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  باچه كتابيد 

شغله شأن ان يشأن، فسبحان من ال  یوم فيهوکلّ  یاالحسان،الذ یان، املّنان ذيخلق االنسان، علّمه الب یاحلمدهللا الّذ
 یمن آل عدنان، و عل یاهلامش یان، حمّمد املصطفيق االعيقة حقايمّتحد عوامل االمکان، حق یشأن، و صلواته و سالمه عل

 ی من اهللا تعالنيصحبه املخصوص ینهم خالصة االمکان و األکوان، و علين، الذيالطاهر نيبيته الطّيآله و اهل ب
  .مااستدام الّدوام و استدار الزمان -هميه و علياهللا عل یصلّ -ب الّرمحنية بصحبة حبين من الربيبالّرضوان، املمتاز

که : -هلما یغفراهللا تعال -»دهدار« وار محمّد بن محمود الملقّب به یکر گفتار و صورت دید پی گونيو بعد چن
شان که یا یقیان حقیعیو ش -نيهم امجعيصلوات اهللا و سالمه عل -ت رسولیچون دهقان ازل تخم محّبت اهل ب

زل، شراب طهور یال یخته و ساقی فطرت و مزرعۀ جبلتم رنيدر زم -قدست اسرارهم -ه اندیاکابر صوف
مان طاهر از لوث تعصّبات بار آورده یخته و ایجانم آمۀ ريرا با ش -نيهم امجعيسالم اهللا عل -مواالت اوالد بتول

شه در تتبّع کالم تابع و ین مرا َکرم داشته، پس همیاز تکّلفات دِماغ د یت ممزوج به اعتدال صافیفیو ک
 نقل و عقل، و نيالفاظ از آن دست، که به کفّت یو در ادراک معان. باشد یمتبوع از مکتوب و مسموع م

افته یافته، بر تن دری یر پالسیز و تقریاز تار و پود گر یکوشد و گاه ید میحکم شرع توان سنج نيشاه
قات یز جمله توفا. دیده نمایاز ابواب ارباب دل و اصحاب د یوزه دعائیپوشد، تا در  یش میاهل خو

بود که  »نایخطبة الب«ار هرنآمد، شرف مطالعه ین ناقص معیکه شامل نقد وقت ا ینیو مواهب ع یاله
 جذبات نين خطبه از جمله آن خطب است که در حیو ا. ن کمال استیمستند احوال سردفرتان دواو

ت از جان عالم و عالم جان، منظور علم و مشهود یت، بر بقعه بشریه و غلبه نور الوهیه و نفحات الهیقدس
 ريمطلوب کل طالب، اماء، یقة االولیاء و حقیان، صورت سّر وجود و منطبع مرآت نمود، سّر االنبیع

به  -وم احلسابي یع اآلل و االصحاب من اهللا الصلوة و السالم اليمج یه و علينا و علينب یعل -طالبیبن اب ی علنيالمؤمن
اء، یات وجود اشیفیبر منرب از احوال سابق و الحق و از ک یعالم تلفّظ درآمده و شأن ورودش آنستکه گاه

ان را ین بیا یا علیکرده که  یق امتحان سؤال میبه طر یفرمود و در آن اثناء سائل یان میع و مالحم بیوقا
و در خطبه » َت َربََّکيَرأَ َهلْ« ده کهیپرس یمانی) َدعبِل( دعلِب یچنانچه در خطبه سلون. ینمائ یاز کجا م

ن، پس آن یمثل اا ی یگوئ یو دانسته م ینها را حاضریگفته که تو ا دبن غفله نوفل هالىلیمالحم، سو
ن خطبه است یو آنچه در ا» اَنا شجرة االنوار، انا سّر االسرار« که یحضرت عبارت مشهوره مذکوره در خطبه ا

 مشتق از رين مقال آنستکه عقل غین حال و حکمت در صدور اید فرموده و سّر وقوع ایدر جواب سو
باشد، و  ینشمرد و اهل کمال را سند ن نورند از جمله محالیات ارباب حال را که رشاشۀ ایعقال شطح
  .الله اعلم

ت خود بهره ور شد خواست که به موجب یه از مطالعۀ آن بقدر حوصله قابلین معدوم االلهیپس چون ا
از وجوه که سهل  یقت نظام بوجهیل آن کالم حقیبر تأو یرا اطالع یمانیبرادران ا» اَملُؤِمنُون ِاخَوةٌ« مهیکر
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از  یر بعضیاز فائده آن اعمّ بوده التزام نمود که تحر یپس به زبان پارس دیالمأخذ باشد حاصل آ
ل رسد و یل فائده جزین تاویت انتفاع طالبان حق را از اید تا به حّس سماع و نیش نمایمدرکات خو

 یکمال صورت مجتمع استعداد نوع یو معن یت ناگاه صورت کمال معنیبعد از جزم عزم و عقد ن
 - مرهم اصحاب درد نوع منحصر در فردالمخوف به عواطف الرحمن خان خانان یهندسه عالم جمع

ال نزول اجالل نمود و به زبان حال گره از رشته مقال یبصورت مثال در بزم خ -جبوده و جنوده یداهللا تعاليا
 ید که پاس حقوق مقتضید کشیر بایم را نسبت ما، در سلک تحریتیکه آن گوهر :  فرمودنيگشود و چن

 ین معنیکه از ا یک داریما را شر ینگار یکه تو آنرا از مشفقان بر لوح توقّع م یکه در فائده دعائآنست
ابد، پس بر امتثال اشارت بطرع و رغبت ی ینه حصول اختصاص انطباع میخاص در آ یترا صورت نفع
د که یام -ه و الرشادیالهدا و منه - نام نهاد» انيالب بةل خطيوتأ یصة الترمجان فخال« ن ارقام رایاقدام نمود و ا

د را خصوصاً بهره ور دارد بر یض صاحب خطبه همانگرا عموماً و اشارت نمایاز ف حّق سبحانه و تعاىل
ش از شروع، یش بگمارد بمنّه وجوده، و پیض و حفظ خویم االستطاعه، پاسبان فیل البضاعه، عدین قلیا

ب ین نعمت در مدح خطیکه به شکرانه ا یده ایقصشود و بعد از انجام،  یمذکور م یو مقدمه ا یدیتمه
ور ملکوت، سلطان یاد طیاح عالم جربوت، صیاه قلزم الهوت، سی، سیو متعّرف حقائق شون یمنرب سلون

  .گردد یبنظم آورده ثبت م -موتیال  یالّذ یالم الله الحیه یعل -ملک ناسوت

  .نا و خلفائهينب یاهللا عل یانعامه و صلّ یو به احلول و القّوه و احلمدهللا عل
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  ديتمه

کند که از آن اشرتاک  یکه افادۀ معن ی و مربهن است که کالمنيات و اخبار معیبر واقفان اسرار و ناقدان آ
 یت بود آن کالم را محکم مید که آن حکم مناسب قدس الوهیایانه واجب و ممکن الزم نیم یحکم
س بود آن کالم را متشابه یه و تقدی مناسب تنزريغ یاشرتاک حکمو اگر مفادّ کالم مستلزم . ندیگو

ث باشد شطح نامند، اگر از قول اکابر باشد در وقت غلبه حال و سقوط یا حدیاگر از قرآن . خوانند
حکام و ق و ضابط اۀ اوصاف و اخالیکه قائل آن قول است صاحب تزک یت بشرط آنکه بزرگیبشر

تمام از جام مدام حّب  یده باشد و شربیل به سر حدّ قتال نفس رساحوا یحدود شرع باشد و در باق
ن کالم به متشابه آن است که عقل یه ایشده باشد، وجه تسم یض او را روزینوافل و بهره از حّب فرا

د و یبا یم یق صدق مخالف قواعد شرعیتوان نمود و حکم بر مفهوم ظاهرش بطر یب قائلش نمیتکذ
قت و یبه سبب عدم رسوخ در علم بسته است چه آن مخصوص به صاحبان طرراه ادراک باطنش بر او 

هفت بطن  ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ یث نبویراکه در حدیفر است، زباطن کالم کُ یقت است و نفیواقفان اسرار حق
تواند کرد چه علم  یل نمیده پس ادراک و حکم آن کالم بر عقل مشتبه ماند و منع تأویقرآن را ثبوت رس

و  هپس آن کالم چون بظاهر صرف تشابه باکالم مشبّه. ث مثبت و مضبوط استیل از قرآن و حدیتأو
ابد آنرا متشابه گفته اند، و اگر ی یقت آن تشابه باکالم شرع میل حقیمجسّمه و زنادقه دارد و بتأو

غ در دل یو ز یکند و کج یل میتأو )ِةتَنالِف َءغآبِتِا( ل بر آن صفت است که در قرآن هست کهیصاحب تأو
اهل  مشکوةا اقتباس از یرسوخ در علم  یل اگر از رویا کافر است، بحسب قصد و تأویق یدارد زند

ک بهره اهل انتفاع و بهره را یت حسنه با آن عمل باشد شریکند پس با آن حال اگر ن يعرفان م ق ویتحق
هم السالم من امللک يعل - تیمتشابهات اگر از جماعت اهل بن یاکنون امثال ا. شود یض قائل کالم میز ف

آنرا بنام شطح خواندن ترک  -نيهم امجعيعل یرضوان اهللا تعال – ا از کبار صحابه عظامیابد ی یرو -العالم
انه مفهوم متشابه و شطح ید نمود و نسبت عموم و خصوص مطلق می باريادبست و البته متشابه از آن تعب

. د داشت که بر همه متشابه اطالق شطح نکند، و اگر همه شطح را متشابه خوانند تواند بودیبا یمرع
 و نيحضرت امام المتّق) ره( قت قاطبةًی مدّقق و اصحاب طرنيحدّثع علما محقّق و میفاق جماکنون به اتّ

 یبن اب یابوتراب عل ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ ن اخو رسول اللهیعسوب الدّی و نيقیالصدّ ی و مقتدنيس العارفیرئ
 قت کالم عاىلیقت و کشف اسرار حقیو حلّ معضالت طر یق و معارف الهیرا در حقا ِه السَّالميَعلَ طالب
ف کالم عرفان انجام ین امتناع داشته و دارد و در تعریار است که از سوابق و لواحق صدور مثل ایبس
) فوق کالم خلق و دون کالم خالق: (اکابرکرام فرموده اند که  -الّسالمه الّصلوة و يعل -د نظام آن امام االنامیتوح
عّما دون العرش فانّ ما  یسلون( : -ِه السَّالميَعلَ -قال است کما ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ یرا که مقتبس از انوار محمّدیز
 ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّرسول الله  یهذا ماذقن یفّم یف -آلهِه و ياُهللا َعلَ یَصلَّ-  الجوانح علماً جّماً  هذا اللعاب رسول اللهنيب

هما یفاجزت بما ف ةتکلّما لوضعت وسادیل ان یو االنج ةیده او أذن للّتوریب ینفس یا فوالّذذقّذقاّ
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ت از یت و غلبه ظهور جذبات الوهیو از جمله متشابهات که در هنگام استتار بشر) . ذلک یعل یفصدّقان
 ةن خطبه است که به خطبیصادر شده ا -ِه السَّالميَعلَ -یو مقدّرات احکام جربوت یمهندس کارخانه الهوت آن
ن یم آن است که مؤمنان صادق االعتقاد از ایم و جواد کرید بکرم وّهاب علیان اشتهار دارد امیالب
  . دی بند نفس آرين اسیا یابند و باعث رستگاریالت انتفاع تمام یتأو

  .  -نيهم امجعيصلوات اهللا و سالمه عل – ته و صُحبهیو آله و اهل ب یالنّببحقّ 
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  مقدمة شارح

از  – شأنه و جلّ برهانه یتعال – یکه ذات مقدّسه اله –نيهم امجعيسالم اهللا عل – تيانا من اهله حبّق اهل البيجعلک اهللا و ا بدان
 یاست از رو یه متناهیه را افراد جزئیشئون کلّ نیاست و ا ی متناهريه غیث اطالق ، صاحب شئون کلّیح

جاد افراد یعبارت از مظاهر آنست و ا(وجود تاّم است و عالم موجود  یک شأن کلیظهور و ظهور هر 
 ِه َو الهياُهللا َعلَ یصلّ یمحمّد ةقیحق یتناهیه الیو ماده شئون آن ظهور کلّ). است یعالم به جهت اظهار آن شأن کل

 ِه َو الهيصلّی اُهللا َعلَ یاز نشئات وجود است روح محمّد یک نشأتیجاد هر یت ایکه غا یشأن کلک یاست و هر 
بر عالم جربوت و عالم  یاله یجاد از عالم قدس الهوت به امر ارادیت ایکن غایآن نشأه است و ل

عالم ملک متوجّه ط ین عالم به دور انداخته از بسایملکوت و عالم مثال و عالم ملک گذر کرده، هنگامۀ ا
نه وار در برابر آورده جلوۀ یپرداخته آ یوحدان یمزاج یجمع یئتیع هیب شده از امتزاجات طبایعالم ترک
 ین نزول امر و هنگامه پردازیو ا »اء أرواحنا اشباحنايحنن معاشر االنب«  که. دیآ یا میش را مهیشاهد خو

جاد و اخرتاع و ابداع و خلق و امثال یپس ا. ظاهرب یم الهیعوالم مذکوره، عبارت است از تعلّق علم قد
 است و چون نشئه وجود و ظهور هر نياست از تعلّق علم بظاهرش و ظهور حال هم ین أسماء تمام خربیا

مناسب آن  یداشته باشد و در هر عالم ینیات، پس دور معیاست بحسب ظهور جزئ یمتناه یشأن کلّ
 یم از تعلّق بظاهر خود در آن عالم رویقد یبانجام رسد علم هر عالم یعالم، که چون دورۀ هر عالم

امت است و ظهور و جالل و اعالم آن عالم و ین باطن علم قیده بباطن خود متوّجه شود و ایگردان
ض ذات یرابطه و واسطۀ ف ید و در هر عالمريبت ذات و چون علم به ظاهر تعلّق گیاستهالک آن در غ
و چون به باطن عود کند  ِه َو الهيصلّی اُهللا َعلَ  یقت محمّدیق نبوّت حقیست از دقایقه ایدقمقدّس به آن عالم 

و دورۀ عُود مطلق  ِه َو الهيصلّی اُهللا َعلَ یقت محمّدیت حقیق والیست از دقایقه ایرابطه واسطۀ نسبت عودش دق
قت یحق ِه َو الهيصلّی اُهللا َعلَ یمحّمدقت یمطابق دورۀ ظهور است در امتداد مقدر معقول نامحسوس و نبوت حق

ت است که در هر نشئه یقت مطلقه والیحق ِه َو الهيصلّی اُهللا َعلَ یقت محمّدیت حقیمطلقۀ نبوّت است و وال
 – است ظهور آن ةنشأت هر یکه غا یکند و آن شأن کلّ یاء میاء و اولیر انبیمعلوم و خصوص ظهور در سا

انا و «  ثین مفادّ حدیاست و ا یشخص عل – ةيث الواليمن ح – است و یمحمّدشخص  – ةث النبّويمن ح

 یالّا انا اوعل یعّن یؤديو ال  یو أنا من عل یمّن یعل«  ضاًیو ا »من شجره واحدة« ،یتیو به روا» من نور واحد یعل

و .  »جهراً یصرت معاء سّراً و يکنت مع االنب« ثی مفاّد حدنيار است و همچنیث بسین قسم احادیو از ا »
ق آن مرتبه در آن یاز مراتب عوالم اربعه به کمال ال یت است در هر مرتبه ایکه غا یچون آن شأن کلّ

ن دو فرد را حاصل ی نسبت که در عالم محسوس انيپس هم یانسان یمرتبه ظاهر بَُود تا به تشخّص عنصر
از  یپس اگر بعض. است به فراخور آن مرتبه ع مراتب حاصل یدر جم – جهي و النتنيث املقّدمتيمن ح -است

ه عالم یخرب دهند که عقول جزئ ی خود را در مراتب وجود و مقام خود در منازل موجود به نوعرياحوال س
گاهند که آن  ةنشأ شوند و قبول آن در حوصله آنها نگنجد کامالن ريملک در ادراک آن عاجز و متح آ

ا در هر دوره، چه کامل در یشانرا حاصل است یکه در هر مرتبه ا یو دور یخربها خرب است از کماالت ربّ
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ق محال است ونشئه کمال یرا که قلب حقایر، زیبه کمال خود دا یهمه جا کامل است و در هر دوره ا
و  یو ملکوت و مثاىل یالبته کامل ملک یمثالً کمال ناسوت. ع کماالت عام و خاص استیجم یمطلق، حاو

عالم جربوت اسم اعظم است، و در عالم ملکوت روح اعظم، و در عالم مثال و  پس در. است یجربوت
 عالم نيام و سنیملک عرش اعظم، و در عالم ناسوت انسان کامل، و دوره اش در عالم ملک مطابق ا

 است در عالم ملکوت و ني عالم مثال است، و هم چننيام و سنیملک است، و در عالم مثال مطابق ا
 نيمثال سابق که به واسطه ملک و ملکوت و برزخ ب یکی: د دانست که مثال دو است یباز یو ن. جربوت
ا و آخرت، و یم مثال الحق که مستقر ارواح است بعد از مفارقت از اجساد و برزخ دنی است، دونيالّطرف

اسم نسبت ق از قرآن و اخبار اقتباس نموده، ادوار را به چهار ی، و اهل حقانياست مع یک را دوره ایهر 
م را یه اند و اسم العلی نموده اند و آن چهار اسم ائمه اسماء ذاتینيتع یک را مرتبه عددیهر . داده اند
و عالم جربوت عالم  ینات علمیاند و اسماء تع یگفته که صفات و شئون و اعتبارات علم یجربوت

که [عالم ملکوت،  یرا مرب یم باشد، و اسم الحیعالم جربوت اسم العل یمربّ صفات و اسماء است پس
 ید را مربّیر را عالم مثال، و اسم المریو اسم القد ]افته اندیعالم ارواح و عقول و نفوس و مفارقه است 

، یگفته اند، و دوره عالم ملکوت را دوره کرب یدوره عالم جربوت را دوره عظم. عالم ملک شناخته اند
 مّدت ینيء در تعین الشی، و آنچه ایم ملک را دوره صغر، و دوره عالیو دوره عالم مثال را دوره وسط
  . سازد یاسرتاق نموده به اجمال مرقوم م ینیق به خوشه چیدورات اربعه از خرمن اهل تحق

ت یوقت مطلق است و آن عبارت است از معقول – یسبحانه و تعال – حّق یذات یبدانکه ظرف ظهور تجلّ
و دهر نام آن  ]ت امتدادیث تمامیاز ح[ت وجود مطلق که سرمد نام آن امتداد است،  یمومیامتداد و د

از آن در قرآن و اخبار  ی، چنانچه بعضیک به نسبتین امتداد را حصص مقدّره هست هر یو ا یباعتبار
 َتعُرُج(  است که یک روز پنجاه هزار سال عالم مُلکیر کنند یت تقدیوارد است که چون نسبت به الوه

هزار سال  یروز[ر کنند یت تقدیو اگر نسبت به ربوب ) ٍةَنَس لَفاَ َنيمسَخ ُهقداُرِم کانَ ومٍي یف ِهيلَِا ُحُوالرُّ َو ةُاملَالِئکَ
ک دوره فلک ی یروز ]ر کنندیو اگر نظر به عالم ملک تقد) نَُوّدُعّما َتِم ٍةَنَس لِفأَوماً ِعنَد َربَِّک کَيِانَّ ( است که

و بروج  یعیاز موجودات مثل عالم طب یام بعضیاس، این قیست و چهار ساعت باشد بر ایکه باالفالک 
ن باشد که ید که ایت هزار سال است شایام ربوبیسّر سوّم آنکه ا. ه مذکور استیها، در فتوحات مکريو غ

تا هزار سال  ابد وی یگر مید یاست تبدّل به نقطه ا یکه محلّ پرتو نور نفس کلّ یهر هزار سال نقطه ا
د و روز یآ یآن م یگر بر جاید و باز نقطه دینما یفاء میکند و تا بر کمال خود است یقبول آن نور م

ت معترب است و سّر آنکه روز یروز الوه یو جربوت یو در ملکوت. معترب است و بس ت در ادوار مثاىلیربوب
در عالم بحسب ظهور اثر ائمه اسماء   خواهد بود که مؤثرنيت است همانا همیت پنجاه روز ربوبیالوه
واحد در  ی کلّ رياره  است و چون تأثیت کواکب سبعه سین اسماء روحانیه اند که هفت اسمند و متأثر ایاله

شود و اسم جامع که محتّد اسماء است و اسماء بدان  یکلّ واحد اعتبار شود هفت در هفت چهل و نه م
شود پس  یند پنجاه میباألثر، چون بآن حاصل الّضرب اعتبار نما ن اسم و بأذن آن اسم ظاهریقائم و به ا
کنند و چون ارتباط عوالم نازالً و صاعداً ثابت است عقًال  یر مین روز تقدیت اسماء مذکوره بایمدّت ترب
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 عالم ملک نيام اسبوعات و شهور و سنیر ایز مرتبط خواهد بود و چون تقدیر نیو نقالً، پس ضابطۀ تقد
کسال است پس یصد و شصت روز یم که سیگوئ یرات ساخته میار تقدیمحسوس است آنرا معمشهود و 

صد و یره فلک األفالک سین آنستکه دایکسال باشد و سبب ایصدوشصت روز آن عالم یدر همه عوالم س
ک دوره تمام کند یصد و شصت درجه ین سیو چون ا یشصت درجه منقسم است بعدد دندانۀ قلم اعل

صدوشصت، آنستکه یم به سیکسال است و موجب تقسیام رسد یو چون دور آتش بعدد اک روز است ی
 یث العموم و الخصوص و هفت اسم ذاتیجاد دارند من حیدو اسم تعّلق با یاز اسماء نود و نه گانه اله

  . ن هفت چهار اصلند و سه فرعی، و از ارياند بحسب ظهور و تأث یمربّ

م یالعل یم و چهار اسم از ائمه سبعه که اصل اند الحیجاد دارند الّرحمن الرّحیامّا آن دو اسم که تعلّق به ا
 ی مرير تأثیم و القدیع المتکّلم اند که در تحت العلی الّسمريد است و سه اسم که فرع اند البصیر المریالقد
چهار اسم ظاهر الّسلطنه اند و نود اسم سدنه و توابع از چهاراند و چون چهار در نود  ةد پس باالصالینما

ن ائمه اربعه ین نود سدنه تابع کلّ واحد از ایشود و کلّ واحد از ا یصد و شصت میضرب شود حاصل س
ک اسم است و ظهور آن اظهر است و یصدوشصت در هر نود درجه غلبه سلطنت از ین سیکن از ایاند ل
 یعت که دمویغالب است بواسطۀ موافقت طب یع ظهور سلطنت اسم الحینستکه در فصل ربیلش ایتفض

ظهور  فیه و در فصل صريغ اىل ةشود بالنّسب یل العمر میبه مضرّت نرساند طویمزاج را اگر عوارض غر
مظهر  خیاست مرّ  یر که روحانیر غالب است بواسطۀ موافقت بالطّبع، و اسم القدیسلطنت اسم القد

عالم مثال، و در فصل شتاء که زمستان است ظهور  یعت او گرم خشک است چون هوایاوست و طب
حامل  ین رویعالم جربوت بارد و مرطوب است و از ا یم غالب است، چون مزاج هوایسلطنت اسم العل

  . ل نام دارد فافهمیاء جربئیبانب یوح

صدوشصت درجه ین سیم ایمذکور و منشأ تقس د است بر وجهیف، غلبه سلطنت از اسم المریو در خر
ه و آله و ياهللا عل یصل – یق و روح محمّدیالحقا ةقیض اوّل که حقین است که، فیقت ایحق یبدوازده برج از رو

با او است،  یرا که سه اعتبار اصلیاست محقّق مرتبه ثالثه است ز یمظهر مطلق اسماء و صفات اله – سلم
ع اعتبارات آن ین سه تعقّل اصل جمیتعقّل ذات، فاعل و تعقّل ذات، قابل و تعقّل جوهر فعل، و چون ا

م بشرط یالبشرط و مطلق، دو یکیشود،  ی در عقل مدرک منين سه اعتبار سه تعیقت است و از ایحق
ونه اش آنکه استدالل ث در همه جا معترب است و نمین تثلیپس ا. و خاص یم بشرط شیال و عام، س

فعل  یاست و معن یث در همه افعال سنّت نبویمحتاج است به اصغر و اکرب و حدّ وسط و لهذا تثل یعقل
  . ز در اصطالح علماء مشتمل است بر سه امر، حدث، اقرتان به زمان و نسبت بفاعلٌ مّاین

 یند در ظهور اعتبار شود دوازده مرين سه نسبت در کلّ واحد از اسماء اربعه که مستقل التأثیامّا چون ا
از صفاتست پس در  ی ذات بصفتنين سه نسبت در اسم چنانست که اسم عبارت از تعیشود و اعتبار ا

ع موجودات ممکنه هست چه ین نسبت تحقّق ثالثه در جمی معترب باشد و انياسم ذات و صفت، تع
 یا صنفیباشد  یاز آنکه شخص ت و تشخّص، اعمّ یئ ممکن مرکب است از وجود و ماهیقت هر شیحق
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افته که ُنه حاصل شده از مالحظه سه در نفس سه و ین سبب مراتب اعداد بر ُنه قرار یبه ا یجنس یا نوعی
ک مقوله جوهر و نه عرض و مراتب عقول و نفوس و یده است  ین رویاز ا یمقوالت موجوده امکان

م ینجا است، و سه عدد حروف جیاز ا ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ را یقیز اجتماع نه جفت مرجوهر وجود حقیتجو
است چنانکه  یع اشکال هندسیاالضالع است و اصل جم یآن مثلّث متساو یاست که هندسۀ اصل

نکه سّنت است که عقد پنجاه و سه در تشهد یع موجودات است و سّر ایهِ السّالم اصل جمیآنحضرت عَلَ
و  ِه َو آلهيَصلَّی اُهللا َعلَ م است و موافق اسم احمدی باشد که عدد حرف جنيمند تواند بود که هريبدست راست بگ
 یاز اسرارمرقوم م یارینجا بسیجّر الکالم سر رشته مقصود مباد از دست برود و الّا ایبموجب الکالم 

ن عالم شهادت که متأثر یکسال است و دورۀ ایصد و شصت روز یگشت اکنون چون مقرّر شد که س
کسال عالم مثال یت که یصدوشصت روز ربوبیعالم مثال است مطابق عالم مثال است، پس س بوساطت

ن بنابر قاعده مستخرجه از قرآن است اگر نسبت یاست و ا یکدورۀ عالم ملک باشد که صغریاست، 
صدوشصت روز که صدوهشتاد و یر کنند پس سیت تقدیام الوهیت ملحوظ شود و اگر نسبت به ایبربوب

شود و حکماء  ید متوجّه باطن میت اسم المریشود و آنکه ربوب یم یباشد و دوره صغر یلکک سال می
ات یگر کرده اند والله اعلم بخفید یریک تقدید ناصر خسرو در رساله جان بخش هر یو منجّمان و س

  . االمور

نه یسال است بقرو چون روز مثال متقدّم ظاهر شد که هزار سال است روز برزخ که مثال متأخّر است صد 
تواند بود و  یوماً اشاره به روز برزخین یا ) عامٍ أَةُِم ثُتبِل لََب قالَ ومٍي عَضو َباَ وماًي ثَتَبلَ قالَ ثَتبِم لَکَ( مهیکر

  . و العلم عندالله تعاىل وم اشاره بمثاىلی یبعض

کدوره ی صدوشصت هزار سال مثاىلیصدوشصت هزار سال شهادت است و سیس کسال مثاىلیپس 
ک روز ملکوت پنجاه هزار یمعترب است پس  ی الهنياست و گفته شده که در عالم ملکوت سن یوسط

باشد و  یدوره کرب یصدوشصت هزار سال ملکوتیکسال شد و سیصدوشصت روز یباشد و س یسال ملک
صدوشصت یاست و س یصدوشصت هزار سال ملکوتیس(ک روزش یاست  یکه جربوت یامّا دورۀ عظم

ن یکه چون از ا. است یک دورۀ عظمی یصدوشصت هزار سالجربوتیاست و س یکسال جربوتی) روزش
امت آن عالم قائم شود یآن عالم است بباطن عود کند و ق یکه مربّ یشود اسم یدورات هر کدام که منقض

ت ظاهر شود و امتداد بطون همان مدّت امتداد ظهور باشد و الله اعلم یو سّر وال یو ظهور جالل قهّار
  . بحقائق االمور

و ال  یضل ربّیکتاب ال یف یقال علمها عند رب قال فما بال القرون االوىل(مه یاکنون به موجب کر
 مطلق که محمّد یا باالصاله چون نبیاست  یآن شأن کلّ یکه محلّ تجلّ یس آن کاملینفس نف) ینسی

بن  یعل یعنیاست که منبسط است بر اسرار انبساء  یمطلق که سّر محمد ا وىلیرسول الله است و 
 ینسیو ال  یضلّ ربّین کتاب است و چون الیه و ورثه محمّد نسخه ایا بالتّبع چون کلّ ذریطالب یاب

قت یه حقشگایپ یتشّخص به فضا یکه از تنگنایا تابع وقتیوصف آن کتاب است، پس آن کامل متبوع 
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از آن احوال قرون  ینش ذکر بعضییخود نقل نمود از جام شهود ذات سرمست شده نقل مجلس قدم آ
ز ین خطبه ظاهر شده و از مستقبل نیان امام العالم و سّر الوجود در ایق بیاست چنانچه از زبان حقا اوىل
ن خطبه بر آن لسان یورود اد چنانچه در خطبه مالحم مذکور است همانا که سبب ینما یان میب یشمّه ا

ن خطبه یفه ورثه را معذور دارند چون اطالع بر ایالعقول الضّع ین تواند بود که ذویاست ا یکه قلم أعل
غالب  یث بنی لنيالعالم ی سرّالله فنين و قائد الغرّ المحجّلیابند و بدانند که آن کّمل بوارثه امام الموحدّی
طفح یک ما یرتشّح علیولکن (گفت که ) رض(ل ینانچه به کمدهد چ ین خرب میطالب ایابن اب یعل
شان در تمام ادوار شده باشد نه آنانکه مختص به یقت اینجا به ورثه کمّل آنست که سّر حقیو مراد ا) یمنّ

گاهی دور حقرياز مقدار س یباشند چه هر کامل یکیا بی یبعض ابد و بقدر تحقّق خود در ی یم یقت خود آ
اند بوارثت  یت کلّیقت جمعیکه صاحب حق یدهد و جمع یحال و مقام خود خرب م مقامات ادوار از

گاهیطالب مر ایابن اب یحضرت عل ابند و اگر عقل ی یاز تمام سوابق و لواحق م یشان را عطا شده آ
مثل جاماسب  یم که منجّمیسّر شود گوئین گونه از علم میرا ا ید که چگونه شخص بشریف گویضع

علم بقرانات کواکب که مظاهر اسمااند و احکام آنها را تمام نوشته و  یاحوال الحق تا آخرالزمان از رو
قت و یحق یافت چرا از روینجوم اطالع بر لواحق توان  یاالن تمام مطابق آمده و هر گاه از رو اىل

 کمّل را حاصل نشود و نيو عالم چنتحقق باسماء که مؤثّرات نجوم اند خرب از حال سابق و الحق خود 
  . افته و الله اعلمیش یشان در مقام حّب فرائض اتّحاد با علم ربّ خویحال آنکه علم ا

ات ید و آنچه از ضرورینما یل خطبه میافت شروع در تأوید یاجمال، تمه ین مقدمه از رویو چون ا
ق يباهللا سبحانه الّتوف وافت یر خواهد یتحر -قدراالستعدادالنّاقص یعل –خود  یادراک مطلب باشد در جا

   .قيق احلّق و الّتحقيطر یو منه االستعانه ف
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هذا الکتاب خالصة الترمجان 
  انيشرح خطبة الب یف
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  انيالب شرح خطبة
  »ميحالرَّ حمنِالرَّ اهللاِ سمِبِ«

م آل، مقّدابق و املَو احلال العامل بالّسات البحث احملقق و الوجود املطلق، ابوالوقت مشاهده الذّ یق فقال االمام املتحقّ
 نيقلغالب امام الثّ یث نبيل) ع( ينيبن وارث خامت الّنيد املوّحني و امام العارفنياملؤمنري امنيالعامل یعل یاهللا تعال ةاآلل حّج

  .یقه باالمساء احلسناً عن حتقّيطالب حاکيبن اب یدر علي ابوتراب احلنيزوج البتول ابواحلسن

  .یريغ ِه َو آلهيَصلَّی اُهللا َعلَد علمها بعد حمّميال بيح الغيمفات یعند یذالّانا :المالّس ِهيلََعو قال 

ه کـه یق امکانیالً بر چهرۀ حقاه اوّیات عدمیماه یض وجود بر روین وجود و ابواب فیچون اقفال خزا
ب یـند که باب غیب از آن گویح غیمفاتح ائمه را یب گشوده شد که آن مفاتیح غیاً به مفاتیاند ثانان ثابتهیاع

درجـه  ین اسـماء چنانچـه در اعلـیـق ایاند و تحقق بـه حقـاشعور و اشعار و ظهور و اظهار گشوده یبر رو
جـز  ِه َو آلـه يَصلَّی اُهللا َعلَ یمصـطف داسماء محمّ قوا باخالق الله و به وراثت محتدّض باشد موجب تخلّیفرا حّب

خـرب از » ثدَِّحفَ َکبَِّر ِةعَمنِا بِّماَ َو« را نبود و پس بـه موجـب َعلَيِه الّسالمطالب یبن اب یآن حضرت عل صاحب سّر
افتـه نـزد یظهـور  ِه َو آلـه يَصلَّی اُهللا َعلَ یدمحمّ اند که از محتدّیب که ائمه ائمه اسماء الهیح غیدهد که مفاتیآن م

چ یق در هـن نـوع تحقـّیـا ِه َو آلهيَصلَّی اُهللا َعلَد متحقق است که بعد محمّ یقت من به نوعیدر حق یعنیمن است 
ام، امـا در یکـوارو أ ینـات ادواریع تعیـرا کـه مـن مظهـر جمی من، زريندارد در غ یاز مظاهر علم یمظهر

مـن  قـتِین ائمـه در حقیـسـتند و این ائمـه نیـ ارياز ممکنات خارج از تأث یچ موجودیعوالم اربعه چون ه
گـاه باشـم و از  یع موجودات امکـانیق به آنها پس از احوال جمق من در تخلّتحقّ یاندراج دارند از رو آ

مشتمل بر  ِه َو آلهيَصلَّی اُهللا َعلَ یدت محمّت نبوّیمن باشد که هندسه ظاهرم به تابع گفنت، حّق» یلونسَ« ین رویا
ت یــت والیــ بــاطنم بــه مظهرنيهــور آن و تعــع ادوار ظیــاســت در تمــام عــوالم و جم تمــام اشــکال جمــاىل

قـت یقـتم بـا حقیاست در تمام اکواربطون آن عـوالم و اصـل حق ق جالىلیع حقایبر جم یمحتو یدمحمّ
مـن اسـت و بـه  یبزمگاه عشـرت شـهود یمتحد است پس مرتبه جمع الجمع اطالق ِه َو آلهيَصلَّی اُهللا َعلَ یدمحمّ

ح را بـه اهـل ین مفـاتیـق ایاسـرار حقـا» یانا او عل االّ یعّن یؤّديال« و» یو أنا من عل یمّن یعل« ثیموجـب حـد
حضـرت خـاتم  یعنـی ِه َو آلـه يَصلَّی اُهللا َعلَ ید مصطفنم بعد از محمّم بآرسانم که عالِیم یت و استعداد ذاتیقابل
ان یـبـه ب ح رایآن مفـات یفحـوا ید مصطفمحمّ یکه خداوند هر دو سرا یئایشگاه کربی پنياء صدرنشیاالنب
هـا بـه ینـدرج فیرا مـع مار فرموده و من مرموزات ظهورات آنت است اظهاع که الزم نبوّیل و لسان تشریتنز

  .ت است آشکارا دارم و الله اعلمیقت که شأن والیان حقیل و تبیزبان تأو

  .ميء علیش انا بکلّ:  المالّس ِهيلََعو قال 
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قـوا بـاخالق تخلّ«اء و مـن موجـب یع اشیط است به جمیمح یالهکه علم ـ   هيسالم اهللا علـ   ندیفرما یاخبار
ه یث وجود البشـریرت با علم الله من حیام و علم من از مغاافتهیض یفرا مراتب حّب یدر اعلتحقّق » الله

ت اسـت مـرا حاصـل یکه فـوق طـور بشـر یاوجود الله در مرتبه یالله و االندماج ف یپاک شده چه فناء ف
ز که هسـت و بـود و باشـد دنـا یافته پس من به هر چیم یقد البقاء بالله اتحاد با علم ازىلث یاست و من ح
ر و مذبور يمنا غاعلّ« :است که فرمـود یمرو َعلَيِه الّسالم دباقرم و از حضرت امام محمّی علم ازلنيباشم چه من ع

و از خوشـه »  َعلَيـِه الّسـالم   ض و مصحف فاطمةياالمساع و عندنا اجلفر االمحر و اجلفر االب یف القلوب و تقّر یو نکث ف
ش نظرش انداخته، یعالم نزد عارف چون سفره است پ: ست کهت مآب منقولینان خرمن آن جناب والیچ

عالم نزد عارف چون پشت ناخن اوسـت، و : ن نقشبند منقول است کهیاء خواجه بهاء الدیو از قدوه االول
ـ عل یفخيمن عرف اهللا ال«ت آمده که گفت یروا عنه اهللا یرض یس قرنی اونيابعد التّیاز س ـ ي و از حضـرت ، »ءیه ش

بـر : آمده کـهـ   زيقدس اهللا روحه العزـ   یجم الخنجالنّ ید بن ابخ الحاج محمّی الشّنيق المحقّنياء العارفیقطب االول
رود در یگمان مـن باشد چه ینان ایست و هرگاه حال خوشه چیده نیخلقت پشه پوش د سّرت محمّاء امّیاول
و  یع جزئـیـشـامل جم والـه  ِهيلاهللا َع یلََّص هیدقه المحمّیحاد بالحقث االّتیحصاحب خرمن که وجودش من  حّق
فات و از شأن خود خـرب داده کـه ع االسماء و الصّیذات مع جم ینه تجلّییممکنات است و روحش آ یکلّ
ع یـاست که امام االئمه است و شامل جم» میاسم العل«ب یح غیاز مفات یکیب نزد من است و یح غیمفات
سـبحانه  یخدااعرف خلق است ب ه السالميعل ست که آن حضرتین یجوب و امکان و امتناع چه شکوُ عوالمِ

ز دانسـته، یـع منـدرجات نفـس را نیـنفس خود، و چون نفس خـود را دانسـته جمپس اعراف خلق است ب
  : ن خرب فرمودهیاء را دانسته و از ایع اشیپس جم

  »العامل االکرب یک انطويو ف    ريرم صغـک جـاترعم اّن«            

  : اند عرفاء گفتهنيقاز محقّ یو بعض

  »واحد یامل فـع العـمجيأن     اهللا مبستنکر  یــس عليل«

  .والله اعلم

  .»باهبا یالعلم و عل نةيانا مد«:  رسول اهللاريقال خ یذانا الّ: ه السالميعل و قال

ع سـکنه یـنه شامل جمیف که از خود خرب داده، همچنانکه مدیست لطیف اشاره ایث شرین حدیو در ا
ـ لََع یق جمع، و علـیع معلومات باشم به طریط و عالم به جمیع علمم، پس محیاست من شامل جم ـ  ِهي  المالسَّ

از، چـه سـکنه یـامت ق تفرقـه ویـع افراد آن معلومات باشد بـه طرینه است پس او عالم به جمین مدآدروازه 
ل آنچـه در مـن مجمـل اسـت نـزد ی، پس تفصـقهًلکن متفرّ: نه البته رجوع به در دارند داخالً و خارجاًیمد
-یمـ المالسَّ يِهلََع ید البته به علـیآیمد و از من بریآیت به من در میاست پس هرچه از جهت وال المالسَّ يِهلََع یعل

انا مـن اهللا و اخللـق   « :شناسد و بـه موجـبیقت خود را میرا که حقیشناسد زیاو را م المالسَّ يِهلََع یرسد و عل
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قـه بـا یبالحق المالسَّ يِهلََع یسـت و علـینواله  ِهيعل اُهللا يلََّص يدقت محميخارج از حق يو عرض يقت جوهريچ حقيه »یمن
قـه یز بالحقیـن یوجـودق یحقا یحاد است، پس آن دانا آن اتّنيز مبیه مباهله نیحد است و آآن حضرت متّ

   .اعلم ق باشد، و اللهیقه الحقای حقنيع بلکه عیجم یحاو

  .یلحف االُوالصُّ ی املذکور فنيانا ذوالقرن: َعلَيِه السَّالمو قال 

 اسـت و ني برزخ متقابلنيدهد که من برزخ الربازخم چه مراد بذوالقرنین کالم خرب از مقام خود میدر ا
ا یـ، نشـأهن یـا ادوار و اکـوار ایـا عـوالم خمسـه، یـاست،  یامکان ینشئات وجودا ی، مراد از صحف اوىل

  . م دارندتقدّ یلککه بر مُ و مثاىل یو ملکوت یا ادوار ثالثه جربوتیمۀ بالوجود، اء متقدّیاش

ن اسـت کـه مـن بـرزخ وجـود و یـاـ   السـالم  یه من اهللا تعاليعلـ   انـام قت اعالم آن امام کلّیل کالم حقیپس تأو
و  یق الهـین برازخم، و مجمع حقایب و شهادتم و برزخ تمام ایعدمم و برزخ وجوب و امکانم و برزخ غ

م سعادت و شقاوتم و مطلـق نـور ت و مقسّیت و والاسرار نبوّ و متقابالتم و محتدّ ام و مجمع تضادیکون
اسـرار  یو حـاو قمیب کواکـب حقـاو ظلمتم و سور مضروب و مالک اعرافم و مراکز دوائـر طلـوع و غـرُ

ع مراتب سابقه و الحقه، مـرا ثابـت ین نسبت در جمیظاهر و باطنم و مرتبۀ جامع تمام نشئات و ادوارم و ا
  .ن مجموعم، و الله اعلمیع الجوامع ایقت من در آن مرتبه و جمیق حقیاست، به تحق

  .ناًيتفجر منه اثنتا عشرة عي یانا احلجر املکرُّم الّت :المالّس ِهيلََعو قال 

 المقـام و اقـرب اىل کـه أخصـر و انسـب اىل یلیلکـن تـأو. سّر استین کالم به انحاء متنوّعه میل ایتأو
 ةآنجـا منتجـاسـماء و صـفات  یه باشد که اجزایتِ ذاتین است که، حَجر مُکرّم مَرتِبت احدیاالفهام باشد ا

 از آن نيآنـرا زده و دوازده عـ تیمشـ یت بـه عصـایم شأن الوهیو متماسک االعتبارند، که چون کل زیالتما
  .روان شدند یو چهار چشمة مُلک یو چهار چشمة ملکوت یمنفجر شده، چهار چشمة جربوت

، یق وجودیط بر تمام حقایاء، دوّم علم محیاش یدر مجار یات ساریاوّل ح: یاما چهار چشمة جربوت
  .آمدند یعالم اسماء جاراض یح ین چهار چشمه بسویم قدرت شامله، چهارم اراده مخصّصه، و ایس

ن چهار یع، و ایم محتدّ نفوس، چهارم منشأ طبایاوّل منبع ارواح، دوم معدن عقول، س: یو چهار ملکوت
  .بار عالم افعال روان گشتندیدر جو

ا آنکـه مـراد از یـوسـت یان آنها در مرز و بـوم عـالم آثـار بظهـور پیات اربعه که جریفیک: یو چهار مُلک
، پـنجم یم عرش، چهـارم کرسـی، دوّم صورت، سوىلیاوّل ه: عالم باشد، و دوازده چشمهحَجر مکرّم مرکز 
نکـه یا ایـوان، یازدهم نبات، دوازدهم حی، هفتم هوا، هشتم آب، نهم خاک، دهم معدن، ريافالک، ششم اث

ازده ی و ني المؤمنريکه حضرت ام یت مطلقه باشد، که از آن دوازده چشمة شخصیقت والیحق حَجر مکرّم
  .والله اعلم. بار ظهور روان آمدهیبجو )هِم السالُميعل( نندیت طاهریامام که از اهل ب
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  .مانيخامت سل یعند یذانا الّ: المالّس ِهيعلو قال 

مان یبـه سـل ر عـاىلبَـقم بر جلوس به تخت اطـالق بـر فـوق اَام که متحقّکه من آن کس: دیفرمایخرب م
و  یشهادت مطلق و پادشاه است بر عـالم نـورانب مطلق بیاست از غ) و اله ِهيلَع اُهللا یلََّص( یق که نبیالحقا ةقیحق

حجـب  یو و پـریـو د یماّد یوالئیه و بر جنّ یور عالم علویو ط یو انسان یملک یاشخاص عالم روحان
ص من است اسم اعظم مخزون در  خاتم تشخّنيم که نگیاقل یدایو بر سو یوانات عالم سفلیو ح یظلمان
ت آن خاتم را فرو یجالل احد یاز نشئات وجود که ماه ةب که انتقاش دارد و در هر نشأیب الغین غیخزا

و  یوجـود یمانید سـلتجـّد یدوره اختفـا یشود، بـاز بعـد از انقضـایم یت مختفیبرده به باطن بعد وال
نـات ین همـه تعیـو اشود یق ممتحقّ یاز نشئات انسان ةد و در عالم ظهور بر تخت نشأیآیم ینور یخاتم
مان یکـه سـل ینکه آن خـاتمیا ای »ٍديدَج لقٍن َخِم سٍبِلَ  یم فل ُهَب« .یشهادت ینیقت من است در اطوار عیحق

آن  قـت آن خـاتم و سـّرین حق، مَـیر داشـت بـه امـر الهـ و ابـر و بـاد مسـخّريرا جن و انس و وحـش و طـ
 یو ساکنان عـالم سـفل یان ملکیو روحان یملکوت انیو انس یان جربوتیوبو کّر یان الهوتیمانم که قدسیسل

. رص مـن مسـخّقت من مندرجند و در ضـمن تشـخّیدر تحت حق یق معانیو جهان حقا یکان علوو متحرّ
  . والله اعلم

  .قيحساب اخلال یاتولّ یذانا الّ: ِه الّسالميعلو قال 

قـان اسـت، یمان و اربـاب ایمعتقد اهل ا و اله ِهياُهللا َعل یَصلَّ یع اخبار نبون الفاظ به حسب تتبّیظاهر مفهوم ا
 یقـت اثـر از رویان، خـرب حقیه است از اسرار و باطن أدیافالعقول الصّ یلکن آنچه مطلوب و مقصود ذو

و  یقـت مطلقـه آن اسـت، متـولّیقت من حقیت، که حقیت والقوّبمن آنم که : دیفرمایست که ماحتمال آن
ل ات که تحـوّی ماهنيل سرکار وجودم چه تعیماوارباب التّ یحساب و جمع و خرج و فاضل و باق یمتصدّ

ات یـاست مر آن ماه یل ثانات که تحوّی لوازم ماهنياست همه ممکنات را از خزانه وجود و تع وهلۀ اوىل
ثابتــه ان یــات را اعیــقــت مــن ثبــت اســت و آن ماهیحق ض و قهرمــان وجــود در دفــرت ســّریرا از خــازن فــ
 واحـد از سـر دفـرتانِ ات و اسـتعدادات کـلّیـ قابلنيخوانند و تعیم ین رویر آن اسرار از اباصطالح محرّ

، بـه یات وجـودیـانـد و خـرج کمـاالت کلت مـن منـدرجیاجناس و سرکار داران انواع در روزنامجات کل
ه عامالن کارگاه یومیقت من است و اخراجات یص افراد، بوقوف قهرمان علم حقات کارخانه تشخّیضرور

ک یـه من اسـت و در دفـرت شـعورم ابـواب دخـل و خـرج هریقت شخصیزمان از ادوار حال به حضور حق
افتـه فلا فراسـتم از صـورت یر یـالً تحرنظـرم مفصـّ ص در تحـت مـّدان ثابته تا مرتبه جمع تشـخّی از اعنيع

الوجه االتم بر لـوح  یرد را اعلآن ف[ یو شهادت ینیل احوال عیاز افراد موجودات تفص یهر فرد یوجود
-یار مکان آشیک جزء از اجزاء تشخص وجود بر صفحه عیک ینگارد و حکم علمم یک میهر]  اظهار

و  دهـد و حسـاب أدهـار جمـاىلیمـ یق جایواحد را به مرتبه الئق آن بزمگاه تحق انم کلّیب بیدارد و نق
ام کافل است و محاسـبات عـوالم اربعـه ناطقهت قوّ یک متولّیک ینشئات  یو ادهال جمع اکوار جالىل

ِه و ياُهللا َعل یَصلَّ درا که علم من از علم محمّیناً، زیمن در اطوار مثبت شده علماً و ع ريِق اجمال در طومار سیبطر
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علمـاً   َمِلَع یعل:  ـ  نُهَع اهللا یضَرـ   کما قال ابن عباس. است ِه و الهيَصلَّی اُهللا َعل یدقت محمّیقت من حقیاست و حق اله

 یبمن علم الّن المالسَّ ِهيعل یمن علم اهللا و علم عل ِه و الهياُهللا َعل یَصلَّ یبفعلم الّن یمه اهللا تعالاه رسول اهللا و رسول اهللا علّيمه اعلّ
 یف رةا کقطالّ المالسَّ ِهيعل یعلم عل یف ِه و الهياُهللا َعل یَصلَّد و علم اصحاب حمّم یو ما علم یلمن علم ع یو علم ِه و الهياُهللا َعل یَصلَّ

  .واهللا اعلم .نيتبطَالسِّ ُرَرحبر رواهاً صاحب ُد

  .ح احملفوظانا اللو: ِه السَّالميعلو قال 

 در نظـر ريم و تـأخیگر در تقـدیکـدین خطبه با یده نماند که چون سلسله ارتباط و تناسب فقرات ایپوش
-ی، پس قصداً لالختصار درصدد اظهار آن نمـیالجمله تأمل یصاحب فطنت ظاهر است به ف یفکر صاف

اسـت و آن  خانه عقل کلّ یه که بانوید عبارت است از نفس کلیق لوح محفوظ را شاید و نزد اهل تحقیآ
ن نفـس یـت اسـت و ایـاست که آن خانه نگارستان مهنـدس شـئون الوه خانه وجود عام مفاضّ یکدخدا

م ین پادشـاه اقلـیـت اوسـت اکنـون ایـه اثـر تربیـعـت کلّیاست و حصـول طب یوالئیافراد عالم ه یه مربیکلّ
 یقـت مـن خـواه اجـزایحق یشـخص مـن بحسـب اقتضـا یع اجـزاید که چون جمیفرمایم ِه السَّالميعل تیوال
اسـت  یق دارند، پس نفس من نفس کلّـخود تحقّ یمن همه در مرتبه کلّ یمن و خواه اجزاء ملکوت یلکمُ

در آن مرقوم و ثبـت اسـت همچنانکـه عقـل  یبر وجه کلّ یات وجودیع جزئیکه لوح محفوظ است که جم
حـاد اتّ ین شـمع بـزم الهـیـاسـت و چـون دو مرتبـه جمـع ا یالکتاب کتب وجود است که امّ من عقل کلّ

  .و الله اعلم.  فرمودهريتعب ق دارد پس از جزء خود به انا تحقّ یو کلّ یجزو

  »مُهساَبنا ِحيلََع نَِّا مَّم ثُُهاَبينا ِايلَِا نَِّا«ب القلوب و االبصار انا مقلّ: ِه السَّالميعلو قال 

ابـد ییر مـیـارش صورت تحریاز بس یقت انتظام است که اندکیالت حقیت اعالم را تأوین کالم هدایا
و مشـاهده مظـاهر  یونکُـ یت را از ادراک مرائـیـب قلوب ارباب استعداد و ابصار اهـل قابلل آنکه تقلّاوّ

افتـه از مـن ین نسـبت یـاختصاص به مـن دارد هـر کـه ا ینه ظهور خفیو معا یافت تجلّیدر یبه سو یخلق
ل یمـن تبـد یانمـن بوجـود حقّـ یونگر آنکه وجود کُیت و نارم و دم جنّیکوثر و قس یرا که من ساقیافته زی
ام پس ه کردهیض تکیفرا باخالق الله و بر مسند حّبق من به تخلق بالله شده در تحقّ یمن باق یافته فانی

  . قت من باشدیه شاهد حقیع صفات الله حلّیجم

ـ  انّ: ه قالاّن یالفارند یابا عل یخيمسعت ش یالد الغّزالسالم ابوحامد حمّم قال االمام احلجة  نيو التسـع  عةاالمساء التس

 وجـوب ريع صـفات غـیـصف بجمکامل مطلق متّ پس شخص، ی و اصل انتهري و اوصافاً للعبد و هو بعد غريمغ
  . باشد یذات

  :ضاً قاليو ا. امنا بهي وجودنا منه و قنيابصفتالّ ی رّبنيو ب ینيالفرق ب :جلّا بن منصور الحنيقال الحس

  نيمن الب یارفع بلطفک اّنفَ      یعننازي ینک انيو ب ینيب
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ق بـه آن شـأن از شـئون در هـر آن متحقّـگر آنکه من در وقت خود مرکز وجـود و ابوالـوقتم و ید یلیتأو
ت وجود زمان خود اسـت و یروح من است که غا یشأن یات آنینه تجلّیافته و آیکه اختصاص به آن  یاله
حاصل است »  أٍنَش یف َوُه ومٍي لَّکُ« یات شأنیکه مرا در شهود تجل یباند پس آن تقلّلموجودات متطفّ یباق
ص وجود مرکز است عالم تابع تشخّ یص وجودیکند چه تشخیاالبصار م العقول و اوىل یت در ذویسرا

ت حـال مـن در آنهـا و یسـراابنـد بیب یـن قلـوب و ابصـار تقلمَ بِ آن تقلّنيکه غوث األعظم است پس بع
ابـد پـس یشـان ظهـور یق دارم اثر در ابا آن حال که من در آن تحقّ یو مناسبت فطر یبحسب استعداد ذات

 مراتـب همـه در نيحال مـا باشـد و حسـنات و تعـ یسوقه بیث الحقیبازگشت احوال من حن وجود یبنابرا
، یآنـ یق مـا در آن تجلـّات بـر مـا، چـه حالـت متحقّـیـشـان در آن اطـوار تجلّیب اق بدان حال و تقلّـتحقّ
  .»اصله یرجع اليء یکل ش« ست کهین یقت حال همه است و شکّیحق

وند یقت پیوانات اسرار بلند و سخنان حقیاز جمع ح یدر امر: اند کهت کردهیحکا هس سرُّقدِّ خواجه احرار
 اهـل چـه رين اسـرار از غـیـداد که منشأ ظهـور ایم یب روشان اهل آن نبودند و تعّجیافتاد و ایاستماع م

ت یشـان سـرایدر اــ   هس سرُّقدِّـ  یزید قاسم تربیاحوال س یعیطب یبوده باشد پس ظاهر شد که به واسطه صفا
  .آمده، و الله اعلمیکرده بدان الفاظ به ظهور م

  .راط صراطک و املوقف موقفک، الّصیا علي: ِه و الهياهللا عل یَصلَّ قال رسول اهللا یذانا الّ: ِه السَّالميعل و قال

ت سـتوده یـن برزخیآن حضرت را بـد َصلَّی اهللا عليِه و اله د، که حضرتیفرمایت خود میاخبار از صفت برزخ
ع انواع مراتب اعتـدال اسـت کـه انسـان یه است که جامع جمیه اعتدالیقت کلّینجا حقیمراد از صراط اچه 

ن یـانـه در طـرف صـراط اسـت و بـرزخ ایاکمل جامع آنست و مزاج معتدل صورت آن و هر خط فاصله م
ط و یتفـرنور و ظلمت و علم و جهل و افراط و :  مثلني متقابلنيان طرفیاست معقوله در م یقتیصراط حق

را خـرب داده از  یقین شخص کامل مطلق و برزخ حقیا َصلَّی اهللا عليِه و اله ظاهر و باطن، پس حضرت رسول الله
را  یبشـر یچه نشـأ عنصـر ی است که تو بر آننيقت همیق و حقیتحق یصراط از رو یا علیمقام خود که 

ع یتدال و استقامت صراط پس در جمن مرتبه است از اعیست و چون تحقق تو در این ممکن نیاده بر ایز
و  جمـاىل یر وجـودیـدوا یقـیشـود و موقـف تـو باشـد کـه آن مرکـز حقیمحشرها که در ادوار و نشئات مـ

  .ت است، و الله اعلمین مرکزیاشارت به ا »حتت الباء طةقانا الّن« :است و آن که فرموده که جالىل
  .کونيما کان و ما یعنده علم الکتاب عل یذانا الّ: ِه السَّالميعلو قال 

 یع کتب وجودیقت خود را کتاب مطلق جامع جمیمنم آنکه چون بوجود خود پردازم و حق: دیفرمایم
نم، از صور آن یب یعوالم اله یبیغ یو کتب معنو یشهاد یادوار و اکرار و کتب کالم ینشئات و کتب علم

ات شـئون یـاسرار ظهور و بطون علـم و قـدرت و از کلمـات آن تجلّات آن یه وجود و از آیق مراتب کلّیحقا
ها لُمِع« :مۀیه نزد من باشد که مصداق کریم، پس علم قرون و ادوار ماضیات آن مطالعه نمایه و غایه الهیکلّ

در  یباشم که کواکب اسماء اله یمنم و علم نشئات مستقبله را حاو »ینسيال َو یّبَر لُِّضيال تابٍِک یف یّبَر نَدِع
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ق در ريو غ ی و دور و قرانات سباعريقت من سیفلک حق ه و اتصاالت و انظار دارند و حـال مـن در تحقـّ
  . ع شهود است، و الله اعلمیجم

  .نيمونس املؤمن یانا موس. الّنار یف ی القنيل حيم اخلليانا ابراه. انا نوح االّول. انا آدم االّول: ِه السَّالميعلو قال 

کـه مطـابق  یقت مقـام بـر نهجـین کالم حقیانا بدرک الحقائق، که ادراک ایو ا دک الله تعاىلیبدان ا
ق یـو آن بطر یاق مقدّمـهیـنرسـد موقـوف اسـت بـر تحق یعقل و نقل باشد و شکّ و وهم را در آن تصرّف

بصور افـراد کاملـه و متوسـط و  یعنصر ةه که در نشأیه انسانیقت نوعیست که حقین ینست که شکّیل ایتمث
اسـت و  ینـی کامـل عنيو تحقّق وجودش نزد محقّقـ یاست وجود یقتیناقصه متشخّص و ظاهر است حق

  .است اعّم از هر دو قول یقیحق یحال موجودیا ی، پس علی فاضل عملنينزد مستدلّ
ق، م بنابر ین کالم پس گوئیا یم بجهت ادراک معنیآن کن ینیاکنون ما فرض وجود ع قول کـامالً محقـّ

ه کاملـه و متوسـطه و یـتشخّصـات فرد یه ظـاهره در مرائـیـنیموجـودۀ ع یقـیه حقیه انسانیقت نوعیاگر حق
ه تمام صـور صـفات مندرجـه در ذات یه انسانیتا انقضاء نشأه عنصر ِه السَّالميعل ناقصه باشد و از حضرت آدم

قت را یند مر آن حقیبر کلّ افراد کنند که گوقت یح و حّق است که اطالق آن حقیقت باشد پس صحیآن حق
د و عمر یو اوست فرعون و شدّاد و اوست ز السَّالم ماهِيعل یو اوست محمّد و عل ِه السَّالميعل که اوست آدم و نوح

ن اطـالق حـّق و صـدق یـقت است و چـون ایافراد همان حق یظاهر از مرائ یعنیو اوست صالح و فاسق 
قـت و یقت متحقّق ببند مر او را رسد که نسـبت بـه حقیود را در مرتبه آن حقاکمل خ یاست پس اگر فرد

ق در مرتبـه حقیـنها ةد و قولش حق و صدق باشد و نشأی اطالق نمانيش همیذات خو ه یـقـت کلّیت تحقـّ
متأثر نشوند، چنانکـه بـدن مبـارکش  یآنستکه از مؤثرات شعور یبشر یش و انخالع از وجود شخصیخو

ن مقدمـه در اعتقـاد یـکـان را برآوردنـد و خـرب نداشـت و چـون ایـ در اثناء نماز شـکافته و پ هيعلسالم اهللا را ـ 
د یـالحقـائق با قـةیه ادراک نمودند نسبت بـا حقیقت نوعیرا که با حق ی نسبت فردنيافت پس همیثبوت 

نکه فـرد اوّل د گرفت، و بدایافراد، فرد با یه را به جایق نوعیادراک نمود که جنس االجناس است و حقا
و بـاز آدم اوّل . حـروف یافـراد بـاق یهر نوع از انواع موجودات آدم آن نـوع و فلا آن نـوع اسـت و بـاق

 یاسـت آن را آدم ثـان یند و فرد اوّل که آدم نـوعیز گوین یه و آن را آدم معنویقت نوعیعبارت است از حق
ـ علطالـب یبـن اب یالمغارب علـ و امام المشارق و نيالمؤمنريند و چون حضرت امیگویم یو صور  ِه السَّـالم ي
قـت یکـه شـخص اوّل حق. نـدیگویت مـیـآنحضـرت را آدم وال ین رویـتِ مطلقه است، از ایقت والیحق

اء ظاهر شد یقت انتظام آن را سّر االنبیافته شد، پس مفاد کالم حقین مقدّمه یت است و چون ایمطلقۀ وال
 یه کـه آدم معنـویه بشـریـقـت نوعیم که در مرتبۀ اوّل به حقیانقت مطلقه انسیمن حق یعنیکه من آدم اوّلم 

نه به جلوۀ انطبـاع یکه ابوالبشر است چون شاهد از آ یالحال در مرتبه آدم صور یام و ثان شدهنياست متع
ن یقت واحده و ایقت همه است در حقیاست و غرض اندراج حق ی معننيو نوح اوّل به هم. ان آمدمینما

ق خـود در ایـنفرموده بلکه خرب از تحق - ِه السَّالميعل -خودش یدر فرد بشرحکم بر انحصار  ن مرتبـه یـق تحقـّ
ـ اُهللا َعلَ یَصلَّ با حضرت محمّد رسول اللـه یبه حکم اتّحاد نور باالصالةدهد یم نکـه ینـه بـالتّبع و سـّر ا ِه َو آلـه ي

 حضـرت نين حـیـن باشـد کـه در ایحتمل ای» ارالّن یف ی القنيحب«ص فرموده یرا تخص ِه السَّالميعل میحضرت ابراه
نـدارم  یکه بتو حـاجت: گفت ِه السَّالميعل لیداشت که به حضرت جربئ یوجود یدیق در مقام توحیل تحقیخل
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ت اسـت و بـه نوبـت تعلّـق نـدارد ین مرتبه ظهور سّر والیش و ایسئوال خو یده بر جایو علم حق را پسند
اء محتاج اسـت پـس یکند و به همۀ اشیذرّات موجودات سئوال م عیجان از جمیعند اله ید نبویچه توح

ت یـم والیجـان داشـت شـاه اقلـیغلبـه و ه ِه السَّالميعل ل الرّحمنیت بر حضرت خلی حکم والنيچون در آن ح
ن باشــد یــتوانــد ای، ســرّش مــنيرا بــا مــونس المــؤمن یص بــه همــان وقــت فرمــوده حضــرت موســیتخصــ

ت یـت بـر غایـنش جهـان ادراک و اطـالق فاعلیاز آفـر »رُوالطّ بِن جانِِم َساَن« :مـهیهمچنانکـه بموجـب کر
  .ء صادق است و الله اعلمیش

  .ون، انا مطّرد االهناريانا مفّجر الع: ِه السَّالميعلو قال 

ع قلـوب اهـل اسـتعداد و ینـابیمعـارف و علـوم و حقـائقم از  یهـانده چشـمهیکـه مـن گشـا: دیفرمایم
ت کـوثر بـه مـن یسـقا ین رویـب بـودم بـر مـزارع شـهادت، و از ایـء سـحاب غیمُنشـت، همچنانکه یقابل

وسـته یاست پس من پ ین حال مرا دائمیآن و چون ا ین معنین است و ایاختصاص دارد، که آن صورت ا
قـت مـن یحق یایـه طلب، چـه از دریتشنگان باد یقت بر ساحل دلهایحق یایروانم از در یهایدارنده جو
ات و علم و قدرت و اراده سمع و بصر و کالم به جانب شـخم زار یون حیاها است عیدرقت تمام یکه حق

  . ع معارف و علوم استینابیمن که منبع  یتش بار آوردن معرفت شخصیامکان روان است و غا
ــُه یَرضــ ید بغــدادیــد الطّائفــه جنیاز ســ داشــتند حضــرت یکــاش مشــغول نمــ: ســت کــه گفــتیمرو اُهللا َعن

  .د، و الله اعلمیرسیض به ما میده، از او اثر فیشرت از آنچه رسیرا به غزوات تا ب ِه السَّالميعل نيالمؤمنريام
  .، انا ّمساک الّسمواتنياالرض یانا داح: ِه السَّالميعلو قال 

ق، هـم یـق تحقیـم بطریدهد کـه چـون مـن جـامع ائمـه سـبعۀ اسـماء الهـیل معرفت خود میخرب از تفص
 سبع کـه عبـارت از محـلّ ظهـور آثـار آن اسـماء اسـت مـن نياجمال، پس گسرتاننده ارضل و هم به یبتفص

ک از یـدهم تا غلبه سـلطنت هریم یاز وجودیک را انفراداً جمعاً منبسط ساخته امتیباشم که مهبط اثر هر
 نيآن اسماء در عوالم مُلک و ملکوت و جربوت متع یو ظهور یق آثارید و حقایآن در محلّ خود ثابت آ

ننـدگان مشـتبّه نشـود یابنـدگان و بیند، تا بـر یک دورۀ خود در عالم مخصوص بخود تمام نماید، و هرینما
ا حلول در یم که آنها را از نسبت اتّحاد با آثار یدارنده هفت آسمان شأن آن اسما یمن بلند دارنده و بر پا

و از اتّصــاف ذات اقــدس بــدان و  یبــا ذات مقــدّس و مســمّ یرت وجــودیآن و از نســبت حــدوث و مغــا
-یشأن آن اسماء را چنان بلند م یهاه به صفات ممکن باز داشته، آسمانیعروض آن مر ذات را و از تشب
 و آسـمان عـالم نيدر زمـ ین معنـیـد چنانچـه صـورت ایـنمایدۀ عقل نهان میدارد که در عالم الهوت از د

قـت ملکـوت یقـت جـربوت اسـت و جـربوت حقیحقت ظهور دارد، و بدان که الهوت یق اثریمُلک به طر
ذات اللـه و مهنـدس  یممسـوس فـ یکه به موجب مصطفو یقت ملک، اکنون نَفس اکملیاست و آن حق

 احکـام و مراتـب یـني إحکـام و بتعنيت خـود تصـرّف در آن عـالم بتعـیقت شخصـیالهوت باشد که به حق
کـه مثـل کالبـد آن عـالم و کالبـدِ کالبـد  یعالم کرده باشد نه شگفت و اگر در یه در آنجا میه الهیشئون ذات
ـ عل ان سواحل بحـر اویق جوین قسم تصرّفات داشته باشد و حال آنکه از حقایباشد ا تصـرّفات در  ِه السَّـالم ي

اء و امـا تـه، تـا یـاالرض و اح یف آفتاب و قبض و بسط زمان و انبساط و طی شده مثل توقنيآسمان و زم
ن کالم را کـه در ین خوارق عادات شکّ را مجال انکار نماند، پس اگر تمام ایکه از کثرت وقوع ا یبحدّ
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ع الوقـوع نخواهـد نمـود، و اللـه ینـد، عقـل را بـدرين خطبه است به صرافت مفهوم الفـاظ قـرار گیضمن ا
  .اعلم

  .م اجلّنة و الّناريفصل اخلطاب، انا قس یعند یانا الّذ: ِه السَّالميعلو قال 

بـر وجـه » األبـد کـن مـن األزل اىل«نکه احکام موجـودات صـادره از خطـاب یبر ا :دیفرمایاِشعار م
و  ق نهج ظهور و بر لوازم آنه خواه به حسب نشئات جمـاىلیان حکم بر آن حقایشان و جریق ایاز حقایامت

ک امـر کـن یـقت من مندرج اسـت کـه چـون بـه یدر علم من مثبت و در حق خواه به حسب نشئات جالىل
طۀ وجود درآمدند مجمل آن نزد من بر نهـج مـذکور مفصـل یان شد، و دفعتاً ممکنات در حخطاب بر امک
روشـن و  ینـیبـه ب یرا کمـا هـ یم همگـیـق درآیک از آن حقـایـک ی ینيکه اگر درصدد تب یاست به نوع

ت و مبـدأ یـدهم که اصل و فرع و حکم و اثـر و غا یمفصل در عرصۀس علم به حد خودشان جا ییخطا
ه جامعـه مـن اسـت و چـون عقـل اول را یل مرتبه کلیرا که همه تفاصید زیان آیک ممتاز و نمایهر یو منته

قـت مـن اسـت امـر بـه اقبـال و ادبـار باشـد و او در امتثـال در هـر دو طـرف یحق ینـات علمـیکه مبـدأ تع
نان بـه یمتعنکه یل ایبه تأو  ثابت آمد که هوالء للنار و الاباىلنيفه امتثالش چنیمسارعت نموده صفراء صح
ن دو صـفت یـ ایـنين قسم و برپا دارنده جنت و نار منم کـه تعینارند پس بنابرا یصورت ادبار عقل از برا

 یز منم، هر که به محبـت رویم الجنه و النار نیقس ین روین دو مقام وجود شده و از ایاز عقل من تحقق ا
م نـار دارنـد، و یمن بگردانـد او را قسـ از محبت یرو یم جنت شمرند و هر که بوجهیبه من آورد او را قس

  .الله اعلم
  .اهللا، انا معصوم من عنداهللا یانا ترمجان وح: ِه السَّالميعلو قال 

مـنم،  ی مراد اللـه از آن وحـنيو مب یصورت تحقّق دارد ترجمان آن و ح یاله یهرکجا وح: دیفرمایم
نـد و ینمایمـ یض و وحیشان است اخذ فیت ایجهت وال بقوت باطن کهـ   نيهم امجعيصلوات اهللا علـ   اءیرا که انبیز

اء یـن جهـت مـن بـه سـر انبیـت مـنم و از ایـقـت مطلقـه والیکنند و حقیت میادراک مراد الله بقوت وال
ز یت اوست و نیرا حامل بودم که وال ی شده سر آن نبنيقت من متعیحق یت هر نبیمخاطبم که به خصوص

و خواه به الهام و سـروش هـاتف باشد و خواه به صحف و خواه به ملک  یرا خواه بکتب اله یاله یوح
ع وجـوه آن مـنم کـه یـ حـدود احکـام آن و عـالم بـه جمنيان کننده مراد اللـه از جملـه و متعـیو خواه به منام ب

 یاء در قـرآن و نبـوت محمـد مصـطفیع کتب و صحف وجوه نبّوت انبیز جمیام و ناءیعلوم انب یقیوارث حق
ع وجـوه ظـاهر و بـاطن و حـد و مطلـع آنـم و یـمندرج است لهذا قرآن نام دارد و من اعلم به جم ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ

 را، ترجمان کتـاب اللـه اسـت کـه بـه عرفـان نيقیت و ريز وجود مشخص من اهل بصیاسرار نبوتم و ن یحاو
نه در آن متحققم و به حدود مشـروعه در یق بید مقرّره در آن موحّدم و به حقایمندرجه در آن عارفم و به توح

 معلومه آن مطلعـم ريات معلومه و غیع خصوصیآن متشرعم و به عمل مذکور در آن مختص و عالمم، و بر جم
افـت مـن یاختتـام  ین جهـت چـون وحـیـمـنم و از ا یالهـ ی آن کتـابم پـس ترجمـان وحـنيکه ع یتا به حد

ه به آن مـتخلقم ريبود، بر همان ت ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ رسول اللهمتشخص و ظاهر آمدم و همچنانکه قرآن خلق محمد 
را کـه یـباشـد، ز ین مرتبه من عندالله است، پس من معصوم من عندالله باشم از هر چه مخالفت وحیو مرا ا
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ن مطابقـت مـرا یـباشـد و ا یاست که تمـام اقـوال و افعـال و احـوال بـر طبـق وحـ یبودن وقت یترجمان وح
  .ن مطابقت، و الله اعلمیاست و عصمت عبارت است از تحقّق به ا از جانب حق تعاىلمتحقق 

  .نياالرض یمن ف یموات و علالّس یمن ف یاهللا علجةانا ح: ِه السَّالميعلو قال 

ت و ظلمـت یرا کـه بـا وجـود لـوازم بشـریز یام بر مأل اعلت حجۀ اللهیکه من از جهت بشر: دیفرمایم
ت علـم و عمـل، و عصـمت و قـرب یت و تجرّد روحانیدر نوران یلوازم وجود عنصر، و یجسمان یوالئیه
اء یق و حـدود اشـیت و شناخت حقـایت، و معرفت اسرار الوهیحقوق ربوب یت و ادای، و آداب عبودیاله

د کثرت که در شـأن مـن اسـت، و در دوام یشان و علو مرتبه در توحی مراتب ایني، و تعیو خصوصاً مأل اعل
تقـدّم . ، بر همه مقـدممیمراتب کمال وجود یات و تحقّق در اعلیريتغ یالِ وجود مطلق از مرائشهود جم

از  یزیـک از انهـا را چیچ یرا که هیها است زنيزم ی حجه الله منم بر هر چه باالنياصل بر فرع و هم چن
، و )دريگـ(مـن فـرا ست که نتواند آن را از من و اقوال من و افعال و احـوال ین یه کمال وجودیموقوف عل
  .الله اعلم

  
  .انا خازنُ ِعلم اهللا، انا قائٌم بالقسط: ِه السَّالميعلو قال 

دانـم و آنکـه در یاء را در علم الله مـیاز اش یئی هر شنيتع یعنیم، یدار علم الهکه من خزانه: دیفرمایم
ت همه یا از شئون ربوبیت یا از شئون الوهیه یاست از شئون ذات یصورت شأن یهر معلوم یخزانه علم اله

.  اسـت و صـورت کـدام شـأن اسـت نيک را کدام مرتبـه و حـّد و مقـام معـیدانم که هریرا من خازنم و م
-یتشخّص م یق تضمّن و هم بالعلم از رویو بر وجه اندراج و هم بالوجود به طر ةقیضبط انها هم بالحق

زان عـدل یـاء را چنانچـه بـه میرسـانم و حقـوق اشـید مید رسانیآنچه از آن با یم و به موجب امر الهینما
قسط در دست دارم و هـر  یق اعتدال و ترازویام بر سَر حدّ طرستادهیرا که من ایم زینماید اداء میموافق آ

ام، چه صاحب مقام بـرزخ الـربازخ مـنم کـه  عدل بر بستهنياء را به شاهیت و وجود اشیدو کفّۀ احکام ماه
  .الله اعلم قت عدل است، ویمنشأ حق
  .األرض اّبةانا د: ِه السَّالميعلو قال 

ق کـه بـر یام از حقـایقتـیمـن اوّل حقو الـه   ِهيلََع اُهللا یلََّص یقت محمّـدیکه به موجب اتّحاد با حق: دیفرمایم
 در تمـام مراتـب وجـوه و نشـئات و ادوار و اکـوار بـه مـن نيام و همچنـ علم و وجود به حرکت آمـدهنيزم

ن دو طائفـه و از یـدهـم از ایشناسم و خرب مـیگردد منافق از مؤمن، و میشود مؤمن، و جدا میشناخته م
  .، و الله اعلمنين و متقابلیع ضدّیجم

  .انا الّراجفة و انا الّرادفة: ِه السَّالميعلو قال 
شـود و تمـام مکنونـات را بـه یده مـیـاسـت کـه در صـور دم نفخـۀ اوىل ةده نخواهد بود که راجفیپوش

ان سـاخته یف أعیاست که باز ارواح را رد یسازد و رادفه نفخۀ ثانیحرکت و اضطراب انداخته هالک م
زه کـه یرۀ متمـایق موجـودات متغـایکه حقـا یقید، که منم راجفه حقیفرمایاکنون م. آوردیو به محشر در م
انـد بـه لـق مسـتهلکمن همه در وجـود مط یدیق ممکنه ثابت و موجودند، به نفخۀ توحینزد عقال به حقا

 یکـه بعـد از فنـا یقـیست و منم رادفۀ حقین یو خرب یق اثریان و نه در علم از آن حقایکه نه در اع ینوع
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قت مطلقه، بـاز همـه را بـه شـأن بقـاء اللـه در مراتـب شـئون یشان در حقیره و هالک ایق ممکنه متغایحقا
 ذلـت بنـدان سـماط ني دارم و همچنـنيقـیزان یـم یی در آورده به برپـانيقی النيبه محشر شهود و ع یاشراق
است بر طبق اخذ از نفـس مـن،  رادفةو  راجفةشان را کلمه الاله الّا الله صورت یا یت من در هر دمیوال

  . اند، و الله اعلمافراد من یقینان اوالد حقی، و انيقت صورم و نفختیپس من حق
  .رضموات و األکتم عنه خلق الّسيال يذاخلروج الّوم ي باحلّق حةُيانا الّص: ِه السَّالميعلو قال 

حۀ یمـنم آن صـ» من نـور واحـد   یو انا و عل یل خلق اهللا نوراّو« ثیبنابر مفاد حد: که ِه السَّالميعل ندیفرمایم
بحـّق و عـدل و قسـط و مسـاوات و » یواسـتَ  رشِالَع یلََع محُنالّر« :مهیضان نفس الرحمن که به موجب کریف

وم یـاز خلـق سـموات و ارض از آن  یاچ ذرّهیوم الخروج عن القبور که هیات ممکنه را چون اموات یماه
 یخته، به محشر وجود عالم در آورده به عدالتیل من برانگیماند از گورستان عدم به طفیالخروج پنهان نم

قبـور عـدم نهـان نمانـده ات از یـ اراده از روز خروج آن اموات ماهنيچ فرد از خلق آسمان علم و زمیکه ه
ده، و یخـود رسـان یاستعداد ذاتـ یهمه را در مرتبه خود از نشئات جمال و جالل به ظهور و بطون به جزا

  . الله اعلم
  .عداحلروب کاصوات الّر یف) ِه السَّالميعل(طالب يبن اب یانا صوت عل :ِه السَّالميعلو قال 
مـن آن : کـه ِه السَّـالم يعلد یفرماینزول آن در مراتب م قت مطلقه خود و ظهور آن در مظاهر ویان حقیدر ب

طــالبم و در او ظــاهرم یبــن اب یبــه ذات مشخّصــه، علــ یدر مظــاهر جــوهر[ام همچنانکــه قــت مطلقــهیحق
هـا کـه موقـع ظهـور طالب ظهور دارم در جنـگیبن اب یبه صورت صوت عل یدر مظاهر عرض] همچنانکه

ن یـف و آن ایـسـت لطیاه اشـارهین تشـبیرعد و در ا یآوازها چون یبلکه ظهور یخف یآن است نه ظهور
قـت مـن یکه من از مرتبۀ عماء که مقـام حق: دیفرمایا مید پس گوئیآیاست که پون صوت رعد از ابر بر م

ن کـالم ی، و ا ِه السَّالميعلطالب یبن اب یکنم نه از مرتبه شخص علیم یاست در حروب به صورت صوت تجلّ
  . و الله اعلم ،)عليِه السَّالم(ع مراتب و مقامات نزد آن حضرت یجم یتساوخرب است از 

ـ اهللا عل ید رسول اهللا، صلّااهللا، حمّمالاله الّ ِهيحواش یو کتب عل َجةًل ما خلق اهللا ُحانا اّو :ِه السَّالميعلو قال  ه و الـه  ي
  .ِه السَّالميعله ياهللا و وص یول یعل

ق ی نمـوده حجّـت او را بـر حقـانيو معـ تعـاىل یقم که خلق کـرده خـدایمن اوّل آن حقا: که دیفرمایم
ض وجـود و هـر یرا جهت اخذ و فرا گرفنت فـ« ان کالم آن است که هرچه ممکن است البته آنیمطلقه، و ب

ض را یز هست و آن جهـت اخـذ فـیض نیاست و جهت قبول آن ف ض که باشد از حق ـ سبحانه و تعاىلیف
اسـت پـس بـه جهـت انـدراج  ِه السَّالميعل طالـبیبن اب یقت علیت مطلقه حقیوال قتیت نام است و حقیوال

 یع مخلوقـات حجّتـیـت مطلقـه بـر جمیـانـد در والت مطلقـهیق والیت مخلوقات که رقایتمام جهات وال
امام  آن حضرت را نياکابر عرفا و محقّق ین معنی، و از ا ِه السَّالميعل طالبیبن اب یقت علیثابت است، از حق
ض وجود، در ممکـن مقـدّم اسـت بـر وجـود یند، چه جهت اخذ فیگویاء و امام الکلّ میالعالم و سّر االنب

ـ افـراد موجـودات را  که از حق ـ سبحانه و تعاىل یات و هر خواهشیع مطالب و مدعیممکن، پس در جم
است  ین حجّتیدر کار است و ا ِه السَّالميعل طالبیبن اب یقت علیعه از حقیقۀ آن ذریهست در آن خواهش رق

  . است ساطع یقاطعه و برهان
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طالـب  يبن اب یحّق عل« :کند کـهیت میث را رواین حدیا اهللا یرض یث سمرقندیو در بوستان االخبار، ابوالل

ن امّـت چـون حـّق پـدر اسـت بـر یـطالب بر ایبن اب یکه حق عل یعنی[» الولد یهذه االمة کحّق الوالد عل یعل
د یـفرمایان مذکور باشـد، پـس مـید بیشود آنچه مؤیح ظاهر میق تلویث به طرین حدیمضمون او از ] پسر
سـت ین یو معطـ یضـیو مف یو معبـود یموجـود یعنیه اللّآن نوشت الاله الّا یبسند حجّت بر حواش: که

اُهللا  یَصـلَّ  اللـهمحمّد رسول . است ِه السَّالميعل طالبیبن اب یقت علیقۀ حقیوض رقین فیو جهت اخذ ا. مگر الله

نه است از شاهد به شاهد و باز از ذات من یمن که صورتش عکس آ ی به رسالت ذاتنيآن متع یعنی ِه و آلهيَعلَ
ـ اُهللا َعلَ یَصـلَّ  دن مجمل به مفصّل محمّد استیرساند چون رسانیت خرب به خلق میالوه یاست از رو  ِه و آلـه ي

ض از من بـه خلـق یکه به جهت انجذاب ف[من است  یلب وصطای ابنيب یعل یعنیه یالله و وص وىل یعل
آن است که آن را تصرّف در مال خاصّـه  یچه وص] رسول من است یقت اوست و وصیق حقیمن، که رقا

صـاحب تصـرّف در  ِه السَّـالم يعل یهم، و علـري از ورثه و غنيکند به مستحقّ یباشد و اداء حقوق موصّ یموصّ
 ینيکند که تعیاء میع اشیاداء حقوق جم ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ هست و از جانب محمّد رسول اللّیاسرار خاصّه محمّد

-یق همه میتحقّق به حقا یت وجود همه از رویان غایاحکام و ب ید حقائق همه و اجرایات و تجدیماه
-یشان میرا به اِه و آله ياُهللا َعلَ یَصلَّ یات حقوق ورثه محمّدیاز استعدادات و قابل ید و بر موجب فرض الهینما

  .ه اعلمو اللّـ  هيسالم اهللا علـ  نوشته اتمام حجّت آن امام الکل من الموجودات است ینکه بر حواشیرساند و ا
ـ  ياهللا عل یالاله االاهللا، حممد رسول اهللا صل عةارکانه االرب یخلق العرش و کتب عل مثّ :ِه السَّالميعلو قال   یه و الـه عل

  .المه الّسيه علياهللا و وص یول

ت است خلق نموده، و به جهت حجّت بـر چهـار رکـن آن کـه یکه عرض الوه یباز عرش اعظم رحمان
ات موجـودات یـکـه در ح یالهـ یعنـیه االلـّالالـه الّ: انـد نوشـته کـههیائمه اربعه اسمائ یق وجودیمنشأ رقا

دهـد و همـه را در  یات ممکنه تعلّق وجـودیرقائق علمش را بماه یوان اسم الحیان دارد از چشمه حیسَرَ
سـت ین ی الهـنيد سـازد و چنـیوند داده مقیام همه را بر رشته ارادتش پیطه قدرتش در آورد و ظهور و قیح

قـتش جـز از ذات یاوست که به وساطت حق،  ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ بالله، محمّد رسول الله یبجز ذات مقدّس مسمّ
قتش یاو است که حق وىل ِه السَّالميعل یرساند و علیض میق موجودات فین صفات اربعه به حقایت به ایالوه

ـ اُهللا َعلَ یَصلَّ(  شده و به وساطت محمدنيض متعیت قبول فیضه به جهت منشأیق مستفیدر حقا و اسـار ) ِه و آلـه ي
  .اعلمکند، و الله یت اداء میه و به اهل قابلیارکان اربعۀ عرش

ـ عله يوص یو عل ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّاطرافها ال اله االاهللا، حممد رسول اهللا  ی فکتب علنيخلق االرض مثّ :ِه السَّالميعلو قال  ِه ي

  .السَّالم

که موجد  یات آن نوشت که خدائید و بر اطراف و غایآفر یض عرشیاستعدادات قبول ف یهانيباز زم
اُهللا  یَصلَّ هاست محمّد رسول اللّ یجاد که رسالت ذاتیست مگر الله و وساطت اینت ظهوراتست یت و غایقابل

ـ علـ  یق مسـتعدّه اسـت علـیصال حقوق حقایا ین واسطه که متصدّیا یرا سزاست و وص ِه و آلهيَعلَ ـ  ِه السَّـالم ي
  .است

  .ِه السَّالميعله يوص یعل ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّد رسول اهللا حدوده الاله االاهللا، حمّم یوح فکتب علخلق اللّ مثّ :ِه السَّالميعلو قال 
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آنهـا  یو حسـ اىلیـو خ یت فرضـید و بر نهایباز الواح عقول و نفوس و قلوب اشخاص و افراد را آفر
 نيسـت مگـر ذات متعـین یو شخصـ یو نـوع یو مفـارق و مـاد یو جزئـ یننـدۀ کلـیآفر ینوشت که خـدا

اُهللا  یَصـلَّ  است و محمّد رسول الله یمتجلّ یوجود باسماء حُسن یدر تمام مرائ ت کهیت مستحق معبودیبالوه

او  یوصـ یند و علـیع موجودات تا بالقّوه همه به رسالت او بالفعل آین خرب رساننده است به جمیا ِه و آلهيَعلَ
  .صال هر قابل را رابطه است، و الله اعلمیرا واسطه و ا یت هر مهتدیاست که هدا

  .اًرياعتد ملن کذب هبا سع یتالّ عةاانا الّس :ِه السَّالميعل و قال

سـاعت از جملـۀ متعلّقـات و  یق معنـیـافـت و تحقیق ـ کـه دریانا لـدرک الحقـایبدان ـ وفّقک الله و ا
انا و «قت نقاب به صاحب سـّر ید خطاب حقیـ در کالم مج جلّ و عالکه حّق ـ  یبشنو. معضالت اسرار است

 انَت َميها فيرسُم انَياَ َعِةاالّس نَِع َکلوَنسئَيو «: د کـهیـفرمایاست م» مع اهللا وقٌت یل« نيکه مَسنَد نش» نياعة کهاتالّس

ات وارد اسـت کـه یـگـر آیم و در دیعـّز مـن قائـل علـ: دیـفرمایگر مید یو جا»  هايهنَتُم َکبَِّر یلها ِايکَرن ِذِم
 نيو از کالم اکابر محقّق. امت استیهمه ساعت نام قحات آن مخصوص به راسخان است و به اتّفاق یتلو

ر هر یکه وجود مطلق و آخرت و نقطۀ آخر دوا عنه اهللا یرضاقتباس نموده شده که حال اهل و وقت مثل حارثه 
ات بتمامهـا ريات و تعبـیـن کنایـره و امثـال ایـع نقـاط دایـکه متّصل است به نقطـه مبـدأ و محشـر جم ةنشأ

ـ دِّقُـ   ین کربیخ ابوالجناب نجم الّدیو حضرت ش: ندیگویز میه نعنداللّاشارت به ساعت است و  در ـ   هرُّس ِس
فَهِـمَ مَـن  -و تقـّدس  یتعـال ـ خود نام خداست  یع اسامیفرموده است که آخرت به جم» فواتح الجمال«رساله 

آنسـتکه مـرد دروغ نات آنست و صفت من یاز تع یکیقتم که ساعت یمن آن حق: د کهیفرمایفَهِمَ، اکنون م
ن یـک وجهـش ایـنکـه خـود را بـآن سـاعت خوانـده ی نام آنست و اريکه سع یپندارنده آنراست آن دوزخ

ق یـ خالنيقتِ مـن همچنـین، در حقی و آخرنيتواند بود که هم چنانکه ساعت عبارتست از محشر خلق اوّل
نزد ربّ االرباب و هـر وقت حضور جمع است » ساعت«گر آنکه چون ید یوجه. ن جمعندی و آخرنياوّل

نـد یبین مـی و آخـرنيشود و خود را حاضر در محشر خالئق اوّلـیم ید صاحب حضور دائمیکه به من رس
  .پس من آن ساعتم

گر آنکـه هـم چنانکـه در سـاعت پنجـاه هـزار ید یوجه. گر آنکه نقطه آخر دوائر نشئات منمید یوجه
ه و قـبض و بسـط و طـول و قصـر همـه از مـن یـجزئه و یـ کلّنيهمچن. است یک نماز مساویسال و مقدار 

  .منم یقیع متقابالتم پس ساعت حقیست که برزخ جمیمساو
الت علمـاء موافـق و مطـابق اسـت و بـر یت و تأویل هست که به اصطالحات عربیگر وجوه و تأویو د

  . ه اعلمست، و اللّین یصاحب فکر صائب مخف
  »َنيقتَّلُمِل یدُه ِهيِف َبيَرالَ اُبَتالِک َکِلذَ«انا : ِه السَّالميعلو قال 

ل آن یتفصـ یسـور قرآنـ ی اول است و باقنيز به منزلۀ تعیـ که سورۀ فاتحه از قرآن عز انايدک اهللا و ايابدان ـ 
  ع قــــــرآن در فاتحــــــه اســــــت اکنــــــون یــــــ اوّل اســــــت و در اخبــــــار آمــــــده کــــــه جمنيتعــــــ

ل یمنم، همچنانکه در اوّل مراتب تفصـ یل کالم الهیتفصکه متحقّق در اوّل مراتب ـ   ِه السَّالميعلـ   :دیفرما یم
اسـت مـنم، » الم«ل مندرجات کلمه مجمل یکه اوّل تفص»  ِهيِف َبيَرالَ اُبَتالِک َکِلذَ «: ، پسیو وجود یعلم



 ۲٥

ب در مـن محـال یپس ر» طةالعلم نق« ام به راسخان کههمچنانکه در اجمال نقطه تحت الباء منم و خرب داده
در شـأن مـن بـر زبـان » املتهدون یهتديبَِک « وصف من اسـت کـه»  َنيقتَّلُمِل یدُه « ه ناطقم وکتاب اللّاست که 

و کمـال  یشده، پس کتاب جامع اسماء اله یجار ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ یان حضرت مصطفویبن یحّق ترجمان وح
از نسـخۀ مـن  یو کمـال کَـون یالهـات یـث التشـخّص مـنم، کـه آیـو هم من ح قةیث الحقیهم من ح یکَون

  .ه اعلمقانست، و اللّیمان و ایمنظور اهل ا
  .هبا یدعي ان امر اهللا یالت یانا امساء اهللا احلسن: ِه السَّالميعلو قال 

را و  یت آن حضـرت تمـام اسـماء الهـیـو بـه جامع» هباِ ُهادعُوفَ یسناحلُ مساُءاالَ ِهلِّلَو« مۀیاشارت است به کر
را بتمـام  یا خـدایرا به من بخواند بتوسّل، گو تعاىلیکه خدایکس یعنیت جمع، یتخلق باخالق الله در نها

ع یـتفرقـه مراتـب جم خوانده، که من در مقـام جمـع مظهـر اسـم اعظـم جـامعم، و در محفـل یاسماء حُسن
نجـا نکتـۀ یض، و ایحُـّب فـرا تیـم، و در تخلّق در نهایق آن به منزله علی، و در تحقّق به حقایاسماء حسن

 اسـت نيازده اسـت بـا عـدد اسـماء کـه تسـعه و تسـعیـه را که یت ذاتیاست که چون عدد علم هو یافهیشر
شار هبا يااللف «ـ  ِه السَّالميعل ــ: و نکتۀ اشرف آنکه فرموده،  ِه السَّالميعل یشود مطابق عدد علیجمع کنند صدوده م

ن اسم است به الم و فاء ظهور کرده و فلا شده، پس لف مظهـر اسـم یا یمسمّا کهو فلا  .»ةيالذّات االحد یال
ت آن یـمطـابق اسـت و داللـت بـر مظهر ِه السَّـالم يعل یت و عدد لف با علـیفلا باشد که اشارتست بذات احد

  .ه اعلمکند، و اللّیت را میحضرت مر ذات احد
  .یدَهفَ یساقتبس منه مو یذور الّانا الّن: ِه السَّالميعلو قال 

د، یـفرمایمـ ِه السَّـالم يعل یت موسـی والنيت مطلقه است به تعیکه وال ِه السَّالميعل قت خودشیان ظهور حقیب
 آن نور اسـت بـه نيت است تعیقت مطلقه والیاز آن نور که حقـ  ِه السَّالميعلـ   م اللهیچه سّر اقتباس حضرت کل

قـت یافنت بـه حقیو رسول مبعوث شدن است و راه  یافنت بعد از اقتباس نبیت ی، و هدایت موسیخصوص
  .ه اعلمه شدن، و اللّیاز مظاهر کلّ یکیو  یمطلقه نبوّت مصطفو

  .انا هادم القصور: ِه السَّالميعلو قال 

 ینات وجودیت قصور انداخته، تعیقت چنان است که بقوّت والین هدم و فرود انداخنت بحسب حقیا
ت یاو بحسـب شخصـ »تـاً َمجاً و الأََوها ِعيف یرالَت ثُيَحبِ« شکند،یق درهم میالحقا ةقیرا به ظهور حق یکَون

دهـد و بـه حسـب یاد کنده بر بـاد فنـاء مـیعت تمام از بنیات طبیمقتض یت و کوشکهایلوازم بشر یقصرها
  . ه اعلمد، و اللّیفرماین قوّت عطا میت خود را اینان خرمن والیالتفات و توجّه، خوشه چ

  . من القبورنيخرج املؤمنانا ُم: ِه السَّالميعلو قال 

ــلَّ یقــت محّمــدیاّمــا بحســب اتّحــاد بــا حق ــاُهللا َعلَ یَص ــهي   را کــه از کفــر امتنــاع بــاز  یمؤمنــان امکــان ِه و آل
ق یـآورده بطر یونـريوجود ب یبه فضا یدارند از قبور عدم ذات یض وجود رحمانیمان قبول فیاند و اآمده

ون ريت بـیت مؤمنـان ارواح را از قبـور بشـریـت و تربیبه دعوت و هدا یتشخّص فردتوسّط و امّا بحسب 
  .ه اعلمده، و اللّیت و کمال رسانیآورده به محشر وال

  .اءيالف کتاب من کتب االنب یعند یذانا الّ: ِه السَّالميعلو قال 
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دارد، ) ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ( یطۀ علم خود که به وراثت از مصداق علم الله محمّد المصطفیت و حیان کلّیدر ب
شـان یا یشـان و کتـب عرفـانیا یاء و کتب وجودیانب یع کتب ادوارینزد من است علم به جم: د کهیفرمایم

 در هـزار مقـام ريشـان و کتـب سـلوک و سـیشان و کتـب اخبـار ایاند و کتب منزّله بر اههمه مظاهر اسماء اللّ
ق یـت نبـوّت بطریـت و جزئیـشـان بـه کلّیت و کتب نسـبت ایمطلقه والقت یشان بحقیشان و کتب نسبت ایا

مـن علـم  یعنیاس یهذا الق یشان به زمان و به قوم مخصوص، و علیعموم و خصوص و کتب اختصاص ا
  .ه اعلمان انحصار، و اللّیمطلق و علم مجمل و علم مفصّلم و ذکر عدد فلا به جهت عدم قلّت است نه ب

  .اينالّد یفانا املتکلّم بکلّ لغة  :ِه السَّالميعلو قال 

ق هـر عـالَمیپوش و  ییایـرا عـالَم جـربوت و ملکـوت و مثـال و مُلـک دن یده نماند که نـزد عرفـاء محقـّ
و  یو مَلکـ یو جنـّ یوانیـو ح یو نبـات یو معـدن یو مرکبـات یطیو بسـا یعیو طبـا یاست و افالک یآخرت
ب و حـروف کلمـات بـر طبـق یـامور از لغـت و ترک یباق نيو کامالن و ناقصان انس و جنّ و همچن یانسان

 ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ یرا است که حامل سـّر محمّـد یقیک فرد حقیها ین عوالم و مافیع این عالَم، و عِلم به جمیا
ن از قـوّت یـرسـد و ایاث مـريخـود از آن فـرد مـ یکامالنرا بحسب استعداد و کمـال شخصـ یاست و باق

ط و عالم بـه اسـرار از یرا مح یت جفر کلیست خصوصاً که جامعیب نیعج ِه السَّالميعل یمرتضو یت علویوال
  .ه اعلمع نشئات، و اللّیب وجود در جمیب حروفند بر وفق ترکیترک

  .هينجونس و ُميه، انا صاحب يه و شافينجو ُم یوب املبتليه، انا صاحب اينجانا صاحب نوح و ُم: ِه السَّالميعلو قال 

که بـا یآن سـّر یعنـی. اشا مشخّصـهیـۀ متّحـده یـقت کلّید، بحسب حقیفرمایاء میت خود با انبیان معیب
قـت آن سـرّ، یافتنـد حقییدند و به غلبۀ سلطنت آن نجات مـیکشیاء بود که بقوّت خود آن بار ابتالء میانب
ع یـقـت مطلقـه مـن جمیه و بمـن و بـه حقیـع الجهـات الکلّیـجم مـن ةکه بجهـاء یقت من بود که با انبیحق

ت داشـته نـه یـاء معی من است نه با من، و با انبني است پس عنيه متشخّص و متعیه و الجزئیالجهات الکلّ
ت اسـت و یـن معیـاشارت به ا» ااء سّريکفت مع االنب«ام قت صاحب همه بودهیت، پس من از جهت حقینیع
  .ت است که مراستین معیت از ایکنا» جهراً یصوت مع«

متشخّص در آن «: ن رفته کهیبر ا ین ابن العربيالّد ین حمي املوحدنياحملقق خ االکمال قدوةيش نجا است کهیو از ا
  . ه اعلمو اللّ» تشخّص معرّا از تشخّص است

  :و قدرته الکامله یبع بنور رّبموات الّسانا اقمت الّس: ِه السَّالميعلوقال 

شـان و نفـوس الـواح عقولنـد و یبـه منزلـۀ ابـدان اانـد بلکـه چون سموات سبع الواح که نفوس منطبعه
 و وقـار نيب، پس از مرتبه تمکین جمله به ترتیق ایه و ائمۀ سبعۀ حقای ائمه سبعۀ اسمائريعقول صورت تأث

ت، یـاشاره تواند بود بـه اشـراق انـوار الوه» ینور ربّ«دهد و یدر تخلّق به اسماء سبعه خرب م ِه السَّالميعل خود
» قدرته الکامله«ت که مخصّص اشخاص است و یاسماء سبعه بر دل مبارکش برسم ربوب یهاکه از روزنه
نکه مشهور است کـه آسـمان یو اـ   شأنه یتعال  و وقار من ظهور اثر قدرت کامله او است ـنينکه تمکیاِشعار بر ا

ات و یـشـان غایآنسـتکه ا یبه نفس کامالن در گردش است و عالم بوجود انسان کامل برپـا اسـت بـه معنـ
تصـرّف اسـت و  یبمعن: فرموده ِه السَّالميعل نی الموحدني الموقننيالمؤمنرينکه مکمّل اهل کمال امیغرضند و ا

  . ه اعلمقت آن حضرتند، و اللّینات حقیرا که همه تعی، زريتأث
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  .ميهو العذاب االل یم و انّ عذابيانا الغفور الّرح: ِه السَّالميعلو قال 

ل یـت روشن است و بـه زبـان اشـارت تأویتحقّق و تخلّق و مظهر یبحسب ظاهر از رو ن کالمیل ایتأو
ت مطلقـه مـنم، پـس بـر یـقـت والیچـون حق: د کهیفرمایتوان نمود که غفر پوشش و رحم بخشش، پس م

پوشـم و یشـان را مـیموهـوم ا یعت و وجود خودیات طبیت و مقتضیع مستعدّان کمال گناه لوازم بشریجم
و لـوازم آن مـنم، و  یات نـورانیـات تجلّیو خصوصـ یکمـال و بخشـندۀ کمـال انسـان یامور منـافپوشانندۀ 

 یداشـنت بشـأن مـن، عـذاب یبهـره بـودن از نسـبت مـن و جهـل و نـادانیعذاب من که عبارت اسـت از بـ
از کمال مطلق اسـت  یاز نسبتِ من، محروم یرا که محرومیها است، زتر از همه عذابدردناک و سوزنده

  . ن عذاب استیکدام عذاب برابر ا و
ا در یرا در خواب  ِه السَّالميعل نيالمؤمنرياضت است که تا حضرت امیده نخواهد بود که مقرّر اهل ریو پوش

ـ َر د محمّد الریء از سین الشیشود و ایشان را فتح نمینند ایا در واقعه نبیبت یغ در : د کـه گفـتیشـن اهللا ُهَمح
آمدند و  ِه السَّالميعل نيالمؤمنريدم که حضرت امیفتح نشد تا در واقعۀ د ینشاند مدّت خ به خلوتیکه مرا شیوقت
گـر آن یدل نهادند و دهان مبارک خود بـر سـر د ینۀ من بر باالیک سر آن را بر سیاز طال در دست،  ینئ

-یفتح نمـ یمرا مدّت: دم که گفتید محمّد سرمست شنیو از س[دند مرا آغاز فتح شد ینهاده چند نفس دم
در  یو قـامت یدر کمـال بزرگـ یا در واقعه، به بـدنیدم یرا در خواب د ِه السَّالميعل ی علنيالمؤمنريام یشد، شب

 ین معنیپس ا] اد فتح شدید، آنگاه مرا بنیمبارک آنحضرت را د ید کرد که رویکه سر باال با یت بلندیغا
   .اعلمه د، و اللّینمایاند مکه کرده یلید صورت تأوییتأ

  .بفضله  أقّرنيب العاملل لّريم اخللياسلم ابراه یب یذانا الّ: ِه السَّالميعلو قال 

 یمـیقـت مطلقـه بـه تشـخّص ابراهی حقنيفراگرفتـه بـر همـان تعـ یات قرآنـیـل الفـاظ از اقتبـاس آیتأو
فـرا تـوان  نيحتمل که چنـیل، یت تأویان واقفان اسرار والیتوان داشت، بلکه به لسان لطائف بیمحمول م

ـ عل میم است و مقرر قوم است که حضرت ابـراهیگرفت که چون در عالم انفس قلب به منزله ابراه  ِه السَّـالم ي
صـفات  یافته شهود ذات مطلقه را در مرائیاختصاص  یصفات یات ذات از مرائیاست که بتجل یاوّل کس

صفات در شهود به سـالم  یقلبم از شرکت مرائ میکه منم آنکه ابراه -ِه السَّالميعل -یعل: دیفرمایفرموده، میم
نـه و شـاهد و یمشـرّف شـده از آ یذات ینه روحم بشرف قبول تجلّیافته و آیاختصاص  یاطالق یذات یتجلّ

نمانده چنانکه در نماز که معراج مؤمن است مناجاتم چنـان بـود در آن عـروج  یو خرب یمشهود با من اثر
 که ربّ عالَم صفات و عالَم اسماء و عالَم افعـال و نين ربّ العالمکه احساس شکافنت بدنم نبود، پس چو

ع عـوالم یـمِ دلـم بـآن اسـالم آورد کـه جمیم دلـم شـد و ابـراهیمشهود ابـراه یذات یعالَم آثار است به تجلّ
ق شـد و اقـرار نمـود کـه ا یاشرتاک مرائید بی دنيذات ربّ العالم یمرائ ن سـابقه یـصفات و بدان متحقـّ

ِه ياُهللا َعلَ یَصلَّ سـتین سّر محمّدیرا که ایست، زیافته و کس بر من سابق نیاختصاص  ین تجلّیکه بدفضل است 

  .ه اعلمب است، و اللّیو حاصل آن منم و کمّل ورثه را از من نص و آله
  .نياخللق امجع ةيم و به آخذ بناصيانا عصاء الکل: ِه السَّالميعلو قال 

اء معجـزات و خـوراق عـادات ظهـور یـاء و اولیـباشد که بدان قوّت از انبه یتواند بود که عصا قوّت اله
اء به همان قوّت یع خلق کرده از عدم بوجود آورده و انبیجم یاخذ نواص یابد و چون همان قوّت الهییم
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ه به همـان م اللّیآورند و حضرت کلیکرده در تحت طاعت و قبول دعوت در م یه مستعدان نسبیاخذ ناص
آن قوّتِ ظاهرۀ بصـورتِ عصـا مـنم، و : د کهیفرمایه سَحرِۀ قوم نمود پس میه از عصا أخذ ناصقوّت ظاهر

ه اسـت کـه در مراتـب یـ قوّت مطلقـه الهنيقت من عیام چه حقه تمام خلق کردهیقت خود أخذ ناصیبه حق
ه م اللـّیشان است، و چون نبوّت حضـرت کلـیات قوّت نبوّت ای بحسب خصوصنياء متعیاء و اولیوجود انب

م را، یه نباشـد مگـر حضـرت کلـیـکس را تخلچیدر بهشت هـکه : است لهذا در اخبار آمده یرا نسبت نبات
ه افتـه هـم چنانکـه از حضـرت روح اللـّیاسـت اختصـاص  یشان از عصا کـه فـرد نبـاتیپس قوّت معجزه ا

اء یـداشـت و احظهـور ] وان اسـتیـشان بنفخ دم که خاصـه حیه از این جهت قوّت الهیاز ا[است  یوانیح
  .ه اعلمنمود، و اللّیم یموُت

  .ء و قد غابیش یريعامل املکوت فلم جند غ ینظرت ف یذانا الّ: ِه السَّالميعلو قال 

دارد اگر نسخه غلط نباشـد، و نسـخه  یت اغالقیب عربین الفاظ بحسب ترکیب ایده نماند که ترتیپوش
دوار اسـت کـه یـابـد امیاطّالع بـر غلـط نسـخه  یزیافت نشده، و اگر عزیز در وقت ترجمه نمودن یگر نید

فعل است و مفعـول مضـاف مقـدّم  »ء و قد غابی شريفلم جند غ« اکنون عبارت -اهللا یواجره عل - د،یاصالح نما
مـنم  یعنـیضـرور اسـت،  یء و مفادّ عبارت را مقدّریء فاعل لم نجد و قد غاب حال از شیبر فاعل و ش

کـه روح اعظـم  یمظهـر اسـم الحـ یعنـیربّ آن عـالم اسـت  یآنکه نظر کردم به عالم ملکوت که اسم الح
ان یـم یا جابر و اتّحاد روحـیک یا روح نبی یه روحل اول ما خلق اللّیاست که آدم آن عالم است منم، بدل

نـات روح یافراد عالم ملکـوت اعتبـارات و تع یان من ثابت است و باقیو م ِه و آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ لّهمحمّد رسول ال
ابـد آنجـا ییملکوت نبوّت اوست پس نمـ یت نبی من ناظرم چه والنياند، پس در عالم ملکوت هماعظم

را یـت او اسـت زیوجدانش بواسـطۀ عـدم یعنیب است یز آنجا هم غای مرا و حال آنکه آن چريز غیچ چیه
ت ريل است و اگر صاحب بصیلم که ملکوت تنزیصاحب تأولهذا من . ستی من نريکه ناظر در ملکوت غ

  .ابدینه دریکر مرا نگرد صورت عالم ملکوت را معایپ
ث انشد عن يح یاملطلب یالشافع ذةالناف ةري، رحم اهللا االمام اهلمام ذاالبص»نرُوبِصيم الُه َو َکيلَِا نَرُونظُيم ُهيرَت َو«

  : نيقي
  اً سجداً لهاخللق طّرلکان       هدا حملّيا یاملرتض لو انّ

ـــا کـــه منکـــر  یاریو بســـ ـــع والیاز خوشـــه چ یکـــیاز اکـــابر علمـــاء و فقه ـــان خـــرمن آن منب ـــن   ت ی
د محمّـد یاند و نسبت بـا حضـرت سـار سجده کردهیاختیاند بدهیاند چون آن شخص را دبودهـ  ِه السَّالميعل -

  .ه اعلمعلماء، و اللّ شرت به وقوع آمده ازین معامله بیاـ  قُدِّس ِسرُّهـ  ینوربخش
  .اهللا یهم الدَّأر یهذا اخللق و ان کثروا حّت یحصأَ یذانا الّ: ِه السَّالميعلو قال 

اسـت و  یه متجلّـیـه الهیاز شئون کلّ ین است که در هر آن شأنین کالم به زبان اشارت اعالم ایل ایتأو
افراد خلق در آن موجودنـد پـس  ات آن شأنیدر مرآت روح صاحب آن زمان منطبع و بحسب جزئ یآن کلّ

ه من اسـت کـه هـر ینم و معانیبیات میئنه روح من منطبع است شمارۀ آن جزیکه در آ یکلّ یمن در آن تجلّ
شأن بر آن فرد  یاز فرد کلّ ق نزولیاند که مشهود من است و طریفرد از خلق مظهر کدام فرد از آن، شأن کلّ
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ه، و رجـع االمـر کلّـیه یـنم تـا بـه مقـام و الیبیق صعودش میهمان طردانم پس آن فرد را به یخلق م یجزئ
 یروح مـن اسـت در مرآئـ ی شهود تجلـّنيشود چه عیست و نمین شهود من نیکثرت افراد خلق حاجب ا

  .ه اعلمنه وجود که نقد وقت من است، و اللّیالع بر شئون آارواح و اطّ

  »ِديبلَعِل امٍلََّضبِ ناَأَ آَم َو یدِّلَ ولُالقَ لُدََّبيما« یذانا الّ:  ِه السَّالميعلو قال 

-یل نممن آنم که قول من مبدّ: دیگوید و میفرمایق میالحقا ةقیش در حضرت حقیق خوخرب از تحقّ
الکتاب است ثبت شده به  قت من که امّیکه در حق یاند به نوعهافراد موجودات که کلمات اللّ یعنی شود،

 لقَِخِل لَيبدالَت« :ل بر آن محال اسـت کـهیشم ثابت آمده و تبدیقت خویهمان نوع بر علم من که شخص حق

 ن خـزائن همـان امّیـو ا »مٍعلُوَم رٍَدقَا بِلِّا ُهلُزَِّنما ُن َو ُهُنزاِئنا َخنَدا ِعلِّا ٍءین َشن ِمِا َو« میمن قائـل علـ و قال عّز »اِهللا
پـس بنـابر اقـوال مـذکوره علـم بـر . [نیـه، و امثـال اانا خازن علـم اللـّ: ش فرموده کهیالکتاب است و از پ

چ یش در نگـذرد  و هـیچ فرد از مرتبه خـویپس ه] ع اقوال که حقائق بندگان است داشته باشدیاحوال جم
ن یـد و ایایخود الزم ن موضع ريء است در غید تا ظلم که وضع شینفرما ی محل خود جارريحکم را در غ
 یچـه ظلـم از جهـل ناشـ» ث مـا داریـ، ح ِه السَّـالم يعل یدائر است با عل حّق«: ف کهیث شریحد است مفادّ

 جهـل نيامـت عـیق یکیو تار »مةيوم القيالظلم ظلمات « :فرموده که آله َو ِهيلََع اُهللا یلََّص است که حضرت رسول الله
-یء حامـل ضـد، خـود نمـیرا که شیشود زیم، جهل صادر نماست پس ظلم جهل است و از شخص عالِ

  . ه اعلمناً، و اللّیمطابق وجود است علماً و ع ِه السَّالميعل تواند بود پس او

  .عباده یف] حاکم[ه امره و يض الاالرض و املفّو یاهللا ف انا ويل: ِه السَّالميعلو قال 

ات و یـ قابلنياحکـام و از ارض، مـراد زمـ یفـه اسـت و متـولّیخل ف آن اسـت کـه وىلیل کالم شـریتأو
ق یـاسـتعدادات خال ین باشـد کـه در اراضـینظام ا کالم حّق توان گرفت که مفادّیاستعدادات ممکنات م

ض یو تفـو »املهتـدون  یهتدي یا عليوبک «، احکام سعادت و شقاوت کـه یه در اجرات اللّیم بوالیمن متولّ
نـۀ ییآ ینـه، روح مـن محـاذییرا کـه هـر آیـمن است ز یبه سو ستجاد و مقصود وجود آنیت ایکه غا یامر

اسـت کـه  یکلّـ یتجلـّ ینـۀ محـاذییاسـت کـه آن آ ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ یاء محمد مصطفیروح حضرت خاتم االنب
ع یـجـاد مشـتمل اسـت بـر جمیت ایـض اسـت و غاجاد بـه مـن مفـوّیت ایت وجود است پس چون غایغا

  . اندتیآن غا یکه مخلوق برا یاحکام موجودات

اسـت  یض شـده و متـولّیجاد بندگانست به من تفویت ایپس حکم در بندگان از من باشد چه آنچه غا
شـان شـده بـا یقـه کـه موجـب ربـط ایروره، و آن حاکم است در بندگان بـه همـان دقات بالضّی قابلنيدر زم
انـد، پـس جاد نمـودهیا یتیا چون به جهت غان موجودات ریرا که ایشانست، زیجاد که علم خلق ایت ایغا

ت علـم بـه آن روابـط دارد و بـر یـق اسـت و حامـل آن غات متحقّینها و آن غایانۀ ایالبته رابطه نسبت به م
  .ه اعلمدارد، و اللّیم یک احکام جاریموجب همان بر هر
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  .ینتصبون ألمريفأمرهتا ف یفأجابون هّنيبع مبا فموات الّسدعوت الّس یذانا الّ: ِه السَّالميعلو قال 

ق ق و التخلـّیحقانـد نـزد مـن اسـت بـالتّهیـب کـه ائمـه سـبعه ذاتیـح غیچون مفـات: که ِه السَّالميعل دیفرمایم
سـماء سـبعه ق مـن اسـت بـه أق است و از آنجا که تخلـّاند پس مرا در آن آثار متحقّسماوات سبع آثار ائمه

ف خـود در آوردم کـه در شـهود مـن از هفت گانه را در تحت شهود و طاعـت و تصـّر یهاخواندم آسمان
 طاعـت مـن از نيشـدند و بـه عـ یخته در تحت وجود مطلق مشـهود مـن مخفـیر ممتاز خود گریوجود مغا
و  یت من شـامل تمـام افـراد کلّـیشان طاعت معبود من کردند چه کلّیت من مر معبود خود را ایحضرت کلّ

ت مـن یـت من باشد تمام مندرجات کلّیجود است پس چون طاعت من معبود مرا از مقام کلّو ةنشأ یجزئ
کننـد یت مـن مـیـخود طاعت معبود بـه موجـب اطاعـت اقتضـاء کلّ یوجود جزئ طاعت من در مرتبۀ نيع

 ۀ ردّیشـان حکـم مـرا در قضـیا یشـان و فرمـانربداریف مـن در ا، و تصرّین است مراد فأجابونیطوعاً، و ا
ـ  ِه السَّالميعلـ   ف و امر کردن اوست اجابت دعوت در تصرّنیوقت عصر ظاهر است و ا یجااز مغرب ب شمس

عقـول کـه از عقـال اعتقـاد  ینمانـد کـه چـون بعضـ یجناب را و مخفالقدر آن یعلها امرا و امتثال آسمان
قـرآن  مان به مفادّیر اشان بکحل الجواهیت اريدۀ بصیعت از دید طبمَاند در رَقواعد فلسفه خالص نشدهب
ل بـر طبـق معتقـد خـود یـسـت تأوشان مخالف آنیمذکور در شرع را که قواعد ناقصۀ ا یایل نشده قضایزا
دهند واجب یخود راه داده و م یدیمان تقلیشان خلل را در ایا ییآشنا یت به شومّماُ یکنند و ضعفایم

  . ابدیر ین ضعفا چند کلمه صورت تحریاست که به جهت ثبات ا

 مـهیه کریـآنکـه آ یکـیآن مستحکم دارند ش را بیمان خویست که ایکه دو امر ضرورـ   انايک اهللا و اثّبـ بدان 
-ینمـ تعاىل یحال و ممتنع نزد خدا دانند که مُنيقیرا به عموم خود اعتقاد کند و » ٌريدقَ ٍءیَش لِّکُ یلَع اُهللا َو«

سـت کـه هرچـه نـزد یکنـد از جهـل اسـت و الزم نیامتناع محکم بر  اراز امور  ینکه عقل بعضیباشد و ا
ه منـزّ تعـاىل یست و فعل خدااز مخلوقات یکیرا که عقل یز نزد خدا ممتنع باشد زیعقل ممتنع باشد آن چ

قـدرت  یاز رو تعـاىل یف حـادث اسـت بلکـه خـداین عقـل ضـعی و قواعد انيد به قوانییس از تقو مقدّ
 یوقتـ[جـاد عقـل یف خـود چـه اید داشته فعل خود را به قواعد بنده ضعیمقشاء است نه آنکه یلما  الٌّعفَ

سـت و اگـر ممتنـع یز نیـقـه نیالحق یف حاالًنبوده چنانچه  یئجا یو خرب یشده که از عقل و قواعد آن اثر
ل ممتنع خدا و حکـم بـر امتنـاع آن تعقّیب یحکم بر امتناع ممتنع چون کرد] عقل یعقل ممتنع خدا بود

  .د، فافهمیقل ممکن آچون از ع

کـه قـرآن آن که سّرنستیمان است ایات استحکام ایکه از ضرور یشد أمر ثان ک امر دانستهین یو چون ا
ع امور حسـنه امـر فرمـوده کـه یباشد و در جم» ميبسم اهللا الرمحن الرح« د و سور آن مصدر به اسم شده کهیمج

 یاسـت و اسـماء الهـ یموجـب اقتضـاء اسـماء الهـ اء بـهیجـاد اشـی اسـت کـه انيند همیابتدا به بسمله نما
 یوسـاطت اسـمابد در عـالم وجـود وقـوع آن بییاند و هر امر که وقوع مجاد نمودهیاظهار عالم ا یتقاضا

نطورنـد چـه تفـاوت افعـال بـه موجـب یو اسـماء در مرتبـه متفاوتنـد چنانکـه افعـال ا یاست از اسماء الهـ
جاد معدوم و اعدام موجـود یاز همه افعال است مثل ا یرتبه اعالکه در م یتفاوت اسماء است اکنون فعل
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ط اسـم اعظـم ن قسم افعال به توسـّیام افالک و امور ممتنع نزد عقل وقوع ایاء و اماته و خرق و التیو اح
شـان عنـداالظهار یسـازند این خـوارق و معجـزات ظـاهر مـیـاء کـه امثـال ایاء و اکابر اولیاست و انب یاله
از امور مثل  یالً مذکور است پس بعضند چنانچه در کتب قوم مفصّینمایق به اسم اعظم متخلّ] و[ق تحقّ

جـاد و یق ایـن بـه طریـشـمس و امثـال ا و ردّ ِه السَّالميعل مانیس از شهر سبا نزد حضرت سلیت بلقاحضار تخ
   .ندینمایاعدام م

ق ق اسـت و تعلـّ تخلـّنيشـان همـیفعل اشود و یآن آسان مق بشان توسط اسم اعظم و تخلّین امر ایو ا
ن یـاسـت و چـون ا ز بـه فعـل حـّقیـشـان نیق اق و تعلـّن تخلـّیـو ا - شأنه یتعال - فعل حق است یت و باقهّم

ون بصـتنیو ـ امرتهـا ف تواند کـه معـاد کـه مفـادّیم تعاىلقه یرد و بتوفیپذیمان خلل نمیافت ایاعتقاد ثبوت 
شـان و احـوال مندرجـه در یجـاد ایت ایـفیکـردم سـماوات را بـه احکـام ک  اخذ کنند که امرنيـ را چن یالمر

 یبر امتثال و فرمان یپس بر طبق امر صدق من بر پاـ   مةيوم القي یکون منها اليما ـ   شان ویوجود و حرکات ا
  .ه اعلماست و اللّ یان علم من و وجود واقع تطابق کلّیاند چه مستادهیا

  ني و املرسلينيبعثت النب یذالّانا : ِه السَّالميعلو قال 

شـان چنـان غالـب یت بـر ایـقـت والیحق ِه السَّالميعل نياء و مرسلیکه تا انبت سقت اثر آنین خرب حقیل ایتأو
اء یت مطلقۀ انبیشوند پس والیف نمت مشرّشان را مطلق سازد به نبوّیت اید که از احکام و لوازم بشریاین
ا یـت یـر است کـه تمـام والت است و مقرّلوازم آن منشأ وصول به مقام نبوّود و احکام و یمطلق از ق یعنی
ِه ياُهللا َعلَ یَصلَّ یت مطلقۀ محمـدین والیو ا لهآ َو ِهيلََع اُهللا یلََّص ستیدد محمّییت مطلقۀ از اطالق و تقیاء افراد والیانب

ه یـقـت کلّیق حقیشان است رقـایا اء که منشأ بعثتیت انبیطالب است پس والیبن اب یه علیقت کلّیحق َو آله
ظـاهر [اء باشـد یـل کالم و تواند بـود کـه اصـل کـالم بعثـت االنبینجا ظاهر شد تأویاء است و از ایاالنبسّر
ه اق أقـرب و أنسـب اسـت، و اللـّین به سیغۀ مصدر ایو به ص] ول هم نباشدن صورت موصیست که در انیا

  . اعلم

  .یمس و القمر فأجابوندعوت الّش یذانا الّ:  ِه السَّالميعلو قال 

الت گذشـته یلش بر وجـه تـأویل بعد از اجمال است و تأوین از سابق و الحق تفصین کالم و امثال ایا
ه است از روح و قلب خواه در نشئۀ انفس خواه یظاهر خواه در آفاق و خواه در انفس که شمس و قمر کنا

  .ه اعلمدر نشئات سابقه، و اللّ

  .نيَمانا فطرت العالَ: السَّالمِه يعلو قال 

لـک و ملکـوت و ب و شهادت و مُیست که غدر من چنان یو انفس ی آفاقنيمطابقۀ نسخت: د کهیفرمایم
و  یر عـوالم آفـاقیب و شـهادت و ملـک و ملکـوت و جـربوت و سـایـ غنيمـن عـ[ر عـوالم یجربوت و سا

که هر که فطرت مرا بشناسد تمام عالم را شناخته باشد و هر که خواهد که فطرت مرا بشناسـد ] است یانفس
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 َون ُهِا يواهلَ نَِع ُقنِطيما  َو« ات آمده از صـاحبیروا یرا بشناسد و در بعض ید که فطرت تمام عوالم آفاقیبا

ا اهللا و انـت و مـا   الّ فةحق املعر یا انا و انت و ما عرفنالّ فةما عرف اهللا حق املعر یا علي« :که فرمود» یحُوي یحا َولِّا

  . »ا اهللا و اناالّ فةاملعر عرفک حّق

من « ثیشان کوتاه است و بنابر حدیمعرفت ا یقت اثر دست ادراک از فرتاک آرزوین خرب حقیو بنابرا

 یکـین مرتبـه باشـد از هـزاران هـزار یا شناخت خود را که. لهو آ ِهيلََع اُهللا یلََّص کما قالـ » هعرف نفسه فقد عرف رّب
و  -نيتهم امجعيذّر یهم و عليصلوات اهللا و سالمه عل - ا تو را ممکن باشدین خالصه که آن وجود که را یآن نرسد شناخت اب
  .ه اعلمن کالم را، و اللّیاست مر ا یل صافیالت ظاهر از تأویگر تأوید

  . ميعامل باألقال و نياالرض یانا داح: ِه السَّالميعلو قال 

ع نشـأت یـقـت مطلقـه خـود در جمیحقن نشـئۀ بایـت خـود در ایقـت شخصـیمـن بـه حق: د کهیفرمایم
ع اسـتعدادات اسـت یـۀ جماستعداد ممکناتم چه اسـتعداد مـن اسـتعداد مطلـق و مـاّد یهانيگسرتانندۀ زم

ض در هـر قابـل یشـود و جهـت قبـول فـیان مـیـض وجود استعداد هر فرد نمایل آنکه بحسب قبول فیبدل
م سـبعه کـه مسـاکن مظـاهر یم به اقـالیقت من است و من دانایت مطلقه که حقیقت والیست از حقیاقهیرق

قـاً اً و تحقّقـنـاً و تخلّیک را علمـاً و عیـاً و تحققاً پس مظـاهر هراند تخلقاند چه آن ائمه نزد منهائمه سبع
  .ه اعلم، و اللّةیاالله ةالجذب غلبة الً عندیه و تفصیشناسم اجماالً عند غلبه البشریم

  .وحانا امراهللا و الّر:  عليِه السَّالمو قال 

روح اد ممکنـات از عـدم نمـوده و بـاز بـجیم که بدان ایلهمن صورت امر مطلق إ: که عليِه السَّالم دیفرمایم
ـ َر مرِن اَِم ُحُوالّر لِقُ حُِوالّر نَِع َکَنلُوسئَي َو«ـ م يمن قائل عل عّزـ   دیفرمای داشته چنانچه منياعظم متع پـس عـالم » یّب

هـا ريو غ یامر که عالم ملکوت است به انواع مخلوقات آن عالم از ارواح و عقول و نفوس و عـوالم معـان
آن امـر از عـوالم مثـال و  یت الهـی و مشـريافته، پـس بـه تـدبی یت وجودیبدان امر که اصل روح است ترب

 ري نـزول کـرده بعـد از اتمـام تـدبنيده و از آنجا به زمیراه انوار کواکب رس بعها به سموات ازّتیعت و مایطب
ـ  رضِاالَ یلَِا ماِءالسَّ َنِم مَراالَ ُربََّدي« افته کهیق تحقّ یر آثار آسمانیاز دوا یارهیعروج نموده دا ـ لَِا ُجعـرُ ي مَّثُ  ِهي

  .»)ةياآل(

ـ  کَـةُ الِئاملَ َو ُحُوالـرّ  ُمقـوُ ي وَمي« :و چون فرد اکمل از افراد مظاهر آن امر، روح است که همـان را » اًفَّص
حـاد در مرتبـۀ االّتث یـد مـن حیـنمایق آن حضـرت مـکالم افادۀ تحقّخالصۀ اختصاص به ذکر فرموده و 

  .ه اعلمه، و اللّیه و جزئی آن در مراتب کلّني و عموم آن و تعنيض نخستیف

  .»ٍدينَِع ارٍفَّکَ لَّم کُنََّهَج یا فيلِقأَ«: هيقال اهللا لنب يذانا الّ:  عليِه السَّالمو قال 
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ه نـازل یـکم و بمـن لفـظ امـر تثنیۀ مذکوره است شـرین امر که در آیمنم آنکه در ا: که عليِه السَّالم دیفرمایم
م قت خـود در جهـنّیدورات حق جماىل یات نوریدر تجلّ المالسَّ ماهِيعل ید و علمحمّ ید ایندازیا بیشده که الق

را و کفـران کننـدگان نعمـت  مظاهر جهل و خالف همه پوشندگان حّق یاز نور است و جا مکان خاىلکه 
رت عنـاد اند و چهرۀ حق را کـه از شـما تابـان اسـت بـه سِـعناد در راه، ضاللت افتاده یت را که از رویهدا

  .پوشانندیخود م

جاجـات قوابـل بـر تمـام ز شیقت خود در تمام مظـاهر بـه اظهـار و اشـراق نـور خـویپس به ظهور حق
م افتنـد ات کنند، و مظاهر جالل بـه جهـنّد تا به شما مظاهر جمال صعود به جنّیه، همه را بالفعل سازبالقوّ

د ماننـد، لکـن بـه ینسبت مق یزه و ابوجهل در تساومح. دیظهور ننما لهو آ ِهيلََع اُهللا یلََّص یدکه اگر دعوت محمّ
هداء باشـد، و ابوجهـل بـه جهـل دالشّـیت کند و ساشراق نور دعوت حمزه به معراج شهادت صعود به جنّ

و بک  یاهلاد یانا املنذر و عل« :ثیحـده یتثن باشد، و سّر مةط شود و فرعون هذه األم ساقکفر و عناد به جهنّ

   .ه اعلم، و اللّان فرمودهیب» املهتدون یهتدي یا علي

روع و مغرس األشـجار و  ون و منبت الّزي، انا خمرج العنياالرض سطَتت اجلبال و َبيارس یذانا الّ: ِه السَّالميعلو قال 
  .مارخمرج الثّ

لش یتـأو. ه اسـتل انـا امـر اللـّینها مذکور است تمام تفصیاز فقرات که از عقب ا ین فقرات با بعضیا
قـت مـن قبـول یقـه حقیبـه وسـاطت رق ینـیو ع یدر مراتـب علمـ یان امکانیاع یهان که منم آن که کوهیا

ون ري اسـتعدادات قوابـل بـه مـن گسـرتده آمـد و مـن بـنيض نموده بلند و مرتفع به من شـده و زمـیانواع ف
هـر مرتبـه  ام و درخـت کمـاالتاننـدۀ تخـم کمـال همـهیفعل و روام از قوه باستعداد همه یهاآورنده چشم

ب و بطـون بـر شاخسـار شـهادت و ظهـور یـاز شـکوفه و پوسـت غ اش بـه مـنوهیـشود و میمن نشانده مب
  . اندقت منیحق نات و مجاىلیچه تع. گرددیان مینما

 ینـی اسـت خـواه عنينسبت من با موجودات آن مراتب و عوالم همـ یو در تمام مراتب و عوالم وجود
ا ی یا عقلی یا انسی یا ملکی یحس ای یا قدسی یا عرضی یا جوهری یا ماّدیا مفارق ی یا معنوی یا صوری

ـ  مـاءٍ بِ یسقي«ـ   و عال جلّ - :و قال. اندگر منطبق افتادهیکدیرا که همه بر ی، زیا انفسی یا آفاقی ینفس  َو ٍدواِح

  .»لِکُاُأل یِف عضٍَب یلها َععَضَب لُضِّفَُن

ض وجـود در آن یقبـول فـت من واسطۀ یقۀ والیمرتبه و در تمام مراتب رق یو تفاوت از مراتب نه از ذ
پـدر  ت چـون حـّقن امـّیـبر ا عليِه السَّالم یعل داده که حّق خربله آ َو ِهيلََع اُهللا یلََّص ه حضرت رسولمرتبه است چنانچ

با مراتـب ست یقت من در عوالم اربعه با افراد، عوالم نسبت واحد عددیاست  بر فرزندان، پس نسبت حق
  . آحاد و عشرات و مأت و ألوف، فافهم، و الله اعلم

  .ق الربقسرِعد و ُمع الّرل املطر و مسّمدر اقواهتا و منّزاقّ یذانا الّ:  عليِه السَّالمو قال 
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 و بسـاطت و نيو مراتـب علـم و عـ یر زروع و اشجار و آثـار امکـانی و تقدینيتع: که عليِه السَّالم دیفرمایم
اء ق کـه اسـمیهات حقـاض است چه امّف و کمال و نقص به من مفوّیف و کثیآفاق و انفس و لطب و یترک
ت یـه الوجود و البقاء همـه کمیحتاج الیام و مایع و عناصر نزد من است پس قوام و قیاند و اصل طبااربعه
و بـاران ر اسـت ت و لوازم نشـأت و مراتـب همـه در علـم مـن بواسـطۀ اسـماء اربعـه مـوزون و مقـدّیفیو ک

قـت یبه وساطت حق یبیدات غییو تأ یات نفحات الهريو تأث یاز سحاب آسمان یوضات ربانیامدادات ف
تم که او از رعد وجود اثـر از آن یت و قابلی فاعلنيرسد و من واسطۀ اصطکاکات نسبتیده و میمن بهم رس

 یبـه کمـال اسـتعداد رسد و برق طلب وصولی به گوش زبان منيمتجه از اصطکاک مقدّیچون حصول نت
  . ه اعلمدرخشد، و اللّیعه من میات بذریهمه را از آفاق قابل

  .البحور یالفلک ف یء جواریجوم انا منشء الّنیمس و مطلع املقر و منشالّش یئيانا مض: عليِه السَّالمو قال 

ثالثـه اطـالق و  مراتـبقت خود در یخرب حقـ   هيعل یسالم اهللا تعالـ   نیدان عرفاء موحّیون اعین نور بخش عیا
 نيمن تابان دارندۀ آفتاب اطالق و روشن سـازندۀ شـمس ذاتـم از اوج تعـ: د کهیفرمایعموم و خصوص م

ل از تمـام ت در درجـۀ اوّیـت و هـم بـه موجـب مظهریـهم بحسب غا و جالىل جماىل یو برزخ تجلّ اوىل
ض یارتست از عموم قبول که در فـه که عبیقت امکانیمراتب وجود و طالع و سازندۀ قمر حق کبروج افال

 اسـت و سـّر نشـأةت مراتب اظهـار هـر یکه غا یکلّ یات از تجلّچه مقصود بالذّ  مندرج است منم،نينخست
ه من در جلوه اسـت و روح مـن حامـل یقت شخصینه حقی است که از آنيهم ةآن نشأ لهآ َو ِهيلََع اُهللا یلََّص یدمحمّ
آن  از آفاق و انفس مستعدّ یت پرتو آن تجلّایانداخته بالتبع، و انشاء نجوم قابلر افراد پرتو یست و در ساآن

  .را موجب و واسطه و منشأ منم یافراد نوع

شـده و تـاجر  یاز مـن روان و سـار یاستعدادات امکـان یاهاید مشحون به اسرار دریتوح یهایو کشت
کشـد و از معـادن صـدور یمعرفـت در سـلک ظهـور مـ عـاىلاء لَیـاز اهـداف قلـوب اول یوجود بر آن کشت

د و یـنمایل میات جالل و جمال تحصیصات امتعۀ تجلّفرستد و از سواحل تشخّیجواهر علوم به خزانه م
بـن  یص علـت اسـت کـه در ادوار و نشـئات  بـه تشـخّیـقـت مطلقـه والینها همه نسـبت و اضـافات حقیا
ـ  َو َعالسَّم یلقَو اَاَ لٌبقَ ُهلَ ن کانََمِل یکرِذلَ َکذِل یف نَِّا« . استنيو متعها ظاهر قتیبه حق عليِه السَّالم طالبیاب  َوُه

  .ه اعلمو اللّ»  ٌديهَش

  .تلفلم اقُ تلَتت و ان قَت فلم اَمان اَم یذ، انا الّعةااقوم الّس یذانا الّ: عليِه السَّالمو قال 

و  یعظم] ی[امات ادوار یزم و قیخیبر م یقیامت حقیکه در ق یمنم آن فرد: که - عليِه السَّالم - دیفرمایم
الحـق  نشـأةمـنم، کـه در  نشأةل نزد انتقال آن شود، فرد اوّیکه در عوالم اربعه م یو صغر یسطو وُ یکرب

هـا اسـت کـه امتیان قیـامت جامعه میآن ق یقیامت حقیات و مراد از ققت خود قائم اوال و بالذّیبظهور حق
افت یابد و درییم یظهور آفاق یدارد و بعد از اتمام دورۀ عظم یاء در هر آن ظهور انفسیل اولاز افراد کّم

م و اگر مـرا بکشـند ريمیانند نمريکه من آنم که اگر مرا بم عليِه السَّالم: دیفرمایز و نادر است و میار عزیآن بس
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 آن نيقـت مـن اسـت و مـن عـیاز حق یعوالم اربعـه منبعثـ یدر مجار یات ساریرا که حیشوم زیکشته نم
  . کندیء قبول ضد خود نمیاتم و شیح

» نَقُورَزيم هِبَِّر نَدِع اٌءيحل اََبمواتاًاَ اِهللا لِيبَس یا فلُوِتقُ َنيذالَّ نََّبحَسالَت َو« :و در حق تابعان منتسبان وارد است که
م و مرا موت و قتل ممتع باشـد، و یات ساری وجود عام و حنيپس من ع -ثیموتون الحدیو المؤمنون ال -
  .ه اعلماللّ

ون يأعلم خطرات القلوب و ملح الع یذانا الّ عٍة،بعد سا عةًو سا آٍن عَدَب ناًدث آحيأعلم ما یذانا الّ: ِه السَّـالم يعلو قال 
  »ردُوالصُّ یخِفماُت َو«

ن یـقطـرات بحـر او اد و هرگـاه کـه از یـفرمایکه م یعنصر یشخص ةش در نشأیخوت یل کلیان تفصیب
اگر در : که گفت ة اهللاَمحَر یچنانکه منقول است از شبل. ش دهندید و خرب از حال خویه بظهور آیاشراف و کلّ

م کـه از مرتبـۀ ده مانـد دانـیاه سخت رود از من پوشیسنگ س یباالکه بر  یاثر قدم مور یه ظلمانريشب ت
  . امخود نازل شده

که هـر کامـل کـه ن آنسـتیـا ن رشحه به ساحل رسد چه شگفت، و سّریط علم و عرفان ایپس اگر از مح
افـت همـه دلهـا دل اوسـت و همـه خاطرهـا خـاطر او، تمـام حـواس ی ینه وجود باشد و با علم اتحاد کلّـیآ

گـذرد در او منطبـع اسـت و ظـاهر و یدار اسـت و هرچـه در عـالم مـنهیشه در برابر عالم آیمشاعر او، و هم
، و از یاسـت نـه کسـب ین دولـت مـوهبتیـکسان اسـت و ایب و شهادت نزد او یو غ ا و آخرتیباطن و دن

ن نقـود و جـواهر در هـر مرتبـه و یـدار ادهنـد و خزانـهیکه خواهند م یبه هر کس» یفسَنِل َکعُتَناصطَ َو« خزانۀ
و  یدر هـر آسـمان نُهَع اهللا یِضَر و بشنو که ابن عباسـ   ع سالم النشأت و الدوراتيه مجيعلـ   طالبیبن اب یست مگر علین ةنشأ
ـ ع اخوانه من الّنيمج یما کانوا و علبَِسثما کانوا و َحيحنما کانوا وينا و آله أينب یصلوات اهللا و سالمه عل .دهـدیخرب م یداز مکه محمّ ینیزم  و ينيب

  .نياصحابه امجع

کـدام اسـت از  اتِیـحاضـر از تجلّ حـادث در آنِ دانـم هـر شـأنِیکه م ممن آن کس: د کهیفرمایاکنون م
ان یـاع یهـانـهییدر هـر آن در آ یو سلطنت و غلبه از کدام اسم است و انطبـاع آن شـأن متجلّـ یاسماء اله

هـا و خود بر دل یست که آن شأن از مرکز ظهور تجلّیده نیدانم و بر علم من پوشیاً میئاً و جزیموجودات کلّ
شـود و یآن حاصل مـ یء چه اثر از تجلّیت آن مظاهر و در هر شیحسب قابلباندازد یم یخواطر چه پرتو
دور چـون تمـام در ات الصـّیـون و مخفیـگردد و خطرات القلـوب و لمـح العیالحق م یموجب کدام تجلّ

تحت اثر آن شأن مندرجست پس همه بر من ظاهر باشد، هم از جهت مشـاهده آن شـأن و هـم از ظهـور و 
  . ه اعلمن، واللّحضور مظاهر آن شأن نزد علم م

  .هم و جهادهم و زکوهتم و حّجنياملؤمن وةانا صل: عليِه السَّالمو قال 
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کـه : دیـفرمایان مـیـ بنينسبت به موجودات فرمـوده هـم چنـ ةقیث الحقیت خود من حیان اصلیچون ب
مر عبـادات انـواع عـالم ت او یحسب جامعانسان عبارت است ب ةرا که صلویقت عبادات منم، زیاصل حق
 عليِه السَّـالم  دیـفرماین جهت مـیت نماز است از ایاز مظاهر انسان کامل به موجب نسبت جامع یکیرا، پس 

   .دینمایت من است که به صورت عبادت در مؤمنان ظهور مینماز اثر جامع یعنیکه من نماز مؤمنانم، 

ات نفس یو مقتض یشان از فضالت لوازم بشریت ایه قابلیشانم که مال و استعداد و سرمایا ةو من زکو
از توجـه  یشانم که مقصـد اصـلیا شود و حّجیقول و فعل من م یضاتقت من و ایب به اثر والیپاک و ط

که بـه اسـتالم حجراالسـود حـرم دل مـن مشـرف شـوند و ن از مواطن عدم به کعبه وجود آنستشایق ایحقا
  . ندیدائره کمال خود تمام نما »هولدته اّم ومٍيک«پاک شده  یطواف احوال من کنند تا از ذنوب خود

شان یت من است در دل ایت والحسب ظهور اثر قوّطان بیشان با نفس و شیشانم که مقاتله ایو جهاد ا
سـن را بـه آن ست چه همه افعال و اقوال و احـوال حُی چهار عبارت ذکر فرموده مراد حصر ننينکه همیو ا
ت او یـقـت والیقـه حقیض و حصـول آنهـا رقی انتساب است که واسـطۀ قبـول فـنيت مآب همیوال بجنا
که نسـتیص ایتخصـ بلکه چون اهم و افضل عبادات بودند به عموم اثـر ذکـر فرمـوده و سـّر،  عليِه السَّالم است

ت م اسیمنزله اسم العله است به اسماء چه نماز بیر اعمال نسبت ائمه اربعه اسمائین چهار عمل را با سایا
  . ید و جهاد به منزله اسم الحیر و حج به منزله اسم المریمنزله اسم القدب زکوةو 

ه ، و اللـّیمتعـدّ یکـیالزم است و  یکیو از هر دو  یاست و دو شهادت یبین چهار عمل دو غیباز از ا
  . اعلم

ل ما ل و اآلخر، انا اّوو انا صاحب النشر االّو» راقُوالّن یِف َرِقذا ُنِافَ«: یقال اهللا تعال یاقور الذانا الّن: عليِه السَّالمو قال 
  .واحد من نورٍ یو انا و عل یخلق اهللا نور

 نيق و عمـاد تعـیالحقـا ةقـیکـه حقآن یکیـ  عليِه السَّالم ه فرموده ـیات دو اشارۀ کلّین فقرات معرفت آیدر ا
و جـنس االجنـاس و امثـال  یقـی و صـور و نـاقور حقنيض نخسـتیس الرحمن و وجوه مطلق و ففَل و نَاوّ
اســت و روح  یدقــت محمّــی حقنيقــت او عــیم آنکــه حقیــاشــارۀ دو. قــت اوســتیحق ین، تمــام اســامیــا

ص و بـه تشـخّ یدمحمّـ ی مـادۀ جسـمنياو عـ یسـت و مـادۀ جسـمیدمحمّ ی روح شخصـنياو ع یشخص
  .ذکرمها الذاکرون و کلما غفل عن ذکر مها الغافلونحبهما کلما آهلما و ُص یهما و عليصلوات اهللا و سالمه علـ  گریکدیممتاز از  یعرض

است  یقینجا ذکر فرموده و در مرتبۀ حقیاتحاد نور که در ا یکیاست  یث نبویاحاد ین معنیل ایو دل
و  »یاس من اشجار شتو الّن«نـۀ یقراست ب یث مشهور است روح شخصیکه در حد» شجرۀ واحده«گر یو د

  .مستفاد است »یو دمک دم یحلمک حلم«از  یمادۀ جسم
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ــنیو ع ــه را کری ــه آیت مطلق ــم ــارت ی ــه عب ــه ب ــدل  «ه مباهل ــاهد ع ــنا ش ــ» أنفس ــون م ــفرمایاکن   د ی
شـوند مـنم کـه بـه نفـس مـن کـه نفـس یختـه مـیقت ناقور که بنقـرات آن امـوات برانگیحق: کهـ  عليِه السَّالمـ 

اند و بـه محشـر خته شدهیمن برانگ یصال یاز قبور عدم به صدا یالرحمانم اموات و قوالب قوابل امکان
ر بـه م و مؤخّ نشور هر مقدّنيگر منم و همچنیشر دو انتقال من نشأةل هر وجود جمع آمده و صاحب نشر اوّ

  .شودینم یقت من واسطه باشد نشریض است و من صاحب آنم که بدون آنکه حقمن مفوّ

د یـکـالم مج-چه به موجب نص ، آله َو ِهيلََع اُهللا یلََّص هد رسول اللّم است بر محمّتقدّ یق دعوین نه به طریو ا
» یل ماخلق اهللا نـور اّو« لیکه قایحدبه  قت است تایان اتحاد حقید، بلکه بیآیء بر نفس الزم میم شـ تقدّ

د است و توانـد بـود کـه حد بالنور است محمّکه با من متّ یمنم و آن عل» من نور واحد یانا و عل« منم و قائل
 یو وسـط یوم النشور است و نشر کـربیکه  یامت عظمینشر اخر نشر قباشد و ب یجادیل نشر انشر اوّمراد ب
مـراد باشـد و توانـد  نشـأةو آخر همـان  نشأةل هر ل، اوّدر آن مندرج است و تواند بود که نشر اوّ یو صغر

ه گر احتمـاالت دارد، و اللـّیو د یا جنسی یا نوعیباشد  یل و آخر هر دائره کمال فردبود که مراد نقطۀ اوّ
  . اعلم

ـ ، انا صاحب املنافةجهو صاحب الزالزل و الّر یذل، انا الَّول الُديزانا صاحب الکواکب و ُم: عليِه السَّالمو قال  ا و ي
  .ا و فصل اخلطابيصاحب البال

چـون : د کـهیـفرمایمـ» بيح الغيمفات یعند یانا الذ« :ل خطبه فرموده اسـتاست که در اوّ یل مجملیتفص
ق و هـم از تخلّ یاند و آن اسماء نزد من است هم از روب و ائمهیح غیاند که مفاتکواکب آثار اسماء سبعه

ت یشان وهم به معیدر ظهور آثار اسماء از ا یعنی. را، پس من صاحب کواکبمنقت من آیجهت اشتمال حق
دوار کواکـب کـه مسـتند بـر أ ات جـالىلريتـأث س بهو تلبّ یلطف ازالۀ دولت جماىلاند پس یمن آثار اسمائ

  .قتیحق یاست آن نسبت به من دارد از رو

ت من است پـس زلزلـه یب و علحاشود همه به استصیات ظاهر میاز سفل یکه از عالم علو یو هر اثر
و ع معـارف ینـابیشکافد تا بـه یتش را میلرزاند و کوه قابلی استعدادش را منيانسان زم یجزئ ةکه در نشأ

 منـوال نيمراتـب و نشـئات کـه بـر همـ یکلّ ة در نشأنيشود و همچنیق ظاهر میعلوم و معادن حکم و حقا
  . ت من استیت و آلیواقع است تمام به مع

 یو ملکـوت یانو ربّ یام الهیا یو خواه در باق "ملن امللک"ها است خواه در روز ا که هالکیو رجفها و منا
-یش مـیت خـویـانـد و چـون خـرب از مرتبـۀ وال حکم اندراج مـننيو دورات مذکور است در هم و مثاىل
را ذکر فرمـوده  امات غالبست منتسب امور جالىلیت و جالل و قهر و قید و احدیت را توحید و والیفرما
ب فصـل ز اشـاره کـرد کـه مـن صـاحیـت خـود نید به مرتبۀ اطالق و برزخیایم ند در توهّی مرتبه مقنيهمتا ب

  .  از من استنيو تمام افراد متقابل و جالىل ان ادوار اجماىلیاز میم که فرق و امتبالخطا
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  . هايها و انا املنفق الباذل مبافيالبالد و نازهلا مباف یلق مثلها فخيمل  یانا صاحب ارم ذات العماد، الت: عليِه السَّالمو قال 

صص  و قِريعماد و روضۀ او مشهور است و در تفاس مِرَاِت، یخ و اخبار و آثار و حکاینزد متتبعات توار
صـد و شصـت دروازه داشـته و یدر وسـط بـالد عـالم بـوده و س تعـاىل یمسطور، که آن بلده مخلـوق خـدا

ب و لطـائف از حصـر یـب و غرایـک ماه راه بوده و در آن بلده عجایگر یتا دروازه د یان هر دریم فاصلۀ
را معمـود داشـته و است آنـ- عليِه السَّالم - رم ابن عوص بن ارم ابن سام ابن نوحون بوده و عاد اول که او اِريب

و نهان اسـت از نظـر خلـق و در  یفر مدت چهارصد سال، و حاال آن مختم آنجا ساخته و دیعظ یاروضه
بـذل  ظاهر خواهد شد و آنچه در آن روضه است از جواهر همه را انفاق وـ  عليِه السَّالمـ   یزمان حضرت مهد

را کـه مـن بـرزخ یـمنم ز رم مذکور که در وسط عالم ملک بود،صاحب ا: د کهیفرمایخواهد نمود، اکنون م
انـه یکـه م من اسـت و بـرزخ اوىل یقیت حقیاست آن ظهور برزخ یکه برزخ ةالربازخم و هر جا در هر نشأ

 نيالهـوت و همچنـانه هاهوت و ناسـوت و یست و باز مب و شهادتیواجب و ممکن در وجود و عدم و غ
کـه  ،ت مـن اسـتیـها اطـالق والمن است و منشأ تمام برزخ ینات برزخ اطالقیبرازخ تمام عوالم همه تع

ک نامش قلم یت من که یل برزخوجود است و چون در مظهر اوّ یو جزئ یتمام مراتب کل یقیاعتدال حق
صـد و یو جسـم اسـت سصد و شصت دندانه است، پس در فلک االفالک که بـرزخ مثـال یاست س یاعل

ۀ ائمـه اربعـه یـن عدد بـه شـمارۀ تصـرفات کلیصد و شصت در بوده و ایرم سدرجه است و در آن اِ شصت
قت من ین باشد که به موجب اتحاد حقید که ایشا» و نازلها«اند و مراد از کلمۀ نه است در نور اسم که سدّ

اختصـاص مقـام  ت اختصـاص بـه مـن دارد چـو نیـن برزخیـا آلـه  َو ِهيلََع اُهللا یلََّص د رسـول اللـهقت محمّیبا حق
 اختصـاص بنـابر قواعـد نيافـادۀ همـ »و انا املنفق«ب الله، و اعادۀ لفظ انا در کـالم یمحمود به حضرت حب

جـاد یزخ ااکـه در همـۀ بـر یبـیو عجائب و غرائب و لطـائف و معـارف الر یبیآن جواهر غ یعنیت، یعرب
کـه  ینفقـه کننـدۀ آن مـنم و بـذل بـه اربـاب اسـتعداد ذاتـ» مماُهيسبِ الَّکُ نَفُوعرِي جالٌرِ عراِفاَأل یلََع َو« افتـه،ی

انفـاق و ــ   عليِه السَّـالم ـ   موعود یض است و در آخر الزمان فرزند من مهدت است، به من مفوّیاستحقاق ترب
  . ه اعلمقت، و اللّیاست هم به صورت و هم به حق یابت من متصدّیبذل آن را به ن

  .الفقار یذ یفي بسنيماملتقّد نةن و الفراعياراهلکت اجلّب یذانا الّ: عليِه السَّالمو قال 

ت یـق اظهار معجزه از طرف والیطراند، باء هالک شدهیه و دعاء انبچون جبابره و فراعنه تمام به توجّ
  .ذکر شده چنانکه مکرراًقت اوست ی حقنيو تع عليِه السَّالم طالبیبن اب یعل ا سّریت انبیا است و والیانب

و چـون  »اًاء سـرّ يکنت مع االنب«هالک کننده آن جبابره و فراعنه باشد که  عليِه السَّالم طالبیبن اب یپس عل
قت خود آنهـا را یف حقیبس: که عليِه السَّالم دیفرمایقت واصل است نه مجاز و فرع، میحق ین معنیصورت ا
   .و جالىل جماىلف دو فقره داشت یکردم که آن سیهالک م
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اء بـه یـقـه انبیالحق یپس ف. اءیت اولیاء است و فقرۀ جاللش منشأ والیجمالش منشأ نبوت انب ةکه فقر
شـن یا یظاهراند، پس منم کـه در مرائـ - ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّـ   ستیدقت محمّی حقنيقت من که عی حقنيظهور تع

 یکـیقت مـن، یظاهر از من است و آن فقره و دو شاخ حق نيشان عیمنطبعم و از آن ساطع، پس ظاهر از ا
  .ح نمودهیتلو »مکَُسنفُاَ نا َوَسنفُاَ«مه یطالب، چنانکه کریاز صلب اب یکیاز صلب عبدالله سر برآورد و 

و  ،مونسـه م من نار منـرود و  يت ابراهياجن یذعملها، انا الّ یتالّ نةيالسف یمحلت النوح ف یانا الذ: ِه السَّالميعلو قال 
  .مهاو اخلضرو معلّ یخرجه، انا صاحب موسب و ُماجلُ یق فيوسف الصّديانامونس 

مـنم : د کـهیـفرمایل آنکـه مـیـگـر در تأوید یالت گذشته ظاهر است و اشـعارین فقرات از تأویل ایتأو
  .بدن یام نوح روح را در کشتکس که برداشتهآن

ص اسـت چنانچـه از علـم بدن به صفات روح متشخّ کهنشأة ن ینوح آن را ساخته چه در ا که یآن کشت
امـت کـه روح بـه یق نشـأةو چـه در . »اء ارواحنا اشباحنا و اشباحنا ارواحنـا يو حنن معاشر االنب«افه ظاهر اسـت یق

شود، پس حامل ارواح در سفن ابدان منم، هـم یزد و حشر میخیصورت علم و بدن به صورت عمل بر م
دهم و یدل را از آتش نفس و شهوت و غضب نجات م مِیت و منم که ابراهیت و هم بر وجه آلیق غایبطر

وسـف عقـل را بـه یرسـانم و مـنم کـه یحـانش مـیروح و ربـت یـضـان انـوار والیم که به لوازم فیمونس او
م دهنـده و یآورم و مـن تعلـیون مـريعـت بـیدهـم و بـه حبـل اعمـال از چـاه طبینس ممعارف علوم خود اُ

ت، یگر به غلبۀ نور والیت و از طرف دک طرف به غلبۀ نور نبوّیاز ـ  السَّالم ماهِيعلـ   و خضرم یمصاحب موس
  . ه اعلمن دو طرف است، و اللّیقت من برزخ ایچه حق

  .الکون یانا منشأ املکوت ف:  عليِه السَّالمو قال 

ـ  ُتکـوُ لََم ِهِديبِ یذالَّ بحانَُسفَ« :مۀید که کریفرمایم. افت شود درست استيء هم اگر یو نسخۀ منش  لِّکُ

ا یـد و من انشاء کننده و ظـاهر سـازندۀ ملکـوتم ینمایاز موجودات م یاههر ذرّ یاثبات ملکوت برا» ٍءیَش
از مـن  یات ملکـوتیـح یعنـی. منشأ محل ظهور ملکوت افراد عالم کون و وجودم که عالم شـهادت اسـت

ت است پرتو نـور مـن اسـت یوال یظهور انوار ملکوت که مبادرا که یان در قوالب استعدادات دارد، زیرسَ
ت یـحسـب وسـعت قابلقلـوب افـراد در آن تافتـه خلوتخانـۀ اسـتعداد را ب یهـات من از روزنیو آفتاب وال
  . روشن دارد

  .األرحام یر فانا املصّو. ءیانا البار:  عليِه السَّالمو قال 

اء و سازنده اشخاص آنم به حـدود یق جواهر اشیحقا ب به شهادت آورندۀیء و از غیبار: د کهیفرمایم
ق یالعقـول اسـت و حقـا یکه در عالم شهادت، مشهود مشـاعر ذو یصو تشخّ ینی، که هر تعینیو ع یعلم
انا مـن  « شده کـه یقت من ناشی از حقنيکه در ع ینوعهان و نزد ادراکشان معدوم، من آنرا بشان پنیابرآن 
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رکنندۀ یآورم و مـن تصـویدر مـ یهمـان نـوع در وجـود علمـث بیالحد» و املؤمنون ةيروا یو ف یاهللا و اخللق مّن
ص ص من و تشـخّقت من است و تشخّیقم در رحم وجود، چه هندسۀ وجود بر طبق هندسه حقی حقانيچن

م ر کـنم همـان از رحـم وجـود بـه عـالَکه من تصـوّ یاند، پس نقوشیوجود که عالم مشهود است مطابق کل
  . ه اعلمو اللّ د،یآیر میتصو

ـ ئکم مبا تأکلون و مـا تـدّ  ر، انا انّبيماابرء األکمه و ادفع األبرص و اعلم الّض یذانا الّ: عليِه السَّالمو قال   یخرون ف
  .وتکميب

و اظهر بود و  ت عام، اتمّیت و والیت ختمیت از جهت والیرا نسبت وال عليِه السَّالم یسیچون حضرت ع
ت یــت مطلقــه کــه آدم والیــن وجــه مناســب بــا مظهــر والیــاســت غالــب، بــر ات یــد کــه از لــوازم والتجــدّ
د فرمـوده، یـات معجـزات آن حضـرت را تعدیلهذا کلّ. شرت بود هر آن حضرت رایب آله َو ِهيلََع اُهللا یلََّص ستیدمحمّ
سـازم یپـاک مـ یمـادرزاد یکس که از کوردهد که منم آنید و خرب میفرمایت میق علّیخود نسبت به طرب
ند و دفع بر حـل یبیش میت خوینه ماهیکنم تا جمال مطلق از آیل میدۀ ممکن زایلوازم امکان از د یعنی

م تـا از آن ینمـایت ظـاهر مـیـرا بـر بـدن قابل یاض وجـود وهمـیـرا عـارض شـده و ب یکه لون فطر یماّد
خـودش از نظـر بـه سـت و وجـود تاممکن یگردد که لـون فطـریخود باز م یبه سواد امکان یوهم یدیسف

 همـه مـذکور ريدانـم آنچـه در ضـمیشـود و مـن مـیو مستهلک مـ یاالمکان مخف یمشاهده سوادالوجه ف
  . است

دانم و نزد من روشن است که یم ستشانیا ةممکنات که بالقوات یت ماهیاقتضاء استعداد و قابل یعنی
د و مـن یـآیفعل مک کدام بیاز هر یامکانکند و از جملۀ کماالت بالقوه یک چه اقتضاء می ثابته هرنيع

گاه م ت و تـأثر در مراتـب یـبحسـب مظهر یاز مراتـب سـبعۀ اسـمائ یاسازم همۀ شما را که در هر مرتبهیآ
 یو در مراتب نشـو و نمـا یدیتول بیو مراتب ترک یط عنصریو بسا یو مراتب سبعۀ فلک ملکوت و مثاىل

ک را چه غذا اسـت ی مقامات هرريو در مراتب س یو مراتب سبعه اطوار یتا کمال جسم یعنصر یانسان
ز یـک اسـت، در آن مرتبـه چـه چیـوجـود هر یواردات که غـذاشود از آن یک چه وارد میت هریو بر قابل

  . جزاست ید که سراینمایم یثان ةه در خانه استعداد به جهت نشأريذخ

گـر شـود، و ید ی ورود غـذانيد کـه منشـأ تعـینمایم هريعت و ذخیک ودیچه اثر در هر یز هر واردیو ن
و  یء از نشـئات و مقامـات علمـیش بـه مراتـب هـر شـیخـو یلین کالم اخبار است از علم تفصیمراد از ا

  . ه اعلمو اللّ ینیع

  .رب اهللا هبا مثالًَض یالت ضةعوانا الَب: عليِه السَّالمو قال 

د در ییـانحصـار و تق یعنـی» حصاهاا اَلِّا ةًَريبالکَ َو ةًَريغَص ُرغاِديال« .ش اسـتیقت خـویان احاطت حقین بیا
نـه مننـد و مـن از یص دو آن اطـالق و تشـخّیـست چه متشخص مطلق و مطلق به متشخص مـنم، و ایمن ن
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ام کـه اعظـم یقـیحق یرا کـه مـن انسـانیـام کـه احقـر مخلوقـات اسـت زضـهعوُا و من بَحلول در هر دو مّرب
ع یـ و جمريم و حقـیاسـت، پـس بـزرگ و کوچـک و عظـ یه مظهر اطالق ذاتـکمبدعات است به جهت آن

ه نات من، و اللـّیمثال تع یمنم و باق یقیاست، که همه فرع من است پس مثل حق ی نزد من مساونيمتقابل
  . اعلم

  مةلالظّ یف یر اهللا اطاعنقّر یذانا الّ: عليِه السَّالمو قال 

 ینـد و جمعـريکه فحول علماء در آن متح ینیات دیاز ضرور یمیقت اعالم مسئله عظین کالم حقیاز ا
عليِه د یـفرمایگردد، مـیشود و اشکاالت حل میافت آن مسئله ظاهر میاند از ناشده یقدر یو گروه یجرب

 یت ذاتـیامکان و عـدم یکیکه من در تاریـ در حالت ه تعاىلر کرد ـ اللّقّرمن مُ یمن آنم که فرمانربدار:  السَّالم
روشـن بـود، بـه  -شـأنه  یتعال- داشت و بر او یکیت من که در آن تاریحسب اقتضاء ماهب یعنیبودم،  یامکان

اذ « ر سـاخت تـا مـن از آن خـرب دادم کـه عـالمعدم برآورد، به نور وجـود منـوّ یکیموجب همان مرا از تار
  .»ه من خلقهي ـ اذ ال منظور الريالمعلوم له بص

مطلق علم و مطلق قـدرت  مطلق وجود و یاقتضاء من عمل فرمود، پس روجاد من به فرمان یپس در ا
ت خود متأثر یحسب اقتضاء ماهک بیمن از هر ض و مطلق کمال به من آورده ویو مطلق ارادت و مطلق ف

ت مـن یـظهـور ماه یمقتضـا ةن نشـأیـقدر کـه در ا همان ةن نشأینه نمودم، پس در ایعت مُیشده، قبول حق
ع احوال و افعـال یپس جم» مٍعلُوَم رٍَدقَا بِلِّا ُهلُزِّما ُنَن َو ُهُنزاِئنا َخنَدا ِعلِّا ٍءین َشن ِمِا َو«. شودیاست از من صادر م

  . ه اعلم ثابت من است، و اللّنيع یبر طبق اقتضا ةن نشأیو اقوال من در ا

: یقال اهللا تعـال  مره مثّفلما ظهرت انکر و اُ یطاعت یفدعا ال لمةالظّ یاهللا و اخللق ف یاقامن یذانا الّ: عليِه السَّالمو قال 
  .»هوابُِرفَا کَفُوَرا َعم ّمُها جاَءّملَفَ«

قـت، مـن آنـم کـه یبه موجب اتحاد حق: که عليِه السَّالم دیفرمایم» یانا من اهللا و اخللق مّن«ف یث شریان حدیب
عـدم  یکیکه تمام مخلوقـات در تـار یداشت در حالت یشگاه جود بر پایوان وجود و پیمرا در ا ه تعاىلاللّ

بودند و همه را به طاعت من خواند و دعوت همه از کتم عدم به مهمانخانه وجود بر سـر خـوان مطابقـت 
 نيقـت مـن تقاضـا کنـد همـه تعـیکـه حق ینـیتعد و بیـمـن نما یوجود من نمود که اطاعت و فرمـان بـردار

ن، و یـدارد چنانکه مذکور شـده قبـل از ا یتیاز نشئات وجود غا ةنشأکه هر ن آنستیابند و وجه ای یوجود
 السَّالم ماهِيعلـ   ید و علـنۀ روح محمّیدر آ یکه آن تجلّ یاختصاص ینوع یکل یت عبارت است از تجلّین غایا

 ی، چنانچه در اخبـار نبـول مبدعات است و مخلوقاتن روح، اوّیا ةانطباع دارد و در آن نشأ ةو آن نشأ -
 آن نيکه تع یبه نوع ةع موجودات آن نشأی، و جمی آن تجلّنيبر طبق تع یاست کلّ ینیآمده و آن روح را تع
فرع، که اگر به جهت ظهـور آن  یرا که آن روح اصل است و باقیابند زییم ی وجودنيروح اقتضاء کند تع
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از مراتـب در  یااز اوقات و مرتبـه ین افراد موجودات در وقتیک فرد از ای یانسان یعنصر نشأةروح در 
  .رودیون مريابد و از وجود بییجاد نمیکار نباشد و ا

وجـود همان چندان در آن مرتبه و وقت بد یاقتضاء نما یو وقت یاکه ظهور آن روح در مرتبهپس چندان
روح را، ان خلـق مـر یبـردار ن اسـت طاعـت و فرمـانیند بر طبق اقتضاء آن روح در آن مرتبه وقت ایآیم

نسـتند اشـناختند و د ةاند و در آن نشأمخلوقات بر طبق اقتضاء ظهور من موجود شده: د کهیفرمایاکنون م
  . روح من استنيشان بحسب اقتضاء وجود و تعی انيشان و تعیکه وجود ا

ت است، من ظاهر شدم جمله انکار نمودنـد یظهور غا که مظهر و محلّ یعنصر ةن نشأیپس چون در ا
پس . ره استیت داینه ظهور غایقت من است نشناختند و ندانستند که مرکز دائره آیمن که مرکز حق و محل
ـ رُوفَا کَفُوَرم مـاعَ ُها جـائَ ّملَفَ« :فرستاد که آله َو ِهيلََع اُهللا یلََّص هکه به رسول اللّ یوحخرب داد همه را ب تعاىلیخدا » ِهابِ
هود آن حضرت را در تورات به صفات مـذکوره یو  ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ دحدم با محمّکه چون من متّلش آنستیتأو

 که آمدم شناختۀ خود را ناشناخته فراگرفتند نيز، و همین عليِه السَّالم یت حضرت موسیشناخته بودند و به وص
تند و ت او را کـه خوانـده و شـناخته بودنـد، مسـتور داشـیـانقت حقّیقت او را و حقیو شناخت او را و حق

  . پنهان داشتند و کافر شدند

قت من و مکان جوهر من و یحق که حّق اوىل نشأةافت از ساختگان یت بر من ی معاملۀ برزخنيو همچن
فـس و آرزوهـا و ات نَیعـت و مقتضـیو لـوازم طب یبه سبب آن که عوارض بشـر نشأةن ی من در انيمرتبه تع

 زه و کفـران نعمـتِیکه اکثر افکـار بـر سـتیحدّگذاشته ب د نشناختند و ناشناختهشان شیساتر ا یویق دنیعال
ق از لسـان حضـرت یـحقالتّ یق علـیق صـدیکه صاحب سابقه تصدمن در افتادند و با آن وجود و شناختِ

  . ه اعلمشان را نشد، و اللّیا یافائده »یمن رّب یکمنزلت یمّن یعل«د که یرسان یگواه ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ هرسول اللّ

  .اهللا رةه بقدُتأنشأ کسوت العظام حلماً، مثّ یذانا الّ: عليِه السَّالمو قال 

دم و ی، از غـذا پوشـاننياز و تعیات را لحم امتیعظام ماه منم آن که در مرتبۀ اوىل: که عليِه السَّالم دیفرمایم
و  یت، خواه صوریتربدم از غذاء یالن را لحم ظهور کمال پوشانباستعداد قا یهااستخوان یخردر مرتبۀ اُ
  . ه اعلماء، کسوت صفات از من است، و اللّیع مراتب بر عظام ذوات اشی، چه در جمیخواه معنو

ـ تأوم باعل یذو حامل العلم، انا الّ یهو حامل عرش اهللا مع االبرار من ولد یذانا الّ: عليِه السَّالمو قال  ل القـرآن و  ي
  . العلم ی، انا املرسوخ ففةالکتب السال

قلب املـؤمن  « لیـش تأویان حال خـوی، در ضمن ب عليِه السَّالم دیفرمای منيراسخ یف ائمه و علمایان شریب

سـت اال دل ین نیـت باشـد و ایـاطـالق الوه یاست که محـل تجلـّ یو مراد به عرش الله آن عرش» عرش اهللا
  .انسان کامل
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و  یکوان از فرزنـدان مـن خـواه نسـبیاست با ندارندۀ عرش  که او برمنم آن: که عليِه السَّالم دیفرمایپس م
  حمـل سـّرنيدارد همـ ینـدارد و آنچـه انحصـار بـه نسـب ین وراثـت انحصـار بـه نسـبیـکـه ا یخواه جسم

ابـد و حمـل ییمـ ها السَّالميَعلَ نيدۀ نساء العـالمیکه البته حامل آن در اوالد حضرت س ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ ستیدمحمّ
مـن : کـهد یـفرمایانـدراج دارد و مـ ِه َو آلـه ياُهللا َعلَ یَصلَّ ستیدمحمّ روش در ضمن حمل سّرمله عُعرش الله و جُ

  .توان کرد من حامل آنمیش الله محامل علمم که به آن حمل عر

ل اختصاص به ین تأویشود و ایافته میکه قرآن و کتب سالفه است  یالت الهین علم از تنزیل ایو تفص
 یقت رسوخ در علم بـه مـن اختصـاص وهبـیاصل علم راسخ و حق یعنیمن دارد که من مرسوخ در علمم 

ـ  يتنز یانا قاتل عل« :نزد من باشد چنانچه معدن علم فرمـوده یل کتب الهیتأو. افته و بسی  یل القـرآن و عل

   .ه اعلمو اللّ» ل القرآنيتأو یقاتل علي

انا صاحب اجلبت » ُهجَها َولِّا ٌکهاِل ٍءیَش لُّکُ«: ل اهللاا، کما قنيموات و االرضالّس یوجه اهللا ف انا: ِه السَّالميعلو قال 
  .قهمااغوت و حمّرو الطّ

ز یـن یمیء که رحمت رحیه خاص است به آن شء از جهت توجّیء و وجود هر شیقت هر شیچون حق
م کـه وجـه یمن آن وجه خـدا: د کهیفرمایم ء معدوم شودیآن توجه نباشد آن ش ینیالع ةخوانند که اگر طرف
و هـم در   افعـاىلنيو زمـ یء بـه آن وجـه اسـت کـه هـم در سـموات اسـمائی وجـود شـنيتوجه است و تعـ
ز در هر عالم در هر مرتبه کـه ی، و هر چعوالم ی باقنيو هم در سموات و زم یلک مُنيو زم یسموات ملکوت

ت او اسـت یئی شـنيق است، جهت وجود و معـهالک است مگر وجه الله محقّ یباشد آن بالفعل به همگ
ظـاهر  یحق یوجود یقت آن پس آنچه بالفعل ثابت است نه هالک آن وجه کلّیحق یعنیء یا وجه آن شی

  . نيث التعیاء است که عبارت از حصۀ وجود است من حیاز مظاهر اش

ق به آن وجه مـنم شه متحقّیشوند و هم یدوم و نفاء همه عالم معیم از اشیکه اگر فرض انفکاک آن کن
 یخلـق را از سـو یکـه رو یآن امـور یعنـیمنم صاحب جبت و طاغوت و سوزانندۀ آنهـا : د کهیفرمایو م
-یمـ یبـه روئـ یسـوزانم و از روئـیشود من حاکم آنم که آن را میم حّقگرداند و مانع از توجه بیم حّق

  .تیجذبات الوهت و غلبۀ نور یت والقوّگردانم ب

احلـق فهـو    عـة کل ماشغلک عن مطال: »اغوِتالطّر بِکفُين َمفَ«: قوله یف عليِه السَّـالم الباقر  ید بن علقال االمام حمّم

   .ه اعلمو اللّطاغوتک، 

 ماِءالسَّ بواُبم اَُهلَ ُحتَّفَنها الُتا َعرُوکَباسَتنا َواِتيآا بِبُوذَّکَ َنيذالَّ نَِّا«: یقال اهللا تعال یذانا باب اهللا الّ: عليِه السَّـالم و قال 
  .»َنيمرِاجملُ یجزَِن َکذِلکَ َو اِطياِخل مَِّس یف لَُماجلَ َجِلي یّتَح نَّةَاجلَ نَلُودُخيال َو

م و آن یانسـان یکمـال ذاتـو واسطه حصول اسـم اعظـم و وصـول بمن باب الله : که عليِه السَّالم دیفرمایم
ت مـن کـه آن سـماء یـکـه تـا بـاب وال یعنـیر شـده مه به ابواب السـماء معبّـیۀ کری است که در آنيباب هم
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ات یـکه بـه آشود و آنانیکه رجوع به اصل است واقع نمیت کمال انسانست گشاده نشود دخول جنّملکوت
گشـاده شـان یا یند به رویو استکبار از آن نما یب کنند و بزرگیاورند و تکذیمان نیکه مظهرش منم ا یاله
ل مَـشـوند تـا آنکـه جَیت ذات نمـق به آن و داخـل جنـّن در معرفت اسماء سبعه است و تخلّی، اشودینم

رسـد کـه  یابه مرتبـه یعنیاضت، و تموج کند در او و در سوراخ، یرسد به ر یشان به حدّینفس مستکربه ا
حـال بـه او  نیـن مرتبه رسـد در اینان است پس چون به ایباشد که مرتبۀ اطم یش او تنگ و فراخ مساویپ

 یرا که صفات متقابله بر او تسـاویز ،»ةيرِضَم ةًيراِض َکبَِّر یلِا یعارجِ نَّةُِئطَماملُ فُسا النََّهُتيا اَي« :رسد کهیخطاب م
ـ دُخاَ َو یبـاد ِع یف یلادُخفَ« :ندشیگویگذرد که از دروازۀ فراخ، پس میافته و از سوراخ سوزن چنان می  یل

   .ه اعلمو اللّ» یتنََّج

ل ياهللا جربئ صََّخ یذ، انا الّنيتمّر مُسالّش یت علدَُّر یذل، انا الّيکائيل و ميجربئ یخدمن یذانا الّ: ِه السَّـالم يعلو قال 
  .یل عةل بالطايکائيو م

و مشـاعر و  یکه نسـبت مالئـک بـه شـخص وجـود چـون نسـبت قـو -قياحلقا انا به معرفةيو ا یقک اهللا تعالوفّ -بدان
را از مالئک به ذکـر و انـدک  یاند بعضص فرمودهی تخصنيقمحقّ یآالت است به شخص انسان و بعض

   .اند واقع استان کردهیدر نسبت که ب یاختالف

ل یـکائیره و مقوه متفکّـ یعقل عاشر و بعض یل و بعضل را عقل اوّیاند و جربئل را قلب گفتهیو اسرائ
ـ اُهللا َعلَ یَصلَّ یدجاد محمّیجاد شخص وجود بر طبق ایاس، ایهذا الق یو عل اندت نسبت کردهرا به هّم  ِه َو آلـه ي

ت است پس همـان نسـبت کـه مالئـک را بـا عـالم اسـت بـا حضـرت ی غانياست که او موجود بر طبق تع
  .  حکم را دارندنيعالم هم یع اجزایجمو ـ  ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ او ـ و با حامالن سّر ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ است یدمحمّ

ت کـه از بزرگاننـد همـه ن دو قـوّیو آالت عالم و خصوصاً ا یع قویمن آنم که جم: د کهیفرمایاکنون م
اند چـه خـدمت مـن ست که کمر طاعت بستهیو موافقت امر یدر خدمت من که عبارت از مطابقت وجود

ـ ما ِم َو«از مقام  یت من مرتبۀ جمعیاند و تبعافتهیت یکه از من تربشان فرض شده بواسطة آنستیکه بر ا ا ّن

ن یـدن بـه ایست و به کمال وجود رسـار وجود چه مقام جمع خاصۀ انسانچه رسد در اطو »ٌمعلُوَم قاٌمَم ُها لَلِّا
  . مقام است

 دن،یرسد و ناچار است تمام موجودات را بـه کمـال رسـین کمال رسد به انسان میو هر موجود که به ا
دو مرتبـه آفتـاب از  یوجـود عنصـر ةن نشـأیـمـنم کـه در ا: د کـهیـفرمایت باشد و مـاگر چه در ادوار نشئآ

ت مـن طـالع یشه از مغـرب بشـریق همیالحقا ةقیرا که آفتاب حقیمن بازگشته، ز یمن و برا یمغرب به سو
مرتبه دعاء من کید بود و ريفراگ َو آلهِه ياُهللا َعلَ یَصلَّ اش به دعاء حضرت رسولک مرتبهین دو مرتبه که یاست و ا

ع یـکه در جماست و نشـانۀ آنسـت نشأةن دو مرتبۀ واقع شده سببش اختصاص یبود در مسجد در شمس و ا
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مـن طـالع اسـت از  ینـیاز مغرب شخص تع یذات یقت اطالقیآفتاب حق و جالىل ت جماىلادوار و نشئآ
  .بعبالتّ یو از جهت باالصالة یجهت

ل را بـه طاعـت و یـکائیل و میـاختصـاص فرمـوده جربئ ه تعـاىلمن آنـم کـه اللـّ: که عليِه السَّالم دیفرمایو م
ل چه تمـام وجـود اطاعـت ع افراد کّمیع مراتب و نشئات و ادوار وجود و در جمیمن در جم یبردار فرمان
اسـت و ت یـن نسـبت حاصـل اسـت از جهـت والیت منم، و هر فرد را که ایکنند، و غایت میغا یوجود
اسـت، بالواسـطه و  باالصـالةاء منم، پس اختصاص هر دو بـه خـدمت مـن هـم یات تمام اولیقت والیحق

شان مطلقاً مخصوص به مـن یا یبردار پس خدمت و فرمان. و هم بالتبع، بالواسطه و بالواسطه .بالواسطه
شـان و یز اطاعـت ارا کـه فقـرۀ اول خـرب اسـت ایـو تکرار در کالم نشده، ز یدن الهیاختصاص بخشباشد ب

در هـر مظهـر کـه واقـع شـود  عليِه السَّالم ن دو ملک را به آن حضـرتیا یفقرۀ دوم خرب است از اختصاص اله
  .یخواه شخصو  یخواه وجود

مـأمور شـدند  یل به پاسبانیکائیل و مید جربئیه خواباللّ یحسب ظاهر در شب هجرت که در بسرت نببو 
  . ه اعلمچنانچه مفصالً در اخبار مذکور است، و اللّ

  .یو هو االعظم االعل یمن امساء اهللا احلسن انا اسٌم: عليِه السَّالمو قال 

اسـت و اعظـم اسـماء اسـت بحسـب  یکه اسم االسماء الهـ یسنام از اسماء حُیمن اسم: د کهیفرمایم
از  ی ذات بـه صـفتنيکـه اسـم عبـارت اسـت از تعـو بدان. آن ندراج اتمام اسـماء دراحاطت و اطالق و ا

اسـت،  ی مسمنيکه ع ی است پس اسمنير شده که اسم آن تعمقرّ یدر شرع لفظ ینیهر تع یصفات و برا
انـد و هـر نـوع از انـواع ن الفـاظ اسـت کـه اسـماء اسـماءیـاسـت ا یمسـمريکـه غ ی است و اسـمنيآن تع

 یطلـع آثـار اسـم االسـماء اسـت کـه اعظـم اسـماء الهـظهـر و مَاز اشخاص مَ یموجودات و هر شخص کلّ
  . است

حسـب آن مظهـر اسـم اعظـم اسـت و مظـاهر بست مگر کـه یرا ن یت انسان مر اسماء الهیجامع یو معن
اُهللا  یَصلَّ هد رسول اللّو جمع الجمع است محمّ یکه صاحب اطالق ذات یظهور متفاوتند و اکمل مظاهر جمع

عليِه  طالـبیبن اب یت اقربست علینیعو اقدم و ب من آنکه امااو، و از جمله حامال و حامالن سّر است ِه َو آلهيَعلَ

  .است که بالواسطه و نفس واسطه است، و الله اعلمالسَّالم

ت اهللا املعمور و انا احلرث و النسل و انـا  يور و انا صاحب الکتاب املسطور و انا بانا صاحب الطّ: عليِه السَّالمو قال 
  .س من خلق اهللاروح متنفّ یذ قلبٍ کلّ یعل یفرض اهللا طاعت یذالّ

هـر  یو آثـار و افعـاىل یمن اسم اعظمم، پس در تمام مراتب عـالم اسـمائ: کهعليِه السَّالم ان فرمودیچون ب
ان یـمذکورنـد ب یرا کـه در کـالم الهـ یش اختصاص فرموده چنـدیت خویرا به مظهرفرد که اکمل است آن

قـت آن یاست حقوجود معتربدر هر طور از اطوار  یعنیمن صاحب طورم : کهعليِه السَّالم دیگویمد و یفرمایم
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ه قـت مـن شـجرۀ صـفات اللـّیرا کـه از جبـل حقیطور هر طور است آن منم، ز ت سّریکه به مع یطور و سّر
از من ظاهر  یاتو کالم ذ یل تمام کتب شئونینموده و تأو یم وجود امکانیبه کل یذات یده و آتش تجلّیروئ
  . است

سـت و طـور طلـع نـور ذاتت که مَیب ذات است و طور الوهیطلع نور غ، که مَنيض نخستیچنانچه طور ف
ن همـه را یـقانست ایطلع انوار علم و عرفان و است و طور قلوب که مَطلع انوار الهوت و جربوتکه مَ ّبحُ
حب کتـاب مسـطور مـنم انوارنـد و صـاطلع مَ یمن همگ تیمن ثابت است و به مع تت من و مصاحبیمع

ت المعمـور یـدر کتاب من است و ب یونو کَ یام، که تمام اسرار و احکام و اخبار الهیقیالکتاب حق که امّ
لـک و ناسـوت فان عوالم الهوت و جربوت و ملکـوت و مُیشه به طایه است هممنم که خانۀ دلم عرش اللّ

ن قت میدر حق یامکان یهاحمن منم که انواع تخمس الرّفَنات نَیسل امکان و تعرث و نَمعمور است و حَ
  .ستمندرج

 و فرع روح من باشد کـه نيسان همه تعع متنفّیق است پس ارواح جمیالحقا ةقیقت من حقیو چون حق
ن یـو ا» اهللا طاَعد اَقَفَ لَسُوالرَّ عِِطين َم« :بر من فرض کرده که تعاىلیروح االرواح است و طاعت اصل را خدا

  .ه اعلم، و اللّیویو هم دن ینیو هم د ینیو هم ع یست و هم علمیطاعت، هم وجود

  .یحرقهم بنارالفقار و ُم یذ یفياء بسين، انا قاتل األشقيخر و اآلنيلانشر االّو یذانا الّ:  عليِه السَّالمو قال 

م الهوت و جـربوت عالَ از نيلق نشئآت اوّیسازم افراد حقایکنم و منبسط میمنم که نشر م: دیفرمایم
  .ندقت من مندرجیلک و ناسوت را، چه همه در حقن از عالم مثال و مُیو ملکوت و آخر

، و نشـر آخـر همـه از شده که از من ظاهر است در ادوار جماىل یتیل همه از عدم به جهت غاّوو نشر ا
ابنـد و بـه نـور ظهـور ییافـراد ظـاهره بـه مـن از بـاطن نشـر مـ یعنی، شود در ادوار جالىلیوجود به من م

 شـوند، پـس هـمیابنـد و بـه ظلمـت خفـاء پنهـان مـییشوند و افراد باطن به من از ظاهر نشر مـیان مینما
کل اخفاء اسـت و چـون محتـدّ یمن مقتض یقیت حقیاظهار است وال یقت من مقتضیت حقچنانکه نبوّ

که دو سـر جـالل و جمـال دارد و  یغیبدبختانم به ت ت است کشندةیجالل که اثر وال یمنم پس به مقتضا
زند چون شرارۀ قهـر یز از آن سر میاند بنار خودم که شعلۀ محبت نمهیر صفات ذموَاء که صُیسوزانندۀ اشق
 را و ني و قاسـطني و مـارقنيد کـه کشـتم نـاکثیظاهر آ ین صفت من در هر مرتبۀ شخص عنصریو صورت ا

  . ه اعلمرا، و اللّد ساختم اهل استعداد یت کردم و زندۀ جاویترب

 ارّد یذها، انا الّاالمم کلّ وةدع یأر یذ، انا الّنياملن، انا منتقم من الظّيالّد یاهللا عل یاظهرن یذانا الّ: ِه السَّالميعلو قال 
  .ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ عن حوض رسول اهللا نياملنافق

ن خـود سـاخت و بـر سـاق عـرش یـد دی و مؤري و منريمرا ظه تعاىلیمنم آنکه خدا: کهعليِه السَّالم دیفرمایم
کنند چه ظاهر عنـوان ی موضوع مريء و غینده از ظالمان که وضع شريو منم انتقام گ» یدته بعليا« نوشت که
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دم که به همت وجود حق واجب کـه بـر ممکـن نهـاده بودنـد رفـع و یظاهر انتقام کش نشأةباطن است و از 
  .دیام و خواهم انتقام کشکشنده زیکردم پس در نشئآت باطن ن ینف

-یرا مـ یع و عاصـیـه و مسـتقبله را، مطی دعـوت أمـم ماضـنيقـی النينم به عیبیم و مینایو من آنم که ب
  . روح مننيع ادوار به جهت انطباق ادوار بر تعیم در جمینمایشناسم و تفرقه م

بـه صـورت شـهود  ین معنیا ان او را شهادت بهین صدق بازبنو که فاروق اعظم و صاحب مکرم بو بش
-یمـعليـِه السَّـالم   طالـبیبن اب یقان را به علمناف ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ ما در زمان رسول الله: د کهیفرماید و مینمایم

  .میشناخت

م نار یکوثر منم و قس یرا که ساقیز ِه َو آلهياُهللا َعلَ یَصلَّ هسازم منافقان را از حوض رسول اللّیو منم آنکه دور م
ـ اُهللا َعلَ یَصلَّ ن حاالت من داده مخرب صادق و مطبوع و مطاع و عارف به شأن منیت منم و خرب از او جنّ ِه َو ي

   .ه اعلمو اللّ،  آله

اجلنان و  حيده مفاتيب یفتح اهللا لعباده من دخله کان آمناً و من خرج منه کان کافراً، انا الذ انا باٌب: عليِه السَّالمو قال 
  .انريد النيمقال

مـن بـه  یو روح شخصـ یقـت کلّـیبـه وسـاطت حق یدر مراتـب نامتنـاه یفتوحـات الهـ: د کـهیفرمایم
ب یـنـۀ علـم کـه حبیهمچنانکـه بـاب مدام ینـۀ الهـیرسد و من باب فتح مدیض میمستعدان قبول فتح و ف

ـ ا الُبأتـوُ  َو« ن اسـتمـینه فتح شده ایخل در مدامطلق است منم، پس هر کس که از جهت من د ـ  َتُوي ن ِم

  .»هابوابِاَ

وار خواهد که باال ینه در نرود و دزدانه از دیمن سازند و اگر از راه در به مدینه او را ایپس حارسان مد
و چـون » هتـد املهتـدون  ي یبعل« دن ویذاء به او خواهد رسـیض و امن نخواهد بود و از پاسبانان، تعّریرود ا
اند د بهشت و دوزخ که مظاهر جالل و جمال ائمهیه نزد من است پس کلیاسماء اله ب که ائمۀیح الغیمفات

  . ه اعلمنزد من باشد، و اللّ

ـ يتّم نوره و والياهللا الّا ان  یابيطفاء نور اهللا و إدحاض حّجة فجهد اجلبابره با یانا الّذ:  المالّس ِهيعلو قال  اهللا  یته اعط
  .شاءياهللا من  یاالرض فعّرفن یف و آله ِهياهللا َعلَ یَصلَّوة، انا مع رسول اهللا يهنر احل یه هنر الکوثر و اعطانينب

که جبّاران و آنانکـه بـه خـود گمـان قـوّت و قـدرت  یمنم آن نور اله :د کهیفرما یشاء میمن  یو به معن
را کـه ار در فـرو نشـاندن آن نـور کردنـد و خواسـتند کـه حجّـت آن نـور یبسـ یپنداشتند و مشقّت و سع یم

 )جـل جاللـه  (ه شان فائده نداده ارادت اللّیو مشقّت ااست تباه کنند، پس جهد  ِه و آلهياهللا َعلَ یَصلَّ همحمّد رسول اللّ
در فـرو  یمـانم، آنانکـه سـعید و ایـ آن نـور توحنيسر باز زد و اتمام آن نور خود به مـن نمـود پـس مـن عـ

افت و من بـه صـورت آن نـور ید ییحجّت آن نور به من تادنش کردند من آنها را فرو نشاندم و چون ینشان
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خود را نهر کوثر که  ینب ه تعاىلاللّ ل شد عطا کرده،ید و ظلمت زایض آن نور رسیبرآمدم و عالم وجود به ف
ت دارد، لهـذا یـرا که باطن کوثر است و تعلّـق بـه وال یاه ابدیتعلّق به نبوّت دارد و عطا کرد به من نهر ح

ل از کـوثر اسـت یکنم، که تنز یل حکم میل حکم فرمودند و من به تأویبه تنز ِه و آلهياهللا َعلَ یَصلَّ هاللّمحمّد رسول 
قت آنجا به صـورت علـم یاتست که حقیل از حیقت آنجا به صورت آب اربعه ظاهر شده، و آن تاویکه حق

ع نشئآت و ادوار و یدر جمست یقت محمّدیت حقیات مثل نبوّت و والیبه بطون وارد شده، کوثر و نهر ح
 ی جالل نبوّت پـس شناسـانيت و در زمیمراتب و عوالم و مقامات، من با محمّدم و در آسمان جالل وال

در  یعنـیآنکس را که خواست و بازداشت از شناخت من آنکـس را کـه خواسـت،  تعاىلید خدایمن گردان
ت اختصاص بـه شـناخت یقابل یاستعداد یایو عطا یف الهیشناسند، آنانکه به تعر یاطوار و ادوار مرا م

ـ يد سـع يالّسـع « اند كـه افتهیاست  یض نور عرفان الهید و مفیمان به توحید ایمن كه مف و مـرا » األزل یٌد ف
 داشـته كـه امـده و زنـگ شـقاوت ازىلینه استعدادشان قابل انطباع صـورت حـق نیشناسند ، آنانكه آ ینم
  .ه اعلمواللّ ، »األزل یف یشق یالّشق«

  .یريتنفّس غيتحرك و ال نفٌس يث ال روٌح يظلمه خضرح یانا قائم ف: عليِه السَّالمو قال 

ت وجود به اسم یه هر گاه نوبت تربی صوفنيكه در اصطالح محقّق – قياحلقا انا معرفةياهللا و ا رزقك – بدان
ابـد و یم در عالم جربوت به توجه علم به بـاطن وجـود در رسـد و تعلّـق علـم از ظـاهر وجـود اختفـاء یالعل

ات ینامند كه آب ح یاست ظاهر شود ، آن اختفاء و جهل را ظلمت خضر م یامت جربوتیجهل مطلق كه ق
 نيمقدّمـه تعـنبوّت است و در  ةن نشأیچنانكه عكس ا ت است همیوال ةن نشأیاست و ا یعلم آنجا مختف

ت عبارتسـت از مبـدأ فـرد یرز بدانكه تشخّص خضیذكر شده ، و ن واضح یحیتلو و جالىل  جماىلنيتدور
ت مبـدأ یـبودن و تشـخّص علو ات جالىلوزت مبدأ بریاسی تشخّص النيچن بودن و هم اوّل بروزات جماىل

از آنجا سّر نسبت ظلمت بـه ر در تمام بروزاتست و یالجمع و سّر سا ت جمعیبودن و محمّد یبروزات جمع
  .ه اعلمشود، واللّ یظاهر م عليِه السَّالم یات به علیات و اعطاء نهر حیخضر و ادارك آب ح

در ظلمت خضر كه دورۀ اختفاء علـم و جمـال و نـور و نبوّتسـت و نبـوّت ظهـور : د كه یفرما یاكنون م
ام چه دورۀ مذكوره تعلّق  ستادهیآنجا ا یت اطالقیت و جمعیت ، من به غلبه والیجمال و جالل و نور وال

 یاتست به باطن راجع شده مختفـیتم و چون علم مطلق كه نهر حیقت مطلقۀ والیت دارد و من حقیبه وال
را كـه دورۀ یـاتم ، زیـتنفس زند مگر من كه صاحب نهر ح یجنبش كند و نه نفس یاست پس آنجا نه روح
آن  یعنـیت آنجـا نباشـد یـاز جهـت معلوم یچ موجودیه من و صُوَر جمال مطلق رينسبت من است پس غ

  .ه اعلماست و به من تعلّق دارد ، واللّ یت تصرّفیوال یت ذاتیاحد نشأة ، نشأة

  .انا علٌم صامت و حمّمد علٌم ناطق) : ع(و قال 
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عليـِه   دیـگو ید سخن سابق نموده و میید و تأیفرما یحاً میقت خود تلویحاً و حقیان شخص خود صریب

ل یـعلم ناطق است كه تنز ِه و آلهياهللا َعلَ یَصلَّ هاللّ ل نطق من است و محمد رسولیمن علم صامتم كه تأو: كه  السَّالم
  .است ینطق و

ت است و تعلّق به باطن علم دارد و علم ناطق نبوت اسـت و تعلـق بـه ظـاهر علـم یو علم صامت وال
را كـه جهـل یـبـاطالق كـه مقابـل جهـل مطلـق اسـت ، زد یقت هر دو علم مطلق است نه مقیدارد پس حق

  .شود یعنه نم ید عدم است و مجزیمطلق از اطالق و ق

بـه آن حضـرت داشـته باشـد تأمـل اختفاء علم و دورۀ جـالل تعلّـق  نشأةپس چون علم صامت است 
كه بواسـطه  هبه و بدانكه صمت عبارتست از سكوت و عدم تعلّق آن به صفات اللّیزه غریبه اسرار عز تعزّز

ت ین مرتبۀ احـدید و ای و چنان گونياستهالك و اندراج صفات در ذات آنجا علم نتواند كه خرب دهد و چن
  . است 

م و یو نطق علم عبارتست از اعتبـار كـردن علـم صـفات را و خـرب دادن او از ذات ، كـه رحمـن و رحـ
  .ه اعلمت است ، واللّین مرتبۀ واحدید است و ایر و مریم و قدیعل

  . وم الظلةياغرقت فرعون ، انا عذاب م و يالكل ی، انا جاوزت موس یب القرون االولانا صاح) : ع(و قال 

كـه تمـامش در شـأن  یا كه اوّل سـورهآنسـت یق قرآنـیت است و از دقایوال ان مراتبین كالم تمام بیا
ـ  ي الدَّهرِ لَـم   ِمَنٌنياِالنساِن ح یَعلَ یتاَ َهلْْ« :ن است كـه یخالف ا ینازل شده ب عليِه السَّالم نيالمؤمنريام ئاً يكُـن َش

تـوان  یرا مـراد م یل شخصـیـتأو یت مـذكور فرمـوده و از رویـه كه در آن انسان را بـه كلین آیو ا »َمذكُوراً
ت یـكه افاده مجهول ئاً َمذكُوراًيكُن َشي لَم كند و یه از وجودش میل اناده خضی از هر كه بتأونيداشت و ذكر ح

مـا و اشـاره اسـت ید همـه ایـنما یت اسـت مـی باشد و عدم ذكر كه متعلق به شخصـنيكه همان ح یا دوره
  .  عليِه السَّالم ن خطبه و حالت نماز آن حضرتیباكثر فقرات ا

م ، یاز اشارتسـت نـزد صـاحب عقـل سـل ی بعضـنيو عدم علم و شعورش به شكافنت بدن مباركش مب
  .ه اعلمواللّ

 یعنــیام  مــن صــاحب قــرون اوىل: د یــفرما ین اســت كــه میــمقــام اســت اگــر كــه مناســب یل دیــو تأو
كـه اوسـت سـابق  یا شامل تمام مراتب است كـه آن مرتبـه یا هر مرتبه یتناهیچنانكه در مراتب عدد ال هم

تمام  و جالىل  در هر آن ، از وجود من در ادوار جماىلنيب همچنیوجود مرتبه خود نه به ترك یعنیبوده ، 
ثابت اسـت ممكـن را  یت وجودیكه با علم من مصاحبت و مع یه ادوار اندراج دارد به نوعیات وجودیآ

 یو نشـأت ماضـ ام از قـرون اوىل نـه سـابقهیع شـئون آیـادوار را پس در هر آن من مصـاحبت جم یهمگ. 
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ـ يتابٍ ال ك یف یقال ِعلُمها ِعنَد َرّب یقالَ فَمابالُ القُُروِن األول«  :ل قول حق جل و عال كه فرموده یبدل َو  یِضلٌّ َرّب

ام و  دهیـلـوازم امكـان گذران یایـم روح خـود را از دریقـت مـن اسـت و مـن كلـیو آن كتاب حق،  »١ینسيال
ت و یبر نفوس امّاره و لوّامه كه در ظلمـت بشـر یامت انفسیرا غرق كردم و عذاب ق یعت بشریفرعون طب

كـه  یامـت آفـاقیم اسـت و در قیمن آنهـا را عـذاب الـاند ، منم كه به محبت و متابعت  تیۀ مادّۀ جسمیسا
ز مـنم كـه شـخص نـور یـواسـطۀ عـذاب ن 2»ظُلَلٍ ِمَن الَغمـامِ  یُهُم اُهللا فيأِتي« :اشاره به آن اسـت كـه  ة الظل ومی

 ید دارد خالصـیـاز نور توح یا در عذابند ، هر كه مقدار ذرّه یبهرگ ین نور از بیگان از ا بهره یدم و بیتوح
  .ه اعلمواللّ، 3»َرُهياً ريَخ عَمل ِمثقالَ ذَّرٍةيفََمن « افت كهیاز عذاب خواهد 

، انا ريم، انا البصيع ، انا العليّسمت ، انا اخلق و ارزق ، انا اليو اُم يي اهللا ، انا اُحنيات اهللا و اميانا آ) : ع(و قال 
  .یانا االّول و انا الثان  ،نيع طرفة ی السبع فنيع و االرضّسبلاجود السموات ا یالذّ

ه و ات اللـّیـت خـود آیـت و كلیـه هست و مـن بـه حسـب جمعاللّ اتیم آهمچنان كه عالَ: د كه یفرما یم
نتافت نزد من اسـت و ها حمل آن بر ها و كوه نيها و زم كه آسمان یام و امانت اله لها ةیجامع عوالم ماالنها

از مـن ظـاهر  یار اسـماء الهـآن شـخص آثـ ق در مرتبـةرا و بـه تخلـّ یت خود مراسماء الهیبه حسب جامع
اء و راسـخان علمـا همـه از یـاز اول هاء و خـوایـن آثار خواه از انبیدر هر مظهر كه ظهور كند ا یعنی. شود یم

ت وجـود عـالم بـا یـض و چـون غایم و در مقام حّب فراريم و بصیع و علیق باسم سمتخلّممن است و من 
را یـ در هر چشم زدن ، زنياست ، پس من جوادم بوجود هفت آسمان و هفت زم یمن است كه امانت اله

ت مـن یـقیستم پس در هر آن تمام عـالم از حقیاست در لبس ن یشأن یات آنید كه تجلّیكه من از خلق جد
ابـد در نظـر شـهود مـن، و مـن ی ید مـیجاد خلق جدیت من ایت من و مظهریت والی وجود من و علّنيو تع

ظـاهرم چـون ظهـور واحـد  یل منم كه در هر آن به شأنام و اوّ نایدات دانا و بیت تجدیفیو ك داتبآن مجدّ
 ةیـالنها كثـرةدارم چون اسـتمرار وحـدت در مراتـب  یم منم كه وجود مستمر علمیدر مراتب اعداد ، و دو

ت م نبـوّیـت و وجود و جالل است و دویقت من كه اوّل والیقه است از حقین دو نظر دو رقی، و ا یعدد
  .ه اعلمو علم و جمال، واللّ

  . هذه االّمةنيانا ذوالقرن) : ع(ل و قا

ن یـست آن كس كه در ایمنم و جز من ن: كه عليِه السَّالم دیفرما یت من امّیش در ایان نسبت شخص خویب
كه مطلـع  یات ذاتی مشرق تجلّريرا كه سیجالل باشد ، ز یجمال و باطن یت صاحب هر دو نسبت ظاهرامّ

ام آنگـاه  ات عارفان است كردهیآب ح كه سرچشمۀ یات صفاتی مغرب تجلّريقت من است و سیآفتاب حق
را بـر  یبسته و اقفال سّر اعراف یأجوج امكانیقت خود سدّ بر یحق یقیافراد حق ین دو سدّ برایانه ایدر م
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سـبت از جملـه مخصّصـات و ن نیـاطالقنـد و بـه وراثـت مـن و ا یام چه آنكه مظاهر تجلـّ آن سدّ جا داده
  .ه اعلم ات من است ، واللّمشخّص

  .ه صاحل ياخرجها اهللا لنب یانا صاحب الّناقة الّت) : ع(و قال 

ـ اهللا َعلَ یَصـلَّ  هاللّ ن نسـبت را همانـا رسـولیق این نوع مصاحبت مكرر مذكور شده و تصدیا قاتـل  ِه و آلـه ي
ـ ربو جِ ُهيولُم َوُهاَهللا   نَِّافَ«  مـۀین در كریمفسّر یز بعضیآنحضرت را بعاقر ناقه صالح خواند و ن  ُحو صـالِ  لُي

  .ه اعلماست ، واللّ ِه الّسالميعل طالبیاب بن ی علنيمنالمؤ اند صالح گفته، 1»َنينِمؤاملُ

  .»ريٍسي ُريغَ َنيرالكاِف یلَ َعٌريسوٌم َعي ٍذِئوَمي َكذِلفَ رِالّناقُو یف« انفخ  یانا الّذ: عليِه السَّالم و قال

اسـت و از فقـرات اهللا  الّا الاله كلمه د كهیكنم در ناقور اسرار توح یمنم آنكه نفخ م: كه عليِه السَّالم دیفرما یم
 یوجـود یو ارضـ یكه در سموات شعور یموجودات امكان یكنم تمام یم یاز نفخه نف اوىل آن در مرتبۀ
  . گردند  یخود باز م یبه عدم ذات یاند و به صعق نف محسوس

 ید ، سـر از قبـور ظهـور شـأنیـكنم تمام مسـتعدان قبـول نـور توح یاز نفخ كه اثبات م یثان و در مرتبۀ
س الـرّحمن كـه وجـود عـام مفـاضّ اسـت جمـع فَـ، و در محشـر نَ یاز لباس وجود وهم یآورند عار یبرم
د و بقـاء یـات جاویبه جنّت حشان فائض شده ید اله براینور توح عماء سّر یند و در ظلّ غمام كان فیآ یم

ندارنـد بـه  یچ آسانیار دشوار است بواسطۀ حرمان و هید بسیروز بر سائران نور توح نیرسند و ا یه مباللّ
تواننـد  یاثت مـن مابعان من كه به ورن روز من است ، و تیكه لزوم استعداد است ، چه ا یجهت طول ابد

  .ه اعلم ن نفخ را در ناقور دمند ، واللّیكه ا

  .٢»عصيكه«انا االسم االعظم و هو : عليِه السَّالمو قال 

انـد و  مودهن یلیعات قرآن را هر كس از علما تـأوكه مقطّ – هايانا اسرار احلروف و معانياهللا و ا عرفك – بدان
ه اللّ ه و حـامالن اسـرار آن حضـرت سـالماللّ ن جز حضرت رسـولیست و مراد الله از امه قرآنیاز اسرار عظ

پـنج حـرف » عصیكه«است و  ینیكنند مناسبات تخم یكه علما م یالتیداند و تأو یچكس نمیهم ، هیعل
  .است كه تمام اسرار عوالم خمس و ادوار خمسه در آن مسترت است

دند یپرسـ ِه و آلهياهللا َعلَ یَصلَّ اب كه از حضرت رسولیردن گلستان به مشامت رسد یاز ا یكه بوئ یاگر خواه
اهللا  یَصـلَّ  فرمود »ن كان رّبنا؟يا« گر كهیو در جواب مسائل د »ه عرش الرمحنيعل حبر مبكة« :فرمود كه ماالّصاد ؟ كه

ن اخبـار یـدر ا یاگـر تـأمل. او كما قال »املاء یواء و مافوقه هواء و كان عرشه علعماء ما حتته ه یكان ف« : ِه و آلهيَعلَ
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عص اسـت یمنم آن اسم اعظم كه كه: كه عليِه السَّالم دیفرما یاكنون م. رسد یبه مشام جان م یب شود بوئینص
مناسـبت بـه  یكه در قرآن است از رو ینستكه اعظم اسماء الهی است بلكه غرض همانا انيو غرض نه هم

مـن در  یعنـی آن مقطّعـاتم ، نيب ذات مقطعات است كه تمام اسرار وجـود در آن مكنونسـت و مـن عـیغ
آنچــه ســّر مقطعــات را  م و همیمصــحف وجــود اســم اعظــم تمــام اســرار نشــئآت وجــود را شــامل و حــاو

داننـد  یز خلـق نمیـ سّر مرا و شناخت شـأن مـرا ننيداند الّا نادر ، همچن یعص خلق نمیالخصوص كه یعل
  :اند  خوانده یده میع شدیست كه در وقایمرور عليِه السَّالم نادر ، و از حضرتالّا

  .ه اعلم واللّ ، »یاغثن» محعسق«ا ي عصيكها ي« 

  .ق ، انا املتقلّب الّصوريوسف الصّدي، انا » اًيبَِص هِداملَ یِف«  یسيلسان ع یانا املتكلّم عل) : ع(و قال 

ت درخـت اسـت در یـكـه حامـل كلّ یو چون آن تخمـ،  عليِه السَّالم دیفرما یبروزات مختصّه م یان بعضیب
و  یوجـود اسـت در تمـام مراتـب كلّـ تِیـ دارد و فـرد اكمـل كـه حامـل كلّريسان و یرَسَ تمام اجزاء درخت

ـ « ن فقرهی دارد در اريان و سیوجود سر یجزئ سـت كـه ین یان تتمـه كـرده و شـكیـب »الّصـور   یانا املتقلب ف
كنـد در افـراد اكمـل و كامـل و  یع كمـاالت مندرجـه در ذاتـش ظهـور میـبه جم یه انسانیه نوعیقت كلّیحق

قت كه مخصـوص و مناسـب آن یت وجود آن قدر از كماالت آن حقاز نشئآ نشأةمتوسط و ناقص و در هر 
  .ندیآ یبوجود م نشأة وجود است بر طبق آن افراد در آن نشأة

او اسـت و او  ةباشد كه انسان حامـل امانـت در آن نشـأ یقت موجود میهمان حق یعنیك فرد البته یو 
 نيالعـالم یه فـات كـه از سـّر اللـّین خصوصـیت ثابت است و ایت و غائیمع ةرا به تمام موجودات آن نشأ

  .ه اعلم تواند بود ، واللّ ی مقام منيان همیگر خطب و كالم به ظهور آمده بین خطبه و دیاست در ا

  .ل النبّوةيلٌ من قناديتون و قنديزانا فرٌع من فروع الد ، يو أع ی، انا أبد یولو اال انا االخرة: ِه الّسالميعلو قال 

باشـد چـه  یو دوره ، و هـر امـر كـه آنـرا آخرتـ ةمنم آخرت هر مرتبه و هر مقام و هر نشأ: د كه یفرما یم
قـت یت اسـت و مـن حقیـوال ن بازگشت اثر مرتبۀیاصل خود ، و از است به یز بازگشت آن چیآخرت هرچ
واقـع اسـت مـنم بـه  ینـات وجـودیل و آخر هـر دائـره كـه در تعنقطه اوّ یعنیز منم ین تم و اوىلیمطلقۀ وال
 اوىل نات نقطۀین است چه نقاط دائره تعهر دائره از م ۀ نقاطن جهت ابداء و اعادیقت و از ایحسب حق

  .ن كالم مذكور شد یافته و امثال ای یآخر كمال دور است كه به نقطۀ

النش كـه یور شـده و از جملـۀ تـأود مـذكیـه نـور كـه از قـرآن مجیـتـون اسـت كـه در آیتون همان زیو ز
و  یو مصــباح روح قدســ یباشــد و زجاجــه روح انســان یوانیــروح ح ةنســتكه مشــكویزاألخــذ اســت ایجا

و . صـفات جـالل  یصفات جمال است و نه غربـ یتون اطالق كه نه شرقیت مطلق و زیشجرۀ مباركه قابل
وسـته ، اسـت بـه یت بـه آن نپیاء است كه هنوز نـار مشـیالضّ بیچنان قره یاسماء ذات ین اطالق به تقاضایا

ها و فـروع از شـاخ یو فرعـ یا مـن شـاخه: كـه  عليِه السَّـالم  دیـفرما یشود ، اكنون م یمجرد پرتو آن روشن م
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شده از آن شـاخ و فـرع  یقدس یت ظرف مصباح وجودیا والیجاجه نبوّت ام كه هر جا ، زُ یتون اطالقیز
قـت یتم بـه حسـب حقنبـوّ یها لیاز قنـد یلیو مـن قنـد.  »اء سّراًيكنت مع االنب« افتـه كـهی،  »تيَز«، كه منم 

قت یل حقینات قندیاء تعیانبل یقه قنادیالحق یافته فی یاء روشنیاء و اولینات انبیت ، كه به تعیت و والنبوّ
  .ه اعلمنبوت است و من بآن متّحدم ، واللّ مطلقۀ

  .اءيف االشيانا ُمظهر ك: السَّالمعليِه و قال 

توانـد بـود و بـر هـر  یز میـغه اسم فاعل اعراب شده بود و مَظهـر اسـم محـلّ نیدر خطبه ، مُظهر به ص
ات مندرجـه در یـفیاء از مـن اسـت كـه از كیات اشـیفینستكه ، ظهور كیا عليِه السَّالم ر مفاد كالم قائد االنامیتقد
ت اسـت پـس ظهـور یـز تـابع غایـشـوند چـه وجـود هـر چ یف میـمتكاء یوجود من اشـ ةقت نشأی حقنيتع
  .ه اعلم ت من است ، واللّیفی ظهور كنياء عیات اشیفیك

  .الّسماء  یاالرض و ال ف یء فیش یعزب عّنيد الاعمال العبا یار یانا الّذ:  عليِه السَّالمو قال 

نسـتكه ، اعمـال عبـاد كـه یشود ا یم نجا ظاهریكه ا ین مذكور شده ، افادۀ زائدین كالم قبل از ایمثل ا
كون ینجا است كه علم كان و ماینم و از ایب یقت خود میالكتاب حق از انسان به عمل خواهد آمد من از امّ

ز در یـپس لوح محفوظ و لـوح محـو و اثبـات ن. ستی و آسمان از من پنهان ننيچ در زمینزد من است و ه
  .ه اعلمم ، واللّیع آنچه در آنهاست دانایجمنظر علم من عندالتوجّه حاضر است و من به 

  .یس عمل عامل الّا به معرفتيل یلذّ، اناا یها نور املصطفيف ی، انا مشكوة الّذیانا مصباح اهلد: عليِه السَّالمو قال 

ۀ نـور واقـع اسـت و اضـافه بـه یـث التشـخّص از خـود بـه مصـباح كـه در آیمن ح: عليِه السَّالم  فرمودريتعب
م  و زُجاجه ملكوت یت به من است كه مصباح إلهیهدا یعنی، 1 »شاُءياُهللا ِلنُورِِه َمن  یهِدي«: ت فرموده یهدا

 نيمـن اسـت عـ ةكه در مشـكو یقه كه من مشكوتم و نوریث الحقی فرموده من حريو مشكوه مُلك و باز تعب
ـ اهللا َعلَ یَصلَّك عكس را محمّد ینه به جلوۀ انطباع درآمده یك شخص از دو آیاست كه چون  ینور مصطف ِه و ي

ه هسـت در عـالم انـوار اللّ و آن شخص آن نور است كه اوّل ما خلق عليِه السَّالم يگر عكس را علينام شده و د آله
فواعـل و قوابـل بـه شـناخت مـن آنـرا  یفاعل مطلق و قابـل مطلـق از مرائـ یعنیز را ی، و باز آن چیوجود
ت مطلـق در قوابـل یـفاعل یعنـیلفـظ بـه واقـع اسـت  یمعرفت ینسخه به جا یو در بعض.  و ممتازندنيمتع

ت در یـ است و جهـت قابلنيه در ذكور افرادش متعیه انسانیقت نوعیت ، حقیمنند، هم چنانكه جهت فاعل
  .ه اعلماناث افرادش ، واللّ
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 ی الّزمان و حدثانه ، انا الذّريا عامل بتغانا خازن السموات و خازن االرض ، انا قائٌم بالقسط ، ان:  عليِه السَّـالم  و قال
  .اعلم عدد النمل و وزهنا و خفّتها و مقداراجلبال و وزهنا و عدد قطرات االمطار

ب یـب و ارض شهادتم و قسطِ عالم افراد شهادت را از عالم غیمن خازن سموات غ: د كه یفرما یو م
ل بعـد یعبارات ظاهر اسـت كـه تفضـ یل باقیتأوت والت منم و یرسانم كه برزخ و واسطه و علّت و غا یم

  .د یفرما یاز آن م یل بعضیاكنون تفص »ميء علیاّنا بكلّ ش« :از اجمال است كه در اوّل خطبه فرموده كه 

را چـه گونـه  ید كه علم به وزن و خفت نمل و وزن جبال شخص بشریخته به او هم گویو اگر عقلِ آم
كـه الهـام  یم الهـیبـه تعلـ یگـریتحقّق به حـّب فـرائض ، و د یكیم به دو نوع از علم ، یسّر است؟ گوئیم

  .ه اعلم، واللّ یاست و علم لدنّ

  .یاَراَها اهللا فرعون و عص یالّت یة اهللا الكربيانا آ:  عليِه السَّالمو قال 

ت یـدر تحـت وال ت همـهیـشان اسـت و والیت ایاز حضرت وال -هميصلوات اهللا عل – اءیچون معجزات انب
فرعـون را نمـود و او بـا وجـود آن  تعاىلیم كه خـدایإله یات كربی آنيمن ع: كه عليِه السَّالم دیفرما یمطلقه ، م

ن و یـاست كـه بـه مخالفـان د یات الهیز وجود من از اعظم آین یشخص ة در نشأنيد و همچنیان ورزیعص
  .ه اعلمانكار و خالف من ، واللّكنند به  یان میات عُصین آیمنافقان نموده ، با وجود ا

  .ف شئت ياء كي و اظهراالشنيمّرت یي احنيانا اقتل القَتلََت:  عليِه السَّالمو قال 

ل و بـه قتـل عبداللـه والـد یل اشـاره باشـد بـه قتـل حضـرت اسـماعیـتأو ی از رونيتواند بـود كـه قتلتـ
 جمـال و جـالل نيهر دو توانـد بـود كـه مـراد در نشـئت ی به فدانيمرت یایو اح ِه و آلهياهللا َعلَ یَصلَّ حضرت رسول

اء نمودم ، چنانچـه خواسـتم و دانسـتم یاء و قتل اظهار اشیدر هر مرتبه از اح: كه عليِه السَّالم دیفرما یباشد و م
  .ه اعلمم ، واللّینما یز اگر خواهم اظهار میا است و اكنون نیقتل و اح ةكه مطابق و موافق نشأ

ـ يا والجحدو ی، اناالذّ یكفّار و بِكفِّ تراب فرجعوا َهلكت وجه اليرم یانا الذّ:  السَّالمعليِه و قال   الـف امـة   یت
  .فمسخوهم

ل بـر دنائـت احـوال جاحـدان یـ هم بدل از او خواهد بـود و دلريغه مجهول مضبوط شده و ضمیبه ص
ـ اهللا َعلَ یَصلَّ هاللّ محمّد رسول» كه به غلبه آن یتیمنم آن جهت وال: كهعليِه السَّالم دیفرما یم كـف خـاك بـر  ِه و آلـه ي
خود بازگشـتند و آن مـنم كـه هـزاران امـت  یشان به هالكت ذاتیكافران انداخت در شب هجرت و ا یرو

شان غالب بود یكه بر ا یخود ، پس مسخ شدند و به صورت صفت یانكار نبّ یعنیت من كردند یانكار وال
  .ن مكرّر مذكور شدیشد برآمدند و سّر ا یانكار مو باعث 

  .آخرالزمان یسالف الزمان و خارج و ظاهر ف یانااملذكور ف:  عليِه السَّالمو قال 
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باشد و تواند بود كـه سـالف زمـان هـر  ة نشأنيتواند بود كه مراد از زمان سالف و آخر سالف آخر هم
نـد و آخرالزّمـان را بـر یزمان را به نشـئآت سـابقه حمـل نماند و تواند بود كه سالف ريو آخر آن فراگ ةنشأ
شـود از  یمسـتفاد م »جهراً یاء سّراً و صرت معياالنب كنت مع« ثیحالٍ مضمون حـد یا یحاضر و عل ةن نشأیا

 یشـود در نشـأت وجـود یظـاهر م ِه و آلـه ياهللا َعلَ یَصلَّ یقت محمّدیحال مراد باشد و ظهور حق ةاگر نشأ. كالم
  .ه اعلمد ، واللّیگشا یپرده از چهره م »حنن السابقون الالحقون« ند و خربريبگ یاگر وجود باق

ن ، انا معذب اجلبت و الطاغوت و حمرقهم ياآلخر ی و خمرجهم و معذّهبم فنيانا قاصم فراعنة االّول:  عليِه السَّالمو قال 
  .عوق و نسراً يغوث و يو معذهبم 

 یو كلـ ینات جزئیع تعیكه جم:  عليِه السَّالم دیفرما ینستكه میقت اشارات ایحقن عبارت یل ایمجمل تأو
ع موانـع حـق را خـواه یـاند و از ادوار وجـود و عـوالم آن و جم یكه منشأ ظهور كمال جمـال انسـان جالىل
از  نیـرا كـه ایل آن و رفع و اصالح آن بوده و هستم ، زیصال آن و تبدیمن فاعل است یو خواه انفس یآفاق

ل جبت و یو تأو یو علم یت است و به من منسوب در همه نشئآت و مقامات و مراتب وجودینسبت وال
له است كه مانع راه حق و قـاطع یثۀ رذینات اوصاف و اخالق خبیعوق و نسر و سّر تعیغوث و یطاغوت و 

  .ه اعلمكمال باشد چون شهوت و غضب و امثال آن ، واللّ

ـ حياعلم ما  یانا الذّ  وجهاً ،نيسبع یء علیكه ش ی لساناً و مفتنيا ُمتكلّم بسبعان: عليِه السَّالمو قال  ـ اللّ یدث ف ل و ي
  . مةيالق ومي یٍء الیئاً بعد شيار أمراً بعد امرٍ و شالّنه

ا بر طبق مجاورت وقـت باشـد كقولـه یاعصار  یه از كثرت باشد نه از برای كنانيتواند بود لفظ سبع یم
نـد كـه ري فراگنيلش توانـد بـود كـه چنـیو اگر به اعصار حمـل كننـد تـأو 1» َمرَّةًَنيسَتْغِفْر لَُهم َسبعِانْ َت« : تعاىل

اند ، بحسب ظهور اثر كه هفـت در  تهیممكنات انحصار در ده مقوله دارند و مؤثر در مقوالت ائمه سبعه ذا
ا آنكـه یـان احكـام حقـائق و آثـار كـه مطـابق آن مقولـه اسـت یخاص در ب یك رازبانیده هفتاد است و هر

 یأ یند و علـیآمده اخذ نما » الف حجابٍنيسبع« یتیكه در روا » حجاباًنياهللا سبع انّ«ث یلش بر طبق حدیتأو
و مقام  ةو هر مقام و هر مقوله و هر مرتبه من متکلّم به زبان آن نشأ ةدر هر نشا:كه  عليِه السَّالم دیفرما یحالٍ م

 یات شـأنیـء مشـهد تجلیرا چون كل شیز به هفتاد وجه ، زی احكام هر چنيو مب یام و مُفت و مقوله و مرتبه
را یـدانم ز یمـ ةن نشأیقدمگاه من است پس حوادث روز و شب و ساعات آنرا مفصّل و مرتّب تا آخر یآن

ض كـه بـر یمنكشف است كه هر فـقت ظاهر و یان حقیكه مورد همه منم و بر آگاهان اسرار وجود و شناسا
  .ه اعلمشود موردش مركز است ، واللّ یدائره وارد م

  .اثنان و سبعون امساً من امساء العظام یعند یالذّ انا: عليِه السَّالمو قال 
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ه اسـت و بـر حسـب جـاد از طـرف اسـماءاللّی و علماء بالله شده كه ظهـور و انيچون مقرر عرفا محقق
 ثیانـد بنـابر حـد ن امـت هالكیـاست و هفتاد و دو فرقه از ا یمربّ یرا اسم یملّتاقتضاء آن و هر فرقه و 

  .»ثياحلد یستفرق اّمت«

ن هفتـادو دو یـا یمن آنم كه نـزد مـن اسـت علـم هفتـاد و دو اسـم اعظـم كـه مربـّ: د كه یفرما یپس م
اند و كدام اثر از آثار جـالل آن اسـماء اسـت كـه  هالك افتاده یم بدانكه از چه وجه به وادیاند و دانا فرقه
  .ه اعلم، واللّ یشان را بازگذاشته به گمراهیا

  .ءیمنهم ش یعل یفخيمشارق االرض و مغارهبا ال یف قياعمال اخلال یار یاناالذّ: عليِه السَّالمو قال 

مانـد  یده نمیبـر او پوشـ زیـچ چیحاصـل شـد ، هـ ینزد عارفان محقق است ، هر كه را معرفت شـهود
ـ عل یفخيمن عرف اهللا ال« :الله عنـهُ فرمـوده  یرض یس قرنی اونيدالتابعیچنانكه س ـ ي و امـام تمـام . »ءیه ش

تمـام  ق اوىلیـپـس بـه طر  هِ السّالمیعل طالبیاب بن یعارفان و قائد محققان و موحّدان و مشهود شاهدان عل
  .ه اعلمحاضر باشد ، واللّ -حضور شخص خودش یعنی -وجود مفصالً نزد آن حضرت 

 نيطرفه ع یو غرهبا فاهللا شرق االرض  یلكنمي یق ، اناالذّيت العتياحلرام و البت يو الب انا الكعبة:  عليِه السَّالمو قال 
  . و ملح البصر

كنند پس دل عارف كعبۀ وجود باشد و حضـرت  یعارف طواف م شه بر گردِیچون تمام موجودات هم
ـ انـا طـائف الب  «  :فرمـود  ین معنـین عبدالقادر اشاره به ایالد یدمحیس قـت كعبـه كـه یو حق »یت جبنـان ي
د یـفرما یسـت اكنـون اشـاره میالمعمور دل حاصل سّر محمّد تیقت بیق است و حقیالعت تیالحرام و ب تیب

ق یالعت تیـو ب ةن نشـأیالحرام نظـر بـا تیـو ب یقـیست پس كعبـۀ حقیدل من حاصل سّر محمّد: كه  عليِه السَّالم
ك مشـارق ارض و یـمـرا تمل تعاىلینستكه خـدایات من ایو منم آنكه از خصوص. نظر به نشئآت سابقه منم 

ن امـر بـه یـشـود و ا یده میـدر قـدم همـتم در نورد یو نظركردنـ یزدن مغارب آن فرموده كه زودتر از چشـم
ن عبـارات امتثـال امـر یـقت مـن ، ایحقحسب نسبت و قرب به گرانرا بیتم دیقت والیاست كه حقت یملك
ه د ، واللـّیـفرما یم یقت برهـان جـاری، بر زبان حق 1»َربَِّك فََحدِّث اَّما بِنِعَمِةَو «مه یفرموده به موجب كر یاله
  .اعلم

ـ   یعل«: ِه و آلهياهللا َعلَ یَصلَّ ی، كما قال النب یاملرتض ی، انا عل یانا حمّمد املصطف:  عليِه السَّالمو قال   ، انـا » یظهـر من
  .ه اسم والشبهيقع عليال یالذّ یاملمدوح بروح القدس ، انا املعن
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از یـتفرقـه و امت: كهعليِه السَّالم بود به اتمّ نعم و اعظم آن ختم نموده فرموده یث نعم ربّانیچون مقام تحد
ء از نفـس خـود یكـه شـ رایـست زیقه نیث الحقیمن ح -همايعل اهللا صلوات – یمرتض  ّیو عل یانه محمّد مصطفیم

ث یـاحاد ین معنید و در ایآ یاست كه در روح مؤثر نم یا به مرتبه یحسّ یاز شخصیباشد و امت یممتاز نم
ده و یـقت خود دینه من چهرۀ حقیدا شد از من و در آيپ یعل: فرموده كه  ِه و آلهياهللا َعلَ يَصلَّ ار است و رسولیبس

ام و بـالعكس ،  یمرتض یرا كه من علیام ز یمصطف گشته، پس من محمدت او به ظهور من ظاهر یمرتبه علو
قـت مـن در یانـد ، پـس قـدس حق القـدس مـدح گفته شـگاه قـدم مـرا بروحیقتم كـه سـابقان پیو من آن حق

قت نـه اسـم واقـع یكه منم در حق ین معنیتوان داد و بر ا یچ اسم و رسم خرب نمیاست كه از آن ه یا مرتبه
قت من یپس حق. مدح من باشد قدس قالب من خواهد بود یرا كه چون روح قدسیه ، زیشود و نه تشب یم

  . ه اعلم شود ، واللّ یود نباشد لهذا اسم و شبه بر آن واقع نمیمنزّه و مقدّس ق یقتیجز حق

  . هايدخلون في یم الّتف اشاء ، انا باب ِحطّتهيه كياء الوجوديانا اظهر االش: عليِه السَّالمو قال 

ه منم چنانچه یاء وجودید كه مظهر اشیفرما یان میفرمود اثر مرتب برآن نعمت ب یاله ان اتمّ نعمیچون ب
ض یحـّب فـرا یعنـیكـه خـواهم ،  یا و نشئه یا خواهم و چندانكه خواهم ، و هر گاه كه خواهم در هر دوره

َو مـا  «مـه یبـه موجـب كرافتـه ی یاست كه اثر فعل و اسم و صفت و ذات من در آن تسـاو یا من در مرتبه

ت حـق اسـت و مـن از نسـبت ی مشـنيت مـن عـی، چنان تحقق در تخلّق دارم كه مشـ1»شاَء اُهللايَتشاُؤنَ ِالّا اَنْ 
 و حــاىل و قــوىل یو عرفــ یعقلــ یایــكــه داخــل در خطا ی، چــه وجــود مــن نمانــده و خلقــ یت مُعــّریمشــ
هـر طائفـه و  یبـر آن مـتحقّقم از اسـما مربـّ دانم و یكـه مـن مـ یا منم كـه از آن دریشوند باب آن خطا یم

ا ، پس در یشان را در درون رفنت بخطایروند و تخلّف از آن در محال است ا یاز همان در درون م یا فرقه
نكه ختم خطبـه بـه یدر ا یا همۀ موجودات را بازگشت بمن واقع است و نكته و جالىل فعل مطلق جماىل

ع موجـودات انسـان اسـت و فـرد اولـش كـه ینست كه ، چون خاتم جمیو دخول در آن فرموده ا ةیذكر خط
 ینموده تا بـه اثـر آسـمان ةیكه انسان را است ارتكاب خط یاسمائ ت كماىلیابوالبشر است به جهت جامع

 :شـده كـه  یاست كه قلم در شأن اشان جار ِه و آلهياهللا َعلَ یَصلَّن امم انسان امّت محمد ید و آخریمتأثر آ یغفران
كـه اشـخاص آن همـه كامالننـد بـه جهـت  یاست روحان یز كه عالمین خطبه نیپس ا» رّب غفور امة مذنبةً«

نجاسـت و آن آنسـتكه ینـازك ا یو دخول در آن خـتم فرمـوده و سـّر ةیبلفظ خط یمطابقت به انواع انسان
ال گـر از كمـیدن خطبـه اوّل وجـود مرتبـه یـانجام هر مرتبه سابق دخول در مرتبه الحق است پـس انجـام ا

تـازه  یوجـود و كماىل. آن نموده باشدن كالم و غور دریالت ایادراك تأو است مر آن را كه بعد از مطالعه
 ین خطبه كمـال وجـودید با آنكس كه از ایگو یم ن با لسان كماىلیوسته باشد پس ختم ایآنرا به حصول پ

قـاس بـه   يوجودك ذنب ال« ن خطبه امّا بدانكـه یترا حاصل شده به ا افته كه هر چند وجود كماىلیدر خود 
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كـه او را  كمـاىل یوجـود نسبت و گناه ةیآمد و در خطر د ةیخطن یپس به صلح مثال شد كه از باب ا »ذنب
  .1»لَيالسَّب یهِديقُولُ احلَقَّ َو ُهَو ي َواُهللا«ل ياجلل یتفطن الذكللمتأمل امل مةيه غنيو ف ن خطبه شد بخودیحاصل و از ا

 ةل خطبیتأو یالرتجمان ف ةبخالص ةما انعم من اتمام هذه االرقام الصما ی علنيالعالم ربّوالحمدلله 
، صلوات و سالم بر حضرت رسالت پنـاه  یواجب پس از حمد و شكر اله یان و چون بر نعمت شكریالب

  . عنیهم اجمیان صلوات الله و سالمه علیالب ةما صاحب الخطبی، ست اویبو اهل 

  ب ین نقیالعابد نیحرّره راقم الحروف ابن عبدالله ز        

 . ق ۱۲٥٤قد التمس الدّعاء             

  

                                                 
 . 4/احزاب  -1


