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  رسالة المصباح
 

 نيم، عیم، لطفه تام و خلقه عظیم ذوالفضل الشامل و الكرم العمیعللهو العالم العلّام ا یمُّناً بِذِكره األعلَیتَ اللّهِ بسم
م یأومیـم و یم، مظهـره جـیاهـل النّعـ یم و بجماله علیالجح اهل یبجالله عل یم، تجّلی ذاته عدريم و غیوجوده قد

الكتّـاب لتَعَلُمـه  هُ امّـهُ اىلم اسلَمتْیبن مر یسیه و سلم، اِّن عیاللّه عل یقال رسول اللّه، صلّ. میم و سلیكل یعنیوفا و 
فقـال المعلّـم ال . مـا بسـم اللّـه یسـیفقال له ع میقال بسم اللّهِ الرّحمن الرّح. تُبْ؛ فقال ما اكتُبفقالَ لَهُ المُعلّم اكُ

م ملكه و اللّه الـه الهـة الـرحمن رحمـن ی سناؤه، والمنيه، الباء بها اللّه، والسی، صلوات اللّه علیسی، فقال له عیاَدر
  .م اآلخرةیم رحیا و الرحیالدن

  .ه و سلّم، لِكّل حرفٍ ظهرٌ و بطنٌ وحدٌ و مَطلّعٌیاللّه عل یو قال رسول اللّه، صلّ
  .اللّه عنه، العِلمُ نُقطهٌ كثّرها الجاهلون یطالب، رض یبن اب یقال عل و
  

  ل آنهایاندر اقسام نطقه و حروف و تأو مصباح
. هیّـاحمر یكـیه، و یاضـّیب یكـیه، و یاسـودَّ یكـینقطه سه گونه اسـت : قابلِ مقبل كه یعاقلِ فاضل، و ا یبدان ا
ع و بصـر و  اشارت اسـت بـه سـمنيو همچن. به خلقه یو احمره به صفات، یاضیه اشارت است به ذات، و بیاسود

ت، و یـت و نبـوّت و والیو به اله  و نفس واحده و واخذه و واجده،نينطق و روح اللّه و روح القدس و روح االم
او انـد، و محـّل ظِهـور نـور  گفتـه شـد مراتـب نهـا كـهیت و ااس یكی یاصل یقیو نقطۀ حق. به آدم و حوّا و اوالد

است، و فلا  »فلا«اوّل مظهر او در حروف . كشوف ید از برایآ یاند، و اوست كه بصنوف حروف در م یحضور و
ثـال و صـورت مشكل است و  و آن: باطن؛ و چهار ركن دارد خر و ظاهر ورا چهار حّد است، و آن اوّل است و آ

و چهـار . خواننـد و آن را نـواظر ن را عناصـریـو ا. ح و نـاریـو آن تراب است و مأ ور: أت و چهار مظهر داردیو ه
انـد و  و چهار مُلـك در بـاطن نـواظر نهاده. آن روح است و نفس و عقل و قلب هاند ك جوهر در باطن عناصر نهاده

انـد و آن حـرص اسـت و  ب بـر نـواظر و عناصـر نهادهاس، و چهار حجیه و تقدیت و تنزیت است و صمدیآن فرد
داست شكل خوانند، و استقامت یاز فلا آنچه پ. ندیان آیم به كنار روند، آنها در نهایكرب، هر گه كه از ا بخل و امل و

ن فلا بـدان فلا یـو آن كـه ا نـدیصـورت گو راان اوّل و آخـر و ظـاهر و بـاطن یأت خوانند، و مناسبت میرا ه یدر و
ننـد ظـاهر خواننـد و یب یه مو اوّل فلا را مطلع خوانند و آخرش را حّد خواننـد، و آنچـ. ماند، آن را مثال خوانند یم

  .باطن خوانند ،آنچه مراد واضع است از شكل فلا
اَنَا  یاِّن:  اشارت است بهنين كه فتحه اشارت است با اللّه، و كسره به آله، و ضمّه به امّ الكتاب؛ و همچناكنون بدا

و  یا به كلمه یا از كلمه ی، و تعدیني و تبینيم و تعیل و تفهیتفص یز است و اعراب از براییتم یاللّه، و نقطه از برا
  .از باطن به ظاهر

  
  قیاندر تحوّل حروف و اشاره به تطّور تخل مصباح

 یآمد تا بـان» با«به » فلا «پس . دا شدیپ» فلا«بود كه در امتداد آمد شكل » فلا«اوّل منزل نقطه  اكنون بدان كه
هـان و بر یان روحیو با بر بساط بسط فلا كند، و ب د،ید آیپد» با«در فرض » فلا«دا شود، و عرض ارض یدر بنا پ
نـات ید، و تعیـد و توحیـد و تجریـ و تغریـنيان اسـت تـا تبیآمد كه حرف تب» تا«ن به بعد از آ. دیضا نماید بی یعقل



۵ 

 ینة معنـیالسك. دا گرداندینۀ قدس الهوت پیو در تابوت ناسوت سك. د آوردی را با تفرريو تكثد كشد یذات با توح
، روح یِّم حسـلِانه بود در عیهمچنان كه نوح را سف. نۀ نوح روح را جلوه دهدیموع صفات العبد، و در سفمن مج

ر اجساد صُوّر و اشـكال كنـد، و بعـث آمد كه حرف ثوران است تا حش» ثا« و به. یم قدسالِنه بود در عیرا هم سف
  .نفوس دهد با خالق مسا و صباحو اعادت ارواح و اشباح و اثبات  یو نشر كلمات ربّان یارواح معان

و ذوات  یم كه آن صـفات اسـت و معـانینّت و جحج دا كند سرّیتا پ ،م آمد كه حرف جمال است و جاللیجو به 
و بُعـد اسـت و قـرب و نـار و نـور، و معـروف و مكنـون و . ل قهر اسـت و لطـفیاست و جواهر، و مجمل و تفص

  .معلوم
 تی است و خِربت، تا خاصـريكه آن خ دخا آمحركت، و به  ات ویو ح یكه آن حرف حق است و ح دحا آمو به 
و  آمد كه آن ذكر اسـت» ذال«ا و دار السّالم، و به یدولت است و دوام و دار دن آمد كه آن» دال«د آورد، و به یپد

ت روان است در ابدان، و رحمت اسـ یروح است كه و كه آمد» رأ«، و به یذاكر و مذكور و ذهاب صور در معن
ت و یـآمـد كـه زوج »زا«و بـه . م و روشن كننـده نـور قلـوب و صـدوریبر جملۀ خلقان، و ربّ است و رحمن و رح

 یممـدود و سـنا یاست و سنا یآمد كه سواد اعظم است و سدرۀ منته »نيس« به. و زُوادّۀ را هست یقید حقیزوا
آمد كه شوق اسـت و شـراب  »نيش«و به . ادت و سخاوتیعادت و سنت و سقرب و سبحات وجه و سنّت و سلط

ت اسـت و صـدق صـادق كه صرب اسـت و صـراط اسـت و صـور اسـت و صَـم آمد »صاد«و به . طهور و شقاوت
د كـه آمـ »طـا«و بـه . اهـل بهتـان و زور یبرارر از اهل حضور، و ض یا است از برایآمد كه ض »ضاد«و به . است

آمد كه ظل غمام اسـت از  »ظا«و به  .اللّه الغفور دوست اىل هت و طهور است و طور است و طرف راطهارت اس
آمد كه علم است و عمل است و عرش و عزّت و عظمت و  »نيع«و به  .ل استیو ظِّل ظل ،تعاىل ،ان اللّهیاِت یبرا
 »فـا«و بـه . ه و غلمـان اسـتیـب و غفران و غافر و غفور و غفّار و غَلیآمد كه غ »نيغ«و به . نيقی النيو ع یعلو

ا و فراست و فرقان و فـراق یت و فردوس و فرش انبّیت و فاطریفهم است و فطنت و فطرت و فكرت و فوّقآمد كه 
 و نيالعـ و قـرّةام و قـدم یـآمد كه قوّت است و قدرت و قرار و قول و ق »قاف«و به . تّی و فقر و فردريو فرار از غ

بـه و . و كلمات و كشـف و كـالم و كمـاالت د كه حرف كون است و كن و كسوت و كنه و كتابآم »كاف«و به . قرآن
آمـد كـه مكتـوب اسـت و معلـوم و معرفـت و مـرآت و محـّب و  »میم«و به . كه لوح است و لقا و لّب مدآ »الم«

د و ملك و ملكوت و مالك و ملك و مختار و مقام و محمـود یمحبوب و مطلوب و مقصود و معبود و موجود و مر
ت یـكـه آن وال آمـد »واو«و بـه . میعظـ یآمد كه آن نور اسـت و نبـوّت و نبـ »نون«و به . و مشهود و مبتدا و منتها

 یابتـدا كـه آن :اشـارت اسـت بـه معانقـۀ دو فلا و آن »الم فلا«و بـه آمـد  »هـا«و بـه . و وجه است و وال و وىل
. بود و اخالق یدم محّل تجمع معانالسالم، و آهما یا است كه محمّد است، علیانب یاست كه آدم است و انتهایانب

ا یـرا یـز. ن دو موجـود اسـتیسـار، و حكمـت بـدی و نيمـینبوع حكمـت و ی است و نيقیآمد كه حرف  »ای«و به 
  .نیدیل اشارت است به ادو د مركّب است از دو دال، و آن

  
  ود استنكه فلا در همۀ حروف موجیا راند مصباح

فلا موجـود اسـت و  یاند، و در هـر حرفـ ط ذات فلاجملۀ حروف صورت بس »ای«تا به  »با«اكنون بدان كه كه از 
ون از ريند، و فلا در همه موجود است، ودر همه است و بـدا شدیپس همه از فلا پ. و هم به لفظ یمضمر، هم بمعن

همـۀ  یانـد و او بـان او یهمه مبـان ،اند، و او مُظهر همه ن مجمع است همه مَظهر اوین مجموع اوست و ایهمه و ا
کل شـهمچـون  یمعان یاند و نقاب برو را مشكات و حجاب یاند و انوار اسرار آله اتی بحر حنير عانها. حرفها

، همچون پوست بر مغز نور و جوز، تـا ز یو سلطان یناو رحم یبر سرّ سبحان یو جوهر انسان یانسان ردم بر جوهآ



۶ 

روح در حروف روان است و  بر مثال »فلا« یاند، و معن »فلا« وف عروقحر. ی، به دوست نرسیپوست در نگذر
ات اسـت و یـآب ح »فلا«گنج است و حـروف طلسـمات،  »فلا«ان است، همچون جسم و جسد انس »فلا«كل ش

م هم ذات اوست كه بر مـنت جهـنم اشـارت یاء و صراط مستقیسرّ استقامت است در كّل اش »فلا«ظلمات  حروف
 حـق، عـزّ و جـّل هـر كـه از ريل بغیبه مال و م »میم«نفس، و  به» نون«، و یبه هو »ها«به جاه و  »میج«. است

هـزار طول صراط پـانزده «:ه الصلوة و السّالم، كه یاست، عل یث نبوّیو در حد. ن درگذشت بر صراط بگذشتیا
كرت از ی و بـارريزتـر از شمشـیت ،یمسـتوهزار سال صعود و پنج هزار سال نزول و پنج هزار سال  نجپراه است سال 
  .ان شده استیم كیبت حق نزار و باریكه از ه ینگذرد الّا كس یو بر و ،ز آتشتر ا و گرم ،یمو

را از  یكیو هر . ت، و از صورت خلق تا حقّیت تا صورت الوهّیه صراط ممتّد است از صورت ربوباكنون بدان ك
ت حـق یّـت و صـورت او در ربوبّیاست در عبود یریو تقد یت و صورتّیاست در ربوب یریو تقد یآدم صورت یبن

قـت صـفت اسـت كـه آن صـفت ذات اسـت و آن صـفت یت خلق است و صراط حقّیاست و صورت او در عبود
پس نقصـان  ظواهربواطن به ظواهرِ  بظواهر و از بواطنِ اطنب است متقدّم از كمال ذات بكمال وجود و از بویقر

ت اشـرتاك دارد ّیت و عبودّیصورت كه در حق و خلق و ربوب و کمالِ صفت به حسب اشرتاک ذات است میان دو
  .شود یو بحسب اشرتاك ناقص و كامل م

ت یّـت و عبودیّـت هـر كـس بـر صـراط صـفت اوسـت از صـورت خلقّیعبود. اد كرده شدیمه، كه مقدّ نیپس بنابر ا
سْـر باشـد، و یت سـهولت و یـد، جواز بر صراط در غاوَقت، اگر صفت او كامل بُیو حق تّیصورت كه دارد در ربوب

ز یبر صـراط جـا یبصورت یز از صورتیجا. سر باشدت صعوبت و عُیفت ناقص باشد، جواز بر صراط در غااگر ص
ت بـر یّـت بـه الوهیّـاست ممتّـد از ربوب یقیآن كه صراط طر یش، از برایت بر صفت خوّیت به الوهّیاست از ربوب
 اسـت و نيقـیصـفت ن اسـت و جملـۀ صـفات محمـوده ید ی است و خلق وعانيقی یعاان كه صفت وصفت ابد
دا شود بصـفت ملكـوت ینه در تابوت ناسوت پید، و سفید آی پدنيقینۀ ینه در سفی، و سكنيقیم است به یصفت قا

كه به آن قوّت بهر چه در امكان گنجد  یآله  عبارت است از نزول قوّتنيقی. و جربوت از حضرت قدس الهوت
معروف و مصروف و مكشوف و مستور و مسطور و منشور  ان ویاز اكوان و الوان، و عوارف و عرفان و جواهر اع

ل، یو مكتوب، و منقول و معقول، و معلوم و مجهول، و ظاهر و باطن، و اوّل و آخر، و نار و نور، و مجمـل و تفصـ
س، و كـابوس و نـاموس، یس و تدنیس، و تقدیت، و آدم و ابلیقظت، و طاعت و معصیل، و نوم و یو اشغال و تعط
قـت یر، حقیـز، و سلطان و وري و امري، و فقري و كبريو طاغوت، و هاروت و ماروت، و پ وجبت ،سو خروس و طاو

ه درك  كـنيمیاشارت است به  »ای«ك ی. »نون«و  »قاف«است و  »ای« دو نيقیرا كه یز. ادراك كند یها كماهنیا
 »قـاف«ادراك كنـد، و  یكـه جملـۀ منكـورات و سـاریاشارت است بـه  »ای«ك یند بدان، و ك یجملۀ معروفات م

 ريخـود و مظهـر اسـت غـ هر اسـت در نفـسابه نور كه ظـ »نون«ت، و ّیت و قدر فعالّیاشارت است به قوّت دراك
  .خود را

  
  ل خضر و ظلماتیاندر تأو مصباح

 نيآن عـ. ات گشـتی حنيهست در ظلمات كه خضر داخل آن ظلمت شد، و واحد ع یاتی حنيده كه عیو آن كه شن
خضر اشارت است بـه خـطّ اِسـتوا كـه آن را  »یخا«. ن استی و آخرنياست كه منزل سالكان اوّل نيقیات هم یح

. اشارت است بـه ربـط كـّل امـور »را«و . نهیمختلفه و متبا یایاشارت است به ضبط كّل اش »ظاء«و . قول نباشد
 یها چـهیاز در، و اسـت از شـش جهـات یو قابل معـان ؛ اتی حنيحاصل شد ثابت است در ع ین معنیهر كه را ا

كنند  یمشاهده م راملك و ملكوت  ت دوزخ و هشت بهشت و نه فلك، وِ درِگرند بدرون هفن یون مريپنج حواس ب
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  .شود ین و آن مدرك قدس الهوت میان ایكنند و در م یملكوت و جربوت را مشاهده م و درِ
  

  ات جهاتنیّ اشاره به ترك تع مصباح
و  ،یدر مسـجد اقصـ یوقتـ ،به مسجد حـرام یوقت گزارد؛ یگر مید یدر مقام یازكه خضر هر نم یا دهیو آن كه شن
و  ،ون رفتـهرينـات جهـات بـّیو از تع ،ده اسـتیقـت مواصـلت رسـیبحق یكـه و آن است ،فیبمقام شر یهر نماز

ه چنـان كـ. افتـهیدر» عیـالجم یع فـیـهـو الجم«انـد  ن كلمه كه گفتهیو سرّ ا ،مقرر گشته یوصف دوام و خلود بر و
و از  ،یبمكـان ی نفس مقدس را حاجت نبود به انتقال از مكـاننين چنیوَجهُ اللّه و ا فثَّم ولُّونَها تُیفَا: د كهیفرما یم

  .نهینه و قلبه امیقة قرینه و الحقیقی و نه و لسانهیث هو فالحقّ دیح یبشخص یشخص
تـا بـه  ،خضر دونـده در صـورتنه  ،یخضر رونده باش در معن ،یقیكه وصف ذات خضر حق یدیاكنون چون شن

ات حـق اسـت، عـزّ یـكـه آن ح یبـر یپَـ یات جـاودانی، و به آب حینور معرفت در ظلمت اشكال و صور در شو
و نقطـه را بـا  »نون«و  »حا«و  »قاف«و  »خا«ان یرا از م »مال«بردار و » خا«نقطه از . و ظلمات خلق ،اسمه

ات و قـدرت یـد حید آیخلق پد یظهور حق از خفا ،گردد »لن نك«مرتفع شود، و  جمع كن تا حجاب لن »الم«
و  ،ساحران واجد و واحد شوند ،گردد یم بر طور طهارت مستویكل یموس ،دا شودیت و عجز ناپريو ح ،ظاهر شود

دند تـا از یده كشـیـلش در دیالجرم م ،ل گشتیو موجب وَ ،ل شدیل فرعون به ما سواه سیم. ساجد گردند رااجد م
ان بـه سـرّ یـ گشت و ثعبـان بنيو واحد ع ، شدريل شد تا فاقد غیم اللّه نیل كلیو ن. و دور گشت ،شددن حق كور ید

ان حاصـل یـ و بنيقـیب شراب شـوق و شـفا و علـم و یب غیو از سغ ،ضا شدید بیو صاحب  ،لسانش حاضر گشت
وف كـه موجـب كشـوف و از سـحرۀ حـر ،بفكر استخراج كرد ،كه در صورت كفر نهاده بودند راد و دخرت بكر گرد
 و احـرق و اشـراق صـفت اوسـت ،ء اسـت و مُحـرقیرا كه نار مُضـیز. دیبواسطۀ نار شن» اَنَا اللّه یاِّن« یندا ،بود

نور شـود، و نـور  ،مبدّل گردد نار »واو«نار چون به  »فلا«. نيظهور ع یبرا و اشراق از ريغ یخفا یاحراق از برا
 یدور ،نيآسمان گردد، و آسـمان زمـ نيزم. صفات رسد یض ذات بسماار. ت گرددیت و ربوبیجامع نبوت و وال

ان یـباشـد فلا م ین معنیا. رَبهّابِنُوِر ان، و اَشرقت االَرضُ ید نه كنار ماند و نه میدر كنار آ یگانگی ،زدیان برخیاز م
ت یـالو» واو«وجـود در كسـوت » واو«چـون ارات بعـدم رود . اسـت یس انسـانفت ندنار ارا» یر«و » نون«

را كه نار ظـاهر اسـت در یز. ا روشن گرددیزو  یایل مجمالت منكشف گردد و خفایتفص ،نار نور شودظاهر گردد، 
 و ،ن گـردد و غِطـا عَطـا شـودیـ زَنيو شَ ، شودني عَريدا شود غیدا، پی را و چون ناپريو مُظهر است مر غ ،نفس خود

میز غِطا است از عَطا، و آن نقطۀ نفس اماره ات چـون از و عَطا نقطه است، آن نقطه از برای ت حجاب میان غِطا
 یرا كـه عطـا كسـیـز. ني باشد و نه عريو نه غ ،طاو نه عَ ،طا باشدقت نه غِیدر حقو  شود طامیان برخاست، غِطا عَ

و تفرقـه در جمـع وحـدت و كثـرت نباشـد  ، شـرك اسـتنيز عـین سه چیو ا. دهند یزیدهند، و چ یو به كس ،دهد
 اشـارت نيت چنـرا در عبـاوحـدت نباشـد الـّ ،ن اسـتّین مقام باشـد، و مقـام هـم تعـیدر ا» ك لهی شروَحدهُ ال«
را كـه یـ شـرك اسـت زنين عـیـ، و ایزیكنند به اثبات چ یم یزیچ یماً نفیو عادت مردمان آن است كه دا ،شود یم
رۀ یـو از دا ،كـرده باشـد یفن راخود  ،كند یو اگر نف ،كنند یرا چون نف یكیباشد  یكیو چون  ،ستیش نیب یكی

جـز  ینـیو هـر چـه ب ،پس در نفس وحدت كثرت محال است. ر شرك داخل شدهیون رفته باشد، و در دَريد بیتوح
، یبطرف ملكوت در بهشت افتـ یل كنی، و اگر میبطرف جربوت در دوزخ افت یل كنیاگر م. ال استیوحدت خ
  .یو به سرّ قدس الهوت رس یگرد یمستو ،یثابت شود ی، و بر خطّ استونيبطرف یل نكنیواگر م

فلا ابتدأ طـالع اسـت، و فلا وصـل نـازل، و فلا قطـع . ، و فلا وصل، و فلا قطعأفلا ابتد: است یبدان كه فلا را سه كن
و صـراط  ،و وحـدت بـر فلا ابتـدأ اسـت ،د اسـتیـا اسـت صـرف توحیـم كه صـراط انبیپس صراط مستق. یمستو
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شـهادت  هد كـیـز حمیـعز و صـراط ،و بر فلا وصـل اسـت ،ه استیس و تنزیتقداست كه محض یم صراط اولیمستق
آن  یل آن جملـه اسـت و اسـتویة، و نـزول تفصـیالجملة الكل است اىلیاش یپس طلوع ّط. است بر فلا قطع است

  .ان طلوع و نزولی است كه نازل و قاطع است منيقی
  

  نيل طیاندر تأو مصباح
 »نـون« اشارت است بـه طلـوع، و نيط »یطا«و  ،نيد انسان را از طیافریشد، ب ر كردهیكه تقر ین معنیپس بنابر ا
قـت صـراط ذات اسـت و صـفات یان طلوع و نزول، و بـه نسـبت بـا حقی كه واقع است منيقیبه  »ای«به نزول، و 

و علم نزول سمع از ذات است، و صعود  ت سمع است و بصرّیقت كه مضاف به خلقیحق خلق، و به نسبت با حقّ
  .قت خلقیبصر از صفات است و وقوع علم از حق

  
  ل قلمیاندر تأو مصباح

: حـرف اسـتبدان كه قلـم سـه . یعراب خلقاو  یاتفاست، و حروف ص یاست، و فلا ذات یبدان كه نقطه وجود
و . بـه ملكـوت صـفات» میمـ«بـه لـوح، و » الم«اشـارت اسـت بـه قلـم، و  »قـاف«. »میم«و »الم«و  »قاف«
  . م است به لوحیرا كه مكتوب قایز. ز مكتوبش ایقت لوح پیحق

 یا را بواسـطه یكـیكـه هـر » ثـا«و » تـا«و » بـا«ان حروف و اقوال نقطه است همچـون شـكل یز میبدان كه مم
و ند، یگو یم» ت« یو چون دو بر سر نهادند، یگو یم »ب«یر نهادیز نقطه به كیرا  یكیچون . دانست توان یم

ن فعـل از فاعـل همچنـان و آ ،فعل واسـطه ظهـور فاعـل اسـتاكنون . ندیگو یم »ث«یچون سه نقطه بر سر نهاد
چ كـس یهـ ،كن باشند و ساكتاو همه س ،حاضر شوند یه صد كس در مقامكاگر چنان . است كه نقطه از حروف

از كـدام  یكـیند به فعـل معلـوم شـود كـه هـر یچون در نطق آ. ا چه علم دارندی ،صنعت دارند شان چهیكه ا نداند
ك ممتـاز یـ كونها از لونهـا هـر نيال و الوان بر اكوان، همچنشد از قواّل و فعّ یپس قول و فعل مَبن. جنبند یقام مم
ح ممتـاز یـازهـار و را اثمـار و ه از فواكـه ورياز اكوان همچون مشك و عود و عنـرب وكبابـه و غـ یشوند و بعض یم
و  ،مختلفـه بصـر و سـمع ان الوانیز شد میوان ممار شد اكیاز بسبب اشكال مختلف بسیپس صورت امت. شوند یم
ن یـوا. هایودرشـت هـایها ونرمیها و سـردیان گرمیو لمس م ،ان طعمهایو ذوق م ،هایان بویوشم م ،اقوال مختلفه انیم

و  ،اسـت یو هر حـرف ظـرف معـان ،اند یبمثابت حرف یكیو هر  ،قت خودیكنند از حق یا و شكلها اِنباء مهصورت
و عـالِم  ات و مرتبۀ دوم ذات اسـتّیات و سفلّیاست كه متشكل شده است به اشكال علو یكلقت همه نفس یحق

 ،عالَم مظهـر اسـت. ان عالِم و عالَم خفض است و نصب، و عالَم صورت بسط عالِم استیو فرق م ،و عالَم است
مات تشـكالت حـروف عـالم از ظل. نيبشنو و بدان و بب. و عالِم مضمر در عالَم، اكنون عالِم مضمر است در عالَم

 اسـت كـه نيقیقت ی حقنيو آن ع ،یابیدر یقیات حقی حنيو ع ،یرس یقیبه انوار اسرار كشوف عالِم حق ،بگذر تا
  .وم استیو ق یمجمع ح

  
  نيقیل یاندر تأو مصباح

و  نبـوع حكمـت،ین بـه یآخـر» یایـ«وم، و ّیبه ق» قاف«،و ی اشارت است به ّحنيقیل از اوّ» یای«ن مقام یدر ا
د یـو اشـكال عـالم از حكمـت  ،ق آدمیـد تخلیبه » ای«اشارت است به روح، و  یّح» یحا«و . به نبوّت» نون«

 »یحـا«وم و یّـق» قاف«و از . ومّیام وقوّت و قدرت از قیشان از روح و قرار و قیا یایو اح. بود و هست و باشد
كه بـه  ن مجموع سرّ كلمۀ اللّه استیو ا. خود یبه بقا یب الوجود است و باقجظهور حق مطلق است كه وا یّح
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. »نـون«سه فلا است و دو » اَنَا یاِّن«را كه یز. است» اَنَا یاِّن«ب شكل كلمۀ یوم درآمده است و تركیو ق یاسم ّح
  .دا شودیپ» اللّه«سر بهم باز آورند » نون«بهم متصل شوند، و دو » فلا«چون هر سه 

  
  ل حروف كلمۀ اللّهیاندر تأو مصباح

 »الم«اء، و یكـّل اشـ یبانتهـا »هـا«اء، و یكّل اش یاللّه اشارت است به ابتدا »فلا«. ث كلمۀ اللّهیاكنون بشنو حد
رَحِـم بـه  ق ظلمـتِیشـود تـا آن وقـت كـه از مضـ یم یدر مُرَبّـاكوان مختلف در بطن مـاو . اشارت است به جالل

، و صـورت و كلمـات اوّل یمعـان آناز بـر چنـد و کلمۀ حرف فَرج مشتمل اسـت . فضای صحرای نور عالم در آید
و  یصـلشـود كـه صـبح ا یحـرف رحـم طـالع م تاز ظلمـ یوجود انسـان مخرج. است بعد از آن جوف است جفر

بسخن صادقان كه اگر چـه ظـاهر  ی، و خطا ننگریاست تا گمان نرب یقان و قمر قرآن و كواكب فرقان ویشمس ا
 یمذكور است و مشهور، و قدس الهـوت باشد، و ذَكّر و فَرج در كالم اللّه كلمه منكور باشد اما باطن كلمه معروف

دارد  »میمـ«دارد، و فَرج كه شكل  »یالف«ل كز بر موافقت الهوت ذكر ذَكر كند كه شیاگر ناسوت ن. ن ناطقیبد
، یشناسـن نیـاست آغاز، اگر رمـز ا »میم«از  »كاف«است كتاب  یآب زندگان »میم«با  »فلا«. ان نداردیچ زیه

، گرم و سرخ و ینه یاه و سخت چو در آتش میهمچنان كه آهن سرد و س. سك و با گازیث چوب با خایحد یندان
گرداننـد  یزنند، و مـدّور م یسكش بر سر مینهند، و خا یند، و بر سندانش مريگ ین به گازش مشود پس از آ ینرم م
نباشد  سك است كه اگر آنیاست كه دسته خا سطه چوبآن بوا. گردد یشود، و محّل عكس م ینه مییكه آ یتا بوقت
ز ینطفه ن. دینما ینقشها م یشود عكسها ینه مییتها آلن آیپس همچنان كه آهن بواسطۀ ا.سك حركت نتواند كردیخا

 یو خـارج یدر وجـود ذهنـ و هـر چـه ،شود ینما م نۀ جهانییگردد و قلب او آ یم ،یشخص یبواسطۀ حركت انسان
  .آرد یان میو سرّ آن را بع ،ندك یان میو ب ،شود یو او مفسّر آن م ،دیآ ید میدپ یاست در و شنق

، و یختندیگانگان شكل بر انگیر بیكه در جزا ینۀ جهان نما بود، و هر وقتییه آیكه بر منارۀ سكندر دهیو آن كه شن
ند، ريآغاز كنند، و مُلك بگ ند، و تصرفريه فرو گیند، و اسكندریایكه ب یردندك، و قصد آن یاستعداد راست كردند

. یدندی، و خـرب بـه اهـل بَلـد رسـانیافتنـدیدر ناظران و حاضران آن را. ید آمدینه پدییشان در آیعكس حركات ا
قلـب  ،نـهیهـر آ ،نهییو آن آ ،ن استقت آن مناره قالب انسایبحق. ینموند یام میو بدفع آن ق ،یدندیشن یمردمان م

اره جنـود ابالسـه و شـ یوقت. ه آمده استان است كه در جوف قالب نهادانس ، کـه آن وسـواس و نياطیكه نفس امـّ
و ظلمـت و  ،از كننـدو اِغرا و فضول آغـ ،ندريت فرو گیو والهواجس نا معلوم و منکور و مجهول است، برانگیزد، 

علـم لشـكر  تـا بـه نـور ،زانـدیده به آن بند اسـت لشـكر انـوار علـوم بـر انگیهر عمل كه د .آورند دیكفر و شرك پد
و لشـكر شـرك را بـه  ،و به فكر پردۀ كفـر را بـدرد ،غ عدل گردن ظلم را بزندیو به ت ،ظلمات جهل را منهزم گرداند

و  ،و اعوجـاج را بـه اسـتقامت رسـاند ،و منكور را منشور و مسـطور و معـروف و مكشـوف گردانـد ،د رساندیتوح
و اسـفل  ،ل گردانـدات مبـّدیت را به بحر حريبرّ حو  ،ل رساندیعالم تفص یصحرا یمجمالت جهالت را به فضا

و الهـام و مـوت اوثـان و فـوت  ،كـه كلمـات شـودیصـفوف مال ،ن مقامیدر ا. ام روح شودیرساند بر ق یرا به اعل
 یاه و اكمـه ،ا نمانـدیـا در زوایـچ خفایواز شرق رأس انسان تا بغرب قدم ه ،م عالّمیاصنام و ظهور ملك عالم عل

ذرُها یفَ: ت ظاهر شود كه فرموده استین آیو باطن ا ،قان و علم و عرفان شودیمان و ای انيهل عكفر و اعوجاج ج
سر بر  یبانید از هر گریو سرّ توح. دا شودیپ یرنگ كیو  ،حق بدمد یبو. ها عَوجاً و ال اَمتاًیف یقاعاً صفصفاً ال تَر

 یبر هـر صـورت ،و مقصور شود یسار یهر جنّات شود، و در یجار یبر هر لسان» ك لهیوحده ال شر« ، و كلمۀآورد
و خفتـه  ،یل ارض اگر تو مرد كاریو تبد ،امتیق ، با تو سرّبگفتم یو نار یرا از اثر نور یهر كس. فارغ شود یبار
كـن، تـا بـت  یمعنـ و قصـد ،ر، و از صـورت او بگـدل كـنو تأمُّ ،هر چه گفته اند صادقان آن را بشنو ،یداریب یین
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  .یو از پختگان باز مان ،یكه خام شو ی، و در دام نمانیو عاكف اصنام نگرد، یپرست نباش
آن محـول  ،اند به محوّل احـوال واتصال ،دوام واسطۀ یو علم و معان ،اند الیو صور و اشكال موجب انقطاع و خ

 ،لم ملـكجمال در عا یو تجّل ،ربوت استجالل بر عالم ج یو تجّل ،اهدۀ كمالراست جالل و جمال و مش كه او
ت و ناسـوت ظـاهر الهوت باطن ناسوت اس.  در سرّ ناسوتنين هر سه ببیا و سرّ. كمال از قدس الهوت یو تجّل
هـاروت  ريِهسـت در بـ هآن آب كـ یابیـبـه جِبـت و طـاغوت، و م ین سـرّ كـه كـافر شـویـتـو ا یدان یوقت. الهوت
ت جبـل جهـل كـه آن و جِبـت جَبلـَّ تعـینـت و طبیطو ماروت میل و طاغوت طغیان ،هاروت هوی است.وماروت

مها حجاب ین جیم و جرم و جسد و جسم و جربوت و جنب و جان، و ایدر او است جهنم و جح هجمله راست ك
ن مجمـوع یـو ا ،محمّـد یل و به سـعیاشارت است به جربئ» میج«رف ح. اند م جمالیو نقاب ج ،اند جالل میج
  .ء حقّ استیمجَ

آن باشـد كـه هـم  یباشـد و خنثـ یخنثـ یباشـد كـه و یو صورت صفت نفسـ ،طاغوت هم مذكّر است و هم مؤنث
 ی باشـد و وقتـنيزمـ یو وقتـ ،نقصـانل كنـد و هـم بـه یـو هـم بكمـال م ،استعداد مردان دارد و هم استعداد زنـان

ان یـو طغ. نـدیبرپستند آن را طـاغوت گو یجز از خدا و هر چه. انیدر طغ یو وقت ،در حّد اعتدال یو وقت ،سمانآ
و اسـتغنا بواسـطۀ  ،نفـس باشـد یاستغنا یاز اقتضا طغیانو .نفس ناسوت است صفت طاغوتو  طاغوتصفت 

چـون . نيقیمان و یاز نور ا یو عار، نيو موصوف بصفت ظّن و تخم ،ني مهنيهمچون فرعون لع. مال باشد و جاه
دن یو كور شد از د ،دن كالمیر شد از شنو كَ ،و از راه باز ماند ،عت افتادیو در چاه طب ،دید او مال و جاه دینفس پل

و پشـت بـه حـق آورد تـا باطـل بـه  ،نهـاد تعیبه طب یالجرم رو. و بماند در دام ننگ و نام ،وجه نعمت ربّ انام
بظلمت كفر بود افته بود، و محجوب یدرن» یاّن«گفت كه سرّ  ناز آ» اَنا«. یاَنا ربُكم االَعل :و بگفت ،زبان براند

  .ت شركو موصوف به صف
در خـدا  یو هو ،ت خداستّیحجاب هو یوه.  باشدنيقیشرك شك باشد، و شك ضّد » نيش«كفر و » كاف«و 

ا ماسـت تـ .لنب بعد از حركـت باشـد یو ظهور زبده از خفا.  در ماستريو ش ،ريخته است كه روغن در شیچنان آم
و سـكون از  ،ات باشـدیو حركت از ح. د تا زبده حاصل شودیبا یپس حركت م. دیایبدر ن یروغن از و ،نجنبانند

و وقـوف از . لـه و حظـهّیعاكف باشـد عنـد نفسـه و طبعـه و م یو صاحب هو ،باشد یجۀ هویت نتريو ح. تريح
ات یـو ذكـر و فكـر از ح. ب االرباب برابطۀ ذكر و فكـر باشـدّر و اِناب اىل ،ابیعدم ذكر باشد و فكر ذهاب و ا

را از  یكه هو یپس اگر خواه. موت باشدیال یوح وصف ذات ّحو سُّب ،وحو روح از سُّب ،ات از روحیو ح ،باشد
 ريآوردن و دسـت از غـ یر پـایـو نفـس را ز ،كـردن یو مخالفـت هـو ،د رفنتیعت بایبر خالف طب ،یخدا جدا كن

  .از خدا جدا شود یو سر بر آستان اهل حق نهادن تا هو ،بداشنت یخدا
  

  یاندر حجاب هو مصباح
بـا خـدا  یزیـچ چیچ كـس و هـیو در ملك خدا ه ،ستین یهو یماورا ،تعاىل ،یدر راه خدا یابچ حجیبدان كه ه
و   الهـواءريُغـ یمُلكـ یفـ یما نازَعَن :آمده است كه فرمود یانث رّبیو منازعه در حد ،مقابله نكرده است یجز هو

: گر فرمـوده اسـتیفس الهَواءُ، و دلنَء نفس و نَفس ایلِكُّل ش: گر فرموده است یود و دا الهٌ معبُالهَو :گر فرمودید
 یو موجب همه بالها و عناها هـو. خَذَ الهَهُ هَواهاّت نت مَیاَفرَاَء: گر فرموده استیصم، و دی وَ یعمیء یحُبُّك الشّ

ا یلـّب اشـ .ا آوریا كـن، و پشـت بـر قشـر اِشـیبالبّ اشـ یكند، پس رو یاست، چون دانسته شد كه محبّت كور و كر م
واحـد بـه نـور . ا واحـد اسـتیو بـاطن اشـ ،ا جسم است و جسـدیظاهر اش. باشد یء الشیر ش، و قشدت باشیماه

مان وَش از یسـل زد تـا جـانِیـو را برانگیـد نفـس جسـدِ یون آورد، و از كرسـريصورت ب از كانِ یمعرفت جوهر معن
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،و سـرّ مملکـت بـدانی، یخـوانروقـت ثابـت اسـت ب مانِی سـلنيو نقش اللّه را كه بر نگـعرش به فرش نازل شود، 
كـه  یت رسـیـو بعـد از آن بـه مصـر وال ،یو اِزار عظمت را بشناس را دریابی، کربیا وسریر سلطنت دریابی، وردای

اسـت كـه مجمـوع جـواهر  یتـیوال قـت نفـسیو سواد اعظم بحق ،و عقول و اشباح و ارواح ،ر نفوس استّیمتص
ات و یّـل كلیتفصـ و محـّل ،أتیـت و هیّـت و كمیّـفیو ك تیـو صفات و اخالق و اسماء و آ یاست و ذوات و معان

 هـم اشـارت بـدو اسـت كـه نيبلد ام.  هم نفس استني، صنياُطلُبو العِلمَ و لَو بالصّ. اتیات و سفلّیات وعلوّیجزو
ئنـۀ  نفـس مطمنيقـیال اُقسم بِهذا البَلد و اَنتَ حِّل بِهـذا البَلّـد كعبـۀ : دیفرما یچنان كه م. محل قسم است و حلول

و ادوات  ،است مراد ذات است و محبوب صفات نیو روح اللّه روح القدس قر ، اوستنيمی نيو روح ام ،اوست
و محبوب  ،ت است قبل االكوانیو محبوب صفات مراد ذات صورت واحّد ،ت است قبل االاكوانّیصورت احد

نـاظر  یكیو  ،دیصورت مر یكیصورت مراد است و  یكین دو یو از ا ،ت است در اكوانّیصفات صورت واحد
. مكشـوف یكـیكاشف و  یكیو  ،معروف یكیعارف و  یكیو  ،موصوف یكیواصف و  یكیو  ،منظور یكیو 

ك ذات اسـت امـا در عبـارت یـكـه  »فلا«همچـون . اند ا در خلقـت دو فصـلامّ ،اند ك اصلیهر دو  قتیو در حق
امـت و در یام قیـق »فلا«و در ابتـدأ  ،صـورت انتهـاك یـك صورت ابتدا است و ی. ند و انتهایگو یرا ابتدا م »فلا«

ا و حشر اجساد یاول اعت خاتمو شخص س ،بود ،هیعلصلوات اللّه  ،ایامت خاتم انبیو شخص ق ،انتها ظهور ساعت
و صـراط . ان ابتـدا و انتهاسـت بـر عرصـۀ وجـودیـنفوس و بعث قلـوب و اعـادت عقـول م یو نشر ارواح و انشا

 ،م اشارت است به جاهم جهنّیج ،م جهنّنيو به زم. ل آزال تا ابد آباداست از اوّ ه ممتّداست ك »فلا«م ذات یمستق
 »نـون«و  .ه افتـادیـدر هاو ،شد یچون صاحب هو ،یاشارت است به هو »ها«و . ل كرد در چاه افتادیر كه مهو 

چـون  ،اللّه یل ما سویه ماشارت است ب »میم«و  ،اره غالب شد در نار افتادچون امّ ،ارهاشارت است به نفس امّ
  .م تفرقه باشدیدر جح او یه كرد محل او و مثوااللّ یل به ما سویم

 »نـون«و  ،ت حـقیّـهو »هـا«و  ،عـزّ شـأنه ،آن اثر جمال حق باشد هم جنان جنّات عدن باشد كن جهنّیو بر ضد ا
و  ،جـّل جاللـه ،كه حق استمختار و محبوب و مقام محمود و مقام مشهود و موجود مطلق  و مراد »میم«و  ،نور

و  ،هر كه در تفرقۀ كثرت بماند به جمع وحدت نرسد. ت و كثرت و وحدتّیت و جمعم تفرقه اسیم و نعیاصل جح
 یو پشـت بـه مـا سـو ،را با وحدت نهاد یو هر كه رو. ر گرددّرمق یم بر ویم والیو عذاب مق ،در دوزخ افتد تا ابد

 ینو آب زنـدگا ،دیرسـ یبـه بهشـت جـاودان ؛م نهـادیبـر صـراط مسـتق یو پـا ،و دست از تفرقه بداشت ،اللّه آورد
آسـان  یو عبور بـر امـور منكـور بـر و ،دیر گشت و به سرّ صراط رسبر ذات او مقرّ و وصف دوام و خلود. افتیدر

مشـاهده  یقـینـه عـالم وجـه عـالم حقییو در آ ،افتیرا باز  یقیاش حقو نقّ ،افتیو از نقش عالم خالص  ،گشت
 ماند و نه ري برخاست نه غني از عريغبار غ. منكشف گشت ی بر ونيقیو حق  ؛دی رسنيقی ني به عنيقیاز علم  ،ردك
د، مرغ جان از قفس یبشن» هرياال هو و ال غ« یندا ،د به رنگ الهوت بر آمدیالهوت بشن یناسوت چو بو ،نيع

ن همـه اشـارت اسـت و یا. دیو در پوش ،دیل بخربه جان ود یستیخرقۀ ن ،دیبر هم در یو جامۀ هست ،دیقالب بر پر
غرض از واصـف موصـوف . ولدیلد و لَم یو احد احد است و اللّهُ الصّمدُ، لم  ،و در وحدت كثرت نباشد ،عبارت
و مُظهـر مَظهـر اسـت و مَظهـر  ، مكشـوفنيو كاشـف عـ ، موصوفنيو موصوف واصف است و واصف ع ،است
اوالد صـورت بسـط  .مُظهـر یو در عـالم اسـتو ،ت و در عالم ظهـور مظهـرمضمر اس »انا«مضمر در عالم . مُظهر

 .واحد اسـت یآدم چنان كه اعداد خفا یصورت خفا داوال ،چنان كه اعداد صورت بسط واحد. نفس آدم است
. انـد  اعـداد طلسـم گـنج واحدنيز همچنیواحد ن. در اوالد پنهان است اكنون آدم ،اوالد در آدم صورت پنهان بود

نبـوّت   را كـه آن سـرّنيالّـا غالمـ ،فتـدیج نرا نظر بـر گـن یتا هر نامحرم ،اند ر جدار شرك بنهادهیوحدت در زگنج 
. نيمـیتیداشتند تا بوقـت بلـوغ  یشان صورت عقل بودند و روح شرك نگاه میكه ا یخضر و موس .تیاست و وال
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ار یـا از اشـرار و اغامّـ ،حرار مكشـوف اسـت و اريو بر اخ ،اند و بروز گنج بر صحرا نهاده ،اكنون وقت ظهور است
و . اورنـدیو عـالم بـه فسـاد ن ،نـدیایون نريا بـیـأجوج سـودا و مـأجوج ماخولیـد تـا یبا یسّد سكندر م. مستور است

د كه به یبا یم یا خضر صفتامّ ،نددبو ینو در طلب آب زندگا ، برسدنيقی نيبه ع یتا هر كس ،دیبا یظنون م ظلمات
تا صُـور و اَشـكال  ،و ظلمت صُور و اَشكال ،باشد یات معنیآب ح. ابدیدر یات جاودانیو ح ،برسد ینآب زندگا
و اصـل در صـورت  ،اسـت یسیع یاصل در معن. در صفا و وصاىل یرس یچون بمعن ،اىلیا و خدر تمّن یخواهان
ت و محبّـ دخـل یدعو یهر نفس كه بر و یو دعو. ال همه جسم استدّج یو معن ،همه روح است یسیع. دجّال
ال در یـال و خشـۀ دجّـیو عدم ادارك پ یحسّ یو ب یفهم یو ب یكُند رم ول به جسم و جسد و قالب و جیا و میدن
واز دل  ،از جـان خـرب نـدارد ،دن جسـمین كه چشم او منحصر است بر دآ یك چشم دارد از برایال ودجّ ،شرتیاو ب
  .لظجود او كثافت است و غِبل كه همۀ و ،است مستوىل یكثافت و غِلظ بر و. نه یاثر

ات و ذوق و شـوق و محبّـت و لطافـت و نظافـت و طهـارت یّـو روحان ،غالـب اسـت یبـر و یكه معن یو هر نفس
صـورت  یسـیوع ،ت استريشرت و دجّال صورت حیب یدر و یسینسبت ع ،یاعل ل بهیو م ،قیق و دقیافنت رفیودر
ات حركـت اسـت و انتشـار یـح یو اقتضـا ،یجسمان بر لذّات ت وقوف و عكوف بر كداتريح یو اقتضا. اتیح
د یرسـ یو چون به عالم روحـان. یدن بعالم روحانیو رس یات جسمانّنیو بر گذاشنت از تع ،ل به حكمت و اسراریم
و  ،نـدیو بب ،ابـدیودر آن عـالم هـر چنـد خواهـد ب ،د آمـدیـو فراغـت پد ،حاصل شـد یو امن كلّ ،خاستخوف بری

  .بداند
  

  ل حوریاندر تأو مصباح
اند در لطافـت چنـان  دهیرا هشـتاد حلّـه پوشـان »یهـر حـور«: انـد و بدان كه حور، عكس روح است و آن كه گفته

 یكسوت در معن اگر چنان كه هفتاد. سخن است و كلمه پوست یمغز معن. ده شودیباشد كه مغزشان در استخوان د
ابد یدر ،م استمتكلّ مه آنچه مراددر اول مقدّ. ودو صورت حرف آن كلمه بشن ،ندیدان آن را بب یمعن ،پوشد مُدرك

  .ده باشدیپس مغز در استخوان د. و به اصل برسد
  

  یل شجر طوبیاندر تأو مصباح
 ممنـوع و ريو ثمـرۀ آن شـجره غـ. لتیو فهـم و فضـ ،، آن عالم عقل اكرب است كه ثمرۀ آن علم استیو شجر طوب
بهاء  لظافت و رقّت و دقّت و حسن و ل نگردند بل كهیف و ثقی نشوند و كثريو چندان كه خورند س ،مقطوع باشد

. چ كـم نشـودیشـوند، و از شـجره هـ یتر م تر و صـادق طالبان آن مشتاق ،شود یشرت میو بهجت و جمال و مالحت ب
ستاند، از شجرۀ وجـود او  یشفتالو م یچندان كه عاشق از و .شوقه باشدرا مع یاگر كس یهمچنان كه در عالم حسّ

و همچنـان كـه آبهـا در . ن ظاهریباطن ا و آن ،ظاهر آن باطن نیپس ا. گردد یتر م كم نشود، و در طلب صادق چیه
ز یو روح ن ،ز در جداول حروف و انهار كلمات همچون روح روان استیها نیمعن ،ها روان استیعالم ظاهر در جو

ناســوت  الهــوت در ســرّ ســرّ ،نيد همچنــقــت آدم در اوالیو حق ،نيم همچنــو عــالم در عــالَ ،در ابــدان روان اســت
ون ريو بـ ،ی كنـريات سـنّـیر تعیـو از د ،یر صورت نهـو پا به سِ ،یاست بكوش تا سر رشتۀ سرّ بدست آور نيهمچن
و نـه صـوت و نـه چهـار  ،و نه حروف ،و نه شكل ،نجا نه صورت استكه آ ین رسّیتع یصحرا یتا به فضا یشو

واحـد . شـكل ملـك ،و نـه نُـه فلـك ،و نه هشت بهشت ،و نه هفت دوزخ ،شش جهت و نه پنج حواس ،حّد عنصر
و  ،اسـتتر یهسـت ،متسـیمن ن ینعی. نفسك یت علیاَنت كما اَتنَ كیثناء عَل یأحصال ك لَه یوَحدهُ ال شر احد فرد،

  .ییتو هم تو گو یثنا
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ل و یـقا ،باشـد ین معنـیرت بداشا» اَنت«و » ال اَنا«. تّیاله یو نبوّت او ادن ،ت استیوال ی او ادننيقاب قوس
و به  ،قیو مظهر قدرت رف ،ب استیمظهر قوّت حب. قوّت و قدرت خدا راست. ك لهیفاعل خداست وحده ال شر

د سوار است بـر عرصـۀ یبر مركب توح و موحّد. شود یگر میب صفت اسم دیاما به حب. است یكیقت هر دو یحق
د یـوحتنـد، امـا عنـان یآ یش مین و مختلف در پیو صُور امور متبااگر چه اَشكال . رود یم زاىلیدان الیوجود در م

  . ثابت داردنيقی نيعِ را كه پا به سریز. دهد یو از دست نم ،دارد یده میكش
  

  انیق عالم اعیاندر تخل مصباح
بـت یهاز . واجب الوجـود در آن نظـر كـرد. ذرّه بود كه از قعر بحر وجود بساحل آمد یان دّریبدان كه اوّل عالم اع

 یو دو از دو ،خته شـدانها سیاز آن زم ،آمد آب بر یبرو ید كفكیافریاز جوهر آب ب آتش. نظر رب العزّه آب گشت
ه النـاظر و المنظـور و المـراد و یـث بـان فیـبماند بح یآب صاف ،نَزع كردند ین ماده از ویچون ا. دیافریآسمانها ب

 ییو بـو یرنگـ یو در هر نبات ،د به انواع و اجناس نباتاتمتشكل ش از آن یبعض. مأ بمراتب خود درآمد. دیالمر
 ییو بـو یو لون یز كونیشان نیاز ا و در هر یکی ،پدید آورد، و بعضی به اشجار و اثمار درآمدوخاصیّتی و مزاجی 

پس . وهها گشتكصحراها و  یو بعض ،اها شدین دربر حالت كون خود بماند كه آ یبعض و ،نهاد یو ذوق یو طعم
ن متضـاد یاب نـاظر اسـت و اشـكال متبـایـاكنـون منظـور ث. تها، و ناظر پنهان شد در منظـوریپنهان شد در بدا ذرّه

 ،ه بـودو نظـام دهـر در بطـن ذّر. ات ذرّه به نـاظر اسـتیام و حیو ق ،اء به ماء استیات اشیپس ح. حجاب منظور
د، و یـاست بـه حم اشارت» دال«. »را«و » ها«و » دال«: و دهر سه حرف است. ذرّه در بطن دهر است اكنون

  .به ربّ» را«به اللّه، و » ها«
ان یـواسطۀ وجـود اع یو كرب ،شد یواسطۀ وجود انسان یصغر .یكرب یكیو  یصغر یكی: بدان كه نقطه دو است

آدم  یاسـت كـه واسـطۀ ظهـور بنـ ینقطۀ انسـان یو صغر ،دا گشتیپ یقیكه از نظر ناظر حقذرّه بود  یكرب. گشت
مأكوالت و مشـروبات و مطعومـات و ملبوسـات و وانات یواسطۀ ظهور جمادات و نباتات و ح یۀ كربنقط. است
  .ث و الهام گشتیواسطۀ ظهور انام و كالم و حد ینقطۀ صغر. گشت

است، و بسط نور اللّـه ظهـور اللّه  یسجّل ما سو یمقصود از حشر صور و نشر كلمات و صنوف حروف ظروف ّط
اشارت اسـت  »فلا«سه  .»نون«است و دو » ـالف«سه » اَنا اللّه یان«باشد، و » اَنا یاّن«ه از اصل اللّ. كلمۀ فاللّه
و نبـوّت . تیـاشارت اسـت بـه دو نفـس، و آن نبـوّت اسـت و وال» نون«دو  و آن. و احاطت و ارادت یبه استو

. یجربوتـ رۀیـدرت فتح داكند، و به ق یم یرۀ ملكوتیو به قوّت فتح دا. ت مظهر قدرتیو وال ،استصورت قوّت 
و ابرار از طـرف معروفـات، و اشـرار از طـرف  .اشرار یرۀ جربوتیابرارند، و اشخاص دا یرۀ ملكوتیو اشخاص دا

چنـان كـه . د وىلیاسـت و شـه یق همـه نبـیو سـا. همـراه اسـت یدیو شه یقین سایرا از ا یو هر نفس  منكورات
كسـوت » كـاف«و . »كـاف«اند به حـرف  محتجب» اَنا یاِّن«فلا  آن سه. دیعها سائقُ و شهكُل نفسٍمَ: دیفرما یم
مركّب است از سه نقطه، و آن سمع است و بصر و نطق و روح  آنو هر فلا از . است یكّل كون كلمۀ انسان» كن«

و حق  نيقی ني و عنيقیو امّاره و لوّامه و مطمئنّه، علم  اخذهو، واحده و واجده و نياللّه و روح القدس و روح االم
و ذات و  ،ُنيو بحـر و نهـر و عـ ،و شمس و قمر و كواكـب ،و آدم و حوّا و اوالد ،تیت و الهی، و نبوّت و والنيقی

روشـن شـود كـه كـاف كفـر بـه كـاف فكـر  یاما كون كاف وقت استات ین كلیكسوت ا» كاف«. صفات و اسماء
جملۀ مكوّنات در كاف ممكناست . دیآد یپد» كن«به » كنت«از كاف  یو ظهور كنز مخف ،و كشف گردد ،زدیبرخ

است و سه نقطه گشـته اسـت شـاخ فلا و » فلا«ت ّیخوخیكاف صورت ش. و سرّاً و جهراً ،ظاهراً و باطناً ،و متكّون
و  ،ت اسـتیو فلا كـاف احـد ،و كاف كلمۀ كون حق است ،كاف است یخفقت مخزن كنز میپس به حق. صار كافا
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. دارد یك معنـیـو هـر دو  ،ندیطب و قسطب گویكه ش و كاف عرض بلد كرار و قاف ،تّیت است و فوقّیفرد» فا«
هـم  یو اقبال سرمد ،یسعادت ابد یایمی و كني، و قول مبنياست و قرار مك» كاف«قدرت و قوّت » قاف«پس 
و كشـف  ،ا و كرور نعمت و كـرم جملـه از اوسـتی و كنه اشريكب ییایو كرب یت جزویو كفا یو كمال كل ،است یدر و
دن ر البـیر ابدّن و اذا فَسَدت فَسَد سایجَوفِ ابن آدم لمضغة اذا صَلَحت صَلح سَا یاِنَّ ف: دیفرما یچنان كه م ستور
  .القلب یاالَوه

  
  اندر نجات و صالح دل مصباح

بكوش تـا شـاهزادۀ دل را . و صالح دل و تن از كم خوردن و آهسته خوردن ،بدان كه فساد دل از پُر خوردن است
نه و حرص و امل و یو از برادران حقد و حسد وكرب و ك ،یو از دست گرگ غضبش بستان ،یعت برآوریه طباز چا

ن مصر نفوس است و عقول و ت رسد كه آیتا به مصر وال ،یص دهله خالیكر و حمنفس امّاره و  یشهوت و هوا
روق حـروف در صـفوف ظـروف از ل بفرمـان در جـداول عـیـل نَیو نهر ن تا مَلِك مُلِك مصر شود، ،ارواح و اشباح

ر واشـكال آن صُـوَ یو معـان ،شـود یجـار كلمـات یفـؤاد بواسـطه مجـار ینفوس بـه واد یكشوف در اراض یبرا
. ت معصـور شـودیت و عصارخانۀ هـدایشَكر در كارخانۀ وال یبصورت ن ل مصوّر گرددینهر ن یشود تا آبها یسار

و عــوارف  یو نبــات معــارف ربّــان ینــد علــوم رحمــانو ق یحــالوت شــكرّ معــان ،آب بواســطۀ آتــش شــوق و ذوق
تا برسـد بـر جـواهر  ،ابد از امراض اعراض و اغراضینفوس تا خالص  قلوب یدوا یشفا ید از براريگ یسبحان

مصـباح ومعرفـت  یمـان بـرویو كتب ا ؛و قلب زجاجه ،اكنون قالب مشكات است. اجساد و ذوات اعداد اوّالت
ك یـو . معرفـت اسـت ینیريكفر شـ یو رافع تلخ ،ه دافع ظلمت جهل نور علم استرا كیز ،و علم نور یكوكب دّر

د یـآ انیـدر ب ،ن عقل است و روح و نفـسكه آ ،گرین كرده شد، سه ركن دیب باركن از اركان كلمة اللّه بواسطۀ قل
  .ان شاء اللّه تعاىل

  
  اندر مراتب روح مصباح

مكنـون اسـت در او كـّل . صـفات خـدا اسـت در انسـان زییـرحمان اسـت و محـّل تم یبدان كه روح صورت استو
 ،و اعـزاز و افـالل ،اء و اماتهیو جان متصرف است در جملۀ اكوان به اح ،صفات اللّه و رحمان كه خالق آن است

  .چنان كه خواهد ،و از هر كه خواهد ،بهر كه خواهد ؛ملك و نَزع ملك یتایو ا
و  یض ارواح فطریف. و بالغت و فصاحت از اوست ،حت نرسدو مسا ،ردیم نپذیتقس ،است یكیو روح در اصل 

آدم  ید بنـّیكـه سـ علم مطلق شناخت چنان را به یهر كه و. یاند به معرفت و لتیعلوم و س جملۀ ،یكشف و یخلق
علـم  علـمِو اوراست  ،نيو معرفت ربّ العالم ،ر در معرفت روحیه الصلوة و السالم، اوراست اوسع تقدیمحمّد، عل
  .حق كشف و حقِ و كشفِ

قـدس و روح  ن روح، و آن روح بمرتبۀ هفـت جـزو اسـتیو ا ،خدا خدا راست اما به اعتبار روح یو جملۀ نامها
چنـان  .ن مراتب مذكور است در كالم اللّـهیو ا ،میو روح قا ید و روح ملكیی و روح اللّه و روح امر و روح تأنيام

  :،سبحانه و تعاىل ،د حقیفرما یكه م
الـرُّوح مِـن  یقـیلیُ، و ی، قُل الرُّوحُ مِن أمر رَبّـه مِن روُحِنایهِ مِن رُوحهِ، و نَفَخنا فی، وَ نَفخَ فیهِ مِن رُوحیتُ فوَ نَفَخ

  .اًیها روُحَنا فَتمثَّل لَهّا بَشَراً سَویكَ روُحاً مِن اَمرنا، فَاَرسلنا اِلینا اِلیاَمره، اِنّا اَوجَ
آخرَثُّم اَنشاءناهُ خَ: و روح انشاء   .لقاً 
  .هایكةُ وَ الرُّوحُ فیالمال تَنزلُ: و روح تنزّل
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  .دناهُ بِروحِ القُدُوسیوَ اَ: و روح قدس
  .مَ و روح مِنهُیمَر ها اىلیم رَسوُلُ اللّهِ وَ كَلِمَةُ اَلقیح ابنُ مریاِنّما المَس:  و روح اللّهنيو روح االم

اسـت  یات جسـمیـو در علوّ ،ت در خلـقیّـه صـفت الهو در امر موصوف بـ ،د استمُوج یدر اضافت الهو روح 
  .فیاست كث یات ظلّیو در سفل ،فیلط

ش از نزول وصف نكنند نه به در آمـدن و نـه یرا پ یو و . رارياست غ ییو مح ،ات است در نفس خودیو روح ح
كـه گمـان بـرد كـه هـر . و او باطن همه اكوانهاسـت ،نه به حدوث و نه به قدم یو حكم نكنند بر و ،ون آمدنريبه ب
و از اوسـت تنـزّل  ،سـبحانه و تعـاىل ،یجملۀ صـفات الهـ یاما مكنون است در و. حق است خطا كرده باشد یو

قـت یقـت روح حقیو حق. تیّـاسـت چنـان كـه نفـس آزاد را اله یاز امر الهـ یا و او درمرتبه ،یصفات و نفس كل
  .ق است و امور وجهات حیقت صورت حیو در حق ،قت خودیاست بر حق یرحمان یاستوا

ت یّـا كند ظاهراً و باطناً، و به قوّت انفعالیب اشیت تقلّیبه قوّت فعال. تّیت و انفعالّیفعال: دو قوّت است راو روح 
و  ،قـت اسـتیو روح وجـه حق ،ات استی حنيو عقل ع ،ات استیچنان كه نفس نهر ح. بی امور كند و تقلريتدب
دهنـد بـر  یش از آن كه گواهیپ ،داد به نفس خود یگواه ،سبحانه و تعاىل ،و آن كه حق. اءیاش است در همۀ یباق
كه علـم  یآن عقل ،نازل شد از روح عقل ،ون آورد روح ارواح را با عالم عوالم از شهادت خودريب ،تّیوحدان یو

عقـل و پـس مـزدوج  ،و نازل شد از عقل عبد انسان ،انیاع و فرود آمد از ملك كالم و حروف در ،ملك از اوست
و درآمـد روح  ،ان لسـانیـان و بیـشان لسان بیمتوّلد شد از ا ،و عبد انسان ،انیملك گشت در كسوت حروف در اع

از ارواح از  ی، پـس گشـتند بعضـیش در نفـیخـو یو درآمدند روحها به عالمها ،ش در اثباتیارواح به عالم خو
 ،زندیارواح را كه در آو ،سبحانه و تعاىل ،د حقفرمو. از جاحدان و متمرّدان یان و بعضیاز عاص یعان و بعضیمط
 یبعضـ. شـان را بـه حـق آن بخـوانیكـه ا فرمود روح ،سبحانه و تعاىل ،پس حق. ختندیخ خود در آویك به شیهر 
قان یو صـّد یا بودنـد و اوالیصورت آن ارواح در عالم ظاهر انب. دندیو زود به اصل خود گرو ع ومنقاد گشتندیمط

ف یغرامت آن را كَلَـف تكـال. اند اشخاص آن ارواح مؤمنان. دندآمكردند اما باز  یكاهل یو بعض. و احراز و ابرار
ابـد از ی یاء خالص میقت اولیا و طریعت انبیكند به شر یشان وفا میشان نهادند تا هر كه از ایف بر ایو مِحَن تصار

و آنـان کـه نرفتنـد و . ایشان مقرّر می شوددوام و خلود بر ووصف  ،میرسد به جنّات نع یو م ،میم و عذاب الیجح
و محـروم ماندنـد  ،شان مقـرّر گشـتید بر اید و خلد جدیو عذاب شد ،دوزخ ابد افتادندجحود و کنود نمودند، در 

  .نعوذ باللّه منهم. و منافقان و جاحدان ،ارواح كافران بودند نو اشخاص آ. دید مجید و فعل حمیاز قول شد
ه و سـلّم، و همچنـان كـه روح یـاللّـه عل یاست محمّد، صلیارواح در عالم شهادت خاتم انببدان كه مظهر آن روح 

 یكـاهل یو بعضـ ،دندیو بـه اصـل رسـ ،زود قابل شـدند آناز  یو بعض ،ب ارواح را دعوت كردیغ ارواح در عالم
آنـان كـه قابـل . كردوت ز در عالم شهادت دعیآدم و زبدۀ عالم ن ید بنّیس. فرمان نربدند و نرفتند یو بعض ،كردند

و جـوهر انسـان را در كـان  ،دنـدی جـان بربني عريو در دعوات از غ ،دندیو به اصل رس ،دندیپسند ،بودند و مستعد
ت یـو بـه نها ،شان مقـرّر گشـتیت بر ذات ایو وصف حرّ ،افتندیكان وجود مطلق را باز  یایو در در ،دندیجان بد
و قـدّم  ، و علم و معرفت و قوّت و قدرت و احاطت و استوانيقین و ید دند كه امن است و فراغت ویت رسّیانسان

و سـرّ  ،و ملكـوت جـربوت را بدانسـتند ،دندیاز حدوث در عالم قِدَم نهادند و از مُلك منفصل به ملك متصـل رسـ
 رۀیـت در داّیو نقطـۀ احـد ،مشـاهده كردنـد یو در صـدف صـورت دُّر معنـ ،افتنـدیالهوت در تابوت ناسوت بـاز 

  .و از مصباح و مسا برستند و ثابت شدند عند اللّه ،دندیات رسیت به بحر حريح رِّو از ب ،دندید تّیهو
ل ذات بـود و از یـن ظلمـت لاشـیقـرار گـاه ا. و جاحـد بماندنـد ،ن بودند منكر و مدّبر گشتندیو آنها كه بر خالف ا

ل و تفضـ ید فاسده و حبل جحود بفضایاجمال جهل و عقدۀ عقا . امدنـدیحلـم فـرود ن یعلـم و صـحرال یتفضـّ
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اش كـه چشـم او تـاب آفتـاب نـداردهمچـون خُ. و كفر ،شرك بُود شان در ظلمتیالجرم پرواز ا ت عـدم یـاز غا ،فـّ
و  ،ق خـود رونـدیچنـد بكننـد بـاز بمضـ یو پـرواز ،ندیون آريق ظلمت بیاز مض یا ان شام و خفنت لحظهیتناسب م
امّا نار شمع جمع وجود پروانه را با عدم برابر  ،نور شمع بكند ید كه اِطفاخواه یو م ، صفت داردنيز همیپروانه ن

ظلمت نكره نور معرفه را  بهخواهند كه  ،اند به صفت جحود و انكار اند، و موصوف آنها كه در عالم نكرده. كند یم
و  ،بر دهـد یستیان را به باد نشیا یو خاك هست ،آورد ن براشیا وجودِ یب د و دمار از وجودِیآ اما نار بهر در بنشانند

  .ن اندازدات و حسرت و خسرريدر آب ح
  ».تّم نُورَهُ و لو كَره الكافِرونیُا ان الّ أللّهُ یأبَیؤُا نُورَ اللّهِ بِاَفواهم و طفِیدونَ اَن یری«

س ات تشكّالت عالم و نقوش و نفومت كثرت بر افروخته است و از مشكشه نور وحدت در شب ظلیبدان كه هم
م انـتم یقل هو بناء عظـ«:دیفرما یچنان كه م. اند میعظ یبنا یا صورت ابنایو همه اش ،ح استیآدم ال یبن یزجاج

  .»عنه معرضون
و گوهر شب  ،حق بود ینفس نبوّت بود كه صورت ابنا ،مدوجود مطلق به ساحل آ یایدر كه از یبدان كه اوّل دّر

ز یو مم ،را كه گوهر شب چراغ استیز. كوباند یگرداند و م ین مبدّل ممایرا به نور ا یافروز بود كه ظلمت كفر ذات
و از او پر كار آمر و ارادت بواسطۀ قوّت و قـدرت  ،ا گشتیمركز اش یان حدوث و قدم هم نقطۀ نبوّت بود كه ویم

تـا ث مـا یبشـنو حـد. و قبض جهـل ،و بر بساط معرفت بسط علم كرد ،كون آمدیرۀ فیدر كسوت كاف و نون در دا
و آن . قصـور و حـور در ظهـور بـا حضـور یابیـو ب ،به بهجت و بهـاء و سـرور یو برس ،از بهتان و زور یفارغ شو

ك یـء، قـال نـور نبیه و سلَّم عن اول كّل شیاللّه عَل یسَالتُ رسُول اللّه، صَل: است از جابر بن عبد اللّه قال  یتیروا
و حملـة العـرش و خزنـة مـن قسـم  یسامٍ فخلـق العـرشَ مـن قِسـمٍ و الكُرسـا جابر خَلقه، ثُّم خلق مِنه كُّل اَربعَة اَقی

مقام الحّب اثنا عشر فلا سنةٍ، ثمَّ جعله اربعةَ اقسام فخلقَ القلم من قسم و  یمن قِسم و اقام القسم الرّابع ف یالكرس
سنةٍ ثمّ جعلـه اربعـة اجـزاء خلـق مقام الجوف اثنا عشر فلا  یاللّوحَ من قسمِ و الجنَّة من قسم و اقام القسم الرابع ف

 مقـام الرّجـاء یالمالئكة من جُزء و خلق الشمس من جُزء و خلق القمر و الكواكب من جزء و اَقام الجزء الرابع فـ
ق یـلعلم من جزء و العلـم مـن جـزء و العصـمة و التوفااثنا عشر فلا سنةٍ و جعله اربعة اجزاء فخلق العقل من جُزء و 

ه فرشح النور عرفا فقطـرت منـه مـاء تـه یا اثنا عشر فلا سنةٍ ثُمَّ نظر اللّه الیمقام الح یالجزء الرّابع فو اَقامَ   ،من جزء
او رسول، ثُّم تنفست االرواح خلـق  یفلا وعشرون الفا واربعة اآلف قطرة من النور فخلق اللّه من كّل قطرة روح نب

ور  ین فالعرش و الكرسیوم الدّی  اىلني من المؤمننيعیلمطاء و اسعدآء و الشّهداء ایاللّه من انفاسهم نور االول و النـّ
السبع  كة السمواتیو مال یم من نوریها من النّعیو الجنّة و ما ف یون من المالئكة من نوریون و الرّوحانیو الكرّوب
لسـعدآء و و الشـهدا وا یق مـن نـوریـوالعقـل والعلـم و التوّف ینـور..... و الشـمس و القمـر و الكواكـب یمن نور

ا  ی، ثُّم خلق اثنا عشر حجاباً فاقام نوریج نوریالصالحون من نتا و هو الجزء الرّابـع مـن كـّل حجـاب فلا سـنةٍ فلمـّ
ل مظلمة، ثُّم یل ی الشرق و الغرب كالسراج فنيمنها ما بء یضیاالرض، و كان  یخرج النّور من الحجب ركبّه اللّه ف
ب آمنـة، ثُـمّ یـط نتقل من طاهر اىلیث، و كان یش جبهة، انتقل منه اىل یور فه الثیخلق اللّه آدم من االرض فركب ف

 هذا كان بد و خلق ني و قاىَٔد عزّ المحجلّنيو رحمة متعالم ني و خاتم النبنيد المرسلیس یا فجعلنیالدن اىل یاخرجن
ت باجمـال و ث و شـرح وحـدت و كثـرین حـدیـن وصـف ذات نـور در ای و آخـرنيد االوّلـیپس س. »ا جابریك ینب

 نهـا دریو ا ،نهـایو او مُظهِـر ا ،ات مظهـر نـور او بـودیات و جسـمانیـن همه نور اثبات روحانیو ا ،ان كردیل بیتفص
اسـمه  یاء و علـیـاالنب یمحمّد فـ یاللّهم صّل عل« :دیفرما یچنان كه م. نها موجود استیو او در ا ،موجود بودند

اء مشـكات یو جملۀ اش» .القبور یقربه ف یاالرواح و عل یوحه فر یاالجساد و عل یف جسده یاالسماء و عل یف
  .مصباحنور ِ،تعاىل ،و اللّه ،اءیو او مصباح اش ،ندینور او



١٧ 

  
  اندر مراتب عقل مصباح

ه و حجـر و حصـاة و معقـول و عقـل یَعقل است و لّب و نُه و آن. مراتب ده استز در یعقل ن. م با سر سخنیآمد
ات یـذلـك آل یاِنَّ فـ« :نحو قولـه تعـاىل. ها در كالم اللّه مذكور است ن مرتبهیا و. یانو عقل ف یقامع و عقل مرآت

دَعامـةُ «: و قال. »العقل اوّل ما خلق اللّه تعاىل« : ه السّمیعل ،و قوله .»حِجر یذَلك قَسم لِد یهل ف یالنّه الوىل
  .»ن باللّه المعرفةُ باللّه و العقلُ القامِعُیالدّ

و از عقـل  ات اسـت،نۀ ذییو صفات آ ،نۀ صفات استییوح آو ر ،نۀ دل استییو آ ،ان روح استبدان كه عقل لس
وضع صور و اشـكال و نفـس  یا رتبه و عقل در. كل و شواكل انسان استیبر هدَّو مَ ،ان اویاست لسان انسان و ب

و عقـل موجـود اسـت بـه  .قبول قلب اسـت یا ان عقل است و در مرتبهیب یا و در مرتبه ،و مغز وكتب و قلم است
به افعـال كـه قبـول  یو اول مشرت ،اوست ،و نزول یكه متأثر است به تجّل ینیو اول ع ،و مشهود است به امر ،روح

، عقـل را بـر صـورت شـهادت خـود تـا گـواهی دهـد بـر سـبحانه و تعـاىل ،د حقیافریو ب. اوست ،را موجب است
و در عـالم عقـل حكمتهـا و  ،ش از عالِم خلق اسـتیعالم عقل پو . یدر هر نَفَسحق، سبحانه و تعاىل،  وحدانیّت
  .كه هست در باطن خلق ابر حقوقه كارها

ناقل مقاالت است و عبد حامل دالالت، و عقل صورت احاطـت خداسـت بـر  .و عقل هم عقل است و هم عبد
» الم«چـون را كـه یـز ،تدقـافش قـدرت و المـش ارا.  عقـل علـم اسـتنيب حـروف عـیترك یا و از رویهمۀ اش

  .شود» الم«چون متصل گردد » فلا«و  ،باشد» فلا«منفصل گردد از حرف، 
ف یو لط ، راريو عقل در نفس خود عالم است ومعلم است مر غ. و قهر و لطف ،گر عقل عدل استیو بعبارت د

ك یـجملـه  نیـاز ا و .و هر اسمش را هزار اسـم ،را هزار اسم است یو و ،ف است در اكوانیو كث ،در الوان است
  .ثابت عند اللّه تعاىل یو باق ،آمده است آدم یقسمش قسم بن

و  ،باشـد» هـو«ق یـت تحقیـو نها. قیـت تحقیو وجه اخبار از نهاوجه احاطت،  یكی: و عقل را هفت وجه است
 چنـان كـه. بـه نفـس خـود را یام ویت و وجه قّیت و وجه در اكـّیالو وجه فعّ. اشارت است به اللّه و واحد» هو«

حـالل و حـرام او  یایعـالم بقضـاو حكـم در محكمـۀ  ،ك و بد اوستیان نیز میمّم و ، حقّريبغ ینباشد و محتاج
و واضـع احكـام  ،و عقل باطن شـرع ،و شرع ظاهر عقل است» .لوال العقلُ لمّا عرفانا الظاهر و النّجس«كند  یم

آن كـه پسـر  یاز بـرا. یكـیب دهنـد و دخـرت را یاث كه به پسر دو نصريكند در م یام اوست و حكم او مّیا یاز برا
هُـنَّ « :دیـفرما یچنـان كـه م. نیـصورت روح است وعقل، و دخرت صورت نفس است و ناقص است از عقل و د

  .»نیناقصاتُ العقل والدّ
اِقبـل  هُقـال لـ. العقـل سبحانه و تعاىل ،لمّا خلق اللّه: دیفرما یچنان كه م. و عقل احّب خلق است و اكرم عند اللّه

ثُـمّ قـال لـه اُنطـق  ،ثُّم قال له قم فقام ،ثُّم قال له اُصمتُ فصمت ،اقعُد فقعد ثُّم قال لهُ ،ادبر فادبَر ثُّم قال لهُ ،فَاقبَلَ
منـك  یو ال اكـرمُ علـ منـك اىل ما خلقتُ خلقا احّب یو جربوت یو سلطان یائیو كرب و جالىل یفَنطقَ فقال فبعزّت

  .ك العقابیاطاع و بك الثّواب و علو بك  یفبك آخذ و بك اعط
  

  اندر نفس و جهات آن مصباح
و عقـل  ،اسـت یچنـان كـه روح صـورت اسـتو .ومرتبـۀ دوم ذات اسـت ،ت خداسـتیّـبدان كه نفس صورت فوق

هاسـت و یات را معانیّـو علو ،قـت نفـس اسـتیت حقیّـفوق یو معنـ. ع همـهو قلب صورت تجّم ،صورت احاطت
ات اسـتو . هاستیات را معانّیسفل هر اهاكـه ظـیو معان .و معانیهـای سـفلیّات ،حقیقـت نفـس فـوق معـانی علویـّ
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و . شود بر اسـم بـاطن یشه باطن میهم ،شود یو آنچه باطن م ،شود بر اسم ظاهر یشه ظاهر میهم ،ود از نفسش یم
ملـۀ اشـكال شود بج یل مصورت نفس است كه متشكّ ،آخرو اوّل و  ،ان ظاهر و باطنیشود م یكه واقع م یامتداد
و . قت نفـس اسـتیت حقّیفوق یو معن ،ت اوستّیصورت فوق ،ود و باطنش یو آنچه ظاهر م. اتّیات و سفلیعلوّ

ن یان ایو م. باطن و آن را واجده خوانند یكیظاهر و آن را واحده خوانند، و  یكی: دو نفس است بدان كه نفس
  .قت نفس استیو آن حق ،ندیگر هست كه آن را واخذه گویك نفس دیدو نفس 

و بـدان وجهـش كـه بـا بشـر اسـت ظـاهر . با مَلك یكیو  ،با بشر یكی: كه نفس واخذه را دو جهت است بدانو 
م یتقـو یاز بـرا،شـود لسـان یآورده م ونرين، و بدان وجهش كه با مَلك است باطیراندن ش یشود سلطان از برا یم

از غلبات سلطان و بلعان انسان كه واقع  ن ما كشف كندایقت بیو حق. شود یان لسان و سلطان ظاهر میو م ،انسان
  .طان، و بواسطۀ عقل كه او ترجمان هستیاست به انسان بواسطۀ ش

اسـت بـر  یاما آن وجهش كـه بـه قـدرت مبنـ. به حكمت یكیبه قدرت، و  یكی: و نفس واجده را دو وجه است
و وجـه ا بدوسـت یام همـۀ اشـیـوم كـه قیّـآن ق وم؛یّـشـود ق یبر قرار، و بدان وجود ظاهر م یقیحق یوجود علو یو
 ّیحـ یشـود بـر و یو ظـاهر م ،بـر حركـت و انتشـار یب است وجود سفلن وجهش مرتّو بر آ ،گرش به حكمتید
  .اكال دّرفعّ

 ین واجب الوجودو آ. خود یم به بقایقا واجب الوجود است آنحق مطلق است، و  روو بدان دو وجه وجود ظه
و  ،نيت از طـرفیفوق یبمعنشود  یو نفس واخذه نازل م. اوست یاز واجب الوجود یودهر خداوند وج كه وجود
 نيان دو نفس همچون نـار مـن بـید از میآ یون مريو ب ،یبا بعض ی بعضنينفس  و بهنيند به انحراف كونك یحكم م

قـوّت مبـداء  بـر قـوّت مشـدّده كـه آن ت مشـتملیّـو در نـار فوق. د بعد االصطحكاك و االحتكـاكیالحجر و الحد
 نيو ببـ ،پـس بنگـر. ات است و انضاجیت مبداء حنت كه قّوی مشتمل است بر قوّت طنيفناست و احراق، و همچن

  .ن دو قوّتیت را در اّیفوق یو ادراك كن معن ،ن دو قوّت را در نارآ
 راسع، و او و او حاكم است و وا. تیوال ان نبوت ویمشرتك است م ست و آنا یو بدان كه نفس واجده نفس كلّ

بـاطن از وجـه  یكـی: ن وجه دو نفس است یو انسان را از ا. نۀ نبوّتییآ یكیو  ،تینۀ والییآ یكی: دو وجه است
كلُّ  یوم تأتی: دیفرما یچنان كه م. ند با نفس ظاهرك یو نفس باطن مجادله م. ظاهر از وجه نبوّت یكیو  ،تیوال

فـاذا خَرجـت الـنفس و قامـت : ف است به خـروج نفـس واحـدهموقو یهر كس و معرفت. نفسٍ تُجادلُ عن نفسها
  .مه و ظَهرت الكمةُ التامةیالق
  

  مانیاندر اركان ا مصباح
و نهاده شد اسالم در . و رضا مان در دل بر چهار اركان كه آن صدق است و اخالص و توكّلیبدان كه نهاده شد ا

ت ان داست و آن شها یمان را روحیت اركان اّینبو . نفس بر چهار اركان كه آن حج است و زكوه وصوم و صلوة
  .است و آن شهادت انّ محمّد رسول اللّه است یت اسالم را روحّیو بن ،ال اله اال اللّه است

 یانـد عقـل اكـرب را بـدان اصـول از بـرا د كردهیّـاربعه كه مؤ ت اسالم مستخرج است از اصول عناصرّیو احكام بن
كـه مشـتمل اسـت  یآن انسـان ،اننسدر ا رااند مراصول عناصر  اند، و ظاهر كننده انن احكام اركیو ا. ریل بصایتكم
صـم و ان یـكـه هسـت م یمناسـبت ی، از برایپس فرو فرستاده شد صوم از عنصر نار. ل و آخرو باطن و اوّ ظاهربر 
لوة از عنصـر شـد صـو فرو فرسـتاده . از برای آن است که مشرتک است میان دفع اغیار و تنویر مکان ابصار و .نار

كـه هسـت  یاشـرتاك یشان در اثبات اخبار و آثار و اذكار و اثمار، و از برایا مائی از برای مناسبتی که هست میان
شان در قسم یان ایكه هست م یمناسبت یاز برا یو فرو فرستاده شد حج از عنصر ربح. اع انوارن در اطّلاشیان ایم
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 مقـدار، و فـرو نيقـی ن در كشـفاشـیان ایـكـه هسـت مشـرتك م یمعنـ یبـراو از  ،نه از تـابوتینبوّت و اخراج سك
  و دفـع ظّـن ونيشـان در ادراك و تحصـیان ایـكه هسـت مشـرتك م یمعن یاز برا یفرستاده شد زكوة از عنصر تراب

  .نيّیعل ی و وصول به اعلنيسّج از دخول ین معنآل بخل كه مانع یذادفع ر ی، و از برانيقی و رفع نيخمت
  

  ل عباداتیاندر تأو مصباح
ش نازل شـود در او، و از حملۀ عر یكیو  ،او ظاهر شود یبدان كه انسان چون روزه دارد ظاهراً و باطناً عنصر نار

باشـد از فحشـا و منكـر،  یكه نـاه یو چون نماز گزارد هر نماز. شود یو و او قلب ،ه السّالمیعل ،ل باشدیجربئ آن
و  ،در او از حملـۀ عـرش یكـیا شود دیظهر در مضمر، و مضمر در مظهر، و پق شود و ظاهر گردد میرف یعنصر مائ

  .شود در كتب و نغز و نقش یو او عقل و ،ه السالمیعل ،ل باشدیكایم آن
 از حملۀ عـرش یكی یدا شود در ویو پ ضیو نور او مف ،ضیل شود و عریطو یو یحیو چون حج گزارد عنصر ر

 یقـت ویو حق ،شوددر صـلوة یو و مشهود ،اتیه، و ارواح او شود در حّیه السالم و التحیعل ،ل باشدیو آن اسراف
  .گردد در موت و وفات
دا یـو پ ،یو كـاف ،شـود یصـاف یو یعنصـر ترابـ ،لیل و جرّ وسـایل و دفع غوایقطع رذا یو چون زكوة دهد از برا

ن یـپـس بـر ا. شـود در دار السّـالم ینفس و و او ،ه السالمیعل ،ل باشدیو آن عزار از حملۀ عرش یكیشود در او 
و نفـس و قلـب و عقـل بـه  که روح اسـت ،نسان، مبّدل شود ارکان وجود اوکه گفته شد اگر در عمل آورد امنوال 

د یـدر حملـۀ عـرش پد ،انیم بیق انسان و تعلیو تخل ،م علم قرآنیكه از اوست تعل یآن رحمان ،رحمان حملۀ عرش
ت یـعبـارة عـن نها »هـو«و . هر و اوّل و آخـراظـبـاطن اسـت و » هو«، و اركان ت اللّهّیهو یت اعنّید اركان هویآ

  ».هو«به واحد » واو«و  هو اشارت است به اللّه» یها«. ق اللّه است، و واحدیتحقت یق، و نهایالتحق
و . مـانیم و اظـاهر اسـت اسـال» نـا اللّـها«چنان كـه از . مان و اسالمیقت ایظاهر است حق» هو اللّه«بدان كه از 

است بر  یو فلا مستو،عرش فلا است» نون«و ،»واو«است بر  یمستو» ها«و  ،است» ها«عرش » واو«بدان كه 
  .نبوّت» نون«ت و ّیهال» فلا«و » واو«، و ت استیهو» ها«و ،»نون«
  

  اندر حجاب كرب و حسد و حرص و امل مصباح
 ،در تـراب و سرّ صورت ،در نار و سرّ شكل ،ات را در هوای، نهان كرده است سرّ هو بدان كه حق، سبحانه و تعاىل

و  ،و حجـاب حـرص بـر مـأ ،قـت تـرابیو حجـاب حسـد بـر حق ،بر نـار د حجاب كربیو بپوشان .در مأ و سرّ مثال
 ،تّیو باطن صورت ملك صمد ،و باطن شكل ملك وحدت ،ت باشدّیأت ملك فردیو باطن ه. حیحجاب امل بر ر

و در  ،چهـار اصـبع اسـت از اصـابعأت و صورت و مثال و شكل یو در ظاهر ه. سیو تقد هیو باطن مثال ملك تنز
 یگـر در ویو دو اصـبع د. شـود یان عناصر و نـواظر فلا الخـط نـازل میو در م. اصبع است ز چهاریباطن عناصر ن

  .ح و ناریچنان كه عناصر تراب است مأ و ر أت و مثالیو صورت و ه است و نواظر شكل
هـر گـه كـه  و ذات حامـل مثـال ،و وجـود حامـل خـاطر صـورت ، حامـل شـكلنيو عـ ،أتیفس حامل هبدان كه ن

ه یـت و تنزّیت و وحدت و صمدّیو در نواظر ملك فرد ،دید آینواظر پد ،زدیحجاب كرب و حسد و حرص و امل برخ
در  الن عـرش، و حـامدیـد آیـچنان كه عناصر چون پاك شوند روح و قلب وعقل و نفس پد .س ظاهر شودیو تقد

جملـه  ،یدیـو اشـكال مختلفـه كـه د ،یدین مراتب كه شـنیا. گردد یو در حامالن كلمة اللّه متجلّ ،دا شودیان پشیا
و عـدل در كـّل احـوال  ،باشـد ین معنـیو احسـان بـد ،اند و شكل ظاهر و طلسم گنج وحدت. اند مشكات نور اللّه

تـا سـعادت  شروبات و ملبوسات و منكوحـات و اعتقـاداتد داشت در اقوال و افعال و مأكوالت و میبا ینگاه م
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 ،سـت و عكـس جمـال حـقیخـوبرت از صـورت عـدل ن یچ صـورتیوهـ. بدست آرنـد یسرمد تو دول ،ابندی یابد
آن صـورت » صـورةٍفاَحسـن  فـی یتُ ربّـیـرا« :كـه فرمـوده اسـت  آند و یـد آیـنۀ عدل پدییدر آ ،سبحانه و تعاىل

  .ذات نيصورت عدل بود در وصف نفس ع
  

  اندر انكه شمس صورت عقل اكرب است مصباح
و  ،اء اسـتیهمچنان كه شمس منوّر عـالم اسـت و مـدبّر امـور ظـواهر اشـ ،بدان كه شمس صورت عقل اكرب است

و چـون سـر از . شود ید است سوخته میو آنچه زا ،شود یكند تا آنچه خام است پخته م یت میترب رااثمار و زروع 
ب یـز چـون سـر از جیـعقـل ن. دیآ ید میو روز پد ،برد به مغرب یم وظلمت شب را فر ور اوورد نآ یون مريمشرق ب

 یگرداند، و هر صـفت نور روز روشن مبدّل هظلمت شب جهل را بو نور علم او  ،آورد ب و جبل جبلّت انسان بریغ
و هر چه پنهان بـود  ،داندد باشد محو گریو هر چه زا ،و خام را پخته گرداند ،دیبدو نما ،كه در نفس مقصود باشد

هـر چـه در صـدور قلـوب باشـد . بات را كشـف كنـدیمغ ،معدّالت را بفهم آرد ،حّل كند راو مشكالت  ،دا سازدیپ
ا یاشـگـردد بـه كنـه كـّل  یو مستو ،ط شودیو انسان به نور عقل مح. دیا را بدو نمایت كّل اشّیو ماه ،معلوم گرداند
ن حال محبوب اسـت كـه او روح ارواح و قلـب قلـوب اسـت و نقطـۀ شـهادت و یو ا .اوّالً و آخراً ،ظاهراً و باطناً

و . ون اسـتیـو مـأ انهـار و بحـور و ع ،ون استی عنيو قوّت ع ،وب استیل عیو كاشف كروب و مُز ،وب استیغ
وّت و ت و نبـّینات مقصود است و مجمع انوار و اسرار الهیو او ولد وجود است و از كّل كا ، سرّ مكنون استنيمب
نـد یو بب ،و بداند ،هر چه خواهد بشنود. ا او را حاصل استیا و كرامات همۀ اولیو معجزات همه انب ،ت استیوال

د اسـت بـر یـا زایـكـه خـاتم اول یو گمـان نـرب .ات و علم و ارادت و قوّت و قدرت استیرا كه مظهر حیز. و بكند
در آخـر  یكـیدر اول زمـان اسـت و  یكـی. اند دو شـكلاما در خلقت . اند قتیك حقیشان مظهر یا، كه ایخاتم انب
شـان را یو ا ،ه ظاللت سرگشتهیدر ت تريح یابانهاید و در بیف و پلیظ و كثیبودند غل یدر اول زمان جماعت. زمان
هُبـل و و خداشـان  ،شـانیق حال ایده كه الیزیمندرس و ر یو كسوتها ، شرت و سوسمارريهمچون ش ناهموار یغذا

قـدس الهـوت  یایـو از عظمـت و سـلطنت و جـربوت و كرب .از اصنام و اوثـان و مثل آن یو عزجبت و ظاغوت 
و  ،دن آثار جمال با كمال ذوالجالل كوریشان از دیو بصر ا ،اثر یربّ انام ب دنیشان از شنیو سمع ا. خرب بودند یب

تـا آنگـاه  ،م شـدهیو ها ،بودند شتهم گیم قایو بر مثال بها ،شان از ذكر و ثناء و حمد واجب الوجود گنگ بود زبان
لوات و اكمـل التّیـعل ،نـاتین و خالصۀ موجودات و روح كای و آخرنيد اوّلّیكه س و  ،آمـد در ،اتیّـحه افضـل الصـّ

 ،و بـه حكمـت و علـم ،و گوهر شب چراغ معرفت را در كان جانهـا بنهـاد ،دیل گردانمان مبّدیبه روز ا اشب كفر ر
مجاهدات و ازكار و اوراد و قرائت قـرآن و  و بواسطه ،دان و منكران را دعوت كرددان و جاحخلق و نفوس متمرّ

و شـرح قـبض و بسـط بهشـت و  ،ون بـردريشان بیاز درون ا غشاوت و كثافت و غالظت ،قلّت منام و طعام و كالم
ف بر گـردن یكالت و بار كلف ،آمدند در یبهشت در كار یم دوزخ و تمنّایخوار از ب رشوت یداد تا نفسها یدوزخ م

ق اسـتعداد یـو ال ،داشـتند ی و شراب و شـاهد مني و انگبريروان و ش یو نظر بر آبها ،شدند یم میو تسل ،گرفتند یم
دند و یكشـ ی منيز تعـیـال و تصور خود ار بـر حین خیو ا ،كردند یم ی تصورنياز حضرت رب العالم یكیخود هر 

 ،دندیرسـ یات جاودانی افتاد و به حنيقی نيو نظرشان بر ع،دندیرس قید به تحقیاز آنها از تقل یبعض. دندیپرست یم
لوة و الّسـلمیـعل ،ایـبموافقـت خـاتم انب ،افتنـدیا خـرب یت اشیو از ماه ،افتندیباز  ارقت یت حقّیو در خلق و  ،ه الصـّ

و  ،مدنـدفـرود آ خرسند شدند و به منـزل یظلمان یات جسمانو به لّذاالت اول بماندند، یبه تصورات و خ یبعض
 یو بـه نفسـ ،انـدمانـده شـده  یبـه شـكل یكـیانـد هـر  ز كـه در آخـر زمانیـچنان كه آنهـا ن. بازماندند یاز راه اصل
از  ، و نفـوس راامدیب یا به سعیخاتم اول  گشته یو راض ،اند خرسند شده یجسمان یو به لذّات ظلمات ،اند بازمانده
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و بـه معـاد مـراد  ،شان نمـودیبه ا یزیقت هر چیو حق ،ندارس یو به حقوق روحان ،باز آورد یحدوث عالم جسمان
ق رسـاند بـه قـوّت یق بـه حقـایـو از خال ،ون آوردرير و اشـكال بـوَو معـارف از ظلمـات صُـ یو كنوز معـان ،رساند
  .یت احمدیو به قدر وال یت محمّدیهدا

  
  ل محمّد و احمدیاندر تأو مصباح

 ،و دعـوت كـرد ،دا گشـتیـپ یددر اول زمان بـه اسـم محمّـ .ر گشتهظاه یك مسمیاند به  و محمّد و احمد دو اسم
و  به موىل ی، و دعوت كند مردم را از عقبیدا شود به اسم احمدیو در آخر زمان پ خواند یا به عقبیمردم را از دن

بـان یگر قـت برانـدازد، و سـر ازینات از وجه حقّینقاب حجاب تع. عتیبه اصل موضوعات و موجودات و سرّ شر
ان یان عیب وآستني به رساالت و مقاالت اوایل برافشاند، و ثعبان ،تفرقه جهات در کشدقت برآورد، و دامن از یطر

حیلها و خیاالت و محاالت ساحران فرعـون  لیندازد تا حبایعقل كّل ب یضاید بیعلم مطلق از  یگرداند، و عصا
قابـل و  ،ن عاقـلاسـاحر ،و جملـه بـر او رونـد ،دیـایبر ن شان از نفس كه نفسچنان . زمان را به یک دم فرو خورد

احـدیّت را در دایـرۀ هویّـت بـاز و نقطـۀ  ،و سر بر قـدم واجـد نهنـد ،و ساجد ماجد گردند ،واجد حق اعظم گردند
كل ماند و نه مثال و نه صورت و نه یو آنگاه نه ه ،مشاهده كنندل ناسوتی یابند، و سرّ قدس الهوتی در مثال هیک

  .ته وحدةیهو یتهُ فیو واحد ،تهیواحد یتهُ فیداح یبَق. الیخ
  

  ایا و خاتم اولیشأ خاتم انبناندر م مصباح
اللّـه از  یو ولّ ،نازل شد یّح ی»حا«ب اللّه از یاست و حب یكیاند، و منشاءشان  ك صنعیاز  ا و خاتمیو خاتم انب

ارت اسـت اشـ یحّـ ی»ای«و  ،اشارت است به روح یّح ی»حا«و . استیصورت جامعۀ اش یو ّح. یّح ی»ای«
ه مـن یو نفختُ ف یدیخلقتهُ ب: دیفرما یچنان كه م. حكمت روح او یایو اح ،د بودیق آدم از حكمت یتخل. دیبه 
  .یروُح

اك اسـت ال دّرفعّـ یو بـه كشـف وحـ ،م اسـتیتعلـ یاند به حدّ، و حّد از برا د اشارتی ی»ای«روح و  ی»حا«و 
ست و منع و عطا و د اظهار خلق ای یمعن. ت از طرف روحّیاكو دّر د باشد،یف ت از طرّیفعال. ل المبالغةیسب یعل

چنـان  ملك و نزع ملك یو اعزاز و اذالل و ابنا تا و اماتیاح ،روح یو معن ،قبض و بسط و بطش و رفع و وضع
 ،اسـت رحمان یو صورت استوا ،و روح باطن جملۀ ملكوتات است چنان كه گفته. و از هر كه خواهد ،كه خواهد

كـه بـا  آن. بـا حـق یكـیو  ،با خلـق یكی: و او را دو وجه است ،نات اوست چنان كه خواهدیومتصرّف در كّل كا
 ،یو در عـالم روحـان ،ن از او باشدایعلم و ب میو تعل. ق است رحمان خوانندكه با ّح و آن ،ندیخلق است روح گو

گوش و گـردن ارواح  ستۀیپرورده شود تا آنگاه كه شا و در صدف دّر و در اهل قلوب ،دیاز بحر او بساحل آ ینامع
و ذوق و  ،ش باشـدیك بـیـبار یافت معـانیده باشد دریش رسیب یكه اثر نفس روحان یودر هر نفس ،و عقول گردد
و  ،و اقوالش از سـرّ مكنـون باشـد ،و حركاتش موزون باشد ،ن او ار حاصل باشدیمتبا یایان اشیم شوق مناسبات

 یایـآن كـه در یفتد از بـرای نري او بر غنيو ع ،دیایات در چشمش نیمانو جس ،ورت غالب باشدبر ص یو یهایمعن
ب غـوالن یاندازد تـا آن نصـ یبساحل م ،ر واشكال باشدوَاز صُ یا خاشاكی یهر كجا خار ،ماً مواج باشدیدا یمعن

و هر  ،برساز یو از فهم فلك ،شان نِهیبر سر ا یو پا ،دست از غوالن بلفضول بدار یدیو چون شن. گردد یصحرا م
» میمـ«هـالك و  ی»هـا«فلـك و  ،فهـم ی»فـا«. یبرس یو بملك معن ،یابیتا از هالك خالص  ،در باز یچه دار
و  ،یبرسـ مـوىل یبـه مُلـك معنـ یابیـخـالص  ،انـد كه موجـب هالك ییو غول صحرا ییایاز نهنگ در اگر. ملك

ات جـاه یو به ح ،یت غوالن و هالكت نهنگان باز رهريق غیو از مض ،یرس یبساحل سعت رحمت و علم و كرس
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رو، باشـد  یو برسمت استقامت راست مـ سار منگری و نيمیو  ،ت قبول كنش كن و نصحیت گوّیوص. یبرس یذات
  .یبرس یات جاه ذاتیو بح ی باز رهني و تخمنيو از تضم ،دی بچنگ آنيقیكه سر رشته 

  
  نيو و چشم جسم بیل دیاندر تأو مصباح

ن آن اسـت كـه یـاشـارت در ا. نگرد یبه خود فرو م ،است یك چشمش طوالنین و آ ،ك چشم استیو یكه د بدان
 نيند و چشم جـان بـیب یمیک چشم دارد آن است که چشم او جسم  و آن که .نیست نيو حق ب ، استنيخودب یو

نۀ جسم آدم جوهر جـان ییدر آس یكه ابل یستیاگر نه با ،نه جوهر آدم ،دیس جسم آدم دیكه چشم ابل یدیند. ندارد
جـان و  یو مسـرور بطاعـت ب ،نفـس خـودمغرور بود به  امّا. یو ساجد ماجد گشت ،یو واجد واحد گشت ،یدیآدم د
 ،ون رفتريد چون باد و خاك و آب از چشمش بیاخوان خود د یست او را باالیدر نار نگر ،هیب بصفت نارمعجّ

الجرم طوق لعنت . نيٍمِن نار و خلقتهُ من ط یخَلقتن: نگه كرد گفت چون یدر آدم خاك ،در سرش افتاد یباد هست
  .و محروم گشت از مقام قرب در گردنش افتاد

  
  ل لعنت و بعدیاندر تأو مصباح

ف یـو عالم جسم كث. دن جان محروم گشتید و از ،دیو بُعد آن است كه چشم او جسم د ،لعنت بُعد باشد یو معن
و  ،فیـف اسـت و خفیـلط یو عـالم روحـان ،و غلظت سفل باشد و خفا و ظلمتكثافت  یو اقتضا ،لیاست و ثق

و  ،نهاده بـود یبر سر هو یآن بر باد نشست كه پا یمان از برایسل .لطافت و خفّت علوّ باشد و ظهور نور یاقتضا
ز ك ماهـه راهـش بـایـبـرد و شـبانگاه  یك ماهـه رهـش میـالجرم بامداد  دهیخاك گردان یستیبه آب ن یآتش هست

و هـر چـه  ،یالجرم عـالم كـرب ،نفس خود را مسخّر كرده بود یو عالم صغرا. عُدوُّها شهرُ و رواحُها شهُر. آورد یم
وسـف حسـن یو  ،دیـبـر آ» اللّه«ت نقش ی انگشرتنيمان صفت شو تا بر نگیاكنون سل. گشت یدر او بود مسخّر و

و نشـان  ،ودر بـالد عـالم سـكه بـه نـام تـو زننـد ،ننـددر منابر و در مساجد خطبه بـه نـام تـو ك تو از چاه همچو ماه
تـو  ینۀ اشباح حمد و ثنایو عقول و ارواح بر مد ،یو مسجد نفوس شو ،یقلوب گردو قبلۀ  ،نشان از تو پرسند یب

 رۀیـو تـو نقطـۀ دا ،ندیا در آیو گرد همۀ اش ،و پر كار امر و ارادت به إذن تو گردد ،ندیل تو گویح و تهلی، و تبسخوانند
 یان رویـو آدم یو مقصود تـو گـرد یو مراد تو باش ،یو معبود شود ی را مسجود گردنيو خلق عالم ،یوجود گرد
ان غالم شوند و مغـر یمشرق ،ندريور با تو انس گیو وحوش و ط ،ان بندندیم بر میكمر تسل یو و پریو د ،به تو آورند

خته شود تا یبر انگ یو بر عرصۀ وجود تو تركان معان ،هندتو ن یان سر بر سر پایان و شمالیجنوب. ن در دام افتندیبا
ل یـل را زایـل علیـدل یبر هم شكنند و به رمح حجّت قاطع عصا یبر دعو یمعن ی و كمان حروب با صورت بريت

 نيو تخمـظـّن   شـاهد گـردننيقـیف ملوك یو به س ،دنريعت فرو گیو به نور معرفت ظلمات هندوستان طب ،گردانند
ان دمـار از روزگـار زور و بهتـان یـو بـه ثعبـان ع ،وان منكورات را به تركـان معروفـات مبـدّل گرداننـدو هند ،بزنند

و خـاك را بـر  ،و به آتش قهـرش بسـوزانند ،س بر كشندیس همچون تندیس ابلیس خرقۀ تلبید تقدیو به  ،برآوردند
 ،بكمـال رسـد یچون جمـال معنـ باشد یت واسطۀ ظهور معن، حرف و صوو به آب اندازند ،بردهند یازین یباد ب

نمانـد بهشـت و  یشـكل طـوب ،گـردد یسـدرۀ منتهـ ،زدیـان برخیو نقاب حجاب از م ،جاللش صورت را دفع كند
زل در یـظاهر شـود بـر عرصـۀ لـم  یسرّ او ادن ، بماندنيقاب قوس ،رضوان و مالك معزول شوند ،دا گرددیدوزخ ناپ

و قعـر  ،یمبتـدا و منتهـ یدر بحـر بـ ،زاىلیـوجـود ال یحراصـ یدر فضـا یشكل و مثـال ناسـوت یب یقدس الهوت
ن نـور آدم و یـو مشـكات ا ،تیـن الهیو سرّ ا ،تیا والین درین كان نبوّت است و دُّر ایجوهر ا. تیت و غاینها یب

و كل را  ،نيجزو را در كل بب نفس وحدت یو نقطۀ كوكب دّر ،ن مصباح حرف و اعرابیو زجاجۀ ا ،حوّا و اوالد
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و . یو آزاد شـو یـیون آريت بینیت و عیريو از غ ،ی گردنيمیو ا یو نظر از هر دو بستان تا فارغ شو ،نينب در جزو
چ یسـت هـیرا كـه نیـز. و منگـر بـر اقـرار و انكـار ،و دست از هر دو بدار و باش برقـرار ،برخوان» هريالهو و الغ«

ة یـنیة مقصـودُ العیـريار محمـودُ الغیـرار عـن االغالفـ. اری با اغنيو منش ،و گوش دار ،هوش دار ،ارین دیاندر یهست
  .موجودُ

  
  اندر باب عدم مصباح

را چگونه وجـود » ستین«و  ست،یرا كه عدم خود نیز. و اگر نه همه وجود است ،بدان كه عدم عدمِ ادارك است
ت ريو حـ ،رسـد یرسـد كـه فهـم و ادراكـش نم یم سالك چون بـه منـزىل. همه وجود است ،ستیپس عدم ن. باشد

و  ،پوشاند یو سحاب جنون آسمان عقلش را هم ،دیافزا یو شب جهل به روز علمش م ،گردد یالش میحجاب خ
اندازد تالطم امواج اشـكال مختلفـه در  یزند و بر خاكش م یو آتش در آبش م ،دیآ یبه حركت م باد هو در نفس
ب و متیـآ یش در اضـطراب میو، درزند یت بر هم مريشب ظلمت ح بـرق  یشـود تـا آن كـه سـنا یر میّـحد و متقلـّ

و نفـس صـبح وصـال  ،شـود یو عـدم ادراك بـه وجـود ادراك مبـدّل م ،دیـنما یم یاز حجاب سحاب رو توحد
و شمس رسـالت از  ،گردد یت ظاهر میشود و قمر وال یدا میت پیهدا د و كوكبیآ یو شب هجران بسر م ،دمد یم

و جمع را تفرقه  ،ندیب یع متفرقه را جم. رساند یمغرب وحدت م و ظلمات كثرت را به ،آرد یمشرق نبوّت سر بر م
كـه آن  یو بـا دراك پادشـاه ینهد بقوّت اله یقدرت م یصحرا یو وجود را عدم و قدم در فضا وجود و عدم را

 یبدان یوقت ین معنیا. زمان یو زمان ب ،مكان یب قرب و مكان یو قربت ب،»زاىلیال«وسعت  ،»زىلیلم «عرصۀ 
و  ،یخ از سر ادب كنیو خدمت مشا ،یو از منافقان معرض شو ،یو پشت بر كاذبان كن ،یبه صادقان آور یكه رو

 یو در رو ،یاز سـرّ معـان یكـه محـروم شـو ییو وعـظ نگـو ،ییخ ننمـایشان تشـیدر حضرت ا ،یريش گیتواضع پ
و سـؤالت  ،و معروفـات از منكـرات ین را منكـر نشـواشـیو قول و فعـل ا ،یو گستاخ ننگر ،ینكن یشان گستاخیا

 را از هـر چـه در ريو مـدد كـن در معـاش پـ. ريكه بوقت خود آن مشكل حّل شود بربكـت صـحبت پـ یمشكل نرپس
و  ،خیمتوجه به حضرت ش ینی با ادب نشريحضرت پ و در،ست باشد از مطعم و ملبس و مشرب و منام و منكحیبا

و قطرۀ  ،یت باز كنین قابلاو همچون صدف ده یینگوو با كس سخن  ،ی و شمال ننگرنيمیبه قلب و قالب و به 
آن را  ،شـود یت نـازل میـكه از آسمان حضرت وال ،خیاح نفس شیبواسطۀ ر باران كه از سحاب كلمات و حروف

را و بـه آب ذكـر و آتـش محبّـت آن  ،یاز وسواس نفس امّاره نگهدار و ،یدر صدف صدر نگهدار و ،یقابل شو
را كـه تـو یـز. یخ در گـدریكه تـو از شـ یشود و جواهر حكمت گردد و گمان نرب ینّر معاام دُیتا بمرور ا یپرور یم

  .تحتاً و فوقاً ،ناً و شماالًیمیشأُ یثُ یح ،خ بر مركب رفرف راكب است از رفرف به رفرفیخرب و ش یو ب یرّیمتح
  

  خیاندر نظر ش مصباح
و  ،و معروف و مسـتور مكشـوف ،نكور مشهورو م ،و تحت همچون فوق ، استنيمیخ را شمال همچو یبدان كه ش

ونس در قعر ی. گانه آشنایو ب ،و بُعد قرب ،و بطالت اشتغال ،قظتیو غفلت  ،و ظلم عدل ،جهل علم و ظلمت نور
در  .شـكافت یافـت و مـاه را می یمـ ین در سـدرۀ منتهـّیمرسـلد الّیافت كه سـی یهمان م یبحر در ظلمت بطن ماه

 ،پنج حواس، و نه چهار اراكـان ات و نه موت، و نه جهات، ویباشد و نه بحر، و نه حقدرت نه برّ  یعرصۀ اجتال
ت و نه شمس رسـالت، و نـه یات، و نه قمر والّیو نه هفت دوزخ، و نه هشت بهشت، و نه نُه فلك، و نه كواكب كل

قُرب و ال بُعد، واحد فرد  نجوم نبوّت، و نه مقامات، و نه طامات، و نه طاعات و نه مناجات، وال انا و اَنت، و ال
  .میه دایال هوت یةُ فیز منزّه عن العدد و مقدّس عن الولد، الوهیصمد، و ن
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  اشاره به تالطم بحر وحدت مصباح

ودر هـر فـوج  ،شـود یدا میـپ یفـوج یو از هـر مـوج ،آرد یو موج بر مـ ،م در تالطم استیو سرمد بحر وحدت دا
بـاز  یدر شـكل یكیو هر  ،شوند یر مّیدر كثرت اشكال مرتدّد و متح نایونريب .دیآ ید مینه پدیاشكال مختلفه و متبا

 نيقی نيان در عیدرون و. قی است و شهريان زفیآن م درشان را یو ا ،میشود از جح یم یا ن شكل دركهآو  ،اندم یم
 ،یفوأد جار یاددر و اتیشان آب حیش اتآ. نگرند ینم یهر خاك و در ،جنبند ینم یباد به هر ،اند وحدت ثابت
  .شان در كّل احوال ناظریو ا یقلوب و نفوس سار یو در اراض

 ییایـنهنـگ در ،دیـای مـانع ننيمكـاز ت را شـانیو الوان و اكوان ا ،باز ندارد یاز معنرا شان یاختالف صُوّر ا یبار
لِهُـم  یطُوب. ز گردانندیناچ و ،شان همه را فرو خورندیند بل كه ایشان را نربایا یابانیو غوالن ب ،نكشد ردرا شان یا

ا مفتّح االبواب یا مسبّب االسباب و یتواب و  ایا وهاب و یو اللّه اعلم بالّصواب اللّهم اجعلنا منهم و حُسن مآبٍ 
  .هَب لنا مِن لدنك رحمة انك انت الوهاب

  
  اندر باب انواع رحمت مصباح

و . و مـأ و نـار و تـراب ،ح استیعام است ر اما آنچه رحمت. عام یكیخاص، و  یكی: است بدان كه رحمت دو
و آنچـه  ناشـیور و انسان و ابدان ایوان و طیو ح و واسطه و مدار و قرار نبات ،اء راین شامل است مر ظواهر اشیا

نهـا واسـطۀ آكـه ،ن چهار عنصر چهار جوهراند كه آن روح است و عقل و قلـب و نفسیو باطن ا. اند بدان محتاج
 نيع ن چهار نهراند كه ازیو ا. عرفت و حكمتو م ،اند شان صورت رحمت عامیو ا ،دان انسانقت یمدار و قرار حق

ها عقـول ین وادیو جداول ا ،ن انهاراندیا یا وادیا و اولیو نفوس انب ،زلیاند بر عرصۀ لم  شده یجار زاىلیبحر ال
ن یـا یو اراضـ. یبـاقانـد بـه وجـه  که ایشان در علم ناسخ اند، و حکمای اصلی که ایشان متوجهاند  یربان یعلما

 ،ت و نور و حور و غلمان و قصوراند و سرور و بهاء و بهج هل حضورشان ایاند و صدور كه ا جدولها ارباب قلوب
شـان از روح یو سـرّ ا ،نيقـی نيشـان از عـیا و ،و اثمارشان ذوق صانع ،و ازهارشان انوار ،و اشجارشان اسرار است

و  ،نيو آزاد از ظـّن و تخمـ  نيمـیسـار و یو فـارغ از  ،نيشـان از قـوّت متـ نيو ل ،نير مكـاز قـرا شانیو شاهد ا ،نيام
  .ني شنيقت سیكاشفات از حق

  
  اشاره به نفس مصباح

و نفـس مُشـكَّل شـده اسـت بـه جملـۀ . چنان كه نفس مرتبۀ دوم ذات اسـت ،بدان كه ذات مرتبۀ دوم وجود است
ق ید كـه آن رقـایـد آیـا از روح پدیو بـواطن اشـ ،دید آیا از نفس پدیاش كه ظواهر چنان. اتّیات و سفلّیاشكال علو

  .قیق حقایق است و دقایخال
ك قسـم یـ: قت نفس بـدو قسـم شـدیو حق. ك قسم ذاتیقسم وجه باشد، و  یكی: قت منقسم شد بدو قسمیو حق

ذات یـجم یفع یلهة هُو الجموا: یگشت و نفس بر كرس یك قسم نفس، و روح بر عرش مستویروح گشت، و  ع الـّ
 اسـت، نيحدقۀ ع یند كه همه باشد، و همۀ ثانیو همه در همه، كس نب ،پس همه در همه است. الكلّ یّل فهو الكُ

پس نور . دید آی پدنين در عیو زَ ،زدی بر خني از عنيسَبَل شَ كه ینیب ی وقتنيو نور در حدقۀ ع. نيو همۀ اول نور ع
 ريدۀ تـو نـه غـیـون كن تا دري بني از عريالجمله غبار غ یف. ده شودیدل شن و سخن جانان بسمع ،ده شودی دنيدر ع

قـةُ یةُ الـذّات و حقیـةُ الوجـود و ماهیـد بالوجـه هُّویـزیو . میـنـد و وجـود دایب ی، الّـا همـه وجـه بـاقنيند، و نه عیب
وداتیـات و أرواحُ الثریةُ الـذُریالصّفات و جواهر الذّوات و ذرا ل وجـه یه مجمـل تفصـن جملـیـا. ات واصـلُ المـّ
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وةٍ و بعضـهُ حـقُّ و بعضـه یـو الوجـود كلمـةُ ح ض وجود مطلقیو ذات مظهر ف ،ل ذاتیو وجه صورت تفص ،است
 یات از اسـم حّـیو ح. و خلق ظهور خروج نور اوست. ات و قدرت اوستیو نسبت حق ظهور ح. خلق باالضافة

بقا حّب احبـاب  ی»با«ات و یح»ِ حا«واز . بقاات است و یموجب حن دو اسم یو ا. ومّیو قدرت از اسم ق نازل
  . وجود استنين عات ذات مطلق كه آیآب ح یاند برو و ارواح احباب همچون حباب گردد یظاهر م

  
  د به مرادیاز مریاندر ن مصباح

ق، و یطرق ثُّم الیالرف: اند د، چنان كه گفتهیببا یقیرف ، اوّلیبه خانۀ خدا آور ی، و رویبدان كه چون عزم حجاز كن
و به شـب مـاه و سـتارگان و مشـعله و بـه روز . دینما یم راهل تا یو راحله و لشكر تا خصمان را دفع كنند، و دل زاد

كـه محـّل امـن و  یت بگـردیو داخل ب ،یاوریب یاند بجا ، و شرط آن چنان كه گفتهیآفتاب تا آنگه كه به كعبه رس
اسـت  یآورد كـه آن وجـه بـاق یبه قبلـۀ اصـل یو رو ،كند یقیپس سالك راه حق چون قصد خانۀ حق. امان است

و بـر  ،یتقـو زادو  ، بدسـت آوردنيل راه بـیـو دل ،و پشت بـر عـالم مجـاز آورد ،قت حجاز كندیبه حق ید كه رویبا
ل در چـاه یل ذلیعل یلیو به سخن هر دل ،و رسن فكر حاصل كند ،و آب و نان ذكر بردارد ،ل سوار شودمركب توّك

كه  یبه هر طرف. شود  جهات نفوس و قلوب مرتفع نيو تع ،زدیخ یتفرقۀ كثرت بر م. لیفتد، الّا دلیراه ب از هك نرود
ا در یر و اشكال نساء و رجال مرتفـع شـوند و همـۀ اشـوَو صُ وحدت یدر سرّ معن و ،ندیگو نماز كنند و راز ،نگرند

همچون نجوم  .دا باشندیاما ناپ ،محض باشندست یست كه نیاستهالك آن ن یو معن .مستهلك باشند ینور وجه باق
  .اند دایشمس ناپ یایكه به روز هستند اما در ض

اكنـون چـون . باشـد یشان در نـور وجـه بـاقیباشند، اما انوار ا یپس ارواح و عقول و قلوب و نفوس در وجه باق
چون  ی، و ناظر رویچاه بر آو از حال آگاه شو، و از  ،و مستعد راه باش ،قابل شو ،ستیچ یكه كعبۀ اصل یدانست

  .ر سلطنت سلطان شو، و شاه باشیماه باش، و بر سر
  

  اشاره به وحدت و كثرت مصباح
. ت و وحدت استّیط روز سرّ وحدت است بر شب كثرت، و شب كثرت صورت تفرقۀ جمعیبدان كه شب قدر بس

ند یگو ید پس آن كه میلول در حركت آد، معیپس هر گه كه علّت در جنبش آ. اند علّت واحد لمعلو دچنان كه اعدا
و  ،دا شـودیـپ یو كنـز مخفـد، یـچون كشف غطا شـود سـرّ بجهـر در آ: آن است كه. زها سر فرود آرندیهمه چ: كه 
و ظهور افعال  ،دید آیام روح و مَلك پدید قیكل شوند و ساجد گردند و شب ذات به روز صفات در آواحد  یاجزا

وجـود  ین از تجلّـیـو ا. یان حاضر و ناظر شوند به نـور نـور وجـه بـاقیشود، و عالمآدم آمن  یو اسماء شود، و بن
است  عارف آن و به نسبت با. ستیالّا تا قابل ك ،شه هستیست بل همین نّیمع ین معنیوا. ایمطلق باشد بر كل اش

و اجتمـاع  ،دو بُعـدش قـرب شـو ،دیـل علم درآیو مجمل جهلش به تفص ،اش بروز معرفه مبدّل شود كه شب نكره
 یكـیشب قدر، و قدر هر  یكه معن  استنيز همید نیروز ع یو معن. دا شودیت پید و سرّ عبودید آید با عبد پدّیس

  .از خلق ، و بعدبه اندازۀ قرب اوست به حق، سبحانه و تعاىل
 همـه عكـس، ند و نه خلـق و نـهینه بییو اصل آن است كه نه آ ،ندینۀ خلق عكس نقش حق بییو بُعد آن است كه آ

  .ندیحق ب
  

  ل شب و روزیاندر تأو مصباح
و در عـالم  .مس، و روز عبـارت اسـت از ظهـور شـمسبوبت شـیبدان كه در عالم شهادت شب عبارت است از غ
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ل و اجمـال، و قـبض یخفا و ظهور، و ظلمت و نور، و معروف و منكور، و تفصـ انسان شب و روز عبارت است از
آن كه جملـۀ  یاز برا. قت شب عبارت است از ظلمت ذاتیو در عالم حق. جهل و بسط، و حزن و فرح، و علم و

ت كّل ّیو در نور وجه كشف كلّ. كنه ذات، و روز عبارت است از نور وجهاند در معرفت  ر شدهّینفوس و عقول متح
  .یا باشد كماهیاش

و او بـر  ،دیـو خلق او جد ،دیو قول او سد ،دیو روز او ع ،ت رسد شب او قدر باشدیقت ماهیپس هر كس كه بحق
 یكـیو ملكـوت و جـربوت او  ،و ناسوت او به رنگ الهوت بر آمـده باشـد ،علم مطلق منبسط باشد تبساط سع

  . ثابت شده باشدني بعزّت و تمكنيقی نيگشته و در ع
  

   منصوب و محبوب و قرآن و فرقاننيفرق ب مصباح
 یسـبحان الـّذ: چنـان كـه فرمـوده اسـت. فرقان اسـت چنان كه محبوب حامل ،بدان كه منصوب حامل قرآن است

و هر دو  ،ا استیا است چنان كه محبوب خاتم اولیو منصوب خاتم انب. عبده یو نزَّل الفرقان عل الًیبِعبده ل یاسر
و   ت سـاجدۀ انسـانّیقـت شـاهده و عبـدیكلمـۀ واحـده و حق یانس ربّـو تقـدّ یو تنـزّه سـبحان یدر تبارك رحمـان

و نقطۀ اسما از لوح ذات برخواندند، و نـزول . حروف و صفات و اعراب و افعال فرقان و واسطه قت قرآن ویحق
ات سـواد یجسـمان یامـا از بـرا. افتنـدیدر یو نور سبحان یو الهام ربّان یكۀ وحیو صفوف مال یروح ارواح معان
ابنـد، و ی یمـ یحظـّ ر و اشـكال و مناسـبتصـوت صُـوَحـروف و حجـاب  اض نهادند تا در نقابیظلمت بر نور ب

هـر گـه كـه . یات جـاودانیـ حنيو عـ ،اسـت یت كه آن محض معانحرف و صو یكنند از عالم ب یحاصل م یقسط
و علـم  ،قت روح و ملك معلـوم شـودیو حق ،دید آیو قذَر پد ،اض مرتفع شود شب بروز شودیب ظلمت سواد از نور

  .ني و قدرت متنيابد بقوّت مكیز ا بنيقی. ق رسدید بتحقیو از تقل ،دید آیت پدیقت نبوّت و والیبحق
فرقـان خواننـد و آنچـه داخـل اسـت و  و آنچـه بـه روح وىل ،، آن را قرآن خواننـدیو آنچه متصل است به روح نب

اما باطن  ،ر و تبدّل باشدّیو در ظاهر كتاب تغ ،ندیآن را كتاب گو ،خارج ونازل و عارج در كسوت حروف و كلمات
و صـفت از ذات منفـك نباشـد چنـان  ،عزّ و جّل ،را كه آن صفت ذات حق استیز. بنگردد ،كتاب از آنچه هست

  .نباشد زیصفت ذات را ن ،ر و تبدُّل نباشدّیكه ذات را تغ
 ،انیعالم اعاز  یو اشخاص ،بحسب زمان و مكان یبهر كسوت و صورت ،صاحب قوّت و قدرت باشد و وىل یو نب

ر ،ان آرنـدیـب در یو به لسـان هـر قـوم ،رون آرنداز درون ب را یمعن ،چنان كه خواهند كـه دارنـد بـا هـل  یو هـر سـّ
ا : آنچـه گفتـه شـد عبـارت اسـت از اشـارت. ان آرنـدیـرا در كسوت صورت در ب یو معن ،ان آرندیش در عیخو اِنـّ

خفـا از  را یدش معنـیـبهر صـورت كـه با ،بكمال رسد مرد صاحب قدرت شود یچون معان. لةِ القدریلَ یانزلناهُ ف
  .بظهور آرد

  
  اشاره به جنبش ارض مصباح

خواهد كه خارج  یو م ، جمع شده استنيبخارات در زم: اند كه گفته یزیجنبش ارض چ یمعندر  یبدان كه هر كس
و بلغـم  ،شـود یچنان كه در بدن انسان چون رطوبت غالـب م. دیآ ی در حركت منيزم. ابدی یو راه خروج نم ،شود

  .آورد ید و بدن را در حركت مريگ تب قوّت  ،شود یف میت دافعه ضعو قّو ،گردد یمرتاكب م
ن یـسـت اید كـه چیپرسـ ،درآمـده» قـاف«گرد  دید چند ید كوهیرس» قاف« به نيند چون ذوالقرنیگو یو ناقالن م
رگهـا  د تـایمرا فرما ، را بجنباندنيخواهد كه زم ،سبحانه و تعاىل ،هر گه كه حق. اند من ینها رگهایا: گفت كوهها؟

و  ،و هـر چـه دارد در بـاطن بظـاهر آورد از گنجهـا ،دیدر حركت آ ، كه متّصل است بدان رگنيرا بجنبانم تا آن زم
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  .مردگان زنده شوند و سر از خاك برآوردند
عـت یو سـر از خـاك طب ،جـان جانهـا یام ساعت باشد مـرده دالن زنـده شـوند از بـویقت آن است كه چون قیحق

ب جنان بشهادت لسان یهمه از غ ،یو هر چه دارد از كنوز معارف و معان ،دیوس در حركت آنف یو اراض ،برآورند
 نيمردمان از تعـ. معلوم گردد ،چنان كه باشد ،زیت هر چّیت و كمّیانان. دا شودیت پّیفیت بر ارض كیو سرّ ماه ،آورد

و واحـد قهـار كثـرت اعـداد  ،دكنـ یت تجّلّیت بصفت واحدّیو احد ،ت وحدت نهندیبجمع یتفرقه باز رهند و رو
ت یّـچ تفرقـه كثـرت نباشـد در حضـرت جمعیهـ را كـهیـز. چ جـواب ندهـدیملك كـه راسـت؟ هـ :د كهیو فرما ،شود

  .ك لَهُیباشد وحدهُ ال شَر یگگانیب یگانگیدر  ییو دور و  ،كه اگر باشد دو باشد ،وحدت
  

  م موجود بودندیدر آنكه موجودات در علم قد مصباح
چـون ارض ارادت در . یو در وجـود ذهنـ ،م موجـود بودنـدیوب علـم قـدیـب غیـۀ موجـودات در غبدان كه جملـ

و  ،نـدیآ یو م ،آمدنـد یبوجـود خـارج یاز وجـود ذهنـ» كـونیكن ف«و به امر  ،حركت آمد بواسطۀ قوّت و قدرت
رض قـدم و م بودنـد كـه از ایا و صـورت ارض و سـما و آدم و حـوّا و اوالد همـه اثقـال ارض علـم قـدیشكال اشا

ان شـد بحسـب یو سرّش ع ،ان آمدیشرح اِذا زلزلّت در ب. ندیآ یظلمات عدم ادراك به نور وجود ادراك آمدند و م
  .فهمیلمن  داستعدا

 یوجـود و هـر ،را وجود اسـت یبدان كه هر ذات. است از وجود یو ذات مرتبۀ ثان ،بدان كه مرتبۀ دوم ذات است
را  یو هـر نفسـ ،یرا نفسـ یو هر نفسـ ،است یرا نفس یو هر صورت ،است یرا صورت ییو هر معن ،است ییرا معن
  .یقتیرا حق یقتیو هر حق ،یقتیرا حق یو هر حقّ ،یحقّ
  

  هیمۀ ازلیل قوّت قدیاندر تأو مصباح
و آن  ،ام ذاتیـكـه بدوسـت ق یآن قـوّت. مـۀ ازلیاز قوّت قداست عبادت  ، برداشته استنيبدان كه آن مَلك كه زم

ه در یـمـۀ ازلیم اسـت بقـوّت قدیو از مرتبۀ بحر ذات قـا،كان ام ملك بدوست در ظهور ذات ازل است ازیبحر كه ق
از عني جمع کافوری از برای آن که ظهـور قـوّت بـه م است به ذات كه آن نازل است یهمچنان كه قوّت قا ،سرّ كان

و آن سـه قـرن عبـارت  .یت استاز نفس احدیّت، و آن والو آن ثور که حامل سخره شده است  .نزول ذات است
كـه مسـتخرج اسـت از بحـر  یا ذرّه عبـارت اسـت از ،كه حامل ثور است یو آن ماهاست از ذات و وجود و وجه 

و ذرّه  ،ام ذرّه بدوسـتیـط كـه قیاز اللّـه محـ عبـارت اسـت ،یمـاه یعنـی ،مـل نـون اسـتاو آن ماه كـه ح ،تیوال
عـرش اشـارت . اسـت یقرارگـاه مـاه ،عـرش روان شـده اسـت و آن كه مأ از تحت. تیمستخرج است از بحر وال

ش پنجـاه هـزار سـال اسـت و ق، و آن كه مأ را عماست از ادراك یت مخفّیو جمع هو ،طیت اللّه محّیاست به هو
ن عبـارت یـو ا. و ظهور وجود فلا پنجاه هزار سـال باشـد ،یاشارت است بظهور وجود الف ،طول و عرض مثال آن

ظهور فلا سنةٍ به پنجـاه مـدرج  ، و فلا سنةٍنيت ذات به مقدار خمسّیل ماهیو تفض ،ت ذاتیه مانياست از نزول ع
د تـا معرفـت فلا حاصـل یـپـس پنجـاه هـزار سـال ببا هزار سال یا و هر طبقه ،باشد یا طبقه یا و هر مدرجه ،است
  .شود

 و نيونـزول غـ. تیّـ ماهنيت است بـه عـراشا» نون«به ذات و  اشارت است» تا«.  است و نون و تانيس» سنة«
كـه  یو ثـر. ط بـدو اسـتیام محـیـت كـه قیاز نقطۀ وال یعبارت است از ظهور روح اضاف ،كه حامل ماست ،حیر

  .یات روح اضافیح است عبارت است از اتساق حیحامل ر
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  نيق زمیاندر تخل مصباح
هـا را یو دسـت فـرود آورد، و زمنامـد، یتـا ب بفرسـتاد ید ملكـیـافری را بنيزمـ ،سـبحانه و تعـاىل ،بدان كه چون حق

. ه كنـد بـر آنیـكه تك یا مهیو ملك محتاج گشت به قا ،ر عرش باِستادیو بز ،و بر دوش خود نهاد و برفت ،برداشت
آسـمان از  و خُضـرتِ ،و آن سنگ از زمرّد سـبز بـود ،ه بر آنجا كردیدند تا آن ملك تكیرا از فردوس بگردان یسنگ

و آن را سـه  ،بـرون فرسـتادند یرا از فـردوس اعلـ یثـور. یا مهیمحتاج بود به قا و آن صخره هم ،عكس آن باشد
حـوت را از تحـت عـرش فرسـتادند تـا . ستیبا یم یه گاهیز تكیو ثور را ن ،ام صخره گشتیمحّل ق و آن ،قرن بود
آن آب قـرار بـر  یآب را از تحـت عـرش روان كردنـد تـا مـاه. سـتیبا یم یز قرارگاهیرا ن یو ماه ،بقر شد مستقرِ
 یا مـهیز قایو مأ را ن. ز هم چندانیو طول عرض و عمق مأ ن ،و طول و عرض نون پنجاه هزار ساله راه بود. گرفت

 یو شـكل ثـر. مۀ هوا شـدیقا یثر .می بایست ای قایمهو هوا را نیز  .را فرمودند تا حامل مأ باشدهوا  .ستیبا یم
شـان یاند از خلق كه عـدد ا هفت طبق یو تحت ثر م است،یقا یعرش بر ثر یها مهیو قا ،بود أت طبقیهمچون ه

قـرار گرفـت بـر  یو تحـت ثـر ،اسـت یبر آنچـه تحـت ثـر یو قرار گرفت ثر ،سبحانه و تعاىل ،نداند الّا حق یكس
و اوّل  ،نـد از اطبـاقیامـت بـرون آیشان روز قیو ا .كه رای را و مالنيو آن اطباق سبع ندانند آسمان را و زم ،قدرت
هـر  یو احصـا ،باشـند یصـنف یهـر طبقـ ،كه نباشندیشان از جنس مالیشان باشند و ایا ،كه بنگرند به خلق یقوم
هـوا و  آنو  ،شان در آنجا باشند به دخان ماند از غلظ هوایو آن هوا كه ا. شانیالّا خالق ا ،چ كسینداند ه یصنف

و  ،الوجـود اسـت یو بـدان كـه ملـك كـون. ل كناكنون بنگر و تأمّ. یو صاف ،ق باشدیرق ،مأ كه عرش بر آنجا باشد
د یـبسـر گردان مع فارق از بارق فـرقالو نون ب ،و مقرتن شد بدو روح ،وجد آن لذّات ظاهر شد به حكم امر و خلق

و آنچه متحرك شـود از او كلمـات و آنچـه . ت اویح لوح وقایاو و لوا ،تیكفا یمعرفت اصل ،سبحانه و تعاىل ،حق
بـر  و آنچه طالع شود از وجـود ،كون بدو كالم و آنچه متصّل شود از ،اتیف آید خفاريقرار گ و ،ساكن شود در او

ق . و اعـالم ،و آنچه نازل شود و عبور كند بـر شـمال او دعـا ، او الهامنيمیو آنچه منفصل شود از  ،سالم یو متسـّ
دعـوت اسـت و  یاوّل ملكها: و چهار قسم یومنقسم شد ملك به س ،شد از او ملك قدرت و كالم و قوّت و سالم

الجـود و  یو سـّد هـاروت ومـاروت بـود از مـن اللّـه ذو ،ن دوملـك شـد ملـك آدم و داودیبـد. آخر شفاعت باشد
ملـك از » میمـ«شـود از  یو چگونه نازل م ،ملك نشان» كاف«شود از  یبنگر به حكم كه چگونه نازل م. الحدود

 ،با تو پس چون نازل شود. ملك» الم«د خلق به صاحب وجود از شو یو چگونه واقع م ،شانیكان تا به كون در ا
ف و تلفـظ یتعرّف و تصرّف و تكل یام كند از برایو چون ق ،ملك باشد ىلاز تو وا ،ملك باشد و چون صاعد شود
و سـجود از ملـك . است از كون كنه خـود واضـلع قـرار در لـون خـود یقت وجودیمالك ملك باشد و او رابطۀ حق

و . اتیـت آیبدو شود كالم كلمات و سمأ سموات و آ. ز وجودید موجود است از واجب الوجود در جار وجویتقد
 ملك مكتـوب اسـت» میم«حروف  یو از رو ،م هم اوستیعظ یو بنا ،نيملك عبارت است از نفس نبوّت در ع

صـدق  ،عیـاسـت بـر جمكه او است كه نازل  ییاگر گو. كنه كالم ربّ عباد» كاف« ، ولوح معاد» الم«و  ،مراد و
  .ن عدل باشدآحق باشد و قول در  ،كه اوستیكه مال ییو اگر گو ،باشد

و در  ،و هـم مالـك اسـت ،و هم ملكـوت اسـت ،مِلك استهم و  ،و هم مُلك ،لك هم مالك استاكنون بدان كه مَ
ا در یـاول ت و وىلاسـیانب ینقطۀ اِنبا، ودر مقام كشف غطا و دادن عطـا نبـم است و یعظ یمقام جمع و اجمال نب

، و روح كشـف، و نيو روح امـ و در عالم ارواح روح اللّـه، و روح قـدس ،عالم خفا و انزوا، و او امّ الكتاب باشد
ل و یــكــه جربیو در عــالم مال. دییــ، و روح تأی، و روح اضــافی، و روح وحــیو روح فطــرروح لقــا، و روح امــر، 

ب و منصوب و یو رسول و نا یفه و امام ونبیو در عالم انسان خل. ل و مالك و رضوانیل و عزارئیل و اسرافیكایم
ح و نـار و مـأ و یـشـوند بواسـطۀ ر یدا میـشـان پیوان كـه ایـان صور جمادات و نباتـات و حیودر عالم اع. محبوب
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كـه او  انـد، و مخربانـد از عـالم عقـل اكـرب میعظ یبنـا ین صورت انبااشین مجموع و اشكال و صور ایو ا ،تراب
ات و ّیــات و نورانّیــات از روحانّیات و ســفلّیــو نفــوس علو. ا ظــاهراً و باطنــاًیاحاطــت اســت بــه كــّل اشــصــورت 
ب و مقـرِّ ،انـد ن كتـاب مقربانیـهد بر ااش، و بر لوح وجود اند ات حروف كلمات كتاب مرقومّیات و ظلمانّیجسمان
و مقصـود همـۀ سـالكان در او  ،شهود اسـتمحمود است كه در او مقام م ن مقامیو ا .یّب مقرِّوو رَ ،ب استمقرَّ

سرّ ملك در جهر آورده شـد،  ،و او معبود است ،اند و همه عابد ،و او مسجود است ،اند و همه ساجد ،موجود است
  .فهمَیَن مَلِ

  
  ل حجریاندر تأو مصباح

حجر و حجـر  و. و حجر نام عقل اكرب است. ت است به حجرراشا م ملكیامّا حجر كه محّل ق. م با سر سخنیآمد
ت از عدم ريو ح ،ت باشدريعالم ح ،ییچون به نصب گو. شان به نصب است و خَفضیانۀ ایم ك اسم است فرقی

تـوان  ینم راو كنـه او  ،دنیتـوان رسـ یو در بـاطن او نم ،ابـدی ینفـوذ نمـ یرا كه در باطن حجـر كسـیز .ادراك باشد
  .ستا یت مقام حجرريپس ح. شود یت او معلوم نمیو ماه ،افتی

د یون آري از حجر و حجر بني بعنيامّا ع. ات گرددیت حريح ،دیبنما یو چون نصب به خَفض مبدّل شود حجر رو
و جـوهر از جسـم  ،دیـآ ونريو حجر از حجـاب حجـر بـ ،ات شودی حنيت عريو ح ، ما ظاهر شودني در عنيحق مب

  .و وجه از نقاب ،چنان كه آفتاب از سحاب. ابدیخالص 
و حجـر اشـارت . بـه ربّ اربـاب» را«، و یۀ سـبحانیـبـه تجل» میجـ«و  ،اتیـارت است به ححجر اش ی»حا«و 

ات ّیات و سـفلّیومدرج شد در علو ،و او مبدأ اكوان الوان گشت ،بود یقیاست بدان جوهر كه منظور نظر ناظر حق
پـس . رسـند ظر بـه مـوىلبه ن ،ات در گدرندّیات و سفلّیاگر از اشكال علو. ج شده استمُدرَ یز در ویونظر ناظر ن

م یبدان قـا یباشد تا و یگاه هیرا كه تك یخواست و یو حجر م. است نه به حجر ام مَلك به نظر موىلیقت قیبحق
  .م شدیرا سه قَرن بود تا آن حجر بر آن سه قَرن قا یون فرستادند كه ورياز فردوس ب یگردد، ثور

حجـر  امیـرن اشارت است به ارادت و قدرت و علم كه قو ان سه ق ،ت استیبدان كه ثور صورت قّوت اله اكنون
مقـدار . و مظهـر شـكل فلا اسـت ،اسـت یام ثور بدوست صورت روح ماهیكه ق یو آن ماه ،ن مجموع استیبر ا

 یو آن مأ كه محـّل مـاه ،ودر معارف عقول در مقام استوا و صعود و نزول ،ر وجود فلا استیپنجاه هزار سال تقد
» میمـ«و  ،اللّـه» فلا«و  ،ط اسـتیمـأ محـ» میمـ«. ّیاست كه آن نازل است از اسم ح ات مطلقیاست صورت ح

  .امّ الكتاب یعنیگردد » اُّم«د یبه مقام انفصال آ» فلا«چون از مقام اتصّال 
وملكـوت و بـه نطـق و صـوت و كـالم و ت جـربوت یـت هویـو امّ كتاب اشارت است به قـدس الهـوت و بـه ماه

ح اللّـه كـه جـامع متفرّقـات یاشارت است به رح كه حامل مأ است، یو ر. سرّ ناسوت كه هست در یو سرّ ،وتکس
و  ،ح حامـل روحیـو ر ،و نفس حامل نفس اسـت ،ح و نفس اشارت است به رفرفیو ر ، و به نفس رحمن،است

 یومـراد یو به هر مقصود ،اج باز رهدیق احتیاز ضشود، و بر رفرف  راكب ا است و چون وىلیرفرف مركب اول
و بهـر جهـت كـه  ،زدیـبرخ ینـات از وّیو جهـات تع ،ت بر ذات او مقرّر گرددیو وصف حر ،برسد ،را باشد یكه و
  .همعنان شود ید مراد با ویون آريب

ت كـه در یّـرۀ احاطـت و هویـاشارت اسـت بـه دا ،همچون طبق است ح است و شكل اویام ریكه محل ق ،یاما ثر
  .تّیاوست نقطۀ احد
سـبحانه و  ،ندانـد جـز حـق یشـان كسـیا یكـه احصـا یخلق یو در هر طبق هفت طبق ،است یاما آنچه تحت ثر

شـان یو خروج ا ،ماند یشان به دخان میو شبه ا. دانند و نه آسمان و نه ملك و نه انسان ی منين نه زماشیو ا ،تعاىل
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ل یـل وبیـب غیدر ممكن غاند كه  یطبقات اسرار كنز مخف یایزوا یایشان صور خفایامت باشد از طبقات ایروز ق
امت ساعت روح مطلق شود از قرار ذات ما یام قیچون ق .اند ت وجودّیكون كل ،كن» كاف«و در  ،اند ظلمت ذات

دخـان از نـار  ،اسـرار بـه انـوار منكشـف گـردد ،ظلمات ذات ذوات مرتفـع شـود روز وجه وجوه ،بلغ صفات رودی
م و جنّـت یزوال در محـّل جحـ یالل و جمال در وصف كمال بـج نطفۀ دا شود،یاتصال نار با نور پ ،گرددمنفصل 

  .دا گردد در جوهر انسانیت پیو هو» اَنت«و » اَنا یاِّن«ت واصل و امّ و یكند سرّ مراد و ماه یم تجّلینع
  

  ل عرشیاندر تأو مصباح
و  یوحـو اشـارت اسـت بـه علـم ر ،جلـت و عـزّ ،است عرش معدن علم حـق اسـت یمه عرش بر ثریامّا آن كه قا

م یو ذات قـا ،و صـفت متصـل اسـت بـه ذات ،ام ذات به صـفت اسـتیو ق ،و عرش صفات ذات است. شهادت
م یو صـفت بـه ذات قـا ،م باشـدیذات به صفت دا یو استوا ،و صفت از ذات منفك نباشد ،است به صفت خود

. یباشـد مسـتو یثـرن بـر آو  ،مۀ عرش قوّت اسـت و قـدرتیو قا ،ذات به صفت باشد و واجب یو استوا ،باشد
و قـوّت و قـدرت  ،ن مجموع به قـوّت و قـدرت باشـدیام ایو ق. تیرۀ هویصورت احاطت است و دا یرا كه ثریز

كنـد، و  یحكمـت م یاقتضـا ق انفعـاىلیـو طر. اسـت است و قـدرت فعـاىل و قوّت انفعاىل. ت داردیتعلّق به اله
. امیـمـرور ا ج ویرا از بـاطن بـه ظـاهر آورد بتـدر یزیـچ آن باشد كه و انفعاىل. كند یقدرت م یه اقتضایق فعالیطر

و . طـول زمـان یگر در حال بـید یزیبود با چ یزیت تقلّب چیو قوّت فعال. شود یهمچون نطفه كه بروزگار مردم
ن مظاهر و مراتب كـه گفتـه شـد یو ا. ت باشدّیاله یو باطن روح اضاف ،دارد ین هر دو قوّت تعلّق به روح اضافیا

اظهار  یت به واحد آمد از برایوال" واو" ،یا بواسطه ت است كه آن قبل اال كوان ثابت بودّینقطۀ احد محال حال
ا یـاول كـه آن وىل نيغالمـ یدر طلسمات جـدار كثـرت از بـرا اكوان و الوان و اوالد و اعداد، و اخفا گنج وحدت

و آن گنج كـه . ن شخص روح بودند وعقلشایكه ا ،و خضر ،بود یل موسیام جدار مایو واسطۀ ق ،ایانب یاست و نب
 ،رۀ ملكوت و جـربوتیاهل داو  ،تیسّد نبوّت و وال یو باز است از برا ،تا امروز در خفا بود اكنون بر مال است

اكنـون خلـق . قت حق است و طلسم خلقیو آن گنج بحق. ن قدس الهوت در كسوت و در شكل ناسوتو حاضرا
شـود  یو چون پوسـت شكسـته م ،شود یو به آخر شكسته م ،نهد یم» الم«و  ،نيو حق را در خلق ب ،نيرا از حق ب
س یخ درخـت را ابلـیبـ. و در مغز همچنان و در شجر مثل آن ،و در پوست جوز سه مرتبه است. گردد یمغز ظاهر م

ا لوّامـه، ، و پوسـت دوم ر جوز را نفس امّاره خوانندنياوّل و پوست. نیو شاخ را قر ،طان خوانندیش ند و سابقیگو
خ یو از آنجـا كـه بـ. نيقـیو نـور را حـق  ،نيقـی نيو روغن را ع ومغز را علم یقني خوانند،. طمئنّهو پوست سوم را م

ظهـور نـور پـس . نـدینـور درجـات گو و از مغز تا روغـن ،ندیدر كات گو و شاخ و پوست ،درخت است تا به ساق
و مبـدأ  ،دیـو عـدم ظلمـت الزم آ ،ور ثابـت شـودو چون ظهور وجود ن دركات و درجات، یموقوف است بر خفا

و ظهور مـا از مـأ اسـت و  ،ینبود» بود«ما را  یو اگر نه مأ بود ،ت از مأ استاین شجر و ثمر واصل و فرع حیا
ات كـون خـود یـح یو اگر چه مـأ خـود مـأ اسـت در وجـود بقـا. مییو واسطۀ ظهور و خفا ما ،خفا هم به مأ است

  . بحر او ثابتنينهر ع و ارواح و عقول از ،ثابت
  

  ل شجریاندر تأو مصباح
و سـه  ،بـه رضـوان اكـرب» را«و  ،به جنّـت جمـال وجـه» میج«و  ،شجر اشارت است به شهادت» نيش«بدان كه 
از  یثمره اشارت است به ثـوران معنـ ی»ثا«و . نياشارت است به روح اللّه و روح القدس و روح االم نينقطۀ ش

و . اشارت است به سمع و بصر و نطق» ثا«و آن سه نقطۀ . به ربّ معاد» را«و  ،عادبه م» میم«و  ،صورت شجره



٣١ 

خ و سـاق و شـاخ و اوراق صـورت یت بـیّـو در خلق. و ثمـره ثمـرۀ وحـدت ،د استیقت شجره شجرۀ توحیدر حق
  .ني و وحدت در كثرت ببنيپس كثرت از وحدت بب. كثرت است

  
  اندر باب قوّت و قدرت و قهر مصباح

كـه  آن بَـدو ،بَدو یراند تا منتها یو م ،گرداند یم یآن را جسمانو  ،را از عدم یزیآورد چ یم  ونريه قوّت ببدان ك
ات تـا یـاز روحان رااو  ،رانـد یات و میّـات و روحانّیگردانـد از جسـمان یو قـدرت بـاز م ،اعادت اسـت ین منتهاآ

بر  آن كه مشتمل است ،یوانیبر حّد حار ز یجوهر آن چآورد  یون مريو قهر ب. كه او اوّل بّدو اوست یدتااع یمنتها
 یمعنـ یبـرا ك نسبت ازیاعتدال و استوا به  یاز برا یو روحان یهد او را بر جسمان یام میق ،یو روحان یجسمان

سـبحانه و  ،حـق یقگردند در جوهر خـود از وجـه بـا یاصلو ،كه متجوهر شوند آن است یوانیح یو معن. یوانیح
 نيات و عـیو نهر ح. اتیاست از بحر ح یت معنّیوانیم به نفس خود و حیش قایات اصلین حو آ ،و تقدّس تعاىل
ن یو اشارت بد. ات عقل اكرب استی حنيو ع ،ات نفس كّل استیو نهر ح ،ات روح اعظم استیات و بحر حیح

د، و حرف نبـود، یآ یه مم اللّیض كالم از حضرت ربّ انام به قدر استعداد و فهم كلیاست تا ف یةٌ تَسعیمجموع حَ
 نهـر بحـرش نيو در عـ ،را در ربـود یو موس ،نمود یت روینها یموج ب ، و فوجِات در تالطم آمدیو چون بحر ح

 ريكـه بـر گـ امـر درآمـد. افتـاد یفه مُوسـینَفسه خَ یاضطراب خوف فاَوجسَ فو نفس در   شدريعقلش متح ،دیكش
به اندازۀ  ،كه از عالم قدم نازل شده بود ،ت راینها یض بیف یعنی ،ام عصا ریت اوّل برريرا و مرتس كه بر س ،عصا

. تَها االُوىلريدُها سـیقـالَ خُـذها و ال تَحـف سُـنع: ن آن است كه فرمود كهیو اشارت در ا. میآور فهم اهل حدوث
انَّ الـدَّار وَ  ،یدین اسـت كـه شـنیـك اهل خـدا ایامّا بنزد ، ناطق باشدريكه غ ن جماعت آن استیك ایوان بنزدیح

ة و یوان خَـرج مـن الواصَـفیقة الحَیوَ مَن ادرك حَق ،باشد ین معنیاشارت بد. علموُنیوانُ لو كانوُا یالحَ یاآلخرة لَهِ
  .ةیالموصُوفَ یدَخَلَ ف

  
  ت علمیل عصا و خاصیاندر تأو مصباح

ون بـدان كـه اكنـ. و نشـر ظلمـات ،ط كلمـات اسـتینـه بسـ ،اسـت یرض از صفوت حروف كشوف معنـبدانكه غ
بدان كـه  ،یرا بدان یكه گوسفند یواگر خواه. ن جهل نباشدآكه بعد از  یعلم آن ،قت عصا علم مطلق استیحق
انـد  هاكه موجب قوّت ، و غذاهااند حت نفوسراو  ،دیآ یاز او بكار م یزیو همه چ ،اند شان صورت نفس مؤمنانیا

و مفهمـه و  فعـه و ماسـكه و قاسـمه و حافظـه و مدركـهادن قوّتها همچون هاضـمه و و آ. شود یشان حاصل میاز ا
ضـه و باسـطه، یالمقر و المراد، و باطسه و فا عامله و عارفه و ناطقه و باصره و سامعه و قابله و عاقله و موصله اىل

ل آنچـه از یصـو تف. حـم غَـنم موجـود اسـتن جملـه در لَیم و مُحل و مِلح، ات و حلو قوّت غضب و شهوت و لّذ
  .ست كه دراز شودیاج نیشرح آن احت د از كسوتها و پوست او خود معلوم استیآ ید میپد پشم او
 ،ینـیب یخُـرد م كه هر نقش كـه تـو آن را ینیو مختصر نب ،یاشكال عالم بچشم حقارت ننگر یچ شكلیه تا اكنون
و . و در بارانـد ،ارانـددر ك ق بواسطۀ اولن خیشم است كه چندیكرم ابر یكیاز آن جمله . دیبزرگ نهاد آ یدر معن

شـان  یامـا معن ،شـان خـرد اسـت اگـر چـه صورت. نهاسـتیريها و شیز واسطۀ روشـنی كه او نني همچننيمگس انگب
  .بزرگ است

سخت اسـت كـه چـون  یو آن سنگ دلها. آب روان شود عصاست كه اگر بر سنگ زنند گر از آنِیك صفت دیو 
  .شود یجار یف از و حكمت و معارنيو ع ،اثر علم بدو رسد نرم شود

  .ت وحدت كندیه بر جمعیگر آن است كه آن تفرقۀ كثرت جسته شده باشد تكیو د



٣٢ 

شـود سـرّ نهـان  یدا میـقت است كه چون بر لسـان پیان حقیگشت ثعبان ب یثعبان م یگر آن است كه عصا وقتیو د
  .شود یان میع
و ظلمات شكوك و ظنـون  ، برآوردندنيقیاء و شمس یض ب نوریظلمت غ یسودا بِیكه از ج ضا آن استید بیو 

 افتنـد،یو نجـات  ،ون رفتنـدريم اللّه با قوم خود بیتا كل ،ستادو آب معلّق باِ ،ل زدندیكه عصا بر نآن و . را فرو برند
بدو  یكلمات كالم حق اعظم رو. گشت یقیو متوجه طور وجود حق ،ات مطلق راكب شدیآن است كه بر فرس ح

و قوم خود را كه آن روح بـود وعقـل  ،علم بنمود یو عصا ، برآوردنيقید ی یموس. شد یارل كالم جیو از ن ،نهاد
د كـه یو بساحل نجات رسـان ،وحكمت بر فرسِ فراست راكب كرد یبا جنود علم و معرفت و معان ،و نفس و قلب

د و شـكل ان بـویـو فرعـون كـه صـورت طغ ؛و برهـان سـلطانان یـان و ثعبان بیع یامان و عصا محل امن است و
و جحـود و  ان و جهـلیكـذب و هـذ ،شـانیو لشكر ا ،ان بودندیشان صورت عصیكه ا ،با قوم خود ،طان داشتیش

  .شد یست از عصا حاصل میبا یرا هر چه م یو موس. بود بود جمله غرق شدند در بود و نابود یكنود و ثمود ب
  .موىل یو اگر خواه ،یعقب یگر خواهو ا ،یا حاصل كنیبدو دن یاگر خواه. ت استی خاصنيز همیعلم را ن

  
  ل عدلیاندر تأو مصباح

و  ،را كـه علـم ذات اسـتیـز.  حق صـرف نكنـدري غنياست بع یقیچون صفت علم حق ،اما عدل آن باشد كه علم
نـۀ جمـال ییپس عدل آن است كه علم را آ. یظلم كرده باش ،یو مشغول كن ،یات درآورفاگر او را با آثار افعال ص

أت و یـو نـه به ،نه بصـورت یو ملتفت نباش ،در كل حال تا محل عكس نفس الهوت باشد یال سازجالل با كم
بـه  یو رو ،و پشـت بـر كالغـان مُـردار خـوار كـن ،باز كن یو در معن ،فرا كن یدعوبشنو، و درِ . نه به اشكال امثال

د تـو یتـا دلهـا صـ ،پـرواز كـن قاف قوّت و قدرت پر باز كـن و یهمت عنقا یۀ همایودر سا ،جان شكال كن بازانِ
  .ودست در دامن متابعت تو زنند ،تو نهند یو عقول و نفوس سر بر پا ،در دام تو افتند و جانها ،شوند

  
  ت متكلمیاشاره به كالم و رؤ مصباح

و اشـارت .  باشـدنيت درمقـام تمكـیو رو ،ن باشدیو كالم در مقام تلو. ت متلكم ناتمام باشدیرؤ یب ،بدانكه كالم
ر الجَبـل فـان أسـتقَّ و لكـن اُنظـر اِىل یقـال لَـن تَرانـ. كیـاَنظُر اِل یاَرن ّبقال رَ: آن است كه ین معنیل به ایتنز در

  .یمَكانهُ فَسوفَ تَران
شود كه مـتكلم  یحاصل م ی وقتنيقیو .  استیني بعد از تبنيو تمك. نين است در مقام تمكیت بعد از تلویپس رؤ

غطا  یرا كه كالم ماورایز.  را در كالم مدخل باشدنيو ظّن و تخم ،نه نباشدیهمچون معاو خرب  ،ده شودیبه كالم د
 آن باشد ريباشد از متكلم غ یاما آنچه در تصور و ،شنود یم راكالم  یا امكان دارد كه شنونده. شود یو حجاب م

 یو ،یشنو یكه كالم م یاز وآن باشد كه  ی كلنيقیپس  ، نباشدنيقی ، باشدنيو چون چن. تصور كرده باشد یكه و
  .نةیس الخرب كالمعُایل: اند چنان كه فرموده ینیرا بب

 ،همیصلوات اللّه عل ،ا استیو انب ین همه مقام نبیو ا ،و شرك متعدم است ،ستین ینه شك را وجودیدر مقام معا
ة و یرُو یكالماً وَ اَعطن یلموس یاَعط ،ه الصّلوة و السالمیعل ،و قال .یا كَما هیاللّهم اَرنا االش: دیفرما یچنان كه م
 یات مطلـق اسـت كـه روح اعظـم شـخص ویـح» حوض مورود«. بالمقام المحمود و الحوص المَوروُد یخاصّتن
  .استیكل اش یت منتهایچنان كه مقام مشهود ماه. استیت مبتداء كل اشیومقام محمود ماه ،است
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   و مُنكرريل نكیاندر تأو مصباح
و جـواب  ،ريسـؤال صـورت منكـر اسـت و نكـ .اند و جـواب  كه در قرب قالب انسان در سـؤالريكو ن بدان كه منكر
ام و قعـود در ركـوع یو ق ،ماً واقع است در وجود كسوت اقرار و جحودیدا ین معنیو ا. رير است و بشصورت مبشّ
ا و ارتقـا و اِنبـا و ام مقام استكشاف است و استغراق و اطـالع و اشـراف و احاطـت و اسـتوا و احتـویق. و سجود

و  ،و سـجود مقـام انكسـار اسـت. لـق اسـت و تواضـعو ركـوع مقـام خُ. اِخبار و ارشاد و انفراد و اهتدا و انبساط
ت و یّـو دانسـنت ماه ،و رفـع اسـتار ،و كشـف اسـرار ،و قعودمقام حضور است و تمكّن و اسـتقرار. تّیت عبودینها
  .تّیت و لهوّیت و انّیانان
  

  ل حروف روحیواندر تأ مصباح
ف ط متعـرّو روح متوسّ. صباح و به مسا الحروف و االلواح، و محتجب بود یبدان كه روح در اول متشعّب بود ف

  .و استغراق ت بود به وصف جمع به استكشافیو در منتها در وال ،كهیبود در مال
ت در حـروف و قـت اوسـیر حقیتقـد» حـا«. »حـا«و » واو«اسـت، و » را«: پس بدان كه روح سه حرف اسـت

. ایـكـه و انبیر رجوع اوست از خلق به حق در رسل و مالیتقد» را«و . اخبار و انباه یاند از برا الواح كه موضوع
  .تیر وجود است در وجود والیتقد» واو«و 

كـه و رسـل و یچـون مال ،راان یـاعت را وّیو در وجود موصوف ،ان را استیت را و بّیبدان كه روح در نزول و اصف
  .معروف ظاهر شود موصوف در واصفِ ،ا صف بركشند گرد دل محبوبیانب
  

  ل عقل یاندر تأو مصباح
شـارت اسـت بـه عـدل و قـول و او  ،ب حروف اشارت است به عقل و قدرت و ارادتیترك یبدان كه عقل از رو

ت یـاد ماهت است از ذوات ذات نفـس كـل را و مـودپس بدان كه عقل اكرب به علم و قدرت از آنجا كه ارا. فعل
زال اشـكال و صـور یـو ال ،گرداند یبواسطۀ مسا و صباح بر م و نفوس و اشباح ،كشد یت را بر الواح ارواح مّیهو

ت فـرو یّـأت عادلیـن بهیورد در اشـكال متبـاآ یل صـفات مـیمالت ذوات را به تفصـجو م ،شود یدا میپ یبر معان
ق را بـه یـو تفر ،رسـاند یق میـو جمـع را بـه تفر ،گردانـد یدا میپ ،ز استیچنان كه آن چ ،یزیو سرّ هر چ ،وردآ یم

كه عقـل عقـل اسـت و قلـم و لـوح،  یدیو چون شن. رساند یو اجزأ را به كل م ،آورد یو كل را به اجزأ در م ،جمع
  .سدینو یو به خود م ،دارد یپس بدان كه از خود بر م

و قلـب . و در مقام قبـول قلـب اسـت ،ن عقل استان و ثورایان و تبیو در مقام ب ،گر عقل قلم استیو در مرتبۀ د
 یو از رو. اسـت ین سـرّ بنـا و بـانّیومقام تع. است یات جاودانی حنيو ع است، یل جملۀ معانیمحل جمع تفص

و اشارت است به ملكوت و  ؛ایات بر كل اشیا به بسط حیو المش به لّب و  ،حروف قافش اشارت است به قوّت
  .جربوت قدس الهوت

  
  ل قلبیندر تأوا مصباح

 رِو دُرَ یو برّ و بار و بحـر معـان برّ ی»با«و . لقا و لّب و حَول »الم«و  ،قلب قوت است و قدرت و قرار» قاف«
و  ،اسـت ینۀ وجـه بـاقییو در عالم انسان قلب آ ،و قلب در عالم اسما اشارت است به قادر و جبار و عالِم. اسرار

 ،اسـت یو مجمع معارف است و مخزن كنز مخف ،سرّ مكتوم است و منشأ علوم است و محل ،منبع حكمت است
و  ،و مشكات انوار مصباح است ،و صدف دّر صفات است و قصر حوران ارواح است ،و كان جواهر ذوات است
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م و یم و جنّات نعـیم و كریم و رحیم است و عظیم و سلیم است و حكیو قلب عل ،فالق االصباح است ضیمحل ف
ق و محقّق و مدقّق و موفّق و مصـدّق و عـارف و یو رح قیفه و امام و تصدیو خل و وىل یو عل و رسول و ىل ینب

 یكـه در دهـر یاز آن جسـم یو هـر اسـم ،خیصارف و كاشف و خارق و حـاذق و صـادق و الحـق و موافـق و شـ
  .است یو جان آن از آن و ،هست

و . م اللـه اسـتیست كه محل طلوع شجره كلـس فوأد امقدّ یو واد ،قت هم قلب استیبدان كه بقعۀ مباركه بحق
 »ربّ«و در  ،باشد» انّا یاِّن« ريستف» اللّه«. است» نينا اللّه ربّ العالما یاِّن« یو و ثمرۀ ،د استیآن شجرۀ توح

 نيو قلب همچنان است كـه عـ ،ن مجموع از قلب است و در قلب استیو ا ، ربّريتفس» نيعالم«و  ،ل اللّهیتفص
وان و یو در درون زروع و اشجار و اثمار و ح ،شود یو بدو روان م ،دیآ یفرو م یو به و ،دیآ یبر م یمأ كه مأ از و
و . گردد یم گر بواسطۀ طلوع و سبوط ودخول و خروج و خفا و ظهور به اصل خودیو بار د ،شود یانسان پنهان م

  .ني، بشنو، و بدان، و ببیخرب دل گفته آمد اگر جان دار از یاثر
  

  لی ابابرياشاره به داستان ط مصباح
ت یـمنـع كنـد از راه ب رامـان دو خواست كـه مر ،بساخت یویرۀ كفر، و دیبرخاست از دا یكیزمان  نبدان كه در آ

مَلِـك حبشـه زنگبـار بـود،  ،در وقـت خـود حـاكم بـود یرفـت كـه و یبه نزد نجاشـ. و دعوت بد بر خود كند ،اللّه
و خلـق را  ،میم و كعبه را خراب كنیتا برو ،هبدو  ،و لشكر راست كن ،د بدهالن باشیكه اعظم پ ،یلیدرخواست كه پ

و  ،دندیروان كرد تا آنگـه كـه بـه مكّـه رسـ ،الن بودیكه اعظم پ ،یلیو ف ،استعداد بداد ینجاش. میر گردانیبه دَ یرو
ل را یـل اصـحاب فیـابابريكه را تا دركسـوت طیبفرمود مال ،سبحانه و تعاىل ،و حق. ت اللّه كردندیب بیقصد تخر

 اكنون آخر زمان كفر و ظلم مستوىل. ت اللّه محروس و محفوظ و مصون بماندیو ب ،دندیگردان» كَعَصفٍ مَأكول«
و عقـل شـان  ،و پشت بر حق كنند ،نهند تعیبه طب ی شوند و رونيو مردمان اكثر مسك ،ت خود برسدیو بغا ،شود
م یـم دایو همچـون بهـا ،دیـشان برنگ جسم برآ و جان ،الب شودشان غ عت بر دلیو طب و نفس كند، یهو تمتابع
 .دیـد آیـن پدیـدر ظـاهر در و تبدُّل یُّو تغ،م شوندیدن كالم حق نایو از شن ،م گردندیات قاو در شهوات و لّذ ،شوند

و  ،زدنقاب كفر براندا ،دیآ  و از مغرب خفا به مشرق ظهور ،دیون آريقان از ظّل و غمام بی شود شمس انيچون چن
دا یـ را ناپنيو ظلمـت ظـّن و تخمـ ، ظـاهر گردانـدنيقـیو نور  ،و طلسمات شك بر هم شكند ،ندازدیحجاب شرك ب

بـه قبلـۀ  یو رو ،ت آوردیهمـه را بـراه هـدا ،كه در مرتبۀ ظاللت و جهالت سرگشته شـده باشـند ،و آنان را ،گرداند
شـان اشـباح ینـد، و ایدا آیـز پیـكردند در آخـر زمـان ن زیل را ناچیمرغان كه در اول زمان اصحاب ف آن و . اصل كند

ن چـون یـو ظاهر د. كرده باشند اول كه آخرگانگان در یو همان كنند با ب ،كهیو مال ،و شكل عقول ،ارواح باشند
دا شـود و طـاغوت فـرو یناموس پ ،وكابوس گم گردد ، ظاهر گرددني و قدرت امني بقوّت متنيقیو كعبۀ  ،باطن گردد

ت ّیو جمع ،زدین برخای جمع تفرقۀ كثرت از منيدر ع ،قدس الهوت بر خطّ اِستوا ظاهر گردد. دیاسوت برآو ن ،رود
  .شهد اللّه اّنهُ ال آله اِّال هُو. انیبرسند كه نه كنار ماند و نه م یید بجایوحدت در كنار آ

  
  قت كلمهیل حقیاندر تأو مصباح

كه یو مال ،كهیاست در مال یقت خود معنیالصّلوة والسّلم، بحقه یمحمّد، عل. ستیقت كلمه چیاكنون بدان كه حق
 ،و ربّ جـّل جاللـه ،جـّل جاللـه ،اسـت در ربّ یقت خود معنیو عرش بحق ،عرش است در یقت خود معنیبحق
همچنـان . نیـك حرف از ای و مقصود تمام نشود بدون ،ك كلمه استین یو مجموع ا. است در وجود یمعن خود

را كـه یـز. كلمه نـاقص شـود یمعن و ،كلمه ناقص شود ،ريحرف از كلمه بازگ كی كه اگر ،یا رباعیو  یكه كلمه ثالث
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بحسـب آن  ،یرياز كـل بـازگ یچـون جـزوپـس . دا شودیدر كل كلمه پ یو كل معن ،است از كلمه یجز و یهر حرف
  .دید آیقصان دركلمه پدن

 یز معنـیـظـاهر ن یاز رو ،كـهیدر مال یبـاطن معنـ یلم، همچنـان كـه از رولوة والسّـه الصّیپس بدان كه محمّد، عل
. ك كلمه استین مجموع یا و. قیۀ خالیدر تعب یاست و صورت یآدم معن یخصوصاً در بن ،قیدر همۀ خال ،است

ن كلمه گمان نربند به جـالل اللّـه یواز ا در علم كلمه یكل ین معنیو ا ،یاز حرف او بدون بعض یتمام نشود بعض
فه فـوقَ یقَـة و حقیة فوق كِلمتَه و فوقَ خلقـه و خَلیقّة الوجودیفانّ الحق. و عزّته ائهیو عظمته و كرب  صـفهیقـت الصـِّ

ع او مالئكتهُ فَان قلتَ هو فقد و صفته صدقاً و عدالً و ان قُلت مالئكتـه فقَـد وَصَـفتهُ یجم الوصِفون اَهُو نازل اىل
  .عَدلٌذلكَ  یحَقّاً و صَدقا حقُّ و الحَقُّ صِدقُ و قولكُ ف

  
  ل فلا و اشاره به حواسیاندر تأو مصباح

و  ،و آن سه اعراب نَصب است. شارت است به سمع و بصر و علمان مركب است از سه نقطه، و آ» فلا«ه بدان ك
ف» فلا«و . حجاب و صورت و محو و كتاب: قتیشش است در حق یو شكل و. خَفض و رَفع ان یـاسـت م مؤلـّ

و اعراب موجـب اسـت  ان دو شكل؛یز را مییموجب است مر تم یواسطۀ نقطه باشد كه وابنا، و آن ا به انبا و ِ یاش
  .را شش جهت است در شش تقلّب» فلا«اد كرده شد ین موجب كه یپس بد. ريه را از نفس خود بغیمر تعد
ل و یـر لیتكـو ل و نهـار، ویـر لیو تقـد ل و النهـاریـل در نهار، و اختالف اللّیالج لیل است و نهار و ایب لیاوّل تقل

و نفـس و وجـه و روح و وجـود وذات، و او در . اسـت ی ونيتقلبّات نزول عـ ل از نهار در جهاتینهار، و سلخ ل
  .قتیقت حقیقت است و حقیو به روح خود و وجود و وجه حامل حق ،تّیت و انّیت و كمّیفینفس خود حامل ك

و از نقطه كه آن موجب  ،به رفع و نصب و خفض اعراب كه آن اختالف آخر كلمه استمركب باشد از ِ» فلا«پس 
ز ییـپس نقطـه تم. یرا از عرض و طوىل ،یرا از فرض یو نقل ،یرا از حرف یو حرف ،یاز بعض یز را بعضییاست تم
ز یـپـس مم. دٍیـتُ بزَداً و مَـرریـتُ زیـدّ، و رَأیز یجأن: ییهمچنان كه گو. ل رایه را و تفصیو اعراب تعد ،را نهادند

مركب است از نصـب و خفـض و رفـع كـه نصـب  ه شد كه فلاتاما آنكه گف. و مفعول و فعل اعراب آمد ان فاعلیم
  .دید آیشكل پد ،شان باز آورند چون بهم. و رفع دنبالۀ فلا است ،نينصف فلا است و خفض همچن

مچنـان اشـارت و ه. ت و امّ كتـابیّـه و آله و الهقت خفض و نصب و رفع اشارت است به اللّیاما بدان كه در حق
در مكتـب  بچگـان یصب كه در عالمِ و آن. لم و معلوماو ع،و ابّ و ابن و اُّم ،»نياِنا اللّهُ رَبُ العالم یاِّن«است به 

اللّـه و آلـه و امّ : كـه ییگـو یده است كـه در عـالم بلـوغ مینجا رسیآن است كه بد» آ«م معلم كه یخوانند به تعل یم
و قابل  ،بعد از آن علقه گشت و مضغه ،در اول مقام نطفه بود در صلب پدر یانهمچنان كه در شكل انس. الكتاب

ق یبعـد از آن از مضـ. دندیبش تمام گردانیو ترك دندیرا به نظام رسان یام ویو بمرور ا ،نفخ روح شد در بطن مادر
در و پـدر و  بواسطۀ قهر و لطف اشخاص مـانيربّ العالم. پدرش آوردند یلقا یصحرا یضاظلمت بطن مادر بف

افـت، یخود باز  یو مبدأ و معاد و ابتدأ و انتها ،ت فرمودند تا عاقل و عالم و عارف گشتیخ او را تربیاستاد و ش
ز از دوات ذات بواسـطۀ قلـم قـدرت و ین یكن كه و یز همچون نطفه تصور مینقطه را ن. دیو از نقصان بكمال رس

و فلا از ارتفاع مكان و علوّ  ،دا گشتیپ» فلا«ودر شكل  ،د نهاددر امتدا یو رو ،دا شدیعقل اكرب بر لوح وجود پ
و واسـطۀ بسـط انبسـاط فلا اسـت بـر  ،و بنـا اسـت یاست و صورت بان» با«ان آمد كه آن حرف ینۀ بیشأن در سف

حـرف تعـدّد  ید كـه ویرسـ» تـا« بـه حـرف نيهمچنـ. كشوف صفوف در ظروف و صنوف یبساط حروف از برا
ن حرفهـا در یـو ذكـر ا. ان اسـتیـحرف ثوران است و سبب ثبات و ع ید كه ویرس» ثا«حرفو به  ،است و تكثّر

الجمله نقطـه بـه فلا در آمـد، و فلا بمراتـب حـروف درآمـد و  یف. به تكرار مطوّل گردد ،منت كتاب گفته آمده است
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و  ،شـتندنـۀ صـفات گیین مجمـوع آیـحروف كلمات گشت، و كلمات كالم شد، و كـالم صـحف و طومـار گشـت، وا
واللّـه . دندیت رسـیـو از تفرقـه بجمع ،به وحدت نهادند یكثرت رو و از ،ذات شدند صفات مشكات انوار اسرار

  .اعلم بالصّواب
  

  ایا و اولیان انبی و فرق منيل سموات و ارضیاندر تأو مصباح
از  ود اسـتشـان موجـی و هر چه در انياكنون بدانكه همچنانكه حروف صورت بسط نقطه است، سموات و ارض

بـود و منظـور نظـر  كـه آن ذرّۀ اوىل یانـد، و نقطـۀ كـرب یاند و محل حـال و صورت بسط نقطۀ اوّل یر و معانصُوَّ
 یمحـل نـزول و عـرش. ض نقطه بود وهستیمحل ف ،كه اصل معاد انسان بود و هست یو نقطۀ صغر ،بود موىل

 انـد، ی امـور وريا محـل تـدبیـموات دنانـد، سـ یمحل صفات و یاست، سموات اعل یو یمحل تجّل یاست كرس
اهـا یت اوست درريشمس و قمر و نجوم محل انوار صفات اواند، صحراها صورت ح. ات اوستري محل تأثنيزم

اولیإ زوجاجه مصباح وی اند، انبیـإ اند،  یا مشكات انوار ویكوهها صورت احمال اواند، انب ات اواند،یصورت ح
ا یـاول ،انـد و معجـزات یا محـل وحیاند، انب ا مظهر فعلیاند، اول ا صورت قولیانب ،لسان وی اند، اولیإ بیان وی اند

  انبیإ واضـعان .از طلسمات اولیإ مستخرجان گنج اند ،در طلسمات اندگنج   اضعانیإ وانب. اند و كرامات محل الهام
به  یاز عقب إیخوانند، اول یم یا به عقبیدن ا خلق را ازیانب. اند ا كاشفانیاند، اول ساتران انبیإ. اند ا را فعانیو اول اند،
  .اند راهروان إیاول ،ندیراه نما إیانب. خوانند یم موىل

اما . رود یاز خلق به حق م و وىل ،دیآ یاز حق به خلق م یرا كه نبیز ،ت استیانتها از وال ،بدان كه ابتدا از نبوّت
از صـورت  یولـّ یرا كه ابتدایز. ت استیوال یابتدا تنبوّ یانتها ،ت استنبوّ یت ابتدایوال یهاتهمچنان كه ان
آن،  ین ابتـدایا ین است، و انتهایا یانتها آن یپس ابتدا. است با صورت یاز معن ینب یو ابتدا ،یاست با معن

 یو در جداول نفـوس و عقـول سـار ،اند شده ی بحر وجود ذات نقطۀ مطلق جارنين هر دو دو نهراند كه از عیو ا
بـه وجـه نقطـه  یو رو ،كن و پشت بر تعدد و كثرت ،ون شوريرۀ شرك و شك بیو از دا ،از پرگار بردار نظر. اند شده

وسـف در یآن كـه همچـو  یت االحزان از برایعقوب در حزن بیون و قرار کس، و آور كه آن محل امن است و امان
  .میلخطَر العظا یالمُخلصوُنَ عل: م كهیدر مقام اخالص در خطر عظ یو چون موس ،یسجن مسجون

كـه قبلـۀ روح  ،ني نقطـۀ تمكـنيقیو در كعبۀ  ،دهی رسنيقیو به كعبۀ  ،اند افتهیاء اللّه از خوف و حزن خالص یاما اول
  .حزنُونیهم وَ ال هُم یاء اللّه ال خَوف عَلیاَالَ اِّن اول: افته كهیباز ، استنيام
  

***  
 سَـعدُ الِملـةِ و نيالعالَم یاء فیخ العالِم المحقّق المدّقق قطب األولیالموسوُمة بالمِصباح للش تَمّت كتابَةٌ هذه الرسالة

 یمَكآنـهُ عَلـ یس األعلیفَراد  ی، اَنَارَ اللّهُ بُرهانهُ و جَعلَ فین الحَمُّویاء و الدّیقه و الُّدنیقه و الحَقیعة وَ الطّریالشر
بدِمشـق المحَرُوسَـةِ سَـنه  یالفُـومنّ یالنیمحمودُ الكاتب الج یرَحمَةِ رَبّه الغن  المُذِنب المُحتاج اىلريد العَبد الفَقی

آلِـهّ و اَصـحابِه و  یهِ و علیاللّهُ عل یهِ مُحمّد صلّینَب یلَاً و مُسلّماً عَیو مُصَّل  و ثَما نَمائه حامداً للّه تعاىلنيَسّتَّ و سِت
  . اًرياً كَثريماً كَثین و سَلّم تسلیخُلفائِه الرّاشد

  »یرباع«
 بیست زمانه پر ز آشوب و فرتا ه

 و مــراد یبــر عــزّ و بقــا و شــادكام
  

 تیتا هست ز باد بر رخ الله نه 
ــجاو ــد كتی ــاد خداون ــد بمان  بی

  
    

 


