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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
 

  لْعظيمٱلْقَيوم و هو العلي ٱلْحي ٱالَرضِ ال اله إالّ هو ٱالسموات و  راَلْحمد للّه نو
لـوٱوةُلص  يِّدـلي سع المالسلِّٱوحلَي ممـاِء الَي السبِه ا رِجع نيـرِ مـْبِياِء و خ  ةالكَرام ألن
فاِء ٱوطصطابِ أَالخاطَبِ بِخلْم»كِألجل ـهلَـقْـتخ كوي ذلماس«  دمحبيبِ اِهللا مح
طالبٍ و أوصيائه  لْمؤمنني عـلـيِّ بنِ أيبٱفَـصلٍ أمري لْمصطَفي و علي وصيِّـه و خليفتـه بِالٱ

 هلَفائهمٱو خلَيع ومنيعصالْم رشد عالم لْأحالس.  
سپس، فقیر سلطانحسین تابنده گنابادي مفتخر در طریقت بلقب رضا علی شاه، غفر 

قرآن پس از آنکه یادداشتهاي فقیر بنام : غده خیرا من امسه، عرضه میدارداهللا له و جعل 
چاپ و منتشر گردید، مورد توجه دانشمندان منصف و جميد و سه داستان اسرارآميز عرفاين 

اللهی هم بدان روآور گردیدند و در مدت  نعمةخالی از غرض و عناد واقع شده و فقراي 
بسیاري از دوستان و برادران اصرار نمودند تفسیر شریف بعداً . کمی دو مرتبه بچاپ رسید

را که تألیف جدّ امجد اعلی مرحوم آقاي حاج مال سلطانمحمد سلطانعلیشاه  ةالسعاد بیان
ه میباشد بفارسی ترجمه و شرح نمایم؛ ولی چون وقت بسیار و حوصلۀ زیاد و  رّس سقُد
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د و از طرفی گرفتاریهاي زیاد شخصی فراغت بال و راحتی خیال و سالمت حال الزم دار
و مراجعات فقراء و رسیدگی به درخواستهاي آنان و جواب مراسالت که بدان مقید 
میباشم و غیر ذلک بیشتر وقت را گرفته و مجال و فرصتی باقی نگذاشته، ازینرو قبول 

 .ننمودم

وده و از تفسیر انتخاب نم قرآن مجیداي خواهش کردند که اقالّ چند آیه از  بعداً عده
فقیر هم با . ترجمه کنم و نکاتی را که در آن باب بنظرم برسد ذکر نمایم ةعادالس جلیل بیان

عدم مجال و تشتّت حال و خیال و با وجود ناراحتیهاي زیاد فکري و تألُّمات و تأثّرات 
خاب سپس تردید زیاد داشتم که چه قسمت را انت. پذیرفتم ولی تاریخ آنرا تعیین ننمودم

مشحون از حکمت و معرفت و داراي علوِّ و عظمت  قرآن مجیدنمایم چون همه آیات 
الکرسی و آیات  یةپس از مدتی که درین باره فکر قاصر خود را بکار انداختم آ. است

خواتیم سورة بقره و آیه نور را در نظر گرفتم و با توکل بر خداوند و استمداد از ارواح 
السالم شروع نمودم و با قلّت فرصت کوشیدم که  هدي علیهمپاك پیغمبر خدا و ائمۀ 

شاید بتوانم از عهدة آن برآیم و بعض مطالبی هم که بظاهر از حدود تفسیر آیات خارج 
ام داشت براي توضیح بیشتر اضافه  بود ولی ارتباط مختصري با مطالبی که ذکر نموده

ی از آنچه در نظر داشتم زیادتر و و با آنکه قصد داشتم خیلی باختصار بنویسم ول. نمودم
 .تر گردید مفصل

امید است مورد پسند خوانندگان واقع گردد و قابل استفاده باشد و اگر دانشمندان 
هنگام مطالعه بنواقص یا اشتباهاتی برخورد کردند عفو و اغماض نموده و فقیر را تا موقعی 

  .آنها بکوشم عاریتی را دارم آگاه فرمایند که در اصالح ةکه این حیو
و بمناسبت اشتمال بر سه موضوع نامبرده آنرا سه گوهر تابناك از دریاي پرفیض 

  .کالم الهی نام گذاردم
قمري  1406بتاریخ غره شهر رجب المرجب . والسالم علینا و علی عباداهللا الصالحین

  .شمسی 1364مطابق بیست و یکم اسفند 
  غفره اهللا شاه فقیر سلطانحسین تابنده گنابادي رضاعلی
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  آیت الکرسی
 

  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم
  
  

ـَأخـذُه سنـةٌ ـَوم اُهللا ال اله االّ هوالْحي الْقَـيوم ال ت السموات و ما  لَـه ما في وال ن
ذْنِـهالّ بِـاا هـدنع ـفَعشذَا الَّذي ي ـنضِ مـي الْاَرما  ف و ـْديهِم يعـلَم ما بـين اَي

 مواتالس ـهيسكُر عسالّ بِمـاشـاَء وا ـهلْمع نم ٍ خلْـفَـهم و ال يحيطونَ بِـشيء
 ـنـيـَب والْاَرض وال يـؤده حفْظُهما و هوالْـعلي الْعـظيم ال اكْـراه في الديـنِ قَد ت

الر ةوربِـالْـع كسمـتاس بِاِهللا فَـقَد نمؤي و بِالطّـاغُوت كْـفُري نيِّ فَمالْـغ نم دش
ميـعاُهللا سلَها و صـامفثْـقي الَانالْو ليـمع  نم مـهرِجخوا يـنآم الَّـذين ـيلاَُهللا و

الَّذينورِ ولَـي الـنا لَي  الظُّلُمـاتورِ االن نم مـَه ـُون كَـفَروا اَوليـائُهم الطّـاغُوت يخرِج
  .الظُّلُمـات اولئك اَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

او را چرت . یعنی خداونی نیست جز ذات یکتاي حق که زنده و پایدار است :ترجمه
کیست که شفاعت کند نزد او . وخواب عارض نمیشود و همه آسمانها و زمینها از اوست

میداند آنچه را در جلو آنها و پشت سر آنها است و هیچکدام . مگر با اذن و اجازه خودش
کرسی و تخت عظمت او همه . زه که خودش بخواهدبعلم او احاطه ندارند مگر بهمان اندا

او است که بسیار بلند و . آسمانها و زمین را فرا گرفته و از نگاهداري آنها خسته نمیشود
هیچ اکراه و اجباري در دین نیست راه حق از گمراهی جدا شده و . داراي عظمت است

به بند و ریسمان معلوم است، هر کس بطاغوت کافر شود و بخدا ایمان بیاورد چنگ 
  .محکم خدائی زده که پاره شدنی نیست و خداوند شنوا و دانا است
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خداوند است صاحب اختیار مؤمنین که آنها را از تاریکیها بسوي روشنائی هدایت 
میکند و میبرد و کسانیکه کافر بخداوند هستند دوستان آنها دیو و اهرمن و طاغوت است 

  .برد؛ آنانند که در دوزخ جاي دارند و همیشه در آن میباشندکه آنها را از نور بتاریکیها می
والّ ها لهاین جمله ابتداي کالم و . خداوند بزرگ، خدائی نیست جز ذات او اَُهللا ال ا

از جمله گذشته جدا و منقطع و براي ظاهر کردن یگانگی حق است در معبودیت یا در 
ت خودمرجعی .له را از اَلَهبگیریم بمعنی عبادت یا التجا میباشد و اگر از  اگر ما کلمه ا
بمعنی خلق بگیریم این جمله براي اثبات یکتا بودن او در آفرینندگی است  _اله لوه و . ی

نیز این آیه براي اثبات بعض صفات دیگر ثبوتیه و سلبیه و حقیقیه و اضافیه حضرت حق 
  .است تعالی شانه

که در قبل میباشد  ولكن اَهللا يفْعلُ مايريدیا آنکه آیه جواب پرسشی است که از آیه 
ناشی میشود که گویا گفته شده هرگاه کننده کار و فاعلی غیر از او نیست پس حال او 

اَُهللا ال اله : چگونه است یا سؤال شده که براي چه فاعلی جز او نیست؟ در جواب میفرماید
الّ هامشروح ذکر  که بعداً(الکرسی ذکر شده  یةولی اخباري که در فضیلت قرائت آ. و

  .داللت دارد بر اینکه از سابق خود مقطوع است و مطلب جداگانه است) میشود
الکرسی و قرائت آن پس از نمازهاي واجب اخبار زیادي رسیده  یةدر فضیلت آ

در حضور آنحضرت بوده، بعنوان است؛ از جمله از پیغمبر خدا رسیده که از کسی که 
ـُّوم: اَي آية يف كتابِ اِهللا اعظم؟ قالَ الراوي، فَقُلت: سؤال پرسید . اَُهللا ال اله االّ هو الْحي الْقَي

ناً و هنيئاً لك العلم والّذي نفْس مـحمد بِيده انّ لهذه اآلية لسا: قالَ فَضرب يف صدرِي ثُم قالَ
یعنی پیغمبر صلی اهللا علیه و آله از کسی که در خدمتش . شفَتينِ تقَدّس اَهللا عند ساقِ العرشِ

عرض : بود سؤال فرمود که چه آیه در کتاب خدا بزرگتر از همه است؟ راوي میگوید
علم همین است : رمودحضرت بسینه من اشاره نمود، ف. اَُهللا ال اله االّ هوالْحي الْقَيومکردم 

گوارا باد بر تو؛ سوگند بآن کس که جان محمد در قبضه قدرت اوست که این آیه زبانی 
  .و دو لب دارد که تقدیس میکند خدا را در ساق و پایه عرش

ٍ ةَالكرسيِّ يف دبرِ كُلِّ صلو آية أَمن قَر) ص(قالَ النيب : روایت کردهالبیان  مجمعو در 
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 ةكتوبم عـَلَ م ـَفِْسه ذوالْجاللِ واالكْرامِ و كانَ كَمن قات نبيائـه أَكانَ الّذي يتولَّي قَبض ن
هِدـشتي اسـتالکرسی را پس از  یةهر کس آ: یعنی پیغمبر صلی اهللا علیه و آله فرمود. ح

همراهی هر نماز واجب بخواند، خود ذات حق جان او را میگیرد و مانند کسی است که ب
  .پیغمبران بجنگد تا شهید شود

ـَبيكُم علي اَعواد الْمنـبرِ: السالم روایت شده که فرمود و از علی علیه و هو  سمعت ن
قَر نقولُ مأَي  الّ الْموتا ةنولِ الْجخد نم ـهـعـنملَم ي ةكتوبم لوةرِ كُلِّ صبآيةَالكرسيِّ يف د

وال ييـقدالّ صليهـا اع بواظ او عابِد ن قَرأَو مذا اَها اذَـخ مضجـعاَ همناُهللا ه عِسفْلي نو  ه
هر : یعنی علی فرمود از پیغمبر شما که باالي منبر بود شنیدم که فرمود. هجارِ و جارِ هجارِ

الکرسی پس از هر نماز واجب بخواند مانع او از دخول بهشت نیست مگر مرگ  یةکس آ
و مراقبت نمیکند بر آن مگر شخص بسیار راست رو و عبادت کننده و هرکس آنرا در 
. خوابگاه خود بخواند خداوند او و همسایه و همسایه همسایه او را ایمن از خطرات میکند

يا علي سيِّد : معت رسولَ اِهللا صلّي اُهللا عليه و آلهس: و از آنحضرت روایت شده که فرمود
رِ آدمشآيةَ: تا آنکه فرمود الب ةقَرالب يِّدةُ و سقَرالْب القرآن يِّدالكَالمِ القرآنُ و س يِّدس الكرسيِ  و

اي علی آقا و بزرگتر بشر  یعنی. يا علي انَّ فيها لَخمسني كلمةً و يف كلِّ كلمة خمسونَ برِكةً
الکرسی  یةآدم است و آقاي سخنها قرآن و آقاي قرآن سوره بقره و آقاي سوره بقره آ

و از . الکرسی پنجاه کلمه است و در هر کلمه پنجاه برکت است یةاست؛ یا علی در آ
ن م مكروه فلْعنه اَ اُهللا فرص ةًرـم الكرسيِّ آيةَ أَمن قَـرالسالم رسیده که  حضرت باقر علیه

كارِمه لْا و اَـنيالدف مكروه مكارِن ماآل هخراَ ةيسر مكروه ـا الفقـنيالدو اَ ريسـَم ركروه 
الکرسی را یکمرتبه بخواند، خداوند از او هزار  یةیعنی هر که آ. رـبـالقَ ذابع ةرـخاآل

آخرت از او برطرف کند که کمتر ناگوار دنیا فقر و  چیز ناگوار در دنیا و هزار ناگوار از
  .ناداري و کمتر مکروه آخرت عذاب قبر است

 ةُو ذرو ةٌانَّ لكُلِّ شيٍء ذرو: السالم منقول است که فرمود و از حضرت صادق علیه
سی الکر یةاعلی در قرآن آ اعلی و بلندي دارد و حد یعنی هر چیزي حد. الكرسيِّ القرآن آيةُ

  .است
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و سّر آن این است که همه اصول صفات خداوند و اساس اضافات ربوبی در آن 
  .جمع است
يکه جمله (یعنی زنده جاوید، خبر است بعد از خبر  اَلْحوالّ ها لهیا خبر ) باشد ال ا

ـُّوم است بعد از قَی اء است و خبر آن قَیـُّوم یا جملۀیا مبتد) هو الْحيیعنی (مبتداي محذوب 
و . خبر اهللا میباشد یا آنکه خودش ابتداءـوالّ ها لهکه حال از اَهللا (جملۀ حالیه که  ال ا

یعنی  ةو حیو. یا جمله معترضه بعنوان مدح مانند جمله هاي دعائیه معترضه میباشد) باشد
ه و اراد) خواست(ت زندگی صفتی است که صفات اساسی دیگر را از قبیل ادراك و مشی

و قدرت و اختیار و فاعلیت ارادي را در پی دارد و بسیاري از صفات خدائی را نیز مستلزم 
  .است

ـوماین کلمه صفت اهللا یا . یعنی کسی که قائم بذات و بخود پایدار است اَلْـقَـي
ور یعنی متصدي ام ـه و قَـام علَيهائَ قَـام الْمرخبر آن یا خبر بعد از خبر است و از فعل 

آن زن شده و زندگانی او را رسیدگی کرد میباشد و آن از اسمهاي مخصوص ذات حق 
است و معنی قیـّومیـّت خداوند نسبت باشیاء، ایجاد آنها و کفایت همه چیزهائی است که 

ه حق است که بدان نیازمندند از همه آنچه بحق نسبت دادده میشود که صفات اضافی
یه صفات حقیقجامع هم همانطور که کلمه حیوم هم شامل همه صفات ه حق میباشد، قی

  .اضافیـّه است
د کار آنها است بسیاري از اوقات و چون کسیکه قیام به امور دیگران دارد و متعه

غفلت میکند و اختالل در کارها براي او پیدا میشود و عمده اسباب غفلت خواب و چرت 
  :فرموداست ازینرو بعداً این دو نقص را نفی نموده، 

ـَ بر وزن عده که از باب وعد  سنةٌو . یعنی چرت بر او عارض نمیشود ةٌنس هذُأخال ت
سو جمله جواب . خواب سنگین یا اول آن چرت میباشد) بفتح واو و سین(ن میباشد و و

سؤالی است مفروضه که سؤال میشود آیا براي خدا خستگی یا چرت و خواب عارض 
میشود؟ آن جواب را میفرماید، یا خبر اهللا یا خبر بعد از خبر یا حال از آن یا جمله 
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  .مدحی است 1معترضه
مـَو است که بر یهود و غیر آنها  این بیان رد. ي او پیدا نمیشودو خواب هم برا وال ن

سمان و زمین فراغت از امر خلقت استراحت کرد یا به گفتند خداوند پس از خلقت آ
  .چنانکه در بعض اخبار درباره آنها رسیده است! پشت خوابید

ها و کلمات  این جمله نیز مانند جمله السمـوات و مـا في الْاَرضِ  لَـه مـا في
ت هم به معنی مبدئی و الم در کلمه لَه. یتوان فرض کرگذشته اعرابهاي مختلف براي آنها م

و هم مرجعیت دارد؛ یعنی آفریننده آنچه در آسمانها و زمین یا برگشت ت و هم مالکی
و مراد معنائی است که شامل هر سه معنی میشود . همه آنها باو است یا مالک همه او است

وم استفاده میشودو بسیار گفته میشود که به آنچه بطور اجمال از معنی قی تصریح استو 
آنچه در صندوق میباشد مربوط به زید است یعنی هم صندوق و هم آنچه در صندوق 

  .است و در اینجا نیز هم آسمان و زمین را و هم آنچه در آن است شامل میشود
کیست که بتواند شفاعت کند نزد او مگر با   بِـاذْنِـهمن ذَاالَّذي يشـفَع عنده االّ

وم بودن خداوند است و وجوه گذشتۀ اعراب از یأکید معنی قاین جمله ت. اجازه خود حق
است و ممکن است کلمه قول در  دحیث قطع شدن یا ارتباط با سابق درین جمله نیز موجو

، یعنی قائالً من ذَاالَّذي يشـفَعی تقدیر گرفته شود و همان وجوه گذشته جاري است یعن
  .آنچه در آسمان و زمین هست میگویند که کسی بدون اذن او شفاعت نمیکند

ديهِماَي نيمـا ب لَمعاین جمله نیز از حیث اعراب . میداند آنچه را در جلو آنها هست ي
در  مـا بين اَيديهِممراد از  .مانند گذشته میباشد و کلمه قیوم هم داللت التزامی بر آن دارد

مرتبه طولی دنیا و آخرت و در مرتبه عرضی آینده و گذشته است که در ضمن آیه 
  .ذکر شد فَجعلْناها نكاالً لمـا بين يديها و مـا خلْفَها

ملْفَهمـا خ ديهِو آنچه پشت سر آنها است که معنی آن از مقایسه با  واَي نيمـا بم 
معلوم میشود یعنی در طولْ عبارت از دنیا و قبل از آنکه باین عالم بیایند و در عرض 

                                                
شده باشد و اي را گویند که بین دو جمله یا دو کلمه که بهم مربوطند واقع   جمله معترضه جمله)  1

  .باصطالح امروز در پرانتز قرار گرفته باشد
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  .هاي سابقین میباشند گذشته
ـُونَ بِشيٍء من علْمه االّ بِمـاشاَء یعنی هیچکس  و ال يحيط

  .بعلم او آگاه نمیشود مگر بهمان اندازه که خودش بخواهد
بدانکه علم بمعنی ظهور چیزي است نزد چیز دیگر و 

یکی مفهوم و معنی مصدري آن که از : داراي دو مفهوم است
میباشد، دیگر مفهومی که این ظهور از آن انتزاع میشود  و مفهومات عامـّه مانند وجود نور

صورت معلوم است که در ذهن شخص عالم پیدا میشود و این تغایر در از و آن عبارت
است ولی در علم حضوري آنچه واسطه و سبب ظهور است عین ظاهر  1علم حصولی

میباشد و خود معلوم نزد عالم ظهور دارد نه صورتیکه معنی مصدري علم از آن انتزاع 
و چون معلوم در علم حضوري باشند  میشود پس علم و معلوم در علم حضوري متّحد می

 .شخص است پس درینصورت علم و عالم و معلوم متّحدندوهمان ذات 

علوم صوري نیز بنا بقول بعض فالسفه و عقیده عرفاء که حق نیز همین است، مراتب 
فیت نفسانی یا اضافه نیست؛ پس وجود است و کی 2أنهائی براي عالم میباشد یعنی نحوو ش
اي از  أن و مرتبهم و عالم متّحد میباشند و چون علم حضوري شعلم حصولی نیز عل در

و چون . شخص عالم میباشد پس علم حضوري و عالم و معلوم بطور کلی متحد میباشند
از آنها  3علم خداوند به اشیاء همان حضور وجودات آنها نزد حق است نه حصول صورتی

) اند ضی متکلمین گمان کردهچنانکه بع(در ذات حق یا در لوحی که نزد حق حاضر است 
ازینرو همه موجودات که ماسواي حق هستند علوم او میباشند همانطور که معلوم او 

                                                
علم حصولی عبارت از حصول صورتی از اشیاء خارجی و مانند آن در ذهن میباشد ولی علم حضوري )  1

علمی است که نفس انسان مثال بخود و قواي خود دارد و البته این علم داراي صورتی خارج از ذات 
  .معلوم استمعلوم نیست بلکه عین همان 

درباره علم بین فالسفه اختالف است که آیا از مقوله کیف است یا اضافه ولی محققین از اشراقیین و )  2
أتی از عرفاء میگویند علم از مقوالت نیست که خارج از ذات و از اعراض باشد بلکه نحو وجود و نش

  .ز شئونات وجودیه عالم استمراتب وجودیه و بعبارت اخري اضافه اشراقیه وجود میباشد پس یکی ا
  .زیرا اگر علم حق به اشیاء ، حصولی باشد الزم آید که ذات حق محلّ حوادث گردد)  3

بیان اینکه آنها فقط بهمان
اندازه که خدا

علم او احاطه میکنند
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میباشند چون علم و معلوم همانطور که گفتیم یکی هستند؛ و صوري هم که در نفوس 
  .حاصل میشوند یا مورد علم حضوري نفس میباشند، از جمله معلومات و علوم حق است

پس انسان، . أنی از نفس انسانی استنچه ذکر کردیم علم، نحو وجود و شو بنابر آ
محیط بعلم خود خواه حصولی و خواه حضوري میباشد و علوم حصولی هم حادث 
میباشند و هر حادثی مسبوق بمشیت حق تعالی است ازینرو هیچ علمی پیدا نمیشود مگر 

همین است یعنی هیچ چیز از  من علْمهوال يحيطونَ بِشيٍء بخواست و مشیت او که معنی 
  .علم خدا براي هیچکس پیدا نمیشود مگر بخواست خدا

ضالْاَرو مواتالس ـهيسكُر عسکرسی و تخت خداوند همۀ آسمانها و زمینها را  و
این جمله نیز مانند جمله هاي گذشته احتماالت مختلفه از حیث ترکیب و . گرفته است فرا

مقام مشیـّت حق تعالی که خواست او نسبت به خلق موجودات میباشد دو . دارد اعراب
روئی بطرف مقام احدیـّت حق و مقام جامعیـّت آن بنام اهللا که آنرا : جنبه و دو رو دارد

و فلک  1عرش مینامند و روئی هم بطرف خلق و موجودات دارد که کرسی نامیده میشود
                                                

این اصطالحات طبق هیئت قدیم است که زمین را مرکز عالم گفته و پس از آن کره هوا و آتش باالي )  1
ل محیط بر کره نار و ماه در آن آن و کره آب در زیر و پس ازین چهار تا نه فلک قائلند که فلک او

م و زهره در سوم، شمس در چهارم و مریخ در پنجم و مشتري در ششم و میباشد و عطارد در فلک دو
ستاره زحل در هفتم قرار گرفته و اینها ستارگان سیـّاره میباشند که در عربی کوکب میگویند و ثوابت 

که آنرا فلک البروج گویند و فلک نهم مافوق  فلک هشتم میباشند) یعنی در ضخامت(عموماً در ثخن 
همه و خالی از ستاره است که آنرا فلک اطلس گویند که در شبانروز یکمرتبه یکدور میچرخد و همه 
افالك را بحرکت میآورد و شبانروز از آن پیدا میشود وبراي اینکه بتوانند طرز حرکات کواکب سیاره را 

. افالك سبعه افالك کوچکتري در ضخامت و ثخن آن قائلند د براي هر یک ازننزد خود تنظیم کن
  .متکلمین و بعض فالسفه مشّائی نیز معتقدند که فلک هشتم، کرسی و فلک نهم عرش خداوند است

ولی عرفاء و صاحبان بصیرت از فالسفه معتقدند که کرسی و عرش خداوند مافوق اجســام ارضــی و 
د کردن عظمت وکرسی بر فلک اطلس و فلک البروج محداجـــرام سماوي است و اطالق عرش و 

خداوند و نسبت دادن او به اجرام و تعیین مکان براي حق است که باطل است بلکه عرش و کرسی باالتر 
  .از ماده و اجسام و اجرام و محیط بهمه آنها است

  کارفرماي آسمان جهان  آسمانهاست در والیت جان
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اند همانطور  فالك و زمین میباشد آنرا کرسی گفتههشتم چون مظهر کرسی و محیط به ا
که فلک محیط که نهمین آسمان و فلک اطلس نیز نامیده میشود و مظهر عرش است، 

  .عرش نامیده شده است
میباشد و آن با هر  1و چون مشیـّت حق تعالی همان فعل اوست که البشرط شیء

بوجود یگانه جمعی موجود شرطی مجتمع میشود و در آن مقام همه اسماء و صفات او 
است ازینرو میتوانیم کرسی را بمقام علم او که محیط بهمۀ موجودات است و عرش را 
بمجموع خلق تفسیر کنیم و اخبار هم باختالف در تفسیر آن دو رسیده که از حضرت 

االّ  كرسيِِّسبع مع الالسبع واالَرضونَ ال مـا السموات: رسول صلی اهللا علیه و آله رسیده
لْقَةالْح لكلَي تع لك الفَالتلِ تلَي الكرسيِّ كَفَضرشِ علُ العو فَض يف فَالت لقـاةم ـلْقَةكَح .
اي  یعنی هفت آسمان و هفت طبقه زمین در مقابل کرسی خداوند نیستند مگر مانند حلقه

د فضیلت آن بیابان است در وسط بیابانی و فضیلت و بزرگی عرش نسبت بکرسی نیز مانن
  .نسبت بدان حلقه

                                                                                                             
ر بیان خود فلک هشتم و نهم را مظهر کرسی و مظهر عرش فرموده بهمین جهت است که مفسّر جلیل د

که این اطالق بر وجه مجاز میباشد و ذکر افالك هم طبق همان نظریه اهل هیئت قدیم است ولی در هیئت 
جدید وجود افالك و آسمانها را آنطور که هیئت قدیم میگوید رد کرده و به ادلّه حسی و تجربی آنرا 

  .ل استکه شرح آن مفصاند  ابطال کرده
) البشرط مقسمی(فالسفه درین باره اصطالحی دارند که براي هر کلی مراتبی قائلند بنام البشرط شیء )  1

و میگویند البشرط مقسمی با هر شرطی جمع میشود یعنی چون . و بشرط شیء و بشرط ال و البشرط قسمی
هر شرطی جمع شود و بشرط شیء یعنی مقیـّد  ی نیست ازینرو ممکن است باطدر ذات او هیچ تقیـّد و شر

است باینکه با شیء باشد و بشرط ال یعنی مشروط است باینکه با هیچ شرط نباشد و البشرط قسمی یعنی 
مثال حیوان که مفهوم کلی است اگر جنبه عام آنرا که البشرط مقسمی است . مقیـّد بمشروط نبودن است

ت را مثال انسان یا اسب یا شیر یا غیر آن را شامل میشود و اگر هیچ درنظر بگیریم هر یک از انواع حیوانا
یک از آنها را در نظر نگیریم و فقط نظر بحیوان جنسی داشته باشیم البشرط قسمی و اگر حیوانیت موجود 
در یکی از انواع را در نظر داشته باشیم بشرط شیء و اگر تقیـّد به نوع مخصوص و طرد سایر انواع باشد 

  .ا بشرط ال میگویندآنر
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السالم روایت شده که چون از آنحضرت از عرش و کرسی  و از حضرت صادق علیه
وجه آخرالعرش  و الكرسي وِعائُه و يف  وجه هو جملةُ الْخلْقِ  ش يفاَلعر: سؤال شد، فرمود

و حججه والكُرسي هوالعلم الّذي لَم يطْلع علَيه  رسلَهالَنبياَء و ا  طْلَع اُهللا علَيهأَهوالعلم الّذي 
جِهجو ح هلسو ر هاَنبيائ نیعنی عرش باعتباري همۀ مخلوقات حق و کرسی وعاء و . احداً م

ظرف آن میباشد و بوجه دیگر عرش آن علمی است که خداوند پیغمبران و نمایندگان 
هاي خدا را  ست که هیچیک از انبیاء و حجتاو کرسی علمی  خود را بر آن آگاه کرده
  .بر آن آگاه نفرموده است

 ظيمالْع ليالعوه مـا وفْظُهح هدـَؤ سنگینی نمیکند بر خداوند و خسته نمیکند او وال ي
این . را نگاهداري آسمانها و زمین، او است که بسیار مقام بلند دارد و داراي عظمت است

حال از جمله سابق و در مقام تعلیل است یعنی او را حفظ آنها خسته نمیکند زیرا  جمله
  .خیلی باعظمت است

این . هیچ اکراه و وادار نمودن و مجبور کردن در امر دین نیست الدينِ ال اكْراه في
و دین بچندین معنی در لغت عرب ذکر . أنفه میباشدجمله از سابق آن منقطع است و مست

از جمله به معنی جزاء و پاداش یا کیفر دادن و اسالم و عادت و عبادت و شده 
فرمانبرداري و غلبه و تسلّط و تملّک و حکم و روش و توحید و اسم براي هرچیزي که 
خداوند بدان عبادت میشود و ملیـّت و عزّت و ذلّت نیز گاهی معنی میدهد و درینجا مراد 

ن است که راه آخرت میباشد یا مراد ایمان حقیقی اسالم حقیقی است که راه بسوي ایما
بستن قلبی که از آن بوالیت تعبیر میشود یا مراد سلوك  است که عبارت است از پیمان

  .ه را از آن نفی فرموده استابسوي آخرت است که بر اثر ایمان پیدا میشود ازینجهت اکر
یـّت بسیار از اوقات ولی دین بمعنی مطلق اسالم یا عبادت یا طاعت یا روش یا مل

هست که در آن اکراه و اجبار وجود دارد و بشمشیر پیدا میشود چنانکه خود پیغمبر 
ـَا نبی: فرمود لیکن اسالم حقیقی و ایمان و . یعنی من پیغمبر مامور بشمشیر هستم السيف اَن

امر راه بسوي آخرت ممکن نیست که اکراه در آن واقع شود زیرا آن اسالم و ایمان 
  .معنوي و اعتقادي است و ممکن نیست که اکراه و اجبار جسمانی در آن اثر کند
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بستن و   بعبارت دیگر میگوئیم دین نیست مگر همان والیت که عبارت از پیمان
پذیرفتن دعوت باطنی است و آنچه غیر از آن بنام دین موسوم میگردد در واقع و حقیقت 

دان است و البته در امر والیت هم که قلبی است بهیچوجه مه دین یا الزمه آن یا شبیه بّمقد
  .ر نمیشودّوجود اکراه تصو

یا آنکه مراد عدم اکراه پس از تمام شدن حجـّت بواسطه قبول رسالت و نص رسول 
  .بر صاحب دین میباشد

نم ـدشالر نيـَب کرده راه حق و صحیح از باطل جدا شده و امتیاز پیدا الْغيِّ  قَد ت
، یا حال 1این جمله استیناف است یعنی از سرگرفته شده و در مقام تعلیل سابق است. است

یا نباید اکراه در دین ) که جمله را نفی بگیریم(است یعنی اکراه نمیشود احدي در دین 
باشد بنابراینکه جمله خبریه بمعنی نهی باشد براي اینکه رشد از گمراهی جدا شده یا در 

 2والية عليٍّ  ال اكْراه يفجدا میباشد و در اخبار اشاراتی شده که مراد  ّد از غیحالتیکه رش
  .میباشد

 بِالطّاغُوت كْـفُري نعطف است بر سابق خود و فاء براي ترتیب است در خبردادن فَم
ر ّیعنی پس ما میگوئیم هرکس کافر بطاغوت شود، یا آنکه جواب است براي شرط مقد

که هرگاه راه هدایت و رشد آشکار گردد پس هرکس کافر بشخص سرکش  باین معنی
شود و براه رشد و هدایت که براي او معیـّن شده متوسـّل گردیده، توسـّل او از بین 
نمیرود و پاره نمیشود زیرا او با علم تحقیقی و یقین کامل که زوالی ندارد چنگ بدامن 

  .حق زده و راه را پیدا کرده است
غوت که عربی است در اصل طغیوت بر وزن فعلوت از مادة طغیان که کلمۀ طا

بمعنی سرکشی است بوده سپس جاي الم و عین تغییر کرده و بر وزن فلعوت شده و تاء 
أنیث است و در نظائر آن نیز همینطور است ازینرو به تاء نوشته آن زائده و براي غیر ت

                                                
یعنی اکراهی در دین نیست چون راه صحیح و باطل از هم جدا شده است یعنی اکراهی نیست در حالی )  1

  .که راه صحیح و باطل جدا شده است
  .أویل البته صحیح است چون دین حقیقی همان والیت استاز نظر باطن و ت)  2
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واغت گفته میشود و گاه هم بشکل هاء میشود و در جمع هم باقی میماند و طواغیت و ط
مینویسند، درینصورت در موقع جمع ساقط  ةو طاغو ةجبرومدوره نوشته میشود مثال 

أنیث است و احکام تأنیث بر آن مترتّب میگردد و این میشود و طواغ گفته میشود و براي ت
د رحموت و لفظ با این صورت براي مبالغه و در معنی مصدر است خواه مصدر باشد مانن

یعنی رحم کردن بسیار و ترسیدن زیاد و رغبت داشتن (رهبوت و رغبوت و جبروت 
و خواه استعمال شود بمعنی  1و یا اسم مصدر) فراوان و عظمت و بزرگی داشتن خیلی زیاد

  .امر حادث و یا در معنی وصف است مثل طاغوت که بمعنی طغیان کننده است
د کننده از جنطاغوت بشیطان و کاهن و جادوگر و  و انس و همچنین به بت و  ّتمر

هر چیزي که بغیر از خدا عبادت شود تفسیر شده است و حق این است که طاغوت نفس 
امـّارة انسانی را و هر چیزي را که این نفس امـّاره از آن پیروي کند از شیطان و بتها و جن 

  .و کاهنها و جادوان و رؤساي ضاللت شامل میگردد
 يؤمن بِاِهللاو آیه شریفه درباره والیت علی است و مقصود از قول خداي تعالی و 

ایمان خاصی است که حاصل نمیشود مگر با بیعت نمودن ) یعنی ایمان بیاورد بخداوند(
زیرا ایمان همگانی که بواسطه پیمان ) دوازده امام(السالم و جانشینان او  دست علی علیه بر

میشود، فقط ظاهر است و اثري از آن در دل داخل نمیشود و بهیچ همگانی نبوي پیدا 
  .چیزي چنگ نمیزند تا مصداق آیه شریفه واقع شود

ـَمسك بِالْعروة الْوثْقي الَ انفصام لَها    یعنی هر که کافر بطاغوت شود وفَقَد است
الَ ه جملۀ بخدا ایمان آورد بریسمان محکمی که پاره شدنی نیست چنگ زده است ک

یا سؤال میشود ئري است که گویا جواب سؤال مقدعروة الْوثْقي یا حال است از انفصام لَها 
  .الَ انفصام لَها: که آیا این ریسمان ثابت است، جواب داده میشود

                                                
ملی عکه آن حال و ) به ضمِّ واو(میشود مانند وضو  اسم مصدر حالتی است که از معنی مصدري پیدا)  1

که نتیجه و امري است که ) به ضمِّ غین(ظاهر میگردد و غسل ) به فتح واو(است که بر اثر توضؤو وضو 
  .یابد ظهور می) غسل بفتح غین(بواسطه شست و شو دادن 
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یژه و بدانکه امر والیت که عبارت است از بیعت و
اختصاصی والیتی و اتّصال بصاحب امر با بستن پیمان، باالتر و 
بلندتر ازین است که بشرح و بیان درآید زیرا صورت آن که 

یباشد هرچند از اعمال جسمانی و محسوس مهمان پیمان بستن 
است ولی اتّصال روحانی و معنوي که بر اثر آن پیدا میشود امري است غیبی و پنهانی که 

ها درك نمیشود و بمثال هم در واهمه نمیآید بلکه باالتر از درك بعقول نیز میباشد  بدیده
  :ی براي آن نیست که مولوي فرمودهـّکم و رسم و کیف و 1ّزیرا حد

  الناس را با جان ناسّ هست رب  قـیــاس تکیـّف بـی  اتّصـالی بی
ن اختصاصی والیتی و براي اشاره باینکه این اتصال فقط براي کسی است که با پیما

  :قبول والیت نموده باشد، مولوي بعداً فرموده
  اشنـاس نی ناس غیـر جان جـان  لیک گفتم ناس من نسناس نی  

  :پس اگر بخواهیم کامالً توضیح داده شود باید بمثال و تشبیه ذکر کنیم
د رو بتکامل است و تکامل او از ابتداي تولّ 2و میگوئیم انسان در جوهر ذات خود

                                                
 حیوان ناطق،: انسان بگوئیمّ در اصطالح منطق تعریف چیزي با جنس و فصل است مثال در تعریف حد)  1

ّ عبارت از حیوان ضاحک، و کم: و رسم ذکر خاصه و عرض با جنس میباشد مثال در تعریف انسان بگوئیم
  .ّ و کیف از اعراض میباشندشماره و کیف اندازه است و در فلسفه هم کم

ئی و چون فالسفه مشّا ألهین میبیاشداین بیان اشاره بحرکت جوهریه است که نظریه مرحوم صدرالمت)  2
ألهین قائل ین حرکت در جوهر را معتقد نیستند و فقط حرکت را در عرض میگویند ولی صدرالمتمتقدم

 دم فيكَ كـبِّيل را رت ملَاَ: بحرکت جوهریه است و عقیده عرفاء نیز بهمین است و در قرآن مجید میفرماید
ّلَّالظ لَ ولَ شاَءوجلَعه و مولوي فرماید. ناًساك:  

  شتابند در علو همچون نهـال می  ذره ذره عاشقان آن جمــال
  :و جاي دیگر گوید

  وز نمـا مردم ز حیـوان ســر زدم  از جمادي مردم و نامی شـدم
ـردم از حیـوانی و آدم شدم ردن کم شدمچه پس   مترسم کی ز م  

امل معنوي او فقط در کیفیت است، و مفسّر جلیل ولی منکرین حرکت جوهریه میگویند ازدیاد انسان و تک

تحقیق چنگ زدن
بعرو

ریسمان محکم خدائی
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اند و هرچه در ذات خود  ها با ازدیاد از نظر کیفیت نیست چنانکه بعضی گمان کردهتن
کمال پیدا کند و زیاد شود و براي او فعلیـّتی از فعلیات و راهی که بفعلیت میرود ت انسانی

پیدا شود نام انسانیت و نام شخص او اسم براي همان فعلیت میشود و فعلیات سابقه فانی و 
لیت میباشند و هرگاه بمرتبه عقل و خرد که مناط تکلیف و تدبیر میباشد ن فعمغلوب ای

برسد براي تصرف شیطان و تصرف فرشته و رحمن استعداد پیدا میکند ولی دلش 
ولی امر را رد کند و حاالت  بهیچکدام از آنها پابند نمیگردد، یعنی اگر در آنموقع والیت

صاحب امر را بپذیرد وضع و  اگر والبتو فعلیات او به تصرف شیطان در می آید و 
پس او در آن حالت حکم درخت خرمائی را . ّ امر واقع میشودف ولیحاالت او در تصرّ

أبیر نشود و باو گرد نخل را نزنند دارد که محتاج به تلقیح و زدن گرد باو میباشد و اگر ت
باو نزنند پستۀ او اي است که اگر پیوند پستۀ خوب  یا مانند درخت پسته میوه نمیدهد،

پس هرگاه قلب . مغزدار نمیشود، یا مانند شیري است که تا پنیر مایع باو نرسد بسته نمیشود
صال پیدا کند هر عمل و هر کاري که از او سر میزند با والیت او بوالیت منعقد شود و اتّ

نام منعقد است و همه حاالت و فعلیات او مغلوب و محکوم حکم فعلیت والیت است و 
 در انسانیت و نام شخص او نام همان فعلیت والیت است و فعلیت والیت چنانکه پیش

ت ابوامر است و بهمین نسبت است که  ذکر شده همان نازلۀ ولیِّ وبِالْوالديِن احساناً 1تفسیر

                                                                                                             
  .در کالم خود این قول را رد نموده و حرکت جوهریه را ذکر میکنند

 و ساناًحا ينِدوالالْبِ و اَهللا الّاونَ دبـعال ت رائيلَسي ابن نا ميثاقذْخأَو اذْ :  83در همین سوره بقره آیه )  1
قُالْ يذرالْيب ويالْتامي واسرائیل پیمان گرفتیم که عبادت نکنید جز خدا را و  تا آخر، یعنی ما از بنی ساكنيِم

مفسر جلیل . بپدر و مادر نیکی کنید و همچنین بنزدیکان و یتیمان و ناداران و با مردم به نیکی سخن گوئید
درباره والدین و نسبت جسمانی و روحانی در تفسیر آیه شریفه شرح مفصلی ذکر فرموده که والدت 

ماده فرزند از پدر نه انفصال صورت از صورت ولی والدت روحانی  جسمانی عبارت است از انفصال
عبارت است از تنزل صورت پدر و ظهور آن بصـورت فـرزنـد و مقیـد شـدن و متعیـّن گـردیـدن آن به 

نه هاي متعدد منعکس مانند خورشید که در آی تر اسـت اي کـه از مرتبـه اصـلی او پـائیـن تعیـّنهـاي مرتبـه
شود و زیادي آنها خلل بوحدت خورشید وارد نمیآورد پس فرزند روحانی نازلۀ همان پدر معنوي و پدر 
همان فرزند است در مرتبه نازله؛ پس اگر تعینات برطرف شود فقط همان مقام والد روحانی باقی میماند 
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ت بین پیروي کننده و پیروي ش ه پیدا میشود و نسبت برادري بین پیروان حاصل دو بنو
من فرزند خدایم و هر : 1و بواسطه همین نازله و نسبت است که عیسی فرمودمیگردد 

  .کسیکه تعمید توبه بردست من یا جانشینان من بیابد، فرزند خدا میشود
ل و اگر تنزّ. یعنی ما فرزندان خدائیم نحن اَبناُءاِهللا: و ازینرو است که نصاري گفتند

بمرتبه پیروي کننده نباشد هیچ راهی براي تصحیح و ولیِّ امر و فرود آمدن او از مقام باال 
ه این امر اشاره نموده و فرمودهه ب درست بودن این نسبت نیست و مولوي قدس سر:  

  کل گشاد اندرگشاد اندرگشاد  اشـارات محمـد المــراد 2هست

                                                                                                             
  :که مولوي فرموده

  تو مجـو این اتّحـاد از جان باد    جـــان حیــــوانی نــدارد اتّحـــــاد
  متحد جانهاي شیران خداست    جان گرگان و سگان ازهم جداست

ده متعدد باشد بخالف اخوت صورت میشود هرچند ما و بنابرین بیان برادري نیز درینجا منتهی به اتحاد در
است که ماده از جسمانی که نه در صورت و نه در ماده اتحادي در آن نیست بلکه وحدت فقط در کسی 

  .و چون مفصل و مشروح بیان فرموده بهمین قدر اکتفاء شد و بدانجا مراجعه شود. او جدا میشود
  

السالم بنام پدر آسمانی ذکر فرموده و از آن عبارت بعضی عیسی را فرزند  در انجیل حضرت عیسی علیه)  1
زند بودن به عیسی باید با نکته دقیق اند ولی این نسبت از آن طرف کامال صحیح است لیکن نسبت فر گفته

قرآن بهیچوجه قابل تصحیح نیست بهمین جهت در  نحن اَبناُء اِهللا: عرفانی تصحیح نمود لیکن قول نصاري
ـُكُم بلْ اَنـتم بشر: میفرماید جميد   .در سوره مائدهممن خلَق  قُلْ فَلم يعذّب

 ي در ذکر سؤال کردن سائلی از واعظی که مرغی بر سر بارو نشست از سراین ابیات در دفتر ششم مثنو)  2
م او کدام فاضلتر است، ذکر شده و بمناسبتی اشاره بحضرت رسول و خاتمیت آن حضرت میکند از  و د

  :جملــه گوید
  مثـل او نـی بود و نـی خواهنـد بـود    بهر این خاتم شده است او که بجود

بود ولی پیغمبر ما  اشاره است باینکه در زمان پیغمبران گذشته بر زبانها و دلها قفلو اشعار قبل از آن هم 
نا م آنها را از دحـّا فَت    برگشود و باز کرد وان

  کـل گشـاد اندرگشـاد اندرگشـاد    هست اشــارات محمــد المــراد
معنی ذکر شده یکی معنی وهو و کالم مولوي بچند مثنوي در  »المراد«و . و اشارات آنحضرت مراد است

تر بنظر میرسد یعنی اشارات محمد مراد است و بمعنی خالصه والحاصل هم آمده  المراد که درینجا مناسب
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  بر قــدوم و دور فــرزنــدان او  صــدهــزاران آفـرین برجـان او  
  اند از عنصر جـان و دلــش زاده  ــان مقبـلــشآن خـلیـفــه زادگ  
  بی مزاج آب وگـل نسل ویـنـد  گر زبغــداد و هـري یا از ریـنـد  
  هم بستّـاري خود اي کـردگـار  جویان را ازین دم کور دار عیب  

و چون فعلیات افراد و افعال آنها بدون داشتن والیت پوستهائی خالی از مغز میباشد 
ـَحت الْميزابِ سبعني خريفـاً قائمـاً أَلَو : ازینرو در حدیث رسیده است نَّ عبداً عبداَهللا ت

ـَهاره و لَم يكُن لَه وِاليةُ ويلِّ  كَـبه  أَلَ) طالب ع علی بن ابی ةیالیا و( هرِمأَلَيلَـه صائمـاً ن
یعنی اگر بنده اي از بندگان خدا هفتادسال زیر ناودان خانه کعبه . الـنارِ اُهللا علي منخريه يف

یا (دار باشد ولی والیت صاحب امر خود  عبادت خدا کند که شبها بیدار و روزها روزه
باشد خداوند او را به رو در آتش جهنم نداشته ) السالم طالب علیه والیت علی بن ابی

  .میاندازد، و غیر آن از اخباري که این مضمون را میرساند
) یعنی تنها زبانی و اعتقادي نیست(و چون این والیت عبارت از اعمال بدنی است 

                                                                                                             
مناسبت نیست یعنی اشارات آنحضرت غرض و مقصود است و  یا بمعنی غرض و نتیجه کار که آن نیز بی

بواسطه او باز میشوند و درهاي رحمت هم باز ها  همه اوصاف محمدي است که همه را گشاده و همه بسته
همه خوبیها اشارات محمدي و همه گشادگی است که گشاد به معنی  و گشاده و باز هم گشاده است و

  همه خوبیها را از او میدانند ازینرو بعداً ستایش آنحضرت و فرزندانش میکند که گشاده می باشد و چون
  دور فــــرزنــدان او و بــــر قــــدوم    صــد هـــزاران آفـــرین بر جان او

  .که اشاره به جانشینان آنحضرت میباشد که این خود نیز یکی از ادّله تشیـّع مولوي است
  نــــصر جــان و دلشانــد از ع زاده    آن خلیــــفه زادگـــان مقبــلـش

پوشی و تقیـّه که تشیع خود را  دهاند ولی براي پر که فرزندان او از حقیقت جان او پیدا شده و ارث برده
  :علنی نکرده باشد، بعداً میگوید

  بــی مزاج آب و گـل نســل ویـنـد    گـــر زبغداد و هـــري یا از ریــنـد
و البته اشاره باین نیز هست که هر که پیرو و مطیع دستورات آنحضرت باشد از فرزندان معنوي او محسوب 

لیکن در عین حال اگر خوب دقت کنیم این اشعار چه قبل و چه بعد . ةا هذه االُمنـا و علي اَبوأَمیشود که 
  .بر تشیع مولوي داللت میکند
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و حج و روزه در اخبار قرار داده شده که داللت دارند   ةازینرو در ردیف نماز و زکو
و چون این والیت اصل همۀ خیرات است در . ر پنج چیز بنا شده استبراینکه اسالم ب

بعض اخبار رسیده است که والیت افضل و کلید همۀ آنها است و صاحب والیت دلیل 
لَم يناد بِشيٍء كَما نودي بِالوِالَية فَاَخذَ الـناس : اند است بر آنها و در بعض اخبار فرموده

یعنی به هیچکدام از آنها بآن اندازه که بوالیت اهمیت داده شده  هذوا هكُرـَت و عٍب رأَبِ
و در . دستور و امر نشده است ولی مردم آن چهار را گرفتند و والیت را ترك کردند

ـَّةمن مـات ولَم يعرِف امـام زمـانِه مات ميتةَ الْج: بعض اخبار رسیده ا ـم جوحأَو  اهلي
ونُكُي ايل مفَرِعـته ذَالَا بغت فْنسه هنا،ه  أَوهي بِويده ايل صیعنی هرکس بمیرد و امام د رِد

خود را نشناسد مرگ او مانند مرگ جاهلیـّت و نادانی است و بزرگتر موقعی که  زمان
برسد و بدست خود او باینجا ) بفتح فاء(س فَاحتیاج بمعرفت امام دارد موقعی است که نَ

 و عٍب رأَانَّ اَهللا فَرض علَي خلْقه خمساً فَرخص يف : و در خبر دیگري است .اشاره بسینه فرمود
یعنی خداوند بر خلق خود پنج چیز واجب کرده و در چهار تا از آنها  ةداحويف  صخّري ملَ

از آنها به هیچوجه تسهیل و ترخیص  تسهیل قرار داده و سختگیري ننموده ولی در یکی
یعنی دوستی علی  ال يضر معها سـيِّئَةٌ حب عليٍّ حسنةٌو خبري است که . نفرموده است

اذَا عرفْت فَاعملْ : و خبر دیگري است. کار نیکی است که هیچ بدي با آن ضرر ندارد
یعنی هرگاه معرفت براي تو حاصل شد عمل کن آنچه  1ماشئْت من قَليلِ الْخيرِ و كَـثريِه

  .را بخواهی از خیر کم یا زیاد و غیر اینها از اخباري که داللت بر فضائل والیت میکند
 المالس هيلَع اِهللادبي عبِأَقُلْت ل: در بیان آخر آیه نقل شده که گفت 2و از ابن ابی یعفور

                                                
اند و گمان  بعضی از مغرضین یا ساده لوحان قسمت اول این حدیث را گرفته و آخر آنرا فراموش کرده)  1

بخواهی بکن یعنی خواه حالل و  اند که مقصود صوفیه این است که هرگاه معرفت پیدا کردي هرچه کرده
خواه حرام، در صورتیکه اینطور نیست و تهمت است بلکه مقصود آن است که پس از معرفت هر اندازه 

  .که بخواهی و بتوانی از خیر و خوبی و حالل بجاي آور نه آنکه مقصود حرام باشد
طف حضرت و در زمان آنحضرت السالم و مورد ل یعفور از اصحاب حضرت صادق علیه عبداهللا بین ابی)  2

یعفور از حواریین حضرت باقر و حضرت صادق  در سال طاعون وفات یافت و رسیده است که ابن ابی
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ي اَـّناـال طُخالنفَ اسثُـكْير عبِجي مـقْأَ نالَ امٍو يتلَّووكُنم و يتلَّوناًالَفُ نَو لَ ناًالَفُ وهأَ مـمةٌان 
قدص فـاٌء وواٌـقْأَو  و وم يـتلَّوكُـَنولَ ميسلَ تهم لْتَألاْ كمانقدّالَ الص فَاُء والَ الْو ةُ و .

 اَهللا انَد نمل دين الَ: قالَ مثُ بانضغكالْ يلَع لَبـقْأَجالساً فَـ) ع(بوعبداِهللا أَفَاسـتوي : قالَ
: قُلْت. ة إِمـامٍ جائرٍ لَـيس من اِهللا و ال عتب علَي من دانَ اَهللا بِوِالية إِمـامٍ عادلٍ من اِهللايالَوِبِ

ل ينأُال دولئك الَ و عتب لَعالِءي هم: قالَ. ؤـَع السالم  یعنی خدمت حضرت صادق علیه. ن
عرض کردم که من با مردم معاشرت دارم و تعجب دارم که افرادي هستند که شما را 
دوست ندارند و مخالفین شما را دوست دارند ولی داراي صفات امانت وصدق و وفا 
ی میباشند ولی افرادي هم از شیعیان و دوستان شما هستند که صفت امانت و وفاء و راست

چون حضرت شنید، راست نشست و مانند شخص غضبناك به من : گفت. در آنها نیست
کسیکه دین بورزد با والیت و دوستی پیشواي ظالم که از طرف خدا نباشد دین : فرمود

ندارد و آن کس که دین بخدا بورزد از راه والیت امام عادلی که از طرف خداوند باشد 
: فرمود! ها عتاب نیست؟ ی آیا آنها دین ندارند و بر اینیعن: عرض کردم. عتابی بر او نیست

خرِجهم اَُهللا ولي الَّذين آمـنوا يمگر نمیشنوي فرمایش خدا را : سپس حضرت فرمود. بلی
ـُّنورِ من الظُّلُمات الَ خداوند ولی و صاحب اختیار مؤمن است و آنها را از  یعنیي ال

توبه و آمرزش بیرون میآورد  ابنور د ، یعنی از تاریکیهاي گناههبیرون میآوربنور تاریکیها
ـَهم من : چون والیت امام عادل را دارند و فرمود والَّذين كَفَروا اَوليائُهم الطّاغُوت يخرِجون

 ي الظُّلُماتلورِ ایعنی آنها که کافر شدند دوستانشان طاغوت است که آنها را از نور الـن
اریکی میبرد، یعنی آنها در نور اسالم بودند و چون والیت امـام جـائـر و ظـالمی را که تب

از طرف خدا نیست پذیرفتند بـدانجـهـت از نور اسالم بـتـاریکیـهـاي کـفر بیرون رفتند و 
  .خــداوند دوزخ و آتش را براي آنان با کفار الزم گردانید

میرالمؤمنین همیشه در آتش هستند هرچند دشمنان علی ا: و در خبر دیگر میفرماید
  .در دین خود در نهایت پرهیزکاري و زهد و عبادت باشند

                                                                                                             
  .علیهماالسالم در روز قیامت است
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و خالصه این است که دوست علی نمیخورد مگر حالل و دشمن علی جز حرام 
نمیخورد و کسیکه نه داراي والیت باشد و نه دشمنی داشته باشد براي او حالل بودن یا 

 اهللا رِمأَل ونَجرـمأخیر افتاده و امیدوار به امر خدا و جزء بت حرام بودن حکم نمیشود بلکه
  .است

ـْعامِ ةُ اَألهيمم بكُلَ تلَّحأُاَوفُوا بِالْعقُود : و قول خداي تعالی که حالل شدن بهیمۀ از ن
چهارپایان به وفاي بعقد منوط گردیده، اشاره است به بیعت نمودن با علی در غدیرخم 

جمع آوردن لفظ عقود براي این است که آنها در آنروز در سه مرحله بیعت بخالفت و 
أکیدي که درین کردند و در بعض اخبار وارد شده که در ده جا بیعت گرفته شد براي ت

  .امر مطلوب است
لَكُم اَلْيوم اَكْملْت و نیز اَلْيوم يئس الَّذين كَفَروا من دينِكُم : قرآن مجیدو قول خداي در 

تمكُم نِعلَيع تمـْم اَلْيوم اُحلَّ لَكُم و همچنین ي و رضيت لَكُم االسالم دينـاً دينكُم و اَت
أیوس شدن کفار را و از زنها که عفیفه و ازاد باشند که م 1، و محصناتالطَّـيِّـبـات

ات و و حالل کردن طیبکامل کردن دین و اتمام نعمت و راضی شدن به اسالم براي دین 
السالم در غدیرخم  چیزهاي خوب و حالل شدن زنهاي عفیفه تماماً بر بیعت با علی علیه

  .یـّتی بدون والیت تحقق پیدا نمیکندداللت میکند براینکه هیچ حلّ منوط قرار داده است،
نام عهد و عقد و پیمان و  قرآن مجیدو در گذشته بارها ذکر شد که هر جا در 

                                                
ذکر شده و چون ممکن  "والْمحصنات من النِّساِء"، عبارت اُحلَّ لَكُم الطَّـيِّـبـاتعبارت تفسیر پس از )  1
 والْمحصنات من النِّساِءت بعضی در معنی و آیۀ آن اشتباه کنند لذا الزم بود تذکر دهم که منظور از اس

حرِّمت «: اشاره به آیه شریفه است چون آن عبارت عطف است بر سابق آن که بیان محرمات میفرماید
ـُكُم و من لَم : شوهرند که بعداً در آنجا میفرماید بلکه منظور زنهاي پاك و عفیف و آزاد و بی »علَيكُم اُمهات

طتسيكنالً اَنْ يطَو كُمنم حِع فَم ناتؤمالْم ناتصحت الْمناؤمالْم كُمياتفَت نـُكُم م یعنی هر ن ما ملَكَت اَيمان
کس استطاعت ندارد که زنهاي آزاد پاك و عفیف را نکاح کند، از زنهاي مملوکه مؤمنه عفیفه نکاح 

 وتوا الكتاب حلٌّأُاَلْيوم اُحلَّ لَكُم الطَّـيِّـبـات و طَعام الَّذين : نماید و اشاره است بآیه شریف اول مائده
  .الخمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الَّذين اوتوا الكتاب لَهم والْ حلٌّ لَكُم و طَعامكُم
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لی به پیمان بیعت مخصوصاً بیعت اختصاصی والیتی است و ذکر شود، نظر او سوگند
هرگاه ذکر نقض و شکستن پیمان و عهد و عقد شود مقصود عقد بیعت است مخصوصاً 

و حاصل این است که انسان در حکم مادّه براي والیت و والیت صورت و . پیمان والیت
یت منعقد شود انسانیت براي او حاصل میشود و ت آن میباشد و هرگاه این ماده با والفعلی
و زندگی پیش از والیت در اوو دمیده نشده  ةپس گوئیا روح حیو. ت او تمام میگرددفعلی

یعنی آیا کسیکه مرده باشد و او را ما  اَومن كانَ ميتاً فَاَحييناهاست و مرده میباشد و شریفۀ 
  .تزنده کنیم اشاره به زنده شدن بوالیت اس

ـَي و : و فرمایش حضرت اند و اهل  یعنی مردم همه مرده ياٌءحأَ مِلْعالْ لُهأَاَلـناس موت
ۀ علم زندگانند؛ اشاره باین است زیرا شایستگی علم منحصر است به آنبزرگواران و شیع

پس . دیعنی فقط شیعیان ما علماء هستن شيعـتنـا الْعلَماُء: اند بطریق حصر آنان که فرموده
 هر نعمت و خیر و صالحی بواسطه والیت نعمت و خیر و صالح میشود وگرنه زیان و شرّ

  .و فساد میگردد و هرچه باشد بد است
و بواسطه والیت نسل و زراعت احیاء میشود و زمین اصالح و عمارت پیدا میکند و 

است که و والیت . بواسطه ردّ والیت نسل و حرث هالك و زمین فاسد و خراب میشود
ها و خشنودي خدا و بهشت حقیقی و  مقام بلند و اوج کمال و کلید همه چیز و درب بسته

  .ریشۀ همه خوبیها و پایه همه نیکیها است
والیت است همان حکمتی که بهر کس داده شود خیر کثیر باو داده شده و او است 

ت و رسالت باو استرحمت  کس از امـّت  و هر. خدا و فضل و عنایت او و قوام نبو
محمـّد صلی اهللا علیه و آله که معرفت بآنچه شایسته حق والیت او است پیدا کند طعم 

بوالیت است دین . یابد و بفضیلت راحتی و لذت اسالم دانا میشود شیرینی ایمان را می
  .بندگان خدا و به نور او شهرها روشن میگردد و ببرکت او همه جا آباد میشود

راغ تاریکیها او است و کلید سخن و ستون اسالم والیت است و خلق باو و چ ةحیو
  .بطور خالصه انسان علّت غائی خلقت عالم و والیت هم علّت غائیه خلقت انسان است

ـميـعاُهللا سو ليـمهاي او را میشنود و کارها و اعمال او را  یعنی خداوند گفته ع
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حالیه است براي ترغیب در  اُهللا سـميـعوجمله . میداند و او را بآنها پاداش نیک میدهد
با آنکه خداوندي که باو فَقَد اسـتمسك بِالْعروة الْوثْقي : ایمان بخداوند که گوئیا فرموده

  .هاي او را میشنود و اعمال او را میداند و او را پاداش میدهد ایمان آورده گفته
ت صاحب اختیار و ولیِّ مؤمنین، جملۀ حالیه است و خداوند اساَُهللا ولي ُّالَّذين آمـنوا 

الحال یعنی آنچه حال  با آنکه در جمله حالیه رابطی الزم است ولی درینجا چون خود ذي
باو میگردد که اهللا باشد موجود است و تکرار شده ازینرو محتاج برابط نیست؛ یا جملۀ 

خداوند با کسانیکه باو ایمان  أنفه است و مربوط بسابق خود نیست که گویا گفته شدهمست
و صاحب اختیار آنها  خدا ولیِّ: میآورند چه نظر دارد و چه میکند؟ در جواب میفرماید

و درینجا کلمه اهللا را که مبتدا است مقدم ذکر فرموده و در قرینه و نقطه مقابل که  .است
: خّر ذکر کردکلمه طاغوت را مؤ(کلمه طاغوت است و بعداً ذکر میفرماید، مؤخّر داشت 

الطّاغُوت مليائُهبراي شرافت نام اهللا و لذت بردن و سرور مؤمن بنام او و داللت بر اینکه ) اَو
  .در دل مؤمن جز حق نیست

ـُهم من الظُّلُمـات الَي الـنورِ  که آنها را از تاریکیها بطرف نور بیرون يخرِج
پنهان است  است از ضمیري که در خبر یعنی ولیمیآورد، خبر بعد از خبر براي اهللا یا حال 

ذینَلَّل یعنی اَوآنها را از تاریکی بیرون میآورد یا حال از موص یعنی در حالی که آن ولی 
ؤال از حال خدا با آنها یا جواب از أنفه جواب براي سیا حال از هر دو است یا جملۀ مست

  .علّت اثبات والیت خداوند بر مؤمنین است
که اسمیـّه است بصورت صفت ذکر فرمود ولي الَّذين آمـنوا ول را یعنی و خبر ا

لَبراي اینکه در والیت پس از ثبوت آن به بیعت ود و حدوثی نیست بخالف ویـّه تجد
د و حدوث بیرون آوردن خداوند مؤمنین را از تاریکی که آن مرتّب و هر آن در تجد

  .ارج مینمایداست که آنها را از تاریکیها بنور خ
ّه و  بدانکه لطیفه سیـّاره انسانی که از آن به انسان تعبیر میشود در ابتداي پیدایش ماد

ّه محض و در حقیقت نسبت بانسانیت عدم است که ش أن انسانیت استقرار آن در رحم قوِ
ّه و عدم به فعلی مانی که ت و وجود میآید تا برسد بزدر آن وجود ندارد و بتدریج از قوِ
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ت در آنموقع است که انسان فعلی. و رجال واقع شودفین کلّتکلیف برسد و در ردیف مب
پیدا نموده، بین دو منزل نور و ظلمت واقع میشود و نور انسانیت در او با تاریکی حیوانیت 

ّه و شیطنت مخلوط میگردد و مقتضیات طبع و ماد .هاي بسیار  ت هم شعبهظلمت حیوانی
عنایت خداوند شامل حالش گردد و بکسی که او را باسالم بخواند  درینصورت اگر. دارد

دسترسی پیدا کند و تسلیم و مطیع دستورات پیغمبر و نمایندگان او بشود و به بیعت 
ت او زیاد اسالمی بیعت نموده براي او حالتی که از بیعت پیدا میشود حاصل گردد، نورانی

و  خداوند او را تدریجاً از تاریکیهاي ماده یابد و دت میمیشود و بواسطۀ نور اسالم شّ
سپس اگر فضل خدائی مجدد شامل حالش . طبیعت و حیوانیت و غیر آنها بنور میکشاند

ه وویـّه بنماید و آن لَشود و پس از اسالم داخل ایمان گردد و قبول والیت و بیعت خاص
وه و امور اوند او را از قّحالتی که بر اثر بیعت خاصه حاصل میشود براي او پیدا شود خد

سپس خداوند تفضّل فرموده مرتباً از همه استعدادات و . عدمی بنور ایمان خارج میکند
  .ت نور را در او کامل میکندوه و امور عدمی و حدود خارج نموده و فعلیقّ

ت وضعف میباشد که خود همین و چون نور یک حقیقت و اختالف آن فقط بشد
عه آن است یا آنکه باختالف حدود و مهیـّات است ولی  شدت وضعف مؤکد وحدت و س

وه و حدود و اعدام در أثیر ندارد ولی تاریکیها یعنی قّاختالف حدود در اصل ذات آن ت
ات  اختالف دارند و مورث کثرت میباشند، ازینرو در و بالذّمراتب مختلفه تکثّر دارند 

  .فرمودذکر نور بلفظ مفرد و در ظلمات بلفظ جمع بیان 
 الطّاغُوت ميائُهلوا اَوكَفَر الَّذينصاحب اختیار  اند دوستان ولی کسانیکه کافر شدهو

ولیاء با أَأخیر طاغوت از ش ازین معنی طاغوت را ذکر کردیم و تپی. آنها طاغوت است
عدم اهمیت  از نظراَُهللا ولي الَّذين آمـنوا ۀ طاغوت مبتدا است بقرینه آنکه بظاهر امر کلم

ولیاء با آنکه طاغوت را مفرد ذکر فرموده یا از نظر اراده جنس و أَبدان میباشد و جمع 
ازینرو  کلی از کلمه طاغوت میباشد و اشاره بتعدد و کثرت طاغوتها است مانند ظلمات،

طه أولیاء بلفظ جمع بیان فرمود یا براي اشاره باینکه هر طاغوتی از جهاتی والیت و سل
  .ولیاء براي کافر میباشدأَه گویا با یکی بودن او دارد ک
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خلَيورِ االـن نم مـَه نور در . که آنها را از نور بتاریکیها خارج میکندي الظُّلُمات رِجون
يخرِجهم من الظُّلُمات الي الـنورِ و (اخبار ائمه معصومین علیهم السالم در هر دو قسمت 

مـَه به نور اسالم و ظلمات بتاریکیهاي کفر و به آل ) من الـنورِ الي الظُّلُمات يخرِجون
  .محمد و دشمنان آنها و بنور توبه و تاریکیهاي گناه تفسیر شده است

این کفار یا این طاغوتها یا همۀ آنها یاران اولئك اَصحاب الـنارِ هم فيها خالدونَ 
و ) کلئاو(اسم اشاره درینجا . همیشه در آن جاي دارنددوزخ و قرین آتش هستند و 

با آتش فهمیده میشود و تصریح بدان شده  نأکید خلود که از همراه بوداسمیـّت جمله و ت
 .میباشد ّ مطلوب است،که در موقع ذم براي سختگیري و طوالنی کردن کالم و تأکید،

  
 الکرسی از تفسیرت یپایان ترجمه آ



  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  شرح درباره آیت الکرسی
  
است ولی نزد ل الکرسی طوري که از بیشتر تفاسیر مستفاد میشود همان آیه او یةآ

الکرسی دارند هر سه آیه  یةوف که مراقبت کامل در قرائت آعرفاء و بزرگان فقر و تص
مجموعاً باین نام موسوم است چون از حیث مطلب و معنی و مراتب معنوي نیز بهم ارتباط 

ثین نیز آ. دارند ّالکرسی را مجموع سه آیه میدانند و در روضه  یةبعضی از مفسـّرین و محد
يب أَعن : نقل کند 1أویل بعض ایات از اسماعیل بن عبادی، جلد دوم، در ذکر تفسیر و تکاف

وال يحيطونَ بِشيٍء من علْمه االّ بِماشآَء و آخرها و هوالعلي العظيـم : السالم عبداِهللا علَيه
دهعب انتآي و بِّ الْعـالَمنير لّهل دمالْحالکرسی پس ازةییعنی در آا و  نٍء ميحيطونَ بِشالي

 هلْمآخرش ع بِّ الْعالَمنير لّهل دمالْحو ظيمالع يلالعوه و دو آیه بعد از آن است که ظاهر و
  .الکرسی استیةاین حدیث داللت میکند براینکه دو آیه بعد هم جزء آ

                                                
السالم معلوم  اسماعیل بن عبادالقصري، از بعض حاالت او از جمله نقل معجزه از حضرت کاظم علیه)  1

سالم ال میشود که امامی بوده است و از روایت باال هم معلوم میشود که درك خدمت حضرت صادق علیه
  .نموده است
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در کتاب الباقیات الصالحات که آن نیز مانند الجنان  و نیز در حاشیه کتاب مفاتیح
ألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی است روایتی در فضیلت چند آیه و سوره پس مفاتیح ت

الکرسی که مینویسند تا یةة فاتحه است تا آخر و آاز هر نماز ذکر میکنند که از جمله سور
الکرسی یةآیه را مکمـّل آبخوانند بهتر است که معلوم میشود این دو هم فيها خالدونَ 

  .اند الکرسی ذکر کردهیةمیدانند؛ سپس چند روایت نیز در فضیلت قرائت آ
آخر سورة  ألیف مرحوم علیرضا میرزا خسروانی،، تتفسیر خسرويو تفسیر صافی در 

السالم مروي است که  مینویسد که از امام سجـّاد علیهثواب االعمال بقره نقل از کتاب 
الکرسی و دو آیه پس از آن یةهر کس چهار آیه از اول سورة بقره و آ: رسول خدا فرمود

و سه آیه از آخر سورة بقره را بخواند در جان و مال خود مکروهی نخواهد دید و شیطان 
مل نزدیک او نشود و قرآن را فراموش نکند که ازین حدیث معلوم میشود دو آیه بعد مکّ

  .نیستالکرسی یةالکرسی میباشد ولی جزء آیةآ
پرتوي از قرآن سید محمود طالقانی نیز در تفسیر خود بنام  عالم جلیل مرحوم حاج

الکرسی است که بدون فاصله یةالکرسی و یا هر سه آیه آیةاین دوآیه تکمیل آ«: مینویسند
  ».حروف ربط، کمال ربط و هماهنگی را مینمایاند

یغمبر حدیث مفصـّلی روایت السالم رسیده که از پ و خبري از امیرالمؤمنین علی علیه
الکرسی پنجاه کلمه است و در هر کلمه پنجاه یةیا علی در آ: میکند که از جمله فرمود

السالم شنید  شیخ از ابی امامه باهلی روایت شده که از امیرالمؤمنین علیهامالی و در . برکت
تولد شده باشد و نپندارم مردي را که در اسالم بعقل رسیده باشد یا در اسالم م: که فرمود

همه شب را تا آنکه : در بین پرسیدم سیاهی شب چیست؟ فرمود. سیاهی شب را بگذراند
اگر بدانید : بعد فرمود. و هوالعلي الْعظيم تااَُهللا ال اله االّ هوالْحي الْقَـيوم : این آیه را بخواند

الکرسی از یةآ: رسول خدا فرمود. این آیه چیست در هیچ حالی آنرا ترك نخواهید کرد
: گنجی زیر عرش بمن عطا شده و بهیچ پیغمبري پیش از من داده نشده؛ سپس علی فرمود

از آنموقع ببعد هیچ شبی من آنرا ترك نکردم که ازین حدیث نیز معلوم میشود 
  .ل استالکرسی فقط همان آیه اویةآ
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الکرسی یةوایت فرموده که در آالسالم از پیغمبر ر و باستناد حدیثی که علی علیه
الکرسی فقط پنجاه کلمه است یةاند که آ پنجاه کلمه است، بسیاري از مفسـّرین هم گفته

و خبري از امیرالمؤمنین علی . که معلوم میشود فقط همان یک آیه نخستین میباشد
ید عربم س  و قاي بشر است و من آقاآالسالم که از پیغمبر روایت نمود که آدم سیـّد و علیه

هیب سید روم و بالل آقاي حبشه و  و فخري هم نیست و سلمان آقاي پارس است و ص
د درختان و ماههاي حرام سید ماهها و جمعه سید روزها طور سینا سید کوهها و سدره سی

الکرسی سید سوره بقره و درین آیه یةو قرآن سید کالمها و سورة بقره سید قرآن و آ
پنجاه برکت است که پنجاه کلمه داللت دارد براینکه فقط همان  هپنجاه کلمه و در هر آی

اند زیرا اگر سه آیه را حساب کنیم خیلی بیش از پنجاه  یک آیه نخستین را محسوب داشته
  .کلمه میباشد

اهللا علیه در تفسیر این آیه شریفه در مقدمۀ آن تصریح  رحمةشیرازي ألهین صدرالمت
میکند آیات آخر سورة حشر و اول سورة حدید  میکند که یک آیه است که اشاره

مشتمل بر بسیاري از اسماء و صفات حضرت حق است ولی هر کدام از آنها چند آیه 
الکرسی فقط یک آیه است که همۀ صفات کمالیه و تنزیهیـّه را یةاست نه یک آیه لیکن آ

اشاره به سپس در همین مقدمه فقط . دارا است ازینرو سیادت و برتري بر همه دارد
کلمات آیه اولیه مینماید ولی در شرح و تفسیر مفصل که در کتاب ذکر میکند هر سه آیه 

ل دانسته استرا شرح نموده است که معلوم میشود دو آیه دیگر را هم مکم.  
نیز پس از  اهللا کاشانی بن شکراهللا، ألیف مرحوم مالّ فتح، تالصادقین منهجدر تفسیر 

ذکر میکنند که این آیه مشتمل است بر  الْعظيم هوالعليسیر و پایان آیه نخستین و تف
امـّهات مسائل الهیه و بعداً آنها را شرح میدهد که معلوم میشود فقط همان یک آیه را 

دي هم از حیث معنی و خاصیت و الکرسی میداند ولی بهرحال در اینکه دو آیه بعیةآ
  .مکمل آیه نخستین است تقریباً شکّی نیست فضیلت

نامیده   »العظمة التـَّامَّة آیة«و همچنین  »العظمة آیة«و  »آیةالكرسي«این آیه یا این سه آیه 
وجه . الکرسی مشهور بوده استیةشده و در زمان خود حضرت رسول ص هم بنام آ
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و سوم از هوالعلي الْعظيم  ووم بواسطه عبارت دتسمیه به اول اشتمال آن بر کلمه کرسی و 
کرسی عبارت . نظر اشتمال بر همه مراتب توحید و قوس نزول و صعود در سه آیه میباشد

اهللا است یعنی همان عالم مشیت که محیط بر همه موجودات ومفیـّض   از جمله ماخَلَقَ
اصطالح عرفاء وجود و حیات و صفات کمالیه تابعه وجود بر مهیـّات امکانیه میباشد که ب

وسع كُرسيـه این مقام از نظر احاطه که بموجودات امکانیه دارد کرسی است که 
ضالْاَرو مواتالس ، ئْتش ةُ كَمالكَثْر جاَءت درینجا است و فیض مقدس که اصطالح شیخ و

الدین عربی میباشد این مقام است و از نظر روئی که بعالم احدیت و مقام  محی
وي و نام آن اهللا است که تَاس شِرْعلْی اَلَع حمنُلرَّالغیوبی دارد عرش خداوند که اَ غیب

جامع جمیع صفات کمالیه و اول مقام ظهور است زیرا مقام فوق آن مقام احدیـّت و غیب 
اَين : الغیوبی و عمی است که خدمت حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله عرض کردند

ـُّنا قَ یعنی چشم بیننده از توجه  1كانَ في عمي: قالَ علَيه السالم. اخللق بلَ اَنْ يخلُقكانَ رب
ت نیستبدانجا کور است و از آن مقام اسم و رسمی براي بشری.  

ت از کرسی همان عظمت و مقام مشیـّت است که احاطه بممکنات دارد و مقام مشی
نام آن میباشد که  لعلیمربی و باالبرندة آنها است اَنظر روئی که بکثرت و مهیـّات دارد و 

 ظيـمالْع يلالعوه وو  درین آیه اشاره بدان است چون یکی از اسماء بزرگ خدا علی
يا علي يا عظيم يا غَفُور : میباشد و عظیم هم از اسماء حق است که در دعا رسیده لعلیاَ
  .رحيم يا

قَلْب الْمؤمن وك که رو بسوي حق میرود خانه خدا است که ول سلادل مؤمن هم در 
درین مرتبه اَلَم نشرح لَك صدرك و باعتباري نام آن صدر منشرح بایمان است که بيت اِهللا 
دعاي حضرت موسی نیز درین مقام است که درخواست ربِّ اشرح لي صدرِي است و 

ر بایمان منشرح گردد آنچه از او صادر شود تحت شرح صدر براي خود نمود و اگر صد
أثیر صدر است و چون صدر او با یاد خدا همراه و به عبادت اشتغال دارد همه اعضاي او ت

                                                
ماء که ممدود است، ذکر نمودهمبعضی هم حدیث را با کل)  1 اند ه ع.  
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یاد خدا بجائی میرسد که از خود  به عبادت مشغول و بلکه بر اثر ممارست و مراقبه در
  .رددفانی شده و مانند نی در دست نائی و تیر در دست مجاهد میگ

  ما کمان و تیراندازش خدا است  آن نی زمــا است انیم تیـرْگر بپرّ
  .و بر اثر ممارست در یاد حق حالت فناء دست داده و معرفت پیدا میشود

  آهسته خرده رفت من آهسته ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پاي تا سر من     تو آمد خرده
ظاهر سـتوي ٱمن علَي العرشِ واَلرحدرینجا است که قلب او عرش خدا میشود 

پس در وجود سالک صدر بمقام باالتر که رسید مقام قلب میشود و ما مراتب و . میگردد
اطوار قلب را ذکر خواهیم کرد و اگر بخواهیم در ظاهر هم با وجود انسانی تطبیق کنیم 

ی مقام صدر انسان کرسی و قلب او عرش است و در باطن او روح حیوانی حکم کرس
دارد و روح نفسانی که مرکب نفس ناطقه است عرش است و ازین نظر میتوانیم بگوئیم 

ت و فیض مقدس محیط بر مهیـّات است و روئی که الکرسی باعبتاري اشاره بمقام مشییةآ
از نظر روئی يا علي . يا علي يا عظيماست که همان عرش باشد که العظمة  آیةبعالم باال دارد 

اشاره بعرش و اهللا روئی بعالم باال است یا يا عظيم مهیـّات دارد و محیط است و  که بعالم
آنکه عظمت همان عبارة اخراي براي کرسی است و عظیم هم که پس از ذکر علی آورده 

  .شده اشاره بدان است
  

  اشتمال آیه بر حقائق توحید
مقصد و غایت از این آیه مشتمل بر صفات بزرگ الهی و حقائق توحید میباشد چون 

معرفت ذات حق و معرفت صفات او و معرفت افعال او، و این هر سه : قرآن سه چیز است
  .د آیات قرآن نیز هستالکرسی موجود است؛ ازینرو سییةدر آ

اند شرح دهم چون خیلی  البته نگارنده نمیخواهم همه آنچه دیگران گفته یا نوشته
مصادر عصمت و از فقیر با استنباط از آنچه مبسوط میشود بلکه آنچه بذهن قاصر خود 

  .اند ذکر میکنم ام یا به دل خطور کرده و خالصۀ بعض آنچه دیگران نوشته طهارت دیده
سنی  و صفات علیا است و جمیع کماالت و داراي همه اسماء حاهللا ذات جامع 
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اسماء میباشد اند که بظاهر هم اعظم  گفته »اسم اعظم «آنرا  یجالله است ازینرو بعض اسم
لرحمنِ ٱبِـسمِ اِهللا و چون او را بخوانیم مانند این است که همه اسماء را بخوانیم و در 

هم ابتداء اسم جامع اهللا ذکر شده سپس نام رحمن که صفت افاضه و اضافه اشراقیه لرحيمِ ٱ
حق است بر همه موجودات و قویلی و صفت ه جبرئه میکائیلی است بعداً نام الرحیم که قو

و تربیت  دعنایت اختصاصی حضرت حق به سالکین الی اهللا در طریق سلوك و قوس صعو
کنندة آنان میباشد که اولی عام و براي همه موجودات که هر کدام را فراخور استعداد 

رحمن الدنيـا و : اند ازینرو فرموده. می خاص سالکین استو روزي میدهد و دو  بهره
اآلخ حيمةرر.  

  همه خلق جهان گشته هـم آواز   به رحمانیـّتش زانجام و آغـاز
  بهر کوبندة مخلص بجان است  رحیمش نام زیرا مهربان است

  .و اهللا جامع است
نفی معبودیت در توحید صفاتی و موجودیت . اهللا، خداوندي نیست جز او: میفرماید

ضمیر اشاره  و هو. میدهدمنحصر بذات حق قرار در توحید ذاتی میکند و الوهیت را 
بغائب است ولی در اصطالح اهل اهللا بواسطه کثرت استعمال گوئیا نام ذات حق واقع شده 

). 106سوره انعام آیه (ال اله االّ هو و اَعرِض عنِ الْمشرِكني : که در جاي دیگر هم فرموده
  .در آیه خبر کلمه اهللا میباشدال اله االّ هو جمله 

است که داراي هستی و زندگی است  ةیکی از صفات ثبوتیه بزرگ حق تعالی حیو
  .از او سلب نمیشود بلکه عین ذات او است ةو حیو

  است و نمیرد توئی وآنکه نمرده  آنـکـــه تـغیـّر نـپـذیـرد تـوئـی
جان و جماد را مانند سنگ یا آنچه  پرستان که موجودات بی برخالف مشرکین و بت

  اند میپرستند، در صورتیکه از سنگ یا فلزات یا گچ و غیر آن ساختهخودشان 
  کی تواند که شود هستی بخش  ذات نـایـافتـه از هستی بخـش
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نَّ الَّذينلَوِ  1الُقُوا ذُباباً وخاِهللا لَن ي وند نونَ معـَد جـتمعـوا لَه و انْ يسلُبهم الذُّباب ٱت
ـْت صفت دیگر قیـّومیـّت است و کلمه قیوم صیغه مبالغه است . ـنـقذُوه منهشيئاً ال يس

: یعنی قائم بذات خود است و بهیچ چیز احتیاج ندارد و قوام همه موجودات هم بدو است
ولی ممکنات از خود هستی و قوامی ندارند زیرا اضافه . ما بتو قائم چو تو قائم بذات

علی میباشند به اجزاء خود نیز احتیاج دارند ولی ذات حق برآنکه محتاج بموجد و علت فا
بسیط و هیچ ترکیبی در او نیست که احتیاج به اجزاء داشته باشد، هستی او هم از خود 

پس هم قائم بذات و هم قوام موجودات بدو است و اگر خوب دقت کنیم این دو . اوست
ع و از آن منشعب  صفت مهمترین صفات ثبوتیه است که سایر صفات ثبوتیه نیز بر آن متفرِّ

نداشته باشد و بخودي خود قائم نباشد ادراك و علمی در او وجود  ةاست زیرا تا حیو
ندارد و اراده و قدرتی نیست و این دو صفت در حقیقت امـّهات صفات ثبوتیه میباشند و 

و در اول سوره آل عمران هم . مشتمل بر همه صفات حقیقیه محضه حق تعالی هستند
ولِ أَالكُرسيِّ و  عظَم يف آيةاالسم اَأل: بحاراالنوارو در خبري است در . همین جمله را فرموده
طَه ةوررانَ و سمومِ : نیز میفرماید 110و در سوره طه آیه . آلِ عيِّ الْقَـيلْحل وهجالْو تنع و

ها براي خداي زنده و پاینده و نومید  شد روي یعنی خوار و پستو قَد خاب من حملَ ظُلْماً 
و حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله هم در ادعیه . اند و زیانکارند کسانیکه ظلم را برداشته
و از عبداهللا بن عباس نیز نقل شده  ُيا حي يا قَـيوم: خود بسیار بدرگاه خدا عرض میکرد

و ابوامامه روایت که بهترین نامهاي خدا در . است اَلْحي الْقَـيومکه بهترین نامهاي خدا 
الـم اَُهللا ال اله االّ هو ؛ و آل عمران، اَهللاُ ال اله االّ هو الْحي الْقَـيومبقره، : سه سوره است
ومالْقَـي يوم؛ و سوره طه، الْحيِّ الْقَـيلْحل وهجالْو تنع فاء و بهمین جهت است که عر. و

سالکین راه خدا نیز پس از دو نام اولی که ام االسماء است باین دو اسم اهمیت بسیار 
از لحاظ اینکه : و صفت حی از صفات حقیقیه محضه، و قیوم دو جهت دارد. میدهند

بمعنی قائم بالذات است، حقیقیه محضه و از جهت اینکه مقوم موجودات و قوام همه باو 

                                                
  .آخر سوره حج)  1
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  .یا اضافیه میباشد است، حقیقیه ذات اضافه
ـَ . بکسر سین بمعنی چرت و خستگی مقدمه خواب است سنة والنوم سنةٌ هذُأخالت

خواب و و قیوم اصل صفات ثبوتیه و کمالیه میباشند، خستگی  همانطور که دو صفت حی
هم در حقیقت اصل نقائص و نواقص است و خداوند را چرت و خستگی و خواب 

و قیومیت نسبت بموجودات آن است که هیچگاه  ةزمه کمال حیوعارض نمیشود چون ال
از مخلوقات غفلت نکند ولی اگر چرت یا خواب عارض اوشود چگونه عالم و موجودات 

السالم پس از دیدن ستاره و ماه و  بهمین دلیل بود که ابراهیم علیه. را نگاهداري کند
که آنچه غروب میکند و از ما خورشید و غروب آنها متوجه شد یا خواست بما بفهماند 

پنهان میشود چطور در همه حال و همه آنات مراقب حال ما است و از ما غفلت ندارد، 
وجهت : ازینرو گفت. اگر از ما پنهان شود در موقع پنهان بودن از حال ما آگاه نیست

و مواتالسلَّذي فَطَرل هِيجٱونا ممـا اَن نيفاً وح ضلْاَر  ركنيشیعنی ) 78سوره انعام، آیه (الْم
روي خود را خالصانه بسوي آنکسی قرار دادم که آفریننده آسمانها و زمین است و من باو 

السالم هم نشان داد که آنکه بخوابد ازینعالم  ورزم و خداوند بموسی علیه شرك نمی
غلبه کرد و دو شیشه غفلت میکند و نمیتواند همه را نگهداري کند که موسی خواب بر او 

از دستش افتاد و شکست پس چطور ممکن است بر خداوند که نگاهدارنده و 
  .دهنده آسمان و زمین است غفلت و چرت و خواب عارض شود  روزي

دلهاي بیدار سوزان و جگرهاي بریان و قلبهاي آکنده از محبت و عشق در دل شب 
کسانیکه در بیابانها . ال میبیند و میشنوداو را میخوانند و ناله میکننند چون او در همه ح

درمانده و راه را گم کرده یا در دریا کشتی آنها متالطم و خطر غرق شدن پیدا کرده با 
اگر او خواب باشد یا از . أس باز هم ناامید نبوده و فریادرس را میخوانندحال اضطرار و ی

  کارها خسته شود پس به چه امید او را میخوانند؟
  احوال دل شکستـــه باالن دانـی  کـه حـال دل نـاالن دانی آنـی تـو

  ور دم نـزنــم زبــان الالن دانـی  گر خوانمت از سینه سوزان شنوي
أ همه هرچند بظاهر معتقد نباشند ولی درین قبیل مواقع دلشان امیدوار و به یک مبد
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  .اختیار نام او را میبرند اند و بی غیبی دلبسته
  شکسته کشتی و دل بر تو بستند  شتــی نشسـتـنـدبآنانیـکــه در کـ

وم که بین سران انگلیس و شوروي و دپس از خاتمه جنگ جهانی  1بخاطر دارم
کنفرانسی در یالتا براي تعیین امور پس از جنگ در ) چرچیل و استالین و روزولت(امریکا 

را مینوشتند ها که جریان شمسی تشکیل شد، در روزنامه 1324میالدي مطابق  1945سال 
خبر دادند که پس از خاتمه کنفرانس وزیر خارجه امریکا از استالین براي کنفرانس آینده 
سران سؤال کرد که در چه تاریخ و در کجا تشکیل شود، استالین بدون توجه بمرام حزبی 

این موضوع در من خیلی مؤثر واقع گردید ! تا خدا چه بخواهد؟: اختیار گفت خود بی
ند استالین حتی گمان هم نمیرفت که اینطور کالمی صادر شود و نام خدا را چون از مان

  !بر زبان آورد
ت حق است در همه عوالم وجود اشاره بمالکیلَه مـا في السموات و مـا في الْاَرضِ 

چون مراد از آسمانها و آنچه در آن است عوالم عالیه و مراد از زمین و آنچه در آن 
ّه و سفلی است میباشد عوالم ماد.  

علی بن ابراهیم از : ذیل این آیه مینویسدالبیان  مجمعدر تفسیر  2عالم جلیل طبرسی
السالم این آیه را چنین  پدرش و او از حسین بن خالد نقل کرده که حضرت رضاعلیه

ـَاْخذُه سنةٌ: قرائت کرد لَه مـا في السموات و  ال نومو  اَُهللا ال اله االّ هو الْحي الْقَـيوم ال ت
االَرضِ و مـا بينهما و مـا تحت الثَري عالُم الْغيبِ و الشهادة الرحمن الرحيم من   مـا في

 ذْنِهالّ بِـاا هدنع فَعشولی البته قرائت مشهور اینطور نیست و ممکن است ذَا الَّذي ي
مخصوصی براي توضیح بیشتر براي شنونده این قرائت را فرموده باشد و  حضرت در مورد

  .از عبارت هم معلوم نمیشود که قرائت همیشگی حضرت بوده باشد
مالکیت مخصوص ذات حق است چون از دیگران ثبات ندارد و فناپذیر است بدلیل 

                                                
شماره روزنامه و تاریخ آنرا و جزئیات را اصال بخاطر ندارم فقط بنظرم رسید که در اطالعات بود ولی )  1

  .اقی ماندأثیر نمود در خاطرم باین کالم چون بسیار عجیب بود و خیلی در من ت
  .548شیخ ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی متوفی در سال )  2
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ض فرآنکه بمحض آمدن مرگ و جدا شدن روح از بدن آنچه ما براي خود دارائی 
ع ملیونها مالکیت ) فروختم( تمیکنیم از بین میرود و به وراث میرسد بلکه به یک کلمه بِ

بدیگري داده میشود پس مالکیت ما امانت و عاریه است حتی جان انسان همینطور است 
  :الرحمه گوید که حافظ علیه

  روزي رخـش ببینم و تسلیـم وي کنم  این جان عاریت که بحافظ سپرد دوست
ت و غفلت از حقائق و کر و کور شدن بشر از ض مادیردرین عالم بواسطه عواولی 

ت ما موقتی است مالک حقیقی غفلت میکنیم و خود را مالک میدانیم در صورتیکه مالکی
جه میشویم که مالکیت وولی چون ازین عالم خارج شدیم و بسراي جاودانی شتافتیم مت

لی که همه موجودات فانی میشوند نداي مخصوص ذات حق است و در قیامت کبري و ک
، و چون در آنجا هیچکس نیست که جواب بگوید یا لمنِ الْملْك الْيوم: الهی بلند است

للّه الْواحد : جواب داده میشود آنکه یاراي جواب ندارد از طرف خود حضرت حقّ
  .لْقَـهارِٱ

 ذْنِهالّ بِـاةُ اـدنع ـفَعشذَا الَّذي ي ـنکیست که نزد خداوند از گناهکاري م
شفاعت عبارت است از واسطه شدن و بردن . شفاعت کند مگر با اذن و اجازه خود او

انبیاء و اولیاء و . شخصی نزد شخص بزرگی خواه در دنیا و خواه پس از مرگ باشد
افراد بشر بسوي خدا میباشند و آنها را هدایت میکنند شفیع  نمایندگان خدا که راهنماي

شفاعت در این دنیا پس مقصود از. آنها هستند نزد خداوند که آنها را بسوي خدا میبرند
دنیا این شفاعت حتی در  همان هدایت و راهنمائی است و این آیه تصریح دارد بر اینکه

ن کسی از طرف دأذون بوالحق یا م سابق بر که همان هدایت باشد بدون اجازه و نص
و اجازه را در امور دینی  شخص مجاز روا نیست و این همان عقیده شیعه است که نص

ه اذن و اجازه را الزم دانسته و دخالت اللهی هم طبق همین ادلّنعمةۀ شرط میدانند و سلسل
يومئذ ال : رمایدمیف 108در امور شرعی را بدون اجــازه روا نمیدانند که در سوره طه آیه 

ـَنـفَع الشـفاعةُ االّ من اَذنَ لَه الرحمن و رضي لَه قَوالً  یعنی در روز بازپسین شفاعت ت
اي ندارد مگر از کسیکه خدا اجازه داده و براي او گفتار را پسندیده باشد و در سورة  فائده
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ـَنـفَع ال والَ: ، فرماید23سبا نیز، آیه  یعنی شفاعت نزد او شـفاعةُ عنده االّ لمن اَذنَ لَه ت
و آیات و اخبار درین باره زیاد . پذیرفته نیست مگر براي کسیکه خودش اذن داده باشد

پس بنابراین . است و بلکه بطور کلی از معتقدات شیعه میباشد و همین آیات نیز دلیل است
والیت مطلقه کلیـّه نصِّ ذکر شده و اخبار زیادي هم بیان، اضافه برآنکه در اصل امامت و 

در آن باره رسیده در غیر آن و در دخالت در امور جزئیه شرعیه نیز اذن الزم است چنانکه 
مب بن عصع یر را براي بیعت گرفتن از مکه بمدینه و حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله م

سلم بن عقیل را بنیابت خود بکوفه حضرت سیدالشهدا حسین بن علی علیهما السالم، م
  .فرستاد

و این آیه شریفه رد کسانی است که بتها یا مدت یا امامت را وسیله و عیان کاذب نبو
ـُنـا عنداِهللا هؤآلشفیع خود قرار داده،  و شُفَعاء در اسالم منحصر است به . اند گفتهِء شفَعائ

ا سيِّد ولَد آدم و صاحب اللّواِء و فاتح بابِ نـأَ: پیغمبر صلی اهللا علیه و آله که فرمود
 ةيامالق ومة يِـفاعالشرور فرزندان آدم هستم و صاحب لواء و پرچم حق یعنی من آقا و س

و بعداً هم منحصر است به ائمه هدي . و گشاینده باب شفاعت در روز قیامت میباشم
ألیف مرحوم حاج ران که بطوریکه در تفسیر المیزن تالسالم و نمایندگان آن بزرگوا علیهم

بن عمار روایت  ةياز معاو 1تفسیر عیـّاشیطبائی در ذیل همین آیه از سید محمدحسین طبا
ـِاذْنِه(السالم درباره این آیه  کرده حضرت صادق علیه : فرمود) من ذَا الَّذي يشفَع عنده االّ بِ
  .مائیم آن شفاعت کنندگان

  حق علم
میداند آنچه را که در جلوي روي آنها و بین دو يعلَم مـا بين اَيديهِم و مـا خلْفَهم 

و مـا اشاره بحال و آینده مـا بين اَيديهِم . دست آنها میباشد و آنچه پشت سرشان است

                                                
ألیفات عیـّاشی، محمد بن مسعود بن محمد بن عیـّاش سمرقندي است از بزرگان علماي شیعه داراي ت)  1

حباب  ةيبن عمار بن ابی معاو ةيمعوو . اند از جمله تفسیر است زیاد که بعضی تا دویست تألیف ذکر کرده
بن عبداهللا دهنی از بزرگان اصحاب و مورد عنایت ائمه و از حضرت صادق و حضرت کاظم علیهماالسالم 

  .روایت کرده و پدرش از عامه و مورد وثوق بوده ولی او بمذهب حق گرائید
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امور و مـا خلْفَهم اشاره بامور دنیوي مـا بين اَيديهِم اشاره بگذشته است یا آنکه خلْفَهم 
اخروي یا برعکس آن باشد که همه قسم تفسیر شده است، یعنی بر همه چیز آگاه و هیچ 

علم او عین ذات اوست و از صفات حقیقیه ثبوتیه است زیرا اگر . چیز از او پوشیده نیست
اشد و محتاج بعلم خارج از ذات باشد الزم آید که ذات حق در مقام ذات علم نداشته ب

. باشد و این امر اضافه براینکه احتیاج او را میرساند جهل او را در مقام ذات نیز میرساند
پس علم او بخودش حضوري است و بمخلوقات خود هم در مقام ذات عالم است ولی 
چون علم او حضوري است مخلوقات از نظر کلی و اجمالی معلوم ذات او هستند ولی از 

راي اینکه ذات او محل حوادث نیست علم او باضافه اشراقیه با معلومات نظر جزئی ب
  .مرتبط است و همان اضافه اشراقیه در هر مقام عین معلوم است

خري علم در مقام عالی نحو وجود و متحد با وجود است و علم حق تعالی  ةو بعبار اُ
ممکنات میباشند و هم عین ذات او و خارج از مقوالت است چون مقوالت در مهیـّات و 

در آن مقام علم حق بذات خود با ذات متحد است و بماسواي خود در آن مرحله با علم 
أ همه اجمالی است و چون ذات او علت همه موجودات میباشد علم او بذات هم مبد

ممکنات است و در حقیقت این دوتا که ذات و علم باشند دو علت ایجاد و معلوم بودن 
ات آنها هم که رشحه و افاضه وجودیه از طرف ذات ممکنات و مهی پس. ممکنات هستند

حق میباشند هم علم او هستند و هم معلوم او یعنی در مرحله اجمال همانطور که گفتیم 
علم او عین ذات واجب ولی در مقام تفصیل علم او عین وجود ممکنات میباشد که از نظر 

الدین همان اعیان  صفات و باصطالح محیاینکه همه مظهر ذات و بعداً رشحات اسماء و 
و علم هم کثرت پیدا میکند تا بجائی میرسد جاَءت الكَثْرةُ كَم شئْت ثابته در مقام مشیـّت 

پس در مقام ذات و علم حضوري نسبت . حد میشوندکه در مقام کثرات علم  و معلوم متّ
ره در عالم جزئیه متغیبخود علم تفصیلی است و نسبت بموجودات اجمالی و معلومات 

امکان با اینکه جزئیحتی فساد و تغییر پیدا میکنند و حدوث زمانی  ت دارند و در عالم ماده
هم دارند مع ذلک معلوم او هستند بنحو ثابت و دائم و فساد در آن راه ندارد ولی نه آنکه 

انند شخصی که همه جزئیات را عالم نباشد بلکه علم بآنها نیز با نحوه ثبات و دوام است م
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معلومات او از گذشته در ذهن او بنحو کامل مندرج است و بکار آینده خود نیز کامالً 
لع بدان واقف است یا مثال دیگر درین باب مانند فیلمی است که از جلو شخص عالم و مطّ

یا سازندة آن بگذرد و با آنکه حادث است مع ذلک همۀ آن فیلم از اول تا آخر بنحو 
ر ذهن ایجاد کنندة آن موجود است و تغییري در آن پیدا نمیشود یا اگر عده ثابت د

بینند و نزد  زیادي سرباز به ردیف از جلو فرماند خودشان رژه بروند دیگران بتدریج می
ر است ولی در نظر عقلی و ذهنی فرمانده که خودش آنها را تربیت کرده و آنها متغی

ف آنها نیز معلوم است؛ علم حق بموجودات هم ص و بلکه ردیدستور داده همه مشخّ
ت خري ذات حق تعالی علت ذات مخلوقات و علم او علت معلومیاُ ةبعبار. همینطور است

آنهاست و چون علم او با ذات او متحد است پس ذات مجعوالت هم با معلوم بودن آنها 
حق تعالی یکی است و آنها از جهت اینکه وحدت دارند یک صورت علمیه براي علم 

آنها است و از جهت اینکه امور متـکـثـّره و جدا امکانی م بر وجود خارجی دارند که مقد
م و بعضی مؤخر است، میداندمیباشند حق تعالی با علوم تفصیلی، که بعضی مقد.  

  :و باعتبار دیگر داراي مراتبی است باصطالح فالسفه اشراق
ه علم تفصیلی بذات و اجمالی مرتبه اول، علمی که متحد با ذات حق است ک

اند تکثـّر  حق و بعداً مظاهر آنها که اعیان ثابته ماءبماسواي خود میباشد که از نظر اس
  .دارند

دوم، مرتبه قلم که باصطالح حکماء عالم عقل میباشد که محیط است بر جمع بنحو 
  .اجمال

نیز گفته شده است  الکتاب نیز نامیده شده و عالم قضاء الهیّ سوم، لوح محفوظ که ام
  .و صور کلیه بطور تفصیل درین مرتبه است

چهارم، لوح محو و اثبات که صور مثالیه کائنات متعلق بنفوس جزئیه و نفوس 
منطبعه در عالم مثال میباشد که گاهی بعض صور محو میشود و صور دیگر بجاي آن 

  .میآید
ذات خود بهمۀ این  و خداوند در مرحله. اینعالم است پنجم، صور خارجی مادي
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قدرت و شمول علمی او میباشند و در هر عالم مطابق  حیطه مراتب عالم و همه تحت
  .استعداد همان عالَم خداوند بآنها عالم و نزد خداوند معلوم میباشند

و البته اینکه درینجا ذکر شد از نظر علمی فلسفی است ولی بیان سادة آن همان است 
  .کر کردیم و بمثال روشن نمودیمکه پیش ازین در همینجا ذ

مین و فالسفه مشـّائین و اشراقیین دربارة علم و اینکه از مقوله کیف یا اقوال متکلّ
اضافه یا نحو وجود است و علم حق تعالی بچه ترتیب است زیاد و در کتب مشروحه 
 حکمت و کالم مذکور است و درینجا چون نظر باختصار داریم و از موضوع ما نیز قدري

  .خارج میباشد از ذکر آنها صرف نظر میکنیم
هیچیک از آسمان و زمین و آنچه بین وال يحيطونَ بِـشيٍء مـن علْمـه االّ بِماشـاَء 

آنها است بهیچ چیز از معلومات او آگاه نمیشوند مگر بهمان اندازه که خودش بخواهد و 
وجودي خودش علم پیدا میکند و  مشیت او اقتضاء کند، زیرا هر موجودي بقدر استعداد

بشر هم که خداوند باو علم و بصیرت و . چگونه میتواند همچون آفتاب محیط گردد ذره
استعداد دارد آگاه میشود ازینرو علم او نیز محدود  قوه مفکـّره داده بقدري که همان قوه

نبودند که در  عی علم غیباست و آنچه از او پنهان است نمیداند ازینرو بزرگان دین مد
ـَضي من رسولٍ ٱعالم : میفرماید 28سوره جن آیه  لْغيبِ فَال يظْهِر علي غَيبِه اَحداً االّ منِ ارت

یعنی داناي پنهان است و آگاه نمیکند بر پنهان خود احدي را جز پیامبر را که پسندیده 
لْغيب ٱلَم من في السموات والْاَرضِ قُل ال يع: میفرماید 66خداوند در سوره نمل آیه . باشد

لْغيب ٱولَو كُنت اَعلَم : است 188سوره اعراف آیه  قرآن مجیدو نیز در االَّ اُهللا 
 نم تكْـثَرـتوُء ٱالَسالس نِيسمـا م رِ ويیعنی بگو اگر آگاه بر مغیـّبات میبودم کار لْخ

و . انجام میدادم و هیچ بدي هم بمن نمیرسید زیرا جلوگیري میکردم خیر و پر منفعت زیاد
آیات دیگر هم درین باب بسیار است، اخبار هم درین باره زیاد است و حتی بحضرت 

السالم منسوب است که فرمود ما علم غیب نمیدانیم ولی اگر بخواهیم خداوند  صادق علیه
، باب جهات علوم ائمه علیهم السالم، از ، کتاب حجۀاصول کافیو در . ما را آگاه میکند
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خبِرين عن أَقُلْت : قالَالسالم،  بن یحیی از حارث بن مغیـّره از حضرت صادق علیه 1صفوان
كُمملْمِ عالالم وِراثَةٌ: قالَ ع: عه السلَيليٍّ عع نم ولِ اِهللا ص وسر نقالَ. م :ـّا : قُلْت ان
ـَّ یعنی حارث بن مغیره . وذاكأَ: قالَ. ه يقْذَف في قُلُوبِكُم و ينكَت في آذانِكُمنتحدثُ اَن

. بمن خبر دهید) یعنی امام(السالم عرض کردم از علم عالم خود  مام صادق علیهاگوید ب
بما میگویند که بر دل : عرض کردم. از رسول خدا و از علی بما بارث رسیده است: فرمود

  .گاهی هم چنین است: فرمود. میشود و بگوش شما وارد میگردد شما الهام
السالم  از ابی عبداهللا حضرت صادق علیه 2و نیز در اصول کافی ابوعبیده مدائنی

و اخبار درین مضمون خیلی زیاد . اذَا اَراد االمام اَنْ يعلَم شيئاً اَعلَمه اُهللا ذلك: روایت کند
  .میباشد که محتاج بذکرخبر دیگري نیستاست و مورد قبول شیعه 

و توضیح درین باره این است که علم ائمه و بلکه اولیاي خدا همانطور که خودشان 
اند بتعلیم خدا و روح القدس و در حال توجه بعالم باال میباشد که در حال مکاشفه  فرموده

بر گذشته و آینده  لعو تجلـّی نور الهی که همان وجهۀ والیتی است عالم به اخبار و مطّ
م اند علم ما کان و ما یکون نزد ما است که از وجهۀ والیتی محیط بعوال اند که فرموده بوده

یت و این افاضه بهر کس رسید بهر اندازه خداوند عنایت فرماید میشوند نه از جهت بشرّ
م غیب محیط میشود و علم پیدا میکند ولی ائمه هم در مرتبه ظاهر و بطور کلی اظهار عل

نمیکنند بلکه در مواقع فناي تام و ارتباط کامل یا براي اتمام حجت و اظهار حق اگر الزم 
میکنند و اظهار این علم را مینمایند ولی در غیر این موقع اظهار علم نمیکنند باشد تحدي .

                                                
السالم بود و  صفوان بن یحیی ابو محمد البجلی از بزرگان وثقات و از اصحاب حضرت رضا علیه)  1

پدرش از حضرت صادق روایت کرده و او از حضرت رضا و حضرت جواد علیهـماالسالم روایت نمــوده 
و از چهــل نفــر از اصحاب حضرت صادق ع نیز روایت نموده است و حارث بن مغیـّره نصري از بنی 

وده و مورد السالم روایت نم نصربن معاویه از حضرت باقر و صادق و موسی بن جعفر و زید بن علی علیهم
  .وثوق اصحاب است

اند فطحی بوده ولی توثیق  بعضی گفته. ابوعبیده عمروبن سعیدالمدائنی، درباره حال او اختالف است)  2
اند لیکن خبر فوق چون با اخبار دیگري نیز شبیه میباشد و جزء احکام نیست و موافق مذهب شیعه  نموده

  .است ازینرو مورد قبول میباشد
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بهمین جهت وقتی قریش درباره موضوع اصحاب کهف و خضر و موسی و ذوالقرنین از 
من از خود علمی ندارم باید وحی نازل شود و خداوند مرا : ردند، فرمودحضرت سؤال ک

ت خدا نفرمود چهل روز وحی قطع شد براي اینکه معلوم و چون منوط بمشی. دانا کند
پس هیچکس بر علم حق احاطه ندارد . شود که علم آنحضرت هم از خدا و وحی است
ت اومگر هر کس او بخواهد و بهمان اندازه که مشی قول  تعلق بگیرد و این عبارت رد

کَهنه یا کسانیکه ستارگان را مؤثر حقیقی میدانند و بخیال خود بتوسط آنها خبر از غیب 
  .میدهند نیز میباشد

 ظيمالْع يـلالعـوه مـا وفْظُهح هدـؤال يو ضالْاَرو مـواتالس ـهيسكُر عسو
او همه آسمانها و زمین را فرا گرفته و محیط است و از  تلطنکرسی علم او یا عظمت و س
  .او است داراي مقام بلند و صاحب عظمت و بزرگی. نگاهداري آنها خسته نمیشود

ن میشود و بعضی کرسی را کرسی در اصطالح جاي بلندي که براي نشستن معی
محیط است و هیچ  اند یعنی علم او بهمه آسمانها و زمین درین آیه بعلم حق تفسیر کرده

و سابقاً هم جائی را که شخص عالم بر روي آن براي تدریس و . از او پنهان نیست ذره
نشست کرسی میگفتند و امروز هم در دانشگاهها مصطلح است؛ مثالً میگویند  افاده می

و بعضی . کرسی استادي پزشکی یا کرسی براي تدریس فالن علم در فالن دانشکده
اند چون  اند و بعضی هم اشاره بعظمت و سلطنت و قدرت گفته گرفته کرسی را بمعنی سرّ

همه  عظمت وقدرت او همه جا را فرا گرفته و هیچ چیز از حیطه قدرت او خارج نیست و
را فرا گرفته چنانکه از حضرت  عالیه و زمین عالم ماده عالم را یعنی آسمانهاي عوالم

رضونَ السبع لسمـوات السبع واَألٱمـا : 1فرمودرسول صلی اهللا علیه و اله روایت شده که 
مع الـكُرسيِّ االّ كَحلْقَـة يف فَالة و فَضلُ العرشِ عـلَي الكرسيِّ كَفَضلِ تلك الفَالة علَي 

 لْقَةالْح لكاي  یعنی آسمانهاي هفتگانه و زمینهاي هفتگانه نسبت بکرسی همچون حلقهت
  .در بیابانی باشد و فضیلت عرش بر کرسی مانند همان بیابان بر آن حلقه استاست که 

                                                
عطا از پیغمبر صلی اهللا علیه و آله روایت کرده و او عطاء بن ابی ریاح موالي عبداهللا بن روایت را )  1

  .عباس بوده یعنی ارتباط با ابن عباس داشته
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اند مراد از کرسی فلک البروج است که در  مین هم گفتهبعضی از ظاهریین و متکلّ
اصطالح منجمین و اهل هیئت قدیم فلک هشتم است که فلک ثوابت و فلک البروج 

 مت او جاي دارند و مراد از عرشنامیده میشود و همه ستارگان ثابت در ثخن و ضخا
فلک نهم که فلک االفالك و فلک اطلس یعنی ساده و خالص نامیده میشود، میباشد ولی 
این عقیده بنظریه ما باطل است چون باعث محدود شدن عوالم و مخلوقات میباشد زیرا 

و  مافوق مادهو باضافه عرش و کرسی  أَلَال م و لَأَال خمیگویند پس از  فلک االفالك 
  .مادیات میباشد بلکه همه اینها محاط عظمت او میباشند

ت و أویل همانطور که قبالً ذکر کردیم کرسی عبارت است از عالم مشیو از نظر ت
ط حق بر موجودات میباشد ست که فیض منبمشی عالم روئی که به ممکنات دارد چون

که یکی از نامهاي بزرگ خدا است  لیعلْمحیط بر همه و همه محاط اویند و ازینرو بنام اَ
أویل است و همین مقام از ؤید این تهم اشاره بدان و م ظيمالع يلالعوه ومسمی میباشد 

جهت روئی که بعالَم وحدت و غیب الغیوب و عالم احدیت دارد عرش میباشد که مظهر 
و درین مقام است که کثرات  عظیم است و اهللا اعظم است لیِّاسم بزرگ اهللا میباشد که الع

روز و ظهور دارد که درباره نام اهللا میگویند یعنی اسماء و صفات در جمال ذات بنام اهللا ب
آنکه کثرت در مظاهر کرسی نهایت . ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالیه است

  .تفصیلی و در اسماء و صفات که مظاهر عرش میباشند، اجمالی است
ي الدف كْراهيِّ ال االْغ نم دشالر نـيـَب هیچ اکراه و سختگیري و مجبور کردن ينِ قَد ت

قلبی و اعتقادي است و اکراه در آن راه ندارد و باضافه اکنون  در امر دین نیست چون دینْ
  .راه از چاه و حق از باطل امتیاز پیدا کرده و واضح گردیده، محتاج باکراه نیست

با آیه سابقه ارتباطی ندارد چون آیه سابقه تماماً بیان مراتب این آیه بظاهر معنی 
توحید و صفات کمالیه حق و وصف جمالی و جاللی او است ولی این آیه مطلب دیگري 

أویل با همدیگر خیلی ارتباط دارند زیرا پس از ذکر را بیان میکند ولی از نظر معنی و ت
را از باطل باید جدا کند و با مراتب توحید الزم است شخص درك کند که راه حق 

 ظهور پیغمبر ما صلی اهللا علیه و آله و نشاندادن راه و یا شرح صفات کمال و جمال حق
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درین آیه باید انسان عاقل و شخص متفطـّن راه را بفهمد و در آنراه اکراهی نیست زیرا 
  .ش پی میبرددهرکس درك و فهمی داشته باشد خو

اعتقادي و قلبی است و البته در اقرار بلسان اکره و اجبار و یا آنکه مراد از دین امر 
وجود دارد ولی امر اعتقادي را نمیتوان اکراه کرد و دین حقیقی هم همان امر اعتقادي 

اند فقط اقرار بلسان و  بعضی گفته: قلبی است هرچند درباره اسالم یا ایمان اختالف شده
اند و بعضی فقط اعتقاد بلسان را  یمه کردهاعتقاد بجنان و بعضی عمل به ارکان را هم ضم

اند زیرا شخصی که نطق خود را از دست داده باشد نمیتواند چیزي بگوید  کافی دانسته
بند باشد بهر حال دین حقیقی منوط به اعتقاد قلبی است و تنها  ولی ممکن است دل او پاي

سلَمنـا ولَما يدخلِ االميانُ أَلْاَعراب آمـنا قُلْ لَم تؤمنوا ولكن قُولُوا ٱقالَت : بزبان کافی نیست
يف قُلُوبِكُم.  
الکرسی به جنید بغدادي رضی اهللا یةخواجه عبداهللا انصاري در ذیل آکشف االسرار در 

یعنی  فَخصمه يف الدارينِ اُهللا من قالَ بِلسانِه اَهللا و يف قَلْبِـه غَـيـر اِهللا: عنه نسبت میدهد
کسیکه بر زبان اهللا بگوید و در دل غیر خدا جاي داشته باشد و دل در مهر دیگري باشد 

ر نیست بلکه خودش و البته در امر قلبی اکراه میس. خصم او در هر دو عالم اهللا خواهد بود
وان اکراه نمود مانند اسالمی که باید باطوع و رغبت قبول کند و آنچه فقط بزبان باشد میت

امیـّه و بسیاري از مشرکین پس از فتح مکه قبول کردند و این سالم فقط آثار ظاهري  بنی
بر آن مترتب میشود ولی ترقی معنوي و رسیدن بمثوبات اخروي در آن نیست مگر 

  .وأم با دین معنوي باشدهنگامی که ت
ر جلیل مشروحاً بیان انکه مفسأویل مقصود والیت است چنو از نظر معنی و ت

چون اصل دین والیت است و بواسطه والیت راه رشاد از غوایت و گمراهی . اند فرموده
جدا میشود و آن نیز چون اضافه بر آنکه بوسیله پیمان بستن با نمایندگان خدا و ائمه هدي 

معنوي نیز باشد  السالم و نمایندگان آنبزرگواران میباشد باید ارتباط قلبی و عقیده علیهم
ازینرو باید با نهایت شوق و رغبت وعالقه در طلب و جویاي آن باشند لذا در آن نیز اکراه 

  .یابد تحقق نمی
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در ظاهر هم چون این آیه ارتباط کامل با سابق ندارد درباره وجه نزول آن اختالف 
  :است

ه ترك اند درباره اهل کتاب نازل شده چون مشرکین مجبورند ک بعضی گفته) 1
جاهد پرستی کنند ولی بعداً بآیه شریفۀ  اند که ترك بت پرستی کنند و بعضی گفته بت

  .نسخ شد 1لْكُفّار والْمنافقني واغْلُظْ علَيهِمٱ
اند درباره یکی از انصار که غالمی داشت بنام صبیح و او را اکراه  بعضی گفته) 2

 .زل شدکرد به اسالم، بعداً این آیه درباره او نا

الحصین نازل شد  اند که درباره دو فرزند یکی از انصار بنام ابی جمعی ذکر کرده) 3
که آندو با بازرگانان شام در مدینه آشنا شده و آنها آندورا بمسیحیت دعوت کردند و 

ابوالحصین با ناراحتی خدمت حضرت رسول ص عرض کرد، . آنها پذیرفتند و بشام رفتند
بوالحصین هم خیلی نگران بود که چرا حضرت کسی براي و ا. بعداً این آیه نازل شد

خداوند دور کند آنها را که اول کسی هستند : حضرت فرمود. برگرداندن آنها نفرستاد
ابوالحصین براي آنکه حضرت کسی در طلب آنها نفرستاد خشمگین شد، . که کافر شدند

ـِّك ال يـؤمنونَ حـتي ي: این آیه نازل شد یعنی نه،  2حكّموك فيما شجر بينهمفَال و رب
سوگند بخداي تو که ایمان نمیآورند تا آنکه ترا حکم قرار دهند در آنچه بین آنها 

اقوال دیگري هم درین باب گفته شده که تفصیل آن در کتب تفاسیر . اختالف است
 .مذکور است

س از ذکر مراتب توحید و أویل ارتباط با سابق دارد زیرا پولی این آیه نیز از نظر ت
صفات و اسماء حق در آیه نخستین بعداً اشاره بوالیت که اصل دین و راه بسوي خدا 

به اکراه و اجبار  است فرموده ولی تصریح فرموده که دین حقیقی که همان والیت است
 نیست بلکه راه واضح است و خداوند بوسیله نمایندگان خود راه را نشان داده و پیغمبر ما 

  .کامالً طریق را واضح فرموده است
                                                

  .سوره توبه، یعنی اي پیغمبر با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنها سخت بگیر)  1
  .65سوره نساء، آیه )  2
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 بِـاِهللا فَقَد نمـؤي و بِـالطّاغُـوت كْـفُري نفَمـٱستمسالْبِ كعرثْقي الَ والْو ـْٱنةفصام 
پس هر کس بطاغوت که شیطان سرکش و نفس امـّاره و دشمن خدا  ليمع ميعس اُهللاها ولَ

و بتها است، کافر شود و بخداوند ایمان بیاورد چنگ بریسمان محکم خدائی زده که هیچ 
طاغوت ماسواي حق است . ها و دانا به نیـّت او است پارگی ندارد و خداوند شنوا به گفته

دشمنان دین یا بتها باشد کفر است و  که توجه باو خواه دنیا و خواه هواي نفس خواه
یعنی  1 ةهاآلل ميعِج نم ضغبأَاَلْهوي عند اِهللا : حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله فرمود

  .بدترین خدایانی که در زمین غیر از خدا پرستیده میشود، هواهاي نفسانی است
  ا بـیـزارزیــن خـداهـاي تـو خد  اي هــواهــاي تـو خـدا انـگیـز

رید و باو ایمان آورد و توجه بمحبت دنیا و نفس و هواهاي آن  پس باید از غیر خدا ب
طاغوت است که باید از آن برید چون با عالقه بغیر او پرستیدن او ممکن نیست و در 
حقیقت شرك است و آنکه از غیر خدا منقطع شود و خالصاً مخلصاً رو بخدا بیاورد مؤمن 

  .مان محکم خدائی زده استاست و چنگ بریس
گیاهی هم که داراي ریشه قوي باشد یا برگش . در لغت بمعنی دستگیره است ةعرو

دستگیره محکم و عروة وثقی و . نریزد آنرا عروه گویند که بمعنی آویختن نیز میباشد
حبل متین هم همان والیت است که تا دست بدامن علی و جانشینان او نزنیم ایمان حقیقی 

ـَّكُم من لَم يصلِّ علَيكُم ال صالةَ لَه أَكَفاكُم من عظَيمِ الفَخرِ : نشده استپیدا  و اخبار و ن
احادیث درین راه زیاد و کتب حدیث مشحون و مفسر حلیل هم مشروحاً در آن باب ذکر 

  .فرموده است
الظُّلُمات نم مـهرِجخوا يـنآم الَّـذين لـيو ُ خداوند صاحب الي الـنورِ  اَهللا

. اند، آنها را از تاریکیهـا بنور وارد میـکنـد اختـیـار و یار کسانی است که بدو ایمان آورده
البته خداوند بوسیله نمایندگان خود که پیامبران و جانشینان آنبزرگواران و اولیاي خدا که 

شرور نفس اماره و شک به نور  آنها را از تاریکیهاي کفر و ضاللت و بآنان ارتباط دارند
را از تاریکیهاي کفر و گمراهی بنور ایمان  و یقین هدایت میکند و عام ایمان و صفاي دل 

                                                
  .یر همین آیهذیل تفس الصادقین منهجتفسیر )  1
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و هدایت داخل میکند و خواص را از تاریکیهاي صفات نفسانی و هوي و هوس بنور 
میشود و انی وارد میکند که یاد خدا در دل آنها باعث اطمینان قلب آنها روحانی و رب

لَوات الهی خارج ت و دیدن غیر حق بفناي آنها درجخاص الخاص را از تاریکیهاي انانیـّ
و مانند ي رِيم غَهفُرِعي ال يبابِق تحي تليائوأَند و مرابطه قلبیه براي آنها پیا میشود که کمی

  .اصحاب کهف میباشند
چون نور حقیقتی . تکثر استاز آیه معلوم میشود که نور وحدت دارد ولی تاریکی م

است مشککه و داراي مراتب متفاوته ولی تاریکی زیاد و همه با هم متضاد و متباین و با 
آنکه ظلمت از جهتی عدم ملکه و عدمی است و از جهتی چون در مقابل وجود است 
عدم محض است ولی تاریکیها با هم متباین هستند هرچند که از جهتی آنها نیز مظهر 

مطلق میباشند ولی طبیعت هر کدام با دیگري مخالف است ازینرو خداوند در  تاریکی
اَنت  فَـنادي في الظُّلُمات اَنْ ال اله االَّ: سوره انبیاء در حکایت یونس پیغمبر میفرماید

 منيالظّال نم تـّي كُن کی مات تاریکی شب و تاریکی دریا و تاریلُکه مراد از ظُسبحانك ان
شکم ماهی یا تاریکی طبیعت و تاریکی غفلت و تاریکی شکم ماهی باشد ولی نور 

یعنی ظاهر بذات خود و اَلظّاهر بِذاته والْمظْهِر لغيرِه وحدت دارد چون تعریفی که شده 
  .ظاهر کننده غیر است

ت در مؤمنین اس اند که چگونه خداوند فقط ولی البته بعضی از معتزله اشکال کرده
صورتیکه براي خداوند همه مساوي هستند و ترجیح یکی بر دیگري سبب میشود که 
بگوئیم خود او هدایت میکند و گمراه مینماید و نباید بر بندگان اعتراض باشد که قول 

ولی جواب . معتزله است برخالف اشاعره که ترجیح یکی از دو مساوي را جائز میدانند
ه باستعداد ذاتی بنده است و آنکه استعداد و شایستگی ایمان این است که ایمان و کفر بست

بخداوند داشته باشد ایمان میآورد و البته این شخص است که تحت عنایت و والیت حق 
قرار میگیرد و آنکه طبیعت او قبول ایمان نمیکند و بر کفر واقع میشود شایستگی آنکه 

ي خود و افراد متکثرة متخالفه، مظاهر و عالم بجمیع اجزا. والیت حق شامل او شود ندارد
هاي اسماء حق تعالی میباشند و حقائق آن اسم در او اثر دارد و او مظهر آن اسم  و سایه



  سه گوهر تابناك    48  

اسماء لطفیه و اسماء قهریـّه؛ مثالً فرشتگان و بندگان : است و اسماء حق هم دو قسمند
بحرکت جوهریه رو به  مؤمن خدا مظاهر اسماء لطفیه او میباشند و مظاهر لطف مسیر آنها

ریه او هار و دشمنان دین مظاهر اسماء قعالم بهشت وسعادت است و شیاطین و دیوان و کفّ
هستند و مظاهر قهر چون طبیعت و استعداد آنها چنین است رو بآتش و دوزخ میرونند 

خوار که عاشق سرگین است  همچون بلبل که طبیعت او عاشق گل است و حیوان کثافت
هو الَّذي : الزمه طبیعت آنها است و خداوند آنها را با همان طبیعت خلق میکند و این امر

ركُم كافنلَقَكُم فَمخ نؤمم كُمنم پس خداوند ولی مؤمنین است که طریق سعادت را . 1و
  .پیمایند می

 والسعيد سعيد سعيد 2و فَمنهم شقيو سعادت و شقاوت نیز مربوط به طبیعت است که 
این از بطن همان استعداد و طبیعت اوست مقصود . هـمّأُ نِطْيف ب قيش يقالشو هـمّأُيف بطْنِ 

ولی در عین حال والیت خدا بر مؤمنین از نظر رحمت رحیمیه است لیکن از نظر رحمت 
او عنایت دارد و روزي  ه دارد و به هر موجودي فراخور حال و استعدادرحمنیه والیت عام

  .میدهد
 3فَمن شـاَء فَـلْـيؤمن و من شاَء فَلْيكْفُر: البته در عین حال ایمان و کفر باختیار است

ـِّكُم فَمن اَبصر فَلـنفِْسه و من عمي فَعلَيهـا  بصائـر 4قَد جائَـكُم: و نیز فرموده و من رب
  .لِسٱلربعد  للـناسِ علَي اِهللا حجةٌ 5لئَالّ يكُونَ: بر آنها قبالً میفرمایدخداوند اتمام حجت هم 

نامیده » سلوك«اخراج از ظلمات بنور گاهی تدریجی است که باصطالح عرفاء 
گفته میشود ولی هر دو باید با عنایت الهی » جذب«میشود و گاهی تقریباً دفعی است که 

  .باشد
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  طاغوت
 كاُولئ ي الظُّلُماتلورِ االـن نم مـَه والَّذين كَـفَروا اَوليائُـهم الطّـاغُوت يخرِجون

اند دوستانشان طاغوت هستند که  آن کسانیکه کافر شدهاَصحاب الـنارِ هم فيهـا خالدونَ 
  .شه در آتش باقی میمانندآنهایند یاران آتش و همی. آنها را از نور بتاریکیها داخل میکنند

کلمه طاغوت اسم جنس یا اسم جمع است و درینجا بعضی ببزرگان یهود که در 
زمان پیغمبر در مدینه بودند مانند کعب بن اشرف و حیـّی بن اخطب و سایر سران یهود 

شدند، تفسیر  که مردم را از اسالم و گرویدن بحضرت رسول صلی اهللا علیه و آله مانع می
د ولی بطور کلی هر کسی که مانع راه خدا و هدایت باشد از شیاطین انسی و جنی ان کرده

و آنچه انسان را از توجه بخدا باز دارد، چه در . و همچنین نفس و هوي طاغوت است
وري کرد که در سورة خارج، طاغوت است که باید از او د وجود خود انسان و چه در

که کلمه ري شبـٱلْ مهلَ ي اِهللالَوا انابأَ وها ودبعي نْاَ وتاغُالطّ بوانتـٱج ذينٱلَّو: زمر میفرماید
یـعبز حق استاها داللت دارد بر اینکه مراد بتها و معبودهاي غیر ود.  

اش این است که از نور  درین آیه میفرماید کسانیکه پیروي طاغوت میکنند نتیجه
عاقبت آنها خلود در آتش است چون این شخص ها میروند و  خارج شده و به تاریکی

ت و پیروي از غیر خدا شایستگی خلود در آتش دارد ولی بواسطه فساد اعتقاد و بدي نی
فساد اعمال و کارهاي خالف چون امید از بین رفتن آنها هست امید عفو نیز ممکن است 

ي فوا فَقَش ذينٱلَّا مأَفَـ: باشد ولی شقاوت ذاتی اینطور نیست که در سوره هود میفرماید
ـُّك  َءآماش الّا ضراالَو مواتالس تفيها مادام دينخال هيقش و فريفيها ز مهلَ ارِنـال اگر رب

لد است و کافر و مشرك با حالت کفر و شرك از دنیا برود و توجه نکند در آتش مخّ
کند اثر ندارد و تمام عمر گرفتار ی مهلک بخورد هرچه معالجه مانند کسی است که سم

 د بودن در عذاب هم همین حکم را دارد و نتیجه همان سمعواقب این مرض است و مخلّ
ازینرو خالف عدل هم نیست چون . شرك و کفر را دارد که از خود خارج نکرده است

ـَرد الَيكُالعمل اعتقاد و عمل خود او است  عکس  .مانما هي اَعمالُكُم ت

رْو در مورد صاحبان گناهان صغیره حکم مجنَو اَلرا دارد و امیدواري باینکه  اهللاِ رِم
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خداوند عفو کند میباشد ولی در اصحاب کبائر اگر توبه کنند خداوند عفو میفرماید چون 
خداوند وعده فرموده که اگر گناهکاري در زندگانی دنیا توبه کند خداوند عفو 

ـَقْنطُوا من رحمة اِهللا انَّ اَهللا قُلْ : فرماید می ـْفُِسهِم ال ت يـا عبادي الَّذين اَسرفُوا علي اَن
ـَّك للَّذين عملُوا : و در جاي دیگر فرماید). در سوره زمر(يغـفر الذُّنوب جميعاً  ثَم انَّ رب

 كذل دعب نوا متاب ثُم وءَ بِجِهالَةالسفُورها لَغدعب نم ـَّك و آیات . 1رحيم و اَصلحوا انَّ رب
درین باره زیاد است فقط مرتد فطري طبق آنچه  فطري توبه او بظاهر قبول نمیشود و مرتد

در فقه رسیده کسی است که فطرتش فطرت اسالم باشد یعنی پدر و مادرش مسلم باشند 
فطري است چون از فطرت خود که اسالم است  او مرتد. و بعد از بلوغ از اسالم برگردد

برگشته ولی مرتد آن است که ابوین او مسلم نباشند و او اسالم بیاورد و بعداً برگردد ملی .
او مرتد ملی و توبه مرتد فطري . ه مذکور استاست که شرح مفصل آن در کتب فقهی

توبه او قبول میشود قبول نمیشود ولی مرتد ملی.  
اند قبول نمیشود  و توبه قتلۀ انبیاء و اولیاء هم چون در حقیقت از فطرت ایمان برگشته

یا حال توبه براي آنها پیدا نمیشود که چون حضرت سجـّاد علیه السالم درباره قبول توبه 
آیا اگر قتله پدر بزرگوارت هم توبه کنند، خداوند عفو : بیان میفرمودند، عرض شد

یعنی فطرت ایمان و توبه از آنها رفته . ال توبه براي آنها پیدا نمیشودح: میفرماید؟ فرمود
است همانطور که یزید از اقدام بقتل حضرت سیدالشهداء علیه السالم پشیمان شد ولی 

از  2ولی ابن جنید. توبه نکرد وگرنه دست بدامن علی بن الحسین علیهما السالم میزد
که ارتداد یک قسم بیش نیست و باید مرتد را بزرگان متقدمین فقهاي شیعه معتقد است 

  .وادار به توبه کرد اگر قبول کرد آزاد میگذارند وگرنه باید کشته شود

                                                
  .120سورة نحل، ایه ) 1
2  (ســه محمدبن جنید ابوعلی کاتب اسکــافی از اجلــه فقهــاي شیعــه و معــاصر با نواب ناحیــه مقــد

وفات یافت و شیخ مفید و ابوعبداهللا احمدبن عبدالواحد معروف به ابن عبدون و جمع  381در سال  بوده و
و اسکاف نام دو محل است از نواحی نهروان و بغداد و . اند دیگر از فقهاي شیعه از او روایت کرده

  .ش یا نجار هم هستااسکاف بمعنی کفّ
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و عرفاء میگویند انسان بر حسب فطرت بعوالم عالیه ارتباط دارد که او را بسوي 
خداوند میکشاند و اگر بظاهر هم به توسط نمایندگان خدا هدایت شود بریسمان خلقی 

لٌحاسِ  بالـن نصال دوم را به انکار خدا و نمایندگان نیز اتصال پیدا کرده و اگر این اتّم
است یا انکار ضروریات دین قطع کند ولی فطرت او منقطع نشود، من الـناسِ  حبلٌکه 
مرتد است ولی چون فطرت او برنگشته اگر توبه کند قبول میشود و اگر ارتداد او  ملی

قطع امید از اتصال پیدا شود و سیاهی کفر همه قلب او را فرا بگیرد  رسد که بکلیبجائی ب
از فطرت توحید برگشته و حبل الهی را هم که جنبه فطرت است قطع نموده توبه او قبول 
نمیشود مانند کسانیکه مرتکب قتل انبیاء و اولیاء شده یا بر انکار شرائع و استهزاء و توهین 

 و با این نظریه تشخیص مرتد. لهی اصرر ورزند توبه آنها قبول نمیشودبآیات و احکام ا
ملی و فطري پس از ائمه هدي که کامالً بباطن آگاهند اختصاص بعلماء و عرفائی دارد 

ه قدسیه باشند که از آن طریق انبیاء و ائمه هدي علیهم السالم بوده و داراي قو هکه ورث
  .ببرند بباطن آنها پی

رجئه ه پیدا شود، یکعده از معتزله و مبان کبائر بطور کلی اگر حال توبدربارة صاح
میگویند ما نمیتوانیم حکم به کفر یا فسق کسی بکنیم فقط خدا حال آنها را میداند و آنها 

رجمرِ اهللا واَمد در و بیشتر معتزله میگویند صاحبان کبائر همیشه معذب و مخلّ. هستندنَ ل
ی در شرح تجرید مه حلّاز آنها قائل بانقطاع عذاب میباشند و عالّ آتش هستند و یکعده

مینویسد که معتزله میگویند دوام ثواب و عقاب بدلیل عقل است و مرجئه معتقدند که 
اي از اشاعره و  مین شیعه و فقهاء و عرفاء و همچنین عدهسمعی است و امامیه و متکلّ

 ب هستند ولی ممکن است بواسطۀنکنند معذّمعتزله معتقدند که صاحبان کبائر اگر توبه 
یک که در موقعی از او صادر شده نشفاعت عذاب از آنها برداشته شود یا براي یک کار 

خداوند آنرا بهانه قرار داده و عفو بفرماید و بهمین جهت است که گاهی دعا و توسالت 
ر عالم برزخ هم و بعقیده فقهاء و عرفاء شیعه د. و صدقات زنده براي مرده مؤثر است

ممکن است شفاعت سبب عفو بشود ولی بعقیده جمعی از بزرگان اگر برزخ گذشت 
چون توبه درین عالم ننموده و در برزخ هم مشمول شفاعت واقع نشده و با گناه و خطا 
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ي لَوا عفُرسأَ ذينٱلَّقُلْ يـا عبادي بمقر عذاب خود میرود، این عذاب هم دائم است و آیات 
  .و چند آیه پس از آن اشاره باین امر دارد ٱِهللاة محر نوا مطُنقْـَم ال تهِِسفُـْناَ

ار و مشرکین که اولیاي آنها طاغوت است و توبه پس بنابرین شرح که گفتیم کفّ
و صاحبان کبائر اگر . دندنکرده با حال شرك و کفر از دنیا میروند، در عذاب جهنم مخلّ

یدا کنند مورد مغفرت و اگر بدون توبه بروند اگر شفاعت در برزخ حال توبه درین دنیا پ
بند و صاحبان صغائر شامل حال آنها شود از عذاب دور میشوند وگرنه در آتش معذّ

ب در دوزخ میشوند بعقیده امامیه هم ولی کسانیکه معذّ. ممکن است مورد عفو واقع شوند
که همانطور که ثواب دائم است  عذاب آنها دائم است چون لطف الهی اقتضاء میکند

عقاب هم در دوزخ دائم باشد براي اینکه اگر گناهکار یقین بانقطاع آن داشته باشد، جري 
آنها در  میشود چنانکه یهود معتقد بودند که عذاب ما دائم نیست و یکی از علل تجري

که بعضی  1ياماً معدودةًلَن تمسـنا الـنار االّ اَ: زمان پیغمبر همین امر بود که گفتند
میگفتند هفت روز ما را در آن عالم عذاب میکنند و بعد ما را ببهشت میبرند و یکعده 

ـُّك : و اینکه در آیه دیگر فرموده. چهل روز میگفتند در امر سعادت اشاره االّ مـا شاَء رب
اء و گناهکاران اند و در اشقی به اول آن و موارد برزخ است که هنوز وارد بهشت نشده

  .حتمال شمول عفو نسبت بآنان میباشدااشاره ب
 قصد مطالبی که درین موضوعات ذکرشد خیلی بطور خالصه و فشرده است چون

  .اختصار است زیادتر ازین مناسب نبود
  
  

  الکرسیت یمزایا و فضائل آ
موسوم الکرسی یةاین آیه شریفه از زمان خود حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله به آ

و مشهور است و چون همانطور که شرح دادیم مشتمل بر همه مراتب توحید و صفات 
ت و عظمت و بلکه صفات سلبیه و اراده و مالکی ةحق تعالی از عدل و علم و قدرت و حیو

                                                
  .77سوره بقره، آیه )  1
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م هم که نزد اهل سلوك و عرفاء با آیه سوم جزء و صفات فعل و غیر آن میباشد و آیه دو
من الـناسِ  حبلٌاشاره به چنگ زدن بریسمان محکم الهی که الکرسی است، یةمکمل آ

میباشد؛ ازینرو ل من اِهللا حباست و آیه سوم اشاره بمقام والیت خداوند نسبت بمؤمنین و َ
  .شرافت بسیاري براي آن رسیده است

الکتاب و تحةالبته آیات اول سوره حدید و آیات آخر سوره حشر و همچنین سورة فا
توحید مشتمل بر بسیاري از حقائق توحید هست و آیات دیگري نیز از قبیل آیه  سورة

اللُه هِدش  والّ ها لهال ا ـَّه سوره ( كلْمالْ كمال مهٱللّقُلِ  و آیه) 16سوره آل عمران، آیه (اَن
الکرسی یةدر قرآن زیاد است ولی هیچکدام از آنها بجامعیت آ) 26و  25آیه  ل عمران،آ

ازینرو اخبار زیادي در فضیلت و خواص آن رسیده است و مرحوم مال فتح اهللا در . نیست
از جمله از . بیست حدیث ذکر کرده که بعض آنها را ما ذکر میکنیم الصادقین منهج

خواند بالکرسی را وقت خواب یةحضرت رسول روایت کند باین مضمون که هر که آ
و نیز حدیث پنجم . ات تا صبح حفظ کنده او را از بلیاي را میفرستد ک خداوند فرشته

الکرسی است که یةبزرگتر آیه در قرآن آ: روایت کند که حضرت رسول ص فرمود
اي را میفرستد که کارهاي نیک او را تا فردا همان ساعت  هرکه آنرا بخواند خداوند فرشته
الکرسی یةهر کس آ: ر فرمودو نیز حدیث یازدهم، پیغمب. ثبت کنند و بدیها را محو نمایند

پس از هر نماز واجب بخواند خداوند بذات خود روح او را میگیرد و چنان است که 
و نیز حدیث دوازدهم، عبداهللا بن . بهمراه پیغمبران جهاد کند و در راه خدا کشته شود

الکرسی بزرگتر است از هر چیزي که یةآ: فرمود که مسعود از حضرت رسول روایت کند
و حدیث هجدهم، عمر بن خدام از حضرت باقر علیه السالم روایت . د آفریده استخداون

الکرسی را یکبار بخواند خداوند هزار امر ناگوار دنیوي و یةهر کس آ: کند که فرمود
اخروي را از او دور گرداند که کمترین مکاره دنیا ناداري و کمترین مکاره آخرت 

رسول است که این آیه ناداري را از صاحب  و حدیث بیستم از حضرت. عذاب قبر است
از ذکر همه احادیث براي اجتناب از تطویل خودداري . خود ببرد و او را توانگر گرداند

  .شد
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توجه به مطالب این آیه و حقائقی که در آن مندرج است براي سالک راه بسیار مفید 
ئق آن آگاه گردد و تنها ق کامل باشد که بر لطائف و حقات و تعمو ارزنده و باید با دقّ

این قسمت الزم است  قرآن مجیدالبته در قرائت همه آیات . بخواندن ظاهري اکتفاء نکند
د سوره بقره و أثوره سیالکرسی طبق اخبار میةالکرسی مهمتر است چون خود آیةولی در آ

د قرآن است و قرآن چنانکه در اخبار رسیده چهار مرتبه داردسوره بقره سی :نَّا قُلْلرآن 
 ولياِءمِ واالشارات للخواصِّ واللَّطائف لألاَلْعبارات للعواّ ق،قائف و حطائعبارات و اشارات و لَ

پس نباید بعبارات تنها اکتفاء کرد بلکه باید کوشش نمود که به اشارات  نبياِءلأل قائقحوالْ
و البته در . آن پی ببرد و از آنجا نیز بمرتبه باالتر که لطائف باشد و بعداً بحقائق برسد

ت نیست و به پیغمبر ما صلی اهللا علیه و آله ختم شده ولی باطن امر مراتب آن اسالم نبو
ثَةُ اَألاکمل وجود دارد که  بحدرلَماُء واند بلکه فرموده نبياِءاَلْع :لماء اَعيت أَملُفض نبياِءن أَم 

بنمند میشوند و اولیاء کامل  پس اولیاء جزء و مراتب اولیه از لطائف قرآن بهره. رائيلي اس
 و. که ائمه هدي علیهم السالم باشند و کسانیکه بآنها نزدیکتر باشند پی بحقائق هم میبرند

بود چون انبیاء در دیانت اسالم وجود ندارند بایستی مرحله چهارم غیر الزم  اگر چنین نمی
و درینصورت پی بردن باشارات دقیقه و تطبیق معانی حکایات و قصص قرآن با . باشد

أي نیست بلکه سالک مراتب سلوك مطابقت دادن عالم صغیر و کبیر در حقیقت تفسیر بر
مند شود تا  هم بهرهقرآن مجید راي خواص است از اشارات م که بباید در مرحله دو

الکرسی هم باید این یةر قرائت آد. بتدریج استعداد درك لطائف سپس حقائق پیدا کند
ها را در نظر گرفت و اگر با توجه و تدبر قرائت کنیم البته آثاري که ذکر شده  قسمت

دستورات و اوراد است که باید براي ب است و ازینرو براي سالك جزء تماماً بر آن مترتّ
ات است نه آنکه بگوئیم واجب باشد که ها و مستحباطاعت امر خواند البته آن هم از سنتّ

بعضی بگویند بدعت است ولی باید با توجه تام ت مشغول گردد تا از آن و خلوص نی
  .مند شود بهره

رسولُ اِهللا  قـالَ: سالم، قـالَعن عليِّ بن الْحسني عليهما ال: است 1اصول کافیدر 
                                                

  .427و  426چهارم، ص ) جلد(ت علمیه اسالمیه، جزء چاپ انتشارا)  1
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قَـر نه ملّي اُهللا عليه و آلاَ أَصربع آيات ماَ نالْ لِوقَبثَالثَ ر ها ودعنِ بيـَت ة و آيةَالْكُرسيِّ و آي
ش ـُه ـَفِْسه وِ مـالـه شـيئاً يكْرِهه وال يقْرب وال ينسي  يطانٌآيات من آخرِها لَم يريف ن

ازین حدیث هم معلوم میشود که آیۀالکرسی همان آیه نخستین است و دو آیه . القُرآنَ
  .بعدي مکمل آن میباشد

ةَالْكُرسيِّ عند آي أَرقَ نم: ولُقُالم يالس هيلَن عسحٱلْابأَعن رجلٍ سمع  1عن ابراهيم بن مهزم     
 فخي لَم هنامٱلْمفالج اُهللا شاَء نْا و مقَ نهاأَر في دلِّكُ رِب رضي لَم ةفَريض ةمذُوح بضم حمة (ه

  .یعنی حیوان زهردار باو صدمه نمیزند) است می، سممات و حجمع آن حمھملة حاء 
ري براي قرائت آن ذکر شده چنانکه در افضائل بسیدر سایر تفاسیر نیز اخبار زیاد و 

جالء تفسیر شیخ ابوالفتوح رازي از علماي بزرگ شیعه در قرن ششم بفارسی و تفسیر 

ألیف ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی و غیر معروف به گازر ت االذهان و جالء االحزان
کر شده که عبداهللا بن آنها مفصال مذکور است و این حکایت نیز در بیشتر کتب تفسیر ذ

اند، از جمله مرا  و مردم را آورده هشبی در خواب دیدم که قیامت ظاهر شد: گفت 2عون
نیز آوردند و حسابی آسان نمودند و ببهشت بردند و کاخها و کوشکها بر من عرضه 

دگفتن. درهاي اینها را بشمار؛ پنجاه در بود هگفتندک. ر شدمکردند که از زیبائی آنها متحی :
از خوشحالی از خواب بیدار شدم و نزد . و پنج بود 3هاي آنرا بشمار؛ صدو هفتاد خانه

الکرسی زیاد یةگمان میکنم تو آ: گفت. محمد بن سیرین معبـّر معروف رفتم و باو گفتم
براي آنکه این آیه پنجاه کلمه و صد و : بلی، از کجا درك کردي؟گفت: گفتم. میخوانی

هرکه این آیه را بسیار : آنگاه گفت. از فطانت او تعجب کردم .هفتاد و پنج حرف است

                                                
از حضرت صادق و ) بضم باء و سکون راء(ابراهیم بن مهزم اسدي، بفتح یا کسر میم، مکنـّی ابوبرده )  1

  .حضرت کاظم علیهما السالم روایت کرده و عمر طویلی هم نموده است
اند از اصحاب  بعضی گفته. دان از یمنز طائفه هماند از قبیله شبام ا هعبداهللا بن عون و بعضی عوف گفت)  2

حضرت صادق علیه السالم بوده ولی صحت این انتساب معلوم نیست و اگر عبداهللا بن عون شخص 
  .دیگري است معروفیتی ندارد

  .در بسیاري از تفاسیر صد و پنجاه نوشته شده ولی اشتباه ناسخ است)  3
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رین معروف بوده و در محمد بن سیرین از معب. بخواند سختیهاي مرگ بر او آسان میشود
صد  110متولد گردید و روز جمعه نهم شوال ) 33سال (سال قبل از کشته شدن عثمان 

که ان ابن سیرین هم معلوم میشود و از بی. روز پس از حسن بصري در بصره از دنیا رفت
حرف میباشد چون اگر سه  175آیۀالکرسی فقط همان آیه اول است که پنجاه کلمه و 

  .آیه را محسوب میداشت خیلی بیشتر بود
روایت کرده که رسول صلی اهللا علیه و  1امامه در تفسیر گازر و تفاسیر دیگر از ابی

عمرو بن . بقره و آل عمران و طه: رآن استمهمترین نام خدا در سه سوره ق: آله فرمود
دقت کردم هیچ اسمی درین سه سوره نبود مگر این نامها در سوره بقره : گوید 2سلمه ابی

 ومالْقَـي يالْح والّ ها لهو در آل عمران اَهللاُ ال ا ومالْقَـي يالْح والّ ها لهو در طه اَهللاُ ال ا
و جالْـو تنومعيِّ الْقَـيلْحل و نیز در آنجا مینویسد اهللا دلیل بر ذات و صفات حق و . ِـوه

 والّ ها لهراو را میپرستند و رد قول مشرکین که غیال ا ياَلْحعقیده بعض آنها که بت و  رد
رد قول بعض دهریین که میگویند بیشتر چیزها بطبیعت بدون قَـيوم جماد را میپرستند و 

رد قول یهود که براي خدا خستگی قائل شده،  وال نوم ةٌنس هذُخاْال تشعور حاصل شود و 
ضه است رد قول مفولَه ما في السموات و ما في الْاَرضِ روز شنبه استراحت کرد؛ : گفتند

قول آنها که  ردمن ذَا الَّذي يشفَع عنده االّ بِاذْنِه : واگذار فرمود امور را بنیابت: که گفتند
قول آنها که گفتند خداي  رديعلَم مـا بين اَيديهِم و مـا خلْفَهم کردند؛  3نفی شفاعت

اهنان و منجمان قول ک ردوال يحيطُونَ بِشيٍء من علْمـه االّ بِمـاشـآء است؛  4عالم بعلم
                                                

بفتح صاد (بن عجالن الباهلی يم او صدالمؤمنین علیهما السالم بود و نابوامامه از اصحاب پیغمبر و امیرا)  1
اسعد بن زراره انصاري خزرجی و اسعد بن : چند نفر دیگر هم باین نام شهرت داشتند. بود) و تشدید یاء

، و هر چهار از بزرگان صحابه بودند ولی معروف همان حنیف و ایاس بن ثعلبه حارثی بهمزه و یاء سهل بن
  .ل استاو
اند که  المؤمنین و بعضی او را از اصحاب امیرالمؤمنین شمرده سلمه ام سلمه پسر خوانده ام عمروبن ابی)  2

  .وفات یافت 83در سال دوم هجرت متولد شد و در سال . چندي از طرف حضرت، والی بحرین بود
  .قول آنها نیز میباشدبلکه آنها نیز که شفاعت را براي غیر صاحبان اجازه مدعی شدند، رد )  3
  .عین ذات است و زائد بر ذات نیستمنظور آن است که علم او )  4
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عی علم غیب از سیر کواکب شدند؛ که مد ضالْاَرو مواتالس هيسكُر عسرد قول کسانی و
قول یهود است که گفتند  نیز ردـا وال يؤده حفْظُهماند؛  است که عالم را محدود گفته

 ردهو الْعلي الْعظيم و خداوند بواسطۀ خلقت عالم از کار خسته شد و شنبه استراحت کرد؛ 
و عظیم نبود قول ثنویان است چه اگر دیگري در ردیف او بود او علی.  

آنچه در تفسیر گازر نوشته شده، ذکر شد که همۀ اینها داللت دارد بر  خالصۀ
و أمل در لطائف و اگر کسی تعمق و ت. بزرگی و عظمت این آیه شریفه و مزایائی که دارد

أمول عارفین منظور و م یةشریفه بنماید آنرا نهایت مقصد سالکین و غا اشارات این آیه
الغیوب  بیند؛ زیرا اهللا اسم جالله و مقام عالی الوهیت است چون مقام احدیت مقام غیب می
می است و اولین ظهور به نام اهللا است که مقام واحدیت و جامعیت اسماء و صفات و ع

حد با مقام اسماء حقیقیه ذات اضافه و اضافیه نیز که متّمیباشد که قبال شرح دادیم و حتی 
مشیالوثقی در آیه دوم است و ةک بعروت است درین آیه درج است و سپس لزوم تمس

ک سبب پیدایش والیت مقام الوهیت نسبت به بندگان میشود که در آیه سوم این تمس
  .مذکور است

وس نزول و صفات الوهیت را م جامع است و هم قهالکتاب نیز تحةالبته سورة فا
میرساند و عنایت حق به بنده و هم قوس صعود و توجه بنده را بحق دستور میدهد؛ ازینرو 

 نْيل اَاً اـاسـسأَانَّ لكُلِّ شيٍء الکتاب هم رسیده که تحةآن نیز جامع است چنانکه درباره فا
یعنی براي هر چیز . مِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِبِس ةحالفات اسـسأَالقرآن الفاتحةُ و  اسـَأس قالَ

بِسمِ اِهللا الرحمنِ اي است و پایه و ریشه قرآن سوره فاتحه است و اساس فاتحه  اساس و پایه
صالَةَ االّ  الاست و بهمین جهت قرائت آن در نماز واجب و از ارکان است که الرحيمِ 

  .بِفاتحة الكتابِ
الکرسی بسیار جامع یةاز نظر مراتب توحید و صفات و افعال حق آولی در عین حال 

الکرسی نیز مزایائی دارد که یةالکتاب مزایائی است آتحةاست و همانطور که براي فا
  .مختصري از آنرا شرح دادم

الکرسی نمیشوم و یةالبته نگارنده درینجا وارد شرح و بسط این موضوع و خواص آ
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 میدهم و همین قدر هم که ذکر شد براي توضیح و تذکرّبکتب مفصله تفسیر ارجاع 
ألهین نیز نکات دقیقه فلسفی و عرفانی درین باره ذکر در تفسیر مرحوم صدرالمت. میباشد

ألیف البیان ت تفسیر روح. شده که ورود درشرح آنها با قصد اختصار درینجا مناسب نیست
یر تفاسیر هم درین باره مشروحاً یا سا. مرحوم اسماعیل حقی پاشا هم مطالبی عرفانی دارد

  .اند باختصار ذکر نموده





  

 
  
  
  
  
  

 آیات خواتیم سوره بقره
  

  حيمٱلر منِحٱلر ٱِهللابِسمِ 
  بِاِهللا من الشيطان الرجيم عوذُأَ

  
  

 تبدوا ما في اَنفُِسكُم اَو تخفُوه يحاسبكُمرضِ وِ اْن أَللّه مـا في السموات و مـا في الْ
ـيٍء قَديـرـلي كُلِّ شاُهللا عشـاء وي نم بّذعي شـاء وي  نمل رـفغاُهللا فَـي بِه  

از خدا است و . پناه میبرم بخدا از اهرمن و شیطان مطرود ملعون. بنام خداوند مهربان
آسمانها و در زمین میباشد و اگر ظاهر کنید آنچه را که در مملوك او است آنچه در 

. ات و خیاالت یا پنهان کنید، خداوند آنها را با شما حساب میکندان هست از نیتدرون
سپس میآمرزد براي هرکس بخواهد و عذاب و عقاب میکند هر که را بخواهد، خداوند بر 

  .هر چیزي قادر و توانا است
ي السمـا ف لّهي االَرضِ لمـا ف و است براي تعلیل در احاطۀ  1أنفهجمله مستموات

  ).واُهللا بِما تعملُونَ عليم: که در آیه قبل فرمود(علم او 
 فُِسكُمي اَنوا مـا فدبنْ تا از جمله ظاهر کردن شهادتی که اظهار آن الزم باشد ولی و

میر و درون اشخاص میباشد از عقائد و اختصاص بدان ندارد بلکه در هر چیزي که در ض
                                                

  .أنفه کالمی را گویند که از نظر لفظی و ترکیب نحوي با سابق خود مربوط نباشدجمله مست)  1
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ها بلکه از جهتی جاري است در مکمونات درونی نفوس نیز که حتی صاحب  نیات و اراده
ه و شاعر نیست، جاري میباشد و ظاهر کردن این مکمونات باین است که آن بدان متوج

  .بر صاحب خودش در ضمیر و خاطر پیدا شود و بدان توجه نماید وشعور پیدا کند
 فُوهـُْخ از جمله اخفاء و کتمان نمودن شهادت است و جاري میشود در هر اَو ت

ت و اراده و حالی که براي قلب ظاهر خطوري که در دل پیدا شود و در هز خیال و نی
چه در نفوس نگردد بلکه در هر پنهانی که صاحب آن بدان شاعر نیست و توجه ندارد از آ

ت نرسیده تا صاحبان آن بدان توجه ادات او که هنوز بفعلیباقی میماند از قوي و استعد
 ا وـهقالَثْاَ ضرٱالَو اَخـرجت زیرا این مکمونات هم بمضمون . کنند و مستشعر شوند

ـيومئـُت ذحّاَ ثُدـبخۀ پنهانیها ظاهر میشود و هیچ چیز از خدا در روز قیامت همها ار
  .پنهان نمیماند

مؤاخذه بر عزم معصیت یا بر  1و آنچه در اخبار رسیده که خداونديحاسبكُم بِه اُهللا 
هاي نفسانی و خیاالت شیطانی یا بر وسوسۀ نفس نمیکند، بحسب مؤاخذه دنیوي و  خطره

عقوبتهاي اخروي است و منافات ندارد با این محاسبه و باال رفتن درجه ایمانی و آنچه در 
ع بخطرات گفته که بوي خوش و بوي بد با هم یکی نیست داللت پاسخ کسی که راج

: 2دارد بر اینکه حساب کمی با آن هست و از پیغمبر صلی اهللا علیه و آله رسیده که فرمود
ما ال  و ونَـملَعو ما ال ي انُـيـساء والنِّـَطخلْأَ: وضـع عن اُمـيت تسـع خصـالٍ

ونَـقُيطي و مـطُا اضلَوا إِريه و مـا اسرِكْتهلَوا عـيه ـّوالطـيرةُ يف التسوسفَكُّرِ يف ةُ والو
َسلْقِ والْحالْخد  بِلسان ظْهِري أَما لَمو يؤاخذه بر یعنی از امت من نه چیز برداشته شده و م د

یکی اشتباه کردن و دیگر فراموش نمودن و آنچه نمیدانند و آنچه طاقت ندارند : آن نیست
و آنچه بدان ناچار شوند و آنچه بدان اکراه شوند و فال بد زدن و خیال بد کردن درباره 

                                                
1  (اُهللاات و مکمونات پس از نزول آیه میتوانیم بگوئیم عدم عقوبت و مؤاخذه بر نی فّكَلها  ال يعسالّ وفْساً ان

  .بکلی رفع میشود
 این حدیث در کافی، باب ما ال یؤاخذ من الذنوب، از حضرت صادق علیه السالم از حضرت رسول ص)  2

روایت شده است و عبارت مشهور رفنیز همان معنی را دارد ع عضمیباشد ولی و.  



  سه گوهر تابناك    62  

  .خلق و حسد ورزیدن تا هنگامی که بزبان یا دست ظاهر نگردد
ي شـاء وي نمل رـفـغشـاء فَيي نم بّـذبرفع و بجزم با فاء و بدون  1قرائت شدهع

  .خداوند بر هزچیزي توانا است قَدير ئواُهللا علي كُلِّ شي. فاء
نم هلَيـْزِلَ ا ـّه والْمؤمـنونَ كُلٌّ آمن الرسـولُ بِمـا اُن آمن بِـاِهللا و مالئكَته و  ربِ

ر و ـبِـهكُـت ـَك ـُفَرِّق بين اَحد من رسله و قـالُوا سمعنـا و اَطَعنـا غُفْران سـله ال ن
ربنـا و الَيك الْمصيـر ال يكَـلّف اُهللا نفْسـاً االّ وسعهـا لَهـا مـا كَسـبت و علَيهـا 

ـَسينـا اَو اَخطَــُؤاخذْنـا انْ ا ال تـنبر تبستـٱكْما   راًصا اـنيلَع لْمحال ت ا وـنبأنا رن
ـةَ لَنـا بِه واعـف اقَـا ال طـنا ملْمّحـُال تا وـنبا رـنلبقَ نم ذينلي الَّع هـتلْمما حكً

  .الْكافرينعنـا واغْفر لَنـا وارحمنـا اَنت مولينـا فَانصرنـا علي الْقومِ 
پیغمبر ایمان آورد بآنچه از طرف خداي پروردگار بسوي او نازل شده و : ترجمه

مؤمنین هم همه بخدا و فرشتگان او و کتابهائی که خداوند فرستاده و به پیغمبران او ایمان 
همه گفتند . ما بین پیغمبران او در امر پیامبري و نمایندگی خدا فرق نمیگذاریم. اند آورده

خداوند . خدایا برگشت ما بسوي تو است. دیم و اطاعت کردیم امر پروردگار راشنی
توانائی او دستوري نمیدهد و تکلیف نمیکند، هرکس آنچه نیکی  بهیچکس زیادتر از حد

خداوندا پروردگارا ما را . باشدکرده بسود خودش و آنچه بد کرده بزیان خودش می
خدایا بر ما بار سنگین تحمیل . یا باشتباه برویم اخذه منما اگر چیزي را فراموش کنیممؤ

خداوندا بر ما آنچه طاقت نداریم و زیادتر از . منما چنانکه بر امتهاي گذشته بار کردي
اندازه توانائی ما است تحمیل مکن و از ما عفو نما و ما را بیامرز و بر ما رحم فرما تو آقا و 

  !نصرت و یاري ده صاحب اختیار ما هستی و ما را بر قوم کافر
است از طرف خداوند  این جمله تعظیم و نصآمن الرسولُ بِما اُنزِلَ الَيه من ربِّه 

ونَ . د بواسطه ایمان آنحضرتبرمحمنؤمالْمعطف است بر رسول یا ابتداي کالم است و
خداوند و مالئکه او از اقسام یعنی مؤمنین عموماً بكُلُّ آمن بِاِهللا و مالئكَته یعنی مؤمنین 

                                                
برفع هر دو فعل ) مذکور استتفسري ابوالفتوح بطوریکه در (ابوجعفر و ابن عامر و عاصم و یعقوب )  1

  .باشديحاسبكُم ء به جزم خواندند که عطف بر و بقیه قراّفَهو يغفر لمن يشآء خواندند یعنی 
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رات امرا و صاحبان بالها و مالئکه رکوع کننده و ـا و مدبات صفّبین و صافـّفرشتگـان مقرّ
و  هبِتـكُ وند ـلی باشـاع  ســجود کننده خواه زمینی و خواه سمــاوي و آسمــانی و از مأل

و کتاب ) صادر اول باشد ت یا عقل اول وکه مقام مشی(بکتابهاي خداوند از کتاب مبین 
و به پیامبران او از فرشتگان  هلسر ومحفوظ و کتاب محو و اثبات در مرحله علمی و عینی 

یعنی زبان حالشان این است که ما فرق  قرِّـفَـُال نو از بشر در عالم کبیر و عالم صغیر 
اند یعنی آنها همــه  قرائت کرده فَرِّقونَبصیغـۀ غیبت و ال ی ــرِّقُفَو بعضی ال ی. نمیگذاریم

 دحأَ بين. فرق نمیگذارند که مفرد باعتبــار لفظ کل و جمع باعتبــار مـعنی کل میبــاشد
من رسفرق نمیگذاریم بین هیچیک از پیمبران اوه ل .اضافه شدن بنَی د یا معنی بلفظ اَح

پس از نفی عمومیت را میرساند  عمومیت را دارد چون پس از نفی واقع شده و ذکر مفرد
و . در تقدیر باشد یعنی فرق نمیگذاریم بین یکی از پیمبران و غیر او» غیره«یا آنکه کلمه 

قالُوا سمعنا و اَطَعنا  و. 1مقصود فرق نگذاشتن در تصدیق است نه در تفضیل و جزئیات
 كنیمما شنیدیم و اطاعت کردیم درخواست آمرزش از تو میکغُفْران . صريالْم كلَيا نا وبر

خدایا برگشت ما بسوي تو است، اقرار است بمعاد پس از آنکه اقرار بمبدء و وسائط 
  .کردند

َاُهللا ن فّكَلهـا فْال يعسالّ وا اخدا بهیچکس زیاده از اندازة توانائی تکلیف نمیکند س
این جمله جواب سؤال . يندگانی مادنه از تکالیف معاد و امور اخروي و نه معاش و نه ز

آیا آنها پس از آنکه اظهار اطاعت کردند و گفتند شنیدیم : ر است که گویا گفته شدهمقد
خداوند به هیچکس تکلیف نمیکند : و پذیرفتیم، از عهده تکلیف خارج میشوند؟ میفرماید
له را حالیه بگیریم ممکن است جم. مگر باندازه توانائی او تا از عهده تکلیف بیرون نروند

حکم و  یعنی در حالتیکه خداوند بهر شخصی بقدر توانائی او(و مفید همین معنی باشد 
س) تکلیف میکند و مراد از وع آن است که قول کند و ه توانائی شخص بتواند آنرا تحم

                                                
زیرا پیامبران از نظر نمایندگی یکی هستند ولی از نظر شخصیت و مراتب کمال شخصی البته فرق دارند )  1

، و در مراتب کمالیه فردي و درجات شخصی خیلی فرق لرسلُ فَضلْنـا بعضهم علي بعضٍتلْك ا: که فرمود
  .دارند و در یکمرتبه نیستند
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ه زیادتر از آن باشدقو.  
هر کار نیک که بکند بسود او و هر کار  تبسـتٱكْلَها مـا كَسـبت و علَيهـا مـا 
یعنی با (ر این نیز حال است یا جواب سؤال مقد. بدي که بکند بزیان خودش میباشد

قدرتی که دارد در آنحال کار خوب بنفع او و بد بزیان او است یا سؤال میشود که آیا 
یعنی ) استجواب میدهد که فقط براي خود او  أثیري دارد،خوب و بد او براي غیر هم ت

  .فائده نیکیها بخودش برمیگردد نه به غیر و ضرر بدیها هم براي خود او است نه غیر
بو المالَ یعنی بدارائی رسید بدون آنکه زحمتی در پیدا کردن  و در لغت عربی کَس

بکْـتَسباید زحمت و کوشش در ) که از باب افتعال است( تحصیل آن بکشد ولی در ا
ب فرمود براي اشاره در کار نیک کلمه کَسب و در معاصی کلمه اکْـتَس اشد و اینکهکار ب

باین است که حرکات صادره از انسان مطابق امر الهی و یا برخالف آن سبب پیدایش 
ت یا تاریکی براي نفس و مانند دارائی است که در حرکات معاشی حاصل میشودنورانی .

است باینکه چون انسان فطرت و طبیعت او و استعمال کسب در طرف خوبی براي اشاره 
فطرت خیر است، هر چه براي او از راه خیر پیدا شود براي نفس او باقی میماند و اگر 
نفس او را بخود واگذارد محتاج بزحمت و مشقت در پیدا کردن آن نیست ولی در کار 

ماند  ی نمیبرعکس است زیرا وقتی انسان در تحصیل آن کوشش نکند اثر آن باق بد و شرّ
نمیشود ازینرو در  پیدا باشد شرّ) بدون کمک شیطان و هوي(و اگر نفس بخودي خود 

بکْـتَسو در معاصی ا بفرمود کار نیک کَس.  
ـُؤاخذْنـا ربنـآ خدایا بر ما مگیر، جزء گفته مؤمنین است و قول خداوند  1ال ت

ـَفْساً ال   .جمله معترضه است  يكَلّف اُهللا ن
ـَسينـا اَو اَخطَ انْ ایم یا  اگرما فراموش کنیم چیزي را از آنچه بدان امر شدها ـأنن

و خطا مانند نسیان در کاري است . ایم خطا کنیم در بجا آوردن چیزي که از آن نهی شده
  .که بجا آورنده بر عزم و تصمیم در آن نباشد

ر بکسر همزه بمعنی . بار گران مگذارخدایا بر ما ربنـا و ال تحملْ علَينـآ اصراً  صا
                                                

  .تر بنظر میرسد أنفه و دعاي پیغمبر باشد مناسبولی بقول بعضی اگر مست)  1
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عهد و پیمان و بمعنی گناه و سنگینی در لغت آمده است و در همه معانی بفتح همزه نیز 
و درینجا مقصود سنگینی یا بار سنگین است و نسبت دادن اصر از خدا بر . گفته میشود

وده وبعداً ذکر بنده عبارت از تکلیفهاي سختی است که در اقوام و امتهاي گذشته ب
ل آنها خیلی سخت بود؛ مانند اي که تحم هخواهیم کرد و همچنین واردات و امور شاقّ

آنچه براي بنی اسرائیل بود که ذکر شده در مصر قبطیان و فرعونیان آنها را با غُل و زنجیر 
رند و بستند و آنها را وادار میکردند که گل و خشت بر نردبانها براي ساختمانها باال بب می

نیز واردات نفسانی و آنچه بر انسان در دل پیدا میشود که تحمل آن سخت بود و در قبل 
شد و از مصیبتهائی که  از اسالم بیشتر بود از چیزهائی که باعث تهییج غضب و شهوت می

  .شد وارد می
گذشته  طور که تحمیل میکردي بر امتهايهمانا ـنلبقَ نم ذينٱلَّكَمـا حملْتـه علي 

  .پیش از ما و از قشون و جنود نفسانی
خدایا ما را تکلیف مکن و تحمیل منما آنچه ربنآ و ال تحمّلْنـا مـا ال طاقَةَ لَنـا بِـه 

را که طاقت نداریم از تکلیفهاي بیش از استطاعت و توانائی و بالیائی که زیادتر از اندازه 
که داللت بر مبالغه میکند و حمل در سابق بر و علت استعمال تحمیل درینجا . طاقت است

د آن از مفعول آن معلوم عآن که فقط داللت بر بار کردن بدون مبالغه میکند، از ما ب
ه. ز ما عفو کنو اعنـا  فٱعو. 1میشود ذَنـْب ه نْ فی عـیعنی ترك کرد  در لغت عربی ع

اك کرد و گاه هم عفو بمعنی محو مجازات بر آنرا یا دل را از حسد و کینه نسبت بدان پ
ما را بیامرز و گناهان ما را از مخلوق خود لَنـا  رفٱغْو. شدن و محو کردن ذکر میشود

  .مند شویم پنهان کن یا از خود ما بپوشان تا بهره
وٱرحـْنأَا ـنمت مـا فَـالنوٱنصـنرقَـي ٱلْلَا عـٱلْ مِوكافو بر ما رحم کن تو  رين

مولينا  تناَ. ی یاري کنمولی و آقاي ما هستی ما را بر قوم کافر از شیاطین انسی و جنّ
أفت است و شیاطین انسی و جنی تعلیل براي درخواست و دعا است و طلب عطوفت و ر

                                                
م نیست ولی در دو ت و سختی دارد ولی فوق طاقتزیرا اول، اصر که مفعول است اشاره بمشقّ)  1

ل حمل و در دوم تحمیل ذکر شده استچیزهائی است که بیش از اندازه طاقت باشد ازینرو در او.  
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 تنأَذکر و . هم چه در خارج وجود ما و چه در داخل باشند ما را بر آنها نصرت ده
مۀ موال است که بندگان خود را در مقــابل دشمنــان ه شایستبراي این است کا ـلينو

  .یـاري کند
در اخبار رسیده که این آیه سخن گفتن حضوري خداوند است با پیامبر خود 

ود به مهنگامیکه او را بحضور خواست و در معراج به پیشگاه احدیـّت بار یافت و وحی فر
  :آیه را وحی فرمود بندة خود آنچه را که باید وحی کند از جمله این

ـْفُِسكُم اَللّه ما في السموات و مـا في اَأل ـُبدوا ما في اَن ـُخفُوه  ورضِ و انْ ت ت
يٍء قَديرلي كُلِّ شاهللاُ عشآء وي نم بّذعي شآء وي نمل رفغاُهللا فَي بِه كُمبحاسیعنی ملک خدا  ي

زمین است و اگر ظاهر کنید آنچه را که در باطنتان هست یا پنهان است آنچه در آسمان و 
کنید خداوند آنرا با شما حساب میکند و میآمرزد براي هرکه بخواهد و عذاب میکند 

و این آیه بر همه انبیاء و پیامبران از . هرکه را بخواهد؛ خداوند بر هر چیزي توانا است
یز عرضه ها ن تام د را مبعوث فرمود و بر همۀعرضه داشته شد تا خداوند محمـّزمان آدم 

سنگینی و سختی آن قبول نکردند و رسول خدا محمد صلی  شد و هیچکدام آنرا بواسطۀ
اهللا علیه و آله را که مبعوث کرد قبول کرد و آنرا بر امت خود نیز عرضه داشت آنها نیز 

و خیلی سنگین است آنرا  و چون خداوند دید که با آنکه آنها طاقت ندارند. قبول کردند
قبول کردند در معراج که بحضور بار یافت خداوند آنرا مکرر فرمود تا کامالً درك کند 

پیغمبر در پاسخ عرض . هيلَا لَزِـْنما اُبِ ولُسٱلرآمن : خداوند فرمود. و پیغمبر قبول کرد
ـُفَرِّق بين اَحد من رسله ؤمـنونَ كُلُّ آمن بِـاِهللا و مالئكَته ومٱلْو: کرد . كُـتبِه و رسله ال ن

ن را قبول براي آنها است بهشت و آمرزش، براي آنکه ای: خداوند در جواب فرمود
حال که وعده آمرزش فرمودي پس درخواست غفران و  :پیغمبر عرض کرد. کردند

خداوند جواب ! است خداوندا برگشت ما در آخرت بسوي تو. آمرزش از تو داریم
حال که این آیه را با : سپس خداوند فرمود. ت تومن پذیرفتم آنرا براي تو و ام: فرمود

شدت و سختی و بزرگی حکم آن قبول کردي و بر امتهاي گذشته هم عرضه داشتم و 
هیچکدام نپذیرفتند و امت تو ت تو قبول کردند، من هم بر خود فرض کردم که آنرا از ام
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ـَفْساً االّ وسعها . بردارم خداوند بهیچ کس تکلیف نمیکند مگر بقدر ال يكَلّف اُهللا ن
 چه شرّه کار خیر بکند و بزیان او است آنگنجایش وجودي و توانائی او، بنفع او است آنچ

ت شنید عرض را از پیشگاه احدیاین چون پیغمبر صلی اهللا علیه و آله . از او صادر شود
: ندا رسید. ت من فرمودي زیادت بفرماچنین است و این عنایت را بمن و بامحال که : کرد

ـَسينـا اَْو اَخط: بخوا، عرض کرد ـُؤاخذْنـا انْ ن ت تو فرمود بر اما ـأنربنـا ال ت
هاي گذشته اگر  ؤاخذه نمیکنم چون نسبت بتو عنایت دارم و در امتفراموشی و خطا را م

ردند درهاي عذاب را بر آنها باز میکردم کداده شده فراموش میچیزي را که بآنها دستور 
ت تو آنرا برداشتم و در گذشته هرگاه خطا و اشتباه میکردند آنها بخطاي ولی از ام

ت تو براي کرامتی که نسبت به تو دارم بر آنها شدند ولی از ام خودشان عقاب می
. ت بمن فرمودي افزون گردانحال که این کرامت را نسب: پیامبر عرض کرد. نمیگیرم

ـُحمّلْ علَينـا اصراً كَما حملْته علَي : از من بخواه، عرض کرد: خداوند فرمود ربنـا و ال ت
خداوند . صر شدائدي است که بر گذشتگان ما میرسید، و مقصود از االَّذين من قَبلنـا

ت تو هاي گذشته بود از ام تام ايبرآن سختیها و شدائدي را که : اجابت کرد و فرمود
ن و معابدي که من برداشتم، من نماز و عبادت آنها را قبول نمیکردم مگر در جاهاي معی

ت تو همۀ زمین را جاي براي آنها تعیین کرده بودم هرچند از آنها دور باشد ولی براي ام
هاي گذشته  تر امسجده و عبادت و پاك قرار دادم و این یکی از سختیهائی است که د

ت تو این زحمت را برداشتمبود ولی در ام.  
شد آن قسمت عضو را از بدن خود  و در گذشته اگر عضو کسی نجس و پلید می

ت تو آب را پاك کننده و طهور قرار دادم که این سختی را نیز از برمیداشتند ولی براي ام
اماي خود را به روي گردن خود به هاي گذشته بایستی قربانیه تت تو برداشتم و در ام

المقدس میبردند و قربانی میکردند و هرکس که قربانی او را قبول میکردم آتشی  بیت
میفرستادم که او را فرا میگرفت و او خوشحال برمیگشت و اگر قبول نمیکردم آتش 

 ت تو براي فقراء و مساکینأیوس برمیگشت ولی قربانی را در امنمیآمد و او محزون و م
مند شوند و بخورند و کسی که قربانی را از او قبول کنم  امت قرار دادم که از آن بهره
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براي او چند برابر برکت میدهم و کسی هم که از او قبول نکنم باز هم عقوبتهاي دنیوي را 
تهاي گذشته عبادت و و در ام. از او برمیدارم و آنچه در گذشته بود از آنها برداشتم

هاي روز قرار داده بودم که بر آنها سخت بود ولی در  هاي شب و نیمه نیمهنمازشان را در 
امت تو تغییر داده و نماز و عبادت را در اطراف شب و روز که موقع آسایش روح و 

  .نشاط آنها میباشد قرار دادم
در گذشته براي یک کار نیک یک جزاي نیک و براي یک بدي یک : تا آنکه فرمود     

ت تو جزاي یک کار خوب دادم و این هم براي آنها سخت بود ولی براي امکیفر قرار می
ت هاي گذشته اگر کسی نی و در فرقه. را ده برابر ولی کیفر یک بدي را فقط یکی میدهم

عمل نیاورد براي او ثبت نمیشود و اگر عمل کند براي او  کار نیکی بکند ولی بمرحلۀ
ت تو هرگاه کسیحسنه مینوشتم و در ام ق بانجام بانجام کار نیک بورزد ولی موفّ 1تهم

  .برابر جزا میدهم آن نشود باز هم براي او یک حسنه مینویسم و اگر انجام داد ده
ورزید و انجام نمیداد  ت بکار خالفی میدر گذشته اگر کسی هم: تا آنکه فرمود

شد  او ثبت می شد و اگر انجام میداد یک خالف در نامه عمل براي او خالفی نوشته نمی
ولی در امت بکار خالفی بورزد و انجام ندهد براي او یک حسنه ت تو اگر کسی هم
  .2مینویسم

شدند گناههاي آنها  هاي گذشته هرگاه گناه و خالفی مرتکب می تدر ام: تا فرمود
و توبۀ آنها را از ) یعنی دستور داده بودم که بنویسند(هاي آنها مینوشتم  را بر درب خانه

گناه باینطور قرار دادم بهترین خوراك و غذائی را که دوست داشتند بر آنها حرام 
ا که میکنند بین خودم و خودشان همیکردم ولی در امت تو این حکم را رفع کردم و گناه

هاي ضخیم که پنهان میکند و توبۀ آنها را بدون جریمه و عقوبت  پنهان قرار میدهم و پرده

                                                
1  (کلمه همت ت ورزیدن ذکر شده، زیرا اگر کسی فقط خیالی بکند ولی اصالً تصمیمی در قلب و نی

آن ترتیب اثر داده نمیشود ولی اگر خود بانجام آن کار نداشته باشد در حقیقت خیال بیهوده است که بر 
ت بورزد و مانعی براي انجام پیدا شود در آنموقع خداوند باو یک حسنه میدهدهم.  

  .زیرا ترك آن کار خالف خودش پسندیده و ممدوح است پس حسنه محسوب میشود)  2
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  .بحرام کردن بهترین خوراکی که دوست دارند عقوبت نمیکنم قبول میکردم و آنها را
و نیز در گذشته که یکی از آنان از یک گناه توبه میکرد و صد یا هشتاد یا پنجاه 

ولی در : و فرمود. پذیرفتم سال توبه مینمود ولی باز هم بدون عقاب در دنیا توبه او را نمی
ه کند و بعداً در یک چشم بهم زدن توبه ت تو اگر فردي بیست یا سی یا چهل سال گناام

  .را میآمرزم 1کند و از گناهان خود پشیمان شود همه آن گناهان
خداوندا حال که چنین است باز هم عنایت خود را زیادتر : پیامبر بعداً عرض کرد

ـُحمّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِه: باز هم بخواه، عرض کرد: فرمود! فرما من این را : ودفرم. ربنا وال ت
درباره تو و امتهاي گذشته را از آنها برداشتم و این ت تو قبول کردم و بالیاي بزرگ ام

امر بطور کلی حکم و امر من است که بهچکس و بهیچ قومی بیشتر از اندازه توانائی و 
خدایا از ينا ولَم تـْننا اَمحٱرنا ولَ رفٱغْا ونع فٱعو: عرض کرد. طاقت بآنها تکلیف نمیکنم

من این را نسبت : فرمود. ما عفو کن و بیامرز ما را و بر ما رحم کن توئی آقا و موالي ما
ت تو قبول کردمبه توبه کنندگان از ام.  

یعنی ما را بر قوم کافر پیروز  رينكافٱلْفَـانصرنـا علَي الْقَومِ گفت  پیامبر سپس
روي زمین مانند یک نقطه سفید در روي گاو سیاهی  ت تو درام: خداوند فرمود. گردان

میباشند ولی آنها هم توانا و هم پیروز میباشند و بواسطه کرامتی که نسبت بتو دارم آنها 
مخدوم خواهند بود ولی خادم کسی نخواهند بود و بر خود حق میدانم که دین ترا در 

ب زمین دینی جز دین تو روي زمین برهمه ادیان غالب گردانم بطوریکه در شرق و غر
  .نماند جز آنکه مطیع تو باشند و بآنها جزیه و خراج بدهند

اخبار در فضیلت این آیه و آیه پیش و اینک هر دو از گنجهاي عرش است زیاد 
رسیده از جمله روایت شده که خداوند دو آیه را از گنجهاي بهشت فرو فرستاده و آندو 

ق را ایجاد کند یا دو هزار سال پیش که هر که آنها نکه خلت خود نوشته پیش از آرا بدس
د شب و نیز در را پس از نماز عشاء قرائت کند او را کفایت میکند از بیدار بودن و تهج

  .روایتی است که هر که دو آیه را از آخر سورة بقره قرائت کند او را کفایت میکند
                                                

  .راجع به توبه در آینده مشروحاً ذکر خواهیم کرد)  1
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  پایان ترجمه تفسیر
  

  پیرامون خواتیم سوره بقره
 

ثی که در آخر ترجمه گذشته مفهوم شد فضیلتی که رسیده براي دو آیه آخر از حدی
ث هم که در تفسیر و ما بعد آن باشد و در خود حدیآمن الرسولُ سوره بقره است که 

  .ذکر شده، دو آیه میباشد الصادقین منهج
ت شده که و غیر آن روای تفسیر شیخ ابوالفتوحو نیز از عبداهللا بن عباس در آن تفسیر و 

آمرزیدم ترا : ، خداوند فرمایدغُفْرانك ربنابنده چون این دو آیه بخواند و بدینجا رسد که 
ـُؤاخذْناو چون  عرض  وال تحملْ علَيناگوید، جواب فرماید که مؤاخذه نکنم و چون  ال ت

وید، فرماید گ واعف عناکند، فرماید آنچه طاقت آن نداشته باشید تحمیل نکنم و چون 
ـْصرنا علَي القَومِ فرماید رحم کردم و چون عرض کند  گوید، اـنمحٱروعفو کردم  وان

رينار، و نیز حدیثی از ابن عباس است که آخر آن یاري دادم شما را بر کفّ: ، فرمایدالكاف
اي نزد حضرت آمد و عرض کرد خداوند ترا بدو نور بشارت میدهد  این است که فرشته

الکتاب و دیگري آخرهاي سوره بقره؛ تحةیکی فا: که بهیچ پیمبري قبل از تو نداده است
هیچکس این دو آیه را تالوت نکند مگر آنکه حاجت او را برآوردم و مسئول دنیا و 

  .اجابت کنمرا آخرت او
بتو و به : از جابر بن عبداهللا از پیغمبر روایت شده که خداوند فرمودصافی در تفسیر 

الکتاب و آخرهاي سوره تحةتو گنجی رااز گنجهاي عرش عنایت کردم که آن فاامت 
مینویسد که رسول فرمود در شب معراج  تفسیر گازرو تفسیر شیخ ابوالفتوح و در . بقره است
نماز پنج وقت و خواتیم سوره بقره و آمرزش آنانکه : المنتهی مرا سه تحفه دادندةدر سدر

تصریح میکند که خواتیم  1بن عمروعقبة و بعداً از کالم . نبخداي شرك نیاورند از امت م

                                                
اصحاب پیغمبر و امیرالمؤمنین علی علیه السالم بوده و موقعی که علی علیه عقبۀ بن عمرو انصاري از )  1

ن حرکت فرمود او را بجاي خود در کوفه گذاشتالسالم به صفی.  



  71  الکرسیآیت 

له ز از حضرت رسول صلی اهللا علیه و آتا آخر است و نیآمن الرسولُ دو آیه است و آن 
روایت کند که فرمود در آخر سوره بقره آیاتی است که هم قرآن است و هم دعا است و 

نیز  1خانه ثابت بن قیس بن شماسهم رضاي خدا است و حکایت نقل پیدایش نور از 
  .را هر شب قرائت میکندآمن الرسولُ تصریح دارد که گفت آخر سوره بقره 

االَرضِ لّه ما في السموات و لولی از کلمه خواتیم که جمع است و همچنین اگر آیه 
در لغت را از حیث معنی بما بعد آن ربط دهیم آن نیز جزء خواتیم محسوب میگردد چون 

داقل سه عدد باشد هرچند بعضی بطور مجاز اطالق لفظ جمع را بر عربی در جمع باید ح
اند ولی اطالق حقیقی جمع بر سه و باالتر میباشد ولی خبري که مفسر  تثنیه نیز جائز دانسته

بزرگوار ذکر فرموده و آنچه در کتاب احتجاج از حضرت کاظم علیه السالم از 
للّه ما في السموات وِ ما السالم روایت شده، داللت دارد که آیه شریفه امیرالمؤمنین علیه 

تا آخر نیز در معراج و هنگام حضور با دو آیه بعدي وحی فرمود و آن نیز در في االَرضِ 
ت در همان حال و مقام بر حضرآمن الرسولُ بِما اُنزِلَ الَيه من ربِّه معراج است که دنبالۀ آن 

  .نیز جزء خواتیم بقره استآیه القاء شد پس آن 
بهرحال فضیلتهاي زیادي براي آیات خاتمه سوره بقره ذکر شده، آیه قبلی هم بنا به 

ال يكَلّف اُهللا میباشد و شریفه  هاکثر تفاسیر از حیث معنی و دستور مربوط بدان دو آی
ـَفْساً االّ وسعها  که آیه آخر سوره بقره است حکم ناسخ آن دارد و حدیث منقول از ن

د علیه الکرسی ذکر کردیم، حضرت سجاّیةاد که در شرح آاز حضرت سجثواب االعمال 
الکرسی و دو آیه بعد از آن یةهرکس چهار آیه از اول سوره بقره را و آ: السالم میفرماید

بیند و شیطان باو  ان و مالش ناگوار باشد نمیو سه آیه آخر بقره را بخواند آنچه را براي ج
الکرسی یک آیه یةنزدیک نمیشود و قرآن را هم فراموش نمیکند، که معلوم میشود آ

هاي آخر سوره بقره که فضیلت  ل آن میباشند و نیز آیهاست و دو آیه پس از آن مکم
  .دارد سه تا است

                                                
  .مبر بود و در جنگ یمامه کشته شدثابت بن قیس بن شماس خزرجی از اصحاب پیغ)  1
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مربوط بسابق خود میباشد في االَرضِ  للّه ما في السموات و مااند آیه  بعضی گفته
 1چنانکه در تفسیر گازر و بعض تفاسیر دیگر ذکر شده که شعبی و مجاهد و عکرمه

ـَكْتموا : مراد ابداء و اخفاء شهادت است چون در آیه پیش میفرماید: گفتند  ةَلشهادٱوال ت
مآث ـَّه ا بهیچوجه کتمان نکنید که هر کس کتمان یعنی شهادت رقَلْبه  و من يكْتمها فَان

بعداً درین آیه میفرماید که خداوند بآن احتیاجی ندارد چون . کند دل او گناهکار است
آنچه در آسمان و زمین میباشد مال و ملک او است بلکه این دستور براي صالح خود 

وند هر دو را براي بعداً میفرماید اگر ظاهر کنید شهادت را یا پنهان کنید خدا. شماها است
شما حساب میکند و براي هرکس بخواهد میآمرزد و هرکس را بخواهد عذاب میکند 
یعنی اگر گناه او سنگین باشد یا توبه نکند خداوند عذاب میکند و اگر توبه کند یا لمـّه و 

  .صغیره باشد خداوند عفو میفرماید
است که هر چند در  ار و مشرکینو بعضی هم گفتند مقصود مواالت و دوستی کفّ

ت کفر و شرك داشته باشید خداوند در نامه عمل شما دل هم آنها را دوست بدارید یا نی
نسبت میدهند و درین  2و این قول را بمقاتل و واقدي. مینویسد و با شما حساب میکند

صورت مربوط بسابق میباشد و ارتباطی بمابعد خود بهیچوجه ندارد لیکن همانطور که 
تفسیر گازر و الصادقین  منهجو در . لیل بیان فرمودند اختصاص بمورد شهادت نداردر جمفس

آنچه آشکارا : و بعض دیگر از تفاسیر از حضرت باقر علیه السالم روایت کند که فرمود
کنید از افعال ظاهره که مردم آنرا مشاهده کنند و دانند و آنچه پنهان کنید از مردمان و 

  .تعالی بر هر دو جزا خواهد داد ایشان آنرا ندانند حق
و بعضی معتقدند که آیه شریفه شامل اعتقادات صحیحه و فاسده میباشد که تحت 

                                                
ه و نزد ابن عباس تلمـّذ کرد و ابعین و اهل مکّشعبی از قاریان تابعین و اهل کوفه بود و مجاهد هم از ت)  1

عکرمه هم از قاریان بود و اصالً از اسیران بربري آزاد شده و شاگر ابن . بعدها در کوفه سکونت کرد
  .اند عباس بود و مقام بلندي در تفسیر داشته و هفتاد نفر از تابعین از او روایت کرده

2  (ین بزرگ از اصحاب حضرت باقر علیه السالم و بعضی از اصحاب رمقاتل بن سلیمان الخراسانی از مفس
  .رین بوده استواقدي هم از مفس. اند حضرت صادق گفته
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اختیار او است ولی آنچه تحت اختیار او نباشد مانند خیاالت شیطانی و هواجس نفسانی 
 اختیار میآید و از اراده صاحب آن خارج است تا موقعی که در باطن و خاطر است که بی

خداوند حساب نمیکند مگر آنکه بمرحلۀ عمل درآید مثالً اگر خیال فاسدي یا انجام عمل 
قبیحی در دل او پیدا شود تا از اختیار او خارج است بحکم عقل معاقب نیست مگر آنکه 

ت کفر و شرك داشته و بر آن باقی باشد یا حال نفاق یا بمرحله عمل درآید ولی اگر نی
: شد البته عقاب دارد که حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله فرمودهسوءظن بخدا داشته با

 بِه ـَت یعنی خداوند براي این  هاِسفُـْنأَانَّ اَهللا تجاوز لهذه االُمة عن نِسيـانِها و مما حدث
و . ت از فراموشی آنها و از خیاالت پراکنده و حدیث نفس که بکنند گذشت میفرمایدام

درینصورت هم آیه عمومیت دارد و آیه بعدي هم بآن ارتباطی ندارد چون مؤاخذه بر 
خطور در ذهن نیست بلکه مؤاخده موقعی است که بنده عزم بر معصیت کند در صورتیکه 
میتوانست خود را حفظ کند و عزم ننماید، درینصورت براي آن عزم مؤاخده میشود ولی 

اخذه نمیشود و معصیت محسوب نمیشود چون در خارج ل بر عزم بر معصیت مؤدر بیان او
انجام نداده ولی عزم بر طاعت کند و موفق بعمل بر آن نشود باز هم خداوند باو ثواب و 

  .پاداش نیک میدهد
رین این آیه شریفه را تفسیر کردهولی بعضی از مفس تی که از بنده خطور اند که هر نی

هاي گذشته شانه از زیر  و نوشته میشود و انبیاء و امتکند، خواه نیک یا بد، در نامه عمل ا
بار خالی کرده قبول ننمودند ولی پیغمبر ما براي خود و امت قبول فرمود ازینرو بعداً لطف 

ـَفْساً االّ (شامل حال شده آنرا از آنها برداشت و آیه بعدي  ٰیو فضل اله ال يكَلّف اُهللا ن
  .نازل شد) وسعها

به عمومیت داشته باشد شامل یاد او نیز در مراتب مختلف فعلی و لسانی بلکه اگر جن
ـُخفُوه فَانَّ اَهللا كانَ بِكُلِّ وصدري و قلبی میشود چون او همه را میداند،  ـُبدوا شيئاً اَو ت انْ ت

تر و از آن زیادتر  تر باشد مطلوب و درین مرتبه هرچه پنهان). سوره احزاب(شيٍء عليماً 
است و ذکر لسانی هم موقعی مؤثر است که با مراتب قلبی همراه باشد که میفرماید در 

ـَضرعاً و خفْـيةً ): 54آیه (سوره اعراف  ـَّكُم ت : و در آخر همان سوره فرمایداُدعوا رب
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كُٱذْور ربِسفْـَيف ن كـَت كضعاًر ونَ خيفَ ود ٱلْةً وجرِه مـُغالْبِ ولِٱلقَ نوِّد یعنی  اآلصالِو
ع و زاري و با خوف از او و نه صبح و شام یاد خداي خود کن در درون خود با حال تضرّ

ؤمنونَ الَّذين اذَا ذُكر اُهللا ما ٱلْمنا: میفرماید) انفال(آنکه با زبان و بلند باشد که در سوره بعد 
 مهقُلُوب جِلَتیعنی مؤمنین کسانی هستند که هرگاه نام خدا نزد آنها برده شود دلشان و

لرزان میشود و این امر در اوائل سلوك است و چون بر یاد خدا و توجه قلبی مداومت 
ـَطْمئن : دهد، بجائی میرسد که دل بیاد او آرامش پیدا میکند و اگر  وبلُٱلقُاَال بِذكْرِ اِهللا ت

باشد البته مورد عنایت است ولی اگر دل را خانه شیطان و هواجس  دل همیشه بیاد خدا
نفسانی و خیاالت پریشان و خالف راه خدا قرار دهد بتدریج آثار آن در دل جا میگیرد و 

درین موقع است که همان حال با او حساب میشود . صادق میشود مهِوبِلُلي قُع اُهللا عبطَ
وا اهللا سنَ: و گردیده و حساب او بهمان وضع میشودچون دل او خانه شیطان و پیروان ا

و این قبیل  اِهللا كرم ذسيهـْنأَاستحوذَ علَيهِم الشيطانُ فَ: ، و در جاي دیگر میفرمایدمسیهنَفَ
خیاالت منطبعه در قلب است که مورد محاسبه واقع میشود که اگر خیاالت فاسده و 

ثُم كانَ عاقبةَ الَّذين اَسائُوا . شرك و الحاد باشد منجر به انکار توحید و بزرگان دین میشود
ذَّكَ نْي اَوأَٱلسوا بِبن آیه منسوخ نیستو با این بیان هم ای). 9آیه  سوره روم،( اِهللا آيات.  

میشود ملکات و خویهاي نفسانی باشد که در دل  ءو یا آنکه مراد از آنچه اخفا
رسوخ پیدا نموده و ثابت شده باشد، خواه آثاري در خارج از او ظاهر گردد یا نشود، 
مانند اخالق پسندیده همچون سخاوت که طبع او بدان ثبات داشته باشد یا کمک 

ا صفات ناپسند چون کبر و حسد و بخل و غیر آنها که بر فرض در بدیگران و امثال آن ی
خارج هم اثري از آنها ظاهر نشود ناپسند است و مورد مؤاخذه واقع میشود ولی اگر 

  .زودگذر باشد و ثباتی براي خیالی فاسد نباشد مورد سؤال و مؤاخذه واقع نمیشود
ت دارد و خیاالت زودگذر اند بطور کلی عمومی ولی همانطور که گفتیم بعضی گفته

ات داثره را هم خداوند حساب میکند که و نیزعال ي ةثْقالَ ذَرم هنع و هیچ  )أسوره سب(ب
و چون انبیاء و امم گذشته نپذیرفتند و پیغمبر ما صلی اهللا علیه . چیز از علم او پنهان نمیماند

آنرا براي خود و براي امت  »چنانت محو دیدارم   که گویی نقش دیوارم«و آله بحکم 
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ـَفْساً االّ وسعها پذیرفت، خداوند تلطفاً آنرا نسخ فرمود و آیه  نازل شد ولی ال يكَلّف اُهللا ن
بیشتر معتقدند که چون تکلیف ماال یطاق برخالف عقل است خداوند از ابتداء با جنبه 

آن حاکم است ازینجهت ت که محتاج به نسخ باشد نازل نفرمود چون عقل برخالف کلی
ـَفْساً االّ وسعها: فرمود   .ال يكَلّف اُهللا ن

ات سوء و اعمال بد آنچه و البته همه اینها حساب آنها را خدا میداند و از خالفها و نی
را بخواهد که توبه کنند یا صغیره باشد یا حال ایمان صاحب آن ثابت باشد میآمرزد و 

  .یکندآنچه را صالح نداند عذاب م
ر بزرگوار ذکر فرموده عبارت درین آیه همانطور که مفس نم بّذعي شآء وي نمل رفغفَي

مینویسد تفسیر ابوالفتوح با فاء و بدون فاء و با جزم و رفع قرائت شده که بطوریکه در يشآء 
 يغفر لمن يشاُءفَهو ابوجعفر و ابن عامر و عاصم و یعقوب به رفع هر دو فعل خواندن یعنی 

  .باشديحاسبكُم اء بجزم خواندند که عطف بر ه قرّو بقی و يعذّب من يشاُء
چون درینجا نامی از بعضی قُراء برده شد مناسب دانستم      

قرآن قاریان : ن نیز مختصري ذکر کنمآکه راجع به قاریان قر

ت بودند هللا علیه و آله همۀ امدر زمان پیغمبر صلی ا مجید
که درك خدمت آنحضرت را میکردند و آنها قرائتهاي مختلف را که  یمخصوصاً کسان

هاي متفاوت شهرهاي مختلف مثالً مکه و مدینه یا قبائل بوده از خود آنحضرت  بلهجه
اند قرائت  د بودند که برخالف آنچه از حضرت شنیدهمستقیماً کسب میکردند و مقی

د، ازینرو هر کدام همانطور که شنیده بودند قرائت میکردند و گاه بعض آنها که چند نکنن
قسم شنیده بودند بهمان ترتیب قرائت میکردند و آنان را که درك خدمت حضرت کرده 

، و »مهاجر«میگفتند، آنها که از مکه مهاجرت کرده بودند » اصحاب و صحابه«بودند 
د، و اصحاب دیگران را تعلیم قرآن میدادند و در میان میگفتن» انصار«مسلمین مدینه را 

ق و آنها چند نفر بودند که بیشتر از همه در قرآن و قرائتهاي آن و استماع از پیغمبر تعم
ع داشتند و طبق آنچه از حضرت شنیده بودند به تعلیم قرائت قرآن شهرت داشته و تتب

بن مسعود و ابیِّ بن  بن عفان و عبداهللا عثمان بن ابیطالب علیه السالم وّ علی: دارند ازینقرار
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کعب و زیدبن ثابت و ابوموسی اشعري و در بین این چند نفر فقط امیرالمؤمنین علی بن 
ابیطالب علیه السالم همه آیات قرآن را نوشت و بر همه قرائتهائی که پیغمبر فرمود واقف 

ازینرو تنها قرآنی که . میفرمودبود و اگر خودش هم در موقع وحی حاضر نبود پیغمبر باو 
آوري فرمود و دیگران هم غالباً از آنحضرت  جامع است قرآنی است که آنحضرت جمع

اخذ کردند ولی آن بزرگوار قرآن موجود را که بنظر آنحضرت هم رسیده بود تثبیت 
م اِهللا، فيه ما بين الدفَتني كَال: فرموده و ائمه هدي علیهم السالم هم همینطور و فرمودند

یعنی ما بین همین دوجلد کالم خداست و حجت ما اهل بیت در آن  يتالب هلَأَحجتنا 
ین قرآن متداول بوده و غیر از آن نبوده و کالم خدا که بر مازینرو در همۀ ازمنه ه. میباشد

پیغمبر وحی شده همین است و احترام آن و حفظ آن بر هر مسلمی الزم است چون 
و تغییراتی هم که در قرائت و . انا نحن نزلْنا الذّكْر و انا لَه لَحافظُونَ: خودش فرموده
ن عثمان و غیر آن پیدا شده خدشه بواقعیت آن نمیرساند هاي مختلفه زما استنساخ و نسخه

ه مورد اختالف است که و عدم آن یکی از مسائل مهم قرآن مجیدو موضوع تحریف 
که ترجمه  رهنماي سعادتر جلیل هم در مقدمه تفسیر ذکر فرموده و من هم در کتاب مفس

ام ولی  شرحی ذکر کرده است السعادة بيانمقدمه و تفسیر چند سوره از قرآن از تفسیر 
قرآن موجود کالم اهللا است و اضافه بدان نشده و اگر هم کم شده نقصی و خللی در اصل 

  .این آیات نیست که آیه باال نیز بدان تصریح دارد و شرح آن ازحدود ما خارج است
که درك زیارت پیغمبر را نکرده ولی صحابه را درك  یپس از زمان صحابه کسان

تابعین «که درك زمان تابعین را کردند  یمیگویند و کسان» تابعین«نها را کرده بودند آ
اي از تابعین که از قرن دوم ببعد بودند آنها که در قسمت قرائت و  و عده. گفتند» تابعین

د و دقیق بودند شهرت زیادتري پیدا کردند از جمله درك از اساتید صحابه و تابعین مقی
ن از خلفاي(عروه و سالم و عمر بن عبدالعزیز ب و در مدینه سعید بن مسینیکنام  متدی

هریره  ابی ده شاگرو جمع دیگر؛ و در مکه عطاء بن ابی ریاح مفتی و محدث مکّ) امیه بنی
و طاوس و مجاهد و عکرمه و غیر آنها و در کوفه علقمه و اسود و مسروق و عمرو بن 
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از دوستان امیرالمؤمنین علی و شاگر  ثمانیه و 1شرحبیل و ربیع بن خثیم یکی از زهـّاد
عبداهللا بن مسعود و دیگر سعید بن جبیر از دوستان امیرالمؤمنین و از اصحاب حضرت 
سجاد علیه السالم که بتوسط حجاج شهید شد و نخعی و شعبی و غیر آنها و در بصره 

و چند  ابواالسود دئلی از اصحاب امیرالمؤمنین علی و حسن بصري و ابن سیرین و قتاده
بن سعد که هر دو از پیروان  ةيفخلخزومی و شهاب م نفر دیگر و در شام مغیرة بن ابی

  .شدند ه بودند و همۀ اینها از قاریان دورة تابعین محسوب میامی بنی
بعد از دورة تابعین نیز عده زیادي در تجوید قرائت شهرتی داشتند که در بین آنها 

جمعاً ده نفر میشوند بیش از دیگران مشهور شدند و هر هفت نفر و بعداً سه نفر دیگر که 
کدام ازینها شاگردانی داشتند که نزد آنها تلمـّذ نموده و قرائات آنها را نقل کردند که 

  :آنها را راویان آنان میگویند
مکنـّی ابو رویم اصفهانی ) بر وزن زبیر(م نُـعی نافع بن عبدالرحمن بن ابیابوعبداهللا ) 1

ذ نموده و نزد میمونه موالي ام سلمه تلم مدنی المسکن نزد یزیدبن قعقاع و ابیاالصل 
 176یا  169قرائت قرآن را فرا گرفت، در سال  هم از قریب هفتاد نفر از تابعینْ دیگران

و  220یا  205ی در وفات یافت و راویان او عیسی بن مینا بن وردان معروف بقالون متوفّ
 197متوفی در ) بفتح واو و سکون راء(ش ري معروف به ورعثمان بن سعید مصدیگر 
  .بودند

ی بن عمرو بن عبداهللا بن زادان بن فیروزان بن هرمز کّمابوسعید عبداهللا بن کثیر ) 2
                                                

بر وزن زبیر به تقدیم (چهار نفر ربیع بن خثیم : در اوائل اسالم هشت نفر معروف بزهد و تقوي بودند)  1
عبد قیس از دوستان و شیعیان علی علیه السالم  و اویس قرنی و هرم بن حیـّان و عامر بن) خاء بر ثاء مثلثه

بودند، دو نفر ابومسلم و مسروق از طرفداران معاویه و ابوسعید حسن بصري بن ابی الحسن یسار البصري 
قه و قول سلیم بن قیس هاللی از اصحاب اند ولی طبق اقوال موثّ اي او را از دوستان معاویه شمرده عده

عیـّاش ازاصحاب حضرت صادق ع خیلی جلیل القدر و از دوستان  بن ابی امیرالمؤمنین ع و قول ابان
اند و در حال او هم  در هشتمی اختالف است، بعضی اسود بن یزید گفته. علی علیه السالم بود نامیرالمؤمنی

اختالف است و شیخ طوسی او را از اصحاب مولی ع دانسته بعضی هم هشتمی را جریر بن عبداهللا بجلی 
  .یه رفتی ع بود و بعداً برگشت و نزد معاواو قبالً از پیروان عل گفته که



  سه گوهر تابناك    78  

انوشیروان از ایران با قشون براي فتح حبشه به یمن رفت و بعداً  ٰيرکه جدش در زمان کس
ه وفات در مکّ 120ه متولد شد و در سال در مکّ 45در عربستان ماند و ابن کثیر در سال 

یافت و او قرائت را از عبداهللا بن صائب صحابی و مجاهد از ابن عباس از امیرالمؤمنین 
  او ابی چون جد) بتشدید زاء(ي راویان او احمد بن محمد معروف به بزّ. علی ع اخذ نمود

 250متولد و در  170م بوده، در ن مسجدالحرااو اصالً اهل شهر همدان و مؤذّ. ه بودبزّ
محمد بن  دیگر. وفات یافت و بچند واسطه به عبداهللا بن کثیر اتصال پیدا میکند

طه و او نیز بچند واس) ون نون در وسطبضم قاف و باء و سک(ل عبدالرحمن معرف به قُنب
  .وفات یافت 291ارتباط با ابن کثیر پیدا میکند، در سال 

بن بهدله کوفی؛ او ) جیم نجود بفتح نون و ضم(ود النَج ابوبکر عاصم بن ابی) 3
عبدالرحمن  قرآن را نزد ابی. ع داشت و بجاللت و پارسائی نزد همه معروف بودمذهب تشی

عبداهللا بن جبیب سلمی شیعی که از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم بود فرا 
ترین قرائتها  اند فصیح نجهت گفتهگرفت و بیک واسطه از امیرالمؤمنین اخذ کرده، ازی

اند از  عده زیادي از او روایت کرده. وفات یافت 129یا  127قرائت عاصم است، در سال 
جمله ابان بن تغلب بن رباح ابوسعید البکري که شیعه و از اصحاب جلیل القدر حضرت 

سلیمان بن ص اد و باقر و صادق علیهم السالم بود و دو نفر دیگر هم بنام ابوعمرو حفسج
بن عیاش خیاط اسدي کوفی  ةشعبو ابوبکر  180کوفی متوفی در  بن مغیره بزاز اسدي

  .اند بیشتر از دیگران بنام روایت از او شهرت یافته 193متوفی در 
ات؛ چون روغن بن اسماعیل تمیمی کوفی زی رةبن حبیب بن عما ةابوالحسن حمز) 4

ر و گردو بکوفه میآورد و میفروخت ازینرو به زیـّات از کوفه به حلوان میبرد و از آنجا پنی
او نیز شیعه و از اصحاب حضرت . درگذشت 156متولد و در  80معروف گردید، در سال 

اعمش از اجالّء شیعه تلمذ کرد و بعداً   1صادق علیه السالم بود، ابتداء نزد حمران بن اعین
لیلی را نیز درك نمود و گروه فراوانی از او روایت کردند از جمله  و اسحق بن ابی

و دیگر ابوعیسی خالّد  150ابومحمد اسدي خلف بن هشام بن طالب بغدادي متوفی در 
                                                

  .حمران بن اعین برادر زرارة از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السالم بود)  1
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  .220صیرفی شیبانی کوفی، متوفی در بن خالد 
دي کوفی که بن عبداهللا بن بهمن بن فیروز اس ةابوالحسن کسائی علی بن حمز) 5

أمون دو خلیفه م امین و موفات یافت معلّ 193یا  189اصالً اهل ایران بود و در سال 
در نزدیک شهر ري وفات یافت و او قرائت حمزه را انتخاب کرده بود، او را نیز  عباسی،

راویان او زیاد بودند از جمله ابوعمرو حفص . اغلب صاحبان رجال وتاریخْ شیعه میدانند
وحارث لیث بن خالد مروزي بغدادي، متــوفـی در ن عبـدالعزیز دوري و دیگر ابعمر ببن 

240.  
6 (بـّان ابو عمرو ز)متولد  70یا  68بصري، در سال  بن عالء) بفتح زاء و به تشدید باء
وفات یافت و بعضی میگویند چون قرآن زا نزد سعید بن جبیر قرائت  159یا  154و در 

راویان قرائت . یرالمؤمنین علیه السالم بود، ابوعمرو هم شیعه بودکرد و سعید از اصحاب ام
ن عبدالعزیز که قبالً نام بردیم بتر یکی ابوعمرو حفص بن عمر او نیز زیاد بودند و معروف

که بواسطه از او روایت  261و دیگر ابوشعیب صالح بن زیاد بن عبداهللا سوسی متوفی در 
  .نموده است

اي از قبیله حمیر  بن عامر یحصبی دمشقی، و یحصب عشیرهابو عمران عبداهللا ) 7
در دمشق وفات یافت که صد و ده  118او در سال هشتم هجرت متولد شد و در . است

  .سال سن او بود، امام جامع اموي در دمشق و قاضی دمشق بود
 درداء و چند  سفیان و ابی بن ابی یةقرآن را از جمعی از جمله عثمان بن عفان و معاو

تر از همه یکی هشام  راویان وي نیز بسیار بودند، معروف. امیه بود نفر اخذ کرد و پیرو بنی
، که قرائت را 245متوفی در  153بن عمار بن نصیر بن میسرة سلمی، مفتی دمشق متولد 

بدو واسطه از ابن عامر اخذ نمود و دیگر ابوعمرو عبداهللا بن احمدبن بشیر بن ذکوان 
  .که او نیز بواسطه از ابن عامر اخذ نموده 242قرشی متوفی در 

گانه معروف  سه نفر دیگر از قاریان که بعداً شهرت یافته و با آن هفت نفر قاریان ده
  :شدند، این سه نفرند

1 (که 229و متوفی در  150د ام بن بزاز بغدادي، متولّد اسدي خلف بن هشّابو محم ،
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  .از راویان حمزه زیـّات نیز بود
و در هشتاد  205رمی بصري متوفی در وب بن اسحاق بن زید بن عبداهللا حضیعق) 2

  .هشت سالگی
در مدینه که از اجله تابعین  130ابوجعفر یزید بن قعقاع مخزومی مدنی، متوفی در ) 3

  .بود
الحسن یسار بصري  بعداً نیز چهار نفر افزوده شدند، یکی حسن بصري حسن بن ابی

، 123متوفی در ) بصیغه تصغیر(ن عبدالرحمن بن محیص ، دیگر محمد ب110متوفی در 
، چهارم محمد بن احمد بن 202سوم یحیی بن مبارك یزیدي نحوي بغدادي متوفی در 

  .نفر میشوند 14که جمع آنها  388ابراهیم ابوالفرج شنبوذي بغدادي متوفی 
د لیکن اء به اختصار ذکر کنم ولی به درازا انجامیبا آنکه میخواستم درباره قُرّ

کوشش کردم مختصر باشد و شرح مفصمین مانند ابن ندیم یاسیوطی ل آنها بکتب مـتـقـد
قرآن در اسالم کتاب . باید مرجعه شود الصادقین منهجمه بعض تفاسیر مانند تفسیر و در مقد

تألیف دکتر سید محمدباقر  تاریخ قرآن کریممه سید محمد حسین طباطبائی و ألیف عالّت
تألیف مرحوم خسروانی  تفسیر خسرويتألیف دکتر محمود رامیار و تاریخ قرآن حجتی و 

حضرت عالمه آیت اهللا حاج سید ابوالقاسم خوئی و . اند هم مشروح و تحقیقی ذکر کرده
هجــري  1394که در بـیـروت، سال البیان فی تفسیر القـرآن ادام اهللا افاداته نیز در کتــاب 

  .اند تحقیق کاملی دربارة قراء مشروحاً نوشته، چاپ شده )میالدي 1974(
  

  و معراج خواتیم سورة بقره
همانطور که مشروحاً ذکر کردیم بعضی خواتیم بقره را سه آیه و بعضی دو آیه 

اند و اخبار هم درباره هر دو میباشد ولی آنچه بیشتر در دل فقیر جایگزین است سه  گفته
  .میدهمآیه میباشد، ازینرو همانرا مناط قرار 

طبرسی از حضرت کاظم علیه السالم حدیث مفصلی روایت از حضرت احتجاج در 
رسول صلی اهللا علیه و آله دربارة معراج ذکر فرموده که در معراج از مسجدالحرام و از 
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آنجا بملکوت آسمانها بردند تا بمقام حضور و عرش رسیدم و عظمت حق را در فؤاد و 
هائی بمن شد از جمله این آیه که در سوره بقره  وحینقطه مرکزي دل مشاهده کردم و 

ـُخفُوه : است ـْفُِسكُم اَو ت ـُبدوا ما في اَن للّه ما في السموات و ما في االَرضِ و انْ ت
، و این امر بر همه انبیاء از زمان آدم عرضه داشته شد تا خداوند محمد را يحاسبكُم بِه اُهللا

یه و آله مبعوث فرمود و بر امتهاي گذشته هم عرضه داشته شد قبول نکردند صلی اهللا عل
چون خیلی سنگین است ولی محمد ص قبول فرمود و بر امت هم عرضه داشت، قبول 
کردند و چون خداوند قبول آنها را با عدم طاقت دید موقعی که پیغمبر بمعراج رفت و 

: ، پیغمبر هم عرض کردآمن الرسولُ: بحضور در عرش رسید کالم را مکرر کرد و فرمود
للّه ما في السموات و ازین حدیث معلوم میشود که این آیه . تا آخروالْمؤمنونَ كَلُّ آمن بِاِهللا 

یک بار قبل از معراج و یک بار هم در کالم مشافهه در : دو بار نازل شدهما في االَرضِ 
  .معراج فرمود

عراج نازل شده، مناسب دانستم مختصري راجع به معراج ذکر مر و چون این آیات د
البته شرح قضایاي معراج و آن سفر معنوي که ظاهراً زمان و مکان نداشت ولی در . کنم

تفسیر ل میباشد که در آن باره کتب تفاسیر مانند واقع جامع ازمنه و امکنه بود، بسیار مفص

و سایر تفاسیر بعضی مفصل و بعضی السعادة  انبيو الصادقین  منهجو گازر و ابوالفتوح 
البته در جزئیات آن که در تفاسیر مذکوره و بسیاري از تواریخ شرح . مختصر ذکر شده

حاالت ذکر شده وارد نمیشوم، فقط نکاتی چند و بعض مطالب را ذکر میکنم که خالی از 
  .آن قسمت نباشد

تالف شده که به چه نحوه بود و درباره معراج حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله اخ
سبحانَ الَّذي المقدس بود چون آیه شریفه  بعض معتزله گفتند فقط تا بیت. تا چه اندازه بود

المقدس بعوالم  فقط بهمان اندازه تصریح دارد ولی دیگران متفقند که اضافه بر بیتاَسري 
  .عالیه نیز عروج فرمود

سفیان نیز نسبت  بن ابی ه و به معاویهو جهمیاریه ت از قبیل نجبعض مذاهب اهل سنّ
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 1ةَ للناسِنتف الّا ناكيريت اَا الَّيؤٱلرو ما جعلْنا میدهند که فقط در خواب بود و با آیه شریفه 
امیه میباشد و خوابی که حضرت دید  استشهاد میکنند ولی این آیه طبق تفاسیر درباره بنی

ار یکی از اریه پیرو حسین بن محمد نجنج. امیه شده است و شجرة ملعونه تعبیر به بنی
  .معتزله بود که با آنها در مسائلی از جمله مسئله معراج اختالف پیدا کرد

ه که کامالً بظاهر کالم الهی حشوی. ح بوده یا با جسمو نیز اختالف است که با رو
منکر ت چسبیده و بکلیه که أویل هستند و راه شناختن خدا را هم فقط نقل میدانند و جهمی

محرز جهم بن صفوان و عقائدشان به جبر نزدیکتر است و هر دو از مذاهب  پیروان ابی
بوده و از آنجا با روح بوده است که المقدس با جسم  معتقدند که تا بیت ت است،اهل سنّ

  .است» جمعرا«و دومی که به روح بوده » ءاسرا«قسمت اول که بجسم بوده 
فالسفه و بسیاري از مسلمین، معراج را روحانی میدانند و میگویند باال رفتن جسم 
ثقیل بدون حرکت قسریه و دوام آن خالف طبیعت است و نیز باعث خرق و التیام افالك 

و آن نیز بر اجرام فلکی محال است زیرا سابقاً بوجود افالك که هر کدام محیط بر میشود 
دیگري و زمین در مرکز بود معتقد بودند و گفتند اگر پیغمبر با جسم بطرف باال میرفت 
الزمۀ آن این بود که افالك از هم باز شود و باز هم بهم برآید ازینرو بمعاد روحانی قائل 

  .بودند
مسلمین از شیعه و سنی مخصوصاً شیعه تقریباً اتفاق دارند که معراج ولی بزرگان 

جسمانی بود، چون معراج روحانی کمال اختصاصی آنحضرت نیست بلکه همۀ بزرگان 
اشاره بدان است و اَلصالةَ معراج الْمؤمنِ بلکه براي مؤمنین نیز این معراج حاصل میشود که 

است که با جسم و بدن بمقام قرب نائل آمد و همۀ  آنچه بدان حضرت اختصاص دارد این
  .عوالم را درنوردید

و آنچه عرفاء ذکر میکنند این است که منظورِ شاهد ازلی و نیز مقصود حضرت 
آن این است که  الَم و الزمۀرسالت پناهی، بار یافتن حبیب نزد محبوب بود نه گردش ع

اند و اگر این فناء کامل شود معراج روحانی سالک از خود فانی و انانیـّتی براي او باقی نم
                                                

  .62سوره اسري، آیه )  1
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و هرچه استغراق در یاد حق زیادتر شود و از خود بیشتر غافل گردد . گردد حاصل می
قات آن غافل میشود مانند معراج روحانی کاملتر میگردد بطوریکه گاهی از بدن و متعلّ

ضرت صادق علیه علی علیه السالم که گاهی موقع مناجات مانند چوب خشک میافتاد یا ح
. تاداي زد و اف آنحضرت دست داد و صیحهالسالم که هنگام نماز حال انقالب براي 

ردّد اياك نعـبد و اياك أُما زِلْت : این حال چه بود؟ فرمود: خدمت حضرت عرض کردند
ها فَلَملقَـائ نها مـتعمي سـتعي حمس لَي قَلْيب وع عنيـتسن  ةنعايمي لجِسم تـثْـبي

یعنی بقدري ایاك نعبد و ایاك نستعین را تکرار کردم که از گوینده اصلی شنیدم . قُدرته
  .و جسم من طاقت نیاورد

ولی پیغمبر ما صلی اهللا علیه و آله با همین جسم یعنی با توجه بجسم خودش و بدون 
جسم و بدن خود و دنیا داشت و هم به غفلت از آن بمقام حضور رسید، یعنی هم توجه ب

و چون حق تعالی بهمۀ عوالم محیط و در همه جا هست و هیچ جا . پیشگاه الهی بار یافت
از او خالی نیست، آنحضرت نیز هنگامی که بحضور رسید این افتخار پیدا کرد که بهمۀ 

ت نفوذ کرد و حتی بزمان و مکان احاطه یافت بطوریکه عوالم محیط شده و در همه ذراّ
و همۀ انبیاء را در گذشته و آینده را هم مشاهده کرد و امکنه دور و نزدیک را هم دید 

ولی اگر بهمین بدن . هود کرد و در عین حال توجه ببدن خود هم داشتمقامات آنها ش
و ثانیاً اگر بیک قسمت رفت ظاهري میخواست بآسمان باال برود، اوالً مدت الزم داشت 

عوالم و همۀ اجزاي  نمیتوانست ببیند در صورتیکه بهمۀ مواضع دیگر را از آسمانها و زمین
. این عالم احاطه پیدا کرد حتی مینویسند زمین سفید روشنی را دید، از جبرئیل پرسید

در آنجا  زمینی است که آنرا زمین طوس میگویند که یکی از فرزندان تو بعداً: عرض کرد
زمان را هم درنوردید که انبیاي گذشته را دید و حتی سعداء و اشقیاء . مدفون خواهد شد

آنحضرت وقتی بحضور بار یافت بطوري مستغرق . را در جاهاي خودشان مشاهده فرمود
باید با  رسید نه دانه سیر نماید ولی ندابود که خواست بکلی از بدن صرف نظر کند و مجرّ

که با کفش و نعلین و عبا بیائی که نعلین یعنی دو لنگه کفش که اشاره است بدن بیائی بل
در مراتب معنی بفرزند و زن یعنی باید با فرزندانت فاطمه و حسن و حسین بیائی و با علی 
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  .بیائی که گرد کفش تو یعنی تعلقات تو باعث افتخار عرش ما است
السالم نیز پا از مقام امکان باالتر از اینرو عقیده شیعه این است که ائمه هدي علیهم 

پس حضرت با توجه بجسم نزد . اند که جبرئیل در آنجا راه ندارد نهاده و بجائی رسیده
خدا رفت و محیط بهمۀ عوالم شد و همه چیز را مشاهده کرد ولی نه با این چشم چون این 

خدا بود  شقلب او عر چونأي ما كَذَّب الفُؤاُد ما رچشم استعداد ندارد بلکه با قلب که 
د با عرش و کرسی بود ولی با جسم و توجه بدان بودپس متح.  

و البته براي . اند وارد نمیشود و با بیانی که ما کردیم اشکاالتیکه فالسفه نموده
آنحضرت معراج روحانی زیاد بود زیرا وقتی براي مؤمن گاهی پیدا شود براي آنحضرت 

راجی که با توجه بجسم و بدن بود یکمرتبه یا دو مرتبه بطریق اولی زیاد است ولی آن مع
مینویسد  البیان روحاند، و در تفسیر  مرتبه هم ذکر کرده 120مرتبه و  34بود هرچند بعضی 

مرتبه بوده یکمرتبۀ آن با جسم و بقیه با روح بوده است ولی معراجهاي دیگر روحانی  34
ختصاص بآنحضرت هم داشته است و ت درین است که کم بوده و ابود و کمال و مزی

هانی و ّ اند معراج جسمانی دو مرتبه بوده یکی از خانه ام آنچه بعضی از بزرگان ذکر کرده
  .را بر آن دلیل میگیرندو لَقَد رآه نزلَةً اُخري یکی از کعبه و آیه شریف 

ی خواهر هان اند از خانه ام و نیز اختالف است که معراج از کجا بوده، بعضی گفته
وهب مخزومی که  علی علیه السالم و نام او فاخته یا فاطمه بوده و شوهرش هبیرة بن ابی

کافر بود ولی خواهر علی اسالم داشت چون در آن شب گفت نماز خواندم و اینکه 
مرحوم  امجد، ألیف جددر صالحیه ت. اند در روز فتح اسالم آورد خالف است بعضی گفته

، مرقوم است که سیر 194ورعلی شاه، در حضرت انسان حقیقت علی ن آقاي حاج مالّ
هانی طبیعت بر مرکب حیوانی بود تا به صفاي نفوس بیت  بآسمانها اول مکان آن سراي ام
قام استغراق در نور در ا به براق و رفرف است عروج تا بممقدس انسانی رسید و از آنج

اند از  بعضی گفته. ب بمعراج رفتطال اند از شعب ابی بعضی هم گفته. مرکب نور رود
اند  حجر اسماعیل در داخل مسجدالحرام متصل به کعبه و بعضی هم از مقام ابراهیم گفته

ولی از نظر معنی از هرجا باشد باید بحجر اسماعیل قدم بگذارد و بعداً بمقام ابراهیم نائل 
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ا وارد محیط حرم نشود شود تا بتواند به مقام باال عروج کند و بهرحال از حرم بود چون ت
  .به حجر اسماعیل و مقام ابراهیم نمیرسد

مقام ابراهیم جائی است که حضرت در آنجا عبادت میفرمود و حجر اسماعیل که 
لی است که میگویند هاجر مادر اسماعیل دایره در شمال خانه واقع شده مح بشکل نیم

اند  بعضی هم گفته. اند گهوارة او را در آنجا میگذاشت ازینرو حجر اسماعیل گفته
دایره  اسماعیل موقعی که مادرش از دنیا رفت او را در آنجا دفن کرد و دور آنرا نیم

دیواري کشید که پا روي آن نگذارند و محفوظ باشد و بعداً خود حضرت اسماعیل و دو 
  .ت شدند باینجهت باین نام نامیده شدنحضرت هم در آنجا دقدختر آ

هانی و یکمرتبه مستقیماً از ّ دو مرتبه بود یک مرتبه از خانه ام اند معراج بعضی گفته
و  مسجدالحرام، ولی همانطور که ما گفتیم از نظر واقع و باطن باید اول به حجر اسماعیل

باال برود مانند هواپیما که موقعی که روي زمین حرکت  مقام ابراهیم قدم بگذارد بعداً
پیمائی میایستد و  حرکت میکند و پس از مقداري راه میکند ابتداء قدري در باند فرودگاه

آنحضرت هم بمقام اجداد خود رفت و بعداً بباال پرواز . خودرا براي پرواز مهیـّا میکند
کرد و باید هم ابتداء از مسجدالحرام باشد چون مسجدالحرام نماینده صدر است که صدر 

ـَشرح لَك صد: مبارك او منشرح شده بود و مسجدالحرام است چون شیاطین .َ ركاَلَم ن
و صدر همان . ی از راه یافتن بصدر مبارك و دل پاك او محروم میباشندانسی و جنّ

مسجدالحرام است که از آنجا باید حرکت کند و بمقام قلب برسد که هنوز بمقامات 
پاك و : باالتر نرسیده و روي زمین است و نماینده مسجد اقصی است، ازینرو فرمود

  .پاکیزه است آن کسی که بنده خود را در شب از مسجدالحرام بمسجد اقصی سیر داد
از حضرت  2از تفسیر علی بن ابراهیم از اسماعیل جعفی 1تفسیر شریف الهیجیو در 

لَيس كَما يقُولُونَ و لكنه : باقر علیه السالم روایت مفصلی ذکر کرده که حضرت فرمود

                                                
 ،1086ألیف ربیع المولود تاریخ ت. ألیف بهاءالدین محمد بن شیخعلی شریف الهیجی استاین تفسیر ت)  1

  .1095، وفات حدود 1018تولد در حدود 
  .اسماعیل بن جابر جعفی از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیهماالسالم و مورد لطف بود)  2
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یعنی آنطورکه  مرما حهنيما ب قالَ و ماِءي السلَا هديبِ شارأَ و هذي هلَا هذه نم هبِ يرِسأُ
المقدس سیر داد نیست بلکه از  میگویند خداوند بنده خود را از مسجدالحرام به بیت

بنابرین حدیث از همین عبارت بعروج  مسجدالحرام بآن مسجد دور یعنی آسمان سیر داد،
  .هم استدالل میشود حضرت بآسمان

ت و عشق بود و أم با محبمرکب آنحضرت بنام براق بود که مرکب عقل و اراده تو
همه صفات خوب حیوانات را داشت و تا مسجد اقصی و بعداً تا آسمان هفتم که مرتبه 
حضرت ابراهیم ع و آخرین مقامات انبیاء است با آن مرکب سیر نموده و آن مرکب 

محلهاي ناهموار میرسید اگر رو به باال بود دستهاي او بقدري کوتاه  طوري بود که اگر به
شد که جاي آنحضرت صاف و هموار بود و احساس سرباالئی نمیکرد و اگر رو به  می

شد که باز هم احساس سراشیبی نمیکرد؛ یعنی اگر  پائین میرفت دستها خیلی بلند می
مرکب دستهاي  باال برود،بیاد رو حالت جذبه و شور و شوق غلبه میکرد که میخواست ز

خود را پائین میآورد که توجه او بعالم دنیا از بین نرود و شور و شوق پائین بیاید و اگر 
شد و رو بپائین بود باز دستها را بلند میکرد که حال جذبه و  ه زیادتر میتوجه او بعالم ماد

أمور ترتیب راهی را که براق مو با این . شوق و عشق زیاد شود و توجه بظاهر غلبه نکند
اراده را باخت و  بود آنحضرت را برد و کار او پایان یافت و از حرکت ایستاد یعنی بکلی

 از خود فانی شد که بایستی از آنجا با مرکب عشق که رفرف است بقیه راه را طی کند،
وض میکنند و مانند لوکوموتیو که اگر در کوه باشد و زیاد رو بباال باشد ریل و خط را ع

دار میشود و لوکوموتیو کوهستانی میآورند و آن از مقام مافوق ابراهیم و مالئکه بود  دنده
حضرت علت را سؤال فرمود، عرض . که جبرئیل هم که عقل کل است از حرمت باز ماند

  .تقْرتٱحةً لَلَمـْنأَلَو دنوت ازینجا به بعد من راه ندارم : کرد
  ی بسـوزد پرمفـروغ تجلّ    برتر پرماگر یک سر موي 

ت بیخودانه سیر میکرد که نکاتی ازینجا سرادقات عزت و عرش کبریائی دربار احدی
  .ذکر میکنم از آنرا بعداً

در سیري که از حرم به مسجد اقصی کرد مشاهدات زیادي نمود و در مسجد اقصی 
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م خیر مقدم گفت و همه را همه انبیاء منتظر مقدم او بودند و حضرت ابراهیم علیه السال
حضرت قبال رعایت ادب نموده، از . کردند ضرت اقتداءمعرفی کرد و همه در نماز بآنح

 امروز دوره: ابراهیم قبول نکرده اظهارداشت. ابراهیم درخواست نمود که امامت نماید
  !کنند دورة تو است باید همه بتو اقتداء
آسمانها مشاهداتی فرمود از جمله چند نفر در هر یک از . از آنجا بآسمانها باال رفت

از پیمبران را در هر آسمان مالقات کرد و با آنها سخن گفت و بهشت و جهنم را دید و 
کاران را با عذاب مقرر به آنها مشاهده فرمود و همه مراتب و  هاي مختلف معصیت فرقه

ر سرزمینی عوالم را دید و چیزي از نظر حضرت پنهان نماند و در مراجعت نیز د
  .کاروانهاي مختلف اهل مکه را در مسیر آنها مشاهده فرمود و همۀ آنها را خبر داد

نزدیک طلوع فجر و صبح حضرت از اطاق خود که در آنجا : هانی میگویدّ ام
هانی نمیدانی چه ّ اي ام: خوابیده بود بیرون آمد و مرا که خواب بودم بیدار کرد و فرمود

مرا بمسجد اقصی بردند و از آنجا : یدم قضیه چه بود؟ فرمودپرس: هانی گوید شد؟ ام
اینطور : چطور میشود؟ فرمود: پرسیدم. بآسمانها سیر دادند و برگشتم و حاال اینجا هستم

آنگاه براي نماز صبح به مسجدالحرام تشریف . سپس قضایا را به علی فرمود. که گفتم شد
ابوجهل که حضرت را از . اي نشست شهأثر و غمگین در گوبرد و پس از نماز خیلی مت

دور دید آمد جلو و مانند سابق شروع کرد بمسخره کردن و استهزاء نمودن و گفت حاال 
ها دارم، دیشب  تر از همه گذشته ه تاز: حضرت فرمود. دیگر چه خبر تازه داري که بگوئی

استهزاء کردن  بخندیدن و ابوجهل شروع کرد. مرا بمسجد اقصی بردند و از آنجا بآسمانها
یا حاضري این را بدیگران بگوئی؟ چون گمان میکرد بطور شوخی و مزاح آ: و گفت

ابوجهل صدا زد یا بنی کعب بن لوي یعنی اي . بلی: بیانی فرموده ولی حضرت فرمود
بزرگ قریش در چند قرن پیش بود، صدا زد  فرزندان کعب بن لوي، چون کعب جد

افرادي که در مسجدالحرام بودند و شنیدند همه جمع . دارداي  د سخن تازهبیائید که محم
آنها شروع . دیشب مرا بمسجد اقصی و از آنجا بآسمانها بردند: حضرت فرمود. شدند

کردند بسر و صدا کردن و سوت زدن و مسخره کردن که این چه دروغ بزرگی است که 
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د، یکعده براي امتحان د میگوید که در یک شب او را بمسجد اقصی و بآسمانها بردنمحم
شروع کردن بسؤال کردن راجع بمسجد و ستونهاي آن و سایر قسمتها و حضرت همۀ آنها 

از کاروانهاي خود سؤال کردند که در کجا . م دید و جواب فرمودرا در جلو خود مجس
  .هستند و کی میآیند و حضرت جواب کافی فرمود که صدق تمام آنها بعداً معلوم شد

آنها که ضعیف االیمان بودند شک کردند و بعضی برگشتند، یکعده که مسلمین هم 
یکی از افراد . أثر و اندوهناك شدندایمانشان ثابت بود بواسطه شدت مخالفت دشمنان مت

قحافه بود که در ابتداي اسالم خدمتهائی هم  نفوذ و از مسلمین ثابت قدم ابوبکر بن ابی ذي
ند بود، باو گفتند خبر داري که رفیق و مصاحب م نمود و خیلی بحضرت رسول ص عالقه

اظهار کرده که : چه گفته است؟ گفتند: گفت. تو محمد چه دروغهائی اخیراً گفته است
آیا راست میگوئید همینطور گفته است؟ : گفت. دیشب من بمسجد اقصی رفتم و برگشتم

کنم چون میگویم او ام من باور می د اگر بگوید بآسمانها هم رفتهمحم: گفت. بلی: گفتند
پیغمبر است و با خدا ارتباط دارد درینصورت چطور میتوانم بگویم دروغ میگوید، اگر 

که هنوز نمیدانست که حضرت این ! پذیرم ام من از او می بگوید بهمه آسمانها هم رفته
قسمت را هم فرموده بود چون در آنموقع ایمان ابوبکر خیلی ثابت و محکم بود و در 

همه مردم مکه پیغمبر را اذیت میکردند او فداکاري کرد و مالش را در راه خدا  موقعی که
  .و پیغمبر خرج کرد

ولی ما میگوئیم در روزهاي آخر وفات پیغمبر و پس از رحلت آنحضرت نیز بایستی 
رعایت رضاي آنحضرت را نموده و با علی مخالفت نمیکرد بلکه بایستی مطیع و تسلیم 

  .خالف او این بود که اطاعت علی نکرد و مخالفت نمودشد و  امر علی می
ولی دشمنان و مشرکین با آنکه صدق خبرهاي پیغمبر را از کاروانهاي خود فهمیدند 
پیغمبر را ساحر ماهر گفتند و بر عناد آنها افزوده گشت و همه اینها را حمل بر سحر و 

با آنها بود و هیچگاه در  جادو نمودند در صورتیکه فکر نکردند که آنحضرت از ابتداء
صدد تعلیم سحر و جادو بر نیامد ازینرو آنها حتی نتوانستند کسی را که بحضرت تعلیم 

  .سحر داده باشد معرفی کنند
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از انس و حسن بصري نقل شده که معراج پیش از . درباره موقع معراج اختالف است
قبل از هجرت بوده و بعضی به  اند یکسال بعثت بوده ولی سایر صحابه و تابعین متفقاً گفته

اند که سال دوم بعثت بوده و به علی علیه السالم منسوب است که  ابن عباس نسبت داده
اند و در ماه آن  سال سوم بعثت بوده است و سال پنجم و ششم و دهم و دوازدهم نیز گفته

اي شوال  دهالثانی گروهی رمضان و ع االول و جمعی ربیع اند بعضی ربیع نیز اختالف کرده
رجب است که بعقیده ما مبعث نیز در آن شب اتفاق  27اند ولی قول مشهور دوشنبه  گفته
  .افتاد

  
  خداوند با پیمبر خویش مشافهۀ

تا موقعی که در مراتب امکانی سیر میکرد هنوز اراده و اختیار و درك خود را از 
ت هر دو است محبدست نداده بود، ازینرو با براق که مرکب جذب و سلوك و عقل و 

است او را همراهی مینمود و همه آسمانها را نیز با انبیاء  سیر میکرد و جبرئیل که عقل کلّ
شدند مشاهده  هائی را که بجهنم برده می مشاهده کرد و بهشت و جهنم را دید و دسته

فرمود و نیکوکاران و بندگان صالح خدا را نیز با نتیجه اعمال یا اعمال متجسمه آنها 
ل است و در کتب تفسیر و تاریخ حاالت آنحضرت مشاهده فرمود که شرح آن مفص

و چون از آسمان هفتم که هفتمین مرحله سلوك است و مقام حضرت . مذکور است
ت و سالم و مذاکرات گذشت تا ابراهیم علیه السالم که شیخ االنبیاء است پس از تحی
ي امکانی محو شدند و فقط نظرش بمقام عرش الهی رسیدند، در آنجا همه شخصیتها

در آنجا حجابهائی بود از نور، هفتاد یا هفتاد هزار، که در آنجا جبرئیل هم . بمحبوب بود
ماند و براق از حرکت ایستاد و رفرف را که مرکب عشق و شور و جذب است آوردند و 

بود حضرت آن حجابها را که با نورهاي مختلف . حضرت سوار شد و بیخودانه سیر کرد
بجائی رسیدم که همه حجابها را طی کردم و از آنها گذشتم و نور : درنوردید، فرمود

ر گردیدم أثیر کرد که از خود فانی شده و مات و مبهوت و متحیعرش بطوري در من ت
شویم یر یعنی ما هنگامی که متحاهللا  وه هـَّنا أَنقَيرنا أَيحا تذَا انا: که در حدیث رسیده است
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و از خودمان فانی شدیم و حیرت براي ما پیدا شد یقین میکنیم که عظمت و جالل الهی 
آنحضرت نیز فرمود متحیر . ر ما گشته استاست که فرا گرفته و احاطه نموده و باعث تحی

قرار گرفت و  1ام و مبهوت شدم وبیخود گردیدم، در اینحال مثل اینکه دستی روي شانه
اَلتحيات للّه و الصلوات و : د آمدم، بزبان من دادند و عرض کردمبخو. مرا تکان داد

 راتو الطّاه و درودهاي پاك براي خدا است 2یعنی همه تحیتها الطَّيبات.  
. اَلسالم علَيك اَُّيها الـنيب و رحمةُ اِهللا و بركاته: آنگاه از پیشگاه احدیت ندا رسید

درینجا مذاکراتی بمشافهه بین . اَلسالم علَينا و علَي عباد اِهللا الصالحني: کرد پیغمبر عرض
بعداً فرمود مطالب . حبیب و محبوب انجام شد که بعض آنرا حضرت بکنایه بیان فرمود

زیرا بسیار اسرار بین حبیب و محبوب، عاشق و . دیگري هم بود که اجازه ندارم اظهار کنم
  .شد که بدیگران نمیتواند اظهار کندمعشوق میبا

در تفسیر سوره  الصادقین منهجاز جمله چیزهائی که خطاب بحضرت رسید و در 

                                                
  :در این باره چند شعر به شافعی منسوب است که میگوید)  1

ـْدحـا ـلـيٍّ مـعـْل ل   ذكْـره يـخـمـد نـاراً مـوصــده  قيـلَ لـي قُ
  ضـلَّ ذُوالـلَّـبِّ الَـي اَنْ عـبــده  ءرـام دحِـي مـف مدــقْأَقُـلْت ال 

  لَـيلَـةَ الْـمـعـراجِ لَـمـا صعـده  والـنبـي الـمصطَـفَـي قـالَ لَنـا
  فَـاَحـس الـقَـلـب اَنْ قَـد بـرده  وضــع اُهللا بِـظَـهـرِي يـــده

ــلـيع و  ــعــقْأَواضدـامه  هـــداُهللا ي ــعضـلٍ وـحفـي م  
گفتم من . یعنی بمن گفتند که براي علی مدحی بگو که یاد او آتش برافروخته جهنم را خاموش میکند

اند بطوریکه بعضی او را میپرستیدند  اقدام نمیکنم درباره مدح کسی که عقال درباره او حیران و گمراه شده
من گذاشت   اند و پیغمبر ما فرمود در شب معراج خداوند دست خود را روي شانه خدائی او شدهو قائل ب

که قلب من احساس آرامش و برودت از آن نمود و علی پاي خود را در موقع انداختن بتها از کعبه بجائی 
  .اند دادهنواس نسبت  و بعضی هم این ابیات را به ابی! گذاشت که خدا دست خود را در آنجا گذاشت

و الصادقني  منهجو البيان  مـجمعو تفسري صايف و شيخ ابوالفتوح و تفسیر  السعادة بياناین قسمتها از تفاسیر )  2
براي شرح آنها بتفاسیر مذکوره درباره معراج آیه . و سایر تفاسیر نقل شده و باختصار ذکر شدهتفسري گازر 

نیز درین والنجمِ اذا هوي و در تفسیر سوره . و همین خواتیم بقره رجوع شودسبحانَ الَّذي اَسري شریفه 
  .و غیر آن ذکر شده استالصادقني  منهجباره در تفسیر 
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ـْت و  يا مـحمـد: 1والنجم مذکور است سه چیز است، از جمله فرمود ـَا و اَن اَن
ل هلَـقْـتخ كوي ذلأَمـاسـجلري نیست و فقط من و تو هستیم دیگ یعنی اي محمد، ك

ـَا : پیغمبر در جواب عرض کرد. همه عالم را براي خاطر تو خلق کردم ـْت و اَن يا ربِّ اَن
ل ـهكْـتـَر یعنی ) دا را و خطاب باو را مقدم داشتخم اباً نتأد( كلـجأَو ماسوي ذلك ت

اگر نه آن م آنکه دو. را براي خاطر تو ترك کردم ٰداوندا تو هستی و من و ماسويــخ
است که امت ترا دوست دارم و ازینـرو نیز دوست دارم عتاب با آنها را وگرنه محاسبه با 
آنها را ترك میکردم یعنی همانطور که پدر نسبت بفرزند براي تربیت او عتاب میکند 

ت تو طاعت من میکنند م آنکه امسو. خداوند هم بواسطه لطفی که دارد سخت میگیرد
پذیرم و  طاعت آنها را اگرچه با قصور و فتور و ضعف است می. دمعصیت هم میکنن

ولی . معصیت آنان خیلی زیاد است ولی من چون رحیم هستم از معصیت آنها عفو میکنم
ت آنحضرت باشیم تا مشمول عفو واقع ام د بدانیم که باید امت بشویم و جزءالبته بای

  . ما میرویم دور میشویمی دور باشیم، چون راهی که فعالًشویم نه آنکه بکلّ
بحضرت ندا رسید : شرحی مذکور است که خالصه آن این استتفسیر گازر در 

: فرمود. خدایا تو بهتر میدانی: میدانی مالئکه در چه چیز گفتگو میکنند؟ عرض کرد
ضوِء إِسباغُ الو: آنچه باعث ترفیع درجه شود این است. درباره درجات و درباره حسنات

ـْتظار الصالة بعد الصالة  روهات والـمشیالـمكْ يف یعنی علَي االَقْدامِ الَي الـجماعات وان
در ناگواریها و شدائد مقید باشد که با وضوع باشد چون خود وضوع عبادت است و دوام 

اللهی گنابادي بحمداهللا طبق نعمةات مؤکده است که ما فقراي طهارت یکی از مستحب
دیگر آنکه براي نماز جماعت که میرود . د به این امر هستیمس مقیور شارع مقدهمین دست

  .دیگر آنکه در هر نماز منتظر نماز بعــدي باشد که شرکت کند. حتی االمکان پیاده برود
س د بِاللَّيلِ والـناجاطْعام الطَّعامِ و افْشاُء السالمِ والـته: و حسنات، خداوند میفرماید

یعنی خوراندن خوراك به بینوایان و سیر کردن آنان و بلند سالم گفتن و بیداري و  نِيام
                                                

ل م قرار داده ولی من بواسطه کمال عالقه که بآن داشتم آنرا اواین خطاب را دوالصادقني  منهجدر تفسیر )  1
  .قرار دادم
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  .عبادت شب موقعی که مردم در خواب هستند
خدایا بهر یک از پیغمبران فضیلتی : مذکور است که عرض کرد صافیدر تفسیر 

که در زیر عرش  ندا رسید بتو دو کلمه را بخشیدم. فرمودي، بمن هم عنایتی بفرما تعنای
یعنی هیچ راه نجاتی از ال منجي منك الَيك دیگر بِاِهللا  قُوةَ االَّ الَ حولَ والَیکی : خودم هست

اي نداي  درین بین فرشته: و پیغمبر دعائی عرض کرد. تو نیست مگر بخودت پناه بیاوریم
ن و بعداً نمازها را فرمود که سپس دستور اذا. بلند کرد و خداوند تصدیق فرموداُهللا اكرب 

مذکور و قبالً شرح دادیم از  السعادة بيانل است، آنگاه بطوریکه در تفسیر مفص آن شرح
للّه ما في السموات و ما يف من این حکم و آیه را : اخبار نقل میکنند که خداوند فرمود

ـُخفُوه يحاسبكُم بِه اُهللا  ـْفُِسكُم اَو ت ـُبدوا ما في اَن ت آنها بر همه انبیاء و اماالَرضِ و انْ ت
ند چون خیلی سنگین بود، من بر عرضه داشتم و آنها نپذیرفتند و شانه از زیر بار خالی کرد

ی از خود فانی و محو مشاهده حضرت که در آنموقع بکلّ. عرضه میدارم هم و امت توتو
  .احدیت بود پذیرفت

: و پیغمبر هم عرض کرده بِّر نم هيلَا لَزِنما اُبِ ولُسٱلر 1آمنبعداً وحی شد که 
ٱلْوم هلسر و بِهكُـت و هكَتالئم بِاِهللا و نونَ كُلُّ آمنکر شده و قبالً که شرح آن در تفسیر ذؤم

پیغمبر . آن را ترجمه نمودیم و در تفاسیر دیگر هم با اختالف در عبارات مذکور است
. ندا رسید بخوا ازما. ل فرمودي آنرا افزون گردانعرض کرد حال که بما عنایت و تفضّ

ـَسينآ اَو اَخطَ: عرض میکند ـُؤاخذْنا انْ ن فراموش کنیم خدایا بر ما مگیر اگر ما أنا ربنا ال ت
یعنی اگر آنچه را واجب بوده بر اثر غفلت و فراموشی بجا نیاوردیم یا آنچه . یا خطا کنیم

. را که بایستی ترك کنیم و بجا نیاوریم بواسطه اشتباه و خطا آنرا بجا آوردیم بر ما مگیر
: درین موقع طبق آنچه در بعض اخبار رسیده پیغمبر ص عرض کرد. پذیرفتم: ندا رسید

طَاء  والْخ يانُ والَّ الـنِّسا انم سیعنی . یعنی از ما جز نسیان و خطا چیزي صادر نمیشودلَي
                                                

و بسیاري دیگر از تفاسیر الصادقني  منهجو گازر و تفسري شيخ ابوالفتوح تفاسیر مانند ولی در بعضی )  1
الرَّ نَذکري از آیه اولی نشده و فقط از آمذکر کردیم  ر شده است، در صورتیکه آنچه قبالًببعد ذک ولُس

  .ین سه آیه بیکدیگر ارتباط دارندا
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نچه خالف خالف امر تو رفتار نمیکردیم پس زآاگر عظمت و بزرگی تو را میدانستیم، 
و همانطور که قبالً در ترجمه تفسیر ذکر کردیم، پیغمبر . میکنیم بر اثر نسیان و خطا است

ت من برداشته شده از جمله خطا و نسیان است در صورتیکه در ه چیز از امو نُ: مودفر
  .1شدند گذشته اینطور نبود و اگر خطا و نسیان هم میکردند مؤاخده می

علَينا اصراً كَما حملْته علَي  ملْال تحربنا و : ندا رسید باز هم از من بخواه، عرض کرد
ی را که بر گذشتگان میفرمودي خدایا بر ما بارهاي سنگین و تکلیفات شاقّالَّذين من قَبلنا 

رها در گذشته ذیل ترجمه تفسیر صپذیرفتم، که شرح رفع شدائد و ا: ندا رسید. مگذارد
  .مذکور گردید

ـُحمّلْنا ما ال : عرض کرد. ی بخواهاز من آنچه میخواه: باز هم ندا رسید ربنا و ال ت
پذیرفتم و این امر : جواب فرمود. خدایا بر ما آنچه را طاقت نداریم بار مفرماطاقَةَ لَنا بِه 

رسیده است . مقدر و حکم من است که زیادتر از طاقت دستور نمیدهم و حکم نمیکنم
خدایا ما طاقت و لَنا بِعذابِك و هوانِك وامتحانِك ربنا ال طاقَةَ : که بعداً پیغمبر عرض کرد

  .یعنی اینها مافوق طاقت ما است از ما بردار. توان عذاب و خواري و امتحان ترا نداریم
واغْفر لَنا : عرض کرد. عفو کردم: فرمود. از ما عفو کنـنا واعف ع: عرض کرد

ـْت موالنا : عرض کرد. پذیرفتم: مودفر. بپوشان گناهان ما را و ما را بیامرز وارحمنا اَن
قبول : ندا رسید. خدایا بر ما رحم کن تو مولی و آقاي ما هستی و همین ما را بس است

پوشاندن گناهان از خلق یا از خودمان و » غفران«گذشت کردن و » عفو«مراد از . کردم

                                                
1  (ّبر بیعنی مالک شد  ئالشی در لغت از ربمینَلعالَا چیزي را و ر نایعنی مالک عالمیان و ر یعنی اي  ب

ـ ـاًو صاحب اختیار ما و نیز رب رب مالک بـَّانی دانشمند عاربمعنی اَصـه یعنی اصالح کرد آنرا و ر ف لَـح
 ببراي ر را، معانی دیگر هم در لغتیعنی زیاد کرد نعمت  رب الـنِّـعـمـةَبخدا و صفات او است و 

بِّی . ذکر شده است ةو ری از باب تفعیل باصطالح ادبی و آخر آ تربيبن واو است یعنی پرورش داد و ر
لَدیعنی باو غذا داد و او را نیکوخُلق کرد و نشو ونما داد الو .ولی کلمه رب نیـست هرچنــد  از آن ماده

ذکر شده متضمن تربیت و  ی معــانی که براي ربمعروف بمعنی پرورش دادن و تربیت کردن است ولــ
  .پرورش دادن نیز هست و در لفظ بهم نزدیک میباشند
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اخري آنچه در  ةبعبار .آن است که بجاي بدیها که کردیم لطف و کرم کند» رحم«
ی از پرونده پرونده عمل ما خطا است از آن درگذرد که عفو است و غفران آنکه آنرا بکلّ

بردارند که دیده نشود و پرونده مخدوش نباشد و رحم آنکه بجاي خطاها که ثبت شده و 
  .آنرا برمیدارد خوبی و احسان جایگزین آن گردد

حال که ما جز تو مولی و پناهی  رينكافٱلْ ومِقَٱلْفَانصرنا علَي : پیامبر سپس عرض کرد
نداریم ما را بر دشمنانمان که دسته کفار درونی و برونی و شیاطین داخلی و خارجی انسی 

  .ی میباشند پیروز گردانو جنّ
 جمنیز در تفسیر سورة والنّالسعادة  بيانو بطوریکه در بعضی از تفاسیر ذکر شده و در 

 1چند مرتبه پیغمبر بمعراج: مذکور است که خدمت حضرت صادق علیه السالم عرض شد
و جبرئیل در یک موقف حضرت را نگاهداشت و . دو مرتبه بمعراج رفت: رفت؟ فرمود

اند، خداوند تو را  اینجا جائی است که هیچ فرشته یا پیمبري باین مقام نرسیده دعرض کر
و رحمت میفرستد؟ عرض  ةچگونه خداوند صلو: رمودف. میفرستد ةدرود و رحمت و صلو

من پاك و اَنا رب الْمالئكَة والروحِ سبقَت رحمتي غَضبِي  قُدوس سـبوح: کرد، میفرماید
پیغمبر عرض . پاکیزه از نواقص و نقایص میباشم و رحمت من بر غضب من پیشی گرفته

  .یعنی خداوندا عفو ترا خواستارم، عفو ترا درخواست دارماَللّهم عفْوك عفْوك : کرد
در تفسیر سوره والنجم است که در تفسیر اهل البیت مذکور  الصادقین منهجدر تفسیر 

. میباشد که حق سبحانه در معراج با رسول تقریر امامت علی بن ابیطالب علیه السالم فرمود
. آنچه وحی کرد بوي ستاد به بندة خود در حق علییعنی وحی فرفَاَوحي ايل عبده ما اَوحي 

بلّغْ ما اُنزِلَ الَيك من ربِّك في عـليٍّ لَيلَةَ الْمعراجِ : و چون وقت نصب امامت رسید فرمود
برسان بخلقان آنچه فرستاده شده بود بتو در شب معراج از جانب پروردگار خودت در 

در بعض تفاسیر دیگر شیعه هم ذکر شده . امامت ويحق علی بن ابیطالب، یعنی در باب 
هر یک از پیمبران خلیفه : است از جمله بعضی مینویسند که خداوند به پیغمبر خود فرمود

عرض کرد هر که را خودت . و جانشینی داشتند تو هم براي خود باید جانشین داشته باشی
                                                

  .قبالً ذکر کردیم خیلی زیاد بود البته منظور معراج جسمانی است وگرنه معراج روحانی همانطور که)  1
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و . ن نمودم و او خلیفه تو استندا رسید که من علی را بجانشینی تو تعیی. تعیین بفرمائی
امامت و وصایت علی بارها از طرف حضرت رسول بیان شده بود همانطور که در 

ل دعوت که طبق روزهاي او بنياالَقْر ـَك خویشان خود را دعوت کرد و وانذر عشريت
ت خود را بیان فرمود و اظهار فرمود که هرکس دعوت مرا ابتداء بپذیرد وصی مننبو 

: حضرت فرمود. خواهد بود و علی با آنکه طفل بود حرکت کرد و دعوت را پذیرفت
در دفعه سوم . بنشین: باز فرمود. د همین بیان را فرمود و علی اجابت کردبنشین و باز مجد

 راحه فرمودند که علی وصیحضرت بالص. هم که فرمود هیچکس غیر از علی نپذیرفت
  .من است

اشاراتی فرموده و مؤمنین کامل و باهوش میدانستند که آنکه در موارد دیگر هم 
مورد لطف کامل است و شایستگی وصایت آنحضرت را دارد تنها علی است و تنها 
کسانی که خود را داراي شخصیت و سبقت در اسالم فرض میکردند یا علی افرادي را از 

این حال را نداشتند و حتی  آنها در یکی از جنگها کشته بود، عناد داشتند ولی عموم مردم
اصحاب با ثبات پیغمبر میگفتند که ما در زمان پیغمبر منافقین را ازینراه تشخیص میدادیم 
که اگر کسی با علی بد و دشمن بود او منافق بود و اگر کسی دوست علی بود او مؤمن 

  .واقعی بود
سري ر سوره اَد صافیموضوع دیگر که در بعض تفاسیر مینویسند از جمله در تفسیر 

نقل کنند که از پیغمبر صلی اهللا علیه و آله سؤال شد که خداوند در شب کشف الغُمـّه از 
با بلهجه علی بن ابیطالب : فرمود! شما را مخاطب داشت و سخن گفت؟ 1معراج بچه لغت
اي احمد : فرمود. یا تو با من سخن میگوئی یا علیخدایا آ: عرض کردم. من سخن گفت
و چیزي هستم نه مانند سایر چیزها و قابل مقایسه با مردم نیستم و قابل من موجودي 

وصف بصفات مخلوق نیستم، ترا از نور خودم خلق کردم و علی را از نور خودم و بر 
تر از علی نزد تو کسی نیست ازینرو بلهجه او با  مکنون قلب تو مطلع هستم و دیدم دوست
  !تو سخن گفتم تا دل تو آرامش پیدا کند

                                                
  .حضرت مکالمه فرمود البته منظور لهجه و طرز سخن گفتن است وگرنه معلوم است که بلغت عربی با)  1
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اند که در همه موارد علی را  و در اخبار رسیده و بعض تفاسیر شیعه هم ذکر کرده
اند که بنابرین خبر علی از پیغمبر صلی اهللا علیه و آله  بعضی گمان برده: مشاهده نمود

افضل بود ولی چنین نیست زیرا اوال معراج علی بروح بود ولی معراج پیغمبر بجسم و البته 
تب افضل است و ثانیا علی حکم سایه پیغمبر را داشت و هر وقت معراج جسمانی بمرا

شاخص و ذي ظل حرکتی بکند اگر در مقابل نور باشد سایه هم بتبع حرکت میکند ولی 
  .بهیچوجه سایه از خود شخصیتی ندارد و در صاحب سایه فانی است

لیه حمزه از حضرت صادق ع از علی بن ابیاصول کافی از  تفسیر شریف الهیجیدر 
چند بار براي پیغمبر معراج حاصل شد؟ : السالم روایت کند که ابوبصیر عرض کرد

چه کسی : سپس در آخر فرمود که خداوند در معراج به پیغمبر خود فرمود. دو بار: فرمود
فرمود. اي؟ عرض میکند خدایا تو بهتر میدانی ت خود پس از خود گذاشتهرا براي ام :

بصیر فرمود که والیت علی  سپس حضرت به ابی. لمؤمنین استطالب که امیرا علی بن ابی
  .از زمین نبود بلکه خداوند در آسمان بمشافهه فرمود

از اسحق علل الشرائع ، تفسیر سوره اسري، از کتاب تفسیر المیزانمه طباطبائی در عالّ
از حضرت موسی بن جعفر علیهما السالم روایت مفصلی نقل میکند که علت  1بن عمار

نکه در هر رکعت نماز یک رکوع و دو سجود است، چیست؟ حضرت شرح مفصلی در ای
نمازیکه خداوند تعالی دستور فرمود دو رکعت و دو : جواب فرمود که در آخر میفرماید

سجده داشت ولی پیغمبر در هر رکعت دو سجده بجا آورد و مشاهده عظمت خداوند او 
  .هم همان دو سجده را واجب کرداختیار بتکرار سجده واداشت و خداي  را بی

فرض و یکی از چیزهائیکه در تفاسیر در مشاهدات و مذاکرات معراج مینویسند، 
که بعداً در قوس نزول و رجوع باین عالم و دیدن  شدن پنجاه رکعت نماز در شبانروز

                                                
1  (یکی اسحق بن عمار بن حیان صیرفی که از اصحاب حضرت : ات دو نفر بودنداسحق بن عمار از رو

رد وثوق بود و دیگر اسحق بن عمار بن موسی ساباطی که وصادق و کاظم علیهما السالم بود و امامی و م
د بامامت فرزند حضرت، عبداهللا افطح مورد توثیق است ولی از فطحیه بود و پس از حضرت صادق ع معتق

  .بود
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موسی علیه السالم و سؤال او و جواب فرض شدن پنجاه رکعت موسی اظهار کرد که 
ندارند و درخواست تخفیف کن و چند مرتبه این امر تکرار شد تا باالخره امت طاقت 
رکعت و بقیه مستحب گردید که حدیث مروي از امام حسن عسکري  17نماز واجب 

اَلصالةُ صلوةُ االحدي و خمسني و زيارةُ : عالمات الْمؤمنِ خمس: علیه السالم میفرماید
ـَعيم بِالربعني والـتختاالَ یعنی عالمات مِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ فري الْجبنيِ والْجهر بِبِسمنيِ و ت

یکی پنجاه و یک رکعت نماز در روز، دیگر زیارت اربعین، دیگر : مؤمن پنج چیز است
انگشتر در دست راست کردن و دیگر مالیدن پیشانی بزمین در سجده که نهایت خضوع و 

چون اهل بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ یشگاه احدیت است، دیگر بلند گفتن خاکساري در پ
ت آنها که بسم اهللا را در نماز میگویند آهسته میگویند ولی در شیعه مستحب است که سنّ

  .رکعت واجب و بقیه مستحب است 17و نمازهاي یومیه هم . بلند بگویند
طالب زیادي در کتب تفسیر ذکر شده دربارة مشافهه حضرت احدیت با پیمبر خود م

مشاهدات زیادي هم براي آنحضرت بین راه . که بیشتر آنها را باختصار مذکور داشتم
مسجدالحرام و مسجد اقصی و بعداً در آسمانها از دیدن انبیاء و طبقات مختلفه از نیکان و 

رشتگان بی و همچنین طبقات دوزخ و فوگناهکاران و مراتب بهشت و عرش و سدره و ط
و غیر آنها در کتب و همچنین راجع بصورتهاي مختلفه و امثال آنها که حضرت بیان 

له رجوع شودفرمود، زیاد است که باید به کتب مفص.  
مینویسد که روایات زیادي در قضیه معراج از صحابه مثل ابن عباس و  البیان مجمعدر 

هانی و غیر آنها با کم و زیاد  و امابن مسعود و انس و جابر بن عبداهللا و حذیفه و عائشه 
  :رسیده که از یکی از چهار وجه زیر خالی نیستند

، آنچه بر صحت آن قطع و یقین داریم که هم اخبار در آن باره متواتر است و یکی
داریم و آن این است که پیغمبر را در شب سیر دادند ) بواسطه قرآن(هم علم بصحت آن 

  .و بمعراج بردند
بعض اخبار در آن باره رسیده و خالف عقل نیست و عقل حکم بامکان ، آنچه دوم

آنها میکند و مخالف اصول مسلمه هم نیست، درینصورت ما قطع پیدا میکنیم که در 
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رفت و سدرة  مانها رفت و انبیاء را دید و بعرشبیداري بوده نه در خواب مانند آنکه بآس
  .المنتهی و بهشت و دوزخ را دید

أویل نمود هر آن مخالف با بعض اصول است ولی میتوان آنها را نیز ت، آنچه ظاسوم
أویل کنیم بر آنچه مطابق حق و دلیل اینها را نیز بهتر این است که ت. که موافق معقول باشد

اي را در بهشت مشاهده فرمود که متنعم به نعمتهاي  باشد مانند آنچه روایت شده که دسته
این را باید حمل برین کنیم که . م گرفتار عذاب دیدبهشتی هستند و جمعی را در جهن

  .فتهاي بد بودند نتیجه عمل آنها را دیدصچون داراي صفات خوب یا 
أویل است مگر با زحمت و ، آنچه که نه ظاهر آن صحیح است و نه قابل تچهارم

را بچشم اینها را بهتر این است که قبول نکنیم مانند آنکه خداوند . أویلشدید در ت تَعسف
دید و با او آشکارا سخن گفت و بر سریر خدائی با او نشست و امثال اینها که تشبیه را 

و همچنین آنچه روایت . میرساند و خداوند پاك است ازین قبیل امور که ما فرض کنیم
سینه حضرت را شکافتند و دل او را شست و شو دادند و از آلودگیها پاك  شده که

ضرت پاك و معصوم بود و هیچ آلودگی نداشت و از هر بدي و کردند در صورتیکه آنح
  .عیب پاك بود

اند بسیار خوب  ر محترم طبرسی ذکر کردهفقیر میگویم این توجیه و تقسیم که مفس
ـَشرح لَك : است ولی در قسمت اخیر که همان شرح صدر است که در قرآن فرموده اَلَم ن

 كردضرت و سینۀ او از آلودگیها بواسطۀ همان بود که دقت نشده چون پاك بودن آنحص
معنوي شست و شو داد و پاك کرد نه با آب ظاهري و شکافتن  ةخداوند او را با آب حیو

صوري صدر و پاك نمودن آن بلکه بواسطه همان عنایت خدائی که از ابتداء شامل 
کار میدانست و حالش بود از آلودگیها پاك بود، بدلیل آنکه خودش همیشه خود را گناه

ـَارد که کدرخواست هدایت از خدا می آنحضرت در همه حال . قيمتـسمٱلْ راطَٱلصّ اهدن
ـّا واغْفر لَنا خدا و عفو میدانست که  تخود را محتاج بهدای . اشاره باین استواعف عن

چون همان شرح صدر . پس شرح صدر اصالً مخالفت با پاك بودن و عصمت او ندارد
  .که از خداوند بوده او را از همه گناهان حفظ کرده است
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ام آن  تصنیف ابوسعید واعظ خرگوشی نیشابوري باب سی 1شرف النبیدر کتاب 
ل نوشته و حتی اسامی زیادي براي راجع بمعراج حضرت رسول ص که خیلی مفص

نوشته ت و غیر آن أمور آسمانها و بهشت و دوزخ و سرادقات عزّبسیاري از فرشتگان م
و در مشاهدات و حضور آنحضرت در عرش . ام ري و تواریخ معموله ندیدهیکه در تفاس

شرح درجات و حسنات را با مختصر تغییري با آنچه ما از کتب تفاسیر ذکر کردیم، 
اي از عرش بچکید و بر زبان من افتاد  قطره: ضمناً نوشته است که پیغمبر فرمود. مینویسد

تر از آن چیزي نچشیده بودند و خداي تعالی بدان قطره علم  که هرگز چشندگان شیرین
اولین و آخرین بمن داد و نیز درباره دعاها و درخواستها که از خدا کرد و خداوند قبول 

ل ذکر کرده استفرمود خیلی مفص.  
فصیل شرح معراج را ذکر تسایر تفاسیر و کتب تاریخ فریقین هم یا به اجمال یا 

اد بوقوع معراج در حقیقت از ضروریات دیانت مقدسه اسالم است و اند چون اعتق کرده
و همچنین . درینجا همانطور که گفتیم شرح همۀ آنها خارج از حدود اختصار است

هاي  مشاهداتی که بین مسجدالحرام و مسجد اقصی و در مسجد و در آسمانها و فرقه
رح مالقات با موسی علیه مختلف از بهشتیان و جهنمیان فرمود و مذاکراتی که شد و ش

ها درینجا از ذکر آنها صرف نظر شد  راجع به تعیین نماز و تخفیف ٰموسیالسالم و سؤال 
  .چون منظور فقط اشاره بمشافهه بود

  
  

                                                
عثمان محمد خرگوشی نیشابوري است واعظ  ألیف ابوسعید عبدالملک بن ابیاین کتاب به عربی ت)  1

در نیشابور درگذشت و خرگوش نام محله و کوئی از نیشابور بوده و بعربی نوشته  407یا  406بسال  نامی،
ابوسعید اهل . ي متوفی در اواخر قرن ششم هجري ترجمه شدشده و توسط محمودبن محمد بن علی راوند

ی باهل بیت داشته که باب بیست و هفتم کتاب در فضیلت اهل بیت سنت و شافعی بوده ولی ارادت تام
ع است که هر دو داللت برکمال خلوص و ارادت او نسبت باهل  ست و باب چهل و ششم در خانه فاطمها

ن نسبت باهل بیت نهایت عقیده و ارادات دارند که اشعار خود شافعی هم بیت میکند و بطور کلی شافعیا
  .مؤید آن است
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  استغفار و توبه از گناه
ار درخواست مغفرت چون در آیه اخیر که هم دعا و هم قرآن است از خداوند غفّ

  :ري در آن باره ذکري بشودشده، لذا مناسب دانستم مختص
آنچه از بجا آوردن آن نهی شده اگر روي عمد بجا آورده شود گناه ولی اگر از 

س اسالم گناه روي فراموشی یا غفلت یا مجبور بودن و اضطرار باشد، در شرع مقد
محسوب نمیگردد چون گناه موقعی است که عمل خالفی با عقل و علم و اراده و اختیار 

رفع عن اُمتي تسع (ه حدیثی که قبالً ذکر شد و به پیغمبر منسوب است صادر گردد ک
و حدیث دیگري از حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله . اشاره باین است) تا آخرخصالٍ 

ـُخفُوه يحاسبكُم در تفسیر و  الصادقین منهجمروي است و در  ـْفُِسكُم اَو ت انْ تبدوا ما في اَن
ـَجاوز لهذه اُأل: ذکر شده که فرموده اُهللا بِ ـْفُسمة عن نِسيانِانَّ اَهللا ت ها ها و ما حدثَت بِه اَن

یعنی خداوند درین امت از فراموشی آنها و از آنچه در دلشان با خود خیال کنند و حدیث 
  .کردیمنفس باشد و بخارج سرایت نکند، گذشت فرموده است که قبال هم ذکر 

بزرگ و کوچک : و گناه هم بطوریکه در آیات و اخبار رسیده، دو قسم است
اند آنچه خداوند بر آن  بعضی گفته. و درباره آنها اختالف شده است) کبیره و صغیره(

درین دنیا تعیین شده کبیره است که از سعید بن جبیر  وعده عذاب در قیامت داده یا حد
اند هرچه خداوند از آن نهی فرموده بطور کلی کبیره است که  بعضی گفته. نقل شده است

گناهان عموماً کبیره است نهایت آنکه بعضی . مذهب شیعه و علماي امامیه بداند قائلند
د میباشد چنانکه هر گناه نسبت بزرگتر از بعض دیگر است و صغیره نسبت ببزرگتر از خو

  .به کوچکتر از خود کبیره است
گتر از کبیره هفت است، بزر: از پیغمبر صلی اهللا علیه و آله روایت شده که فرمود

قتل نفس محترمه و خوردن ربا و خوردن مال یتیم و تهمت  همه شرك ورزیدن بخدا بعداً
  .هاد دینیزدن به زن محصنه و عقوق والدین و فرار از جنگ و ج

سعید بن جبیر گفته که مردي از ابن عباس پرسید کبائر چندتا است، آیا هفت تا 
است؟ جواب داد که تا هفتصد بگوئیم نزدیکتر است تا آنکه هفت بگوئیم جز اینکه هیچ 
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ال كبريةَ مع االستغفارِ و گناهی با استغفار بزرگ نیست و هیچ گناه با اصرار کوچک نیست 
غرياإلصرارال ص عةَ م.  

ـُنهون عنه سوره نساء ذیل شریفه تفسیر گازر در  ـَجـتِنبوا كَبائر ما ت از عبداهللا بن انْ ت
آنکه : مسعود نقل کند که گفت از رسول خداي پرسیدم کدام گناه عظیمتر است؟ گفت

با تو نان آنکه فرزندت را بکشی ترس آنکه : گفتم پس از آن؟ گفت. با خداي انباز گیري
  .آنکه با زن همسایه زنا کنی: پس از آن؟ گفت: گفتم. بخورد

هات گناه سه است که اول گناه است که دیدم که ام توراةفَرقَد از مفسرین گوید در 
. اول کبر و آن ابلیس کرد، دوم حرص و آن آدم کرد، سوم حسد و آن قابیل کرد: کردند

: وسی علیه السالم نقل شده و آن این استنزدیک باین است آنچه از دستورات حضرت م
ظاهراً نباید میان یک «که از کتب یهود است مینویسد که اي از تلمود  گنجینهدر کتاب 

علیه  دي استگناه سبک و یک گناه سنگین تفاوتی باشد چونکه هر گناه و خطائی تمرّ
ي غیره با تجرّاند که هر ص که این همان است که بعض بزرگان ما گفته 1»خواست خداوند
لیکن در عمل میان گناهان سبک و سنگین تفاوت «مینویسد که  بعداً. حکم کبیره دارد

  ».اند ، گناه کبیره شناخته شدهگذاشته شده و سه عمل
م میالدي که ظلم پادشاه زیاد شده و انجام مراسم سپس مینویسد که در اوائل قرن دو

از علماي یهود تشکیل شد تا تعیین کنند دینی را هم محدود کرده بود یک شوراي دینی 
سپس . مجبور کنند چیست توراةف از احکام که تکلیف یک یهودي وقتی او را بتخلّ

ذکر شده اگر او را مجبور کنند که  توراةفتوائی صادر شد که دربارة تمام گناهانی که در 
را نکشند جز سه اگر مرتکب نشود او را خواهند کشت، او باید آنها را مرتکب شود تا او 

بت پرستی و زنا و قتل نفس که او نباید مرتکب شود هرچند جان : گناه که کبیره است
بعداً مینویسد یک گناه چهارم نیز بر آن افزوده شده که گناه . خود را از دست دهد

بدگوئی از دیگران و تهمت زدن به همنوعان است که این گناه اخیر طبق احکام اسالمی 
و بنابرین قول گناه کبیره نزد آنها پنج تا است که . غیبت و تهمت زدن میشوددوتا و شامل 

                                                
  .115ص )  1
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  .اگر خطر کشته شدن هم باشد نباید مرتکب شود
بطوریکه در مقدمه  تلمود: توضیح دهمتلمود درینجا مناسب است مختصري راجع به 

ف جان ناس ألی، تتاریخ جامع ادیانو کتاب قاموس کتاب مقدس و اي از تلمود  گنجینهکتاب 
، ذکر شده عبارت از تفسیرهائی است که علماي یهود 1و ترجمه آقاي علی اصغر حکمت

: اند و شامل دو قسمت است نوشته ةدر قرون و اعصار مختلفه کتبی و شفاهی بر آیات تورا
و لفظ مشنا که بمعنی . گویند (Gemara)» امارگ«و دیگري را  (Mishnah) »شنام«یکی را 

تکرار میباشد عبارت از مجموع تقالید مختلف یهود با بعضی از آیات توراة که اقتباس 
شده و آنها میگویند در کوه سینا بموسی علیه السالم داده شد و بعداً بهارون و الیعاز و 

شد و در  آوري یوشع و انبیاي بعد رسید و در قرون دوم میالد توسط حاخام یهود جمع
اول در : میالدي خاتمه یافت و مشتمل بر چهار هزار مسئله در شش باب است 220حدود 

شرح اعیاد و ماه صیام، دوم در مناجات و ادعیه و قوانین شرعی، سوم در حقوق زنان و 
قواعد ازدواج و طالق، چهارم در قوانین مدنی و جزائی، پنجم در اموال وقفی و مقدس 

  .انیها، ششم آداب طهارت و نجاست اشیاء و اجسادمانند نذور و قرب
و گمارا که به معنی تعلیم است مجموعه تعلیمات و تفسیراتی است که بعد از مشنا 

یکی تلمود اورشلیم : و تفسیرها که نوشته شده نیز دو قسم است. در مدارس عالیه واقع شد
د مشنا و دیگري تلمود که حاخامهاي طبریه بین قرن سوم و پنجم نوشتند که همان تلمو

هاي بابل نوشته شد و نام آن گمارا شد که  بابل که در قرن پنجم نوشته شد و توسط کاهن
تا  1520است که بین سالهاي  تلمـود بـزرگبمعنی علوم تکمیلی است و مجموع آنها 

میالدي در ایتالیا چاپ شد و دکتر کهن دانشمند یهودي بانگلیسی ترجمه کرد و  1524
اي از  گنجینهرا خالصه نمود و مطالب زبـدة آنـرا در یک مجموعه بنام  د بـزرگتلمـو

چاپ شد که آخرین آن در  1931ألیف نمود که چندین مرتبه از در دوازه فصل ت تلمود
 1350واقع شد و یهودا حی فرزند اسماعیل حی از دانشمندان یهود بفارسی در سال  1948

  .امروز از مهمترین کتابهاي مذهبی یهود استچاپ شد و  1350و در مهر  ترجمه،
                                                

  .368چاپ دوم، ص )  1
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و کلمه تلمود هم بمعنی تعلیم است و سراسر تعلیمات دینی و مذهبی آنها در آن 
درج و مشتمل بر شش باب و سی و شش مجلد است ولی بعض مذاهب دیگر یهود با آن 

  .ون استکمال مخالفت را دارند و جدیت داشته و دارند که از بین ببرند و نزد آنها موه
کبائر آن : در موضوع گناهان کبیره و صغیره که شرح میدادیم، سفیان ثوري گفت

در . باشد که در آن نسبت به بندگان مظلمه باشد و صغائر آنکه میان خداي و بنده باشد
اشی نقل کند که از حضرت باقر علیه السالم درباره سوره نساء از فقیه و عی صافیتفسیر 

  .هرچه خداوند بدان وعید عذاب و آتش داده کبیره است: مودفر. کبائر سؤال شد
در : فرمود. از زراره روایت کند که از حضرت صادق درباره کبائر پرسید کافیدر 

کفر بخدا و قتل نفس و عقوق والدین و خوردن ربا پس از : کتاب علی هفت تا است
ب بعد از و تعرّ آنکه آگاه بحرمت آن شد و خوردن مال یتیم بظلم و فرار از جنگ

برگردد و آنهائی که در  بامر والیت آنها پیدا کند و بعداًهجرت یعنی کسیکه معرفت 
بن ابیرق و حرث  طعمةرگشتند مصداق این بودند ماند زمان پیغمبر اسالم آوردند، بعداً ب

یکی از عرفاء هم از فرمایش بعض بزرگان استنباط نموده که . بن سوید و امثال آنها
دنیا و رؤیت غیر خدا، چون همه گناهان  پیروي هوي و حب: کبائر سه چیز استامهات 

ازین سه چیز سرچشمه میگیرد و اگر ازین سه چیز و توابع آن دوري کند از کبائر دوري 
نموده و در آنصورت اگر خطائی از او سرزند و گناهی پیدا شود امید عفو هست 

  .میشود بخصوص در آنموقع حال توبه هم زودتر پیدا
آنچه در نفس جا : مذکور است 406 حقيقة هس سردّامجد قُ ألیف جددر صالحیه ت

اقوال دیگر هم . صغیره است بهمان اثري که از او بماند دگیرد کبیره و آنچه زوال پذیر
  .درین باب گفته شده است که ذکر همه آنها خارج از طور اختصار است

 مِثْٱال ربائكَ ونَبنِتـجي ذينٱلَّزِي الَّذين اَحسنوا بِالْحسين و يج: در سوره والنجم میفرماید
الفَوواحش اللَّ الَّامهاي بزرگ و از کارهاي بسیار قبیح و  یعنی آنانکه اجتناب کنند از بزه م

و بعضی . زشت مگر آنکه گناه کوچک باشد یا گناهی که نفس بدان عادت نکرده باشد
توبه کند و کلمه  م آن است که قصد گناهی بکند ولی پیش از انجام دادنماند لَ گفتههم 
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مالّ اللَّما ي منقطع است چون لَیا استثنام جزء کبائر و فواحش نیست و یا آنکه استثناي م
و خداوند . ماز کبائر دوري میکنند غیر از لَمبمعنی غیر است یعنی  صل از کبائر و االَّمتّ

که گاه ممکن است فضل او انَّ ربك واسع الْمغفرة ائر را باجتناب از کبائر میآمرزد که صغ
شامل حال شده و گناهان کوچک را بیامرزد و کبائر را اگر حالت ایمان او باقی باشد با 

یش از آن ، پو انَّ عذابِي هو الْعذاب االَليم: توبه عفو فرماید چون همانطور که میفرماید
ـِّ: فرماید ـَب و اَرحم الراحمني في موضع ). سوره حجر( حيمالر ورفُا الغني اَـّنأًعبادي  ئْن

 ةمحالرفوِ وبر الع ةالـنِّقْم كالِ وعِ الـنضويف م بنيعاقالْم دمقدم استاَش : هتمحر قَتبس
بغَضه.  

مینویسند روزي حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله درباره حساب خلق در روز 
يـا رسولَ اِهللا : در بین بیانات حضرت یکنفر اعرابی از حضرت سؤال کرد. قیامت میفرمود

ـَعالَي: من بِـيده حسـاب الْخلْقِ؟ قَـالَ ـَبارك و ت ـَعم: هو بِنفِْسه؟ قـالَ: قـال. هو ت . ن
رايباالَع مسبفَت .لَّمس و هآل لَيه ولَّي اُهللا ع؟ قـالَ: قـالَ صكحـَض اَلكَرمي اذا قَـدر : لم ت

حسـام بذا حـاسـفَي و اع .ـهلَيـه و آلـلَّي اُهللا عق اَأل: قـال صـدصـعیعنی . رايب
خود : نروز بدست کیست؟ فرمودیا رسول اهللا حساب خلق در آ: اعرابی عرض کرد

: فرمود. اعرابی خندید. بلی: آیا خودش بنفسه حساب میکند؟ فرمود: عرض کرد. خداوند
شخص کریم که قادر است عفو میکند و هرگاه حساب کند : چرا خندیدي؟ عرض کرد

راست گفت اعرابی، بخدا قسم هیچکس از خداوند کریمتر : فرمود. سختگیري نمیکند
  !نیست

: را در خواب دید، پرسید خداي با تو چه کرد؟ گفت 1سند کسی ابونواسمینوی
  .خداوند مرا بواسطه دو بیت که گفته بودم آمرزید

ـَّي اذا ـَغـفرلي ذَنيب  مـن اَنـا عنـد اِهللا حت ـَبـتـه ال ي   اَذْن

                                                
با آنکه در عمل حسن  دان بعضی نام ابونواس را سهل بن یعقوب و بعضی هم حسن بن هانی ذکر کرده)  1

شهرتی نداشت ولی حسن عقیدت داشته و از دوستان اهل بیت و در زمان حضرت رضا علیه السالم بوده و 
  .آنحضرت را هم مدح نموده است
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ـُر يـرجي من بنـي آدم   فَـكـيف ال اَرجـوه من ربـي  اَلغـفْ
عفو و گذشت . یعنی من چه هستم نزد خداوند که وقتی گناه کنم گناه مرا  نیامرزد

از فرزندان آدم پسندیده و مورد امید است، چگونه میشود که از خدا امیدوار نباشم؟ و 
ت شیخ رو معروف است که حض. خداوند مرا بواسطه همین دو بیت آمرزید: میگوید

این : سؤال کرد. خواب دید در باغ و ساختمان بزرگیابوالقاسم گورکانی، فردوسی را در 
شیخ در خواب . این را خداوند بمن داده است: باغ و ساختمان مجلل از کیست؟ گفت

اي، چگونه شد؟ جواب داد که  پرسید تو که در اشعار خود مدح سالطین گبر را نموده
  :خداوند فرمود فردوسی را براي این بیت که سروده است

  ندانم که اي هرچه هستی توئی    ـدي و پسـتی توئیپـنـاه بلـن
  .همین استسبقَت رحمته غَضبه آمرزیدم و این باغ را بمن عنایت فرمود که 

و در فَيغفر لمن يشآء و يعذّب من يشآء : در آیه اولی از خواتیم سوره بقره میفرماید
 كـلذَ ونَماد رفغي و هبِ كرشي أنْانَّ اَهللا ال يغفر : دفرمای می) 51سوره نساء، آیه (آیۀ دیگر 

لمن یعنی خداوند نمیآمرزد شرك ورزیدن را باو ولی غیر از آنرا براي هرکس شآء ي
اند صاحبان صغیره مورد عفو واقع میشوند ولی صاحبان  گفتهبعضی . بخواهد میآمرزد

کنند پس صاحبان صغیره و توبه کنندگان از کبائر مورد ند مگر آنکه توبه کبیره معذب
  .مغفرت واقع میشوند
اند صاحبان کبیره هم اگر مورد شفاعت واقع شوند و روح ایمان و  بعضی هم گفته

والیت را از دست نداده باشند خداوند میآمرزد ولی اگر بوجهه ایمانی خلل برسد مورد 
اند منظور در  و بعضی هم گفته. او قبول نمیشود فطري هم توبه عفو واقع نمیشوند و مرتد

فقط ل خواتیم این است که آنچه آیه اوت پیدا شود و بخارج سرایت نکند مورد عفو در نی
  .واقع میشود ولی اگر بمرحله عمل رسید عقاب میشود

یکه توبه نکنند خداوند بطور کلی هر کس را که اراده او اند کسان و جمعی هم گفته
رد مورد عفو قرار میدهد و هرکس را بخواهد عذاب میکند ولی آنکه توبه کند تعلق بگی

البته خداوند عفو میفرماید و اینکه دسته معینی را ذکر نفرمود براي اینکه هر گناهکاري 



  سه گوهر تابناك    106  

بداند که اگر توبه نکند ممکن است مورد عفو واقع نشود و در صدد توبه برآید چنانکه در 
ة اِهللا محر نوا مطَنـقْـَال ت مهِِسفُـْلي أنوا عفُرسأَ ذينٱلَّيـا عبادي قُلْ : سوره زمر میفرماید

ـَّه هو الغفُور الرحيم و اَنيبوا ايل ربِّكُم و اَسلموا لَه من قَ بلِ اَن انَّ اَهللا يغفر الذُّنوب جميعاً ان
يأتكُيالْ معثُ ذابـُال ت منکرده و وي ر یعنی اي بندگان من که نسبت بخودتان زیاده نَصرو

أیوس نشوید که خداوند همه گناهان را میآمرزد و او بسیار اید، از رحمت م نافرمانی نموده
آمرزنده و مهربان است و رجوع کنید بسوي خداي خود و تسلیم امر او شوید پیش از 

آیه، اول آن میرساند که خداوند همه ن ای. آنکه عذاب نازل شود و شما یاري نشوید
تصریح میفرماید که رجوع کنید بسوي خداي خودتان و  گناهان را میآمرزد ولی بعداً

آیات پس از آن هم . تسلیم امر او شوید پیش از آنکه عذاب بیاید که بعدا یاري نمیشوید
 وبـُنالذُّرفغي اَهللا نَّا(أکید دارد که داللت بر اینکه مغفرت گناهان همین موضوع را ت

هنگامی است که توبه کنیم ) ميعاًجقَ ونْاَ لَب يأتكُيم العاشاره است باینکه پیش از  ذاب
لَو عملْتم الْخطَايا : 1مرگ باید توبه کنیم که بحضرت رسول منسوب است که فرمود

ـَاب اُهللا علَيكُم  ـَدمتم لَت ـَبلُغَ السماَء ثُم ن دري گناه کنید که بآسمان یعنی اگر بقحـتي ت
انَّ اَهللا ال يغفر اَنْ يشرك بِه و يغفر ولی از شریفه . برسد و بعد توبه کنید، خداوند قبول میکند

ل كونَ ذلشآء مادي نمیتوان استنباط کرد که سایر گناهان ممکن است بدون توبه نیز م
آمرزد و اینکه درین  آمرزیده شود، زیرا اگر توبه باشد شرك و کفر را هم خداوند می

آیه عدم مغفرت را بدان اختصاص داده معلوم میشود ممکن است بدون توبه باشد که 
ه نِذْاـبِ الّا هدنع عفَشذي يٱلَّمن ذَا ه در شرح چون همانطور ک. شاید از آنها شفاعت شود

شفاعت درین دنیا همان راهنمائی و هدایت بسوي راه خدا است و در برزخ  ذکر کردیم،
نیز شفاعت ممکن میباشد بهمین جهت امامیه از متکلمین و فقهاء و عرفاي شیعه و جمعی 

صاحبان کبائر ممکن است قطع شود و آن  از اشاعره و بعضی از معتزله معتقدند که عذاب
موقعی است که شفاعت پیش بیاید و دست بدامن بزرگان بزند یا روح ایمان در او از بین 
نرفته باشد و مورد شفاعت واقع شود یا علتی پیدا شود و خداوند بواسطه کار نیکی که در 

                                                
  .النجفیه باب توبۀ مستجمع شرائط ةکتاب الدر)  1
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ورق میخورد و در بین آن اینکه پرونده گناهکار  1موقعی انجام داده از او عفو کند که مثل
پرونده ورق کار نیک او پیش میآید و خداوند از او عفو میفرماید و از همین رو است که 

للّأَالت زنده براي مرده اثر میکند و گفتن گاهی دعاها و توسهٱغْ مْفلْر لم ناتؤمالْمو ننيؤم
خدائی شامل حال  تکه عناییا ذکر نام شخص مرده یا صدقه دادن بیاد او سبب می شود 

ازینرو بعض معتزله و یکدسته مرجئه معتقدند که ما . او میگردد و مورد عفو واقع میشود
نمیتوانیم حکم بکفر یا فسق هیچکس در موقع مرگ بکنیم چون فقط خدا حال آنها را 

یشتر معتزله رجئه گفتند ولی بهستند ازینرو ایندسته را ممرجونَ لاَمرِ اهللا میداند و آنها 
ب و مخلد در آتش هستند که معتقدند که صاحبان کبائر اگر توبه نکنند همیشه معذّ

ـَعمّداً فَجزآئُه جهنم خالداً فيها 2و من يقْـتلْ: درباره قتل نفس میفرماید   .مؤمناً مت
یکعده از فالسفه گویند اصال عذاب دائمی نیست بلکه موقتی است و عذاب عذب 

ـَمسنا : از قول آنها میفرماید قرآن مجیدر میگویند که در ویهود هم همینط. میشود لَن ت
ارةً 3الـنوددعاماً مالّ اَيیعنی آتش جهنم بما نمیرسد مگر چند روزي، که بعضی از آنها  ا

 عمر عالم هفت هزار سال است و مطابق هر هزار سال یکروز ما را عذاب میکند،: میگفتند
آخرین : عده دیگر میگفتند. یعنی هفت روز در آنعالم عذاب میکند و بعد ببهشت میبرد

مرحله عذاب چهل روز است چون بنی اسرائیل چهل روز گوساله را پرستیدندو خداوند 
ببهشت  عذاب بر آنها نازل کرد و ما هم اگر عصیان ورزیم چهل روز معذب شده بعداً

و نافرمانی جري شده و در صدد توبه نبودند و خود همان ازینرو بیشتر بر گناه . میرویم
تَجرِّي و امن از مکر خدا از گناهان کبیره است و براي اینکه این تجري پیدا نشود و همه 

                                                
1  (عزُالبته این جنبۀ مثل دارد وگرنه از خداوند هیچ چیز پنهان نیست ال یب عذَ ثقالَنه مو طبق مثل  ٍةر

اي الزم است که مورد قبول خداوند واقع گردد و عفو بفرماید مانند همانکه راجع بفردوسی  معروف بهانه
ذکر کردیم که اگر هم واقعیت نداشته باشد چون او ارحم الرحمین میباشد صحیح است یا آنکه دعاي 

  .ده یا صدقه مورد اجابت واقع شودزن
  .93سورة نساء، آیه )  2
  .74سورة بقره، آیه )  3
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و تعیین نفرمود و يغـفر مادونَ ذلك لمن يشآء : گناهکاران در صدد توبه برآیند فرمود
اینکه مبادا جزء دسته مورد مغفرت نباشد در صدد براي اینکه هر گناهکاري از خوف 

  .وبه برآید تا خداوند توبه او را بپذیردت
. بزرگان دین هم همواره خود را نزد خداوند گناهکار دانسته و استغفار میکردند

گاهی چرکینی در دلم پیدا میشود ازینرو خدا : حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله فرمود
البته ما آنها را معصوم و دور از گناه میدانیم و باید . استغفار میکنمرا روزي هفتاد مرتبه 

هم همین عقیده را داشته باشیم ولی آنها خود را نزد خداوند گناهکار میدانستند ازینرو 
د و بیداري ثلث آخر اضافه بر عبادتهاي واجبه بمستحبات نیز کامال مراقبت داشتند و تهج

دعاهائی هم که از ائمه هدي علیهم السالم رسیده  .شب بر حضرت رسول ص واجب شد
همه آنها نیازمندي و سوز و گداز و عجز و راز و نیاز بدرگاه خدا میباشد و همیشه در حال 

  .استغفار بودند
ازینرو درین دعا هم که در خاتمه سوره بقره است اوالً درخواست عدم مؤاخذه بر 

فرمود، بعدا درخواست کرد که شدائدي را  نسیان و خطا از درگاه خداوند نمود و قبول
خداوند پذیرفت و بسیاري از احکام . ت او برداردکه بر امم گذشته تکلیف شده از او و ام

سپس عرض کرد آنچه را ما طاقت نداریم . ت او عفو کرد بیان فرمودگذشته را که از ام
کلی در گذشته هم زیادتر  ندا رسید که من بطور. از ما دفع کن و ما را بر آن تکلیف منما

خداوندا ما توان و : پس از آنکه جواب شنید عرض کرد. از اندازه توانائی تحمیل نمیکردم
  .طاقت تحمل بار عذاب و خواري و امتحان ترا نداریم
خدایا گناهان ما را : ت دید عرض کردآنگاه که لطف عمیم حق را نسبت بخود و ام

هاي گناه ما  ما را بیامرز، یعنی بکلی ورقه: شد عرض کردبعدا که قبول . عفو کن و بپوشان
حال که : مورد پذیرش واقع شد، سپس عرض کرد. را از نامه و پرونده عمل ما بردار

هستی بر ما رحم کن و بجاي نامه سیاه عمل ما نامه  ارحم الراحمیناینطور است تو که 
دشمنان ما : عرض کرد. فرمود ا را قبولههمه آن. درخشان و خوبی در پرونده ما بگذارد

  .قبول فرمود. زیادند ما را بر دشمنان و قوم کافر پیروز گردان
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حمه است و نسبت بما ی الرّپس ما باید کمال شکرگزاري داشته باشیم که پیغمبر ما نب
 .توانائی از ما در نزد خداوند شفاعت نموده است أفت و مهربانی دارد و تاحدکمال ر

 ماَللّهٱجلْعن اُنا ممته وٱرـقْزنا شفاعته و لِّص لَعلَيه و عي آلالطّ هاهرين.  
  

ت اسالمیبعض تکالیف در امم گذشته و مقایسه با ام  
ـَحملْ علَينا اصراً كَما حملْته علَي : در دعاي آخر سوره بقره عرض میکند ربنا و ال ت

بینیم چقدر  مذکور است دقت کنیم می ةاگر ما احکامی را که در تورا. نالبقَ نم ذينٱلَّ
  .سخت و پرزحمت است

. مذکور است از سفر خروج باب بیست و یکم شروع میشود توراةاحکامی که در 
: است) به کسر سین و سکون فاء(غیر از کتابهاي سایر پیمبران، پنج سفر  توراةالبته خود 

سفر پنجم،  و ، خروج؛ سفر سوم، الویان؛ سفر چهارم، اعداد؛سفر اول، پیدایش؛ سفر دوم
احکام از سفر خروج شروع میشود و در سفر الویان و سفر اعداد نیز میباشد و . تثنیه است

در سفر تثنیه هم از باب چهارم مختصري وجود دارد ولی احکام سخت و دستورات 
ر آنها را با احکام اسالمی در آن شدیده در سه سفر خروج و الویان و اعداد میباشد که اگ

بینیم خیلی شدیدتر است از احکام اسالم البته بعض احکام مانند  باره مقایسه کنیم، می
  .قصاص اعضاء و بعض احکام ارث مانند است

درینجا آنچه رسیده که در معراج درباره اصر بحضرت ندا رسید نوشته میشود که در 
ربنا و ال ذیل  الصادقین منهجترجمه شد و در تفسیر  دةالسعا بيانگذشته از تفسیر شریف 

ـَحملْ علَينا اصراً  بطور اختصار ذکر شده که در اخبار آمده حق تعالی در شبانروز پنجاه ت
نماز  هربع مال امر کرده بود و چون جامع ةنماز بر امت موسی ع فرض کرد و ایشانرا بزکو

نبودي بلکه بر ایشان واجب بودي که آنرا ببرند و  ایشان نجس شدي تطهیر آن بآب جائز
م ایشانرا جائز نبودي و چون نماز ایشان جز در مسجد روا نبودي و چون آب نیافتندي تیم

گناهی کردندي عالمت آن گناه بر روي ایشان پدید آمدي و چون در سراي بمعصیتی 
درین سراي بفالن کار ی روشن نوشته شدي که فالن مشغول شدندي بر درِ آن سراي بخطّ
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صلی اهللا علیه و آله این تکالیف را از  تمشغول شده، و حق تعالی بمیامن حضرت خاتمی
ت مرحومه رفع فرمودهام.  

پس از ذکر معنی اصر مینویسد که در اخبار میآید که خداي تعالی در تفسیر گازر در 
ربع مال فرمود، چون جامه ایشان  ةشبانروزي پنجاه نماز بر امت موسی نهاد و ایشانرا بزکو

م روا پلید شدي ببایستی بریدن و نماز جز در مسجد روا نبود و چون آب نیافتندي تیم
نبودي و چون گناه کردندي عالمت آن گناه بر روي ایشان پدید آمدي و چون در سراي 
بمعصیتی مشغول شدندي بر در آن سراي بخطی روشن بادید آمدي که فالنان در آن 

و يضع عنهم اصرهم واالَغْاللَ الَّـيت : راي بفالن کار مشغول شدند، دلیلش قوله تعالیس
ـَت علَيهِم   .كان

ألیف ابوسیعد خرگوشی فقیه و واعظ شافعی ذکر شده که ت شرف النبیو در کتاب 
ا ند. عرض کرد خدایا بر ما سختی منه چنانکه بر گذشتگان دادي: خالصه آن این است

يريد اُهللا : و نیز فرمودهو ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ رسید از شما سختی را برداشتم 
 رسالع بِكُم ريدال ي و رسالـي اول : و من بر بنی اسرائیل در ده چیز حکم سخت کردمبِكُم

فَبِظُلْمٍ یکو را حرام میکردم آنکه بنی اسرائیل چون گناهی میکردند بر آنها غذاي پاکیزه و ن
هِم طَيِّباتلَينا عمروا حهاد الَّذين نةسوم آنکه زکو. دوم آنکه بر ایشان پنجاه نماز بود. م 

چهارم آنکه چون ایشانرا حدثی رسیدي از جنابت یا نفاس یا حیض و . ایشان ربع مال بود
پنجم آنکه بر آنها . م مشروع نبودو تیمیافتند، پلید بودند تا آنکه آب پیدا کنند  آب نمی

ششم . واجب بود که عبادت و نماز خود را در معابد و مساجد خود کنند نه در غیر آن
آنکه ایشانرا در روزه شرط بود که چون نماز خفتن بکنند و بخسبند طعام وشراب بر آنها 

. واب حرام بودهفتم آنکه جماع بر آنها پس از نماز خفتن و خ. حرام شدي تا شب بعد
هشتم آنکه قبول صدقات آنها باینطور بود که قربانی میکردند و اگر آتشی بیامدي و 
قربانی آنها را بسوختی، نشان قبولی بود و اگر آتشی نمیآمد عالمت رد بود و فضیحت 

دهم آنکه چون گناهی در . نهم آنکه یک حسنه را ثواب یکی بودي بیکی. حاصل بود
  .شدند بامداد بر در سراي ایشان نوشته بود و رسوا میشدند  شب مرتکب می
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ندا رسید طعامهاي پاك را . ت من برداراین سختیها را از ام: رسول خدا عرض کرد
ت تو بواسطه گناهی که بکنند حرام نکردم که فرمایدبر ام : رِّمحي و الطَّيِبات ملُّ لَهحي و

 عضي ثَ وبـائهِم الْخـلَيع مهرصا مـهـنامت ترا پنج نماز واجب کردم و بهر نماز ده ع
ربع مال نکردم  ةامت ترا زکو. من جـاَء بِالْحسـنة فَـلَـه عشـر اَمثـالهاثواب دادم که 

ث امت ترا ح. بیست دینار نیم دینار 1بلکه ربع عشر کردم از هر و جنابت چون آب نیابند د
امت ترا اجازه دادم که در هر جا بخواهند از . م را بجاي آن قرار دادمنگذاشتم و تیم

ت ترا در روزه اجازه دادم که تمام شب تا صبح طعام و ام. مسجد و غیر، نماز بگذارند
امت ترا اجازه دادم که در ماه رمضان و روزه در شب مقاربت حالل با . شراب بخوردند

و هو الّذي : میکنم بدون آنکه آتشی بیاید که فرموداز امت تو قبول صدقات . زنان بکنند
امت تو هر نیکی که بکنند ده برابر جزا دهم در . قاتدالص ذُخيأةَ عن عباده و وبـَّٱلتيقْبلُ 

 رشع فَلَه ةـنسجاَء بِالْح نأَممترا بگناه رسوا نکنم بلکه گناه آنها را از خالئق امت . هاثال
  .بپوشم

البته همانطور که گفتیم ابوسعید . مذکور است شرف النبیاین بود خالصه آنچه در 
خرگوشی نویسنده کتاب شافعی بوده و قسمتی ازینها با آنچه در کتب شیعه ذکر شده 
اختالف دارد و آنچه در اخبار شیعه میباشد همان است که مفسر جلیل ذکر فرموده و قبالً 

و بعض تفاسیر دیگر هم نقل کردیم ولی چند قسمت در اخبار  ادقینالص منهجنوشتیم و از 
و ما بطور . نامبرده نشده و قبالً مذکور داشتیم شرف النبیشیعه مذکور است که در کتاب 

بینیم بیشتر آنها خیلی سخت و زیاد است البته  دقت کنیم می توراةکلی اگر در احکام 
اعضاء که در باب بیست و یکم سفر خروج  بعض قسمتها همانطور که گفتیم مانند قصاص

سفر اعداد ذکر شده در اسالم و یانت  27مذکور است و بعض احکام ارث که در باب 
  .یهود بهمدیگر نزدیک میباشند

شد خیلی زیادتر از نافرمانی آنها بود مانند عذابی که پس از  عذابهائیکه نازل می

                                                
  .البته این نصاب اختصاص بزکوة طال و نقره دارد نه غیر آنها)  1
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م سفر خروج مذکور است که موسی وپرستی آنها پیدا شد که در باب سی و د گوساله
دستور داد بر دروازه بایستند و هرکه از دروازه عبور کند بکشند و مینویسند در آنروز 
قریب سه هزار نفر از قوم افتادند و کشته شدند ولی اسالم براي گناهان ولو شرك باشد 

ر آنکه بر توبه را مقرر فروده که اگر مشرکی هم توبه کند خداوند عفو میفرماید مگ
و آنچه در . شرك باقی باشد مانند مسلمین صدر اول اسالم و زمان حضرت رسول ص

ن ارودر همان باب مینویسد گوساله طال بدستور هارون برادر موسی ساخته شد و ه توراة
سازي و  ازینجهت مورد غضب موسی واقع گردید ولی آنچه در قرآن است گوساله

د و هرچه هارون خواست آنها را از آن منع کند قبول پرستی بدستور سامري بو  گوساله
نکردند و حتی ایجاد خطر براي خود هارون نیز گردید که در سوره طه بطور صریح این 

  .پذیریم قسمت را فرموده است و البته ما آنچه را در قرآن است می
درباره جنابت دستور میدهد که شخص جنب هم باید بآب غسل کند و هم تا شام 

باشد و زنی که جریان خون در بدن دارد هفت روز در حیض خود بماند و هر که  نجس
او را لمس نماید تا شام نجس باشد و بر هر چیزي که در حیض خود بخوابد یا بنشیند 
نجس باشد که همه اینها در باب پانزدهم سفر الویان مذکور است ولی در اسالم فقط 

ست و باضافه اگر کسی فقط با پلیدي آن تماس غسل واجب شده و ماندن تا شام الزم نی
پیدا کند نجس میشود و باید بشوید ولی بدون تماس نه خود او و نه جائی که روي او 

  .تر است بنشیند نجس میشود پس حکم اسالم خیلی سهل
میدهد که از باب بیست و پنج و از باب ) معبد(دستوراتی که براي ساختن هیکل 

ع میشود بسیار زیاد و خیلی گران و داراي زینتهاي زیاد است سی و پنج سفر خروج شرو
ولی در اسالم مسجد باید ساده باشد و زخرفه مسجد جائز نیست؛ همچنین براي لباس و 
تزئینات کاهن و رئیس معبد دستورات مفصلی از باب سی و نهم سفر خروج میدهد ولی 

مات روحانیت دستور داده نشده در اسالم هیچ تشریفات در لباس امام جماعت و سایر مقا
اند که غصبی نباشد و زربفت و حریر خالص نباشد و لباسی که در اسالم  فقط دستور داده

در باب بیست و هشتم سفر تثنیه تذکر میدهد که اگر تو . پسندیده است لباس تقوي است
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ر اطاعت امر یهوه خدایت بکنی همه نعمتا را میشمرد که باو عنایت خواهد شد و اگ
  .عنتها باو خواهد رسیدننافرمانی و سرپیچی کند همه سختیها و

یکه سهواً گناه کرده باشند خواه فردي و خواه اجتماعی خواه کاهن و براي کسان
خواه غیر آن باشد کفاره و جریمه قربانی از گوساله و گوسفند و غیر آنها تعیین شده که 

شده است که شرح آن در باب براي ذبح و تقسیم آن نیز دستورات مخصوصی داده 
چهارم سفر الویان مذکور است ولی در اسالم از گناه که سهواً باشد عفو شده است فقط 

  .اگر حیوانی را بکشد رممحْنی دارد مانند شخص اره یا قربادر بعض موارد کفّ
راجع بخیانت و دزدي و غصب و امثال آن در باب ششم سفر الویان ذکر شده که 

کند و پنج یک هم بر آن اضافه کرده به مالکش  اهان باید اصل مال را رددرین قبیل گن
  .بدهد و در روزي که جرم او ثابت شود یک قربانی هم براي خداوند بدهد

و پیروان او را که بواسطه  ردر باب شانزدهم سفر اعداد شرح هالکت قورح بن یصها
ا تمامی اموال و همه کسانی که اهانت بموسی و نافرمانی مورد غضب واقع شدند و قورح ب

نفر و بعداً ظهور مرض وبا و  250متعلق او بودند و فرو رفتن آنها را بزمین و سوزاندن 
هالکت چهارده هزار و هفتصد نفر بر اثر وبا در مدت خیلی کم ذکر میکند در صورتیکه 

: یکه جسارت و هتاکی میکردند، عرض میکردر ما در مقابل دشمنان دین و کسانپیغمب
  .صر است برطرف شدو این قبیل هالکتها که اون ملَعم ال يهـَّناي فَومد قُٱه مهللّأَ

درباره تعطیل کارها در روز شنبه نیز که در باب بیستم سفر خروج و در چند جاي 
که قضیه مسخ شدن ن گردیده گیري شده و مجازات معی دیگر ذکر کرده، خیلی سخت

البته موضوع مسخ شدن در . هم ذکر شده مؤید این استقرآن مجید یک دسته که در 
زمان حضرت موسی علیه السالم نبوده بلکه مدتها بعد بوده ولی داللت دارد بر اینکه 

ل داشتند و در اسالم با آنکه جمعهت عمجانشینان آن حضرت هم در این امر خیلی شد 
سایر احکامی هم . ت است ولی این اندازه سختگیري در آن نشده استتعطیل براي عباد

ي آن غلبه دارد و خیلی هم پرزحمت ذکر شده اگر دقت شود، بیشتر جنبه ماد توراةکه در 
کنونی تطبیق  توراةاست ولی بعض آنچه در اخبار ما به ادیان سابقه منسوب است ظاهراً با 
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در آخر هر سه سال : نیه آخر باب چهاردهم ذکر شدهدر سفر تث ةمثال درباره زکو. نمیکند
هایت ذخیره نما  تمام عشر محصول خود را در همان سال بیرون آورده، در اندرون دروازه

و بعداً اشاره میکنند که بطبقات مستحقین داده شود؛ در چند جاي دیگر هم بهمین 
  .مضمون ذکر شده است

 عربستان در صدد ایراد و اعتراض و ردلیکن چون در آنزمان یهود و بلکه نصاراي 
بیانات و اخبار آنحضرت بودند و این اخبار را هم که حضرت از معراج خود بعنوان 
احکام امم گذشته خبر داده بود اگر خالف بود بطور قطع فوري آنرا منکر شده و رد 
ر خبرهاي آنحضرت در دستورات امم سالفه مینمودند، پس معلوم میشود همه آنچه د

معراج بعنوان ات موسی یا در یکی از ادیان صر بآنحضرت ندا رسیده در گذشته یا در ام
  .ه گذشته وجود داشته است که مورد اعتراض یهود آنزمان واقع نشده استحقّ

گانه را هر  اگر چه دانشمندان یهود اداي نمازهاي سه: مینویسد 1تلموددرباره نماز هم 
اند که این نمازها  اند لکن در ضمن توصیه کرده اند و آن را واجب شمرده روز مقرر داشته

و در پاورقی نوشته که . اي بیروح و کاري بیهوده در آید نباید بصورت انجام وظیفه
واندن یکی از نمازهاي بامداد و غروب ابراهیم و اسحق و یعقوب هر کدام بترتیب خ

أکید میکند ولی تعیین نشده که چند نماز است و بعدا ت. اند آفتاب و شامگاه را مقرر داشته
بحضور خدائی که در همه جا حاضر است  حنماز را بعنوان طلب رحمت و الحا که باید

عجز و نیاز بدرگاه او اشاره است باینکه نماز فقط باید براي بندگی خدا و که . بشمار آورد
يباشد نه امور ماد.  

نه براي نماز در ذکر نماز مینویسد که مراعات اوقات معی سقاموس کتاب مقدو در 
م و ششم و نهم روز و ساعت اول شب خالی از اهمیت نیست چنانکه یهود در ساعت سو

یکند ولی و آخر شب و وقت تناول طعام نماز میگزاردند که داللت بر تعدد نمازها م
تصریح بعدد نمازها ندارد لیکن تعیین مواقع نماز در دین یهود خیلی سخت است و محل 

                                                
  .104ص )  1
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: مینویسد 1تلمودنماز در دین یهود تصریح شده که باید در معبد خوانده شود چنانکه در 
دعا و نماز انسان فقط در صورتی مورد اجابت خداوند قرار میگیرد که در کنیسه خوانده «

درباره نماز جماعت در کنیسه گفته شده که هر «در همان صفحه مینویسد که  بعدا» .شود
اي وجود دارد و براي خواندن نماز بدانجا نمیرود ویرا  آن کس که در شهر او کنیسه

: و تأکید هم شده است که باید بجماعت باشد چنانکه باز مینویسد» .ۀ بد میخوانندهمسای
یابد و در آنجا الاقل ده نفر را که  یسه حضور میهنگامی که ذات قدوس متبارك در کن«

  ».یابد بیدرنگ خشمگین میشود حضورشان براي برگزاري نماز جماعت الزم است نمی
ن و جاي مخصوص براي نماز نیست ولی در دیانت مسیح علیه السالم وقت معی

  :مینویسدقاموس کتاب مقدس چنانکه در 
بلکه سزاوار است که نماز را در هرجا و  نماز منحصر بیک محل و یکزمان نمیباشد«

که بدستور اسالم خیلی نزدیک و شبیه است ولی » هر وقت و هر طرف بجا آوریم
مسیحیان هم عبادت اصلی آنها روز یکشنبه در کلیسیا میباشد، البته دعاهاي بامدادي و 

  .پس از خوردن غذا و موقع خواب در منزل دارند ولی نماز اصلی در کلیسیا است
هاي  و در اسالم هم با آنکه براي عبادت و خواندن در مسجد خصوصا براي همسایه

اند ولی واجب نیست و اگر در غیر مسجد  أکید فرمودهمسجد فضیلت زیادي ذکر شده و ت
  .هم بخواند با وجود شرائط صحت درست است

دهند و اند و بدان اهمیت زیادي می اره گناهان ذکر کردهروزه هم براي ریاضت و کفّ
س در کلمه روزه مینویسد که قوم یهود غالبا در موقعی که فرصت در قاموس کتاب مقد

یافته میخواستند اظهار عجز و تواضع در حضور خدا بنمایند روزه میداشتند تا گناهان خود 
را اعتراف نموده بواسطه روزه و توبه رضاي حضرت اقدس الهی را تحصیل نمایند و 

روزه غیر مرسوم قرار میدادند و درینصورت اطفال  یبت عاممخصوصا در مواقع مص
شیرخواره و گاهی حیوانات رانیز از چرا منع میکردند ولی در اسالم تکلیف از غیر بالغ و 

  .عاقل برداشته شده و نباید اطفال و حیوانات را بزحمت بیندازند
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فردا را تا شروع روزه و امتناع از خوراك از غروب آفتاب بوده که آن شب و 
غروب بدون خوراك بسر میبردند و این نیز که مدو در . صر میباشدت آن زیاد است ا

اسالم بدرخواست حضرت رسول شب جزء روزه نیست و ابتداي شروع روزه از طلوع 
دستور صریح درباره روزه داده  توراةولی در خود . فجر تا مغرب است و شب آزاد است

ی هم ذکر نشده است و براي ریاضت دادن و سختی کشیدن ننشده و تاریخ و ماه معی
معمول بوده که مهمترین آنها روزه روز کیپور است و مینویسند حضرت موسی علیه 
السالم چهل شبانروز بدون آب و خوراك در کوه سینا با خدا بمشورت نشست و نیز 

ولی پس از آنکه  درباره الیاس نبی مینویسند چهل روز بدون خوراك براه پیمائی پرداخت
ثال فریسیان که یکدسته از بزرگان آنها بنام م. ببابل تبعید شدند روزه را معمول داشتند

فاریسی بودند روز دوشنبه و پنجشنبه را روزه میگرفتند و در کتاب زکریاي نبی باب هفتم 
اي بروزه یهود  لوقا نیز در باب هجدهم اشاره انجیلاشاره بروزه شده است و در کتاب 

و کتاب دانیال نبی باب دهم و کتاب یوئیل نبی باب  36شده و در کتاب ارمیاي نبی باب 
  .نام روزه برده شده است عهد عتیقو بسیاري دیگر از کتب  2

روز است و آغاز  47روزه ترسایان : ابوریحان بیرونی ذکر شده است 1آثار الباقیهدر 
از روز دوشنبه و روز چهل و نهم، فطر آن است که سعانین نام دارد و در پاورقی به  آن

شعانین است و آن اولین یکشنبه پیش از فصح است و  رمشهو«: نویسد می المنجدنقل از 
  ».یعنی ما را خالص کرد کلمه عبري است،

حیان ذکر در آثار الباقیه، فصل شانزدهم، شرح مفصلی دربارة روزه و عیدهاي مسی
رسد و معنی شریعت سهله  شده که اگر با روزه اسالم مقایسه کنیم خیلی مشکل بنظر می

  .گردد سمحه براي اسالم ظاهر می
درباره مقررات و سختگیریها مینویسند که چون بنی اسرائیل حاضر نبودند فرمان 

یرید همین الهی را بپذیرند، خداوند کوه را باالي سرشان آورد و حضرت فرمود اگر نپذ
                                                

، 440، متوفی در دوم رجب 340ذیحجه،  3د متولّ د بن احمد بیرونی خوارزمی،ألیف ابوریحان محمت)  1
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ذات قدوس مبارك «: مینویسد 1تلمودکوه روي شما میآید و شما را از بین میبرد که در 
را  ةتوراکوه سینا را همچون طشتی باالي سر آنان وارونه کرد و بایشان فرمود اگر شما 

 رذـْانوولی در اسالم با آنکه فرمود » .قبول میکنید وگرنه همینجا مدفن شما خواهد شد
عـَتشريقْاالَ كرمینویسد که بعضی از  131ص  در. هیچگاه اینطور تهدیدي نبود بني

گناهان کیفرهاي مخصوصی در پی خود دارند که هفت نوع بال و کیفر بخاطر هفت قسم 
از جمله اگر بعضی ده یک درآمد محصول خود را ندهند . گناه در جهان نازل میشوند

بواسطه گناه نقض قوانین مربوط بمحصوالت  سالی بجهان میآید و نیز قحطی و خشک
  .سال هفتم شمشیر و جنگ در میان مردم کشتار میکند

بجهت گناه تعویق اجراي عدالت و تحریف عدالت و تفسیر صحیح ننمودن براي 
و نیز مینویسد که بخاطر سه گناه . توراة انسانها و حیوانات آنها را تلف میکنند، و غیر آنها

زنان اسرائیل بهنگام زایمان میمیرند و نیز بواسطه هفت ) زنا و قتل نفس پرستی و یعنی بت(
بدگوئی از دیگران، قتل نفس، قَسم بیهوده، زنا، غرور و تکبر، غصب و دزدي، : گناه
چشمی و حسادت دچار مرض برص و جذام میشوند و همچنین کیفرهاي دیگري  تنگ

  .هم براي ارتکاب بعض گناهان دیگر ذکر شده است
لبته در اسالم هم بعض این گناهان کیفرهاي طبیعی درین عالم دارد همانطور که ا

  :مولوي میفرماید
  از زنـا افـتـد وبـا انـدر جهـات  ةابــر نـایـد از پــی منـع زکـو  

ت که در دیانت حضرت موسی بطور قطع ذکر شده نیست بلکه عفو ولی با این شد
  .أفت و رحمت زیاد استو ر

در بعض گناهان تنها توبه موجب بخشودگی نیست بلکه باید صبر کند تا روز کیپور 
گناهان سبک چه امر و «: مینویسد 125برسد، آنوقت خداوند عفو میکند چنانکه در ص 

درباره گناهان سنگین توبه آنرا معلق نگاه میدارد تا روز  اره میکند،چه نهی را توبه کفّ
ولی نه آنکه تنها روز کیپور او را نجات دهد بلکه باید » .ره نمایداکیپور فرا رسد و آنرا کفّ
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ا معمول مینویسد که حتی در زمانیکه تقدیم قربانیه 123ابتداء توبه کند چنانکه باز در ص 
بایستی قبل از گذرانیدن قربانی خود توبه کند تا آن قربانی مورد قبول  بود گناهکار می

اره گناه و قربانی کفاره خطا و مرگ و روز سد قربانی کفّو باز مینوی. خداوند واقع گردد
و باز هم اگر در خود اسفار . کیپور هیچکدام نمیتوانند بدون توبه گناه را کفاره کنند

بینیم براي ارتکاب بیشتر گناهان اضافه بر توبه، کفاره و قربانی  دقت کنیم می توراةخمسه 
ی که خود همانها خیلی سخت و بلکه ت معینّتعیین گردیده و آنهم با تشریفات و دستورا
صر که ذکر شده میباشدگاهی ایجاد عسر و حرج میکند و همان ا .سه ولی دیانت مقد

رد دسالم براي بیشتر گناهان که بین خود و خدا است فقط توبه و تصمیم بر آنکه مجدد گ
ـَصآن گناه نگردد تعیین شده که  ـَوبةً ن ـُوبوا الَي اِهللا ت ات فقط ارتکاب بعض منهی. وحاًت

اره است و در مانند افطار روزه واجب و نقض قَسم و ایالء و ظهار و مانند آنها موجب کفّ
حق الناس هم البته باید طرف رضایت دهد و بدون رضایت ذي حق خداوند توبه را قبول 

  .نمیکند
ألیف ، ت1دین یهود تحقیقی درروز کیپور که درینجا نام برده شده بنابر آنچه در کتاب 

الدین آشتیانی، ذکر شده نام اصلی آن بعبري قدیم یوم هاکیپوریم نامیده می  آقاي جالل
در عبري بمعنی آشتی کردن و روپوش زدن و پوشانیدن است که ) کیـپـِّر(شود و کیـپـپر 

 منعقد) ماه اول پائیز(آن روز آشتی و پوشانیدن گناه است و آن جشن در دهم ماه تیشري 
یار، شیوان، تموز، اب، الول، تیشري،  نیسان، اي: هودي از اینقرار استماهها ی. شد می
موش لون، کرْ ر و سال رسمی و معمولی آنها با ماه تیشري که مطابق یست، و اد ب ت، شـ ـِ ، تـِب

  .مهرماه است آغاز میگردد
ان مشروحاً ذکر نموده دربارة ماههاي یهود و اعیاد آن 2بیرونی آثار الباقیهدر کتاب 

د آغاز اول تشري که روز اول آن عی: ها طبق آنچه در آن کتاب است، این است که نام ماه
آذار ثـانی ) 7آذار اول ) 6شـفط ) 5طیـبث ) 4کسـلیـو )3رحشـوان م) 2. سال است
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  .ایلل) 12تمز ) 11سیون ) 10ایر ) 9نیسن  )8
شاناه یعنی عید سال نو ش هست که رید روز اول سال یهودیان اروز اول تیشر ع

میگویند درین روز گناهان همه مردم دسته . ده روز پس از آن روز کیپور است. میگویند
جمعی از طرف یهوه خدا بخشوده میشود و براي آنکه گناهشان پاك شود و خداوند 

که بز  آشتی کند بزي را براي خداوند سر بریده آتش نیاز تقدیم میکنند و بز دیگري را
گناه گویند براي عفریت صحرا یا ازازل به بیابان رها میکنند و ازازل نام شیطان صحرا 

روي آن ن دست داست و بزها باید تحویل کاهن بشود و گناهان اسرائیل باید بوسیله گذار
ازازل که در . او به بیابان بسوي عفریت بیابان فرستاده شود بز باو منتقل شود و بوسیله

نها ذکر شده همان عزازیل در عربی است که نام اولی شیطان بوده و این بیت اصطالح آ
  :اشاره بدان است

  بـزنـدان لـعـنت گـرفتـار کـرد  تـکبـّر عـزازیـل را خـوار کـرد
دد در نظر گرفته شده استمرسوم آنها این است که درین روز آتش نیازهاي متع.  

در . که در آن روز گرفته میشود یکی از دستورات روز کیپور روزه سختی است
راجع به عید کیپور مینویسد که پس از عید راش هشانه بود و در  1تاریخ جامع ادیانکتاب 

آید بامید آنکه  روز کیپور مراسم توبه و انابه و طلب عدالت توام با مراسم صیام بعمل می
  .شت کنندیهوه گناهان گذشته آنها را بیامرزد و آنان از بدیها و سیئات بازگ

ل است و مذکور است که روزه کیپور در روز دهم تشرین او 2آثار الباقیهدر کتاب 
حب است ها مستّ است و دیگر روزهو واجب ها فرض  گویند و از میان روزه ءعاشوراآنرا 

و یهود آنروز را از نیم ساعت بغروب تا نیم ساعت بغروب روز بعد که یک شبانه روز 
م نمود و روزه این روز براي روزي است که خداوند به موسی تکلّ میشود، میگیرند و آن

هر گنــاهی که بغلط صادر شده کفاره است و هر یهودي که آنرا روزه نگیرد باید کشته 
  .شود
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نویسد که معرب است یعنی عاشور که دهم  دربارة کلمۀ عاشوراء می 452و در ص 
شود کبور همان معرب  ارت معلوم میتشري باشد و روزة آنروز کبور است که از این عب

  .کیپور میباشد
این عید یکی از اعیاد مهمه یهودیان است که همه مردم با روحانیت و کاهن بزرگ 
که رئیس روحانیین آنها است یک جا از گناهان سالیانه پاك میشوند و تنها روزي است 

ا را قدش قداشیم که کاهنان اجازه ورود بجایگاه صندوق میثاق در معبد دارند و آنج
پس از موسی  تلمودمیگویند و قربانیهاي کفاره گناه فقط در اوائل دوره ) قدس القداس(

شد و با خرابی معبد بیت همیقداش از بین رفت و بجاي این  علیه السالم گذرانیده می
. طه براي بخشودن گناهان شدسترین وا عالی هها نماز جماعت روز کیپور در کنیس قربانی
شد و در آن روز کاهنان در  ز اول سال هم قربانیهاي زیادي تقدیم و سوزانده میدر رو

کرناي سیمین و بوقهاي مخصوص میدمیدند و یک دوران ده روزه توبه و ندامت را اعالم 
و چون روز کیپور از نظر آنها بسیار مهم و . میکردند که پایان آن همان روز کیپور بود

است، مفصال شرح داده شد که ازینجا معلوم میشود در بقول آنها روز بخشیدن گناه 
ی نیست بلکه باید صبر کند تا روز کیپور برسد فگناهانی هم که حق اهللا است تنها توبه کا

  .و تشریفات آنروز را انجام دهد بعداً خداوند عفو میفرماید
راحمین ولی در دیانت مقدسه اسالم آیات توبه و اخبار درباره اینکه خداوند ارحم ال

ض اینکه توبه کند و تصمیم بگیرد که در آینده گرد آن نگردد فورا عفو حاست و بم
انَّ اَهللا و در حدیث است . انَّ اَهللا يقْبلُ الـتوبةَ و يعفُو من السيئات: فرماید زیاد است که می

 رغرغلَ اَنْ يقَب دبةَ الْعلُ توبقْبو . بنده را تا همان دم واپسین قبول میکندیعنی خداوند توبه ي
پس درین مورد هم . ایات و احادیث درین باره خیلی زیاد که احتیاج بذکر آنها نیست

خداوند اصر و سنگینی را از امت اسالم برداشته است ولی بازهم در دیانت یهود نیز راجع 
، ذکر شده  توبه 1ارهباب توبه و کفّ أکید شده است و بطوریکه در تلمود،بتوبه خیلی ت

ی است که خداوند قبل از آفرینش جهان طرح بوجود آوردن آنرا یکی از چند مهم
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ریخت، چون انسان مستعد گناه و معصیت است و خداوند پادزهر گناه را براي خنثی 
و مینویسد که هفت مهم قبل از بوجود آمدن . کردن اثرات آن فراهم کرد که توبه باشد

، توبه، بهشت، دوزخ، اورنگ جالل الهی، بیت توراة: که عبارتند ازجهان آفریده شد 
  .و ماشیح که حضرت موسی خبر بظهور او داده است) که معبد است(همیقداش 

توبه مقام اول را دارد و توبه جلو سیل فساد وشرارت را میگیرد و : و نیز مینویسد
میرسد و نجات ماشیح را  میتواند آنرا خنثی کند، توبه اثر آن تا اورنگ جالل الهی

  .تر میکند سازد و عمر انسان را طوالنی نزدیکتر می
با خراب شدن معبد بیت همیقداش و موقوف شدن : پس از چند سطر مینویسد

. اي براي کفاره گناهان باالجبار فزونی یافت قربانیهاي کفاره، اهمیت توبه بعنوان وسیله
ان موقعی که تقدیم قربانیها معمول بود باز هم ولی همانطور که قبالً ذکر کردیم در گناه

بایستی گناهکار قبال توبه میکرد و نیز باید توبه کند و منتظر روز کیپور باشد تا خداوند 
خداوند فرمود من از شما نه ذبیحه « : عفو بفرماید ولی باز هم در همان فصل مینویسد

که همه اینها داللت بر » ابه میخواهمآمیز و توبه و ان میطلبم نه قربانی بلکه سخنان ندامت
  .اهمیت توبه میکند

درباره روز شنبه و تعطیل آن نیز که قبالً هم ذکر کردیم، خیلی سختگیري شده و نام 
آن در زبان عبري سبت بفتح سین و باء است و در عربی سبت بسکون باء چون بسیاري از 

هاي التین بصورت سابات  و در زبان. کلمات در عبري و عربی بهم نزدیک هستند
بت روز استراحت است و اجازه ندارند بهیچ کاري اند روز س میخوانند که دستور داده

دست بزنند و کار کردن و بار کشیدن و آتش روشن نمودن و مستخدمین خود را بکار 
واداشتن و غیر آنها ممنوع بود و حتی در سفر اعداد اضافه بر دستورهاي مفصلی که داده 

سنگسار کنند ازینرو  ف از آن بکند همه قوم موظفند او راشده ذکر شده که کسی که تخلّ
خیلی مراقب حفظ آن بودند و روز جمعه خوار و بار و طبخ و امثال آن از مایحتاج براي 
دو روز تهیه میکردند و حتی قضیه مسخ شدن یکعده از یهود ببوزینه در زمانهاي بعد از 

ره دربا. ف ازین امر بود که مورد نکوهش پیغمبر زمان گردیدمینویسند بواسطه تخلّ ٰیموس
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سبت در ده فرمان حضرت موسی علیه السالم، حکم چهارم، ذکر شده و در سفر خروج 
و کتاب ارمیـاء نـبی باب هفـدهـم و  15و در سفر اعداد باب   35و  31و  23و  16باب 

  .مفصالً ذکر شده است 46و کتاب حزقیال نبی باب  56کتـاب اشعیـاء نبی باب 
انت سهله سمحه است و با آنکه روز جمعه تعطیل ولی ما افتخار میکنیم که اسالم دی

ـُودي للصلوة من يومِ (است و دستور ترك کار و شتافتن براي عبادت داده شده  اذَا ن
ت عمل در کیفر آن ذکر نشده و مع ذلک شد) عيبٱلْالْجمعة فَاسعوا ايل ذكْرِ اِهللا و ذَروا 

ند فقط مرتکب حرام شده و اگر توبه کند و تصمیم ف ککسیکه از دستور الهی تخلّ
  .ف از دستور نکند خداوند عفو میفرمایدبگیرد که در آتیه تخلّ

سایر دستورات را هم اگر مقایسه کنیم کامالً پی میبریم که آنچه در امم گذشته و 
اصر و شدائدي که در احکام و کیفرها براي آنها ذکر شده، در اسالم نیست و اگر 

العمل رفتارهاي بسیار ناگوار و  اریها و شدائدي براي ما گاهی پیدا میشود عکسگرفت
ما كانَ اُهللا ليعذّبهم و : میفرماید قرآن مجیدخداوند در . خالفی است که از ما سر میزند

یعنی خداوند آنها را عذاب نمیکند  1ونَرفـغتـسي مه م وهبذّعم اُهللا ما كانَ م وفيهِ تـْنأَ
تا وقتی تو در میان آنها باشی و آنها را عذاب نمیکند تا موقعی که استغفار میکنند که 
بودن آنحضرت و نمایندگان و خلفاي آنحضرت و ائمه معصومین علیهم السالم نیز که 

ار از طرف ما توجه در میان ما و همچنین استغف) من اهللا حبلٌ(ریسمان محکم خدائی هستند 
) من الـناس حبلٌ(ما است بخداوند و اقرار بنقص و قصور خودمان که ریسمان خلقی 

و چون ما بواسطه رفتارهاي خالف و نافرمانیها توجه آن بزرگواران را از خودمان . است
 سلب نموده و استغفار هم با شرایطی که براي آن هست در بین ما نیست، ازینرو گرفتاریها

ةٌی نیست و او تی نیست و در عنایت آنحضرت هم شکّزیاد است ولی در احکام شدمحر 
 لعالَمنيأفت و گذشت ما باید خودمان را اصالح کنیم تا مشمول رحمت الهی و ر. استل

  .پیغمبر و ائمه علیهم السالم واقع شویم
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مع ذلک با آنکه در نظر نداشتم در موضوعهاي اصر شرح زیادي ذکر کنم ولی 
  .احساسات دینی اسالمی و عواطف مذهبی تشیـّع اختیار را از من ربود و بتفصیل گرائید

 بنيالطَّـي هآل و دمحقِّ منا بِحلقَب نم لَي الَّذينع هلْتمصراً كَما حنا الَيلَ عمـَح ربنا و الَت
عنيمهِم اَجلَيع كلَواتص رينالطّاه. 



  

 
  
  

 آیه نور
 
  

  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيم

 
 ـُور اَلْمصباح يف زجاجة  ة فيها مصباحكوـشمكَ هورِـُن لُثَـم ٱالرضِو مواتٱلساَُهللا ن

ة مبـاركَة زيـتونة الشرقـية و ال غَربِـية رجش نم دوقَي يرِد بكَوها كَـَّنأَاَلزجاجةُ كَـ
نار هسسـَم يهدي اُهللا لـنورِه من يشآء و يضـرِب  علي نور نور يكاد زيـتها يضيُء ولَو لَم ت

ا يهف ركَذْي و عفَرت نْأَ اُهللا نَذأَ وتيـيف ب مـليع ٍءيـش لِّكُبِ اُهللاو اسِنـلل ثالَـماَٱلْاُهللا 
ـُمٱسه يبِّسلَ حـُغالْفيها بِ هوِّد هِـيهِلْـُال ت جالٌرِ صالِٱآلوم تةٌجار عيال ب و  كْرِ اِهللا وذ نع
ا قـاميتـاِء لوٱلصا و ةكوٱلز فيه قَلَّبـَت  اُهللا مهزيجيـل صاربٱالَو وبلُٱلقُة يخافُونَ يومـاً ت

  .أَحسن مـا عملُوا و يزيدهم من فَضله واُهللا يرزق من يشآء بِغـيرِ حسابٍ
اي  مثال نور او مانند پنجره. خداوند نور و روشنائی آسمانها و زمین است :ترجمه

اي جاي گرفته که گوئیا آن شیشه ستارة  است که در آن چراغی باشد و چراغ در شیشه
درخشانی است که برافروخته میشود از درخت با برکت زیتونی که نه شرقی است و نه 

یک است روشن شود، هر چند آتشی بدان غربی که روغن آن بقدري صفاء دارد که نزد
خداوند بنور خود هدایت میکند هر که را  بخواهد و مثل . نرسد، نوري است باالي نور

  .براي مردم میزند و خدا بهرچیزي دانا است
هائی برافروخته شده که خداوند اذن داده که باال برود و مرتبه  این چراغ در خانه

ها در صبح و شام مردانی که هیچ  تسبیح میکند در آنخانه. ودرده شبرفیع پیدا کند و نام او 
ها  باز نمیدارد و میترسند از روزي که دلها و دیده ةچیز آنها را از یاد خدا و نماز و زکو
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اند و از فضل  زیر و رو میشوند براي اینکه خداوند آنها را جزا دهد ببهترین عملی که کرده
  .زي میدهد بهر که بخواهد بدون حسابخود براي آنها زیاد کند و خدا رو

بدانکه لفظ . خداوند روشنی آسمانها و زمین است
همانطور که بارها ذکر شده نام ذات حق است که » اهللا«

هستی او از خود او و غیر قابل انفکاك از او میباشد که 
است و این نام به اعتبار ظهور او است که  1واجب الوجود

در اصطالح عرفاء مقام مشیه حق نسبت ت و اضافه اشراقی
بموجودات نامیده میشود و این اضافه و نسبت همان فعل و نور حق است که بر همه اشیاء 

از عدم بواسطۀ او بمرحله هستی قدم میگذارند و از  هاتابیده و پهن شده و همه چیز
و حقیقت یگانه او بدون این عنوان که مقام . ور و از پنهانی بآشکار بودن میرسندتاریکی بن

ظهور است غیب محض میباشد و نه نامی و نه رسمی و نه خبري از آن در عالم میباشد 
  .یعنی کوري نامبرده شده است 2ازینجهت در اخبار به عمی

از پیمبران و جانشینان  و در بعض اخبار کلمۀ اهللا که در آیات ذکر شده بمظاهر حق
آنان، اولیاي خدا، تفسیر شده چنانکه کفر و شرك بخدا در اخبار بکفر و شرك بخلفاي 

ۀ مجاز دارد چون اطالق این کلمه بعنوان حقیقت بر آنها و این جنب(الهی تفسیر شده است 
  ).شرك است

ایر ستارگان و نیز نور نام براي ضیاء و روشنی است خواه روشنی خورشید یا ماه یا س
یا آنکه نام شعاع ضیاء میباشد یا . و خواه روشنی آتش و چراغ و جواهر و غیر آنها باشد

یعنی روشن شد و  أنارو . اعم است و در عربی میگویند، یعنی روشن شد روشن شدنی

                                                
ان و غیر آن ذکر شده و تغییر و تبدیل آن باعث مفهوم بعض کلمات عین اصطالحاتی است که در عرف)  1

  .نشدن مطلب میگردد، از اینرو اصطالحات عیناً ذکر شده است
یعنی  قلْخالْ قخلُي نْأَ بلَنا قَبر كانَ نيأَ: روایت شده که از حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله سؤال شد)  2

یعنی . یعنی در کوري بودكانَ في عمي : فرمود. خداي ما پیش از آنکه موجودات را خلق کند در کجا بود
  .در آن مقام چشم ما کور و گوش ما کر است
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س نـار یعنی روشنی را گرفت و همه آنها بمعنی إِ أضاء یعنی روشن شد که فعل الزم ـتـ
  .هم آمده است 2يمتعد رو نـَو 1نارمیباشد ولی أََاست 

نام حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله و نبوت یا رسالت آنحضرت یا نام  3و نور
براي علی یا خالفت یا والیت حضرتش هم میباشد و گاه هم اطالق میشود بر آنچه اشیاء 

و به . هان یا عالمت و آثاررا ظاهر و واضح کند، خواه روشنی و شعاع باشد یا دلیل و بر
گاه نیز بر هدایت و راهنمائی و . این معنی بر کتابهاي آسمانی و خلفاي الهی اطالق میشود

آنچه بدان واسطه هدایت حاصل میشود اطالق میگردد و به این معنی کتابهاي آسمانی و 
ارها و حاالت و و والیتهاي اولیاء و گفتارها و کرد 4تهاي انبیاءرسالتهاي پیامبران و نبو

  .اخالق نیکو همه نور محسوب میگردند
در (و نیز باید دانست که اسماء اختصاص به مصداقهاي عرفی خود ندارند بلکه  

ه که در همه عوالم وجود هاي مطلق و عام یاسماء براي معانی و مسم) اصطالح عرفاء
صداقها و عوالم در ت معینـّه از خصوصیات مدارد و براي همه مراتب بدن نظر بخصوصی

آنها وضع شده است؛ بنابرین بیان، نور نام است براي آنچیزي که ظاهر بذات خود باشد 
و نور عرضی که در هر دو . بدون واسطه بودن امر دیگري و ظاهر کننده غیر خود نیز باشد

آن بر یک حال باقی نمیماند و فقط براي دیدگان ظاهر است و یکی از مصادیق نور است 

                                                
یعنی خداوند خاك خوابگاه  هتـَبرـُت اُهللا نارأَاز باب افعال و تفعیل یعنی روشن کردن دیگران را مثالً )  1

  .یعنی خداوند آرامگاه او را روشن کند هدقَرْم اهللاُ رون گرداند و نَاو را روش
فعل الزم در اصطالح نحو و صرف فعلی است که محتاج بمفعول نباشد و متعدي آن است که مفعول )  2

  .بخواهد
  .اَول ما خلَق اُهللا نورِي: در حدیث رسیده است که فرمود)  3
أمور دعوت مردم بسوي خداوند و هدایت آنها میباشد ولی است که رسول مفرق بین رسول و نبی آن )  4

نبی فقط خودش بواسطه تکمیل نفس و تزکیه باطن ارتباط با عالم باال پیدا کرده است و معنی دیگر آن 
این است که رسول دعوت تشریعی دارد ولی نبی همان ولی است که هدایت بباطن میکند و دعوت 

ت رسالت است و یا آنکه رسول پیامبري است که قانون دینی نیز دارد که باعتباري تشریعی از نظر خالف
  .اولوالعزم میباشد و نبی جنبۀ تشریعی ندارد
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ن نیز هنگامی است که در یک سطح فشرده متراکم غلیظ جمع شود که در داخل آن و آ
نفوذ ندارد و آن هم فقط سطحها و رنگها و شکلها را ظاهر میکند و تنها براي دیدگان 

نور نیز یکی از مصداقهاي نور میباشد بدون آنکه این . ظاهر میشود نه سایر مدرکات آن
  .خصوصیات را در آن معتبر بدانیم

بلکه میگوئیم معنی حقیقی نور که گفتیم یعنی آنچه ظاهر بذات خود و ظاهر کننده 
غیر باشد، در حقیقت همان حقیقت وجود است که بذات خود واجب و وجوب غیر نیز 
بوایطه او است ولی سایر نورهاي عرضی و حقیقی که عبارت از وجودهاي موجودات و 

باشند هر چند از جهتی بذات خودشان ظهور ت و والیت و هدایت انوار رسالت و نبو
دارند یعنی احتیاج بنور دیگري که آنها را ظاهر کند ندارند لیکن احتیاج به علتی دارند 

ها 1که آنها را از بطون و عدم خارج نماید و ظاهر کند و احتیاج بسطحهاي مهیـّات و صدر
                                                

گویند که محل نور اسالم و » صدر«طور اول را  :اند عرفاء براي قلب هفت طور و مرتبه قائل شده)  1
ـُورٍ من ربِّه  اَفَـمن شرح اُهللا صـدرهتاریکی کفر است که  فَمن شرح بِـالْكُفْرِ و نیز لالسالمِ فَـهو علي ن

که موسی علیه السالم عرض کرد در همین مقام است و ربِّ اشرح لي صـدرِي فرموده است و صـدراً 
اُولئك كَتب يف : که مرکز ایمان است که فرموده» قلب«دوم . نیز اشاره بدین میباشد كردص كلَ حرشن ملَأَ

ـُؤمنوا و لَما يدخلِ قالَت اْالَعراب آمـنا قُلْ: و نیز فرموده) در سوره مجادله(ميانَ قُلُوبِهِم األ يف  ميانُاٱلْ لَم ت
اید و هنوز  ایمان نیاورده نه شما: بگو. ما ایمان آوردیم: یعنی اعراب گفتند) در سوره حجرات( مكُوبِلُقُ

ب شکاف میباشد که جاي دوستی است که معرّ» شعاف«سوم . ایمان در دلهاي شما داخل نشده است
انسانی و بشري است از احساسات و عواطف انسانی یا دوستی شهوانی که در سوره یوسف درباره زلیخا 

است که ازین مرتبه  »فؤاد«چهارم . یعنی دوستی یوسف در دل او جاي گرفته استقَد شغفَها حبـاً : فرمود
ه به باال مربوط بعواطف روحانی میباشد و احساسات بشري در آن راه ندارد و فؤاد مرکز مشاهده انوار غیبی

یعنی دروغ أي ر ؤاد  ماٱلفُما كَذَّب : است که درباره پیغمبر صلی اهللا علیه و آله فرموده در سوره والنجم
ـَّ«پنجم . نگفته است دل او آنچه را دیده است بفتح حاء مهمله یعنی دانه مرکزي دل که جاي » القلب ةُحب

ی ست غيبيةکه جاي مکاشفات و علوم » سویداي دل«ششم . محبت الهی است وِ ۀ دا نقطه مرکزي حبو س
چون تجلیات حق بر  ند به اسماء و صفات است،ات خداوکه محل تجلی» القلب ةُجهم«هفتم . القلب میباشد

عبارت از قطره خونی است که در داخل قلب در جریان است ة مهجو . بنده بوسیله اسماء و صفات میباشد
  .بدن باو است  ةو حیو
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ي دارند که آنها را ظاهر مادو قلبها و ارواح دارند و انوار عرضی هم احتیاج به سطحهاي 

                                                                                                             
که مظهر آن در بدن » صدر«طور اول مقام : اند بعض عرفاء هم مراتب قلب و اطوار آنرا باینطور ذکر کرده

و مظهر آن در بدن همان دل ظاهري صنوبري قَلْب الْمؤمن بين اصـبعي الرحمن که » قلب«بعداً . سینه است
ی بدن و کارفرماي قواي ملکوتی و که مرب» نفس«پس از آن . میبـاشــد کــه جریان خون بتوسط آن است
» روح«باالتر از آن . گویند» ةُ القلبجهم«ل جریان دارد و آنرا جسمانی و مظهر آن خون است که بوسیله د

ن بوسیله بخاري است که در قلب قرار دارد که آاست و نفس مظهر آن میباشد و ظهور د است که مجرّ
نامیده میشود و مرتبه عقل نیز یکی » سویداي قلب«فالسفه آنرا روح بخاري میگویند و در اصطالح عرفاء 

است که زبده و حقیقت مرتبه » رـّس«مرتبه پنجم مرتبه . است که مظهر آن بطون دماغ است از مراتب آن
و . که باالي مقـولـه بیــان و شرح است» یـفـْْخأَ«و هفتم » خفی«شـشم . عقل و خارج از عالم ماده است

ـَوِّر: ؤمنین علی علیه السالمور از امیرالمـأثبعـضی هم از دعــاي مـ ظاهري بِطاعتك و باطين بِمحبتك  اَللّهم ن
» ظاهر«اول : اند پنج طور قائل شده ،كترضح صالِٱتّو قَلْبِي بِمعرِفَتك و روحي بِمشاهدتك و سري بِاستقْاللِ 

که همان صدر و مرکز محبت بوده » باطن«دوم . که عبارت از جوارح و اعضاء و اعمال مربوط بدان باشد
که مرکز » روح«چهارم مرتبه . که محل معرفت حق و ارتباط با عوالم عالیه میباشد» قلب«سوم . باشد

که از شرح و بیان » سرّ«پنجم مرحله . معنوي قلب و ساري در دل و بدن و جاي شهود انوار غیبیـّه است
ه ظاهر نمیشود که آنکس ه فکریه نظریراي مشاعر نفسانی و قوپنهان و مافوق ارتباط با بدن و ماده است و ب

که از فناي ذات بهره دارد بدان مقام میرسد که جاي تمکن ذات میباشد و فنا و شهود ملکوت مقام و 
  .ملکه او شده نه حال که در گذر باشد

صـدر : مراتب آن ســه استو از کــالم مـرحـوم مال صدراء در رسـالـه تفسیر آیه نـور مفهـوم میشود که 
ـه و قلب زجاجه و روح که روح انسانی و نفس ناطقـه الهی ةصــدر عبــارت از مشکـو. و قلب و روح

  .باشد، مصباح است
اصطالحات دیگري هم در مراتب سلوك و اطوار قلب ذکر شده ولی منظور همه یکی است و هر کدام 

ـّي و حسـنك واحدع: اند اند ذکر کرده مطابق آنچه شهود نموده ـُنا شت ايل ذاك الْجمالِ يشـري  و كُلٌّ بارات
مین نیست که هر کدام از آنها باعث رد دیگري چون اختالفات اقوال عرفاء مانند اختالفات فالسفه یا متکلّ

ر اند در حقیقت با همدگ ه طبق مشاهدات خودشان بیان نمودهباشد بلکه چون هر یک از عرفاء حقّ
مشرف شوند که یکی با هواپیما و یکی با کشتی و یکی با اتومبیل  اختالف ندارند مانند چند نفر که بحج

از راه شام دیگري از ره دیگري برود و هرکدام نسبت بمقصد مشاهدات خودشانرا ذکر کنند هیچکدام 
  .خالف نباشد چون مقصد یکی است و مشاهدات راه مختلف است
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  .ات نیستندکنند، پس در حقیقت ظاهر بالذّ
طبیعی و کرات مافوق ما  1و نیز باید بدانیم که آسمان و آسمانها اختصاص بافالك

و بلندي و ت ندارد بلکه هرچه جهت علوت در مادون خود داشته باشد نسبت أثیر و فاعلی
طولی و عرضی و نفوس کلیه و جزئیه و  2کلیهپس عقول  بمادون آسمان نامیده میشود،

  .ۀ آنها آسمان میباشندافالك طبیعی هم
ر را دارد و اختصاص به همین أثّزمین نیز نام آنچیزي است که جنبه پستی و قبول و ت

زمین تیره ما ندارد بلکه سراسر عالم طبع و دو عالم مثال سفلی و علوي همۀ آنها زمین 
                                                

سابق نه فلک و آسمان ذکر شده که هر کدام از آنها محیط بمادون خود میباشد و  در هیئت و نجوم)  1
اند کره زمین مرکز عالم است و با کره آب و هوا و آتش چهار کره میباشند که مرکز چهار عنصر  گفته

خاك و آب و هوا و آتش هستند و پس از کره آتش فلک قمر است که مماس با کره نار و محیط بدان 
م عطارد و چهارم فلک شمس و پنجم مریخ، ششم مشتري و وفلک دوم مرکز ستاره زهره و سو میباشد

ۀ هفتم زحل است که هر کدام از آنها محیط بفلک مادون است و فلک هشتم فلک البروج و مرکز هم
میکند و فلک نهم فلک االفالك است که آنرا  دور را تمامــار یکــسال یکب 25200ستارگان که در هر 

فلک اطلس گویند و در هر یکشبانروز یکبار یکدور میگردد و همۀ افالك محاط خود را بحرکت 
ولی طبق اکتشافات و تحقیقات و مشاهدات علمی که بعداً شده وجود آسمانها را بترتیبی که . میآورد

کره  اند و حرکت آنها را بدور زمین و سکون زمین منکر شده و هر یک از سیارات را دمین گفتهمتقّ
اند ولی اصطالح آسمان که  ۀ آنها بدور خورشید میگردند ثابت کردهاي که هم جداگانه و زمین را نیز کره

در قرآن مجید و اخبار ذکر شده با هر دو عقیده تطبیق میکند و مقصود از سموات سبع نیز که در قرآن و 
  اخبار است مراتب معنوي و سلوك میباشد که
  کـارفـرمـاي آسمـان جهـان  جـانآسمانها است در والیت 

2  (فالسفه و عرفاء پس از عالم مشیحق است، عالم جبروت و بعداً ملکوت ذکر نموده و  ت که مقام تجلی
عقول طولیه ده است که . عالم جبروت عبارت از عالم عقول است که عقول کلیه طولیه و عرضیه میباشند

نفوس هم . اند م ذکر کردههی است، بعضی عقول عرضیه عقل عاشر مدبر و مربی انسان و مقام جبرئیل
ات عالم ملکوت و مدبر عالم ماده میباشند که همه آنها دبنفوس کلیه و جزئیه تقسیم شده و عبارت از مجر

ة ارض که ما در آن زمین اختصــاص بکر سمان را دارند و در اصـطالح عموممافوق عالم ماده و حکم آ
اصرین ـه معـن و هم کرات طبق نظریقدمیــده متــقیـا بعــانهـامل هم آسمــان شــتیم دارد و آسمـهس
  .وات بلفظ جمع و ارض بلفظ مفرد ذکر فرمودــشود ازینرو سمـمی
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سوره انعام سبب جمع آوردن کلمه سموات و مفرد آوردن  و در اول. محسوب میگردند
زمین را ذکر کردیم و نیز گفتیم که کلمه آسمان و زمین دو اسم براي همانچه از آنها 

بودن امتیاز پیدا کرده یا آنکه اسم  1موجود است میباشد که به تعیـّن سماء بودن یا زمین
  .خود مهیـّت آنها میباشند بدون توجه بوجود آنها

بنابرین صحیح است که در بیان آیه شریفه بگوئیم خداوند صاحب نور آسمانها و 
اَُهللا : زمین است که با امیرالمومنین علی علیه السالم نیز نسبت داده شده که قرائت فرمود

ـَ خواه مقصود از نور، نور محسوس  بصیغه ماضی از باب تفعیل، ضِرٱَألالسموات و ورن
و نیز صحیح است که در تفسیر آن گفته . عرضی باشد یا وجود آنها یا هدایت منظور باشد

یعنی خداوند ظاهر کننده آسمانها و زمین و آورنده  ضِرانَّ اَهللا مبيِّن السموات واَأل: شو
 مواتالس ودجو اَهللا نَّاگوئیم و نیز میتوانیم در معنی آن ب. آنها از نیستی بهستی است

اَألووجود آنها  سمانها و زمین است،آیعنی خداوند هستی  ضِر خواه منظور از آن وجود
ت در نسبت دادن نور باشد یا اینکه مراد همان آسمانها و زمین موجود باشند و قید حیثی
ت مین موجود یا حیثیبآنها در نظر گرفته شود یعنی خداوند نور و وجود آسمانها و ز

ت آنها میباشد یا آنکه مقصود خود وجود آنها باشد نه وجود وجودشان زیرا مقام موجودی
ت است قوام وجود همه چیز و فاعل آنها و روح آنها اهللا باعتبار مقام ظهور که همان مشی

بوجهی میباشد و خود وجود اشیاء است بوجهی دیگر همانطور که در منطق میگوئیم 

                                                
در اول سوره انعام شرح مبسوطی درباره آسمان و معنی آن و زمین ذکر فرموده و بعداً علت جمع )  1

ت زمین است و اینکه زمین با براي اشاره بکثرت آسمانها و قلّ سموات و مفرد آوردن ارض را میفرماید که
تعدد طبقات آن و کثرت آنها از حیث محاط بودن حکم یکی را دارد و طبقات آن متراکم و فشرده است 
بطوریکـه طبـقــه پائـیـن در  طیقه باال گوئیا فانی شده و متحد با آن میباشد ولی آسمانها اینطور نیستند 

ند و هر کدام محیط بمادون و هر یک از آنها مستقل میباشند و متراکم و فشرده هم نسبت بلکه زیاد
از نظر معنی . مین در هیئت و نجوم استاند مطابق اصطالح متقد بهمدگر نیستند و بیانی که ایشان فرموده
ند و مراتب ي با آنکه بهمدیگر متصل ولی متمایز و مستقل میباشوهم مراتب سلوك و اطوار ترقیات معن

مادت همه یکی استه از نظر مادی.  
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بگیریم و خود  1لها فاعل و قوام وجودات جنسها میباشند از نظر اینکه آنها را بشرط الفص
وجود جنس میباشد از نظر اینکه آنها را ال بشرط بگیریم زیرا مقام فعل حق تعالی که 

نها میباشدۀ اشیاء و باعتباري قوام آنها و فاعل آت است باعتباري صورت همهمان مشی.  
بحسب مظهر خود که عقل کلی یا ) اهللا(گفته شود خداوند و نیز صحیح است که 

روح کلی وع انسانی میباشد نور آسمانها و زمین است با همان وجوهی که ذکر النّ که رب
یا بحسب مظهرش در عالم ) م ملکوتدر عالَ(کردیم یا بحسب مظهر او که نفس کلیـّه 

ین عالم که انبیاء و اولیاء باشند مثال، نور آسمانها و زمین است یا بحسب مظاهر خود در
باعث هدایت و راهنماي اهل آسمانها و زمین میباشد یا ظاهر کننده اهل آسمانها و زمین 

ت و رسالت باشند نور آسمانها و میباشد یا بحسب مظاهر خود که لطائف والیت و نبو
بحسب زمین هستند در عالم کبیر یا در عالم صغیر با همان وجوهی که ذکر شد یا 

ول و قلوب و نفوس بشري و نفوس حیوانی هستند نور قمظاهري که عبارت از ارواح و ع
خود که روشنی خورشید  آسمانها و زمین است بهمان وجوه گذشته یا بحسب مظهر مادي

باشد نور آسمانها و زمین عالم طبع با همان معانی گذشته است یا بحسب مظهري که جلوه 
ر سالک الی اهللا گاهی پیدا میشود نور آسمانها و زمین در عالم مثالی اولیاء خدا در صد

وجود انسان است اگر این صورت مثالی خیلی قوي نباشد که بخارج وجود او هم سرایت 

                                                
ال بشرط و بشرط ال و بشرط شیء، یعنی بدون هیچ : اند ازینقرار فالسفه براي کلی چند قسم قائل شده)  1

ال بشرط : و ال بشرط هم دو قسم است. د به نداشتن شرطی و با شرط اینکه با چیزي باشندشرطی و با تقی
ـقسمی ال بشرط مقسمی آن است که با هر سه قسم مییباشد که  .قسمی و ال بشرط م اَلْف عم عمتجط يرال بِش

 شرطکلی و  ه باشد مثالً در علم منطق، حیواند است باینکه شرطی نداشتولی ال بشرط قسمی یعنی مقی
ال بشرط مقسمی آن است که هم با انسان هم با سایر حیوانات میباشد و بشرط . جنس محسوب میشود

د است باینکه با ناطق باشد و مخصوص انسان است درینصورت با غیر آن شیء مانند حیوان ناطق که مقی
ان ضمیمه ننمائیم و ال ت را در نظر گرفته فصلی را بدمجتمع نمیشود و بشرط ال یعنی فقط جنبه حیوانی

بشرط قسمی یعنی همان حیوان کلی م در انسان استکه جزء متم .مقام تجلی ت نیز از نظر قوام حق و مشی
وجود اشیاء است که حکم فصل دارد و بشرط ال است و از نظري عین وجود آنها است اگر اعتبار ال 

  .بشرط در آنها گرفته شود
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اگر جلوه خیلی قوي و نورانیت شدید باشد که ) هر دو(کند یا در عالم صغیر و کبیر 
) ل اصفهانینورعلی شاه او(انی رببخارج صدر او نیز سرایت کند که بهمین معنی عارف 

ه اشاره فرمود رّس سقُد:  
  نور قـد ز میـان برفراشت رایت اهللاُ  کرد شهنشناه عشق در حرم دل ظهور

  .یا مدارك ظاهر باشد 1یا بحسب مظهر او در وجود انسان که عبارت از مدارك باطنه
 ـُورِه انند صفت یا حکایت م ةكَمشكویعنی صفت یا حکایت نور  او مـثَلُ ن

و ما قبالً ذکر کردیم که تشبیهاتی که بعنوان مثال ذکر میشود الزم نیست . اي است پنجره
ۀ اجزاء آنچه بدو تشبیه چیز تشبیه شده در آن وجود داشته باشد یا هم 2که همه جزئیات

شده ذکر شود و همینطور ترتیب بین اجزاء نیز و همچنین ذکر جزء مخصوص که وسیله 
پس از ذکر عالمت تشبیه الزم نیست و نیز ذکر لفظ مثل در طرف مشبـّه  یه واقع شده،تشب

  .به یا آوردن عالمت تشبیه الزم نیست یا مشبـّه
یعنی ( ـثَـلَـهم: ظاهراً مناسب بود که بفرماید و اضافه نور بضمیر اهللا در صورتیکه

ود نور قرار داده چون ذات اشاره بدین است که خداوند براي خ) ضمیر بخود نور برگردد
احدیت خبري از آن نیست و حکمی بر آن ت بحسب مقام غیب و مقام ذات احدی

نمیباشد و خبر و حکم نسبت بمقام ظهور است بحسب مراتب همانطور که پیش اشاره 
  .اي است که در بخارج نداشته باشد پنجره ةو مشکو. نمودیم

یعنی چراغی  مصبـاحیعنی در آن پنجره که نور از آن بخارج نفوذ نمیکند،  فيـها
تکرار مصباح و ذکر . اي است که آن چراغ در وسط شیشه اَلْمصبـاح يف زجـاجة. است

آیند بودن آن است  آن با تعریف و الف و الم عهد ذکري براي بزرگ قرار دادن و خوش

                                                
له و واهمه و حافظه و عاقله، و حواس مشترك و مخی نشناسی قدیم حسمدارك باطنه باصطالح روا)  1

  .ظاهره قوه شنوائی و بینائی و بویائی و چشیدن و لمس میباشد
مثالً زید مانندشیراست الزم نیست که تصریح کنیم که در شجاعت مانند است و نیز الزم نیست که )  2
ند که عالمت و حرف تشبیه است الزم نیست، مثالً همه چیز مانند او باشد و همچنین ذکر کلمه ماندر

  .شیري است یعنی در شجاعت دمیگوئیم زی
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  .ل است با نکره ذکر شده باز براي تفخیم و تعظیم استوهمانطور که در ابتداء هم که ا
کلمه درِّي بضم و بکسر دال قرائت شده و هم با  ،يرِّد بكَوها كَـَّنأَاَلزجاجةُ كَـ

است که یاء نسبت بدان  رۀ دتشدید یاء آخر و هم با همزه در آخر قرائت شده و از کلم
ول بضم فاء و تشدید عین یا فعیل بضم یا کسر فاء ملحق شده است یا اصل آن بر وزن فُـعـّ

لو و خیلی تشدید عین از درء بمعنی دفع است و بهر طور که بگیریم معنی آن شدید التَّأل
  .روشن و شفاف میباشد

وقَیاین کلمه هم با یاء و هم با تاء قرائت شده و بصیغه مجهول و مبنبی للمفعول  د
دباب افعال و بعضی هم تَـو میباشد از اوقد بنی للفاعل و صیغه معلوم از ل معفَاز باب تَ قـَّ

تَـوـد   .اند قرائت کرده قَّ
شَ نْمةِرَج مۀٍکَبار زچون در . یعنی برافروخته میشود از درخت با برکت زیتون ۀٍونَتُی

از جهت اینکه هم ) بلکه براي عموم(زیتون منافع و فوائد بسیاري است براي عرب 
و روشنی ستاره یا . خوراك و هم آشامیدنی و هم میوه و هم خورش و هم روغن است

ست از روغن آن شیشه یا چراغ ازین درخت با برکت از جهت روشن شدن فتیله چراغ ا
که ایندرخت نه در طرف شرقی دیوار است که در ابتداي  ۀٍبیرْو ال غَ ۀٍیقرْال شَ. درخت

روز آفتاب بر آن نتابد و نه در مغرب است که در آخر روز مدتی از تابش آفتاب محروم 
تر  عتابد و میوة آن مطبو باشد بلکه در وسط است که همیشه از بام تا شام آفتاب بر آن می

مند  تر و بیشتر است چون تمام مدت روز از تابش خورشید بهره و روغن آن هم خالص
یا معنی این است که از درختهاي دنیوي نیست زیرا درخت دنیا یا شرقی است یا . است

یا معنی این است که نه . غربی یا هم شرقی و هم غربی نسبت بجهات مختلفه میباشد
ة آن بسوزد و نه در که هیچگاه سایه بر آن نیفتد و میو مربوط بدوام تابش خورشید است

تابد که میوة آن بکمال نمیرسد یا معنی این است  جائی است که اصالً خورشید بر آن نمی
که این درخت در قسمت شرقی یا غربی معمورة شهر نیست زیرا  درین دو قسمت چون 

یدهد ولی اگر در وسط گرماي آفتاب زیاد است میوة آن میسوزد و بهرة آن خوب نم
  .باشد میوة آن بهتر و کاملتر میشود و از حرارت خورشید و سردي هوا متأثر نمیشود
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یکاد زتُیها یضیء و لَلَوتَ ممسسه که نزدیک است روغن آن روشن و برافروخته  نار
  .شود هر چند آتشی بدان نرسد چون روغن آن خیلی صافی است و لطافت دارد

چیزي که بدان مثال زده (له ٌ مثـَّلچون دانستی که م
ت حق یا عقل نخستین یا مطلق عقول است مقام مشی) شده

انسانی یا مطلق ارباب انواع میباشند یا نفوس  2وعالنّ یا رب
یـّه یا نفوس جزئیه یا عالم مثال یا روح انسان یا عقل یا کل

قلب یا نفس او یا نفس حیوانی یا مثال خلفاي الهی که بر 
صدر سالک تجلی و ظهور میکند و آنرا سکینه و فکر مینامند؛ درینصورت تطبیق دادن 

اجزاي ممله آسان میگردد لمثَّثل بر م.  
عالم ) شیشه(ة عالم طبع و زجاجه ه شود، مشکوت اراداگر نور از مقام مشی 3مثالً

ت است از روئی که بعالم ممکنات دارد که خود مشی) چراغ(ارواح بطور مطلق و مصباح 
کرسی و فیض مقدت است از روئی که س نامیده میشود و شجره نیز در آیه همان مشی

ت و اهللا دارد و عرض و فیض اقدس نامبرده میشودبمقام جامعی.  
ه است یا آنکه یا مطلق ماد) هیوالي اولی(نخستین  ةکه مراد از شجره، مادیا آن

                                                
درین قبیل مواقع در ترجمه نیز ناگزیریم همان اصطالحات عربی را ذکر کنیم تا ابهام و اشکالی در فهم )  1

معنی ظاهر نشود مثالً همان کلمه مدر جاي دیگر ذکر میشود فهم به که  له یا مشبـّه و مشبـّه مثـّلمثـّل و م
  .تر است آن آسان

دي مافوق عالم فالسفه اشراقی به پیروي از افالطون براي هر یک از انواع موجوده این عالم فرد مجرّ)  2
النوع آن و مثال افالطونی میگویند بمناسبت اینکه ظهور آن عقیده از  ماده قائل هستند که او را رب
  :خود فرمایدمنظومه حكمت اج مال هادي سبزواري در افالطون شد چنانکه مرحوم ح

ـْدنـا الْمثـالُ اَأل   لكُـلِّ نـوعٍ فَـرده الـعـقْـالينُّ  وينُّـالطـفو عن
و البته این نه باین منظور است که آن فرد عقالنی باصطالح مشرکین خداي این نوع است بلکه رب النوع 

  .مقصود پرورش دهنده نوع میباشد و آن با توحید اصالً مخالفتی ندارد
چون براي قرآن همانطور که در اخبار رسیده ظاهري و باطنی و براي هر باطنی باطنی است تا هفتاد تا، )  3

  .ازینرو اقسامی که ذکر شده همه آنها در جاي خود درست است

منطبق
بر چیزي که بدان

شد بر چهارده
چهارده
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و اگر از . عالم مثال یا عالم نفوس و باقی قسمتهاي تمثیل همانطور که ذکر شد ةمشکو
 ةنوري که بدان مثال زده شده عالم عقول یا نفوس یا عالم مثال اراده شود، مراد از مشکو

زجاجه عالم نفوس و مثال یا فقط عالم نفوس میباشد و مراد از م طبع یا عالم مثال و عالَ
شجره یا مطلق عالم مشیت دارد و یا روئی که بعالم ت یا جهتی که رو بعالم غیب و الوهی

  .رد یا مراد ماده نخستین یا مطلق ماده میباشداخلق د
و زجاجه  1ة عالم طبع یا عالم برزخو اگر مراد از نور را عالم نفوس بگیریم مشکو

ت است یا همان وجوهی که ذکر کردیم یا عالم عقول یا عالم مثال و شجره عالم مشی
  .عالم ماده است

ة عالم طبع و زجاجه برزخ و شجره یکی از و اگر از نور عالم مثال اراده شود، مشکو
  .وجوهی که قبالً ذکر شد یا مراد ماده است

ت یا رسالت یا اسالم یا یت یا نبوو اگر مراد از نوري که بدان مثال زده شده وال
ایمان یا روح یا عقل یا قلب یا نفس بشري یا مثال و ظهور شیخ راهنما در قلب باشد، 

  .تطبیق سایر اجزائی که مثال زده شده نیز بر همان ترتیب است
بدن جسمانی یا  ةیا نبی یا رسول یا شخص مؤمن باشد، مشکو و اگر مراد خود ولی

سالت و خالفت رسالت میباشد یا قلوب آنان ر اسالم منشرح گردیده یا بر صدر آنها که به
ت و آثار والیت در آن نقش شده و زجاجه نفوس یا قلوب یا عقولشان و که احکام نبو

ه و ارباب انواع یا ت یا عقول کلیهم بر حسب همان زجاجه و شجره مقام مشی 2مصباح
  .ت استیا والیت یا نبو یـّه ـبـۀ علوم غیافاض نفوس کلیه میباشد یا جهت وحی فرستادن و

و ممکن است مراد از نوري که بدان مثال زده شده یا روح نفسانی انسانی یا روح 
 ةحیوانی یا نفس نباتی و زجاجه، روح حیوانی یا نفس نباتی یا طبیعت جمادي و مشکو

                                                
رزخ تعبیر نموده و بعضی آنرا جداگانه و بین عالم طبع و عالم مثال بعضی از عرفاء از عالم مثال بعالم ب)  1

  .اند ذکر کرده
رو سکینه قلبیه در دل مؤمن یا بطور کلی تجلی الهی بمراتب واگر مراد خود رسالت یا والیت یا ظه)  2

  .خود در دل آنان باشد
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که باصطالح ( شرایین ایجاد میشود ودر نفس نباتی یا بخاري که در قلب یا در قلب
ظاهري  1یا طبیعت جمادي یا دل) حکماء روح بخاري باشد که منبعث از قلب است
  .جسمانی صنوبري یا دل با شریانات یا همه بدن است

ه اطهار ببعضی ازین وجوه و بعض وجوه دیگر اشاره شده چنانکه از و در اخبار ائم
مثلی است که خداوند براي ما این آیه : حضرت صادق علیه السالم روایت شده که فرمود

  .زده است
ـُور السموات واَأل: و نیز از آنحضرت رسیده که فرمود خداوند همینطور  ضِراَُهللا ن

ـُورِه  است، ) صدر(فرمود مراد سینه مباك  ةكَمشكود است، فرمود مقصود محممثَلُ ن
ت است و مصباح در نور علم یعنی نبو ةکه در آن مشکو فيها مصباح محمد است،

 ةُاَلزجاج اي قرار گرفته که علم پیغمبر خدا است که بصدر مبارك علی رسیده، شیشه
فرمود  ةـَّيبِرال غَو ةـَّيقرال ش ةـَونتـيز ةكَارـبم ةرجش نم دوقَي يرِد بكَوها كَـَّنأَـكَ

يكاد زيـتها ؤمنین علی بن ابیطالب است که نه یهودي است و نه نصرانی، مراد امیرالم
نار هسسـَم یعنی نزدیک است که علم از زبان آل محمد بیرون بیاید پیش  يضيُء ولَو لَم ت

ـُوراز آنکه بر زبان بیاورند،  ـُ ن   .یعنی امام پس از امام است ورٍعلي ن
حدیث با اختالف مختصر بسیار رسیده است چنانکه از  و از آنبزرگواران نظیر این

ذي الَّ مِلْالع لُثَم ضِراَأل و مواتدي السا هاـَأن: حضرت باقر علیه السالم رسیده که فرمود
یعنی منم راهنماي آسمانها  باحصمفيها الْ كوةشمالْ لُثَم هي بِدتهذي يالَّ ورنـال وه و هيتطعاُ

ل علمی که بمن داده شده و آن نوري است که وسیله هدایت دیگران میباشد ثَو زمین و م
د و مصباح نور آن ر محمطهة قلب مپس مشکو. مثل مشکوتی که در آن مصباحی باشد

گوئیا خدا خطاب  ةاجـجيف ز باحصملْاَقلب است که علم در آن جاي گرفته و قول خدا 
ة گرفتن جان تو و بردن ازین جهان دارم، آنچه را نزد تو من اراد: میفرمایدغمبر نموده یبه پ

                                                
1  (ةاست و شریان بدان وصل مایه حیول که فرمود بخار متکوِّن در قلب، مقصود قلبی است که در بیان او

م ظاهر آن که همان صورت جسمانی آن که محل پیدایش قلب صاحب روح بخاري است میشود و در دو
  .و در حقیقت میتوانیم آندو را یکی بدانیم
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ها ـَّنأَكَـخود تحویل ده همانطور که مصباح در زجاجه قرار داده میشود،  میباشد بوصی
اصل  ةكَبارم ةيوقَد من شجر ت اعالم کن فضیلت و مقام وصی خود را،ـّبام يرِّد بكَوكَ

 ميدح هـَّنا تيبالْ لَهاَ مكُيلَع هـكاترب و اِهللا ةُمحر: ك ابراهیم است که فرموددرخت مبار
ماوند پسندیده و داراي یعنی رحمت و برکات خداوند بر شما اهل بیت باد که خد جيد

 رانَمع آلَ و براهيمإ آلَ و وحاًـُن و مفي آدطْٱص اَهللا نَّا: ی است و فرمودهگعظمت و بزر
عالَي الْْلَعةًـَّيرِّذُ مني بعضها من بضٍع اُهللاو سميع عیعنی خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم  ليم

اي هستند که بعض آنها از دیگري  هاینها ذری ان برگزید،ـو خاندان عمران را بر سایر جهانی
ـَّ. وند شنوا و دانا استو خدا) زیرا آل عمران از آل ابراهیم است(میباشند  ال وٍ ةال شرقي

میفرماید شما نه یهود هستید که بطرف مغرب نماز بگذارید و نه نصاري که  ةـَّيبِرغَ
ال و اًـّيهودي راهيمبإِ ما كانَ: ت ابراهیم هستید که فرمودبمشرق نماز بخوانید بلکه از ملّ

ناًـّيرانِص ولككانَ ن نيفاًـح مسماًل ما كانَ و مٱلْ نمـكيرِشیعنی ابراهیم نه یهودي بود نه  ن
 كادي: نصرانی بلکه پاك و خالص و تسلیم امر خدا بود و از مشرکین نبود و اینکه فرموده

زضيء ها ـُتيثَل فرزندانی که از شما متولد میشوند مثل روغنی است که ي میفرماید یعنی مـ
نزدیک است باخبار نبوت سخن گویند هرچند فرشته بر آنها نازل از زیتون گرفته شود و 

  .نشود
الم از پدر بزرگوارش رسیده که فرمودو از حضرت صادق علیه الس : ـُور اَهللاُ ن

اي  منین همچون پنجرهؤمثال هدایت او در دل م خود فرمود، روابتداء بن ضِرالسموات واَأل
ؤمن و قندیل قلب او و چراغ درون م ةد، مشکواست که در آن چراغی جاي گرفته باش

مراد از شجره  ةكَارـبم ةيوقَد من شجرنوري است که خداوند در دل او قرار داده است، 
ـَؤمن است، م ـُون کوه قرار گرفته که نه  اربر محل همو ةـَّيبِرال غَو ةـَّيقرال ش ةزيت

مشرقی براي او هست و نه مغربی بلکه همیشه آفتاب بر آن میتابد و هرگاه خورشید طالع 
شود بر آن طلوع میکند و هرگاه غروب کند بر آن غروب میکند یعنی هیچگاه سایه بر آن 

ؤمن قرار داده روشن شود و واقع نمیشود و نزدیک است آن نوري که خداوند در دل م
ـُورٌ اف خود را روشن کند هرچند سخن نگوید، اطر ـُورٍ ن است بر فریضه و  هفریضعلي ن
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، )یعنی بطور توالی در اداي فرائض و عمل بمستحبات کوتاهی ندارد(ت ت است بر سنّسنّ
شيي نم ورِهـني اُهللا لدخداوند هدایت میکند براي عمل بفرایض و سنتهاي خود هر  ء آه

ـثَلی است که خدا براي مؤمن پس این آیه م ،اسِلنل لَاثماَٱلْو يضرِب اُهللا که را بخواهد، 
از نور داخل میشود و خروج او نیز نور و : مؤمن در پنج نور میباشد: سپس فرمود. زده

راوي . بازپسین بسوي بهشت نور است وزو کالم او نور و برگشت او در ر علمش نور
 ـثَل نور ربعرض کردم که مردم میگویند مراد م) ع(مد خدمت جعفر بن مح: گفت

ـثَلی نیست که باشد، براي او مـثَل براي او مود پاك و پاکیزه است از اینکه ماست و فر
  .ل نیاوریدثَـیعنی براي خدا ممثال فَال تضرِبوا للّه اَأل: فرموده،

آله باشد پس زجاجه د صلی اهللا علیه و و ممکن است مراد از مصباح والیت محم
ة رسالت و شجره عبارت از لطیفه سیـّاره حضرتش یا بدن و جثۀ ت آنحضرت و مشکونبو

اعتدال است و نه مستغرق در وحدت و توحید  آنحضرت که در وسط و حد يعنصر
ت مانند حضرت موسی است چون صرف مانند حضرت عیسی و نه متوجه بکثرت و مادی

جنبه وحدت و موسی متوجه کثرت بود و توجه بکثرات بر او مند بتجرید و  عیسی عالقه
  .غلبه داشت

د ص است درینصورت زجاجه رسالت حضرت و میتوانیم بگوئیم مصباح نبوت محم
ة صدر مبارك او است و شجره عبارت از لطیفۀ سیـّاره ملکوتیه آنحضرت یا و مشکو

  .والیت کامله یا ماده وجودي او است
د از حضرت ابراهیم ع و زجاجه اسماعیل و مصباح محم ةکومش: اند و بعضی گفته

شجره مبارکه جسمانی ابراهیم ظهور کرده زیرا بیشتر پیمبران از صلب آنحضرت بودند 
ضیء یعنی نزدیک ها یتُیز کادی. یعنی نه نصرانی و نه یهودي، بود که او نه شرقی نه غربی،

و . پیش از انکه مورد وحی قرار گیردد ظاهر شود است خوبیها و پسندیدگیهاي محم
زبان و دهان او و شجره  ةاند مصباح قرآن است و زجاجه قلب مؤمن و مشکو بعضی گفته

عبارت از شجره وحی است که نزدیک است حجتهاي قرآن ظاهر شود هرچند قرائت 
  .نشود
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این کلمه در ترکیب نحوي خبر پس از خبر براي 
ـُورِه عبارت  میباشد یعنی صفت و مثال نور او که مثَلُ ن

ت او میباشد همچون نوري است باالي نور در همان مشی
ت روشنی، چون روشنی او بواسطه صفا و خالص بودن و جلوه داشتن شیشه آن خیلی شد

ت حق تعالی که جمع شده براي مشی ةزیاد و بلکه چند برابر است و اینکه نور او در مشکو
چون وجود . مقوِّم همه موجودات است وجود مطلق ساري در همۀ موجودات میباشد،
میباشد و سایر وجوهی هم که براي نور  1مطلق ساري در همه وجودات مقیـّده ممکنات

ـُور(ذکر شده درینجا میتوان برین عبارت  ـُور ن   .تطبیق داد) علي ن
تدائی که حذف شده یعنی نور خبر است براي مب 2علي نورٍ نوریا آنکه کلمه 

یا ) باز آن هم با همه وجوه و ترکیباتی که قبالً ذکر شد(پروردگار نوري است باالي نور 
میباشد یعنی خداوند بحسب مظاهر خود نور ) اَُهللا نور السموات(خبر بعد از خبر براي اهللا 

است نوري  ةمشکویا مبتدائی است که خبر آن حذف شده یعنی در . باالي نور میباشد
میباشد یا صفت  نَّأَكَباالي نور یا خبر پس از خبر براي مصباح یا براي زجاجه یا براي 

مصباح یا کوکب است یا خبر مبتداي محذوف یعنی آن کوکب درخشان نوري باالي 
قدیر بگیریم خبر آن بگیریم و صفتی را در ت رٍلي نوعمبتدا و نور نور است یا آنکه کلمه 

باید معرفه باشد نه نکره و درینجا براي نور صفتی در تقدیر میگیریم ءر عربیت مبتدازیرا د
مبتداء و خبر آن جمله علي نورٍ  نورآنکه یا . یعنی نور عظیم نور بزرگی باالي نور است

ء کافی میباشد و همان تکرار مبتداء در جمله خبریه براي برگشت بمبتدا يهدي اُهللا لنورِه من يشآء
  .است یعنی نوري که باالي نور است، خداوند بسوي او هر که را بخواهد هدایت میکند

                                                
  تو وجود مطلق و هستی ما  ما عدمهـائیم هستـیهـا نمـا     : مولوي گفته است)  1

وجود مطلق که حقیقت مشیت حق است بآنها  رند و همان افاضه و تجلیزیرا ممکنات از خود وجودي ندا
  .وجود و روشنی داده است

  .تر است و توجیهات بعدي بعید بنظر میرسد این توجیه بنظر نگارنده از سایر ترکیبها مناسب)  2
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و بیان اعراب این آیه شریف بنحو اجمال از نظر ادبی 
خبر آن که نور السموات اهللاُ مبتداء و : این است که بگوئیم

 هورِن لُثَمۀ ظاهر نیز همین است یا بدل یا صفت آن و جمل
یا ) بدل یا صفت باشد مواتالس ورنبنابر اینکه (خبر بعد از خبر براي اهللاُ یا خبر  كوةشمكَ

 ؟که سؤال شود مثال نور او چگونه است(ر ؤال مقدحال یا جمله مستأنفه جواب براي س
  .است 1یا جمله معترضه) جواب داده میشود که مثال نور او چنین است

صفت مصباح  ةجاجيف ز باحصمالْ ویا مستأنفه یا معترضه  ةصفت مشکو مصباحو فيها 
یعنی عائد در اصطالح (یا صفت مشکوة یا حال از مشکوة و آنچه بموصوف برمیگردد 

تادبی (ل که صفت باشد تکرار موصوف و بنابر دو احتمال اخیر در تقدیر میگیریم بنابر او
اي قرار گرفته است یا جمله  چراغی که در آن هست در وسط شیشهفيها  باحصملْاَیعنی 

  .مستأنفه یا معترضه میباشد
جاجيف ز واَخبر مصباح یا حال و  ةلزها كَـَّنأَكَ ةُجاجكَوب صفت زیا صفت  ۀجاج

مصباح لْاَ(یا حال از آنها و عائد آن همچون عائد جمله قبلی  ةشکویا ممصباح يف زجاجة (
  .أنفه یا معترضه استمیباشد یا مست

صفت  ةكَبارم ةيوقَد من شجرخبر زجاجه یا حال از آن میباشد و  درِّي كَوكَبها ـَّنأَكَ
جا نَّأیا حال براي کوکب یا خبر پس از خبر براي کَ یا خبر بعد از خبر براي  ٍةَجیا خبر ز

ٍةَججاز جاأیر کَیا از ضم ٍةَججایاحال از ز ها یا صفت یا حال از ز یا خبر  باحصیا خبر م ةجنـَّ
مستتر است یعنی آنچه در آن است میباشد  جةبعد از خبر یا حال از آن یا از آنچه در زجا

نور یا حال  از آن یا از  2که همان مصباح باشد یا خبر پس از خبر براي اهللا یا خبر آن

                                                
اي باشد که ماقبل و مابعد آن بهم مربوط بوده و این  را گویند که بین یک جمله اي جمله معترضه جمله) 1

  .جمله بجهتی در بین واقع شود
اند احتماالت مختلفه است که درین آیه از حیث اعراب میرود و  وجوهی که براي اعراب مذکور داشته)  2

در ابتداي تفسیر سوره بقره هم وجوه ت عربی است چنانکه ؤلف محترم در علوم ادبیذکر آنها دلیل تبحر م
رین اند که هیچیک از مفس زیادي که بالغ بر چندین میلیون میشود در وجوه اعراب آن شرح داده بسیار
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 مواتو وفق . میباشد) یعنی غیر مربوط بسابق خود از نظر اعراب(أنفه و یا جمله مستالس
أنیث و تذکیر کلمات و ضمائر با آنچه که محمول آن واقع میشود یا بدان دادن بین ت

صفت یا حال . بستگی بتوجه و دقت کسی است که آگاه بدان شقوق باشد 1وصف میشود
و اعراب نور علی را  و ترکیبات ءضيها يتـيز كاديأنفه یا معترضه براي شجره یا مست

  .مذکور داشتیم
یعنی براه مقصود میرساند یا هر که را بخواهد میبرد و  اسِلنل ثالَمٱَألو يضرِب اُهللا 

مثلها را هم براي آگاه کردن همه مردم بر راه مقصود میزند تا هر که قابل هدایت باشد 
هی بماند و آنکه زنده میماند با وضوح و راهنمائی شود و هر کس الیق نباشد به گمرا

نه باشددلیل زنده باشد و آنکه هالك میشود با بی.  
ـليمـيٍء عاُهللا بِكُلِّ شخدا بهر چیزي دانا است، عطف است بر  و مواتالس ـُور اَهللاُ ن

ـُورِه كَمشـكویا بر جمله  يضرِب یا جمله آء شي نم هورِنـل ي اُهللادهيیا بر جمله  ةمـثَلُ ن
  .الَثْٱألماُهللا 

فی بیوت متعلق به علیم میباشد و اشاره است باینکه مظاهر خداوند همانطور که 
اء و صفات او هستند و نیز برهان است بر ــۀ اسممظـاهر ذات او میـبـاشنـد، مظاهر هم

مظاهر هرگــاه زیرا . اشنداهر او انوار آسمانها و زمین مانند مقام ظهور خود او میبـاینکه مظ
ترین صفات است بوده باشند مظاهر صفات  مظاهر علم او که از صفات حقیقیه که شریف

اضافیه او نیز که نازلترین صفات است میباشند و معنی آن این است که همانطور که در 
  .مقام ذات و مقام ظهور خود داناي همه چیزها است در مقام مظاهر خود نیز عالم است

آنرا تفسیر  بگیریم که کلمه یـُسـَبـِّح 2میتوانیم کلمه فی بـُیـُوت را متعلق بمحذوفی و

                                                                                                             
  .اند بدان اندازه دقت ننموده و شرح نداده

ول میگویند و را موضوع و خبر را محم ءضع مربوط بعلم منطق است که مبتدااصطالح محمول و مو)  1
أنیث و تذکیر توافق باشد ازینرو این و خبر و جمله و ضمیر راجع بدانها از جهت ت ءن باید بین مبتداچو

  .جمله را ذکر فرمود
2  (ح هائی که خداوند اذن داده که بلند شود  را در تقدیر بگیریم یعنی تسبیح در خانه یعنی کلمه یـُسـَبِّ
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و مراد از . 1هاي گذشته باشد میکند که از باب اشتغال باشد و ممکن است متعلق بجمله
هاي خلفاي الهی از انبیاء   بـُیـُوت که خداوند اذن داده که بلند شوند و باال بروند، خانه

ت آنها یا خود انبیاء و اولیاء که هاي آنها و دلهایشان و والیت یا نبو است و سینه اولیاء
اَذنَ و ممکن است مراد از بیوتی که . هاي کشف و شهود و وحی و الهام الهی میباشند خانه

 فَعـُر هائی که خداوند اجازه داده که باال بروند و رفعت یابند، مساجد  یعنی خانهاُهللا اَنْ ت
تر است و نمیشود  تر و رفیع ها عظیم ري اراده شود زیرا مساجد صوري هم از سایر خانهصو
هائی هستند که خداوند اذن  اي را از آن بلندتر فرض نمود و مساجد حقیقی نیز خانه خانه

ۀ موجودات بلندتر و باالتر باشند هم باذن تکوینی و ارتفاع تکوینی و هم داده که از هم
  .کلیفیباذن و ارتفاع ت

ي ا ويهف ذْكَرٱسمه يسبلَ حالْفيها بِ هغوِّد هائی که خداوند اذن داده  یعنی خانه اآلصالِو
کلمه . ها مردانی که باالتر باشند و نام او در آنها برده شود که تسبیح میکند در آن خانه

سـَبـِّح هم بصیغه مجهول و فتح باء و هم بصیغه معلوم و کسر باء قرائت شده و نیز هم با  یـُ
) نقطه زیر قرائت شود(غه مفعول و مجهول و با یاء ییاء و هم با تاء قرائت شده و هرگاه بص

 ۀ باال باشد،میباشد و اگر بتاء با نقط) ودالغُه و فیها و بِلَ(نائب فاعل او یکی ازین سه ظرف 
حـَه که از خود همان فعل استفاده میگردد میباشد و اگر مرفو ع آن لفظ مصدري سـَبـَّ

جا و تأنیث آن باعتبار  ءتاو خواه با  ءلٌ میباشد خواه با یابصیغه معلوم باشد فاعل آن کلمه رِ
جالٌ میباشد دا یعنی تسبیح خيسبِّح لَه فيها بِالْغدوِّ واآلصالِ و جمله . صورت جمع مکسـّر رِ

أنفه و ها در صبح و شام یا جمله حالیه است براي بـُیـُوت و یا جمله مست میکند در آن خانه
  .ابتداي کالم میباشد

و غُدمصدر است و بمعنی اوقات صبح میباشد و بهمین نظر که در ) بر وزن رکوع( و
  .معنی آن وصف جمع میباشد با صورت مفرد در مقابل جمع و آصال ذکر شده است

                                                                                                             
ح و هم محذوف باشد که باب اشتغال در نحو مردانی تسبیح او میکنند که کلمه رجال نیز هم ف اعل یـُسـَبـّ
  .این است که دو عامل در یک معمول اثر کنند

وت بگیریم يرِّد بكَوها كَـَّنأَكَیا يهدي اُهللا لـنورِه من يشآء مثالً )  1   .را مورد تعلق کلمه فی بـُیـُ
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ت است از آنچه مانع او از مراد از تسبیح تنزیه و پاك کردن لطیفه و حقیقت انسانیو 
ي به اهللا یا نام اهللا باشد یا بوسیله الم رفتن و سلوك بسوي خداوند باشد خواه خودش متعد

خواه الم براي تقویت یا براي انتهاء و غایت باشد زیرا آن لطیفه مظهر خدا  1ي گرددمتعد
  .ت و تنزیه او نیست مگر براي خداو نام او اس
میباشد اگر آنرا بصیغه معلوم بخوانیم و فاعل فعل  حبساین کلمه فاعل ی رِجالٌ

محذوف است اگر یسبو بطوریکه از اخبار ما رسیده و مفهوم  2را بصیغه مجهول بخوانیم ح
آن بیوت مردانی  وت باشد یعنییخبر مبتداي محذوف است که کنایه از ب میشود رجالٌ

که بعداً  نَخافومبتداء و خبر آن را ی  3را است که این صفت را دارند و می توانیم رجالٌ
  .ذکر میشود بگیریم

جارت ـُلْهيهِم یعنی هیچ تجارت و خرید و فروشی آنها را از یاد خدا باز  عيال ب و ةٌال ت
  .نمیدارد

عکلمه ب مله یا خرید و فروش است وتجارت مطلق معا از اضداد است یعنی هم  ی
ع پس از تجارت از قبیل یو ذکر ب 4معنی خرید دارد و هم معنی فروش مانند خود شَري

أکید ذکر خاص پس از عام است یا آنکه هر دو از حیث معنی مرادف میباشند و براي ت
عباگر . ذکر شده ی را اعم از باشتراك در معنی در ع و شَري بگیریم از طریق عام بودن ی

ۀ موارد یا مراد بتجارت مطلق امور کسبی و مکاسب باشد چه از راه معامله باشد یا از هم

                                                
و غیر سبح للّه و آیه دیگر يسبِّح للّه مايف السموات و شریفه دیگر يسبِّح لَه : مانند همین آیه که میفرماید)  1

 صيالًأَ و ةًو سبِّحوه بكْرآخر سوره اعراف يسبِّحونه و لَه يسجدونَ آنها و مثال تعدي بنفس مانند شریفه و 
  .در سوره احزاب و غیر آنها

میشود چه کسی او را تسبیح میکند؟ جواب داده میشود تسبیح او میکنند مردانی که هیچ که گویا سؤال )  2
  .چیز آنها را از یاد خدا باز نمیدارد

ـُلْهيهِم تجارنکره بودن مبتداء نیز از نظر اینکه جمله )  3   .صفت آن است جبران میشودة ال ت
یع و شَري اگر هر کدام بتنهائی ذکر شوند ه)  4 ر دو معنی را دارند یعنی هم خرید و هم فروش و کلمه ب

  .اگر هر دو ذکر شوند بیع بمعنی فروش و شري بمعنی خرید میباشد
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عمراد بآن و  1غیر تجارت معمولی باشد ی.  
در . یعنی هیچ معامله و خرید و فروشی آنها را از یاد خدا باز نمیداردعن ذكْرِ اِهللا 

درباره ذکر و اقسام آن تحقیق نمودیم و  مكُركُذْوين أَركُٱذْفَة بقره در ذیل آیه شریفه سور
ذکر خواه زبانی و ظاهر و خواه در دل و پنهان و خواه در مرتبه صدر و حقیقی و متحد با 
مقام صدر باشد که از آن در اصطالح عرفاء بسکینه و فکر و حضور تعبیر میشود و آن 

ل او بذکري که از صاحب اجازه ات اشتغوو جلوه شیخ است که نزد سالک بر اثر ق 2مثال
کر امر و نهی حق تعالی در هر کار مراد باشد، هیچیک از گرفته پیدا میشود یا آنکه تذّ

بلکه هرگاه حال سالک مالحظه امر و نهی . آنها با اشتغال بکسب و کار مخالف نیست
مر او و ترك حق تعالی در هر فعلی باشد و کسب و کاري هم که میکند از نظر رعایت ا

بیکاري هم از لحاظ نهی خداوند از بیکاري باشد خود همان کسب نمودن ذکر بلکه از 
ذکر کردیم زیرا ذکر زبانی یا قلبی در سوره بقره مشروحاً اشرف اقسام ذکر است چنانکه

عبارت است از آنچه بر زبان یا دل جاري شود که سالک از آنراه متوجه صفات خداوند 
ب هم ازین نظر بواسطه همان کسب بخاطر انسان میآورد دو صفت لطف میشود و این کس

پس رجال و مردان . و قهر او را نسبت بامر و نهی، پس خود همان کسب یاد خدا است
ترك کار نمیکنند براي اینکه خدا را از آنراه یاد کنند بلکه خود کسب را ذکر خدا قرار 

  .میدهند
بقره تحقیق و تفضیل براي نماز و اقسام آن و معنی اقامه در اول سوره  لوةلصٱ 3و اَقامِ

  .نماز ذکر شده

                                                
1  (مانـنـد هبه یا مصالحه یا مضاربه و امثال آنها و درینصورت نیز ذکر بعاز قبیل ذکر خاص پس از عام  ی

  .خواهد بود
ل و )  2 ظهور و جلوه از طرف غیب است نه آنکه مراد تمثیل و در نظر گرفتن البته مثال عبارت از تـَمـَثـُّ

ذکر رفع شبهات ۀ صورت باشد چه آن صحیح نیست مخصوصاً در موقع عبادت که شرح آنرا در رسال
  .ایم کرده

  .بوده و تاي آن حذف شده و اعراب آن بمیم داده شده است ءۀ با تاإقامِ مصدر است که اصل آن اقام)  3
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و دادن آن نیز بطور تفصیل در همان اول سوره بقره  ةزکو 1درباره ،كوةَٱلزو إِيتاِء 
حضرت صادق علیه السالم روایت شده که آنان بازرگانانی بودند که از . شرح داده شد

ستد نموده براي نماز میرفتند و اجر آنان از کسانیکه  هنگام رسیدن وقت نماز، ترك داد و
و خبر دیگري است که آنها تاجرانی بودند که هیچ . اصالً داد و ستد نداشتند زیادتر است

تجارت و داد و ستدي آنان را از یاد خدا باز نمیداشت و موقعی که وقت نماز میرسید حق 
السالم از حال یکنفر تاجر سؤال  و حضرت صادق علیه. خدا را در نماز ادا میکردند

سه مرتبه . خوب شخصی است ولی تجارت را ترك کرده است: فرمود، عرض کردند
 اند که پیغمبر شتري را که از شام آورده بودند، عمل شیطان است آیا ندانسته«: فرمود

خرید و با سود خوبی فروخت و بدهی خود را داد و ببستگان خود نیز تقسیم فرمود که 
ـُلْهيهِم تجار ال رِجالٌ: میفرماید خدا گویان میگویند آنها  هقص. اِهللا رِكْذ نع عيال ب ةٌ وت

گویان دروغ میگویند لیکن آنها نماز را در وقت خود وا  هتجارت نمیکردند ولی این قص
  ».نمیگذاشتند و البته این بهتر است از کسیکه براي نماز حاضر شود و تجارت نکرده باشد

 نَخافوکلمه ی. ها از آن زیر و رو میگردند میترسند از روزي که دلها و دیده يخـافُونَ
یعنی آن مردانی  یا خبر پس از خبر است، جالٌیاحال است یا صفت بعد از صفت براي رِِ

شود چرا  یمؤال ر است که گوئیا سیا جواب سوال مقد جالٌکه میترسند؛ یا خبر براي رِ
يوماً زیرا آنها میترسند : هیچ چیز آنانرا از یاد خدا و نماز باز نمیدارد؟ جواب داده میشود

ـَتقَلَّب فيه  گاهی و . از روزي که دلها در آنروز در احوال زیر و رو میشود وبلُقُـٱلْت
غیر حزن و اندوه، گاهی خوشحالی، گاه گرفتگی و گاه گشادگی، گاه ترس و گاه امید و 

اینها از احوال متضادبینند  ه میه براي دلها پیدا میشود زیرا اسباب مختلفه و چیزهاي متضاد
که سبب پیدایش حاالت مختلفه میگردد زیرا در آنروز بهشت و نعمتهاي آن با تمام 

و دیدگان  ارـصبٱَألو. مراتب و درجات و دوزخ و درکات بر مردم عرضه داشته میشود
دن و از ناراحتی و افسردگی و وضعهاي متفاوت از باز شدن و بهم آم نیز در آنروز

  .ع و خشوع و از دور زدن باطراف یا بیکجا نظر کردن پیدا میکندخضو
                                                

  .ة مختصري اشاره خواهد شدرحی که بعداً ذکر میکنیم راجع باقامه نماز و ایتاء زکودر ش)  1
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ترین  ترین حاالت ببهترین حاالت یا از حاالت پست به پست یا آنکه دلها از پست
ییر حالت میدهد، یا دلها آنها برمیگردد یا چشمها از بینائی بکوري یا از ضعف به تندي تغ

یا دلها از . ها بچپ و راست برمیگردد از زیادي چیزهاي وحشتناك بگلو میرسد و دیده
جا یقین پیدا شک بیقین برمیگردد که آنچه در آنها در دنیا شک داشت یا منکر بود در آن

ه را درین جهان بد و گمراهی میدیده در آنجا عین راه صحیح میکند و دیدگان آنچ
  .اهده میکندمش

یعنی براي آنکه خداوند بآنها به بهترین چیزي وا ـلُمما ع نـسحأَلـيجـزِيـهم اُهللا 
یجزِیهم در» الم«. اند پاداش دهد که بدان عمل کرده براي عاقبت است یا اشاره بعلت ل

یا براي يـهدي اُهللا لـنورِه من يشآء غائی عمل آنها و علت است براي قول خداوند 
ـَا یا براي  عـَفرْـُیا براي ت اُهللا نَذأَیا براي  الَـثمٱَأليـضرِب اُهللا  یا براي  همٱسيذْكَر فيه

یبِّسم یا براي هِـهیلْیا براي قول خداوند ال تُ حاِهللا رِكْذ و امِـقا ـلٱلصوة یا  ونُخافُیا براي ی
ـَتقَلَّب فيه الْـقُلُوب براي  یا براي همه بطریق اشتغال در عمل که در علم نحو ذکر شده ت
  .است

اند یا باین است که غیر آنچه را نیکو است  و جزا دادن بنیکوتر چیزي که عمل کرده
خواه بد باشد و فقط بهترین اعمال او را جزا دهد یا آنکه همه و جزا ندهد خواه خوب 

ي بسیار خوب پاداش دهد و درینجا این زاري خوب بجل او را زشت و خوب و بسیااعما
ۀ توبه در تفسیر نظیر این آیه شرحی براي وجه جزاي هم ةقسمت مراد است و در سور

  .مذکور داشتیم 1اعمال بجزاي احسن آن

                                                
ـَفَقَدر ذیل آیه شریفه )  1  نسأح اُهللا مهيزِجيل مهلَ بتكُ الّا ياًواد ونَعطَقْال يو ةًبريال كَو ةًغريص ةًوال ينفقُونَ ن

ما كانوا يعدر آخر سوره توبه فرموده که انسان همانطور که از نظر جسمانی در استکمال است از نظر ون لُم
روحی و نفسانی هم رو بکمال است و هر عملی که از او صادر شود خواه خوب و خواه بد یکنوع اثر و 

الم تمکُّن ایجاد میشود و چون بین دو عالم مالئکه و شیطان واقع است اگر در یکی ازین دو عفعلیتی در او 
و اگر  )اهللا مرِأَل جیٍمر(و ثبات نیافت نمیتوان گفت که اهل رحمت یا اهل عذاب است و منتظر حکم است 

ر ن یافت همه اعمال و افعال او مسخّان داخل شد و در آن عالم تمکّدر یکی از دو عالم فرشتگان یا اهرمن
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 ـهـلفَـض نم ـمهـزيـدي نظر ا زیادتر میدهد بدون هاز فضل و عنایت خود بآنو
ـْريِ حسابٍ . بعمل او یا استحقاق او شـآء بِـغي ـنم قزـراُهللا يخدا روزي میدهد هر و

که را بخواهد بدون حساب، عطف است بر یـَزیدم  یا حال در معنی تقلیل یعنی براي ه
اینکه خدا روزي میدهد بدون حساب یا آنکه عطف است و معنی اضراب و از سرگرفتن 

یعنی بلکه خداوند روزي میدهد زیرا ظاهر از زیاده بر قدر جزاي عمل این  و ترقی دارد
د میفرماید که بلکه اصالً در روزي دادن است که آن نیز باندازه و با حساب باشد لذا مجد

واُهللا يـرزق ازینرو عبارت . و زیاده حسابی نیست بلکه آنها را بدون حساب روزي میدهد
دارد براي اینکه آنها را خداوند بلِ اُهللا يـرزقُـهم بِغـيرِ حسابٍ معنی من يشـآء 

 .میخواهد و دوست دارد و خدا هر که را بخواهد بدون حساب روزي میدهد
   

                                                                                                             
شیطان باشد میشود و حکم بهترین اعمال او در آن عالم و تحت حکومت فرمانرواي همان عالم که عقل یا 

صورت دخول در حکومت عقل و بدترین اعمال در صورت دخول در حکومت شیطان و نفس بر آن 
ب میشود زیرا بهترین اعمال آنهائی است که تحت تسخیر عقل واقع شود و بدترین آنها حاالت و مترتّ

ر آنها بنسبت نزدیک بودن بعقل یا نفس و شیطان ر شیطان باشد و غیات آن مسخّافعالی است که فعلی
ات او همه بواسطه تمکن صاحب آن در پیروي نیکان و اطاعت و اگر فعلی. متـّصف بخوبی یا بدي میشوند

آنان مسخر عقل باشد جزاي همه اعمال از بد و خوب و خوبتر طبق جزاي خوبتر آنها میباشد و هرگاه 
و نیز هرگاه انسان مستقر و ثابت در . ت بدتر آن میباشده فعلیمسخر شیطان باشد جزاي آن برعکس ب

ـَّبِعوين يحبِبكُم اُهللا پیروي نیکان باشد طبق  محبوب خدا واقع میشود و هرگاه محبوب خدا باشد همه فَات
و هرگاه مورد بغض . اعمال او از بد و خوب مانند خوبتر محبوب است و همه را بمانند خوبتر جزا میدهد

داوند واقع شود همه رفتار و کردار او مبغوض واقع شده و مانند بدترین اعمال او میباشد و جزا داده خ
میشود ببدترین چیزي که از ابتداي زندگانی خود عمل میکرده است و البته اسماء و اشیاء اسماء براي 

ت ة کسیکه فعلیت اخیرات اخیره آنها میباشند و احکام نیز جاري بر فعلیات اخیره میباشند پس فعلیاو فعلی
ت بر ت اخیره است که والیت باشد و حکم همان فعلیاداش همه فعلیات همان پاداش فعلیوالیت میباشد پ
  .او جاري است
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  پیرآمون آیه شریفه نور
رِ رین و قریب باتفاق تا آخر عبارت آیه شریفه نزد اکثر مفسـيشآء بِغي نم قزراُهللا يو

ألهین شیرازي که آیه نور را تفسیر نموده فقط تا میباشد لیکن مرحوم صدرالمتابٍ حس
تفسیر و شرح کرده است و  مـليع يٍءـش لِّكُبِ اُهللاو اسِـّلنل الَـثمٱَأل اُهللا برِضي وعبارت 

باشد ذکر نکرده در صورتیکه این آیه شریفه  عفَرـُت نْأَ اُهللا نَذأَ وتييف بآیه بعد را که 
تألیف شرف الدین  رسالۀ االنوار فی معدن االسرارکامالً با سابق خود ارتباط دارد و از 

 ٍءيـش لِّكُبِ اُهللاوائی دانشمند قرن نهم که فقط تا ـص به فنمحمد بن علی النیمدهی متخلّ
ـليعیه نور را فقط تا آرا ترجمه و تفسیر نموده معلوم میشود که  ملِّكُبِ اُهللاو ـشٍءي 
ـليعالکرسی غالباً یک آیه تا یةولی درباره آ. دانسته است مو هو العلي العذکر کرده  ظيم

از حیث معنی مقطوع از سابق است و بعضی دو آیه تا  ينِيف الد راهال إكْاند آیه  و گفته
اند ولی آنچه بعض مفسرین و اهل حدیث و عرفاء برآنند  گفته مـليع ميعـس اُهللاوعبارت 

  .میباشد ونَدفيها خال مه ارِالن حابصأَ كلئاوالکرسی مشتمل بر سه آیه تا یةاین است که آ
ۀ نور همۀ این چند آیه بهمدیگر مربوط و از حیث لفظ و معنی ارتباط ولی در آی

  .استکامل دارند و مجموع اینها آیه نور 
و نور از نظر لغوي و تعریف فلسفی چیزي است که بذات خود ظاهر بوده و غیر 

ولی این نیز باصطالح منطق شرح اسم ) رهيغل رهِظْمالْذاته وبِ راهلظّأَ(خود را نیز ظاهر کند 
حقیقی وگرنه وجود و نور از همه چیز ظاهرتر است و  مانند تعریف وجود، نه حد است،

عتوان چیزي را پیدا کچگونه می ف باید اجلی و روشننیم که از آن ظاهرتر باشد زیرا م تر  رِّ
ع ف و چیز تعریف شده باشدرَّاز م.  

اند از اعراض نیست که قائم بجسم باشد و بقائی  و حقیقت نور چنانکه بعضی گفته
حادث در دو زمان یا دو آن نداشته باشد زیرا این تعریف فقط براي نورهاي محسوس و 

نیست بلکه نور در حقیقت مساوق و همگام با حقیقت هستی است  است و تعریف کلی
ۀ مهیـّات بواسطه او ظهور پیدا میکنند و وجود اشیاء همان تجلی حق است که نور که هم

البته نور بر معانی زیادي اطالق شده . پس جنس و فصل براي او نیست منسط او است،



  149  سه گوهر تابناك

و نور تقوي و نور خورشید و نور ماه و نور چراغ بلکه در  مانند نور عقل و نور ایمان
ؤ یا قیمت دارند بطور مجاز نور میگویند، مثالً نور طال یا یاقوت یا لجواهر نیز که تأل

الماس و امثال آنها ولی اینها مجاز است و نور حقیقی همانطور که گفتیم عین وجود 
منوِّر السموات نده اینکه بعضی پس خداوند روشنی آسمانها است و بنظر نگار. است

ٱَألواند شاید دور از حقیقت  یعنی خداوند روشن کننده آسمانها و زمین است گفته ضِر
اند و درین صورت  ؤمنین علی علیه السالم نسبت دادهتوحید باشد ولی بعضی آنرا بامیرالم

کرده آسمانها و  ت داشته باشد معنی آن این است که خداوند روشناگر این نسبت صح
زمین را؛ آسمانهاي ملکوت و جبروت را بوجود مالئکه و آسمانهاي ظاهر را بخورشید و 
ماه و ستارگان، و زمین را بوجود انبیاء و اولیاء و نمایندگان خود یا آنکه خداوند حق را 
ظاهر و در آسمانها و زمین گسترانید یا آسمان ارواح و زمین تن را بهدایت خود منور 

ذُونورِ منسوب بخواجه عبداله ذکر شده و کشف االسرار و همچنین بیانی که در . رمودف
بحذف مضاف گفته است بوئی از اثنینیـّت و جدائی میدهد و تفسیرهاي دیگر السموات 

یعنی خداوند هدایت کننده آسمانها و زمین اَُهللا هادي السموات : هم در آنجا شده، مثالً
  .یعنی امور آسمانها و زمین را تدبیر میکند مواتالس ورِمأُمدبِّر است یا 

و همانطور که براي وجود مراتب است که بقول بعض فالسفه حقیقت مشکـّکه 
ت و ضعف پیدا میکند ی و مظاهر، شدلل بعضی یک حقیقت و به اختالف مجااست و بقو

هره میگیرند؛ براي نور هم مراتب ات بقدر استعداد از آن بو هر یک از مظاهر و مهی
ت و ضعف پیدا میکند مانند نور متفاوته میباشد که باختالف عوالم و مراتب و مظاهر شد
ت و و مراتب وجود از عالم مشی. چراغ و ستاره و ماه و آفتاب که همه آنها را نور میگوئیم

ات مجرّالهوت و عوالم امکانی از مهیعتباري نور هستند و مقام ه و برازخ همه باده و مادی
ت که اضافمشیۀ اشراقیممدود  ه است حقیقت نور است که ظلّه نسبت بموجودات امکانی
است و باین اعتبار چون آن مقام هم نور و از جهتی سایه گسترده حق میباشد و نور  حقّ

باعتباري و اسم  وسديا قُ وريا ن: یکی از اسماء حق نیز میباشد که در دعاي کمیل است
ـّسممظهر می و از جهتی که اشاره بمسمخداوند  تحد با او است،ی میباشد در حقیقت م
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و همه مراتب . ذکر شده استيا نور النورِ نورِ نور است که در دعاي جوشن کبیر 
ت نور نامیده میشود و هرچه نزیکتر باشند موجودات نسبت بقرب و بعد خود بمقام مشی

» انوار قاهره«نور آنها کاملتر است چنانکه وجود آنها قویتر میباشد ازینرو عالم عقول بعالم 
به بعنوان اختالف طولی است نامیده شده و اطالق نور بر عوالم مترتّ» هـّانوار اسپهبدی«و 

ه از اجرام و اجسام مولی انواري که در عالم مادت و ضعف دارند در یباشند هرچند شد
ده و نامیده میشوند و در آیه شریفه اگر مراد از سموات عوالم مجرّ» هـّانوار عرضی«حقیقت 

ه باشد اختالف در مراتب طولی است ولی اگر سموات را آسمانهاي زمین عالم ماد
داراي شدت و ه میشوند ولی آنها هم البته در مرتبه عرضی جِرمانی بگیریم انوار عرضی

ضعف میباشند چنانکه چراغها از حیث نور شدت و ضعف دارند ولی مراد از آسمان و 
  .میباشد) زمین(ات و مادی) آسمانها(دات زمین هم عوالم امکان از مجرّ

نوري که بدان راه توان رفت نور وجود است و نوري : ۀاهللا میفرمایدحضرت شاه نعم
وقت آن است که تو در آنی و اما نوري که پشت که در پیش ما است نور وقت است و 

سر ما است نوري است نزد کسی که بر ما احاطه دارد و اما نوري که باالي سر ما است و 
نازل میشود نوري است خدائی و پاك ناشناخته است که غیر بر آن پیشی نگرفته و نظر 

است که بفرمان ما آنرا درك نکرده است و اما نوري که زیر پاي و تحت ما است نوري 
ا نوري که از آن میگذریم نور حقیقت است اعم از اینکه درك و زیر تصرف ما است و ام

نوریکه بسوي آن باید رفت شریعت است و صاحب این نور کسی است  شود یا نه،
  .معصوم و محفوظ و درین باره دنباله مطالب ایشان زیاد است و بهمین قدر اکتفا میشود

بخدا داده میشود چنانکه منوِّر نورٍ مختلفه دارد، ازینرو گاهی نسبت  نورهم اعتبارات
يا نور الـنورِ احتجبت دونَ خلْقك : بحضرت رسول صلی اهللا علیه و آله نسبت داده شده

نور كنور رِكدفَال ي  ورِكبِن ـَنار  لُهاَ كورِناء بِضاستو مواتالس هلُأَيا نور الـنورِ قَـد است
پس نور  اي، یعنی اي روشنی روشنائیها که نزد خلق خود محجوب و پنهان گردیده ضِرأَٱلْ

ترا هیچ نوري درك نمیکند؛ اي روشنی نورها بنور تو اهل آسمانها روشن شده و اهل 
بهمین جهت باز در دعاي جوشن کبیر عرض . زمین از نور تو درخواست روشنی میکنند
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منوِّر السموات و باین جهت بعضی . یعنی اي روشن کننده نوريا منوِّر الـنور : میکند
أَٱلْونسبت داده شده  ظیرَـاند که بحسن بصري و ابی العالیه و ضحاك و قُ تفسیر کرده ضِر

سموات اَُهللا نور الاست و از نظر تفسیر و ظاهر بعبداهللا بن عباس و انس نسبت داده شده که 
ـنَوِّر و ور باعث راهنمائی میشود و بعضی میعنی همانطور که نهادي السموات یعنی 

ـنَوِّر همان طور که از جنبه تفسیر است زیرا قرائت م اند ولی این هم روشنائی دهنده گفته
اند که نور بمعنی طاعت  گفتیم از حقیقت آن دور است و بعضی هم بابن عباس نسبت داده

یعنی  مهِمانِيأَيسعي نورهم بين اَيديهِم و بِ: ندگی است چنانکه در آیه دیگر میفرمایدو ب
که گفته شود نسبت ) بصیغه فاعل(هم  رونمخداوند معبود آسمانها و زمین است و 

از عدم بوجود و از  ایات و آورنده آنهبماهیات است زیرا نور وجود روشن کننده مه
یعنی  هورِن نم مهِيلَع شر مثُ ةملْيف ظُ قلْخالْ قلَخ اَهللا نَّإِ: تاریکی بنور است که فرموده

ر کرد مخلوق را در تاریکی و از نور خود بر آنها پاشید یعنی خداوند خلق نمود و مقد
آنها را زیر نور خود قرار داد و ایجاد نمود که رخود همان افاضه وجود بر ممکنات  ش

  .است که در ذات خود تاریک است
و تفسیر بهدایت هم از نظر این است که همانطور که نور باعث راهنمائی و هدایت 

إِنَّ اَهللا لَهادي الَّذين نماي گمشدگان است که هگمگشتگان تاریکی است، خداوند خود را
و استعاره را دارد و  1و این قول جنبه تشبیهپس هدایت نیز به اعتباري نور است آمنوا 

                                                
تشبیه بمعنی مانند کردن است و در اصطالح علم معانی و بیان آن است که چیزي را بدیگري از حیث )  1

مانند کنند و عالمت تشبیه هم ذکر کنند، مثالً حسن همچون شیر  صورت یا ازحیث صفت و امثال آنها
و البته تشبیه اقسام مختلف دارد که در علم بیان ذکر شده است و بعضی آنرا . است یعنی از حیث شجاعت

تشبیه صریح، تشبیه کتابت، تشبیه مشروط، تشبیه معکوس، تشبیه پنهان یا مضمر، : اند هفت قسم ذکر کرده
و استعاره همان . و تشبیه تفضیل که براي هر کدام مثالها ذکر شده است) یامساوي قرار دادن(ه تشبیه تسوی

ة تصریحیـّه که از قبیل استعار و حرف تشبیه و آن نیز اقسام مختلفی دارد تشبیه است بدون ذکر ادات
ام نمیشود و ل حمچون شیر داخ. ام دیدمشیري را در حم: مثالً بگویند اي هم براي آن ذکر شود، قرینه

هرگاه مرگ چنگالهاي خود را بند : تخیـیـلیـه، مثــالً بگوئیم ةو استعـار. مقصود شخص شجاعی است
ایم و  چون مرگ چنگال ندارد، اول براي او ناخن فرض نموده و بعداً تشبیه بچنگال درنده کرده. کند
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اند یعنی خداوند دانا بهمه موجودات آسمان و زمین است  نموده» معال«بعضی هم تفسیر به 
که همانطور که بنور ظاهري محسوسات ظاهر میشود، بعلم هم معقوالت بلکه همه چیزها 

و ماه و ستارگان و  کشف میگردد و یا آنکه خداوند روشن کننده جهان بوجود خورشید
بان درگاه خود میباشد یا آنکه خداوند زمین عالم طبع بواسطه وجود انبیاء و اولیاء و مقرّ

زینت دهنده آسمانهاي معنی بوجود فرشتگان و آسمانهاي ظاهر بخورشید و ماه و 
نور و کلمه . ندگان او هستندمیباشد که نمای ءین بوجود انبیاء و اولیاء و علماستارگان و زم

بیِّ بن کعب نسبت داده مزَیـِّن تفسیر کردهرا ب اطالق نور : اند اند و بعضی هم گفته اند که باُ
میباشد بهمین  زيد عادلکه بمعنی  عدلٌ زيدبر خداوند بعنوان مبالغه و مجاز است مانند 

اند ـنَوِّر بصیغه فاعل معنی کردهجهت م.  
اند که اطالق نور بر  رین گمان کردهز مفستفسیرهاي دیگر هم شده است و بسیاري ا

اند که نور در مقابل ظلمت است و آن حادث  حق بعنوان مجاز است و استدالل کرده
است زیرا از طلوع و غروب و ارتفاع و هبوط و امثال آنها خالی نیست و آنچه تغییر کند و 

 بحأُآل : الم فرمودآفل باشد بر خدا اطالق نمیشود بهمین جهت حضرت ابراهیم علیه الس
لنياآلف، ّازینرو آنرا م ولی ما . اند دبـِّر و یا بمعنی خالق تفسیر نمودهر یا ذونُورٍ یا مزَیـِّن یا منَوِ

گفتیم که نور حقیقی مافوق امکان و مساوق با وجود است و نوري که مجعول است 
  .تعلق نمیگیردحادث میباشد ولی نور حقیقی که مساوق با وجود است جعل بدان 

هیصمی از ابوسهل انصاري  لطائفمرحوم مال فتح اهللا است که در  الصادقین منهجو در 
زیرا تاریکی موجب مالل و غم و حزن و  ضِراَُهللا سرور اَهلَ السموات و اَألنقل کند که 

  .ت است و روشنی باعث سرور میباشدشوح
اطالق این اسماء و معانی را جنبه مجاز اند  یکه این تفاسیر را کردهو البته کسان

اطالق  ذکر نمودند، ةالسعاد بيانر جلیل فساند ولی با بیان نخستین که ما کردیم و م گفته
نور بر حضرت حق بعنوان حقیقت است زیرا همانطور که گفتیم حقیقت نور عین حقیقت 

  .وجود است که حقیقت حق است
                                                                                                             

  .مشروح آن هم مربوط بعلم بیان است
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ر یألیف شیخ ابوالفتوح رازي و همچنین در تفستنان وح الجالجِنان و ر وحردر تفسیر 
تألیف ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی مینویسد گازر  رتفسیمعروف به جالءاالذهان 

بینیم از شعاع آفتاب و ماه و  چنانکه ما می ئحقیقت نور جسمی باشد رقیق و مضی«که 
ص بهیئت سوروشنائی آتش و حقیقت ظلمت جسمی باشد رقیق مح اد چنانکه ما صـّ

میدانیم از تاریکی هوا در شب و چون چنین باشد وصف خداي کردن بنور بر حقیقت روا 
ولی از نظر عرفانی همانطور که پیش ذکر کردیم » .نباشد اما بر سبیل مجاز روا بود

حقیقت نور مانند حقیقت وجود مافوق جسم بلکه امکان است و آنکه بر خداوند اطالق 
ات حقیقت نور ر و محسوس است بلکه نورهاي ظاهري مراتبی از تجلیور ظاهمیشود نه ن

است و هرجا وجود ظهور کرده نور هم افاضه شده است و نور حقیقی قابل ادراك نیست 
و مانند وجود است که مکتنه نمیشود بلکه عین حقیقت وجود و مجرد از نسبتها و اضافات 

نور حق میباشند و حق  حسوسه اشعهو عالَم خلقت از حقائق غیبیـّه و صور م. است
نوراالنوار و ممکنات بدون توجه بعالم وجود و نور عدم محض و ظلمت میباشند و کسانی 

اند نور از امارات حدوث مانند طلوع و غروب و ارتفاع و هبوط و امثال آنها  هم که گفته
نند شمس و قمر و با نور ظاهري ما خالی نیست ازینرو نمیتوان آنرا بر خداوند اطالق کرد،

اند ولی نور حقیقی که مافوق ممکنات و عین وجود است از  امثال آنها اشتباه کرده
  .ه استي و منزّحدوث و عوارض آن مبرّ

در تفسیر  قاي حاج میر سید علی حائري طهرانی،آألیف ، تمقتنیات الدرردر تفسیر 
از خورشید و ماه و  تیآیه نور مذکور است که لفظ نور در لغت وضع شده براي کیفی

ا تابد و این کیفیت محال است که او را خدا بگوئیم زیر آتش که بر زمین و دیوارها می
ض باشد محتاج بمحل است که جسم باشد و حلول رَاگر جسم باشد حادث است و اگر ع

در جسم است، قابل تقسیم  ض که حالّرَست و نیز نور خواه جسم باشد یا عبر خدا محال ا
د و هرچه قابل تقسیم باشد محتاج باجزاء خود است و آنچه محتاج باشد ممکن و میباش

حادث است و نیز اگر نور محسوس خدا باشد الزمه آن این است که از بین نرود و تغییر 
در اینجا اگر این . نکند در صورتیکه این انوار بطلوع و غروب تغییر و تبدیل پیدا میکنند



  سه گوهر تابناك  154  

حرك باشد یعنی از جائی به تاگر م. یا ساکناست ا متحرك انوار قدیم و ازلی باشد ی
جائی منتقل شود الزمه آن این است که مکان اول مقدم باشد در صورتیکه ازلی نباید 
مسبوق بغیر باشد و جائز نیست و اگر ساکن باشد درینصورت هم یا ازلی است و الزمه 

که زوال پیدا میکند و  آن این است که زوال آن جائز نباشد درصورتیکه محسوس است
ه بر حدوث انوار داللت میکند و حادث خدا اگر ازلی نباشد حادث است پس این ادلّ

  .نمیشود
ه ولی همانطور که ما گفتیم نور حقیقی غیر از نور ظاهري و انوار محسوسه و مرئی

است بلکه نور حقیقی که تعریف آن بظاهر بذات و ظاهر کننده غیر است، مافوق 
و حقیقتی است مشکـّکه داراي مراتب متفاوته و مافوق امکان و مقوالت بلکه  محسوسات

انوار ظاهري اَعراض و مانند وجود ممکنات هستند که پرتوي از وجود حقیقی میباشند و 
نور حقیقی با حقیقت وجود متحد است و اگر ما قائل بوحدت وجود شویم نور هم 

ده و انوار محسوسه مظاهر آن میباشند و شریفه وحدت دارد و انوار عموماً از انوار مجرّ
و حسیـّه است که در مقابل آن ظلمت ده اشاره بانوار مجرّ ورنـالو اتـملُـٱلظُّجعـلَ 

يخرِجهم من  ۀبسیط است و شریف 1عالم شیاطین و طبع و ظلمت این عالم است که جعل
طبیعت و شرك و کفر است و نور اشاره  هم اشاره بظلمات ورِنـي اللَإِ اتـملُـٱلظُّ

 ورـُن ُهللاَبعوالم نوریه از ملکوت و جبروت و مراتب بهشت و معرفت میباشد و کریمه 
ـمالسوات اَألوه اینها است ـط همـوق و محیـاره بنور بسیط مطلق است که مافـاش ضِر

ذکر کرده که وار ـة االنمشكوالی را در ؤلف بعـداً کالم امـام محمد غــزّه خود مــچنانک
الی زّــریح میکند که مراد غـت نور مگر خدا و تصسخداوند نور است در حقیقت لکن نی

  .م الزم آیدـاج و تجسـیـاع منبسط در روي زمین نیست تا حدوث و احتـنور و شع

                                                
جعل بسیط آن است که فقط ایجاد مفعول . بسیط و مرکب: جعل در اصطالح فلسفه دو قسم است)  1

: و جعل مرکب آن است که براي مفعول صفتی ثابت شود مانند ،ورنـٱلو ماتلُـٱلظُّجعلَ : میکند مانند 
وٱجلْعلْنا لمقتني است که داراي یک مفعول و مرکباخري جعل بسیط آن ة بعبار). در سوره فرقان( ماماًا 

  .آن است که داراي دو مفعول باشد
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ر صکر میدهد که بصر و بصیرت نموده و تذّالی درباره بسپس نقل کالم مشروح غزّ
ه عاقله است و ط بچشم ظاهر است که مدرِك روشنائیها و رنگها است و بصیرت قومربو

ر صل درین باره ذکر میکند که در بر شرافت دارد و پس از شرح مفصصر بونور عقل بر ن
گاهی خطاي باصره وجود دارد که باید عاقله حکومت کند ولی عاقله اینچنین نیست و 

ه یا همان تعقّانوار عقلیه است که هنگام سالمت حال واجب الحصول است یا الت فطری
الت نظري است که گاه خطا در آن پیدا میشود ازینرو باید براي جلوگیري از راه خطا تعقّ

براهنما و هدایت کننده مراجعه و آن هادي و مرشد کالم خدا و وجود انبیاء میباشد، پس 
ه باصره ازینرو قرآن نور در مقابل قو کالم خدا در چشم عقل حکم نور خورشید را دارد

پس سزاوار است که قرآن را نور بنامیم که در . است همانطور که نور خورشید نور است
یعنی ایمان بیاورید بخدا و نا لْزـْنذي أَٱلَّ ورِنـٱلو هولسر و اِهللاوا بِنآمفَ: ة تغابن فرمودهسور

 و مكُبِّر نم هانٌرب مكُجائَ دقَ: ة نساء فرمودهرو در سو رسول و نوري که ما فرستادیم،
یعنی براستی که آمده است نزد شما برهانی از طرف خداي شما  بيناًم وراًـُن مكُيلَزلنا إِـْناَ

و هرگاه بیان پیغمبر اقوي از نور خورشید باشد پس . و فرستادیم بسوي شما نور نمایانی را
بطریق اولی اعظم است در نورانیت از خورشید پس نفس  نفس قدسی و روح ملکوتی او

نبی انوار عقلیه استفاده ه براي سایر افراد بشر افاضه میکند ولی انوار عقلیه از نفوس بشری
: ة فرقان استنمیکند بهمین جهت خداوند شمس را هم در قرآن سراج فرمود که در سور

و جلَع راجاًفيها س مراًقَ و راج منیر فرمود و نرياَمپیغمبر را هم س.  
بطور مشروح مذکور گردیده و  مقتنیات الدررالی که در این بود خالصه کالم غزّ

چون داراي نکات عرفانی و مطالب مهمی است ازینرو آنرا ذکر کردیم ولی بطور خالصه 
که از حد اختصار ما خارج نشود مذکور داشتیم و غزالی درینجا جمع بین معانی کرده و 

ده و بعداً با ات بر معنی واقعی آن حمل نمونور را در آیه که خبر اهللا واقع شده اوالً و بالذّ
  .بعض تفاسیر دیگر نیز تطبیق داده است

سمانها و آخواجه عبداهللا انصاري در تفسیر آیه ذکر کرده که خداوند روشن کننده 
زمین و موِّر اشباح و مـنَوِّر ارواح است، همه انوار از او و قوام همه باو است بعضی ظاهر ص
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 المِسالل هردص اُهللا حرش نمفَأَو بعضی باطن که  1و جعلْنـا سراجـاً وهـاجـاً: که فرموده
یعنی آیا کسیکه خداوند سینه و دل او را بنور اسالم گشاده کرده  2هـبِّر نم ورٍـُلي نع وهفَ

نور ظاهر مانند ! و داراي نوري از خداي خود است، مانند کسی است که اینچنین نباشد
ب و روشن است ولی پرتو نور باطن است که نور توحید نور خورشید و ماه هرچند خو

اي از  هرگاه کشش حق آغاز کند و جذبه: ة انوار گویدو پس از ذکر شرحی دربار. است
اعنی نور عظمت و جالل و نور لطف و جمال و نور  ه او را در رباید و نورها،جذبات الهی

هیبت و نور غیرت و نور قربت و نور الهیت، دست بهم دهد ت و نور هویـُور عـلـي  ن
ـُورٍ  ت حق ناپدید گردد و این ت او در نور ربوبیشود و کار بنده بجائی رسد که عبودین

م عالم بجز مصطفی را صلی اهللا علیه و آله و سلّ انوار بر کمال و قربت ذوالجالل در کلّ
  .ستدیگري را نیست و براي دیگران بعضی حاصل است ولی او را تمام حاصل ا

جاجها كَـَّنأَكَـ ةُاَلزكَوب رِّدي ت و اتحاد صفات با ذات است چه نیز دلیل عینی
جاجه را بدان تشبیه فرموده است و این همان کوکب است و زب عین ذات کَوریت کَون

مین شیعه است چون اشاعره صفات ثبوتیـّه را خارج از عرفاء و حکماء و متکلّ قول حقّ
  .اند که آنان معتقد بقدماء ثمانیه میباشند ند ازینرو مورد اعتراض واقع شدها ذات دانسته

الغیوب و  ت باشد غیر مکتنه و مقام غیبو ببیان دیگر حقیقت ذات حق که مقام احدی
وجود بشرط ال و عمی میباشد که در حدیث حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله در 

و در آن مقام است که گفته  يميف ع كانَ: فرمود قلْخالْ قلُخي نْاَ لَبنا قَبر كانَ نيأَجواب 
  :شده

  اگـر رسـد خَس بـقعـر دریـا    بـکنـه ذاتـش خـرد بــرد پـی
 اولین مقام ظهور مقام واحدیت است که مقام ظهور او باسماء و صفات و بنام اهللا

که وجود منبسط و  سنی میباشد و این مقام استاست که جامع جمیع اسماء وصفات ح
ـُورالسموات ونوراالنوار است که  بر آن صدق میکند و عالم امکان و همه  ضِرأَٱلْاَُهللا ن

                                                
  .أبسوره نَ)  1
2  (سوره زرم.  



  157  سه گوهر تابناك

ّـتـیه افیاء و اظالل و مده و مادموجودات مجرّ این مقام هستند که بنام بزرگ اهللا ر بنور نوِ
س از مثل او ذات مقده میشود و مثلی که زده میشود براي این مقام است که مراد دبرنام 

ة نبوي صلی اهللا علیه و آله و جانشینان بزرگوار او میباشد که صدر مبارك او مشکو
قلب مبارك او که از کمال صفا و لطافت مانند شیشه ) حباب(و زجاجه ) هوِّروزن یا کُ(

او که  رروح مطه) چراغ( و مصباح  كردص كلَ حرشـَن ملَأَ: بسیار صافی است که فرمود
و اولیاء هم از آن برکت یافتند  ءیه که زیتونه مبارکه است و انبیایه ملکوتاز نفس کلّ

ات میباشد مشتعل میشود و نه از شرق عالم مجرات و عقول و ارواح نه از غرب عالم مادی
ت صرفه میباشد و پس از او جانشینان او دوازده نور د محض و مادیو برزخ بین تجرّ

و س هستند مقديف بيأَ وتـُت نْأَ اُهللا نَذفَرهاي حکمت و  هیاکل بشري آنها است که خانه ع
ند که انی میباشـّمعرفت و معادن وحی و تنزیل هستند و مظهر اسماء الهی و اسرار رب

ـَحن: فرمود و روشنی آنها طوري است که نزدیک  ةريشالب لِياكهيف الْ ةُودعمالْ اِهللا رارسأَ ن
است روغن آن مشتعل شود و فیض آنبزرگواران منتشر گردد پیش از آنکه نار کالم الهی 

نور باالي نور است یعنی . ال که واسطه وحی است بآن برسدو وحی خدائی و نور عقل فع
واسطه  یه ملکوتیه کهکه همان حقیقت محمدیـّه میباشد باالي نفس کلّ نور عقل کلی

است میباشد فیض این عالم و علویـّت علی.  
هاي معرفت و دلهاي صافیه آنبزرگواران است که خداوند اذن داده که  و این خانه

باال برود و داراي رفعت و عظمت گردد و عرش حقیقی او باشد که مردان پاك و 
کنند و بیاد او صاحبان آندلها او را در آن دلها در صبح و شام تسبیح میگویند و یاد می

  .مشغول و از غیر او غافلند
الغیوبی نیست ازینرو این مثَل  ت و غیبحدیاو چون دسترسی بمعرف کامل مقام 

ت اسماء که مقام جامعی» اهللا«ۀ آنها رو بسوي او برویم و معرفت مقام اعلی را زد که بواسط
  .و صفات است براي ما پیدا شود

در  ألیف شده،م محقق آقاي ناصر مکارم شیرازي تدر تفسیر نمونه که تحت نظر عال
و روایات از چند چیز  قرآن مجیددر : ذکر آیه نور مذکور است که خالصه آن این است
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  :بعنوان نور یاد شده
از  بنيم تابك و ورـُن ٱِهللاقَد جائَكُم من : که در سوره مائده فرمود قرآن مجید) 1

وا عبـَّٱتو: ة اعراف فرمودهکتاب آشکاري آمده و در سورطرف خدا براي شما نوري و 
پیروي میکنند از نوریکه با  یکهکسانیعنی ون حلفْمٱلْ مه كولئأُ هعم لَزِـْذي أنالَّ ورنـٱل

  .پیغمبر آمده آنانند رستگاران
 ماتلُالظُّ نم مهجرِخوا ينآم ذينالَّ يلو ُهللاَ: الکرسیةیایمان که در سوره بقره در آ) 2

ـي اللَاورِن ؤمنین است که آنها را از تاریکی بنور یعنی از کفر و شرك م یعنی خدا ولی
  .بایمان هدایت میکند

 هي بِشمي وراًـُن هنا لَلْعج و ناهييحأَفَ تاًيم كانَ نمواَ: ة انعام فرمودهدایت که در سور) 3
فكَ اسِي النملَثَن مه یعنی آیا کسیکه مرده باشد و ما او را زنده نموده و براي مات لُي الظُّف

است که در تاریکیها  یاو نوري قرار دهیم که بواسطه آن نور در بین مردم برود مانند کس
  .باشد

ابا دارد یعنی خداوند  هورـُن متن يأَ أالّاُهللا  يأبي و: ة توبه فرمایداسالم که در سور) 4
  .جز اینکه نور خود را کامل کند یعنی دین را تکمیل نماید

 و راًشّبم و داًشاه ناكلْسرا أَنإِ يبِنـٱلا هييا أَ: ة احزاب استخود پیغمبر که در سور) 5
ذيراًن و ياًداع بِ ي اِهللالَانِذْاه و راجاًس فرستادیم که شاهد بر یعنی اي پیغمبر ما تو را  نرياًم

اعمال و بشارت دهنده و ترساننده باشی و بخداوند باذن او دعوت کنی و چراغی روشنی 
  .بخش باشی

ـْواراً و نیز اشاره بائمه علیهم السالم در زیارت جامعه شده که ) 6 یعنی خلَقَكُم اُهللا اَن
  .خداوند شما را نورها خلق فرموه است

ـُورر تعبیر شده که و از حقیقت علم نیز بنو) 7 يقْذفُه اُهللا يف قَلْبِ من يشاء  اَلْعلُم ن
  .اندازد یعنی نوري است که خداوند در دل هرکس بخواهد می

ي است و نور مجرد و و البته این قسمت و آنچه بعداً ذکر میشود مربوط بنور ماد
خود ظاهر و ظاهر حقیقی مافوق همه آنها است و نور حقیقی و نوراالنوار که بخودي 
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کننده غیر نیز هست در همه مراتب و عوالم همان ذات حق است و چیزي از او ظاهر 
یعنی آیا غیر از تو کسی  كلَ سيما لَ ورِهالظُّ نم كرِيغلأَ: نیست که در دعاي عرفه است

ت احدیظهوري دارد که در تو نباشد؟ ازینرو ما قبالً گفتیم که اطالق نور بر ذات پاك 
جنبۀ مجاز یا تشبیه ندارد و حقیقت است بلکه نور حقیقی عین ذات حق است و انوار 

ده و محسوسه همه مظاهر و مجالی نور حق میباشند و نور ظاهر محسوس نیز کامالً مجرّ
یات استبرتر از سایر ماد.  

ي ذکرشده که خالصه و فشرده تاب خواص و اختصاصات نور مادکسپس در آن 
  :است آن این
نور سرچشمه زیبائیها ولطافتها و وسیله ظهور اجسام و الوان مختلفه و مشاهده ) 1

ه استموجودات مختلفه عالم ماد.  
ده طبق کشف دانشمندان کنونی دارد الترین سرعت ممکنه را در عالم مانور با) 2

ر کمتر از تواند کره زمین را د که میگویند نور با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه می
اتمی همه از نور  هثانیه هفت بار دور بزند و قوي و انرژیهاي موجود در محیط ما بجز قو

  .آفتاب سرچشمه میگیرد
پرورش گلها و گیاهها و سایر نباتات بلکه بقاي همه موجودات زنده بواسطه ) 3

  .استفاده مستقیم یا غیر مستیم از نور آفتاب است
بـاران، سـیلهـا، آبشــارها و حرکت همه موجـودات زنــده حرکت بـاد، ریـزش ) 4

با مختصــري دقت بـنور آفتــاب منتهی میشود و گرما و حرارت حتی در درختان و ذغال 
ه از او مستقیم یا غیرمستقیم برگشت سنگ و نفت و امثال آنها بتابش آفتاب و کسب قو

  .میکند
5 (شدت حرات خورشید از بین میروند و ه بواسطه انواع میکربها و حشرات موذی

  !هرچه بیشتر دقت کنیم آثار و عظمت نور بهتر روشن میگردد
د نوراالنوار حق است و هرچه ارتباط با او بیشتر باشد ولی از نظر شخص موح

هم در مراتب ظاهري و هم معنوي، پس خورشید هم از خود نور  است ت بیشترنورانی
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  .تروِّكُ سمٱلشا ذَإِ: ري است که فرمودة او دیگندارد بلکه نور دهند
قرآن و پیامبر و اسالم و ائمه و ایمان و علم هم که نور هستند براي ارتباط با ذات 

نور حقیقی او است و سایر انوار پرتو نور او میباشند : حق نور میباشند، پس باز هم میگوئیم
بو چون او نور است هم هادي و هم میکننده  بخش، هم روشن و هم زینت رن و هم مدب

  .دیگران میباشد
  

ـُورِه كَمشكـو   فيهـا مصبـاح ةمثَـلُ ن
  يرِّد بكَوها كَـَّنأَـكَ ةُـجاجلزاَ ةاَلْمصبـاح يف زجاجـ

اي است  اگر بخواهیم براي نور حق مثال ذکر کنیم، گوئیم آن مانند روزنه و پنجره
اي جاي گرفته که گویا  ی جاي داده شده و چراغ در وسط شیشهکه در آن پنجره چراغ

مینویسد صفت نور او که  جالءاالذهاندر تفسیر . ة بسیار درخشانی استآن شیشه ستار
رَکاراو عجب است و امر او شگفت همچون صفت چراغ ببفتح باء و راء  ه،رَه است و ب

و نیز گوید مصباح چراغدان است ة خوانند مهمله، چراغدان را گویند که در عربی مشکو
که روغن و فتیله در آن باشد و سراج خود پلیته است که میدرخشد و روشنی میدهد و 

بفتح اول بر وزن خریطه، پنبه و لَتـّه تابدار را گویند که در چراغ قرار میدهند و لیتهپ ،
  .ب آن فتیله استمعرّ

ـُورِه ، اضافه نور بضمیر درینجا در حقیقت اضافه شییء است بخود یا صفت مثَلُ ن
و به حسن . خود؛ زیرا نور بنابر آنچه ذکر کردیم عین ذات حق است و از او جدا نیست

 ورِنـٱلو: بصري نسبت داده شده که مراد از نور، قرآن است چنانکه در آیه دیگر فرموده
او که از او باشیاء افاضه شده و عوالم و همه موجودات از او  نور لِـَثیعنی منا لْزـْنذي اَٱلَّ

ثـَلِ نور خدا در دل مؤمن که میشوند که عبارت از قرآن و کالم حق باشد و نیز م مستنیر
نور  لِـَثاند م تی و بعضی گفتهآن ایمان و قرآن است همچون نور چراغ است در مشکو

ه عبارت از ایمان در دلهاي آنان باشد که از ؤمنین هدایت میشوند کخدا که بدان واسطه م
ب  البیان مجمعبن کعب و ضحاك بن مزاحم هاللی بلخی ابوالقاسم نقل شده و در تفسیر  یاُ



  161  سه گوهر تابناك

یعنی ه بِ نآم نم ورِـُن لُثَم: ألیف شیخ طبرسی است که ازینرو پدر من قرائت میکردت
ؤمن قرار گرفته است که ضمیر راجع بمؤمن باشد ولی در ظاهر همان ایمان که در دل م

ألیف جالل الدین ، تالمنثور رُالدلفظ و عبارت این مرجع مذکور نیست و در تفسیر 
ـُورِ من آمن بِاِهللا: ، از ابن عباس نقل کرده که قرائت میکرد1عبدالرحمن السیوطی و . مثَلُ ن

از ابن عباس روایت  2و ابن ابی حاتم.  قرائت میکردؤمنِ مالْ ورِـُن لُثَمبن کعب  أبینیز 
ـُورِه کرده که  خطا از کاتب است، خداوند باالتر ازین است که نور او مانند نور مثَلُ ن

ه است و روایت ولی این قول از روایات عام. ؤمنمٱلْ ورِـُن لُثَم: باشد؛ سپس گفت ةمشکو
ـُورِه مشهور قریب باتفاق همان  . أویل بگوئیممیباشدــ مگر آنکه از نظر تفسیر یا تمثَـلُ ن

از ابن عباس و حسن بصري و زید بن اسلم و عبدالرحمن بن زید بن اسلم رسیده است و 
مد رسول اهللا است مراد مح اند که مراد از نور، قرآن است و کعب و سعید بن جبیر گفته

یعنی ماي  هاند که نور حق ادلّ و بعضی هم گفته. اي است هد رسول خدا مانند روزنثَل محم
است که بر توحید و عدل او داللت میکند که به ابی مسلم یکی از قاریان نسبت داده شده 
است و از ابن عباس نقل شده که مراد طاعت حق است یعنی مثل طاعت در دل مؤمن 

ـَوِّر ظاهري بِطاعتك و باطين  الَلّهم: اي است، چنانکه در دعا هم رسیده است مانند روزنه ن
بِمحبتك و قَلْبِي بِمعرِفَتك و روحي بِمشاهدتك و سري بِاستقْاللِ اتّصالِ حضرتك يا ذَا الْجاللِ 

 درین روزنه چراغی گذاشته شده چون سابقاً معمول بود که در بعضی منازل  .رامِـكْٱإلو
ر محلی براي چراغ میگذاشتند و منفذي از داخل آن براي دودکش باز در وسط دیوا

میگذاشتند و پس از روشن کردن چراغ و گذاردن در آنجا دریچه آنرا که شیشه است 
بستند که دود و بوي آن بداخل اطاق سرایت نکند و از آن منفذ خارج شود و نور او  می

اي قرار گرفته  ه شده و در میان شیشهاین چراغ در آن روزنه گذارد. اطاق را روشن کند
که ما سابقاً آنرا الم المپا مثالً میگفتیم و امروز در چراغ برق همان المپ است که سیمهاي 
داخل آن روشن شده و بوسیله شیشه المپ خارج را روشن میکند و اگر المپ آن مات 

                                                
  .هجري قمري 910یا  911، وفات 849تولد )  1
2  (وفات یافت 320ثین نیشابور است، در سال ابن ابی حاتم از فقهاي اهل سنت و محد.  
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. روشن است باشد طوري است که اصالً سیمهاي داخل دیده نمیشود و تمام المپ مات
اي جاي گرفته که بیننده گمان میکند خود شیشه روشن و  پس آن چراغ در میان شیشه

ستاره درخشانی است در صورتیکه نور از خود او نیست بلکه از داخل او است که همه 
  .جاي شیشه را روشن کرده و گمان جدائی نمیرود

  ق1ر ـمرالْخ قَّـتر و جـاجهـ  الزابشفَـتـرتشـابـه االَم ا و  
  ـرمـَّمـا خ ـَّما قَـدح  و  ال قَــدح فَكَاَن   ـرو  ال خمٌ و كَـاَن

  درهم آمیخت رنگ جام و مدام  مـی و لـطـافت جــام 2از صـفـاي
  یا مدام است و نیست گوئی جام  همه جام است و نیست گوئی می

ا بوسیله روغنهائی مانند روغن منداب یا چراغها ر سابقاً. ته این چراغ آتشگیره داردالب
ذرت یا پیه یا زیتون روشن میکردند بعداً نفت اکتشاف شد و مواد نفتی مانند شمع یا گاز 

الشعاع واقع شده و تا موقعی که برق  جایگزین آنها گردید و با بودن برق همه آنها تحت
روغن روشن میکردند باشد از چراغهاي دیگر استفاده نمیشود و در سابق که بوسیله 

بو یا  بهترین روغن براي روشن کردن چراغ روغن زیتون بود چون هم صافتر و هم بی
بو بود و در اطاقها ایجاد بو و ناراحتی نمیکرد، دود هم خیلی کم دارد ازینرو در منازل  کم

ي بزرگان و اماکن مذهبی و امثال آنها از روغن زیتون استفاده میکردند مثالً در کلیسیا
المقدس که محل مصلوب شدن حضرت مسیح علیه السالم و مدفن  قیامت در بیت
اکنون چراغها بوسیله روغن زیتون که آنرا روغن  ة مسیحیان میباشد تا همآنحضرت بعقید

که نخستین سفر ) قمري 1366(شمسی  1325مقدس میگویند روشن میشود که در سال 
حفظ احترام، چراغها و قندیلهاي قیمتی طال و  در آن کلیسیا براي المقدس بود، من به بیت

ها میریختند روشن میکردند و چراغ برق  جواهر را با همان روغن مقدس که در روغندان
نگذاشته بودند ولی در سفر بعد که قبل از غلبه و تصرف اسرائیل بود چند چراغ برق هم 

میگفتند، » سهن مقدد«را نداشت ولی بیشتر روشنی بوسیله قندیلها و روغن زیتون که آ

                                                
  .منسوب بابن فارض مصري است)  1
  .ی استبشیخ فخرالدین عراقمنسوب )  2
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  .بود
درینجا آنرا بستاره تشبیه فرمودند . بسیار درخشان تابناکی است ةگوئیا این چراغ ستار

نه بخورشید و ماه براي اینکه خورشید و ماه کسوف و خسوف دارند که مانع نور براي 
نور او بینندگان میشوند ولی نور خداوند کسوف و خسوف ندارد ازینرو بستاره سیـّار که 

زیادتر از ثوابت است تشبیه فرمود چون کوکب ستارگان سیـّاره را گویند و ثوابت را نجم 
  .نامند

  
رـجش نم وقَـدية ـبمكَارة زـيتونة  

ـَّ   نار هسسمت ملَولَ و ئُضيها يتـيز كادي ةـَّيبِرال غَ و ةال شرقي
درخشانی است از یک درخت با برکت زیتونی برافروخته این چراغ که مانند ستاره 

میشود که نه در طرف مشرق و نه در مغرب قرار گرفته و روغن آن نزدیک است که خود 
 ءد، یعنی آن روغن از بس صفا و جالمشتعل و برافروخته شود بدون آنکه آتش بدان برس

  .بدان برسد) زنه آتش(گیره  دارد کامالً مهیاي برافروخته شدن است بدون آنکه آتش
اي بقدري قابل احتراق  هبعضی در سابق اشکال میکردند که چگونه ممکن است ماد

گیره مشتعل شود و شاید این عبارت را فقط از نظر مبالغه ذکر  باشد که بدون رسیدن آتش
اینطور ماده قابل احتراق نیز وجود دارد مانند بنزین  میکردند ولی بعدها مکشوف شد که

د یا کبریتی در هواي مجاور آن روشن ویما که اگر سیگاري در نزدیک آن روشن شهواپ
مایع یا جامد(ه گازي گردد خطر سرایت بآن بنزین و محترق شدن آن وجود دارد یا ماد (

وصف درخت . خیلی زود قابل اشتعال است، پس آیه قرآن جنبه مبالغه غیر واقع را ندارد
باین معنی است که در همه وقت از نور آفتاب استفاده  زیتون باینکه نه شرقی نه غربی

دار است چون اگر در طرف مشرق  میکند و زیتون او کامالً پسندیده و چرب و روغن
باشد فقط در نزدیکیهاي غروب و بعد از ظهر آفتاب تابش کامل بر آن دارد و اگر در 

در وسط باشد همیشه طرف مغرب باشد فقط در صبحها از مشرق استفاده میکند ولی اگر 
و یا آنکه منظور جنبه اعتدال آن است یعنی نه متمایل بطرف . از آفتاب استفاده دارد
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اعتدال را دارد مشرق و نه طرف مغرب است بلکه حد.  
درخت زیتون که مبارك نامیده شده براي این است که خیلی با برکت و پرمنفعت 

ستعمال دوائی هم دارد که براي است زیرا روغن آن براي خوراك مصرف میشود و ا
ۀ روغنها براي بعض امراض نافع است، چراغ هم در سابق بدان روشن میکردند و از هم

بدن نیز بدان براي نرمی و بعضی کسالتها مانند روماتیسم  بوتر است، چراغها بهتر و کم
ندن ۀ آن براي سوزااغی هم استعمال میشود و از چوب آن و تفالچرب میشود، براي دب

ست و شو میشود و در گرفتن روغن آن هم شاستفاده میشود و با خاکستر آن ابریشم 
  .تر است تر و صافی احتیاج بعصـّار نیست و براي روشنی هم از همۀ روغنها روشن

  
ـَـل   شرحي در اين مـث

تا اینجا جنبه مثل داشت که خداوند نور خود را براي تفهیم باذهان بدان تشبیه نموده 
أویلهاي زیادي هم شده چون قرآن هم داراي تفسیر و هم تأویل هم مثال زده است و تو 

ازینرو  ،طناًب عنيبس واَ نٍطُبأَ ةعبيل سا نطْب نٍطْب لِّكُل: ظاهر و هم باطن است بلکه فرموده
: براي آن ذکر شده از جمله همانطور که مفسر جلیل در تفسیر فرمود هأویلهاي مختلفت

ؤمن و روزنه زبان و دهان او است که حقائق عبارت از قرآن و شیشه دل م) مصباح(چراغ 
ة مبارکه که درخت وحی است که قرآن از آن از دل او بر زبان او ریزش میکند و شجر

باشد نه غربی که مخلوق و حادث باشد، تپیدا شده که نه شرقی است که عین ذات احدی 
و از ابی العالیه نقل شده که این مثَل براي مؤمن است . زیرا معتزله قرآن را حادث میدانند

ة جان او و زجاجه صدر و سینه او و مصباح نور معرفت است در دل او و شجره و مشکو
ؤمن همان ایمان دل ممبارکه اخالص او است نسبت بتوحید خداوند و یا آنکه نور او در 

برگشت بمؤمن میکند یعنی مثل نور مؤمن که در قلب او  ورهاست و بنابرین بیان ضمیر نُ
 بیمیباشد یا آنکه برگشت بخدا و باحذف باشد یعنی مثل نور خدا در دل مؤمن چنانکه اُ

ـُورِ من آمن بِهبن کعب گفته یعنی  : قرائت میکرد و مینویسند که عبداهللا بن مسعود. مثَلُ ن
ـُورِه في قَلْبِ الْمؤمنِ  و قلب او همان شیشه است که  ةو سینه او مشکو) کشف االسرار(مثَلُ ن
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رخشانی است که از شجره دآن بخارج ظاهر میشود و این شیشه مانند ستاره  ۀچراغ بوسیل
مبارکه زیتونه که نه شرقی و نه غربی است بهره میگیرد یعنی نه مجذوب صرف و نه 

چون جذب محض براي . سالک محض است بلکه جامع بین جذب و سلوك میباشد
شخص نقص است و او را بمواقف راه آگاه نمیکند و سلوك صرف هم بمقصد نمیرساند 

ت که پیروي حازینرو مسیحیت آن غلبه دارد براي ضرت مسیح علیه السالم است وشرقی
د نیز که سلوك محض و توجه بدنیا و مغرب عالم میباشد موصل راهرو نقص است و تهو

ت و جامعیت در وجهه محمدي است که نه شرقی است نه غربی که تا سالک سبمقصود نی
دل مؤمن این است که در و اثر این نور در . قدم درین راه نگذارد بکمال منظور نمیرسد

نعمتها شاکر است و در حکمی که میکند عادل و در گفتار خود صادق و دربالها صابر و 
  .راستگو است
: اند االحبار که از بزرگان یهود بود و بعداً اسالم آورد و نیک شد نسبت داده به کعب
او و نور همان وجود محمد است صلی اهللا علیه و آله و مصباح دل مبارك  ةمراد از مشکو

شجره مبارکه هم درخت وحی و  علم و معرفتی است که در دل او جاي گرفته است،
و نیز ابن عباس گوید از . تنزیل است که علم او از آن شجره روشن و برافروخته میشود

ة سینه محمد و زجاجه دل او و چراغ که در آن جاي مشکو: االحبار پرسیدم، گفت کعب
جره مبارکه شجره نبوت استت و شگرفته نور نبو.  

از عبداهللا عمر روایت شدده که مراد از مصباح حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله 
، به پیغمبر فرمود و شجره مبارکه حضرت ابراهیم است و سراجاً منرياًچنانکه در آیه دیگر، 

د و پیرو دي از آن شجره ظهور کرد و او نه شرقی بود نه غربی یعنی نه یهوکه نور محم
اً : ت بلکه جامع بودظاهر بود و نه مسیحی و تابع رهبانیرانِيصال ن اً ويودهي راهيمبما كانَ ا

نلكکانَ و رِكنيشالْم نما كانَ م ماً ولسـنيفاً مح.  
قاتل از ضحاك روایت کرده، مصباح حضرت رسول صلی اهللا یا آنکه طبق آنچه م

عبدالمطلب بود که از شجره مبارکه ابراهیم  ةجاجه عبداهللا و مشکوعلیه و آله و ز
  .برافروخته شدند
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و از حضرت باقر علیه السالم رسیده که مصباح نور علم است در سینه پیغمبر ص و 
زجاجه سینه و صدر علی بن ابیطالب است که پیغمبر علم خود را در سینه علی علیه السالم 

نزدیک است عالمی از آل محمد سخن گوید پیش از ـتها يضيُء يكاد زي: بامانت گذاشت
ابن بابویه ذکر شده  1جعفر آنکه از وي سؤال کنند و این حدیث در کتاب توحید ابی

  .است
حضرت ابراهیم علیه السالم و زجاجه اسماعیل و مصباح  ةاند مشکو بعضی گفته

ؤمن و حقیقت و نفس م ةکومحمد است و شجره مبارکه نیز ابراهیم است و یا آنکه مش
زجاجه صدر او و مصباح ایمان در دل او که این چراغ از شجره مبارکه اخالص بخداوند 
برافروخته میشود و آن درخت بسیار سبز  خرم پربرگی است که از بس سبز و پربرگ 
بیِّ بن کعب اینطور تفسیر  است حرارت و تابش شدید آفتاب هم بآن لطمه نمیزند که اُ

  .استنموده 
ّکلمه د ر جلیل ذکر نموده باقسام مختلف قرائت شده که شرح همانطور که مفس يرِ

ابن کثیر و نافع و : ذکر شده که 2الطائفه شیخ طوسی ألیف شیخت تبیانآن در تفسیر 
ابوعمرو و . اند دال و تشدید و بدون همزه قرائت کرده بضم عامر و حفص از عاصم، ابن

اند دال با همزه قرائت کرده کسائی بکسر دال و همزه در آخر آن و حمزه و عاصم بضم .
رِّي بکسر دال از درء بمعنی دفع میباشد و بضمو د است که  ّردال بدون همزه منسوب به د

دال و همزه که بعضی قرائت  نویسند با ضمفا و درخشنده است و میصلیء و با بسیار متأل
اند نزد اهل لغت معروف نیست مگر آنکه بفتح دال باشد ولی آن هم بکسر دال بهتر  کرده
  .است

                                                
من ال حيضره ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی صاحب مؤلفات بسیار از جمله )  1

از بزرگترین اساطین فقهاي شیعه است، در . ۀ عجل اهللا فرجه متولد شدمینویسند بدعاي حضرت حج. الفقيه
  .ال بودس 68در ري وفات یافت و عمر او در حدود  381سال 

متولد رمضان  ،ذيب و استبصارألیفات زیاد و کتاب ابوجعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی صاحب ت)  2
  .460محرم  22، متوفی در 385
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اي است که براي او حرکت قائل  فرق بین کوکب و نجم آن است که کوکب ستاره
ند ولی نجوم میگوی» کواکب سبعه سیـّاره«هستند و نجم ستارگان ثابت است بهمین جهت 

  .سبعه ذکر نمیکنند
خداوند در : مینویسدتفسیر آیه مبارکه نور در رساله  1ألهین شیرازيمرحوم صدرالمت

ترین مراتب نور قرار دارد و نور آسمانها بمنزله نور االنوار و فلک االفالك است و  قوي
شده و  نوریکه تشبیه بچراغ شده نوري است که بر تمام حقائق امکانی اشراق و تجلی

ات عالیه و علوي و زیت عبارت ات سفلی و پائین و قندیل و شیشه، ماهیماهی ة،مشکو
بر خلق افاضه شده و بر کالبد اشیاء  ٰیاست از نَفَس رحمانی و وجود منبسط که از حق تعال

الدین  و پیکر زمین و آسمان در آغاز آفرینش و مقام ابداع تابیده و در اصطالح محی
نامیده شده است و درخت و شجره مبارکه عبارت است از وجود » دسفیض اق«عربی 

بات و حقائق ترکیبیه در مقام رجوع و بازگشت افاضه شده بر اشیاء و نوریکه از او بر مرکّ
پس خالصه آن این است که صفت نور وجود که از . استعدادي تابیده، فیض مقدس است

د همچون چراغی است فروزان در شیشه نوراالنوار حقیقت وجود بر ممکنات افاضه میشو
جواهر سفلی و برازخ  ةحقائق ارواح عالیه و جواهر نوریه عقلیه که بواسطه آن نور مشکو
رحمانی است که بر  سفَجسمانی روشن میگردد و روشنی این چراغ از روغن زیتون نَ

یکی همه مراتب موجودات گسترش یافته و آن روغن بواسطه نهایت لطافت و صفا و نزد
سرچشمه جود و خیر و منبع وجود و نور طوري است که نزدیک است وجود و نوریت را 

زنه فیض اقدس و مقدس باو برخورد نکند و روغن  آتش) لَو و(یاء افاضه کند هرچند بر اش
آن از درخت مبارکی است که همان فیض مقدس باشد که نه شرقی و نه غربی و نه 

ألهین و نیز مرحوم صدرالمت. ست بلکه بین هر دو استوحدت محضه و نه کثرت صرفه ا
  :ه آن این استدر آن رساله شرح مفصلی نوشته که خالصه نتیج

                                                
هجري  1050و متوفی در  979ألهین معروف به مال صدراء شیرازي متولد محمد بن ابراهیم صدرالمت)  1

با مقدمه و  1403-1362ان رسیده و در طهران چاپ خوشه سال بپای 1030الثانی  این کتاب در ربیع. قمري
  .ترجمه آقاي محمد خواجوي چاپ شده است
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ة آن خوراك نرمی است براي انسان کامل درخت زیتون چون نباتی است که میو
همچون حضرت ابراهیم و موسی علیهما السالم و حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله که 

) چراغدان(و دانه زیتون در حکم خوراکی است که انسان خورده و مشکوة بمعراج رفت 
ها  بدن انسانی است که ذاتاً تاریک و قابلیت پذیرش نور را دارد و باختالف روي و روزنه

قلب باعتبار میان تهی بودنش که ) اي قندیل آبگینه(پذیرش و نورانیت فرق میکند وشیشه 
روح نفسانی است که از بخار روح  زیتون و چراغ، جایگاه روح حیوانی است حکم روغن

حیوانی بوجود میآید و بنور نفس ناطقه انسانی روش میشود و آن روح چون نزدیک عالم 
غیب و ملکوت و داراي صفا و لطافت کامل است نزدیک است روشنی دهد اگرچه 

ال نداشته باشد و ازینرو همچون ستاره درخشانی استارتباط با عقل فع.  
ي عداً ذکر کند که این تفسیر در عالم صغیر انسانی است و در عالم کبیر مادب
عالم اجسام و شیشه، عرش و چراغ، نفس کلیـّه مدبـّره این عالم که روح اعظم  ة،مشکو

است و درخت هیوالي کلیه این عالم که ماده حقائق و اصل جسمانیات است که نه شرقی 
وب باجسام است و روغن آن عالم ارواح نفسانی منسوب بعالم عقول و نه غربی منس

)هنفوس مدبـّره عالم ماد (اله روشن میشود اگر چه آتش نور قدرت که از انوار عقول فع
  .ازلی باو نرسیده است

ت آن است که شیخ ابوعلی بن سینا و خواجه نصیرالدین و در عالم نفوس و روحانی
  :اند که خالصه آن این است بیان داشته
عبارت است از عقل هیوالئی که در ذات خود تاریک و ظلمانی است و  ةومشک

زجاجه، عقل بالملکه زیرا در ذات خود شفاف و قابل پذیرش نور بتمام وجود و استعداد 
، عقل مستفاد است که عقل بالملکه بواسطه او روشن میباشد و )مصباح(میباشد و چراغ 

ه و پربار ه فکرییتون عبارت است از قومانند ستاره درخشانی است و درخت مبارك ز
ه مراتب مختلفه فکر و اندیشه پدید بودن و مبارك بودن آن براي این است که از آن قو

ال و موجودات حسیـّه است، نه شرقی و نه غربی میآید و چون بین مجردات و عقل فع
  .یباشداست و روغن آن همان بکار بردن آن براي درك حقائق و رسیدن بکماالت م
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ألهین آنچه ذکر شد بسیار خالصه و مختصري از شرحی است که مرحوم صدرالمت
ذکر نموده و در هر یک از آنها از نظر فلسفه اشراق و مشـّاء نکاتی را که مطابق نظریات و 

ذکر کرده و البته از نظر فلسفی پسندیده است و همچنین  است اصطالحات آن دو فلسفه
داراي بطون مختلفه و حقائق و تأویالت بسیار میباشد و هر دسته از  از نظر اینکه کالم الهی

  پیروان مکتب اسالم آنرا با نظریه خود تطبیق و تلفیق میکنند درست است ولی
  از درون من نجست اســرار من  خود شد یار من هر کسی از ظنّ

مربوط  اي از دریاي علم أویالت گوشهحقائق آن نزد راسخین در علم میباشد و این ت
چنانکه خود مرحوم صدرالمتألهین در قسمت دیگري از همان رساله . بقرآن است

يهـدي اُهللا لـنورِه (» هر که را خدا خواهد بنور خود هدایت کند«: خدا فرماید میگوید،
مدي است صلی اهللا علیه و آله که حقائق اشیاء را این نور همان نور مح). من يشآء

لـی ذکر میکند تند کشف و آشکـار مینماید و درین باره نیز شــرح مفصهمانگونه که هس
 يتـبأَ مكُدـحأَلَست كَـ: از جمله از پیغمبر صلی اهللا علیه و آله روایت کند که فرمود

عـند ربطْي يعنِمي و يیعنی من مانند شماها نیستم بلکه شب را نزد خداي خود ي قينِس
البته منظور آنحضرت خوراك و  بمن خوراك میدهد و میآشاماند،میگذرانم که 

ت است که بواسطه آشامیدنی ظاهري نیست بلکه منظور خوراك معرفت و شراب محب
تهجد و قیام در لیل و توجت سرشار میگردید و ه بمعبود از غذاي معرفت و شراب محب

افوق همه انوار و همه از نور او شد چون نور او پس از نور حق تعالی م بنور او مستنیر می
و چون در جاي دیگر رسیده است  ،يورِـُن اُهللا قلَما خ لُوأَ: مستفیض میگردند که فرمود

  .و صادر اول متحد است پس معلوم میشود که نور او با عقل کلّل قْالع اُهللا قلَل ما خوأَ: که
ر آیه نور از یطباطبائی در تفسمه حاج سید محمدحسین ألیف عالّت المیزاندر تفسیر 

مد و آنحضرت از پدر ت جعفربن محراز حض 1نقل شده که طلحۀ بن زید تفسیر قمی
مثَلُ : بزرگوارش علیهما السالم روایت فرموده که ابتداء نور خود را ذکر کرد و فرمود

                                                
ی ۀ بن زید ابوالخزرج الهندي الشامی از اصحاب حضرت باقر علیه السالم و بعضی هم او را عامطلح)  1

  .اند مورد اعتماد بود اند ولی گفته ذکر کرده
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 ـُورِه مؤمن و  درون ةو مشکو باحصفيها م ةكَمشكویعنی مثل هدایت او در دل مؤمن ن
زجاجه دل او و مة مبارکه زیتونه ؤمن نهاده و شجرنوري است که خدا در دل م صباح
یعنی باالي کوه است که شرق و غرب برایش  ةـَّيبِرال غَ و ةـَّقيِرال ش وخود مؤمن است 

نیست که چون آفتاب طلوع کند از باالي او طالع شود و چون غروب کند باز از باالي او 
 بگوید، نوشن شود بدون اینکه کسی با او سخکند و نزدیک است نور دل او ر غروب
ـُور ـُورٍ  ن   .تیتی مافوق سنّواجبی باالي واجبی و سنّعلي ن

مدخلش نور و مخرجش نور، : مؤمن در پنج نور قرار دارد: پس از چند جمله فرمود
: اوي گویدر. یرش در قیامت بسوي بهشت نور استسعلمش نور و کالمش نور و م
حانَ اهللا: فرمود. ثَلْ براي نور خدا استعرض کردم اینها میگویند این مبثَل س خدا که م ،

ـَضرِبوا للّه : ندارد مگر خودش نفرموده ثَل نزنید که ازین خدا م یعنی براي الَـثمٱالَفَال ت
ـُورحدیث معلوم میشود نور را بهدایت تفسیر فرموده و در خود  بمعنی السموات  اَُهللا ن

  .هادي فرموده است
ولی باز هم میتوانیم بگوئیم نور هم یکی از اسماء حسناي الهی است ونور دوم در 

 ـُورِه عبارت از نور منبسط بر همه موجودات باشد که همان افاضه و شعاع نور حق مثَلُ ن
  .حد با وجود حقیقی حق استکه متّ است نه خود حقّ
از حضرت صادق علیه  1از صالح بن سهل همدانی کافینیز از  نالمیزاو در تفسیر 

فاطمه ع و مصباح حسن و زجاجه حسین علیه السالم و  ةالسالم روایت شده که مشکو
 ورٍـُلي نع ورـُنشجرة مبارکه ابراهیم علیه السالم است که نه یهودي و نه نصرانی است و 

  .است یعنی امام بعد از امام

                                                
بعضی او را از اصحاب حضرت باقر و بعضی از حضرت صادق علیهما صالح بن سهل اهل همدان، )  1

اند که معتقد بالوهیت حضرت صادق علیه السالم بود و او را  اند و غالباً او را غالی گفته السالم ذکر کرده
اند در آخر از عقیده غلو برگشت و توبه کرد، ازینرو  اند ولی بعضی گفته ومین ذکر کردهماب و از مذکذّ
  .ان به روایات او اعتماد کردمیتو
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ذکر شده که آن آبگینه از  1مولی حسین کاشفی سبزواري فألیتمواهب علیـّه در 
اي است درخشنده چون زهره و مشتري و چراغی که در  غایت صفا و لطافت گوئیا ستاره

او است از روغن با برکت بسیار با نفع زیتون که در زمین مقدسه رسته و هفتاد پیغمبر بر 
السالم، افروخته شده و آن درخت نه در  اند، از جمله ابراهیم خلیل علیه آن دعا خوانده

جانب شرق معموره است چون چین و ختا و نه در طرف غرب چون طنجه و طرسوس و 
قیروان بلکه منبت آن اراضی و جبال شام است و یا آنکه نه پیوسته در آفتاب است تا 

مند  رهمحترق گردد و نه مدام در سایه است تا میوه آن خام بماند بلکه هم از آفتاب به
است و هم از حمایت سایه محفوظ و بنا بگفته حسن بصري از بهشت است پس وصف 

  .ی و غربی نتوان بر آن اطالق کردقشر
 ةمدي است، مشکونقل کرده که مراد نوري مح االرواح روحو نیز در آنجا از کتاب 

آدم باشد و زجاجه نوح و زیتونه ابراهیم ع که نه به یهودب است و نه ت و غریت که مادی
ت که تجرّبه نصرانیوسط است و مصباح  د محض و شرق عالم مائل میباشد بلکه حد

سینه منشرح آنحضرت و  ةیا مشکو وت،حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله و شجرة نب
زجاجه دل صافی پاك او و مصباح علم کامل او و شجره علم شامل او که نه در جانب 

  ).یا علم شامل حق(رف تقصیر و تفریط غلو و افراط است و نه در ط
 جامعجلد سوم در ذیل آیه شریفه نور و در تفسیر  2مه شریف الهیجیدر تفسیر عالّ

و تفسیر آیه نور و مرحوم شیخ احمد احسائی در  3ألیف حاج سید ابراهیم بروجرديت
چند تفسیر دیگر در ذکز  در کتاب اشعه نور و 4مرحوم شیخ محمد هادي نجفی طهرانی

جابربن : شریفه از لسان اخبار این حدیث شریف را ذکر میکنند باین مضمون تطبیق آیه

                                                
  .1319چاپ طهران، )  1
  یانألیف بهاءالدین محمد بن شیخ علی شریف الهیجت)  2
  .قمري 1375ألیف تفسیر در رجب ت)  3
قمري  1319قمري، کتاب در سال  1321و متوفی در شب چهارشنبه دهم شوال  1239متولد در سال )  4

  .چاپ شده است
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عبداهللا گوید داخل مسجد کوفه شدم دیدم امیرالمؤمنین علی علیه السالم با انگشت 
عر. م میکندمبارك خود مینویسد و تبسم شما چیست؟ض کردم یا امیرالمؤمنین علت تبس 

تعجب میکنم از کسیکه این آیه شریفه را تالوت میکند ولی از حقیقت آن اصالً : رمودف
ـُور السموات و: کردم منظور کدام آیه است؟ فرمودعرض . اطالعی ندارد ؛ ضِرٱَألاَُهللا ن

ها ـَّنأَكَـ. آله، مصباح منم و زجاجه حسنین میباشندمحمد است صلی اهللا علیه و  ةمشکو
كَبكَو درِّي بن الحسین است،  علیرجش نم وقَدية مكَباریعنی محمد بن علی و  ةزـيُتونة 

 كادي وعلی بن موسی  ةـَّيبِرال غَ وبن جعفر  موسی ةـَّيقرال ش ومراد جعفربن محمد است 
زـيتمحمدبن علی است ضيء ها يلَولَ وم تمسسه ـُنمنظور علی بن محمد و  نارور لي ع
 اُهللا برِضي  ومراد قائم مهدي است شآء ي نم هورِنـل ي اُهللادهيحسن بن علی و  ورٍـُن

الَثْٱألم سِلناّل لِّكُبِ ٱُهللاو يٍءش عليم.  
این حدیث از احادیث بسیار عجیب و شریف است که اضافه بر اخبار از آینده 

را بیان فرموده است و خیلی با اهمیت است  هامامت و صاحبان والیت کلی مراتب والیت و
ولی در آن کتاب شرح مفصلی در تطبیق کلمات یا . أویل را بهتر میرساندو جنبه ت

سه ائمه معصومین علیهم السالم ذکر نموده و میگویند این هاي آیه با ذوات مقد جمله
چون تفسیر بمعنی واضح کردن و . أویلت تطبیق که درین حدیث فرموده، تفسیر است نه

أویل رجوع دادن روشن نمودن ظاهر الفاظ است بطوریکه داللت لفظ محفوظ باشد ولی ت
هائیکه از داللت ظاهري لفظ خارج باشد خواه از جمله  و برگرداندن لفظ است بمعنی

  .مصادیق معنوي لفظ باشد یا از افراد خارجی آن باشد
ـُور نقل کرده که مراد از  مدينةالـمعاجزو نیز در همان کتاب اشعه نور از کتاب  ن

حضرت فاطمه  كوةشمكَ هورِـُن لُثَمرسول اکرم محمد صلی اهللا علیه و  ضِرالسموات واَأل
حسین بن علی علیهما السالم و  ةجاجزحضرت مجتبی و باح صمزهرا علیهاالسالم و 

اشاره بحضرت محمد بن علی و شجرة مبارکه  يرِّدعلی بن الحسین و  بكَوها كَـَّنأَكَ
حضرت علی بن  هـَّيبِرال غَ و هـَّيقرال ش وحضرت کاظم  ةونتـيزحضرت صادق و 

 نار هسسمت ملَ ولَوحضرت محمد بن علی التقی ضيء ها ييـتز كادي وموسی الرضا 
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ـُورو  الهاديعلی حضرت  ـُورٍ  ن حضرت امام حسن عسگري علیهم السالم میباشد علي ن
ۀ بن الحسن است ، مهدي آل محمد حضرت حجيهدي اُهللا لـنورِه من يشآءو منظور از 

  .ل اهللا فرجهـّعج
ولی این تفسیر چون نام حضرت مولی امیرالمؤمنین علیه السالم در آن نیست دور از 

یرسد مگر آنکه بگوئیم مراد از اهللا جنبه ظهور الوهیت درینعالم است که ذهن ما بنظر م
همان جنبه مشیت و مقام والیت باشد که مظهر تام ت و ذات یکتاي خدائی است احدی

حد است و نور هم مقام رسالت است و یا آنکه بگوئیم منظور اتصال نسب که با نور متّ
بآنحضرت میباشد ازینرو نام علی در تفسیر ذکر صوري به پیغمبر و فرزند بودن نسبت 

  .نشده است
و هم در تفسیر بهاءالدین محمد شریف الهیجی شرحی مذکور است که خالصه آن 

از فضل بن یسار روایت کرده که من بخدمت حضرت صادق  توحیددر کتاب «: این است
كَذالك اُهللا : حضرت فرمود ،ضِرٱَألو مواتالس ورـُن ُهللاَعلیه السالم این آیه را خواندم که 

مثَلُ گفتم مراد از . یعنی چنین است خداي تعالی که نور آسمان و زمین استعز وجلَّ 
 ـُورِه . نور خدا است لِثَمراد محمد ص است که آنحضرت م: ؟ فرمودچه چیز استن

 چه معنی دارد؟ فيها مصباح: گفتم .سینه محمد: چیست؟ فرمود ةمشكوگفتم مراد از 
معنی آن چیست؟  ةفي زجاج اَلْمصباح: گفتم. ت استیعنی در سینه محمد علم نبو: فرمود
ها ـَّناَكَ ةُاَلزجاج: گفتم. یعنی علم رسول اهللا ص در زجاجه یعنی در قلب علی است: فرمود

ـَّها چرا : حضرت فرمود. يرِّب دكٌَوكَ : میخوانی؟ عرض کردم چگونه بخوانم؟ فرمودكَاَن
 ـَّه مراد : گفتم. اي است بخوان یعنی قلب علی از نهایت روشنی و صفا ستاره درخشندهكَاَن

ـَّونتـيز ةكَبارم ةيوقَد من شجراز  مراد : چیست؟ فرمود ةـَّيبِرال غَ و ةة ال شرقي
يكاد زيـتها يضيء ولَو لَم گفتم معنی . د نه نصرانیؤمنین است که نه یهودي بوامیرالم

نار هسسـَم عالمی از أل محمد بیرون بیاید  ننزدیک است علم از ده: یست؟ فرمودچ ت
ـُور: گفتم. پیش از آنکه سؤال شود ـُورٍ  ن یعنی امامی در : چه معنی دارد؟ فرمودعلي ن

میشود که خود حق تعالی نور آسمان و زمین است ل حدیث مستفاد از او» .پی امام دیگر
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لهین میباشد که أیعنی حقیقت نور است و این همان است که عقیده عرفاء و حکماي مت
نور با حقیقت وجود که واجب است یکی میباشد نه معانی دیگر که براي آن ذکر شده و 

استعداد خود کسب  بدین بیان همه موجودات مستنیر بنور او میباشند و هر کدام باندازه
نور میکنند و بعضی هم بواسطه کمال استعداد و قابلیه طوري میباشند که از نور حق ت تام
باشد پس حق تعالی نوراالنوار هم می. کسب فیض نموده و بدیگران هم افاضه و اناره دارند

نی و که همچون آئینه شفاف بطوري کسب نور میکنند که از نظر مع ءمانند انبیاء و اولیا
باطن بدیگران هم افاضه میکنند یا خورشید و ماه و ستارگان که از نظر ظاهر و طبیعت 

دارند که از آنها دیگران بنور ظاهر مستنیر میگردند ولی نور حقیقی و علت  استعداد تام
تامـَّناَكَأنه میباشد و اینکه فرمود بخوان ه حضرت حق تعالی شه فاعلیكَ هكَوب رِّداز ي 

  .میباشد که ضمیر به زجاجه برمیگرددها ـَّنأَكَنظر تأویل است چون قرائت همان 
ـَمسسه نار: 1اند بعضی گفته ، زیت علوم پیغمبر و يكاد زيـتها يضيء ولَو لَم ت

کماالت او است که تا قیامت روشن است و خاموش شدنی نیست و احتیاج به اسباب و 
و این توجیه از . اموش نمیشود تا محتاج روشن کردن باشدروشن کردن ندارد چون خ

بمعنی این يكاد زيـتها يضيء نظري درست است ولی با ظاهر آیه تطبیق نمیکند چون 
است که نزدیک است روغن آن روشن کند هر چند آتش بدان نرسد نه آنکه از خود 

  .روشن باشد
روایت کند از جابر از ابی جعفر  لیم، حدیث مفص، اواخر جلد دوروضه کافیو در 

سپس رسول خدا : علیه السالم که ترجمه قسمتی از آن که مربوط باینجا میباشد این است
اَألخود سپرد و این است معنی  علمی را که نزد او بود بوصیو مواتالس ـُور . ضِراَُهللا ن

نور من که بدان راهنمائی میفرماید من هادي و راهنماي آسمانها و زمین میباشم و مثال 
دل مبارك ) ةمشکو(اي است که در آن چراغی باشد و آن روزنه  میشوند مانند روزنه

ي ف باحصملْاَحضرت محمد ص است و چراغ نوري است که علم در آن قرار دارد و 

                                                
  .ألیف حاج عبدالحسین طیبفسیر القرآن تفی تالبیان  تفسیر اطیب)  1
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زجاجمیفرماید من میخواهم روح ترا بگیرم پس آنچه نزد تو است بوصی خود بسپار  ة
چراغ را در شیشه گذارند که آن شیشه گوئی ستاره درخشانی است پس فضیلت چنانکه 

ع  وصی را بدینوسیله اعالم کرد که از درخت پربرکتی که ریشه و اصل آندرخت ابراهیم
و این است . جيدد مميح هـَّنإِ تيبـٱلْ لَهأَ مكُيلَع هـُكاترب و اِهللا ةُرحم: است که فرمود

 ةًّـَّيرِّذُ منيي ٱلعالَلَع مرانَع آلَ و راهيمبإِ آلَ و وحاًـُن و مفي آدطَٱصإِنَّ اَهللا : کالم خدا
بعضها من بضٍع اُهللاو سميع عـَّ. ليم شما نه یهود هستید که بطرف  ةـَّيبِرال غَ و ةال شرقي

مغرب نماز بخوانید و نه نصاري که بطرف مشرق عبادت کنید شما بر ملت ابراهیم هستید 
يكاد . كنيشرِمٱلْ نم ما كانَ و ماًلسم نيفاًـح كانَ نلكو اًيرانِصن الَ و ياًودهي راهيمبإِ ما كانَ

ـَمسسه نار زيـتها يضيُء ـُور ولَو لَم ت ـُورٍ يهدي اُهللا لـنورِه من يشآء  ن یعنی مثل علي ن
يكاد . فرزندان شما که از شما متولد میشوند مانند روغنی است که از زیتون گرفته میشود

نار هسسـَم ـُور زيـتها يضيُء ولَو لَم ت ـُورٍ يهدي اُهللا  ن که نزدیک  لـنورِه من يشآءعلي ن
  .اي نازل نشود است باخبار غیبی سخن گویند هرچند بر آنها فرشته

: و از نظري همانطور که قبالً ذکر شد که مراد ایمان در دل مؤمن است، میگوئیم
همان نور ایمان در دل مؤمن میباشد و زجاجه که باعتباري حباب هم ) مصباح( چراغ 

سینه  ةمؤمن است که چراغ ایمان در آن جاي دارد و روزنه و مشکونامیده میشود قلب 
ة مبارکه زیتونه ؤمن که مرکز قلب و محل پیدایش علوم و افکار و یاد خدا است و شجرم

اي از آن  بارقه نور الهی در دل او که ظهور شهنشاه عشق و نماینده وحی الهی و نمونه
اي مشتعل میگردد که در قلب مبارك  ؤمنین بوسیلهاست که چراغ ایمان در دلهاي م
حق الهام و در عالَم خارج نور آسمانها و زمین و روشن  پیغمبر همان وحی و در قلب ولی

کننده عوالم هستی است و چون این بارقه در دل مؤمن از جلوه الهی فیض میگیرد ازینرو 
ـُور ـُورٍ  ن   .استعلي ن

از روي اشارت . ثَلْ بزجاجه زدؤمن را مدل م ةزَّلعٱ بر: میگویدکشف االسرار در 
ة دل بیمار معصیت را، راه آن است که آب حسرت در قارور ة گنکار را،میگوید بند

بخداوند حکیم مهربان بردارد تا بفضل و کرم خویش در آن نگرد و او را برحمت و 
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ور معرف است در مصباح چراغ ایمان و ن ةلْمصباح يف زجاجأَ. مغفرت خویش مداوا کند
سویداي دل مؤمن و آنرا بچراغ تشبیه کرد که هر خانه در آن چراغ بود ظاهر و باطن آن 

از روي اشارت میگوید تا چراغ ایمان در دل مؤمن . روشن و دزد شب روگرد آن نگردد
است باطن وي بمعرفت و ظاهر وي بخدمت آراسته و روشن است، راه شیطان دزد بوي 

 هلّل الصـإخ يه و ةكَارـبم ةيوقَـد من شجرساوس وي باز رستـه فرو بسته و از و
وـحدفَ هـثلمه لِـثَم الشجرهِفَ ةي ٌءضراخ ناعـُال ت ةٌمصيبـها الشلَٱطَّاذَا س ال معت ال  و

  .تبراذا غَ
درباره غُداست و تسبیح  همینویسد که مراد نمازهاي فریض کشف االسرارو آصال در  و

در صبح نماز صبح است هنگام طلوع فجر و آصال جمع اصیل است که وقت بین عصر و 
است و در ءسیر مینویسد مراد نماز ظهر و عشامغرب یا عصر و عشاء باشد و در آن تف

  .است ءظهر و اصیل و آصال از ظهر تا عشاصبح تا  وداصطالح مراد از غُ
ـُورِه کاشانی، درباره تمثیل  1ألیف مرحوم مال فتح اهللا، تالصادقین منهجدر  چند مثَلُ ن

و یگر تمثیل آنچه خداوند به بندگان  ةاز جمله تشبیه قلب مؤمن بمشکو: وجه مینویسد
راکه خمسه که معاش و معاد بدان منوط استخود عطا فرموده از قواي د :ه حاسـّه قو

که  )لهـّمخی(ه ه خیالیو قو) نه سامعه و باصره و ذائقه و شامـّه و المسـّهیعنی حواس پنجگا(
ة و مفکـّره که گردآورند) عاقله قوه(نگاه دارنده صور محسوسات است و علمیـّه 

ه قدسیـّه که مافوق همۀ اینها است که سبب معقوالت است تا بهره علمی از آن ببرد و قو
دارد که فرمود ءاولیا بیـّه میباشد و اختصاص بانبیاء واسرار ملکوت و لوائح غی تجلی :

ولكن جلْعهدي بِـَن وراًـُن ناهه مـَن نشآء من عاست که ظاهر  ةکه قوه حاسـّه مشکونا باد
جاجه است در قبول صور ه متخیـّله چون زك است و قودرِآن غیر م ءآن نمایان و ماورا

ضبط آن براي انوار عقلیه و عاقله چون مصباح است که مدرکات از همه جوانب و 
ة مبارکه است ره چون شجره و مفکّروشنی میدهد بواسطه ادراکات کلیـّه و معارف الهی

که متأده براي چراغ ي بثمرات غیر متناهیـّه و مانند زیتونه که مثمر روغنی است که ماد
                                                

  .988صفر  14ألیف فتح اهللا الشریف بن شکراهللا کاشانی، از علماي قرن دهم، تاریخ اتمام ت)  1
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رد از لواحق جسمانی است و است که آن درخت متـّصف بشرقی و غربی نیست چون مج
قوه مانند روغن آن است که از جهت نهایت صفا و لطافت روشنی دهندة حقائق و ه قدسی

که در مبدأ  ةه عاقله است بمشکوو تمثیل دیگر تمثیل قو. ر و تعلیممعارف است بدون تفکّ
اس بعداً بواسطه احس ،ةقبول آن است همچون مشکو خود از علوم خالی است و مستعد

ـُّن پیدا میکند بر تحصیل نظریات پس  جزئیات منتقش بعلوم ضروري میشود بطوریکه تمک
لَ همچون زجاجه ن اگر با فکر و اجتهاد باشد مانند شجره زیتونه أأل میشود و این تمکُّمت

است و اگر بحدس باشد همچون زیتون است و اگر بقوه باشد مانند روغن زیتون ه قدسی
ه نزدیک است ه قدسیگیره زیرا قو ت روشن شود بدون کمک آتشاست که نزدیک اس

و نرسد و اگیره است ب الهام که بمثابه آتش ک و وحی ولَـَآگاه بر مغیـّبات شود هرچند م
ـُور چون استحضار علوم او را بالفعل حاصل گردد،   .میشودعلي نورٍ  ن

  .و چون مفصل بود باختصار و خالصه ذکر شد الصادقین منهجاین بود خالصه کالم 
مرحوم شیخ احمد احسائی در تفسیر آیه شریفه نور، نقل از عبدالرزاق کاشی، 
شرحی نوشته که خالصه آن این است که صفت وجود و ظهور او در دو عالم مانند روزنه 

ور تن است که بن اشاره به ةمشکو. و مشکوتی است که در آن چراغی جاي گرفته باشد
هاي حواس بخارج ارتباط پیدا کرده و از بین  روح که مصباح است روشن شده و بشبکه

اي قرار  و شیشهبا مصباح و مصباح در زجاجه  ةها درخشندگی دارد مانند مشکو آن شبکه
لَقه و بسته ر روح و عقل میباشد و فتیله آن عگرفته که عبارت از قلبی است که مستنیر بنو

و رقیقی است که قائم به علقه و حامل طبایع ) بلغم(زرد و ن خون خون است و روغن آ
چهارگانه یعنی خون صفراء و بلغم وسوداء میباشد و دود آن همان بخارات خون زرد 

ت خارج شده که گاهی هم با میباشد که قوام یافته و اعتدال پیدا نموده و از رقّ) بلغم(
لَقه میباشد نه از شیشه بواسطه تابش چراغ در آن و روشن بودن روز. مشارکت خود ع
ه روح یا عقل بر او تا آنکه دن و قواي آن از قلب بواسطه افاضمیباشد مانند روشن بودن ب

در صفا  ّاي است که شبیه به در هذکر کند که شیشه گویا ستاره درخشانی است یعنی ستار
ی هم دال بکسره دال و تشدید یاء در آخر و گاه بضم و دري. و درخشندگی میباشد
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تخفیف یاء و همزه بعد از آن در آخر قرائت شده که از دفع است بخوانده میشود و نیز 
اي درخشان است که دفع  که بواسطه شدت نور دفع میکند تاریکی را که گوئیا ستاره

  .تاریکی میکند
لی که ذکر میکند مجدد مینویسدپس از شرح مفص :ه و مراد از شجره شجره کلی

ت و اراده و عالم ابداع و اختراع است و شجره نی و مشیدأََ أوه و مقام محمدی حقیقت
ها و  جودات غیر متناهی در مراتب امکان بشعبهومه قات آن بنامیده شده زیرا وجود تعلُّ

رات ی و جزئی و برگها منشعب میشود و وجودات و اعیان و مقدهاي کلّ طبقات و شاخه
مراتب امکانیه و غیر آنها پیدا میشود ازینرو حکم درخت را  گذرد وآنچه میو خداوند 

ـُؤيت اُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِاذْن ربِّها دارد و مبارك نیز هست زیرا داراي برکتهاي زیاد است که  ت
که درخت اخالص براي خداوند و توحید او میباشد که داراي چهار مرتبه است که مراد 

در دنباله اینها مشروحاً بقیه کلمات آیه . و ذاتی باشدتوحید زبانی و افعالی و صفاتی 
  .شریفه را شرح میکند که بسیار مفید و جامع است

  
ـُور   ليمع يٍءش لِّكُبِ اُهللاو اسِلنل ثالَمٱَألعلي نورٍ يهدي اُهللا لـنورِه من يشآُء و يضرِب اُهللا  ن

باالي نور و مافوق همه نورها که گوئیا از این نور که مثل زده شده نوري است 
نهایت روشنی دو نور روي همدگر قرار گرفته است که هدایت میکند خداوند بنور خود 

ت یا را بخواهد و نور خود را بکسی دهد که بخواهد و الیق و شایسته باشد و نبو ههر ک
ا براي مردم میزند ثَلها ربآنکس دهد که صالحیت آن دارد و موالیت یا معرفت خود را 

. خداوند به هرچیزي دانا است. تا حقائق و مطالب را بافکار و خیاالت آنها نزدیک گرداند
جعلَ نور ظاهر همچون شمس و قمر که : همه انوار ظاهر و باطن شعاعی از نور حقند

ٱلشمس يآًءض ٱلقَومعالم کبیر  و انوار باطن از آنچه در خارج وجود انسان و در وراًـُن ر
است مانند عقول و نفوس انوار اسپهبدیه و انوار قاهره و آنچه در داخل وجود انسان 
میباشد مانند نور توحید و اخالص و اسالم و ایمان و احسان که بر اثر آنها نور یقین پیدا 

تی میشود که نور اسالم بر اثر اخالص در دین پیدا شود و نور ایمان نتیجه صدق و راس
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 ةراسفَ نو مقُـَّتإِالّك الَی اهللا نور فراست ایمانی که در مراتب باالتر براي ساست و 
ـَّه ينظُر بِنورِ اِهللامٱلْ ، که بر اثر آن حالت نور مکاشفه پیدا میشود و بر اثر استقامت و ؤمن فَان

ثبات در ایمان کشف و شهود دست میدهد و انوار مختلفه مشهود میگردد تا بمرتبه توحید 
که قرب بخداوند است و از آن مقام که باالتر رفت توحید ال اله إِالّ هو صفاتی برسد که 

درین مقام است که انوار مختلفه برنگهاي هو االّ هو ال ذاتی براي او ظاهر میشود که 
چون باصطالح عرفاء انوار مشهوده در سلوك مختلف . متفاوته حتی سیاه مشهود میگردد

نور سفید، نور زرد، نور کبود، :است و در مراتب برنگهاي مختلف شهود میگردد ازینقرار
اره بظهور اسالم و نور زرد نور ایمان نور سفید اش. نور سبز، نور آبی، نور سرخ و نور سیاه

و نور سبز درجه اطمینان است که  ننيِسحمٱلْ بحي ٱُهللاوو نور کبود مرتبه احسان است که 
 قنيالي كيأتي يتح كبَّر دبـٱعوآبی عالمت یقین است و نور  وبلُقُٱلْ نئمطْـَت اِهللا رِكْذبِ آلأَ

  .معرفت است و نور سیاه عالمت عظمت و همان مقام حق استو نور سرخ اشاره 
أثوره پیدا میشود و مانند و نماز و اذکار م ءفید بر اثر توجه و مراقبت در وضونور س

برق در گذر است و نور زرد برنگ شمع و چراغ و شعله آتش ظاهر میشود و آن نتیجه 
زود میگذرد ولی اندکی توقف بیداري اسحار و توسل و توجه و ذکر دائم است و آن نیز 

دارد لیکن غروب میکند و نور کبود و سبز و آبی در صورت علویات و انوار علوي ستاره 
ت مراقبه در ذکر و فکر و تصفیه قلب از و ماه و خورشید ظاهر میشود و آن بر اثر شد

اره رذائل و تحلیه بخصائل ظهور میکند که آنها نیز بتدریج غروب میکند و نور سرخ اش
ت که هرچه مراقبه بیشتر باشد دوام آن و استغراق در مشاهده تجلیاّ بظهور معرفت حقّ

زیادتر است و کم و زیاد ظهور هر یک ازین انوار برحسب استعداد و مرتبه و حال سالک 
است و نور سیاه در فناي تام از انانیـّت و سلب توجه از خود و سایه موجودات است که 

بصفات حسنی و اسماء علیا که نور سیاه است حق است مقام تجلی.  
  بتاریکی درون آب حیات است  سیاهی گر بدانی نور ذات است

و نور سیاه ذکر شده براي اینکه قابض نور بصر است و توجه سالک را از غیر 
ه میگرداند، ازینرو نور سیاه ذکر شدهبرداشته و او را فقط بنقطه توحید متوج.  
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جمالیه و جاللیه حق بنور جمال و جالل و قرب و غیرت و درینجا است که صفات 
ـُورنور لطف و هیبت حق ظاهر میگردد و معنی  ـُورٍ  ن   .یابد ق میتحقّعلي ن
  قـد زمیـان برفـراشت رایت اهللا نـور  کرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور

که از حضرت صادق علیه السالم روایت شده و در خاتمه حدیث فرموده که مؤمن 
محل دخولش نور و محل خروج نور و علمش نور و کالمش : در پنج نور گردش میکند

  .نور و برگشت او در روز قیامت نور است بسوي بهشت
، در تفسیر خود 626فخرالدین رازي محمد بن عمر بن الحسین القرشی، متوفی در 

ـُورمشهور به تفسیر کبیر مینویسد که  مفاتیح الغیبموسوم به  ـُ ن اشاره باجتماع ورٍ علي ن
: ؤمن رسیده است که بین چهار حالت قرار داردة مو دربار. اشعه نور و تراکم آنها میباشد

اگر نعمتی و موهبتی باو برسد خداي را شاکر و اگر مصیبتی باو رسد با استقامت و صابر 
است و اگر تکلُّم کند راست میگوید و اگر قضاوت و داوري کند بعدالت و داد حکم 

اي است که بین مردگان قرار داشته  یکند، او در میان مردم نادان همچون شخص زندهم
پس او داراي صفات و حاالت بسیار پسندیده و مورد عنایت خداوند است و . باشد
ـُورق امصد ـُورٍ  ن   .میباشدعلي ن

 )ةمشکو(ما روزنه و پنجره : از حضرت رضا علیه السالم روایت شده که فرمود
حضرت رسول محمد ص است، خداوند بوالیت ما هدایت میکند هر که  میباشیم و چراغ،
ازین حدیث معلوم میشود که نور همان والیت است زیرا والیت طبق . را دوست بدارد

آنچه در اخبار رسیده و عرفاء بدان معتقدند همان افاضه و اضافه اشراقیـّه حق است نسبت 
بروز و ظهور داشته و جنبه تکلیفی هم پیدا میکند که  بموجودات که در انسان بیشتر

و این همان هدایتی است که . ورِنـالٌي لَإِ ماتلُٱلظُّ نم مهجرِخوا ينآم ذينٱلَّاَُهللا ولي : فرمود
در آیه باال ذکر شده و چون مظهر کلی ه که نسبت بهمه موجودات قیمومت والیت الهی

و او صاحب دورات هو الْمتحقّق بِالكُلّ  و عليلی علیه السالم میباشد دارد، ذات مبارك ع
و کورات است ازینرو میتوانیم بگوئیم نور خدا که بدان وسیله هر که را بخواهد هدایت 

اُهللا : س علی است و جانشینان آن بزرگوار که فرمودمیکند وجود مقد دّحاُهللا بِنا و بِدبِنا ع



  181  سه گوهر تابناك

اُهللابِنا ع رِف .ت، زیرا نور نور است مافوق نور یعنی نور رحیمیت است باالي نور رحمانی
رحمانیت مخصوص سالکین ت عام است و شامل همه موجودات میشود ولی نور رحیمی

پس . ةنيا و رحيم اآلخررحمن الد: الی اهللا و مربوط بمراتب اخروي است که فرموده است
ك و موجودات که او رازق و مرببراي عموم  ی است، نور رحمانی است و براي سالّ

ت و باالي نور روندگان بسوي خدا که در طریق معرفت سلوك میکنند نور رحیمی
ـُوریا آنکه مراد پیغمبري است از نسل پیغمبري یا آنکه . رحمانیت است ـُورٍ  ن علي ن

علم و حکمت پس از امام دیگر از آل  د از طرف خداوند بنوریعنی آنکه امامی است مؤی
عشر پس از پیغمبر خدا بوده باشند یا بطور کلی مراد خلیفه الهی  محمد که اشاره بائمه اثنی

عشري  در هر زمان پس از خلیفه سابق از زمان آدم تا قیام قیامت، چون بعقیده ما شیعه اثنی
  .هیچ زمان از حجت خدائی خالی نیست

  آزمـایـش تا قیـامت دائم است  قائم استپس بهر دوري ولیـّی 
ت خود در روي زمین قرار داده و و آنانند اوصیاء که خداوند آنها را خلیفه و حج

ت خالی نیست و این همان درخت مبارکی است که نه زمین در هیچ زمانی از وجود حج
همین  ۀ هدایت و ایمان است وشرقی و نه غربی بلکه اصل خیرات و منبع تقوي و سرچشم

ت است و تنۀ آن امامت و پیشوائی بزرگان درخت است که باعتباري اصل و ریشۀ آن نبو
هاي آن احکام الهی و دستورات آسمانی و برگهاي آن تأویل آیات بحقائق  دین و شاخه

و مربی و باغبان این درخت وجود  و گلهاي آن مشاهدات غیبیه و ثمرة آن معرفت حق،
ه بر حق و نمایندگان آنها و کمک کار و خادم آنها جبرئیل و س بزرگان دین و ائممقد

میکائیل که اولی مظهر صفت رحیمیت و دوت است چنانکه ابوطالب علیه می رحمانی
  :ۀ حضرت رسول اشعاري سروده از جمله این چند بیت استالسالم در مدیح

  آدم لَم  يزلْ فينـا وصي مرشـد لَدنُمن   دعساَنت السعيد من السعود، فَكَنفَتك األ
ـَنطق بِالصوابِ و اَنت طفْلٌ  ديتـفَن و لَقَد عرفْـتك صادقاً والْقَولَ الَ   درمأَ مازِلْت ت

یعنی از زمان آدم همیشه در میان ما افراد بشر یکنفر وصی و نماینده الهی که مرشد و 
ام و قول من تغییر نمیکند، تو  خلق است وجود داشته و ترا از سابق براستی شناختهراهنماي 
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  .همیشه از زمانیکه طفل بودي براستی و درستی سخن میگفتی
ب است که بعضی از مغرضین و معاندین و نواصب با این قبیل جاي نهایت تعج

صلی اهللا علیه و آله  طالب را کافر و منکر رسول خدا محمد بن عبداهللا اشعار حضرت ابی
  :اند در صورتیکه باز خودش گفته گفته

  اـدين ةـَّريبـٱلْمن خيرِ اَديان     دمحم ندي نَّأَو لَقَد علمت بِـ
يب أَ: م میفرمایدو فرزند برومندش علی در جواب این افراد مغرض و معاند با تبس

يعّذبِ بارِالن وـٱبنيسقَ هالْ مجنة ویعنی آیا پدر من بآتش عذاب میشود و حال آنکه  ارِالن
  !تقسیم کننده بهشت و دوزخ است) یعنی خودش(فرزندش 

ـُور ألیف مولی محمد محسن فیض کاشانی،، تاصفیدر تفسیر  ـُورٍ فَريض ن  ةٌعلي ن
لي فَريضعة ـنس ةٌو عـلي سنتفسیر شده یعنی  ةيستمـُن دبِلْقَ وره مفَٱلْورِـُن نضِرائ وٱلسنِن 

متجاًرِّد يهي اُهللاد فَلرائضه و سنِنه من بن زید از طلحة و نزدیک بدین مضمون شآء ي
  .روایت کرده است نار هسسمت ملَ ولَضيء وها يتـيز كاديحضرت باقر علیه السالم درباره 

را براي مردم میزند براي اینکه معانی و حقائق بذهن آنها نزدیک شود  خداوند مثلها
زیرا بسیاري از چیزهاست که فهم آن براي اذهان مشکل است و براي تقریب بذهن باید 
امثال ضمیمه نمود که بطور کلی در همه جا و بین همه کس معمول است مخصوصاً 

ن ضعیف است مطالبی را تفهیم کنند موقعی که بخواهند براي کودکان یا کسانیکه فکرشا
  .با مثل یا شبیه بدان ذکر میکنند

  پـس زبـان کـودکی بایـد گشـاد  چونکه با کودك سر و کارت فتاد
همچنین در مطالب علمی و مشکالت و معضالت فکري مطالب را با اَمثال روشن 

خ میکنند چنانکه در ذکر حقائق عالَم وجود بطور کلی روي و و مراتب سلوك و اُ
مشاهدات نیز امثال زیاد ذکر میشود مانند حکایت طوطی که مولوي در مثنوي ذکر کرده 

هم امثال زیاد است  قرآن مجیددر . و لزوم فنا و مرگ اختیاري را در سلوك شرح میدهد
به و طی ۀکلم چنانکه برايها وقَما فَفَ ةًوضعما ب الًثَم ربضي نْأَال يستحيي  ِهللاإِنَِّ : که فرموده

ثبات و امثال آنها میزند بدرخت ثابت در ریشه یا متزلزل و بی لثَکلمه خبیثه م.  
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درینجا نیز خداوند نور خود را براي تقریب بذهن سالکین و جویندگان طریق توحید 
ل میزند تا ظاهر بینانی که درصدد درك حقائق ثَو مصباح و زجاجه م ةو اخالص بمشکو

برند و خداوند بهر چیزي دانا است و صالح هر موجودي و هر سالک و   هستند بدان پی
راهرو را میداند و هرچیزي را در جاي خود میگذارد و امثال را مطابق فهم جویندگان بیان 

ولی از اینکه ثل ذکر فرموده زیاد م قرآن مجیدها میفرماید و در  میفرماید و خداوند مثل
وا اُهللا ثَل ذکر کنند نهی فرموده که دیگران براي خدا مرِبضٱَألفَال تیعنی ما براي خدا ثال م

لثْنباید نه م را عین ذات حق  ثَل بیاوریم ازینرو بعضی در همین آیه هم نورو مانند و نه م
ثَل را براي نور ذکر فرموده که عبندانسته و این مارت از مقام مشیت و ت و مرتبه واحدی

ثَل براي خود ذات حق بدانیم اشکالی ندارد چون خدا نور منبسط باشد ولی اگر م
  .میفرماید که ما نباید مثل بزنیم ولی البته خودش مثل میزند

  
 وتـيأَيف بـُت نْأَ اُهللا نَذفَرع و كَذْير اـفيه ٱسـمه يبِّسلَ حـُغالْبِا ـفيه هدو  

لهيهِـُال ت الٌـجرِ الِـٱآلصوم ـجتةٌار و ال بيع عن اِهللا رِكْذ امِـقإِ و ٱلصلوة  
ـال اِءـيتإِ وزكوة ونَافُـخي ـَت اًـوميلَّقَتب لُقُـٱل فيهوب ـبصٱْألوار  

بلندي و هائی است که خداوند اذن داده که داراي  این پنجره و روزنه در خانه
ها  درین خانه. عظمت و رفعت بوده و از پلیدیها پاك باشد و نام خدا در آنها برده شود

مردانی که هیچ کار دنیا از ) یعنی همیشه(تسبیح و ذکر خدا میگویند در صبح و شام 
 ةتجارت و خرید و فروش آنها را از یاد خدا باز نمیدارد و از بپا داشتن نماز و دادن زکو

ها در آنروز زیر و رو میشوند یعنی به  غفلت نمیکنند و از روزي میترسند که دلها و دیده
  .رائرلسٱي لَبـُت موي: ها رسیدگی میشود و باطنها ظاهر میگرد حساب

این بیوت بظاهر تفسیر، عبارت از مساجد است طبق آنچه از رسول صلی اهللا علیه و 
ما كَ ِءآمٱلس لِهأَل ضيُءـُت يه و ضِرٱَألد بيوت اِهللا في اَلْمساجِ: آله رسیده که فرمود

هاي خدا در روي زمین میباشند که آنها  یعنی مساجد خانه ضِرٱَأل لِهأَل ومجٱلن ضيُءـُت
براي آسمان درخشندگی دارند و روشنائی میدهند همانطور که ستارگان براي سکنۀ زمین 
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: گفته شد که آنها چهار مسجد است که بدست پیمبران ساخته شدهسپس . روشنی میدهند
د و المقدس که داو ساختند و مسجد بیت لنخستین آنها کعبه است که ابراهیم و اسماعی

و مسجد مدینه که هر دو را پیمبر خدا محمد بن عبداهللا  سلیمان بنا نمودند و مسجد قبا
نقل شده  1بـّائیابن عباس و حسن و مجاهد و ج صلی اهللا علیه و آله بنا نمود که این قول از

  .است
هاي پیمبران است که رسیده است چون حضرت این آیه را  اند خانه بعضی گفته

ابوبکر عرض کرد . هاي انبیاء خانه: فرمود. ها میباشد قرائت کرد سؤال شد که کدام خانه
و این . بهترین آنها استبلی بلکه از : ؟ فرمودآیا خانه علی و فاطمه نیز جزء آنها است

جالل الدین سیوطی از بزرگان اهل سنت نیز از اَنَس و بریده  رالمنثورالدحدیث در تفسیر 
ـَّما يريـد اُهللا لروایت شده و سؤال ابوبکر نیز مذکور است و آیه شریفه  ـيِذُهب إِن

 لَهأَ مكُيلَع هـُكاترب و اِهللا ةُمحرو نیز شریفه  هرياًطْـَت مكُرهِّطَي و تيبٱلْ لَهأَ سجٱلرِّ معـنكُ
د این معنی است و مراد اذن دادن حق است در تعظیم آنها که از شعائر دینی ؤیم تيبٱلْ

  .میباشند
و مراد از رفع همان رفعت و تعظیم است یعنی خداوند اذن داده که آنها را تعظیم و 

ها بیفزایند چون مسجد براي بندگی خدا و عبادت است و تکریم کنند و در ترفیع قدر آن
ت حق هاي انبیاء و اولیاء محل عبادت حق است و آنبزرگواران در آنجا بعباد خانه

خانه علی و فاطمه علیهما السالم و . مهبط وحی و تنزیل است هاي انبیاء میپردازند و خانه
لهام و مورد عنایت خداوند و در خانه جانشیان علی نیز خانه حق و معدن حکمت و منبع ا
پس باید در تعظیم آنها و تعظیم . حقیت محل وحی و تنزیل است چون خانه پیغمبر است

نجاست  ظاهري دنیا نیز پاك نمود که ازالۀمساجد کوشید و آنها را از پلیدیها و ناپاکیهاي 
از مسجد واجب است و این امر در همه مساجد است مخصوصاً در چهار مسجد مذکور 

. فنيٱلعاكو طَهِّر بييت للطّآئفني و: حرام است که فرموده استلکه نخستین آن کعبه و مسجدا
و  ها حوائج د اذن داده که در آنخانهیعنی خداون فَعاند مراد از تُرْ و گروهی گفته

                                                
1  (هجري قمري 303و متوفی در سال  235ـّائی، تولد ابوعلی محمد بن عبدالوهاب معروف به جب.  
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د و نام او ننمای عرضه بدارند و درخواست رفع حوائج مندیهاي خود را بدرگاه خداوندنیاز
را ببرند خواه نامهاي خود حق که اسماء اهللا ملفوظی باشند یا نامی که در دل آنها جا 

گرفته و با محبت قلبی آنها عجین شده یا نام اسماء وجودل بانبیاء و اولیاء و یه او که توس
ل بدانبزرگواران نیز با توجه بوسیله و واسطه قرار دادن ین باشند؛ چون توسراهنمایان د

  .عبادت است) نه باالستقالل(آنان 
ها در صبح و شام مردانی تسبیح خدا میکنند یعنی نماز گزارند و به بندگی  درین خانه

 یا. او مشغولند چنانکه از ابن عباس و حسن ضحاك روایت شده که مراد نمازگزارانند
ه همان معنی تسبیح و تنزیه مراد باشد یعنی خداوند را از همه نواقص و نقائص پاك و منزّ

اقرار  وحـُّبکه مراد از س وحِٱلرو ةكَالئمٱلْرب  قُدوس سبوحمیدانند و تسبیح او میکنند که 
ص یعنی آنچه وس دور بودن از نقائیعنی صفات ناپسند و مراد از قُدبدور بودن از نواقص 

إِذَا ن و مکان داشتن و امثال آنها یا آنکه دهاي ذاتی باشد مانند جسم بو مربوط بنقیصه
ـٱجتفْعا إِمرِتا ٱفْذَإِ قا وقا إِرِتـجتیعنی یکی از آنها را ذکر کنیم معنی آن دیگري را هم عا م

شده که تحمید عبارت از  غالباً تسبیح در مقابل تحمید ذکر قرآن مجیدمیدهد چنانکه در 
باشد و تسبیح تطهیر و اقرار بدوري ذات حق  هلّل دمحلْاَپسندیدگیها براي او که  ۀاثبات هم

از نکوهیدگیها خواه ذاتی و خواه عارضی که درینجا نیز همان معنی مراد است و هر کدام 
ی آن دیگري را هم از تسبیح و تحمید هم که ذکر شود بالمالزمه و با داللت التزامی معن

دارد یعنی الزمه تحمید و اقرار بدارا بودن همه صفات پسندیده دور بودن او از ناپسند 
است وگرنه تحمید کامل نیست و همچنین تسبیح حقیقی با اثبات تحمید مالزمه دارد 

و در  1ةآيات الواليکتاب در . ازینرو در بعض آیات بتذکر یکی از آندو اکتفا شده است
نقل کرده که ابوحمزه ثمالی از  ةاتـمام النعمو اکمـال الـدین از کتاب  2الهیجیتفسیر 

 نَذأَ وتييف ب: جعفر محمد بن علی الباقر علیهما السالم روایت کرده که فرمود حضرت ابی

                                                
  .ألیف مرحوم آقا میرزا ابوالقاسم شریفیت)  1
، تاریخ اتمام 1095، وفات در حدود 1018بهاءالدین محمدبن شیخعلی شریف الهیجی، متولد حدود )  2

  .1086المولود  ربیع 24تفسیر سه شنبه 
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 ةـمئٱَألو اِءـمكَحٱلْو لِـسٱلرو بياِءـْنٱَأل وتيب يه هما اسـفيه ركَذْي و عفَرـُت نْأَ اُهللا
هاي انبیاء و پیغمبران و حکماء و ائمه هدي است ولی منظور  خانه یعنی آن بیوت،دي هٱلْ

ها مردانی هستند که هیچ چیز آنها را از یاد  درین خانه. حکماي الهی هستند ءاز حکما
ات و منافع یباز نمیدارد یعنی امر خدا را بر همه ماد ةخدا و بپا داشتن نماز و دادن زکو

حضرت باقر و از . م میدارند و نماز را در موقع آن بدون تأخیر بپا میدارنددنیوي مقد
حضرت صـادق علیهمـا السـالم رسیده که اینها کسانی هستند که هنگــام نمــاز ترك 

شتابند و اجر و ثواب آنهـا نـزد خـدا بیشتر است از  خرید و فروش میـکنند و بنمـاز می
ع شرائط ـآن است که جمی ةو اقامه صلو. ـه اصالً بکار و بـتجـارت مشغـول نباشندکسانیکـ

نماز خواندن و بپا داشتن  را رعایت کنند و نیز فرق بینـه آنـه و باطنیـررات شرعیـو مق
آن است که نماز خواندن شامل یکمرتبه هم میشود و اختصاص ) ةو اقامه صلو ةصلو(نماز 

ر اقامه باید هم در همه حال رعایت عظمت و حفظ نماز و ی دارد ولی دبخود مصلّ
در مراتب مختلفه نماز از نماز ظاهر و مراتب باطنی نماز  نموده و هم متروك نداشتن آنرا 

و توجه قلبی و حضور قلب و مراتب طولی آنرا انجام دهد و نیز دیگران را هم تا بتواند 
دستور دهد و امر کند و خود نیز در  انت او هستندضمخصوصاً کسانیکه تحت کفالت و ح

  .همه حال از یاد خدا غفلت نورزیده و حتی در موقع کار هم دل را بیاد او مشغول دارد
ةالسعاد بيانر جلیل مفس در اول درباره نماز و انفاق بیان ل سوره بقره شرح مفص

ترین مراتب آن مرتبه  انسان داراي مراتبی است که پست: فرموده که خالصه آن این است
مادي و قالب جسمانی او میباشد، سپس مرتبه نفس که به صدر تعبیر میشود و پس از آن 
 قلب که بین نفس و روح است و پس از آن مراتب باالتري دارد و در هر مرتبه نمازي

در مرتبه قالبی و جسمانی در شریعت مقدسه اسالم همین افعال و اذکار با هیئت . دارد
ن بدین اسالم است واجب و ضروري است و مخصوصی است که براي هر کس که متدی

نماز صدر همان ذکري است که از صاحب اجازه میگیرد و فکري که با آن میباشد و 
 لْعـاجو اِهللا ولَـسر ركَّذَـَتاالحرام  ةتکبیروقت : واسطه قرار دادن امام که فرموده

داًـواح ماَأل نئـمـَن ةصب عـينياالحرام میخواهی بگوئی یاد  ةیعنی وقتی که تکبیر ك
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و نماز قلب که . پیغمبر نما و یکی از ائمه را نصب العین خود قرار ده یعنی آنها را شفیع نما
بمعانی اذکار نماز و مشاهده حاالت و شئونی که بر حقیقت بین نفس و روح است توجه 

و خواه اقامه بمعنی راست بودن و . ب است و نماز روح معاینه و تحقق بآنها استنماز مترتّ
بگیریم فرقی نمیکند زیرا اعظم  ةدوري از کجی یا نشستن باشد یا بمعنی اقامه حدود صلو

پس نماز قالب در نماز مانند قالب . محدود آن حدود طولی است که درینجا ذکر کردی
انسان است و این نماز، قالب حقیقت نماز است و نماز ذکري قلبی مانند روح بخاري 
انسان و نماز فکري همچون بدن مثالی و نماز قلبی روحانی مانند روح انسان است و 

بدون  همانطور که انسان بدون مراتب باطنه و روح مردار گندیده است، نماز قالبی هم
  .اشاره بدین است هنـعلْـَت الةُٱلصو رب مصلٍّداشتن مراتب باالتر همینطور است که 

آن کندن نواقص و  ب کمال باید در ترقی باشد و الزمۀو چون انسان در مرات
ع و لُبس(پوشیدن لباس کمال است   و خلع نواقص و زوائد که رو بکمال رفتن، نماز) خَلْ

ه وجود داشته نهایت آنکه در هر دینی در همه ادیان حقّ ةرو نماز و زکواست؛ ازین ةزکو
ت هر مرتبه موقوف و چون فعلی. بهیئت و وضع مختلفی بوده ولی حقیقت آن یکی است

 قرآن مجیدبهمین جهت در  و انفاق هم باید باشد، ةبر خلق نقص سابق است ازینرو زکو
  .این دو با هم ذکر شده است

رین بیان اختصاص بانفاق مال ندارد بلکه در مراتب صفات وجودي و انفاق هم بناب
صف گردد و کماالت انسانی نیز انفاق باید باشد و صفات رذیله را دور نموده بکماالت متّ

  .ت داردمراتب عمومی هم در همۀمما رزقْناهم ينفقُون معنی 
مراتب از قالب وصدر و پس بپا داشتن نماز در مراتب طولی این است که در همه 

  :قلب و مراتب باالتر توجه بحضرت حق داشته و هیچگاه غافل نشود
  میـدار نهـفتـه چشم دل جـانب یـار  اندر همه جا با همه کس در همه کار

این افراد هیچ چیز آنها را از یاد خدا صالتهِم دائمون  اَلَّذين هم علی. که نماز دائم این است
خداوند این سه چیز را براي آنها ذکر کرده و . باز نمیدارد ةنماز و زکو و بپا داشتن

اختصاص داده چون یاد خدا اصل همه عبادات و باعث سعادت و کمال روح و رفتن 
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نیز براي کمک بدان میباشد زیرا نماز عبارت از  ةبسوي خداوند است و نماز و زکو
اخري  ةاقص و نقائص است و بعبارترك و از بین بردن نو ةپوشیدن لباس کمال و زکو

بس است که باید براي سالک الی اهللا وجود داشته باشد که و لُ علو نماز عبارت از خَ ةزکو
  :مولوي فرمود

  تـابـدیـدم دسـتــبــرد آن کــرم  هر دمی مـرگی و حشـري دادیـم  
  زاعـتـمـاد بعث کـردن اي خـدا  همچو خفتن گشت این مردن مرا  

در هر مرحله عبارت از ترك چرکینیها و  ةو زکو. همان فنا و بقا استکه در مراتب 
آلودگیها و نقص و نماز متلبت و کماالت معنوي است و ظاهر این س شدن بلباس انسانی

اند و ممکن نیست در  ه بنوعی ظهور داشته و دستور دادهدو نیز در هر یک از ادیان حقّ
سه اسالم نیز با شرائط و مقدمات و ر دیانت مقدی این دو وجود نداشته باشد و ددین حقّ

دستورات مخصوصه ذکر شده که باید هر فرد مسلمی بدان دو متعبد و عامل باشد و هر 
غالباً هر دو با هم ذکر شده است و  قرآن مجیدازینرو در  دو الزم و ملزوم یکدیگرند،

زین دو تا نام برده است و ادیان و عبادات است ا صل همۀدرینجا نیز پس از ذکر اهللا که ا
  .سپس بروز بازپسین اشاره فرموده است

اند همان نماز است که از ابن عباس  رین گفتهمعنی تسبیح نیز بطوریکه بیشتر مفس
ـَسبيحٍ في: رسیده است و ذکر خدا هم اعم است از یاد او و ذکر . الةٌص نآرٱلقُ كُلُّ ت

ل بانبیاء و اولیاء و نمایندگان او و ذکر حقائق معرفت حق و دستورات دینی که انسانرا توس
یات در آن نباشد و فقط براي خدا و امر دین باشدبدو متوجه نماید، اگر قصد دنیا و ماد.  

انا نحن نزلْنا الذّكْر و إِنا لَه : است که فرمود» ذکر«و یکی از نامهاي قرآن هم 
  ).سوره حجر(لَحافظُونَ 

ؤمنین علی علیه السالم در یکوقت و را فقط امیرالم ةو امر بپا داشتن نماز و دادن زکو
یک جا جمع کرد که در نماز هنگام رکوع انگشتري خود را بسائل بخشید و آیه شریفه 

ـَّ  ونَعراك مه و كوةَٱلزؤتونَ ي و لوةَصال ونَقيمي ذينوا ٱلَّنآم ذينٱلَّه وما وليكُم اُهللا و رسولُإِن
و آن بچند قول روایت شده از جمله از . درباره آنحضرت نازل شد که فریقین بدان قائلند
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میگزاردیم، ) ظهر(روزي در مسجد با رسول خدا نماز پیشین : ذر روایت شده که گفت ابی
خدایا گواه باش که در : گفتسائل . سائلی درخواستی کرد، کسی او را چیزي نداد
علی نیز نماز میگزارد و در رکوع اشاره . مسجد رسول سؤال کردم کسی مرا چیزي نداد

سائل انگشتر را دید و فهمید که علی اشاره . و نگاه داشتلکرد بانگشت و انگشت را ج
پیغمبر از دور دید، خوشحال شد و . بگرفتن انگشتر کرد، آنرا از انگشت علی درآورد

رباره علی دعا کرد که خدایا همانطور که هارون را وزیر موسی قرار دادي علی را هم د
ـَّما وليكُم اُهللا هنوز این دعا تمام نشده بود که جبرئیل آیه . وزیر من کن   .را آوردإِن

و از جابر بن عبداهللا انصاري روایت شده که روزي رسول خدا در مسجد نماز پیشین 
یک نفر اعرابی از بین جمعیت برخاست و درخواست . اب دادبگزارد و پشت بمحر

کیست که باو کمک کند که من ضامن او : رسول فرمود. کمک کرد و اشعاري گفت
علی علیه السالم در . کسی کمک نکرد. میشوم که در درجه نزدیک بابراهیم و من باشد

رابی جلو رفت و اع. ود، انگشت برداشتۀ مسجد نماز نافله میگزارد و در رکوع بگوش
ي در مدح علی گران قیمت بود خوشحال شد و اشعار انگشتر را بیرون کرد، داراي نگینی

ـَّما وليكُم اُهللا در همین موقع جبرئیل آیه . گفت پیغمبر از اعرابی پرسید چه . را آوردإِن
حضرت، علی را . برادرت و پسرعمت علی بن ابیطالب: گفت ؟کسی بتو چیزي داد

اصحاب حاضر . ۀ من و ابراهیم رسیديخوشا بحال تو که بدرج: کردند، فرمودنداحضار 
که دیدند هر کدام انگشتري داشت آنروز داد بطوریکه میگویند در آنروز چهارصد 

  .انگشتر بآن اعرابی دادند و او فهمید که از برکت دست علی است
ود و منافق و مشرك و ها از حالی بحالی میش آنان از روزي میترسند که دلها و دیده

فاسق بر اثر آتش دوزخ گرفتار سوزندگی آتش میشوند و دلهاي جمعی بین طمع در 
هاي آنها هم همواره براست و  نجات و ترس از هالك و عذاب زیر و رو میگردد و دیده

چپ مینگرد که نامه عمل آنان و پرونده رفتارشان آیا از راست میرسد یا از چپ و یا 
ها کور میگردد یا آنکه دلهائی  خفقان و اضطراب بر سینه سوار میشود و دیده آنکه دلها از

که درین جهان بشک و تردید یا انکار حقائق دین و توجید گرفتارند در آنعالم همه آنچه 
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بیند که نمیتواند  ها آنچه را که ندیده می اند بر آنها یقین میگردد و دیده خبر بدان داده
  .إِنا نخاف من ربِّنا يوماً عبوساً قَمطَريراً بهیچوجه انکار کند که

اند براي اینکه زیاد زیر و رو میشود و تغییر حالت  دل را از آنجهت قلب نامیده
  .میدهد

سـاعـتـی مؤمن کـند زنـدیـق را  یـق راســاعـتـی کـافـر کـند صـد  
و پائین میرود و و چون در آنروز دلها تا نزدیک حنجره از اضطراب باال میآید 

ب فرمود دیده . ها نیز مرتب رو براست و چپ است که تکلیف خود را بفهمد ازینرو تَـتَـقَلَّ
ها یا باین است که خود آنها زیر و رو میشوند که از هول و ترس و  و تقلّب دلها و دیده

 فزع مضطرب و منقلب میگردند و یا آنکه حاالت آنها تغییر میکند و عوض میشود مثالً
. ها از کوري به بینائی برمیگردد دلها از شک بیقین و از نادانی بدانائی تغییر میکند و دیده

ترسانند چنانکه حضرت  از نتیجه اعمال خود در روز پاداشب خدا درین عالم بندگان مقرّ
ا ناَ نْاي نم حاالً أَفَمن يكُونَ اَسو: سجـّاد علیه السالم در دعاي ابوحمزه در ضمن دعا گوید

یعنی  یتعجضل حِالٱلص لِمعالْبِ هشرِفْأَ ملَ ي وتدقْرل هدهِّماُ ملَ رٍبيل قَي احال لِثْلي مع تلْقـُن
تر از من باشدموقعی که مرا به قبري ببرند که آنرا براي آسایش خود  کیست که بدحال

مايل ال . ام ا ننموده و بکردار نیک براي استراحت خود فرش نکردهمهی أَوبكال أَ ي وي رِد
. چرا گریه نمیکنم در صورتیکه نمیدانم عاقبت کار من چه خواهد شدي صريِم ونُكُيل ما يإِ

و خوف و ترس نگرانی نسبت بآینده است و حزن و اندوه و نگرانی نسبت برفتار گذشته 
چون مؤمن همیشه در دنیا از عاقبت کار خود که بکجا خواهد انجامید و مآل  میباشد؛ و

کار او چه خواهد بود نسبت بآینده ترسان است و چون از گذشته و رفتار و خطاهاي خود 
أثر و محزون است و کوشش دارد که گذشته مت دربارة أثر است،اندوهگین و مت

اطاعت نماید ولی موقعی که از دنیا میرود االمکان دستورات خدائی را اجراء کند و  حتی
پیوندد و نظر بگذشته و رفتار خود در دنیا که میکند چون خدا از  و روح او بعالم عقبی می

او راضی است براي او حزنی و اندوهی نیست و چون نتیجه کار خود و جزاي نیک را در 
ال  ٱِهللا لياَءوأَ نَّال إِأَ :عالم آخرت مشاهده میکند ترسی هم باقی نمیماند که فرموده است
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خوف لَعهِيم و ال هم ـُوني و این حاالت در علی مرتضی علیه السالم و ائمه هدي .َ حزن
» یتَهل اَ«علیهم السالم و اهل بیت رسالت موجود بود که درباره علی علیه السالم سوره 

  .يخافُونَ يوماً كانَ شره مسـتطرياًيوفُونَ بِالـنذْرِ و : نازل شد، از جمله فرمود
ر  الهی ر اصطالح فلسفه یکی از مراتب قَدکلمه اذن در لغت بمعنی اجازه است و د

است زیرا آنچه در عالم واقع میشود مسبوق بعلل و اسبابی است که همه آنها تحت اراده و 
اول قضاء سپس قَ. ت حق میباشندمشیبعداً کتاب یعنی ابتداء حکم ر بعداً اذن سپس اجل د

گیري میشود و خداوند تعیین میفرماید سپس  خدائی در آن باره صادر میگردد بعداً اندازه
اذن میدهد آنگاه مدت و وقت آن تعیین میشود بعداً لوح محفوظ است که کتاب نامیده 

را  و درین آیه شریفه منظور همان مقام تقدیر میباشد و بعضی هم لوح محفوظ. میشود
اند  ر عینی گفتهاند و لوح محو و اثبات را قَدر علمی و عالم طبع را قَد همان مقام قَدر گفته

ر شده درین عالم ظهور خارجی پیدا چون آنچه در لوح محفوظ یا محو و اثبات مقد
بعضی هم پس از لوح محو و اثبات که قدر علمی است عالم نفوس را قدر اجمالی . میکند

اند چون آنچه در عوالم عالیه  را قدر تفصیلی و عالم طبع را عالم امضاء گفته و عالم مثال
و عالم امضاء را نیز که رو بعالم . براي طبع مقدر میگردد درینجا میگذرد و واقع میشود

طبع است داراي سه مرتبه اذن و اجل و کتاب که بمعنی شروع کردن و گذشتن و انجام 
ۀ ورود باین عالم است و بعضی هم عالم مثال را اول مرحل اند که اذن در دادن است گفته

اند و اصطالحات دیگري   در مرحله امضاء و اذن و عالم طبع را اجل و کتاب ذکر کرده
هم هست که در کتب عرفانی و فلسفی مذکور است و درین آیه شریفه یا منظور همان 

  .م مثال میباشداجازه و معنی لغوي آن است یا مراد اذن در مرحله دوم عال
: خدمت حضرت باقر علیه السالم عرض کرد 1از کافی است که قتاده صافیدر تفسیر 

اي که در  ام باندازه نشینم مضطرب نشده بخدا سوگند من نزد هیچیک از فقهاء که می
 وتيي بدي نيب اي؟  آیا میدانی در کجا نشسته: حضرت فرمود. حضور شما منقلب میشوم

هائی که خداوند اذن داده که داراي رفعت و بلندي  یعنی جلو خانه عفَرـُت نْأَ اُهللا نَذأَ
                                                

  .فقیه بصره بن دعامه بصري، ةقتاد)  1
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و مراد تعظیم نمودن و نیز بلند بودن آنها از پلیدیها و . مائیم آن بیوت اي، شوند نشسته
ناپاکیها و معاصی است و اخبار از طرق خاصه از حضرت رسول صلی اهللا علیه و ه و عام

خانه علی و فاطمه از بهترین آن بیوت است که قبالً هم حدیثی ذکر آله رسیده که 
  .کردیم

ها را مردانی پاسداري و محافظت میکنند که صبح و شام بیاد خدا مشغول و  این خانه
دنیاي پر زرق و برق فریبنده در آنها اثر ننموده و آنها را از ذکر حق غافل نمیکند و از 

  .روز پاداش ترسان و خوفناکند
گاهی در بلند کردن جسمی از جاي خود . لمه رفع بچند معنی استعمال شدهک

إِذْ يرفَع : فرموده و گاه بمعنی برپا ساختن بنا چنانکه ورٱلطُّو رفَعنـا فَوقَكُم : چنانکه فرموده
 راهيمقَٱلْابواعد مٱلْ نبيگاه براي ها گرفت و  پایه که آن را نیز میتوان بمعنی بلند کردن ت

و گاه و رفَعنـا لَك ذكْرك : الم نشرح فرموده ةخص که در سورمدح و بلند کردن نام ش
و رفَعنا بعضكُم : درباره مقام و منزلت که بخواهند شرافت آنرا بیان کنند چنانکه فرموده

 جاترضٍ دعب قأَو در آیه فَوـُت نْاَ اُهللا نَذفَرمعنی اخیر مراد استیکی از دو  ع.  
ؤمنین است و بندگان مقرب دلهاي م عفَرـُت نْأَ اُهللا نَذأَبيوت از نظر عرفانی مراد از 

و چون در مقام سلوك کوشش . ؤمـنِ بيت اِهللامـٱلْقَلْـب : اند خدا است که فرموده
مرابطه حاصل نمود و دل را بیاد خدا مشغول داشت و حال مراقبه داشت بر اثر آن حال 

میشود و دل بعالم باال مربوط میگردد و کشف و شهود دست میدهد و اگر بر آن حال 
 فعارِٱلْقَلْب مداومت کند معرفت براي او دست میدهد و دل او عرش خدا میگردد که 

عراِهللا ش.  
  گـاه انـوار جمـال کبریـا آمـد ـیتجـلّ  دـا آمـنم ۀ گیتیدل مـرد خـدا آئـیـنـ

  نما آمد جمالش در دل مرد خدا جلوه  خواهی که انوار جمال کبریا بینی اگر
ها صاحبان والیت کلیه و چهارده نفر معصوم میباشند که  و باالترین مراتب این خانه

قلوب آنها عرش اعظم الهی است و دلهاي مؤمنین نیز بواسطه اتصال بآنها خانه خدا 
که بر اثر اتصال بصاحب والیت و گرفتن دامن ها و قلوب مؤمنین است  این خانه. اند شده
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او و بستن عهد و پیمان با او خداوند اذن میدهد که باال برود و رفعت و عظمت پیدا کند و 
به بندگی خدا ویاد او و بپا داشتن نماز و حضور قلب و تزکیه نمودن نفس از نواقص و 

قی حق آنجا است و تعظیم آلودگیها شایسته این میگردد که خانه خدا شود که خانه حقی
ظاهر مسجد بتنهائی کافی نیست چون مساجد ظاهري ممکن است براي خدا ساخته نشود 

ي دنیوي همچون مسجد ضرار و امثال و از روي ریا باشد یا براي مقاصد و اغراض ماد
هاي واقعی خدا که قلوب مؤمنین و بزرگان  آن، پس باید در تعظیم مساجد حقیقی و خانه

ت کوشید و مساجد ظاهري هم اگر با آنها ارتباط داشته باشد و براي خدا ساخته دین اس
شود البته خوب و محترم و خانه خدا است ولی اگر اغراض دیگر کار فرما باشد آن 

علی و  ساختند و حتی در آن مساجد سب ه میامی تعظیم را ندارد مانند مساجدي که بنی
  .فرزندان علی میکردند

  میـکـنـنـد در جـفـاي اهـل دل جـد  تـعـظیـم مسـجد میـکـنـنـدابـلـهـان 
  نیست مسـجـد جـز درون ســروران  این مجاز است آن حقیقت اي خران

علیه  1لی کرد تا خانه حق گردد که رسیده است خداوند بداوداباید دل را از غیر خ
يا ربِّ اَنت منـزه عنِ الـبيوت قالَ  يا داود فَرِّغْ يل بيتاً اَسكُن فيه قالَ: السالم وحی کرد

 كاي آماده کن که در آنجا ساکن شوم براي من خانه: یعنی خدا بداود فرمودفَرِّغ يل قَلْب .
دل خود را براي من از بیگانه : فرمود. نیازي خدایا تو احتیاج بخانه نداري و بی: عرض کرد

دنیا  ي و هوس و کدورت و آلودگیها و حبدل عارف چون از هو. و غیر خالی گردان
خالی و بذکر و فکر حق صیقلی داده شده و جال یافته لیاقت ظهور نور کبریائی پیدا 

ه مشهود ه در آن ظهور میکند و صور الهیابتداء مکاشفات و مشاهدات حقائق غیبی. میکند
  .میگردد

ورقَلْبِي قابِالً كُلَّ ص صار لَقَدة    عرفَمي بـانهريراً لد و النزغل  
و چون بر مراقبه و مرابطه ادامه داد و افزود، دل از همه چیز خالی میگردد و فنا براي 

  !ی نور الهی پیدا میکندصاحب او پیدا میشود و استعداد ظهور تجلّ
                                                

  .ألیف اسماعیل حقی پاشا در تفسیر آیه نورالبیان ت تفسیر روح)  1
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  ا کن مقام و جاي محبوبمهی  دل را فـرو روب برو تـو خـانۀ
  تـو جمـال خـود نماید بـتو بی  یدچو تو بیرون روي او اندر آ

 الّا ةَال حولَ وال قُوم بمقال و بجائی میرسد که جز محبوب در وجود او نیست و مترنّ
آنگاه سراسر  ظاهر کننده توحید صفاتی،اهللا  الّا لهال ادر مقام توحید افعالی سپس  اِهللابِ

  .ذاتی میگردددر مقام توحید ال هو االّ هو وجود او گویاي 
  ی است یا اولی االبصـاردر تجـلّ             یـار بـی پـرده از در و دیــوار
ص نزول اجالل یار میگردد ر خالی شده مخصوادرین وقت است که خانه دل از اغی

  :ظاهر میشودو هو العلي العظيم حقیقی حق و عرش الهی میشود و مصداق  و خانۀ
  ـی جسمانیـلـّزاده در وي عـَ  امدر حدیث آمده که بیت حر

  ـی نــورانـیـلـّزاده در وي عـَ  اي است سینـه مقـام دل ما خانه
که ابتداي آن معرفت امام بنورانیاست که  ت و نهایت آن معرفت حق بعظمت و علو

ـَّ   .ةُـَّيوبِبٱلرا ههنكُ ةٌروهج ةُاَلْعبودي
  کن تا که سلطانت کنندبندگی   تن رها کن تا همه جـانت کنند

ـُورِه و نزدیک بهمین معنی است آنچه به عبداهللا بن مسعود نسبت داده شده که  مثَلُ ن
اَفَمن شرح اُهللا اي است که در آیه شریفه  یعنی صفت نور او در دل مؤمن مانند روزنه

ردةُص لالفَ المِسهو ورٍـُلي نع من بِّرفرمود. ؤال شداین نور س از حضرت رسول معنی ه :
ۀ آن عرض شد نشان. او باز و منشرح میشود ین نور بدل مؤمن پرتو اندازد سینۀهنگامیکه ا

که . مندي برفتن بجهان جاویدان و مرگ بیعالقگی بدنیا و توبه و عالقه: چیست؟ فرمود
مصباح  و) ةمشکو(درین آیه نور دل مؤمن را بچراغ تشبیه فرموده و دل بمنزله چراغدان 

بنور ایمان و زجاجه در حقیقت ت دل همان نورانیبو اعمال و یا روح بخاري  1قَلبالْ ةُح
ة مبارکه دارد و احوال و واردات غیبیه که معامالت که مصطلح عرفاء است حکم شجر

نتیجه اعمال و معامالت میباشد حکم روغن این درخت و وسیله روشن کردن چراغ دل 

                                                
  .ردیمعرفاء در گذشته ذکر کمراتب قلب را در اصطالح )  1
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هم در اصطالح عرفاء مقاماتی است که نفس انسانی بکمک قلب در معامالت . میباشد
الص و خرعایت و مراقبه و ا: آنها سیر میکند که عرفاء چندین مقام گویند از جمله

السائرین  شرح منازلتهذیب و استقامت و توکل و تفویض و تسلیم و غیر آنها میباشد که در 

  .شیخ بعدالرزاق کاشانی ذکر شده است
ی مطابق نظریه بعض عرفاء نور حق دلهاي عارفان را بتوحید روشن و قلوب و بعبارت

اشیاء را صورت وجود . عاشقان آندرگاه را بمحبت و فناي در ذات محبوب یاري میکند
میدهد و درون سالکان را بنور خود روشن میکند و از تاریکیهاي طبیعت خارج و بنور 

که ببصیرت و دیده باطن مشاهده میکند در آنموقع است . ملکوت خود روشن میگرداند
که خداوند بحق و حقیقت نور آسمانها و زمین است و آنچه در عالم صغیر و کبیر ظاهر 

ت ظهور دارد از نهایت ور میباشند ولی چون شداست همه به افاضه الهی ظاهر و بنور او منّ
  .ظهور مخفی و پنهان است

 وه نيـا مٱختفَـفي لرورِـُن طـورِه  هيف ظُه ـنالْبـاط راَلظَّـاه  
اس هِـهجـور وبِنارنيٍء تء  كُلُّ شفَي اهوس هِـهجـُورِ و   و عـند ن

اَلغيرِك من الظُّهورِ ما : عبداهللا الحسین علیه السالم است در دعاي عرفه حضرت ابی
 ظْهِرالْم وكُونَ هي يتح لَك سلَيلَك.  

  
  

  نم قزرـي اُهللاو هـلضفَ نم مهزيدـي وا وـلُما عـم نسحأَليجزِيـهم اُهللا 
آء بِـشيـغرِي سابٍح  

اند پاداش دهد و از فضل و عنایت  تا خداوند آنانرا مطابق بهترین کارها که کرده
اند مطابق همان اعمال  خود زیادتر هم بآنها بدهد بدون حساب، یعنی هر عملی که کرده

نیک و بهترین عمل بآنها پاداش دهد و زیادتر از قدر استحقاق بآنها میدهد چون 
که در مقابل هر  قرآن مجیدوعده داده است بآنها در  اند زیرا موردعنایت او واقع شده

بخشد که اصالً بخاطرشان خطور  حسنه ده برابر تا هفتصد برابر بدهد بلکه بقدري می
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  .نمیکند
اند این آیه درباره کسانی نازل شد که چون نداي نماز و اذان را  بعضی گفته

ه که بکلی درباره اصحاب صفّ شنیدند همه کارها را ترك کرده و رو بنماز میرفتند نه می
زیرا آن دسته اول افضلند که براي خاطر . ترك کار کرده و معتکف مسجد شده بودند
ه هم بزرگوار و مورد عنایت خدائی هستند نماز ترك کار میکنند و هرچند اصحاب صفّ

ز ولی دسته اول چون جمع بین ظاهر و باطن نموده، در موقع کار اشتغال دارند و هنگام نما
شتابند افضلند لیکن کسانیکه هرگاه دنیا یا لهو و لعب را ببینند از  بسوي نماز و بیاد خدا می

و اذَا خدا و پیغمبر و نماز منصرف شده رو بسوي دنیا میروند مورد عنایت خدائی نیستند 
أَرو تأَ ةًجارلَ وواًه فَٱنضلَوا ايها و تكُروك لْقُ ماًقآئ ما عناِهللا د خير مٱللَّ نوِه و من ّالتجاریعنی  ة

اي را ببینند رو بسوي آن میروند و ترا ایستاده ترك میکنند  هرگاه تجارت یا امر بازیچه
بگو آنچه نزد خدا میباشد از کارهاي لغو و بیهوده و از تجارت و خرید و فروش بهتر 

  .است
را باینطور ترجمه م اُهللا اَحسـن ما عملُـوا لـيجزِيـهو ممکن است عبارت شریفه 

و فرق آن است که در . اند جزا بدهد کنیم که خداوند آنها را به بهتر از آنچه عمل کرده
لی منظور این است که خداوند آنها را پاداش دهد بر طبق بهترین عمل آنها یعنی بیان او

همه را مطابق بهترین اعمال آنها جزا  اند از بسیار نیک و نیک غیر آن هر عملی که کرده
که در معنی اخیر مقصود این است که عمل نیکی که . والُما عمم نسحأَبِدهد بتقدیر 

اند زیادتر  اند خداوند بهتر از آن بآنها جزا میدهد و پاداش را بر آنچه آنها عمل کرده کرده
م هِمالعاَ ميعي جزِجيـلیعنی هم ـمالعاَ نـسحأَبِمیدهد ولی در معنی اول تقدیر آن 

ـثْمزاء اَل جحـساَ نو البته معنی اول که اشاره دارد باینکه همه اعمال آنهـا را . همـمالع
است و اگر با نظر فلسفی تر  تر و امیــدوار کننده مطابق بهترین اعمــال جزا میدهد بلیــغ

ت بخواهیم تطبیق دهیم که فالسفه گویند شیئیت اخیــره و و شخصیت هر چیــز بفعلی
آخرین صورت او است بـایـد بگوئیم هر عملی که در آخـر کرده خواه خیلی خوب و 

ل همـان خواه خوب باشد جزاي آن هم همانطــور است ولی خداوند از نظر نهایت تفضّ
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دتر میدهد ت اخیــره او قرار میـدهد و جزاء را مطابق آن بلکه زیابهترین عمـل را فعلی
مگر آنکــه خداي نکرده عمل او بکلی ت اخیــره او از سعـادت منقلب شده و فعلی

ت عمر خود را بنیـکی گذرانده ودر آخـر تغییر بشقـاوت برگـردد مانند کسانیکــه مد
ـِطَت حال و انقالب وضــع براي آنها پیدا شود، در آن هنگــام است که مصـداق  حب

 ممـالُهاَعت سعادت باشد آنچه بکند خداوند همه اعمال او واقع میشوند ولی اگر با فعلی
را با بهترین عملی که نموده جزا میدهد بلکه در داده او حساب نیست و چندین برابر بلکه 

  .گاهی بدون احصاء جزا میدهد
چنانکه در ها لُثْم ةٌئَيِّس ةُء سيِّئَجزآ: لیکن در کیفر بدیها زیادتر نمیدهد که فرمود

حدیث معراج رسیده است که خداوند به پیغمبر خود محمد صلی اهللا علیه و آله در مقام 
هاي گذشته براي هر نیکی یک نیکی و  در امت« :از جمله فرمود قرب عنایتهائی فرمود،

براي هر بدي یک بدي جزاء میدادم که بر آنها خیلی سخت بود ولی من این را از امت تو 
هر نیکی را ده برابر پاداش و هر بدي را یکی مطابق خودش کیفر میدهم و در  برداشته و

شد در نامه عمل او  ق بانجام آن نمیت کار نیکی میکرد ولی موفّگذشتگان اگر کسی نی
نوشتم و اگر عمالً انجام میداد یک حسنه براي او مینوشتم ولی در امت تو اگر  نیکی نمی
ق بانجام آن نشود یک حسنه و اگر آنرا انجام دهد ده وفّت بکار نیک بورزد و مکسی هم

ت بکار بدي میورزید و بجا نمیآورد براي هاي گذشته اگر کسی همبرابر مینویسم و در امتّ
ت تو اگر کسی بکار شد ولی در ام ه نوشته میشد و اگر انجام میداد یک سیئّ او ثبت نمی

و همینطور مزایا و » .و حسنه مینویسمت بورزد ولی آنرا بجا نیاورد براي ابدي هم
ت فرمود که همه اینها دلیل عنایت و فضل او نسبت به اختصاصات دیگري هم براي این ام

ت اسالمی استام.  
پس مؤمنین و صاحبان حسنه را جزا میدهد چندین برابر بدون حساب و کسیکه نامه 

کسیکه اصالً در نامه عمل  عمل او از بدیها خالی باشد داخل بهشت میشود بدون حساب و
او نیکی نباشد و پر از بدي باشد، مانند کشندگان ائمه و اولیاي خدا، بدوزخ میروند بدون 
حساب و اشخاصی که مورد حساب واقع میشوند کسانی هستند که عمل نیک و بد را با 



  سه گوهر تابناك  198  

مرِ اهللا مرجونَ لاَیکدیگر مخلوط نموده و در نامه عمل آنها هر دو قسم ثبت میباشد و 
پس جزاء دادن با حساب است ولی براي کسانیکه عمل نیک میکنند و مورد . هستند

في حاللها حساب ل و بدون حساب است هرچند رسیده است که عنایت واقع میشوند تفضّ
قابها عرامي حف ولی آنهم در موقعی است که هر دو عمل را با هم داشته باشد که  و
: ، میفرماید103در سوره توبه، آیه . گر توبه کند از بدیها عفو میشودرسیدگی میشود و ا

ونَ  ورـي اُهللا ٱآخسيِّئـاً عس رحـاً و آخالً صالملَطُـوا عـُوبِهِم خ  وبتـي نْأَعـترفُوا بِذُن
لَعهِيیعنی یکدسته دیگر هم میباشند که بگناه خود اعتراف نموده کار نیک و بد را م 

مخلوط نموده شاید خداوند بر آنها توبه دهد یعنی امید است که توبه کنند و خداوند از 
  .بدیهاي آنها عفو کند

براي آیه شریفه نور تفسیرهاي بسیار شده که هر یک از نویسندگان از یک نظر یا 
اند ولی این آیه شریفه دریاي عمیقی است از معرفت و علم و  جهات مختلفه تفسیر نموده

والیت و  ةائق که بعمق آن نتوان رسید مگر کسانیکه راسخ در علم بوده و از مشکوحق
مصباح امامت مستنیر شده و بحقائق غوص و خوض در دریاي معرفت آگاه گشته و با 
کمک سیـّاحان بحار بینش که راسخون واقعی در علم و شناوران در دریاي حقیقت 

توحید و عالم مشیمیباشند درین دریا وارد شوند هت و صاحبان والیت کلی . ـَوِّر اَللّهم ن
كرِفَتعم و كتبحـُورِ م   .قُلُوبنا بِن
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  بِسم اهللا الرمحن الرحيم
ه جناب مستطاب حضرت ـّۀ الولویعالمه مفضال، فقیه عارف، صاحب النفس الزکی

 احلرامةذحيج 28شنبه  بامداد روز سهآقاي حاج سلطانحسین تابنده گنابادي رضاعلیشاه در 
رف علم و الشّ  هجري شمسی در بیت 1293آبانماه  25هجري قمري برابر با  1332سال 

امام هشتم حضرت . به دنیا آمد اند، عرفان و خاندانی که همه بزرگان او عالمان دین بوده
و الثناء از سر لطف و مرحمت این خاندان شریف  التحيةبن موسی الرضا علیه آالف  علی

عنایات پدري  حضرتش در دامان عفیفه کریمه و ظلّ. مفتخر کردند» بیچاره«را به لقب 
چون حضرت آقاي حاج شیخ محمد حسن بیچاره گنابادي صالح علیشاه قدس اهللا سره 

م و العزیز دوران رضاعت و صباوت را گذرانیده، دانش نخستین را که عبارت از تعلّ
م خود ه و بدستور والد ارجمند و معظّفراگیري قرآن است در زادگاه خویش تحت توج

  .آموختند
د رحمانی محم خداداد خیبرگی و مالّ سپس آموزش ابتدایی را نزد مرحومین مالّ

گرفتند و پس از فراغت از تحصیل ابتدایی براي یادگیري  نودهی مشهور به ادیب فرا
ات عرب که زبان رسمی دین مبین اسالم است، نزد مرحومان مالّادبی د اسماعیل محم

ی خود تغمدهما اهللا ام د صدرالعلماء جدمحم رئیس العلماء عموي والده و حاج مالّ
ر در شریعت نبوي کتب و تدب هبغفرانه رفته و کسب دانش نمودند و همچنین براي تفقّ

را در ساحت انور حکمت و منطق  شرح منظومهو  شرح لمعهو معالم و شرایع 
خداوندگار علم و عرفان حضرت آقاي صالح علیشاه پدر بزرگوار خود، فرا گرفته و 

  .زانوي تلمـّذ بر زمین نهادند
م لد معظّة واهجري شمسی به اشار 1310هجري قمري مطابق  1350م له بسال معظّ

خود به حوزة علمیه اصفهان عزیمت کرده و از محضر علماي اعالم و آیات عظام چون 
ت آقا شیخ محمد گنابادي و آقا شیخ محمود مفید و حاج سید مرتضی خراسانی احضر

اي و آیت اهللا حاج شیخ محمدرضا  رچهمهدي دمعروف به جارچی و آیت اهللا حاج سید 
و آیت اهللا حاج  آبادي اصفهانی د نجفمحمد  حاج سیمسجدشاهی اصفهانی و آیت اهللا
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آقا رحیم ارباب اعلی اهللا مقامهم و اسکنهم فی غرف الجنان و حشرهم اهللا مع اولیائه، 
هاي علمی فراوانی کسب  خارج فقه و اصول و فلسفه و ریاضیات را فرا گرفته و استفاده

ق به اخذ اجازات از علماء و و موفّ اجتهاد را ملکه خود گردانیده ةنمودند تا اینکه قو
اي و آیت اهللا حاج شیخ  رچهن مرحوم آیت اهللا حاج سید مهدي دیات عظام چوآ

محمدرضا مسجدشاهی اصفهانی و آیت اهللا سیآبادي رضوان اهللا  د موسوي نجفد محم
  .علیهم اجمعین گردیدند
اي که جهت  و اجازه اي رضوان اهللا علیه در بخشی از مشیخه رچهمرحوم آیت اهللا د

يف الطلب و بذل اجلهد يف حتصيل هذا  و كان مـمن جد: گویند اند چنین می معظّم له نوشته
خر الفضالء الراشدين العامل الفاضل، الفاضل الكامل، ف املطلب و فاز بسعاديت العلم و العمل،

بيچاره جنل العامل الكامل احلاج شيخ حممد حسن  ةسلطان حسني آقا اجلنابذي املدعو اآلقا
ـّه فاز باسين مراتب الرشاد واالرشاد و هو ممي ز حفظهما اهللا تعايل من الباليا واحملن فال خيفي ان

للص1.قهوفّيأسأل اهللا ان يل مبا منحه و ام فليشكر اهللا تعيقحيح والس  
14نی اعلی اهللا مقامه در درضا مسجدشاهی اصفهاو همچنین آیت اهللا حاج شیخ محم 

چنین  اند، در قسمتی از مشیخه خود که به جهت ایشان مرقوم داشته 1355الحرام ةذیقعد
  :نویسند می

لوامل  ذي ليس له ساحل،الفاضل الكامل و مي الفضل الّ ة فانّا بعد احلمد و الصبالسالك س
چاره سعد جده من جعل العلم الوصول و فيلسوف املعقول واملنقول سلطان حسني املعروف ببي

  2.بغيته فصرف يف حتصيله هـمته حيت شغل ايامه واسر لياليه

                                                
1  (ده است، یت کرده و تالش نموده و به سعادت علم و عمل نایل شاز کسانی که در طلب این مطلب جد

ي سلطانحسین گنابادي ملقب به بیچاره اخر فضالي به رشد و کمال رسیده آقعالم فاضل ، فاضل کامل، ف
ها حفظ  ند هر دو ایشان را از بالیا و محنتباشد که خداو فرزند عالم کامل حاج شیخ محمد حسن می

پوشیده نماند که وي به مراتب عالی رشد و ارشاد رسیده و فرق گذارنده میان درست و نادرست . کند
  .فق بداردخواهم که او را مو است پس باید به آنچه خداوند به او داده شکر کند و من از خداوند می

2  (هاي وصول و ي فضلی که ساحلی ندارد، سالک راه امل و دریاا بعد از حمد و صالت، فاضل کام
کسی که . اش قرین نیکبختی شده فیلسوف معقول و منقول، سلطان حسین معروف به بیچاره که مجاهده
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آبادي اعلی اهللا مقامه و اسکنه اهللا  د موسوي نجفو مرحوم آیت اهللا حاج سید محم
م له اي به جهت معظّ مشیخه 1354ال المکرم جنانه و حشره اهللا مع اجداده در شو فی
مـمن جد واجتهد يف الطلب و بذل اجلهد : نویسند که در فرازي از آن چنین آمده است می

يف حتصيل هذا املطلب و فاز بسعاديت العلم و العمل و حاز منها احلظّ االوفر االكمل العامل 
طبع الوقّاد ل ذوالفكر النقّاد والفضائل الفائق بني االقران واالماثالكامل احلائز ال لالعامل والفاض

بكلّ زين و املعري من كلّ شني مولينا السطان حسني  ايف الـمحليذهن الصلوالفضل الوايف وا
ي النقي املؤمتن مولينا ث النبيل قطب العارفني و كهف السالكني التقّجنل العامل اجلليل الـمحد

  1.ن الزم الشيخ حممد حسن اطال اهللا بقائهما طولَ
اندوزي، به تحصیل عرفان علمی و بعضی از رموز و  دانش باري حضرتش بموازات

ة يعة و الشرطريقالف بزرگوار شیخ را به نزد عارشرح فصوص علوم دیگر ادامه داده، 
ذ س اهللا روحه تلمب به درویش ناصرعلی قدمرحوم حاج شیخ اسداهللا ایزدگشسب ملقّ

  .تهران ترك کردندسپس براي تکمیل علوم ظاهري اصفهان را به قصد . نمودند
ۀ معقول ده علوم معقول و منقول که اساتیدي گرانقدر چون استواندر تهران در دانشک

رضوان اهللا علیه و حضرت  ارـّو منقول حضرت آیت اهللا حاج شیخ سید محمدکاظم عص
هادي سبزواري جناب میرزا  ال صدرا و حاج مالّمجامع المنقول والمعقول شارح مکتب 

االسالم آقاي سید محمد مشکوة و مرحوم استاد ةحج مرقده و وراهللامهدي آشتیانی ن
حضور پیدا  م مشغول به افادات بودند،محمود شهابی رضوان اهللا علیهم و دیگر اساتید معظّ

شمسی موفق باخذ  1318و در سال . چینی کردند کرده و از خرمن دانش آنان خوشه
                                                                                                             
علم را مقصود خویش قرار داد و همتش را در تحصیل آن مصروف نمود و حتی روزها و شبها بدان 

  .پرداخت
ه و در بدست آوردن این مطلب کوشش صرف نموده و به سعادت علم و کرد از کسانی که جدیت)  1

وافر کامل از آن برده است، عالم عامل و فاضل کامل، دربردارنده فضائل، سرآمد  عمل نایل شده و حظّ
قاد و فضل وافی و ذهن صافی، آراسته به هر زینت و پیراسته همگنان و نزدیکان، صاحب فکر نقاد و طبع و

السالکین  العارفین و کهف ث شریف قطب، موالنا سلطانحسین، فرزند عالم جلیل و محداز هر عیب
  ).خداوند بقاي آنها را افزون بگرداند(پرهیزکار پاك، موالنا شیخ محمد حسن است 
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نامۀ  و پایان» فلسفه فلوطین« ربارةی را دنامه دانشسراي عال درجه لیسانس گردیده، پایان
  .نگاشتند» سیر تکاملی و حرکت جوهریه«معقول و منقول را بنام  دانشکدة

ۀ خلد آشیان جناب آقاي دکتر علیمۀ مکرّدر همین سنوات است که با صبی 
الحرام ةذحيجدر هفتم . فرزند است 5ن وصلت ای نورالحکماء ازدواج کردند که ثمرة

م قدم شمسی اولین اوالد ذکور این زوج معظّ 1324آبانماه  22مطابق با قمري  1364
ؤمنین علی علیه السالم و بعرصه وجود نهاد که بنام نامی حضرت مولی الموحدین امیرالم

عنایات والد ارجمندشان مشغول  گذاري گردید که در ظلّ نام» علی«ارجمند خود  جد
اسمه وي را از ت عزّهستند و حضرت احدی ات و حوادث ارضی و سماوي جمیع بلی
د تابنده که داراي فرزند ذکور دیگر ایشان آقاي حاج محم  1.محفوظ دارد، انشاءاهللا

ف پدر تحصیالت کامله حسابداري هستند و ایشان نیز مانند برادر محترمشان مورد لط
تولّد  اند نیز شدهره و مدینه منو موفق بزیارت حج 1406سال  ةذحيجبزرگوار میباشند و در 

از . شمسی واقع شده است 1333قمري مطابق نهم آذر  1374ایشان در سوم ربیع الثانی 
ت و طول عمر ایشان را خواستارم و امیدوارم همواره ت و مزید عزّخداوند متعال موفقی

                                                
حضرت آقاي حاج علی تابنده پس از اتمام تحصیالت عالی و طی مراتب سلوك عرفانی از جانب پدر )  1

 28قمري مطابق  1401ق به اخذ اجازه اقامه جماعت فقرا در پانزدهم شعبان المعظم بزرگوار خود موف
) 1364خرداد  20(قمري  1405رمضان  21شمسی و اجازه ارشاد و دستگیري طالبان در  1360خرداد 

شدند تا اینکه حضرت آقاي رضاعلیشاه فرمان خالفت و جانشینی فرزند ارجمند خود را با لقب محبوب 
و پس از رحلت . شمسی صادر فرمودند 1365قمري، دوم شهریور  1406در تاریخ عید غدیر سال علیشاه 

سلطان علیشاهی به حضرت آقاي محبوب علیشاه تفویض هی اللّتم له امر هدایت و قطبیت سلسله نعممعظّ
شمسی  1375دیماه  27شنبه  ام ارشاد و حیات ظاهري ایشان کوتاه بود و در روز پنجأسفانه ایولی مت. شد

قمري خلع لباس جسمانی کرده و به وصال محبوب حقیقی رسیدند و فقرا را  1417مطابق ششم رمضان 
 1371مهر  28قمري برابر با  1413الثانی  ربیع 22جانشین ایشان بنابر فرمانی که تاریخ شنبه . داغدار کردند

بودند، حضرت اقاي حاج دکتر آقاي رضا علیشاه صادر کرده حضرت مصادف با چهلمین روز رحلت 
ن به وجود ذیجود نورعلی تابنده مجذوب علیشاه ارواحنا فداه هستند که اکنون امر قطبیت سلسله مزی

  .ایشان است
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  .مشان بوده و ان شاءاهللا خواهند بودلطف حضرت والد معظّ مشغول
ازم موطن خود بیدخت گردیدند و به خدمت و مالزمت جناب ایشان پس از چندي ع

والد جسمانی و روحانی حضرت قطب االقطاب جناب آقاي حاج شیخ محمدحسن 
سیر و سلوك و  گنابادي صالح علیشاه اعلی اهللا مقامه الشریف شرفیاب شده و به طی

و . نمودند م له قیام کرده، در آنجا اقامتاستفاضه از محضر انور و انجام دستورات معظّ
م خود به سیر آفاق و انفس پرداخته، سپس م و والد مکرّاسفاري چند در خدمت پیر معظّ

ة ایشان به تحقیق در ملل و نحل مبادرت کردند و به انجام مناسک حج و زیارت به اشار
ره علی صاحبها آالف منو ۀمدین مه زادها اهللا شرفاً و روضه نبويه معظّحرمین شریفین مکّ

االئمه حضرت فاطمه علیهم السالم و سایر مراقد  التحیـّه والثناء و قبور اربعه ائمه بقیع و ام
که عتبات عالیات ائمه اطهار مشاهد متبرّبوس  فق گشته و به آستانهاهللا عنهم مو صحابه رضی

  .ف حاصل کردنداهللا علیهم اجمعین تشرّ سالم
کیان تشیـّع آنی غافل نبوده و به نگهبانی از م له در تعظیم شعائر و تحکیم اسالم و معظّ

حاد مسلمین کوشا بوده و در تمام اوقات با ه جعفري و اتّصیانت اسالم و مذهب حقّ
با مراجع . اند ن پیش قدم بودهاع در ارتباط و در مالقات آن بزرگبزرگان اسالم و تشی

ات آقایان حاج سید ع و آیات عظام و علماي اعالم چون حضرم جهان اسالم و تشیمعظّ
اهللا ةھبابوالحسن اصفهانی، حاج آقا حسین قمی، حاج شیخ عبدالکریم زنجانی، حاج سید 

  کاشف آل نیحاج شیخ محمد حس ٰعظمیالاهللا  شهرستانی و همچنین شیخ الفقها آیت
دالفقها حاج سید بروجردي و سیاهللا حاج آقا حسین  الغطاء و با خاتم المجتهدین آیت

د العلماء و د عبداهللا شیرازي و با سیعبدالهادي شیرازي و سیو حاج سید  محسن حکیم
 ةبقیاهللا سبزواري و  شاهرودي و حاج سید یونس اردبیلی و آیت الفقهاء حاج سید محمود

دي میالنی قدس اهللا اسرارهم و رضی اهللا عنهم اد هاهللا حاج سید محم الماضین آیت
حفظ کیان مذهب شیعه جعفري با تمامی آنان و سایر  اند و در اجمعین مالقاتهایی کرده

هاي علمی پرداخته  همچنین با بعضی از حضرات به مباحثه. اند علما تشریک مساعی داشته
له که اغلب آنها مطبوع است، آمده است و  مهاي معظّ که مشروح آن مباحث در سفرنامه
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  در مجلس بحثی که با  من جمله. توانند بدان کتب مراجعه نمایند مندان می عالقه
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س سره ی آل کاشف الغطاء قدفاهللا العظمی حاج شیخ محمد حسین نج حضرت آیت
 14اي در  أیید مقام علمی و اجتهادي مشیخه و اجازهاند، در ت اهللا مرقده داشته نور العزیز

قمري بخط و ممهور بمهر خود جهت بندگان حضر آقاي حاج  1370الثانی  جمادي
ع اهللا المسلمین بطول بقائه مرقوم ه العالی و متّظلّ تابنده گنابادي رضا علیشاه مدسلطانحسین 

اند که متن آن مشیخه و اجازه عیناً درج میگردد که قارئین محترم با مالحظه آن  داشته
حضرت . ن شاءاهللا فرمایند، دستخط محترم روح شریفش را با قرائت سوره شاد می

اندوزي علوم ظاهري، بفراگیري علوم باطن و تخلیه و تجلیه و  له به محاذات دانش ممعظّ
م خود پرداخته و مراحل تکمیل شریعت و طریقت و سیر و عنایات والد مکرّ تحلیه در ظلّ

م شعبان المعظّ 15سلوك را تحت نظر و اشراف حضرت ایشان طی کردند تا اینکه در 
أذون و علیشاه طاب ثراه مقمري از سوي حضرت مولی الوري آقاي صالح  1369سال 

در یازدهم ذیقعهده  مجدداً. مجاز در اقامه جماعت و تلقین اوراد و اذکار لسانی گردیدند
صادر » رضاعلی«، فرمانی دیگر مبنی بر اجازه ارشاد و دستگیري طالبین با لقب 1369سال 

ارجمند میرزا در این تاریخ که فرزند «: اند در قسمتی از این فرمان، مرقوم داشته .گردید
اهللا الحرام و زیارت قبور ائمه انام  بیت مه اهللا و حفظه عازم سفر حجسلطانحسین تابنده سلّ

تی است در راه سلوك الی اهللا بامر حقیر قدم زده و در خدمت علیهم السالم است و مد
 کوشیده و مورد رضایت فقیر گردیده او را مأذون نمودم که چنانچه طالب صادقی بیابد و

دستور اذکار و اوراد لسانیه و در صورت ازدیاد شوق  دسترسی بمشایخ مأذونین نباشد،
طلب تلقین ذکر خفی و فکر نماید و اگر فقراء سابق تجدید عهد ننموده باشند، بر دست 
او تجدید نمایند ودر حکم دست فقیر دانند و در سایر امور طریقت اقتداء باو را اقتداء 

  ».ریقت او را ملقب به رضاعلی نمودمبفقیر شمارند و در ط
الخلفایی و جانشینی  ةخليفهجري قمري فرمان  1379ام سال الحر ةتا اینکه در ذیقعد

م حضرت آقاي حاج شیخ محمد حسن بیچاره گنابادي صالح پدر عالی شأن و والد معظّ
آن درج له صادر گردید که در اینجا عین  مجهت معظّ» رضا علیشاه«علیشاه با لقب مبارك 

  .گردد می
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العارفین آقاي صالح علیشاه  م حضرت قطبحضرت آقاي رضاعلیشاه در خدمت والد معظّ
مشغول انجام فرامین و دستورات و نظارت بر امور فقري بودند تا اینکه از بامداد روز نهم 

هجري شمسی نداي ارجعی الی  1345هجري قمري مطابق ششم مرداد  1386الثانی  ربیع
لح علیشاه رسید و اصدر جالله بگوش حضرت آقاي حاج شیخ محمد حسن صم ک ازرب

گویان برفیق اعلی پیوسته و قلوب محبین را در فراق خود سوزان نمودند و مسند  لبیک
ن س بندگان سلسله نعمت اللهیـّه سلطانعلیشاهی بوجود مقدارشاد و هدایت عباد و تمکّ

ي رضاعلیشاه زینت یافت و حلقه عشق گناباد حضرت آقاي حاج سلطانحسین تابندة
ر گردیدبوجودشان منو.  

هاي مختلف دانش  حضرتش عالوه بر رسیدگی به حال فقرا و امور فقري در زمینه
اند که اغلب آنها به حلیه طبع درآمده و  ألیف و ترجمهاسالمی بصیر و صاحب تصنیف و ت

هم بصورت مخطوط باقی بعضی از آن کتب چندین مرتبه طبع و منتشر شده و تعدادي 
له  مصورت آثار قلمی حضرت معظّ. حمن چاپ و فیضش عام گرددمانده که انشاءاهللا الرّ

  :گردیده چنین است یروحی فداه که تاکنون معرف
  تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال -1
 رساله خواب مغناطیسی -2
 شرح حال خواجه عبداهللا انصاري -3
 ة ثمالیترجمه و توضیح دعاي ابوحمز -4
 فلسفه فلوطین -5
 نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم -6
 تاریخ و جغرافی گناباد -7
 هاي سفر به ممالک عربی یادداشت -8
9 - خاطرات سفر حج 

 گردش افغانستان و پاکستان -10
 باد به ژنواسفرنامه از گن -11
 رساله رفع شبهات -12
 رساله رهنماي سعادت -13
 نظریه مذهبی به اعالمیه جهانی حقوق بشر -14
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 ن اسرار آمیز عرفانیقرآن مجید و سه داستا -15
 ده سخنرانی -16
چاپ (ه فی عقاید الملّه و فلسفه ابن رشد ترجمه کتاب الکشف عن المناهج االدلّ -17

 )نشده
 )چاپ نشده(سیر تکاملی و حرکت جوهري  -18
 )ع(عشر  ةاالربعالتاریخ المختصر فی احوال المعصومین  - 19
 سه گوهر تابناك از دریاي پرفیض کالم الهی -20

س ملکوتی مکتوبات بسیاري از این وجود مقد ة فوق ،دعالوه بر کتب معرفی ش
له مقید به جواب  مالقدرموجود است که از شمارش خارج است زیرا وجود معظّ مجهول

  1.باشند کلیـّه مکاتبات می
ر کثیر الذنب من قاصر مقص ،ةحمدر خاتمه به مصداق عند ذکر الصالحین تنزل الر

س آن در معرفی و شناخت ظاهري وجود مقدبدین امیدم که شاید همین چند کلمه 
بزرگوار توشه و ذخیره و سبب آمرزش و غفران عندالملک المقتدر در روز واپسین از 

  .آمین یا رب العالمین. براي حقیر فقیر و والدینم باشد
ین حضرت مولی الوري بنده درگاه علوي سلطانعلیشاهی، تراب اقدام حضرات محب

  روحی له فداه
  حسین بن سید حسن خبره فرشچیحمد مسید 

  غفراهللا ذنوبه و ستر عیوبه
  قمري 1407ل االو ربیع 17مورخّه 

 شمسی 1365آبان  29مطابق با 

                                                
 11اریخ تأسفانه پس از طی کردن چندین هفته ایام کسالت و بیماري در حضرت آقاي رضاعلیشاه مت)  1

شمسی دار فانی را وداع گفتند و به اعلی علّیین پیوستند  1371ر شهریو 18قمري مطابق با  1413االول  ربیع
لذا در چاپ دوم کتاب حاضر در قسمت شرح حال ایشان بنابر . و همه فقرا و دوستان را به سوگ نشاندند

  .تناسب ایام مختصري تغییرات داده شد


