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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  العظيم يوهوالعل
  مقدمه چاپ

  
ان نیکو نهاد او و یازده نفر فرزندان و جانشین )ع( بنام خدا و درود بر روان پاك محمد مصطفی و جانشین او علی مرتضی

  اهللا علیهم اجمعین صلوات
فـداه عالقـه داشـتم تفسـیر شـریف       شـاه روحـی   مدتی است که برحسـب میـل پـدر بزرگـوارم جنـاب آقـاي صـالحعلی            
را که تألیف جدامجداعلی مرحوم حـاج مالسـلطانمحمد سلطانعلیشـاه طـاب ثـراه میباشـد ترجمـه نمـایم ولـی           السعادة بيان

سـالها   قاصـر بـود   م و دانش من نیـز از استقصـاء در آن  آن از حوصله من خارج و فکر و فهایان رساندن متأسفانه چون به پ
بتردید گذراندم تا باالخره تصمیم گرفتم مختصري از آن را ترجمه نموده و بعداً هم اگر توفیق یاري کرد قسمت دیگـري  

سع خودم توفیق مختصري پیدا کـرده مقدمـه را بـا هفـت     را شروع کنم و بحمداهللا درین منظور در مرحله نخستین بانداره و
  .سوره کوچک ترجمه نمودم و آن را بمناسبت نام خود تفسیر، رهنماي سعادت نامیدم

پس از اتمام ترجمه جمعی از دوستان خواهش و اصرار داشتند که آنرا بچاپ برسانم تا فارسی زبانـان کـه از خـود آن         
. اي ببرنـد  اي از خرمنها اسـت بتواننـد بهـره    ده نمایند از این مختصر که قطره اي از دریا و دانهتوانند استفا نمی تفسیر شریف

  .لذا با اجازه پدر بزرگوارم با چاپ آن موافقت نمودم
اهللا طبق رویـۀ پسـندیدة دیرینـۀ خـود کـه       جذبی وفقه اهللا هبةسپس برادر محترم ایمانی دانشمند بزرگوار آقاي حاج سید      

  .و سعی کافی مبذول داشتند یموارد داشته و دارند در استنساخ آن قبول زحمت نموده و کوشش وافدرین 
آقاي حاج حسینعلی خان مصداقی رئیس شرکت مرنـد کـه از بـرادران ایمـانی بـا محبـت و از اشـخاص نیـک و         ًا بعد      

نمودند که مخارج چـاپ را بپردارنـد و چـون     خیرخواه میباشند و بکارهاي نیک ابراز عالقه میکنند اظهار میل بلکه اصرار
  .مند بودند پذیرفتم خیلی عالقه

راد نیز که از برادران ایمانی و با محبت و دانشمند و از کارمندان عالی رتبۀ وزارت فرهنگ  آقاي سید مصطفی صفوي      
همت نمـوده متعهـد تصـحیح و سـایر     دار بودند براي امور چاپ آن  میباشند و قبال هم چاپ دوم کتاب نیاز تجلی را عهده

  .زحمات چاپ گردیدند
لذا الزم دانستم از مساعی فرد فرد برادران محترم نامبرده درین باب تشکر نمایم از خداوند مهربـان توفیـق و اجـردارین         

  .براي همه آنان مسئلت دارم
پسندیدند مرا بدعائی یاد نمایند و اگر انتقـاد یـا   کنندگان این مجموعه درخواست دارم اگر آنرا  از خوانندگان و مطالعه     

  .اعتراضی داشتند آگاهم فرمایند
  یسلطاحنسني تابنده گناباداالقل  وانا الصاحلني عباداهللا يوالسالم عل

  آله و عليه اهللا يمرتبت صل يحضرت ختم عيدمبعث املرجب رجب ۲۷مورخه 
  يقمر يهجر ۱۳۸۳سال ۱۳۴۲مطابق بيست و سوم آذرماه 
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  هو

۱۲۱  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حالوت بخش معنی در بیانها               بنام چاشنی بخش زبانها   
  

و اهل بیت اطهار آن برگزیده خداوند  )ص( عبداهللا ودرود بی پایان و تحیت فراوان بر صاحب بزرگوار قرآن محمدبن
  .مهربان

  

باشـد زیـرا    تـرین آنهـا مـی    مجید اسـت کـه مهمتـرین و اساسـی     آنیکی از شعب مهمه علوم دینی علم تفسیر قر     تفسیر
مجید در حقیقت قانون اساسی اسالم است که سایر قوانین بر روي پایه آن بنا میشود پس تفسیر و شرح آن هم نهایت  قرآن

: کـه فرمـود   در قضیه تحکیم منقـول اسـت   )ع( اهمیت را دارد و اخبار بزرگان دین نیز بدان ناطق است که از حضرت امیر
یعنـی ایـن قـرآن خطـی      »الينطق بلسان والبدله من ترمجان و امنا ينطق عنه الرجال هذا القرآن امنا هو خط مسطور بني الدفتني«

و . گوید و باید کسی آن را بیان کند و مردان خدا در آن باب سخن میگویند است که بین دوجلد نوشته شده و سخن نمی
دار و مقامات صـالحه کـه قـوه مقننـه و      ون اساسی هر مملکت باید از طرف مراجع صالحیتهمانطور که تفسیر و شرح قان

میتواند آنرا تفسیر نماید و اگر هـم تفسـیر نمـود    نقوه قضائیه میباشد واقع شود و هرکسی هرچند مطلع و آگاه بقوانین باشد 
حه و کسـانیکه در اسـالم برسـمیت شـناخته     طور تفسیر قانون اساسی اسـالم نیـز بایـد از مجـاري صـال      رسمیت ندارد، همین

اند وقوع یابد و دیگران هم اگر از فرمایشات آنها اتخاذ سند نموده و طبق بیانات آنان بشرح و تفسـیر بپردارنـد تفسـیر     شده
ازینرو در اخبار بزرگان شیعه رسیده که هرکه قرآن را برأي خود تفسـیر نمایـد بایـد در    . آنها درست وگرنه نادرست است

تجاوز نموده و از مقام خود پا فراتر نهاده است و درصورتیکه تفسیر این چنـین   خویشآتش جاي داده شود چه او از حد 
دادن  باشد تأویل بطریق اولی چنین است زیرا تفسیر عبارت از شـرح ظـاهر عبـارت و محـل ورود آنسـت و تأویـل رجـوع       

ول است که بمعنـی رجـوع میباشـد و تـأویلی کـه عرفـاء در       آنست بمعانی که از ظاهر آن فهمیده نمیشود چه آن از م اده اَ
قرآن قائلند رجوع دادن بمعانی خارجی و دور از ظاهر نیست بلکه عبارت است از رجوع دادن بباطن از جمله رجوع دادن 

د بخود رجوع داده معانی مطلوبه را بباطن و درون خود یعنی از هر موضوعی آنچه را بر قواي نفسانیه خود آنها تطبیق میشو
و نتیجه منظوره را میگیرند مثال وقتی آیات قابیل و هابیل را دیدند آنرا در وجود خود تعبیر نموده و نفس اماره را به هابیل 
و عقل را به قابیل تشبیه میکنند و نتیجه میگیرند که باید از تسلط هابیل نفس بـر قابیـل عقـل جلـوگیري نمـود کـه موجـب        

قابیل وجود ما نگردد و این تأویل با هیچیک از اخبـار مخـالف نیسـت بلکـه در خـود اخبـار نیـز ایـن          هالك ابدي عقل و
  .اشارات زیاد است که ممکن است آنرا جزء بطون قرآن و آیات گرفت

یر کاهد زیرا منظور از منع تفس ولی در عین حال این موضوع از اهمیت علم تفسیر و توسعه آن و تألیف در آن باب نمی     
برأي آنست که براي فهمیدن معناي حقیقی آن باید باخبار کسانیکه آگاه و بصیر بدان میباشند رجـوع شـود تـا در خطـا و     
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السالم رسیده و از مجمالت بیانـات آنـان میتـوان بـانظر      اشتباه نیفتند و اساس تفسیر و بیان آیات نیز از ائمه معصومین علیهم
را نیـز از آن اسـتنباط کـرد     يتـوان علـوم امـروز    یفهمید و بلکه بانظر تعمق و تدبر م برد و دقایق را یبصیرت  بمفصالت پ

ــبري«در تفســیر آیــه شــریفه  )ع( یعلــ چنانکــه از حضــرت امیرالمــؤمنین ذکــر شــده کــه  یدر کــاف »و هــو اللَطيــف اخلَ
لطیـف   يلطیف و دانا بچیزها اینکه خالق موجودات يلطیف است برا: تفسیر آن را سؤال نمود، فرمود ییزیدجرجان بن فتح

 یهـا و جانـداران   کوچک و بزرگ و حیوانات بزرگ و کوچـک و پشـه   يبه اثر صنع او در گیاهها یکن یاست آیا نظر نم
شوند بلکه از بس کوچکند مادة آنها از نر و نـوزاد آنهـا از    یدیده نم يکه به چشم بشر یکه از آنها کوچکترند از چیزهائ

شود و البته آنکه خالق اینچنین جانداران باشـد لطیـف اسـت، کـه ایـن حـدیث از وجـود میکروبهـا و          یکهنه تمییز داده نم
  .باسیلها و سلولها خبر میدهد

و اختراعات جدیده از  ياز آیات را میتوانیم بر علوم امروز يوباضافه تفسیر غیراز ذکر استحسانیات است چنانکه بسیار     
بـرد و   یمختلـف پـ   يممکن است بوجود هواپیماهـا  »و خلَقنالَهم من مثله مايركَبون«آیه طریق استحسان حمل کنیم مثال از 

سنگ اشاره دانست و البته این قبیل امور را نمیتوان جـزء تفسـیر دانسـت تـا      بر پیدایش زغال »و قَودها الناس واحلجارة«آیه 
حمـل کنـیم و بگـوئیم منظـور گوینـده همـان        یطلب معینرا بر م ینزد شیعه محل ایراد باشد زیرا تفسیر آن است که کالم
بطـور داللـت التـزام یـا بنحـوه استحسـان در        یحمـل بـر موضـوع    یاست که باصطالح اهل منطق داللت مطابقه گویند ولـ 

  .شود یحقیقت تفسیر نامیده نم
  

نوشته شده  يیاربس يقرآن مجید در میان فرق مختلفه مسلمین تفسیرها يبرا     مفسرین و تدوین تفسیر قرآن
انـد تـا ایـن زمـان در      گفته یتفسیر بعض سور یا بعض آیات است و بطوریکه بعض یکه بعض آنها تفسیر همه قرآن و بعض

نوشـته میشـود و آنچـه از ایـن      یحدود ششصد تفسیر نوشته شده است و اکنون هم مرتب تفاسیر مختلفه در مذاهب اسالم
قـرآن   يکـه بـرا   يارصد تفسیر است و البته اطالع و احاطه کامل بر همه تفاسیرباشد در حدود چه یعدد مربوط به شیعه م
از صـحابه ائمـه یـا     يتوان گفت متعسر است زیرا ممکـن اسـت بسـیار    ییک فرد اگر متعذر نباشد م يمجید نوشته شده برا

  .ر آن آگاه نشده باشندنوشته باشند که یا از بین رفته یا آنکه بعض دانشمندان یا مورخین ب يتفسیر یاسالم يعلما
الم بود و نه تنها علم تفسـیر   علیه یعل را تفسیر نمود باتفاق فریقین حضرت امیرالمؤمنین ینخستین کسیکه آیات قرآن      الس

 یابـ  از منبع فیض آنحضرت ظـاهر شـده و منسـوب بـدو اسـت کـه ابـن        یمنسوب بآن حضرت است بلکه همه علوم اسالم
نیـز در   )ع( یالبالغه مشروحاً ذکر کرده است و بنابراین شـاگردان مکتـب علـ    ر مقدمه شرح نهجد یالحدید دانشمند معتزل
پـس از   68در سـال   یمتـوف  )ع( یعبـاس شـاگرد مکتـب علـ     بـن  انـد ازینـرو عبـداهللا    سـبقت ربـوده   ياین امر بر دیگران گو
  .شد  یترین مفسرین محسوب م آنحضرت از بزرگ

بن کعب و   یمسعود و اُب بن  بودند که جزء مفسرین قرآن محسوب میشدند از جمله عبداهللا يدر بین صحابه هم عدة زیاد     
  پس از دوره صحابه در بین تابعین  هم عده بسیاري به تفسیر قرآن معروف بودنند مانند قتاده و عکرمه و مجاهـد و سـد1ي 

الم  اسماعیل بن عبدالرحمن از اصحاب سجاد و باقر و صـادق علـیهم  ( بـن انـس و    و مالـک  يو بعـداً هـم حسـن بصـر    ) السـ
  .اند و غیر آنان که از مفسرین معروف زمان خود بوده ییزید جعف جابربن

                                                
 .سده چون در سده وطاق جلو درب مسجد کوفه به تجارت و کسب مشغول بودمنسوب ب  - ١
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بـوده و درك خـدمت    )ع( نخستین کسیکه تفسیر را تدوین کرد سـعیدبن جبیـر بـود کـه از حـواریین حضـرت سـجاد            
  بامر حجاج )ع( یعل یبجرم دوست 95بود و در شعبان سال  و دو فرزند بزرگوارش نیز نموده )ع( یعل حضرت امیرالمؤمنین

  .عليه اهللا رمحةاللعنه شربت شهادت نوشید  علیه ییوسف ثقف بن
از  یسپس جـابربن یزیـد جعفـ   . بن عباس بود و تفسیر را از او اخذ نموده بود سعیدبن جبیر در علم تفسیر شاگرد عبداهللا     

الم متوف ااصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیهم بـن   و نیـز ابـوحمزه ثابـت   . نوشت یدر تفسیر کتاب 128در سال  یالس
الم بود تفسـیر  که از اصحاب حضرت سجاد و باقر و صادق و کاظم علیهما 150در سال  یمتوف یصفیه دینار ثمال یاب يالس 

از بزرگان اصحاب ) د از توابع قممنسوب ببرق رو( یو نیز ابوعبداهللا محمدبن خالدبرق. نوشته که ابن ندیم ذکر کرده است
و دیگـر از جملـه نویسـندگان تفسـیر در     . ائمه و فرزندش ابوجعفر احمد از نویسندگان تفسـیر در شـیعه محسـوب میشـوند    

الم ابوعل علیهم ياصحاب ائمه هد برادر محمدبن خالد از اصـحاب   یبرق یعل بن محمدبن خالدبن عبدالرحمن بن حسن یالس
الم که کتاب تفسیر امال حضرت عسکر  علیهم يعسکرحضرت رضا تا حضرت  امـالء   یرا نوشت و آنـرا بعضـ   )ع( يالس

نویسند صد و بیست مجلـد بـوده    یمیدانند و بطوریکه م )ع( يعسکر  امالء حضرت امام حسن یو بعض )ع( يحضرت هاد
میباشـد   )ع( يامام حسـن عسـکر   معروف و منسوب به يکه اکنون بنام تفسیر عسکر ياز آن نیست و تفسیر يو اکنون اثر

بـن   یعقـوب یوسـف   یاب ياست برا )ع( يغیر از آن است و بطوریکه در اول آن ذکر شده این تفسیر امالء حضرت عسکر
بن محمدبن سیار که پـدران آنـان کـه از شـیعه بودنـد از طبرسـتان از تـرس زیدیـه خـدمت           یمحمدبن زیاد و ابوالحسن عل

تعلّم گذاشتند و آنحضرت تفسیر مذکور را  يرزند نامبرده خود را خدمت حضرت براآمدند و دو ف )ع( يحضرت عسکر
  .آنها بیان فرموده و آنها نوشتند يبرا

نوشتند که البته ذکر همه آنها خارج از حـدود مـا اسـت و     یاز فقهاء شیعه تفاسیر بسیار مهم يدر زمان غیبت هم بسیار     
فرزنـدش   . 329در سـال   یمتوف یبن بابویه قم یبن موس بن حسین یز جمله ابوالحسن علبذکر چند نفر از آنان اکتفا میکنیم ا

بنام مختصـر تفسـیر    يبنام تفسیرالقرآن و مختصر تر ینیز تفسیر بزرگ 381در سال  یجعفر محمد معروف بصدوق متوف یاب
که در اوائل قرن چهارم از دنیا رفته  یشیخ و استاد محمدبن یعقوب کلین یبن هاشم قم بن ابراهیم یالقرآن نوشته است و عل

که تفسیر او بنام تفسیر تبیان معروف است و سـید   460در محرم  یو متوف 385متولد رمضان  یو تفسیر شیخ بزرگوار طوس
در  یو متـوف  359متولـد   یبن جعفرالکاظم مشهور به سید رضـ  یبن موس بن محمدبن ابراهیم یبن موس جلیل محمدبن حسین

دو  548 یدر عیداضـح  یمتـوف  یبن حسـن طبرسـ   فضل یبنام حقائق التنزیل و دقائق التأویل نوشته و ابوعل يیرکه تفس 406
تفسـیر   یاالیمان ف بنام نهج یو عالمه حل. البیان در ده جلد وسیط در چهار جلد و دیگر بزرگ بنام مجمع یتفسیر نوشته یک

بـه   یکه دو تفسیر نوشته یک يراز یبن محمد خزاع یبن عل نالقرآن که ملخص تبیان و کشاف است و شیخ ابولفتوح حسی
الصـادقین و دیگـر بـه     بنـام مـنهج   یبه فارسـ  یدو تفسیر یک یاهللا کاشان و مالفتح یبه عرب يالجنان و دیگر بنام روض یفارس
دو تفسـیر بنـام    ینوشته و مرحـوم محمدمحسـن فـیض کاشـان     ينیز تفسیر یالدین عامل و شیخ بهاء زبدة التفاسريبه نام  یعرب
نوشته و مرحوم فاضـل جـواد    یبفارس یر بزرگیتفس يل صفویمعاصر شاه اسماع یلین اردبیو مرحوم مالحس یواصف یصاف

ه کـ  1107در  یمتـوف  ینـ یمان بحرید سلید هاشم بن سیو س يرازین شیو مرحوم صدرالمتأله یدر آملید حیشارح زبده و س
ر سـوره  یتفسـ (شـاه  یملقب بـه مظفـر عل   یرمانک یرزا محمدتقیهان نوشته است و مر بریدر چهار جلد بنام تفس یر بزرگیتفس

و ) ر سـوره حمـد  یتفسـ ( یعت سـنگلج یآقـا محمـد شـر    يو آقـا  یرزا حسن صـف یو مرحوم حاج م) فاتحه بنام جامع البحار
ات یـ ر مقتنیتفسـ  و. شوندیعه محسوب میدر ش ینونکر و قرن ین قرون اخیه از مفسرک يمرحوم حاج مالسلطانمحمد گناباد
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ده از یباتمـام رسـ   يهجـر  1337ه در سـال  کـ  یبعربـ  یطهرانـ  يحـائر  یدعلیر سیحاج م يف آقایالدرر در دوازده جلد تال
 يریز از تفاسـ یـ ن يم بروجـرد یدابراهیحاج سـ  يف آقایر جامع تالیز تفسیف شده است و نیراً تالیه اخکاست  یر خوبیتفاس

 یلـ یه احاطه بر آنهـا خ کر بلین و تفاسیر همه مفسرکم ذیه گفتکست و همان طور ر نوشته شده ایه در چند سال اخکاست 
  .باشدیر مهمه قرون مختلفه بعنوان مثال میاز تفاس یر بعضکنجا فقط ذیدشوار است و منظور ما در ا

ن معروف آنهـا  یس اشاعره از مفسریرئ ينوشته شده از جمله ابوالحسن اشعر ياریر مهمه بسیز تفاسیان اهل سنت نیدر م    
ه کـ  310شـوال سـال    26در  یاز دانشمندان معروف قـرن سـوم متـوف    ير طبریثکدبن یزیربن یدر اوائل بوده و محمدبن جر

صـاحب   538در  یو متوف 447متولد  يزمخشر یمعروف است و جاراهللا محمودبن عمر خوارزم ير طبریر او بنام تفسیتفس
اسـرار المـوده    یوسـف موسـوم بـه بحرالمحبـه فـ     یر سوره یباشد و تفسیر میفاسن تین و معروفتریه از مهمترکشاف کر یتفس
ه یـ قـرن پـنجم و از اقطـاب سلسـله معروف     ين عرفایه از بزرگترک یطوس یخ احمد غزالیل شیل و عارف نبیخ جلیف شیتأل

مـذهب   ير بـاطن دارا د یرد ولـ یکـ ه به مذهب آنان رفتار میان اهل سنت و از نظر تقیبوده و آنجناب هرچند به ظاهر در م
ه یـ عل يرکرسانند و او را از اصحاب حضرت امـام حسـن عسـ   ید میه اجازه خود را بجنیرا بزرگان سلسله معروفیع بود زیتش

ه کـ ل یر التنزیتفس یل فیاقوت التأوینوشته بنام  يریسند تفسینویز مین یخ احمد حجه االسالم غزالیو برادر ش. دانندیالسالم م
ر القرآن و جواهر القرآن و خواص القرآن و فضائل القرآن نوشـته  یز درباره قرآن بنام تفسیگر نیب دتکچهل مجلد است و 

تـاب  کت عصـمت و طهـارت زده و   یـ ده و دسـت بـدامن اهـل ب   یـ ع گرائین در آخر عمر بتشیده محققیز طبق عقیاو ن. است
  .است یل واضحین او دلیالعالمستر
ــد      ــد  ين رازین محمــدبن عمــربن حســ یفخرال ــوف 544متول ــدر هــرات ن 606در  یو مت ــام  یکــیر نوشــته یز دو تفســی بن

ه خودش موفـق  کر یبکر یب معروف بتفسیح الغیگر بنام مفاتیر معروف است و دیر صغیه بتفسکل یل و انوارالتأویاسرارالتنز
افـت و  یش از اتمام آن وفات یز پیاو ن یدنباله آن را نوشت ول ین احمدبن محمد قمولیخ نجم الدیباتمام آن نشد و بعداً ش

 یطـائ  یبن عبداهللا حـاتم  یخ بزرگوار ابوعبداهللا محمدبن علیو ش. دیالقضات آن را باتمام رسان یقاض یل خوئیاحمدبن خل
ه از کـ  638 یع الثـان یـ در رب یو متـوف  560عارف معـروف قـرن هفـتم متولـد رمضـان       ین و معروف بعربیالد ییملقب بمح
ات و انشـأالدوائر و  یـ و غا يم و مبـاد کـ ه و فصوص الحکیمانند فتوحات م یتب مهمکد بوده و زمان خو ين عرفایبزرگتر

ن یالد ییخ محیش. بر قرآن نوشته است یر بزرگ عرفانیتفس ر آنها دارد یأ و غیختم االول معرفة یالجداول و عنقاء مغرب ف
نـوراهللا   یض و قاضیو ف یخ بهائیو ش ید ابن فهدحلاز بزرگان مانن ياریده بسیبعق یز هرچند بظاهر مذهب تسنن داشته ولین

باشـد و در  یبـر آن م  يل بـارز یـ ن مشـهور بصـلوات دوازده امـام دل   یالـد  یه مناقب محکع بوده یمذهب تش يدارا يشوشتر
ه ورود در شـرح و  کـ نـد  یکع او داللـت م یه بر تشکدارد  یز درباره حضرت قائم عجل اهللا فرجه شرحین 366فتوحات باب 

  .ن باب خارج از موضوع ما استیاستدالل مشروح دربسط و 
ر یه بـه تفسـ  کـ نوشـته   يریز تفسـ یـ ن 685در  یمتـوف  يرازیشـ  يضـاو یب ین عبداهللا بن عمربن محمدبن علیناصرالد یقاض     
خ االسـالم  یف شـ یه اسـاس آن تـأل  کـ ر مهمـه اسـت   یز از تفاسـ یاالبرار ن ةشف االسرار وعدکر یتفس. معروف است يضاویب

ن ابوالفضـل  یدالدیرشـ  ه بـوده و بعـداً  یـ چنـد آ  تفسـیر  و مختصـر  یه بفارسکاست  يهرو يعبداهللا بن محمد انصارخواجه 
ر یر مهمـه اهـل سـنت تفسـ    یل نموده و بسط داده و به نام او معروف است و از جملـه تفاسـ  یمکآن را ت 520در سال  يبدیم

) ون راء و حأمهملـه کبفـاء و سـ  (ربن فـرح  کـ ب ین احمدبن ابعبداهللا محمدب یف ابیتأل» ام القرآنکالجامع االح«معروف به 
 یدمشـق  یقرشـ  یر شـافع یـ ثکل بن یر اسمعیز تفسیو ن. باشدیم 671در نهم شوال  یاهل قرطبه اندلس متوف یخزرج يانصار
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اهب ر مویسته و تفسیزیه در قرن هشتم مک يمصر یوطین سیر جالل الدیو تفس. ر معروفه استیاز تفاس 774در سال  یمتوف
ه از بزرگـان  کـ در هـرات   910در سـال   یمتوف يسبزوار یهقیب یاشفکن یف مالحسیتأل ین بفارسیر جامع الستیه و تفسیعل

گـر هـم   یر دیده است چند تفسین نامینرو جامع الستیر نموده از ایر و تفسکات را در شصت فصل ذیه بوده و چون آینقشبند
ان اهل یو چون در ماند  ع او شدهین قائل به تشیاز محقق ياریبس یاست ول ز اختالفین یاشفکو درباره مذهب . نوشته است
  .نموده است می هیسنت بوده تق

ار خوب نوشته یو بس یمطالب عرفان يه اهل سنت بوده و دارایه از صوفک یل حقیخ اسمعیف شیان تألیر روح البیو تفس     
مصـر در   یخ محمد عبده مفتـ یف شیر المنار تألیباشد و تفس می سنتاهل  یر عرفانین تفاسیم از بهتریم بگوئیتوان می شده و

  .ل استیر همه آنها موجب تطوکه ذکر آنها یو غ يمصر 2ير جواهرالقرآن طنطاویو تفس ياوائل قرن چهاردهم هجر
 ءتفـا کا اتیـ و وجه نزول آ یخیو تار يو نحو یاز آنها بر مطالب ادب یه بعضکر مختلف است ین تفاسیه ایو رو کسب     

و  یو صـاف  یگـر ماننـد اصـف   یبر اخبار با بعض مطالب د یرا مبتن یام فقهکاز آنها اح یو برخ يضاویشاف و بکشده مانند 
ز در ضمن شرح یرا ن یو عرفان یهم مطالب فلسف یو برخاند  گر معترض شدهیر دیاز تفاس ياریو برهان و بس یر طبرسیتفس
الت یر پـا فراتـر نهـاده بتـأو    یاز تفسـ  یهـم در مطالـب عرفـان    یو گروهـ  ةان السـعاد یـ بو  یان و صـاف یـ مانند روح الباند  داده

ر مالصـدرا و جـامع البحـار مرحـوم     ین و تفسـ یالد ییخ محیر شیمانند تفساند  ات چندان توجه ننمودهیو بظاهر آاند  پرداخته
و اختراعـات و   یاط مطالـب علمـ  و اسـتنب  يات بـا علـوم مختلفـه امـروز    یـ ق آیـ ر خـود بتطب یدر تفسـ  يطنطـاو . شاهیمظفرعل

  .وشش نموده استکداشته و در آن باب  يادیتوجه ز یات قرآنیاز آ ینونکتشافات کا
 تیـ اخبـار اهـل ب   يات را غالبـاً از رو یـ ر آیعه تفسـ یه شـ کـ ر اهل سـنت آنسـت   یعه با تفاسیر شیتفاس یو اساس یلکفرق      
ر یـ دهنـد و آنچـه از غ  یز دخالـت م یـ ات و اراء خود را نینظر یند ولیوجیاستناد م يث نبویز باحادینند البته اهل سنت نک می

داننـد ائمـه را   یز نمیرا جـا  ير بـرأ یه تفسـ کـ عه یف داننـد و شـ  یـ رد یـک ده همه را در یت رسیآنحضرت از صحابه و اهل ب
ث ائمـه  یـ ف احادو آنچه را بـرخال . ندیجو می ر خود استنادیشات آن بزرگواران در تفاسیراسخون در علم دانسته و به فرما

  .نندیکاطهار باشد طرد م
  

ن یـ ا. اسـت  ةان السـعاد یـ ر بیعه نوشـته شـده تفسـ   یدر ش هریه در قرون اخک يرین تفسیمهمتر     ان السعادهیر بیتفس
 يجمـاد  28ه بـوده و در  یـ الله نعمـة ه از اقطاب بزرگ سلسـله  کاست  يف مرحوم حاج مالسلطانمحمد گنابادیر تألیتفس
. شـاه ملقـب بـود   یقـت بلقـب سلطانعل  ید شـد و در طر یشـه  1327ع االول سـال  یـ رب 26متولـد و در   يقمر 1251سال  یاالول

ه چاپ نشده و در عرفان و کل نموده یل و اوائل فراغت از تحصیمت در اوقات تحصکو ح یدر علوم ادب یفاتیآنجناب تأل
تاب سـعادتنامه اسـت و سـپس    کف نموده یتأل یانو عرف ینیه در مطالب دک یتابکن یدارد و نخست یفات مهمیز تألیاخبار ن
و  یباشد و مرحوم حاج آقا محسن مجتهد عراقـ یفاتش مین تألیه مهمترکف نموده یاست تأل یه عربکرا  ةان السعادیر بیتفس

ر یتفس«: ر گفته اندین تفسیشان درباره ایمعاصر ا يگر از علماین اصفهان و چند نفر دکسا یاشانکمرحوم آخوند مالمحمد 
از علمـاء معاصـر    ياریده اسـت و بسـ  یده پسندیتاب را دکن یه اکاز دانشمندان و علماء  یکو هر» ریالسلطان سلطان التفاس

  .م شدیده و تقیشان تهیا يه نسخه آن بودند و برایه نمودند شائق تهک يادید زیه با نگارنده لطف دارند با تمجک

                                                
 .طنطا یکی از قصبات نزدیک قاهره و در بین راه آنجا و اسکندریه واقع است  - ٢
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در سـال   یمتـوف  یشـاه اصـفهان  یاظم سعادتعلکرگوارش مرحـوم حـاج محمـد   ر بزیه به پک يادیآنجناب بواسطه عالقه ز     
 يه مولـو کـ و مجمـع السـعادات چنان   ةان السـعاد یـ شان نمود مانند سـعادتنامه و ب یتب خود را بنام اکاز  ياریداشت بس 1293
  .اند ختم نمودهشاه یبنام مشتاقعل یرمانکشاه یو مظفرعل يزین تبریر و مراد خود شمس الدیات خود را به نام پیغزل

ر شـده و عـالوه بـر آنهـا اخبـار      کـ مـل ذ کبات مختلفه جمـل بنحـو ا  کیات و تریآ یانیو ب یات ادبکر همه نین تفسیدر      
باشـد و   مـی  یو عرفـان  یعلمـ هـاي   ان شده است و جـامع همـه جنبـه   یز بیه نیهر آ یو عرفان یو فلسف یات فقهکمربوطه و ن

  .ندک می ریح و تفسیتشر ین وجهیات را با بهترین آیل ترکمش
نـداد   يه ننوشت و فتویرساله عمل کل و در فقه مجتهد مسلم بود مع ذلکمورد قبول  یه در مراتب علمکآنجناب با آن     

ان فرمـوده اسـت و   یـ ح بیا ترجیه خود را بطور قطع یه مربوطه نظریر خود در ضمن آیه در تفسکمگر در چند مورد معدود 
حاً با ادلـه  یه صرک كایدن تریشکاست از جمله موضوع  يریشان از جنبه تفسیه ایه نظرکست بلین ين فتوز بعنوایالبته آنها ن

اند  ردهکان یدر سوره بقره بحرمت آن نظر داده و ادله آنرا مشروحاً ب» عن اخلَمر و املَيسر كويسئلون«فه یه شریمتقنه ضمن آ
شـان مرحـوم حـاج    یف فرزنـد ا یتـال  كایـ دن تریشـ کوالفقـار در حرمـت   تاب ذکمه یه نگارنده آنرا ترجمه نموده و بضمک

ه نمـاز  یکسـ ک يگر حرمت مسافرت روز جمعه قبل از نماز جمعه بـرا یده است و دیشاه جد امجد بچاپ رسینورعل یمالعل
ع هـم  یـ ار و بکـ  كلـزوم تـر   »البيع اراهللا و ذَروكذی فَاسعوا ال«ان یشان در بیالم اکاق یه از سکجمعه بر او واجب باشد و بل

شـود  ینطـور مفهـوم م  یا »مكتاب حلّ لكو طَعام الذين اوتوا ال«فه یه شریر آیشان در تفسیان ایب يز از فحوایو ن. شودیده میفهم
 ياخبار .اند ح دادهیه ترجیر بر نجاست ذاتیه آنها را بر اثر مزاولت خمر و خنزیتاب و نجاست عرضکه قول بطهارت اهل ک
مرا  ینصران كزینکردم کعرض  )ع( د خدمت حضرت رضایگویم يه راوکده از جمله در وسائل است یرس باره ز درینین

نـدارد   کینـد حضـرت فرمـود بـا    یکرد و غسـل جنابـت هـم نم   یـ گ نمی است و وضو یه او نصرانکدانم یند و میکخدمت م
ت و حرمت آن و یه و اختالف در حلّیبتاکاح کز درباره نیده است و نین باب رسیز درین يگرید اخبار دیش را بشویدستها

 »اذا آتيتموهن اُجورهن«ه قول خداوند کد یفرمایه میم بدوام در دنباله همان آیا تعمیت آن اختصاص بتمتع یدر صورت حل
 نکـ شتر و مشهورتر اسـت هرچنـد مم  یاجور در مهر متمتعات ب لمۀکرا استعمال یت بحال تمتع بآنها زید حلییاشعار دارد بتق
ن کره ممیان تمتع بآنها و تمتع بصغکت بحالت امید حلییتق یعنیم بر حال بلوغ ینکن عبارت را حمل یا یده بعضیاست بعق

ـ «ه یـ آ يه بـرا کـ ر یسه آن با تفسیرسد و باضافه با مقایاز ظاهر عبارت دور بنظر م ین معنیا یست ولین وا بِعصـم  كوالتمِس
ه یـ ه آکـ نیشان اختصاص جواز بعقد انقطاع اسـت و ا یه منظور اکشود ینطور استفاده مید ایفرمایدر سوره ممتحنه م »وافركال
آنـرا بحـال   » اذا آنتيمو هن اُجورهن« باشـد و جملـه   یم» وافركوا بِعصم الكوالمتِس«ناسخ » تابكواحملصنات من الذين اوتواال«

حرمـت  « ه یـ ل آیـ ر حرمت آن و صدق مصـاهرت در ذ ره و نشیز درباره جواز عقد انقطاع صغیو ن. دهدیص میتمتع تخص
ره موجـب نشـر   یرساند آن جناب عقد انقطاع را نسبت به صغیه مکنند ک می رکذ یدر آخر جزء رابع شرح» مكم امهاتكعلي

را الزمـه عقـد   یـ ه قابل اسـتمتاع باشـد ز  کپس از بلوغ هم جزء مدت عقد قرار داده شود  یه مدتکدانند مگر آن نمی حرمت
را پس از بلوغ جزء آن قرار  یه مدتکابد مگر آنی نمی ره تحققین امر نسبت به صغینه است و اینقطاع استمتاع در مدت معا

م نشر حرمـت شـود از   کره طبق و امهات نسائیند تا بمادر صغک نمی م بر آن صدقکلمه نسائکنصورت یر ایرا در غیدهند ز
رسـد و در آخـر   یل بنظـر م کر قابل استمتاع است مشیه غکره یتع در صغم بصرف عقد تمکنرو صدق اضافه و امهات نسائیا
ال کاشـ  يل نظـر بمـادران آنهـا دارا   یـ تحل يننـد بـرا  یکره را عقـد تمتـع م  یه صغکع شده یه آنچه شاکن مضمون ید ایفرمایم

شـده از مـادر    یه در زنهـا مسـتثن  کـ  یر مواضـع ینظر بغ ینند از جهتکاط یه از دو جهت احتکاست و بهتر آن است  یبزرگ
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ه مـورد شـبهه   کـ ل امورین قبیاز ابتداء گرد ا آنکه اینند و کاط نموده با او ازدواج نیگر هم احتیند و از طرف دیره ننمایصغ
  .وره مراجعه شودکه مذیر آید بتفسین و مستدل است و شرح آن بایار متیان بسین بیاست نگردند و البته ا

ه در کـ تاب نابغه علم و عرفان کر در ین تفسیته آنرا با بعض مطالب مربوطه باکچند نه کاد است یر زین تفسیازات ایامت     
  .شودیر مکرسد بمناسبت ذیرار بنظر مکه بعض آنها تکز با آنینجا نیو در ا. ر حاالت آنجناب است شرح داده امکذ
  

ب یـ ه بترتکـ ه یقرآنات ین آیه مؤلف بکر آن است ین تفسیاز خصائص ا یکی     هان السعادیر بیخصائص تفس
خ یور در تـوار کقرآن طبق قول مشهور مذ ینونکب یز ارتباط قرار داده و هرچند ترتین یث معنیاز حاند  گر واقع شدهیدیک

ن یـ ر از ایـ فه اول و دوم واقع شـده و اگـر هـم غ   یر خواهد شد در زمان خلکها ذیه شرح آن بعدا در ضمن پاورقکر یو تفاس
ات یـ ن آیر و ربـط دادن بـ  ین تفسـ یـ د بـر طـرز نوشـتن ا   ینـرو شـا  ین رفته و از ایفه سوم از بیخلب وجود داشته در زمان یترت

ندارد و مخصوصاً  یات لزومین آیغمبر نبوده و بعدا واقع شده ربط دادن بیدر زمان پ ینونکب یه چون ترتکنند کاعتراض 
ه یـ ر در قرآن واقـع شـده چنـد سـال قبـل از آ     ه متأخکه یآ یکن است کب نازل نشده و ممیات بترتین آیم ایدانیه مکبا آن

خ یه در بعـض اخبـار و تـوار   کـ نینظـر با  یباشد؛ ولیب نزول میگر خالف ترتیدیکمتقدم نازل شده باشد لذا ربط دادن آنها ب
ه یه فالن آکداد یخودش دستور م یبوده حت )ص( غمبریات قرآن غالباً برحسب امر خود پیم آیب و تنظیه ترتکاشاره شده 

ما كفاَستقم «ان كسورة هود مل شيبتينه فرمود کده یه از آنحضرت رسکل آنید بدلیه قرار دهیر فالن سوره پس از فالن آرا د
 يه استقامت داشته باش برآنچه امـر شـده ا  کرا در آن سوره فرموده یرد زکر یسوره هود مرا پ یعنی» كاُمرت و من تاب مع

ات بدسـتور خـود آنحضـرت بـوده     یـ ب آیه نام سوره و ترتکنیه داللت دارد بر اکد ان ردهکه با تو توبه یکسانکهم تو و هم 
گر ارتباط دارند و اگر هم در بعض مـوارد  یدیکو مطلب با  یث معنیات از حین آیه اکشود یث معلوم مین حیو از ا. است

نفرمـوده باشـد    يب دسـتور ن بـا یـ ه خود آنحضـرت در ا کارتباط برقرار است باضافه بر فرض  ینباشد در معن یبظاهر ربط
ن یشـود همـ  یمعلـوم م  الم اهللاكمابني الدفتني انـد   رده فرمودهکق یب را امضاء و تصدین ترتیهم السالم همیعل يچون ائمه هد

  .ب فعال صحت داردیترت
 یحضرت به وح در زمان خودهم ا ظاهرًا یه کنیداللت دارد برا »انّ علينا مجعه و قرآنه«د یفرمایوباضافه در خود قرآن م     
  .شده است ياو جمع آور يث باطن طبق خواست و رضایه از حکا آنیشده  يجمع آور یاله

شده  ين وضع جمع آوریه با همکه در علم خداوند و لوح محفوظ هم مقدر بوده کنیل است برایدل ینونکب یز ترتیو ن     
گر مربـوط  یدیکـ ز بیـ ن ینـون کب یباترت یات قرآنیار است پس آه ارتباط برقریات متوالین آیابد و البته در آن عالم بیانتشار 
م نمونه ینیب می ن جهانیق موجوده در عالم باال است و هرچه دریاز حقا ین عالم وجود دارد رقائقیباشند چون آنچه در ایم

الم کـ نازلـه   هم یو لفظ یتبکو قرآن  یر دارد آنچه در باالستیدر ز یه صورتکاست  ياز موجودات عوالم علو یو شعاع
ن جهان هـم بهمـان وضـع جلـوه گـر شـده       یقرآن موجود است در يه در آنمقام براک یبیعالم باال است و هر ترت در یاله
  .است

ست و اگـر خـالف آن   یز نیز جایعه نینزد ش ینونکب یر ترتیما بغ يات آن برایم قرآن و آیه تنظکن نظر است یو از هم     
آن  یه با ترجمـه فارسـ  کم کیات القرآن الحیل آیبنام تفص يشود مانند مجموعه ایخارج مقت یدر حق یه قرآنیباشد از رو
ب داده شـده و در  یات درباره مطالب مختلفه ترتیمنصور بتناسب آ کاوس ملکیک ينقل از فرانسه توسط آقا ینقل از عرب
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 یات قرآنـ یـ ه مشـتمل بـر آ  کـ اسـت  م از نظر آن یآن قائل يه براک یده است و احترامیبچاپ رس 1334-1375طهران سال 
  .ت نوشته شود محترم استیات قرآن بعنوان جزئیه جزو آکلمه که هر کات قرآن بلیاز آ یکرا هریاست ز

گر مربـوط و متصـل قـرار داده    یدیکـ ر خـود ب یارتباط قائل شـده و در تفسـ   یات در معنین آیز بین ادله آنجناب نینظر با     
  .است

ت یـ مان اسـت بمقـام وال  یفر و اکد و یه مربوط باصول عقاک یاتیه همه آکشتر بلیه بکآنست  ه داردکگر یاختصاص د     
مـان را نسـبت   ین ایت و همچنـ یـ فـر بمقـام وال  کفر بخدا را غالباً کده و یت قائل گردیوال يبرا يادیت زیر شده و اهمیتفس
ت یـ ه مقـام اولوه کـ آن قرار داده رب مطلـق   يار بریو تعبدشود یه استعمال مکلمه رب که کر نموده بلیر و تفسیت تعبیبوال

ر شـده بـه رب مضـاف    کـ لمه رب ذکه کات یاز آ ياریت باشد و در بسیه عبارت از مقام والکگر رب مضاف یاست و د
بتصـرف اسـت    یاول یبمعن یچون در اصطالح اخبار و عرفاء ول ید ولینمایه هرچند غلو و اغراق مین نظریر نموده و ایتعب
نـد مقـام   ینـرو عرفـاء گو  یازا» ملومنني من اَنفُسـهم ابی اولی اَلنب« دیفرمایز میو ن» الذين آمنوا یاهللا ول« د یفرمایمه در قرآن ک
را بـر خـود اطـالق فرمـوده و مقـام       یه خداوند نـام ولـ  کض مقدس حق است یت و فیخود همان مش یت در مقام عالیوال
ه یـ عل یرساند و علیمال مطلوب خود مکهمراه و او را ب يو با هر موجودان دارد یه در تمام موجودات سرکاو است  یتجل

قـت  یت هستند و همه موجودات نسـبت بحق یندگان خدا و مظهر تام والیباشند نماین میان دیشوایه پکنان او یالسالم و جانش
ر یه مؤلف تفسـ کر ین تعبینجهت ایشود، ازیباشند بر خلق نازل میم یه مربکتوسط آنان  یض الهیآنان خاضع و خاشعند و ف

د و مؤلـف هـم باسـتظهار آن    ینما می دییه را تأین نظریم همیق شویندارد و اگر در اخبار ائمه اطهار دق یالکنند اشیکر مکذ
بـد آن تفـوه    یو استحسـان و ظـن شخصـ    يرأ يه از روکرده است نه آنکر نموده و باخبار هم استشهاد ینطور تفسیاخبار ا

ت یـ ن والیـ دهـاي   هیـ ن پایه مهمتـر کـ نیح دارد برایرا اخبار تصـر یند زیکم مکنطور حیز ایع نید تشیعقانموده باشد و اصول 
ند عبادات او مقبول کنباشد و حلقه اطاعت آن بزرگواران را در گوش ن )ص( غمبرینان پیت جانشیوال يه داراکاست و هر
فـر ورزد بخداونـد   که نسبت بآنان کباشد پس هریدن بحق ارتباط و چنگ زدن بدامان آنان میست چه راه رسیدرگاه حق ن

ه کـ بل. ورزنـد ینند با خداوند عنـاد م یکه با آنها عناد میکسانکمان آورده است و یمان آورد بخدا ایه بآنها اکافر شده و هرک
شـاه  ینورعل یه فرزندشـان مرحـوم حـاج مالعلـ    کـ بعد از چـاپ   یدر بعض موارد ذم بعض صحابه و اعمال آنان فرموده ول

ه بـا همـه آنهـا    ک) هیخ مولویش( يمولو ت المقدس و ددةیب یدر شام و قاض يرکخ بیش يبرا يه نسخه اکاستجازه نمودند 
ح بذم شـده اجـازه نفرمـوده و سـپس فرمـوده بودنـد در       یه تصرکنیشان بعلت ایدر سفر خود مالقات نموده بودند بفرستند ا

ه کـ رسـاند   می ن امریه همکر هم فرستاده شود یغ يه براکن باشد که ذم است حذف شود تا ممک ید قسمتینده بایچاپ آ
نـرو  یده ازیـ قلـم گرد  ين احساسـات باعـث تنـد   ینمـوده و همـ   یاشاره بـذم بعضـ   یآنجناب بر اثر غلبه بر احساسات مذهب

 د چـاپ آن یـ ق تجدیـ ه اگـر توف کـ م دارنـد  یتصم ین اجازه ضمنیشاه باستناد همیصالح عل يوالد جناب آقا يحضرت آقا
  .ر دهندییحاصل شد عبارات ذم را حذف نموده تغ

ت اسـت  یـ وند والیشان معمول نبوده اصطالح پیباشد و قبل از ایانات آنجناب میرات و بیه در تحرک يگریاختصاص د     
ونـد زدن را در اشـجار   یت پیـ ده اهمیـ ورزیه داشتند و خود هم بـدان اشـتغال م  ک یل زراعتامکرا آنجناب نظر باطالعات یز
ه اشجار تا از درخـت  کرا همانطور یزنند نموده زیه درختان را مک يوندیه به پیافراد تشب يرا برا یتیاه بوده و اتصال والآگ
باشـد هرچنـد   یرقابـل توجـه م  یو پسـت و غ  يا از جـنس رد یـ ول و کرمـأ یوه آنها تلخ و غیا میوند نخورند یل پیوه دار اصیم

دا یـ هم السـالم پ یعشر علـ  یبائمه اثن یتیز اگر عالوه بر جنبه اسالم اتصال والیشر نو تنومند باشند افراد ب يقو یلیدرختان خ
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آراسـته بـوده    يظـاهر  يشـود هرچنـد دارا  یآنها حاصـل نم  يبرا یمالکه کرا دارند  يا ردیم همان درخت تلخ کنند حکن
وند ظاهر شود تلـخ  یر پین و آنچه از زیریوه شیم يدا شود دارایوند پیپ يآنچه از باال درخت وندیه در پکباشند و همانطور 

 اوی الناصب زن«ه کـ تلخ اسـت   يوه و آثار وجودین طور است و اگر نباشد میز در وجود مؤمن همیت نیا پست است والی
 والمشـاّحة يف سـت  یبـر آن ن  يرادیـ نـدارد و ا  یالکباشد اشیح میه صحیبر تشب یه مبتنکل اصطالحات ین قبیو البته ا »یصلّ

  .االصطالح
 یان فلسـف یال است با بکمورد اش یو علم یالمکه از نظر ک یله و مطالبکه تمام موضوعات مشکن است یگر ایت دیمز     

ماند مـثال مسـئله    نمی و شبهه کش يق جایشخص متتبع و دق يه براکات و اخبار حل نموده یق آن با آیق و تطبیدق یعرفان
ان یـ در آن باب واقـع شـده بـا ب    ین دانشمندان اسالمیدر ب يادیختالف زاست و ا ینیه از مسائل مهمه دکمعراج و معاد را 

 یالمـ که از مسائل مهمه کندارد و موضوع بداء را  یانتیچوجه مخالفت با اصول دیه بهکق مطابق اصول عرفان و فلسفه یدق
ه کـ ن مسـئله جـن   یهمچنـ  ر نمـوده و کـ ذ یو عرفـان  یان علمیاست و در اخبار هم از آن نامبرده شد با ب یو عرفان یو فلسف

ز مسـئله  یـ ان شده است و نیر مسائل معضله بین سایق و همچنیتحق يش او از رویدایباشد و طرز پیوجود او مورد اختالف م
عن اخلَمر واملَيسر قل فيهمـا   كو يسئلون«فه یه شریل آینباب در ذیه در اک یقیق مفصل و دقیو تحق كایدن تریشکحرمت 

انات یه اصول بکست ین نیاز اختصاصات خود آنجناب است البته منظور ا  »رب من نفعهماكافع للناس و ائمهما اَبري وَ  منكامثٌ 
نـد  ینگارنـده نما  یاطالعـ  یا حمل بر بیرات خود مؤلف است تا مورد اعتراض خوانندگان بشود کوره از مبتکو مطالب مذ

باشد و بـا حـدس صـائب    یارات خود مؤلف مکه از ابتکچند  یاتکا نیته کن یکاز آنها  یکه در هرکه مقصود آنست کبل
ه کـ  یالمـ کو  ید مقـدمات فلسـف  یـ ه با تمهکباشد  می برده، موجود یه در علوم مختلفه داشته بدانها پک یافکخود و تبحر 

را الزمـه  یـ د زرسـان یس تبحر او را مکه برعکشود بلیمؤلف نم یل ضعف قوه علمین امر دلیرده است و اکنموده حل مسئله 
ر یب و سایو ترت يه طرز جمع آورکر خودش باشد بلکده فیارات مؤلف و زائکه تمام مطالب آن از ابتکست ین نیف ایتأل
جه مطلوبـه  یب مقدمات و گرفتن نتین طرز نگاشتن و ترتیر شده خود منحصر بفرد است و همچنکر ذین تفسیه درک یاتکن
  .ر استاکم ابتکگران نگرفته باشند در حیه دک

ر شـده  کـ ه ذیـ آ یکر یه درباره تفسکن اخبار مختلفه یشتر موارد بیل در بیه مؤلف جلکر آن است ین تفسیگر ایاز دیامت     
ر شده که اخبار در آن باب باختالف ذکه آدم و حوا یه در قضیرده است مانند شجره منهکدام را رد نکچ یجمع نموده و ه

دهـد مگـر   یه با همه اقـوال وفـق م  کر نموده یآنها را تفس يان طبق استنباط خود طورشیده و ایو موجب اختالف اقوال گرد
ه در آن کـ ال بـوده  کت مـورد اشـ  یشان مخدوش و بعض اخبار از نظر صحت انتساب روایه بعض اقوال نزد اک يدر موارد

دام را در کـ ن جمع نمـوده و هر یمفسر ن اقوالیشتر موارد بیدر ب یول) ينتهكفانزل اهللا س(ه یمورد آن قول را رد نموده مانند آ
  .رده استکح یتصح يمرتبه ا

ه کـ مقدمـه نوشـته    یـک رده و پـس از خطبـه   کر کل ذیخود را بطور تفص ینید دیتاب عقاکر در خطبه ین تفسیمؤلف ا     
و  یلقت علم و مراتب تنزالت قرآن و ظهـورات مختلفـه آن را در عـوالم مختلفـه طـو     یمشتمل بر چهارده فصل است و حق

شـخص مفسـر الزم    يو سپس آنچـه دانسـتن آن بـرا    ير برأیتفس ین معنین ظهور آن در لباس لفظ و صوت و همچنیآخر
  .د شروع نموده استیر قرآن مجیرده آنگاه بتفسکر کاست مشروحاً ذ

ز آن دو ا یکـی ش را طبـق  یتب مولفه خـو ک بامل داشته و فصول غالکعالقه  12و14مؤلف محترم بعدد  یلکو بطور      
  .اند قرار داده
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ت و خـرج  یده و بجـد یباتمـام رسـ   يقمـر  1311ده و در چهـاردهم صـفر سـال    یر چند سال بطول انجامین تفسیف ایتأل     
و مرحـوم   ین خـان سررشـته دار اصـفهان   یرزا محمدحسـ یـ و مرحـوم م  یطهرانـ  یب باشـ یـ محمدحسـن خط  یمرحوم حـاج 

خ رضـا  یح نسـخه چـاپ توسـط مرحـوم شـ     یده و تصـح یبچاپ رسـ  1314در سال ) صدق السلطانم( یغالمرضا خان تفضل
اب اسـت و  یـ مک یلـ ینـون نسـخه آن خ  کا یواقع شد ول ینیوان قزوکی یخ عباسعلیماء و حاج شکخ الحیملقب بش یطهران
ه بعـداً مـورد اعتـراض دانشـمندان واقـع شـده و در بعـض مـوارد         کـ انـد   ه مختصر هم نوشـته یچند حاش یخ عباسعلیحاج ش
مثال اند  ردهکمطلب ن كه خودشان درکن بوده ین اعتراضات ایست و علت ایچوجه وارد نیه بهکاند  ردهک یت ادباعتراضا
ه یکندارد در صورت یرا جوابیان قلم باشد زید و از طغیزا د لمایه ظاهراً باکاند  ر نوشتهیجلد دوم تفس 275ه صفحه یدر حاش
 یالکن شرط و جزأ چندان اشیالم عرب فاصله بکواب باشد و در ه پس از هشت سطر است جکم یکلمه فعلکن است کمم

ر کـ ه ذیکـ وان و محملهائکیـ مرحـوم   یه چـاپ یر حاشـ یـ باشد مؤلف محترم در زیه نزد نگارنده مکر یه در جلد تفسکندارد بل
ت و االخبـار  االيـا  ثري يفكفان حذف اجلواب بقرينة  كل ذلكو حذف اجلواب اسهل من : ن عبارت را نوشـته انـد  یااند  ردهک

نـه در  یبـا وجـود قر   جـواب  را حـذف ین محملها آسانتر است زیحذف جواب امام از همه ا یعنیفليقدر فسروا النور باالمام 
 فسروا النور باالمامر گرفـت  یجواب در تقد يد براین بایر گرفت بنابرید جواب را در تقدیار است پس بایات و اخبار بسیآ

: ن عبـارت را اضـافه نمـوده انـد    یـ رفع شـبهه ا  يپس از عبارت قبل االتصال باالمام بعداً برار هم در همانجا یو در خود تفس
و در صفحه . شودیجواب لما م فسروا النورن جمله عبارت یه با اضافه اکالفعلية يظهر عليه وجوده فسروا النور باالمام  كوبتل

هـر   یه معنکاند  ردهکر کر نموده و ذکبامعجمه ذ ةرش العشین مهمله است جیه با سکرا  ةش العسریلمه جکجلد دوم  313
» سـاعة العسـرة   يف«ه فرمـوده  کن لفظ از خود قرآن یو ا كاشاره به غزوه تبو ةش العسریه جیکدم در صورتیدو را نفهم

  .در سال دهم از هجرت واقع شده است كرا غزوه تبویهم درست است ز ةش العشریاقتباس شده و ج
  

ش از یت فضل مؤلف آن بیر منتشر شد وصین تفسیه اک یموقع      ر شده استیفسه نسبت به تک یقدحهائ
 یاو پ یه او را مالقات ننموده و بمقامات علمکاز حسد ورزان و مغرضان  يارید بسیش زبانزد دانشمندان و بزرگان گردیپ

ه کـ  یه بعضـ کـ ده وارد آورنـد و بل سـن ینو یدر مراتـب علمـ   یله خواستند خللیوارد ساخته و بدان وس ینبرده بودند اتهامات
بدو نسـبت دهنـد    یو ادب ینند خواستند سرقت علمیشان را ببیا یمقام علماند  ادتر بوده و نتوانستهیآنها ز یحسادت و دشمن

 يده و آنها را بشبهه انـداخت ماننـد مرحـوم آقـا    یز اثر بخشین ءدر بعض علما ين غرض ورزینند و اکن یال خود توهیو بخ
ائـد و  کبنـام اطفـاء الم  انـد   نوشته یتابکه کاند  ن بودهییرجند و از اخباریبزرگ ب يه از علماک يمدباقر گازارخ محیحاج ش

بـا   59تـاب در صـفحه   کده اسـت در آن  یتاب بچاپ رسکن یو ااند  ه را رد نمودهیه و بابیخیه و شیه صوفکاصالح المفاسد 
سـت  یسـته ن یشـان شا یماننـد ا  یهـ یمختلفـه و مخصوصـاً از فق  س از بزرگان مـذاهب  کچیه نسبت به هک يزین آمیوضع توه

اند  ردهکر که بعض ثقات ذکرد آنچه را کق یتوان تصدینجا میخبر است و ازیتاب و سنت بکن چقدر از یپس بب«: سندینویم
از ر دسـت  یـ ن فقیـ نوشـته و ا  یگـر مبـدع  ید یده و آنرا صـوف ید یمیه آنرا بخط قدکست بلین ین صوفیر از خود ایه تفسک

ان یـ رده و بکـ ف یـ ر را تحریه مؤلف محترم نـام تفسـ  کده، و بلین آنرا نفهمیباسمش رواج داده و مضام یمعارف و علوم ته
ر فرمـوده و  کـ ن نام ذیان قرآن را بایرا بیفر است زکبه  یکقت نزدیالم در حقکن یه اکاند  ردهکو توجه ناند  دهیالشقاوه نام

سـنده محتـرم چـون    یالبتـه نو  ینند ولک می فر اوکم به کد علماء حیبگو یور سخننطیا یدگیتوجه و فهم ياز رو یسکاگر 
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ن نـام  یـ ا ین معنیز بدون تدبر و توجه و باذهول از اینجا نیشان شبهه نموده بودند دریغرض بوده و بر ا ین و بیشخص متد
 ید آنجنـاب مرحـوم حـاج مالعلـ    از فرزنـ  یمسـافرت مالقـات   يشـان در اثنـا  یگرچه بعـداً خـود ا   .اند ردهک يرا بر قلم جار

از  يو چنـد روز انـد   ز مالقـات نمـوده  یـ شـاه ن یخ محمدحسن صـالح عل یحاج ش يشاه در گناباد نموده و با جناب آقاینورعل
تاب کمتأسفانه آن  یخود نموده بودند ولهاي  از نوشته یمانیرده و در منبر اظهار پشکدا یپ یشان آشنائیات ایبوضع یکنزد

آنهـا را حـذف    و از فحواي بیانات ایشان معلـوم بـوده کـه اگـر در آنموقـع چـاپ نشـده بـود         ده بودیرسدر آنموقع بچاپ 
 ینموده و از گذشته عـذرخواه  يادید زیتمجاند  شاه نوشتهیصالح عل يه بجناب آقاک یتوبکبعداً هم در م یردند و حتیکم
ن ید نموده بودنـد و چنـد  یحاً تمجیات صریعال در عتبات يقمر 1338در سال  ین آن نامه موجود است و حتیه عکردند ک

ه یـ شـان فق یشان شبهه نموده بودند چـون ا ین موضوع برایه درکن است یل اینها همه دلیه اکبار هم مالقات دست داده بود 
 ده بودنـد بواسـطه  یـ ه درگناباد در همـان اوقـات د  یتاب را دشمنان صوفکن یچون ا .اند بوده ینیمحتاط و عالقه مند بامور د

را مـا  یـ هم خود را رسوا نموده و هم ما را ز يگاراز يه آقاکداشتند گفته بودند  یبحاالت آنجناب آشنائ یکه از نزدکنیا
ن اسـت بمطالـب   کـ گر ممین دیمغرض یول. نوشتیر را مین تفسیه حاج مالسلطان محمد شخصاً جزوات اکدم یخودمان د

ق هـم  یـ نـد و قـبال در اطـراف آن تحق   یوجود است اسـتناد جو ه ادله برخالف آن مکاست بل كه بدون مدرکتاب کن یهم
  .است يند چون قصدشان غرض ورزیننما
رده کدا یپ یمیقد یآنجا نسخه خطهاي  تابخانهکاز  یکیه در اصفهان بوده در ک یسنده موقعیه نوکگر گفتند ید یبعض     

از طـالب   یل بودم بعضیاصفهان مشغول تحص ه نگارنده درک یو اول و آخر آن را حذف و بنام خود نموده است و موقع
ن یـ ه اکـ انـد   نقل و نوشـته ) نیقینه (هم بطور حدس  یو گروه. دادندین تهمت را انتشار میا یاظهار دشمن يمغرض هم برا

باشـد و آنگـاه   یمانـد   شان بـا او هـم حجـره بـوده    یه اک يزدینفر فاضل  یکگر از یو بعض د ينفر نجف آباد یکر از یتفس
ع  یکه از کـ انـد   ن حدس قرار دادهیبر هم ین باب مبتنیخود را در یعده قطیعق يت جـا یـ علـم و دانـش و روحان   ینفـر مـد 

شود توجه ننموده ین نمیقی كه ظن و گمان مدرکم عقل را کن ظن نخواند و حیف را درباره ایه قرآن شرکاست  یشگفت
و . شـود یآنها آگـاه م  يند و بر غرض ورزکیم كن اشخاص را هر شخص مسلم منصف عاقل دریقت جواب ایدر حق! اند
ن کـ برده نشده و چگونه مم یخ و تراجم احوال از آن نامیتب توارکدر اصفهان بوده چرا در  يرین تفسید گفت اگر چنیبا

ل اصـال  یتحصـ  ينـد و بـه اضـافه آن مرحـوم بـرا     کدا یـ ب آنـرا پ یـ نفر طلبـه غر  یکاطالع باشند و  یگران از آن بیاست د
را یـ نداشـته ز  يارکسـرو هـا   تابخانـه کالتش در مشهد و سبزوار و نجف بوده و در اصـفهان بـا   یه تحصکه و بلباصفهان نرفت

شـاه   یملقـب بـه سـعادتعل    یاظم اصفهانکمالقات مرحوم حاج محمد يق مذهب و برایه به اصفهان نموده در تحقک يسفر
ه از علـوم  کـ نداشته است و شـخص بـا انصـاف    تب کمعروف به طاووس العرفاء بوده و در دوره توقف خود مجال مطالعه 

تـاب گفتـه   کن یـ ه آنچـه در قـدح ا  کـ برد یم یند پکتاب را مطالعه کن یو اخبار آگاه باشد و با نظر دقت ا یو عرفان یفلسف
  .محض است يشده افترا

اسـت   يریخوب تفس اریه بسکقدح به نگارنده گفتند  يبا نظر معنو ید ولیق تمجید طهران بطریاز فضالء و اسات یبعض     
از  ياریقـت اسـت چـه بسـ    یز خـالف حق یـ ن نیا یتب او گرفته شده است ولکو  يحاج مالهادهاي  چون تمام آن از گفته
ن یـ البتـه هرچنـد اسـاس ا   . ده نشده اسـت یان دیل بیهم آن قب یتب حاجکنوشته نشده و در  یتابکچ یمطالب آن اصال در ه

ه از روش مالصـدرا و  کـ اد دارد یـ ز زیـ مت نکن اصطالحات و مطالب فلسفه و حکر اخبار ائمه اطهار و عرفان است لیتفس
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ر کـ ر شـده از ف کر ذین تفسیه درکله کانات مشیو ب 3التیشتر تأویقات و بیاز تحق ياریبس ینموده ول يرویپ يحاج مالهاد
حـات  یتـاب و تلو کاوقـات از اشـارات    یبعض«ه کتاب اشاره نموده که در اول کصائب صاحب آن سرچشمه گرفته چنان 

ف را در یه آن لطـا کـ م گـرفتم  یده بـودم و تصـم  یشـن  یسکده و نه از ید یتابکه نه در کشد یمن ظاهر م يبرا یفیاخبار لطا
ه مـا بـر حـاج    کـ ن اسـت  یـ نـه مثـل ا  یالم اگر از نظر قـدح باشـد بع  کن یو ا» قرار دهم يریصفحات جمع نموده و مانند تفس

تمـام   يانصـار  یخ مرتضـ یم شـ یه بگـوئ کـ ا آنیـ فلسفه مالصـدرا اسـت    ياو تماماً از رو م فلسفهیراد گرفته بگوئیا يمالهاد
ن زمانهـا ولـو   یـ تـب ا که تمـام  کـ سابق گرفته است بل یتب اصولکر ین و سایتاب فصول و قوانکمطالب فرائداالصول را از 

ه کـ  ینـ یتـب د کژه یـ شـد و بایلمات بزرگـان سـلف م  کتب و کاساس آن بر اخذ از ) تا چه رسد بمؤلفه(تب مصنفه باشد ک
  .رساندینده را میگو يا غرض ورزی يرکم فکراد ین ایات و اخبار است و ایاقتباس از آ

خ آقـا بـزرگ   یمشـهور بـه شـ    یخ محمدحسن طهرانـ یش يف آقایتأل »٤تصانيف الشيعهی الذريعة ال«تاب کدر جلد سوم      
  :5است نیا یترجمه آن بفارسه خالصه کر شده کذ یبعرب ین نجف شرحکسا

وفـات نمـوده در    1320ه در حـدود سـال   کـ  يروان مالسلطانمحمد گنابادیبه خرج پ 1314در سال  ةان السعادیر بیتفس«     
ه نامبرده شد و خودش نوشـته  کشانست یا يشوایف پیر تألین تفسیه اکد و آنها معتقدند یدر طهران به طبع رس یجلد بزرگ

ن یه اکرد کبه من اظهار  يریحا ینین قزوید حسیدانشمند معاصر س یته است ولافیف آن فراغت یاز تأل 1311ه در سال ک
رده تمامـاً در  کـ ر کـ ه ذکـ  یباتکیتاب از وجوه اعراب حروف اوائل سور و ترکست و آنچه در اول یشان نیر از خود ایتفس

بـوده،   یشهور به مخـدوم علـ  افته و میوفات  835متولد شده و در  776ه در سال ک ینوائت ینکوک یمهائم یخ علیرساله ش
ن کوکاست در  يه مهائم بندرکرده و گفته کر کذ  سبحة املرجانتاب کآزاد الفاظ آن را در  ید غالمعلیور است و سکمذ

ه او کـ ردند سـپس گفتـه   که در زمان حجاج به هند مسافرت کش بودند یله از قرین و نوائب بر وزن ثوابت قبکد یاز نواح
ه آن چـه از  کـ ر آنها و خالصـه آن یشرح عوارف المعارف و غ یبنام الزوارف ف يگریو د یر رحمانیدارد به نام تفس یتابک
ن یه اکرد کن یقیتوان ینرو نمیرد ازکتوان آن را بر تصادف حمل یه نمکاست  ير شده بقدرکر ذین تفسیدر یتاب مهائمک
  .»ر از او استیتفس
 یخـال انـد   ردهکر کل ذیسنده محترم قول خود را با دلیشده و نو یطرفیحفظ ب یلیه در آن بظاهر خکالم هم کن یا یول     

او  یمـاالت علمـ  که با وقوع شبهه در آن در کست یر نین تفسیار و منحصر به ایفات آنجناب بسیاوال تأل: رایست زیاز نظر ن
ر آن یـ ل منطـق و غ یـ از قبز یر علوم نیبر اسفار نوشته و در سا یمت در سبزوار حواشکل حید، در زمان تحصیوارد آ یخلل
ن، شـرح  یالمـؤمن  ةتنامـه، بشـار  یل سعادتنامه، مجمع السـعادات، وال یاز قب یتبکز یث و عرفان نینموده و در علم حد یفاتیتأل
  .است یافکمؤلف  یمعرف ياز آنها برا یکف نموده و هرین تألیه النائمیو تنب یو فارس یلمات باباطاهر به عربک

بـاً  یشـان تقر یدارنـد و مولفـات ا   ینسبتاً در نجف اشرف شهرت يه امروز در زهد و تقوکسنده محترم یا خوب بود نویثان     
شـتر مـورد اعتمـاد واقـع شـوند راجـع بوضـع        یشان از غـرض دورتـر باشـد و ب   یالم اکه کنیا يباشد برایمورد اعتماد فضال م

خـدمت   كگر دریدیکـ ا در سبزوار بـا  یداشته  یشان آشنائیل با ایه موقع تحصک یسانکسنده از یماالت نوکالت و یتحص
و مرحـوم حـاج    یسـمنان  یمالعل یمانند مرحوم حاجاند  زمان نموده كسنده محترم دریو خود نواند  نموده يحاج مالهاد

                                                
 .نظریه عرفا را درباره معنی تأویل در اول مقدمه ذکر کردیم  - ٣
  ). 181(چاپ نجف صفحه   - ٤
 . ام نابغۀ علم و عرفان نقل نمودهعین عبارت عربی را در کتاب   - ٥
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 قـات یر آنهـا تحق یـ و غ ینـ ک یا دانشمندان معروف آن زمـان ماننـد مرحـوم جلـوه و حـاج مالعلـ      یو  ين سبزواریرزاحسیم
ه شاهد مالقات آنجناب در کات باشند یدر عتبات عال یسانکنون کد هم ایز رفع شبهه شود و شایز خودشان ننمودند تا ا می

اهللا  آيةم حضـرت  یرکه چقدر مورد احترام و تکاند  دهیبوده و د يرازیرزا حسن شیاهللا مرحوم حاج م آيةمراجعت از حج با 
وت کشان سیده و ایپرس یاهللا مسئله فقه آيةبا آنجناب داشته از  یشمنه دکگناباد  ياز علما یکین یواقع شده اتفاقاً در آن ب

ه کـ ن اسـت  یده فرموده بـود جـواب همـ   ینموده و مرحوم حاج مالسلطانمحمد جواب داده بودند و مجددا آن شخص پرس
 یطبـق نقـل بعضـ    یاناهللا اصـفه  آيةو مرحوم . دیبه سؤال از من ندار یاجیشان در گناباد احتیشان فرمودند و شما با بودن ایا

مـال محبـت بـه بزرگـان     کز یو خود آن مرحوم ناند  بعض خواص نقل نموده يا را براین در همان مجلس بوده و قضایمؤلف
مـال لطـف را ابـراز    کدم یربال و نجـف خدمتشـان رسـ   کـ ه خـود نگارنـده در   کـ چند مرتبه  ین سلسله ابراز فرموده و حتیا

ه یکسـان که کـ مشـهور شـده بـود     يماالت مؤلف محترم بطـور که فضل و کمودند بلامل نکل یفرمودند و از بزرگان ما تجل
شـان در گنابـاد گفتـه بودنـد مـا خـود       یه دشـمنان ا کم یه گفتکنند چنانکار کتوانستند انیده بودند هرچند دشمن بودند نمید
  .نوشت می ر رایه خود حاج مالسلطانمحمد آن تفسکم یدید

سـنده محتـرم در   یه نوکـ نیل است برایه دلکز اشتباه واقع شده یخ وفات آن جناب نیراجع به تارشان یان ایه در بکثالثاً آن     
و انـد   ردهیکـ ر مکـ ق در صـحت و سـقم آن ذ  یدند بدون دقت و تحقیشن می امل نبوده و هرچهکق ید به تحقیتاب خود مقک
شـان نمـوده   یخ وفـات ا یدر جلـد سـوم در تـار    هک ینام برده و باشتباه 6نیه النائمیتاب از تنبکز در جلد چهارم یخود ن یحت

  .ندیکت و صحت خارج میز از سندیشانرا نیگر ایدهاي  ه واقع شده گفتهکنطور اشتباهات یو ااند  ردهکاعتراف 
در  1304و  1303 يه در سـالها کـ ننـد  کرجـوع   يرازیب الصدر شیف مرحوم حاج نایق تألیتاب طرائق الحقاکرابعاً به      

قت با آن جناب مخـالف  یارشاد داشته و در حق يتاب طرائق خود دعوکه در موقع نوشتن کده و با آنین رسگناباد خدمتشا
ر مشغول یه در حضور من بنوشتن جزوات تفسکرده کح یننموده و تصر يد خودداریف و تمجیاز تعر کبوده است مع ذل
ر کـ ن عبـارات را ذ یه رفـع شـبهه شـود عـ    کـ نیا يبرا کن باب مفصل است مع ذلیالم صاحب طرائق درکه کبودند و با آن

 ید و انسـ یگردید میض حضورش مستفیدخت متوقف بوده و از فیراقم به قرب ده ماه در مدرسه ب«: ن استیم و آن اینیکم
ر یف آن تفسـ یاز خدمتش استماع نمود و در آن اوقـات بتـأل   یخ مولدالنبیتاب تارکرا تا  یافکبا حضرتش داشت و اصول 

وجوهات محتملـه را از   »تاب الريب فيهكال كامل ذال«ب کیدر تر يد روزیرسانیر میبنظر حقها  جزوه یگاه اشتغال داشت و
ش یبـ  »سيقُولُ السـفَهاء «ه ین همراه است و تا آیمحقق یر از بعضیه بر آن تفسینقل نموده گفتم حاش يضاویب یر قاضیتفس

د اگر احتماالت یگویان نموده و میوجه ب 204960صد و شصت ست و چهار هزار و نهیننوشته و وجوهات محتمله را به دو
ان یـ شـود و در احـوال اع  یو چهـل و نـه هـزار و نهصـد وجـه م      کست لـ یند بیمه آن وجوه نمایضم »اَلذّين يومنونَ بِالغيبِ«

نـدارد و چـون جنـاب حـاج      ین موقـع لزومـ  یـ رار درکـ ر شـده ت کـ ذ ین عبـارات محشـ  یبعـ  7يخ صـالح بربـر  ین شیمعاصر
خود فرستاد هاي  با جزوه يتاب را از بنده گرفت و پس از چندکد یرا د ید و عبارت محشیلمات را شنکن یا یالسلطانعلم

                                                
 449صفحه  22تا  1320چاپ مطبعه مجلس سال   - ٦
صاحب طرائق در ذکر معاصرین عارف جلیل شیخ صالح بربري شرح حال قاضی ناصرالدین عبداهللا بیضاوي را نوشته و وفاتش را در سـال    - ٧

نـزد مؤلـف طرائـق    » سیقول السفهاء«تفسیر او نوشته و یک مجلد آن تا آیه  نقل نموده و می نویسد یکی از فضالء حاشیه کبیري بر 692و  685
موجود بوده و عین عبارت محشی را که به عربی است در وجوه ترکیب نقل نموده که آن را دو میلیون و چهل و نه هزار و نهصد ذکـر نمـوده   

 .است
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ن یـ ه حاصل ضرب اسـت ا کن هزار افزوده است و عبارت آخر یبرده و چند یمالحظه شد در ضرب وجوهات الحق رنج
انون الف الف الف و ماتان و مخسة االف الـف و سـبعماة و   حيصل احد عشر الف الف الف الف و اربعمأة و اربع و مث: اسـت 

الشذ و ذهلا والنـدور و الغلـق    الوجوه الشايعة اليت يو هذه ه» ۱۱،۴۸۴،۲۰۵،۷۷۰،۲۴۰«سبعون الفا و ماتان واربعون 
و قد رأيت بعض مـن   املعين او غلق حبسب اللفظ او يورث التباسا يف فيها اما ضعف حبسب املعين فيها و اما الوجوه الضعيفة اليت

 نا الوجـوه الـيت  كذا تركناها و كثرية تركايضا  يثر هذه الوجوه القوية الشايعة فهكا كثرها و تركر اكتعرض لوجوه االعراب ذ
  .ون االحول مترادفة و متداخلةكرار مثل كفيها شوب ت

ه افـزودن آن  کـ سـت بل ین امر نقض نیار شده و کن ذیز از طرف مفسرین وجوه قبال نیاز ا ياریه بسکشود یپس معلوم م     
ارد و یـ لیون و چهارصـد و هشـتاد و چهـار م   یـ ازده بلیـ ه وجـوه حاصـله را   کـ رساند یاو را م یمال علمکجناب بر آن وجوه 

عه هـم احاطـه   یشود مؤلف الذریرده است و معلوم مکر کست و چهل ذیون و هفتصد و هفتاد هزار و دویلیست و پنج میدو
نداشته اسـت   یرده آگاهکنوشته شده و صاحب طرائق نقل  يضاویر بیه بر تفسک ینداشته و از حواشر یتب تفسکامل بر ک

ر کـ ذ یسـت ولـ  یسـر ن یم يچ بشـر یه يتب براکامل نسبت بتمام علوم و کرا احاطه یست زیامل نقص نکو البته عدم احاطه 
ز یـ مـال صـاحب طرائـق ن   کو فضل و . استنفر دانشمند نقص یک يه باشد برایق شبیا عدم تحقی يه به غرض ورزک یمطالب
تابخانـه بـزرگ مختلـف از بزرگـان در دسـترس او      کن یست مخصوصا در موقع نوشتن طرائق در طهران چندین کمورد ش

ه آنجنـاب در  کـ سـند  ینویشـان م یه اکـ نمـود و بل یشد اشـاره م یافت می يگریتاب دکنها در یب بعکین وجوه تریبوده و اگر ا
  .رده استکن يرکس از آنها ذکچیه هکوجوه مختلف متعرض شده  يره بقره بقدرب چند جمله اول سوکیتر

نند کمورخ هر رشته الزم است حفظ  يه براکرا  یطرفیامل جنبه بکه بطور کنیا يسنده محترم برایخامساً خوب بود نو     
سـت از  یران نیـ ه در عـراق و ا کـ تـب نـامبرده را   کردنـد و  ک مـی  املترکـ ن باب یق خود را دریتفا ننموده و تحقکبنقل قول ا
گر یدیکـ ات آن را بـا  یـ ات و جزئکنمودند و تمام ن می گرفتند و مطالعه می دهیه آن را دکا از ناقل یخواستند  می هندوستان

گمـان غـرض    یسـ کردنـد تـا   یکتاب خود نقـل م کتاب را در کن عبارات هر دو یه در موارد لزوم عکردند و بلک می قیتطب
نـد و نـزد وجـدان خـود     یشان را حمل بـر غـرض ننما  یاهاي  گران گفتهیباشد و د ينبرد و از شبهه مبرشان یدر حق ا يورز
  .رسدیاز غرض بنظر نم یق متعمق خالیشان نزد اشخاص دقیا ینونکان یب یسته و مورد مالمت نباشند ولکسرش
ن یف ایه گفتم الزمه تألکهمانطور  رایشود ز نمی گرفته شده باشد موجب قدح يتاب هم قدرکسادساً بر فرض از آن      
ه کـ ر منحصر به فـرد اسـت و بـر فـرض     ین تفسیب ایر خود مؤلف باشد و طرز ترتکف یه تمام مطالب آن اثر ابداعکست ین

ا بعـض مطالـب   یـ رده کنقل  يضاویب یه صاحب طرائق از حواشکم یه گفتکافت شود چنانیگر یتاب دکب در کیوجوه تر
 یفیتب فلسفه است و هـر تـأل  کآن از  یاز مطالب فلسف ياریه بسکست چنانیوجود باشد مخل نگر مید يآن در جا یعرفان
باشـد  یسـنده م یارات خـود نو کـ ه از ابتکـ در همان مطالب موجود است  ات و دقایقیکن حال نیدر ع ین طور است ولیهم

و امثـال  ) نیذره بـ (س از بلـوره  کمـنع  ه آن به شعاعیو تشب یم از نظر فلسفیز مثال زدیه قبال نکح جن یح و توضیمانند تصح
ده یآنهـا شـده و اخبـار مختلـف رسـ      ير مختلفـه بـرا  یه تفاسـ کات یر نشده و از جمله در بعض آکتب ذکر یه در ساکنها یا

ه برهمـه آن مـوارد صـادق    کـ  کین اقوال مختلفه جمع نمـوده و وجـه مشـتر   یه بکامده بلیاز آنها برن یکچیدرصدد جرح ه
  .ن باب استفاده نموده استیشود گرفته و آن را هم از اخبار دریهم از آنها مفهوم م يگرید و مطالب دیآیم

بـرد   یبـرد و اگـر پـ   ینم یشخص مغـرض بـدان پـ    یند ولیکمؤلف داللت م یه بر مراتب علمکات است کل نین قبیو ا     
  .ندیکتمان مک
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اسـت لـذا بـه زبـان      یز به عربید نیرآن مجان مطالب قرآن است و خود قیر چون بین تفسیا      ر قرآنیترجمه تفس
ه پـدر بزرگـوارم   کـ ن جهـت مـدتها اسـت    یند بـد یامل نماکتوانند از آن استفاده یزبانان نم ینرو فارسیف شده ازیتأل یعرب

 یترجمـه شـود تـا همـه فارسـ      یر به فارسین تفسیه اکند یفرما می ل و عالقهیفداه اظهار م یشاه روحیصالح عل يجناب آقا
ل پـدر  یـ ن امـر داشـتند و نگارنـده طبـق م    یاز دوستان هم بارها ابـراز عالقـه و اصـرار بـا     ياریبس. نندکاز آن استفاده زبانان 

 یلـ یم چـون ترجمـه همـه آن خ   یم گرفتم اقـال مقدمـه آن را ترجمـه نمـا    یتصم يدیخورش 1318بزرگوارم در تابستان سال 
ه از عهـده  کـ ه در خـود سـراغ نداشـتم الزم دارد    کـ  يادیـ ز یار و مراتب علمـ یو حوصله بس یطوالن یلیل و وقت خکمش

در . دید چشـ یـ با یهم به قدر تشنگ. دیشکا را اگر نتوان یآب در لهك كله اليترك كمااليدرنگارنده خارج است لذا بمضمون 
ل از فراخـور حـا   یسـ که هرکروزگار هاي  يمتأسفانه به واسطه گرفتار یر نمودم ولیخ شروع به ترجمه مقدمه تفسیآن تار
م سـابق  یاد آن تصمیراً بیه اخکق شده و در بوته اجمال افتاد تا آنیفصل آن سلب توف یکست پس از نوشتن یبهره ن یآن ب

ان رسانم و بحمداهللا موفـق شـدم و بـه    یق خدا ترجمه مقدمه را به پایه با توفکن دفعه عزم خود را راسخ نمودم یافتاده و در
ه چند کق نمود یش آمد و مرا تشویپ یز پرداخته و سپس حالین  تابكفاحتة الر سوره یتفسر بترجمه ین تأخیفاره اکجبران و 

  .میز ترجمه نمایگر را نید کوچکسوره 
 تابكفاحتة الهـاي   ه مصطلح عرفاء است هفت سوره را درنظر گرفتم و سورهک كلذا بتناسب مراتب و عوالم سبعه سلو     
خـوانم ترجمـه   یمن اسـت و آنهـا را م   یشتر مورد عالقه قلبیه بکد را یو نصر و توح و الم و نشرح و قدر یو والضح یو اعل
تناسـب   کمـع ذلـ   یت داد ولـ یـ گـر مز یرا بـر سـوره د   يتوان از آن نظر سوره ایالم خدا است نمکالبته همه قرآن . نمودم
  .ندیکجاد اختصاص میا مطالب سور ای یروح
نباشـد و   یامروز ترجمه شود و ترجمـه تحـت اللفظـ    یفارس که به سبکم ت نمودیان جدکاالم یحت ینونکدر ترجمه      
شد جـزء ترجمـه   یه از مفهوم عبارت استفاده مکلمه هم کر ترجمه خود عبارت نشده و چند کد بذیدر بعض موارد مق یحت

مطلـب اصـل    ادتر ازیـ ز يه مطلب ترجمه مختصرکشود یده مین در بعض موارد دیه مطلب واضحتر شود بنابراکقرار دادم 
ه مطالب هر کنیا يضمنا برا. ان مفهوم اصل استیرسد بیست و آنچه اضافه به نظر میقت اضافه نیه در حقیکاست در صورت

ه در وسط سطور ک یر نمودم و البته عنوانهائکرا در اول سطر ذ ید عنوان هر مطلبنو مشخص باش يگر مجزیدیکفصل از 
  .شودیاول سطر از ترجمه محسوب نم يعنوانها ير است ویرجمه تفسباشد جزء تیر شماره فصول مکا پس از ذی

ر شـده لـذا   کتب مربوطه ذکه در کاست  یبر فهم مطالب یو فهم آنها مبتن یا عرفانی یاز مطالب آن علم ياریو چون بس     
ر آن هم یو غ یخیگر تاریمه نمودم و بعض مطالب دیضم یمختصر در پاورق یلیو خ یح اجمالیفهم خوانندگان توض يبرا
ردم کـ ر کـ ت اختصـار نمـوده باجمـال ذ   یدر همه آنها رعا یح دادم ولیتوض یدر پاورق يح بود مختصریه محتاج به توضک
  .دیگرد می ه زائد بر متنیشد و حاشیمفصل م یلیح دهم خیشتر توضیخواستم بیرا اگر میز

 یب و دور از ذهـن و فهـم معمـول   یـ را بعـض آنهـا غر  یسره نشدم ز ید بالفاظ فارسیان مقکاالم یدر عبارات ترجمه حت     
رار کاز ت يریجلوگ يبرا یتر است مگر گاهیکده شده به اذهان نزدیلمه پرستنده و پرستکلمه عابد و معبود از کاست مثال 

فرد و م یعرب يمثال در جمعهاام  نوشته یفرق دارد غالبا طبق معمول فارس یبا عرب یه در فارسکبعض دستورات هم . لمهک
 یول) ق مختلفه، و موارد متفاوتهیه، مصادیاستفاده عمل: (د گفتیرد مثال باکر کث ذید صفت را بلفظ تأنیبا یمؤنث در عرب
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و من در ترجمـه بـه هـر دو قسـم     ) ق مختلف و موارد متفاوتی، مصادیاستفاده عمل: (ندیگو می ست وید نین قیا یدر فارس
  .ر نموده امکذ

سـت  یده شـود ن یـ ل نامیـ ر جلیه ترجمه از آن تفسـ کنیسته ایار نارسا و شاین نوشته بسیه اکعتراف دارم نگارنده اذعان و ا     
  .ندیکت میفاک. ندینما كاز مطالب آن را در يزبانان مختصر یه فارسکنیا يباز هم برا یول

رند و بعفـو و  ینجانب خرده نگیشوند بر ا می افتد و بر نقائص آن آگاهین صفحات میه نظرشان باک یدوارم دانشمندانیام     
 يبر خطاهـا و نقـائص آن آگـاه سـازند تـا بـرا      ام  ه زندهک یدارند خودم را تا هنگام يشتریاغماض بگذرانند و اگر لطف ب

نـد در حـق   ک -بـه رحمـت   يروز یمگر صـاحبدل . نندکمن استغفار  يم و از درگاه خداوند منان هم براینده اصالح نمایآ
  .ینان دعائکیمس

ـ  ۱۳۸۰بتاريخ هفدهم ربيع االول ی عباداهللا الصاحلني و انا االقل سلطاحنسني تابنده گنابادی م علوالسال ـ ای عيد مولود نب  رمك
  صاحب قرآن جميد )ص(

  ۱۳۳۹مطابق هجدهم شهريورماه 
  
   



21 
 

  ریمقدمه تفس
       
ه راه راسـت و درسـت را   کـ او اسـت  ار بخشـده و مهربـان اسـت و    یه بسـ کطان مردود، بنام او یبرم بخداوند از شیپناه م     
  .است یلکیار خوب ویو بس یافکاو مرا . اند و در هر سخن و گفتار جلوه گر استینمایم

  میبسم اهللا الرحمن الرح
باشـد و  یراسـت م  یتابکدر آن قرار نداده  یجکچ یتاب را بر بنده خود فرو فرستاده و هکه کرا سزد  يش خداوندیستا     
بجـا   یـک ن يارهـا که کـ  یدگانیـ اران خبـر دهـد و بگرو  کـ را بگناه یاست تا از نزد خدا غضب سـخت تب باو کگر یقوام د
  .ن شده استیآنها مع يبرا یکن يه جزاکآورند مژده دهد یم

ز بـر  یـ نار است بنام و صفت خود نکبا مخلوقات خود بر ینموده و از همجنس یخود بر خود تجل يه بخودک يخداوند     
ه کـ اسـت   یـک شود، نزدیده نمیه دکدور است . ده استیات خود گردیقت متجلیحق ین تجلیبد رده وک یمخلوقات تجل

  .در هر سخن گفتن آهسته حاضر است، بزرگ و ارجمند است
ان یـ ح و بیان و مجمـع توضـ  کـ ن وجـوب و ام یه واسطه بکه قرآن ک یسکژه بر یامبران او باد بویو درود بر فرشتگان و پ     
زه و کیو پـا  كپـا  کیه از هر غل و غش و شـ ک یتابکند بر او فرود آمده، یکان آنها را میباشد و بیتاب مکر و کهر ذ يبرا

نا از هـر  یشخص ب يدهنده و برا ياوران است بهبودیه در تن کرا  يماریننده است و هر بکدهد وفا یه مک یبهر وعده خوب
  .ننده استکت یفاک یالمکتاب و خطاب و ک

ژه پسر عـم و وارث دانـش او و بـر فرزنـدان     ینهاد او باد بو كت شده و فرزندان پایاران هدایار و نان رستگیو بر جانش      
  .باشندیم كمحفوظ و پا یه از هر گناهکنهاد او  یکن

د مـن  یـ گویم) خداونـد از هـر دو بگـذرد   ( يدر محمد گنابادیاز، سلطانمحمدبن حین یازمند بخداوند بین بنده نیسپس ا     
ه زنده و توانـا  کهمتا  یب يتایک يست جز خداین یه خدائکنیرم برایگیمبران و همه خلق را شاهد میگان و پخداوند و فرشت
ارهـا و فرسـتنده   کابنده و توان دهنده و سـخنگو و مهربـان و دوسـت و مقـوم موجـودات و مـدبر       ینا و دریو دانا و شنوا و ب

ن یباشـند و بـ  یخلق همه بر حق م يندگان او بسویو فرستادگان و نمامبران یه پکنیباشد و ا می تابهاکمبران و فرود آورنده یپ
و . مـان دارم یده و ایـ ح و راست و من بتمـام آنهـا گرو  یصحاند  ست و آنچه از نزد خدا آوردهین یمبران جدائیاز پ یکچیه
نـده  یاول نما )ع( یله عکنین خلقند و این خلق خدا است و پس از او اوالدش بهتریمبران و بهتریخاتم پ )ص( ه محمدکنیا

دگان و بامر خدا یازدهم آنان پنهان از دیباشند و یس از اوالد او مکازده یو پس از او  )ص( و وارث دانش محمد یو وص
خواهـد نمـود تـا او     یروز مانده باشد خداوند آنروز را طوالنیکا فقط یه اگر از عمر دنکام دارد و همه انتظار او را دارند یق

  .ن و جور پر شده باشدکیش از ظهور او از یه پکد همانطور ین را از داد پر نمایظاهر شود و زم
بواسـطه آنـان بخداونـد متوسـل و     . باشـند یاج میـ و احت یو درمانـدگ  يعان من در روز ناداریان و شفیشوایه آنان پکنیو ا     

اسـت و هرچـه او   ها  نیننده تمام آئک نسخ )ص( ن محمدیه آئکنیو ا. دوارمیز امینجات خود را در روز وعده گاه و رستاخ
استها و اعتقادات و اخالق درست و راست است و من بـه تمـام آنهـا از مفصـل و     یدستور داده از مستحبات و واجبات و س

نده شدن کق و پرایخته شدن خالیزان و برانگیو م) راه(ه مرگ و پرسش قبر و صراط کنیمان دارم و ایو اام  دهیمجمل گرو
ن یـ ا: ده و مـؤمن هسـتم  یـ ز راست و درست است به تمام آنها گرویعمال و حساب بهشت و دوزخ و روز رستاخاهاي  نامه
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  .خته شوم انشاءاهللایرم و برانگین بمین و دیدوارم بر همان آئیو امام  ه بر آن زندهکن من یاست آئ
ف شـده  یـ تاده شده خواه در آن تحرفرو فرس )ص( ه بر محمدکاست  یتابکه در دست ما است همان ک یه قرآنکنیو ا     

را قـرآن  یـ ده شـده ز یشکه از طرف خدا کاست  یسمانیر و  ن اویو خالصه آئ يمبریپ ین قرآن نشانیباشد و خواه نه و هم
اسـت   یسـمان یآنـان ر  یمبر و دوستیه خانواده پکباشد همانطور یم یم خدائکسمان محیه رکاست  ینیوکت تیصورت وال

ه در حـوض بـر   کـ شوند تا آنیگر جدا نمیدیکمبر از یه قرآن و خانواده پکنیده شده و ایشکخدا  يه از طرف بندگان بسوک
ه قرآن حجت ما اهـل  کاند  ه خودشان گفتهکمبر و همواره با آنها است چنانیه قرآن نشانه از خانواده پکنیو ا. او وارد شوند

مبـر قـرآن   یقت قرآن امـام صـامت و خانـدان پ   یحق باشند پس دریننده مقاصد قرآن مکه آنان روشن کت است همانطور یب
  .ا هستندیگو
ردار و پندار کشه در یدن گفتار و اندیستن باو و نشستن نزد او و شنیم و نگریت و تعظیعالم اهل ب یه دوستکو همانطور      

سـمان  یچـون او ر ( وت او در آن وارد شـود کـ قـت و مل یه حقکنیا يردن خانه دل براک یم شدن باو و خالیو رفتار او وتسل
لمـات و  کدن یستن بسـطرها و شـن  یم قرآن و نگرین تعظین عبادتها است همچنیاز بزرگتر) خلق است يبسو یده خدائیشک

دسـتورات و   يرویـ پ و ق آنیظهـور حقـا   يردن خانـه دل بـرا  ک یف آن و خالیر در اشارات و لطاکدقت در عبارات و تف
ات یـ دن آیات و اخبـار بشـن  یـ و در آ. ن عبادات اسـت ین آن باشد از بزرگترم شدن بمشابهات آن اگر بنظر واسطه بودیتسل

ه یکسـان که از کبردن باشارات و لطائف آن امر شده است چنان یات و پیقرآن و گوش دادن در موقع خواندن و تدبر در آ
پردازنـد و  یا حتـرام ظـاهر م  ه ظاهرا آنرا گرفته و فقط بیکسانکن یذم شده و همچناند  بدان پشت نموده و آن را دور انداخته

وهش واقع کمورد ن »مثَلَ احلمار يحملُ اَسفاراًك«نند ک نمی بدان عمل یا آنرا خوانده و حفظ نموده ولینند یکدر آن تدبر نم
دن در آن یشـ یاند ين امور برایعترت و سزاوارتر يردن بدان پس از علماکخدمت  يزها براین چیسته تریپس شا .اند شده
  .قرآن است نهیهر آ
داشـته و   يادیر و اخبار عالقه زیتب تفسکبه مطالعه و دقت در  یجوان يو من از آغاز شروع به فراگرفتن دانش و ابتدا     

من مطالـب و   ياخبار براهاي  تهکتاب و نکاز اوقات از اشارات  یو گاه. دین امر موفق گردانیبحمداهللا خداوند هم مرا بر ا
 يبـرا  يریسـم و ماننـد تفسـ   یه آنهـا را بنو کـ ردم کـ د و قصد یگردیدا میهوام  دهینشن یسکده و از یند یتابکه در ک يرموز

اران بوده باشد و به خداونـد  کخود و همه فراموش  يداریو ب یمانیخود و برادران ا يبرا يادآوریقرآن قرار دهم تا سبب 
 مقامات العبادة بيان السعادة يفه آنرا کد و سزاوار است من قرار ده يبرا ین و زبان راستیره روز واپسیه آنرا ذخکدوارم یام

  .و لجاج یده دشمنیه با نظر انصاف بدان بنگرد نه با دکننده خواهش دارم یبنامم و از ب
ن یاسـت و همچنـ   یه دانائیه شبکن آن را با جهل یقت علم و فرق بیه حقکم الزم است یه وارد مقصود شوکش از آنیپ     

اسـته شـده و   ک ینیافـزون گـردد از خـودب    یه هرچه دانـائ کم یان نمائیم و بینکر کرا ذ ینادان یو پست يشرافت دانش و بد
و  یل بـه تنهـائ  یـ رت و تـرس از خـدا و م  یـ شه بـا ح یهم یقت دانائیگردد و حقیز افزون مین ینیاد شود خودبیز یهرچه نادان
  .است یه به دانائیشب نادانیه همراه عمل نباشدک یو عمل مالزم است و دانش يریگوشه گ

ر یقرائت و مراتب خوانندگان و روا بودن تفس یدن آن و چگونگیده بودن خوانده قرآن و شنیه پسندکز الزم است یو ن     
  .میم و متشابه و ناسخ و منسوخ و عام و خاص قرآن را شرح دهکل و محیل و تأویظهر و بطن و تنز یآن و معن

 يه از روکـ  یاتکـ ر آن توسط ادرایده عبارت است از تفسیه ذم آن در قرآن رسک ير برأیتفس هکم یان نمائید بیز بایو ن     
 یس آن را دارا باشـد خـوب  کهـر  کـه  ه در قـرآن فرمـوده  کـ اسـت   یمتکهمانا همان ح یدانائ ير از رویاست و تفس ینادان
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  .ده استیر پسندیل تفسین قبیفراوان را دارا است و ا
ه قرآن کت عترت و طهارت است یژه اهل بیه شامل همه مراتب آن باشد وکامل قرآن کر یه تفسک مینکان ید بیز بایو ن     

ن ظاهر و باطن است و همه وجوه آن در مراتـب مختلفـه مـراد    یچند يه قرآن داراکنیبر آنها و در خانه آنها فرود آمده و ا
ن اسـت اخـتالف قرائتهـا از طـرف     کـ ه ممکـ مختلف فـرود آمـده باشـد همـانطور     هاي  ن است با قرائتکه ممکنیاست و ا

  .خوانندگان باشد
م نشده باشد از جهت وجوه و اشارات که از الفاظ و عبارات آن که امروزه در دست است بر فرض آنک یه قرآنکنیو ا     

آنهـا فـرود    باشند و ذم دشمنانین میان دیشوایه پکعشر  یه قرآن در مدح ائمه اثنکنیو ا 8م شدهکو بطون و مقامات از آن 
 .مینیکان مین مطالب را در چند فصل بین است و ایا ربع آن چنیه ثلث کا آنیآمده  

                                                
الفاظ قرآن نشده بلکه در مدرکات بیشتر امت نسبت به قرآن بواسطه انحراف  اند زیاده و نقصان و تغییر در اشاره بقول کسانی است که گفته  - ٨

  .از طریق والیت واقع شده که در فصل سیزدهم ذکر نموده اند



24 
 

  فصل اول
  دام استکماند یم یه به ظاهر بدانائک یست و آن نادانیچ یقت دانائیحق

  
) كادرا(افـت یواقع است و هر در یکیو تار ین دو شهر علم و جهل و دو عالم روشنیت بیه انسان از جهت بشرکنبدآ     
ه او را کنیا از جهت ایقت یدهد از جهت توجه او بطرف حقیاو دست م يه براک یا حالیشود یاو واقع م يه براک یدنیا دی

ن توجـه  یـ ا يله بودن آن برایا وسی ین امور از جهت توجه او به نادانیمحسوب و هم یدهد دانائیقت قرار میمتوجه آن حق
ه کـ ند در مقابل جهل ساده یگو 9بکاست آن را جهل مر كادرا يو چون بظاهر دارا باشدیه به علم میه شبکاست  یجهل
خـود   كه از ادراکب آن است کده شدن به جهل مریباشد و وجه نام كادرا يد دارایه باک یسکردن است از کن كادرا

ن عدم ینبردن با یپ و یردن جهت علمکن كه از ادراکنیا يا برایب شده و کیآن تر یردن جنبه علمکن كموضوع و ادرا
نفـوس از   يان روان و اطبـا کرا پزشیند زیگویز مین) اءیداءع(درمان  یننده و درد بکن را درد خسته یا افتهیب کیتر كادرا

د و فرمـان او را  یـ م او نمایبـرده و خـود را تسـل    یخود پـ  يماریه به بکرا  یسک کچه پزشاند  درمان و معالجه آن درمانده
رد و یپـذ  نمـی  رو گردان است و فرمان او را کنرو از پزشیند ازیکمار خود را سالم گمان مین بیا یولند یکرد درمان میبپذ

ه در کـ م چندانیشخص بنمـائ  یکآن از  یو هم نف ین است هم اثبات دانائکاست مم یه بدانائیه شبک ین نادانیبواسطه هم
  .گفته خواهد شد »وا يعلمونانكلَبِئس ماشروا بِه اَنفُسهم لو «ه یر آیسوره بقره در تفس

ن ین جهل این ببرد و عالمت ایاز ب یلکه آنرا بکاهد تا آنیکم ینیه هرچه افزون گردد از خودبکن است یعالمت علم ا     
ه از صـفات  کـ م یه صـفت تسـل  کـ گـردد تـا آن  یو عجب و غرور م یو خودخواه ینیخودب يادیآن سبب ز يادیه زکاست 
  .رودین میب از یلکده مؤمن است بیپسند
برخالف جهل مرکب کـه هرچـه    سازش ندارد يماد يو هدفها يویدن يه با غرضهاکآنست  یدانائ يگر براید ینشان     

را  یه شب و روز رنجهائک يگردد بطوریحرص و آز م یآنها سبب فزون یو فزونزیادتر گردد و اغراض را افزون گرداند 
ش یا و انداختن خویو در کیخش يمودن راههایرار آن و پکمداومت درس و ت لیشود از قبیتشبه بطلبه علم متحمل م يبرا

دن یمنظور آن متشبه فقط رسـ  یند ولک می دن به علم همه مشاق را تحملیرس يه براکعلم  یقیمانند طالب حقها  هکبه مهل
ان و شـهرت در شـهرها و   یـ بفرمانروا یکـی مـان و نزد یتین و یدار و تصرف در مال وقف و غـائب یو امور ناپا يویبمناصب دن

ش خداوند متعـال  یباهرمن است و فرما یکیصاحبش از درگاه خداوند و نزد ين علم سبب دوریباشد و ایتسلط بر مردم م
از آخـرت غافـل    یداننـد ولـ  یا را میـ دن یاز زنـدگان  يظـاهر  یعنـ ی( »يعلَمون ظاهراً من احليوة الدنيا وهم عنِ االخرة غافلون«

را در یدانند زیآنرا م يویشده جهت دن كه ادرایکزیاز هر چ یعنین علم است یاز ین جهل و به فراموشیاشاره به ا) هستند

                                                
جهل مرکب که گویند براي این است که صاحب آن نادان است ولی خود را دانا گمان میکند و در موضوع مورد مذاکره چون بیان فرمود که 

آن است که بعالم علم ارتباط داشته باشد و الزمه آن پیدایش صفات الزمه آن است و اگر بعالم علم مربوط نباشد هرچند ظـاهر   حقیقت دانائی
علم هم داشته باشد جهل است درین صورت اگر خود را عالم بداند داراي جهل مرکب است زیرا صاحب آن جاهل است و خودش نمیداند که 

ت از این رو مرکب گفته شده است و جهل ساده حکم عدم ملکه را که در فلسفه ذکر شده دارد مانند کوري جاهل است پس جهل در جهل اس
هر اطـالق  که عبارت از نبودن بینائی است براي آنکه باید داراي بینائی باشد از این رو براي نباتات مثال بینائی و کوري یا علم و جهل از نظر ظا

   .یا بینائی نیست نمیشود چون شأن آنها داشتن علم
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 كشـان از سـنخ ادرا  کتـا ادرا اند  دهیدانند و بدروازه شهر علم نرسیرا نم ياخرو یجهت علم یولاند  جهل واقع شده يسو
ه یکـ ننـد و تـا هنگام  ک نمـی  كرا در يات اخروکمدر ینند ولک می كرا ادرا يویات دنکه مدرکا آنیشود  ياخرو یعلم
س که خداونـد در دل هـر  کـ سـت  یرد چـه علـم نور  کـ نشود نور علم بر آن تابش نخواهـد   كپا يویات دنکن ادرایدل از

  .اندازدیبخواهد م
هد و در مرتبه دیدست م يویات دنکردن از مدرکوت و پشت کرت و سیانسان ح ين نور براین مرتبه ظهور ایدر نخست     

ه از حضـرت  کشود چنانیدا میاست پ ینیه موجب خودبک یبزرگان و گذشتن از علم يدن اوامر و فرمانبرداریدوم حال شن
قـال   )ص( ا رسـول اهللا یـ ا رسول اهللا ما العلم قال االنصات قال ثم مـه  یعرض شد  )ص( مبریه خدمت پکده یرس )ع( صادق
و  10سـت؟ فرمـود گـوش دادن   یرد پس از آن چکعرض . ت بودنکست؟ فرمود سایچ یمبر خدا دانائیپ يا یعنی: االستماع

  :ن باب گفته شدیدر
   فریـــــــــق نیـــــــــدل زدانشــــــــها بشســـــــــتند ا 

ــت     ــر اســ ــلش زآن ســ ــه اصــ ــد کــ ــی بایــ   دانشــ
ــرد  ــاموزي بمـــــ ــی بیـــــ ــرا علمـــــ   پـــــــس چـــــ

  

ــق     ــن طریـ ــد ایـ ــش ندانـ ــن دانـ ــه ایـ   زانکـ
  زانکــه هــر فرعــی بــه اصــلش رهبــر اســت 
ــر    ــاك کـ ــینه را زان پـ ــد سـ ــش ببایـ   دکـ

  

ه کـ ست یرون نرفته باشد روا نیب ین نادانیه از منزل اک ید و تا هنگامینما ین جهل خالید ابتداء خود را ازیپس انسان با     
ان آور و یاو ز ينها با داشتن آن حاالت برایر آنها چه ایا غیا فقه یمت باشد کد خواه حیبرآ یات علمکادرا يدر جستجو
  :ه گفته شدهکانشوند چنیجهل او م یموجب فزون

ــوختن   ــن آمــ ــم و فــ ــدگهر را علــ   بــ
ــر شــود    ــار و کــژدم پ ــه صــحرا م   جمل
ــا    ــم لنـ ــوي العلـ ــک گـ ــون مالیـ   چـ
ــی     ــو هج ــدانی ت ــب ن ــن مکت   گــر دری

  

ــزن     ــت راهــ ــت دســ ــغ اســ   دادن تیــ
ــرّ شــود      چونکــه جاهــل شــاه حکــم م
  تــــا بگیــــرد دســــت تــــو علمتنــــا    
  همچـــو احمـــد پـــري از نـــور حجـــی 

  

                                                
علی بن محمد از سهل بن زیاد از جعفربن محمد اشعري از عبداهللا بن میمون قداح از حضـرت  : تتمه حدیث در اینجا ذکر نشده این است  - ١٠

مـا العلـم قـال     صادق علیه السالم از آباء و اجداد بزرگوارش روایت کرده که جاء رجل الی رسول اهللا صلی اهللا علیـه و آلـه فقـال یـا رسـول اهللا     
مـردي خـدمت   االنصات قال ثم مه یا رسول اهللا قال االستماع قال ثم مه قال الحفظ قال ثم مه قال العمل به قال ثم مه یا رسول اهللا قال نشره، یعنی 

پس حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله آمد و عرض کرد علم چیست فرمود خاموشی عرض کرد بعد چیست فرمود گوش دادن عرض کرد سـ 
 .چیست فرمود حفظ کردن سئوال کرد پس از آن چیست فرمود عمل کردن بآن پرسید بعد چیست فرمود منتشر نمودن آن
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  فصل دوم
  ده استیوهکار پست و نیه و جهل مقابل آن بسدیف و پسندیار شرین علم بسیا

  
گـر  ین انسـان و د یاز بـ یـ ه موجـب امت کـ ن بـس  یسابق ما دانسـته شـد و در شـرافت آن همـ    هاي  ن علم از گفتهیشرافت ا     
اَلرمحن علم «ه یجز ذات حق برتر است و آ يه از هر موجودکوانات بلین علم اشرف همه حیباشد و بواسطه همیوانات میح
م یردن او و تعلـ کـ ر خلق انسان دانـا  کن علم است چه خداوند پس از ذیاشاره به شرافت ا »رآنَ خلق االنسانَ علَمه البيانالقُ
رساند ین علم را میز شرافت این» الذين يعلَمون والذّين اليعلمون يهل يستو«فه یه شریر قرار داده و آکان را مخصوص به ذیب
دارد و فطـرتش بـر تقـدم او    یـ داناتر از خـود را بـر خـود مقـدم م     يصاحب صنعت و هنر ست چه هریه شرافت آن فطرکبل

  .دهدیم یگواه
ه آنها علمند کنین علم هستند بگمان ایه بایجهل شب يه داراکرا هم یسانکخبران  یه بکن علم است یو بواسطه شرافت ا     
ن مشـابهت  یـ شوند و اگـر شـرافت علـم و ا   یآور م ه آنها رورا پذیرفته و ب آنهاهاي  شمارند و گفته می رام نموده و بزرگکا

  .ردندیکوجود نداشت مردم از آنان مانند گوسفند از گرگ فرار م
  

ه کـ نیر مترادفـه در شـرافت علـم و ا   یـ ا غیـ از طرق مختلفه با الفـاظ مترادفـه    يادیاخبار ز     اخبار در شرافت علم
خداونـد   یعنـ ی »ان اهللا يحب بغاة العلـم «ه در خبر اسـت  کچنان دهیواجب است رس یآن بر هر مرد و زن مسلم يجستجو

 یعنی» اجلنةی اهللا به طريقا ال كطريقا يطلب فيه علما سل كمن سل«ده است یز رسیدارد و نینندگان دانش را دوست مکطلب 
ة لتضع اجنحتها كاملالئ ان« برد و نقل شدهیه به بهشت است مک یراه يرا در طلب علم برود خداوند او را بسو یه راهکهر

ز منقـول  ینند و نیکاز او پهن م يندگان دانش بواسطه خشنودیجو يخود را برا يفرشتگان بالها یعنی» بهی لطالب العلم رض
طالـب   ينـد بـرا  یکطلب آمرزش م یعنی» البحر احلوت يفی االرض حت السماء و من يف انه ليستغفر لطالب العلم من يف« است
من خرج من بيته يلتمس بابامن العلم ينتفـع  « ث اسـت یز در حـد یا و نیدر در یماه ین است حتیو زم ه در آسمانکعلم هر

عليه طيور السماء و ی ة باجنحتها و صلكل خطوة عبادة الف سنة صيامها و قيامها و حفته املالئكتب اهللا له بكقلبه و يعلمه غريه 
دل او  يه بـرا کـ  یه از خانـه خـود در طلـب علمـ    کـ  یسـ ک یعنـ ی» صديقا ب الرب و انزله اهللا مبرتلة سبعنياحيتان البحر و دو
هـر گـام او عبـادت هـزار سـال از روزه و       يگران بهره رساند خداوند بـرا یرون رود و بعداً هم بخواهد به دیسودمند باشد ب

رفت و مرغان آسمان ان خواهند گیخود او را در م يام به نماز و عبادت خواهد نوشت و فرشتگان با بالهایشب و ق يداریب
نفر از راست  هفتاد ياو دعا نموده و درود خواهند فرستاد و خداوند او را به جا يهابرا کیا و جانوران خشیدر يهایو ماه
  .رداران درگاه قرار خواهد دادکان و درست یگو
  من تعلم العلم و عمل به و علم« زیـ ن مبرانند ویدانشمندان ارث برندگان پ یعنی» العلماء ورثة االنبياء« ز در خبر استیو ن     
اموزد در یـ گـران ب یخـدا بـه د   ينـد و بـرا  کرد و بـدان عمـل   یـ ه دانش فراگک یسک یعنی» وت السماء عظيماكمل يفی دع ِِهللا
 ینیهمنشـ  یعنی »یالزرابی املزابل خري من حمادثة اجلاهل علی حمادثة العامل عل« زیوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد و نکمل
الناس عامل و متعلم « زیـ ون. و مخده هاها  کتش يف بهتر است از صحبت با نادان در رویثک يصحبت با دانشمند در جاهاو 

اُغد عاملا او متعلما او احب العلم و « :ده استیو رس. كدانشمند و دانشجو و خس و خاشا: مردم سه دسته اند یعنی» و غثاء
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ه بواسـطه  کـ مبـاش   یا دوسـتار اهـل دانـش و دسـته چهـارم     یـ ا دانشجو یشمند باش ا دانی یعنی» ببعضهم كن رابعا فتهلكالت
سـت  ین یدر زنـدگان  يرخی یعنی» ني عامل مطاع او مستمع داعلالعيش االلرجی الخري ف« زیو ن. يشویم كبا آنها هال یدشمن
عامل ينتفع بعلمـه  « :زیباشد و نه فرمانبردار کگر آن شنونده یه فرمان او را ببرند و دک يدانشمند یکیدو شخص  يمگر برا

ز بهـره منـد   یـ گـران را ن ینـدازد و د یار بکـ ه از دانش خود سود ببـرد و آن را ب ک يدانشمند یعنی» افضل من سبعني الف عابد
  .گرداند بهتر است از هفتاد هزار پارسا

جـا و   يبواسطه برتر یا یهر صفت يدر دانش جمع است چه برتر يه جهات شرافت و برترکآن است  ين برتریسبب ا     
 کیت و شـ یـ وانیت نـه از جهـت ح  یمحل آنست و محل دانش پس از خداوند و فرشتگان جان انسان است از جهت روحان

ا بواسـطه شـرافت صـاحب آن    یـ و . آنسـت هاي  ن جنبهیباالتر یو جنبه روحانها  ن نفسیه نفس و روان انسان بهترکست ین
ن موجـودات  یه بهتـر کـ است خداوند سـپس فرشـتگان سـپس انسـان اسـت      ه بدان موصوف کباشد و صاحب دانش هم یم
دن به یه رسکباشد یت وجود انسان میت دانش همان غایه غاکت آنست و معلوم است یا بواسطه شرف منظور و غایباشد یم

ل نفس و آزها از چنگا یت لوازم است و لوازم مترتب بر دانش رهائیا بواسطه مزیو . ستین یتیخدا است و باالتر از آن غا
و لـذت بـردن از مناجـات بـا      یدل و خوشـ  یمنـ یو ا یدا شدن تواضـع و فروتنـ  یآن و پ یاهرمن يرهاکآن و م يو خشمها

در  يپـس جهـات برتـر   . باشـد یم يه با خدا و همانند شدن با خـدا در احاطـه بماسـو   کخداوند و سخن گفتن با فرشتگان بل
  .دانش جمع است

ه کـ است  ین نادان همان دانائیباشد ثابت است و ایه به دانش میه شبک یاست در آن نادان یه سبب پستکو اضداد آنها      
  .رده و از آن روگردان شده استک كخود را تر یجهت علم

ه علـم خـود را   کـ  یدانـائ  ياهـل دوزخ از بـو   یعنی» لعلمه كان اهل النار ليتاذون من ريح العامل التار«ز در خبر است یو ن     
ـ    «ده است یز رسیند در زحمتند و نیکبدان عمل نم رده وک كتر اهللا ی اشد اهل النار ندامة و حسرة رجـل دعـا عبـدا ال

ن یسخت تـر  یعنی» و طول االملی علمه و اتباعه اهلو كالنار بتری فاستجاب له و قبل منه فاطاع اهللا فادخله اجلنة و ادخل الداع
 يرد و فرمـانبردار یخدا بخواند و آن شخص بپذ يرا به سو يه اه بندکاست  یسکو افسوس  یمانیاهل دوزخ از جهت پش

خـواهش نفـس و    يرویـ علم خود و پ كننده بواسطه ترکشخص دعوت  ید و خداوند او را به بهشت برد ولیخداوند نما
  .به دوزخ برود يویدن يآرزوها يدراز
حجـة اهللا   كاللسان فذای النافع و علم عل كب فذلالقلی العلم علمان فعلم ف«ه فرمـود  کنسبت داده شده  )ص( مبریو به پ     
ه بـر  کـ  یگر دانشـ یباشد دیه سودمند مکباشد و آن است یه در دل مک یدانش یکیدانش دو گونه است  یعنی» بن آدمی عل

  .باشدیه بعلم اشاره میبوجهه جهل شب یو دوم یبه جنبه علم یه اولک. ن دانش حجت خداست بر فرزند آدمیزبان است ا
  

ه به علم بزرگان یآن در جهل شب يبواسطه شرافت و لطافت جهت علم و شدت اختفا     گرفتن علم از اهلشفرا
ات از کرا اگـر مـدر  یـ اد بشـود ز یـ شـود دقـت و تعمـق ز   یه علـم از او گرفتـه م  ک یسکه در فراگرفتن علم و کاند  ردهکامر 

را یـ نـد ز یکعلم در او ظهور نم یقیشده و جهت حقه بعلم فرا گرفته شود صاحب آن از نور علم روشن نیصاحبان جهل شب
ن اسـت  یـ ابد مفهوم مخـالف آن ا ی می ند نجاتکند و بدان عمل که علم را از اهلش اخذ کده هریه در خبر رسکهمانطور 

فلينظـر  فه یه شـر یـ ه السـالم در بـاره آ  یندارد و حضرت باقر عل ید نجاتیا بدان عمل ننمایه آن را از اهلش نگرفته که هرک
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  . ندیکاخذ م یسکه از چه کرد یگیه فرا مک یند به علمکد انسان نظر یبا یعنیفرمود طعامه ی النسان الا
ا از زبان مردان گرفتـه  یتب و کا از یرا علوم یار است زیر اهل بسیاز غ يو اخبار در لزوم فراگرفتن علم از اهلش و دور     
دا یـ پ یقـت علـم مـوقع   یاتصـاف بـه حق   یا مؤمن ولیافر باشند کو خواه  ه به عالم باشندیا جاهل شبیشود خواه آنان عالم یم
رضـوان اهللا   یدانشـمند بـزرگ عالمـه حلـ    . یسـ کرد نه از هریقتاً بدان متصف هستند فرا گیه حقیکسانکه آن را از کشود یم
افت و یتوان اطالع یمتاب بر آنها نکه از خود کاست  ياسرار و رموز يدارا یهر علم: دیفرمایر خود میتاب تحرکه در یعل
ه علـم خـود را از   یکسانکد و از فراگرفتن آن از یریفرمود علم را از زبان مردان فراگ )ع( ه معصومکد از علمأ فراگرفت یبا
  .ب ندهندیتاب و دفتر شما را فرکصاحبان  یعنی م الصحيفونكاليغرنه فرمود کفرمود  ینهاند  تاب و دفتر فراگرفتهک

 يهـود و نصـار  ی ر كفاسئلوا اهل الـذ ند مراد از قول خداونـد  یگویان ما میه در مکعرض شد  )ع( خدمت حضرت باقر     
  .ن خود خواهند خواندیهستند فرمود اگر مراد آنها باشند شما را بد

رد و یپـذ  مـی  مختلفـه را  يه صورتهاک ینه صافیمانند آاند  ع التأثر خلق شدهیسر یلیخ يه نفوس بشرکحاصل مطلب آن     
را  یشود و از آنها فقط جهـت جهلـ  یر جهالت آنها واقع میرد تحت تأثیه بعلم فراگیات را از صاحبان جهل شبکگاه ادراهر
 كرا در یند و از آنها فقط جهت علمیکت علم آنها در او اثر میفکیند کاخذ  یقیند و اگر از صاحبان علم حقیکم كدر
  .اند آنها درآمده يه باهل علم نموده بزیه خود را شبک ید از جهالیبندگان خدا بر حذر باش يپس ا. ندیکم

ه خـود را عـالم   کـ  یسـ ک و عالم يبدو برا يحق و علما يعلم و جهل و علما يبرا ياریو در اخبار عالمات و آثار بس     
ند کنظر باخبار  متعلمد عالم و یپس با. ر شده استکا ذیطلب علم به قصد آخرت و طلب آن به قصد دن ينشان دهد و برا
ا و از قسم جهالتها یدن يه اگر دانش آنها براکند کباشند دقت یدام صنف مکه از کنیماتشان و ایندو دسته و تعلیو به علوم ا

آخرت و از جمله علوم است  يقرار دهد و اگر برا كا پایه دلشان را از دنکنند و از او بخواهند ک ياست بدرگاه خدا زار
رد یگیعلم را فرام یسکه از چه کند کد نظر یز بایرد و دانش آموز نیاد گرداند و از آنها نگیا زه آن رکاز خداوند بخواهند 

 .ردیان آن را فرانگیتا امر بر او مشتبه نشود و از عالم نما
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  فصل سوم
م شود و جهل هرچه افزون شود بر کف و یضع یگردد خودخواه هادیعلم هرچه ز

  .دیفزایب یخود خواه
  

گـر بـه   ید یخداوند و پروردگار و روئ يبسو ینفس او روئ يواقع شده و برا یطانیو ش ین وجهه خدائیسان به انکبدان     
ن وجهه یبدان از هم یخود باشد و نسبت دادن هست يبرا یدن هستیاو و د یه همان خودخواهکطان و نفس است یش يسو

چوجه سازش ندارند یگر بهیدیکباشند و با یب میقه دو رکا و آخرت است یهمان دن ینفس انسان يندو وجهه برایاست و ا
د شـو  یز اطـالق مـ  یـ ن یطانیو ش یات رحمانکه عقل و جهل بر ادراکشوند چنانیده میز نامیو در وجود انسان عقل و جهل ن

ه او یـ ات فعلکت انسـان بواسـطه همـان مـدر    یرا فعلیات آنست زکوسعه ادرا ین دو وجهه بفزونیاز ا یکوسعه و احاطه هر
  :ه گفته شدهکاست 

ــه   ــین اندیشــ ــو همــ ــرادر تــ   اي اي بــ
ــنی     ــو گلش ــه ت ــت اندیش ــل اس ــر گ   گ

  

ــه    ــتخوان و ریشــ ــو اســ ــابقی تــ   اي مــ
ــی   ــه گلخنـ ــو هیمـ ــاري تـ ــود خـ   ور بـ

  

 فیضـع  یاد شـده و وجهـه ربـان   یـ ز ینیت و خـودب یـ است افزون گردد انان یه جهلک يویات جهت دنکپس هرچه ادرا     
گردد و هرچـه   می فیت ضعیو انان یت شده و جهت نفسانیتقو یود وجهه ربانامل شک یات عقالنکشود و هرچه ادرا می

رسـاندن   کمـ کفقـط بواسـطه    یات نفسـان کـ ه آن ادراکجهالت در وجود انسان غالب گردد تصرف اهرمن افزون شود بل
ن یـ در اهللاحمةر ین عـامل یخ بهـاء الـد  یزد و شـ یریطان بر وجود انسان میه از شکاست  یقت اضافاتیطان است و درحقیش

  :دیفرمایباب خوب م
ــور   ــن صـ ــال و ایـ ــاالت محـ ــن خیـ   ایـ
  شـــرم بـــادت زانکـــه داري ایــــدغل   

  

  فضـــله شـــیطان بـــود بـــرآن حجـــر      
ــنگ اســـتنجاي شـــیطان در بغـــل      سـ

  

تاب نفـس  کخواهد بود و صفحه  یطانیوجهه ش ين دو وجهه نباشد ناچار دارایاز ا یوجهه خدائ يپس اگر انسان دارا     
نـد و در آن صـفحه   یکاو بر او القاء م یه هرچه بخواهد برحسب استعداد نفسانکخودش قرار گرفته او در تصرف اهرمن و 

  :دیفرمایم یخ بهائیه باز موالنا شکدهد یم يجا
ــی     ــق ار دل نهـ ــم عشـ ــر علـ ــو بغیـ   تـ
  دل کــه فــارغ شــد ز مهــر آن نگــار    

  

ــدهی    ــیطان میــ ــتنجا بشــ ــنگ اســ   ســ
ــیطان   ــتنجاي شـ ــنگ اسـ ــمار شسـ   شـ

  

زه کیو پـا  كو القائـات او پـا  ها  د و دلها را از وسوسهیطان برگردانیخود را از ش يد و روینکد فرار خداون يپس به سو     
روز  يه بـرا کـ  یدوستان از هـر علمـ   يخود را ا يدلها(املعاد ی فی ل علم ليس ينجك –فاغسلوا ياقوم عن لوح الفؤاد د ینمائ
شـما   یبـر و خودنمـائ  که اگـر بـر ت  کـ د یـ نکد نظر یریگیرا مه فک یو به دانش) دین باعث نجات نباشد شست و شو دهیبازپس
  .طان استیه از فضالت شکد ید بدانیافزایب

ان طلبة العلـم ثلثـة فـاعرفهم    «: دیفرمایه مکده یرس يخبر یو عقل یات جهلکنندگان ادراکن طلب یو درباره فرق ب     
دوسـتداران   یعنـ ی» الة واخلتل و صنف يطلبه للفقه والعقلباعيام و صفام صنف يطلبه للجهل و املراء و صنف يطلبه لالستط
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ش دهـد و  یه نزد مردم آنرا نماکآن يند برایکدسته آنرا طلب میکت و صفتشان بشناس یآنها را به شخصاند  دانش سه دسته
 یـک ا و نزدیـ افتن بر ضعفا و تملق نسـبت باهـل دن  یغلبه  يدسته آنرا برایکند و ک یشد و خودنمائکعلم خود را برخ آنها ب
  .خواهدیم یدن بوجهه عقالنیو رس یدانائ يگر آنرا فقط برایند و دسته دیکشدن بآنها طلب م

از جهت قـوه   يگریو د) عالمه(ه کاز جهت قوه درا یکینفس را بر دو دسته فرموده  یطانین خبر صاحب وجهه شیدر     
منظـور او   یعنـ ین فرموده ییه جهل تعکه کجهت قوه درااز  یطانیت و مقصود طلب علم را در وجهه شیو غا) عماله(فعاله 

ه کـ ا آنیـ د، یـ افزایاو نسبت بحقائق م یرا بر غرور و نادانیجهل است ز یه بظاهر علم و در معنکاست  یاتکخود همان ادرا
 و بزرگ شمردن خود بواسطه همان ینیبر و خودبکه عبارت از تکنفس و لوازم آنست  یطانیامل شدن وجهه شکقصد او 
ه مجادلـه  کـ ث بممـارات  یه از همـه آنهـا در حـد   کباشد یگران در مقابل خود و امثال آن میشمردن د کوچکات و کادرا

و  یدو قـوه سـبع   يه داراکـ  یطانینند از نظر قوه عمالـه شـ  یکه طلب علم مکت و منظور دسته دوم را یر شده و غایاست تعب
ه کـ  اسـت  باشـد قـرار داده  یت میمیه از آثار بهک یو تملق و چاپلوست یه از لوازم سبعکگران یافتن بر دیاست غلبه  یمیبه

 .باشدینفس م یخدائ مال وجهۀکا استیات کا خود ادرایگر ید كادره اب کیات و انتقال از هر ادراکعبارت از اشتداد ادرا
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  فصل چهارم
از لوازم علم  ینیرت و گوشه نشیگر مالزم و ترس از خداوند و حیدیکعلم و عمل با 

  تاس
  

انسـان از جهـت    يه براک یاتکم عبارتست از ادرایه قبال هم گفتکه علم همانطور کبدان     اتکمراتب علم و ادرا
 یعقائد عقالن: شود و آن بر سه گونه استیدا میه به جانب آخرت است پکخداوند دارد و صفحه دل او  يه به سوک یروئ

امنا العلم ثالثة : ه فرمـوده کـ ز بدان اشاره شده یه و آله نیاهللا عل یبر صلامیش پیه در فرماک یو اعمال جسمان یو اخالق نفسان
انـه  یا آنچه بر بشر در میدار در دل و ید پایا عقایز است یدانش منحصر به سه چ یعنیمة او فريضة عادلة او سنة قائمة كآية حم
  .دیر نماه انسان را به استقامت واداک یا روشیالزم و فرض است  یو اعتدال اخالق يرو

اعتقـادات و   ينـه بـرا  یدا شـود آ یباشند پیه علم مکم است و از جهت آنلع بعالمه انسان رو ک یاگر موقع یعقائد عقالن     
افـت آنهـا   یشود و از درین اعتقادات به آنچه اعتقاد دارد واقف میه صاحبش از ایکشود بطوریش آنها در دل او میسبب نما
نـد و در مراتـب ذوق و وجـدان و بعـدا     یکه آنها را مشاهده مک یاست تا به جائ یادتیه زن لذت بردن رو بیبرد و ایلذت م

باشـد  یم ینشـان  یه به معنـ کر فرمود یه تعبیث از آنها به آین حدیدر ا )ص( امبرین جهت پیند از ایبیان آنها را میمشهود و ع
دارند از آنها یه ثابت و پاکاشند و چون معتقدات بیآنها م يبه سو يقت معتقدات و هادیحق يبرا ین اعتقادات نشانیرا ایز
گـاه آنهـا دل   یه جاکـ ن اعتقادات ین وجدان و شهود مربوط به دل است پس اگر اید و ایم نامکندارند آنها را مح كاکانف

شد و محسوب نخواهد  یباشد علوم واقع یند و ارتباط نداشته باشد و از آنها خالکق نیدر خارج تطب ياست به امور اعتقاد
ه علـم بـه خـود    یرا شـب  یطان القاء شده و صورتیه از طرف شکخواهند بود  یه جهالتهائکاز طرف خدا هم نخواهند بود بل

  .ده خواهند شدیو فضالت او نام یطانیش يگرفته و گامها
د بـه  یدهد بایست ماو د يه براک 11کیدا شود ادرایپ یقیو ارتباط با عالم علم حق یز اگر از وجهه علمین یاخالق نفسان     

                                                
در علم منطق ذکر شده که کلی به نحوه کلیت در خارج وجود ندارد و وجود آن فقط عقلی و در مرحله ذهن است و درباره کلی طبیعـی   - ١١

ت بر او عارض میشود چند قول است اول آنکه آن نیز وجود خارجی ندارد و فقط وجود ذهنی دارد دوم هم که عبارت باشد از ماهیتی که کلی
آنکه داراي یک وجود خارجی است که در همه افراد موجود میباشـد سـوم آنکـه ماننـد فـردي از افـراد در خـارج وجـود دارد چهـارم آنکـه           

د در وجود و ماهیت متحد است پنجم آنکه یک وجود دارد و به عدد افراد داراي حصه وجودهاي متعدد و به عدد افراد کلی دارد و با خود افرا
است که با هر یک از افراد یک حصه آن متحد است ششم آنکه در خارج به وجودهاي متعدد که با وجود افراد متحدند موجود میباشـد یعنـی   

اند که شـرح آن در کتـاب تـذهیب     را رد کرده و قول اخیر را پسندیده ماهیت او در خارج به وجود افراد موجود است و محققین پنج قول اول
التهذیب تألبف جد امجد مرحوم حاج مالعلی نورعلیشاه در شرح تهذیب المنطق مالسعد تفتازانی مذکور است و این کتاب تا کنون بـه چـاپ   

پس در علم اخالق هم اگـر مـا فقـط در خـوبی اخـالق       بنابراین قول وجود کلی طبیعی در خارج به وجود اشخاص و افراد است. نرسیده است
پسندیده و بدي اخالق نکوهیده به علم بدان اکتفا کنیم از مرحله کلیت و ذهن خارج نشده و تأثیري در خارج ندارد مگر آنکه وجود خـارجی  

ت و معرفت هم به جزئیات تعلق میگیرد نه پیدا کند و از کلیت خارج شده جزئی گردد و الزمه آن اتصاف به خوبیها و ترك بدیها در خارج اس
پـس از  . بنابراین آنچه براي انسان الزم است معرفت به آن اخالق است ك الزمه آن ارتباط با خارج اسـت نـه همـان ادراکـات ذهنـی     . کلیات

دیگـر مربـوط بـه قـوه عمالـه       حدیث شریف اینطور استفاده میشود که یک مرحله از علم که آیه محکمه باشد مربوط به قوه عالمه و دو مرحله
قائمه نیز ملکه اي باشد که در انسان وجود پیدا میکنـد کـه او را بـر آنهـا وادار نمایـد در ایـن صـورت         سنةاست یا آنکه مراد از فریضه عادله و 
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ان آنهـا  یـ و ز يقت و بدیه حقکنیده عبارت است از ایوهکصفات ن یت و البته شناسائیلکت باشد نه یو جزئ ینحوه شناسائ
ر او همـواره مصـروف   کـ ن صورت از آنها منزجر شـده و ف ید و در ایو مشاهده نما كدر یقیرا در وجود خود به طور حق

ده و یه صـفات پسـند  یکسـ کن علـم اسـت و   یجه این امر نتیزه گرداند و اکیو پا كها پاه دل خود را از آنکن خواهد بود یا
ه کـ نـد  کدا یـ ه آنها را در وجود خـود پ کآنها است  يایشه جویبرد هم یآنها پ يند و به لذتهاک كآنها را در یکاثرات ن

ه از کـ فـرض اسـت    يرا بر هر فـرد یده شده زیضه نامین شهود و اتصاف فرین علم است و به واسطه همیز از آثار همین نیا
ده در حد وسط ین صفات پسندیرا ایده متصف گردد و عادله گفته شده زیجسته و به اخالق پسند يده دوریوهکصفات ن

که همان حقیقت صفات پسندیده است و افـراط و تفـریط آنهـا     باشدیم و عبارت از جنبه اعتدال و اوصافط یافراط و تفر
و تنها بـه حصـول صـورت در ذهـن باشـد       یلکده به نحوه یده و پسندیوهکا اگر علم به اخالق نام صفات نکوهیده میباشد

ه نه فرض است و نه عادلـه و بـدون عمـل و    کاست  ینوع جهالتیکت برسد خود یه به مرحله خارج و نحوه جزئکبدون آن
  .است یطانیش يهایاده رویباشد و از زیاز آن م یخال
 یکـی ن بـه ن یقـ یاو مطمـئن بـوده و    یرنده به راستگوئیگرفته شود و فراگ ز اگر از شخص راستین یجسمان یاعمال قالب     

نفـس   ين خود را بـه هـوا  یقیآن داشته باشد و  كافتن در تریفر کیافتن در بجا آوردن آن و ی یکعمل و صحت پاداش ن
ن یـ نـد از ا ک كف نظر نمـوده آن را تـر  صر تواند از عمل بدانینم نفس را بر آن غلبه ندهد، در ینصورت يروینپوشاند و پ
 يه عده اکاست  یره و روشیرا سنت عبارت از سیور از آن به سنت نامبرده زکث مذیدر حد )ص( غمبر بزرگواریجهت پ

و  یرد و بـا حـاالت درونـ   یـ گیه آن را از اهلش فرا مکو از جهت آن. ا عادت شخص شده باشدیبر آن اتفاق داشته باشند و 
و  یا از نظر وجهـه روحـ  یاگر از اهلش گرفته نشود  ید ولیحب آنها ارتباط و اتصال دارد آن را قائمه نامو صا یاعمال قلب
قـت  یحق یعمـل بـ   يا دارایاز عمل  یقت علم نخواهد بود و خالینفس بر او غلبه داشته باشد در حق يا هواینباشد  یخدائ

  .طان خواهد بودیشهاي  ندهنصورت باز از پس مایبوده و دل از آن خبر نخواهد داشت و در
  

هم السالم مالزمه علـم و عمـل بـه    ین علیشات ائمه معصومیاز فرما ياریه در بسکن جهت یاز     مالزمه علم و عمل
» اهللا من عبـاده العلمـاء  ی امنا خيش«فه یه شـر یان آیه السالم در بیه از حضرت صادق علکر شده چنانکا به اشاره ذیح یتصر
ه عمـل آنهـا مطـابق بـا قـول آنهـا و       کـ هسـتند   یسانکخداوند ترس و لرز دارند فرمود منظور از علماء  ان ازیفقط دانا یعنی

العمل فمن ی العلم مقرون ال: ز فرمـوده یست و نیردارش با گفتارش موافق نباشد عالم نکه ک یسکننده آن باشد و کق یتصد
ه دانـا  کـ علم با عمل مالزم و مقرون است و هر یعنیل عنه علم عمل و من عمل علم و العلم يهتف بالعمل فان اجابه واال ارحت

مانـد  یم یرفت بـاق یخوانـد اگـر پـذ   یخـود م  يند بدان علم دارد و علم عمل را به سـو که عمل کند و هریکشد بدان عمل م
ـ   اليقبل اهللا عمال اال مبعرفة وال معرفة اال بعمل فمن عرف دلته«ز فرموده یند و نیگزیم يوگرنه از صاحبش دور ی املعرفـة عل

رد مگـر بـا معرفـت و    یپـذ  نمـی  را یچ عملـ یخداونـد هـ   یعنـ ی» العمل و من مل يعمل فال معرفة له اال ان االميان بعضه من بعض
نـد  که عمـل ن ک یسکشاند و یکه شناسا شد معرفت او را به عمل مکرد مگر با عمل و هریپذ نمی را یچ معرفتیو ه یشناسائ

                                                                                                                                                   
باط انسـان بـا خـارج از وجـود     باالصاله مربوط به خارج نمیشود ولی باز هم مالزمه با عمل در خارج دارد و فریضه عادله ممکن است از نظر ارت

خود باشد که اخالق اجتماعی است و ممکن است محل آن که باید بدان متصف گردد دل و قواي وجودي خـودش باشـد کـه اخـالق فـردي      
 .میباشد و شرح و تفصیل این موضوع مربوط به علم اخالق است
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  .شودیدا میگر پیاز بعض د یگر ارتباط دارد و بعضیدام با جزء دکرمان هیا يمعرفت ندارد چه اجزا
و  یاد و شدت در وجهه روحیدر ازد يشود همواره رو نمی ه از عمل جداکه علم همانطور کم یبر یم پیتوانینجا میاز ا     

وسـته شـائق   یت بـرد پ و حقائق عالم بـاال لـذ   یصفات اله كند و از درکدا یپ یه شناسائک یسکرا هریاست ز يعالم اخرو
مشـتاق شـد همـواره در طلـب آن      يزیـ ه بـه چ ک یسکاده گردد و یه باعث التذاذ روح او است زکات کن ادرایه اکاست 
ده آگاه و آنهـا را  یوهکده و اخالق نیه از صفات پسندک یسکن یو همچن. رسدیند بدان مکرا طلب  يزیه چکباشد و هریم

او بـه   ین رو آور باشـد آگـاه  یزان و بـد یشتر از آن گریها رو آور است و هرچه بیکینزان و به یها گریشه از بدیبشناسد هم
 ینده و آمر خدائیه به نماکنطور هریگردد، همیشتر میده بیصفات حم يهایآثار و نتائج شوم اخالق ناپسند و به لذتها و خوب

گرداند  می ادیاو را ز یو نفسان یو علوم عقالنا یاز او و اطاعت امر و نه يه فرمان بردارکرده و متوجه شود کدا یمعرفت پ
ولبـئس مـا   «فه یه شریل آین مطلب در ذیه شرح و بسط اکگردد یاد میند دانش او زکه امتثال کند و هریکامتثال امر او م

  .ور خواهد شدکدر سوره بقره مذ» انوا يعلمونكشروا به انفسهم لو 
  

 يطبق علم خود عمل ننموده و رو به معلوم و مقصود خـود آن طـور  ه کنین علم همواره از ایصاحب ا     صفات عالم
ت شـئون علـم   یرعا كن شخص همواره به واسطه تریدر حزن و اندوه است و او ورزدیرود و قصور میسته است نمیه شاک

خوشـحال   بدانها و ات مغروریو حفظ الفاظ و ظاهر عبارات و روا يه نادان دانا نما به سخن پردازکمحزون است همانطور 
  .است و نظر به عمل ندارد

اد او سرگرم است و خـواب  یخوابد چون شائق و عاشق مطلوب خود و به یمتر مکدار است و یغالباً ب یقیز عالم حقیو ن     
دن در یـ ورز یوتاهکن حال از یهمواره به معلومات خود عمل نموده و در ع. م استکاو هم به واسطه همان اشتغال خاطر 

اهـل زمـان و از    ياو شـتابان اسـت و شناسـا    يخوانـد و بـه سـو   یصور خود ترسان و لـرزان و همـواره خـدا را م   عمل و از ق
ار خـود  کـ دانـد و در  یق بـه محبـوب حائـل و مـانع م    یو هراس دارد و آنها را در طر 12ن برادران خود قلباً وحشتیتریکنزد

ن یـ و ا. ه علم خود را غلبـه دهـد  کوشش دارد کاو  باشد ویش مکشمکوسته علم و جهل او در یرا پیران است زیهمواره ح
ز متواضع است و نسـبت بـه   یار دوستان و بردبار و دل او فروتن و تن او نک کمکر و مهربان و نرم دل و کعالم همواره شا

ننده و از ک یکینسبت به همه ن. ندارد يازیر حق نیاز و به غین یگران بیقانع و در طبع خود از د یآزار و در زندگان یهمه ب
  .د ینمایرا م کیت نظافت و پایز رعایزان و به ظاهر نیگر يبد

ه به علـم خـود عمـل    ک ید با عالمین باشیند و همنشکر علم خود یه عمل به غیکد از دانائیبرادر من بر حذر باش يپس ا     
  .دیند و نسبت به او متواضع و فروتن باشک

 ن همچو ماکفرق حسد  بر كخا         ر پایشو مردان حق را ز كخا

                                                
ر آن است که راز قلبی و درونی خود را به نزدیکتـرین و مطمـئن تـرین    عبارت  این است عارفا باهل زمانه مستوحشاً من اوثق اخوانه منظو - ١٢

برادران خود نیز نگوید و آنچه در مراتب سلوك باید پنهان دارد به هیچکس اظهار نکند که خود حفـظ و کتمـان موجـب تمـرین و تربیـت و      
د مهم باشند آنها را در انظار کوچک میکند بر عکس کتمان تقویت قلب براي مقابله با نفس و ایادي خبیثه او میباشد و خود افشاء مطالب هرچن

که من عشق و کتم و مات مات شهیدا و همچنین اسرار ظاهري خود را نیز آنچه نمیخواهد فاش شود اظهار ندارد که ممکن است زمانی همـان  
و مستوحش باشد که به این معنی در ترجمه اشاره شخص هم نسبت به او بدبین شده افشاي آنها نماید یا آنکه در راه سلوك از غیر حق گریزان 

 .کردیم و در اصل کتاب همان عبارت حدیث اقتباس و مذکور گردیده است
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  فصل پنجم
  ه باشدکلت خواندن قرآن و چنگ زدن بدان به هرگونه یفض

  
 يو هر دو است ف عترت و خاندان رسالتین و ردیتاب بدان شهادت داده شد قرکه در آغاز که قرآن همانطور کبدان     

مبـر  یت و چنگ زدن بـدامان خانـدان پ  ده شده اسیشکخلق  يه از طرف خداوند به سوکباشند  می مکسمان محیآنها دو ر
آنهـا و نشسـتن نزدشـان و     يردن و محبت و نظر نمودن به سوکه باشد از خدمت نمودن و فرمانبردن و احترام کبه هرطور 

آنان و هاي  انس گرفتن به آن بزرگواران و دقت نمودن در حاالت آنان و تعمق و تدبر در رفتارشان و گوش دادن به گفته
ه از کـ بـا آنـان عبـادت بل    یاد نمودن از آنان و صفاتشان بدون نظر دشـمن یر حاالتشان و کش آنها و ذین و ستادن نامشایشن

دن حـروف و  یقرآن و شن يردن به سطرهاکن نظر یهمچن. از اسباب داخل شدن در بهشت است یکین عبادات و یبزرگتر
و  یتحت الفظ یخواننده آن و به تصور آوردن معان ات آن و احترام گذاشتن بهیو آها  لمات آن و نوشتن سورهکخواندن 

عبـرت  و نـواهی  ردن اوامـر و کـ دقت نمودن در حقائق آن و نظر نمودن به اشارات و لذت بـردن از لطـائف آن و اطاعـت    
  .ن عبادات استیه از بزرگترکآن، همه عبادت بل يات و مثلها و پند گرفتن از پندها و اندرزهایاکگرفتن از ح

 یعنـ یم ترمحـون  كاذا قرء القرآن فاستمعو اله و انصتوا لعلفه یه شـر یلت پناه بردن و چنگ زدن بدان آیدر فض بس است     
ن و یبـن الحسـ   ید و از علـ یواقـع شـو   ید مورد رحم خـدائ ید شاید و بدان گوش دهیت باشکهرگاه قرآن خوانده شود سا

تب اهللا له به حسـنة و  كمن غري قرائة ی تاب اهللا تعالكمن  من استمع حرفا«ه فرمودنـد  کده یهم السالم رسیجعفر بن محمد عل
عنه سيئة و رفع له درجة و من ی سنة و حمحل حرف كتب اهللا له بكعنه سيئة و رفع له درجة و من قرء نظرا من غري صوت ی حم

ل كن بكآية و ل لكل بعنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات قال الاقوی تب اهللا له عشر حسنات و حمكتعلم منه حرفا ظاهرا 
عنه مخسني سيئة و رفع له ی تب اهللا له مخسني حسنة و حمكصلوته ی ههما قال و من قرء حرفا و هو جالس فحرف باء او ياء او ش

عنه مأة سيئة و رفع له ماة درجة و مـن ختمـه   ی تب اهللا له ماة حسنة و حمكصلوته  یمخسني درجة و من قرء حرفا و هو قائم ف
ه خودش بخوانـد خداونـد   کرا بشنود بدون آن یتاب خدائکاز  یه حرفکهر یعنی» وة مستجابة موخرة او معجلةانت له دعك
ه آن را بخواند فقط به نگـاه بـدون   کبرد و هریدرجه او را باال م یکبرد و ین میگناه از ب یکسد و ینویم یکین یکاو  يبرا
 یکسد و ینویحسنه م یکهر حرف  يخداوند برا) ال بخواندیند و در دل و به خکدر آن نظر  یعنی(ت دهان و زبان کحر

سـد و  ینویم یوئیکـ او ده ن يرد خدا برایاد بگیحرف ظاهر آن را  یکه کند و هریکت میدرجه عنا یکند و یکخطا محو م
ماننـد   اء ویـ ا یـ از باء  یهر حرف يه براکه بلیهر آ يم برایگویدهد سپس فرمود من نمیند و ده درجه میکبرطرف م يده بد

او پنجـاه حسـنه ثبـت     يه نشسته است بخواند خداوند بـرا یکحرف از آن در نماز خود در حال یکه کآنها سپس فرمود هر
سـتاده اسـت   یه ایکـ حـرف در نمـاز خـود در حال    یـک ه کـ برد و هر ید و پنجاه درجه باال میفرمایند و پنجاه گناه محو میکم

ه قرآن را به آخر کشود و هریشود و صد درجه به او داده میبرداشته م يبدشود و صد یاو نوشته م يبرا یوئیکبخواند صد ن
ا اگـر تمـام قـرآن را    یـ ردم آکـ گفت عـرض   يشود راویرفته میا زود نزد خداوند پذیر یند درخواست او دکرساند و ختم 
جعلـت  : ردکعرض  ه السالمیز اسحق بن عمار خدمت حضرت صادق علیو ن. یاگر تمام قرآن را بخوان یبخوانم فرمود بل

املصحف فهو ی بل اقرئه و انظر فی املصحف فقال لی افضل او انظر فی فاقرئه عن ظهر قلبی احفظ القرآن عن ظهر قلبی ان كفدا
ا از حفظ بخوانم بهتـر اسـت   یت شوم من قرآن را در دل حفظ دارم آیفدا یعنیاملصحف عبادة ی افضل اما علمت ان النظر ف

ردن که نگاه ک يده ایه بهتر است مگر نشنکن کقرآن بخوانم فرمود هم بخوان و هم در نوشته نگاه نوشته  يه از روکا آنی
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  .ن عبادات خواندن قرآن استیه فرمود بهترکه و آله نسبت داده شده یاهللا عل یغمبر صلیو به پ. به قرآن عبادت است
مأدبته ما استطعتم انّ هذا القرآن حبل اهللا و  من فتعلموای القرآن مأدبة اهللا تعاله فرمـود  کـ ت شده یز از آن حضرت روایو ن     

عجائبه و الخيلـق  ی تعتب و التنقضيم و اليزيغ فسفتيقوبه و جناة ملن تبعه اليعوج  كهو النور املبني و الشفاء النافع عصمة ملن متس
ن اقول الف عشر و الم كاقول امل عشر ولالی ل حرف عشر حسنات اما انكتالوته بی م علكثرة الرد فاتلوه فان اهللا يا جر كعن 

ن یـ د ایـ ریاد بگید و ید از ادب خانه او بهره بریتوانیاست به هر اندازه م یتب و ادبگاه خدائکقرآن م یعنیعشر و ميم عشر 
ا ه رکدارد و آنیه را به آن چنگ زند نگاه مکها است هریماریب يها و شفایکیدهنده تار یو نور روشن یسمان خدائیقرآن ر

تا نیازمند برگرداندن آن به راه  شودیشود تا محتاج به راست نمودن باشد و منحرف نمیج نمکدهد یند نجات مکآن  يرویپ
خواندن هـر حـرف آن ده    يه خداوند براکد آن را یست پس بخوانیآن ن يبرا یهنگکو  شود باشد و عجائب آن تمام نمی

م یمـ  يالم ده تا و بـرا  يالف ده تا و برا يه براکبل یکیم ده نیالف الم ملمه کخواندن  يم برایگویدهد و نمیمزد م یوئیکن
  .دهدیده تا اجر م

ـ ی خلقه فقد ينبغی ان القرآن عهداهللا اله فرمـود  کـ ت شده یه السالم روایو از حضرت صادق عل      ی للمرء املسلم ان ينظر ف
ن عهـد و  یـ در ا ید هـر مسـلم  یباشد و بایخلق م يا به سومان خدیقرآن عهد و پ یعنیل يوم مخسني آية كی عهده و ان تقرء ف

م بتالوة القـرآن و ال تنخـذوها   كنوروا بيوت: فرمود )ص( غمبریه آن قرائت شود و پیپنجاه آ يند و در هر روزکمان نظر یپ
ثر خـريه و  كوة القرآن ثر فيه تالكنائس و البيع و عطلوا بيوم فان البيت اذا كالی صلوا فی ما فعلت اليهود و النصاركقبور ا

د و یـ نکخود را به خوانـدن قـرآن روشـن    هاي  خانه یعنیجنوم السماء الهل الدنيا ی ما تضيئكاتسع اهله و اضاء الهل السماء 
خود را از هاي  د چه آنها عبادت را به معابد خود منحصر نموده خانهیت قرار ندهکقبرستان سا يهود و نصاریآنها را مانند 
شـوند و  یاد و اهـل آن در وسـعت م  یـ ت آن زکاد خوانده شود بریه قرآن در آن زک يردند هر خانه اکل یطعبادت خدا تع

ه یـ و از حضـرت سـجاد عل  . دهندیم یا روشنیاهل دن يه ستارگان برایکدهد همانطوریم یاهل آسمانها روشن ين خانه برایا
فقد صغر ی افضل مما اعطی ان احدا اعطی ه اهللا القرآن فرآاهللا عليه و آله من اعطای قال رسول اهللا صله کـ السالم منقول اسـت  
بهتـر از آن داده   يگـر یه به دکند کرده باشد و گمان کت یه خداوند به او قرآن را عناکس کهر یعنیعظيما و عظم صغريا 

 .ستیبزرگتر ن يزیاز قرآن چ یعنیرا بزرگ قرار داده است  کیوچکو  کوچکرا  یقت بزرگیشده در حق
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  مفصل شش
  نندگانکآن و مراتب قرائت  یآداب خواندن قرآن و چگونگ

  
نـده آن  یاز گو یلم است و هـر سـخن  کمت يبرا يقسم ظهور یکالم که کبدان     لم استکاز مت يالم مرتبه اک
هرچنـد هـم    كه شخص غضبناکل آنیشود به دلیلم بر او غلبه دارد از آن ظاهر مکه هنگام تک یدهد و همان حالتیم ینشان
نده یز سخن هر گویو ن. گرددید غضب او ظاهر میگویه مکند باز هم از وضع سخن کوشش کپنهان داشتن غضب خود در 

را  يا پـر یالم فرشته کت یه بشر با حفظ وجهه بشرکست ین نکنرو ممیباشد نه شنونده ازینده میمطابق شأن و حال خود گو
بـدو   يگـر یان دیـ ا زیـ رود یـ ا از هـوش م یشود یوانه میا دیرسد یمت کد چون طاقت ندارد به هالیاناً شنیبشنود و اگر هم اح

  .رسدیم
  

چ یظـاهر شـود هـ    یت و بـدون تنـزل از مقـام عـال    یـ ثیز اگر با حفـظ همـان ح  ین 13الم خداوندک     یالم الهکمراتب 
وق خـود  ه خداونـد بـا بنـدگان و مخلـ    کـ  یمال رحمت و رأفتکاز نظر  یشوند ولیم یاورده همه فانیتاب آن را ن يموجود

ده تا موجـودات هـر   یان بدانها پوشانکتنزل داده و لباس مراتب مختلفه ام یالم خود را از مقام عالکدارد اسماء و صفات و 
باشد مطابق شأن آنها ظهور نمـوده  یارواح مجرده م يه جاکه یدر مراتب عال یعنیمرتبه و عالم بتوانند از آن بهره مند شوند 

مـافوق مـاده مناسـب     یل نـوران کایبا ماده دارند فراخور آنها و با عالم ه یه ارتباط و نسبتک یرواحا این تر و یو در عالم پائ
انسـان بـه لبـاس لفـظ و عبـارت و       رده و در مقـام کـ پست مطابق آنها ظهور  یکو موجودات تار يآن و در عالم جن و پر

ه الرحمـه  یعل يه مولوکوه نموده است چنانباشد جلیه مطابق ظاهر استعداد و مناسب گوش و چشم او مکحروف و نوشتن 
  :فرموده

ــه   ــه او شـ ــواف آنکـ ــود طـ ــود  خـ ــین بـ   بـ
ــان   ــارت در جهــ ــد یــــک عبــ   زآن نیامــ
  زآنکـــه ایــــن اســـماء و الفــــاظ حمیــــد  
ــام    علــــــم االســــــماء بــــــد آدم را امــــ
ــر ســر کــاله     چــون نهــاد آن آب و گــل ب

ــو  ــرف دم در خـ ــاب حـ ــه نقـ ــید دکـ   کشـ
  

ــر و دیــن بــود        ــوق قهــر و لطــف و کف   ف
ــان ا  ــس نه ــان   ب ــت و نه ــان اس ــت و نه   س

  از گـــــل آبِـــــه آدمـــــی آمـــــد پدیـــــد 
ــین و الم   ــاس عــ ــدر لبــ ــی انــ   لیــــک نــ
  گشــــت آن اســــماء جــــانی رو ســــیاه   
ــد   ــی پدیـ ــل معنـ ــر آب و گـ ــود بـ ــا شـ      تـ

  

باشد با نقوش یظهورات متفاوته مو  مراتب مختلفه يه به اختالف عوالم داراکن قرآن یبنابرا     آداب قرائت قرآن

                                                
ه اگـر از سـخن   کـ لم اسـت  کو همان افاضـه مـت   یندارد و وجود آن ربط یالم از خود وجود مستقلکه کتاب آن است کالم و کن یفرق ب  - ١٣

 يبه مرحله نوشتن و ثبـوت رو  یالم وقتکاتب دارد و همان کر از وجود یغ یاستقالل يتاب وجودک ید ولالم هم وجود ندارکستد یگفتن باز ا
ام فعـل بـه فاعـل اسـت     یـ ام آنها به حق ماننـد ق یه وجودشان بسته به افاضه حق و قکنیز از نظر این عالم نیموجودات ا. شودیتاب مکورقه درآمد 

 .کتاب خدا هستنددارند  یوجود استقالل يز وجود داده و به اعتباریه خداوند به خودشان نکنیاباشند و از نظر یالم حق مکاز آنها  یکهر
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الم و خطـاب  کـ مال رأفت حق با بندگان به صورت که از نظر کشأنه است  یء و صفات حق تعالخود ظهور اسما و الفاظ
و  ینکیو چر کیو ناپا يدینند و هنگام قرائت آن ظاهر و تن خود را از پلکم یه آن را تعظکفه آنان است یظاهر شده و وظ

گردانند و  كمم پایا تیا وضو یبه واسطه غسل  ند و باطن خود را هم از حدثیزه نماکیست پایده نیاز آنچه در انظار پسند
 یدر بارگاه با عظمت خـدائ  یثافات او است به واسطه تواضع و فروتنکطان و اثر یه ظهور شک ینیز از خودبیجان خود را ن

دن آن دل ینند و هنگام خواندن قـرآن و شـن  کر یدا است تطهیالمش ظاهر و هوکه در کاو  یائیبرکشگاه یدل در پ یو پست
الميسه االاملطهرون ه فرموده کنیان و با دل لرزان باشند و ایباطن بر آنها غالب باشد و گر یو نرم یبدان داده حالت حزن قلب

ه فهمانده کن است یا ي، برا)زه شده باشندکیو پا كه پایکسانکرساند مگر یبه قرآن دست نم یعنینه انشاء  14به عنوان خبر(
 یـک دن و نزدیرسـ  یسـت، ولـ  یسته نیظاهر از خبث و حدث شا کیز بدون پایآن نشود دست زدن به خطوط و حروف قر

شـدن   كسـت مگـر پـس از پـا    ین نکات آن ممکبردن به لطائف و حقائق و بهره بردن از علوم و بر یشدن به باطن آن و پ
ه کـ انـه  یعقائـد عام و از  یر عقالنـ یـ غ يعاد يهایو دانائ یاالت نفسانیو خ کدل و ش يهایدیده و پلیوهکباطن از صفات ن

الذين اوتوا العلم من قبلـه   نا«فه یه شـر یو آ. د از مردم بدون استناد  به منابع عصمت و طهارت گرفته شده استیتقل يرو
» ون و يزيدهم خشوعاكان وعد ربنا ملفعو ال و خيرون لالذقان يبك نا عليهم خيرون لالذقان سجدا و يقولون سبحان ربنای اذايتل
 كآنهـا خوانـده شـود بـه خـا      يات آن بـرا یش از فرود آمدن قرآن به صحت آن آگاه بودند هرگاه از آیپ هیکسانک یعنی
ح یتاب صـح که وعده او درباره فرو فرستادن ک یما به درست ياست خدا كند پایگویگذارند و میافتند و سر به سجده میم

ه در کـ ه ین آیا. گرددیافزون م  یشگاه الهیها در پنند و خضوع و خشوع آنیکه میمالند و گرین میبه زم یاست و سر فروتن
  .ندیکدن قرآن داللت میه در موقع خواندن و شنیو گر یو قلب يباشد بر استحباب خضوع ظاهریمقام مدح آن اشخاص م

و  قـرآن بـا حالـت انـدوه     یعنی» القرآن نزل باحلزن فاقرئوه باحلزن«ه فرمود کت شده یه السالم روایاز حضرت صادق عل     
عه از حضـرت  یو مصـباح الشـر   یر صافیدر تفس یاشانکض یمرحوم ف. دیه بخوانیتأثر نازل شده شما هم آن را با تأثرات قلب

فرمـود   )ص( غمبـر یپ یعنـ یحلية و حلية القرآن الصوت احلسـن  ی ل شيئكلی قال النبه فرمود کرده که السالم نقل یصادق عل
من قـرء  «ه السالم فرمود یز حضرت صادق علیقرآن آواز خوب است و ن وریفراخور آن است و ز يوریز يزیهر چ يبرا

ه کـ هر یعنی» سره فقد استهان بعظم شأن اهللا و خسر خسر انا مبينای القرآن و مل خيضع له و مل يرق عليه و مل يفش حزناو و جالف
دل او از خوف خـدا لـرزان نباشـد     افه او محزون نگردد ویقرآن بخواند و دل او در مقابل آن خاضع نگردد و نرم نشود و ق

  .برده است ياریان بسیخداوند را خوار شمرده و ز یبزرگ
ه کـ  یافتـه باشـد و جـائ   یفراغـت   يویـ ه از امـور دن کـ  یز باشد دل خاشع و بدنیسه چ يد داراین خواننده قرآن بایبنابرا     

فراغت  يماد يند و اگر جان و تن او از سببهاکیطان از او فرار میخداوند خاشع گردد ش يرا اگر دل او برایخلوت باشد ز

                                                
انشـا   ید ولینمایا خواهد شد اشاره میشود یا میه در خارج واقع شده ک يه خبر به امرکه آنست ین خبر و انشا در اصطالح علوم ادبیفرق ب  - ١٤
امرزد بـوده  یـ آن خداونـد او را ب  ید خبر است و اگر معنیه خداوند او را آمرزکن باشد یآن ا یگر معند مثال جمله غفراهللا له اینمایم يجاد امریا

ن و کـ ا و بـرو و نگـو و م  یـ رد و امثال آنها خبر و بکن آمدم و رفتم و نگفت و نیاز اقسام انشا دعا است و همچن یکیباشد دعا و انشا است چون 
مسـه  ین ال یاسـت و بـه فـتح سـ     یآن انشـائ  یمعناند  گفته یر شده بعضکه در باال ذکز ین) سه اال املطهرونالمي(فه یه شریمانند آنها انشا است در آ

اسـت قرائـت    یه فعـل نفـ  کـ ن یآن را خبر گرفته و به ضم س یان بدان دست رسانند و بعضکر پاید غینبا یعنیباشد  یه فعل نهاند ک ردهکقرائت 
ه در ین آیثر علما و بزرگان به استناد همکه باشد اک یرسانند و به هر معنیان بدان دست نمکرپایغ یعناند ی هو آن را ابلغ در منظور دانستاند  نموده

 . کد گفته اندآن را مستحب مؤ یلیو عده قلاند  ز واجب دانستهیقرائت قرآن طهارت از حدث را ن
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قـرآن و فوائـد آن    یظـاهر نشـده او را از روشـنائ    يویـ شود و عـوارض دن یتوجه به قرآن آماده تر م يداشته باشد دل او برا
ند و بخواندن یرا برگز ید و محل خلوتیجو يه دو قسمت اول را دارا شد از خلق دورکگرداند و اگر پس از آنیمحروم نم

ار خـود را  کـ ویکقت او با خداوند مأنوس شده و به لذت مخاطب نمودن خـدا بنـدگان ن  یقرآن مشغول گردد جان او و حق
الم خـود مخصـوص   کـ ت و نـوازش خـود و اشـارات    یـ ه آنهـا را بـه عنا  که خداوند به آنها دارد ک یشود و به لطفیآگاه م
ح یرا بر آن حال و وقت ترج یچ حال و وقتیت آن آگاه شد هن باده خورد و از لذیاز ا یبرد و هرگاه جامیم یده پیگردان
از بـا  یمناجات و راز و ن ین حالتیرا در خواندن قرآن با چنیند زیگزیز برمیگر نیه آن را بر هر عبادت و طاعت دکدهد بلینم

  .ز مندرج استیحق بدون واسطه ن
و  یو فرمان پروردگار خود را بخـوان  ینامه خدائ دیه چگونه باکن کخوب نظر  یباشیه خواننده قرآن میکسک يپس ا     

چوجـه باطـل   یز و محترم و به هیار عزین نامه بسیرا ایز يریاو را بپذ يو فرمانها ینکاو را اطاعت  ید اوامر و نواهیچسان با
را  ینـ ات قرآیـ آ. ده فـرو فرسـتاده شـده اسـت    یم خـرده دان پسـند  کیه از حکست یدر اطراف آن راه ندارد و نامه ا يو بد

 يه وعـده بهشـت و جـزا   کـ  یاتیـ باشد و هرگاه بـه آ  يندکبا  یلیبا عجله و نه خ یلیه نه خکشمرده و آرام و بحد اعتدال 
ه کـ  یاتیـ و در آ يه بدان آگاه شـو کن کآن دقت  یخود را نگاهدار و در معان يفر داده شده برخوردکیا دوزخ و ی یکن

رده و حـدود آن  کتفاء که به ظاهر آن اکنیو برحذر باش از ا يه مند گرده از آن بهرکن کر کمشتمل پند و اندرز است تف
  .یع گردانیرا ضا

بـه   یعنـ ی» ن اليبصرونكالمه ولكی اهللا خللقه فی واهللا لقد جتل«ه فرمود کت شده یه السالم روایو باز از حضرت صادق عل     
ننـد  یکنم كن جلوه را دریمتأسفانه آنها ا یه ولالم خود جلوه گر شدکه خداوند بر مخلوق خود به واسطه کخدا سوگند 

  .نندیب نمی و
  

چـون همـه   : میر آنهـا گـوئ  یح و تفسـ یه در اخبار اشاره شده و ما در توضکاست  ینها مطالبیا     قرآن يمراتب قار
در . م دادیتعلـ  خود را بـه آدم  يخداوند همه نامها یعنی) لهاكو علم آدم االمساء (فه یه شریه طبق آیانکمراتب موجودات ام

ف جداگانـه  یـ لکم و تکـ حـال و ح  ينـد دارا کدا یـ ت پیـ ه در او فعلکـ از مراتب  یکوجود انسان بالقوه مندرج است و هر
ز یـ م آنهـا ن کـ ه حکباشد حاالت مختلفه وجود دارد یه دارا مکاو برحسب مراتب مختلفه  يمخصوص به خود است لذا برا

ه عبـارت اسـت از   کـ م یم به طـور خالصـه در سـه حالـت بگنجـان     یتوانیت را مند و همه آن مراتب و حاالیکدا میاختالف پ
 یچگونه فرمانیه هیکطان باشد بطوریامال به فرمان شکرا اگر وجود او یز. ن آن دویو حد متوسط ب یزدانیو  یحالت اهرمن

 یو درنـدگان بـر او مسـتول    ره و خـواه حـاالت ددان  یطان خواهد بود خواه حاالت بهائم بر او چینده شیاز خداوند نبرد نما
ن مراتـب مظهـر   یـ ه در تمـام ا کـ دا شـود  یـ ن حاالت پیا جمع ایب کیه از ترک يگریا حالت دی یباشد و خواه حالت اهرمن

نطـور  یپس اگر ا. ند و عضو او هستندیکار مکطان یش ياو برا ير اعضایطان است و زبان و دست و گوش و چشم و سایش
ز یـ ده او نیده و شـن یـ او است بـوده و نوشـته و د   ینیو خودب یه همان زبان خودخواهکن طایشخص قرآن بخواند به زبان ش
تاب لتحسبوه من كيلوون السنتهم بال«: دیفرماین اشخاص در قرآن میه درباره اکطان خواهد بود یبدست و چشم و گوش ش

آنچـه آنهـا    یخواننـد ولـ  ید قـرآن م یـ نکنند تـا شـما گمـان    یکا میتاب گوکزبانشان را به  یعنی» تابكتاب و ما هو من الكال
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و ما هـو مـن    ١٥تاب بايديهم مث يقولون هذا من عنداهللاكتبون الكفويل للذين ي«ز فرمـوده  یـ ست و نین یتاب الهکخوانند از یم
ه بـه  یکنـد از نـزد خـدا اسـت در صـورت     یگویسـند و م ینویخـود م  يتاب خـدا را بـه دسـتها   که یکسانکبر  يوا یعنی» عنداهللا
ه به مبدأ آنهـا آگـاه   یکسانکه نزد کاست  یلک يتوبات قرآن هرچند امرکنقوش و ظاهر م یعنیست ینزد خدا نچوجه از یه
توان قرآن گفت خبر ندارند بر هر نوشته آن به هرطور باشـد  یاز آن را م يه چگونه نوشته اکنیقت قرآن و ایستند و از حقین

نگرنـد  یافعـال را م  یقـ یه حقائق و واقع و مبـدأ حق یکسانکو نزد  ستینطور نیقت و واقع ایدر حق یول. ندیکبه ظاهر صدق م
باشند نوشته شود قـرآن محسـوب اسـت نـه     یم یر قوه خدائیه تحت تسخک یزدانیه توسط صاحبان حالت کفقط آن نوشته 

ندن الفاظ ن خوایدا گردد و همچنیا رحمن باشد پیطان یخواه مسخر ش یبوده و از هر دست یه قرآنیه به ظاهر آکهر نوشته 
ع یـ ه مطکـ  یسـ کرا یه باشد زک یباشد قرآن محسوب است نه از هر زبان یه تحت تصرف قوه رحمانک یقرآن فقط از زبان

او جـز   يرسـد و بـرا  یقـت و قلـب او نم  یگذرد و بـه حق یباشد خواندن او از دهان و حنجره او نم یا خودخواهی یقوه اهرمن
ه او کند و از او بخواهد ک يه به درگاه خداوند زارکفه او است یآن و وظ دنیردن و شنکن است نظر یان ندارد و همچنیز

مان یها و گناهان خـود پشـ  یند و از بدکنا گرداند و از خداوند طلب آمرزش یجان او هست ب يه براک یها و آفتهائیرا بر بد
آنهـا را امـر بـه توبـه و اسـتغفار      ه کـ غمبران به قوم خود گفتنـد آن بـود   یه پک يزیآور شود و اول چ يشده به درگاه او رو

  . دید و به درگاه او رو آورینکقوم از خداوند طلب آمرزش  يا یعنی» م مث توبوا اليهكيا قوم استغفروا رب«ه کنمودند یم
حـال و   ياز آن دو دارا یـک ره بوده و در هرین و گاه آن بر او چیا یباشد گاه یطانیو ش ین قوه رحمانیو اگر انسان ب     
ن یـ خواهـد داشـت و صـاحب ا    يگـر یم دکباشد ح يف جداگانه خواهد بود و اگر هردو حالت در او مساویلکو تم کح

شـود و  یبرد و بدان آرام میلذت م یوانیات حالت حیه نه از انجام مقتضکاست  یار و اندوه فراوانیحالت همواره در رنج بس
ه کـ ش دارنـد  کشـم کن دو قـوه در وجـود او   یـ ند و همـواره ا یکدا میون پکبرد و سیبهره م ینه از امور مربوط به قوه عقالن

شـته  کشـند و  یکننـد و م یکدر راه خدا جنـگ م  یعنی» سبيل اهللا فيقتلون و يقتلونی يقاتلون ف«: دیفرماین اشخاص میدرباره ا
  .شوندیم

  روز و شــب در جنـــگ و انـــدر کشـــمکش 
  

  کــــرده چــــالیش اولــــش بــــا آخــــرش      
  

م دسته کند در خواندن قرآن و نوشتن آن حکطنت بر او غلبه یجهالت و ش یدرون شکشمکن شخص اگر پس از یو ا     
م خواهد بود و اگر از هـر دو قسـمت   ینیکر مکه بعداً ذکگر یگردد از دسته د یبر او مستول یاول را دارد و اگر قوه رحمان

قـرار داده   یکرا شـر  یطانیقوه ش ده ویورز كشر یبه قوه خدائ یعنیخواهد بود  16كدر او اثر باشد در قرائت قرآن مشر
  .ش داشته باشندکشمکگر یدیکت داشته و همواره درباره او با که چند آقا در او شرک ياست مانند بنده ا

نمانـده باشـد و همـه     یدر عبـادت او بـاق   يطان اثـر ینفـس او و شـ   يبوده و برا یزدانیر و فرمان قوه یو اگر تحت تسخ     
ندسته یق فهم قرآن واقع شده و ایدر وجود او جز خدا نباشد در طر يه مؤثریکخداوند باشد بطورعبادات او به امر و اراده 

                                                
ام مطلع نبـود و  کس از احکن رو همه یدادند از ایه استنساخ نمگران اجازیهود بود و به دین ییمخصوص احبار و روحان توراةکتاب مقدس  - ١٥
ه از خودشان بود لذا یکگفتند در صورتیم خدا مکردند و آن را حیکمردم اظهار م ينوشتند و برایم یزهائیهود چیسند بعض احبار ینویه میکبطور

  دا نشودیاسالم پن هم آگاه باشند تا نظائر آن در یه مسلمکه مالمت فرموده ین آیآنها را در ا
وشش نداشته و در حال وقوف باشد و به هر ک یغلبه دادن قوه عقالن يه در مبارزه با نفس نبوده و براکاست  یبودن در حالت كالبته مشر  - ١٦

اهللا خواهـد   یلسـب  یقاتلون فـ یرا غلبه دهد جزو دسته  یه قوه عقالنکوشش داشته باشد کدو حالت  ين تساویاگر در ع یدو نظر داشته باشد ول
 .بود
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ن آنها با خداونـد و خلفـاء او   یده باطنشان باز نشده و بینها هنوز دیقسمت از ا یکرا یباشند زیم یمراتب و درجات يز داراین
بـه آنهـا    او ه تـو سـط خلفـاء   کـ  ینها به امر خـدائ یشود و ایه مانع شهود آنان مکاست  ین و فرشتگان پرده هائیزم يدر رو
ده و خود را ین آن را از خود و فاعل را خودشان دیکآورند ل می ارها را از وجهه اطاعت امر او به جاکده نظر دارند و یرس

ننـد  یا را از خـود ب شود هرچند آنهیارها به توسط آنها انجام مکه کآنها  ين اعضایطان و همچنیدانند نه شیمسخر امر خدا م
 یتـاب خـدا بـ   کند چون به وجهه امر و به خداونـد نظـر دارد بـه    کس اگر قرائت قرآن کنیپس ا. مسخر امر خدا دانند یول

خوانـد  یدانـد م یم یع امر الهـ یه آن را مطک یه به زبانکست و قرآن را ین» تابكيلوون السنتهم بال«ننموده و مصداق  یاعتنائ
 غمبـر یه از زبـان پ کـ ت گفته خداونـد  یاکن شخص حیسد و ایا بنویات را بشنود یا آیند کب نظر تاکنطور است اگر به یهم

اگـر  (ا خداونـد  یل یا جبرئی )ص( غمبریت قول پیاکد پس او باز به اختالف مرتبه در قرائت خود حینمایصادر شده م )ص(
  .دینمایم) واسطه را در نظر نداشته باشد

و  یالهـ  يده و از مشاهده خلفایمال نرسکشهود هنوز به حد  یه مرتبه شهود نائل شده ولن صنف بیگر از ایدسته د یک    
سـت  ین يدا شده طـور یا اگر پیه گمان حلول در او پبدا شود کنباشد  ين حالت اگر طوریفرشتگان تجاوزننموده است و ا

ر مشهود واقع است و فـرق  یتسخ تحت یلند ویب می ن حال و محل گمان اتحاد برود فعل را مانند درجه سابقه از خودیه بک
رت یده بصـ یـ ه بـه د کن مرتبه اگر آنیدر ا یت قول است ولیاکش فقط حیه در مرتبه پکش آنست ین مرتبه و مرتبه پین ایب

ت گفتـه خـدا از   یـ اکن حال خواننـده ح یباشد در ا يا فرشته این او یا جانشی )ص( غمبریمشاهده شده و بر او جلوه نموده پ
ده اسـت چـون در   یه جلـوه نمـوده شـن   کبه گوش باطن از زبان خودش  یعنیبا شهود آن حضرت نموده  )ص( رغمبیقول پ

ا امـر مشـهود اوسـت اگـر در آن حالـت از مشـهود امـر قرائـت را         یحضور آن حضرت قرار دارد و زبان او مسخر امر خدا 
  .بشنود

چ اراده ندارد یاز خود ه یه گوئکگردد و خود را ببازد  خودیب يه مشاهده شده طورکننده در مقابل آنکو اگر مشاهده      
گـردد  یه جلوه نمـوده صـادر م  ک یسکقت از زبان ید در حقیآ می ن حالت آنچه بر زبان اویده دریو محو مشهود خود گرد

 يز دارایـ ن ن مرتبـه یا. ات قرآن و نظر بدانها و نوشتن آنهایدن آین است حال شنیباشد و همچنیهرچند به ظاهر از زبان او م
نشـده و قرائـت را از    یامال محـو و فـان  کـ سـنده هنـوز   یا نویـ ننـده  یا بیا شنونده یننده که قرائت کا آنیرا یچند درجه است ز

د و گـاه از  یگویه مورد شهود او است به زبان او مک یسکه کند بلیکه او قرائت نمکند یکم كه درکا آنیند و یبیخودش م
  :ن باره گفته شده استیند و در ایبیباشد میمشهودش مه مافوق خودش و کمبدأ باالتر 

ــفاي مــــی و لطافــــت جــــام      از صــ
  همــه جــام اســت و نیســت گــوئی مــی 

  

ــدام      ــگ جــام و م ــم آمیخــت رن   دره
ــدام اســت و نیســت گــوئی جــام   ــا م   ی

  

  :و درباره مراتب حلول گفته شده
  انـا ی و مـن اهـو  ی انا مـن اهـو  (

  

ــدنا         ــا ب ــان حللن ــن روح   )حن
  

  یعنی
ــیم   ــن ک ــن  م ــت م ــی کیس ــی و لیل   لیل

  

ــیم انـــدر دو بـــدن       ــا یکـــی روحـ   مـ
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 18نـده شـرح  یموضـوع حلـول و اتحـاد و وحـدت را در آ     17باشد و ما انشـأاهللا یز میت آخر درباره مراتب اتحاد نیه بک         
ه همـان  کـ ا ه در همه جا فعل حق رکرسد یم ینات پافراتر گذاشته و به جائیراه خدا از مقام تع کسال یم داد و گاهیخواه
ه آن را در کـ ا آنیـ رده کـ نات است در خارج مشـاهده  یو آزاد از همه تع یانکعرفا و مافوق جنبه ام یت اصطالحیمقام مش

ت یـ ه در موقع شـهود نوران ک ین حق است و حاالتین جلوه عیه اکند یکا اتحاد شهود نموده گمان میخود به عنوان حلول 

                                                
 .ندیفرمایاشاره م يمختصر اهدنا الصراط املستقيمه یر آیدر تفس  - ١٧
اج به محل داشته یز احتیند و اگر حال فقط در تحیه اول را حال و دوم را محل گوک يگریدر د يزیحلول عبارت است از قرار گرفتن چ  - ١٨

ز محتاج محل باشد آن عرض یخود ن یند و اگر در وجود خارجیگویز میان نکم از اقسام جوهر است و محل آن را یکیه کباشد آن جسم است 
ز عبارت از به یاتحاد ن. و دوتا بودن آنها است مغایرت موجود و الزمۀ حلول مغایرت بین حال و محل ن حال و محلیدر همه موارد ب یاست ول
  .رودین نمیه دو تا بودن آنها از بکز با هم یا امتزاج دو چیگر یدیکجنس با باز هست مانند اختالط دو  ید دوئیز است و البته قیوستن دو چیهم پ
ت است و در حلول اگر حلول خداوند ین دو اثننیم الزمه ایه گفتکرا همانطور یمحال و باطل است ز ین دو امر نسبت به ذات حق تعالیالبته ا      

م ماننـد حلـول   یه باطل است و اگـر بگـوئ  کباشد یم یا وجود خارجیز یخود در تحر یاج حق به غیا عرض باشد الزمه آن احتیمانند حلول جسم 
ن عالم فرستاده تا استعدادات خود یه خداوند او را به اکز بواسطه نقص او است یرا حلول روح در بدن نیز باطل است زیروح در بدن است آن ن

ند و در کمال محض است و به اضافه اگر مانند روح در بدن حلول کخداوند  یاج دارد ولیمال به بدن احتکت برساند پس از جهت استیرا به فعل
ه آن شـخص در موقـع   کـ د یروح نباشد الزم آ يمحل است و اگر دارا یکروح هم باشد الزمه آن حلول دو حال در  يآن حال آن جسم دارا

بـه عنـوان حلـول     يگریه در او حلول دارد در محل دک یقعتا مو یه حق تعالکد یز باطل است و به اضافه الزم آیروح باشد و آن نیحلول حق ب
 يه بهرحال بـرا کباشد  یر موارد فقط به عنوان احاطه و تجلیه در ساکمحل داشته باشد مگر آن یکش از یتواند بیحال نم یکرا یظاهر نگردد ز

ه ک یه عبارت از محل باشد در صورتکود است رحق در دار وجیاو است و به اضافه الزمه آن اثبات غ يخداوند نقص و موجب ثبوت محل برا
  .الدار غريه ديار ليس يفند یگویعرفاء م

د یـ هـم الزم آ  زگر باشد الزمه آن تجسم حق است و اگر مانند اتحاد روح و بدن باشد بایدیکز اگر مانند اختالط و امتزاج اجسام با یاتحاد ن     
خ یه شـ کـ ده نزد عرفا باطل اسـت  ین دو عقین رو اید است از ایده توحیز مخالف عقیآن ن ز وجود داشته باشد وین يگریه در مقابل خداوند دک

  :دیفرمایه الرحمه میعل يشبستر
ــر هالـــــک  ــاقی غیـــ ــه و بـــ ــا وجـــ   شـــــود بـــ
ــت    ــال اســـ ــا محـــ ــاد اینجـــ ــول و اتحـــ   حلـــ
ــزد ــر خیــــــ ــاد از غیــــــ ــول و اتحــــــ   حلــــــ

  

ــالک    ــیر و ســـ ــلوك و ســـ ــردد ســـ ــی گـــ   یکـــ
  کــــه در وحــــدت دوئــــی عــــین ضــــالل اســــت

ــ  ــدت همــــ ــی وحــــ ــزد ولــــ ــیر خیــــ   ه از ســــ
  

ه کـ رسـد  یم یدهـد از جملـه بجـائ   یدست م یحاالت کسال يبرا كر و سلویدر مراتب س یگاهاند  ان نمودهیل بیه مؤلف جلکهمانطور  یول     
ه در کا آنی حق در او حلول نموده یا مقام تجلیند امام یکاست گمان م یاو باق یاز هست يشود و چون ذره ایت بر او میا مقام مشینور امام  یتجل

ن ید ازیه باکشود یند با خودش متحد شده و در مرحله اتحاد واقع میکند گمان میب یند و چون او را در خود هم ظاهر میبیهمه جا ظهور حق را م
ه به خـود  ک یاو دست داد موقع يبرا ینطور حالیرسد و اگر هم ایم يت ابدکه اگر در آن حال بماند به هالکد یدو مرحله بگذرد و وقوف ننما
ه باطل و گفتن آنها حرام و مخالف شـرع اسـت و عـالوه بـر     کاالت است یاز خ ياریرا بسید زید بدان تفوه نمایآمد و از آن حال خارج شد نبا

خ یف شـ یو آن طبق تعراند  ات گفتهیل حاالت ممنوعه را شطحین قبیه از آن حال بگذرد و در اصطالح عرفاء اکوشد کد بید باید بگویه نباکآن
ن عرفـاء  یات از محققـ یه شطحکاز آن ظاهر شود و فرموده  يو خودپسند یخودخواه يه بوکاست  یلماتکعبارت از اظهار  ین عربیالد یمح
ر و وجد و غلبه شوق صادر شـده و  کمجذوب هنگام استغراق و س که از سالکاست  یلماتکات یشطح. هم گفته اند یشود، بعضیمتر ظاهر مک
ه یـ عل يه مولـو کـ د چنانیـ ار نماکـ راهت و انکد از آنگونه گفتار ناهنجار اظهار یز چون به خود آیآن را ندارند و خودش ن دنیگران طاقت شنید

 يوکش«تاب خود موسوم کن یدر آخر) 525 -492(ز ین ین القضاه همدانیع. ر فرموده استکذ ید بسطامیزیراجع به با يتاب مثنوکالرحمه در 
نده در حال غلبه جد و حالـت  یه از گوکه هر عبارت دور از فهم است کند یکف میبس بغداد نوشته شطح را تعره در حک« ب عن االوطانیالغر
 .فظ نموده و از آن جلوگیري نمایدتواند خود را حیشود و در آن حال نمیصادر م يخودیب
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ا یـ ند یکم قرآن ه در حضور حق قرائتکبرد یشود و گمان میداد ظاهر میاو دست م يا فرشته برایاو  يا خلفای )ص( غمبریپ
سـت  یو ن یه در آن حال اصال از خود فانیکننده خود حق است و گاه از آن باالتر رفته بطورکه قرائت کا آنیشنود یاز او م
ه کـ ا خـود  یـ نـد و گوئ یب نمی ستت ایه همان مقام مشکا حق مضاف ی )ص( غمبریز جز جلوه مشهود خواه پیچ چیشده و ه
ده یـ ه در اصطالح عرفا مقام وحدت نامکن حالت است یا. باشد همان مشهود استیسنده میا نویننده یا بیا شنونده یخواننده 
چوجه به زبان آوردن و اظهار نمودن آن در موقع به خود یبه ه ید ولیآ می شیبه ندرت پ یلین خکیبعض سال يشده و برا
ن مقـام اشـاره   یـ بـه ا  يخ شبسـتر یشود و شـ یفر محسوب مکو  كن است و شریهم 19ه وحدت ممنوعهکت سیز نیآمدن جا

                                                
از  يرویـ بـه پ  یر اشـراق یـ اخ يمـا کن حیهمچنـ اد واقع شده و عرفاء و یه مورد اختالف زکاز مسائل مهم فلسفه است  یکیوحدت وجود   - ١٩

مـثال مـذهب   . مینـ یب یبـر وحـدت وجـود مـ     یم همه را مبتنـ ینکز دقت ین نیسابق یه اگر در مذاهب فلسفکعرفاء معتقد به وحدت وجودند و بل
د یان جدیسس مذهب افالطونن مؤیدر وجود بودند و فلوط کیکن معروفند قائل به تشییاسالم بنام فهلو يماکان حیه در مکران یم ایقد يماکح
بـر   یدام مبتنکز هرین یونانیمذهب  براهمه و مذاهب مختلفه فالسفه  یشمارد و حتیت را منشاء تمام مراتب وجود میقت را واحد و احدیز حقین

دانسته و نسبت او  ننده موجودات و باالتر از همه آنهایهود خداوند را آفریرا یهود برخالف آنست زیفقط مذهب . نوع وحدت وجود است یک
  .ونان مخالف بودندیهود با عقائد فالسفه ینرو یاست از يمجز یلکه وجود او به کرا به موجودات مانند نسبت پدر به پسر گفته است 

ظورشـان  هم السـالم گرفتـه و من  ین علیث معصومید و اخبار و احادیات قرآن مجیآن را از آاند  ه معتقد به وحدت وجود شدهکاسالم  يعرفا     
قت ثابت به آنها وجود داده یندارند و همان حق يگران از خود وجودیست جز ذات حق و دین يداریقت ثابت و پایه در عالم وجود حقکآنست 

قـت  یحق یـک ن عـالم بـه همـان    یـ نرو همـه وجـودات ا  یوجود راجع شود از یکه همه وجودات به کند یکو چون بطالن دور و تسلسل اقتضا م
است پس همه آنها همـان افاضـه و    كبوده باشد و آن شر یقت حق وجود مستقلیر از حقیه غکد یر او باشد الزم آیون اگر غند چیکبرگشت م

 يل شيئك د یفرمایو م» هو االول و االخر و الظاهر و الباطن» «اينما تولوا فثم وجه اهللا«ه کاست  یقت است و او در همه جا متجلیهمان حق یتجل
ن اسـت و  یز همـ یـ ن» ال اله اال اهللا« یه معنکاو باشد  یض و تجلیه همان فک یاست جز وجهه خدائ یو فان کهال يزیهرچ یعنیاال وجهه  كهال

د یمال توحاند ک و خواستهاند  از بزرگان عرفاء فراتر رفته قائل به وحدت وجود و موجود شده یه بعضکرساند بلیه دوام و استمرار را میجمله اسم
د یآ یوجود م يآنچه به نظر ما دارااند  است و گفته یکشر یندارد در وجود هم ب یکت شریدر ربوب یه حق تعالکهمانطور ه کرا معتقد شوند 

  :دیفرما يه مولوکش وجود داده است یات افتاده آنها را نمایه بر ماهکه وجود او است یاز وجود حق و سا یتطورات و ظهورات
  مـــــــا عـــــــدمهائیم هســـــــتیها نمـــــــا   

  

ــود مطلـــــ     ــو وجـــ ــا تـــ ــتی مـــ   ق و هســـ
  

  :و گفته شده
ــال    ــم او خي ــون و ه ــی الک ــا ف   کلم

  

    
ــالل  ــا او ظــــ ــی مرایــــ ــوس فــــ   او عکــــ

  

که نمایشی بیش نیست این دسته نیز عقیده خود را عالوه برآنکه دعوي شهود بـر  اند  و وجودات را به حبابها و امواج روي دریا تشبیه نموده     
که شرح آن در کتب حکمت و عرفان به طور مبسوط مذکور است و البته عقیده خود را با آیات و اند  به ادله عقلیه نیز ثابت کردهاند  آن نموده

قـات  اخبار نیز تطبیق مینمایند که در کتاب بستان السیاحه مشروحاً ذکر شده و جد امجد مرحوم حاج مالعلی نورعلیشاه نیز در نجدالهدایه تحقی
به هیچوجه مخالف آیات و احادیث نیست بلکه عین همانها است و مرادشان اند  ه عرفاء فرمودهو آن وحدت کاند  مفصلی درین باب ذکر کرده

در کتـاب شـکوي    ةو سایر آیات و اخبار مستفاد میشود نه غیـر آن چنانکـه عـین القضـا    » ال اله اال اهللا«از وحدت وجود همان است که از معنی 
بار تطبیق می کند میگوید اینکه ما میگوئیم خداوند اصل و سرچشمه هستی است مانند آن الغریب که عقاید خود را شرح میدهد و با آیات و اخ

است که میگوئیم خداوند خالق هر چیز است سپس میگوید کسانی که بغیر این معنی حمل کنند در حقیقت آنها خطا کارند که برخالف حمل 
نه به دشمن او و مرد در زیر زبان خود پنهان است نه درزیر زبان دشمن پـس   نه گوینده و در کالم مجمل باید بگوینده آن رجوع کرداند  کرده

که مقصود از وحدت وجود و موجود آن است که همه موجودات با حفظ تشخص و تعیین خود حقند گمان باطل و اند  اینکه بعضی گمان برده
فه باطل است تا چه رسد به وحدت آنها بلکه منظـور از وحـدت   هیچ عاقلی چنین نگوید و وحدت وجود ممنوعه میباشد زیرا اتحاد اشیاء متخال

  .باشد» كل شيئي هالك اال وجهه«وجود همان وجهه باقیه آنها است که جهت فیض حق است و همان معنی 

بعـض دیگـر   و عقیده آنها آنست که ظهور و تجلی حق در مراتب کثرات و تعینات همچون امواج و حبابهاي روي دریا است یـا بـه عقیـده         
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  :دیفرماینموده م
  حلـــول و اتحــــاد اینجـــا محــــال اســــت  

  

ــت      ــین ضــالل اس ــی ع   کــه در وحــدت دوئ
  

  :ن باره گفته شدهیو در ا
ــد   ــن نباشــ ــو مــ ــوئی چــ ــه تــ ــا کــ   آنجــ

  

ــد     ــخن نباشـــ ــن ســـ ــرم ایـــ   کـــــس محـــ
  
  

وشـد  کطان اسـت ب ین واقع شده و مسخر امر شـ یه نخستیه در پاکم الزم است آن خواننده یردکر که ذک یپس با شرح     
ن یو مردود درگـاه خداونـد نباشـد بـه همـ     » تابكيلوون السنتهم بال«ه خود را از نفوذ و سلطه او خارج نموده تا مصداق ک

اعـوذ بـاهللا مـن    (طان پناه برنـد  یوند از شر شه موقع قرائت قرآن ابتدا به خداکجهت خداوند به بندگان خود امر فرموده 
ت یاکده و قرآن را بعنوان حیه به مرتبه حضور نرسکن آن خواننده یو همچن. طان نباشدیتا زبانشان زبان ش) الشيطان الرجيم

                                                                                                                                                   
ه و همچون الوان مختلفه است که شعاع خورشید بر آنها می تابد که اختالفات و مغایرتهائی به نظر میرسد ولی موج و حباب هم از دریا پیدا شد

اختالف الوان هم ناشی از محل است و شعاع خورشید یکی است و چون این تعینـات برخاسـت همـه امـواج و حبابهـا دریـا و همـه جـا شـعاع          
رشید است که وحدت حقیقی است و در وحدت حقیقی دوئی عین ضالل و گمراهی است پس اگر سالکی در مقام سلوك به جائی برسـد  خو

که همه چیز و همه جا را ظهور حق بیند و خداوند به صفت و احدیت بر او ظهور کند اگر هنوز از هستی خودش ذره اي باقی بوده و آن ظهور 
پس وحدت وجـود  . ظهور است و البته آن باطل است همان ممکن است به خیال باطل افتاده و گمان برد خودش عین را در وجود خود نیز بیند

ممنوعه آنست که همه موجودات را خدا بداند یا خود را ذات حق داند که هر دو باطل و خالف شرع و عقـل اسـت و بطـور خالصـه میتـوانیم      
هم موجود است و چون گوینده کلمه توحید است موحد شمرده می شود و این توحید عوام است بگوئیم هر موحدي یا قائل به کثرت وجود و 

و یا قائل به وحدت وجود و کثرت موجود است یعنی آنچه به وجود منسوب میباشد متکثر است ولی خود وجود یک حقیقت اسـت و مهیـات   
سایه حق و نمایش هسـتی   هو موجود است و می گوید مهیات موجودبدو منتسب میباشند و آن توحید خواص است و یا قائل به وحدت وجود 

درك حقیقت آن اند  مطلق میباشند و این مرتبه کامل توحید است ولی البته باید معنی این دو وحدت را فهمید و گفت و کسانیکه اعتراض کرده
  .را ننموده اند

د وحدت وجود تشکیکی و اطواري و افیائی و امثال آنها که پیدایش آنهـا بـه   مانناند  عرفاء هم براي وحدت وجود اقسام مختلفی ذکر کرده     
عقیده خود عرفاء برحسب اختالف حاالت و مراتب شهود است ولی همه در حقیقت به یک عقیده که خالصه آن در آیات قرآن مجید مذکور 

صه آن این است که اگر قائل به وحدت وجود شویم باید است راجع میشود بعضی از دانشمندان بر عقیده وحدت وجود اشکالی نموده که خال
است بگوئیم موجودات متکثره این عالم ماهیاتی هستند که در تمام ذات با یکدیگر مخالف بوده و اطالق موجود بر آنها از نظر انتساب به وجود 

را اگر اعتباري باشد الزم آید که منشاء انتزاع آنها ذات مانند البن شیر فروش و تامر خرما فروش دراینصورت باید ماهیت را نیز اصیل دانست زی
رت حق باشد زیرا غیر او اصیلی نیست و او منشاء انتزاع همه ماهیات اعتباري است و البته آن باطل است پس باید ماهیت اصیل باشد و دراینصو

  .الزم آید که قائل به اصالت دو چیز ماهیت و وجود شویم و این خود شرك است
ولی گمان میرود این اشکال نیز با قدري دقت حل شود زیرا ماهیات متکثره از تنزالت و تطورات حقیقت وجود انتزاع میشود نه از خود او و      

تنزالت او عبارت از همان اضافه اشراقیه است و هرچند اضافه اشراقیه از نظري خود وجـود اسـت ولـی از نظـري غیـر او اسـت ماننـد امـواج و         
که در دریا پیدا میشود که در حقیقت خود دریا است ولی در عین حال می بینیم غیر او است و گاهی مختصر سایه هم پیـدا میکنـد و    حبابهائی

که اضافه اشراقیه چیزي جز همان وجود نیسـت و  اند  خروش و تالطم دارد درصورتیکه اینها مربوط به دریا نیست پس این هم که اشکال کرده
آنـانرا بواسـطه ایـن عقیـده     انـد   بسیاري از کسانیکه به منظور صاحبان این عقیده پی نبرده. نمیشود به تقریر فوق حل میشودمالك صحت انتزاع 

که ناشی از عدم درك منظور آنان بوده ولی بسیاري از علماء مانند مرحوم شیخ بهائی و اند  تخطئه نموده و به آنها ایراد گرفته بلکه تکفیر کرده
و مرحوم آیه اهللا شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء که از مراجع تقلید شیعه بودند در یکـی از تألیفـات خـود    اند  را پسندیده مرحوم فیض آن

و اند  بنام الفردوس االعلی که بیشتر آن جواب سئواالت متفرقه است شرح مبسوط و تحقیق وافی در این باب نموده و خود نیز آن را معتقد بوده
  .قیقت توحید بدون آن تمام نمیشودکه وحدت وجود به این معنی از ضروریاتی است که حاند  دهبلکه تصریح نمو
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ج از مقـام  یوادارد تا بـه تـدر   كق سلوید و نفس خود را به زحمت و تعب در طریوشش نماکد یخواند با می قول خداوند
د بدان مغرور شده و به مرتبه یافته نبایه لذت حضور در ک کیز سالیو ن. رون آمده و به مرحله شهود برسدیه دارد بک تبیغ
رون آمـده و آن  یـ ستد تـا از شـهود تنهـا ب   ید مشقت و تعب و زحمت را متحمل شود و در راه نایه باکند بلکتفا که آن ایاول

ند و دست از مجاهده برندارد تا ک یز سعیند و باز در آن حالت نکاو جلوه  حالت جزء وجود او گردد و مشهود در وجود
ن مرتبـه  یه جز مشهود در وجود او نباشد و صاحب اکشود  يرون آمده و به طوریدا شده بیه توهم حلول پکن حالت یاز ا
خـود را ببـازد و از    یلکه به ک مشغول و محو باشد يد به التذاذ از آن حالت به طوریند بایکاز اتحاد گمان م يه نحوکز ین

 يبـه سـو   كن مراتـب سـلو  ین آخـر یه مقام وحدت است و اکه جز مشهود نماند یکگردد بطور یخود فان ياعتبار یهست
  .خداوند است

 یعنـ ی» اقـرء وارق «شـود  یامت به خواننـده قـرآن گفتـه م   یه در روز قکده یه رسک ياریاز وجوه اخبار بس یکین است یا     
ه کـ ده اسـت  یو رسـ ) نیامـت را ببـ  یامت شـو ق یرو ق(موجود باشد  کامت در وجود سالید نمونه قیرا بایبر و زبخوان و باال

ردند کبر آن حضرت عارض شد بعداً موضوع را از حضرت سؤال  يخودیه السالم هنگام نماز حالت بیحضرت صادق عل
ه یـ آ 20يبه قدر یعنی» ملعاينة قدرتهی لم ا فلم يثبت جسمكمسعتها من املتی حتی مسعی و علی قلبی مازلت اردد االية عل«فرمود 

دم و بـدن مـن   یشـن ) ه حـق اسـت  ک(آن  ینده اصلیه از گوکردم و توجه نمودم تا آنکرار کقرآن را در دل و گوش خود ت
  .هوش افتادمیخود شدم و بیطاقت و توان مشاهده قدرت او را نداشت ب

ه زبان او زبان خدا باشد در اخبـار  کد یت نمایند و جدکوشش ک يد طوریقرآن باه خواننده کنیردن براکآگاه  يو برا     
ه آن را از خداونـد  ک ین معنیحق باشد به ا يه اجابت نداکگفته شود  یکلب» يا ايها الذين آمنوا«ه موقع قرائت کامر شده 

 يخدا یعنی(ی اهللا رب كذلكد یسوره توحه پس از خواندن کده است یز امر به استعاذه در موقع قرائت شده و رسیده و نیشن
 21.گفته شود) د باشدیات سوره توحیه جواب امر قل و آکنطور است یمن هم

                                                
شاید منظور حضرت آن باشد که در موقع گفتن آیه به زبان در نماز بقدري در دل هم تکرار کردم و بدان توجـه داشـتم و از دل بگـوش      - ٢٠

 .نیدمیدن از دل از گوینده اصلی شمیرسید تا آنکه به جاي شن
امر و نیز وارد شده که هنگام قرائت سوره اذا جاء نصراهللا پس از قرائت واستغفره انه کان توابا  پسندیده است که مؤمن استغفار کند یا در   - ٢١

ن خـدا اسـت   سبح سبحان اهللا گفته شود که اشاره است به اینکه قاري قرآن در قرائت خود باید طوري باشد که گوئیا در آن موقـع زبـان او زبـا   
  .ند یا تسبیح گوید یا لبیک بگویدازینرو پس از خواندن آن جمالت از نظر اطاعت امر، به وجهه بشري خود جواب بگوید و استغفار ک
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  فصل هفتم
تفسیر آیات قرآن و اخبار ائمه معصومین علیهم السالم و نظر در آنها و تامل در 
انها مفاهیم و تفکر در معانی آنها و تدبر در مقاصد آنها و منظورهائی که آیات بد

برگشت میکند جائز است و همچنین کوشیدن براي دانستن موارد نزول و درك 
  نمودن تاویل آنها به قدر استعداد بیننده که درصدد تفسیر میباشد روا است

  
بدانکه اخباري که از ائمه معصومین علیهم السالم درباره ستایش تدبر و تعمق در قـرآن مجیـد و نکـوهش تـرك آن و          

زدن بدان و پیشوا قرار دادن آن و پیروي از احکام و دستورات آن و طلب روشنائی از نور و ضـیاي آن بسـیار   لزوم چنگ 
و هـا   است که در کتب اخبار به طور متفرق ذکر شده و همچنین در آن اخبار  ذکر شده است که قرآن هنگام ظهـور فتنـه  

راهنما بـراي  . بیماري جهل و نادانی و خودسري شفا میدهدقرآن از . آزمایشها کسی را که به او توسل جوید نجات میدهد
شـگفتیها و عجائـب آن   . باشـد  مـی  پی بردن به صحت امامت پیشوایان دین مبین است و برهان آنان در قرآن مجید موجود

ن نشـان دهنـده بهتـری   . دلیل شناسائی خداوند است براي هرکس که به صفات او پی ببـرد . تمام شدنی و کهنه شدنی نیست
هرکه از غیر . است چراغ هدایت و نشانه حکمت در آن موجود و سزاوار است هربیننده نظر خود را بدان خیره نمایدها  راه

هرکـه زبـانش بـه آن    . دانشمندان راه دین از توجه بـدان سـیر نمیشـوند   . قرآن راهنمائی بخواهد خداوند او را گمراه میکند
بیند و هرکه بدان چنـگ زنـد بـه راه راسـت هـدایت       می مل کرد جزاي نیکگویا شد راستگو و هرکه به دستورات آن ع

ورد و از کوري به بینـایی میرسـاند و از لغـزش نجـات میدهـد و از تـاریکی بـه روشـنی         آقرآن از گمراهی به راه می. میشود
اي خود قرار دهد خداوند او هرکه به قرآن متوسل شود و آن را پیشوا و مورد اعتماد و اتک. دور میکندها  میرساند و از فتنه
  .و نعمتها میرساندها  را به بهشت

اخبار درباره مطالب مذکوره بسیار و همه آنها داللت دارند بر خوبی نظر در آیات قرآن و تأمل در معانی آنها و تفسیر      
بـه اشـارات آن پـی بـرد و در      و مثلهاي آن عبرت گرفت وها  آنها و اینکه باید اوامر و نواهی آن را اطاعت نمود و از قصه

خطابهائی هم که در قرآن مجید از طـرف خداونـد بـه    . مکنونه آیات برآمد و لطائف آن را جستجو نمود معانی طلب فهم
مردم عموما یا به دسته مخصوص شده است داللت میکند برآنکه نظر و تأمل در آیات قرآنی براي کسانیکه مخاطب واقع 

و بیـان معنـی آنـرا     22ع کردن و جایز ندانستن بعضی از مسلمین تدبر و تأمل در قرآن و تفسیرپس من. شده است جایز است
  .مورد قبول نیست

  
                                                

د از جمله شیخ ابوعبداهللا محمدبن احماند  اخبار در فضیلت علم تفسیر قرآن از طرق خاصه و عامه زیاد است و تفاسیر عامه نیز ذکر نموده  - ٢٢
ان «نقل میکنـد کـه   » الجامع االحکام القرآن«که از علماي بزرگ اهل سنت است در تفسیر خود موسوم به  671اندلسی قرطبی متوفی در شوال 

ري رف تفسعلي بن ابيطالب رضي اهللا عنه ذكر جابربن عبداهللا و وصفه بالعلم فقال له رجل جعلت فداك تصف جابر ابالعلم و انت انت فقال انه كان يع
جابربن عبداهللا را به دارا بودن علم توصیف نمـود کسـی عـرض     )ع( یعنی علی بن ابیطالب» قوله تعايل ان الذي فرض عليك القرآن لرادك ايل معاد

کرد که فدایت شوم تو از جابر توصیف میکنی درصورتیکه هیچکس مقام تو را ندارد فرمود براي اینکه او تفسیر آیـه ان الـذي فـرض علیـک     
  .آیه نیز اینقدر اهمیت داده است یک آن لرادك الی معاد را میداند که معلوم میشود حضرت براي علم به تفسیرالقر
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و چون ظاهر قرآن و اخبار عبارتند از الفاظ و جمله هائی که بـر معـانی عرفـی         علوم مورد لزوم براي مفسر
و حقائق آنها اشاره دارند اراده شده و تفسیر آیـات و   معمولی خود داللت دارند و از آنها مقاصد مخصوصی که به لطائف

اخبار هم عبارت است از بیان نمودن و ظاهر کردن معانی تحت اللفظی و پرده برداشتن از مقصـودهاي مکنونـه در آنهـا و    
آیـات و   کـردن بـر حقـایق   ها متصف باشد و آگـاه   باید بدان اشاره به اشارات و لطائف آنها که مفسر به قدر استعداد خود

و ذکر نمودن موارد نزول و مواقع اظهار آنها و بیان ضمنی تأویل آنها زیرا فَسرو تفسیر در لغت عربی به معنـی ظـاهر    اخبار
  .کردن است که آن در هر چیزي مطابق همان چیز میباشد

الغـت و همچنـین علـم    خواهد به تفسیر پردازد باید از لغت عرب و نحو و صرف آن و از علـم ب  می ازینرو شخصی که     
بدیع که محسنات عارضه بر کالم را بیان میکند آگاه باشد و بر اخباري که در تفسیر آیـات رسـیده اطـالع داشـته باشـد و      
علم کالم را که عقاید اصلی را به ادله عقلیه ثابت میکند و علم اخالق را که بر هر کسی اتصاف به نیک آن الزم اسـت و  

  .عیه عملیه را بیان میکند بداندعلم فقه را که احکام فر
همچنین به مقاصد آیات دانا و به اشارات معرفت داشته باشد و به لطائف که مراقبت بر آنها ممکن است صاحبش را به      

حقائق برساند متصف باشد و به موارد نزول آیات و به تأویل آنها به قدر مرتبه خود و به حاالت مختلفه آیـات و اوصـاف   
براي آنها از قبیل محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و غیر آنها آگاه باشد زیـرا اگـر علـوم ادبیـه را     مذکوره 

نداند در بیان مفاهیم و مقاصد آیات و اخبار در بسیاري موارد در اشتباه واقع خواهد شد و اگر اخباري را که درباره تفسیر 
تأویل اشتباه بسیار خواهد کرد و اگر علوم دینی را ندانـد در بیـان متشـابهات و    آیات رسیده مطلع نباشد در موارد تنزیل و 

مجمالت به اشتباه خواهد افتاد و اگر به اشارات آشنا نباشد و لطائف را در وجود خود نیابد تفسیري که بنماید ناقص بلکه 
گـر محکـم را از متشـابه و ناسـخ را از     تفسیر برأي خواهد بود که همه اش خطا اسـت و همینطـور اگـر تأویـل را ندانـد و ا     

منسوخ و عام را از خاص جدا نکند در تفسیري که میکند بر یقین نخواهد بـود و بیـان او از روي گمـان بـوده و خطـاي او      
  .زیاد خواهد بود و فایده اي بر آن مترتب نیست
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  فصل هشتم
سوخ و عام و فرق بین ظهر و بطن و تنزیل و تاویل و محکم و متشابه و ناسخ و من

  خاص
  

است تعالی شأنه که در هر عالمی مطابق همـان عـالم    23بدانکه قرآن کالم خداوند و حق اول     ر و بطن قرآنظه
ظهور نموده و نخستین ظهور او خالی از همه تعینات امکانیه و مخلوقات میباشد که آن را در اصطالح عرفا نََفس الـرحمن  

شرطی نیست و از قید و عدم قید آزاد است ازینـرو اضـافه اشـراقیه حـق و مقـام کـن نیـز        مینامند و چون این ظهور مقید به 
نامیده میشود و از جهت اینکه این مقام، ظهور مقام غیب الهی است کـه بـه نحـو اجمـال و بسـاطت تجلـی نمـوده چنانکـه         

و براي اینکه محیط و مشتمل بر همه کلمات لفظیه نیز ظهور مکمونات ذهن بشري میباشد از اینرو آن را کلمه نیز میگویند 
مراتب وجودات امکانیه بنحو اتم و اکمل میباشد آن را قرآن و جمع الجمع هم نامند زیرا قرآن معنی همان جمع را دارد و 

نیـز همـان مرتبـه و فعلیـت اخیـره او همـان اسـت آن را حقیقـت          )ص( از نظر اینکه آخرین مقام کماالت پیغمبر ما محمد
  .باشد می نامند ازینرو قرآن همواره با او بلکه تراوش حقیقت او است و خلق و خوي او قرآنمحمدیه هم 

و چون قرآن درین مقام که اول ظهور کالم الهی و مقام اطالق او است مافوق قوه و استعداد موجودات است و آسمان      
د متعال کالم خود را از مقام اطـالق تنـزل داده و در   و آسمانیان و زمین و زمینیان طاقت شنیدن آن را ندارند ازینرو خداون

تعینات هاي  هر عالمی مطابق استعداد موجودات آن عالم ظاهر کرد تا بتوانند بشنوند و اول مرتبه که تنزل داد آن را به پرده
مود تا نفوس کلیـه  عالم عقلی پوشانید و عقول را مصداق قرآن قرار داد سپس آن را تنزل داده و تعینات نفوس را ضمیمه ن

مصداقهاي آن واقع شوند آنگاه یکمرتبه پائین تر آورده وارد مرحله تعینات نوریه مقداریه نمود و عـالم مثـال مصـداق آن    
سپس لباس عالم طبیعت پوشانیده و اجسام طبیعیه مصداق آن واقع شـدند آنگـاه آن را بـه آخـرین و ضـعیف      . قرار گرفت

زل داد و به لباس حرف و گفتن و نوشتن و خط درآورد تا چشم و گوش افراد بشر طاقـت  ترین مرتبه وجود درین عالم تن
آن را داشته باشند و درین مرحله حروف و نقوش مصداق واقع گردیدند و چون ازین نظر همه مراتب وجـود مصـداقهاي   

  .ع و وجود داردقرآن میباشند ازینرو قرآن ظاهر کننده و بیان کننده هرچیز است و همه چیز در قرآن جم
اکنون که این بیان را نمودیم بدان که مصداقهاي محسوسه قرآن ظهر و معنی آشکار آن میباشد و مصداقهاي روحـانی       

و مافوق الطبیعه که براي قرآن هست بطن و معانی نهانی آنست و چون مراتب و عوالم روحـانی متعـدد و طبـق بیـانی کـه      
و هریک از عوالم نیز مراتب کلیه و جزئیه دارند ازینرو مراتب بطنهاي قرآن اند  قع شدهکردیم بسیار و در طول یکدیگر وا
  .در اخبار تا هفتاد هزار ذکر شده است

باشند ولی ظاهرترین مصداق  می و چون آنچه آیات درباره آن نازل شده و همچنین مانندهاي آن عموما مصداق آیات     
میباشد ازینرو رسیده است که براي هر ظهري از قرآن ظهري است یعنـی هـر معنـی    هر آیه همان است که مورد نزول آیه 
                                                

کلمه اول درینجا ذکر یکی از اسماء الهی و یا آنکه صفت تبیینی و توضیحی است نه صفت تقییدي که در مقابل آن حق ثانی فرض کنیم  - ٢٣
نه مثل دارد و نه ضدوند تا بتوان براي او ثانی فرض نمود و یا آنکه مقام تجلی اسـماء و صـفات اسـت کـه     زیرا براي حق تعالی ثانی نیست و او 

فیض اقدس گویند در مقابل تجلی افعالی که فیض مقدس و حق مخلوق به نامیده میشود یا آنکه در مقابل حق مضاف است کـه مجـالی نوریـه    
  .میباشند
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باشد و چون هـر مرتبـه از    می معنی آشکار دیگري هم دارد و براي هر ظاهري از آن ظاهر دیگري نیز) ظهر(آشکار قرآن 
مـادون کـه از جهتـی بطـون      حانی مادون آن پنهان و باطن آن میباشد و مقامـات روحـانی  اتب عوالم روحانی از مقام رومر

  .ازینجهت در حدیث رسیده که هر باطنی از قرآن باطنی دارد. میباشند نسبت به آن حکم ظاهر را دارند
  

تنزیل هم یا معنی مصدري آن مراد است یعنی فرود آوردن و در اینصـورت تنزیـل قـرآن عبـارت          تنزیل و تأویل
اگـر مـراد از تنزیـل چیـزي اسـت کـه آیـه دربـاره آن فـرود آمـده و معنـی            است از منطبق نمودن آن بر مصادیق طبیعیه و 

و تأویـل عبـارت   . مصدري آن مراد نیست درینصورت تنزیل عبارت خواهد بود از خود همان مصداقهاي طبیعی محسوس
خود همـان  یا ) اگر معنی مصدري تأویل اراده شود(است از رجوع دادن کالم الهی به مصادیق فوق الطبیعه و روحانی آن 

و چون کالم الهی هنگام تنزل از مقام عالی خود بر همـه مصـادیق خـود    ) اگر معنی مصدري اراده نشود(مصادیق روحانی 
در عوالم طولیه میگذرد ازینرو منطبق نمودن آن را بر هریک از مراتب بطون، ارجاع مینامند یعنی رجوع دادن زیرا رجـوع  

  .د برگرددهنگامی است که از طریقی که آمده مجد
از نظـر ایـن اسـت کـه چـون آیـه دربـاره        انـد   اما آنچه از اخبار داللت دارد بر اینکه مصادیق طبیعیه را نیز تأویل نامیـده      

شخص مخصوص با امر بخصوصی نازل شده و مورد نزول ظاهري فقط همان است، تعمـیم آیـه نسـبت بـه مـورد نـزول و       
یشود مگر به آنکه آیه را از خصوصیات شخصیه که درباره مورد نزول است به یک امثال آن که بعد از زمان نزول بیاید نم

بر امثال او صادق باشد رجوع دهیم که از نظر انصراف از جزئی به کلی خـود یکنـوع ارجـاع     هممعنی کلی که هم بر او و
ل باشـد بطـن نامیـده شـده     محسوب میشود و از این نظر است که در بعض موارد مصادیق طبیعیه اي هم که غیر مـورد نـزو  

  .است
و براي اشاره به تفسیر تنزیل و تأویل و فرق گذاشتن آن دو وارد شده که تفسیر قرآن جائز نیست مگر با نص صریح از      

بزرگان دین و اثر صحیح که از آنها رسیده باشد یعنی شناختن موارد تنزیل قرآن محتاج است به اینکه کسـانیکه قـرآن در   
  .ن نازل شده و به حقائق آن مطلعند بیان نمایندخاندان آنا

ن مصـادیق  روحانی را که بطـون قـرآن و آثـار آ   هاي  و پی بردن به تأویل نیز محتاج است به اینکه انسان نمونه مصداق     
د که نص صریح مربوط به تفسیر و اثر صحیح براي تأویل اسـت یـا مقصـود آن اسـت کـه بیـان       د در وجود خود بیابنمیباش

هریک از تنزیل و تأویل باید به یکی از آن دو یا به هر دو بوده باشد یعنی تفسیر جائز نیست مگر به آنچـه گـوش از زبـان    
  .بزرگان شنیده که تقلید محض باشد یا به آنکه آثار قرآن را در دل خود بیابد و دل او منبع الهی گردد

  

طبیعی و روحانی و نمونـه هـائی کـه از آنهـا در انسـان وجـود       درباره مراتب قرآن به اعتبار مصادیق      مراتب قرآن
اربعة اشياء العبارة واالشارة واللطائف و احلقـائق،  ی ان كتاب اهللا عل«: دارد، از حضرت صادق علیه السالم رسیده که فرمـود 

عبـارت و  : اي چهـار چیـز اسـت   یعنی کتاب خدا دار» فالعبارة للعوام واالشارة للخواص و اللطائف لالولياء و احلقائق للالنبياء
. عبارت براي عوام است و اشارات براي خواص و لطائف براي اولیاء و حقـائق آن بـراي انبیـاء   . اشارت و لطائف و حقائق

و نقوشی است که بر معانی عرفیه اي که بر مصادیق حسیه طبیعیه صدق میکند داللت ها  عبارات همان ظاهر جمل و نوشته
ه عبارت از استفاده از ظـاهر آیـات قرآنیـه اسـت بـراي طبقـه عـوام اسـت کـه ادراك و فهـم آنهـا از            دارند و این مرتبه ک
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محسوسات تجاوز نمیکند و به معقوالت نمیرسد و منحصر به همان محسوسات است کـه از اشـارات بهـره اي نمیبرنـد بـر      
آنها بواسطه دارا بودن مرتبه باالتر امتیـاز   خالف سه دسته دیگر که هریک از آنها با عوام در داشتن این مرتبه شریک و از

  .دارند
اشارات عبارت است از داللت مصداقهاي محسوسه و اشارات ظاهره آنها بر مصادیق روحانیه و نکـات لطیفـی کـه در         

وجود ادراك کننده پیدا میشود و این مرتبه ویژه خواص اسـت کـه از ظـواهر گذشـته رو بـه بـاطن نهـاده و متوجـه عـالم          
و از این جهـان متـذکر عـالم آخـرت و از عـالم      اند  و به اصالح نفس خود مشغول و به درون خود پرداختهاند  آخرت شده

  .اند کبیر به عالم صغیر وجود خود متوجه گردیده
ي مصداقهاهاي  لطائف عبارت است از قسمتهاي بسیار دقیق و زبده و جوهره اشاراتی که انسان در وجود خود از نمونه     

یابد و این مرتبه براي اولیاء و دوستان خدا است که صاحبدل شده و دل آنها اتصـال بـه عـالم غیـب پیـدا       می عالم کبیر در
  .اند کرده و مورد عنایت الهی واقع شده

و حقائق عبارتند از همه مصادیق مختلفه قرآن در عوالم مختلفه و مراتـب متفاوتـه کـه درك آنهـا مخصـوص کسـانی            
و آنهـا عبارتنـد از پیمبـران از جهـت     اند  ه آن عوالم را با دیده بصیرت مشاهده و معاینه نموده یا بدانها متحقق شدهاست ک

مقام پیمبري یا جانشینان آنان از وجهه جانشینی زیرا ولی از نظر مقام والیت توجهی به عالم کثرت نـدارد و متحقـق بـدان    
از وجهه جانشینی او براي پیامبران داراي همان احکام پیامبر است و توجـه بـه   نمیشود و وجهه جامعیت براي او نیست ولی 

  .کثرات دارد و بدان متحقق شده و مشاهده هم مینماید
صاحبان این چهار مرتبه هرکدام در مرتبه باال باشند مرتبه پائین را هم دارا هستند ولـی آنکـه داراي مرتبـه پـایین اسـت           

نیست پس آنکه صاحب حقائق قرآن است ابتداء به عبارات و اشارات و لطائف آگاه گردیده سپس متحقق به مرتبه باالتر 
  .به حقائق متحقق شده است

اطيعـوا اهللا و  «براي توضیح این چهار مرتبه به عنوان مثال میگوئیم کلمه رسول و نوشته آن روي صفحه در آیه شریفه      
که از جانب خدا فرستاده شـده اسـت اطـالق میشـود عبـارت آن پیـامبر       که بر یک نفر شخص مخصوص » اطيعوا الرسول

باشد و هرکسی که همچون او داراي مقام پیامبري باشد تنزیل  می هاشمی صلی اهللا و علیه و آله که آیه درباره او نازل شده
کامـل و  اظهـر آن و   و ظهر محسوب میگردد و تنها پیغمبر مخصوص که آیه درباره او فرود آمده ظهر ظهر است که فـرد  

جزئی از ظهر میباشد و تنزیل به یک جهت منحصر بدو است و کسیکه مانند او از میان افراد بشر باشـد بـوجهی تأویـل آن    
از  )ص( میباشد چنانکه از جهتی نیز بطن محسوب میگردد هرچند از نظر اول جزء تنزیل و ظهر است و امر اطاعت محمـد 

ق شده و مصداق آن واقع گردیده داللت دارد براینکه علت استحقاق مطاع بودن براي خلق نظر اینکه نام رسول بر او اطال
آن است که حقیقتی خدائی در او وجود یافته و این امر سبب این استحقاق گردیده و بنابراین هرکسی که نظیر ایـن معنـی   

و خواه در عـالم کوچـک وجـود انسـانی     در او وجود یافته و داراي این شرافت شده باشد خواه در جهان بزرگ آفرینش 
باشد و چه در عالم طبیعت و در چه در عالم مافوق الطبیعه اطاعت او بر افراد آن عالم واجـب اسـت و ایـن داللـت همـان      
اشارت است که شرح آن داده شد، و کسیکه به این داللت پی برد و بکوشد که کامال بدان متحقـق شـود و عمـال پیـروي     

نیـز   ه در بین اعضاء و قـواي وجـودي خـودش   ردد از ظاهر آن به درون خود متوجه شده و پی میبرد کنماید و صاحبدل گ
البد باید یکی از آنها داراي این سمت بوده و این شرافت را پیدا کرده باشد که آن عقل است که پیامبر خدائی در وجـود  

ق این آیه پی میبرد که اطاعت  رسول داخلی نیز که عقل انسان و عالم صغیر و نماینده پیغمبر این عالم است و آنگاه بر طب
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است از نظر اطاعت این امر یا از جهت آنکه اطاعت رسول درین عالم مستلزم اطاعت امر عقل است واجب میباشد و ایـن  
ب و وجو عوالمیابد مرتبه سوم و لطائف براي کلمه رسول است و وجود وظهور او در همه  می حقیقتی که در وجود خود

طاعت او در همه مراتب و طاعت او در عالم مثال و عالم نفوس و عقول و عالم اسماء عبارت از حقائق آنست که تأویل و 
  .بطن و بطن بطن میباشد

و هریک ازین معانی و مراتب که براي آیات قرآنی وجود دارد از نظر خود همان مرتبه و صرف نظـر از مرتبـه مـافوق         
لع مینامندنامیده می 24آن، حد   .شود و از نظر اینکه اشاره به معنی باالتر و راهنمائی بسوي مرحله کاملتر میکند آن را مطّ

  

تعلق و بستگی آن بمعنی خود استوار باشـد وز آن  محکم در قرآن آنست که داراي ثبات بوده و      محکم و متشابه
و متشابه آن است که آنچـه آیـه   . ده و قابل تغییر نباشدجدا نشود و نسبت به هیچکس در ارتباط آن با معنی خود فرقی نبو

بدان تعلق دارد غیر معلوم یا شبیه به مورد تعلق آیه دیگر باشد و براي کسی که بدان نظر میکند و کسـیکه علـم قطعـی بـه     
مـورد تعلـق   مورد تعلق آن ندارد اشتباه شود و آن از نظر این است که او به بعض خصوصیات افراد یـا احـوال کـه در امـر     

معتبر است آگهی ندارد ازینرو بر او اشتباه میشود پس این آیه تعلق آن عمومیت ندارد و طـوري هـم نیسـت کـه از مـورد      
یعنی هرکه به شما تعدي و » عليكمی عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدی فمن اعتد«خداوند متعال  قول تعلق جدا نشود  مثال

نسـبت بـه هـر مکلفـی و همچنـین نسـبت بـه همـه حـاالت تکلـف           . ه و مانند او رفتار کنیـد ستم کند شما نیز به همان انداز
عمومیت ندارد بلکه مخصوص کسی است که هنوز از مرحله تعلق بـه نفـس و هـوي و هـوس خـارج نشـده و نمیتوانـد از        

ه همـان انـدازه کـه    کسیکه به او ظلم نموده عفو کند ازینرو خداوند دستور میفرماید که اگر هم قصـاص خواسـت کنـد بـ    
نسبت به او ستم شده انتقام بکشد نه زیادتر اما کسیکه بر نفس خود مسلط است و قـدرت عفـو از بـدکار دارد و از حیطـه     
تسلط نفس خارج شده میتواند از کسیکه بر او ظلم کرده گذشت نماید، این حکم درباره او نیست و این است معنی آنچه 

بدان عمل میشود و متشابه آن است که بر کسیکه حقیقت آن را نمیداند اشتباه میشـود و   که محکم آن است کهاند  فرموده
که محکم آن است که عمل میشود بدان و متشابه آنکه بعض آن به بعض دیگر شبیه است، و معنـی  اند  معنی آنچه فرموده

یعنی اما محکم بدان ایمان داریم » نؤمن به والنعمل بهكم فنؤمن به و نعمل به و ندين به و اما املتشابه فحملااما «اند  آنچه فرموده
و دین میورزیم و عمل میکنیم و اما متشابه بدان ایمان داریم و عمـل نمیکنـیم یعنـی مـا از مقـام متشـابه و عـروض حـاالت         

ه ما نیست پـس بـدان   مختلفه پا فراتر نهاده ایم و آنچه به ما تعلق دارد قابل تغییر و زوال نیست و آنچه متشابه باشد مربوط ب
 باشـد عمـل   می ایمان داریم ولی چون پایین تر از مقام ما است بدان عمل نمیکنیم و به حقیقت باطن آن که براي ما محکم

                                                
مـا فـی القـرآن آیـه     «و در حدیث دیگر اسـت  » و مطّلَعااان للقرآن ظهر او بطنا و حدا «آله روایت شده  از حضرت رسول صلی اهللا علیه و  - ٢٤

یعنی نیست در قرآن هیچ آیه جز آنکه داراي ظهر و بطن میباشد و نیسـت در آن  » االولها ظهر و بطن و مافیه حرف االّ و له حد و لکل حد مطَّلع
طّلع اسم مکان از حد از جهتی معنی آن نزدیک به معنی تنزیل و ظهر است و م. و هر حدي هم مطلعی دارد حرفی جز آنگه براي آن حدي است

یعنی محل اطالع و اطالع به معنی مشرف بودن و توجه داشتن از مکان بلند اسـت و معنـی   ) بضم میم و تشدید طاء و فتح طاء و الم(ماده اطالع 
باشد یعنی محل باال رفتن و آنچه مؤلف بزرگوار ) بفتح میم و سکون طاء و فتح الم(ممکن است مطلع  آن نزدیک به معنی بطن و تأویل است و

هرچند با هر دو وفق میدهد ولی با این استعمال مناسب تر است و منظور از بیان مؤلف آن است که در هر مرتبه از اند  در معنی مطلع ذکر نموده
شود آن معنی در حقیقت حد و نهایت درك خواننده میشود و اگر آن را وسیله ترقی و درك مرتبه باالتر مراتب آیات اگر نظر به معنی باالتر ن

 .ر میگرددقرار دهیم آن معنی مطلع و وسیله باال رفتن یا موجب اشراف بر معنی باالت
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  .کنیم می
براي محکم و متشابه معنی دیگري نیز ذکر شده است و آن اینکه محکم آن است که داللت آن بر معنی و مفهوم خود      

که احتمال دیگر و اشتباه در آن راه نیابد و متشابه آن است که داللت آن بر معنی مقصـود بـا داللـت بـر     قطعی باشد بطوری
منه آيـات حمكمـات هـن ام    «و در اخبار به همه این معانی اشاره شده و ما در ذیل آیـه شـریفه    25غیر مقصود مشتبه باشد

  26.خن خواهیم گفتدر سوره آل عمران به تفصیل در باب محکم و متشابه س» الكتاب
  

نسخ نیز دو قسم است یکی نسخ کلی و دیگر جزئی و ناسخ به معنی نسخ کلـی در قـرآن آیـه اي         ناسخ و منسوخ
است که حکمی را که در شریعت سابقه بوده یـا در خـود شـریعت اسـالم قـبال بـوده برطـرف نمایـد و حکـم دیگـري را           

توسط ناسخ مرتفع شده و ناسخ به معنی نسخ جزئـی آیـه اي اسـت    جایگزین آن گرداند و منسوخ آیه و حکمی است که 
براي او اثبات نماید و منسوخ به نسخ  که حکمی را که به شخص معین تعلق داشته رفع کند و حکم دیگري را به جاي آن

 ازین شخص نسخ شده و گاه گفته میشود ناسخ حکمی است که به شخص تعلق گرفتـه و  اي است که حکم آن جزئی آیه
 منسوخ آن است که بدو تعلق نگرفته باشد پس ناسخ به نسخ جزئی فقط در متشابهات وجود دارد ولی در محکمات تحقق

در بـاب نسـخ مشـروحاً    » ماننسخ من آية او ننسها نأت خبري منها او مثلها«یابد و در آینده در سوره بقره ذیل آیه شـریفه   نمی
  27.بیان خواهیم کرد

  

آیه است که حکمش نسبت به همه اشخاص و همـه احـوال بطـور تسـاوي بـوده و عمومیـت        عام آن     عام و خاص
داشته باشد و خاص آن است که حکم آن مخصوص به شخص یا اشخاص معین یا حـال معـین بـوده و شـامل همـه افـراد       

ه یکـی از معـانی   پس عام و محکم به یکی از معانی که براي محکم ذکر کردیم یکی میشود و خاص و متشابه هم ب. نباشد
و شناختن حقیقت ناسخ و منسوخ و عام و خاص براي همه کس میسر نیست بلکـه مخصـوص اولیـاي خـدا     . یکی میگردد

                                                
میشود ولی با این بیان در خود مفهوم نیز احتمال البته در معنی اول که ذکر شده در خود مفهوم اشتباهی نیست و در مصداق و موارد اشتباه   - ٢٥

 .و اشتباه معنی غیر مقصود میرود
محکم هر آیه است که تنزیل و تأویل آن یکی است و تنزیل آن ما را از تأویلش بی نیاز مینماید و متشابه آن اسـت کـه در   اند  بعضی گفته - ٢٦

آنچه قابـل نسـخ و تغییـر    اند  یلی هم غیر از معنی ظاهر خود داشته باشد و بعضی گفتهلفظ یکی است ولی داراي معانی متعدده باشند یا آنکه تأو
محکم آن است که حکم آن جاري بر هر مکلفی باشد و متشـابه  اند  نیست محکم و آنچه نسخ در او راه می یابد متشابه است و جمع دیگر گفته

عام فرقی نیست و فرق بین متشـابه و خـاص آن میباشـد کـه محـل تعلـق در        آن است که جاري بر هر مکلف نباشد و به این معنی بین محکم و
  .خاص معین است و در متشابه غیر معین

در ذیل آیه مذکوره شرح مبسوطی درباره نسخ ذکر کرده که خالصه آن درینجا مذکور گردیده از جمله فرماید نسخ در کتاب الهی نسخ  - ٢٧
ر اخبار نبویه ممکن است کلی و ممکن است جزئی باشد زیرا کتاب الهی شرع و قانون عام و بـراي  کلی است و در اخبار ولویه نسخ جزئی و د

همه افراد است و ناسخ آن کلیت دارد ولی در اخبار ولویه ممکن است نسبت به اقتضاي حال یکنفر دستوري موقت داده شود ولی کلیت ندارد 
ا نسخ نمایند یا ایجاد حکم جدیدي کنند ولی اخبار نبوي گاه ممکن است بیان حکم کلی زیرا اولیاء مؤسس شریعت نیستند تا بتوانند حکمی ر

و رفع قانون سابق باشد پس نسخ کلی خواهد بود و گاه هم ممکن است نسبت به شخص معین و حالـت مخصـوص باشـد دراینصـورت جزئـی      
بار ولویه مانند دستوریست که از حضـرت کـاظم علیـه السـالم     مطالب دیگري نیز درین باب ذکر فرموده است و نسخ جزئی در اخ. خواهد بود

  .براي علی بن یقطین در موضوع وضو گرفتن داده شده و بعدا تغییر کرد
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است زیرا مصادیق آیات خاصه و متشابهه و ناسخه و منسوخه همه از نظر معلوم نبودن آنها متشابه میباشند و معرفت و علم 
  .داوند عنایت فرماید میسر نیستن بصیرت  قلبیه که خوبه متشابه هم بد
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  فصل نهم
  رسیده است چیست؟ )ع( ت آن در اخبار معصومینتفسیر برأي که نکوهش و حرم

  

یعنی » من فسر القرآن برأيه فاصاب احلق فقد اخطأ«از پیامبر صلی اهللا علیه و آله رسیده که فرموده      ذم تفسیر برأي
من فّسر القرآن «ند اگر هم تفسیر او درست باشد به خطا رفته است و نیز فرمـوده  هرکه قرآن را از روي رأي خود تفسیر ک

یعنی هرکه قرآن را برأي خود تفسیر کند باید نشیمنگاه او پر از آتـش شـود یعنـی جایگـاه او     » من النار هبرأيه فليتبوء مقعد
من فّسر القرآن برأيه ان اصاب مل يوجروان «آتش است و از حضرت ابی عبداهللا جعفرالصادق علیه السالم رسیده که فرمـود  

اَ اخطاء فهویعنی هرکه قرآن را برأي خود تفسیر کند اگر هم درست باشد اجر و پاداشی از طرف خداوند » من السماء بعد
ما ضرب رجـل القـرآن   «و نیز فرموده  28به او داده نخواهد شد و اگر خطا کند از مقامات عالیه آسمان دورتر خواهد شد

یعنی هیچکس نیست که مخلوط کند بعض قـرآن را بـه بعـض دیگـر مگـر آن کـه بواسـطه آن کـافر         » بعضه ببعض االكفر
  .29شود

  

بدانکه انسان همانطور که قبال ذکر کردیم بین دو عالم خدائی و شـیطانی و عقـل و جهـل و روشـنی و          بیان مطلب
ن است ظهور داشته باشد یعنی قوه عقلیه او تحت تأثیر انانیـت و  اگر به فعلیتی که منسوب به شیطا. تاریکی واقع شده است

خودخواهی او واقع شود درینصورت همه اعضاء و مدارك و قواي او آلت اجراي اوامر شیطان و نفس او میباشند و مطیع 
درمـی یابـد جـز    قوه عاقله و جنبه روحانی او نیستند و هرکاري از او صادر شود براي شیطان بوده و آنچـه درك میکنـد و   
خطا هم عبارت . جهالت و نادانی نیست و همه آنها سبب نفوذ و زیادتی سلطه شیطان و دوري از جنبه رحمانی خواهند بود

پس کسیکه فعلیت او منسـوب  . از عمل یا ادراکی است که بر اثر تصرف و نفوذ شیطان بوده و سبب ازدیاد تسلط او باشد
و . ن دریابد جز جهالت شیطانی چیزي نخواهد بود هرچند مطابق با مقصود قـرآن باشـد  به شیطان و نفس باشد آنچه از قرآ

اگر این شخص به تفسیر قرآن پردازد در حقیقت به تحریک و امر شیطان است و خطا خواهد بود هرچند موافـق و مطـابق   
داراي انانیت و خودخواهی  ونچ و تفسیر او از روي رأي و خیال خودش خواهد بود زیرا صاحب این حالت. با واقع باشد

بیند و خود ایـن خـودبینی    می بیند پس تفسیر را هم از خود و برأي خود می است همه کارهاي خود را از خودش میداند و
بنابراین صحیح است که هرکه قرآن را به آرائی که منسوب به خـودبینی باشـد   . هرچند تفسیرش صحیح باشد 30خطا است

  .باشد خطا کرده و باید جایگاه او پر از آتش شود و پاداش نیک هم نداردتفسیر کند اگر درست هم 
ولی اگر فعلیت او رحمنی بوده و وجهه عقالنی در او ظهور داشته باشد همه اعضاء و قوا و مدارك او آلت انجام اوامر      

علـم و روشـنی و باعـث ضـعف     عقل و خدا بوده و همه کارها و فعلیتهاي او براي خدا خواهد بـود و آنچـه درك میکنـد    

                                                
 یا آنکه اگر خطا کند دورتر است از خدا یا از حق از دوري آسمان به ما ولی معنی باال که ذکر شده ظاهرتر است  - ٢٨
شد و ضرب بعضه ببعض به معنی خلط بعضه ببعض و منظور از مخلوط کردن هم آنست که بین محکم و ضرب درینجا به معنی خلط میبا  - ٢٩

  .متشابه و ناسخ و منسوخ  و مطلق و مقید و عام و خاص و مجمل و مبین تمیز ندهد
 اخالق و احوال گوینده و بلکه نیت او در خواننده و شنونده غالباً مؤثر است  - ٣٠
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خودبینی او میباشد و اگر هم کارهاي او به اعضاء و خودش نسبت داده شود در حقیقت بـه عقـل و وجهـه عقالنـی اسـت      
زیرا خودي و قوه نفسانی او تحت تسخیر عقل واقع شده نه شیطان به همـین جهـت انـانیتی بـراي او نمانـده اسـت و آنچـه        

ه عقالنی که نماینده خدائی در وجود بشري است صادر شود خواه کـار خـارجی و خـواه    نسبت او به عقل باشد و از وجه
هم از نظر مخالفتی که با شیطان و جهل دارد  31ادراك ذهنی باشد صحیح است هرچند مطابق واقع نباشد زیرا خطاي عقل

ربـاره ایـن شـخص رسـیده     حکم صواب را دارد یعنی چون از روي وجهه عقالنی صادر شده اجر دارد و به همین جهت د
و دربـاره صـاحب فعلیـت شـیطانی     . است که آنکه صواب کند و درست باشد داراي دو اجر و خطا کننده یک اجـر دارد 

باشد بطوریکه آن  می گفته شده، هرچه گیرد علتی علت شود، زیرا فعلیت شیطانی مرضی است که از همه امراض شدیدتر
و درباره صاحب فعلیت عقالنی گفته شده، کفر گیرد ملتی ملت شود، زیرا صـاحب  د ان گفته) داءعیاء(را درد خسته کننده 

این فعلیت کسی است که به والیت اولیاء خدا ایمان آورده و به امام و صاحب اختیـار خـود اطاعـت داده و از خودسـري     
بسـوي خداونـد باشـد در    گذشته و روش و سیر او به سوي عالم باال و خداوند است و البته روشی که تحت تصرف عقـل  

واقع ملیت خدائی و دینی است و آنکه در آن طریـق باشـد اگـر هـم اشـتباه کنـد چـون از روي سـهو و نسـیان و خـالی از           
ان اهللا جعل واليتنا اهل البيـت  «و به همین جهت از حضرت صادق علیه السالم رسیده که فرمود . خودبینی است اجر دارد

ی ر حمكم القرآن و ا نو هت الكتب و يستبني االميان و قد امر رسول اهللا صـل و عليها يستدين و قطب مجيع الكتب قطب القرآ
یعنی خداوند والیت مـا خانـدان پیغمبـر را محـور و قطـب قـرآن و همـه        » )ص( بالقرآن و آل حممدی اهللا عليه و آله ان يقتد

یـت اسـت کـه کتـب آسـمانی داراي ارج و      کتب قرار داده و گردش آیات محکم قرآن بگرد آن است و بواسطه این وال
و بواسطه آن ایمان ظاهر میشود و خداوند پیغمبر خود را امر فرمود که پیروانش به قرآن و آل محمد اقتداء اند  منزلت شده

  :و درباره این دو فعلیت رحمنی و شیطانی گفته شده. کنند
ــه هســت    ــه احمــق هرک ــر ک ــت پیغمب   گف

  تمــا اســ  نهرکــه او عاقــل بــود او جــا   
ــیم     ــن راضــ ــد مــ ــنامم دهــ ــل دشــ   عقــ
ــبم    احمـــــق ار حلـــــوا نهـــــد انـــــدر لـــ

  

ــت      ــزن اســ ــول رهــ ــا و غــ ــدو مــ   او عــ
ــت  ــا اســ ــان مــ   روح او و ریــــح او ریحــ
ــیم  ــی دارد از فیاضـــــ ــه فیضـــــ   زانکـــــ
ــبم    ــدر تـــ ــواي او انـــ ــن از آن حلـــ   مـــ

  

مـاجور اسـت   کسیکه در مورد لزوم بـه تقیـه عمـل کنـد عمـل او درسـت و       اند  مانند این است موضوع تقیه که فرموده     
هرچند عمل مطابق حکم واقعی خدائی نبوده باشد و آنکه در آن مورد ترك تقیه کند خطا کـرده هرچنـد عملـش موافـق     

و همچنین در میان هنود و قلندران کسیکه از استاد خود در افسونگري اجازه داشته باشد گفتـه او مـؤثر   . 32حکم خدا باشد
اند و اگر اجازه استاد نداشته باشد قول او مؤثر نیست هرچند کامال درست است هرچند عبارت را مغلوط و غیرصحیح بخو

  .بخواند
پس براي کسیکه میخواهد به تفسیر قرآن مجید بپردازد الزم است عالوه بر تحصـیل مقـدماتی کـه در فصـول گذشـته           

                                                
نبه خودبینی در او نیست اگر خطا هم از او صادر شود فوري متوجه شده و استغفار می کند و در طلب اصالح و جبران و به اضافه چون ج  - ٣١

 .»اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر و افاذا هم مبصرون«: خطاي خود بر می آید که
م واقعی نباشد چون مطابق امر است صحیح و قبول علت آن همان جنبه امر است که چون نسبت به تقیه امر رسیده اگر هم عمل موافق حک - ٣٢

و حرمـت  وجـوب   است و بلکه در آن مورد اگر برخالف تقیه رفتار کند درست نیست چون برخالف امر میباشد و منـاط در صـحت و بطـالن    
  .عمل همان جنبه امر و نهی است
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یم امـر او نمایـد کـه اگـر     ذکر کردیم از شیطان و دیو نفس خود فرار کند و تحـت حکـم خـدا قـرار گرفتـه خـود را تسـل       
  .درینحالت بتفسیر پردازد تفسیر او صحیح و درست خواهد بود، خداوند این حالت را به ما و همه مؤمنین روزي فرماید
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  فصل دهم
علم قرآن و اطالع بر جمیع حقائق آن در همه مراتب ویژه محمد و دوازده نفر 

استعداد و مرتبه خود از آن جانشینان بزرگوار او است و دیگران هرکدام به قدر 
  .اند بهره برده

       
ما در گذشته ذکر کردیم که بطون قرآن و حقائق آن خیلی زیاد و باالترین مرتبه و بطن آن و حقیقـت عالیـه آن مقـام         

محمدیت محمد و علویت علی است که با مقام مشیت الهی که فوق امکان است متحـد میباشـد و هـیچ پیغمبـر و جانشـین      
و جانشینان او که حقیقت آنها از مقام امکان فراتر رفته به مقام مشـیت   )ص( پیغمبري از عالم امکان برتر نمیرود جز محمد

و معلوم است کسیکه از این حال و این مقام بوئی نبرده و بهره اي نیافته باشـد نمیتوانـد دریـن بـاره گفتگـو کنـد       اند  رسیده
تفسیر خود نمیتواند از آنچه بـدان پـی بـرده و درك کـرده تجـاوز       باشد زیرا مفسررا درك کرده  هرچند مقامات بسیاري

  .33کند و هرکسی به قدر استعداد خود بدان پی میبرد
پس هرکس بهره اي از قرآن برده باشد یا بخواهـد تفسـیري بنمایـد هرچنـد داراي مقامـاتی باشـد، بـاز هـم علـم او یـا                

رآن و مقام عالی علم بدان حکم یک قطره از دریاي بیکرانی دارد زیرا حقیقت قرآن تفسیري که میکند نسبت به حقیقت ق
است مقام اطالق و مافوق امکان میباشد که نهایت و حـد بـراي آن نیسـت ولـی      )ع( و علی )ص( که همان حقیقت محمد

دود اسـت و البتـه محـدود    ممکن هرچند باالترین مراتب امکانیه را دارا باشد که عبارت از عقـل کلـی اسـت بـاز هـم محـ      
نمیتواند بغیر محدود محیط شود و بغیر متناهی پی ببرد و هیچ نمیتـوان تصـور نسـبتی بـین چیـز محـدود بـا چیـز بـی پایـان           

پس علم هر عالمی و تفسیر هر مفسـري نسـبت بـه قـرآن همچـون قطـره       ) چه نسبت خاك را با عالم پاك(نامحدود نمود 
  .نسبت به دریا است

متحد بـا مقـام مشـیت    اند  مقام محمد و علی و یازده نفر فرزندان آن دو بزرگوار که از سر حد امکان باالتر رفتهو چون      
نزد او است چنانکه  34که مقام عالی ظهور قرآن است میباشد پس همه قرآن نزد آنها است و علی است کسیکه علم کتاب

و الم میباشد خود عمومیت و استغراق را میرساند ولـی دربـاره    که با الفکتاب در قرآن ذکر شده که اضافه کلمه علم به 
یعنی گفت کسیکه نزد او علم مختصري از کتاب بـود و  » عنده علم من الكتابی الذ«آصف بن برخیا وزیر سلیمان فرمود 

آنکه ابـراهیم پـس از   آزمایش نمود با » ابراهيم ربه بكلماتی واذابتل«نیز خداوند ابراهیم را به چند کلمه نه به همه کلمات 
فـآمنوا  «پیغمبر ما کاملترین پیامبران بود ولی محمد صلی اهللا علیه و آله به خدا و همه کلمات او ایمان آورد که میفرمایـد  

 یعنی ایمان بیاورید به خدا و پیامبر او که علوم را از مادر با خود آورده و» يومن باهللا و كلماتهی الذی االمی باهللا و رسوله النب
به خدا و همه کلمات او ایمان دارد زیرا کلمات جمع مضاف است که در لغت عرب تعمیم و استغراق را میرسـاند و البتـه   
مراد ایمان اجمالی نیست وگرنه دیگران نیز آن را دارا خواهند بود بلکه مراد ایمان تفصیلی است که الزمه آن آنسـت کـه   

                                                
 .استعداد شنونده بیان نموده و میکنندالبته غالب کسانی هم که با شایستگی به تفسیر میپردازند به اندازه   - ٣٣
در آخر سوره رعد یعنی بگو بس است ما را خداوند کـه  » الكتاب قل كفي باهللا شهيداً بيين و بينكم و من عنده علم«اشاره است به آیه شریفه  - ٣٤

  .ف بر اهللا استشاهد و حاضر است بین من و شما و پس از خدا کسیکه علم کتاب خدا نزد او است که کلمه من عنده عط
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  .اید و معاینه به دیده بصیرت ببیندآنچه را بدان ایمان آورده کامال مشاهده نم
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  فصل یازدهم
  قرآن داراي چندین وجه است

  

ـ «از پیغمبر صلی اهللا علیه و آله رسیده است که فرمود      وجوه قرآن احسـن  ی ان القرآن ذلول ذو وجوه فامحلوه عل
آنرا بر بهترین وجه آن تعبیـر   یعنی قرآن خیلی نرم عبارت و آسان وضع و داراي وجوه و تعبیرات زیاد است شما» الوجوه
خود همین خبر هم مانند قرآن داراي چند وجه است و هریک از آنها در جاي خـود اراده شـده اسـت زیـرا ممکـن      . کنید

است مراد این باشد که قرآن از جهت ظاهر الفاظ یا هیئت وجهات صرفی و اعرابی و ترکیبـی آنهـا داراي وجـوه مختلفـه     
و ممکن است منظور این باشد کـه از حیـث داللـت الفـاظ بـر      . آن باب شرح داده خواهد شد است که در فصل آینده در

معانی و از جهت مصادیق آنها داراي جهات بسیار است و این داللت و کثرت مصداق نیز یا طولی است یا عرضی زیرا یـا  
داراي مصـداقهاي بسـیار در مراتـب     مراد این است که هر لفظی از قرآن بر یک مفهوم و معنی داللت میکند و آن مفهـوم 

طولیه و عوالم مختلفه میباشد که هر مصداق عالی نسبت به مرتبه پائین تر حکم روح را نسـبت بـه تـن دارد و بـا آن متحـد      
مانند اتحاد روح با بدن میباشد که کثرت بدین معنی طولی است و معنی تنزیل و تاویل و ظهر و بطـن همـین اسـت و قـبال     

م که قرآن به حسب تفاوت مراتب و عوالم داراي مصادیق بسیاري است و مصادیق طبیعی عبارت از ظهـور  هم ذکر کردی
و تنزیل او و مصادیق روحانی بطون و تأویل میباشند و یکی از معانی حدیث همین است و یا تکثـر عرضـی اسـت بـه ایـن      

کنیم و هریک از مصادیق آن غیر از دیگري و مقابل  معنی که براي لفظ چند معنی باشد که هریک از آنها را بتوانیم اراده
زیرا ممکن است به معنـی نمـو   » من يشاءی بل اهللا يزك«آن میباشد نه متحد و مانند روح، همچون لفظ یزکی در آیه شریفه 

کـردن   و نعمت فرستادن و ظاهر کردن میوه و بهره یا ظاهر کردن پـاکی یـا ظـاهر    ةدادن و پاك کردن و بیرون دادن زکو
نعمت باشد که قرآن باین معنی نیز داراي چندین وجه میشود زیرا آیات قرآنی در اخبار به تفسیرهاي مختلـف ذکـر شـده    

السـموات  ی انا عرضنا االمانة عل«که به ظاهر با یکدیگر مغایر بلکه ضد همدیگرند مانند تفسیر کلمه امانت در آیه شـریفه  
یعنـی مـا امانـت را بـر آسـمانها و زمینهـا و کوههـا عرضـه         » اشفقن منها و محلها االنسان واالرض و اجلبال فابني ان حيملنها و

زیرا امانت در بعض اخبار بـه  . داشتیم همه از قبول آن خودداري نموده و اکراه داشتند و انسان آن را قبول کرد و برداشت
نماز و والیت و خالف علی بـن ابـی طالـب نیـز     تکلیف تفسیر شده یعنی ما تکلیفهاي خدائی را بر همه عرضه داشتیم و به 

تفسیر شده و همچنین به خالفتی که برخالف رضاي خدا و پیغمبر باشد و نیز به شهادت حسین بن علی بن ابیطالب علـیهم  
گر و باز هر دو غیر شهادت میباشند و همه فت حقه با خالفت غیر حقه ضد همدالسالم تفسیر شده است در صورتیکه خال

غایر با تکلیف و نماز است ولی شکی نیست که همه این معانی در کلمه امانت موقعی که این آیه شـریفه بـر پیغمبـر    آنها م
نازل گردید مندرج است زیرا اگر همه این معانی در آن مندرج نمیبود الزم میآمد که تفسیر آن بزرگـواران بـر غیـر آنچـه     

و هیچ اشکالی از جهت لفظ و جهت معنی براي اینکه چند معنـی   35تمراد بوده واقع شده باشد و شکی در بطالن این نیس
در یک لفظ مندرج باشد وجود ندارد وسعه وجودي خطاب کننده و خطاب شده و احاطه هر دو بر همه معانی احتمالی و 

ن انـدراج از  جواز مندرج بودن چندین معنی بالقوه در یک لفظ اجازه میدهد که همه معانی احتمالی اراده شده باشـد و ایـ  

                                                
  مگر آنکه در صحت بعض اخبار تردید کنیم  - 35
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یـا بنحـوه مالحظـه     38یا داخل بودن چند فرد در یک مفهـوم کلـی   37یا عموم مجاز 36نظر ادبی یا بنحو عموم اشتراك است
بنحوه عموم اشتراك و مجاز یا بنحوه وضـع آن در معنـی    39صورتهاي مختلفه در یک آینه بدون درنظر گرفتن معنی کلی

بعنوان حقیقت و مجاز یا بنحو اشتراك لفظی یا معنی صـحیح باشـد، میتوانـد    کلی، زیرا هرگاه اطالق لفظ بر چندین معنی 
بدون آنکه مجبور باشد ابتداء معنی کلـی آن را   40کسیکه احاطه بر همه آنها داشته باشد همه را در یک استعمال اراده کند

فکـر و کمـال روحـی نـاقص      درنظر گرفته سپس افراد و جزئیات را اراده کند ولی البته کسیکه از نظر قوت ذهن وحـدت 
باشد نمیتواند چندین معنی متناهی یا غیرمتناهی را در یک استعمال و در یک لفظ بدون اعتبار معنی کلی که منـاط اعتبـار   
معانی جزئیه است درنظر بگیرد و اراده کند بلکه باید ابتداء یک معنی کلـی را کـه معـانی جزئیـه بالفعـل یـا بـالقوه در آن        

  .اراده نماید و سپس نظر بمعانی جزئیه بنمایدمندرج میباشند 
  

 اخباري که به سعه و احاطه وجوه قرآن اشاره دارد بسیار است از جمله در کتـب اهـل سـنت از پیغمبـر         سعه قرآن
یعنی قرآن به هفـت حـرف فـرود آمـده     » كلها كاف شاف ٤١سبعة احرفی ان القرآن نزل عل«روایت شده که فرمود  )ص(

کافی و شفا دهنده است و این خبر را همانطور که میتوانیم برد و خبر زیر تطبیق کنیم که آن حضرت فرمـود  که همه آنها 
یعنی قرآن بر هفت حرف نـازل شـده   » سبعة احرف امر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و قصص و مثلی نزل القرآن عل«

                                                
 ده چند معنی از لفظ در یک استعال که بعض اصولیین تجویز میکننداار یعنی اشتراك لفظی و  - 36
 یعنی استعمال لفظ در چند معنی به عنوان مجاز  - 37
ه باشد و معانی مختلفه که اراده شده هرکـدام فـردي از آن مفهـوم    یعنی بعنوان اشتراك معنوي که معنی لفظ یک مفهوم کلی معنوي بود  - 38

 .کلی باشند
  .یعنی بعنوان یک حقیقت که بر حسب عوارض مختلفه داراي چند معنی مختلف شده است  - 39
ؤلف مفهوم میشود بین علماي ادب و اصول اختالف است که استعمال لفظ مشترك در  زیادتر از یک معنی جائز است یا نه و از عبارت م  - 40

  .که نسبت به گوینده فرق میکند یعنی نسبت به خداوند متعال که محیط است ممکن ولی نسبت بگویندگان بشري که ناقصند جایز نیست
اين  لقي رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله جربئيل فقال يا جربئيـل : (نظیر این حدیث نیز در صحیح ترمذي و غیر آن روایت شده به این مضمون -٤١

) لي سبعة احـرف بعثت ايل امة امية منهم العجوز و الشيخ الكبري و الغالم و اجلارية و الرجل الذي اليقرء كتابا قط فقال يل يا حممد ان القرآن انزل ع
و مردان بی سواد  که در میان آنان پیرمرد و پیرزن و پسر کوچک و دختر خردسالام  یعنی پیغمبر به جبرئیل فرمود که من براي امتی مبعوث شده

که کتاب اصال نمیتوانند بخوانند وجود دارد جبرئیل عرض کرد قرآن بر هفت حرف نازل شده است قرطبی در مقدمه تفسیر خـود دریـن بـاب    
قـول سـفیان    -1: علما در باب معنی هفت حرف سی و پنج قول دارند که مهمترین آنها پنج قول است: شرحی میگوید که خالصه آن این است

قول بعض دیگر که  -2. ن عیینه و بیشتر اهل علم که مراد هفت وجه از معانی نزدیک به یکدیگر با الفاظ مختلفه است مانند اقبل و تعال و هلمب
قول جمعی دیگر که مراد هفت لغت از لغات قبیله مضر است مانند قریش و کنانه و غیر آنها زیـرا   -3. مراد هفت لغت از لغات همه عرب است

اینکه مراد هفت معنی کتاب خدا است که امر و نهی و وعده و وعید و قصه و مجادله و مثل  -4. ان گفته قرآن به لغت مضر نازل شده استعثم
تغییر قرائت از حیث اعراب بدون تغییر معنی مثـل  1: آنچه از بعض علماء نقل شده که وجوه اختالف قرآن در قرائتها هفت است -5. مراد باشد
و . دیگر با تغییر معنی مثل ربنا باعد بین اسفارنا بصورت دعا یا آنکه رب بضم و با عد بصیغه ماضی باشـد . لکم و اطهر بضم و فتح راءهن اطهر 

ا تغییر صورت ب 4دیگر تغییر معنی بواسطه تغییر حروف با بقاء صورت مثل ننشزها از باب افعال به ازاء معجمه یا ننشرها از باب نصر با راء مهمله 
بـه تقـدیم و تـأخیر مثـل      6تغییر صورت و معنی مانند وطلح منضود یا وطلـع منضـود    5بقاء معنی مثل  کالعهن المنفوش یا کالصوف المنفوش 

به زیاده و نقصان مانند تسع و تسعون نعجۀ یـا بزیـادتی کلمـه انثـی و مؤلـف جلیـل ایـن        7وجائت سکره الموت بالحق یا وجائت الحق بالموت 
  .شروحاً ذکر میکنندموضوع را م
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قصه گفتن و مثل آوردن و نیز روایت شـده کـه فرمـود    واداشتن و بازداشتن و ترغیب نمودن و ترسانیدن و دلیل آوردن و 
و  و محکم یعنی آن هفت چیز عبارتند از نهی و امر و حالل و حرام» زجر و امر و حالل و حرام و حمكم و متشابه و امثال«

سـت  متشابه و مثلها که درین دو حدیث از هر حرفی یکی از اقسام آیات الهی اراده شده یعنی آیات قرآن هفـت قسـمت ا  
همچنین ممکن است حدیث هفت حرف را بر سعه وجوه لفظی قرآن به اعتبار لغـات مختلفـه عـرب یـا قرائتهـاي متعـدده       

  حمل کنیم و ممکن است سعه وجوه باعتبار معانی متعدده طولی و عرضی مراد باشد 
ختالف پیدا میکند فرمود و منقول است که خدمت حضرت صادق علیه السالم عرض شد که آنچه از شما نقل میکنند ا     
» سبعة وجوه مث قال هذا عطاؤنا فمن او امسك بغـري حسـاب  ی علی ما لالمام ان يفتی سبعة احرف و ادنی ان القرآن نزل عل«

یعنی قرآن به هفت حرف نازل شده و کمترین درجه که امام میتواند از قرآن حکم کند آنست که به هفت وجه ذکر کند 
یه را قرائت کرد هذا عطاؤنا که گفته خداوند است یعنی این اسـت بخشـش مـا میخـواهی منـت      و دستور دهد سپس این آ

بگذار بر دیگران و به آنها عطا کن و میخواهی خود را از بخشش نگاهدار بدون آنکه مسئول باشی و ازین حدیث استفاده 
یعنی معانی مختلفه که براي الفـاظ و  میشود که مراد از حروف وجوه مختلفه است که از حیث معنی در عرض معتبر است 

جمل هست و معلوم میشود که آنها بیشتر از هفت و حداقل آن هفت اسـت هرچنـد ممکـن اسـت مقصـود وجـوه مختلفـه        
لفظیه یا معنویه طولیه و ممکن است مراد از هفت حرف وجوه مختلفه تکلیفیه باشد که عبارتنـد از وجـوب و اسـتحباب و    

و لفظ ذلـول کـه در خبـر اول ذکـر شـده      . صحت و بطالن که وجوه معنوي و عرضی میباشند اباحه و کراهت و حرمت و
داللت میکند براینکه وجوه محتمله عرضیه نیز خیلی زیاد است زیرا معنی ذلول آنست که رام و مطیع اسـت و بنـابراین بـر    

  .میباشد و هرجا او را بخوابانند میخوابدهر معنی که از آن اراده شود منطبق میگردد مانند شتر رامی که مطیع صاحب خود 
درباره تفسیر آیات نیز اخبار مختلفه از معصومین علیهم السالم به وجوه مختلفه عرضیه رسـیده کـه نمیتـوان آنهـا را بـر           

از تقیه حمل نمود بلکه مجبوریم که بر جواز تفسیر به معانی مختلفه و وجوه متفاوتـه کـه از لفـظ مفهـوم میشـود بـه یکـی        
  .وجوهی که ذکر کردیم حمل کنیم

احسن بودن اضافی و نسبی است نـه حقیقـی زیـرا فهـم احسـن حقیقـی        احسن الوجوهی فامحلوه علمراد از احسن نیز که      
همه خوانندگان و تـدبر کننـدگان در   اند  براي همه کس میسر نیست چون کسانیکه درین فرمایش مورد خطاب قرار گرفته

رك و فهم احسن حقیقی به حسب بطون مختلفه در مراتب طولیه براي غیر ائمه هدي علیهم السالم میسر قرآن میباشند و د
قدور نیسـت و اگـر بـراي    نیست و همچنین فهم احسن حقیقی به حسب وجوه مختلفه از معانی عرضیه نیز براي همه کس م

ستی در مقامی که غیـر آنـرا اقتضـاء داشـته باشـد      میبود امر به حمل بر آن در هر مقامی صحیح نبود بلکه بای هرکسی معلوم
مانند مقام تقیه و غیر آنها از حمل بر آن نهی میشد درصورتیکه چنـین نیسـت ولـی در احسـنیت اضـافی ایـن اشـکال وارد        

همینطور است در وجوه مختلفه که به حسب لفظ وجود دارد زیرا در آن مورد هـم  . نیست و به اختالف موارد فرق میکند
مقام اقتضاي نهی از احسن را اگر معلوم میبود دارد مانند هنگام تقیه یا هنگامی که حال شنونده اقتضاي شنیدن آنـرا  گاهی 

  .نداشته باشد
ـ  «مثال نهی از حمل بر احسن وجوه به حسب معنی کلمه ارجلکم در آیه وضو اسـت        ی يا ايها الذين آمنوا اذا قمـتم ال

یعنی اي مؤمنین هرگاه خواستید به » الكعبنيی املرافق وامسحوا برؤسكم و ارجلكم الی م الالصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديك
ستید روها و دستهاي خود را تا مرفق بشوئید و بعداً سر و سپس پاهـاي خـود را تـا قـوزك دسـت بکشـید، بنصـب        ینماز با

وئید و عطف بر محـل رؤسـکم نیـز کـه     ارجلکم زیرا جائز است آن را بر وجوهکم عطف نمود یعنی پاهاي خود را نیز بش
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یعنی پاهاي خود را نیز دست بکشید ولی شق دوم ) زیرا باء زائده و رؤسکم حکم مفعول را دارد(نصب است میتوان نمود 
فاصـله شـود و نیـز بـا     انـد   بهتر است زیرا در شق اول الزم آید که بین معطوف و معطوف علیه کلمات دیگري کـه بیگانـه  

رجل هم موافق میشود ولی در عین حال حمل بر این معنی با آنکه احسن وجوه است در مقام تقیـه حـرام   قرائت جر کلمه ا
و این آیه براي نهی از حمل بر احسن وجوه به حسب لفظ هم مثال میشود زیرا کلمـه  . 42است و باید بر شق اول حمل نمود

بر لفظ برؤسکم باشد کـه مطـابق عقیـده شـیعه      ارجلکم هم به نصب قرائت شده و هم به جر ولی جر بهتر است که عطف
است و مستلزم فاصله شدن با جنبی بین معطوف و معطوف علیه نیست لکن گاهی مقام اقتضاء دارد که ازین قرائت صرف 

  .نظر نموده به نصب که احتمال عطف بر وجوهکم نیز دارد قرائت کنند
ن وجوه احسنیت اضافی است و اختالفی که در تفسیر آیات از ائمه یم معلوم میشود که مراد از احسدبنابر شرحی که دا     

معصومین علیهم السالم رسیده و همچنین قرائتهاي مختلفی که از آن بزرگواران نقل شده همه را باید بـر احسـنیت اضـافی    
  .حمل نمود

 

                                                
  .صاحبان چهار مذهب از واجبات استزیرا شق اول مطابق عقیده اهل سنت است که پاها را میشویند و شستن پاها در وضو نزد   - ٤٢
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  فصل دوازدهم
  نزول قرآن به چندین وجه در الفاظ جائز است

 
از راه باطن بر وجود بشري پیغمبر صلی اهللا علیه و آله نازل شـد لـیکن درك و   ) جبرئیل(بی بدانکه قرآن توسط سروش غی

شنیدن آن توسط مدارك روحی و معنوي بود نه مدارك و حواس ظاهري جسمانی زیرا حواس ظـاهره طاقـت ارتبـاط بـا     
ند زیـادتر از یـک وجـه و یـک     عوالم غیب و مجردات ندارند و مدارك جسمانی بواسطه تنگی و عدم سعه معنوي نمیتوان

سـخن گویـد ولـی زبـان و      توانـد  مـی  هیئت از لفظ را درك کنند و زبان جسمانی هم در تلفظ فقط به یک وجه از الفـاظ 
زیـرا آن عـالم داراي سـعه و      43گوش باطنی معنوي میتوانند در یک مرتبه به چندین وجه از الفاظ سخن گوینـد و بشـنوند  

  .ات و مزاحمت کثرات در آنجا وجود ندارداحاطه است و ضیق عالم مادی
  

و به همین نظر که جائز است قرآن به وجوه مختلفه نازل شده باشد یا از نظر اینکـه بعـد از نـزول         اختالف قرائات
آن از طرف صاحب وحی توسعه داده شده قرائتهاي مختلفه در بعض آیات که مخالف با قرائت اهل سـنت نیـز میباشـد از    

و اگر با وجوه مختلفه جائز نمیبـود  اند  لیهم السالم رسیده و در بعض موارد دو قرائت مختلف را تصویب کردهمعصومین ع
نباید چند قرائت مختلف همه آنها بدون تقیه صحیح باشد بلکه بایستی بعض قرائتها مخالف آنچه بر پیغمبر نازل شـده بـود   

آت من اهللا عزوجل فقال ان اهللا يـامرك ان  ی اتان«ه شده کـه فرمـود   باشد و به حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله نسبت داد
یعنـی  » سبعة احرفی فقال ان اهللا عزوجل يامرك ان تقرء القرآن علی امتی حرف واحد فقلت يارب وسع علی تقرء القرآن عل

بخوانی عرض ) ظیک تلف(کسی از طرف خداوند نزد من آمد و گفت خداوند به تو امر میکند که قرآن را بر یک حرف 
و . کردم خداوندا بر امت من درین امر وسعت بده ندا رسید که خداوند به تو امر میکند که قرآن را بر هفت حرف بخوانی

در این روایت همانطور که جائز است مراد هفت لغت متفرق در قرآن باشد زیرا بعضی آن به لغت هذیل و  بعضی به لغت 
قسمتی به لغت عراق و بعضی هم به لغت یمن و غیر آنها است همچنـین ممکـن اسـت    هوا زن و بعض دیگر لغت حجاز و 

میباشد و » بیا«مراد قرائت آن در یک کلمه و یک مقام به هفت لغت باشد مانند هلّم و تعال و اقبل و جئی که همه به معنی 
ممکن است در حین نزول بوده باشد زیرا همانطور که جائز است این توسعه بعد از نزول براي پیغمبر اجازه داده شده باشد 

نازل کننده و زبان او که فوق مادیات است و همچنین کسیکه قرآن بر او نازل شده و مدارك بـاطنی او کـه برتـر از عـالم     
ماده میباشد، داراي سعه و احاطه است و ضیق عالم ماده را ندارند، و همانطور که ممکن است مراد از هفت حـرف هفـت   

جائز است که مراد هفت وجه در لفظ بر حسب قرائتها و اعرابهاي مختلفه در یک لفظ باشد کـه بـراي وسـعت    لغت باشد 
قرار دادن و آسان کردن بر خوانندگان بعد از نزول یا هنگام نزول اجازه داده شده و نیز جائز اسـت هفـت وجـه در معنـی     

  .باشد براي توسعه در عمل بر بندگان چنانکه پیش گفتیم
مـن  ی ان القرآن واحد نزول من عند واحد ولكن االختالف جيئ«و آنچه از حضرت باقر علیه السالم وارد شده که فرمود      

                                                
ال را چنانکه ما هرگاه بخواهیم سخن گوئیم مجبوریم حروف را به ترتیب اداء کنیم مثال در گفتن کلمه زید باید اول زاء سپس یـاء بعـد د   - ٤٣

بگوئیم چون حواس ظاهره و خود این عالم سعه ندارند که حروف دفعه اداء شوند ولی همین کلمه را اگر به کالم نفسی بگـوئیم در آن واحـد   
  .میگوئیم چون عالم خیال وسیع تر ازین عالم است و به همین ترتیب عالم عقل از عالم خیال وسیع تر است
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یعنی قرآن یکی است و از نزد خداي یگانه آمده و اختالف از جانب روایت کندگان و خواننـدگان اسـت و   » قبل الروات
ان النـاس يقولـون ان   «ضرت صادق علیه السالم عرض کـردم  نیز از آنچه از فضل بن یسار نقل شده که گفت خدمت ح

گوینـد قـرآن    مـی  یعنی مردم» حرف واحد من عند الواحدی سبعة احرف فقال كذبوا اعداء اهللا ولكنه نزل علی القرآن نزل عل
ه بـه  قرآن بر یک حرف از نزد خداي یکتا نازل شده اسـت کـ  اند  بر هفت حرف نازل شده فرمود دشمنان خدا دروغ گفته

ظاهر مخالف احادیث سابقه میباشد ممکن است منظور از دو حدیث آن باشد که قرآن از نزد یکتاي بی همتا نازل شـده و  
به همین جهت در مرتبه عالیه خود که مقام مشیت باشد یگانگی را به تبع یکتائی حق دارد و داراي وحدت ظلیه و بساطت 

و پس از آنکه از آن مقام به عوالم امکانیـه تنـزل یافـت و وارد در کثـرات     جمعیه است که همه مراتب در او مندرج است 
امکانیه گردید بواسطه انتساب به کثرات مختلفه متعدده داراي کثرت و تفصیل شد و تکذیب در حـدیث نسـبت بـه خیـال     

رائات و الفـاظ نـازل   فاسد آنها است که گمان کرده بودند قرآن از مقام وحدت حقه حقیقیه به نحو تفصیل و  کثرت در ق
شده در صورتیکه این توهم باطل است و در آن مقام کثرت راه ندارد و ما در گذشته نیز گفتیم که قرآن از نظر الفـاظ در  
آخرین عوالم که عالم ماده و دورترین عوالم به مقام وحدت میباشد نازل شده و در آن عالم است که صورت لفظ را پیدا 

  .ن مراتب وجود و دورترین عوالم از مقام الوهیت است که سیر صعودي بشر از آنجا شروع میشودنموده و این عالم آخری
خالصه مطالب که گفتیم آن است که اختالف قرائتها و وجوهی که به حسب لفظ روایت شده ممکن اسـت از طـرف        

  .سعه بر بندگان داده شده باشدقرّاء واقع شده باشد و ممکن است از طرف خداوند هنگام نزول یا پس از نزول تو
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  زدهمیفصل س
و به پا  یباشد و بخواندن و فرمانبردن اوامر و نواهیه در دست ما مک یدر قرآن
و جلو افتادن و دنبال واقع  یو فزون یمکم یام و حدود آن مأمور هستکداشتن اح

  .ر در آن واقع شده استییشدن و بهم خوردن لفظ و تغ
  

اده و نقصـان و  یـ ه در قـرآن ز کـ نیه داللت دارند برکده است یهم السالم رسین علیاز ائمه معصوم يادیاخبار ز 44هکبدان     

                                                
امامیه و مفسرین شیعه اختالف بسیاري است که ناشی از رسیدن بعض اخبار مختلفه شده است که از جمله  درباره تحریف قرآن بین علماء  - ٤٤

یعنـی از  » ة و تومهتها الرجالتان القرآن قد طرح منه آي، كثرية و مل يزد فيه اال حروف و قد اخطات به الكتب«از حضرت صادق علیه السالم رسـیده  
کـه زیـاد   انـد   ده ولی فقط حروف مختصري اضافه شده آن نیز از طرف نویسندگان بوده ولی مردم گمان بردهقرآن آیه هاي بسیاري انداخته ش

  .شده است اخبار درین باب بسیار است و این حدیث مختصر براي نمونه ذکر شد
شیخ احمد بـن ابـی طالـب طبرسـی در      ازینرو جمع بسیاري از بزرگان شیعه از جمله کلینی و استادش علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود و     

که در ظاهر آیات اند  احتجاج و ابونصر محمدبن مسعود عیاشی در تفسیر خود و از متأخرین نیز جمع بسیاري از جمله مؤلف محترم بر آن شده
ید مرتضی و جمـع دیگـر   نیز تحریف واقع شده است ولی بسیاري از متقدمین مانند شیخ صدوق در کتاب اعتقادات و شیخ طوسی در تبیان و س

و شیخ صدوق فرموده هرکس به ما شیعیان نسبت دهـد  اند  منکر این قسمت شده و اخبار را یا تأویل نموده یا در صحت صدور آنها تردید کرده
زیـادتی و   آن شخص به ما نسبت دروغ داده است و شـیخ طوسـی فرمـوده گفتگـو در    اند  که ما میگوئیم قرآن بیشتر بوده و از آن اسقاط نموده

عالمه حلی نیز در کتاب تذکره الفقها در قرائت نماز میگوید قرآن موجود مطابق با . نقصان قرآن از چیزهائی است که الیق مذهب امامیه نیست
است شیخ جعفر کبیر در کتاب کشف الغطاء و فاضل جـواد در  شـرح زبـده و اخونـد مـال صـالح مازنـدرانی و         )ع( مصحف امیرالمؤمنین علی

یت حدث بحرانی در کتاب لؤلؤه و سید قاضی نور اهللا در کتاب مصائب النواصب و شیخ بهائی و بسیاري دیگر از بزرگان علماء نیز قائل به تمامم
بلکه محقق ثانی شیخ عبدالعالی کرکی رساله مستقلی در کم نشدن قرآن تألیف نموده و میگوید اخبـاري کـه در   . قرآن و عدم تحریف در آنند

  .قرآن رسیده مخالف کتاب و سنت و اجماع است و باید آنها را دور انداخت نقصان
یـت  ولی ایندسته در عین حال نمیتوانند منکر همه اخباري که درباره تحریف و تغییر قرآن رسیده بشوند زیرا بسیاري از آنها به حد تواتر روا     

و طبـق همـان اخبـار قائـل بـه وقـوع       اند  خود و عیاشی در تفسیر خود روایت کرده شده و بزرگان شیعه مانند کلینی و علی بن ابراهیم در تفسیر
آنچه ساقط شده از اجـزاء و مـتن قـرآن    اند  ازینرو منکرین تحریف این اخبار را حمل بر تفسیر و تأویل نموده و گفتهاند  تحریف و نقصان شده

ها کردند و قرآن هم امر به پیروي آنها نموده پـس آنهـا از مقصـود قـرآن     نبوده بلکه منظور آن است که چون دشمنان اهل بیت ترك پیروي آن
در مقام تفسیر است پس مراد از تحریـف  اند  و عباراتی هم که ذکر شده که حذف کردهاند  منحرف شده و آن را از حیث معنی تحریف نموده

ا زیاد شدن در قرآن بطالن آن مورد اجمـاع اسـت ولـی دربـاره     و شیخ ابوعلی طبرسی در تفسیر مجمع البیان گوید ام. تغییر از حیث معنی است
حاصل شده ولی صحیح از مذهب ما خـالف  اند که در قرآن تغییر و نقصان   اي از حشویه عامه گفته جمعی از اصحاب، و دستهنقصان در قرآن 

ار تحریف و تغییر صحیح باشد شاید در آیاتی آنست و مرحوم فیض در تفسیر صافی فرماید که آنچه بخاطر خطور میکند آن است که اگر اخب
ش بوده که خلل زیادي به مقصود نمیرساند مانند حذف نام علی و آل محمد و حذف اسماء منافقین زیرا انتفاع به عموم لفظ باقی است که فرمای

یعنی اگر آنچه » ان فيه حجتنا و بيان حقنا و فرض طاعتناان اخذمت مبا فيه جنومت من النار و دخلتم اجلنة ف«: حضرت امیر علیه السالم به طلحه که فرمود
را در قرآن است گرفتید از آتش نجات یافته داخل بهشت میشوید زیرا درین قرآن است حجت ما و بیان حق ما و وجوب طاعت ما و بعدا گوید 

ل از حیث معنی است یعنـی آن را تحریـف و تغییـر    بعید نیست که بعض محذوفات از قبیل تفسیر و بیان باشد نه از اجزاي لفظی قرآن پس تبدی
کذا نزلت یعنی مراد از آن از نظر معنی این است نه آنکه با همان زیاده در اند  و منظور از اینکه فرمودهاند  و برخالف مقصود حمل نمودهاند  داده

  .لفظ نازل شده باشد
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رد ک کهم السالم شیتوان حداقل در صدور بعض آنها از ائمه علیه نمکاست  ين اخبار به حدیل واقع شده و ایر و تبدییتغ
خواننـدگان   يه بـرا کـ است  یاتکر نسبت به ادراییو تغ يادیو ز یمکم مراد از یل نموده و بگوئیم همه را تأویو اگر بخواه
ه نسبت بـه  ک ین در مخاطباتیاملکند و سزاوار مقام بزرگان و یکال مکجاد اشیز این نیشود نه در لفظ قرآن ایدا میاز قرآن پ

ه انـدازه  بـ ) عوام و خواص(س که همه کند یکان میب يامل در گفتار خود مطلب را طورکرا شخص یست زیعموم دارند ن
 یم برگرداندن لفظ است از معنینکاده و نقصان بیاخبار داله بر ز يه براکل ین تأویاستعداد خود از آن بهره برند به اضافه ا

  .میداشته باش یاجیا احتی یلیه دلکظاهر آن بدون آن
م بـه  یآن و تعلـ  يدارشده و اصحاب در حفـظ و نگاهـ   يغمبر جمع آوریه قرآن در زمان پکاند  در جواب گفته یبعض     
در آن  یلیر و تبدیینند و نگذارند تغکه نازل شده حفظ که آن را همانطور کت داشتند یامل داشتند و جدکگران اهتمام ید

د اسـت  یـ بع یلین احتمال در آن خینرو ایردند ازیکز ضبط میت قرائت آنها را نیفکیان و ین نظر قرائت قاریواقع شود به هم
 23ب یـ ه قرکآن حضرت  يغمبریرا در مدت پیست زیغمبر مسلم نیآن در زمان پ 45يم جمع آوریوئگیما در جواب م یول

                                                                                                                                                   
قیده تحریف نیستند و اخبار رسیده درین باب را تأویل میکنند و این نیز به ظاهر پس معلوم شد که اکثر مفسرین و محدثین امامیه موافق با ع     

د انسب مینماید زیرا اگر قرآن کنونی برخالف قرآن مورد نزول بود مأمور به پیروي و اطاعت از آن نمیشدیم و به اضافه خداوند در قـرآن مجیـ  
رآن نجوما و به تدریج نازل شده در موارد و امکنه متعدده بوده و ممکن است بعـض آنهـا   و چون ق. انا حنن نزلنا الذكر و انا له حلافظونمیفرماید 

فریقین  آیاتی را سهو نموده یا فراموش کرده باشند در موقع جمع آوري تذکر دهند یا آنکه قبال تهیه نموده باشند ولی علی علیه السالم به اتفاق
ل و تأویل و عام و خاص و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مجمل و مبین آن کامال آگـاه  همه آیات قرآن را نوشته و ضبط نموده و از تنزی

بوده و اگر هم در جمع آوري دیگران اشتباهی یا سهوي رخ داده اصالح فرموده یا آنکه آن را تصویب فرمـوده و مـا بایـد اقتـداء کنـیم چـون       
م و البته منظور مؤلف جلیل هم آن است که با تغییراتی که در قرآن پیدا شده مع خودش فرموده که همین قرآن را تعظیم کنیم و از دست ندهی

ذلک آیات و سور فعلی همانست که بر پیغمبر نازل شده و زیادتی در آن ایجاد نشده و بنابرین خدشه اي به صحت قرآن کنونی وارد نمیآیـد و  
امنا وليكم گاه شود حجت اهل بیت هم در همین قرآن کنونی هست مانند آیه شـریفه  و اگر با نظر تعمق ن» ما بني الدفتني كالم اهللا صحيح«عبارت 

از جمله از عایشه نقل کنند که اند  در میان اهل سنت هم بعضی قائل به تحریف و نقصان در قرآن شده.  و امثال آنها يا ايها الرسول بلغو آیه  اهللا
تخت خواب خود گذاشته بودم هنگام اشتغال به تجهیز پیغمبر گوسفندي یا نظیر آن وارد  حکم رجم و رضاع در قرآن ده مرتبه بود و آن را زیر

ولی قول قریب باتفاق نزد آنها نیز عدم تحریف و نقصان است و این اخبار اند  ت دیگري هم درین باب نقل کردهااطاق شد و آن را خورد روای
ر آنها از طرف پیروان واقع شده و بنابر نظریه اي که ذکـر کـردیم قـرآن مجیـد ایـن      را رد میکنند و کتب آسمانی دیگر تغییرات و تحریفاتی د

  .چنین نیست و بنابرین قرآن تنها کتاب آسمانی است که دست پیروان در اصل آن تغییري نداده است
و نقصان از امامیه میگویند تحریف و نقص  والبته آنچه در میان ما مورد اختالف است غیر از آن است که آنها میگویند زیرا قائلین به تحریف     

 .مد و روي اغراض شیطانی بوده استاز طرف بعضی و به طور ع
و بعضـی  انـد   رمضان و بعضی هم شبهاي دیگـري را  گفتـه   17رمضان و بعضی  23نزول قرآن بر پیغمبر اکرم در شب قدر بوده که بعضی   - ٤٥

ادامه داشـت   حضرت  رجب است بوده و تا ذیحجه سال دهم هجرت یا تا هنگام رحلت 27 میگویند ابتداي شروع به نزول قرآن شب مبعث که
ايهـا  و طبري روز ختم قرآن را روز عرفه سال حجه الوداع میداند ولی علماي شیعه آن را قبول ندارند چون میگویند آیات بسیاري از قبیـل یـا   

بتدریج  )ص( ز حجه الوداع نازل شد ولی در اینکه نزول قرآن بر صدر طاهر محمديو غیر آنها پس ا اليوم اكملت لكم دينكمو آیه  الرسول بلغ
نهایـت آنکـه در   . بوده و یا آنکه دفعتاً بر قلب مبارکش در شب قدر نازل شد ولی از آن مرتبه بر سینه پاکش به تدریج نازل گردید شکی نیست

االسالم میگوید که هر سوره اي که داراي یک یـا   ةدر کتاب خود به نام مرآ تعداد آیاتی هم که با هم نازل شده اختالف است دکتر طه حسین
چند موضوعی است که کامال به هم مربوط میباشند و آیه هاي آن هم به روش معینی دنبال شده ظاهرا در یک مرتبه نازل شده باشد و هر سوره 

  .ست و آیه هاي آن به یک اسلوب نیست باید تدریجاً نازل شده باشداي که چندین موضوع دارد که آنها را با یکدیگر تناسب و ارتباطی نی
که در زمان خود حضرت جمع آوري شد و هـر آیـه کـه نـازل میشـد خـود       اند  درباره تدوین و جمع آوري قرآن اختالف شده بعضی گفته     
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د پـس  یـ در سـال آخـر نـازل گرد   هـا   هیو بعض آها  ه بعض سورهکده یرس يادیه اخبار زکج نازل شد چنانیسال بود به تدر
در  یهم مدت )ع( یردند و علکر جمع غمبیه قرآن را پس از رحلت پکز آنچه وارد شده یو ن. شده بود يچگونه جمع آور

ه اصحاب آن را حفظ نمـوده و  کنیو ا. ردکار که بتوان انکادتر از آن است یقرآن شد ز يخانه نشست و مشغول جمع آور
نمودند نه همه آن را و اهتمـام  یس میه در دست داشتند حفظ و تدرکن فقط آنچه را یکردند البته مسلم است لیکس میتدر

ردن آن بـود و  کـ و مرتـب   يقرائتشـان پـس از جمـع آور    یان و چگـونگ یـ همه قرآن و حفظ قرائت قاراصحاب به حفظ 
  .ار بودین امت بسیز از طرف منافقیل آن نیر و تبدییاد بود اسباب تغیه علل حفظ آن از طرف اصحاب زکهمانطور 

نخواهـد مانـد    یبـاق  ینـون کصـحت قـرآن    بـه  ینـان یمـا اعتمـاد و اطم   يم بـرا یر آن قائل شـو ییاگر به تغاند  گفته یبعض     
                                                                                                                                                   

فرمود شیبتنی سورة هود لمکـان فاسـتقم کمـا     حضرت دستور میفرمود که در چه سوره جاي دهند به دلیل آنکه خبري از آن حضرت رسید که
در خـود قـرآن هـم    انـد   در آن اسـت و گفتـه   فاستقم کما امرت و من تاب معـک یعنی سوره هود مرا پیر کرد چون آیه  امرت و من تاب معک

مـع فرمـوده و حتـی در حـاالت     فرموده ان علینا جمعه و قرآنه که دلیل است براینکه پیغمبر قرآن را به دسـتور خداونـد و راهنمـائی جبرئیـل ج    
عایشه روایت کنند که حضرت در شب سوره هاي بقره و آل عمران  ره را قرائت میفرمود مثال عامه ازحضرت مینویسند که فالن موقع فالن سو

ذ و پوست آهو و نساء را قرائت میکرد و آیاتی که نازل میشد اصحاب به دستور پیغمبر جمع آوري میکردند و روي برگ خرما و سنگ و کاغ
و معاذبن جبل و ابـی بـن کعـب و زیـدبن ثابـت و       )ع( و استخوانها می نوشتند و چند تن از آنها قرآن کامل داشتند از جمله علی بن ابی طالب

  .عبداهللا بن مسعود که همه قرآن را داشتند
لفه که نوشته بودند ضبط بود ولی به ترتیب و به شکل که قرآن پس از رحلت پیغمبر در حافظه اصحاب و روي پاره هاي مختاند  بعضی گفته     

از طرفی چون جمع . مشغول جمع آوري قرآن گردید )ع( کتاب مضبوطی جمع آوري نشده بود و پس از رحلت آن حضرت امیرالمؤمنین علی
و را مأمور جمـع آوري قـرآن نمـوده و    بسیاري از قاریان قرآن در جنگ رده کشته شدند ابوبکر به پیشنهاد عمر پس از مشورت با زیدبن ثابت ا

  .قرآن خود را به آنها داد گفتند ما حاجتی به قرآن تو نداریم آنگاه حضرت آن را ضبط فرمود )ع( چون علی
قرآن را بیاورد حضرت فرمود دیگر شما را بـه آن دسترسـی نیسـت مگـر      آن سپس عمر در زمان خالفت خود از حضرت خواهش کرد که     

و  )ع( را نپذیرفتند آن بود که میل داشتند آنچـه را دربـاره علـی    )ع( ئم ما ظاهر شود و بعض شیعه می نویسند علت آنکه قرآن علیزمانی که قا
ولی این امر بظاهر بعید به نظر میرسد شاید علت آن بوده که چون اول شروع به کار . اهل بیت است حذف کنند و مطابق میل خود ترتیب دهند

نداریم ولی بعدا کـه امـر    )ع( به خالفت میدانستند میخواستند به مردم بگویند که در هیچ امري احتیاج به علی را اولی) ع( علی بوده و مردم هم
پس از جمع آوري در زمان ابوبکر به تدریج بر حسب اختالف لهجه ها قرائتها مختلف شد و . تقاضا کردند )ع( خالفت مستقر شد آن را از علی

نیز به ترتیب هاي مختلف جمع آوري کردند و به تدریج اختالف زیاد شد تا در زمان عثمان که شدت یافت او قرآن زمان ابوبکر قاریهاي دیگر 
را که از عمر به بحفصه رسیده بود خواست و دستور داد زیدبن ثابت و عبداهللا بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بـن هشـام آن   

ت در قرائت هرگاه با زیدبن ثابت اختالف شد آن را به زبان قریش بنویسند و دستور داد از روي آن نسخه هائی نوشتند و قرآن را نوشتند و گف
به شهرهاي مکه و شام و یمن و بحرین و بصره و کوفه هرکدام یک نسخه فرستادند که از روي آن بنویسند و نسخه هاي دیگر را بسوزانند کـه  

نقل کند که فرمود اگر من هم در زمـان عثمـان والـی امـر      )ع( ر قرطبی براي تصحیح عمل عثمان از امیرالمؤمنین علیاختالفی نباشد و در تفسی
این بود خالصه تاریخ جمع آوري قرآن که براي مزید بصیرت نوشته شد و تفصیل آن باید به کتب مفصـله  . میبودم همان کار عثمان را میکردم
احتمال تحریف به هیچوجه نمیرود و اختالف درین باب بنـا  اند  ول که جمع آوري را در زمان خود حضرت گفتهرجوع شود و البته بنا به قول ا

  .به قول دوم است که از بیان مؤلف جلیل نیز همین قول معلوم میشود
جمع و تألیف شده اسـت اول در  در مقدمه تفسیر جامع تألیف آقاي حاج سید ابراهیم بروجردي ذکر شده که قرآن در سه مرتبه و سه موقع      

زمان خود پیغمبر اکرم صلی اهللا علیه و آله دوم در زمان خالفت ابوبکر و عمر سوم در زمان عثمان بعدا مینویسند که جاي هـیچ شـک و شـبهه    
ر جاللـه آورده از  نیست که تألیف قران و ترتیب آیات و سور به همان ترتیب که در لوح محفوظ ثابت است و دسـتور آن را جبرئیـل از مصـد   

  .طرف خداوند سبحان میباشد
 .ذکر آنها خارج از حد اینجا است کهاند  سپس اخبار بسیاري براي استشهاد به این قول ذکر نموده     
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م و یات آن تـدبر نمـائ  یـ ام آن را نمـوده در آ کاح يرویم و پینکن قرآن را احترام نموده حفظ یم همیه ما مأموریکدرصورت
ن  صـحت و  ییتع يرسد برایه از بزرگان مک يو اخبار. میام و حدود آن را به پا دارکم و احیآن را فرمان بر یاوامر و نواه
  . امل آن استکل بر صحت یه خود دلکم ینها بر قرآن عرضه دارسقم آ

ست و اعتماد بر قـرآن  یف از ظواهر قرآن دارد مورد قبول نیر و تحرییه داللت بر تغک ياریز در برابر اخبار بسین نیا یول    
ه کـ اسـت   ياریبـار بسـ  اخ يز بـرا یـ ام آن نکـ و بپا داشتن حـدود و اح  یاوامر و نواه يرویه نزد ما است و وجوب پک یفعل

 ینـون که قـرآن  کنیداللت ندارد برا یتاب خدا است ولکباشد واجب االتباع و یه آنچه نزد ما موجود مکنیند برایکداللت م
ر ییـ صـه و تغ یاده و نقیـ ه زکـ نین اخبار داللت دارد برایغمبر نازل شده و ایه بر پکاست  یتابکاد همان یم و زکنه و بدون یبع

  .رساندیست و خلل به آنچه فعال نزد ما موجود است نمین ینونکبه مقصود از قرآن  شده فحلقرآن واقع  اگر در
غمبر و چنگ زدن به دامـان آن بزرگـواران   یعترت پ يبه سو یراهنمائ یتاب الهکن مقصود از یم مهمتریگوئیه ما مکبل     

ت یـ ه ما به اهـل ب یکجود است و درصورتحجت و برهان آن بزرگواران اگر دقت و تعمق شود مو ینونکاست و در قرآن 
باشد هرچند به فرض محـال  یما م يبرا ینند البته مطاع و حجت قطعکقرآن  يرویم هرگاه آنها امر به پیرسالت متوسل شو

آن  يرویـ ا مأمور بـه پ ی) مانند دشمنان آنان(م یاگر متوسل به آنها نشو یبه مقصود هم در آن واقع شده باشد ول فحلر ییتغ
ام آن از طرف خـود مـا و   کو حدود و اح یام و استنباط اوامر و نواهکاح يرویبه قرآن و پ 46م و توسلیف آنان نشواز طر
هـم در آن واقـع    یلیر و تبـد ییـ شده خواهد داشت هرچند اصـال تغ  یه از آن نهک ير برأیم تفسکنفس باشد ح يهوا يرو

د یـ رده اسـت با کـ ر کـ ن بـاب را مشـروحاً ذ  یـ ر و اقوال دراخبا یر صافیدر مقدمات تفس یاشانکض ینشده باشد و مرحوم ف
ر کـ ات واقع شـده ذ یه در آک یراتییان تغیر خود در بین تفسیات در بیر آیدر ضمن تفس ياریبدانجا رجوع نمود و اخبار بس

  .نموده است

                                                
  .تزویر آنها ندهید و فریب نخوریدبه اینکه گوش به  )ع( مانند قضیه صفین و بلند کردن پیروان معاویه قرآن را و امر علی  - ٤٦
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  فصل چهاردهم
درباره  يهم السالم و به اعتباریعشر عل یقرآن به اعتبار همه آن درباره ائمه اثن
ت و یدرباره اهل ب یسه قسمت است ثلث یآنان و ذم دشمنانشان نازل شده و به وجه

گر درباره یو امثال و ثلث د ينبو يگر درباره سنتهایذم دشمنان آنان و ثلث د
ي  درباره آنان و دوستانشان و ثلثی درباره یگر ثلثیام و به اعتبار دکواجبات و اح
ت یچهار قسمت است ربع آن درباره اهل ب گریسنت و مثل و بوجه د دشمنان و ثلثی

و اخبار . امکو ربع درباره دشمنان و ربع آن سنن و امثال و ربع آن فرائض و اح
  .ده استینها رسیدرباره همه ا

  
و  یو نه رسم یسر و از آن مقام نه اسمیس مکچیه ينه او براکب محض است و علم و معرفت بیغ یتعال يه خداکبدان     

آنگاه . ورندکنات در آن مقام کرا همه ممیاست نامبرده شده ز يورک یه به معنک ینجهت به مقام عمیو از است ينه خبر
نـات را  کد و شـناخته شـود مم  یـ ده از انظار خواست از پرده بـرون آ ین دلدار پوشینمود و ا يل جلوه گرین گنج پنهان میا

امـل بـود مقـام    که جلوه تام و کاول مرتبه ظهور او . است به آن اشاره شده یث قدسیه در حدکرد تا او را بشناسد کخلق 
شود ماننـد نَفَـس   یر میشات بزرگان اقتباس شده تعبیه از فرماکمختلفه  یه در اصطالح عرفاء به اسامکاو است  یافعال یتجل

ده یت هم نامیو مشه است یفه علوینزد عرفاء لط يه به اعتبارکه یقت محمدیت و حقیه و مقام معروفیالرحمن و اضافه اشراق
ده شده بـه اعتبـار   یز نامیت مطلقه نیاست، و وال یه اضافه و نسبت خداوند به خلق و خواست او به تجلکشود به اعتبار آنیم
حـق اسـت بـه     ین تجلـ یه نخسـت کقت ین حقیت بر خلق دارد و این خلق و حق است و والیواسطه ب ير صعودیه در سکنیا

و عـالم   يعالم مثال نور( یو جسمان یو نفسان یش همه موجودات عقالنیدایدأ و باعث په مبیاء بالمشیمضمون خلقت االش
  .باشدیم) عتیو عالم طب یاشباح ظلمان

» ما خلقت اجلن و االنس االليعبدون«ز به مضمون یخلقت موجودات و منظور از خلقت انسان ن یو چون انسان علت غائ     
اعـرف   کـی فخلقـت الخلـق ل   یث قدسـ یو به مضمون حد) نندکه مرا عبادت کنیا يم مگر برایدیافریجن و انس را ن یعنی(
امبران را یـ شـناختن خـدا اسـت لـذا خداونـد پ     ) دم تا شناخته شـوم یه خود را بشناسانم خلق را آفرکل داشتم یچون م یعنی(

ت او همان مقـام  یمقام معروف. سندجاد نمود تا مردم او را بشنایان را ایع و ادیرا فرود آورد و شرا یآسمان يتابهاکفرستاد و 
  .شودیده میت مطلقه نامیوال یه باصطالحکت است یمش

ت یت و معروفیت مطلقه و مشیباشند به مقام والیازده فرزندانشان میه کنان آن بزرگواران یو جانش یو چون محمد و عل     
و  یان خـدائ یـ م و چـون ظهـور همـه اد   یز بـدان یـ ه آنانرا مبدأ همه موجودات و مقصد آنها نکح است ینرو صحیازاند  دهیرس
ت و مقام یه همان مشکت است یوال يت و متوجه نمودن خلق بسویردن و روشن نمودن راه انسانکباز  يبرا یتب آسمانک
افته یت مطلقه یامل به مقام والکه تحقق کت یت و والیانسان كاروان سلوکباشد واصل و سر سلسله و ساالر  یافعال یتجل

 يدربـاره آنهـا و بـرا    یتـب آسـمان  کان و یـ عتها و ادیم همـه شـر  یم بگوئیتوانینرو میباشند ازیو فرزندان آنان م یعلمحمد و 
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ات قـرآن  یـ از آ ياریباشـد و چـون بسـ   یز میـ آنان ن يبرا یف بزرگیه توصکآنها نازل شده است  يمتوجه نمودن خلق بسو
ه مـردم از  کـ ن اسـت  یـ ا يباشـد بـرا  ینچه هم درباره دشمنان آنان ما اشاره درباره آنها نازل شده و آیه یناکا یح یبطور تصر

ات امـر  یر آیند و ساینند و منزجر شوند و به آن بزرگواران توجه نماکنتائج سوء مخالفت آنان عبرت گرفته از آن اجتناب 
م یتـوان ینـرو م یت ازیـ وال يت بـه سـو  یق انسـان یـ ر بـر طر یردن افراد انسان است در سکد کیتأ يز برایو قصه و اخبار ن یو نه
  .م همه قرآن درباره آنها نازل شده استیبگوئ
دربـاره دشـمنان آنـان و     یتانشان و بعضـ سات درباره آنها و دویه بعض آکباشد یمختلفه م يقسمتها يوچون قرآن دارا     
و ذم دشمنانشـان  م قـرآن تمامـاً دربـاره آنهـا     یه بگوئکح است یام است صحکهم فرائض و اح یسنن و امثال و برخ یبعض

عمومـاً  . ر نمـوده کـ ان و بـدان ازمنـه گذشـته را ذ   یکـ ه اخبار نکهم  یاتیو آ. باشدیا چهار قسمت میا سه قسمت ینازل شده 
ان و بـدان  یکه بر آن بزرگواران و نیناکبطور  یو دشمنان آنان راجع است ول )ع( يه اصال بخود ائمه هدکم یهرچند نگوئ

ه کـ م یه مـا معتقـد  کبل. باشندیها میشه همه بدیها و دشمنانشان ریکیا آن بزرگواران اصل همه نریامت داللت و اشاره دارد ز
ور باشـد مـراد از آن بـدان امـت     کمـذ  يه در آن بـد کـ ه یـ ان امت و هر آیکر شده باشد مراد نکذ یئیکیه در آن نکه یهرآ
باشـند و  یرات و دشمنان آنها اصل شرور میاصل خه آنها کنیا يا برایه درباره آنها و ذم دشمنان آنها است یباشند چون آیم

ر شـود  کـ ذ یاگـر خـوب   یعنـ ی» نتم اوله واصله و فرعه و معدنه و مأويه و منتهاءكر اخلري كان ذ«ر شده کارت جامعه ذیدر ز
روع م قبل از شیخواستین بود آنچه مید ایباشیان آن میگاه و پایشه و شاخه آن و معدن و جایآل محمد اول آن و ر يشما ا

  .ار استکل و مددکین ویو بهتر یافکم و او مرا یجویم ياریم و از خداوند در همه حال یان نمایبه مقصود ب
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  فاتحه الکتاب 47سوره
  

بار در یکه و کبار در میکاند  گفته یو بعضاند  نه گفتهیدر مد ینازل شده و بعض 48هکه است و در مین سوره هفت آیا
  نه فرود آمدهیمد

ه سـوره  کـ ند و در قرآن هم یآن را گو يباشد و سور شهر بارویحصار و بارو م یه به معنکا از سور است یه لمه سورک     
 يم بـارو کن شده در حیآن مع يه براک یاز دانش را دارند و نام يم شهرکاز آنها ح یکه هرکن است یا يگفته شده برا
ا یـ . آورنـد  می يه بدان رویکسانک ياست برا یگاهیقام و پام يرا هر سوره ایمنزلت و مقام ز یا از سوره به معنی. آن است

بـا چـون   یز یلیمرتفع خ يبنا یا به معنیخواننده موجب شرف و فخر است،  يرا برایز يشرف و بزرگوار یاز سوره به معن
چـون   یعالمـت و نشـان   یا بـه معنـ  یـ . و انهـدام در آن راه نـدارد   یه خرابـ کـ است  یبزرگ يبایار زیبس ياز آنها بنا یکهر
را قـرآن  یـ وار زیـ رگها و اساس د يا از سوره به معنای. خداوند است یمت و قدرت و علم و مهربانکاز ح یدام عالمتکهر
  .وار استیآن د ياز رگها یدارد و هر سوره از آن رگ یلیطو یلیوار خیم دکح

قت او یاهللا است به حق يه همه ماسوک ینیوکتاب تکش یه شروع و گشاکنیا يبرااند  دهیتاب نامکن سوره را فاتحه الیا     
 ینیه قرآن تدوک ینیو تدو یتاب نوشتنکز یباشد و نیم است ت و اصل همه موجوداتیخداوند و مقام مش یقیالم حقکه ک

غمبر خود ثبت یپ كبر قلب مبار یاست خداوند به وح یه فرض الهکز نماز یو ن. شودیاست بدان افتتاح م ینونکبا صورت 

                                                
بین مفسرین اختالف است که اولین سوره که بر پیغمبر نازل شده کدام سوره است بطوریکه در تفسـیر ابوالفتـوح رازي و مجمـع البیـان و       - 47

هـم   )ع( قرطبی از ابی میسره عمرو بن شرجیل روایت شده اولین سوره که بر حضرت نازل شد سوره حمد بود و به حضرت امیرالمؤمنین علـی 
ب نسبت داده شده است و شیخ بهائی در کتاب عروه الوثقی در وجه تسمیه سوره به فاتحه میگوید براي ایـن اسـت کـه افتتـاح     روایتی درین با

جمعی هم به استناد روایت سلمه بن عبدالرحمن از جابربن عبداهللا انصاري معتقدند که اولین سوره یا ایها المدثر . قرآن و ابتداي وحی به آن شده
پس از آن نازل گردید و در تفسیر طبري است که اکثر مفسرین معتقدند که اول سوره نازله سوره مدثر است کـه جبرئیـل در    بود و سوره حمد

و انـد   اولین روز وحی پنج آیه ازین سوره را بر حضرت فرو آورد و ابن ندیم و مسعودي و بسیاري دیگر از علماء نیز ایـن قـول را تأییـد کـرده    
که اولین آیات نازله آیات اولیه سوره اقرأ بود ولی تمام آن در اول نازل نشده و نخستین سوره که به طور اند  جمع نمودهبعضی هم به این طریق 

نـوان  کمال نازل شده سوره مدثر بود و سوره حمد هم ابتداء جبرئیل بعنوان تعلیم در نماز براي پیغمبر خواند یا حضرت در خواب دید و بعداً بع
بعضی هم میگویند ابتدا سوره اقرأ نازل شد بعدا سه سال وحی منقطع گردید و در دفعه دوم نخسـتین سـوره حمـد بـود ولـی      . دقرآن نازل گردی

روز دراینکه این سه سوره بر سایر سور مقدم بوده تقریباً اختالفی نیست در تفسیر مقتنیات الدرر از عطاء نقل شده کـه فاتحـه الکتـاب در مکـه     
  .عی که جبرئیل آن را آورد هفت هزار ملک با آن سوره بودجمعه نازل شد و موق

عقیده مشهور آن است که آنچه قبل از هجرت پیغمبر به مدینه منوره نازل شده مکی . درباره سور مکی و مدنی بین مفسرین اختالف است  - 48
پس از هجرت بوده مدنی اسـت هرچنـد در غیـر    است هرچند در غیر مکه مثال در طائف هنگام هجرت حضرت به آنجا نازل شده باشد و آنچه 

سوره هاي مکی سوره هائی است که در شأن اهل مکه نازل شده اند  بعضی گفته. مدینه مثال در مسافرتها یا هنگام حج و در مکه نازل شده باشد
جمـع دیگـر   . هرچند در مکه بوده استهرچند محل نزول آنها مدینه بوده و سوره هاي مدنی سوره هائی  است که درباره اهل مدینه نازل شده 

مکی سوره هائی است که در ابتداي پیدایش اسالم براي دعوت مردم نازل شده که مشتمل بر کلیات دین و اعتقادات و اخالقیات است اند  گفته
ه که مسلمین زیاد شده و بر اثـر  و مدنی سوره هائی است که مشتمل بر بیان احکام تفصیلی و قواعد و قوانین تشریعی میباشد و آنها هنگامی بود

  .زیادي احتیاج به ایجاد تشکیالت و قوانین پیدا نمودند
دوبار نازل شد یکمرتبه در مکه هنگامی که نماز واجب شد و مرتبه دوم در مدینه هنگامی که قبله مسلمین از بیت اند  درباره سوره حمد گفته     

 .و هم مدنی استفت ازینرو هم مکی المقدس بسوي کعبه تغییر یا
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اساساً ی ل شيئكان ل«ه کـ ده یرس یتین باب روایده شده و دریتاب هم نامکن جهات ام الیو به هم. شودیشروع منموده بدان 
ه و یـ ه اسـت و پا یـ اسـاس و پا  يزیهر چ يبرا یعنی» ة و اساس الفاحتة بسم اهللا الرمحن الرحيمرو اساس القرآن الفاحتكان ذی ال
  .49باشدیم میسم اهللا الرحمن الرحشه قرآن سوره فاتحه است و اساس سوره فاتحه بیر

نازل شده پس دو  ینه بنا به قولیمرتبه در مدیکه و کمرتبه در میکه است و یرا هفت آیزاند  ز آن را گفتهین یثانمسبع ال     
 رر شـده کـ آن در قـرآن م  يشتر قسـمتها یه بکآن يا براید خوانده شود یه در هر نماز دو مرتبه باکآن يا برایباشد یهفت تا م

قـت  یه حقکـ نیا يا بـرا یشود یدو هفت تا م يو صعود یه به اعتبار عوالم نزولکاست از قرآن  يه مختصرکآن يا برایاست 
هفت است مرور نموده سپس از مراتب نازله بـه همـان    يه به اعتبارکت است بر عوالم نازله ین مشیه عکن سوره یخود هم

م یریـ ش بگیسـتا  یرا از ثنا به معن یلمه مثانکن است کشود و ممیت تا مند و به اعتبار نزول و صعود دو هفیکعالم صعود م
  .ش را الزم دارندین دو هم ستایش و هم خبر دادن و هم دعا است و این سوره هم ستایرا ایز

  . 50دم دایشرح خواه» و القرآن العظيمی سبعاً من املثان كو لقد آتينا« ه یل آیذ حجر را در سوره یسبع المثان یو معن     
و سوره حمـد  . باشدیرا بر همه آنچه در عوالم و در قرآن است مشتمل میزاند  ز گفتهیه نیافکه و یو واف) گنج(نز کسوره      
ة را صلویز همان است یقیز نماز حقید در نمازها خوانده شود و نیرا بایز گفته شده زینة م مسئله و صلویر و دعا و تعلکو ش
  .است يهر درد يرا شفایزاند  ه و شفا هم نامبردهیله توجه به خدا باشد و شافیه وسک يزیا چیدعا است  یبه معن

ل اسـت و  کر همه آنها مشکتوان گفت شمردن و ذیه مکده است یرس يادین سوره و خواننده آن اخبار زیلت ایدر فض     
 يه در همـه نمازهـا  کـ ازه بس اسـت  ن اندیلت آن همیدا است و در فضیلت آن پیباشد فضیآن م يه براک يادیز ياز نامها

 یاسـتحباب  ياست و در نمازهـا  يرییگر هم واجب تخیعت دکو در دو ر ینیعت اول قرائت آن واجب عکواجب در دو ر
ه سـوره  یکسـ ک یعنـ ی »یمن مل يربئه احلمد مل يربئه شيئ«ه فرمـود  کت شده یه السالم روایاز حضرت باقر عل. شودینم كز ترین

ه السالم نسبت داده شـده  یتواند او را نجات دهد و به حضرت صادق علینم يگریز دیندهد چ یصحمد او را از مرض خال
اگـر سـوره حمـد را هفتـاد مرتبـه بـر        یعنی» ان عجيباًكمث ردت فيه الروح ما ة ميت سبعني مری لو قرأت احلمد عل«ه فرمود ک

  .ب نخواهد بودید عجیو روح به تن او باز آ یبخوان يمرده ا
  اهللا من الشيطان الرجيماعوذب
  طان رانده شدهيربم از شر شيخبدا پناه م

                                                
اسماعیل بن کثیر شامی شافعی از مفسرین اهل سنت در تفسیر خود نقل از ابی جعفر محمد بن جریر طبري باسناد از ابی هریره نقل کنـد    - ٤٩

ان ه در آنها ام القرو اخبار دیگري هم نقل میکند ک» هي ام القرآن و هي فاحتة الكتاب و هي السبع املثاين«درباره این سوره فرمود  )ص( که پیغمبر
  .نیز برین سوره اطالق شده است

این است که مثانی یا جمع مثنی است بر وزن مفعل به فتح میم به معنی دو تا دوتا و اند  خالصه آنچه در سوره حجر ذیل آیه باال ذکر کرده  - ٥٠
ه در قوس نزول و صعود دو کهفت است  يز به اعتباریتب عالم نمرا. ندهیثنا گو ییا جمع مثنی به ضم میم اسم فاعل از اثناء از باب افعال به معن

 ن مراتب هستند و محمـد یمتحقق به ا ياز قرآن است و ائمه هد يتاب مختصرکآن مراتب است و فاتحه ال ینیشود و قرآن صورت تدویبرابر م
ه فاتحه و به هفت سوره بزرگ قرآن از اول تا را به قرآن و سور ین است سبع المثانکهم صاحب مقام محمود و جمع الجمع است پس مم )ص(

ه سـبع  کـ م یم بگـوئ یتـوان یر فرموده است و مکر از آنها ذیز غیگر نید يرهایم و تفسینکر یم تفسیسوره قرار ده یکه انفال و برائه را کآخر برائه 
ده یه در اخبار رسـ کسلف  يایانب يایانند اوصآن حضرت م يایآن حضرت مانند اوص يایرا اوصیباشد زیم )ع( اشاره به چهارده معصوم یالمثان

ف مـردان قـرار داده شـده چهـارده     یـ ت اسـت و در رد یـ ه مـادر وال ک )ع( ه با خود آن حضرت و وجود مقدس حضرت زهراکباشند یدوازده م
 .شوندیم
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زدان واقـع  یـ ن تصـرف اهـرمن و   یه چون انسان بـ کم یم و ضمناً گفتیردکر کرا ذ 51در مقدمات گذشته سر امر باستعاذه     
تا زبانشان و سخنشان  طان خارج شده و بخداوند مهربان پناه ببرندیه از تصرف شکشده خداوند بندگان خود را امر فرموده 

ه قرآن است پـس قـول   کند کخواند صدق یه زبان و سخن خداوند رحمن گردد و برآنچه مکطان نباشد بلیزبان و سخن ش
پناه بردن بخداونـد و فـرار    يجاد برایچه بعنوان خبردادن باشد و چه بعنوان انشاء و ا »اعوذباهللا من الشيطان الرجيم«نده یگو
و چـون اسـتعاذه فـرار    . باشـد یو تصـرف او م  یومت خـدائ کر پرچم حیرف او وداخل شدن در زطان و تصیومت شکاز ح

 52ه استعاذهکنرو بظاهر هم دستور داده شده یه پنهان از دشمن واقع شود ازکباشد  يد طوریطان است و فرار باینمودن از ش
م در حـال خـروج از   یطان الـرج ی مـن الشـ  نـده اعوذبـاهللا  یپـس اگـر گو  . باشـد یقت فـرار م یه اشاره به حقکم یرا آهسته بگوئ

ز هسـت  یـ ه مسـتلزم اخبـار ن  کـ ا انشـاء خـود   یـ ومت رحمن نباشد در خبـر دادن  کح ير لوایطان و دخول در زیومت شکح
لمـه مـورد تمسـخر    کن یـ شده و بواسـطه گفـتن ا   يطان بر زبان او القاء و جاریلمه از طرف شکن یدروغگو خواهد بود و ا

  .خداوند مهربان خواهد بودطان و دور از درگاه یش
ا از راه عـادت و تنهـا   یـ غفلـت   يلمـه از رو کن یـ د تـا ا یوشـ کب) ق دهـاد یـ خداوند شما و مـرا توف (برادران من،  يپس ا     
 كخطرنـا  یه از دشـمن کـ د یباشـ  یسکه در موقع گفتن استعاذه مانند کنشود بل يادگرفتن از پدر و معلم بر زبان شما جاری
 يه از روکـ  یسـ که ماننـد  کـ بـرد نـه آن  یدهد پنـاه م یداند او را نجات میه مک یسکارد فرار نموده و بشتن او را دکه قصد ک
. دیـ نمایده خود را مجـدد بـه چنگـال او گرفتـار م    یآورد و ندانسته و نفهمیم يند رویکه از او فرار مک یبطرف دشمن ینادان
قـت و اوال و بالـذات   یه در حقکـ اسـت بل  یگفتن استعاذه زبان تنها امر به» باهللا من الشيطان الرجيم٥٣فاستعذ«ه شریفه یرا آیز

 یباشـد و مقصـود اصـل   یم ینمودن باستعاذه عملـ  کمک يز براین یاست و استحباب استعاذه قول یو فعل یامر باستعاذه عمل
  :ه گفته شدهکا نباشد چنانیباشد  یاست خواه استعاذه زبان یاستعاذه عمل

ــا جــان اســتثنا اســت جفــت  جــ       اي بســــا نــــاورده اســــتثنا بگفــــت      ان او ب
  

رون یـ نـد ب یکطان بر انسان القـاء م یه شک یشدن بخدا است تا پناه برنده از اغراض یکهم طلب نزد یمقصود از استعاذه فعل 
جز او در عالم  ینکار کر خداوند خارج شود و یه از نسبت دادن افعال و اقوال بغکرسد  ین راه قدم زند تا بجائیرود و در
و در . نـد یرا در عالم وجود جز خداونـد نب  یسکه کبرسد  یرد بمقامک ینمود و ترق كن راه سلویند و چون در ایبوجود ن
ثـرت و  که از عـالم  کـ  یرا انسان تا مـوقع یباشد زیگر میر از حالت دیغ يو گفته ا یمکاو ح ين سه حالت برایاز ا یکهر

طان و یباشـد فـرار از شـ   یاو م يه بـرا کـ  یمـ کنـد نـه از خداونـد ح   یب مـی  ماده خارج نشده و افعال را مانند معتزله از بندگان

                                                
 ندیم را استعاذه گویطان الرجیگفتن اعوذباهللا من الش  - 51
سـد  ینویر خـود م یاهـل سـنت در تفسـ    ياز علمـا  یه قرطبـ کچناناند  عه را گفتهیده شیالباً خالف عقن باب اختالف دارند و غیاهل سنت در  - 52

اء اجماع دارند برا يمهدو  .خواند یه آن را آهسته مکه استعاذه را در اول سوره حمد بلند بخوانند جز حمزه کنیگفته است قرّ
 یولاند  ردهکنطور نقل یز همیره نیهر یه استعاذه پس از قرائت است و از ابک اند وره استفاده نمودهکفه مذیه شریاز اهل سنت از آ یبعض -  ٥٣
اذا  یده تقدم آن است و معنیهم السالم رسیعل يو ائمه هد )ص( غمبریو آنچه از عمل پاند  شتر آنان مانند خاصه قائل به تقدم آن بر قرائت شدهیب

 یند او قول ثالثکنقل  ین عربیرکب یاز اب 774در  یمتوف یدمشق یر قرشیثکل بن یاسماع ریباشد و در تفسیقرأت القرآن اذا اردت قرائه القرآن م
ه تقدم استعاذه بر قرائت باشد کر همان قول مشهور را یثکخود ابن  یه عبارت از گفتن استعاذه در اول و آخر قرائت باشد ولکرده کت یاکح
ش از قرائت فاتحه یه وقت استعاذه پکسد ینویب میح الغیر خود مفاتیدر تفس ين رازیفخرالداند  دهین را پسندیشتر اهل سنت همیرده و بکر کذ

  .ن استیز همین نیریاز دو قول ابن س یکیو  یه بعد از آن است و قول داود اصفهانکده یرس یاست و از نخع
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مطرود و  یر و خوبیه از هر خک يطان مردودیه پناه ببرد بخداوند از شکم یطان الرجیاست بگفتن اعوذباهللا من الش یگمراه
ه کـ د یرسـ  یافعـال د یـ رون آمده و به مرحله توحیت صرف بیثرت محض و مادکز دور است و هرگاه از یه نیاز مقامات عال

 یدانـد ولـ  ید و دانست در ابتداء باز هم وسائط را مشـاهده نمـوده و افعـال را صـادر از خـدا م     یفاعل همه آنها را خداوند د
طان و یردن را هم از خداونـد بتوسـط شـ   کباشند و گمراه یه آالت و معدات مکن عالم یثره او درکبتوسط مظاهر متعدده مت

باشـد پنـاه   یاو م يه بـرا ک يم و دستورکنجا حیند دریب می ائندیاء و اولیه انبکاو  ير تامه و خلفاله مظاهیت را از او بوسیهدا
فـر دادن او  کیاو پناه بردن از عقـاب و   يت نمودن او در مظاهر خلفایطان به هدایردن خداوند در مظهر شکبردن از گمراه 
د زبان حـال و  یه باکن مرحله است یودر. باشدیش میاار و دشمنانش بعفو و رحمت او بتوسط خلفکن ین ایبر دست مأمور

ت خداونـد از  یبـرم بهـدا  یپنـاه م  یعنـ ی» اعوذ داية اهللا من اضالله و بعفوه من عقابـه «: ن عبارت باشدیا بمضمون ایقال گو
د ید صفات رسین مقام گذشت و به مرحله توحینامند و چون ازیم ین رافناء افعالیردن او و بعفو او از عقاب او و اکگمراه 

ن عـالم در  یـ ه درکه او است ین هنگام پناه بردن از صفات قهریف او دریلکم و تکرا از خداوند دانست ح یهر صفت یعنی
اء ظهـور  یـ اء و اولیـ ه در مظـاهر لطـف ماننـد انب   که او یطان و نفس و دشمنان ظهور دارند بصفات لطفیمظاهر قهر او مانند ش

ن را مقـام  یـ تـو و ا  يتو از ناخشـنود  يبرم بخشنودیپناه م یعنی» كمن سخط كاعوذ برضا« دید بگوین مقام بایه درکند یکم
چ یه هـ کـ د یدن ذات حق گرائیتا دیکد و یمقام توح يگاه پافراتر نهاد و سوین پایو چون از. ندیگویم یو وصف یفناء صفات

او پناه بردن از خداوند است بخدا بدون ف یلکم و تکاست ح یه مقام فناء ذاتکد یرا در عالم وجود جز ذات حق ند یذات
د ین مقام بایبرد و دریز پناه میش نیه بالطبع و بشراشر وجود خود از ذات خوکتوجه او بذات خودش و باستعاذه خودش بل

بـت و حضـور و خطـاب و    یم غکـ را حیـ ا بتو از تو زیبرم بخدا از خدا یپناه م یعنی» كمن كاعوذباهللا من اهللا يا اعوذب«د یبگو
را هم جز همان  یچ فعل و صفتیند هیب نمی جز ذات حق یرا در عالم هست یه ذاتیکسکرا ین مقام برداشته است زیلم درکت

ه گفتـه  کـ  یبتـ یو نـه غ  ينـه حضـور   یند نه لطفیب می يند پس نه قهریکز مشاهده نمیچ چیر از ذات هیرا غیند زیب نمی ذات
  :شده

ــود طــواف آنکــه او شــه    ــود  فــوق قهــر       بــین بــود  خ   و لطــف و کفــر و دیــن ب
  

ـ  كاعوذبعفو«رد یکرم در سجود خود بدرگاه خدا عرض مکغمبرایه پکن سه مرتبه است یاشاره با يو برا      و  كمن عقاب
  .»كمن كو اعوذب كمن سخط كاعوذ برضا

ه میطان یلمه شک      طَنَ ا از شـطن صـاحبه   یـ دنـد  ببن یلیسـمان طـو  یرا بر يزیـ هرگـاه چ ) عال باشدیه بر وزن فک(باشد یا از شَ
د یث و پلیخب یا از شاطن به معنی یچاه پرعمق یا از شطون به معنیند کهرگاه با همراه خود در مقصد و منظور او مخالفت 

 كهـال  یعنی کا هلیانبوه شد  یعنیا غلظ یسوخت  یعنیاحتراق  یبه معن) رانکه بر وزن فعالن باشد مانند سک(ا از شاطّ ی
 .شد

  ن الرحيمبسم اهللا الرمح
  مهربان خبشايشگر بنام خداوند خبشنده

ه کـ ه بسمله از قرآن است و در هـر سـوره   کنیاهللا عنهم اتفاق دارند برا یه رضیعشر یعه اثنین شیه و مفسریامام يعلما      
دن د بلنـد خوانـده شـود بلنـد خوانـ     یـ ه باکـ  یه در نمازهـائ کـ نیگردد و ایه از آن محسوب میآ یکبسمله در اول آن است 



74 
 

در آن باب اختالف دارنـد   55اهل سنت یست ولیچوجه جائز نیواجب به يآن در نمازها كز واجب است و ترین 54بسمله
وفـه و ابـن   که و کـ م يبسمله جزء سـوره فاتحـه اسـت و قـراء و فقهـا     «ه کر خود گفته یدر اول تفس يضاویب یه قاضکچنان
بـا آن مخالفـت    یواوزعـ  کنـه و بصـره و شـام و مالـ    یمد يفقهـا  و قـراء و  یبانیشـ  یولاند  ز بر آن رفتهین یو شافع كمبار
واز . گـردد یه نـزد او از سـوره محسـوب نم   کاند  گمان برده ینرو بعضینگفته است از يزین باب چیفه دریو ابوحناند  نموده

 ياریسـ ث بیـ خـود احاد  ياثبات مـدعا  يما برا. الم خدا استکن دو جلد یمحمدبن الحسن درباره آن سئوال شد گفت ماب
ن آن بسـم اهللا الـرحمن   یه نخسـت کـ ه است یهفت آتاب كفاحتة اله گفت سوره کرده کت یره روایم از جمله آنچه ابوهریدار
ه یـ آ یـک ن را یم الحمـدهللا رب العـالم  یغمبر خدا قرآن خواند و بسم اهللا الرحمن الـرح یه پکباشد و ام سلمه گفت یم میالرح

ن اجمـاع  یز مسـلم یـ ون. شودیه محسوب میآ یکه بعد از خود یا با آی یبه تنهائا خود یه آکنجهت اختالف شده یشمرد واز
چ یه بسم اهللا در همه قرآنها نوشته شده و در هـ کز همه اتفاق دارند یباشد و نیالم خدا مکن دو جلد است یه آنچه بکدارند 

 یسند حتـ یجزو قرآن است ننو ر از آنچهیه در قرآن غکاد داشتند یوشش زکه عموماً یکحذف نشده درصورت یرسم الخط
  .نقل شد يضاویالم بکنجا از یتا ااند  را ننوشته 56نیلمه آمک

» يقرئها و يعدها آية منها )ص( التسمية من الفاحتة و ان رسول اهللا«ت شـده  یـ ه السالم روایعل ین علیرالمؤمنیاز حضرت ام     
ه یواز حضرت صادق عل. داشتیه از آن محسوب میآ یکو  خواندیغمبر خدا آنرا میبسم اهللا از سوره فاتحه است و پ یعنی

شـد  کخدا ب(شود یچه م یعنی» تاب اهللا فزعموا اا بدعة اذا اظهروهاكی اعظم آية فی ما هلم قتلهم اهللا عمدوا ال«ده یالسالم رس

                                                
در نماز  )ص( غمبریه پکسد از ابن عباس نقل شده یونیم یر المنارخ محمد عبده در تفسیخوانند و شیاهل سنت غالبا بسم اهللا را آهسته م یول - ٥٤

ه را نـازل  یـ ن آیمامه بود لذا خداوند ای يرا رحمن خدایخواند زیمامه را می ين استهزاء نموده گفتند محمد خداکیخواند مشریبسم اهللا را بلند م
نرو بسم اهللا را یه اصحاب نفهمند ازیکان هم مخوان بطورپنه یعنی» وال ختافت ا«ن بفهمند کیه مشرکبلند مخوان  یعنی» كوالجنهر بصالت«رد ک

ن در او کیمشر يرا دعوت آن حضرت به خداوند بود و استهزایشود زیت ضعف آن معلوم مین روایاز مضمون خود هم یخواند ولیبعدا آهسته م
 .نداشت يریتأث
سـت دوم قـول عبـداهللا بـن     یچ سـوره ن یجزء ه که بسمله کمال قول یکین باب سه قول دارند یه علماء درکسد ینویر خود میدر تفس یقرطب - ٥٥
ر کـ د ذیـ ر سور بتردیه در سوره فاتحه جزء است و در ساک یگردد سوم قول شافعیاز آن محسوب م يه ایباشد و آیه جزء همه سور مک كمبار
 1137 یمتوف یل حقیخ اسماعیش. زء سوره استگر گفته فقط در سوره فاتحه جید يباشد و جایاز آن م يه ایمرتبه گفته در هر سوره آیکرده ک

ه یـ آ کـه بسـمله  ه مورد قبـول واقـع شـده آن اسـت     ین حنفیه نزد متأخرکح تر ید صحیگویم یاست عرفان يریه تفسکان یر خود روح البیدر تفس
ر خود موسـوم بـه   یده در تفسخ محمد عبین سور نازل شده است و شیو فاصله قرار دادن ب كتبر يست و برایچ سوره نیجداگانه است و جزء ه

 يو بعض علما يه است از هر سوره ایآ که بسملهه برآنند ینه و امامین از مدیوفه و بعض صحابه و تابعکه و کسلف از م يسد علماینویم» المنار«
ه فقط در اند ک فه و احمد گفتهوکهر سوره نازل شده است و حمزه از قراء  يان ابتدایب يه براکه جداگانه است یند آیگوینه و شام و بصره میمد

ن یرده فخرالـد کـ باشد نقـل  یه جزء فاتحه مکنیا يبرا یثیر آن و خود عبده پس از چند صفحه احادیه و جزء سوره است نه در غیسوره فاتحه آ
ه کر شده کذ یطهران ید علیرسیحاج م يف آقایات الدرر تألیر مقتنیرده است در تفسکر کن باب ذیدر ا یر خود شرح مبسوطیز در تفسین يراز
ن است یز همیروان او نیفه و پیحن ینوشته شده و مذهب اب كفاصله و تبر يست و فقط برایچ سوره نیجزء هاند  نه و بصره و شام گفتهیمد يفقها

 .ح استین صحیه همکه است از هر سوره، یه آکاز سوره فاتحه است و از ابن عباس نقل شده  يه ایه آکوفه معتقدند که و کم يو قراء و فقها
ر المنـار  یخ محمد عبده در تفسـ یو شاند  ردهکر کن باب ذیهم در يند و اخباریگوین میاز اهل سنت عموما در نماز پس از قرائت فاتحه آم - ٥٦
را یـ دانند زیمه گفتن آن را در نماز حرام یامام یول» هم قائل بوجوب آن شده اند یندب است و بعض ين نزد جمهور برایگفتن آم«ه کسد ینویم

ده است و به اضافه قرائت سوره حمد در نماز بعنوان قرآن بودن است نه بعنوان دعا تـا  یهم السالم بر حرمت آن رسیعل يح از ائمه هدینص صر
  .ن با آن مناسبت داشته باشدیگفتن آم
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از حضـرت  . دعت استنند بکه اگر آنها آنرا اظهار کردند کتاب خدا را نموده و گمان که ین آیه قصد بزرگترک) آنها را
تـاب خـدا   که یـ ن آیبهتر یعنی» تاب اهللا بسم اهللا الرمحن الرحيمكرم آية من كسرقوا ا«ه فرمود کت شده یه السالم روایباقر عل

  .اند دهیم را دزدیبسم اهللا الرحمن الرح
خـواه   يه در هـر امـر  کـ  انـد  ب نمـوده و دسـتور داده  یـ ه ترغکـ ده یهم السالم رسـ ین علیاز ائمه معصومنیز ياریاخبار بس     
ه السـالم  یـ از جمله از حضرت صـادق عل . گرداند كت دهد و مبارکو خواه بزرگ بدان ابتداء شود تا خداوند بر کوچک
ز باشـد و  یناچ یلیهرچند آن امر خ یعنیباشد  یموئ یکن هرچند بعد از آن به اندازه کم كه فرمود آنرا ترکت شده یروا
ـ ر والثناء و ميحق عنه وصمة تقصـريه عنـد تر  كالشی روه لينبهه علكا امتحنه اهللا مبها من شيعتنكمن تر«ز فرمود ین  یعنـ ی» هك
و  ينـد تـا او را بـر لـزوم سپاسـگزار     یکش و مبـتال م یآزمـا  يند خداوند او را بامر ناگوارک كان ما آنرا تریعیس از شکهر
ه یـ عل یاز علـ . . ن ببـرد یش از بـ ین آزمـا یـ واسـطه ا بسم اهللا ب كاو را در تر یوتاهکند و از او وبال کش خداوند آگاه یستا

رفيه بسـم اهللا الـرمحن   كبال مل يذی ل امر ذكعن اهللا عزوجل انه قال ی اهللا عليه و آله حدثنی ان رسول اهللا صل«السـالم اسـت   
نـدارد و   یار آخـر خـوب  کـ ه مورد اعتناء و توجه باشد و در آن بنام خدا شروع نشود آن ک يارکهر یعنی» الرحيم فهو ابتر

  .ت شده استین مضمون روایز بهمیق عامه نیمقطوع است و از طر

ه اول قرائت را بنام خـدا  کنیردن است باعتبار اکدن و وصل یچسب 57یعنیالصاق  يا برایلفظ باء در اول آن      لمه باءک
 یه آنها در علم نحو از معانه همکت یسبب يا برای) ياریطلب (استعانت  يا برای) یهمراه(مصاحبت  يا برای. مینیکوصل م
د یـ لمه بسـم با کز ینجا نیباشد در ید وابسته به فعلیو چون حرف جر و مجرور در اصطالح علم ادب با. ر شده استکباء ذ

آنچه مورد  یعنیغه مفعول یبفتح الم بص(ه متعلق آن ک یم فعلید بگوئیست باین یباشد و چون در لفظ آن فعل یمتعلق به فعل
ا از یم به نام خدا ینیکابتداء م یعنیم یباشد محذوف است از ماده ابتداء مثال ابتداء بسم اهللا الرحمن الرحیم) فتهتعلق قرار گر
ا یـ شوم، ینم، داخل مینش می ستم،یایخوانم، میم(شود مثال اقرء و اقوم واقعد و ادخل و اخرج یه بعد از آن واقع مک یماده فعل

سم یعنیا از ماده اسم ی) رومیرون میب عالمـت   یخـدائ  ياز نشـانها  یخـودم را بـه عالمتـ    یعنـ یبسمة من مسـات اهللا   ینفس اَ
العبادة ی بسمة من مسات اهللا و هی اسم نفس(ت شده اسـت  ین مضمون روایه السالم بهمیه از حضرت رضا علکگذارم چنانیم

ه عبـادت باشـد سـئوال شـد سـمه      کـ گـذارم  ینشان م یخدائ يهایاز نشان یکیخودم را به  یعنی) قيل له ما السمة قال العالمة
در توجـه بخداونـد    يد طـور یـ م باینده بسم اهللا الرحمن الـرح یه گوکفهماند ین خبر میست فرمود سمه عالمت است و ایچ
ـ ه فرمـود و  کنیابد و درایرا در وجود خود ب یاز صفات خدائ يلمه نمونه اکن یه هنگام گفتن اکوشش داشته باشد ک ی ه

ار خـود  یـ ت و اختکیت و مالیو انان یه از توجه بهستکباشد  يد طوریه بنده در موقع گفتن بسمله باکنیت بااشاره اسالعبادة 
ن خود و خدا دروغگـو محسـوب   یلمه از زبان او صادق باشد و بکن یرون رود و تحت امر و اراده خداوند واقع شود تا ایب

لمـه  کن یـ بتوسـط ا  یاز عالمات خدائ یجاد اتصاف بعالمتیا ینعیر آن جنبه انشأ اراده شود یلمه و تقدکن ینگردد خواه از
ن اسـت  کـ ن است مقدم بر بسـم اهللا و مم کشود ممیر گرفته میه در تقدکرا هم  يلمه اک. ا قصد خبر دادن باشدیمراد باشد 
  .رساندیز میم و اهتمام بنام خدا مناسب تر است و حصر را نین تأخر از نظر تعظیکر گرفت لیمؤخر در تقد

  

                                                
خـورد   یبندگان خود قسم م يبرا يل  هر سوره اه خداوند در اوکقسم و سوگند است  يه باء بسم اهللا براکور است کمذ یر قرطبیدر تفس  - 57
  .رسدید به نظر میبع یلیخ ین معنیا ینم ولیکوفا مام  ردهکر کر شده حق است و من به هرچه در آن ذکن سوره ذیه آنچه درک
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ه بـه  کلمه سمو گرفته شده کا از ین، یسر و فتح و ضم سکسر همزه وصل و ضم سم و سما بکلمه اسم بک     لمه اسمک
بضـم  ( یه سـم کـ ر آن یلمه اسماء است و تصـغ کجمع آن  یباشد ولیعالمت م یا از وسم بمعنیو ارتفاع است  يبلند یمعن
ر شـده و در  کـ جاهـا ذ  یعالمـت در بعضـ   یه بمعنـ کـ نیوا. 58اسـت  ه اولیـ د نظریباشد مؤیم) ریاء بر وزن زبید ین و تشدیس
 يزیـ نـام اسـت در هـر چ    یه به فارسـ کرساند اسم یدوم را م یهم اشاره شده معن )ع( ور فوق از حضرت رضاکث مذیحد
ا یـ ننـد خـواه جـوهر باشـد     کوضـع   يزیچ يه براکرا  یه و عرف هر لفظیعالمت آن را دارد و در اصطالح علوم ادب یمعن
آنهـا   یا مفهوم ذهنـ ی یلفظ يخدا اختصاص به اسمها يند و نامهایآن را اسم گو: تیا عرضیت یبدون اعتبار جوهر عرض
دارنـد   یه وجود خـارج ک یزهائیا چیا مفهوم یاو باشد خواه لفظ  يند و عالمت براکه بر او داللت ک يزیه هرچکندارد بل

ات دارنـد و ذر  یه وجود خـارج ک یزهائیهم السالم بر چین علیعصومباشند و اطالق اسم در اخبار ائمه میاو م يهمه اسمها
  .59ر خواهد شدکمشروحاً ذ» لهاكو علم آدم االمساء «فه یه شریه در اول سوره بقره در ضمن آکار است یباشند بسیه مینیع
  

هـم داشـته    یه معنـ ه نظـر بـ  کـ اگر در اسم هم تنها نام بردن را در نظر نداشته بل(ن اسم و صفت یفرق ب     اسم و صفت
بشـرط ال درنظـر    یلمه علـم باصـطالح علمـ   کرا ین مشتق و مبدأ اشتقاق آن است همچون علم و عالم زیمانند فرق ب) میباش

ه بـدان  کـ  ینجهـت بـر ذاتـ   یعلـم در آن اعتبـار نشـود از ا    یجز همان معنـ  يگریه امر دکنیمشروط اسن با یعنیگرفته شده 
ه متصـف بعلـم   یکنرو بر ذاتیست ازین یچ شرطید بهیباشد مقیم یئیعالم البشرط ش لمهک یشود ولیموصوف باشد اطالق نم

ن اسـت  کـ و بدون آن هـم مم  60ستیاعتبار ذات در مشتق الزم ن یعلم است ول يه داراک یشخص یعنیند یکباشد صدق م
ن کـ لمـه بـر آن مم  کالق نداشته باشـد اطـ   یاج به محلیه بخود قائم بوده و احتکم ینکرا فرض  یرا اگر علمیاطالق نمود ز
 يتایکست و ین یبکیچ تریه يچون دارا یه ذات حق تعالکم یه ما معتقدکبل. خود ندارد یخارج از معن یاست هرچند ذات

ن علـم و مجـرد از   ین ذات است پس خودش هم عالم اسـت و هـم عـ   یز عیه او نیقیط مطلق است صفات حقیهمتا و بس یب
  .ب و قائم بالذات استکیتر

ر از یه غک يت و وجودین نظر شخصیاست و با یمسم ينه برایه اسم و آکنیاعتبار با یکیاسم دو اعتبار است  يراو ب     

                                                
 .شدیم گفته میم و أسین و س،آرن اوسام و تصغیبود جمع آیرا اگر از وسم میز  - 58
ا به اعتبار بعض صفات یند خواه بطور اطالق کگر داللت یز دیه بر چکاست  يزیاسم چ: ن استیر شده اکه ذیر آن آیخالصه آنچه در تفس - ٥٩

 یباشد و چون الزمه اسم داللت آن برمسم ینیا موجد عی یا مفهوم ذهنیا نقش یننده لفظ کداللت  یروضعیا غی یباشد و خواه داللت آن وضع
باشـد  یه در الفاظ و نقوش است چون محتاج به وضع واضـع م ک یدتر است و داللت وضعیآن شدت یتر باشد اسم ياست پس هرچه داللت قو

حنـن  اند  هم السالم فرمودهیعل ينرو ائمه هدیاست از يت قویباشد در اسمیتر میه داللت آن قوک ینیف و موجود عیت و داللت در آن ضعیاهم
 یح معنـ یر آنها سپس در تشریو غ يل شيئكان كمألت ار اليت كوبامسائل است یمک يعاو در د ال اسم اعظم مينده است یز رسیو ن االمساء احلسين

  .نجا استیر آن خارج از حدود اکه ذکنند یکان میل بیاسم و مراتب آن به تفص
شـود و در وجـود   یام مبـداء اشـتقاق بـه آن انتـزاع م    یـ ه از ذات به اعتبـار ق کاست  یطیبس یا مفهوم مشتق معنیه آکن اختالف دارند ییاصول - ٦٠

ط و همـان  یز بسـ ین یث معنیا از حیه مشتق از علم است آکب است از ذات ومبداء اشتقاق مثال عالم که مرکا آنیاست  یکیبا آن ذات  یخارج
تق ن آنـان قائـل بـه بسـاطت مشـ     یشتر محققـ یب یه عالمت از ذات به انضمام علم است ولکا آنیباشد یوصف علم م يه داراکنید ایذات است با ق

ط اسـت و  یم مفهوم مشتق بسـ ین است بر خود مبداء اشتقاق اگر قائم به ذات جداگانه نباشد اطالق مشتق نمود چون گفتکن ممیباشند و بنابرایم
  .ح است چون خود مبداء اشتقاق استینرو اطالق علم و عالم بر ذات حق صحیاز. ن استیز همیر نیان مؤلف تحریب یمعن
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ز یت آن نیاز آن و شخص يو نمونه ا یه وجود آن همان وجود مسمکست بلیآن ن يباشد برا) نامبرده شده( یوجود مسم
م یو نظر بدان است مثال هرگاه بگوئ یبر مسم مکالمات حکنجهت در سخن گفتن و میاست واز یت مسمیهمان شخص

. باشدین نام موسوم میه بدکاست  یسکه مقصود ما خبردادن از آمدن کم بلیلمه اصال ندارکبحروف  يد آمد نظریز
نصورت یشود دریم مکه مورد نظر است و بر آن حک یر از وجود مسمیدارد غ يه خود اسم وجودکن است یگر ایاعتبار د
گردد و یمحسوب م یمسم يز باعتبارین نظر خود نیو با یر با مسمیاستقالل و مغا ياست دارا يموجود یمسم ز مانندیآن ن
د در آن جمله چون نظر بخود لفظ یلمه زک» ب از سه حرفکاست مر ید لفظیز«ه کنیاست مثال گفتن ا یاسم يدارا
ر آنها از یب و موضوع و دال و علم و غکه و مرلمکمتعدد است مانند اسم و لفظ و  ينامها يمحسوب و دارا یم مسمیدار

هم  یشود و داللت بر مسمائینم یمسم ينه براین اعتبار مظهر و اسم و آیر شده و باکه در علوم مربوطه ذک یاعتبارات
  .ستین نام در خارج باشد نیا يه داراک یبشخص يچ نظریه در جمله باال هکند چنانیکنم

ن دو اعتبـار  ین دو اعتبار موجود اسـت و بـا  یز ایباشند در آنها نیخداوند م ينامها ياعتبارو چون همه موجودات عالم ب     
د یپرسـت یه مکـ  ین بتهـائ یا یعنی »م ما انزل اهللا ا من سلطانكاالامساء مسيتوها انتم و ابائی ان ه«فه یۀ شرید در آیفرمایاشاره م

ه کـ منظور آن است . است آن نازل نشده يبرا یمکرف خداوند حد از طیا ه شما خودتان نام گذاردهک یستند مگر نامهائین
ه خودتـان آنهـا را   کـ هسـتند   ینهـا اسـمهائ  یه اکد بلیا ه شما در مقابل خدا آوردهکستند یو مورد نظر و مستقل ن ینها مسمیا

د یـ ا قـرار داده  یمه مسـ کـ د یشانه دورافتاده و نظر باسمها دار یه حق است تعالک ید و چون شما از مسمیا قرار داده یمسم
را همه عالم اسماء حقند لـذا  یآنها وجود دار ز يهم برا ین حال البته مسمید در عیا در وجود قائل شده یآنها استقالل يبرا

  .دیباشیم 61كا مشریافر کشما 
ق ه همـه اسـماء حـ   کـ ن یـ از جهـت ا  یکـی ن عالم باختالف اسـت  یاء و موجودات ایردن باشکز در نظر یحاالت مردم ن     
ز یـ آنهـا ن  كا به آنهـا بـالتبع نـاظر و در   یاز وجود خود آنها و نظر و توجه به آنها غفلت دارد  یباشند بدانها ناظر است ولیم
ه کـ گر هستند یغفلت دارد و دسته د یدهد و از مسمیبه آنها م یم مسمکند و حیکبدانها باالستقالل نظر م يگریند و دیکم

ه مقصـود و معبـود او حـق    کـ اسـت   یسک يحالت اول برا. ه حق است نظر داردک یمسمبدانها بجنبه استقالل ناظر و هم ب
ه نظـر باسـماء   کـ نـدارد و دسـته دوم    يچ نظـر یند و بخـود نامهـا هـ   یکله واقع ساختن نامها بر او عبادت میاست و او را بوس

را  یقـت و مسـم  یه حقکافرند کنها یپرستند و ایم یه اسم را بدون مسمکهستند  یسانکغافلند  یباالستقالل دارند و از مسم
بـودن و   یهم باسم با نظر استقالل و مسـم  یعنیه بهردو نظر دارند کن است و دسته سوم یشتر مردم چنیو حال باند  پوشانده
  .ندکپرستند و مشرین دسته هر دو را مینند ایب می ن اسماءیر و مبایز مستقل و مغایه آنرا نیکبطور یهم بمسم

ر حق نداشته باشند یبغ يامال غفلت داشته و نظرکنند اگر از خود آنها یب می ه موجودات را اسماء حقکو دسته اول      
ز یز ندارد از آنها برداشته است و اگر متوجه باسماء نیبخود ن يه استشعارکف در آنحال یلکثرات و تکم که حکمجذوبند 

 یو توجه او باسماء بر توجه بمسم كا دریز یص نن شخیو ظاهر و باطن است و ا یامل و جامع صورت و معنکباشد 
ه توجه باسماء در هر سه حال بالتبع و کت آنینها يا نسبت بهر دو بطور تساویغلبه دارد  یا توجه او بمسمیغالب است 
 ثرت بر وحدت غلبه داردکه ک يه توجه او باسماء غالب است در مقام موسوکدسته اول . باشدیم ینه بودن مسمیبعنوان آ

                                                
و اگر فقط آنها را بپرستند اند  دهیورز كپرستند شرینند و آنها را با خداوند میکن آنان به نظر استقالل به بتها نگاه مه چوکمنظور آن است   - 61
ن کیمشـر  یه اعتبار اول باشد ولـ کد بدانها نظر نمود یندارند و نبا یچ استقاللیخداوند هستند ه يبرا یاسام يو چون آنها به اعتباراند  افر شدهک

  .ه اعتبار دوم باشداند ک دا نمودهیرا پ یم مسمکز نظر دارند حیآنها نچون به خود 
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ت همه یه رعاکاست  یسک یباشد قرار گرفته و سومیثرت غالب مکه وحدت بر ک يسویباشد و دسته دوم در مرحله عیم
ه ک يفرو گذار ندارد و در نشئه و عالم محمد یچ حقیثرات و وحدت را در همه حال نموده و از هکمراتب و حقوق 

  .باشد واقع استیثرت و وحدت است و همه را دارا مکجامع 
ـ   )ص( حممد«ه سوره فتح است اشاره شده که ین آین سه مرتبه درید بایدر قرآن مج      ی رسول اهللا و الذين معه اشـداء عل
ـ االجنيل ی التورية و مثلهم فی مثلهم ف كعا سجدا يبتغون فضال من اهللا و رضوانا ذلكفار رمحاء بينهم تريهم ركال زرع اخـرج  ك

ه با او هستند نسـبت  یکسانکامبر خدا است و او و یپ )ص( محمد یعنیعجب الزراع سوقه يی علی شطاه فآزره فاستغلظ فاستو
 ینـ یب یوع و سـجود مـ  کـ ار رؤف و مهربانند آنها را همواره در حال عبادت و ریسخت و نسبت بدوستان بس یلیبدشمنان خ

ه برگ آن کاست  یانند زراعتل مین است مثل آنها در تورات و مثل آنان در انجیطلبند ا می ت خدا رایو عنا يه خشنودک
مال خود کو بزرگ شده و بلند و راست گردد سپس ب يت نموده تا قویو تقو ياریرون آمده و سپس آنرا یب یکابتداء بار

  .شودیاران مکزراعت  یو خوش یه باعث شگفتکده یرس
رات اسـت و اتصـاف باوصـاف    ثـ کاست چون در آن نشـئه توجـه ب   ياشاره بنشئه موسوالتورية ی مثلهم ف كذلو عبارت      
ه کـ اسـت   يسـو یاشـاره بجنبـه ع  االجنيل ی مثلهم فنگـرد و  یفـار م کنرو بنظر شدت با یوجود دارد از یام قالبکو اح ياریاخت

 يه آنان داراکنیبخارج ندارد و ا يخود مشغول و نظر یفکیو  يت جوهرکه بنمو و حرک یاهیتجرد محض است مانند گ
  .باشدیثرت است اشاره مکا و وحدت و ین دو عالم آخرت و دنیه جمع بک )ص( يمحمدباشند بوجهه یهر دو جنبه م

نه و نظر بدان و یر شد بآکاو ذ يه براک يامل را با سه وجهه اکو مجذوب و  كافر و مشرکم حال یتوانیز میو ن     
ا یا مربع یل مدور بودن یاز قبل و عوارض آن کنه و شیبخود آ یرا انسان گاهیم زیشود مثال بزنیده میه در آن دیکصور
ا یند یکرا در آن نگاه نم یچ صورتیر حاالت آن نظر دارد و هیآن و سا یا برآمدگی یا فرورفتگیا مسدس بودن یل یمستط

نه باالستقالل و هم نظر بصورت در آن یز هم نظر بآین یفر است و گاهکن حالت مانند حال یدن صورت ندارد ایتوجه بد
 ینه دارد ولینظر بآ یرا دارد و گاه كم مشرکدام باالستقالل قرار داده حکچون توجه خود را بهرن شخص یدارد و ا

ن شخص یدن آن ندارد اینه و دیبآ یچ توجهینه ظاهر است و هیه در آکاست  یاو بصورت ینظر اصل یعنیبتبع صورت 
م کنداشته و فقط متوجه صورت است حنه یبه توجه بآ يچوجه نظر و استشعارین حالت اگر بهیم موحد را دارد درکح

نرو متوجه ینشاندادن صورت است و از ينه فقط برایه آکداند یم ینه بالتبع دارد ولیهم بآ یمجذوب را دارد و اگر توجه
ه السالم یخدمت معصوم عل یسکه کو آنچه وارد شده  62شودیدا مینمورد پیم درایردکر که ذک یباشد، سه حالتیز میآن ن

ی اخربن«ا خلق در خدا و حضرت جواب فرمود یا خدا در خلق است یآ یعنی» اهللای اخللق ام اخللق فی اهللا ف هل«رد کعرض 
ث بهمانچه ین حدینه در تو؟ ایا آی يا نه واقع شدهیا تو در آیه آکبمن بگو  یعنی» كاملرآة ام املرآة فيی عن املرآة هل انت ف

ه یان صوفیه در مکثرت کن وحدت و یثرت و جمع بکو وحدت در ثرت در وحدت کم اشاره دارد و اصطالح یما گفت
و در »  ما رايت شيئا االورايت اهللا فيه«ه فرمود کده است ین سه نشئه رسیاشاره با ين سه نشئه است و برایباشد اشاره بایم
ه خدا را در آن کدم مگر آنیز را ندیچ چیمن ه یعنی» ٦٣االورايت اهللا بعده«گر ید يو در جا» االورايت اهللا قبله«گر ید يجا

                                                
دام مطابق شأن خودش نظر داشته کو اگر به هر  يسویادتر باشد جنبه عیو اگر به صورت ز يباشد جنبه موسو بیشتر نهیاگر توجه به آ یعنی  - 62

 .است يجنبه محمد يد دارایت همه شئون را بنمایباشد و رعا
ند و قبله اشاره بـه  یکز خدا را در آنها مشاهده میه در همه موارد و در همه چکباشد یت میثرت و جامعکه اشاره به جنبه وحدت در یف لمهک - ٦٣

ثرات و بعداً کثرت غلبه دارد و ابتداء توجه بکه جنبه کت یاشاره به جنبه موسوُهبه وحدت است و بعد یه در هر مرتبه نظر اصلکت یسویجنبه ع
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  .ا بعد از آن مشاهده نمودمیش از آن یه خدا را پکا آنیدم ید
ر آن، جـواب آن از گذشـته   یا غیاست  ین مسمیا اسم عیه آکا اعتراض گفته شده ین مقام بعنوان سؤال یپس آنچه در     

ه ناظر از نظر خود باسم غفلت داشـته و فقـط   یکت باشد بطوریم اگر نظر باسم بعنوان اسمیه گفتکرا همانطور یمعلوم شد ز
ست و یاو استقالال ن يبرا يم و اثرکت و حیچ وجود و شخصیاست و ه ین مسمیقت عین اسم درحقیباشد ا یمتوجه مسم

شـود  یم ین مسمیع یو بجهت یرمسمیجهت غ یکننده توجه بنظر خود داشته باشد بیاست و اگر بب یمسم يآنچه هست برا
اسـت خـواه    یرمسـم ینصـورت غ یباشـد در  یتیخودش هم نزد ناظر شخصـ  يه براکمورد نظر باشد  يطورو اگر آن اسم ب

  .ا نشودیبشود  یبتوسط آن توجه بمسم
ت حق را دارد و یمظهر یه از جهتکهم با آن یطانیقرار گرفته و مرحله ش یو رحمن یطانین دو مرحله شیو چون انسان ب     
ف و عـدم در آنهـا   یضـع  یلـ یخ يار دور و جنبه وجودیبس یه از مقام رحمنکنیبواسطه ا یباشند ولین مظاهر قهر او میاطیش

طان باشـد  یاگـر مسـخر شـ    یباشند و نفس انسانیم یت حق را ندارند و نقطه مقابل وجهه رحمنیا اصال مظهریغلبه دارد گوئ
ه از او صـادر  کـ هـم   یود افعـال طان است نه رحمن و اگر مسخر عقل باشد اسم رحمن خواهد بـ یش يبرا یا خود اسمیگوئ
ه در هـر  کـ انـد   نرو بندگان خدا امر شدهیباشد؛ ازیاو م یا صادر از وجهه عقالنیو  یطانیا منبعث از جهت شیشود عموماً یم
ابتداء نام خدا ببرند و متوسل شوند تـا بـدان سـبب از وجهـه      کوچکخواهند انجام دهند خواه بزرگ و خواه یه مک يارک
  .یطانیباشد نه ش ینند از وجهه خدائیکه مک یارهائکگردند و  یمده و داخل مرحله رحمنرون آیب یطانیش

را درنظر ها  ده و وساطت واسطهیه همه افعال را از خدا دکشتر مردم استعداد ندارد یرت بیده بصیر و نظر و دکو چون ف     
نیاز  بی ارها از وسائطکنند باز هم در یب یحق مز را از یرتشان باز شده و همه چیه چشم بصکهم  یسانکنداشته باشند و 

ز وسائط مرتفع یمال نکن در مراتب یجاد شود بنابریا ي وسائط فرموده که همه افعال به وسیله نیستید زیرا خداوند مقرر
باهللا الرحمن لمه اسم را واسطه قرار داد و نفرمود که ک 64نرو فرمود بسم اهللایرود ازین میه فقط نظر بانها از بکشوند بلینم
ه افعال انسان بتوسط یلکه کنیا يلمه اسم را فرمود براک کمع ذل یح است ولیز در مرتبه واقع صحیم هرچند آن نیالرح

ه حرف جر کن باء یلمه اسم بکه کپس آنچه گفته شده . شودیخداست صادر م ياز اسمها یز اسمیه خود نک 65نفس او
ه کا گمان شود یند کله خطور ید بمخین آنچه شایو همچن. ستیده نیدارد پسند م زائد راکباشد حیه اهللا مکاست و مجرور 

ز ین نیا) خدا ياز نامها يگرینه نام د(ه اهللا است یکباسم یعنیه است یانیلمه اسم بآن بکمراد از اهللا لفظ آن است و اضافه 
لمه کوصف ذات حق است نه  حمنکند زیرا ر ي رحمان یا رحیم آن را رد می وصف نمودن آن به کلمه ست ویدرست ن
  . اهللا

ومـت خداونـد مهربـان اسـت     کطان و داخل شدن در حیطه تصرف شیرون رفتن از حیر بسم اهللا بکو چون مقصود از ذ     
م؛ پـس  یردکـ ر کـ ذ» مـن مسـات اهللا   تهبسمی نفس اَسم«ه فرمـود  که السالم یث منقول از حضرت رضا علیه در حدکچنان
ت کـ طان بـه ممل یت شکبرم از تصرف و مملیه پناه مکا گفته است یم گوئید بسم اهللا الرحمن الرحیبگو ندهین اگر گویبنابرا

                                                                                                                                                   
 .گرددیحدت ممتوجه و

ه ک یانیبا ب یباشد ولیر آن باهللا میزائده است و تقدصله ر اسم در بسم اهللا کند ذیکد میعب یب نقل از ابیح الغیدر مفات ين رازیامام فخر الد  - ٦٤
  .ستیلمه اسم زائده نکشود و یف مضعین قول تیل در فوق فرموده ایمفسر جل

ه افعال شان در کهم  یشوند و نفس ناطقه انسانیباشند صادر مینام خدا م یه از جهتکله وسائط یوس به یه چون افعال انسانکمنظور آن است   - 65
  .میشویاو رو آور م يله اسماء حسنایز بخداوند بوسینرو ما نیاست از یاز اسماء اله ین اسمیوکشود در مقام تیخارج به اراده او صادر م
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اسـتعاذه   یخود معن يظاهر یگردانم پس عالوه بر معنیشوم و بصفات او خود را متصف میرحمن و در تصرف او داخل م
تاب نزل من السماء بسم اهللا الرمحن الـرحيم  كل كاول «ه فرمـود  کده یه السالم رسینجهت از حضرت باقر علیرا هم دارد با

ه از آسمان فرود آمـده بسـم   ک یتابکاول هر  یعنی» فيما بني السماء واالرض كفاذاقرأا فالتبال ان التستعيذ و اذاقرأا سترت
ن یتـرا در بـ   ینو هرگـاه آنـرا بخـوا    یه اسـتعاذه را نگـوئ  کنیمدار از ا كاب یم است پس هرگاه آنرا بگوئیاهللا الرحمن الرح
  .ندیکپوشاند و حفظ مین میآسمان و زم

طان و او از آن یاست در مقابل ش یو به منزله سالح یاز عالمات خدائ یکیر بسم اهللا خود اتصاف بکه و ذیو چون تسم     
  .است یه شود اوله آهسته خواندکه بسم اهللا بلند و با جهر خوانده شود برخالف استعاذه کاند  ردهکنرو امر یند ازیکفرار م

  

را یباشد زیت است میه مقام مشکاو  ین تجلیت بعنوان مقام ظهور و نخستیلمه اهللا علم و نام مخصوص ذات احدک     اهللا
باشد و یان مکاز آن در عالم ام يو اثر یتوان درنظر گرفت و نه نشانیاو م يبرا یب مطلق است و نه نامیقت ذات او غیحق

او است  یافعال یه مقام فعل و تجلکه در مقام ظهور کست بلیشود در آن مقام نیر مکحق ذ يه براک یاسماء و صفات
ه بعالم ک یان، باعتبارروئکبطرف عالم ام یب و روئیبطرف عالم غ یدارد روئ يت است دو رویه مشکن مقام یباشد و ایم
 یعنیشود یبر آن اطالق م یوان نام اهللا والعلن دو عنیشود و بایده مینام یرسکب دارد و عرش و باعتبار توجه بعالم خلق یغ

الرمحن «فه یه شریشود و دو آیبر آن گذاشته م یاو بعالم خلق نام العل يدارد اهللا و باعتبار رو یبیه بمقام غک یباعتبار روئ
 یرسک یعنی» العظيمی رسيه السموات و االرض و هو العلكوسع «خداوند بر عرش قرار گرفت و  یعنی» يالعرش استوی عل

  .66ن دو اعتبار اشاره داردیاست، با یت بزرگیار بلند و در نهایه بسکن را شامل و دربر دارد و او است یاو همه اسمان و زم
ست یا مشتق نیده یه از مصدر مشتق گردکاست  یاز اوصاف یعنیا جامد یا مشتق است یه آکدر لفظ اهللا اختالف است      
اند  گفته یبعض: ستیف باشد نیه قابل تصرف و تصرک يا ماده يه اصال داراکا آنیت ا اسم مصدر اسیه خودش مصدر کبل

 ه و ) سر همزهکب(باشد و مصدر آن الهه یم) و ضم آن در مضارع یبفتح صاد در ماض(نصر یا له از باب نصر یاز ماده اَلَ
ه همزه آن ک) بر وزن فعال(سر همزه کلمه اهللا اله است بکباشد و اصل یعبد میعبد  یه بمعنکاست ) بضم همزه(الوهه 

ردن محبوب و سخن گفتن با او که در ندا کنیا يا براین نظر یو بهم 67ف آمدهیآن الف و الم تعر يحذف شده و بجا
هیو . است 68طول دادن مطلوب است الف و الم اهللا در موقع ندا حذف نشده ا از ماده اَل َیه و فتح آن  یسر الم در ماضکب( الَ

ا بفزع یننده کر یمتح یعنی(ا پناه بردن است یا پناه دادن یر و شدت جزع و فزع یتح یه بمعنکمانند فرح ) ضارعدر م
سر آن در کا بیو مضارع  یسر الم در ماضکب یعنی(ا ضرب یا علم یا از ماده وله از باب حسب ی) ا پناه دهندهیآورنده 
اله اهللا اخللق «ا از ماده ی. 69ر و ترس و جزعیحزن و تح یبمعن) ارعسر در مضکو  یا بفتح در ماضیو فتح در مضارع  یماض

                                                
  .عالم خلق باشد يه وجهه او بسوکاست  يهمان اضافه او برماسو یرسکالل است و وسعت عظمت و ج یبر عرش همان تجل يرا استوایز  - ٦٦
ده یـ لمـه گرد کثـرت اسـتعمال جـزء    کج بواسـطه  یف همزه حذف شده و اهللا گفته شده و بـه تـدر  یتخف يه در اصل االله بوده سپس براک  - ٦٧
 .شودینجهت در موقع نداء هم حذف نمیاز
ن یاز سـعدالد  يحـائر  ید علـ یر سـ یحاج م يف آقایات الدرر تألیر مقتنیمعبود در اول تفس یعنیشود یمفعول م یه معنلفظ اهللا ب ین معنیبه ا - ٦٨

ه بـر او داللـت   کـ هم  یو لفظاران است درباره نام یح یه اوهام در ذات و صفات حق تعالکه همان طور کشاف نقل شده ک یدر حواش یتفتازان
  ؟ران استیدارد ح

  .ننده و به جزع و ترس آورنده باشدکران یآن ح یلغه و الف آن در اصل واو بوده و معنغه مبایه صک  - ٦٩
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اصل آن الها است اند  گفته یو بعض. ا بلند شدیپنهان شد  یه بمعنیلیا از اله یرد کخداوند مخلوقات را خلق  یعنی» يلوه
. اخل شده استف بر آن دیذف و الف و الم تعرداخل شده و الف آخر آن ح یاست سپس در عرب یانیلمه سرکه ک

پنهان  یلکبطور ها  دهیه از دک یآن غائب ين است و برایر غائب شناخته شده معیه ضمکاصل آن هواست اند  گفته یگروه
 یعنی) له(ه الم اختصاص بر آن داخل شده کن طور یده بایدا گردیلمه اهللا از آن پکامال آشنا است وضع شده و کو با دلها 
ده یل گردیبزرگ بودن صاحب آن بلند شده و بالف تبد يند سپس فتحه الم برایاو كمختص باو و مملو يهمه ماسو

  .ده استیردن بر آن داخل شده و اهللا گردکبزرگ  يف باز برایآنگاه الم تعر
  

ه خداوند همانطور یه و وجودینیرا اسماء عیاسم ز يا برایباشند یاهللا م ين دو لفظ دو صفت برایا     میالرحمن الرح
ن دو را صفت اسم یتوان ایز هستند پس میباشند مظاهر همه صفات حق نیمال است مکه جامع همه صفات کاهللا  ه مظهرک
 یه معنکد یآیرا اگر صفت اهللا باشد الزم میم زیریه صفت اهللا بگکنیاز ا 70ه صفت اسم باشد بهتر استکز گرفت و بلین
د را کیم تأکندو و بعداً حیر اکت دارا است و ذیمیت و رحینرا اهللا خود همه صفات را از جمله رحماید را برساند زکیتأ

ه بنام خدا ک يارکه قوام کاست  یده شدن باسمید است و باضافه منظور نامکیس بهتر از تأیند تأسیادب گو يدارد و علما
متصف  یاست و معن یم شود اولیم و تعظیپس هرچه آن اسم تفخ. باشدیگردد بدان اسم میشود و بدان ختم میشروع م

  .ن استیز همیت نیمیا رحیت یشدن اسم به صفت رحمان
عت رحم یصفت و طب يدارا یعنیا از رحم بضم حاُ یرد ک یمهربان یعنی یسر حاء در ماضکلمه از ماده رحم بکن دو یا     

 یعنیه هستند ننده و بنابر دوم صفت مشبهکرحم  یلیخ یعنیباشند یغه مبالغه میو بنابر اول ص) ندیه رحم دل گوک(است 
 یشتر است و رحمت رحمنیز بیرا حروف آن نیم است زیادتر از رحیز یصفت ترحم بهرحال مبالغه رحمن در معن يدارا

ن کیرا آن اختصاص بانسان و سالیز یمیندارد بخالف رحمت رح یا جهت مخصوصین یا حال معین یز معیاختصاص بچ
ر از یگر غیموجودات د یول. خداوند است يه برضاکد از جهت آنخدا باش يه برضاک یخدا دارد و آنهم در حال يبسو

نه مورد ) وانیجماد و نبات و ح(شود یدا مین عالم و آنچه از آنها پیرا عناصر ایباشد زین قسمت باختالف میانسان در
ه ک یوجوداته و میو ارواح عال) ستیف بر آنها نیلکرا تیز(رند یگیه ضد آنست قرار مکه و نه مورد غضب یمیرحمت رح

ن دو یباشند و در آنها ایهم م یمیاست رحمت رح یه وجودشان خود رحمت رحمنکمافوق عالم ماده هستند همانطور 
ن عالم یه و نازله ایه موجودات سفلکثه یست و غضب هم در آنجا راه ندارد و ارواح خبین یاست و اختالف یکیرحمت 

ه چند نفر از جن کد یفرمایه در سوره جن اشاره مکچنان(شوند واقع  یمین است مورد رحمت رحکمم یباشند گاهیم
  .باشندیغالباً مورد اتصاف بغضب م یول) مان آوردندیا

اء و یدن وجود باشیعبارت است از بخش یرا رحمت رحمنیه واقع شوند زیمیه مشمول رحمت رحکم است ک یلیو خ     
دام فراخور حالش و کعت آنها است هریق فطرت و طبیه الک یماالتکل نمودن و رساندن آنها بیمکنگاهداشتن آنها و ت

ی الرمحن عل«نرو فرمود یر انسان ازیخواه انسان و خواه غ يو خواه اخرو يویرد خواه دنیگین امر همه موجودات را فرامیا

                                                
ه حـق را  یه و اضـافه اشـراق  یـ ه و باطنیظاهر که افاضههستند  یم دو صفتیرا رحمن و رحیاهللا باشند بهتر است ز يصفت برا یهرچند از جهت  - 70

نجا ید هم درکینرو تایگردد ازین دو وصف معلوم میا یه از شرح معنکانسان چنانرساند و مخصوصا در یموجودات م یمالکنسبت به مراحل است
 .ده استیر گردکن دو جهت مخصوص به ذیباشد مطلوب است و به همین دو صفت میت به ایه اشاره به شدت عناک
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بطور  و بزرگ کوچکه نسبت او بکنیر شده باید و تفسیگرد يمن بر عرش قرار گرفت و مستورح یعنی »یالعرش استو
  .است يتساو
 یعنی» الرمحن اسم خاص بصفة عامة«ده یه السالم رسیو از حضرت صادق عليا رمحن الدنيا واالخرة ده یث رسیو در حد     

ه فرمود که السالم وارد شده یعل ین علیرالمؤمنیرد و از امیگیه همه را فرا مک یرحمن اسم مخصوص حق است با صفت
 یعنی» خلقه بالرزق اليقطع عنهم موادرزقه و ان انقطعوا عن طاعتهی ق علينا اوالعاطف عليرحم ببسط الرزی الرمحن الذ«

دادن به آنها  يا با خلق خود مهربان است بواسطه روزیدهد، یم يه ما را روزکنیند بایکه بر ما رحم مکاست  یسکرحمن 
ه کو معلوم است . نندکاو  یموده و نافرمانطاعت او ن كند هرچند آنها تریکرا از آنها قطع نم ياز مواد روز یکچیو ه
آن  يهر موجود يدن وجود است به آنها و روزیهمان بخش یافعال یات موجودات در مقام تجلیان ثابته و ماهیاع يروز

  .ت شودیوجود او الزم است باو عنا يبقا يه آنچه براکاست 
اراده و  يه دارایکسانکورد پسند خداوند است به مک ياریماالت اختکدن یعبارت است از بخش یمیرحمت رح یول     
ز وارد یباشد و نیم یصفت خاص يه براکاست عام  یم اسمیرحاند  نرو فرمودهیباشند خواه انسان و خواه جن و ازیار میاخت

 یعنی» باملؤمنني خاصةوالرحيم  اهللا وامليم جمداهللا و اهللا آله کل شی الرمحان جبميع خلقه الباء اء اهللا والسني سناء«ه کشده است 
م مجد و عظمت او است یاو و م یو درخشندگ ين سناء و بزرگواریو نور خداوند و س یباء در بسم اهللا اشاره ببهاء و روشن

 يبجا(اهللا  کم ملیالم یتین و در روایمؤمن يم است براینسبت بهمه خلق و رح. ز رحمن استیو اهللا خداوند و معبود هرچ
  .ت خداوند استکیمالم یم یعنی) مجداهللا

ف بر آنها سخت یالکه در اطاعت و تکنیم است نسبت به بندگان مؤمن خود دریه خداوند رحکده یو آنچه رس     
ه کند؛ یکخود دعوت م يبسو یو مهربان یه آنها را بنرمکنیافر خود دراکدهد و نسبت به بندگان یف میرند و تخفیگینم

ند یکن فطرت اقتضا میو ا یمان در آنها باقیه فطرت اکن است یز از نظر ایاده آن نز قرار دیفار نکرا شامل  یمیرحمت رح
ن خدا خوانده ید يرفتار شود و بسو یو نرم یه با آنها بمهربانکن امر اقتضا دارد یند و ایمان بگرایو ا یکن يارهاکه به ک

  .ندیکمان میل شود پس بازهم برگشت بوجهه احت و پند با آنها عمیبنص يبمدارا و در امور اخرو يویشوند و در امور دن
ادياننا و دنيانا واخرتنا خفف علينا الدين و ی الرحيم بنا ف«ه کده یه السالم رسیعل ین علیرالمؤمنیاز ام يگریو در خبر د     

ما آسان  يا بران ریه دکا و آخرت ما ین و دنیم است بما در دیرح یعنی» جعله سهال خفيفا و هويرمحنا بتمييزنا من اعدائه
  .ه ما را از دشمنان خود جدا نموده استکند یکننموده و بر ما  رحم م يریقرار داده و سختگ

دارد  یرحمت رحمن يم صورت براکح) يدر مقابل غضب و ناخشنود( يرضا و خشنود یبمعن یمیپس رحمت رح     
 یرا رحمت رحمنیت با غضب هم باشد زن اسکمم یعنیرضا و غضب هر دو دارد  يم ماده را براکح یو رحمت رحمن

ار و یاخت يه داراک ين رحمت در بعض افرادیباشد و ایموجود بدان است م يو لوازم آن و آنچه بقا یدن هستیبخش یبمعن
ند بصورت ینمایه امر حق را اطاعت مکگر یشود و در بعض دینند بصورت غضب ظاهر میکحق م یاراده بوده و نافرمان
است نه رحمت  یث فرموده بر غضب سبقت دارد رحمت رحمنیه در حدک یند و آن رحمتیکر مظهو يرضا و خشنود

ن بحسب اقتضاء فطرت تعلق یلفکۀ بمیه قبل از ظهور صورت غضبکنیاست از نظر ا یمیه مراد رحمت رحکا آنی یمیرح
  .د استیمائل بتوح یرا هر فطرتیرد زیگیم

م اهللا بر رحمن و رحمن ین سبب تقدین حرف جر و اهللا معلوم شد و همچنیب انات گذشته ما علت فاصله شدن اسمیاز ب     
ماالت کرحمن اشاره بمبداء بودن او نسبت بموجودات و  ت حضرت حق ویرا اهللا اشاره بجامعیشود زیم معلوم میبر رح
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ن یباشد و ا یفیلکت مال منظورکدن بیه همان رسکت بودن او و برگشت همه موجودات باو است یم اشاره بنهایآنها و رح
  .باشندیه میمالکدو صفت جامع همه صفات 

از  یکیاز حروف ب یکباشند پس هریه و عوالم مختلفه مینیه در برابر و مطابق مراتب وجودات عیو چون حروف لفظ     
ت یلوهه مقام اکاشاره بمرتبه وجوب  71ستیب نکیتر يط است و در نوشتن دارایمراتب اشاره دارد مثال الف چون بس

با  یفرق یه از جهتکاو دارد  یافعال یاست اشاره بمقام فعل و تجل یکباشد و باء چون در بساطت و استقامت بالف نزدیم
بالبأظهر الوجود و بالنقطه «ه کده است ینجهت رسیباشد ازیان اشاره مکن فعل حق بواسطه امیر باء بتعیاو ندارد و نقطه ز

 یه اولکر باء عابد از معبود جدا شد یرد و بواسطه نقطه زکبواسطه باء وجود ظهور  یعنی» حتت البأمتيز العابد عن املعبود
ه کاند  هم گفته یباشد و بعض می ه عقل استکان کو اول ظهور ام یانکن امیت و عبارت دوم اشاره بتعیاشاره بمقام مش

  .دیهمه موجودات از باء بسم اهللا ظاهر گرد
ن حق و یه بکرا  یه نسبتکن است یا يبرا یآسمان يتابهاکاست و همه  يده مراتب وجودنیو چون حروف مقطعه نما     

ات و یلکاست از نظر  یو خلق یند و آنچه الزمه رابطه حقیل نمایمکن خلق و حق است تیه بک یمراتب موجودات و نسبت
 م مجتمع و آنچه در آنیلرحمن الرحباشد در بسم اهللا ا می جمع و آنچه در سوره فاتحهتاب كفاحتة الاصول آن در سوره 

ن اول است یه تعکت یم با مقام مشیردکر که قبالً ذک يز طورین یت علیباشد در باء بسم اهللا موجود است و مقام علو می
ت یاهل ب يه گفته شود اگر عالم و داناکح است یر باء است و صحینقطه ز یه علکده است ینرو رسیباشد از می متحد

ن یه بهمه اکند کباء بسم اهللا پر  یا از تفسیرالرحيم  الرمحن اهللا بسمالکتاب یا آیه  فاتحه ریهفتاد شتر از تفس تواندیبخواهد م
بد و نع كيوم الدين ايا كرب العاملني اَلرمحنِ الرحيم مالهللا اَحلَمد. ت شده استیه السالم روایعل ین علیرالمؤمنیمضمونها از ام

ار روز جزا یو صاحب اخت کان و بخشنده و مهربان و مالیه پرورش دهنده جهانکرا سزد  یش خدائیتاس. نستعني كايا
  .ر تویم نه از غیجوئیم ياریم و از تو یپرستیا ما فقط ترا میخدا. است

  

فتح سر الم للله است و بطور ندرت بکبضم دال و اند  قرائت نموده یتاب الهکان یه قارکقرائت مشهور      الحمدهللا
ا یاست  72ف جنسیتعر يالم الحمد برا. دال از الم قرائت شده است يرویپ يسر دال و الم هم براکز بیسر الم و نکدال و 

فراگرفتن  عت حمد استغراقیطب یعنیند و نظر بافراد نداشته باشد کان یعت را بیه طبکاستغراق و مراد از جنس آن است 
ش مخصوص یستا یعنیحصر است  يبرا یژه ذات حق است و بهر دو معنیحمد واز افراد  يهر فرد یعنیتمام افراد است 
عت حمد یه طبکت یجنس یرد و بنابر معنیگ یرا همه افراد حمد را فرامیر او و آن بنابر استغراق واضح است زیاو است نه غ

اختصاص  ینجا بمعنیرا الم در ایجنس حمد مخصوص حق است ز یعنیشود  می لمه الم معلومکمنظور باشد حصر آن از 
  .است

را یز مخصوص حق است زین ین معنیبا. شودیش میو سبب ستا یدگیآنچه باعث پسند یعنیا اسم مصدر است یو حمد      

                                                
  .هاتتابکما دارد نه در همه  ینونکتابت کم خط را در کم و حیرا مستقیز  - ٧١
امـل  که حمـد  کـ عهـد آن اسـت    یا استغراق است و معنـ یعموم  يا برایعهد  يه الف و الم الحمد براکور است کان مذیلبر روح ایدر تفس - ٧٢

نجا مناسبت نداشته باشد و یعهد در یرود معنیگمان م یامل مخصوص خداوند است ولک يایا حمد اولیغمبران یا حمد پیحمد خدا  یعنیمعهود 
 .رسدید به نظر میبع یلیخ
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گران یمال حق است و دارا بودن دکاز صفات  يم نمونه اینیب می گرانیاست و در د یدگیه سبب پسندکها یآنچه از خوب
نصورت محتاج بفاعل یردن و درکش یستا یعنیا مصدر است یو . باشندیه مظهر حق مکست ن ایه از نظر اکست بلین یذات

 یغه فعل ماضین بصیآن حمداهللا حمداللله رب العالم یردن خدا و اصل معنکش یستا یعنیا اهللا است یاست و فاعل آن 
ن حذف شده و مصدر از ان است سپس فعل آیه پروردگار عالمکخودش را  یش نمودنیرد ستاکش یخداوند ستا یعنی

ه ثبات کنیا يلمه اهللا خبر آن قرار داده شده است براکف بر آن داخل شده و یده و الف و الم تعریل گردینصب برفع تبد
 ین معنیرساند و بایا استغراق را میه داللت بر ثبات دارد و مصدر معرفه هم جنس یرا جمله اسمیو استغراق را برساند ز

ه در کهمانطور ) ارندین بظاهر امر بسیه حامدکهرچند (ن حصریم و ایا ردهکدارد منحصر بحق  یاعله جنبه فکت را یحامد
ظاهر شود و هر  یه از فاعلک یه هر فعلکن است یا يرد براکم یر خواهکذ» دیریفعل مان اهللا یکول«ه یل آیسوره بقره ذ

دا یه پک يارکست و هریر از او نیوجود غ در یچ فاعلیآن خداوند است و ه یقیصادر گردد فاعل حق یسکاز  يارک
ند، یکش میرا ستا ياریاخت یکار نکه ک یسکز هر یو ن. است 73یم مجاز عقلیر هم دهیشود از او است و اگر نسبت بغ یم
 ينظرها يا باشد نه از رویگو یو بنظر عقل باشد و بزبان عقالن یوجهه عقالن يه از روکست مگر آنین یقیش او حقیستا
قت نظر و زبان یشود و نظر و زبان عقل در حقیمحسوب نم یقیش حقیه درانصورت ستاکو جهل و زبان آن،  ینفسان
  .ر اویند از خداوند است نه غیکه در آن هنگام مک یشیاست پس ستا یخدائ
ردم کش یخدا را ستا یعنیباشد یاهللا حمدا م را دارد و اهللا مفعول آن است و اصل آن حمدت يمصدر یمعن 74هکا آنی     
ده و بر یآنرا گرفته و الف و الم بر آن داخل و بعد مرفوع گرد يآنگاه فعل حذف شده و مصدر جا یردنک یشیستا

  .خبر را گرفته است يمفعول آن هم الم جر داخل شده و جا
 یعنیفاعل  یم آنرا مصدر بمعنیتوانیحدوث و صدور مندرج باشد و م يمصدر یه در معنکن است یباعتبار ا ین معنیا     
شود یآن م یه معنکا مفعول یفاعل  يبرا يمصدر یثبوت معن یم بمعنیریت بگیمحمود یعنیمفعول  یا بمعنیت یحامد
  .ژه او استیت ویا محمودیت مخصوص ذات حق یحامد

ح و یه سبب تسبکاست  يزین آنچیه او هستند عیه و جمالیه صفات ثبوتکشود یش حق میه آنچه سبب حمد و ستاکبدان     
در مقام حق  یگرند ولیدیکح هرچند بظاهر مقابل یحمد و تسب ياخر ةه، بعباریه عبارتند از صفات جاللکه او است یتنز
م عبارت است از همان ینیکش میه خدا را بر آنها ستاکه یه جمالیرا اصل همه صفات ثبوتیهستند ز یکیقت یدر حق یتعال

ه کنیرا معدوم هم از نظر ایز یو هر وجود و عدم و موجود و معدوم ناتکحق و احاطه او نسبت بهمه مم يسعۀ وجود
او ثابت  يم پس عدم برایا او توهم شده و سپس عدم را باو نسبت داده يبرا یالینوع صورت خیکم یدهینسبت عدم باو م

م، پس یا نموده يم عدم جارکذات او ثابت شده و بواسطه همان شائبه وجود بر او ح يبرا ين وجودییعدم تع یعنیشده 
ز یو ن. ن سعۀ صفات او استیحق ع يه از حق است و سعۀ وجودکوجود است  م باز بواسطه سعۀیا ه نمودهکم هم کآن ح

                                                
ند و عبارت است از نسبت دادن فعـل  یگویز میاست و آن را مجاز در اسناد ن يان در مقابل مجاز لغویو ب یدر اصطالح علم معن یز عقلمجا - ٧٣
س مسجد را کند فالن یگویا میخداوند است  یقیه فاعل حقیکد درصورتیانیرا رو يبهار سبز یعنیع البقل یآن مانند انبت الرب یقیر فاعل حقیبه غ

ه کـ است  یلفظ يه مباشر همان معمار و بنا است و مجاز لغوکه خود مباشر بوده بلکه آن شخص امر به ساختمان نموده نه آنیکصورت ساخت در
وان درنـده وضـع شـده و اطـالق آن بـر      یـ آن ح ير بـرا یلمه شـ کشخص شجاع چون  ير اسد براکموضوع له استعمال شود مانند ذ یر معنیدر غ

 .ستین یقیشخص زورمند اطالق حق
 .دیآ یم یکنند به ذهن نزدیکر مکه بعدا ذکت هم یمحمود یرسد و معنیتر به نظر میکبه ظاهر بهتر و به افهام نزد ین معنیا  - 74



85 
 

م همان سلب حدود و نقائص است از خداوند و چون ینک یح میه خداوند را بدانها تسبکه یه جاللیاصل همه صفات سلب
همان اثبات  یستیها را دارد و سلب نیستیسلب ن ید پس سلب حدود معننک یاز وجود م يحدود و نقائص برگشت بدور

ه محدود و ناقص کنات کدر مم یند ولک یاست م يه سعۀ وجودکد یح او هم برگشت بهمان تمحیاست وپس تسب یهست
ود نه از شیآنها انتزاع م يه از حدود وجودک يوجود 75را سلب در آنها عبارت است از سلب اموریست زین نیباشند چن یم

ستند بر خالف واجب ین یکی ین دو معنینات اکشود پس در ممیدا میآنها پ ید در هستیتحد ياخر ةخود وجودشان بعبار
شود مگر بر یح نمیشود و تسبیح میه تسبکشود مگر بهمانچه یش نمیه ستاک يزه است خداوندکیو پا كشأنه پس پا یتعال

آن باشد  یا آنچه بمعنیح حمد یح با صریر تسبکد و اخبار ذیر قرآن مجه دکن جهت است یشود بهمید میه تمحکهمانچه 
  .شوندیر مکگر جدا ذیدیکمتر از کاند و  ر شدهکن است و باهم ذیغالباً قر

ت او و چون یا خبر دادن بمحمودیلمه کن یجاد حمد بهمیا یعنیا اخبار یا قصد انشأ است یلمه الحمداهللا هم کمراد از      
باشد و ظهور ید مقه خود متحیذات باعتبار مرتبه ظهور او و ذات در آن مرتبه با همه صفات حق يم است برالمه اهللا ناک

همه صفات  يه داراکاست  یژه ذاتیم حمد ویه بگوئکن است یم اکلمه در حکن ینرو ایشود ازین ظهور صفات میذات ع
  .مال استکهمه صفات  يه داراکنیباشد از نظر ایمال مک
  

سر صفت اهللا و در که در صورت کسر باء رب و فتح آن قرائت شده کب     مین الرحمن الرحیمرب العال
ا اصالح یا بزرگ و بلند نمودن یردن کا جمع یشدن  کمال یه مصدران و بمعنکباشد از ربه یم یصورت فتح فعل ماض

ه الف آن کا اسم فاعل یاست لمه رب صفت مشبهه کو . نجا مناسب استیباشد و همه در ینمودن م یا همراهیردن ک
ن بفتح یلمه عالمکد عدل و یاسم فاعل را گرفته مثل ز يه جاکاست  يا مصدریف افتاده و اصل آن را ب بوده یتخف يبرا

آنچه بدآن  یعنیختم به را دارد یما یه انگشتر است و معنکا از عالمت مثل خاتم یا از ماده علم است یالم جمع عالم و آن 
بخدا  یا پیم یشویآنچه بدان بقدرت و خلقت خداوند دانا م یعنیعلم به یما  یعنینطور عالم ینند همک یو مهر منامه را ختم 

شود و بر یاهللا اطالق م ين بر هر مرتبه از مراتب موجودات ما سویر خداست از موجودات و همچنیم و آن بر آنچه غیبر یم
در اطالق نمودن آن  كا مالیه گوئکشود یاطالق م ياد انسان باعتباراز افر يه بر هر فردکهر نوع از انواع موجودات بل

  .اس استیاء و نون بر خالف قیباشد و جمع بودن آن به واو و نون و ین آنها میب ينوع اتحادیکز با ین چیاجتماع چند
 یت نفسیا ربوبین بفرزندا نسبت ا پدریخود  كنسبت بامال كت مالیت خداوند نسبت بموجودات مانند ربوبیو ربوب     

ه جان او کنیاو از نظر ا يت نفس و جان انسان است نسبت بقوایه همچون ربوبکست بلیبدن او ن يانسان نسبت باعضا
قت در همه آنها فقط یرساند و در حق یه آنها میه و ثانویماالت اولکاست و آنها را ب يباعث وجود و قوام و حفظ قو

را خداوند ین است زیز بموجودات چنیست، نسبت خداوند نیست و دور نیآنها جدا نند و از یکار مکه کافاضه جان است 
و  یمال نوعکه که یماالت اولکند و قوام ذات آنها باو و حفظ آنها از اوست و او آنها را بیکبهمه عالم افاضه وجود م

لمه کن دو یلمه رب العالمکر کز ذنرو پس ایرساند ازیباشد م یم یطول یاملکر تیه سکه یماالت ثانوکآنها است و  يفرد

                                                
ه در آنها نـاقص  یماالت وجودکه کآنها است  یت ذاتیشود بر اثر محدودیرا وجودات آنها محدود و ناقص است و آنچه از آنها سلب میز - ٧٥

ف و یه چون خـود وجـود ضـع   کت آنیباشند نها یه میماالت وجودک يوجودشان چون افاضه حق است به قدر مرتبه خود داراخود  یاست ول
  .ف و به همان نسبت ظهور و بروز داردیز ضعیه نیض حق است صفات وجودیاز ف يرشحه ا
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لمه را کن دو یر فرموده و شرح اکه اشاره دارد ذیماالت ثانوکب یه و دومیماالت اولکبافاضه  یه اولکم را یالرحمن الرح
ن دو تا یه در بسم اهللا اکتوان گفت یر فرمود مکاهللا ذ يلمه را دو صفت براکن دو ینجا ایه درکنیو از ا. میردکر کما ذ

م یریاهللا بگ ياگر در آنجا هم صفت برا یشود ول یس مینجا تأسیر آنها درکنصورت ذیه درکباشند  یاسم م يراصفت ب
ه در کباشد  يد طوریقرآن با يه قارکنیز اشاره دارد بایو ن. د بهتر استکیس از تأید خواهد بود و البته تأسکینجا تأیدر

ه در بسمله بود بگذرد و نظر او ک یف اسم بصفات الهیماء و توصموده و از نظر باسیز پیرا ن یقرائت خود مدارج ترق
  .د تا مصدق اقراء وارق گرددیف نمایمال او توصکبذات گردد و او را بصفات 

  

ن بنصب و رفع با اضافه و برفع با یوم و همچنیبر وزن فاعل بجر و اضافه ب کقرائت شده مال     نیوم الدی کمال
سر کز هم بیسر الم و آن نکم ویبدون الف بفتح م 76کز قرائت شده ملیرا مفتوح خواند و ن ومید یه درآنصورت باکن یتنو
غه یز بصیم و الم نیبفتح م کف و ملیتخف يون الم براکم و سین بفتح میسر و هم بفتح و هم برفع خوانده شده و همچنکب

  .خوانده شده است یفعل ماض
ت پادشاهان نسبت کیا مالیخود  كنسبت بامال كت مالکیالت او همچون میز مانند ربوبیت خداوند نکیو مال     
 ياست نسبت بقوا يبودن نفوس بشر که مانند مالکست بلیبدن ن يت نفوس انسان نسبت باعضاکیا مالیخود  يشورهاکب

 نیدام را بخواهد از بکه هرکدا شده و نزد او حاضر است یه در ذهن او پک یعلم يخود و نسبت به صورتها يوجود
  .ند و از همه جهت تحت قدرت او هستندیکرا اثبات م یرا محو و بعض ید و بعضینما می جادیرد و آنچه را بخواهد اب می
ه ک يو قوس صعود یاملکر تیت را بدان اشاره است بهمان ارتقاء و سکین و اختصاص دادن مالیوم الدیلمه کر کو ذ     
ست و هرگاه یبر او ظاهر ن یت حق تعالکیت واقع شده مالیارض بشره در عالم طبع و عوک یرا بشر تا موقعیم زیردکر کذ
ه فقط حق کشود  می د بر او ظاهر و ثابتیه عالم مثال است رسکن عالم پا فراتر نهاد و باول مرحله عالم جزاء و پاداش یاز

ه کن است یآن ا یس معنباشد پ می ه اویه ذهنیقوا و صور علم که جان او مالکباشد همانطور  می زیهمه چ که مالکاست 

                                                
ن و در قرائـت  یار از تـابع یبسـ  یاست و جمـاعت  کمل شتر صحابهیو ب )ص( د، آنچه در اخبار آمده قرائت رسولیگویر ابوالفتوح میدر تفس - ٧٦

  .قرائت فرمود کبارها مل )ع( ه حضرت صادقکر شده کذ یر صافیخوانند در تفس کعقوب مالیو خلف و  یسائکعاصم و 
و همـه  اند  دهرکبدون الف قرائت  کمل یبالف و باق کمال یعقوب الحضرمیو خلف و  یسائکه عاصم و کر شده کان ذیر مجمع البیدر تفس     
ات الـدرر از محمـد   یـ ر مقتنیدر تفس. ون الم قرائت نمودهکبس کبن نزار مل ربيعةکه آن را نصب داده و از اعمش نقل شده اند  اف را جر دادهک
  .فرمودیم قرائت مین و اهدنا الصراط المستقیوم الدی کلم)) ع( حضرت صادق(عبداهللا  که ابینقل شده  یحلب
  .ادتر داردیحرف ز یکاست چون  کشتر از قرائت ملیثواب آن ب کد قرائت مالیگویان میلبر روح ایدر تفس     
ز برفع و نصب و جر ین نیوم الدی یکد ملیگویم) 643 یو متوف 553ش متولد یعین یب یش بن علیعی( يف ابوالبقاء نحویان تألیر تبیو در تفس     

ر و عمر و عثمان کغمبر و ابوبیه پکده یه گفت به او رسکند کمطرف از ابن شهاب نقل  یبر خود از ایدر تفس یر شافعیثکابن . قرائت شده است
سـپس ابـن   . بـود  گوید اولین کسی که ملک یوم الدین قرائت کرد مروان کردند و سپس می قرائت می نیوم الدی کد مالیزیه و پسرش یو معاو
ه آنطور قرائت نموده و  ابن شهاب بر آن مطلـع نشـده   کبصحت آن قرائت داشته البد مروان علم (د یگو یح قرائت مروان نموده و میر تصریثک

ر از آن یـ غمبـر را غ یه قرائت پکوشند و با آنیکح قول مروان مین اندازه در تصحیاهل سنت به ا يفضال یه بعضکاست  یشگفت يجا یول) است
  .ندینما یجاد میا یحیقول مروان محمل صح يبرا کنند مع ذلیکنقل م

نسـبت دادن بـه مـروان و     یز نسـبت داده شـده ولـ   ین )ع( ه به حضرت صادقکن است ینند از نظر اکدا ین قرائت پیبه ا یه توجهکعه یالبته ش     
 .شگفت آور است یلیح آن از طرف آنها خیتصح
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اء را در یبودن او اش که مراد ظهور مالکاست خواه آن کشه مالیگردد و گرنه او همیت او در روز پاداش ظاهر مکیمال
  .ت او خود روز جزا را مراد باشدکیه مالکا آنیروز جزا بوده باشد 

  

آن حضور دارد و حال  کنزد مال یز جهتده باشد ایقت روز جزاء رسیبحق یه در مقام ترقیکسکو چون      نعبد كایا
د یقرآن با يقار یعنینعبد  كایم دادن فرمود ایتعل ير آن براکنرو خداوند پس از ذیدهد از می او دست يحضور برا

 ید و بخوبیت مشاهده نمایرا در مظاهر او بنوران یده حق تعالیند و بمقام حضور رسک یه ترقکباشد  يهنگام قرائت طور
همه آنها  یقیحق هیچ چیز از دارائی و عمل و صفات و وجود و ذات خود نیست بلکه مالک کدش ماله خوکند یبب

و زبان همه  ید و خداوند را بزبان حال و ظاهر و زبان ذاتینرو بخود آمده و در مقام التجاء و تضرع برآیخداوند است از
بگرداند و عبادت را  ير رویند و از غک ت ظاهریخود را نسبت بمقام مقدس الوه یبخواند و بندگ يوجود يقوا

ه حاضر است چشم کر معبود یه از غکن است یرا الزمه مقام حضور ایا شود زین جمله گویمخصوص او قرار دهد و با
ن خدا یا زمیآ یعنی» ن ارض اهللا واسعة فتها جروا فيهاكامل ت«فه یه شریه در آکبپوشد و نظر را منحصر باو گرداند چنان

ه عبادت را کاز عبادت نبرده تا چه رسد بآن یر شده اصال نامکبت ذید چون بعنوان غینکه در آن مهاجرت کد وسعت ندار
ن من وسعت دارد پس فقط یبندگان من زم يا یعنی» فاعبدونی واسعة فايای ان ارضی يا عباد«ه یدر آ یمنحصر گرداند ول

آن فرض  يبرا یرا مقام غیبت عبادتیمر فرموده است زه چون جنبه حضور دارد عبادت و حصر را اکد ینکمرا عبادت 
ز یدر مقام حضور چ یقت اهللا پس حصر مفهوم ندارد ولیفرض شود عبادت اسم است نه حق یشود و اگر هم عبادتینم
ه نزد او حاضر یکسکهمان  يشود مگر برایهم در آن هنگام نم یرد و بندگکتوان تصور یست و نمین یر از بندگیغ يگرید

پروردگار  یعنی» مكواعبدوا رب«د خدا را و فرموده ینکعبادت  یعنی» واعبدوااهللا«گر فرموده ید ينجهت در جایبااست 
  .ستیدر آن ن يد و حصرینکخود را پرستش 

  

در همه  ياریه از او طلب کردن خود است کا یو حصر آن در خداوند مه یمنظور از اظهار بندگ     نینستع كایوا
ر یم نه غیه ما فقط بنده تو هستکا آنیر تو ینم نه غیکتو م يرا فقط برا یار بندگکا یه خداکد یر حصر بگود و بطویز بنمایچ

 یم و بر بندگیرون نرویم و از آن بیشگاه مقدس تو باشیه همواره حال حضور داشته و در پکم یجوئیم ياریتو و فقط از تو 
  ینمائ ياریما را  هکم یخواهیم کمکز از تو یم و در همه چیباش یتو باق

  نيهم والالضالياملغضوب علريهم غين انعمت عليم صراط الذياهدنا الصراط املستق
ا گمراه یه مورد غضب تو واقع شده کنه آنان يه بر آنها نعمت فرستاده ایکسانکن راه ک یا ما را براه راست راهنمائیخدا     
  .اند دهیگرد

  

و  يوجود يثرتهاک يدر موقع قرائت خود بمقام حضور برسد بناچار کهرگاه سال     میاهدنا الصراط المستق
ز ینند او نیکخواهند و حقوق خود را طلب میخود را از او م يهایازمندیده شده و نیشانکاو  ياو بسو یشور هستک يایرعا

ه کناچار است  خود يوجود يهایازمندیبرآوردن ن يرا برایند زک می ثرات عالم خارج توجهکبناچار بدانها و بعداً ب
گرفتار افراط کن عالم و توجه بیا يارهاکه در کشود ید و در آن هنگام ملتفت میثرات عالم خارج توجه نماکب ثرات غالباً
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نرو بدرگاه خدا یباشند از ایدوام حضور و لذت وصال م و ز مانعیندو نیدارد و ا كاکمتر انفکط است و از آن یو تفر
د یگو یند و مکار حفظ یداشته و از توجه باغ یاو باق يه لذت وصال را براکند یکتضرع نموده و از او درخواست م

م و هم یو اعضاء دار يوجود یداخل يه با قواک ین هم در معامالتک یخداوندا ما را در همه حال براه راست راهنمائ
ه کط یت و تفریسویه جنبه عکز افراط اند و ما را ا ر قرار گرفتهیبکه خارج از وجود ما بوده و در عالم ک یثراتکنسبت به 
ه گذشتن از راه پس از وصول بد آن است ما را از کرا افراط یت است نگاهدار و در حد وسط آن قرارده زیجنبه موسو

ش براه باشد ما را یدر رساندن خو یوتاهکه کز یط نیند و تفریکمنع م يا ه آنرا بما عطا فرمودهکشهود جمال تو پس از آن
  .رساندیشگاه تو نمیپبحضور در 

ا یـ ا فقـط بـراه برسـاند    یـ ه بمطلوب برساند کاندن راه است خواه آنیاست و آن عبارت از نما یراهنمائ یت به معنیهدا      
عجمـه  ما بـازاء  یـ ن یلمه صراط با صـاد و سـ  ک. شود يا الم متعدی یا بتوسط الیخود  ينرساند و خواه بخود یکچیه بهکآن
م یراه مسـتق  یمعلوم اسـت و معنـ   ين قرائت شده است و راه ظاهرینجا هم با صاد و هم با سیو در راه است یبمعن) زراط(
م اسـت و  یا مراد همـان مسـتق  یامال در وسط باشد که کآنست ) انه و راستیم(يراه راست هم ظاهر است و راه مستو یعنی

) ینـ یا( یانکـ ات مکـ و راه در حر. د باشـد ومقص ين خط بسویتریکه بر نزدکاست  یراه يم و مستویگاه هم مراد از مستق
ا نـه و در  یـ ن سـاخته شـده باشـد    یزمـ  يهم در رو یه راهکت آن باشد خواه آنیت و و نهاکن مبدء حریه بکاست  یمسافت
ت هـم  کـ ش از حریپ) یو وضع ینیاَ(ت کن دو حرین است و مسافت و حدود آن در ایز مراد از راه همین یات وضعکحر

  .موجود است
 كه عارض بر جسم متحرکباشد یف مکیم و که عبارت از مراتب مختلفه ک 77يجوهر یمکو  یفکیات کدر حر یول     

                                                
ع نداشـته باشـد جـوهر اسـت     اج بـه موضـو  یخود احت یاگر در وجود خارج يه هر موجودکنطور یبه ااند  ن را ده قسم نمودهکماء ممکح - ٧٧

ه و متیف و وضع و اَکیم و کعرض هم نه قسم است . والیعقل و نفس و جسم و صورت و ه: وگرنه عرض و جوهر پنج است و فعل  ین و جِد
جوهر اسـت و  ن و یف و وضع و اکیم و کشود و آن یت در پنج تا واقع مکند و حریگویه آنها را با جوهر مقوالت ده گانه مکو انفعال و اضافه 

سـت و ظـاهر   ین مـورد خـالف ن  یف و وضع و اکیم و کت در کو حر. شودیشود و در اضافه و جده بالتبع واقع میواقع نم یدر فعل و انفعال و مت
ان اسـت  کـ م یه به معنـ کن یت در اکف مانند گرم شدن آب سرد و دانا شدن نادان و حرکیت در کاء و حریم مانند نمو اشکت در کاست، حر

ر کسابق من يماکت در جوهر مورد خالف است حکحر یول. ایت سنگ آسکت در وضع مانند حرکگر و حریبه محل د یت از محلکد حرمانن
خـود   يز برایه جوهر نکه هستند و معتقدند یت جوهرکروان او قائل به حرین و پین مانند مرحوم صدرالمتألهیین از اشراقیمتأخر یولاند  آن بوده
اشفات و کز از سابق و صدر اول اسالم طبق میعرفاء ن. نندیکاستشهاد م ياریه بسیه و نقلیرود و به ادله عقلیمال مکه آن رو به دارد و آن ب یتکحر

ه خداونـد در  کـ باشـند  یمال مک ير بسویده را داشته و معتقدند تمام ذرات عالم مرتباً در خلع و لبس و در سین عقیات و اخبار همیبه استناد به آ
ئت و نجوم امروز است یده اهل هیه عقکن یت زمکتوان بر حریه به ظاهر آن مک» متر مراحلساب يو هة اجلبال حتسبها جامد يو تر«د یرمافیقرآن م
  :دیفرمایم يشود و مانند آن، و مولویه استدالل میت جوهرکل هم بدان بر حریو تأو یل گرفت و از نظر معنیدل

ــم   ــري دادیــ ــی و حشــ ــی مرگــ ــر دمــ   هــ
  

ــدم    ــا بدیـــــ ــرمتـــــ ــتبرد آن کـــــ   دســـــ
  

  :دیگر گوید يو در جا
ــدم ــامی شــــ ــردم و نــــ ــادي مــــ   از جمــــ
ــدم ــوانی و آدم شــــــ ــردم از حیــــــ   مــــــ

  

ــر زدم   ــوان ســــ ــردم زحیــــ   وز نمــــــا مــــ
ــدم      ــم ش ــردن ک ــی ز م ــم ک ــه ترس ــس چ   پ

  

  :دیز فرمایو ن
ــال  ــقان آن جمــــــــــ   ذره ذره عاشــــــــــ

  

ــال   ــو همچــــــون نهــــ   میشــــــتابد در علــــ
  

  .نجا استیل امفصل و خارج از حدود اجما یلین موضوع خیو شرح ا
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شود، مسـافت وجـود نـدارد نـه     یدا میپ كجوهر متحر يگر برایدیکه متعاقب که یجوهر يشود و مراتب صورتهایدر آن م
بحدود مراتـب مختلفـه    كدن متحریه رسه بواسطکه وجود آن فقط در ذهن است کت بلکت و نه بعد از حرکش از حریپ
نـد  یکجاد و تصـور م یرسد در خود ایبنظر م یکین آنمراتب در ان وجود ندارد و همه آن یب يا ه فاصلهکامر متصل را  یک
 78تکـ ه وجود آنها مانند حرکف و جوهر است کیم و کتوان تصور نمود همان مراتب یه در آن وجود دارد و مک یو راه
ل شده چـون  کاز فالسفه مش يارینرو مطلب بر بسیاز. باشدیآن م ين انقضایم آنها است و ظهور آن عن قوه عدیع یتوسط

 يو جـوهر  یمـ کت کـ ت مخصوصاً حرکن سه حریدر یند محفوظ باشد ولیکت مکه حرک ید موضوعیبا یتکدر هر حر
ر شـده  کطبق آنچه در فلسفه ذ 79یمیه جسم تعلکنیه بنابرایمکت کرا در حریماند ز نمی ه در آنها محفوظ باشدک یموضوع

بتبـدل جسـم    و شـود  یز متبـدل مـ  یـ ن یعـ یشود جسـم طب یدا میت پکه در حرکانتزاع شده و بواسطه تبدل او  یعیاز جسم طب
گر در یدیکـ مختلف به تعاقـب   يجوهر ينطور است موضوع وارد شدن صورتهایهم گردد و طبیعی نیز موضوع متبدل می

  .ندما نمی یه موضوعکه یت جوهرکحر
ات وارده و هـم در  یمکدر ضمن  یر مشخصیم غکه با یمکت که موضوع بنحو اجمال هم در حرکن است یحق ا یول      
ه در همـه  کـ  ین شخصیتع یکدر ضمن صور متوارده بر موضوع بواسطه  ینیر متعینحو صورت غ یکه با یت جوهرکحر
باشـد  یر متشـخص م یـ ا صـورت غ یـ ن یر معیم غک یک يدارا هکماده  یکباشد و بواسطه  می نها وجود دارد و پنهانین تعیا

ا یـ ا حـدود  یـ اء ین اشـ یرا اگر بـ یاست ز یف با وحدت شخصیهمرد یند اتصال وحدانیگویرا در فلسفه میز. محفوظ است
  .نندیکدا میز را پیچ یکم کباشد ح یات مختلفه اتصال تامیمکا یات یفکی
  

ن و کـ وان از اول تیـ ن جهـان از جمادونبـات و ح  یونات اکاز م یکهره کم ید بدانیز باین را نیا     هیت جوهرکحر و
ا شخص او باشـد  یسته نوع یه شاک یمالکت است تا بکخود در حر يه در صورت جوهرکف بلکیم و کش خود در یدایپ

رون آمـدن از  یـ ت عبـارت اسـت از ب  کرا حریز» است یون در ترقک«ند یه گوکآنچه معروف شده  ین است معنیبرسد و ا
از انـواع   یـک اسـت و چـون هر   یترقـ  ین خـود معنـ  یت و ایل آن بفعلیقوه و تبد یجین رفتن تدریج و از بیقوه بفعل بتدر

 یروند و اگـر عـائق و مـانع   یق بنوع خود میال لماکت و یج از قوه و استعداد رو بفعلیش خود بتدریدایپ يونات از ابتداکم
 يه براکوان یباشند جز انسان از انواع حیعت و فطرت بر راه راست میظر طبرسند لذا از نیمال منظور خود مکن نباشد بیدر ب

 یراه راسـت روانـات بـ  یر حیز مانند سایه در آن قسمت او نک يماد یمالکو است یعیت طبکحر یکیت است کاو دو نوع حر
ز از وجهـه  یگر نید یمالکت استکحر یک. دا نشودین پیدر ب یت است اگر عائقکباشد در حریق نوع و شخص او میه الک

دارد، باز ار خود استقالل یست و در اختین يرکو ف یاو استقالل روح يه براک یز تا موقعیدارد و در آن ن یو روح ینفسان

                                                
ه کـ از حدود مسـافت   یکه هریکبطور یعنی ین مبدء و منتهیهمواره در ب كبودن متحر یکینند یکاطالق م یت را بر دو معنکماء حرکح - ٧٨

ت کـ ن را حریـ نـد ا یکق میتطب يبا حد یهرآن یعنیست یدن بدان در آن حد نیدن به آن و آن بعد از رسیش از رسیدر آن پ كفرض شود متحر
 یه اولـ کـ نست ین دو ایند و فرق ایه گویت قطعکه آن را حرکگر یبه نقطه د يدر هر آن از نقطه ا كگر خارج شدن متحریند و دیگو هیتوسط
 .دارد یه وجود خارجیقطع یخودش در خارج وجود ندارد ول یشود ولیت خارج انتزاع مکه از حرک یلکاست  يامر

ن است در آن سه که ممکاست  يجوهر یعیجسم طباند  گفته ی ومیگر تعلیو د یعیسم طبج اند یکی سابق جسم را دو قسم گفته يماکح  - 79
است  یتیمکم و از اعراض است و آن کاز مقوله  یمین جسم از اقسام جوهر است و جسم تعلیبعد طول و عرض و عمق را فرض نمود و البته ا

 .ان داردیمفروض است سر یعیجسم طب يه براکه در سه جهت طول و عرض و عمق ک
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دا شـد و هنگـام   یـ ار پیـ او اسـتقالل در اخت  يه بـرا کـ  یوقت یول. ت استکباشد در حریق شخص و نوع او میه الک یبر راه
سته نوع انسان اسـت  یه شاک یتهائیه از قوه رو بفعلکشود و گاه هست یدا مینگام دو راه پد در آن هیف رسیلکش و تیآزما
ه عبـارت  ک یمال نوعکن مراتب یدهد تا بآخریاو دست نم يت براکن حریست و مخالف با نوع در بیناشا یتیرود و فعلیم

  .مندکنادر و  یلین افراد خیرسد و البته ام بیور داشتکه قبال مذک یاست بشرح یت علیه و علویلکت یاز مقام اطالق و وال
تها ین گرفتار فعلیدر ب یت است و در راه واقع است ولکات الئق خود در حریه از قوه بفعلکاز اوقات هست  ياریو بس     

ه کـ سـت بل ین یات بـر راه راسـت انسـان   یفعل يرون آمدن او از قوه بسوین هنگام بیشود دریست میسته او نیه شاک یو مراحل
ن کیندسـته از سـال  یالم خـود با که خداوند در کرود یباشد میه الئق او مک یاتیر فعلیغ يج شده و بسوک یلکراه او ب یگاه

  .میگردانیآنها را بطرف راست و چپ م یعنی» ونقلبهم ذات اليمني و ذات الشمال«د یفرمایاشاره م
ر الئـق  یغ يتهایده و فعلیم وارد گردیر مستقیج و غک ياز راه راست خارج شده و براهها یلکه انسان بکگاه هم هست      
ن راه از یگردد و اگر در بـ یمن مید پست تر از دد و دام واهرین حد رسیات بآخرینصورت اگر در آن فعلیرد در ایپذ می را
  .80شودیماند و مسخ میرده مکه در آن وقوف ک یتیستاد بهمان صورت فعلیت اکحر
  

ببرد و بفهمد  یتواند بدان پینم ینائیه هر بیکزها است بطورین چیقتریدق یراست انسان و چون راه     میصراط المستق
ن ین پنهان ترید و همچنیمایطرف آنرا بپ یکتواند بدون لغزش بینم کیه هر سالیکن راهها است بطوریتریکن و باریزتریو ت

ن بحسب فطرت و ر بر آیو س تکست و اشخاص هم در حریسر نیم کیهر صاحب ادرا يآن برا كه درکامور است 
زتر از یو ت يتر از مویکه راه بارکر شده کنرو ذیباشند ازیباختالف م یعت و بواسطه اسباب و علل و معدات خارجیطب
  .نندیکت مکخودشان در آن حر یه راهروان بقدر روشنائکاست  یکار تاریر و بسیشمش
ه کط یات مختلفه افراط و تفریت انسان بوده و بفعلیاتب انساناست صور مر یسته مقام انسانیه شاک یاتیو چون فعل     
دا شوند صاحب خود یه پکدر هر مرحله  یسته انسانیات شایاند و فعل باشند احاطه شدهیاز دوزخ م يا دام از آنها نمونهکهر

از صور مراتب  ییکرون آورده و بیباشند بیاز مراتب مختلفه دوزخ م یدام صورتکه هرکط یرا از حاالت افراط و تفر
است  یند و پلیکم یراهنمائ یکین يه بسوکاست  یمیراه مستق یه صورت انسانکده ینرو در خبر رسیرساند ازیبهشت م

  .ده شده استیشکجهنم  يرو) صراط(ه راه کده یز رسیده شده و نیشکن بهشت و دوزخ یه بک
ه کن است یمستلزم ا یات انسانیاز قوه و استعداد بفعل رون آمدنیباشد و بیه راه راست مکت یو چون گام زدن در راه انسان

ام کـ و اح یز مراقب باشد و در اعمـال بـدن  یندو را در همه حال و همه چین ایموده و حد وسط بیط را نپیق افراط و تفریطر
و  یقلـ ن در اوصاف عیباشد و همچنیوح مر و حاالت عارضه بر یه عبارت از اخالق نفسانک ین اعمال قلبیو همچن یشرع

نـرو صـراط   یقـدم گـذارد از   یقیق حقیه بر طرکحد وسط را داشته باشد و الزمه دارا بودن حد وسط آن است  ینیعقائد د
  .ر شده استید تفسید همواره مراعات نمایه باک يو توسط در اعمال و احوال و اخالق و عقائد يانه رویبم

د و یاشـام ید و بیبخور یعنی» لوا واشربوا والتسرفواك«ه فرموده کدن یمانند خوردن و آشام يدر اعمال ظاهر يانه رویم     
ا وجوب آن بر حسب موارد مختلفه و منع یا استحباب یدن یلمه امر اشاره با باحه خوردن و آشامکه دو کد ینکن ياده رویز

                                                
 یوانیـ بـه صـورت ح   یل صورت انسـان یال است و مسخ عبارت از تبدکماء مورد اشکنزد ح يرا مسخ صوریاست ز يالبته مراد مسخ معنو  - 80

 .ل به جماد استیل آن به نبات و رسخ تبدیگر و فسخ تبدیل صورت انسان به انسان دیه نسخ تبدکاست چنان
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د یـ فرماین بـاب م یـ ه درکـ در بخششـها   يانـه رو یح از افراط است و همچـون م یلمه التسرفوا منع صرکاشد و یمب كاز امسا
 یلـ کو نه آنرا ب ینکباز ن یلکه بکنه دست خود را به گردن بند  یعنی» ل البسطكوالنبسطها  كعنقی مغلولة ال كالجتعل يد«
حـق او   یعنی» و آتوا حقه يوم حصاده والتسرفوا«د یفرمایدر آن نماند و درباره صدقات واجبه و مستحبه م يزیه چکن کباز

 كوالجتهـر بصـلوات  «د یـ فرمایه میـ ا درباره همه عبـادات بدن ید و درباره نماز ینکن ياده روید و زیهردن بدکرا هنگام درو 
نـدو  ین ایرا بـ  یه راهکوتاه بلکپنهان و  یلیبلند بخوان و نه خ یلینه نماز خود را خ یعنی» سبيال كوالختافت ا وابتغ بني ذل

  .طلب نما
د، ین ترس و امیو ب ین قبض و بسط روحیصرف و ب كه جذب محض و سلون جنبیز مانند توسط بیتوسط در احوال ن     
امل خود از کن افراط در شهوت و بازداشتن یحد وسط ب یعنین شره و خمود یب يانه رویدر اخالق همچون م يانه رویو م

ه آنرا  کت ن جربزه و بالهیند و توسط بیه آنرا شجاعت گوکو ترس  کیبا ین بیند و توسط بیه آن را غفلت گوکآن 
ه و یدر اعتقاد بتنز يانه رویو توسط در عقائد همچون م. ندیه آنرا عدالت گوکن ظلم و انظالم یمت نامند و توسط بکح

ه نمودن او بمخلوقات و او را همچون آنان دانستن یا تشبیت او شود یه باعث محدودیکدور داشتن حق از مخلوقات بطور
ن منحصر یح است و مانند توسط بینها باطل و حد وسط آن صحیا يه هردوکشود  یت حق تعالیه باعث قول بجسمک
ه هر دو باطل کت آنها یو اعتقاد بالوه یا باال بردنشان بمقام خدائیآنها  یو امامت بهمان مرتبه جسمان يغمبریردن مقام پک

آن و مراتب  يو لذتها محض درباره معاد و طبقات بهشت یا معاد روحانیفقط  ین قول بمعاد جسمانیاست و توسط ب
  .ن هر دو استیه حق جمع بکآن  يهایدوزخ و سخت

  

ج از قـوه و اسـتعداد   یت است قدم زند و بتدریه راه انسانکم یه بر صراط مستقیکسکو چون      امام و تمثلمعرفة 
 یکـی شود پس هرگـاه ب  یات آن مرتبه و مراتب مادون مید متحقق بفعلیه رسکت برسد بهرمرتبه یات انسانیرون آمده بفعلیب

ت راه یـ ت و هم مقام روحانیز هم در مقام بشریآن بشود خود ن ینیا جانشینائل گردد و مفتخر بنبوت  یاز مقامات قرب اله
ه در شـرع  کـ  یقـ یعت بـا او بطر یه عبارت است از دست دادن و بکت او یگردد و وال یم واقع میخدا و صراط مستق يبسو

. خداونـد اسـت   يبسـو  یقـ یت او راه حقیت او و روحانیروحان يت راه بسوین والیرا اید زشویت میده راه انسانیمقدس رس
ت راه معرفـت خداونـد   یـ وال«ه فرمـود  کـ ده یالسالم رسـ  هیث از حضرت صادق علیه در حدکآن یم بمعنیبریم یان پین بیبا

از او  يه فرمـانبردار کـ اسـت   یخـدا همـان امـام    يا بسـو یدر آخرت راه دن يگریا و دیدر دن یکیاست و آن دو راه است 
 دوزخ يه بـر رو ک یه در آخرت است و پلک یند بر راهکاو اقتداء  یا بشناسد و براهنمائیه او را در دنکواجب است و هر

د و در دوزخ یـ ز قدم او بـر راه خواهـد لغز  یند در آخرت نکدا نیا پیاو را در دن یه شناسائکرد و هرکباشد عبور خواهد  می
ن و یرالمـؤمن یگر اضافه شـده ام یاست و در خبر د )ع( نیرالمؤمنیه راه امکده یو آنچه از آنحضرت رس» درکسقوط خواهد 

م همـه  یصـراط مسـتق   مـائیم است و خبر دیگري که فرمودنـد   ممااصراط معرفت  ه فرمودک يگریمعرفت او است و خبر د
  .اشاره دارند ین معنیبا

ه معرفـت  کـ ز بـدون آن یـ ت او نیظـاهر بشـر   یه السالم و شناسائیت امام علیشرم بیه بگوئکح است یصح ین معنیز بایو ن     
ت امام یخداوند نوران یقیراه خدا است چون راه حق يردن با او راه بسوکعت یت او و بیدا شود و اتصال به بشریت پیبنوران

ون مقدمـه و شـرط معرفـت    ز چـ یـ ن يعـت ظـاهر  یباشد و اتصـال و ب  می وت اوکبمل یقیت و اتصال حقیو شناختن او بنوران
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  .خداوند خواهد بود ينرو راه بسویت است ازیبنوران
ن اتصال یشود و اول مرتبه ا می دهیر نامکه حضور و فیبدو در اصطالح صوف يت و اتصال معنویو معرفت امام به نوران     

د دانست یبا یاهللا ول یال کسال 81ه در عالم مثال دارد، بر صدرکاو  یت امام است بحسب وجود مثالیو معرفت ظهور نوران
ن یروان بعض سالسل و مرتاضین پیه بکاست  يزیر از آنچیت امام است غیه ظهور و نورانکر و حضور کن فیه مراد از اک

ه باشد در نظر گرفت و آنرا کخ را بزحمت هم ید صورت شیاند با ه گفتهکه ارتباط بحق ندارند مشهور شده کاز عجم 
ز آنرا یه بعض اخبار ائمه نکنند کتصور  ید بعضین باطل است هرچند شایه ایکداد در صورت ن خود قرارینصب الع

 ر رسول اهللا و اجعل واحد امنکاالحرام تذ ةریبکوقت ت. است  دهیالسالم رس هیه از حضرت صادق علکرساند مانند آنیم
از ائمه را  یکیغمبر خدا را بخاطر آور و یپ یاالحرام در نماز بگوئ ةریبکت یخواهیه مک یهنگام یعنی کنینصب ع االئمة
ه یر است بآن صورت و شبکردن فکد ین تمثل مقیرا ایت زین نسیز ایمنظور از خبر ن یز در مقابل چشم خود قرار بده ولین

ر خداوند و کر و فکنه دل خود را بواسطه مداومت بر ذید آیراه خدا با که سالکن است یه مراد اکاست، بل یبت پرست
افت و قوه یت یر تقوکال او بواسطه ذیقل دهد و هرگاه خید و صیخود گرفته صاف و شفاف نما يه از راهنمایکتوراتدس
شود و چون توجه یس مکشده و صور در او منع ید قلب او صافیگرد یر خدا خالیگانه و غیشد و دل از ب یقلیه او صیرکف
ه از او گرفته ک يرکه ذکشود و علت آن آنست یا بر او ظاهر مخ راهنمیت شیباشد صورت نوران می خود يشتر بهادیاو ب

                                                
بـر آن   يادیـ نبـرده و اعتراضـات ز   یقت آن پـ ینان به حقیاز ظاهرب یه بعضکاز مسائل مهمه است  یکیا امام یخ یموضوع تمثل صورت ش - ٨١

ن موضوع خـالف اسـت و   یه ایکخ را هنگام عبادت درنظر گرفت درصورتید صورت شیه باکمنظور عرفاء آن است اند  ردهکو گمان اند  نموده
  .ند عبادتیگویرا عرفأ میست زیه و عرفاء آن نیمنظور صوف

و در . شده است یو از آن نه كطالب باشد شریبن اب یعل یر او ولو صورت جسمانیدن غیژه او است و پرستیت وینحصر به ذات حق و معبودم
راه خـدا   کند و اگر سالکد از دل دور یر او را بایشأنه و غ ید باشد فقط نام حق است تعالیر باکو ف یه آنچه مورد توجه قلبیر مصطلح صوفکف

ر آن قـوه واقـع   یاو تحت تـأث  يار باشد و سراپایاخت یده و در توجه بدان بیه نسبت بدان مغلوب گردکر حق مستغرق شود کر و فکذ در يبطور
خ وراهنمـا  ین اسـت صـورت شـ   کـ ه ممیدهد از جمله در مراحل اولیدست م یاشفاتکاو م يشده برا یند دل او روشن و صافکدا یشود و ادامه پ

ل و یـ نـد نـه تمث  یه آن را تمثـل گو کشود یم ین تجلیار او ایه بدون اراده و اختکست بلیار نین به اختیالبته ا یثل شود ولند و متمکاو جلوه  يبرا
ن اسـت و اجـازه داده نشـده اسـت و     یـ ر ازیـ ردن خود به توجه به آن صورت باشد غکو وادار  يه عبارت از درنظر گرفتن صورت بشرکل یتمث

ر و توجه به حق کدر همان ف ما شدهه از راهنکن جلوه یباشد ایر مأمور به خودش مکز چون توجه او به همان فیل نیدر تمث. برخالف دستور است
شود و آن یغمبر بر او میدهد و جلوه امام و پیاو دست م يبرا يد مشاهدات باالتریر خود مداومت نماکشود و اگر بدان مغرور نشود و بر فیمحو م
واهللا يا اباخالـد  «ه فرمود کرده کت یه السالم روایاز حضرت باقر عل یابلکه اوبوخالد ک یثیو حد يه صورت بشرت آنها است نیز همان نورانین

د در روز اسـت  ین روشن تر از خورشیه نور امام در دل مؤمنکبه خدا سوگند  یعنی »النهار قلوب املؤمنني انور من الشمس املضيئة يف لنور االمام يف
ل یه شرح آن را در رساله رفع شبهات به تفضـ کاو ذات حق است  یقیدر همه حال معبود حق یباشد ولیت میظهور بنورانن تمثل و یاشاره به هم

ندارد و خالف شرع  یم مانعینکاد یع قرار دادن آن بزرگواران قبل از شروع به عبادات از آنها یالبته اگر ما بعنوان توسل و شف یول. ر نموده امکذ
را توجـه بـدانها بعنـوان    یـ سـت ز ین كن شرین است و ایهم» آخر احلديث ايل )ص( ر رسول اهللاكبرية االحرام تذكوقت ت«ث یست و مراد از حدین

ه هرگاه نام کاست  یعیالبته طب یم ولینکتوجه  ید بحق تعالیست و فقط باین جهت در خود عبادات توجه به آنها جائز نیست به همیت نیمعبود
ار یاخت ین است بکز ممیست و در موقع گفتن تشهد و صلوات نین ياریز اختین نیبندد و ایله انسان نقش میمخ س درکبرده شود صورت آن یسک

  .ستیدر عبادت ن كز شریم و آن نیشو يغمبر و ائمه هدیمتوجه پ

  :ن نظر شاعر گفتهیاز ا
ــورة  ــل ص ــابال ك ــيب ق ــار قل ــد ص   لق

  

  فمرعـــي لغـــزالن و ديـــر الرهبـــان  
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گردد و  یت شود بصورت او متمثل میبدو دارد و هرگاه تقو یارتباط و بستگ و بر زبان اوبوده شود چون بتوسط او بودهیم
ضور نزد او ند زحمت و مشقت در مراقبت دستورات او او برداشته شده و از حکت خود بر او ظهور یخ بنورانیهرگاه ش
است و بدآن خوش است، هرچند مطابق  یقیشود از جانب محبوب حقیه آنچه بر او وارد مکشود یبرد و متوجه میلذت م

  .ندیب یرا آنرا از محبوب خود میل و مالئم ذات او نباشد زیم
است  ير دل او بطورب يت هادیظهور نوران یشود و گاه یدا میپ کسال يند حاالت مختلفه براکنحالت ظهور یچون ا     
باشد ین مین خارج بر مبایظهور مبا يآخربعبارة ه بر او ظهور نموده و کداند یر از خود و خارج از وجود خود میه آنرا غک

د و ینمایند و گاه هم بنحو اتحاد او با خود مشاهده میکند و حال و محل تصور میب یو گاه آنرا بنحو حلول در وجود خود م
 يد و بـرا یـ نمایشـهود م مرا  يت هـاد یـ نـد و فقـط نوران  یب یشده و خود را نمـ  یاز خود فان که سالک است يگاه هم بطور

ه اگـر  کـ باشد یننده مک كو هال كهولنا يها ن حاالت مراتب و درجات و حاالت مختلفه و ورطهیاز ا یکدر هر کسال
ه حال خـود را بـر   یکسکخ راهنما و یش يند و از تصرف معنوکخود تصور  يبرا یتیدا شود و انانیاو پ يغرور و عجب برا

د مشـاهدات خـود   ینصورت بایاو هست در يات جهنم براکو سقوط در در يت ابدکاو عرضه دارد خارج شود خطر هال
ح و فاسـد و حـق و باطـل را    یو بـد و صـح   یکند عرضه بدارد تا نکراه باشد و او را بر آفات آگاه  ينایه بک یرا بر شخص

بر اثر مشـاهدات خـود و بواسـطه     کاز اوقات سال ياریرا بسید زیان نمایه مخالف است بکرا  یحاالتند و کاو ظاهر  يبرا
انااهللا و ی انپسندد ماننـد گفـتن    نمی مطهر آنها را ه شرعیکزهائیند و چیکدا میر راه غرور پیر و بصیعرضه نداشتن آنها بر خب

ه کـ  یده حلول و اتحاد و وحدت بآن معنیگردد مانند عقیمعتقد م شود و بعقائد خالفیاز او ظاهر ماهللا ی سوی جبتی ليس ف
خـارج شـدن از حـدود     یعنـ ی(ه در شرع مطهر ممنوع اسـت  کده اباحه و الحاد یا عقیو عقل است  82ممنوع و خالف شرع

الف نهـا باطـل و خـ   یه همـه ا کـ ه یف شـرع یو مباح بودن همه اعمال و انحراف در افعال خود از وظا يده بآزادیشرع و عق
  ).است

م کشود حیدا میاو پ يه براک يریت اخیند همان فعلیکر میات آن سیت و فعلیق مراتب انسانیه در طرک کیو چون سال     
ز هم بصورت او یت هر چیت و شخصیئیند و شیکدا میم ماده را پکرده حکه از آنها عبور کات یر فعلیصورت را دارد و سا
ت یه او فعلکنیم باعتبار ایق را مضاف بدو قرار دهیاو و طر يات سابقه را راه بسویعله فکح است ینرو صحیاست نه بماده از

 يات سابقه متحقق و همه در او جمعند و چون سوره حمد برایع فعلیروند و او بجمیاو م يات بسویره است و همه فعلیاخ
ز دستور بهمه یلمه اهدنا نکنرو یوانند ازشوند و او را بخ ینند و بدو ملتجکش یه چگونه او را ستاکآموختن بندگان است 

ا ما یه خداکز مسلم آن است یآن نسبت بغ یپس معن. نندک یت و راهنمائیه او را بخوانند و درخواست هداکبندگان است 
ن یامش و ما را بدآن برسان و نسبت بمسلم اکامبر تو و احیه عبارت است از پکرود یتو م يه بسوک ین براهکت یرا هدا
ا یمان آورده یغمبر تو ایه به پکفه تو است یو خل یه عبارت از ولک یراه ين و برسان بسوکا ما را داللت یخدا: است
را یباشد زینده میت و نظر گوین بر حسب اختالف نیه اسالم است و اکباشد یتو م يه بسوک یبدار براه یا ما را باقیخدا

ه اسالم کمناسب است و اگر متوجه باشد  یدوم یند معنکتفا کاشد و اب یاگر با سالم خود نظر داشته و بدآن قانع و راض
ه ک: ن استیده ایه بمقام حضور نرسک یآن نسبت بمؤمن یاول در نظر است و معن یآن است معن يمان و راه بسویمقدمه ا
بر حسب اختالف (را برسان  ا ماین ک یا ما را راهنمائیت بر آن را ادامه ده کم نگاهدار و حریه هستکن راه یا ما را بریخدا

                                                
  .میامال شرح دادکاتحاد و وحدت را در گذشته موضوع حلول و   - ٨٢
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ا ما را بر یخدا: هکن است یت بر او شده ایاو دست داده و ظهور نوران يه حال حضور براک یو نسبت بمؤمن) ت اویحال و ن
ه ما ک یانیه با بکده یر اهدنا باختالف رسیه اخبار در تفسکن اعتبارات است ین راه ببر و بواسطه این حال بدار و بریا
  .ح استیدام در مقام خود صحکهر میور داشتکمذ
  

ت و نعمت یدهد مگر بواسطه والیدست نم یبر راه راست انسان كو چون سلو     همین انعمت علیصراط الذ
م جمله صراط یر صراط مستقکنرو خداوند متعال پس از ذیت است ازیدهد همان والیه اسالم را هم نعمت قرار مک یقیحق
ه آنچه مناسب کنیرا نعمت دادن بانسان عبارت است از ایر فرموده زکلمه صراط ذکدل از هم را بعنوان بین انعمت علیالذ

ه او را از قوه و کت است یباشد همان والیت میبا انسان یقیت او است باو عطا شود و آنچه مالئم حقیو مالئم با انسان
ات صادر یه از آن فعلک يت است و آثاریب واله از مراتیات انسانیرساند و فعلیه میات انسانیاستعداد خارج نموده و بفعل

ه ک ین اعمال و افعالیم و همچنیور داشتکه قبال مذکاست  يدر امور يانه رویباشد عبارت از میا الزمه آنها میشود یم
باشند یت است نعمت میه متصل بنعمت بزرگ والکنیهمه آنها باعتبار ا. نندیکم کمکات یدن بآن فعلیانسانرا بر رس

قولوا اهدنا صراط الذين انعمت عليهم «: ه فرمودکده یه السالم رسیعل ین علیرالمؤمنین جمله از امیر ایت در تفسنجهیاز
ه یکسانکن براه ک یا ما را راهنمائید خدایبگوئ یعنی» فارا اوفساقاكونون كالباملال والصحة فام قدي كو طاعت كبالتوفيق لدين
 یه عبارت از دارائک ینه آن نعمت يق داده ایخود و اطاعت از اوامر خود بدآنها توف نیه در دکنیبر آنها با ينعمت فرستاد
 ین قال اهللا تعالیا فاسق باشند سپس فرمود وهم الذیافر کن است که صاحبان آن نعمتها ممکنیا يباشد برا یو تندرست

ه خدا درباره یکسانکند یآنها یعنی» رفيقا كئو حسن اولقوله  یالمع الذين انعم اهللا عليهم  كومن يطع اهللا والرسول فاولئ«
غمبران و یه خداوند بر آنها نعمت فرستاده از پکهستند  یسانکند آنها با کامبر یه اطاعت خدا و پکآنها فرموده هر

  .هستند یارانیویکاران و آنان نکویکدان و نیان و شهیراستگو
ت وارد یق انسانیر طریغ يتهایت محسوب و اگر انسانرا بفعلت داشته باشد نعمیبوال یهم اگر بستگ يظاهر ينعمتها     
اگر  یعنید یطان درآیر شیت اگر تحت تسخیپس از قبول وال یانسان يتهاینطور است فعلیهم. ند نقمت و عذاب استک

د از نعمت بودن خارج شده و نقمت یطان درآیر شیت خارج شود و بتسخیه مسخر رحمن بوده از آن فعلکپس از آن
  .د گشتخواه

  

ه در کـ هسـتند   یت بآنها داده شده اشخاصیه نعمت والیکسانکو چون      نیهم و ال الضالیر المغضوب علیغ
نارنـد و  کنـد بـر   کت خـارج  یـ ه آنها را از حـد وال کت است و افراط یدر قبول وال یوتاهکه کط یحد وسط بوده و از تفر

ه نـه  کـ هسـتند   یسـان که آنها کف نمود ینرو آنها را توصیت ازط اسین افراط و تفریراهشان در همه امور همان حد وسط ب
نمـوده و در   یوتاهکه یکسانکر شده بیهم تفسیرا مغضوب علیاند ز دهیق حق گمراه گردیمورد غضب واقع شده و نه از طر

 یوتـاه کچـون  ار کـ ط یرا تفـر یـ اند ز هستند از حد وسط پا فراتر گذاشته یارانکن افراط یاند و ضال ط واقع شدهیمرحله تفر
ت خارج شده چون خود یه از حد والکست و مورد غضب است و آنیخدا ن یت نرسانده اصال مرضینموده و خود را بوال

م یق مستقیرده از طرک يرو يادیه از آن تجاوز نموده و زکبواسطه آن یرون آمده ولیت رسانده از مغضوب بودن بیرا بوال
ط همان یو خشم خداوند و افراط و تفر يار خوشنودیرا معیده است زیاه گردخداوند خارج شده گمر يت و از رضایانسان
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  .ده شدن او استیت حد استقامت انسان و سبب پسندیرا والیر آن زیت است نه غیوال
متـر  کرده و درباره آن بزرگـواران ب کدا نیغمبر و امام پیه معرفت بمقام پکشود یر میتفس یسانکهم بیگاه هم مغضوب عل     
ه درباره آنهـا غلـو نمـوده و آنچـه     یکسانکن بیو ضال 83ده آنان ناقص باشدیسته مقامشان هست معتقد بوده و عقینچه شااز آ

هـود و  یبـه   ین معنـ یباشـند و بـا   84آن بزرگواران است راجع بآنها معتقد یقیادتر از مقام حقیا زیخودشان  كباالتر از ادرا
  .ر شوندیتفس يهود و نصارین است به کز ممیاول ن یه بهمان معنکهرچند اند  ر شدهیز تفسین ينصار

در معطوف و معطوف  یعنیذات باشد  یک يل عطف صفات متعدده براین از قبیلمه ضالکن است عطف کز ممیو ن     
را هر دو از راه منحرف شده یرا مفرط و مفرط هر دو مغضوب خدا هستند و هم گمراه زیه دو دسته اراده نشده باشد زیعل
ان و یشود بناصبیر میهم تفسیافتن باشد و گاه مغضوب علیش از یا پیافتن یردن پس از که گم کخواه آناند  ه گم نمودهو را
ا فاسق خواندند چون غضب خدا بر آنها یافر کرا  یه علیکسانکمانند اند  شه خود نمودهیخدا را پ يایه عداوت اولیکسانک
  . شود یر میداشته باشند تفس کرده و درباره او شکدا نیامام پ ه معرفتیکسانکز بین نید است و ضالیشد یلیخ
  

  كسلو يت آن برایسوره حمد و جامع
م یاو بما تعل يرا بسو كخداوند و سلو یه سوره حمد روش بندگکبدان      در سوره حمد یدستورات اله

ه موجب ارتقاء کقرآن قرائت شود  خداوند بجا آورده شود و چگونه يد حمد و ثنایه چگونه باکدهد  یدهد و دستور میم
ن یاشاره با يدر اول قرائت برا هن امر باستعاذیند بنابر ایمال گردد و چگونه خداوند را بخوانند و از او در خواست نماکو 

ند پس هرگاه قصد قرائت قرآن که خداوند او را حفظ یکسکطان مگر ین تصرف رحمن و شیه انسان واقع است بکاست 
طان فرار نموده ید ابتداء از تصرف شیا مناجات و درخواست از حضرت رحمان داشته باشد بایوند مهربان ش خدایا ستای

او را از  يند و الفاظ قرائت و دعاکن نیمکطان در گوشه دل او یبحفظ خدا پناه برد و خود را در امان او قرار دهد تا ش
ننده کش ین صورت ستایه درکند کرا در آن داخل ن ینطایات شیو ن ید و معانیه مقصود است خارج ننماکآن  یمعان
ش خدا و یه ستاکرد کطان خواهد بود و خودش گمان خواهد یتاب شکننده خواننده کطان نموده و قرائت یش شیستا

ا یزبان نفس خود را بآن گو یعنیلون السنتهم خواهد بود یست و مصداق ین نیه چنیکند در صورتیکتاب او مکقرائت 
  .ستیتاب خدا نکه یکند در صورتکتاب خدا گمان کرا و آنرا  یزبان خدائند نه یکم

طان قرار دهد وگرنه ید و حال خود را حال پناه بردن از شیگویه چه مکد بفهمد یگویه استعاذه مک یسکد یپس با     
  .رحمن ياستعاذه بسوطان بوده و استعاذه از رحمن خواهد بود نه یز مانند قرائت او قرآن را بتصرف شیاستعاذه او ن

نند اشاره کهم بدان ابتداء  يارکه در هر که و گفتن بسم اهللا جزء اول هر سوره قرار داده شده و امر شده یه تسمکنیو ا     
د خود را یالم خدا است باکه که بخواهد مشغول شود خصوصاً هنگام قرائت قرآن ک يارکس هرکه هرکن است یبا
او آلت و  ير اعضایموصوف گرداند تا زبان و سا یو اوصاف خدائها  از نشانه یکیموده و به مربوط ن یاله یاز اسام یکیب

خدا قرار دهد  يواقع شوند تا بتواند آنها را برا ین نام خدائیالم و افعال اکالم و افعال او کن امر گردند و یا يواسطه برا
 یطان بستگیخدا وابسته قرار ندهد بخود و ش ياز نامها ینام خدا نخواهد بود و اگر خود را به يرا اگر از خدا نباشد برایز

                                                
 .سته مقام او نشناختندیرا شا )ع(ی ه علیکسانکمانند   - ٨٣
 .دندیح گردیز و مسیا پسر خدا بودن عزی یعل یه قائل به خدائک یمانند اشخاص  - 84
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طان بوده و باو برگشت یز صادر از شین صورت افعال او نیطان خواهد بود و دریش ياو اعضا يخواهد داشت و اعضا
ه از یکدهند درصورتیت مکتاب خدا حرک يه زبانشان را براکخواهند بود  یسانکار از کننده کرد و خواننده و کخواهد 

بر  يوا یعنی» تاب بايديهمكتبون الكفويل للذين ي«ه خدا درباره آنها فرموده کخواهند بود  یسانکست و از جمله یتاب نک
ت آنها است یه مربوط بنفس و انانک یه بدستکسند بلینوینم یبدست خدائ یعنیسند ینویخود م يتاب را بدستهاکه یکسانک

ند آنگاه کاز اسماء و عالمات او در عالم توجه  یکظهور و صفات خداوند در هر ننده بسعۀکسپس قرائت . سندینویآنرا م
ه یاگر نظر او از مشاهده اضافه اشراق(شور جان و تن او ظهور دارد کنام خداوند نسبت ب يه براک یبهمه نسبتها و اضافات

ه رحمت که خداوند با آنها  دارد ک ین نسبتید و آن نام را به مهمترینظر نما) ر قاصر استیبکحق نسبت بعالم خارج و 
او  یمیند سپس رحمت رحیکآنها است م يجاد و نگاهداشتن آنها و رساندن آنچه الزمه بقایاو است و داللت بر ا یرحمن
ند موصوف گرداند تا بعدا استعداد یکم یانسان ياریماالت اختکخود و افاضه  يه داللت بر رجوع دادن او بنده را بسوک
  .ندکر که او را ذیمالکد و صفات یش نمایستا اسماء توجه نموده و او را بدون واسطه یبذات اله هکند کدا یپ

  

ز بر حسب اختالف حال و مرتبه نام برنده و یها نیاسماء و صفات و نشان     ه و حمدیدر تسم كمراتب سال
 یع اوامر شده باشند ولیموده و مطت نیه قبول والیکسانکحق نسبت ب یشود مثال عالمت و نشانیننده مختلف مکقرائت 

بعالم باال  يه روکاست  یده باشند همان جهت نفسانیهنوز از خداوند و از امام خود غائب باشند و بمقام حضور نرس
و جوارح او بان  ياو وقو ياو در آنحال و بقا يه قوام وجودکن جهت است یع صاحب امر خود شده و همیآورده و مط

پافراتر نهاد و نمونه اسماء و صفات حق را در وجود خود  85ن مقامیو چون از. ندیکرا او افاضه م ياریماالت اختکاست و 
 یاو دست داد و مثال نوران يرد و حال حضور براک یشتر ترقیه بکن مرتبه یو پس از ا. باشندیاو همانها م يراهنما، افتی

ه بر او جلوه کاست  یحق همان صورت مثال يبسو یو نشاناو ظاهر شد عالمت  يبرا) یخ و بعد امام و بعد نبیش(راهنما 
  .ت استیه اول مقام معرفت بنورانکنموده است 

قت آنها یز برتر رفت و از عالم مقدار و ماده گذشت و موجودات را بحقیخود از بن مقام ن كدر سلو کو هرگاه سال     
ن مقام هم یو چون از. ت امام است بدون مقداریروحانل در وجود او همان یاز مقدار مشاهده نمود عالمت و دل یو خال

ت است ظهور نموده و راهبر او یه مقام اطالق و مشک یقیرا پشت سر گذاشت اسم حق یانکدات امید و تقیگذشت و تحد
ثرت باشد عالمت و کهمه مراتب شده و بهمه مقامات توجه داشته و جامع وحدت و  يه داراک یسکشود و نسبت بیم
  .او راهنما است ير آن مقام ظهور دارد براه دیکاسم
م و چون خود را بواسطه توسل بنام خدا و یر بسم اهللا الرحمن الرحکه و ذین است در تسمکینها مراتب مختلفه سالیا     

                                                
ند کن حاالت در ظاهر هم بروز یاز يه آثارکست یزم نز الیا ندارد و نیدن كن حاالت و مقامات مالزمه با انزوا و عزلت و تریش ایدایالبته پ - ٨٥
در  يهم به وجهه امر و از نظر اطاعت امر مشغول بوده و دل را با خدا داشته باشـد و بطـور   يویدن يارهاکبظاهر امر به  کن است سالکه ممکبل

ه کـ سـت بل یهمـه ن  ين ظاهر و باطن است برایت بیه جامعک ن حالتیالبته ا یها غافل باشد ولیا و مافیه در آن مقام از دنکدل اشتغال داشته باشد 
ن یملکا يواقع شدند و عرفا »اليشغله شأن عن شأن«نحال بودند و مصداق یا يهم السالم دارایعل يغمبر ما و ائمه هدیه پکن است چنانیاملک يبرا
تواننـد هـر دو وجهـه را جمـع     ین چون نمکیشتر سالیب یند ولنحال را داشته و داریفراخور مقام خود ااند  دهیخود رس یمال روحکه به مقام کز ین

ر کشتر به ذیت شود و بتوانند بیورزند تا روح آنها تقویاضت اشتغال میخ به مراقبه و خلوت و ریطبق دستور ش كداشته باشند غالباً در مواقع سلو
  .ستیند و البته آن هم در همه ازمنه نیر مراقبت نماکو ف
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د در آنحالت نظر را از اسماء بر دارد و در هر ید بایه مستعد توجه بذات بدون واسطه اسماء نمایمالکف بصفات یتوص
ماالت را از خداوند بداند و کاء را  محدود و ناقص دانسته و همه یند و همه اشکند بخدا نظر یکه نظر مکز یتبه و هرچمر
بر حسب (ت را یا محمودیت یا حامدیها یکیا گرداند و همه نیا اخبار گویلمه حمد بعنوان انشاء کند و زبان خود را بیبب

اء را در آنها حفظ نموده یماالت موجوده اشکه کت او از آن وجهه یاو را بربوب اًد و بعدیبدو منحصر نما) ریاختالف تفاس
ر کاسم خداوند ذ يه قبالً براکگر را یسپس دو صفت د. رساند موصوف گرداندیه هنوز ندارند مک یماالتکو آنها را ب

  .میداشتور که قبالً مذک یقیه بطرکات سوره مباریر آین ساید و همچنیر نماکذات او ذ يرده براک
  

جز  يگریه دکاست  ياریبس يستگاههایخدا سفرها و منزلها و ا يروندگان بسو يه براکبدان     كچهار سفر سلو
رد کر کتوان ذیدر چهار مرحله و چهار سفر م یلکهمه آنها را بطور اند  ه عرفاء گفتهیکداند و بطوریخدا شماره آنها را نم

ت نمودن از حدود کحق و آن عبارت است از حر ياست از خلق بسو کسال اول سفر. و امهات آنها را چهار سفر گفت
دن بمرز دل و شهود حق در لباس مظاهر بصفات و اسماء او ین سفر رسیشانه و آخر ا یحق تعال يثرات و عالم ماده بسوک

و  كبزحمت بسلود خود را یف همواره در رنج و تعب است و بایف و مراقبت در وظایالکدر انجام ت کن سفر سالیو در
  :ن باب فرمودهیدر يه مولوکند کف وادار یالکعمل بت

  جمله دانسته که این هستی فخ است
  

  ذکر و فکر اختیاري دوزخ است  
  

لفت و زحمت براحت کن سفر یحق مطلق و در يت سفر اول بود بسویه نهاکدوم سفر از حق است در لباس مظاهر او      
 كخطرنا یهائیو واد كهولنا یپرتگاههائ ين سفر داراین حال ایدر ع یگردد ولیبدل م یمنیراه بلذت و ترس با یو تلخ
  .ر خواهد شدکرود و بعداً ذیت در آنها مکه خوف هالکاست 

دهد یر میه حق او را سکند بلیکت نمکباراده خود حر کن سفر سالیشگاه حق است و دریسوم سفر بارادة حق در پ   
 یائیان اول: (یف قدسیث شریحد ين سفر از مصداقهاین اکیر خود باشد و سالیو سه خودش متوجه بخود کبدون آن
س کچیدارند و ه ير قبه و بارگاه من جایه دوستان من همواره در زیکبدرست یعنیباشند یم) يریعرفهم غیال یتحت قباب

  .شناسد نمی ر از خودم آنها رایغ
ه مامور رجوع بخلق و کت است یمقام عبود يو انتها یت اضافیربوب ين سفر ابتدایا يچهارم سفر بحق در خلق و ابتدا     
تواند بشمرد ینم يگریه جز خدا دکاد است یز یلین سفر خیگردد و مقامات و مراتب مختلفه ایت آنها از طرف حق میترب

ست و چهار ین بصد و بنان آن بزرگوارایاء و جانشیه عده انبکن هم ین سفر واردند و ایاء آنها همه دریاء و اوصیچون انب
ه در آن مراحل یکسانکات آن و ین مقامات است وگرنه جزئیات ایلکد شده در واقع اشاره بامهات و ین و تحدییهزار تع
وامثهما «فه یه شریر آیان اسفار و مراتب انسان در تفسیب يامل براکق یز تحقینده نیشتر است و در آیب یلیخاند  واقع شده

  .86ور خواهد شدکوره بقره مذدر س» ربمن نفعهماكا
                                                

از تو درباره شـراب و قمـار    یعنی »رب من نفعهماكبري ومنافع للناس و امثهما اكعن اخلمر وامليسر قل فيها امث  كو يسئلون«ست ن ایفه ایه شریآ - ٨٦
ه یـ ن آیـ ر ایمؤلف عالمه در تفسـ . شتر از نفع آنها استیگناه آنها ب یمردم دارند ول يهم برا یندو تا گناه بزرگ دارند و سودهائیپرسند بگو ایم
امبر و راهنمـا را  یان فرموده آنگاه لزوم وجود پیل بیبتفص كماالت او و ضمناً اسفار اربعه سلوکانسان و  يدر مراتب وجود یمفصل فه شرحیشر

نـرو  یند ازک ین نهیانسان نافع و مضر است شرح دهد و بدان امر و از يو آنچه را برا ید دستورات اجتماعیامبر بایه پکشرح داده سپس فرموده 
  .فرمود یقوه عاقله و مزاج انسان مضر است نه يه براک یماز خوردن 
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ه حمد اشاره که سوره مبارکبدان  يو اسفار آن آگاه شد كچون بر مراتب سلو     اسفار اربعه در سوره حمد
ن سفر فرار است از یرا ایباشد زیه از خلق بحق است مک یرا استعاذه اشاره به سفر اولیور دارد زکبه چهار سفر مذ یاجمال
خود  یو استعاذه فعل ین پناهندگیخبردادن از یو استعاذه زبان ید و مظاهر حق تعالیالم توحطان بعیثرات و مظاهر شک

ه خبر دادن است باتصاف یرا تسمین اشاره به سفر دوم است زیوم الدی که و حمد تا ملیو تسم. و فرار است یپناهندگ
است در صفات حق تا هنگام  کت سالکران حین بیوم الدی که تا مالیشانه و بعد از تسم یبصفات حق و اسم او تعال

ه سفر بحق کن اشاره است به سفر سوم ینستع كاینعبد و ا كایاز ذات خود در حق و ا کسال يت حق و فناکیظهور مال
ست یشود و ن یه بنده در مقام فعل و وصف و ذات خود فانیکشود مگر هنگامیه حق ظاهر نمیلکت کیرا مالیدر حق باشد ز

ت او در حق مطلق و باراده حق کت حریامل شدن عبودکباشد و پس از یذات او م يت او بواسطه فنایمال عبودکگردد و 
ه سفر بحق کباشد یم اشاره به سفر چهارم میاست و اهدناالصراط المستق یشده و بحق باق یاست چون ذات او از خود فان

 یهوشیبعد از فناء و بهوش آمدن پس از ب ير و بقایدر عالم صغ يارین همان رجعت و برگشت اختیدر خلق است و ا
  .ثرات محفوظ گرددکن سفر وحدت در همه مراتب یه درکو سزاوار است ) صحو بعد از محو(

غالب نگردد  يگریدام بر دکچیه هیکثرت است بطورکن سفر عبارت از محفوظ بودن وحدت در یم دریوصراط مستق     
شود خواه توجه بدان داشته یدا مین پکیسال يبرا یم گاهیردکر که ذکاحوال ن یو ا. پنهان نشود يگریا بواسطه غلبه دیو 

 يما آن حالها را روز ين را از آن بهره مند گرداند و لذت آنرا بچشاند و برایخداوند ما و همه مؤمن. ا نداشته باشندیباشند 
  .دیفرما
 یار و گردش و عملکچ یو ه) العظيمی ة االباهللا العلوال حول والقو(گزارم خدا را هم در آغاز و هم در انجام یسپاس م     
   .بزرگ يست مگر بواسطه خداین

                                                                                                                                                   
در مقابـل  اند  ردهکر کذ یآن منافع يه براکاد شده مضار شراب را دارد و همان اندازه ین زمانها زیه درکهم  كایسپس فرموده استعمال دود تر

ن دو قسـمت را بـا ادلـه    یـ ز حرام اسـت و ا ین كاین تردیشکنرو یست ازیور نصتآن م يچوجه برایبه یهست و منفعت كایتر ياده برایز يمضار
  .را لعن نموده است کیایو تر كایرده و در آخر هم ترکان یمشروحه اثبات نموده و حرمت هر دو را ب

  چاپ شده است یشمس 1333تاب ذوالفقار در سال کمه ینگارنده آن را در چند سال قبل ترجمه نموده و به ضم
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  87یسورة اعل
  ه استینه فرود آمده و نوزده آیدر مداند  هم گفته یه نازل شده و بعضکدر م

  
  ميبسم اهللا الرمحن الرح

بح اسم ربنکش یستا یبیع یو ب کیاه برتر و باالتر از همه است به پکخود را  يخدا     88یاَالعل كس  
ه برتر و باالتر از همـه  کتو  يا خدایبرتر و ارجمندتر است  یلیه خک ینام یعنیباشد یم کا صفت ربیصفت اسم  یاعل     
بـدن   یه مربـ کـ  یرا بـر نفـس انسـان   یر شده زکآن چند اطالق ذ يپروردگار و پرورش دهنده است و برا یرب بمعن. است

ه او را رب در کـ ا بـاطن  یـ مردم است بحسب ظاهر  یه مربک یامر اله یو بدن است و بر ول نفس یه مربکاست و بر عقل 
  .شودیان است اطالق میه پرورش دهنده همه جهانک 89ن بر رب االربابیشود و همچنیند اطالق میز گویت نیوال
مراتب مختلفه و متفاوتـه   يو داراه اینیباشد و اسماء عیاو م ینیو ع یه اسم خارجکست بلین یمراد از اسم رب اسم لفظ     
ن یر موجـودات و بـاالتر  یاء آنان و مراتـب عقـول و نفـوس و سـا    یاء و اوصیه و مراتب انبیه انسانیل مراتب لطفیباشند از قبیم

باشـد و  یه رب مطلق است رب االربـاب م کن مراتب رب یشود و باالتریر میت تعبیه از آن بمشکاسماء اسم جامع او است 
  .رب مضاف هستند ر مراتبیسا

ا نسـبت باسـم رب   یر شد خواه نسبت بخداوند متعال و خواه نسبت بمطلق رب که سابقا ذکح هم همانطور یمراد از تسب     
رب  یز از جهتـ یـ فـه ن یرا همـان لط یـ ز یطانیو ش یوانیح يهاینکین شدن بچرکیه است از چریفه انسانیردن لطک كباشد، پا

  .گرددیز رب محسوب مین یشود و از جهت می و هم نام خدا یوجه خدائمضاف و مظهر خداوند است پس هم 
  یوفَجعلَه غُثاًء اَحی اَخرج املّرعی و اَلذی قدر فَهدی واَلَذی خلَق فَسوی اَلَذ

ان رد و او را بـد کـ مقـدر   يمال و مرتبـه ا ک يهر موجود ين اعضاء تناسب قرار داد و برایرد و بکه خلق ک یآن خدائ     
  دیاه گردانیو س کد و سپس آنها را خشیانین رویاهان سبز و خرم از زمیت نمود گیهدا
باشند و بـاذن  یخلقت موجودات م يه او واسطه براینیرا اسماء عیاسم رب است ز يا برایرب  يصفت برا خلقی الذ     

  .نندیکاو خلق م
  .سته است قرار داده و متناسب خلق نمودهیاه شکمخلوق خود را آنطور  يع اعضاء و اجزایجم یعنیی فسو     

مقـدر فرمـوده و او را    یت و مقصد مخصوصیمال خاص و غاک يهر موجود يه برایکآن خدائی قدر فهدی والذ      
و  ياریـ و در انسـان و جـن اخت   ینیوکـ اء و موجـودات ت یت در همـه اشـ  ین هدایت نموده و ایت هدایمال و غاکآن  يبسو
  .ز هستین یفیلکت

                                                
  .ر نازل شده استیوکباشد و پس از سوره تین سوره میر شده هفتمکم ذیر فهرست ابن ندطبق آنچه د یسوره اعل  - 87
وع خـود  کـ غمبر فرمـود آن را در ر یم نازل شد پیالعظ که گفت چون فسبح باسم ربکنقل شده  یجهن عقبة بن عامراز  یاشیب و عیدر تهذ - ٨٨

عـت و در  کر کوع اللهم لـ که قبال در رکگفته شده . دیسجود خود قرار دهنازل شد فرمود آن را در  یاالعل کد و چون سبح اسم ربیقرار ده
 .گفتندیسجدت م کسجود اللهم ل

ه ذات کمصطلح همان رب االرباب است  یقیحق یه بطور مجاز است و معنکا آنیباشد  یآن م يلغو معنی ه از نظریاول یاطالق آن بر معان  - ٨٩
  .باشدیگانه حق می
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ر و هـم در عـالم   یـ بکرون آورد هـم در عـالم   یدن بیچر يه اشجار و نباتات را برایکو آن خدائی اخرج املرعی والذ     
ز یمال نکدن آنها را بآن یفرمود وسائل رس ین آنها راهنمائیمال مخصوص و مقصود معکاء را بیه اشکپس از آن یعنیر یصغ
رون آورد و در یـ رد و بکـ نند خلـق  یکم یر جانداران زندگینها انسان و ساه بواسطه آکاهها را ید و درختان و گیا گردانیمه

  .وجود انسان را بمنصه بروز آورد یپنهان يو خواهشها ير هم همه قویعالم صغ
شـود قـرار داد و   یده میل دیس يه روک یف و خسکاه مانند یو س کپس از آن آنها را برگ خشی فجعله غثاء احو     

 یبمعن يشود و احویده میل دیآب س يه روکاست  کیف و برگ خشکو  كراب خس و خاشاغثاء بضم اول همچون غ
و  يجـاد قـو  یو ا يویدن یزندگان ياست برا ین مثالیشود و ایاه هم میشود غالباً س که خشک یاه هنگامیرا گیاه است زیس

ن جهـت  یبهمـ . يا اضـطرار یـ  ياریـ ن رفتن آنها بمـرگ اخت یشدن و از ب ک، سپس خشیال نفسانیو خواهشها و ام كمدار
  س استعداد مخاطب واقع شدن داشته باشد فرمودکه و آله و هریاهللا عل یغمبر خود محمد صلیخداوند خطاب به پ

  یلليسر كو نيسری فرومايخيعلَم اجلَه انه االّماشاء اُهللای فَالتنس كرئُسنقْ
ا و یدا و پنهان است و ترا مهیپ يه او داناکمگر آنچه را خدا بخواهد  ینکه فراموش نکات خود را یم آیخوانیما بر تو م     
  )میدهیق میراه سهل و آسان توف يا برای( ین راه در حفظ وحیآسانتر يم برایگردانینرم م
م یخـوان یبـر تـو م   يا بزودیم یخوانیالبته بر تو م ياریبموت اخت یانسان كو مدار يشدن چراگاه قو کپس از خش یعنی     
شـود  یم یان و فراموشـ یرا آنچـه باعـث نسـ   یز ینکه بعد ازآن فراموش نکرا  یباطن یم قلبکو ح يظاهر یام قالبکات احیآ

 یانسـان  يظاهر ير، همان قواکه عالم روح باشد و سبب خروج از عالم علم و تذکخارج شدن از عالم علم و حفظ است 
ن رفتن یاز ب يبرا یه قابل استفاده نباشند علتکم یاه قرار دهیو س کات آنها است و هرگاه ما آنها را خشیهو مشت كو مدار
ن جمله استثناء و باصـطالح  یان نخواهد بود اال ماشااهللا مگر آنچه خدا بخواهد، ایر و آمدن غفلت وجود نداشته پس نسکذ

زود اسـت   یعنـ یاسـت   یفالتنسا از ی کا از جمله سنقرئین استثناء یست و ایور نکمنه مذ یمستثن یعنین مفرّغ است یینحو 
یا زود است ما بر تو بخوانیم که فراموش نکنی هیچ  م مگر آنچه خداوند بخواهد،ین است بر تو بخوانکما همه آنچه را مم

و  يشـو یواقـع م  یان و فراموشـ یت در نسیت و مرتبه انسانیزبر حسب ظاهر بشریرا تو نیز چیز را مگر آنچه خداوند بخواهد
  .شود می واست خدا بر تو عارضبخ یفراموش یگاه
     اجلَه ه يعلَمانخخـود را   ينام خدا یعنیح است یجمله اول سوره وامر بتسب يجواب سئوال مقدر و علت برای فروماي
 يا جواب سئوال مقدری. دا و پنهان رایداند هر پیرا خداوند میا باعمال ظاهر و باطن خود زیدا و هم پنهان یح بگو هم پیتسب
آنـان را   یاد بنـدگان و فراموشـ  یا خداوند یند آیکسئوال م یسکا یه گوکشود یدا میاالماشاءاهللا پ یه از جمله فالتنسکت اس

ه فرامـوش شـده و از   کـ ال است و آنچـه را  یاد و ظاهر بر خیه در کداند آنچه را ید خداوند میفرمایآگاه است در جواب م
باشـد و آنچـه   یال ظـاهر م یـ ه از جملـه آنهـا اسـت آنچـه در خ    کـ دانـد  یرا م یندا و پنهایهر پ یلکا بطور یال پنهان است یخ

ه کـ نیال خطـور شـود بنابرا  ین است در خکمم یاخرج المرع يه از جمله والذکاست  یا جواب سئوالیفراموش شده است 
و  یات انسـان مونـ کا خداونـد م یـ ه آکـ شـود  یا سـئوال م یه گوکم یم دهیز تعمین ینفسان يو هواها كو مدار يرا بقو یمرع

دانـد هـم اقـوال و    یاو همه را م ید بلیفرمایرون آورد در جواب میند و بکداند تا آنها را ظاهر یباشد میآنچه را از او پنهان م
ن جـواب سـئوال   یـ باشد و چـون ا یه پنهان است بهمه آگاه مکهم افعال و هم احوال و هم اخالق ظاهر او را و هم آنچه را 

  .بت ادا فرمودین جمله را بغیلم است اکه جمله سابقه تکبت عدول و با آنیم بغلکنرو از تیمقدر است از



101 
 

      ِسرينسر كوليات اسـت  یـ ثـرات و ماد که جهـت  کم توجه ترا بجهت چپ یگردانیم و آسان مینیکترا نرم م یعنیی ل
ترا خداوند ظاهر فرمـود   يوجود يواه قک، پس از آنيو نگران بود ينمودیو از آنها فرار م يثرات منزجر بودکرا تو از یز
را یـ ز يز ظـاهرا توجـه دار  یثرات نکب یه بخداوند مأنوس هستکنمود تو بهمان اندازه  کرون آورد و سپس آنها را خشیو ب

ن بـاره  یـ ز درین يگرید يرهایتفس. شودیو توجه بآنها و سخن گفتن درباره آنها بر تو آسان م ینیب می آنها را مظاهر خداوند
  .تشده اس

ثُم اليموت فيها ی ربكالنار الی يصلَی اَلَذی قو يتجنبها االَشی شر من يخكّسيذَی ركنفَعت الذِّ ر انْكفَذَ
  یوالحيي

ه ترس از خدا داشـته باشـد   کداشته باشد البته هر يسود يادآوریاور اگر ین و خداوند را بخاطر آنها بک يادآوریپس      
رود از یـ امـت فـرو م  یه در آتـش بـزرگ روز ق  کـ و بدبخت تـر مـردم    یشخص شق ید و متنبه خواهد شد ولرکاد خواهد ی
  .رد در آتش و نه زنده استیمیند او نه میکم يدور يادآوری

 ين و بهشـت و دوزخ بـرا  یام او و روز بازپسـ کـ ا شد خلق را بخدا و احیثرات مهکتوجه ب يهرگاه حالت تو برا ركفذ     
  .ادآور شویل آنها یمکت

اگـر   یعنـ یباشـد  یر مکـ لمـه ذ ک ين جمله شرط بـرا یااند  گفته یبعض. سودمند باشد يادآوریاگر ی ركان نفعت الذ     
 یمعنـ انـد   هـم گفتـه   ین جهت بعضیباعموم دعوت آنحضرت منافات دارد با ین معنیا یول. نکم يادآوریسودمند نباشد 

ناند  هم گفته یبعض. خواه سودمند باشد و خواه نباشد یعنیو ان لم تنفع  يرکن است ان نفعت الذیآن ا شـرط   یمعن لفظ ا
ن یمعناند  هم گفته ینافع است، بعض يادآوریالبته  یعنیقداست  یه بمعنکندارد بل نـدارد   یمفهوم مخالف یشرط است ول ا

و . سـت یص نیجـب تخصـ  ر شده و موکم ذین جمله پس از تعمیت دارد و ایاتمام حجت عموم ينمودن برا يادآوریه کبل
  .د استیه نافع بودن آن بعکمنظور آن است اند  هم گفته یبعض
ه علـم و حـال   کر شود خداوند و بهشت و دوزخ او را هرکه متذکا زود است یشود یر مکالبته متذی ر من خيشكسيذ     
تـر   یه شـق کـ فـار آن که از جملـ  یعنـ یند یکم يتر از آن دور یشخص شق یاز خداوند داشته باشد ول یت و ترس قلبیخش

قـرار   يه در مراتـب آخـر  کدارد و آن یدرجات یفر و نافرمانکرا یند زک می يباشد و دورین افراد نافرمان میتر یا شقیاست 
 یمـ که کـ سـت بل ین نینچنـ یر او ایـ غ یند ولیکم ياد آوردن خدا سخت دوریر و بکگران است از تذیتر از د یگرفته و شق

 را در یه آتـش بـزرگ خـدائ   کـ است  يتر ینرو بعداً صفت آورد و فرمود آن شقیند ازیکمهم  يدارد و گاه دور یشنوائ
ه از صدمه راحت شود و کرد یمیابد نه بزرگ را و او نه در آن آتش می یانه را درمیو م کوچکر او آتش یغ یابد ولی می

  )مثل معروف است زنده بال مرده بال(ه از آن بهره ببرد کدارد  يسودمند ینه زندگ
ی انَّ هذا لَفی تؤثرون احلَيوةَ الدنيا واالخرة خري وابق بلْی ر اسم ربِه فَصلّكوذَی كّقَد افلح من تز

  یصحف ابراهيم و موسی الصحف االول
شـما   یاز آورد ولـ یـ او نمـاز و ن  ينـد و بسـو  کاد یـ خـود را   يگرداند و خدا كه خود را پاکق رستگار است هریبتحق     
 یآسـمان  يتابهـا کن موضـوع در  یـ تـر اسـت و ا   یه آخرت بهتر و بـاق یکد درصورتیدهیح میرا ترج يویو دن يماد یندگز
  .ور استکن مذیو همچن یم و موسیتاب ابراهکز مانند ین نیشیپ
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شـوند فرمـود   یبهـره منـد م   یسـان کبپرسـد چـه    یسـ کآن دارد  يه جـا کجواب سئوال مقدر است ی كقدافلح من تز     
مال خـود را  ة وکه زیکسانکا ینموده باشند  یترق كا در مراحل سلویشها نموده یاز آال كه خود را پاک یسانکند رستگار

اورنـد و بـر او   یباشـد ب ) ن اویا جانشیغمبر یپ( یتیه رب والکارب مضاف یداده باشند و بر زبان خود نام پروردگار خود را 
ا یـ  یالیـ خ یا نام مثالیاو  یاسم نقش قلب یعنیا نام رب مطلق را یند یه بگویلا صلوات اهللا عیه یدرود بفرستند و اللهم صل عل

ا یمال رود کب بشود و رو بیا متوجه وجه غینماز بخواند  یلکا بطور یاو نماز واجب را  ياورد و برایاو را بخاطر ب ینینام ع
 يا نـام خـدا  یآورد  يد را بجاید سپس نماز عده ببرید رسیش از نماز عیپ يه براک یراتیبکخود را بهمان ت يه نام خداکآن

ه امـام  کـ ا نام رب مضاف را ید ینماز است ببرد و نماز خود را بدان شروع نما یر افتتاحیبکه تکاالحرام ة ریبکخود را در ت
ز ع قرار دهد سـپس شـروع بنمـا   یش از شروع بنماز در جلو چشم خود آورده و او را شفیه امام را پکق ین طریاست ببرد با

ه کـ  یمـوقع  یعنـ ی یـک نیواجعل واحدا من االئمه نصب ع )ص( ر رسول اهللاکتذ االحرامة ریبکده است وقت تیه رسکند ک
  .٩٠چشم قرار ده ياز ائمه را جلو یکیاور و یغمبر را بخاطر بیپ یاالحرام بگوئة ریبکت یخواهیم

و نماز را  يد و رستگاریدهیح میا را ترجیدن یگانه زندکد بلینیکنطور نمین شما ایکل یعنی بل تؤثرون احليوة الدنيا     
  .دینیکم كتر

دارد آخرت  یا هم خوبید دنیگوئیه مکطبق گمان شما  یعنیا یه آخرت بهتر از دنیکدر صورتی وابق خريواالخرة      
دارد  يرایث محاسن بسین حیه ازکه مزرعه آخرت است و بلکا هم هرچند خوب است از نظر آنیه دنکا آنیبهتر است 

  .تر است یآخرت بهتر و باق کمع ذل یول
خود را بخاطر آورد و نماز  يند و نام خداکه کیه تزکهر  يه براک ين رستگاریای الصحف االولی ان هذا لف     

 )ع( یو موس )ع( میتاب ابراهکز همچون یان نینیشیپ یتب آسمانکتر بودن آخرت در  یا بهتر بودن و باقیباشد، یبخواند م
تاب فرو فرستاد فرمود صد کد خداوند چند یه و آله پرسیاهللا عل یغمبر صلیه از پکت شده یذر روا یاز اب. ور استکمذ
تاب کرد سپس چهار کزل ست تا نایم بیتا و بر ابراه یس سیث پنجاه تا و بر ادریتاب پس خداوند بر شکتاب و چهار ک
م چه بود فرمود همه آنها امثال بود از یابراه يها فهیردم صحکعرض گفت . ل و زبور و فرقان را نازل فرمودیو انج ةتورا

 يا را جمع آوریه دنکمن ترا نفرستادم  یباشیا خورده و مغرور میب دنیه فرک یپادشاه يا: ر شده استکجمله در آن ذ
او  یاد خواهین هم فررا میز ینکو درخواست او را رد ن یمظلوم نمائ یاد رسیه فرکه ترا فرستادم کبل ياوریو گرد ب ینک

  :دیفرمایسپس م. افر باشدکنم هرچند یکرا رد نم
با  یخود قرار دهد ساعت يه سه ساعت براکست یار خود است و گرفتار نیه در اختک یفه شخص عاقل است مادامیوظ     
او خلق  يبرا هم در آنچه خداوند ید و ساعتیحساب اعمال و نفس خود را بنما یند و ساعتکاز یخود راز و ن يخدا

ن ساعت یرا ایمند گرداند ز بهره يویرا هم اضافه بر آنها نفس خود را از لذائذ حالل دن یند ساعتکر کنموده و ساخته تف
نا باوضاع زمان یه بکش و فراغت دلها است و بر شخص عاقل است یند و باعث جمع شدن و آسایکآن ساعتها م کمک

ند و حساب سخن کق یالم خود را با عمل تطبکه یکسکرا یند زکن خود را حفظ ت خود عالقمند و زبایثیخود باشد و بح
ز باشد مرتب یسه چ ياید جویز شخص عاقل بایو ن. اج و لزومیم خواهد گفت مگر بقدر احتکرا با عمل بسنجد سخن 

ا در یردم آکرض ه گفت عکر راه حرام تا آنین و لذت بردن در غیروز بازپس يخود و توشه گرفتن برا ینمودن زندگان
                                                

  .میردکر کذ یاالحرام در گذشته شرحة ریبکث وقت تیحد یل و معنیآن با تمث در باب تمثل و فرق  - ٩٠
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ابوذر  يوجود دارد فرمود ا یم و موسیز از صحف ابراهیچ چیه نزد ما هست هکه خدا بر تو فرستاده آن اندازه ک یتابک
  .را تا آخر سوره کیبخوان قد افلح من تز
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  91سوره والضحی
  ه نازل شده استکه است و در میازده آی

  
  ميبسم اهللا الرمحن الرح

  ننده مهربايبنام خدا خبشا
ی يتيماً فآو كاَلَم يجدی فَترض كرب كولَسوف يعطيی من االُول كولَالخرة خريلی وماقَل كرب كماودعی والّليل اذا سجی والضح

دجوی ضاالّ فَهد كوجدوقْی عائالً فَاغن كوفاَمااليتيم فَالتنلَ فَالتا السائاَمر وها بِنعر واَمهبر ةثْ كمدفَح  
ه خداونـد تـرا وا نگذاشـته و دشـمن     کـ و آرامـش آن   یکیت تارید و بشب هنگام نهایسوگند بهنگام بلند شدن خورش     

ا یـ آ. يشـو  یبتـو بخشـد تـا راضـ     یتـو آنچـه را بخـواه    يه خداکتو بهتر از اول است زود است  ينداشته است و آخر برا
م یتـ یرانه آن کز بشیرد پس تو نکد و دارا یرد و ترا نادار دکت یافت و هدایراه داد و ترا گم يافت و جایم نیتیخداوند ترا 
  .يگران هم بگویخود را بد يد مگردان و نعمت خدایز ناامیننده را نکر منما و درخواست ین و تحقکرا آزار م

روز  یا مراد روشنائی »یوالليل اذا سج«نه دنباله آن یا همه روز است بقرید یوقت بلند شدن خورش یضحی والضح     
ه و آله و یاهللا عل ینجا بخود محمد صلیرا خطاب دریروز را مقدم داشت ز ینجا بر خالف سوره سابق روشنیاست و در

نده و کپرا آنها یه سعکهستند  یسانکه مخاطب در آن کعالم ارواح است بخالف سوره گذشته  یمقدم در نظر او روشن
ن شد کاهل آن سا یعنیمصدر آن سجو بر وزن قعود  یاست، و سبح یبعالم طبع ظلماند یمختلف است و غالب بر آنها تق

  .دیآن متوقف و بحد آخر رس یکیا تاری
ف قرائت شده ید دال و هم بتخفیبتشد کتو ترا وانگذاشته و دشمن هم نداشته، ودع يخدای و ما قل كرب كما ودع
غمبر فرود یل بر پیجبرئ یه مدتکت شده یه السالم روایباقر علاز حضرت . باشدیم ابغض یبمعن یاست و قل كتر یو بمعن
امد ین یوح یخلق است پس از آن مدت يالذ که بر آنحضرت نازل شد سوره اقراء باسم ربکن سوره یامد و نخستین

ه ین آینرو ایفرستد ازیل را نزد تو نمینرو جبرئینموده و از كتو ترا تر يد خدایه شاکرد کجه خدمت حضرت عرض یخد

                                                
ه و آله بـوده  یاهللا عل یامل حضرت رسول صلکن دو سوره مورد عالقه یده و ایرس يادین سوره و سوره الم نشرح فضائل زیخواندن ا يبرا - ٩١
امل شـرح  کاو بطور  يتهایزش داده و عنایه خداوند بر او رک يعنوو م يصور ين نعمتهایه آن حضرت و همچنین دو سوره مراتب اولیرا دریز

چ یز از خـود هـ  یـ ن آن حضرت را دارد و چون او نیم چارق و پوستکن دو سوره حیاز ایدرباره ا يش مولویو فرما يداده شده و باصطالح مثنو
ش یدهد و خواندن آن دو طبق فرمـا یبر او فرستاده شرح م هکخدا را  ين دو سوره نعمتهایبوده و در یاله يت و عطاینداشته و هرچه داشته عنا

اق دارد و یس یکق است و چون هر دو سوره ین طرکیامل عرفاء و سالکنرو مورد توجه یشود ازیآن حضرت م يخود آن حضرت سبب خشنود
ده یه السـالم رسـ  یـ صـادق عل  ه از حضـرت کـ سـوره را دارنـد    یکم کعه حینرو در مذهب شیدهد ازیبه آن حضرت را شرح م یاعطائ ينعمتها
ن مگـر سـوره   کعت جمع مکر یکچ دو سوره را در یه یعنی» الفیف والکیو الم نشرح والم تر یعه واحده اال الضحکر ین فیالتجمع سورت«
و مرحوم حاج  ندکن از ابن ندیم نقل می قرآنیخ در تار يتقو یدمحمد علیس يه آقایکن سوره بطوریالف را ایو الم نشرح و الم تر وال ٰیحالضّو

خ ادوار فقـه  یتاب تـار که در یکن سوره است و بطوریازدهمیپس از سوره فجر نازل شده و اند  نوشته القرآن عبداهللا زنجانی نیز در تاریخشیخ ابو
ن ینخسـت  ر شـده کـ ع داشـته ذ یه مذهب تشک یاتب عباسکعقوب بن جعفر ی یف احمدبن ابیتاب البلدان تألکنقل از  یمحمود شهاب يف آقایتأل

ها المـدثر و بعـد سـوره فاتحـه     یا ایها المزمل سپس یا ایاست بعداً  یخلق و سپس ن والقلم آنگاه سوره والضح يالذ کسوره نازله اقرء باسم رب
  .تاب نازل شده استکال
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ز ینموده و ن كمحمد او را تر يه خداکن گفتند کیقطع شد مشر یوح يه چند روزکده یگر رسیث دیو در حد. نازل شد
ردند حضرت فرمود فردا کهف سئوال کن و اصحاب یه و آله درباره ذوالقرنیاهللا عل یهود از محمد صلیه کاند  گفته یبعض

امد و چند روز قطع شد، حضرت ین ینرو وحیاز) انشاءاله نگفت( ردکول بخواست خدا نکم و مویگویجواب آنرا بشما م
  .دیحضرت نازل گرد یدلجوئ يه براین آیردند بعد ایکد چون دشمنان او را سرزنش مین گردیاندوهگ

ن از یا مرتبه پسیا باشد بهتر است یه دنکن یتو از منزل نخست يمنزل آخرت برا یعنیی من االول كولالخرة خري ل      
 .نیتو بهتر است از بار نخست يل برایجبرئ یوح

ه بواسطه آن مقام کا در آخرت آنچه را یا یتو بتو در دن يه خداکزود است  یعنی یفترض كرب كولسوف يعطي     
ر شده بشفاعت بزرگ و مقام شفاعت یند و تفسکت یعنا يو خشنود شو یا بواسطه آن راضیتو حاصل شود  يرضا برا

ه یتاب خدا است و حضرت صادق علکه ین آیننده ترکدوارین امیه اکده یه السالم رسین علیعصومن جهت از میه بهمیلک
در آتش  یچ خداپرستیه هکن است یجد من با يخشنود یعنی) النار موحد یف یبقیان ال يجد يرضا(السالم فرموده 

  .92نماند
ه کنیاست و استشهاد و استدالل است برا يارکاستفهام ان داد؟ يافت و جایم نیتیا خدا ترا یآی يتيماً فَآو كاَلَم يجد     

ل ید دلیفرماین وعده میل است بر صدق ایپرسد چه دلین مقام میدر یسکا یه گوکند یکت میآنچه او بپسندد خدا باو عنا
م و یتیه کا آنید یشانکخود  يداد و بسو يو خدا تو را جا يم شدیتیه تو ابتداء از پدر و بعداً هم از مادر کن است یآن ا
  .ده استین مضمون هم در خبر رسیه باکداد  يد و جایشانکتو  يافت و مردم را بسویمانند  یر و بینظ یب

الم  زیرا معنی یاست از نظر معن كجدیرد، عطف بر الم کت یافت و هدایو ترا گمراه ی ضاالً فَهد كووجد     
ا ترا در امر یت نمود یخود هدا يافت و بسوی 93اقص و قاصرمال مطلق نکترا در مرتبه  یعنیباشد یم كو جد كجدی

ار خود سرگردان باشد که در کهم  یسکرا بیرد زکت یهدا یر زندگانیتدب يد و بسویر و سرگردان دیمتح یزندگان
ن آ یمعناند  هم گفته یت نمود بعضیافت و به آن دو هدایمان ناقص یتاب و اک یا ترا در شناسائی. شودیگمراه گفته م

را ید زیافت و بجدت عبدالمطلب رسانیگمراه ) نیسر شکبها  شعب(ه کمهاي  ترا در دره یعنیاست  يگمراه شدن ظاهر
د و شناخت و بجدش عبدالمطلب یه گم شد و ابوجهل او را دکمهاي  در دره کیودکسند آنحضرت در ینو می هیکبطور
افتن مدت یان یه خواست پس از پاک یداد هنگام می ریه آنحضرت را شکه یمه سعدیحلاند  گفته یو بعض. دیرسان

                                                
 یتعـال  يه خـدا کنم کشفاعت  ارکگناه يامت بقدریفرمود در ق )ص( غمبریه پکند کت یه السالم روایعل ین علیرالمؤمنیه از امیمحمد حنف - ٩٢

دوارتر یرا امالذين اسرفوا  يقل ياعباده یا شما آید آیوفه پرسکاز اهل  )ع( ریسپس حضرت ام یرد بلکمن عرض خواهم  يشد یا راضیبپرسد آ
 .میدانیه میننده تر آکدواریرا ام يفترض كرب كولسوف يعطيه یت آیفرمود ما اهل ب یردند بلکد عرض یدانیه میآ
ر یه وجـود و سـا  کـ شـود بافاضـه حضـرت حـق اسـت       یت مـ یبه او عنا یمالکماالت است و آنچه کدر مقام ذات از خود فاقد  یتیر ماهه - ٩٣
ننـده  کچگاه بظاهر گمراه نبوده و همواره موحد و عبـادت  یف هیلکز هرچند در مقام تیمرتبت ن یحضرت ختم. بخشدیه میه و ثانویماالت اولک

ت او یم گمراه را دارد و افاضه حق و عناکچ ندارد پس حیز از خود هیت او نیرا ماهیمال است زکذات از خود فاقد  در مقام یحق بوده است ول
لمـه  کن در یز از اول بـوده بنـابر  یت نیآن حضرت و با وجود او توأم بوده پس هدا یت از اول زندگانین عنایده و چون ایت او گردیباعث هدا
خود گمراه  یه زندگانیاول يابتداء و در زمانها )ص( غمبریه پکست یست و منظور آن نیت مندرج نیبر هدا ضاللت یزمان و تقدم زمان كوجد

ماالت کت خود فاقد همه یه در مقام ذات و ماهکم یه گفتکه مقصود همان است کده است بلینا گردیبوده و بر راه حق نبوده سپس مستبصر و ب
 .باشدیماالت او بافاضه حق مکاست و همه  يوجود
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ه و ناله در یو گر یشانیت پریمه با نهایآورد در راه گم شد و حلیه مکند و به مکم یاو را بجدش تسل یرخوارگیش
ه را بازگفت ید او قضیاو را پرس یشانیرمرد علت پرید پیه داشت رسکیخود ت يه بر عصاک يرمردیاو بود تا به پ يجستجو

ه کن زن یآمد و خطاب باو نموده گفت ا) بت بزرگ(رسانم سپس نزد هبل یه من او را بتو مکن کم یتاب یرمرد گفت بیپ
بمحض  یرا باو برگردان )ص(دام نزد تو که محم خود گم کرده و آمدهاتودك شیرخوار  )ص(له سعد است محمدیاز قب
است  )ص(ما بر دست محمد كه هالکد یبگوش او رس يو آوازن افتادند یزم يبر زبان راند بتها رو )ص(ه نام محمدکنیا

د یه را بعرض عبدالمطلب رسانیمه قضیحل. خوردیش از اضطراب بهم میه دندانهاک یرون آمد در حالتیاو بلرزه افتاده ب
د سپس در یبر دل او الهام گرد )ص( محمد يرده خداوند را خواند و جاکآنحضرت بمسجد آمد و طواف خانه 

  .است يآن مشغول باز يه با برگهاکد ید یر درختیاو برآمد و او را ز يجستجو
از  یرفت شبیتجارت بشام م يجه برایسره غالم خدیاروان مکطالب با یخود اب يه با عموک یهنگاماند  هم گفته یبعض     

ل آمد و او را به یبرئرد سپس جکطان مهار شتر حضرت را گرفته از راه منحرف یت بود شکه سوار و در حریکشبها هنگام
  .دیاروان برگردانک

ه مقام و کافت یقوم ترا درباره تو گمراه  یعنیده قوم تو گم یترا از د یعنی کضاال عن قوم كآن وجد یه معنکا آنی     
  .ت فرمودینبرده بودند سپس خدا آنها را بمعرفت تو هدا یدانستند و بعظمت تو پیمرتبه ترا نم

د یا بواسطه قناعت دارا گردانیجه یافت و بواسطه مال خدیا یترا نادار و محتاج در مال دن یعنیی نفَاَغْعائالً  كووجد     
ه کد یا ترا دیافت و دارا نمود، یال یا ترا صاحب عید، یاز گردانین یب یافت و بواسطه وحیث علم نادار یه ترا از حکا آنی

السالم در  هیاز حضرت رضا عل .ردکدارا  یو ترا بواسطه وح یهستقوم خود  یو روح يمعنو يهایمتحمل و عهده دار روز
 يو مردم را بسو يان مخلوق نداریدر م ير و مانندیه نظکافت یترا تنها  یعنی: ه فرمودکت شده یه رواین دو سه آیر ایتفس
قت از یقینداشتند  و در حقوم تو بمقام و مرتبه تو معرفت  یعنیافت یداد و ترا گمشده قوم  يش تو جاید و در پیشانکتو 

ه کافت ی یفرمود و ترا صاحب عائله و نفقه دهنده افراد و اقوام یتو راهنمائ يخداوند آنها را بسو يآنها گم شده بود
  .دیاز گردانین یو آنها را بواسطه تو ب ین علم هستدآنها بدا يمعنو يمتعهد روز

حق او را  یه بخواهک يم از پدر صوریتین خواه کم را از خود دور میتینه آن راکز بشیتو ن یعنی هرفَاَماً اليتيم فَالتقْ     
ا یبت یخود بواسطه غ يشوایا از پینداشته باشد  یشوائیه پکق ینطریامام با یعنی یم از پدر روحانیتیا ی ینکع ییدر مالش تض

داده باشد هرچند بظاهر در حضور امام او دست ن يبرا یوتکه حضور ملکا بآنیرحلت امام منقطع شده و دور افتاده باشد 
رأس ی من مسح عل(: غمبر فرمودیه پکت شده یروا. نکر میرا تحق يم صوریتیه کا آنین کم از علم را مقهور میتیا یباشد 
او به هر  يشد براکب یمیتیسر  يه دست مالطفت روکس کهر یعنی) يده نور يوم القيمةی ل شعرة متر علكان له بكيتيم 
  .خواهد بود يامت نوریم بدست او برسد در روز قیتیاز سر  هک یموئ
ل كعنه بی ل شعرة حسنة و حمكب له تب اهللاكرأسه االی م يتيما فيحسن واليته و وضع يده علكاحدی اليل: ت شدهیز روایو ن     

او را خوب انجام  يهاارکه کرا  یمیتیار کاز شما  یکچیشود هیعهده دار نم یعنی» ل شعرة درجةكشعرة سيئة و رفع له ب
از او  يبد یکسد و ینویاو م يبرا یکین یک یه خداوند بواسطه هر موئکشد مگر آنکدهد و دست مالطفت بسر او ب

اهللا ی اجلنة اذا اتقی هاتني فكافل اليتيم كانا و«: ه فرمود کت شده یز روایو ن. دیفرمایت میدرجه باو عنایکند و یکبرطرف م
ار کامل کزد و مراقبت یم شود هرگاه از خداوند بپرهیتیار کفل که متیکسکمن و  یعنی »یوالوسط عزوجل و اشار بالسبابة
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  .و سبابه خود فرمود یم بود و اشاره بانگشت وسطیندو در بهشت خواهیند مانند اکم بیتی
     نا اَلسائل فَالتاَمروه از لوازم کاست  یسکاد ننده را از خود مران و زجر مده و مرکسائل و درخواست  یعنی ه
ی سائل عل كاذا اتا«ه فرمود کت شده یآله روا و هیعل اهللا یغمبر صلیاز پ. دیرا درخواست نما ياز امور اخرو يا امری يویدن

 يد و دست خود را بسویایسوار باشد و نزد تو ب یبر اسب یهرگاه سائل یعنیفيه فقد وجب احلق ولو بشق مترة، كفرس باسط 
  .باشد یقسمت از خرمائ یکد حق او بر تو واجب است ولو به نکتو دراز 

     بة را بنعماَمث كودم همان یه بارها گفته اکهمانطور  یقینعمت حق. نکگران هم اظهار ینعمت خود را بد فَح
ض آن و خواه ا و عواریدن یداده شود خواه از لوازم زندگ یتیت از جهت والیه به اهل والکاست  يزیا چیت است یوال

ردن کاظهار  یث بمعنیو تحد. ا صورت بالء باشدیو مقاصد آن بوده باشد و خواه بصورت نعمت  ياخرو یاز لوازم زندگ
ث یث بعمل نزد خدا دوست تر است از تحدیه تحدکا اشاره باشد بلیا نوشتن یا گفتن یه بعمل کنیاست و آن اعم است از ا

ند دوست کت یعنا ياخرو يا معنوی يویدن يصور ياز نعمتها یبندگان خود نعمت از یکیبقول و هرگاه خداوند متعال ب
د یتمان نماک یه اگر آن را بدون جهت مجوز خدائکند و پنهان ندارد کا بعمل خود اظهار یبنده آن را به زبان  آن هکدارد 
  .فران نعمت خدا نموده استک

ث بحسب اختالف اشخاص و احوال، یروان است امر بتحدیله و په و آیاهللا عل یغمبر صلین خطاب شامل پیو چون ا     
داده شده  يث همه نعمتهایه و آله باشد مورد تعلق امر تحدیاهللا عل یغمبر صلیرا هرگاه خطاب بشخص پیشود زیمختلف م

 يویند يصور يو فرشته و نعمتها یت و نبوت و رسالت و نزول وحیام والکت و رسالت و قرآن و احیبآنحضرت از وال
موضوع  ین نعمتها است ولیهمه ا يث براینان آنحضرت مورد خطاب واقع شوند امر بتحدیعموماً خواهد بود و اگر جانش
ت ینعمت وال يث براین مخاطب باشند امر بتحدیآنها خواهد بود نه باالصاله و هرگاه مؤمن ینیرسالت و نبوت از نظر جانش

و اند  امکو نعمت احاند  رفتهیآنرا پذ یعت اسالمیه به بکو نعمت رسالت اند  هعت خاصه آنرا قبول نمودیه بواسطه بکاست 
ه بواسطه کن باشد مورد امر عبارت از نعمت رسالت است یت شده و اگر خطاب بمسلمیه بآنها عناک يصور ينعمتها
ت یه السالم روایادق علاز حضرت ص. ت شدهیه بآنها عناک يصور ير نعمتهایام آن و ساکو احاند  رفتهیپذ یعت اسالمیب

عبده بنعمة فلم ی حبيب اهللا حمدثا بنعمة اهللا و اذا انعم اهللا علی فظهرت عليه مس ٩٤عبده بنعمهی اذا انعم اهللا عل«: ه فرمودکشده 
دا ند او را دوست خکبه بنده خود بدهد و آنرا اظهار  یهرگاه خداوند نعمت یعنی» ذبا بنعمة اهللاكبغيض اهللا می تظهر عليه مس

ننده نعمت خدا کب یذکند او را دشمن خدا و تکبدهد و آنرا اظهار ن ینامند و هرگاه باو نعمتیننده نعمت خدا مکو ظاهر 
دن ید بپوشیاد را از تقیبن ز ردن آنحضرت عاصمکه منع یالسالم در قض هیعل ین علیرالمؤمنیز از حضرت امیو ن. ندیگو

نعم اهللا بالفعال احب اليه من ابتذاله هلا باملقال  ٩٥البتذال«: ه فرمودکده یرس فیدن لباس نرم و لطیپوش كم و تریلباس ضخ
خدا بعمل و فعل نزد من هاي  نعمت) قبول بذل و بخشش(ردن کاظهار  یعنی» فحدث كو اما بنعمة ربی و قدقال اهللا تعال

و لزوم اظهار علم و  یار درباره خوبو اخب. فحدث كواما بنعمة رب: دیفرمایه خداوندمکدوست تر است از اظهار آن بقول 
     .ار استین نباشد بسیدر ب یهرگاه مانع یاله ير نعمتهاین و ساید

                                                
ن است لفظ آن مفـرد باشـد همـانطور    کمم یش بدهد ولیخود را به بنده خو يهرگاه خداوند نعمتها یعنیده شد یلمه به لفظ جمع دکن یا - ٩٤
 .منظور اظهار بنده است نعمتها را یباشد ولیه جمع نعمت است مکا نعم یلمه ظهرت ولم تظهر همان نعمت که در باال ترجمه شد و فاعل ک
  .ه الم بران داخل شده واحب خبران استکباشد یبتذال مصدر از باب افتعال است و مبتداء ما  - ٩٥
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  96سوره انشراح
  ه فرود آمده استکه است و در میهشت آ

  
  ميبسم اهللا الرمحن الرح

  نده مهربانيبنام خداوند خبشا
فَانّ مع العسر يسراً انّ  كركذ كورفَعنا لَ كرقَض ظَهناَی اَلّذ كروِز كنا عنووضع كرصد كاَلَم نشرح لَ

سالع عغْمذا فَرسراً فَاريفَان تبل صابِّی وكر فَارغَب  
م پـس  یدیـ نـد گردان م و نام تـرا بل یسته از تو برداشتکه پشت ترا شک ینیم؟ ما بار سنگیردکنه ترا گشاده و باز نیا ما سیآ     
خود متوجه  يخدا يار آخرت پرداز و بسوکب یافتیا فراغت یار دنکاست پس هرگاه از  یآسان يه البته با هر دشوارکبدان

  نما يشو و رو
ت یـ غمبر خـود عنا یه خداوند به پکرا  یچون اول سوره بر روش سوره گذشته است و نعمتهائ كصدر كامل نشرح ل     

از آنهـا   یکـی د یواجب هر دو با هم خوانده شوند و نبا يد در نمازهایه باک دهین رو در بعض اخبار رسیشمرد ازیفرموده م
  .شوندیسوره محسوب م یکن هردو یه اکاند  داده ين اخبار بعض علماء فتویهم يقرائت شود و از رو يگریبدون د

ز آمـده و شـرح   یـ قطـع ن  یرد و معنـ کظاهر  یعنیشف ک یح بمعنید راء از تشریشرح بفتح راء مثل منع مانند شرّح بتشد     
ه از امور مالئم و کآنرا وسعت داد و شرح صدر وسعت دادن آن است  یعنی یئیفتح و گشودن هم آمده و شرح الش یبمعن

ثرت و دعوت خلق با عبادت حـق  کن وحدت و یه از جمع بکن بود یبا )ص( د و شرح صدر محمدیاینامالئم اصال بتنگ ن
  .ودآمد و در همه حال گشاده بیبتنگ نم

عالمة يعرف ا  كاينشرح الصدر قال نعم قال يا رسول اهللا و هل لذل«ارسول اهللا یغمبر سئوال شد یه از پکاست  يدر خبر     
نه هـم  یا سـ یـ ا رسـول اهللا آ یـ  یعنـ ی» عداد للموت قبل نزول املـوت داراخللود واالی عن دارالغرور واالنابة الی قال نعم التجا ف
نمـودن از   يعالمـت آن دور  یبرد فرمود بلـ  یه بتوان بدان پکدارد  یا عالمتیرد آکعرض  یبل شود فرمودیگشاده و باز م

  .دن آنیش از رسیمرگ پ يا شدن برایآخرت است و مه یب و غرور است و روآوردن بمنزل جاودانیه خانه فرکا یدن
اد یـ ا بفریـ سـته  کا شین نموده یه پشت ترا سنگکرا  ینیما آن بارسنگ یعنی كانقض ظهری الذ كوزر كووضعناعن     

را یـ دن فرشـته ز یـ و د یدن وحـ یبـار شـن   ینیا سنگیا معاشرت با آنها یبار دعوت خلق  ینیم و مراد سنگیآورده از تو برداشت
ا یـ د یمـرا بپوشـان   یعنـ ی) یدثرونـ (رد و فرمـود  کـ بت آن تب و لـرز  یو ه یاز شدت و سخت یآنحضرت در اوائل نزول وح

 ینیا سـنگ یـ د یرسیه از طرف آنها باو مک یفار واندوههائکت یاذ ینیا سنگیر انها یو اظهار نماز و غ يغمبریاظهار پ ینیسنگ
  .نیام دکن و واداشتن آنها باحیاصالح حال مسلم

را نـام  یـ م زیردکـ بلنـد   يطالب مدتها پنهان و گمنام بـود  یه در شعب ابکما نام ترا پس از آن یعنی كركذ كورفعنال     
دند و یه فـارس و روم هـم شـن   کـ د و آوازه او از عرب گذشت یبلند و مشهور گرد يمان خودش بطورحضرت در همان ز

                                                
ن سوره و پـس از سـوره   یازدهمی ینازل شده و سوره والضح یاالعل کن سوره و پس از سوره سبح اسم ربیم هفتمیمطابق فهرست ابن ند - ٩٦

  .بوده است یاز والفجر و سوره الم نشرح پس از والضحپس  یسوره والضحاند  گر گفتهیوالفجر نازل شده است و بعض د
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ه پـس از نـام خـودش در اذان    کـ ز نام حضـرت را بلنـد فرمـود و دسـتور داد     یو ن. دیپس از رحلتش در همه جا منتشر گرد
و پنـد و  هـا   ان و واعظـان در منـابر در خطبـه   بـ یه خطکرد کز نام حضرت را بلند یو ن. و اذان و اقامه نماز گفته شود یاعالم
شـنود بـر او درود   یه نـام او را م کـ ه هرکـ نیرد باکـ ز نـام او را بلنـد   یند و نیجویم كبرند و باو تبریخود او را نام م ياندرزها

  .دیه آنرا از نام خود مشتق گردانکرد کفرستد و نام او را بلند یم
ه که ما امور ترا پس از آنکن است یعبارت ا یت است و معنیسبب ينحو برافاء در اصطالح علم  فان مع العسريسرا     

ن جملـه  یـ م پـس ا یـ ن نموده ایمقدر و مع یدو آسان يدشوار يه ما براکنیم بواسطه ایدیدشوار بود آسان گردان یلیبر تو خ
 يمـراد از دشـوار  . هددیگر هم مید یآسان یک يه خداوند بحضرت براکاست  يشود و وعده ایل جمله سابقه میتعل يبرا

نه او از معاشرت ینمودن س یا تنگین را یت نمودن آنها او و مؤمنیاوردن قوم و از اذیمان نیا تألم آنحضرت از ای يهم نادار
  .آنها است يهایجکدن یبا مردم و دعوت آنها بخدا و راست گردان

رو بحرف عطف و امثال آن اتصال نداد و جمله نید آن است ازکیرار جمله سابق و تأکن جمله تیا ان مع العسريسرا     
 اي برخالف آن نباشد و هرگاه نکره باشد غیر اول است اگر قرینه ن اول استیرر هرگاه بالف و الم معرفه شده باشد عکم
 ندیکدا نمیغلبه پ یبردو آسان يچ دشواریه هکده است ین جهت در اخبار رسیبرخالف آن نباشد بهم ينه ایباز اگر قر یول
 يچ عسـر یفرمـود هـ  یرون آمد و میخوشحال و خندان ب یلیه حضرت خکده یه وآله رسیاهللا عل یه از حضرت رسول صلک

  .سرایسرا ان مع العسریشود فان مع العسریسر غالب نمیبر دو 
و فـتح در   یسـر صـاد وسـط در ماضـ    کب یعنـ ی(ر از بـاب علـم   گـ نصـب ا  فارغب كربی فاذا فرغت فانصب وال     

پـر زحمـت و    یزنـدگان  یعنـ ینـد  یگویه مکـ ش ناصـب  یدن است و عـ یشکخسته شدن و رنج و تعب  ید بمعنباش) مضارع
ه در کـ برداشـتن و بگذاشـتن    یبمعنـ ) سـر آن در مضـارع  کو  یبفتح صاد در ماضـ  یعنی(مشقت و اگر از باب ضرب باشد 

ه یعل یه با علکند یگویرا م یسک یصبدشمن داشتن است و نا یر شود مثال نصب له بمعنکد و اگر باالم ذیآیضدند م یمعن
ه کـ  یسـ کمنسوب اسـت ب  یعنینسبت است  ياء آن برایه کا آنیا مبالغه در ناصب یلمه کن یداشته باشد و ا یالسالم دشمن

  .در ابتداء نموده است یجاد عداوت علیا
چوقـت از اوقـات   یل شـو و ه مشـغو  يگریدر عقب آن بعبادت د یافتین است هرگاه از عبادت فراغت یه این آیا یمعن     

فاذا فرغت من الصـلوة  «ده یهماالسـالم رسـ  یاز حضرت باقر و حضرت صادق عل. از عبادت قرار مده یخود را فارغ و خال
ن و کـ مجاهـده   یافتیهرگاه از نماز واجب فراغت  یعنی» كاملسئلة يعطی الدعاء و ارغب اليه فی ف كربی توبة فانصب الكامل
هو «ه السالم فرمـود  یز حضرت صادق علید و نیت فرمایبتو عنا يه انچه درخواست دارکن کباو رو خدا برو بدعا و  يبسو

و  ینماز خود نشسـته باشـ   يه در جایکمراد دعا خواندن پس از نماز است درحالت یعنی» دبرالصلوة و انت جالسی الدعاء ف
هرگـاه از   یعنیشب وادار نما و گفته شده  يداریب خود را به يفارغ شد يهرگاه از فرائض شبانه روز یعنیاند  گفته یبعض
هرگـاه از جهـاد فـارغ    انـد   هم گفته یو جمع يخود را بعبادت پروردگار خود وادار نما يخود فراغت حاصل نمود يایدن
ر آن یز در تفسیاست خود را آماده گردان و ن یه دشمن داخلکجنگ و مبارزه با نفس  يا برایا شو یعبادت مه يبرا يشد
ز گفته شده هرگاه سـالمت خـود را   یطلب شفاعت آماده گردان و ن يخود را برا یافتیفته شده هرگاه از عبادت فراغت گ
تو مهـم و الزم اسـت فراغـت     يز گفته شده هرگاه از آنچه برایا شو و نیعبادت مه يبرا یافتیفراغت  يماریو از ب یافتیباز
  .فرار از آتش آماده گردان يخود را برا یافتی
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ـ   كاذا فرغت من نبوت«ه فرمود کده یه السالم رسیاز حضرت صادق عل      هرگـاه از   یعنـ ی» فارغـب ی فانصب عليـأ و ال
ز از آنحضـرت اسـت   یخود رغبت نما و ن يخدا ين و بسوکخود نصب  ینیرا بجانش یعل یافتیفراغت  يغمبریپ يارهاک
خـدا   یعنـ ی» موالهی نت مواله فعلكفضله عالنية فقال من فاعلمهم  كواعلن وصي كيقول فاذا فرغت فانصب علم«ه فرمـود  ک
نرو بعـداً  یلت او آگاه فرما ازینما و آنها را بفض یخود را معرف ین و وصکعلم خود را ظاهر  یافتید هرگاه فراغت یفرمایم

بر را بـاو داد و  غمیه خداوند خبر مرگ پکبود  ین امر موقعیفرمود ا. او است يموال یاو هستم عل يه من موالکفرمود هر 
ن یز قرائت شده است چون ایسر صاد نکه فانصب بکرساند یر مین دو خبر اخیظاهر ا. دیحضرت از ارتحال خود آگاه گرد

ه هرگاه از رساندن کنطور باشد یا یه معنکز استفاده نمود ین است با قرائت مشهور نکهرچند مم. ر با آن مناسبت داردیتفس
بتعب  ین و خود را درباره خالفت علکجد و جهد  یافتیفراغت حجة الوداع ا از یربوطه بآن ام مکخود و همه اح يامبریپ

ا یـ ن کـ فه خـود را بلنـد   یخل یعنی کفتیارفع خل یه همان قرائت بمعنکا آنیاء و خسته شدن باشد یاع یه نصب بمعنکانداز 
  .فه خود را بر آنها بلند گردانیخل یعنیهم باشد یعل کفتیارفع خل

ه فانصـب  کـ ت شده یان روایه از رافضکاست  يزیاز بدعتها چ یکی«ن مضمون یر خود گفته است بایدر تفس يمخشرز     
ن لفـظ  یـ ا ينمـوده بـرا   یه رافضـ کـ  ین معنیه اگر ایکن درصورتکامامت نصب  يرا برا یعل یعنیسر صاد قرائت شده کب

مـن   یولـ . قـرار دهـد   یو آنرا امر بنصب عداوت علند کنطور قرائت یتوانست همیهم در مقابل آن م 97یبود ناصبیح میصح
ر یـ ت اخین دو روایده و ایسر صاد نرسکم قرائت انصب بکمشهور و نه شاذ و  يقرائتها قرائت خانه از یکچیم در هیگویم

ز یـ ه بـا قرائـت مشـهور ن   کـ م یور داشـت کرا مـذ یم داللت بر آن ندارد زیردکر کبود و ما ذ ینصب خالفت عل یه بمعنکهم 
از آن تعیـین  ه مـراد کـ نیدارد برافارغب داللـت   کرب ید والیفرمایه مکدنباله آن  یر نمود ولیت تفسیان طبق آندو رواتویم

بر رحلت حضرت دارد و خبر مرگ آنحضرت است و مناسب بـا آن    این عبارت داللتونصب جانشین است زیرا ظاهرا
 .آنها مختل نگردد و از هم نپاشد یباشد تا نظام اجتماعید مریاو را بگ يان مردم جایه در میکسکن و یو جانش ین وصییتع

                                                
جـز   یاسـالم  يفرقـه هـا   ی و فضل و علو مقام او نـزد همـۀ  عل یرا لزوم محبت و دوستیمع الفارق است ز ياس جاراهللا زمخشرین قیا یول  - ٩٧
رت و یـ ه مـردم در ح کـ نیا يز بـرا یـ فـه ن یوم خلر فضائل آن بزرگوار پر است و لزکز از ذیتب عامه نکهستند مورد اتفاق و  یلیه عده قلک یناصب
 یو معنـ انـد   رفتهیان آن را پذیم ناصبکار ین است و فقط عده بسیار و رد همه مسلمکمورد ان یعداوت عل یول یاست عقل ينباشند امر یگمراه

ن و اخبـار  یردود بادله اجماع مسلمه السالم باشد و میعل یه نصب عداوت علکدوم  یو معن ید بادله خارجیبخالفت باشد مؤ یه نصب علکاول 
ع یـ تـاب خـود بـه نـام رب    کدر  یول. سه نمودیگر مقایدیکن دو را با یتوان ایمورد قبول عامه نباشد نم یه امر خالفت علکن بر فرض یباشد بنابریم

  :ر از او استن چند شعیو ااند  ردهکعه گمان یاو را ش ینرو بعضیه دارد از این نظریمخالف ا يگریه دیاالبرار از نظر
  كثرالشــــك واخلــــالف و كــــلّ
ــواه   ــه ســ ــامي بالالــ   فاعتصــ
ــف    ــحاب کهــ ــب اصــ ــب بحــ ــاز کلــ   فــ

  

  يـــدعي الفـــوز بالصـــراط الســـوي  
  مث حــــيب ال محــــد و علــــي  
  كيــف اشــقي حبــب آل الــنيبّ  ص   
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  98سوره قدر
  .ه استیشش آ .اند نه گفتهیهم در مد یه فرود آمده و بعضکن سوره در میا

  
  ميبسم اهللا الرمحن الرح

  مهربان يشگرابنام خداوند خبش
ة والروّح فيها كدر خري من اَلف شهر تنزلّ املَالئماليلَة القَدر ليلةَ القَ كليلَة القَدر وما اَدريی انا اَنزلناه ف

  رمطلَع الفَجی حتی لّ اَمر سالم هكباذن ربِهِم من 
شب قدر از هزار ماه بهتر . ستیه شب قدر چکرد کز ترا آگاه یچه چ. میه ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیکبدرست     

اسـت تـا    ین شب سـالمت یا. ندیآیه مقدر شده فرود مک يارکهر يخود برا يااست در آن شب فرشتگان و روح باذن خد
  .یسحرگاه یدن صبح و روشنیهنگام دم

م یرد از نظر تعظـ کر کابهام را دارد ذ یه معنکر یح بدان نفرمود و با ضمیم، تصریردکما قرآن را نازل  یعنی اناانزلناه      
م و یتفخـ  يلم بـرا کر مـت یه نسبت انزال بضـم کن است همانطور ین معیین تعست و بدوین نییاو محتاج تع یعنیو احترام آن 

  .مید ما خودمان آنرا فرو فرستادیفرمایه مکم آن است یتعظ
ه کـ  ياسـت نـازل شـد و در شـب قـدر      )ص( نه محمـد کی ینه بیه سک يخود در شب قدر ید بصورت فعلیقرآن مج     

ر آن پنهان است فرود آمده یو حقائق در ز یه معانکآن است  یفوظن وجود ملیو همچن یتوبکعبارت از نقوش و وجود م
  .است

از مراتـب   یـک ن هریآنها و همچنـ  يباشند باعتبار اختالف بقایگر واقع میدیکه در طول که عوالم مختلفه وجود کبدان     
آوردن بمقام حق مطلـق  قت مطلقه شب و در قوس صعود از نظر رویت در قوس نزول و باعتبار دور شدن آنها از حقیانسان

انـوار مراتـب    يرون آمده و رو بسویقت بیمراتب و عوالم دور از حق يهایکیرا در قوس صعود از تاریشوند زیده میروز نام
گردنـد همـانطور   یمراتب نازله وارد م يهایکیه خارج شده و بتاریس از انوار مراتب عالکروند و در قوس نزول برعیه میعال
ننـد بسـاعات و روز و مـاه و    یکرسـند و از آن عبـور م  یه بدان عالم مک یسانکن و کیطوء گذشتن ساله باعتبار سرعت و بک

  .شوندیر میسال تعب
ر یز تقـد یـ ه صاحب قدر و مقام هستند و امور عوالم نازله در آنهـا ن کباشند یقدر م يه همه شبهایه مراتب عالکز بدانیو ن     
ن و یـی باشـد تع یاء عـالم مـاده م  یهمـه اشـ   يان بـرا یها و مرگها و آنچه سود و زیروزشود و در عالم مثال اندازه و مقدار و یم
عـت عمومـاً مظـاهر    یعالم طب ين حاالت را دارند و شبهایه مراتب مختلفه او اکن است وجود انسان یشود و همچنیر میتقد
آنها به  يم طبع دارند و تشخص و بقاعال يشبها يم روح را براکرا آن شبها حیباشند زیه و عوالم باال میمراتب عال يشبها
قـدر عـوالم    يه ظهـور اثـرات شـبها   کباشند یم یتیخصوص ياز آن شبها دارا ین حال بعضیدر ع یول. ه استیعال یالیآن ل
 کق ابهـام و شـ  یـ ن باب باختالف و بطرینرو اخبار دریاز. گر استید يشتر از شبهایت در آنها بیه بواسطه آن خصوصیعال
ر یا غیا شب آخر رمضان یست و هفتم یا بیست و سوم یا بیم یکست و یا بیا نوزدهم یمه شعبان یر شب نه شب قدکده یرس

                                                
  .دیرده بودند نازل گرده اسالم آویام یه بنکنه در اواخر یدرمداند  هم گفته یه پس از سوره عبس نازل شده و بعضکن سوره در میا  - ٩٨
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  .آنها از شبها است
ن بـا مراتـب متفاوتـه آن شـب     یاطین عالم جن  و شیامل از عالم نور و همچنکت و دور بودن یعالم طبع از نظر ماد یول    
نـرو شـب قـدر در آنهـا وجـود نـدارد و       یاز حق دارنـد از ا  يت دوریه و نهایام ینن دو عالم مربوط به بیه اکستند بلیقدر ن
  .باشندین دو عالم میه از مراتب ایناکست یاز شب قدر در آنها ن یه نسبت داده شده و نامیام یه به بنک یماههائ

قـت شـب   یان حقیـ ن بم و بزرگ شمردن شب قدر است و چـو یتفخ ير دو استفهام براکذ ماليلة القدر كو ما ادري     
ه در آنهـا شـب قـدر    کـ  ید آن در جواب نپرداخت و فرمود شب قدر از هزار مـاه یان و تحدینرو به بیست ازین نکقدر مم

ه بعـد از او بـر   یـ ام ید بنـ یـ غمبـر در خـواب د  یه پکـ ده یعه و طرق خاصه رسیاز روات ش ياریدر اخبار بس. نباشد بهتر است
د یـ ن گردیمحـزون و انـدوهگ   یلـ یدار شـد خ یـ گردانند چـون ب یبرم ياه دور نموده بقهقرروند و مردم را از ریمنبرش باال م

ه مـن  کرد بخدا سوگند کل عرض یحضرت خواب خود را فرمود جبرئ ید چرا محزون هستیل بر او نازل شد و پرسیجبرئ
ات یـ ن  آیـ ه اکرد مأنوس شدن حضرت آو يه برایه چند آکنگذشت  یاز آن اطالع ندارم سپس بآسمان باال رفت و مدت

ه مـا آنهـا را   کـ  ینـ یکا نظر میآ یعنی» انوا اميتعونكعنهم ما ی انوا يوعدون ما اغنكافرايت ان متعناهم سنني مث جائهم ما«است 
ا داشتند ین دنیه درکش یو آسا ید و وسائل راحتیآیآنها وعده داده شده م يه براک یم سپس عذابینکبچند سال بهره مند 
غمبـر خـود   یپ يه خداوند شب قدر را بـرا کز در آن هنگام نازل شد ین 99ن سورهیو ا. ردکنخواهد  يریاز آن عذاب جلوگ

ل هزار مـاه بـر شـانه    یاسرائ یاز بن يه مردکغمبر گفته شد یه نزد پکت شده یروا. ه قرار دادیام یبهتر از هزار ماه سلطنت بن
باشـد و   ین شخصیز چنیه در امت او نکرد کو آرزو خوش آمد  یلیغمبر را خیرد پکخود سالح جنگ در راه خدا حمل 

بعـداً خداونـد شـب قـدر را      ين امتهـا قـرار داده ا  یم عمل تـر کن و یم عمرترکا تو امت مرا یرد خداکبدرگاه خدا عرض 
امـت در هـر رمضـان بهتـر اسـت از هـزار       یامت تو پس از تو تا روز ق يتو و برا يرد و فرمود شب قدر براکبحضرت عطا 

  .سالح در راه خدا برداشت یلیه آنشخص اسرائک یماه
 یاست و در سوره بن یو نرم يندکن آمدن بیپائ یتنزل بمعن ل امركة والروح فيها باذن رم من كتنزل املالئ     
آن د فرشـته و روح در  یفرمایم: میور داشته اکباشد مذیه از همه فرشتگان باالتر و رب النوع انسان مکان روح را یل بیاسرائ

قرائـت   یبعضـ . نـد یآیده فـرود م یـ ه در آن شب مقدر گردک يزیهر چ يبعلم و با اجازه او برا یعنیشب قدر باذن خداوند 
انـد   گفتـه  یو بعضـ . ا شر اویر یاز جهت خ یخاطر هر انسان يبرا یعنیه آخر آن همزه داشته باشد کل امرء کمن اند  نموده

ه متعلـق بـه تنـزل باشـد و آن     کـ رسد ینطور بنظر میبظاهر ا یباشد ول یالم هه سکل امر متعلق است بجمله بعد از آن کمن 
  .باشدیز میمناسب تر ن

ق مجاز و یت است بطریه تحکنیا ای یو هر آفت ياست از هر بد یآن شب سالمت یعنی مطلع الفجری حتی سالم ه     
ـ كيـا حممـد مالئ   كيسلم علي«د یفرمایه فرمود خداوند مکده یه السالم رسیه از حضرت سجاد علکر فعل چنان یتقد و ی ت
ن یمحمد فرشتگان من و روح من سالم مـرا از نخسـت   يرساند بتو ایم یعنی» مطلع الفجری من اول مايهبطون الی سالمی روح
  . ده صبحیدن سپیتا هنگام دم آیند یه فرود مک یهنگام

                                                
ل نـازل شـد و آن را بـه    یـ د جبرئیـ محزون گرد یلیه شد خکدار یمون بر منبر او باال رفتند بیه چهارده مکد یغمبر خواب دیپاند  گفته یبعض - ٩٩

ر یطمـه زهـرا هـم تفسـ    ن سوره را از طرف خداوند آورد و مژده دادن شب قدر را به وجود مقدس فایر نمود و ایه تعبیام یبن يچهارده نفر خلفا
  .رده اندک



113 
 

ه عالمـت  کـ ده یرسـ  يو در خبر. تا طلوع فجر شودیت میه امام بدان تحکت است یر خود گفته است تحیدر تفس یقم     
شـود و در خبـر   یباشـد سـرد م   یشود و اگر در گرمیباشد گرم م يه خوش بو است و اگر هنگام سردکشب قدر آن است 

     .شود شعاع زننده نداردیه طالع مکد در بامداد آن یه معتدل است و خورشکبل ه فرمود نه گرم است نه سردکده یرس
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  100سوره نصر
  ه استینه فرود آمده است و سه آیمد در

  
  ميبسم اهللا الرمحن الرح

  بنام خداوند خبشنده مهربان
صذا جاَء ناالفَتاهللا ون فرلودخي ايت الناسری ح وبر مدح بِحكدينِ اهللا اَفواجاً فَسب غاسته ونا رهان كف

  تواباً
ح یخود را تسب يشوند تو خداین خدا وارد میه گروه گروه در دک يدیردم را دد و میخداوند و فتح او رس ياریهرگاه      
  .ه او توبه دهنده و آمرزنده استکن و از او طلب آمرزش نما ک

ه سـوره  کـ د همـانطور  یـ غمبر نازل گردیه بر پکاست  ين سوره این سوره آخریگفته شده ا اذا جاء نصراهللا والفتح     
. نازل شـد  یدر منحجة الوداع ن سوره در یااند  گفته یبعض. ه برآنحضرت فرود آمدکاست ن سوره ینخست کاقرأ باسم رب

در همـان سـال رحلـت    انـد   گفتـه  یداشـت و جمعـ  حيوة ن سوره حضرت دو سـال  یه پس از نزول اکاند  هم گفته یگروه
  .ن سوره فرموده خبر مرگم بمن داده شدیحضرت پس از فرود آمدن ا. فرمود

عـرض   ینـ یکه میـ رد حضرت فرمـود چـرا گر  که ین سوره عباس عم حضرت گریه پس از نزول اکاست ت شده یروا     
دن آنحضرت خبر مرگ خود یو فهم یگوئیه تو مکنطور است یدهد حضرت فرمود همیم 101ن سوره خبر مرگ ترایرد اک

نصـر  . نشده اسـت  یحیان تصرهرچند در تلفظ بد. ن وجود داردین مخاطبیه بکاست  یو حال یرا از سوره از قرائن انضمام
و . شوند و مراد از آن غلبه جستن بـر دشـمنان و گشـودن شـهرها اسـت     یخود اطالق م يمصدر ینجا هر دو بمعنیو فتح در
ن یـ و هـم ا . ه در حال آمدن باشدکنفر یکه نمودن نصرت و فتح است به ینجا از باب استعاره و تشبیلمه جاء در اکاستعمال 

ه کـ ز یـ ن یقیحق یمعن یکو بر . شودیخود و برگشوده شدن باب قلب اطالق م یان بر دشمنان درونانس يروزیلمه بر پکدو 
نه یه بر سـ کامر  یامام و ول یوتکو مل 102ین صورت روحانیشد و همچنیغمبر نازل میپ كنه پایه بر سک يعبارت از فرشته ا

ز از یـ باشـد فـتح ن  یر دشمنان ظـاهر و بـاطن م  ه نصرت از جانب خدا بکشوند و همانطور یند اطالق میکظهور م کو دل سال
ه پـس از آن و بـاالتر از آن   ک یو نصر مطلق ياریشوند بر یز اطالق میه فتح ظاهر و باطن از اوست و نکباشد یجانب خدا م

                                                
صد و اند  هم گفته ید و بعضینازل گرد یالوداع در من حجةدر اند  گفته یه نازل شده و بعضکن سوره است یآخر ین سوره به قول بعضیا  - ١٠٠
  .دینه نازل شده و پس از آن سوره نور نازل گردین سوره و پس از سوره حشر در مدیدوم
  :دیگو يمنسوب به خواجه عبداهللا انصارشف االسرار کر یدر تفس - ١٠١

 یردنـد ولـ  ک یدن آن خوشحالیوقاص از شن یر و عمر و سعدبن ابکن سوره نازل شد حضرت آن را بر اصحاب خواند ابوبید چون ایمقاتل گو
ن جهت در یهمبه . ق فرمودیشنوم حضرت تصدین سوره خبر مرگ ترا میرد من از اکد عباس عرض یه را پرسیست حضرت سبب گریعباس گر
  .ع هم گفته اندین سوره را سوره تودیه اکسد ینویر میآن تفس

 يوزد و بـرا یـ بهشت م يه از سوکاست  یمینه نسکیده سیه در بعض اخبار رسکشود  یر میز تعبیه نینه قلبکیدر اصطالح عرفاء از آن به س - ١٠٢
ه وجهـه  کنه کیر شده و چون تا آن سیز تعبیه وجود انسان است نکر یاست همچون صورت انسان و از آن به ظهور امام در عالم صغ یآن صورت

نرو به نصر و فتح نامبرده شده و یند ازیکدا نمیز نصرت و غلبه پین یشود و بر دشمنان درونیب نمیند فتح باب غکامام است در دل ظهور ن یوتکمل
 .ر شده استکنرو نصراهللا ذیدن آن از جانب خداوند است ازیچون رس
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ه کـ  یان و بـرفتح مطلقـ  کـ عالم امهاي  دها و عالقهیق همهرون رفتن ازیردن خداست بنده را در بک ياریست و آن ین ينصر
اسـماء و صـفات    یت و تجلـ یان و بـاالرفتن از مقـام و احـد   کرون رفتن از مقام امیه عبارت از بکب مطلق است یفتح غ آن

ثرات است و چون نصر بخدا نسـبت داده شـده و   کس و منزه بودن از همه اعتبارات و یه مقام قدس و تقدکت یبمقام احد
را یـ شـود ز یهم استنباط م ین معنیدن آن حضرت بمرگ خود از اباشد و خبر داین نصر و فتح میر شده مراد اکفتح مطلق ذ

  .ر موقع مرگ رخ دهدین است در غکمتر ممک ین معنینصر مطلق و فتح با
شـوند چـون خداونـد    ین خـدا م یـ ه گروه گروه وارد دیکدیو مردم را د دين اهللا افواجای ورايت الناس يدخلون ف     
دند و دسته دسته خدمت حضـرت  یع و فرمانبردار آنحضرت گردیاز اطراف مط غمبر فتح فرمود همه اعرابیپ يه را براکم
  .شدند می ن اسالمیباشد داخل در د یا دعوتی یه جنگکده بدون آنیرس
شـود بـر   یخداونـد اسـت اطـالق م    يبسـو  ياریـ و اخت یفیلکه راه تکت ین و بر والیه بر روش و آئکن همانطور یلفظ د     

ر آنهـا باشـد اطـالق    یـ غ يصـاحبان شـعور و خـواه بـرا     يو خواه برا یفیلکو خواه ت ینیوکه تز خوایخدا ن يمطلق راه بسو
نـد و در  یب مـی  ن خـدا یامل برداشته شود همه موجودات را داخل دکاز نظر شخص  یانکود و حدود امیو هرگاه ق. گرددیم
ه کند یب می ل و شعور و دانش و معرفتعق يه همه موجودات را در آنراه داراکبل. دینمایم 103اهللا مشاهده یال كق سلویطر

از موجـودات را   یـک چیتنـد و ه که او در حریـ ه و قهریاو و مظاهر لطف يباشند و رو بسویخدا م ير بسویت و سکشائق حر
ه کـ نـد چنان یب مـی  نات را مرتفـع یدست دهد همه حدود و تع کسال يپس هرگاه فتح مطلق برا. ندیب نمی ن خدایخارج از د
  :گفته شده

  ت خــود را شکســتی ســوختی  صــور
  

  صــورت کـــل را شکســـت آمـــوختی   
  

ن جهـان  یـ امـل او از کردن کـ وچ کـ و  یلـ کن امور را مشاهده نمود زمان ارتحـال  یرد و اکفرق  کده سالیو هرگاه د       
  .ندیکم كز خبر مرگ خود را درین مشاهدات نیاست پس از یکنزد
     و او را اسـتغفار   يح گـو یخود تسـب  يش خدایهنگام بحمد و ستان یدر ان تواباكواستغفره انه  كرب فسبح حبمد
سـته اعتقـاد دربـاره او    یخود را از آنچـه شا  يزه گردان خداکیو پا كپا یعنی. ار توبه دهنده و آمرزنده استیه او بسکن ک
ح تو یه و تسبید تنزیگردان و با كش خداوند پایست بواسطه ستایق مقام او نیه را از آنچه الیقت انسانیفه و حقیا لطیست ین

ز تنها ین )ع( یسین و همچون عکتنها نظر بظاهر م )ع( یباشد و مانند موس) ح و حمدیتسب(ن صفات جالل و جمال یبجمع ب
ن آنـدو نمـوده و نـاظر بظـاهر و مظـاهر بـاش       یه جمع بکند منما بلینظر بوحدت محضه و بآنچه در همه جا ظاهر و مظهر او

و  یامل و مطلق خـدائ ک ياریهرگاه  یعنین است یح بحمد ایتسب یه معنک یح دهیرا ترج نظر یکطرف و یکه کبدون آن
ثـرات از نظـر تـو پنهـان     که کـ ن کـ شوند مجاهده ین خدا میه دسته دسته داخل در دک ینیه همه را بیکفتح مطلق آمد بطور

ن ید جـامع بـ  یـ ه باکـ باشـند بل یتـو م روان و قشـون  یـ را همـه پ ینشوند و تنها خود را بوحدت و توجه بباطن مشغول مگردان ز

                                                
  :دیفرما يلومو  - ١٠٣

  ذره ذره عاشـــــــــــــقان انجمـــــــــــــال  
  

ــال      ــون نهــ ــو همچــ ــتابد در علــ ــی شــ   مــ
  

  :دیفرما یند و میکگر اشاره به عقل و شعور موجودات مید يدر جا
  جملـــــــــه ذرات عـــــــــالم در نهـــــــــان
ــیم  ــیریم و خوشـــــ ــمیعیم و بصـــــ   ماســـــ

  

ــبان    ــد روزان و شــــ ــو میگوینــــ ــا تــــ   بــــ
  بــــــا شــــــما نامحرمــــــان ماخامشــــــیم   

  
 



116 
 

ت و یـ را بپوشـاند تـا رؤ   یانکه حدود امکن و درخواست نما کو از او طلب آمرزش  یثرت و حق و خلق باشکوحدت و 
ننـده و برگشـت   کار رجـوع  یا بسـ یار توبه دهنده یه او بسکابد یشأنه غلبه ن یمشاهده آنها بر حضور و مشاهده مقام حق تعال

ه کن کاستغفار  ینیب می روان و امت خود در آنچه از نقائص و حدود آنهایپ وخود يا از او برایاست  بندگان يننده بسوک
  .104باشدیهمه خلق خود م يننده بسوکار رجوع یاو بس

                                                
غ یت و تبلیه وجود مقدس آن حضرت مأمور هداکن است ین سوره ایرحلت آن حضرت از ا یکینزد كدر يگر برایجهت د یکد یشا - ١٠٤
ن خـدا نهـاده   یـ د يآورند و چون مردم در اواخر دسته دسته رو بسـو  ين خدا روید يه مردم آگاه شده و به سوکام نبوت و رسالت است کاح

نـرو خداونـد درخواسـت    یامل شـده از کن یده و امر دیآن حضرت انجام گرد يه صورفیغ شده بود وظیمال تبلکبه تمام و  یام الهکبودند و اح
ن است یموقع ا يانجام داد یفه خود را بخوبیه وظکرفته و فرموده حال یثرات باشد پذکات و یماد كاق به رفتن نزد حق و تریه اشتکخودش را 

ام رسالت اسـت بـه   کغ احیه تبلکفه تو یوظ: دیفرماین سوره میدر ا يآخر، بعبارت يثرات بگذرکاز  یعنی ینکما آمده استغفار  يه رو به سوک
 .ایما ب يده و بسویآخر رس
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  105سوره اخالص
  

نـرا سـوره   آاند  ه گفتهیپنج آ یه است و بعضیغمبر فرود آمده چهار آینه بر پیدر مداند  گفته یه نازل شده و بعضکدر م     
زه کیو پـا  كشـود و پـا  یخـالص م  كه آنرا بخواند و قلباً بدان معتقد باشد از همه اقسام شـر که هرکنیا ياخالص نامند برا

ه که هرکنیا يند و برایکخداوند هم در ذات و هم در صفات داللت م یگانگیرا بر یند زیگویز مید نیگردد و سوره توحیم
ت یـ و سوره والنسبة الرب موحد خواهد شد و سوره صمد و سوره قل هواهللا و سوره ند که نازل شده قرائت کآنرا آنطور 

  .اند ز گفتهیرا سوره نبوت نتاب كفاحتة اله سوره کده شده چنانیز نامین
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  بنام خداوند خبشنده مهربان

  فواً اَحدكه ن لَكولَم ي يولد هواهللا اَحد اهللا الصمد لَم يلد ولَم قُلْ
  .ندارد يچ مثل و مانندیده هم نشده و هیده و زائیاز است نزائین یز بیاست و از همه چ یکیغمبر، خدا یپ يبگو ا      
مـا   يخـود را بـرا   ينسبت خـدا  یعنی کانسب لنا رب: دند و گفتندیمبر پرسین از پکیه مشرکنازل شد  ین سوره موقعیا     

هود خدمت ین ییعده از احبار و روحانیکه یکا موقعین سؤال را نمودند یاز آنها آمدند و هم 106ره دو نفک یا موقعیشرح ده 
نها درباره وجه نزول یه همه اکد ین را پرسیاعبداهللا بن سالم خدمت حضرت آمد و ایردند کن سئوال را یحضرت آمده و ا

  .ده استیآن رس
ن را یه تنـو کـ انـد   ردهکـ ن وصـل  یبـا تنـو  ) الصـمد  –اهللا (ا بعد آن لمه احد را بمک یر شده بعضکقرائت آن باختالف ذ     
ن را بحـرف  یو تنـو اند  ردند و فقط با ضمه وصل نمودهکن را ساقط یهم وصل نموده و تنو یبعض  .اند ت دادهکسره حرکب
تـه و بوقـف قرائـت    ن را انداخیهـم تنـو   یشـوند و بعضـ  یل مواقع ساقط مین قبیه درکاند  ه نمودهیتشب) اءیواو و الف و (ن یل

  .ده استیز با همزه قرائت گردیون فاء نکا واو و با همزه قرائت شده و بسیهم بضم فاء  فواکلمه ک .اند نموده
  

ب دارنـد و مناجـات آنـان بـا خـدا و      یـ نسبت بخداوند و عالم غ یمبران حاالت مختلفیه پکبدان     یالم الهکاقسام 
غمبـر از خـود و نسـبت    یرا هرگـاه پ یـ ز. شـود یبرحسب اختالف احوال مختلف م آنها با خلق يخطاب خدا با آنها و گفتگو

                                                
ابن ندیم در کتاب الفهرست خود و ابراهیم بن عمر بقائی در کتاب نظم الدرر و تناسق االیات والسور تاریخ نزول سـوره هـاي قـرآن و      - ١٠٥

از نظم الدرر نقل شده سوره اخالص پس از سوره ناس و سوره ناس پس از سوره فلق و سوره فلق اند و بطوریکه  تقدم و تأخر آنها را ذکر کرده
بعد از سوره فیل نازل شده و بهمین ترتیب سایر سور را نیز ذکر کرده است و ابن ندیم در الفهرست سوره اخالص را پس از سوره فلق و پـیش  

  .پیغمبر نازل شده نوشته است از سوره ناس بیان کرده و آنرا بیستمین سوره که بر
  

د خـدمت حضـرت آمـده    یـ عه بـرادر لب یل و اربدبن ربیعامربن طفاند  گفته یه بعضکسد ینو یات الدرر درباره آن دو نفر میر مقتنیدر تفس  - 106
ن یـ ا چـوب بعـدا ا  یا آهن یا نقره یه از طال است کما شرح ده  يخود را برا يردند خداکفرمود بخدا عرض  یخوانیز میگفتند تو ما را به چه چ

ن سـوره سـبب   یـ ااند  گفته یه بعضکرده کر کز ذیشدند و ن كهال يدام بنحوکه هرکغمبر گرفتند یم به قتل پیسوره نازل شد و آن دو نفر تصم
 .ردکهر نه وارد شد در آن موقع اسالم خود را ظایه حضرت بمدکداشت تا آنید و اسالم خود را پنهان میاسالم عبداهللا بن سالم گرد



118 
 

نماند مخاطبات خدا  یت او باقیو فاعل یجز اثر خدائ يزید و در وجود او چیگرد یدادن فعل و وصف و ذات را بخود فان
ه بر زبان کاست  یم خدائالکن هنگام یشده در يه بر زبان او جارکالم کده پس هریه زبان خدا گردکبا او بزبان او است 

ثـرات  کگردد و متوجـه   یباق یاله يد و ببقایرون آیند و هرگاه از مقام فناء بیگو یث قدسیده و آنرا حدیگرد يبشر جار
ا خالفـت  یـ ه آنـرا رسـالت   کـ ر گـردد  یـ بکثرات عالم کا متوجه یند یه آنرا نبوت و خالفت نبوت گوکخود شود  يوجود

ا یـ زش شود و الهام گردد و هرچه در عالم مثـال در آنحـال    یاز طرف خداوند بر دل او رنحالت هرچه یند درایرسالت گو
ه کـ مت کن هرچه از علم و حیند و همچنک كق ادراید و آنچه را از حقایش آنحال در مقام فناء مشاهده نمایدایش از پیپ

 يث نبـو ید همـه آنهـا را حـد   یـ ظهار نماند و او آنرا اکفرشته از طرف خود بدون وساطت از طرف خداوند بر دل او القاء 
اظهـار   یو بـدون توجـه بجنبـه الهـ     يویـ دن يماد یر زندگانید آنچه درباره تدبیت خود تنزل نمایند و هرگاه بمقام بشریگو

 کن احوال خطاب از طرف خداوند باشد و بتوسط فرشته و ملیو هرگاه در همه ا. بشر است يالم عادکد یان نمایدارد و ب
  .خواهد بود یتاب آسمانکو  یالم خدائکء گردد بر او القا

و القـاء   یمبر هنگـام نـزول وحـ   ین است بر قلب او القاء شود پس اگر پکوره ممکدر همه مراتب مذ یالم آسمانکن یا     
ت ذات اسـت و اگـر در مقـام نبـوت و     یب و احـد یشود از مقام غیه مک یات باشد خطابیدر مقام انسالخ از ماد یالم الهک
ه حـال انسـالخ از   کـ الم در مقـام اول  کشود و یده میت نامیه مقام والکت است یلت باشد خطاب از مقام ظهور و احدرسا
ام کـ ه و اضـافات و اح ینسـبتها و اضـافات و در مقـام دوم مشـتمل بـر صـفات تشـب        یه حق و نفیات است مشتمل بر تنزیماد
  .ثرات استک

ه مـورد  کـ  یرا مخاطـب بـدان در حـال   یده شده زیت نامیالص و سوره والد و سوره اخیتوح سورة ن سورهینجهت ایاز     
ت ظهـور داشـته و در   یده و بشأن والیده و در مقام فناء بوده و بوحدت رسیثرات خالص گردکخطاب واقع شده از شوب 

ثرات ظهور کبرا مخاطب در موقع خطاب بدان بشأن نبوت و توجه یده شده زیسوره نبوت نامتاب كفاحتة المقابل آن سوره 
ه خـالص از شـوب صـفات و    کـ  ینـرو اول بنـام  یت اسـت از یپس قول خداوند قل هواهللا خطاب از مقام احـد . داشته است

ه بـه  کـ رد برخالف قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و امثال آنهـا  کر کلمه هو است ذکه کباشد یثرات اسماء مک
  .ده استر فرموکه و امثال آنها ذیاز اسماء اضاف یکی

  

: گـردد یور مکه بطـور اختصـار مـذ   کار است یبس ید برحسب وجوه احتمالیه توحکاعراب سوره مبار     اعراب سوره
ن و معـروف در  یو چـون متعـ   هن مقـام اشـاره شـد   یـ ب مطلق دریه بدان مقام غکاست  يریا ضمیر شأن است یلفظ هو ضم
نجا علم و نام یلمه هو درکه خود کا آنیست ین یر لفظکبذ یاجین و معلوم در ذهن دارد احتیم متعکه حکا آنیاذهان است 

دوم  يا مبتـدا یـ ا خبر یان یا عطف بیر هو بدل از آن یاخ یلمه اهللا بنابر دو معنک. ر غائبیب مطلق است نه ضمیمقام غ يبرا
رار کـ ه خـود ت کـ نیا يه بهـو راجـع باشـد نشـده بـرا     ک ير عائدکباشد و ذیه احد خبر آن و جمله اهللا احد خبر هو مکاست 
ا خبر بعد از خبر اسـت اگـر   یلمه احد خبر اهللا ک. ستیاج بعائد جداگانه نیند و احتیکت میفاک یث معنیمبتداء از ح يمعنو

  .اهللا خبر هو باشد
لد یه اهللا مبتداء وصمد صفت و خبر آن لم کا آنیا اهللا خبر بعد از خبر و صمد صفت آن است یمبتدا و خبر  أهللا الصمد     
ه جمله مستأنفه است و جواب کا آنیه است یا جمله حالیهواهللا  يه اهللا مبتداء باشد جمله خبر بعد از خبر براکنیبنابراو است
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ز یـ ه آن نکـ ا آنیا حال است یا خبر بعد از خبر یلد خبر یباشد و لم یت میم باحدکا از علت حیسئوال مقدر از حال خداوند 
ر هـو  یـ اخ ین اقسـام بنـابر دو معنـ   یـ ا. ت باشـد یم صمدکا از علت حیر یل حق نسبت بغمستأنفه و جواب سئوال مقدر از حا

  .باشدیم
و احد خبر آن و جملـه خبـر هـو     یثان ينصورت فقط مبتدایم مبتداء خواهد بود و اهللا دریریر شأن بگیو اگر هو را ضم     

اهللا الصـمد مبتـداء و    یعنـ یت سـابقه وجـود دارد   و در ما بعد آن احتماال. گر در آن نخواهد بودیخواهد بود و احتماالت د
ا صفت یم کا علت حیدر مقام سئوال از حال  ینافیا استیا حال یاهللا   يا خبر بعد از خبر برایهو  يخبر و خبر بعد از خبر برا

   .ا مستأنفه استیحال  هکا آنیا اهللا یلد خبر و جمله خبر بعد از خبر هو یا مبتداء و لم یاهللا  يو موصوف و خبر بعد ازخبر برا
  

ه اصال ماده آنرا کباشد آمده است چه آنیتا میکه کواحد هم  یط است و بمعنیگانه و بسی یاحد بمعن     الفاظ یمعان
از  يروز یم و بمعنـ یریـ و از ماده واحـد بگ  يه آنرا در اصل واوکا آنیم یبگوئ یم و همزه آنرا اصلیاز ماده واحد جدا بدان

نـد و در لغـت   یگویاالحـد م  يخود واقع شده باشد احد یعیطب يه برخالف مجراکهم  یامر بزرگ يبراروزها هم آمده و 
گـاه هـم لفـظ    . مثل و مانند نـدارد  یعنیاالحد  يا احدیا واحد االحاد ین یا واحد االحدین یفالن احد االحد«ند یعرب گو

ن اسـت  یـ است و الزمـه آن ا  یتائیکالغه در مال مبکه احد کن است یشود و علت آن ایاحد مخصوص خداوند استعمال م
ثـرت  کو نه  يثرت اجزاء مقدارکو نه  107يثرت عددکثرت نباشد نه کچوجه شائبه یه متصف بدآن است بهیکزیه در چک

 یلکت و وجـود باشـد و بطـور   یا ماهیه عبارت از جنس و فصل ک یه ماده و صورت باشد و نه اجزاء عقلک یاجزاء خارج
 يرویـ نرو عرفاء به پیاز. خداوند است يتایکژه ذات یامل وکت یدحا ینمعنینتوان فرض نمود و با ثرت در آنکچوجه یبه

سـت  یب در آن نکیـ ا تریـ ثـرت  کچوجه شـائبه  یه بهکب مطلق ین اخبار احدرا در اصطالح خود بمقام غیو استفاده از مضام
سـت و واحـد   یاز آن معـروف ن  يو صفت و خبر یچ نام و نشانیه هکب است یاحد نام مقام غاند  و گفتهاند  اختصاص داده
  .مقام ظهور حق باسماء و صفات ياسم است برا

در  یولـ  يو نه اعتبـار  یو نه عقل یثرت واقعکثرت در ذات او راه ندارد نه کچوجه یت بهیدر مقام احد یپس حق تعال     
و  یگـانگ یچوجه لطمه بیثرت هم بهک نیا یاست ول يثرت اعتبارکه کثرت اسماء و صفات است ک يت دارایمقام و احد

  .زندیاو نم یتائیک
قصد اسـت و الزمـه آقـا و     یم مصدر و بمعنیون مکرا صمد بسیز یآقا و مول یبمعن) میفتح صاد و م( یکو صمد بتحر     
ون جـوف  ان پر و بدینده و بلند و آنچه میپا یو بمعن. نندکاو قصد  يانجام حوائج خود بسو يه مردم براکن است یا یمول

  .ان پر استیا معده و جوف ندارد و میه گوئکند یه در جنگ گرسنه و تشنه نشود صمد گوکرا هم  يز آمده و مردیباشد ن
  

                                                
ب کیط به نظر برسند و تریباشند هرچند بظاهر بسیاجزاء م يب و داراکثر و مرکه عموماً در ذات خود متیانکند موجودات امیگویماء مکح - ١٠٧

ب کیـ ا تریب جسم از ماده و صورت کیمانند تر یخارج یب ذاتکیا تری یب بودن جسم از اجزاء خارجکاست مانند مر يب مقدارکیا تریآنها 
ن یا يحداقل دارا ینکه هر ممکت یاز وجود و ماه ینکب هر ممکیمانند تر ياعتبار یب تعملکیا تریب نوع از جنس و فصل و کیمانند تر یعقل
هم  یکنرو واحد است و چون شریباشد از یت مین ماهیو منزه است و وجود او ع يبها مبرکین تریاز همه ا یذات حق تعال یباشد ولیب مکیتر

  .ز هستیست واحد نیدر وجوب وجود با او انباز ن يگریندارد و د
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ه انسالخ و غفلت از همه اعتبارات و یکغمبر خود را در حالین سوره پیخداوند متعال در     سوره یبمعن ينظر
ه کت خود قرار داده و اشاره بذات خود بدون اعتبار صفات یخطاب و عنابوده مورد  یز فانیه از خود نکثرات داشته بلک

ه ابتداء لفظ کاست  یکیبزرگ است و  يهو خدا )ص( محمد يد بگو ایفرمایمطابق حال انسالخ مخاطب است نموده م
همه صفات  ياه ذات دارکن و سپس اهللا یاعتبار تع یه اسم حق است در مقام تجرد از همه اعتبارات حتکر فرمود کهو ذ
شود و یه همه اسماء و صفات در آن اعتبار مکاست  ین همان ذاتیذات مجرد از اعتبار صفات ع یعنیباشد یماالت مک
ه اسم اهللا امام امامان و کن جهت گفته شده یع صفات و بهمیرا اهللا نام ذات است با اعتبار جمیرت فقط باعتبار است زیمغا
  .میردکر کر سوره فاتحه ذیاهللا را در اول تفس یان است و شرح معنیشوایپ يشوایپ

چوجه یثرت اسماء و صفات بهکه کثرات است کو دور از همه  كن جامع بودن همه صفات منزه و پاین ذات در عیو ا     
  .گرددیثرت انذات نمکموجب 

پرستند و در طلب او  یهند و مخوایه همه باو توجه نموده و او را مکاست  یخداوند مقصد و مقصود همه و آقا و موالئ     
ن حصر از یمنحصر بدواست و ا ین معنیمال است و اکاو در اوج  یاو است و آقائ يبسو يهستند و قصد هر موجود

ه محتاج کنده یست واو است پاین يخدا است صمد و جز او صمد یعنیشود یده میه صمد است فهمکمعرفه بودن مسند 
  .از استین یر خود بیدار و از غیه بخود پاکست و او است ین يزیه باالتر از او چک يست و بلندیدن نیبخوردن و آشام

چوجه یرا بهیه مانند او نباشد زک يگریز دیاز او جدا شده باشد خواه فرزند و مانند او وخواه چ يزیه چکده است ینزائ     
جدا شده  يگریز دیه از چکده نشده یز زائین ند ویه همه اشعۀ ذات اوکه نقطه مقابل او باشد وجود ندارد بلکهم  یمبائن
  . دنباشیه همه موجودات پرتو او مکدا شده باشد بلیز پیه با او مبائن بوده و او از آن چکست یر او نیز غیچ چیرا هیباشد ز

ز نظـر  ه ظرف و جار و مجرور است مقـدم داشـته شـده ا   کلمه له که کنیا. ستین ياو مثل و مانند يچ در جهان برایو ه     
فو و ماننـد اسـت و   ک یت دادن بنفیاهتمام و اهم يبرا یکیه خبر است کفواً کلمه کباشد و مقدم داشتن یشرافت مجرور م

  .استها  هیه آخر آیمراعات قاف يبرا يگرید

ند یکه داللت مکده یرس یهم السالم مطالبیدر بعض اخبار ائمه اطهار عل     ین الفاظ و معانیب یتناسب ذات
ه در کست بلیات خود بمحض وضع واضع نیبر مسم 108ه داللت اسماءکنیباشد و ایه حقائق حروف در اسماء معتبر مکنیبرا

                                                
اجـات طوائـف   یط و تناسب بـا احت یات محیش لغات برحسب مقتضیدایه پکشود ینطور مفهوم میشه لغات ایو معرفت ر اللغةتب فقه کاز  - ١٠٨

قـا  یافر یشتر شده مثال لغـات قبائـل وحشـ   یبز یادتر و تصرفات در آنها نیشتر بوده لغات هم زیاجات بینرو در هرجا احتیبوده و از ا يمختلفه بشر
، لغـات ملـل   ینجهت دانشمندان لغت شناسیاست و از ا كاند یلیمتر و تصرفات هم در آنها خک یلیا خیدن ینونکزنده  ينسبت به لغات زبانها

ه تصرفات و اشتقاقات در آنها کند یرا گو یامله آنهائکو لغات اند  م نمودهیرمتصرفه تقسیه را بمتصرفه و غیه و مرتقیر مرتقیه و غیجهان را بمرتق
ث تعـداد و تصـرفات و   یـ ا از حیـ ن لغـات دن یتـر  یو از غنـ  یه و جزء لغـات سـام  یز از لغات مرتقین ی، لغات عربیائیادتر است مانند  لغات آریز

  .گرددیاشتقاقات محسوب م
ط، تناسـب  یه در هـر محـ  کـ رسـد  ینطور بنظـر م یط بوده ایمحثرت استعمال و تناسب کا برحسب ین یا به توسط واضع معیش لغات یدایو چون پ
ا یم در همه لغات یه مابتوانکست یواضح و روشن ن یلین تناسب خیالبته ا یدرنظر گرفته شده است ول یا حروف آنها با معانین الفاظ یمختصر ب

  . مینک كالفاظ آن را در
باشد و تنها مربوط بوضع یه میقت واقع و نفس االمر و ارتباط با عوالم عالینظر حقاز اند  ردهکر کل باستناد بعض اخبار ذیه مفسر جلک یشرح یول
 .رسدیآن آسانتر به نظر م كشود و دریرا هم شامل م ير لغویغ یصیا تخصی یه وضع تخصصکست بلیواضع ن یاول
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ه از حضرت باقر کات معتبر است یو مسم ین اسماء و حروف آنها با معانیز بین یعیو طب یقت و نفس االمر مناسبت ذاتیحق
فراهم نمودن و  يم برایم و ترا بآن خبر دادیردک یرا ما بتو وح ن آنچهکظاهر  یعنیه فرمود قل کت شده یالسالم روا هیعل

لمات تو کدن یه گوش شنوا داشته باشد و حاضر بشنکم تا بواسطۀ آن هر یتو خواند يه آنها را براک یگردآوردن حروف
ثابت و  یمعنردن بر وجود کآن آگاه هاي  شود ویب اشاره مه بواسطۀ آن بغائکه است یناکت شود و هو اسم یباشد هدا

ه حاضر باشد و کاست  يزیاشاره بچ يلمه هذا براکه کباشد همانطور یه غائب از حواس مکاست  يزیواو آن اشاره بچ
رده و گفتند کر کاست ذ كحاضر قابل در يه براکخود بحرف اشاره هذا  يفار از خداهاکه کن است یوجه نزول آن ا

 یخوانیاو ما را م يه بسوکخود  يمحمد بخدا يشوند تو هم ایده مید ه هم محسوسند و هم بچشمکان ما یند خداینهایا
ه نازل شد قل هو ین آیم پس از آن ایران نباشیم و درباره او حینک كم و درینیو او را بما نشان ده تا ما او را بب ياشاره نما
بحواس  كشمها و دور از ادراه غائب از چکاست  يزیاست و او اشاره بچ یردن امر ثابتکثابت  يهو براهاي  اهللا پس
ننده کجاد یننده همه موجودات و اک كه او ادراکشود بل كه بحواس ظاهره ادراکن است یو ساحت او بلند تراز يبشر

  . همه حواس است
د اله یگویعرب م. ت او عاجز و ناتوانندیفکیاحاطه ب و قت اویحق كه از خلق از درکاست  يآن معبود یفرمود اهللا معن     
نـد  یکترسـد و حـذر م  یه مکـ  يزیـ ر شود و دانش او بآن نرسـد و ولـه الرجـل هرگـاه از چ    یمتح يزیرجل هرگاه درباره چال

  .ات و حواس خلق پنهان باشدکه از ادراکاست  یسکبوحشت افتد و اله 
د عبـارت  یـ وحر باشد و تینظ یب يتایکه کاست  یمعن یکهمتا است و احد و واحد به یگانه بی يتایکسپس فرمود احد      

نـرو  یده باشـد از یمتحد گرد يزیدا شده و نه با چیپ يزیه نه از چکاست  يزیاو و واحد چ یتائیکو  یگانگیاست از اقرار ب
ند پـس  یعدد گو ار دو یند ولیرا عدد نگو یکرا یست زیخودش جزء عدد ن یاست ول یکش عدد از یدایبنا و پاند  گفته
ت او نـاتوان و  یفکیبردن باو و احاطه ب یو پ كه خلق از ادراکاست  يخداوند معبوده کن است یاقول خدا اهللا احد  یمعن

  .و مبرا است كتا و ساحت ذاتش از صفات خلق پایکخود  یسرگردانند و در خدائ
ه مجوف کاست  يزیه فرمود صمد چکرد کت یروا ین بن علین از پدر بزرگوارش حسین العابدیو فرمود پدرم ز     
دن و یه محتاج بخوردن و آشامکاست  یسکده باشد و آن یمال رسکاو بحد  یه آقائکاست  یسکز یت و نست و پر اسین

گفت صمد آن یه میمحمد حنف: فرمود. شه بوده و همواره خواهد بودیه همکنده است یز صمد آن پایست و نیدن نیخواب
ه از تبدل و فساد دور و کاست  یسکصمد آن د ان ر او گفتهیاز باشد و غین یر خود بیدار و از غیه بخود پاکاست  یسک
 يا نندهک یننده و نهکه باالتر از اوامر کاست  یمطاع يصمد آقا. ابدیر در او راه نیه تغکاست  یسکباشد و آن  كپا

  .نباشد
 يرندارد و از نگاهدا یکه شرکاست  یسکدرباره صمد سئوال شد جواب داد صمد آن  )ع( نیبن الحس یفرمود از عل     
ه کاست  یسکه گفت صمد کت شده یروا )ع( یدبن علیاز ز. . گرددیز از نظر او پنهان نمیچ چیشود و هیخسته نم يزیچ

جاد نموده و آنها را یاء را ایه اشکاست  یسکگردد و آن یموجود م يه باش فورکند کباو امر . ند کرا اراده  يزیهرگاه چ
  .باشدیل مکهمتا و بدون ضد و مانند و شیگانه و بیخود  ینموده ول ال مختلف و جفت همدگر خلقکگر و باشیدیکضد 
رده و از کعرض  )ع( ین بن علیخدمت حس يا ه اهل بصره نامهکرد کت یه السالم از پدر خود روایحضرت صادق عل     
حمـد خـدا    بنام خداوند بخشنده مهربـان پـس از  : ن مضمونیدر جواب نوشت با يا صمد سئوال نمودند حضرت نامه یمعن

د یـ دانید و آنچه از قـرآن نم ید و در آن باب گفتگو و مجادله ننمائینکار نکر خود که در باره قرآن بفکشوم یادآور میبشما 
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د یـ د بایسخن گو یه درباره قرآن بدون علم واقعکدم هریشن خدا مبریه من از جدم پکد ینکدر آن باره بدون علم گفتگو ن
ر یر نموده و فرموده قل هو اهللا احد اهللا الصـمد سـپس بتفسـ   یخودش صمد را تفس یتعال يداخ. منگاه او پر از آتش شودینش

ثافـت و ثقـل باشـد ماننـد     کجـرم و   يه داراک يزیفوا احد از او نه چکن له یکولد و لم یلد و لم یآن پرداخته و فرموده لم 
ال و اندوه و خنده یه مانند چرت و خواب و خرون آمده و نه حاالت مختلفیف مانند نفس بیز لطیفرزند خارج شده و نه چ

ه از کـ ن است یو بلندتر از ا كشود خداوند پایبر او عارض م يریو س یو گرسنگ یل و خستگید و میه و ترس و امیو گر
 يزیده هم نشده و از چیچ زائیف بوده باشد و هیه لطکا آنیثافت و کجرم و  يجدا شود و متولد گردد خواه دارا يزیاو چ
ز یـ از چ يزیـ دا شوند همچـون چ یه خود پیه از عناصر و مواد اولکست یجرم و ثقل ن يامده و مانند موجودات دارایون نریب
ه کـ سـت  یفه نیاء لطیا اشین مانند قوا یوه از درختها و همچنیو مها  ن و آب از چشمهیاه از زمیگر و جاندار از جاندار و گید

دن از دهان و سـخن از زبـان   یو چش ینیاز ب یائیاز گوش و بو یاز چشم و شنوائ یائنیشوند مانند قوه بیدا میز خود پکاز مرا
ده و نـه  یـ نده است و نه زائیاز و پاین یه بکاست  يه خداوندکاء از دل و مانند آتش از سنگ بلیز دادن اشیو تم یو شناسائ

  .اردچ مثل و مانند ندیار و بزرگ و بلند مرتبه و هکپنهان و آش يدانا ده شدهیزائ
ه السالم آمده ین خدمت حضرت باقر علیفلسط یاز اهال یه فرمود جمعکت شده یه السالم روایاز حضرت صادق عل     

باشد، الصمد پنج حرف یر آن در خودش میدند فرمود تفسیصمد پرس یدند سپس از معنینمودند و جواب شن یسئواالت
جز او  یه خدائکدهد یخداوند شهادت م یعنی انه الاله اال هو ه فرمود شهداهللاکت و وجود حق است یاست الف اشاره بانّ

ه او است کت او است یت و معبودیل بر الهیو الم دل. حواس است كه و اشاره است بآنچه غائب از درین تنبیست و این
شوند یش هم وارد نمگردند و در گویاند و بر زبان ظاهر نم گر ادغام و فشرده شدهیدیکان و الف و الم در یمعبود همه جهان

 كه بحواس درکباشد یم ت لطافت است و پنهانیت او در نهایه الهکنیل است بر ایه دلکو فقط در نوشتن ظاهر هستند 
ت او یفکیقت و یحق كه خلق از درکاست  یسک نیرا اله بمعید زیآیننده و گوش شنونده نمکشود و بزبان وصف ینم

ل یشود دلیه در نوشتن ظاهر مکنیننده همه حواس است و اکده همۀ وهمها و خلق ننکجاد یه او اکا وهم عاجزند بلیبحس 
ده پس یفه ظاهر گردانیثکفه آنها با اجساد یب نمودن ارواح لطکیجاد خلق و تریت خود را در ایه خداوند ربوبکنیاست بر ا
از حواس  یکچیشود و بهید ظاهر نمه الم الصمکند همانطور یب یند روح خود را نمکبخود و تن خود نظر  يا هرگاه بنده

شود پس هرگاه یت لطافت است ظاهر میند آنچه پنهان و در نهاکهرگاه بنوشتۀ آن نظر  یگردد ولینم كپنجگانه او ادرا
تواند او را یرسد و نمیچ جا نمیر او بهکگردد و فیران و ناتوان میند درباره او حکرکقت خالق و پروردگار تفیبنده در حق
ند بر کهرگاه بمخلوقات خداوند نظر اف یننده صورتها است ولکرا خداوند عزوجل ما فوق صور و خلق یورد زایبتصور ب
  .باشدیننده ارواح آنان با اجسادشان مکب کیننده آنها و تریه خداوند آفرکشود یاو ثابت م

 يرویست و بندگان خود را به په خداوند صادق و راستگو و گفته او صدق و راست اکنیل است بر ایاما صاد صمد دل     
  . را در عالم آخرت وعده داده است یآنها خانه راستبه  یدعوت نموده و به راست یاز راست

  .ت مخصوص او بوده و خواهد بودکیه سلطنت و مالکه پادشاه حق است کنیت او است و اکیل مالیز دلیم نیم      
اسـت   كمنـزه و پـا   یسـت یون و فسـاد و از ن کـ ه همواره از تبدل و کنیو ااو است  یو پادشاه کام ملل بر دویو دال دل      
  .هست شده است يجاد او هر موجودیه باکائنات و موجودات است کننده همه کننده و هست کن یوکه او تکبل

د و یـ توح ردمیکـ دا میـ ق پیـ سـته و ال یشا یرنـدگان یت فرموده پذیه خداوند بمن عناکعلم خودم  يسپس فرمود اگر برا     
رندگان علم یروان و پذیمن پ ين است براکنمودم و چگونه ممیلمه صمد منتشر مکع را تنها از ین و شرایمان و دیاسالم و ا
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د و بر یشیکرش علم او باشد و آه سرد میق و مستعد پذیه الکافت یرا ن یسک )ع( نیرالمؤمنیه جدم امیکدا شوند درصورتیپ
م من اهللا احلجة البالغة كعليی علما مجاً هاه هاه االالاجدمن حيمله االوانی من ان بني اجلوانحفی قبل ان تفقدونی سلونگفـت  یمنبر م

ه مـرا  کـ ش از آنید از من پیبپرس یعنیفار من اصحاب القبور كما يئس الكوالتتولوا قوما غضب اهللا عليهم قد يئسوا من االخرة 
ق یـ ه الکـ ابم یـ  نمـی  را یسـ که کاست افسوس افسوس  يادیار زیسعلم ب) ه بقلب استیناک(نه من ین اضالع سیرا بید زیابین
ه کـ  ید بـاقوم یـ نکم یباشـم پـس دوسـت   یامله بالغـه م که من از طرف خداوند بر شما حجت کد یرش آن باشد آگاه باشیپذ

  .دندیفار از اهل گورستان ناامکه کدند همانطور یخداوند بر آنها غضب نموده و از آخرت نا ام
  

د یه السالم درباره سوره توحیاز حضرت صادق عل یسکه کت شده یروا     وره اخالصت سیلت و اهمیفض
آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل اهللا قل هو اهللا احد و االيات من ی ون فكان اهللا عز وجل علم انه ي«سئوال نمود فرمود 

 یسانکه در آخر الزمان کدانست یاوند مخد یعنی» كفقد هل كقوله عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلی سورةاحلديد ال
د را تا یات سوره حدینرو خداوند سوره قل هو اهللا احد و آیق و متعمق خواهند بود ازیدر مطالب دق یلیه خکخواهند آمد 

ات سوره یخواهد شد مراد از آ كر آنرا قصد داشته باشد هالیا غیاده از آن یه زکفرستاد و هر فرو م بذات الصدوریعل
ن در یو فهم متعمق كه ادراکد را یات توحکه خداوند در آنها نکم بذات الصدور است یات اول سوره تا هو علیآد یحد
  .ر فرموده استکات ذیدر آن آ) ر آنانیتا چه رسد بغ(رسد ید بدآنها نمیتوح
د و آمن ا فقد عرف ل من قرء قل هو اهللا احك«د سئوال شد فرمود یه السالم درباره سوره توحیو از حضرت رضا عل     

ه سوره قل هواهللا احد را بخواند و کهر یعنی»  مرتنيی اهللا رب كذلكمايقرئها الناس و زاد فيها كيف يقرئها قال كالتوحيد قيل 
ه مردم آنرا کرده و شناخته است سئوال شد چگونه آنرا بخواند فرمود همانطور ک كد را دریمان آورد توحیبدآن ا

  .نطور استیمن هم يخدا یعنی یاهللا رب کذلکد یآن دوبار بگوخوانند و در آخر یم
نـد و خـود   یکقرائت م یبزبان خدائ يا قاریاو است و گوئ يد حق و اضافات و نسبتهاین سوره مشتمل بر توحیو چون ا     

د یدن سوره توحه پس از خوانکده ینرو از آن بزرگواران رسیند ازیکآن م ينسبتها ید و چگونگیامر بتوح یرا بزبان خدائ
  .د و صفات حق باشدیه اشاره بامتثال امر قل و اقرار بتوحکنطور است یمن هم يخدا یعنی یاهللا رب کذلکد یبگو دوبار

ه ابـوجعفر بـاقر   کـ ت شـده  یسار روایل بن یباشد از فضیز مین 109یو سلب ید و صفات اضافیو چون سوره مشتمل بر توح     
ه اشـاره  کـ  یاهللا ربـ  کذلکم یبگو 110ره قل هواهللا احد را بخوانم و پس از فراغت سه باره سوکه السالم بمن امر فرمود یعل

  .است یو سلب ید و صفات اضافیبامتثال امر قل  باقرار بتوح
مة او فريضة كامنا العلم ثالثة آية حم« يث نبویاست بمضمون حد یقیه علم حقکو چون علوم مورد توجه شارع مقدس      

ت اختصار است یه در نهاکن آنین سوره در عین سه علم است و ایان ایب يسه است و همه قرآن برا» مةعادلة او سنة قائ
ن سوره را یه اکه هرکده یهم السالم رسین  علینرو از معصومیباشد ازیو حقائق آنها م یمه قرآنکات محیمشتمل بر همه آ

                                                
ه قـل  یا سـلب یـ ه یا اضـاف یـ ه است یقیا حقیه یهد صفات الیفرمایاز رساالت خود موسوم برساله اخالص م یکیدر  یحضرت شاه نعمه اهللا ول  - ١٠٩

 .فواً احد سلبيه فافرد ذاته بقوله احدكن له كمل يلد ومل يولد و مل يه یقه اهللا الصمد اضافیهواهللا احد اشاره بحق
 ید و صفات اضافیو در دوم نظر باشتمال بر سه قسمت توح ید و صفات اضافیث اول نظر باشتمال آن بر دو قسمت اقرار به توحیدر حد   - ١١٠
 .ر شده و در دوم سه بارکذ یاهللا رب کذلکث اول دو بار ینرو در حدیاست از یو سلب
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 يبسو کسال يه براکث آن است ین حدیا یمعن يبراگر یه ثلث قرآن را خوانده باشد جهت دکن استت یبخواند مانند ا
ز یثرات و آن نکگر توجه بیثرات دکاز  یحالت جذبه و گذشتگ یکیدهد مگر با داشتن سه حالت یدست نم كخدا سلو

ز ین سه چیا یان چگونگیب يو همه قرآن برا ياخرو ۀ زاد و توشۀیته يا برایاست  يماد یب امور زندگانیترت يا برای
  .دیفرمایان میثرات است بکه جذب و انسالخ از کقسمت آنرا  یکد یه توحکره مباراست و سو

ثرت آنها و اثبات کد او و اثبات خلق و یاثبات پروردگار و توح يه قرآن براکث آن است ین حدیان ایگر در بیوجه د     
ن دو نسبت است و ین ایوسائط ب انینسبت حق بخلق و نسبت خلق بحق و ب يز قرآن براین خدا و خلق است و نیوسائط ب
  .قسمت از آن سه قسمت را دارا است یکد یسوره توح

ات و یه حال انسالخ از مادکشود مگر آنیامل نمکاو  كحال جذب هم باشد و سلو يد دارایراه با کوچون سال     
خدا  يتواند بسوینم شود ویشش نباشد پژمرده و افسرده مکشوق و  یگرم يرا اگر دارایاو دست دهد ز يثرات براک
فيه مخس صلوات و ی به يوم واحد فصلی من مض«ه فرمود کت شده یه السالم رواینرو از حضرت صادق علیند؛ ازکت کحر

روز را بگذراند و پنج نماز خود را بخواند و در یکه کهر یعنی» مل يقرء فيه بقل هو اهللا احد قيل له يا عبداهللا لست من املصلني
  .یستیبنده خدا تو از نماز گزاران ن يرسد ایل هو اهللا احد را اصال نخواند باو خطاب منماز آنروز خود ق

ان یـ ه زکرا اگر تنها آن باشد گاه هست یالبته مقصود از خواندن قل هو اهللا احد نه تنها لقلقۀ لسان و گفتن بزبان است ز     
از  ینمونـه انسـالخ و گذشـتگ    يه قارکزبان است تا آن ق نمودن حال بایه مقصود تطبکشود بلیخواننده خود م يو وبال برا

له مجعة و مل  من مضت«ه فرمـود  کـ ده ین جهت باز از آنحضرت رسیابد و لذت آنرا بچشد و بهمیات را در وجود خود بیماد
رد بر ید و بمجمعه بر او بگذرد و قل هواهللا احد را نخوان یکه کهر یعنی »هلب دين ايبی اهللا احد مث مات مات عليقرء بقل هو

  .بود یبهره و خال یب یلکب یعیجذب و شوق طب یلهب از گرم یرا ابیز. لهب مرده است ین ابیآئ
ه اگـر نمـاز گـزار در    کن جهت است یده و بهمیالسالم رس همین علیاز ائمه معصوم ياریبس يلتهاین سوره فضیدر باره ا     
ند و هرگـاه نمـاز بخوانـد و در نمـاز خـود      کعدول  يگریوره ده بسکست یز نید جایواجب بدان سوره شروع نما ينمازها
ه کـ ت شـده  یـ ه و آله روایاهللا عل یغمبر صلیاز پ. ده ناقص استیه در اخبار رسکن سوره را نخواند نماز او همانطور یاصال ا

ـ  كث مرات بوراهله فان قرئها ثالی عليه و عل كعليه فان قرئها مرتني بور كمن قرء قل هواهللا احد مرة بور«فرمـود   ی عليه و عل
قصر اخينـا  ی اجلنة فيقول احلفظة انطلقو ابنا ننظر ال عشر قصراً يفی له اثنی عشرة مرة بنی مجيع جريانه فان قرئها اثنتی اهله و عل

فـان   فر عنه ذنوب اربعمأة سنةكنوب مخس و عشرين سنة ماخالالدماء واالموال فان قرئها اربعماة فر عنه ذكفان قرئها مأة مرة 
ت بـر او قـرار داده   کـ بار قل هواهللا احد را بخواند بریکه کهر یعنی» لهی انه من اجلنة او يركمی يری قرئها الف مرة مل ميت حت

گانش یه سـه بـار بخوانـد بـر او و اهـل او و همسـا      کـ شـود و هر یت عطا مکاو و اهلش بر يه دوبار بخواند براکشود و هریم
نـد  یگویبهشـت م  يشـود و دربانهـا  یاو سـاخته م  ياخ در بهشت بـرا کار بخواند دوازده ه دوازده بکشود و هریت داده مکبر

و  يزیخـونر  111سـت و پـنج سـال او جـز گنـاه     یه صد بـار بخوانـد گناهـان ب   کم و هرینیاخ برادر خود را ببکم ید برویبگذار
شـود و  یده میـ د سـال آمرز ه چهار صد بار بخواند گناهـان چهـار صـ   کشود و هریده میر آمرزیاجازه در اموال غ یتصرف ب

ن یـ ه اکـ نیاننـد و اخبـار دربـاره ا   ینمایا بـاو م ید یخود را از بهشت خواهد د يرد جایه بمکش از آنیه هزار بار بخواند پکهر
و . اد اسـت یـ ه همه قرآن را خوانده باشـد ز کاست  یسکه آنرا سه مرتبه بخواند مانند کسوره برابر با ثلث قرآن است و هر

                                                
و  ياگر تعد ید ولینمایند از آن عفو مکتوبه  یسکننموده و اگر  يریه خداوند در حقوق خود باندازه حق الناس سختگکنیاشاره است با   - ١١١
  .دینما نمی ند خداوند گذشتکتا خود صاحب حق گذشت ن یو خواه مال یاز افراد شود خواه جان ينسبت بفرد یظلم
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غمبر فرمود یرد پکت یاکش یزندگان یو سخت يه و آله آمد و از ناداریاهللا عل یغمبر صلیخدمت پ یسکه کت شده یز رواین
مرتبه قل هو اهللا احـد را  یکن و سپس کن و اگر هم نبود سالم کدر خانه بود سالم  یسکاگر  يهرگاه وارد منزل خود شد
و عن الصادق عليه السالم «. دیرسانیز میگان نیبهمساه کرد کاد یز ياو را بطور يرد خداوند روزکن یبخوان آن شخص چن

نزلت بـه  ی الشدة الت كتلی مرضه و فی مرضه او شدته بقل هو اهللا احد مث مات فی انه قال من اصابه مرض او شدة فلم يقرء ف
نخوانـد و در  قـل هـو اهللا احـد     یا سـخت ی يماریشود و در آن ب یا سختی يماریه گرفتار بکس کهر یعنی» فهو من اهل النار

ه ک یباشد و حالت ید باقین شخص مبتال اگر بر فطرت توحیه اکن است یسبب آن ا. رد از اهل آتش خواهد بودیآنحال بم
شـتر  ید در موقـع مـرض و شـدت ب   یـ شود در او وجود داشته باشد بایخداوند متوجه م يبواسطه آن به عالم آخرت و به سو

قـت قـل   ین انسـالخ همـان خوانـدن و توجـه بحق    یـ ند و اکدا یات پیالخ  از مادب و خداوند شود و حال انسیمتوجه عالم غ
د در او یـ شـود فطـرت توح  یدا نشود معلوم میاگر انسالخ پ یند ولکا نیند کهواهللا احد است خواه ظاهراً هم بخواند و تلفظ 

نباشـد   یت در او بـاق ت اسـ یه فطـرت انسـان  کـ د یه فطرت توحیکسکرا ینصورت اهل دوزخ خواهد بود زیست و درین یباق
  .شودیرفته نمیاست و توبه او پذ 112يمرتد فطر

دبرالفريضة بقل هواهللا ی من يؤمن باهللا واليوم االخر فاليدع ان يقرء ف« :ه فرمودکالسالم است  هیز از حضرت صادق علیو ن     
د یمان دارد نباین ایه بخدا و روز باز پسکهر یعنی »احد فانه من قرئها مجع له خريالدنيا واالخرة و غفراهللا له ولوالديه وماولدا

شود و یاو جمع م يا و آخرت برایر دنیه آنرا بخواند خکرا هریند زک كضه قل هو اهللا احد را تریپس از خواندن فر
را یم زیور داشتکه مذکز همان است یسبب آن ن. آمرزدیخداوند گناهان او و پدر و مادرش و فرزندان پدر و مادرش را م

د یه باو امر شده بخواند باکضه خود را آنطور یه بخواهد نماز فریکسکه عبارت است از توجه بخداوند و آخرت و ضیفر
ا یر دنیم خیه گفتکن انسالخ و دخول ید است داخل شود و البته دریه خانه خدا و توحکبحال انسالخ برسد و در خانه دل 

  .مندرج است دارد یه باو بستگکو آخرت و آمرزش گناهان او و هر 
ما بشود و ما را  ینفسان يو هواها یما از خود خواه یه نماز ما سبب گذشتگکد ینکوشش کبرادران من  يپس ا     
  .میند نباشیکه نماز آنان را لعن مکشاند و متوجه او گرداند و از آن نماز گزاران کدل و خانه خدا ب يبسو
ل جبار منعه اهللا منه كمن قدم قل هو اهللا احد بينه و بني «: فرمودیه مکاست ه السالم منقول یعل 113الحسن یو از حضرت اب     
س قل هو اهللا احد را کهر یعنی. »رزقه اهللا خريه و منعه شره كها بني يديه و من خلفه و عن ميينه و عن مشاله فاذا فعل ذليقرئ

                                                
ن یـ ف از دیلکدن به سن تین او مسلم باشند و او پس از رسیه بر فطرت اسالم متولد شده و ابوکدر اصطالح فقهاء آن است  يمرتد فطر   - ١١٢

 یسـت ولـ  یرفتـه ن یپذ ياورد و سپس برگردد و توبه مرتد فطریب ه بر فطرت اسالم متولد نشده باشد و بعداً اسالمکآن است  یو مرتد مل. برگردد
نـور    ه هنـوز کآن است  یند مرتد ملیگویدارند و م يگریعرفاء اصطالح د یور است ولکه مذیفقهکتب ه شرح آن در کد توبه دهند یرا با یمل
مان از دل او رخت بربسته یو نور ا يدیسف یلکه بکنست آ يو مرتد فطر. او هست يمان براید برگشت به ایامال محو نشده و امکمان از دل او یا

بنابر اصطالح اول ظاهراً هـم مرتـد   . ستیه توبه آنها قبول نکاء یاء و اولیشندگان انبکفر و شقاوت همه دل او را فراگرفته باشد مانند ک یکیو تار
بشـر و   یمونـات قلبـ  که از درون و مکـ خـدا   يایـ مگـر اول  داندینم یسکرا هر يباصطالح دوم مرتد فطر یشوند ولیمعلوم و جدا م يو فطر یمل

 .باشدیه از طرف امام ماذون هستند میکسانکه از قلوب آگاه است و کز مخصوص امام یم به قتل مرتد نکن حیعواقب آنها آگاهند و بنابر
گـر  یبـن جعفـر و د   یگر حضـرت موسـ  یالم و ده السیعل ین علیرالمؤمنیام یکیهم السالم ابوالحسن بوده یعل يه چهار نفر از ائمه هدینک  - ١١٣

مراد حضرت   ر شودکلمه اول ذکد یا با قیات مطلق یهم السالم و اگر در روایعل يبن محمدالهاد یو چهارم حضرت عل یبن موس یحضرت عل
ست و در اخبار از حضرت ا )ع(ی النق یر حضرت امام علیا ابوالحسن اخیو ابوالحسن ثالث  )ع( حضرت رضا یاست و ابوالحسن ثان )ع( اظمک
 .است )ع( اظمکر شده مراد حضرت که ابوالحسن با اطالق ذکور کث مذیم است و در حدک یلیت به نام ابوالحسن خیروا )ع( نیرالمؤمنیام
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ند آنرا بجلو رو و پشت سر و راست یکدفع مبخواند خداوند شر آن ظالم را از او  يارکن خود و هر شخص ظالم تجاوز یب
و سر آن همان . ندیکند و  شر او را منع میکم ير آن ظالم او را روزیند خداوند از خکن یو چپ خود بخواند و هرگاه چن

  .میردکر که قبال ذکاست 
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