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  جناب محمدتقي بن محمد كاظم مظفرعليشاه كرماني
  از مشايخ طريقت صوفيه نعمت اللّهي سلطانعليشاهي گنابادي
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  و به نستعني

زا محمـد اسـم شـریف آنجنـاب مـريثـراه شاه طاب علیزبدة العارفني العارف بالله مظفر و ذکر احوال و قدوة محققني 
در مراتـب علـوم نقلیـه و فنـون و تقی ابن مريزا محمد کاظم است افضل فضالی زمان است اعلم علمای دوران بوده 

لطایف ایقان انجناب را عـدیل و نظـري نبـود و کتـاب و معارف عرفان  نمود و درعقلیه کمرت کسی بانجناب برابری می
طع و دیوان مشتاقیه برهانیست قاطع قرنهای بسیار استکه ماننـد آن اصرار دلیلی است سا ۀبحراالسرار بر کمال آن قدو

بزرگوار ظهور ننموده و مثل انجناب کسی حقایق و دقایق طریقت بیان نفرموده است باعتقـاد فقـريان حضـرت نظـري 
ت چنانکه مشهور اس. عارف قیومی جالل الدین رومی است میان آن دو بزرگوار مناسبت تمام و مشابهت کالم است

ربوده و مشـتاقعلی شـاه نیـز امـی بـوده موالنـا کرمـانی را بنا رومی را که موالنا شمس الدین تربیزی امی بوده و موال
ربوده و موالنا رومی مقطع قصاید و غزلیات خود را بنام شمس الـدین نمـوده و موالنـا کرمـانی نیـز مقطـع قصـاید و 

بدرجه شهادت رسانیدند و مشتاقعلی را نیـز شـهید گردانیدنـد غزلیات خود را باسم مشتاقعلی فرموده شمس الدین را 
و فقر و فنا و سوز و گداز مولوی کرمانی بـا مولـوی رومـی گویـا برابـر و در بعضـی فضـایل  راقم گوید در مراتب عشق

ا علم بحقایق الحال آبـاصوری مثل حکمت اشراق و مشاء مولوی کرمانی برتر و در سایر علوم ظاهری یکسانند والله 
ام و مـآب نـهد حرمت آسـوده مرجـع امنمودند و در کمال عزت و و اجداد موالنا در کرمان بشغل طبابت اشتغال می

بودند موالنا در بدایت حال بتحصیل فضل و کمال مشغول بود و در اندک زمـانی در علـوم عقلـی و  میخاص و عام 
وش گـت آن بزرگـوار بـر لفسانی مشهور بود وصـنقلی بر فضالی عصر سبقت نمود و در فضایل انسانی در کماالت ن

آمد و از خدمتش مسـتفیض و مسـتفیذ میگردیدنـد و مسـایل  و بعيده دید و طالبان علم از بالسهوش اعاىل و ادانی ر
رسیدند چون موالنا از علوم ظاهری باطنی ندید مطلب خویش می ه بهمشکله از علوم عقلیه و نقلیه از آنجناب پرسید

همان دیـار بخـدمت عارفـان باللـه جنـاب  در  شدی گردید ورم ورت بوی معنی نشنید الجرم طالب مردو از معالم ص
نورعلی شاه و مشتاقعلی شاه و رونق علی شاه قدس الله اسرار هم رسید و ربوده مشتاقعلی قدس سره گردیـد بحسـب 

د سـال در خـدمت و نـلقـني کـرد و چرونقعلیشـاه طـاب ثـراه موالنـا را ارشـاد و تو االمر جناب نورعلیشاه قدس سره 
مالزمت مشتاقعلی شاه قدس سره سلوک نموده در لوازم ریاضت و مجاهده اهتمام تمام بجای آورد و از یمن انفاس 

هام و شکوک پاک گشت و از علـوم صـوری و کمـاالت ظـاهری در گذشـت و بمرتبـه ووالیت اساس پاکان از لوث ا
  یات مناسب آمد آ افته بهدایت عباد مامور گردید و این دربارۀ آن مظهراه رخصت ارشاد یگنآاعلی و درجه رسید 

  نظم
  ل کیست مظفر علیگرشک بتان چ           رونق بازار دل کیست مظفر علی 
  دمبدم و متصل کیست مظفر علی             مایه آرام جان واسطه کام جان 
  کیست مظفر علیاز قدم معتدل               سالک راه سوی بانظر مستوی 
  ل کیست مظفر علیو گنور ده آب             از دم شاه وىل وز دم فیض علی

ار بسیار کشید من جمله مالعبدالله کرمانی که یکی از گموالنا از علماء ظاهر جور بسیار دید و اذیت و آزار از اهل زور
نموده در خدمت قهرمان ایران آقامحمد خان  اقدامو  دادمعاندین اهل یقني بود در قتل مشتاقعلیشاه قدس سره فتوی 

ون شهریار دریافت بود و بمضمون از باب دول ملهمّ نابيانا برعواقب امور دسعایت موالنا را نمود و چون آن شهریار 
ش مرضی است و آنچه دربـاره موالنـا عـرض نمـوده در آن مـدعی دل نی بر غرض و دربتنمود که عرض مالعبدالله م

و چـون آن پادشـاه بحکـم کـل مـن  درالملک طهـران آورامالعبدالله التفات نکرد و موالنا را بـد است الجرم بعرض
علیها فان از جهان فانی درگذشت و نوبت سلطنت سلطان فتحعلی شاه گشت آقامحمدعلی کرمانشـاهی کـه از جملـه 

مالعبدالله تقدم مینمود باختصـار  از مالعبدالله مريبود گویند که از بعضی مراتب بر يگيعلماء ظاهر بود و کاسه همسا
کرد و چون فضـیلت او را  اريو نسبت بموالنا آزار و اذیت بس دکرمانشاهان آوربه حاجی ابراهیم خان شريازی موالنا 

د و هرچند موالنا فرمود که مجلسی شود تا مناظره يردگرد مناظره و مباحثه نگدید لهذا نسبت بخود در مرتبه اعلی می
ن عـذاب الـیم ه آو موالنـا مـدتی بـ دگردد که حق با کیست آقامحمدعلی تن درنداد و زبان برنعم نگشـا کنیم و معلوم
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ل انتقـال نمـود و در آگرفتار بود تا آنکه در سنه هزار دویست و پانزده هجری ازیـن جهـان پـرمالل بسـرای بهجـت مـ
ننـد کـه آقامحمـد علـی او را آبر خارج درب شرقی که مشهور بدروازه اصفهان و قربستان اسـت مـدفون گشـت بعضـی

 ممسموم کرده از این عالم درگذشت رحمةالله الیه موالنا را تصانیف مفیده بسیار است من جمله کتاب خالصه العلو
یـه و عبـادت لسـانیه و جنانیـه اسـت در بانـد و کربیـت کـه در روش طاعـت قلبیـه و قالدر هر علمی فصلی درآن نوشته

و اند و کتاب بحراالسرار بطریق مثنوی است و دیوان مشتاقیه لهیه بطریق رمز مرقوم فرمودهیه نعمةالطریقت سلسله علّ
فصـلی چنـد از رسـاله  .ار اسـتگـاديبسیار از آن بزرگوار در صـفحه روزگـار  و نثراً اًرسایل نظمو مع البحار ارساله ج

  .ک نوشته میشودن و تّربّممع البحار و دوسه رباعی بطریق تیاج
نکه بحرالفضل از بحر اسمانی منشـعب میشـود و ببحـر الرحمانیـه و بحرالرحیمیـه همچنـني بحرالرغبـه از همچنا فصل

اطلب یال منفعت است صبحر اکوانی منشعب میشود ببحر اال و بحر االسرار شاه چرا که رغبت که عبارت از طلب ای
بارت از آنست و این فیض اسـت کـه ال منافع عامه است اعنی افاضه وجود و کماالت وجود که فیض رحمانی عصای

شامل مومن و کافر و شقی و سعید است و درازای صفت از صفات ربوبیت اعنی صفت رحمانیـت صـفت اسـتعانت 
امع که عبارت از طلب عون و نصرت حق اسـت عبـدرا بافایضـه یحتـاج الیـه فـی کمـال مرتبـه وجـود از حضـرت جـ

مسـتقیمه را از آیـه کریمـه و ربنـا الـرحمن لمسـتعان علـی  ۀحـاصـحاب قری انسانی مناسب اسـت و ایـن لطیفـۀ شـریفۀ
کنـد حمـل فرمـوده بـر ربوبیـت ماتصفون که رحمانیت را بانضمام اسم المستعان که از اینجانب مستغنی و اقتضـا مـی

شود الحمدلله علی مـا الهمنـا ذالـک ماطلـب ایصـال منـافع خاصـه اسـت کـه عبارتسـت از جهی مستفاد مین وَحسَاَبِ
تصـدیق و ایمـان و توحیـد و عرفـان و تحقیـق و ایقـان و توفیـق و هـدایت و نشـاید و عنایـت و اینسـت فـیض  افاضه

منني است و در ازای این صفت از حضرت ربوبیت اعنی صفت رحمیت از جانب عبد صفت ؤرحیمی که مختص بم
ی اسـت کـه ل ان غنـّاسرتشاد مناسبت چراکه اسرتشاد بمعنی طلـب رشـد اسـت و رشـد مـرادف هدایتسـت و درمقابـ

شد من الغی و از این تحقیق ظـاهر شـد ن الرّمرادف ضاللت است چنانکه فرموده جل اسمه الاکراه فی الدین قد تبیّ
شــد در ازای الرحمیــه و از ایـن تقریــرات ظــاهر و کـه وقــوع بحــر االسـتعانه در ازای بحرالرحمانیــه و بحراالسرتشــاد 

و بحرالرغبــة و بحرالریــة و بحــر االســتعانه و  الــدعارالعبودیــه و بحرقســم بحانحصــار بحرالکــون انســانی در شــمش 
کوره در باب اول از مقصد اول که بحراالسم حقـانی  مذدرازای شش بحر استبحرالوهیه و این شش قسم بحر واقع 

ل نظـريه منحصر در آنها بود اعنی بحرالربوبیه بحرالفضل و بحر باب دوم و بحرالصل و بحربحرلعبودیه و بحرالدعا ک
یم فارغ شدیم هنگام آن است کـه شـروع کنـیم در بیـان کیفیـت اسـتتابت ساللف و چون از این تقتربیت و النشر علی 

بحور شش گانه اکوانی انسانی از لطف ثانی سبع المثانی والله سبحانه هـوالمفیض لحقـایق المعـانی الرغبـه دربیـان 
الکتاب اعنی ایاک نعبد و ایـاک نسـتعني اهـدنا  هف سوره فاتحکیفیت استنباط بحورششگانه اکوانیه اجمالیه از نص

و الالضالني الرهیه بـدان ثبتـک اللـه تعـاىل کـه بـر  ممت علیهم غريالمغضوب علیهنعَالصراط المستقیم صراط الذین اَ
وجهی که در باب اول از این مقصد محقـق شـد کـه بحرالکـون انسـانی منحصـر اسـت در شـش حراالسـتعانه و بحـر 

شاد و بحرالربوبیه و بحرالفضل وبحرالعدل همچنانکه بحراالسم حقانی منحصر بود در شش قسم بحر الدعا و االسرت
بحر مسـتفاد بـود از تحریر و چنانکه آن شش قسم  محبل بحرالوهیه و بحرالرمسه وبحرالرحیمیه و بحرالرحمانیه و بحر

نصف آخر سوره فاتحـه الکتـاب و مجمـل بیـان مستفاد است ازتحریر ه فاتحه الکتاب این شش قسم رنصف اول سو
لوهیه از اسم الله مستبط بود و بحـر الربوبیـه از اسـم رب العـالمني و بحـر مواضع استنباط و در آنجا آن بود که بحراالُ

و بحرالعـدل از الـرحیم و بحرالرحمانیــه از مالـک الیـوم الـدین فقـط و بحـر الرحیمیــه از  الفضـل ازمجمـوع الـرحمن
اینست که بحرالعبودیه مستفاد اسـت از مجمـوع ایـاک نعبـد فقـط و  اینجا الرحیم بیان مواضع استنباط الرحمن فقط

الصــراط المســتقیم صــراط الــذین انعمــت علــیهم غريالمغضــوب علــیهم  بحــر الــدعا از مجمــوع ایــاک نســتعني اهــدنا
عمـت علـیهم فقـط و بحـر از غـري والالضالني و ایاک نعبد از ایاک نستعني اهدنا الصـراط المسـتقیم صـراط الـذین ان

المغضوب علیهم و اللضالني فقط و بحرادعیه ایاک نستعني فقـط و بحـر از اهـدنا الصـراط المسـتقیم صـراط الـذین 
گردد و بعـون اللـه وحسـن توفیقـه همچنانکـه تقسـیم انعمت علیهم فقط و یفضل این اجمال دراین فصول مذکور می

ود و بحر االلوهیه و بحرالربوبیه تقسیم اول در اینجـا تقسـیم بحرالکـون اسـت اول در آنجا تقسیم بحراالسم حقانی ب
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 دو بحرالعبودیه مسـتفا استنیست ببحر العبودیت و بحر و قسم اول ازین تقسیم و قسم ثانی در ازای قسم ثانی واقع 
د حضرت الوهیـت طق بخطاب مستطاب ایاک نعبناست از ایاک نعبد فقط و قاری و تاىل فاتحه الکتاب در هنگام 

گویـد کـه چـون تـو موصـوف بصـفت الـوهیتی و اسـمی از اسـمای را تقدست اسماوه مخاطب ساخته گویا چنـني مـی
حسنای تو اسم جامع است والله از اله مـاخوذ والـه بمعنـی مـالوه و مـالوه مـرادف معبـود اسـت پـس تـو مـالوه علـی 

-بس و نسبت بندگی خود را منحصر بحضرت کریم تو میکنیم و االطالق و معبود باستحقاقی لهذا ماترا عبادت می
مسـتفاد اسـت  هایم نه سوای تو و الـوکنم نه غري تو و نه در حضور تو ایستادهسازیم و بسوی وجه کریم تو استقبال می

از مجموع العبودیه اىل آخر آنسوره چراکه این مجموع مشتمل است بر سه مطلب کـه هـر مطلبـی نوعیسـت از انـواع 
طلب الدعا استعانت است که بمعنی طلب عون و نصرت است و ایـن مطلـب مسـتفاد اسـت از ایـاک نسـتعني  ودعا 

فقط الله اسرتشاد است که بمعنی طلـب رشـد و هدایتسـت و ایـن مطلـب مسـتفاد اسـت از اهـدنا الصـراط المسـتقیم 
غضـب و ضاللتسـت و ایـن صراط الذین انعمت علیهم ایاک نستعني استعاذت اسـت کـه بمعنـی طلـب پنـاه دادن از 

انـد بـر مطالـب ثالثـه در حقیقـت مطلب مستفاد است از غري المغضوب علیهم والالضالني و چون این چمله ثلثـه دال
پس مفهوم طلب بمنزله جنس باشد و هر یـک از اسـتعانت نـوعی و اسرتشـاد و اسـتعاذت . طلب با یکدیگر مشرتکند

ا و طلب بداللتی که مقوله داللت نوع باشد بر جنس مانند داللت نوعی ازوی پس هر یک دال باشند بر حقیقت دع
قـني داللـت تضـمن گوینـد و قـاری و تـاىل فاتحـه الکتـاب در هنگـام قرائـت و یانسان بر حیوان و این داللـت را منط

ی گوید کـه چـون تـو رب العـالمني و مـابنسوره ربوبیت را مخاطب ساخته گویا چنني میلا خرالاتالوت مطلب اوىل و
عالمی از عوالم ربوبیت توایم و مقتضای ربوبیت رب حقیقی این است که عون و نصـرت خـود را در نوع انسان نیز 

موجـب  افاضت کل مایحتاج الیه فی کمال مرتبة الوجود از مربوب خود دریغ نفرماید و هدایت و عنایـت خـود را کـه
ضـاللت و شـقاوت سرمدیسـت او را غـّی جـب سعادت ابدیست بر مربوب ضعیف خویش مبذول دارد و از آنچـه مو

استعانت از حضرت تو میجوئیم و بس هدایت بسوی صراط المستقیم و طریـق سـعادت . پناه دهد و محافظت فرماید
اسـت بـه پنـاه غنـی را که طریق سلوک اصفیای تو است از تو طلب میکنم و آنچـه موجـب غضـب و بعـد ضـاللت و 

 شد فصل علی محمد و آلـه سرت فصل علی محمد و آله و اعنا و ایاک یا ربنا نرحمت تو میگریزیم فایاک ربنا نستعني
واهدنا بک یا ربنا نستجري و فصل علی محمد و آلـه و اجرنـا برحمتـک وجـودک و کرمـک یـا ارحـم الـراحمني و یـا 

ت بمعنـی وجوداالجودین و یا اکرم االکرمني و از این تحقیق ظاهر شد که ایاک نستعني اگرچـه بصـورت اخسـار اسـ
خـود اثبـات حـول و قـوه اسـت از بـرای نفـس بـاین  بنفس طلب و انشا است مطلب سیم نسبت و آن عبد عبادت را

ای اختیار بااالستقالل اسـت کـه مـذهب قدریـه اسـت و ایـن را مـذهب تفـویض گوینـد وایـن بحکـم عمعنی موهم اد
ن راز فرمـوده قـدس سـره در گلشـ رتین شرک عظیم است چنانکه عـارف شبسـّمتضالقدریة محبوس هذامت الدینه م

نسبت افعال عبد یکباره بحـق  من گفت نه همچنانکهمراین نادان احمق ماو هر من گفت نهاان نظم چنان کان کرب یزد
 وجـب ابطـال شـرایع و بطـالن تکـالیف دادن و عبد را باالمره ازتصرف معزول ساخنت و بـی اختیـار مطلـق دانسـنت م

مذهب تفویض با اصل اول از اصول دین منافات دارد کـه اصـل توحیـد اسـت مـذهب مذهب جرب خوانند و چنانکه 
قدری چشم عدالت بني کشـاده و مذهب جرب که وصل توحید است جرب باصل دوم منافات دارد که اصل توحید است 

 بسته محقق ذوالعینني را تـا هـر دو چشـم بینش چشم وحدت بینش بسته و جربی چشم وحدت کشاده و چشم عدالت
ال قدریسـت و لهـذا گویـد انـا ربکـم االعلـی و آدم صـفی جّـلیست و لهذا گوید رب اغویتنی و دباز است ابلیس جرب

نا و اله و علیه السلم محقق ذوالعینني است ولهذا گوید ربنا ظلمنا اقرار بربوبیت حـق و مربوبیـت خـود صلوات الله نبیّ
توحید منقلع نشـود و نسـبت ظلـم بخـود دهـد تـا تکلیـف حـق  کند تا ادعای اختیار بااالستقالل نکرده باشد و اصل

و  جـربب پـس صـراط مسـتقیم در ایـن مقـام توسـط افـراط عبث نباشد و اصل عدل منقطع نکرد ونهی از اکل شجره 
تفریط التفویض است چنانکه حضرت کشاف الحقایق موالنا ابوعبدالله جعفر الصادق صـلوات اللـه علیـه مـا منطـق 

بني االمرین و چون مسئله را در این مقام دانستی واضح شود بر تو سـر وقـوع  رب و التفویض بل امرٌباطق فرموده الج
باقرار باختیار و اثبات  تا ادعای اختیار در ایاک نعبد ایاک نستعني بعد از ایاک نعبد تا ادعای اختیار در ایاک نعبد
م و علّ مقرر است که عني جامع انسانی بر طبق کریمه حول و قوه از برای حق معدل شود الحمدالله  در اصول عرفانیه
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دم االسماء کلها و مرویه خلق الله آدم علی صورته مظهر جمیع صفات حق است تعاىل شانه و هیچ صفتی از صفات آ
کمالیه الوهیه و ربوبیت نیست که انسانرا از آن نصیب نباشد و چون یکی از صفات کمالیه حـق صـفت اختیـار اسـت 

د وجود انسان نیز سر اختیار مـودع باشـد امـانتی کـه بحکـم انـا عرضـا االمانـت علـی السـموات و االرض و لهذا بای
الجبال فابني ان یحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان افالک و عناصـر و موالیـد همـه از حمـل آن ابـا کردنـد نالـه 

ست مثنوی من چگویم چرخ با این کار بـار زیـن اشفاق برآوردند مگر انسان ظلوم جهول عبارت از همني سر اختیار ا
کمني فریاد کرد از اختیار و چون دو لعبت اختیار وجود انسان ثابت شدپس حسن تکلیف دلم اختصاص آن با انسـان 
ثابت شد ومذهب جرب از میان برخواست و چون حمل این جهل عظیم زیاد از طاقت انسان ضعیف بـود لهـذا فرمـود 

هوال و چه ظلم از این باالتر بر نفس خود توان کرد که با این ضعف تعهد تحمل چنني امری نماید جَ لومٌکه انه کان ظَ
و چه جهل زیادتری تصور کند که چنني حملی را میتواند برداشت بنأعلی مدامحتاج شد باین که عون حق او را معاون 

م کُـب لَجِسـتَونی اَدعُق سبحانه و تعاىل اُشود تا بحول و قوه او متحمل شود پس لم اطالق عبادت بر دعا در قول ح
ن عبادتی سیدخلون جهنم و اخرین پس آنکس که دعا نمیکند و از حق توفیق بر طاعـت طلـب ستکربون عَیَ ینَالذّ نَّاِ

عبودیت است و الحمدالله جمعی از حکما حضـرت  کمال کند خود را در اختیار مستقل یافته است و این منافینمی
شانه فاضل باالیجاب دانند یعنی نتواند که افاضه کماالت نکند مانند شـمس کـه نتوانـد کـه افاضـه نـور حق را تعاىل 

نند یعنی تواند نکند و محقق حکما و تمام اهل اسالم بلکه مطلق اصحاب شریعت حق را تعاىل شانه فاعل مختار دا
ض در موضـعی کـه فـیکـه ارسـال وضعی که حکمت اقتضای امسـاک نمایـد همچنانکـه نتوانـد که امساک فیض درم

حکمت اقتضای ارسال نماید بلکه در موضع اول نیز ارسال هم تواند همچنانکه در موضع ثانی امساک هـم توانـد و 
کند و این مذهب حق است چنانکه فرموده حـل سـلطانه مـایفتح اللـه للنـاس مـن نلیکن چون مخالف حکمت باشد 

له من بعده مرا بخاطر مريسد که آنکـس کـه حـق را فاضـل باالیجـاب رحمة فالممسک لها و ما یمسک لها فالمرسل 
از طبایع بلکـه  گفته نه قصد او اینست که قادر مطلق مضطر است در صدور فعل از او مانند صدور افعال طبیعه است

بظهور رسـد  کمال فیاضیت حق بود تا بحدی که بتواند کرم نکند با آنکه در عني اختیار کرم از اونظر او بر فرط جود و
چـون انـد و بعـد از تحریـف اقضني رسیده از تصور تشخیص مسـئله راتحریـف کـردهنو چون این معنی از کمل حکما 

توهم عجز و عدم قدرت بر فیض درباره قـادر مختـار تعالـت قدرتـه میشـده اصـحاب شـرایع تصـریح باختیـار و نفـی 
یت اندازیم گوئیم حق نتواند که جود و کرم و فیض را از اند پس چون نظر بر فرط جود و کرم و کمال فیاضایجاب کرده

همچنانکه نتواند که قدرت و اختیار و علم را از خود سلب کند چرا که سلب کماالت از کامـل الـذات . خود سلب کند
اللـه علـی  ّنممتنع است پس فی الحقیقه ممتنع بنظر بطالن ذاتی نتواند که متعلق قدرت شود چرا که قـدرت بحکـم اِ

تعلـق بشـی گـريد و ممتنـع الشـیی محـض باشـد پـس  قدیر و مقتضای و بقدرتک التی الیمتنـع ممنهـا شـییً کل شیٍ
درست این است که بگوئیم ممتنع که وجود ذهنی محض دارد نتواند که متعلـق قـدرت شـود نـه اینکـه قـدرت نتوانـد 

قـدرت و اختیـار انـدازیم  بـر فـرطن نظر متعلق ممتنع شود چرا که قدرت عني توانست پس نتواند در او نگنجد و چو
گوئیم حق تواند که با فرط فیاضیت امساک فـیض کنـد و لـیکن از فـرط کـرم امسـاک نکنـد والحمداللـه از محاکمـه 

عـني نظر بجامعیت میان کمـال فیاضـیت وجـود و کمـال قـدرت جلـه در  زسابقه معلوم شد که ذات حق تعاىل جلت وا
ع لهـذا یـبـی اختیـاری مختـار و ایـن معنـی از کمـاالت حـق اسـت کـه همیشـه جم نيمختاریت با اختیار اسـت و درعـ

در جـواب ک یعنـی پروردگـار خـود را بچـه شـناختی بِـرَ رفـتُعَ مَمقابالت میفرماید چنانکه از عارفی پرسیدند که بِـ
جمـع میـان م که در اتصاف بکماالت باکمال احدیت ذات اضداد یعنی رب خود را باین شناختفرمود که لجمعه بني 

اضداد فرمود پس عارف بجهة استشهاد این آیت تالوت نمـود هـواالول و االخـر و الظـاهر و البـاطن و چـون انسـان 
بحکم ان الله خلق آدم علی صورتیه مخلوق بر صورت رحمن و ظل ذات حضرت سبحانست و ظـل در همـه احـوال 

ی اختیار و در عـني بـی اختیـاری بعني مختاریت  بر صورت ذی ظل است لطیفه باید که انسان نیز مانند اصل خود در
انـد و اختیاریست بعضی را نظر بر اختیار فقط افتاده بفیض قایل شـده یبا اختیار باشد و چون جامع میان اختیار و ب
ت ذاانـد و بوالعجـب امریسـت کـه همچنانکـه در اصـل کـه بجرب قایل شـده جمعی را نظر بر بی اختیاری فقط افتاده

نه اخـتالف واقـع شـده حکـم اصـل بعینـه در فـرع کـه عـني انسانسـت مسـتحب گردیـده همـان أتعاىل شرحمن است 
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اختالف بعینه در وی بوقع پیوسته و حق در ایـن مسـئله توسـط بـني امـرین اسـت کـه الجـرب و ال تفـویض بـل امـربني 
چنانکـه سـابقا در  االمرین و چون حکم جمع توسطیات بوجهی خروج از طرفني و بوجهی جمـع بـني الطـرفني اسـت

کردیم در انجا نیز همان حکم جاریست و توسط میان جرب و تفویض که یکی اختیار مطلق بیان  مسئله تعطیل و تشبیه 
و یکی عدم اختیار مطلق است فی الحقیقـه جمـع میـان اختیـار و عـدم اختیـار اسـت اگرچـه ایـن اختیـار را تفـویض 

کند چرا که اختیاریست به بی اختیاری معدل گشته و بی اختیاری است با نگویند و این عدم اختیار را جرب استعمال ن
اختیار تعدیل یافته و چون تشخیص توسط حقیقی میان متقالبالت که حقیقت صراط بحکم صـراط المسـتقیم اقصـر 

-ودهلو و ارتفع عن التقصري عبارت از آنست در نهایت صعوبت است چنانکه اهل عصمت سلم الله علیهم فرمعن الغّ
اند الصراط ادق من الشعر واحد من السیف و تا کسی بمقام والیت نرسد و خود صراط مستقیم نشـود نتوانـد فهمیـد 
لهذا مبتدی را قبل از وصول مقام کامل تفکر در این مسئله موجب وقوع در شـبهات اسـت و حقیقـت ایـن مسـئله از 

-ن فی العلم و ازین جهت است که این مسئله را سر قدر مـیمقوله متشابهاتست که و ما یعلم تاویله اال لله و الراسخو
ب صـلواةالله علیـه مـأگویند و نهی از تفکر در سر قدر از اهل بیت علیهم السالم بمـا رسـید چنانکـه جنـاب والیـت 

 اند طریق مظلم فالتسلکوه و بحر عمیق فالتلجوه و سر الله متکلفوه از اینجاست که صادق آل محمد صلواةللهفرموده
کـه نکـره  علیه شق ثالث را که نه جرب و نه تفویض است باسمی معني مسمی نفرموده است بلکه تعبري از آن بلفظ امـرٌ

مبهم است فرمود تا مبتدی تعدی از مقام خود نکندو همني اکتفا کند کـه امـری مـبهم بـني الجـرب و التفـویض متحقـق 
نی با مسئله توحید منافات دارد باطل دارند و این امـر متوسـط است و آن هر دو را نظر باینکه اول با مسئله عدل و ثا

بول کند تا خود بعنایت والیت اهل البیت علیهم السالم باینمقـام برسـد کـه بـر قمجمل را علی سپل االنقاد و التسلیم 
ت فالجـرب قدر تواند واقف شد و چون این مقدمات را دانستی پس بدانکه ایاک نعبد اشاره بجنبه اختیار تـو اسـ سرّ

اف اختیاری تست فالتفویض بل امر بني امـرین کمـا قـال االمـام بحـر الحقـایق و کشّـ یایاک نستعني اشارت بجنبه ب
ی و سري محبوبی لطیفه عبارت دقایق موالنا جعفر الصادق صلواة الله علیه لهذا سرياىل الله بر دو قسم است سري محّب

عبدباشد رب را بواسطه این محبت عبد باختیـار خـود بجنـبش  حبّتم از انست که منشاء حرکمت معنوی عبداىل الله
آید و متوجه درگاه حق شود و سري محبوبی عبارت از آنست که منشاء این حرکت محبت رب باشد عبد را یعنـی چـو 

 ن سري را سـالک نامنـد وبآرب عبد خود را دوست دارد در انجانب خود بجنبش درآورد و قسم اول را گویند و سایر
اطالق کند بفارسی سلوک را کوشش خوانند و جذب را کشش و  نعبد قسم دوم را جذیه خوانند و سایربان سري ایاک

اند محبتی سالک بر دو طبقه لطیفه شریفه اول عبارت از جذب و ثانی عبارت از سلوک است ۀیجبهم و یحبونه در آی
رده و کشـش و در رسـیده و صـعوبت سلوکشـان مجذوبند کـه اول سريشـان بطریـق کوشـش بـود و بعـد عنایـت مـدد کـ

ات قـدیبسهولت مبدل گردیده و مجذوب سالکند که اول بواسطه عنایت بیعت جذبه الهیه ایشانرا دریافته از رسوم و ت
سـلوک آورده مجمـال سـالک بمطلقا عاری نموده و باز بواسطه حکمت معاشرت و مصلحت تربیت ایشانرا از جذب 

حبهم یقطع کرد چنانکه عارفی گفته ن محبت عبدنه آنقدر است که این را هرابآسانی بتوا چه قوت. فقط ناتمام است
جـذب  دتمام است سلوک کدام است و سالک را چون باختیار بباید رفـت و اختیـار او اختیـار ضـعیف اسـت تـا مـد

و آداب طریقت او ت تواند بود و مجذوب فقط نیز ناتمام است چرا که حفظ ارکان شریعننرسد از خطرات راه ایمن 
را ممکن نیست پس تربیت غري نتوانـد کـرد چنانکـه عـارف گفتـه صـاحبدىل بمدرسـه آمـد بخانکـاه بگذاشـت شـرط 

ن این فریقـرا گفـت آن کلـیم خـویش بـدر آصحبت اهل طریقرا گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از 
از مدرسه در اینجا مقام سلوک است و مراد از عالم سالکست و مراد غریقرا مرادبگريد وین جهد میکند که  زبحرربدیم

سبت و بدانکه ایاک نعبد هرگاه خواهد صعوبت راهش بسهولت مبدل گردد و سـلوکش بجـذب ذباز خانکاه مقام ج
ان سـلطانه قـل  غـرّ اع پیغمرب صلی الله علیه و اله چنانکـه فرمـودهتبمنتقل شود و راهی بسوی این معنی نیست مگر ا

اشید دوست میدارید خـدایرپس مـرا متابعـت کنیـد بکنتم تحبون ىل فاتبعبونی یحببکم الله یعنی بگو بامحمد که اگر م
نه  )ص( تحبون لله اشارت بسلوکست و یحبکم الله اشارت بحذب و مراد از اتباع پیغمربتا خدا شما را دوست دارد 

ه ایـن معنـی از آن استخراج کردن و عمل نمـودن چـرا کـ یات و احادیث است و برای خود وطن نفس معنیآمطالعه 
ی خوداست و بتجربه اکثر طالبني صادق بلکه اکثر منکوبني نیز رسیده که این نوع عمـل منـتج فی الحقیقه متابعت رأ
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متابعت هادی صاحب باطن کامـل )ص( رفع بعضی اخالق ذمیمه است تا بجذبه چه رسد بلکه او از متابعت پیغمرب 
که از مقام نفس گذشته و بمقام قلب رسیده و متخلق باخالق حضرت خاتم صلی الله علیـه و الـه و سـلم نفس است 

حمداللـه تعـاىل نهایـت باامآیـد گردیده و این معنی اگرچه بسامعه اهل زمان که انس بمسلک اول دارنـد غریـب مـی
 ريی نیـز بتجربـه رسـیده کـه متابعـت پـد را بتجربه رسیده ایـن معنـیاج مسلک اول متعنتوضوح دارد همچنانکه عدم ا

نمودن و خود را بالمره از رای و هوای خارج ساخنت بسیار شدید التاثري است در حصول جذبه تا بحدیکه توسـعه در 
ش هحمل ریاضت شاقه و توفع من عندی بخـواتخل است از ورخص باذن پري در حصول بمراتب مقامات و احوال ا

توفیـق یـافنت صـحبت کامـل واجـب و  دبقصـسیده بورع و تقـوای رسـمی شـرعی نفس بلی با کسی بخدمت کامل نر
کورفرضـاً توفیـق خـدمت پـري نیافـت  مذموجب حصول این توفیق است واگر با وجود ورع و تقوای من عندی بقصـد

از  اجور و مثاب اسـت امابعـدمفقد وقع اجره علی الله بحکم و من یخرج من بیته اىل الله و رسوله ثم یدرکه الموت 
وصول بخدمت پري تقوائی نیست مگر تقوای از نافرمائی اوو طاعتی نیسـت مگـر طاعـت او دیگـر همـه رایهـا بکنـار 
است و همه فکرها خیال مجال ربنا الهنا و موالنا همچنانکه توفیق دادی تا این مسـئله را فهمیـدیم االکـرام باالتمـام 

ائک یا کریم و چون ایـن مقـدمات را دانسـتی پـس بدانکـه ایـاک توفیق بده که با این مسئله عمل نمائیم بحرمته اولی
نستعني اشاره بسري محبی است که سلوک عبـارت از آن اسـت و مالـک یـوم الـدین طلـب مقـام محبوبسـت کـه جذبـه 
عبارت از آنست و الحمدالله علی فهم اللطایف همچنانکه تقسیم دوم در بحر االسـم حقـانی تقسـم بحرالربوبیـه بـود 

بحـر الرغبـه و بحرالربوبیـه و قسـم  صل و بحرالعدل تقسیم دوم در بحر الکون انسانی تقسیم بحرالـدعا اسـتببحر الف
اول از این تقسیم درازای قسم اول از آن تقسیم است و قسم ثانی در ازای قسم ثانی واقع است و بحرالرغبـه مسـتفاد 

یـاک نسـتعني اهـدنا الصـراط المسـتقیم صـراط است از مجموع دو جمله از جمله ثلث مـذکوره در بحرالـدعا اعنـی ا
الذین انعمت علیهم چرا که ایاک نستعني طلب ایصال منفعت عامه اسـت و اهـدنا الصـراط المسـتقیم صـراط الـذین 
انعمت علیهم طلب ایصال منفعت خاصه و منفعت عامه فیض رحمانی است چنانکـه منفعـت خاصـه فـیض رحمتـی 

نفعت مشرتک باشند و معنی رغبت نیست مگر طلـب ایصـال منفعـت سـلوکه است پس هر دو در معنی طلب ایصال م
جملتني مذکورتني دال باشند بر بحرالرغبه داللتی تضمنی از مقوله داللت نـوع بـر جـنس قریـب همچنانکـه مجمـوع 
 حمل ثالث دال بودند بر بحر طلب و بحر الدعا نیز بداللت تضمنی و لیکن از مقوله داللـت نـوع بـر جـنس بعیـد و

یه مستفاد است از غري المغضوب علیهم و الالضالني چرا که این جمله اخريه استعاذه است از صراط مغضوب هبحرالر
لني که اصـحاب افراطنـد همچنانکـه اهـدنا الصـراط المسـتقیم صـراط الـذین علیهم که اصحاب تفریطند و صراط ضا

اند و معنی رهبـت توسط بني افراط و التفریط انعمت علیهم رغبت بود در صراط منعم علیهم که اصحاب استقامت و
تر از غضب خدا و ضـاللت از نیست مگر این استعاذه چرا که رهبت بمعنی طلب دفع مضرتست و کدام مضرت عظیم

طریق اصفای او تواند بود و داللت این جمله اخريه بر بحرالرهیه داللت صریح مطـابقی اسـت یـا همچنانکـه تقسـیم 
در بحارسـته اکوانیـه تقسـیم  مائیه تقسیم بحر الفضل ببحر الرحمانیه و بحر الرحیمه تقسیم ثالـثثالث در بحارسته اس

بحر الرغبة است به بحر استعانه و بحر اسرتشاد و قسم اول از این تقسیم در ازای قسم اول از ان تقسـیم و قسـم ثـانی 
اللت مطـابقی صـریح و اهـدنا الصـراط سـت بـه بحـر االسـتعانه بـدلدر ازای قسم ثانی واقـع اسـت ایـاک نسـتعني دا

ست بر بحر اسرتشاد بهمني داللت و چون اسرتشاد طلب ارشاد است و مرشد لالمستقیم صراط الذین انعمت علیهم دا
حقیقی اگرچه حق تعاىل است و لیکن صفت حق از مظهر انسان کامل ظاهر میشود خواه نبی باشد یا امامی یا ولیی 

ی با او و حجت و متابعـت او ایـن معنـی میسـر نتوانـد شـد چنانکـه صـادق ال محمـد و بدون رهنمای انسانی شخص
فیطلـب لنفسـه دلیاللهـذا بطـرق السـماء جهـل منـک بطـرق  خصلوات الله علیه و علیهم فرموده و یخرج احدکم فراس

م اکتفـا االرض فاطلب لنفسک دلیاللهذا بجهة تاکید ایـن معنـی و تصـریح بـاین محبـت بـه اهـدنا الصـراط المسـتقی
غري بورثه انبیا اند چرا که آن  و نفرموده صراط مستقیم را نفرموده بصراط منعم علیهم که انبیا یا اوصیای انبیا یا علماء

را اهلیت ارشاد و راهنمایی نیست و مراد از علمائی که ورثه انبسا اند نه فقهـای ظاهرانـد  دیگراز فرق ثلث احدی و 
و استحساناتسـت و رتفند بـا اینکـه جاهلنـد بطـرق سـماء و مـدار اعمالشـان بـر ظنـون مع ورّقه اهل ظاهر خود مکچرا 

فقـري و طاهر راه مناط و طریق باطن را مسدود میداند که هرگـاه کسـی بگویـد فـالن  هاعجب همه امور آنکه بحدی را
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دارد و چـون صاحب معارج و مقامات است طعن میزنند و میگویند فالن کس بدعت در دین گذاشته ادعـای عـروج 
نکـه آدان احمق خود صحبت میدارند بر سبیل استهزا میگویند که فالن کس بهـر شـب بمعـراج مـريود بـا وجـود ببامر

وات عـروج اشاهد است بر اینکه همه مامکلفیم که طریق سمار سلوک نمائیم و بر معارج سـم )ص( صریح کالم امام
این معنی مختص به بعداز مـوت اسـت کـه  خود و گویند که کنیم مگر آنکه عروج سمارا تاویل کنند باصطالح سخیفه

روح مومن را عروج ملکوت میسر میشود و بلی ایـن معنـی مخـتص بعـد از موتسـت ولـیکن مـوت دو موتسـت مـوت 
ل بقاو اله موتو الیه ادی چنانکه فرموده صلی آلهرطبیعی چنانکه فرموده جل سلطانه کل نفس ذائقت الموت و موت ا

ال شـدن و تـا ایـن مـوت سّـکالمیـت فـی یدالعن دستن موت خود را تسلیم تصرفات پري کردن است و دران تموتو و ای
ادی اتفاق نیفتد بعد از موت طبیعـی عـروج بـر ملکـوت چگونـه میسـر شـود بـا اینکـه ایـن معنـی تاویـل حـدیث و آر

از حکمت اهل بیت ارتکاب تکلیف است بمحض اعوجاج سلیقه و عادت بمزخرفات متکلمني و اصولني و اعراض 
علیهم السالم که بعرفان مسمی است و طرق سمار نیست مگر مقامات و منازل و معارج و مراتب که عرفـای محققـني 

انـد و در بیـان حـدود و ن واصـل شـدهآو اولیای موحدین بربکت متابعـت ائمـه معصـومني صـلوات علـیهم اجمعـني بـ
اره عالم رسمی چون از همه بیخرب است چنان میداند که مقدار اند و بیچسایل پرداختهورحراص آن مقامات مجلدات 

فهمیده خود واجب میدانـد  طبق ادراک امام جعفر صادق علیه السالم بمقدار فهم وی است لهذا تاویل حدیث را بر
عجاب و چون معلوم شد که عالم رسمی جاهل است بطرق سـماء تـا بحـدی کـه تصـور مفهـوم آن درسـت  ءهذالشیی
علم بطرق سماء است پس باید علمای ورثه انبیا علمائی باشند که عالم بطـرق سـماء  )ص( لوم انبیا و ائمهنکرده و ع

ل رسـول اللـه در آید بحمدالله تعاىل و بربکت آباشند و ایشان باید در هر زمان موجود باشند واالسد طرق سماء الزم 
قـت و اربـاب کشـف و شـهود قـدس اللـه اسـرارهم انـد و هسـتندو خواهنـدبود و ایشـانند اصـحاب طریهر زمان بـوده

 وجود ایشان نیـز در نظـام عـالم فوایـد کلـی دارد چنانکـه در )ص( ثار نبویهآمجتهدین علوم شرعیه و فقهای حافظني 
بعرض برادران دینی خواهند رسانید بعد از عرض تفصیل مذاهب و التکالن علی التوفیق اقوال مسند که  محاکمه آتیه

علماء ورثه انبیا منحصر در قولست اول مجتهـدین اخبـاریني دوم صـوفیه اصـحاب قـول اول گوینـد  در خصوص تعني
تحصیل و تکمیل علـوم موقـوف علیـه اسـت  مجتهد جامع الشرایط است یعنی کسی که بعد از )ص(عالم وارث نبی 

ل بهمريسـیده باشـد و عـادل هـم اجتهاد از کالم او عربیه و منطق و اصول فقه و غريها او را که استنباط فروع از اصـو
باشد یعنی ما را بمعاشرت و یا شهادت عدلني و بجهة دفع تسلسل باالخره منحصر میشود بمعاشرت کـه معلـوم شـده 

ر و غري مصر بر صغایر است هرگاه چنني کسی یافت شود متابعت و مـواالت و یابباشد که آن شخص ظاهرا حجت از ک
االت پیغمرب و ائمه صلوات اللـه علیـه و علـیهم واجبسـت و مخالفـت او حـرام تمسک باو مانند متابعت و تمسک مو

است و راهی بنجات نیست مگر متابعت چنني شخصی و اصـحاب قـول ثـانی گوینـد چـون اصـول مقـرره مجتهـدین 
نـد بـود کـه ان الیغنی من الحـق شـیأ نتوقواعدی چند است که بمقتضای ظنون مقرر شده باشد و بحکم کریمه ان الظّ

رسد بلکه نهایت هتک ادب بود که از برای استنباط مذهب قواعـد وضـع ندین الله منوط بطنون خلق الله باشد ما را 
کنیم و عمل و تقوی را مبنی بران قواعد دانیم بلکه مستمسک ما در این زمان اخبار اهـل البیـت علـیهم السـالم بـود 

اء االصول ان تفرعوا مـا را جـایز اسـت تفریـع بـر آن فنا اللصفقط و اصوىل که از ایشان علیهم السالم رسیده بحکم ا
انـد انمـا اصول و هر چه نرسیده باشد معلوم است که حکمت شارع تعلـق بمشـابه و ابهـام آن گرفتـه چنانکـه فرمـوده

بحـدیث و چـون شـارح را ده تشـابه آن و الحدني غري فتخت و شهات بني ذالـک رباالمور ثلثة امر بني رشد فتتبع و ام
بهام آن تعلق گرفته مجتهد را نرسد که سعی در احکام آن نماید بلکه هر قدر سعی بیشرت کند بر تشابه آن خواهد افزود ا

رد و انتظار ظهور امام علیـه السـالم بایـد کشـید ومجتهـدین را اعتقـاد آنسـت کـه هرگـاه کباید وطَپس در شبهات با حَ
د او را دو اجراست و مستند ایشان حـدیثی اسـت کـه از پیغمـرب مجتهد خطا کند او را یک اجراست و هرگاه ثواب کن

اند که من اجتهدواصاب فله اجران و من اجتهدوخطأ افله اجرواحد و اینحدیث بطریـق عامـه مرویسـت و روایت کرده
صول اند اخباریني گویند هرکس حکمی از احکام الله استنباط کند از اصلی از امجتهدین خاصه آنرا تلقی بقبول کرده

االمر حکم اللـه باشـد  سفمقرر در علم مسمی باصول فقه که از آن اصل در احادیث اثری نباشد اگر این حکم فی ن
او را هیچ امر نباشد نه اینکه مستحق دو اجر باشد و هرگاه حکم الله نباشد داخـل کـاذبني علـی اللـه باشـد و معاقـب 
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انـد کـه سـائلی از ثی است که از حضرت صادق روایت کردهباشد نه اینکهمستحق یک اجر باشد و مستند ایشان حدی
آنجناب پرسید که زدعلیا االشیاء التعرفها فی کتاب و السنته فنظرفیها امام علیه السالم در جواب فرمودنـد امـا انـک 
ان اصبت لم توجر وان اخطات کذبت علی الله و رسوله که رواه فی الکافی و مجتهدین گویند دلیـل شـرعی منحصـر 

ست درچهارچیز کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل و اخباریني گویند دلیل شرعی منحصر در کتاب و سنت اسـت و ا
اند حجت اجماع را بقول رسول الله صلی اللـه علیـه و الـه اجماع و دلیل عقل اعتماد را نشاید و مجتهدین متمسک

م خـدابالمجمع علیـه الریـب فیـه و اخبـاریني النجمع امتی علی الخطا و بقول صادق ال محمد صلوات علیه و علـیه
اول را از موضوعات دانند و در حدیث ثانی گویند مراد از مجمـع علیـه حـدیثی اسـت کـه ثقـات روات اهـل حدیث 

البیت علیه السالم اتفاق کرده باشند در نقل آن و عمل مضـمون ان نـه قـوىل غريمنصـوص کـه اتفـاق کـرده باشـند بـر 
ا نبود که بغري منصوص عمل کنند و شاهد بر اینکه مراد از مجمع علیه ایـن معنـی اسـت صحت آن چرا که عادت قدم
اند انست که این حدیث در مقامی وارد شـد کـه سـائل از وجـوه بـراجح احادیـث سـوال نه آنچه مجتهدین تصور کرده

اخباریني عالم وارث  میکرده و این معنی یکی از وجود تراجح است این ندامن االجماع المصطلح علیه یس باعتقاد
نبی شخص معتقد بامام راوی حدیث ناظر در حالل و حرام عارف باحکام باشد چنانکه در مقوعمر بـن خطـا کـه از 
علیه السالم ماثور است که انظرواىل من کان منکم تدروی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا 

الحدیث و مجتهدین گویند که این شخص راوی حدیث ناظر در حالل و حرام به احکان فانی قد جعلته علیکم حاکم 
عارف باحکامنا عبارت از مجتهد جامع الشرایط است و اصحاب قول ثالث گویند که عالم وارث نبی مرشـد طریقـت 

کـه  است که نفس امام علیه السالم بوساطت مرشدان سلسله طریقت باو رسیده عالم ربانی در حدیث کمیـل بـن زیـاد
عاع عبارت از او است و این شخصی است کـه از مقـام رالناس ثالثة عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همج 

نفس گذشته و بمقام قلب رسیده چنانکه فرموده عز سلطانه ان فی ذالک لذکری لمن کان لـه قلـب او القـی السـمع و 
و صـاحب تسـلیم  دافـالسمع در آیه عبارت از مرید من هو شهید و متعلم علی سبیل النجات در حدیث شریف او القی

روشن ضـمري پري خود را در دست را بالمره از رای و هوای خود خارج شده است که بحکم مرویه موتواقبل ان تموتو 
ال نموده چرا که شخصی که توال و متابعت او تاىل و توال و متابعت امام او را عالم بطـرق سـماء ت فی یدالغسّکالمیّ
انند نتواند بود که شخصی عالم رسمی بیخـرب از منـازل و مقامـات متمسـک بظنـون و تخمینـات باشـد اگرچـه در خو

تبحر بهم رسانیده باشد چنانکه محقق بهائی قدس سره فرمـوده شـعر علـم نبـود غـري علـم عاشـقی مـابقی فنون کمال 
نـني شـخص اخبـاری چنـه حـال و هم تلبیس ابلیس شقی علم رسمی سربسر قیل است و قـال نـه ازاو کیفیتـی حاصـل

ضعیف التمیز که اگر حدیث معروض بر او مشتمل بر مسئله از مسائل حقیقی الهیه باشـد در حـل آن عـاجز شـود بسـا 
موید باشد بفطرت سلیمه و سلیقه مستقیمه و صفای ذهـن و لطافـت فکـر کـه آن باشد که طالبی که باید متابعت او کند 

ی کامل نفـس دوچـار خـورد و سـالمتی در نفـس او بن موصوف نباشد و اگر او را مرآ فقیه اخباری بعشری از اعشار
هم بعالوه استقامت فکرت باشد باندک زمانی صاحب معارج و مقامات شود چگونه در حکمت خدا جایز باشد ما 

محفوظ  ی را متابعت چنني ضعیف التمیز واجب باشد اگرچه مجموع الفاظ احادیث چهار کتاب حدیث رادده مستع
داشته باشد و در کتاب معانی االخبار شیخ صدوق طاب ثـراه از اهـل البیـت علـیهم السـالم مـاثور اسـت کـه حـدیث 

محققان مجتهدین در استنباط فروع از اصول و محققان اخبـاریني در اسـتنباط تبصره ن فلا حدیث نزویته ريمِنذریته خَ
خن باعتقاد فقري حق است و شـاهد بـر حقیقـت ایـن مـذهب احکام از تفویض قوت قدسیه را شرط میدانند و این س

نبـاال رَ عـادما را امـر فرمـوده بـا کتـاب  )ص(و امر بتحصیل رسوخ چرا که امام وسنتهًنهی از اثبات متشابه است کتاباً
تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب و بمقتضای نص آیـه شـریفه ایـن دعـا را سـنخ 

ه محکم میشود وخالص از زیغ ممکن نیست مگـر راسـخني را باتشالعلم است و همني صفت رسوخ حاصل شد م فی
نحن الراسـخون فـی العلـم و نحـن نعلـم  السالمبی توهم اختصاص رسوخ بامام علیه السالم استناد اىل قولهم علیهم 

نیسـت پـس  السویه قش برافراد علیتاویله مندفع است عقال با اینکه صفت رسوخ بامام مقوی تشکیک است و صد
 چه مانع از آنکه فرد کامل ان مختص امام باشد از این کمال شیعیان خاص علی تفاوت درجاتهم نصیب باشـد بلکـه

اىل کـونهم و  عـني اللـه کـونهم ماراللـه کونهم نغمه الله مرا عقیده آنست که جمیع کماالت امام چنني است مثل کونهم
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نی همه این معانی مفهومات کلیه است و صدقش بر افراد علی السویه و فرد کاملش مختص ه الله و غري ذالک یعوج
و هر یک از شیعیان خاص را از آن نصیب شاهد بر این معنی اطالق اهل البیت است بر سلمان فارسـی و  )ص(امام

و روی عـنهم انـا خلقنـا انـوار و  ولیاالله و اخبارالله و اصفیاالله و اوداالله بـر شـهدای کـربال سـالم اللـه علیـهااطالق 
ذالک النـور فلـذلک سـمیته شـیعة فـاذا کـان یـوم القیمـة التحقـت السـفلی بالعلیـا و همچنـني  رخلقت شیعتنا من شعا

ارد اگرچـه مراتـب داشـرتاک در کمـاال تـرا الزم  در طینـت اماحادیثی که با این مضمون وارد شده که قلوب شیعیان 
لـم ان عالم حضرت شـاه اولیـاء علـی المرتضـی علیـه صـلوات للـه العلـی االعلـی کـه وا بک نقالً متفاوت باشد و اما

و المزروبته دون عیوب فلزمواالفرار بحملـه مـا جهـاد تفسـريه  لهراسخني فی العلم هم الدین اغناهم الله عن اقتحام ال
ترکهم التعمق فبمالم یکلفهـم من الغیب المحجوب فمدح الله اعرتافهم باالعجز عن شاول نالم یحبطوبه علما و سمی 

من ؤن رسـوخ در جمـع مراتـب جمعـی مـآبالبحث عن کنهه رسوخا چرا که این کالم والیت نظام صریح است در سـرّ
یعنی آنکه علم اجماىل دارد و علم تفصیلی را تسلیما از کامل قبـول مـی  به تفسري صاحب تسلیم معرتف بجمله جاهل

ر و به نمیکننـد ودرکتـاب مسـتطاب مصـباح ّفموید و مانند اصحاب ظنون اقتحام انه بکل من عند ربنا میگّمکنند و ا
الشرایع از حضرت موالنا الصادق صلوات لله علیه منقولست که الیحل القیالمن التسقی من الله بصفا سره الحدیث 

قدسیه کـدام  ت قدسیه در معنی سخن در این است که راه تحصیل قوتو این کالم شریف صریح است در اشرتاط قّو
ت قدسیه تمسک و اجتناب از مناهی و تقوی از معاصـی بلکـه است اعتقاد فریقني مذکورتني است که راه تحصیل قّو

از مشتبهاتست هرچند مستند این تمسک و اجتناب و تقوی بالجمله مستند اعمال استنباط از کتب باشد خـواه بطریـق 
م دور لزفقري را در این معنی نظر است اوال بجهة آنکه ایـن کـالم مسـتاجتهاد باشد و خواه بطرق استنباط از اخبار  و 

است چرا که سخن در اینست که صحت اعمال و تقوی ازمعاصی موقوف بر وجـود صـاحب نفـس قدسـیه اسـت کـه 
بفتوای او بان اعمال و تقوی بتوان قیام نمود پس هرگاه راه تحصیل قوت قدسیه موقوف بـر صـحت اعمـال خواهـد 

 خوذ از حـدیث باشـدأدین وجه اعنی باسـتنباط کتـابی هرچنـد مـ ایندور ظاهر اول ثانیا بجهة آنکه عمل بر بود هذا 
از عمل برایست و عمل بحدیث فی الحقیقه عمل است بفهمیده خود از حدیث و اعتماد بر فهـم نامهـذب از  یکنوع

مرویست از حضـرت موالنـا ابـی عبداللـه  کجاست دور تفسري امامنا و موالنا ابی محمد الزکی العسکری علیه السالم
جعفرالصادق علیه السالم که آنجناب در تفسري اهدناالصراط المستقیم فرموده یعنی ارشدنا للزوم الطریق المودی اىل 

فهلک واین حدیث شـریف نـص اسـت درآنکـه اخـذ  رمحبتک المبلغ اىل حبک المانع اهوائنا فغضب اوناخذ براینا
و اتباع هو مطلقا غري مرضی است و طریق مسـتقیم راه نمـودی بمحبـت اسـت هرگـاه کسـی برای مطلقا مذموم است 

انصاف داشته باشد حکم میکند با اینکه خروج از رای مطلقا و تحصیل رابط عشق و محبت منحصر است در روش 
 تسـلیم سـت و ی خود بالمره بـريون رفـنت اأاصحاب طریقت قدس لله اسرارهم چرا که در آن رو شش قاعده کلی از ر

موده شعر خودرائی و خودبینی در عالم رندی رضمري چنانکه عارف الریب حافظ لسان الغیب قدس سره ف نشروپري 
نیست کفر است در این مذهب خودبینی و خودرائی و در هیچ مسلک از مسالک متداوله بغري از این مسـلک خـروج 

که بسیار احتمام نمیکند در اینکه عمل بـرای نکـرده باشـند از رای بالمره متحقق نیست اگرچه مسلک اخباریني باشد 
عه را در خصوص تعني علمای ورثه انبیاء شنیدی هنگام آنست که محاکمه موعوده بني هذا نفرق ّوتنو چون مذاهب م

بـر ی و اگر همچنانکه مذاهب متداوله را در خصوص مستند اعما اجتهاد او اخبار او عرفا نـا ترا اماده و استماع باش
تو عرض نمودیم همچنني مذاهب متداوله را در خصوص مسـتند اعتقـادات نیـز تفصـل دهـیم و بعـد از آن شـروع در 
محکمه محاکمه نمائیم شاید بتحقیق مسئله تمامرت و بصريت ناظرین در این کار کتاب کاملرت شود لهـذا تفضـیل دیگـر 

الله توفیق چون مـذاهب متداولـه را در خصـوص تعـني ماده باش و بر ملهم حقایق و مفیض معارف اعتماد کن و بآرا 
مـني دوم مسایل علمیه شنیدی مشارب مشهوره در این خصوص منحصر در چهار مشربسـت اول مشـرب علمـای متکلّ

کـه در تحصـیل  آنشائني سیم مشرب حکمای اشراقني چهارم مشرب عرفای موحدین و وجـه حضـراممشرب حکمای 
است باکلیه و تصفیه و در هـر یـک از قسـمني بـا تطبیـق بـا شـریعت مشـرب حکمـای عقاید حقه یا فکر و نظر معترب 

ني است و مراد سیم اعنی اعتبار تصفیه و تحلیه باعتبار تطبیق یا شریعت مشرب عرفای موحـدین ایمـان چهـارم عمشا
ار تطبیق با شـریعت اعتبار تصفیه و تحلیه با عدم اعتبار تطبیق با شریعت مشرب حکمای اشراقني است و مراد از اعتب
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لیف میکنـدو أدر مشرب اول آنست که قضایائی چند از مسلمات اهل شرع فراهم میکند و ادله خود را از آن قضایا تـ
هرگاه درخصوص مسئله از مسائل اعتقادیه تصریحی از صاحب شریعت رسیده باشد توقف میکند و اگر حکـم عقـل 

ل میکنـد از عـدم اعتبـار تطبیـق بـا شـریعت در مشـرب ثـانی نـه صرف با قضیه شرعیه منافات بهم رساند تکذیب عق
اعتبار مخالفت شریعت مظهر است نعوذبالله بلکه مراد اینست کـه اوال شـرایط صـحت اسـتدالل را تصـرف عقـل را 

کنـد و برهـان خـود را از مقـدمات عقلیـه م بواسطه علم اىل والت قانونی مسمی بمنطق تحصیل مـیهَمربا از شایبه دَ
کند و چنني حکمی که بمقتضای برهان صحیح اسـتخراج شـده باشـد هرگـاه بـا ظـواهر متهاببدیهات ترکیب میصرفه 

-ویل شرع بر حسب مقتضای عقل صـریح واجـب مـیاکند بلکه تشرعیه منافات بهم رساند تکذیب طرف عقل نمی
حقایق اشیا را صـاحب شـریعت  دانند که چون شریعت بر طبق همه افهام از خواص و عوام وارد شدهدانندو چنني می

ره بعنوان تمثیل ادا فرموده و حکمای محققني را تاویل آن جایز است از اعتبار تطبیق با شریعت در مشرب ثالث مطهّ
اعنی مشرب عرفای موحدین آنست که تصفیه باید بر وجهی باشد که از صاحب شریعت مطهره رسیده باشد و جمعی 

که طریق تصفیه که از صاحب شریعت مطهره رسیده عمل نمودن بقوالب اعمال است  انداز متاخرین چنني تصور کرده
 تفسـري بفتوای مجتهدین با تجویز اخباریني با تشخیص خود شخص تصفیه فرمان یـا حـدیث بمشـرب اجتهـاد باخبـار

واه خـکند که این اشتباهی عظیم باشد چرا که در این نوع چون شایبه عمـل بـرای متحقـق اسـت فقري حسن اقتضا می
رای عمل ما برای صاحب رای دیگر منتج تصفیه که مقبول صاحب شریعت مطهره باشد نیست چرا کـه منـاط از ایـن 

بحر فنا و عروج بر معارج بقا و حصول وصـول  در صوغُاره و نفی خاطر و رفع یقني امکانی و طریق تسخري نفس امّ
و لقا است و حصول این معانی عظیم بمجرد اینکه مجتهدی فتوی و باخباری تشخیص کرد که حکم الله درین مسئله 

داند که ممکن نیسـت عشـوات نفـس کـافر فرعـون صـفت بـاین تـدبريات مرتفـع چنني است اندک صاحب تمیزی می
جالل نفس کافر را مسـلمان کنـد  به صدمه لسوء اال مار حم ربی مربی صاحب نفس باید کهارةبافس المّالنّ میشود انّ

و برودت و کسالت و جمودت خود را از او بحـرارت عشـق بگـدازد و چـون حـرارت فقـط موجـب احرتاقسـت بایـد 
ه خـام تـد البب فقط بدون اقناب تربیت کنآجالل بجمال معذل جمال فقط نسبت بمرید از ان قیل است که نهال را ب

فتـاب فقـط تربیـت کنـد بـدون آب البتـه محـرتق میشـود مجمـال مربـی آمینماید و جالل فقط بمنزله آنست که نهالرا ب
و استتصحابات و اجمـاع و اطـالق و   بعمومات شخص معني میخواهد مانند مریض که طبیب معني میخواهد و عمل

-رساند و از ظلمت عالم هیوالئی بمقام نور ربانی نمـینمی عیل مرید را از مقام فرق بمقام جمتقید و اجمال و تفص
دامن آن نفس کشراسخت گري زنهار زنهار که خصـوص فهـم پري کشد نفسرا جز ظل ن بیت  کشاند هیهات هیهات هیچ

انـد ری ادراکات مستعدی در این مرحله خطر دیدهااین مسئله بقاعده نور وی و نصیحت این خريخواه بشنوی که بسی
اند پس اعتبار تطبیق با شریعت مطهره در طریقت عرفا بـا ایـن معنـی اسـت کـه طریـق مراتب عالیه محروم ماندهو از 

تصفیه و تحلیه باید طریقی باشد که مرشد معنوی فرموده باشد و چون مفروض این اسـت کـه مرشـد طریقـت بواسـطه 
یـق تصـفیه بـر طبـق شـریعت باشـد و حقیقـت او از جانب امام علیه السالم مامور بارشاد است پس طرمشایخ سلسله 

چنانکه حقیقت طریقت نیست مگر افعال و حقیقت نیست  ءلیاو اوُ نامشریعت نیست مگر قول مرد حق نیاکان و اما
مگر احوال و کما قال رسول لله صلی لله علیه واله الشریعته اقواىل و الطریقته افعاىل و الحقیقة احـواىل و مـراد مـا از 

ه تحدید فرایض و روایت متوظفه شرعیه است چرا که معلوم است که تحدید این مراتب بروجهی است که این مسئله ن
اند و جمیع متکلفني در این خصوص با یکدیگر مشرتکند و اهل اجتهاد و یا اخبار از آیات و احادیث استنباط فرموده

مشـرتکه فـن عـارف نیسـت بلکـه فـن فقیـه  نظام عالم موقوف بر اقامت این وظایف است و تحقیق امثال این مسـایل
شخص بچه نوع باید در حرکات و سکنات قلبی و قـالبی  هر ه است کهنّیعاست بلکه مراد تحدید تکالیف شخصیه م

با حق معامله کند و تعیني مراتب ریاضات و حدود رخص و عرفات و اعدا او را در کیفیت اذکار و آداب معاشرت و 
و تعني اوقات برای موظفات بحسب کل فرد من افراد الطالبني و اعظم از همه تعـني  عزلت و ارکان صحبت و خدمت

لمومنني ان الله جعل الذکر جالء لقلوب تسمع بـه  اذکر خفی قلبی که عمده است در تصفیه باطن کما قال موالنا امري
لبالغه چنانکه طبیب تعني میفرماید بعد الوقرة و و تبصربه بعد العشوة و شقاو به بعد المعانده الحدیث رواه فی نهج ا

مقدار دوادغدا و ملبوس و ماکول ومشـروب و نـوم و تقطینـه و حرکـت و سـکون مـریض را همچنـني مرشـد طریقـت 
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خصوصیات اعمال را معني میفرماید و همچنانکه در معالجه مراض بدنی بعمومـات کتـب طـب عمـل کـردن موجـب 
و حدیث عمـل کـردن و تکـالیف شـرعیه نوعیـه و جنسـیه اکتفـا  تمسموعا شود در معالجه روحانی قرانصحت نمی

کتـاب اللـه و عـرتت رسـول اللـه . نمودن مثمر صحت روحانی نمیکرد که انی تارک فیکم الثقلني کتاب الله و  عرتتی
اند کتب حدیث و عرفا خلیفه عرتت رسول الله  و مدعی خالفت در اینجا ماننـد مـدعی خالفـت در خلیفه رسول الله

جاست قلم اینجا رسید و سر بشکست فافهم از ادم اعتبـار تطبیـق بـا شـریعت در مشـرب رابـع کـه مشـرب حکمـای آن
اشراقني است اینست که تصفیه بر وجهی باید که عقل صرف حکم نصـیحت آن کنـد و آن تضـعیف جهـت شـهوت و 

که حکما بعقل صـرف  غصب و تقویت جانب  عقل است بنوعی که معهود و مقرر حکماست در علم تهذیب اخالق
اند کـه طریقـه عرفانسـت اند و طریقه تصفیه که مذکور شد که جمعی از متاخرین بلکه معاصرین تصور کردهتدوین کرده

من عندی و تصفیه کتابی بدون مرشد بمسلک اشراق نزدیکرت است تا بمشرب عرفان و در اینجا مشرب خامسـی نیـز 
قاید یعنی همچنانکه عملیات باید ماخوذ از نصـوص احادیـث باشـد هست و آن مشرب اخباریني است در تحصیل ع

اعتقادیات نیز ماخوذ از کالم خدا و احادیث اهل عصمت باشد من غري تصـرف فیهـا بالعقـل النـاقص وایـن مشـرب 
نمایـد فاضل متبحر موالنا امني اسرتآبادی طاب ثراه است و این مذهب اگرچه در بـادی النظـر بسـیار دور از کـار مـی

آنکه متفق علیه همه علماست که دراعتقاد است تقلید جایز نیست و اعتقاد باید مـاخوذ از دلیـل باشـد و  اند بدوجهة
اینکـه  نقـل تمنـی عمل بحدیث در اعتقاد یعنی اخذ اعتقاد از حدیث بدون تصرف عقل رجوع بتقلید محض اسـت

علیه موقوفست بر علم بوجود باری تعـاىل شـانه ی و امام صلوات الله نباین مشرب مستلزم روات چرا که علم بصدق 
که موقوفست بر علم بحدوث عالم یا امکان ماسوای لله و همچنني موقوفست بر اثبـات صـفات کمالیـه حـق بـدالیل 

موقـوف علیهـا بایـد از حـدیث اسـتنباط نمـود علـم بـان مسـئله  راعقلیه صرفیه و پس اگر مسئله از مثـال ایـن مسـایل 
و هذا دور ظاهر و لکـن چـون دور ازکـار کـه مینمایـد  ع  با صدق امام ص ر علم به تصدیق نبیموقوف خواهد بود ب

نیست بلکه بسار نزدیک بکار است عالم ربانی موالنا محمدمحسن کاشانی طیب الله مضجعه نیز ایـن مـذهب را در 
شـبهه ممکـن نیسـت مگـر موده چنني فرموده که طالب صادق مبتدیرا خالص از زیغ و رتصانیف شریفه خود نصرت ف

ان یکون  ه محققني برسد و در مقامات کتاب مستطاب وافی چنني فرموده که االنسان البداًجبالزام این مشرب تا بدر
احد رحلـني امـا محققـا صـاحب الکشـف والیقـني او مقلداصـاحب التصـدیق و التسـلیم و امـا الثالـث فهالـک و اىل 

ان فـی ذالـک لـذکری لمـن کـان لـه قلـب او القـی نسـتمع و هـو شـهید  الضالل سالک بجهة مستند ایشان آیه شـریفه
مستندی قوی است و حدیث شریف الناس الثالثة عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همج عـاع و کـالم معجـز 

الـث نظام نحن العلما بر اشعیثا المتعلمون و سایر الناس غشاء و عبارت فصیح اشارت کن عالم و متعلما و التکـن الث
فتهلک و غريه ذالک از احادیث و کلمات و عباراتی که همه از اهل بیت علیهم السالم رسیده شواهد قاطعه و براهني 
ساطعه بر این مشرب میتواند بود بلکه آیات شریفه مشتمل بـر تقاسـیم ثلثـة از کنـتم ازواجـاً ثلثـة فاصـحاب المیمنتـه و 

الم لنفسه و مـنهم مقتصـه و مـنهم ظه وافی هدایه فمنهم ّیالسابقون ااصحاب المشمته ما اصحاب المشأته و السابقون 
سابق بالخريات باذن الله و کریمه عظیمه هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون انما یتـذکر اولوااللبـاب مجمـوع 

سـت و داللت صریح بر اینمطلب دارند و این مشرب بـا مشـرب خـروج از رای و تسـلیم کامـل شـدن بسـیار مناسـب ا
گویند اعتقاداترا در کالم اهل عصمت تسـلیما قبـول بایـد اندک فرقی با مشرب عرفان دارد و آن اینست که ایشان می

کرد مداومت اعمال و مواظبت تقوی بر طبق مستفاد از حدیث نیز بدون تفرق عقل ناقص قیام نمایـد تـا تنـویر قلـب 
 پـري گوینـد کـه اعتقـادات را ازمـی عرفـاگـر گـردد و لـوهحاصل شود و حقایق شرع که در کثرت امثله مخفـی اسـت ج

طریقت که تعني کرده اهل عصمت است و المحاله کالم او با حدیث مطابق است مداومت باید نمود که البته موجب 
این مسئله خواهیم نمود منتظر باش و رجوع به تحقیـق  نقادی  صفای باطن و عروج بر معارج خواهد بود و عنقریب

باریني کن وبدانکه اشکاىل که در عنوان کالم از دو وجه بر این مشرب وارد آورده مندفع است بجهة اینکـه بدست اخ
ه چاتفاق علماست بر اینکه تقلید در اعتقادات جـایز نیسـت مسـتندان نیسـت مگـر لـزوم دورپـس دو وجـه اشـکانیکو

شان اینست کـه انقـدرا یمريهماواتباع ا رقدس ّس راجع میشود و جواب ایشان یعنی فاضل اسرتآبادی و محقق کاشانی
محتاجه اىل المتهاست و چنني میداننـد  یائیهیات که موقوف علیه ثبوت نبوتست از جمله بدیهات و قضااز مسایل التّ
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واجب و توحید وغـري ذالـک از آنچـه موقـوف علیـه اسـت صـدق انبیـاعلیهم السـالم اسـت مجمـوع  مسئله که اثبات
اختیـار متوسـل بـرب خـود میشـوند و ن همه کفار و منکرین مبدا در حـني اضـطرار بـیآیق بمتکلفني مفطورند بر تصد

نمایند پس اگـر ایـن مقـدمات نظـری بیگانگی او اقرار میکنندو بعلم و قدرت و حکمت در فضل و لطف اعتماد می
طق نیـز بـر فطـرت نبودی چگونه این اعرتاف در حال اضطرار من غري اختیار بظهـور رسـیدی بلکـه حیوانـات غـري نـا

رب و اختیار عز سلطانه میشناسـند چـه احتیـاج وبلکه همه در این باب نباتات و جمادات نیز مالک  توحید مفطورند
بدلیل چنانکه از عارفی پرسیدند ما الدلیل علی اثبات الصانع در جواب فرمـود لقـد اعنـی الصـباح عـن المصـباح و 

علیه السالم این مسئله را تقویـت عظـیم میکنـد امـا آیـات مثـل قولـه آیات شریفه قرآنی و احادیث صحیحه معصومني 
سبحانه فطرت الله التی فطرالناس علیها التبدیل لخلق الله و مثـل قولـه تعـاىل و لـئن نسـئلتهم مـن خلـق السـموات و 

انفسـهم  االرض لیقولن الله و مثل قوله جل جالله و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم و ذریتهم و اشهدهم علـی
رانه و نصـه و یالست بربکم قالو بلی و اما احادیث مثل حدیث شریف کل مولود یولد علی الفطرة اال ان ابواه یهودانـّ

یحبانه و مثل حدیث ماثور از امام جعفر صادق علیه السالم مروی در تفسري امام الحسن الزکی العسکری علیه السالم 
آنجنـاب علیـه السـالم در  جربوتـیلون و دالله ماهو فقد اکثر علی المجـاکه سایلی بانجناب عرض کرد که ولنی علی 

ني السیفته بتحیـک حجواب فرمود که هل رکبت سیفته قط سائل عرض کرد بلی آنحضرت فرمود که هل کسرت یک 
والسیاعته تعینک سایل عرض کرد که بلی آنحضرت فرمود که فهل تعلق قلبک هناک ان شیا من االشـیاء قـادر علـی 

ن یخلصک من ورطنک سایل عرض کرد که بلی آنحضرت فرمود فذالک الشـیی هواللـه القـادر علـی الانجـاء عـني ا
عني المغیث پس هرگاه قدرموقوف علیه ثبوت از مسائل الهی فطری در اعـداد بـدیهیات داخـل  نةالمنج و علی العا

ر کسی را شوق استدالل همه باشد چون اکثـر باشد تفاصیل سایر اعتقادات را تماما از کالم معصوم باید اخذ نمود اگ
احادیث بطریق استدالل نیز وارد شده بهمان استدالالت معصومی که رواشح بحر والیت ولوامع شمس نبوت اسـت 

فات متکلمني بر کنار بایـد بـود و حقاکـه فاضـلني مـذکورین شـکرالله یسـعها در ااکتفا باید از مقاالت متفلسفني و خر
اند و اکثر متکلفني و طـالبني حقـرااز صـدمات شـبهات و شـکوک هایت استقامت سلیقه بکار بردهتحقیق این مسئله ن

اند وقـانون تسـلیم را کـه بحکـم حـدیث شـیعنا المسـلمون لنجبـاء مختلفه متولد از اخبار محنقله طبقات علما رهانیده
ن در راس هرمائــه بایـد مــذهب انـد لــیکن چـوقـانون معاملــه قـدمای شــیعه باهـل البیــت بسـیار نیکــو رعایـت فرمــوده

از نیمتـی  حقراتحدید دیگر حاصل شود این فقري خاکسار ریزه خوارخـوان لطیـف حـل لطیـف قـدس سـره العلـی را 
برای این تحقیق بخاطر رسیده الزمست که بعرض برادران دین و طالبان یقني برساند فاستمع و التکونن من الغـافلني 

ی قدس سره سبحانی در مقدمات تفسري ملکوتی تسطري صـافی تحقیـق فرمـوده عالم ربانی موالنا محمدمحسن کاشان
که در فهم اسرار کلمات الهی حکمای وسیع الفهم قویم النظر مستقیم الفکر را مطلـع بصـر و مطـرح نظـر همـواره بـر 

جرد اینکه حقایق کلیه محیط بر افراد غري مشاهیه و مفهومات غري حاضره مشتمله بر اشخاص غري محصوره است و بم
آیتی از آیات در مدح یا ذم احدی از نیکان یا فردی از بدان نازل شده باشد یا معنـی تمثیـل آیـه اختصـاص بمفهـوم 

فرماینـد بلکـه تـا توانـد در شخصی داشته باشد آن آیه را در حد اختصاص محدود و در مضیق انحصار محصور نمـی
فزایند همچنانکه حضرت موالنا و امامنا ابوعبدلله جعفر صادق اة و العموم میطتعمیم مفهوم فی کل مایحتمل االحا

علیه السالم آیتی را که در خصوص صله رحم ال محمد صلوات لله علیه و علیهم نازل شـده تعمـیم فرمودنـد در صـله 
ارحام کل مومنان و چون توهم میشد که محققان اصحاب نظر را در مثل این تعمیم در مواضع دیگر رخصت نباشـد و 

الشـیئی انـه فـی  فـی باشد آنحضرت وی را مخاطب فرموده که والتکونن ممن یقول ع امثال این تعمیم مختص امام
شیی واحد یعنی مبـاش البتـه از جملـه کسـانی کـه چـون خـربی از آیـت یـا حـدیث برایشـان وارد میشـود کـه ظـاهران 

حدیث باشد مختص آن شی واحد است گویند که آن شیی واحد که عبارت از آیت یا اختصاص بشیی واحد است می
موده که و هذا عن التخصیص ربلکه تا توانی در تعمیم و توسیع دایره مفهوم آن کوشش نما محقق مذکور قدس سره ف

فضال عن االذن فـی التعمـیم یعنـی ایـن کـالم اعجـاز نظـام نـه همـني رخصـت در تعمـیم اسـت بلکـه نهـی و منـع از 
گوید سلیقه مستقیم حکم میکند کـه فلا و الم در فـی الشـیی فلا و الم عهـد  تخصیص است بصیغه تاکید راقم حروف

نـی و لقـد امرنـا اعلـی للئـیم فمضـبت ثمتـه قلـب الیغنـی أذهنی باشد از قیل فلا و الم الیسئم فیقـول امريالمـومنني فر



۱۴ 

هم اسـت و لفـظ بم مـمدخول این فلا و الم تحبب معنی نکره است و لفظ شیی نیـز بعـالوه ابهـام مسـتفاد از فلا و ال
مبهم در سیاق نهی مفید عموم بناء علی هذا کالم اعجاز نظام اذن در تعمیم بلکه نهی از تخصـیص اسـت در جمیـع 

اند که نظر حکـم هرگـز تعلـق موارد و این مسئله که از کالم امام مستفاد است مطابق است با آنچه حکمای الهیني گفته
گريد بلکه همـواره متعلـق اسـت بحقـایق کلیـه نوعیـه و جنسـیه کـه بـا افـراد بمفهومات شخیصه و مقامات جزئیه نمی

علوم مدونـه متداولـه دغريمتناهیه است و این بجهة آنست که شـرف انسـان بـر سـایر حیوانـات بـادراک کلیاتسـت مـد
مبنی بر  حکیمه و شرعیه و عرفانیه و ادیبه مجموع مبنی بر این قاعده است حتی علم اصول فقه که مبنی بر ظنونست

آیـد شود و هیچ فسادی بصالح نمیظنیات کلیه است و تا پای کلیات و اطالق در میان نیاید هیچ علمی مضبوط نمی
چنانکه تا قاعد و کلیه کـل فاعـل مرفـوع و کـل مفعـول منصـوب و کـل مضـاف الیـه مجـرور از مصـدر والیـت صـادر 

یم الجنـة و سـکه در شرح کالم اعجاز نظـام علـی ق نگردیده فساد خطای کالم عرب بصالح مبدل نگردیده و حدیثی
النار بروایت مفضل بن عمـر از حضـرت صـادق صـلوات للـه علیـه در کتـاب عـني الشـرایع شـیخ صـدوق طـاب ثـراه 
مرویست مبتنی بر این قاعده است و حدیث مذکور در مقدمه ثالثه تفسري صافی نیز مذکور است و هر قدر تجرد لسان 

تر تر و کشريافسراوتروسیع دایرهتر و محیطد و علوم او کلیدبحضرت مجردات قدسیه بیشرت میکر زیادتر میشود و قربش
اب من العلـم بمنی رسول لله صلی الله علیه و آله فلا اند علّاب صوات لله علیه فرمودهممیشود چنانکه جناب والیت 

اند کـه دوانی در بعضی از رسایل خود فرموده ففح ىل من کل باب فلا باب و هرگاه این مقدمه را دانستی پس بدانکه
انـد کـه بواسـطه والدت صـوریه معنوی ال صوری جمـاعتی و اند صوریآل رسول الله صلی الله علیه و اله بر دو قسم

انـد و ال معنـوی آن جماعتنـد کـه بواسـطه والدت رسانندو ایشان سادات از ذریه علـی و فاطمـهنسبت بانحضرت می
رسانند و ایشانند اولیا و فقراء و عرفای امت احمدی صلی اللـه علیـه و الـه اعنـی بـر آل حضرت میمعنویه نسبت بآن

ني صوری صدقه صوری حرام است بر آل معنوی که تقلید غري باشد در علوم حرام است بعد از آن فرمود که هرگاه نسبّ
لبیت علیه السالم هر دو نسبت متحقـق صوری و معنوی در ما صدقی جمع شود همچنانکه در ائمه مشهورین از اهل ا

ت خالصه کالم محقق دوانی باندک تفاوتی و شیخ محقق مقبول مقبول الکل فی سشود پس نور علی نور میشود این
الکل بهاء الدین محمدالعاملی طیب الله مرقده در کتاب اربعني این تحقیـق را بسـیار تحسـني فرمـوده مولـوی معنـوی 

بر این طبق تحقیق را در ضمن مدح حضرت خـاتم صـلیالله علیـه و الـه فرمـوده مثنـوی  قدس سره االحفی در مثنوی
دلـش گـر ز  و انـد از عنصـر جـانفرزندان او ان خلیفه زادگان مقبلش رسته ودور صدهزاران آفرین بر جان او بر قدوم

جوشـد  مـی مـل هرجـا کـهروید کلست خم  می اند شاخ گل هرجا کهاز نسل وی بی تراج آببغداد و هری یا از ریند 
مل است زمغرب برزند خورشید سر عني خورشیده است نه چیز دیگر و احادیـث کـه تائیـد وی میکنـدنیز بسـار اسـت 
مثل قول صادق علیه السالم والدنی رسول الله صلی الله علیه واله وانا اعلم کتاب الله یعنی ولدنی بالوالده المعنویـة 

ب الله و مثل قول سبحاد زین العابدین علیه السالم انما کان سـلمان بـني العمـاء النـه از این جهة فرمود و انا اعلم کتا
امرمنا اهل البیت فلذالک نسبته اىل العلماء و لفظا هذا معناه و چون حقیقت آل و اهل بیت را دانستی و مقدمه اوىل 

است که طریقه مرضی اهل البیت علـیهم را نیز در نظر داری پس این معنی از اهل البیت علیهم السالم متواتر بصدور 
السالم اینست که شیعیان ایشان در جمیع اعتقادات و احوال و اعمال تسلیم امام خود باشند و هرچه از امـام معصـوم 

ا تسـلیما قبـول کننـد و رپاک علـیهم السـالم بظهـور رسـیده از معـارف مبـداء و معـاد و تکـالیف قلبـی و قـالبی همـه 
ث وارد نیاورند هرچند در مسائل اعتقادیه حکمی باشد که عقلشان قبول نکنـد یـا در مسـایل هیچگونه اعرتاض و بح

عملیه حکمی باشد که نفسشان کراهت داشته باشد و آیه شریفه فال و ربک الیومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم 
باین مضمون بسیار اسـت  ثم ال یجدون فی انفسهم حرجامما قضیت و یسلمو تسلیما ماخذ این اصل است و احادیث

و محمدبن یعقوب کلینی طاب ثراه در کتاب کافی بابی علیحده باین خصوص عقد کرده و آنرا باب التسـلیم و فصـل 
اند که قـانون تکلـم در المسلمني نام نهاده و چون فاضلني متبحرین اسرتآبادی و کاشانی قدس سره همامالحظه فرموده

کلیه تسلیم محض و انقیاد بخت چندان تصالحی ندارند بلکه بسا باشد که متعـدی  اصول و اجتهاد در فروع با قاعده
افی هدایه اما الذین روبحدتنا فرد تخالف شده باشند از آنجا که با کریمه عظیمه ان الظن الیعنی من الحق شیئا و آیه 

را در اصـول و شود طریقه اخبـار فی قلوبهم زیغ فیتعبون ماتشابه وامرویه اسکنوماسکت الله عنه گاه گاهی معارض می
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اند چرا که طریقه اخبار بانقیاد اقرب و بتسـلیم اوفـق و بیقـني الصـق اسـت و مـرا رجحان داده لفروع و اعتقاد و عم
چنان بر قلب محبت طلب القا میشود که چون امام علیه السالم مربی کل و خلیفه الله حقیقی است و در عرفانیه مقرر 

عبد و الرب تعاىل شانه نیست مگر عبد چنانکه حافظ الریب و عارف لسان الغیب قدس سـره است که حجاب بني ال
 میان عاشـق فرمود بر طبق حدیث شریف ماثور از اهل البیت علیهم صلوات لله و السالم بر لیس بني الله و بني خلقه 

سـیه مـاثور اسـت کـه معشوق هیچ حاجب نیست تـو خـود حجـاب خـودی حـافظ از میـان برخیـز و در احادیـث قد و
ی ومرویـه نبویـه الـّ لع نفسـک و تعـادحضرت محبوب ازل و معشوق لم یزل یکی از انبیـا را مخاطـب فرمـوده کـه و
ه خصوص مناجات انچلیه حضـرت قبلتـه موتواقبل ان تموتواوحدیث قدسیه من عشقته قتلته و سیار کلمات الهیه ربانیّ

نورالسـاجدین صـلواةالله علیـه و علـی آبائـه الطـاهرین و انبائـه الطیبـني بـر العار فني و امام العاشقني زیـن العابـدین و 
صحت این معنی شواهد محکمه قاطعه و براهني متبته ساطعه است و اذواق اولیای موحدین و مشارب حکمای الهني 

ت قـوانینی چنـد مثالً بجهة رفع یقني عبد مرشد حقیقی که امام علیـه السـالم اسـ. اندمکرر بر این معنی شهادت داده
انـد برعایـت آن قـوانني باذن الهی و وحی ربانی و فتوای آسمانی مقرر فرمـود کـه شـیعیان ایشـان کـه مریـدان حقیقـی

گـری حـق شان محل تجلی نور امـام و مـرات جلـوهمستعد رفع تعینات وسلب تشخصات گردیده بواطن فیض مواطن
االحوال واب المنازل و المعارج للرجام قانون محبـت اسـت کـه عالم گردد و اعظم آن قواعد کرام که ام المقامات و 

االمني صادق الکام بر قلب خاتم النبیني  المودة فی القربا که بواسطه روحاول بر طبق کریمه قل الاسئلکم علیه اجراءلّ
را صـلی للـه علی مقام علیه و آله الصلوة و السالم نازل گردیده بر همه امت واجب شـده کـه ذوی القربـی رسـول للـه 

انـد اعنـی فرزنـدان علـی و فاطمـه علیه و اله که فرزند آن قلبی و قالبی و ولـدان روحـی و سـری و جسـمی آنحضـرت
اانفسکم نفس رسول الله صلی الله علیه و اله و بمقتضای انا و علی من نـور صلواةالله علیهما که یکی بحکم انفسنادُ

د آنجناب است بفاطمه بضعة منی پاره تن و بضعه روح و فلذه ک واحد عني حقیقت کلیه محمدیه است و یکی بحکم
امر بلیغ و تاکید شـدید  ص دوست دارند و با این جهت همه معصومني صلواةلله علیهم اجمعني من الخاتم اىل القائم

ور از آن بزرگـوار و امثـال آن بظهـ ئةمعها سـی اند تا بحدی که حب علی حسنة التضرٌدر خصوص محبت خود فرموده
سـت یـت اوع قواعـد دیگـر بـر آن منـوط قاعـده و المـرسیده و قاعده عظمای دیگر که متفرع بر قاعده محبـت و مج

گویند ثمره والیرتا دین نام گذارنـد ومراچنان خوش میاید که همچنانکه اعتقادات را اصول دین و اعمال را فروع می
باشد ناقص و ناتمام است و بر خلق ایـن اصـطالح اسـت چرا که شجر که اصل و فرع داشته باشد هرگاه ثمره نداشته 

حدیثی که در عنوان کتاب مصابیح القلوب مذکوراست با ایـن عبـارت کـه ان مثـل هـذا الـدین کشـجرة طیبـة االیمـان 
ها و فی روایة عروقها والحج اغصانها وارد افهادوالیتنا اهـل بیـت داصلها صلواة وجذعها الزکوة و فرعها الصیام لحا

ها حکایت از والیت در این مقام بر طبق حدیث شریف مذکور اعتقاد بامامت است علیه السالم است چرا که اشجار
این معنی در ایمان که اصل است مندرجست و مشخص است که مـراد از ایمـان اصـول خمسـه اسـت کـه یکـی از آن 

است کما فـی قولـه  ص سول و اماماعتقاد باامامتست نه مراد از والیت معنی الویت در تصرف است که صفت الله ر
تعاىل انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصـلوة و یوتـون الزکـوة و هـم راکعـون چـرا کـه ایـن معنـی 
صفت متبوع و مقتدا است و باید مراد از والیت در این جا معنی باشد که صفت تابع و مقتـدی باشـد ماننـد اجـزای 

سم سیم و قسم چهارم و مجمال و حقا ونه بمعنی محبت فقط آنسـت چـرا کـه محبـت فقـط وی اعنی و قسم اول و ق
معنی است که قبل از صلواة و زکواة و صیام و حج بعد از حصول اعتقادات باید متحقق باشـد بلکـه مـراد ازوالیـت 

ني مفهـوم ان بنـوعی در این مقام لطیف علی است که تا بحال بنظر فقري نرسیده که احدی ا زعلمای رسوم متوجـه تعـ
و بربکت اهـل البیـت علـیهم السـالم بفهـم ان فـایز گردیـده و آن اینسـت کـه  که مقبول سلیقه مستقیم باشد شده باشند

والیت در اینجا معنی اینست مضایف معنی اوىل بتصرف که صـفت امـام اسـت اعنـی خـود را بتصـرف آنکسـی کـه 
انـد و مفاعلـه ن چرا که مواالت اهل بیت علیهم السـالم گفتـهاویتصرف است دبنص خدا و رسول معلوم شد که اوىل 

اازمـا کـه مصیغه مشرتکه بني الطرفني است پس همچنانکه بحکم انما ولیکم الله االیة امام اوىل بتصرفسـت در نفـس 
ف امـام اوىل بکم من انفسکم و چون خدا فرمود که او اوىل بتصربی ّ النبی اوىل با المومنني من انفسهم و همچنني الن

ف کنـد رب رد خود را بتصرف دیگری دهد آن شخص البته باید آن عبد را تصـبباید ما را تصرف کند مانند کسیکه ع



۱۶ 

حقیقی که خداست ما را که عبد حقیقی اوئیم بتصرف خلیفه خود که امام باشد داده که ما عبودیت او بجا آوریم کـه 
عنی که امام ما را باذن خدا مبتصرف امام علیه السالم دارد در من اصغا اىل ناطق فقد عبده همچنني چون خدا ما را 

وش ما کشید ما را نیز تکلیفی است که ما هم خودر ا بتصرف او بـدهیم و او را گتصرف نمود حلقه عبدیت خویش ب
 تمکني کنیم که هر تصرف که خواهد در ما بظهور رساند و تعبري از این تصرف و اذن که تکلیف سـت در لسـان شـرع

اللـه اشـرتی مـن المـؤمنني انفسـهم و امـوالهم  ببه بیعت مريساند و بیعت بمعنی فروخنت است و حق تعاىل بحکم ان
حکـم فاستبشـرون ىل ببحکم ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله دراشرتی خلیفه خدانیـد و  ع رنبی و امامی ممشرت
یه وافی هدایه و مـن یتـول اللـه و رسـوله و الـذین امنـوا فـان ت معنی والیت در آسعکم الذین بایعتم به بایعتم و اینیب

ه مـن کنـت مـحزب الله هم الغالبون و کالم اعجاز نظام اللهم و ال من وااله که اول بعد از آیت انما و ثـانی بعـد از کل
د مواله واقع شده چرا که این معنی چون صفت تابع است و مضایف آن معنی آنست که صفت متبوع اسـت بایـد بعـ

بعد از فرض صـلوة زکـوة و صـیام و حـج ایـن  ص اشد و این والیتست ثمره شجره دین چرا که رسول للهباز آن واقع 
ایست اخرالفـرایض و ایـن فریضـه از علمیاتسـت نـه از اعتقادیـات زنهـار کـه کـج فریضه را فرض فرموده و این فریضه
 سفرمـود بنـی االسـالم علـی خمـ ص کـه امـام تست بشنو کـه عـرض کـنم علیمانفهمی اگر تشکیک داری در اینکه 

الصیام و الصلوة و الزکوة و الصیام و الحج والیته و مانودی بشی کمانودی بالوالیت چه ظاهر است که مراد ازوالیت 
ت عملی از اعمالست مانند اخوات اربع اعنی مبایعـت یدر این حدیث شریف اعتقاد بامامت نیست بلکه مراد از وال

سابق برخود بعمـل آورد ص خود نیز باین تکلیف مکلف است که این معاملت را با نبی  ص م و امامو معاهدت باما
و مـا ه و مـنهم مـن ینتظـر نخبـهدوالله علیه فمنهم من قضی عاچنانکه در حدیث شریف وارد شده که رجال صدقو ما

ی اعلـی و جنـاب حمـزه سیدالشـهدا و مراد از آن حضرت شاه اولیا علی المرتضی علیه صلواة الله العلـ بدلوها تأویال
ه عبـارت ازحمـزه و جعفـر اسـت و مـن کنحضرت جعفر طیار رضی لله عنهماست و آنحضرت میفرماید که من قضا ب

ظر منهم و از بعضی احادیث ظاهر میشود که آن عرفای ارباب کشف و شهود و محققني موحدین اصحاب کرامـت تین
و چون علوم انبیاء نیز وظایف باشند علمای شریعت که ورثه علوم ظاهرند  وجودند قدس لله اسرارهم اصوال و فروعا

که ورثـه علـوم باطننـد پـس چـه مـانع از  شریعتو علمای طریقت و شریعت که ورثه علوم ظاهرند و علمای طریقت و
تفـع سـازیم وایـن آنکه العلماء ورثه االنبیاء را تعمیم کنیم و باین محاکمه منازعه میـان اهـل ظـاهر و اهـل بـاطن را مر
ایم و عجبرت از همه محاکمه لطیفه را تحت قاعده صادقه التکونن ممن نقول فی شیی انه فی شیی واحد مندرج کرده

ه االنبیا را تعمـیم کنـد تـا ثامور عجیبه آنکه علمای حقیقرتا از فرط انصاف مضایقه از این معنی نیست که العلماء و ر
ی انصـافی بحـدی بـیشان ازین شرف محروم نباشند و بعضی علمای شریعت را حدیث شامل اهل ظاهر نیز باشد و ا

دامن گري شود که از تعمیم حدیث بر وجهی که شامل اهل باطن باشد مضایقه کند و مصداق حدیث خـود را داننـد و 
بعلـم  ب بفاکهه و قشر بلب و بنت یحب است و نسبت علم باطنآبس بانکه نسبت علم ظاهر بعلم باطن مانند نسبت 

ت که قشر و تنب واب خدای انعام اسـت و فاکهـه سو مقررا تسبّلني و فاکهه بابه تظاهر چون نسبت لب بقشر وحب 
الکرام قـال اللـه سـبحانه فلینظـر االنسـان اىل طعامـه اناصـببناالماء صـباً ثـم شـققنا اوحب و لب خدای ادمی واجب 

و نخال و حـدائق غلبـا و فاکهـة و ابامتـا حـالکم والنعـامکم کـم و  االرض شقافانبتنا فیها حباً و غباً و قضبنا و زیتونا
قدوروعن الصادق انه جل جالله ارادبالطعام هناالعلم حیث قال فـی قولـه سـبحانه فلینظـر االنسـان اىل طعامـه علمـه 

الـذین  ی از بیان نکتـه تقیـد الصـراط المسـتقیم بصـراطهُ  فالذی یاخذه عمن یاخذه والحمدلله علی فهم اللطایف ول
انعمت علیهم باکمل وجهی و احسن تحققی و اقوم تدققی فراغت حاصل کردیم شروع کنیم در تحقیق معنی صراط 

حسـن حقیقـه صـراط مسـتقیم واسـطه میـان افـراط و تفـریط اسـت در اعتقـادات و آبعون الله العلی العظیم المستقیم 
ی محمدالزکی العسکری علیه صلواةلله و السـالم مـذکور اخالق و احوال و اعمال چنانکه در تفسري موالنا و امامنا اب

است که الصراط المستقیم ماقصرعن الغلو و ارتفع عن تقصري در کتاب مستطاب نهـج البالغـه از حضـرت شـاه اولیـا 
مـن  ص  ال محمـدبـاست کـه الیقـاس  بورعلی المرتضی علیه صلواة لله العلی االعلی این عبارت لطیف اشارت مذ

والیستوی بهم من جرت نعمتهم علیـه ابـداهم اسـاس الـدین و عمـاد الـدین و عمـادالیقني الـیهم یضـی دحهذه االمةا
جه اصول کافی از حضرت موالنا ابـی عبدللـه جعفـر صـادق صـلواةلله علیـه ححق التاىل و در کتاب الیلالغاىل و بهم 
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و ان نقصواشیاءائمه لهـم و احادیـث بـاین االرض التخلواالو فیها امام نی ان زاد المنون شیاردهم  ماثور است که انّ
کـور الـودود اسـت وآیـه شـریفه و کـذالک ثمضمون از اهـل عصـمت و طهـارت کـه خزینـه اسـرار وحـی و حکمتنـد م

راین مطلب شاهدی عدل است و کریمه عظیمه و السماء رفعها و وضع المیزان االتطغو فی المیزان یطا،و  جعلناکم امةً
خسروالمیزان این مقصد را برهانیسـت قـاطع االتطغـونهی از افـراط و غلوالتخسـروانهی از واقیموالوزن بالفسط و الت

مـذکور اسـت بیـت نحـن نـوم  تفریط و تقصري و اقیموامربتوسط واعتدال در دیوان مرتضوی نشان صلوةالله علی قائله
و عرفـای موحـدین اسـت امـا ق علیه تمام حکمای الهیـني فالنمط االوسلطانه لنساکمن قصراوافرطانه و این مسئله مت

توسط در اعتقادات مثل توسط بني التشبیه و التعطیل در علـم بصـفات اللـه و توسـط بـني الجـرب و التفـویض در علـم 
ت مسـمی اسـت در فـخمور که بعالبافعال الله و تحقیق این هر دو مسئله مذکور شد توسط در اخالق مثل بني الشر و 

ایـن مسـائل و تشـخیص مفهومـات  وایضاً ب قوت عملیه مسمی بعقل عملیمسمی است در تهذی عملیهتهذیب قوت 
آن علی السبیل التفصیل موکول است بعلم تهـذیب اخـالق از جملـه کتـب مصـنفه در ایـن فـن کتـاب الطهـاره حکـیم 
معتدل الخلق ابوعلی بن مسکویه و کتاب اخالق ناصری قدوة الحکما المحققني نصـريالملة و الـدین الطوسـی طیـب 

االعلوم است و کتاب حقایق تلخیص کتاب محجه و رساله مختصره مسمی بنسخه خالصه کتاب ییه تربته و کتاب احالل
حقایق است و این هر سه از تصانیف شرعیه عالم ربانی موالنا محمد محسن کاشانی قـدس فـیض سـبحانی اسـت و 

حقق ان مذکور شد الرباعیات توسـط در اما توسط در احوال مثل توسط بني الجذب و السلوک که در لطایف سابقه م
ر بتحـریم حـالل تچـو العزیمه که عبارت از ترخص مطلع و توسع بخت است بحدیکه م قةاعمال مثل توسط بني الرخ

الله و تحلیل حرام لله و تعدید از حدود الله نشود و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه علـوی عبارتسـت از تضـیق در 
ماغ و یولد وسواس گردد قال الله جلت نعمتـه مایریـد دل شرع مبني بر وجهی که منجر بفساد دین و تحرج در استعما

لتیم نعمته علیکم و قال وسعت رحمته یریدالله بکـم  االله لیجعل علیکم فی الدین من حرج و لیکن یرید و لیطهرکم و
ن الذین اوسع من ذالک و چون حکـم اعلی انفسهم بجهالتهم اضیوالیسر والیریدیکم العسروقدرو عنهم ان الخوارج 

جمیع توسطات بوجهی خروج از طرفني و بوجهی جمیع بني الطرفني است چنانکه تحقیق این مسئله در سمات سابقه 
از همني کتاب مذکور شد در حدیث شریف وارد شده که ان الله یحب ان یوخذ برخصة کمایحب ان یوخذ بغرائمـه و 

عبارت از اوست کس نداند ومولـوی  فمتحنز متکلفني بجز مربی معنوی که مومنمعیار رخص و غرایم را در شخص ا
معنوی قدس سره فرموده نظم هست اباحت کز هواآیه ضالل هست اباحت گر خداآید کمال عجل با آن نـور شـد قبلـه 

اللـه  نور شد عجـل و صـنم و از کمـاالت اهـل بیـت مسـتفاد میشـود کـه وسـع از آیـه شـریفه الیکلـف ی آنبکرم قبله 
ت یعنی آنقدر تکلیف که بمقـدار وسـع نیسـت و حـق تعـاىل کـرم فرمـوده و سنفساالوسعها مستبظ میشود و دون طاقت

بقدر وسع ما شبانه روزی هفده رکعت نمـاز بجـا آوریـم و وسـع نیسـت فرمـوده از اصـول کلیـه مـاخوذه از اهـل بیـت 
تکلـف بحکـم افضـل االعمـال احمضـها بـر خـود گردد که ترخص در غرایم متنجه فرط تضیق است که ماستنباط می

حمل میکند و کریمه عظیمه لیس علی الذین امنوا و عملوالصلوة جناح فیما طمعواذامـاالتقوا و آمنووعملوالصـالحات 
انـد بـر صـدق ایـن تحقیـق حجتـی بالغـه ثم اتقوا و احسنواوالله یحب المحسنني که مفسرین در تفسري آن متحري مانده

ن شاه اولیا و علی مرتضی صلواةالله علیه و دو نفـر در خصـوص تحـریم مناجـات و نـزول آیـه یـا است و حکایت بم
ایهاالذین امنواالتحرمواطیبات مااحل الله لکم و التعتدوان الله الیحب المعتدین و آمتـني مـذکورتني بعـد از ایـن آیـه 

سمني اهل ظاهر مشـکل کـه از عهـده ّرتمشریفه این مطلب را برهانی ساطعست و در این مقام اشکاىل عظیم است که 
خـوار حل آن برانید و ان نهی النعتدواونسبت لغوهمني مواخذه مرتضوی صـلواة للـه علیـه اسـت و ایـن ضـعیف ریـزه
بعـرض  خوان احسان نعمةالله وىل مظفر علی نورالله مرقده را حلی لطیف مناسب چنان میداند که بعد از نقل حدیث

ید که مقبول خاطر حضرت پري روشن ضمري ما گردد و فیض باطن شاه اولیـا ایـن ضـعیف را برادران روحانی رساند ام
عیف مقرر فرماید مظفرعلی شیخ طربسی ره ضاز درجات نفس اماره خالصی ارزانی فرموده درد عشق را درمان این 

بـی عبداللـه جعفـر در تفسر مجمع البیان و شیخ قمی رحمةاللـه در تفسـري خـویش از حضـرت بحـر الحقـایق موالنـا ا
اند که آیت مذکوره نازل شد در شأن حضرت امريالمومنني و بالل و عثمان بـن مطعـون پـس امـا صادق روایت فرموده

عون پـس قسـم خـورد کـه طامريالمومنني علیه السالم پس قسم یاد فرمود که هرگز در روز افطار نکند و اما عثمان بن م
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زیاد کرده که زوجه عثمان مذکور داخل شد بر عایشـه و حـال ای این تتمه راهرگز با اهل خود مقاربت نکند و شیخ قم
آنکه زنی بود جمیله عایشه از سبب زینت نکردن او پرسید در جواب گفت که از برای که زینت کـنم پـس قسـم بخـدا 

هد در دنیا گردیـده هبانان اختیار کرده و مو پوشیده و زارکه شوهر من از فالن روز تا بحال نزدیک من نیامده و شیوه 
و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل خانه مطهره شدند عایشه آنجناب را از ماجرای زوجه عثمان اخبار کـرد 
آنحضرت بريون آمدند و ندای صلواة جامعه دادند پس مردم مجتمع شدند رسول الله بر منرب صـعود فرمودنـد بعـد از 

انـد مـن در شـب خـواب را بر نفوس خویش حـرام سـاخته اتیبوامی را که طحمد و ثنای خدا فرمودند چه میشود اق
غبت باشـد از مـن نیسـت پـس آن جماعـت برخواسـتند رنسبت من بی به میکنم و با زنان نزدیکی میکنم پس هر کس

 ائیم پـس نـازل فرمـود خداونـد عالمیـان ایـن آیـت را کـه الیواخـذکم اللـه بـاللغو فـیوعرض کردند که ما قسم خورده
ه در لطایف سابقه تحقیق نمودیم که کمال سـایر اىل نیالیمان االخراالتیه و حقااایمانکم و لیکن یواخذکم بماعقدتم 

نتج سلوک و رجوع مالله جمیع بني الجذب و السلوک است و در اصول عرفانیه مقرر است که نشانه نبوت مقتضی و 
جذبه و توجـه از فـرق بجمـع اسـت و شـیخ حقیقـی کـه  از جمیع بفرق است همچنانکه نشانه والیت مقتضی و منتج

ی الله صلی اللـه علیـه و الـه بهـر نبه فی اراده نرسول الله است مرید حقیق خود را که علی مرتضی است و کل من شا
دو نشاه جذب و سلوک تربیت میفرماید چرا که چون شیخ عامل مقـام نبـوت و والیـت و جـامع بـني الکمـالني اسـت 

مصـمم تـرک جمیـع  دیت مرید را جمع میکند و در این حال چون تنفر و تجافی از دارعزور رومیدهگاهی بقوت وال
و چـون دردگـات نجـانمشتیهات حتی مناجات میکردند لهذا بجهة تاکید تصمیم قسم یاد میفرماید که دیگر متعرض م

ام جذب و جمع بمقـام شیخ حقیقی مرید را از مق اعنی حکمت اقتضا تعدیل حرارت و جذب برودت سلوک میکند
از وصـال بفـراق آوردن . ل میفرماید و چون مقام جذبه مقام وصال ومقام سـلوک مقـام فـراق اسـتنزّتسلوک و فرق 

وبت را دارد چرا که محبت غالب کل غالبست و قاهر کل قاهر پس دیگر معشـوق خواهـد کـه عاشـق بجهـة عنهایت ص
ورد بغري از اینکه بفرماید که اگر این خـدمرتا کـه سـلوک و فـرق رعایت حکمت ترک حضور او کند در و بعالم کثرت آ

آوری دیگر ترا دوست نمیدارم هیچ نوع تهدیدی دیگر حرارت جذبرا سردنمیکند کـل ان اللـه الیحـب است بجا نمی
ه ات و تهدید لیس منی در حدیث نبوی صلی لله علیه و آله وارد شده ایـن توجیـجانالمعتدین و اطالق اعتدابرترک م

اگرچه مناسبت بحال بالل و عثمان بن مطعون نهایت مناسبت دارد و لیکن نسبت بفـرط تمکـني حضـرت شـاه اولیـا 
انـدکی نـاگوار  ر راوجذوب عارفني بمقام نورانیت ان سـرعلیه السالم و اینکه آنجناب جذاب علی االطالق است بم

د بعنایـت اللـه تعـاىل العـارفني در اصـول عرفانیـه تر بجهة رفع اشکال مذکور عرض میشوتر و دقیقآید علی لطیفمی
دو متحدند یکی آنکـه معشـوق حقیقـی و قبلـه  هر در کار است کهريمقرر است که تکمیل مرید را بحسب صورت دو پ
بامرید سلوک میفرماید و جاذب و تسلیم نفس از اووتوال و  و ناز توجه مرید و آئینه حق نمای اوست و بعنوان استغنا

سبت باوست و این چنني شخصی بمنزله آدم مسجود است که حق تعـاىل آدم را بسـجده او امـر فرمـوده فـی متابعت ن
سجده از سجده حـق اًایضفی االرض خلیفته حق است و له  ی جاعلٌالحقیقه حق مسجود است و آدم چون بحکم اّن

شـد معشـوق اسـت چگونـه ادب بایـد است و له ایضاانکه مرید را تعلیم میفرماید که شـیخ اول را کـه قبلـه و مسـجود 
ورزید و چه گونه توجه باید نمود و چه گونه سجده باید کرد و چگونه با او بعاشقی معامله تواند کرد و بالجملـه آداب 

 ص ارادت را تعلیم میکند و با اصالح درویشان شیخ اول را علی است گویند و شیخ ثانريا لهـذا و در طریقـت علویـه
 ارشـادی نشـاه نبـوت مریـد را تربیـت میفرمایـد و از جمـع ريفاس بمارسیده چنان مقررات که پکه بواسطه اصحاب ان

میفرمایـد و دلیـل بـه نشـاه والیـت مریـد را تربیـت و از فـرق بجمـع و از سـلوک ض تحریسلوک به بفرق و از جذب 
سـتی بعـد از تمهیـد ایـن بجذب ترغیب میفرماید تا مرید عدل شود و جامع بني الجذب و السلوک گردد و چنانکه دان

ارشـاد  پـري مقدمه گوئیم که معلوم است که حضرت حبیب الله که جامع جمیع نشات انبیاء و خاتم جمیع مرسلني است
ة من ربه و یتلـوه شـاهدمنه بینحقیقی است و حضرت علی مرتضی صلوات الله علیه بحکم آیه شریفه افمن کان علی 

اناومن اینبغی و حدیث انت منی بمنزلته هرون من موسی  فذ الله علی البصري قل هذه سبیلی ادعوااىل و کریمه عظیمه
من اهلی علیا اخی اشدد بدازری و اشرکه فی امـری در أاالانه النبی بعدی و دعای صدق انتمای اللهم اجعلی و زیر 

کردن ایشان  منصب ارشاد تربیت و ربوبیت انیت شریک آنجناب و وصی اوست تربیت مریدان حضرت رسالت و امر
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را بسجده آن حضرت که آدم حقیقی است کما قال سبحانه و از قال ربک للمالئکته اسجدو آلدم فسجدوا االابلـیس 
دلیـل اسـت و اعطـا نشـأه جذبیـه کـه نتیجـه مقـام پريشغل آنجنابست و چون مریـدان حضـرت رسـالت و آن حضـرت 
را آنحضرت تخلص سـحابه  ص دیت حضرت ختمیتوالیتست از نفس و نظر آن بزرگوار بظهور مريسد و آداب عبو

اند و رسیدن بالل و عثمان مذکور بمقام جذبه تا بحدیکه مناجـاترا برخـود حـرام کردنـد از قـوت جذبـه تعلیم فرموده
انـد کـه مقـام جمیـع حقیقـی علویه است و ایشان فی الحقیقه مجذوب بسوی باطن فیض مواطن حضرت شاه والیـت

والیت کلیه اسـت کـه آنجنـاب آن مقـام را مظهـر اسـت و چـون عبودیـت را تعلـیم ایشـان است و جذاب ایشان مقام 
شیخ باید از او تعلیم بگريند چنان وامینماید که خود هم یکی از ایشـانند و چـون بقـوت جـذب او برآنست میفرماید و

سلوک و نشاة نبـوت حضـرت دلیل بمقام جذب رسیدند و از آثار و لوازم عالم کثرت بالمره مطلع گردیدند ثانیا قوت 
محمدی صلی اله علیه و اله ایشانرا بمقام سلوک میکشاند و این نـوع تربیـت اگرچـه بحسـب ظـاهر معـارض یکـدگر 

درغسل ثوب بـاهم مشـارکند یکـی جامـه را  زریاگمینماید ولیکن معاون یکدیگرند چنانکه این دو نفر که در صنعت 
بجهـة آنسـت کـه شسـنت جامـه بروجـه کمـال بظهـور رسـد و ظاهرامعارضـه میتابد و یکی از تاب وامیکند و این هردو 

مینماید فی الحقیقه مشارکت و معاونت است و الحمدللـه رب العـالمني حـال تـو در تشـخیص ایـن مقـام از دو وجـه 
بريون نیست با حضرت شاه اولیا علی مرتضی صلوات الله علیه را مانند بـالل و عثمـان بـن مطعـون در مقـام ارادت 

بینی بخطاب التعتدوا در ایداوىل و اتقوا در ثانیه والیواخذکم درآیه ثالـث مخاطـب میـدانی یـا آنجنـابرا در مقـام یم
تربیت بالل و عثمان مذکور میدانی و چنني میدانی که خود را بصورت ارادت وانمودن بجهت تعلیم و تربیـت ایشـان 

و حل لطیف بیان کـردیم ظـاهرات کـه هـیچ نقـص از بـرای است و هرگاه شق ثانی مختار تو باشد چنانکه در تحقیق 
آنجناب الزم نمیاید و هرگاه شق اول مختار تو باشد و عروج فهمـت در خصـوص معرفـت امـام علیـه السـالم ناتمـام 

آید چرا که هرگاه عاشقی در مقام عبودیت معشوق وجد در خدمت او و باشد بازهم نقصی نسبت بآنجناب الزم نمی
ط او وخورد و خواب و لذت و آرام را بر خود حـرام گردانـد و معشـوق خـود را قمرضی و هجرت از سا عزم برالتزام

ایم تو بر خود حرام نکن و ظلـم بـر نفـس خـود مکـن کـه مـا ظلـم کنـد کـانرا عتاب کند که آنچه را ما بر تو حالل کرده
ام که بر وجهی متوجـه عظیم تو قسم خوردهداریم و برپهیز از مخالفت ما آن عاشق عذر بگوید که من بنام دوست نمی

خدمت و حضور تو باشم که خورد و خواب و آرم را بر خود حرام کنم و حرمت اسم عظیم تو چنان اقتضـا میکنـد کـه 
هر کس مخالفت چنني قسمی کند توازاو مواخذه نمائی و قسم بنام تو را نتوان شکست و حضرت معشوق جل عزه از 

ماید که مرا درخصوص مخالفت کنند قسم بنام عزیز خودم بافرط عظمت دائم نظر بفرط کرم روی استغنا در جواب فر
و رحمتم توسعه و تحقیقی چند است حکایت آنکه کسی بدون عقدنیت بنام عظیم من قسم بخـورد وانیسـت مـراد از 

چه مستحق مواخذت و قسم لغو اور امواخذه نکنم آنکه هرگاه بعقدونیت قسم خورد و قصد مخالفت داشته باشد اگر
ام که حرج بر بنده ضعیفم الزم نیاید و آن توسعه ایسـنت عقوبت من است و لیکن در این صورت هم توسعه قرارداده
ام و آن اینست که هرگاه بنده من خواهـد حـل قسـم خـود که کفاره سهل مواخذه که در این توسعه هست مقرر فرموده

مندند طعام کند از غذای متوسط که بعیال خود میدهد یا ایشانرا بپوشاند ه عیالبکند یا ده نفر از بندگان مسکني مرا ک
ام که بنده او باشد از بندگی عاریتی خود آزاد کند مخرياست و بر او یا یکی از بندگان مرا که بعنوان عاریت مقرر کرده

و را میسـر نشـود ایـن بنـده کـه بـر ثه را خواهد اختیار کند اگر هیچیک از این شوق اثالموسع است هر یک از شقوق 
خود گذاشته بود که شبهامطلق خواب نکند و روزها مطلـق طعـام نخـورد و بـا اهـل خـود مطلـق نزدیکـی نکنـد او را 

ن آمت نام من روزه دارد نمیـدانم کـه در ایـن خصـوص چـه نقـص بـرحریوم را از برای رضای من و سه کافیست که 
بات همه اشارت بفرط مقبولیت او و کمـال عنایـت از حضـرت معشـوق اسـت عاشق صادق الزم میاید بلکه این معات

و علـی اخیـه وجـده وابیـه و امـه و ولداخیـه در  ص رسول موالنـا الحسـن المجتبـیال سبط باو و از این جهة حضرت
مجلس این آیت شریفه را در مقام فضیلت پدر بزرگوار خود و اینکه آنجناب اول کسی است کـه طیبـات را بـر نفـس 

شود که حل لطیـف نیـز حلـی صـحیح اسـت و ایـن قـدر داللـت بـر خود حرام فرمود ذکر فرمودند و از این معلوم می
راج حجـت سـاز نـکند که موجب اسکات بیگانگان باشـد اگرچـه حـل لطیـف آشـنایان را فضیلت موالی مومنان می

در حدیث نبـوی وارد نکه عبودیرتا چناکاریست و التکالن علی التوفیق لطیفه بدانکه یکی از اسمای حق تعاىل اسم 
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حلش مقرر است که غريت از لوازم محبـت اسـت و مروانا اغري من سعدالله غريمناواین معنی در  شده که ان سعدالغري
 در معامله حجت الله غريت از جانب عبد محبت حمیتـی اسـت کـه باعـث میشـود سـالک را برانکـه هرچـه مـانع راه

بیگانگان میخواهد همه را از میان بردارد و همچنانکه از لوازم محبـت اسـت  درز هرمحبوبست از نفس و شیطان و ا
که محبت میخواهد موانع راه محبـوب را از میـان بـردارد و همچنـني از لـوازم محبـت اسـت کـه وسـایل راه محبـوبرا 

استشـفاع و توسـل  البسوی محبوب استشفا کند لهذا بعـد از اهـدنا الصـراط مسـتقیم او در اوربان وسایلمیخواهد و 
بوسایل محبوب باید جست و گفت صراط الذین انعمت علـیهم و ایـن استشـفاع اسـت کـه توالنـام اوسـت و ثانیـا از 

راسـت کـه غـريت نـام اوسـت پـس ّبراباید جست و گفت غريالمغضوب علیهم واللضـالني و ایـن تموانع راه محبوب بتّ
غريت و الحمدلله قطعه سیاق کالم مقتضی که عبد بعد از غريالمغضوب علیهم گفنت تخلق بخلق حق است در صفت 

دول از ایـن عـم غريالذین از غضبت علیهم و غريالـذین اضـللتهم و یتهاهدناالصراط المستقیم بگوید صراط الذین هد
ه رحمـت بـر جنبـه جنبـسیاق بجهة اینست که چون در مقام استحالب رحمت اسـت نکـاتی کـه اول بـر رحجانیسـت 

اشعار است با آنکه آنرا که تو هـدایت فرمـوده بمحـض  همتیتر است پس انعمت علیهم بجای هدبغضب باشد مناس
انعام و کرم تو بود نه باستحقاق او و المغضوب علیهم بجای الذین غضب علیهم ایماست بانکه غضب ذاتی ذات تو 

یغه مجهـول الحـدیث القدسـی سـبقت رحمتـی غضـبی پـس بصـ ورد فـینیست و ذات تو رحمت محض اسـت کمـا 
اداکردن افاده این معنی میکند که آنکس غضب براو وارد شده گویـا فاعـل غضـب و مجهولسـت و کسـی نمیدانـد کـه 
کدام شخص بر او غضب کرده و له ایضا در الذین و نعمت علیهم رضیت علیهم نیز مندرجت و چون طریقت نعمـت 

الرضا علیه السالم منتهـی میشـود و در ضـمن ایـن  وىل قدس سره بحضرت موالنا الضامن الثامن علی بن موسی الله
  اشارت بشارتی دیگر است و الحمدلله علی قهم اللطایف الرباعات 

  
  دوم قدمش بریدن از کل سبب      او طلب داول قدم عشق بود 

  چارم چه وصول فهو نعم المطلب       سیم قدمش بندگی و عجز و ادب 
  تااسم وصف اعیان وز ذات اسمانع           صفات و گر از حضرت اسما حق جلوه

  اسما نعوت ضل حق حضرت ذات
  مثنوی

  ای محرب خاندان احمد مددی            ای مست شراب عشق سرمد مددی 
  .ای رند قلندر مجرد مددی                              ای آئینه علی اوحد مددی 

  و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
  ربیع االول
۱۲۸۹ 


