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 :باچهید

 . تاب شرح المناقبکهذا 

 

نون المخزون المنعوت بعالم القدس و الالهوت فى کبه المیا من اظهر من غی کسبحان  میبسم هللا الرحمن الرح
ح یبق التسیة فارشدونا طر یة و نفوسا قدسیوتکة و اشخاصا ملیل علوکایة و هیادة و الناسوت قوالب انسعالم الشه

عمائه حصى نیبلغ مدحته القائلون و ال یالحمد لله الذى ال »ل بقولهم ید و التجلیل التحمیل و علمونا سبیو التهل
و االعالم الباهرة و االجساد الطاهرة  ء االنوار القاهرةو الصالة و السلم على هؤال« ؤدى حقه المجتهدونیالعادون و ال 

 .ة رسمایمومة اسما و ما زال لالبدیما دام للد

 

  میبسم هللا الرحمن الرح

در عالم شهادت و  -ه به عالم قدس و الهوت موصوف استک -ده و مخزون خودیب پوشیه از غک]منزهى تو اى آن
 هقیطر  به را ما ها آن و ردىک جادیا قدسى نفوس و وتىکمل اشخاصى و علوى ىیها قالب و انسانى ىیها ناسوت بدن

 هک سىک آن مخصوص حمد» هک آموختند المشانک با را لیتجل و دیتحم راه ما به و ردندک ارشاد لیتهل و حیتسب
 نندگانک وششک و آرند اندازه و حد در را او ثناى نتوانند شمارندگان و دیرس توانند ه حد حمد او نمىب ندگانیگو

 نآ تا زهکیپا هاى بدن و روشن هاى نشانه و برتر انوار نیا بر سالم و انیپا بى درود و آورند جاى به را او حق نتوانند
 .[رسمى تیابد براى و هست اسمى دوام براى هک زمان

نده ن بیش با ایسته رشته دوکى از اعاظم ادباء و اجله فضالء دار الخالفه طهران یکن، یو بعد: مدت زمانى قبل بر ا
ن یهم اجمعیه صلوات هللا علیم است، خواهش نمود در شرح مناقب ائمه اثناعشر کم و عهد مودتش مستحکمح

تابى برنگارم و در حل معضالت آن مناقب کن اعرابى است؛ یى الدین محکیه منسوب به استاد العرفاء و السالک
حه جامده یف است قر یف و تألیهمواره مشغول تصنگانه در فنون مخصوصه خود یارم. چون آن فاضل یشرحى ب

 پنداشت، عت افسرده مرا همچون خاطر وقاد خود مشتعل مىیو طب  م خود مستعد دانستهیز چون ذهن سلیمرا ن
 عتیطب معاصر فاضل آن بلند همت از هکآن تا گماشت، ن بنده همت مىیا بیترغ در روز روزبه واسطه نیبد

 هیعلم مشاغل ریسا از را خود صباحى چند گشت ظاهر نشاطى مرا پژمرده خاطر و دش حاصل انبساطى مرا افسرده
ه ک قدرى به آن هیعرفان مرموزات شفک و هیلغو معانى حل در و نمودم ممارست مختصر نیا ریتحر  به گرفته نارهک

م شواهد ردکقت نین مختصر بود از نقل اقوال علماء لغت و استشهاد اصطالحات اهل معرفت مضایش ایگنجا
ه یمکانات حیمصنف آن مناقب است با بعضى از ب  هکن را یى الدیاوردم و شرح حاالت محیق بیارى از هر دو فر یبس

 باچه آن رساله مندرج ساختم.یدر د

ل ین لسبیم و الطالبکاینا وفقنا هللا و اکم الطالح المدعو بصالح الموسوى الخلخالى محتدا و الطهرانى مسیالعبد االث
 .بحق محمد و آله االمجاد الرشاد
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 : ن عربىیى الدیشرح حاالت مح

رى الطائى الحاتمى ین المعروف بالعربى و القشیى الدیبر الملقب به محکخ االیمحمد بن على بن عبد هللا الش
،  شف و شهود استکب روزگار و نادره دهر، خالق معانى وجود و خداوند ارباب یاالندلسى قدس هللا رمسه از اعاج

ب عوالم یر عجایه محاسب و هم احصاء آن نتواند و در سکه ارتقا جست یماالت صورى و معنوى به پاکمعارج  در
 دینشا حقش در[  راى مرتبه عقل و است اى ن مرتبهیه جز هذا طور وراء طور العقل ]اکشهود به مقامى جاى گرفت 

 هک نموده خلع طورى به خود از را تیبشر  قیالع جلبات اضتیر  و صبر قوه اقتدار به قناعت و فقر سوتک در ندیگو
 به هیعرفان عهیبد عبادات نسج در و ردک نمى بازگشت لیم عتیطب عالم هستى به هیروحان اشفاتکم مستى از

دان یاراست. در میى نیبایقت معرفت بدان ز یقت قماش حقیخ طر یاظم مشااع از یک چیه هک داشت الیاست حدى
 عیسان است و در مضمار وسیکفضائلش  ش دریه دوست و دشمن را زبان ستاک گانه بودین یفضل و دانش چن

ش تاراد الف هک آنان. اذعانند وادى ماىیپ هیه موافق و مخالف در مجارات عباراتش بادکمعرفت به مثابه مسلم است 
 نموده متهمش دیعقا اعوجاج به هک اشخاصى و ندیفزاین ریتح جز را خرد و دانش هک ندیستا مى چنانش زنند مى

 رومى محمد بن محمود بن داود. نتوانند استنک فضلش مراتب از باز ندیآال لشیتضل و تخطئه نسبت با دامن
ه التش به مثابید در اطراء تحلیبه شمار آ وى نصوص روانیپ از خود و بوده فصوص رساله شراح جرگ در هک صرىیق

ون ین و قرة عیالموحد  امام و نیالعارف قطب ملکالم املکال خیالش»: دیستا القابش گونه نیه بدکند یافراط نما
سمح بمثله الدهور و یة الذى ال یاشف االسرار االلهکة یة المحمدین خاتم الوالیاء و المرسلین وارث االنبیالمحقق

جنانه ن رضى هللا عنه و ارضاه و جعل اعلى یى الملة و الحق و الدیالدوار مح کنه الفلیأتى به قر یاالعصار و ال 
 .«موطنه و مثواه

ت ین، خاتم والیاء و مرسلین، وارث انبیمل قطب عارفان و امام موحدان و روشنى چشم محققکامل مکخ ی]ش
دوار به خود نخواهد  کرده و معادل او را فلکه نیه دهور و اعصار مانند او را هدکسى که، یاشف اسرار الهکه، یمحمد

 قرارگاه و گاهیجا را بهشتش جاى نیبرتر  و ندک راضى را او و باشد راضى او از خدا قت،یحق و نید نندهک د، زندهید
 با خراشد مى قاتشیتحق رخساره خصومت سرپنجه با همواره هک نیمتأخر  خیمشا اجله از بعضى و.[ دهد قرار او

 ىف نیالد تیمم رکذ و" تراشد خش مىیشدت عداوت، بر بلندى فهمش اعتراف نموده و سهام مالمت در توب
 حتى ههیتمو عظم و فهمه لدقة ریثک قبلها قد و المقام رهاکبذ قیضی االعتقاد و القول من راتکمن ةکیالم حتوفاته

 ىیمح اقوال و دیعقا علما از اى رهیثکجماعت »عنى: یردوه" یالمه فضال عن کعندهم فهم   شرفهم و فخرهم ان
 فتخارا و شرف اسباب را وى لماتک دنیفهم و رفتهیپذ در دهیشک نظم رشته به هکیم فتوحات تابک در هک را نیالد

 او گفتار از جماعت نیا هک بوده حدى به نه او عبارات رشمهک و فهم وجودت ذهن حدت هک رایز  اند دانسته خود
 «ند.ین خصومت درآرند و با وى دعوى همسرى نمایه دست از آستکآن ای توانند تخلف

 شهر در ر،یخ نقود نیصراف و ریس علماء از جمعى اتفاق به دانشمند کلسا نیا و مانند ن عارف بىیبالجمله ا
 خالفت زمان در] است اندلس جزائر هیشرق مدائن از هک هیمرس نهیمد در[ 560] خمسمائة و نیست سنه رمضان
ا به رد تکه نشو و نما یغرب کرحم به عرصه والدت قدم گذارد و در همان سامان ممال  ظلمات از[  جد باللهالمست
نه یه را در مدیش است مبادى علوم رسمیه موسم بهار زندگى و زمان خضرت عود و نضرت عکجده سالگى یسن ه

ت ر فضالى اندلس بود فراگرفیه از اجله و مشاهکوسف یوال بن کبن بش که و بلده قرطبه از خلف بن عبد الملیمرس
د آن ینه قرطبه اجل موعود در رسیرا در مد ک[ خلف بن عبد المل578ن و خمسمائة ]یچون در سنه ثمان و سبع

ه شتافت و مدتى در آن حدود به سر برد و یلیر محمد بن خلف به جانب اشبکهوشمند به هواى تلمذ ابى ب کسال
ه باطن بپرداخت؛ با یه سر و تحلیب ظاهر فراغت داد به تجلیه خاطر از تهذکل مرام یمکل غرض و تیبعد از تحص
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نه خاطر زدودن گرفت تا یق را از آئیدورت عالکش و یه زنگ آالیو شدت مجاهدات نفسانه یاضات عقالنیر   قوت
ه و انوار اتصاالت یبیاشفات غکد، آثار میه در مضمار فؤاد وى بوز یه و نفحات عوالم قدسیم الطاف الهیه نسکآن

 ختهیگس جاى یک به شصبر  رشته هک شد طاقت ه به طورى بىیلیه در خود مشاهدت نمود از اقامت بلده اشبیمعنو
 وى براى هیلک اشفهکم آنجا در و درآورد قرطبه نهیمد به روى شرفا هللا زادها معظمه هکم ارتیز  اقیاشت به گشت
 ن منیر یلهم البشکان رسله یم انه لما اطلعنى الحق و اشهدنى اعاعل و»: دیگو فصوص در خود هک چنان داد، دست

ن و خمسمائة یه بقرطبة المغرب سنة ست و ثمانین فى مشهد اقمت فیهم اجمعیصلوات هللا عل آدم الى محمد
ته رجال ضخما فى الرجال حسن یتهم و رأیالطائفة اال هود فاخبرنى بسبب جمع کلمنى احد من تلک[ ما 586]

ربى  ان تهایشفه لها قوله: ما من دابة اال هو آخذ بناصکلى على یاشفا لها و دلکف المحاورة عارفا باالمور یالصورة لط
ال منفصل اشباح تمامى یه در عالم مثال مطلق و فسحه خکحاصل ترجمه و لباب مقصود آن« میعلى صراط مستق

 ندىبل مقام و مجمع یک در[  دمین ]دیهم اجمعیاء صلوات علین را از آدم ابو البشر تا حضرت خاتم انبیاء مبشر یانب
 آن نیحاضر  از یک چیدم هیزرگان درگه حق را پرست آن بیجمع سبب بودم؛ ارجمند مقام آن در خودم من هک

 حسن و الجثه میعظ مرد هک السلم هیعل و ناینب على هود حضرت مگر نگذاشت من بر پاسخ منت فیشر  محضر
د سبب یصرى در شرح فصوص گویت آگاهم نمود. فاضل قیبود و از سبب اتفاق آن جمع المحاورة فیلط و الصورة

 به القصه ت وقت بخشند. معیة عهد دهند و رتبه والیه مژده قطبیخ را از الطاف الهیه شکاء آن بود یت انبیجمع
ف بود. کحجاز معت نواحى و معظمه هکم در درازى روزگار آمد رونیب کممال آن از الحرام هللا تیب ارتیز  متیعز 

حترمه به رشته نظم و اقتران اقامت آن بالد م ره اوست در اوان سعادتیبکف یه از تصانکه را کیتاب فتوحات مک
تب معتبره و از صحاح که از کترمذى را  کسى بن ضحایتاب الجامع و العلل ابو موسى محمد بن عکر درآورد و یتحر 

رد بعد از کخ فقهاى آن عهد بود قرائت یه از اجله و مشاکاخبار اهل سنت و جماعت است در نزد زاهد بن رستم 
افته جانب خطه دمشق را وجهه همت ساخت. یمعظمه رخصت انصراف ه کاضات از میل ر یمکل مجاهدات و تکیتش

خ یار بار گشود مدتى در محضر افادات عبد الصمد حرستانى مالزمت نمود و جمعى از رؤساى مشایو در آن د
ن محمد رومى یرمانى و جالل الدکن یخ عثمان رومى و اوحد الدین حموى و شیخ سعد الدیز مانند شیقت نیطر 

 س وحدت بودند.یس خلوت و انیامل جلکخ یبا ش در آن اوقات شهر دمشق را مقر اقامت نمودهصاحب مثنوى 

رت ختمى مرتبت صلوات حض االمر سه اوست در روزگار اقامت دمشق حسبیتب نفکه از کم را کتاب فصوص الحک
ى تها فی فى مبشرة ار ت رسول هللایاما بعد فانى رأ»د: یف درآورد چنانچه خود گویه به نظم و تألیهللا و سالمه عل

تاب کتاب فقال لى هذا کده ی[ بمحروسة دمشق و ب627ن و ستمائة ]یالعشر اآلخر من المحرم لسنة سبع و عشر 
« مرناما اکنتفعون به فقلت السمع و الطاعة لله و لرسوله و اولى االمر منا یم خذه و اخرج به الى الناس کفصوص الح

 اى صالحه شرفیه عبارت است از رؤکال متصل ید و خیق در عالم مثال مقدر محروسه دمش»ه کحاصل مقصود آن

 گرفته بودند کتابى در دست مبار که شدم، یم المثال حضرت ختمى مرتبت صلوات لله علیعد جمال ارتیز  اندوز
در  خیبالجمله ش« ن آن منتفع گردندین تا از مضامکار کم را و بر مردم آشکتاب فصوص الحکن یر ایفرمودند: بگ

 اقامت رخت گاهى داد؛ ل مىکیت و ارشاد در محروسه دمشق تشیبلده واحده استقرار نداشت گاهى محفل هدا
ن شد. آوازه فضل و که روم سایه و ملطیدر قون هم مدتى و برد مى سر به بغداد در چندى و دیشک مى موصل به

لش در آفاق روزگار منتشر یر جمکت و ذناف عالم را فراگرفکاطراف و ا کرت آن عارف سالیرت و صحت سر یحسن س
ز یث و خطابت نیو حد عرفانى سرآمد عهد و منحصر بر فرد بود؛ در علم ادب کشد چنانچه در علم تصوف و سلو

 د:ین گویان در حق وى چنیات االعیتاب وفکان در کن بن خلیر نداشت. قاضى شمس الدیل و نظیعد

ل و له من االدب انشاء یل محصال للفنون احسن تحصیجملة و التفصل الیان جمکا و آفاقها یره الدنک" و طبق ذ
 الم انتهى"کان مقتدرا على الکفه تشهد بالتقدم و یلحق و توالیالذى ال 
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ن وجهى یبا بود. فنون و علوم مختلف را به بهتر یح ز یرده است. داراى عبارت و توضکا و آفاقش را پر ی]اسم او دن
 درمقت المک بر و او تقدم بر است شاهدى او فاتیتأل و دیرس سى به او نمىکشعر  ات ویرده بود. در ادبکل یتحص

 .[بود

ه موطن اصلى خود بود از که وى تمامى فنون و علوم را در بالد مغرب کد: یثى گویمحمد بن ابى المعالى واسطى دب
ف شاکصل نمود؛ بر استرد؛ بر شعب و فنون علم ادب تعلق خاطر حاکل یمکل و تیتحص کن آن ممالیملکعلماء 

ارت یمت ز یه گوى سبقت از همگنان خود بربود وبه عز یاز علوم رسم یکد و در هر یل وافر به هم رسانیقواعد آن م
 رد.کل معاودت نیه موطن اصلى او بود مکن یگر بدان سرزمیه مفارقت نموده دیار غربیه معظمه از دکم

ه از اجله حفاظ کم سلفى اصبهانى ین احمد بن محمد بن ابراهیدث و اخبار از حافظ ابو طاهر صدر الیهمواره احاد
 نیدیمستف و تالمذه براى بوده معمول عهد آن در هک تىیروا اجازه لیسب بر رفت خ ضباط آن عهد به شمار مىیو مشا
 تىیروا اجازه وخیش طاهر ابو حافظ از ریغ به را عارف خیش دیگو اوراق مطرز. ردک مى تیروا خود افاضات محفل

ات و کن ابو البر یخ جمال الدیش آنهاست جمله من هک نموده مى آنها از اخبار و ثیاحاد نقل هک اند بوده اریبس
د یه ابو عبد هللا محمد بن حجرى و ابو الولیبن على بغدادى صوفى و فق ى بن عباس و عبد الوهابیحیونس بن ی

ز مانند ابو الحسن على بن عمر یشون و جماعتى نیاحمد بن محمد بن محمد العربى و ابو عبد هللا محمد بن ع
 طبقات هیعل معمول نیالد ىیمح ثیاحاد: دیگو شابورىین محدث. اند ردهکخ نقل یات شیر وى از مرویالوافى و غ

 .شمارند حهیصح اخبار از را او اتیروا زین هیامام بعض و عامه ثرکا نزد در و است هیصوف و عرفا

ه یاصق کقت به جهت رشاد و استرشاد از ممالین حقیقت و طالبین طر کیعت و سالیر ن شکید ناسیثى گویباز دب
 در گاهى زین وى بودند انبوهى گروهى هر از افاضاتش حلقه در و نمودند ه به محضر وى شد رحال مىیو بالد نائ

  انتهى. گسترد مى هیملط شهر در افاضت مسند زمانى و ردک مى اقامت هیقون بلده

 

 [ ن عربىیالد ىی]مذهب مح

ن اهل یاز محقق یکر را مذهب معهودى است و هر یخ جمعى از علماء سیش کص مسلیق مذهب و تشخیدر تحق
علماء سنت و  کط" جمعى از اهل خبر وى را در سلین افراط و تفر ینظر را مشرب مخصوصى" و الناس فى حقه ب

 اتىیشطح واسطه به برخى و اند ه پنداشتهیشر ده اثناعین خالص العقیجماعت منظوم داشته و بعضى او را از محب
رونش دانند و جماعتى او را از جمله یده از موضوع هر دو مذهب بیاو چشم پوش تسنن و عیتش از زده سر وى از هک

عشقون یما یف ص مذهبش سخن رانند" و للناسیه در تشخکاء حق شمرده جاللت مقامش را باالتر از آن دانند یاول
 .[مختلفند هاى روش داراى دارند در آنچه دوست مىمذاهب" ]و مردم 

 

 [ ل نظر اول و دومی]تفص

 مى نما و نشو جماعت آن نیب ما در و برده سر به تسنن بالد در کسلو تینها تا ریس تیبدا از وى هک ىیجا ازآن

 سنت علماء رگج در را وى هک جماعتى واسطه نیبد. نوشته آنها قواعد مطابق را خود مصنفات اغلب ظواهر رد،ک
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خ بهائى و محقق یه مانند ابن فهد حلى و شکصى اشخا و ندارند الزم خارجى برهان خود مدعاى اثبات در شمارند
 در مردى پاى ها نیا ریغ و شابورىین محدث و[  ض و مرحوم مجلسى اول و قاضى نور هللا تسترى ]شوشترىیف

 وضاتر  تابک در معاصر فاضل. دارند اریبس نیبراه و دالئل دخو تیحقان اثبات در زین آنها فشارند، وى عیتش اثبات
ن یلدى ایى ثم الدمشقى الملقب محکاالندلسى ثم الم لىیعلى المغربى الحاتمى الطائى االشب بن محمد»: دیگو

 درخ عبد القایاشفة و الصفاء، مماثال و معاصرا للشکان سلسلة العرفاء و اقطاب ارباب المکان من ار کابن العربى 
رهم فى البالد اال ان کبار هذه الطائفة المنتشر ذکالنى المشتهر قبره ببغداد بل جماعة اخرى من یالحسنى الج

رة و یثکضا یفاته ایالجنود و تصن کن هذه الطائفة موجود بخالف اولئیة بیعة االمامیونه من جملة الشکالقائل ب
ان سلسله عرفا کن عربى از جمله اعاظم و ار یى الدیه محکحاصل مقصود آن« رةیقاته معروفة عند اهل البصیتحق

در بلده  قبرش هک النىیج حسنى القادر عبد خیش با رود شف و صفا به شمار مىکبوده و از جمله اقطاب ارباب 
ه ین عربى جمعى از علماء امامیى الدیه در خصوص محکقت با او مماثل بوده به جز آنیبغداد است معاصر و در طر 

ه کن وى یر معاصر یقادر و ساال عبد خالف به اند ه شمردهیعه اثناعشر یموده و او را در جرگ علماء شع نیاثبات تش
 .اند مانده مهجور مراتب به احتمال نیا از و اند لى دور افتادهکن نسبت به یاز ا

الندلسى ن ابو عبد هللا الطائى الحاتمى ایى الدیخ محیالش»د: یر خود گویبکتاب رجال کشابورى در یمحدث ن
شعار ضا قصائد و ایتب معروفة و له اکهم و له یابر العرفاء و مصنفکان من اکى" نزال ثم الدمشقى کالمغربى اصال الم

ن،فلما دخل یى الدین ظهر قبر محین فى الشید طولى فى علم الحروف و من استخراجه: اذا دخل السیانت له کو 
ه السالم: اذا دار یاالندراس و منه ما انشد فى ظهور القائم علم الشام تفحص عن قبره و عمره بعد یالسلطان سل

 فهیب صوم فاقرءوا لفاطمى منى سالما، ظاهر تصانیالزمان على حروف باسم هللا فالمهدى قاما و اذا دار الحروف عق
ثنى ة االید و قد اخرجنا عباراته الناصة على خصائص المذهب االمامیان فى زمن شدکعلى مذهب العامة النه 

ه یصور  ماالتکخ را به جز از فضائل و یه شکانتهى حاصل مقصود آن« زیز فى العلم العز یزان التمیتاب مکة فى یعشر 
رتى بوده و در آن باب استنباطاتى نموده و از یاست بصیه از جمله علوم مختصه اولکاز مرموزات حروف مقطعه 

ى ین ظهر قبر محین فى الشیاذا دخل الس»لمه ک دهر که با حروف مقطعه بدان اشارت که یبیات غیناکجمله آن 
خ را عمارت یت شام شد و قبر شکم داخل مملیه سلطان سلکند زمانى یت شده گویاکه از وى حکاست « نیالد

 اند ز رمزى در ظهور حضرت قائم عجل هللا فرجه بر وى اسناد دادهیار شد و نکن رمز آشینمود صداقت مضمون ا
ن یه رموز را به جز راسخگون نیا اسناد نیا صحت فرض بر دیگو اوراق مطرز آخره، الى «حروف على الزمان دار اذا»

 د:یر صافى در باب حروف مقطعه فواتح سور گویست در تفسیدن نیسى را قدرت فهمکدر علم 

 هیطلع علیث ال یب بحیب مع الحبیالتخاطب بالحروف المفردة سنة االحباب فى سنن المحاب فهو سر الحب»
 شعر:« بیلرقا

 .هکیحیقول و ال قلم للخلق    هیفشیس ین سر لین المحبیب
   

 

( مفرده حروف) آن پس محبت اظهار هاى گر با حروف مفرده روش دوستان است از روشیدیک]مخاطب قرار دادن 
 و المىک چیه هک است سرى دوستان نیب[ ]نشود مطلع مزاحم و بیرق هک اى گونه به دوست با است دوست روش

 [ندک نمى تیاکح و افشا خلق براى را آن قلمى چیه
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قال فى الباب الثامن »ن عبارت است: ید ایت نمایاکع وى حیشابورى در صراحت تشیه محدث نکو از جمله دالئلى 
له قل ی و لم هللا" کن الناس بما أرایم بک" لتح هیعشر و ثالثمائة ما لفظه فما ثمة شارع اال هللا قال هللا تعالى لنب

لم  یها النبیا أی" ن فى قصة عائشة و حفصة بقوله جل و عالیمیت بل عاتبه سبحانه لما حرم على نفسه بالیبما رأ
ان راى النبى کن بالراى لیان هذا الدکان هذا مما ارته نفسه فلو کو  "کمرضات أزواج یتبتغ کتحرم ما أحل هللا ل
ر حجة و یدان هللا بالرأى و هو القول بغیجوز ان یر منه ال س بمعصوم الى ان قال فى باب آخیاولى من راى من ل

نا االخذ یه جملة واحدة فما اوجب هللا علیفال اقول به و ال اقلد ف اسیتاب و ال سنة و ال اجماع، و اما القکبرهان من 
مگر خداوند؛  ستید: آنجا شارعى نی)از فتوحات( گو 318]در باب « ه و آلهیر رسول هللا صلى هللا علیبقول احد غ

 به»مود نفر  و «دهد مى نشان تو به خداوند آنچه به نىک مکح مردم نیب دیبا»: دیگو خداى تعالى به رسولش مى
 رب قسم با را زنانش از ىیک حفصه و شهیعا انیجر  در هکآن از پس را او سبحان خداى هکبل «نىیب آنچه خودت مى

 تو بر خداوند آنچه چرا امبریپ اى»: هک -است بزرگ و برتر هک -المشک نیا با داد قرار عتاب مورد ردک حرام خود
ص خود انجام یار را با تشخکن ی( و ا66(، )1م )یت زنانت؟ )تحر یرضا طلب خاطر به نىک مى حرام خود بر ردهک حالل

ولى ت اسیه معصوم نکامبر از رأى آنین بود البته رأى پکن با رأى شخصى ممیام دکدن به احیداده بود پس اگر رس
 :دیگو ه در باب آخر مىکبود تا آنجا 

تاب و سنت و اجماع کل از یالم بدون حجت و دلکم شود با رأى )شخصى( و آن هم کن خدا حیست درباره دیجائز ن
 صلى هللا رسول المک به، کتمس از ریغ خداوند و نمک نمى دیتقل زىیچ از آن در و رمیپذ اس را نمىیاست؛ پس ق

 .[است ردهکن واجب ما بر را سىک قول اخذ آله و هیعل هللا

ام که علماء تسنن در اجراء احکن است یشابورى تصور نموده ایع وى چنانچه محدث نین عبارت بر تشیو اما داللت ا
 ىیجا تاب و سنة و اجماع برهان مستقل عمل بر مقتضاى آن را متبع شمارند ازآنکاس را در مقابل یل قیه دلیشرع

 خود رأى بر نمودن عمل دیگو مى آورده غیبل ارکان معنى نیا بر بوده جماعت علماء اعتقاد الفمخ خیش دهیعق هک
 هکآن با شد ه منزلت و مقام عصمت داشت مجوز مىکگر جائز بود، براى حضرت ختمى مرتبت ا شرعى لیدل بدون

ا ی» رأى خود به خطاب:زلت معصوم است. خداى تعالى وى را در متابعت  احتمال از مسلما حضرت آن فیشر  رأى
ل است احدى را مجوز یه در واقع رأى بدون دلکاس ین صورت متابعت قیعتاب فرمود پس در ا «لم تحرم یها النبیأ

 نخواهد بود.

 فتوحات تابک در است اى مبسوطه عبارات اند ع وى احتجاج آوردهیه جمعى از علما بر تشکز از جمله دالئلى یو ن
 قلن ملخصا نیاربع تابک در مقامه هللا اعلى بهائى خیش نیالد و الملة بهاء نیلمکالمت و الفقهاء خیش را آن هک

جبنى عین است:" خاتمة انه لین همین عبارت اربعیع وى تفطن جسته و عیات آن عبارات بر تشیناک از زین او و نموده
ب ة قال فى الباکیالفتوحات الم هتابکن بن عربى اورده فى یى الدیامل محکخ العارف الیالم فى هذا المقام للشک

م واطى اسمه اسیخرج من عترة رسول هللا و فاطمة یفة یور ان لله خلکتاب المذکن من الیالثالثمائة و الست و الست
نزل یشبه رسول هللا فى الخلق بفتح الخاء و ین و المقام کن الر یع بیباین بن على بن ابى طالب یالرسول جد الحس

 دعو الى هللایة و یضع الجز یش خمسا او سبعا او تسعا یعیوفة کلخاء و اسعد الناس به اهل العنه فى الخلق بضم ا
م کحیرونه ین الخالص. اعداؤه مقلدة العلماء اهل االجتهاد لما یبقى اال الدیرفع المذاهب عن االرض و ال یف و یبالس

ثر من خواصهم کن ایرح به عامة المسلمفیفه یمه خوفا من سکرها تحت حکدخلون یه ائمتهم فیبخالف ما ذهبت ال
نصرونه و لو ال یمون دعوته و یقیون یف الهى له رجال الهیشف بتعر کمن اهل الحقائق عن شهود و  عه العارفونیبای

مان یر ایقبلون من غیخافون و یطمعون و یرم فکف و الیظهره بالسین هللا کده الفتى الفقهاء بقتله و لیف بیان الس
عتقدون ان اهل یم النهم کالح کر مذاهبهم انه على ضاللة فى ذلیم بغکه اذا حیعتقدون فیفه و ضمرون خالیبل 
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وجد بعد ائمتهم احدا له درجة االجتهاد و اما یاالجتهاد و زمانه قد انقطع و ما بقى مجتهد فى العالم و ان هللا ال 
أمله المه. فتکه انتهى یلتفتون الیال ال یلخة فهو عندهم مجنون فاسد ایام الشرعکف االلهى باالحیدعى التعر یمن 

نهم وفة و قوله الکفة و قوله اسعد الناس به اهل الیخصوصا قوله ان لله خل رةیر قصید غیرة و تناوله بین البصیبع
 «قیالمه عسى ان تطلع على مرامه و هللا ولى التوفکعتقدون ان اهل االجتهاد و زمانه قد انقطع الى آخر ی

 آن هک عربى نیالد ىیمح املک عارف خیش از مقام نیا در المىک مرا دارد ن وامىیه به تحسکدرستى  خاتمه: به] »
 از است اى فهیه خداوند را خلکبه درستى »د: یور گوکتاب مذکاز  366ه آورده، در باب کیتابش فتوحات مکدر  را

 .ردک خواهد خروج هک هللا رسول عترت

 از بعد. )باشد هم الصالة و السالم( مىین ابن على بن ابى طالب )علیه جد حسکاسمش همان اسم رسول است 
 ار  وفهک و است تر نییپا او از اخالق در و. است هللا رسول هیشب خلقت در. ندک مى عتیب مقام و نکر  نیب( خروج
 قرار هیجز  د،نک مى زندگى سال نه ای هفت ای پنج. نندک مى ارىی را او وفهک مردم و دهد مى قرار خود ومتکح محل

 فقط و دارد بر مى نیزم روى از را مختلف مذاهب ند،ک مى دعوت خداوند سوى به را مردم ریشمش با و دهد مى
 مى مکح بزرگانشان مذهب خالف به نندیب مى چون اجتهادند اهل علماء مقلدان دشمنانش ماند مى خالص نید

 وجود از مسلمانان عامه. ترسند مى رشیشمش از چون رند،یگ مى قرار او ومتکح تحت راهتک و اجبار با پس. ندک
شف و شهود با او کف الهى و یق به واسطه تعر یاز اهل حقا عارفان. ها آن خواص تا شوند مى خوشحال شتریب او
 به ریشمش هک نبود اگر و ندینما مى ارىی را او و نندک مى پا بر را او دعوت هک دارد الهى مردانى. نندک عت مىیب

 دارند طمع او رمک به ندک مى غالب رمک و ریشمش با را او خداوند نکل و دادند مى فتوا او قتل به فقها ستاو دست
 و نندک مى پنهان را او مخالفت رشانیضم در هکبل مان،یا بدون آورند مى رو او به و ترسند رش مىیو از شمش
 هک معتقدند چون است، گمراهى مکح آن در دنک مکح ها آن مذاهب ریغ به اگر هک است نیا او درباره اعتقادشان

 درجه هک را سىک ها ه است و خداوند بعد از ائمه آننماند عالم در مجتهدى و است گذشته آن زمان و اجتهاد اهل
 در باشد داشته شرعى امکاح درباره ىیخدا شناخت ادعاى هک را سانىک و آورد نمى وجود به باشد داشته اجتهاد

ه کى ن و با دستکرت در آن تدبر یپس با چشم بص .او المک انتهاى «نندک نمى التفاتى او به و ستا وانهید آنها نظر
 ر.یست آن را بگیوتاه نک)از معانى( 

 و «نندک مى ارىی را او وفهک اهل» هک را المک نیا و «است اى فهیه خدا را خلکبه درستى »ه کالم را کن یخصوصا ا
 آگاه او مرام بر هک باشد «المک آخر تا شده منقطع آن زمان و اجتهاد اهل هک دندمعتق ها آن چون» هک را المک نیا

 [«.دهد ق مىیه توفکت اس خداوند و شوى

م عباراتش واضح یحه است بر وجود حضرت قائم عجل هللا فرجه و چون مفاهیده صحیحاصل مقصود اظهار عق
 تعرض سره قدس البهائى خنایش هک ع وى چنانیشن عبارت بر تیاست حاجت به ترجمه لفظ ندارد و وجه داللت ا

عنى براى خداوند تعالى ی« خرجیفة یان لله خل»د: یرت گوعبا آغاز در هکآن ىیک است جهت نیچند به اند نموده
 ران است چه آنکافران و منکدت به خالف ین عقیرد و اکن ظهور خواهد یه بعد از اکفه موجودى است یشأنه خل

گر یه است و دیهدى موعود معترفند ولى حى موجود دانستن مهدى از خصائص جماعت امامبر ظهور م اگرچه ها
تاب ند آفیه گوکه است یفه اثناعشر یز از مختصات طایدت نین عقیو ا« وفةکو اسعد الناس به اهل ال»د: یه گوکآن

 کتمل از بعد و شد خواهند وفهک فرماى فیما تشر یه معظمه طلوع نموده ازآنجا مستقکامامت حضرت قائم از م
جماعت  ن عبارت بریه در اکعاتى یشنت عیجم هکآن گرید و فرستاد خواهند بالد ریسا به رکلش انیوفک اطاعت و وفهک

 عتقدونی النهم»: دیگو حایتصر  هک چنان ها روان آنیهان جماعت و پیفقها نموده تماما محصور است بر حالت فق
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اورده یمان واقعى بدان حضرت نیفقهاى جماعت ا حضرت آن ظهور از بعد ىعنی «انقطع قد زمانه و االجتهاد اهل ان
 بن احمد و انس بن کمال و فهیحن ابو نعمان بن محمد اربعه ائمه از بعد ندیگو ند چه مىیمایق مخاصمت پیطر 

 ربعها فقهاء نیا آراء خالف به هک فتوائى هر و است مسدود لىک به اجتهاد طرق شافعى سیادر  بن محمد و حنبل
ه را یف الهیو تعار  شمارند نامشروع است مجعوالت آن مخالف هک را حجة حضرت هیاله امکاح و مردود شود صادر

ن عبارت فتوحات ید محدث جزائرى بعد از نقل ایق اجتهاد ظاهرى است محال انگارند. بالجمله سیر از طر یه به غک
 فةیابى حنکاس یحسن االعتقاد و الرد على اهل الرأى و الق ق بل ربما الح منهیالم انکو هو »د: ین گویل آن چنیدر ذ

 «الم.کان صاحبه من اهل السنة بال کالم خال عن التعصب و ان کن الظاهر انه کو اضرابه و ل

 اسیق و رأى به اجتهاد اهل بر رد و ندهیگو اعتقاد حسن آن از بسا چه و است دهیپسند و آور المى اعجابکو آن ] »
 است سىک از تعصب از خالى المىک سخن نیا هک است نیا ظاهر نکل و شود مشاهده او امثال و فهیحن ابو مثل

 ه مطمئنا از اهل سنت است.[ک

 ت نموده و بوى مستند داشته:یاى او روایتاب وصاکز از ین اشعار را نیصاحب روضات ا

  ان التأسى بهم من افضل العملکفلذا    وصى االله و وصت رسله
  فى الدول کة دام الملیو بالوص   ان الخلق فى عمهکة یلو ال الوص
  م هللا فى االزلکة حیان الوص  قتنایها و ال تهمل طر یفاعهد ال

   

 .است اعمال نیبهتر  از ها آن به تأسى پس طور نیرد رسوالنش هم همکت ی]خداوند وص

 مى باقى ها دولت در ومتکح هک است تیوص واسطه به و ماندند ورى مىکت نبود مردم در گمراهى و یاگر وص

 ماند

ه در ازل صادر شده.[ حاصل کم خداست که آن حکن کن و بنا بگذار و روش ما را رها مکه کیپس بر آن عهد ت
 یجاعل ف یإن»  ه بقوله تعالىیس الهیه خداوند تعالى شأنه در عالم ناسوت براى اجراء نوامکمقصود آن است 

عت خود وصى قرار دادند یل و حفظ شر یمکبراى ت یکن هر یاء مرسلیر انبیسا ن خالفت نمود وییتع «فةیاألرض خل
ه نسج کز ین اشعار آبدار نیرت و ضاللت بودند و ایا نبود تمامى مردم گرفتار حین انبیر یت رسم دین توصییآ اگر

وصى بر ن یه تعکده علماء تسنن آن است یه عقکرا یت وى ز یر و صفاء نیاشف است از حسن ضمکخاطر او است 
انه خود را اظهار یده صافین اشعار آبدار عقیت خود با ایست و او از جهت اشعار از حسن طویغمبر الزم نیخدا و پ

ن یتاب مجالس شرح حاالت او را چنکض آورده. قاضى نور هللا تسترى در یقه جماعت تعر ینموده و بر مخالفت طر 
عربى الطائى الحاتمى االندلسى از خاندان فضل وجود بوده ن محمد ابن على الیى الدین محیاوحد الموحد»د: یسرا

 .ود به اوج اطالق و شهود صعود نمودهیض تعلقات و قیاز حض

 حیتصر  موجب به خضر حضرت و رسد ه السالم مىینا و علیواسطه به حضرت خضر على نب یکنسبت خرقه وى به 
 «.است السالم هیعل نیالحس ابن على حضرت فهیخل اتبکالم صاحب انصارى نیالد قطب موالنا

ال چهل س] » «األرض یهون فیتین سنة یهم أربعیمحرمة عل» ها:یه: قال فکه ین آیر ایخ ابو الفتوح رازى در تفسیش
 بعضى با خضر حضرت هک نموده تیروا(.[ 26 ،5 مائده) «بود، خواهند سرگردان نیزم در و بود خواهد حرام ها بر آن
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سلسله  شانیدرو بعضى از و میاو عهیش بر النکمو جمله از و على انیموال از من هک گفته درگاه افتگانینظر  از
ا خرقه خود را بدو منسوب سازد، فى ید یه اظهار مالقات خضر نمایخ صوفیاز مشا یکه هر کده شد یه شنینوربخش

خ در فتوحات بر یالم شکده خود در باب امامت فرموده. یو اشعار به عق عه نمودهیقة اخبار از التزام مذهب شیالحق
هم ید بشر صلوات هللا علیت ائمه اثنى عشر نسبت به سیور شد در اعتقاد او به امامت و وصاکه سابقا مذکوجهى 

 ح است.یصر 

مان به یر اکث منزلت فرموده و در رساله مشهوره خود ذیمائى به حدیتاب فصوص اکو در عنوان فص هارونى از 
ن خالفت یه از آن جمله تعکر یف به وجوب اعتقاد امور واقعه در روز غدیرات لطامامت خلفا را طى نموده و اشا

ر و کل من حضر من اتباعه فخطب و ذکو وقف فى حجة وداعه على »ه گفته: کر است فرموده تا آنجا یحضرت ام
در حجة ] »« ا رسول هللا فقال اللهم اشهدیخوف و حذر و وعد و اوعد الى ان قال ثم قال هل بلغت فقال بلغت 

ر داد و ترساند و بر حذر داشت و کرد و خطبه خواند و تذکارانش را متوقف ین از یرد و همه حاضر کالوداع توقف 
ا رساندم؟ گفتند رساندى اى رسول خدا و گفت خداوندا شاهد یه گفت، و سپس گفت آکد داد تا آنجا یوعده و وع

 «[باش

ح یه بود تصحیه و باطنیه جامع علوم ظاهر کخش نور هللا مرقده د محمد نوربین سید جناب غوث المتأخر یباز گو
ت اطهار است قاضى تسترى یقه مواالت اهل بیه در طر کز ین اشعار را نیمل و اتم نموده و اکخ را بر وجه ایده شیعق

 بر وى مستند داشته:

  ورثنى القربىیالرغم اهل البعد   لةیت والئى آل طه وسیرا
  غه اال المودة فى القربىیبتبل   على الهدى فما طلب المبعوث اجرا

   

 انبد نیا و ردهک جادیا میبرا را خداوند تقرب بعد اهل نظر رغم على طه آل به نسبت میدوست هک نمیب چنان مى] »
 [«.است نخواسته را تیب اهل دوستى از ریغ زىیچ تیهدا غیتبل براى امبریپ هک است جهت

ن است: یع داده ایه قاضى تسترى از اشارات آن عبارت بشارت تشکان فص هارونى د: عبارت عنویمطرز اوراق گو
د یشرح مبسوطى الزم دارد با« ث منزلتیحد»ن عبارت بر یم اشعار ایة. تفهیلمة هارونکه فى یمة امامکفص ح»

عى یش از جماعت یکاز اخبار متواتره است. هر  ضه و در نزد بعضى،یث مستفیث منزلت از احادیه حدکدانست 
 .اند ت نمودهیف را بر وجه مخصوصى روایث شر یو سنى آن حد

ى از یکه که سبط ابو الفرج جوزى و از فضالى اهل سنت و جماعت است، از احمد بن حنبل کوسف ین یجمال الد
 على ىکفب االنصار و نیالمهاجر  نیب هللا رسول آخى قال»: دینما تیروا سان نیائمه اربعه آن جماعت است بد

 لنفسى ثم قال لعلى انت کن احد فقال انما ادخرتینى و بیب تواخ لم فقال کیکبی ما هللا رسول قال السالم هیعل
 «.منى بمنزلة هارون من موسى

او  امبر ازیرد، پکه یه السالم گر یرد و حضرت على علکمان اخوت برقرار ین و انصار پین مهاجر یامبر بید: پیگو] »
ادرى قرار ندادى پس رسول بر  سک چین من و هیه السالم گفت چون بیت على عله توسیز موجب گر ید چه چیپرس

 است هارون منزلت مانند من به نسبت تو منزلت ام ردهکره یه و آله فرمود تو را براى خودم ذخیهللا صلى هللا عل
 .[«موسى به نسبت
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ف را در یث شر ین حدیهور است اه به ابن المعلم مشکد اعلى هللا مقامه یخ مفیو محمد بن نعمان معروف به ش
 نیر المؤمنیه و آله امیحضرت رسول صلى هللا عل کغزوه تبو د: در هنگامهیت نموده گویاکن حیتاب ارشاد چنک

ب ه از ارباکابت بازگذاشت و در آن اثنا به واسطه ارجافى ینه منوره بر جاى خود به خالفت و نیه السالم را در مدیعل
ون رسالت ملحق شد و یب هماکد آن حضرت به تعاقب رسول برخاست به مویظهور رسثرب به ین یغرض و منافق

لى ا اخى ایخلفتنى مقتا و استثقاال فقال له النبى ارجع  کزعمون انین یا رسول هللا ان المنافقی»معروض داشت: 
 ونکت ان ترضى ماا یقوم و هجرتى دار و تىیب اهل فى فتىیخل فانت کب او نة ال تصلح اال بىیفان المد کانکم

 «بعدى نبى ال انه اال موسى من هارون بمنزلة منى

گزاردى از روى خشم نسبت به من و  نهیمد در خود جاى به مرا هکنیا نندک اى رسول خدا منافقان گمان مى] »
 ىدرست امبر به او فرمودند برگرد اى برادر من به محل خودت بهیل بودن همراه بردن من براى شما بوده است؛ پکمش

 راندازىیت مانک و هجرتم دار و تمیب اهل در من فهیخل تو پس تو، ای من وجود با مگر دیآ درنمى صالح به نهیمد هک
ه منزلتت نسبت به من همان منزلت هارون نسبت به موسى باشد؟ به جز کستى ین راضى نیا از ایآ هستى من

  ثین حدین از ایهم اجمعیه رضوان هللا علیعلماى امامبالجمله رؤساى «.[ امبرى نخواهد بودیه بعد از من پکنیا

نه عموم منزلت یبه قر  هارونى هاى ند تمامى منزلتیف بر خالفت آن حضرت برهان قاطعى استخراج نموده گویشر 
 خالفت ها، ر ثابت است و من جمله آن منزلتیث متواتر براى حضرت امین حدیو وجود استثناء نبوت به مقتضاى ا

 محمدى بالفصل خالفت داراى ثیحد نیا عمومى زانیم روى از زین ریام حضرت پس موسى حضرت اىبر  بوده وى
 [ رون است نسبت به موسىها در هک همچنان. ]«لموسى هارون فى ماک» باشد

 نیا جواب در اند ت بر خود راه دادهین برهان باهر زحمت عصبیت ایه در اطفاء نورانکفضالى سنت و جماعت 
 هک است حیصح صورتى در ثیحد نیا عمومى زانیم به ریام حضرت خالفت اثبات: هک ندیگو نیچن واضح احتجاج

 باشد مسلم هارون خود در خالفت وجود

ه حضرت هارون خود کر ثابت شود و حال آنیر همان خالفت براى حضرت امیزان عموم منزلت نظیه به مکتا آن
 نازلم من سیفل سلم لو و»: دیگو قوشچى شارح هک وى چنانن یفه و جانشینبوت موسى بوده نه خل یکاصالتا شر 

س یله فى النبوة و قوله اخلفنى ل یکشر  النه االمامة مقتضى هو ما على ابةیالن قیبطر  التصرف و الخالفة هارون
وان نم ولى خالفت و تصرف به عیر ین مطلب را هم بپذیاگر ا«. ] »ام بامر القومیدا فى القکیاستخالفا بل مبالغة و تأ

ه موسى کنیموسى در نبوت بود و ا یکست چون او شر یابت بنا بر آنچه مقتضاى امامت است از منازل هارون نین
 ام به اموریدى است در قکیه مبالغه و تأکست بلین نین جانشیین من باش به معنى تعیبه هارون گفت جانش

 «.[قوم

 بشارت دوگونه عبارت نیا از بوده سر بر عیتش هواى را عارف خیش هک ىیم ازآنجایین مقدمات معلوم شد گویچون ا
  ن است از ظاهر عبارتکه ممک طورى به نموده نصب عبارت ظاهر در ابهامى هکآن ىیک داده منزلت ثیحد از

 «اخلفنى» لفظ و منزلت ثیحد هک است هیهارون لمهک در هیامام فهیطا متکح هک شود قصد نیچن هامیا طور به
 شافکاست است جماعت آن دهیعق هک هارونى خالفت ارکان از جماعت علماى مخالفت جهت هب هکآن گرید و باشد
 رد.کت عبارت آورد و از مخالفت جماعت مباالت نامام لفظ با حایصر  را هارونى مقام نموده
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 خ است از فتوحاتیت شیل حسن طویه دلکن عبارت را یز قاضى تسترى در شرح حالت حضرت سلمان فارسى ایو ن
ه رسول هللا سلمان منا یث قال فیهذا شهادة من النبى لسلمان الفارسى بالطهارة و حفظ اآلل ح»د. یت نمایرواوى 

هم اال مطهر مقدس و حصلت له یضاف الیال  انکر و ذهاب الرجس عنهم و اذا یت و شهد هللا لهم بالتطهیاهل الب
 «.ن الطهارةیهم فهم المطهرون بل عت فى نفوسیباهل الب کة بمجرد االضافة فما ظنیة االلهیالعنا

ه رسول هللا درباره او فرمود که از آل است آنجا کنیامبر براى سلمان فارسى به طهارت و این شهادتى است از پی]ا
سى با کدى شهادت داد و وقتى ین رفتن پلیت به طهارت و از بیت است و خداوند براى اهل بیسلمان از ما اهل ب

 شامل الهى تیعنا ها آن همراه بودن مجرد به و باشد، مقدس و شده کپا هکنیا مگر دشو نمى فیرد هم ها آن
 نیع هکبل شدگانند کپا ها ت چه خواهد بود؟ پس آنیدرباره خود اهل ب تو گمان پس بود، خواهد سىک نیچن حال

 اتاثب است او تیسن مرجح هک گرىید متظافره لماتک باوجود عبارات گونه نیا امثال از اگرچه بالجمله.[ ندکیپا
شحون م و مملو ها آن به او فیتصان و دفاتر هک عبارات نیا فیتضاع مالحظه از بعد ولى است، لکمش وى عیتش

 از مشیسل قلب و بوده سرورى مقدسه ارواح آن محبت از را وى ریضم هکنیا بر شود ن عادى حاصل مىیقیاست، 
 شود مى ترجمه اختصار طور به هک را هیاثناعشر  ائمه مناقب نیا هک چنان نموده نورى تسابکا طاهره انوار اتکمش

مان او یم دانسته و بر قوت اکت محیبر سالمت ارادت وى آ را فیشر  فیتصن آن و شمرده او خاطر جینتا از جمعى
 برهان اعظم گرفته.

 

 [ ل نظر سومی]تفص

ل یهر دو مذهب خارج دانند بر سبات، وى را از موضوع یه به واسطه صدور بعضى از شطحکل فرقه سوم یتفص
 محقق اند رى نمودهیقت شرح و تفسین طر یاز محقق یکلمه شطح را هر که کد دانست یاختصار آن است اوال با

 فصحی بحق دعوى فانه نیالمحقق زالت من هو و دعوى و رعونة رائحة هایعل لمةک عن عبارة الشطح»: دیگو جرجانى
 .«بالنباهة شعری قیبطر  الهى اذن ریغ من العارف بها

وى دع آن و است محققان هاى لغزش از آن و زدیخ ت و دعوى از آن برمىیه بوى نفسانکالمى است کشطح ] »
: دیگو خود نیالد ىیمح خیش و.[ «باشد او بزرگوارى اىیگو هک الهى اذن بدون زند ه از عارف سر مىکحقى است 

 ما و قلت فان عةیالشر  اهل] نیالمحقق من توجد ان نادرة هى و دعوى و رعونة رائحة هایعل لمةک عن عبارة الشطح»
 .«...[ ةیالعبود بالتزام االمر عن عبارة قلنا عةیالشر 

 ندرت عتند بهیه اهل شر کالمى از محققان کن یت و دعوى دارد و چنیه بوى نفسانکالمى کشطح عبارت است از ] »
 ...[. تیعبود التزام به امر از است عبارت میگو ستیچ عتیشر  ىیبگو اگر و] شود مى دهیشن

ن استغراق مستى و یمجذوب در ح که از سالکند یلماتى را گوک اتین جماعت شطحین ایو در اصطالح متأخر 
 به محو حالت از اگر زین خود او و نندکن آن دنیشن طاقت گرانید هک شود ر و وجد و غلبه شوق صادر مىکس

 را داستان نیا لیتمث از شمه هک چنان د،ینما ارکان و راهتک اظهار اهنجارن گفتار گونه آن از. دیآ صحو ارىیهوش
 هکد بسطامى یز یسى بن آدم معروف به ابى یفور بن عیدر شرح حالت ط مثنوى تابک در رومى محمد نیالد جالل

 د:یاز فرائد عصر خود بوده به رشته نظم درآورده و در تبدل حاالت او گو
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  منم کزدان نیه کد آمد یز یبا    ر محتشمیدان آن فقیبا مر 
  ن نبود صالحین گفتى و ایتو چن   چون گذشت آن حال گفتندش صباح

   

 

 :گفت نموده استغفار و ندامت ردارک گونه نیز از ایو او خود ن

  شتنمکد یم بباین گویچون چن   حق منزه از تن و من با تنم
   

 

 ا گفت:یش دست داده ثانیه از برایه مجددا تبدل حاالت ثانوکتا آن

  برفت خاطر از شیها تیآن وص   مست گشت او باز از آن سغراق رفت
 چاره شدیصبح آمد شمع او ب  عشق آمد عقل او آواره شد

 ردکد آغاز یز یآن سخن را با   ردک پرواز خودى چون هماى بى
 بود گفته اولک گفت تر زان قوى  ر در ربودیل تحیعقل را س

   

 

 اریاخت از هک است حاالتى لیتبد آن منشاء و ستین راسخه دهیعق روى از لماتک گونه نیا صدور چون ندیوگ و مى
 هک است حاالتى عوارض از واردات گونه نیا هک رایز  شود نمى طعن و قدح موجب واسطه نیبد است خارج کسال

  مکح و اراده دیق از

ر فکده راسخه باشد موجب یاشف از عقکه کد یى حاصل نمااستمرار  حالت نیا هک ار خارج است بلى درصورتىیاخت
 ه.یر الیو مستحق قتل خواهد بود نعوذ بالله من شرور انفسنا و نستج

 ظواهر با هک گرىید لماتک ولى ستین موجود اتیشطح گونه نین ایى الدیلمات محکان یبالجمله اگرچه در م
 بن نیالد شمس قاضى هک چنان اند ات گفتهیشطحت را هم لماک آن تمامى و است اریبس است مخالف عتیشر 
 اراتعب تمام نبود او المک اتیشطح اگر. ]اجماع لهک انکل المهک فى اتیشطح ال لو و دیگو او ترجمه خاتمه در انکخل
 هنمود نقل اختصار طور به تستر قاضى را لماتک نیا شرح و اتیشطح نیا لیتفص و[ بود( معرفت اهل) اجماعى او
  هیتوج مقام مناسب و اجمال لیسب بر را ها آن از یکهر  و

ارى از حواشى یدانى در بسیه مکبوست فقاهتى ین است عالء الدوله سمنانى با ین عبارتش ایرده و عکهى یوج
ها الولى و یها المقرب و ایق و ایها الصدیا»خ اعتراف نموده و در خطاب به وى نوشته یفتوحات به بزرگى حضرت ش

س هذا اول قارورة یرده و لکه حضرت حق را وجود مطلق گفته تخطئه کاما او را در آن معنى «. حقانىها العارف الیا
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 وجود وحدت به قول در اند ردهکن یى الدیخ محیل شیر و تضلیفکز تیارى از علماء شام نیسرت فى االسالم چه بسک
 عذاب» هکآن در و «نندک اء مىیتم االولرفت از خامع استفاده رسل» هکآن در و «است حق اصنام عبادت» هکآن در و
  قاضى اگرچه: دیگو اوراق محرر. آخره الى «شد خواهد منقطع فارک

 نیا از نیالد ىیمح مقصود ولى نموده حمل حیصح محمل بر را ها از آن یکن مؤاخذات هر یت ایاکفاضل بعد از ح
رت یات علم تصوف و اصطالح آن جماعت بصادى و مقدممب از هک را اشخاصى و است هاتیتوج آن وراى لماتک گونه

 نکل ستین مختصرات گونه نیال است و مناسب اکت اشین مطالب براى او در نهایق ایامله حاصل نباشد، تحقک
 مناقب ترجمه ضمن در نموده حق حضرت دانستن مطلق وجود باب در هک را الدوله عالء اوالى مؤاخذه بطالن

 دین سیماء و المتالهکد الحیحات واضحه سیمت و به تصر کن حیاز اساط لمات جمعىک استشهاد به هیاثناعشر 
  ام افاضاته واضحیرزا ابو الحسن اصبهانى دامت ایاستاد م

 .ام ردهکه از وجود مطلق، وجود به شرط ال اراده نموده است ثابت کن را در آنیى الدیو مبرهن نموده و غرض مح

 [ ل نظر چهارمی]تفص

 ندشمار  آزاد ودیق گونه نینات دانند و آنها را از این تعیخ و نظائر او را باالتر از ایه مقام شکم ل فرقه چهار یاما تفص
 آوردن دست به براى هستند ظاهرى راه و لهیوس یک هر عهیش و سنى قهیطر  ندیگو مى است آن اجمال لیسب بر

ست از یه را حد محدودیطرق ظاهر  نیاز ا یکو هر  قبول زانیم به هیشرع عبادات آوردن و رسول حضرت شاتیفرما
 قیطر  در را مذهب دو نیا نیمجتهد از یک چیه هکه یام اجماعکه و حجابات مخصوصى است از احیمسائل ضرور 

  هیاجماع حجابات آن از ستین جائز هیظاهر  رسوم

ه مثال حرمت یرعه، فیام شرعکا در احید باشد و ید خواه در اصول عقایتجاوز نموده و از آن حدود ضرورى تعدى نما
 حجاب آن هک ستین جائز را سنى نیمجتهد از یک چیه است. هین دو مذهب از فروعات ضرور یو جواز متعه در ا

 از هک ستین آن حد را عهیش فقهاى جماعت هک چنان بدهند متعه جواز به مکح نموده خرق را خودشان اجماعى
ن کیند و اما عرفا و سالیم به حرمت متعه نماکدانند و ح ز متعه را مرجحجوا ارکان و نموده تعدى مذهبى ضرورت حد

ه عبادات و کنیومند بر اکمح کر و آغاز سلویند، اگرچه در مبادى سیراه باطن نما کاضت سلویه با قدم فقر و ر ک
  اعمال خود را در تحت

ل یاشفات نموده و تحصکه فتح ارباب مک کات سلویه قرار دهند ولى در غایى از طرق ظاهر یکه یودات حتمیتعبد و ق
 و انایع الخبر ریصی صورت آن در و دینما ن حاصل مىیقین الید تمامى مطالب را خود عیت نمایت و قطبیمقام وال

 عالم در هرچه گاه آن[ شنوند ث را خودشان مىیداحا و شود مى دهید انایع اخبار سقم و صحت] مشافهة ثیالحد
 هکآن ای دانند حاجب را مذهبى ضرورت هکآن بدون ندینما تیتبع را نهما نمودند مشاهدت نیالع رأى به اشفهکم

  المعنوى المولوى قولی ماک سنى کمسل مطابق ای باشد عهیش مذهب موافق خواه و شمارند مانع را ملتى اجماع

  عشق اصطرالب اسرار خداست   جداست ها مذهب عاشق ز مذهب
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وم فعن یما الخالفة الا و الرسل هم هللا عن خالئف االرض فى لله و: دیگو داودى فص در خود نیالد ىیمح هک چنان
علمها اال یقة ال یر ان هنا دقیغ کخرجون عن ذلیمون اال بما شرع لهم الرسول و ال کحیالرسل ال عن هللا فانهم ال 

م کثا ما من الحیخالف حدیفة ما یظهر من الخلیمون به عما هو شرع للرسول فقد کحیفى اخذ ما  کامثالنا و ذل
الخبر عن النبى و لو  کشف ذلکثبت عنده من جهة الیو انما هذا االمام لم  کذلکس یل انه من االجتهاد و لیتخیف

ه العدل عن العدل فما هو بمعصوم من الوهم و ال من النقل على المعنى فمثل یق فیان الطر کم به و ان کثبت لح
  ومیفة الیقع من الخلیهذا 

لف خایلتفت قوال یقول بقولى فى خفاء و اعالن و ال ید: فمن شهد االمر الذى قد شهدته یسحاقى گوز در فص ایو ن
 ان.یقولنا و ال تبذر السمراء فى ارض عم

ه همان رسوالنند و اما خالفت امروز از جانب رسول است نه کنانى است از جانب خدا ین جانشیو خدا را در زم] »
 شوند، ن خارج نمىید و از اننک م مىکعت رسول حینان رسول( فقط براساس شر یاز جانب خداوند پس آنان )جانش

 زا آن به هک است زىیچ آن رفتنیپذ در آن و دانند مى ما امثال فقط هک هست قىیدق مطلب نجایا در هکنیا از ریغ
 ودش مى ظاهر ثىیحد مکح با مخالفتى( باطن فهیخل) فهیخل از گاهى هکنیا نند،ک مى مکح است رسول شرع آنچه

  به هکبل ستین نیچن هک ز اجتهاد است درحالىا( مخالفت نیا) هک شود مى گمان و

ه اگر ثابت کامبر ثابت نشده است یشف صحت آن خبر از پکن امام )اهل باطن( از جهت یه براى اکن خاطر است یا
 معصوم( راوى) هم باز چون اشدب عادل از عادل و حیصح خبر آن سند هک هرچند ردک م مىکشده بود او هم به آن ح

د: یو در فص اسحاقى گو« ن است.کفه ممین مخالفت امروز از خلیز معنى نخواهد بود پس مثل اا نقل و وهم از
الم کالم مخالف کار همان سخن مرا خواهد گفت و به کند در خفا و آشیردم ببکه من مشاهده که امرى کپس هر »

 «.[ور نپاش!کن یا در زمرد و دانه سبزه ر کما التفات نخواهد 

ر نموده از آن جمله کرازى در موارد متعدده ذین شین صدر الدیماء و المتألهکر را صدر الحیقر ت نیا حاصل هک چنان
ر یى الساء فید: فالواجب على الطالب المسترشد اتباع علماء الظاهر فى العبادات و متابعة االولیح گویتاب مفاتکدر 

 ن و انکجب له العمل بمقتضى علم الظاهر و الباطن مهما امیب و عند هذا الفتح یب الغفتح له ابوایل کو السلو
ان که اتباع العلم الظاهر و ان یجب علیضا یم الواردة و الحال اکن مغلوبا لحیکنهما فما دام لم ین الجمع بکمیلم 

  ثیمغلوبا لحاله بح

العلماء الراسخون فانهم فى  کذلکن و یالمجذوبم کونه فى حکعمل بمقتضى حاله لیف فیلکخرج عن مقام التی
ان کلزم لهم االتباع لشهودهم االمر على ما فى نفسه فاذا ین و اما فى الباطن فال یالظاهر، متابعون للفقهاء المجتهد

 یح النبوى و الفتح المصطفویشف الصر کح الموافق للیشف الصحکاجماع علماء الظاهر فى امر مخالف مقتضى ال
ون ملوما یکال  کس له ذلیشف اجماع من لکهم فلو خالف فى عمل نفسه من له المشاهدة و الیحجة علون یکال 

 تاب و السنة انتهى.کعة الخذه عن باطن الرسول و باطن الیفى المخالفة و ال خارجا عن الشر 

ر و یدر س اءیردن اولکت یردن از علماى ظاهر است در عبادات و تبعکت یپس واجب بر طالب مسترشد تبع] »
ن باشد به کجا ممکه هر کب بر او گشوده گردد. و وقتى فتح حاصل شد واجب است بر او یتا درهاى غ کسلو

م وارد و کن نبود پس تا وقتى مغلوب حکن آن دو ممیند و اگر جمع بکمقتضاى علم ظاهر و باطن )هر دو( عمل 
ج خار فیلکت مقام از هک اى لش باشد به گونهت علم ظاهر واجب است و اگر مغلوب حایست هم بر او تبعیحال ن

 ن است.یم مجذوبکن حالت( در حیند چون )در اکباشد پس به مقتضاى حالش عمل 
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 بر باطن در اما و نندیمجتهد و فقهاء تابع ظاهر در ها فه( علماء راسخون )اهل باطن( پس آنین است )وظیهمچن
هرگاه اجماع  پس. نندیب مى است االمر نفس در هک چنان آن را امر واقع ها آن چون ستین الزم تیتبع ها آن

ح نبوى و فتح مصطفوى بود )اجماع( بر آنان یشف صر کح موافق یشف صحکعلماى ظاهر در امرى مخالف مقتضاى 
ه اهل مشاهده کسى کشف است در عمل خودش با که صاحب کسى کشف( حجت نخواهد بود پس اگر ک)اهل 

فه خود را از باطن رسول یچون وظ دیآ عت به حساب نمىیست و خارج از شر ین ند قابل مالمتکست مخالفت ین
 «[تاب و سنت برگرفته است انتهىکو باطن 

  هک چنان ناس از اوحدى و عرفا از نادر براى مگر شود ن مرتبه حاصل نمىیولى وصول بد

 د:ینا گوین بن عبد هللا بن سیس حسیخ الرئیش

 ردکا توانى یبر کنزول در حرم    ز منزالت هوس گر برون نهى گامى
 ردکجا توانى کن جهانى یتو نازن   است کن عمل رهروان چاالیا یکو ل
   

 

 مشاهدات طبق در را خود امکاح تمامى دانند مى اشفهکم مقامات صاحب را خود اشخاص گونه نیبالجمله چون ا
 عهیش قواعد موافق را اشخاص نیا امکاح از جمله ها آن تبک نیمتتبع از بعضى جهت نیا از دهند مى قرار شیخو

ن اهل جماعت است مالحظه نموده یابق قوانمط هک را گرید امکاح جمعى و ندینما مى ها آن عیتش بر مکح افته،ی
 را امکاح نیا کمدار  اختالف هک اشخاص از پاره و شمارند جماعت و سنت علماء جرگه در را ها و آن

 آن منشأ و علت از و افتهی عهیش موافق را امکاح آن از اى جمله و سنى مطابق را ها آن از اى مشاهدت نموده، پاره
ن اشخاص ید در مذهب و عدم استقالل در رأى واحد بدین واسطه نسبت تجرد و تردیبد نگشته، خبردار اختالفات

 .دهند مى

 و درگذشت فانى دار نیا از[  ه ق 638ن و ستمائة ]یع اآلخر سنه ثمان و ثالثین در دهم شهر ربیى الدیبالجمله مح
ه جالل کد اوقاتى یدام مجده گو استادم دیس. سپردند کخا به است هیصالح به معروف هک دمشق ظاهر در را او

 ن شعر را گفته:یه بوده ایاضت و استفاضات روحانیخ مشغول ر ین محمد رومى در سر تربت شیالد

  میاى دمشقیقه در ه ما غر کزانست   ست ز گوهریانکاندر جبل صالحه 
   

 

 در هک بوده قمى دیسع قاضى اند غ داشتهیخ اقدام بلیع شیه در باب تشکد از جمله اشخاصى ید استاد گویباز س
 جاآن در و نموده التقاط هکیم فتوحات تابک از است خیش عیتش در حیصر  هک را لماتىک خود نیاربع شرح تابک

م، فتوحات کده است: فصوص الحیرس نظر به ها آن اسامى هک خیش مصنفات و تبک القصه مع ساخته مندرج
ل، یل فى معرفة معانى التنز یتاب الجمع و التفصکات، انشاء الدوائر و الجداول، یة، مبادى و غایة، شجره نعمانکیم
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 ستاب شمکاء، یتاب عنقاء مغرب فى معرفة ختم االولکة، یة االنسانکة فى اصالح المملیرات اإللهیتاب التدبک
  روىیما یاة االنوار فکتاب مشکتاب مواقع النجوم، کة، یبیتاب المفاتح الغکالمغرب، 

ف االسرار، تاب لطائکتاب عقلة المستوفز، کالفائح،  یتاب النصائح على الشرع المصطفوکمن هللا تعالى من االخبار، 
رى یخ لفظ قشیدر جمله القاب ش ا الى اهل المعالم ویتاب الوصاکن مجلدا، یر قد بلغ تسعیبکر الیتاب التفسک

 مقصود لهیقب آن به انتساب نایقی نجایا در و عبک بن ریقش به منسوب ستیا لهیرى نام قبیند قشیگفته شد گو
 مخصوصى فهیطا اسم هیصوف انیم در رىیقش و دندینام رىیقش تصوف جهت به را او دیگو انکخل ابن. ستین
ه در برابر آفتاب به انواع یجماعت صوف عهود آن در هک رایز  اشدب مقصود لغوى معنى هک است نکمم و. ستین
 .بالصواب اعلم هللا و شود مى حاصل ها آن براى از جلد تقشر هک طورى به اند نموده ات صعبه تحمل مىیاضیر 

  مت و عرفانکف حیدر تعر 

قوله  ه السالم فىیادق علما امر الصکة یل السعادة االبدیة لتحصیالفلسفة التشبه باإلله بحسب الطاقة البشر 
مت و فلسفه کات. آغاز حیاى تشبهوا به فى االحاطة بالمعلومات و التجرد عن الجسمان« تخلقوا باخالق هللا»

 عوالم بر بودن دارا و هیاله اخالق به شدن متخلق آن انجام و تیبشر ( طاقت) اندازه ق موجوداتست بهیدانستن حقا
ى نى ال فى المادة بل فیا للعالم العیا مضاهیعالما عقل االنسان رورةیص مةکلحا" ةیبالعرب بعضهم قال ماک هیعقل

نى، نه در یل شدن انسان است به عالمى عقلى همانند با عالم عیمت تبدکئته و رقشه". ]حیصورته و نقشه و ه
 [. شییبایئت آن و ز یه در صورت آن و نقش آن و هکماده بل

 است مطلقه او بر فنونیبرى و ر که شرافت کار بزرگى است یت دانش بسیانت و انسیف در عالم مدنین فن شر یو ا
 علوم در نزد

ش و زندگانى بنى نوع یه سهولت تعکع یه و فنون صنایع علوم عقلیه جمکرا یاهل خرد و دانش مسلم است، ز 
 علوم عیمج هکآن از گذشته و شوند ف شمرده مىیشعبه از شعب آن علوم شر  یکانسانى منحصر در آن است. هر 

 مىکن علم اختصاص مخصوص و ارتباط محیز با ایه را نین علمند. علوم مقدسه شرعیج و فروعات اینتا از هیعقل
ت و ین هدایاز ما بیه منبع هرگونه سعادت و ما به االمتکعت یقسم اعظم علم شر  یکه کرا یان است؛ ز یدر م

 ماىکلهى به معنى اخص و حا متکح اسالم ماىکح را شعبه آن نام هک اولى فلسفه از ستیا ضاللت است، شعبه
  ات و اهلیعنى معرفت ربوبیا یم اثولوجین قدیونان به زبان التی

 د نامندیعت طاهره اصول عقایشر 

 هک چنان ند،ینما گفتگو نیواپس روز از و نبوت اثبات و شناسى و در آن شعبه از اثبات بارى تعالى شأنه و خداى
رحم هللا امرأ اعد »ند: ین صاحبان آن علم فرمایه در تحسی علهللا صلوات نیالمؤمن ریام نیالموحد دیس حضرت

ه را اسباب سعادت خودش کند هر ک]خداوند رحمت «. نین و الى این و فى ایلنفسه و استعد لرمسه و علم من ا
 [. جا خواهد رفتکجاست و به سوى کجا و در که از کا شد و دانست یرد و براى مرگش مهکآماده 

قسم از آن چون ابواب  یکز بر دو قسم است یه است، آن نیه فرعیه علوم شرعکعت یگر از علوم شر یو قسم د
ه صحت به جاى آوردن کعنى مجموع افعال و اعمالى یر از ابواب عبادت یاسات، غیمتاجر و معامالت و حدود و س

  آن شعبه را در مقابل هک اولى فلسفه از هستند اى شعبه ها ع آنیست. جمیت قربت مشروط نیو مقبولى آن به ن
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 و ماکح. اند ردهکاست مدن قسمت یر منزل و سیب اخالق و تدبیه نام نهاده به تهذیمت عملکه حیمت نظر کح
 افالطون الطهاره تابک مانند پرداختند مى چند دفاتر و نموده قاتیتحق مطالب آن در همواره سابق دانشمندان

وسى ن طیر الدیماء محمد بن حسن نصکعربى ترجمه نمود و سلطان الح به ونانىی زبان از دیگو مى على ابو هک الهى
رد و از روى آن قواعد در ازمنه فترة مردم را امر به کآن را از زبان تازى به پارسى درآورد و به اخالق ناصرى موسوم 

ت نموده یرعا را ادب پاس رهطاه عتیشر  نشر از بعد اسالم ماىکح هکنیا تا نمودند؛ ر مىکمعروف و نهى از من
 در بدىیم فاضل هک قات منعطف داشتند چنانیلجام قلم را از صوب آن تحق

 ة قد قضتیعة المصطفویة الن الشر یمة العملکو انما اعرض المصنف عن الح»د: ین ابهرى گویر الدیه اثیشرح هدا
 عت مصطفوىیه شر کرد ک نظر ه صرفیلمت عمکن خاطر مصنف از حیبه ا«. ] »لیمل وجه و اتم تفصکالوطر عنها با

 از هن است قیتحق و دانش راه از بدىیم فاضل سخن نیا و[. «است برگرفته امک تمام لیتفص و املک طور از آن به
 آن اتیجزئ لیتفاص عهده از و رانند عموم طور به سخن هیعمل متکح در ماکح هک رایز  مذهبى، دیتقل و تعبد باب

ار واقع شود و یل و اراده و اختیه از روى مکند هر آن معامله یقواعد خود گو در ها آن هک نچنا نتوانند، آمدن رونیب
 زایامت و مخصوصه شرائط دادن قرار ولى دینما ز آن معامله را مىین بالغ و عاقل باشند، عقل برهانى تجویمتعاقد
  صاحب برعهده و خارج عقل طاقت از خود ریغ از ربوى معامله

م که را مقنن و محین عدلین قوانیتمامى ا  وحىی ینطق عن الهوى* إن هو إال وحیو ما   از بابه کعت است یشر 
م یم به تحر کن ورود حیه در حکه بود یى عقول جزئیاز دهد و به واسطه نارسایگر امتیات را از همدین جزئیسازد و ا

و إنما  ع و حرم الربایأحل هللا الب تند:رت و تعجب گرفته و گفیم الهى حکن حیربا جمعى از ضعفاء العقول را از ا
 ورود از بعد بود باطنى رسول و حجت مطلقا عتیشر  ورود از قبل عقلى لیدل هک ع مثل الربا بالجمله چنانیالب

 قرار فقه علم چهارگانه ادله از ىیک را عقلى لیدل نگذارده، مهمل و عاطل لىک به را عقل مکح زین ظاهره عتیشر 
ت قربت یه صحت به جاى آوردن آن مشروط بر نکه افعال و اعمالى است یه فرعیعشر  علوم از رگید قسم و. دادند
  است

چ وجه من الوجوه راهى یعت عقل را اگرچه به هین قسم از علم شر یمانند عبادات، از فرائض و مندوبات و در ا
ت؛ ه اسین عقلیبراه و دالئل هدهع بر رهیغ و لطف لیدل به ها ف و قبوالندن آنیالکدن سر وجوب تیست ولى فهمین

مى است بدان یار عظیز دخالت بسیه نیه در علوم شرعیمت و فلسفه اولى را قطع نظر از علوم عقلکپس علم ح
را یخ یمة فقد أوتکؤت الحیو من »  هیه وافى هدایف را به آیله آن علم شر یواسطه خداى تعالى شأنه فوائد جل

عت را یه بر بعض از اوهام قاصره خطور نموده قواعد علم شر کنه چنان است  ات باهرات بستود،یر آیو سا «رایثک
 رازى قدس سره در اسفارین شین صدر الدیماء و المتالهکمت شمارند صدر الحکن حیمخالف قوان

 عة المطهرة.ین الشر ینها قوانیطابق قوانید: تبا لفلسفة ال یه گویمتعال

 «[.زه مطابق نباشدکیعت پایشر  نیقوان با آن نیقوان هک اى نابود باد فلسفه] »

اچه بیاض بوده در دین و ملقب به فین محفل افاضات صدر المتألهیضیه از اعاظم تالمذه و مستفکجى یمحقق اله
د: مذمت علم یالم در خاتمه آن گوکاز آن با موضوع علم یمت و جهت امتکان موضوع حیتاب شوارق بعد از بک
ار نموده ]آغاز کاء را انیه حسن و قبح عقلى اشکه یسالم ابتداء از طوائف اشعر ان علماء ایمت و فلسفه در مکح

 .است معاضد و موافق زین معتزله ادله بعضى با بل هیامام اصول و قواعد با هیمکح دالئل اغلب اال و[  شده
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 دیمطرز اوراق گو

قه یمت از علوم حقکه علم حک د دانستیل اجمال آن است: بایه بر سبین عقلیه جهت مخالفت اشاعره با قوانک
 زمان هک سالفه ازمنه در را اعراب لیقبا شود خ مستفاد مىیر و بطون توار یه از متون سکمه است، و از قرارى یقد

 قتل و دماء کسف جز مقدس تابک نص برحسب نبود اطالعى متکح علم قواعد و تیمدن نیقوان از بوده تیجاهل
 دانستند، مى مفاخرت اسباب را رذائل گونه نیاب بدکت انبساط ارتیانه و طنشا تیغا در هک انساب قطع و اوالد

 ریبع و بعره صفت و غارت و قتل فیتعر  در هک چندى اشعار و ارجوزه مگر نبودند خبردار گرید ماالتک و فضائل از
  رسوم و هیبال اطالل رهکتذ در ای سرودند مى ریزف و قیشه با

 به معروف هک را ازدى شنفرى دهیقص و شمردند ت فهم مىیت علم و غایرا نهاده و آن یشکه به رشته نظم یخال
 ات دادند مى ادی خود اطفال بر پنداشته وحى تالى اخالق بیتهذ در است واناتیح فیتعر  بر محصور و عرب هیالم
تمام  حضرت آن آسمانى علوم انوار پرتو و گرفت دنیدرخش هیحجاز  بالد آفاق از دانش آسمان و علم آفتاب هکآن

 تیمدن قواعد به بودند گرفته خو تیبدو در ها ه سالکه یل اعراب وحشیامصار و اقطار عالم را روشن ساخت آن قبا
 به هیناسوت جماعت آن لهیرذ اخالق حضرت آن هیاله سینوام و هیعقل قواعد اىیمکی به و دندیگرائ تیحضر  و

  مرور دهور به بذور وحى به ت،گذاش تبدل آغاز هیمحمد هیوتکمل اخالق و حسنه صفات

 هیعلم معقوالت ریسا و هکمالئ قتیحق و واجب وحدت نیبراه از گرفت دنیروئ آثار ها آن هاى الهى در مزارع دل
 به نییعباس خلفاى عهد در و شدند طالب دىیجد توسعه را قاتیتحق رهیدا هرآنى و نمودند شیتفت و قیتحق آغاز

ردند. کبه زبان تازى ترجمه  یکن و گر یونان را از زبان التیماى کود دفاتر حب دهش حاصل هک اتىیترق ضرورت موجب
ه و نعوت یه رغبت نموده در اثبات واجب الوجود و تعداد صفات ذاتیقات آن علوم عقلیز در تحقیفقهاى آن عهد ن

ده خود و مطالب یقات جدین تحقین فلسفه سخن راندند؛ ولى ما بیه حضرت حق با قواعد و براهیه و سلبیثبوت
  انینیشیه پیعقل

ه اغلب مسائل آن در باب قدم و حدوث کنیده خود را به مناسبت ایه مباحث جدکى آنیکازاتى ملحوظ نمودند یامت
 نیبد شود ه چون در فلسفه از حاالت موجود بما هو موجود بحث مىکگر آنیدند و دیالم نامکالم هللا بود به علم ک

را موضوع فلسفه قرار داده بودند و « موجود هو بما موجود» مطلق بحثى ضرورت برحسب متکح دیاسات واسطه
 مطلق نمودند ده خود از صفات واجب و اثبات ذات او گفتگو مىیه در مطالب جدکنیعلماى اسالم به مالحظه ا

 بیمعا از ادیز  تأمالت و مراجعه از بعد و شمردند؛ دیجد علم موضوع را «واجب ذات» داده صیتخص را موجود
  ذوات با را واجب ذات ها شده بعضى از آن مستحضر واجب ذات تیموضوع

 از موضوعى صرفیه باالخره از امتکد قرار دادند، تا آنیرا موضوع علم جد« معلوم بما هو معلوم»نات و جمله کمم

 ثبح المک علم دگفتن چه آوردند انیم به بحثى ازیامت دانسته متحد متکح موضوع با را المک موضوع نموده نظر
ه مباحث کردند کن ظاهر ید آخرى چنین قین اسالم باشد و از ایه موافق قوانکموجود بر نحوى  احوال از ندک مى

ص آن گفتگوها نمودند ین و تشخیید آخر در تعین قیست. بالجمله بعد از اضافه ایمت موافق قواعد اسالم نکح
 نمودند حیصر  حیتصر  اند دهش دهینام اشاعره به اشعرى الحسن ابو خیش بر انتساب واسطه به هک ها جمعى از آن

  الزام را آن مطابقت هیالمک مباحث هک اسالمى نیقوان هکنیا بر

ا ظاهر یا ظنى نص باشد یا آحاد قطعى باشد یات و اخبار خواه متواتر باشد ینموده، عبارت است از تمامى ظواهر آ
ر آن داشته باشد اعتقاد نموده، ادله یت و جبر و غیه داللت بر تجسم و رؤات و اخبار را اگرچیو ملتزم شدند ظواهر آ
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 در هک متکح قواعد با ظاهره مخاصمت واسطه نیبد و سازند مجروح و مردود است ها ه مخالفت آنکه را یعقل
 و هیماما علماى از ارىیبس طوائف جماعت نیا مقابل در و. آوردند شیپ را عقل با مجادلت قهیطر  و گرفته نظر

ه طرح ادله کدت قانون اسالمى را ین عقیذ حسن بصرى بوده برخالف ایصل بن عطا تلموا ها آن سیرئ هک معتزله
 »ه به جهت مخالفت آن الزم است عبارت دانستند از یعقل

ر آن یت و غیل تجسم و رؤیه و دلیه مخالف ادله عقلکو تمامى ظواهر را « ه و اخبار متواترهیتابکه ینصوص قطع
 ل نمودند.یودند طرح و تأوب

 هک ظواهر از بعضى در جز به نبوده مخالفتى هیشرع قواعد با را هیعقل دالئل هک شود ق معلوم مىین تحقیپس از ا
 خالف به اند؛ نموده مطابق هیعقل ادله با شمرده واجب را آن لیتأو و طرح زین معتزله طوائف و هیامام جماعت
 ه مخالف آن ظواهر است انتشار دادهکه را یعقل دالئل مذمت دانسته الزم را ظواهر بر جمود هک اشاعره جماعت

 .اند

ع وین بوده و بعد از شیش در اغلب مسائل مخالفت و منافات بیقه عرفانى در ازمنه پیو اما قواعد فلسفه را با طر 
  رازى قدس سرهین شین صدر الدیماء و المتألهکقات صدر الحیتحق

ن دو ین ایتب و مصنفات او است چندان مخالفتى در ما بکم بر تعل و میتعل مدار د اسالمه امروز در تمامى بالک
 مکیاشفه، مستند عقلى نداشت حکه سابقا به جز دعوى مکه یع مطالب عرفانیه جمکرا یق باقى نمانده ز یفر 
 ىلک به مسائل اغلب در ار  مخالفت برودت و نموده اقامه هیعقل نیبراه و هیفلسف ادله ها رازى در طبق تمامى آنیش
 ذهبنا ما نیب تخالف فال»: دیگو هیربوب شواهد در وحدت قیتحق لیذ در قاتیتحق آن جمله از هک ئل نمود چنانزا
 المشاءون هیال ذهب ما نیب و الضعف و دکالتأ و التأخر و بالتقدم مراتبها اختالف و الوجود قةیحق اتحاد من هیال

  اختالف من لسوفیالف اقوام

 المه اعلى هللا مقامه.کانتهى «. شیقائقها عند التفتح

 فیضع و قوى و تأخر و تقدم با آن مراتب و است گانهی وجود قتیحق هک میا دهین آنچه ما بدان رسیب»]ترجمه: 
 افىکموش هنگام وجود قیحقا هکنیا اند گفته ارسطو اول -لسوفیف شاوندانیخو -مشائون آنچه و متفاوت بودن

 .[ستین تفاوتى است متفاوت

 [ ف علم تصوف و عرفانی]در تعر 

 هک چنان متکح علم فیتعر  با ها آن جمله مفاد هک اند ارى آوردهیز عبارات بسیف علم تصوف و عرفان نیو در تعر 
 التصوف: دیگو فاتیتعر  رساله در جرجانى محمد بن على فیشر  محقق است متحد و موافق شد دانسته سابقا

و  ةیعیة و مفارقة االخالق الطبیقة البر مفار  عن القلب ةیتصف لیق و الهزل من ء یبش وهخلطی فال جد لهک مذهب
مال قة و استعیة و التعلق بعلم الحقیة و منازلة الصفات الروحانیة و مجانبة الدعاوى النفسانیاخماد صفات البشر 

  قة و اتباع رسولهیع االمة و الوفاء لله تعالى على الحقیة و النصح لجمیما هو اولى على السرمد

مها کرى حیمها من الظاهر فى الباطن و باطنا فکرى حیة ظاهرا فیل هو الوقوف مع اآلداب الشرعیعة و قیفى الشر 
 «.مالکن یمکحصل للمؤدب بالحیمن الباطن فى الظاهر ف
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 ست و گفته شده:یه تمام آن جدى است و هزلى با آن مخلوط نکتصوف روشى است ] »

وب شدن صفات بشرى و دورى از ادعاهاى کعى و سر یى مخلوقات و جدا شدن از اخالق طبیاه قلب از جدیتصف
 حتینص و است تر نفسانى و فرود آمدن صفات روحانى و تعلق به علم و استعمال آنچه به جاودانگى متناسب

 آداب با افتنی فوقو آن شده گفته و. عتیشر  در رسولش از تیتبع و تعالى خداى براى قتیحق بر وفاء و است تمام
م آن از کدن حیه( باطنا و دیم آن از ظاهر در باطن است و )وقوف با آداب شرعکح دنید و ظاهر جهت از هیشرع

ن خود در رساله یى الدیخ محیو ش«.[ مال حاصل استکم کجه براى متأدب به هر دو حیه در نتکباطن در ظاهر 
 قال بازاءیة و قد یة ظاهرا و باطنا و هى االخالق االلهیالشرع التصوف الوقوف مع اآلداب»د: یاصطالحات فتوحات گو

ح یحة و هو الصیة؛ و عندنا االتصاف بأخالق العبودیارم لالخالق و تجنب سفسافها لتجلى الصفات االلهکان المیات
 المه.کانتهى « فانه اتم.

ه گاهى کمان اخالف الهى است ه است هم از جهت ظاهر و هم از جهت باطن و آن هیتصوف وقوف با آداب شرع] »
( تصوف) ما نزد و شود مى گفته هیاله صفات تجلى خاطر به آن هاى ارم و دورى جستن بدىکدر ازاى عمل به م

 .[«است تر تمام هک است؛ نیهم حیصح و است تیعبود اخالف به اتصاف

 برهان در اثبات واجب الوجود

  بیه به ترتکست تا آنیاب نیخرد و دانش را جاى شبهه و ارته ارباب یگانه ضمائر صافیدر اثبات هستى خداوند 

االت ناقصه مخلوقات است حاجت افتد و در ظهور آثار وجود حضرت حق یه منشاء آن خکنه و برهان یمقدمات ب
ه ک اسیه و قیل مسلمات قضکیه تشکست، تا آنینش را محل تأمل و اضطراب نیمه اصحاب نظر و بیسرائر مستق

ه هستى ینات است ضرورى باشد. تمامى مخلوقات عالم برحسب فطرت الهکفه ممیتوهمات ضع آن کاساس مدر 
  رسمى برهان و نهیب از هکآن از شیپ و باشد اسمى اسیق و هیقض از هکآن از قبل اند قت واجبى را شناختهیحق

  رمکخلق الیرنا بها من قبل ان کس  ب مدامةیر الحبکشربنا على ذ
   

 

 خلق شده باشد.[ که درخت تاکم قبل از آنیم و با آن مست شدیدیشرابى نوشاد دوست ی]با 

 به یکند؛ هر یش را بستایاالت خویزان خیه حق دانش خود را ادا نموده و مکنین عقال و خداوندان خرد محض اکل

فاتر و باچه دیش دیا آرار  او صفات قیتحق و ذات شیستا و شأنه تعالى واجب اثبات دالئل شیخو دانش اندازه
ل مختصرى از دالئل اثبات یون دفتر را با دلین همایباچه ایز دیند، مطرز اوراق نیر خود نمایطغراى عنوان دسات

ن. ] ین و االرتسام فى زمرة من التمس هذا بقوله رب الحقنى بالصالحیاراست لرجاء االتسام بسمات العاقلیواجب ب
 صالحان با هک خواهند ه از خداوند مىکبد و نامش در دفتر آنان ایه عالمتى از عالئم عاقالن را بکنید ایبه ام»

 .[«شود ثبت شوند محشور
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 مختلفه اجسام نیچند از انسانى مخصوص لیکه دانند ح دارند مىیرت در علم تشر یه خبرت و بصکاشخاصى 
فظ صحت و ت احوال مزاجى و حاستقام در بهکمر  و مفرده اعضاء از مختلفه اجزاء آن از یکهر  و شده بکمر 

 ن دارند،یمت معکده مخصوص و حیبه فاکیئت تر یمال هکاست

 اجزاء از جزئى هر در اگر و اند نشده موجود جزاف و عبث به انسانى بدن تکممل در ها آن دامک چیه هک چنان
وص محسوس مخص آفت لیکه افعال هیلک در و معطل بدن مخصوصه افعال از فعلى شود داریپد نقصى نهیمع

ز یه وجود آن صفات نکات نفسانى چندى موجود است کل انسانى اخالق و ملیکن در آن هیو همچنخواهد شد 
 انسانى وجود دارى گر در حفظ وجود شخصى ضرورى است و چون اجزاء مختلفه بدن در نگهیه دیعیمانند قواى طب

ه کلوب مردم موجود است ى عمومى در تمامى قوجدان اضطراب و غلق نوع یک ورهکمذ صفات نیا بر عالوه و الزم؛
  شیل آساین تحصیمبدأ مع یکال به کبدون ات

 آورده دست به حیصح خیتار  هک زمانى تا رهک نیا آبادى بدو از هک عى نتوانند نمود؛ چنانیقلب و رفع آن اضطراب طب

ى ذات یاساگاهى از اوقات از شن اگر. اند نبوده معبودى پرستش بدون مخلوق نیا زمانى چیه هک شده معلوم اند
 دهبر  سر به را خود روزگار گرید آلهه ای آفتاب ای آتش مانند باطله معبودات پرسش با باز اند مقدس مهجور افتاده

 .اند

 دوجو پس اند ستن نتوانستهکمعبودى ش یکعى را جز به عبادت یبالجمله رفع سورت آن وحشت و اضطراب طب
ه یعیر صفات طبیت در تمام بنى نوع انسان و آحاد بشر مانند ساه اسیاله«  الموقدةهللا نار» هک هیسار  صفت نیا
 ها آن از یکهر  هک گر است چنانید

ت موجودى یز مبدأ محقق و غاین صفت عمومى نینى دارند. ایمت معکده مخصوص و حیت انسانى فاکدر ممل
ه کم یسخن ثابت نمود ده و در آغازیه گردیه عمومین صفت سار یجاد ایه ضرورت وجود او مستلزم اکالزم دارد 

 هو المدعى. کنه موجود است و ذلیات معینه را غاین صفات معیتمامى ا

ب ین روال و قر یبه هم یکه است و نزدیانات الهیه و ترجمه بین فطر ین استدالل از جمله براهیح و انارة: ایتوض
ت شده یره روایر صافى و غیه و على آبائه السالم در تفسین منوال از حضرت جعفر بن محمد و صادق آل علیبد
 :اند ه استدالل نمودهک

  قال رجل»ر االمام ید و تفسیا عن التوحکیر الصافى حایفى تفس

نة یفبت سکا عبد هللا هل ر یرونى فقال یثر على المجادلون و حکا بن رسول هللا دلنى على هللا ما هو فقد یللصادق 
ان  کقال بلى قال فهل تعلق قلب یکو ال سباحة تغن یکنة تنجیث ال سفیح کسرت بکقط قال بلى قال فهل 

 على القادر هللا هو ء یالش کقال بلى قال الصادق: فذل کمن ورطت کخلصیاء قادر على ان یئا من االشیش کهنا
 .ثیمغ ال ثیح االغاثة على و منجى ال ثیح االنجاء

دت خود گرفتار ینفاق مرا در عق و اهل کوکه شخصى به آستان امامت معروض داشت ارباب شکمحصول ترجمه آن
 نور و دیبزدا را شبهات ظلمت هک دیینما تیهدا من بر لىیدل مختصر اند رت نمودهیح
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دست  خته ویجا گسیکعى به یه وسائل و اسباب طبکشتى کستن کد آن حضرت فرمودند در حالت شیفزایدانش ب
 هک اى نموده مشاهده وحشت حالت آن در دندفرمو بلى ردک عرض اى ى بودهشتک در گردد وتاهک ها از تمام سبب

 قتیحق بدان و دانند مطلق قادر خود استخالص در را قتیحق آن و شوند مى قتىیحق یک متوجه قلوب عیجم
 :قولی ثیح المولوى در لله و. خداست قتیحق آن فرمودند نعم؛: ردک عرض ندیجو توسل

 ور ژدهس نبودى مکى بدى گر ک  ان هرگز به درین زندانیچشم ا
   

 

عت عموم خلق سارى ینوع وحشت عمومى در امزجه تمام مردم و طب یکه کانات آنین بیجه و خالصه ایبالجمله نت
 ه جز با پرستش معبودى جبران آن وحشت فطرى نتوانندکو جارى است 

 جماعت و هیدهر  فطوائ هک ه است، چنانین فطر ین تدیز بر همیه و انتظام عوالم تمدن نیئت اجتماعینمود و مدار ه
 هرچند ربازید عهد و دراز هاى سال از دارند مطلق آزادى بر شره ارباب و جهله نفوس هک مفرطى لیم با نیینثر 
ه و یلن فطرت اصیفطرى نتوانستند. پس انتشار ا ثاقیم انحالل و نىید عقده کیکتف نمودند تجاسر تیغوا نیبد

ن یه اکقت یاشف است از هستى آفتاب حقکه که یات الهیآ تى است ازیه در امزجه عموم مردم آیعیوحشت طب
 ق هستى او نه استقرارى متصور است و نه وجودى مقرر.ینات را بدون تاب تصدکذرات مم

 [ نیقیرى از برهان صدیب ]تقر یب و تذنیتعق

  د حسىیمراتب موجودات عالم تفاوت شد

 ستین مترتب آنها بر گرىید آثار خود هیشخص صورت حفظ از ریغ هک باشند موجوداتى ها ن مراتب آنیدارند اول
 مانند گرید آثار ه،یشخص صورت حفظ بر عالوه هک هستند موجوداتى میدو مرتبه. گرید جمادات و عناصر مانند

ه کت است یوانیه. مرتبه سوم درجه حیه و نباتات ارضیرا دارا هستند چون اجسام نام مثل دیتول و هیتنم ه،یتغذ
 آثار نیا تمامى بر عالوه هک است انسانى وجود قتیحق چهارم مرتبه. اند هیات ارادکه و حر یجزئ داراى احساسات

مجردات  کن در سلیود اباوج و است منور هیعقل عوالم شهود با شکادرا باصره و مضمر او وجود در هیلک اتکادرا
  اش هیصرفه نامعدود و نقصانات فطر 

 مى شهادت او ناقصه مراتب مشاهدت مختلفه مراتب داراى ستیا هقت واحدینامحدود است؛ و هستى مطلق حق

 ناقص تصور هکبل املک هستى مرآت ناقصى هر و است مالک لیدل نقصانى هر چه املهک مراتب هستى به دهد
املى نباشد ناقص متصور نخواهد بود؛ پس تصور مراتب مختلفه موجودات و تفاوت کاگر  است املک تصور فرع
 نور و نور محض هک املهک قتیحق هستى به ندک مى تیهدا را ما مهیمستق اذهان ها آن نیماب ه فىیده حسیشد

اسم  کایو ا اسم حجبهی ال و رسم ضبطهی ال و حد حدهی ال الذى هو و: است سرمد وةیح و وةیح نیع و محض
 لم.کها من فم المتیة اننى اخاف علیالعامر 

 محجوب را او اسمى و ندک نمى آورى جمع را او اى نشانه و ندک نمىه حدى او را محدود کزى است یو او آن چ] »
 [ ندهیگو دهان از آن از ترسم مى من هک هیعامر  اسم از باش برحذر و دارد نمى
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  نیچون مقصود از تدو

 مقصود سر بر نموده تفاکا قدر نید مقدمات به همین واسطه در تمهیه است بدین اوراق شرح مناقب اثناعشر یا
 .است فصل چهارده بر مرتب آن و فتر  دیبا

 [ فصل اول ]در حمد الهى

  میبسم هللا الرحمن الرح

هر ن دیا آفاقه حمد الحامدیا مرایته سرمدا باطالقه متجلیا بازلیته و ابدیا بابدین حمدا ازلیالحمد لله رب العالم»
 «نیالداهر 

ت او یت او و ابدى به واسطه ازلیخاطر ابدان است حمدى ازلى به یتمام حمد مخصوص خداوند پروردگار عالم] »
 همه حمد است، تجلى در آفاقش هاى نهیود( سرمد است و آیه( به واسطه اطالقش )از همه قک)وجودى 

 «.[انیوتکن ملزما تمام در نندگانکحمد

ا را روست و سپاس ابدى خداوندى یت نیگانه او را نهایه ذات کش ازلى پروردگارى را سزاست یحاصل الترجمه ستا
 ه خود بىکسته است یش و سپاس سرمد حضرت واجب الوجودى را شایت نه، ستایاو را بدا که گوهر پاکاست 

  است داریپد مظهرى هر در ابد و ازل دیق

به  شیه دهر استوار است، دامن ستایندگانى، تا پایش من چون سپاس ستاین مختصر ستایار و اکو به مرآتى آش
 شرح:شاند. الکان روزگار یپا

 ]ازل، ابد، دهر، سرمد[

مرار ضا االزلى استیس ال علة له فى الوجود و این لیکس و الذى لم ین لیکون مسبوقا بالعدم و ما لم یکاالزلى ما ال 
 الوجود فى جانب الماضى.

 .له ةینها ال الذى ء یون منعدما و االبد هو الشیکو االبدى ما ال 

 السرمدى ما ال اول له و ال آخر.

 تحد االزل و االبد.یر هو اآلن الدائم الذى هو باطن الزمان و به الده

 تسین گاه چیه آنچه و باشد نبوده ستین گاه چیه و نباشد عدم آن از قبل هک شود به موجودى گفته مى« ازلى] »
 به هرچه عنىی) گذشته جهت در است وجود استمرار ازلى نیهمچن و خواهد نمى علت شدنش موجود در نبوده

زى گفته یبه چ« ابد»اه نابود نشود و گ چیه هک است زىیچ آن «ابدى» و( مینرس او تیموجود اول به میبرو بعق
 است دائم آن «دهر». آخر نه و باشد داشته اول نه هک است زىیچ آن «سرمدى». باشد نداشته تینها هک شود مى

 .[شوند مى متحد ابد و ازل آن واسطه به و است زمان باطن آن هک
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ذشت معلومند ولى در اصطالح اهل ذوق وعاء گ آنفا هک ها اق ترجمه آنیه ازل و ابد و دهر و سرمد از سینى لغومع
 ند ویرات را زمان نامند و وعاء ثابتات را دهر گویمتغ

وعاء دهر را سرمد نامند پس سرمد باطن عالم دهر است و دهر باطن عالم زمان و تمامى حوادث، زمانى باشند و 
 ، دهرى و واجب تعالى شأنه، سرمدى.مجردات

 [ ]تجلى

ون یکن التجلى الذاتى ما یوب و هو على نوعیشف للقلوب من انوار الغکنیالتجلى ما »ا آفاقه یقوله المتجلى مرا
حصل اال بواسطة االسماء و الصفات اذ ال یال  کان ذلکر اعتبار صفة من الصفات معها و ان یمبدؤه الذات من غ

ون یکة و التجلى الصفاتى ما یث ذاته على الموجودات اال من وراء حجاب من الحجب االسمائیح تجلى الحق منی
 «.ازها عن الذاتینها و امتیث تعیمبدؤه صفة من الصفات من ح

 تجلى آن ذاتى تجلى: دارد نوع دو آن و گردد مى شفک ها ه براى قلبکوب یزى است از انوار غیآن چ« تجلى] »
طت اسماء و صفات حاصل وسا بدون تجلى نیا هک اگرچه آن با صفتى چیه اعتبار بدون است ذات مبداش هک است
 از عنىی) ندک نمى تجلى موجودات بر اسمائى هاى حجاب از حجابى وراء از مگر ذاتش ثیح از حق چون شود نمى
 از خاص فتىص نیتع کادرا بدون ندک مى ىیخودنما ذات تیاحد است «هللا» ای «هو» مانند هک اسم آن پس

ازش از ذات ین آن و امتیصفتى از صفات از جهت تع مبداش هک است تجلى آن صفاتى تجلى و( اشفکم جانب
 :است نوع دو بر زین آن و است افق جمع آفاق و.[ باشد مى

 :و النجمه تعالى شأنه فى سورة یة و اشار الیة و حضرة االلوهیة مقام الروح و هى الحضرة الواحدیاالفق االعلى هى نها

ن و هى ی. و االفق المب ن أو أدنىیان قاب قوسکد القوى ذو مرة فاستوى و هو باألفق األعلى ثم دنا فتدلى فیعلمه شد
 . نیب بضنین و ما هو على الغیو لقد رآه باألفق المب ر:یوکه فى سورة التیة مقام القلب و اشار الینها

 در تعالى خداى هک باشد مى« تیحضرت الوه»و « تیاحدحضرت و»ه آن کت مقام روح است یافق اعلى نها] »
 در او هک د القوا به او آموخت، داراى قدرت، پس مستولى شد، درحالىیآن را شد»رده: کلنجم به آن اشاره ا سوره

 هکمبار  سوره 9 تا 5 اتیآ) «شد تریکنزد ای مانک دو فاصله اندازه تا شد، تریکنزد و آمد یکنزد سپس بود، اعلى افق
 نیه او را در افق مبکق یر اشاره دارد: و به تحقیوکه تسور  در آن به و است قلب مقام تینها نیمب افق و(( 53) نجم

 (([81ر )یوکه تکسوره مبار  24و  23ات یست )آیل نیب بخیرد و او نسبت به غکمشاهده 

 خ:یقال الش

ن ینا اصل الوجود و عیدنا و نبیعلى سع خلقه من ارضه و سمائه یته و حملة عرشه و جمکصلوات هللا و مالئ»
ن یات المتعیة الغایمالى غاکالشاهد و المشهود اول االوائل و ادل الدالئل و مبدا االنوار االزلى و منتهى العروج ال

  بالنشئات

 ح و نورر المتناهى، روح االروایولى العوالم الغیة، المثل االعلى االلهى، هیان بقابلکة و ام االمیوان بفاعلکاب اال
احب دنا فى الوجود، صین، سین، رحمة للعالمیب، محتد التسعة و التسعیب، دافع ظلمة الر یاالشباح فالق اصباح الغ

 «.ه و سلمیب هللا محمد المصطفى صلى هللا علیلواء الحمد و المقام المحمود، المبرقع بالعماء، حب
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علوى و سفلى از هرگونه موجودات پست و بلند نش یر آفر یات حضرت خداوند و ساکیات زایتح»حاصل الترجمه: 
ه او است کغمبر ما باد ید و پیه و بردارندگان عرض حضرت احدند، بر سیه از طبقات علوکه مجرده کخصوص مالئ

  نیتر  مکن هر شاهد و نفس هر مشهود، اول اوائل موجودات و محیقت هستى و عیاصل حق

ة یاست، غا المبادى مبدأ هک ه. خود، چنانیمالکو منتهاى معارج  هیدالئل بر هستى ذات؛ مبدأ انوار مجرده ازل
ن مخصوصى است و در هر عالمى از عوالم مخصص ین به تعیه در هر نشئه از نشآت است، متعکات است یالغا

 ه است پدر روحانى موجودات است چنانیلى الربیه جنبه ما کة یبه واسطه جهة فاعل کگر آن وجود پایاز دیبه امت

ت مثل یان و آن حضرت در مقام فاعلکر عالم امماد است، هینفس جنبه هک وضاتیف تیقابل جهة واسطه به هک
ر متناهى و آن روح مجرد، ارواح مجرده را روح است و اجساد یوالى عوالم غیت هیاعالى الهى است و در مرتبه قابل

 ب.ینده ظلمت شبهات و ر یب است و زدایافنده اصباح غکه را نور؛ شیظلمان

ن. یه حق بر تمامى عالمین است و رحمت رحمانی[ تسعة و تسع گانه خود مظهر و اصل اسامى ]حسناى نود و نه
قت عالم هستى صاحب لواء حمد است و داراى مقام محمود مستور است به حجاب عماء ید ما است در حقیس
 ه.ه و آلیب خدا بنام نامى و اسم گرامى محمد مصطفى صلى هللا علیگانه حبی

ن فصل محمدى با الحان رمز و الفاظ یه در اکحه یات ملیناکفه و یده نماند، عبارات شر یبر هر داننده مخفى و پوش
 کل الى ذاکواحد، و  کمعنى، عباراتنا شتى و حسن یکس یقتند و جواسیحق یکعا شواهد ینغز سروده شده جم

 ر.یشیالجمال 

گانه اشاره ینده ما همه به سوى همان جمال کاما تمام عبارات پراگانه و ینده است و جمال تو کعبارات ما پرا] »
 «.[دارد

ر یه مسطور است شرح و تفسیابر عرفا و صوفکه در مسفورات اکفاتى یلمات را با تعر کاز آن  یکمطرز اوراق هر 
 ل باشدیه مناسب تمثکنموده و در هر موردى 

 .دینما ح مىیبه اشاره مختصرى توض

ه یع االجسام سمى به الرتقائه او للتشبیط بجمیم لجانب الرسول، العرش: الجسم المحیظطلب التع«: الصالة»
ماء مستوى االس« العرش»د: ین گویى الدیام قضائه و قدره. محکم لنزول احکه عند الحینه علکفى تم کر الملیبسر 
  رسى موضع االمر و النهىکدة و الیالمق

ده شده به ین نامیط بر همه اجسام چنیعرش: جسمى است محم است به سوى رسول. یردن تعظک]صالة: طلب 
ه کنیم به خاطر اکه به تخت پادشاه از جهت نشستن او بر آن هنگام صدور حیا به عنوان تشبیخاطر رفعت آن 

د: عرش محل استوا و ین گویى الدیمح. شود ام قضا و قدر خداوند با استواء خداوند بر عرش و از آن نازل مىکاح
 [ رسى محل امر و نهى استکده و یاسماء مقاستقرار 

 ]اصل وجود[

ر از معنى هستى اصطالح یه را در استعمال لفظ وجود غیعنى اصل هستى، ولى عرفا و صوفی« اصل الوجود»
الوجود فقدان العبد اوصاف »د: یفات گویف على بن محمد جرجانى در رساله تعر یمخصوصى است؛ محقق شر 
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د ین در رساله اصطالحات فتوحات گویى الدیه را[ و محیدن عبد است مر اوصاف بشر ]وجود از دست دا« ةیالبشر 
  ن لفظ آن استیافتن حق است در حالت وجد[ بالجمله مقصود از ای]وجود « الوجود وجدان الحق فى الوجد»

قت هستى یه است و حقیه صلوات هللا علیقت محمدین صادر از حضرت حق، حقیه اول در هستى و نخستک
 صلاال النه انفسهم من نیبالمؤمن اولى النبى»: دیگو رازىیش نیالمتأله صدر هک الة براى او ثابت است چناناص
 اصل او چون خودشان به نیمؤمن از است سزاوارتر امبریپ»]  «.المحمود المقام فى له تابعون المؤمنون و الوجود فى

هى الذات مع « ةیقة المحمدیالحق»د: یف جرجانى گویشر «.[ ن تابعان او در مقام محمودندید و مؤمنوجو در است
 «.[ه همان اسم اعظم استکن ین تعیه ذات است با اولیقت محمدیحق»ن االول و هو االسم االعظم انتهى. ] یالتع

 ]شاهد و مشهود[

عما  د: الشاهد فى اللغة عبارة عن الحاضر و فى اصطالح القوم عبارةیف گویمحقق شر « ن الشاهد و المشهودیع»
ه یان الغالب علکه العلم فهو شاهد العلم و ان یان الغالب علکره فان که ذیان حاضرا فى قلب االنسان و غلب علک

  انکالوجد فهو شاهد الوجد و ان 

هو  که المشاهدة من االثر فى القلب فذلید: الشاهد ما تعطین گویى الدیه الحق فهو شاهد الحق و محیالغالب عل
 ظهر فى القلب من صورة المشهود.یقة ما یحقالشاهد و هو على 

ه در قلب کزى یو در اصطالح قوم )اهل عرفان( عبارت است از آن چ« حاضر»در لغت عبارت است از « شاهد] »
ادش بر قلب غالب گشته پس اگر غالب بر آن علم بود پس او شاهد علم است و اگر غالب یانسان حاضر است و 

د: شاهد ین گویى الدیجد است و اگر غالب بر آن حق بود پس او شاهد حق است. محبر آن وجد بود پس او شاهد و
 از زىیچ قتیحق در آن و است شاهد اثرى نیچن پس ندک ه مشاهده را به او عطا مىکآن اثرى است در قلب 

 نجا اعم از صورت مادى و معنوى است([.یر اد صورت. )شود مى ظاهر قلب در هک است مشهود صورت

ه کلماتى که و مواد تمامى حروف و یه سرماکد دانست یلى ضرور است بایت شاهد با مشهود را تمثینیح عیو توض
 مخارج به آمده رونیب حلق فضاى از هک تنفسى هواى یک از است عبارت قةیحق است، ها م و تفهم با آنیمدار تفه

د ینه حرفى از حروف تهجى تولیارج معمخ از مخرجى یکهر  در و گذرد مى گانه هشت و ستیب حروف از یکهر 
  ازاتیامت نیا واسطه به و شود مى عارض است، او ازیامت موجب هک مخصوصى ئتیه را حرفى هر و ندک مى

ن حروف مختلفه یم تمامى ایق بنگر ید؛ و در واقع اگر با نظر دقیمختلفه از آن ماده واحده حروف متعدده به شمار آ
 هاى ئتیه به سبب اختالف مخارج و عروض هکان هواى تنفسى است اند، هم دهیپوش مختلف هاى ئتیه هک

 هواى آن مانند زین هیواجب هیازل قتیحق از صادر اول ذاکه و اند؛ نموده حاصل متعدده ازاتیامت و اسامى مختلفه
ى هوا مانند ند؛یگو مى رحمانى نفس و منبسط وجود و ممدود ظل را آن هک است منبسطى قتیحق یک تنفسى
لى کات در هر معبرى از معابر تشینات عبور نموده و برحسب استعداد آن ماهکات مختلفه ممیبر ماه تنفسى
  نیبد گرفته نىیتع مراتب از اى رده و در هر مرتبهکحاصل 

نات حادثه متحدا مالحظه ین تعیض مقدس است با ایقت محمدى و فیه حقکقت اول صادر را یواسطه اگر آن حق
 تنفسى هواى نیع اعتبارى یک به زین تهجى حروف هک ح است، چنانیم صحین بدانیتعن یقت را عینموده حق

 .بود خواهند متحد مشهود و شاهد مالحظه نیا در و است
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 ل االمرکفتشابها و تشا  رق الزجاج و رقت الخمر
   

 

 .[شوند مى اشتباه باهم و شده سانیک لذا طور نی]جام شفاف است و شراب درون آن هم هم

ن و مجرد از یقت را بدون تعیداده و آن حق کیکئت عارضى است تفیه هکن ین تعیقت و این آن حقیگر ما بو ا
نات است ین تعیوالى ایقت ماده و هین حقیه اکن صورت توانى گفتن یح است و در ایم باز صحینکوى مالحظه 

  است حروف نیا موجد و ناتیتع نیا فاعل قتیحق نیا هک گفت توانى مى زین و گذشت هک چنان

ت و اراده انسان است ولى به واسطه شدت اتصال و وثاقت رابطه ین حروف در واقع خود مشیاگرچه فاعل و موجد ا
ض ین فیت و اراده او است و همچنیمش خود هک ایگوئ است موجود وانىیح نفس و تنفسى هواى نیماب ه فىک

 .اند هات او ظاهر شدیه از تجلکناتى یمنبسط نسبت به تمامى تع

ن و ین فى الباب الثامن و التسعیى الدیخ العارف المحقق محیقال الش»د: یافى گوکن در شرح اصول یصدر المتأله
ر ان البحکما فى قوله تعالى قل لو کلمات هللا التى ال تنفد کة اعلم ان الموجودات هى کیمائة من الفتوحات الم

  ها الى ان قال و جعل النطق فى االنسان علىیة القلمکسى و یلمات ربى و قال تعالى فى حق عکمدادا ل

ه ونکنه مع یر اآلخر ما هو عینا هو غیل مقطع حرفا معکظهر فى ین مقطعا للنفس یة و عشر یاتم الوجود فجعل ثمان
 «.المهکث المقاطع انتهى ما اوردنا من یرة من حیثکث انها نفس و ین واحدة من حیر النفس فالعیس غیل

لمات الهى که موجودات همان کد: بدان یه گوکیاز فتوحات م 198ن عربى در باب یى الدیحقق محخ عارف میش] »
 :هک تعالى خداى المک در هک چنان رندیپذ ان نمىیه پاکهستند 

 سى فرمود:یو خداى تعالى در حق ع« لمات پروردگار منکب شوند براى کا مر یبگو اگر در »

 هللا لماتک موجودا مییگو مى هک است خاطر نیا به پس. بود سىیع آن و «ردک القا میمر  به را آن هک اى لمهکو »
نفس  براى مقطع 28 داد، قرار وجه نیتر  املک در انسان در را نطق و: دیگو مى( نیالد ىیمح) هک آنجا تا...  هستند

 نیا از همند نیع حروف هک درحالى شود ار مىکگرى است آشیر از دیه غکن یه در هر مقطعى حرفى معکقرار داد 
 «رندیثک مقاطع ثیح از و واحدند نفسند همه هک ثیح آن از حروف پس اند شده لکیتش نفس از همه هک جهت
ى و وجود منبسط است نسبت به تمامى محمد قتیحق هک زین صادر اول پس.[ میآورد او المک از آنچه انتهاى

نات دانسته بدان یم او را ماده تعیبود پس توان ن مالحظات خواهدیقتند داراى همینات آن حقیه از تعکموجودات 
 ناتیتع نیا موجد و فاعل را وى میتوان ز مىیم و نیان نام نهکر متناهى و ام عالم امیوالى عوالم غیجهت وى را ه

  میته در مدحش بسرائیوان بفاعلکن بالنشئات و اب االیات المتعیة الغایلهى و غاا اعالى مثل دانسته

 میپندار  مشهود نفس و شاهد نیع را همان گاه آن نموده مالحظه متحدا ناتیتع تمامى با را قتیحق آن میتوان و مى
بحار معرفت، محقق  غواص گرىید لیتمث و شهود عوالم در است وجود اتیتجل برحسب شد گفته هک لیتمث نیا و
ن مقام یمقام شهود است و ان مراتب معرفت ید: آخر یاورده گویب کل مراتب سلویض اعلى هللا مقامه در تفصیف

 محسوسه ماالتک از آنچه نموده فرض متعدد هاى نهیه تمامى موجودات را آکى آنیکار است یز مراتب بسیشهود را ن
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ن مقام ارتقاء نموده ذات خود را بر تمامى یات حق پندارند، پس از اصف و اسماء را همه ندیب شانیا در معقوله و
  در ذات خود مرتسم داند و در مقام اولند و همه را یط بیموجودات مح

 موجودات تمامى نونکا ردک اى متعدده موجودات مشاهده حق مىیعنى در مرایر ذات خود بود، یمشاهده حق در غ
 ان بردارد.ینات را از مکز صعود نموده اسامى تمامى ممین مقام نیاز ا پس ند،ک مى مشاهده خود ذات در را

مال و جمال کات حق و قائم بر ذات حق دانسته یو تمام آنها را صور تجل«. مکأنتم و آباؤ تموهایإن هى إال أسماء سم»
ه جز حق شاهد کان بردارد یز از میه خود شهود خود را نکن مقام آن است یند و باالتر از اکحق را در خود مشاهده 

ر زلف خط و یهم مشهود؛ به ز نه هم شاهد است یه هو الشاهد و المشهود؛ هم او است آکو شهودى باقى نماند 
 .است خود دار خال پرده

 [ ز اسماء الهىک]مر 

 «.نیمحتد التسعة و التسع»

« محتد»قال فالن من محتد صدق. یمنزل اصل؛ کد محتد یمحتد در لغت به معنى اصل است در منتهى االرب گو
[. دارد اى شده شناخته و عالى اصل عنىی] است صدق محتد از فالنى شود است گفته مى« اصل»مانند منزل 

صرى الساوى محتدا یالرومى الق محمد بن محمود بن داود فیالضع العبد قولی: دیگو فصوص شرح در صرىیق داود
عنى آن حضرت اصل و مظهر اسامى یت است ین مورد مقصود از محتد اصل و مظهر یعنى اصال و موطنا و در ای

ن اسامى تسعه یقق فاضل نورى نور هللا مضجعه در باب ام محکین حضرت حق تعالى شأنه است حیتسعه و تسع
ها دخل یحم اى الجامع لجوامع االسماء الحسنى التى هى تسعة و تسعون اسما من احص»د ین گوین چنیو تسع

  تسعون کذلکم ینتها تسعة و المیالجنة اذ الحاء ب

حم به زبان رمز اشاره است بر نود و نه عنى ی« لهاکقة حقائق االسماء یة و هى حقیقة المحمدیو الجامع هى الحق
نه لفظ هاء نه است و عدد یه بکرا یند وارد بهشت خواهد شد[ ز که آنها را احصا که هر کاسم خداوند تعالى شأنه ]

ه است ابن ابى یقت محمدى صلوات هللا و سالمه علین نود و نه اسماء حسنى حقیز نود و داراى ایم نینه میب
ت نموده آخر آن یاء روایه از حضرت خاتم االنبیث مبسوطى در باب اسماء الهیمجلى حد تابکجمهور احسائى در 

 «توم من احصاها دخل الجنةکو مائة فى القرآن تسعة و تسعون ظاهرة و واحد منها م»ن است یث ایحد

 وارد ندک صااح را اسم 99 آن هکهر  هک باشد توم مىکى میکاسم آن ظاهر و  99ه کو صد اسم در قرآن است ] »... 
انشاء الدوائر و الجداول  تابک از صرىیق داود هک طورى به را نیتسع و تسعة اسامى نیا گاه آن[. «شود مى بهشت

  ز بدانینقل نموده صاحب مجلى ن

م یبر العلى العظکز الجبار المتیمن العز یالقدوس السالم المؤمن المه کهو هللا الرب المل»اورده اسماء ذات یق بیطر 
ن الواحد االحد الماجد الصمد المتعالى الغنى الغفور ید الحق المبیل المجیر الجلیبکر الباطن االول اآلخر الالظاه

م یر کم الیور القاهر القهار المقتدر القادر الرحمن الرحکهو الحى الش»اسماء صفات « بیالوارث ذو الجالل الرق
هو »عال اسماء اف« ریع البصید السمیم الشهکیر المحصى الحیم الخبیم الصبور البر العلیالغفار الودود الرءوف الحل

ظ الخالق البارئ المصور الوهاب الرزاق القابض یت الحفیب المقیب الواسع الحبیل الباعث المجکیالمبدئ الو
  م العدلکالباسط الخافض الرافع المعز المذل الح
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ار مناسب است یور شد بسکاسماء حسنى مذن یچون ا« دیع الرشیت الوالى البدیى الممید المحیف المعیاللط
ره ضبط یافى و غکت و در اصول یث اهل بیب احادیل اسامى واجبى از اعاجیه در تفصکف معروفى را یث شر یحد

 سماءا خلق تعالى و کتبار  هللا ان»: السالم هیعل هللا عبد ابى عن افىکال اصول فى شود ورکمذ تمامه به اند نموده
 وغمصب ریغ باللون و موصوف ریغ هیبالتشب و مجسد ریغ بالشخص و منطق ریغ باللفظ و مصوت ریغ بالحروف

 ر مستوریل متوهم مستتر غکار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس االقط عنه منفى

ها و حجب واحدا یس واحد منها قبل اآلخر فاظهر منها ثالثة لفاقة الخلق الیلمة تامة على اربعة اجزاء معا لکفجعله 
ل اسم من هذه کو تعالى سخر ل کنون المخزون فهذه االسماء التى ظهرت فالظاهر هو هللا تبار کو هو االسم الم منها

م یرحها فهو الرحمن الین اسما فعال منسوبا الین منها ثالثکل ر کنا ثم خلق لکاثنى عشر ر  کان فذلکاالسماء اربعة ار 
م یکر الحیع البصیر السمیم الخبیتأخذه سنة و ال نوم العلوم ال یالقدوس الخالق البارئ المصور الحى الق کالمل
ل یالجل عیع الرفیمن البارئ المنشئ البدیم المقتدر القادر السالم المؤمن المهیبر العلى العظکز الجبار المتیالعز 

  ت الباعثیى الممیم الرزاق المحیر کال

ن اسما فهى االسماء و هذه االسماء الثالثة یست تم ثالث مائة ویان من االسماء حتى کالوارث فهذه االسماء و ما 
قوله تعالى قل ادعوا هللا او ادعوا الرحمن  کنون المخزون بهذه االسماء الثالثة و ذلکان، و حجب االسم الواحد المکار 
 «ا ما تدعوا فله االسماء الحسنىیا

ه موصوف یالبد ندارد، به تشبک، ه صداى حرفى ندارد، به لفظ ادا نشودکد یو تعالى اسمى آفر  کخداى تبار ] »
 بد،این راه او به نندهک ست، ابعاد و اضالع ندارد، حدود و اطراف از او دور گشته، حس توهمیخته نینشود، به رنگى آم

 گرىید از شیپ یک چیه هک مقارن جزء چهار داراى داد قرار تمام لمهک یک به را آن خداى پرده، بى است نهان
 همان آن و داشت نهان را آن اسم یک و ساخت، دایهو داشتند ازین آن به خلق هک را آن اسم سه سپس ست،ین

و تعالى است و خداى سبحان  کدا گشت. ظاهرشان هللا، تبار یه هوکو مخزونست، و آن سه اسمى  نونکم اسم
 هک اسم 30 نکر  هر برابر در سپس شود، ن مىکر  12ه جمعا کن مسخر فرمود کن اسماء چهار ر یبراى هر اسمى از ا

آنها همه به آن سه اسم منسوبند  پس شود تمام اسم 360 هکآن تا...  م،یرح رحمن،: آنها هک دیآفر  منسوبند آنها به
 تعالى خداى المک همان نیا و مخزون نونکم واحد اسم براى هستند ىیها حجاب و انندکار  گانه ن اسماء سهیو ا

 انتهى.[ «خداست مخصوص همه الحسنى اسماء دیبخوان هک را دامکهر  را رحمان ای و دیبخوان را هللا بگو: هک است
 .تمامه به فیالشر  ثیالحد

 فات و العالم لغةیما قال فى التعر کر یصال الخیالرحمة هى ارادة ا« نیرحمة للعالم»

 اسمائه ثیح من هللا به علمی النه الموجودات من هللا سوى ما لک عن عبارة اصطالحا و ء علم به الشىیعبارة عما 
 عبارت لغت جهت از «عالم» و آمده فاتیتعر  تابک در هک چنان است ریخ رساندن اراده همان «رحمت». ] صفاته و
اصطالح عبارت است از تمام ما سوى هللا از موجودات  در و( عالمت) شود مى شناخته آن با زىیچ هک است زىیچ از

 [.شود مى چون با آنها خداوند از جهت اسماء و صفاتش شناخته

  است محمدى قتیحق اول آدم و نینخست عقل و واسطه بال صادر هک ىیجا ازآن
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ض منبسط و نفس رحمانى و مظهر اسم رحمن است پس تمامى ظهورات یقت فیه آن حقکو سابقا دانسته شد 
إال  کأرسلنا و ما :فرمود شأنه تعالى کتبار  خداوند روى نیوضات او است ازایمراتب موجودات از مراتب تجلى و ف

  نیرحمة للعالم

ن االول با یت ذات است مع التعیه صورت وجودى قلم اعلى و صورت معلومکقت محمدى را یبه عبارت اخرى حق
ماالت هستى کر یامل حاصل است او خود در استفاضه نور وجود و ساکت محاذات تام و مقابله یآفتاب ذات احد

  هک وجودى وساطت بى انندکام ظلمت نانینش یکه تار کان را یق و اعیر حقایست، اما سایچ واسطه نیمحتاج به ه

ست ین نکت و ظهور ممیة و رحمت واسعه حضرت حق است استضائه به نور وجود و استفاده فعلیرحمت رحمان
  نیإال رحمة للعالم کو ما أرسلنا قال هللا تعالى: کفلذل

« ] فاء حقوق المراسم على التمامیالمقام عبارة عن است»د: ین گویى الدیصاحب لواء الحمد و المقام المحمود مح
رد على القلب من یالحال معنى »ند: یبعضى گو«[ املکفاى حقوق مراسم به صورت یمقام عبارت است از است»
ن الجود یاسب و االحوال تأتى من عکسمى مقاما فاالحوال مواهب و المقامات میا کتساب فاذا دام و صار ملکر ایغ

 هرگاه پس شود تسابى وارد قلب مىکر ایه به صورت غکى است یحال معنا« ] »ات تحصل ببذل المجهودو المقام
تسابى و احوال از جانب کمات امقا و هستند موهبتى احوال پس بود خواهد مقام شد نفسانى هکمل و افتی دوام

 ذاا السالم هیعل قال»: دیگو افىص ریتفس در[ «توان تینها بردن ارک به با مقامات و ندیآ رم به دست مىکچشمه 
 .تىیذر  آذى منیف تشفعت ال هللا و همیف هللا فتشفعنى امتى من بائرکال اصحاب فى تشفعت المحمود المقام قمت

 بائر از امتم شفاعتکستادم در حق اصحاب ین گفت: وقتى در مقام محمود به پا ایه و آله چنیامبر صلى هللا علی]پ
 .[ردمکن شفاعت باشند ردهک تیاذ را ام هیه ذر کسانى را کرفت ولى به خدا قسم یا پذردم و خداوند شفاعت مر ک

لة در ید المقام المحمود هو الشفاعة و الوسیارت جامعه گویمحقق مجلسى اول اعلى هللا مقامه در شرح فقرات ز 
واسله منزلت نزد پادشاه است  ایله یوس« ] »و الدرجة و القربة کلة، الواسلة، المنزلة عند الملیالوس»د: یقاموس گو

ه یل من رآه احمده و اثنى علکه الن یالمقام المحمود المحمود من قام ف»د: ین گویبعضى از محقق«[ و مقام و قربت
 ونه اعلى مراتب القربة الى هللا تعالىکة فاما االول فلیلة و اعتبار من جهة الفاضلیو له اعتباران اعتبار من جهة الفض

ه یحتاج الیل من دونه کون یکان اعلى مراتب القرب الى هللا تعالى لزم ان کد و اما الثانى فالنه لما ل احکحمده یف
  راد منه القرب المطلق الذىی االول فعلى دونه من لکب احاطته و مقام لک على لعلوه ء ل شىکفى 

ة ینه و التلقى من الجانب االعلى للتأدن هللا سبحاین الخلق و بیراد منه التوسط بیهو مقام" او ادنى" و على الثانى 
لة لما ین من اتباع صاحب المقام و لهذا فسر المقام المحمود بالشفاعة و الوسیالى من دونه و الشفاعة للمقصر 

 «.قلنا

ت صاحب آن منزلت و یه منزلت و مقام را محمود گفتن خود به واسطه منقبت شرافت و محمودکحاصل ترجمه آن
ن منزلت و مقام را بر دو نحو ید و ایند وى را محمدت و ثنا گویه صاحب آن مقام را ببکس کآن را هر یمقام است؛ ز 

عتبار ن ایست و به ایاز آن مقامى متصور ن باالتر هک ةیاقرب ةیافضل واسطه به ىیک رد،ک توان از اعتبار مالحظه مى
 سزاوار و ستهیشا مقام و منزلت گونه نیصاحب ا
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 واسطه به گرید و[  عنى مقام او ادنى استیت ]و شخص صاحب آن داراى مقام قرب مطلق هرگونه محمدت و ثنا اس
 هیمالکه و یوضات وجودیف اخذ در قاطبت موجودات تمامى اعتبار نیا به و خود مادون به نسبت احاطت و تیفاضل

ضات را از جانب اعالى وین منزلت عظمى تمامى فیه صاحب اکد ین منزلت و مقام دارند بایافتقار ذاتى بر صاحب ا
 ریله تعبین مقام را به مقام شفاعت و رتبه وسین واسطه ایند بدکخود استفاضه نموده و بر مادون خود افاضه 

 .اند نموده

 گذشته فقرات از شیپ متن بیترت برحسب فهیشر  فقرات نیا ستیبا ة مىیان بقابلکة و ام االمیوان بفاعلکاب اال
 بود سابقه فقرات دنیفهم بر موقوف فقره نیا معنى فهم چون شود ورکمذ

ة روحانى را ین معنى ابوانیم بعد از فقرات سابقه آورده شد و این واسطه در مقام شرح به جهت سهولت تفهیبد
و لما خلق رسول »د: یم در فص محمدى به عبارت مفصلى ادا نموده گوکتاب فصوص الحکن خود در یى الدیمح

زل ساجدا لربه متذلال لحضرته یة بل لم یادة مراعاة مع الحضرة االلهیع رأسه قط الى السرفیهللا عبدا باالصالة لم 
 فة للعالم متصرفا فى الوجودیة بان جعله خلیون فاعطاه رتبة الفاعلکون هللا عنه ما کونه منفعال حتى کواقفا مع 

ند عز شأنه حضرت رسول را براى ه خداوکنیحاصل الترجمه بعد از ا«. مالهکل من اهل العالم کا لینى معطیالع
  د آن حضرتیافر یت خود بیبندگى و عبود

ست و از مقام یاست ننگر یت به جانب ر ین ثابت خود( پاس ادب را نگه داشته از تذلل عبودی)برحسب اقتضاى ع
 طهواس به پس نمود جادیا خواست قت او هرآنچه مىیه خداوند عز اسمه از حقکرد تا آنکه تجاوز نیت ذاتیعبود

 وى بر هیاله خالفت خلعت و دیبخش حضرت آن بر را تیفاعل رتبه و قرب درجه فطرى تیعبود و ذاتى ادیانق
وضات را از حضرت حق جل مجده یه فکدر ساخت تا آنمقت هیخارج موجودات تمامى در تصرف بر را او و دیبپوشان

هت نى باشد جیه تصرف در عالم عکت ینبه فاعلق خود برساند پس جیمال الکبستاند و هر فردى از افراد عالم را به 
  ون هللاکحتى »ت یابوت است و جنبه قابل

ان بودن است و در باب کت و مادر عالم امیجاد نموده جهت امیه تمامى ارواح را از آن روح مقدس اک« ونکعنه ما 
هم السلم و جعل یم علخلقه»د: ین گوین مدعا بعضى از فضالى متأخر یبد یکت و نزدیاثبات جهت ابوت و فاعل

قدرون على یشاء من خلقه الن الخلق بدونهم ال یرمه و احسانه الى من کصل من جوده و ید ان یر یصال ما یهم ایال
و « قال: ریر النذیر النبى البشکر فى ذیوم الغدیه السالم فى خطبته یما اشار على علکر الواسطة یالقبول منه بغ

ل و التماثل من کخلصه فى القدم على سائر االمم على علم منه انفرد عن التشااشهد ان محمدا عبده و رسوله است
  ابناء الجنس و انتجبه

ر الى ما یشیه السالم اقامه فى سائر عالمه فى االداء یاه فقوله عل« ا عنه اقامه فى سائر عالمه فى االداءیآمرا و ناه
ه السالم ان یث ابى جعفر علین جوده و تقدم فى حدصل مید ان یر یصال ما یهم ایرنا من انه جعل سبحانه الکذ

 ه ویرات وجودیه استفاضه خکانتهى نقلته ملخصا. حاصل مقصود آن« ؤتى اال منهیرسول هللا باب هللا الذى ال 
 هیه ابواب رحمت الهکنات از حضرت ذات مقدس تعالى شأنه بدون وساطت آن انوار مقدسه کة تمامى ممیمالک

 رب هک جسمانى عالم والىیه در تصرف عنىی ابوت و تیفاعل آثار نیا تمامى هک دانست دیبا .است نکمم ریغ اند
  هیالم روحانعو وضاتیف از عایجم شود مى داده اسناد نیمعصوم حضرات ریسا و حضرت آن

قت یات ناقصه لوازم حقکست بعضى از ادرایه و مستبعد نیآن ارواح مقدسه است، نه از خواص مقامات جسمان
ه است بر یوضات خالفت معنویه از فکه باز نشناسند و آن مناقب احمدى را یت جسمانیه را از آثار شخصیحانرو
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رند و راه غلو و افراط سپرند با یقت وسطى انحراف گین واسطه از طر ین درجه محسوس جسمانى حمل نموده بدیا
 ذاته حد فى خود هک جسمى ندیبگو و دنیگشا طرد و طعن زبان گونه نیزه و مخاصمت برآمده بدیه از در ستکآن

 وضاتیف نیا منشاء چگونه است فقر نفس و حاجت نیع و صحت و مرض محل و زوال و فنا قابل و است حادث
 ن توهمات بارده الزم شدیه خواهد بود؟ به جهت رفع ایابد و هیازل هینامتناه

 در وجود مراتب از اى ه لوازم و آثار هر مرتبهکآن م، تایت نمایاکن مورد حیابر آن جماعت را در اکشطرى از عبارات ا
: فیشر  ثیحد مضمون به و گردد مشخص شیخو محل در هستى درجات از درجه هر تیخاص و نیمع خود مقام

ا د به سوى میه جلو زده باکد به ما ملحق شود و آنیه عقب مانده باکآن« ] »رجع الغالىینا یالتالى و ال لحقی بنا»
ار گردد کآش کقت سلویقت وسطى و حقیط و حرارت غلو و افراط را ازاله نموده تا طر یجمود و تفر  برودت«[ برگردد

ة و انها قطب یقة المحمدیان خالفة الحقید: فى بیم در فصل تاسع گوکصرى در مقدمات فصوص الحیشارح ق
  ن الثابتة و انیالع ة ویة صورة فى العلم مسماة بالماهیل اسم من االسماء االلهکاالقطاب لما تقرر ان ل

المظاهر و هى مربوبها  کاالسماء ارباب تل کة و ان تلینیة مسماة بالمظاهر الموجودات العیل منها صورة خارجکل
ع االسماء یض و االستمداد على جمیة صورة االسم الجامع االلهى و هو ربها و منه الفیقة المحمدیو علمت ان الحق

ها الذى هو رب االرباب النها هى الظاهرة فى یلها بالرب الظاهر فکرب صور العالم قة هى التى تیالحق کفاعلم ان تل
ة المناسبة لصور العالم التى هى مظهر السم الظاهر ترب صور العالم و یما مر فبصورتها الخارجکالمظاهر  کتل

 صصت بفاتحةقال خ کة المطلقة؛ لذلیبباطنها ترب باطن العالم النه صاحب االسم االعظم و له الربوب

لها. کن فجمع عوالم االجسام و االرواح یره بقوله تعالى الحمد لله رب العالمیم سورة البقرة و هى تصدیتاب و خواتکال
ما نبه کالجهة عبد مربوب الى ربها  کتها فانها من تلیقتها ال من جهة بشر یة انما هى من جهة حقیو هذه الربوب

لله  فسماه عبد« دعوهیانه لما قام عبد هللا »و « وحى الىیم کانما انا بشر مثلقل »سبحانه بهذه الجهة بقوله تعالى 
« ن هللا رمىکت و لیت اذ رمیما رم»ها على انه مظهر لهذا االسم دون اسم آخر و نبه بالجهة االولى بقوله و یتنب

ه العالم و هذا یحتاج الیع ما یل ذى حق حقه و افاضة جمکة اال باعطاء یتصور هذه الربوبیه الى هللا و ال یفاسند رم
 ن اال بالقدرة التامةکمیالمعنى ال 

قة یانت هذه الحقکتصرف بها فى هذا العالم حسب استعداداتهم و لما یل االسماء کعها فله یة جمیو الصفات االله
و  اء و اإلماتةیة و هى الخالفة فلها االحیاصالة بل تبع کصح لها ذلیة ال یة و العبودین االلهیمشتملة على الجهت

اؤه کضا النها منه و بیتها ایتصرف فى العالم و فى نفسها و بشر یع الصفات لیاللطف و القهر و الرضا و السخط و جم
 عزب عن علمه مثقالیات ذاته و صفاته و ال یر فانه بعض مقتضکنافى ما ذیق صدره ال یه السالم و ضجره و ضیعل

 ته و الحاصلیث بشر یم من حکایقول انتم اعلم بامور دنیان کمرتبته و ان ث یذرة فى السماء و ال فى االرض من ح
  ته للعالم بالصفاتیان ربوب

ته الحاصلة من یث بشر یلزمه من النقائص من حیع ما ینته و جمکث مرتبته و عجزه و مسیة التى له من حیاالله
 «د و التنزل الى العالم السفلىیالتق

ه هر اسمى از اسماء که مقرر شد که آن قطب االقطاب است. پس از آنکنیو ا هیقه محمدیان خالفت حقیدر ب] »
 هک دارد خارجى صورتى( اسماء) آنها از دامک هر شود ده مىین ثابتة نامیت و عیه به ماهکالهى صورتى )الهى( دارد 

 و ندیآنها هاى بوبمر( مظاهر) آن و مظاهرند آن ارباب اسماء نیا هکآن و شود مى دهینام هینیع موجودات مظاهر
ض و استمداد یه صورت اسم جامع الهى و او رب آن است و از جانب او بر تمام اسماء فیقت محمدیه حقکدانستى 
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 تیترب آنهاست در ظاهر هک ربى واسطه به را عالم هاى صورت تمام هک است همان قتیحق نیا هکبدان رسد؛ مى
 واسطه به پس -گذشت هک چنان -ظهور دارد مظاهر نیا در هک اوست چون است االرباب رب او هک ربى آن ند،ک مى

 واسطه به و ندک مى تیترب را عالم هاى صورت -است ظاهر اسم مظهر هک -عالم صور مناسب هکآن هیخارج صورت
 نیا به اوست؛ مخصوص مطلقه تیربوب و است اعظم اسم صاحب او چون ند،ک مى تیترب را عالم باطن آن، باطن
 هب آن و است من مخصوص بقره سوره میخوات و تابکال فاتحة فرمود[  ه و آلهیعل هللا صلى امبریپ] هک است خاطر
 جمع را ارواح و اجسام عوالم همه پس. «نیالعالم رب لله الحمد»: هک است تعالى خداى المک به شروعش خاطر

ست مربوب ا عبدى( تیبشر ) هتج نیا از او چون بودنش بشر نه اوست قتیحق خاطر به فقط تیربوب نیا و. ردک
 هستم بشرى فقط من بگو»: هک داد تنبه المشک با جهت نیا از سبحان خداى هک و محتاج به پروردگارش چنان

 جن) 19 «بخواند را او تا ردک امیق خدا بنده عنوان به او وقتى و»( 18 هفک 110) «شود مى وحى من به هک شما مانند
المش: کگرى و به جهت اول تنبه داد با ین اسم است نه اسم دیو مظهر اا هکنیا بر تنبه ىبرا دینام هللا بنده را او( 72
( و پرتاب او را 7)انفال  17« ر انداختیه تکه خداوند بود کر انداختى بلیه تکر انداختى آن هنگام یه تکو تو نبودى »

ر حقى به صاحب آن و افاضه تمام ردن هکست مگر با عطا یت متصور نین ربوبی)خداوند( به خود نسبت داد و ا
 اسماء تمام پس. شود ن مىکه مجموعا ممین معنى فقط با قدرت تامه صفات الهیآنچه عالم به آن محتاج است و ا

 نیا هکآن از پس و. ندک مى تصرف آنها استعدادهاى برحسب عالم نیا در آنها با و است محتاج آنها به و داراست را
ت یعه به صورت تبکست بلیح نیت( اصالتا براى او صحین ربوبی)ا است مشتمل بندگى و الهى جهت دو بر قتیحق

ع صفات را داراست یراندن، لطف، قهر، رضا و سخط و جمیردن، مکن همان خالفت است پس زنده یح است و ایصح
شرى تصرف ن صفات هست و با آنها در محدوده بیت او هم )این در نفس او و بشر یند و همچنکتا در عالم تصرف 

دن او و تنگ شدن دل او یشکه و آله( و سختى یامبر صلى هللا علیه او )پین خالفت از اوست و گر ی( چون اندک مى
 علم از و اوست صفات و ذات اتیمقتض از بعضى ها نیم منافاتى ندارد چون ایه گفتک)در بعضى اوقات( با آنچه 

 مى تیبشر  ثیح از هکآن با شود د نمىنابو و حذف اش تبهمر  جهت از نیزم در نه و آسمان در اى ذره مثقال او

 از هک بود الهى صفات واسطه به او تیربوب هکآن المک حاصل حال و «دیداناتر  من از تانیایدن امور به شما»: فرمود
 از هک بود او تیبشر  جهت از بود مالزم او با هک ىیزهایچ آن تمام و نتکمس و ناتوانى و بود دارا اش مرتبه ثیح

 انتهى.[«. د به عالم سفلى براى او حاصل شده بودیتق و نزول جهت

 گونه چیت هیو تعالى شأنه را در مقام احد که چنانچه اسامى مقدسه واجب تبار کجه و لباب مقصود آنیحاصل نت
 هیاله مقدسه اسماء از یکهر  است علمى تجلى نینخست هک تیواحد مقام در و نبود موجود نىیع و علمى ازیامت

از علمى یدار شد و امتیند پدیان ثابته گویات و در زبان عرفا اعیما ماهکه در اصطالح حکعلمى  صورت نوع یک را
 اسمى هر آمد انیم به خارجى ازیامت و نىیع نیتع علمى، نیتع نیا از بعد و گشت حاصل مقدسه اسماء نیماب فى

ت اسمى یدر تحت مربوب یکند، هر ا هیاله اسماء هرمظا هک هیخارج موجودات تمامى پس د،یرس ظهور به مظهرى را
 محمدى قتیحق جمله آن از و گشتند مخصوصى اسم مظهر ها از آن یکه در خود او ظاهر بود واقع شدند و هر ک

 مظهر و شده واقع الهى جامع اسم تیمربوب تحت در است هیخارج موجودات عیجم اشرف هک هیعل هللا صلوات
ز یع انسانى است مظهر او نیوضات جمیمع، در تجلى علمى مبدأ فجا اسم آن هک نانچ و دیگرد الهى اعظم اسم

ن یه در اکن افاضات به واسطه آن اسم جامع الهى است یه است ولى ایوضات تمامى موجودات خارجیمبدأ ف
ن است یوبگر از جمله مخلوقات و در جرگ مربیه دیز مانند حقائق بشر یقت نین حقیرد، و اال خود اکقت ظهور یحق

عجز ز با زبان میه خود نیو آن حضرت صلوات هللا عل  یوحى إلی ن(ک)و ل  مکقل إنما أنا بشر مثل  ما قال هللا تعالىک
ه از آثار اسم اعظم الهى است با عالم ین افاضات ربانیبالجمله تمامى ا« مکایانتم اعلم بامور دن»ان فرمودند یب

 چ وجه مناسبت ندارد.یت به هیبشر 



   35|.....................................................................................................................................................شرح مناقب

قت یت اگر بر حقیاء و اماته و قهر و لطف و تصرف در عوالم بشر یپس اح  ن هللا رمىکت و لیت إذ رمیرم و ما
قت محمدى یه آن را حقکه به واسطه اسم جامع الهى است کت است بلیمحمدى اسناد داده شود نه از جهت بشر 

 .است قتیحق آن مظاهر از ىیک زین حضرت آن بشرى جسم و میا نام نهاده

 ء[]عما

 ض ]یق او االسود او االبیف او الممطر او الرقیثکد: و العماء السحاب المرتفع او الیالمبرقع بالعماء در قاموس گو
 خصىش اند آورده هینبو اخبار در و[ «شود مى گفته دیسف ای اهیس ای قیرق ای زا ا بارانیا فشرده یعماء به ابر مرتفع »
ند که مخلوقات را خلق کخداوند قبل آن« ] »قال فى العماء الخلق؟ خلقی نا قبل هللا انک نیا» دیپرس حضرت آن از
صرى در ینند داود قکاده استعمال یف را در دو مورد ز ین لفظ شر یه ایعرفا و صوف«[ جا بود؟ فرمود: در عماءک

 القوم ندع المسماة فهى ء ون معها شىیکقة الوجود اذا اخذت بشرط ان ال یحق»د: ین گویاستعمال مورد اول چن
« اضیقة الحقائق و العماء ایسمى جمع الجمع و حقیها و یع االسماء و الصفات فیة جمکة المستهلیرتبة األحدبالم
 ع اسماءیه جمکت یزى با آن نباشد اخذ شود نزد اهل عرفان به مرتبه احدیه چکنیقت وجود وقتى به شرط ایحق] »

قة الحقائق و عماء هم گفته یلجمع و حقا جمع آن به نیهمچن و شود ده مىیاست نام کو صفات در آن مستهل
 [«شود مى

نات و یع االعتبارات مالحظه نموده تمامى تعینات و مسلوبا عنه جمیع تعیقت وجود را مجردا از جمیعنى اگر حقی
 ند.یة و مقام عماء گوین مرتبه ]را[ احدین صورت ایم در ایبدان کقت مستهلیاسماء صفات را در آن حق

 ة منیونکة و الیامل عبارة عن جمع المراتب االلهکو مرتبة االنسان ال»د: ین گویز چنیمورد استعمال ثانى نو در 
ا فهى ضیة ایسمى بالمرتبة العمائیعة الى آخر تنزالت الوجود و یة و مراتب الطبیة و الجزئیلکالعقول و النفوس ال

م، ک)شرح فصوص الح« فة هللایصار خل کة و لذلیالمربوب ة وینهما اال بالربیة و ال فرق بیة للمرتبة االلهیمضاه
ا ه دار کامل عبارت است از آن مقام ارفع و منزله بلندى که مرتبه انسان کجه و لباب مقصود آنی( نت24صرى، ص یق

  ه و عقول و نفوسیونکه و یع مراتب الهیباشد مر جم

ن یند و ایز گویه نین مقام را مرتبه عمائیهستى و ان درجه تنزل یعت را تا آخر یه و تمامى مراتب طبیه و جزئیلک
قت وجود با مالحظه یت عبارت است از اخذ حقیه مقام الوهکرا یمال مشابهت را داراست )ز کت یمرتبه با مرتبه الوه

ت تمامى یز مظهر یامل نکسته خود و مقام انسان یماالت شاکصال آنها بر درجه یع اسماء و صفات به شرط ایجم
، ن مشابهتیه و به واسطه همیة و مربوبیت ندارد جز به ربیت و الوهیزى با مقام احدیه است( تمایصفات الهاسماء و 

 ه را سزاوار شد.یت خلعت خالفت الهیجامع

ع اسماء اما ید هر جزئى از اجزاء عالم مظهر اسمى است از اسماء الهى و مجموع عالم مظهر جمیفاضل جامى گو
 ل ویل تفرقه و تفصیبر سب

ه مر او را در انسان کست یچ جزئى از اجزاء عالم نیع مظاهر است هیة الجمع جمیه، احدیمالکه یقت انسانیحق
خاب امل انتکتابى است مفصل و مبوب و انسان کا عالم ییت و اجمال گویل جمعین بر سبکست لیامل نمودارى نک

 آن با فهرست فصول و ابواب آن،

  انشکتاب عالم ار کاب ابو   ه نگاشت خامه احسانشکزد یا
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  رد انسانشکار و نام کدر آخر    بر لوح وجود زد رقم فهرستى
   

 

ه مقام کد دانست یبا«[ ت استیعماء همان مرتبه احد« ] »ةیالعماء هو المرتبة االحد»د: یف گویو محقق شر 
ت اختصارا یما مقام احدت از مراتب واجب تعالى شأنه و از مصطلحات معروفه اهل وحدت است. ایت و واحدیاحد

  ناتیع تعیه مقام تجرد صرف و به شرط ال و سلب جمکگذشت 

 از اى هیتناه ذات واجب و اخبار ناهکات وارده در امتناع معرفت و استحاله این واسطه تمامى آیو اعتبارات است بد
 ه األبصارکال تدر  و  ومیالق یو عنت الوجوه للح  مهیر ک مانند را آن

زنده  آن براى خاضعند ها روى« ] »ما احتجب عن االبصارکان هللا احتجب عن العقول »" و نص کرفناو ظاهر" ما ع
 خداوند( ثیحد) نص و( معرفت حق به) را تو مینشناخت( ثیحد) ظاهر و نندک نمى کدر  را او ها دهیننده و دکدار یپا

 .[«است حجاب در هم ها عقل از است حجاب در ها دهید از هک طور همان

ن طائفه عبارت است از مقام یت در مصطلح ایت ارجاع دهند اما مقام واحدین مقام احدیر آنها را تماما به ایغ و
ات و اخبار یند و تمامى آیت گویه و مقام جمع و مرتبه ربوبیه آن را مقام الهکع اسماء و صفات یذات با مالحظه جم

أنه  کف بربیکن لهم أنه الحق أ و لم یتبیأنفسهم حتى  یو ف اآلفاق یاتنا فیهم آیسنر  ان معرفت مانندکوارده در ام
  على

و الطرق « »تم بحبل على االرض السفلى لهبط على هللایم ادلکو لو ان»  تولوا فثم وجه هللا نمایفأ دیشه ء یل شک
 میخواه نشان اآنه به خودشان وجود در و آفاق در را خودمان هاى به زودى نشانه« ] »الى هللا بعدد انفاس الخالئق

 ت نمىیفاکبراى )حق بودن( پروردگار تو  است شاهد زیچ هر بر او هکنیا ایآ است حق او هک شوند روشن آنها تا داد

 نیزم نیتر  نییپا سوى به دلوى سمانىیر  با اگر حتى. «است هللا وجه جا همان دینک رو جاک هر به پس». «ند؟ک
 .[«است مخلوقات هاى نفس تعداد به خداوند سوى به ها راه و». «ردک خواهد هبوط خدا بر دیبفرست

عت آنها است یات مأنوس طبیف ماهیه تعر کد. بالجمله جماعتى یت راجع نمایاحدو مقام به عایجم را ها نیر ایو غ
قاتى نموده و در یت تحقیت و واحدیم مراتب احدیف و تفهیشان است در تعر یات مأنوس جبلت ایح مخفیو توض

 عبارات نزول قوس سلسله بیترت و تجلى آغاز در جامى عارف جمله آن از اند گفته ها سخن قت آنیشف حقک
 ىیجا ر نموده ازآنکا ذیگر مطویاز آنها را از همدیت و امتیت و واحدیانات مراتب احدیعى آورده و در ضمن آن بیبد
 از مراتب آن تفرقه کادرا و ازیامت تعقل هک

 متیقات گذشته ضمیضاح بر تحقیدا لالنارة و االیز مز یاوراق آن عبارات را ن قه وحدت است مسودیاصول مهمه طر 
 .«ء ن معه شىیکان هللا و لم کث یح»د و هى هذه: حضرت ذو الجالل و االفضال در ازل آزال ینما

 تم عدم بود هنوزکان همه در یاع  ه نه لوح و نه قلم بود هنوزکآنجا 
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 تنوعات همه دنید و دانستن نیهم به و دید مى خود به را خود ذاتى مالک و جمال دانست خود را به خود مى
 مى تیر یغ و ریغ ظهور به افتقار شائبه بى داشت اندماج و راجع اند ذات تیهو بیغ در هک را صفات و شئون

[ «است ازین ان بىیه خداوند از جهانکبه درستى ] »  نیعن العالم یإن هللا لغن  استغناى صداى و دید مى و دانست
  نانینش یکتار  گوش بر

 :گفت مى و زد مى عدم آباد ظلمت

 با من دگرى را نرسد صلح و نبرد  بقا منم به استغنا فرد کدر مل
 ار به دامانم گردیننشسته ز اغ   عاشق خود و معشوق خود و عشق خودم

   

 

ر، بسوى، و لو به نسبت و اعتبار ما، در یار غه موقوف بود بر اعتبکگر اسمائى یمال دکمال ذاتى و کاما در ضمن آن 
 در او ظهور عنىی[ را] «جال مالک» ردک و مشاهده مى«. مال جال و استجالکب»ن طائفه مسمى است یمتعارف ا

ام متخالفة اآلثار روحا و مثاال و کبارات متمائزة االحاالعت و الشئون کتل بحسب[ را] هیخلق مجالى و هیونک مراتب
 «[ز و آثار متخالف از جهت روح و مثال و حسین شئون و اعتبارات با اقدام متمایسب ابه ح»حسا ] 

 خود به را خود تیاحد جمع مقام در هک ن مراتب، همچنانیعنى شهود خود مر خود را در همی« مال استجالک»و 
  عنىیست خود را خوا دید مى خود در

ن محبت و خواست در مقام یند، و اکثرت مشاهده کل و یر خود در مراتب تفصیا به خود در غیخود را در خود، 
 نشانه نشان، بى نشان و صفتى گانه در صفت بىیگانه است. و چون ذات ین ذات یر صفات عیت چون سایاحد
ان اشارت نى، ساحت کقتش امیمعرفت را به وجدان حق ذوق و ست،ین عبارت زبان تشیماه انیب در را عقل و علم

اس متعالى یر و قکمند احاطه فکمالش از کنگره اوج کاحت وهم و حواس خالى است و یر سقدس و جاللش از غبا
 ل معرفتشیر صفات ممتاز است و سبین الصفات و الذات از ذات و سایز است بیه مقام تماکت یاما در مرتبه واحد

 نش و دانش باز.یبر ارباب ب

 امرى است ذوقى و وجدانى تا نچشند ندانند

ى ان از آن برایپس ب« ] »ر ذائقه اخفاءیر واجده ستر و االظهار لغیفاالعراب عنه لغ»ر آن نتوانند یتقر و چون بدانند 
 «.[ر چشنده آن پوشاندن استیدن آن است و اظهار براى غیر واجدش پوشیغ

 [ فصل دوم ]در مناقب امام على ع

 ن على بنین و قائد الغر المحجلیمسلماث الین و غیر المؤمنین و امید الموحدیدر شرح فضائل و مناقب حضرت س
 ندرى در سال سىکخ اسیشهر رجب در سنه نهصد و ده از تار  13ه در شب که الصالة و السالم است یابى طالب عل

ز بن هرمز در خانه یدر عهد سلطنت پرو نییالنب خاتم حضرت سالگى هشت و ستیب سن در و لیالف عام از ام
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در جمعه قبل از طلوع صبح  کم شهر رمضان المبار یکست و یمتولد شده و در ب عبه از فاطمه بنت اسد بن هاشمک
ه شهادت فائز گشت و در غرى یدر سال چهلم هجرى به ضربت عبد الرحمن بن ملجم مرادى ملعون به درجه عل

گوار فش در روز رحلت آن بزر ید و سن شر یه فعال مزار مقدس و مشهد مطهر او است مدفون گردکوفه کنار[ نجف ک]
 ن:یى الدیخ محیه. قال الشیده بود صلوات هللا علیبه شصت و سه سال رس

ولى یة المصور للهیافى الجبروتیاح فى الفیة السیوب الالهوتیو على سر االسرار و مشرق االنوار المهندس فى الغ»
اء و ینفس و اآلفاق سر االنبا االیة انموذج الواقع و شخص االطالق المنطبع فى مرایة الناسوتیة الوالى للوالیوتکالمل

قدر ة الظاهر بالبرهان الباطن بالیر المتناهیة مادة العلوم الغین صورة االمانة االلهیقیاء و الصدید االوصین سیالمرسل
در یة حیبالمراتب االنسان« المتحقق»ة یقة النقطة البائیتاب الموجود فاتحة مصحف الوجود حقکو الشأن بسملة 

 «.«ه الصالة و السالمیعل»االختراع السر الجلى و النجم الثاقب على بن ابى طالب  کرار فى معار کآجام االبداع ال

ه سر اسرار عالم خلقت است و کت باد یقت والیبر آن حق« ات حضرت خداوند جل اسمه(ی)تح» حاصل الترجمه 
اح یرى فضائى جبروت سر است و در صحایوب عوالم الهوت مهندسى خبیت(؛ خود در غیمشرق طلوع انوار )احد

 ان، واقعیلى است مختصر نمونه بکوت، شخص مجسم عالم کوالى ملیت ناسوت است؛ و مصور هیر؛ والى والیبص
ن، یاء و مرسلیع انبیه در تمامى ظواهر و اعماق( سر جمیت سار یاى انفس و آفاق است )و والیس در مراکشعاع منع

ار کدا و آشیقت در نظرها هویت آن حقیه، هویر متناهیاده علوم غه و مین، صورت امانت الهیقیاء صدید اوصیو س
تاب موجود است و آغاز مصحف وجود. خود کده و مستور بسمله یه پوشیجاللت او بر عقول بشر  کاست و ادرا

تان سیر نیت او است؛ شیموجودات بدو است و متحقق با مراتب انسان مراتب تحقق هک است هیبائ[  قت ]نقطهیحق
 بن على[  افنده الهىکار الهى و نجم هللا الثاقب ]ستاره شکاختراع سر آش کرره در معار کصاحب حمالت مابداع 

 «ن بعضم بعضها ةیذر » مانند اخبار و اتیآ لیمدال و فحاوى از هک چنان: الشرح «السالم و الصالة هیعل طالب ابى
م واحدة طابت و طهرت بعضها من کنتیم و طکم و نور کان ارواح»ارت یو فقره ز « ن احد من الرسلیال نفرق ب»و 

 قسمتى و «میانداز  نمى جدائى رسوالن انیم ما» و([ اند پارچهیک« )گرندیه بعضى از بعض دکخاندانى »« بعض ] 
 «[.گرندیزه شده بعضى از بعض دکینه است مصفا و پاگای شما نتیط و شما نور و شما ارواح همانا:" ارتیز  از

 و واقع در عایجم عشر اثنى ائمه قیحقا و نتیط با مرتبت ختمى حضرت قتیحق شود ىر آنها مستفاد میو غ
 مختلفه لکایه و دقائق ظهورات برحسب نکل ندارند واقعى اختالف و تعدد اند واحده لمهک و واحد نور االمر نفس

 داراى و خاص ماس مظهر یکهر  اند ات مخصوصه و استعداد مواد و استلزام نشئه حاصل نمودهنیتع سبب به هک
 است مختلف زین فصلى هر راتیتعب و اشارات آنها ظهورات تفاوت اندازه به واسطه نیبد هستند، مخصوص تیمز 

  جهی، نتمهمه فصول نیا از فصلى یکهر  در اگر دارند اتحاد مناقب امهات و فضائل اصول در چون و

 گرفت. گر به سهولت خواهدیر فصول دیتعاب کمقصود حاصل شود فهم و ادرا

 ]سر االسرار[

: دین گویى الدیجمع اسرار و سرائر و مح« رةیالسر کتم یکسر ما کالسر بال»د: یو على سر االسرار: در قاموس گو
ه قة ما تقع بیه و سر الحقیقة العالم به و سر الحال بازاء معرفة مراد هللا فیقال سر العلم بازاء حقیطلق فیالسر »

 به عالم قتیحق» معناى در «علم سر» شود مى گفته شود؛ ار برده مىکلمه سر به ک )در موارد مختلف(« ] االشارة
 مى واقع آن به اشاره آنچه» معنى به «قتیحق سر» و «آن در خداوند مراد معرفت» ازاى در «حال سر» و «آن

 قت است.یحق« سر االسرار»مقصود از  نجایا در و[ «شود
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ن نباشد کآن مم که با حواس ظاهره ادراکزى را یب است و هر آن چیع غوب جمیة: غیوب الالهوتیالمهندس فى الغ
  ذات ندیگو «مطلق بیغ» و «تیهو بیغ» هک شود مى گاهى و اند هین واسطه الهوتیند؛ بدیب گویآن را غ

 نه واجب را ارادهکند سر ذاتى و یز گوین« ب مصونیغ»و « نونکب میغ»ند و ین اراده نمایحق را به اعتبار ال تع
ل ما ستره کب یالغ»د: ین گویى الدینون است از عقول و ابصار محکار و میه مصون است از اغکنند از جهت آنک

 .[«خودش از نه دهیپوشان تو از[  ه حق ]تعالىکزى است یب هر چیغ«. ] »ال منه کالحق من

ت عالم ارواح و نفوس و وکبالجمله الهوت عبارت است از عالم ذات واجب و جبروت از عالم اسماء و صفات و مل
 ور خواهد شد.کن مشروحا مذین عوالم بعد از ایل ایشهادت عالم ناسوت و تفص کمل

فاء یالف فاة ویالفکها یان المستوى او المفازة ال ماء فکف المیالف»د: یدر قاموس گو« ةیافى الجبروتیاح فى الفیالس»
 شود ه آبى در آن نباشد گفته مىکابانى یطح و بان مسکبه م« فیالف« ] »افیوف و فیاف و فیقصر جمع افیو 

 [.فاءیالف و «فاةیف» همانند

  ن فقره اشاره استیا« ةیصورة االمانة االله»

حملنها و أشفقن ین أن یإنا عرضنا األمانة على السماوات و األرض و الجبال فأب  فه در اواخر سوره احزابیه شر یبه آ
 جهوالان ظلوما کمنها و حملها اإلنسان إنه 

انت در آن یخنها و خانها االنسان ]آنها از خین ان یحملنها و حملها االنسان اى فابین ان ید: فابیصاحب قاموس گو
ن یر المؤمنیة امیافى عن الصادق هى والکد و فى الیر صافى گویرد[ و در تفسکانت یسر باز زدند و انسان به آن خ

 «فرا و حملها االنسان و االنسان ابو فالنکحملنها ین ان یة ابیة هى الوالاالمان»ه السالم و فى البصائر عن الباقر یعل
 از ردندک ابا آن حمل از( نیزم و ها ت است )آسمانیامانت همان وال»ه: که السالم است ی]در بصائر از امام باقر عل

 ([.ه از همه افراد بشریناکو انسان پدر فالنى است )« ردکناسپاسى و انسان آن را حمل  جهت

 هب[  ر عبارات راجع است ]نهییفه باختالف طرق و تغیه شر یر آیات وارده در تفسیبالجمله حاصل و مفاد اخبار و روا
  هک ندیگو نیمفسر  از بعضى و. ةیاله ةیوال ةیفعل و قةیحق عنىی امانت صورت معنى پس ت،یوال و امامت معنى

 ارىک انیه انسان در ز کقسم به زمانى ] » خسر ینسان لفو العصر* إن اإل  گر چونیات دیفه مانند آیه شر ین آیا
 در و است تیانسان حقوق و لوازم بر آن فاءیا عدم و انسانى حالت رذالت انیب در لیتمث و هیناک آن ریغ و[ «است
 رد التیتمث گونه نیا از و شود شافکاست آن نهک و تیماه از تا باشد موجود قتایحق امانتى هک ستین الزم واقع

 فهطائ قیتحق سکع به و تیب اهل قهیطر  خالف ر بهین تفسیار است. ولى ایب الهى و استعماالت بلغا بستاک
 .است هیاثناعشر 

 ]نقطه تحت باء[

ت مآب صلوات هللا یه به حضرت والکث مشهورى است یز اشاره به حدیفه نین فقره شر یة ایقة النقطة البائیحق
 »د یب گویح الغیرازى در فاتحه رابعه از مفاتین شین صدر الدیتألهمال و العرفاء صدر دهند ه نسبت مىیعل
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اء ن بیر ایتمام قرآن در باء بسم هللا است و من نقطه ز « ] »ع القرآن فى باء بسم هللا و انا النقطة تحت الباءیجم
ن یر المؤمنیل اموق رناکذ ما دیؤی و»: دیگو فصوص در دینما تیروا گونه نیث را بدیصرى آن حدیو داود ق«[ هستم

خطبها للناس انا نقطة باء یان که السالم فى خطبة ین على بن ابى طالب علین قطب الموحدیولى هللا فى االرض
 قطب ها نین، ولى خدا در همه زمیر المؤمنیالم امکم را یو آنچه ما گفت« ] »هیبسم هللا انا جنب هللا الذى فرطتم ف

 بسم باء ریز  نقطه من: فرمود انیب مردم براى هک اى خطبه در ندک د مىییتأ مالسال هیعل طالب ابى بن على نیموحد
 [«.دیردک وتاهىک او حق در هک هستم خدا پهلوى من هستم، هللا

 ل:یو لنعم ما ق

  ه گاه تنزل تحت بسم هللا را بائىک   همیدیتوى آن نقطه باالى فوق ا
   

 

 کن بودن آن وجود پایل است از مظهر اول و تجلى نخستیه و تمثیناکن عرفا یلمه در اصطالح محققکن یبالجمله ا
 از او هستى نیتع اول شود ه موجود مىکر حروف هر لفظى ین الفاظ و تصویتابت و تدوکعنى چنانچه در عالم ی

 نیز نخستینى نیوکتابت تکن در عالم یهمچن و شد خواهد موجود حرف و لفظ آن سپس نموده تجلى نقطه مقام
  ع موجودات از مشرقین جمیتع

د و چنانچه تمامى الفاظ و یات را روشن نمایر ماهیض مقدس است طلوع نموده سایه نفس رحمانى و فکت یوال
 قتیحق داراى بساطت طور به زین تیوال قتیحق است، موجود اجمال طور قت نقطه بهیحروف مفصله در حق

 ودات است.موج عیجم

ه یرا از استعماالت مجاز « انا نقطة تحت باء بسم هللا»ه استعمال کت ن اسکن مقدمات دانسته شد ممیو چون ا
ز از ین حمل و اسناد نیه خود اکن است کم چنانچه معلوم شد و ممییل و استعاره حمل نمایشمرده بر تمث

 هبه را از رقائق نقطه مجردیتکه نقطه کل و آن در صورتى است یل مجاز و تمثیه باشد نه بر سبیقیاستعماالت حق
 قرار« انا»قتا محمول یبه را حقیتکه پنداشته و خود نقطه یروحان

ة ینیع الموجودات العیاى جم»د: یگو« تحت نقطه»لمه کح در شرح یقات مفاتید استاد در تعلیم چنانچه سیبده
نى یالعقة و ظهورا منها فى عالم الوجود یقة للنقطة الحقیبة رقیتکاذا اخذت النقطة ال کة و ذلیتبکفى النقطة ال

قه یتبى را رقکه نقطه کن در صورتى است یتبى قرار دارند و اکنى )خارجى( در نقطه یعنى تمام موجودات عی« ] »آه
 «.[م الخینى بدانیقى و ظهورى از آن در عالم وجود عینقطه حق

 تکات و حر د باء عالم ذات است و نقطه باء عالم صفیتاب مجلى گوکباچه یبالجمله ابن ابى جمهور احسائى در د
ن اول و مظهر صفات واجب تعالى یه آن حضرت تعکف آن است یث شر یق معنى حدین تحقیباء عالم افعال و بنابرا

ة و باء بسم هللا هو الذات یمالکع الصفات الیاعلم ان اسم هللا هو الذات مع جم»د: ید استاد گویشأنه است و س
  اء و نقطة تحتیته لالشیته و سببیباعتبار عل
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ه اسم هللا همان ذات است با تمام صفات کبدان« ] »لکل و المراد بالنقطة هو نفس الکء عبارة عن العقل الالبا
ر باء عبارت است از عقل یاء و نقطه ز یت آن و سبب بودنش براى اشیمالى و باء بسم هللا همان ذات به اعتبار علک
ل الباء و کالباء انواع ثالثة ش»د: یر فتوحات گون دیى الدیامل محکو عارف «[. ل استکل و مراد از نقطه نفس ک

تى ه و االلف المحذوفة الکة شهادته و ملکوته و النقطة و الحر کها العوالم الثالثة فالباء ملیة فصار فکنقطتها و الحر 
، ص 1ه، ج کی)فتوحات م« ل و احتجب رحمة منه بالنقطة التى تحت الباءکقة القائم بها الیهى بدل منها هى حق

 وتکمل باء( لکش) موجودند، آن در گانه ت، پس عوالم سهکل باء و نقطه آن و حر کباء سه قسمت دارد ش( ] »102
 هک است قتىیحق همان است آن از بدل آن هک شده حذف الف و آن، کمل و شهادت تکحر  و نقطه و است آن

 «[.رحمتى از او هم در نقطه تحت باء مستور است و. آنند به قائم همه

تهى لما انکقة ال حرقت سبحات جالله یالحق کالنه لو ظهرت تل»ند: ین احتجاب گویل این در تعلیضى از محشو بع
 ه به آن نظر دوخته باشد مىکقت ظاهر شود اشراقات جالل او هر چشمى را ین حقیچون اگر ا« ] »ه نظرهیال

 [.«سوزاند

  دهیبه نظر رس« باء»و سر استتار او در تحت قت نقطه یق حقیاز عالء الدوله سمنانى رساله مخصوصى در تحق

ابها ة و احتجیو اما وقوع النقطة تحت الباء فى البسملة و سر اختفائها بالصور الحروف»ن است: یو از جمله عباراتش ا
 قتها و تجردین حقیة بتعیة و االطوار الرقمیة و بروزات مراتب الحروف فى االدوار المخرجیلماتکال الکبظواهر االش

ر و لم یتغیعلى تجرد اطالقها و نزاهة وحدتها لم  کاتها، و هى مع ذلیاتها و منازل ماهیرارها فى درجات خصوصکت
ة و ابتداء طوالع نفس یوانکة و مظاهر بروزات االیانکة فى مالبس درجات االمیة الهویتبدل، اشارة الى استتار احدی

افراد مراتب  ونتکضانها تیة التى بفیاته الوجودیات و تجلیلسفلات و اینت حقائق العلویانه تعیة الذى بسر یالرحمان
  الموجودات فبحسب االستعدادات

مة على یاته و هو تعالى فى ذاته القدیات المتعددة تعددت آثار تجلیاته و بسبب القابلیف آیثرت تصار کثرة تکالمت
انتهى. حاصل و لباب مقصود « انیت االعرایان و تغکقة اطالقه جل جناب عظمته عن شوائب االمینزاهة قدسه و حق

قت بساطت یه در حقکال حروف بدون آنکه واقع شدن نقطه در تحت باء بسم هللا و اختفاء آن با صور و اشکآن
ه در کوان بدون آنکان و مظاهر اکت واجبى در مالبس امیرى حاصل شود اشاره است به استتار احدینقطه تغ

لمات و کنات نقطه و تعدد و اختالف یانچه ظهور تمامى حروف به واسطه تعدار شود؛ چنیثرتى پدکت حقه یاحد
  ات او استیرار تجلکارقام به سبب ت

ات یه برحسب اختالف استعدادات و تعدد جهات قابلکض مقدس است یذا ظهور طلوعات نفس رحمانى و فکه
رت ات حضیرار تجلکه از تکثرت کن یدار شده و باوجود عروض ایثرتى پدکات حضرت حق تعالى شأنه را یآثار تجل

 .است باقى وحدت سذاجت و بساطت صرافت به هیقیحق حقه وحدت اند دهیواجبى به ظهور رس

 [ ال بر وحدت وجود و معانى وجود مطلقکم ]در رد اشیضاح و تعلیا

تى را راضاح مقصد شرحى را نگاشته اعتین باب توضید الزم شد در ایشکه واجب یات ذاتیچون رشته سخن بر تجل
  ه در خصوص وحدت وجود و وجود مطلق دانستنک

 .دینما مندفع اند ر عرفا نمودهین و سایى الدیحضرت حق بر مح
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 بىواج قتیحق انیسر  بر دینما ظر، داللت مىن از جلى و ظاهر برحسب هک متشابهات لماتک گونه نید دانست ایبا
 است اریبس هیصوف و عرفا عبارات ضمن و مطالب طى در موجودات اطوار و شئون به او تطور و ناتکمم مراتب در
 دان پنداشته چنان داده روى اضطرابى و غفلت تهکن نیا فهم در را تصوف علم در نیمتدرب از جمعى واسطه نیبد
 ذاته حد فى را شأنه تعالى واجب ذات هک است آن عبارات گونه ن از آنیر عرفا و راشدیو سا نیالد ىیمح مقصود هک

  است قیمصاد تشخص به مشخص و افراد نیتع به نیمتع و ستین نىیتع گونه چیه عىیطب لىک مانند

ه کفلهذا در تمامى موجودات سارى است و خود فى حد ذاته سواى حقائق موجودات، مرتبه محفوظى ندارد حتى آن
مال تدرب چنانچه کآن  ز بایه صاحب رساله نقطه و خود قائل آن عبارات مشروحه است او نکعالء الدوله سمنانى 
ن نسبت داده و بر او اعتراض آورده و از یى الدیخ محین اعتقاد را بر شیور شد همکن مذیى الدیدر شرح حاالت مح

 اعرف دهیعق بر: ندیگو ندینما احتجاج گونه نین او بدیمتابع و خیش بر دتیعق نیا الزام در ام دهیجماعتى شن
 واجبى قتیحق پس سارى، آنها زعم بر واجب قتیحق و است ستىه قتیحق نیع شأنه تعالى واجب قتیحق

 مى جاهالن آنچه از تعالى واجب شأن است متعالى»]  رایبک علوا الجاهلون قولهی عما شأنه تعالى است سارى

 سپرند و به خاطر نمى«[ ار بزرگىیبس تعالى ندیگو

ارى است هستى مطلق است نه قت هستى خاص است نه هستى مطلق و آنچه سین حقیقت واجبى عیه حقک
 حال و باشد؟ نیتع ال لىک مانند توان قت وجود باشد چگونه مىیه حقکنیهستى خاص ]خود خداوند[ و بعد از ا

ن اشتباهات به واسطه ینات است. و تمامى ایع تعینافى جمم هک است ذاتى نیتع به نیمتع هستى قتیحق هکآن
ن وجود واجب را وجود یى الدیه محکاض عالء الدوله ازآنجا برخاسته غفلت از موارد استعماالت است چنانچه اعتر 

ه یز در موارد استعمال معانى مختلفه دارد فاضل اصبهانى در حاشیه وجود مطلق نکمطلق گفته و ملتفت نگشته 
  التى ةیراد به المعنى المصدرى النسبى الذى هو من المعقوالت الثانیطلق و یاعلم ان الوجود قد »د: یشوارق گو

ر عبیام و کقى الذى هو من مبدا اآلثار و منشاء االحیراد به المعنى الحقیطلق و یون وجوده اال فى العقل و قد یکال 
قى یة الى ان قال فالوجود الحقیطة شخصیقة بسیقى و هو حقیعن االول بالوجود النسبى و عن الثانى بالوجود الحق

ا، تقدمهیم و التأخر و الغنى و الفقر و اعلى مراتبه هو المرتبة التى ال واحد و مع وحدته له مراتب متفاوتة بالتقد
 ل:یقة الواجب بالذات و المراتب التى بعدها هى آثاره و اطواره و من هنا قیمرتبة حق

  م تصفح ورقا بعد ورقیردک   ون را به قانون سبقکمجموعه 
  ه حقیجز ذات حق و شئون ذات  م در اویدیم و ندیه نخواندکحقا 

   

 

  ؤخذ بشرط ال و المراد سلبیقى قد یثم اعلم ان الوجود الحق

ول ن و االکن. الثالث وجود الممیؤخذ بشرط التعین و قد یؤخذ ال بشرط التعینات و النقصانات و قد یع التعیجم
الطالق د بایحتى التق داتیع التقیعبر عنه بالوجود المطلق و المراد سلب جمیوجود الواجب تعالى و الثانى امره و قد 

ل ان الوجود المطلق هو الواجب توهم جمع ید باالطالق و لما قیضا و المراد التقیعبر عن الثانى بالوجود المطلق ایو 
لواجب ن هو این و الالتعیبل المراد هو االول فمن قال بان الوجود ال بشرط التع کذلکس یر ان المراد هو الثانى و لیثک

ه وجود گاهى کبدان« ] »نیونن من الجاهلکما امرت فال تکفهم المراد بل عنه غفل فاستقم یم فقد أخطأ و ضل و ل
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 اراده ندارد عقل در مگر وجودى و است( فلسفى هیثان معقوالت از هک) نسبى مصدرى معناى آن از و رود ار مىکبه 
 هک قىیحق معناى آن از و درو مى ارک به گاهى و( است ذهن در «داشتن وجود» و «هستى» عروض چون) شود مى

« وجود حجر« »وجود شجر« »دیوجود ز »ن مفهوم از وجود از تصور یا) شود مى اراده است امکاح منشأ و آثار مبدأ
 ندیگو مى قىیحق وجود را دومى و نسبى وجود را اولى و( دیآ ه در خارج از ذهن منشأ آثارند به دست مىکره یو غ

 .است شخصى و طیبس و واحد قتىیحق هک

ه از جهت تقدم کى مراتب متفاوت است دارا وحدتش نیع در و است واحد قىیحق وجود پس: دیگو ه مىکتا آنجا 
 قتیحق مرتبه آن و ستین آن بر مقدم اى مرتبه هک است اى ن مرتبه آن مرتبهیو تأخر و غنا و فقر متفاوتند و برتر 

 :شده گفته هک استنجیا از و آن، آثار همه بعدى مراتب و است بالذات واجب

  م تصفح ورقا بعد ورقیردک   ون را بقانون سبقکمجموعه 
  ه حقیجز ذات حق و شئون ذات  م در اویدیم و ندیه نخواندکحقا 

   

 

 گاهى و است ها نقصان و ناتیتع عیجم سلب مراد و شود قى به شرط ال اخذ مىیه گاهى وجود حقکسپس بدان
 واجب وجود اولى و است نکمم وجود سومى. گردد مى اخذ نیتع شرط به هم هىگا و شود مى اخذ نیتع بشرط ال

د اطالق است و یودات حتى قیام قتم سلب مراد و ندیگو مى مطلق وجود آن به گاهى هک اوست امر دومى و تعالى
 همان مطلق وجود شد گفته هکآن از پس و است اطالق به دیتق مراد و ندیگو گاهى هم به دومى وجود مطلق مى

 بشرط ال عنىی) اولى همان مراد هکبل ستین نیچن هک است دومى مراد هک ردندک تصور ادىیز  گروه است واجب
ن همان واجب است به ین و ال تعید وجود ال بشرط نسبت به تعیوبگ هکهر  پس است( ناتیتع عیجم به نسبت

 ه از او غافلکده بلیت( و مراد واقعى را نفهمه واجب نوع اول از سه نوع اسکرده و گمراه شده )بلکه اشتباه کق یتحق
ه وجود ک دیرس تحقق به قیتحق نیا از و[ «مباش جاهالن از و نک استقامت شده امر تو به هک طور شده پس همان

 مطلق را

ن معنى واجب را وجود ید به اطالق و به ایدات حتى تقیع تقیى به معنى نفى جمیکد یدر دو مورد استعمال نما
ند و آن فعل واجب و امر یند هستى مطلق و مطلق هستى ال بشرط اراده نمایگر وجود مطلق گویند، و دیمطلق گو
ه سارى است در تمامى موجودات پس کض مقدس و نفس رحمانى و ظل ممدود یه مسمى است به فکاو است 

ن از یى الدیرفا محخ العیگر در وجود مطلق دانستن واجب بر شیه اعتراض عالء الدوله و جماعت دکمبرهن شد 
 ر وارد است.یاصل غ

 لین تفصیه مراتب وجود را به همکافى بعد از آنکرازى در شرح اصول ین شین صدر الدیماء و المتألهکصدر الح
  المطلق الوجود عرفهم فى اطلق اذا انه اعلم و»: دیگو گاه آن دینما ر مىکذ

 اال و ریاالخ المعنى ال هیالتنز  و ء قة بشرط ال بشىیالحق ون مرادهم الوجود بالمعنى االول اىیکعلى الحق الواجب 
س یه المحض و التقدیان التنز  فعلم النقائص سائر و الحلول و االباحة و االلحاد من عةیالشن المفاسد همیعل لزمی

 بعد بیو ر  که بال شیماء و اصحاب الشرائع باق على الوجه المقرر المبرهن علکما رآه المحققون من الحکالصرف 
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ته على الفتوحات الوجود یو الى هذه المراتب الثالث اشار السمنانى فى حاش -ن مراتب الوجودیعرف الفرق بیان 
  و اذا تحققت هذه المراتب الثالث علمت -د اثرهیالحق هو هللا و الوجود المطلق فعله و الوجود المق

ف له و ال رسم و ال نعت و ال اسم هو هذا الوجود ة و الموجود الحق الذى ال وصینشأ من الذات االحدیان اول ما 
قة الحقائق و حضرة االسماء و مرتبة یقال له حقیقال له الحق المخلوق به و نفس الرحمن و ربما یالمنبسط الذى 

ه در عرف )اهل عرفان( هرگاه به حق واجب )تعالى( وجود مطلق کة الجمع و اسم هللا انتهى ]" بدانیة و احدیالواحد
 آنها بر اال و ریاخ معنى نه ه،یتنز  و ء قت بشرط ال بشىیعنى حقیشود مرادشان وجود به معنى اول است  گفته
 هشناخت وجود گانه سه مراتب هکآن از بعد پس. آمد ص الزم مىیر نقایو سا حلول و اباحه و الحاد مثل عىیشن لوازم
 بر اند رفتهیپذ عیشرا اصحاب و محقق اءمکح هک طور همان صرف سیتقد و محض هیتنز  هک شود مى دانسته شد

راتب م نیهم به فتوحات بر اش هیحاش در سمنانى و. ندک مى اثبات برهان هک وجهى همان بر. است باقى خود جاى
 از او منظور و او اثر دیمق وجود و اوست فعل مطلق وجود و است هللا همان حق وجود هکنیا ندک مى اشاره گانه سه

 هىخوا شناختى را گانه سه مراتب نیا هرگاه. است مراد انبساطى ضیف هکبل ستین انتزاعى امع وجود مطلق، وجود
 -ه نه وصفى دارد و نه رسمى و نه صفتى و نه اسمىک حقى موجود و -تیاحد ذات از هک زىیچ نیاول هک دانست

ن عربى( و یدى الی)از مصطلحات مح« حق مخلوق به»ه به آن کن وجود منبسطى است یانشاء شده است هم
 ةیاحد» و «تیواحد» مرتبه و «اسماء حضرت» و «الحقائق قةیحق» آن به گاهى و شود گفته مى« نفس الرحمن»

 "[شود مى گفته «هللا» اسم و «الجمع

ند و از آن مطلق یز وجود گوید و گاهى نیقت واجب اراده نمایند و از او حقیبالجمله جماعت عرفا گاهى وجود گو
هى است. اگر یه منشاء انتزاع مفهوم عام بدکهى بلین مطلق هستى سواى مفهوم عام بدیند، و ایهستى اراده نما

ر متناهى ینات او است و غیى از مراتب تعیکه ذات واجب کند یند وجود سارى است مطلق هستى را اراده نمایگو
 است مدتا و

ند وجود سارى است یز گویرد[ و گاهى نر متناهى دایر متناهى است چون مخلوقات غیه فوق غکعدتا و شدتا ]بل
 محمدى فص در خود نیالد ىیمح چنانچه دینما ض مقدس و نفس رحمانى را اراده مىیان وجود منبسط و فیسر 
ن است:" ین عبارتش ایه در موجودات همان نفس رحمانى است و عیعت سار یه طبکد یه مصرحا گویلوات هللا علص
فحة فى ان النیه انفتحت صور العالم اعاله و اسفله لسر یلنفس الرحمانى فانه فقة اال ایعة على الحقیست الطبیو ل

ان آخر" و محقق یسر  کة و االعراض فذلیانها لوجود االرواح النور یوالنى فى عالم االجرام خاصة و اما سر یالجواهر اله
ولى الحاملة لصور ین الهنا و عیان عید" النفس الرحمانى عبارة عن الوجود العام المنبسط على االعیف گویشر 

 الموجودات و

ر ست به خاطیر از نفس رحمانى نیقت غیعت در حقین طبیو ا« ]" ماءکعة عند الحیعبر عن النفس الرحمانى بالطب
 والنىیه جوهر در نفحه نیا چون شود ن )نفس رحمانى( گشوده مىیه همانا صور عالم چه اعال و چه اسفل در اکنیا

 محقق و «است گرىید انیسر  اعراض و هینور  ارواح وجود در آن انیسر  اما و دارد انیسر  اجرام عالم خصوصا عالم
والى حامل صور موجودات ینا و بر هیان عیمنبسط بر اع عام وجود از است عبارت رحمانى نفس»: دیگو زین فیشر 

 موجودات ظهور هک دشو مى واضح حاتیتصر  نیا از پس"[. شود ر مىیعت تعبیماء از نفس رحمانى به طبکو نزد ح
 ذات نیع بالله اذیالع اگر چه شأنه تعالى واجب ذات انیسر  از نه است رحمانى نفس و منبسط وجود انیسر  از

 نفس گرید اند نموده متهم عیشن تهمت گونه نین از عرفا را بدیملکچه بعضى از ضعفاء عقول، چنان بود سارى
 .نبود الزم مقدس ضیف و رحمانى
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قت واجب نفس وجود است بعد از عبارت یه حقکان اثبات آنیصل اول از مقدمات فصوص در بصرى در فیشارح ق
لوجود ا کذلکده بعمومه و یان فى العلم ظل من اظالله لتقیالوجود العام المنبسط على االع»د: ین گویمبسوطى چن

 ه االشارةید و الیالظل لتضاعف التق کالذهنى و الوجود الخارجى ظالن لذل

فهو الواجب الوجود الحق سبحانه و تعالى « ناکف مد الظل و لو شاء لجعله ساکی کأ لم تر إلى رب»الى بقوله تع
 به است وجود قتیحق هاى هیسا از اى هیان در علم سایوجود عام منبسط بر اع« ] »رهیالثابت بذاته المثبت لغ

 مضاعف خاطر به اند هیسا نیا از هیسا دو خارجى وجود و ذهنى وجود نیهمچن و آن تیعموم به نیا دیتق خاطر
 هک ردىک مشاهده پروردگارت سوى به ایآ: است متعالى هک المشک به ندک طلب اشاره مىم نیا به و د،یتق شدن

 متعالى و منزه هک است حق الوجود واجب او پس داد مى قرار نکسا را آن خواست مى اگر و دیشک را هیسا چگونه
 [«خود ریغ دهننک ثابت و بالذات ثابت است،

ض اقدس است ظلى است از اظالل یه عبارت از فکان ثابته در عالم علم الهى یعنى وجود عام منبسط بر اعی
 .است شأنه تعالى واجب ذات[  عنىیند ]یز از اظالل اویقت وجود، چنانچه وجود ذهنى و وجود خارجى نیحق

 ضیف و علمى منبسط وجود سواى است واجب ذات نفس هک وجود قتیحق شود ق معلوم مىین تحقیپس از ا
 انیسر  هک است هىیبد و است خارجى و ذهنى وجود از ریغ و مقدس ضیف و خارجى منبسط وجود از ریغ و اقدس
 از علمى

قت وجود خود فى حد یقت وجودند. پس اگر حقیض مقدس و تمامى آنها از اظالل حقیلوازم نفس رحمانى و ف
 نیوضات و علت این فین منشاء ایه وجود ال متعکن بود کنداشت چگونه مم ن نبود و مرتبه محفوظىیذاته متع

 ن نخواهند.یر متعیند، وجود ال بشرط غیاز عرفا وجود واجب را وجود مطلق گو یکظهورات شود پس اگر هر 

ه ک ستینى دانند جائز نیه عالم علمى را وراى عالم عکه را یفا و صوفعر  از یک چید هید استاد دامت افاضاته گویس
ن و ال یر متعیعى فى حد ذاته غیلى طبکقت وجود مانند یه اگر حقکرا یند ز یقت واجبى را سارى تصور نمایحق

 بشرط و سارى در

علمى وراى عالم  عالم هکآن حال و شوند ن متحد مىیق باشد عالم علم و عیص مصادیافراد و متشخص به تشخ
 هان ثابته باشد بیه عالم اعکمن الصدر الى الساقة بر عالم علمى نى وجود سابق مشخص الزم دارد و قاطبه عرفا یع

 معتقد را علمى عالم هک بداند سارى را ذات قتیحق تواند مى سىک و دارند؛ اتفاق نىیع عالم بر تیسابق طور
 ن اشخاص را جز مذهبیار نموده و ذات را سارى بدانند چنکرا ان علمى عالم هک اشخاصى صورت نیا در و نباشد

ه یگر نخواهد بود پس مرجع و مآل مذهب عرفا و صوفیرى معروفند مذهب دیه در زمان ما نثکه یه و ناطور یدهر 
  رازىین شین صدر الدیماء و المتألهکصدر الح کقاطبه راجع است به مسل

بى است ر متناهى است مدتا و شدتا و عدتا مرتبه واجیه غکقت واحده است ذو مراتب مرتبه اعالى آنیه وجود حقک
ه قوه محض کولى یت صرفند تا مرتبه هیه فعلکنات به اختالف شدت و ضعف از عالم عقول کو باقى مراتب مم

 د:ین مذهب گویاست چنانچه حاجى سبزوارى اعلى هللا مقامه در منظومه خود درباره ا

  تعم ککقة ذات تشیحق   ون الوجود عندهمیالفهلو
  ثما تقوى و ضعفیحالنور ک   مراتبا غنى و فقرا تختلف
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ف دارد از جهت غنا و یه قوى و ضعکه مانند نور کعمومى  ککقتى بوده است داراى تشیون حقی]وجود نزد فهلو
 [. فقر مختلف است

 .ستین وارد کمسل نیا بر بود وارد واجبى ذات انیسر  بر هک محذورات و مفاسد از یک چیو ه

  و السالم

 [ ل عفصل سوم ]در مناقب زهراء بتو

  ه برحسبکها یه حورا و فاطمه زهرا صلوات هللا علیدر شرح فضائل و مناقب انس

ستم ماه جمادى یه و آله در بیعه بعد از مضى پنج سال از نبوت حضرت ختمى مرتبت صلى هللا علیات شیروا
ن ید الموحدیه حضرت سنه بیبا بعد از دو سال بعد از ورود مدیبرى متولد شد. تقر کجه یه معظمه از خدکاآلخره در م

افى از کنى در اصول یلکعقوب یه ثقة االسالم محمد بن کتى یج شد و برحسب روایه السالم تزوین علیر المؤمنیام
گر یت دیات نبود و در رواید حیاده از هفتاد و پنج روز در قیث نموده بعد از حضرت رسول ز یحضرت صادق حد

 هشتم و ستیب در را رسول حضرت وفات مشهور برحسب هک رصورتىد نىیلک تیروا بر بنا. اند چهل روز نوشته
  سرىک اگر فاطمه حضرت وفات میبدان صفر

 ةیستم ماه جمادى الثانیا پانزده و در بیزدهم جمادى االولى خواهد بود و اال در چهارده یفتد در سیدر شهور اتفاق ن
مال کخ یى وفات آن مخدره را از شکبن احمد مال ن على بن محمدیده و نور الدیتى در وفات آن حضرت رسیز رواین

 ن العربى:یى الدیخ محیت نموده است. قال الشیروا کم شهر رمضان المبار ین طلحه در فصول المهمه در سیالد

ة مطلع یقة النبویة بضعة الحقیة جواد العالم العقلیلکة صورة النفس الین االنسیة فى تعیو على الجوهرة القدس»
ن یعالمدة نساء الین سیقیها عن النار ثمرة شجرة الیة لمحبیة المنجیة الناجیون االسرار الفاطمین عیة عیواالنوار العل

 المعروفة بالقدر

 «ها الصالة و السالمین الرسول الزهراء البتول علیالمجهولة بالقبر قرة ع

ل کینت تشیت را ز یه عالم بشر یسئت انیه در هیه با تجرد قدسکزه جوهر قدس باد کیات بر آن پاکیات زایز تحیو ن
قت احمدى یه بضعه حقیه در صورت بشر کلى و جواد عالم عقلى است کقت طاهره خود صورت نفس یداده آن حق

قت قادسه در آغاز نزول از ینونه فاطمى است چنانچه آن حقکو مشرق انوار علوم علوى و سرچشمه اسرار م
ننده دوستاران است کت رستگار، و آزادیز خود از ادناس بشر ین مقدسات عالم عقلى بوده در هنگام عودت و صعود

  ده نسوانیس کن و ستر یقین ثمر شجر معرفت و یر یه شیت نار. آن جوهره قدسیاکاز ن

 بنام رسول حضرت دهید نور مجهول؛ اش هیه قدر مراتب فضائلش معروف و مثواى جسد عنصر کن است یعالم
 .السالم و الصالة هایعل بتول زهراء گرامى لقب و نامى

 [ لى قدسىک]جوهر نفس 
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ه در مقام وجود خارجى محتاج به موضوع نباشد به خالف عرض کند یقتى را گویة جوهر حقیالشرح: الجوهرة القدس
ا یه کرا یز بر دو قسم است ز یه محتاج به موضوع است و آن جوهر بر دو قسم است مجرد و مادى جوهر مجرد نک

د و نیند و اگر ذاتا مستغنى باشد فقط بدون فعل، آن را نفس گویماده است آن را عقل گوذاتا و فعال مستغنى از 
د یبه مالحظه تق« جوهره»ن است از لفظ کولى و جسم پس ممیز بر سه قسم است صورت است و هیر مجرد نیغ

  هیبه قدس

 د:یف گویمحقق شر ة تجرد صرف است چنانچه یه معنى قدسکرا یه مجرده اراده نموده باشد ز یقت عقلیحق

« »ون اشد ] یکل فیه بحسب مقام الجمع و التفصیس تنز یه بحسب مقام الجمع فقط و التقدیح تنز یالتسب»
ل پس یه است به حسب مقام جمع و تفصیس تنز یح منزه داشتن است فقط به حسب مقام جمع و تقدیتسب
ه باشد و به مناسبت یلکوالى یو هنفس رحمانى « هیجوهره قدس»ه مقصود از کو محتمل است «[ دتر استیشد

 چنانچه هیلک والىیه و است اقرب ثانى شق شود ور مىکن مذیه بعد از اکه، یلکنه صورت نفس یمورد و به قر 
 ةیالجوهر  قةیالحق هذه تسمى و: ندیگو بعضى چنانچه است رحمانى نفس همان مراتب از مرتبه یک در گذشت

  ر وجودا من الموجوداتصا و منها نیتعی ما و ةیلکال ولىیاله و الرحمانى بالنفس هللا اهل اصطالح فى

قت جوهرى در ین حقیو ا»اه ]  لنفد البحر یلمات ربکان البحر مدادا لکقل لو   ة. قال هللا تعالىیلمات االلهکبال
 ابدی مى نیتع قتیحق نیا از هک موجودات از آنچه و شود ده مىیلى نامکوالى یاصطالح اهل هللا نفس رحمانى و ه

 مى تمام شود پروردگارم لماتک جوهر ایدر  اگر بگو»: فرمود تعالى خداى. نامند ى مىاله لماتک را شود مى موجود و

 .[«18 هفک هکمبار  سوره 109 هیآ...  «شود

ست مجرد از ماده به حسب ذات سابقا آنفا گذشت. جهت اختصاص یه جوهر کة معنى نفس یلکصورة النفس ال
ور شده قوه محض استعداد است که در فقره سابقه مذکه یلکوالى یه هکرا یصفات معلوم است ز ن یآن حضرت به ا

ه است بدان واسطه آن حضرت را با مقام یز منشأ تأثر و محل قبول و انفعال از لوازم نسوانیه نیقت نفسیو حق
وضات است و در یفه آن حضرت محل قبول تمامى کرا یشتر است ز یت بیه عالقه اتصاف و مناسبت مظهر ینفس

 ع موجودات را حواءیت جمیمقام معنو

 ات جسمانى.کح امامت را مشیروحانى است و مصاب

تاب کة اى انزلنا الکلة مبار یانا انزلناه فى ل»د: یح گویقات مفاتیم محقق فاضل نورى نور هللا مضجعه در تعلکیح
ء روحانى. هللا نور السماوات و االرض مثل نوره ة الزهراء و زهراء هى حوایلى فى الفاطمکن و هو الفاروق الیالمب

ة یلواء و العیة العلیضاء المصباح فى زجاجة اى فى العلویة البیها مصباح اى المحمدیة الزهراء فیاة اى الفاطمکمشک
 ومیم اى امام بعد امام الى کیل امر حکفرق یه یل الذى فکل فى الجسم الکة نزول روح الیوة الزهرائکنزلت فى المش

 هکن را یتاب مبکعنى ما ی« کم آن را در شبى مبار یردکهمانا ما نازل »« مة الى ان قال فافهم فانه من الرموز ] یالق
 م و زهراء حواء روحانى است.یردکت زهراء نازل یلى است در فاطمکهمان فاروق 

 چراغى آن در" زهرا تیطمفا عنىی «است دانى چراغ نور مانند او نور مثال است نیزم و ها خداوند نور آسمان»
 دان چراغ در آمد فرود تیعلو و ا؛یعل تیعلو در عنىی" است اى شهیش در چراغ." نورانى تیمحمد عنىی" است
نازل  -امتیامامى بعد از امامى تا روز ق عنىی مىکمح امر هر آن در هک -لىک جسم در لک روح هک چنان تیزهرائ

 .[است رموز از نیا هک ىبفهم نک سعى گفت هک آنجا تا...  شود مى
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  م آدمیردکه ما نازل کحاصل مقصود آن

 هیات وارده در آکه حواء روحانى است و مقصود از مشکة زهراء یلى باشد در فاطمکا و فاروق یة علیه علوکتابى را ک
ض از المى است و غر کل و آدم که عقل کضا یه بیه محمدیه وافى هدایة زهراست و منظور از مصباح، آینور فاطم

رد؛ و از نزول یل جاى گکه در جسم کلى کرده چون روح که نزول یات زهراوکه در مشکا است یه علیلفظ زجاجه علو
 امت.یا روز قت شود ه ظاهر مىکات طاهره مقدسه امامى بعد از امام کن جسم از آن مشیروح در ا

ر نمودم دور یالمى ترجمه و تفسکل و آدم کم نورى بر عقل کین عبارت حیضا را در ایه بیه محمدکد یمطرز اوراق گو
  اصطالح از سندى مطالبه ترجمه آن جهت به دفتر نیا نندگانک نباشد مطالعه

 محقق عبارت همه از تر حیار دارد، ولى صر ین معنى در طى عبارات عرفا شواهد بسیند، اگرچه ایرؤساى قوم نما
 العماء زکمر  فانه االول العقل ضاءیالب: دیگو نموده طالتقا و اخذ جماعت آن اصطالحات و تبک از هک است فیشر 

 اول هو و بیالغ سواد اضهیب قابلیل اضیبالب وصف کفلذل هکفل راتین اعظم هو و بیالغ سواد من منفصل اول و
ن یز عماء و اولکعقل اول است چون آن مر « ضاءیب»اض و العدم سواد ] یالوجود ب و عدمه على وجوده رجحی موجود

اض یلمه بکن خاطر با یب است و به ایغ کن ستارگان فلیب جدا شده است و آن اولیاهى غیه از سکت زى اسیچ
ه وجودش بر عدمش کن موجودى است یرد و آن اولیب قرار گیاهى غیدى آن در مقابل سیف شده است تا سفیتوص
 .انتهى[  اهید است و عدم سیافته؛ و وجود سفیح یترج

 [ نیقی]درخت 

ن یقیرات مختلفه استعمال شده مانند شجره یه به تعبین مناقب اثناعشر ین لفظ شجره در ایقیثمرة شجرة ال
  قت شجره در اصطالحیه و شجرة طور، و حقیمن و شجره طوبى قدسیشجره ا

ن یر نموده، اصل اصطالح جماعت را معکه آن معنى را بدوا ذکابر عرفا معنى مخصوصى دارد مناسب آن است کا
 رد مناسبت به شود ود مختلفه تفاوتى در معنى آن حاصل مىیر ضمائم و قیه به تغکر هر موردى م؛ سپس دیینما
لى کلجسم الا لیکه مدبر املکال االنسان الشجرة»: ندیگو مینک اشاره اختصار لیسب بر تفاوت آن بر موردى هر

 نیب مرا بل ةیانکام ةیغرب ال و ةیوجوب ةیشرق ال ةیوسط شجرة فهو ء ل شىکقة منتشر الدقائق الى یفانه جامع الحق
 ةیالروحان حقائقها و عروقها ةیالجسم ابعاضها العلى السماوات فى فرعها و السفلى االرض فى ثابت اصلها نیاالمر 

قت جامعى یامل( حقکلى است و او )انسان کل جسم یکننده هکر یبتد هک است املک انسان شجره»]  «فروعها
 غربى نه و وجوبى شرقى نه متوسط است اى افته؛ پس او شجرهیزى انتشار یق آن به سوى هر چیه دقاکاست 

 قسمت. است بلند هاى آسمان در آن فرع و سفلى نیزم در ثابت آن اصل امر، دو نیب است امرى هکبل ستیانکام

 انتهى.«[. ق روحانى آن فروعشیآن عروق اوست و حقا جسمانى هاى

  قت انسانیه شجره حقکحاصل مقصود آن

ع حقائق است و دقائق او در تمامى موجودات منتشر یلى و جامع جمکه مدبر جسم کفة هللا است یامل و خلک
در ارض سفالى عالم  آن اصل هک اند بهیه از فروع و عروق آن شجره طیات جسمانیه و ماهیق روحانیاست. حقا

ن یقیبه، شجره معرفت و یره طه مورق و آن شجیان ثابت است و فروعش در سماوات عوالم روحانکناسوت و ام
 جه آن.یها ثمر و نتیقه طاهره صلوات هللا علیاست و حضرت صد
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بة رسول هللا و فرعها على و عنصر الشجرة فاطمة و ثمرتها یو عن الباقر: الشجرة الط»د: ین گویدر مجمع البحر 
سول هللا است و فرع آن على و ماده به ر یه السالم شجره طیو از باقر عل« ] »عتهایاوالدها و اغصانها و اوراقها ش

  انتهى[ «فاطمه انیعیش آن هاى برگ و ها وه آن اوالد فاطمه و گلیشجره فاطمه و م

  نیر المؤمنین امید الموحدیه حضرت سکنین اتفاق دارند بر ایالمجهولة بالقبر طبقات مورخ

رد و اجماال محقق کمطهرش را مستور  ت آن مخدره طاهره آن مظلومه را در شب دفن نمود و آثار قبریبرحسب وص
 ل مدفون شد.یند در دار عقیست. بعضى گویع خارج نیه آن قبر مطهر از بقکآن است 

د ین فاطمة بنت سیدة نساء العالمیم العذراء و سیالبتول المنقطعة عن الرجال و مر »د: یالزهراء البتول در قاموس گو
ا الى هللا تعالى. و در ینا و حسبا و المنقطعة عن الدنیاالمة فضال و دن النقطاعها عن نساء زمانها و نساء یالمرسل

  ا و البتول فاطمة الزهراء بنتیرسول. العذراء المنقطعة عن االزدواج و هى المنقطعة عن الدنکد: البتول یمجمع گو

ة انا ینا و فى الروایا و دالنقطاعها الى هللا و عن نساء زمانها و نساء االمة فضال و حسب کت بذلیل سمیرسول هللا ق
« تولب« ] » »م بتول و فاطمة بتول ما البتول فقال: البتول التى لم تر حمرة قطیا رسول هللا تقول ان مر ی کسمعنا

ن را بتول ید المرسلیان فاطمه دختر سیده زنان عالمیند و سیم عذراء را بتول گویند و مر یزن جدا از مردان را گو
امبر و به زن منقطع ین و نسبتش با پیلت و دیاو از زنان زمانش و زنان امتش از جهت فضند به خاطر انقطاع یگو

ره و فاصله کبا زن به رسول وزن هم بتول: دیگو مجمع در و. شود ا به سوى خداى تعالى هم بتول گفته مىیاز دن
 بتول خاطر نیا به هللا رسول ردخت زهرا فاطمه به و ایدن از شده جدا است زنى او و شود گرفته از ازدواج گفته مى

 و هللا رسول با نسبت و لتیفض جهت از هم امتش زنان و زمانش زنان از و بود خدا سوى به منقطع هک شده گفته
 مهفاط و بود بتول میمر  هک میشنو د( اى رسول خدا ما از تو مىیامبر پرسیپ از سىک) آمده تىیروا در و. بود جدا نید

 نیچن اتیاکح نیا از[. «ندیب نمى خون سرخى هرگز هک است زنى بتول فرمود ست؟یچ بتول معناى است، بتول
 خدمت مشغول معابد در هک ىیایدن کتار  دختران چون ندیگو بتول باشد شوهر از منقطع هک را زنى شود مى معلوم

 اصال هک را زنى و ندیوگ بتول باشد لیعد ه منقطع به سوى خدا بوده در فضائل و مناقب بىکز زنى را یو عبادتند و ن
 صدوق خیش دینام بتول شود مى معانى نیا از یکهر  به را میمر  و زهرا حضرت پس ندیگو بتول زین نگردد حائض

  تابک در

و  ضین انها ال ترى دما فى حکاحد منکست یها لیقال النبى ان فاطمة صلوات هللا عل»ه آورده یحضره الفقیمن ال 
 ها.یوات هللا علانتهى صل« ةیالحور کال نفاس 

 نمى نفاس و ضیح در خونى او همانا ستین زنان از یک چیها مانند هیامبر فرمود همانا فاطمه صلوات هللا علیپ] »

 [.«انیحور  مانند ندیب

 [ ه السالمیفصل چهارم ]در مناقب امام حسن مجتبى عل

م از یه در سال سکه است یعلدر شرح فضائل و مناقب امام ممتحن ابو محمد حضرت حسن مجتبى صلوات هللا 
ها متولد شد و در سنه پنجاه یاز فاطمه زهراء صلوات هللا عل کمه رمضان المبار ینه منوره در شب نیهجرت در مد

ه روز وفات حضرت کست و هشتم شهر صفر المظفر یگر در روز بیخ طوسى و جمع دیت شیهجرى برحسب روا
  ند آن سم را ابن آثالیعه شهادت فائز گشت گویدرجه رفس به یغمبر است به سم جعده بنت اشعث بن قیپ
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م آن را به جعده بنت اشعث کب داد و او به توسط مروان بن حیه ترتیب نصرانى بود به جهت معاویه طبکدمشقى 
 ىنصران بیطب آن هک سموماتى واسطه به هیمعاو را اى رهیثکه السالم جماعت یر از حسن مجتبى علیده و غیرسان
 بود داده بیترت نیمتد ریغ بیطب آن هک سمى با زین نخعى اشتر بن کمال چنانچه نمود مسموم بود ودهنم هیتعب
ه فاطمه بنت اسد بن هاشم جد قبر ىیکنزد در عیبق قبرستان در السالم هیعل مجتبى حضرت بالجمله گشت دیشه

ز یع االول نیدر پنجم رب فش چهل و هفت سال گذشته بود و وفات آن حضرت رایخود مدفون شد و از عمر شر 
 :نیالد ىیمح خیالش قال هیعل سالمه و هللا صلوات اند نوشته

 حانةیو على الثانى من شروط ال إله اال هللا ر »

ن یات االصول حافظ الدیلکة موضع سر الرسول حاوى یة عارف االسرار العمائیمحمد رسول هللا رابع الخمسة العبائ
ن الشهود روح المراتب و قلب الوجود فهرس العلوم یهف المعارف و عکباب السلم و  بة العلم و معدن الفضائل ویو ع

الصالة و »ه ین ابى محمد الحسن علیمالکمن جامع الیاللدنى لؤلؤ صدف انت منى، النور الالمع من شجرة اال
 ««السالم

حان حضرت رسول است یح و ر ه روکزه جان معطر باد کیات بدان فرخنده روان مطهر و پاکیات زایحاصل الترجمه تح
ن شرط از شرائط قبول، چهارم شخص اصحاب عبا است و داننده اسرار عماء خود یمید را دویبه توحیلمه طکو 

  نه و محل اسرار رسول استیگنج

ن شهود یهف معارف و علوم و عکن است و وعاء دانش معدن فضائل و باب سلم، یات اصول. نگهدار دیلکو داراى 
د صدف انت منى نور، ی، روح مراتب موجود، قلب عوالم وجود، فهرست مجسم علوم لدنى، مروار و نفس معلوم

 ه الصالة و السالم.یماالت صورى و معنوى ابو محمد الحسن علکمن جامع یدرخشنده شجره وادى ا

 [ ن شرط ال إله اال هللایالشرح ]دوم

ه ین مذهب بهیة و به ضرورت ایه اثنى عشر یاعت ناجبرحسب اعتقاد جم« و على الثانى من شروط ال إله اال هللا»
ل احمد بن ابى طالب طبرسى در یخ جلید است شیت از اصول عقاید و اعتراف به والیاقرار بر امامت از شرائط توح

  ثیتاب احتجاج حدک

 من لم»ن است: یف ایث شر یفقره از آن حد یکه کد یت نمایه السالم روایمبسوطى از حضرت جعفر صادق عل
شهد ان یو لم  کشهد ان محمدا عبدى و رسولى او شهد بذلیو لم  کشهد ان ال إله اال هللا انا وحدى او شهد بذلی

شهد ان االئمة من ولده حججى فقد جحد نعمتى و صغر عظمتى یو لم  کفتى او شهد بذلیعلى بن ابى طالب خل
 کبته و ذلیانى لم استجب دعائه ان رجانى ختبى ان قصدنى حجبته و ان سألنى حرمته و ان دعکاتى و یفر بآکو 

 ه( ...کث قدسى است ی)قسمتى از حد« ] » دیجزاؤه منى و ما انا بظالم للعب

ن شهادت بدهد ولى شهادت یا به ایست و من تنها هستم شهادت ندهد یر از هللا نیى غیچ خدایه هکنیه به اکهر 
فه یه على بن ابى طالب خلکهادت بدهد و شهادت ندهد ن هم شیا به ایه محمد بنده من و رسول من است کندهد 

ه کق یاى منند پس به تحقه ه ائمه از فرزندان او حجتکن هم شهادت بدهد و شهادت ندهد یا به ایمن است 
ند او را محجوب کافر شده؛ اگر مرا قصد کتب من کات و یشمرده و به آ کوچکرده و عظمت مرا کار کنعمت مرا ان
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 را او بندد دیام من به اگر و ندهم جوابش بخواند مرا اگر و دارم مى محروم را او بخواهد زىیچ من از اگر و نمک مى
 [.«ستمین بندگان به نندهک او از جانب من است و من ظلم مجازات نیا و نمک مى دیناام

  د حضرت حق تعالىیند توحیبعضى گو

 وافى هیآ در شیخو اىیاول براى خود شأنه تعالى خداوند هک حدودى و شرائط آن به مگر گردد شأنه محقق نمى
ة أال تخافوا و ال تحزنوا و أبشروا کهم المالئین قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل علیإن الذ» ندیفرما معرفى هیهدا

ه کد است آن است یت از شرائط قبول توحیه والکفه بر آنیه شر ین آی. و راه داللت ا«نتم توعدونک یبالجنة الت
 آن از مقصود هک اند اثره آوردهکث و اخبار متیاحاد« استقاموا»ر لفظ یه در تفسین طرق امامیغلب علماء و مفسر ا

 هیلع الصادق عن افىکال فى و دیگو فهیشر  هیآ نیا در صافى ریتفس در جمله ت است منیبر وال اعتراف استقامت،
 زا بعد ىیک دیباش داشته استقامت امامان تیوال بر: ودفرم»]  «واحد بعد واحدا االئمة على استقاموا قال» السالم

نى عید ینکسپس استقامت « ] »ه السالمیعل نیالمؤمن ریام ةیوال على اى استقاموا ثم»: دیگو خود او و[ «گرىید
  بالجمله از تمامى«[ ه السالمین علیر المؤمنیت امیبر وال

 اعتراف دیتوح قبول اول شرط هک شود برهن و مستفاد مىه منتهى و منجر بر ضرورت مذهبى شده مکات و اخبار یآ
ن کمز میاند و ن« ال إله اال هللا»انى ث شرط همیعل هللا صلوات هدى ائمه پس تیوال بر اعتقاد سپس است نبوت بر

ن شرط ثانى برحسب مظاهر یم مجددا ایت را بعد از نبوت شرط ثانى قرار دادیط والیه معنى بسکنیاست بعد از ا
ه السالم شرط اول ین علیر المؤمنین امید الموحدید و بدان مالحظه حضرت سیل ثانوى حاصل نمایره تفصثکمت

ب دوازده شرط متعدد ین ترتیم است شرط ثانى باشد و بدیه امام دوکه السالم ید و حضرت حسن مجتبى علیتوح
 »ه فرمود: که السالم مروى است یظاهر شود چنانچه از حضرت رضا عل

 د ال إله اال هللا وارد بهشت مىیه بگوک]هر «. ال إله اال هللا دخل الجنة بشرطها و شروطها و انا من شروطهامن قال 

 [ و شروطش و من از شروط آن هستم شرط با اما شود

ز یحان نبات معروفى است و هر نبات معطرى را نیند و ر یحان را گویحانه در لغت شاخه ر یحانة رسول هللا ر یو ر 
 هفه بین فقره شر یحان در این صورت استعمال ر یند و در ایحان گویز ر یه اوالد را نکد یند. در قاموس گویحان گویر 

ان الحسن و »ث ید و فى الحدیاست و در مجمع گو« ابن رسول هللا»لمه عبارت اخراى ک نیا و است قتیحق طور
 ثیدر حد»ن ] یاحیانهم من جملة الر کف قبلونیشمون و یعنى اشمهما و اقبلهما الن االوالد ی« حانتاىین ر یالحس
د ید و بوسید بوئیبا را اوالد چون بوسم مى را میبو آنها را مى« عنىین دو گل من هستند یه حسن و حسکاست 
 معنى در قتایحق هک حانیر  لغوى معنى از مجمع صاحب هک ىیازآنجا[. هستند ها گل جمله از آنها ایگو هک چنان
 در واسطه نیبد نگشته ردارخب شود مى استعمال اوالد

وسند بدان ب ن استشمام نموده مىیاحید چون اوالد را مانند ر یر نموده گوکف وجه مناسبت مشابهتى ذیث شر یحد
 حانتان خطاب فرمود.یه اوالد آن حضرت بودند به لفظ ر کهما السالم را ین علیواسطه حضرت رسول حسن

ه کد نیسى را گوک« به رجلیع»عنى یاب و من الرجل موضع سره یثه الیجعل فیبة ما یبة العلم فى القاموس العیع
رشتى و کث است االنصار یند و در حدیگو« بهیع»ه لباس در آن گذارند کزى را یموضع و محرم اسرار او باشد و چ

 .علوم محل و موضع عنىی «العلم بةیع» بالجمله اند ال و محارم اخبار منیعنى جماعت انصار به منزله عیبتى یع
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 [ ]باب سلم

  ت و اسالم استیباب السلم سلم صلح و طاعت و وال

 د:یخداوند تعالى شأنه فرما

د: یوافى گکو در اصول «  نیم عدو مبکطان إنه لیافة و ال تتبعوا خطوات الشکالسلم  ین آمنوا ادخلوا فیها الذیا أی»
ه السالم به داخل ید را معصوم علیدر سلم شوداخل « ] »تنایه السالم اى ادخلوا فى والیادخلوا فى السلم قال عل»

ر یة امیه السالم فى والیافة قال علکادخلوا فى السلم »م یر على بن ابراهیو در تفس«[ ردکر ید تفسیت ما شویدر وال
خ یو در امالى ش«[ ردکد معنى ین شویر المؤمنیت امید را به داخل در والیهمگى داخل در صلح شو»ن ] یالمؤمن

ه یه حضرت صادق علکند کت یر روایاشى از ابى بصیو ع« ة على ابن ابى طالبیفى وال»ه السالم یق علقال الصاد
 .دانم نمى گفت است زیچ چه سلم دانى ا مىیالسالم بدو فرمودند آ

ند قال السلم کت یه السالم روایهم السالم است و باز از ابى جعفر علین و ائمه علیر المؤمنیت امیفرمود سلم وال
د[ و از حضرت یرده وارد آن شوکه خداوند امر کفرمود سلم همان آل محمداند »ه ] یآل محمد امر هللا بالدخول ف هم
 نندکت یه السالم رواین علیر المؤمنیام

الجمله ب«. طانیهم باب السلم فادخلوا السلم و ال تتبعوا خطوات الش»ن فرمودند یر عترت خاتم المرسلکه بعد از ذک
 ت عصمت و طهارت مشحون و مملویآثار اهل ب متون اخبار و

ت و امامت ائمة اطهار یه اشاره بدان شده است باب والیه وافى هدایه در آکه مقصود از باب سلم کاست از آن
 هم است.یصلوات هللا عل

ة الحق بالحق" یند:" الشهود رؤین الشهود در لغت به معنى حضور است و در اصطالح اهل وحدت گویقوله و ع
ند[ آفتاب آمد ک ه با ذات خود بر ذات خود داللت مىکا من دل على ذاته" ]اى آنیدن حق با خود حق" یعنى دی

هو الوجه الذى  کاء و ذلیة الحق فى االشیند: المشاهدة رؤیه گوکرا یل آفتاب و آن باالتر از مقام مشاهده است ز یدل
  له تعالى

اء یت حق است در اشی. ]" مشاهده رؤ نما تولوا فثم وجه هللایفأ  ه بقولهیما اشار الکئى یل شکته فى یبحسب ظاهر 
 هر ردک اشاره آن به المشک در هک ز هست چنانیت خداوند در هر چیه به حسب ظاهر کن همان وجهى است یو ا
 دیتوح دالئل به است اءیاش مالحظه مشاهده، عنىی"[. است هللا وجه جا همان دینک رو جاک

  اى ار بودهینانموده رخ تو چه بس   اى دار بودهیتو پد ه بنگرمکهرجا 
   

 

دن یت و مقام شهود چنانچه دانسته شد دیاء به عنوان مظهر یبه عبارت اخرى مشاهده عبارت است از مالحظه اش
 حق است با خود حق.
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 [ مالک]روح مراتب 

مختلفه استعمال شده، مانند روح االرواح و  ه به اطوارین مناقب اثناعشر یروح المراتب و قلب الوجود لفظ روح در ا
 و روح استعماالت در اطباء طوائف و وحدت اهل و ماکح جماعت اصطالحات بالجمله. ها نیر ایروح المراتب و غ

  قلب و نفس

نه ین الفاظ را در معانى مختلفه و موارد متبایاز ا یکاز آن جماعات هر  یکه هر کد دارند، خصوص یاختالف شد
اده موجب یده، ز یگر خلط و مزج به هم رسانین اصطالحات با همدیه به مرور زمان اکما یند و ال سینمااستعمال 

 بدان است وحدت اهل قهیطر  و طرز به مناقب نیا انعقاد هک ىیاالت شده ازآنجایعدم ارتباط و باعث تزلزل خ
 آنها مراتب دهیپوش چشم نیسائر  حاتاصطال از مخصوصه الفاظ نیا باتیترت و معانى انیب باب در جایک به واسطه

 .نگارد مى وحدت اهل قهیطر  به را

 ن است:یبه اصطالح اهل وحدت منحصر است بر لطائف سبع و آن ا که مراتب سلوکست بدانند یبا

 الطبع و النفس و القلب و الروح و السر و الخفى و االخفى.

فى یه عبارت از بخار لطیعیبعد از قوة طب« النفس»ما عت است و این مقام، مقام هستى و رتبه طبیاول« الطبع»اما 
ست متوسط ما یجوهر نورانى مجرد« القلب»ه است و اما یت ارادکوة و حر یه قابل حس و حکاست متولد در قلب 

م یتاب اشاره مختصرى بدان نمودکن است چنانچه در اوائل یت و افق مبین نفس و روح و آن مرتبه تحقق انسانیب
ه یقت اسمائیه و حقیقت محمدیالطف و ابسط و باالتر از قلب و افق اعلى است و آن عقل اول و حق« الروح»و اما 

 ن وین الجمع و مقام قاب قوسیت و ترقى بعیعبارت است از مقام احد« السر»ة است و اما یو حضرت واحد

فه هفتم و برحسب یقق لطبرحسب تح« االخفى»ت و مقام او ادنى و اما یت والیعبارت است از نها« الخفى»اما 
 ند.یز گوین نیقیو حق ال« فرق بعد از جمع»و « بقاء بعد از فنا»ه آن را کعرفانى سفر چهارم است  کسلو

ت که سفر اول عبارت است از حر کرا ین مراتب است، ز یمقرر شده در هم که به جهت اهل سلوکو اسفار اربعه 
ت است و آن سفر را سفر یه مرتبه انسانکن یت تا افق مبیوانیعنى از درجه حیاز مقام نفس تا مقام قلب  کسال

ه مقام قلب و نفس ناطقه است به مقام کن یاست از افق مب کند و سفر دوم ترقى سالیگو« من الخلق الى الحق»
  م عروجیند و سفر سیگو« سفر بالحق فى الحق»ه کت است یت حضرت واحدیه افق اعلى و نهاکروح 

لى براى وى دست نداده باشد و در مقام که ترقى به مقام جمع است، اگر فناء کت یبه احد تیاست از واحد کسال
ت و مقام یت والیلى حاصل شده باشد مقام او ادنى و نهاکه مقام سر است و اگر فناء کن خواهد بود یقاب قوس

د به الحق عن العبد ند:" سر السر ما تفر یث مرتبه سر السر و سر مستتر است چنانچه گویخفى و به زبان حد
 علمهایب ال یه و عنده مفاتح الغیة و جمعها و اشتمالها على ما هى علیل الحقائق فى اجمال االحدیالعلم بتفصک

ت و یق در اجمال احدیل حقایه حق در دانستن آن از عبد جداست مانند تفصکزى است یاال هو" ]" سر سر آن چ
داند نزد اوست"[  سى مگر او آنها را نمىکه کب یدهاى غیلکلت دارند و جمع و اشتمال آنها بر آنچه آنها بر آن دال

ه مقام اخفى و السر المقنع بالسر و بقاء بعد کاست از جانب حق به سوى خلق  کو سفر چهارم عودت و رجوع سال
 از فناء و مرتبه فرق بعد از جمع است.
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 ن مراتب ویل ایتب و دفاتر قوم با تفصکبالجمله 

 نیه جامع ما بکرازى ین شین صدر الدیماء و المتألهکشئونات مشحون و مملو است خصوص صدر الحن یق ایتحق
ث یر نموده از آن جمله در شرح حدکقات خود متفرقا ذین مراتب را در طى تحقیمت و عرفان است تمامى اکح

 هکبر فادبر" ]" پس از آنق معنى" لما خلق هللا العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادیسادس و عشرون در تحق
ا پس جلو آمد سپس به او گفت عقب برو پس عقب رفت"[ به جهت یرد به او گفت جلو بکخداوند عقل را خلق 

ه ید:" و معنى اقبال النفس الناطقة الى هللا تعالى قربها الین گویه آخر اسفار است چنکاشاره بر سفر چهارم 
  رجعیة من الخلق الى الحق فاذا بقى فى المحو و لم کن فهذا حر یقیل المعرفة و الیبواسطة تحص

امل من رجع بالوجود کن الولى الکاء هللا لیان مستغرقا فى الحق غافال عن الخلق فهذا حال بعض اولکالى الصحو 
ة االنشراح للحق و الخلق فانتصب یل بعد الجمع و وسع صدره لغایالحقانى الى الصحو بعد المحو و عاد الى التفص

نا یف انکه السالم ین علیر المؤمنیل فى حق امیما قکل و تنزل الى المعاشرة مع الخالئق یمکمقام الخالفة و التفى 
و معنى اقبال نفس ناطقه به سوى خداوند تعالى قرب »شاء من عباده" ] یه من یؤتیم یاحدنا فهذا هو الفضل العظک

تى است از خلق به سوى حق، پس اگر کن حر یا ن، پسیقیل معرفت و یاوست نسبت به خداوند به واسطه تحص
ن حال ین مستغرق در حق و غافل از خلق خواهد بود و ایدر محو )در حق( باقى ماند و به صحو برنگشت بعد از ا

ه با وجودى حقانى به سوى صحو بعد از محو برگردد و به کسى است کامل کن ولى کاء هللا است. لیبعضى از اول
ن یه حق و خلق )هر دو( باشد پس )چنگایجا انشراح، تینها واسطه به اش نهیع برگردد و سل بعد از جمیسوى تفص

 جدا هم حق از هرچند) ندک مى تنزل خلق با معاشرت سوى به و گردد ل نصب مىیمکسى( در مقام خالفت و تک
 حالت نیا و بود ما از ىیک مانند ما انیم در شده گفته السالم هیعل نیالمؤمن ریام مورد در هک همچنان( ستین
 مقصود حاصل.[ «ندک ه از بندگانش بخواهد عطا مىکه خداوند به هر کاست  میعظ فضلى( خلق و حق نیب جمع)

 عالم از دهیگرد ةیاحد حضرت جمال محو است «الحق الى الخلق من» سفر هک میس سفر در اءیاول از بعض هکآن
 ىسو به حق جانب از میس سفر لیمکت از بعد هک است نآ املک ولى نکل د،یننما مراجعت ثرتک نشئه به وحدت

د، چنانچه حاالت معاشرت حضرت ختمى یة و ارشاد نمایند و آنها را هداکخلق مراجعت نموده با مردم مماشاة 
  ه داراىکمرتبت را 

 و ودبست[ «بزرگى اخالقى بر تو هک درستى به] » م"یلعلى خلق عظ ک" إن هر دو نشئه بود خداى تعالى با بشارت
 :قولی ثیح المولوى در لله

  زدى را مىیا حمینى یلمک   مست آمدى که از گفتش فلکآن
   

 

با مردم را به مقامى  که معاشرت و حسن سلویه الصالة و السالم پاین علیر المؤمنین امید الموحدیو حضرت س
 سوب شود.رامات آن حضرت محکه از خوارق عادات و یه مرضیبود آن سج یکدند نزدیرسان

 د:یتاب مطالب السئول فى مناقب آل الرسول گوکمحمد بن طلحه شافعى در 



   55|.....................................................................................................................................................شرح مناقب

ال ال نى قینى قال بل صفه قال تعفیا فقال او تعفیة قال بعد موت على بضرار بن صرد صف لى علیو نقل ان معاو
  انکقال اما اذ ال بد فاقول ما اعلمه منه.  یکاعف

ه یمة من نواحکتفجر العلم من جوانبه و تنطق الحیم عدال کحیفصال و قول ید القوى ید المدى شدیو هللا بع
خاطب ی ه ویفکقلب یرة کل الفیز الدمعة طویان و هللا غر کل و ظلمته یستأنس باللیا و زهرتها و یستوحش من الدنی

ناه و ینا اذا اتیبتدیبنا اذا سألناه و یجیاحدنا کان و هللا کعجبه من اللباس ما خشن و من الطعام ما جشب ینفسه 
ؤ ه عظمة و ان تبسم فعن مثل اللؤلیبة و ال نبتدیلمه هکبه لنا و قربه منا ال نینا اذا دعوناه و نحن و هللا مع تقر یأتی

ف من عدله فاشهد بالله لقد یأس الضعییطمع القوى فى باطله و الین ال کیحب المساین و یعظم اهل الدیالمنظوم 
  لیخى اللته فى بعض مواقفه و قد ار یرا

انى ک ن ویاء الحز کى بکبیم و یتململ تململ السلیته یسجوفه و غارت نجومه و قد مثل فى محرابه قابضا على لح
ثالثا ال رجعة لى  کرى قد ابنتیهات غرى غیهات هیا ابى تعرضت ام الى تشوقت؟ هیا دنیا یا دنیقول یاسمعه و هو 

ق قال فذرفت دموع ین قلة الزاد و بعد السفر و وحشة الطر ر آه میثک کر و خطر یحق کشیر و عیقص کفعمر  یکف
ان و کة: رحم هللا ابا الحسن یاء فقال معاوکمه و قد اختنق القوم بالبکنشفها بیها و هو کملیته فما یة على لحیمعاو
 ا.ن حزنهکسیا ضرار؟ قال حزن من ذبح ولدها فى حجرها و ال ترقى عبرتها و ال یه یعل کف حزنکیف کذلکهللا 

جواب  نکف یم توصیه به ضرار بن صرد گفت: على را برایه السالم معاویه بعد از مرگ على علکو نقل شده است ] »
. مبخش ه گفت تو را نمىید. معاوینکن او را؛ باز جواب داد مرا عفو کف یه توصکه گفت بلید معاوینکداد مرا عفو 

 مکح عدل به و گفت الم آخر را مىکحمل و پرقوت بود پرت. میگو مى دانم مى او از آنچه پس ناچارم اگر اما: گفت
 شب با و بود هراس در آن نتیز  و ایدن از بود متکح اىیگو او اعضاى همه و زد مى رونیب او اطراف از علم ردک مى

 در) ردک مى رو و ریز  را دستانش فک بود طوالنى رشکتف و ردک مى هیگر  ادیز  قسم خدا به داشت انس آن ىیکتار  و
 مانند قسم خدا به بود زمخت غذاى و خشن لباس فتهیش ساخت ر دادن( و نفس خودش را مخاطب مىکتذ حال

 و ردک مى سخن به شروع او میشد مى وارد او بر وقتى داد مى جوابمان میردک مى سؤالى او از وقتى بود ما از ىیک
بت یبود از ه یکم و او به ما نزدیبود یکنزد او به ما هکآن با قسم خدا به و آمد مى ما نزد میخواند مى را او هرگاه

 .مینک سخن به ابتدا میتوانست نمى او عظمت از و مییبگو سخن او با میتوانست او نمى

 داشت دوست را نکیمسا و داشت مى بزرگ را نید اهل بود منظم دیمروار  مانند شیها دندان ردک وقتى تبسم مى
 دمید مى را او گاهى قسم خدا به ردک وس نمىیف را از عدل خود مأیضع و انداخت نمى طمع به باطلش در را قوى

 درحالى بود، ستادهیا محرابش در او و بودند آورده هجوم ها ستاره و فروانداخته را خود هاى پرده شب هک درحالى

 ایو گو دییگر  مى بارى اندوه شخص مانند و دیچیپ مى خود به دهیمارگز  مانند و گرفته دست به را خود شیر  هک
 هاتیه هاتیه اى؟ شده من مشتاق ای اى؟ آمده من سراغ ایآ ایدن اى ایدن اى دیگو مى هک شنوم صداى او را مى

 تو هبهر  و است وتاهک تو عمر ست،ین تو سوى به من براى برگشتى و ام ردهک طالقه سه را تو من ده بیفر  را گرىید
 هیمعاو هاى کاش گفت مى سخن هک سفر و وحشت راه؛ درحالى ورىد و توشه مىک از آه. فراوان تو خطرات و زیناچ

 دىافرا هیبق و ردک مى کخش را آن نشیآست با و ردیبگ را خود هیگر  جلو توانست نمى و دیغلط مى او شیر  روى بر
 نیهم قسم خدا به را الحسن ابا ندک رحمت خدا گفت هیمعاو پس. بود شده تنگ نفسشان هیگر  از بودند آنجا هک
 بود، پس چگونه است اندوه تو بر او اى ضرار؟ ونهگ
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 انىیپا او اندوه و شود نمى قطع او کاش و باشند دهیبر  سر اش ه فرزندش را در خانهکسى ک)ضرار( گفت اندوه 
 [.«ندارد

  ه ضرار بن صرد در ضمنکحاصل مقصود آن

 با ما جماعت چنان معاشرت مىد: آن حضرت ین گویه چنین صلوات هللا علیر المؤمنیتعرفه اوصاف حضرت ام

 اگر و نمود مى تفقد ما حاالت از میشد مى اندوز شرف اش هیعل عتبه بر هرگاه بود ماها از ىیک خود ایگو هک فرمود
 و دوست با داد مى وافى جواب میدیپرس مى هک اى مسئله هر از فرمود مى اجابت م،ینمود مى دعوت ىیجا به

 .داد را مساوات مى یکدز ن و گانهیب ردک مى مواسات دشمن

 معاشرت مردم با و دیبنما الحق الى الخلق من سفر نموده طى عایجم را اربعه اسفار هک است آن املک ولى القصه مع
 برادر هارون حضرت با عبهک خانه طواف در دیگو خود خلسات از ىیک در نیالد ىیمح ندکب کسلو حسن و

ه مقام شما به مراتب از درجه آنها باالتر است کفقرا اشخاصى هستند  ان مایموسى مالقات نمودم و بدو گفتم در م
ن جاللت شأن چگونه از شماتت مردم ماللت گرفته به یى ندارند شما با این سراسر موجودات را اعتنایبا وجود ا

ر و یگش مرا میتى و ال تشمت بى االعداء؟" ]" اى پسر مادرم ر یا بن ام ال تأخذ بلحیردى" کحضرت موسى عرض 
ثرت باشد که جامع مقام وحدت و کد و گفت: شخصى یمرا مورد شماتت دشمنان قرار مده"[ حضرت هارون بخند

 تاس تر املکن است یه داراى نشأتکه فقط داراى مقام وحدت است گفتم البته شخصى کا شخصى یمل است کا
 .ندارى اعتراضى من بر پس گفت

  آن است« روح المراتب و قلب الوجود»فه یشر ن مراتب دانسته شد پس حاصل فقره یچون ا

ه است و یه صلوات هللا علیقت محمدیه عقل اول و افق اعلى و داراى حقیه آن حضرت برحسب مراتب معنوک
وضات ظاهره یر انسانى، قلب مبدأ فیفة هللا است و چنانچه در عالم صغیامل و خلکه انسان یبرحسب نشئه ظاهر 

ت، واسطه یقت آن حضرت بر حسب روحیز حقیر انسانى نیبکباطنه است، در عالم وضات یو روح منشاء زندگى ف
امل را قلب کن جهة انسان یه است و بدیه الهیوضات حسیة واسطه فیه است. در مقام قلبیة الهیوضات معنویف

ث روحه یحع العوالم فمن یامل هو الجامع لجمکد:" اإلنسان الیف جرجانى گویند چنانچه محقق شر یان گوکعالم ام
  تابکمسمى بأم ال یتاب عقلکو عقله 

قة یهو حق یتاب المحو و اإلثبات فنسبة العقل األول الذکث نفسه یتاب اللوح المحفوظ و من حکث قلبه یو من ح
ة قلب یلکإلى البدن و قواه و إن النفس ال ینها نسبة الروح اإلنسانیر و حقائقه بعیبکامل إلى العالم الکاإلنسان ال

ع تمام امل جامکر" ]انسان یبکسمى العالم باإلنسان الی کما أن النفس الناطقة قلب اإلنسان و لذلکر یبکم الالعال
 و است محفوظ لوح تابک قلبش جهت از و تابکال تابى عقلى است به نام امکعوالم است. از جهت روح و عقلش 

 .است اثبات و محو تابک نفسش جهت از

قا نسبت روح انسانى است یق آن دقیر و حقایبکامل است به عالم کت انسان قیه آن حقکپس نسبت عقل اول 
 نیهم به و باشد مى انسان قلب ناطقه نفس هک ر است همچنانیبکلى قلب عالم کش. و همانا نفس یبه بدن و قوا

 قةیتب حقز مراا هیلک نفس و اول عقل هکآن مقصود حاصل انتهى[. اند دهینام ریبک انسان را عالم هک است خاطر
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امل که بر جاى قلب، پس انسان یلکر مانند روح است براى بدن و نفس یبکاملند و آن عقل نسبت به عالم کانسان 
  ن فقره در مناقبیز براى ایح مجددى نیر هم روح است و هم قلب و توضیبکنسبت به عالم 

 د الشهداء روحى فداه خواهد آمد.یحضرت س

 [ ه السالمین علی الحسفصل پنجم ]در مناقب ابى عبد هللا

ن روحنا له ید الشهداء ابى عبد هللا الحسیدر شرح فضائل و مناقب حضرت خامس آل عبا و اول اصحاب ابا س
به در سال چهارم هجرى در شب پنجم شهر شعبان المعظم عالم عنصرى را با قدوم ینه طیالفداء است. در مد

ه شهادت فائز شد از عمر یشر محرم الحرام به درجه علم هجرى عایکن فرمود و در سنه شصت و یفش مز یشر 
 ه.یفش پنجاه و هشت سال گذشته بود صلوات هللا و سالمه علیشر 

 ن:یى الدیخ محیقال الش

  ز عالم الوجود سر الواجد و الموجود شخصکا المتوسد بالشهود و الرضا مر یو على المتوحد بالهمة العل»

مال األعظم نقطة دائرة االزل و األبد المتشخص بألف االحد کاألتم المتحقق بال ان نور هللا و سرهین العیالعرفان ع
هف اإلمامة صاحب ک یة الشهودیلکقة الیالحق یة الجمع الوجودیادة األحدیة السیوال یتاب الشهادة والکفاتحة 

  نین العن و الوجود إنسایط األین الخارج عن محید المرسلیات سین الوارث لخصوصیل الدیفکالعالمة 

ل کن و مقصد العشاق المقدس عن یلغز اإلنشاء مضمون اإلبداع مذوق األذواق و مشوق األشواق مطلب المحب
 ه"ین صلوات هللا و سالمه علیعبد هللا الحس ین ابیالش

  ات حضرت حق تعالى شأنهیحاصل الترجمه: صلوات نام

اى یائنات با همت علکان افراد یه در مکباد  کتابنا و گوهر کن عرش بر آن ذات پایه و حاملکات مالئکیات زایو تح
قت واجد و یز عالم وجود و حقکخود متوحد و در مقامات قرب حق به وساده شهود و رضا متوسد است او است مر 

مال اعظم کردگار سر اتم الهى و داراى کار و نور حضرت کقت آشیباطن موجود است شخص مجسم معرفت و حق
تاب ناسوت کة وجود متلبس است بلباس تشخص. الف احد آغاز یه در اولکره ازل و ابد یز داکر متناهى، مر یغ

ت. در منزل فرق الفرق ین محفل احدیادت. در مقام جمع الجمع وجودى صدرنشیوت سکت ملیشهادت. والى وال
 شهودى،

ن. ید المرسلین وارث مختصات حضرت سیهف امامت صاحب عالمت، نگهبان دکثرت. که موجود بهر یلکقت یحق
ان و در معنى چشم کرون از عالم زمان و خارج از فضاى میاست و ب کباالتر از رفعت افال کخود، رتبه آن ذات پا

جاد است و حاصل یه لغز و معماى عالم اکقت توانم داد ین حقیقت هستى را انسان. چگونه شرح ایناى حقیب
 هرگونه از است منزه. عشاق مقصد و احباب مطلب اشواق، آورنده مضمون نشأة ابداع ذوق بخشنده اذواق و به شوق

 .الفداء له روحنا نیالحس هللا عبد ابى گرامى لقب و نامى بنام نیش و نقص

 ا[یالشرح ]همت عل
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 د:" الهمةیاء در قاموس گویبالهمة العل

دن آن نموده باشند و ه قصد بجاى آور کند یعنى همت امرى را گویفعل و الهوى" یفتح ما هم به من امر یسر و کبال
د القلب ید:" تطلق بازاء تجر ین گویى الدیز آمده انتهى. ولى در اصطالح اهل وحدت معانى مختلفه دارد محیل نیم

د قلب را به جهت حصول یعنى تجر ید و تطلق بازاء جمع الهمم لصفاء اإللهام" یللمنى و تطلق بازاء اول صدق المر 
ع مقاصد و ین جمع نمودن جمید را در مقام ارادت همت نامند و همچنیستى مر ز اول مقام رایند و نیآرزو همت گو
د" الهمة توجه القلب یف جرجانى گویند. شر یقه صفا حاصل شود همت گویه به طر یاشفه الهامکه مکهموم را تا آن
 ةیع قواه الروحانیو قصده بجم

 عیقلب است به جانب حق تعالى شأنه با جمعنى" همت توجه نمودن یره" یمال له أو لغکإلى جانب الحق لحصول ال
 گرى باشد حاصل شود".یل دیمکه تکر خود یا بجهة غیمالى براى خود که درجه که تا آنیقواء روحان

توسدوا القرآن"  ال" اند ث آوردهیا قرار دادن است و در حدکالمتوسد بالشهود و الرضا: توسد در لغت به معنى مت
 ندا ن معنى استعاره آوردهید. و از ایه ننمائکید و بر آن در حالت نشستن تیسر نگذار  ریا ز کعنى قرآن را مانند متی

 رارق خود گاه هکیت و نموده لیتحص را علم عنىی" العلم توسد فالن" ندیگو چنانچه هیمعنو امور لیتحص و اخذ بر
  ه آن حضرت را مقام شهود و رضاى حقک است آن فهیشر  فقره معنى پس داده

 اهل باصطالح" رضا" معنى ولى گذشت سابقا شهود معنى و است حضرت آن گاه هکیواره حاصل و تتعالى هم
 ".قضا تلخى بر است شدن خوشحال رضا" عنىی" القضاء بمر السرور الرضا:" ندیگو هک است نیا وحدت

عنى یا و وجدانا جد وجدا و وجودیسر الواجد و الموجود معنى" سر" سابقا گذشت و" واجد" اسم فاعل است از وجد 
ا از" جده" مشتق یند یز هست. گویه نیافته شده" و واجد از اسماء الهیعنى" یابنده و" موجود" اسم مفعول است ی

قت هر یه سر و حقکفه آن است یابنده. بالجمله معنى فقره شر یه بمعنى کا از وجود یاست و بمعنى غنى است 
  اتکه تمامى ادراکه جهت آنه است. بیآن حضرت صلوات هللا عل کو مدر  کمدر 

 هک چنان نمود، نتواند کادرا ند،کن حاصل تجرد اى به اندازه کاز اشعه تجرد و از لوازم مجردات است تا هر مدر 
ز عقل اول و ین مجردات عیجم سرمنشأ و قتیحق و شد نخواهد معلوم نباشد متحد کمدر  با و مجرد تا زین کمدر 
قت و ین واسطه حقیهم است، پس بدیائمه اثنى عشر صلوات هللا علت یقت والیه حقکقت محمدى است یحق

 ه است.یقت آن حضرت صلوات هللا علیحق کو مدر  کات از جانب مدر کسر تمامى ادرا

آن  فهیمعنى فقره شر  پس. است ارکآش و نهیمعا بمعنى انیع و ندیگو را" ء یش نفس"" ء ین الشیان" عین العیع
 ار است.کقت آشیحقت و یه آن حضرت نفس والکاست 

 ه به سبب اوکند یزى را گویمال چکمال األعظم کالمتحقق بال

امل شود، کا در سائر عوارض یعى. یمال اول است براى جسم طبکه کامل شود مانند نفس کا در حد ذات خود ینوع 
 ق و موصوفت متحقیات بشر یه آن حضرت در مدارج ترقکه و ثالثه پس حاصل مقصود آن است یماالت ثانکمانند 

 ولى ست؛ین باقى او براى منتظره حالت گونه چیت است و هیماالتش در حد فعلکه تمامى کمال اعظم کاست ب
 آثار و صفات از شدن کپا از است عبارت مالک] آثارها و الصفات عن هیالتنز  مالکال: ندیگو وحدت اهل باصطالح
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 ت است چنانین صفتى از صفات و آن مرتبه احدمال عبارت است از مالحظه ذات بدوکن صورت ی[ پس در ا آن

 :دیگو مى هک

 ]متشخص به الف احد[

  یة الجمع الوجودید: األحدیز گویالمتشخص بألف األحد و بعد از آن ن

 ت است.یه مظهر مطلق ذات و مرآت مرتبه احدیه آن حضرت صلوات هللا علکن است ین عبارات ایحاصل تمامى ا

ه ه برحسب نشئکة در وجود یند و آن حضرت به مقتضاى اولیتاب شهادت گوکاسوت را تاب الشهادة عالم نکفاتحة 
د الشهداء و آغاز دفتر شهادتند و یز سیذا در عالم ناسوت نکتاب شهادتند و هکن یباچه و آغاز ایباطنى دارند د

 ادت.یت سیوالى وال

 اصطالحات از اى ود الزم است بر جملهش از شروع در مقصیپ یة الشهودیلکقة الیالحق یة الجمع الوجودیاألحد
 ىیمح و بالله إال القوة و الحول من یالتبر  و بالله اءیاألش شهود الجمع:" ندیگو شود اشاره مورد نیا در وحدت اهل
 :دیگو نیالد

رق لفة. ایة و الفناء عما سوى هللا و هو المرتبة االحدیلکبال کالجمع إشارة إلى حق بال خلق و جمع الجمع االستهال
ة یام الخلق بالحق و رؤیهو شهود ق یة بحالها. الفرق الثانیاألول هو االحتجاب بالخلق عن الحق و بقاء رسوم الخلق

ة یر احتجاب باحدهما عن اآلخر. فرق الوصف ظهور الذات األحدیالوحدة من غ یثرة فکثرة و الکال یالوحدة ف
ة یظهور شئون الذات األحد یه یالمراتب الت یلواحد بظهوره فثر اکة. فرق الجمع هو تیالحضرة الواحد یباوصافها ف

 رةثکة الیة الجمع احدیقة اعتبارات محضة ال تحقق لها إال عند بروز الواحد بصورها. و احدیالحق یالشئون ف کو تل

]" سمى هذا جمع الجمع" یث إغنائه عنا و عن األسماء و یمن ح ین هیة العیة. احدیثرة نسبکه یتعقل فیواحد 
د:" جمع" ین گویى الدیت و قوت جز با خداوند و محکاء است بواسطه خداوند و دورى جستن از حر یجمع" شهود اش

ت یر خداست و آن همان مرتبه احدیلى و فنا از غکشدن  کاشاره است به حق بدون خلق و" جمع الجمع" مستهل
مخلوقات به حال خود." فرق دوم"  است." فرق اول" احتجاب است از حق بواسطه خلق و بقاى رسوم مخصوص

گرى شود." یى حجاب دیکه کنیثرت در وحدت بدون اکثرت و کام خلق است به حق و مشاهده وحدت در یشهود ق
افتن واحد است با ظاهر یثرت کت." فرق جمع" یت است با اوصافش در حضرت واحدیفرق وصف" ظهور ذات احد

قت اعتبارات محضند و مگر هنگام ظهور ین شئون در حقیتند و ایه آنها ظهور شئون ذات احدکشدنش در مراتبى 
ثرت نسبى که در آن کثرت است، واحدى است کت یت جمع" احدیواحد به صورتهاى آنها تحققى ندارند و" احد

 مى دهینام" الجمع جمع" نیا و اسماء از و ما از او ردنک تیفاک جهت از است همان" نیع تیاحد." شود تعقل مى

 .[شود

 رتثک عالم و الجمع فرق مقام تیواحد مرتبه و است الجمع جمع مقام تیاحد مرتبه هک مییبگو میتوان بالجمله مى
ت مقام فرق الجمع و عالم ناسوت یرتبه جمع است و واحدم تیاحد مقام هکآن ای الجمع فرق مقام افعالى اتیتجل و

 مقام فرق الفرق.
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ن جماعت عبارت یت و آن مقام در اصطالح ایرت است از مقام احده اول منزل هستى عباکد دانست یاجماال با
 مستجمع و صفات لک داراى بساطت نیع در هک طورى ع االعتبارات بهیاست از مالحظه ذات مسلوبا عنه جم

  سبزوارى حاجى محقق مکیح هک ل وحدت چنانیت و بر سبیق جمعیماالت است بطر کع یجم

ه" و" یت ذات مسمى" بشئون ذاتیب هویت اندراج و اندماج در غیثیه از حکات ق موجودید حقایاعلى هللا مقامه گو
ب ینا و آن مرتبه را" غیستند ال علما و ال عیگر ممتاز نیدیکاتند" در آن مرتبه از حضرت ذات مقدسه از یحروف عال
ه ن مرتبیابته و نخستان ثیه تجلى ذات است با صور اسماء و اعکت یند انتهى و مقام واحدین اول" گویاول" و" تع

ان اصالتا وجود واجبى است ولى بالتبع هر یاز علمى اگرچه آن وجود علمى اعیگر بامتیدیکق است از یز حقایتما
ه در کبى است و به همان اندازه قسمتى ین ثابت خود حظ و نصیموجودى را در آن نشئه علمى برحسب اندازه ع

  ئه خارجى تحقق و ظهور حاصلان ثابته و نشئه علمى دارند در نشیعالم اع

ن ثانى" یب ثانى" و" تعین مقام را" غیو ا "معلوم بقدر إال ننزله ما و خزائنه عندنا إال ء ی" و إن من ش.ندینما مى
م تجلى حضرت ذات است در عالم ناسوت برحسب یان ثابته" خوانند و مقام سین مرتبه" اعیند و حقائق را در ایگو

 ازات خارجى است.یثرت شهودى و امتکه عالم ک اى متعددهیمظاهر و مرا

ل دانسته یت و در مقام جمع و فرق بدان تفاصیت و واحدین مطالب و اصطالحات اهل وحدت در مقام احدیچون ا
 ه وجودکة الشهودى" آن است یلکقة الیة الجمع و الحقیفه" األحدین فقره شر یه مقصود از اکست بدانند یشد با

 است، حق نماى ه مظهر ذات مقدس تعالى شأنه و مرآت جهانی علنى صلوات هللایحس کمبار 

 لما:" ندیگو هک ثرت شهودى است. چنانکهم در مقام جمع و هم در مقام فرق، و داراى مرتبه وحدت وجودى و 
 ةینمحم ثرةکال امکاح انتک بل ثرةکال امکأح على غالبة هایف الوحدة امکأح و ةیقیالحق بالوحدة الواحدة ةیالهو انتک

ر جامعة من مظاهر هذه یمظاهر متفرقة غ یثم ظهرت ف یالجمع المعنو مقام یف یاالحد األول القهر بمقتضى
ة یور تضمن سائر المظاهر النیامل کمظهر  یظهر ذاته فیق، اراد الحق أن یل و التفر یل التفصیة على سبینیالعوالم الع

ون کو ال یلکا إلى المظهر الیة فانبعث انبعاثا ارادیة و الجهر یع الحقائق السر یشتمل على جمیة و یالظل یو المجال
  المشتمل على معنى یالجامع الحاصر لألمر اإلله

ة األسماء و ین مظهر یة الذات المطلقة و بین مظهر یامل فإنه الجامع بکاملة و هو اإلنسان الکة الیقیة الحقیاألحد
و الوجود من المراتب و ه یسلسلت یع ما فیط بجمیل محیتفصالجمع و ال ین مرتبتیالصفات و األفعال فهو جامع ب

وصول الحق إلى الخلق و هو بمنزلة روح العالم و العالم جسده و لما  یة و أنه الواسطة فیالمدبر للعالم باألسماء اإلله
ذا سرى سر ه ة ویمالکة الیة األحدیقة الجمعیتلقاه بحق یامل اإلنسانکعلى المظهر ال یالجمع یمالکال یورد التجل

  فة هللا فحقائق العالمیهو خل یامل الذکقة من حقائق ذات اإلنسان الیل حقک یف یالتجل

تفاضل الخالئق بعضهم یه یق و فیاه على الوجه األنسب األلیة رعایفة رعایها و على الخلیفته علیا له و هو خلیرعا
ن منزل هستى و مرتبه جمع الجمع وجودى یله اوکت یه در مقام احدکعلى بعض". حاصل ترجمه و لباب مقصود آن

لى مضمحل و منمحى بود چنانچه فاضل جامى کت بیر یثرت و آثار غکام کت احیت احدیاست به مقتضاى قهار 
 د:یگو

  فارغ از اندوه و آزاد از طرب   ش از روز و شبیه پکحبذا روزى 
 لى محو بودکت بیر یم غکح  م با شاه وجودیمتحد بود
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  نى مصونیاز علمى و عیز امت   چون و چند ان بىان جهیبود اع
 خود نمودیجمله را در خود ز خود ب  ناگهان در جنبش آمد بحر جود

  انیع شد نشانها را نشانى بى   انیاز علمى آمد در میامت
   

 

 [ املک]انسان 

 قت دریه آفتاب حقکو در مقام تجلى افعالى 

ه در کدا گشت و حضرت وجودى یثرت هوکام وحدت مستور و آثار کمود احاى مختلفه ظهور نیمظاهر متعدده و مرا
 هکند کعى تجلى یه در مرآت جامع وسکن خواست یه خود چنیرده بود به اراده ازلکر جامعه بروز یاى متفرقه غیمرا

حاصر  زیثره فرق الفرق را نکاى متیت را دارا و مرایقت جمع الجمع احدیه حقیامل برحسب سعه وجودکآن مظهر 
ه داراى هر دو عالم است کامل را کقت انسان ین واسطه حقیند بدکه تمامى مظاهر را در مظهر واحد تماشا کباشد 

ة الشهودى است و تمامى یلکقة الیة الجمع وجودى و الحقیفة هللا و مظهر احدیامل خلکن انسان ید؛ پس ایافر یب
  قتیات ابتداء بر حقیوضات و تجلیف

 به و الهى فهیخل املک انسان نیا پس گردد، مى منشعب مظاهر ریسا بر آنجا از و شود فاضه مىامل اکن انسان یا

 تیرعا را قتیحق آن و آن اىیرعا و جسد منزله به موجودات ریسا و است انکام عالم قلب مثابه به و روح منزله
" واجب خود استعدادات اندازه به ز اطاعت وىیا را نین رعایاز ا یکو هر  است الزم یکهر  درجات برحسب ایرعا نیا
 مى برترى بعضى بر ایرعا از بعضى هک است[  فهیخل توجه] نیا از و" )بعض على بعضهم الخالئق تفاضلی هیف و

  انتهى(. ابندی

سته است ین واسطه صاحب آن منزلت را شایع مظاهر است بدیامل مظهر جامع و داراى جمکه انسان کى یاز آنجا
  قت مالیه اصل حقکرا یه را بر خود اسناد دهد ز یاى جزئیع مرایاهر و شئونات جمه آثار تمامى مظک

 د: ثم قال لهیافى گوکث اول اصول یرازى در شرح حدین شیصدر الد ن من أنفسهم".یأولى بالمؤمن ی" النب او است
ا و اهبط إلى األرض رحمة یه السالم إذ قال له اقبل إلى الدنیاقبل فاقبل ثم قال له ادبر فأدبر هذا حال روحه عل

عنه نحن اآلخرون السابقون ]  یما روکباطنا و مع شخصه المبعوث ظاهرا  یل نبکان نوره مع کن فأقبل فیللعالم
ا پس جلو آمد و به او فرمود عقب رو پس یامبر بود( به او فرمود جلو بیا نور پیه عقل ک)بعد از خلقت مخلوق اول 

ن کا و هبوط ین به سوى دنکه خداوند به او فرمود اقبال کالسالم است هنگامى  هین حال روح او علیعقب رفت" ا
اء باطنا همراه بود و با شخص مبعوث یرد و نور او با تمام انبکان پس اقبال ین بعنوان رحمتى براى جهانیدر زم

 [. میجلوتر م و یه از همه سبقت گرفتکم( یامبر ین )پیآخر  ما شده تیروا او از هک خودش در ظاهر، چنان

 قول:یث یح یو لله در المولو

  ن به خود نى با سپاهکاى سپاه اش   ر شاهیاى على اى باز عنقاگ
  اى زان زبان هر ترازو بوده   اى تو ترازوى احد خو بوده
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  قولیما کو 

  ش ما استیه صد آمد نود هم پکچون   استینام احمد نام جمله انب
   

 

  ه حضرتکته است کن نیو از جهت اشارت بد

قة یة الجبار انا حقیند:" انا آدم األول انا نوح األول انا آیان فرماین با زبان معجز بیر المؤمنین و امید الموحدیس
قت اسرار و یت جبار، منم حقیالخطب و اآلثار" ]منم آدم اول منم نوح اول، منم آ یما ورد فک کر ذلیاألسرار إلى غ

 [. جود استمو آثار و ها ر خطبهه دکن عبارات یر از ایغ

 [ ه السالمین علین على بن الحسین العابدیفصل ششم ]در مناقب ز 

به در سنه سى و ینه طیه السالم است در مدین علین على بن الحسین العابدیدر شرح فضائل و مناقب حضرت ز 
س الخامس من یار الخمد: ولد نهیهشت هجرى پانزدهم شهر جمادى االولى متولد شد صاحب فصول المهمه گو

زدجرد بن یا آمد[. مادر آن حضرت باالتفاق دختر یشعبان المعظم ]روز پنج شنبه پنجم ماه شعبان المعظم بدن
ن ینر المؤمیه از جانب حضرت امکث بن جابر حنفى ید آورده: حر یخ مفیز بوده، شیسرى پروکه بن یرویار بن شیشهر 

  ه السالم در طرفیعلى عل

ر یار به دست او افتادند آنها را خدمت حضرت امیزدجرد بن شهر یت داشت دو نفر از دخترهاى یور بالد مشرق مأم
گرى را به یرد و دکج ید الشهداء تزویه شهربانو نام داشت به حضرت سکى از آنها را یکز یفرستاد و آن حضرت ن

 الجملهب. اند ردهکغزاله و ام سلمه ضبط  ه را بعضى شاه زنان و سالمة و سالفه ویر داد و نام شهربانوکمحمد بن ابى ب
 قبرستان در. نمود رحلت فانى دار از ماه آن دوازدهم ای و الحرام محرم هجرى پنج و نود سنه در سجاد دیس حضرت

 بود گذشته سال هفت و پنجاه فشیشر  عمر از. شد مدفون السالم هیعل مجتبى حسن حضرت جوار در عیبق
 ن:یالد ىیمح خیالش لقا هیعل سالمه و هللا صلوات

  تی" و على آدم اهل الب

 یة االختراع سر هللا فیتاب اإلبداع حل تعمکت روح جسد اإلمامة شمس الشهامة مضمون کیت و ما کیالمنزه عن 
اشف مستور العرفان الحجة القاطعة و الدرة الالمعة کمان یب مطلع نور اإلینوز الغکن الشهود خازن یالوجود إنسان ع

ن ین العباد إمام العالمیسر العبادة وتد األوتاد و ز  یل فکب و ابد الشهادة السر الیة ازل الغیة طوبى القدسثمرة شجر 
 ه السالم"ین علیبن الحس ین علین العابدین ز یو مجمع البحر 

ت عصمت را او است آدم ابو یه خود اهل بکقت باد یزه فطرت قدس حقکیات بر آن پایات عالیحاصل الترجمه: تح
 بشر و دامن قدسش منزه است از هرگونه شر.ال
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ده یه دیتاب ابداع، و حل معماى اختراع، طبقه زجاجکشهامت، مضمون  کروح جسد امامت است و آفتاب فل
اشف رموز عرفان. برهان کمان و یب است و مطلع نور اینوز غکنشأت شهود است و سر الهى در عوالم وجود، نگهدار 

ب و ابداآلباد عوالم شهادت و سر مستتر یه شجره طوبى است ازل اآلزال عوالم غیقدسقاطع است و در المع؛ ثمره 
 ه السالم.ین علین على بن الحسین و مجمع البحر ین العباد امام العالمیبندگى و عبادت، وتد االوتاد و ز 

  الشرح

 ذا انتهى.ک ذا وکسر آخرهما اى یکت و کیت و کید: ین و چنان در قاموس گویعنى چنیت کیت و ما کی

 مةیالدرة الالمعة الدرة بالضم اللؤلؤة العظ

 .تأللؤه فیالس درى و[  نورانى] ء یمض یب در کوکجمع در و 

 [ ]ثمره شجره طوبى

د یة معنى شجره سابقا گذشت و طوبى درخت معروفى است در بهشت. در قاموس گویثمرة شجرة طوبى القدس
 ةیالهندب الجنة او الجنة یف شجرة و ریالخ و الحسنى و بیاألط ثیتأن و بةیالط جمع[  زهکیب ]پایالطوبى بالضم، الط

 یث هیالحد یه السالم و فیعل یدار  یلها فاص الجنة یف شجرة طوبى یالنب عن الخبر یف و:" آورده مجمع در و
ست در امبر نقل است طوبى درختى ایداره غصن منها؛ ]در خبر از پ یس مؤمن إال و فیو ل یدار النب یشجرة ف
ه آن درختى است در کث است یه السالم و در حدیه اصل آن در خانه من است و فرع آن در خانه على علکبهشت 

 .[هست آن از اى شاخه اش ه در خانهکنیست مگر ایچ مؤمنى نیامبر و هیخانه پ

ت یوت و واله پرتو آن عقل از خانواده نبکدت عرفا شجره طوبى همان عقل مجرد و شجره دانش است یو بر عق
  مانیرده و بر ساحت دلهاى اهل معرفت و اکظهور 

 ده.یتاب

ه و اشاره یناکن عبارت یب و شهادت و ازل و ابد سابقا گذشت ولى مقصود از ایب و ابد الشهادة معنى غیازل الغ
مى ت و لفظ ولى از اسایند چون والیب و نشئه شهادت. گویت در عالم غیقت والیت حقیت و ابدیاست بر ازل

 طائفه دهیعق چنانچه گردد نمى منقطع عنصرى نشئه از گاهى چین واسطه مظهر وى هیواجب تعالى شأنه است بد
ست از وجود حجت و امام حى موجود خالى باشد؛ بخالف یه عالم عنصرى مجوز نک است نیا بر زین هیاثناعشر 

 صلوات مرتبه ختمى حضرت از بعد هیماسال ملل باتفاق هک ان مردم منقطع شود چنانین است از مکه ممکنبوت 
  مبعوث غمبرىیپ هیعل هللا

بى ازل اآلزال بوده ین علمى و نشئه غیتع و ازل عالم در قتیحق آن هک نخواهد شد. حاصل مقصود آن است: چنان
 زال خواهد بود.ین در عالم شهادت ابداآلباد و ال یو همچن

 نآ هکنیا بر است اشاره عبارت نیا و ندیگو ء یش سر را ء یش قتیحق گذشت هک سر العبادة چنان یل فکسر ال
ات عبادت آن یشعب و جزئ از تهایعبود تمامى و است ادیانق و تیعبود قتیحق نینخست و لىک مظهر حضرت

 تند.یقت عبودیحق
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 [ ]قطب االقطاب

 ند بهید استعمال نماه خوکن را با الفاظى یه معانى مصطلحات عرفا و محدثکن مورد الزم است یوتد االوتاد در ا

  د" اما الغوثاالفرا"" النجباء"" النقبا"" االبدال"" االوتاد"" القطب"" الغوث" است نیا الفاظ آن و بنگارد اختصار طور

ند:" و اما" یه مردم بدو ملتجى شوند غوث گوکه قطب را در زمانى کرا یمعنى دارند ز  یکن دو لفظ یو القطب ا
ه السالم" محقق یل علیل زمان و هو على قلب اسرافک یهو موضع نظر هللا من العالم ف د:"ین گویى الدیالقطب" مح

 یسر یل زمان اعطاه الطلسم األعظم من لدنه و هو ک یهو موضع نظر هللا ف ید: القطب هو الواحد الذیف گویشر 
لى ون األعکاة على الیح الحض رویفیقول فهو یالجسد إلى أن  یان الروح فیانه الباطنة و الظاهرة سر یون و أعکال یف

ته و یث انسانیاة و اإلحساس ال من حیة الحاملة مادة الحکیث حصة الملیل من حیو األسفل و هو على قلب اسراف
 م النفس الناطقةکحکه یل فیم جبرائکح

ها. یة ففعم القوة الداکحکه یل فیم عزرائکها و حیم القوة الجاذبة فکحکه یل فیائیکم مکة و حیالنشأة اإلنسان یف
ه یون إال لورثته الختصاصه علیکه السالم فال یمرتبة قطب األقطاب و هو باطن نبوة محمد عل یبرى هکة الیالقطب

 ة و قطب األقطاب إال على باطن خاتم النبوة.یون خاتم الوالیکة فال یملکباأل

ل واحد کق و غرب و شمال و جنوب مع ان من العالم شر کو األوتاد عبارة عن أربعة رجال منازلهم على منازل اربعة ار 
 الجهة. کمنهم مقام تل

ث ال یاته ظاهرا بأعمال أصله بحیا بحیجسدا على صورته ح کو البدالء هم سبعة رجال من سافر من موضع و تر 
  کعرف أحد أنه فقد و ذلی

ن یالم در مجمع البحر ه السیم علیتلبسه باألجساد و الصور على صورته على قلب ابراه یر و هو فیهو البدل ال غ
 د:یگو

 میقیالقاموس األبدال قوم  یانه آخر و فکا منهم اذا مات واحد ابدل هللا میخلوا الدنین ال یاألبدال قوم من الصالح
 موت احدهم إال قام مقامه آخر من سائر الناس.یرها ال یهللا بهم األرض و هم سبعون، أربعون بالشام، و ثالثون بغ

 ةیل حادث ال تفى القوة البشر کث الجملة یمن ح یبعون و هم المشغولون بحمل اثقال الخلق و هو النجباء هم األر 
اتهم یرقت یة لهم فیر إذ ال مز یحق الغ یتصرفون إال فیة فال یالختصاصهم بوفور الشفقة و الرحمة الفطر  کبحمله و ذل

 إال من هذا الباب.

  ن تحققوا باالسم الباطنیو النقباء هم الذ

شاف الستائر لهم عن وجوه السرائر و هم ثالثة اقسام: کا الضمائر النیوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفافأشرف
ق ة و للحیالحقائق اإلنسان یة و هیة و نفوس وسطیالخلق یة و هیة و نفوس سفلیالحقائق األمر  یة و هینفوس علو

 و هم ثالثمائة.ة یونکة و یة على اسرار إلهیل نفس منها امانة منطوک یتعالى ف

عنى قطب( محل نظر خداوند از عالم است در هر زمانى، ین عن نظر القطب؛ ]او )یو االفراد عبارة عن الرجال الخارج
 خداوند نظر محل او هک است اى گانهید: قطب همان فرد یف گویه السالم است. محقق شر یل علیو او بر قلب اسراف
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ى و ظاهرى آن باطن موجودات و وجود در او و ردهک عطا او به خودش جانب از را اعظم طلسم. زمانى هر در است
 مى افاضه اسفل و اعلى وجود بر را اتیح روح او پس دیگو ه مىکان دانش روح در بدن تا آنیان دارد، مانند جر یجر 

 نه ستا احساس و اتیح ماده حامل هک( قطب عنىی) او بودن فرشته بهره جهت از است لیاسراف قلب بر او و ندک
ل در او یائیکم مکم نفس ناطقه است در نشئه انسانى و حکند حمان او در لیجبرائ مکح و بودنش انسان جهت از

برى همان کت یم قوه دافعه است در آن. قطبکل در او مانند حیم عزرائکم قوه جاذبه است در آن و حکمانند ح
 وارثانش براى مگر باشد ه و آله است. پس نمىیه آن باطن نبوت محمد صلى هللا علکمرتبه قطب االقطاب است 

ست مگر بر باطن یت و قطب االقطاب نیمل بودن او. پس خاتم والکمخصوص بودن او به آن مقام بخاطر ا بخاطر
ان عالم است، شرق و غرب و شمال که منازل آنها برابر چهار منزل از ار کخاتم نبوت. و" اوتاد" عبارتند از چهار مرد 

 دام از آنهاست مقام آن جهت.کا هر ه بکو جنوب 

 بودن زنده به است زنده هک -خودشان صورت مانند بدنى نندک ى سفر مىیه وقتى از جاکو" بدالء" هفت مردند 
 از او هک فهمد نمى سىک هک اى گونه به دهند مى قرار -دهند مى انجام را خود اصل اعمال ظاهر در هک خودشان

ه یلم عیخودش بر قلب ابراه بصورت صورتها و بدنها به تلبسش در او و گرىید زیچ نه اوست بدل نیا و رفته آنجا
 السالم است.

 گرىید خداوند مرد ىیک هرگاه ماند، ا از آنها خالى نمىیه دنکد: ابدال گروهى از صالحانند ین گویدر مجمع البحر 
 شانیا و است داشته پا بر آنها واسطهب را جهان خداوند هک ندیگروه ابدال: قاموس در و. ندک مى او نیگز یجا را

 خودشان ریغ از گرىید هکنیا مگر رندیم نمى دامک چیگر، هین دک، چهل نفر در شام و سى نفر در امانفرند هفتاد
 .شود مى او نیگز یجا

 قوت هک است اتفاقى هر لىک طور به( ها نىیسنگ) آن و بشرند هاى نیه مشغول حمل سنگکو" نجبا" چهل نفرند 
مخصوص بودن آنها به شفقت و رحمت فطرى است پس  خاطر به آنها شغل نیا و ندارد را آن حمل توان بشرى

 .باب نیا از مگر ستین شانیا بر آنها اتیترق در تىیمز  چون ریغ حق در مگر نندک تصرف نمى

 پنهان ریضما در آنچه و دارند اشراف مردم بطون بر پس اند شده محقق" باطن" اسم به هک اند سانىکو" نقباء" 
ند و یند. نفوس سفلى و آنها خلقیقى امر یه آنها حقاکگروهند: نفوسى علوى  سه آنها و نندک مى استخراج است

 و الهى اسرارى شامل هک نهاده اى عهیدام ودکند و حق تعالى در نفس هر یقى انسانیه آنها حقاکنفوسى وسطى 
  انتهى[. خارجند قطب نظر از هک مردانى از عبارتند" افراد" و. نفرند 300 آنها و است وجودى

 مجمع" و است قطب معنى همان االوتاد وتد از مقصود هک شود ن اصطالحات محقق گردد، معلوم مىیچون ا
" هک آنها چه است، آخرى اصطالح مورد نیا در را وحدت اهل ولى باطن، و ظاهر بحر اجتماعى محل عنىی" نیالبحر 

  مقام هک را مطلقه تیهو ندیگو" االضداد مجمع

ه کن یت خواهند و گاهى مقام قاب قوسیند، از آن گاهى مقام واحدین گویند و مجمع البحر یت است اراده نمایاحد
حضرة  یه یة المطلقة التین است:" مجمع األضداد هو الهوین عبارتشان اینند و عکامل است اراده کباطن انسان 

ل هو حضرة جمع یها و قیان فکن الجتماع بحرى الوجوب و اإلمیاب قوسن هو حضرة قیتعانق األطراف و مجمع البحر 
 آن هک است اى ت مطلقهیها"؛ ]محل جمع اضداد همان هویة فیونکة و الحقائق الیالوجود باعتبار اجتماع اإلله

 اجتماع بخاطر است؛ نیقوس قاب حضرت همان نیالبحر  مجمع و است مختلفه جهات آوردن آغوش در حضرت
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ق یت و حقایجمع وجود است به اعتبار اجتماع اله حضرت آن هک شده گفته و آن در انکام و وجوب ىایدر  دو
 [. وجودات خارجى در آن

 [ ه السالمیفصل هفتم ]در مناقب امام محمد باقر عل

ه بینه طیه الصالة و السالم است در مدین علیدر شرح فضائل و مناقب حضرت امام محمد باقر بن على بن الحس
  سنه پنجاه و هفت هجرى غره شهر رجب المرجب در

 چهارده و صد یکه معروفه بام عبد هللا و ام الحسن است متولد شد و در سال کاز فاطمه بنت حسن بن الحسن 
 مطهر مزار و مقدس تربت دیگو شافعى طلحه بن محمد. شد مدفون عیبق قبرستان در و نمود رحلت ایدن از هجرى

ف آن حضرت پنجاه و هفت یر شر عم از و است مدفون المطلب عبد بن عباس هک ستیا قبه آن در حضرت آن
 ن:یى الدیخ محیسال گذشته بود قال الش

ة یر اة السایاشف الحکل کشف لک" و على باقر العلوم شخص العلم و المعلوم ناطقة الوجود ضرغام آجام المعارف المن
 ة،یقة الحقائق الظهور ین، حقین، وارث علوم المرسلیقیرج ال، حافظ معای، النور المنبسط على الدرار یالمجار  یف

م و الصراط یط علمه بالزبر الغابرة، النبا العظیاللجج الغامرة، المح یة فیالجار  کة، الفلیقة الدقائق النور یدق
 ه السالم"یعل یمحمد بن عل یل ولکم، المستند لیالمستق

ه او کت باد یط امامت و ذات مقدس والیش بر جوهر بسن عر یه و حاملکصلوات حضرت حق تعالى شأنه و مالئ
قت معلوم، نسخه جامعه موجود نفس ناطقه وجود، یافنده حجابات علوم، شخص مجسم علم و نفس حقکاست ش

ه در مجارى است و نور منبسط بر درارى یوة سار یاشف حکدا است از براى هر موحد، یه هوکستان معارف یر نیش
  ه در لجج غامرهیقت حقائق ظهور یه و حقیقه دقائق نور ین دقیو وارث علوم مرسل ن استیقینگهبان معارج 

 م است و صراطیر بل خود نباء عظیر و عالم بصیان داناى خبینیشینه نجات امت، بر زبر و صحائف پیظلمت سف
 ه السالم.یم، مستند هر ولى محمد بن على علیمستق

 [ قت مجسم علمیالشرح ]حق

ن یبن الحس یافت و وسعتش داد و الباقر محمد بن علکمنعه، شقه و وسعه شکد: بقره، یموس گوباقر العلوم در قا
 تبحر رخاط به ندیگو ه باقر مىین صلوات هللا علیالعلم. ]به محمد بن على بن الحس یه لتبحره فیصلوات هللا عل

 [. علم در او

ة و صورت و نفس ناطقه عالم هستى یفعلعنى یقت عقل مجسم ناطقة الوجود یعنى حقیشخص العلم و المعلوم 
ود ة عالم وجیه و نفس ناطقه است فعلیر است با صورت نوعیه عالم صغکة بدن انسانى ین معنى چنانچه فعلیبد

 ر است منوط استیبکه عالم کز یة عالم وجود نیه و نفس ناطقه است فعلیر است با صورت نوعیبکه عالم کز ین
  ف آن حضرتیبذات شر 

 :قولی ثیح المولوى در لله و است روح والى صرف و جسد بىیوجود او تمامى عالم هستى قوة محض و هه بدون ک
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  ن جهان جسمى است سرگردان تو هوشیاک   م و تن مپوشیش اندر گلکسر م
   

 

 لهجم از امامت قتیحق هیباطن هینیوکت عتیشر  در هک چون عالم ظاهر با عالم باطن تطابق دارند بدان واسطه چنان
 دیعقا اصول از او امامت بر اعتراف و امام شناسائى زین ظاهره هیفیلکت عتیشر  در است نیوکت عالم مقومات

 ه فرمودند:یت علویه والیه وافى هدایفاء آید از ابع شأنه تعالى خداى روى نیازا است فیلکت عالم ملکم و هیضرور 
  عرفی لم و مات من:" اند ه آوردهینبوف اخبار یو بدان جهت در تضاع  مکنیم دکملت لکوم أیال

 مرده تیجاهل مرگ به باشد نشناخته را زمانش امام هک رد درحالىیه بمکة". ]هر یتة الجاهلیامام زمانه فقد مات م
 [. است

ث و الئث و غضنفر و هزبر ]هژبر[ و ضرغم و یضرغام آجام المعارف ضرغام معروف است و از اسامى او است ل
 ناى آن است ابو األبطال ابو الشبل ابو العباس.کدره و لبوه. و از یاسامه و حارث و قسور و حضرغامه و اسد و 

 قصبة، الشجر الملتف و الجمع اجمات ]اجمه مانند قصبه:کد: األجمة یدر مجمع گو

 قصب و اآلجام جمع الجمع.کقصبات و اجم کند[. یده را گویچیدرخت درهم پ

 وجود مقام حضرت آن تیوال مقام هکنیا بر است اشاره[  ات جارى در مجارىیح" ]یالمجار  یة فیاة السار ی" الح
 هیازل اتیماه از یکچیه او نور تابش بدون. است سارى هستى مجارى عیجم در هک است رحمانى نفس و منبسط

  چنانچه گذارند نمى قدم هیعارض[  تیموجود] تیسیا به هیذات

 شته.ته در طى عبارات مصنف گذکن نیاشارات بد

 هاى ستاره بر منبسط نور عنىی ندیگو را ء درارى جمع درى است و درى ستاره مضى یالمنبسط على الدرار 
 .درخشنده

 ام ء یالش قةیحق و ثبت إذا ء یالش حق قالی قطعا و نایقی الثابت ء یقة هو الشیة الحقیقة الحقائق الظهور یحق
ن تصور اإلنسان بدونه و قد کمیاتب مما کو ال کثل الضاحوان الناطق لإلنسان بخالف میالحکو ه هو ء یالش به
" ةیماه" کذل عن النظر قطع مع و" ةیهو" تشخصه باعتبار و" قةیحق" تحققه باعتبار هو هو ء یقال: إن ما به الشی
  تسمى و الحقائق عیلجم الجامعة ةیاألحد المرتبة یه" الحقائق قةیحق" و

 نا و قطعا ثابت است.یقیه کزى است یقت آن چی" ]حقیف الجرجانیالشر  ذا قالکبحضرة الجمع و حضرة الوجود. 

 او آن با هک است زىیچ آن ئىیش قتیحق و باشد ثابت هک وقتى است حق زىیچ شود گفته مى

صور انسان بدون آنها ت هک ىیزهایچ آن از اتبک و کضاح امثال بخالف انسان براى ناطق وانیح مثل شود او مى
 باعتبار و است" قتیحق" ندک مى خودش را ئىیش تحقق، باعتبار آنچه شود اهى گفته مىن است. و گکهم مم
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 عیجم جامع تیاحد مرتبه همان" الحقائق قةیحق" و بود خواهد" تیماه" نیا از نظر قطع با و" تیهو" تشخص
 [. ن گفته استیف جرجانى چنیشر  شود، مى دهینام وجود حضرت و جمع حضرت هک است قیحقا

ن عبارت است همان معنى بساطت و تجرد و یه تالى اکة یقة الدقائق النور ین عبارت و فقره دقیه مقصود از ابالجمل
 عبارة اخراى روح االرواح است.

نة یفسک یتین است" مثل اهل بیقیه طر یه متفق علکث معروفى است یاللجج الغامرة اشاره بحد یة فیالجار  کالفل
 که به آنها متمسکه هر کشتى نوح است کت من ینهم غرق" ]مثال اهل ببهم نجى و من تخلف ع کنوح من تمس

. معالج و للواحد هو و[  شتىکنة ]یالسف بالضم کالفل[. شود مى غرق ندک تخلف آنها از هکهر  و ابدی شود نجات مى
 منه و هما؛یف ةاللجک[ اریبس آب و فراوان جماعت" ]الماء معظم و رةیثکال الجماعة:" بالضم اللج و اللج جمع: اللجج

 .رةیثکال الغامرة ،یلج بحر

 توب،کسر، المکتابة و بالکبالزبر الغابرة الزبر ال

 [ ة ]گذشتهیتاب بمعنى المزبور جمع آن زبر بر وزن فعل الغابرة: الماضکجمع زبور و المزبر، القلم و الزبور ال

 [ می]صراط مستق

ت حجة أن یا علی یون قال قال رسول هللا لعلیا عن العکیحا یر الصافیتفس یم فیم و الصراط المستقیالنبا العظ
م و أنت المثل األعلى ]در یم و أنت الصراط المستقیق إلى هللا و أنت النبا العظیهللا و أنت باب هللا و أنت الطر 

 :دیگو ون مىیر صافى به نقل از عیتفس

 مى و تو صراطیق الى اللهى و تو نبأ عظیطر  ى و تو باب اللهى و تویرسول هللا به على فرمود: اى على تو حجت خدا
ت و یمت و باطن والاما مقام از است عبارت نیمفسر  از اغلب باتفاق میعظ نباء[.  ىیمى و تو مثل اعالیمستق

ق یه حضرت فرمود:" الصراط هو الطر کند کت یه السالم روایر صافى از حضرت صادق علیم در تفسیصراط مستق
 اآلخرة و اما یا و صراط فیالدن یاطان صراط فإلى معرفة هللا و هما صر 

هو جسر  یا و اقتدى بهداه مر على الصراط الذیالدن یا فهو االمام المفترض الطاعة من عرفه فیالدن یالصراط ف
ه السالم أن یضا عنه علینار جهنم و ا یا زلت قدمه عن الصراط فتردى فیالدن یعرفه فیاآلخرة و من لم  یجهنم ف

اخرى نحن الصراط  یاخرى أنه معرفة اإلمام و ف یة اخرى زاد أنه معرفته و فیروا ین و فیر المؤمنیالصراط ام
 ق به سوى معرفت خداست و آن دو صراط است:یم" ]صراط طر یالمستق

ند از کت او اقتدا یا او را بشناسد و به هدایه در دنکه طاعت او واجب است. هر که آن امام است کا یصراطى در دن
 و دیلغز  خواهد صراط از قدمش نشناسد ایدن در را او هکهر  و ندک ه آن پل جهنم در آخرت است عبور مىک صراطى

ن است و در یر المؤمنیه همانا صراط امکت( است یه السالم )رواین از او علیهمچن و افتاد خواهد جهنم آتش در
 تیروا در و است امام معرفت آن هکنیا گرىید در و( امام معرفت) اوست معرفت آن هک ندک گرى اضافه مىیت دیروا
 [. میهست میمستق صراط ما: گرید
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ا عبارت است از معرفت امام یم در دنیه صراط مستقکود ش ات و اخبار وارده مستفاد مىیبالجمله از تمامى روا
بارت از ه عکن صراطى یم است و ایز صراط مستقیه السالم خود نیامام عل کمفترض الطاعة چنانچه وجود مبار 

  قهیمعرفت امام است عبارت است از طر 

ما ورد فى بعض االخبار: نحن النمط األوسط نحن کر یط و تقصین غلو و افراط و تفر یه ممتد است ما بکوسطى 
 سوى هب تندرو وسط، گاه هکیم تییقه متعادل و مایم طر یی؛ ]مایلحق التالینا یو إل یرجع الغالیالنمرقة الوسطى بنا 

 [. مانده عقب هکآن شود مى ملحق ما به و رددگ برمى ما

االسم منه و المحب و  ید:" الولى القرب و الدنو و الولیه السالم در قاموس گویعل یمحمد بن عل یل ولکالمستند ل
 ندیگو زین و[  ق استیى است و ولى اسم مصدر آن و به معنى دوستدار و صدیکق" ]ولى به معنى قرب و نزدیالصد

 :دیگو جرجانى فیشر [. ندک مى اداره را امور هک است اى نندهک تصرف آن ولى] األمور دبری یالذ متصرفال هو یالول

 توالىیان او بمعنى المفعول فهو من یتخللها عصیر أن یل بمعنى الفاعل و هو من توالت طاعته من غیفع ی" الول
ن المواظب على الطاعات المجتنب عن کمیما هو العارف بالله و صفاته بحسب  یه إحسان هللا و إفضاله و الولیعل

  کالمعرض عن االنهما یالمعاص

ر یالغ ذ القول علىیالشرع تنف یة فیام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه و الوالیق یة هیاللذات و الشهوات. الوال یف
 مى ادامه و شود مى رفتهیه اطاعتش پذکسى است کل" و در معنا فاعل است و او یشاء أو أبى" ]ولى بر وزن" فع

 لفض و احسان دائما هک است سىک او( صورت نیا) در پس. است مفعول معنا در ای انىیعص آمدن شیپ بدون ابدی
ن است. مواظبت بر طاعات کخداوند شامل حال اوست و ولى همان عارف بالله و صفات او است بحسب آنچه مم

 خود از وقتى است حق به عبد امیق تیوال است، شهوات و لذات در شدن ور و اجتناب از معاصى، اعراض از غوطه
 واهد[.نخ چه و بخواهد چه است گرىید بر راندن مکح شرع در تیوال و شد فانى

 ن وین و مقربییع عرفاء الهیال جمکه آن حضرت مستند و محل اتکفه آن است یبالجمله حاصل مضمون فقره شر 
]همانا ولى شما  ن آمنوایم هللا و رسوله و الذیکإنما ول  هیر آیتفسافى در کن است. در شرح اصول یاصدقاء و محب

 [.اند مان آوردهیه اکسانى کخداست و رسولش و 

 [. امتیه اما مانند تا روز قکعنى على و اوالد او یامة" ]یوم القیا و اوالده األئمة إلى یعنى:" علید: یگو

 [ ت و خاتم آنی]معناى وال

 دیشد اختالف شود ه بر او عارض مىکودى یت برحسب موارد استعماالت و بسبب قیه معنى والکد دانست یبا
رت و تعجبى دست یتب و دفاتر عرفا حکست از مطالعه یت و خبرى نر یبص اصطالحات نیا از هک را اشخاصى و دارد

  لماتکداده. 

 هللا صلوات نیالمؤمن ریام حضرت جماعت آن هک ندیب مى لفظ ظاهر به هک رایز  د،ینما آنها را حمل بر تناقض مى
سى على یو حضرت ع نندک خطاب اءیاالول خاتم زین االمر صاحب حجة حضرت به و ندیگو مى اءیاالول خاتم را هیعل
 نانچهچ ندینما ملقب ایاالول ز بلقب خاتمین عرفا را نیملکه کند تا آنیاء گویز خاتم اولیه السالم را نینا و علینب
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 از چون و" ةیالمحمد ةیالوال خاتم" ستوده عبارت نیبد را او نیالد ىیمح فیتوص رد فصوص باچهید در صرىیق
 د.یشانکن جماعت زبان قدح و طعن یواسطه در ا نیبد ستندین مستحضر لفظ معانى تعدد

  لیت و ولى لغة و اصطالحا متعدد است چنانچه تفصیه معنى والکد بدانند یاوال با

 اجمال و ندک مى حاصل ثانوى اختالفات شود ه بر وى عالوه مىکودى یم و قیماور شد و باوجود آن بسبب ضکآن مذ
ى تیت عامه والیت خاصه و مقصود از والیت عامة و والیند بر والیسم نمامنق را تیوال تارة هک است آن لیتفص نیا

ل است یقب نیاء بعض موجود است و از این برحسب قوله تعالى المؤمنون بعضهم اولیه در عموم مؤمنکاست 
ر آنها دارند. صاحب جواهر یهم و غین و صغار و محجور علیه بر مجانکن ین و عدول مؤمنیت قضاة و مجتهدیوال

صلى  ید: و هو غصن من شجرة الرئاسة العامة للنبیت مخصوص است گویه والکف قضا یاعلى هللا مقامه در تعر 
 وله تعالى"ق یفة فیه و آله و خلفائه و هو المراد من الخلیهللا عل

 نبى مخصوص هک عمومى استیر  درخت از است اى وفهکاألرض ]و آن )قضاوت( ش یفة فیخل کا داود إنا جعلنای
ه فرمود اى داود همانا ما کالم خداى تعالى کفه است در آن یه و آله و خلفاى اوست و آن مراد از خلیلى هللا علص

  اه[.  مین قرار دادیفه در زمیتو را خل

هم یلاء عیامبرانند[ از انبیاء" ]علماء وارثان پینوع وراثتى است بمضمون" العلماء ورثة األنب یکت یه از والن درجیو ا
 سانىکسى" ]همانا یم و موسى و عیرث ابراهیاء من یده" فان من االولین آنها رسین و تابعیالسالم به علما و مؤمن

ى از علما امت مرحومه بواسطه یکن است کاءاند[. و ممیت ارث بردند از اولیسى والیم و موسى و عیه از ابراهک
ت حاصل یده درجه خاتمیاء رسیحسب وراثت از انببر  هک عامه تیوال از گونه نیه در ایه و عملیماالت علمکاست

ن یه اطاعت تمامى مردم بر آنها الزم است اکن را ین از مجتهدیملکاء ملقب باشد، چنانچه ینموده و بخاتم االول
 ل است وقتى برحسب درجه باطنى فقط، درصورتىین قبیز از ایاز عرفا ن یکت هر یت حاصل است و والیز والدرجه ا

  هک

 ه و جامع درجه اجتهاد ظاهرى نباشد.یداراى فضائل صور 

 از دامک چیه هکت مخصوصى ین معنى، عبارت است از والیت عامه بدیت خاصه در مقابل والیو اما مقصود از وال
 تیوال نیا و است هیعل هللا صلوات محمدى مقام مخصوص و ستین حاصل تیوال از درجه آن را اءیولا و اءیانب

 ت خاصهین والین. و در ایهم اجمعیاى حضرت ختمى مرتبت و ائمه اثنى عشر صلوات هللا علبر  مگر ستین حاصل
 .است محمدى خاصه تیوال خاتم هک ندیگو اءیاالول خاتم را هیعل هللا صلوات االمر محمدى حضرت حجت صاحب

ز معانى متعدده اراده ین دیمق و مطلق از یکهر  از و دهیمق و مطلقه تیوال بر ندینما ت را قسمت مىیو تارة وال
 ت مطلقه"یند" والینما

ه محدود به کع موجودات بدون آنیة اسم اعظم و مرآت جمیه و مظهر یع اسماء و صفات الهیة جمیعنى مظهر ی
  نیت به ایه را در والین صلوات هللا علید الموحدین سیر المؤمنیحدى باشد و حضرت ام

ه مظهر اسم مخصوص و محدود به کن مطلقه آن است یده" در مقابل ایت مقیند، و" والیاء گویمعنى، خاتم االول
ة یده همان والیت مقیت خاصه محمدى است و والین معنى همان والیت مطلقه بدین باشد. و در معنى والیحد مع
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ند مانند نبوت مطلقه و نبوت یة را اراده نمایند و از آن مطلق والیة مطلقه گویز والین بود؛ و نیه در عموم مؤمنکعامه 
ه ینا و علیسى على نبیات او است و حضرت عیتها از جزئیه تمامى والکلى است کة مطلقه معنى ین والیخاصه، و ا

ى ین است معنى قول محیست و ایگر بعد از او نیه ولى دکند یاء گوین معنى خاتم االولیة مطلقه بدیالسالم را در وال
ة فاما یة المحمدیختم هللا به الوالیة مطلقا و ختم یختم هللا به الوالید:" الختم ختمان ختم یه در موضعى گوکن یالد

ان اول هذا االمر که فبعد یآخر الزمان وارثا خاتما ال ول ینزل فیسى إلى أن قال فیة على اإلطالق فهو عیختم الوال
 خاتمه مطلق طور ت را بهیه خداوند با آن والکسى" ]ختم دو ختم است: ختمى یو هو ع یو هو آدم و آخره نب ینب

 است سىیع او مطلق، تیوال ختم اما و. دهد مى خاتمه را هیمحمد تیوال فقط آن با خداوند هک ختمى و دهد مى
... 

 پس بود نخواهد گرىید ولى او از بعد و خاتم و وارث بعنوان الزمان آخر در دشو مى نازل پس: دیگو ه مىکتا آنجا 
 السالم هیعل سىیع عنىی بود خواهد امبریپ هم آن آخر و السالم هیعل آدم عنىی بود امبریپ( تیوال) امر نیا اول

 ه السالم([.یر علن او در آخر الزمان بعد از امام عصآمد اعتبار به است تیوال خاتم السالم هیعل سىیع پس)

؛ «سىیفهو ع یوجد بعهده ولیال  یة العامة الذیو أما ختم الوال»د: ین عبارت باز گویبه هم یکگر نزدیو در مورد د
 من انک و»: دیگو گرید مورد در زین و[ «است سىیع بود نخواهد ىیول او زمان در هک اى ت عامهیو اما ختم وال] »

نى ساک؛ ]و اما از جمله «البدء یضاهیان الختم کسى فیها هللا بعفختم بآدم بدء هذال و العامة ةیالوال هایف ما جملة
سى ختم نمود پس ختم هماهنگ با یرد و به عکت عامه بودند و لذا خداوند آن را به آدم شروع یه صاحب والکبود 

نا رفع یقین موارد یات مطلقه است بعد از تعمق در یة عامه همان والین از والیى الدیو مقصود مح«[ ابتداست
 تناقض از عبارات عرفا خواهد شد.

 [ ه السالمیفصل هشتم ]در مناقب امام جعفر صادق عل

نه یه آن نور مطهر در مدکه است یدر شرح فضائل و مناقب حضرت ابى عبد هللا امام جعفر صادق صلوات هللا عل
نمود. مادر آن حضرت ام فروه، دختر قاسم  عت را با قدوم خود منوریم هجرى عالم طبیبه در سال هشتاد و سیط

ار خواهر یزدجرد بن شهر ید سجاد و مادرش دختر یر است و قاسم خود پسر خاله حضرت سکبن محمد بن ابى ب
 هجرى هشت و چهل و صد یکه در پانزدهم رجب المرجب در سنه یشهربانو بود. بالجمله حضرت صلوات هللا عل

ع در جوار پدر و عم بزرگوار مدفون ید انورش در قبرستان بقجس و وستیپ در تایروحان عالم به منوره نهیمد در
  گشت

 ن:یى الدیخ محیقال الش

، یو السراج الوهاج األبد ی" و على استاد العالم و" سند" الوجود مرتقى المعارج و منتهى الصعود، البحر المواج األزل
 یقیون الجامع الحقکل طرق السماء، الیلفهوم، عالم األسماء دلة ایناقد خزائن المعارف و العلوم محتد العقول و نها

اشف کة و اإلرشاد، المستمع القرآن من قائله الیقى برزخ البرازخ و جامع األضداد نور هللا بالهدایو العروة الوثقى الوث
ات یة: تحاألحد" حاصل الترجم که صلوات هللا الملیألسراره و مسائله، مطلع شمس األبد جعفر بن محمد عل

ه آن سند که باد یه و مروج علوم ائمه اثناعشر یع موجودات بر آن استاد عوالم بشر یات از لسان استعداد جمکیزا
  عالم
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ة صعود نموده و خود بحر مواج علوم ازلى است و سراج ین درجه مدارج بشر یوجود در ارتقاء معارج شهود به آخر 
قت یل عقول و منتهاى دانش فهوم؛ داننده حقیل اصاص و است لومع و معارف هاى نهیوهاج انوار ابدى صراف گنج

 رقائق، تمام نماى ع حقائق و مرآت جهانیقت جامعه جمیما هى حقکنده طرق سماوات یاسماء الهى است و نما
 و تیهدا لهیوس و باهر نور اضداد، قیحقا جامع و برازخ برزخ مواالت قیطر  عروةالوثقاى نجات لیسب نیالمت حبل
 که صلوات هللا الملیار مسائل، شنونده قرآن از نفس قائل مطلع شمس ابد، جعفر بن محمد علاسر  اشفک اد،ارش

 األحد.

 [ الشرح ]استاد عالم

ع ین و استقرار جمکه تمکه آن حضرت یمات صور یه و تعلیلمه اشاره است بر افادات ظاهر کن یو على استاد العالم ا
وست، چنانچه لئالى آبدار و جواهر اخبار ائمه اطهار به اندازه یبحصول په بسبب افاضات آن حضرت یقواعد شرع

قه اثنا عشرى را مذهب جعفرى نام نهادند و در یه طر کان مردم منتشر شد یف آن بزرگوار در میاز محفل شر 
ر شبان و انتکد:" و نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الر ید گویخ مفیه آن حضرت شیخصوص افاضات نوران

عبد هللا  یما نقلوا عن أبکته العلماء ما نقل عنه و ال نقلوا عنهم ینقل عن أحد من أهل بیالبلدان و لم  یره فکذ
  ثیه السالم فإن أصحاب الحدیعل

انوا أربعة آالف رجل من أصحابه" کاآلراء و المقاالت ف یقد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختالفهم ف
 تمام در او نام و رسد مى شتر یک قد اندازه به( شیاغذهاک) هک اند ردهکاز علوم به حدى از او نقل  انتهى. ]و مردم

 اى اندازه به آنها از مردم و است نشده نقل او اندازه به او شاوندیخو علماى از دامک چیه از و گشته منتشر شهرها
 نیع در هک اى ان ثقهیث اسم راویاصحاب حد همانا و دان ردهکن نقل اند، ردهک نقل السالم هیعل هللا عبد ابى از هک

 از همه هک مرد هزار چهار به آنها تعداد و اند ردهک جمع اند، ردهک ثیحد نقل او از سخنانشان، و آراء اختالف
 [. است دهیرس بودند اصحابش

ث یگر نقل احادید ائمه از مثابه بدان هرگز اند نموده ثیاحاد نقل حضرت آن از هک اى عنى روات اخبار به مثابهی
 نفر هزار چهار از مترک خبر اصحاب باتفاق حضرت آن محفل نیضیمستف و روات از ثقات شماره چنانچه اند ردهکن

 .نبوده

ه آن حضرت اصل کر شد و حاصل آن است کمحتد العقول محتد مانند منزل بمعنى اصل است چنانچه سابقا ذ
]در حد[ مرتبه آن حضرت باالتر  کحقائق، از ادرا کمقام ادرا در هیشر ب عقول چه است فهمها ةینها و ها دانش

  ة استیه مقام والکه مقام آن حضرت کرا یتجاوز نتوانند نمود ز 

 ت دانش بشرى است.ینها

انقالب الماء هواء و عند أهل النظر مرادف للوجود المطلق کون اسم لما حدث دفعة کند: الیقى گویون الجامع الحقکال
 بوجود دفعه یکون اسمى است براى آنچه کث هو عالم؛ ]یق عبارة عن وجود العالم من حیو عند أهل التحقالعام 

 عبارت قیتحق اهل نزد و است" عام مطلق وجود" مترادف نظر اهل نزد و هوا به آب دفعى شدن لیتبد مثل دیآ مى
ا یر است یا واجب بالغیت اس وقمخل مثال هک جهت آن از نه) است عالم هک جهت آن از عالم وجود از است

ه مقام کرا یه مقام خالفت است، ز یقى سعه وجودیون جامع حقکر مقصود از یگرى دارد([. به هر تقدیت دیخصوص
ور شد و کته مرة بعد اخرى مذکن نیه و داراى تمام مراتب است چنانچه اشاره بدیع منازل اسمائیخالفت جامع جم
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داراى مظاهر اسماء و صفات متقابله مانند قهر و لطف و غضب و رحمت و ع مراتب، یت جمیز بواسطه جامعین
 ر آنها خواهد بودیظاهر و باطن و اول و آخر و غ

 ز نامند.یند جامع اضداد نیون جامع" گوکو بدان جهت چنانچه آن مقام را" 

 [ ]برزخ البرازخ

بها ناسیة و العبادات تتجسد بما یاألجسام الماد المجردة و ین عالم المعانیبرزخ البرازخ. البرزخ، العالم المشهور ب
عبر به عن عالم المثال أعنى الحاجز ین و یئین الشیضا البرزخ هو الحائل بیال المنفصل و أیه و هو الخیاذا وصل إل

 األولن یة و التعیا و اآلخرة البرزخ الجامع هو الحضرة الواحدیفة و عالم االرواح المجردة عن الدنیثکن االجسام الیب
]برزخ عالمى است  یف الجرجانیذا قال الشر کبر کسمى البرزخ األول االعظم و األیلها فلهذا کهو اصل البرازخ  یالذ

 خود با متناسب ىیصورتها قالب در رسند ن عالم معانى مجرد و اجسام مادى و عبادات وقتى به آنجا مىیمشهور ب
 و شود ز گفته مىین دو چین برزخ به حائل بیو همچن تاس منفصل الیخ همان آن و شوند مى متجسد آنجا در
 مراد) شوند مى ریتعب است آخرت و ایدن از مجرده ارواح عالم و فشرده اجسام نیب حاجز هک مثال عالم از لمهک آن با
 هک است اولى نیتع و تیواحد حضرت" جامع برزخ(." هستند مثال عالم از برتر مجردات نجایا در مجرده ارواح از
 گفته نیچن جرجانى فیشر  شود، مى دهینام برکا و اعظم اول برزخ به خاطر نیا به و هاست اصل تمام برزخ نآ

 [ است

 ز راین دو چیبالجمله چنانچه معلوم شد برزخ در لغت حاجز و حاجب ما ب

 ند، و دریگو برزخ تجسم عالم و تجرد عالم نیماب ه واسطه است فىکند و در اصطالح عرفا عالم مثال مطلق را یگو
ن مورد یز عالم اجسام را برزخ نامند و در این نییر اشراقین سهروردى و سایمة اشراق شهاب الدکلسان صاحب ح

 عیجم است حضرت آن تیجامع و نیتع[  تیة ]اولیقت و اولویبخصوص مقصود از لفظ برزخ البرازخ اصالت در حق
 .مرة ریغ مر ماک را مراتب

 هک اند ت نمودهیه روایه از حضرت صادق صلوات هللا علکث معروفى یاشاره است بحد المستمع القرآن من قائله
 اش ندهیگو از را آن هکآن تا ردمک رارکت را هیآ نیا قدرى به" قائلها من سمعتها حتى ةیاآل هذه ررکا زلت ما" فرمود

 .دمیشن

 [ ه السالمیفصل نهم ]در مناقب العبد الصالح موسى بن جعفر عل

  ضائل و مناقب حضرت ابى الحسندر شرح ف

 در ابواء منزل در هجرى هشت و ستیب و صد یکه در سنه کهما السالم است یالعبد الصالح موسى بن جعفر عل
 ششم در هجرى سه و هشتاد و صد یک سال در و شد متولد هیاندلس ای هیبربر  دهیحم از المظفر صفر شهر هفتم
ه شهادت فائز شد و در مقابر یملعون مسموما به درجه عل کبن شاهندى س حبس در بغداد در المرجب رجب شهر

ن است مدفون شد و از ین و مسلمیارتگاه مؤمنیه فعال ز کن یه قبرستان اشراف آن جماعت بود در باب التکش یقر 
 یکانى است نزدکد: األبواء موضع قرب ودان ]ابواء میعمر آن بزرگوار پنجاه و پنج سال گذشته بود در قاموس گو

  هیثان ونکس و اوله بفتح االبواء: آورده نیالبحر  مجمع در و[  ودان
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منة ه قبة آیال نقل أنه مولد ابى الحسن موسى و فین مینة نحوا من ثالثین على المدین الحرمیان بکرا؛ میو المد اخ
ن یانى است بکآخر؛ م ون حرف ثانى و مدکه؛ ]ابواء بفتح حرف اول و سیل و نزوله فیلتبوء الس کبذل یسم یام النب

ه یه محل تولد ابى الحسن موسى )بن جعفر علکه منقول است کنه یل مانده به مدیم 30نه، یه و مدکدو حرم م
ر یده شده به خاطر سراز ین نام نامیه( است به ایامبر )صلوات هللا علیالسالم( است و در آنجا محل دفن آمنه مادر پ

 ن:یالد ییخ محیل الشقا[.  ل به سوى آن منطقهیشدن س

من اإلمامة منشاء یم أیلکة النور، یت المعمور و السر المستور و آیتاب المسطور و البک" و على شجرة الطور و ال
ت ر فلزایسکن، إیقیة معراج الین غایر االربعیرامة، نور مصباح االرواح، جالء زجاجة األشباح، ماء التخمکالشرف و ال
طبار ال بقبول االصکة، اآلمر للصور و األشیالمصطفو کة، محور الفلیز األئمة العلوکمر  اء،یار نقود األصفیالعرفاء، مع

 بر"کاأل یه صلوات هللا العلیو االنتقال، النور األنور موسى بن جعفر عل

ت معمور و سر ین اعظم بکتاب مسطور و ر کقت شجره طور و باطن ین عوالم قدس بر حقینکات از ساکیات زایتح
اى شرف و بزرگى را منبع یم است و در یلکمن امامت را مظهر موسى یه وادى اکه نور باد، یمصداق آ الهى مستور و

ت معراج دانش ین صباح، نهایر اربعیم، نور مصباح بسائط ارواح، جالء زجاجه اجساد و اشباح، ماء تخمیر کو جرثوم 
ه، یخالفت مصطفو که، محور فلیامت ائمه علوز امکن مر یار، هفتمیا را معین و نقود اصفیر فلزات عارفیسکن، ایقیو 

 بر"که صلوات هللا العلى االیون و سرعت انتقال، نور انور، موسى بن جعفر علکال بقبول سکفرمان فرماى صور و اش

 [ تاب مسطور الهىکفة هللا یالشرح ]خل

رازى قدس هللا رمسه در یش نیصدر الد نیالمتأله و ماءکالح صدر[  تاب المسطور آه ]الخکو على شجرة الطور و ال
لفة مخت یود و اسامیالق یرة فیثکقة واحدة و له اطوار و مقامات و درجات یامل حقکد: إن اإلنسان الیح گویتاب مفاتک

ه اطوار و مقامات و درجات کقت واحدى است یامل حقکل طور و مقام اسم خاص" ]همانا انسان کو له بحسب 
 مورد در زین و[  ا مقام خاص استیطور  یکدام به حسب که هر کى مختلفى دارد ود دارد و اسامیفراوانى از جهت ق

 ةیر سا قوتها ونکت و ذاتها اجزاء الموجودات عیجم ونیک درجة إلى تبلغ أن شأنها من ةیاإلنسان النفس:" دیگو گرید
 اى درجه به تواند ىه مکاست  اى گونه به انسانى نفس شأن" ]قةیالخل و ونکال ةیغا وجودها ونیک و عیالجم یف

 و وجود تینها او وجود و ابدی انیسر  موجودات تمام در او قدرت و گردند او ذات اجزاى موجودات تمام هک برسد
 هللا فةیخل و نیاألول أول یف الذات یوحدان تعالى یالبار  أن اعلم و:" دیگو آخر موضع در و[. گردد( خداوند) فهیخل

  م تعودون فاللهکبدأ ماکن یخر اآل آخر یف الذات یمرآت

ه بارى کاء" ]بدانیع األشیرى بها صور جمیها األسماء و یظهر فیفة هللا مرآت یسبحانه رب األرض و السماء و خل
فة هللا یه خلکامل کن )انسان یفة هللا مرآتى الذات در آخر اآلخر ین است و خلیتعالى وحدانى الذات در اول االول

 سبحان خداوند پس دیگرد رد برمىکجاد یه شما را در ابتدا اکهمان گونه  ه صفات الهى است(یاست تا آخر آ
 اءیاش تمام صورتهاى آن در و گردند مى ظاهر اسماء آن در هک اى نهیآ هللا فةیخل و است آسمان و نیزم پروردگار

 [شود مى دهید

نات یقوس نزول از تع ه مراتب تمامى موجودات درکدت چنان است یبالجمله جماعت عرفا و اهل وحدت را عق
ع یع مظاهر و جامع جمیامل داراى جمکقت انسان یت است، و در قوس صعود حقیقت والینفس رحمانى و حق

 و[  ه گاهى به عقل و گاهى به شجره ]درخت طوبىکه آنها یه و رقائق برزخیمراتب است پس تمامى حقائق عقالن
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امل و از اجزاء کقت انسان یس حقنف تماما شود، مى ورکمذ مختلفه اسامى و عبارات به" مسطور تابک" به گاهى
  اى ه برحسب هر درجهکامل است کقت انسان یذات او هستند و در واقع حق

امل را حائز است آثار تمامى کقت انسان ین جهت حقین خاص و اسم مخصوص حاصل نموده و بدیاز درجات، تع
ن ید الموحدین و سیر المؤمنیب منتسبه به حضرت امقت خود اسناد دهد چنانچه در خطینات را بر حقیآن تع
 اقتبس یالذ النور کذل انا الصور صاحب انا االسرار قةیحق انا الجبار ةیآ انا االول نوح انا األول آدم انا:" اند آورده

 من" ]اآلثار و األخبار من کذل ریغ إلى هیشاف و المبتلى وبیا صاحب انا هیمنج و نوح صاحب انا الهدى منه موسى
ه موسى از آن کن نورى یقت اسرار، منم صاحب صورتها، منم ایت جبار، منم حقینوح اولم منم آ من اولم، آدم

 از نیا از ریغ و او شفادهنده و مبتال وبیا مصاحب منم او دهنده رد، منم مصاحب نوح و نجاتکت یاقتباس هدا
 [.آثار و اخبار

ن صباحا" مقصود آن است یاربع یدینة آدم بیخمرت ط یف است" إنث معروین اشاره بر حدیر االربعیماء التخم
  ع موجودات به مقتضاىیات جمیه وجود و حک

 رد سارى ماده مشابه و ولىیه منزله ه بهکت است یان ماء والیحى" با سر  یئیل شکقوله تعالى" و جعلنا من الماء 
ض ینفس رحمانى و ف و منبسط وجود انیسر  تیوال انیسر  از مراد هک دانست دیبا ولى است موجودات عیجم

 .اند ت نام نهادهیه آن را برحسب اصطالح بعضى والکمقدس است 

 [ نیقیت معراج ی]نها

 وبیل مشاهدة الغیمان ال بالحجة و البرهان و قیان بقوة االیة العیقة رؤین عند اهل الحقیقین الیقیة معراج الیغا
 یف ءالما قنی قالی. ء یقة الشینة القلب على حقیل هو طمأنیار و قکألفبصفاء القلوب و مالحظة االسرار بمحافظة ا

  ال لو تعلمونک  تعالى هللا قال بیالغ مشهد یف بیالر  ارتفاع نیقیال لیق و ه،یف استقر إذا الحوض

 همان است نیانى با قوت ایقت مشاهده عین نزد اهل حقیقی]  نیقین الیم ثم لترونها عین لترون الجحیقیعلم ال
وب است با صفاى قلوب و مالحظه اسرار است ین( مشاهده غیقیق( با حجت و برهان و گفته شده )یدن به حقای)رس

 «وضالح یف الماء قنی» شود مى گفته و ء یقت شینه قلب است بر حقیار و گفته شده آن طمأنکله حفظ افیبه وس
ب. خداى یحل مشاهده غم در است کش تنرف نیب از نیقی شده گفته و باشد شده مستقر حوض آن در آب وقتى

 را نآ هک قیتحق به سپس دندید مى را جهنم نهیهرآ دانستند ن مىیقین است اگر به علم الینه چن»تعالى فرمود: 
 [دندید مى نیقیال نیع به

 ق با صفایف اصبحت اى رفکی  د رایغمبر صباحى ز یگفت پ
  فتکمان گر شیو نشان از باغ اک   گفت عبدا مؤمنا باز اوش گفت

  انینم عرش را با عرشیمن بب   انینند فرشیگفت مردم چون بب
   

 

 الى ان قال:
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  ه بسکعنى یدش مصطفى یلب گز    ا فروبندم نفسیم ین بگویه
   

 

ذ عت نافیوالى عالم طبیفة هللا در صورت و هیامل و خلکم انسان که حکنیال اشاره است بر اکاآلمر للصور و األش
 مانند دینما دیجد صورت لبس و نموده صورتى خلع تواند والى عنصرى برحسب اراده او مىیاست و ه و مجرى

ب اراده حضرت موسى خلع نموده صورت برحس را جمادى صورت هک السالم هیعل و ناینب على موسى حضرت عصاى
 ل اژدها برآمد.کد و به شیه پوشیوانیح

 الطاعات بمصقلة نفسه وجه عن ازال و ةیالعبود بمصفاة قلبه آتمر  یصف من: دیگو رازى مىین شیصدر المتأله
ا قدس هیعل فاض و وتکالمل و کالمل هایعل سکفانع الحق شطر بها یحاذی مجلوة مرآةک ذاته ریتص ائناتکال نقوش

 ما هاین و لهم فیوکرامة التکرم بکتیمه و استجاب دعائه فکنفذ حیر هللا و نفسه و هواه فیالالهوت و مات عن غ
 ت صفا دهد وینه قلبش را با صفادهنده عبودیه آکها خالدون ]هر یم و أنتم فکأنفس یها ما تشتهیم فکدعون و لی

 شفاف و روشن اى نهیآ مانند او ذات ند،ک کپا طاعات دهنده قلىیص لهیوس ائنات را بهکاز روى نفسش نقشهاى 
 آن در الهوت قدس و گردد مى انینما وتکمل و کمل آن در پس شده، داده قرار حق روى مقابل در هک گردد مى

 دینما مى مستجاب را او دعاى و ندک مى جارى را او مکح پس ردیم مى هللا ریغ از شیهوا و نفس و او ندک مى جلوه
 شماست براى و بخواهند هرچه( حالت) آن در است( فنا اهل) شانیا براى و گردد نى گرامى مىیوکرامت تکبه  و

 [.دیجاودانان آن در شما و ندک اشتها نفوستان هرچه

 [ ه السالمیفصل دهم ]در مناقب على بن موسى الرضا عل

 چهل و صد یکه در سال که است یدر شرح فضائل و مناقب حضرت رضا على بن موسى صلوات هللا و سالمه عل
 را حضرت آن مادر نام و گذارد قدم ناسوت بعالم منوره نهیمد در الحرام قعدة یذ شهر ازدهمی در هجرى هشت و

 المظفر صفر شهر آخر ای هفتم در هجرى سه و ستیدو سنه در و اند ردهک ضبط زرانیخ بعضى و نیالبن ام جمعى
ان و دوستان است مدفون شد از عمر یعیارتگاه شیه فعال ز که سناباد در قبه یقر  در دیرس شهادت درجه به مسموما

 ن:یى الدیخ محیفش پنجاه سال گذشته بود قال الشیشر 

 یاسوتو العالم الن یوتکو االصل المل یو اإلنسان الجبروت ی، النور الالهوتیما هکللحقائق  یو الرائ ی" و على سر اإلله
 نشأت الوجود یار فیوة االشباح، هندسة الموجود التیالمحقق، روح االرواح، ح یبیمصداق العلم المطلق و الشاهد الغ

و  اتیة، ازل االبدیانکة، محقق الحقائق االمیة، الحجة القاطعة الربانیطاب اإلنسة، غوث االقیهف النفوس القدسک
ر ة، ام الورى، بدیة، فرقان المفصالت الواحدی، قرآن المجمالت األحدیبیتاب الالر کو ال یبینز الغکات الیابد االزل

 ه و على آبائه الصالة و السالم"یبن موسى الرضا عل یالدجى عل

ما هى، نور ذاتى عالم الهوت، و انسان کاء یتمامى موجودات بسر مستتر الهى، و داناى حقائق اش ات ازکیات زایتح
بى محقق، یلى ناسوت، مصداق علم مطلق، شاهد غکوت، خود عالم کعقالنى عوالم جبروت، اصل نفوس عالم مل

ه، و یهف نفوس قدسکود، ه در اشباح، هندسه عوالم موجود، بحر مواج نشأت وجیوة سار یروح مجردات و ارواح ح
ات و مرآت اسم یانى، مظهر اسم هو االول و ابتداى ابدکه* حجت قاطعه ربانى، محقق حقائق امین اقطاب انسیمع

ه، فرقان مفصالت نشئه یبى، قرآن جمع الجمع احدیتاب ال ر کقت یبى و حقینز مخفى غکات، یهو اآلخر و انتهاى ازل
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عت على بن موسى الرضا یل طبیع ظهورات، بدر دجاى لیمل و مربى جمکوضات، میه منشأ و محل قبول فیواحد
 ه و على آبائه الصالة و السالم.یعل

 الشرح:

ند و عالم عقول را یه عالم واجبى را الهوت گوکوت و ناسوت سابقا گذشت کمعانى عوالم الهوت و جبروت و مل
تاب کت نامند. ابن ابى جمهور احسائى در و شهادت را ناسو کوت و عالم ملکه را ملیلکجبروت و نشئه نفوس 

 نیهم اسامى آن و نموده رکذ مفصال شوند ور مىکه بالفاظ و عبارات مختلفه مذکن عوالم را یمجلى تمامى اسامى ا
 حضرة ة،یاحد حضرة ظاهر، عالم ب،یغ عالم اجسام، و نفوس و عقول عالم کمل و وتکمل و جبروت عالم است
 ،افعال عالم صفات، عالم ذات، عالم رسالت، حضرة نبوت، حضرة ة،یوال حضرة ة،یونک رةحض ة،یربوب حضرة ت،یواحد
عت، یقت، شر یقت، طر ید افعالى، حقید صفاتى، توحید وجودى، توحیافعال، توح جثه صفات، جثه ذات، جثه

ه و عالم ت، حضرت جبروت، مرتبه ارواح مجردیه، مرتبه واحدیمرتبه ذات، حضرت وجود مطلق صرف، حضرة اسمائ
ل و کت یفة هللا است و صورت جمعیه خلکامل کون جامع و انسان کو شهادة،  کمثال، حضرة ناسوت و عالم مل

 ع مراتب و االنسان الجبروتى.یمظهر جم

 [ ]انسان جبروتى و آدم روحانى

ماء کعى از حن منوال است: جمین اجمال بدیل ایمراد از انسان جبروتى انسان عقالنى و آدم روحانى است و تفص
فرد مجرد عقالنى  یکه را در عالم عقول مجرده یعت جسمانیه هر نوعى از انواع طبکدت آن بود یونان را عقیم یقد

ت و افاضات یه بحسب واقع مظاهر و رقائق آن حقائق عقالنى هستند و در ظل تربین افراد جسمانیه اکموجود است 
 انا فقال انت من فقلت المعارف یإل القت ةیروحان ذاتا إن:" دیگو نهاآ دانشمندان از ىیک چنانچه اند، او واقع شده

 بىا ابن و[.  ستى؟ گفت: من طباع تام توامکیرد گفتم تو کارف را بر من القا مع روحانى ذاتى همانا" ]التام کطباع
 و" دیگو آنها ریغ و افالطون و ثاغورسیف و سقراط از دتیعق نیا تیاکح از بعد مجلى تابک در احسائى جمهور

" آه ولىین الهع مجردا ریصی و البدن خلعی ثیبح األحوال بعض یف ریصی ربما أنه نفسه عن یاإلله افالطون ىکح
 خود از را عنصرى بدن هک دهد مى روى من بر تجردى حالت اوقات از بعضى در»: دیگو افالطون هکآن حاصل[  ]الخ
 قسم یک و انبساطى و فرح نوع یک تجرد حالت آن در گردم ىم آزاد ولىیه سجن و عتیطب دیق از و نموده خلع
ب است و در آن حالت بر عوالم مجرده ارتقا نموده گلشن یجع اریبس هک شود مى حاصل من ذات در صفائى و تأللؤ

 رتکف بعالم شده نمودار عجزى هیاله انوار آن شهود از را هیبشر  قوة و نمک ه را مشاهده مىیعالم مفارقات نور 
 آن مشاهده از مرا دهیگرد حاجب و حائل هیر کف االتیخ مهیعظ انوار آن شهود و من نیماب فى و نمک مى جعتمرا
 .انتهى" دارد ار بازمىانو

ه و ارباب یاصى معلقه و مثل افالطونیه و صیه و عقول عرضین انوار مجرده را انوار قاهره و انوار اسفهبدیبالجمله ا
 را دتیعق نیهم ندیگو" انیهوشنگ آذر" و" انیزدانی" را آنها هک زین عجم انینیشیپ از جمعى و ندیگو انواع مى

ن فرشته را پروردگار یه اکجان" چهارگانه را جداجدا پرورنده است از نورستان عقول یخشا" ندیگو چنانچه اند داشته
را"  عنى هر نوعیگر، یوستگان دین پیند و بتازى" رب النوع" خوانند و چنیو" پروردگارگونه" و" دارا" و" داراى گونه" گو

 تى نور". انتهى.یست" از" گیرب

ه معلم اول لقب دارد کاى ارسطو یتاب اثولوجکه از یرازى در شواهد ربوبین شین صدر الدیماء و المتألهکصدر الح
ل من کون و یووان و نبات و انسان سمایأن وراء هذا العالم سماء و ارض و بحر و ح یمر الرابع فید" المیت نمایاکح
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ع اجزائه یو جم یروحان یو االنسان العقل یإنما هو ضم لإلنسان العقل یو اإلنسان الحس یهذا العالم سماو یف
 یا فبالحر یان هذا العالم حکالعالم فان  کله انما هو صنم و مثال لذلک ید: إن هذا العالم الحسیز گویة و نیروحان

ن یه، وراى اکنیمر چهارم: درباره ایض على هذا العالم" ]میماال ألنه هو المفکمل کون هذا العالم اتم تماما و ایکأن 
اه و انسان آسمانى وجود دارد و هرچه در آن عالم است آسمانى است و یوان و گیا و حین و در یعالم آسمان و زم

د: یز گوین ش روحانى است" ویانسان حسى به انسان عقلى متصل است و انسان عقلى روحانى است و تمام اجزا
 و تر ار تمامید گفت آن عالم بسین عالم زنده است باین عالم حسى همگى مثال آن عالم است پس اگر ایهمانا ا

 رقائق تماما جسمانى عالم نیا عنىی"[ رساند مى ضیف عالم نیا به هک اوست چون( است تر زنده و) است تر املک
 .است هیروحان عوالم افاضات از هیجسمان عوالم اتوضیف تمامى و عقالنى حقائق آن براى از امثالند و

د:" فالحق تعالى و جل یب وجود ظهورات ارباب انواع عبارت مبسوطى آورده و گویابن ابى جمهور احسائى در ترت
 ا ثم انتقش عنهیا اجمالیلکعالم العقول رسما  یلها فکجاد العالم رسم اوال صورة الموجودات ین توجه إلى ایره حکذ

ألجسام ن فعالم ایالعالم یا ثم اوجد عالم األجسام مطابقا لما فیلیض إلى الواح عوالم النقوش نقشا تفصیالف قیبطر 
ه من المجردات و عالم العقول یعالم العقول و ما ف یف یس الصور التکون عیکه من الموجودات و المخلوقات یو ما ف

ها من یس عالم الذات و ما فکون عیکسماء و الصفات س عالم األسماء و الصفات و عالم األکون عیکو المجردات 
وت و الجبروت و األسماء و الصفات و الذات" ]پس حق کو المل کماالت إن شئت قلت هذا بالنسبة إلى الملکال

 لىکجاد عالم شد اوال صورت تمام موجودات را در عالم عقول به صورتى یاد او وقتى متوجه ایه برتر است کمتعال 
ا ه اصطالح عرفیه شبکار رفته کض بیت، فیا علیت ینجا بجاى فاعلیض )ایق فیرد، سپس از طر کرسم و اجمالى 

 سپ زد، نقش( مثالى عوالم) نقوش عوالم هاى لى بر لوحکلى را از آن نقوش یعنى تجلى است( نقش جزئى و تفصی
 سکع است آن در هرچه و جساما عالم پس آورد بوجود بود قبلى عالم دو در آنچه مطابق را اجسام جهان آن از

س عالم اسماء و کمجردات ع و عقول عالم و دارد وجود آن مجرد موجودات و عقول عالم در هک است ىیصورتها
 هب نسبت( تطابق) نیا ىیبگو اگر پس است آن ماالتک و ذات عالم سکع صفات و اسماء عالم و باشد صفات مى

 [. اى دهیرس واقع به است برقرار ذات و صفات و اسماء و جبروت و وتکمل و کمل

ل حقائق عالم نفوس است و حقائق عالم نفوس یوتى و تماثکعت ملیه تمامى موجودات عالم طبکحاصل مقصود آن
ه مقصود صاحب مجلى از عالم عقول منحصر کنیوس و اظالل عقول مجرده و ارباب انواعند بواسطه اکل و عیتماث

ز یه هر دو داخل در مرادند بالجمله عالم عقول و ارباب انواع نیه و عرضیه عقول طولکست بلیه نیبر عقول طول
 اظالل اسماء و صفاتند انتهى.

 [ م اسماء الهىی]تعل

م یس المراد بتعلید:" لین گویلها" چنکان" و علم آدم األسماء یر صافى در بیض اعلى هللا مقامه در تفسیمحقق ف
تفاخر یصلح ألن یس هو علما یم اللغة و لیف و هو راجع إلى تعلکیها فحسب یم األسماء الدالة على معانیاألسماء تعل

د عالم الجبروت المسماة عن یائنة فکهم بل المراد باألسماء حقائق المخلوقات الیتفضل به علیة و کبه على المالئ
 یو ارباب انواعها الت وجود الخالئق ین بالعقول و بالجملة أسباب فیلمات، عند قوم باألسماء و عند آخر کطائفة بال

المظاهر داللة االسم على  یبها خلقت و بها قامت و بها رزقت فإنها أسماء هللا تعالى ألنها تدل على هللا بظهورها ف
هذا محمد  یاتیو بر  یا آدم هذه اشباح أفضل خالئقی یالذ یث القدسیالحد یر فیالمسمى إلى أن قال و إلى هذا اش

 یم شققت له اسما من اسمیالعظ یو أنا العل یو هذا عل یشققت له اسما من اسم یفعال ید المحمود فیو أنا الحم
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ه" انتهى یرجع إلى ظهور الصفات و إنباء المظهر عن الظاهر فیمثل هذا  یث فإن معنى االشتقاق فیإلى آخر الحد
  المهکما أردنا من 

بر حضرت آدم شناساندن حقائق مجرده و  م اسماءیه مراد واجب تعالى شأنه از تعلکبالجملة حاصل مقصود آن
 نامند ه آنها را به اعتبارى عقول مجرده و به اعتبارى ارباب انواع و به اعتبارى اسامى واجبى مىکارباب انواع است 

 اسباب قیحقا آن و اند تیوال و نبوت قتیحق باطن هینقل و هیعقل ادله برحسب االمر نفس و واقع در قیحقا آن و
 نموده را اسامى الفاظ میتعل هک است چنان نه شأنه تعالى واجب مقصود و مخلوقاتند بر افاضه و تیترب و وجود

ه و ه مجردکر مالئیلت حضرت آدم باشد، بر سایه سبب شرافت و فضکست یم لغات علمى نیه تعلکرا ید، ز باش
د و محمود و یه و آله از حمیه محمد صلى هللا علکور است ]کف مذیث شر یه در حدکن اشتقاقى یه و ایق علویحقا

ست به یبا یکن مظاهر هر یه اکنیاز ا است هیناک[  م از اسامى خداوند مشتق شدهیه السالم از على و عظیعلى عل
 نیماب ه فىکقت ظاهره بدهند مانند مناسبتى یه خبر از آن حقکاندازه خود داراى صفات واجبى تعالى شانه باشند 

 المثال عندنا و:" دیگو مقامه هللا اعلى سبزوارى مکیح نیمتأخر  جمله از و است موجود منه مشتق و مشتق
عنى:" مثال افالطون در یالطلسم وزعه من جهة بنحو أعلى جمعه"  یمال فکل ک یلعقالنا فرده نوع لکل یاألفالطون

ه در طلسم کرا  ماالتىکع یه آن فرد عقالنى جمکه یعیه هر نوعى از انواع طبیقت عقالنینزد ما عبارت است از حق
بروت عبارت است از ج عالم انسان پس" است دارا بساطت و تیجمع طور عنى در افراد منتشره موجود است بهی

 هافاض هکبل داراست تیجمع و بساطت طور ن نوع را بهیماالت افراد اکه تمامى کن نوع انسانى یآن فرد عقالنى ا
" هیمحمد قتیحق" و" النوع رب" را عقالنى قتیحق آن و وستا جانب از ناسوت عالم نیا در هینوع ماالتک عیجم

فه یت و خلیه صاحب والکامل" است کن نشئه ناسوت" انسان یدر ا او جامع مظهر و نندک اطالق گرید اسامى و
 الهى است.

  امت قاصرمیمن ز وصفش تا ق   برم مى اسمش هک انسان نیچن نیا
   

 

 [ هکقت ارباب انواع و مالئیل ]حقییتذ

 اتفاق محل میبدان ةیالوه درگاه خادم و[  ه آنها را سدنه ]دربانکاندازه  یکه تا به یق مجرده عقلیاعتقاد بوجود حقا
  اصنافى آنها براى از و آورده ریتعب" کمل" باسم طاهره عتیشر  در را قیحقا آن چنانچه است انیاد و ملل عیجم

 کمل ارضى هکمالئ و سماوى هکمالئ چون اند ردهکن یمشخص نموده و به جهت هر صنف خدمت مشخص مع
 کمل و اءیاح کمل و ارزاق بر لکمو کمل و وحى حامل کمل و غضب هکمالئ و رحمت هکمالئ امطار کمل و بحار
" ،"قلع النوع رب" آورده ریتعب النوع رب باسم انینیشیپ هک بىیترت همان به بالجمله آنها ریغ و ارواح قابض و اماته

وان" و یا"،" رب النوع طوفان"،" رب النوع انسان"،" رب النوع حی"،" رب النوع حسن"،" رب النوع در شقع النوع رب
 فقرات از بعضى در آنچه و شده وارد هکمالئ بنام آن از تر ز مفصلیعت طاهره نیرده بودند در شر کر آن ثابت یغ

  است ورکمذ تورات

ر یه آن اوقات بالفظ رب تعبکه است کشد مقصود ظهور مالئ ر آن ظاهریا غیم یا ابراهیه خدا به حضرت موسى ک
 مکیاب و ابى إلى ذاهب یإن" ندک تیروا السالم هیعل و ناینب على سىیع حضرت از دیمج هللا تابک در و. آوردند مى
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 رب قتیحق به اتصال مقصودش و است سماوات در هک خودم پدر نزد روم مى من: دیگو لیانج در گرید مورد در و
دت چنانچه به جهت ین عقیه در واقع پدر معنوى موجودات است؛ ولى تعدى و تجاوز از حد اکوع انسانى است نال

از آن ارباب  یکز هواهاى نفسانى خود نموده، به جهت هر یان اتفاق افتاد آراء عقال و خواص را نینیشیجمهور عوام پ
 عت صعودین عوالم طبیانواع بر ا

 و تیاکح طور به کتاب تلماکگر معتقد شده و براى آنها چنانچه در یمشاجرات با همد و نزول و اختالط با مردم و
 صورت آنها جهت به هیالیخ لیتماث و صور ازمنه جیتدر  به و ردندک بنا ها دهکر یکپ و لکایه نموده تیروا قصه بزبان
را پرستش نمودند، خارج از  آنها داده بیترت زن لکش بر گرید فلزات و نقره و طال و سنگ از مجسماتى و نموده

ى وضاتیه را بجز سفارت و رسالت و وساطت در افاضه فیق عقلیرون از قواعد نقل است، چه آن عالیعت عقل و بیشر 
 دیتاب هللا مجکست چنانچه خداى تعالى شأنه در مواضع متعدده از یارى نیه بدان مأمورند قدرت و اختک

ون عصین هم عباد الرحمن إناثا ال یة الذکو جعلوا المالئ ن جهال فرمودند:یا قه اشارت نموده و در بطالن زعمین دقیبد
 . بإذنه إال عنده شفعی یالذ ذا من  فعلونیهللا ما أمرهم و 

ه گذشت و اعاده آنها یبه مناسبت موردى در فصول ماض یکن فقرات هر یالمحقق معانى مفردات ا یبیالشاهد الغ
م از ه السالیقت باطنه امام علیه حقکنین الفاظ اشاراتند بر ایه تمامى اکانست د دیرار است اجماال باکمستلزم ت

قت را باعتبار حضور و احاطه شاهد یب و مختفى است و آن حقیت غایحواس بشر  که از ادراکعوالم مجرده است 
  ق موجوداتیع حقایقت جمیند و به جهت دارا بودن آن حقیبى گویغ

بى یتاب الالر کقت غوث و قطب سابقا معلوم شد و الیگر و حقیند و معانى فقرات دیمابى" بر آن اطالق نینز غکرا" 
ه إلى أن قال و المعنى أن یب فیال ر  یتاب علکه السالم قال:" یاشى عن الصادق علیر صافى آورده روى العیدر تفس

ها من هللا و یمنصوص علرته و فضائله یماالته مشاهدة من سکألن  که و ذلیب فیال ر  یهو عل یتاب الذکال کذل
الم ه السیائه إلى أن قال الصادق علیعرف اهل هللا و خواص أول یع فیامل شاکتاب على اإلنسان الکرسوله و اطالق ال

م ه السالیاشى از امام صادق علیده" ]عیتبه بک یتاب الذکال یبر حجة هللا على خلقه و هکأ یة هیالصورة اإلنسان
 نیا معنى و گفت( اشىیع) هک آنجا تا" ... ستین آن در ىکش[  ه السالمیعلى ]عل تابکه فرمود:" کند کت یروا

ماالت آن از باطن او مشاهده که کن خاطر است یدب نیا و ستین آن در ىکش است على همان هک تابک نیا هک است
 و هللا اهل عرف در املک انسان بر" تابک" اطالق و است شده ثابت غمبریپ و خداوند از نص با او فضائل و شود مى

 :فرمود السالم هیعل صادق دیگو مى( اشىیع) ادامه در...  است عیشا هللا اءیاول خواص

 [. نوشته خود دست به هک است تابىک همان نیا و باشد ن حجت خداوند بر خلقش مىیصورت انسانى بزرگتر 

وحدت متعارف است و گذشته از لفظ تاب عبارت آوردن در اصطالح اهل کامل را به لفظ کقت انسان یبالجمله حق
ة یدحاأل المجمالت قرآن دیگو مصنف هک نند چنانکقت اطالق یز بر آن حقیلمه نکتاب لفظ قرآن و فرقان و لفظ ک

الجامع للحقائق  یاإلجمال ید:" القرآن عند أهل الحق هو العلم اللدنیف گویة محقق شر یو فرقان المفصالت الواحد
ه کن الحق و الباطل" ]قرآن نزد اهل حق همان علم لدنى اجمالى است یالفارق ب یلیم التفصلها و الفرقان هو العلک

 [.باشد ن حق باطل مىیه فارق بکلى یق است و فرقان علم تفصیجامع همه حقا

لى قدرى است، هم صاحب مقام یه آن حضرت داراى علوم لدنى اجمالى و صاحب علوم تفصکحاصل مقصود آن
 .اثبات و محو لوح علوم داراى هم و است تابکال لوح محفوظ و ام
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 [ ه السالمیازدهم ]در مناقب محمد بن على الجواد علیفصل 

ا نوزدهم شهر یه در پانزدهم که الصالة و السالم است یدر شرح فضائل حضرت ابى جعفر محمد بن على الجواد عل
 دیمف خیش تیروا به حضرت آن مادر شد متولد بهیط نهیمد در هجرى پنج و نود و صد یکسنه  کرمضان المبار 

در عهد  حضرت آن بالجمله اند ردهک ضبط هیسیمر  نهکیس را او بعضى و داشته نام هیکسب و بوده نوبه اهل از
 ای ششم القعده ست هجرى وارد بغداد شدند و در شهر ذىیست و بیست و هشتم محرم دویمعتصم عباسى در ب

 .دیرس شهادت درجه به مسموما حضرت آن هک ندیگو بعضى. نمودند وداع را فانى اىیدن سال همان در ماه آن سلخ

 د:ین معنى نموده گویار اکد انیخ مفیش

 لهبالجم( دهم شهادت آن به بتوانم هک نشده ثابت من براى خبرى باره نیخبر فاشهد به" )در ا کثبت بذلی" و لم 
 فیشر  عمر از و نمودند دفن جعفر بن موسى لحسنا ابى حضرت جوار در شیقر  مقابر در را حضرت آن اطهر جسد

 :نیالد ىیمح خیالش قال بود نگذشته شیب سال پنج و ستیب بزرگوار آن

ظل هللا  یات الموجود فیدات سر السر یات مطلق المقیة الماهیتابه المشروح ماهک" و على باب هللا المفتوح و 
 رم، حاملکحبل الوجدان، غواص بحر القدم، مهبط الفضل و الله یمرآة العرفان، المنقطع من ن یالممدود، المنطبع ف

 ب معلمة األسماء و الشئون،یسر الرسول، مهندس األرواح و العقول، اد

 ه الصالة و السالم"یالجواد عل یجاد محمد بن علیة الظهور و اإلیاف و النون غاکقهرمان ال

ات و یة ماهیضات الهى و دفتر علوم نامتناهى ماهویات بر باب فیات و صلوات متوالکیات زایحاصل الترجمه: تح
اى یات موجود، و ظل الهى ممدود متجلى در مرایود، ابواب و فصول سر مخفیدات بقیقة مطلقه مقیاصل اصول حق

رم، حامل اسرار کاى قدم، مهبط فضل و یقتش وسائل عقل و وجدان، غواص در یحق که منقطع است از ادراکعرفان 
جاد یمران فرمان اکتب اسماء الهى و اوصاف شئون، حکامل مکب یعوالم ارواح و عقول، ادحضرت رسول، مهندس 

 اف وکبلفظ 

 ه الصالة و السالم.یجاد موجود محمد بن على الجواد علیه از ایت ظهور وجود و علت غائینون غا

 [ تیقت والیالشرح ]حق

ند و آن امر متعقل را یت" گویگفته شود" ماهه در جواب ما هو کات هر امر متعقلى را از آن جهت یة الماهیمه
ند و به یت" گویه براى آن حاصل شود" هوکازى یقت" نامند و به جهت تشخص و امتیبواسطه ثبوت در خارج" حق

ه آن امر محل حوادث است لفظ" کنیه آن امر از لفظى استنباط شود" مدلول" نامند و بمالحظه اکنیمالحظه ا
ات" و یدات" و سر السر یات" و" مطلق المقیة المهین الفاظ مانند" مهید بالجمله تمامى انیجوهر" بر آن اطالق نما

 رینظا

ض مقدس" است سارى است در تمامى یه عبارت از" ظل ممدود" و" فکت یقت والیه حقکنیآن اشاراتند بر ا
ى از افراد موجودات ه در هر فردکدات، آن وجود منبسط است یع مقیات و مطلق جمیه اصل تمامى ماهکموجودات 

 ن گشته.ین مخصوصى متعیبتع
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 تب است.کب معلمة األسماء و الشئون معلمه بر وزن مسئله به معنى مدرس و میاد

 [ ه السالمیفصل دوازدهم ]در مناقب على بن محمد الهادى عل

ت سیسنه دو نة الرسول دریه در مدکه السالم است یدر شرح فضائل و مناقب حضرت ابى الحسن على بن محمد عل
 عت را بقدوم خود منور ساخت.یو دوازده هجرى عالم طب

  مادر آن حضرت از اهل مغرب و نامش سمانه و آن حضرت در بلده سر من رأى

 یکفش بر چهل و یا رحلت فرمود و سن شر یم شهر رجب المرجب از دنیست و پنجاه و چهار هجرى در سیدر دو
 المهمه فصول صاحب شد مدفون بود حضرت آن خود منزل هک اى خانهده در سر من رأى در یسال و چند ماه رس

 نیاالثن ومی یف رأى ابن محمد الجواد بسرمن یر کبالعس المعروف یالهاد یعل الحسن ابو قبض و" دیگو نیچن
 الحسن ابو" ]سنة أربعون العمر من ومئذی له و نیمأت و نیخمس و اربع سنة اآلخرة جمادى من العشرون و الخامس

 فوت 254 سال اآلخره جمادى 25 دوشنبه روز در راى من سر در جواد محمد پسر رىکعس به معروف هادى لىع
 [ چهل سال داشت هنگام آن در و شد

 ن:یى الدیخ محیقال الش

 ین منبت العلم، منجین هللا على الخلق، لسان الصدق، باب السلم أصل المعارف و عی" و على الداعى إلى الحق ام
  معادات منقذ أصحابأرباب ال

ن، مفتاح خزائن الوجوب، ین و محجة الثقلیونکن اإلبداع، انموذج أصل االختراع، مهجة الیالضالالت و البدعات، ع
ه و یات عالیه" حاصل الترجمه: تحیبن محمد صلوات هللا عل یار جو األزل و االبد علیوب، طیامن الغکحافظ م

 و صدق لسان حق، اطاعت بر مردم نندهک ن الهى بر تمامى خلق دعوتیه بر امام ثابت مطلق و امکیمات زایتسل
 اصحاب رهاننده و معادات ارباب دهنده منبت علم، نجات و معارف اصل اخالص، و سلم باب و استخالص لهیوس

  وجوب خزائن مفتاح ن،یثقل واضح قیطر  و محجه نیونک روح و قتیحق اختراع، اصل نمونه و ابداع نفس ضاللت،

 ه.یار جو ابد على بن محمد صلوات هللا علیاح فضاى ازل و طیوب، سینونات عکافظ مو ح

 [ الشرح ]حق و صدق

ند و گفتار صدق و یقتا ثابت شد حق گویه حقکزى را یلفظ" حق" اسمى است از اسامى خداوند تعالى شأنه و چ
ند:" الصدق أن یقت گویهل حقز حق نامند و معنى صدق برحسب لغت معلوم است ولى در اصطالح ایصواب را ن

ه در حاالت تو ناخالصى کب" ]صدق آن است یع کأعمال یب و ال فیر  کاعتقاد یشوب و ال ف کأحوال یون فیکال 
 ند:یبى نباشد[. و بعضى گویى نباشد و در اعمالت عکنباشد و در اعتقادت ش

الم حق است در کذب" ]صدق کإال المنه  یکنجیموضع ال  یأن تصدق ف کمواطن الهال ی" الصدق هو قول الحق ف
 عبارت صدق هکمل ندیگو له مىبالجم[ دهد ه فقط دروغ تو را نجات مىکى یى در جایعنى راست بگوی، کموضع هال

 .باشد تکهال مورد در اگرچه راست گفتار از است
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 ه.یقة مجرده آن حضرت صلوات هللا علیت حقیت و ابدیار جو األزل و األبد اشاره است به ازلیط

 [ ه السالمیرى علکزدهم ]در مناقب امام حسن عسیفصل س

ت ارشاد در یه است برحسب روایرى صلوات هللا علکدر شرح فضائل و مناقب حضرت ابى محمد امام حسن عس
ع یا چهارم ربیست و سى و دو هجرى متولد شد و بعضى در هشتم و یع االول در سنه دویبه در شهر ربینه طیمد

ست و شصت هجرى یدر سنه دو و است سوسن بعضى دهیعق به و ثهیحد حضرت آن مادر نام و دان الثانى نوشته
 وست و جسد انور اطهرش در خانه خود آن بزرگوار مدفون شد.یع االول در روز جمعه بعالم اعلى در پیهشتم رب

 ن:یى الدیخ محیقال الش

ة، یالجحود، معرف حدود حقائق الربان یلحجة على ذون المفاخر، الشاهد ألرباب الشهود، ای" و على البحر الزاخر، ز 
ط اإلمامة، مطلع األنوار یعن مرقاة الهمم، وعاء األمانة مح یة، عنقاء قاف القدم، العالیمنوع اجناس العالم السبحان

 بر"کاأل که صلوات هللا الملیعل یر کالعس یالحسن بن عل یالمصطفو

نت هرگونه مفاخر شاهد و یقت مطهره نور باهر و بحر زاخر ز یحق ن سماوات برینکات از اهل قدس ساکیات زایتح
ق یار اصحاب جحود، شناساننده حدود حقاکم بر انکل مجسم بمشاهدات ارباب شهود، حجت و برهان محیدل

  ربانى، قسمت

س یء نفل مرقاة همم، وعایش بلندتر است از نکه دامن پاکننده اجناس عوالم سبحانى، عنقاء بلندپرواز قاف قدم ک
 بر.کاال که صلوات هللا الملیرى علکط امامت مطلع انوار مصطفوى، حسن بن على العسیامانت و بحر مح

  الشرح

 الشرف الزاخر و[  رفتن سر و شدن پر] تمأل و طما: تزخر و. زخورا و زخرا[  منع، ]مصدر آنکالبحر الزاخر زخر البحر، 
رگهاى فالنى  شود مى گفته] مایر ک انک لمن زاخر فالن عرق قالی عالمجم فى و القاموس فى ذاک[ بزرگوار] العالى

  مواج و مملو اىیدر  عنىی الزاخر البحر بالجمله[  م و بزرگوار استیر کعنى یزاخر است 

 [ هیق ربانی]انواع بسائط و حقا

سائط است ه ذات واجب تعالى شأنه وجود صرف و نور محض و ابسط بکد دانست یة بایمعرف حدود حقائق الربان
  باتکیه بساطت را برحسب اختالف تر کرا یز 

 درجات مختلفه است.

الحس نباشد مانند بدن انسان و  ینة فیب از اجسام مختلفة الطبائع متباکه مر کط آن است ی" درجه اوالى" بس
 ر آنها.ینند مانند جلد و لحم و عظم و غیعة مختلف و حسا متبایه طبکب است از اجسامى که مر کوان یح

ا یالحس نباشد مانند لحم فقط  یب از اجسام مختلفة الطبائع و متشابهة فکه مر کط آن است یه" بسی" درجه ثان
 بند از عناصر اربعه اگرچه آن عناصر اجزاء مختلفهکن اجسام مر یه اکه یر آنها چون جمادات معدنیا غیعظم فقط 
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ت اقوی زین اقوتی ذرات از ذره هر و است لحم ازب لحم اجزاء از جزئى هر چه متشابهند حس برحسب فعال ولى اند
 است.

  ب از اجزاء متشابههکه مر ک" درجه ثالثه" بساطت آن است 

ه بند از اجزاء متشابهکه مر کطه یه و خود عناصر بسیبند از اجزاء متشابهه مقدار که مر کر یز نباشد چون مقادیفقط ن
 ة.یر النهایه الى غیطه و قابل قسمتند باجزاء مقدار یبس

بند از کعا مر یه جمکه یع موجودات مادیولى و صورت نباشد مانند جمیب از هکه مر کط آن است ی" درجه رابعه" بس
 ولى و صورت.یه

 ب از جنس و فصل نباشد.که مر ک" مرتبه خامسه" آن است 

طت و ه آخر درجه بساکن درجه سادسه بساطت یة نباشد و ایب از وجود و مهکه مر کو" درجه سادسه" آن است 
 از درجه آن[  تیبى است از وجود و ماهکینى زوج تر کبى ]هر ممکین زوج تر کل ممکنى را به مقتضاى کچ ممیه

  ثابت ماکح عیجم باتفاق شأنه تعالى واجب براى از شود نمى حاصل بساطت

 :ندیگو هک و محقق است، چنان

تى وراى یعنى ماهیت است یتى انیتعالى ماه ة له وراء الوجود ]واجبیة بمعنى أن ال ماهیة انیالواجب تعالى ماه
خ االشراق شهاب یز از مختصات واجب تعالى شأنه است اگرچه شیذا بساطت بمعنى خامس نکوجود ندارد[ و ه

 ند:یر او گوین سهروردى و غیالد

ر و حاجت ن بواسطه جهت فقیة صرفند )نه فقط خداوند([ ولى باوجود ایات صرفة" ]همه مفارقات انی" المفارقات ان
ب از وجود کیه در آنها موجود است و هم تر یه ذهنیلیب از اجزاء تحلکیه در تمامى آنها هست هم تر کانى کذاتى ام

 ة.یو مه

ق یه باوجود بساطت واجب تعالى شأنه مراد از حقاکد رفت ین مقدمه دانسته شد بر سر مقصود بایبالجمله چون ا
  ه و اجناس عوالمیق ربانیما مقصود از حقاکم برحسب اعتقاد حیست؟ سپس گوئیه چیربان

وت و از که از صقع عوالم جبروت و ملکه تواند بود چه عقول و نفوس یلکه یه و نفوس قدسیه عقول طولیسبحان
ه و یق عقول عرضیه مراد از آن حقاکن است که شمرده شوند، و ممیجمله مجرداتند از حقائق و اجناس عالم ربان

ان ثابته یه اعیق ربانیه مقصود از حقاکن است کقت ممیده اهل حقیقه و عقیبرحسب سل ارباب انواع باشد ولى
 بتةالثا انیاالع:" دیگو فیشر  محقق چنانچه هیعلم حضرة در اند هیق اسماء الهیان ثابته صور حقایه اعکرا یباشد ز 

 مانه ثابته انیاع" ]ةیالعلم رةالحض یف ةیاإلله األسماء قیحقا صور یه و تعالى الحق علم یف ناتکالمم قیحقا یه
 حاصل پس[.  ق اسماء الهى است در حضرت علمىینات است در علم حق تعالى و آن صورتهاى حقاکق ممیاحق

  شناساننده حضرت آن هک است آن معنى

ن است برحسب کز ممیع اجناس نیف حدود و تنوین تعر یق است و ایه و منوع اجناس آن حقایحدود اسماء اله
ه یت اسماء واجبیه و مظهر یه به جهت تخلق باخالق الهکق اسماء و صفات و جائز است یه باشد بر حقایماحاطه عل
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ه که داراى ملکه اگر مردم شخصى را کم ابلغ است، مانند آنیت اظهر و براى تعلین بجهة معرفیبشود، و ثانى احتمال
 .بشنوند را آن معنى هک مندفه نند معنى جود و شجاعت را بهتر از آن مىیجود و شجاعت است، بب

 [ ]عنقاء، ورقاء، عقاب، غراب

ه مبناى اصطالح آنها باستعمال مرموزات است لفظ" عنقاء" و" ورقاء" و" عقاب" و" کقت یعنقاء قاف القدم اهل حق
 ادیلمات خود ز کورند در طى یه از اسامى طکغراب" را 

د" نیلى" خواهند و عقاب گوکند از آن" جسم یلفظ غراب گو ندیگرى اراده نمایآنها معنى د یکنند و از هر کاستعمال 
ند. از آن" هبائى" را یه" و" لوح محفوظ" خواهند و عنقاء گویلکند" نفس یند ورقاء گویقلم اعلى" و عقل اول اراده نما

 و یر الهبائو هو اول صورة قبله الجوه یلکند:" الغراب الجسم الیند چنانچه گویه ماده اجساد عالم است اراده نماک
ها غسق یة الغالب علیان هذا الجسم اصل الصور الجسمکر جسم و لما یبه عم الخالء و هو امتداد متوهم من غ

البعد و  یهو مثل ف یبالغراب الذ یة سمیة البعد من عالم القدس و حضرة األحدیغا یان فکان و سواده فکاالم
 السواد.

 یعالم القدس سم یان هو اعلى و ارفع مما وجد فکو لما  یخلوق ابداعالعقاب القلم و هو العقل االول و هو اول م
 ور.یرانه نحو الجو من الطیط یهو ارفع صعودا ف یبالعقاب الذ

وجد  یة و هو اللوح المحفوظ و هو اول موجود وجد عن سبب و هذا السبب هو العقل االول الذیلکالورقاء النفس ال
ف( التنزل من حظائر قدسها إلى یان للنفس لطف )النفس لطکو لما  یإللهة و االمتنان ایر العنایال عن سبب غ

ن بن یس حسیخ الرئیت بالورقاء لحسن تنزلها من الحق و لطف بسوطتها إلى األرض قال الشیاألشباح المسواة سم
 نا.یعبد هللا بن س

  ورقاء ذات   من المحل األرفع یکهبطت إل
   

 

  تعزز و تمنع

 

نما ه و إیفتحت ف یالوجود إال بالصورة الت ین له فیه اجساد العالم مع أنه ال عیفتح هللا ف یباء الذالعنقاء هو اله
ط یما ورد أنه جبل محکنه و القاف عبارة عن عالم المثال یع یعقل و ال وجود له فیر و کسمع بذیبالعنقاء ألنه  یسم

 "؛یبالعالم الجسمان

 و ابدی ت مىیرده است و با آن خأل عمومکه جوهر هبائى قبول کاست  ن صورتیلى است و آن اولکالغ" جسم ک]" 
 و رگىیت هک است جسمى صورتهاى اصل جسم نیا هکآن از بعد و. جسم داشتن بدون است وهمى امتداد( خأل) آن
ه کالغ کت خواهد بود لذا به یاحد حضرت و قدس عالم از دورى تینها در پس گشته غالب آن بر انکام اهىیس

 ده شده.یاهى نامیاست از دورى و س مثلى
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 بلندمرتبه و نیباالتر  هکآن از پس و است ابداعى مخلوق نیاول آن و باشد، ه همان عقل اول مىک" عقاب" قلم است 

 آسمان است. سوى به نیبلندپروازتر  پرندگان انیم در هک شده دهینام عقاب به است قدس عالم موجود نیتر 

 و است شده جادیا سبب با هک است موجودى نیاول آن و باشد ان لوح محفوظ مىه همکلى است کبوتر" نفس ک" 
 خاطر نیا به و دهیگرد موجود الهى امتنان و تیعنا با فقط و سبب بدون خودش هک است اول عقل همان سبب نیا
طف پر ى تنزلش از حق و لیبایرده به خاطر ز کول نز  زشت ابدان سوى به مقدسش انکم از خود لطف از نفس هک
 ده شده است.یبوتر نامکن یدنش به سوى زمیشک

ز نزول یبوترى با وقار و عز کع ید: به سوى تو از محلى رفینا )در شعرى( گوین بن عبد هللا بن سیس حسیخ الرئیش
ه خدا در آن اجسام عالم را گشوده است و که مرادش همان نفس است(" عنقاء" همان هبائى است کرده است. )ک

 مى دهیشن او نام چون اند ه در آن گشوده شده و به آن عنقاء گفتهکتى ندارد مگر با آن صورتى ینیعآن در وجود 

 .ندارد خارج در ملموس وجودى ولى دیآ درمى عقل به و شود

 جسمانى.[ عالم بر طیمح است وهىک آن شده گفته هک " وقاف" عبارت است از عالم مثال چنان

ه آن حضرت کوالى عالم مثال" و حاصل مقصود آن است یعنى" هیلقدم" پس معنى تحت اللفظ" عنقاء قاف ا
ر عوالم محسوسات است چنانچه اشاره یه عالم مثال و سایه از عوالم مجرده و علت مادیقت باطنیبرحسب حق

  ور شدهکررا مذکه است میوالى عوالم جسمانیه در تمامى موجودات و هیوة سار یة حیقت والیه حقکن مطلب یبد

ست یوالى اصطالحى ندارد ولى چون از عوالم مجردات صرفه نیلم مثال اگرچه صورت مجرد از ماده است و هو عا
 .ح استیاعتبارى صح یکوالى عالم مثال گفتن به یولى بسوى او نمودن و هیندارد اضافه ه کاکو از لوازم ماده انف

 [ السالم هیعل االمر فصل چهاردهم ]در مناقب امام عصر صاحب

 شهر مهین در هک است هیعل سالمه و هللا صلوات االمر رح فضائل و مناقب حضرت حجة و امام عصر صاحبدر ش
 نیمز  خود فیشر  قدوم با را جسمانى عالم رأى من سر بلده در هجرى پنج و پنجاه و ستیدو سنه المعظم شعبان
 اند ردهکگر ثبت و ضبط یحو در بنیابر اهل خبر و اعاظم علم سکاز ا یکرا هر  حضرت آن مادر اسم و فرمود

 جمع و اند ن عهد معروف و مشهور است نرجس خاتون ضبط نمودهیعه چنانچه در این شیجمعى از فضالى محدث
 الخواص رةکتذ صاحب و انکخل بن نیالد شمس قاضى و شافعى طلحه بن محمد مانند سنت علماء از رىیثک

 دهیرس پنج بر عمر نیسن بزرگوار پدر وفات روز در را حضرت آن هبالجمل اند ردهکد یز مز یمه و خمط را نکیل و حیقص
 .بود

 [ بتی]انواع غ

طولى عته و اما الین شینه و بیبتان احدهما منذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بیامه غید" و له قبل قید گویخ مفیش
ت آن زمان والدت آن یبداه کبت صغرى یى غیکبت است یعنى آن حضرت را دوگونه غیقوم" یبعده إلى أن  یفه

  حضرت است
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ن ت آیت آن از انقطاع زمان سفارت است و نهایه بداکبرى است کبت یگر غیت آن انقطاع سفارت سفراء و دیو نها
بت صغرى را از زمان والدت یت غیه بداکد یخ مفیار عجب است از شید و بسیه آن حضرت ظهور بفرماکوقتى است 

 تاس نیا مناسب ولى اند دت متابعت وى نمودهین عقیز در ایه نین اثناعشر یدثآن حضرت گرفته اگرچه اغلب مح
 اربلى قاضى شود گرفته شدند دیناپد مردم انظار از و گشته سرداب داخل هک روزى آن از صغرى بتیغ تیبدا هک

ومئذ تسع یعمره ها و یخرج بعد إلیه فلم یه و امه تنظر إلیدار أب یف السرداب دخل إنه قولونی عةیالش و:" دیگو
  ده جماعتیعنى عقین" یسن

امد و عمر یرون نیگر بیش چشم مادر خود داخل در سرداب شد و دیه آن حضرت در مرآى و پکعه چنان است یش
. بالجمله در سنه اند آن حضرت در سن چهار سالگى داخل سرداب شد و بعضى در سن هفده سالگى نوشته

بت صغرى یه آخر سفراى آن حضرت بود زمان غکمرى یعلى بن محمد سست و نه هجرى بواسطه وفات یصد و بیس
  بت صغرى از روز والدت آنیه ابتداى غکده مشهور یبرى شد و برحسب عقکبت یده مبدل به غیت رسیبه نها

 بت صغرى هفتاد و چهار سال خواهد بود.یحضرت گرفته شود مدت غ

 [ ]حضور حضرت مهدى در جهان

ه کلى یبت و آثار ظهور او را بتفصیه السالم و طول مدت زمان غیت حضرت قائم علیهدوه داستان مکد دانست یبا
دت دارند جمعى از علماء سنت و جماعت آن را مستبعد شمارند، چه یهم عقیه رضوان هللا علیجماعت اثناعشر 

موعود هنوز موجود  ند آن مهدىیه از نسل على و فاطمه باشد، معترفند ولى گوکآنها اگرچه بر ظهور مهدى موعودى 
 و ند،ینما ارکان را آن بر ادهیز  و شد خواهد متولد باشد ضرورى وجودش هک زمانى هر در ها نیست و بعد از این

  غرابت بابت از نه دارند هک استبعادى جهت

طورى ه و یه تمامى آنها بخالف عادات ظاهر کارند یت بسیرامت و خوارق عادات نبوت و والکه کرا ین مطلب است ز یا
ز از جمله آن خوارق عادات ین مدت نیات حضرت در ایبت و حیه طول مدت غکوراء طورالعقلند، چه ضرر دارد 

ه از حضرت رسول مختار در باب ظهور قائم آل یند اخبار نبویه گوکن جهت یار آن جماعت از اکه راه انکباشد بل
ه یه وجودش ضرور باشد و از اخبار نبوکتى از اوقات وق یکند بر ظهور او در که افاده قطع کمحمد بدان مثابه است 

 .شود اده بر آن مستفاد نمىیز 

 ار است،ین مطلب ادله و شواهد بسیه را در اثبات ایقه اثناعشر یهان طر یو فق

نى آ یکست ین نکه ممکنیمند بر اکه متعاضدا حایه و نقلیند ادله عقلیه گوکل آن است یى از جمله آن دالیکو 
" :فرمودند نیقیالصد و اءیاالوص دیس و نیالمؤمن ریام حضرت هک ه خالى باشد چنانین از حجت الهیزم از آنات روى

 از گاه چیه نیزم] ناتهیب و هللا حجج بطلی لئال مضمورا خائفا او مشهورا ظاهرا اما بحجة لله قائم عن األرض خلوی ال
 و خدا هاى حجت تا پنهان و ترسان ای و مشهور و ظاهر در ای ماند نمى خالى خدا براى حجت با اى نندهک امیق
 تابک در مقامه هللا اعلى رینص خواجه نیالد و الملة رینص نیالمحقق و ماءکالح سلطان[. نشود باطل ناتشیب

او لطف )خداست( و تصرف او )در عالم( لطفى  وجود! ]منا عدمه و آخر لطف تصرفه و لطف وجوده و:" دیگو دیتجر 
 او تیمهدو و امامت هک غائب امام بجز باطن و ظاهر برحسب و[.  ت( ماستیاز جانب )عدم قابل گر و نبودن اوید

  صاتیتنص به شخصا
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ن عادى حاصل یقین مقدمات، یمان بدیست پس بعد از ایده حجتى و امامى نیائمه اطهار به سرحد ضرورت رس
 .دیبنما او ظهور اقتضاى هیاله تیمش هک زمانى تا حضرت آن وجود بر شود مى

ن در خصوص شخص آن حضرت به اسم و رسم و یهم اجمعیز اخبار و آثار متواتره از ائمه اطهار صلوات هللا علیو ن
 اگر را آثار وحى اخبار آن نندگانک ه مطالعهکند یبت و آثار ظهور او بحدى اقامه نمایات حاالت و داستان غیجزئ

 .ماند نمى باقى اى چاره و بدى او ودبوج اعتراف و مانیا جز نباشد ریضم در لجاجت غرض

 بار ازاخ و عاتیتوق و صغرى بتیغ زمان عیوقا اخبار دالئل گونه نیو بعد از ا

ل واضح و برهان قاطعى است بر یاز آنها خود دل یکه صادر شده هر یه از خود آن حجت الهکراماتى کبات و یمغ
 ىمر یس الحسن ابو محمد بن على ندیگو هک چنان ستیگر نیه باوجود آنها حاجت بدالئل دکن مطلب یت ایحقان

د" یعى بدو رسیت حجت عجل هللا فرجه توقحضر  جانب از و شد یکنزد اجل زمان بود حضرت سفراى آخر هک را
 ن ستةیو ب کنیت ما بیم کفإن یکف کمرى اعظم هللا اجر اخوانیبن محمد الس یا علیم یبسم هللا الرحمن الرح

بة التامة فال ظهور إال بعد اذن هللا یفقد وقعت الغ کبعد وفات کقوم مقامیوص إلى أحد فو ال ت کام فاجمع امر یا
 بعد کره و ذلکتعالى ذ

جود بنفسه یه و هو یوم السادس عادوا إلیان الکو لما  -ثیالحد -طول األمد و قسوة القلوب و امتالء األرض جورا
م اى على بن یبالغه و قضى" ]بسم هللا الرحمن الرح ؟ فقال لله امر هوکمن بعد یکفقال له بعض الناس من وص

ارهاى خود کگر خواهى مرد. پس یروز د 6ند ثواب برادرانت را در مورد تو چون همانا تو تا کمرى خدا بزرگ یمحمد س
ه ک قیرد، به تحقیه جاى تو را بعد از وفاتت بگکن کت میابت خاصه از جانب من( وصیسى )به نکن و به کرا جمع 

ن بعد از مدت یادش و ایه متعالى است کامل واقع شده است و ظهورى نخواهد بود مگر به اذن خداى ک بتیغ
ان نزد او یروز اطراف 6ث( و پس از گذشت یان حدین از ستم خواهد بود )پایطوالنى و قساوت قلوب و پر شدن زم

ست؟ گفت: خدا را امرى است کیوصى تو رده بود بعضى از مردم به او گفتند کآمدند و او خود را براى مرگ آماده 
 ه آن را خواهد رساند و مرد[.ک

 [ ت در اسالمی]سابقه مهدو

 وبد از چنانچه داند ن مىیقیر و حاالت اهل اسالم باشد به یتب سکتتبعى در  کسى را اندکد هر یمسود اوراق گو
 بتیغ تیفکی از نیهمچن بوده اسالم مذهب اتیضرور  از هکبل مسلمان از محمد آل قائم بظهور اعتقاد اسالم آغاز

ن واسطه از مبادى اسالم تا به یبوده، بد آگاه آنها ضمائر و مسبوق جماعت آن اذهان زین ةیاله حجة آن استتار و
  دت را نمودهین عقین نفر از آل على همیزمان حضرت حجت در چند

ه یسانکیرى از جماعت یثکه جمع کبود  هیه من جمله آنها محمد بن حنفکبت و انتظار رجعت داشتند ین بر غیقی
ة یسانکیند:" و جماعة من الیبت او در جبل رضوى اتفاق نمودند چنانچه گویوى را مهدى موعود دانسته و بر غ

 کشعب منه و معه اربعون من أصحابه دخلوا ذل یم بجبل رضوى فیمت و أنه مقیة لم یزعمون أن محمد بن الحنفی
 ر غزه:یثکقول یهم یرزقون و فیاء یر و أنهم احوقف لهم على أثیالشعب فلم 
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 نکسا آن از اى وه رضوى در درهکنمرده است و او در  هیحنف بن محمد هک نندک ه گمان مىیسانکی]و جماعتى از 
 مى داده روزى و اند زنده آنها و داند نمى را آنها محل سىک و اند شده دره داخل اصحابش از نفر چهل او با و است

 :[است گفته غزه ریثک( نام به شاعرى) آنها ارهدرب شوند

 والة األمر اربعة سواء   شیاال إن األئمة من قر 
 س لهم خفاءیهم االسباط ل   هیو الثالثة من بن یعل

 ربالءکبته الیو سبط غ  مان و بریفسبط سبط إ
 قدمها اللواءیل یقود الخی   ذوق الموت حتىیو سبط ال 

   

 

 و ندیاو هاى ه نوهکان امرند و چهار نفر مساوى همند على و سه نفر از فرزندانش یه والکشند یز قر ه امامان اک)بدان
 .ستندین مخفى

 نیحس امام) ردک پنهان را او ربالک هک اى نوه و( السالم هیعل حسن امام) است ارىکویکن و مانیا نوه هک اى پس نوه
 بن محمد] است آن جلو امیق پرچم هک شود سپاهى فرمانده تا چشد مرگ را نمى طعم هک اى نوه و( السالم هیعل

 [. هیحنف

 زیو ن

ارى یدت را داشته قصائد و اشعار بسین عقیر شعراى عرب است اوائل حال همیه از مشاهکرى یل حمید اسماعیس
 د:ین باب به نظم آورده و از جمله گویدر ا

  ة اشوقه من الصبابیو بنا إل   رىیال  کا شعب رضوى ما لمن بی "
 "و أنت حتى ترزق یا بن الوصی   یم الذکحتى متى و إلى متى و 

   

 

 بوجود فراوانى شوق او سوى به ما دیشد عشق و شود ده نمىیه دکه نزد توست در چه حال است ک]اى دره رضوى آن
 .آورده

 رد؟[کجا و چه مقدار اى فرزند وصى تو آنجا زندگى خواهى کجا و بسوى کتا 

ه السالم یت و ارشاد حضرت ابى عبد هللا جعفر الصادق علیت هداکه به بر کدت باقى بود تا آنین عقیبد دیند سیگو
 ن اشعار را به نظم آورد:یدت منصرف شده و ایاز آن عق

  ل سببکطوى بها یعذافرة   نة جسرةیبا نحو المدکا رایا
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  هللا و ابن المهذب یفقل لول  نت جعفرایهللا عا کإذا ما هدا
    هیهللا ابن ول یا ولیال ا

 

 نت مطنباک یمن الذنب الذ یکإل   اتوب إلى الرحمن ثم تأوب
 ابن خولة دائنا یف یان قولکو ما    ل معربکه دائبا یاجاهد ف

 محمد ینا عن وصین روکو ل   بیلنسل المط یمعاندة من
  رىیفقد ال یاألمر  یبأن ول   ذبکما قال بالمتیف یکو لم 

 دیفتقسم اموال الفق   فعل الخائف المترقبکن یسن
  کفإن قلت ال فالحق قول   ح المنصبین الصفیبه بیتغ

  کأن قول یو أشهد رب   ر ما متعصبیتقول لحق غ یو الذ
  األمر و القائم یبأن ول   ع و مذنبیحجة على الخلق طرا من مط

 بهایغیبة ال بد أن سیله غ   نحوه و تطرب یتطلع نفس یالذ
 نایث حکمیف   بیه هللا من متغیفصلى عل

   

 

  ل شرق و مغربکمأل عدال یف   ظهر امرهیثم 
   

 

 شد رد توان تى، با آن از هر مانعى مىکلى در حر یکنه بر شتر قوى هیه به سوى مدک]اى آن

 گودى پس به ولى هللا و پسر مهذب بیه السالم را دیرد و جعفر علکت یهرگاه خداوند تو را هدا

  گردم بازمى سپس رحمان سوى به نمک اى ولى خدا و پسر ولى خدا توبه مى

 بن محمد تیمهدو به اعتقاد از) آن از بازگشت راه در و دمیوشک ه در مدتى طوالنى در آن مىکبسوى تو از گناهى 
 ردک خواهم مجاهده ىیگو سخن هر با( هیحنف

 زه نبودکین درباره نسل پامه عنادى از مکالم من درباره ابن خولة در محاکو 

 ت شده و در آنچه گفت دروغگو نبودیه و آله براى ما رواین از وحى محمد صلى هللا علکو ل

 شد نخواهد دهید است منتظر و ترسان هک سىک مانند ىیسالها و شود ه ولى امر مفقود مىکنیبه ا
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  افتاده جدا ما از شده پا بر آسمان انیم در ایگو شود م مىیپس اموال آن شخص گمشده تقس

 متعصبانه و است حق ىیگو الم توست و هرچه مىکى نه! حق همان یه السالم( اگر بگویپس )اى جعفر بن محمد عل
  ستین

 ارکگناه چه و باشند عیمط چه خلق همه بر است حجت تو المک هک دهم ه شهادت مىکو به پروردگارم قسم 

  ت روى او نظر دارد و شادمان استه نفس من به طلعکه ولى امر و قائمى کنیبه ا

 باد نندهک بتیبت ناچار است پس درود خداوند بر آن غیه از آن غکبتى دارد یغ

 .[ندک مى پر عدالت از را غرب و شرق و دینما مى اظهار را امرش سپس ندک پس مدتى درنگ مى

 بتیغ و امامت باب در نم دهیعق دیگو مى و خواهد د از حضرت صادق معذرت مىیه سکحاصل مقصود آن است 
حه از حضرت یه چون اخبار صحکدق بوده، بلصا حضرت آن آستان از اعراض و عداوت جهت از نه هیحنف بن محمد
ن عالمات را در باب یده و بعد ظاهر خواهد شد و چون ایب گردیه ولى امر و مهدى موعود مدتى غاکده یبما رس

ن یه آن امام بحق ناطق مرا از اکرا براى خود اخذ نموده بودم حاال دت ین عقیده بدان جهت ایه موافق دیمحمد حنف
  ند حق است ولى نفسیدت منصرف فرمودند البته آنچه آن حضرت بفرمایعق

بت ظاهر شده شرق و غرب عالم را از عدل یرد و بعد از غکبت خواهد ین غیه بعد از اکق است بدان امامى یمن شا
 مملو خواهد نمود انتهى.

ته کن نیده بدیقص آن آخر در گفته اطهار تیب اهل حاالت شرح در هک اى ده معروفهیز در قصیخزاعى ن و دعبل
 د:یحا اشارت نموده گویصر 

  نحوهم حسرات یتقطع نفس  وم او غدیال یارجوه ف یفلو ال الذ
  اتکقوم على اسم هللا بالبر ی   خروج امام ال محالة خارج

  على النعماء و النقمات یجز یو    ل حق و باطلکنا یز فیمی
  لما هواتکد یر بعیفغ   یا نفس فاصبر یثم  یبیا نفس طیف
   

 

 شد دش را دارم نفسم بسوى آنها از حسرت قطعه قطعه مىیا فردا امی]پس اگر نبود آنچه در امروز 

 ردکام خواهد یت قکرد و به نام خداوند و با بر که حتما خروج خواهد کخروج امامى 

 داد خواهد جزا ها بتیمص و ها نعمت بر و را باطلى و حق هر ما انیم ندک جدا مى

 نده است دور نخواهد بود[.یه هرچه آکن کپس اى نفس خوش باش سپس اى نفس صبر 
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 ظهور و بتیغ داستان هک شود ل ظاهر مىین تفاصیو از جمله ا

 که اندکاز اوالد على و فاطمه  یکت در هر ن جهین بوده بدیوز اذهان تمامى مسلمکت اسالم مر یحضرت قائم از بدا
 بن دیز  هیدیز  از جماعتى زین و دندیگرو مى او تیمهدو به فورا نمودند ن مطلب مشاهده مىیمناسبتى به جهت ا

 تیمهدو به دند،یشک دار به نموده دیشه وفهک در را او هکنیا از بعد دانستند مى موعود مهدى را نیالحس بن على
ه است معتقد شدند چنانچه کیه معروف به نفس ز که السالم یبن حسن بن حسن مجتبى عل عبد هللا بن محمد

 د:ین اشخاص گویلبى لعنه هللا در شماتت اکم بن عباس کح

  صلبیا على الجذع یو لم ار مهد  دا على جذع نخلةیم ز کصلبنا ل
   

 

 ده شده باشد[.یشکر چوب دار ه بکى را یدم مهدیم و ندیدیشکد را براى شما بر چوب نخل به دار ی]ز 

 ه ابو جعفر منصور عم خودکبالجمله بعد از آن

رى یثکبه مقتول شد. جمع ینه طیه در آن مقاتله در مدکیسى بن موسى را به محاربه محمد فرستاد و آن نفس ز یع
محمد بن نعمان ند. یرده رجعت وى را منتظر شدند گوکبت او اتفاق یار نموده بر غکه موت وى را انیدیاز جماعت ز 

ه" بود و مردم یدیدت" ز ین عقید بر همیز در اصول عقایى از ائمه اربعه اهل سنت و جماعت است نیکه کفه یابو حن
رد محمد کعباسى وفات  منصور جعفر ابى حبس در سبب نیهم به و نمود ب مىیم ترغیرا بر نصرت محمد و ابراه

ت یعتقد مواالة أهل البیعة یالب کفة على تلیاإلمام ابو حن ینة بقید:" و لما قتل اإلمام محمد بالمدیشهرستانى گو
  هیفرفع حاله إلى المنصور فتم عل

ت یعت او باقى ماند و به والیفه بر بید امام ابو حنینه به قتل رسیه( در مدکیه امام محمد )نفس ز کماتم" ]پس از آن
 مد، آنچه آمد[.د و بر سر او آیبند بود پس خبر او به منصور رسیت پایاهل ب

ن اعتقاد را یه همیند در باب حضرت جعفر صادق صلوات هللا علیه" گویه آنها را" ناووسکه یز جماعتى از امامیو ن
ن ی]صادق زنده است بعد از ا یظهر امره و هو القائم المهدیظهر و یمت حتى یبعد و لم  یند:" الصادق حینموده گو

 [. ه او قائم مهدى استکامرش را ند کو نمرده است تا ظاهر شود و ظاهر 

بت یار نموده بر غکند وفات حضرت موسى بن جعفر را انیه" گویه آنها را" واقفکه یگر از امامین جماعت دیو همچن
خرج بعد یمت و سیه و قال إنه لم ید:" و منهم من وقف علیو رجعت او معتقد شدند چنانچه محمد شهرستانى گو

بت یردند و گفتند او نمرده است و بزودى بعد از غکه بر او توقف کشانند آنها ی" ]و از اةیقال لهم الواقفیبة و یالغ
 [شود ه گفته مىیرد و به آنها واقفکخروج خواهد 

ق ه حضرت صادکبت او اعتقاد نمودند با آنیر شده بر غکه السالم را منیل بن جعفر علیگر وفات اسماعیو جماعت د
 دى گرفت وه السالم براى وفات او شهویعل

 :ندیگو بنوشت اى مجله
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ست چون حضرت صادق یت مجله و شهودى الزم نیه براى مکنیل عدم وفات او است به جهت ایار خود دلکن ی" هم
ى خود را براى بعضى از دوستان خود ظاهر گاه مصلحت براى بتیغ حالت در لیاسماع هک دانست ه السالم مىیعل

ن شهود یه رسد و او را از حضرت صادق مطالبه خواهند نمود و آن حضرت ایسن خبر به خلفاى عبایخواهد نمود و ا
 ه را حق مطالبه از آن حضرت نباشد".یه خلفاء عباسکم نمود کرا براى آن مح

دت را نموده گفتند:" إن ین عقیه السالم ایرى علکگر در خصوص حضرت ابى محمد حسن عسیبالجمله جمع د
  موت ألن األرضیجوز أن ی مت و هو القائم و الیالحسن لم 

" بة اخرىیب غیغیعرف ثم یظهر و ین و یبتیبتان و هذه إحدى الغیخلو من إمام و قد ثبت عندنا أن القائم له غیال 
 دنز  قیتحق به و ماند ن از امام خالى نمىیرد چون زمیبم هک ستین جائز و است قائم او و نمرد حسن هک درستى ]به
 شد خواهد شناخته و شد خواهد ظاهر و است بتیغ دو از ىیک نیا و است شده ثابت رددا بتیغ دو قائم هکنیا ما

 [. گرىید بتیغ ردک خواهد بتیغ سپس

 بتیغ لیتفص هک داند ن مىیقیب دینما مالحظه را نیسابق حاالت گونه نیرت ایسى از روى دقت و بصکبالجمله هر 
 قانیا داشتند موعود مهدى به مانیا چنانچه بوده نیمسلم اناذه وزکمر  اسالم آغاز تیبدا از منتظر امام استتار و

 مختصات از فقط دهیعق نیا هک است چنان نه بوده، آنها مسلمات جمله از زین بتیغ از بعد رجعت و بتیغ بر
ن واسطه ین احتمال را داده و بدین اهل سنت ایعسقالنى و جمعى از متعصب حجر ابن چنانچه باشد؛ هیاثناعشر 

  بر جماعت

 هک شده بکمرت جماعت و سنت اهل چنانچه دهیعق دو نیا نیب ما کیکتف هکبل اند، عاتى آوردهیه تشنیاثناعشر 
له بدعتها و اختراعات آن جم از هکآن از گذشته اند، ردهک ارکان را او استتار و بتیغ نموده اعتقاد را تیمهدو اصل

 شمار ب بىیار و موجب معایباعث مفاسد بس رون بردن امامت از موضوع شخصى خودیجماعت است بواسطه ب
 و سنت اهل دهیعق همان بر ند،ینما مى تیمهدو دعوى هک باطله مذاهب عیجم منشاء و مبنى هک رایز  اند، دهیگرد

 گران مفتوح داشتهیار نموده ابواب دعاوى را به جهت دکان را نیمع موعود مهدى شخصى وجود هک است جماعت

 .اند

 ن:یدى الیخ محیقال الش

رة یز داکة، معراج العقول، موصل االصول، قطب رحى الوجود مر یاألرواح القدس یة و خفی" و على سر األسرار العل
ع و مجمع الجمال، الوجود المعلوم و العلم الموجود المائل نحوه یمال، جمال الجمکمال النشأة و منشاء الکالشهود، 
بى ة، المریة، المترشح باألنوار اإللهیالمتحقق باألسرار المرتضو ة،یللمرآة المصطفو یالولود، المحاذ یالثابت ف

ر یللنشآت الغ ی، الحاویاض الحقائق بوجوده، قسام الدقائق بشهوده، االسم األعظم اإللهیة، فیباألستار الربوب
 ة،یالالهوت یة، طور تجلیمیاآلالء الرح کة، مسلیم الرحمانی، غواص الیالمتناه

هو للحق أمان، ناظم مناظم السر و  یالوقت، مولى الزمان الذ یة البشر أبیبر غاکناموس هللا األ ة،ینار شجرة الناسوت
 ه الصالة و السالم"یالقاسم محمد بن الحسن عل یالعلن أب

قت یه حقکقت مضمر و نور مستتر الهى باد ین عرش بر آن حقینده از حقائق مجردة و حاملیش و سپاس پایستا
ه است و او خود رساننده فروع بر اصول ینه ذاتش معراج عقول بشر ک که، ادرایاطن ارواح قدسه است و بیاسرار عل
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ت جمال یمال و نهاکعت و منشاء هرگونه یمال نشأة طبکت یره شهود، غایز داکاى وجود و مر یه، قطب آسینظر 
  ه مائل استکع عوالم و مجمع هر نوع جمال وجود معلوم و علم موجود است یجم

 باسرار متحقق و مصطفى مرآة محاذى فشیشر  ذات قتیحق ولود دهر، در است ثابت هک سک او هر آنبه جانب 
مت سق اوست، بوجود قیحقا شیبخشا و افاضه تیربوب استار با شده تیترب و تیالوه انوار با مترشح مرتضوى

ه طور یمیه و ناظم آالء رحیناى رحمایر متناهى، غواص در یق بشهود، و اسم اعظم الهى و داراى نشأت غیاز دقایامت
ت، صاحب وقت و موالى زمان، ناظم عالم یان بشر کت امیبر الهى و نهاکه، ناموس ایة و نار شجرة ناسوتیتجلى الوه

 ه و على آبائه الصالة و السالم.یش و امان، ابو القاسم محمد بن حسن علیه آسایان، ماکام

 [ قة الحقائقیالشرح ]حق

 است تیاحد مقام" السر سر" و قلب، در مودعه ستیا فهیقت لطیدر اصطالح اهل حقة سر یسر االسرار العل
ا مالهاشت و جمعها و ةیاألحد إجمال یف الحقائق لیبتفص العلمک العبد عن الحق به تفرد ما السر سر ندیگو چنانچه

 ندک ق را از عبد جدا مىه حکزى است یعلمها إال هو ]سر السر علم آن چیب ال یه و عنده مفاتح الغیعل یعلى ما ه
 دهاىیلک و است آن بر او آنچه بر( تیاحد) آن اشتمال و تیاحد جمع و اجمال در قیحقا لیتفص به علم مانند

قت الحقائق و یعنى حقینجا از سر االسرار یصود در امق و[  اوست نزد فقط او مگر داند نمى را آنها سىک هک بیغ
 باطن البواطن است.

ن از جهت مناسبت مقام کة اگرچه معنى روح و قلب و سر و خفى و اخفى مشروحا گذشت لیقدسو خفى االرواح ال
  فیه در تجاوکفى است یوانى" بخار لطیاعاده بعضى از آن معانى ضرور است" روح" را معانى متعدده است" روح ح

 جوهر" انسانى روح" و گردد دن منتشر مىب اجزاء ریسا به ضوارب عروق بواسطه و شود قلب جسمانى متولد مى
 و انسانى روح همان" اعظم روح." است البقا ةیروحان الحدوث ةیجسمان است وانىیح روح بکرا هک است فىیلط

 و صادر اول هک ندیگو اعظم روح زین را اول عقل و هیمحمد قتیحق و ماالتک تیفعل باعتبار است ناطقه نفس
 .است هیاله ذات مظهر

 نیماب ه فىیوضات الهیه مودع است در روح انسانى و واسطه است در افاضه فک ه استیفه ربانیو" خفى" لط
 فهیلط آن ولى است هیربان فهیلط آن وساطت به تیربوب صفات تجلى قبول را روح و روح قتیحق و تیالوه حضرت

 در

دان ه بیالطاف اله ه ویبات واردات ربانغل از بعد مگر رسد نمى تیفعل به است بالقوه انسانى روح[  گاهیون ]جاکم
ه یض ارواح مجرده و نفوس قدسیه آن حضرت واسطة الفکة آن است یروح؛ پس حاصل معنى خفى االرواح القدس

 است.

 [ اب هستىی]قطب آس

ها الرحى" ]قطب با سه گونه اعراب هم وزن یدة تدور علیعنق حدکالقاموس:" القطب مثلثة  یقطب رحى الوجود ف
 موضع هو یالذ الواحد عن عبارة القطب:" ندیگو قتیحق اهل[ گردد اطراف آن مى ایه سنگ آسکعنق آهنى است 

 است عبارت قطب" ]الجسد یف الروح انیسر  الباطنة و الظاهرة انهیأع و ونکال یف یسر ی هو و زمان لک یف هللا نظر
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طنى آن سارى و موجودات ظاهرى و با وجود در او و زمانى هر در است خداوند نظر موضع هک واحدى شخص از
 سره قدس نیالمتأله صدر هک ستیا درجه همان از عبارت بةیقط نیا و[. دارد انیسر  بدن در روح هک است همچنان

 :دیگو حیمفات در

 ة من شأنهای" النفس اإلنسان

 ونکة الیون وجودها غایکع و یالجم یة فیون قوتها سار کع الموجودات اجزاء ذاتها و تیون جمیکأن تبلغ إلى درجة 
 اجزاء موجودات تمام هک رسد مى اى ه به درجهکن است یرة الشهود" ]از شئون نفس انسانى ایز داکفة مر یو الخل

 رهیدا زکمر  فهیخل و گردد مى هستى تینها او وجود و شود مى جارى آنها تمام در او قدرت و گردند مى او ذات
 [. است شهود

 [ اشفهک]شهود، مشاهده، م

اشفة و کند" اما المیاشفه را در مورد مخصوصى استعمال نماکظ شهود و مشاهده و ماز لف یکقت هر یاهل حق
ته یاء بحسب ظاهر یاألش یة الحق فید او رؤیاء بدالئل التوحیة األشیرؤ یان و المشاهدة هینعت بالبیحضور ال  یه
ان یه با بکورى است اشفه همان حضکامات" ]اما مالمق اعلى کذل و بالحق الحق ةیرؤ هو الشهود و ء یل شک یف

 در است حق مشاهده ای( دیتوح دالئل همراه به) دیتوح لیدال با است اءیاش تیرؤ مشاهده و شود ف نمىیتوص
 است مقامات نیبرتر  نیا و حق لهیبوس است حق تیرؤ همان شهود و زیچ هر در خداوند بودن ظاهر ثیح از اءیاش

.] 

قت مشخصى ین و حقیه قطب عالم هستى است وجود معکقت یحقعنى آن یالوجود المعلوم و العلم الموجود. 
 است.

  الثابت فى الولود در قاموس

د یست بایور نکوالد و والدة و شاة والد و والدة و ولود جمع ولد. انتهى چون در ظاهر لفظ موصوف مذ ید و هیگو
 م.ییه موصوف است مقرر نماکنه مقام لفظ دهر را یبرحسب ضرورت و قر 

ت و او یبعنى تریح یؤهل له )ترشیو  یربی کرشح للملیة و هو یح التربیقاموس: الترش یة فیاألنوار االلوهالمترشح ب
 (.قیحقا اضیف او براى ندک مى آماده و ندک مى تیترب: عنىی ندک ح مىیرا ترش کمل

امل و خالفت کسان ة انین مراتب از لوازم جامعین فقرات مشروحا گذشت و تمامى ایق الى آخره معانى ایاض حقایف
 ه است.یاله

 زىیچ اسم[  ه جامع تمام اسماء استکع األسماء" ]و آن اسمى است ی" هو االسم الجامع لجمیاالسم األعظم اإلله
 باعتبار را ناسوت عالم موجودات از یکهر  و ندک خود مسماى بر داللت هک ندیگو را

 هکند و بعضى از آنها را یلمة هللا" گوکد" اسم" و" یه داللت بر وجود او نماکة صفتى از صفات حق تعالى یمظهر 
لمات است کقت تمام یع صفات حق و داراى حقیه مظهر جمکاز آنها  یکا" نامند و هر یلمات العلکاشرف و افضلند" 

 ه است.یر متناهیت مطلقه و داراى نشأت غیامل و صاحب والکقت انسان یآن را اسم اعظم الهى خوانند و آن حق
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 [ مىیمانى و رح]رحمت رح

ط رحم ببسی یه فرمودند:" الرحمن الذید حضرت صادق صلوات هللا علیر صافى گویة در تفسیم الرحمانیغواص ال
 الرحمن: اند آورده گرید تیروا در و[ ندک ردن روزى بر ما مهربانى مىکه با پخش کسى است کنا" ]رحمن یالرزق عل
  و إن انقطعوا عن طاعتهقطع مواد رزقه یعلى خلقه بالرزق ال  العاطف

 گرچها و ندک ه با رزق به بندگانش توجه و مهربانى مىکسى است کانا و آخرتنا ]رحمن یاننا و دنیاد یم بنا فیو الرح
هاى ما و  نید در ما به است مهربانى و توجه میرح و ندک نمى قطع را آنها رزق مواد شوند خارج اطاعتش از هک

ماله الالئق به کل مخلوق ما به قوام وجوده و کد:" رزق یث گوین دو حدیر ایدر تفساى ما و آخرت ما[ و خود یدن
 اما و هدى ثم خلقه ء یل شکما قال تعالى احسن کل النعم کع الموجودات و تشتمل یة تعم جمیفالرحمة الرحمان

 یما هن فإنیافر کمولها للن و ما ورد من شیمختصة بالمؤمن ین فهیالد و ایالدن یف قیالتوف بمعنى ةیمیالرح الرحمة
م اسم عام لصفة خاصة" یمان و من ثم قال الصادق الرحمن اسم خاص لصفة عامة و الرحیمن جهة دعوتهم إلى اإل
ه تمام یق او به آن است پس رحمت رحمانیمال الکه قوام وجود آن موجود و کزى است ی]رزق هر موجودى آن چ

 ویکن را زیچ هر خلقت:" فرمود تعالى خداى هک چنان ردیگ مى بر در ار  ها نعمت تمام و شود موجودات را شامل مى
 نیمؤمن مختص آن پس است؛ نید و ایدن در قیتوف معنى به مىیرح رحمت اما و" ردک تیهدا سپس داد قرار

مان است یجهت دعوت آنها به سوى ا از شده وارد افرانک به نسبت مىیرح رحمت شمول درباره آنچه و بود خواهد
 است اسمى میرح و عام صفتى براى خاص است اسمى رحمن: فرمود[  ه السالمیه صادق ]علکن جهت است یز او ا

 .انتهى[  خاص صفتى براى عام

 خاتمة

 [ هم السالمیت علیماالت اهل البکان فضائل و شهادت به یل بیمکدر ت

 خ:یقال الش

 ت الرسالةیان هؤالء اهل ب ک" اللهم انى اشهد

رم و قادة االمم و کمة و معادن الرحمة و اصول الکو خزان العلم و منتهى الح یة و مهبط الوحکو مختلف المالئ
ن ین و خالصة عترة صفوة المرسلییرة النبیاء الرحمن و ساللة خیمان و اصفیار و أبواب اإلیعناصر األبرار و دعائم األخ

 ن"یهم اجمعیه و علیصلوات هللا و سالمه عل

 به ار  آنها گرامى اسم و نامى نام هک بزرگوارانى نیا هکنیا بر را تعالى و کتبار  خداوند رمیگ مىحاصل الترجمه: گواه 
 نزول محل بزرگواران آن منشرحه صدور و هیواع قلوب هک اند رسالت تیب اهل از عایجم برشمردم عظمت و جاللت

  هکارتگاه مالئیهر آنها ز مط آستان و است ىیایبر ک وحى

 امم؛ انیشوایپ و رمک و شیبخشا اصول و هیرحمان رحمت معادن و اند ت دانشیران علم و نهامقدسه و خود گنجو
 .نیاجمع همیعل و هیعل هللا صلوات ایانب دهیبرگز  و مانیا ابواب و ارانندکویکن ادیبن و خیب

ه یهللا علت" رسالت حضرت رسول صلى یه از" بکن است کغمبرى و ممیعنى خانواده رسالت و پیت الرسالة یاهل ب
 و[  ه نبوت در آن قرار داده شده استکزى است یه ]رسالت آن چیجعلت النبوة ف یه" هو الذکرا یو آله اراده شود ز 
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م اکاح نکمس ألنه" میینما اراده را هیعل هللا صلوات نیالمؤمن ریام حضرت رسالت،" تیب" لفظ از هک است محتمل
  ألسرارها و الجامع یالرسالة و الحاو

 و آن آثار نندهک رنده اسرار آن و جمعیام رسالت است و در برگکن احکعتها" ]چون او مسیها و الحافظ لشر آلثار 
 .رسالتند خانه اوالد و اهل بزرگواران آن هک رایز  است حیصح معنى ریتقد بهر و[  است آن عتیشر  حافظ

 [ تیه در خدمت اهل بک]مالئ

ن ین در شرح ایه مقدسه بعضى از عظما و بزرگان علماى متأخر کعنى محل آمد و رفت مالئیة کو مختلف المالئ
اب تسکهم للخدمة و ایمحل ترددهم ابتداء و انتهاء إل یند" این گویره التقاط شده چنیبکارت جامعه یه از ز کفقرات 

جعل  همتکع حیغ ما حتم و قضى من المقدرات فإن هللا سبحانه ببدیهم السالم و لتبلیماالت و العلوم منهم علکال
  همیعنى آن حضرات صلوات هللا علیل االستعدادات" یغ االمدادات و تحصیتبل یة رسال فکالمالئ

ماالت کب تساکا و خدمت به هکمالئ آن خواه انتها و ابتدا در اند هکعنى جاى آمد و رفت مالئیمحل تردد و اختالف 
 لیه و تحصیدن امدادات خلقیه و رسانیت حتمغ مقدرایه به جهت تبلکا آنیاز آن انوار مقدسه مأمور شده باشند 

ه به کابا بازگشت مالئیت ذهابا و ایت و نهایه نزول بعالم عناصر نموده باشند؛ در هر صورت در بدایونکاستعدادات 
 همید" فهم علیت گویت و نهایر بازگشت در بداین مقصود و تصویح ایآستان مطهر آنها است و مجددا براى توض

 هم تتلقى ما تنزل بهیة المرسلون الکالصدور و الورود فالمالئ یع ذرات الوجود فیجم ی تعالى فالسالم ابواب هللا
  هم من انوارهمیال

م بهیأخذون عن غیبلغونهم ما تلقونه إال انهم یتلقون عنهم و یو امثال حقائقهم و تبلغوا إلى آثارهم و صورهم فهم 
سالم ابواب خداى تعالى در تمام ذرات وجود در صدور و ورودند پس هم الیشان علیوصلونه إلى شهادتهم" ]پس ایو 

 به شود مى نازل آنها بر هک را آنها قیحقا امثال و آنها انوار( واقع در) شوند مى فرستاده آنها بسوى هک اى هکمالئ
 بیغ از عنىی درسانن مى آنها خود به و ندک مى تلقى آنها خود از هکمالئ پس رسانند نها مىآ آثار و خارجى صور
 [.رسانند مى آنها شهادت به و رندیگ مى آنها

 تذرا عیجم براى و اند هیوضات الهیه ابواب فیوتکقت ائمه اطهار در عالم باطن و نشئه ملیه حقکحاصل مقصود آن
ت یب بعالم شهود قدم گذارد از در خانه والیه از نشئه غکقوس نزولى هر موجودى  در عنىی ورود و صدور در وجود
 صعودى قوس در و بندد ض مقدس است بار سفر عالم ناسوت مىیه مقام وجود منبسط و نفس رحمانى و فکآنها 

 شود نمى حاصل زین ترقى آن و است قتیحق آن مادون بر هیبشر  نفوس ترقى تینها زین

ع نند، در واقک وت بر نشئه ناسوت نزولکه از عالم ملکه مقدسه کت آنها پس مالئیمگر به سبب داخل شدن در وال
 هکمالئ عنىی. برسانند آنها هیجسمان اشخاص بر اند ه آن حضرت آموختهیوتکقت ملیه از حقکآن علوم و آثارى را 

 شان.یخود ا شهود نشئه بر آنها هیبیغ قتیحق از وضاتیف غیتبل در اند واسطه فقط مقدسه

ه کم در باب ارباب انواع یماء قدکجمعى از حده ینه مطابق و موافق است با عقیق بعین تحقید: ایمحرر اوراق گو
ع افاضات آن نوع یه جمکوت موجود است کفرد مجرد عقالنى در عالم مل یکه را یعیند هر نوعى از انواع طبیگو
  عى از آن فرد مجرد عقالنى است چنانچهیطب
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 ىتمام ندیگو التام" و مى کاعة القت إلى المعارف فقلت من أنت فقال انا طبیند:" إن ذاتا روحانیبعضى از آنها گو
 وجود و ذهنى وجود مانند نهیبع است هیعقالن قتیحق آن طلسمات و قیرقا از هیجسمان عتیطب منتشره افراد

ه اگر آن وجود کنسان موجود در خارج است ا مراتب از ىیک است موجود ذهن در هک انسانى قتیحق مثال خارجى؛
د یه بعالم ذهن درآکرجى بر وى مترتب خواهد بود چنانچه موجود خارجى ذهنى بخارج قدم گذارد لوازم و آثار خا

ه در آن یده لوازم و آثار ذهنیقت مسلوب گردیت از آن حقیقت است، ولى لوازم و آثار خارجیقت همان حقیحق
  تیاکح پس. ندک ظهور مى

ن رقائق در او ید لوازم و آثار همنکه بعالم ناسوت نزول یقت عقالنیل است اگر آن حقین قبیز از همیارباب انواع ن
قه ین طلسم جسمانى از رقیو اگر ا  لبسونیهم ما یا لجعلناه رجال و للبسنا علکو لو جعلناه مل ندک ظهور مى

 یت قومیا لی ه در وى ظاهر خواهد شد.یت صعود نموده بعالم عقالنى متصل شود همان لوازم و آثار عقالنیجسمان
 . نیرمکمن الم یعلنو ج یرب یعلمون بما غفر لی

 [ لی]محل نزول جبرئ

ه شامل الهام است ملحوظ شود، معنى کى یا معنایاگر مقصود از وحى خصوص معنى الهام  یقوله و مهبط الوح
  ل بحضرتیه بواسطه جبرئکسى یقت است و اگر وحى تأسیل حقیفه بر سبیفقره شر 

 نگهدار آنها هک باشد آن براى اطهار ائمه بودن ىوح مهبط هک است نکمم صورت نیا در شود اراده آمد رسول مى
الحوض"  یردا علیفترقا حتى یور شد" لن کف مذیر ش ثیحد در چنانچه هستند، الهى وحى حافظ و مطهره عتیشر 

 نیا است نکمم و[. شوند وارد من بر( وثرک) حوض نارک در هکآن تا شوند ت از هم جدا نمىی]هرگز قرآن و اهل ب
و   هفیشر  هیآ در تعالى و کتبار  خداوند چنانچه باشد، مقدسه انوار آن هیباطن قیحقا بودن تحدم بواسطة انتساب

ن یخ احمد احسائى در شرح این شیم المحدثکیغمبر خواند. بالجمله حیر را نفس پیحضرت ام  مکأنفسنا و أنفس
هم یهو أعلى منه مع أنهم عل یالذ انکه من المینزل فی یراد منه المنزل الذی یل مهبط الذید:" و إنما قیفقره گو
  السالم

ل ک یعلى حقائقهم و عقولهم و نفوسهم و ظواهرهم و ف کهم ظهور ذلیاعلى من هذا الهابط ألن المراد بالهبوط إل
عقولهم من الماء  یحقائقهم من فعل هللا و ف ینزل فیه مما هو اعلى منه فینزل فیمقام من هذه المهابط األربعة 

ة تحدثهم عن نفوسهم عن عقولهم عن کظواهرهم من نفوسهم بواسطة المالئ یفوسهم من عقولهم و فن یاألول و ف
 حقائقهم عن الماء عن الفعل عن هللا سبحانه"

ه الزم معنى هبوط نازل بودن مقام آن حضرات است از مقام که آنها را مهبط وحى گفتن با آنکحاصل مقصود آن
  به مراتب، باالتر از مقام هابط است، براىه مقام باطنى آنها کهابط و حال آن

ا ظواهر آن یا نفوس یا عقول یق یه مقصود از هبوط وحى بر آنها ظاهر هبوط شدن آن است بر حقاکآن است 
 است، تر نازل نایقی گردد منشعب آنجا از وحى نور هک اى ن مقامات اربعه نسبت به مرتبهیاز ا یکحضرات و هر 

 ةایالح به ما هک اول مقام از ثانى مرتبه در و آنها قتیحق بر شود مى نازل تیمش مقام از داءابت وحى نور آن هک رایز 
 مى نازل آنها عقول از ثالثه مرتبه در و حضرات آن عقول بر شود جودات و وجود منبسط است نازل مىمو عیجم

 انوار آن تیبشر  ظواهر در شود مى نازل کمل بواسطه آنها نفوس از رابعه مرتبه در و حضرات آن نفوس بمقام شود
  نیاجمع همیعل سالمه و هللا صلوات مقدسه
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 [ دانش هاى نهی]گنج

  و خزان العلم

ن خزائن علم یانهم ع یحتمل هاهنا معان ثالثة األول انهم والة خزائن علم هللا الثانیرمان جمع خازن و کالخزان 
ن کعنى ممیشواهد من العقل و النقل  یالمعان کحد من تلل واکدل على یالخزائن و  کح تلیهللا الثالث انهم مفات

ات آن انوار مقدسة والة خزائن یه به مقتضاى بعضى از آکرا ین معنى ارادت شود ز یه از لفظ خزان العلم چندکاست 
 هکنیبه واسطه ا  تابکم و من عنده علم الکنیو ب ینیدا بیفى بالله شهکقل  :تعالى قوله یف ماک اند هیعلوم اله

اند پس آنها  همین باب ائمه اطهار صلوات هللا علیر وارده در ایتاب به مقتضاى تفاسکمقصود از من عنده علم ال
  تاب و ولى خزانه آنکداراى علم ال

 هللا تابک امام قتیحق هکنیا بر ندینما ه داللت مىکات و اخبارى یعلم الهى خواهند بود و به مقتضاى بعضى از آ
 علوم خزانه نیع امام قتیحق پس اند نموده ریتفس امام قتیحق به را محفوظ لوح و نیمب تابک و است نىیوکت

 السالمج و دیالتوح یف ماک" اند هیح آن خزانه الهیگر، آن حضرات مفاتید بود و باقتضاى بعضى از اخبار دخواه هیاله
 ماإن موسى ای قال کخزائن یارن رب ای قال ربه فنادى الطور إلى موسى صعد لما" السالم هیعل الصادق عن المعانى و

ث یهذا الحد یح الخزائن ألن الخزانة فیى انهم مفاتعل دلی هذا و" ونیکف نک له اقول ان ئایش اردت إذا یخزائن
  ة هللایة و هم محال مشیالمش

شاء ی ن إال أنشاءویض و ما یض و المستفین المفیح االستفاضة منها و الواسطة بیة و مفاتیبمعنى انهم ابواب المش
 وهکه موسى باالى ک:" پس از آنهک است السالم هیعل صادق از معانى و مجالس و دیتوح تابک در هک هللا". ]چنان

( متعال خداوند) بده نشان من به را خودت هاى نهیا گنجیطور رفت و با خداوند به مناجات پرداخت، گفت: خدا
 موجود پس باش میگو مى آن به شود موجود زىیچ بخواهم ههرگا هک است آن من هاى نهیگنج موسى اى: فرمود

اده ینى اراده الهى را در جهان پیوکت تیه با والکهم السالم یعنى ائمه علی) آنها هکنیا بر است لیدل نیا و" شود مى
 خداوندند، تیمش هاى محل شانیا و است تیمش همان ثیحد نیا در نهیگنج چون خزائنند دهاىیلک( نندک مى
 نمى و اند رندهیگ افاضه و نندهک افاضه نیب واسطه و آنند از بردن ضیف دیلک و بهشت درهاى آنها هک معنى نیا به

 .[بخواهد خدا را آنچه مگر خواهند

ره یبکارت جامعه ین وجه ضبط نموده ولى در ز ین عبارت را بدیه ایمة. در اغلب نسخ مناقب اثناعشر کو منتهى الح
 ستا تینها معنى به منتهى ریتقد هر به اند لتقاط شده بلفظ" منتهى الحلم" ضبط نمودهن عبارات از آنجا ایه اک
م ر کر در عقوبت اگر از بابت ین عدم مسارعت و تأخیند و ایرعت به عقاب را با قدرت بر انتقام" حلم" گومسا عدم و

ن بر عدم یقیدر عقوبت به واسطه ر ین تأخیند و اگر اینفس و علو همت باشد آن را" عفو" و" تجاوز" و" احسان" گو
 ند:"یفوت باشد آن را" انائت" و" تأنى" نامند چنانچه گو

 ؛"متکح" اما و[ برود دست از مطلب ترسد مى هک ندک سى عجله مىکه الفوت" ]همانا یخاف علیتعجل من یإنما 
 .گذشت مشروحا باچهید در آن معنى باشد مةکالح منتهى و نسخه عبارت هک درصورتى

 ینات عدن اج و به اقام یا عدونا و عدنا انکبالم عدن من ء یل شکز کسر الدال مر کعادن الرحمة" المعدن بو م
ان" کز است از" عدن عدنا عدونا بالمیز هر چکسر، مر کجنات إقامة ال زوال ألهلها و ال انتقال لهم عنها" ]معدن به 

محل اقامت است و زوال ندارد و از آنجا به جاى ه کعنى بهشتى یرد و" جنات عدن" کان اقامت کعنى در آن می
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 یل ذکند" الرحمة اعطاء ینى رقت قلب است و در عرف خاص گومع به لغت در" رحمت" و[ شوند گر منتقل نمىید
الرحمن  :فرمود شأنه تعالى خداى واسطه نیبد[  ردن هر حقى به صاحب آن حقکعنى عطا یحق حقه" ]رحمت 
را یعلى العرش استوى ]رحمان بر عرش مسلط شد[ و هللا بر عرش مسلط شد نفرمود ز  و هللا - على العرش استوى

  ن استواء بر عرش تجلى و ظهور ذات واجبى است بر ذاتیه مقصود از اک

ان اربعه رحمت است" رحمت کنى از ار کر  یکان عرش مظهر کنى از ار کر  یکه هر کان اربعه رحمت کموجودات با ار 
 اند ن چهار رحمتیز مظهر ایه معروفه اربعه نکرحمت رزق"،" رحمت اماته" چنانچه مالئاء"،" یخلق"،" رحمت اح

ل یائیکاء است میل مظهر احیجاد است حضرت اسرافیه ماده رحمت خلق و اکل مظهر علم است یرئجب حضرت
 ت و مباشر بر اماتت و قبض ارواح است.یل مظهر ممیل بر ارزاق است و حضرت عزرائکمظهر رزق و مو

ع یجم بر است مشتمل هک" هیرحمان رحمت" و" واسعه رحمت["  ه رحمت بر دو قسم است ]اولیلکبالجمله 
  ن رحمتیافر و جماد و نبات و اکموجودات از مؤمن و 

توبه" که" و" رحمت میمیم" رحمت رحیو دو ء یل شکوسعت  یو رحمت  جاد قال هللا تعالىیعبارت است از رحمت ا
 ت." قال هللا تعالى:ن اسیو آن مختص مؤمن

 اةکؤتون الز یتقون و ین یتبها للذکفسأ

 در هم معنى دو هر به اند هیاله رحمت معادن اطهار ائمه حضرات هک شود ن مقدمه واضح شد معلوم مىیچون ا
 منبسط ضیف قتیحق خود هکبل است بزرگواران آن جود ذى وجود ض،یف در واسطه هکنیا بواسطه هیرحمان رحمت

 دخول بسبب مگر رحمت آن شود ىنم حاصل هکنیا بواسطه توبهکم هیمیرح رحمت در هم و اند هیانرحم رحمت و
 .نیاجمع همیعل هللا صلوات آنها ارشاد و تیوال و تیهدا در

 [ رامتک هاى هی]پا

 رم اصول جمع اصل است و اصل"کو اصول ال

 و اوامر اطاعت پس باشد او محبوب هک ىز یچ هر از است نفس سخاوت" رمک" و ندیگو را" ء یه الشیبتنى علیما 
( ]خداى تعالى فرمود 13)حجرات،   مکم عند هللا أتقاکرمکإن أ رم است." قال هللا تعالى:کعى از نو زین الهى نواهى
 [ شماست نیباتقواتر  خداوند نزد شما نیتر  گرامى

 دهیبرحسب عقل و نقل پسنده کارم اخالق و محاسن صفاتى است که صفت جود و سخا از جمله مکد دانست یبا
مان یرم اصلى است از اصول اکد: صفت جود و یرازى گوین شین صدر الدیماء و المتألهکو ممدوح است. صدر الح

اها و قد خاب کقد أفلح من ز  د:یه خداى تعالى فرماکرا یه نفس است ز کیاء و موجب تز یو آن خود از جمله اخالق انب
[ نندک ر مىیگر را تفسیات بعض دیفسر بعضا ]بعضى از آیات بعضها یاآلگر بمضمون یو در مورد د من دساها

  هم المفلحون کوق شح نفسه فأولئیو من  :دیفرما

 قاده( غصنا) أخذها من األرض إلى ةیمتدل اغصانها الجنة شجر من شجرة السخاء:" اند و از حضرت رسول آورده
 فلم منها بغصن اخذ ایسخ انک فمن الجنة یف شجرة سخاءال اند آورده گرید تیروا در و" الجنة إلى الغصن کذل
 لیق قال اند ت نمودهیمان و از جابر روایقت سخا جزئى است از اجزاء ایدخله الجنة و حقیالغصن حتى  که ذلکتر ی
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 حسن و السخاء على إال ائهیاول هللا جبل ما السالم هیعل عنه و السماحة و الصبر فقال مانیاإل ما هللا رسول ای
ه شجاعت کست بلینار نیدن درهم و دیبذل مال و بخش در محصور و منحصر سخا افراد هک دیگو او باز و. الخلق

 ه شخص شجاع از جان خود مىکرا یرم صفت شجاعت است ز کرم بل اعلى درجه از درجات کز نوعى است از ین

 الق بماله الجود هیعل سهل بنفسه جاد فمن." است اموال از گذشتن از تر لکمش مراتب به جان از گذشتن و گذرد
 ى:المعن کذل یف الشاعر

 ة الجودیو الجود بالنفس اقصى غا  ل بهایجود بالنفس إن ضن البخی
   

 

عا لبان فالجواد شجاع و الشجاع جواد و قد قال ابو یقال صاحب فصول المهمة:" الشجاعة و السماحة توأمان و رض
قنت ان من السماح شجاعة یدا ایغارة و مع یالندى و وعى و مبد ید فیز یت ابا یأنهما فأجاد و إذا ریالجمع ب یتمام ف

 آسان شیبرا اموالش درباره سخاوت ند،ک ه درباره جانش سخاوتمندى مىکو أن من الشجاعة جودا" ]پس هر  یتدن
 بخل نآ مورد در لیبخ هک اگرچه ندک مى سخاوت جانش مورد در سخى»: است گفته معنى نیا در شاعرى است

 گذشت و شجاعت: دیگو مى المهمه فصول صاحب. «است سخاوت مرتبه نیباالتر  جان مورد در سخاوت و ورزد مى
ن دو چه خوب یرند پس جواد شجاع است و شجاع جواد و ابو تمام درباره جمع ایش یکر رخویش دو و همند همراه

 دمید گشت برمى و ردک ه جنگى را شروع مىکنید را در اسب راندن و نبرد و ایز یه ابا که: هنگامى کگفته است 
 .[یکنزد شجاعت با سخاوت و است یکنزد گذشت با شجاعت هک ردمک نیقی

 فکیة الموت و جواد و یف ال و هو بمعزل عن تقکید:" العارف شجاع و ینا در اشارات گویس ابو على سیخ الرئیو ش
 ف ال وکیبر من ان تجرحها ذلة بشر و نساء لألحقاد و کاف ال و نفسه کیال و هو بمعزل عن محبة الباطل و صفاح و 

  هین صلوات هللا و سالمه علیر المؤمنین و امید الموحدیره مشغول بالحق و قال سکذ

  ر و السرفینفقها التبذیس یفل  مقبلة یا و هیال تبخلن بدن
  فالمدح منها إذا ما ادبرت خلف  فإن تولت فاحرى أن تجود بها

   

 

 چگونه و است سخاوتمند و دارد، فاصله مرگ از زیپره از عارف هک ن نباشد درحالىیشجاع است و چگونه چن]عارف 
 تاس آن از بزرگتر او نفس و نباشد چگونه و است گذشت با و است دور( ایدن) باطل محبت از او هک درحالى نباشد

 در دائم هک درحالى نباشد چگونه و هاست نهکی نندهک فراموش اریبس و ندک مجروح را او بشرى لغزش و خطا هک
 :فرمود هیعل سالمه و هللا صلوات مؤمنان ریام و موحدان آقاى است، حق ادی حال

 ر و اسراف نخواهد بودیه انفاق آن تبذکا وقتى به سوى تو رو آورده بخل نورز یدر بخشش دن

ن آن خواهد یگز ید از بخشش آن جایمجرد و رفت تکه وقتى پشت که آن را ببخشى کپس هرگاه روآورد بهتر است 
 بود.[



 شرح مناقب........  ............................................................................................................................................. |102 

 

" و ال  مه است" قال هللا تعالىیثه و از اخالق ذمیس صفت سخاوت صفت بخل و لئامت از صفات خبکو برع
 امة"یوم القیطوقون ما بخلوا به یرا لهم بل هو شر لهم سیبخلون بما آتاهم هللا من فضله هو خین یحسبن الذی

ضا عن رسول هللا یات شح مطاع و هوا متبع و اعجاب المرء بنفسه. و أکلسالم ثالث مهله الصالة و ایعنه عل یو رو
اج و یره مع االحتیسخو على غیإلى أن  ینتهیمؤمن البخل و سوء الخلق. و السخاوة قد  یجتمعان فیخصلتان ال 

ق الهما بشر فاالخالکعد و ن من التباین الرجلیبخل على نفسه مع الحاجة فانظر إلى ما بیإلى أن  ینتهیالبخل قد 
ب یه خداوند از فضلش نصکه آنان کنید اینکشاء" ]خداى تعالى فرمود: گمان نیث یضعها هللا حیا و مواهب یعطا
 در دندیورز  بخل آن بخشش از آنچه بزودى است، شر شانیا براى آن هکبل آنهاست ریخ ورزند رده و بخل مىکآنها 
 آنها خواهد شد.بال گردن(  و) گردن طوق امتیق روز

ه کى یه طبق آن عمل شود و هواکات است بخلى کز از مهلیسه چ»ه: کت است یه الصلوات و السالم روایو از او عل
دو خصلت »ه: کن از رسول هللا است یت واقع شود و خودپسندى شخص نسبت به خودش." و همچنیمورد تبع

 شخص هکنیا به شود و گاهى سخاوت منتهى مى «و بداخالقى بخل شود چ مؤمنى باهم جمع نمىیه در هکاست 
 خودش به نسبت حتى هکنیا به شود مى منتهى گاهى بخل و دهد حیترج خود بر اجیاحت حالت در حتى را گرىید

 پس .باشند داشته فاصله تواند مى چقدر بشرند دو هر هک نفر دو نیبب پس بورزد بخل دارد اجیاحت هک درحالى هم
 [. است داده قرار خواسته جاک هر خداوند هک هستند ىیها هبتا و مویعطا خوب اخالق

ونه ح هرگیع و مفاتینابیهم اصل و منبع و سرچشمه و یعنى آن حضرات صلوات هللا علیرم کبالجمله معنى اصول ال
  محمد الحسن یالم ابک یالدرة الباهرة من اصداف الطاهرة ف یما فکسخاوت و جودند" 

بس حلة م الیلکرم و الکح الیح االمم و مفاتین و مصابیقین و حلفاء الیاسباطنا خلفاء الده السالم: و یرى علکالعس
 الباهرة درة" در هک ورة" ]چنانکجنان الصاقورة ذاق من حدائقنا البا یاالصطفاء لما عهدنا منه الوفاء و روح القدس ف

 خوردگان قسم و نید هاى فهیا خلخاندان م»ست: ا آمده رىکعس حسن محمد ابى المک در" الطاهرة اصداف من
 لباس ردک وفا عهد ما با هکآن از پس( موسى حضرت) میلک و اند، رمک دهاىیلک و ها امت هاى چراغ و اند نیقی

 [.دیچش ما هاى باغ نخورده دست وهیم از صاقوره بهشت به القدس روح و دیپوش دگىیبرگز 

عنى ان روح القدس المعبر عنه بالعقل ید:" ین گویف چنیث شر ین حدیر این در تفسیخ متأخر یبعضى از اجله مشا
 ورةکل من باکعند اهل الشرع، اول من أ کض" و ما اشبه ذلیماء و" بالعقل" و" القلم" و" الحجاب األبکاألول عند الح

 نبت، ام فأول ء یل شکها من یجنان الصاقورة غرسوا ف یف یالحدائق الت کنا فإن تلیدیغرسناها با یثمار الجنان الت
 ظاهر معناه و. القدس روح

ان اول ما وجد هو العقل األول المسمى بروح القدس. و معنى قوله روح کات یإنه لما فاض الوجود على ارض القابل
اللغة باطن القحف المشرف على الدماغ و  ین من الجنان و الصاقورة فییاعلى عل یف یجنان الصاقورة ا یالقدس ف

جاد یورة اول الثمرة و المراد ان اول من قبل االکالجنة و الجنة اول الموجودات و البا یجد فان روح القدس اول من وک
ع الموجودات یحملوه على جم یرم الذکورة، إلى ان قال فافاض روح القدس من الکروح القدس و هو ذوقه البا

اسب نیتا ین بیللحس یتیمرث یرم، إلى أن قال و قد قلت فکض و الیالف کهم السالم اصل ذلیبوجوداتها فهم عل
 ره هاهنا و هو:کذ

  لیض تعطیمملوتان و ما للف   و راحتا الدهر من فضفاض جودهم
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ى عنین؛ ]یهم اجمعین صلى هللا علین و دهر الداهر یل له ابد اآلبدیات ال تعطیض جودهم على القابلی: ان فیعنی
 مى نیا هیشب ىیزهایچ و دیسف حجاب قلم، عقل، او به شرع اهل و ندیگو ما به او عقل اول مىکه حکروح القدس 

 میا اشتهکه ما با دستان خود درختان آن را ک بهشتى نخورده دست هاى وهیم از هک است موجودى نیاول ندیگو
 روح د،ییرو هک زىیچ نیاول و هست زیچ همه اشتندک صاقوره بهشت در هک ىیها بستان نیا در پس است، خورده

 وجود به هک زىیچ نیاول شد افاضه اتیقابل نیزم بر وجود هکآن از پس: هکنیا است، ظاهر آن عناىم و بود، القدس
 اعلى در عنىی" صاقوره بهشت در القدس روح" او المک معناى و شود ده مىیه روح القدس نامک بود اول عقل آمد

 بهشت موجود نیاول القدس وحر  و است، مغز به یکنزد محلى سر اسهک باطن لغت در صاقوره و بهشت از نییعل
رفت روح یجاد را پذیه اکى موجود نیاول هک است آن مراد و است، وهیم اول" ورهکبا" و بود، موجودات نیاول بهشت و

 ردندکه بر او حمل کرمى کد پس روح القدس از یه گوکوره است ... تا آنجا کدنش از باین همان چشیالقدس بود و ا
 اى هیمرث در دیگو هک ىیآنجا تا...  اند رمکض و ین فیهم السالم اصل ایشان علیس اض داد پیبر همه موجودات ف

ش بخشش آنان ینجا مناسب است: و دو دست دهر از گشایه نقلش اکتى است یب ام گفته نیحس امام براى هک
 هللا صل .شود نمى لیتعط ابدالدهر تا اتیقابل بر ها ض جود آنیه فکنیعنى ایست. یلى نیض تعطیپراند و براى ف

 .[نیاجمع همیعل

ه کقت عقل اول ین اول در نشئه مجردات عبارت است از حقیه معلول بال واسطه و تعکحاصل مقصود آن است 
ت یب علیولى به ترتیر موجودات از نشئه عقل تا عالم هیند و سایض" گویآن را بلسان شرع" قلم اعلى و" حجاب اب

 مى نازل مجردات نشئه به واجبى عالم از هیخلق و هیوجود وضاتیف هک معنى نیبد اند ت موجود شدهیو معلول

  نیبد و اای مى امتداد ولىیه بعالم تا آنجا از و شود

ه برحسب اعتقاد کض مقدس است یده ماده آن نفس رحمانى و وجود منبسط و فیه بر عقل اول رسکض وجودى یف
ت ائمه یوضات از ماء والیع فیت مبدا و منشأ جمن مقدمایت است پس نظر بدیخ آن نفس رحمانى ماء والیش

 هب اند وضات حضرت حق تعالى شأنهیع فینابیرم و کن اصول یهم اجمعیه آن حضرات صلوات هللا علکاطهار است 
 :الشاعر قولی هیف و الماطرة ةیالهام السحب و الزاخرة البحور فهم" المهمة فصول صاحب قال. قتیحق طور

  فإنما توارثه آباء آبائهم قبل   ان من جود اتوهکفما 
  و تغرس اال فى مغارسها النخل  حةینبت الخطى اال وشیو هل 

   

 

 .پرباران و دهنده زند و ابرهاى روزىیاهاى لبر ید: آنها در ی]صاحب فصول المهمه گو

 دهیرس ارث به انپدرانش پدران از هک است صفتى زند ه از آنها سرمىکو شاعر در حق آنان گفته است: هر سخاوتى 
 .است

 نمى اشتهک نخل از ریغ نخل اشتنک محل در و شود؟ مى سبز سازند زه مىیه از آن نکا در خطى مگر درختى یآ

 .شود
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 زهین بندر نیا در و سازند زه مىیه از آن نکحه است یدن درخت وشیه محل روئکن یخطى بندرى است در بحر 
 نیزم آن، سکبع و دهد نامساعد مى ثمره فقط نامساعد نیزم هک است نیا شاعر مراد شود مى دوفروشیخر 

 [. آن سکبع ای و است هینفسان ماالتک و حسنه اخالق مساعد ای هم انسانها وجود و مساعد

 و قادة االمم القادة جمع قائد

 آوردهشنده مهار او. در خبر کر آن است و قائد یه مقابل سائق باشد و سائق راننده شتر و غکزى یشنده چکعنى ی

ر یش قائد جودند. بالجمله حضرات ائمه اطهار قائد امت مرحومه و سایعنى جماعت قر یقادة زادة"  شیالقر " اند
 ایدن در قائدند هم پس بهشت جانب به قائدند آن شرائط سائر با معرفت حصول از بعد و هیاله معرفت به اند امم

 ف.یلکن تآ جزاى و جهینت بر آخرت در اما و فیلکت بجانب ایدن در اما آخرت در هم و

 [ ىیک]ماده و ستون ن

ر ینند بهر تقدکز استعمال یو عناصر االبرار" عناصر" جمع" عنصر". است بضم اول مانند قنفذ و گاهى بفتح اول ن
 را اربعه عناصر و ندیگو را ء یعنصر اصل ماده ش

 ن الفاظیاز ا یکند اگر چه هر یت اربعه گوان و اسطقساکع موجوداتند عناصر و ار یب جمکیه ماده تر کن واسطه یبد
 ار.کویکعنى نیگرى دارد. و" ابرار" جمع بر است و بر به معنى بار یتفاوتى با د کدر مقام استعمال اند

نت یه ماده و طکنین بواسطه ایوکف اما در عالم تیلکن و هم در نشئه تیوکو آن حضرات عناصر ابراراند هم در عالم ت
: ان هللا خلقنا من نور عظمته ثم صور یافکاصول ال ینت آن حضرات خلق شده." فیل و شعاع طع ابرار از فاضیجم

نونة کنة مخزونة مینتنا و ابدانهم من طیعتنا من طینونة تحت العرش و خلق ارواح شکنة مخزونة میخلقنا من ط
 فاألبرار[.  نة آه ]الخیالط کاسفل من ذل

افى است کعة ألنهم خلقوا من شعاعهم" ]و در اصول ین و إنما سموا شیالصالحاء و یاء و االولیعتهم من األنبیمن ش
ر عرش و ینون ز کى مخزون و مکرد سپس صورت داد خلق ما را از خاکه:" همانا خداوند ما را از نور عظمتش خلق ک

ما" الخ  نتیط آن از رت نیینون از پاکى مخزون و مکرد( بدنهاى آنها را از خاکنت ما و )خلق یعه ما را از طیارواح ش
 شانیا شعاع از هک اند ده شدهیعه نامین خاطر شین به ایاء و صالحیاء و اولیعنى انبیشان یعه ایاران از شکویکپس ن
 [.شدند خلق

 ع ابرارند.یه آن حضرات اصل و عنصر و ماده واقعى جمکپس معلوم است 

 منه و قوامه به و ء یه استناد الشیعل یت و الذیالب سر الدال و هى عمادکار" الدعائم جمع دعامه بیو دعائم االخ
 است دعامه جمع دعائم" ]العقل االنسان دعامة: ثیالحد یف و عةیالش االسالم دعامة و دعامة ء یش لکل: ثیالحد

 هر ث،یحد در دعامه لمهک است نیهم از و است آن بر ئىیش قوام و استناد هک است زىیچ و خانه ستون آن و
ر یار جمع خیه ستون انسان عقل است.[ و اخکث است یعه است و در حدین اسالم شستو و دارد ستونى زىیچ

 ن و ستون هرگونهکهم دعامه و ر ین و صالح باشند پس آل محمد صلوات هللا علیه صاحب دکند یسانى را گوکاست 
ت آنها است و یوال دیتوح رطش هکآن بواسطه است؛ آنها تیوال فروعات از صالح و ریخ هر هک رایز  اند ر و صالحیخ

  شرط نبوت
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 ت آنها است.یت آنها است و شرط قبول اعمال والیوال

ن شده باز از یقات سابقه مفصال و مشروحا مبین فقرات در ضمن تحقیاء الرحمن معانى ایمان و اصفیو ابواب اال
ه و لیابواب هللا و سب محمد آل :"السالم هیعل الباقر جعفر ابو قال مییگو د معانى سابقه مىکیح و تأیجهة توض

عن األصبغ بن نباته  یتاب احتجاج الطبرسک یامة" و فیوم القیها إلى یها و األدالء علیالدعاة إلى الجنة و القادة ال
 س البرین ما قول هللا عز و جل لیر المؤمنیا امیوا فقال که السالم اذ جاءه ابن الین علیر المؤمنینت عند امکقال 

  وتین البر من اتقى و أتوا البکوت من ظهورها و لیالببان تأتوا 

ؤتى منها ی یوته التیؤتى من أبوابها نحن ابواب هللا و بیامر هللا ان  یوت التیه السالم: نحن البیمن ابوابها؟ فقال عل
 هورها".وت من ظیرنا فقد اتى البینا غیوت من ابوابها و من خالفنا و فضل علیتنا فقد اتى البیعنا و اقر بوالیفمن با

 مى رهبرى آن سوى به را آنها و خوانند ه مردم را به سوى بهشت مىکسانى کند ی]آل محمد ابواب خداوند و راه او

 نینالمؤم ریام نزد دیگو: نباته بن اصبغ از طبرسى احتجاج تابک در و. امتیق روز تا آنند بسوى انیراهنما و نندک
ن یا ى بهیویکن»الم خداى تعالى چه معنى دارد؟ کن ین ایر المؤمنیاى ام گفت و آمد واکال ابن هک بودم السالم هیعل

 هاآن وارد ها خانه درهاى از و ندک شهیپ تقوا سىک هک است آن ىیویکن نیکل دیشو ها ه از پشت وارد خانهکست ین
د، ما ابواب یوش وارد آنها در از ردهک امر خداوند هک میهست ىیها خانه ما: فرمود السالم هیعل امام پس" دیشو

 قیتحق به دینما اقرار ما تیوال به و ندک عتیب ما با سکهر  پس شوند مى وارد آن از هک میهست ىیها خداوند و خانه
 خانه پشت از هک قیتحق به بداند برتر ما بر را گرانید و ندک مخالفت ما با هکهر  و شده وارد ها خانه دربهاى از هک

 [. شده وارد ها

ن صاحب قاموس یهم اجمعیه و علین صلوات هللا و سالمه علین و خالصه عترة صفوة المرسلییرة النبیخو ساللة 
 گرید زیچ از هک ندیگو را زىیچ سالله عنىی لةیالسل و لیالسلک الولد و ء ید: الساللة بالضم ما انسل من الشیگو

  خ فاضل شارحیله و شیسل و لیسل مثل ندیگو سالله زین را اوالد و باشد شده دهیشک و ریتقط و هیتصف

 لتس ألنها کبذل تیسم صفوته من انسل ما ء ید:" سالله بضم اوله و هى الخالصة فساللة الشیارت جامعه گویز 
 همفإن اوالدهم نییالنب سالله و الولد عن بالساللة نىیک و قال أن الى لیالقل ء یالش من تسل ما یه او درکال من
ث قال" یه السالم حین علیر المؤمنیه امیما اشار إلکه سل النور من النور ی علهللا واتصل جدهم محمد من سلوا قد

 عنه ورد ماک تهیب اهل هم و األقربون رتهیعش و رهطه و الرجل نسل العترة و الضوء من الضوءک محمد؟[  انا ]من
م حرف ى الحوض" ]سالله با ضعل دار ی حتى فترقای لن یتیب اهل یعترت و هللا تابک نیالثقل میکف کتار  یإن متواترا

 طور نیا و شود مى گفته شندک مى رونیب هک را زىیچ آن خالص به ء یاول به معنى خالصه است پس سالله ش
 ىم دهیشک رونیب هک است مىک زیچ سالله هک خاطر نیا به ای شود مى دهیشک رونیب تفاله آن چون شده دهینام

 ... شود

 دمحم جدشان از آنها چون هستند آنها فرزندان امبرانیپ سالله و نندک ه مىیناکسالله د از ولد به یه گوکتا آنجا 
 جاآن ردهک اشاره بدان السالم هیعل نیالمؤمن ریام هک چنان نور، از نور آمدن رونیب اند آمده رونیب هیعل هللا صلوات

امبر یند و عترت پیخاندان را گو از نایکنزد او لیفام و شخص نسل عترت و نور، از نور مانند محمدم من فرمود هک
 دو شما انیم در من همانا: هک شده نقل او از متواتر ثیحد در هک ت او هستند چنانیه و آله اهل بیصلى هللا عل

 وارد من بر حوض نزد دو هر تا شوند نمى جدا هم از هرگز تم،یب اهل عترتم، و خدا تابک گذارم مى باقى گرانبها زیچ
  شرح فقرات در و انتهى[. شوند
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 ننندگاک مطالعه از مرا دیگو اوراق مطرز شود مى تفاکا قدر نین به همیهم اجمعیه صلوات هللا علیمناقب اثناعشر 
 جمندر دفتر نیا در هک قوم رؤساى از هکیمح عبارات ترجمه در هکآن ىیک است ىیاستدعا گونه دو دفتر ونیهما نیا
ه مقصود من فقط ترجمه کرا یبه عدم اطالع و قصور فهم متهم نسازند ز  رام نندیبب ادىیز  و مک اگر است مندمج و

ت یافکلمه مختصر کن ین واسطه در بعضى از موارد در شرح عبارات مبسوطه به چندیتحت اللفظ عبارات نبوده بد
 ام، م مطلب وافى نبوده شرح مشبعى آوردهیه بر تفهکنموده و در ترجمه عبارات مختصره 

ع و منقادند در یه را مطیه و اغراض نفسانیعیه لجاجت طبکا آنیستند، یه از مقصود من مطلع نکمبادا اشخاصى 
 عبارت نیع با ترجمه فالن هکآن ای ستین وافى عبارت فالن ترجمه ندیبگو گشوده رادیا و رد زبان موارد گونه آن

ست، ل ایت و تمثیاکل حیا بر سبی استدالل دییتأ محض عبارات آن تیاکح از من مقصود بالجمله. ندارد انطباقى
 حالت بر را بقى ما و نموده ریتفس و ترجمه عبارات آن از بوده الزم هک اى ن واسطه در هر موردى از موارد به اندازهیبد

 آن معنى انیب در واسطه نیبد نبوده، مقصود بر وافى عبارت ظاهر ترجمه هک گرید موارد در و ام بازگذاشته خود
  ام وردهآ اضافاتى عبارت

 نیا من هک است آن دوم خواهش و. شود ز از سابق و الحق آن عبارت مستفاد مىیند همان اضافات نیاگر دقت نما
 در و است معروف چنانچه هیاثناعشر  مناقب مؤلف هک رایز  ام نوشته هیصوف جماعت قهیسل و کسب به را رساله

 هک ام ه است و من مجبور بودهیقه صوفیخ طر یجله مشاا از خود او و است اعرابى نیالد ىیمح شد ورکمذ باچهید
 مشروحه لماتک طى در اگر صورت نیا در میبنما فهیطا آن خود قهیسل و کسب با را جماعت آن لماتک شرح

 نیا از مقصودم و نشمرند رادیا و قدح مورد باب آن در مرا باشد منافى هیشرع دیعقا ظواهر با هک برخورند را عباراتى
 جرگه آن از را خود و دانسته مسلم نیقی و قطع طور ه بهیرادات را بر جماعت صوفیا ه ورود آنکآن است  هن عبارت
 موقعى مرا معذرت آن خود و بوده جهل بر اغراء را رساله نیا من نیتدو باشد نیا من دهیعق اگر و شمارم خارج

دة هرگز مجوز یشرع را قوال و فعال و عق رظواه خالف خود اعتقاد به هستند جماعتى آنها هکبل ماند، نخواهد
 مورد را جماعت آن و دهینگرد مطلع آنها مقصود از هک دهند ه نسبت نقص و قصور را بر اشخاصى مىکنشمارند، بل

 سفةلفل تبا دیگو هیمتعال اسفار در رازىیش نیالد صدر نیالمتأله و ماءکالح صدر چنانچه ندینما مى رادیا و نقض
 د:" جل جنابیتاب اشارات گوکنا در اواخر یس ابو على سیخ الرئیعة المطهرة و شیالشر  نیها قواننیقوان طابقی ال

ة که هذا الفن ضحیشتمل علیفإن ما  که اال واحدا بعد واحد و لذلیطلع علیل وارد او کعة لیون شر یکالحق عن ان 
 سر لما خلق له" ]درگاه حقیل مکبه و تهم نفسه لعلها ال تناسیللمغفل، عبرة للمحصل، فمن سمعه فاشمأز عنه فل

ن خاطر یى و به ایکى بعد از یکابد مگر یسى از آن اطالع کا یسى که راهى باشد براى ورود هر کبرتر از آن است 
 است، نندهک لیمت( مشتمل بر آن است موجب خنده شخص غافل و عبرتى براى تحصکن فن )حیه اکمطالبى 

سى آماده کد با آن مناسبت ندارد و هر یند شاکند شمرد پس خودش را متهم اپسن را آن و دیشن را آن هکهر  پس
 [. ه براى آن خلق شدهکزى است یچ

 نیى الدیانات محین رساله ترجمه بین ایه از تدویه علت غائکن است ین عبارت و معذرت ایه مقصود من از اکبل
ه و یصوف دیه عقاکست اما آنیى در آن نگر یت دخالت دیده خود و مرا بجز منصب نقل و روایاست نه اظهار عق

گرى یا باطل آن را مورد دیح است یه صحیا مخالف و برحسب ادله عقلیه موافق است ین با قواعد شرعیى الدیمح
 از دهند. یمش بازشناسد و موافقش را از مخالف امتیحش را از سقیه صحکد یبا

الخلخالى ابن  یو قد فرغ العبد الطالح المدعو بصالح الموسو ن اوال و آخرا و ظاهرا و باطنای]و الحمد لله رب العالم
ع ین شهر ربیس ثانى و عشر یوم الخمیقات ین هذه الور یمحمد بن صالح بن حمزة عفى هللا عن جرائمهم من تدو
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زمرتهم و ارزقنا شفاعتهم بحق محمد و آله  یاللهم صل على محمد و آل محمد و احشرنا ف 1306سنه  یالثان
 االمجاد.

 

 


