـت، و هـی لیـست بموجـودة فـی اعتبار الشيء ل
الـشبح، و  الذات بل بالعرض، أی یتّبعه الوجود؛ ال کما یتّبع الوجـود الموجـود، بـل یتّبـع الظـلُ الـشخصَ و الـشبح

بخـالف » أنـا بـدّک اللّـازم«: ذلک لعـدم جـواز تحقّـق الماهیـة بـدون الوجـود؛ کمـا ورد يف الحـدیث القدّسـي
  .العکس
  .هب أن ثبوت الشیء فرع لثبوت المثبت له، لکنّ الوجود انّما هو ثبوت الشّيء الثبوت الشيء للشيء: إن قلت

  .فالوجود إذاً غري زائد علی الشیء، إذ لو کان زائداً لکانا شیئني؛ أحدهما ثابتاً لآلخر: قلنا
ا أن یکـون عـني کّل شيء کان موجـ: و بعبارة اُخری نقول وداً يف الخـارج مـن حیـث أنّـه موجـود يف الخـارج، إمـّ

الوجــود أو غــريه؛ و علــی االوّل ثبــت المطلــوب؛ و علــی الثــاني یکــون موجودیّتــه باالّتــصاف بــالوجود الغــري، و 
االتصاف به مستلزم لفقد الموصوف عن العقل، و علی االتصاف ذلک مستزلم الموجودّیة قبـل الموجودیّـة عنـد 

 ، وَلَّ الظِدَّ مَفَیْ کَکَبِّی رَلَ اِرَم تَلَاَ: ل االنصاف، و کأنّه اىل الماهیّات المنوّرة بنور الوجود اُشري بقوله سبحانهأه
 بمدّ شعاعها ألذي هـو بمنزلـة ظلّهـا علـی األرض و الهـواء؛ یالًلِ دَیهِلَ عَسَمْا الشّنَلْعَ جَمَّاً، ثُنَاکِ سَهُلَعَجَ لَاءَ شَوْلَ

   ما کان يف حیِّز الخفاءفظهر
نـا یْلَ اِناهُضْبَـ قَمَّ، ثُـ االرضِ وَمواتِ الـسَّورُ نُاللّه: أو اُرید بالظلّ قبل الوجود، و بالشّمسِ شمس الوجود، کما قال

  . یعنی باالرجاع الیه، و الیه یرجعونسرياً،ضاً یَبْقَ
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مع کلّ «: و قال» .بمقارنة، و غري کّل شیء البمزائلةمع کّل شیء ال «:علیه السّالم قال سيّد الموحّدین أمريالمؤمنني
قال نفی المغایرة و المزایلة مع إثبـات المعّیـة و الغريیّـة دلیـل علـی أّن غـريه » .اِنس و جانّ، و يف کلّ حني و أوان

ا وهَمُتُیّْم سَـاءٌمَسْـا اَّل اِیَ هِنْإ» .األعیان الثابتة ما شمَّت رائحة الوجود«: الوجود له إلّا باعتبار، و من ههنا قیل
  وَمُقـیِّین الْ الـدِّکَلِـ ذَاهُیَّـا إلَّـوا اِدُعبُا تَلَّ اَرَمَ اَللّها لَّ اِکمُحُ الْ، إنِانِلطَ سُنْا مِهَ بِاللّه لَزَنْا اَم مَکُ آباىُٔ وَمْتُنْاَ
  .ونَمُلَعْ الیَاسِ النَّرَثَکْ اَنَّکِلَ

ـــوه مـــدام ـــد جل ـــست کن  هـــستیت کـــه در نی
  ر او محــــو، و بــــدو موجودنــــداشیاســــت د

 

 ز آن هــستی و نیــستی اســت عــالم بــه نظــام
 آن یــک صــفت جــالل هــست ایــن اکــرام

 

  ٭٭٭
ــــــا عــــــدمهایم ــــــا و هــــــستیم  هــــــای م

ــــــم ــــــري عل ــــــريان وىل ش ــــــه ش ــــــا هم  م
 مـــــان از بـــــاد و ناپیداســـــت بـــــادحملـــــه

 بـــــاد مــــــا و بــــــود مــــــا از داد توســــــت
  
 

ــــــا ــــــی هــــــستی م ــــــو وجــــــود مطلق  ت
ـــــه  مـــــان از بـــــاد باشـــــد دمبـــــدمحمل

ــــاد ــــت ب ــــه ناپیداس ــــدای آن ک ــــان ف  ج
ــــت ــــاد توس ــــه از ایج ــــا جمل ــــستی م  ه

 

  
   الثالثةالمقدّمة

  
ات . اّن هذه الحقّیقة الواحدة و العینی لها مراتب، ظهوره الینافی معه، و یکـون أبـداً يف التعـیّن و التـشخّص و کلیـّ

ة منـسوبة إىل الکـون، و تُـسمّی هذه المراتب منحصرة يف خمس، إثنتان منها منـسوبتان إىل الحـقّ سـبحانه و ثالثـ
  .بالحضرات الخمس اللکلیّة

  . حضرة الغیب المطلق:وّلاال
و یسمّونها أیضاً غیب الغیوب و عني الجمع و حقّیقة الحقّایق و مقام أوأدنی و غایة الغایات و نهایـة النهایـات؛ و 

کانَ الّله و لَم یَکُـن مَعَـهُ «علماً و ال وجداناً؛ فیها یظهر الحقّ بذاته لذاته، و ینتفي األعیان بالمرّة، و الظهور لها ال
  .، وال یمکن اإلشارة إلیها وال اسم و ال رسم»شیءٌ
  . حضرة األسماء:الثانیة

ة االوّىل، و مجمـع البحـرین، و قـاب قوسـني، و  و یسمّونها حضرة الصّفات و الجربوت و بـرزخ الـربازخ، و برزخیـّ
وهیّة، و تکون لألعیان فیها ثبوت علمی، فهي ظاهرة للعـالم بهـا، ال ألنفـسها و و یظهر الحقّ باالُل. محیط األعیان

  .مثالها، فیعمّها إسم الغیب
  . حضرة األفعال:الثالثة

و یــسمّونها عــالم األرواح، و عــالم األمــر، و عــالم الربوبیّــة، و غیــب مــضاف، و غیــب بــاطن؛ و فیهــا یظهــر الحــقّ 
  .بالرّبوبیّة
  .و الخیال حضرة المثال :الرابعة

  .و فیها یظهر بصور مختلفة، دالّة علی حقّایق و معان
  . حضرة الحسّ و المُلک:الخامسة

  .و فیها یظهر بصور معیّنة کونیّة، و هو العالم المحسوس
ثّـم بیـان صـفات هـذه النـشئآت و . و فی الثالثة األخرية یکون لألعیان ظهور ألنفسها، و ألمثالها علمـاً و وجـداناً

الربهان لیس منّا مقامه، ألنّه موجب للخروج عن المقصود و توضیح هذه الرسالة، و من شاء االطالع علیه إثباتها ب



91 

الغیـب المطلـق، و  فلرياجع إىل کُتُب المحقّقني من القدماء إن لم یکن من أهل الکشف و العیان، فحضرة األعلـی
  .الشهادة المطلق األنزل

فرتی إنّما یکون يف عالم الحس و الشهادة ظلّ و شبح مـن ! رجع بالقهقریثمّ أنت أیّها السالک يف طریق الحّق إ
فتعلم . شؤونات عالم األرواح، فالرّبوبیّة و ما فیه صورة إسم من أسماء الّله، و کلّ صورة لطیفة هي وجه لذاته تعاىل

  .ر بهأّن کلّ ما یظهر يف عالم الحس صورة المعنی و الغیبي، و وجه من وجوه الحقّ الباقي ظه
ــــه هــــست دگــــر اســــت ــــو پريای  هــــستی ت
ـــــه دســـــتی داری ـــــرّه ک ـــــشو غ ـــــار م  زنه

  
 

 مـــستیت ز جـــام مـــی پرســـت دگـــر اســـت
ــر اســت ــو آســتني دســت دگ  کــني دســت ت

 

ی  ثم المقتضی بظهور الحقّ يف الظاهر إّنما هو األسماء االلهیّة، إذ یقتضی کّل واحد منها أن یکون لها مظهـر، حتـّ
» القهّـار«، »الـرزّاق«، »الـرّحمن«: مّی الذي هو الذّات یجلوا بنظر الموحّد فیـه مـثالًیظهر أثراً ألسم فیه؛ و المس

کلّ منها إسم من أسماء الّله، و ظهوره بوجود الراحم و المرحوم، و الرزاق و المرزوق، و القاهر و المقهور، و ما لم 
  .ة و القاهرّیة، و هکذا جمیع األسماءیکن يف الخارج راحم و مرحوم التظهر الرحمانیة، و کذا األمر للرزّاقیّ

 ألجـل إقتـضاء أسـمائه تعـاىل، و جمیـع ةالجزئیِّـو إنّه تعاىل مـستغنٍ عـن العـالم، فظهـوره يف جمیـع الموجـودات 
ی . األسماء مندرجة يف إسم الّله، و هو جامع بجمیع األسماء، و محـیط بهـا و هـو أیـضاً یقتـضي مظهـر الکـلّ حتـّ

معیّة مـع اإلسـم الجـامع لیکـون خلیفـة اللّـه لوصـول الفـیض و الکمـاالت مـن إسـم اللّـه یکون لمناسبة بوجه الجا
بماسوی، و هذا المظهر الجامع هو االنسان الکامل الذي مخزن األنوار الدالیل و مَکمن الفیوض الغري المتنـاهي، 

  .و هو معاد الوجود و قیامته
 چه مهر بـود کـه بـسرشت دوسـت در گـل مـا

 روز باغبـــان ازلبـــه دســـت خـــویش چهـــل 
  
 

 چـــه گـــنج بـــود کـــه بنهـــاد یـــار در دل مـــا
ــا ــو نکــشت در گــل م ــی ک ــد تخــم گل  نمان

 

و يف الحدیث » .ال یسعني أرضي و ال سمائي، و لکن یسعني قلب عبدي المؤمن«: و يف الحدیث القدسی
یعنی خلقه بصفته، : قیل» .علی صورة الرّحمن«: و فی روایة» .إّن اللّه خلق آدم علی صورتة«: النبويّ المشهور

حیّاً عالماً مریداً قادراً سمیعاً بصرياً متکّلماً، و لمّا کان الحقّیقة یظهر يف الخارج بصورة الخلق، الصورة علی 
  .فتأمّل حتّی اُبیّنک معنی اوّىل و أحسن منه. األسماء و الصفات مجازاً؛ ألّن الحقّ سبحانه بها یظهر يف الخارج

لسبب يف الخارج إیجاد اإلنسان هو مظهریّته للکّل و جامعیّته لألکوان؛ فافهم، ألنّه من حیث فظهر ممّا ذکرنا أّن ا
نوره الجزئيّ و عقله المجرّد کتاب عقلّي سمّی باُّم الکتاب، و من حیث قلبه اللّوح المحفوظ و الکتاب المبني، و 

نه و جسده الکتاب المسطور، و من حیث من حیث نفسه المنطبعة الطبیعیّة کتاب المحوو اإلثبات، و من حیث بد
المجموعیّة نسخة الکّل و جامع الکل،ّ، فهو کتاب جامع الکلّ، کافٍ يف مطالعة الکلّ، و المشاهدة له تحت آیاته و 

و . و لیس بعجب أنَّ الکلّ فیه و أنّه جامع الکلّ، بل العجب أّن الکلّ خُلق ألجله: قال بعض أکابر العرفاء! کتمانه
خادم یتحقّق له، و هو مخدوم الکّلِ، و الکلّ ساجد له، و هو مسجود الکلّ؛ ألنّه مظهر الذات المقدّسة و الکلّ 

  :و قال. کماالتها المرتّبة علیها، و العالَم مظهر األسماء و الصفات و األفعال المرتّبة علی الذات
 دواؤک فیـــــــــــک و مـــــــــــا تـــــــــــشعر
ـــــــــغري ـــــــــرم ص ـــــــــک ج ـــــــــزعم أّن  أت
ـــــــذ ـــــــني الّ ـــــــت الکتـــــــاب المب  يو أن

ــــــود ــــــس الوج ــــــود و نف ــــــت الوج  و أن
  
 

 و داؤک منــــــــــک و مــــــــــا تبــــــــــصر
 و فیـــــــک انطـــــــوی العـــــــالم االکـــــــرب
 باحرفــــــــــــه یظهــــــــــــر المُــــــــــــضمر
ـــــــضر ـــــــود الیح ـــــــک موج ـــــــا فی  و م

 

  .فلیس کتاب اتمّ منه و أشرف يف مشاهدة أسمائه و صفاته و أفعاله
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   الرابعةالمقدّمة

  يف کیفیّة تنزّالت الوجود و معارج الوجود
 اإلطـالق إىل االرض التقیتيـد مرتّبـاً، مـن األشـرف مـن سـماء الغیب مـن التعـیّن و التنـزّل، فیتنـزّل یبتدأ بعد تبیني

فاألشرف، لبطان التفرقة يف اإلیجاد إىل أن ینتهي إىل ما ال أخـسّ منـه يف اإلمکـان و ال أضـعف، فینقطـع عنـده 
ی من األدنی إىل األفضل، إىل أن ینتهی إىل ما السلسلة النزولّیة، ثم یؤخد يف العروج کذلک متدّرجاً، فالیزال یرتقّ

 رَمْاَ الْرُبِّدَیُ: ال أفضل منه يف هذه السلسلة العروجیة، فیکون هو بإزاء ما بدأ يف النزول؛ کما اُشري إلیه بقوله سبحانه
  .هِیْلَ اِجُرُعْ یَمَّ ثُضِارْ الْىلَ اِماءِ السَّنَمِ

 بالبساطة و الوحدة و الغناء أقرب، و من االختالف و الرتکیب و االفتقار و کلّ ما کان إىل مبدئه سبحانه أقرب فهو
وال يف شیء من صـفاته و  أبعد، ففي المرتبة االوّىل التي یظهر فیها الوجود اوّالً بصور األعیان الیفتفر يف تقویمه

و » العقـول«ب درجـاتهم أفعاله إىل شيء، سوی مبدئه القیّوم جّل إسمه، و یُسمّی أهل تلک المرتبة علـی اخـتالف
  ».اّول ما خلق الّله العقل«: ، و لهذا ورد»المالئکة المقرّبني«و » األرواح«

  .»الطبایع«و » الصور«بو يف المرتبة الثانیة وإن لم یفتقر يف تقویمه أیضاً إىل ما دونه یسّمی 
یّة له فی ذاته متحصّلة إلّـا قبـول األشـیاء، و و يف المرتبة الثالثة لیس له حقّیقة إلّا حیثیة إالمکان و القوّة، و ال سبب

: ، و هي نهایة تدبري األمر و بدایة مراتب الخلق؛ و لهـذا ورد»الهباء«و » الهیوىل«و » الماء«و » المادّة«بیسمّی 
  ».إّن اوّل ما خلق الّله الماء«

، ثمّ یتخصّص الجسم بـصورة »مالجس «بثمّ یأخذ يف العود، فاوّل ما یحصل منه مرکّب من مادّة و صورة و یسمّی 
، ثمّ یزید تخصّصه بصورة اُخری أعلی ممّا قبلها، فیـضري بهـاذا »النبات«باُخری أعلی ممّا اغتداءٍ و نمّو، و یسمّی 

ــصه بــصورة أعلــی و أفــضل و یــصريبها ذا نطــق و یــسمّی . »الحیــوان«بحــّس و حرکــة، و یــسمّی  ثــم یزیــد تخصّ
ة أی کان اوّالً عقالً هیوالنیّاً ساذجاً، ثمّ عقالً اوّلیّاً، ثّم عقالً بالفعل، ثـمّ عقـالً ، و لالنسان مراتب کثري»االنسان«ب

  .فحینئذٍ تتّم دائرة الوجود، و تنتهی سلسلة الخري و الجود. بالمستفاد
  حلقـــــــــۀ هـــــــــستیدو ســـــــــر خـــــــــطّ

  
 

 یقــــت بــــه هــــم تــــو پیوســــتیحقّبــــه 
 

 و فی الحقّیقة من .هُیدُعِ نُقٍلْ خَاوّلدأنا  کما بَونَودُعُ تَمْکُأَدَا بَمَکَفالموجودات ابتدأت من العقل و انتهت الیه 
و عبّـر فـی االخبـار عـن النـزول و العـروج باإلدبـار و اإلقـبال، روی يف . اللّه البدؤ و إلیه العود، و إىل الّله المصري

ل خلـق مـن الروحـانییّن عـن یمـني اّن اللّه خلق العقل، و هَـواوّ«: قال علیه السّالم باسناده عن الصادق» الکايف«
  .الحدیث» .أقبل فأقبلَ: أدبر فأدبرَ، ثم قال له: العرش من نوره، فقال له

  :و الفرق بني السلستني من وجوه
  . أنّ فی البدأوکلّ ما تقدّم کان أدنی اختصاصاً، و کّل ماتأخّر کان أعلی مکاناً:أحدها
  . االُخری تدریجيّ زمانيّ أنّ تحقّق االوّىل و ترتّبها دفعيّ، و:ثانیها
 أنّ النزول هناک بمعنی اإلفاضة، و النازل الیدرک مقامه العلّي حني نزوله إىل مقامه المعلويل، لکـن لمّـا :ثالثها

کان وجود المعلول من سنخ وجود العّلة التفاوت بینهمـا إّلـا بالکمـال و الـنقص، و کمـال الـشيء هـو الـشيء مـع 
و أمّـا الـصعود ههنـا فهـو عبـارة عـن زوال الـسابق عنـد تحقّـق الالحـقّ، .  علی العلّیّةالزیادة؛ فصحّ اطالق النزول

  .فالناقص يف الوجود إذا کمل بطل الوجود الناقص، و صار کامالً، و لم یبق من نقصه أثر عند کماله
آحاد کّل من السلسلتني لیست ما یکافیه من اآلخر بالشخص و العدد، بل بالهیئة و :رابعها   .الحقّیقة أنّ 
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   الخامسةالمقدّمة

  
  .فی مراتب العقل العملی المذکر فی کتب االخالق التی بها یمکن تحصیل تلک المرتبة

  . تهذیب الظاهر بإتیان العبادات و االجتناب عن المنهیّات:هااوّل
حقّـائق مـن کثـرة  تطهري الباطن عن الرذائل حتّی تصري النفس کمـرآة مَجلـوّة مـن شـأنها أن یتجلّـی فیهـا ال:ثانیها

 و یـسمّی نفـس الـسالک حینئـذٍ بالبیـت المَقـدسِ، و اذا .رینَطهّتُب المُيُحُّ  وَنَوابیِ التَّّبحِ یُاللّه نَّاِاالُمثال و 
  .حصل التطهري حصل الحبّ و هو ثمرة له؛ ألنّه غري خفيّ عن السالک
  . الّلهإّن الجهاد هو تطهري الباطن عن شواغل الدنیا و عالئقها، بل من غري

و التبتُّل إلیه بالذکر الدوام، و الفکر المُدام یورث الحبّ، ثمّ یرتقّی إىل مقام الـشوق و الرؤیـة و االُنـس و اللقـاء و 
واللّـه البـن  «:علیـه الـسّالم الّرضاء، و لذا کان المحبّني یأنسون بالموت، ألنّه رافع للموانع عن االتصال، کما قـال

یا بُنی الیباىل أبوک علی الموت وقـع «: و کان یقول إلبنه الحسن» .الطفل بثدی اُمّهأبي طالب آنسُ بالموت من 
  .نيَقِادِ صَمْتُنْ کُ إنْوتَا المَوُّنَمَتَفَ: و لماورد اّدعاء الیهود أنّهم احباء اللّه خاطبهم بقوله» .أم وقع الموت علیه

: و قـال أیـضاً» ة المؤانـسة فقـاموا بـني یدیـه مُتملّقـنيیا من إذاق احبّائه حالو«: و قال سيّد الشهداء يف دعا عرفة
  .»أنت الذي أزلتَ األغیار عن قلوب أحّبائک حتّی لم یُحبّوا سواک، و لم یلجؤواإىل غريک«

و عزّتـک لقـد أحببتـک محبّـة اسـتقرّت يف قلبـي «:علیـه الـسّالم و يف المناجات االنجیلیّة المنسوبة إىل الـسجاد
  .»ي ببشارتهاحالوتها، و أفنیتُ نفس
الهي فاجعلنا من الّذین تسّخت أشـجار شـوق إلیـک يف حـدائق صـدورهم، و أخـذت «: و يف المناجات االُخری

  .»لوعة محبّتک مجامع قلوبهم
ضمائرهم مـن حبّـک و رویّـتهم مـن صـايف شـراب ودّک، فبـک اىل لذیـذ  و ملئت«: و قال فی المناجات الثامنة

لقد انقطعت إلیک همّتی و انصرفتُ بک رغبتي، «: ثم قال» .دهم حصلوامناجاتک و صلوا، و منک أعلی مقاص
و انت الغريک مرادي، و لک ال سواک سهري و سهادي، ولقـاؤک قـرّة عینـي، و فـضلک مُنـی نفـسی، و إلیـک 

  .»شوقي، و يف محبّتک ولهي
الً، و من ذا الـذي آنـس الهی من ذا الذي ذاق حالوة محّبتک فرام منک بد«: و قال أیضاً يف المناجات التاسعة

بقربک الیبغي عنک حِوَالً، الهی فاجعلني ممّن اصـطفیتَه لقربـک و والیتـک، و أخلـصتَه لـوّدک و محبّتـک، و 
شّوقتَه إىل لقائک، و أرضیتَه بقضائک، و منحتَه بـالنظر إىل وجهـک، و حیاتـه برضـاک، و أعدتـه مـن هجـرک و 

  .»قالک
و هیّمت قلبه إلرادتک، و اجتبیتَه لمشاهدتک، و أخلیت وجهـه لـک، و «: اسعةو قال علیه الّسالم يف المناجاة الت

اللّهمّ اجعلنا مّمـن دأبهـم االِرتیـاح إلیـک والحنـني، و دیـنهم الزفـرة و االنـنيُ، و «: ثم قال» .فرّغت فؤاده لحبّک
علّقة بمحبّتـک، جباهم ساجدة لعظمتک، و عیونهم ساهرة يف خدمتک، و دموعهم سائلة من خشیتک، و قلوبهم م

و أفئدتهم منخلعة من هیبتک؛ یا من أنوار قّدسه ألبصار محبّیه رائقة، و سبحات نور وجهه لقلوب عارفیـه شـائقة، 
یا مُنی قلوبِ المشتاقني، و یا غایةَ آمالِ المحّبني، أسألک حبّک و حبّ من یحبّک، و حبّ کلّ عمل یوصـلني إىل 

  .»واکقربک، و إن تجعلک أحبّ إىلَّ ممّا س
و مـا أحلـی المـسري إلیـک ! الهی ما ألذّ خواطر اإللهـام بـذکرک علـی القلـوب«: و قال ایضاً يف المناجاة التاسعة

  !»و ما أعذب شِرب قربک. باالوهام يف مسالک الغیوب و ما أطیب طعم حبّک
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یب یحّب الخلوة مـع حبیبـه، یا موسی کذب من زعم انّه یحبُّنی و هو ینام طول لیله، اَلیس کّل حب«: قال اللّه تعاىل
لو رأیـتَ الـذین یـصلّون يل يف الـدُّجی، و قـد مثلـت نفـسي بـأعینهم یخـاطبوني و قـد جللـت عـن ! یا بن عمران

هَب يل من عینک الدموع، و من قلبک الخشوع، ! یا بن عمران. المشاهدة و یکلّموني، و قد غزرت عن الحضور
  .» تجدني قریباً مجیباًو من بدنک الخضوع، ثم ادعني يف ظلم اللیايل

فظهر ممّا ذکرنا أّن المحّبة هي الغایة القصوی من المقامات، و الذروة العُلیا من الدرجات، فما بعدها مقـام إلّـا و 
  .و سایر المقامات کالصرب و الزهد هو ثمرة من ثمراتها، و ال قبلها مقام إلّا و هي مقدّمة من مقدّماتها

اللّه بکلّ قلبه، فإنّ القلب مثل اآلناء الذي الیسع للخلّ مثالً ما لم یخرج منه الماء، و ما و کمال حبّ الّله أن یحّب 
  .ي جوفه فِنِیْبَلْ قَل منْجُرَ لِاللّه لَعَجَ

و مادام یلتفت اىل غريه فزاویة من قلبه مشغولة بغريه، فبقدر مایشتغل بغرياللّه ینقص منه حـبّ الّلـه، إلّـا أن یکـون 
 علیه السّالم الغري من حیث أنّه صنع اللّه و فعل اللّه، ومظهر من مظاهر اللّه، و یؤیّده ماروی عن الصّادقالتفاته إىل 

و قوله صلّی اللّه علیه و آله . »تلک القلوب خلت عن ذکراللّه فأذاقها الّله حبّ غريه: فقال«: و قد سئل عن العشق
ألستَ تحبّنی و تحبّ أخي و أبي و  «:علیه السّالم له الحّسنيحتّی قال » .ال یجتمع حبّان يف قلب واحد«: و سلّم

فقال کیف یجتمع هذا مع حبّ الّله؟ فقال یا بُنّی اُحبّکم بمنـزلتکم عنـده، حیـث إن قـد أمرنـي . اُحبّ: اُمّي، فقال
لّهـا بحبّکم، و محبَة الّله يف وسط قلبي، کقطب الرحی، و محبّـتکم کـالخطوط المـستدیرة حـول ذلـک القطـب و ک

  .»ترجع إلیه
أنّه أراد أن یجمع بني محبّة اللّه  علیهما السّالم و ماروی من جملة العلل التي فرَّق الّله ألجلها بني یعقوب و یوسف

تعاىل و بني محبّة یوسف، ففرّق اللّه بینهما، حتّی الیشارک يف قلـب واحـد، ألنّـه منزلـه و بیتـه، کمـا يف الحـدیث 
  .»و الارضي و ال عرشي و ال کرسي، و لکن یسعني قلب عبدی المؤمنالیسعنی سمائي «: القدسي

 ثـمّ الحـبّ ،مْهُـرْ ذَمَّ ثُـالّلـه لْقُـ: و هذه الحالة أمر وجداني الیمکن إنکاره للعقل، و إىل هذا التقریـر و التحریـر
ا عـرف بوجـه اجمـاىلّ مسبوق علی معرفة مّا، و سابقة علی المعرفة الکاملـة؛ ألنّـه الیتعلّـق إلّـا بـالمعروف، ثـم إذ

یحصل الحبّ و یتزاید إىل أن یوصل بمقام الشوق، و هو اسـتکمال الوضـوح فیمـا اتّـضح اّتـضاحاً، و الـشوق إىل 
مابقی من الطلب ممّا الاوّل له، و ال نهایة له، ألّن مابقی من جالل اللّه و جماله الساحل له، بل مع حصول أصـل 

هر فیه اِلَم فی الشوق، ال یسکن قّط، و ال سـّیما مـن یـری فوقـه درجـات کثـرية الوصال یجد أیضاً شوقاً لذیذاً الیظ
  .انَورَا نُنَ لَمْمِتْا اَنَبَّ رَونَولُقُم یَهِمانِیْأَ بِ وَمْیهِدِیْ أَنَیْ بَمْهُرُوُی نُعَسْیَ

 عن سوی معـشوقه، فإذا دخل السالک هذا المیدان یکبّر علی نفسه و مراده من الدنیا، و یدع المألوفات، و یحرم
و مثل الغریق لیس له همّة سوی خالصـه التـي کـلّ شـيء دونـه، و حینئـذٍ » .لبیّک، اللّهمّ«و لبَّ بني حیاته و موته 

  .جُلّها ینجیه ناجي الهالکني و غیاث المستغیثني، و یوصله إىل مشاهدة المعلومات کلّها
ة األسـماء، و ثمّ هذه إن کانت بطریق التفصیل یُسمّی نفس الناطقة حینئ ذ بالقلب لتقلّبه يف الصفات التي هي أئمـّ

هي الحيّ و العالم و المرید و القادر و السمیع و البصري و المتکلّم، و حینئذ یُطابق نفس السالک بنفس الکّلـي، و 
  .یصل إىل االُفق المبني، و هو نهایة مقام القلب، و یکون ظّل المرتبة الوحدانیة

ک حصلت لـه هـذه المـشاهدة بطریـق إجمـايل بـأن یـشاهد األعیـان يف الحـضرة االُلوهیّـة، ثمّ إذا جاهد يف السلو
یسمّی النفس بالروح، لغلبة آثار الروحانیة فیه، و یصل إىل االُفـق األعلـی، و هـو ظـلّ المرتبـة األحدیـة، و یطـابق 

شـاهدُ لهـواجس ضـمريه و خفایـا نفسه بالصّور العقلیة، و حینئـذ یـری أّن اللّـه تعـاىل مطلـعٌ علیـه يف کـلّ حـال، و 
فیکون متأّدیاً يف جمیع أحواله و أعماله مع اللّه سبحانه، فیکون مبالغته يف عمارة باطنه و تطهريه و تزیینه . خواطره

بعني اللّه النّاظرة أشدّمن مبالغته فی تربیته بني ظاهره لسایر الناس، ثمّ ترقّاه مُجیب المضطرّین فیُفنـی عـن نفـسه، و 
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  .»مَن قتلتُه فعلیّ دیتُه، و من علیّ دیته فأنا دیته«: ببقاء اللّه، کما أشار إلیه يف الحدیث القدسيیبقی 
 وَ هُـةٌهَـجْ وِلٍّکُـو لِو المراد بفناء العباد فناء جهة عبودّیته و بشریّته، الفناء ذاته يف جهة ربوبّیته، إذ کّل جهة الیـه، 

يل مـع اللّـه وقـت «: و لعّل الیه أشار صلّی اللّه علیه و آلـه و سـلم. اء و الجمع و هذا مقام المحمود، و الفنهایِلِّوَمُ
اوّلیائي تحت قبابي «: و يف الحدیث القدسی» .و موتوا قبل أن تموتوا» «.الیسعني ملک مُقرّب و ال نبّي مرسل

ه تعـاىل، و هـو الـروح، و و ذلک الیمکن إلّا بالتوحید، و حینئذ یتجلّی ذات اللّه تعـاىل لمظهـر» .الیعرفهم غريي
  وَواتِمَی الـسَّ فِـنْ مَـعَزِفَـ فَورِی الصُّ فِخُفَنْ یُومَ یَوَ: بوقوعه یبقی، و بفنائه یفنی جمیع المظاهر، قال اللّه تعاىل

  . فنعلم کلّ شيء یرجع إىل اصله.اللّه اءَ شَنْا مَلَّ أضِرْاَالْ
  »همه بر اصل خویش واگردند«

  وَالِلَـجَوالْ ذُکَبِّـ رَهُجْـی وَقَبْ یَ وَانٍا فَهَیْلَ عَنْ مَلُّکُ:  و قالضِرْاَ الْ وَواتِمَ السَّاثُريَ مِهلّل وَ قال عزّمن قائل؛
 و هـذا الفنـاء موجـب البقـاء؛ ألّن العبـد یتعـیّن بتعیّنـات ارِهَّـقَ الْدِاحِوَ الْللّه ومَیَ الْکُلْمُ الْنِمَلِ:  و قال،امِرَکْاِالْ

ات ربانیّة کالقطعة من الفحـم المجـاورة للنّـار، فأنّهـا بـسبب المجـاورة و االسـتعداد لقبـول النارّیـة الحقّانیّة و صف
 اءَ جَـلْقُـتشتعل قلیالً قلیالً إىل أن تصري ناراً، فیصدر منها ما یصدر من النّار من اإلحراق و االیـضاح واإلیـضاء، 

  .اًوقَهُ زَانَ کَلَاطِبَ الْنَّ اِلُباطِ الْقَهَ زَ وَحقّالْ
  ٭٭٭

  باطــــلاللّــــهاَال کــــلّ شــــیء مــــا خــــال 
  
 

ــــــــل ــــــــة زائ ــــــــیم المحال ــــــــّل نع  و ک
 

  ٭٭٭
 ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پـای تـا سـرمن

  
 

 تو آمـد رفتـه رفتـه رفـت مـن آهـسته آهـسته
 

  ٭٭٭
  .و هذا مقام البقاء باللّه، و جمع الجمع، و الصحو بعد المحو، و التوحید الحقّیقی

ـــع  ـــع اَر جم ـــرق و جم ـــمف ـــه ه ـــی ب  گردان
  
 

  الـــــسّالممرشـــــدی باشـــــی مکمّـــــل و 

 

 و الجمع مقابل الفرق، و الفرق هو االحتجاب عـن الحـقّ بـالخلق، فـالجمع هـو اءُشَ یَنْ مَیهِتِؤْ یُاللّه لُضْ فَکَلِذَ
 و جمع الجمع هـو مـشاهدة الخلـق قائمـاً بـالحقّ، بـأن یـشاهده يف. مشاهدة الحقّ بدون الخلق، و هذه مرتبة أیضاً

جمیع المخلوقات و الموجودات، بأن یظهر يف کلّ واحد بصفته، و صاحب هذا المقام یری الوحـدة يف الکثـرة و 
  .الکثرة فیها

فیکون کامالً يف العرفان، و صـاحب الفرقـان و القـرآن، کمـا  ةٌرَاظِا نَهَبِّی رِلَ اِةٌرَاضِ نَذٍئِومَ یَوهٌجُوُقال اللّه تعاىل 
أی بني الحقّ و الباطل، و ذلک بأّن اللّـه هـو الحـقّ و أّن مایـدعون  اًانَرقَ فُمْکُ لَلَْعجْ یَاللّهوا قُتَّ تَنْاِ: قال سبحانه

 مْاوّلـ، حّق الْهُ أنَّمْهُ لَنيَبَّتَ حتّی بَمْهِسِفُنْ فی اَ وَاقِی اآلفَا فِنَاتِ آیَمْیهِرِنُسَ: من دونه هو الباطل، و قال عزّوجّل
سـأکحل عـني بـصريتهم بنـور تـوفیقي و هـدایتي لیـشاهدونا يف : یعنـی. یدٍهِ شَـيءٍ شَـلِّی کُلَه عَنَّ اَکَبِّرَ بِفِکْیَ

المظاهر اآلفاقیّة و األنفسیة مشاهدة عیان، حّتی یتبیّن لهم أنّه لیس يف اآلفاق و اليف األنفس إلّا أنا و صـفاتي و 
  . أی بشهودهکَبِّرَ بِفِکْ یَمْاوّل: أسمائي مشاهدة بقوله

مـن رأنـي «:  و يف الحـدیث النبـويّءُیْ شَهِلِثْمِ کَسَیْلَو » .اجعلک مَثَلي عبدي أطعني«: ی الحدیث القدسيو ف
 :صـلّی اللّـه علیـه و آلـه و سـلّم کماورد األمـر بـه يف قولـه. و هناک یحصل التخلّق بأخالق اللّه» .فقد رأي الحقّ

لّه فیها؛ و حینئذٍ یفتح له باب الوصال و یغلق له باب الفرقـا، و هذا آخر الدرجات مکّننا ال» .تخلّقوا بأخالق اللّه«
  .فارتفع منه ظلمات النّفس األمّارة و الوساوس الصدریّة

ــــــــی ــــــــتش نم ــــــــز از رحم ــــــــمبج  دان
  
 

ــــــا مــــــا ــــــد ب ــــــني لطفهــــــا کن  کــــــه چن
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  .یبِّ رَمَحِا رَمَا ّل اِوءِالسُّ بِةٌارَمَّاَ لَسَفْ النَّنَّی اِسِفْ نَیٌرِّبَا اُ مَوَ: کما قال اللّه تعاىل
  »این مرتبۀ مردم اخیار بود«

  .اتٍنَسَ حَمْهِآتِىَٔیَّ سَلُدِّبَیُ: یبدّل اللّه سیئات النّفس بحسنات الرّوح، قوله تعاىل
  »این سخن از مقام ابرار است«
اعـة لقولـه و نقص درجات الواصلّني، فیبدّل الّله سّیئات الـّروح بحـسنات الطّ» .حسنات األبرار سیّئات المقرّبني«

اإلحـسان أن تعبـد «: و المراد من الحسنات مشاهدة الحقّ، کماورد.  و زیادةنیسْالحُوا بِنُسَحْ اَذینَالّ: جلّ ذکره
و » کأنّک تـراه«: و لما لم یکن مشاهدة حقّیقته تعاىل اذ یکون من وراء حجاب الصفات، قال» .اللّه کانّک تراه

أی حاً الِالً صَـمَـ عَلْمَـعْیَلْ فَهِّبـ رَاءَقَـوا لِجُـرْ یَ کـانَنْمَـفَ: ه، کما يف قوله تعـاىلالمراد من الزیادة اللقاء و البقاء ب
 تَأیْـرَفَاَ: الذّکر و الفکر الموصلّني إلیه برفعهما التعیّنات البشریّة التي وجودها باعث للـشرک کمـا يف قولـه تعـاىل

  .واهُ هَهُلهَ اِدَخَتَّ اِنِمَ
ـــه خـــار اســـت و خ ـــو هم  اشـــاکوجـــود ت

 بـــــــرو، تـــــــو خانـــــــه دل را فـــــــرو روب
ــــد ــــدر آی ــــريون شــــدی او ان ــــو چــــون ب  ت
ــــل گــــشت محبــــوب  کــــسی کــــو از نواف
 درون جـــــای محمـــــود او مکـــــان یافـــــت
ــــني ــــر او ش ــــاقی ب ــــود ب ــــا ب ــــستی ت   ز ه

 

ـــــاک ـــــه را پ ـــــداز از خـــــود جمل ـــــرون ان  ب
ــــــوب ــــــای محب ــــــام وج ــــــن مق ــــــا ک  مهیّ

 جمــــال خــــود نمایــــد تــــوبــــه تــــو، بــــی
ـــــه جـــــارو ـــــی کـــــرد آن خان ـــــه الی نف  بب

ــــت ــــشان یاف ــــصر ن ــــی یُب ــــسمع ز ب ــــی یُ  ز ب
ــــــن ــــــارف صــــــورت زی ــــــم ع ــــــد عل  نیاب

 

وال سـمعت «مِـن أعـیُن هـؤالء المحـوبني، » .أعددت لعبادی الصالحني، ماال عـني رأت«و يف الحدیث القدسي 
  .ذکرها لعدم مناسبتهم المعنویّة معرفتهم الحقّیقي» و ال خطر علی قلوبهم«بمثلها، » اُذُن

ــــــو و طــــــوبی و مــــــا و  ــــــارت   قامــــــت ی

 

ـــدر  ـــه ق ـــتفکـــر هـــر کـــس ب   اوســـتهمّ
 

  
  :و إذا تقرّرت هذه المقدّمات فلنشرع يف شرح قوله علیه السّالم

 هذه اشارة إىل المرتبة الُاوىل من المراتب المذکورة، و النور ههنا نور عريف، ».ّم نوَّر ظاهری بطاعتکاللّه«: 
أی من لم یجعل الّله له نوراً بتوفیقـه و لطفـه فهـو يف  ورٍ نُنْ مِهُما لَ فَاًورَ نُهُ لَاللّه لِعَجْ یَمْ لَنْ مَوَ: قال اللّه تعاىل
و المراد من الظاهر الهیکل المحسوس من اإلنسان، و إنّما سُمّی به لظهوره يف الحسّ و کونه مظهـر . ظلمة الباطل
  .اإلسم الظاهر

  :و الطاعة قسمان
الجـوارح و األبـدان، کالـصّالة و الـصوم و الحـّج و أمثالهـا، و تـرک العبادة الظاهرة التي هي من أفعـال : أحدهما

ق بـذلک بالـشریعة و . المعاصي الواقعة الفاضحة کالزنا و المیسرو شُرب الخمر، و نحو ذلک یُـسمّی العلـم المُتعلـّ
ورة حقّیقیّـة أّن العمل الصالح بصورته الّظـاهر يف هـذا العـالم لـه صـ و وجه تنویر هذه الطاعات للظاهر. علم الفقه
  .معنویّة

  صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی
فهـذه . اَال إنّها التدرک إلّا بعد المفارقة عن هذا العالم، کما ورد يف األخبار من تعریف حسن المؤمنني يف الجنّة

ة يف ارتکـاب و ممّـا ذکـر ظهـر عـدم الـضرور. العبادات الظاهرة توجب النورانیّة الظـاهرة، و غایتهـا أنّـا النُـدرکها
 و غـري ذلـک مـن اً نـارَمْهِونِطُـي بُ فِـونَلُکُأْما یَـنَّ إوَ. رینَافِالکَ بِةٌیطَحِمُ لَمَنَّهَ جَنَّاِ: التجوّز؛ ومثله قوله تعاىل

  .اآلیات
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  .»و باطنی بمحبّتک«: و قوله علیه السّالم

د الخیال أیضاً، و انّما سُمّی به لعدم ظهورها و أی نُور باطني؛ و المراد من الباطن النّفسُ الناطقة، و یحتمل أن یرا
و هـذه إشـارة إىل المرتبـة الثانیـة مـن المراتـب . بُعدها عن الحسّ، و إنّما کان کذلک لکونها مَظهر االسم البـاطن

المذکورة التي الحبّ ثمرة لها؛ ألنّه إذا حصلت الطهارة الباطنة التـي هـي مِـن تقـوی القلـوب و األرواح کـالتخلّق 
األخالق الحمیدة من التوبة و الـصرب و الـشکر و غـري ذلـک، و التجنّـب عـن المعاصـي و الملکـات الرذیلـة مـن ب

علـم : و یـسمّی العلـم المتعّلـق بـذلک. الحسد و الکرب و العجب و الغرور، و أمثالهـا حـصلت المحبّـة کمـا عرفـت
 ما ظهـر منهـا و مـا بطـن إىل فَواحِشَرَبُوا الْوَ ال تَقْبَاطِنِه  وَ مِثْاِ الْرَوا ظاهِرُ ذَوَ. قال اللّه تعاىل سبحانه. االخالق
  .غري ذلک

و الحبّ عبارة عـن المیـل إىل الـشيء الملـذّ، و إنّمـا یحـصل بعـد حـصول معرفتـه بـذلک الـشيء؛ و إدراکـه أمّـا 
أقـوی مـن البـصرية بالحواس أو بالقلب، و کلّما کان المعرفة به أقوی کـان الحـبّ أشـدّ و أکثـر؛ و البـصرية الباطنـة 

الظاهرة، و القلب أشّد إدراکـاً مـن العـني؛ و جمـال المعـاني المـدرک بالعقـل أعظـم مـن جمـال الـصور الظـاهرة 
لألبصار، فیکون لذّة القلوب بماتدرکه من االُمور الشریفة االلهیّة التي تجلّ عن أن یـدرکها الحـواس أتـمّ و أبلـغ، 

 إلیـه أقـوی، فالینکـر إذاً حـبّ اللّـه اّلـا مـن قعدتـه القـصور يف درجـة فیکون میل الطبع السلیم و العقل الـصحیح
البهائم، فلم یجاوز إدراکه من الحواسِ مع أّن ما يف القرآن و الحدیث و حکایات المُحبّني ما هو ناّص علی ثبوت 

  .حقّیقة المحبّة من غري قبول للتأویل
 مْتُنْـ کُنْ اِلْقُـ:  و قولـهاًبَّـ حُدُّشَـوا اَنُـ آمَینَذِالَّـوَ: ، و قوله تعاىلهُنَوبُّحِ یُ وَمْهُبُّحِیُ: من شواهد القرآن قوله تعاىل

آبَانَ کَنْاِ:  وقوله،اللّه مُکُبْبِحْی یُونِعُبِاتَّ فَاللّه ونَبُّحِتُ  مْکُیْلَـ اِبَّحَـاَ إىل قولـه، ،مْکُانُوَخْـ اِ وَمْکُاىُٔنَـبْ اَ وَمْکُاىُٔ 
ه نَّاِ:  وقولـهاًفَّ صَـهِبیلِ فـی سَـونَلُاتِقَـ یُینَذِ الَّـبُّحِ یُاللّه نَّاِ: یة؛ و قوله تعاىل اآل،هِولِسُ رَ وَاللّه نَمِ  بُّحِـ یُاللـّ
  .ینَرِهِّطَتُمُ الْبُّحِ یُ وَنيَوابِالتَّ

 والیزال العبد یتقرّب إىلّ بالنوافل حتّی أحببته، فإذا أحببته کنت سمعه الذي یسمع به، و«: و يف الحدیث القدسي
فیکون محبّته سبحانه للعبد کشف الحجاب عن قلبه حتّی یراه بقلبه و » .بصره الذي یبصربه، ولسانه الذی ینطق به

مهمـا اُضـیف الیـه إلرادتـه األزلّیـة . عن تکمّنه إیّاه من القرب إلیه و إرادته ذلک یرقی األزل محبّة لمن حُبّه أزيلّ
یکشف به الحجاب عن قلب عبده فهو حـادث بحـدوث الـسبب و إذا اُضیف إىل فعله الذي . التي اقتضت ذلک

المقتضي به، کما يف الحدیث القدسي المذکور أیضاً، فیکون تقّربه بالنوافل سبباً لصفاء باطنه و ارتفاع الحجـاب 
 آله صلّی اللّه علیه و و قال النّبي. عن قلبه، و حصوله يف درجة القرب من ربّه؛ و کّل ذلک من فضل اللّه و لطفه به

و غري ذلک مـن اآلیـات واألحادیـث و » .الیؤمن أحدکم حتّی یکون اللّه و رسوله أحبّ الیه ممّا سواهما«:و سّلم
  .فإّن ذکر المحبة فیها أکثر من أن یحصی، و قد سبقت نبذة منها. األدعیة

 هو مُفلـس عنـه و فاقـد لـه، و ظهر ممّا ذکرنا أّن محبّة العبد اللّه تعاىل عبارة عن میله إىل درک هذا الکمال الذي
و الشوق و المحبة بهذا المعني مآله إىل اللّه تعاىل؛ ثمّ . فالجرم یشتاق إىل ما فاته منه، و إذاً أدرک منه شیئاً یلتّذبه

و فـی کلـم موالنـا . کون المحبّة علّة لنورانیّة الباطن، ظاهر ألهل الذوق و العیان، و یستفاد من النّصوص و الربهان
إّن مِـن أحـبّ عباداللّـه الیـه عبـداً أعانـه اللّـه علـی نفـسه فاستـشعر الحـزن و تَجَلبَـبَ «: مؤمنني علیه الـسّالمأمري ال

قد خلع سرابیل الـشهوات و تخلّـی مـن الهمـوم و الّـا همّـاً «: إىل أن قال» .الخوف، فَزَهَر مصباح الهُدی يف قلبه
 الهوی، و صارمن مفاتیح أبواب الهدی و مغـالیق أبـواب فخرج من صفة العمی و مشارکة أهل» «.واحداً تفرّد به

الردی، قد أبصر طریقه و سلک سبیله، و عرف مناره، و قطع عاره، واستمسک مـن العـری بأوثقهـا، و مـن الجبـال 



98 

  ».بأمتنها، فهو من أثر الیقني علی مثل ضوء الشمس
دقّ جلیله و لطف غلیظه، و بـرق لـه المـع کثـري قد أحیی قلبه و أمات نفسه حتّی  «:علیه السّالم و يف کالم آخر له

  .»الربق، فأبان الطریق، و سلک به السبیل، و تدافعته األبواب إىل باب السّالمة ودار اإلقامة
و ممّا ذکرنا سابقاً أّن الحبّ مسبوق علی المعرفة وجه آخر یندفع مایوهم من التنايف بني ماورد يف هذا الدعاء مـن 

، »من طلبني وجدني، و من وجدنی عرفني، و من عرفني أحبّني، و من أحبّني عشقني«: قالتقدیم المحبّة؛ حیث 
اللّهّم إني أسـألک أن تمـالً قلبـي «:علیه السّالم و يف دعاء آخر الّذي رواه أبوحمزة الثمايل عن السّجاد. الحدیث

وقاً إلیــک، یــا ذا الجــالل و حُبّــاً لــک، و خــشیة منــک، و تــصدیقاً بکتابــک، و إیمانــاً بــک، و خوفــاً منــک، و شــ
  .»اإلکرام

  
  .» بمعرفتکیو قلب«: و قوله علیه السّالم

عرفت أّن اوّل المرتبة الثالثة للسالکني أن یعلم الموجودات و یشاهدها علی وجـه التّفـصیل، و سـمّیت الـنفس هنـا 
وا نُ آمَینَذِلَّاَ: اللّه تعاىلويف هذا المقام یحصل تصدیقات للسالک، بدون أن یشوبه الشکّ و الشبهة قال . بالقلب

  .واابُتَرْ یَمْ لَمَّ ثُهِولِسُ رَ وَاللّهبِ
ه رَکِـذا ذُ اِینَذِ الَّـونَنُـمِوْمُا الْمَـنَّاِ: و هذا اوّل درجات اإلیمان و یسمّی بعلم الیقني، قال اللّه تعاىل  تْلَـ جِ وَاللـّ

 بخالف غـري الحقّیقـة، فإنّـه تـصدیقات ونَلُکَّوَتَ یَمْهِبَّی رَلَ عَ وَاًانَیمَ اِمْهُتْادَ زَهُاتُ آیَمْهِیْلَ عَتْیَلِا تُذَ اِ وَمْهُوبُلُقُ
 اللّـه بِمْهُرُثَـکْ اَنُمِؤْا یُـ مَـوَ: مشوبة بالشکّ و الشبهة علی اختالف مراتبها، و یمکن معها الشّرک، قال اللّه تعاىل

 ا وَنَمْلَسْـوا اَولُـ قُنْکِـ لَوا وَنُـمِؤْ تُمْ لَلْا قُنَّ قالت األعراب آمَکثر،و عنها یعبّر باإلسالم يف األ ونَکُرِشْ مُمْهُا وَّلاِ
  .مْکُوبِلُی قُان فِإیمَ الْلِخُدْا یَمَّلَ

  
  .»و روحي بمشاهدتک«: و قوله علیه السّالم

هد المعلومـات هذا اشارة إىل آخر الدرجة الثالثة، و قد أشرفنا إىل أّن النفس يف هذا المقـام سـمّیت روحـاً، و یـشا
و المراد من المشاهدة رؤیة الحّق يف األشیاء من غري شکّ، و هذا مقام عني الیقني، و عبّر . علی وجه کلّی اجمايل

 وإىل المراتــب الــثالث أعنــي الغــري ،ونَنُــوقِ یُمْهُةِرَخِاآل بِــوَعنهــا تــارة باإلیمــان کمــا عرفــت، و تــارة باإلیقــان، 
 حاتِالِوا الـصَّلُـمِ عَوا وَنُـ آمَینَذِی الَّـلَـ عَسَیْلَـ: و علم الیقني، أشار بقولـه عزّوجـلّالحقّیقي، و مرتبة عني الیقني 

ه وا وَنُسَحْـ اَوا وَقَـ اتَّمَّوا ثُنُ آمَوا وَقَ اتَّمَّ ثُاتِحَالِوا الصَّلُمِ عَوا وَنُ آمَوا وَقُااتَّا مَذَوا اِمُعِا طَیمَ فِاحُنَجُ  بُّحِـ یُاللـّ
  .ننيَسِحْمُالْ

ــق يف مرتبــة الیقــني و يف . و یمکــن جعلهــا إشــارة إىل اآلخــرین مــع حــّق الیقــني، إذ االیمــان الــواقعي إنّمــا یتحقّ
لإلیمان حاالت و درجات و طبقات و منازل، فمنه التاّم المنتهی تمامـه، و «: عن الصادق علیه السّالم» الکافی«

التقـوی «: عـن الـصادق علیـه الـسّالم» لمصباح الشریعةا«و يف » .الزایدرجحانه منه الناقص البیّن نقصانه، و منه
و تقوی من اللّـه، و . و هو تقوی خاّص الخاصّ تقوی بالّله، و هو ترک الحالل فضالً عن الشبهة: علی ثالثة اَوجُه
و تقوی من خوف النار و العقاب، و هو ترک الحـرام، و . و هو تقوی الخاّص فضالً عن الحرام هو ترک الشبهات

  .، الحدیث»وی العامهو تق
انّما قـّدمت اإلیمـان علـی التّقـوی، إلّن اإلیمـان إنّمـا یحـصل بـالتّقوی، النّـه کلّمـا ازدادت زاد اإلیمـان بحـسب 
ازدیادها، و هـذا الینـافی تقـدیم أصـل اإلیمـان علـی التقـوی، بـل إزدیادهـا بحـسب إزدیـاده ایـضاً، ألّن الدرجـة 

أخّرة؛ و مثل ذلک مثل ما یمشی بسراج فی ظلمة، فکّلما أضاء له من الطریق المتقدّمة لکّل منهما غري الدرجة المت
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  .قطعة مشی فیها، فیصري ذلک بالمشی سبباً إلضائة قطعة اُخری منه
  

  .»و سرّی باستقالل اتّصال حضرتک«: و هکذا قوله علیه السّالم
ة، بل هو حَّظ مَن کان يف مقـام الفنـاء؛ و معنی لطیف الیمکن ظهوره للمشاعر النفسانیّة و القوة النظریّ: »السرّ«و 

  .، الستغراقه يف هذه المعاني»السّر«بو سُمّیت النّفس حیندذ يف هذا المقام . »إظهار سّر الربوبیة کفر«لهذا قیل 
و أمّـا کونـه حـاالً کمـا یّتفـق لکثـري عـن . التمکّن بالذات فیه، و کونـه مقامـاً و ملکـة لـه» اإلستقالل«و المراد من 

  .سالکني يف أواسط سلوکهم بل لغري السُّالک فلیس بکمال تاّمال
عبارة عن مالحظة السالک اتّصال ذاته بـذات الحـقّ، فیـشاهد اتـصال نفـس الـرّحمن بنفـسه علـی » اإلتصال«و 

  .الدوام
ــــــ ــــــود را بکّل ــــــا خ ــــــو ت ــــــازیت  ی در نب

 

ـــــازی  ـــــز نم ـــــود هرگ ـــــی ش ـــــازت ک  نم
 

یقني، و البقاء بالّله، و الصحو بعـد المحـو، و ال یـصل الـسالک إىل هـذا و یتخلّق بأخالق اللّه، و هذه مرتبة حّق ال
  .المقام مادام یکون فیه من التعیّنات البشریة شیء
ـــــی ـــــن جماعـــــت م ـــــد ای ـــــدراه توحی  رون

ــــــت ــــــوم توس ــــــستی موه ــــــو ه ــــــردۀ ت  پ
 

ـــــی  ـــــانی م  شـــــونداز وجـــــود خـــــویش ف
ـــا از خـــود نخـــست  وصـــل خـــواهی شـــو فن

 

و یصل الیه تعـاىل بالمزاحمـة، و ینتهـی سـرّه اىل . خرج نفسه أیضاً، و یفني سرّهغري الحقّ من قلبه حتّی ی و یخرج
البلوغ بلوغان، بلوغ االطفال، و بلـوغ «: أّنه قال قدّس سرّه عن البهلول حکی. النهایة، اذ لم یبق غري الّله فی سرّه

  .»أمّا بلوغ االطفال فبخروج المنی، و أمّا الرجال فبالخروج عن المُنی. الرجال
  ٭٭٭

ـــــــی ز خـــــــود دور ـــــــا نگردان ـــــــع ت  موان
ـــت ـــار اس ـــالم چه ـــن ع ـــون در ای ـــع چ  موان
ــــــاکی از احــــــداث انجــــــاس  نخــــــستني پ
 ســـــیم پـــــاکی از اخـــــالق ذمیمـــــه اســـــت
 چهـــــــــارم پـــــــــاکی مـــــــــرآت از غـــــــــري
ــــارت ــــن طه ــــرد حاصــــل ای ــــو ک ــــر آن ک  ه

 

ـــــــــــور  ـــــــــــۀ دل نایـــــــــــدت ن  درون خان
 طهــــارت کــــردن از وی هــــم چهــــار اســــت
ــــــــواس ــــــــر وس ــــــــصیت و ز شّ  دوم ازمع

ـــا ـــه ب ـــه اســـتک ـــی همچـــون بهیم   وی آدم
ـــــري ـــــرددش س ـــــی میگ ـــــا منته ـــــه اینج  ک

 شــــــکّ ســــــزاوار مناجــــــاتشــــــود بــــــی
 

 هُا لَنَلْعَ جَ وَاهُنَیْیَحْاَتاً فَیْ مَانَ کَنْ، أومَورِی النُّلَ اِاتِمَلُ الظُّنَ مِمْهُجُرِخْوا یُنُ آمَذینَ الَّیُلِ وَاللّه: قال اللّه تعاىل
  .اهَنْ مِجٍارِخَ بِسَیْ لَماتِلُی الظُّ فِهُلُثَ مَنْمَ کَاسِی النَّ فِهِی بِشِمْ یَاًورَنُ

یــا رّب قـوّ علـی خـدمتک جـوارحي، و اشـدُد علـی العزیمــة «: يف دعـاء کمیـل علیـه الـسّالم و قـال أمريالمـؤمنني
م و يف المناجات التي قـرأه علیـه الـّسال. »جوانحي، وهَب يل الجدّ يف خشیتک، و الدوام يف االتصال بخدمتک

الهی هَب يل کمال االنقطاع إلیک، و اَنِر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک، حتّی تخرق األبصار «: يف شهر شعبان
  .»حُجبَ النور، فتصل إىل معدن العظمة، و تصري أرواحنا معلّقة بعزّ قدّسک

 الـضراء، و اجعـل واخلص سریرتي عن عالئق األهواء و اکفني بأمانـک عـن عوائـق«: يف المناجات االنجیلیّة و
سرّی معقوداً علی مراقبتک، و أعالني موافقاً لطاعتک، وهَب ىل جـسماً روحانیـاً و قلبـاً سـماویّاً، و همّتـاً متـصلة 

سـيّدي انقـذت اوّلیائـک مـن حـرية الـشکوک، و أوصـلت إىل «: و أیـضاً فیهـا» .بلک، و یقیناً صادقاً فی حّبـک
تهم يف نفوسهم حربة الملوک و زیّنتَهم بحِلیة ا لوقار و الهیبة، و أسلبت علیهم ستور العصمة و التوبـة، و سـیَّرت همـّ

ملکوت السماء، و حبوتهم بخصائص الفوائد و الحباء، و عقدت عزائمهم بمحبّتک، و آثرت خـواطرهم بتحـصیل 
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 معرفتک، فهم يف خدمتک مفزِعون، و عند نهیک و أمرک واقفون، و بمناجاتک آنـسون، و لـک بـصدق اإلرادة
  .»مجانسون، و ذلک برأفة تحیّتک علیهم، و ما أسدیتَ من جمیل منک إلیهم

  
  .»یا ذا الجالل و اإلکرام«: قوله علیه السّالم

إن الّلـه تعـاىل «: و يف الحدیث» و أسألک بجاللک«: و منه الدعاء. و جالل اللّه عظمته تعاىل. العظمة: الجالل
و .  و العظیم، و أمره یجلّ عن وصـف، أی الیمکـن حـدّه وال وصـفهعلم الحقّري: أی» .استوىل علی ما دقّ و جلّ

لهذه العظمة التي ثابتة له تعاىل مختفی عن األبصار و األنظار، و ال یمکـن معرفـة کنهـه و حقّیقتـه کمـا هـو عـالم 
  .هِرِدْ قَحقّ اللّهوا رُدَا قَ مَوَبنفسه، 

.  اإلکرام، و هو تجلّی الحقّ لذاته، و بحسب کّل جمال جـاللو مقابله الجمال و. إذا بلغ الکالم إىل اللّه فأمسکوا
  .و للجمال المطلق جالل، و هو قهاریّة الجمال

 چـــــون آفتـــــاب برآیـــــد ســـــتاره ننمایـــــد
 

ــــــد   کــــــدام ذره آنحــــــال در حــــــساب آی
 

  .و هذا أعلی مراتب الجمال. کالهیمان الحاصل من الجمال اآللهی من القهّار، العقل منه، و تحیّره فیه
ـــ ـــفاتاگ ـــاب ص ـــدازد او نق ـــر ان  ر ز روی ب

ــ ــور تجّل ــیش ن ــه پ ــودیِب ــو ش   ذات، صــرب مح
ــــــو ذات ــــــرافکن ز روی پرت ــــــاب ب   دال نق

 

ــــو ذات  ــــاب پرت  دو کــــون ســــوخته گــــردد زت
 جهــان کــه هــست عیــان گــشته از فــروغ صــفات
 مگـــر کـــه ســـوخته گـــردی ز آتـــش ســـبحات

 

  :و مرتبته و نوره هو ظهوره تعاىل يف مجموع األعیان، کما قیل
ـــــــک يف کـــــــلّ ال ـــــــجمال  ایق ســـــــائرحقّ

 

 ا جمالـــــــک ســـــــاترإلّـــــــ و لـــــــیس 
 

 اصِصَقِـی الْ فِمْکُ لَوَ: یکون تحت کلّ جالل جمال، کاللطف المستور تحت القهر اآللهی، کما قال اللّه عزّ و جّل
وّلیائـه فـی شـدّة سـبحان مَـن اتّـسعت رحمتـه ال «:علیـه الـسّالم  و قال مولینا أمريالمؤمنني،ابِبَلْاَ الْاوّىلا  یَیوةٌحَ

حقّت الجنـة  «:صلوات اللّه علیه و آله و من هنا یعلم سّر قول نبیّنا. »نقمته، و اشتّد نقمته ألعدائه فی سعة رحمته
  .»بالمکاره، و حُفّت النار بالشهوات

ــــدّ ــــرش بج ــــر قه ــــف و ب ــــر لط ــــقم ب  عاش
 

ـــر دو ضـــّد  ـــن ه ـــن عاشـــقِ ای  بوالعجـــب م
 

هذه الفقرة يف ذیل کثرية مـن األدعیـة، هـو اشـتمالها علـی جمیـع أسـمائه تعـاىل، و وجه ذکر األئمّة علیهم السّالم 
ألنّها إمّا اسم جمال أو جالل، کما الیخفی علـی المستبـصر؛ ثـمّ اتـصافه علـی الـصفة الجاللیّـة و الجمالّیـة، مثـل 

ولـه عـزّو جـلّ اسـمه اللطف و القهر و الغضب و الرضاء و الرفع و اخفاض و غري ذلک، المعبّر عنـه يف القـرآن بق
و هـو اللّـه جـلّ جاللـه ! ذوالجالل و اإلکرام، لیس اتّصافه تعاىل بکلمة المتقدّمني بالذّات، کیـف و همـا متنافیـان

و أمّا الجاللیة فانّمـا یّتـصف بهـا . أحدیة الذات، بسیط الحقّیقة؛ بل اتصافه بالذّات لیس إّلا باالوصاف الجمالیّة
رجات بعضها فوق بعض، فکلّ ما هو أقرب إلیه جلّ جالله فآثار صفات الجمال علیه باالضافة فإنّ للموجودات د

فهو بخالف ذلک؛ فالمغضوب علیـه إنّمـا هـو مغـضوب  جلّ جالله أغلب، و ظهوره فیه أکثر؛ و کلّ ماهو أبعد منه
» ت کـلّ شـيءو رحمته وسـع«علیه باإلضافة إىل ما درجته أعلی منه، و لیس بمغضوب علیه علی اإلطالق، کیف 

فإّن الوجود رحمته، و کذلک القهر و البغض و الکراهة و نظائرها، فإنّها لیست بالنّسبة إىل موجدها علی اإلطالق؛ 
ــه ــوب، و مــراد کلّهــا و هــو خــري کّل و ســّر هــذا االخــتالف لتفــاوت المــستحقّني، بحــسب . ألّن الوجــود کلّهــا محب

  .کما حقّق يف مقامه. استعداداتهم الذاتی
إنّما غضبه علی من لم یقبل رضاه، و انّما یمنع من لـم یقبـل  العلیم الحکیم إّن اللّه «:علیه السّالم مولینا الباقرقال 
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ه نَمِـ فَةٍنَسَ حَـنْ مِـکَابَصَا اَمَ. ، الحدیث»منه عطائه، و انّما یضّل من لم یقبل منه هداه  نْ مِـکَابَصَـا اَ مَـ وَاللـّ
  .ونَمُلِظْ یَمْهُسَفُنْوا اَانُ کَنْ لکِ وَاللّه مُهُمَلَا ظَ مَ، وَکَسِفْ نَنْمِ فَةٍىَٔیِسَ

  .»وسعت رحمته غضبه «:صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و من هنا یظهر معنی قول النبي
  
  خاتمة

إّن ما أشرنا إلیه من األسرار و المعارف التي الیصل إلیه کلّ أحد مقتـبس مـن أنـوار الـشرع و ! إعلم أیّها السالک
و جّل ما أدرکته العقول کذلک، بل الیمکن المَزید علی ما جاءت به الشرایع خصوصاً شرع . وزاته، کما عرفتمرم
فـإنّ  علیه الـسّالم سیّما ما ورد عن مولینا امري المؤمنني. فإنّه الأتمّ منه، و ال أحکم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبینّا

 مع عجایب البالغة و غرائب الفصاحة من اإلشارات و اتنبیهات علی کالمه يف التوحید و سایر المعارف یتضمّن
و مـن أراد االّطـالع فلـیالحظ مـا روی عنـه يف کتـاب . ماهو أسرار العلوم ما هو بالء کّل علّة، و جـالء کـّل شـبهة

  .»نهج البالغة«و » التوحید«و » الکافی«
 علیـه الـسّالم سألت علّی بن الحسّني«: حمید قالبإسناده، عن عاصم بن » الکافی«و » التوحید«روی يف کتابَی 
 و ،دٌ أحَـاللّـه وَل هُـقُـعلم أن یکون يف آخر الزمان قوم متعمّقون، فـأنزل الّلـه  عزّو جّل اّن اللّه: عن التوحید، قال

  .» فمن رام وراء ذلک فقد هلک،ورِدُ الصُّذاتِ بِیمٌلِعَ: اآلیات من سورة الحدید إىل قوله
ألّن القلـب إذا لـم یکـن منـوّراً بنـورهم و مهتـدیاً  علـیهم الـسّالم أن یکون علم العبد مستفاداً مـنهمفأصل السعادة 

بهدایتهم الیکون آمناً من الزیغ و الضالل و العمی عن الحقّ بعد اإلجابة و اإلرتداد بعد قبول الدعوة اىل المهوی 
وا نُـ آمَمْهُنَّاَ بِـکَلِـذَ:  و کقوله،اهُوَ هَعَبَ اتَّ وَضِرْاَی الْلَ اِدَلَخْ اَهُنَّکِ لَوَ: األسفل عقب الطاعة، کما فی قوله تعاىل

ألّن .  و جمیـع ذلـک.رٌافِ کَـوَ هُـ وَمـتْیَ فَهِینِـ دِنْ عَـمْکُنْ مِدْدُتَرْ یَنْ مَوَ:  و قوله،مْهِوبِلُی قُلَ عَعَبِطُوا فَرُفَ کَمَّثُ
ألخبار و الرباهني، و ال علمهـم نـوراً فائـضاً علـی قلـبهم مـن الّلـه إیمانهم لیس ایماناً حاصالً من طریق اآلیات و ا

  .ونَحُلِفْ المُمُ هُکَئِاوّل  وَمْهِبِّ رَنْ مِیًدَی هُلَ عَکَئِاوّل. مکتوباً فیه بقلم اللّه
ی الحـقّ بل کان إیمانهم تقلیدیّاً، و علمهم حاصالً من أفواه الرجال، و هُدیهم هدی الخلق بالرؤیة و الکتابة، الهُد

فالمؤمن المستبصر مادام يف الـدنیا یلتجـؤ . إّن الهدی هدی الّله، و مثلهم الیؤمن يف حقّهم مکر اللّه: قل. بالدّرایة
إىل اللّه، و یتضرّع بالّدعاء أن الیزیغ قلبه بعد الهدی، و أن یتفضّل علیه بهدی و رحمة من عنـده، و یؤتیـه علمَـاً و 

يف حـدیث » الکـافی«مـارواه فـی  علیهمـا الـسّالم  اشارَ موالنا موسـی بـن جعفـرو إىل ما ذکرنا. حکمة من لدیه
ربّنا التزغ قلوبنا بعد إذهدیتنا وهـب لنـا : یا هشام إّن اللّه حکی عن القوم الصالحني إنّهم قالوا«: طویل حیث قال

  . الحدیث،»من لدنک رحمة إنّک أنت الوهّاب، حني علموا أّن القلوب تزیغ إىل عمائها و ردائتها
و ذلک لما اُشري الیه أنّ النّفوس البشریّة کانت يف التکوین السابقة صوراً طبیعیّة إىل جمادّیة و نباتیّة و بهیمیّـة إىل 
أن صار باإلستحاالت الذاتیّة و الرتقّیات الجوهریّـة مـن حـّد الطبیعـة إىل حـدّ هـذه الـنفس البـشریّة، و هـي أیـضاً 

  .بقاء إن ساعدها التوفیق اآللهي بالعلم و العملجسمانیة الحدوث و روحانیة ال
و لمّا کان تعلّق النفوس البشریّة بعالم الطبیعة و الدّنیا فهو يف عمی من نور اآلخرة، فهو أیضاً فی مَعرض الهـالک 

د الـنفس عـن فما لـم تجـرّ. و الدثور، ألنّ الدنیا بما فیها و معها داثرة هالکة، ألنّها کائنة فاسدة بالذات او بالتبعیّة
لباس الطبیعة، و لم تتخلّص عن غشاوة الدنیاویّة لـم تـتخلّص مـن الهـالک و الـدّثور، و التنجـی مـن عـذاب یـوم 

  .النشور
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  و نحن نستغفرالّله ما زلّ به القدم، أو طغی به القلم و من أقوالنا 
  التی یایوافقها أعمالنا، و ممّا اّدعیناه و أظهرناه فی العلم و البصرية

  و نرجو شفاعة نبیّنا فی یوم الینفع فیه. عارفه تعاىلبم
  علیم الرسوم، و التثمر شجرة الطاعات الّا من
  کانت أصله ثابتة فی أرض الوالیة الّتی هی

  مَنبت کلّ الخريات، و منبع جُلّ
  الحسنات، و ماحی السیّئات

  بمنّه و جوده و کرمه
  بمحمّد وآله
  .الطّاهرین
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  رسالة المحّبةرساله 
  

  الرّحيم الرّحمن اللّهسم ب
  

  )۱(سري 
  

يف معرفة اللّه سبحانه علی طریـق األسـرار و سـلک األبـرار بحیـث الیکـون فیـه فـساد و الفِـسانة، کمـا قـال سـيّد 
  :شعراً) ع(الساجدین

ــــــی علمــــــی جــــــواهره ــــــی ألکــــــتم ف  إنّ
ـــــــسن ـــــــذا ابوالح ـــــــدّم يف ه ـــــــد تق  و ق

ـــــا  ـــــهرّبی ـــــوح ب ـــــو أب ـــــم ل ـــــوهر عل   ج
ــــــسلمون  ــــــال م ــــــتحلّ رج ــــــیو ال س  دم

 

  ذوجهـــــــل فیفتننـــــــاحـــــــقّکیالیـــــــری ال 
ــــــه الحــــــسناحــــــسّنياىل ال ــــــی قبل   و وصّ

 لقیــــــل يل أنــــــت مّمــــــن یعبــــــد الوثنــــــا
ـــــــه حـــــــسنا ـــــــا یأتون ـــــــبح م ـــــــرون اق  ی

 

  .»الناس کلُّهم بهائم إلّا قلیل المؤمنني «:علیه السّالم و عن الباقر
  

  )۲(سري 
  

 لُّضَـ َامْل هُـ بَعامِنْاَالْا کَّل اِمْ هُنْ، اِونَلُقِعْو یَ اَنَمعوُسْم یَرهُثَکْ اَنَّ اَبُسَحْ تَمْاَ: و تصدیق ذلک قول اللّه تعاىل
و قـال علیـه » .اِّن أمرنا سرٌ مستور يف سّر مقنَّع بالمیثـاق، مَـن هتکـه أذلّـه اللّـه«:  و عن الصادق علیه السّالمبیالًسَ

إّن أمرنـا صـعب «: لقـولهم» .تقیـة لـه الدیـن لـهالتقیة دیني و دین آبائي، فمـن ال«: السّالم مُشرياً اىل کتمان السّر
  .»مستصعب، الیحتمله إلّا ملک مقرّب، أو نبّی مرسل، أو مؤمن امتحن اللّه قلبه لالِٕیمان

معرفـة اللّـه  إعلم هداک اللّه اىل صراط مستقیم، للعلم و المعرفة مراتب يف نیلها و لذّتها، و أجّل اللّذات و أعالها
و ذلـک ألّن . ه الکریم، و أنّه ال یتصوّر أن یؤثّر علیهـا لـذّة اُخـری إلّـا مَـن حَـرُم هـذه اللّـذةتعاىل و النظر اىل جهتَ

اللّذات تابعة إلدراکات، و االنسان جامعة لجملة من القوی و الغرائز، و لکـلّ قـوة غریـزة لـذّة، و لـذّتها فـی نیلهـا 
و الیقـني یعـرف بهـا حقّـائق . د تسمّی نـور اإلیمـانمقتضی طبعها، و فی القلب غریزة تسمّی بالبصرية الباطنة، و ق

و ال لـذّة . االُمور کّلها، فمقتضی طبعها المعرفة و العلم، و العلم من أخّص صفات الربوبیّـة، و هـو منتهـی الکمـال
م، و کلذّة العلم باللّه و صفاته و مالئکته و ملکوته، و لـذّة العلـم بقـدر شـرف العلـ العلم بالنّحو و الصّرف و الشعر

شرف العلم بقدر شرف المعلوم؛ فإن کان يف المعلومات ما هو األجلّ و األکمل و األشـرف و األعظـم، فـالعلم و 
  .ألذّ المحالة

و لیت شعری هل فی الوجود شيء أجمل و أعلی و أشرف و أکمل من خالق األشـیاء کلّهـا و مکمّلهـا و مرتّبِهـا و 
و المعرفـة بکنـه ذاتـه محـال؛ کمـا قـال سـيّد . فة باللّه اَقوی من سایر اللـذّاتمدبّرها، فینبغی أن یُعلم أّن لذّة المعر

، ألّن اللّه تعاىل ».الیحیط به الُاوهام بل تجلّی لها رّبها، و بها امتنع منها، و الیها حاکمها«: الوصییّن أمريالمؤمنني
أنّا ال   الصفات عندالواصف،ألّن الذات غیب يف» .من عرف نفسه فقد عرف ربّه«): ع(فقال . محیط ال محاط

  !نعرف ذاتنا مع أنّها مخلوقة، کیف نعرف الّله تعاىل
زدنـي بیانـاً، : محو الموهوم و صحو المعلوم، قـال«: يف جواب سؤال الکمیل من الحقّیقة) ع(و قال أمريالمؤمنني
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 بیـان هـذه االشـارات و» .اِطفِ السراج فقد طلـع الـصبح: کشف سبحات الجالل بغري اشارة، حتّی قال): ع(قال
  .يف هذه الرسالة لیس مجاالً

اذا  لزم لمن قدم اىل بیت حبیبه اوّالً، خلع لباس الجفاء، و نشر بساط الوفاء، الیکون له محبوب سواه، ألجل هـذا
 و ان علمت المحبوبة أّن لک محبوبة اُخری قلَّت اُلفتها، و التوجّه التامّ أی استدبار جمیع ما سوی اللّه حتّی نفسه،

الیزال العبـد أن یتقـرّب «: قال عزَّمن قائل. یری نفسه فهی جهة عینیه حاجّةً، و أن تری المحبوب بعینه ال بعینک
» اىلّ بالّنوافل، حتّی اُحبَّه، و من أحببتُه کنت سمعه الذی یسمع ، و بصره الـذی یبـصربه، و لـسانه الـذی ینطـق بـه

  :عر شعراًکما قال الشا» .و بک احتجبت عنک«. الحدیث
 إذا دام عاشـــــــــــــــــــــقها نظـــــــــــــــــــــرة
ــــــــــــــة ــــــــــــــاً و إهاب ــــــــــــــا طرف  أعادته

 

ــــــــا  ــــــــن لطفه ــــــــستطعها فم ــــــــم ی  فل
ـــــــــا ـــــــــصر بمـــــــــا طرفه  فکـــــــــان الب

 

أی اُنظر بعني اللّه، التنظر بعینک، ألّن عینک التری إلّا نفسک، فضالً علیها عینک التری الشمسَ، الشّمسُ جزء 
جزءاً من نور العرش، و العرش جزء مـن سـبعني جـزءاً من سبعني جزءاً من نور الکرسي، و الکرسی جزء من سبعني 

  .من نور الحجاب، و الحجاب جزء من سبعني جزءاً من نور السّر، مع هذا و السّر مخلوق
، ألنّک، اذا نظرتَ يف المرآت، و تری مثالک التری صفات المرآت البتة، و يف الـصّمت »الیری نفسه«: و قولنا
  .فتدبّر!! نجاة

إن  )اَرَه: ظ( ویلک ما کنت أعبـد ربّـا لـم أراه: هل رأیت ربّک حني عبدتَه؟ فقال« علیه السّالم نيسُئل أمريالمؤمن
ایق : قیل و کیف رأیتَه؟ قال علیه السّالم ویلک التدرکه العیـون فـی مـشاهدة األبـصار، و لکـن رأتـه القلـوب بحقـّ

  .»االیمان
کیف یستدلّ علیـک بمـا هـو يف وجـوده مفتقـر إلیـک، «: المقتول بسیف الجفاء علیه السّالم و قال سيّد الشهداء

أیکون لغريک من الظهور ما لیس کلّ حتّی یکون هو المُظهر لک، مَتی غبتَ حتّی تحتاج اىل دلیل یدّل علیک، و 
مَتی بعدت حتّی تکون اآلثار هي الّتی توصل إلیک، عمیت عني التراک، و التزال علیها رقیباً، و خـسُرت صـفقة 

تعرفـت اّىل «: ، و قـال»تعرفت لکلّ شيء فما جهلـک شـيء«: و قال أیضاً. . »ل له من حبّک نصیباًعبد لم تجع
  .إىل غري ذلک ممّا ورد عنهم» .يف کلّ شيء فرایتک ظاهراً يف کّل شيء، فأنت الظاهر بکلّ شيء

و عني الکافور، و منقطع و حقّیقة الحال إنّا التعرف إلّا مثلنا فهو واجب الحّق و مجهول المطلق، و شمس األزل، 
اإلشارات، و ذات البحت، و مجعول النعت، و الکنز المخفی، و ذات بالاعتبار، و ما اشبه ذلک؛ و کّلهـا عبـارات 
مخلوقة تقع علی مقاماته و عالماته التي التعطیل لها يف کلّ مکان، و هي موضوع علم البیان، و الذي یبحث فیـه 

و کلّ میّز تمـوه باوهـامکم فـی أدقّ معانیـه فهـو مـثلکم «: وحید لقوله علیه السّالمعنه هو المعاني، و هي أرکان الت
ألّن المخلوق الیعرف إلّاالمخلوق، فهو المعلـوم و المجهـول و المفقـود، فجهـة معلومیتـه . »مخلوق مردود إلیکم

 و غـريه یعـرف بـه، ألّن نفس مجهولیّته و نفس مجهودیّته؛ و نفس مشهودیّته عني مفقودیّته، فهـو ال یعـرف بغـريه،
النقطة و الرحمـة، : المعرِّف یکون أجلی أو مساویاً فهو أظهر األشیاء، و األشیاء موجود به، و منتهی ادراک الخلق

ثم النفس الرّحمانی، ثّم السحاب المزجی، ثـم الـسحاب المـرتاکم، ثـمّ مـاء الوجـود، و مـن المـاء کـلّ شـیء حـی 
  .س بعد عبّادات قریة، فتدّبرو لی. فخُذَها و کُن من الشاکرین

  
  )۳(سري 

  يف المحبّة
إعلم أّن المحّبة هي الغایة القُصوی من المقامات، و الذِروة العُلیاء من الدرجات، فما بعدها مقام إلّـا و هـو ثمـرة 



105 

امـات و إن من ثمراتها کالشوق و االُنس، و القبلها مقام إلّا و هو مقّدمة من مقاماتها کالصّرب و الزهد و سـایر المق
  .عزّ و جودها فلم تخلِ القلوب عن االیمان بامکانها

و أمّا حقّیقة المحبّة فمحال إلّا مع الجنس و المثل، بل اإلمکان علی طاقة البشریّة ال علی سبیل الحقّیقة، قال اللّه 
قـال  علیـه الـسّالم إن ابـراهیم«: ر لیس لمحبة الّله غایة و النهایة، و فی الخـرب المـشهو،هُونَبُّحِ یُ وَمْهُبُّحِیُ: تعاىل

لملک الموت إذا جاءه یقبض روحه، هل رأیت خلیالً یمیت خلیله؟ فأوحی اللّه هل رأیت مُحبّا یکره لقاء حبیبـه، 
کذب من زعم أنّه یحبّني فـإذا « علیه السّالم و يف مناجاة موسی بن عمران» .یا ملک الموت اآلن فاقبض: فقال

 کلّ محبّ یحبّ خلوة حبیبه، ها أنا ذا یا بن عمران مطّلع علی أحبّائی اذا جنَّهم اللّیل حوّلـت جَنّه اللّیل نام، ألیس
أبصارهم من قلوبهم، و مثلّت عقوبتي بني أعینهم، یخاطبوني من المشاهدة، و یکّلموني عن الحضور، یا بن عمران 

  .»لم اللیل، فإنّک تجدنی قریباًهَب ىل من قبلک الخشوع، و من بدنک الخضوع، و من عینک الدّموع يف ظُ
إّن شعیب بکی من حبّ الّله تعاىل حتّی عمی، فـردّه اللّـه علیـه بـصره؛ ثـمّ «): ص(عن نبیّنا» علل الشرایع«و يف 

بکی حتّی عمی، فردّه اللّه علیه بصره؛ فلمّا کانت الرّابعة أوحی اللّه تعاىل إلیه یا شعیب إىل مَتی یکون هذا منـک 
الهی و سـيّدی أنـت : فقال. ن هذا خوفاً من النّار فقد آجرتُک، و إن یکن شوقاً اىل الجنّة فقد أبحتکأبداً، إن یک

تعلم أنّي ما بکیتُ خوفاً من نارک، و ال شوقاً اىل جنّتک، و لکن عقد حبّک علی قلبـي، فلـست أصـرب أو أراک؛ 
  .»یمي موسی بن عمرانفأوحی اللّه تعاىل أمّا إذا کان هذا هکذا، فمن أجل هذا سأخدمک کل

أنـت الـذي اَزَلْـتَ االغیـار عـن قلـوب  «:علیـه الـسّالم عن أب سيّد السّاجدین، قرّة عني الباکني، الحـسّني الـشهید
یا من أذاق أحبّـاءه حـالوة المؤانـسة، فقـاموا «: ، و قال».احبّائک حتّی لم یحبّوا سواک، و لم یلجؤوا إىل غريک

  .»بني یدیه محلّقني
و بعزّتـک لقـد أحببتـک محبّـة اسـتقرّتْ يف قلبـي حالوتهـا، و «): ع(ة االنجیلیّة المنسوبة اىل سـجادو فی مناجا

  .»و مُحال يف عدل قبضتک أن تسدّ أسباب رحمتک عن معتقدي محّبتک آنستْ نفسي ببشارتها
خذت لوعة الهي فاجعلني من الذین ترسّخت اشجار الشوق إلیک يف حدائق صدورهم، و أ«: و يف مناجاة اُخری

و ألحقّنا بعبادک الذین هم بالبدار إلیک یـسارعون، و بابـک علـی «: قال علیه السّالم. »محبتّک بمجامع قلوبهم
الدّوام یطرقون، إیّاک يف اللّیل و النّهار یعبدون، و هم من هیبتک مشفقون، إلذی صفّیتَ لهم المـشارب و بلّغـتهم 

ویّتهم من صافی شراب وُدّک، فبک إىل لذید مناجاتک وَصَلوا، ضمائرهم من حبّک و ر مألت«: قال. »الرغائب
فقـد انقطعـتُ إلیـک همّتـي، و انـصرفتُ إلیـک «: ، ثمّ قال علیـه الـسّالم»و منک علی أقصی مقاصدهم حصلوا

رغبتي، و أنت الغریک مرادي، و لک اللسواک سهري و سهادي، و لقاؤک قرّة عیني، و وصلک مُنـی نفـسي، و 
و رؤیتک حاجتي، و جوارک طلبتـي، و قربـک غایـة  يف محبّتک و لهی، و إىل هواک صبابتي، وإلیک شوقي، و 

إىل . »مسألتي، و يف مناجاتک روحي و راحتي، و عندک دواء علّتي و شقاء غلّتـي و بـرد لـوعتي و کـشف کربتـي
  .غري ذلک الیعدّ و الیحصی، فثبت وجود المحّبة

  
  )۴(سري 

  يف الحُبّ
میل اىل الشيء اللّذیذ، و إنّما یحصل بعد المعرفـة بـذلک الـشيء، و إدراکـه أمّـا بـالحواس أو الحبّ عبارة عن ال

و البـصرية الباطنـة أقـوی مـن البـصر . بالقلب؛ و کلّما کان المعرفة به أقوی، و اللذّة أشـدّ و أکثـر کـان الحـّب أقـوی
عقل أعظم من جمـال صـور الظـاهرة بأبـصار، الظاهر، و القلب أشّد ادراکاً من العني؛ و جمال المعاني المدرکة بال

التّی تجلّی عن أن تدرکها الحـواس أتـمّ و أبلـغ، فیکـون  فیکون المحالة لذّة بما ندرکه من االُمور الشریفة االلهیّة
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  .میل طبع السلیم و العقل الصحیح إلیه أقوی
ثـم الحُـسن و . لم یجـاوز أدراکـه الحـواسفال ینکر إذاً حبُّ اللّه تعاىل إىل مَن قصد به القصور يف درجة البهائم ف

  .الجمال لیسا مقصوراً علی مدرکات البصر؛ کما قیل هذا خلق حسن و هو علمٍ حسن، و لیسا من مدرکات البصر
فهـذه » .فإّن األرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف، و مـا تنـاکر منهـا أختلـف«و هذا الحبّ ینشأ من بدنه 

التعارف فی الدّارین و بعد همـا و » .أعرفکم بنفسه أعرفکم برّبه«نفس فرجع إىل محبّة اللّه، المحّبة فرع لمحبّة ال
وقت االضلّة یوم الجمعة، وقت العصر بعد األذان و الصلوة؛ هذا کنایة ملیحة، ائـتالف علـی سـبیل التواجـه، ذاتـاً 

ات هکـذا؛ و التنـاکر ذاتـاً هکـذا، هکذا، و صفات هکذا، و ذاتاً و صفات هکـذا؛ و الـرتادف ذاتـاً هکـذا، و صـف
صفات هکذا؛ هلّم جرّا سر الحبیب مع الحبیب بحیث الیطلّع علیه القریـب، و هـو الخبـري بمـا  صفات هکذا، ذاتاً

فی الضمري؛ فیه نور و نجاة و ظلمات و رعد و برق یکاد یخطف أبصارهم، کلّمـا أضـاءلهم مـشوا فیـه، و اذا أظلـم 
  . إهدنا من فضلک، اَلْزميعلیهم قاموا؛ یا نور النور

  
  )۵(سري 

إعلم أّن الطریق اىل تحصیل المحّبة و تقویتها، و ذلک بتطهري القلب عن شـواغل الـدنیا و عالئقهـا، و التبتُّـل اىل 
فإنّ القلب مثـل النـاء اّلـذي ال یـسع للخـلّ مـثال مـا لـم . اللّه بالذکر و الفکر، ثم استخراج حبّ غري اللّه من القلب

منـه ) یـنقص:ظ( و بقدر ما یشغل بغري الّلـه یـنقض هِفِوْي جَ فِنِیْبَلْ قَنْ مِلٍجُرَ لِاللّه لَعَا جَو مَ الماء، یخرج منه
اللّـه و فعـل اللّـه و مَظهـر مـن مظـاهر أسـماءاللّه؛ و  حبّ اللّه إلّا أن یکـون التفاتـه اىل الغـري، مـن حیـث انّـه صـنع

  .هذا طریق. عبد و بني موالهاستخراج صفات الذمیمة؛ ألنّها حجاب بني ال
  

  )۶(سري 
  يف آثار المحبّة

 قّلة النوم کنوم الغرقاء، و قلّة األکل کأکل المرضی، و کثـرة البکـاء کبکـاء الـثکالء، و مُمیـت الـشهوات و ضـروب 
 و الرغبات، و ترک المشروبات و المنکوحات إلّا للّه، و المرکوبات و الملبوسات و أنواع النشئات و طویل الحزن

قلیل الضحک، و تارک الدنیا و راغب اآلخرة، ألّن الدنیا سجن له و فیـه فـراق المحبـوب، و إذا مـات خـرج مـن 
القرب روضة من روضـات «: و لهذا» الدنیا سجن المؤمن، و جنّة الکافر«: القید و وصل اىل بیت محبوبه، کما قیل

الدنیا جیفـة و «: فراق محبوباته يف الدنیا، و لهذا قیل، لطالب الدنیا ل»و حفرة من حفرات النريان للمُحبّ الجنان
  .»طالبها کالب

  .و أمّابیان معانی الدنیا و المراد به لیس مناسباً فی هذه الرسالة
  

  )۷(سري 
  :الیبقی مع العبد عند الموت إلّا ثالث صفات

  .صفاء القلب أعني طهارته من أدناس الدنیا: االّول
  .اُنسه بذکراللّه: و الثانی
  .حبّه للّه: و الثالث

  .و صفاء القلب و طهارته الیحصل إلّا بالکّف عن شهوات الدنیا
  .و االنس الیحصل إلّا بکثرة ذکراللّه
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  .والحبّ الیحصل إّلا بالمعرفة، و الیحصل المعرفة إلّا بدوام الفکر
:  و بعـضهم یقولـونو هذه الصفات الثالث هي المنجیات المستعدّات بعد المـوت، و هـي الباقیـات الـصالحات،

  .العلم و الحرّیة من الباقیات الصالحات، أی العتق عن الشهوات و الّا عَبدٌ لها؛ اللّهمّ ارزقنا و ایّاک
و أمّا االُنس و الحّب فهما یوصالن العبد إىل لذة اللقاء و المشاهدة، و هذه السعادات یتعجّل عقیـب المـوت إىل 

ریاض الجنان، و کیف ال یکون القرب علیه روضة و لم یکن لـه إلّـا محبـوب روضة من  أن یدخل الجّنة فیصري القرب
و کانت العوائق تعوقه عن االُنس بدوام ذکره و مطالعة جمالـه فارْتفعـت العوائـق، و أفلـت مـن الـسجن، و . واحد

محـبّ الـدنیا عنـد و کیـف الیکـون . خلی بینه و بني محبوبه، فقدم علیه مسروراً سالماً فی الموانع، آمناً من الفراق
و قد عُضب منه، و حیل بینه و بینه، و سُدّت علیه طُـرق الحیلـة يف ! الموت متعذّباً و لم یکن له محبوب إلّا الدنیا

و لیس الموت عدماً إّنما فراق لمحابّ الدنیا و قدوم علی اللّه تعاىل، فإذاً سالک طریق اآلخر و هـو . الرجوع إلیه
فات الثالثة، و هـی الـذکر و الفکـر، و العمـل الـذی یفطمـه عـن شـهوات الـدنیا و المواظب علی أسباب هذه الص

 نَروُصِبْـایُ لَنٌیُعْـ اَمْهُـ لَا وَهَـ بِونَهُقَفْایَ لَـوبٌلُـ قُمْهُ لَسِنْاِ الْ وَنِّجِ الْنَثرياً مِم کَنَّهَجَا لِنَأَرَ ذَدْقَ لَوَیبغض الیه، 
  .ونَلُافِغَ الْمُ هُکَئِاوّل، لُّضَ اَمْ هُلْ بَعامِنْأالْ کَکَئِاوّلا، هَبِ ونَعُمَسْایَ لَانٌ اذَمْهُ لَا، وَهَبِ

  
  )۸(سري 

  يف دنیاسة الدّنیا، و التنبیه عنها
أیّهـا النـاس مَـن «): ع(قال أمري المؤمنني قرّة عني العارفني، إنسان المحبّني، أسد اللّه الغالب علّـیّ بـن ابـی طالـب

مة، و مـن طلـب المـوىل و جـد العـزّة و الکرامـة، و مَـن طلـب العُقبـی و جـد الرّاحـة و الدنیا و حدَ الحسرة و الندا
السّالمة، الدار دار محنة و بلّیة، و حبّها رأس کلّ خطیئة، ذاتها سَّم علی سمّ، و لذّاتها غّم علی غمّ مسکني ابن آدم، 

وم هو بیت الوحشة، هو بیت الظلمة، و هـو و یناد المناد کلّ ی! و ایّ مسکني بنی القصر و هو غافل عن وحشة القرب
هو يف الدنیا غریـب و يف القـرب وحیـد، و يف وحـشة اللحـد فقـري، و ! بیت الدیدان، مسکني إبن آدم، و أّی مسکني

عجیب لمن ! أیّها اإلخوان. سکرات الموت واله عطشان و يف ید ملک الموت عاجز و حريان، و ببالء الدنیا أسري
 یطلبه، عجیب لمن بنی قصوراً و القرب مسکنه، طالب اآلخرة يف الدنیا غریب، و طالب الدنیا طلب الدنیا و الموت

لیس لها يف اآلخرة نصیب، و اللّه هذه الدنیا جیفة الوفاء لها، و حلیة البقاء لها، عامرها خراب و حاصلها تـراب، 
یا أهـل اللـذات الحاضـرة . لبها أذّل من الذلیلاوّلها بالء و آخرها فناء و أوسطها رخاء، و هي أقلّ من القلیل، و طا

  .»حالوة الدنیا مرارة اآلخرة، المؤمن يف الدنیا فقري حّقري و يف اآلخرة جلیل خطري
ال طریق إلّا الموت، و ال رفیق إلّا العمـل، هـو . »الرفیق ثّم الطریق«: أّن الطریق بعد الرفیق، و لهذا قیل: و اعلموا

فیق يف العُقبی، هو الرفیق يف مقامات القبور، هو الرفیق يف یـوم الحـشر و النـشور، یـا بنـي الرفیق فی الدنیا هو الر
آدم ولدک یتیم یتیم، و أملک مسکني مسکني، و مسکنتک خراب خراب، و بیتک بني الحجر و الرتاب، یـا معاشـر 

، أکثرنـا غافـل، و لتحـصیل دار القرب منزل و الّلحد مسکن، و ثیابهم کفن، و العمـر قلیـل، و العبـد ذلیـل! المبعدین
فاذکر الموتَ و شدَّته، و الفوت و حسرته، و ظلمة القـرب و وحدتـه، و اللحـد و وحـشته، و الـسؤال و . العُقبی ذاهل

آه !! آه آه من هول یوم الحساب!! آه آه من مسائل منکر و نکري! آه آه من شدة الفوت. هِیبته، و الحساب و مناقشته
  .أیّها االخوان فاشغلو بالتوبة و اإلستغفار، فاذکروا الّله الواحد القهّار!! قابآه من عذاب یوم الع

أیّها الّناس اعلموا أّن کثرة الذنوب من نسیان الموت، و نسیان الموت مـن طـول األمـل، و طـول األمـل مـن حـبّ 
  . »حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئة«الدنیا، و 

؟ و أین الخدمة و الوفاء؟ و ! کنتَ تخاف من الّنار أین الصدق و الصّفاو ان! ثمّ إن کنتَ تطمع الجنة، فأین العمل
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  أین الجوع و العطش بالحضر؟ و أین البکاء و المناجات يف وقت السحر؟
الهی ثبِّتنا علی الطاعة و العبادة و حسن النیة و صفاء الـضمري، و جنِّبنـا عـن المعاصـی مـن القلیـل و الکثـري، و ال 

و تهیّـؤو ! فاتتبهوا أیّها الـصغري و الکبـري و المـردّد و الرّحیـل. ت الموت و سؤال منکر و نکريتکلنا إىل حال سکرا
  .صريِ النَّمَعْ نِی وَلَوْمَ الْمَعْل، نِکیِوَ الْعمَ نِ وَاللّها نَبُسْحَللمسري، فإنّ القرب قصري قصري، و الناقد بصري بصري، 

ال لیل غاب شـفقها إلّـا ملکـان یتجاوبـان بأربعـة اصـوات، یقـول ما من یوم طلع الفجر و «): ص(قال رسول اللّه
یا لیتهم : فیقول اآلخر. یا لیت هذا الخلق لم یخلقوا، و یقول اآلخر یا لیتهم إذا خلقوا لعلموا لماذا خُلقوا: أحدهما

و ایـضاً » .وا ممّا عملوایا لیتهم إذ لم یعملوا بما علموا تاب: فیقول اآلخر. إذ لم یعلموا لِما خلقهم عملوا بما علموا
یـا رسـول اللّـه مـا اُمّتـک؟ : قیـل. خمسة من اُمّتـی یخرجـون مـن القبـور، و یـدخلون النّـار«): ص(قال رسول اللّه

النائمون فی الغداة، و التارکون للصلوة، و التّابعون للـشهوات، و المـانعون عـن الزکـوة، و الغـافلون مـن ): ص(قال
  .»السیّئآت

  :، شعر)ع(ريالمؤمننيمن کالم موالنا ام
ــام مــضی الــدهر و اال  ، و الــذنب حاصــلیّ

ــــرور و حــــسرة ــــدنیا غ ــــی ال  نعیمــــک ف
 أال إّنمـــــــا الـــــــدنیا کمنـــــــزل راکـــــــب
ـــــــوم ـــــــادی کـــــــلّ ی ـــــــکٌ ین ـــــــه مَلِ  ل

 

 و جـــاء رســـول المـــوت و القلـــب غافـــل 
ـــدنیا محـــال و باطـــل ـــی ال ـــشک ف  و عی
 أنـــاخ عـــشیّاً و هـــو فـــی الـــصبح راحـــل
ــــــراب ــــــوا للخ ــــــوت و ابن ــــــدوا للم  لِ

 

  تمّت بالخري 
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  »...هل رأیت رجالً«شرح حدیث رساله 
   تعاىل شأنه العزیزاللّهبسم 

: فقلتُ لـه. رأیتُ رجالً، و أنا اىل اآلن أسأل عنه: إنّه سئل هل رأیتَ رجالً؟ فقال«): ع(قد ورد عن أمري المؤمنني
مَـن أنـا؟ : فقلـتُ. اىل الطـني:  فقـالاىل أیـن؟: فقلتُ. من الطني: فقلتُ مِن أین؟ فقال. أنا الطني: مَن أنت؟ فقال

هذا من الدّین فـی الـدّین؛ أنـا أنـا و أنـا أنـا، أنـا ! حاشاک حاشاک: ؟ فقال!أنا أنت: فقلتُ. أنت أبوتراب: فقال
  .، انتهی»أمسِک: فقال. نعم: عرفتَ؟ فقلتُ: فقال. ذات الذوات، و الذات فی الذوات لذوات
  : الذي صدر من مصدر الکمال، و ظهر من مظهر الجمال و الجالل شرح ما خطر بالبال يف شرح هذا المقال

هـل رأیـت إنـساناً : اإلنسان الکامل الذي یستفید منه الرّجال، فکان السائل قال:  يف السؤال»لالّرج«بإّن المراد 
 کامالً يف اإلنسانیّة بحیث تستفید أنت من حیث نفسک الجزئیّة المن حیث روحـک الکلّـي، و إنکـان مـن جهـة

  .واحد
کـامالً فـوق مـا » رأیـت رجـال«:  و إنّمـا لـم یقـل رأیتـه، أو رأیـت الرجـل، الّن المقـصود.»رأیتُ رجالً«: فقال

  .تصوّرتَه أنت، بحیث الیمکن تصوّره و ال تصویره کما کان، و انّما رأیته أنا، ال بالعینان؛ بل بحقّیقة العرفان
:  اآلن استفید منه، ألنّی لـم أّتحـد معـه کمـال االتّحـاد، و المـراد معناه أنا إىل».أنا إىل اآلن أسأل عنه«: و قوله

: و هو الذي أشار الیه هرمس بقولـه. رّب النوع بلسان اإلشراق، المعبّر عنه يف الشریعة بالمَلِک المسرتزق لإلنسان
  .»فقلتُ له مَن أنت؟ فقال أنا طباعک التامّ. أنا ذاتاً روحانیة ألقت اِّىل المعارف«

العقلـيّ و اإلنـسان العقلـيّ  إّن اإلنـسان الحـسّی إنّمـا هـو صـنم لإلنـسان«:  المعلّـم االوّل شـکرالّله مـساعیهو قال
و قد صرّح غريه من الحکماء الفرس و الیونان بوجود أرباب األنواع .إىل غري ذلک من کلماته النوریّة» .روحانیيّ

  .يف عالم االبداع
: الحّقیقة المحمّدیة التي هی رّب األرباب، کما یشعر به قولـه تعـاىل:  الرّجلو یحتمل قویّاً أّن یکون المراد بذلک

و المراد بآدم رّب النوع اإلنسان، و بمن دونه » .من دونه تحت لوائي« : و قوله» .لوالک لما خلقتُ األفالک«
  .»)ص(أنا عبدُ من عبید محمّد«: يف خطبة البیان) ع(و قول علّي. سایر األرباب

اَو ألنّه یعلم أنَّهُ بعد ذلک یتّصل .  إلّن ما بعده علمه من الغیب، و ال یعلم الغیب إلّا اللّه.»إىل اآلن«: الو إنّما ق
: کما أشار الیه قول اإلمام يف األدعیة اإلنجیلیّة. نفسه الشریفة بذلک الرّجل، و یّتحد معه فال یبقی مفید و مستفید

  . طاوسعلی ما نقله ابن» .ال فرق بینک و بینها«
  .لإلشعار بأنّ علمه عني ذاته» من«ب سؤال عن حقّیقة ذلک الّرجل النّوريّ و إنّما عبَّر عنه »من انت؟«: و قوله
. الوجـود: معناه أنا أصل االُصول الذي یتصوّر بکلّ صورة و یتعیّن بکلّ تعیّن؛ و المـراد منـه» أنا الطني«: و قوله

  . بذي السّبب الیحصل إلّا من العلم بسببه، کما قرّر يف مقرّهلما عرفه، و عرف أنّه معلول؛ إذا العلم
 أی الوجود؛ ألّن العلّیـة »ن الطنيم« جئت؟ و مِن أین صدرتَ؟ فقال »نَمِن أیْ«فسأل عن سببه و مبدئه، فقال 

  . منتهی و معادو لمّا سئل عن مبدئه و کّل مالَه مبدأ فله. و المعلولیّة الیکون إلّا بني الموجودات کام هو المقرَّر
و ههنـا .  أی إىل الوجود ألنّه لیس يف الـدار غـريه دیّـار».إىل الطّني: اىل أین؟ فقال«: فسأل عن معاده، فقال

  .سّر یفهمه األبرار، و ال یجوز إظهاره لألعناد
 أی أنت ».أنت أبو تراب«: فقال »من أنا«: و لمّا کان ذلک الرّجل مفیده، فسأل عن حقّیقة نفسه بقوله الشریفة

و لمّا استفاده من قـول ذلـک . من حیث نفسک الجزئیّة الشریفة متعلّق بالجسم الذی هو بدنک التّرابيّ و مدبّر له
  .الرّجل أّن حقّیقة کّل شیء الوجودُ
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 أی کما أنّک الوجود فأنا أیضاً الوجود، و الوجود شخص واحد، فأنا أنت؛ فما الفرق بیني و »أنا أنت؟: فقال«
 منِ أن التفهم أّن الوجود و إن کان شخصاً واحداً، لکنّه ذو مراتب ودرجات، بعضها »!حاشاک: قالف«بینک؟ 

فـال یلـزم ممّـا ذکـرت أن یکـون بینهمـا .  اآلیـة»مْهِـبِّ رَدَنْ عِاتُجَرَ دَمْهُلَ«: فوق بعض، کما یشري إلیه قوله تعاىل
، و أنت مـن دار الغـرور، و مـا للتّـراب و رّب األربـاب، فَرقان، أو حاشاک من أن تکون مثلی؛ ألنّي من عالم النّور

  .لِما مرَّ من أّن الوجود و إن کان شخصاً واحداً لکنّه ذو درجات
 أی الفرق بیني و بینک، و کونی مـن عـالم النّـور و کونـک مـن دار الغـرور مـن الوضـع .»هذا من الدین«: قوله

  .»یالدِبْ تَاللّه نَّةِسُ لِدَجِ تَنْ لَوَ«اآللهيّ و سنّته 
 فعلـی االوّل »أنـا أنـا«و يف بعـضها » إىل أنـا«النـسخ ههنـا مختلفـه ففـي بعـضها . »يف الدّین أّنی أنا«: و قوله

فی الوضع االلهی بینی و بینک بون بعید، » فی الدّین أنّی أنا«: فمعنی قوله. »أین«کلمة استفهام بمعنی » أنّی«
  .»هذا من الدّین«: عب، و هو يف الحقّیقة تأکید بقولهلدنّی الیمسّنی تعب و أنت مغمورة يف الت

يف الوضع االلهی إنـانیّتي بنفـسی و ذاتـي؛ البـک بخالفـک، إلّن » يف الدّین أنا أنا«: و علی الثانیة فمعنی قوله
  .إنانیّتک بی، إلنّي رّب نوعک

  .ید لما قبله یمکن أن یقرء بالطریقني المذکورین، و علی کّل حال هو تأک.»أنا أنا«: و قوله
 بیان لما ذکـر قبـل مـن أنّ بینـی و بینـه فرقـاً و إّن إنانیّتـه بنفـسه؛ و معنـاه أنـا أصـل .»أنا ذات الّذوات«: و قوله
  .و مکمّلها النّی علّتها، و من البدیهة أّن المعلول الیساوي العلّة؛ بل بینهما بون بیّن الذّوات

لذّوات الواقعة تحتي، ألّن کلّ عالٍ مشتمل علی جمیع ما تحته، و أنا مشتمل علی جمیع ا: و یحتمل أن یکون معناه
  .علی کلّ من المعْنني فإنانیّته لیست بما هو معلوله و تحته

 معنـاه أنـا الـذّات الـساویة يف الـذّوات بالـذّات، و لـیس هـذا الـسریان .»و الذات يف الذوات للـذات«: و قوله
بـل » .داخـل يف األشـیاء البممازجـة«: محلّ، کما أشار الیـه قولـهکسریان العرض يف الموضوع، أو الصورة يف ال

  .علی نحو یعرفه العارفون و یشهدها المقرّبون، و هذا وجه آخر للمطیعني، کما الیخفی علی البصري
  . هذا القول عبارة عن إلفاء تلک المعارف الحقّة علی نفسه المدّسة.»عرفت: فقال«: قوله
  .ها إیّاها عبارة عن قبول.»نعم«: قوله

 إذا قبلت و فهمت ما ألقیتُ إیکَ فاحفظ، و إذا رأیتنی و عرفتَ مرتبتي فأمـسک عمّـا سـوی .»کسِأمْ«: و قوله
  .اللّه، حتی تصلَ إىل مرتبتي و مقامي

  .هذا ما وصل إلیه فهمی و منه السداد
  و اللّه وىلّ االرشاد یا عزیز مصر
  االدراک و الحیوة؛ فذهبت
  ببضاعة مزجاة فاوف

  لنا کیل
  .الدعاء

 


