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  منّهال و الحمد لله شأنه تعاىل الموفق هو

 را ربانی مسالک سالکني که حاربال جامع مستطاب کتاب که
 را سبحانی حضرت اولیاء قایثالو ةعرو تمسکنيمُ و مضیٌ یجسرا

 لجا بماتجالل جناب اهتمام یمن به ستضیمُ طریقی راهنمای
 که است یدام شد آراسته طبع هیحل به اقباله مدا الحکما معني آقای

 توجّه مورد شده فداه ارواحنا موىل حضرت مقبول ایشان خدمت
   .گردد مخصوص

  اسمعیل ءلفقراا اقدام باتر کتبه

  



 

٦  

  الرحیم الرحمن اللّه بسم

 نآالقر و انیثمال نمِ بعاًسَ اللّهُ اتاه نمَ علی ةلوالصّ و دینالّ یوم مالک حیمالرّ حمنالرّ العالمنيَ بِّرَ الحمدللهِ
 هامرتتمِ لیعَ و حکیمٌ علیٌلِ ۱ایندَلَ الکتابِ امِّ فی هُنَّاَ و عاىلتَ هِقولِبِ الیه المشار ضیرتَالمُ خیهِاَ علی و العظیم

  .سلیمالتّ و ضاالّر اصحابُ

 االشیاءِ حقایقَ اللّهُ اراهُ یاللّه نعمت علی رمظّف هب لقبالمّ تقی محمّد الهی فقرای آستان ۀبند گوید چنني بعد اامّ
 ُةفاتح هرسو تفسري و حراالسرارب به یمسمّ مثنوی بنظم فقري این چون که بالمالهی االشتغال عن بهُنِّجَ و کماهی
 این یهکلّ مطالب که دید مناسب چنان ردیدگ موفّق االبصار و االیدی اوىل فقرای برکت هب االنوار ذات الکتاب
 طریقت الوثقی ةبعرو متمسک فیضع نیا قلب بر العلوم اضفیّ حضرت از منظوم طریق هب که را مستطاب کتاب
 در اخری بعد ةًکرّ بود گردیده فایض القیوم الحی اللّه صلوات ابنانه و بائه آعلی و علیه المعصوم الرضا علی امام
 بحسب چون کلیه مطالب آن ایراد ضمن در چه نماید تکرار »بحارال مجمع« به است مسمّی که کتاب این

 همواره که را مبتدی صادق سالک و دیگرد واقع است استفصال مقام بمقتضای که دیگر سخنان حال اقتضای
 و تعیّنات و صفات کثرت از اعراض مقام در اجمال حضرت بسوی تفاصیل از زانیگر اللّه اىل وففرّ بحکم
 لهذا گردد  میبال تفرقه موجب سخنان این امثال باشد  میذوالجالل علی ذات وحدت بر اقبال و خیال و نقوش
 و مندرج خاتمه و قصدم ود و مقدمه ضمن در رساله این در را مطالب آن مجموع  رادر نور دیدهتفاصیل آن

  .المعبود مدالصّ علی النکِالتّ و المقصود فی شارعٌ انا ها و گرداند مندمج

                                                            
  .ی همانا این کتاب نزد ما در لوح محفوظ بسی بلند پایه و محکم اساس استیعن: ۳سورة زخرف آیه  1



 

۷  

  وجودی بحار امّهات شرح در مقدمه

 االعلی یالعلّ اللّه واتُلَصَ علیه مرتضی علی انبیاء مقتدای و اولیاء شاه حضرت از که نهمِ بروح اللّهُ دکَاّی بدان
 و مذکور حکیم فرقان و کریم قرآن مجموعه در چه هر که یافته روصُد شرف مشحون حقایق مضمون باین حدیثی
 و الکتاب ّماُ و ینالمثا عسب هب است سمّیمُ که است مندرج الکتاب ةفاتح مبارکه سوره در همه گردیده مشروح
 چه هر و است معجتمُ حیمالرّ حمنالّر اللّه بسم عظیمه آیه در مندرجست الکتاب فاتحة سوره مجموع در هرچه
 در چه هر و است مجتمع است باء حرف که بسمله اوّل حرف در همه است منشرح عظیمه بسمله مجموع در
 از بعد لیهعَ هالمُسَ و اللّهِ صلواتُ آن جناب و جستمندم باء حتت نقطۀ در همه است ویطنمُ بسمله بای رفح
قطَهُ تَحتَ اَنَا النُّ« :اند فرموده شد اکتفال المعنی نقبب آن الفاظ حضور عدم بسبب که نظام  که علم اعجازاین
 معنی این بجانب همت وجهه را رساله این مقرّر و است واقع بسمله بای زیر در هک نقطه نآ منم یعنی »الباءِ

 مقدمات تمهید از بعد شده القا ذخایر محبت خاطر بر که وجهی بر حدیث نیا شرح ازای  شمه که است متوجه
  .تائیده حسن و اللّهِ بعون رساند ینوحار انررادب بعرض یهاعل موقوف

  



 

۸  

  اوّل تمهید

 و محقق معنی این حقیقت یقني و کشف راه از را موحدین اولیای و محققني عرفای که  تعاىلاللّه کوفق بدان 
 دقی حق قیود همه زا است منزه که مطلق وجود رگم نیست شأنه  تعاىلحق ذات حقیقت که گردیده تبنيسم

 خاص نه جزئی نه و کلیست نه یمعن این وجود و شرط عدم شرط حتی شروط جمیع از است مقدس و اطالق
 چند اعتباراتی و ناتتعیّ همه مذکورات این بلکه مقید نه و است مطلق هن کثري نه و است دواح نه عام نه و است
 تنزیه این از حتی است منزه مراتب این همه از ذات بحسب شأنه تعاىل حق و شود  میعارض را او ثانیاً که است
 مراتب ناتیّتع از تعیّنی هر بحسب و است تلبّسمُ مراتب بهمه صفاتی و اسمائی اتتجلیّ بحسب و است منزه هم

   .گردد  میتقسیم کونیّه و الهیّه اسماء از اسمی اطالق مستحق

  اوّل

 الهیّه تعیّنات و کونیّه تعیّنات و الهیّه ناتتعیّ است سمق دو در منحصر گردد می مطلق وجود ضارع که یتناّیعت
 ذلک غري و اتیح تعیّن و قدرت تعیّن و علم نّیتع چون است الحسنی اللّه اسماء اشتقاق خذأم که است ناتیّیتع
 را تعیّنات این واند  سنیالحُ اللّهِ اسماء از ذلک غري و الحی اسم و القدیر اسم و العلیم اسم قاقتاش خذما که

 حقیقی معنی است این و اسماءحسنی از است اسمی صفات از صفتی هر باعتبار را ذات و گویند اللّه صفات
 الحی اسم و قدرت صفت باعتبار است ذات القدیر اسم و علم صفت نضمامبا است ذات یملالع اسم مثالً اسم
 که وجود مقامات از ستمقامی حسنی اسماء و الحسنی اللّه اسماء سایر کذا و حیات صفت باعتبار است ذات
 میباشند ذاکرین مذکور که ملفوظه اسماء و ذاتند اشعۀ و ظالل اسماء ةالحقیق فی و اسماء بحضرت است مسمّی
 که چندند حقایقی قهّیحق اسماء و قهحقیّ اسماء بر دالند بلکه نیستند هحقیقیّ اسماء و اسمائند اسماء الحقیقة فی

 به قتَلَخَ ذیّلاَ االسمبِ کَلُسىَٔاَ که شده واقع السّالم علیهم بیت اهل ةعيدا در چنانچه مخلوقاتند ایجاد واسطه
 هابِ یتَلَّجَتَ الّتی ماءِباالسَ کَلُسىَٔاَ وَ قالمتفرّ هِبِ تَعْمَجَ ذیالّ االسمِبِ و الکرسیِّ هبِ قتَلَخَ ذیالّ باالسم و العرش
 ذیالّ انَاَ فرماید می )ع(مرتضی علی اولیاء شاه حضرت و مهِاتِملَکَ نمِ غريذلک اىل العظیمِ لِبَالجَ یلَعَ للکلیم

 یَلعَ و تعَفَرَفَ بالِالجِ لیعَ و تْرَّقَاستَفَ نيِرضَاالَ علی وَ تقامَفَ مواتالّس لیعَ و رَقَّاستَفَ العرشِ علی سمیاِ بَتِکُ
 ورِالنُّ لیعَ وَ عَشَخَفَ عدِالرَ لیعَ و عَمَدَفَ حابِالسَّ علی و عَمَهَفَ دقِالوَ یلَعَ و عَمَلَفَ رقالبَ لیعَ و ترَدَفَ احّیالرِ
 حقست اسم بعینه ابنج نآ اسم که است آن بجهت این و مَسَّبَتَ وَ نارَاَفَ هارِالنّ لیعَ و یجَدَفَ یلِاللَّ علی و عَطَسَفَ

   .شأنه تعاىل

   شهادٌستِاِ

 حدوث باب را نآ و کرده عقد علیحده بابی افیک اصول در ثراه طاب الکلینی یعقوب بنمحمّد االسالم ثقة
 و اللّه صلواتُ الصادق جعفر اللّهابوعبد موالنا بحرالحقایق حضرت از حدیثی باب آن در و نهاده نام االسماء
 وَ کَبارَتَ اللّهَ نَّاِ« که اند کرده وایتر اشاره لطیف شریف بارتع باین شارق ذّر و ناطق قَطَنَ امم لیهعَ سالمه

 و وفٍوصُمَريَغَ شبیهبالتّ و دٍسَّجَرمُیَغَ خصبالشّ و قٍنطِغريمَ ظاللفّبِ و تٍوَّصَمتَغريُ روفِبالحُ ماءَسْاالَ لقَخَ اىلعتَ
 حدیثلاغريمستورٌ مسترت مٍهَوَّتَمُ کلِّ سِّحِ هُنْعَ محجوبٌ الحدودِ نهُعَ دَبعَّتَمُ االقطارِ نهُعَ ینفَمَ وعٌصبُغريمَ باللّونِ
 فرمود خلق تعاىل و تبارک خدای که بتحقیق که اینست آن ترجمه خالصه و حدیث عنوان از ضیبع اینست



 

۹  

 جسمانی شخص پیکر و جسد از و بود هزَّنمُ نطق و ظتلفّ از و نبود اصوات و حروف مقوله از که را اسمی
 احتس از جسمانی ازهاند و طرقُ بود امعّر صبغ و رنگ از و بود امّرب بمخلوقات بودن مانند از و بود سمقدّ
 در او جمال مالحظه از هاماو ادراک نبود راه او دّرتج حریم در را مقداری نهایت و حّد بود ردو او عزت

 سمات قدسی کلمات این و بود شکاراآ بصائر اصحاب نظر در ظاهر چشم از بودن پوشیده وجود با بود حجاب
 و الهی دجرّمُ چندند حقایق بلکه نیستند صوت و وفحر مقوله از حقیقی اللّه اسماء که این در است صریح
 وجود مقامات از عدّان و اسماء حضرت نییّتع خصوص در شهود ارباب کشف و انیرّب سمقدّ چندند جلواتی

   .ذلکَ منالهَاَ ما علی الحمدللهِ و رسیده بما اجمعني علیهم اللّه صلواتُ عصمت اصحاب از نچهبآ مطابقست

   التقسیم تتّمهٌ

 که است ناتیتعیّ آن و است کونیّه تعیّنات مطلق وجود تعیّنات از دوّم قسم گوئیم و مطلب برسر برویم نوناک
 تعّین و تفلکیّ تعیّن و تملکّی تعیّن و تعرضیّ تعیّن و تجوهریّ تعیّن چون است ممکنات اتمهّی انتزاع مبدء
 را قمطل وجود چنانچه گویند اعیان تعیّنات ینا بانضمام را مطلق وجود ذلکغري و تانسانیّ تعّین و تحیوانیّ

   .شد مذکور که بتقریری گویند اسماء الهیّه تعیّنات بانضمام

   ةتبصر

 است او صفتِ وبجُوُ و است بوحدت فتّصمُ ظاهرش باطنی و ظاهریست را البشرط وجود اعنی مطلق وجود
 تعاىل او و او لوازم از تقابلّی و راثُّتَ و او لقب امکان و بکثرتست صفمتّ باطنش و او لوازم از تفاعلّی و تاثري و

 منزه هم قبول و فعل و امکان و وجوب و کثرت و وحدت و بطون و ظهور از خود سمقدّ ذات حّد در شأنه
  :فتهگ عارف چنانچه است وی واعتبارات نعوات و صفات و شئون همه هاینا و است

  نظم
 ذاتیقول و فعل دو وصفند ناشی از 

 ثرت باطن که ممکنش لقب استز روی ک
زروی وحدت ظاهر که واجبش صفت است 

  

 که هست جمله شئون صفات را شامل  
 بود همیشه قبول تا ثرش حاصل
 بود هماره در اعیان موثر و فاعل

  
  

  ثانی تقسیم 

 قدس افیمن که بنوعی هّیفالکی مجهول انضمامی کونیّه تعیّنات بانضمام است مطلق وجود از عبارت که را اعیان
 در است آنها قتحقّ لاّو نوع. وجود مقامات از مقامیست نوعی هر که است متحقق نوع دو نباشد ذات

حضرت ، علم و اعیان را به اعتبار ان نوع تحقیق اعیان  ثابته گویند و این نوع تحقیق را ثبوت گویند نوع ثانی 
 و جربوتاً جسماً و روحاً خارجی عینی وجود و قتحقّ وتبث هب مسمّی علمی قتحقّ از بعد تحقّق آنها است چه

 نیا و گویند وجود را قتحقّ نوع این و گویند موجوده  را به اعتبار این تحقّق اعیان اعیان و ملکاً و ملکوتاً
 در برخود مطلق وجود تجلّی از عبارتست مقام این در وجود که چرا غريمطلق وجود است دیگر نیعم هب وجود



 

۱۰  

 آخر دیق شد تواند هّینیع لوازم و خواص و احکام و ثارآ صدور دءبم که بروجهی ولیکن یّهکون تعیّنات کسوت
 در خود بر است مطلق وجود تجلّی زین علم ترحض که چرا است ثبوت به مرادف یعلم وجود از احتزاز بجهت
 که چرا شد تواند هّینیع لوازم و خواص و احکام و آثار صدور مبدء که یوجه بر نه کنیول هّیکون ناتّیتع کسوت

 عرفا باصطالح لهذا و شد توانند آثار مبدء تا اند نرسیده تفعلیّ بحّد واند  هقّو ّزیح در اعیان هنوز علم حضرت در
 کنند عدم اطالق ثبوت هب مسمّی قتحقّ نوع این بر و گویند عدم کتم علمست حضرت که را ثابته اعیان حضرت

 هب مقام این در عدم ةالحقیق فی و گویند موجوده اعیان ثابته اعیان مقابله در و کنند وجود طالقا ثانی نوع بر و
 در کسوت مطلق وجود تجلّی بلکه است تفعلیّ بمعنی اینجا در وجود چنانکه هم است استعداد و هقّو معنی
 معنی است این و اقدس بفیض است مسمّی که اتقابلیّ و اتاستعداد افاضه از عبارت مگر نیست هبتثا اعیان
 گرید استعداد و باستحقاق وقبمس استعداد و استحقاق افاضه که چرا هاحقاقِستِاِ بلَقَ معَالنِّبِ ءًدَبتَمُ یا شریفه کلمه
 اعیان کسوت در مطلق وجود تجلّی و آید الزم النهایه ريغ اىل استعدادات و استحقاقات تسلسل االّ و بود نتواند

 اتقابلیّ باندازه و استعدادات بقدر و استحقاقات برحسب بالفعل ماالتک اضهفا از عبارت مگر نیست موجوده
  :گفته عارف چه نآ و مقدس بفیض است مسمّی که

  دیمز را انیگدا بخشد دگر نوآ      دیپد آرد گدا جودش یکی آن
  .است مقدس فیض و قدسا فیض همني از عبارت

  فةٌیلط

 القا قلب بر چنني تحریر حني درمَعلوم ٍبقدر ٍ ّالاِ هُلَزَّنَمانُ و هُنُزائِخَ ندناعِ ّالاِئ ٍ ش۲َنمِ ناِ وَ عاىلتَ وَ هُسبحانَ اللّهُ قالَ
 حضرت از عبارت ئش خزائن و علم حضرت در واقعست که است ثابت عني از عبارت ئش که شود می

 او فروفرستادن نییع معلوم بقدر ئش تنزیل و الهیّه ناتّیتع کسوت در برخود مطلق وجود تجلّی اعنی اسماست
 اعیان بمقام ثابته اعیان مقام از یعنی عني حضرت بسوی علم حضرت از احضار از عبارتست نمعیّ باندازه
   .هِکالمِ اسرارِبِ مُالعالِ وهُ اللّهُو موجوده

  ثالث تقسیم

 مجموع از عبارتست ارواح .اشباح و ارواح قسم دو در است منحصر آنست از عبارت عالم که موجوده اعیان
 و محسوس که جسمانیست عالم همني از ترعبا اشباح و است موجود ظاهر عالم این بطون در که عالمی
 اللّه قال ثانی از است عبارت خلق عالم و لاوّ از عبارتست امر عالم و باًمرّک و بسیطاً اًصرنع و فلکاً است مشاهد
 که الهی کالم در ونَبصرُماالتُ و رونَبصِماتُ است چنني هم و ۳العالمنيَ ربَّ اللّهُ بارکَتَ االمرُ وَ لقُالخَ هُلَ الاَ تعاىل

 ملک عالم چنني هم و اول از ثانی و ثانی از اول است عالم دو این از تعبري ونَرُبصِماالتُ و رونَبصِماتُبِ مسِاقُ الفَ
 و لکمُ عالم چنني هم و استن عالمني مذکوریَ از عبارت کوتلَالمَ و لکِالمُذَ یا شریفه کلمه در ملکوت عالم و

 کوتِلَمَ فی وارُنظُیَ مْلَفَاَ عاىلتَ و هُسبحانَ حق قول در و مدالحَ هُلَ و لکِالمُ هُلَ نظام اعجاز کالم در مدحَ عالم

                                                            
، یعنی هیچ چیز در عالم نیست مگر منبع و خزینه آن نزد ما خواهد بود وىل از ان به عالم خلق اّال بقدر معني که ۲۱سوره حجر آیه  2

  .مصلحت است نمی فرستیم
گاه باشید که آفری۵۴آخر آیه  3   .نش خاص خدا ست که آفریننده جهان ما است سورة اعراف ، آ
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 شئ من اللّه خلق ما و ارواح بعالم اشارت ارض و سموات ملکوتی  ش من اللّهُ قَلَخَ ما و االرضوَ مواتِالسّ
 انیاع ظالل و مظاهر ارواح و ارواحند ظالل و مظاهر اشباح الحقیقه فی و بود تواند  میاشباح لم بعااشارت
 تعاىل مطلق وجود و حق ذات ظالل و مظاهر حسنی اسماء و حسنی اسمای ظالل و مظاهر ثابتة انیاع و ثابته
  :فرماید  میالعلی قدّس سرّه وىل اللّه نعمت حضرت نانچهچ سلطانه عظم و شأنه

  نظم
 مظهر ارواح ما اشباح ما
 ظل ارواحند اشباح همه
 باز اعیان ظل اسماء حقند

 دا آمدهیذات او در اسم پ
 اسم و عني و روح جسم این هر چهار

  

 مظهر اعیان ما ارواح ما  
 ظل اعیانند ارواح همه
 باز اسماء ظل ذات مطلقند
 اسم در اعیان هویدا آمده

 کو یادداریظل یک ذاتند ن
  

   تمثیل

 مقام و گویند مطلقه شهادت حضرت آنست از عبارت ماتبصرون و ملک عالم و خلق عالم که را اشباح عالم
 عالم که را ارواح وعالم گویند مطلق غیب حضرت نستآب اشارت اقدس فیض و عینیّه صورکه  را ثابته اعیان
 اگرچه که چرا گویند مضاف غیب حضرت آنست از تعبري ماالیبصرون و حمد عالم و گویند ملکوت عالم و امر

  یروئ است وجه دو را مضاف غیب و است غیب مطلقه بشهادت نسبت ولیکن است شهادت مطلق بغیب نسبت
 حضرت به آن و آنرا عالم مثال مطلق و عالم جربوت گویند و روئیبه حضرت غیب مطلق  و اعیان ثانیه دارد

 از است اخص معنی باین ملکوت و گویند ملکوت و یدمق مثال عالمن را آ و دارد ملک عالم و مطلقه شهادت
 ارواح عالم از قسمی معنی باین ملکوت و بود ارواح عالم مطلق اوّل بمعنی ملکوت که چرا اوّل بمعنای ملکوت
 غیب حضرت وجه دو و مطلقه شهادت حضرت و مطلق غیب حضرت اعنی را حضرت چهار نیا و است

 گویند خمسه حضرات است کامل انسان حضرت که جامع حضرت اب است علیحده حضرتی یک هر که مضاف
  :نموده وجه براین خمسه حضرات از تعبري وىل اللّه نعمت حضرت و

 غیب مطلق حضرتی از حضرتش
 هم شهادت حضرت دیگر بود

 ب مضافیحضرت دیگر بود غ
 وجه غیب مطلقش جربوت دان
 هم مثال مطلقش را گفته اند
 باز ملکوت است وجه دیگرش

 ین مثالش را مقیّد نام کَوا
 جامع این هر چهار حضرتی کو

 چارحضرت در یکی حضرت نکَر
 غیب مطلق را نگر در عني او
 از صفای نفس او ملکوت بني

 عالم اعیان بود در خدمتش  
 عالم او ملک خوش پیکر بود
 در میان هر دو حضرت بی خالف
 علم معقوالت از این دفرت بخوان
 اند عارفان بسیار دُرها سفته

 بامثال روشن مه پیکرش
 عالم ملکوت را اینجا بجو

 انسان کامل یاددار آن باشد
 تا به بینی پنج حضرت ای پسر

  نکوهم شهادت بني دوان ملک
 مجمع البحرین اگر جوش وی است
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 مجمع البحرین اگر جوش وی است
 مظهر اللّه قطب عالم است
 بی وجود او ندارد کس وجود

 کند تعلیم ما  میاسم اللّه
 بخشد مدام عالمی را نور می

  

 صورتاً جامست و در معنی می است
 روح وجسمش اصل و فرع آدم است
 ظل اللّه است و سلطان شهود
 میکند با خویش مار ا آشنا
 از عطای اسم اعظم والسالم

  

   تطبیق

 است مسمّی هفالطونّیا لثُمُبِ و است شده یدتأم نبآ الهی افالطون کشف که بذات قائم یهکلّ حقایق نآ همانا
 بشرط و بوجود شوند  میموصوف وجود حترجّ بشرط که ممکنات اتماهیّ و باشد اسماء حضرت از عبارت
 نمِ ةُّیشالم« گویند حکما که چنان مومعد نه و موجودند نه خود ذات حّد در بعدم گردند  میصفمتّ عدم حترجّ
 ناشراقییّ باصطالح که مفارقه دهمجّر عقول و باشند ثابته اعیان حضرت از عبارت »هیاالّ لیست یهِ حیثُ
 اسامی فرس ماههای اسامی و بسروش موسومند فرس حکمای باصطالح و قاهره انوار و انواع بارباباند  مسمّی

 فرمود که چنان باشند  میمسمّی مقرّبني ةبمالئک سلّم و آله و علیه اللّه صلّی یهمحمّد شریعت لسان در و ایشانست
 مثال و جربوت حضرت از عبارت نَبوُرَّقَالمُ ةُکَالئِالمَ الَ وَ لّهِلِ اًدبعَ ونَکُیَّ ناَ سیحُالم٤َ فَکِنستَیَ نلَ( هُأنُشَ زَّعَ

 هم و انسان در است خیال بجای که هفلکّی منطبعه نفوس و هانسانیّ و هفلکیّ مجرده ناطقه نفوس و است مطلق
 بخیال است مسمّی و جسم در است منطبع ائنيمشّ حکمای یأر رب ناب دو این از یک هر و انسان خیال چنني
 در ماالهُکَ و معلّقه مثل و منفصل بخیال است مسمّی و خود بنفس قائم نّیاشراقی حکمای یأر بنابر و متصل
 هُکرُذِ لَّجَ فرموده چنانکه رینمدّب بمالئکه موسومند سلّم و آله و علیه اللّه صلّی همصطفویّ هحقّ شریعت لسان

 بر مطلق مثال اطالق و است دمقیّ مثال عام و است اخصّ بمعنی ملکوت حضرت از عبارت »امراً ٥راتبِّدَالمُوَ«
 همادّ از اگرچه که ثانی بخالف دو هر ةصور و همادّ از است دمجّر لاوّ که آنست جهت ثانی بر دمقیّ مثال و لاوّ

 لهذا است هالیّفعّ دمجّر عقول مراتب از عبارت جربوت معال چون و است مقیّد و متلبّس بصورت است دمجّر
 سخالنُّ اختالف علی دفرت این از یا عالم این از معقوالت علم :فرموده العلی قدّس سرّه وىلّ اللّه نعمت حضرت
   .بني ملکوت او نفس صفای از فرمود است ناطقه نفوس از عبارت ملکوت عالم چون و بخوان

  توفیق

 عوالم و مراتب این مجموع بر عروج قوس در ار خدا راه سالک کهق ِقایالحَم ِهفَلِ تعاىل اللّهُ قکفو بدان
 عوالم این از عبارات نیز سائرین منازل لهذا گردد  میمنزىل را او مراتب از یک هر و شود  میواقع عبور المحاله
 که ما طریقت سلسله مرشدین حاصطال به و عروج قوس در بران سالک عبور باعتبار بلکه طلقامال ولیکن است
 بحکم و است مطلقه شهادت حضرت در سالک تا هاجناه علی و علیها اللّه صلوات هوّیرض یاللّه نعمت طریقه
 اعمالست صوالح بقوالب متلبّس و غیب عالم بوجود قمصّد »لوهَالصَّ قیمونَیُ وَ یبِبالغَ نونَوِمیُ ذینَّلاَ« کریمه

                                                            
 یعنی سوگند به فرشتگانی که به فرمان حق به تدبري نظام خلق می کوشند) ۵(سورة نازعات آیه  4
 . یعنی هرگز مسیح از بنده بودن خدا اسنتکاف ندارد و نیز فرشتگان مقرّب به بندگی معرتف هستند۱۷۲سورۀ نساء آیه  5
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 است الشهاده و الغیب بني برزخ که دل بعالم ور گذشته منزل نز آا چون و تاس شریعت منزل در گویند می
 است راه بمعنی ةطریق اگرچه و است ةطریق منزل در گویند  میرسد بظهور غیبیّه ابواب فتح که این از قبل نموده

 مسمّی هالحّدع باسمی را منزىل هر لیکن است راه رد هنوز رسد که منزل بهر اللّه اىل سالک وصول از قبل و
 است اوىل مرتبه که ملکوت باب فتح چون و گفتند طریقت را اول منزل کل باسم جزء ةتسمی قبیل از اند نموده

 است ثانیه مرتبه که جربوت باب فتح چون و است معرفت منزل در گویند شود می میسّر مضاف غیب مرتبه دو از
 اعیان حضرت که مطلق غیب باب حفت چون و قتستحقی منزل رد گویند شود میسّر مضاف غیب مرتبه دو از

 شده قمتحقّ اسما حضرت بمقام کرده یترقّ منزل آن از چون و است توحید منزل در گویند می شد میسّر است
 مطلق وجود بمقام و شد منخلع الهیّه و کونیّه تعیّنات مجموع از چون و است یخالشّ فی فنای منزل در گویند می

 گویند  می»مهِبیبِحَ نيَبِ و همبینَ ِرقَفَ ال اصلوّتال ذااِ و« شده وارد فشری حدیث در چنانکه دش متصل شأنه تعاىل
  .است اللّه فی فناء منزل در

  حقیقٌتَ

 هّیثبوت اعتبارات و عینیّه و علمیّه تقیّدات و کونیّه و الهیّه تعیّنات همه سالک است شریعت منزل که لاوّ منزل در
 و شود می ضعیف هشهادیّ کونیّه تعیّنات طریقت منزل رد و ستا بسمتّل شهادیّه شهودیّه هیّبغی نسبت و وجودیّه و

 تعیّنات خلع رسید حقیقت بمنزل چون و گردد می منخلع مطلقه شهادت عالم تعیّنات از رسید معرفت بمنزل چون
 قسم از رسد توحید بمنزل چون و هملکوتی تعیّنات اعنی رسد  میبظهور هّیفاضا وجودیه کونیّه تعیّنات از اول قسم
 از علمی تعیّن بجز ددرگ منخلع نیز است هجربوتّی تعیّنات از عبارت که هاضافیّ هوجودّی کونیّه تعیّنات از دوم

 توحید که چرا گویند توحید منزل را منزل این لهذا نماند باقی تعیّنی هیچ دیگر الهیّه تعیّنات و کونیّه تعیّنات
 و حا بکسر دیّحمو پس وحدتست بسوی اشیاء  آنگردانیدن راجع و است رهمتکثّ ءایشا انیدنگرد یگانه بمعنی
 هنوز علم حضرت در که سالکست ثبوتی تعیّن همان حا رسکب دموّح کند اقتضا الهی دموّح و حا بفتح دیموّح
اند  مطلق ذات تعیّنات همه ثابته اعیان سایر با آن وتیثب عني که کند  میحکم مقام آن در چون و است برقرار
 الیه دٌموّح کثراتست ۀهم مرجع که مطلق واحد ذات و باشند ءاح بفتح دموّح ثابته اعیان مجموع پس شأنه تعاىل

 منخلع هعینیّ هوجودّی خواه و هعلمیّ بثوتیه خواه کونیّه تعیّنات مجموع از سیدر یخالشّ فی فنای بمنزل چون و
 چون که چرا گویند  مییخالّش فی فنای را منزل این لهذ و ماند  نمیباقی تعیّنی گردی الهیّه تعیّنات بجز و گردد می

 تعیّنات از چون و شد فانی ةبالمرّ خود از سالک پس عینی نه و علمی نه نمانده باقی کونیّه تعیّنات از تعیّنی
 شده فانی شیخ در سپ ذاتند عني الحقیقه فی اگرچه غريذاتند بوجهی صفات و شد فانی ذات صفات و الهیّه
 ال کَنَّاِ« بحکم حقیقی هادی که آنجا در است ذات عني الحقیقه فی ولکن غريذاتست بوجهی چه اگر که چرا
 که حقیقتست نآةالحقیق فی حقیقی شیخ و نیست ذات از بغري ٦شاءُیَ نمَ هدییَ اللّهَ لکنَّ وَ بتَبَحاَ نمَ هدیتَ

 که چرا سالکست مذکور که اسمی حقیقت مگر نیست آن و ذات حضرت و سالک عني میان باشد واسطه
 حقیقت مگر نیست حقیقی شیخ و باشد کامل انسان حقیقت کاملست ساننا عني مربّی که جامع اسم حضرت
 جمیع از رسد هعظمتُ تجلّ مطلق وجود و حق ذات بمقام و گذرد در اسماء حضرت مقام از چون و کامل انسان
 شعوری مقام این در که چرا خوانند اللّه فی فنای منزل را مقام این لهذا و باشد شده منخلع کونیّه و الهیّه تعیّنات

                                                            
  چنني نیست که هر کس را تو بخواهی هدایت توانی کرد ، ولکن خدا هر که را که بخواهد هدایت می کند  سوره قصص یعنی ۶آیه  6
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  .گردد بحر غرق و نماند ذات اسوایمب

  تتمّه

 تجّلی تصرّف بواسطه ثانیاً گردانند منخلع تعیّنات جمیع از اًاولّ جالل تجلّی تصرّف بواسطه را سالک چون 
 را او تعیّنات نآ یا گردد تعیّنات آن مقهور و مغلوب که وجهی بر نه درپوشاند تعیّنات جمیع کسوت جمال
 در و باشد مراتب همه رمدبّ سلطنت بعنوان و شود متصرف همه در که وجهی بر بلکه شود ذات ةمشاهد حجاب

 هکریم که الهی صفات و اسماء جمیع جامعیّت بواسطه را او و دارند ارزانی را او الهی خالفت خلعت مقام این
 قرف بر را او ارشاد تاج و گردانند ملکوتییّن مراتب جمیع مسجود است بدان اشارت »ماءَسْاالَ مَدَآ ۷مَلَّعَ وَ«

 فرق و الجمع جمع و است مقام این از عبارت سلطانی منزل و گویند اللّهب بقای منزل را مقام این گذارند تقابلیّ
 و است مقام این لوازم از حق از بخلق احتجاب عدم و قخل از بحق احتجاب بعدم است مفسّر که الجمع بعد
 باصطالح و است ۸حاسر آن بیان از اشارت و است قاصر آن شرح از عبارت که است دیگر مقامی مقام این فوق

 به منزل قلندری و اگر چه شرح این مقام حّد این  است مسمّیاول  تعاىل اللّه ایدهم ما طریقت یّنیاله درویشان
 خاطر که وجهی بر عاىل مقام این خواص از مختصری همت اىلعاحد ت و لیکن بجهت تشویق طالبان فقري نیس

 که ستنیا نآ و گردد ما ضمري روشن پري نظر مقبول که امید کند می عرض گردد می ۹منساق نآب ذخایر تمحّب
 است مقرّر و است الهیّه سنیحُ اسماء از کلِالمَ سمُاِ مظهر است پادشاه و سلطان چون اللّهب بقاء منزل صاحب

 که رسد  میبهم قدرت رآنقد را سالطني افراد از بعضی بلکه باشد بخش سلطنت که نیست الزم سلطانی هر که
 از را کسی توانند می التفاتی بی بمحض و کنند عطا بکسی سلطانی مقام توانند  میتوجّه بمحض خواهند هرگاه

 و کند عطا بکسی بقا منزل تواند  میمشیّت بمحض خواهد گاه هر که است کسی قلندر لهذا کنند عزل سلطنت
 مالک اسم مظهر کسی چنني و برباید بقا سلطانان فرق از را بقا تاج تواند  میمشیّت بمحض باز خواهد اگر

  :گفته نیکو چه مقام این در حافظ الغیب لسان و است الهیّه حسنای اسماء از الملک
  شدبا قلندر رندان میکده در بر

 ایشان بقلندری تصریح مکرّر ظاللهم اللّهمامدّ طریقت بزرگان که یلالع قدّس سرّه مشتاق علی حضرت و
  :فرماید  میاند فرموده

  نظم
 بر در میکنده رندان قلندر هستند

 ی هفت اخرت پا کرسروبرتاریخشت ز
  

 که ستانند و دهند افسرشاهنشاهی 
 یجاه صاحب دست قدرت نگرو منصب

  
 نظام اعجاز کالم با وزیده الغیب لسان حال لزارگ در که قدسیّه نفحات این است االنطباق شدید بسیار چه

 وَ ُشاءتَ نمَّمِ لکَالمُ عُنزِتَ و شاءُتَ نمَ لکِالمُ یؤتِتُ لکِالمُ کَمالِ مَّاللّه ۱۰لِقُ« ةنَلطَسَ تعالَتَ امعّل ملک حضرت
 دهنده و ستاننده با است مطابق تنزع و تیؤت »قدیرٌ ئٍش لِّکُ لیعَ کَنَّاِ ريُالخَ کَدِیَبِ شاءُتَ نمَ لُّذِتُ وَ شاءُتَ نمَ زُّعِتُ

                                                            
  . سوره بقره یعنی و خداوند همه اسماء را به  آدم تعلیم داد۳۱آیه  7
 جنگجویی که زره ،خود وسرپ نداشته باشد در عني عبارت عاجز–حاسر یعنی برهنه  8
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 زیر خشت که چرا پای اخرت هفت تارک بر و سر زیر خشت با است مطابق تذّل و تعزّ و است ظاهر مطابقه این و
 جهت به و است تربوبّی و غنا بکمال اشاره ایپ رتاخ هفت تارک بر و تعبودیّ و فقر بکمال است اشارت سر

 کَدِیَبِ« و است ایشان اریاخت قبضه در بقا پادشاهان و فقر الطنيس اذالل و اعزاز زمام که است نيتمرتب کمال
 لسان بالغت کلک از اختصار کمال با که فکر قدرت دست با است مطابق »دیرٌقَ ئٍش لِّکُ لیعَ کَنَّاِ ريُالخَ

 بر که اند فرموده  میالعلی قدّس سرّه مشتاق علی حضرت و گردیده الریبی قلوب صفحات بخش زینت الغیب
 از لطیفه اشاره این امثال فهم که الحق و »هابابُ یٌّلِعَ و لمِالعِ ةُدینَمَ انَاَ« شریف حدیث به اشاره میکده رد

 این در و »رضییَ و بُحِیُ لما الشریفهِ ةِالمبارک هِاسِفانَ ةِحرمبِ اللّه قناوّف بوده حضرت نآ الطف فطرت خصایص
 السنه اکثر بر خفا کمال وجود با که آن تر بیغر و آن افشای از مانعست عشق غريت که اسراریست مقام

   .اللّه ةرحم قال کما جاریست
  افتاد عام دهن در غمش سرّ کجا از            بربید انصخا همه زبان عشق غريت

  .شادالرّ سبیل ىلا الهادی اللّه و



 

۱٦  

  انیث تمهید

 چه تعیّن تجرّد از همه تعیّنات که تعیّنات همه بر مشتمل است تعیّنی گردد می مطلق وجود عارض که لاوّ نيتعّ
 مر و تحدّی با است مسمّی اول باعتبار و است تقدیر تعیّن که تعیُّن اطالقست و چه تعیّن اتّصاف به همه تعیّنات

 و تظاهریّ و تخریّآ راست او مر و تبواحدیّ است مسّمی انیث باعتبار و ازلیّت و تباطنیّ و تاولیّ راست او
 است نالتعیّ مرتبه البشرط وجود بشرط وجود یا البشرطست وجود یا وجود که آنست مسئله این تحقیق و تابدّی
 از عبارت الکتاب ّماُ هک ستاولّ تعیّن بشرط وجود و است او از عبارت شأنه تعاىل مطلق وجود و حق ذات که
 و تعیّنات همه از اطالق بشرط وجود یعنی است ال بشرط وجود یا است قسم دو رب طربش وجود و تاس او

 قسم و است احدیّت مرتبه اول قسم تقیّدات و تعیّنات بهمه دتقیّ بشرط وجود یعنی ئش بشرط وجود یاتقیّدات 
 است بحر نسبت مانند گردد می و گردید ظاهر او از که تعیّنات به مطلق وجود نسبت چون و تواحدیّ مرتبه دوم

 است هغريمتناهیّ جزئیۀ تعیّنات از کثريه ۀکلیّ جاموا مبدء چون کلیّه تعیّنات امواج از موجی هر چنني هم و بامواج
 اگرچه تعیّنات اتکلیّ از تعیّن هر و است بامواج بحر نسبت مانند نیز هجزئیّ تعیّنات به هکلیّ تعیّنات نسبت پس

 بامواج نسبت است بحر مانند جزئیه ناتبتعیّ نسبت ولیکن بحر به نسبت است موج مانند مطلق بوجود نسبت
 که دیدیم چنان مناسب البحار جمعه مب مسمّی مستطاب کتاب این در و بحراالسرار به مسمّی مثنوی در ما لهذا
 از یک هر و نمائیم ورحب به هکلیّ تعیّنات مرتبه خواه و نالتعیّ مرتبه خواه وجود هکلّی مراتب از مرتبه هر از تعبري
 ما باصطالح و سازیم مطابق هم با را باتک دو این اصطالحات و گردانیم مسمّی یخاصّ ببحر را مراتب این
 مرتبه و علی بحرالو ةهوّی بحرالو ذات ببحر است مسمّی ذکره تعاىل است مطلق وجود مرتبه که نالتعّی مرتبه
 ةاالحمدّی ببحر است مسمّی الربازخ برزخ و جامع برزخ و الکتاب امّ و اول نتعیّ به است معبّر که بشرط وجود
 حسنی اسماء جمیع جامع که اللّه اسم مقام که چرا لّه بحرالو جامع بحرالو ةنبوّ بحرالو سلّم و آله و علیه اللّه صلّی
 اعالی وجه و تعیّنات همه از تسقالطا بشرط وجود الکه بشرط وجود مرتبه و است مقام این است
 جالل بحرالو لّوع بحرالو االحدیّةببحر است مسمّی ذات اجمال بحضرت است او انتساب هّیسجن و هیّدحمبحراال

 همه هب دتقیّ بشرط وجود که ئش بشرط وجود مرتبه و هزلیّ بحراالو هّیباطن بحرالو ویهولّ بحراالو والیه بحرالو
 واحدیّة بحرالبه است مسمّی تفصیل بحضرت است او انتسابه ّیجنس و )ص(حمدیّه بحراالادنای وجه و تعیّنات

 اعنی چهارگانه حورب این و ةبدّی بحراالو ةظاهریّ بحرالو ةخریّ بحراالو ةرالرسالحب و جمال بحرالو ودّن بحرالو
 و بردیم نام مقدمه عنوان در که وجودیند ورحب امّهات ةواحدیّ بحرالو ةحدّی بحراالو حمدیّه بحراالو ةیهّوبحرال
 عقد در کنیم شروع که آنست هنگام اکنون همقدمّ عقد از بود ما مقصود آنچه شد تمام امّهات ورحب بیان بالتمام

  .وفیقالتّ لیعَ کالنالتّ و لاوّ
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 استنباط تکیفیّ بیان و امّهات ورحب از امّهات غري از انهگده ورحب انشعاب تکیفیّ بیان در اوّل مقصد
 منيَالعالَ بِّرَ للهِمدُلحَاَ« اعنی الکتاب مُّاُ سورۀ اول نصف از امّهات غري و مّهاتا گانه چهارده بحور

   باب دو بر مشتملست مقصد نیا و »ینِالدّ ومَِی کِمالِ حیمِالرَّ الرَّحمنِ

   امّهات ورحب از هاتغريامّ انهگده ورحب انشعاب کیفیت در لاّو باب

  اصلٌ

 اعنی است بحار جمیع معاد و مبدء و اقدم و اعظم که امّهات بحور از لاوّ حرب از که تعاىل اللّه کَقفَوَ بدان
 منشعب »بُقرَاَ وَهُ واَ رصَالبَبِ محٍلَکَ ةٌدَواحِ ّالاِ نامرُاَ ۱۱ما وَ« کریمه بحکم یلع بحرالو ةهوّی بحرالو اتّذبحرال
 از همه دیگر بحار سایر و لّه بحرالو جامع بحرالو ةنبوّ بحرالو هاحمدّی ببحر است مسمّی که بحر یک مگر نشود
 او از بحار همه و است بحار همه مادر که چرا الکتاب بامّ است مسمّی بحر این لهذا شود می منشعب بحر این
 که چرا واحدیّة بحرالو االحدیّة ببحر است او امسقان شود می واقع بحر این در که اول انشعاب و ردندگ دمتولّ

 بشرط وجود قسم دو در است منحصر بشرط وجود و است بشرط وجود سلّم و آله و علیه هاللّ صلّی حمدیّهبحراال
 دوم قسم و است حدیّة بحرااللاوّ قسم دیتقی بشرط اعنی ئش بشرط وجود و اطالق بشرط اعنی ئش ال

 و واحدیّةال بحرنآ ظاهر و حدیّة بحراالنآ باطن ظاهریست و باطنی را حمدیّه بحراالةالحقیق فی و واحدیّةبحرال
 هماینَبَ یانِقِلتَیَین ِحرَالبَ جَرَمَ« شأنه تعاىل فرموده چنانکه است المذکورین البحرین بني برزخ بمنزله ةحمدّیبحراال

 بحرب را ةحدّی بحراالکه آنست مناسب دمیگردان مسمّی نبوّة بحرالبه را ةّیحمد بحراالچون لهذا »۱۲بغیانِیَ ال خٌرزَبَ
 او ظاهر رسالت چنانکه هم تستنبوّ باطن والیت که چرا گردانیم مسمّی سالهالرّ ببحر را دیّةواح بحرالو ةالوالی
 که اولست محمّد ةحمدّی بحراالچنانکه هم کربی فاطمه هواحدیّ بحرالو است اعظم علیّ ةحدّی بحراالو است
 همذکور آیه ویلأت در ملیهِعَ اللّه واتُلَصَ عصمت بیت اهل از آنچه است تحقیق این یدؤم و ورینُ اللّهُ قَلَخَ ما لُاوّ

 اشاره بینهما برزخ و علیهما اللّه صلوات است بتولیّه حقیقت و همرتضوّی بحقیقت اشاره نیبحر که گردیده وارد
   .لهآ و علیه اللّه صلّی است همصطفویّ حقیقت به

  فصل

 احد هک چرا نیست انقسام و انشعاب چگونههی و آله علیه اللّه یصلّ ةحمدّی بحراالشعبه دو از را االحدیّة بحر
 این از و فرضاً نه و ةًحقیق هن وهماً نه و عقالً نه و خارجاً هن و ذهناً نه ستین قسامنا قابل چوجهیبه هک ستیذات

 او در دیتقی و نيتعی هیچگونه که نستیبا مشروط یعنی اطالقست بشرط وجود حدیّة بحراالکه گفتیم جهت
 چنانکه هم ةّیهو بحرالهک چرا است ةهوّی بحرالبخالف این و باشد انقسام و انشعاب لقاب چگونه پس اشدبن

 همنزّ دو هر دیتقی شرط و اطالق شرط از ذاته حّد فی بلکه نیست هم باطالق مشروط نیست دیتقی به مشروط
 که آنست عتقادا را عرفا محققني لهذا و است دو هر دیتقی و اطالق قابل صفاتی و اسمائی کمال بحسب و است
 محمّد آل صادق از که چنان هم توحید بینهما جمع و هقزند بالتنزیه فقط تشبیه و است تعطیل بالتشبیه فقط تنزیه

                                                            
  ۵۰سوره قمر آیه  11
  ۲۰ و۱۹سوره الرحمن آیات  12



 

۱۸  

 وحیٌدتَ ماهُینَبَ معُالجَ وَ ةشبیتَ معالجَبِ ةُقَفرِالتّ و ةقَندَزَ ةقَفرِالتَبِ معُلجَاَ« که است ثورأم سلّم و و آله علیه اللّه صلّی
   :هگفت فیعار  و

جمال تور کور  ه زچشم مشبّ
 ناقه تنزیه چه تنها فتاد
 حاوی تشبیه چه محمل براند
 ای ز تو معموره و صحرا همه

 تنزیه تو تشبیه تو هست ز
 نور بسیطی و غباریت نه
 نیست کناریت وىل صدهزار

  

 ه ز کمال تو دورعقل منزّ  
 معموره بصحرا نهاد روی ز

 گل بماند رفت بمعموره و در
 بود تو هم بی همه هم با همه
 نیست جز این غایت تنزیه تو

 کناریت نه بحر محیطی و
 گوهرت از موج فتد در کنار

  
   :گفته دیگر ائیج در و

 هم حلول در همه ساری بر
 در همه جاری و بی نقص و زوال

  

 انی نه حّد فهم عقولیسر  
 منتقل ناشده از حال بحال

  
  :سره قدس لمولویا المثنوی فی و

 ای بی نقش با چندین صور در تو
 کند گه مشبه را موحد می

 مستی بوالحسن گه تو را گوید ز
 کند  میگاه نقش خویش ویران

  

 هم موحد هم مشبه خري و شر  
 زند  میگه موحد را صور ره

 یا صغري السّن یا رطب البدن
 کند  میآن پی تنزیه جانان

  
 تعاىل قوله مثل شده واقع حمیدالتّ و سبیحالتّ بني جمع مواضع اغلب در شریفه آیات در آنکه تحقیق این مؤید و
 حُّبسَنُ ۱٤نُحْنَ و ةالمالئک عن ةحکایجّل و عال  قوله و »۱۳مِبهِرَ دِمْحَبِ حونَِبسَّیُ هُولَحَ نْمَ وَ العرشَ نَلُوحمِیَ لذینَاَ«
 طاهرین ائمه و سیدهر هرمط شرع صاحب از وجه این بر زین سجود و رکوع ذکر و غريذلک یالَ کدِمْحَبِ
 لهذا و است فقط تشبیه ممنوع تشبیه از ادمر و »التشبیه حّد و التعطیلِ حّد ینّدالحَ نَمِ هجُخرُیَ« :اند فرموده)ع(

 دامر همچنانکه مده قرار او حدٌ ار تشبیه و هٌتشبّ و مکن تشبیه به محدود را حق ذات یعنی فرمودند التشبیه حّد
 قرار او احدر تنزیه و نکم هیتنز به محدود را ذات یعنی اند فرموده التعطیل حّد لهذا و است فقط زیهنت لعطّتَبِ

 هبتنزی تواحدیّ و احدیّت تجلّی بحسب و دان همنزّ هردو تشبیه و تنزیه از ذاته حد فی شأنه تعاىل را او بلکه مده
 وَهُ وَ ىٌٔشَ هِثلِمِکَ یسَلَ« :فرموده چنانکه »رینَشاکِال نَمِ نْکُ وَ کَبِّرَ مدِحَب۱٥ِ ّحْبِّسَفَ« کن وصف معاً تشبیه و

 راگ و است تشبیه البصري میعالسّ هو و باشد زائده کمثله کاف اگر است هتنزی ىٌٔش ثلهِمِکَ یسَلَ »صريُالبَ میعالسَّ
 لمث نیست که شود می چنني معنی که چرا است تشبیه متضمن نیز ئش کمثله لیس نباشد زائده ئش کمثله افک

 وارد قدسی شریف حدیث در چنانکه است کامل انسان لیاالعَ لِثَالمَ هِللّ و او مثل و چیزی شأنه تعاىل او مثل
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۱۹  

  .»ثلیمِ کَلَعَجاَ نیعطَاَ دمآ یابنَ« که شده

  لطیفه

 اگر اذله است تواحدیّ تجلّی باعتبار طوله جّل حق تمحید و است احدّیت تجلّی باعتبار ذکره تعاىل حق حتسبی
 ةحمدّی بحراالچون و رواست ردانیگ مسمّی یدمتح بحرالبه را واحدیّة بحرالو سبیحّت بحرالبه را حدیّةراالبح

 اقرار مگر ستین است اللّه االّ اله ال کلمه مضمون که توحید حقیقت است تواحدیّ و احدیّت مرتبني جامع
 گردانیم مسمّی تهلیل بحرالبه نیز را ص هحمدّی بحراالکه اینست مناسب اسمائه ستتقّد حق واحدیّت و باحدیّت

 این و »نهُعَ تِ�ِفاالصّ یُفنَ هُلَ االخالصِ کمالُ« که اند فرموده السّالم علیه مرتضی علی اولیاء شاه حضرت چون و
 صادر والیت مصدر از که »ونفُصِیَ امَعَ ةِزالعِّ ربِّ کبِّرَ بحانسُ« آیه عظیمه کریمه طبق بر نظام اعجاز کالم
 بیت اهل از چنانکه صفات و بنعوت صافاّت از ذات تعاىل و بکربیا اعرتاف مگر نیست تکبري حقیقت و شده

 مامق و ذات اطالق مرتبه که دانستی و فَیوصَ ناَ من اکربُ اللّه اکرب اللّه تفسري در است شده وارد )ص( عصمت
 مراتب و است متجرد و متعاىل اعتبارات و قیود و صفات و نعوت جمیع از که است علی بحرالمنزل و ةهوّیبحرال
 مسمّی تکبري بحرالبه نیز ار ةهوّی بحرالکه آنست الیق لهذا صفاتند مراتب همه تواحدیّ و احدیّت و ةّیاحمد ثلثه

 هِیلعَ دارٌمَ و اعتقاد سطاطف اربعه اوتاد که اربع تسبیحات حقایق اب تهاّماُ چهارگانه بحور مجموع تا گردانیم
 سالم زهرا تسبیح شرف سرّ و گردد مطابق باشند می اًتونق و تشهّداً و جوداًس و کوعاًر و قعوداً و قیاماً ةصلو اذکار
 مِلهااِ لیعَ هللّمدُلحَاَ و پیوندد بظهور باشد  مینیز واحده هلتهلی به است منختم احادیث بعضی در که علیها اللّه
  .فِیطّاالل و قِقایِلّدم فهیتَ و المعارفِ و قِقایِالحَ

  وصل

 مسمّی را ةحدّی بحراالکه رسد  میار ما نیست انشعاب و انقسام قابل هبحراالحمدیّ شعبه دو از االحدیّةبحر چون
 لهذا و عمقاً نه و عرضاً نه و طوالً نه نباشد انقسام قابل هیچوجه که استآن  نقطه که چرا قطهبحرالّنبه  گردانیم
 آن از که کالم این و »الباءِ حتِتَ فی ةُقطَنُ انَاَ« که فرموده االعلی العلی لّهال لواتُصَ یهِلَعَ ءاولیا شاه حضرت

 به را حدیّة بحرااللهذا و رسیده بظهور حدیّة بحراالمقام در ضعیف فقري این تشخیص موافق رسیده بظهور امما
 فرموده شریفه خطبه در نچهآ و جنابست آن لقب و اسم وىلّ علی که چرا گردانیدیم یسّمم علو بحرالو ةوالیبحرال
 از اطالق دیّقم عبارت که چرا رسیده بظهور ةهوّی بحرالو ذات بحرالّزا »هٌبَشَ ال و سمٌاِ لیهِعَ عُقِالیِ ذیالّ انَاَ« که
 العلی ببحر را ةهوّی بحراللهذا ستا علو اعتبار حتی اعتبارات جمیع از ىلتعا و اطالق نّیعت حتی تعیّنات همه

 چنان است واقع ةهوّی بحرالدر که علوی از است مشتق است محقق حدیّة بحراالدر هک یعلوّ و دیمگردانی مسمّی
 نمِ سماًاِ هُلَ فقتُشَ العظیم العلیّ انَاَ و یٌلِعَ هذا« که شده وارد عبا لآ تسمیه خصوص در قدسی حدیث در که
 عبارت مشتق در علو نستکهآ »مبیبِحَ نيَبَ وَ مهُنَیبَ رقٌفَ الفَ« آنکه وجود با منه مشتق و مشتق میانه فرق و »سمیاِ
 و تعاىل از عبارتست منه مشتق در و است احدیّت تعیّن به قتحقّ و تواحدیّ دیتقی و قیود از تجرد و تعاىل زا
 یّلحم یلالع اسم هرجا فرقانی شریفه آیات در و احدیّت تعیّن و اطالق قید حتی تعیّنات و قیود جمیع از دجرّت

 لیُّالعَ وَهُ وَ ماهُظُفْحِ هدُؤُالی و االرضَ و السمواتِ یهُرسّکُ عَسِوَ« تعاىل قوله مثل مائین مالحظه الم و بالف
 لمث و وریش سوره در »العظیمُ العلی وَهُ وَ االرضِ فی ما وَ مواتِالسَّ فی ما« مثل و بقره سوره در و »العظیمُ
 حج سوره در »بريُالکَ العلیُّ وَهُ اللّهَ نَّاَ وَ لالباطِ هو هدونِ من هُونَدعُیَ ما نَّاَ و حقُال وَهُ اللّهَ نَّاَبِ کَلِذَ« تعاىل قوله



 

۲۰  

 در »بريُالکَ یُالعلّ وَهُ اللّهَ نَّاَ وَ لُالباطِ هو دونه من نَدعوُیَ ما نَّاَ وَ الحقُّ وَهُ اللّه نَّاَبِ کَلِذَ« تعاىل قوله مثل و
 مکُربُّ قال ما اقالوُ مهِلوبِقُ نْعَ عَزِفَ ذااِ یتّحَ هُلَ نَذِاَ نْمَلِ ّالاِ هُدَنْعِ ةُفاعَالشِّ عُفَنْالتَوَ« تعاىل قوله مثل و لقمان سوره
 ناِ وَ مرتُفَکَ هُدَحوَ اللّهُ یَعِدُ اذا اللّهُ نَّاَبِ مکُذلِ« تعاىل قوله مثل و سبا سوره در »بريالکَ یُّلِالعَ وَهُ وَ قّالحَ اقالوُ
 الم و فلا بدون جا هر و بدان ةّیهو بحرالبه اشاره منؤم سوره در »بريالکَ لیِّالعَ هِّللِ کمُالحُفَ انوُومِتُ هبِ کشرُیُ

 َیحِیوُفَ والًسُرَ لَرسِیُ واَ جابٍحِ راءٍوَ نمِ واَ یاًح و الّاِ اللّهُ هُمَّلکَیُ ناَ رٍشَبَلِ کانَ ما وَ« تعاىل قوله مثل نمائی مشاهده
 درسوره »حکیمٌ لعلیٌّ نایْدَلَ الکتاِب مِّاُ فی هُنَّاِ وَ« تعاىل قوله مثل و شوری سوره در »کیمٌحَ علیٌّ هُنّاِ ءُآشمایَ هذنِباِ

 هذا« فرموده بیت اهل اسمای اشتقاق حدیث در را دقیقه همني نادراو االّ بشناس االحدیّة ببحر اشاره زخرف
 هِللّمدُلحَاَ دهد شهادت فقري نیا تشخیص صحت بر ات مستقیمه فطرت تا فرما حظهمال »ظیمُالعَ یٌلّالعَ انَاَ وَ علیٌّ
   .العالمنيَ ربِّ

  لطیفه

 پنج در یمفتیا الم و بالف یّلحَمُ العلی کلمه موضع شش در فرمودیم ءاستقرا و مالحظه را فرقانی شریفه یاتآ 
 باسم مسبوق موضع یک در و سبا و لقمان و حج و شوری ۀسور و بقره ۀسور در اعنی یافتیم بهو مسبوق موضع
 مگر ننمودیم مالحظه مشارالیه مخصوص بوضع را مذکور اسم این و نؤمم ۀسور در اعنی دیدیم اللّه جامع

 گردد می زن موج چند باسراری باطن بحر علی مقام این در و کربیاء عتنب منعوت یا عظمت بوصف موصوف
 قبول که دقایق بعضی و رسیده طاهرین ائمه و دین بزرگان از آن فشایا رخصت نه و گنجد  میعبارت در نه که

 تمسبوقیّ اما رساند  مییکماهِ االشیاءِ قَقایِحَ اللّهُ ماهُراَ الهی برادران بعرض کند  میصوت و حرف کسوت
 بربکت مستطاب کتاب این در که اصطالحی باستقامت است لطیف اشارت هو اسم اعنی صرف ذات باسم
 و ةهوّی بحرالبه ئش البشرط وجود مرتبه تسمیه اعنی نمودیم موضوع اولوااللباب فقرای ۀمبارک شریفه انفاس
 سلّم و و آله یهلع اللّه صلّی هبحراالحمدیّ باعتباری اسم این مقام اگرچه اللّه جامع مسبا تّیمسبوق اما و علیبحرال
 مجموع عجممست و تعیّنات جمیع جامع عیّنت اسم این تعیّن چون ولیکن است ههوّی بحرالتحت در که است

 تونّیک و تالهیّ ینِاعتبارَ بر مشتمل و تواحدیّ و احدیّت مرتبتني متضمن که است اسم این و است اعتبارات
 اعیان مراتب میان از که است اینجا در و نشاید را اسم این جز شأنه تعاىل مطلق ذات خالفت لهذا است

 انسان چون اند گردانیده مشرف عظمی خالفت بتشریف است اسم این مظهر که را کامل انسان جامع حضرت
 و است اسم این ةالحقیق فی لاوّ دمآ و اقدم انسان پس پوشیده خالفت خلعت اسم این تمظهریّ باعتبار کامل
 اسم این نچو و فرموده مقام این از لاالوّ مُدآ انَاَ که فرموده السّالم علیه مرتضی علی اولیاء شاه حضرت آنچه
 تمسبوقیّ بمنزله مؤمن مبارکه ۀسور در اسم نیاب ّیلالع اسم تمسبوقّی پس ذکره تعاىل است ذات ةهوّی خلیفه
   .فطایِّلال همِفَ لیعَ هللّمدُلحَاَ و شده واقع خمس ۀسور در که است تبهویّ

  ثانیه لطیفه

 و »مِنَّهَجَ فی هتُیَلقَاَ مانهُمِ ئٍش فی ینَعَنازَ نمَفَ یزاراِ ةُمَظَالعَ وَ دائیرِ الکربیاءُ« که شده واقع قدسی حدیث در
 نمِ ایرَ دقَلَ« فرموده نجم ۀمبارک ۀسور رد و »العظیم اءِبالنّ نِعَ لونَساىَٔتَیَ مَّعَ« فرموده مَّعَ مبارکه ۀسور افتتاح در

 مُعظَاَ ءٌانب لّهِالِم« فرموده العلیاَ العلیّ اللّه صلوات علیه مرتضی علی اولیاء شاه حضرت و »ربیالکُ هِبِّرَ ایاتِ
 و بکربیا موصوف اعتباراتست و قیود جمیع از متعاىل که را مطلق ذات اهیگ »یّنمِ ربَکْاَ یَهِ ةٌایَ ال وَ یّنمِ



 

۲۱  

 فرموده خود ازار را عظمت و رداء را کربیاء گاهی و نمودی مالحظه ششگانه آیات در که چنان فرموده عظمت
 را مِنَّهَجَ فی هُیتُلقَاَ مانهُمِ ئٍش فی نازعنی نمَفَ کلمه اختصاص کیدأت تهبج و است اختصاص مفید بعبارتیکه

 فرموده وصف را دو هر عظمت و بکربیاء و اند فرموده اکرب آیت و عظیم أنب را خود وىلّ گاهی و ساخته ختم نآب
 و عظمت از ۱۷لوخُ را تعاىل حق ذاتی ۱٦لوعُ و باشد جاری مشتق در باید حالهالمَ منه قٌشتَمُ کمِحُ چون اری اری
 لیُّالعَ انَاَ و لیٌّعَ هذا« نسبت آنجا پس است شاهد معنی این بر ششگانه یاتاستقراء آ چنانکه نیست جایز کربیا

 بحکم عظمت و کربیاء از لوعُ از لوخُ الزم اعنی نسبت این الزم شد متحقق »سمیاِ نمِ سماًاِ هُلَ تُققَشَ لعظیما
 و اشتقاق لوازم از کربیاء و عظمت این چون و گردد متحقق نیز »ینّمِ رُکبَاَ هی ةٌآی ال وَ نّیمِ مُعظَاَ اءٌبَنَ لّهِالِم«

 ازاری و ردائی باختصاص و نباشد داخل نازعنی فمن مصداق در پس است ادّحاالتِ هِبِ ما لوازم از اشتقاق
 قَطَمانَ اعیشاالَ لیعَ و اللّه صلواتُ علیه ادقالصّ جعفر هاللّوعبدبا موالنا حدیث چنانکه باشد نداشته منافات
 علی نور چون »رکبُّالَت قامُمَ یّنمِ مَاق الحقّ ریاءِکبِ ذاکَ« فرمودند »رابُکَتَ یکفِ رینَ اّناِ« کردند عرض قٌناطِ

 »یمنّ رُکبَاَ هی ةٌیآ هّللِ ال و یمنّ مُعظَاَ اءنب للّهِلام« باشد مشتق ذات نور از »سمیاِ نمِ سماًاِ هلَ قتُقَشَ بحکم
 حاداالتّ مابه احکام از که باشد مصالحت بعنوان بلکه است االمتیاز به ما احکام از که نباشد منازعت بعنوان
 »دٌناواحِّلکُ« که باشد  متّحدعلی نور با »عضٍبَ نمِ هاعضُبَ ةًیَّرِّذُ« بحکم السّالم علیه صادق نور چون و است
 عني »اًلیّعَ دقٍصِ سانَلِ مهُلَ لناعَجَ وَ« وفاق صدق اقدمص از» رِکبّالتَ قامُمَ یّنمِ قام الحقِّ یاءِکرب ذاکَ« دعوی
 از شعاع »ورالنّ ذلک عاعِشُ نمِ ناشیعتُ خلقت و نوراً  لهمقنالَخَ اّناِ« بحکم طیفور سلطان نور چون و باشد صدق
 »یأنش مَعظَاَ ما بحانیسُ وَ« مقال باشد اعیشاال علی اللّه صلواتُ علیه مطاع الصادق جعفر اعبالتا واجب امام

   .قایقِالحَ دراکَاِ لیعَ هِللّمدُالحَ و نباشد طامات

  ثالثه لطیفه

 مقوله از اول است مبصرات مقوله از عالمت و مسموعاتست مقوله از خرب عالمت بمعنی آیه و است خرب بأن
 لواتُصَ علیه جناب نآ چون کتابست ثانی و کالمست اول رسوم و ارقام مقوله از ثانی و است حروف و اصوات

 اللّهِ لقول اًموافق »یّنمِ مُعظَاَ بأٌن اللّهِم« که فرموده که است خدا کالم »قِاطِّنلا اللّهِ المکَ انَاَ« بحکم هابالوَّ اللّه
 ٰٓص ةسور فی هُاللَجَ جّل لقوله و »نَفوُلِتَخْمُ فیه مهُ ذیالّ ظیمِالعَ باءِالنّ نِعَ لونساءَیتَ مَّعَ باءالنّ ةسورَ فی عاىلتَ
 ذیالّ تابُالکِ کَذلِ انَاَ« بحکم فارالغّ اللّه صلوات علیه بزرگوار آن چون و »نَضوُعرِمُ نهُعَ منتُاَ عظیمٌبأٌنَ وَهُ لقُ«
 دقَلَ« جمِالنّ ةِسور فی عاىلتَ هلِقولِ مطابقاً »یمنِّ رُبَاکَ هی ةٌیَآ للّهِ ال و« که فرمود است خدا کتاب »فیهِ یبَالرَ
 نَمِ یالًلَ هدِبْعَبِ ریسْاَ ذیالّ بحانَسُ« اسرائیل بنی ةِسور فی سدَّقَتَ و عاىلتَ هقولِلِ و »ربیالکُ هِبَّرَ یاتِآ نمِ رای
 دِّیسَ چون ریاَ »صريالبَ میعُالّس وَهُ ُهنَّاِ نایاتِآ نْمِ هُریَنُلِ هولَحَ ناکْبارَ ذیالّ یصَاالقَسجدِالمَ ىلاِ الحرام دِجِسْالمَ
 »ُرصِبَیُ هبِ ذیالّ رهُصَبَ وَ عُسمَیَ هِبِ ذیالَّ هُمعَسَ نتُکُ هُبتُحبَاَ اذافَ« بحکم سلّم و و آله علیه اللّه صلّی ناتکایِ

 عبسم بود علی نطق که را حق عظیم اءبن االسری ةُلیل در نبود حق جز او بصر و سمع محبوبیّت مقام باقتضای
 قح بصر به علیه اللّه صلوات بود علی نور که را حق یاکرب آیت و »وحیاَ ما بدهِعَ ىلاِ وحیاَفَ« که شنید حق
 که نبود او ادؤف در السّالم علیه علی اشتیاق بجز که بود آن تهبج همه این و »غیماطَ وَ رصَالبَ َغزا ما« که دید
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 ءاالولیا دسیّ حضرت االنبیاء دیَّسَ حضرت که حدیثی که مرویست همعراجیّ احادیث در »ایرَ ماادُؤالف بَذَکَ ام«
 شب در جربئیل یعنی »وکَخُاَ نَایَ جربئیلُ ىل قال« که دیفرما یم اشارت لطیف عبارت باین ساخته مخاطب را

 سر تپش در را او کردم جانشني که ئیلرببج گفتم »رائیوَ هفتُلَخَ لتُُق« تو برادر است کجا که گفت بمن معراج
 مسئلت خدا از گفت جربئیل »کَلیاتِفَ اللّهَ دعُاُ قالَ« ام آمده سمانآب خود و ام گذاشته زمني در را او یعنی خود
 و علی ای خواندم را خدا پس »عیَمَ کَثالَمِ ذااِفَ اللّهُ ونَدعُفَ« سازد حاضر تو حضور در را تو برادر که کن

 برکات با کلمات این دیگر حدیث در و بود من با تو مثاىل صورت هناگا پس کردم درخواست او از را تو احضار
 خطاب لغت مبکدا که خدا رسول شد کرده الؤس یعنی »عراجِالمِ ةَیللَ ّکبُّرَ کَبَخاطَ ةًغَلُ ایِّبِ لَئِسُ« شده وارد
 جواب در پس »السالم لیهع طالب ابی نبِ لیّعَ ةِغَلُبِ یرّب نیبَخاطَ قالَفَ« معراج شب در تو پروردگار را تو کرد
 ناَ متُالهِفَ« طالب ابی بن علی لطیفه بلهجه من پروردگار حضرت من با کرد مخاطب که آن حضرت فرمود

 ۀمخطاب در من با که توئی من پروردگار ای گفتم کهن را ای شدم کرده الهام پس »لیٌّعَ ماَ تنیخاطب ربِّ یا لتُقُ
 فُوصَاُ ال و ناسِبالّ قاسُالاُ و االشیاءِکَ ال ىٌٔش نااَ دُحمَاَ یا قالَفَ« کند می خطاب من با که است علی یا

 و بمردم شوم  نمیکرده قیاس و نباشد چیزها مثل که چیزم آن من احمد ای که من با فرمود پس »باالشیاءِ
 و خود نور از ار تو ام کرده خلق »کَنورِ نمِ اًلیّعَ خلقت و ورینُ نمِ کَقتُلَخَ« بچیزها شوم  نمیکرده وصف
 پس »طالبِ ابی نبِ لّیعَ نمِ بُّحَاَ کَلبِقَ ىلاِ دجِاَ لمفَ کَلبَقَ سرائرِ لیعَ لعتُاّطفَ« تو نور از را علی کردم خلق

 السّالم علیه طالب ابی بن علی از تو بسوی باشد تر محبوب که احدیرا نیافتم و تو دل اسرار بر شدم مشرف
 تو دل گردد مطمئن اینکه تا وت محبوب بزبان تو با کردم مخاطبه پس »کَلبُقَ ئنطمَیَ یماکَ لسانهِبِ کَبتُخاطَفَ«

 بنابر گویند هی کما االشیاءِ حقایقَ اللّهُ راهُاَ یاللّه نعمت مظفرعلی ۀرسال مؤلف .تو محبوب لهجه بسماع
 و الذات ببحر اشاره شیاءاالکَ ال  شىٌٔنااَ ۀفقر باید می گردید رقم مشکني قلم نگاشته قابسا که تحقیقاتی

 قتُلَخَ فقره و هبحرالهویّ از هبحراالحمدیّ بانشعاب اشاره نوری نمِ خلقتکَ رهقَفَ و باشد علی بحرالو ةهوّیبحرال
 االحدیّةبحر بطون جنبه و ةبحرالوالی و بحرالعلو به است مسمّی که االحدیّةبحر بانشعاب اشاره َکنورِ نمِ لیاًعَ

   .العبادات فِرایِطَ نمِ االشارات لطایف مطالب فهیمِتَ لیعَ هِدللّمُالحَ و ةّیبحراالحمد از است

   رابعه لطیفه

 و است مذکور و مرقوم او در هحرفیّ ناتتعیّ مسطور خط که جذسا هوای منشور رقّ مگر نیست کالم حقیقت
 برزخی مقام طی اتدو اجمال مقام از وا رثن واسطی قلمی مداد با که مداد جوهر مگر نیست کتاب حقیقت
 تعیّنات بلباس و مکتسبی حرفیه نقوش بکسوت مقام نآ رد گذاشته قدم لوح تفصیلی بمقام نموده قلم توسطی

 گردیده طاری را مداد جوهر که است ثالث تعیّن است مسمّی بخط که کتابی تعیّن این و گردیده متلبس هّیمرق
 هنبج در مقام نآ در حروف تمامی که دوات اجمال در مقام را مداد که است صالح قوام آن اول تعیّن که چرا
 جوهر که است صالح مقدار نآ ثانی تعیّن و است متحقق ندردا اندماجی اندراجی وجود و استعدادند و هقّو

 آن ثالث تعیّن و است لمتحّص است حواللّ تفصیل و اتوالذّ اجمال بني برزخ که قلم توسطی مقام در را مداد
 اعتدال و یتواد کیفی قوای اعتدال از بعد مداد جوهر که است نمعیّ رقمی نقش و صوصمخ جزئی صورت
 منازل طی که است مداد بجوهر مسمّی که واحده حقیقت یک پس گردیده شخصتم بان قلمی کمی مقداری
 جوهر با است کتابی تعیّن ماده و خط صورت هیوالی که مداد جوهر این بلکه رسیده خطی مقام بآن نموده
 کوته اگرچه ند متّحدهنوعّی حقیقه در است کالمی نيتعی ماده و حرف صورت هیوالی که بنفس خارج هوای



 

۲۳  

 تحقیق و گردد  میملحوظ بینهما شدیده مغایرت و دهیبع مباینت ندستین عوالم سرتطابق بر واقف که را نظران
   .قنیفّوَ علی یا است هعلیحدّ فصلی عقد بر موقوف تطبیق این

  تطبیق

 کالمی هأنش حکایت یرقم خطی نشا و است نيالهیّ حکمای مقررات از بعض مع بعضها وجود تطابق نچو
 حرف ۀمادّ که هوائی که تعاىل اللّهُ کقّقَحَ بدان است قالتحقّ ضروری قالتحقّ عند ینينشا تطابق لهذا حرفیست

 و گردد  میمختلط هدخانّی ههوائیّ باجزای که است محرتقه هروحیّ اجزای بلکه نیست صرف هوای کالمست و
 از که صافی لطیف دم اینکه اجمال این تفصیل و شود  میحروف طعتقّ ماده و گردد  میخارج تنفس بواسطه
 در قلبیّه غریزیّه حرارت نضج و طبخ بواسطه دیگر صفائی و لطافتی قلب در گردد  میمنجذب قلب جانبب کبد
 متولد مذکور دم از قلب سریا فیتجو در و ةسماویّ باجرام شبیه شفاف و لطیف بخاری جوهری و رسد  میهمب او
 ملکوتی مجرد جوهریست که ناطقه نفس قتعّل محل و گویند  میروح حکما باصطالح را جوهر این و گردد می

 لطیف مجرد ناطقه نفس که چرا است لطیف بخاری جوهر همني تصرّف و تدبري قتعلّ ببدن متعلق بدن از خارج
 لهذا است واقع تنمبای غایت ونچ کثافت و لطافت و تمادیّ و دتجرّ مابني در و است کثیف یمادّ بدن و

 آن و باشد داشته یمادّ بدن و مجرد نفس اعنی طرفني از یک هر با مناسبت که برزخی وسطیتبم افتد حاجت
 از که تحیثیّ نای از جوهر این که چرا بروح مسمّی لطیف بخاری جوهر همني مگر نیست برزخی متوسط جوهر
 جسمی که تحیثیّ این از و باشد داشته بدن با مناسبت پس یمادّ و است جسم کرده دتوّل لطیفه اخالط ۀمادّ
 است مناسب بود تواند هادراکیّ صور انطباع تأمر هک یبحّد تا تشفافیّ و تنورانیّ و لطافت نهایت رد است
 صور انطباع محّل و فارغ جسم کدورت و هیوىل کثافت و همادّ ظلمت از که هملکوتیّ دهمجّر ناطقه بانفس

 نفس پس است التمخّی و محسوسات صور انطباع محل بخاری لطیف جوهر این چنانکه هم معقوالتست
 گريد بدن اجزا بسایر قتعلّ جوهر این بواسطه اعنی ثانیا و گردد قمعلّ بروح مسمّی جوهر باین اوالً دهمجّر ناطقه

 بروح مسمّی را بخاری جوهر این حکما که چرا است حکما اصطالح بعکس مقام نای در عرفا اصطالح و
 بنفس مسمّی را دمجّر جوهر این و دارند منسوب بوی غضب و شهوت ندنما را آن لوازم و تحیوانّی و گرداند
 ار طیفل بخاری جوهر این عرفا و دهند نسبت بوی نزهت و حکمت مانند را آن توابع و قتعلّ و نطق و گردانند

 را دمجّر جوهر آن و سازند منسوب بوی تّیمیهب و تسبعیّ و تشیطانیّ زا را آن لوازم و تاماریّ و گویند فسن
 مسمّی بخاری جوهر نیا و دهند نسبت یبو عبادت و محبّت و معرفت از را آن لوازم و تملکوتیّ و گویند روح
 دم از نتکوّ حني در مخصوص جوهر این آنکه حاجت از اول قسم است حاجت قسم سه مستنشق بهوای را بروح
 او در اوفی نضجی و طبخی غریزیّه حرارت بواسطه قلب تجویف در امتزاج از بعد گردیده ههوائیّ باجزاء ممزوج
 نآ حاجت از دوم قسم گردد او جوهر جزء ههوائیّ اجزاء این و رسد بهم او در اکمل صفائی و لطافتی رسیده بهم
 هرگاه حرارت تشّد بواسطه و رود  میبريون اعتدال حّد از قلبیّه غریزیّه حرارت بواسطه مخصوص جوهر این که
 محتاج که این و شود  میسلب او از ناطقه نفس قتعلّ تقابلیّ و شود  میمنحرف اجشزم نرسد باو ىلمعدّ
 او تعدیل بارد ایهو اگر چه نماید تعدیل را او حرارت تا برسد باو خارج از بارد هوای بلحظه لحظه شود می
 حاجت از مّیس قسم گردد می او اضمحالل و جوهر بطالن بلکه اعتدال بطالن باعث مفرطه حرارت نکند

 از ضاماتهان مراتب از مرتبه هر در و مقامات از مقامی ره در که باشد  میفضوىل را بدن اخالط همچنانکه
 موید بخاری است جسمی چون را روح چنني هم و شود می دفع مخصوصه مدافع از و دنگرد می منفصل اخالط



 

۲٤  

 این و است وی فضول منزلهب که باشند  میهدخانّی هّیقاحرتا اجزای است رگکار و ثرؤم وی در همواره حرارت و
 ساعت هب ساعت روح که چرا گردد می روح مکان یگتن أمنش که آن یکی است فعالدّ واجب جهت دو از اجزاء
 دفع چون و گردد می روح سخونت منشاء اجزاء این مجاروت که آن ودوم کند  میدیتول همستعدّ هّیدمو همادّ از
 هوای با که کرده می اقتضاء چنني شأنه تعاىل دگاریآفر حکمت است رعّذتَمُ نآ مقدار تقلّ بواسطه اجزاء این

 خارج از که ئیهوا که چرا گردد ندفعم استصحاباً نفس ردب مستنشق هوای با که کرده اقتضا اباحاستص مستنشق
 اجزای نآ ثانیا ولیکن کند  میروح حرارت تعدیل اوالً اگرچه گردد  میمنجذب قلب بجانب روح تعدیل تجهب

 ازدیاد باعث هم و روح مکان تضییق أمنش وجودش هم و رساند  میبهم تدخانّی قلب حرارت بواسطه نیز ههوائیّ
 عمل دو این در همواره تنفس التآ لهذا شود جذب او بدل دیگر هوائی و شود دفع باید پس شود  میحرارت
 شود  میبمنجذّ بدل خارج از معدل بارد هوائی شود  میمنبسط تنفس التآ که گاهی مشغولند دفع و جذب
 او مزاج اصالح و تعدیل یا شد مذکور حاجت از اول قسم در که چنان او جوهر یادداز و روح امداد منشاء
 تنفس التآ که گاهی و حیاتست ممّد رود  میفرو که نفسی هر که گردد می شد مذکور دوم قسم در چنانکه
 گرفتگی و یگتن أمنش که هقمحرت هدخانّی هروحیّ فضول بحاصستاال قمحرت دخانی هوای و گردد  میمنقبض
 که شد قمتحقّ ناههُ ىلاِ الکالمِ لِاوّ نمِ تحقیقات این از پس ذاتست حمفرّ برمیاید چون و گردد  میمندفع دلست
 ممزوج دخانی روح مگر نیست کالمست صورت هیوالی و حرف عتقطّ ماده که بنفس مسمّی خارج هوای
 صورت تصویر همادّ که مداد که چنان رسیده بهم دیگر جوهری احرتاق از جوهریست مجمال دخانی بهوای
 دهن همچنانکه و گردد  میحاصل دهن احرتاق از که دخانیست هم این است رقمی تعیّن هیوالی و خطی
 تا شده محرتق دهق چنانکه هم و انسانست بدن ّبلُ که است دم لطیفه اجزای روح است لبوب لطیفه اجزای
 شده دل دود و رمگ نفس با متحرقشده روح چنني هم گردیده رقمی تعیّن هیوالی و یخطّ مداد هماّد و شده هدود
 هم و اجمالست مقام در است واتد در مداد تا نانکهچ هم و گردیده کالمی تعیّن هیوالی و رفیح مداد ماده و
 اجمال مقام از کتابست هیوالی که مداد جوهر که چنان هم و اجمالست مقام در است قلب در روح تا نيچن
 هم و گذارد  میالواح صفحات تفصیلی ۀعرص در قدم بقلم مسمّی واثر ن واسطی لتآ بواسطه دوات و وادس

 بلسان مسمّی ادفؤ برزخی لتآ بوساطت قواء سویدای اجمال مقام از خطابست هیوالی که روح جوهر چنني
 ۀصفح و کالم او نگارش که است قلمی لسان ةالحقیق فی و گردد  میگر جلوه اسماء الواح تفصیلی گاه بجلوه

 ایهو و خط او نطق که لسانیست قلم که چنان هم گردیده هحرفیّ شنقو بامواج جمتموّ که است هواء عرصه او
 قلم و کالمست او خط که است قلمی لسان گردیده هنقشیّ حروف بامواج جمتمّو که است صفحه عرصه او

 دانستی بتطبیق مسمّی فصل این در را نطق و خط تنيأنش میان تطابق چون و است خط او کالم که است لسانی
 و اللّه کالم حقیقت بیان آنستکه هنگام شناختی رابعه لطیفه عنوان در را مذکورتني تنيأنش از یک هر حقیقت و

   .شهید انت و کَلبُقَ معسَ قالِف باشی ماده آاست او ظل االنسان کتاب و االنسان کالم که را اللّه کتاب

   ةعالرابَة طیفَاللّ ةمَّتِتَ ۀطیفَلَ

 دقَفَ هُفسَنَ فَرَعَ نمَ «روایت طبق بر است حق کتاب انموزج خلق کتاب و رحمن کالم ظّل انسان کالم چون
 وفق بر و سازیم رحمانی حقیّ کتاب و کالم معرفت مرقات را انسانی خلقی کتاب و کالم معرفت» هُبَّرَ فَرَعَ

 اصلی حقیقی کتاب و کالم هبمشاهد فرعی یظلّ کتاب و کالم تأمر در »هِتِورَصُ لیعَ مَدَآ اللّهُ قَلَخَ« حدیث
 حضرت خدا کتاب و است اسماء حضرت خدا کالم که کتابهِبِ کَرَصَبَ و هِتِمَلِکَبِ عاىلَت اللّهُ کَدَیَّاَ بدان .پردازیم
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 انطباق اما است منطبق وت کتابی و کالمی تنيأنش از یک هر بر و اعیانی و اسمائی حضرتني از یک هر و اعیان
 نفس صدور مانند شأنه تعاىل مطلق ذات از منبسط وجود صدور که آنست شوجه کالمبر نشأه  اسماء حضرت
 انسانی نفس در حرفی تعیّنات ظهور مانند رحمانی نفس در صفاتی تعیّنات ظهور و تو نفس از است منبسط

 انطباق اما و »داًدَمَ ثلهمِبِ ئناجِ ولَ وَ یّبرَ لماتِکَ دَنفَتَ ناَ بلَقَ حرالبَ دَفِنَلَ یّبرَ لماتِلکَاً دادِمِ البحرُ کانَ وُلَ لقُ«
 دواتست بمنزله است مطلق اجمال مقام که مطلق غیب حضرت که آنست وجهش بکتا هأنش بر اعیان حضرت

 لوح بمنزله است مطلق لمفصّ مقام که مطلقه شهادت حضرت و دارند اجماىل وجود آن در هحرفّی نقوش که
 االجمالِ بنيَ برزخی است مقامی که مضاف غیب حضرت و دارند تفصیلی وجود آن در هّیرقم صور که است
 هرجو ۀبمنزل غیبی وجود دارند سطیتو وجودی آن در هیّخط ارقام که است قلم بمنزله لقطَالمُ فصیلِالتَ و قطلَالمُ
 و تعیّن عینی وجودی دوات در را مداد جوهر ستلمعتد صالح قوام بمنزله آن در وتیبث عني تعیّن که است مداد

 جسمانی وجودی ینیع نیّ تعا در قلم و و دخانی مجرد در آن بمنزله مقدار صالح معتدل است جوهر مداد ر
 ندُلَ نمِ تلَصُِّف مَّثُ هُیاتُت آمَکِحاُ کتابٌ« لوح در را مداد جوهر است رقمی حرفی تعیّن بمنزله آن در یمادّ
 است مداد جوهر تعیّن مانند علم حضرت در هثبوتیّ هّیمعل صور به قلمط وجود تعیّن دیگر بعبارتی و »بريٍخَ کیمٍحَ

 تعیّن مانند جربوت حضرت در هجربوتّی عینیۀ بحقیقت وی تعیّن و دوات مقام ینيتع در است معتدل صالح بقوام
 مانند ملکوت حضرت در ملکوتیه ۀعینی بحقیقت وی تعیّن و قلم مقام در معتدل صالح بمقدار است مداد جوهر
 در هعنصریّ و هفلکیّ باشباح هملکوتّی ارواح تعلق و خط مقام در رقمی حرفی بصورت است مداد جوهر تعیّن

 ثابته اعیان حضرت و کتاب صفحه و قرطاس بسیط لوح سطح در است هحرفیّ نقوشر  تقرّمانند ملک حضرت
 مِلَالقَ وَ ن« هُتَمَلِکَ تلَّجَ فرمود که چنان است شده واقع نون به آن از تعبري حکیم فرقان در که است همان همانا

 و نون اجمال میان برزخ که قلم و است ثابته اعیان حضرت است اعلی قلم دوات که نون پس »نروَسطُیَ ما و
 ما بتقدیر اگر یسطرون ما و است جربوت حضرت اعنی غیب حضرت از اوىل مرتبه است سطرونمایَ تفصیل
 باشد فیه سطرونمایَ بتقدیر اگر و است ملکوت حضرت اعنیمضاف  غیب حضرت از هثانیّ مرتبه باشد یسطرونه

 العقولست ویذَ رمذّک جمع ضمري مایسطرون فاعل و است ملک حضرت اعنی مطلقه شهادت حضرت تبهمر
 ضمري ضمري بودن اما است هیوج وجهی را ضمري بودن العقول ذوی و رمذّک و تعیّجم از یک هر و بقلم راجع
 بعالم است مسمّی أمش باصطالح که را جربوت حضرت که آنست شتوجه مرجع لفظی افراد وجود با جمع
 عرفان باصطالح و قاهره انوار و انواع بارباب است مسمّی اشراق باصطالح و هصنمح مفارقات و دهمجرّ عقول
  عرضیّهو طولیّه مقامات و مراتب بنيمقرّ ۀبمالئک است مسمّی شرع باصطالح و مطلق مثال بعالم است مسمّی
 بازای مرتبه هنُ خوانند عشره عقولن را  آاند دانسته مرتبه ده در منحصرن را آ طولیّه مراتب حکما و نداشب می

 چه نمود نتوان حصر را اعلی عرضیّه مراتب و عنصری عالم بازایالست  فعّعقل که دهم مرتبۀ و تسعه افالک
 قاهر نوری ثابته کواکب از کوکب هر بازای است الربوج لکف بازای که مثال مدوّ عقل مرتبۀ رد که است ممکن

 اجسام انواع از نوع هر بازای نصریستع عالم بازای که مثال دهم عقل مرتبه در و باشد رقمفا جوهری و
 بفرط نظر تعددها و رهاثُّکَتَ عَمَ عرضیّه و طولیّه مراتب این مجموع و باشد وعیالّن ربّ همرکبّ و بسیط هعنصریّ
 در القلم عُبدِمُ و العقل باهِو خبري حکیم حضرت پس واحدند عقل بمنزلۀ وحدت مقام قرب و بساطت و دتجّر
 تّیحیث رعایت تهبج  وجمع را ضمري اولت ّیثی حرعایتبجهة  فرموده تنيیثحی از یک هر رعایت خود کالم
 وجهش ضمري ريتذک اما و باشد فائدتني از یک هر مفید نظام عجازا کالم تا فرموده ادا مفرد را عمرج ثانی

ر است از عقل مجرد ّثتأ میوتک مل و نفس ناطقۀیوتکنفس ناطقۀ مل در مؤثر است جربوتی دمجّر عقل آنستکه
 ذکران اشخاص بمنزله الهفعّ عقول و باشد متحقق  انوثتو ذکورت ومعنی مزاوجت نسبت بینهما پس یجربوت
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 و حیوانات و آدم ی بنافراد میان در که انوثت و ذکورت این بلکهاند  اناث در افراد بةبمثا هلمنفع نفوس و باشد
 فی و است ناطقه نفوسو  دهمجّر عقول مابني در که است تثانو و ذکورت آن ظّل باشند  مینباتات بعضی
 از عبارتاست قلم  مایسطرون ضمري مرجع نوچه است ی معنویوّا حَّلک ست و نفسیآدم معنو کل عقل ةالحقیق
 جمع که نون و بواو جمع اام و باشد رمذّک ضمري که است مناسب معنویست رمذّک مفارق عقل و مفارق عقل
 بطریق هصنمح عقول ضمري باشد وجه این بر باید العقول ذوی ضمري هرگاه آنستکه وجهش است العقول ذوی
 وَ بود ما نظر حمطم رابعه لطیفۀ در که خدا کتاب و خدا کالم حقیقت یانب اینست باشد چنني باید اوىل
   .رسیدت ّیرجۀ فعله به دذ قّویِّ از حَوجهی باحسن که هِللّمدُالحَ

  خامسهفۀ یلط

 مجموع مستجمع و اعیانی و اسمائی مراتب جمیع جامع چون است کامل انسان حضرت که جامع حضرت
 و باشد عظیم اءبن خداست کالم چون و خداست کتاب هم و خداست کالم هم پس شهودیست و یبیغ عوالم
 و فعلی و ذاتی صفات جمیع استجماع باعتبار باشد عظیم نباء و خدا کالم باشد کربی آیت خداست کتاب چون

 و اعیانی مراتب جمیع استجماع اعتبارب باشد یربک آیت و خدا کتاب و ربوبی و الوهی اسماء مجموع جامعیّت
 علی اولیاء شاه حضرت اول باعتبار و شهادتی و غیبی اکوان مقامات مجموع جامعیّت و وجودی و ثبوتی
 ذلک انَاَ« که فرمود ثانی باعتبار و »اطقالنّ اللّهِ امُلَکَ نااَ «که فرمود االعلی یالعل اللّه صلوات علیه مرتضی
 اعیان اجمع و اسماء اعظم که اکمل انسان باشد کربی آیت و عظیم نباء کامل انسان چون و »یهفِ یبَالرَ بُالکتا
 اللّه صلوات هالمرتضوّی همصطفوّیال هالعلویّ )ص (هّیمحمّدال ةالحقیق هو و باشد مندرج الجودش فایض وجود در

 کربی آیت و اعظم اءبن المحاله الیه لآ من علی و نواراالَ ورنُ هو ذیالّ ورهنُ و االسرار سر هو ذیالّ هسرّ علی
 اءبن اطالق چون و(  »یّنمِ رَکبَاَ هی ةٌیآ للّهِ ال و نّیمِ مُعظَاَ اءٌبن للّهِ ام «که فرمود اولیاء شاه حضرت لهذا باشد
 و بعظمت را لاوّ و است کونیّه حقایق تعیّنات باعتبار آیه اطالق و الهیّه حقایق تعیّنات باعتبار مطلق وجود بر

 از عبارت نیز کربیاء ایدر و اسماء حضرت از عبارت نیز عظمت ازار باید پس فرموده وصف بکربیاء ثانی
 ببدن که است لباسی ازار که بود تواند ارباعت نآب ثانی بر رداء و لاوّ بر رازا اطالق وجه و باشد اعیان حضرت
 از لاوّ استعاره پس است واسطه دیگر لباسی بدن و او میان در که است لباسی رداء و اقربست وق الصّ البس
 که اسماء حضرت که اعیان حضرت برای از ثانی استعاره و ذات حضرت بر صلندمتّ که اسماء حضرت برای
 ار مطلقه تهوّی و مطلق وجود حضرت پس باشد  میمناسب شأنه تعاىل است طلقم ذات و ایشان میان واسطه
 بلباس ستلبّ عتباراب و است مناسب العلی اسم اعتبارات همه از تعاىل و تبشرطّی ال و اطالق باعتبار هذاتُ تعالت
 بردای تردی و یاسن بکسوت اکتسای باعتبار واست  موافق العظیم اسم علیا صفات بازار اراتزّ و حسنی اسماء
 آن از بعضی در خوض که است شمار بی تحقیقات و بسیار اسرار ممقان دری و است الیق الکبري اسم علیا امثال
 بعضی در خوض و کتاب له موضوع از خروج نیست آن افشای در رخصت آنکه وجود با تحقیقات و اسرار
 لطیفۀ بهمني را وارده لطایف سلسله الهذ است افهام افزای حريت آن دقت کمال و خوض فرط هةبج دیگر
 َو ريِاض الخَّی فیالن علک للتّو گردانیدیم کتاب مقاصد بصوابختام را  مشکني خامۀ عنان و نموده ختم خامسه
   .ودودٌ رحیمٌقرائه فُ فَوَهُ ذیالّ ودِالجُ
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  اصل

 انقسام و انشعاب قابل هدّیبحراالحم شعبه دو از االحدیّةبحر که شد قمحقّ و معلوم مهمقدّ تحقیقات از چون
 تواحدّی بحرالو شود منشعب تواحدیّ بحرالاز همههات مَّ اُري غَوجودی ورحب مجموع که ماند باقی پس نیست
 مرتبۀ تعیّنات شد تحقیق مقدمه در که وجهی بر که چرا بحراالکوان و ببحراالسماء شود  میمنشعب اوال

 انضمام از کونیّه تعیّنات یا است الهیّه تعیّنات یا است ئش بشرط ناتتعیّ اعنی هثبوتیّ تعیّنات مقام که تواحدیّ
 و کوان بحراالکونیّه تعیّنات به وی انضمام از و شود قمتحقّ سماء بحراالالهیّه تعیّنات به مطلق وجود

 اللّه اءاسم اشتقاق ماخذ که الهیّه تعیّنات که چرا تبحرالربوبیّ و تبحرالوهیّ به شود  میمنشعب بحراالسماء
 اشتقاق ماخذ که هفعلیّ تعیّنات یا است ذاتی اسماء اشتقاق ماخذ که است هذاتیّ الهیّه تعیّنات یا است الحسنی
 و القادر اسم چون نیست اعیان بوجود مشروط آنها حقایق قتحقّ که اسمائیست ذاتی اسماء است فعلی اسماء
 اعیان وجود بر است مشروط آنها مفهومات قتحقّ که ئیستاسما فعلی اسماء و امثالها و الحی اسم و العالم اسم
 بقسم ویاز انضمام  و ةبحرااللوهیّ لاوّ بقسم مطلق وجود  از انضمامنظایرهما و زاقالرّ اسم و الخالق اسم چون
 همه هذاتیّ اسماء که آنست مخصوصني باسمني مذکورین بحرین تسمیه وجه و گردد  میقمتحقّ تبوبّیبحرالرّ ثانی
 حقایق از آنها لهذا اقربند بوی هذاتیّ اسماء ولیکن است اسماء همه سلطان و رئیس اللّه بلکهاند  اللّه اسم تحت در
 حقایق را آنها لهذا است همه سلطان و رئیس وی واند  الرّب اسم تحت در همه فعلیه اسماء و گویند هّیالوه
   .گویند تربوبّی

  فصل

 حضرت معامله که چرا بحرالعدل و فضل بحرالبحر بدو شود  میمنشعب ءبحراالسما قسم دو از تبحرالربوبیّ
 هُکرُذِ لَّجَ فرماید  میچنانکه است مزید و لتفضّ بعنوان یا انسان عني جامع حضرت خصوص اعیان بات ّیربوب

 افاضه و حقوق وقیهت بعنوان یا »زیدمَ ینادَلَ وَ« شانه تعاىل فرماید  میدیگر جائی در و »هِضلِفَ نمِ مهُ زیدُیَ وَ«
 راطٍصِ لیعَ ربی نَّاِ«ص  النبی هود عن ةحکای شأنه تعاىل فرماید  میچنانکه تفریط و افراط بدون استه بانداز
 اعتبار از »نومُظلِیَ ال مهُ و تبَسَکَ بما فسٍنَ لَّکُ تیَّفِوُ وُ« هُسماىَٔاَ تسَدَّقَتَ فرماید  میدیگر جای در و »مستقیمٍ
 منشعب هبوبّیبحرالرّ قسم دو از بحرالفضل و بحرالعدل دوم قسم اعتبار از و شود  میقمتحقّ ضلبحرالف اول قسم
 و کفار و مننيؤم شامل یا احسان و لتفّض بعنوان معامله که چرا ةحیمّیبحرالرّ و ةحمانّیبحرالرّ شعبه وبد شود می
 فرماید  میدیگر جائی در و »شئٍ لَّکُ تعَسِوَ تیمَحرَ« و »هُتُمَحْرَ تْعَسِوَ« فرماید  میچنانکه است ارفّج و ابرار
 اصحاب و هدایت و ایمان اهل مختص یا »اًلمَعِ وةًمَحْرَ ئٍش کلَّ تعَسِوَ نابَّرَ« ةالمالئک عن ةحکای نعمته تعّم

 رفِاغوَ« ثانیه آیه تتمه در »نوُّقتَیَ نلذّیلِ هابَتُکْ اَسَفَ «ۀ اوىلیآ تتمۀ در شأنه جلَّ فرماید  میچنانکه عنایتست و توفیق
 لمِحِ نمِ هُنَّاِ ةِحمَالرّ هِفسِنَ لیعَ مکُبُّرَ بَتَکَ« هِاالئِ تمَظَعَ فرماید دیگر جائی در و »کَسبیلِ عوابَاّت و واتابُ ذینَللّ
 کاَن وَ« هُأنَشَ زَّعَ مایدفر  میدیگر جائی در و »حیمٌرَ ورٌفُغَ هُنَّاِفَ حَصلَاَ و هِعدِبِ نمِ تابَ مَّثُ ةِجهالَبِ سوءٍ منکُمِ
   .هحیمیّبحرالرّ یمدوّ قسم اعتبار از و شود  میقمتحقّ هحمانیّبحرالرّ اول قسم اعتبار از حیماًرَ ننيَمِؤالمُبِ

  فصل

 و مبدء بحرالبه شود  میمنشعب کونیّه تعیّنات انضمام بشرط مطلق وجود از است عبارت که بحراالکوان



 

۲۸  

 است ناتیتعیّ یا شود  میاعتبار وجود نزول قوس در که است ناتیتعیّ یا هاکوانیّ ۀانّیاعی تعیّنات که چرا بحرالمعاد
 که وجود هدایر سلسلۀ دو از ىلاوّ سلسله از عبارتست نزول قوس و شود  میاعتبار وجود عروجِ قوس در که

 ممکن وجود مراتب رد یصانق و بحقست ی نی ابعداو از بموجودیکه است منتهی و شأنه تعاىل حق از مبتدیست
 منتهی و انقص موجود آن از مبتدیست که وجود ۀدایر سلسلۀ دو از هثانّی ۀسلسل از عبارتست عروج قوس و نیست
 به است یمسمّ لهذا بهمرسانیده قتحقّ خارج در ابتداء و شده اعتبار لاوّ چون لاوّ قوسِ و شأنه جلَّ بحق است
 چنانکه بحرالمعاد به مسمّی کند  میخود بمبدء عود ن آدر وجود و شده راعتبا ثانیا چون ثانی قوسِ و بدءمبحرال
 لقَخَ لوَّنا اأدَما بَ کَ «هُلطانَ سُزَّ عَفرمود دیگر جائی در و »هُدُعییُ مَّثُ قَالخَل ءُبدَیَ ذیواّلهُ وُ« عاىلتَ وَ بحانهسُ فرمود

 مرتبه وجود کماالت وجود نزول قوس در چون و »دونَعوُتَ مکُ دءَبَ ماکَ« فرموده دیگر موضعی در و »هُعیدُنُ
 درِالقَ ةُیلَلَ« حقیقت اینست و است مناسب لیبل آن از تعبري شود  میوافل غارب وجود از و کند  میلتنزّ مرتبه

 بمرتبه مرتبه ودوج کماالت در وجود عروج قوس در چون و »مرٍاَ لِّکُ نْمِ مهِّبِرَ ذنَاِبِ فیها وحالرّ وَ ةُکَالئِالمَ لُزَّنَتَ
 هُقدارَمِ کانَ ومیَ« حقیقت تسنیا و است مناسب ومی از آن بتعبري شود  میقائم و بازغ جودو نور و کند  میترقی
 منشعب امّهات بحر چهار از الواحدیّةبحر از که هاتمَّغرياُ وربح مجموع که شد معلوم بیانات این از و »ةًنَسَ فلاَ
 بحرالفضل تبحرالربوبیّ تبحرااللوهیّ بحراالکوان بحراالسماء تفصیل دینب بحر ده در است منحصر شود می

 حاصل امّهات حورب ات بحر ده این انضمام از و بحرالمعاد بحرالمبدء هحیمیّبحرالرّ هحمانّیبحرالرّ بحرالعدل
 اردهچه ورحب تقسیم و تحقیق از چون و آنست در منحصر وجود ۀکلیّ مراتب که وجودی بحر چهارده شود می
 ةفاتح ةسور لباوّ نصف از ورحب این استنباط کیفیت بیان در کنیم شروعه ک هنگام آن است شدیم فارغ گانه

  .فیضالمُ وَهُ  تعاىلاللّه و الکتاب



 

۲۹  

  هابالوّ

 الکتاب امّ سوره لاّو نصف از غريامهات و مّهاتاُ انهگچهارده بحور استنباط کیفیت بیان در دوم باب
   دینالّ یوم کِمالِ حیمالّر حمنالّر منيالعالَ بِّرَ هِدلّلمُّلحَاَ عنیاَ

  اصل

 عنیاَ اتمهّغرياَ دهگانه بحار جمله از هاسمائّی بحور که پیوست بوضوح سابق باب در که عاىلتَ اللّهُ بکرَّقَ بدان
 است دمستفا بحر این و تلوهیّ بحرااللبحراالوّ بحر شش در منحصرند مندرجند سماء بحراالتحت در وریکهحب
 اسم و است اللّه اسم است هذاتیّ اسماء مقام که تبحرااللوهّی سلطان و رئیس که چرا اللّهلحمدُاَ در اللّه اسم از
 و آوردند محذوفه همزه عوض الم و وفلا کردند حذف را همزه بود اله اللّه اصل که چرا است اللّه اسم جزء اله
 که چرا منيَالعالَ بِّرَ اسم از است مستفاد بحر این و تربوبّی بحرالمدوّ بحر شد اللّه کردند ادغام الم در را الم

 که تربوبّی حضرت معامالت در چون و است رب اسم است هفعلیّ اسماء مقام که تبحرالربوبیّ سلطان و رئیس
 رمودهف رعایت شریفه سورۀ در را لطیفه این لهذا است معترب بغري اضافت است هفعلیّ اسماء اتتجلّی از عبارت
 تهبج معصومی احادیث و فرقانی کلمات مواضع اغلب در لکهب فرمود اضافت را العالمني ّبرَ شریفَ اسم

 مجموع از است مستفاد بحر این و بحرالفضل مسیّ بحر است مذکور الیه مضاف با ربّ اسم دقیقه این رعایت
 رحمنالّ اسم دو از یک هر داللت و است لتفضّ ترحیمّی و ترحمانّی اکرتاالش به ما که چرا رحیمالّ رحمنالّ
 فن در چنانکه گویند نمُّضَتَ داللت را داللت این و جنس بر است نوع داللت مقوله از بحرالفضل بر رحیمالّ

 الدین یوم که چرا است الدین یوم مالک اسم از است مستفاد رحب این و بحرالعدل چهارم بحر شده نمبیّ منطق
 عال و قدسه جلَّ فرمود که چنان بعقاب ئهسیّ و اببثو حسنه مقابله از عبارتست جزا و است الجزاء یوم بمعنی

 این و »هُرَیَ اًرَّشَ هٍّرَذَ مثقالَ لمَعْیَ نْمَ وَ هُرَیَ رياًخَ ةٍذر ثقالَمِ لُعمَیَ نمَفَ مهُعمالَاَ وارَیُلِ اتاًتشاَ اسُالنّ درُصَیُ ئذٍومَیَ«
 چرا است المناسبه شدید عدل بحرالبا نیز معنی این و است دینالّ ومِیَ کلَمَ قرائت بعضی در و عدل معنی است
 و است پادشاه بمعنی مّالال بکسر ملک که چرا معنی این بر است دال زین ملک لفظ دینالّ یوم داللت بعالوه که

 که چرا فقط منرحالّ اسم از است مستفاد بحر این و هرحمانّیبحرالّ پنجم رحب است پادشاهی لوازم از عدالت
 و الباسط اسم و زاقالرّ و اقالخلّ اسم مثل رفاجِ و ّربِ و کافر و مؤمن شامل همعا افاضه بر الندد که تربوبّی ءاسما
 عظمای ریاستبجهت  و گویند رحمانی فیض را فیض این لهذا و است رحمنالّ اسم همه سلطان و سی رئغريها
 در مطلق رئیس که اللّه جامع اسم معادل اسم این که ستا تبوبّیبحرالرّ در وی جامعیّت و اسم این

 وِاَ اللّهَوادعُ لِقُ« اسمه جلَّ فرموده که آنجا فرموده مذکور است هفعلیّ و هذاتیّ بحار جمیع در بلکه تبحرااللوهیّ
 حیمالّر اسم از است ادمستف بحر این و هحیمیّبحرالرّ ششم بحر »الحسنی االسماءُ هُلَفَ وادعُتَ ماًاّیاَ حمنَالرَ واادعُ
 و الهادی و ارالغفّ و وابالتّ اسم چون ینموحّد و مننيؤم خاصه افاضه بر نددالّه ک تربوبّی اسما که چرا فقط
  .گویند رحیمی فیض را فیض این لهذا و استم یرحالّ اسم همه سلطان و رئیس غريها

  فصل

 انهگده بحور جمله از بحراالکوان پیوست ضوحبو سابق باب در که وجهی بر که عاىلتَ اللّهُ دکایَّ بدان
 از است مستنبط بحر این و نزول قوس از عبارتست که مبدء بحراللاوّ بحر بحر دو در است منحصر غريامهات



 

۳۰  

 که است اللّه ماسوی عالم و است عالم معج عالمني که چرا شده واقع رب اسم الیه مضاف که العالمني کلمه
 حضرات بمجموع اشاره است عالم جمع که عالمني پس باشد موجوده اعیان و ابتهث اعیان تعیّنات از عبارت
 مبدء که چرا است خمسه حضرات همني از عبارت نزول قوس و دهعلیحّ باشد عالمی حضرتی هر و باشد خمسه
 هّیمحمّد حقیقت هعلمیّ صورت که کّل عقل ثابت عني اعنی باشد اول عني که ثابته اعیان مراتب اکمل از است
 و اشباح حضرت مراتب ادنای که مراتب نقص با است منتهی و است او لآ و سلّم و و آله علیه اللّه صلّی

 این و است عروج قوس از ارتببع که است بحرالمعاد و دوم بحر اربعه عناصر مرتبه اعنی باشد مطلقه شهادت
 وُمیَ و دینالّ ومیُ که چرا شده واقع ملک یا و مالک اسم الیه مضاف که دینالّ ومُیَ کلمه از است مستنبط بحر

 فرمود چنانکه است وجود نور قیام و عروج محل که است عروج قوس از عبارت تاویل و باطن بحسب القیمه
 اًوجودّی و اًی ثبوتستیاعیان حضرات همان نیز عروج قوس و »اًّفصَ هُکَالمالئِ و وحُالرُ مَقوُیَ ومَیَ« سلطانه جّل

 جدرُّتَ باعتبار است اعیانی حضرت از عبارت نزول قوس که چنان االکمل اىل صقنال من جدرُّتَ باعتبار ولیکن
 یوم و است معادال و مبدا بحرالبمجموع اشارت العالمني بگوئیم که رسد  میرا ما و االنقص اىل االکمل من
 و عام از بعد است خاص ذکر مقوله از العالمني ذکر از بعد ینالدّ ومُیَ ذکر و فقط المعاد ببحر شارتستا دینالّ
   .است بتحقیق اقرب احتمال این

  فصل

 منحصر امّهات بحور از واحدیّة بحرالپیوست بوضوح سابق باب در که وجهی بر که عاىلتَ اللّهُ کَمَلهَاَ بدان
 مستفاد حرب این و الهیّه تعیّنات بانضمام است مطلق وجود از عبارت که بحراالسماء لاوّ بحر بحر دو در است
 ءاسما مجموع که چرا ینالدّ یومُ مالک و حیمالرّ حمنالرّ و العالمنيَ ربِّ و اللّه خمسه اسما مجموع از است
 نوع داللت مقوله از بحراالسماء بر خمسه ءاسما از یک هر داللت و مشرتکند هم با هاسمیّ حقیقت در خمسه
 این و کونیّه تعیّنات بانضمام است مطلق وجود از بارتع که کوان بحراالمدوّ بحر نتضّم بداللت جنس بر است
الکوان  بر بحر است دال مذکورتنيیک از کلمتني هر و ینالدّ یوم و العالمني کلمتني مجموع از است مستفاد بحر
 ۀکلم از و مطابقی بداللت فقط العالمني کلمه از است مستفاد یا نتضّم بداللت جنس بر نوع داللت مقوله از
 اعنی شد مذکور العالمني کلمه در که احتماىل دو بر است مبنی احتمال دو این و نیتضّم بداللت فقط ینالدّ ومُیَ

  .باشد العروج و زولالنّ قوس شامل وجهیکه بر وی تعمیم یا نزول بقوس وی تخصیص

  فصل

 .بحر چهار در منحصرند وجودیه بحور امّهات پیوست بوضوح مقدمه در که وجهی بر که عاىلتَ اللّهُ کَرَوَنَ بدان
 امُّبِ مسمّی لاوّ تعیّن بشرط مطلق وجود از است عبارت که سلّم و و آله علیه اللّه صلّی هبحراالحمدّی لاوّ حرب

 از اللّه اسم از است مستنبط بحر این و است کونیّه و الهیّه و هیدّییقت و هاطالقّی تعیّنات جمیع جامع که الکتاب
 مگر نیست ممکن معنی این تحقیق و است کمال صفات جمیع مستجمع ذات اسم این لولمد که چرا هِللّالحمدُ

 به گردانیدیم مسمّی را هبحراالحمدّی لهذا و حضرت آن مگر نیست اسم این مقام و لاوّ تعیّن جامع حضرت در
   .بحرالجامع و اللّهبحر



 

۳۱  

  ةلطیف

 مقام این و است احمد اسم اشتقاق أخذم حمد که چرا هبحراالحمدیّ بر است دال نیز هِللّمدُلحَاَ در مدلحَاَ کلمه
 وعده بمقتضای اللّه اىل عروج هنگام در را مسلّو  و آله علیه اللّه صلّی انبیاء خاتم حضرت که محمود مقام است
 اللّه صلّی محمّد اسم و داشت قمتحقّ وی در استقرار و نتمکّ »وداًحمُمَ قاماًمَ کَبُّرَ ثکَعَبیَ نَاَ سیعَ« صادقه
 از مشتق »سمیاِ نمِ اسمًا له قتُقَشَ عاىلفِ یفِ ودحمُالمَ میدالحَ انا و دمَّحَمُ هذا« بحکم که سلّم و و آله علیه
 که چنان هم است مقام این ظهور بجنبه اشاره هُتَعمَنِ تجلّ است ذات هجمالیّ اسماء از المحمود و الحمید اسم
 از العظیم العلیّ اسم از مشتق »سمیاِ نمِ سماًاِ هُلَ قتُقَشَ ظیمالعَ لعلیُّا انَاَ و لیٌعَ هذا« بحکم که علی اسم
 مستوجب ظهور جنبه باعتبار و است مقام این بطون بجنبه اشاره قدرته عظمت است ذات هجاللیّ اسماء

 مسمّی دعای در و است نيحّبمس تسبیحات مستاهل بطون بۀجن باعتبار همچنانکه است حامدین تحمیدات
 تحقیق این بر دالىلنیکو هچ» دَمِحُ حمودٍمَ علیاَ یا« که را بلیغه کلمۀ اینپس  بیت اهل از ماثور کبري وشنبج

  .است قمتحقّ لطیف

  ةبیعج ةبیعج

 از »ظیمالعَ کَبِّرَ اسمِبِ حبِّسَفَ« ةهدای وافی آیه چون که است آمده ملیهِعَ اللّهِ سالمُ تصمَعِ بیت اهل احادیث در
 لهذا »مکُکوعِرُ یفِ لوهاجعَاِ« فرمودص  رسالت حضرت هدایت و ارشاد قوانني نمتضّم شد نازل عظمت سماءا

 از »العلیاَ کبِّرَ سمِاِ حبِّسَ« عظیمه کریمه چون و شد مقرّر رکوع در »هحمدِبِ وَ ظیمالعَ یرّب بحانسُ« کلمه
 »مکُجودِسُ فی لوهاجعَاِ« فرمود بآمَ ختمی حضرت تربیت و تعلیم اساس سّسؤم گرفت نزول صفت لوعُ ءاسما
 یضعو شریفه کلمه این وضع که حقاً و گردیده فّظمو سجود در »همدِحَبِ وَ العلیاَ یرّب بحانسُ« کلمه لهذا

 عدل فطرت مستقیم قسطاس و قوایم بمیزان که است قیان بغایت ترتیبی  نهجاین بر اربع لماتک ترتیب و شریف
 حّد و التعطیل حّد نِیّد الحَنمِ هجَخرُیَ« بحکم را تمحید و تسبیح فعل دو که چرا شده سنجیدهص  احمدی
 و است نتشبهیّمُ ابصار حمای که ستحدّی سبحان کلمه فرموده رمقرّ ني محدود جهتو ینحّد در واقع »التشبیه
 تشبیه همهلک در رود بريون لبباوّ حّد از کس هر است لنيمعطّ عقول حمای که است دیگر یحّد بحمده و کلمه
  توسطصفا اعتقاد در مستقیم صراط پس کند القا تعطیل تهلکه در را خود کند یتعّد ثانی حّد از کس هر و افتد
 اما است طرفني از خروج بوجهی اگرچه مستقیم صراط حّد این و است تعطیل تفریط و تشبیه افراط میان در

 محسوسات در اما معقوله و همحسوس سطاتوت جمیع تخاصیّ اینست و است رفنيالطّ بني جمع دیگر بوجهی
 بوجهی است بنيگان صرفه حالوت و سرکه هضمححموضت  از خروج بوجهی چه اگر نينجبک سطعم آنکه مانند
 ترش سکنجبني گویند  میمتوسطه کیفیت آن از تعبري مقام در لهذا و حالوتست و حموضت میان جمع دیگر
 بنيگان الوتح صرافت و یافته تعدیل بنيانکَ الوته بحک سرکه حموضت محوضت آنکه شتغای است شريین

 از خروج بوجهی اگرچه سخاوت متوسط خلق که آن مانند معقوالت در اما و گردیده معتدل سرکه بحموضت
 مقامی در لهذا و است النساو  ضبالق بني جمیع دیگر بوجهی اما است اسراف صرف بسط و بخل محض قبض
 تفهیم و علیم تسخاوت بخلقق تخّل سلیمالتّ و ةصلیالتّ اله علیه عظیم قبصاحب خل کریم جواد حضرت که
ه یجمله ثانجملة اول در مقابل و چون  سطِالبَ لُّکُ طهابسُالتَ و کَقِنُعُ ىلاِ ةًولَغلُمَ کَدَیَ لجعَت ال و« فرماید می

 خاص از نهی چون وسط  البَلُّکُ اهطُبسُالتَ و بضِ القَلُّکُ  کَدَیَض بُقتَ فرموده و النيلمه چنک پسواقع شد 
 که چرا نیست اعم نفی مستلزم اخص نفی که است مقرّر منطق شریف فن دره ک  چناننیست عام از نهی مستلزم
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 و القبض بني ر بجمعام ۀبمثاب صرف بسط و محض قبض از نهی پس اعم نقیض ازاست  اعم اخصّ نقیض
 بسط ضتومح و شده معدل ارساىل بسط به بخل بر یّمسم تفریطی قبض صرافت آنکه غایتش است البسط
 خروج بوجهی اگرچهو صفات  اعتقاد در توسط چنني هم و یافته لیلقت یامساک ضببق باسراف مسمّی افراطی

 ینالحّد منخرجه ی که است تعطیل به یّمسم تفریطی صرف نفی وه ی تشببه مسمّی افراطی محض اثبات از
 اثبات ضتومح آنکه غایتش است النهی و االثبات بني جمع دیگر بوجهی کنولی شبیهالتّحّد و عطیلالتّحّد

 تسبیحی تنزیهی بنفی گردد  میالطالقاِ یلَعَ کامل برای از نقص صفاتباثبات  رمنّج که تشبیه به مسمّی افراطی
 علی کامل از ةّیحقیق هذاتّی کماالت نفی به منجر که بتعطیل یمسّم یطی تفرنفی صرافت ود یردگ لمعدّ

 و تحمید بلکه گویند  نمی تشبیهرا لمعدّ اثبات آن بلی یافته تعدیل تحمدی تمثیلی باثبات گردد  میاالطالق
 و گویند  میتنزیه و تسبیحه کبل کنند  نمیاطالق تعطیل را لمعدّ نفی این چننيو هم  کنند  میاطالق نآبر تمثیل
 که چنان کنند تشبیه قالاط بنفیل معّد اثبات نوع نای بر اگر باشد کسی قمحقّ مقامن یا در امر حقیقت چون
 واقع قدّس سرّه صوفص و فتوحات فصنّمُ اعرابی ینالدّ محیی شیخ دموّح عارف شیخ آیاتق یحقا کلمات در

 »الحصطِاالِ یفِ ةَشاحَالمُ« بحکم شناختهعرفان  مذهب را هالتنزی و شبیهالتّ بني جمع آن جناب هک گردیده
 و ایم دهنمو اصطالح باین اشارت کتاب این از لاوّ مقصداز  لاوّ باب از لاوّ فصل در نیز ما و ندارد یضرر
 هزریه ک دقیقه ۀمقدم این چونو  ایم فرموده سرتساله ایف قائد جذبه الهک را در الحرکه معتدل خامه ناقه مامز

 دسیّ حضرت تام اعتدال واننيق نمقنّ که بدان و بشنو را تحقیق تتمۀ اکنون دانستی است یاللّه نعمت خوار
و  تربوبّی صفت دو بر قمعلّ را تسبیح هسجودیّه و ّیوع کر لطیفتني نيتکلم در ماالکر العز و آله علیه اللّه صلّی االنام
 هوبحمد در واوه ک رای زتحمید بانضمام بلکه مطلقا ال لکن فرمود ثانی در لوعُ و تربوبّی ای و ىلاوّ در عظمت

 را خود عظیم ربِّ کنم  میتسبیح که اینست او ترجمه و است االعلی یرّب یا العظیم یّبر ضمري جعمر و حالیه واو
 خروج که یدمحالتّ و سبیحالتّ نيب مجمع الحقیقه فی پس هستم مشغول او بحمد حالتیکه در را خود اعالی ربِّ یا
 را تربوبّی چون و گردیده قمعلّ لوعُ و تربوبّی با عظمت و تربوبّی صفتني بر است عطیلالتّ و شبیهالتّ یحّد از

 و عظمت بر قمعلّ تسبیح ةالحقیق فی پس است مرابطه نفی طرف با را عظمت و علو و تمناسب اثبات باطرف
 یدمتح اثبات و تعطیل بتفریط تسبیح نفی که دقیقه این رعایت بجهت ولیکن تربوبّی بر قمعلّ تحمید و است لوعُ

 عظیم کلمه و »یرّب سبحانبِ« ۀکلم که شده واقعه ک یبر نهج اربعه کلماتب ینمط ترت نشود منجر تشبیه بافراط
 استقامت قسطاس و اعتدال میزان و باشد وی مقابل یک هر لمعدّ تا گردیده قملفّ بحمده بکلمه و علی با

 هِ و آلِلیهعَ اللّه تُلواصَ ةالمصطفوّی ةالمطهرّ ةشریع اسرار دقایق عجایب من هذا و نرساند بهم اعوجاج و انحراف
   .حقیقالتّ و هاماالف و وفیقالتّ علی هالحمدللّ و هاب نيارعالص و

  ةشریف دقیقۀ

 ناهجها علی اللّه صلوات ضویهلرّا هّی اللهنعمت طریقت خاص فکر و ذکر حقیقت بر که ما اخوان از کس هر
 ذکر حقیقت که چرا است مندرج تطریق این در حقیقتو مخ  شریعت لبّ که داند بیقني باشد داشته اطالع
 جمع و است تمام مرابطت تحمید بهنج با را مخصوص فکر حقیقت و است تام مناسبت تسبیح با را خاص
 و ةالعلویّ ةالوالی تنيأشالنّ بني جمع منتج البته« که تسا میدحّتال و سبیحالتّ مقامی بني جمع ةالحقیق فی بینهما
   .بود خواهد فرق و جمع مرتبتني و  کالسلو و الجذب مقامی و »لیهماع اللّه صلوات ةحمدّیمال النبوّة
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  تتمه

 ثانی و سبیحببحرالتّ مسمّی لاوّ و است الواحدیّةبحر و االحدیّةبحر امّهات ةاربع بحور از مسیّ و مدوّ بحر
 کهاند  اللّه اسم از مستفاد نیز بحر دو این و هلیلببحرالتّ است مسمّی هبحراالحمدیّ که چنان علم جیدمببحرالتّ
 بصفت است لاوّ تعیّن از عبارت که بطونیست تعیّنات جمیع جامع او تعیّن عتباراب ذات ةالحقیق فی وی مدلول
 الواحدیّةبحر دوم قسم و است االحدیّةبحر لاوّ قسمد ییتق بصفت است او تعیّن از عبارت که ظهوری و اطالق
 و و آله علیه اللّه صلّی هدّیمبحراالح بر داللتش آنکه غایتش اشدب دال ربح دو این از یک هربر  اللّه اسم پس
 که بحرالهویه بحر چهارم تضمنی داللت الواحدیّةبحر و االحدیّةبحر از یک هر بر است ابقیطم داللت سلّم

 و اطالق قید یبحتّ قیود ۀهم از مطلق وجود از عبارتست و رتکبّ بحرالو علی بحرالو اتّذ بحرالبه است مسمّی
 ناَ من رُکبَاَ للّهُاَ که احدیّت صفت یحتّ صفات همۀ از همنزّ و شرط عدم شرط یحتّ شروط جمیع از متعاىل

   .فَوصَیُ

  ةلطیف

 یِنّدال لُوّاَ« که فرماید  میشریفه خطبه در االعلی العلیّ اللّهُ واتُلَصَ یهِلَعَ مرتضی علیّ اولیاء شاه حضرت
 خالصِاالِ کمالُ و هُلَ الخالصُاَ وحیدالتّ کمال و توحیدهبه  قیصدالتّ کمالُ وه بِ قُیصدالتّ هفَعرِ المَمالُو کَ ةُفعرِلمَاَ
 از عبارت است دین لاوّ معرفت که هِاللّ هلِاَ ندَعِ لمُالعِ و شود  میالقا چننير ی تحرحني در »نهعَ فاتِالصّ یُفَنُ هُلَ

 که تصدیق و موجوده اعیان و ثابته اعیان حضرت ود در کونیّه تعیّنات وتسک در است مطلق وجود شناخنت
مال ک هک دیو توح است هفعلیّ اسماء اتتجلیّ مقام که تربوبّی بحضرت است مقام این از قیترّ معرفتست کمال
 از مرتبه سه این و است هذاتیّ اسماء اتتجلیّ مقام که تالوهیّ بحضرتن مقام است ی از ایق است ترقّیتصد
 معرفت بمنزل است مسمّی نیز ما نيّی الهاخوان باصطالح و است ینالدّ لاوّ لاوّ که چرا است الواحدیّةبحر شعب

 بمنزل است مسمّی اللّهُ مُهَرَثَّکَ اخوان باصطالح و است تصدیق منزل که ثانی و بحراالکوان به است اشاره و
 گویند توحید منزل را منزل این یزن ما اخوان و است توحید منزل که ثالث و هبوبّیببحرالرّ است اشاره حقیقت
 شعب از سه هر هبحرااللوهّی و هبوبّیبحرالرّ و بحراالکوان یعنی بحر سه نای و هببحرااللوهیّ است اشاره
 باصطالح و است احدیّت ت به مقامّیواحد مقام از قیترّ است توحید کمال که اخالص و تسا الواحدیّةبحر

 باطن و است رسالت آن ظاهر که استاول  تعیّن حقیقی شیخ و گویند یخالّش فی فناء مقام را منزل این ما اخوان
 علی آن باطن و و آله علیه اللّه صلّی است مصطفی محمّد شرظاه نبوتست آن وسط اقح و است والیت او

 مقتضی احدیّت قهر و است والیت مقام که باطنش جنبه چون و است احمد آن وسط اقح و علیه اللّه صلوات
 خالشی یف فنا منزل را مقام این ولهذا شود  میفانی وی در سالک تعیّن لهذا داتستّیقت و تعیّنات اللمحاض
 مقام در که چرا تهوّی بمقام احدیّت مامق از است قیترّ است اخالص کمال که صفات نفی و گویند می

 طرٍخَ لیعَ ونَصُخلِالمُ و« که است برقرار هنوز اطالق تعیّن لیکن است مضمحل همه تعیّنات اگرچه اخالص
 ما نيالهیّ اخوان باصطالح این و یابد رهائی هم اطالق تعیّن عظیم خطر این از تا که دیاب دیگر قیترّ پس »ظیمٍعَ
 سیاق از اللّه فی فناء بمنزل است مسمّی اللّه کثرهم گویند یاللّه نعمت هرضویّ درویشان را ایشان زمان این در که

 اللّه اسم از نیز است مسمّی هبحرالهویّ که بحر این که گوئیم و کالم بسلسله کنیم وعرج افتادیم دور سخن
 در بلکه است ماخوذ مطلق ذات اللّه اسم مدلول در دانستیکه و است مطلق ذات هبحرالهوّی که چرا است مستفاد
 باعتبار ذاتست اللّه که چرا تسا ملحوظ هبحرالهویّ کونیّه اسماء مجموع رد بلکه الهیّه حسنایاسماء  مجموع
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 باعتبار است ذات العالمني و ربِّ هذاتیّ اسما جامعیّت اعتبار به  است ذات اللّه و کمال صفات جمیع تّیجامع
ت و ّیم ذاتست باعتبار جامعیحه عامّه و الرّافاضة ی جامعباعتبار است ذاتحمن  الرّو هفعلیّ اسماء جامعیّت
 هم و اللّه اسما سایر کذا و هتقویمیّ ۀّیعدل صفات جامعیّت باعتبار است ذات )ینالّد وِمیَ کِمالِ( هخاصّافاضات 

 مطلق وجود اشباح و ارواح عالم و هوتّیبث هّیعلمه ینیع تعیّنات بانضمام است مطلق وجود ثابته اعیان عالم چنني
 باشد معترب اکوانی و مائیاس بحار تمام در مطلق وجود و ذات مفهموم پس هوجودّی هعینیّ تعیّنات بانضمام است

   .شأنه تعاىل مطلق وجود و ذات مفهوم مگر نیست هبحرالهویّ و

  ةّینحو ةمسئل

 اقتضا دقیق فکر که چرا هبحرالهویّ بر است دال اللّه جامع اسم در الم و فلا که شود  میمتادی باینجا فقري تحقیق
 بمعنی موصوله الم و فلا اعنی باشد معرفه اسماء از بنفسها بلکه نباشد تعریف حرف مال و فلا این که کند می
 هو ذیالّ یعنی بالاشتباه موصولست مال و فلا الحّی و القدیر و العلیم مثل در الم و فلا که است قمحقّ چه ذیالّ

 فلا شود  میدرمّص بان صفات که المی و فلاه  کنحو بدان ائمۀ تصریح بنابر حّی هو ذیالّ و قدیر هو ذیالّ و علیم
 باشد چنني واجبست بلکه باشد چنني نیز اللّه جامع اسم الم و فلا آنکه از است مانع چه پس موصولست الم و

 بمعنی مصدر چون ولیکن است صفات مقوله از و نیست مصدر هغصی بحسب اگرچه و بوده اله اللّه اصل که چرا
 این و باشد معبود یعنی مالوه هو ذیالّ هاللّ معنی و باشد موصول نیز الم و فلا که باید پس است مالوه و مفعول
 این در صفت که باید لهذا است نحوی مسئله چون موصولست الم و فلا صفات بر داخل مال و فلا که مسئله
 احوال از بعضی با باشد ماخوذ که مبهم ذات بر کند داللت که اسمی یعنی باشد نحات باصطالح صفت مقام
 صفت با مرادفست ایشان باصطالح مصدر و نّیالهی باصطالح اسم با تاس مرادف ایشان اصطالح صفت و وی

 و گویند اسم را العالم نالهیّ باصطالح مصدر را علم و گویند صفت را العالم نحو علم در مثال نالهییّ باصطالح
 والنام همام امام کالم ظاهر است اللّه جامع اسم الم و فلا بودن موصول اعنی مسئله این یدؤم صفت را علم

 ای اللّه بسم« است فرموده آنجا اللّه بسم تفسري در السّالم و ةلوالصّ علیه العسکری الشرکی الحسن ابی محمّد
 نآب خود امور همه در جویم  میانتعاست یعنی »له االّ العباده قالیستحّ ذیالّ اللّهب کلها اموری علی استعني
 الیستحق بالذی اللّه تفسري در السّالم علیه دهوفرم امام آن که چرا او رایب مگر پرستش نیست سزاوار که خدایی
 هبحرالهویّ به اللّه اسم داللت مجمالً و بود تواند والم فلا تبموصولّی مشعر نظام عجزم کالم این و له اال ةالعباد
 و رحمنالّ و اللّه اعنی الم و بالف یلّحمُ اسم سه خمسه اسماء از بلکه بوجهني ای واحد بروجه است قمتحقّ
 دیگر اسم دو و ههوّی بحرالبر کند داللت وجه دو از و است مذکور نیز بسمله در بعینها اسم سه همني که رحیمالّ

 در که را متقدمه تحقیقات مطلب این تشبیه ةبجه و فقط وجه یک از دینالّ یوم مالک و منيلالعا ربُّ اعنی
 قدسی حدیث از الم و بالف یغريمحل یعلّ اسم و الم و بالف یمحّل یالعلّ اسم اعنی قامنيم بني فرق خصوص

 قمتحقّ حقیقت بمقام و دمقیّ شریعت باحکام و شود متذکر بود شده استنباط »العظیم العلیّ انا و علیٌّ« هذا
 داری مقام است غالب حادّتاال به ما بحکم رویو  االمتیاز به ما حکم که فرقانی فرقی عقل مقام در اما باش
   :گفته عارفی چنانکه است الزم تو بر تبمرا حفظ

  دیقیزن نکنی مراتب حفظ       گر دردا نامی وجود از مرتبه هر
 ما بحکم وی در تحاداال  بهما حکم »هقران و همعُجَ ناّیلَعَ نَّاِ« کریمه بحکم که نیآقر جمع عشق بمقام چون و 
 هجدُمَ عزَّ فرمود که چنانن ک چه گوید ی بنوعخود عشق کن چه بگویممن بتو  که حاجت چه رسیدی االمتیاز به
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 این در اعال قلم لسان چون نمودن تعبري ریرتح ای تقریر باستعانت نمقامآ از توان چگونه »انهقرُ بعاّتف اناهُرَقَ ذاَاِفَ«
 عصبی لسان و ینجرما قصبی قلم فسترتمع »کَتِفَعرِمَ قَّحَ فناکَرَعَ ما« بقصور است کّل عقل حقیقت که مقام
 تواند ینهان سرّ این بیان عهده از چگونه یستئهیوال وی جز عقل خلیفه ثانی و ثانی خلیفه لاوّ که ینمالح

   برآمد
 گرچه تفسري زبان روشن گر است

 شتافت  میهان قلم اندر نوشنت
 بخفت عقل در شرحش چه خر در گل

  

  زبان روشن تر استیلیک عشق ب 
 چون بعشق آمد قلم در خود شکافت

 رح عشق وعاشقی هم عشق گفتش
  

  
   .»هیانَبَ نایْلَعَ نَّاِ ّمثُ« اسمه جلَّ فرمود چنانکه

  ةلطیف

 خرد و عمیق سرّ این تقریر ایاری چه را یلحمان عصبی لسان و دقیق رمز این تحریر حّد چه را جرمانی قصبی قلم
 قدم ضعف از بنگر چه گونه را اعال قلم بگذرد سه هر این از دقیقراز  این تفسري قدرت چه را هیوالئی نصبی
 م دخود نفس عجز از چگونه بشنو را وحی لسان و »کٍتَبادَعِ قِّحَ دناکَبَعَ ما« کند  میحکایت و گوید  میخود
 سخن خوداز حصر بصر  گونه چه کن نظر را یّلکُ عقل »یکَلَعَ ناءُثَ حصیالاُ« که کند  میشکایت و زند می
   .»َکتِعرفَمَ قِحَ ناکَفْرَعَ ما« که نماید  میروایت و سراید می

  باز گویده چ نشان یب از دلیب             پرسد زمن او وصف کسی گر
 که قدرتها چه و است نهان دناکَبَماعَ قدم ضعف در که تهاقّو چه »ةُوبّیبُالرَّ هانهُکُ ةٌوهرجُ ةُبودیّلعُاَ« بحکم اما
   .است جان میان در فناکَرَماعَ بصر صرح در که علمها چه و است پنهان الاحصی نفس عجز در

   ختام

 چهار در منحصر هاتغريامّ و امّهات هوجودّی بحور که شد معلوم ناهیهُ اىل الکتاب لاوّ من متقدمه بیانات از
 است مستنبط المثانی سبع سوره لاوّ نصف از بحر چهارده این مجوع و هاتغريامّ ده و امّهات چهار است بحر
 مقصد در کنم شروع آنستکه هنگام کردیم مقصود ادایفا بحق و چون و لاوّ مقصد عقد از مقصود بود نای و

   .فیقٍرَ ريُخَ هُنَّاِ وفیقالتّ علی نالکالتّ و ثانی
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 و بیان  یونکبحور ششگانه و  کونی اجماىل بحر بسوی خریاُ ةًرَّکَ الکوانابحر تقسیم در ثانی مقصد
 و  اجماىل کوناز بحر اسمائی واقعه در ازاء بحور ششگانه  اکوانی کیفیّت  انشعاب بحور شش گانۀ

 وَ دُعبُنَ اکَّیاِ« اعنی الکتاب ةفاتح سورۀ ثانی نصف از کیفیتّ استنباط بحور ششگانه اکوانیّۀ اجماىل 
 و »النيَاالضّلَ وَ مهِیلَعَ غريالمغضوبِ میهِلَعَ متَنعَاَ ذینَالّ راطصِ قیمستَالمُ راطِالّص ناهدِاِ نيعَستَنَ اکَّیاِ

   .باب دو بر است رصمنح نیز مقصد این

   اجماىل کون بحر و تفصیلی کون بحر بسوی اخری ةًکر بحراالکوان تقسیم در لاّو باب

  اصل

 تفصیل و تقسیم بحرالمعاد و بحرالمبدء به انشعاب و انقسام بعالوه را بحراالکوان که ىلعاتَ اللّهُ قکحقّ بدان
 اًوجودّی او ثبوتیاً کونیّه تعیّنات بشرط است مطلق وجود از عبارت که بحراالکوان که اینست آن واست  دیگر
 هم و آنست از عبارت دمآ که اجماىل کون بحر و آنست از عبارت که عالم تفصیلی کون بحر به شود  میمنقسم
 بحراالسماء بازای تواقعس نیز که کوان بحراالچنني هم شعبه شش به شود  میمنشعب سماء بحراالچنانکه
 شعبه هر که شعبه شش بر شود  میمنشعب است اسماء جمع مظهر و اکوان جمیع جامع که اجماىل کون باعتبار

   .تفصیل نبای واقعست اسمائی ششگانه بحور از بحری بازای آن از بحری هر و بحری به است مسمّی نآ از

  فصل

 چنني هم هبحرالربوبیّ و هّیهبحرااللو شعبه وبد ردیدگ  میمنشعب الًاوّ انیحقّ سماء بحراالکه چنان هم
 خلیفه که کامل انسان حضرت معامله که چرا ءعابحرالدّ و ةبحرالعبودیّ به ددرگ  میمنشعب انسانی بحراالکوان

س از همه مطالب و ست مقدّیا معامله ایرّه  بِمَظَّ با حضرت ذات حق و وجود مطلق عَهُأنُ شَعاىلتَ است حقّ
 قة چنانیت حقّینست عبودیس منزه از همه منافع و اعراض و مربا از همه مشوبات و اعواض و او مقدّاغراض 

دم آ» ل االوّانا آدمُ«فه یمه شریرک مک بحی االعله العّللوات اللّ صَهِیلَ عَی مرتضیاء علیه حضرت شاه اولک
ن  مِوفاً خَکَدتُبَ ما عَیلهاِ«د یفرما  میموختت از او آّیافت و آدمی یظمنصب خالفت عُت نور او م ک بربیصف
 در ین صفت از حضرت جامع انسانیو ا» کدتُبَعَ فَادةِعبل لِهالً اَکَدُتجَن وَک لِ وَکَتِنَّ جَی فعاًمَ ال َط وَ کَنارِ
واقعست لهذا بحر  ستی معترب نريه در مفهوم آن اضافه بغک هُدسُت قُلَّت از حضرت ذات جَّی صفت الوهیازا

حضرت جامع آدم با ا معامله یجّل سلطانه ن حضرت در آه است یّ بحرااللوهین حضرت موازیه در اّیالعبود
قت دعا و ینست حقیست مقرون بطلب و التماس و سؤال و اقتضاء ایرم معامله اكس و تحضرت ذات اقدم تقدّ

م واقعست و لهذا  و تعظّ کت از حضرت وجود اعظم تبارّی صفت ربوبین صفت از حضرت جامع ادم در ازایا
ق ساخته ت متعلّّین آدم است بر صفت ربوبؤ از شیه شأنک و صفت دعا را» مکُبَّوا رَدعُو اَ«فرمود عظمت نعته 

اضه فو طلب استز دعا ینجانب نی معترب است و لهذا از اريت بغفاض و اريت افاضت خّیه در صفت ربوبک چرا
ه ی است اغلب ادعیت از مقامات حقّانّی مقامات ربوبیدر ازا یاز مقامات انسان  مقام دُعامناسب است و چون

و » اسنَنفُمنا اَلَنا ظَبَّرَ«ع  هُ اللّی حضرت آدم صفی است مانند دعاف ربّیر باسم شردَهم مّصیاء سالم الله علیانب
ه ل اللّیت خل حضریو دعا» اراًی دنَیرافِک النَ مِ االرضِیلَر عَذَ التَبِّرَ«ه ک ع الله نوح ی حضرت نجیدعا
 یح لِرَ اشْبِّرَ«ه ک  عیه موسم اللّیلک  حضرتیو دعا» یتّیرِ ذُنْ مِ وَلوةِ الصَّمَیق مُینلَ اجعَبِّرَ«ه ک م عیابره



 

۳۷  

ه ب اللّی حضرت حبیو دعا» ماءِ السَّنَ مِدةًنا مائِیلَل عَزِنْنا اَبَّرَ« که  ع یسیه ع حضرت روح اللّیو دعا» یردْصَ
انا طَخْ اَنا اوُیس نَنْذنا اِواخِنا التُبَّرَ «  کهاء و سلّمیولالاء و ایع االنبی جمیو عل و آله هیِله عَ اللّی صلّیمحمّد مصطف

و چون » نَیرافِک الومِ القَیرنا علانصُوالنا فَ مَنتَمنا اَحَ ارْنا وَلَرَفِغْ اَا وَنَّ عَ اعفُنا وَ لَلنا ما ال طاقةَمِحْنا ال تَبَّرَ
 دعاست و در یه در لغت بمعنک  است بصلوةین سبب مسمّی از اقسام دعاست و بایقة قسمی الحقینماز ف

 ذ لِلوةَ الصّمِاقِ«مه یرک مک بحر فقط کواقع شده و ذ» یبّسبحان رَ«لمه ک ن اعظمند که آن دو رک وع کسجود و ر
 چرا» رُبَ که اَر اللّ کِذِو لَ «ئهایربک مَظُه فرمود عَک رب است از صلوة چنان ک صلوة است و لهذا اییت غاعلّ» یرک
 ت واقعست هم چنانّی صفت الوهیقة اوست و در ازای الحقیقة فی حقهّیة عبودی الغایت اشرفست از ذیه غاک
 است بدون قصد اعراض یقیاد معبود حقیه ک یقیر حق کت واقع تواند بود چون ذی صفت ربوبیه صلوة در ازاک

ردن ک ر که اصحاب اجازه رخصت ذک یت است لهذا اغلب اسمائّی صفت الوهیه و در ازایقیت حقّیزائده عبود
 را ظاهر تقی اهل طرین معنیه ا که چنانّیه ربوبّیت است نه اسماء فعلّیه الوهّیدهند اسماء ذات  می الّدوامیعل

 یوان که اّتسِعاء از بحور ه بحرالّدک ق شدقات محقّین تحقیخربند و از ا ی بین معنیاست اگرچه اهل ظاهر از ا
ه واقع ّی بحرااللوهیه در ازاّیه بحرالعبودک  واقع شده است چنانیه اسمائّته است از بحور سِّی بحرالربوبیدر ازا
  . بود

  فهیلط

 ی علی الضعفاء ابوالحسن الثاننيغرباء مع النية موالنا و امامنا المعصوم المظلوم امّیقة االلهیرجناب ناهج الطّاز
ه آن جناب در شرح بسم ک ناء مأثور استة و الثّیحو التّ السّالم لوة و ابائه و ابنائه الصّیه و علیلضا ع الرّیبن موس

 حدیث ترجمه )ةالمَالعَ قالَ مةالسَ ما و قیل هِبادَالعِ یهِ وَه ِ اللّماتِن سَ بسمه مِیفسِ نَسمُ اِیعنی( ه فرموده اللّ
 که کند  میقصد را معنی این آن از فرموده قائل من زَّعَ الفرقان منزل حضرت که اللّه بسم که اینست شریف
 بسم چون یعنی عبادت از است عبارت سمت این و تالوهیّ ماتس از تیمبس را خود نفس گردانم  میموسوم
 کند  میتنطق اللّه بسم به که بنده جوییممّن یت نآب انمخود کارهای افتتاح در انگبند که شده لناز این بجهه اللّه
 بمعنی سمت فرمودند حضرت آن دارد معنیه چ سمت که پرسیدند آن جناب از کند قصد را معنی این دیبا

 تعبودیّ که شود  میظاهر است والیت بحرو رشحه  نبوت شمس لمعه که شریف حدیث این از و است عالمت
 که ایست قهدقی و اشارتی لطیفه عبارت این طی در و است تالوهیّ عالمات از عالمتی و سمات از سمتی

 و نمود کتمسُّ تواند  مینآب خصم بر غلبه ةبجه که عالیه مراتب تصّح بر قاطع است برهانی را وصول اصحاب
و  حسن بر حدیث این که اًحقّ و نمود سانآ توانند  مینآ برا راه صعوبت که است کامل تشویقی را سلوک اهل
 اتمام علی هالحمدللّ دارد تمام تیلدال هبحرااللوهیّ ازای در ةبحرالعبودیّاع قان یعنا فقرا این اصطالح تمامیّت

   .نعمته

  لصف

گردد به   میعاء منشعب بحرالّدنيبه بحرالفضل و بحرالعدل هم چن گردید  میمنشعب هبحرالربوبیّ که چنان هم
 طلب یا است منفعت ایصال طلب یا بطلب مقرون عبادت از است عبارت عادُ که چرا هبحرااللوهیّ و غبهبحرالرّ

  واًبَغَرَ ناعوَندْیَ و« سلطانه جلَّ فرموده که چنان برهبت ثانی قسم و برغبت است مسمّی اول قسم مفرت فعد
 بحر شش از هبهبحرالرّ و اسمائی بحر شش از بحرالفضل ی در ازااکوانی بحر شش از هبغّر بحرالو »باهَرَ
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 چون آالئه عظمت را تربوبّی حضرت که آنجا از است واقع اسمائی بحر شش از لعدبحرال ازای در اکوانی
 قمتحقّ تفضیل صفت انسان مستجمع کون و جامع عني خصوص کائنات اشخاص و ممکنات باعیان نسبت
 چنانچه است الیق و مناسب آنست از عبارت رغبت که مزید و نعمت طلب نیز جانب این از پس است
 اتذّر و بمخلوقات نسبت ذاته تعاىل را تربوبّی حضرت چون »هلِضْفَ نْمِ اللّهَ الوُاسىَٔوَ« طوله جلّ فرماید می

 نواهی و اوامر بمخاط و تربوبّی تکالیف مورد که تنيبجنذات ذو  و وجهتنيذ مخصوص خصوص موجودات
 و بعقوبات اقبعم و درجات و بمثوبات مثاب و سیئات و بمعاصی معاتب و عبادات و بطاعات ممدوح و هربانیّ

 واجله عاجله رتمّض بیم معاملت این امضای و صفت آن اجرای در و است قمتحقّ دالتع صفت است درکات
 اکرب و فومخا اعظم فراق وحشت و تقطعیّ خوف را عشاق و ققّحمت هاخرویّ و هدنیوّی عقوبات خوف و

   :فرموده قدّس سرّه الغیب لسان حضرت الریب عارف چنانچه احوالست
  گفت هجران روزگار از که است کتابتی           شهر واعظ گفت که قیامتهول  حدیث

 مفهوم دو در که بدان و است مناسب و الیق تستمضّر رفع طلب از عبارت که رهبت صفت جانب این از لهذا
 خوف مقارنت ثانی مفهوم در و شوقمقارنت  لاوّ مفهوم در بلکه است معترب فقط طلب همني نه رهبت و رغبت

 معنی بتضمني بمن متعدی ثانی و باىل متعدی لاوّ منه رهبت و الیه رغبت هذال و است مذکور طلب ضمیمهز ین
 در علیه اللّه صلوات بآم والیت جناب که است اینجا از و عربست لغت مستعمل ثانی در خوف و لاوّ در شوق
 وفاًخَ وَ وابِالثّ ىلَاِ وقاًشَ مهِاجسادِ فی مهُارواحُ رقِّستَتَ لم میهِلَعَ بَتِکُ دقَ یّتلَاَ االجالُ اولَلَ« فرمودند اولیا صفت

 عقاب از و وصال تلّذ ثواب از مراد باید است اولیاء صفت در سمات اعجاز کلمات این چون و »قابِالعِ نَمِ
 کامل بشیخ دعائیکه در االعلی العلیّ اللّه صلوات علیه مرتضی علی والیت شاه حضرت چنانکه باشد فراق الم
 بنیهَوَ کَاقِفرِ لیعَ رُصبِاَ یفَکَفَ کَذابِعَ لیعَ رتُبَصَ یبنهَفَ« که نمودند تعلیم زیاد بن کمیل لمکمّ پري و
 هم السّالم علیهم طاهرین بیت اهل کلمات در و »کَتِامَرَکَ اىل رِظَالنَّ نِعَ رُصبِاَ یفَکَفَ کَنارِ رِّحَ لیعَ رتُبَصَ

 یّناِ مَّللّهُاَ« فرمودند تعقیب دعای در چنانچه است لورودا مکرر تذباستعا رهبت از و بمسئلت رغبت از تعبري
 فطر عید صلوة وتنق در و »کَلمُعِ هِبِ حاطَاَ رٍّشَ لِّکُ نمِ کَبِوذُعُاَ وَ کَلمُعِ هِبِ اطَحاَ ريٍخَ کلِ نمِ کَلُسىَٔاَ

 َکباُدعِ نهُمِ اذَعاست اّممِ کَبِعوذُاَ وَ حونَالِالصّ کَبادُعِ هِبِ کَلَىَٔسَ ما ريَخَ کَلُسىَٔاَ یّناِ مَّاللّه« :اند فرموده
   .»صونَخلِالمُ

  فصل

 از غبهبحرالرّ چنني هم ةحیمیّبحرالرّ و ةحمانّیببحرالرّ شود  میمنشعب اسمائی بحور از بحرالفضل که چنان هم
 نفعتمصال یا طلب از عبارت که رغبت که چرا رتشادّس بحراالو ةببحراالستعان شود  میمنشعب اکوانی بحور
 است آن از عبارت رحمانی فیض که وجود کماالت و وجود فاضها عنی ااست هعامّ فعامن ایصال طلب یا است

 اعنی تربوبّی صفات از صفت این ازای در و است شقّی و سعید و کافر و مؤمن شامل که است عام فیض این و
 ةمرتب کمال فی الیه مایحتاج بافاضه ار عبد است حقّ نصرت و عون طلب از عبارت که استعانت ةرحمانّی صفت
 انَبُّرَ و« کریمه ایه از مستقیمه قریحه اصحاب را شریفه ۀلطیف این و است مناسب انسانی جامع حضرت از الوجود

 کند  میاقتضا ینیمستع اینجانب از که المستعان اسم بانضمامرا  ةرحمانّی که »ونَفُصِتَ ما لیعَ تعانُسَالمُ حمنُالرَّ
 الصای طلب یا »کَذالِ ناملهاِ ما لیعَ هِللّمدُلحَاَ« و شود  میمستفاد وجهی باحسن تربوبّی بر فرموده لحم تحّج
 و توفیق و ایقان و تحقیق و عرفان و توحید و ایمان و تصدیق افاضه از است عبارت که است خاص منافع



 

۳۹  

 حضرت از صفت این ایاز در و است مؤمننيب مختص که رحیمی فیض ستنای و تیاعن و تسدید هدایت
 و است رشد طلب بمعنی اسرتشاد که چرا مناسبست اسرتشاد صفت عبد جانب از ترحیمّی صفت اعنی تربوبّی
 اسمه جّل فرمود که چنان است ةضالل با مرادف که است یغ آن مقابل در و است هدایت با فمردا رشد

 ازای در بحراالستعانه وقوع لمّ شد ظاهر تحقیق این از و »الغّی من شدُالرُّ َنیَّبَتَ قد نِیالدّ یفِ کراهُالاِ«
 در انسانی بحراالکوان راصانح شد ظاهر تقریرات این از و هبحرالرحیمیّ ازای در بحراالسرتشاد و هحمانّیبحرالرّ
 واقع بحر شش این و بحراالسرتشاد و عانهتبحراالس و بةهّربحرال و غبهحرالرّب و عابحرالّد و هبحرالعبودیّ مسق شش
 اعنی بود آنها در منحصر انیحقّ بحراالسم که لاوّ مقصد از لاوّ باب در مذکور بحر شش ازای در است

 ترتیب علی شرالنّ و هبنظري کل هحیمیّبحرالرّ و هحمانّیبحرالرّ و بحرالعدل و بحرالفضل و هبحرالربوبیّ و ةیّهبحرااللو
 بحور استنباط تکیفّی بیان در کنیم شروع که آنست مهنگا شدیم فارغ تقسیم و تحقیق این از چون و اللف

   .المعانی لحقایقا یضُمفال هو هُبحانَسُ اللّه و المثانی سبع ثانی نصف از انسان اکوانی ششگانه



 

٤۰  

 الکتاب فاتحه سوره از ثانی نصف از هاجمالیّ هاکوانیّ ششگانه بحور استنباط کیفیت بیان در دوم باب
 المغضوبِريِغَ میهِلَعَ تَمْعَنْاَ ینَالذّ راطَصِ المستقیمَ راطَالصِ نادِاهِ عنيُتَسْنَ اکَّیاِ و دُعبُنَ اکَّیاِ« اعنی

   »النياالالضّ و مهِیْلَعَ

  اصلٌ

 است منحصر انسانی بحراالکوانی شد قمحقّ مقصد این از لاوّ باب در که بروجهی که ىلاتع اللّه کثبتّ بدان
 که چنان هم و بحراالسرتشاد و بحراالستعانه و ةهببحرالرّ و غبهبحرالرّ و عابحرالدّ و هبحرالعبودیّبحر  شش در

ة ّیة و بحرالفضل و بحرالعدل و بحرالرحمانّیبحرالربوب و ةبحرااللوهیّ قسم شش در است منحصر حقانی بحراالسم
 شش بحر نیز  اینکتابلا فاتحه سوره اول نصف از بود مستفاد بحر شش آن که چنان هم و هحیمیّبحرالرّو 

 از هبحرااللوهیّ که بود این آنجا در استنباط مواضع بیان مجمل ومستفاد است از نصف آخر سورۀفاتحة الکتاب 
 از بحرالعدل و حیمالرّ حمنالرّ مجموع از بحرالفضل و العالمني ربِّ اسم از هبحرالربوبّی و بود مستنبط اللّه اسم

 در استنباط مواضع بیان مجمل و فقط حیمالّر از هحیمیّبحرالرّ و فقط حمنلرّا از هحمانّیبحرالرّ و ینالدّ یوم مالک
 راطَالصِّ ناهدِاِ عنيُستَنَ اکاّی مجموع از عابحرالّد و فقط دُعبُنَ اکَاّی از است مستفاد هبحرالعبودیّ که اینست اینجا
 راَطالصّ ناهدِاِ عنيُستَنَ اکَایّ از غبهبحرالرّ و النيالالضّ و میهِلَعَ وبِغضُالمَريَغَ مهِیْلَعَ تَمْعَنْاَ ینَالذّ راطَصِ قیمالمستَ
م هِیلَعَغضوب ِالمَريِهبة از غَبحرالرّ و فقط النيالضّالَ و مهِیْلَعَ ريالمغضوبِغَ میهِلَعَ متَنعَاَ ینالذّ راطَصِ قیمستَالمُ
 ینالذّ راطصِ ستقیمَالمُ راطَالصّ هدنااِ از شادسرت بحراالو فقط عنيُتَسْنَ اکاّی از بحراالستعانه فقط و نيالالضّوالَ
   .توفیقه حسنِ و اللّهِ بعون گردد  میمذکور فصول این در اجمال این تفصیل و فقط میهِلَعَ متَنعَاَ

  فصل

 اینجا در اول تقسیم هربوبّی بحر و توهیّلا بحر به بود حقانی سمااالبحر تقسیم آنجا در لاوّ تقسیم که چنان هم
 تقسیم آن از لاوّ قسم ازای در تقسیم این از لاوّ قسم و عابحرالدّ و هببحرالعبودیّ است انسانی حراالکوانب تقسیم
 تاىل و قاری و فقط دُعبُنَ اکاّی از است مستفاد هبحرالعبودّی و است واقع ثانی قسم ازای در ثانی قسم و است
 ساخته مخاطب سمائهاَ تسَدَّقَتَ را تالوهیّ حضرت دُعبُنَ اکاّی مستطاب بخطاب قتنط هنگام در الکتاب فاتحه
 و است اللّه الجامع اسم تو حسنای ءاسما از اسمی و تیالوهیّ بصفت موصوف تو چون که گوید  میچنني گویا
 معبود و االطالق علی مالوه تو پس است معبود بمعنی مرادف مالوه و مالوه بمعنی و آله است خوذأم اله از اللّه

 بسوی و سازیم  میتو بحضرت منحصر را خود بندگی نسبت و بس و کنیم  میعبادت را تو ما لهذا باستحقاقی
 از است مستفاد عاءبحرالدّ و تو غري نه ایم ایستاده تو حضور درو  تو غري نه بس و کنیم  میاستعانه تو کریم وجه

 از است نوعی مطلب هر که مطلب سه بر است مشتمل مجموع این که چرا سوره آخر اىل عنيُستَنَ اکَّیاِ مجموع
 از است مستفاد مطلب این و است نصرت و عون بلط بمعنی که است استعانت لاوّ مطلب طلب و دعا انواع

 از است مستفاد مطلب این و است ةهدای و رشد بلط بمعنی که است اسرتشاد مدوّ مطلب فقط عنيُستَنَ اکَّیاِ
 و غضب از دادن پناه بمعنی که است استعاذه سیم مطلب میهِلَعَ متَنعَاَ ینالذّ راطَصِ المستقیمَ راطالصّ ناهدِاِ

 بر نددالّ ثلث ملجُ این چون و النيالضّالَ وَ میهِلَعَ وبِغضُالمَريِغَ از است مستفاد مطلب این و است ضاللت
 هر و باشد جنس بمنزله طلب مفهوم پس مشرتکند یکدیگر با طلب حقیقت در ثلثه مطالب مجموع و ثلثه مطالب
 از که بداللتی طلب و دعا حقیقت بر باشند لداّ یک هر پس وی از نوعی استغاذه و اسرتشاد و استعانت از یک



 

٤۱  

 تضمنی داللت نيمنطّق را داللت این و فقط حیوان بر انسان داللت مانند جنس بر باشد نوع داللت مقوله
 را تربوبّی حضرت ورهالّس آخر اىل عنيُستَنَ اکَّیاِ تالوت و قرائت هنگام در الکتاب فاتحه تاىل و قاری و گویند

 تمربوبیّ عوالم از عالمی انسان نوع بنی ما و العالمینی ربّ توچون  که گوید  میچنني گویا ساخته مخاطب
 کمال فی الیه مایحتاجُ کّل افاضه در را خود نصرت و عون که است این حقیقی ربِّ تربوبّی مقتضای و توایم
 مربوب بر ابدیست سعادت موجب که راخود  عنایت و هدایت و نفرماید دریغ خود مربوب از الوجود مرتبه

 محافظت و دهد پناه را او سرمدیست شقاوت و ضاللت و غّی موجب چه آن و دارد مبذول خویش ضعیف
 طریق که را سعادت طریق و المستقیم صراط ویسب هدایت و بس و جوئیم  میتو حضرت از استعانت فرماید
 تو تمرح پناه به است غّی و ضاللت و بعد و غضب موجب آنچه و کنیم  میطب تو از تست اصفیای سلوک
 وَ نااهدِ  وِهو آلِ محمّدٍ علی لِصَّفَ درشُنستَ اکَّیاَ و اّنعِاَ  وَهِو آلِ محمّدٍ لیعَ لِصَّفَ عنيُنستَ نابَّرَ یا اکَّیاِفَ« گریزیم می
 اجود وَ منيَاحِالرّ ارحمَ یا کَرمِکَ وَ کَودِجُ و کَتِمَحْرَبِ ناجرِاَ ه وَ آلِوَ محمّدٍ علی لِصَّفَ جريُستَنَ نابَّرَ یا کَبِ

   .»منيَاالکرَ رم کا و دینَاالجوَ

  لطیفه

   لطیفه است انشاء طلب بمعنی است اخبار بصورت چه اگر عنيُستَنَ اکاّی که شد ظاهر تحقیق این از و

 اختیار ادعای موهم معنی این و نفس برای از است هقّو و حول اثبات خود بنفس را ادتبع عبد دادن نسبت
 وسُجُمَ هُلقدرّیاَ« بحکم مذهب این و گویند تفویض مذهب را این و است قدریون مذهب که است باالستقالل

   :دهفرمو راز گلشن در هسرّ اللّه قدّس شبسرتی عارف که چنان است عظیم  کشر نمتضّم »ةاالم هذهِ
  گفت من و ما احمق نادان این مر           گفت اهرمن و یزدان ربگ کان چنان

 مطلق اختیار بی و داشنت معزول تصرفات از ةبالمرّ را عبد و دادن بحق یکباره عبد افعال نسبت چنانکه هم
 تفویض هبمذ که چنان خوانند جرب مذهب را مذهب این و است تکالیف بطالن و شرایع ابطال موجب دانسنت

 اصل که دارد منافات مدوّ اصل با جرب مذهب است توحید اصل که دارد منافات دین اصول زا لاوّ اصل با
 چشم و شادهگ بني وحدت چشم جربی و بسته بینش توحد چشم و هگشاد بني عدالت چشم ریدَقَ عدلست
 »نییتَوَغْاَ مابِ �ّبِّرَ« گوید هذال جربیست ابلیس است باز چشمش دو هر ذوالعینني قمحقّ بسته بینش عدالت

لهذا  است ذوالعینني قمحقّ علیه سالمه و اللّه صلوات یفص دمآ و »علیاالَ مکُبُّرَ انَاَ« گوید لهذا تسیردَقَ الّجدَ
 اصل و باشد نکرده باستقالل اختیار ادعای تا کند خود تمربوبیّ و حق تربوبّیب اقرار »ناسَفُنْاَ نامَْلظَ نابَّرَ« گوید
 عمنقطّ عدل اصل و نباشد عبث شجره اکل از نهی و حق تکلیف تا هدد بخود ظلم نسبت و نشود عمنقطّ توحید
 افکشّ حضرت چه چنان است تفویضو  تفریط و جرب افراط بني توسط مقام این در مستقیم صراط پس نشود

 نَیْبَ امرٌ بل التفویض و الجربٌ« فرموده ناطق نطق ما السّالم علیه جعفرالصادق اللّهعبد ابی موالنا الحقایق
 تا عنيُستَنَ اکاّی از بعد دُعبُنَ اکَّیاِ وقوع سرّ تو بر شود واضح یدانست مقام این در را مسئله ّ�حقِّ چون و »ینرَمْاالَ
   .هِللّمدُالحَ شود لمعدّ حقّ برای از هقّو و حول اثبات و احتیاج و باقرار دُعبُنَ اکَاّی از بعد اختیار عایادّ

  لطیفه

 اللّهُ قلَخَ« ةمرویّ و »هالَّکُ ءَماسْاالَ مَدَآ مَلَّعَ وَ« کریمه طبق بر انسانی جامع عني که است مقرّر هعرفانّی اصول در



 

٤۲  

 ربوبیت و الوهیت هکمالیّ صفات از صفتی هیچ و شأنه تعاىل است حقّ صفات جمیع مظهر »هرتِوَصُ لیعَ مَدَآ
 وجود در باید لهذا است اختیار صفت حق هکمالیّ صفات از یکی چون و نباشد نصیبی آن از را انسان که نیست
 و االرضِ وَ مواتِالسَّ لیعَ هَمانَاالَ انَضْرَعَ اّناِ« بحکم که امانتی و مودع باشد اختیار کمال بسرحدّ نیز انسان
 ناله و کردند ابا او حمل از همه موالید عناصر افالک »االنسانَ هالَمَحَ وَ هانْمِ نَقْشفَاَ وَ هالَمِحْیَ نْاَ نَیْبَاَفَ بالِالجِ

   .است اختیار همني سر از عبارت ظلوم انسان مگر برآوردند اشفاق
  بیت

  اختیار از کرد فریاد کمني این ر          با و کار این با چرخ گویم چه من
 مذهب و شد ثابت انسبان آن اختصاص لمّ و تکلیف حسن پس شد ثابت انسان وجود در اختیار ودیعت چون
 لوماًظَ کانَ هُنَّاِ« که فرمود لهذا بود ضعیف انسان طاقت از زیاده عظیم حمل این چون و برخواست میان از جرب
 از جهل چه و نماید امری چنني لتحّم ضعف این با که کرد توان خود نفس بر باالتر این از ظلم چه »والًهُجَ
 را او حقّ بعون که شد محتاج هذا علی بناءً داشترب تواند  میکه را ملیح چنني که کند تصور که زیادترن یا

 تفویض مذهب و شد ظاهر نیز استعانت سرّ و دعا مشروعیت لمّ پس شود لمتحّم او هقّو و بحول تا شود معاون
 ونیعُدْاُ« تعاىل و سبحانه حق قول برعا برد عبادت اطالق لم پیوست بوضوح اینجا از و واستخبر میان از
 حق از و کند  نمیدعا که کس آن پس »داخرین منَّهََج لونَخُدْیَسَ تیبادَعِ نْعَ رونَکبِتَسْیَ ینَالذّ ّناِ مْکُلَ بَجِتَسْاَ

 کمال منافی این و یافته مستقل اختیار در را خود طاعت بر توفیق حقّ ازد یزا و کند  نمیطلب طاعت بر توفیق
   .هالحمدللّ است تعبودیّ

  محاکمه

 مانند نکند کماالت افاضه که نتواند یعنی دانند باالیجاب افاعل و شأنه حقتعاىل حضرت ءحکما از جمعی
 حق حضرت شرایع اصحاب مطلق بلکه اسالم اهل تمامماء کح قنيمحقّ و نکند نور افاضه نتواند که شمس
 اقتضای حکمت که موضعی از نماید فیض امساک تواند یعنی دانند مطلق مختار فاعل را شأنه تعاىل و سبحانه
 موضع در بلکه نماید ارسال اقتضای حکمت که موضعی در نماید فیض ارسال تواند که چنان نماید امساک

 باشد حکمت مخالف چون لیکن نماید تواند هم امساک ثانی موضع در که چنان نماید تواند ارسال هم نیز اول
 ما وَ هالَ ممسکَ الف ةٍحمَرَ نْمِ اسِلنّلِ و اللّهُ حِتَفْیَ ما« ذکره جلَّ فرموده که چنان است حقّ مذهب این و نکند

 اینها قصد نه اند گفته باالیجاب فاعل را حقّ که انکسان که رسد  میبخاطر مرا و »بعده نْمِ هُلَ لَرسِالمُفَ کَسِمْیُ
 طبایع از است هطبیعیّ افعال صدور مانند او از فعل صدور و فعل صدور در است مضطر مطلق قادر که ستنای

 از رمک اختیار عني در که آن تا نکند کرم نتواند یکهبحدّ تا بود حقّ تفیاضیّ کمال و وجود فرط بر او نظر بلکه
 تحریف نداده مسئله تشخیص کماالت قصور از رسیده نيقصبنا لنيمک از معنی این چون و رسد بظهور او

 شده  میقدرته تعالت مختار قادر دربارهض یف ضقب بر قدرت عدم و عجز همتّو چون تحریف از بعد و اند نموده
 اندازیم تفیاضیّ کمال و کرم و جود فرط بر نظر چون پس اند کرده ایجاب نفی و باختیار تصریح شرایع اصحاب
 از را علم و اختیار و قدرت نتواند که چنان هم کند سلب خود از را فیض و کرم و جود که نتواند حقّ که گوئیم
 ذاتی بطالن نظریه ممتنع الحقیقه فی پس است ممتنع اتبالذّ کامل از کماالت سلب که چرا کند سلب خود
 تیالّ تِک قدرَیُ وَ« بمقتضای و »رٌدیقَ  شئٍلِکُ لیعَ اللّهَ نَّاِ« بحکم قدرت که چرا شود قدرت قمتعلّ که نتواند
 وجود که ممتنع گوئیم که اینست درست پس باشد محض ئالش ممتنع و گريد ئبش تعلق »منهُ شیئاً عُتَنمیَال



 

٤۳  

 عني قدرت که چرا شود ممتنع قمتعلّ نتواند قدرت اینکه یا شود قدرت قمتعلّ که نتواند دارد محض ذهنی
 فرط با تواند حق که گوئیم اندازیم اختیار و قدرت برفرط نظر چون و نگنجد او در نتواند پس است توانائی
   .)هّلالحمدلِ( مایدنن امساک تفیاضیّ

  لطیفه

 کمال و وجود تفیاضیّ کمال میان تبجامعیّ نظر بلَّجَ و شأنه حقتعاىل ذات هک شد معلوم سابق محاکمه از
 که است حقّ کمال از معنی این و مختار اختیاری بی عني در و است اختیار بی تمختارّی عني در غلبه و قدرت
ه ب را خود پروردگار یعنی »کَبَّرَ تَفَرِعَ مَبِ« پرسیدند فیرعا زا چنانکه فرماید  میقابالتتم میان جمع همیشه
 با بکماالت صافاّت در که شناختم  بآنرا خود ربِّ یعنی »دادِضْاالَ نيَبَ عهجمِبَ« فرمود جواب در شناختی چه

 و لُوَّاالَ وَهُ« که نمود تالوت را آیه این استشهاد ةبجه رفاع پس فرموده اضداد میان جمع ذات احدیّت کمال
 لّظ و رحمن صورت بر مخلوق »هصورتَ لیعَ مَدَآ اللّهُ قَلَخَ« بحکم انسان چون »نُالباطِ وَ رُاهِالّظ وَهُ وَ رُاالخِ
 خود اصل مانند نیز انسان که باید لهذا است ظّل ذی صورت بر حال مهه در لّظ و است سبحان حضرت ذات
 بعضی اختیاریست بی و اختیار میان جامع چون و باشد مختار اختیاری بی عني در و اختیار بی تمختارّی عني در
 قائل جرب به افتاده فقط اختیاری بی ه بنظر نیز را جمعی و اند شده قائل بتفویض افتاده فقط اختیار بر نظر را

 نهیبع اصل حکم شده واقع اختالف است رحمن ذات که اصل در که چنان هم که امریست بوالعجب و اند شده
 این در حقّ و پیوسته وقوع یو در بعینه اختالف همان و گردیده جاری و بحمنس است انسان عني که فرع در

 متوسطات جمیع حکم چون و »ینرَمْاالَ بني امرٌ لبَ فویضَالتَ وَ رَبْالجَ «که است االمرین بني توسط مسئله
 در کردیم بیان تشبیه و تعطیل مسئله در اًسابق چنانکه است الطرفني بني جمع بوجهی و طرفني از خروج بوجهی
 مطلق اخیار عدم یکی و مطلق اختیار یکی که تفویض و جرب میان توسط و است یرجا حکم همان نیز اینجا
 را رایتاخ عدم این و نگویند تفویض را اختیار این اگرچه است اختیار عدم و اختیار بني جمع الحقیقه فی است
 و یافته تعدیل باختیار که است اختیاری بی نه و گشته لمعدّ اختیاری بی نه است یاختیار که چرا ندینگو جرب
 و لوعال عن رَصُقَ ما المستقیمَ راطُالصِّ «بحکم صراط حقیقت که متقابالت میان حقیقی توسط تشخیص چون

 علیهم هاللّ سالم عصمت بیت اهل که چنان است صعوبت نهایت در آنست از عبارت» التقصري عن عفَرتَاَ
 خود مستقیم صراط وجود نرسد والیت بمقام کسی تا و »السیف من احدّ و الشعر من ادق راطُالصّ که اند فرموده
 این حقیقت و شهادت موجب در وقوع مسئله این درفهمید لهذا متدبر را قبل از وصول بمقام کامل تفکر  نتواند
 این که است جهت این از و »لمِالعِ فی خونَالراسِ و اللّهُ اال هُاویلتَ مَعلَمایَ وَ «که متشابهاتست مقوله از مسئله
 والیت جناب که چنان رسیده بما السّالم علیهم بیت اهل از ردَ قَسر در تفکر از نهی و گویند ردَقَ سر را مسئله

 اینجا از و »وهُفُلَّکَتَتَ فال اللّهِرُّسِ و وهُجُلِتَ فال میقٌعَ بحرٌ وَ هُسلکوُتالفَ ظلمٌمُ طریقٌ فرمودند علیه اللّه اتُصلو بآم
 بلکه نفرموده امسمّ معني باسمی تفویض نه و جرب نه که را ثالث شق علیه اللّه صلوات محمّد لآ صادق که است
 کند اکتفا بهمني و نکند یتعدّ خود مقام از مبتدی تا فرموده است مبهم و است نکره که امر لفظ به نآ از تعبري
 ۀمسئل با ثانی و عدل ۀمسئل با لاوّ باینکه نظر را دو هر نآ و است قمحقّ تفویض و جرب میان مبهم امری که

 بعنایت خود تا کند قبول سلیمالتّ و ادینقاال سبیل علی را مجمل متوسط امر این و داند باطل دارد منافات توحید
 دانستی را مقدمات این چون و باشد واقف دتوان ردَقَ رِّسِ بر که برسد مقام باین السّالم علیهم بیت اهل والیت
 و قحقایِحرال بَاالمام قال ماکَ االمرین نيَبِ مرٌاَ لبَ فالتفویض تست اختیار بجنبه اشاره دُعبُنَ اکاّی که بدان پس



 

٤٤  

   .رامالکَ هِابائِ لیعَ و اللّهِ لواتُصَ یهِلَعَ ادقالصّ والنامَ قِقایِالدّ افِشَّکَ

  لطیفه

 بُدعَ معنوی حرکت أمنش که است آن از عبارت یمحّب سري محبوبی سري و یمحّب سري است قسم دو رب اللّه اىل سري
 و گردد حقّ درگاه همتوّج و آید شجنبب خود باختیار  عبدتمحّب این بواسطه  ورا ربّ باشد عبد تمحّب اللّه ىلاِ
 را خود عبد ربّ چون یعنی را عبد باشد ربّ تمحّب حرکت این منشا که است آن از عبارت که محبوبی ريس

 قسم و نامند سالک را سري بان سایر و گویند سلوک را اول قسم آورد جنبش در خود بجانب را او دارد دوست
 و خوانند کشش را جذب و کوشش را سلوک بفارسی و گویند مجذوب را سري ان بسیار و ذبج را ثانی

 اند طبقه دو بر کاملني و است سلوک از عبارت ثانی و جذب از عبارت لاوّ شریفه آیه در »هُنَوُّبحُِی وَ ممهُّبُحِیُ«
 صعوبت و رسیده در کشش و ردهک مدد عنایت بعد و بوده کوشش بطریق سريشان لاوّ که مجذوبند سالک طبقه
 نعمت تعلّ بی عنایت بواسطه الًاوّ که سالکند مجذوب دیگر طبقه و گردیده مبدل بسهولت کشان نآب سلوک
 تربیت تمصلّح و معاشرت متکح بواسطه باز نموده عاری مطلقا تقیّدات و رسوم از و دریافته را ایشان جذبه

 راه این که است آنقدر نه عبد تمحّب تقوّ چه است ناتمام فقط سالک مجمال آورده بسلوک جذب از را انیشا
 خود باختیار چون را سالک و است کدام هُونَبُحِیُ است تمام مهُبُّحِیُ گفته فیارع چنانکه کرد قطع تواند آسان را
 فقط مجذوب و بود نتواند ایمن راه خطرات از نرسد جذبه مدد تا ضعیف اختیاریست او اختیار و رفت باید می
 چنان نمود نتواند غريت ّیبتر پس نیست ممکن را او طریقت دابآ و شریعت ارکان حفظ که چرا است ناتمام نیز
   :گفته عارفی که

 ىل ز مدرسه آمد بخانقاهصاحب د
 گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود

 کشد ز آب  میگفت این گلیم خویش بدر
  

 بشکست شرط صحبت اهل طریق را 
 تا اختیار کردی از آن این فریق را

 کند که بگريد غریق را  میآن جهد
  

 عابد از و است جذب مقام خانقاه از مراد سالکست شخص عالم از و است سلوک اینجامقام در مدرسه زد امرا
 شود بجذب منتقل سلوکش شود لمبّد بسهولت او شیپ راه صعوبت هداخو هرگاه سالک بدانکه و مجذوبست

 ْناِ لْقُ «هسلطان زَّعَ فرمود که چنان سلّم و آله و علیه اللّه صلّی پیغمرب اتباع مگر نیست معنی این سویبراهی 
 مرا پس را خدا دارید  میدوست که باشید  میاگر که محمّد یا بگو یعنی »اللّهُ مکُبُحِیُ عونیبِاتَّفَ اللّهَ ونَبُّحِتُ مْتُنْکُ

 اتباع از مراد و بجذب اشاره اللّه مکُحبیُ است بسلوک اشاره اللّه ونبُّحِتُ دارد دوست را شما خدا تا کنید متابعت
 استخراج آن معنی نفس نّظ و خود برای است ثیاحاد و یاتآ مطالعه نه سلّم و آله و علیه اللّه صلّی پیغمرب
 صادق طالبني اکثر تجربه به اوست خود رای تمتابع الحقیقه فی معنی این که چرااست  نمودن عمل و نمودن
 تا شود  نمیهم ذمیمه اخالق جزئیات از بعضی نمودن دفع منتج اعمال نوع این که رسیده نیز منکرین بلکه
 از که است نفس کامل باطن صاحب هادی سلّم و آله و علیه اللّه صلّی پیغمرب بعتمتا از مراد بلکه رسد بجذبه
 این و گردیده سلّم و آله و علیه اللّه صلّی خاتم  حضرتباخالق قمتخل و رسیده قلب بمقام و گذشته نفس مقام
 وضوح نهایت تعاىل الحمدلله اما یدآ  میغریب دارند اول بمسلک انسی که زمانه اهل رث کا بسامعه اگرچه معنی
 که رسیده بتجربه نیز معنی این و رسیده تجربه به را دبهمعتّ قائده لّوا مسلک انتاج عدم که چنان هم دارد
 تا جذبه حصول در ستا ثريأالتّ شدید بسیار ساخنت خارج هوا و رای از ةبالمر را خود و نمودن پري تبعمتا



 

٤٥  

 و شاقه ریاضات لتحّم از است ادخل احوال و مقامات صولح در بمراتب پري باذن خصرُ در توسعه که یبحّد
 توفیق بقصد شرعی رسمی یاتقو و عّر تونرسیده کامل پري بخدمت کسی تایا  نفس بخواهش عندی من عّرتو

 مذکور بقصد عندی من تقوای و ورع وجود با اگر و شود  میتوفیق حصول موجب و واجب کامل بصحبت یافنت
 َعقَوَ دْقَفَ وتُالمَ کهُرِدْیُ مَّثُ هِلِسوُرَ وَ اللّهِ ىلاِ راًهاجِمُ هِیتِبَ نمِ جُرُخْیَ نْمَ وَ «بحکم نیافت پري متدخ توفیق فرضاً

 کنیو ا نافرمانی از تقوای مگر نیست تقوائی پري بخدمت وصول از بعد اما است مثاب و ماجور »اللّهِ لیَعَ هُجرُاَ
 والنامَ وَ نالهَّاِ وَ نابَّرَ محال خیال فکرها همه و است بکنار اهراه همهگر ید نیک وا اطاعت مگر نیست طاعتی و
 نمائیم عمل مسئله باین تا بده توفیق تمامِاالِبِ الکرامُاَ فهمیدیم را مسئله این تا یفرمود کرامت توفیق را ما
 محبی بسري اشاره نعبد اکاّی که انبد پس دانستی را مقدمات این چون و »ریمُکَ وادٌجَ کَنَّاِ کَیاءَلواَ ةِرمَحُبِ«

 هّللِمدُالحَ« است بآن اشاره جذبه که محبوبیست مقام طلب نستعني اکاّی و است آن از عبارت سلوک که است
  .»مناهَّفَ ما لیعَ

  فصل

 در مدوّ تقسیم بحرالعدل و بحرالفضل به بود هالربوبیّبحر تقسیم حقانی بحراالسم در مدوّ تقسیم چنانکه هم
 قسم ازای در تقسیم این از لاوّ قسم و ةهبالرّبحر و ةغبببحرالرّ عاءبحرالّد شود  میتقسیم هم انسانی الکوانبحرا
 است مستفاد ةغبرالرّحب و است واقع تقسیم این از ثانی قسم ازای در انیالثّ قسم کذلک و است تقسیم آن از لاوّ
 ینالذّ راطَصِ ستقیمِالمُ راطالصّ انَهدِاِ نستعني اکاّی اعنی عاءبحرالدّ در مذکوره ثلثه جمله از جمله دو مجموع از
 ینالذّ راطَصِ قیمستَالمُ راطَالصّ انَهدِاِ و است عامه منفعت ایصال طلب عنيستَنَ اکَاّی که چرا میهِلَعَ متَنعَاَ
 فیض خاصه تمنفع چنانکه رحمانیست فیض عامه منفعت و است هخاّص منفعت ایصال طلب غري میهِلَعَ متَنعَاَ

 منفعت ایصال طلب مگر نیست رغبت معنی و مشرتکند منفعت ایصال طلب معنی در دو هر پس است رحیمی
 چنانکه هم قریب جنس بر نوع داللت مقوله از نیتضّم داللتی غبهبحرالرّ بر باشند لداّ مذکورتني جملتني لهذا

 برجنس نوع داللت مقوله از ولیکن نیتضّم داللتب نیز عابحرالدّ و لببحرالطّ بر بودند لداّ لثثَ جمل مجموع
 از است مستفاد اخريه جمله این که چرا نالیّلّضاَالَ وَ میهِلَعَ و وبِغضُالمَريِغَ از است مستفاد بةهبحرالرّ و بعید
 راَطلّصا ناهدِاِ که چنان هم افراطند اصحاب که نيالّالضّ راطَصِ و تفریطند اصحاب که میهِلَعَ وبِغضُالمَ راطَصِ

 االفراط بني طتوسّ و استقامت اصحاب که میهِلَعَ منعِمُم رغبت بود در صراط هِیلَ عَمتَنعَن اَی الذّم صراطَیالمستق
 تمضرّ کدام و است راتمّض دفع طلب بمعنی رهبت که چرا استفاده این مگر نیست رهبت معنی و فریطندالتّ و

 داللت هبهبحرالرّ بر اخريه جمله این داللت و بود تواند او اصفیای طریق از ضاللت و خدا غضب از تر عظیم
   .است مطابقی صریح

  فصل

 از ثالث تقسیم هحیمیّبحرالرّ و هحمانّیببحرالرّ بود بحرالفضل تقسیم هاسمائّی ۀستّ بحار از ثالث تقسیم که چنان هم
 و لاوّ قسم ازای در تقسیم آن از لاوّ قسم و بحراالسرتشاد و ببحراالستعانه است غبهبحرالرّ تقسیم هاکوانیّ بحار
 مطابقی بداللت بحراالستعانه بر است لداّ عنيستَنَ اکَاّی و شده واقع تقسیم ن آاز ثانی قسم ازای در ثانی قسم
 چون و داللت بهمني بحراالسرتشاد بر است لداّ میهِلَعَ متَنعَاَ ینَالّذ راطَصِ ستقیمالمُ راطَالصِّ انَهدِاِ وَ صریح
 ظاهر کامل انسان مظهر از حقّ ارشاد صفت ولیکن است حقّ اگرچه حقیقی مرشد و است ارشاد طلب رتشاداس
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 او متابعت و تمحّب با وبا یتوالّ و صمشّخامل ک انسان نمائی راه بدون و وىل یا امام یا باشد نبی خواه شود می
 خَفراسِ مکُدُحَاَ جُخرُیَ «فرموده علیه المهس و اللّه صلوات محمّد لآ صادق چنانکه شد نتواند رمیسّ معنی این
 این تاکید بجهت لهذا »لیالًدَ کُفسِنَلِ باطلُفَ الرضِاَ رقطُبِ نکَمِ لُهَجْاَ ماءالسّ رقِبطُ تَنْاَ وَ دلیالً هفسِنَلِ بُطلُیَفَ

 مٌنعِمُ بصراط فرموده فسريت را مستقیم صراط نفرموده اکتفا ستقیمَالمُ راطَالصِّ ناهدِِابِ تحّج باین تصریح و معنی
 و ارشاد تاهلیّ را دیگر احدی ثلث قِرَفِ از بغري که چرا اند انبیاء ورثۀ ءِعلما یا انبیاء اوصیای یا انبیاء که میهِلَعَ

 معرتفند و مقرّ خود هرظا اهل که چرا ظاهرند فقهای نه انبیاءاند ورثه که علمائی از مراد و نیست راهنمائی
 نکهآ امور ۀهم اعجب و است استحسانات و برظنون جملگیشان یا اعمال مدار وء سما بطرق جاهلند باینکه
 و معارج صاحب فقري فالن بگوید کسی هرگاه که دانند  میمسدود را باطن طریق و مناط را ظاهر راه یبحّد

 مریدان با چون و دارد عروج عایادّ و نموده بدعت دین در فالنکس که گویند  میو زنند  میطعن است مقامات
 اینکه وجود با رود  میبمعراج شب هر کس فالن که گویند  میاستهزاء سبیل بر کنند  میصحبت خود احمق
 سموات برمعارج و نمائیم سلوک را سما طریق که فیممکلّ ما همگی که شاهدیست السّالم علیه امام کالم صریح
 از بعد مختص معنی این گویند و خود سخیفه حاتباصطال کنند تاویل را سماء بر عروج آنکه مگر کنیم عروج
 هم موت ولیکن مختص بعد از موتست ین معنی ایشود بل یر مّسیوت مکه روح مؤمن را عروج بر ملک موتست

 هم یموت اراد و »وتِالمَ ةُقَذائِ فسٍنَ لُّکُ «سلطانه جلَّ فرمود که چنان یاراد موت و طبیعی موت موتست دو
 پري تصرفات تسلیم را خود موتٌ این »اتوُموُتَ نْاَ لَبْقَ وتوامُ «مسلّو آله و علیه اللّه صلّی تاس فرموده که چنان
 طبیعی موت از بعد دتفنی اقاتفّ ارادی موت این تا اامّ شدنّد الغسّال ی ی فتِّیالمکَ وا دست در و است ردنک

 اعوجاج بمحض است فتکلّ ارتکاب و حدیث تاویل معنی این که آن با شود رمیسّ ملکوت بر عروج چگونه
 مسمّی بعرفان که السّالم علیهم بیت اهل حکمت از اعراض و ناصولییّ و نيممتکّل بمزخرفات عادت و سلیقه
 اللّه کثرهم دینموّح اولیاء و قنيمحقّ عرفای که مراتب و معارج و منازل و مقامات مگر نیست سما طرق و است

 مقامات آن خواص و حدود بیان در و اند گردیده واصل بان السّالم علیهم نيمعصوم ائمه متابعت بربکت عاىلتَ
 و علم مقدار که داند  میچنني و است خرب بی همه از چون رسمی علم مالع بیچاره و پرداخته رسائل و مجلدات

 خود فهم طبق بر را حدیث تاویل لهذا و است وی علم بمقدار السّالم علیه صادق جعفر امام حضرت  کادرا
 درست آن مفهوم رتصّو یکهبحدِ تا سماء بطرق است جاهل رسمی عالم که شد معلوم چون و دانند  میواجب
 عالم که باشند علمائی انبیا ورثه علمای باید پس است سما بطرق علم که را السّالم علیهم هائّم علوم و اند نکرده
 لآ بربکت که هللّمدُلحَاَ آید الزم سماء قطر سّد اال و دباشن موجود زمان هر در باید نیز ایشان و باشند سما بطرق
 که شهود و کشف ارباب و طریقت اصحاب ایشانند بود خواهند و هستند موجود زمان هر در )ص (رسول
 اما و اند شناخته تبنورانیّ را والیت شاه حضرت و ءناالثّ و ةحیالتّ علیه اولیا شاه والیت یعنی شهر در داخلند

ه در  کچنان که دارد یکلّ فواید عالم نظام در نیز ایشان وجود همصطفویّ ویهبن آثار فقهای و هشرعیّ لومع مجتهدین
   .التوفیق علی کالنالتّ و مذاهب تفصیل عرض از بعد رسانید خواهد برادران بعرضمه  کمحا

  تفصیل

 قول و مجتهدین قول قولست سه در منحصر السّالم علیهم ءانبیا ۀورث علماء تعیني خصوص در متداوله اقوال
 از کسیکه یعنی است الشرایط جامع مجتهد نبی وارث عالم گویند لاوّ قول اصحاب و هصوفّی قول و اخباریني

 ملکه را او غريها و فقه و اصولمنطق و  و ةعربیّ و کالم از اجتهاد ۀعلی موقوفٌ علوم تحصیل و تکمیل از بعد



 

٤۷  

 ثابت انهم که عدلني شهادت یا بمعاشرتا ی یعنی باشد هم عادل و دباش رسیده بهم اصول از فروع استنباط
 که باشد شده معلوم بمعاشرت شود  میمنحصر رهالخبا تسلسل رفع بجهت و عدلني شهادت یا بمعاشرت شود می
 و متابعت صفت باین شود یافت کسی چنني هرگاه و است صغایر در رغريمصّ و ریکبا از مجتنب اًظاهر شخص آن

 نیست نجات راه و است حرام او مخالفت و است الزم پیغمرب به متابعت و کتمسّ مانند او بر کتمسّ و تمواال
   .شخصی چنني بمتابعت مگر

  ثانی قول اصحاب و

 نَّالظَ نَّاِ «کریمه بحکم و شد مقرّر ظنون بمقتضای که است چند قواعدی مجتهدین رهمقرّ اصول چون گویند
 بود ادب ترک نهایت بلکه نرسد را ما باشد اللّه خلق بظنون منوط اللّه دین که بود نتواند» ئاًیشَ قِالحَ نَمِ نیغْالیُ
 این در ما کمتمسّ بلکه دانیم قواعد آن بر مبنی را تقوا و عمل و کنیم وضع قواعد مذهب استنباط برای از که

 ءُالقا ینالَعَ «بحکم باشد رسیده ایشان از که اصوىل و فقط است السّالم علیهم اطهار بیت اهل اخبار زمان
 شارع حکمت که است معلوم باشد نرسیده چه هر و اصول آن بر عتفری است جایز »اعوُرَفْتَ نْاَ میکُلَعَ وَ ولِصُاالُ
 وَ بُنِتَجْیُ هُیُّغَ نٌّیبَ امرٌ و عُبِتَیُفَ هُدُشِ یُر نٌّیبَ مرٌاَ ةٌثلث ورُاالمُ مانَّاِ «:اند فرموده که چنان گرفته آن ابهام و بتشابه تعلق
 »دیثالحَ کَذلِ نِیْبَ هاتٌبَشُ وَ نٌّیبَ رامٌحَ و نٌّیبَ اللٌحَ« :اند فرموده دیگر جائی در و »الحدیث کَذلِ نيَبَ بهاتٌشُ
 قدر هر بلکه نماید آن احکام در سعی که نرسد را مجتهد گرفته تعلق آن ابهام و تشابه بر اراده را شارع چون و

 باید را امام ظهور انتظار و کرد باید باحوط عمل متشابهات در پس افزود خواهد آن تشابه بر کند شرتبی سعی
 دو را او کند صواب هرگاه و است اجر کی را او کند خطا هرگاه مجتهد که آنست اعتقاد را مجتهدین و کشید
 وَ دَهَتَاجْ نْمَ وَ«اند  کرده روایت سلّم و آله و علیه اللّه صلی پیغمرب از که است حدیثی ایشان مستند و است اجر
 را او خاصه مجتهد و مرویست هعامّ بطریق حدیث نای و »واحدٌ اجرٌ هُلَفَ اًخطَاَ و دَهَاجتَ نمِ وَ جراناَ هُلَفَ صابَاَ

 در رهمقرّ اصول از اصلی از کند استنباط اللّه احکام از حکمی کس هر گویند اخباریني واند  کرده بقبول متلقی
 او باشد اللّه حکم االمر نفس فی حکم نآ اگر نباشد اثری احادیث دراصال  آن از که فقه و باصول مسمّی علم
 معاقب و شود اللّه علی کاذبني داخل نباشد اللّه حکم گاه هر و باشد اجر دو قمستحّ اینکه نه نباشد اجر هیچ را

 روایت السّالم علیه صادق حضرت از که است یثیحد ایشان ندتمس و باشد اجر یک مستحقق اینکه نه باشد
 علیه امام »فیها رظُنَفَ ةٍنَالسُ وَ کتابٍ فی هارفُعِالتُ شیاءٌاَ اینَلَعَ دَرِتَ «که پرسید جناب نآ از سائلی کهاند  کرده

 »الکافی فی رواه هولَسُرَ وَ اللّهِ یلَعَ بتَذِکَ تَاخطَاَ نْاِ وَ زَجوَتُ ملَ بتَصَاَ ناِ کَنَّاِ مااَ «فرمودند جواب درالسّالم 
 نياخباریّ و عقل دلیل و اجماع و است سنت و کتاب چیز چهار در است منحصر شرعی دلیل گویند مجتهدین
 مجتهدین و نمود نشاید اعتماد را عقلی دلیلاجماع و  و سنت و کتاب در است منحصر را شرعی دلیل گویند
 بقول و »ءآالخط یلَعَ تیمَّاُ معُتَجْالتَ« سلّم و آله و علیه اللّه صلّی هالّل رسول بقول اجماع حجت در کندّسمتم

 ىلاوّ حدیث گویند اخباریني و »فیهِ یبَالرَ علیهِ عمَجْالمَ نَّاِفَ کَصحابِاَ نيَبَ لیهَعَ عمَْجالمُبِ ذخُ محمّد ال صادق
 بیت اهل واتر ثقات که است یحدیث علیه مجمع از مراد گویند ثانی حدیث در و دانند موضوعات از را

 کرده اقاتفّ که غريمنصوص قوىل نه آن بمضمون عمل و آن نقل در باشند کرده اتفاق السّالم علیهم عصمت
 علیه مجمع از مراد که این بر شاهد و کنند عمل منصوص بغري که نبوده قدما عادت که چرا آن تصحّ بر باشند
 هوجو از سائل که شده وارد مقامی در حدیث این که استآن اند  دهکر رتصّو مجتهدین آنچه نه است معنی این

 علیه المصطلح االجماع من هذا این و است تراجیح وجوه از یکی معنی این و کرده  میسوال احادیث تراجیح
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 باحکام عارف و حرام و حالل در ناظر حدیث راوی و بامام دقمعت شخص نبی وارث عالم اخباریني باعتقاد پس
 فی رظَنَ و حدیثنا روی قد مکُنْمِ کانَ نمَ ىلاِ وارُظُنْاُ« السّالم علیه امام از حنظلهعمربن  ولهبمق در چنانچه باشد
 گویند مجتهدین و الحدیث »نا اللَحَ میکُلَعَ هُلتُعَجَدَقَ یّناِفَ ماًکَحَ بهامنا اذا رضوا کاح عرفَ و ناحرامِ وَ نااللِحَ
 اصحاب و است رایطالشّ جامع مجتهد باحکام فرعا و حرام و حالل در رناظ حدیث  عبارتراوی شخص این
 بوساطت السّالم علیه امام نفس که طریقتست مرشد سلّم و آله و علیه اللّه صلّی ینبّ وارث و عالم که ثالث قول

 سبیِل علی مٌلَّعَتَمُ و یٌاّنرّب مٌعالِ لثٌثَ الناسُ «که کمیل حدیث در انیرّب عالم رسیده باو طریقت سلسله مرشدان
 چنانچه رسیده قلب بمقام و گذشته نفس مقام از که است شخصی این و آنست از عبارت »عاعٌرِ جٌمَهَ و ةجاالنَّ

 در ةالنجا سبیل علی متعلم و )هیدٌشَ وَهُ وَ معَسَّلا یلقَاَ واَ قلبٌ هُلَ کانَ نَمَلِ کریذِلَ کذلِ فی نَّاِ شانه عزَّ فرموده
 خود هوای و رای از هبالمرّ تسلیم صاحب منقاد مرید از عبارت شریفه آیه در »عمَالسَّ یلقَاَ نمَ وَ« شریف حدیث
 نيَبَ تکالمّی ضمري روشن پري دست در را خود »واوتُُمتَ ناَ لَبْقَ تواموُ «هوّینب مرویه بحکم که است شده خارج

 را او امام و باشد السّالم علیه امام متابعت و التّو تاىل او متابعت و توال که شخصی که چرا نموده سالالغّ دییَ
 بظنون کسّمتم و مقامات و منازل از خرب بی رسمی عالم شخص که بود نتواند و باشد خوانده سما بطرق عالم
   :فرموده قدّس سرّه بهائی محقق چنانکه باشد دهیرسان بهم تبحر کمال رسمیه فنون در اگرچه باشد تخمینات و

  »نظم«
  نبود غري علم عاشقیعلم

 علم رسمی سربسري قیل است و قال
  

 مابقی تلبیس ابلیس شقی  
 نه از او کیفیتی حاصل نه حال

  
 الهیّه حقیقت مسائل از مسئله بر مشتمل او بر معروض حدیث اگر که التمیز ضعیف اخباری شخص چنني هم و

 سلیقه و سلیمه بفطرت باشد مؤید کند او تمتابع باید که طالبی که باشد بسا و باشد عاجز او حّل در باشد
 یرّب را او اگر و نباشد موصوف آن اعشار از بعشری اخباری فقیه نآ که فکر لطافت و ذهن صفای و مستقیمه
 صاحب زمانی باندک باشد فکری استقامت بعالوه و باشد او نفس در هم سالمتی و شود دچار النفس کامل
 ضعیف چنني متابعت را مستعدی ماده چنني که باشد جایز خدا متحک در چگونه شود ماتامق و معارج
 کتاب در و باشد داشته محفوظ را حدیث کتاب چهار و احادیث الفاظ مجموع اگرچه باشد واجب التمیزی
 فلاٍ نمِ خريٌ ریهدَتَ حدیث «که است ماثور السّالم علیهم بیت اهل از ثراه طاب صدوق شیخ االخبار معانی

   »هِتروی دیثٍحَ

  تبصره

 را قدسیّه قوه نصوص از احکام استنباط در نياخباریّ از محققان و اصول از فروع استنباط در مجتهدین محققان
 است متشابه اتباع از نهی مذهب این حقیقیت بر شاهد و است حقّ حقري باعتقاد سخن این و دانند  میشرط
 ذاِ بعدَ نالوبَقُ غزِالتُ اّنبَرَ «دعای باکثار فرمود امر را مالسّالم  اعلیه امام که چرا خورس بتحصیل امر و ةًسنّ و کتاباً
 فی راسخني دعای دعا این شریفه آیه نص بمقتضای و »هابالوَّ تَنْاَ کَنَّاِ مهًحْرَ کَنْدُلَ نْمِ نالَ بْهَ وَ انَتَیْدَهَ
 محکم ابهتشم شد حاصل رسوخ صفت که همني و را راسخني مگر نیست رمیّس زیغ از خالص و است لمالعّ
 و مِلِالعِ یفِ نُخوُالراسِ نُحْنَ« السّالم علیهم قولهم اىل اًاستناد السّالم علیه بامام رسوخ اختصاص متوهّ و شود می
 علی افراد بر صدقش و است کبتشکی مقول کماىل رسوخ صفت باینکه عقالً اما است مندفع »ُهتاویلَ مُلَعْنَ حنُنَ



 

٤۹  

 خاص شیعیان آن مالک نیاز ا و باشد السّالم علیه امام مختص آن کامل فرد اینکه از مانع چه پس نیست هالسویّ
 مثل است چنني السّالم علیه امام کماالت جمیع که آنست عقیده مرا بلکه باشد نصیب درجاتهم تفاوت علی را

 مفهومات معانی این همه یعنی ريذلکغ و اللّه وجه کونهم و اللّه نيُعَ کونهم و اللّه باب کونهم و اللّه نعمة کونهم
 آن از را خاص شیعیان زا یک هر و امام مختص کاملش فرد و نیست هالسویّ علی افراد بر صدقش و است هکلیّ

 و اللّهاولیاء اطالق و عنه اللّه رضی فارسی سلمان بر است بیت اهل اطالق معنی این بر شاهد است نصیبی
 خلقنا اّناِ« السّالم مُهِیْلَعَ مهُنْعَ یَروُ وَ السّالم علیهمربال ک ءشهدا بر اللّهءادو ا و تاس اللّهاصفیا و است اللّهاءاحّب
 هم وا یل بالعُفلیالسُّ قتِحَالتَ القیمهٌ یومُ کانَ فاذا شیعه تیَّمِسُ کَذلِلِفَ ورِالنُّ کَذلِ عاعِشُ نْمِ ناتُشیعَ تُخلقَ وَ نوراً
 و قلوب و استن یییّعل طینت از مخلوق فقط ما شیعیان قلوب که شده دوار مضمون باین که احادیثی چنني
 طینت در اشرتاک که است واضح معنی این را تمیزی صاحب هر چه است نعلییّ طینت ازمخلوق  معاً ما ابدان
 هعلی مرتضی علی اولیاء شاه بکالم نقالً اما باشند  میمتفاوت مراتب اگرچه دارد الزم را کماالت در اکاشرت

 نَدوُ ةِوبَضرُالمَ دِدَالسُّ اقتحام من اللّهُ مُهُ غنااَ ذینَالَّ مُهُ العلمِ فی خنيالراسِ نَّاَ مَلَعْاَ وَ« االعلی یلِالعَ اللّه صلوات
 مالم لِناوُتَ نعَ جزِلعَابِ مهُرافَعتِاِ اللّهُ دحَمَفَ حجوبِالمَ یبِالغَ نَمِ رهُفسیَتَ والُهِجَ ما ةِملَجُبِ قرارَاالِ وامُ نلَفَ وبِیُالغُ

 نظام والیت کالم این که چرا »سوخاًرُ هِنهِکُ نعَ حثالبَ مهُفُلِّکَماالیُ فی قُمَّعَالتَ مهُرکُتَ یَّمِسُ وَ لماًعِ هِبِ یحیطوا
 نآ یعنی رمفّس جاهل بجمله فرتمع تسلیم صاحب مؤمن مرتبه حتّی مراتب جمیع در رسوخ سریان در است صریح
 ومانند گوید  مینابَّرَ ندعِ نمِ لُّکُ هِبِ اّنمَآ و کند  میقبول ماًیتسل کامل از را تفصیلی علم و دارد را اىلاجم علم که

 الصادق موالنا حضرت از الشریعه مصباح مستطاب کتاب در و کند  نمیسدد مضروبه اقتحام ظنون اصحاب
 صریح شریف کالم این و »الحدیث اللّه نمِ هرِّسِ بصفاء تیفستَا نِمَلِ ّالاِ یاتالفَ لُحِّالیَ« منقولست السّالم علیه
 فریقني اعتقاد و است کدام قدسیّه هقّو تحصیل راه که است این در سخن مفتی در قدسیّه قوه اطرتاش در است

 معاصی از تقوای و مناهی از اجتناب و شرعیه ۀصالح باعمال کتمسّ قدسیّه ۀقّو تحصیل راه که اینست مذکورین
 باشد کتب از استنباط اعمال مستند بالجمله تقوا و اجتناب و کتمسّ این مستند چند هر مشتبهاتست از هکبل

 آن بجهت لاوّ اما است نظری معنی این در را فقري و اخبار از استنباط بطریق خواه و باشد اجتهاد بطریق خواه
 وجود بر موقوف معاصی از تقوای و اعمال تصّح که اینست در سخن که چرا است دور مستلزم کالم این که

 قدسیّه هقّو تحصیل راه هرگاه پس نمود بتوانقیام  تقوی و باعمال او فتوای و بحکم و است قدسیّه نفس صاحب
 ظاهر دور هذا بود خواهد اعمال تصّح بر موقوف قدسیّه هقّو صاحب وجود باشد وجه این بر اعمال بر مداومت

 برای عمل از یکنوع باشد حدیث در ماخوذ چند هر کتابی طاستنبا اعنی هوج این بر عمل کهنیا بجهت ثانیا
 کجا از بذّنامه فهم بر اعتماد و حدیث از خود بفهمیده علمیست الحقیقه فی او بحدیث عمل و است خود
 هاللّعبد ابی موالنا حضرت از مرویست السّالم علیه العسگری الزکی محمّد ابی موالنا و امامنا تفسري در است

 ریقالطّ ومُلزُلِ اندُشُرْاَ« یعنی فرمود قیمالمستَ راطالصّ اهدنا تفسري در جناب نآ که السّالم علیه ادقجعفرالصّ
 حدیث نای و »کَهلِنُفَ بارائنا ذَاخُنَ و بَتِعْنَفَ ناهواىَٔاَ بعَتَّنَ ناَ نمِ عِالمانِ کتنَّجَ یّناِ غلِّبَالمُ کَبتّحَمَ ىلاِ دیّوالمُ

 راه مستقیم طریق و است غريمرضی مطلقا اهو اتباع و است مذموم مطلقا برای اخذ اینکه ر د است نصّ شریف
 رابطه تحصیل و مطلقا رای از خروج باینکه کند  میحکم باشد داشته انصاف کسی هرگاه و است تبمحّب دیؤم

 از یکلّ قاعده روش این در که چرا هم اسرار اللّه قدس طریقت اصحاب روش در است منحصر تمحّب و عشق
   :فرموده الغیب لسان حضرت الریب فرعا چنانکه پريشدن تسلیم و است رفنت بريون هبالمرّ خود رای

  مظن
  وخودرائی خودبینی مذهب دراین کفراست      نیست رندی درعالم وخودبینی خودرائی



 

٥۰  

 مسلک اگرچه نیست قّقمتح هبالمرّ رای از خروج مسلک این از بغري متداوله مسالک از مسلک هیچ در و
 خصوص در را متنوعه مذاهب همچنني و ننمایند عمل برای اینکه در نمایند  میاهتمام بسیاره ک باشد ناخباریّی
 استماع و مادهآ را الفرق بني موعوده محاکمه آنستکه هنگام شنیدی باشند السّالم علیهم انبیاء ورثه که علما تعیني
 نمودیم عرض تو بر عرفاء و رااخب اجتهاد اعمال مستند خصوص در را متداوله مذاهب که چنان اگر باشی داشته
 کنیم بمحاکمه شروع آن از بعد و دهیم تفصیل نیزات اعتقاد مستند خصوص در را متداوله مذاهب چنني هم

 ملهم بر باش آماده را دیگر تفصیل لهذا شود کاملرت کتاب این در ناظرین بصريت و تمامرت مسئله تحقیق شاید
  .وفیقالتّ اللّهب و کن اعتماد عارفمفیض مو حقایق

  رخَآ تفصیل

 مسائل تحقیق خصوص در را رهشهو ممشارب شنیدی مهعلیّ مسائل تعیني خصوص در را متداوله مذاهب چون
 علماء مشرب لاوّ است مشرب چهار در منحصر خصوص این در مشهوره مشارب که بدان بشنوید نیز اعتقادیه
 حصر وجه و حدینمّو عرفای مشرب چهارم نّیاشراقی حکما مشرب مسیّ مشائني حکما مشرب مدوّ منيمتکلّ

 با تطبیق یا قسمني از یک هر در و تصفیه و تحلیه یا است معترب نظر و فکر یا هحقّ عقاید تحصیل در کهآنست 
 مشرب شریعت اب تطبیق راعتبا بانضمام نظر و فکر اعتبار یعنی لاوّ قسم نه یا است معترب مفهومش در شریعت
 و است مشائني مشرب شریعت اب تطبیق اعتبار عدم با نظر و فکر اعتبار اعنی مدوّ قسم و است منيمتکلّ علمای
 چهارم قسم و است دینموّح عرفای مشرب شریعت با تطبیق اعتبار با نطبا تصفیه و لیهحت اعتبار اعنی مّیس قسم
 تطبیق اعتبار از مراد و است نّییاشراق حکمای مشرب شریعت با تطبیق تباراع عدم با تحلیه و تصفیه اعتبار اعنی
 قضایا آن از را خود ۀوادلّ کنند  میفراهم شرع اهل ماتمسلّ از چند قضایای آنستکه لاوّ مشرب رد شریعت با

 سیدهنر شریعت صاحب از تصریحی هّیاعتقاد مسائل ازای  مسئله خصوص در هرگاه و کنند  میتالیف و تصنیف
 از مراد و کنند  میعقل تکذیب رساند بهم منافات هشرعّی هقضّی با صرف عقل حکم واگر کنند  میتوقف باشد
 الاوّ که است این مراد بلکه اللّهب نعوذ است شرع با مخالفت اعتبار ثانی مشرب در شریعت با تطبیق باراعت عدم

 تحصیل بمنطق مسمّی قانونی لتوآ ىلآ علم واسطهب هم و شائبه از امّرب عقل بصرف را لاستدال تصّح شرایط
 بمقتضای که حکمی چنني و کنند  میترکیب ببدیهیات منتهی هصرفیّ هعقلیّ مقدمات از را خود برهان و کنند می
 ه کبل کنند  نمیعقل طرف تکذیب بهمرسانند منافات هشرعیّ ظواهر با هرگاهباشد  شده استخراج صحیح نبرها
 افهام همه طبق بر شریعت چون که دانند  میچنني و دانند  میواجب صریح عقل مقتضای ببرحس را شرع تاویل
 قنيمحقّ حکمای لهذا فرمود ادا تمثیل بعنوان مطهره شریعت صاحب را اشیا حقایق شده وارد عوام و خواص از
 که آنست دینموّح عرفای مشرب اعنی ثالث مشرب در شریعت با تطبیق اعتبار از مراد و است جایز نآ تاویل را

 چنني معاصرین بلکه متاخرین از جمعی و باشد رسیده مطهره شریعت صاحب از که باشد وجهی بر باید تصفیه
 و است اعمال بقوالب نمودن عمل باشد رسیده مطهره شریعت صاحب از که تصفیه طریق کهاند  نموده رتصّو

 یا اجتهاد بمشرب احادیث با نآقر از فرماید فیهتص شخص خود تشخیص با اخباریني تجویز با مجتهدین بفتوای
 یأبر عمل شائبه چون نوع این در که چرا باشد عظیم اشتباهی این که کند  میاقتضا چنني فقري تحقیق و اخبار
 باشد مطهره شریعت صاحب مقبول که تصفیه منتج دیگر یأر صاحب یأر یا عاقلامل ک یأر خواه است قمحقّ
 فنا بحر در غوص و امکانی تعیّن دفع و خواطر نفی و است اماره نفس تسخري طریق این در مناط که چرا نیست

 داد فتوا مسئله این در مجتهد اینکه دبمجّر عظیمه معانی این حصول و وصول لحصو و بقا معارج در عروج با



 

٥۱  

 نفس شواتع و نیست ممکن که داند  میتمیزی صاحب اندک است چنني اللّه حکم که کرد تشخیص اخباری یا
 صاحب مربی »یّبرَ مَحِرَ ما ّالاِ وءِسُّلابِ ةٌارَمَّالَ سَفالنَّ نَّاِوَ« شود  نمیمرتفع تدبريات باین صفت فرعون کافر
 عشق بحرارت او از را خمود جمودت و کسالت برودت و کند مسلمان را کافر نفس جالل بصدمه که باید نفس

 از بمرید نسبت فقط جمال باشد لمعدّ بجمال او جالل باید است احرتاق موجب فقط حرارت چون و بگذارد
 نهال که آنست بمنزله فقط جالل و ماند  میخام هالبتّ کند تربیت فتابآ بدون فقط ببآ را نهال که است قبیلآن 
 شخص مانند خواهد  مینمعیّ شخص یمربّ مجمال شود  میمحرتق هالبتّ بآ بدون کند تربیت فقط فتابآب را

 تفصیل و اجمال و دیتقی و اطالق و اجماع و استحسانات و بعمومات عمل خواهد  مینمعیّ طبیب که مریض
 هیهات کشاند  نمیانیرّب نور بمقام هیوالئی عالم ظلمت از و رساند  نمیجمع بمقام فرق مقام از را مرید

   .هیهات
  مثنوی

  ريسخت گ را کش نفس نآ امن      د      پري ظل جز را نفس نکشد هیچ
 چند هر ننمائی فراموش را خريخواه فقري این نصیحت و نورزی تقاعد مسئله این فهم خصوص در زنهار زنهار

 پشت که را اشخاصی و نمود سعی همه این نیست هم کائنات فخر نیامهرب ۀذّر فقري این مهربانی و دلسوزی
   :فرماید  میمولوی حضرت که شنید »تَبْبَحْاَ نْمَ دیهْتَ ال کَنَّاِ «خطاب آنها درباره نمودند سماوی بوحی

  ینئ کنعان تو که آن دیما بر            یخوش نئ حدیث گویم  میلیک
 با تطبیق اعتبار پساند  مانده محروم هعالّی مراتب از واند  دیده خطر مرحله این در نمستعدیّ ازکیای از بسیاری
 مرشد که باشد طریقی باید تحلیه و تزکیه و صفیهت طریق که است معنی باین عرفان طریقت در رهمطهّ شریعت
 نفس ود ید بی که است هعلیّ سلسله طریقت کامل مرشد نستکهآ مفروض باینکه نظر باشد فرموده معني کامل
 پس الموعود یوم اىلهستند  و اند بوده بارشاد مامور السّالم علیه امام جانب از که برسد السّالم علیه بامام بنفس
 او اقوال مگر نیست شریعت و او افعال مگر نیست طریقت از اًحقیقت و باشد رهمطهّ شریعت طبق بر تصفیه طریق
 رسول که است آن از او احوال مگر نیست حقیقت و است مظهر را والیت سرِّ و است مظهر را تنبوّ نور که

 از ما مراد و »احواىل ةقیقَالحَ و افعاىل ةریقَالطَّ و اقواىل ةریعَالشَ «فرمود سلّم و آله و علیه اللّه صلّی کائنات
 وجهی بر مراتب این تحدید که است معلوم که چرا است هشرعیّ موظفه نسنّ و روایات و فرائض تحدید نه مسئله
 نظام و مشرتکند یکدیگر با فنيمکّل جمیع کهاند  فرموده استنباط احادیث و یاتآ از اخبار و اجتهاد اهل که است
 فقیه فّن بلکه نیست عارف فّن که مشرتکه مسائل آن امثال تحقیق و است وظایف این قامتا بر موقوف عالم
 قالبی و قلبی سکنات و حرکات در باید نوع بچه شخص که است هّنیمع همشخصّ تکالیف تحدید مراد بلکه است
 و اذکار کیفیت و راداو اعداد و عزیمات و رخص و حدود واضات یر مراتب تعیني و کند معامله حقتعاىل با

 افراد من فرد کلّ بحسب تاموظفّ برای اوقات تعیني و خدمت و تصّح ارکان و عزلت و معاشرت اداب
 السّالم علیه مؤمننيامريال قال کما باطن تصفیه در است عمده که قلبی خفی ذکر ینيتع همگی از اعظم و البنيالطّ

 »الحدیث دهنالمعا عدَبَ هبِ نقادُتَ و هوَشْالعَ دَعْبَ به رُصِتُب و ةرقَالوَ بعد به عُسمِتُ للقلوب الءًجَ کرَالذِّ لعَجَ اللّهَ نَّاِ«
 و نوم و مشروب و ماکول قانون و غذا و دوا مقدار فرماید  مینمعیّ  بی طبچنانکه مجمال البالغه نهج فی رواه
 هم و فرماید  مینمعیّ را اعمال اتخصوصیّ طریقت کامل مرشد چنني هم را مریض سکون و حرکت و یقظه
 در که است معلوم گردد  نمیتصّح موجب کردن عمل طب کتب بعمومات ینبد امراض معالجه در که چنان
 اکتفا هجنسّی و هنوعّی مشرتکه بتکالیف و کردن عمل احادیث و نآقر یعنی کتاب بعمومات اتروحانیّ معالجه
 کتاب چنانکه هم و »رتتیعِ وَ اللّهِ تابَکِ نیْلَقَالثِّ مُکُفی کٌتارِ یّناِ «که گردد  مینه روحانی تصّح مثمر نمودن



 

٥۲  

 رسول عرتت و خلیفه عرفا و احادیث کتاباند  اللّه رسول خلیفه سلّم و آله و علیه اللّه صلّی رسول عرتت و اللّه
 نجاای در ایشان خالفت عیمّد و هستند عرفا خدا رسول عرتت و خلیفه است احادیث خدا کتاب خلیفه خدایند
 بشکست سر و رسید اینجا قلم است شناخنت را امام تبنورانیّ اصیل اصل که آنجا در است خالفت مدعی مثل
   .مفهِاَفَ

  شکافت خود رد قلم مدآ بعشق چون           شتافت  مینتشنو راند قلم این
 بر لطیفه که نستای است ناشراقییّ حکمای مشرب که رابع مشرب در شریعت با تطبیق اعتبار عدم از مراد و

 تتقویّ و است غضب و شهوت جنبه تضعیف نآ و کند نآ تصّحه بم کح صرف عقل که کرد باید وجهی
 تدوینخود  بعقل حکما که اخالق تهذیب علم در است حکماء مقرّر و معهود که بنوعی است عقل جانب
 عرفان طریقه که اند کرده رصّوت معاصرین بلکه متاخرین از جمعی که شد مذکور که تصفیه طریقه و اند کرده
 در و عرفان بمسلک تا است نزدیکرت اشراق بمسلک که مرشد بدون کتابی تصفیه و عندی من عرفان اعنی است
 باید عملیات که چنان هم یعنی عقاید تحصیل در است وناخباریّ مشرب نآ و هست نیز یمسخا مسلک اینجا
 علیهم عصمت بیت اهل احادیث و کالم از ماخوذ هک دیاز بنی اعتقادیات باشد احادیث نصوص از ماخوذ

 بادیآاسرت امني محمّد موالنا رتبّحم فاضل مشرب این و الناقص بالعقل فیها تصرف غري من باشد بایدالسّالم 
 علیه قٌمتفّ نکهآ لاوّ جهت بدو نماید  میکار از دور  بسیارنظر بادی در اگرچه مذهب این و ثراه طاب است
 در بحدیث عمل و باشد دلیل از ماخوذ باید اعتقاد و نیست جایز تقلید اعتقادیات در که است أعلم جمیع
 برمش این اینکه مدوّ وجه است محض بتقلید رجوع عقل تصرّف بدون حدیث از اعتقاد اخذ یعنی اعتقاد
 بر است موقوف علیه هاللّ صلوات امام و سلّم و آله و لیهع اللّه صلّی نبی بصدق علم که زیرا است دور مستلزم
 موقوفست چنني هم و اللّه سوی ما امکان با عالم بحدوث علم بر است موقوف که شأنه تعاىل باری بوجود علم
 از باید را علیها موقوف مسائل اینال ثام از مسئله راگ پس صرفه هعقلیّ بدالئل حق هکمالیّ صفات اثبات بر

 چون لیکن ظاهر دور هذا و امام یا نبی بصدق لمع بر بود خواهد موقوف مسئله نآ علم و نمود استنباط حدیث
 اللّه طیب کاشانی محسن محمّد موالنا انیرّب عالم و است بکار نزدیک بسیار بلکه نیست ماند  میکه کار از دور
 اخالص ورا  مبتدی صادق طالب که فرمود نيچن فرموده نصرت خود شریفه تصانیف در را مذهب این نیز روحه
 چنني وافی مستطاب کتاب در و برسد قنيمحقّ بدرجه تا مشرب این بالتزام مگر نیست ممکن شبهه و ظن از

 و تصدیق صاحب مقلداً او یقني و کشف صاحب قاًمحقّ اما رجلني واحد یکون دانالّب االنسان «که فرموده
 نمَلِ کریذِلَ کَذلِ فی نَّاِ« ۀریفش ۀ آیایشان مستند بجهت و »سالک اللّضال اىل و فهالک الثالثّ اامّ و لیمست

 مٌلِّعَتَمُ وَ انیّبرَ عالمٌ لثهَثَ الناسُ «که شریف حدیث و یستقّو مستندی »هیدٌشَّ وَهُ وَ معَالسَّ یلقَاَ واَ قلبٌ هُلَ کانَ
 و »ءُآثغُ اسِالنّ رُسایِ و مونَلِّعَالمتَ ناتُشیعَ و ءُالعلما نحن« نظام اعجاز کالم و »عاعٌرِ ٌجمَهَ و جاهِالنَّ بیلسَ لیعَ

 عباراتی و کلمات و احادیث از غريذلک و »کهلِتَفَ ثاًثالِ نْکُتَ ال وَ ماًلِّعَتَمُ او عالماً نْکُ« اشارت فصیح عبارت
 یاتآ بلکه بود تواند  میمشرب این بر اطعهس براهني و قاطعه شواهد رسیده السّالم علیهم بیت اهل از همه که

 ةِمَشىَٔالمَ اصحاب و ةنیمَالمَ صحابُاَ ما نهیمَالمَ فاصحابُ ةًلثثَ ازواجاً مْتُنْکُ وَ «قبیل از ثلثه تقاسم بر مشتمل شریفه
 یفِ سابقُ مْهُنْمِ وَ  وَ مِنهم مقتصدٌهَسِفْنَلِ مٌالِظ نمهُمِفَ «هدایه آیۀ وافی و ابقونالسّ ابقونالّس و المشئمه اصحاب ما
 »لباباولواالَ رُکَّذَتَیَما ّناِ ونَعلمُالیَ ینالذّ و مونَلَعْیَ ینَالّذ یوِتَسْیَ لْهَ «عظیمه کریمه و »عاىلتَ اللّه اذنِبِ رياتِالخَ

 بسیار شدن کامل تسلیم و رای از خروج مشرب با مشرب این و دارند مطلب این بر صریح داللت عمجمو
 اهل کالم از را اعتقادات گویند  مینایشا که است این آن و دارند عرفا شربم با فرقی اندک و است مناسب
 نیز حدیث از مستفاد تقوا طبق بر مواظبت و اعمال بمداومت و نمود قبول باید تسلیماً السّالم علیهم عصمت



 

٥۳  

 مخفی مسئله کسوت در که شرع حقایق و شود حاصل قلب تنویر تا نمود باید قیام ناقص عقل تصرّف بدون
 و السّالم علیهم عصمت ل اههکرد تعیني طریقت پري از را اعتقادات گویند  میعرفا و گردد گر جلوه است

 هک او هزجاالا حسبرا  قالبی و قلبی اذکار و اعمال کرد باید قبول تسلیماً است مطابق باحدیث او کالم المحاله
 بود دخواه معارج بر عروج و باطن صفای موجب البته که نمود باید مداومت است مطابق امام بارادت المحاله

 بدانکه و کن ناخباریّی مذهب تحقیق تقسیم به رجوع و باش منتظر نمود خواهم را مسئله این نقادی عنقریب و
 اینکه بر أعلم فاقاّت اینکه بجهت است مندفع وردیمآ وارد مشرب این بر وجه دو از کالم عنوان در که اىلاشک
 جواب شود  میراجع هجبیکو اشکال وجه دو پس ورد مولز مگر نیست او مستند نیست جایز اعتقادات در تقلید
 اتالهیّ مسائل از قدر این که اینست ایشان اتباع و ماسره قدس کاشانی محقق و بادیآاسرت فاضل اعنی ایشان
 هک دانند  میچنان و است المبهمات اىل همحتاج قضایای و اتّیبدیه جمله از نبوتست ثبوت که علیه موقوف
 فنيمکلّ مجموع السّالم علیهم است انبیاء صدق علیه موقوفٌ آنچه از غريذلک و وحیدت و واجب اثبات مسئلۀ

 و شوند  میخود ربِّبِ لمتوسّ اختیار بی اضطرار حني در مبدء منکرین و ارکفّ همه لهذا و نآب تصدیق بر مفطورند
 مقدمات این اگر پس ایندنم  میاعتماد او لطف و فضل و حکمت و قدرت و بعلم و کنند  میاقرار او یگانگیه ب

 بر نیز غريناطق حیوانات بلکه رسیدی بظهور غرياختیار من اضطرار حال در اعرتاف این چگونه نبود فطری
 سلطانه عزَّ را خود صاحب و ربِّ و مالک نیز جمادات و نباتات از ذرات همه ه کبل مفطورند توحید فطرت
د قَلَ« فرمود جواب در انعالصّ اثبات علی لیلُلّداما پرسیدند فیرعاز ا چنانچه بدلیل احتیاج چه پس شناسند می
ت و ایات شریفه فرقانی و احادیث معصومني علیهم السّالم این مسئله را تقوّی» ۱۸باح عن المصباحی الصّعنَاَ

ل مثو »  اللّهِلقِخَ لِبدیلَتَیها اللَ عَاسَ النّرَطَتی فَ الَّللّهِ اَةَطرَفِ«عاىل  قوله سبحانه و تَ مثلیاتآفرماید اما  عظیم می
ن  مِکَبُّ رَذَخَذ اَ اِوَ» «هُاللَ َجلَّ جَهُولَ و مثل قَ اللّهُنَّولُیقُ لَالرضَ اَ وَمواتِ السّقَلَن خَم مَهُلتَىَٔن سَئِلَو َ «هُ سبحانَهُولَقَ

ا احادیث مثل حدیث شریف و امّ» لیم قالوا بَکُبِّرَ بِستُلَم اَهِسِنفُلی اَم عَدهُشهَم و اَهِتِریَّورهم ذُهُن ظُ مِمَدَآبنی 
و مثل حدیث ماثور او امام جعفر صادق » هِسانِجِّمَه و یُرانِصِّنَه و یُدانِوِّهَ یُواهُبَ اَ وَةِطرَی الفِلَ عَدُولَ یُولودٍ مَلُّکُ«

نی لِ�َدَّ« سوال کرد که کی العسکری علیه السّالم که سائلی از آن جنابعلیه السّالم مروی در تفسري امام حسن الزّ
 ةَنَفیَ السَّبتَکِل رَهَ«ونی آن جناب علیه السّالم در جواب فرمود رُحَّی و ونَلُجادِ المُیَّلَ عَرَکثَد اَقَ فَوَ ماهُی اللّهِلَعَ
 و ال نجیکَ تُةَفینَ السَنيَ حِکَ بِرتَسَّهل کَ«عرض کرد بلی آن حضرت علیه السّالم فرمود » معَ نَلُ السائِقالَفَ
ن  اَرٌ قادِشیاءِ االَنَ مِ شیاًناکَ هُنَّ اِکَلبُ قَقَلَّعَل تَهَفَ«سائل عرض کرد بلی آن حضرت فرمودند »  تقیکَةُباحَسَ
 ُر القادِ اللّهِوَ هُیُ الشَّکَذلِ�َفَ«سائل عرض کرد بلی آن حضرت علیه السّالم فرمودند » کَئِرطَن وَ مِکَصَخلِیَ
پس هرگاه قدر موقوف علیه ثبوت از مسائل فطری »  ال مغیثَ حنيةِغاثَلی االِمنجی و عَ ال حنيَنجاءِی االِلَعَ

ات داخل باشد تفاصیل سایر اعتقاد را تمام آن کالم معصومني علیهم السّالم باید اخذ کرد الهی و در عداد بدیهّی
 است بهمان استدالالت و اگر کسی را شوق استدالل هم باشد چون اکثر احادیث بطریق استدالل وارد شده

ت است اکتفا باید نمود و از مقاالت متفلسفني و خرافات معصومني که رواشح بحر والیت و لوامع شمس نبوّ
ا که فاضلني مذکورین شکراللّه سعیهما در تحقیق این مسئله نهایت استقامت سلیقه مني برکنار باید بود و حقّمتکلّ

ده از اقوال مختلفه طبقات  را از صدمات شبهات و شکوک مختلفه متولّني حقّفني و تابعاند و اکثر مکلّ بکار برده
معامله قدمای شیعه ما اهل » مونَ النجاءُ قانونِشیعَتُنَا المُتَعَلِّ«اند و قانون تسلیم را که بحکم حدیث  علما رهانیده

                                                            
 یعنی همانا صبح از چراغ بی نیازی است اشاره است که خدا از دلیل بر اثبات او بی نیاز است 18



 

٥٤  

 را رماة باید مذهب حقّاند لیکن چون در رؤس ه بیت عصمت علیهم السّالم است بسیار نیکو رعایت فرموده
  راتجدیدی دیگر حاصل شود این فقري خاکسار و ریزه خوار خوان لطیف سید نعمة اللّه وىل قدّس سّره العلیّ

کنُ ع وَالتَاسمِفَ« تحقیق بخاطر رسیده الزم است بعرض برادران دین و طالبني یقني برساند تتمیمی از برای این
  .»من الغافلنيَ

  نقد تتمیمیٌّ

ه در مقدمات تفسري ملکوتی تفسري صافی تحقیق فرموده که  اللّه سرّانی موالنا محمّد محسن کاشانی قدّسرّبعالم 
 مطلع بفرد مطمح بصر و همواره بر  الفکرِستقیمُ مُ النظرِویمُ قَ الفهمِسیعُ وَمایِکَدر فهم اسرار کلمات الهی حُ

ريحاصره مشتمل بر اشخاص غريمحصوریست و بمجرد آن که ه و مفهومات غه محیطه بر افراد غريمتناهیّحقایق کلیّ
یات در مدح یا ذم احدی از نیکان یا فردی از بدان نازل شده باشد باین معنی تمثیل اسمی از آیات آیتی از آ

 اختصاص محدود و در مضیق انحصار محصور اختصاص بمفهوم مشخص داشته باشد آن آیت را در حّد
افزایند هم چنان که حضرت   و العموم میةالحاط اِلُمِحتَ ما یَد در تعمیم مفهوم فی کّلفرمایند بلکه تا توانن نمی

ل محمّد صلوات اللّه و آم حِله رَیتی را که در خصوص صِآادق علیه السّالم موالنا و مقتدانا ابوعبداللّه جعفرالصّ
شد که محققان اصحاب نظر  م میهُّوَچون تَلیه و آله نازل شده تعمیم فرمودند در صله ارحام کل مؤمنني و المه عَسَ

را در مثل این تعمیم در مواضع دیگر رخصت نباشد و امثال این تعمیم مختص بامام علیه السّالم باشد آن 
یعنی مباش از جمله »  واحدٍئٍ فی شَهُنَّ اِئٍ فی شَولُقُن تَمَّ مِنَّونَکُوال تَ«حضرت ویرا مخاطب ساخته فرمودند 

گویند آن شئ  شود که ظاهر آن اختصاص بشی واحد دارد می  از آیت یا حدیث بر ایشان وارد میکسانی که چون
که عبارت از آیت یا حدیث باشد مختص آن شئ واحد است بلکه تا توانی در تعمیم و توسیع دایره مفهوم آن 

یعنی این » عمیم االذن فی التَّوَ هذا نهیٌ عَنِ التَخْصیصِ فَضالً عَنِ« مذکور قدّس سرّه فرموده کوشش نما محققّ
کالم اعجاز نظام نه همني اذن و رخصت در تعمیم است بل که نهی و منع از تخصیص است بصیغه تاکید راقم 

 فلا و الم عهد ذهنی است از قبیل فلا و الم ءنماید که فلا و الم فی الشی حروف گوید که سلیقه مستقیمه حکم می
و مدخول این » ینعین قُلتُ ال یُةَهمَّ ثَنی فَمَضَیتُبُّسُلئیم یَ علی الّروَ لَقَد اَّم«لیه سلم اللئیم فی قول امريالمؤمنني ع

فلا و الم بحسب معنی نکره است و لفظ شئ بعالوه ابهام مستفاد از فلا و الم مبهم است و لفظ مبهم در سیاق 
ه نهی از تخصیص است در جمیع موارد عیم بلکتنهی مفید عموم است بناء علی ذلک کالم اعجاز نظام اذن در 

اند که نظر حکیم هرگز تعلق   گفتهنيو این مسئله که از کالم امام مستفاد است مطابق است بآنچه حکمای الهیّ
ه که محیط بافراد ه و جنسیّه نوعّیق است بحقایق کلیّگريد و بلکه همواره متعّل بمفهومات شخصیه و مقامات نمی

ه و ه حکمیّات است و علوم مدوّنّیجهت انستکه شرف انسان بر سایر حیوانات بادراک کلغريمتناهی است و این ب
ه و اندیشه مبنی بر این قاعده است حتی علم اصول و فقه که مبتنی بر ظنون است و مبنی بر ه و عرفانّیشرعیّ

یچ فسادی بصالح شود ه  ت و اطالق در میان نیامد هیچ علمی مضبوط نمیه است و تا پای کلیّظنّیات کلیّ
 از مصدر والیت جرورٌ مَ مضاف الیهِ و کلُّنصوبٌ مَفعولٍ مَ و کلُّرفوعٌ مَلٍ فاعِه کلُّآید چنان که تا قاعده کلیّ نمی

صادر نگردیده بود فساد و خطای کالم عرب بصالح مبدل نگردیده و حدیثی که در شرح کالم اعجاز نظام 
وایت مفضل بن عمر از حضرت صادق صلوات اللّه علیه در کتاب علل الشرایع شیخ بر» علیٌ قسیمُ الجَنَّهِ وَ النّارِ«

مۀ ثالثه تفسري صافی مذکور است و صدوق طاب ثراه مرویست مبنی بر این قاعده است و حدیث مذکور در مقدّ
و محیط تر شود و علوم او کلی تر  ده بیشرت میشود قربش بحضرت ذات قدسیّه مجّر هر چه تجرد انسان زیادتر می



 

٥٥  

 ولُسُنی رَمَلَّعَ«شود چنانکه جناب والیت ماب صلوات اللّه علیه فرمودند  تر می ائرهسیع الدّو کثرية الفرادتر و وَ
   .» بابٍ بابٍ مِنَ العِلمِ فَفٌتِحَ ىل من کُلِّ بابٍ فلاُلفِ و آله و سلّم اَلیهِ صلّی اللّه عَاللّهِ

  فریعٌتَ

 اللّه صلّی اللّه ل رسولِآق دوانی در بعضی رسائل خود فرمود که پس بدان که محقّ هرگاه این مقدمه را دانستی 
ه نسبت اند که بواسطه والدت صورّی ل صوری آن جماعتیآل معنوی آل صوری و آاند  علیه و آله و سلّم بر دو قسم

د که بواسطه والدت ان اند و آل معنوی آن جماعتی ه علی و فاطمهبآن حضرت برسانند و ایشان سادات از ذرّی
ت احمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسانند و ایشانند اولیاء و فقراء و عرفای امّ معنوی نسبت بآن حضرت می

ل معنوی نیز صدقه معنوی حرام کرده است و آن آل صوری صدقه صوری حرام کرده است بر آهم چنان که بر 
فرمود هرگاه نسبتني صوری و معنوی در ما صدقی جمع شود هم صدقه معنوی تقلید غري است در علوم بعد از آن 

شود اینست  لی نور می عَورٌق بود پس نُچنان که در ائمه مشهورین از اهل بیت علیهم السّالم هر دو نسبت متحقّ
ه ین العاملی طیّب اللّ بهاء الدّ فی الکلّ الکلِّق مقبولُق دوانی باندک تفاوتی و شیخ محقّخالصه کالم محقّ

مضجعه در کتاب اربعني این تحقیق را بسیار بسیار تحسني فرموده و حضرت المولوی المعنوی قدس اللّه سره در 
   :مثنوی بر این طبق تحقیق در مدح حضرت خاتم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده است

 صد هزاران افرین بر جان او
 ان مقبلشگن خلیفه زادآ

 دکز زبغذاد هری یا از ری ان
 شاخ گل هر جا که روید هم گلست
 گر زمغرب بر زند خورشید سر

  

 بر قدوم دور فرزندان او  
 اند از عنصر جان و دلش رسته

 بی مزاج آب و گل نسل وی اند
 خم مل هرجا که جوشد هم ملست
 عني خورشید است نه چیز دیگر

  
 مُعلَوَ لَدنی رسولٌ اللّهِ وَ اَنَا اَ«لسّالم و احادیث که تایید این مطلب کند نیز بسیار است مثل قول صادق علیه ا

جاد و مثل قول حضرت ّس»  اللّهِتابَ کَمُعلَا اَنَاَ«و از این جهت فرمود » ةِ المعنویَّةتابَ اللّهِ یعنی و لَدَنی بالوالدکِ
ىل  اِهُسبتُک نَذلِ السّالم فلِمُیهِلَ عَیتِ البَهلَ مِنّا اَءرِ مِنَ العُلماءِ لِاَنَّهُ امُاِنَّ ما کانَ سَلْمانُ«م الّسالزین العابدین علیه 

ىل را نیز در نظر داری پس بدانکه ل و اهل بیت را دانستی مقدمه اوّآ او لفظ هذا معنا و چون حقیقت لماءِالعُ
ر ه اهل بیت علیهم السّالم اینست که شیعیان ایشان ددور است و طریقه مرضیّ الصّرُتواتِاینمعنی از اهل بیت مُ

جمیع اعتقادات و احوال و اعمال تسلیم امام خود باشند و هر چه از معصوم پاک علیه السّالم بظهور رسد از 
 قبول کنند و هیچ گونه اعرتاض و بحث نکنند و هر چه  و معاد و تکالیف قلبی و قالبی همه را تسلیماًأمعارف مبد

ه باشد که نفسشان از او کراهت ه حکمیّ مسائل علمیّه که عقل باشد قبول نکند یا دره حکمیّدر مسائل اعتقادّی
وا فی انفسِهِم حرجاً دُجِ الیَ بیهنَم ثمَّرََجموکَ فیما شَکِّحَی یُفَال وَ رَبِّکَ الیوُمنونَ حتّ«داشته باشد و آیه شریفه 

مّد بن یعقوب کلینی ماخذ این اصلست و احادیث بر این مضمون بسیار است مح» مُوا تسلیماً وَ ُیسَّلِا قَضَیتَّممِ
خصوص عقد کرده و آن را باب تسلیم نام نهاده و فصل المسلمني هم  طاب ثراه در کتاب کافی بابی علیحده باین

م هما مالحظه فرمودند که قانون تکلّبادی و کاشانی قدس اللّه سرّآرین اسرتگفته است او را و چون فاضلني متبحّ
ه تسلیم محض و انقیاد بحت چندان تصالحی ندارد بلکه باشد که لیّدر اصول و اجتهاد در فروع با قاعده ک

و آیۀ وافی » اِنَّ الظنَّ الیُغنی مِنَ الحقِ شیئا« تنافر و تخالف شده باشد از آن جا که کریمۀ عظیمه متعدی بحّد



 

٥٦  

 گاهی معارض  گاه» اللّهٌ عنُهُتوا ماسَکَتَسکُاُ «ةو مرویّ» بعون ما تشابَهتَّیَذینَ فی قلوبِهِم زیغٌ فَا الّمَّاَ«هدایه 
اند چرا که طریقه اخبار بانقیاد  شوند لهذا طریقه اخبار را در اصول و فروع و اعتقاد و عمل رحجان داده می

شود که چون امام علیه  ت القا میاقرب و بتسلیم اوفق است و بافاده یقني الصق است و مرا چنان بر قلب محّب
ب و العبد نیست مگر ه مقرّر است که حجاب بني الرّاللّه حقیقی است و در علوم عرفانیّ و خلیفه ی کّلالسّالم مربّ

تعیّن عبد چنانکه حافظ الریب حضرت لسان الغیب قدّس سرّه بر طبق حدیث شریف ماثور از اهل بیت علیهم 
  :مایدفر می» لقهِ خَريَ غَجابٌ حِهِلقِ خَنيَ و بَ اللّهِ بنيَیسَلَ«فرماید که  السّالم می

     تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز  میان عاشق و معشوق هیچ حاجب نیست 
دَعْ «و در احادیث قدسیّه ماثور است که حضرت محبوب ازل و معشوق و لم یزل یکی از انبیاء خود را فرمود که 

ه و سایر کلمات الهیّ» هُ قَتَلتُهُمن عَشَقْتُ«سی و حدیث قد» موتوُان تَ اَبلَوتوا قَمُ «یّة نبوةو مروی» عال اِىلَّنَفْسَکَ و تَ
اجدین صلوات اللّه و  العابدین نور الّسینُ العاشقني زَ العارفني امامُةُبلَحضرت قِ هلیّیجن مناجات اه خصوصاًربانیّ
نه براهني متیّقت این معنی شواهد محکمه قاطعه و یبني بر صّحاهرین و ابنائه الطّه الطّبائِآلی  عَ وَلیهِ عَهُالمُسَ

اند لهذا بجهت رفع  ر بر این معنی شهادت دادهني مکرّّیه موحدین و مشارب حکمای الاءاولی انوارساطعه است و
انی و فتوای آسمانی مقرّر تعني عبد مرشد حقیقی که امام علیه السّالم است قوانني چند باذن الهی و وحی رّب

ایت آن قوانني مستعد رفع تعیّنات و سلب تشخصات گردیده عند بر ا فرمودند که شیعیان ایشان که مریدان حقیقی
 و قاماتِ المَمُم گردد و اعظم آن قواعد که اُ عالّت جلوه گری حقّأ نور امام و مربواطن فیض مواطن شان محّل

 اًجرَاَسْىَٔلُکُم عَلَیهِ اَقُلْ ال «ت است که اوال بر طبق کریمه رجال است قانون محّب للّ و المعارجِوالمنازلِبُ و اَحوالِاالَ
لوة و ن علی المقام علیه واله الصّبییّ النّمُکه بواسطه روح االمني صادق الکالم بر قلب خاتَ» ربی فِی القُةَدَّوَاِّال المَ

ت واجب شده که ذوالقربی رسول اللّه که فرزندان قلبی و قالبی و ولدان روحی و السّالم نازل گردیده و بر همه امّ
» اَنْفُسنا وَ اَنْفُسَکُم«اند اعنی فرزندان علی و فاطمه صلوات اللّه علیهما که یکی بحکم   و جسمی آنحضرتریّس

ه محمّدیه است و یکی  کلیّةعني حقیق» اَنَا وَ عَلیٌ مِنْ نورٍ واحٍد«نفس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و مقتضای 
 آنجنابست دوست دارند و باین جهت همه فلذه کبد روح و پارۀ تن و بضعۀ» یّنفاطمتهُ بضعةٌ مِ«بحکم 

ت خود م امر بلیغ و تاکید شدید در خصوص محّب اىل القائِمِن الخاتَمعصومني صلوات اللّه علیهم اجمعني مِ
یده و قاعده از این بزرگواران و امثال آن بظهور رس» ةٌ مَعَها سَیِىَٔرُّضُ حَسَنَهٌ التَلیٍ عَحُبُّ«یکه اند تا بحّد فرموده

ت است و مجموع قواعد دیگر منوط با قاعده والیت است بلکه اگر گوئیم  بر قاعده محّبعظمای دیگر که تفریعُ
ت بفتح تا ت و معتقدیّت و نصرت و متابعت و مبایعت و مشایعت و عبودّیوالیت عبارتی جامع است که محّب

م چنان که اعتقادات را اصول دین و اعمال را ید که هآ همه در وی مندرج است رواست و مرا چنان خوش می
گویند والیت را ثمره دین گویند چرا که شجر که اصل و فرع داشته باشد هرگاه ثمره نداشته باشد  فروع دین می

ناقص و ناتمام است و بر طبق این اصطالح هست حدیثی که در عنوان کتاب مصابیح القلوب مذکور است باین 
کوهُ فرعها و الصّیامُ نمائها و فی عُها و الزّذَ االیمانُ اصلُها و الصَّلوةُ جَةینِ کَشَجَرَةٍ طَیِبَّهذا الدّاِنَّ مَثَلَ «عبارت 
و از غرایب عنایت موال باین ضعیف آن »  ثِمارُهایتِ و اوراقُها و وِالیَتنا اهل الب۱۹َانهاغصج ا عروقها و الحّةٍروای

تی مدید گذشت که این حدیث را در مصابیح القلوب ملهم شد مّدکه بعد از آنکه این فقري باین اصطالح 
مالحظه نمودم و مراد از این والیت که در این مقام بر طبق حدیث شریف مذکور است نه اعتقاد بامامت امام 
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٥۷  

علیه السّالم است چرا که این معنی در ایمان که اصلست مندرج و مشخص است که مراد از ایمان اصول خمسه 
ت در تصرّف است که صفة اللّه و رسول کی از آن اعتقاد بامامت است و نه مراد از والیت معنی اولویّاست که ی

م  هُ وَةَکوون الزَّوتُلوةَ و یُکُم اللّهُ وَ رَسوُلهُ و الَّذینَ امنوُا یُقیموُنَ الصّاِنَّما ولیُّ«و امامست کما فی قوله تعاىل 
 و مقتداست و باید مراد از والیت در اینجا معنی باشد که صفت تابع و چرا که این معنی صفت متنوع» راکِعوُنَ

ت فقط است چرا که مقتدی باشد مانند اخوات وی یعنی ایمان و صلوة و زکوه و صیام و حج و نه بمعنی محّب
ن است که قبل از زکوه و صلوة و حج و صیام بعد از حصول اعتقادات باید متحقق باشد ت فقط معنی معیّمحّب

ی از علمای رسوم بلکه مراد از والیت در این مقام معنی لطیف دقیقی است که تا بحال بنظر فقري نرسیده که احّد
که مقبول سلیقۀ مستقیمه باشد کرده باشد و بربکت اهل بیت علیهم السّالم فقري  متوجه تعیني مفهوم آن بنوعی
ی است متضایف و معنی اوىل بتصرف که صفت ت که والیت در اینجا معنین اسبفهم آن فایض گردیده و آن ا

ص خدا و رسول معلوم شد که اوىل بتصرفست دادن امام علیه السّالم است اعنی خود را بتصرف انکسی که بنّ
اند ومفاعله صیغه مشرتکه بني الطرفني است پس هم چنانکه بحکم  چرا که مواالت اهل بیت علیهم السّالم گفته

و هم » وىل بالمؤمننيَ مِنْ اَنْفُسِهِم اَبیُّلنَّاَ« امام اوىل بتصرف است در نفس ما از ما که ةالیآ» کُم اللّهُاِنَّما وَلیُّ«
وىل بتصرفست لهذا امام باید ما را تصرّف کند مانند و چون خدا فرموده اَ» مّکسِنفُوىل بِکُم مِنْ اَاَلَستُ اَ«چنني 

 حقیقی که خدا است  آن شخص آن عبد را تصرّف کند ربّصرف دیگری دهد البته بایدکسی که عبد خود را بتّ
مَنْ اَصْغی «ت او را بجا آوریم که صرف خلیفه خود که امام باشد داده که ما عبودیّما را که عبد حقیقی اوئیم بتّ

 و حلقه و هم چنني چون خدا ما را بتصرف امام داد و همینکه امام باذن خدا تصرّف نموده» اىل ناطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ
ف او بدهیم و او  ما کشید ما را نیز تکلیفی است که ما هم خود را بتصرّ امامت خود که امام است در گوشعبودیّ

را تمکني کنیم که هر تصرّف که خواهد در ما بظهور رساند و تعبري از این تصرّف دادن که تکلیف ما است در 
اِنَّ اللّهَ اشتَری مِنَ « فروخنت است و حقتعاىل بحکم نمایند و بیعت بمعنی ه به بیعت میلسان شریعت مطهرّ

در اشرتاء » ینَ یُبایعونَکَ اِنَّما یُبایعونَ اللّهَاِنَّ الذّ«مشرتیست و نبی و امام بحکم » موالَهُمسَهُم و اَنفُننيَ اَؤمِالمُ
 و اینست معنی والیت در حدیث شریف و بایعیم» عتُم بِهی بایَ الذّفَاسْتَبِشرُوا بَبْیعِکُمُ«خلیفه خدایند و ما بحکم 

» زبَ اللّهِ هُمُ الغالِبونَمنوُا فَاِنَّ حِآینَ  و الّذلَ اللّهَ وَ رَسولُهُوَ مَنْ یَتَوَّ«بهمني معنی است والیت در آیه و افی هدایه 
واقع شده » والهُ مَنتُن کُمَ«ه ما و ثانی بعد از کلمکه اول بعد از آیه اّن»  وَالِ مَن واالهُللّهمَّاَ«و کالم اعجاز نظام 

چرا که این معنی صفت تابع است و مضایف آن معنی است که صفت متبوع است لهذا باید بعد از آن واقع باشد 
و این والیت است ثمرۀ شجرۀ دین چرا که رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از فرض صلوة و ز کوة و صیام 

ات است نه از اعتقادات الفرایض و این فریضه از عملیّرُخِآه و این فریضه است و حج این فریضه را فرض فرمود
اتست بشنو که عرض کنم که امام علیه السّالم فرموده زنهار که کج نفهمی اگر تشکیک داری در اینکه از عملیّ

» ةِالوالیِیَ بِودِما نُ کَءٍیشَ بِیَودِ و مانُةُالی الوِ وَجُّ و الحَیامُلّصکوةُ و اَلزّلوةُ و اَلّصلی خمسٍ اَالمُ عَ االسِبُنِیَّ«است 
چه ظاهر است مراد از این والیت در این حدیث شریف اعتقاد فقط بامامت نیست بلکه مراد از والیت عملی 
است از اعمال مانند اخوات اربعه اعنی مبایعت و معاهدت بامام علیه السّالم و امام خود نیز باین تکلیف 

این معامله را با نبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یا با امام سابق برخود بجا آورد که در حدیث ف است که مکلّ
من المؤمننيَ رجالٌ صدقوا ما عاهدوا «و از آیۀ شریفه » وا ما عاهَدوُا اللّهَ عَلَیهِقُرِجالٌ صَدَ«شریف وارد شده که 

مراد از آن حضرت شاه والیت است صلوات » بدیالًدّلوُا تَ و بَرُهُم مَنْ یَنْتَظِ وَ مِنْاللّهَ عَلَیهِم فَمِنْهُم مَن قَضی نَحْبَهُ
ار رضی اللّه عنهما است و آن حضرت صلوات اللّه علیه هدا و حضرت جعفر طیّیدالّشاللّه علیه و جناب حمزه سَ

شود که  در بعضی احادیث ظاهر می» رُظِنتَوَ مِنْهُم مَن یَ«عبارت از جعفر است » ضی نَحْبَهُمَنْ قَ«فرماید که  می
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لوبِهِم فَاَنزَل  فَعَلِمَ ما فی قُةِرَجَ عَنِ المؤمننيَ اِذْ یُبایِعوُنکَ تَحتَ الشَّلَقَدْ رَضِیَ اللّهُ«مراد از مؤمنني در قول حقتعاىل 
ح قریب عبارت از فتخ خبري لوات اللّه علیه است و فتجناب والیت ماب صَ» م و اَثابَهُم فَتحاً�ً قریباًیهِلَ عَةَکینَالسّ

ف است که این معامله را باید در آیه انَّما بلکه نبی نیز مکلّ» منواآین الّذ«است و جمع جمع تعظیمی است مانند 
مَ و ریَ مَ بنَ و عیسیَنَ میثاقَهُم مِنکَ و مِن نوحٍ و ابراهیمَبییّذنا مِنَ النّخَوَ اِذْ اَ«ه بجا آورد کما قال سبحانه البتّ
 والیت مجمالً» المُ علیه الّسلیٍّ فی الحدیث ان المراد بالمیثاقِ هُوَ والیةُ عَدَرَد وَ قَوَ» «ذنا مِنهُم میثاقاً غلیظاًخَاَ

 المام علیه السّالم وَل سلیمٌ تَه و ما هو االّه عملیّمعنی است مانند صلوة و زکوه و صیام و حج از معانی تکلیفیّ
و » تیقبَ فی رَ لهةًیعَ و بَقداً و عَهداًی هذا الیَومِ و فی کل یومٍ عَدَ ىل فِاللّهمَ جَدِّ«عاء فی الدّ دَرَما وَ کَهُعَ مَهدُالعَ

ی نِکند که مراد از والیت در اینجا عملی است بعنوان استدالل گوئیم که عبارت بُ اگر چه سلیقه مستقیمه حکم می
ست پس مراد از اسالم که منقسم این ارص در مقام حَداند که مس را هر آدم عبارت فهمی میلی خَ عَاالسالمُ

ه است م فروع ستّم اصول خمسه است یا عمل است که مقّستقسیم تحلیلی است چیست آیا اعتقاد است که مقّس
م است ذکر صلوات و اخوات ثلث قی رابع احتمال ندارد اگر اعتقاد فقط مقسّیا مجموع اعتقاد و عمل است شِ

والیت بمعنی اعتقاد بامامت بنابر سلیقه تو بدون ذکر توحید و نبوت و عدل و معاد وی جایز نیست و ذکر 
م است ذکر اعمال اربعه بدن و زکوة خمس و جهاد غريکافی است و ذکر غريکافیست و اگر عمل فقط مقّس

 بفرماید خمس رَشَ عَدَحَی اَلَ عَی االسالمُنَوالیت بر طبق سلیقه تو غريجایز بود و اگر مجموع مراد است بایست بُ
ق ثانی را ی از این اشکال نیست مگر بتوجیه ما چرا که از شقوق ثلثه شِه من الفروع و مفرّبمن االصول و ستّ

گوئیم مراد از اسالم عمل فقط است و وجه وجیه این ترتیب آنست که بهمني ترتیب این  کنیم و می اختیار می
ه کافی کنی بکتاب الحّج  آله فرض و واجب فرموده اگر باور نمیفرایض خمس را رسول اللّه صلّی اللّه علیه و

رجوع نمائید و عدم ذکر خمس و جهاد را بتقریب اندراج این هر دو است در والیت بتوجیه ما و چون والیت 
آید که  ه است موافق مشرب تو باید از فروع دین باشد ولیکن مرا خوش نمیدر اینمقام تکلیفی از تکالیف علمیّ

که بر طبق حدیث شریف مذکور سابقاً ل فی االصطالح بةَشاحَ المَ چهق فروع بر این معنی شریف نمایم اگراطال
ه فروع شامخه او است ه او و فروع ستّاین عمل مخصوص را ثمره شجره طیّبه دین که اصول خمسه اصول اصلّی

 اصلی از جمیع صدت غائی و مقّلدهیم و چون علت غائی از وجود اصل و فروع وجود ثمره است پس ع قرار می
به شریعت بمنزله ثمره است نسبت عقاید و اعمال والیت خواهد بود و والیت باین معنی اگرچه نسبت بشجره طیّ

رسد که معرفت اصل آن است و  به طریقت بمنزله تخم است و از این تخم شجره دیگر بظهور میبشجره طیّ
دسیّه فقرا حقري را مقرّر ب که چه نیکو اصطالحی بربکت انفاس قُحقیقت فرع او و توحید ثمر او است و العج

شد چرا که توحید اینجا نسبت بشجره شریعت بمنزله تخم است و اول الفکراست و اینجا نسبت به شجره طریقت 
شد و سرّ هو االول و هواالخر بظهور رسید و دقیقه اول الفکر اخرالعمل برقع از رخسار  ثمر شد و اخرالعمل

 چون توحید از مقوله اعتقاد الًخر است اوّؤم است و در وجود خارجی مت غائی در ذهن مقدّود آری علّگش
لی ما  عَللهِمُدلحَاست وجود ذهنی دارد و آخر چون از مقوله احوال و مقامات شد وجود خارجی بهمرساند اَ

   .طایفنا اللَمُفهَاَ

  لطیفه

ه که مرید حقیقی است بان عمل کند مداومت  که هرگاه شیعه امامیّی که والیت است قانونی استو این قانون کّل
 غالبست فانی شود و این بر آن منتج آن است که وجود و تعیّن ضعیف او در وجود قاهر امام که غالب کّل
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یخ گویند و چون ذات حق در سرّ امام علیه السّالم است قني عرفا منزل فنا فی الشّمقامات را باصطالح محقّ
شود که منزل فنا فی اللّه عبارت از او است و تاکسی باینمقام و منزل  اله این منزل منادی بمنزل اعال میالمح

 رسول صلّی اللّه علیه و آله از عالم غرور ن نفس و خطرات آن ایمن نتواند بود بدان که چوغائی نرسد از شرّ
خود فرمودند و چون کتاب مشتمل بر محکم و بعالم نور توجّه فرمودند کتاب خدا را در میان امت خود خلیفه 

متشابه و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مفصل و رخص و عزایم و سایر علوم غامضه 
توانستند نمود و این معنی  ک مین تمسّآو مشکالت عظیمه بود بنوعی نازل شده بود که همه مذاهب و فرق ب

انی امام را با کتاب منضم فرمود ثقلني را باشرتاک خلیفه رسول خود  رّبموجب اختالف و شکوک بود عنایت
ک شوند از اختالف و شبهه و شکوک ایمن مانند و امام علیه السّالم شاهد مقرّر فرمود تا اگر مردم بهر دو متمسّ

اِنّی تارِکٌ فیکُم  « باشد لهذا رسول صلّی اللّه علیه واله فرمود علیه السّالمحقیت کتاب و کتاب شاهد حقیت امام
چون ائمه طاهرین صلوات اللّه و » وضَحقا حَتّی یَردا عَلَّی الن یفَتِرَ اِنَّهُما َل اهل بیتیقِلَنيِ کتابَ اللّهِ وَ عِتْرَتیالثَّ

انی معلوم بود که زمانی خواهد که امام را غیبت واقع شود از برای رفع ابهام و سالمه علیهم اجمعني را بعلم رّب
الت کتاب احادیث را در میان شیعه خود خلیفه خود فرمودند و اصحاب ثقات خود را امر فرمودند بتحریر مشک

بعني کتب احادیث رسیده و نسبت و تسطري احادیث و تدوین کتب و باین مضمون احادیث بسیار است که بنظر متتّ
ه و آله و سلّم یعنی هم چنان که کتاب اللّه ی صلّی اللّه علیکتب احادیث بامام مانند نسبت کتاب اللّه است به نبّ

فرمود ائمه  ن میآخلیفه رسول اللّه است و کتب حدیث خلیفه اهل بیت است و هم چنان که نبی امر بجمع قر
فرمودند و هم چنانکه کتاب اللّه محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و  علیهم السّالم نیز امر بجمع کتب احادیث می

له مشتملست هم چنني است احادیث و این معنی نیز از احادیث مستفاد است وعلمای فن سایر انواع متقاب
حدیث همگی باین قائلند و چون احادیث نیز مانند کتاب بحدیث فهم احتیاج دارد لهذا اهل بیت علیهم السّالم 

نَّ حدیثَنا صَعبٌ اِ«مانند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حدیث فهم را نیز بما نشان دادند که 
لهذا در اینجا نیز مؤمن » هُ لِالیمانِو مؤمنٌ امتَحَن اللّهُ قَلبَیٌ مُرْسلٌ اَبٌ او نَّبمَسْتَصْعَبٌ ال یَحْتِملهُ اِّال مَلِکٌ مُقَرَّ

دهد مؤمن  ت مؤمن ممتحن میممتحن و حدیث ثقلني خلیفتني امامند و هم چنان که حدیث شهادت بر حقیّ
دهد و این مقدمه را بعنایت اللّه صاحب فهم قویم و سلیقه مستقیمه  ت حدیث میادت بر حقیّممتحن نیز شه
 مؤمن  وجود ق شد کهکند باقی ماند که تشخیص کنیم که مؤمن ممتحن کیست این قدر محقّ ت آن میحکم بصّح

ه او را مجتهد شخص است ک نآممتحن در زمان غیبت امام علیه السّالم واجبست اما آیا این مؤمن ممتحن 
گویند یا حکیم  کسی که او را حکیم مشائی می نآگویند یا  کسی که او را فقیه اخباری می نآگونید یا  می

ت گویند چرا که بغري از این فِرَقِ خمس صاحب مشربی دیگر در این امّ کسی که او را عارف می نآاشراقی یا 
ب واقع شده  که ثالث نبی مرسل و ملک مقرّؤمن ممتحن که مگوید باشد و اگر کسی انصاف داشته باشد می نمی

ات سبحانی انی و کشف تجلیّباید کسی باشد که باطن فیض مواطنش مانند اخوین او محل فیض و الهامات رّب
ه کجا و مقام ه ظنیّتوان کرد و استنباط فروع از اصول فقهیّ شده باشد و این معنی را بغري عارف چگونه اطالق می

 اشرتاک با اصحاب وحی  فهم و اسنتباط معنی از سطوح و ظواهر اخبار کجاة مقربیّه کجاالت و ملکیّت و رسنبوّ
 کجا تصفیه  اللهِندِن عِو الهام و اصحاب عصمت و پیغام کجا و استدالل بقوانني منطقی کجا و مقام مؤیدین مِ

د صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ت محّم اگر نوع عارف در امّاًبطریق عقل صرف کجا و خالفت امام کجا حقّ
رساند بعد از این تحقیقات   بهم نمیقَدَ ما صَالیمانِ لِهُلبَ قَه اللُنَحَمتَ اِنٌؤمِو مُنبودی کالم امام علیه السّالم که اَ

علی در الَلی اِّع ال اللّهِلواتُ صَلیهِضی عَرتَ مُلیِّ عَننيَحَمتَؤمنني مُوالی مُد این تحقیق را از کالم معجز نظام مُمؤیّ
 فَهَُو مؤمنٌ ةوارانیَّنی بالنُّفَرَ فَاِذا عَةورانیّنی بالنّفَعرِی یَالیَکمِلُ المؤمنُ ایمانَهُ حتّ«خطبۀ بلیغۀ آن بزرگوار بشنو که 
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د اکنون از تردّ» تابٌ مُربصراً وَ مَنْ قَصَرَ عن ذلِکَ فَهُوَ شاکٌّستَنه مُدِیهُ لِالیمانِ و صارَ عارفاً بِمتَحَنَ اللّهُ قَلبَاِ
ت شناخته باشد پس اکنون محتاجیم بدو بالمرّه بريون آمدیم و دانستیم که مؤمن ممتحن کیست که امام را بنورانیّ

آن کیست که عارف بنورانیّت چه معنی دارد و ثانیاًر کنیم که معرفت امام بنورانیّل تصّوتحقیق یکی آنکه اوّ ت  
تی بالنورانیهِ فَعرِاِنَّ مَ« علیه در همني خطبه فرمودند  اللّهِان که آن جناب صلواتُل پس بدامام شده باشد مقام اوّ

و از این کالم معجز نظام والیت انتظام » ینُ الخالِصُهِ وَ هُوَ الدّوارانیّمَعْرِفَةُ اللّهِ وَ اِنَّ معرفََة اللّهِ معرفتی بالنّ
توان کرد بحمل هو هو  می است که معرفه اللّه را بر آن حمل میه معنی عظیشود که معرفة امام بنوارنیّ مستفاد می

 اللّه یا امثال آن بلکه فرمود معرفتی هو عني معرفه ةُفَعرِمن مَ اللّه یا یتّضةفَعرِ مَمُلزِستَچرا که نفرموده است معرفتی یَ
م و مجتهد و اخباری را تکلّی است که م که این کالم در علو مقام بحّداًاللّه و معرفه الله هو عني معرفتی حقّ

ر و مفهوم آن نهایت اشکال صعوبت دارد و یقني دارم که هرگاه احدی ه تصّوه و اخباریّه و مجتهدّیبمجرد متکلمیّ
گوید که این کالم از جمله  ر و مفهوم آن و میکند بجهل تصّو ن باشد اقرار میاز این فرق ثلثه منصف و متدّی
فرماید کسی که باین مقام نرسیده باشد مؤمن ممتحن  قاصرم با اینکه آن جناب میمتشابهاتست که من از فهم آن 

 و مرتابست و سطوت این کالم جاللت انتظام ارکان وجود اساطني اهل ظاهر را متزلزل نیست بلکه شا ّک
 رسد و این ر مفهوم این کالم قاصر است تا برسیدن بمقام او چهسازد چرا که مقام قشریه مقامیست که از تصّو می

ید که از این مقام سخن گوید لیکن چون بربکت انفاس آ ضعیف را نظر بناتمامی فهم از موالی خود شرم می
ه بعرض برادران گرامی ایمانی ت مردان راه فی الجمله از حقیقت کار اگاهی یافته شّمقدسیّه فقرا و کرم و هّم

ناء وقوف یابد از نااهل و حیة و الثّرم شاه اولیاء علیه التّرساند استدعا آن که چون برادری از اخوان صفا از ک می
   .منکرین مستور دارد

  نظم
  دعی مگوئید اسرار عشق و مستی             تا بیخرب بمريد در عني خودپرستیبا ّم

ن ة موقوف بر تحقیق معنی معرفت و علم است و فرق بینهما اوالً بداتحقیق معرفت امام علیه السّالم بنورانیّ
اند علم عبارت از ادراک کلی اجماىل است و معرفت همان  ني تحقیق کردهعاىل بر وجهی که محققّ تَدک اللّهُاّی

د ی اجماىل است و مالحظه او در صور تفاصیل مثال دانسنت اینکه مرض مطبقه حمّائی است که توّلادراک کلّ
 است و شناخنت این مفهوم ر کردن علم طّب تصّوی راکند در بدن از عفونت دم در داخل عروق و این معنی کلّ می

 رتصّو را او ةکلیّ که است مطبقه همانکلی در صورت تفصیل به این معنی که این تبی که امروز زید دارد این 
 را کلیّ معنی این کسیکه دانسنت بمعنی علم و است شناخنت بمعنی معرفت که چرا است طّب معرفت این کردیم
 شخص در مطبقه بت تشخیص یا و مطبقهتب  شتاخنت در است دانا و عالم علم طّب در دگوین  میکرده رتصّو

 تصدیق کسیکه گوئیم مهمقدّ این تمهید از بعد است شناس مطبقه کس فالن گویند  نمیدینمای نه  مخصوص
 صفات بجمیع صفمتّ و وحّی عالم و مختار و قادر او و هست و باشد باید صانعی را عالم این باینکه باشد کرده
 لیکن او هکمالیّ صفات و حق بوجود است عالم شخص فالن گویند  مینقص صفات جمیع ه ازمنزّ و کمال
 که بگویند که است نرسیده یّدبح وا ادراک که چرا بخدا است شناسا و عارفست شخص نآ که گفت توان نمی
 دمیآ چون و است تجلّیم مظهر این در و کرده جلوه اینجا در که نیست ام کرده رتصوّ من که یکلّ خدای نآ او
 که کاینات مجاىل از مجلی هر در و موجودات مظاهر از مظهری هر در که بنوعی گردد مفتوح دل بصريت را
 اثار از اثری هر که بداند ّرسِ بچشمند و یر به بسَ بچشم مظهر آن در راال  و عَلَّجَ حق حقیقی وجود کند نظر
 ذات اینجا در و رسیده بظهور مثالً علم صفت از که است اثر این و است قح صفات از صفت کدام نتیجه
 مظهر این در و گردیده مرتتب قدرت بصفت که است اثر این و کرده تجلّی علم صفت بر شأنه تعاىل مطلق
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 استعماالت موارد هرگاه تو و بخداست عارف گویند را کسی چنني رآمدهب قدرت بکسوت شانه عزَّ مطلق وجود
 از و است همني معرفت معنی که دهی  میانصاف نباشد ات سلیقه در اعوجاج و نمائی استقراء را عرفان ظلف

 لَّجَو ا قول و »مهُابناىَٔ فونَرِعْیَ ماکَ هُنَفوُعرِیَ تابَالکِ مُهُ ینااتَ ذینَّلاَ «کهست ا تعاىل قوله آن استعمال موارد جمله
 آیه دو مضمون خالصه »قَّالحَ من افوُرِعَ اّممِ عِمالدَّ من یضُتف مهُنَیَعْاَ ریتَ سولِرّال ىلَاِ لَزِنْاُ ما ذااِ وَ «هاللُجَ

 که شدند دانا و عالم خود انبیاء اقوال و خود تبک از اجماىل یکلّ معل بعنوان که کتاب اهل اینکه شریفه
 را تو چون و آورد خواهد سمت و لغت بفالن کتابی و آمد خواهد زمان فالن در صفت و اسم بفالن پیغمربی
 بطریق که کتابی آن و بودند کرده رتصّو تکلیّ بعنوان که یمحمّد آن که شناختند شنیدند را تو کتاب و دیدند
 معنی چون و است مصداق تو کتاب را یکلّ کتاب آن و قیدَصَما تو را یکلّ شخص آن بودند دانسته اجمال
  تصّور کن و قبل از تصوّر این مفهوم اوّل معنی نور  راتبنورانیّ را امام معرفت اکنون کردی رتصّو را اللّه معرفت
 نار و کواکب و شمس نور مانند بصری یحسّ نور مقام این در نور از مراد که است معلوم که بدان و کن رتصّو
 و نیست وت با ما سخن نداری فهم هم قدر این اگر و است هجسمانیّ همادّ از دمجّر عقلی نور مراد بلکه نیست
 تنورانیّ و است روح مرادف اینجا در نور باشد دمجّر نور و نباشد یحسّ نور مراد هرگاه و نیستی مخاطبت قابل

 خود خویش دهمجّر حقیقت از تعبري سلّم و آله و علیه اللّه صلّی خاتم حضرت که چنان است تروحانیّ مرادف
 اللّهُ قَلَخَ ما لاوّ «فرمود دیگر مرتبه در و »ورینُ اللّهُ قَلَخَ ما لُاوّ «فرموده جا یک عبارت به دوو فرموده

 که جنابست آن یکلّ دیتجّر تروحانیّ مقام امام تنورانیّ مقام از مراد که است واضح و معلوم پس »یوحرُ
 و الکتاب مّاُ و اعلی قلم و یمحمّد بمقام آن از تعبري که اکرب نور و اعظم روح آن اعنی مبدعاتست لاوّ مقام
 ند متّحداجمعني علیهم سالمه و اللّه صلوات معصومني تمام بلکه علی و محمّد مقام آن در و نماید  میکل عقل

 نالُّکُ« که فرمود شریفه خطبه در هم بآم والیت جناب و »دٍواحِ نورٍ نْمِ لیعَ وَ انَاَ «فرمودند حضرت چنانکه
 از که فیضی هر کهر است مقرّ دیگر مامق در چون و »اللّهِعند واحدٌ شیٌ حنُ نَ وَدٌنا واحِرُّسِ و دٌواحِ نامرُاَ و دٌواحِ
 فرماید  میتجلّی که مقامی هر در حق و است هکلیّ حقیقت این بواسطه رسد  میممکنات اتذّر از هذّر بهر حق

 حق که نچنا هم مجاىل از مجالی هر و مظاهر از مظهر هر در لهذا فرماید  میتجلّی هکلیّ حقیقت این بوساطت
 امام بحقیقت یکلّ علم کسیکه و است گر جلوه و ظاهر نیز امام نور و السّالم علیه امام است گر جلوه و ظاهر
 مظهری هر در گردیده حمفتو او بصريت چشم هرگاه دارد بحق نسبت وا عظمای خالفت و صفات و السّالم علیه
 مجالی و جامع مظهر که است مقرّر چون و وَهُ وَهُ که داند  میرا او ۀکمالیّ صفات و شناسد  میرا خود امام

 و هم چنني شناخنت امام ست اها  شناخنتاتمّ کامل انسان مظهر در خدا شناخنت لهذااست  کامل انسان مستجمع
 امام شناخنت و است امام شناخنت حق شناخنت که شد ظاهر پسدر مظهر شیعه خاص اهمّ شناخنت ها است 

 را خود امام نور تا و بشناسد زمان هر رد ار حق مرد کسی تا عاىلتَ هِللّمدُلحَاَ پیوست بوضوح و است حق شناخنت
 چنني ترتیب قانون ایتعر بلکه است بامام عارف گفت نتوان هم و است بحّق عارف گفت نتوان بیند نهدر او 
 است ایشان از عبارتحن ممت مؤمن که ایشان خالص شیعه در را امام و بیند امام در را حقّ که کند  میاقتضا
 نِؤمِمُال تُأرمِ مؤمنُال که متحمن مؤمن تأمر در بشناسد را امام که است کسی الحقیقه فی ممتحن مؤمن پس
 بروح نور تفسري اعنی نمودیم که توجیه این و باشد ظاهر هرگاه دیگر امام تأمر در یا نباشد ظاهر امام هرگاه
 وحدت و توحید اهل بمشرب اما و دارند استدالل بمشرب انس که ستا طنيمتوّس با مماشات و لتنزّ بعنوان
 و ةمشکو والیت و تنبوّ و رسالت مقام و »االرضِ و مواتِالسّ نورُ للّهُاَ «هک مطلق وجود مگر نیست نور ةحقیق
 بٌوکَکَ هانَّاَکَ ةَجاجالزُّ جاجةٍ زُی ف المصباحُصباحٌها مِی فوةٍکمشک هِورِنُ لُثَمَ«ه ک و مصباح نور وجودند زجاجه

 عني بکتاب رجوع باشد کتشکی است وجود از عبارت نور حقیقت که معنی این در را تو اگر »ةاالی یٌّرِّدُ
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 که شد قمحقّ پس شود منکشف تو بر تا نما السبحانی قدّس سرّه کاشانی محسن محمّد موالنا انیرّب عالم الیقني
 و است امام معرفت عني چگونه خدا معرفت و است خدا معرفت نيعچگونه  تبنورانّی السّالم علیه امام معرفت
 معرفت این صاحب کسیکه نآ و چیست تبنورانیّ الّسالم علیه امام معرفت که کردی رتصّو را معنی این هرگاه
 بلفظ جا همه تو موالی که چکنم نادان قشری تو با من و است عارف ممتحن مؤمن که شناختی کیست است
 که مؤمن این بلکه که کند  میخطور تو خاطر در باز فرمود بدینه عارفاً و اللّه معرفت و معرفتی و نیعرف و یعرفنی
 زمان نآ در بلکه  باشد ویاخبار یا اصوىل یا کالمی »الیمانِلِ لبهُقَ اللّهُ نَحَتَمْاِ نٌمِمؤُ بدٌعَ وْاَ« که فرمود حضرت
 براهني االّ و کند هدایت را تو او که شوی متوسل بخدا که بهرت انهم پساند  فرموده بعرفان اجتهاد معنی از تعبري
   .کرد نخواهد دوا را تو درد اولیا و انبیاء جمیع جحج و

  کار چه را او ناقبول و قبول با            کردکار از است وارد دعوت لیک
ن یا از قبل و نماید یانب را عصمت بیت اهل حدیث تا است ممتحن مؤمن هرزمان در امام خلیفه دانستی چون
 زا ماثورین ثنيیبحد و ثراه طاب عاملی محمّد الدین بها شیخ نيبه تحس بود دّیؤم که دوانی قمحقّ تحقیق ازهم 

 شیخ که اللّه سدَقَ المعنوی المولوی ّیقیقالحَ شفالکَ بٌصاحِ شهادت و علیهما اللّه صلوات ادسّج و صادق
 ذلکبرد مع   می را نامکامل عارف نآ حرمت و ادب نهایت در وصف همه نآ با عاملی ینبهاءالّد لالکّ مقبولٌ
 فی هُنَّاِ یءٍ شفی یقولُ نمَّمِ نَّنَکوُالتُ «که هصادقیّ قاعده یاعن کالم عنوان در کهمقرّره  هکلیّ قاعده با بود مطابق
 و معنوی و صوری بیت اهل از است اعم سلّم و آله و علیه اللّه صلی پیغرب بیت اهل که دانستی »واحدٍ شئٍ

 اهل بوالیت کتمسّ بدون خصال فرعون ارۀامّ نفس تسلط تحت از خروج و کمال معارج بر عروج که دانستی
 که والیت بفرضیه عمل خصوص در که را هصادقیّ هکلیّ قاعده همان اکنون نیست ممکن السّالم علیهم بیت
 ینَبُ «بحکم السّالم علیه امام که چرا والیت فریضه رعایت از نیست چاره را تو و فرما رعایت است ضرایِالفَرُخَآ

 السّالم علیه امام غیبت زمان در گفت نتوانی و داده قرار اسالم رکن را والیت فریضه »مسٍخَ لیعَ االسالمُ
 که دادنست امام فبتصرّ را خود والیت معنی که دانستی چون و است ساقط اسالم رکن بتحصیل تکلیف
  مانَّاِ  آیۀاز بعد لهذا و دادن او رفبتّص را خود بتصرفست اوىل او که والهُمُ نتُکُ نْمَ حدیث و مانَّاِ آیه بحکم

 احد لیکونَ گردیده وارد وااله نمَ الِ و مَاللّه دعای موالهُ کنتُ من کالم از بعد و شد نازل اللّه لَوَّتَیَ نمَآیه 
 را خود االّه  کنیبا نیست ممکن غیبت زمان در والیت فریضه رعایت ةريخاال للمتضایف معانقا نيفیالمتضا
 در را وجود و علم و اختیار و اراده و روی بريون خود اراده و اختیار از بالمره و بدهی ممتحن مؤمن فبتصرّ
 که کنی خود ملکه و دریابی را عشق قمارخانه پاکبازان هشیو و یزدربا ممتحن مؤمن وجود اختیار و علم و اراده
   :فرماید می قدّس سرّه عراقی شیخ

  نظم
  ائییهمه زاهد ر رسیدم بصومعه وچ          بازدیدم پاک همه رفتم بقمارخانه

 که چنان هم واجبست کردنتولّا  ممتحن مؤمنب نسبت اینکه از کنی  میاستعجاب و یدآ  میاستبعاد را تو اگر و
 یا،رخِآ خدا نزد در نشناخته را او یلتفّض و تحنمم مؤمن معنی هنوز که هیهات هیهات تبسواج بامام نسبت

 تا فرماید مزاوج و معانق مرسل یبن و بمقرّ ملک با را او عظیمالتّ واجب امام کسیکه در کن ودن مالحظهک
 دو هم یبن و بغريمقرّ و بمقرّ است قسم دو ملک که فرموده تصریح صحیحه احادیث از بعضی در بحدیکه

 متحمل مالئکه از را ما حدیث و غريممتحن و ممتحن است قسم دو هم مؤمن و غريمرسل و مرسل است قسم
 شرم امام از را تو نينممتح مگر نشوند متحمل مؤمنني از و مرسلني مگر شوندن متحمل انبیاء از و بنيمقرّ مگر نشود
 واجب امام نندما را اخباری و فقیه شخص که آید می عجب مرا و دانی  نمیةی الوالواجب را او که آید نمی
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 کمِحُبِ ما نَاِفَ نهُمِ لقبَیُ ملَفَ ناکمِحُبِ مَکَحَ ذااِفَ «نظام اعجاز کالم که کنی  میرتصّو چنني هم و دانید  میةاعالطّ
 و فرموده حدیث عنوان در »ناحکامَاَ فَرِعَ« السّالم علیه امام اینکه با است او از عبارت الحدیث »فَّخَاستَ اللّهِ

 السّالم علیه بامام است عارف که ممتحن مؤمن و بعارف یتوالّ از و است ما توجیه بر شاهد عارف اطالق
 در هنوز اتمبهّم و تاییدات و شواهد همه این با اگر و کنی  میاستعجاب را امام تبنورانیّ متعلق معرفتی

و  سرافراز خود رمکب ونهچگ را فقري این و فرموده اعجاز چگونه که بشنو را السّالم علیه امام کالم کیکیتش
 که یرپندا نه چنان تا فرموده واجب وىلّ علی مواالت مانند را علّی علیّ مواالت صریح بنصّ فرمودهت یحما

 و تخیالت بر مبنی تو افکار مانند و ندارد ماخذی است مقتبس والیت و تبّونَ ةمشکو از که فقرا و عرفاسخنان 
 از طریف بن سعد از خود باسناد الکافی ةحّج کتاب در ثراه بطا کلینی یعقوب بنمحمّد است ماتتوهّ

 یبنيالطّ ابنائه و ابائه لیعَ و علیه اللّه صلوات رسلنيالمُ و االنبیاء لعلوم الباقر علی بن محمّد موالنا حضرت
 َةیوحَ   تشبَهُ  ةًیوح ییحی ان بَحْاَ نْمَ« سلّم  وهِو آلِ علیهِ اللّهُ صلّی اللّه رسول قال که نمود روایت اهرینالطّ

 »یهُلَوَ ولَّتَلیَ وَ یاًّلعَ لَّوَتَلیَفَ بیدهِ حمنُالرّ هاسَرَغَ تیالّ الجنان نَسکُیَ و هداءالّش میتَة  مَیتَةً تشبَهُموتَاالنبیا و یَ
 اللّهِ لسوُرَ  قالقالَ «نموده روایت السّالم علیه ادقالّص جعفر موالنا از تغلب بن باناَ از خود باسناد و الحدیث
 بیده اللّهُ هاسَرَغَ تیالَ دنٍعَ ةجنَّ لَدخُیَ و تیمیتَ یموتَ و یوتیحَ حییَیُ نْاَ رادَاَ نمَ ملَّسَ وَ هلِآ وَ علیهِ اللّهُ صلّی

 فهمیدی ار مقدمات این و دانستی را معانی این هرگاه »هُوَّدُعَ یعادِلُ و هُلیَّوَ لَوَتَیَلِوَ طالبٍ ابی بن علی لَّوَتَلیَفَ
 نهادن اخبار بر را فروع و اصول بنای که گوئیم و کاشانی و بادیآاسرت نمتبحرّی فاضلني بنقل کنیم رجوع
 امکان رعایت که دانستی تو و است والیت قانون عبشُ ازای  عبهشُ که تسلیم قانون رعایت مگر ندارد یئمنشا

 بیت اهلت  کرجست بربمند وی در همگی تسلیم و مشایعت و عتیابم و متابعت و تمحّب قانون قانون والیت که
 حدیث تسلیم هذا یبنا علقت یبدخول در طر است طلحصم امروز معنی این و است قمتحقّ امروز السّالم علیهم
 ۀخلیف معاً دو هر این که چرا شدن ممتحن مؤمن بتسلیم فرمایند منتظم ذکورینمن یرمتبحّ نيفاضلبایست  را شدن
 در اصرار از متبحرین فاضلني قصد که نماید  میچنان مرا و رسولند خلیفه معاً عرتت و ابکت چنانکه دامامن
 دو هر این که چرا عرفا طریقه ابطال نه است اجتهاد و کالم نيهدم قانون فروع و اصول در اخبار طریقه اثبات
ت ن شّدآب اللّه ةحمَرَ بادیآرتاس امني محمّد موالنا یکهبحّد تا عرفان حقیقتق یتحق دراند  فرموده تصریح فاضل
 تر عجب واند  فرموده را طریقت اهل عرفاء بحقیقت تصریح العرفان بمسامرةیمسمّ رساله در دانی  میکه اخبار
 فرموده استخراج نخست اخبار بطریق مذکور رساله در است عرفا تکفري منشا که را وجود وحدت مسئله آنکه
نه مشرب یبع نیز ثراه طاب است بادیآاسرت فاضل استاد که رجال کتاب صاحب محمّد مريزا رینالمتبحّ افضل

 بر نياخباریّ استدالل مدار که چرا نمایند جرح توانند  نمیرا فاضل ود نای ظاهر اهل و دارد را یفاضل اسرتاباد
 ّمدمح مريزا حال بر که ستین ا مجتهد از کسی کمرت امروز رجال تشخیص در و است بزرگوار دو این کلمات
 کاشانی فاضل و او استاد و اسرتابادی فاضل اعنی مذکور فاضل سه این کردن تصدیق مجمالً ننماید رجوع

 و دیالهُ عَبَاتَّ نِمَ لیعَ المُوالسّ «اندازند می انکار ارکان دروهن  بسیار را عرفا منکرین هم اسرارَ اللّهُ سقّد
 موعوده محاکمه در کنیم شروع که است آن هنگام شدیم فارغ نقد تتمیمیاز چون و »یّدالرِ و یَّالغَ بَنَجتَاَ

   .توفیقه سنِحُ و اللّه بعونِ

  محاکمه

 باشد می معاد لیتکم در منافعی و خواص که چنان هم و آله هاعِصادِ لیعَ اللّه صلوات را رهمطهّ شریعت قوانني
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 هم داردضوح و شرع در باشد بصري که را کسی معنی نآ و باشد  میمعاش تنظیم در منافعی و خواص چنني هم
 نيتع اّممِ هُالنَّ بل اللذاته لیکن است شارع مقصود نیز معاد تکمیل لذاته است شارع مقصود معاد تکمیل چنني
 مؤمنب کتمسّ بدون شود حاصل را او بمعاد متعلق منفعتی خواهد هرگاه تعبشری کمتمسّ و المعادِ کمیلِتَ لیعَ
 کن نام را او مجتهد خواهی واجبست عالم در وجودش نیز فقیه و ظاهری عالم ماا نباشد ممکن بوی توالی و

 صورت کسی چنني وجود بدون ناس هعامّ اتخصوم و منازعات قطع و معامالت عقود نظامو ا اخباری خواهی
 امام صمخت ظرفیت نآ و نمود توانند رتشمعا اسالنّ وامُعَ با که نیست احوال این را باطن اهل که چرا نپذیرد
  در همه ازمنه کمرت یافت شود عارفی چنني اگر و است شانٌ نعَ نُأشَ هُلُشغَالیَ بخلق قمتخلّ که است السّالم علیه
 ظاهری فقهای اگر و دهد  میشهادت معنی این بر استقراء و عتتبّ چنانکه شود یافت زمانا از زمانی در نادربه 
 عند قدسیّه هقّو که چرا شوند باطن باهل کمتمسّ هم ایشان باید لجاج از خاىل دنباش معاد در نجات طالب خود

ر ود است اجتهاد نتیجه که باشد عملی قدسیّه قوه تحصیل راه اگر و فتوی و اجتهاد در است شرط نيالمحققّ
 باشد کمتمسّ است او از عبارت ممتحن مؤمن که باطن اهل بعارف ظاهر اهل فقیه هرگاه پس آید الزمح یصر
 تهّم اجازه و باستصواب نرسد قدسیّه قوه بمقام خود واگر بهمرساند دادن فتوا تاهلیّ رسد قدسیّه هقّو امبمق تا
 بمقتضای بعمل اقرب و دین در احوط البته نماید قیام فتوی بمنصب است قدسیّه نفس صاحب که عارف نآ

 که غريعارف و ام قدسیّه فسن صاحب من که کرد تواند  میحکم چگونه خود انسان که چرا بود خواهد یقني
 کنند رعایت را قاعده این فتوی اهل اگر و شناسد  میکه را قدسیّه نفس صاحب دیگر است قدسیّه نفس صاحب

 سانآ معاد طریق سلوک و اللّه اىل نفوس جذب و عالیه جنبه تتقویّ امر هم و شود منتظم خلق معیشت امر هم
 اىل فقرای ایذای و بجرح و ندانند باعاالتّ واجب را کسی خود از غري کنند خود پیشه انصافی بی اگر و گردد
 وهم بماند کثیفه حجب و ذمیمه اخالق ظلمات در خود هم و رسد بهم حق دین در عظیمی مصیبت یندبرآ اللّه
 این یابد انتظام الجمله فی ایشان معاش امر ظاهر شرع ظاهر بربکت اگر و کنند هالک را بیچاره اسالنّ عوام

 )ع (بیت اهل دوستان و باشد نامی در تمحّب قانون اگر و است امراض اعظم که است استدراج مقولۀ از نتظاما
 اپ خود حّد از »هُطورَ دِّعتِیَ ملَ و هُرَدْقَ فَرَعَ ءًامر اللّهُ محِرَ «بحکم یک هر و باشند داشته سازش هم با همگی

  .نرسد بهم عالم در مفاسد همه این نگذارند ونريب

  تنبیه

 مراتب از مرتبه هر که اینست مطالب جمیع در کلی قانون و هّیاصله قاعد را الفکر عریض الحدقه وسیع قمحقّ
 را مطلب هر مدعی یتعدّ »هُسَفْنَ ملَظَ دقَفَ اللّهِ حدودَ دِّعتَیَ نْمَ وَ «بحکم و داند صحیح خود محّل در را کماالت

 و کماالت از کماىل خود مقام در مختلفه مشارب از یک هر ونچ و شمرد قبیح و ظلم خود حّد و مقام از
 که مشربی هر در بناقصني شود راجع بلکهاند  نشمرده جایز را آن جرح کامل قنيمحقّ  استصناعات از صناعتی

 کند حکم که باشد یبحّد تا مراتب تصحیح بر نظر را قمحقّ عارف هرگاه و کنند تعدی حق مقرّر حّد از
 شمرد کّل نظام علیه موقوفٌ و کماالت مقوله آن و تادیّحّد صنعت و مثالً ادیحّد صنعت جود و بوجوب
 ةملّ قوانني حفظ و رهمطهّ شریعت قواعد ضبط مستلزم که دین در فقهت صفت که نمود خواهد حکم چگونه
 من تصنع گویند و کند تجاوز خود حّد از هرگاهاد حّد بلی ذلک عن حاشا حستمجرو صناعتی است حنیفه
 هندسه برباهني که ریاضی علوم از دقیقه لطیفه کثريه علوم بر موقوفست که سازیست اسطرالب صنعت از اشرف
 درد یساز با اسطرالب شخص و اسطرالب علم بگوید و بگذراند حّد از را خود تعدی یا و شده مربهن محکمه
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 نکند شرم باینمعنی تصریح در اگر و دشو می من صنعت کساد ءمنشا او صنعت رواج و او وجود که نباشد عالم
 بیچاره خلق نظر در را ادیحّد صنعت حتی و سازی اسطرالب صنعت و کار بحقُ که کند القا خلق بر چند شبهه
 صلّی پیغمرب که اندازد  میعوام بذهن و دارد نجوم بعلم قتعلّ اسطرالب صنعت چون بگوید نکهآ مثل دهد جلوه
 علیه موقوف هستم ادحّد که من صنعت مردم ای و »ةِعبَالکَ بِّرَبِ نَوّجنالمُ بَذِکَ« مودفر سلّم و آله و علیه اللّه

 فرموده رحما اکسري را او السّالم علیه امام و معاش نظم در است عمده که زراعت خصوص است صنعتها جمیع
 و باشد ظالم و حدود از دیمتّع هالبتّ دهد جلوه بیچاره عوام نظر در را فریبی عام واهی مزخرفات این امثال و

 احادیث و یاتآ قشور و سطوح بر که ظاهری فقیه هرگاه چنني هم و بوده واجب او ظلم بر تنبیه را عارف قمحقّ
 و گردیده رمنوّ الهام و تجّلی به نور مواطنش فیض باطن که را شهود و کشف صاحب عارف دارد اطالع
 تبنورانّی را خود امام و رسیده ممتحن مؤمن بمقام قدم ملکا دم صافی مرشدان تامتحانا و تربیت بواسطه
 را خود موهومی هستی لاوّ داد در عشق قمارخانه در و  و از التفاتات ما سوی الله خود را فارغ ساختهشناخته
 روحی مدارج و مراتب و قلبی معارج و مقامات تفاصیل به و گردیده تمنؤم همگی را بیت اهل اسرار و درباخته

 من علم گوید و کند جرح بهمرسانیده اطالع اللّه من و اللّه مع و اللّه فی و اللّه اىل سري در یسرّ اهجمن و
 تعدی هم این از بلکه دینی در مبدع و صوفی تو و الممالّس علیه بیت اهل وارث من که چرا تو علم از اشرفست

 اخراج بالد از باید را فقرا که کند القا ساالنّ عوام بر و است عالم نظاممفسد  حقه عارف وجود گوید و کند
 این امثال واند  نموده تمذمّ را ایشان اجمعني علیهم اللّه صلوات طاهرین ائمه کهاند  هصوفّی آن اینها که کنند

 بر تنبیه که است الزم بصريت صاحب قمحقّ بر و است معلوم نآ از قصد و غرض را کاراگاهان که مزخرفات
 بیت اهل علومة تذکر التوفیق اللّهب و سازد منکشف حق المنيط ضعفای بر را او یتعدّ و اوزتج و نماید او ظلم

 ظاهری علوم ایست جمله را قسم دو این از یک هر و باطنی علوم و ظاهری علوم است قسم دو السّالم علیهم
 و مجتهدین و اصوالاند  نينّیمتد حکمای و محققني از متکلمني نآ جمله و فروعاً و اصوالً است شریعت ایشان
 و کشف ارباب عرفای نآ جمله و است حقیقتو  طریقتعلوم  نهاآ باطنی علوم وفروعاً اند  صدوق متورع ةروا

 دو بر أانبی علوم چنانکه و فروعاً و اصوالً مهُسرارَاَ اللّهُ سَدَّقَ وجودند کرامت اصحاب موحدین قنيمحقّ و شهود
 و طریقت علمای و ظاهرند علوم ورثه که شریعت علمای باشد دو طایفه باید است علمأ ورثه انبیاء نیز قسم

 منازعه محاکمه باین و کنیم تعمیم را »االنبیاءِ هُثَرَوَ ماءُلَلعُاَ «آنکه از مانع چه پس باطنند علوم ورثه که حقیقت
 فِی لُقوُیَ نْمَمِ نِّنَکوُالتَ هصادقیّ قاعده تحت در را لطیفه ۀمحاکم این و سازیم مرتفع را باطن و ظاهر اهل میان
 انصاف فرط از را حقیقت علمای نکهآ عجیبه امور همه از تر عجب و گردانیم مندرج واحدٍ یءٍ شفی هنَّاِ ءِیالشَّ

 ایشان و باشد نیز ظاهر اهل شامل حدیث تا کنند تعمیم را »یاءنبِاالَ هُثَرَوَ ماءُلَلعُاَ «که نیست معنی این از مضایقه
 که وجهی بر حدیث تعمیم از که یستبحدّ انصافی بی را شریعت علمای از بعضی و نباشند محروم شرف این از

 بعلوم نسبت هراظ علوم نکهآ با بس و دانند را خود همني حدیث صدق ما و کنند مضایقه باشد باطن اهل شامل
 و بقشر ّبلُ نسبت ظاهر بعلم باطن علم نسبت و است هبحّب تنب و ّبلُه ب قشر و بخاکست آب نسبت مانند باطن
 غذای هحبّ و لب و فاکهه و انعامست غذای اینها بآ و تنب قشرو که است مقرّر و است نببه ت هحبّ و بآب فاکهه

 ًاشق رضَاالَ انَقْقَشَ مَثُ اًّبصَ الماءَ بنابَصَ انّاَ هطعامِ اىل االنسانُ رنظِلیَفَ «سبحانه اللّه قال است االکرام واجب دمیآ
 دَرَوَ دقَ و «»مکُعامِنْاَلِ وَ مکُلَ عاًتا مَاًّباَ و ةًهفاکِ وَ لباًغُ حدائقَ و الًخْنَ وَ ناًیتوُزَ وَ قضباً وَ باًنِعَ وَ بًّحَ فیها تناانبَفَ
 قوله فی السّالم علیه قال یثدح لمِالعِ نهامِ عامِبالطّ رادَاَ هَاللَجَ لَّجَ هُنَّاِ هبحانَسُ هولِقَ یفِ السّالم علیه ادقِالصّ نِعَ

 نکته بیان از چون »الطائف همِفَ لیعَ للهِمدُالحَ ذُاخُیَ نّمعَ ذَاخُیَ ذیالّ هُمَلَّعَ هعامِطَ اىل االنسانُ رُظِنْیَلْفَ« سبحانه
 تدقیقی مقوَاَ و قیتحقی ّقحَاَ وَ وجهی اکملبِ وبِغضُالمَريِغَ میهِلَعَ متَنعَاَ ذینَالّ صراطَبِ ستقیمُالمُ راطُالصِّ دیتقی
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   .العظیم لیِّالعَ اللّهِ عونبِ ستقیمالمُ صراطَ معنی تحقیق در کنیم شروع کردیم حاصل فراغت

  لطیفه

 تفسري در که چنان اعمال و اخالق و اعتقادات در است تفریط و افراط میان توسط المستقیم صراط حقیقت
 وِّلُلعُا نِعَ رَصُقَ ما قیمستَالمُ راطُلصِّاَ «که است مذکور علیه هالّل صلوات العسکری الزکی محمّد ابی امامنا و موالنا

 این االعلی العلّی اللّهُ صلوات علیها ی اولشاه حضرت از البالغه نهج مستطاب کتاب در و »قصريِالتّ نِعَ عفَتَرْاَ و
 مُمهُعَنِ تْرَجَ نْمَ مْهِبِ ویتَسْالیَ و دٌحَاَ ةِاالم هذهِ نْمِ محمّدٍ بالِ قاسُالیُ «که است مذکور اشاره لطیف عبارت

 اصول ةحّج مستطاب کتاب در و »اىلتّال قُلحَیَ مهِبِ وَ العاىل عضُبَ مهِیْلَاِ قنيِالیَ ادُبعِ و دینِالّ ساسُاَ مهُ بداًاَ یهِلَعَ
 و ّالاِ خلوُالیَ االرضَ نَّاِ «که است ماثور علیه اللّه صلوات الصادق جعفر اللّهدبع ابی موالنا حضرت از کافی
 بیت اهل از مضمون باین احادیث و »مْهُلَ هُئمَّاَ شیئاً واصُقَنَ نْاِ وَ مْهُدَّرَ یاًشَ ونَمؤمنال زادَ ناَ یکَ مامٌاِ فیها

 بر »طاًسَوَ ةًمَّاُ ملناکُعَجَوَ« شریفه  آیۀو است رودلوُاَ رّثکَتِمُ حکمتند و وحینه اسرار ی خزکه طهارت و عصمت
 و المیزانِ یفِ واطغَتَ ّالاَ المیزانَ ووضعَ هاعْفَرَ ماءُالسَّوَ «عظیمه کریمه و کذالک عدلست شاهدی طلبم این

 و است غلوّ و افراط از نهی التطغوا قاطع است برهانی را مقصد این »المیزانَ روتخسِ ال وَ بالقسطِ الوزنَ اقیموا
 و علیه اللّه صلوات نشان مرتضوی دیوان در و اعتدال و طبتوس امر اقیموا و تقصري و تفریط زا هین التخسروا

  :است مذکور قائله علی
  »اطَّرَفَ او رقصَّمن ک لنا«             »طِسَوَاالّ طِمَّالنَ قومُ نُحْنَ«

 و شبیهالتّ بني توسط مثل عتقاداتا در توسط اما است حدینمّو عرفای و الهی حکمای تمام لیهعَ فقٌّت مُمسئله این
 مذکور مسئله دو هر این تحقیق و اللّه بافعال علم در التفویض و الجرب بني توسط و اللّه بصفات علم در عطیلّتال
در تهذیب قوّه شهویّه و توسّط بني  است امسمّ بعفت که الخمود و رهالشّ بني طتوسّ مثل اخالق در توسط اامّ شد

 بحکمت که الجربزه و البالهة بني طتوسّ و هغضبّی هقّو تهذیب در التهوّر و الجبّن که به شجاعت مسمّی است
 هعلمیّ هقّو تهذیب در است امسمّ بعدالت کهنظالم  اللم و ا الظّنيط به و توسّّیوه عقلب ّقیدر تهذ است مسما
 تهذیب علم در است مذکور التفضیل سبیل علی نآ مفهومات تشخیص و مسائل این تحقیق و عملی بعقل مسمّی
 کتاب و مسکویه بن ابوعلی الخلق معتدل حکمیم هارهالطّ کتاب فن این در فهمصّن کتب ملهج از و اخالق
 ةسوِاُ لومِالعُ احیاءُ کتابِ و ربتهتُ اللّه بَیِّطَ وسیالطّ ینالدّ و ةلالمّ صريُنَ نيحققّالمُ ءماکَالحُ ةودَقُ ناصری اخالق
 حقایق تابک و است العلوم احیاء کتاب تهذیب ضاءی البةُحجم کتاب و غزاىل ابوحامد نيالمحققّ العرفاء

 شریفه تصانیف از کتاب سه هر این و است حقایق کتاب خالصه کهبه نخبه  مسمّی مختصره رساله و التخلیص
 و الجذب بني طتوسّ مثل احوال در طتوسّ اما انیحبالّس هُیضُفِ قدّس کاشانیست محسن محمّد موالنا انیرّب عالم
 که ةالعزیم و ةخصالرّ بني طتوسّ مثل اعمال در طتوسّ اما و شد مذکور نآ تحقیق سابقه یفلطا در که لوکالسّ
 از یتعدّ و اللّه حرام تحلیل و اللّه حالل برتحیم منجر یکهبحّد است  بحتعتوسّ و مطلق صترخّ از عبارت لاوّ

 استعمال در جّرتح و دین در بیقضت از عبارت ثانی و »هُسَفْنَ مَلَظَ دْقَفَ اللّهِ ودَدُحُ دعَّتَیَ نْمَ وَ« بشود اللّه حدود
 لَجعَیَلِ اللّهُ ریدُمایُ عمتهنَ لَّجَ اللّهُ قالَ «گردد وسواس دتوّل و شوددماغ  بفساد رمنّج که بروجهی مبني شرع
 مُکُبِ اللّهُ ریدُیُ «هُتَحمَرَ تعَسَوَ قالَ ایضا »میکُلَعَ هُتَعمَنِ مُتِّیُ وَ مکُرَهِّطَیُلِ ریدُیُ نلکِ وَج رَحَ نمِ ینالدّ فی میکُلَعَ
 یَنالدّ انَّ مهِتِهالَجَبِ مهِسِنفُاَ لیعَ قواّیضَ الخوارج نَّاِ« السّالم علیهم مهُنْعَ دَرَوَ دق و »سرَالعُ مُکُبِ ریدُالیُ وَ سرَالیُ
 است رفنيالطّ بنيَ جمیعُ بوجهی و است طرفني از خروج بوجهیات یطتوسّ جمیع حکم چون و »کَذلِ نمِ عُوَساَ
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 نَّاِ« که شده وارد شریف حدیث در هذالِ شد معلوم کتاب همني از سابقه کلمات در مسئله این تحقیق که چنان
 فنيمکّل از شخصی هر در را عزائم و رخص در معیار و »همِعزائِبِ ذَخَؤیُ ناَ بُّحِیُ ماکَ هصِرخَبِ ذَخَؤیُ ناَ بُّحِیُ اللّهَ
 اللّه سَدَقَ مولوی حضرت فرماید  میچنانکه نداند کسی استاز او  عبارت ممتحن مؤمن که عنویم یرّبمُ بجز
   .العلّی رهّس

 اباحت کز هوا زاید ضالل هست
 نور شد قبلۀ کرم آن عُجب با

  

 د کمالیهست اباحت کز خدا آ  
 ت الصنمیقبله بی آن نور شد ب

  
 »هاعَسْوُ ّالاِ اًفسَنَ اللّهُ فُلِکَالیُ «شریفه  آیۀاز که سعوُ که شود  میستفادمُ السّالم علیهم بیت اهل کلمات از و

 که است قدری آن از کمرت است فمکلّ وسع بمقدار که تکلیف نقدرآ یعنی است طاقت دون شود  میمستنبط
 قح نیستسع وَ و بگذاردیم نماز رکعت پنجاه روزی شبانه که هست طاقت را ما مثال است فمکلّ طاقت بمقدار
 توسعه از بیشرت وسع در توسعه پس فرمود فرض رکعت هفده روزی شبانه وسع بقدر فرمود عنایت تعاىل و سبحانه

 فرط نتیجهم یدر عزا خصرُ که گردد  میمستنبط السّالم علیهم بیت اهل ماخوذه هکلّی اصول از و است طاقت در
 لیعَ یسَلَ «عظیمه کریمه و کنند  میحمل دبرخو »هازُحمَاَ االعمالِ لُفضَاَ «بحکم فکلّم که استق ییتض
 اللّهُ و نواسَحْاَ وَ اقوُاتَّ مَّثُ الحاتَالصّ الوُمِعَ و وامنُآ و قواتّاَ ما ذااِ اموُعِطَ فیما ناحٌجُ الحاتِالصّ لواعمِ و انوُامَ ینَالذّ
 حکایت و است بالغه یتحج قتحقی این صدق براند  مانده رمتحّی این تفسري در رینمفّس که »المحسننيَ بُّحِیُ

 نزول و اتجامن تحریم خصوص در صحابه از نفر دو و یهلع اللّه صلوات یمرتض علی حضرت اولیاء شاه یمني
 مذکورتني یتنيآ و »دینَعتَالمُ بُحِّالیُ اللّهَ نَّاِ دواتَعْالتَ و مکُلَ اللّهُ لَّحَاَ ما باتِیِّطَ موارِّحَتُ ال انوُمَآ ینَالذَّ اهَیُاَ یا «آیه
 ظاهر اهل مرتسمني که است عظیم اشکال مقام این در و است قاطع برهانی را لبطم این شریفه آیه این از بعد

 و اللّه صلوات مرتضوی بیمني مواخذه یا لغو نسبت التعتدوا نهی نآ و یندآبر اول  ّحعهده از که است مشکل
 و رسد  میبخاطر لطیف یاحلّ و علی مظفر وىل اللّه نعمت احسانزه خوار خان یر ضعیف فقري این علیه سالمه
 ضمري روش ريپ خاطر مقبول کهد یام رساند روحانی برادران بعرض حدیث نقل از بعد که داند  میچنني مناسب

 عشق درمان بی درد فرماید ارزانی خالصی ارهامّ نفس درکات از را ضعیف این اولیاء شاه باطن فیض و دردگ
   .گرداند فضعی این درمان را

  حکایت 

 جعفر اللّهابوعبد موالنا بحرالحقایق حضرت از خویش تفسري در قمی شیخ و البیان مجمع تفسري در طربسی شیخ
 عثمان و لبال و السّالم علیه مؤمننيامريال شان در شد نازل مذکورهه یآ کهاند  فرموده روایت السّالم علیه ادقالصّ
 هرگز که نمود یاد قسم بالل و نکند خواب شبها گزره که نمود یاد قسمسّالم  العلیه مؤمننيامريال پس مظعون بن
 زیاد را مهتت این قمّی شیخ و نکند مقاربت زن با هرگز که نمود یاد قسم مظعون بن عثمان و نکند افطار روز
 جواب در دپرسی او نکردن زینت سبب از هشعای جمیله بود زنی این و عایشه بر شد داخل عثمان زوجه که کرده
 شیوه و نمودهن من به نزدیکی بحال تا روز فالن از من شوهر  کهبخدا قسم کنم زینت که یارب از که گفت

 سلّم و آله و یهلع اللّه صلّی رسول حضرت چون گردیده دنیا در هداز و پوشیده مسوح و نموده اختیار را رهبانان
 وردندآ تشریف بريون حضرت آن نمود اخبار مظعون بن عثمان زوجه واقعه از را جناب آن عایشه شد خانه داخل

 و حمد از بعد فرمودند صعود منرب سر بر حضرت شدند جمع همگی مردم پس ندددردا هجامع صلوة ندای و
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 خواب شب در من واند  کرده حرام خویش سنفو بر را باتطیّ که را قومی شود  میچه فرمودند الهی ثنای
 پس نیست من از باشد رغبت بی من تنَّسُبِ کس هر پس کنم  میافطار روز در و نمک  مینزدیکی زن با و کنم می
 که را آیه این عالم خداوند فرمود نازل پس ایم خورده قسم ما کردند عرض و برخواستند جماعت ان
   .»االیه االیمانَ مُدتُقَعَ بما مکُذُاخِیؤ نْلکِوَ مکُیمانِاَ فی باللغوِ اللّهُ مُذکُاخِؤالی«

  طیفٌلَ لَّحَ

 در و است لوکالسّ و الجذب بني جمع اللّه اىل سري کمال که کردیم تحقیق که شد عرض سابقه لطایف در
 ةنشا چنني هم و استبفرق  جمع از رجوع و سلوک منتج و ضیفم تنبوّ نشاه که است مقرّر هعرفانیّ اصول
 مرید باشدص  رسول که حقیقی خشی و است بجمع فرق از رجوع جذب و است هجذب منتج و یتضفم والیت
 سلوک و جذب أهنش دو هر در را بیالنّ ةاراد فی شایعه من کل و استص  مرتضی علی که را خود حقیقی
 تبقوّ گاهی است الکمالني بني جامع و والیت و نبوت مقام عامل کامل شیخ چون که چرا فرماید  میتربیت
 دار از تنفر احوال این در که است مقام آن الزم نماید  میجذب را او که گاهی و کند  میجذب راید ر موالیت
 تصمیم و تاکید بجهت لهذا مناجات یحتّ گردد لذات و مشتهیات جمیع ترک ممصّم و نماید تجافی والغرور 
 برودت و جذب حرارت تعدیل اقتضای حکمت چون و ردندگن مناجات متعرض دیگر که فرمودند یاد قسم

 مقام چون و فرماید  میلتنزّ فرق و سلوک بمقام جمع و جذب مقام از را مرید حقیقی شیخ لهذا کند  میسلوک
 چرا دارد صعوبت نهایت کشیدن بفراق وصال از را عاشق و است فراق مقام سلوک مقام و وصال مقام جذب
 ترک حکمت رعایت بجهت عاشق که خواهد معشوق اگر پس است قاهر کل قاهر و است کّل غالب تمحّب که
 بجا اگر فرقست و سلوک که را خدمت این که بفرماید آنکه از بغري را او وردآ کثرت بعالم رو و دگري او ورضح

 کلمه لهذا کند  نمیسرد را جذب حرارت دیگر تهدیدی نوع هیچ و دانم  نمیخود دوست را تو دیگر آوری نمی
 وارد  صنبوی حدیث در »یّنمِ یسَلَ «تهدید و اجاتمن ترک بر اعتداء اطالق و »ینَدَعتَالمُ بُحِّالیُ اللّهَ نَّاِ«

 شاه حضرت بتمکني نسبت ولیکن دارد مناسبت مظعون بن عثمان و بالل بحال نسبت اگرچه توجّه این شده
 ناگوار کیاند سرور نآ تنورانیّ ماقمه ب عارفني مجذوب نهاالطالقست  علی ابجّذ آن جناب اینکه و والیت
   .اىلتع اللّه بعنایت شود  میعرض مذکور اشکال دفع بجهت تر دقیق و تر لطیف حلّی لهذا آید می

  طیفٌلَ لَّحَ

 ند متّحدمعنی در دو هر که است کار در زچی دو صورت بحسب را مرید تکمیل که است رّرقم هعرفانّی اصول در
 فرماید  میسلوک مرید بااستغنا و ناز  بعنوان و است او حقنمای ینهآ و مرید توجّه قبله حقیقی معشوق نکهآ یکی
 است مسجود دمآ بمنزلۀ شخص چنني این و باوست نسبت متابعت و توالّ و اوست از نفس تسلیم و اجازات و
 یفِ لٌجاعِ یّناِ« بحکم چون دمآ و است مسجود حق الحقیقه فی و فرمود امر او بسجدۀ را مالئکه حقتعاىل که
 لاوّ شیخ که فرماید  میتعلیم را مرید آنکه دوم است حق سجده او سجده لهذا است حق خلیفه »هًلیفَخَ رضِاالَ
 باید سجده چگونه و نمود باید توجّه گونه چه و ورزید باید ادب چگونه است او معشوق و مسجود و قبله که را

 خشی درویشان اصطالحب و کند  میتعلیم را ارادت دابآ بالجمله و نمود باید معامله بعاشقی اوب چگونه و کرد
 انفاس اصحاب بواسطه که )ع(مرتضوی طریقت در و گویند دلیل پري را ثانی شیخ و گویند  میارشاد پري را لاوّ
 جذب از و بفرق جمع از و فرماید  میتید را تربیت مر ارشاد به نشأه نبوّريه پک است مقرّر چنني و رسیده بما
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 به جذب  کو از فرق به جمع و از سلو فرماید می تربیت والیت ءمنشا  بهدلیل پري و فرماید  میتحریص بسلوک
 معلوم گوئیم دانستی را مهمقدّ این چون گردد لوکالسّ و الجذب بني جامع و شود عدل مرید تاد یفرما  میبیترغ
 و است حقیقی ارشاد پري و است مرسلني جمیع خاتم و  ءانبیا جمیع نشاه جامع الهی حبیب حضرت که است

 سبیلی هِهذِ لقُ «عظیمه کریمه و»نهُمِ دٌشاهِ وهُتلُیَ هِبِّرَ نْمِ ةٍنهیِّبَ علیَ کانَ نمَفَاَ «شریفه آیه بحکم اللّه وىل حضرت
 و »عدیبَ بیَّنَ ال هنَّاَ ّالاِ یوسمُ نمِ هرونَ ةِلنزِمَبِ یّنمِ تَنْاَ «شریف حدیث و »نیعَبَاتَّ نَمَ وَ انَاَ اللّهِ اىل هوُعُدْاَ

 منصب در »ریما فی هُکُشرِاَ و زریاَ بهِ دشدُاُ خیاً اًعلیّ هلیاً من وزیراً یلِ لُاجعَ مَّللّهاَ «ایهانت صدق دعای
و آله  علیه اللّه صلّی رسالت حضرت مریدان تربیت هذال است او ّیوص و آن جناب شریک است تربیت و ارشاد

 ةِللمالئک کَبُّرَ قالَ ذْاِ وَ« هُسبحانَ قالَ ماکَ است حقیقی دمآ که جناب نآ بسجده را ایشان کردن امر و سلّم و
 نشاه اعطاء و استل ی دلريپ آن حضرت را رسالت حضرت نآ مرید چون و جنابست آن  شغل»مِدَآل دوااسجُ
 تختمیّ حضرت تعبودیّ دابآ و رسد  میبظهور بزرگوار این نظر و سفْنَ از است والیت مقام نتیجه که جذبه
 تا جذبات بمقام مذکورین عثمان و بالل رسیدن لهذا و فرمودند  میتعلیم بهصحا صلَّخُبِ حضرت آن اص ر
 باطن بسوی مجذوب الحقیقه فی ایشان و است علویه جذبه هقّو از کردند حرام خود بر را مناجات که یبحّد
 آن جناب که است هکلیّ والیت ایشان ابجّذ و است حقیقی جمع مقام کهاند  والیت هاش حضرت مواطن فیض

 بگريند تعلیم باید او از بشیخ نسبت را ادب و فرماید  میایشان تعلیم را تعبودیّ چون و است مظهر را مقامآن 
 ازدند و ی بمقام جذب رسی جذب علوۀچون بقو و است ایشان از یکی هم خود که وامینماید چنان حضرت نآو

 علیه اللّه صلّی یمحمّد حضرت تنبوّ ةنشا و وکسل هبقوّ ثانیا نددگردی منخلع بالمره کثرت عالم لوازم از و اثار
 لیکن یکدیگرند معارض ظاهر بحسب اگرچه تربیت نوع دو این و کشانند  میسلوک بمقام را ایشان سلّم و واله

 ها  جامهکییغسل ثوب  در شریکند یکدیگر با ازریگ صفت در که ازرگ نفر دو آن که چنان یکدیگرند معاون
 و رسد  میکمال بحّد جامه بشسنت فعل دو هر این از و نماید  میزبا زده بآ بکییچد و یپ یتابد و م  میهم بار

 تشخیص در تو حال که بدان و »فطائِاللّ مِهْفَ لیعَ هِّللِمدُالحَ« معاونت الحقیقه فی و نماید  میمعارضه اًظاهر
 مانند مقام در را االعلی العلّی هاللّ صلوات علیه مرتضی علیّ والیت شاه حضرت با نیست بريون دو از مقام این

 در »مکُذْاخِالیؤ و «هثانیّ ۀیآ در »واقُاتَّوَ «وىلا ۀ آیدر »ادوُتَعْالتَ «بخطاب و دانی  میبالل و عثمان بن مظعون
 چنني و یاند  میمذکور عثمان و بالل تربیت مقام در السّالم علیه را آن جناب یا دانی  میخاطبم ثالثه آیۀ
 چنانکه باشد تو رامخت ثانی شقّ هرگاه ایشان تربیت و تعلیم بجهت وانمود ارادت بصورت را خود که دانی می
 لاوّ شقّ هرگاه و آید  نمیالزم آن جناب مراتب در قصن هیچ که است ظاهر نمودیم بیان لطیف حّل تحقیق در

 آید نمی الزم نجنابآب ینقص باز باشد ناتمام ع بامام معرفت خصوص در فهمت عروج چنانکه باشد تو مختار
 از هجرت و مراضی التزام بر عزم و او خدمت در جدّ و معشوق با تعبودیّ مقام در عاشقی هرگاه که چرا

 تو بر ما انچه که کند عتاب را او معشوق و گرداند حرام برخود راو آرام  تلّذ و خواب و ردخوُ او مساخط
 ذرعُ عاشق آن و ام مخالفت از برپهیز و داریم  نمیدوست را ناگکنند ظلم که مکن حرام خود بر تو کردیم حالل
 و خواب و خورد که باشم تو حضور و خدمت متوجه وجهی بر که ام خورده سوگند تو عزیز بنام من که بگوید

 او تو کند قسمی چنني مخالفت هرکس که نماید  میاقتضا چنني تو عظیم اسم وحرمت کنیم حرام خود بر را رامآ
 جواب استغنا روی ازو عال ّل َجَ معشوق حضرت و شکست نتوان را تو بنام قسم و نمائی  میذهمواخ را
 رحمتم و کرم بفرط نظر ذاتم عظمت فرط با خودم عزیز بنام قسم هکنند مخالفت خصوص در که فرماید می

 مواخذه را او استلغو  قسم از مراد بخورد قسم تنیّ و عقد بدون که کسی آنکه لاوّ هست چند تخفیف و توسعه
 مواخذه قمستحّ اگرچه باشد داشته مخالفت قصد و خورد قسم و باشد هم تنیّ و بعقد هرگاه نکهآ دیگر کنم نمی
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 نآ و نیاید الزم ضعیف ۀبند بر حرج که ایم داده قرار صورت این در هم توسعه چون لیکن و است من عقوبت و
 بنده هرگاه که تساین نآ و ایم فرموده مقرّر هست توسعه مه نآ در که المواخذه سهل کفاره که آنست توسعه
 که طمتوسّ غذای از کند اطعام هستند من عیال که را مسکني بندگان از نفر ده باید بکند خود قسم نقض خواهد
 را وا باشید او بندۀ که ایم کرده مقرّر بعاریت که مرا بندگان از یکی یا بپوشاند را ایشان یا دهد  میرا خود عیال

 هیچ اگر و کند اختیار خواهد که ثلثهشقوق  از یک هر بر است عموسّ و است رمخّی او و خود یگبند از کند زادآ
 خواب مطلق شبها که بود گذاشته خود بر که بنده ن آنشود سرمیّ را او ثلثه شقوق یعنی شد گفته که اینها از یک
 و من نام تعظیم برای از که است کافی را او نشود نزدیک مطلق  خود اهل با و نخورد طعام مطلق روزها و نکند
 همه معاتبات این بله آید می الزم عاشق نآ بر نقص چه خصوص این در دانم  نمیبگريد روزه روز سه من رضای
 موالنا الرسول سبط حضرت جهت این از باو استال  و عَلَّجَ معشوق عنایت کمال و او تمقبولّی بفرط اشاره
 فضیلت مقام در را شریفه ۀ آیاین معاویه مجلس در اخیه و ابیه و جده علی و علیه اللّه صلوات تبیالمج الحسن
 این از پس فرمودند حرام خود نفس بر را باتطیّ که است کسی لاوّ آن جناب اینکه خواند خود بزرگوار پدر

 اسکات موجب که کند می اننمؤم موالی فضیلت بر داللت اینقدر و صحیح تحلیّ لطیف حّل که شود  میمعلوم
   .وفیقالتّ یکالن علالتّو است سازگارتر محبت مزاج  بهرا شنایانآ الطف حل چه اگر باشد بیگانگان

  لطیفه

 رُیوُلغَاَ عدًسَ نَّاِ «هدش واردص  نبوی حدیث در که چنان است غیور اسم شأنه تعاىل حق اسماء از یکی که بدان
 در مقابل  کهاست تمحّب لوازم از غريت که است مقرّر شمحّل در معنی این »اّنمِ رُیَغْاَ هُاللّ و سعدٍ نْمِ ريُغَاَ نااَ و

غريت از جانب عبدِ محّب حمیّتی است که باعث می شود سالک را برآنکه هر چه مانع راه محبوب است از و 
 تمحّب که زم محبّت استشیطان و راه زنان و بیگانگان میخواهد همگی را از میان بردارد هم چنانکه از لوا

 وسایل نبآ که آورد میان در را محبوب راه وسایل خواهد  میو بردارد راموانع  همه محبوب راه از خواهد می
 گفت و جست باید محبوب راه بوسائل توسل و استشفاع الاوّ المستقیم راطالصّ اهدنا از بعد لهذا کند استشفاع

 باید اّربت محبوب راه موانع از ثانیاً و است او نام توالّ که است استشفاع این و »میهِلَعَ متَنعَاَ ینَالذّ راطَصِ«
 ريِغَ پس است او نام غريت که تربّاست مراتب این و »النيَالضّ الَ وَ میهِلَعَ المغضوبِ غري« گفت و جست

  .غريت صفت در است حقّ لقخُبِ قتخّل گفنت میهِلَعَ المغضوبِ

  لطیفه

 وبِالمغضُريِغَ وشوند  علیهم تَمْعَنْاَ ینَالذّ راطَصِ قیمَالمستَ راطَصِ «از بعد دبع که ستنای مقتضی کالم سیاق
 کلماتی است رحمت البجاست مقام در چون انستکه بجهت سیاق این از عدول و »مهُتَل لض ینالّذ غري و میهِلَعَ
 بجای یهملَعَ متَنعَاَ پسنست  آتر مناسب باشد غضب جنبیه بر حمتر جنبه  سبقتو ترحمانّی بر دالّ که
 و او باستحقاق نه بود تو کرم و انعام بمحض کردی هدایت را او تو  آن را کهبانکه است اشعار همیتَدَهَ

 محض رحمت تو ذات و نیست تو ذات ذاتی غضب بانکه است ایمائی علیهم غضب بجای علیهم المغضوب
 معنی این افاده کردن ادا مجهول بصیغه پس »بیضَغَ علی یتمَحْرَ تْقَبَسَ «القدسی الحدیث فی ورد کما است
 کدام که داند  نمیکسی و استول مجه او غضب فاعل گویا شده وارد او بر غضب که آنکس که کند  میرا

 صریحاً ما تو رحمت وسعت وجود با که است ادب ترک منتهای تو حضور در و کرده غضب او بر شخص
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 را خود ضعیف بندگان که است ظاهر اینجا از کرم و عنایت کمال که اًّقح و دهیم بتو نسبت را غضب صفت
 با اضللتهم بجای نضالیّ ذکر چنني هم و نمایند مکالمه و مخاطبه نوع باین من حضور در که فرماید  میتعلیم
 مگر نیست حق از و عدمی امریست اضالل بانکه است اشاره است مضّل اسم سنیحُ اسما از یکی که نآ وجود
 آنکه نه شده گمراه الحقیقه فی خود شده گمراه که آنکس پس هدایت مگر نیست حق ذاتی صفت و او خذالن
  .ائفالّط مفهَ ما لیعَ الحمدللهِ و فرموده عنایت کمالت و ی منتها رعافقرات نیا در و نموده گمراه را او حق

  هلطیفَ

 تُمْمَتْاَ و مکُدینَ لکم تُلْمَکْاَ لیومَاَ «ۀشریف ۀ آیدر که »تیمَعْنِ میکُلَعَ متَّماتْبِ «ایمائیست علیهم متَنعَاَ این از
 در استع  علی والیت بمعنی نجاآ در نعمت چون و گردیده واقع »دیناً اسالمَالِ مکُلَ یتُضرَ و عمتینِ مکیلَعَ
 بشارتی اشارت این در امثالهم اللّهکثر را یاللّه نعمت فقراء و درویشان لهذا بود خواهد معنی همني نیز جا این

 شده واقع میهِلَعَ متَنعَاَ مقابل در علیهم المغضوب غري و است رضا مقابل در غضب چون و بود خواهد عظیم
 قدّس سّره وىل اللّه نعمة شاه حضرت طریقه چون و است مندرج نیز عنهم رضیتَ علیهم تَمْعَنْاَ ذینَالّ در لهذا
 بشارتی ةاشار این ضمن در شود  میمنتهی السّالم علیه ضاّرلا موسی بن لع الضامن الثامن مولینا بحضرت العلی
  .طایفِاللّ فهمِ لیعَ هِّلالحمدلِ «کند فهم چه تا است دیگر

  لطیفه

 »الکتابِ فاتحهِ تفسري من بعرياً سبعني تُرَقُ الئتُ شِوْلَ «فرمود االعلی العلیّ اللّه صلوات علیه اولیاء شاه حضرت
 والیت کالم باین که روحانی برادر ای تو کنم بار الکتاب فاتحه سريفت از شرت ادتهف توانم  میمبخواه اگر یعنی
 شرت هفتاد است ممکن چون که بدانی و رسانی بهم نیز برهانی تصدیق خواهی اگر داری ایمانی تصدیق نظام
 اللّه صلوات آن جناب ربکتب مستطاب کتاب این در که هکلیّ باصولن ک رجوع المثانی سبع تفسري در کردن بار
 را برهانی تحقیقی تصدیق تا ایم ننموده مقرّر علیه اللّه صلوات حضرت نآ طریقت فقرای انفاس بیمن و علیه
 در وجود مراتب انحصار شود  میظاهر ما یالتأصتَ و تحقیقات در که چرا یئامن ایمانی تسلیمی تصدیق عالوه
 همه خرینآ و لنياوّ علوم مجموع و است معلوم بحار این بر کتابال فاتحه سوره اشتمال و گانه هشت بحار
 اتتجلیّ مراتب و موجودات بطون و ظهور احوال بتفاصیل است محیط کسیکه و گردد  میوجود بمراتب قمتعلّ
 کلّ در و ظاهر مظاهر جمیع درحق سبحانه  ذات با اللّهِ عَمَ ِريسِ در او انالشّ عظیم ذات بلکه جلوات بجمیع حق

 این که داند  میفطن قمحقّ کنم  میبار الکتاب فاتحه تفسري در شرت هزار هفتاد بفرماید اگر است گر جلوه مجاىل
 که است نمعیّ االّ و مخاطب فهم تمالحا عدم یا است کثرت در تمثیل و لتنزّ سبیل بر بزرگوار نآ از هم کالم
 دِفَنَلَ یّبرَ لماتِکَلِ داداًمِ حرُالبَ کانَ وْلَ لْقُ «باشد الیحصی و دُ ال یَعباید دُنفَالیَ ذیالّ اللّه بکالم متعلقه علوم
 قّدس وىل اللّه نعمت اداتالسّد ی خوار خوان سریزه فقري و »مدداً هثلِمِبِ ئناجِ وْلَ وَ یربّ کلماتُ دُفِنَن لَاَ لَبْقَ حرُالبَ

 المصطفی اخیه علی و علیه نشان والیت شاه بندگان ستانآ یشک جاروب که یاللّه نعمت رعلیفمظ العلیسرّه 
 شروع هنگام از رساند  میسمواتج وا به  سرفرمایند قبول خدمت بهمان را فقري االعلی العلّی اللّه صلوات

 جامه که نیفتاد اتفاق اصل سبیل بر فصل تحریر بحال تا البحار بمجمع مسمّی کتاب این اساسن یا سیسأبت
 از انامل وقت هر بلکه باشد معنی انقطاع گذاشنت دست از أمنش و باشد شتهگذا دست از را ختامه مشکني
 أمنش و بوده زن موج باطن بحر از فقراء نفست  ک بربرّرکم غري تتمیمی و دیگر تحقیقی هنوز شود ساکن حرکت
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 و حققلتّا بعد تحقیق ورود چون و بوده عقبی و دنیا مشاغل از شغلی حصول یا أاعضانامل و  اعیاء تحریر ترک
 لیمالع دستور را فطن قمحقّ که رسیده بمقامی نیز سخن معراج و پذیرد نمی انقطاع الطایف بعد طایفلال ظهور
 اعلی االمر حسب را رساله این باید که نشخصآ ذلک مع و گردیده منقح رغريمکرّ لطایف تحقیق برای از

 مقاصد آنکه مناسب دارد استعجال درب حضرتن  آپرنور بحضور االعلی العاىل هلُظِ دام ضمري روشن پري حضرت
 در چنانکه کتابست این از اصلی مقصد الحقیقه فی که خاتمه تحریر بصوب را امهخ عنان نموده ختم را کتاب
 مُیهِلَعَ رامِالکِ صفیائهِاَ و ظامِالعِ ولیائهِاَ مةحربِ مالتمالِ عاىلتَ اللّهُ فَقَنّاَوَ «گردانیم عطفنم مینمود وعده مهمقدّ
   .»ادرکنی لیعَ یا  السّالمُو لوةُّصال

  خاتمه

 از ی غائتعلّ که کردیم اشاره مقام نآ در چون و کتاب مقدمه عنوان در و شد مذکور علوی حدیث شرح در
 تمامراج اند اعنی است شریف حدیث طی در مذکوره خمس جمل بیان و شرح انتساب حقایق کتاب این وضع
 جمله و الباء تحت نقطه در باء اندراج و با حرف در بسمله اندراج و بسمله در اتحهف اندراج و فاتحه در کتاب
 انَاَ «لطیفۀ جملۀ اعنی است افتتاح کّل فاتحه و مبدء کّل ءمبد بل نهایت منتها کّل  وغایت کل غایت که اخريه

 بجهت مقصود خاتمه که کند  میتضااق چنان طبیعی وضع رعایت العمل رُ آخَکرِالفِ لُاوّ بحکم »الباءِ حتَتَ ةُقطَنُ
  .باشد مذکوره شریفه ةغای

  اصل

 گردید مشروح ثانی مقصد از لاوّ باب و لاوّ مقصد از لاوّ باب در که وجهی از که عاىلتَ اللّهُ کَلَصَ واَ بدان
 و هجمالیّا ۀاکوانیّ و هاسمائیّ هدّیییتق و هاطالقّی گانه بیست بحور در است منحصر وجود مراتب که شد معلوم
 نبیّمُ ثانی مقصد از ثانی باب و لاوّ مقصد از ثانی باب در وجهیکه بر و ورین کمذ بابني در مذکوره هّیتفصیل
 تفصیال و اجماال انه گیست ببحور بمجموع است مشتمل الکتاب ّماُ هرسو که گردید مشروح و قمحقّ گردیده
 سوره در نستآقرع یجم در آنچه که مدآ درست پس هستنباطا ةکیفیّ حنارَشَ ذیالّ حوالنّ علی مناًتّض و صریحا
 که دانستی و نیست وجود مراتب از بريون هنیّقارف مقاصد و هقرانیّ مطالب که چرا است مجتمع الکتاب ّماُ مبارکه
 بر است جامع و داًیتقی و اطالقاً وجود مراتب جمیعط بر ینوز عرش محک ست ازینزک که هکافیّ هوافیّ سوره این

 و الکنز ةبسور است مسمّی لهذا و اعیاناً و اسماءً را مقامات جمیع بر است حاضر اًکونّی و اًّیاله را حقایق جمیع
  .هالوافیّ ةِسور و هالکافیّ ةسور

  لطیفه

 قسم دو در منحصر کتاب دو این از یک هر و تدوینی کتاب و تکوینی کتاب است کتاب دو را شأنه تعاىل حق
 منبسط وجود و منشور رقّ بر تعیّن مستور خط که است عالم تفصیلی تکوینی کتاب یالًتفص و اجماالً است
 کتاب و »بريٍخَ کیمٍحَ ندُلَ نْمِ تلَصِّفُ مَثُ هُیاتُآ تَکمِحُاُ کتابٌ «است مزبور و مکتوب وی در یلصتف بعنوان
 مُعَزْتَاَ« »رُضمَالمُ رُهَظْیَ هِفُحرُباَ ذیالّ تابُالکِ تَْناَ وَ «)ص (علویه منظومه بحکم که است دمآ اجماىل تکوینی

 لُّکُ و «عاىلتَ و هُبحانَسُ قالَ ماکَ است کبري عالم ۀمجموع ۀنسخ »رُکبَاالَ مُالعالَ ویَطَاّن فیکَ وَ صغريٌ رمٌجِ کَنَّاَ
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 ناطق نطق ما اللّه اتوصل ادقالصّ جعفر اللّهابوعبد بحرالحقایق موالنا و امامنا قال »مبنيٍ امامٍ فی یناهٌصَحْاَ ئٍشَ
 ناهبَ ذیالّ لُیکالهَ یهِ و بیدهِ اللّهُ هُبَتَکَ ذیالّ الکتابُ هی و لقهِخَ علی اللّهِ ةجَّحُ رُاکبَ هی هٌاالنسانیّ ةُورالصُ«
 »ارِالنّ و ةِالجنَّ بنيَ مدودِالمَ سرُالجِ هیَ و خريٍ لِّکُ ىلاِ المستقیمُ طریقُ یهِ و منيَالعالَ ورَصُ وعُجمُمَ یَهِ وَمة کبح
 کتاب و عالم بر است منطبق کتاب این و است حمید فرقان و مجید نقرآ تفصیلی مجموع تدوینی کتاب و

 است اجماىل عالم دمآ که همچنان و دمآ بر است منطبق کتاب این و است الکتاب فاتحه سوره اجماىل تدوینی
 هم و تفصیلی الکتابیست مُّاُ نآقر و اجماىل نیستآقر الکتاب فاتحه سوره چنني هم است تفصیلی ادم عالم و

 هم موجود است مجمالً  اجماىلینیوکتاب تک در است موجود الًمفّص تفصیلی تکوینی کتاب در هرچه چنانکه
 هم و نستمدّو مجمال اجماىل ینتدوی کتاب در است نمدّو المفّص تفصیلی تدوینی کتاب در چه هر چنني

 امُّ أعرف از قنيمحقّ که چنان گویند  میالکتاب مُّاُ است کامل انسان قةًیحق که را ىلاجما تکوینی کتاب چنانکه
 اللّه صلّی هّیمحمّد بحقیقت اشاره »الکتابٍ مُّاُ هُندَعِ وَ تُبِثَّیُ و شاءُیَ ما اللّهُو محُیَ «عظیمه کریمه در را الکتاب

 هولَقَ و »ورینُ اللّهُ قَلَخَ ما لَوَّاَ «هُولَقَ بني جمعاً است آن از عبارت کلّ عقلِ و اعال قلم که سلّم و آله و یهلع
 کتاب همچننياند  دانسته »قلُلعَاَ اللّهُ قَلَخَ ما لُّواَ« هُلَوقَ وَ »مُلَلقَاَ اللّهُ قَلَخَ ما لُّواَ «سلّم و آله و علیه اللّه صلّی

 مُّاُ یفِ هُنَّاِ وَ «کریمه حکمهمُ در چنانکه ویندگ  میالکتاب ّماُ است الکتاب فاتحه سوره که را اجماىل تدوینی
 فاتحه سوره از عبارت آیه این در الکتاب مُّاُ که است ماثور السّالم علیهم بیت اهل از »کیمٌحَ لیٌّعَلَ ینادَلَ الکتابِ
 از عبارت هک المستقیم صراط که اینست از عبارت است کتابلا مُّاُ در حکیم لیُّعَ فرمود که این و است الکتاب
 نییتکو کتاب چنانکه هم و است مذکور الکتاب فاتحه سوره در باشد قنيالمتّ وامام مؤمننيامريال حضرت
 سلّم و آله و علیه اللّه صلّیه ّیقة محمدی حقاعنی وقانیُف وحدانی مقام باعتبار دارد نام الکتاب ّماُ که را اجماىل

 اشباح ظهور مقام اعنی فرقانی یتکثرا یفرق مقام در آنست از عبارت »اللّهعندِ واحدٌ ىٌٔ شَحنُنَ «هعلویّ کلمه که
 االنبیا علوم باقر تحضر از که چنان گویند  میالمثانی سبع اجمعني علیهم اللّه صلوات معصومني گونه چهارده

 اللّهُ اعطاهُ یالذّ ثانیمَلا بعُسَ نحنُ «شده وارد العظیمَ نَآالقر و انیثالمَ من بعاًسَ یناکَاتَ دلقَ وَ ۀ آیتاویل در ص
محمد آمده  سبع در منحصر معصومني میااس آنکه بجهت سبع اطالق اامّ و »مسلّ و له آو علیه اللّه صلّی ابینَّنَ
 کتاب چنني هم است چهارده سبع هیتثنه  ک بجهت آنیاطالق مثاناما  ی جعفر موسني فاطمه حسن حسیعل

 یع معانی مشتمل بودن بر جمی اعن اشتماىلیاجتماعئت یباعتبار ه دارد نام الکتاب ّماُ که را اجماىل تدوینی
 صادق حضرت از که چنان گویند  میالمثانی سبع سبع یاتآب هیزتج اعنی تحلیلی انفصاىلئت یعتبار هه باّیقرآن
 نآ پرسیدند »العظیمَ نَآرالقُ وَ ثانیالمَ نَمِ سبعاً یناکَاتَ دقَلَ « آیهتفسري از سلّم و آله و علیه اللّه صلّی محمّد لآ

 یُثنیهانَّاَلِ المثانی تِیَّمِسُ مانَّاِ حیمالرّ حمنالّر اللّه بسم« منها ایات سبع هی و الحمدرة سو هی فرمودند جناب
 علیهم بیت اهل کلمات در تدوینی بکتاب تکوینی کتاب براند  الّد که الفاظی تاویل مجمالً »نيتَکعَالرَّ فی

 ۀلطیف ۀجمل اعنی باشیم  میاو بیان صدد در ما که حدیث همني خامسه جمله در بلکه است رودالو مکررالسّالم 
 خمس مراتب از خامسه مرتبه که چنان هم که آن در است صریح کنایتی و فصیح اشارتی »قطَهُ تَحتَ الباءاَنَا النُّ«

 بسمله مرتبه و باء مرتبه اعنیمتقدمه  اربع مراتب چنني هم استوجود  منطبق مراتب از مرتبه بر نقطه مرتبه اعنی
   .عمِاستَفَ است منطبق هتکویینیّ مراتب از ۀمرتب بر کی هر کتاب مجموع مرتبه و فاتحه مرتبه و

  تطبیق

 نآقر تمام در آنچه همچنني و است موجود کامل انسان اعنی دمآ در است موجود عالم در انچه چنانکه هم
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 کمال هر چنانکه هم و منطویست و مندمج و مندرج الکتاب ةفاتح سوره در است مبسوط و است مشروح مذکور
 و للعالمنيَ ةٌرحم حضرت شخص وجود در همه االولیاء و االنبیاء من است قمتحقّ انسان افراد کاملني و کلّ از
 و اشارات و نیمعا و حقایق مجموع چنني هم و است مندرج ینراهالطّ هرتتِعِ لیعَ و علیه اللّه صلّی نيالنبیّ مخاتَ

 ۀ آیکه »حیمالرّ حمنالرّ اللّهِ سمِبِ «جامعه ۀیآ در تماماً است مستجمع الکتاب ةفاتح ۀسور در که لطایف
 اعتبار را آن جناب ۀکلیّ ةحقیق کهص  یمحمّد شخصی تفصیلی کماالت که چنان هم است مندرج رحمتست

 این کتاب این در فقري حقري کهص  یمحمّد ماىلاج وجود مقام در مجموعا گردیده قمتحقّ کون مراتب بر عبور
ه از ک بسمله هرحیمّی ۀ آیهتفصیلیّ معانی مجموعه چنني هم است مجتمع ام گردانیده مسمّی هحمدّیببحراال را مقام

 کماالت که چنان هم است مندمج بسمله باء در مجموعاً شود  میمستفادة ّیمیة و رحّیة و رحمانّیمقامات ثلثه الوه
 لاوّ و وجودیست برازخ از لاوّ برزخ که تفصیل مراتب از لاوّ ۀمرتب و وهببحرالنبّ است مسمّی که هاحمدّی مامق

 و ببحرالوالیه است مسمّی که مطلقه قهمحقّ هاحمدّی مقام در گردیده مشخص مطلق اجمال رتق که است فتقی
 در مندرجه اسرار چنني هم است مندمج است تعیّنات همگی از اطالق در تعیني اگرچه است یقني از اول مرتبه
 کالًّ است عدد مرتبه از ىلاوّ مرتبه قنيالمحقّ ندَعِ بلکه هعددیّ برازخ از اول برزخ وثرت ک مرتبه اول که باء حرف
 عمقاً و عرضاً و طوالً است منقسم نآب او حقیقت چه اگر خطی تعیّنات از است لاوّ تعیّن باءکه تحت نقطه نور
 هنقط این در نچهآ که بدان »الباءِ تحتِ فی قطهُالنّ انَاَ «فرموده علیه اللّه صلوات والیت جناب هذالِ و نطویستمُ

 و نمودیم عقد آن تفصیل بجهت را کتاب خاتمه که است پنجگانه مسائل اجمال نمودیم مذکور بتطبیق یمسمّ
 اکنون شد مذکور نمودیم وضع مهخات عنوان در که باصل مسمّی فصل هر خمس مسائل این از او مسئله تفصیل
   .وفیقالتّ یلَعَ کالنالتّ و است تفصیلی بوصلی یمسمّ یفصل هر که دیگر فصل چهار در را اربعه مسائل تفصیل

  وصل

 تقریرات از که وجهی بر که آنست بیانش الکتاب ةُحَفاتِ در مندرجه مقاصد مجموع بر هرحیمّی بسمله شتمالا اما
 اًاکوانیّ و اسمایاً امّهات وجودی ۀگان بیست حارب مراتب در تسمنحصرا الکتاب ةُحَفاتَ مقاصد شد معلوم سابقه
 اللّه جامع اسم که آن بجهت اجماالً اما تفصیالً و اجماالً مراتب این جمیع بر است مشتمل بسمله اًانسانیّ و اًحقانیّ
 داللتی الواحدیّةبحر و االحدیّةبحر بر تشدالل و ایم گردانیده مسمّی دبريببحرالتّ را احمدیه بحر لهذا و است
 بداللت است دال نیز هبحرالهویّ بر و اویند جزو دو و هبحراالحمدیّ شعبه دو بحر دو این که چرا یتضمّن است
 باب در چنانکه است ملحوظ اسماء همه در ذات ةهوّی رّسِ و است مطلق ذات هبحرالهوّی معنی که چرا نیتضّم
 شد مجرا کالم سلسله لاوّ مقصد از مدوّ باب در هک تحقیق بنابر اللّه الم و فلا بلکه شد ورمذک اول مقصد از دوم
 حمنالرّ الم و فلا باشد چنني اللّه الم و فلا هرگاه و هبحرالهویّ مگر بود نتوان آن مدلول و است اسم الم و فلا چون
 الم و فلا مدلول هبحرالهویّ هرگاه و رالهویهبح بر بود خواهند الّد اوىل بطریق وصف در صریحند که حیمِالرّ و

 هر یک از اجزاء مفرده از الفاظ مرکّبه بر معانی . بود خواهد مطابقی داللت نیز هبحرالهویّ بر اللّه داللت باشد
 هر مقصوده از ایشان ال محاله چرا که بر این تقدیر کلمه الله لفظ مرکّب می شود و داللت مطابقی  خواهد بود

 بود خواهد لداّ نیز هاتامّريِغَ بحور بر المحاله امّهات اربعه بحور مجموع بر باشد لداّ اللّه جامع ماس گاه
 تفصیًال و گرفت سبقت تقریریکه بر بنا مندرجند الواحدیّةبحر ضمن در همه هاتغريامّ بحور که چرا اجماالً
 سمبِ در اسم لفظ و بحراالکوان و بحراالسماء به شود  میمنشعب اوال اربعه امّهات از الواحدیّةبحر اینکه بجهت
 صورت الحقیقه فی بسمله عظیمه آیه بلکه صریح مطابقی بداللت ببحراالسماء است الّد حیمالّر حمنالرّ اللّهِ
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 و قتعلّ عالم در حرف و صورت کسوت در فرموده لتنزّ اطالق و دتجّر حضرت از که است بحراالسماء حقیقت
 پس مشرتکند یکدیگر اب تیّماس تقحقی در سه هر ونچ بهرّتمُ ۀلثثَ اسماء بمعنی این الوهع و نموده جلوه دتقیّ
 طریق بهمني نیز الکتاب فاتحه در همذکور ۀخمس اسماء که چنان تضمنی بداللتبحر االسماء  بر بود خواهد لداّ
 و بحراالکوان بر سملهب داللت اما شد مذکور کتاب مقاصد در که وجهی بر نمودند  میداللت بحراالسما بر

 در کند کونیّه تعیّنات از ینیتعیّ بر داللت که کلمه که چرا التزام بطریق مگر بود نتواند داللت این وی اقسام
 چنانکهاند  نهاآ عکوس و ظالل اواند  هیّهال تعیّنات لوازم از کونیّه تعیّنات چون ولیکن نیست مذکور صریحا بسمله

   :اند فرموده العلّی سرّه  قدّسوىل اللّه نعمت حضرت
  نظم

  اند مطلق ذات ظل اسما باز                حقند اسما ظل اعیان باز
  .التزاماً کونیّه تعیّنات بر کرد خواهد داللتا تضمناً البته ی ةًمطابق الهیّه هاسمائیّ تعیّنات بر کند داللت چه هر پس

  تدقیق

 قمتعلّ المحاله و است مجرور و جار اللّه بسم چون که دسر  میبخاطر سواد نسخه از مسئله این قلن حني در
 افتتاح یا کننده ابتدا این و بود خواهد آن امثال یا اقرء یا افتتح یا أابتداینجا در مجرور و جار قمتعلّ و خواهد می

 سانینا الکونبحر اعنی اجماىل الکون بحر بر لداّ اللّه بسم پس بود هداخو انسان المحاله کننده قرائت یا کننده
 و ةهببحرالرّ و ةغببحرالرّ و ءعابحرالدّ و ةبحرالعبودیّ اعنی ستا ثانی مقصد در مذکوره هستّ ببحور منقسم که

 از قیمتعلّ هرگاه اللّهِ ِسمبِ به کننده ظتلّف بلکه صریح مطابقه بداللت بود خواهد بحراالسرتشاد و ةبحراالستعان
 ُبرغَاَ وا اللّه اسمبِ دعوااَ یا اللّهِ اسمِبِ دُعبُاَ مثل باشد هستّ بحور از بیکی رهاشا که کند تقدیر مجرور و جار برای
 هم و بود خوهد لطیف تقدیری بسیار اللّه سم با دَشَسرتَاِ باسم الله او نيُاستع او اللّه سما ب بُرهَاَ او اللّه اسمبِ

 استقامت بر شهادت نالهیّی مستقیمه سلیقه کهق نیا دقیق ترتیب و وضع باین گانه بیست بحور استخراج چنانکه
 مرتضی علیّ اولیاء شاه کرم و اللّه بعنایت فقري این که ایست اسرار جمله ازو  کتاب این مختصات از دهد  میآن
 دقیق نوع باین اللّه بسم قمتعلّ استنباط چنني هم گردیده مخصوص آن بفهم االعلی العلّی اللّه صلوات علیه

 صلوات العسکری کیالزّ موالنا تفسري در آنچه است تحقیق ایند  مؤیّو بود خواهد کتاب این صیصاخ از لطیف
 وَ عنيُسَتاَ یُّاَ اللّهِ سمِبِ «قال حیث فرمود رّرقم استعني را اللّه سم أب قمتعلّ آن حضرت که گردیده واقع علیه اللّه
 و باشد تمثیل بعنوان فقط استعني بذکر اکتفا که بود تواند و »هلَ ّالاِ ةالعبادَ قستّحتال یالذّ اللّهِب هالِّکُ ریموا لیعَ

 بسم اگر و نمود تقدیر توان  میاست استعني آنها از یکی که گانه شش قاتمتعلّ از را یک هر که باشد این مراد
 موسی بن علیّ ابوالحسنامام  از ماثورهد ی مذکوره سابقه مقاالت در مذکوره ۀشریف ترجمه کنم ترجمه را اللّه
 تجلّی معنی عبارت از  کلّیمراد گوئیم و العباده هی و اللّه ةسما من سمهبِ ی نفساسم اعنی السّالم علیه ضاالرّ

 فرط از نیز تحقیق این باشد  میشش هر اسرتشاد و استعانت و رغبت و رهبت و دعا و تعبودیّ شامل که است
 عظیمه یذوقها و وجدها افادهدوستان  علیهم اللّه المس را طهارت و عصمت خاندان که رسد  میبجائی لطافت
   .کند می

  الوصل مهتت

و  هبوبّیبحرالرّ و هببحرااللوهیّ گردد  میمنشعب بحراالسماء که شد مذکور کتاب مقاصد در که وجهی بر که بدان
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 حمنالرّ سما دو و شد تحقیق اول مقصد از ثانی باب در که چنان تبحرالوهیّ بر است الّدالله  جامع اسم
 از فردی و تربوبّی از قسمی یک هر هرحیمّی و هرحمانّی که چرا نتضّم بداللت تربوبّی بحر براند  الّد حیمالرّ

 که شد مذکور کتاب مقاصد در چنني هم و است نیتضّم داللت یّلک بر فرد و مقسم بر قسم داللت و اویند
 داللت نیز ببحرالفضل حیمالرّ حمنالرّ اسم دو داللت و بحرالعدل و ببحرالفضل شود  میمنقسم هبوبّیبحرالرّ
 بر میحالرّ حمنالرّ داللت که است این هست که فرقی و است الجنس علی النوع دالله که است نیتضّم

 بعید جنس بر است نوع داللت مقوله از هبوبّیبحرالرّ بر و قریب جنس بر است نوع داللت مقوله از بحرالفضل
 تکیفیّ در هست که اشکاىل است تربوبّی دونوع عدل و لتفضُّ و لندتفضّ نوع دو ةرحیمّی و ةرحمانّی که چرا

 رحیمی فیض حقیقت چون که اینست شحلّ و است بسمله عظیمه آیه از اسمائیه بحور از بحرالعدل استنباط
 چهاگر که است قمحقّ و نیستب ینص فیض آن از ار اشقیا و دارد سعادت باهل اختصاص که است فیضی
 حق عدل اتمقتضیّ از باشقیاء آن وصول عدم و طوله لَّجَ است حق لتفضّ اتمقتضیّ از به سُعداء آن وصول
 است معترب عدالً باشقیاء وصول عدم و فضال أ بسعداختصاص رحیمی فیض مفهوم در چون و جالله جلَّ است
 نتضّم بداللت بحرالعدل بر بود خواهد الدّ حیمالرّ اسم پس بود خواهد ترحیمّی مفهوم جز عدل بحرالپس

  .»قَقایِالدَّ مناهَّمافَ لیعَ للهِمدُلحَاَ«

  لطیفه

 تفصیلی وجود تفصیلی بحرالکون کامل انسان مقام در و است کامل انسان مقام الکتاب فاتحه سوره مامق چون
 بقسمها است المبحرالع که تفصیلی بربحرالکون کند  میداللت که کلمه لهذا دارد اجماىل وجود بلکه ندارد
 شده مذکور اصالت بعنوان نچهآ بلکه نشد مذکور اصالت بعنوان الکتاب فاتحه و بحرالمعاد و بحرالمبدء اعنی
 عطف و لبمفصّ لممج تعقیب بطریق االمری نفس برتتیب و منتظم واحد سمط در که است هاسمائیّ بحار
 دو آن از بعد و است العالمني رب اسم اللّه اسم از بعد که شود  میمالحظه چنانکهاند  شده واقع مجمل بر لمفصّ
 و تالوهیّ تفصیل تربوبّی که چرا شده واقع ینالدّ یومُ مالک اسم اسم ود آن از بعد و حیمالرّ حمنالرّ اسم

 در اجماىل بحرالکون چنني هم و استل یل تفصیت تفصّیمیت و رحّیت و رحمانّیربوب تفصیلعدل  تفصیل
 آخر اىل نستعني ایاک و نبعد ایاک در که چنان شده واقع طبیعی ترتیب ةاصال بعنوان که است بحراالنسان

 احتیاج جانای در دیگر شد قمحقّ تحقیقی لغباه ب نیز کتاب مقاصد در و است واضح را فطن قمحقّ ورهالسّ
 تتبعیّ بعنوان ماا است مذکور و مسطور الکتاب فاتحه سوره در صریحا اگرچه تفصیلی بحرالکون و ندارد باعاده
 المعاد ببحر اشاره که ینالّد یوم و است المبدء ببحر اشاره که العالمني که چرا اصالت بعنوان نه است مذکور
 خاطف الیه مضاف ثانی و ثانی متعاطف الیه مضافٌ اول بلکه نیستند منتظم متناسقه اتفمتعاط سلک در است
 سّلم و آله و علیه اللّه صلّی خاتم حضرت مقام که است کملا انسان مقام بسمله مقام چون و شده واقع خامس
 تعیّنات در فانی دمیآ اجمال کون تعیّن و زاهق بالمره عالمی تفصیلی کون تعیّنات عاىل مامق نآ در و باشد
 آن در او بطالن و بزهوق باشد اشاره تا نیست موجود بسمله در اثری مطلقا تفصیلی کون تعیّن از لهذاست یاسمائ
 اال«» در کلمۀ قال لها « فرمود که است ماثور سلّم و آله و علیه اللّه صلّی اکمل انسان حضرت نآ چنانکه مقام
 ولیکن نیست اثری لفظ دراگرچه  اجماىل کون نتعیّز ا و »ائلٌز ةَحالَمَ ال عیمٍنَ کلُّ و باطل اللّهَ الخَ ما  شئٍلُّک

 ونطب و ظاهر در ظهور عدم نای و است موجود کالم بطون در که است معلوم خواهد  میقمتعلّ بسمله باء چون
 انسانی تعیّن اعنی اجماىل کون تعیّن بطالن که چرا او ببطالن نه مقام آن در تعیّن بفنای است اشاره باطن در



 

۷۷  

 نفرمود و »هُجهُوَ ّالاِ هالکٌ ئٍ شَکلُ «فرمود لهذا گردد  میبها قیتعلّ ما و شریعت و تنبوّ بطالن موجب مطلقا
 در اللّه وجه اگرچه یابد نمی بطالن و هالک است کامل انسان تعیّن که اللّه وجه باینکه باشد اشاره تا ذاته ّالاِ

 در بلکهشود   نمیباطل مصابیح نور شود طالع شمس هرگاه مثالً است بطالن غري فنا ولیکن مشود فانی اللّه ذات
 ظاهر کردیم که تقریرات این از و ندارد نمود و دارد وجود الحقیقه فی و گردد  میمستغرق و شود  میفانی او نور
 و ةبحرالهویّ که امّهات بحر چهار تفصیل باین بحر دو و بیست در است منحصر هوجودّی ربحا که شد

 زا بعد شداب بحرالکون و بحراالسم که الواحدیّةبحر قسم دو و باشد الواحدیّةبحر و االحدیّةبحر و ةبحراالحمدیّ
 و بحرالعدل و بحرالفضل و ةبحرالربوبیّ و ةلوهیّالبحرا که مبحراالس قسم شش قسم شش باین شود  میمنظمآن 

 تفصیلی بحرالکون که بحرالکون قسم دو قسم دوازده باین شود  میمنظم و باشد هحیمیّبحرالرّ و هحمانّیبحرالرّ
 که بحرالعالم قسم دو قسم چهارده باین شود می منظم و باشد دمآ بحر اعنی اجماىل بحرالکون و عالم بحر اعنی

 و عاّدلبحرا و ةبحرالعبودیّ کهدم  آبحر قسم شش قسم شانزده باین شود  میمنظم و باشند بحرالمعاد و بحرالمبدء
 مدللهِلحَاَ «گردد لصحا کامل قسم دو بیست تا باشد بحراالسرتشاد و ةبحراالستعان و ةغببحرالرّ و ةهببحرالرّ
   .»هعمتِنِ امتماِ علی

  وصل

 پس است جممند اللّه بسم ءبا حرف در مندرجست هرحیمّی بسمله در چه هر آنکه نایب اعنی ثالثه جمله بیان اامّ
 یاب موالنا تفسري واند  کرده تحقیق رینفسّم قنيمحقّ که چنان است استعانت معنی بر الّد اللّه بسم باء که بدان
 بسم« :اند فرموده که اهرینالطّ اوالده و نیبیّالطّ ابائه علی و علیه سالمه و اللّه صلوات العسکری کیالزّ محمّد
 تحقیق استقامت و استعانت بر شهادت »هُلَ ّالاِ ةالعبادَ ستحقُتَال یالذّ اللّهب هالِکُ ریموُاُ لیعَ عنيُتَسْاَ ای اللّه
 مرتبه لاوّو  مستعان و نتعیّمُ حقیقبت مگر شد نخواهد قمتحقّ استعانت حقیقت و دهد  میرینمفّس و قنيمحقّ

 و مسمّی از اسم و موصوف آن صفت و وجود تعیّناز  مرتبه آن در چه است لاوّ تعیّن مرتبه معنی این تحقیق
 است الّد تحقیق این بنابر استعانت بای پس گردد  میزّیمتم مستعان از مستعني و ربّ از عبد و خالق از مخلوق

 و ةببحراالحمدّی است مسمّی ما باصطالح و است سلّم و آله و علیه اللّه صلّی یهمحمّد حقیقت که لاوّ تعیّن بر
 وجود مراتب بلکه اکوانی و اسمائی تعیّنات مجموع چنانکه هم و بحرالتهلیل و ةبوبحرالنّ و بحرالجامع و اللّهبحر
 حرف در است مذکور بسمله در هنچآ مجموع چنني هم مندرجست لاوّ تعیّن در ةدّیواح او ةاحدّی او کانت ةهوّی
 را واحد که بنابرقوىل عددی مراتب از موّد مرتبه بر است الّد یابجد أب حرف دیگر باعتبار و استمندمج  أب

 برعدد  است الّد تقدیر هر بر و ندانیم عدد را واحد قولیکه بنابر مراتب از لاوّ مرتبه بر استال ا دّیم ید دانعد
 که بسمله باء بني اعتبار زا یک هر پس شده واقع وجودی کون از لاوّ تعیّن ازای رد عددی کون در که اثنني

 بسم نسبت ةالحقیق فی و آله و علیه اللّه صلّی است هّیمحمّد حقیقت که لاوّ تعیّن بمرتبه است اشاره حرفست
 است محمّد لیتفصی صورت نسبت چون هم آنست حروف از لاوّ حرف که بسمله یببا حیمالّر حمنالرَّ اللّه
   .است عالمه مبدء دائره وجود  ککهآن جناب بل وجود دائره مبدء که وی بحقیقت و آله علیه اللّه صلّی

  وصل

 بدان پس است مندمج باء تحت نقطه در است مندرج بسمله باء در چه هر ه کنآ  بیاناعنی رابعه جمله بیان اما
 آن از عبارت لاوّ تعیّن که را و آله علیه اللّه صلّی هّیمّدمح حقیقت شد تحقیق کتاب مهمقدّ در که وجهی بر که
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 نآ ظاهر وجه و شأنه عاىلتَ بحق است وی انتساب باطن وجه و باطن وجهی و ظاهر وجهی است جه ودو است
 و ةبحرالوالی و الجاللحرب و بحرالعلوّ و االحدیّةببحر مسمّی باطن وجه و بخلق است وی انتساب ةجه

 حمیدبحرالتّ و ةسالبحرالرّ و بحرالکمال و نّوبحرالدّ و الواحدیّةببحر  استمسمّی ظاهر وجه که انچن سبیحبحرالتّ
 ظاهر وجه در چه هر لهذا است ظهور اجمال بطونی هر و است بطونی تفصیل ظهوری هر که است مقرّر و

 مبدء صورت سببح نقطه چون و است مندمج و منطوی اجماىل باطن وجه در است نّیبم و لمفصّ تفصیلی
 پس ندارد است حسّ اشاره قبول تعیّن که تعیّن یک بجز و است ةِسمالقِ لُقبَماالیَ معنی بحسب و حروف همگی
 بواسطه که تعیّن یک بجز و است تعیّنات جمیع مبدء که باشد موضوع االحدیّةبحر ازای در که است آن مناسب

 نیز نقطه بحرالبه االحدیّةبحر که است اینجا از و ندارد یّنیتع دیگر اطالق تعیّن اعنی است عقلی اشاره قابل نآ
   .گردانیدیم مسمّی

  وصل

 »قطَهُ تَحتَ الباءِاَنَا النُّ «یهّرسِ جمله اعنی است ما کتاب المقاصد منتهی و الغایات ةغای که ةخامس جمله بیان اامّ
 بعالم نطق و کالم عالم از چون و ستنی ظاهر او در نقطه نآب تلفظ هنگام باء حرف چنانکه هم که بدان پس
 اللّه صلّی است هّیمحمّد حقیقت که را لاوّ تعیّن چنني هم گردد نمایان باء تحت نقطه شود منتقل خط و نقش
 بطون و محض خفای و است مختفی باطن در هّیعلو والیت حقیقت صورت عالم در ظهور از قبل و آله علیه
 عالم از  ص هّیمحمّد حقیقت چون و »قُاطِالنّ دٌمَّحَمُ وَ تُامِالصّ انَاَ «مودفر شریفه خطبه در چنانکه است مطلق
 حقیقت گردد گر جلوه صطفیالمُ صمحمّد ّیرشِقِ یّبرَعَ یِّماُ یِّبنَ کسوت در و شود نقل صورت عالم در معنی
 ظهرمُ و العجائب رُظهَمَ الغالب اللّهدُسَاَ حضرت مطلقه خرقه در و شود ظاهر صورت عالم در نیز هکلیّ والیت
 که وصایت بصورت بنیه و زوجه و اخیه علی و علیه اللّه صلوات طالب ابی بن علی مؤمننيامريال موالنا الغرائب

اَنَا «ت انتظام یعجاز نظام والالم اِک ق سرِّی انقیرش دقیق تحقیق این از و گردد منجلی است تنبوّ تحت در
 مقصود نچهآ شد تمام تحقیق این باتمام و دریزپ انجالء و ظهور سمت و جال و وحوض صفت »قطَهُ تَحتَ الباءِالنُّ

 عن اللّه حفظه و ماهیک ءاالشیا حقایق اللّه اراه یاللّه نعمت رعلیمظفّ یالهّ فقرای ستانآ بنده قريف حقري
 داناهَ یّذالَ هِّللِمدُلحَاَ «ببحراالسرار سمّیمُ منظومو  منثور البحار جمعه ب یمسمّ کتاب تالیف از بود واهیالدّ
 َتنْاَ کَنَّاِ هًحمَرَ نکَدُلَ نْمِ نالَ بهَوَ ناتَیْدَهَ ذْاِ عدَبَ نالوبَقُ غزالتُ انَبَّرَ اللّهُ داناهَ ناَ ال ولَ یَدهتَنَ لِاّنکُ ما و هذالِ
 یَنالذّ راطَصِ قیمَستَالمُ راطَالصّ ناهدِاِ وَ المیامني رِّالغُ و آله محمّدٍ لیعَ لِّصَ و عنيُستََن اکَّیاِ و دُعبُنَ اکَاّیفَ ابُّهالوَ
  .»العالمنيَ بِّرَ للهِمدُلحَاَ و نالیِّالضّالَ وَ میهِلَعَ المغضوبِ ريِغَ میهِلَعَ متَنعَاَ

 بیُالطّ کاظم محمّد ناب تقیمحمّد هتسطري و و تألیفه  هتحریر و هدیتسوقد فرغ من 
 بِجَرَ رِهشَن مِ رَشَعَ الخامس دِحَاالَ ةِیلَلَ یف یاللّه نعمت علی بمظفر قبالملّ
 علی یهفّوطَصَالمُ ةبوّیالنّ هجرةال من فلاِ عدَبَ نيِاتَمَ و ثمان نهس شهورمن  جبّرالمُ

  . و آخراًالًّو اَ للهِمدُلحَ اَ وَةٍیَّح و تَ سالمٍلفَاَ هارِهاجِ

  

  ۱۳۲۳ ی احمد بن محمد فهُرَرَّحَ


