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`O×Bð t�bI� `O×Bð t�bI� `O×Bð t�bI� `O×Bð t�bI� `O×Bð t�bI� 

�ّلمؤ
گان از بزراق بن جمال الدين ابى الغنائم كاشانىالفضائل عبد الرزكمال الدين ابو �ّلمؤ

الدت و كنيه او اطالع دقيقى در دستمينه سال وى است در زن هجرفان قرعلما و از عار
١ده:اند.قم زا ر هـ.ق ر٦٦٠ تا ٦٥٠الدت ايشان سالهاى نيست لكن نسبت به و

چه اينند.گره داراشارالذريعه انى در ى و عالمه تهرشتربه تشيع او قاضى نور الله شو
اقندى»ران «سمرفته نيست.البته چلبى عنو پذيرروضات الجناتى صاحب سخن از سو

٢ده است.نيز به نام او افزو

ده است كه در آن عصر علم و عالم درل بوعصر ايشان كه عصر تسلط و حاكميت مغو
 مناسبىًصت نسبتاس كه فـرانست در بالد فارلى كاشانى تودند.واى كامل بسر مى:برانزو

دارخى از اين مود.در بردارد و ترويج علم گام و يا گامهايى برد در تربيت شاگرپديد آمده بو
٣ه مى:كند.له سمنانى اشاردر نامه:اش به عالء الدو

خى ديگر از در بيانى به شخصيت علمى:او و برروضات الجناتى در انسارم خوحومر
د.ه دارجهاتش چنين اشار

آنم قراياى تأويل و علوفى است كه در زواق كاشانى عـارالنا كمال الدين عبدالرزمو
گىل است.و در كلمات شهيد ثانى ستايش بزرّده است و در طبقه شهيد اوتحقيق كر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٩٧،ص٤ضات اجلنات،ج.رو١
.٨٩،ص٣س،جالفهار.كشاف و٢ 
.١ة الفاحته،جسائل فى تفسير سور؛ر٤٣٣له،صاق به عالء الدو.نامه عبد الرز٣ 
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اق شده است.و انصاف هم همين استلى االيات عبدالرزاى تأليn كتاب تأواز او بر
١شته نشده است.ع اين مقدار عميق نوضومان كتابى در اين موكه تا اين ز

ن:ده،چوگى بومان با عالمان بزرگ هم زد بزرحيات اين مر
فاىالنا شمس الدين الكيشى متو.مو٢م.٦٩٩ى ص .نور الدين عبد الصمد النطنز١

حمن بن الشيخ.شيخ ظهر الدين عبد الـر٤.شيخ صدر الدين روزبهان.٧٫٣ن اخر قراو
.شيخ اصيل الدين عبد الله بن على بن المحاسن بن سعد٥غش.نجيب الدين على بن بز

د بن امام ضياء الدين ابو الحسنى محمدى.ناصر الدين ابو حامد محمـوبن مهدى علو
ى.ازد شيرد بن محمومسعو
 و در٧٣٥خى هـ و در بر٧٣٠خى كتب مانند اعيان الشيعه به سنـد فات ايشان در برو

 نسبت داده شده است.٧٣٦خى به بر

:آثار علمى
.بيان مقدار السنة٤هاجاج الو.السر٣سالة االسمائية.الر٢آن الكريم..تأويالت القر١
ضنا االمانة،.تفسير آيه انا عر٦سالة در تأويل بسمله.ر٥مدية و تعيين االيام االلهية،السر
٢ساله حاضر».سى «ر.تفسير آية الكر٩.تأويل آيه  نور٨ه  فاتحه.تفسير سور٧

ساله حاضر از حيث استنادش به جناب ابو الغنائم كاشانى مسلم نيست و احتمال:اينر
اتب آنحيد و مرساله به اثبات توم ابن سينا باشد در عين حال ايـن رحوساله كه اين از مرر

لايت از منقو دو سه روّا در حدت بسيار گذرسالy مختصر به صورد و البته در اين ردازمى:پر
فته است.ه گرنيز بهر(ع)مو كالم معصو

حمة الله ـعشى ـ رست كتابخانه آية الله مر از فهر٥٨٩٧اساس نسخه تحقيق اين اثر بر
ده است.بو١٣است و تاريخ كتابت اين نسخه در سده 

السالم        و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٩٧،ص٤ضات اجلنات،ج.رو١
.٢١ ـ ٢٩،ص١ة الفاحته.جسائل فى تفسير سورفته از رگرق بر.بخش زيادى از مطالب فو٢
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حيمحمن الربسم الله الر
º�≈ t�≈ ô tK�«�≈ t�≈ ô tK�«�≈ t�≈ ô tK�«�≈ t�≈ ô tK�«�≈ t�≈ ô tK�«ÒÒ ÒÒ Òv×�« u¼ Uv×�« u¼ Uv×�« u¼ Uv×�« u¼ Uv×�« u¼ UÒÒ ÒÒ ÒOI�« OI�« OI�« OI�« OI�« ÒÒ ÒÒ ÒÂuÂuÂuÂuÂuæ

ºهوّالله ال اله اال æة معّهو الذات األحـديلها وأعظم مدلو١آن،هى اعظم آية في القـر
اسم الذاتæاللـهºّ التفصيل مفاد ذلـك؛الناألفعال باعتبار الجـمـع وجميع الصفـات و

تيّة المحضـه الّنفى الغير عنها باعتبار الهويæ هوّال اله االºمها وازدة مع جميع لوجوالمو
دجوأي ال اله في الوæقل هو الله احدºلهعين الجمع المطلق؛كقوه وّة األحديهي الحضر

اه:بلد سوجوال مود ونه لم يقع العباده اآلله علم أو لم يعلم؛إذ ال معبو ما عبد دوّ هو فكلّاال
.ّه كما قيل في الحب في هذه الحضرًد جميعاالمعبوهو العابد و

ىادك حيــث شئـت مــن الهــوفــقل فــؤ
ه:باعتبار:الجمعّحدل:وّ:الحبيب:االوّما:الحب:اال

ا أنّها إمّاع الصفات،إذ الصفات منحصر فى أربعة أقسام؛ألنل بذكر جميع أنوّ فصّثم
ضها اإلضافةا أن تعرّة إمّالحقيقين سلبية أو اضافية.وا أن يكوّالثاني إمة أو ال،وّن حقيقييكو

ته عين المطلق الذى حيـوّي الحيَ».االحيله:«ة المحضة بقـوّأو ال،فأشار إلى الحقيقـي
ة.ّه اضافية غيرته مطلقة و حيوته،فحيو بحيوّذاته و ما عداه حي

ه.فالم لغيرّهو العالم بذاته،المقو»ومالقيوله«ضها االضافة بقوتي تعرّة الّو إلى الحقيقي
:§منين م؛كما قال امير المؤد و بنفسه معدوجوده موجود بوجو موّ به؛إذ كلّقيام لما عداه إال

نه ال شىء محض.هو،به هو،و بدوو٢نهكيn يقارنته»و شىء ال بمقارّ«مع كل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٤،ص١ار التأويل،جار التنزيل و أسر.أنو١
شهيدى.جمه دكتر سيد جعفر،تر٣،ص١.نهج البالغة،خطبه٢
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ºÂu½ôË WMÝ ÁcšQðôÂu½ôË WMÝ ÁcšQðôÂu½ôË WMÝ ÁcšQðôÂu½ôË WMÝ ÁcšQðôÂu½ôË WMÝ ÁcšQðôæ

النعاس،كما يعتبر اإلحياءه وأي ال يعتبر به الهفوæال تأخذه سنةوºلهوإلى السلبية بقو
ضية:فتغلبهته عار لمن كانت حيوّن اال ذلك ال يكوّته لالشياء؛النّميمن غير قصد،فيبطل قيو

ته عينن حيوَا مّاالبدال عن تخليل اليقظه.فأماحة والر للهدر وًالطبيعة الحالة الذاتية طلبا
ّاالم وال نوه وآثارم ومات النوتي هي من مقوّذاته فال يمكن له ذلك،كيn يعتريه «السنه»ال

ته عين الذات،وإذا كانت مهيةن حيون يكوَم للم يمتنع عليه النولوته ذاتية.ولما كانت حيو
ضه كما يقال: «ال ضحك لغير النـاطـق»إذ الارها من عـوّم ممتنعة له فال سنـه لـه؛النالنو

م.يعجب له.فهو بيان للحي القيو

º÷—_« v% U� Ë  «uL(�« v% U� t�÷—_« v% U� Ë  «uL(�« v% U� t�÷—_« v% U� Ë  «uL(�« v% U� t�÷—_« v% U� Ë  «uL(�« v% U� t�÷—_« v% U� Ë  «uL(�« v% U� t�æ

لـك وُهو معنى الموæضات و ما فى االرله ما فى السموºلهأشارإلى االضافات بقـوو
اتّحانيات،هو ما في الجهة العلوية من الروات»هو ما فى السموما فى السموة«وّالمالكي

ميتـه لقيوًلك مطلقـاُهو ما في الجهة السفليه من الجسمانيـة أي لـه الـمض»وما في األر«و
اع الصفات.الكلي فحصر أنو

ّةهم تحت ملكيّ على أنّة؛اذ دلّالمالكي أشار إلى األفعال للتلويح الذي إليها في الملك وّثم
لهذا جعل آخر الصفات هي،القاهر لهم؛وّثر الكلاصيهم بيده،يفعل بهم ما يشاء.فهو المـؤنو

ّسائط.فإنا الوكواترسايل وا الرالقهر؛أي دعوالغلبه وسل بها إلى معنى التهديد ومصادر األفعال ليتو
نملكه،مقـهـوروسلطنـتـه وه وهم تحت قـهـرّاغاثتكـم،كـلن شفاعتـهـم وجوالعلويين الـذيـن تـر

ن، يتكلم من يتـكـلـم بـهن قائمـوميته بـاقـوته أحياء،بـقـيـون،وبحيـودوجوده موجـون،وبولـولوو
 به.ّهو له وبه ال بنفسه،فال فعل له االادته؛واراذنه وه ووبكالمه.فكيn يتكلم بغير تسير

ºrNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹æ

الهمأي يعلم ما سلn مـن أحـوæما خلفهـميعلم ما بين أيديـهـم وºاد في التهديـد زّثم
أعمالهـم أيالهم وادث،فكيn بأحوما بعدهم من الحوما سيأتي أو ما قبلهم وأفعالهم وو

ال كلها،فيعلم المستحق للشفاعـة الاألموال واألحومنة واألزعلمه محيط باالشخـاص و
.ّغير المستحققبله و
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ºô« tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ôËô« tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ôËô« tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ôËô« tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ôËô« tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ôËÒÒ ÒÒ Ò¡Uý ULÐ ¡Uý ULÐ ¡Uý ULÐ ¡Uý ULÐ ¡Uý ULÐ æ

ال نعلمكل ذي علم فبعلمه عالم.و وًهو:العالم  مطلقاة وإذ العلم إال له بالذات؛ كالحيو
ب من فيضه االقـدسهواحتمل استعداده االصلي المو بما شاء مما اقتضى عينـه وّشىء اال

سبحانك ºحكمته؛كما قالت المالئكه:هو مظهر شىء من علمه،ظهر عليه بمقتضى مشيته وو
كك أحد في العالم؛بل بعلمـكأي يشار١هـكأي تر)٣٢) :٢ة((البقرæ ما علمتنـاّال علم لنا اال

 أنت،ّ؛فال عالم في الحقيقه االًتعليمك علم من علم شيئاو

ºOÝd8 lÝËOÝd8 lÝËOÝd8 lÝËOÝd8 lÝËOÝd8 lÝËÒÒ ÒÒ Ò÷—_«Ë  «uL(�« t÷—_«Ë  «uL(�« t÷—_«Ë  «uL(�« t÷—_«Ë  «uL(�« t÷—_«Ë  «uL(�« tæ

ش صغير النفصلهو [في] اللغة عرسي محل العلم الذي هو القلب وأي علمه،إذ الكر
 سبحانه بحيث ال يفضل عـنـهّنه مجالي لتجلي الـحـقه القلب به لكـوّعن مقعد القاعد،شـب
التعظيمده لم يفضل شىء منه عنه،وجوجد بوده.وإذا وجوجد بوة ويوّشىء،بل يتالشى كلي

 منًذامأخو٢شه»ه عرّسيلهذا قال الحسن:«كر لسعته و عالميته،وًاتصوير وًشأن القلب تخييال
ما فيـهقع العالم وحمه الله تعالـى:«لـو وقال أبو يزيد رو٣ش اللـه»من عر«قلب المـؤ§لهقو

 فيه»ّثناء الكل وّذلك لعلمه بالحق به وّف ما أحسايا قلب العاراوية من زوة في زّألn ألn مر
ااد أن يثبت أنهم لما علموة أو أثبت لهم بحسب المشية أرّا سلب العلم عنهم بالكليّلمو

،هوّسي هو قلب الكـلفالكـرæما خلفهميعلم ما بين أيـديـهـم وºلهان تعلق بقـوبما شاء و
ئية.جزدات كلية وجوظ المشتمل على صور جميع الموح المحفواللو

تهاصورمثالها واتها وّ الكتاب المشتمل على كلـيّ الذى هو أمّح الكلش»هو روو«العر
ما فيهن.ات السبع وابت المحيط بالسموفلك الثوك األعظم وَلَهو الففي الشاهد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فق.املعامله بالر.١
.٣٠٩،ص٢آن،ج.التبيان فى تفسير القر٢
.٤،باب٣٩،ص٥٥ار،ج.بحار األنو٣
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ºvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôËÒÒ ÒÒ ÒrOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« æ

 على حفظهماّالعلم المحيط بجميع االشياء،دلة وّة مع المالكيّميا كان معنى القيوّلمو
هد غيرجوم إذا كان لها وما يلـزّ الثقل إنّالنæده حفظهماال يؤووºله ذلك المعنى بقـوّأكدو
ة هو إقامةّميهما بال هو،ال شىء محض.فكيn يثقله،إذ القيوده وجو بوّد لهما االجوال وو
هالعالم السفلي ظاهـري باطنـه وم العلوَ به؛بل العـالّد لهما االجوده،فال وجـودهما بوجوو

التعيين.ة باالعتبار وّالهويه بالحقيقة وفليسا غير
لهمن قواده وانفر المطلق وّم معنى العلويلزæ بإذنهّمن ذا الذى يشفع عنده إالºلهمن قوو

ºما خلفـهـميعلم ما بين أيـديـهـم وæلـه  إلى قوºدهال يؤوض واألرات وه السـمـوّسيسع كرو
 إال هوِّىلَي ال عæ√ّهو العلـىو∫ºاده به فقالانفرمه معنى العظمه المطلقه ويلزæحفظهما

الملكة.االفناء والقهر و شىء بالغلبة وّهو يعلو كله شىء وال يعلو
ºالعظيمæه،فهي عظمته يتصور لغيرّكل هو وّكه إالال يدرر كنه عظمته وّ الذي ال يتصو

 عظيم فينشاء من عظمته،عظيم.وبالنسبة إلى عظمـتـه فـي غـايـهّكلشحة من عظمتـه ور
اللهه فيها نصب.وها له،ليس لغيرّه،بل كلن غير له دوًالعظمة مطلقاة وّة فهي إضافيالحقار

أعلم بحقايق كالمه.
ظهر هذه اآلية ما١ و مطلع،ّلها ظهر وبطن و حـد وّ:«ما من آية اال�ل النبىفعلى قو

تبة الفهم من صفاتـهها هو نهاية رّن،وبطنها بحسب ريبة هذا الفقير.و حـده المفسروذكر
ّالعلوالعلـم والتأثير وادة واالرة والقـدرالملك وة وّميالقيوة والحيـوحدانية وتعالى بصفة الـو

د فيطلع فهو شهـوَا المّامه.وك فيها غيرب بحيث ال يشارالعظمة ويجليه بها على القلـوو
ة صفاتال كثرة صفاته وكثرته وّ بهذه الصفات بحيث ال يحجب أحديًفاصوة كالمه،موصور
هو حقيقة الحقايق.ته لذاته وّصفاته.ويثبت عينيد السلب،إنية العبد وة ذاته،شهوّأحدي




