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 مِ ـرَّْمحـَِن الرَِّحيـِم اهللِّ الـِبسْ 
 )۳تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۶ – ۰۹ – ۲۴؛ ۱۳۹۵ – ۰۷ – ۰۳؛ ۱۴۳۷ – ۱۲ – ۲۲شنبھ 
تِ  ٱَألْرضَ  َخَلقَ  ممَِّّنْ  تَنزِيالً  )۳( َخيَْشىٰ  لَِّمن َتْذِكَرةً  ِإالَّ  )۲( لَِتْشَقىٰ  ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـَزَْلَنا َمآ )۱(طه  الرَِّحيم الرَّْمحَنِ  اهللَِّ  ِبْسمِ  وَٰ  َعَلى ٱلرَّْمحَـٰنُ  )٤( ٱْلُعَلى َوٱلسَّمَٰ

 )٥( ٱْستَـَوىٰ  ٱْلَعْرشِ 
کھ  را اي باشد آنجز آن کھ بیادآرنده  )۲( فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا سختي کشي )۱( ھا ، طا،رحیم رحمان خداى بنام

). [خداي] رحمان بر عرش راست است ٤ھاي باال را (اي از آن کھ آفرید زمین و آسمان) فروفرستاده۳دارد (نگراني مي
)٥.( 

I. تفسیر 
  فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا سختي کشي. :لَِتْشَقىٰ  ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  َأنـََزْلَنا َمآ .1
نمودي ھستند از عدم تعیّن حقیقت ذات حّق تعالي، کھ قرآن مجید و باشند، و بھ طور نسبي بي تعیّن مي روف ُمقَطَّعَھح اشاره: .2

نور شھود و  تا ه استکتاب عزیز از آنجا نازل شده است در تعیّنات گوناگون تا بھ صورت مفاھیم و الفاظ و کلمات در آمد
در محفوظ نگھداشتھ شوند نظري و عملي  يو قواعد و قوانینوابط قالب ضدر ھایي ذوقي و تجربي شفھم، و گرایشات و ارز

تا  انتقال بھ دیگرانبیان و بازاندیشي براي  قابلو تاّمل شوند، اي باشند براي اھل خشیّت، و جھت آن کھ تذکرهکتاب فرقاني 
ر کرده است در نزولش بھ این از صورت و تعیّن شروع کنند و باال روند بھ ھمان مواطني کھ قرآن کریم از آنھا عبو ھاآن

" (بخوان و اْرقَ  وَ  اقْـرَأْ شود، "، چرا کھ بھ قاري قرآن گفتھ ميھا یا موطنبرترین موطنعالَم، و اندکي نیز بتوانند عروج کنند تا 
 تا چھ قدر اھل قرآن بوده باشند. باال رو!) 

چنین روایت  -علیھما الّسالم -اصول کافي از موسی بن جعفر، در -رضوان هللا تعالی علیھ -شیخ و محدّث جلیل القدر، کلیني
 است:فرموده 

دٍ  ْبنِ  اْلقَاِسمِ  َعنِ  أَبِیھِ  َعنْ  إِْبَراِھیمَ  ْبنُ  َعِليُّ   :-ع -َجْعفَرٍ  ْبنَ  ُموَسى َسِمْعتُ : قَالَ  َحْفٍص  َعنْ  اْلِمْنقَِرّيِ  دَاُودَ  ْبنِ  ُسلَْیَمانَ  َعنْ  ُمَحمَّ
نـَْيا ِيف  اْلبَـَقاءَ  حتُِبُّ  أَ  لَِرُجلٍ  يـَُقولُ   ِشيَعتِنَا وَ  أَْولَِيائَِنا ِمنْ  َماتَ  َمنْ  َحْفصُ  �َ  َساَعةٍ  بـَْعدَ  َلهُ  فـََقالَ  َعْنهُ  َفَسَكتَ  َأَحدٌ  اهللَُّ  ُهوَ  ُقلْ  لِِقرَاَءةِ  قَالَ  ملَِ  وَ  فـََقالَ  نـََعمْ  فـََقالَ  الدُّ

 َأَحداً  رَأَْيتُ  َفَما َحْفصٌ  قَالَ  يـَْرَقى ُمثَّ  فـَيَـْقرَأُ  اْرقَ  وَ  اقْـرَأْ  َلهُ  يـَُقالُ  اْلُقْرآنِ  آَ�تِ  َقْدرِ  َعَلى اْجلَنَّةِ  َدَرَجاتِ  فَِإنَّ  َدَرَجِتهِ  ِمنْ  ِبهِ  اهللَُّ  ِلَريَْفعَ  َقْربِهِ  ِيف  ُعلِّمَ  اْلُقْرآنَ  ُحيِْسنِ  ملَْ  وَ 
، اإلسالمیة - ط (الكافي، .ِإْنَسا�ً  ُخيَاِطبُ  َفَكأَنَّهُ  قـَرَأَ  فَِإَذا ُحْز�ً  ِقرَاَءتُهُ  َكاَنتْ   وَ  ِمْنهُ  النَّاسِ  أَْرَجى َال  وَ  -ع-َجْعَفرٍ  ْبنِ  ُموَسى ِمنْ  نـَْفِسهِ  َعَلى َخْوفاً  َأَشدَّ 
 )٦۰٦ ص، ۲ج
؟ دارى دوست را دنیا در ماندن آیا: فرمودمي بھ مردى كھ شنیدم -الّسالم علیھما -جعفر بن موسى حضرت از: گوید حفص(

بھ  ساعتى از پس و فرمود، سكوت . حضرتَأَحدٌ  اهللَُّ  ُهوَ  ُقلْ  خواندن براى: عرض كرد؟ چھ براى: آرى! فرمود: كردعرض 
 بدان خداوند تا دھند یاد بھ او قبر در نداند، خوب را قرآن و بمیرد ما شیعیان و دوستان از كھ ھر حفص، اى: فرمود من

 و خواندمي رو! پس باال و بخوان: شود گفتھ بھ او است. قرآن آیات با برابر بھشت درجات زیرا برد باال را اشدرجھ وسیلھ
 رود.مي باال

 او از امیدوارتر نھ و ،-الّسالم علیھما -جعفر بن موسى حضرت از باشد تربیمناك خود بر كھ ندیدم را احدى من: گوید حفص
 (أصول .گوید سخن روبرو انسانى با گویا خواندمي قرآن كھ ھنگامى و، خواندمي نالھ] با [و محزون را قرآن و، دیدم

 )٤۰۹ ص، ٤ج، مصطفوى الكافي، ترجمھ
مجلس پنجاه و ھفتم از امام  ) ق ۳۸۱ بابویھ، معروف بھ صدوق (وفات ، ابنعلى بن در امالي شیخ جلیل القدر، محمد

 است:روایت شده نیز چنین  -علیھ الّسالم -صادق
دُ  َحدَّثَنَا ُ  َرِحَمھُ  َماِجیلََوْیھِ  َعِلّيٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ھِ  َعنْ  �َّ دِ  َعّمِ ِ  َعْبدِ  أَبِي ْبنِ  أَْحَمدَ  َعنْ  اْلقَاِسمِ  أَبِي ْبنِ  ُمَحمَّ دِ  أَبِیھِ  َعنْ  اْلبَْرقِّيِ  �َّ  َخاِلدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ

دِ  َعنْ  لِ  َعنِ  ِسنَانٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ اِدقِ  َعنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  اْلُمفَضَّ دٍ  ْبنِ  َجْعفَرِ  الصَّ  :قَالَ  أَنَّھُ  -ع -ُمَحمَّ
ُكمْ  وَ  حيُِبـَُّها -َجلَّ  وَ  َعزَّ  -اهللََّ  فَِإنَّ  اْألَْخَالقِ  ِمبََكارِمِ  َعَلْيُكمْ   َعَددِ  َعَلى اْجلَنَّةِ  َدَرَجاتِ  فَِإنَّ  اْلُقْرآنِ  بِِتَالَوةِ  َعَلْيُكمْ  وَ  يـُْبِغُضَها َجلَّ  وَ  َعزَّ  اهللََّ  فَِإنَّ  اْألَفْـَعالِ  َمَذامَّ  وَ  ِإ�َّ
ُلغُ  فَِإنَّهُ  اْخلُُلقِ  ِحبُْسنِ  َعَلْيُكمْ  وَ  َدَرَجةً  َرِقيَ  آيَةً  قـَرَأَ  َفُكلََّما اْرقَ  وَ  اقْـرَأْ  اْلُقْرآنِ  لَِقارِئِ  يـَُقالُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومُ  َكانَ   فَِإَذا اْلُقْرآنِ  آَ�تِ   وَ  اْلَقائِمِ  ائِمِ الصَّ  َدَرَجةَ  ِبَصاِحِبهِ  يـَبـْ

َواكِ  َعَلْيُكمْ  وَ  ِبَذِلكَ  أََمرَ  اهللََّ  فَِإنَّ  اجلَِْوارِ  ِحبُْسنِ  َعَلْيُكمْ  َا اِبلسِّ  .فَاْجَتِنُبوَها اهللَِّ  ِمبََحارِمِ  َعَلْيُكمْ  وَ  فََأدُّوَها اهللَِّ  ِبَفرَاِئضِ  َعَلْيُكمْ  وَ  َحَسَنةٌ  ُسنَّةٌ  وَ  َمْطَهَرةٌ  فَِإ�َّ
 )۳٥۹ (الّصدوق، األمالي، ص

 از باشید دور و دارد، دوست را آنھا جلّ  و عزّ  خداى زیرا اخالق بھ مكارم باد شما بر فرمود  -علیھ الّسالم -صادق (امام
 قیامت روز و آن است، آیات بھ شماره بھشت درجات كھ قرآن، بھ خواندن باد شما بر و دارد، دشمن اشانخداي كھ بد، اخالق
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 خود صاحب كھ ُخلق، بھ حسن باد شما بر و، رود باال یك درجھ بخواند آیھ ھر و رو!"، باال و گویند، "بخوان قرآن قارىبھ 
 بھ مسواك باد شما بر و داده، دستور بدان خدا كھ ھمسایگى، بھ خوش باد شما بر و رساند، دار زنده شب دار روزه بھ مقام را

 را ھاآن و را ھاحرام كنید مالحظھ و كنید، اداء را آنھا و واجبات، بھ باد شما بر و است، نیكى روش و كنندهپاك كھ كردن
 ).۳٦۰ ص، اىكمره ترجمھ للصدوق، (األمالي .كنید) ترك

بي تعیّن باید در تعیّن درآید، و تعیّن باید بي تعیّن شود، و ھر دو با ھم جمع شوند بھ شکل کامل چنانچھ از در ھر صورت، 
" اخلَْطُّ  وَ  ةُ النـُّْقطَ  أَ�َ  النـُّْقَطُة، أَ�َ  اخلَْطُّ  أَ�َ  اخلَْطُّ، أَ�َ  النـُّْقَطةُ  أَ�َ "شود، استفاده مي -علیھ الّسالم -این کالم امیرالمؤمنین، علي بن ابي طالب

 ام، من نقّطھ و خّطم.) ام من خّطم، من خّطم من نقطھ(من نقطھ
 اند تطبیق نمود. شاید بتوان این کالم را بر آنچھ اھل عرفان عروج ترکیبي و تحلیلي گفتھ

خوانند، و یکي را عروج یاد شده است. دو عروج را ترکیبي مي سھ نوعدر اصطالحات اھل عرفان ظاھرا از ع عروج: انوا .3
 شود. دو عروج ترکیبي صوري و ترکیبي معنوي واقع ميتحلیلي، کھ بین 
 براى میل یا و ،گسترش و بسط براى میل، دارد بستگى میل بھ (بازگشت) اعاده و (آغاز) ابداء از ھریكگفتھ شده است: 

 .گویند تحلیل معراج و تركیب معراج آنھا بھ و گویندمى عروج را دو ھر گاه و، عروج و قبض
 یعنى است كل بھ جزئى میل تحلیل معراج و .كند كامل را انوار نورانیت مقتضاى تا است اظھار و ظھور میل تركیب معراج

 )۱۷۹۸ ص، ٥ج، ناییجى شرح و االنس، ترجمھ (مصباح .باشدمى مطلق بھ مقید و اصل بھ فرع میل
 از عروج ترکیبي صوري قبل، است مطلق كھ آنھا، باطن و تعّینات است بھ مقیدات تحلیلي از عبارت دیگر، عروجبھ 

ِ"، "ِإنَّا حكم بھ تحلیلي، عروج تركیبى معنوي بعد از عروج تحلیلي است با  تنّزالت، و عروج مراتب است با طى از مطلق ِ�َّ
 قرار گرفتن در ترکیب معنوي.

 ) چنین آمده است:۳۱۸۲ -۳۱۸۳ ص، ٥ج، ناییجى شرح و االنس (ترجمھدر مصباح 
 و نسبى جدایى زمان ھمان از نیست، جھات و زمان كھ جایى در وجودى صورت اولین پذیرش زمان از انسان بدان كھ: گویم

 بھ علمى وجود از و نموده، پیدا معنوى انتقاالت و كرده، ترك ازلى الھى علمى حضرت در را خویش تعیّن مرتبھ كھ اضافى
 صورت بھ صورتى از و دیگر طور بھ طورى از مختلف ھاىصورت در فراوان تقلّبات و ھادگرگونى رسید، عینى وجود
 .كرد پیدا دیگر

 است كمال تحصیل در الھى علمى مقام و امكان و الھى غیب حضرت از سلوك و انسان عروج، ھادگرگونى و ھاگردش این
 موجودات ھمھ و آمده، است كلى استعداد از ناشى كھ او ثابت عین مرتبھ از اھلیت و استعداد این، داشت را آن استعداد كھ
 مطلق كھ است این نھ ھم آن و است، پروردگار نزد بھ آنھا تعّین بلكھ، ندارند مستقل تعین عینى وجودى علمى حضرت در

 است ... متعیّن علمیھ مرتبھ در تنھا لیكن باشد
 ھمھ بر و كندمى نزول پیوستھ آنگاه و لوحى مرتبھ در سپس قلمى مرتبھ در است مراد وجودش كھ ءشى ابتداء: گوییم آنگاه

 عینى غیبى ذاتى صفات بر و، گیردمى را آنھا احكام رنگ و كندمى جلب خود بھ را ھمھ اوصاف و ،نمایدمى عبور حضرات
 شده یاد نحو بھ رحم در مادى صورت تا آیدمى فرود سیاق ھمین بھ، كندمى اضافھ ،داشت اول وجود واسطھ بھ كھ ،خود

 كامل اشنشئھ اینكھ تا گرددمى متقلب احوال در دائما و شودمى تقویت پیوستھ و گرددمى متحیز وجود كلى بھ آنگاه، بگیرد
 .برسد رشد كمال بھ و شده

 كنندمى پیدا فتح از قبل سیرشان در عارفان كھ دومى معنوى تركیب كھ این چھ، كندمى پیدا عود معراج، انسالخ بھ آنگاه
 ،نامندمى تحلیل معراج را آن و، ندارند سیرى چنین فتح اھل ھمھ و، است هللا اھل اكابر معراج این و، كندمى اقتضاء چنین

 .روندمى علوى عالم طرف بھ آنھا كھ این چھ
 فلك و حضرت آن نزد در اینكھ مگر نیست فلكى و حضرت ھیچ شودمى جدا عناصرش با زمین از كھ ھنگامى از بنابراین

 خداى اینكھ چھ گرداندبرمى آنھا بھ بود گرفتھ آنھا از نزول ھنگام بھ كھ اجزائى آن یعنى، گذاردمى جاى بر را مناسب جزء
 باز صاحبش بھ را امانتھا كھ دھدمى فرمان شما بھ النّساء) (خدا ٤:٥۸" [(أَْهِلها ِإىل اْألَما�تِ  تـَُؤدُّوا َأنْ  َ�ُْمرُُكمْ  اهللََّ  ِإنَّ ، "فرمود تعالى

 حكم و ،داده دست از را آن تدبیر عشق و ،كرده اعراض جزء آن از وى روح كھ است این از عبارت ترك این و گردانید)]،
 كھ جھت آن از، شودمى غالب است حق بین و او بین كھ ذاتى ارتباط حكم زیرا شودمى ضعیف ءشى آن و او بین مناسبت

 برسد ذاتى الھى حضرت بھ وقتى، است آورده روى وى بھ خود قلب وجھ با زیرا، آورده روى و كرده عروج او سوىبھ
 ابتداى از كھ ماندنمى باقى خاصھ الھى سرّ  جز او با چیزى، بپیماید را شده یاد راه و شده یاد حیثیت از مسافتى اینكھ بدون
 .است بوده ثابت و حاصل الھى توجھ

 و سیر این لحاظ بھ را آن بھ نیل اھلیت و بود مقدر آن بھ وصول كھ غایتى بھ و یافت پایان معراج این حكم كھ ھنگامى و
 و خود یا و خودش یا و كند تكمیل را دیگران تا برگردد شھادت بھ كھ خواست تعالى حق و داشت شده یاد وجھ از معراج

 منحل طبیعى موت با او تركیب كل گاهآن، نمایدمى عود فتح از بعد تحلیل با مناسب معنوى تركیب بھ، كند تكمیل را دیگران
 .آید پدید آخرت نشئھ تا شودمى
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نیز درباره نزول و عروج قرآن کریم ھمین معنا را تاکید  -رضوان هللا تعالی علیھ -امام خمینينزول و عروج قرآن:  .4
 ):۱۸۰ - ۱۸۲ ص، متن، الصالة فرمایند (آدابمي

 تعظیم ادب :اّول فصل
 موجب و شود حاصل حسنھ نتایج آن از و دارند شركت آن در عامى و عارف كھ، الھى كتاب قرائت مھّمھ آداب از یكى

 این و. است آن كبریاى و جاللت و بزرگى و عظمت فھم بھ موقوف آن و. است "تعظیم"، شود باطن حیات و قلب نورانیّت
 حقیقت فھم بھ چیز ھر عظمت فھم كھ زیرا، است بیرون بشر طاقت از و خارج بیان نطاق از حقیقت حسب بھ گرچھ معنى

 در علمیّھ حقایق و ذاتیّھ شئون از فعلیّھ اطوار بھ تطّور و خلقّیھ منازل بھ تنّزل از قبل الھى شریف قرآن حقیقت و است آن
 احدى براى حقیقت این و. است اسمائیّھ حضرات در ذاتیّھ مقارعھ كھ است "نفسى كالم" حقیقت آن و است واحدیّت حضرت
 نبىّ  مبارك ذات براى الھیّھ تاّمھ مكاشفھ بھ مگر غیبیّھ مكاشفھ بھ نھ و قلبیّھ معارف بھ نھ و رسمیّھ علوم بھ نشود حاصل
 آن از بشریّھ عائلھ آمال دست و. "ادنى او" مقام سرّ  خلوتگاه در بلكھ "قوسین قاب" انس محفل در آلھ و علیھ �ّ  صلّى ختمى
 واسطھ بھ و مشترك مقدس ذات آن روحانیّت با الھیّھ حقایق و معنویّھ انوار حسب بھ كھ �ّ  اولیاء از خلّص مگر است كوتاه

 نورانیّت ھمان بھ قرآن حقیقت و كنند تلقّى حضرت آن از بالوراثھ را مكاشفھ علوم كھ، شدند حضرت آن در فانى تاّمھ تبعیّت
 قرآن آن و، اطوار بھ تطّور و منازل بھ تنّزل بدون شود منعكس آنھا قلوب بھ كند تجلّى حضرت آن مبارك قلب در كھ كمال و

 بن على، مطلق �ّ  ولى شریف وجود كند تواندمى را قرآن این تحمل كھ كسى الھى وحى كتاب از و است تغییر و تحریف بى
 بھ تطّور و شھادت موطن بھ غیب مقام از تنّزل با مگر كنند حقیقت این اخذ نتوانند سایرین و]، است[ السالم علیھ، طالب أبي

 .دنیاویّھ حروف و الفاظ كسوت بھ تكّسى و ملكیّھ اطوار
 بلكھ تحریف با شریفھ آیات تمام و شده واقع شریف قرآن و الھى كتاب جمیع در كھ است "تحریف" معانى از یكى این و

 بشر دسترس در، نموده طى ملك و شھادت عوالم اخیره تا اسماء حضرت از كھ مراحلى و منازل حسب بھ، بسیار تحریفات
 غیب از تنّزل تحریف كھ آن االّ ، بالنّعل النّعل طابق است قرآن بطون مراتب عدد با مطابق تحریف مراتب عدد و. شده گذاشتھ
 مبدأ، پس. است مطلق غیب بھ مطلقھ شھادت از رجوع بطون و، عوالم مراتب حسب بھ است مطلقھ شھادت بھ مطلق

 تخلّص تحریف مرتبھ یك از، شد نائل كھ بطون مراتب از مرتبھ ھر بھ �ّ  إلى سالك و .است متعاكس بطون مبدأ و تحریف
 ممكن، پس. شود متخلّص مطلقا تحریف از، رسید كھ كلّیّھ مراتب حسب بھ است سابع بطن كھ، مطلق بطون بھ تا، كند پیدا

 محّرف كسى براى و، مراتب بعض بھ كسى براى و، باشد تحریف انواع جمیع بھ محّرف كسى براى شریف قرآن است
 تحریف انواع بعض بھ محّرف حالى در و، باشد محّرف غیر حالى در و محّرف حالى در نفر یك براى است ممكن و ،نباشد
 .باشد

 ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـَزَْلَنا طه َمآ، "-صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -بنا بر آنچھ گذشت، شاید قول خداي تعالی خطاب بھ رسول هللاچکیده:  .5
تِ  ٱَألْرضَ  َخَلقَ  ممَِّّنْ  تَنزِيالً  َخيَْشىٰ  لَِّمن َتْذِكَرةً  ِإالَّ  لَِتْشَقىٰ  وَٰ نفرستادیم بر تو قرآن را تا سختي کشي جز آن کھ ھا، فرو  طا،" (ٱْلُعَلى َوٱلسَّمَٰ

)، اشارتي بوده باشد بھ ھاي باال رااي از آن کھ آفرید زمین و آسماندارد فروفرستادهاي باشد آن را کھ نگراني ميبیادآرنده
در بند  -لھ و سلّمصلی هللا علیھ و آ -، چرا کھ ھرچند شخص رسول هللاسختي و رنج تبلیغ و ارشاد در معراج ترکیبي معنوي

بیان و انتقال صوري آنھا و انقیاد بھ تعّینات و ترکیبات صوري نبودند، براي ارشاد و ھدایت خلق، ناگزیر بودند از 
 ھاي عرفي و طبیعي و دنیوي.صورت

 زاھد البحار (ترجمھ  رشحاتدر کتاب  آبادى شاه على محمد هللا عارف بزرگوار، در ھمین ارتباط مرحوم آیة بیاني دیگر: .6
 فرمایند:) چنین مي۲۷٤-۲۷٦، ص ویسى
 عترت شناخت: یازدھم مطلب
 وَ  ِمْنها َأْشَفْقنَ  وَ  َحيِْمْلَنها أَنْ  فَأََبْنيَ  اْجلِبالِ  وَ  اْألَْرضِ  وَ  السَّماواتِ  َعَلى اْألَمانَةَ  َعَرْضَنا ِإ�َّ فرمود، " ان درباره سبحان خداوند كھ امانتى درباره

ْنسانُ  َمحََلَها  و ھاكوه و زمین و ھاآسمان بر را) الھى والیت و، تكلیف، تعھد( امانت األحزاب) ما ۳۳:۷۲" (َجُهوًال  ظَُلوماً  كانَ   ِإنَّهُ  اْإلِ
، بود جاھل و ظالم بسیار او؛ كشید دوش بر را آن انسان اما، ھراسیدند آن از و، سربرتافتند آن حمل از آنھا، داشتیم عرضھ

 ان مشكك مراتب با حق بھ قرب و والیت، امانت این از كرد). منظور ستم خود بھ و نشناخت را عظیم مقام این قدر چون(
 :است قسم دو بر والیت كھ دانست باید. شد خواھد روشن ادامھ در كھچنان .است

 :است بخش دو بر نیز تكوینى والیت. تشریعى والیت و تكوینى والیت
؛ است صعود قوس مقام در ارادى تكوینى والیت و است وجود نزول مقام در اضطرارى تكوینى والیت. ارادى و اضطرارى

 از مرتبھ این. است امكانى ماھیات بر تجلى و ظھور مرتبھ داراى، واحدیت و، احدیت، ھویت مرتبھ از پس، وجود زیرا
 :است فرموده كھھمچنان. است خداوند اعظم اسم و مشیت ھمان وجود
 .آفرید خودش با را مشیت ولى، آفرید مشیت با را اشیاء ھمھ خداوند بنفسھا المشیة خلق و بالمشیة األشیاء ّ�  خلق
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 معیت، واسعھ رحمت، رحیمیھ و رحمانیھ رحمت با نآ از، عالوهبھ. است محال، امرى چنین زیرا؛ دیگرى مشیت با نھ یعنى
 تعبیر، است امده روایات و آیات در كھ دیگرى موارد و، خداوند حق قول، واحده امر، بھ مخلوق حق، الممدود ظل، قیومى

 .شودمى
، مرتبھ این از پس و ندارد وجود، خداوند بھ نآ از ترنزدیك چیزى كھ است تعالى حق بھ متقوم ظلى وجود ھمان ظھور این

 ھیوالى مانند، قبض عالم بھ فیض اینكھ تا گیرندمى قرار خود مختلف مراتب با مثالى و ملكوتى، جبروتى تعینات مرتبھ
 و، شودمى كامل نزول قوس صورت این بھ و است عالى عوالم دورترین مرحلھ این. رسدمى  -چیست دانىنمى كھ -ھاویھ
 كھ رسدمى اىكلیھ طبیعت حاصل عرشیھ جسمیھ صورت مالزم ھیوالھاى و قوه عالم بھ كار و یابدمى پایان فعلیات سلسلھ

 و، اجنھ و شیاطین جایگاه یعنى، نار عالم و، ساجد فرشتگان جایگاه یعنى، نور عالم حصول موجب كھ شودمى حركتى مبدا
 مركب عالم سپس، نباتى مركب عالم نآ از بعد، معادن و كرات نظیر جمادى مركب عالم سپس، بسائط عالم نآ از پس

 حركت كمال سوى بھ، نكند استیفا را ذاتى كمال مشیت طبیعت تا، خالصھ. رسدمى انسانى مركب عالم سپس، حیوانى
 .نمایدنمى

 اطالق] و تقیید برحسب انسان: [دوازدھم مطلب
. دارد قرار السافلین اسفل در اعتبار این بھ و دارد قرار مختلف عوالم سرانجام و پایان در تقیید برحسب انسان كھ شد روشن

 او و دریابد را وى الھى عنایت ھرگاه روازاین. داشت قرار علیین" "اعلى و "تـَْقِوميٍ  َأْحَسنِ " در الھى مشیت برحسب البتھ
 والیت وى براى، صعود) قوس( مرتبھ در، آید نایل مشیت و اطالق اسمان بھ و شود خارج تقییدى عوالم این از بتواند

 :اندفرموده] ائمھ[ كھچنان. شودمى تكمیل وى با وجود دایره صورت این بھ و شودمى حاصل) اختیارى تكوینى(
 ).خداییم مشیت (ما �ّ  مشیة نحن
 َخيِْتمُ  ِبُكمْ  وَ  اهللَُّ  فـََتحَ  ِبُكمْ شود، " گفتھ كھ است درست بنابراین. گشت واصل او مشیت بھ و شد حاصل وى مشیت از ترتیب بدین

 .بردمى پایان بھ را آن شما با و گشود شما با) را وجود دایره( " خداونداهللَُّ 
 مشیتى نانآ زیرا؛ باراندمى باران ابر نانآ خاطر بھ و افتدنمى زمین بر سمانآ نانآ خاطر بھ و ھستند نعمت ولى نانآ زیرا

 منظور. شودمى حاصل انسان براى "جھولیت" و "ظلومیت" با تنھا مقام این البتھ. آفریندمى را اشیاء نآ بر خداوند كھ ھستند
 از نفس راندن بیرون نآ مرحلھ ترینمھم كھ است نآ ھاىخواستھ دایره از رفتن بیرون و نفس بھ كردن پشت ظلومیت از

 .نیست كردن خستھ و سختگیرى، ظلومیت از منظور پس. است فرمانروایى تخت
 افتى زحمت بھ كھ نكردیم نازل تو بر را قرآن ما " طھ،لَِتْشقى اْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـْزَْلنا ما طه، "تاس فرموده متعال خداوند كھچنان

 از ناشى ھاىپلیدى و طبیعت ھاىآلودگى از شدن پاك، منظور برعكس. كنى (براي بھ رنج افتادن) خستھ را نآ یعنى: لتشقى
 .است مھدى ھادى طاھر او یعنى كھ طھ: فرمود كھچنان. است او الطاف و موال جانب بھ شدن ھدایت و، نآ فرمانروایى

 نھ است دین و عقل طناب با نھاآ بستن و نھاآ از اقتضا این رفع، جاھل طبیعت و اماره نفس بھ نسبت جانبھ ھمھ ظلم، خالصھ
 .انھا كردن خستھ

 موال جانب بھ مزاحمتى و فشار ھیچ بدون خودش، نآ روح تا شودمى تعامل عدالت براساس نآ با) كار این با( برعكس
 محب یك عنوان بھ شودمى موجب كھ گردد مفتخر وى ظاھر اسم تجلیات بھ تا بگراید وى سوى بھ توجھ تمام با و روآورد

 بھ نتیجھ در و شود جاھل خود مراتب تمام بھ نسبت و گردد فانى ذاتش و، صفات، افعال تمام از، بپردازد شھود بھ وى عاشق
 :است مدهآ قدسى حدیث در كھھمچنان. ببیند و بشنود پروردگارش طریق از كھ درآید صورتى

 بھ. یبصر الذي بصره و بھ یسمع الذي سمعھ كنت أحببتھ فإذا أحبھ حتى العبادات و بالنوافل إلي یتقرب العبد یزال ال
 محبوب و گرفت بر در را او الھى عنایت و رسید مرتبھ این بھ فرد وقتى و شودمى تعبیر نوافلى" قرب "مقام بھ مقام این از

 توجھ وى سوى بھ، است خود بطون ظھور بلكھ، ندارد استقاللى ھیچ خود ھویت در ظھور كھ برد پى و شد متعال خداوند
 .كندمى تجلى وى بر »الباطن« جامع اسم اینكھ تا رودمى باال وى باطن اسماى از یكى یكى و كندمى
 مشاھده را باطن و ظاھر كھ طورى بھ، شود وى حسناى اسم دو افاضھ و تجلى دو میان جمع قابل ھرگاه، ترتیبھمینبھ

 .است گشتھ معنوى قرب و، الھى والیت، شده عرضھ امانت حامل، الجھولیھ تام، نماید
 دماغش و مزاج رفتن بین از یا عشقش شدت خاطر بھ است ممكن، مرتبھ این بھ رسیدن از پس) سالك( عبد حال این با

 ال قبابي تحت أولیائي است، "ان فرموده نانآ مورد در خداوند كھ شود كسانى زمره از و بماند باقى حال این بر ھمواره
. انجامید طول بھ نیز نانآ فناى و جذبھ چون. بمانند حالت این در طوالنى مدتى كھف اصحاب مانند اینكھ غیري"، یا یعرفھم

 وى بھ را وى و، گرداندمى باز خود مملكت بھ را او، شودمى وى حال شامل الھى عنایت، وجودش كمال خاطر بھ اینكھ یا
 واجد صورت این بھ و شودمى متقرب وى بھ »فرائضى قرب« با ترتیب این بھ و كندمى عطا را حقانى وجود بھ بقا خلعت

 فرموده نقرآ كھچنان. شد خواھد خداوند گسترده دست او دست نتیجھ در. شودمى خصلت دو و) فرائضى و نوافلى( قرب دو
 .انداخت خدا بلكھ ،انداختى نبودى تو این " وَرمى اهللََّ  لِكنَّ  وَ  َرَمْيتَ  ِإذْ  َرَمْيتَ  ما وَ است، "


