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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .هللا رب العالمین، و الصلوة و السالم علی أولیائه المقربین، سیما سیدنا محمد و آله الطاهرینألحمد 

ی لالنسان، و انّها الغرض االخیر من تشریع الشریعۀ الحقّۀ اإللهیۀ علی ما یـستفاد     خیر الحقیق ها هی الکمال اال   نّإرسالۀ فی الوالیۀ، و     

  . و اهللا سبحانه المستعان. و الکالم موضوع فی فصول. من صریح البرهان، و یدلُّ علیه ظواهر البیانات الدینیۀ
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  ول االالفصل 
   حقایق  باطناً و لصورته الحقۀفی أنَّ لظاهر هذا الدین

  ن و حقایق باطنی عالمباطن دی
  موجودات حقیقی و اعتباري

 ، موجود فی نفـسه، سـواء      إما أن یکون له مطابق فی الخارج        عقلناه،  تنقسم باعتبار إلی قسمین؛ فانّ کل معنی       إنّ الموجودات : نقول
  . و أمثالها و الحیوان و النباتکالجواهر الخارجیۀ من الجماد، ، أو لم یکن عاقلٌ هناكکان
 وراء   الملکیـۀ  فإنّها النجد فـی مـورد     .  ما نعقله، غیرموجود لوال التعقّل، کالملک      حسب ب موجوداً فی الخارج    أن یکون مطابقه   او إم ،

  بـل هـو معنـی قـائم    ؛ملـک  یـسمی بال  شیئاً آخر فی الخارجو هو االنسان مثال ر المالک و جوه مثالً و هو االرض     جوهر المملوك 
  . و أرض فحسب و المملوك، بل هناك إنسانمالکلک و ال المبالتعقل؛ فلواله

  . باإلعتبار الثانی بالحقیقۀ، و القسمو یسمی القسم االول
  . تحتها اعتبار فهو متقوم بحقیقۀٍ علی أنّ کلَّاالعتبارات فی کتاب ابرهنّ و قد

 و سـائر  هـذه المعـانی، کالملـک    التی بـین أنفـس   ات المعانی المربوطۀ باالنسان، و االرتباط، وجدنا جمیع  تتبعنا و تأملنا   ثم إنّا إذا  
ـ  إعتباریۀ، اموراً و غیرذلک و متعلقاتها و المعاشرات و الرئاسۀ  االختصاصات ـه  ح اإلنـسانَ باعتبارهـا ا  ؛ ألـزم همیـۀ انی و، و مع تیاج

 مـن سلـسلۀ   امـاً طبیعیـاً فـی دائـرة     نظنّ للنبات أفکما.  و دفع الشر و المضار، و المنافع لجلب الخیرن و التمد  إلی االجتماع  األولی
و     علیه، یستحفظ     طارئۀٍ  طبیعیۀٍ  منظّمۀٍ عوارضطبیعـی مـن    مثال لـه نظـام  فکذلک االنسان؛  و تولید المثلبها جوهره بالتغذَّي و النم 

مورٍانی و همیۀٍع بمنّ هذا النظام محفوظٌأ  إلّایستحفظ بها جوهره فی أرکانه،  عوارض     نظـام إعتبـاري، و تحتهـا   ، بینهـا  إعتباریۀٍ، و اُ
  !، فافهم ذلک بالنظام الطبیعی و الحقیقۀ الباطن، و بحسب الظاهر بالنظام االعتباري بحسب االنسانیعیش.  الطبیعیالنظام

  . النقیض، الإعتبار؛ و هذا بعکس فحیث الإجتماع و التمدن؛ االجتماع فی ظرف موجود االعتباري النظاملجملۀ، فهذاباو 
  الدنیویـۀ،  هذه النـشاة  المتعلّقۀ بما بعد   و المعارف  ، من المعارف المتعلقۀ بالمبدء، و من االحکام       رّض لبیانه و شرحه الدین     إنّ ماتع  ثم

، و قـدأدیت   فی غیرظـرف االحکـام    و التعاون إجتماع و حیث الظرف بذلک التامل الصادق،  یشهد  االعتبار؛ کلّ ذلک بیان بلسان   
  .  مرحلۀ االحکام، و کذالک اخر مبینۀ بهذا اللسانق حقائ فهناك.بلسان االعتبار

خري ما قبل هذه النشاة       ممـا  ، و مـا بعـد نـشاة االجتمـاع     االجتمـاعی  من العوالم السابقۀ علی وجود االنسان االجتماعیۀو بعبارة اُ
  .یها البتۀ ف االعتباریۀهذه المعانیل ا فیها، الوجود مدنی، حیث الإجتماع بعد الموتیستقبله من العوالم

 اإللهـی   الـدین  فـان .  االحکام  مرحلۀ  االعتبار، و کذالک   ر بلسان خَ اُ ، یحکی عن حقایقَ    بها ، المتعلّّقۀ یندفالمعارف المشروحۀ فی ال   
  و وجـود الـربط   حقیقۀ بها؛ و االعمال، و منوطۀ و مربوطۀ     االحکام مرحلۀ مترتبۀ علی     االمور الموجودة فیما بعد هذه النشاة،      یجعل
  . برهنّا علیه فی محلّه و سنخه، کما نوع الوجود إتّحادهما فی حقیقۀ، یوجبیئینبین ش

مور حقیقۀ خارجیۀ، فالنسب إنَّما هی بینها و بین          الموجودات نّ تلک إو حیث     .، الأنفسهااالعتباریۀ االمور  تحت هذه التی   الحقایق    اُ
  .  هذا الدین باطناً، و هو المطلوبفقد ثبت أنّ لظاهر
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  و السنۀ، من الکتاب یما یدلُّ علی ذلکف: تتمۀ
  .دنیا بازیچه است و حیات حقیقی منحصر در حیات آخرت است

  عنّـا،  مخفیـۀً سـراراً و علومـاً خفیـۀً   أ معـارف و  نّ هناكأنۀ معاً،  إلی الکتاب و الس من یري الرجوع عند عامۀإنَّ من المسلم : نقول
  :- سبحانه-، و کفی فیه قولهلک بذ اإللهی مشحونو الکتاب.  وارتضی أو من شاء-اسمه عزّ- اهللاالیعلمها إلّا

ا هذه« م نیاووانُ لَو کانوا الحیوةُ الدی الح اآلخرةَ لَهِی و إنَّ الدار ب و لَع علَمون الّا لَهو1.» ی   
 ، االخـرةِ  فـی الحیـوةِ   الحیوةَههواً، و قصرُلعباً و  ل الدنیا اآلخرة، بدلیل عدة سبحانۀ الحیوةۀ الصادقۀ، هی الحیوةیأي إنّ الحیوة الحقیق   

  : سبحانه علی طریق قصر القلب، کما یشهد به قولهبقصر االفراد، أو
نَ الحیوةِ الدنیا« لَمونَ ظاهراً م عی مه نِ و لون ع غاف م 2.» اآلخرةِ ه   

:  لـصاحبک  من کالمـک تقـول   کما یستفاد. الغفلۀ، لمکانهی اآلخرة، و انّه  آخر غیرظاهره شیئاًالدنیا و هذه اآلیۀ تشعر بأنّ للحیوة 
  . اآلخرئو هو الش،  الکالم عنه باطننَّ المغفولأ علی  هذا دلَّ قولک. آخر و غفلت عن شیء کالمی أخذت بظاهرإنّک

  .دن به اوستی تنها راه رس- سبحانه-ذکر اهللا
رِض عمنْ تَفَ«:- سبحانه-علی هذا قوله و یدلُّ  لّأعإالَّ الحیوةَو د لم یرِ نا و نْ ذکرِ نیای عالد     ـک هـو أعلـمن العلمِ إنَّ رب م مه لَغُ بم ذلک 

ن ضَلَّ   هوعن بِم بیله وتَديسن اه بِم و ه،عنه ضالل عن سـبیل  إلیه، و التولَّی  هو السبیل سبحانهحیث یتحصل منه أنّ ذکر اهللا3.» اَعلم 
ض عن ذکره، و أنّ الم  عن الحیوة الدنیا    إالّ باإلعراض  حصل الی - سبحانه -أنّ ذکره   یبلغ علمه الحیوة الـدنیا الیتجـاوزه إلـی     إنّماعرِ

  . الدنیا هذا الحیوةدون و ربما وقف  بلغه العلم؛ ربما، و فی طوله الدنیا شیء غیر الحیوةفهناك. بالذکر الحاصلغیره
  . ان شاء اهللا العزیزالفصول،واخر  فی أسیجیء مما یطلب المقدار هذا علی الزائدو 

  بحث روایی
ء، نکلَّـم  إنّا معاشر األنبیا«: انّه قال، - صلّی اهللاُ علیه و آله   - رسول اهللا  ، عن ، عن المحاسن  ، ما فی البحار    فی هذا الباب   و من األخبار  

  .»الناس علی قدر عقولهم
 صـلَّی اهللاُ علیـه و     -و قوله . ، و هو ظاهر    من الناس   السامعین  فهم بلغه من االمور ماالی    هناك  کان  إذا  إنّما یحسن  و هذا التعبیر  : أقول
، إنّما وقع بیانهـا  - علیهم االسالم- األنبیاءالتی بینها، یدلَّ علی المعارف   نقول، أو نذکر، و نحو ذلک      :، و لم یقل   »الخ... نکلّم  «: -آله

 اقتـصاراً مـن   عقول، بـال  المقدار مـن المعـارف الکثیـرة إرفاقـاً    تصر بهذاااق، ال انّه   علی قدر عقول اُممهم، میالً من الصعب الی السهل        
  .عضبالمجموع بال

خري    وراء هذه العقول التـی تـسیر   حقیقتها التی هی علیها،نّ هذه المعارف أ فیدلُّ علی   . دون الکم   إلی الکیف  التعبیر، ناظر : و بعبارة اُ
من البرهان و الجدل و الـوعظ کـلّ   ع طرق العقول    یبجم - السالم  علیهم -ا األنبیاء نهو قدبی  و الجدل و الخطابۀ،      فی المعارف بالبرهان  

  . شرحها کلَّ طریق ممکنالبیان، و قطعوا فی 
  

                                                
 .٦٤/ العنكبوت) ١
 .٧/ الروم)  ٢
 .٣٠-٢٩/ النجم)  ٣
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  .اي از حقایق وجود دارد که عقول عادي توان درك آن را ندارند مرتبه
  خـالف الـضرورة   إمـا لکونهـا  عادیـۀ، ل العقول اهادفعتیان  الب  لو نزلت إلی مرتبۀ     اللفظی؛  مرتبۀ البیان  مرتبۀٌ فوقَ  هنا یعلم أنّ لها    و من 

   . عقولهم الذي بینت لهم به، و قبلته منافیۀ للبیانعندهم، أو لکونها
  !هم ذلکفاف.  الفکري العقول، و هو اإلدراكغیرنحو إدراكبحقائقها  هذه المعارف نّ نحو إدراكأهنا یظهر من 

 اهللا مرسل، أو عبـد مـؤمن امـتحن    مقرّب، أو نبی دیثنا صعب مستصعب، الیحتمله إالّ ملک  إنّ ح «: و منها الخبر المستفیض المشهور    
  .»قلبه باإلیمان

إنّ «: ، یقـول - علیه السالم- أبا عبداهللاسمعت: ، قالدلُّ علی المقصود من سابقه، ما فی البصائر مسنداً عن أبی الصامت    أ و هو و منها   
  .»ملهت نحنحن«: فمن یحتمله؟ قال:  قلت.»مرسل، و ال عبد مؤمننبی  ملک مقرب و ال من حدیثنا ما الیحتمله

  .»من شئنا«: قال!  جعلت فداكفمن یحتمله؟: ، قلت أیضاً مستفیضۀ، و فی بعضهافی هذا المساقو األخبار : أقول
  :- علیه السالم-قال أبوجعفر: المفضل، قال و فی البصائر أیضاً عن

 أما الصعب فهـو .  اهللا قلبه لالیمانعبد امتحنب، و ال نبی مرسل، و ال أجرَد، الیحتمله ملک مقرَّ ذکوان،مستصعب،إنّ حدیثنا صعب  «
 فهو الذي الیتعلّق  رؤي؛ و أما الذکوان فهو ذکاء المؤمنین؛ و أما األجود فهو الذي یهرب منه إذایرکب بعد؛ و أما المستصعب     الذي لم 

زَّل أحسنَ الحدیث  «: و قول اهللا  به شیء من بین یدیه و المن خلفه، و ه           مـن لخالئـق    فأحسن الحدیث حدیثنا، الیحتمل أحد.»اهللاُ نَ
لّ. یحده النّه من حد شیئا فهو أکبر منهأمره بکماله حتی  هو الکفرالتوفیق، و االنکار ه علی و الحمد ل«.  

 أمـر ذو  - علـیهم الـسالم   -حدیثهم یدلُّ علی أنّ     ال،مع ما فی صدر الحدیث من نفی االحتم       حتی یحده؛   : الیحتمل، إلی قوله  : قوله
: - علیـه الـسالم  - بقوله أبی الصامتالحدیث فی روایۀعن  له تعبیره ، و یشهد مراتبه بواسطۀ التحدید بعضمراتب، یمکن أن یحتمل     

کاً ذا مراتب؛   کّ مش داً و احداً لکونه   ، مور »الخ...  إلی   الیحتمله«مع الروایۀ االولی     روایۀل ا هفیکون حینئذ مورد هذ   . الخ ... من حدیثنا 
  !، هذا» االنبیاء نکلِّم الناس علی قدر عقولهمإنّا معاشر« للنبوي السابق و یکون أیضاً کالتعمیم

ر بـه مـا   یما یحتمل، و هو ذاته، محدوداً؛ فیصبه یحتمل  ، لکون ظرفه الذي     - علیهم السالم  -حدیثهم من الخالئق    و تحدید کلّ واحد   
 مـن    فهو مقامهم   االمکان،  عن حدود   فهو خارج  غیرمحدود، فهو أمر    :مالهبک فی عدم إمکان االحتمال      دوداً، و هو السبب    مح یحتمله

  .االخیرة کالم فیه أبسط من هذا و سیجیء إن شاء اهللا العزیز بعض الفصول . المطلقۀ، حیث الیحده حد، و هو الوالیۀ-سبحانه–اهللا 
خر یؤید مام   هو الحقّ، و حقُّ الحـقّ، و  إنّ أمرنا«: - علیه السالم- عن البصائر مسنداً، عن مرازِم، قال أبو عبداهللارّ، کماو منها أخبار اُ

  .»ع بالسرّ و سرّ مقنّ، و هو السر، و سرُّ السر، و سرُّ المستسر،، و باطن الظاهر، و باطن الباطنهو الظاهر
ن لبطنه بطناً، إلی سبعۀنّ للقرآن ظهراً و بطناً، وأو ما فی بعض االخبار    . أبطُ

   ».نّ ظاهره حکم، و باطنه علما«و ما فی خبر آخر 
: فقلـت لـه  : فی حدیث، قـال  - علیه السالم- عن مرازم، عن الصادق مسنداً، کما عن التوحید و التفویض و ما فی بعض أخبار الجبر       

  .»لو أجبتک فیه لکفرت«: -علیه السالم–ال  ق، أو ثالثاً، ثمفقلّب یده مرّتین: قال!  اهللافأي شیء هو؟ أصلحک
  :، قوله- علیه السالم- إلی السجادو فی االبیات المنسوبۀ

جوهر علم لوأبوح به و ر ممن یعبد الوثّناأنت :  لیلقیل    ب  
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بثُّ-علیه السالم –ضی بأنّ القائم المهدي تقتالتی ت، أخبار الظهور الروایاو من  قه القرآنالشری أسرار  بعد ظهوره، یعۀ، فیصد.  
علـی  ذکرت التقیۀ یوماً عنـد  : ، قال-علیه السالم-، عن أبیه- علیه السالم - بن صدقۀ، عن جعفر    و ما فی البصائر، مسنداً عن مسعدة      

لّی  - و قد آخَی بینهما رسولُ اهللاسلمان، لقتلهو اهللا لو علم أبوذر ما فی قلب    «: - علیه السالم  -، فقال - علیه السالم  -بن الحسین  صـ 
  .» الحدیث- علیه و آلهاهللا

ث  - علیه السالم-نّ أبا جعفرأو فی الخبر،  و المالئکۀِ و الناسِ أجمعین لعنۀ اهللافعلیکلو أذعتها،  «:جابراً بأحادیث، و قالحد «.  
 علیـه  –جعفـر  عد أبـی   و إخفائها ب تحملها، عن جابر، حدیث ملخَّصه أنّه شکی ضیق نفسه عن         عن المفضّل،  و ما فی البصائر أیضا،    

 االرض تستر ، ثم یطمها فانّ تحمله فیها، ثم یحدث بما و یدلی رأسه رة، حف ، فأمره أن یحفر   - علیه السالم  -أبی عبد اهللا  الی   -السالم
  . علیه

 ، أکثر ممامما سترنا عنک! یا جابر«: ، فی حدیث- علیه السالم- عن أبی جعفر عن جابر،و البصائر، عن االختصاص   و ما فی البحار،   
  .»أظهرنا لکم

لّی اهللا علیـه و آلـه     - جمعاً من أصحاب النبی    ، و قد عدوا    من ان تحصی   هذه المعانی اکثر   االخبار فی    و متفرقات : اقول و أئمـۀ   - ص
، شید الهجـري ، و رالکوفی التمار ، و میثم، کسلمان فارسی، و أو یس القرنی، و کمیل بن زیاد النخَعیالبیت من أصحاب االسرار    أهل

  .- أجمعینرضوان اهللا تعالی علیهم -، و جابر الجعفی
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  ؟،فکیف یجب أن یکون األمر فی نفسه حیث لم یکن النظام نظام اإلعتبارفی أنّه: الفصل الثانی
  اسرار شریعت
   فی الشریعۀ، من أي سنخ هی؟الباطنۀ الکامنۀهذه االسرار : و بعبارة اخري

  .معلولیت است ي لت موجود بوده و نواقص از مرتبه در ع،تمامی کماالت معلول
و أیـضاً علـی أنّ   .  من ذي الظلّ الظلّحش کتر و النقص و الترشح    و المعلولیۀ بنحو الکمال      أنّ العلیۀ  مطبقۀ علی    ۀالبراهین العقلی : نقول

الحـق  ، حتی ینتهی إلـی   و المعلولیۀو العلّیۀ بنح،أخر  بعوالم الوجود مسبوقۀ النشأة و علی أنّ هذه یۀ،ل مرتبۀ المعلو   من لوازم  النواقص
  !  هذا- سبحانه–األول 

  .ی از نواقص وجود دارد عوالم باال به بهترین شکل و خال در،تمامی کماالت موجود در این عالم
 التی فیها النواقصنّ أ أعلی و أشرف؛ و فیما فوقها بنحوٍ الموجودة فی هذه النشأة، موجودة     من جملتها أنّ جمیع الکماالت     و یستنتج 
  . ر أو متعذّره، متعس و هذا إجمال، بیان تفصیله و شرحه، علی ماهو حقّا ألبتۀ؛لیهإو الساریۀ  بها غیرموجودة فیما فوقها، مختصۀ

ـ  و الصورة الجمیلۀء اللذیذ و الشراب الهنی     کالطعام  هذه النشاة،  إنّ کماالت : مثال ذلک  بهـا فـی   ستلذُّ و أمثالها، و هی من أعظم ما ی 
ـ  من اآلفات الطبیع   بآالف نّ بروزها فی أیام قالئل، و هی محفوفۀ       أ، و    غیردائمی الوجود  نّهاأأول ما فیها     النشأة،   هذه عاهـات مۀ و الی 

  . ، بطل جمالها علیها واحد منها التی لو طرء الممکنۀ او المشوهاتالخارجیۀ
لوف من المنافیات        فال  نفس االستلذاذ و المستلذّ،    لکبها، و کذ   ذاذفاالستل   وواحد منهـا، بطـل    ؛ لو مال إلی     جمیع واقف بین اُلوف و اُ

  .فسد االمر
ه استتمامی نواقص مربوط به ماد.  

 و  الخلقیـۀ  کـالنواقص  بالواسـطۀ، ، أو إلی المادة، إما إبتـداء  هذه النواقص و المنافیات راجعۀ نجد أنّ جمیعثم إنّا بعد التأمل الوافی،  
  . الراجعۀ إلیها من النواقصة، الشی المادفحیث. الوهمیۀ

بال مواد،  ، و إنّما هی صور العیوبة من هذهأ مبر، النواقص معرّاة من هذههذه النشأة التی فوق   فالنشأة.  علی هذه النشاة   فهی مقصورة 
  . ألبتۀ بالمناف مثالیۀو لذائذ

  ! فافهم ذلکالمادةصورة غیرالجسمیۀ التی هی ، دون ال یقبل االنفعالغیر المحسوس الذيو مرادنا من المادة هی الجوهر 
 عـن ذاتـه    هو خارجإذ.  عن الحد مرتبۀ خالیۀ فی نفسهنّ للمحدودأنفسها نواقص، و ثم إذا تأملنا ثانیاً، وجدنا الحدود المثالیۀ فی أ        

  . علی ما برهن علیه فی محله
 و النکاح  و الشرب األکلفإنّ لذائذ. لیۀ عن الحدودا بحث، أي خ    بنحو ت و الکماال   هذه اللذائذ  د فیها نفس   یوج خري،أفهناك نشأة   

 و  و األکـل،  مـثال مـن الـسمع      تجد لذة النکاح    فلست  الیتعداه،  محلٌّ  منها  أیضاً، لکلِّ واحد    مثالً، فی مرحلۀ المثال    و السمع و البصر   
  .و علی هذا القیاسمنه، االخر   من االکل، فی الفرد الفرد، و کذلک ما فی هذا األکل من الشربالکمالَ

 یوجـد   فیها الحـدود، ، الساقطۀ المثال التی فوق نشأةفالنشأة.  بحسب ظرف الوجود الوجودیۀ الحدود کلّه إالّ من وجهۀ    و لیس ذلک  
  ! هذا و الکلیۀ و االرسال، الواحدة و الجمع بنحو و اللذائذ الکماالتفیها جمیع هذه
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صول مبرهن علی  کلُّها معانٍ متفرّعۀو هذه   . علیها فی محلّها مسلّمۀ عند أهلهااُ
 المثـال فـی العـود    نّ نشأةأ، غیر  الکالم فیه نظیر فالکالم إلی ما بعدها، بالنسبۀ و أما   المادیۀ؛  النشأة  إلی ما قبل هذه    هذا کلُّه بالنسبۀ  

  . فیه بعدها بخالف البدو، فإنّها إلیناقبل نشأة العقل بالنسبۀ
  در قوص صعوده کسب می کند  انسان در عالم مادوالی کهملکات و احتأثیر 

 نّهـا إ، و حیـث   بإذن ربهـا الصورتوجد لها تلک النفس، و هی التی  هی نّ مادة الصور المثالیۀ  أود فرق آخر، و هو    نعم، بین البدء و الع    
  نـشأتها  و أحـواالً، ربمـا الئمـت    تأخذ ملکـات ها و االعتبار، فهی فی و متعلّقۀ بها، و هی عالم الوهم ما فی نشأة المادة    حینا متوقفۀ

 و ذلـک ،  الحجبعلیه من علی ما هی کاتاستقرَّت المل فربما .عما ورائها ۀجبۀ حا شاغل هذه النشأة  فإنّ .تالئمهاالسابقۀ، و ربما لم     
 عـن   و االعـراض  النشأة، هذه زخارف باالنصراف عن الوجه علی غیر هذا استقرّتو ربما.  عن الحقّ إلی االرض، و الغفلۀ  باالخالد

  .  به إلی ماورائها و األنسبالمادة، و صرف الوجه التعلق األدنی، و قصر التعلق بها علی ما تقتضیه ضرورة ض هذاعرَ
  اهللا انصراف از دنیا و انقطاع از عالم ماده و صعود به عوالم مثال، کلیات عقلی وعالم اسماء و در نهایت فناي فی

 کانت ماتستأنس بها و قد.  و الروحیۀذاتها من عالم االنوار المثالیۀ   علی الصور المالئمۀ ل    تشرف    عن المادة،  االنقطاعالنفس بعد   فهذه  
 إلـی مثـال    الروحیۀ بالنسبۀ و لذائذها صورها الکمالیۀ  نعیم، و تتضاعف      و ریحان و جنۀ    علی روح  فتطَّلع الخالیۀ،   فی األیام من قبل   

  . النزول و البدو
تها فی نشأة المادة، فتشاهد أنـواراً و أسـراراً، و مالئکـۀ مثالیـۀ و أرواحـاً                  ازدیاد معلوما   من جهۀ  عالم التجرّد التام بالضرورة   و کذا   

 و  و منکـوح  و ملبـوس  من مطعوم و مـشروب نشأتها، و هی متعلقۀ بالمادة فی التی شاهدتها أنواع لذائذها صوریۀ برزخیۀ، و جمیع 
  !هذا. فی مراتب النزول فی ظرفها علی نسق ما کلُّ ذلک علی طریق تمثیل مافوقها.  ما یکونلی أهنأغیرها ع و مبصر و مسموع

  .  نصب و اللغوب، و هذا کلّه حین کونها فی عالم المثال و الیمسها،همی و اال وو لیس معها ألم مادي،
، و هی فی البهاء و السناء و الجمـال و   التجرّد و وجودها، أشرفت أحیاناً علی أنوار عالماتی عن الکل  ملکاتها غیرحاجبۀ  و إذا کانت  

م الـتمکّن، و تأخـذها    تما حتی تتمکّن النفس منه    و یتکرَّر هذا االشراف      .بقیاس المثال  و الیقاس    ر بقدر الصور،  بحیث الیقد الکمال  
 و سـناء، فتـشاهد   و البحت من کل بهاء و هی عالم المحض من کل معنی،       علی نشأة األسماء؛   ، فتشرف حینئذ  مقاماً، و ترتقی درجۀ   

 و العـزّة و   و الجـالل و الکمـال و الـسعادة    و البهاء و السناء و الجمالت بحتۀ، و من الوجود و الثبوو حیاة علماً بحتاً، و قدرة بحتۀ،      
تغیـب  لذات المتعالیۀ، ثـم  جها فی ا  باندما   مج، ثم تند   و الصفات  ، حتی تلحق باالسماء   ، البحت المحض   و الحبور، من کلّ منها     السرور

 2.»إلَـی اهللا الرُّجعـی  « و ،1» المنتَهـی نّ إلی ربکأو «، - عن کل نقص   سبحانه، و تعالی   -ها، و تفنی بفناء نفسها، و تبقی ببقاء اهللا        ببغی
  . مالئمۀ لعالم القدسإذا کانت ملکاتها مقدسۀهذا 
 و عـذاباً مـن أنواعـه، کلّمـا أرادت أن      علیها تشاهده ألماًس، فتنعکس کلّها القد غیرمالئمۀ لعالم، النشأة کانت مالئمۀ لثقل هذهو إذا 

عیدت فیها بواسطۀ     أصل واسطۀ من غم ب   تخرج منها   علـی و لیس االمـر   !هذا. عذاب الحریق  یذوق:  ردائۀ ملکاتها، و قیل لها      ذاتها، اُ

                                                
  .٤٢/ النجم)  ١
 .٨/ العلق)  ٢
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  من هـذه النـشأة  أوسع  و سیعۀٌ تامۀٌةٌ بل هی نشآرة نار فقط؛   حف نّ نار االشقیاء  أ السعداء حدیقۀ فقط، و      ماتزعمه العامۀ، من أنّ جنۀ    
  .بما الیوصف

  تفاوت قوس صعود و نزول
  :وجهین أن بین البدء و العود فرقاً من و قد ظهر مما قدمنا

  . أة المادة اتّساع النفس بمعلوماتها فی نش من البدء، من حیثنّ العود أوسعأ: أحدهما
  . و النار، بخالف البدء و الجنۀ. و الشقاوة، و اللذّة و األلم السعادة إلی طریقّی فی العودنّ الطریق متشعبأ: و ثانیهما

  . األعلی و جفاف القلم االشقیاء،و هذا الینافی سبق شقاوة
قیم علیه البرهان فی محلّه هو ضروري، بین ما أنّ هذه المعانیو اعلم   . و ما اُ

.  بلسان أنبیائـه المرسـلین  - سبحانه- الحقّوعده و أوعده الشرعیۀ بما العمال و المجاهدات ا ارتباطو مما مرّ من البیان، یظهر وجه     
  . بعد یسیر لذلکوسیجیء زیادة توضیح

  و السنۀفیما یدلُّ علی ما مرّ، من الکتاب : تتمۀ
  .تنها هدف ادیان الهی قطع توجه انسان از طبیعت و روي آوردن او به ماوراي این نشئه است

  الوحید فیها، هو صـرف وجـه       أنّ المقصود  ، وجدنا  بل جمیع الملل اإللهیۀ     شریعۀ االسالم  إذا نظرنا نظر التدبر إلی خصوصیات     : نقول
، و تطوف المرام تروم إلی هذا  جهاتها، فهی فی جمیع إلی اهللا علی بصیرة تدعواو هذه سبیلها.  الطبیعۀ هذه النشأةماوراء إلی   االنسان
  . طریق أمکنيبا،  المطافعلی هذا

  .مردم از نظر درجات انقطاع سه گروهند
  :طبقاتثلث  علی ، المادیۀالنشأة هذه ، و االعراض عن- سبحانه- إلی اهللامن حیث درجات االنقطاعثم إنّ الناس 

، و المـتخلص  االلهیۀمعارف  من ال مع تمام االیقان بالالزم    االنقطاع قلباً عن هذه النشأة     ، یمکنۀ  تام االستعداد  إنسان: الطبقۀ االولی 
 علیـه  -، کاألنبیـاء  و االشـراف علـی االنـوار االلهیـۀ     هذه النشأة المادیۀ، شهود ماوراء هو الذي یمکنه، و هذا  - سبحانه -الحقَّإلی  

  . طبقۀ المقربینهذه، و -السالم
  أن یـذعن )توحـشه ( تؤیـسه  قاصـرة،  إذعانات، و  نفسانیۀ  من جهۀ ورود هیآت     االنقطاع  غیرتام ، تام االیقان  إنسان :الطبقۀ الثانیۀ 

ص إلی بإمکان   .  و هو فیها المادیۀ،ماوراء هذه النشاة التخلّ
  . فی عملهمونن، و هم المحسإیماناً بالغیب لکن من وراء حجاب ،من غیر لعبفهی تعبد عن صدق  تراه،  طبقۀ تعبد اهللا کأنّهافهذه
  .» لم تکن تراه، فإنّه یراك فإن کأنّک تراه،أن تعبد اهللا«:  فقالعن اإلحسان، -ه صلَّی اهللاُ علیه و آل- سئل رسول اهللاو قد

  . إنّ و کأنّ، فرق بینذه الطبقۀ و سابقتهاالفرق بین هو 
  . الناس و عامتهم، من سائر االولیینالطبقتین غیر أهل :الطبقۀ الثالثۀ

 عمـالً  ، و الجریان و المعاد إلی المبدء الحقّۀ الراجعۀ   بالعقائد  االعتقاد مکنها ت ، طائفۀ حدالجا و المکابر     الطائفۀ، باستثناء المعاند   و هذه 
  . ۀ البالجملۀعلی طبقها فی الجمل
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  ي تمامی خطاها حب دنیا ریشه
باع  إلی االرض     من جهۀ االخالد   و ذلک   و کونهـا هـی   بهـا، االشـتغال   یوجـب  و زخارفها فإنّ حب الدنیا    حب الدنیا،   الهوي و  و اتِّ

  . و سکناتهت االنسان من حرکالمقصودا
 و االعمال، الحقّۀ من االحوال  االعتقادات توجبهو عما   ،  ، و قصر الهمۀ علیها، و الغفلۀ عما ورائها        إلیهاالنفس  انصراف   یوجب   و ذلک 
و  جمـود االعمـال    و للوازمهـا مـن غیـر تـأثیر لهـا و فعلیـۀ         الحقّۀ علی حالها،    االعتقادات  و وقوفها، أعنی   رکودها یوجب   و ذلک 

 ، و هذا مـن الوضـوح   لوازمهاالقلب و فعلیۀ إلی  و أحکامها أحوالها سریان و اجسادها، من غیر  علی ظاهر نفسها   المجاهدات البدنیۀ 
  . بمکان

 خـشوع  القلب و الأعمالنا البدنیۀ من حضور إلی  ذلک و سرایۀمن الملوك، وجدنا من تغیر حالنا ملکا عند  لو حضرنإنّا: مثال ذلک 
  . عند رب الملوك و قدحضرنا فیها ألبتۀ، فی الصلوة ما ال نجدهو الخضوع

 أقـرب  نّهأ، و  و یسمع یري - سبحانه -تقد أنّ اهللا   نع  و نحن  أنفسنا؛ ما النجده فی     وجدنا  الملوك، ن ملک م   أشرف علی شخصنا   و لو 
 نعتقد أنّ االمـر   و نحن شیئاً منه فی أنفسنا؛ب، اعتماداً ال نجدصی و تُ خطئ التی تُ  العادیۀاالسباب  و نعتمد علی    .  من حبل الورید   إلینا

 جزءاً من ألف جـزء منـه إلـی        نرکن أو عمل سبب، ما ال      إلی وعد إنسان،   و نرکن .  مایرید ، یفعل مایشاء، و یحکم    - سبحانه -بید اهللا 
 و کلُّ ذلـک مـن       و أعمالنا،  اتنافی اعتقاد حصی  هذه التناقضات الت   و أمثال    .فیما بعد الموت و الحشر و النشر       - سبحانه - اهللا مواعید
،  إلیهـا  متـسابقۀ نّهـا أ، علـی   فی النفس صورهاقوة حصول یوجب  الدنیویۀ،علی المقاصدالنفس ، فان انکباب  إلی الدنیا ونالرکجهۀ  
  .  آناً بعد آنخري اُ، و تخرج صورة، و تتمکن صورةتذهل

 رأس  حـب الـدنیا  « و؛ عند الـنفس د لوازمهابإیجاحینئذ تاثیرها ه، فیضعف  الحقّ و المعارفه االصولضعف صور هذ  یوجب   و ذلک 
  ». کلِّ خطیئۀ

 التـی   االعمـال البدنیـۀ  ، و نفس اجساد االجمالیۀ الحقّۀ أزید من االعتقادات- سبحانه- إلی اهللا من االنقطاع  الیمکنها   الطائفۀو هذه   
  .العباداتفی  - سبحانه- إلی المبدءتوجهاً ما فی الجملۀتوجب 

  تربیت طبقات سه گانه
مورك فی اُمور، و تختص   ، وجدناها تشر   الطبقات الثالث  ثم إنّا إذا تأملنا فی حال هذه        و  التوجـه د من أنحـاء  یوجیمکن أنفما .  باُ

مـن غیـر   الولـی   یوجد فی ا الثانیۀ، أن یوجد فی و ما یمکن.من غیر عکس   نی فی األولی   یوجد أن  فی الطبقۀ الثالثۀ، یمکن    االنقطاع
  .عکس

یـۀ  لم و عتعین أحکامـاً نظریـۀ  ،  االسالمیۀ المقدسۀد الشریعۀنج ؛ و لهذا و مختصۀۀ مشترک، الثالث الطبقات  أنّ تربیۀ  و من هنا یتبین   
  .  و المحرمات، من الواجباتطبقۀ من الطبقاتإلی  بالنسبۀ  إهماله، فیما الیمکنعامۀ

س  ـ  ذوق أهل  مایناسببحسب تها،ا االمور و کلّی ات جزئی جمیعبی ما یتعلّق    قا ب ثم تؤس ، و  مـن المـستحب و المکـروه   ۀ،الطبقۀ الثالث
 فـانّ .  عـن المنکـر  ، و النهی باألمر بالمعروف  بالعادة ؛ و یحفظ ذلک    و النار  ، بالجنۀ  و الوعید   بالوعد ؛ و یمکّن ذلک فی قلوبهم     المباح

  .  العامۀ عند برهانالتکرّر أقوي
  . و غیرها الخلقیۀ من االحکام خاصۀ مع زیادات إلی الثالثۀه هی بالنسبۀ بما سلکت، الثانیۀ إلی الطبقۀبۀ بالنسثم هی تسلک
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  . ، کما عرفت و تأثیره، و ضعف ذلک العلمةن فی قوو عمدة الفرق بین الطائفتی
  محـرّم  أو إلیهـا، هـو واجـب    بالنسبۀمکروه  أوفرب مباح.  و الثالثۀبأدقَّ من مسلکه فی الثانیۀ   االولی   الطبقۀ إلی    بالنسبۀ ثم تسلک 

  . إلی غیرهم الیتعداهم عندهم کذلک أنّ ذلکإلّا؛  سیئات المقرّبین األبرار،فحسنات.  إلی الطبقۀ االولیبالنسبۀ
  و الیهتدي، المختصات تلک شیئا من   تفهم ؛ و ال غیر هذه الطبقۀ تکاد       و الثالثۀ   غیرموجودة فی الثانیۀ   و تخصها أیضاً بامور و أحکام     

  .  تعلیمهاإلی طریق
، و االدراك فـی نحـو العلـم    ن،یخـر بینها و بین اآل فالفرق . النفس دون محبۀ اإللهیۀبۀ المح و أساسها کلُّه لما أنّ میز طبقتهم و ذلک 
  .مه و تأثیره و عدو ضعفهوته دون ق

  .طوار االتحاد فی أ التام بالتأمل فعلیک، فی الجملۀ أن تعقل شیئاً من ذلک شئتلئنو 
 و  اخـر؛ أحکـام  فناء،  و ما یسمی و الوله و الوجد و العشقبۀ، و لکلّ من المح    أحکام ۀ، و للخلّ   أحکام ، و للصداقۀ  شرة أحکام فللمعا

  . غیرها أبداً ألی  الیتعداهاه،ۀ نفسبمرتب مختص کلّ حکم
 ؛ و هـو  المـذکور  غرضـها  و کلّیاتها، نحـو  االمور جزئیاتمیع، تروم فی ج الشریعۀ االسالمیۀ، و خاصۀ االلهیۀالمحصل انّ الشرایع و  

لّه وجه االنسانتوجیه سبحانه-و صرفه إلیه،  ل -.  
  الزاکیـۀ   و االعمـال المولـدة للحـاالت        الحقّـۀ،   الدعوة الی االعتقـادات    بواسطۀ،   لذلک المناسبۀ و االحوال    ن الملکات و ذلک بتکوی  

  . ۀ المقدس الی الملکات الموصلۀالنفسانیۀ
  و التقرّب و التباعد و التمرّّد، هو االطاعۀأنّ المیزان ،   منها  فمن الواضح  الکتاب و السنّۀ   تتّبع تضاعیف    ، تمام الظهور، لمن   و یظهر ذلک  

  .  أنواع االحکام علی اختالف- سبحانه- إلی الحقّبالنسبۀ
، علی طبق  و غیر ذلکت و الکرامات رسوله، من المقامالسانفی کتابه، و ب    - سبحانه - انّ ما وعده اهللا     من الشریعۀ  ثم إنّ من الظاهر   

ۀ  الـشریع  بینهـا  هی التـی  و المنازل المقامات و تلک معها،  بواسطتها نسبۀ  نّ للنفس أ أعنی   ؛معها نسبۀ   ؛ فلها لکاتو الم هذه االحوال   
   .ء و المعاد المبد فی معارفالمقدسۀ

 العامـۀ  ن، و هی فوق تحمـل  البیا التی هی فوق مرتبۀ الحقایق و البواطن هی التی لها، المعارف نّ هذه أ األول    مرّفی تتمۀ الفصل   و قد 
  .  أفهامهما، التطیقهمن الناس
  .، کیف هینّ هذه االمورأ فقد ظهر
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  فصل الثالثال
  آیا دستیابی به این حقایق براي همگان ممکن است؟

الباطنـۀ، علـی   ، و اطّـالع علـی االمـور     النشأةبماوراء هذه، لهم اتّصال    -م علیهم السال  -ء أنّ األنبیا   الملل اإللهیۀ  عند أرباب الریب  
  .  مراتبهماختالف

   ممکن فی غیرهم، غیر موقوف علیهم؟نّهأ؛ أو  الهیۀ بهم هبۀ، مقصور علیهمفهل هذا موقوف
  .، هو الصحیح؟ و الثانیکتسابی أمر ا، أو بعد الموت فی هذه النشأة إالّ فی غیرهم اختصاصی بهم، الیوجد هل هذا:و بعبارة اخري

  اعراض از ظاهر راه دستیابی به باطن
 الظـاهر و   بنـسبۀ نسمیها و النقص، و هی التی   و المعلولیۀ، و الکمال     نسبۀ العلّیۀ   و ماورائها،   النشأة  بین هذه   ألنّ النسبۀ  و ذلک : نقول

، و رابطاً  وجود الباطن وجوده من أطوار، لکونشهود الباطن  من الظاهر الیخلو، و شهود ضرورةل با نّ الظاهر مشهود  إ و حیث . الباطن
 عـن الحـد     أعرض االنـسان    فلو نه، و تعی  الباطننّ الظاهر حد    إ حیثو  .  بالفعل  شهود الظاهر   أیضاً مشهود عند    إلیه، فالباطن  بالنسبۀ
  .، و هو المطلوب، فال بد من مشاهدته للباطنالمجاهدةل و  بالتعمبنسیانه

  لبشرح مط
حادها  بالبدن نّ تعلّق النفس  ا:  ذلک توضیح  تـشاهده مـن   نّ مـا أ، و  و عینهاا هی البدنبانّه  النفس أن تذعن  به، هو الذي یوجب       و اتِّ
 العلیا مـن  نسیانها لمرتبتها الحد یوجب  علی هذا ؛ و الوقوف   عن البدن   من انفصاله   لما تري   عن نفسها   الوجود  الحواس منفصل  طریق

  .منها غیرها و أعلی المثالو هی ، هذه المرتبۀ
 مـشاهدة   إنّیتهـا، و هـی التـی تعبـر عنهـا بأنـا،       و هی مع ذلک تشاهد عالمها،وداتو موج  ینسی خصوصیاتها   کلّ مرتبۀ،  و بنسیان 
  .  عنها التنفکضروریۀ

 فالبد  و إنِّیته، إلی نفسه الصالحالعمل و  النافع االنسان بالعلم رجع فلو، و علیهذا و المانع عنها التبقی حاجب عن البدن  باالنقطاع ثم
  .  الباطن من أسرار و موجودات عالمها مراتبهامن مشاهدتها و مشاهدة

  الطبیعـی  بعد المـوت  فیماتستقبله التی  الخفیۀ النشأة، علی الحقایق المستورة، و هو فی هذه  أن یقف االنسان   من الممکن  أنّ   فقد بان 
  . فی الجملۀ

  کان آنبحث رؤیت وام:تتمه
  .  ان شاء اهللا فیما بعدسننقلها التی  و االخبار اآلیات عمدةو یشهد علی ذلک

  بـأنّ ا علی ذلکا استحالته، و استدلّو فقد زعمو ،-سبحانه - الحقّ  إلی شهود  ، متوجهۀ  السعادة ین لهذه  عامۀ المنکر   إنکار إالّ انّ عمدة  
رّأ سبحانه وجود    وجود الحق  بجـسماً ذا کیفیـۀ و   السـتلزامها  البصریۀ علیه تعلق الرؤیۀ، فیمتنعمکنۀ اال و عن االعراض و الجهات  م  

  !ضع خاص، هذا و وجهۀ
ثوهم لوا للرؤیۀ، و أۀ باالخبار النافیو تمسک محدعلی المجاز و نحو ذلک بحملها التی تثبتها و الروایات االیات جمیعو  .  
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 علـی مـا ینـسب    و ظـاهرهم العامۀ، می  من متکلِّ غیرشرذمۀ، و الیدعیها أحد البصریۀالرؤیۀبنفی  مخصوص  خبیر بأنّ دلیلهم  و أنت 
  .- علیهم السالم-تهم و احتجاجا مناظراتهم راجع هو ظاهر لمن کما؛ الرد، فی مقام النافیۀو االخبار. إلیهم

  معناي رؤیت
ثبتون   للرؤیۀ و الشهود   بل المثبتون  بتمـام  المحـض،  ذاتـه مکانی علی فقره و عدم اسـتقالل  اال  الموجود  شیئاً آخر، و هو شهود      إنّما ی  

بدعها الفکري الذهن أو الحسی، البالبصر اإلمکانی،وجوده م الغنی المحض، وجود .  
  عـن هـذا   الممکـن ك انفکـا ، اسـتحالۀ ن البراهیبل مقتضی.  و السنّۀ  ظواهر الکتاب   علیه  و یشهد   البراهینُ القاطعۀ،  یثبتهو هذا معنی    

  . الحضوري، و هم العلم الشهود الضروري، الأصل و هو المعرفۀ بالشهود العلم، المطلوبنّما؛ و إالشهود
  . إن شاء اهللا محول إلی ماسیجیء و الباقی بعض أدلّتها بالذکر، خصصنا إلی ذلک، متوجهۀ نفیهم لکون عمدةو بالجملۀ

جوه یومئذ «: ل تعالی قا رة و رة    ناض ها ناظنتَهیأنّ إلیو «: و قال 1.» إلی رب ک المقلَبون«: و قال2.» رب  ربنـا و إنّا إلی «: و قال3.»و إلیه تُ
نَو لقد «: و قال 6.»عونتُرجو إلیه   «: و قال » تصیر االمور   اهللا أال الی «: و قال 5.» المصیر و إلیه «: و قال 4.»لَمنقَلبون ا آتَی   الکتـاب موسـی 
نفالتَکنْ یۀ م رْ قائه فی م و قال7.» ل :»اهللا م رجوا لقاءفإنَّن کانَ ی8.» أجلَ اهللا آلت  
  . و السنَّۀ، کثیر الدور فی الکتاب»الرجوع«، و »اللّقاء «، أعنین اللفظانو هذا: أقول

یهِم«: و قال سبحانۀ   رِ سهم حتَّی یتَبین   سنُ لَم لهم أنَّه آیاتنا و فی أنفُ ک الحقُّ أوبرب کْف قاء  شیء شهید علی کلّ أنّه ی یۀ ل رْ أال إنَّهم فی م 
یط بکلّ إنَّهربهم أال ح 9.» شیء م  
نا سنُریهم:  االولی، و هو قوله     اآلیۀ و سیاق  ن -الی-،   اآلفاق  فی  آیاتتبیدون   هـو المـشهود     بالـشهید   یعطـی انّ المـراد     ؛الخ... حتَّی ی 
  . الشاهد

قاء ربهم  إنَّهمأال:  قولهو کذلک یۀ من ل حیطأال: ، قوله سبحانه و هذا کاالعتراض؛ و جوابه؛الخ... فی مرْ إنّه بکلِّ شیء م .  
 و  آیاتـه  مجـازاً، لبـروز   أو القیامۀمعنی اللقاء هو الموت  نّإ: ، ینافی ما یقولون    الخ ...أال إنّهم : قوله و هو    ة، االخیر اآلیۀو سیاق هذه    

 علیهم - سبحانه- ألنّهفیه و ذلک مشاهد الیراب  مرئی فکأنّه تعالی    یومئذ، - سبحانه -تهظهور حقّی بکلِّ  بإحاطته ریبهم فی لقائهرد 
  . باللقاء إحاطته من جهۀ القیمۀ، أوعنه عن الموت فالوجه لتعبیر. و یوم القیمۀ سواء و یوم الموت فی الدنیاشیء، و احاطته

نّه مشهود علـی کـلِّ   أ، - سبحانه- و ثبوتهۀیتی فی حقّّ کف- و اهللا العالم-، بل معنی اآلیۀ    السابقۀ  باآلیۀ  حینئذ الیرتبط  اآلیۀنّ  أعلی  
، و و االمتراء یجوز لهم االرتیاب و کیف.  و الیجوز لهم فی شهوده و لقائه،   بهم الرتیا فاق و فی أنفسهم    آیاته فی اآل    یریهم شیء، لکن 

نما کلّ شیء، و  عند و الباطن و الظاهرفهو األول و اآلخر محیط،   شیءهو بکل    لُّأی اهللا، وا تُو جه و ـن  فثَم ي  مـا م ـوهـو   إالّ ثلثـۀ  نَج 
  . أینَما کُنتم،و هو معکم سادسهم، و ال خمسۀ إالّ هورابعهم

                                                
  .٢٣- ٢٢/ القیامة)  ١
 .٤٢/ النجم)  ٢
 .٢١/ العنكبوت)  ٣
 .١٤/ الزخرف)  ٤
 .١٨/ المائدة)  ٥
 .٥٦/ یونس)  ٦
 .٢٣/ السجدة)  ٧
 .٥/ العنكبوت)  ٨
 .٥٣-٥٤/ فصلت)  ٩
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،  فیـه مـن هـذه الجهـۀ     ظهوراً الارتیابه ستظهرنّ آیاتأ یجوز الشک فی  لکنائه؛ االمتراء فی شهوده و لق، الیتأتّی و الذي هذا شأنه   
  !فافهم

هم منه البعث من کلمۀ اللقاء القرآن انّ ماورد فی- علیه السالم- عن علیی التوحیدفرواه  الینافی ماو هذا الذي ذکرناه  . ، الحـدیث  فُ
 مـن   جملـۀ  سیأتی کما اللقاء من مصادیق    نّ البعث أ  المعلوم فمن.  هو ظاهر، دون المصداق    ، کما فیه المستعمل    فی المفهوم  فإنّ کالمنا 

کم هذاینذرونکم لقاء«: - سبحانه- قولهکما هو ظاهر فی ذلک، و  و الروایاتیاتاآل وم1.» ی   
ل همذا ضَلَلْنَا فی األرض أئنَّاأ إ«: - سبحانه-و قوله ب ی خَلْقٍ جدیدهم لَفرب 2.»، اآلیۀ کافرون بلقاء  

روایات مربوط به عالم ذر  
ن بنـی آدم   ک أخَذ رب و إذ«: فی قول اهللا تعالی    -علیه السالم  - عبداهللا ، مسنداً عن زرارة، عن أبی      ما فی المحاسن    الروایات و من  م
ن م  مه د تَهم و أشّههورهم ذری سهم ظُ فُ  و لـوال .  اإلقرار فـی صـدورهم   و أثبتهم المعاینۀ، معاینۀ اهللا، فأنساهمکان ذلک«: ، قال» علی أنْ

ن  و لَئن سئلتَهم: خالَقه و رازقَه، و هو قول اهللاأحدذلک لم یعرف  لَیقولنَّ اهللا خلَقَهمم «.  
کانَ، عن أبی عبداهللا القمی، مسنداً  ما فی تفسیر و منها  س ک: ، فی قوله تعالی- علیه السالم-عن ابن مو إذْ أخَذَ رب  ن بنـی آدم مـن   م

هورهم،   لَی - قوله إلیظُ لم یدرِ أحد    ذلک  و لوال  نه؛کرو الموقف، و سیذ    و نسوا  نعم، فثبتت المعرفۀ،  «: ؟ قال معاینۀ کان هذا  :  قلت ،- ب ، 
ن هم ن أقرَّبلسانه فمنهم و و رازقه، خالقُ ؤمنوا بما کذَّبوافما کانوا«: فقال اهللا.  بقلبه و لم یؤمن می به من قبل ل «.  

رارة، قال   العیاشی، عن   ما فی تفسیر   و منها  ـک مـن بنـی آد      :عن قول اهللا   - علیه السالم  - جعفر  أبا سئلت:  زو إذ أخَذ رب،إلـی  -م- 
ریتَه     أخرج «: قال أنفسهم؛ م؛ فخرجوا کال وم القیمۀ؛   ی إلی    اهللا من ظَهر آدم ذُ و :  قولـه ربه، و ذلک   ما عرف أحد    ذلک  و لوال  ذَّر، فعرَّفهِ

ن لَیقولُ خلَقَ السمواتلَئن سئلتَهم م نَّ اهللا و األرض«.  
أخبرنـی عـن اهللا عزَّوجـلَّ هـل یـراه      : قلـت لـه  : ، قال- علیه السالم  -اهللابصیر، عن أبی عبد   و منها ما فی التوحید، مستنداً عن أبی         

 ثـم سـکت  . »بلی: ا بربکم؟ قالوألَست: حین قال لهم«: متی؟ قال:  فقلت.»نعم، و قد رأوه قبل یوم القیمۀ«:  قالالمؤمنون یوم القیمۀ؟ 
!  جعلـت فـداك  :فقلـت لـه  :  قال أبوبصیر هذا؟راه فی وقتکتست  قبل یوم القیمۀ، ألو إنّ المؤمنین لیرونه فی الدنیا  «:ساعۀ، ثم قال  

ث بهذا عنک؟ فقال    ثث «: فاحد أنّ ذلـک  ما تقوله، ثمجاهل بمعنی  به فأنکره منکر ال، فإنّک إذا حد رـ  تـشبیه و کَ  قَـد ، و لیـست  رَفَ
  .»لحدونلمالی اهللا عما یصفۀ المشبهون و اتع.  کالرؤیۀ بالعینالرؤیۀ بالقلب

  ي رؤیت ت دیگر در زمینهروایا
دیق، حین سأل الصادق          و    الدنیا، فأجـاب  له إلی سماء حدیث نزو عن- علیه السالم-منها ما فی التوحید، عن هشام، فی حدیث الزَنْ
 هـو کمـا فـی     الدنیا بغیر معاناة و ال حرکۀ، فیکونو لکنّه ینزل إلی سماء   «: ، إلی أن قال   جسم إلی   ه لیس کنزول جسم عن جسم     بأنّ

ري اولیائه     . فی سماء الدنیا   ، کذلک شۀ علی العر  عالسماء الساب  ه إنّما یکشف عن عظمته، و ی مـا شـاء مـن     حیث شاء، و یکشف نفس 
  .»و البعد سواءقدرته، و منظره بالقرب 

                                                
 .١٣٠/ االنعام)  ١
 .١٠/ السجدة)  ٢
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: -زَّوجـلَّ  ع- عل لسانه مـن حمـد اهللا  و سال موسی و جري«: ، فی حدیث- علیه السالم-، عن أمیر المؤمنینو منها ما فی التوحید   
رْ إلَیک    ظُ نی أنْ  حتّی تمـوت،  لَن تَرانی فی الدنیا:  أمراً عظیماً، و سأل أمراً جسیماً، فعوقب، فقال اهللا تعالیفکانت مسئلته تلک   .رب أرِ

  .» الحدیثخرة،فترانی فی اآل
  ». فی کل جمعۀ زورةٌو لک:  لهنه یتجلّی فیها لولیه، ثم یقولهللا سبحاإنّ «  من أخبار الجنۀو منها ما فی عدة

  .»ۀَ البدر کما تَرون القمر لیلکم ربستَرَون«:  فی الحدیثجمع الجوامعو فی 
سـئلت  : ، قـال  عن محمد بن ابوالفضلففی التوحید، مسنداً ،- علیهم السالم  - رسول اهللا و األئمۀ    و من الروایات ما ورد فی خصوص      

ا.  رآهنعم، بقلبه«: ؟ فقاللَّه عزَّوجربهل رأي رسول اهللا  : - علیه السالم  -أبا الحسن  ل أماهللاَ عزَّوج عتمیقول س :ب ا کَذ م  مـا   الفـؤاد
  .» بالفؤاد و لکن رآهه بالبصررَلم ی. رأي

لّی اهللا علیه و آله- یعنی رسول اهللا-کان«: حدیثفی  - علیه السالم -و منها ما فی التوحید، عن الرضا       ـه بقل إَذا نظر إلی  - صبـه رب ،
  .» ما فی الحجب، حتّی یستبین لهالحجبجعله فی نور مثل نور 

ـلّی اهللا  -بینما رسول اهللا«: ، قال- علیه السالم-یعفور، عن أبی عبداهللا  بن قولویه، مسنداً عن ابن أبی       الزیارة ال و منها ما فی کامل       ص 
لّی اهللا علیـه و آلـه  -یا بنت محمد! یا فاطمۀ: م قالفی منزل فاطمۀ، و الحسین فی حجره، إذ بکی و خرَّ ساجداً، ث -علیه و آله  ص - 

لی االَ   د:  هیئۀ، و قال لیو أهیأ  هذا، فی ساعتی هذه، فی أحسن صورة      علی ترائَی لی فی بیتک    إنّ العلّی اهللا علیه و آله-یا محم ص - 
 و -!یـا محمـد  :  و قـال لـی   و جلدة ما بین عینی، و ریحانتی، و ثمرة فؤادي،نعم، قرّة عینی،:  فقلت؟- علیه السالم  -أتحب الحسین 

  . » و رضوانی، الحدیثو صلواتی و رحمتی برکاتی  بورك من مولود علیه-وضع یده علی رأس الحسین
  . » لم أرهباد رلم أعب«: مستفیضاً - علیه السالم-و منها قول امیرالمؤمنین

  .» اهللا قبلهما رأیت شیئاً إالّ و رأیت«: - علیه السالم-و منها قوله
  .  جداً مستفیضۀ أو متواترةهذا المعنی کثیرةو بالجملۀ، فاالخبار فی 

  . فإنه علم فکري بالدلیل؛ فیها، هو قوة العلم الحاصلیۀؤو لیس المراد من الرّ
  . الحمداهللاثابت، و تنفی کونه معرفۀ بالحقیقۀ، فضالً عن کونه رؤیۀ و شهوداً؛ فاذن المطلوب و االخبار الکثیرة االخري،



 16

  فی أنّ الطریق إلی هذه الکمال، بعد إمکانه، ما هو؟:الفصل الرابع
  راه رسیدن به حقایق موجود در باطن عالم

  بحث برهانی
متعلّقۀ  وجودیۀ و کلّ خصوصیۀ الظاهر، إلی  نسبۀ الباطن المادیۀ و النفس البدنیۀ، النشاة الحقایق إلی ما فی هذهنسبۀنّ  إ حیث: نقول
 متعلقـۀ بباطنهـا   نفـسها  إلی بالنسبۀ لنفسالذي ل الظاهر بعرَضه و تبعه؛ فاإلدراك الضروري  و بنفس   بالحقیقۀ،  بباطنۀ  متعلقۀ ر،بالظاه

رَو بنفساوالً و بالحقیقۀ،  ها بعه و تبعهض.  
ه عند النفس م إدراکاً أقد النفس    فی الباطن  فالحقیقۀ التی  حتّی ینتهی إلی  و أبده، منهاأقدم  باطنها، و ما هی فی باطن من نفسها و أبد 

  . البدیهیات، و أبده المعلومات فهی أقدمکل حقیقۀ؛ تنتهی الحقیقۀ التی إلیها
 تـام   و هذا برهان. ، و ال منع مانع   دفع دافع   إلی إدراکها  ، فالیتصور بالنسبۀ  ، الیتصور له ثان و الغیر     نّ الوجود صرف عندها   إو حیث   

   . ألبتۀغیرمدفوع
   سعادت و کمالمعناي

 ۀٌهـا محتاجـ  نّ، غیر أ ضروریۀ فی نفسها مقدمۀ و عوارضها، و هذه فی ذاتهام نفسها لتما  فهی مقتضیۀ   موجودة، حقیقۀإنّ کلّ   : ثم نقول 
 »1 « أن تکـون  فی ذاتها تقتضی الحقیقۀ، فهذه»د «،»ج«، »ب«مثل  عوارض  مثالً، ذات » 1« فرضنا حقیقۀ مثل     فإذا. تام رٍتصوإلی  
  .»1«و قد فرضناها ، »1«لیس هو » 1« من ، و الناقص»1«اقصاً من الن

، و »د«، »ج «،»ب« هـو  ، لـیس »د«، »ج«، »ب« مـن  ، و هـی هـی، و النـاقص    »د«،  »ج«،  »ب«هی   عوارض   و أیضاً هی تقتضی   
  .، الغیر، و هو ظاهر»د«، »ج«، »ب«ها قدفرضنا

  .  و السعادةلذي نسمیۀ بالکمال؛ هو ا و عوارضها کلّ حقیقۀ فی ذاتهاالذي تقتضیهو هذا 
  ظهور حقیقت در مظاهر

  من ذاتـه  فالیفقد واجد لذاته،فهو فی ذاتهکمال ، فإنّ کلّ  و هو النقص عدمی، بقید  تتقید فی ذاتها    ال هی التی  کلِّ کمال    نّ حقیقۀَ إثم  
مـن  » 1« من    الشخص  وجود هذا   فانفصال ،»1 «نّهأ واجدة لما فرض  مثالً  » 1 « ، فحقیقۀ  معه بالضرورة  قید عدمی    شیئاً إالّ من جهۀ   

  فی کلّ منهما شیئاً من ذاتها»1«فقد حقیقۀ ، یوجب  الشخصیند منحعند کلّ وا  د قید عدمی    لیس إالَّ لوجو  » 1«من   الشخص   ذلک
 هـو   الـشخص   هـذا   لخصوصیۀ ، بل الفاقد   فی ذاته   المفروض »1 «ذات إلی   بالنظر لفأو الخُ باالنقالب   و هو محال     ال من عوارضها،  

  و عنـد ذلـک   هـذا الـشخص  ، و مرتبۀ عند التفقد فیها شیئاً من ذاتها   مرتبۀ فی ذاتها  :  مرتبتان »1«فلحقیقۀ  .»1«من   الشخص   ذلک
  . مفقوداً شیء من کمالها فیها یصیرالشخص

ل الـشخص بحیـث إذا    بو عاد المحال،» 1 «مرتبۀ منها، فهو أیضا الشخص  إذا فرضنا هذا، فإنّا فی شیءو لیس ذلک من التشکیک    
، دونهـا   و لیس هو هو معها معه إالّ قید عدمی، فهو شیئاً إذ الیبقی لم یکن عنها النظر الشخص، و إذ قطع   کان هذا  الحقیقۀ   فرض معه 

  .إعتباريهمی  و الشخص أمر عدمی و الشخص إالّ الحقیقۀ،فلیس فی مورد
  ! ، فافهمبالظهورعلیه   نصطلحو هذا المعنی، هو الذي
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  .عالی حقیقت الحقایق استحق ت
فیـه، أي  بمقـدار ظهـور حقیقـۀ    من الحقیقۀ   کلّ کمال    نّ قرب أالمرسل الدائم منه، و     نّ حقیقۀ کلّ کمال، هو المطلق       و یظهر من هنا أ    
  .ازدادت القیود، قلّ الظهور و بالعکس فکلّ ما ، و الحدوداقترانها بالقیود

 ب کلّ موجود منـه إنّ قر، و و جمالکمال کلّ  نّ له صرفإ حیث .االخیرة لکلِّ کمال هو الحقیقۀ - سبحانه- من هنا أنّ الحقو یظهر 
  . ه و حدودعلی قدر قیوده العدمیۀ

  ،تنها راه دستیابی به کمال حقیقی»فنا«
أو فـی    فـی ذاتـه   و حـدوده م لفناء قیـوده نّه مستلزإلفنائه، حیث  مستلزم کماله الحقیقی موجود إلی  أنّ وصول کلِّ من ذلک  و یظهر 
لَیها«: قال تعالی. فی مورده فقط ته حقیق  لبقاء  کلِّ موجود مستلزم    فناء  فقط، و بالعکس   عوارضه ن ع قَی کلُّ م بـک  فانٍِ و یرب ه ج ذو و 

1.» اإلکرام واللالج   
ی مطلقـاً   االنسانعند کماله یصیر  أیضاً هو الذي  لالنسان الحقیقی فالکمال.  یفنی عنده  ، هو الذي   لکلّ موجود ممکن   فالکمال الحقیقی 

ألبتۀله غیر ذلک الکمال و یفنی عنده االنسانرسالً م .  
 نّـه فـانٍ  إ  االخیرة، و حیث   و لحقیقۀ  ع حقائقه  منه لجمی  ، شهود  ذاته هو عین  لذاته الذي    د االنسان نّ شهو أ السابق   و قد مرفی البرهان   
   . فنائه شاهد فی عینعند ذلک فاالنسان

  !، و االنسان فان؛ هذافسهاهی الشاهدة لن تهقیقنّ حإ قلت و إن شئت
  .کمال حقیقی انسان ،فناي ذات و وصف و فعل اوست

 ذاتـاً   أي فنائهوصفاً و فعالً، و  ذاتاً االخیر    إلی کماله   أي وصوله   ذاتاً و عوارض؛   ی الحقیق  وصوله إلی کماله   ی لالنسان الحقیقفالکمال  
و الفعـل   و الوصـف   أن الذات من شهودی، و هو تمکّنهلالفع و  الذاتی و اإلسمی التوحید و هو؛- سبحانه-فی الحقّو وصفاً و فعالً  

  .-عن ذلک تعالی - و اتّحاد من غیر حلول- جلّت عظمته-بقدس حضرتهق ئ الال علی الوجه سبحانهله لإالّ
له - سبحانه- اهللا من مواهبو هذا البرهان المختصۀ بهذه الرسالۀ، و الحمد ل.  

  .ین راه براي دستیابی به این حقایق و شهود آنها ،راه معرفت نفس استنزدیکتر
فـأقرب   .و معرفتهـا  النفس  طویۀ فی شهود  ، من تهاو معرف ق  نّ شهود هذه الحقای   أ الفصل،   فی أول  المذکور   من البرهان ل  صتح الم ثم إنّ 
  .- سبحانه- اهللا و التوجه إلی باإلعراض عن غیراهللا،نّ ذلکأسابقاً  و قد تحصل أیضاً . النفس معرفۀ طریق، إلیها االنسانطرق
  .د از آن استسعادت و شقاوت دائر مدار اطاعت از حق  و تمرّ:تتمه

 . و التمـرّد و العنـاد  االنقیـاد  و  االطاعۀ، هو و العقاب فی الثواب أنّ المدار تأمالً وافیاً، وجدنا فیهالنا و تأم و السنَۀ، نا الکتاب بعتَا تَ إذ
نّ أ؛ و  مجـراه  یجري ممن الیشعربها، أو من التوجب عقاباً إذا صدرت   الموبقۀ،  حتی الکبائر  ینّ المعاص أ فمن المسلّم المحصل منهما   

  . الشریفۀ االخالق الفاضلۀ کبعضم لذاته مالز مما االنقیاد، إالّ إذا کانت و انقیاد من غیر تقرّب ثواباً إذا صدرت الیوجبالطاعات

                                                
 .٢٦/٢٧/ الرحمن)  ١
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 بقـصد العنـاد و اللعـب     حـسن؛ و صـدور الطاعـۀ    الیخلو من، إذا قصد االطاعۀ  معصیۀ  بکونه  الیشعر  ممن صدور المعصیۀ  کذلکو  
  .  علیهما الذین تشتمل و التمرّد حسب اختالف االنقیاد تختلف و المعصیۀ الطاعۀ مراتب؛ و کذلکالیخلو من قبح

 و ثوابـاً و   فضالً و خسۀ، مراتبها اختالف    و المعاصی   الطاعات  أبواب تفرقات متواتراً فی م   و ورد . »ها االعمال أحمز  أفضل «فقد ورد 
ح و أکثر  . بذلک  أیضاً حاکم  و العقل السلیم  . عقاباً  العقـل  حکـم ن بناء علی  به العقل، و المیزاإلی ما یحکم الناس یل االیات القرآنیۀ تُ

  .  بالضرورة المراتب أمران مختلفان بحسبو هذان.  الغیر و العناد للحقّهو االنقیاد
  . و التمرّد من االنقیاد الموجودة المراتب عرض عریض بحسب فلهما مدارهما، تدوران و الشقاوةنّ السعادةإو حیث 

   . استدین حقّ کمال سعادت ،مختص به ،تنها
،  الحقّ بدینبالمنتحل مختص  فغیردة السعا مطلقو أما.  بدین الحقّ، إنّما هو کمالها   بالمنتحل عادة من الس  نّ المختص أیظهر   هنا   و من 

  . المرتبۀالعناد بحسب  فقد شیء من ، أو فیه شیء من االنقیادأیضاً، إذا وجدغیر المنتحل بل ربما وجد فی 
  .شرع بیانگر حدود عقل است

 صـلَّی  - عنهحدیث المشهورال فی ، کما حکم به العقل الشرع یعین حدود ما فإنّما؛، و یظهر من الشرع  به العقل  و هذا هو الذي یحکم    
تَمبعثت«: ، قال-اهللاُ علیه و آله   .» األخالق مکارمم الُ

  . لوجود صفتی العدل و الجود فیها غیرمعذَّبیننّهماأ،  و حاتم ورد فی کسري کماو ذلک
  روایات

 النبیـون و   منـه باب یـدخل :  أبوابیۀإنّ للجنۀ ثمان«: قال ،- علیه السالم- علیٍ، عن جده؛ عن  أبیه ، عن الصادق، عن   الخصالو فی   
 أدعو و واقفاً علی الصراط، فال أزال  . و محبونا   منها شیعتنا  ، و خمسۀ أبواب یدخل    منه الشهداء و الصالحون    یدخل   الصدیقون، و باب  

حبی  رب سلِّم شیعتی  : أقول ـ  : العرش انبطن  النداء منفإذا.  فی دار الدنیامن توالّنی و لیائیو و أ  و أنصاري   و م و ک قد أجبـت دعوت
 و  من جیرانـه ، فی سبعین أو قول بفعلحاربنی و حارب من  شیعتی و من توالّنی و نصرنی کلُّ رجل من یشفعو  .  فی شیعتک  شفّعت
  .» أهلَ البیت من بغضنا ذرة یکن فی قلبه مثقال، و لم، ممن یشهد أن ال اله االّ اهللا المسلمینمنه سائر یدخل و باب .أقربائه

   علـت فـداك  : قلت لـه : ، قال- علیه السالم-جعفری، عن أبی نریس الکنای، مسنداً عن ض   و فی تفسیر القمـدین    ! جمـا حـال الموح
ین ، أمـا هـؤالء  «: ؟ فقـال م والیتک، و الیعرفون یموتون، و لیس لهم إماممن المذنبین الذین - صلَّی اهللاُ علیه و آله   - بنبوة محمد  المقرِّ

خد، فانّه منه عداوةو لم یظهر. صالح فمن کان له عمل      . منها  الیخرجون فرهم ح فإنّهم فی  إلی الجنۀ ی بالمغرب التی خلقها اهللا له خد  ،
رجون ألمـر  و إما إلی النار، فهؤالء ، فإما إلی الجنۀ  و سیئاته   فیحاسبه بحسناته  یلقی اهللاَ، ، حتی    إلی یوم القیمۀ   فیدخل علیه الروح   الم 

ه و األطفال    بالمستضعفین فعل ی و کذلک : الق. اهللا لْ لم الذین لم یبلغوا المسلمین و أوالد و الب اب . الحا النصفإنّـه  القبلـۀ من أهل و أم ، 
لهم یخد بعـد ذلـک   القیمـۀ، ثـم   إلی یـوم  الحمیم و الدخان و فورة علیهم و الشرر ، فیدخل  فی المشرق   خلقها اهللا   إلی النار التی    خد  

  .»جحیمی المصیرهم إل
 جاحدیک، و قضیت به من إخـالد  به من تعذیب    ما حکمت   أقطع لوال  فبالیقین «:- علیه السالم  - المروي عن علی   و فی دعاء کمیل   

 أقـسمت أن تمألهـا مـن     تقدست أسـمائک،    لکنّک مقرّاً و المقاماً،  ت ألحد فیها     برداً و سالماً، و ما کان       النار کلَّها   لجعلت ،معاندیک
  .»ء، الدعا و أن تخلّد فیها المعاندین، أجمعین و الناس من الجنۀنالکافری
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  .  الحجۀ، و تقید الکفر بالجحود و العناد لهم البینۀ، و تمت علیهم قامت الذین إنّما توعد القرآنیۀ اآلیاتو أکثر
حیم کفروا و کذّبواو الذین«: - تعالی-قال 1.» بآیاتنا أولئک أصحاب الج  

حیی« :و قال تعالی نۀ و یلَک عن بی ن ه م کل هی ل ینۀع من ح2.»ن بی  
  .میزان سعادت و شقاوت سالمت قلب و صفاي نفس است

  .  و صفاء النفس القلب، هو سالمۀو العقاب و الثواب  و الشقاوة فی السعادة کلّ المیزان، فالمیزانو بالجملۀ
ن أتَی اهللاَالَّیوم الینفَع مال و البنون إ«: قال سبحانه لیم بقَلبٍ م لَی السرائرُ«: و قال سبحانه3.» س تُب 4.»یوم  

  . الناس هذا المرام تروم فی تربیۀ الملل اإللهیۀو جمیع
ب إلیها من سالئقهاو هذا مسلم هونالحکما  یراه، و هو الذي، و ما تند   . من السابقینء المتالِّ

  .یکندشریعت مقدس اسالم به تمامی سعادت ها دعوت م
نّ معرفـۀ  أ ممکنـۀ، االّ  ا الی کـلّ سـعادة   الثانی، تدعو مرّفی أواخر الفصلنّها کماأ غیر  أوضح،، فأمرها فی ذلک  السالمریعۀ ا و أما ش  

 و الـسنّۀ یقـصدان هـذا     تري الکتاب و لذلک  .و آکد  أقوي   نها لها ، فإتیا  أقرب طریقاً، وأتم نتیجۀ    حیث کانت  النفس   الرب من طریق  
  .  أمکن بأي لسان إلی هذا المدعیو یدعوان، المقصد

لُونَ و ال تَکُونُوا کَالَّذینَ نَـسوا        «: قال سبحانه  مخَبیرٌ بِما تَع نَّ اللَّه ظُرْ نَْفس ما قَدمت لغَد و اتَّقُوا اللَّه إِ ا الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و لْتَنْ هیا أَی
م أَ ساه نْ أَ قُونَ اللَّه فَ فاس ک هم الْ أُولئ مه س فُ   5.»نْ

ف نفسه عرَف«:  الفریقینین ب المشهورفی الحدیث -صلَّی اهللاُ علیه و آله - لقوله النقیض،یۀ کعکسو هذه اآل ن عرَ ه؛ أومه:  ربف رب   .»فَقَد عرَ
لیکم«: و قال سبحانه کمع س یتم الیضرُّکم أنفُ تدن ضلَّ إذَا اه 6.» م  

   وارد در معرفت نفسروایات
  . النفسفی معرفۀ حدیثاً  نیفا و عشرینالقصار ما یبلغ - علیه السالم- من کلمات علی»الغرر و الدرر«قد روي اآلمدي فی کتاب و 

ف نفسه و أخلص أعماله«: قال - علیه السالم-منها أنه ن عرَ الکیس م«.  
  .» المعرفتین أنفعالمعرفۀ بالنفس«: - علیه السالم–و قال 
  .» ما یبعدهاهها عن کلّ، و نزّ، فأعتقهاعارف من عرف نفسهال«: - علیه السالم–و قال 
  .» أمرَ نفسه، جهل االنسانأعظم الجهل«: - علیه السالم–و قال 
ه، معرفۀ االنسانأعظم الحکمۀ«: - علیه السالم–و قال  نفس «.  
  .»لربه ، أخوفهم معرفۀ لنفسهأکثر الناس«: - علیه السالم–و قال 
ن عرَف نفسه بنفسه االنسانأفضل العقل، معرفۀ«: - علیه السالم–و قال  ضلَّ عقل، و من جهلها، فم «.  

                                                
 .٨٦ و ١٠/ ائدهالم)  ١
 .٤٢/ االنفال)  ٢
 .٨٩/ الشعراء)  ٣
 .٩/ الطارق)  ٤
 .١٩- ١٨/ الحشر)  ٥
 .١٠٥/ المائده)  ٦
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ن ینشد«: - علیه السالم–و قال  لم یطلبها، فالنفسه و قد أضلّ  ضالتَّه،عجبت «.  
  .»؟یعرف ربهنفسه، کیف  یجهل عجبت لمن«: - علیه السالم–و قال 
  .»ن یعرف المرء نفسهأ  المعرفۀغایۀ«: -سالم علیه ال–و قال 
  .»؟ نفسهیعرف غیرَه من یجهلکیف «: - علیه السالم–و قال 
  .» أن یعرف نفسهکفی بالمرء معرفۀً«: - علیه السالم–و قال 
  .» جهالً أن یجهل نفسهکفی بالمرء«: - علیه السالم–و قال 
  .»، تجرّدمن عرف نفسه«: - علیه السالم–و قال 
  .» جاهدهامن عرف نفسه«: - علیه السالم–ل و قا

  .»نفسه أهملهامن جهل «: - علیه السالم–و قال 
  .» عرف ربهمن عرف نفسه«: - علیه السالم–و قال 
  .»هجلَّ أمرُمن عرف نفسه «: - علیه السالم–و قال 
  .» أجهلمن جهل نفسه کان بغیره«: - علیه السالم–و قال 
  .» کان بغیره أعرف عرف نفسهمن«: - علیه السالم–و قال 
  .» و علم کلّ معرفۀغایۀ انتهی إلی ، فقدمن عرف نفسه«: - علیه السالم–و قال 
د عن سبیلمن لم یعرف نفسه«: - علیه السالم–و قال  عفی الضالل و الجهاالت، و خبط النجاة، ب «.  
  .» المعارفأنفعمعرفۀ النفس «: - علیه السالم–و قال 
  .» النفس من ظفر بمعرفۀ األکبرنال الفوز«: -سالم علیه ال–و قال 
  .» کلّ شیء نفسه، جاهلمعرفۀَ فإنّ الجاهل  نفسک؛التجهل«: - علیه السالم–و قال 

  اند رد قول کسانی که حدیث معرفت نفس را تعلیق بر محال دانسته
 ربـه،  فقد عرف من عرف نفسه -لَّی اهللاُ علیه و آله ص-قوله) ره( من یفسر من العلماء ، تفسیر تدفع، کما تري  األحادیث و هذه : أقول

 صـلَّی اهللاُ  - السابقۀ، و قولـه الروایات ظاهر  و یدفعه الرب، و هو مستحیل؛     لتعلیقها بمعرفۀ   النفس  استحالۀ معرفۀ   بأنّ المراد  الحدیث،
  .» النبوي بربه، الحدیث أعرفکمأعرفکم بنفسه«: -علیه و آله

  فانمـا ، التـسلیم  و مـع  الـشهود ، ال مـن طریـق   من طریق الفکـر  الفکریۀ هی المعرفۀ مستحیلۀ، فانّما   لو کانت  نّ معرفته سبحانه  أمع  
  . التامۀ اإلحاطۀ معرفته بمعنیالمستحیل

  !هذا.  مستحیلۀ فغیر اإلمکانیۀ بقدر الطاقۀو أما المعرفۀ
  . من هذا المسیر السیر فی کیفیۀ الکالم الریب فیه و إنّماینبغی، مما الالکمال و أقربها إلی  الطرق أفضل فکون معرفۀ النفسو بالجملۀ
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   مقبول شرع است؟، اما است که درشرع بیان نشدهآیا طریق معرفت نفس راهی 
فین   حتی ذکر   غیرمبینۀ شرعاً؛   بعض أنّ کیفیۀ السیر من هذا الطریق       فقد زعم   یۀ کطریق الرهبان فی اإلسالم نّ هذا الطریق  أ  بعض المصنِّ

  .  ذلک منهم به، فقبل اهللا سبحانهلهیحکم إ من غیر نزول  النصاريالتی ابتدعتها
ضوان اهللا فما علیهم ما کتبناهاو رهبانیۀً ابتدعوها« :فقال سبحانه عایتها، إالَّ ابتغاء رِ ها حقَّ رِ وع 1.» اآلیۀ ر   

  .، انتهی ملخّصاًمرضیۀالکمال ریقۀ إلی نّها طأغیر واردة فی الشریعۀ، إالّ  النفس  طریق معرفۀفکذلک: قال
نۀ، و  فی مطاوي الکتاب  توجدال مخصوصۀ،  و مسالک وجوه من الریاضات   الطریق  عند بعض أهل هذا     یوجد هنا ربما و من    و الـس 

  .- علیهم السالم-و األئمۀ من اهل بیته -صلَّی اهللاُ علیه و آله -رسول اهللاشاهد فی سیرة ذتلم
 الماثورة عن غیـر   الطرق و کذلک. بعد حفظ الغایۀ بأي نحو أمکن هو العبور و الوصلنّ المرادأ و  علی مامرَّ ذکره،ء کلّه بالبناو ذلک 

هی الحکماء   .م، أو الطریق الماثورة عنهم راجع کتبه ظاهر لمنضۀ، کما هو و أهل الریاالمسلمین من متالِّ
  . تمامی لوازم آن را بیان نموده استاي از سعادت و شقاوت را رها نکرده و شریعت اسالم ذره

نۀ     و هو الظاهر من الکتاب     لکنّ الحقَّ الذي علیه أهل الحقّ،      ز نّ شریعۀ اإلسالم  أ و الس جه  الیجوللسالک - سبحانه-یر اهللاغ إلی  التو 
  . و أخذهمه أمر بلزوإالّ بطریقٍ - سبحانه- بغیره، و ال االعتصامبِوجه من الوجوه - تعالی-إلیه
ـ  شیئاً من لـوازمِ  إالّ بینتها، و ال  و الشقاوة  من السعادة  ذرة    مثقال  لم تهمل   شریعۀ االسالم  نّأو    یـسیراً أو  - سـبحانه -سیر إلـی اهللا  ال

  . ما اکتسبتا و علیهکلّ نفس ما کسبتل؛ فخطیراً إالّ أوضحتها
   2.» شیء تبیاناً لکلِّو نزَّلنا علیک الکتاب«: قال سبحانه

بنا للنَّاس« -و قال سبحانه ن کلِّ مثَل فی هذَا القرآنو لقد ضَرَ 3.» م  
ل إن کُنتم«: و قال سبحانه کم تحبونقُ بِب ح 4.» اهللاُ اهللاَ فاتَّبِعونی ی  
سنَۀٌسول اهللا فی رو لَکُم« :و قال سبحانه 5.» اُسوةٌ ح  
  .تواترة من طریق أهل البیت مستفیضۀ بل م المعنیفی هذا؛ و األخبار إلی غیر ذلک

  .باشد ي هرکس از کمال به میزان متابعت او از شرع می بهره
ـ  و ن.ک ذو مراتـب مشک الکمال أمر نّ هذا أ ، و قد عرفت    للشرع تهبمقدار متابع  من الکمال    نّ حظَّ کلّ امرء   أ و مما یظهر   عمـا قـال   م 
، مستمرّ للنفس الشرع قتل فانّ اتّباع. األسهل األشقّ إلی  الشاقۀ، فرار من إلی الریاضاتمن متابعۀ الشرعنّ المیل إالکمال بعض أهل 

  . أسهل ایثاراً الشاقۀ قتل دفعی، و هوو الریاضۀ موجودة؛ دائمی مادامت
  .  من طریق النفس السیر بیان کیفیۀ لم یهمل، فالشرعو بالجملۀ

  
  

                                                
 .٢٧/ الحدید)  ١
 .٨٩/ النحل)  ٢
 .٥٨/ الروم)  ٣
 .٣١/ آل عمران)  ٤
 .٢١/ األحزاب)  ٥
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  شرح و توضیح طریق معرفت نفس

  .یت انسان عبودیت است هدف و غایتی دارد و غا،هرموجودي در عالم خلقت
  ؛  اقسام علی ثالثۀ تتصورإنّ العبادة: بیان ذلک

  . طمعاً فی الجنّۀالعبادة: أحدها
  .  خوفاً من النارالعبادة: و الثانی
  .، الخوفاً و الطمعاً لوجه اهللالعبادة: و الثالث

  . مشتهی النفس حصولمن العذاب، فغایته، أو التخلص  بالراحۀنّ غایته الفوزإ، حیث  الثالثغیرالقسمو 
  .  المشتهی لحصولواسطۀ - سبحانه- جعل الحقَّ؛ ففیه مشتهی النفسإنّما هو لحصول - سبحانه- فیه إلی اهللافالتوجه

  . للشهوةلیست إالّ عبادةعرَض؛ فهی بالحقیقۀ بالتبع و ال هی واسطۀ، غیرمقصودة إالّ و الواسطۀ، من حیث
  . عنه مختلفا التعبیر؛ و قد وقعو هو العبادة بالحقیقۀ،  الثالثبقی القسم

  :، قال-، علیه السالمعبداهللا أبی عن، ، مسنداً عن هرونففی الکافی
»العبثلثۀاد بدوا اهللاَ ؛ قومعبادة العبیدخوفاً، فتلک عزَّوجلَّ ع .راء، فتلکطلباًً للثواب و تعالی  تبارك عبدوا اهللا و قومج   . عبادة االُ
  .» العبادة فتلک عبادة األحرار و هی أفضلحباً له، عزَّوجلَّ  عبدوا اهللا قومو

 ؛ و إنّ قوما عبدوا اهللا  عبادة العبید  ، فتلک  عبدوا اهللا رهبۀً    و إنّ قوما    التجار؛  عبادة  فتلک ، اهللاَ رغبۀً  إنّ قوماً عبدوا  «: و فی نهج البالغۀ   
  .» عبادة األحرارشکراً، فتلک

 إنّ الناس یعبدون اهللاَ علی ثلثۀ«: - علیه السالم- بن محمد جعفر، عن الصادق  ، و الخصال، مسنداً عن یونس     المجالسو فی العلل، و     
و هی  العبید عبادة خوفاً من النار، فتلک یعبدونه و آخرون  ، و هو الطمع؛    الحرصاء  عبادة ، فتلک  فی ثوابه  ه؛ فطبقۀ یعبدونه رغبۀ   أوج ،

زَع یومئذ    «:  عزَّوجل ، لقوله الکرام عبادة   ، فتلک له عزَّوجلّ رهبۀ؛ و لکنّی أعبده حباً       ن فَ م م نون و هـل إنْ  :  عزَّوجـلَّ  و لقولـه  ؛1» آم قُ
نتم کم  کُ بِبح ون اهللاَ فاتَّبِعونی یبح   الیمـسه  مکنون مقام من اآلمنین، و هذان أحبه اهللا کانم؛ و، أحبه اهللافمن أحب اهللاَ عزّوجلّ ،2» اهللاُ تُ

  .»إالّ المطهرون
 تقـدم مـن    قد غفـر اهللا لـک مـا   ألیس :ه، فقیل ل علیه حتی یغشییبکی -، صلَّی اهللاُ علیه و آله یعنی رسول اهللا-، کان المناقب و عن 

  .» عبداً شکوراً؟ الحدیث أکونأفال«:  فقالر؟ و ما تأخّنبکذ
  .مرجع شکر و حب یکی است

 توجهـاً و تـذلّالً لـه     العبـادة ، فتکـون  هو جمیل من حیث  هو الثناء علی الجمیل     فإنّ الشکر  . واحد  و الحب مرجعهما   و الشکر : أقول
ا خَلَقت الجنَّ و اإلن«: سبحانه کما قال  اللغیره لنفسه هو المقصود، فهو سبحانهالذاتبسبحانه ألنّه جمیل  م دونِسبعی   3.»إالّ بِ

                                                
  .٨٩/ النمل)  ١
  .٣١/ آل عمران)  ٢
 .٥٦/ الذاریات)  ٣
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فهـو  .  بالـذات  غیرمقـصود التوجه وسطو .  وحده، أي التوجه ألیه بادته سبحانه هو ع  وجودهم،   ، أي کمال  ، أي وجودهم   خلقهم فغایۀ
سر العبادة، و لذا وجودهم غایۀسبحانه   .  بالمعرفۀاألخبار هیهنا فی  فُ
دواو قََضی ربک«: سبحانهو قال  بأالّ تَع اه1.» إالّ إی   

عوه«: و قال سبحانه فَاد وإالّ ه ال إله الحی وهین لَه مصل   2.» الدینخْ
  .تنها راه اداي حق عبودیت نیز محبت است

ذاب ب الحو کذلک جِ نْ المطلق الجمال هو جمیل، و عنده سبحانهمن حیثالنفس إلی الجمیل  ا .  
ل «: و قال سبحانه بون اهللاَ کُنتمنْإقُ ح    3.» فاتَّبعونی تُ
  .سیأتی روایۀ الدیلمی و 4» آمنوا أشد حباً هللاو الذین«: و قال سبحانه

لْ «:  دعاء کمیلو فی عاج و ...تیماًقلبی بحبک م«.  
ن رجا مقام فی أهل و الیتک أقمنیإلهی «:- علیه السالم– علی مناجاةو فی  تک مالزیادة من محب «.  

کثیر الدور فی األدعیۀو حدیث الحب .  
ب، فعجب  و إن  ج مجاز یراد بـه امتثـال   الشریعۀ فی خالل من ذلک به سبحانه حقیقۀ، و ما وردق التتعلّنّ المحبۀإ  قول من یقول   تَع ، 

  . مع البداهۀ، و مکابرة دفع للضرورةو هذا. نتهاء من النهیاألمر و اإل
  .سبحانهإالّ باهللا  التتعلق نّ المحبۀإ ، و من یقول سبحانه التتعلق باهللاۀبنّ المحإ یقول و لعمري کم من الفرق بین من

  .ت حقیقی به توجه نیاز داردعباد
 کانـت هـی ایـضاً     معرفۀ مـا، و إن  من دون نّ العبادة، و هو التوجه إلی اهللا سبحانه، التتحقق        إ حیث   نقولفیه، و     إلی ما کنّا   و لنرجع 

مۀ أو محصسیرفی المعرفۀة إلی  المقدور بحقیقتهانها، فإتیالۀ للمعرفۀمقد.  
ـلَ، و مـن    ؛  مقرون بالعملالعلم«: - علیه السالم - بن جابر، عن الصادق    بر إسماعیل زمتین کما فی خ   و إن کانتا کالمتال    مع م لـ فمن ع

  .»الحدیث. عمل علم
َخري یلزم أن تق      ـلَ بمـا علـمِ    «: - صلَّی اهللاُ علیه و آله- قال عن معرفۀ حتی تنتج معرفۀ، کما فی النبوي، ع العبادة و بعبارة اُ ممـن ع ،

لْم م    قَۀ اهللا ع زن کان«:  سبحانهو هو معنی قول اهللا. »الحدیث.  یعلما لمر رْثهم له فی ح د رید حرْثَ اآلخرة نَزِ رْثَ   ی حـ ریدن کان ی و م 
الَه فی اآلخرة من نَصیب منها و م ه ت   . فی اآلیۀ الجزائینلما تري من تفاوت 5،»الدنیا نُؤْ

م«: و کذا قوله تعالی الکل د عصإلیه یه الطَّی فَع   6.»ب و العملُ الصالح یرْ
  
  

                                                
 .٢٣/ االسرار)  ١
 .٦٥/ رغاف)  ٢
 .٣١/ آل عمران)  ٣
 .١٦٥/ البقرة)  ٤
 .٢٠/ الشوري)  ٥
 .١٠/ فاطر)  ٦
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  .ي دوام ذکر و توجه است  حب نتیجه
ـ ثْ، ی و هـو العمـل  ، و التوجه؛توجه إلیهلل أو الشوق إلی الشیء، هو الموجب        ب الح و االعتبار العقلی أیضاً یساعده؛ فإن       و ت الحـب بِ

  . به و یتعلّق علیه و کلّ مایرتبط رهتم ظهور آثا الشیء، د ثبوتما تأکّ و کلَّ؛ العلمالشوق، و ذلک
  معرفت آفاقی وانفسی

  . أنفسی سیر آفاقی، و سیر:جهین و علی أحد تحصیلهورصتَ، ی إلیه العمل المحتاجالمعرفۀ فهذه و بالجملۀ
  فی السماء و األرض، لیـورث  اهللا و آیاته من صنایع عن النفس الخارجۀ اآلفاقیۀ بالموجودات التفکّر و التدبر، و االعتبارو األول هو  

  .  بالضرورةالعلم بالمدلول بالدلیل یوجب  آثار و أدلَۀ، و العلم أفعاله، ألنّها الیقینَ باهللا و أسمائه وذلک
 ما هو کذلک من حیث  محضاً، و معرفۀ الوجود إذ هی غیر مستقلَۀ. من طریقها، و معرفۀ الحقِّ سبحانه    النفسٍ إلی    هو الرجوع  الثانیو

  .  واحد بوجهمه، أو المعرفتان الذي یقو، التنفک عن معرفۀ المستقلکذلکهو 
  .سیر آفاقی مورث علم حصولی است

  اآلفاقیـۀ  النّ ایجـاب الموجـودات   حقیقـۀ، ، و العبـادة    حقیقۀ  معرفۀ  الیوجب  اآلفاقی وحده   السیر  أنَّ نّ الحقَّ أ طریقان، إالّ    فهذان
  .، و صفاته تعالیع الصانعلماً حصولیاً بوجود؛ لکنها توجب آیات لکونها آثاراً و للمعرفۀ، إنّما هو

  . واقع علیها، و هما من المفاهیمو محمول و هذا العلم متعلّق بقضیۀ ذات موضوع 
  .خداوند با علم حصولی قابل شناسایی نیست

خالیۀ فی   ذلک مهیۀ  ، الستلزام  فی الذهن   فیستحیل دخوله  نّه سبحانه وجود محض، المهیۀ له،     أو الحقّ سبحانه، قد قام البرهان علی        
خري بوجود بوجود خارجی تارة موجودة عن الوجودین؛نفسها   . ذهنی، و هی مفقودة هیهنا، و اُ

  . ألبتّۀ سبحانههفهو غیر،  و الصفات علیه بمحموالته من األسماء، و حکم، و تصوره واجباًفکلُّ ما وضعه الذهن
  روایت

 أنّه یعـرف اهللاََ  و من زعم«: ، فی حدیث- علیه السالم-، مسنداً عن عبد األعلی، عن الصادق الصدوقحید یشیر ما فی تو   و إلی ذلک  
 من زعـم انّـه    فکیف یوحد  د، هو واحد موح    غیره، و إنّما   ؛ ألنّ الحجاب و الصورة و المثال      ، فهو مشترك   بمثال  أو بصورة أو   بحجاب

 ، و اهللاُ شـیء  و المخلـوق   لیس بین الخالق   .ه غیرَ  یعرف ، إنّما یعرفه به، فلیس    فمن لم یعرفه    باهللا؛  عرف اهللا من عرفه    عرفه بغیره؟ إنّما  
ـ .  غیرالواصـف و األسماء غیره، و الموصـوف  غیراسمائه،  بأسمائه، فهو، یسمییءاألشیاء ال من ش  خالق   نّـه یـؤمن بمـا    أم ن زعـ فم

لْو من خلقه، و خلقهشیئاً إال با مخلوقٌدرك یال. ، فهو ضالّ عن المعرفۀیعرفال لْهللا، و اهللاُ خ خ منه، الحدیثو «.  
  شرح روایت

  معرفۀ الغیر مستلزمۀ أن یکون امتناعبرهان« إلی   اشارة.  محض الکثرة فیه    أي واحد  ،» موحد و انّما هو واحد   «: - علیه السالم  -قوله
قا  » سبحانه لمعرفته بالشیء علماً بشیء آخر  أن یکون العلم ، فیمتنع علیه فی المحلّه   برهن   ، کما إنّ العلم عین المعلوم بالذات    : ل؛ بأن ی 
  .ن واحداً، هذا خلفینا المتبا له، و إالّ کانمباین
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، و جهـۀ   اتحـاد ا جهـۀ مـ ، ففیهفرضـا شـیئین  و حیـث  .  ما بین الشیئین اتّحادء علماً بشیء آخر، موجب لوجود  العلم بشی  فاستلزام
 -ه یـشیر بغیره؛ و إلیفیمتنع أن یعرف  .  واحد بسیط الذات، الترکّب فیه بوجه       الحقُّ سبحانه  ، و فکلّ منهما مرکب من جهتین    . اختالف

، فهو ضالّ عن  یؤمن بما ال یعرف     أنّه فمن زعم «: - علیه السالم  -و قوله . »... شیء لیس بین الخالق و المخلوق    «: بقوله -علیه السالم 
  .»...عرفه باهللا ما عرف اهللا منإنّ«: السابق - علیه السالم-، تفریع لقوله»...المعرفۀ

 و األرض، فکیـف   نـور الـسموات   هو  علیه؛ بانّ کلّ شیء معروف باهللا الذي        البرهان ، بمنزلۀ » مخلوق شیئاً إالّ باهللا    الیدرك«: هو قول 
 یقتضی  العلم، ألنّ وقوع  مهوقَ ی لذي بالمستقلّ ا  و العلم بغیر المستقلّ ذاتاً بعد العلم      . تم بالذا  ألنّه مقوم کلِّ ذات غیر متقو      بغیره؟یعرف  

  !؛ هذاع المستقل الذي هو معههو بتب  إنّما بغیر المستقلّ، فالعلماستقالالً فی المعلوم بالضرورة
ـ و اهللا خ«:  بقولـه ذلـک  - علیـه الـسالم  -، أعقب -  عن ذلک   تعالی اهللا  -ک حلوالً أو اتّحاداً   هم ذل و حیث أو   من خلقـه و خلقـه   ولْ

لْخمنهو...«.  
 الـذي فـی   ؛ ألنّ العلـم م العلم بالشیء علماً بغیـره   استلزا ، الینافی صدر الروایۀ من نفی      شیء باهللا  کلَّ المخلوق    إدراك و القول بکون  

  ! حضوري؛ هذا فی الذیل، و الذيصدر الروایۀ علم حصولی
  .اً جد، کثیرة معرفۀ بالحقیقۀریۀ المعرفۀ الفک فی نفی أن تکونو الروایات
بالحقیقۀ معرفۀ معرفۀ النفس، الیوجب، غیرطریقل أنّ شیئاً من هذه الطرقفقد تحص  .  

  معرفت نفس، انقطاع از غیر خدا
 .عن نفـسه   عن کلّ صارف شاغل      ، و ینقطع   وجهه للحقّ سبحانه   و هو أن یوجه االنسان    . لذلک نتجفس فهو الم  معرفۀ الن  طریق و أما 

ذاتها إلی الحقّ سبحانهمحتاجۀ  نفسه کما هی، و هی، حتّی یشاهدإلی نفسه ل .  
 بـه  نفسه عرف  ، ثم  عرفه معرفۀ ضروریۀ    شاهد الحقَّ سبحانه،   فإذا. مقومه، کما عرفت   مشاهدته عن مشاهدة     ، الینفک و ما هذا شأنه   

  .  شیء به تعالی کلَّ؛ ثم یعرف به سبحانه الذات لکونها قائمۀَ،حقیقۀً
  »یوسف«روایت 

؛ و رك القلوب، فهو مـش  بتوهممن زعم أنّه یعرف اهللا  «: ، فی حدیث  - علیه السالم  -، عن الصادق  العقول فحیشیر ما فی ت    هذا و إلی 
حدث؛ و من زعم أنّه یعبد     ، ألنّ اإلسم  بالطعن  أقرَّ ، فقد  دون المعنی  سم باإل  اهللا  أنّه یعرف  من زعم  فقد جعل مـع اهللا   و المعنی، اإلسم م 
، فقـد صـغَّر    الـصفۀ  إلـی  أنّـه یـضیف الموصـوف    و من زعم أحال علی غایب؛ ال باإلدراك، فقد  بالصفۀ یعبد  و من زعم أنّه    شریکاً؛
روا اهللاَبالکبیرة ره ؛ و ما قَد1.»حقَّ قَد  

 صـفته،    عین الشاهد قبلَ   إنّ معرفۀَ .  ممکن، و طلب المخرج موجود     باب البحث «: - علیه السالم  -؟ قال  سبیل التوحید  فکیف: ل له قی
رَف  : قیل.» عینه قبلَغایب   ال  صفۀ معرفۀُو   ه، تعرف نفسک تعرفه،«: - علیه السالم  - قال  قبل صفته؟   عین الشاهد  و کیف تُع لَم ع لم و تَع  

 یوسـف و هـذا    أنـا قـال أَإنَّک ألنت یوسف   «: ا لیوسف  کما قالو   له و به،    أنّ ما فیه   ، و تعلم   من نفسک   بنفسک به، و التعرف نفسک   
  .»برالخ.  القلوب أنفسهم بتوهم منأثبتوه بغیره، و اله یعرفو فعرفوه به، و لم،2»أخی

                                                
 .٩١/ االنعام)  ١
  .٩٠/ یوسف)  ٢
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  شرح روایت
لَمه و تعلم «: - علیه السالم  -قوله و أوصافه بـه  عالئمه تعلم، ثم، أي تعرفهالعالمۀ؛ أو خصوص اإلسم بمعنی  العین و الالم  بفتح »... ع  

  .التوجیه فی  تکلّفاً، یوجب الالم بکسر العین و سکونالبغیره؛ و کونهو نفسک به، 
 - علیه الـسالم - یوسف إخوة  بمعرفۀ  فی تمثیلۀ   و خاصۀ   الشریفۀ التی هی من غرر الروایات      یۀ بعد التأمل فی معنی هذه الروا      و أنت 

طیل البیان وحدها من هذه الروایۀ فی الفصول السابقۀ الماضیه جمیع االصولجله، تقدر أن تستخر    .، فالنُ
  .قیقی حاصل می شودمعرفت حي پروردگار   مشاهده ازپس

، إذ بدونـه کـلُّ مـا     و یحـلّ محلّـه   موقعه، التوجه العبادي یقع شیء به، و حینئذ  و کلَّ   شاهد ربه، عرفه و عرف نفسه       فإذا و بالجملۀ 
. ، غیره سـبحانه متوه الم المحدود مطابقۀالمتصور، و الصورة الذهنیۀ، و کذاو هذا المفهوم  . ما کان  کائناً   توجهنا إلیه فقد تصورنا شیئاً،    

  . غیر المقصودفالمعبود
  . تعالی محضاً اهللا فضل من من شأنها مع ما عرفت العبادة، و قبول هذا النحو من العلماء باهللالعارفین  غیرو هذا حال عبادة

الَ فَضْ«: قال سبحانه لیکملُ اهللاِو لَو تُه عمح ر نکم وکَی م ن أحد أبداً ما ز 1.» م  
  صینعبادت مخلَ

 -، بل إلـی ربهـم  مفهوممطابق  إلی ، و ال فی عبادتهم ال إلی مفهوم الیتوجهون له، فإنّهم  باهللا المخلصین   العارفین عبادةو هذا بخالف    
ر سلطانه ه جلَّت عظمته و ب-.  

لَصین      «: قال سبحانه  خْ اهللاِ الم فون إالّ عباد صا یحانَ اهللاِ عم بـصو ، هـم الـذین   بالمخلَصینراد و من هنا یظهر أنّ الم2.»س خل بالبنـاء  (ا  اُ
، کما قال سیدنا موسی بـن  هم الحجابنّ الخلق إ و حیث . موقعه وصفهم یقع؛ فال حجاب بینهم و بینه، و إالّ لم    هللا سبحانه  )للمجهول

قُو بین خلقهبینه حجاب ال«: - علیه السالم-جعفر دیث ه، إالّ خلْ الحقَّ سبحانهیقصدونو انّما  الخلق ، فهم الیرون»اَلح .  
 عابداً حقَّ عبادته حتّی ینقطع عن  العبدالیکون«: - علیه السالم-، و قال محمد بن علی الباقر      - علیه السالم  - العسکري و فی تفسیر  

هم إلیه   .» هذا خالص لی؛ فیقبله بکرمه:فحینئذ یقول. الخلق کلِّ
  .» غیره الیکون فی قلبه مع اهللا عبد أجلَّ من أن اهللا علیما أنعم«: - علیه السالم-و قال جعفر بن محمد
  .»أفضل العبادة، اإلخالص«: - علیه السالم-یعنی الجوادو قال محمد بن علی 

ینَّهفَبِعزتک لَ« : حکایۀ عن إبلیس سبحانه یظهر معنی قوله  و مما مرَّ من البیان     خلَـصین  م أجمعین إالّ عبادك اُغْوِ الم هم ـنْ و قولـه  ؛3»م 
حضَرون«: حانهسب خلَصینإنّهم لَم اهللا الم اآلیات،4» إالّ عباد .  

: القدسـی  فـی الحـدیث   رة اإلشـا و إلیـه .  و الإحضاراً، و الحـساباً     ، و الوسوسته  ، و الیرون إبلیس    فیه سبحانه  مستغرقونإذ هؤالء   
  .نس المروي عن یو المتقدم األمن الحدیثک یرجع، و إلی ذل»ردائی  أو تحت قبائیأولیائی«

                                                
 .٢١/ النور)  ١
 .١٦٠/ الصافات)  ٢
  .٨٣/ ص)  ٣
  .١٢٨/ الصافات)  ٤
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سب  ، و هی أقرب    الغایۀ  إلی هذه   هی الموصلۀ   النفس نّ طریق معرفۀ  أو المحصل    ـه   عن ک باإلنقطاعو ذل .  الطرق فَحغیراهللا، و التوج
إالّ  و بـین خلقـه حجـاب    بینـه لیس  «:مالمتقد - علیه السالم- عنْ خبر موسیحصلتی کما  النفس باإلشتغال بمعرفۀ   سبحانه إلی اهللا 
  .و هذا الحدیث الشریف أجمل بیان ألحسن طریق .» الحدیث بغیر ستر مستور،، و استترمحجوب حجاب  بغیراحتجب؛ فقد خلقه

  انقطاع تنها راه دستیابی به معرفت
ـ ، و الخلـوة، ، و الجـوع المراقبۀ، و الـصمت  ، و   ، و اإلنابۀ، و المحاسبۀ    ، من التوبۀ  لإلنقطاعالواردة شرعاً   فیبتدي باألسباب     و هر،س و ال

 و ، و توجهاً إلی الحقّ سبحانه، انقطاعاً منها إلی النفس ذلکیورث، حتی  و اإلعتبارک بالفکر ذل؛ و یؤید   و العبادات  یجاهد باالعمال 
  . هو الذکراً، و ذلکق حباً و إشرا، و یوجب الربانیۀ و الجذباتاللهیۀ ا من النفخات شیء، و یتعقّبهیطلع من الغیب طالع

 اهللا عیجمـ ، فالـنفس الذکر علـی   و یستولی   ، الحب فی القلب   ، حتی یتمکّن سلطان   ، و شوق یدفع    تطلع مع، و جذبۀ   یل بارقثم الیزال   
  .نّ إلی ربک المنْتَهیأ و  األمر، و یختمالشمل

ثَل هذا  ملَاعو ثل الظاعن السائر أنّ ممـن  ، و أن یعـرف  دالمقـص  أن الینسی  علیه الواجب فانّما. طریقاً قاصداً إلی غایۀک من یسل م
نَسی مقصده آناً ما.  إلیه قدر ما یحتاج من الزاد یعبر منه، و أن یحملمقدار ماالطریق  حیران، و ضلَّ ضالالً بعیداً علی وجهه هامفلَو .  

ـ     و لـو زاد حمـل الـزاد   . الوقـوف ، بطل السیر، و حصلفیه  و مشاهدته و ما ألهاه الطریق  و لو  ق الـسعی، وفـات المق و اهللا. صد، تعـو 
  . سبحانهالمستعان

  ي معرفت نفس وارد شده است؟ آیا در شریعت اسالم بیانی درباره
 وجـود بیـان    لم یثبت بذلک النفس، لکن طریق معرفۀ   إلی اهللا سبحانه   الطرقنّ أقرب   أ وله علی ط   بهذا البیان  نّه ثبت أهب  : فإن قلت 

 و مخـاطره و   اهواله و کثرة علی دقته و خطره سلوکه فیه، و شئونو الخروج  الدخول    یتبین به کیفیۀ   ، الطریق  لهذا  فی الشریعۀ  خاص
  ؟ المنجیات و المهلکاتالفارق بین خصوصیاتال هذه  بجمیع الوافی البیانفأین.  و بواره تهلکتهعظم

  .تفاوت بیانات وارده در شرع در اختالف ادراك مخاطبان است
 و إنّما الختالف فـی ناحیـۀ    لۀ إلی أنّ البیانات الواردة فی الکتاب و السنته بیان واحد،قد أشرنا فی الفصل الثانی من هذه الرسا     : قلت

  .األخذ و التفاوت فی إدراك المدرکین
  . و ینشعب بانشعابه  یختلف باختالفه،  الذي هو أیضاً نتیجۀ الفهم و العلم، و السیر إلیه سبحانه،

 و یعمـل علـی     کل طبقۀ تأخذ علی طبق فهمـه،   نّ الناس علی طبقات مختلفۀ،    أاك  و قد ذکرنا هن   .  و لعمري هو من الوضوح بمکان     
تیرَته و .  

  ي مردم طبقات سه گانه
  عوام: ي اول  طبقه

 کیف یبیع و یـشتري؟ و أیـن یـذهب      یبیت و هو یفکّر فی تدبیر معاش غده،          و بغیته الدنیا و زخارفها،       من العامۀ،   فإذا فرضنا واحداً  
 یبشّر بمغفرة مـن اهللا و    و نذیراً إذا سمع داعی اهللا بشیراً.  یالقی؟ و یصبح، و همه تدبیر أمر یومه، و أصالح شأنه فی الدنیا    ؟ و من    غداً

، و اختـصاص  رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم، و ینذر بنار وقودها الناس و الحجارة و سائر ما أعد اهللا للظالمین؛ فلقصور همتـه                 



 28

و إنّما یؤمن بإجمال ما سمع، و یدین من األعمال الـصالحۀ بمـا       .  الیجد مجاالً للغور فی آیات اهللا و کلماته         یه،شبعه و یرو  همه بما ی  
ه قولَه، و عملُه علم ع؛بفالدنیا عنده هو األصل، و الدین تَ. الیزاحم ما یبتغیه من الدنیا   . ه فلذلک یضاد فعلُ

  . و هو یقترف کلَّ منکر، و یترك کلَّ واجب إنّ اهللا سمیع بصیر،: تراه یقول
 و یهرع إلی کلّ شـیطان یـدعوه إلـی عـذاب       و هو یخضع و یعبد کلَّ ولی من دون اهللا، نّ اهللا هو الولی، و إلیه المصیر،      أو تراه یؤمن ب   

، و  یر الجسم و الجـسمانیات شـیئا ً   و ال یرقی فهمه إن استفهمته أنّه الیري غ السعیر إذا استشعر هناك یسیر شئ  من زخارف الدنیا؛       
  .فوق هذه األوهام الدائرة أمراً

جریه عمال مالئکته فی السموات و األرض، و هی ملکه،  لهلیؤمن بأنّ    و اولوا العقـل مـن الخلـق      عرشاً یصدر عنه أحکام خلقه، و ی 
م ختیار، رعیته، و هم هذه األبدان المحسوسۀ، کلَّفهم بتکالیف مادارت الدنیا علی اإل        ـد عیمیت اهللا الخلق، و ی ثـم  . هم بعـد الوجـود  ثم

یأتی علی الدنیا و هی خربۀ یوم یحیی اهللا فیه الخلق، و یجمعهم لیوم الجمع، ثم یجزي الصالحین بجنۀ ما فیها غیر مشتهی الـنفس، و    
بهـۀ و العـزّة و       کلّ ذلک علی نسق م    . رین بنار مافیها غیر اللهب و الشر      بدان الدنیوي؛ و الظالم   هی اال  ا یتّخذه الملک منا من لوازم االُ

  . إجراء  الحکم و مجازاة الرعیۀ و سیاسۀ الملک، ال شیء أرفع من ذلک
  . فهذه طبقۀ، و ذلک مقامهم فی العمل و العلم

  زاهدان: ي دوم طبقه
 الدنیا و زخارفها و غرورها و نفادهـا، و بقـاء مـا    و إذا فرضنا واحداً من الزاهدین و العابدین، و هم الناظرون بنظر اإلعتبار إلی فناء   

        ون للزهد و العبادة، سمع داعیالحقّ یدعوه إلی االنسالل من أکاذیب مشتهیات الدنیا، و اإلقبال إلی عبـادة            عند اهللا سبحانه، المستعد 
.  اهللا فی قلبـه، و صـار المـوت نـصب عینـه     اهللا، لتحصیل النجاة من ألیم العذاب و الفوز بنعمۀ التفنی، و ملک الیبلی؛ تمکّنت خشیۀ    

فیهـذِّّب  . فأخرجت حب الدنیا و هم المعاش من قلبه، و لم یکن له هم إالّ الزهد عن الدنیا، أو صالح العمـل هللا طمعـاً فـی مرضـاته             
د، و حـذراً مـن عـذاب    کلّ ذلک طمعاً فی نعیم مخلَّ. صفات نفسه، و یصلح جهات عمله، و یتَّقی ما یسخط اهللا سبحانه فیما یستقبله   

  . سرمد
ها خلقت أنّفهو یحب نفسه لما سمع من الحقّ . و لو أجدت التأمل فی حاله، و ما یریده فی مجاهدته، وجدته الیزید إالّ مشتهی نفسه    
  . للبقاء ال للفناء، فیحبها، و یحب مشتهاها، و یزهد فی الدنیا لما یري من فنائها و زوالها

و مـن  . دامت بأهلها، و تخلّد نعمها و مشتهیاتها، و انمحت عنها مکارهها، لم ینقص من مبتغی هذا العامل المجاهد شیئاً           نّ الدنیا   أفلو  
هنا تعلم أنّ الکمال عند هذا الرجل، هو مشتهیات النفس من النعم الدنیویۀ المادیۀ؛ لکنّه یراها مقرونۀ بـالنواقص و الموانـع، فیطلـب          

  .  یوم القیامۀ من أیامهافیري الدار االخرة من عرصات الدنیا و خواتمها، و یعتقد أنَّ. تهااۀ من کدورمشتهیات من جنسها خالی
 إذا لم یعهده  فال یرید کماالً أشرف من الکمال الجسمی،.  علی هذه المرتبۀ الجسمیۀ، لم ترقّ عنها لیأسها عن أشرف منها           فنفسه واقفۀٌ 

العلم باهللا، واقف فی مرتبۀ العمل، یتقلّب بین أطوار الحیوة من قول و عمـل و خلـق حـسن کـأنّ         فهو نازل عن مرتبۀ     . و لم یعتقد به   
  .  الیستفزُّ عن عینه، و لیس کذلک أستار الغیب مرتفعۀ عنه، و کأنّ ماوراء الحجاب مکشوف له،

 العمل و جزیل الثواب فحسب، الیـرزق  فإنّما له صالح. د وطّن نفسه لما بعد الموت      ق و هو المأیوس عن مشاهدة ماوراء الحجاب، و       
  . خیراً من ذلک
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رٍ مایشاء إنّه بِعباده خَبیرٌ«  زِّلُ بقَد ا فی األرضِ و لکنْ ینَ غَوعباده لَبطَ اهللاُ الرزقَ لس لَو بصیرٌوب  «  
  . و یفترقون عنهم فی العمل، و ذلک مقامهم فی العلم و العمل؛ یشترکون الطبقۀَ االولی فی العلم، و هوالء أیضاً طبقۀٌ

  محبین: ي سوم طبقه
فانهـدت   و إذا فرضنا واحداً من المحبین المشتاقین، و هو رجل أخذته بارقۀ الحب، و جذبته جذبۀ الـشوق إلـی لقـاء اهللا سـبحانه؛         

یمهـا، و ال دیـن   مـه علـی العقبـی و نع   ، و لم یقع ه و طار عقله، و انسلَّ عن الدنیا زخارفها أرکانه، و اضطربت أحشائه، و حار قلبه،    
ـرَّ نَّکـم بِـاهللا       التَغُرَّف« : إذا سمع اهللاَ سبحانه یقول لعباده     . للمحب إلّا المحبوب، و ال مطلوب له إلّا المطلوب          نَّکم الحیوةُ الـدنیا و الیغُ

خ   2» و لَهو  إنّما الحیوةُ الدنیا لَعب   «:  و یقول  ،1»الغَرُور نّه مـدحها  أارفها، و أعرض عن زخارفها ألنّه سبحانه یذُّمها؛ و لو ، ذم الدنیا و ز
  . لمدحها علی فنائها و خستها

رَةَ لَهِی الحیوان     «:و إذا سمعه سبحانه یقول     ها، علی بقائهـا و             3»و إنّ الدار اآلخها، لذممدح اآلخرة ألنّه سبحانه یمدحها؛ و لو أنّه ذم ،
  .شرفها

کْف بربک أنّه علی کلِّّ شیء َشهید     «:قولو إذا سمعه سبحانه ی     لم یحیط« و ،4»أو و ،6»هو معکـم أینمـا کنـتم   «، و 5»إنّه بکلِّ َشیء م 
» مقائ ولی ه ت  کلِّ  عبا کَس الحیـران و   .  لم یبقَ شیء إلّا و تعلّق قلبه به، واعتکفت نفسه علیه، ال للعب یلعبه،7» نفس بم و ما للمحـب
 به؛ فهو یسعی نحـوه سـبحانه، و یقـصده     محیطٌ  علیه، منه و معه، شهید   علی اعمال کلّ شیء، قریب     ه سبحانه قائم   رب نّللعب؟ بل أل  ا

  . لکن باالشیاء ال وحده
یتُم           « : و إذا سمعه سبحانه یقول     تَدن ضَلَّ إذا اه ضُرُّکم مکم ال ی س فُ لیکم أنْ ها الذین آمنوا عا أی قه بنفسه لیس کتعلّقـه   تفطّن أنّ تعلّ   ،8 »ی

ا أیها اإلنسانُ إنَّک کادح «: سالکاً إلیه، إذ قال) أي المحب(و هو سبحانه جعله  . نّه اإلهتداء إلی مطلوبه ألبتّۀ    أ، و     بغیرها من األشیاء   ی
القیه    حاً فَم ک کَدلُ    «: و إذا سمعه سبحانه یقول    . 9»إلی رب س ه ین ذکرِ رب ع ض نْ یعرِ م داًو ععذاباً ص ه ن  « و یقول ،10»کْ عـ عـشن ی و م 

هتَدون                 بون أنّهم م س ح ن السبیل و ی ونَهم عدصلَه شَیطاناً فَهو لَه قَرینٌ و إنّهم لَی ض قَی کر الرَّحمنِ نُ ال تَکُونـوا کالَّـذین    «:  و یقول  ،11»ذ و
هم   نَس س فُ م أنْ یهس و انّه لـو  . نّ نسیان نفسه، و التعلّق باالشیاء، عالمۀ نسیان ربهأ عن الذکر، عرف     والنسیان، هو اإلعراض   ،12»وا اهللاَ فَأنْ

د، و ال عذاب عند المحبین إلّا حجاب البعـد،    عو ألضـلّه القـرین عـن     أعرض عن ذکره، و تعلّق باالشیاء، لسلکه ذلک إلی عذاب ص 
فعنـد ذلـک   .  بـه  علیـه محـیطٌ   به للسلوك إلی ربه، ألنّ ربه معه و قائم و طریقۀ التعلّق نّ السبیل هو نفسه،أو حینئذ یتحقّق   . السبیل

ز عن الموبقات، و الفرار عن  و یهذّبها بفاض و یصفّیها،  بها،ینقطع عن کلّ شیء إلی نفسه، و یتعلّق   ل األخالق و صالح األعمال، و التحرّ
  .  الیرید بذلک جزاء و ال شکوراً  وال لنار یخاف منها، بل لوجه اهللا، ،بها، و یحبها ال لجنۀ یطمع فیها المهلکات، ألنّه سبحانه یأمر

                                                
 .٣٣/ لقمان )  ١
        .٣٦) / صّلي اهللا علیھ و آلھ(محمد)  ٢
       .٦٤/ العنكبوت )  ٣
 . ٥٣/ فصلت )  ٤
  .٥٤/ فصلت )  ٥
 .٤/ الحدید )  ٦
 .٣٣/ الرعد)  ٧
 . ١٠٥/ المائده )  ٨
 . ٦/ االنشقاق )  ٩

 .١٧/ الجن ) ١٠
 . ٣٦/ الزخرف )  ١١
  .١٩/الحشر )  ١٢
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         بها، قٌکلّ ذلک و هو متعلّق بنفسه ابتغاء لقاء ربه، محد   القلب إلیها لیلَ    متوجه ه و نهارعطیها استقالالً، و ال یدع لها تمکّنـا،  ه، لکنّه ال ی
قّ الطلب علی مطلوبین؟ بل المحبوب محبـوب لذاتـه، و کـلّ مـا یحبـه هـو             و أنّی یقع صادق الحب علی محبوبین؟ و ح         !و حاشاه 

  . محبوب ألجله؛ فهو المحبوب فی نفسه و فی غیره
ال هـم لـه إلّـا    .  و یمیل إلیه من کلّ مایـشغله عنـه   إلیه من کلّ ما یصده عنه،) یفرّ (محب الیرید إلّا المحبوب یلوي   و أنت تعلم أنّ ال    
 اشتد وجـده واشـتعل نارشـوقه؛ و ربمـا دفعـه       و کلّما مکث علی وصفه، . لوصول إلیه من کل حاجب یحجب عنه      االخلوة بمحبوبه و  

  . الشوق إلی الغیبۀ عن نفسه، وفنائها عن نظره، واإلشتغال فقط بربه، فالیبقی إلّا وجه ربه ذوالجالل و اإلکرام
  .تو هؤالء أیضاً طبقۀ، و مقامهم فی العلم و العمل ماعرف

 و بذلک یفترقون فی فهم المدلول من کالم واحد  و قد عرفت أنّ الفارق حقیقۀ بین هذه الطبقات الثالث، اختالف حالهم فی اإلدراك؛    
  . أو إلی ثالث إلی مدلولین اثنین،

  . فبیان الطریق لیس من شؤون الشرع، و إنّما هو الفهم یختلف اختالفاً
م لَم یبین شرعاً،: طریق معرفۀ النفسولقد سمعت بعض مشایخی، وقد سئل عن  و هو أقرب الطرق إلی اهللا سبحانه؟  ل   

  و أي بیان فی الشرع الیروم هذا المقصد، و الیشرح هذا الطریق؟ : - مد ظلّه –فقال 
  !هذا. عدو من هنا ربما یذکر بعض هذه الطبقۀ فی تفسیر بعض اآلیات و األخبار، معانی بعیدة عن الفهم العادي کلّ الب

   تعالییک راه بیشتر نیست ،ترك غیر خدا و توجه تام به حقّ
 إلی اهللا سـبحانه؛ و همـا کـالمتالزمین أو     غیراهللا، والتوجه و هو رفض    یق مرکب من فعل و ترك،     انّ الطر والذي ینبغی أن یعلم هیهنا      

عنه هوالغفلۀ دون الجهل، وذلک باإلشتغال بحطام الدنیا، وعرَض هذا  البدیهیات، وإنّما الحاجب نّ العلم باهللا أبده أإذ قد مرّ. متالزمان
  .فما جعل اهللا لرجل من قلبین فی جوفه. األدنی

ز القلب، فال یص. فاإلشتغال بها یوجِب حبها، و تعلّق الهمۀ کلّها بها         مرآته حتی ینعکس فیها جمال الحقّ سـبحانه، فوفیشغل ذلک حی   
  .  القلب  امرُ،األمرَ نَّإف. و یحصل المعرفۀ
  بیان یک تمرین

ت ون فیـه شـاغل زائـد مـن النـور والـصو        و إن شئت اختبار صدق ما ذَکَرناه، أمکنک اعتباره بان تأخذ لنفسک مکاناً خالیاً، الیک              
بعین خیالک إلـی  ثم تتوجه إلی صورة ما خیالیۀ، بأن تشخص . ثم تقعد قعوداً الیشغلک بفعل زائد مع غمض العین.واألثاث و غیرها  

، فإنّـک تجـد فـی بـادي األمـر صـوراً       »1«مثالً، و تتنبه لکّل صورة خیالیۀ تطرقک لتستعمل اإلعراض عنه إلی صورة       » 1«صورة  
خیالیۀ معترضۀ مزدحمۀ عندك مظلمۀ مشوشۀ، الیتمیز کثیر منها بعضها عن بعض، من أفکار الیوم و اللیلۀ، و مقاصدك و إراداتـک،                  

نّک قد شخصت ببصر خیالک أ هذا مع. ک فی مکان کذا، أو مع شخص کذا، أو فی عمل کذاإنّقّظ بعد مضی نحو ساعۀ حتی ربما تتی
  . ، و هذا التشویش یدوم معک مدة»1«نحو 

خطـر فـی   نّ الطوارق و الخواطر تقلّ فتقلّ، و یتنور الخیال، حتی کأنّک تري ما ی    أثم لو دمت علی هذه التخلیۀ أیاماً، تري بعد برهۀ           
  ! هذا . اخري ألبتۀ» 1«قلبک من هذه الخواطر ببصر الحس، ثم تقلّ فتقلّ کلّ یوم تدرجاً، حتی الیبقی مع صورة 
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  .تنها راه دستیابی به باطن إعراض از ظاهر است
ک، والغفلۀ عما وراء هذه الإو من ذلک تعرف صحۀ ما قلنا         ص  إنشأة؛ و نّ االشتغال بالمشاغل الدنیویۀ توجب نسیانک نفس نّ الـتخلّ

مت نحو مشاهدة نفسک بمثل الطریق المذکور مثالً، وجـدت  . نحو الباطن، یحصل باإلعراض عن الظاهر، و اإلقبال إلی ماورائه    فلو ر
  . أضعاف ما ذکرناه من الخواطر المانعۀ، و هی صور المشتهیات و المقاصد الدنیویۀ

فِّفا ن للمعرفۀ أن تُصعن الدنیا، و کلِّ حجاب غیراهللا سبحانهی قلبکلطریق المتعی  .  
کر من االسباب من المراقبۀ و الخلوة و غیرهما إنّما هو لتحصیل هذه الحالۀ القلبیۀ، ثم تتوجه بقلبک نحو الحـقِّ سـبحانه، و            فکلَّما ذُ 

   .- عزّاسمه –تشرف علیه 
  . ؛ واهللا الهاديو هذا هو الذکر، و هو االشراف علی الحقّ سبحانه، و هو آخر المفاتیح

  در کتاب و سنت» ذکر«
  . و اعلم أنّ الذکر بهذا المعنی، کثیر الورود فی الکتاب و السنۀ

نْ«: هقال سبحان م ع ط کرنا أغ و ال تُ ن ذ ه ع 1»فَلْنا قَلْب.  
کم آبائَکم أو أشد ذکراً«: و قال سبحانه  رِ ذکْ رُوا اهللاَ ک کُ   . یوصف به الذکر اللفظینّ الشدة الأ، فمن المعلوم 2»و اذْ
ن ینیب«: و قال سبحانه تَذَکَّرُ إلّا ما ی م 3»و.  
ذَّکَّرُ إلّا اُولوا «: و قال سبحانه إلی غیر ذلک من اآلیات، و قد مرَّ بعض األخبار المشتملۀ علیه.4»لْباباالو مای .  

ک و قدسک و أعظ« : - علیه السالم –و فی دعاء کمیل، قال     ک بحقِّ م صفاتک و أسمائک، أن تجعل أوقاتی من اللیل و النهار أسئلُ
 و أعمالی عندك مقبولۀ، حتّی تکون أعمالی و أورادي کلُّها ورداً واحداً، و حالی فی خـدمتک               بذکرك معمورة، و بخدمتک موصولۀ،    

  .»سرمداً الدعاء
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٨/ الكھف ) ١
  .٢٠٠/ البقرة ) ٢
  .١٣/ غافر )  ٣
  .٢٦٩/ البقرة )  ٤
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  الفصل الخامس
   فیما یناله االنسان بکماله

نّ کمال االنسان فنائه بأقسامه الثالثۀ، و بعبـارة اخـري   أقد عرفت : نقول.  مرّ فی الفصل الثانی من الکالم  و هذا الفصل کالتوضیح لما    
ه من الحـقّ     نّ کلَّ أو قد عرفت أیضاً     . التوحید الفعلی و اإلسمی و الذاتی      ب رْ  سـبحانه علـی قـدر حـدود ذاتـه و أعدامـه؛              موجود فَقُ

  . یۀ، و بین الحقّ سبحانه، مترتّبۀ بحسب حدود ذواتهافالوسائط التی بین نشأة االنسان البدن
  . ر من جمیع مراتب األفعال و األسماء و الذوات، حتی ینال التوحیدات ثالثۀد أن یعب سبحانه البإلی الحقّفاإلنسان فی سیره 

جري جمیع أنـواع  نّه الینال مرتبۀ من مراتب کماله إلّا بفنائه و بقاء ذلک الکمال فی المحل، فهو ف         إو حیث    ی کلّ مرتبۀ واقف علی م
لـک            الفیوضات المترشّحۀ  من تلک المرتبۀ إلی مادونها، متحقّق به، حتی ینـال توحیـد الـذات، و الیبقـی لـه إسـم و ال رسـم، والم 

لّه ومئذلی .  
ته، مشتمل علی جمیع مقامات األولیاء، منْبیء عن شئونهم، کاف لمن جاز   .  فهمهو هذا البرهان علی وِ

   .- عزّ اسمه –و أما خصوصیات مقاماتهم فال یحیط بها إلّا ربهم 
  در مقامات اولیاء:تتمۀ

 وقـد فَنَـت أسـماؤهم و رسـومهم فیـه تعـالی،        نّ والیۀ أمرهم هللا سبحانه،إمقامات األولیاء و خاصۀ أسرارهم مع اهللا سبحانه، حیث     
  . الیمکن اإلحاطۀ بها

لماًو ال«: و قد قال سبحانه یطون به عح 1»ی.   
أال إنّ أولیاء اهللاِ الخوف علـیهم و ال هـم   «: نّ والیۀ أمرهم هللا سبحانه، و هو المربی لهم، والمبشّر لهم، قال سبحانه        أو کفی لهم شرفاً     

حزَنون 2»ی.  
  تقواي استمراري مورث حقیقت ایمان

فَهم بتلبسهم با،3»الذین آمنوا و کانُوا یتَّقون«: ثم عرَّفهم سبحانه، فقال ص سهم بالتقوي فوإلیمان، بعد تلب.  
  . ، إنّما تتحقّق بعد اإلیمان باهللا و رسولها یسخط اهللالتقوي التی هی التحذّر عمنّ أو من المعلوم 
أکُّد  اإلیمان الذي یتقدم نّ هذا االیمان المذکور فی اآلیۀ، غیرُ  أفعلمنا بذلک    مان، بحیث الیتخلّـف عنـه   االیعلی التقوي، و لیس إلّا تَ

  . مقتضاه
نُ«: قال سبحانه. جامع الشرك فی الجملۀ و سائر المعاصی    اإلیمان، و هو اإلذعان فی الجملۀ، ی       فإنّ اصلَ  م ا یؤْ م و  هم باهللا إلّـا و  أکثرُ

کون شرِ م م4»ه.  
  
  

                                                
  .١١٠/ طھ )  ١
  .٦٢/ یونس )  ٢
  ٦٣/ یونس )  ٣
 . ١٠٦/ یوسف )  ٤
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  ي تسلیم در برابر رسول خدا ایمان تام نتیجه
 فیرجع معناه إلی التسلیم للرسول فی کل ما جاء بـه، کمـا        .  الدین و فروعه    یوجبه اصولُ   ما  علی رْيزم الج ال التام منه ی    لکنّ الکاملَ 
لِّموا تسلیماً«: قال سبحانه س ی و تا قَضَیمرَجاً مسهم ح فُ دوا فی أنْ جِ الی م کِّموك فیِما شَجرَ بینهم ثُ ح منون حتّی ی   .1»فَال و ربک الیؤْ

  .شاء، و هوالتبعیۀ التامۀیفنی إرادتک فی إرادته؛ فالترید إلّا مایرید، و التشاء إلّا ماأن تک ألحد و تسلیم
کُم اهللاُ       «: کما قال سبحانه   بِبح ون اهللاَ فَاتَّبِعونی یبح م تُ ل إنْ کُنتُ کُم  «:و قال ؛  2»قُ ت ؤْ رَسوله یـ لَـینِ  یا أیها الَّذین آمنوا اتَّقُوا اهللاَ و آمنوا بِ فْ ک

حمته ن ر 3»م.  
             باهللا سبحانه و أسمائ د اإلیمان ثانیاً بالرسول؛ و هذا اإلیمان، هو الیقین التامفقیه، و التبعیـۀ و   ما جـاء بـه رسـولُ   ه، و بحقّیۀِه و صفات

 إلّا ابتغاء وجه ربـه، و  –علیه و آله  صلّی اهللا –فأفعالهم طبق أفعاله، و غایتهم غایته، و هو امامهم؛ وال غایۀ له  . التسلیم التام للرسول  
  .اإلعراض التام عن الدنیا

رید زینۀَ الحیـوة الـدنیا وال      «: قال سبحانه  یناك عنهم تُ ع ده وال تَع ه ج ون ورید ی یش اةِ و الع هم بالغَدب ون رعد الذین ی ع ک م س رْ نَفْ واصبِ
نا و کرِ ه عن ذفَلْنا قلب نْ أغْ م ع ط رُتُ ه فُ رُ و کان أم واهه ع 4»طااتَّب.  

  . است وباقی شدن به بقاء اهللا»عند اللهی«خوردار شدن از مقام ربي این ایمان  نتیجه
نْد ربهم«: ثم وعدهم سبحانه، فقال دقٍ ع ص م م قَدنوا أنَّ لَه شِّر الذین آم 5»و ب.  

  .  یکنی عن ذلک عرفاً ، و هو مرتبتهم من اهللا سبحانه عنده)فیه(بهو قدم الصدق، هو المکانۀ الثابتۀ و المقام المکین، ف
کم ینفَد«: و قد قال سبحانه ما عنده باقٍبأنّ ؛ فأخبر6» و ما عند اهللا باقٍما عند فانٍ غیرُ دائم و ال هالک  .  

  .آنچه که در نزد خداست وجه خداست و وجه خدا صاحب تمامی صفات جمال و جالل خداست
ه «: أیضا ًو قال  جه إلّا و فأخبر بالهالك لکلِّ شیء غیر وجهه؛7»کلُّ شیء هالک .  

فهوالء متمکنون بقدمهم الـصدق  . نّ ماعنده سبحانه وجه له؛ و وجه الشیء غیر منفصل عن الشیء، و هو ما یواجهک به       أفبان بذلک   
حات وجهه تعالی، مستهلکون فی غَمار أنواره، خارجون عن حیطۀ اال            بین بمکان دون مکان،   عفی سلُّـوا   «مال، غیر مختص فأینَمـا تُو

اهللافَثَم جه ک ذوالجالل واإلکرامِ«: و قال سبحانه أیضا ً. 8» ورب جه بقَی ولَیها فانٍ و ی ن ع 9»کلُّ م.  
، 11 »سبح اسم ربک«و ،10»ربک تَبارك اسم «: بالرفع، و لیست صفۀ مقطوعۀ یشهد به قول تعالی    » ذو« و قد أطبق القرّاء علی قرائۀ     

  .فهو صفۀ وجه
  . والجالل واإلکرام جامعان لصفات الجالل و الجمال جمیعاً ، فال یشذّّ عنهما صفۀ من صفاته العلیا، و ال اسم من أسمائه الحسنی

                                                
  .٦٥/ النساء ) ١
  .٣١/ ال عمران )  ٢
  .٢٨/ الحدید )  ٣
  .٢٧/ الكھف ) ٤
  .٢/ یونس) ٥
  .٩٦/ النحل )  ٦
  .٨٨/ القصص )  ٧
   .١١٥/ البقره )  ٨
  ٢٧/ الرحمن )  ٩

  ٧٨/ الرحمن )  ١٠
  .١/ االعلی )  ١١
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جاب، إذ لم یبقَ منهم و المعهم و الدونهم ه سبحانه، وارتفع الحه و أسمائُفهؤالء متمکنون بینها و فیها، ال إسم لهم و ال رسم إلّا صفاتُ            
فافهم .  و الغیر وجهه ذي الجالل واإلکرام شیءشیء !  

لـک الحـی القیـوم، إلـی      «: ۀ، و فیه مکتوب المالئکۀ بالکتاب من اهللا إلی ولیه بالجنّ       ءیوبذلک یظهر معنی ما فی حدیث مج       مـن الم
لک الحی القیوم الحدیث. الم«.  
  ت این گروه از زبان قرآن کریمبیان خصوصیا

ف المقربین بالسابقین فی قوله سبحانه            السابقون السابقون اُولئک «: و قد وعدهم سبحانه بالقرب منه تعالی، وسماهم المقرّبین، إذ عرّ و
ف السابقین بتقییدهم بالخیرات فقال سبحانه       .1»المقرَّبون   ن عبانا الکتاب الذین اصطَفَی  ثُم أورثْ «:  و عرَّ نَفـسه و    نا مل ـنهم ظـالم دنا فَم

ن مد قتَص م م نهم سابقٌ بالخیراتهم 2» و.  
کون«: و قال سبحانه أیضا ً شرِ هم الیؤمنون والذین هم بربهم یم بآیات رب قون و الذین ه شف هم من خَشیۀ رب م م3»إنّ الذین ه.  

ـم لَهـا سـابقون   « : ً، إلی أن قال   علما ً و عمال     شرك فقد نفی کلَّ   ی الخَیرات و هسارعون ف ـ    .4»اُولئک ی ا  فهـؤالء هـم المؤمنـون حقّ
  . المستکملون للعلم باهللا، والعمل هللا، السابقون المقرّبون الموقنون

یک ما علِّی          «: ثم وعدهم سبحانه بأنّه یکشف الغطاء عن قلوبهم، فقال         ا أدر لِّیینَ و م ی عکلّا إنَّ کتاب األبرار لَف  ه شهد ی مرقوم ونَ کتاب
لُوي؛ 5»المقرَّبون ون، هو العالم العو علی .  

لَکوت السموات و«: و قال سبحانه م ي إبراهیم رِ قنیناو کذلک نُ ن المو کونَ م ی 6»ألرضِ و ل.  
ن«: و هذه الغایۀ من قبیل قوله تعالی  م ه لِّم نُعفی األرضِ و ل فوسیکَّنَّا ل کذلک م و قولـه ،7» تأویل األحادیـث و :» ی لـ اهللاُ الَّـذ و ین علَم

داء ه ذَ منکم شُ تَّخی ل«:  ال من قبیل قوله؛8»آمنوا و الرس عدۀ ٌ بج لَی اهللاِ ح لنّاسِ ع کونَ ل ئَلّا ی9»ل.  
ه الموقنین ملکوت السموات واألرض ري عبادفإذن تفید اآلیۀ أنّه سبحانه ی.  

لَکوت کلِّ شیء و إلیه تُرجعون           «: ه سبحانه و قد أفاد فی قول     م ه دبحانَ الذَّي بِیکونُ فَس ن فَی قولَ له کُ إذَا أراد شیئا ً أن ی ه  ،10»إنَّما أمرُ
  . الملکوت هی عالم األمر، و هو العالم العلويأنَّ

  موانع دستیابی به یقین
حومون حولَ قلوب بنی «: و فی الحدیث السموات واالرضلوال أنّ الشیاطین ی آدم لَرَأوا ملکوت«.  

قینِ   «: و من الشاهد علی أنّ الیقین یعقِّبه اهللا سبحانه بذلک، قوله تعالی            ینَ الینَّها ع لَتَرَو ثُم حیم نَّ الجالیقینِ لَتَرَو لم ؛ 11»کلَّا لو تَعلمون ع
ل«: و قوله لی قلوبهم ما کانوا یکسبون،کلَّا ب انَ ع 12» ر.  

                                                
  ١٠/ الواقعة )  ١
  ٣٢/ فاطر )  ٢
  ٥٩ - ٥٧/ المؤمنون )  ٣
  
  ٦١/مؤمنون ال)  ٥
   .٧٥/ االنعام )  ٦
  ٢١/ یوسف )  ٧
  ١٤٠/ آل عمران )  ٨
  .١٦٥/ النساء ) ٩

  .٨٢/٨٣/ یس )  ١٠
  .٧ -٥/ التکاثر)  ١١
  .١٤/ المطففین )  ١٢
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عین غیر اهل الیقین المضروب علیها بالغطـاء و الحجـاب إنمـا هـی     هللا المستوره عن أأنّ مشاهدة آیات اد من اآلیۀ الشریفۀ     ستفاوی
  .بعین القلب دون عین الحس البدنی ، فللقلب عین ٌ کما أنّ له سایر االعضاء الحساسۀ

لْ«:  فی کتاب اهللا عزّ و جلّ کثیرةٌو فی هذا المعنی آیات عج رُونَ و صبال ی مفَه مناهشَی أَغْ ا فَ د س م هِ ف نْ خَلْ م ا و دس دیهِم نِ أَی ینْ ب 1»نا م  
نَّهـا ال              «:وقوله 2»صم بکم عمی فهم ال یعقلون     « إِ ها فَ سمعونَ بِ آذانٌ ی لُونَ بِها أَو ق عی لُوب سیرُوا فی الْأَرضِ فَتَکُونَ لَهم قُ ی ـى  أَ فَلَم متَع

لُوب الَّتی    قُ نْ تَعمى الْ لک و صارب  بهـنّ جمیعـا فـی بـاب     ذن و غیرهما ،إنّ المـراد  بالعین واالُر المرادوهذه اآلیه تفس. 3» فی الصدور الْأَ
  .الهدایۀ والضاللۀ إنّما هی جوارح القلب دون الجسم المحسوس الظاهر

لَى النُّـورِ     «: ین کقوله ا فی حق المهتدین و الضالّ     ح به و من هذا الباب سائر المعانی المصرَّ       نَ الظُّلُمات إِ م مه ج خْرِ نُوا یالَّذینَ آم یلو اللَّه
لَى الظُّلُمات          نَ النُّورِ إِ م مونَهج رِ خْ ی الطَّاغُوت مه یاؤُ لالَّذینَ کَفَرُوا أَو یـر ذلـک مـن    إلـی غ  5»إنّا جعلنا فی أعناقهم أغالال  «:و قوله  4.»و

  .اآلیات
  .فللقلب عالم کما أنّ للحس عالماً ، و له من االحکام و الْآثار ما یشابه عالم الحس

هم«: کما قالنّ اکتساب المعاصی یزیل حکم الیقین،   أو یشیر سبحانه أیضا ً بذلک        استَیقَنَتها أنفس ها و دوا بِ ح ج و قال،6»و  :»  أفَرَأیـت
وه هنِ اتَّخَذَ إله هام لی سمعه و قَلبِ ع خَتَم لمٍ و لی ع اهللاُ ع أَضَلَّه و 7»ه  

  ي یقین  عمل صالح الزمه
مع الیقین، من صالح العمل، حتی ی ملُ«: قال. نتج النتیجۀ، و یسمح بالثمرةبل البد الع و بالطَّی مالکَل دصعهإلَیه ی رفَعی هذا8» الصالح !  

  حیات نورانی
 لنَع ل حیوتهم أي وجودهم، فقال: د إلی ما کنّا فیه، و نقول     ولنـا لـه نـوراً     «: و وعدهم سبحانه أنّه یبد عج نـاه ویأحی ن کانَ میتاً فَ م أو

ه فی الظلُمات ن مثَلُ ی الناس، کَمی به فمشبخارجِ منهای 9» لَیس.  
و المعاشرة إنّما هـی بـالقوي و الحـواس، فلهـم حیـوة نورانیـۀ و       . رونهم، یمشون به فی الناس، أي یعاش معها نورفبین أنّ لهم حیوةً   

  .حواس و قوي ربانیۀ
ن         «: و قال أیضا ً    م ن نَشاء ي به م نوراً نَهد لناه علکن ج لَا اإلیمانُ و و ا الکتاب ي م ن أمرنا ما کُنت تَدرِ وحاً مینا إلیک رکذلک أوح و

  .10»عبادنا
هم بروحِ منه«:  من عالم األمر، کما قالم فاه عاقلٌالنور روحفبین أنّ هذا  دأی فی قلوبهم اإلیمانَ و 11»اُولئک کَتَب.  

  

                                                
  ٩/یس) 1
  ١٧١/بقره) ٢
  ٤٦/حج)  ٣
 ٢٥٧/بقره)  ٤
  ٨/یس)  ٥
  .١٤/النمل)  ٦
  .٢٣/الجاثیھ)  ٧
 .١٠/فاطر) ٨
  .١٢٢/ االنعام ) ١
  .٥٢ /الشوري )٢
  .٢٢/ المجادلة )  ١١
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  نور  خدا
ـ  – جلَّ و عزَّ –ثم أخبر سبحانه أنّه یهدیهم لنوره        ضیء الـسموات واألرض فقـال سـبحانه    و هوالنور علی کلّ نور، بـه ی :»  أهللا نـور

  .1»السموات واألرض
ـصباح فـی  «: ضیء السموات واألرض بقولهم مثَّل بهذا النور الذي به ی    ث الْم باحصکاةٍ فیها م شْ کَم ه َأنَّهـا     مثَلُ نُورِ ـۀُ کَ ـۀٍ الزُّجاج جاج ز 

              ها ی یتُ ز کادۀٍ یبِی قیۀٍ و ال غَرْ یتُونَۀٍ ال شَرْ کَۀٍ ز باررَةٍ م نْ شَج م وقَدی ير د کَب لى   ضیکَو ع نُور نار ه س س تَم لَم لَو و ء   ه ـورِ دي اللَّه لنُ ه نُورٍ ی 
لِّ َشی کُ لنَّاسِ و اللَّه بِ ثالَ لالْأَم اللَّه رِب شاء و یضْ نْ ی لیم م ع 2»ء .  

    فلنوره حجابان من نور، ی   ستضیء بهما السموات واألرض؛ أحدهما المشکوة، و        ستضیئان به، و ی   ستضیء بما فیه و  هی األقل ضیاء، ی
و الزجاجۀ قیم بنـور المـشکوة، و هـی آخـر        .فالمصباح هو القیم بنور الزجاجۀ و المشکوة      . ستضیء بالمصباح هی الزجاجۀ، و هی تَ    

ـن الـسماء   ی«: و لعلَّ نور األرض بها، و فوقها الزجاجۀ، و لعلَّ نور السماء بها کما قال سبحانه     .مایضیء و یستضاء به منها     رُ األمرَ مب د
  .3»إلی األرض، االیۀ

ن   «: وراء السموات و األرض ذکر، و ال للمصباح المذکور فیها بیان، غیر ما یلـوح مـن قولـه    و لم یقع فی اآلیۀ الشریفۀ لما   مـ وقَـدی
یتونۀٍ مبارکۀٍشَجرةٍ ز سه و لو لم تَمس ضیءها ی یتُ ز کاد ال شرقیۀ ٍٍ و ال غربیۀ ٍ ی فافهم. ».... نار!   

  بیان حاالت مخلَصین
الْغُـدو و الْآصـالِ     فی«نّ ما مثّل به من المشکوة مع ما فیه     أثم ذکر سبحانه     بح لَه فیهـا بِ س ی ه ما اس کَرَ فیه ذْ ی و فَع ذنَ اللَّه أَنْ تُرْ  بیوت أَ

کْرِ نْ ذ ع ع یال ب ةٌ وجار ت م هیهِ لْ جالٌ ال تُ ماً تَتَقَلَّب فیهرِ وخافُونَ ی الزَّکاةِ ی إیتاء الةِ وقامِ الص بصار  اللَّه و إِ لُوب و الْأَ قُ   . 4» الْ
 غیره إلّا به سـبحانه،  فتون إلیتفعرَّفهم سبحانه بأنّهم الیغفلون عن الذکر والعمل الصالح، فهؤالء غیر محجوبین عن ذکره تعالی، و الیل       

  صین فی الفصل السابق عند ذکر اآلیات الواردة فی حالهم؛ و قد مرّ شمۀ من حال المخلَ. انهله سبحصون فهم المخلَ
اهللاِ     «: قال تعالی  فُون إلّا عباد صا یبحانَ اهللاِ عمو قال تعالی  .5» المخلَصین س :» نَصرفکَذلک ل      وء والفحـشاءالـس نـه نـا     ع إنّـه مـن عباد 
خلَصین خلَصین      «: و قال تعالی  .6»الم نهم المك مم أجمعین إلّا عبادنَّهی غوِ ک لَاُ زَّتاهللا     «: و قـال تعـالی   .7»فَبِع بـادحـضَرون إلّـا ع إنَّهـم لَم
خلَصین خلَصین«: و قال تعالی.8»الم اهللا الم لون إلّا عباد جَزون إلّا ما کنتم تَعم ا تُ م 9»و.  

ـالً إلّـا إیـاهم، و أنّ أهـوال     شاء عنهم، و أنّ وسوسۀ إبلیس تمسه یصرف السوء و الفحفبین أنّه منزَّه عن کلّ ثناء إلّا ثناؤهم؛ و أنّ         کُ
الساعۀ من الصعقۀ، وفزع الصور، و إحضار الجمع، و إعطاء الکتاب، و الحساب، والوزن، غیر شاملۀ لهم، و هم مـستثنون منهـا؛ و أنّ            

  . جزائهم لیس فی مقابل األعمال، إذ العمل لهم
  .بذة من مواهب اهللا سبحانه فی حق أولیائهفهذه نَ

                                                
  .٣٥/ النور)  ١
  .٣٥/ النور)  ٢
  .٥/ السجدة )  ٣

  ٣٧ -٣٦/ النور  ٤)
  ١٦٠/ الصافات )  ٥
  .٢٤/ یوسف )  ٦
  .٤٠/ الحجر )  ٧
  ١٢٨/ الصافات )  ٨
  .٤٠/ الصافات )  ٩
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  فنا
  . واتهمذو قد تحصل من الجمیع أنّ من مواهب اهللا فی حقّهم إفنائهم فی أفعالهم و أوصافهم و 

. المـوت، والحیـوة، والمـرض، والـصحۀ، والفقـر، والغنـی      : فأول مایفنی منهم األفعال، و أقل ذلک علی ماذکره بعـض العلمـاء سـتۀ            
فیقوم الحقّ سبحانه فی مقام أفعـالهم، فکـأنَّ   . ، و الیشاهد محرّکها، و هو یعلم به     لک من الحقّ سبحانه کمن یري حرکۀً      فیشاهدون ذ 

ـنهم،  « فی قوله تعالی -فعلهم فعله سبحانه، کما یشیر إلیه ما فی الکافی، و التوحید، عن الصادق  ـ علیه السالم  فُونَا انتَقَمنَا م ا آسفَلَم
فون و یرضـون، و هـم مخلوقـون مربوبـون                       إنّ: »اآلیۀ أسـفنا، و لکنَّه خلَق أولیاء لنفسه، ی ف کأسأسفجعـل  .  اهللا تبارك و تعالی الی

عاة إلیه، و األو ذلک ألنّه جع. رضاهم رضا نفسه، و سخطهم سخط نفسه       ذلـک  نّأدلّاء علیه، فلذلک صاروا کـذلک، و لـیس   لهم الد 
  . ه، و لکن هذا معنی ما قال من ذلکیصل إلی اهللا کما یصل إلی خلق

نی بالمحاربۀ، و دعانی إلیها         : و قال أیضاً   زاً، فقد بارن أهانَ لی ولی اهللاَ«: و قال أیضاً . م عِ الرسولَ فَقَد أطاع ط ن ی إنّ «: و قال أیضاً.1»م
بایِعونک إنَّما یبایِعون اهللاَ 2»الذین ی.  

  .»الحدیث. کذا الرضا و الغضب وغیرهما من األشیاء مما یشا کل ذلکو ه. و کلّ هذا و شبهه علی ماذکرت لک
میـت و    «: ، إلی اآلیات الکثیرة، و األخبار الواردة فی المقام، کقوله تعالی          »....مما یشا کل    «یشیر علیه السالم بقوله      إذ ر یـتم ا ر و م

می   وي إ     «: و قوله تعالی  .3»لکنّ اهللاَ رن اله قُ ع نطما ی ی    نْووحی حی ن   «: و قوله سبحانه  .  و الضمیر إلی النطق    .4» هو إلّا و لک مـ لَیس
ۀٌ«: - صلّی اهللا علیه و آله    –و کقوله   .5»األمر َشیء  ن آذانـی؛ فقـد آذَي اهللاَ  فاطمۀ بِضع ن آذاها، فقد آذانی؛ و م نّی؛ مو . »الحـدیث .  م

  .  شاء اهللانْإسیأتی روایۀ الدیلمی، 
الحیوة، و العلم، و القدرة، و السمع، و :  خمسۀ– علیهم السالم –م األوصاف و اصولها علی ما یظهر من أخبار أهل البیت     ثم یفنی منه  

  . البصر؛ و قام الحقّ سبحانه فی ذلک مقامهم
 إلَـی ممـا افترضـت    حب اَ من عبادي بشیءما تَقَرَّب إلی عبد:  قال– جلَّ جالله –إنّ اهللا «: ففی الکافی، عن أبی جعفر، فی حدیث     

حبه، فإذا أحببتُه، کنت سمعه الذي یسمع به، و بصره الذي یبصر به، و لسانه الذي ینطق بـه، و                علیه؛ و إنّه لیتقرَّب إلَّی بالنافلۀ حتی اُ
  .»الحدیث. یده التی یبطش بها؛ إن دعانی أجبتُه، و إن سئلنی أعطیته

ـبکم اهللاُ     «:  الفریقین، و تصدیق ذلک من کتاب اهللا العزیز، قولهو هو من األحادیث الدائرة بین   حبِ ـون اهللاَ فَـاتَّبِعونی یبح ل إن کنـتم تُ قُ
کم رلکم ذنوب غف6»وی .  

ل لَکم نوراً تَمشون به و ی          «: و قوله  جع حمته و ی ن ر فلَین م ؤتکُم کنوا برسوله ی نوا اتَّقوا اهللاَ و آمها الَّذین آما أی رلکم ی و ،7»اآلیتـان . غفـ 
، و اإلیمان به، و هما واحد، یفیدان محبۀ اهللا سبحانه - صلَّی اهللا علیه و آیه       –تطبیق اآلیتین بسیاقیهما، و هما یأمران باتّباع الرسول         

                                                
  .٨٠/ النساء ) ١
  .١٠/ الفتح ) ٢
  .١٧/ االنفال ) ٣
  .٤ -٣/ النجم ) ٤
  .١٢٨/ آل عمران ) ٥
  .٣١/ آل عمران ) ١
  .٢٨/ الحدید) ٢

  .»االیة. أَوَمن کاَن َمیتًا َفأحَییناه و َجعَلنھ لھ نورًا َیمشی بھ فی الناس«:  و ھذا النور روح حّی یحبی بھا اإلنسان کما مرَّت اإلشارة إلیھ فی قولھ تعالی
  .، بیان ألحییناه»الخ...َو َجعَلنا لھ «إذ ظاھر السیاق اّن قولھ 
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یعیش بقوي نفـسه  ورث له نوراً یمشی به فی الناس، أي یعاشرهم و یعیش فیهم، و قد کان یعاشر و ؛ و ی علی رحمۀٍ، هی رحمۀٌ  لعبده
  !و أسبابها من سمع و بصر و ید و لسان، فتبدل إلی نور من ربه؛ هذا

هاء نورك، و ترقـی إلـی نـور ضـیاء         سبحانک، أي عین تقوم نصب    «: ی خطبۀ رالمؤمنین، ف یو فی اثبات الوصیۀ للمسعودي، عن أم       ب 
عنها الحجب العمیۀ؛ فرقت أرواحها إلـی أطـراف أجنحـۀ         قدرتک؟ و أي فهم مادون ذلک إلّا أبصار کشفت عنها األغطیۀ، و هتکت              

بین أنوار بهائک، و نظروا من مرتقی التربۀ إلی مستوي کبریائک، فـسماهم أهـل الملکـوت     األرواح، فناجوك فی أرکانک، و ولجوا     
  .»زواراً، و دعاهم أهل الجبروت عماراً؛ الخطبۀ

  .و قد مرَّ حدیث هشام فی الفصل الثالث
إلهی و ألهِمنی ولَهاً بذکرك إلی ذکرك، «: ، فی أیام شعبان– علیه السالم   –معانی کثیرة الورود فی األدعیۀ، ففی مناجاة علّی         و هذه ال  

ل همی إلی روح نَجاح أسمائک و محلّ قدسک،            قلوبنـا    «: - إلی أن قال   -و اجع ـر أبـصار ب لی کمالَ اإلنقطاع إلیک، و أنإلهی ه
جب النور، فتَصلَ إلی معدن العظمـۀ، و تـصیر أرواحنـا معلّقـۀ بعـزِّ قدسـک          بضیاء نظرها إلیک   القلوب ح إلهـی  . ، حتّی تَخرق أبصار

اجع ن نادیتَه فأجابک، و ال     وماً، و عمل لک جهراً،     لنی م ق لجاللک، فناجیته سرّ عقنـی بنـور    : - إلی أن قـال  -حظته فص إلهـی و ألح
فاَ؛ المناجاة  عزِّك األبهج، فأکونَ لک عارفاً     و هی جامعـۀ للمقدمـۀ و ذي المقدمـۀ جمیعـاً، أعنـی الـسلوك و       . »، و عن سواك منحرِ

  .الشهود
ذکـري للـذاکرین، وجنّتـی للمطیعـین، و حبـی      ! یـا داود  «: فیما أوحی اهللا إلی داود    : هبن فهد، عن وهب بن منب     و فی عدة الداعی ال    

  .»للمشتاقین، و أنا خاصۀ ً للمحبین
فنی منهم الذات، و ینمحی اإلسم و الرسم، و یقوم الحقّ سبحانه مقامهم؛ و قد ذکر فی آخر رسالۀ التوحید أنّ هذا المقام أجلّ من ثم ی

، و لحقه – صلَّی اهللا علیه و آله –نّه مما فتحه اهللا لنبیه محمد     أنّ إطالق المقام علیه مجاز، و       أأن یقع علیه لفظ، و أن تمسه إشارة، و          
  .لطاهرون من آلها

  .اآلن انّه یلحقهم أولیاء من أمته للروایات الکثیرة الدالّۀ علی أنّ اهللا سبحانه یلحق بهم شیعتهم فی الدرجات فی االخرة: و أقول
  .»و ینقل من دارالفناء إلی دارالبقاء، و من دار الشیطان إلی دار الرحمن؛ الحدیث«: و فی روایۀ الدیلمی اآلتیۀ

مم من المقامات و الکرامات فی االخرة، مرزوق لألولیاء فی الدنیا، و فیها اللحوق بإمامهمو منه یظه   .ر أنّ ما وعده اهللا سبحانه لالُ
نّه أجلّ من المقام، قد عبر عنه األئمۀ فی األخبار المستفیضۀ النافیۀ للصفات، فلألولیاء من االمـۀ اللحـوق   و هذا المقام الذي عرفت أ    

  ! فافهم. رثۀ فی ذلکبهم بنحو الوا
  .   کما مرّ– عزَّاسمه–و من المواهب، سیرهم فی خالل العوالم المتوسطۀ بینهم فی الدنیا و بین ربهم 

کرَ سندین لهذا الحدیث، و فیه           ، و أي حیـوة  هل تدري أي عیش أهنأ! یا أحمد: قال اهللا تعالی«: ففی البحار، عن إرشاد الدیلمی، و ذُ
  أبقی؟
طلب رضائی فی لیلـه و  نسی نعمتی و ال یجهل حقّی؛ یوال یأما العیش الهنیء فهوالذي الیفتر صاحبه عن ذکري،        : قال. هم ال اللّ: قال
ـؤثر هـواي علـی           . نهاره م اآلخرة عنـده، و ی أما الحیوة الباقیۀ، فهی التی یعمل لنفسه، حتّی تهون علیه الدنیا، و تصغرفی عینه، و تعظُ

راقبنی باللیل و النهار عند کلّ سیئۀ أو معصیۀ، و ینَقّی قلبه عن کـلّ  حقَّ نعمتی، و یذکر عملی به، و ی  رضاتی، و یعظّم    هواه، و یبتغی م   
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فإذا فعل ذلک أسکنت قلبه حباً، حتّـی أجعـل   .  ما أکره، و یبغض الشیطان و وساوسه، و الیجعل إلبلیس علی قلبه سلطاناً و سبیالً              
غاله و همه و حدیثه من النعمۀ التی أنعمت بها علی أهل محبتی من خلقی، و أفتح عـین قلبـه و سـمعه، حتّـی     قلبه لی، و فراغه واشت   

ضَییسمع بقلبه و ینظر   ذّره من الدنیا و ما فیها، کمـا  بقلبه إلی جاللی و عظمتی، و اُ ح بغِّض الیه مافیها من اللذّات، و اُ قُ علیه الدنیا، و اُ
فإذا کان هکذا، یفرُّ من الناس فراراً، و ینقل من دارالفناء إلی دارالبقاء، و من دارالشیطان إلـی           . مه مراتع الهلکۀ  یحذّر الراعی علی غن   

  . دارالرحمن
  .فهذا هوالعیش الهنیء، والحیوة الباقیۀ، و هذا مقام الراضین. و الُزیننَّه بالهیبۀ والعظمۀ! یا أحمد

لزمه ثالث خصال      عرّفه شکراً الیخالطه الجهل، و ذکراً ال یخالطه النسیان، و محبۀ ال یؤثر علی محبتـی محبـۀ     : فمن عمل برضائی، اُ اُ
  .المخلوقین

ناجیه فی ظلـم اللیـل و نورالنهـار، حتّـی ینقطـع                خفی علیه خاصۀ خلقی، و اُ فإذا أحبنی أحببتُه، وأفتح عین قلبه إلی جاللی، و ال اُ
لبسه الحیـاء، حتـی   حدیثه مع المخلوقین، و مجالسته     فه السرالّذي سترته عن خلقی، و اُ رِّ ه کالمی و کالم مالئکتی، و اُع عسم معهم، و اُ

لَ قلبه و     یستحیی منه الخلق کلُّهم، و یمشی علی ا        خفی علیه شیئاً من جنۀ و ال نار، واعرّفه  ألرض مغفوراً له، وأجع اعیاً و بصیراً، و الاُ
رُّ علی الناس فی القیم      منـزل علیـه        ما ی نومه فـی قبـره، واُ ب به األغنیاء والفقراء، والجهال والعلماء، و اُ حاس ۀ من الهول والشدة، و ما اُ

  .منکراً و نکیراً حتّی یسئاله، و الیري غم الموت و ظلمۀ القبر واللحد وهول المطَّلَع
  .فهذه صفات المحبین. منشوراً، ثم الأجعل بینی و بینه ترجماناً دیوانه، ثم أضع کتابه فی یمینه، فیقرئه رُشُثم أنصب له میزانه، و أنْ

بـالی فـی أي واد        ! یا أحمد  اجعل همک هماً واحداً، واجعل لسانک لساناً واحداً، واجعل بدنک حیاً الیغفل أبداً؛ من یغفـل عنّـی الاُ
لَک الحدیث. ه«.  

 صلَّی اهللا – علیهماالسالم،عن رسول اهللا- مختلفه عن الصادق و الکاظمبأسانیدو فی البحار، عن الکافی، والمعانی، و نوادر الراوندي،      
 حارثۀ بـن مالـک بـن النعمـان     – صلَّی اهللا علیه وآله  –استقبل رسولُ اهللا    «:  واللفظ المنقول هیهنا کما عن الکافی، قال       –علیه وآله   

  کیف أنت یا حارثۀ بن مالک النعمانی؟ : األنصاري، فقال له
! یا رسول اهللا: لکلّ شیء حقیقۀٌ ، فما حقیقۀ قولک؟ فقال: – صلَّی اهللا علیه وآله    –فقال له رسول اهللا     . مؤمن حقّاً !  یا رسول اهللا   :فقال

 کأنّی أنظر إلی أهـل  عزفت نفسی عن الدنیا، فأسهرت لیلی، وأظمأت هواجري، و کأنّی أنظر إلی عرش ربی، و قد وضع للحساب، و      
ز   .ونَ فی الجنۀ، و کأنّی أسمع عواء أهل النار فی الناراورالجنّه یتَ

رت فَاثبت؛ الحدیث: – صلَّی اهللا علیه وآله –فقال رسول اهللا  ر اهللا قلبه، أَبصعبد نو«.  
برت جید التدبر فی هذه اآلیات و األخبار التی نقلناها، و ما ترکناها اختصاراً أکثر منها، و أخذت باإلشارا                    ت مـن العبـارات،   و لوتَد

دت من أنبائهم عجایب یضیق عنها التعبیر، و یقصر دونها باع التوصیف شاه.  
لّه علی اإلتمام، .واهللا الهادي، و هو المستعان لنَقطَع الکالم فی هذا المقام والحمدللوة والسالم ود وآله الصدنا محموعلی سی.   
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