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  مقدمه چاپ سوم
  ميبسم اهللا الرمحن الرح

  انهايدر ب يحالوت بخش معن     بخش زبانها   يبنام چاشن
مقـدارش   يه و آله و دختر بزرگوار عالياهللا عل ياهللا صلعبدبن  محمد امبران حضرتين پيروان پاك بهتر و درود فراوان بر

بزرگـوار   نآروان صالح ير پو بحضرت آن ن يازده نفر جانشيطالب و يبن اب يبالفصل او حضرت عل نيفاطمه زهرا و جانش
  .باد

كه شـرح حـال     يبحانه السقدس سرّ يشاه ثان ينور عل يف جد بزرگوار حضرت حاج مال عليه تاليطاب صالحتكتاب مس
عت و يانت و اسـرار و رمـوز شـر   يق ديحقا ياست كه حاو ين كتب عرفانيشان در مقدمه چاپ دوم ذكر شده از بزرگتريا

رگـوار  زسنده بينو يو احاطه علم يت روحمباشد و هر دانشمند منصف بدان اقرار دارد و بعظياهللا م يقت و سلوك اليطر
 يهـا نسـخه  يد وليبچاپ رس يبا چاپ سنگ يقمر يصد و سيو سن كتاب ابتدا در سال هزار يا. باشديمعترف م و آن مقر

نحضرت از طـرف  آف بنام يكه كتاب شر يزه الغزشاه قدس سرّ يصالحعل يآن در اواخر زمان پدر بزرگوارم حضرت آقا
ن حضرتش ابراز ميل و عالقه به تجديد چاپ آ د وياب گرديده شده بود نايپدر بزرگوارش قبل از صدور اجازه و لقب نام

فرمود و برادر مكرم آقاي دكتر حسن شفيعيان راد از حضرتش دو سال قبل از رحلت آن حضـرت تقاضـا نمودنـد كـه     مي
اجازه چاپ بايشان مرحمت شود و حضرتش اجازه فرمود ولي متأسفانه آنحضرت در سحرگاه پنج شنبه نهـم ربيـع الثّـاني    

الرضـوان   جنةاللقـاء و   جبنةم ناپايدار فرمود و روح پـاكش  شمسي ترك اين عال 1345قمري مطابق ششم مرداد  1386سال 
  .پرواز نمود و ما و عالم فقر را مصيبت زده و داغدار ساخت

پس از چند ماه از رحلت ايشان آقاي دكتر شفيعيان درخواست خود را تجديد نمود و فقير هم طبـق اجـازه پـدر بزرگـوار     
  .پ سربي اقدام نموده و با وضع زيبائي طبع و منتشر گرديدطاب ثراه موافقت كرده و ايشان بچاپ دوم با چا

اهللا عليـه كـه از    محـة اخيراً هم جناب آقاي ابوالقاسم تفضّلي فرزند مرحوم آقاي غالمرضا خان تفضّلي مصـدق السـلطان ر  
مبـارك   اي از آن كتـاب بخـط  فقراي بسيار با محبت و بزرگوار و داراي بصـيرت قلبيـه و كشـف و شـهود بودنـد، نسـخه      

حضرت آقاي صالحعلي شاه اعلي اهللا مقامه في اعلي عليين كه از پدرشان آقاي مصـدق السـلطان بايشـان رسـيده بـود و بـا       
خط بسيار شيوا و زيبا كه رسم الخط آنجناب بود نوشته شده ارائه دادند و خواهش كردند كه موافقت شود نسخه مزبـوره  

آقاي صادق تفضّلي موفق السلطان زيد توفيقه كه از فقـراي بسـيار بـا محبـت و      بخرج ايشان و برادر اكبر محترمشان جناب
فقير هـم از نظـر اينكـه خـطّ     . باشد چاپ افست شودمحترم و وجودشان مصدر خدمات زياد براي برادران ديني بوده و مي

موافقت نموده و از نيت خيـر  باشيم مند بوده و ميمبارك آنحضرت است و خودم و همه برادران ايماني بزيارت آن عالقه
  .ايشان خوشوقت گرديديم

از خداوند متعال مزيد عزت و اجر دارين براي هر دو خواهان و قبولي اين خدمت را در درگـاه الهـي خواسـتارم و شـادي     
ه اي از حقـائق ايـن كتـاب شـريف كـ     روح پدر عالي مقدارشان را مسئلت دارم و اميدوارم بهمة برادران توفيق درك شمه

  .مشحون از حقائق است عنايت شود
  والسالم علينا و علي عباداهللا الصالحين و انا الفقير الي اهللا سلطانحسين تابنده رضاعليشاه

1350بن الحسن عجل اهللا فرجه مطابق چهاردهم مهرماه  حّجةعيد ميالد حضرت  1391بتاريخ نيمة شعبان المعظم 



8 

  

  ومدمقدمه چاپ 
  

  يمبسم اهللا الّرمحن الّرح
  و احلمدهللا رّب العاملني

  هو يتويل الّصاحلنيو  ليّيو و هو
  .علي عباد اهللا الّصاحلنيو  الّسالم عليناو  املعصومني بركاته، الّسالم علي االئّمه االثين عشرو  اهللا ةرمحو  الّسالم عليك اّيها الّنيب

دانم به چه زبان موالنا قدس اهللا سرّه العزيز، نميو  ا بسيدنااُجوركُم بمصابنو  اخّالئي عظّم اهللا اُجورنا را و بعد يا اخواني
پدر بزرگوار حضرت آقاي صالحعليشاه و  ارتحال موالي جليلو  جراحت دروني را كه بواسطه ضايعة عظميو  سوز دل

  ! همه دوستان جاي گرفته شرح دهم؟و  قلب من قدس سرّه در
  اشتياق، شرح دردبگويد  تا     سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

، جنابش قريب پنجاه اهللاحزين ايلو  اّنما اَشكوَبثّي. ايست كه هيچ چيز آن را سد نكندفاجعه كبري ثلمهو  اين داهيه عظمي
اعانت مساكين و  عام المنفعهو  در امور خيريهو  تربيت سالكين راه خدا مشغول بودو  ارشاد طالبينو  سال به هدايت

  .كرددر او صدق مي الَيْشَغلُه شأنٌ َعْن شأٍنو  در عين حال دمي از ياد خدا غافل نبودو  داشتهيچگاه فروگذار ن
با نهايت ولي  بزرگوارش جناب نورعليشاه ثاني تجديد طبع شود آنجناب مايل بود كه كتاب مستطاب صالحيه تأليف پدر

آواي دلرباي محبوب را استماع نموده و  ا شنيدهطرفي گوش جانش نداي ارجعي ر ازو  غدار مهلت نداد، تأسف روزگار
اكنون به پيروي از نيت پاك آن و  عزادار كرد،و  سرپرستبيو  ما را يتيمو  دوستان فرمودو  لبيك گويان ترك ما

  .شودميلي كه براي تجديد چاپ اين كتاب شريف داشت شروع به چاپ ميو  حضرت
و  .پدرعاليمقدارش بطور اختصار بنويسمو  در مقدمه شرح حالي از آن بزرگوار تبرّك مقتضي دانستم ابتداءو  براي تيمن

  .حد مقدمه نوشتم نشده لذا در اينجا قدري مفصلتر از چون تاكنون شرح حالي از آن دو بزرگوار منتشر
  

  جناب نور عليشاه ثاني
ن جناب حاج مال سلطان محمد سلطانعليشاه عرفاو  حضرت قطب زمان نابغه علم جناب حاج مالعلي نورعليشاه ثاني فرزند

مفتخر به خطاب و  مالزمين حضرت رضا عليه السالم بوده از طايفه بيچاره بود، كه دو نفر از اجداد اين طايفه ازو  گنابادي
  .آن نام را افتخاراً براي فاميل خود گذاشته بودندو  بيچاره از زبان مبارك آن حضرت شده

بيدخت متولّد گرديد، هنگامي كه  شمسي در 1246مرداد  27قمري مطابق  1284الثّاني سال جنابش در هفدهم ربيع
در اول مراهقت شروع به و  گرديد واقع او تحت تربيت پدر بزرگوارشو  با درگذشتو  دوساله شد مادرش به مرض

يت را ادامه داد، آنگاه به سپس علوم عربو  تحصيالت فارسيبعداً و  نوشتن نمودو  خواندنو  فراگرفتن قرآن مجيد
و  جستجوي مذهب حقّ بود،و  صدد تحقيق در عين حال درو  حكمت نزد پدر بزرگوار پرداختو  اصولو  تحصيل فقه

باالخره براي و  آرامش روحي نداشتو  با آنكه در اوايل بلوغ خدمت پدر به فقر مشرّف شد مع ذلك اطمينان قلبي
تجسس راه حق و  ت كرد، پس از چند ماهي كه مشغول بود شور تحقيق در مذاهبتحصيل به دستور پدر به مشهد حرك

جستجوي اهل حق به طرف تركستان و  قمري براي تفحص 1300بدون اطالع پدر در حدود سال و  در او به هيجان آمده
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و  شامو  مصرو  تركيه(ممالك عثماني و  يمنو  عراقو  حجازو  كشميرو  هندوستانو  مسافرت نموده، سپس به افغانستان
مصاحبت نموده بر و  دعوي مراتبي داشتند معاشرتو  كسانيكه ادعاي مقامو  در هر جا با بزرگانو  .سفر نمود) غير آنها

  .طوايف مختلفه مذهبي ارتباط پيدا كرده دعاوي هر يك را بررسي نمودو  هابا فرقهو  شد واقف ادعاي آنها
پدر ولي  متوسل بودند كه گمشده آنان پيدا شود،و  پريشانو  ناباد خيلي ناراحتموقعي كه ناپيدا شد اقوام در گ

شور و  اگذاريد كه موقع پيدايش او آتشي از شوقو  او را به حال خودو  بزرگوارش به آنان فرموده بود پريشان نباشيد
اشتعال و  فر نكند حال اضطرابسو  تا سياحتو  طلب حقيقت در درون من مشتعل بود كه در نهاد او نيز تأثير نموده

  .باالخره مراجعت خواهد كردولي  روددروني او از بين نمي
در آنجا از دور به و  به مكه مشرّف شده 1305تحقيق مذاهب در ذيحجه و  آنجناب پس از چندين سال سفر سياحت

تحقيقات مذهبي او كامل نشده شوق زيادي كه به زيارت پدر داشت چون و  با عشقو  زيارت پدر بزرگوار نائل گرديد
پس از حركت از مكّه باز پدر را نديد، تا آنكه در اواخر و  اظهار آشنائي نكردو  بود ارادة او بر احساسات فائق شده

و  راهنمائي اوو  استمداد از آن بزرگوارانو  السالمالتجاء بذيل عنايت ائمه معصومين عليهمو  تحقيقات خود براي توسل
حرمهاي مطهرّه  درو  چندي در آنجا بود، لباس روحانيين كشمير باو  ف شده ن راه حق به عتبات عاليات مشرّنشان داد

و  مطالبي اظهارگاهيو  رفتنيز ميهاي علمي علماء ضمناً به حوزهو  دست التجاء بسوي آن بزرگواران دراز داشت
  .شدمي واقع طّالبو  حترام همه علماءگفت كه مورد تعجب آميخته به امشكالت علمي را جواب مي

العابدين اي به آقاي حاج شيخ عبداهللا حائري فرزند برومند مرحوم آقاشيخ زيناتّفاقاً در همان اوقات پدر بزرگوارش نامه
سپس از طرف و  و بعدها نيز مجاز در ارشاد شده ملقّب به رحمتعلي گرديد( مازندراني كه ربودة جنابش شده بود مجتهد

دستور داده بود كه چون محتمل است در اين اوقات و  مرقوم داشته) ضرت نورعليشاه به لقب رحمتعلي شاه مفتخر شدح
او هم با آنكه و  ايشان هم حاج علي خادم را به جستجو گماشتو  فرزندم در آن حدود باشد شما در جستجوي او برآئيد،

ايشان را  املؤمن َيْنظُُر بُِنور اهللاروي فراست ايماني كه و  ان مصادف شدهآشنائي نداشت در بازار كربال با ايشو  قبالً نديده
باالخره آنجناب تصديق نموده با يكديگر نزد آقاي حاج شيخ عبداهللا و  هرچه ايشان انكار نمود او قبول نكردو  شناخت،

  .همه شادي نمودندو  رفتند
راي تكميل تحصيالت خود توقّف نمود، پس از چندي پدر او را به ايشان بو  بعداً آقاي حاج شيخ عبداهللا به گناباد رفته

در حرم مطهر كه حال حضور دست داده به او الهام شد كه امر پدر را اطاعت نمايد لذا به طرف و  مراجعت امر نمود
 اديها نمودندفقراء خيلي خوشحال شده شو  همه فاميلو  قمري به گناباد عودت نمود 1307در سال و  گناباد عازم گرديد

  :سرود عمادالملك طبسي بود بالبداهه اين رباعي را اكبرخان پسرعلي سرائي شاعركه باو 
  تاز آمدو  چندي پـي مقصد بتك    جنـاب تـو كه ممتاز آمد فرزنـد

  بخـانقاه خود باز آمدو  برگشت          چون ديد كه مقصود توئي در عالم 
چندي با صبيه خالوي خود كه قبل  قمري به گناباد مراجعت نموده پس از 1307در سال و  هفت سال طول كشيد اين سفر

مقتدانا حضرت آقاي حاج و  از سفر او را براي آنجناب عقد نموده بودند زناشوئي نمود نخستين فرزند آن بزرگوار موالنا
  .شيخ محمدحسن صالحعليشاه بود

چند اربعين رياضت و  تجليه مشغولو  تخليهو  خلوتو  ياضتپدر به ر مراجعت از سفر مدتي برحسب امر جنابش پس از
به و  ارشاد شدهو  طرف پدر بزرگوار مجاز در دستگيري قمري از 1315رمضان سال  14پس از چندي در تاريخ و  كشيد
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داً در مجدو  با اجازه پدر به مشهد مشرّف شد 1317در سال به لقب نورعليشاه ملقّب شد، و  جانشيني پدر تعيين گرديد
با آقايان و  در مراجعت به عتبات عاليات مشرّف شدهو  به دستور پدر بزرگوارش عازم مكّه معظّمه گرديد 1318سال 
شام نيز در مجلس شيخ بكري با قاضي  گرديد، در واقع احترام همهو  مورد محبتو  مراجع تقليد نيز مالقات نمودو  علماء
  .مجاب نمودو  قاضي را كه با شيعه عداوت زيادي داشت ملزمو  ل قول شيعه كرددرويشي نقو  المقدس بطور بيطرفيبيت

قمري در بيدخت اتفاق افتاد آن بزرگوار بجاي پدر  1327ربيع االول  26پس از رحلت پدر بزرگوارش كه در شب شنبه 
و  آن مدت گرفتار ناراحتيهاهمه ولي  ده سال پس از پدر زندگي نمود،و  هدايت طالبين راه شدو  دار تربيت فقراءعهده

و  صدمات ساالر خان بلوچ شدو  راحت نداشت ابتدا گرفتار توهينهاو  هيچگاه آسايشو  اذيتّهاي دشمنان بودو  صدمات
مدت مسافرت حدود يك سال به طول انجاميد سپس به و  تحريك دشمنان داخلي را ديد لذا ناچار سفري به تهران نمود

الملل در جنگ بين. عدم امنيت داخلي گرديدو  باز هم پس از چندي گرفتار عداوتهاي محلّي ولي .گناباد مراجعت كرد
تاز روسهاي تزاري شده در ماه مبارك رمضان و  اتّهامات دشمنان داخلي گرفتار تاختو  اول هم مجدداً بر اثر تحريك

كنسول روس پس از ولي  بت حيدريه بردندسالداتهاي روسي ايشان را به تهمت ارتباط با آلمانها حركت داده به تر
سپس و  نظريه خود را به دولت روس اطّالع دادو  گناهي ايشان پي بردهمذاكرات مذهبي كه با ايشان نمود به بيو  مالقات

خود كنسول به كمال احترام ايشان را به گناباد مراجعت داد، پس از آن نيز دشمنان كه و  دستور استخالص ايشان رسيد،
آمده آزار برو  پابرجاست مجدداً در صدد اذّيتو  عرفان ثابتو  مسند فقرو  يدند تير عداوت آنان به هدف نرسيدد

غارت بپردازند؛ شدت عداوت آنان بقدري بود كه و  احياناً قتلو  به طرفيتتصميم گرفتند مجتمعاً به بيدخت آمده علناً 
و  رتش شبانه خائفاً يترقّب از بيدخت به طرف تهران حركت نمودامكان داشت به قتل آن حضرت منجر شود لذا حض

پس از مراجعت از و  بدانجا رفت) اراك كنوني(چندي درآنجا سكونت گزيد، بعداً برحسب خواهش فقراء سلطان آباد 
براي و  رياو  چون ماشاءاهللا خان پسر نايب حسين كه به كذبو  آنجا به تقاضاي فقراي كاشان بدان صوب عزيمت نمود

اعمال ناهنجار خود خاطر مباركش را رنجه و  نمود برفتارپيشرفتهاي دنيوي حضورشان اظهار ارادت ميو  استفاده مادي
قتل و  سركشيو  تشدد قرار داد، كه از طغيانو  تغيرو  ايشان بارها او را نصيحت نموده بلكه مورد مالمتو  داشت،مي

كرد باالخره حضرتش ناچار در مجالس عمومي از در او اثر نميو  دست بكشد جورو  ظلمو  نهب اموال مردمو  نفوس
با آنكه به ظاهر اظهاري نميو  از اينرو او افسرده شدهعاصي خواند، و  را تبهكاروي  انزجار فرمودهو  رفتار او اظهار تنفّر

ه محض نوشيدن قهوه موضوع را درك ايشان بو  با قهوه ايشان را مسموم نمودو  تصميم به قتل ايشان گرفتولي  كرد
كهريزك  در 1337پانزدهم ربيع االول  متأسفانه پيش از رسيدن به تهران در سحرولي  كرده فوراً به تهران حركت نمود،

فقراء همه مجتمع شده جنازه را با تجليل بسيار تشييع نموده به و  از آنجا به فقراي تهران اطّالع داده شدو  رحلت فرمود،
سن آن حضرت  .صحن امامزاده حمزه آرامگاه جناب سعادتعليشاه به خاك سپردند آورده در) ع(عبدالعظيم  حضرت

  .سه سال تمام بودو  درآن موقع پنجاه
  .باشد ذكر شده استتأليفات ارجمند آن حضرت در مقدمه چاپ اول كه بقلم حضرت مولي قدس سره العزيز مي

  
  جناب آقاي صالحعيشاه

صالح المؤمنين المولي المؤتمن موالنا الحاج شيخ محمد حسن بيچاره و  كهف الواصلينو  العارفين قطب حضرت بندگان
 24 قمري مطابق 1308چهارشنبه هشتم ذيحجه سال  بيدختي ملقّب به صالحعليشاه قدس سرّه العزيز قريب به ظهر روز
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و  خواندن قرآن مجيد نوشتن نمود پس از فراغت از و ابتداي مراهقت شروع بخواندن شمسي متولد شد، در 1270 تيرماه
و  اصولو  منطقو  علوم ادبو  بعض كتب فارسي به تحصيل عربيت مشغول گرديدهو  )ع(صد كلمه قصار اميرالمؤمنين 

پس از شهادت جد  1327در سال و  اساتيد فن در بيدخت فراگرفت،و  پدر عاليمقدارو  حكمت را نزد جد بزرگوارو  فقه
و  به فقر مشرّف گرديد،و  فكر يافتو  ربيع االول آن سال اتفّاق افتاد توسط پدر بزرگوار تلقين ذكر 26رگوار كه در بز

براي تكميل تحصيالت به دستور پدر با عم محترم خود جناب حاج محمد باقر سلطاني كه از ايشان از حيث سنّ كوچكتر 
و  ه چندي نزد اساتيد فنّ مانند مرحوم آخوند مال محمد كاشانيبود براي تكميل تحصيل به اصفهان حركت نمود

و  شهرت كامل داشتندو  منقول متبحرو  علوم معقولو  كمالو  فضلو  تقويو  جهانگيرخان قشقائي كه هر دو در زهد
 تصفيه نفس و تزكيهو  در ضمن طبق دستورات پدر به رياضاتو  ساير اساتيد آن زمان در آنجا به تحصيل اشتغال داشت،

حسن سيرت و  از لوازم آنها حتي اتيان به مستحبات فروگذار نداشت، كه نام نيكو  تجليه قلب اشتغال داشتهو  تحليهو 
عداوت و  تصوف مخالفت نمودهو  حتي كساني كه با فقرو  ديگران مشهور گرديدو  طّالبو  جنابش نزد همه مدرسين

مرحوم حاج شيخ محمد تقي و  جهانگيرخانو  مرحومين آخوند كاشانيو  نمودندداشتند نسبت به رفتار ايشان تمجيد مي
مرحوم آقا شيخ محمد بيلندي گنابادي نيز كه و  نمودندعالقه نسبت به ايشان ابراز ميو  نجفي اصفهاني كمال محبت

قشقائي و  اول مرحومين كاشانياز تالمذه درجة و  در آن زمان از مدرسين درجة دومو  نسبت دوري هم با ايشان داشتند
درجه اول و  روحانيين معروفو  و فقير نيز هنگام تحصيل در اصفهان نزد ايشان كه در آن موقع از مدرسين(بودند 

رسيدگي كامل در امور تحصيلي آن حضرت ميو  جناب نورعليشاه مراقبت بدستور) نمودماصفهان بودند تلّمذ مي
  . نمودند

به گناباد مراجعت  1328با ايشان در اواخر سال و  يك سال در اصفهان به دستور پدر به تهران آمدهپس از توقف قريب 
الثاني سال  در يازدهم ربيعو  از طرف پدر بزرگوار در اقامه نماز جماعت فقراء مأذون گرديده 1328شعبان  20 نمود در

  .يشاه ملقب گرديدارشاد طالبين راه شده به لقب صالحعلو  مجاز در دستگيري 1329
 به امر پدر با صبية خالوي خود جناب مال محمد صدرالعلماء فرزند مرحوم حاج مال 1329ماه شعبان سال  26آنجناب در 
نخستين فرزند ايشان فقير حقير سلطانحسين و  قمري تولّد يافت ازدواج نمود 1317الثّاني سال سوم ربيع صالح كه در

  .متولد شدم 1293آبان  25مطابق  1332ذيحجه سال  28در تاريخ سه شنبه  1تابنده
امور فقراء پس از رحلت پدر بايشان و  از طرف پدر بزرگوار بجانشيني تعيين گرديد 1330جنابش در تاريخ رمضان 

حج  در مراجعت ازو  به مكّه مشّرف شدهسپس در همان روزها در ماه رمضان بر حسب امر پدر براي حج و  مفوض شد،
اهللا سيد محمد كاظم طباطبائي  تمراجع تقليد مانند مرحوم آيو  از آقايان علماءو  ه عتبات عاليات تشرّف حاصل نمودهب

حتي از و  همه كمال محبت را نمودهو  غير هم مالقات كردهو  اهللا مازندراني تآيو  شيخ الشّريعه اصفهانيو  يزدي
 علل دشمني را كه روي اغراض ماديو  ايشان هم قضاياو  ان سؤال نمودهعلّت مقتول شدن ايشو  حاالت جد بزرگوارشان

  .اوراد از ايشان نموده بودندو  مرحوم شيخ الشرّيعه درخواست دادن دعاو  شد شرح داده بودند، واقع حسادتو  دنيويو 
ض راه هر جا فقراء اطّالع در بالد عرو  سامره به ايران مراجعتو  كاظمينو  كربالو  پس از زيارت عتبات مقدسة نجف

در و  مند گرديدندمحضر فيض آثارش بهره ازو  احساسات مذهبي پرشوري اظهار داشتهو  كردند استقبال نمودهپيدا مي
                                                 

چشم سعادتمند ميرزا فضل اهللا ملقب به سـلطان حسـين طـول اهللا     تولد نور: تاريخ تولد حقير به خط خود حضرتشان به اين عبارت مرقوم شده -1
 .1332ذج  28شنبه التقوي نيم ساعت از روز سهو  زوده بالسلوكو  العملو  آخرته بالعلمو  متّعه في دنياهو  عمره
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  .اين سفر قريب يازده ماه طول كشيدو  به گناباد مراجعت نمود 1331ماه شعبان 
كارها را رسيدگي ميو  تهاي پدر بزرگوار نيز امور زندگانيآنجناب پس از آنكه به جانشيني پدر تعيين گرديد در مسافر

در سفر اخير پدر كه مراجعت و  شدايد بودهو  كدورتو  در همه گرفتاريهاي پدر ايشان نيز گرفتار ناراحتيو  نمود
يدخت حتي دشمنان تصميم گرفته بودند كه به بو  .كدورت كشيدو  نفرمود آنجناب هم از دست اعادي گناباد خيلي زجر

ولي  بياورند،وارد  صدمهو  نسبت به ايشان هم توهينو  يا اقالً مورد توهين قرار دهندويران  حمله نموده مزار متبرّك را
خداوند هم كه همواره در موقع و  دفاع گرديدندو  يك عده از فقراي بيدخت دست از جان شسته آماده فداكاري

به مقصود و  آنها افتادتفرقه بين و  داخت كه از تصميم خود منصرف شدهاضطرار ناصر مؤمنين است در دل بعض اعادي ان
و  دستورات كتبي كه داده بود با نهايت قوت قلب در گناباد به رتقو  تلگرافاتو  جنابش هم برحسب امر پدرو  .نرسيدند

در كهريزك تهران  1337ول االآنجناب پس از شهادت پدر بزرگوار كه در سحرگاه پانزدهم ربيع . فتق امور مشغول بود
نظير بود به پس از انجام مراسم سوگواري كه در آن زمان در گناباد بيو  اتفاق افتاد جانشين آن حضرت گرديده

مقرّره غفلت نداشت، كساني وظائف  اي از مراقبت دردقيقهو  ديني پرداختهو  كارهاي اجتماعيو  رسيدگي به امور فقراء
اي هم عدهو  رفتار ناپسند خود برداشتهو  نمودند دست از رويةابراز عداوت ميو  ت داشتههم كه در زمان پدر مخالف

و  گناباد امنو  اي كه داشت از همه عفو فرمودپسنديده 2شيمةو  جنابش نيز طبق سجية مرضيهو  تسليم اوامر او گرديدند
  .فقراء هم آسايش يافتندو  آرام شده

بعداً تشرّف عتبات عاليات با جمعي از و  رهاي گناباد براي زيارت مرقد پدر بزرگوارآنجناب پس از تمشيت دادن كا
 در جوار مرقد آن بزرگوار گذرانيد) ع(روز سال رحلت پدر را در حضرت عبدالعظيم و  نزديكان حركت نمودو  بستگان

مغرضين در نجف اشرف عدهدر آنجا بر اثر تحريكات بعض و  سپس عازم زيارت اعتاب مقدسه عراق عرب گرديد،و 
و  مراجع تقليد جلوگيري كردهو  بعض علماءولي  آزار ايشان برآمدهو  اذيتو  اوباش درصدد توهينو  اي از اراذل

بعضي از محرّكين و  دلسوزيو  اي از دوستان از روي سادگيعده. مهرباني ابراز داشتندو  نسبت به ايشان كمال محبت
شود اصرار داشتند كه ايشان به  تفرقه زيادترو  نفاقو  ميل داشتند بين افراد شيعه اختالفاختالف نيز از نظر اينكه 

ايشان صالح ندانستند ولي  عراق مراجعه نمايند تا آنها جلوگيري كنند، حتي خودشان هم پيغام داده بودندوقت  حكومت
پس از انجام و  تحمل شده شكايتي ننمود،زحمت را مو  ناراحتيو  برادر ديني به بيگانه شكايت كنندو  كه از خودي

اين سفر تا موقع مراجعت گناباد بيش از هفت ماه طول كشيد، نتيجه روش حضرت ايشان و  زيارات به ايران مراجعت كرد
شكايت ننمود اين شد كه پس از مراجعت ايشان خداوند براي محرّكين ايجاد زحماتي و  نمودهواگذار  كه امر را بخدا

گرفتار شدند، آنجناب طبق و  گناهان هم به آتش آنان سوختندجبور به ترك آنجا گرديدند، بلكه بعض بينمود كه م
و  انجام خيراتو  حفر قنواتو  امور فالحتيو  به كار كشاورزيو  جد بزرگوار در بيدخت سكونت داشتهو  رويه پدر

نمود، از جمله در زمستان گاهي هم مسافرت مي و بيان حقايق دين اشتغال داشتو  تدريسو  رسيدگي به امور فقراء
چون بعداً معلوم شد كه اوضاع سياسي عراق عرب ولي  قمري به قصد زيارت عتبات حركت نمود 1342شمسي  1302

 1351در سال . چند ماهي در تهران توقّف كرده سپس به گناباد مراجعت نمودو  آشفته است از اينرو صرفنظر فرمود
شيراز و  كرمانو  ايران شده به اصفهانوارد  در مراجعت از راه خوزستانو  رت عتبات عاليات مشّرف شدهقمري نيز به زيا

                                                 
 )ميجمع آن ش(عادت  –عت يطب يخو –خلق يعني )نيبكسر ش(مه يش - 2
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جنابش بطوركلي مايل به ولي  قريب يك ماه هم در تهران توقّف كرده بعداً به گناباد مراجعت فرمودو  مسافرت نمود نيز
در همه اسفار ميل و  جتماعات زياد جز در جلسات فقري نبود،او  بدرقهو  تظاهرات مختلفه از طرف فقراء از قبيل پيشواز
در اسفار زيارتي به هيچوجه راضي نبود كه گمنام سفر كند مخصوصاً و  داشت كه عنوان يك نفر مسافر عادي را داشته

اسفار هم در بعض  اگرو  بدرقه نمايندو  يا حركت استقبالورود  عده زيادي در مالزمتش باشند يا دوستان هنگام
قمري  1356عواطف مذهبي فقراء بود، در سال و  شد ناشي از شور احساساتتظاهرات مختصري بدون اطّالع ايشان مي

 1358اوايل  درو  به تهران آمد 1357مجدد براي تكميل معالجه در اواخر سال و  نيز سفري براي معالجه به تهران نمود
  .مراجعت به گناباد فرمود) 1318ارديبهشت (
و  احتياج به عمل جرّاحيو  بواسطه كسالت) قمري 1373(شمسي  1333در اوايل سال و  سفار ديگري نيز بعداً فرمودها

و  آقايان حاج مهدي ملك صالحيو  برادر محترم آقاي دكتر آزادهو  حقيرو  تأكيد پزشكان مجبوراً به ژنو حركت كرد
آنحضرت از فرودگاه به منزل آقاي و  و در مالزمتشان بوديم،ابوالحسن خان مصداقي نيز در ژنو  حسينعليخان مصداقي

كه قبالً آقاي دكتر حافظي براي ) كلينيك الكْلين(دكتر حافظي تشريف برده عصر همان روز هم به بيمارستاني بنام 
عد از بو  .معالجه آن حضرت در نظر گرفته بودند تشريف برده پس از سه چهار روز عمل جرّاحي انجام شدو  استراحت

و  درين مدت ماو  بر اثر آن عارضه قريب دو ماه ديگر در بيمارستان توقف فرمود،و  .دوازده روز مبتال به فلبيت گرديد
همه فقراء براي بهبودي حضرتش بدرگاه خداوند ملتجي بوديم، پزشك معالج دكتر پريه كه همان جرّاح بود كامالً 

ت پس از آنكه پزشك اجازة حركت از تختخواب داد توقّفي نفرموده حال حضرتش روبه بهبود گذاشو  مراقبت داشت
پس از  مستقيماً به تهران آمده در آنجا چندي استراحت فرمود، قبالً ميل داشت در آن سفرو  بطرف ايران حركت نمود

توانست زياد نميو  بهبودي كامل نيافته) تورم اورده(چون فلبيت ولي  بهبودي به زيارت عتبات عاليات مشرّف گردد
مجدداً به قصد زيارت عتبات حركت  1334سال بعد زمستان و  حركت كند يا راحت بنشيند لذا به گناباد مراجعت فرمود

و  روحانيين مالقات نمودهو  مراجع تقليدو  در آنجا با بسياري از آقايان علماءو  نموده در تهران توقّف زيادي نفرمود،
از آنجا براي و  شتند، پس از زيارت مشاهد مشرّفه عراق براي زيارت اماكن مقدسه به اردنعموماً كمال محبت ابراز دا

جاللت و  مظهر عظمتو  انگيز داردالسالم در راويه دمشق كه بارگاهي بسيار حزنزيارت حرم حضرت زينب عليها
و  داً هم به عتبات مشرّف شدبعداً مجدو  براي صاحبدالن گوئيا صاحب آن زنده است مشرّف گرديد،و  صاحب آنست

مراجعت از عراق براي عيد  چند نفر از برادران ايماني در مالزمت بوديم، درو  برادرم آقاي دكتر نورعلي تابندهو  حقير
بطرف گناباد ) ذيقعده(در خرداد و  در تهران توقف فرموده قريب دو ماه توقف داشت) 1375شعبان ( 1335نوروز 

فقط سفر و  رسيدگي به كارهاي معوقه چندي در گناباد توقف داشتو  راي بهبودي كاملپس از آن ب. حركت كرد
اي كه در پا براي عمل جرّاحي غده) 1339 آذر( 1380در اواخر جمادي االولي و  مختصري براي زيارت به مشهد فرمود

تهران به بيمارستان منتقل شده غدة  پس از چند روز توقفو  بعداً انجام عمرة رجبيه از گناباد حركتو  پيدا شده بود
انجام عمل و  اوايل ماه رجب براي زيارت مدينه طيبهو  بعد از چند روزي از بيمارستان خارج گرديد،و  عارضه عمل شد

چند نفر از برادران ايماني در و  جذبي اهللاةهب جناب حاج سيدو  حقيرو  عمره با هواپيما به عربستان سعودي حركت نموده
 سيزدهم رجب روز تولّدو  از آنجا براي عمل عمره به مكّه معظّمه مشّرف شدهو  زمت بوديم، ابتدا در جده فرود آمدهمال

پس از ده روز توقف به و  به زيارت مولد پاك او تشرّف حاصل نموديمو  مكّه مشرّف بوده در) ع(حضرت مولي الموالي 
جوار حرم مقدس نبوي مشرّف بود، پس از ده روز توقف بجده رجب عيد مبعث در  27و  مدينة منوره مشرّف شده
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از آنجا به عتبات و  مراجعت نموده مجدد توفيق عمل عمره حاصل نموده بعداً براي زيارت اماكن مقدسه به اردن عازم
و  اصفهان در ضمن بهو  قريب دو ماه در تهران توقفو  عاليات مشرّف شده اواخر ماه شعبان به تهران مراجعت فرمود

  .اواخر ذيقعده به گناباد مراجعت فرمودو  شيراز هم به تقاضاي فقراي آنجا مسافرت نمود
 بعداً مجدداً در ماه شوال به تهران براي معالجه حركتو  براي زيارت به مشهد مقدس مشرّف شده 1384سپس در شعبان 

 به نجف اشرفو  ام عاشورا را در كربالي معلّي گذرانيدايو  در اواخر ذيحجه به قصد تشرّف عتبات عاليات عازم شدهو 
به طرف و  مراجعت كرده توقفي در تهران نفرمود 1385اواخر محرّم و  .سامرآء نيز تشرف حاصل نمودو  كاظمينو 

يد ضعف مزاج روز بروز در تزاو  كسالتهاي ديگر بودو  در تمام مدت اين سفر گرفتار ناراحتي سينه. گناباد حركت نمود
 شدتر ميروز بروز ضعيفولي  .رسيدگي به امور فقراء غفلت نداشتو  محولة ديني وظايف در عين حال آني ازولي  بود
ضعف و  اسهال شدهو  چند مرتبه مبتال به حالت قي1345شريفش عارض بود تا آنكه در تابستان  وجود غالباً كسالت برو 

تا آنكه در روز . شدچند روز يك مرتبه گرفتار اين حالت مي رزيادي در حضرتش ايجاد گرديد بطوري كه در ه
اغمائي عارض گرديد و  حال مبارك منقلب شده اول ظهر 1345مطابق پنجم مردادماه  1386الثّاني چهارشنبه هشتم ربيع

ي رئيس حقير نزد آقاي دكتر معيني پزشك درمانگاه بيدخت سپس آقاي دكتر روحانو  فوراً دواهاي الزمه داده شده
معالجات الزمه را انجام دادندكه حال و  آقايان هم بزودي آمدهو  آقاي حاج سعادتي عم محترم فرستادهو  بهداري گناباد

و  رسيد 9فشار خون به و  استفراغ عارض شدو  متأسفانه از اول شب مجدداً حال بهم خوردهولي  مبارك قدري بهتر شد،
آنان و  حقير در حدود نيمه شب مجدداً نزد اطباي بهداري گناباد فرستادهو  انجام دادآقاي دكتر معيني معالجات الزمه را 

نشده اول اذان صبح ساعت  واقع اندوه معالجات مؤثّرو  با نهايت اسفولي  نيز فوراً حاضر شده دستورات الزمه را دادند،
روح و  نداي ارجعي را لبيك گفتمحل هنگامي كه مؤذن شروع به اذان كرد وقت  نيم پس از نصف شب بهو  سه

داغدار فرمود كه جراحت آن تا ابد التيام پذير نيست، و  يتيمو  همه ما را خاك بسرو  مقدسش به عالم قدس پرواز نمود
  .حزن طويل ابي ان ينجلي ابدا

دستوري و  وصيت جوارجد بزرگوارش جناب آقاي سلطانعليشاه طبق مزارمتبرّك سلطاني بيدخت در جسد مباركش در
آن بدن پاك همجوار خاك گرديد، تفو برتواي چرخ و  معين نموده بودند بخاك سپرده شد جا قبرو  كه خودش فرموده

و  اندوه شركت نمودندو  گريهو  تأسفو  مجالس تذكّر با نهايت تأثّرو  تشييع گردون تفو، همه طبقات مختلفه گناباد در
  .بودند دشمن درين مصيبت متأسف بلكه اشكبارو  دوستو  دورو  نزديك عموم متدينين از

  : ماده تاريخ زيادي در رحلت آن حضرت سروده شدكه از جملة اين دو سه تا استو  مراثي
  : رثاء خود براي ماده تاريخ گفته آقاي محمدحسن كاردان در

  .صفي اصفيا صالحعليشاه   اهللا الي سير از آمدبمبدأ
  : رثيه گفتهقطعه م صديقي در آقاي پرويز

  .بقول حق علي عرش آشيان شد  بگفتا و  جمع يكي بيرون شد از
  : آقاي محمدعلي ماهوري گفته

  .صالحعليشاه كبرياولي   همايون ميهمان بزم دادار 
  : محمد اسمعيل مهرعلي گفته آقاي

  سلطانعلي گرفت ببر صالح زمان     جمع آن ستوده خو  تن چو رفت ز پنج با
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  : سنبل كارگفتهآقاي مهدي  و نيز
  .رفت از دنياوقت  صالح     گو  آنگهو  جمع برون كن ز دو

  . نيز بسيارگفته شده است ماده تاريخ ديگرو  هامرثيه
  :است نام ذكور ازينقرارو  يك اناث باقي ماندو  از آن حضرت هفت فرزند ذكور

اهللا تابنده دكترنعمت -4دكتر نورعلي تابنده  -3اده اهللا آزآقايان دكترمحب-2سلطانحسين تابنده ملقّب به رضاعليشاه  حقير
  .محمود آقا تابنده -7مهندس شكراهللا تابنده  -6 مهندس نصراهللا تابنده -5

االمكان در عمل به حتيو  بوده اسالف خود درآداب ديني كامالً مقيد سايرو  بزرگوار پدرو  جد آنحضرت مانند
زمستان اقّالً يك ساعت به اذان و  در تابستانو  غفلت ننمود بيداري اسحار اصالً جمله از مستحبات هم مراقبت داشت از

  .شدپس از نماز صبح به قرائت قرآن مشغول ميو  بندگي خدا اشتغال داشتو  صبح بيدار بوده به تهجد
و  كوشش داشت و جديت السالم نيزكامالًائمه هدي عليهم سايرو  مجالس سوگواري حضرت خامس آل عبا اقامة در

  . نمودمجالس شركت مي خود با نهايت عالقه در
پدركه همين رويه را معمول داشتند و  جد معيني دعوت نمايد بلكه مانندوعاظ  مجالس روضه از معمول نداشت كه در

ت ذكّار كه مايل باشند شركوعاظ و  هريك ازو  مجلس فيض استو  مصيبت براي توسل است فرمود مجلس ذكرمي
 شدمي مجالس ذكر مصيبت كه از طرف ايشان منعقد ازينرو در. نمودنان پذيرائي مي آ نهايت ميل بلكه با افتخار از كنند با

  .شدريا تشكيل ميبيو  گرم مجالس بسيارو  كردندشركت مي روضه خوانهاي خارج بيدخت نيزوعاظ و  عدة زيادي از
همه جزئيات آنرا و  نظيرآن ديده شده محل آن بقدري دقيق بودكه كمتر دربه مصرف رساندن وقف و  مراقبت امور در

و  صحن متبرك سلطاني اشتغال داشت قرآن مجيد در نمود كه اشتباهي رخ ندهد، عصرها بتدريس تفسيردر دفاترثبت مي
منطق اضافه  حكمت يا فقه يا گاهي درس ديگري هم ازو  فرمودمطابق فهم عموم بيان مي معارف الهي راو  حقايق ديني

 شبهاي جمعه خودو  جلسات فقري به هيچوجه غفلت نداشت مراقبت درو  فرمود، از رسيدگي به امور فقراءمي تفسير بر
  .فرمودتفسير ميو  حضرتش كتاب مستطاب صالحيه را شرح

و  كارهاي زندگاني خودو  انمراقبت در امور ديني ديگر داشت ازي وافر مقرّره ديني جدوظائف  عين آنكه در انجام در
  .نوشتن جواب مراسالت هم غفلت نداشتو  ينوارد  پذيرائي
 نيزبه فقراء و  نمودآن طريق امرارمعاش مي ازو  فالحت اشتغال داشتهو  كشاورزي عاليمقدار به پدرو  جد مانند ايشان نيز

چون و  ضرت در زراعت كامالً سرمشق بودروش آنحو  فرمودمذمت مي بيكاري راو  كار دادهو  كسب مرتّب دستور
و  حفر قنواتو  امور ساختماني داد، همچنين درخبره امور زراعتي بوده شخصاً دستورات الزمه را به زارعين مي كامالً

  .فرمودخود بدانها رسيدگي ميو  با اطّالع بودهدامداري كامالً 
ب مخصوصي براي اين امرداشت كه مبادا گاهي مختصري حساو  در پرداخت حقوق خدائي به هيچوجه تسامح نورزيده

انجام كارهاي نيك و  در امورخيرية. مساكين به هيچوجه غفلت نداشتو  حال مستحقين ازو  غفلت شود يا فراموش كند،
 مسجدو  حمامو  انبارآبو  حوض كوشا بود بطوريكه در همة اطراف گناباد يادگارهاي نيك آنحضرت ازو  بسيار راغب
 آثارنيك آن حضرت درو  تعميرآنها نموده است ساختمان يا آنجناب ساخته يا كمك در خود خوردكه يابه چشم مي

زمان پدر بزرگوارش شروع به ساختمان  متبرّك سلطاني بيدخت هرچند در مزار. استاحصاءحد  خود بيدخت بيش از
غيرآنها تماماً در زمان آن حضرت بود و  تكيهو  صحنهاو  ساختمان گنبدو  فعليوضع  اتمام آن بهو  تكميلولي  گرديد
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خيريه آن حضرت بقدري  خالصه آثار بطورو  آورد،مي اتمام آنرا بوسيله حضرت سليمان بخاطرو  اقصي كه قضيه مسجد
قضيه سائلي كه بحضرت حسين و  شود،دل دوستان از ديدن آنان داغدارتر ميو  است كه فراموش شدني نيست زياد
با و  چنين دست بذّال گريه كرده گفت، حيف ازو  حد انتظارش بود هنگفت كه زيادتر ازوجه  دريافت السالم پس ازعليه

جسد و  منبع فيض از ميان ما برود وجود خوريم كه چنينهمه افسوس ميو  آورد،مي بخاطر!. بخشش كه زيرخاك رود
  .خاك تيرة لحد پنهان گردد مباركش در
و  در حقيقت با كوچكي حجم آن بهترينو  باشد بسيار جامعلح كه دستورات حضرتش براي فقراء ميرساله پندصا

هركس و  مند گرديدهمطالعه آن بهره دشمن ازو  دوستو  بيگانهو  خوديو  است كه تاكنون نوشته شده بزرگترين رساله
  :نوشته شده است ه اين اختصار كمتربو  اي با اين جامعيتتوان گفت رسالهميو  آنرا ديده پسنديده است

  دارد كتابولي  هست پيغمبر    من نميگـويم كه آن عاليجناب 
تاكنون سه مرتبه به چاپ رسيده و  زبانهاي التين نيز ترجمه شودو  حتي چند نفر از فضالء تقاضا داشتند كه به زبان عربي

  .است
ديني و  اخالقيو  مهم عرفاني آنها حاوي مطالب بسيار از مانده كه هريك آن حضرت بيادگار مكاتيبي هم ازو  مرقومات

  .مراتب كاملة عرفاني دارد عالوه بر عقلي نيزو  علوم ديني تبحرآنجناب در داللت برو  است
  

  صالحيه
باشد كه جناب آقاي صالحعليشاه قدس سرهما مي بزرگوار تأليفات حضرت نورعليشاه ثاني پدر كتاب شريف صالحيه از

 ايام تحصيل اصفهان در بزرگوارش در علت آن اين بوده، كه فرزندو  خود تأليف فرموده مبارك فرزند برومند بنام
مشاهداتي را و  همينطور حضوراً مكاشفاتو  كردمي عرفاني را استفسار بعض رموزو  مطالبي را سؤال نموده عرايض خود

تقاضا كردند  بزرگوار پدر حضور شد ايشان ازمي زياد سؤاالتو  چون مطالبو  رسانيدبه عرض مي شدكه حاصل مي
و  تهران آن موقع در حضرتش هم كه درو  آداب ديانت مرقوم دارند،و  معرفت رموزو  بيان حقايق عرفاني كه كتابي در

و  با كدورت زيادو  را پذيرفته شروع به نوشتن اين رسالة شريفه فرمود حضرت عبدالعظيم توقف داشت تقاضاي فرزند
همه حقايق و  .عجلة زياد شروع به نوشتن نمود ذلك بااشاره فرموده مع آخر رساله نيز كارهاي بسياري كه داشت كه در

فرمود، آنجناب بسيار تندنويس بود بطوريكه كتاب  رموز سلوك را با بياني شيوا كه غالباً به زبان رمز است ذكرو  عرفاني
 خوش خط بود بطوري كه هر عين حال بسيار درو  يك روز همه آن را نوشت رهدايه نجو را كه شروع به نوشتن نمود د

نمود چيزي را فراموش مي باحافظه بود كه كمتر نيز بسيارو  .شدنوشت از بهترين خطّاطان محسوب ميموقع با دقّت مي
جلسات فقري و  نمازو  آنجلسه قرائت قر از طرفي بواسطة ماه رمضان درو  دسترس نداشت ازينرو با آنكه هيچ كتابي در

مدت يك  فرمود معذلك اين كتاب مستطاب را درعين حال شبها گاهي بازديد هم مي درو  شدمي حاضر مرتباً شبانه نيز
و  حافظه بود ضبط داشت كه بسيار با صفحة ذهن خود مطالب را درو  همه اخبارو  .هفته بدون مراجعه به كتابي نوشت

فهم خوانندگان است ذكر و  شهود دريافته بود آنچه مطابق استعدادو  ود در حقيقت به كشفحقايق عرفاني را نيزكه خ
 كاغذ همراه داشتهو  برد طبق آنچه پدر بزرگوارم نقل فرمود قلمدانحتّي موقعي هم كه براي بازديد تشريف ميو  فرمود،

ا به اتمام رسانيد اتمام آن در رمضان سال نمود كه درين مدت كم آن رتحرير ميو  در همانجا نيز شروع به نوشتنو 
  .قمري در تهران بود 1328
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و  باشداهللا ميسير اليو  محتوي رموز بسياري از مراحل سلوكو  سلوكيو  حقايق عرفانيو  اين كتاب داراي تمام مطالب
 درو  لب عرفاني نوشته شدهاز بهترين كتابهاست كه تاكنون درباره مطاو  ذكر فرموده است، احكام قالبيه را نيز اسرار

  .كم نظيراست سبك تحرير
 تصميم داشت كه شرحي بر آن مرقوم فرمايندو  فرمودشرح ميو  بزرگوارم شبهاي جمعه اين كتاب شريف را تفسير پدر

راي گرفتاريهاي زياد كه بو  متأسفانه بواسطه كسالتهاي متماديولي  بدان اشاره فرموده، مقدمة پندصالح نيز حتّي درو 
  .االبد مبدل به يأس گرديددرين باره اليآرزوي فقراء و  ايشان بود فرصت نفرمود

قمري مرحوم حاج  1330 سال درو  اي برآن مرقوم فرمودهبزرگوارم قدس سرّه مقدمه اتمام صالحيه بندگان پدر پس از
خوبي داشت آنرا  خطّ بسيارو  مان قاجاريه بودسلطنتي در ز المشايخ كه كتابدار دربارشيخ اسمعيل اميرمعزّي دزفولي شيخ

چاپ سنگي كه معمول آن زمان  بابعداً  به پايان رسانيد 1330هشتم ذي القعده سال درو  .بخطّ نستعليق براي چاپ نوشت
طّ پرداخت، اين نسخه به خو  گرديد متعهد مخارج چاپ را مرحوم آقا ميرزا اسداهللا معين الحكماءو  بود به چاپ رسيد
  .نوشته شده است خطّ نسبتاً ريز دوستون با هرصفحه درو  نستعليق بسيارزيبا

 شرح مزاربعدا ًُو  رباعيات شيخ ابوسعيدو  حضرت سلطانعليشاه مكتوبي ازو  ابوالخير پس ازآن شرح حال شيخ ابوسعيد و
  .شده است اهللا به قلم حاج شيخ عباسعلي كيوان به ضميمه چاپتحضرت شاه نعم صحنهاي مرقدو 

فقط و  باشد خيلي كميابعرفان مي توجه همه دانشمندان دوستدارو  نسخه اين كتاب شريف كه مورد عالقه درين اواخر
از طرفي و  موجود بود،فرزند مرحوم معين الحكماء ) نورالحكماء(كتابخانه مرحوم آقاي دكترعلي نور جلدي در چند

كردند ازينرو بندگان حضرت آقا قدس سرّه دسترسي پيدا مي كمترولي  جستجوي آن بودند بسياري از دوستداران در
نوه دختري و  حسن شفيعيان كه از فقراء با محبت لذا آقاي دكتر. فرمودندچاپ آن مي عالقه به تجديدو  ميل اظهار

رحلتشان تقاضا  سال قبل از حدود دو حضور مبارك بندگان حضرت آقا قدس سرّه در باشندمي مرحوم معين الحكماء
حضرتشان و  شود،واگذار  دارند مرحوم معين الحكماء نيزوراثت  چاپ دوم كتاب به ايشان كه جنبة كه افتخار كردند

كه  جزواتي را نيزو  عالقه مشغول تهيه نسخه براي چاپ شدندو  نهايت شوق ايشان باو  اجازه بلكه تشويق فرمودند
داهية و  با نهايت تأسف مصيبت عظميولي  .آن حضرت تصويب فرمودندو  ادهاستنساخ نموده بودند حضور مبارك فرست

سينه ميو  وار بسرهم ديوانه فقراءو  يتيم گرديدهو  فاجعه بزرگ رحلت آن حضرت پيش آمدكه همه ما عزادارو  كبري
سوگواري و  نالهو  گريه زكارهاي دنيوي آنان تعطيل شده جو  اندوه بودندو  همه غرق درياي غمو  كردندناله ميو  زدند

 آن حضرت بدين امر براي اينكه خودو  تعقيب انجام ميل آن بزرگوار چند ماه كه گذشت در كاري نداشتند، پس از
مكرم عارف جليل جناب  نظارت برادرو  بعداً با مراقبتو  مجدد شروع به تعقيب مقدمات چاپ نموده، عالقمند بودند

 علوي زيد اهللا دانشورفضل كمك برادر مكرم ايماني آقاي سيدو  دامت تأييداته) ثابتعلي(اهللا جذبي هبةآقاي حاج سيد 
مقبول  اندقدمي برداشته درين امر سايرآقايان برادراني كهو  توفيقه به چاپ آن اقدام نمودند اميدوارم اين خدمت از ايشان

   .س سرّه العزيز گرددموجب خشنودي روح مقدس حضرت مولي قدو  شده واقع درگاه خداوند
   .علي عباداهللا الصالحينو  السالم عليناو 

  انا االقلّ سلطانحسين تابنده رضا عليشاه غفراهللا له و
  1345ديماه  22مطابق  – 1386 فطر عيد
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  تقريظٌ علي الّصاِلحَيه ِلَولَِد حضرت
  املَُصّنف روُحي فداُهما

  
  محن الّرحيم              و به اَسَتعُنيَعليه َتو کّلُت              بسم اهللا الّر

درود از بارگاه حضرت آله برمصداق و  گذاشتهوجود ماهيات ممكنات قدم به عرصه پرتو او راست كه ازواجبي  ستايش
بر آل امجاد آن حضرت مظاهر و  )ص(اعني محمد المحمود ودود  مرشد كامل آگاه حبيب حضرتو  اّولُ ماَخلََق اهللا

المرتضي عليه سالم اهللا  بالفصل حضرت مصطفي اعني علياوصي  خاتم االولياءو  السيما سرحلقه اهل صفاحضرت عزّت 
  .الملك االعلي

و  اصحاب تحقيقو  طالبين طريق هدايت الجنابذي كه بر حسن خاطي محمد عاصي عبد ابن گويدچنين مي   بعد و
حضرت عامل رّباين و عارف صمداين اَلْجاِمُع َبنيِ كه  مخفي نمانادو  عرفاء ذوي المقام پوشيدهو  علماء اعالمو  ذكاوت

نيَّة ُمْرِشد الّْسلََسلِة الِْعلَّيِة الَْمْعقُول َو الَْمْنقُول َو حاوِي الْفُُروع َو الْاُُصول جمَمع الْكَماالِت الّصوريَّة َو الُْمحيط َعلَي الَْمراِتب الْباطٍِ
ِة الُْعَرفاِء الّراِشدين َو يَّة َوحيُد الزَّمانْ َمْرَجُع اَُهلِ الْايقانْ ُزْبَدةُ الُْعلَماِء الْكاِملني َو ُنَخبِةُ الُْحكَماِءالُْمتألَّهني َو َنتيَجالْعاِلَية الّنْعَمةُ اللّهِ

افاضات بسياراست و  را كتب ْج ُمالّ َعلَي الَْجناَبذيِاماُم الُْهدي َو الَْيقْني قُطُْب الْاَقْطاْب َو لُبُّ الْاَلباْب َمْولَي الَْموايل َمْوالَنا الْحا
بطرزي » تصريف و اشتقاق«و  صرفو  در علم نحو» رافع االحراض«مهيمن فنّ خود است مثل كتاب و  كه هريك مبين

 نحو در» سهل و آسان«كتاب و  نحو فارسي مختصر» معني ادراك« و سهل نمايدو  آسانو  مخصوص كه مرغوب اهل فضل
و  الحق نيست هيچ مسئله سابق موقوف برو  ف فارسي براي مبتدئين نوشته شده بطوريكه محتاج به معلّم نيستصرو 

» تذهيب الّتهذيب«كتاب و  بديع هزار بيت كامل استو  بيانو  كه الفيه است به بحر رجز عربي در علم معاني» نظيم« كتاب
َمناِهج الُْوُصولْ ِايل َمعاِلمِ الْاُُصولْ يف كتاب و  منطقيه تصنيف استمطالب  در» كامل«كتاب و  شرح مزجي بر تهذيب المنطق

و  آلهي اخص مشتمل بركالم در»سلطان«كتاب و  در علوم غريبه» حكوما« كتابو َشْرحِ َمعاِلمِ الْاُُصولْ يف ِعلْم الْاُُصولْ 
جند «كتاب و  تواريخ مشتمل برهفت جلد كبيرو  دراخبار» قلزم«كتاب و  درمراثي» سلطنة احلسني«كتاب و  عرفانو  حكمت

ضمن  درو  بعضي عجايب عالمو  اقوال مشتمل برمهمات تواريخو  اعمالو  درعقايدو  مللو  دراختالف مذاهب» اهلداية
و  انشهيد ايشوالد  السعاده حضرتتقريظ برتفسير بيان» الشّياطنيرجوم «و  جلد 12غريبه مندرج شده درو  آن علوم رسميه
درحرمت كشيدن ترياك به ادلّة اربعه » ذوالفقار« كتابو  ضمن اجمال حاالت ايشان درج شده درو  جد راقم حروف

  . ده مسئله فقهيه ازمقوله كشيدن ترياكو  مشتمل برصد
 ثلاز آن فرموده م صرف نظر نسخه آن مفقودگرديده ياو  از كتبي است كه استنساخ نشده غير شد واين قدري كه ذكر

نسخه رمزي در و  نسخة در رملو  علويه كالمو  رساله اسطرالبو  حسبان حسابو  دم آدمو  زاد احلجاج افغان و خنبه
هريك از آنها بديده انصاف نظر كند جميع آنها را  اگرچه ناظر درو  .صحيفه مكاشفاتو  نقشه سياحتو  اوراقو  صنعت
لكن اين  بيند اطناب مملّ عريو  مخلّ ايجاز ازو  بالغت خاليو  احتاز منافيات فصو  احسن اسلوب يابدو  خوب به طرز

اشرف و  جهاتي احسن تمام صحائف كه به اسم اين خاكروبه آستان درويشان مرقوم گرديده ازبصالحيه رساله موسوم 
 مطلب حكميهداراي جميع و  غايت استو  مظاهر آگاه كه اشرف موضوعو  معرفت اهللا جميع طرائف است كه مشتمل بر

معين به مطالب است، دقايق  و اشارات علوم غيررسمية بطوريكه برنده به مقصدو  جميع علوم رسميه مشتمل برو  كالميهو 
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و  محتوي آداب شريعتو  شودگشوده مي هريك هزار در كلمه معرفت كه از هزار تمام علوم را داراست مشتمل بر
و  لطايف، پس ترجمه قرآنو  اشاراتو  معاد داراي عباراتو  مبدء وي بردقايق كلمات حقيقت منطو  طريقت وظايف

  : اخبار است
  هادي آنـكس كه دارد ذوق دل    صالحيـّه شد چو قـرآن مدلّ 

حقيقت به اين طور مكشوف نگرديده، و  طريقتو  نكات شريعتو  عرفان نوشته نشده اي درتا به حال چنين رسالهوالحقّ 
  . مندمج است او مقامات درو  مراتبو  مندرجاو  باطن درو  ظاهر

ذكر نان وليكن  ، اگرچه مطالب حقيقت به لفظ درنيايد4الُْحورِ 3فَُهَوَحرٌَّي بِاَنْ ُيكَْتَب بِِمداِد النُّورَِعلي َصفَحاٍت ِمْن ُخُدوِد
اخوان و  ن جسمانيبر هيجان محبت افزايد، پس اي برادراو  ذكر آب تشنگي آورد ياد ياران دل ربايدو  گرسنگي
متاع اين شجره  در دقايق آن غور نمائيد تا ازو  اهل بپوشيد غير رموز آنرا ازو  را چون گوهرگرانبها بگيريد روحاني او

ي َمنِ اتََّبَع َعلَوفَّقَكُُم اُهللا َواّياَي ِلما ُيِحبُّ َوَيْرضي َوالّسالُم راقم را در اوقات دعا به دعاء خيرياد نمائيدو  طيبه بهره برداريد

  .الْهدي َو اْجَتَنَب الَْغيَّ َوالرَّدي
  

                                                 
 چهره –گونه –رخساره  يبمعن جمع خَد: خُدود - 3

 بايار زيزن بس –ه چشم يس: حور –4
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  رسالة صاِلحية
  ُمْشَتِملَةٌ َعلي اَلِْف َمطْلَبِ اَكْثَُرها َمْرُموٌز

  َو ِمْنها ماالَيْنَحلُّ ِاالّ بِِمفْتاحٍ
  

  صاحليهالالُسّماة با الّرحيم                      هذه الّرسالة                        بِْسمِ اِهللا الّرمحن 
كَْيَف ُنَسّمي َمْن ال اَْعَرَف ِمْنُه َوالْكُلُّ اياُتُه ِاالّ َآنْ َنِسَمُه  لَْيَسَت ِاالّلَُه َوكَْيَف َنْحَمُد َمنِ الَْحْمُد ِمْنُه َو الْحاِمُد ِمْنُه َو الَْمْحُموديَّةُ 

اَفْعاِلِه  ِصفاِتِه َو اَلَْمْحُموَد بِذاِتِه َو) ص(ُنَعرِّفَُه بَِمَجلي َمْعُروفيَِّتِه اَْعين ُمَحمَّداً ِتِه َوَمظَْهَر ذاِتِه َوبِاَْعَرِف اياِتِه َواَْشَهرِ اَْسماِئِه َواَْجَمعِ ِصفا
  .مَّةَمظاِهرِِه الْآَيِة الّتا اَلْعامَّةَ َو ساِئَرَجلَواِتِه الْعايل بِقّيُّوميَِّتِه كُلِّ َمْخلُوقاِتِه َو) ع(َعِليَّا  َو

 آثارو  اخبارو  روحاني خود را در ذكر نكاتي كه اصول معرفت كلمات آياتو  اجابت نمودم ملتمس فرزند صلبي و بعد
كتاب و  علميه را به لفظو  مظهريه كشفيهو  معاديهو  حقائق مبدئيهو  اي از مطالب معارفشمهو  عرفاستو  اولياءو  انبياء

 واضح مخفي شود هرچندو  عبارت نگنجد درو  عيان درآيدو  شهودو  يا به كشف خواهداگرچه شدني تحقّق درآوردم، 
مي چون در اذهان عوام لُغَزو  .اي دريافت فرمايدصاف شمه و وجدان عبارت اندكي ذوق نمايد مگر ذوق سليم از. گردد

اگرچه اسم آن فرزند محمدحسن است  و جمعيت اسماء صورت گيرد،و  نمود به كلمات منفرده ادا نمودم تا مطابق افتد
پنج حضرت  قسمت نمودم آن را برو  ،اَنْ َيكُونَ صاِلحاًَرجاَء نام گذارم  صالحيهلكن ملهم شدم كه اين رساله معارف را 

  :حضرات خمسه موافق عدد
   .معارف راجع به نقطه و مبدء در  :حضرت اولي
  .وت و غيب كه جبروت و ملكوت و مثال استدر معارف راجعة به قوس نزول و ملك  :حضرت ثانيه
  .به مقابل نقطه كه مظهراست قاعده تا در  :حضرت ثالثه
  .قوس صعود و معاد تا به مرجع در  : حضرت رابعه

  . و َعليٌّ ُهَو الُْمِتَحقُّق بِالْكُلِّحضرت جامع اطوار و مجمع اكوار و نقطه سيار كه انسان كامل است  در  : حضرت خامسه
  

  ةُ النُّقْطَِة َوالالُّهوِتَحْضَر
  : 1 توحيد

  .تر مخفيات استوجود بديهي نمايد اما كنه او مخفي
  دانش دانش است كان فكريست  دانش حـق ذوات را فـطريست 
  اگر رسـد خـس بـقـعـر دريـا        بكنـه ذاتـش خـرد بـرد پــي

  .بسو  روي آب است شناوري خس در
  :2 توحيد

قرص چندي نظر كني چشم  تابع آفتاب باشد بلكه اگر درو  رفت كه غيراصيلگمان نمي بودمي دائم آفتاب اگر نور
  .اميتاز ندهدو  خيرگي كند

  .ِهُر يف كُلِّ َشْيٍء َشْيٍء فَاَْنَت الظّآَنْحُن ِاذا َتَحيَّْرنا اَْيقَّنا اَنَُّه ُهَو اُهللا، َتَعرَّفَْت ِلكُلِّ َشيٍٍْ فَما َجَهلََك َشيٌء َوَتَعرَّفَْت يل يف كُلِّ
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  چشم همه پيدائي سخت پنهـاني و در  كس  همه چشم كه ز تو كسي چه نداند كس
  :3 توحيد

حق  به ذات خود هست، پس منكر شناسا به خودو  نباشد هيچ كس ذات خود را منكرو  شيئي شعور بذات خود دارد هر
  .هستيئي داردو  نتواند شد زيرا كه خود او خوديتي

و  واجب، ممكني بيو  صانع، مصنوعي بيو  خالق، مخلوقي بيو  ،5موجد ت نباشد؛ هيچ موجودي بيمذو ذات بي
و  آب، دريائي بيو  معدن، آهني بيو  خرمن، اي بينمونهو  بنّاء، بنائي بيو  ،8محدث بي 7حادثيو  ،6مرجح مساوي بي

 حدي بيو  عشقي بي معشوق،و  بي منبع، 11نيسرَياو  بنياني بي مقياس،و  ،10جداري بي اساسو  ،9برقي بي سحاب
بدون  دائر 18نضديو  ظاهر، مظهري بيو  17فياض بي 16فيضيو  ،15قيومو  14قوام بي 13قائميو  معين، تعيني بيو  ،12محدد
 و ،19ساكني بي ممسكو  حركتي بي محرّك،و  دارائيي بي دارائي،و  منير، ضيائي بيو  بدون مشير، ترتيبي سايرو  مدير،

اضدادي قويه و  مركّبي بي جامع،و  ،20مؤلّف مؤتلفي بيو  جالل، مقهوري بيو  جمال، محمودي بيو  كمال، كاملي بي
 قاصدي بيو  حدت،و اي بيتفرقهو  معلولي بي علّت،و  تناسب، نسجي بيو  حياتي بي روان،و  جان، تني بيو  مانع، بي

و  شاخص، بي 21ظلّيو  انشائي بي منشي،و  كتابي بي كاتب،و  ،نفس كالمي بيو  نتيجهو  فاعل، فعلي بيو  مقصود،
هستي،  هستي خالي ازو  مستي، شوري بيو  ذي ظلّ، ظلّي بيو  وصل، فصلي بيو  اصل، فرعي بيو  اصل، عكسي بي

همه يكي است  مقصود ازو  23رمزيست مبتلجو  22هريك از مذكور برهانيست مندمجو  نپذيردو وجود  صورت نگيرد
  .ُتنا َشّتي َوُحْسُنَك و اِحٌدِعبارا

                                                 
 ) اسم فاعل است( د آورندهيپد –جاد كنندهيا: موجِد –5
 ح دهندهيترج –دهنده  يبرتر: مرجح –6
 م يضد قد –د يد آيآنچه تازه پد –نو  –ه تاز: حادث –7
 دا كنندهينو پ –احداث كننده : محدث –8
 ابر يب يرعد: سحاب يب يبرق –9

 شالوده يب يواريد: اساس يب يجدار –10
 هنگام شب رفتن –اثر كردن –شدن يجار: انيسرَ –11
 )آن زجو  كارد(ز كننده يت – يزيكرانة چو  ن كننده حدييتع: محدد –12
 استوار –دار يپا –ستاده يا: قائم –13
 بر او قائم شده باشد  يكه امر يزيا چي يكس –نظام  –ستون  –ه يپا: قوام –14
15– يتعال يبار ياز نامها يكي –قائم به ذات  –نده يپا: وميق 
 اريبخشش بس –ار يآب بس –ار يز بسيچ: ضيف –16
 ار بخشندهيمرد بس –ا چشمه پر آب يجو : اضيف –17
 بزرگي آبائي –ابر متراكم  –اساس بر هم نهاده و  رخت: ضَدهنَ –18
 چنگ زننده –ل يبخ –امساك كننده –نگهدارنده: ممسك –19
 جمع كننده: مؤلِّف –20
 هيسا: ظلّ –21
 وسته شدهيپ –در هم داخل شده : جممند –22
 روشن –درخشان  –آشكار : مبتلج –23
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  :4توحيد
هر قدر تعريف شود به آثار و  سالمتي افعالو  قوي آنست كه به اوست مدار صحت سؤال شود كه چيست؟ بگويند اگر از

 با  در هيچ جاي بدن يافته نشودو  مركّب نيست پس شناخته نشود مگر به آثارحقّ و  او نشود جز به آثارباشد، پس حد
  .نيست آثار جدا ازو  همه جا هست ه درآنك

  :5 توحيد
 يا نيست است يا داخل در فرض شود راه يابد؟ آنچه غير وجود افراد پس چگونه تعدد در نباشدو  هستي نيست است غير

  .احدندو حقيقت نوريت يگانگي كند، چون انواع انوار كه درذات هستي اقتضاءو  ملك هستي
  دليل از خويش روشنـتر نداري     ري چندين هزاولي  يك چيزي تو

  .واِحٌد البَِعَدٍد
  :6 توحيد

هريك بدون او نابود و او و  خيال همه بوجود موجودو  حسو  24ظاللو  اصلو  باطنو  ظاهرو  سفلو  علُوو  ارضو  سما
از اوست،  25و فييءبخود موجود است، پس او بخود پيدا و همه به او هويداست، شيئيت هرشييء به او و ظهور هر شخص 

 غيب بدون اوو  هست ساطع و نه خيالي بي او متحققّ است عالم به او و نه ظاهري بي او واقع نه نفس االمريتي بي پرتو او
  : امتياز ندارند ماهيات بدون تابش اوو  نيست

  وجود از روي هستي اليـزال است    عـدم موجود گردد ايـن محال است 
بي و  نيست هم به پرتو او محكوم گرددو  فرض شده، فرض شود به او اوست، هرچه بي او پرتو تصورو  تحقّق به اوست و

  .نگيرد تمايزو  از اوست، عدم مطلق نباشدو  به اوستو  متصوري به ذهن نيايد، پس همه اوست تابش او
  :7 توحيد

اوست با قطع  غيروجود  لكن شييء با. تصور نشود وجود خارج يا در ذهن بدون هرآنچه به نظرآيد ذات موجودة او در
 وجود موجود نباشد اگرچه معدوم هم نباشد، پس هر شييء به حسب ذات غير وجود شييء با قطع نظر ازو  ،وجود از نظر

يكسان باشد، مگر ذاتي  عدم نسبت به اوو وجود و  بذات خود ممكن باشدو  است پس شييء موجود محتاج بوجود است
  .26بحت وجود آن نيست مگرو  استوجود  تصور تصور اوو  نباشد وجود غيرو  ستا وجود كه ذات اوعين

ساير اشياء تمام به او بر پا و  او بخود او نه بغير او، و وجود است هستي او،واجب  اوست كهو  پس اوست كه ممكن نيست
  . اندآمده وجود ازتساوي دوطرف بسرحدو  شده

 با همهو  جدا از كلّو  اوست بذات خود داراي كمال، پس اوست داراي كلّو  م،اوست بخود قائو  اوست بخود موجود،
  .حقيقت غير نمايشو  تابش منير بيو  اصل غير فرع،و  نادار، داراي غيرو  بي همه،و 

  : 8توحيد
سعادت و  راء شهادت،و غيبو  .سماء ارض نگرددو  ماه، پستي بلندي نباشد راءو آفتابو  غيركاله سرو  سياه سفيد غير

                                                 
 ه بانيسا: ظالل –24
 هيسا: في –25
 غش يب –درد يب – يصاف –محض  –خالص  –ساده ) سكون حاو  فتح بابه : (بحت –26
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  قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الْاَْعمي َوالَْبصُري؟ اَْم َهلْ َتْسَتوِي الظُّلَماُت َوالنُّوُر؟عقل سواي جهل، و  شقاوت، مبرّي از
 محيط ازو  امتياز، بد در نيك ازو  شقي ممتاز، يكي نگردند، پس سعيد از 28حرورو  27اموات مساوي نباشند، بردو  احياء

، 29دركوندو  لعنتي رجيمو  رحمتي به مقام بلند،و  معصيت مهجور از اطاعت،و  دنيا دور از آخرت، نياز است، محاط بي
  :ملَك ارجمندو  شيطان ناپسند

  حفظ مراتب نكني زنديقي گـر    حكمي داردوجود  مرتبه از هر
و  مقام عالي بي مقامي، درواحد  ر،مظاهر متكثّواحد و  صفات، ظاهرو  ذات است با كثرت اسماء وحدت ؛فَال واحَِِد ِاالّ اُهللا

  :هم يك از هر 30بينونت بامقام داني ذاتي افتاده، احاطه محيط است بكلّ كثير در
  جنگ شد موسييء باموسييء در    چـونكه بيرنگي اسير رنگ شد

فت، نكات معرو  كلمات حكمت طعن زدن برو  عدم تفكّر،و  كه ممنوعه است از نقص احاطه وجود پس اعتقاد بوحدت
مركّب را عين بسيط دانستن و  است، 31عدم انتباه سياه ازو  گمان اتّحاد سفيدو  كمي تدبر است،و  عدم تعمقو  از جهل
مرتبه فهم خود را و  !بستن است 34به دانايان دادن افترا اين نسبت راو  را يكي گفتن ناشكفتن 33مظهرو  32مظهرو  اشتباه،

  :َتْحَت ِلسانِِهوُءاَلَْمْرُء َمْخُب! نماياندن است
  حكايت ميكند خوي خود ز او    هر كه را بيني شكايت ميكند

  :9توحيد
در سراب بي و  از نان موهوم طفل ساكت نشود. وجود موجودي نيست تا اثري از او زايد بياست، وجود 35منشأ آثارنحو

 از هستي مكروه غمناك،و  تي آن محزون،از نيسو  هستي شييء ملّذ ممنون، شنيدن خبر از 36آب كشتي سير ننمايد، سامع
 وجود بنحوي از 37عالم تقرّر وجود مفقود، بلكه اندك امتياز آنها در ماهيات بي اثر ازو  از نيستي آن فرحناك شود،و 

  .ماَشمَّْت راِئَحةَ الُْوُجوِداست با آنكه 
  :10توحيد

 است، بلكه كثرت مؤيد وحدت رت مراتب رخنةمراتب كثرتست، يا كثو  از شهادت 38گمان نرود كه غيب مطلق منعزل
 ي استوحدت حدات،و موحد تمامو  حداتو تمام ي است غيروحدت است،واجب  تعدد مراتب موحد ذاتوحدت و 

                                                 
27– سرما: ردب 
 گرما: حرور –28
 جهنّم: كوند –29
 يدوگانگ: نونتيب –30
 يآگاه – يداريب: انتباه –31
 )اسم فاعل از باب افعال( دار كنندهيپد –ظاهر كننده ) كسر هاو  ميبه ضم م(: مظهر –32
 ) اسم مكان(محل ظهور ) تح هافو  ميبه فتح م: (مظهر –33
 دروغو  تهمت: افترا –34
 راه  –جانب  –جهت : نحو –35
 )اسم فاعل(شنونده : سامع –36
 استوار شدن –افتن يثبات  –قرار گرفتن : تقّرر –37
 رندهيكناره گ –گوشه گرفته و  كناره: منعزل –38
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بلكه اگر يك  است نه كثيرواحد  غيره، پس نه نه شخصي ياو  نه نوعيو  نه جنسيو  عددي وحدت آفرين، نه وحدت
  : آيدكثرت و  گردد وحدت فرض شود نقص جامعيتذره از كثرات خارج 

  تر نداريدليل از خويش روشن    چندين هزاريولي  يك چيزي تو
  .ُهَو اُهللا اََحٌداو نباشد وراي  واحدي
  :11 توحيد
دوري او از آيات و  دوري تمام از مرتبه ذات است نه از عزلت ذات،و  امتياز در كثرات است،و  حدود است از 39بينونت

  :كهبل
  دورموي  تركه من ازوين عجب    يـار نزديكتر از من به من است  
الَْمِلُك الْقُدَّوْس، َعلي يف ُدنُّوِِه لَْيَس ُهَوال كَُخُروجِ َشْيٍء ِمْن َشْيٍء خارٌِج َعنِ الْاَْشياِء الْاَْشياِء البَِمباَيَنِةَعنِباِئٌن الَبْيُنوَنةَ ُعْزلَِة، خارٌِج

تمام موجودات نهايات نقطه وحدت و  40همه كثرات امتعهو  بلكه تمام مراتب تعينات ظهورات ذات احديت ْيٌءكَِمثِْلِه َش
  :البُِمماَزَجٍة، الُدُخولَ ُحلُولٍ َو ِاّتحاٍدَدين يف ُعلُوِِّه، َوُهَو الَْعِليٌّ، داِخلٌ ِفي الْاَشياِءاحديت است و  مظاهرو  41بدايت

  وحدت دوئي عين ضالل است كه در    محـال است  حـلول و اتّحـاد اينجـا
، َبُعَد فَالُيري و قَُرَب فََشهَِد ُمشَّيِيُء الْاَْشياِء َوُمكَوِّنُ الْاَكْواِن َوُمدوَُّت الذَّواِتال كَُدُخولِ َشْيٍء يف َشْيٍء، ُهَوداِخلٌ ِفي الْاَْشياِء 

اين يگانگي و  جان كثرت وحدت اين هلذا قيل ُسْبحانَ َمْن اَظَْهَر الْاَشياَءَو ُهَوَعْيُنها النَّْجوي، َوُهَو اَقَْرُب ِمْن َحْبلِ الَْوريْد و
  .تمام بيگانگي است 42قوام

  :12 توحيد
 تجلّي نور ظهورند، پس ازو  اختفاء آن آفتاب، اشعه در بروزو  عالم كثرت بسبب ضعف در اول ظهور حقيقت در

به اصل خويش گردد همه يك گردند، 44تعدد آنها مستورو  نظر به اشعه كور از 43نمايش قرص آفتاب، اعينو  عالمتاب
  .كُلُّ َمْن َعلَْيها فاٍن َوَيْبقي َوْجُه َربَِّكپيوندند اشياء، 

  زان سبـب عيـن جمله اشيـا شد    غيرتش غير در جهان نـگذاشت
  مـوسي و فـرعون كردند آشتي      چون به بيرنگي رسي كان داشتي  

  45تـا نمانـد تفـرقه در ايـن فريق      شـود از منجنيقويران  كنگره
  : 13 توحيد

ِلَمنِ  با دقّت نظر از اشعه به منبعِ نورهستي بيني كه از ملك او شييء خارج نيستو  ها جلوه هستي مطلق استهمه هستي

و  ثاني باشدو  مقابل گرددو  غير او هستي باشد، فرض شود خارج وجود ممكني از دائره اگرالَْيْوَم؟ ِللِّه الْواِحِد الْقَّهارِالُْملُْك 

                                                 
 از هم يجدا – يدوگانگ: نونتيب –39
 جمع مكسر متاع : امتعه –40
 ابتدا –آغاز : تيبدا –.41
 به آن قائم باشد يزيا چي يگريكه د يزيا آن چيآن كس  –قوام : قوام –42
 هاچشم يعنين يجمع ع: نياع –43
 )غه مبالغه آن ستّاريصو  شود ساترمي اسم مفعول است كه اسم فاعل آن(پنهان  –ده يپوش: مستور –44
 فرقه –دسته  –گروه : قيفر –45
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 د آيد، پس آن هستي مطلق نباشدو  گيردحداََولَْم َيكِْف بَِربَِّك اَنَُّه موجود از اوست  دارائي هرو  الغَْيُرُهَوَرَد ُهَو لهذاو  تعد

 عالم ماهيات به پرتو درثبوت اشياء و  درعالم تقرّرء شي تقرّر هر بلكه قوام !ُمحيطٌ؟َشهيٌد؟ َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍءَعلي كُلِّ َشْيٍء 
  .اوست، نيست مطلق نباشد

محرك و  صادرات مصادرو  خود، كه مبادي كلمات 46تطوراتو  شؤناتو  متصوراتو  احاطة نفس را به مخلوقات
  .احاطة محيط مطلق را اقرار نماو  افعال اويند، يادآور، مظهرو  مكتوبات

  :14د توحي
  !به چراغ آفتاب جويد، نمايش كثرات به اوست، چگونه به آنها اثبات شود؟حق دليل گويد،  كه بر هر

  نـگردد ذات او روشـن بـه آيـات     چوآيات است روشن گشته از ذات 
ِانَّ اَهللا اََجلُّ َو اَكَْرُم ِمْن اَنْ ُيْعَرْف بَِخلِْقِه َبلِ ) ع(يلَ ِللّصاِدْق ق. بِاِهللاَوِانَّما ُتْعَرُف الْاَْشياُء بِِه، ياَمْن َدلَّ َعلي ذاِتِه بِذاِتِه، ِاْعرِفُوا اَهللا

  !كَْيَف ُيْسَتَدلُّ َعلَْيَك بِما ُهَو يف ُوُجوِدِه ُمفَْتِقٌر ِالَْيَك) ع(َصَدقَْت، َوقالَ الُْحَسْيْن ) ع(الَْخِلُق ُيْعَرفُونَ بِاِهللا قالَ 
  :15توحيد 

و دارائي غير او را نباشد و رخنه و  لَْيَس ِفي الّدارِ غَْيُرُه َدّياٌرنيست  وجود غير از دارِ 48و دياري 47اريكثرت مراتب، د با
تمام  لَْو كانَ فيهِما آِلَهةٌ ِاالَّ اُهللا لَفََسَدتا جز از اونباشد عالم هستي نيست و صالح مملكت موجودات و ايجاد آنها نقصي در
 اي شبههحقيقتي نباشد تا شبهه غير او و از پرتو او باشد و غير ُهَو الْخاِلُق نباشد حاجت بغير بوجود تمام، پس ناتماميها
 به االشتراك و ما ما يا ملك نگنجد تا مقابل آيد، يا مثل او گردد يا مجانس باشد و تشكيك پرداز راه يابد، غير دراندازد،

مثل جمع نشود پس  و چون مثل بانگيرد،محيط محاط نگردد پس حد  باشد،تا ضد  نگيرد وجود و عدم. به االمتياز خواهد
 است درضد مثل ضد ثالنند، و باشد، و ضدت پس موجود ضدي ثلرا نه ضداست و نه م.  

ونُ اََيكُ) ع(قالَ الُْحَسْيْن  احاطه او دليل وحدت، و بي حدي او دليل نفي غير است، پس حاجت به براهين مدونه نباشد

الْاثاُر َحّتي َتكُونَالُْمظْهِْر لََك، َميت ِغْبَت َحّتي َتْحتاَج ِايل َدليل َيدُّلُ َعلَْيَك؟ َوَميت َبُعْدَتَحّتي َيكُونَ ُهَوِلَغْيرَِك ِمَن الظُُّهورِ مالَْيَس لََك
  ِهَي الَّيت ُتوِصلُ ِالَْيَك؟

  غايت جزتوكيست چون توئي بي حد و    اي خـداي بـي نهايت جز تـو كيست
  چـون بـرون نـامـد كجا مـانــد يكي    هيـچ چيـز از بـي نهـايت بـيـشـكي

وقتي مكان خارج گشتم و به دروازه بي 49كه از بيداءوقتي  نمودم تانويسد كه با قدم جان، بي پا، سير ميدرويشي مي
ساحل كه احاطه به آن نموده بود يدم تاريك بي سر درآوردم، ديده را بربستم دريائي د 50و بقدم بيخودي از قدم. رسيدم

بي لوني او گُم و مستهلك بود، و جاني درآن نور  نوري، كه تمام انوار را در نورديده بود، و بيرنگ بود اما همه الوان در
خود  ازوار مرا آب نمود، و عرض وجود ديدم ساكن، اما در روان آن جان روان تابشي نمود بر من بي نمايش، كه جوهر

                                                 
 گر شدنيبه حال د ياز حال – يدگرگون: تطّورات –46
 خانه يبه معن: دار –47
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 داوات استيابان جمع آن بيب –فالت : داءيب –49
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و  تمام گلخنها گلشن،و  ظلمات ثالث دريا روشن او 51تالءلوء آب فرمود، ازو  تجوهرداد يه راوجود تو صفا. كم نمود
موجودات خود را درباخته و  شب از ميان رفتو  .چون صورت درباخته شدو  تمام فلزّات تعينيه گداخته، حرارت او از

گُمي  ديدم در لهذا همه را. فرمودوصل  درياها را به درياي نورو  را آب نمود،يافتند، تابش قوي گرديد، تشعشع او شبنم 
عين نيستي هست شدند، موجي از آب شعله كشيد كه باو  درو  پستي بلند، درو  تاريكي هويدا، در نزديكي دور، پيدا در

خود خبرم باز نيامد،  گشتم كه ازسحاب، ناگاه نابود برقي سوزاننده بيو  آب،انجذاب دريائي شدم بيبيمنجذب گشتم
  !.جاي اول يافتم را در خودانه بخودچشم انداختم خودبي

!قمر دور افتادهو  شمس ديدم عبدي است گداخته از! همان پيمانه همان آب درو  همان كاسهو  ديدم همان آش است
املْ  ازو  در بستر راحت خُفتمو  حمد نمودم از در درآمد رسيدم، تاريكي شببَِعْبِدِه را خواندم تا  ُسْبحانَ الَّذي اَْسريسوره 

  .َولَْيَس بَِشْيٍءُسْبحانَ َمْن لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌء َوُهَو كُلُّ َشْيٍءرا به زبان حال سفتم  تا ُمزَّمِّلْ و ُمدَّثِّْر
  : 16توحيد 

بلند از  52و مقْسم كه مقابل آن دو است ال بشرط و، بشرط الشيئو  وجود را چون سايرحقايق اعتبارات است بشرط شيئ
حتي غيب . مجرّد مطلق استو  غَيب الغَيبو  بدون هيچ اعتبار مطلق از اطالقست، وجود بدانكه مقْسم يعنيو  .همه است

  .مطلق عبارت از بي عبارتي اوست ِعماءالَرْسَمال َخَبَر َعْنُه َو ال ِاْسَم َو  مجرّد از تجرّدو  جمع از
غَْيْب اين مرتبة احديت ذات است كه و  اسم استو  صفتو  اي از آن بشرط ال است كه بشرط نبودن هيچ كثرترتبهم و

عالم و  اين عالم الهوت عبارت ازو  گويند، الَْجْمعالنَّهاياْت َو َعْيُنالَْحقايِقِ َو غَْيُب الُْغُيوْب َوَنهاَيةُ  َو َجْمُع الَْجْمع َوحقيقة
  .اندنام نهاده 53ها هوتبعضيو  اندعماء ناميده بعضي اين مرتبه راو  ت است،صفاو  اسماء
وجهي  خود بخود ديد، صفات حقّ كه به علمي، لوازم خود را درو  مطلق تجلّي برخود نمود به جلوه غيبي وجود وچون
و  از امهات و ي اسمي گرديداعتبار ذات با هر صفتو  المفهومند نمايش نمود متُغايروجهي  بهو  ندوجود عينو  ذاتي

و  ازكلّيات وجود ثبوت جميع لوازم وجود با اعتبارو  يافت، كه همان تجلّي است، غيرمتناهيه توليد اسماء، كلّيات اسماء
 مجمع اسماء و اصطالح عالم گويند اي را درمرتبه هرو  اين را عالم اسماء گويند كه ظهور صفات استو  جزئيات در او،

  .بروئي الْعلي استو  احديت گويند كه بروئي اهللاو  ي به احديت است عالمرا كه رو
مقام علم  متعين شد به حدودات، درو  متقيدو  عالم علم، جلوه نمود در و اسماء به لباس تعينّات كه حقايق موجوداتند

 است، بشرط ثبوت صورعلميه در وجود نعالم استعدادات ذات نامند كه هماو  اين را عالم اعيان ثابتهو  عالم اعيان گشت
  .او

مطلق جلوه فعلي فرمود ظهور عيني  وجود جزويات را هويات گويند، آنگاهو  ماهياتو كليات را به اصطالح حكماء 
و  نفوسو  عقول خارجي پوشانيد، عالم موجودات از وجود اعيان موجودات را لباسو  از كتم عدم سر درآوردو  نمود
عيني است  تجلّي ثاني كه ظهورو  علمي است فيض اقدس ناميده شد تجلي اول كه ظهورو  گشت، ظاهر عوالم ساير

 هويت ذاتيه است كه دوو  دو نمايش ذات احديه ظهورو  بطونو  ثاني ظهورو  اول بطون استو  فيض مقدس ناميده شد،

                                                 
 درخشش –تابش : تأل لؤ – 51
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  .ظاهريهو  عينيه غيبيهو  كثرات علميه است در وجود 54انسري اين هر دو فيض ازو  جاليند، رااَلْباِطْن َو الظّاِهْر  اسم
ظهورات اشياءاست  مظاهر اين ظهورو  مطلق قسمي، وجود است لكن مقيد بالبشرطي يعني وجود اين فيض فعلي همان و

بشرط و  ن استبا اعتبار صورعلميه عالم اعياو  جميع عالم اسماء است بشرط شيئي است كه با اعتباروجود  به مراتبها كه
  .عرضيه نامندو  عالم عقول طوليه او ثبوت صور كليات اشياء در

بشرط و  عالم نفوس گويند،و  انوار اسپهبديهو  عدم احتجاب از كليت عالم نفوس كليه و با شرط بودن كليات مفصله با
خيال و  بشرط صور حسيه غيبيه عالم امثالو  .ماده گويند نفس منطبعة درو  عالم نفوس جزئيه جزئيه متغيره در او صور

عمق و  عرضو  طول با اعتبار اشتمال برو  شهادت نامند،و  جسميه عالم ملك تيةحسية شهاد بشرط صورو  مطلق گويند،
ماده و  55با شرط قبول صرف عالم هيوليو  جزئيه،و  عالم طبيعت گويند كليه تأثرو  شرط قبول تأثير باو  .عالم جسم نامند

  .اين را نيز عما نامند مقابل احديت ذاتيهو  مقابل اول مراتب استو  نامند كه آخر مراتب است
اين عالم جامع عوالم و  جامعيت كلّ عالم انسان كامل گويند، باو  با شرط صور روحانية مجرده نفوس ناطقه گويند، و

و  طبيعتو  جسميتو  جماديتو  نباتيتو  حيوانيتو  بشريت مشتمل است برو  تن او در ازاء عالم طبع استو  است
  .خفيو  سرّو  عقلو  روحو  قلبو  نفسو  متخيله علو مشتمل است بر ازو  ماده،
عالم طبع رسيد تا به  بهم رسانيد 56سعهو  مقام نقطه تنزل وجود از و نور
و  د مخروطيازاو ظلّي افتاو  چون قاعدة مخروط، مخفي گرديدو  منتشر

و  المواد رسيد، ةمادو  تا به نقطة هيولي ضعيف شد وجود رفته رفته نور
  .است 57خيال مقَرِّب اين شكل براي

انسان سير بر عالم مثال و  حيوانو  نباتو  خطّ جماد برگشت از درو  
قوس و  صورت دائره گردد داراي قوس نزولتا به اول برگردد،  نمايد
  .صعود
  تتمه

به اصطالحي و  عرشند،وراء  نامندكه 60مالئكه كرّوبيينو  نامند 59حجبو  58لسان شرع سرادق صفات را درو  ماءعالم اس
هياكل و  61عالم ذرو  ابد گويندو  شرع ازل عالم اعيان را درو  از كثرت اسمائي،و  حيث جمعيت كرسي نامند ازو  عرش
  .عالم غيب عبارت از آنستو  كتم عدمو  نامند، توحيد

به و  صبح ازل است،و  چون خود ايجاد است فعل استو  اقتضاء ايجاد نامند به اعتبار 62فيض را مشيتو  و اول ظهور
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و  عالم عقول طوليه را در لسان شرع مالئكه مهيمينو  به اعتبار روي به كثرات كرسي است،و  اعتبار روي به غيب عرش،
قياٌم ال و  صافّات صفّاهر دو را و  لوح قضاءو  امام مبينو  ل عرضيه را ام الكتابعالم عقوو  قلم اعليو  اقالم عاليهو  مقرّبين

  .َينظُرون
عالم نفوس منطبعه جزويه را و  الواح عاليه،و  لوح محفوظ و لوح قدرو  ُمَدبِّراِت اَْمراًو  وعالم نفوس كليه را كتاب مبين

مالئكه و  عالم بداءو  اثبات،و  در ازاء خيال مقيد مظهر لوح محوعالم مثال را كه خيال مطلق است و  اثبات،و  لوح محو
  .عالم شهادت نامندو  عالم امضاءو  عيني عالم حس را قدرو  ،ُركّع و ُسّجد و ذَوِي االَجنحه

و  گاوو  ماده را تحت االرضو  عالم هيوليو  درياي شورگويند،و  سجنو  رقّ منشورو  عالم طبيعت را كتاب مسطور و
  .دايره استو  منتهي به نقطه استو  دم اومحيط به عالم طبع استو  كه سر او در درياي شور طبيعت. ماهي نامند

قوس نزول و  ملكوت،و  عالم شهادت اطالق شود مقابل ارواح بر 64اشباحو  63ناسوتو  اند، ملكمثال را برزخ گفته و
و  حشر به رحمانو  عروج نمايد تا به نقطه اوليو  س صعود عودقو از آنجا برو  قاعدة طبع بيايد تا به نقطه هيولي يا

  .شيطان
 به ازاءو  جحيم استو  راهي بر اوج كه جنانو  فلك رود 65قوس صعود از اعراف دو راهست، راهي به حضيض در و

  .محيط كلّ كه انسان كامل است نظر با هم جمع نشوند مگر درو  يكديگر روند
  :17توحيد

و  فعل تنزّل فاعلو  .هياكل مظاهر اسمائندو  اسم نمونة مسمي استو  صفت تابع ذات استو  است نمايش ذات به صفت
  .افعالي تمام آيدو  صفاتيو  ذاتي عين اراده به اصطالحي، پس توحيدو  نمايش اراده است به اصطالحيو  تابش ذات
  :18توحيد

به اين سَّعيْد َسعيٌد يف َبطْنِ اُمِِّه َو الشَِّقُي َشبقي يف َبطْنِ اُمِِّه اَلآنست  فيض عيني بعد ازو  فيض علمي مقدم است بر روز ازل
صفات جلوه ذات و  مقتضيات صفات اينجاست نمود كثرات ازو  الِْمْشِمَش ِمْشِمشاً َبلْ اَوَجَدُهما َجَعلَ اُهللا  مقام درست آيد

  اينجاست وم نكتة باريكتر ز هزار: ذات نيايد وحدت صفات ضرر به از تكثّر
  : 19توحيد

وجود  كه به عالم آن نباشد صفت كه جهت نقص در قيوميت همة اشياء است پس هروجوب  مقتضيوجود  چون حقيقت
ذات خود به ذاته كه  به همان جلوه خود بر وجود االّ بوجود نيايد، پسو  دارا باشد آنرا 66مقام اطالق در وجود آمده باشد

ُمجاَنَسِة يا َمْن َتَجلّي بِذاِتِه َو َتَجنََّب َعْن  عالم صفات پديد گردانيد جلوه گرديد خود را درحقايق صفات و  صفات كمال را

يف َخَبرِ جاِثليَق، درآورده است،  ها سربعلم خود از همه علمو  شده همة قدرتها همان ذات است كه بقدرت خود َمْخلُوقاِتِه

مركز يكي يابي، لكن  بسيط در 67بحت وجود صفت كمال را كه تعمق نمائي با هر َشْيٍء ُهَو َحيوةُ كُلِّ َشْيٍء َوُنوُر كُلِّ َو
 آنهاو  با هر ذرة هستند از غايت احاطه هفت استو  محتاج اليه جميع اسمائندو  صفاتند امهات صفات كه مجمع ساير
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صفات لكن به  هكذا سايرو  است وجود همانقدرت مطلقه و  اگرچه همه يك ذاتندواحدند و  اما ذاتاً متغايرمفهوماً 
  .اعتباري بعضي بهم محتاجند حسب تغاير

و  رحمتو  لطفو  قهرو  هكذا،و  نشايد را وجود حيات بدون او تصور شود پس حيات مطلق جزو  حيات نباشدعلم بي
و  اراده،و  ادراك،و  ،حياتو  علم،و  اين هفتندكه، قدرت، صفات كمال منشعب از هكذا سايرو  حبو  رأفتو  غضب
اند به اعتبارمفهوم عرف صفات فعل شمرده بعض اخبار از اراده را درو  آنكه مشيتو  .قدم باشدو  كالم يا بصرو  سمع،

  .عوام است
  :20توحيد 

آورده در جيب انسان سر ازو  گم گشته تابش نموده تا به نقطه عماءوجود  مراتب عاليه به اندازه تنزّل صفات از يك از هر
  .است

مقام ذات  جمال درو  رفع نقص فوق كمال استو  دفع حدو  جالل اشعه جمال،و  .اند اشعه جمالندصفات جالل كه سلبيه
 لطف مجال قهراست، درو  جمال جالل است، قهر دست لطفو  پس جالل جمال. بردارندة صفات استوحدت و  مؤيد

  : َيمٌني َو ِكلْتا َيَدْيِه آن مقام دوئي راه نيابد
  مـوسي و فـرعـون كردند آشتي    چون به بيرنگي رسي كان داشتي 

  :21توحيد
  .ظاهرند كلّ اشياء بذات اوو كانَ اُهللا َو لَْم َيكُْن َمَعُه َشْيٌء  ندارد ذات خود حاجت به غيرو  ذات مطلق داراي كلّ

حادثي نباشد تا و  حاجت به قديم او راو َبُرِمْن اَنْ ُيوَصَف َعالَعْن اَنْ ُيوَصَف َوُهَو اَكْپس تمام صفات باري عين ذات است 
  : آوازند همه از او درو  نيازاز همه بي او. نگردد دهندة اغيار حوادث شود، ذات نادارشريك باشد يا محلّ قدم با او در

  بي شمارها روي يكي آينه    بحريكي موج هزاران هزار 
  :اوست، حباب نمايش اوست اوست، موج نمايش جنبش جنبش دريا از

  صدهزاران حباب پيدا شد    عشق  68قلزم جنبشي كرد بحر
نْهع فاتالص نَفْي كَمالُ التُّوحيد.  

  :22توحيد
 فَرِح يا نمود يا خواهد رسانيد چنان نامالئم به تو داد يا گفتي خدا چنين به تو مستمع نكند، اگر خداخدا گفتن اثري در

است اثر نمايد، پس ظهور ذات به اين  آن بدو  نباشد بلكه اين خوب است گفتن مؤثّر يابد لفظ خوبو  محزون شود،
  .ِلكَي اُْعَرَفآنست، اينست معني و  خوبي به اين ظهورو  آن كرد است كه فعل استو  كرد

  :23توحيد
و  بعضي را استَأْثَرَه لنَفْسه ارض راو  اَسماء اهللا پركرده سماواتو  اسماء لفظيه اسم اسمندو  اسم دالّ برمسمي است

  .سايراسماء به مظاهراعيان لباس گرفته
  :24توحيد
وجود  نمايش تابشو  نظر بنمايشي كه از اسماء دارندو  عدم است بذات آنها شخصيات نظرو  هويات كلياتو  حقايق

                                                 
 مكّهو  ان مصريم يشهر –احمر  يايدر –رود بزرگ –ا يدر: قُلزُم –68
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تاريكستان عالم و  ري همه را روشنسا و وجود جلوات اسمائند كه بتابيدن نورآفتاب مشيت 69عالم مكمونات است در
  .گلهاي رنگارنگ رويانيدهو  عدم را گلشن نموده

  :25توحيد
رحمان جامع ظهورات و  اهللا جامع جميعو  هر اسم دالّ بر كمال اسم جمال استو  است 70صفت كمال از ذواالكرام هر

و  نقصو  آنست كه اسمائي كه بوي حد  لفظيه توقيفي است ازاما آنكه اسماء اهللا یاَيَّا ماَتْدُعوا فَلَُه الْاَْسماُء الُْحْسناست 
 اسماء باعث نقص نيستند بعضي ديگر ازو  است 72تعينات ازحد و  است، حدي دوربي 71ساحت آنها از است در تشبيه

 ، زيرا كه درآن مفهوم بوده چون عارف اذهان بوي نقص داشته يا جهت عدميتي از درو  عوام لكن مفهوم عرفي آن نزد
  .هست اما اسم عارف نيست َعَرَف ذاَتُه خبر لهذا در ناشناختن باشد پس ازو  عرف شناختن به جزئيات

  : 26توحيد
اند، آنچه مفهوم اذهان است در بعضي صفت فعل گرفتهو  انداراده را از صفات ذات شمردهو  مشيت بعضي اخبار در

و  مشيتو  ذوات است، چون تغاير اراده مظهرو  جلوه ذات حقيقت او نسبت به ذات نقص است اماو  صفت فعل است
  .مفهومو  تأخّر آن برحسب حقيقتو  تقدم اراده بر مشيت

 : 27توحيد
و  صفت اسم دالّ برو  اسم دالّ برذات است هرو  است عين مسمي است اگرچه به اعتباري غيرو  اسم بحسب ذات جلوه

  .همه اسماء ذات نمايش دارد درو  صفت عين ذاتستو  عل ظهور فاعلذاتست كه ف فعل هم دالّ بر بر
در ذرات قوس و  هاصورت آينهو  هاآينه عكس آينه چنانچه در يف كُلِّ َشْيٍء كُلِّ َشْيٍءاسم كلّ اسماست پس  پس هر

  :قزحي عكس باقي ذرات نمايش دارد
  فيصا بحر آن صد برون آيد از    يك قطره را دل برشكافي  اگر

  :28توحيد
 معلوم ظهورو  ظهور اوستو  علم انفعالي است اينجا كه فعلي است علم عين ذات علم تابع معلوم است در آنكه گويند
  .نشان اوو  ظهور اشياء صور علم حقّندو  معلوم است به اعتباري علم است نمايش يابد، پس قبل از آنچه درو  علم است

 و موافق معلوم است اعتبار برود يكي ماندو  به اعتباري بعد از اوستو  معلوم است با و پس علم عين عالم است به اعتباري
  .بس

  : 29توحيد 
 مرتبة معلول است، عقل گويد علّت مقدم بر اضافي است، درعلّيت علّت به معلول است پس معلول علّت علّت است،

 من از تو، و وجود ظهورتو به من است :َوراَء طَْورِ الَْعقْل طَْوٌررساند كه معلول مقدم برعلّت است اين ميو  معلول است
  .َتظَْهُر لُوالَي لَْم اَكُْن لُوالَك َولَْسَت

  :30توحيد 

                                                 
 پنهان –ده يپوش: مكنون –69
 يبزرگوارو  صاحب كرامت: ذواالكرام –70
 آستان  –دان يم –اط يح –خانه  يفضا –ه يناح: ساحت –71
72– مقام داشتنو  جاه يزيدن چيچشم د )ا مشدديضم و  نيعو  به فتح تأ(: نيتَع 
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 د،معلول همة معاليل باش معاليل هر سريان او درو  به سير رجوعي بعلّت العللو  معلوليت هستو  شيء جهت علّيت هر در
  .كُلُّ َشْيٍء يف كُلِّ َشْيٍءپس 

  :31توحيد 
قالَ . ظهور از ظاهرو  نيستي است ظهوروجهه  غير مظاهر از. تفاوت به اعتباراستو  متجلّي بصورت مظهر عين ظاهر ظهور

معلومات باري چون تمام ظهورات ظهور صفات حقّ است پس و  لَْيَس لََك ما اََيكُونُ ِلَغْيرَِك ِمَن الظُُّهورِ) ع(الُْحَسْين 
  .مقدورات او غيرمتناهي است

  :32توحيد 
و  معلوميت به علم است، پس علمو  عالميتو  معلوم در درجة معلومو  علم اضافه است بين عالمو  علم عين ذات است

علوم مو  ذات علم بعلمي غير محتاج است در ذات غيرو  خود معلوم است، معلوم يكي گردد پس علم او بحضورو  عالم
  : نباشدواجب  درجة ممكن درو  ممكن است

  شد بنده نه بنده خدا شدنه حقّ     تـعيـّن بـود كز هستي جدا شد
  :33توحيد 

  .كانَ اُهللا َوالَشيَء َمَعُه َو اَلْآنَ كَماكانَصفات بهره برگرفتند پس  سايرو  قدرتو  علم حقايق ممكنات بر قدر استعدادات از

  :34توحيد 
  .بصورت مدرك 74ذات است در مقام مدرك 73ادراك تشأ ّن

  :35توحيد 
 75عارضي انكار منكرو  َو َتفَكُُّروا يف اآلِئه است يعني فطرت است اهللا الَتفَكُُّروا يف ذاِتادراك ذات فطريست نه فكري لهذا 

  .شودزايل ميو  است َيقُولُنَّ اهللاست لهذا به سؤال 
  :36توحيد 

و  الفعل ممكن ممكن قبلو  الفعل؟ مقدور الفعل يا بعد مع است؟ تا قدرت قبل الفعل باشد ياچه ج از بعدو  قبل كجاست؟
  :َمْن َعلَْيها فاٍن َو ُيْبقي َوْجُه َربَِّك كُلُّاست به ممكن نسبت ندارد واجب  الفعل ممكن است، آنچه بعد

  .ازل عين ابد افتاد باهم
  :37توحيد 

است از سرعت سير، كه نقطه  تووهم  احداث كرد فقط نقطه بود، همه ازطيگشت به نقطه برگشت خ نقطه بدورخود
  .قطره نازلهخطّو  76سرعت تجدد هست نمايد چون دائره شعله جواله سرعت سير از است از دائره

  :38توحيد 
 بهو  ذاتندذات عين وجه  بهو  است فعل است كه غيروجهي  بهو  ذات استوجهي  منشاء انتزاع آنها به 77سلوبصفات 

                                                 
 شأن گرفتن يمصدر باب تفعل به معن: تشّأن –73
 .اسم مفعول است به معني آنچه درك شده است: ركمد –74

 نسبت است به عارض، مقابل اصلي: عارضي – 75
 ر جوالن كننده ايبس) اوو ديتشدو  ميبه فتح ج: (جواله –76

 هنوز تمام ناشده: سلوب – 77
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  .فَلَْيَس ِفي الّدارِ غَْيُرُه َدّياٌر. ذات مقهور ذات است غيرو  متغايرندوجهي 

  :39توحيد 
وجود  ظاهر شوند در ظهورو  گيرندوجود  اعيان حقايق ممكناتند، ممكناتو  امكان صفت اعيان،و  ،وجود وجوب صفت

 فعل دراسماء و  صفات راجع به ذات،و  اسماءو  اسماء، راعيان مظاهو  است به حسب تعين عدمي، وجود تقرّر نحوي ازو 
  .منتزع از ذات استو وجوب  براي ذات 78امتناع صفت اسماء مستأثرِهو  مرتبه ذات عين ذات،
تمام عالم حقّو  كجا؟ امتناع چيست؟ امكان دركجاست؟ اينجاست كه جمع ضدين نشايدوجوب  پس چشم بمال ببين

  : رفاقت ضدين صورت نگيرد جمع اضداد است احاطه بي
  اصل همه وحدت ذاتست و بس    صفاتست و بس كثرت صورت ز

  :40توحيد 
امكان،  جوهروجوب و وجوب  عين علم است، پس امكان عينحقّو  استممكن معلوم حقّ و  امكان ذاتي ممكن است

  :ِاّنا ِللِّه َوِاّنا ِالَْيِه راجُِعونَي امكان، پس، وجه وجود امتناع به
  تـعيـنـهـا امـور اعتـبـاريـسـت    جود اندركمال خويش ساريستو

  :41توحيد 
و  عدم،وجود  ماهيت بدونو  ماهيت،وجود و  مجتمع است ازو  موجود خارجي مركّب است حتّي بسيط مركّب است هر
 ازو  بدون تمايز،واحداست وجود و  عدم مقابلو  ،وجود جز عدم است پس نباشدوجود و  خالي از وجود قطع نظر از با

بوجود، الّا  عدم نشايدوجود و  تركيب بين و گردندمي ممكنات ظاهرو  داردعدم با هم عقل تعين برمي ووجود  تركيب
  .استوجود  پس همه رنگ

  :42توحيد 
به نيستي خود و  هستي است كه هست شود اعتبار نيست از روي نيستي هست نگردد، ازو  قلب حقايق محال است

ال كُلُّ َشْيٍء ما َخالَ اُهللا باِطلٌ َوكُلٌّ َنعيمٍ  اَْصَدق َبْيِت قالَْتُه الَعَرُب، قَْولُ لَُبْيٍد، اَ: فرمود) ص(اعتباريست، نبي فنا و  د، بقاءبرگرد

  .زاِئلٌالَمحالَةَ
  :43توحيد 

 موجود غير، پس حقّكه متعين بذات استوجود واجب  هكذا كلّي است بجز وجود كلّي استو  موجود مركّب است
بدون كلّ، و  بس، جزئي حقيقي بدون جزئيتو  پس اوست عارض ماهيات نباشدحقّ وجود معرّاست از تقيد، پسو  است

  .كلّ استو  چون او همه است
  :44توحيد 

ه شد صفات او است در او، پس مشاب حمد حصر َوالَْحْمُد ِللِّه داراي تمام اوستو  بسو  جمال حقّ را شايدو  صفات كمال
همه است تنزيه او كه تجريد اوست از صفات تشبيه  همه در او گُم است، پس منزّه ازو  به مخلوق كه داراي همه است

و  حتّي تقيد به اطالق تحديد اوست، پس مقابل آورد تقيد به تنزّه اوو  آن مرتبه كه از آن مجرّد شده اوست به مرتبه غير
پس منزّه فَقَْدَجهِلَُه َو َمْن َجّزاُه َو َمْن ثَّناُه فَقَْد َجّزاُهفَقَْد ثَّناُهَعدَُّه َمْن َحدَُّه فَقَْد َعدَُّه َو َمْن خارج باشد؟  او از چه منزّه باشدكه از

انحصار دارائي و  دارائي او خيرات را او داراست، تشبيه اظهارو  تشبيه او به چيست؟ اگر نقايص عدمي استو  مشبه است
                                                 

 اثرگذارنده: مستأثرِ –78
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خود را در اشياء جلوه گرديد از كثرت احاطه ناپيدا  خود ديد اوست همه را در مرآت خود ديده صورت اشياء دردر 
  .صورت صورت درآينه ديده شد تمام اطراف آئينه باشدآئينه ديده نشود بلكه انكار شود، آينه در شده، چنانچه اگر

درعالم و  تنزيه تعطيلو  تشبيه كفراستبََّهُه فَقَْد َنقََّصُه لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيُء كُلُّ يف كُلّ، َمْن َشتشبيه عين تنزيه تنزيه عين تشبيه 
 تشبيه است،كَِمثِْلِه تشبيه بلكه َو ُهَو السَّميُع البَّصريِ تنزيه استفَقَْد َجَمَع َبْيَنُهما لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء گم است و  هر دو مردودحقّ 

  .جا تسبيح ذكرشده با حمد ذكر شده يا اشاره به هريك شده هرو  د ذكر شده با تسبيحجاي قرآن حم هر لهذا درو 
  :45توحيد 

مصنوع  مجبر، پس صنع را درو  است، صنع بين منزّة 79تشبيه را با هم دارد، مصنوع بين مشبِّه مفوضو  جامع كل تنزيه
تشبيه به صفات و  تنزيه به صفات جاللو  ديدن تمام است وحدت كثرت درو  كثرت در وحدت ديدن كمال است،

  .جمال است هركدام يك بال توحيد حضرت متعال است
  :46توحيد 

  : داند آنچه را كه خواهد شد كه بشودو  علم موافق معلوم
  مي نخورد علم خدا جهل شود گـر    دانست حق ز ازل مي مي خوردن او

ُمواِفقًا است  مشّية اهللا اظهارمايف العلمد كرد يا نه، لكن دانست كه خواهخوردن را مي هكذا عذاب مترتّب برآن مي و

مؤثّر او نيست علم و  معلوم علم موجدو  خطا نباشد، لكن معلوم چنانچه ذات اوست معلوم حقّ استپس علم حقّ  ِللَْمْعلُوْم
  :سياه است نه سفيد كند اگرسياه باشدسفيد را سياه نميحقّ

  غايت جهل بـود نـزد عقال ز      علم ازلي علّت عصيان كردن 
  :47توحيد 

اليه باشد، اضافه او اشراق او، فعل او قول او، قول مرتبه مضاف درو  منفعليت منتزعه اضافه استو  فعل اضافه است فاعليت
  .ايجاد است او كُنِِاو فعل او 

شأن فاعل امر حقيقي است نه اضافي، فعل است، ب ظهورو  80منْوجِدپس فاعليت به تشّأن فاعل است، بشأن منفعل منفعل 
 آدم حادث است،و  ابديست، پس فيض باري غيرمنقطع است، پس عالمو  ذات حق ازليو  يه استوجود اعتباري اضافه

  .آدمي ديگر بودهو  محيط كلّ جواب آيد كه قبل از آن عالمي تا قيامت بپرسي از اگرو 
  :48توحيد 

اضافه و  اشراق،و  تجلّي،و  افاضه،و  سريان،و  نام اين مقام است؛ ظهور،و  اكل،هي سريان در فعل او اوست با اعتبار
و  نيرو  مستفيضو  مفيضو  جاريو  ساريو  مخلوقو  خالقو  متحقّقو  حقّو  مظهرو  نوركه سرحد ظاهرو  اشراقية،
و  نهايت الخَطّينو  فصل مشتركو وجوب و  امكانسرحد و  شهادتو  غيب مطلق سرحدو  مستنير است،و  منيرو  مشرق
مسمي است به  نيزو  مؤخّربه اعتباري،و  او به اعتباري مقدم برو  اراده است به اعتباريو  است اَْصَغُر ِمْن َرّبي بَِسَنَتْينِ مقام

لطيفه و  قام محمودمو  مطلقهواليت  به اعتبار برگشتو  ابد،و  جلوه ازلو  81مدادو  كُن َو َنفَُس الرَّْحمْنكلمه و  قول حقّ
  : شود به اين دو اعتبار فرمودمحمديه ناميده مي

                                                 
 تسليم كننده –واگذارنده : مفوِّض –79

 آنچه بر قلب بدون تصنع و تكلف وارد شود)وجد(: منْوجِد – 80
 سياهي دوات: مداد – 81
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  زين دم شد هويـدا جان آدم  و    عالم دو از اين دم گشت پيدا هر
  :49توحيد 

  : شد اعتبار استو  برگشت است اما آمد 82صاعدهو  مراتب نازله خروج نفس است
  شدن چون بنگري جزآمدن نيست،

  .قديم و اين است ربط بين حادثو 
  :50توحيد 

تعينات و  اند،حديجلوات حدود بيو  ربطو  حدوث حادث ربط است! حادث كجا بود تا ربط حادث به قديم گوئيم؟
  :به او برگرددو  از اوستو  امور اعتباري

  دگر چيزي نماندواجب  بجـز    ممكن گرد امكان برفشاند چو
كجاست؟ طرفي نجست به  اضافه حادث است بلكه اضافه در گوئيم آن شيء الشَّْيُء مالَْم َيجِْب لَْم ُيوَجْدحكماءگويند 
  .ياَمْن َجلَّ َعْن ُمحاَنَسِة َمْخلُوقاِتِهشود، مخلوق يكي نميو  خالقُسْبحانَ الَّذي َملَأَ اَْركانَ ُوُجوِد كُلَِّشْيٍء مبدء برگشت 

  :51توحيد 
 و وجود جامع ظهورو  جزئي با عدم جامع نمايان است،و  كلّي ارتباطو  .خارج معلومو  ارتباط صورت عقلي با معقول 

عيني است كه در  وجود همان مظاهرو  تجليات عينيو  پس جامع بين معلومات باري. عقلي است خارجي است كه مظهر
  :مظهرو  ظهور ربط است بين ظاهرو  مظهر استو  همه ساريست

  سرمايه بود همه جود تو  تو نمود همه  وجود اي ز
  :52توحيد 
 اعتبارمحتاج به نادارگردد،و  مرتبة خود نادار عقل، علم كه صفت ذات است درست نيايد، كه در يا نقشي در 83بلوحي

علم نفس به ذات و  نشود تعيين اعتبار سه مقام يك است اگر تابع مقدم نگردد، پس درو  نسبتي به ذات عين ذات نشود
  .صور استو  عين علم به قوي خود

  :53 توحيد
نمايش اسم ذات است، و  تجلّي ظهوريو  پلة فيض مقدس رحيمي دوو  رحمت رحمانيو  بال الّلهند رحيم دوو  رحمان

رحيم ياور و  رحيميت مكمل آنهاست، رحمان همدوش اسم اولو  اشياء مظهرو  است موجد 84امتنانو  رحمت كه فضل
و  است باطنِ اسم ظاهرو  به اعتباري رحمان قوس نازلو  ،اسم آخراست، رحمان آفريننده است رحيم رساننده است

  .باطنِ اسم باطن استو  رحيم قوس صاعد
  :54توحيد 

و  او نمايش دهنده اعيانو  َنفَُس الرَّْحمن موجودات ظهورات رحمت رحمان جلوهو  جان نمونة جانان است،و  تن آية جان
تن و  اما تقابل جان مقابلند ظاهرو  صيل احديت ذات است، باطنآن تفو  احديتو اسماء نمايشو  اسماء 85اعيان مالبس

                                                 
 صعود كننده –باال رونده : صاعده –82
 كه قطع كننده رحم باشد يدمر –كه آب آن خشك شده باشد يچاه: يبلوح –83
 منت گذاشتن -نعمت دادن –سپاسگزار بودن –منت داشتن  –رفتنيمنت پذ: امتنان –84
 لباس بر تن كننده –پوشاننده: مالبِس –85
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شهادت به لباسي و  غيبو  مكانو  آن در زمان هركُلُّ َيْومٍ ُهَو يف َشأٍن باشند واحد  نمايند اما تن متّحدو  بلكه چون جان
  .است چون ظهورات نفس به صور گرجلوه

  :55توحيد 
اين  تمام درو  اول با ابد همدوش َو اَلْآنُ كَما كانَكانَ اُهللاجمله اسميه است يعني ْيها فاٍن كُلُّ َمْن َعلَاوست  تمام نمايش از

  : سروش
  تجلّي است يا اولي االبصار در    يار بـي پرده از در و ديـوار 

  :56توحيد 
و  درها، سايرو  سمعهكذا و  ظهور نموده حقيقت ابصار بلكه بصر را اگر پي بري جان را بفهميو  ها جستهجان روزنه

َوُهَو السَّميُع الَْبصري َوُهَو الَْحيُّ  آنكه حادث است به اشعه منشعب گشته پس كالم قديم است باو  اشعه از مجمع مجتمع

  .غيرهاو  حياتو  بصرو  سمعو  ادراكو  ةهكذا قوو  در او 86حصراست حولو الَّذي الَيُموُت 
  :57توحيد 
 گراي كه نور رفته كماالت جلوهبه اندازهو  اي هست،ذره فيض حق با هرو  استداراي كلّ  اوو  بوجودوجود و  كلّ از

 وجود وجود مقام قبول اي كه روشني رفته به همان اندازه اشياء مرئي است حتّي درگشته بلكه درون خانه تاريك به اندازه
و  كاسهو  خمو  خاك يكي، كوزهو  كلّ يكي صانع يكي ل درقابل يكي فاع فَكُلُّ َشْي ٍء يف كُلِّ َشْيٍءبه قبول صرف هست 

  :آيدتخته درميو  منقل
  آن ابوجهل) ص(كه اين يك شد محمد 

فلزّ است تبديل ماهيت نيست بلكه تبديل  آنچه درو  تبديل ماهيت محال استو  و تبديل صور اشياء محسوس است
ظهور و  غيرموصوف محال است نمايش صفات كه ازو  اعراض است جواهر. صورت است بلكه تبديل اعراض است

  :َشْيٍءفَكُلُّ َشْيٍء يف كُلِّشده  واضح به تجزيه اينو  موصوفات امكانيه بي شبهه است غير از اوصاف
  َتـُدلُ َعـلي اَنُّّه و اِحٌد    َوفـي كُلِّ َشـئٍْء لَُه آيةٌ

  اي نمايدتـا دايره نقـطه    و بنگروهم  خيال و ز بگذر
  :58يد توح

تذَوموقوف برموجودات صفات ذات چون قدرت مثالً و  ظهور ذات است،و  عاشق ذاتو  ، عارف ذات87ذواتذات م
پس تجلّي علي الدوام اَحَبْبُت اَنْ اُْعَرَف كه  89استجالء موقوف بر 88جالءو  مقصودو  موقوف تجليه مقصود،و  كثرات
  .است

  :59توحيد 
  :در همه اوست لكنو  اعداد الي غيرالنّهايه است و مبدء اعدادواحد  اگرچه

  تفاوت از زمين تا آسمانست    ميان ماه من تـا ماه گردون 

                                                 
 )الَحول و ال قََوة اال با اهللا( روين –قدرت : حول –86
 جمع ذات: ذوات –87
 يصاف – يپاك: جالء –88
 صدر باب استفعال استم –كردن  يطلب پاك: استجالء –89
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  .ذاتية است وراي وحدت اعتباري وحدت تعدد كجاست؟ تكراريعني چه؟
  :60توحيد 

واجب  در منازل 91انچه قصرچنو  بلند شدن مظهراعتدال استو  ترازو را دوكفّه پستو  باالرفتن،و  پا بزير را دو 90نساج
و  يزدان، ملكو  اهرمنظلمت، و  چمان، نور هم در گل باو  توامان، خار 93كلخنو  الزم است، گلشن 92مبال است نيز

 ملك حق نيست، اگر است، خارج از پاي رفتار دوو  قهر، دو دست كارو  بد، لطفو  ، نيك95سفل و 94شيطان، علو
پيدا نكردي  96بود آدم بدنيا نيامدي جنودنگرفتي عالم كلّ ناقص مي وجود اعتنيافريدي عصيان نشدي شف شيطان را

  .خاتم ظهور ننمودي
اطاعت را و  فطرت او را خواهد راه خود رفته كنيزي كه به امرسلطان غالمان را براي امتحان به معصيت اندازد كه ظهور

روده را خالء و  استخوان راحافظ دل،و  را جذب غذا، دفع سفلو  مو را زينت رو،! سبحان اهللامخالفت ظهور داده،  در
و  چرك است احسن تقويم فرمود،و  97مرّهو  قارورهو  انسان را كه جامع دل فََتباَرَك اُهللا اَْحَسُن الْخاِلقْني معده قرار داد
لكن به نسبت يمين ِكلْتا َيَدْيِه َيمٌني نمودرا مقدم داشت، بر خودش شبهه نتوانست بِِعزَِّتَك  راند امالَاُغْوِّيََّنُهْم  شيطان اگرچه

  . يسارآيد
  :61توحيد 

اختالط  شرّيت شرور به اندازةو  .اي كه رفته است خيريت هم به همان اندازه هستوجود خير محض است به اندازه
و  خير نماندجهات عدم را در شرور اگر برداري جز و  شرّ از شيطان استو  بحت خير محض است وجود است، 98اعدام

كدام شرّ است كه جهت و  نمايدميعدم خيري شرّ و  عدم نباشد، پس شرّ نباشد اجتماع خيراتست كه به يك نقص
مريد دفع شرّو  خير استدفع شرّ و  خيراستهر شرّ و  خير مختلط است پس دو نيستو  خيريتي در او نيست؟ پس شرّ

  .است ناظر شرّناظر به دفع شرّ و  مريد شرّ است
  :62توحيد 

در هر و  است قليل براي خير كثير خيرشرّ و  است اگرچه شرّ است خير لدو الزم است چنانچه ضرب 99در نظام اتمهر شرّ 
الشرّ و  الخيرغالب خيراست، پس صحيح است كه خالقو  خير استخير كثير است دقّت نما تا ببيني، پس هر شرّشرّ 

اهللا ُسْبحانَخير درج فرموده در شرّ و  در ذلّت عزّت آفريدهِانَُّه َعلي كُلِّ َشْي ٍء قَديٌر، َوالَيْرضي بِِه است ْد فَّعآلٌ ِلماُيريو  اوست

  .شرّ خيراست وجود ملكو  به اعتباري در نظام كلّو َيْهدي َمْن َيشاُء َو ُيِضلُّ َمْن َيشاُء 
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را حجت بودكه گل كه بد است  100آفريد جعلگين را نميسر اگر! كرمك هفتاد بارگويد موسي را چرا آفريدي؟
تمام عالم به هم پيوست است، و  برخي به معاصي سرمستو  مرا به مقصود نرساندي، جمعي شيطان پرستو  آفريدي

  :از شيطان دنيائي گردانو  سموم بعضي ترياق ديگران
  .پس بد مطلق نباشد درجهان

ماليمات او با او بدون نظام  تاليمو  ظهور خيرات اوو  خلقت انسانو  الزم،ر نظام كلّ اين ناماليم دو  و بدي ناماليم است
  :ماليم است، پس شكر بر تمام الزم است كه بدي همه خير استو  ناماليم الزم نشايد، پس هركلّ 

  تا توناني بكف آري و بغفلت نخوري    ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دركارند
  :63توحيد 
الَتكْراَر ِفي التََّجلّي مشاهده فرمودي  را جبل طور 102اندكاكو  101مرائي ادث را بقديم اگر دانستي تجلّي حق را درربط ح

ُهَو يف َشأٍن كُلًّ َيْومٍ  103هيشخص وحدت مساوق وحداني لحظه به شكل آن بت عياربرآيد، اتّصال قبول نمودي، هر را

  يعني چه؟ اتّصال كدام است؟ وحدت
  مرا تازه خداي دگرستيهرلحظه 

  .همه از او پيداستو  منحصر در ذات احديت است كه كثرت همه را داراست وحدت پس
  :64توحيد 

عكس كه صور عالم است چون  نمايش او ازو  آينه هياكل ماهيات عدميه كه اعيان ثابته گويند جلوه صورت ذات در
 درو  صورت، نه آينه درو  آينه است ، كه نه صورت دروجود عدم با ها به تقابلبه آينهو  ها،آينه ظهور صورت است در

زينت نمايد، هكذا و  صافي با جالء درو  104در كدر با كدرتو  عريض عريض درو  آينه مستطيل صورت بلند نمايد
  .گري نمايدبر حسب استعداد ممكنات جلوهحقّ 

  :65توحيد 
 ميلي خواهد، ميلو  مجبورو  طبيعتي خواهد، جبر جابرو  مقسوريو  سريقاو  طبيعتي مخالف قاسر خواهد، قسري 105قسر

مجبوريتي خواهد، پس قَدر و  106انعزاليو  فعليو  مختاريو  فاعليو  تفويض اختياريو  تفويض،و  طبيعت قدر استو 
نفي هر و  ست در جبرقدر او  جمع هر دو جبر است در قدرو  جبر الزم دارد قدر راو  قدر الزم دارد جبر راو  جبر است

  :الَجْبَر َو ال َتفْويَض َبلْ اَْمٌر َبْيَن الْاَْمَرْيناست پس  نفي هر دوو  دو افعال جمع هر قسمت آن دو برو  دو را دارد، دو هر

  است  منكر را زانكه جبري حس خود  خرد جبر از قـَدر رسواتـر است  در
  .است از جبر 108افحش 107تسخير و
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  :66توحيد 
عدم، پس مجبور است به قبول  قائل به عدم آن مجبور به اختيارو  منكر، منكرِ حس استو  بديهيو  لق محسوساختيار خ

  :اختيار من حيث اليشعر
  بدكردن خاليق برهان اختياراست  نگردد پيرامن معاصي حقّ مجبـور

  :67توحيد 
و  109ر به اضطرار است بدليل فسخ عزايماختيا مختار درو  مختار است اختيار است بلكه مصرف در مصرف اختيار غير

فسخ ارادت و  مراد نشود خالف  براي هيچ كس نيست كه روزي اقالً پنج كار برماكانَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن اَْمرِِهْم . 110نقض همم
  .نگردد او

  :68توحيد 
  .فرمودقَكُْم َو ما َتْعَملُونَ َخلَمتبوعات  بخالق از ترندمحتاج تبعند 111اعراضو  تبعند آثارو  مستقلّند اعمال غير
  :69توحيد 

و  نقص عين اختيار است اختيار خالي از اضطرارو  ظهور او مختار اولي به اختياراست بلكه اين اختيارو  آفريننده اختيار
  : اضطرار بوجود او برقرارند

  ظهور اختيار حقّ كمال اقتدار ما    ظهور اختيار ما كمال اقتدار حقّ 
  .بِاِهللاَوالقُوَّةَ ِاالّ الَحْولَ سپ

  :70توحيد 
پس مالَْم َيَشأْ لَْم َيكُْن ممتنع مشي نباشد، پس و  ما في العين است برحسب استعداد ممكن مشيت او اظهارو  ماشاَء اُهللا كانَ

َوِصحَّةُ الِْفْعلِ  نع قبول فيض ننموده استاست، پس جبرنباشد زيرا كه ممت اَنْ َيْتُرَك تركفعل َو لَْوشاَء لَْوشاَء اَنْ َيفَْعلَ اختيار او

  .ترك است اما ازطرف قابل قبول نيستو  طرف فاعل صحت فعل هم به اعتباري راجع به آنست ازَوالتَّرِك 
  :71توحيد 

ْوَسُع ِمْن هِذِه َبلْ َمْنزِلَةٌ َبْيَنُهما اَنباشد  بعد است پس جبرو  112كثرت تباين نظر درو  تا تفويض آيد نيايد غير وحدت نظر در

  .كثرت است در وحدت و وحدت آن كثرت درو اَهللا الَّّ ِايل ِذِه الَيْعلَُمها ِا
  :72توحيد 

 وجود حال ثبوت قابل آنچه درو  را قابل نباشد معلوم احوال اعيان است، پس غيرو  علم موافق معلومو  مشيت تابع علم
 نطفه انسان را صورت حمار نيافرينداست كه حقّ و واضح پذيرد،وجود  مواجه آفتاب قدرت نگردد تاو  نشود واقع نيست

او را فيض حقّو  تمام الزم وجود دائره درفَكُلُّ ُمَيسٌَّر ِلما ُخِلَق لَُه بخشد قبول ذات ميو  رحمت رحماني به اندازه استعدادو 
آب و  آتشو  فرضاً آن آبست نه آتش آب كه اگر آتش را آب كند آتش راو  دهد نه آنكه آب را آتش كندنمايش مي

                                                                                                                                                         
 ار زشتيبس –زشتتر : افحش –108
 اراده يجمع عزم به معن: ميعزا –109
 يعزم قو –اراده  –قصد  يه معنجمع همت ب: همم –110
  يماريبي و ضيمستقل به نفس خود نباشد مثل مرو  آنچه ثابت يعن، يجمع عرَض: اَعراض –111
 ضد –از هم جدا : نيتبا –112
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فَلَْو َعِلَم  صورت زلف نگرددو  ديگري گريزان است زلف صورت نباشد ازو  خواهان خود را اسمي ظهور هرو  همراهند،

  : پس َعِلَم الّناُس كَْيَف َخلََق اُهللا هذَا الَْخلََق لَْم َيلُْم اََحٌد اََحداًالّناُس ما يف ِسرِّ الْقَْدر َولَْو
  است جبر از قَدر رسواتر خرد در

  :73توحيد 
مشيت آن را، و  الزم دارد اراده شرورو  معاصي دست مشيت است نهي از دو 113سخط و رضاست رضا مشيت غيرو  خلق

تصور آن با آنكه رضا نباشد زيرا كه معني نهي  برو  استمنهي  نهي موقوف برو  است نهي خود را زيرا كه ناهي مريد
طبيب و  رفع نقص موقوف برنقص،و  جهل جاهل است، تدريس مدرس موقوف برالَيْرضي ِلِعباِدِه الكُفَْر ضاست عدم ر

و  راضي به جهل جوع است، پس تمام مريدند با آنكه غيرِ خباز كه دافع جوع است مريدو  مرض مريدو  محتاج به مرض
  .جوعندو  مرضو  نقص

  :74توحيد 
است  تو ظهور اوست كه بعد از ظهورو  !باشي؟ خالق او پس چگونه تو ي تووجود ظهور ل ازعلم حقّ بود قب در فعل تو
  : پس

  خويشتن بيرون منه پاي حد ز    همه جاي  مؤثرحق شناس اندر
خواست با آنكه هيچ شادي بد خود را نميو  گزيدغم را برنمي بود هرگزاختيار خود مي به اختيار خود مختار در اگر و
است كه اختيارحقّ و  اختيار نيست نيست پس مختار در اختيار او بدست او هيچ لذت بي الم نباشد، پس افسار و غم بي

  .گشته گرجلوه بصورت اختيار او
  : 75توحيد 

و  اختيارو  قدرتو  هريك ازعلم اضطرار، زيرا كه درو  قادر غير است از به قادر مختار بيشترو  بحقّ مختار احتياج او قادرِ
  .فَالَحْولَ َو ال قُوَّةَ ِاالّ بِاهللاستثناء براي اينست و  انشاءاهللاو  محتاج است، سايرمقدمات اختيارخودو  رادها

  :76توحيد 
 ظهورو  اتند،وجود راجع به حدوداتو  افعال توابع موجوداتندو  است برحسب استعدادات، رحمت رحماني موجد

 درو  ايجاد،و  مشيت موجود، نه درو  است 114مشيئي شريت درو  جع به اعدامندراو  اعدام شرّ ازو  است وجود كماالت از
ِاّني ِلَعَملَكُْم ِمَن نقص مصنوع است؛  صانع نباشد عيب ازو  مصنوع است نه صانع عيب از صنع قضاء، در است نه درمقضي

   .فرمودو ذاتَها ن ِاّني لَاَكَْرُه رَحيها لَكُْمفرمود  115ثوم در) ص(رسول و  فرمود الْقالْني
  :77توحيد 
مقصود به لذّات و  برخاسته وجود از نقص كمالو  عرض است شرّو  تبع آثارند،و  نباشد 116مجعوله بذاتها آثار حدود
خذالن اوست لكن نسبت طاعات كه و  توفيق حقّ معاصي ازو  مقصود بالذّات است، طاعات مجعول بالذّات غيرو  نباشد

دهي كه معاصي كه از نقص است بخود اولي است، چنانچه ديد را نسبت به جان ميو  اولي است به توجه اوست به او

                                                 
 خشم گرفتن – يناخشنود: سخَط –113
 اسلوب –روش : مشئ –114
 رياه سيگ: ثوم –115
 ساخته شده يعنياسم مفعول از جعل : مجعول –116
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صحيح و  جان است، نحوها، اما درد را با آنكه ادراك الم ازو  ادراكو  قبيل علم كماالت از هكذا سايرو  كمال است
چشم را گوئي و  كندرد ميگوئي كه چشمم دميو  دهينيست كه بگوئي چشمم ادراك كرد، نسبت به چشم مي

حقّ  جان كلّ نسبت به عالم آنچه نيك است از من به چشمم ديدم، هكذا در گوئي من ديدم ياو  است نه من، 117مأوف
لوازم اظهار او را او آفريده نسبت به او نبايد داد، و  نمايد با آنكه اسبابمي آنچه بدو  او كرده،و  است به صورت عالم

َيا اْبَن آَدَم اَنا اَْويل بَِحَسناِتَك ِمْنَك َواَْنَت اَويل جز نيكي ندارند  از جهت نسبت اوو  آنهاست حدو  نقص اززيرا كه بدي آنها 

حضرت موسي و  شجره، اداشتي بخوردن ازو و مرا قدرت دادي لهذا آدم گفت كه براي ادب كه نگفتم تو بَِسيَّئاِتَك ِمّني
  . گفتِانْ ِهَي ِاالّ ِفْتَنُتَك اگرچه  ْن اَفَْسَدُهْمَمنگفت و  گفت َمْن اَخاَرُه) ع(

  :78توحيد 
آنچه به او داده شده و  به اوعطا شده پس همه از رب خود راضي باشند،و  خواستهحقّ  خود از 118حصة موجود بقدر هر

 و  استفيض ربرب خود، پس مرضي ه اوست از ربفيض حقّند، پس مرض همه ازو  است خودحص بر به  االَربابندي
  .وغير مرضي آيد 120مرضيو  بد شوندو  مقام رضا قسمي نيك درو  عنايت ازلي و 119رضاء مقْسمي

  :79توحيد 
  :انجام نگيرد، پس شرّي نباشدنُضداست بدون اين نتيجه كلّو  استانسان كه مجالي اتم  و نباشدنافع شرّ 

  يبا بين كه ما زيبـا نهاديمز تـو    صحرا نهاديم هرآن نقشي كه بر
  :80توحيد 

به عكس، و  عقالني استشهواني شرّ ماليم شيئ ناماليم ديگريست، خيرو  ناماليم شرّ او،و  باشد ماليم هرشيئي خير او
 استخوان انسان رارا مضرّ  123محرقهو  مناسب را 122مواظبهو  لثْقه 121تابستان مولم است، باديان درو  زمستان ماليم آتش در
 124نقمتو  خوراك است، باران رحمت صاحب زراعت گرگ راو  دن انسان را موذييدرو  سگ را غذاو  مهلك

 شكر گاوو  انكار است، االغ ميل به جمال ننمايد در 127مجانست با نحل ازو  گل بيزار از 126است جعل 125صاحب خزف
خلق كرد راضي  نمايند كه چرا ما را بدهانه ميبداني كه بو  بدي پسنداست، را 128بدكنشو  خورسند نخورد، شيطان باغوا

ذات آنها طالب بدي است به  و گويندحال ترك بدي را نمايند، پس دروغ مي مختارند گويند قادرراست مي نبوديم اگر

                                                 
 آفت رسيده :مأوف – 117

 بهره  –قسمت  –سهم : حصه –118
 بهره  –بخت  –سهم  –قسمت : مقسم –119
 نيكو –پسنديده : مرضي –120
 .همان رازيانه است كه گياهي خوشبو داراي گلهاي زرد چتري برگهايش شبيه برگ شبت است: باديان –121

 پيوسته در كاري بودن: مواظبه – 122
 تب دائم ومتصل: محرقه – 123

  ناراحتي –زحمت  –نج ر: نقمت –124
 .كه در كوره پخته شده باشد يظرف گل –سفال : خَزَف –125
 . نديوانات نشين حياست كه بر سرگ ياحشره: جعل –126
 زنبور عسل: نحل –127
 بدكردار: بدكنش –128
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  .اندسؤال خود دريافته
  :81توحيد 

تعريف او نشود نمود،  و نباشد حد را پس او فصل نداردو  جنسو  محيطي نيست او برو  آن حضرت تركيب راه ندارد در
سليم  افعال راو  بخواهي بشناسائي گوئي آنست كه مزاج را مستقيم صحت را ، چنانچه اگرِمنه ما ظََهربه  جزبه اضافه او

ِانَّ پس  موافق جواب داد فرعون غيرو  به فرعون تعريف صحيح بود) ع(همين تعريف اوست، پس جواب موسي و  دارد

فصل و  ندانست كه او را جنسو  او به قانون منطقي خواستو  خود اوست بررد الَّذي اُُْرِسلَ ِالَْيكُْم لََمْجُنونٌ َرُسولَكُُم 
  .نيست

  

  َحْضَرُت الَْغْيبِ َو الَْغْيبِ الُْمضاْف َو لَياِلي الْقََدرِ
  َوقَْوسِ النُُّزولِ ِايلِ الَْمْغرِبِ َو الَْمْشرِقِ

  :1اشراق 
 چه باشد؟ همه به او همه آيات اويند لكن اعرف از اوو  عالم ما يعلَم به استو  عالمي باشدو  مهات جهانيمرتبه از ا هر

  .بِاهللاِاْعَرفُوا اَهللابه او شناخت  نمايش دهنده است، پس عالم را بايد اوَعلي ذاِته  يا َمْن َدلَّ بِذاِتِهمعروفند 
  :2اشراق 

به مبدء برميو  مبدء آمده ازو  هر فرد ذره بين محيط اعظم استو  تمام عوالم تمل بربه اعتباري هر ذره عالمي است مش
  .لَْيَس ِفي الّدارِغَْيَرُه َدّياٌر دايره نقطه جواله موهومه استو  مركز نقطه است،و  هست دواير 129گردد، پس التتناهي

  :3اشراق 
اگرچه به معني حضرت است  131جنابو  طلح دارندبه اين جهت حضرات خمسه مصو  گويند 130حضرت امهات مراتب را

  .گويندلكن اول مراتب را كه عقل است جناب حقّ
  :4اشراق 

فساد را، لكن همه و  تكوين عالم كونو  ايجادو  مثال را، انشاءو  اختراع نفوس را،و  مختص، اگرچه ابداع عالم عقول را
  :ها متلّون شدهاسم است مسمي يك است كه بلون شيشه

  :5راق اش
و  مقام بطون از 132نفس االمرو  ، يا نُورياَوَّلُ ما َخلََق اُهللا الَْعقْلُنه صدور و  اول صادر است نه مصدرو  عقل اول ظاهر

  .134يا موافَق 133خود توافق است نه موافق االمراگرچه به اعتباري نفس حقايق است، پس يكي نباشد
  :6اشراق 

                                                 
 انيپايب: يالتتناه –129
 آستان : حضرت –130
 آستانه : جناب –131
 ذات امرو  جودو قتيحق: نَفس االمر –132
133– موافقت كننده  يعنياسم فاعل از باب تفاعل : قمواف 
 موافقت شده يعنياسم مفعول از باب تفاعل : موافَق –134
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  .است اعتبار غايرعالم اگرچه تو  عقول معلومند نه علم
  :7اشراق 

اعتباراست،  او را دوو  عقل اول است، لهذا اول ماصدر اَلْواِحُد ِمْن َجميعِ الَْجهاِت ال َيْصُدُر َعْنُه ِاالَّ الْواِحد حكماء گويند
عدد الزم آيد ت متكلّمين گويندو  كه مربي عالم عناصراست135عقل عاشر هكذا تاو  نفسيو  عقلي پيدا شد پس از او
محاط است، بلي  هر محيطي مشتمل برو  فاعلي به فعل خالق مفعول خود هر! اندگويا احسن الخالقين را نشنيدهو  خالقين

چرا به عقل عاشركه رسيد دفعةً كثرات و  اند باشد،آن مقدار تعدد كه گفته عقول زياده بر مراتب ساير الزم آيد كه در
فصل و  اي هست خطِّ فاصلاسطهو  عاليو  محال است المحاله بين هر داني 136فرهكثيره بهم رسيد بلكه از آنجا كه ط

  : مشترك هست عقل اول جان همه است
  آيد نود هم پيش ماست چون كه صد

آب يخ با آب جوش و  قاعدهو  نوربين نقطه مبدء . قطارند به اعتباري درو  پس جميع مراتب طوليه به اعتباري هم قطار
  .آب نيستو  ست با آنكه غير نورمراتب بيشمار ا

  :8اشراق 
  : شودمي ضعف زيادترو  قدر به قاعده اقرب كثرت هر نور

  سرگنده گردد ني ز دم ماهي از    عقـل اول رانـد بـرعقـل دوم 
  :9اشراق 

  . شعلهو  چون قطره ثيرنه كواحد و  را بردار تا نماند نه وحدت ياَمْن لََك َوْحدانيَّةُ الَْعَدِداست  احدو تكثيرعدد مبدء از
  :10اشراق 

و  عقل ايمنو  شد از ازدواج آن بانفوس اكوان متولّدو  شد طبيعت نفس متولّداز ازدواج او با اُمو  عالم عقول فعاليت دارد
  .يكي ست بعدو  تجرّد، اما ازدواج اعتباراست قُرب نفس مادر به سبب قرب او ازو  است، عقل پدر است نفس ايسر
  :11 اشراق
  .حقّ است نه به ايجاد اووجود  او وجود عقل

  :12اشراق 
  .االنسان الكَبيراستطرف چپ عبارت از نفس كلّيه است كه اُم  آفريدن حواّء از

  :13اشراق 
و  ارباب طلسماتو  ارباب انواعحكماء آنها را عقول عرْضيه نام گذارند كه نزدو  موجودات را عقلي است يك از هر

رحكايت آواز آنها را نمايند، وا همه نيو  آفريننده اوستو  جان اوو  شيئ محيط به او رب هرو  كل است،ارباب هيا
هايله خبر  را از ذانابّالنوع است كه تعليم ربو  زندسحرها سرمي ها درگلوي خروس صداي خروس عرش است كه از

  .دهداسب مرگ صاحب را خبرميو  كندمور را از برف خبردار ميو  گوسفند را از بارانو  نمايدمي
  .جاريست نماينده كلّ است صعود درو  نزول ساري كونيه است درو  و رب النوع انسان محيط حضرات الهيه

  :14اشراق 
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حضورآنها بنحو حضور و  تشأ ّن خود به آنهاو  است ظهورو  حلول است بلكه بفعلو  عقل نه بنحو انفعال صور در ظهور 
در مقابلِ سابق در مقام او نيايد تا اثر در او و  مقدم نباشد 137نازلي تشأ ّن عالي است زيرا كه الحق ي، بلكه هرجزئي دركلّ

  .ياَمْن لَْيَس ِاالّ ُهَوكند، شيئيت صور ذهنيه به نفس است 

  :15اشراق 
 انديشه صور ذهنيه را پيدا نمودو  عقل را آفريد، چون جان كه انديشه را آفريدو  اولِ ظهور، بدون اسباب سبب اول راحقّ 

  .ماده ندانيو  او را از سببو  با يقين به آن آنرا هيچ جا نيابيو  خود دور نمود، نتواني آنرا ازو 
  :16اشراق 

جبرئيل كه عقل و  محسوس نباشند، لهذا آسمانها پر از ملَك استو  تجرّد دارندو  ف دارند ملك،ملكوت به مراتبها تصرّ
و  احاطه عقل برعالمو  اسرافيل چهار ملك اعظمند كه كلّندو  ميكائيلو  عزرائيلو  شود، ت در برگشت حقيقت اوكلّ اس
 محدود استو  متقيد بدون تقيد به شكل مخصوص است، اگرچه ظهورات جزئيه او جبرئيلي او صعودو  عروجو  او سعة

ماند، متمثّل گيري به چشم برداري عقل مي بال را و رصورت پمحمديان را ظاهرشود؛ و  )ص(بشكل اصلي محمد و 
  .ملكوتي ملَك نام شود

  :17اشراق 
برگشت و  استپس از انحالل به اول برگردد، عقل جان كلّو  نمايدبرف بروز ميو  تگرگو  آب است كه بصورت يخ

  .همه به اوست
  :18اشراق 

 روئي به نفس دارد، پس تن استو  به آن اعتبارجان استو  ء دارددو اعتباراست؛ عقل روئي به مبدو  عالمي را دو رو هر
روئي بزير كه توجه بماده و  تجرّد ذات استو  به عقل عالم نفوس دو رويه است، روئي از اوو  نفوس نماينده آنستو 

 كه فصل مشترك غيبشهادت عالم برزخ است و  به روي ِتوجه به حسو  باطن تن جان عالم مثال برويِِو  است در فعل،
جز همان دو رو نصفي بفوق  دو رو نباشدو  غيب به شهادت، عالمي مستقل نباشد، بلكه انتقال است ازو  شهادت استو 

  .لَُهَوْحَدُه الشريَك پستي در ميانه نيست پسو  پستو  باال جز ، پس نماندخطّو  چون آن رود نصفي بزير

  :19اشراق 
و  صدراست مظهر اوو  قلب استو  روح انسان كه مظهر او نفسو  ست چون عقلمثاليو  عقليو  هرموجودي را نفسي

  .آيه آنستَو ِانْ ِمْن َشْيٍء  تن او مظهر
  :20اشراق 
افعال در و  تن است كه صور در او مصورو  جانواسطه  انسان خيال درو  عالم مثال است، اثبات درو  محوو  تغيير ظهورِ

ست كه مثال هرموجود را مثاليو  را مثال مطلق گويند انسان جهاني، خيال انسان كبيرو  ن شداو مقدر است؛ جهان انسا
 كشف صوريو  هاي عالم مثالنداين مثالهاي مقيده روزنهو  خيال انسان است كه مطابق شود با كلّاوسع كلّ و  مقيد نامند،

  .اين عالم است نمايش درو  سيرو 
خيال را درباختم ديدم بر و  عالم تن گُم گشتم نمودم تا از تن سير در بقوت ذكرو  شستمكشتي خيال ن فقيري گويد در

آسمان و  اي از نور در دست دارم تا به عالم مثال رسيدم، بياباني ديدم بيكران كه زمينتازيانهو  اسبي انسان صورت سوارم
                                                 

  يزيا چي يده به كسيرس –وسته يپ –رسنده: الحق –137
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پرواز نمود تا به و  مرا بر ترك خود نشانيدو  بردم، پيري روشن ضميرهادي من گشتدر آن گنجان است راه بجائي نمي
آسمان را در زيرپا يافتم دست و  غرق گشتم چشمم بينا شد همه جا را ديدم نظركردم زمين نور چشمة آفتاب رسيدم در

وي فراغت بقدم نور در درياي سوزان نورآفتاب از رو  ديدمبدست درنَوركَطَي السِّجِل ِللْكُُتْب  ها راآسمانو  دراز كردم
گم نمودم نوري ديدم محيط كه جان آفتاب از او  نمودم، مركب غرق شد مبهوت شدم چشم بهم زدن رابال تفرّج مي

به روشنائي گذشته را  ظلمت راو  نتوانستم گرفت تمام اشياء نور را بنورانيت نظر از آن نورو  تاريك گشت خيره شدم
پيشاني مرا  ديدم، خواستم بسجده اُفتم آن پير ا ديدم همه را ديدم همه را در اور آنجا ديدم، او نموده در آينده راو  تازه

به جانب آن نور روان شد من و  نمايش است نه آفتاب، ناگاه به پرواز درآمدو  فرمود اين عرش است نه مقصودو  بوسيد
رق آن نور بودم چشمم سفيد شد، بي پر پرواز نمودم مدتي مستغو  شدم خود بيخبر منجذب به اوگشته عروجم دادند از

 سالها راه آمدم تا. مرا پياده روانه فرمودو  شربتي بمن آشامانيدو  سرمة سياه به چشمم كشيد بينا شد ساق خود از آن پير
سالها به فراق و  گشتموار ميمذاق جسماني من باقي بود ديوانه چند مدتي شيريني آن شربت جاني در. بجاي خود رسيدم

از هر و  نَورديدمقدمي عالمي درمي هر نهادم ازمي زدم قدم برقدم اوآفاق گرفتار بودم، تا روزي با عارفي قدم ميآن نور
آن و  گر ديدمبقوت ذكر رقصي نمودم آن پير را درآن عارف جلوه. برمن غلبه كرد جدو شنيدم تاصالي ميو گامي پيام
 تخته نُهم گذاشتم دست در آسمان بلند شدم پاي بر برو  هوئي كشيدمو  به نظرآوردم، زنده شدم جبهة او نور را در

  !...آغوشش نمودم من از ميان رفتم به يكباره نيست شدم اوگشتم او را خود ديدم خود رفت ديد رفت
  كه در وحدت نباشد هيچ تمييز    هست يك چيز  من و ما و تو و او

  :لَْيِه اََحٌد غَْيريَوراَء قاٍف عالٌَم الَيِصلُ ِا) ع(قالَ  َعليٌّ 
قاف عقل اول قاف و  قاف اعراف،و  قاف طبيعتو  قاف قلبو  ناسوت قاف است، قاف صدرو  اول آن اين عالم است

  .است
اي كه توآمدهوقتي  دهم به كسي كه چهارده عالم را سير نموده از ترا خبر: فرمود به او بود) ع(سجاد  حضور منجمي در

  ! آن منمو  حركت نكرده است، جاي خود ازو  ؟ر اين دنياستعالمي سه براب كه هر
 عالم صورت كفر عاقلي بيرون است در ه است ديدني است نه شنيدني ازواقع آنچه درو  اول آن عوالم اين عالم است

  : مسلم محال است از است كفر
  . نگويدو  نگفته است رومي سخن كفر

  عت را نگهدارعبارات شري    اال تا با خودي زنهار زنهار 
َرأْتْ  َو ال اُذُنٌ َسِمَعْت ما ال َعْيٌنخوابي نديدم،  خواب ديدم غير ديدم همه راو  خواب شدم از مثل خوابي بود كه بيدار

و  بشنوي خواب گران بيدار شو تا زبان مرغان الهوتي را از. عالم جان است تن ناتوان است همه از َوالَخطََر َعلي قَلْبِ َبَشرٍ
  .هستم كه آفتاب بوسط السماء رسيده بود بيداروقتي  نٍِياٌم فَِاذا ماُتوا ِاْنَتَبُهوااَلّناُس الطير را دريابي ار منطقونسليما

  :21اشراق 
دروازة نفوس جزويه  ، چنانچه عالم مثال شهريست بر138قليا مسمي است به هورو  طبع استو  عالم مثالواسطه  عالم برزخ
و  آن عالم صور جميع عوالم ازكليات درو  برزخ دروازه عالم مثال است،و  شودمي بات آن عالم در اواثو  محو كه ظهور

                                                 
 ن عالميفوق ا يعالم –عالم باال  –بخار  تشعشعو  درخشش –تابش گرم  – يمأخوذ از عبر) فتح قافها و به ضم: (ايهور قل –138
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صورت  اگر ازو  دراز نرو از آنجا بجو،و  صورت بخواهي راه دور عالم بجوئي اگر هر جزئيات هست، هرچه را در
و  هاي نهان بسياردر شهرگنجو  ها درآيدزهبرود از درواو  آيدآنچه به عالم حس بحرتجرّد سياحت نما گذشتي در

  .است بيشمار قصرهاي تمام عيار
  :22اشراق 

اين عالم است به اختياريا به  از انقضاء آن بعدو  ِايل َيْومِ ُيْبَعثُونَْو ِمْن َوراِئهِْم َبْرَزٌخ اندرا برزخ نام گذاشته بعضي مثال صاعد
  .اضطرار
  :23اشراق 

حسو  ظاهر استابد در نشأه حسو  بعد ابداست ازلو  عالم بروز ازل است عوالم قبل ازو  است زالْاََزلُ الْآغيب مطلق 
  : گم است

  نـزول عيـسي و ايجاد آدم    ازل عين ابـد افتـاد بـا هم 
  .فَال اََزلَ َو ال اَََبَد ِاالَّ اهللا

  :24اشراق 
مثال نوراني ظهور پيدا  نتيجه است، اگر ازو  صاعدعالم خوشهمثال ِو  آن عالم عالمِ دانه است عالم شهادت عالم سبزه

سجين و  اسماء قهريهو  مثال ظلماني نازل شده حشر به شيطان اگر ازو  اسماء لطفيه،و  كرده است، عمل حشر بملك شود
  .راه دوزخ گيردو  گردد

  :25اشراق 
صعود ازحيث  درو  حيث نزول شب قدراست اي ازمرتبه هرو  نسبت به فوق شب است،و  مرتبه نسبت به مأدون روز هر

 مقاماتو  به اعتباري مواقفو  مدارج استو  منازلو  مرحلهو  به اعتبارِ مسير، درجهو  رفتن در ارتفاع رو به اوج روزست،
  .مراتب استو 

  :26اشراق 
صعود اول  ظهورِ نور درو  اول خفاء عدمو  برحسب تعينات مغارب گرديدو  مغرب عالم گشتو  عالم مخفي شد نور در
 مشرق شهر ي درو  مغرب عالم نقطه معينه نيست بلكه محيط است با اين عالمو  مشارق است، پس مشرقو  اشراقو  ظهور

  .مغرب است كه چندين هزار برابر اين عالم است بلكه طرف نسبت نيست شهري درو 
 و  جابلقا گويند ترخّص آمدن را شهرحدچون و  عكس آن محض اصطالح استو  ون رفتن را جابلسادوره گاه بيرحد

  .هورقليا عبارت از آنستو  جابلسا نامندو  عالم آن دو را هم جابلقا آن دو شهر متّصل است بدو
برگشت روا نباشد : خود درخواست تماشاي آن دو شهر را نمودم، فرمود به سؤال سرّي از پيروقتي  نويسد كهعارفي مي

گل نوراني پوشانيده، شهري ديدم از  تمام عالم را سبزه ديدم كه روي آنها را نما؛ چشمم منقلب شد ربه جلوي خود نظ
الء، پس بر روي آن گلها چون دريا شناوري كرده نزديك رسيدم شهري ديدم مربع به اين  دورمتالء

طرف حصار كه به و  سبز بودتمام از زمرّد  طرف نزديك به من كه كم عرض بودو  سيع آن از در بودو طرفو  شكل
و  هر دري هفتاد هزار دريچه،و  اي هفتاد هزار درهر دروازهو  از زمرّد بود، هفتاد هزار دروازه داشتو  دنيا بود سمت شهر

 شدندنوراني ميو  نشستمي گَردآنجا برصورت آنهاو  رسيدنداي متّصل چندين هزار مردمان سياه رنگ مياز هر دريچه
  .گرديدندديگر بر نميو  شدندخل ميداو  سفيدو 
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و  عمر خود ياد دارم هزار دورة زحل از اي هفتادچند اين عبور است؟ گفت من بشمارة هر ستاره از درباني پرسيدم تا
 پير ديدم سر بر مدهوش، به هوش كه آمدم سرم را دركنارو  خود شدمبي!ام چنين استتا ديدهو  لِ من همين استغش

 مسكنتم افزود خود مشاهده كردم بر الي ماشاءاهللا پرواز نموده تا به مقام عبديت رسيدم جباريت او را درو  پايش گذاشتم،
  .گوياست او آالن زبانم بشكراليو 

 :27اشراق 
و  قهر دست خلقت است، مظهر اين عالم دوو  است بدو  رحمان آفريننده نيكو  عالم مثال اول ظهورِ اسم رحمان است

دو را برحسب تجرّد  هرو  عالم است است، پس اين يك عالم دو دو شيطان هرو  دست ملكو  ظلمتو  رلطف نو
و  يكي سفيد اين مركب سوار هر دو راكب برو  دو دست روي اين عالم استوار احاطه در عالم كون هست، هرو  تصرّف

هريك بخود ميو  اندرا در ميان گرفته اين عالمو  است، يكي پست ديگري بلند ديگري زيرو  ديگري سياه يكي باال
اين عالم مثال و  گمان نموده، مبدء ديد ناقص كه آنرا مستقل ديده دوو  دهد،ديگري دود ميو  پاشاندمي كشانندآن عطر

د سياهي بتاب اگرو  عكس نوراني اندازد جلوه يابد او دارد، چنانچه اگر رنگ نور برايست صافي كه شعاع را نگاه ميآئينه
 ظهورو  كدرت،و  صفاو  ظلمت،و  نورو  شيطان،و  ملك و اهرمن،و  نزول، يزدان اين دوعالم را درو  تاريكي درآورد،

و  عليينو  ها،روزنة زمينو  دروازه آسمانهاو  ملكوت سفلي، و ملكوت علياو  شر،و  خيرو  باطل،و  حقّو  قهر،و  لطف
و  روندمي شهر هورقليا به آن دوو  عالم قبرو  عالم برزخ صعود بر درو  ين گويند،شياطو  عالم جنّو  عالم ملكو  سجين،

آيد نور  شهر نور ديگري را دروازه جهنّم گويند، آنچه ازو  يكي را باب بهشتو  جحيم ديگري راو  يكي را دار نعيم
عكس و  هر دو شيشه را برنگ خود نمايدنار و  جحيم در افتد نور آنچه از نار افتد به شهرو  نعيم درآيد به شهرو  زايد

  .برگرداندو  دهند همان قسم بروز دهد چون كوه كه هرگونه آواز موافق آن اندازد
 :28اشراق 
عالم  ميان است، لكن دو مكان درو  زمانو  مقابلند آخرو  اولو  نتيجة همندو  يكديگرند سيرخطّ  نازل درو  صاعد
  .كليه دارند 139مباينتو  چون ضدان جمع نشوندو  قطارند در هم دو عالم نازل باو  هم با صاعد

در و  متّصل در جنگو  اند،مخلوط گشتهو  تن تاخت آورده شهر ظلماني همدوش برو  نازل نورانيو  مثالين عالي و
شياطين را و  عالم جّن انددهمنكر شحكماء و  َو ِكلْتا َيَدْيِه َيمٌني شودپود دنيا بافته ميو  به اين جنگ تارو  دوختنندو  بريدن

 معني انكار است نه معني اقرار، تعلّق گرفتن نفس شريري در كره نار درو  با آنكه نتوان شرور را نسبت به مصادرخيرداد،
 ره غليظهبلّوو  اند بتابيدن آفتاب برشيشهتشبيه فرمودهو  عالم زده؛ مثلي براي اين دوَروََّح اُهللا ُروَحُه الْماجِْد والد  حضرتو 
نمي محرقيت او با آنكه خود اوو  ناريت عكس زيرينِ اوو  آفتاب،و  او از نورشيشهانوريت عكسِ نوراني جهت علوو 

  .سوزاند
 :29اشراق 

عالم مثال  اندازد، پس درها عكس ميآينه ها درآينه صورمنعكسة ازو  هاآينه صورو  ثابتة فوق صورو  عابره آينه صور در
  .برسد بعضي جاري شود تا به عالم حسو  نيايد بعضي به عالم بروزفَكُلُّ َشْيٍء يف كُلِّ َشيٍء شيء هست  هر ازمثالي 
 :30اشراق

                                                 
 با هم مخالف بودن  –تخالف و  تقابل: تيمبان –139
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غيب الغيوب غيب و  ميان است، درسرّغيبِو  غيبِ روحو  غيبِ عقلو  غيبِ قلبو  غيبِ نفسو  غيبِ حسو  غيبِ جنّ
  .هيولي است غيب العماء طرف نقطهو  الذّات است

 :31اشراق
  .تا مجرّد شود تصرّف خود نمايد هم در اوو عقل به نهايت رسد بنيان انسان سلطان است هرچند وهم بر
  .الْاَْعظَُم السُّلطانُ فَُهَوصغير  است درواهمه  چون تصرّف عالم كبير ف شيطان درتصرّ

 :32اشراق
ي كلّي دارد وجود عقول درو  ،140تقرّرياعيان  درو  سماء به تعين علمي،عالم ا ست، درتمام عوالم حقيقتي را در ئش هر

 مثال مطلق ي دارد ذهني، دروجود مثال مقيد درو  مجرّد با توجه به ماده،و  ي دارد كلّيوجود نفوس درو  با تمام تجرّد،
درعرش ) ع(ديدي علي  ي او راكجا ديد هر خارجي؛ پس هرچه را درو  عالم طبع حسي درو  ماده،ي مقداري بيوجود

  .َخلََق اُهللا آَدَم َعلي ُصوَرِتِه فَُسْبحانَ اِهللا ُمظْهِرِ الَْعجاِئْب َوَعليٌّ ُهَو َمظَْهُر الَْغراِئبِرختخواب است  است كه در) ع(عين علي 

 :33اشراق
 دو مبدء بر نفساني است از هر دو كتاب مبدءو  كالمو  به اعتباري كتاب او،و  استتمام موجودات به اعتباري كالم حقّ 

چشمه نون به قلم عقول بر لوح نفوس حروف مقداريه  گيري از مدادش اشياء كه مشيت است اگر مظهرو  كند، سيرخطّ
از  جامع است مصحف باشد كه جفر مجمع اوراق اوو  مجتمع گردند، 141صفحات دهور كلمات موجودات برو  را نويسد،
  .ت از روي انفعال، پس كتاب صفحة اعيان شودصحيفه اسو  روي فعل،

برحسب تطابق با قرآن عقل اول باء و  نفوس كلمات شود مجموع عوالم صورت كتاب باشد،و  عالم عقول حروف و اگر
ايست از آيهو  هكذا هريك بجاي سورهو  آن مجمع قرآن است،و  است 142سبع المثانياهللا است يا نقطه آن كه مجمع بسم

  .شده تفسير ظهور نيزو  به امكانو  اول تعينو  به عقل اولو  نقطه تحت باءتفسير به صفت محبت ذات شدهو  قرآن كلّ،
 مركّب ازو  حروف شود،و  مخارج اعيان تقاطع نمايد هواي نفوس بر نفسش شماري به توسط لسان عقول بر و اگر

  .اعيان كالمها باشندو  نفوس كلماتو  عقول حروف ياو  مركّب ازكلمات كالمها گرددو  حروف كلمات
به اين عالم و  كلماتو  حروفو  به اعتباري تا به عالم ملك نرسيده كالم استو  كتاب است پس به اين اعتباركالم غير

  .كتاب گرديد كه رسيد
جهت  لكن ازُتْم َو آباُوكُْم َسمَّْيُتُموها اَْناند حيث استقالل كتاب شمرده ازو  حيث اسميت كالم تمام اشياء را از و در اخبار

 به اعتباري هريك ازو  يك است، اسنادو  144مسنَداليهو  143مسنَدو  اعتباريو  از دائره كالم خارجو  همه حرفنداالّو  فعل
به و  دو همدوش اهللا است، پس به اعتباري هركتابو  اهللامجموع كالمو  حرفي از كالم استو  كتاب رقي ازو عوالم

  .صورت اوستو  تاب نازله كالماعتباري ك
 :34اشراق

                                                 
  بر قرار گرفتن: تقرّر– 140

 جمع مكسر دهر يعني روزگار و زمانه : دهور –141
 ز بقره تا توبهاسوره فاتحه است بدان جهت كه هفت آيه است يا هفت سوره طوال : سبع المثاني – 142

 . شودداده شده يعني صفت حالتي كه به كسي يا چيزي نسبت داده مي نسبت: مسنَد –143
 )مسند: شجاع، مسنداليه: علي، علي شجاع است(شود مثالً كس يا چيزي است كه به او نسبت داده مي: مسنَداليه –144
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  : عوالم عاليه ظهور دهد اشياء را
  كـون شـد هـويـدا ذرات دو    خورشيد رخت چوگشت پيدا 

  :كتاب نمايندو  كالم گردندو  شيئ نمايند،و  يابند جلوات نفوس براذهان به توجه صور ذهنيه صدور چنانچه از
  هم فروريزند قالبها  از نازي كند اگر    باندك التفاتي زنده دارد آفرينش را

 :35اشراق
قُلْ غيرمتناهي است  غيرمتناهي است پس كلمات حقّ اوست پس مقدورات او آخرو  الينقطع است كه اولفيض حقّ 

ماِفي الْاَْرضِ ِمْن َشَجَرٍة اَقْالٌم َوالَْبْحُر َيمدُُّه ِمْن َبْعِدِه  ِلكَِلماِت َرّبي لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ اَنْ َتْنفََد كَِلماُت َرّبي، َولَْو اَنَّلَْوكانَ الَْبْحُر ِمداداً 
  .ما َنِفَدْت كَِلماُت اِهللاَسْبَعةُ اَْبُحرٍ
 :36اشراق

كالمي خطّ مبدء نقطه بر كتاب اهللا تكويني است ازو  كالم اهللا اي ازرقي يا سورهو كالم اهللا تدويني كه حرفي يا كالمي يا
  : درآمدخطّ انساني سيركرد از زبان انبياء  كتابي آمد كتاب اهللا شد برخطّ برو  .اهللا شدكالمنمود، سير

  حقّ نگفته كافراست هركه گويد    گرچه قرآن از لب پيغمبر است 
  .كتاب تدويني جاريست تمام مراتب كتاب تكويني در و

 :37اشراق
 ظهورآن درو  اثباتو  لوح محو در تغيير منشأو  مقام قلم است خبر ازكاِئٌن  بِماُهَوو َجفَّ الْقَلَُم نيست لوح محفوظ تغيير در

عوالم عاليه نيست  جان، عالم مثال، خيال عالم كبير است تغييردر در خيال با عدم تغيير تجدد رأي در عالم مثال است، نظير
كند، بعد شروع به گيري ميآن اندازه ، پس ازنمايدمشيت بحسن اراده ميو  علم از كه بعد جان كه چنانچه افعال بشر نظير

 ازتبدل خيال نقصيو  قبل از ظهور به مقام خيال تغييري نيست،و  امضاء رسد، پس ازمي 145مقدمات فعل است تا به امضاء
است  ردرون خبدار بنماياند، اما آنكه را از سرّپردهو  جان نيست، از پس پرده به تدريج بگذرد در 146حدوثيو  تجدديو 

  .است نظر همه در
 :38اشراق

 خود، پس تأثيرعكس است از علو عين عدم تجافي از مقام داني در عالي نيست بلكه عالي متنزّل است در تأثير داني در
  .ذي ظلّ ازظلّو  اصل

 خبر يند يانشخود به توسطّ داني چنانچه مگسي كه بربدن مي ست درعالي ست، پس تأثيرعالي اثر داني هم از تأثير و
پس تأثير داني . دهدمي رأي خود تغيير درو  شودآيد، جان متأثّر ميمي كريه بنظرو  يا جميل رسدبد بگوش ميو  خوش
   .ستعالي خود به اثر

 :39اشراق
 و شفاعتو  اجابتو  دعاو  صله رحمو  ترحمو  تصدقو  دروغ نمودي،حقّ اخبارو  نبودي بعضي اخبار انبياء 147بداء اگر

                                                 
 نهيستد –سند گذارندو  نامه يا اسم كه پايعالمت  –روان كردن  -به نام خود نوشتن  –گذراندن : امضاء –145
 امر تازه –اقع شدن و: حدوث –146
 يدر كار يگريد يدا شدن رأيپ –دا شدن يهو –ظاهر شدن : بداء –147
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معصيت و  عبادتو  كذب گشتي،و  عبادت لغو بوديو  التجاء به رب االربابو  توسل به اسبابو  149ٰورقي 148تعويذ
اُهللا بَِشْيٍء ِمثْلَ ما ُعبَِد بِالَْبداِء، َولَْو َعِلَم الّناُس ما ِفي الْقَْولِ ياماُعظَّم ما ُعبَِد اُهللابدي يكسان گشتي، پس و  نيكيو  خود بودييب

  . لَْبداِء ما فََتُروا ِفي الْكَالمِ ِمْنُهبِا
 :40اشراق
داو ولي  هرنبيَو َيْبَعثُ َعْبُد الُْمطَِّلْب اُمَّةً و اِحَدةً َعلَْيِه َبهاُء الُْملُوِك َوِسيماُء الْاَْنبِياِءآنچه كه رسيده كه و  قائل بودو  را آمر ب

  .اشكال آنستحلّ و  تشريح آنو  توضيحو  تفسيرو  مقام اظهار دربِالَْبداِء قالَاَنَُّه اَوَّلُ َمْن ذِلَك
 :41اشراق
و كشف صوري  اين عالم است، رؤياي صادقانه اينجاست، سير داده شده از كاهنين خبرو  لسان مكاشفين آنچه بر
تمام و  بذهن نيايدةًدفعيابد، چنانكه متخيالت مي لهذا بعضي تغيير ق تمام نگنجديخيال ضو  ضيق نظر چون درو  اينجاست
خيال بشري هم به ضيق خود همه و  همه را ببيند، عالم مثال نقش نبندد تا مخبر در دفعةًموانع متعاقبه و  اسبابو  150معدات

  .را نبيند اما در نفس مجتمع باشند
  : طحبر س 151نماند چون ريسمان عابر بر روزنه سقف نسبت به مستعلي آخرو  نزد او اولو  نفس محيط است

  نـزول عيسـي و ايجـاد آدم    ازل عين ابـد افتـاده بـا هـم 
 آنچه نمايش شد درو  خبرش خالف نشود، مقام عالي يا در نازل مثال اطّالع به هم رسيد در لوح محفوظ در و آنكه را بر

  .رودمبدء او نرسد احتمال بداء درآن مي شنيد بگوش مثالي اگر بر صفحه عالم مثال يا
 :42 اشراق
  .دواعي غاربه استو  153شارقه 152مثال مقيد كه دواعي عالم مثال است چون در درو  طرف عالم است مغارب دوو  مشارق
 :43 اشراق

كج و  نموده 155االمري درمرآت معوج منكوسحقايقي دارند، نفس 154ست، كواذبكتب باطله نيز ازشؤن كتاب الهي
  .هريكي را كشاكش زان سراستاالّو  بروز نموده،

 :44 اشراق
بيشتري اطالق ملكوت و  ملكوت نامند بعضي نفوس راو  عقل اول تا به مقام ملك همه را ملكوت گويند اين مراتب را از

و  قاب قوسينو  مجمع البحرينو  جبروت عالم عقول راو  عالم نفوس فقط اطالق نمايند، بعضي برو  عالم مثال نمايند بر
اين مراتب و  عالم ربوبيت نامند،و  عالم امرو  عالم نفوس را عالم ارواحو  زخ البرازخ،برو  برزخيت اوليو  محيط االعيان

 از اينجاست كه ابن عباّس گويد اگرو  سماوات شمرند،و  خوانند عوالم امرو  نسبت به غيب مطلق غيب مضاف گويند را
                                                 

 دعا  –بندند مي به بازو حفظ از بال يدعا كه برا: ذيتعو –148
 سيم مضروب: ورق – 149

150– ا يمه –آماده  –فراهم : معد 
 رفعتي و طلب كننده بلند: يمستعل –151
 اهعلتو  سبب: يدواع –152
 آفتاب يروشن: شارقه –153
 ها كذب –ها دروغ: كواذب –154
 اژگونو –نگونسار : منكوس –155
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لَقالُوا ناگفتي بگويم  اگرو  نمايم كتب بار را بنمايم شترها ازلْاَْمُر َبْيَنُهنَّ َسمواِت َسْبع َوِمَن الْاَْرضِ ِمثْلَُهنَّ َيَتَنزَّلُ ا خواهم تفسير

  .است) ع(علي خود ندارد چيزي بلكه از او ازو  ،كاِفٌرِانَُّه
 :45اشراق

 رعالم طبع را قدو  علمي، اثبات را قدرو  لوح محوو  لوح محفوظ را لوح قَدر،و  قضا، معروف آنست كه عالم عقل را
  .عيني گويند

 مشتمل بر سه مرتبه، شروع گوينداين عالم را عالم امضاءو  تفصيلي عالم مثال را قدرو  اجمالي بعضي عالم نفوس را قدر و
كتاب و  عالم عين را اجلو  اذنو  عالم امضا بعضي عالم مثال راو  كتاب است،و  156اجلو  خوردن كه اذنو  گذشتنو 

است نه رضاءاين مرتبه است كه مقضي كه كفراست در بكفررضاءو  وِيت مقضي است نه قضا،اين مرتبه به مسم و گويند
  .اندناميده 157مرَج البحرَين شهادت راو  صاعد را قيامت صغريو  بعضي مثال نازل را قدرو  كه قضاست،به صنع حقّ

و اشاعره اراده ازليه را كه متعلّقه  احسن نظام، برشياء است به ااندكه علم حقّعنايت ازليه گرفته حكماء قضا را عبارت از و
  .اندمخصوص دانسته قدر طبق اراده بر قدر را عبارت از ايجاد برو  اند،است به اشياء قضا گفته

بعضي ازعلم و  مقام فعل بعضي ازو  بعضي دو،و  انديكي گرفته مشيت راو  بعضي ارادهو  اندو بعضي برزخ را قضا گفته
 ست،ها تمام برحسب اصطالح است مسمي يكياينو  بعضي بعد،و  اندمشيت گفته بعضي اراده را قبل ازو  اندت دانستهذا
 نمايد برعزم ميو  شودرا خواهان مي او در مقام علم بعدو  آوردبنظرمي عالم انسان شود انسان مقصدي را مطابقه با اگرو 

 نمايد آنگاه اراده نموده اعضاهندسه ميو  كشي ، بعد اندازهتفصيالً بعدآورد،مي بنظر را اجماالً ترتيب او ترتيب آن، بعد
او راه يابد، حتي تير رفته تا به نشان  قوع نرسد تغيير درو به مقام تاو  تا آن شيئ را بوقوع آورند، مي نمايد را خبردار

 : نخورده دفعش ممكن است

  سته باز آرندش ز راهتير ج    اوليا را هست قـدرت از اله 
  .يابد اجمال است نه تفصيل مقام كليت صورت نيست تا تغيير درو  و اينست معني بداء،

 :46اشراق
صدقه  و دعاو  قدم ما بقدر است تمام هست، فرمود هر صورت بعد از اوو  تغيير اوو  او مغيرو  صورت شيئي عالم باال در

  .الزم نيايد حقّ جهل درو  تغيير و عجزو  زوالو  حدوثو  م، نقصه مراتب از 158با تجافيو  هم بقدر است
 :47اشراق

ثنويت الزم نيايد و  اثنينيتو  حدو  عجزو  نقصو  است، پس شرك مظهر تجافي غرور بينونت مستور ظهور ظاهر در با
  .ُهَو الْاَوَّلُ َو الْاِخُر َوُهَو بِكُلِّ َشْي ٍء َعليٌم

 :48اشراق
همين اعتراض كه . غيرمحسوس است عدم اقرارو  عدم حس است، زيرا كه خود انكار صاعده ازو  عاليه نازله عوالم انكار

 انديشه توو  خيال خيال كجاست؟ غيرمحسوس است با آنكه تصرّف او مشهود است، مگرو  اين انديشهو  خدا كجاست؟
 ت؟ مكّه را كه نديدي چرا بتواترقواي آن محسوس است پس در كجاسو  جان محسوس است پس دركجاست؟ مگر

                                                 
 ت زمان عمر ينها – يزيت مدت چينها –مهلت: اَجل –156

 ايدو در يمحل تالق: نيمرَج البحرَ – 157
 قرار گرفتن يبرجا: يتجاف – 158
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پس . محسوس است علم قدرت تو يا قادريت توو  هوشو  مزاجو  مرضو  صحت حكم ديدگرفت، مگر پذيرفتي؟ تواتر
  نديدي پس چرا اقرار نمودي؟  خود را از مادر كجاست؟ تولّد در
و  كجاست؟ كه محسوس نيستو  است جنسيت يا جذب كه محرّك حركت است چه چيز طبيعت يا يا ميل به مركز و

  !آنهاست؟ تمام كارها ازو  نتوان يافت
و  ادراك نشودو  بديهيات است 161اَبده 160مماثلتو  159هيچ جا نيابي، مجانست او را درو  حب گرداننده اشياء است

ون ربط هكذا عالم آخرت محسوس نباشد چو  احساس نگردد، پس آفرينندة اينها را كه جان جانست چگونه بيابي؟
ولد  هيئت تركيبيهو  خلقو  شكلو  مقدمات به هم رسيد؟ صورت نتيجه پيداست؟ پس چگونه از اعمال به نتايج، مگر

 هوش داشته باو  چشم مشگ نباشد، بنائي كه ديدي يقين داري كه باني اوكجا بود كه بهم رسيد؟ هيچ بوي مشگ بي
  .را نه هوش اوو  ديدي آنكه نه بنّا را

  .آن شوق را در دل اندازد لكن محسوس نباشدو  آنجا باشدآنكه حقّ مگر دل بهم نرسد در شوق حقّ و
 :49اشراق
كه مركّب از مفردات  162حركت اعضاء آليهو  تصورو  قدرت،و  هوشو  قوه حركتو  كتابت چون بدون جان تصور

فتار قلم را بركاغذ ببيند هيچ يك را نداند بلكه تمام، بلكه مور كه ر غفلت داشتن از شود بامياست نشود، اما نظر به خطّ
در او افتاده، اگرچه و  او داند كه عوالم عاليه تا عالم ملك بايد باشد،صفاتوجود و  باشد، هكذا ناظر به حقيقت منكر

  .گردد را منكرحس غير نمايد بخلق ظاهر كوتاه بين كه نظر
 :50اشراق

فصل مشترك كه عالم طبيعت و  روز قيامتو  ، ليله قدر164صاعدو  163هابطو  دمعاو  عوالم به اعتباري دو است؛ مبدء
و  نورو  آخرو  اولو  باطنو  ظاهرو  آخرتو  دنياو  شهادتو  غيبو  ملك ملكوتو  اولِ آخراست،و  اول است، آخرِ

  . است ظلمت اسم آن دو
عالم ملك يا و  ملكوت است،و  كه عالم ارواح عالم حقايقو  صفاتست،و  به اعتباري سه است؛ عالم معاني كه اسماء و

  .شهادتو  غيب مضافو  غيب
و  بهشتو  لطفو  قهر باطن، ياو  ظاهرو  آخرو  ملك، يا اولو  مثالو  حقايقو  به اعتباري چهاراست؛ عالم معاني و

يا و  ت اين رسالهطبق حضرا به اعتباري پنج است برو  ملك،و  ملكوتو  روح اضافيو  درياي ذات چهار دوزخ، يا
  .عالم انسانو  عالم طبعو  مثالو  نفوسو  عالم عقول عبارت است از

مثال عالم شهادت كه به و  جزويهو  نفوس كليهو  عرضيهو  به اعتباري شش است؛ كه مراتب غيبت است عقول طوليه و
و  عالم اسماءو  عالم صفات صفات سبعه يابه اعتباري هفت است، و  .به اعتباري سالو  به اعتباري ماهو  اعتباري روزند

                                                 
 هم شدن مانند –هم جنس بودن : مجانست – 159
 مانند كردن يگريبه د را يزيا چي يكس –نمثل هم شد: ممثلت – 160
 )باشدي ميهيل از بدياسم تفض( نيروشن تر –ن يتر يهيبد: اَبده – 161
 شوديكه از آالت متعدد درست م يزيهر چ: هيآل – 162
 ) مجرد است ياسم فاعل از ثالث( ديآمي كه فرود يكس – ينده از بلندين آيپائ: هابط – 163
 باال رونده: صاعد – 164
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در برگشت از راه انسان و  اين اصطالحات جاريست بيشترو  عالم طبع،و  عالم مثالو  عالم نفسو  عالم عقلو  عالم اعيان
  .است فق اهل ظاهرو مدينه برو  تكرار يا تثنية در نماز يا نزول به مكّه هفت آيه با اعتبارو  شود،سبع المثاني مي

عقول و  اعيانو  اسماءو  صفات چهارده است، يا معادو  شش صاعدكه با مبدءو  به اعتباري دوازده است؛ شش نازل و
 غير فيض كه به اعتبار هيولي، به اضافه دوو  جسميتو  طبيعتو  برزخو  مثالو  جزويهو  نفوس كليهو  عرضيهو  طوليه

 بعالوه طبيعتو  بشريت دوازدهو  حيوانيتو  نباتيتو  عالم جماديت آخر عوض چهار شود، يا درفياض است چهارده مي
و  نفسو  انسانيتو  حيوانيتو  نباتيتو  جماديتو  عنصريتو  جسميت شود، ياجماديت چهارده مي عنصريت قبل ازو 

چهار است، و  عتباري بيستبه او  اخفي چهارده شود،و  بعالوه هيوليو  خفي دوازده شودو  سرّو  عقلو  روحو  قلب
و  قلبو  نفسو  صدرو  انسانو  حيوانو  نباتو  جمادو  جسمو  برزخو  مثال اعيان تاو  اسماءو  صفاتو  فيض اقدس

  .اخفيو  خفيو  سرّو  عقلو  روح
 و صدو  شوداز آنها متولّد ميو  شودامهات مي چهارو  بيست و اسم صد چهار يك است؛ كه به اعتبارو  اعتباري سيه و ب

رود الي آنها ميخلفاءو  165اسباطو  لطايف نبوت هزار چهارو  بيست و عوالم جزويه موافق صد هزار چهارو  بيست
مرتبه بعد از آن را به عقل و  اي بروحتسميه مرتبهو  سرّ برحسب اصطالح استو  عقلو  تأخّر روحو  تقدمو  غيرالنّهايه،

  .يا بعكس مثالً
  

  نَّهـاَيـةَحْضـَرُت ال
  :1سرّ

اشباح و  انسان كبيرو  عالم كبيرو  عالم طبيعتو  عالم دنياو  است، كه عالم جسم، عالم حس وجود نهايت نورو  قاعده
  .آنست عالم كثرت عبارت ازو  عالم طبعو  مجالي تامو  ناسوتو  ملكو  مقابل ارواح

  :2سرّ 
نه مبدء هستي خود را داند، مگر انسان كه بعضي از و  ياد آرد د رانه نيستي خوو  اصل خود دارد عالم ناسوت نسيان از

  .انسان گشتهو  برمرتبه ناس بودن نايستادهو  گذاشته را 166نسناسيو  افراد آن متذكّرگشته به عالم جان انس گرفته
  :3سرّ 

گرنه كالم خدا درمقام و  ن گيردامتياز كتاب الهي اين جا نام فرقاو  عالم فرق استو  ،ماشئَِْتاين عالم عالم كثرت است، 
  .گرآمدجلوهاينجا كُلِّ َشْيٍء درو  بوده فيِه ِتْبيانٌو  جمع قرآن

  :4سرّ 
اين عالم  در دور بودن از يكديگرو  بيگانگيو  تقابلو  تخالفو  تباينو  تضادو  بينونت است،و  دوريو  اينجا عالم بعد
، احولي بردار تا دو كُلِّ َشْيٍء َشْيٍء يف َوكُلِّ هم باخبرند همه ازو  است تّحادباطن با هم ا در همه راو  است، است كه ظاهر

  : تا احولي يك را دوپنداريو  هردو مرئي را يك بينيو  نبيني
  جنگ شد موسيئي با موسيئي در    چـونكه بيرنـگي اسير رنگ شد 

                                                 
 نوادگان يجمع سبط به معن: سباطا – 165
 تيت ضد انسانيوانياصطالحاً ح –نه ياز بوز ينوع –ب دارد يل مهيكه انسان كه هيموهوم شبي و اجانور افسانه: نَسناس – 166
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  مـوسي و فـرعـون كردند آشتي    چـون ببيرنگي رسي كان داشتي 
زمين از آسمان دور، و  استوار، آسمان از زمين مهجور جدار سقف برو  كنار، عالم حجاب است، دراز ديوار در ناسوت

  .از يكديگر با اثرندو  دد از انسان برحذر، انسان از تمام موجودات سر بدر، اما جان آنها از هم با خبراستو  ديو
  :5سرّ 

 شيطان عدمو  ظلمت ملَكو  بل نور است، عالم اختالط اصلين است نورظلمت است كه مقاو  اين عالمِ ماده عالم كثافت
عدم  است، كثرت از بينونت بكمي نور وجود اصل كجاست؟ كثافت نيست مگر دوري از نور دو! ، حاشاو وجود

و  مشيت چيست؟ ظهورو  اوستوجه  نماند كه 167مشيت مشي شيئ، جز شيئيت هر عدمي الشيء پس ازو  برخاسته، عدم
وجه  آن شيئ است كه باقيستوحدت وجه  بجهتو  كثرت شيئ است،و  شيئ بجهت مسمي بودن هرو  استفعل حقّ
  : مطلق است محدود نيستحقّ و  مقيد شيئ استاست، حقّ رب وجه  است عبدوجه  استحق حقّ

  هو ما مقيـد او مطلق، وحـده ال آله االّ  هو ، وحده الآله االّحقّ نيست هستيي جز
  :6سرّ 

  : سايه نباشدو  احاطه، چون نور محسوس اگر دوام گيردو  ست، از فرط ظهورمظاهر مخفي ظاهر در
  اَلظّاِهُر الباِطُن يف ظُُهورِه    يا َمْن ُهَو اَْخَتفي ِلفَْرِط ُنورِه 

پرده اشعة  در اگرچه استتار قرصو  جلوه آن تابش است، نمايش از نمايش است لكن نمود اگرچه آرايش غيب در و
َتظَْهُر لُْو الَي لَْم اَكْن َولَْسَت من از تو، و وجود تو بمن است تالءلؤ پرده است؛ ظهور جلوة حسن درو  است لكن زينت

  . لَْوالْك
  :7سرّ 
عال افو  صفات مرآت ذاتست، لهذا ذات به صفات جلوه يافتهو  اسم نمونة مسميو  هم باخبرند ازو  ظهورِ مؤثّر اثرو  فعل
و  اگرچه خفاء كلّ اينجاست لكن جالء كلّو  انداست محسوس گرديدهعالم حسو  است اين عالم كه عالم آثار در

  : نام گرديداينجاست لهذا مجالي كلّ آرايش تمام هم در
  در پـس پرده هر چه بـود آمد    آمـد  وجود اسدالـّه در

  :8سرّ 
صورت نمايش . مريم طبيعت عنصريه ظهور مواليد شد رئيل عقل عنصري، درنفخ جبو  تمثّل ازدواج نمود، از عالم عنصر
  .بي ماده پي برديم شد ماده، ماده نيست است با ماده را نمود در

  :9سرّ 
خلع  وار گداخت آب شد، خلعي نمود لُبسي شد، خلع عين لُبس، لُبس ظهورهيوالي عمي بنظر ايجادي شبنمو  هبا جوهر

  .جرم او پيدا شدو  از دخان ارضو  است اسماء
  :10سرّ 

 َشْيءالَمْنعقل  آفريدَشيٍء ِمْن نَفَس الرّحمن ظهور يافت ماده نداشت ابداع شد سايرمراتب را وجود و  عالم ابداع بنظرة
  .است

نام گذاريم من  ءَشْيرا كه  َشْيٍءالِمْن پس  اگرچه ماده نباشد. ماده نباشداست بي) ص(محمدي  عقل اول كه نور پس غير
                                                 

 راه رفتن: يمش – 167
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  .مشيئي نباشد پس شيئ الشيئ بود شيئ يافتيم، از شيئ جز
  :11سرّ 

  تـر نـبـود بيانياز ايـن پـاكيـزه    جهـان انسـان شد و انسان جهاني 
 ادراكمحلّ و  الطفندو  شيئ بجاي عضوي است؛ سماوات يا كواكب كه اشرفند صورت انسان است هر مجمع عالم كبير

در كتب  و انداجزاء موافق تطبيقاتي كه نموده هكذا سايرو  كوهها بجاي استخوانهاست،قواي دماغيازاء جانند، به و 
  .عكس آن بيايد هست چنانچه در بنيان جهان نيز انسان است در اند، پس آنچه درنوشته

غليظه  170روج ابخرهبدن زلزله هست، بجهت خ 169افعال، چنانچه بجاي اختالجاتو  آثارو  168اعراضو  هكذا اوصاف و
بجاي و  بجاي اختالط عناصر خليط گشته،و  ،172عمارات قويمه كثيفه بعالمت شدت آن در171مخصوصاً در اراضي منسده 

  .بهار برقرار استو  175خريفو  نهارو  ليل 174يقظهو  173نوم
جان در ذات و  نپذيرد،تن ظهور  جان بيو  .شود خود جان مرده بلكه متبدل بغير چنانچه تن بيو  هكذا باقي امور، و

جانهائست و  جان را شعبو  ادراك كلّي از آنستو  او را جان جانست كه هوشو  تن نمايش دارد، فعل او درو  مجرّد
از شغل ديگري معذورند و  يك به امري مأمور قواي جزئيه آن هرو  كارفرماي بدنو  قوائيست كاركنو  تن، منطبع در

بي و  همه است جان باو  است واقع جان اي ازهركاري از روزنهو  اي راجعهرعضوي از تن بقوه كارو َيفَْعلُونَ ما ُتْوَمُرون 
  !.هيچ يك نيستو  همه استو  همه است دور ازو  همه است درو  همه است
 كه با استجان كلّ و  به ظهور آورنده اوستو  جانِ جان گردانندة اوو  بجان خود زنده استو  مرده است نيز عالم كبير

 شيئ دانند اماو  همه خود را مسميو  است همة اجزاء باخبر اوست كه ازو  عين هيچ يك نيستو  همه است درو  همه
  .هاي عالمندجنود او كاركنو  خبرندهم بي همه از

مالئكه و  تواندتكادر  176لكن مالئكه ذوي االجنحه الَيْنظُُرونَقيامندكه و  صفّايندمقام عالي مالئكه صافّات  اگرچه در و
كعد در دو عالم درو  رجر نموده از سهمه مالئكه كاركن اين عالمو  آثار آورند، عالم مثال بظاهر خدمتند، صور را مقد 

  .خبرندهمه از شغل يكديگر بيو 
 177ره نازله مطرشود حتي بهر قطمالئكه غيبي صادر مي ملكي از امري كلّي جزوي از هرو  ذره ملَكي موكّل است بهر و

خود استوارند،  اين همه جنود بيشمار هريك دركارو  كارند، بدن لشكري در عضوي از هر به تصويرو  ملكي برقرار،
 هيج عضو تمام اعضا را ريزه ريزه نمائي جان را در چنانچه اگرو  جبروت،و  ملكوتو  رباع موافق ملكو  ثالثو  مثني

                                                 
 جوهربه معني  جمع عرَض: اَعراض – 168
 اعضاء بدن  يراراديدن غيجهو  دنيپر: اختالج – 169
 بخار جمع: ابخره – 170
 ) كسر راو  نيفتح سو  ميبه ضم م( بندآمده –سد شدن: منسده – 171
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بدن نتواني نشان دهي، هكذا قواي عالم محسوس نباشد، پس خالق جان را كجا  جائي از در خيال راو  نيابي بلكه انديشه
  : با آنكه با همه است! بيابي؟

  اصنــاف مـالئـكه قـواي ايـن تـن    حق جان جهان است و جهان جمله بدن 
  تـوحيـد همين است و دگـرها همه فن    افـالك و عنـاصر و مـواليـد اعضـاء 

  :12سرّ 
گردد، زبان الكن ميو  يكديگر، چنانچه به مسموعي لون متغير هكذا ازآثارو  هم متأثّرند اء بدن تمام آنها اززجچنانچه ا
معاليل يك علّتند، چنانچه سابق و  اندچون همه اعضاء يك بنيهو  هم متأثّرند ازو  تمام به هم مرتبط عالم كبير هكذا در

  .كاركن همان جانستو  عالي به توسط داني ديگر، داني است از بلكه تأثّرعالي نباشد  داني در گفته شد، لهذا تأثير
  :13سرّ 

روح زيد را مرده  178به نزعو  تن است؟ كه همه زيد را همين تن دانند اين چه اختالط است كه جان را با! سبحان اهللا
  .گويند با آنكه اول زندگي است

مهروب و  همان معشوق پس از انتقال مهيبو  راوت جلوه ندهد؟طو  حسنو  محبوبيت نداردو  چرا مرده سخن نگويد؟
خاك مي نهادي چشم او را بزيرهمان كس را كه قدمش به چشم ميو  گرددهمان كاركن ناتوان ميو  !شودمي 179عنه

  !.نمائيطاق ذهن فراموشش مي همانكه هميشه مشتاقش بودي ازو  !سپاري
  اي جان چرايش هشته رون شدچون ب    ايعاشق گشته اي كه بـرصورت تـو

  .آن جانست در اوصاف از آن ازو  آثارو  بروز افعالو  دارائي آنو  عدم اضمحالل آنو  پس بقاء بدن
پنداري، با مي دائرو  بينيعالم صورتي مي جان به تن كه چنين است، نسبت جانِ جان به جهان چگونه است؟ از نسبت

قبال  بلكه نسبت حق به عالم باالتر از نسبت جانست به تن، تن را در هست شود اوبتوجه و  آنكه آن به آن نيست گردد،
بينونت آيد،  در مقابل هيچ نيست تاو  صور ذهنيه كه منشĤت خود اوست جان هستي جمادي هست بلكه نسبت جانست با

  :اوست كُنِو  نفس بصرف امر
  فرو ريزند قالبها هم نازي كند از اگر     باندك التفاتي زنده دارد آفرينش را

  :14سرّ 
 بودگوشي نميو  چشم جلوه دهد، كه اگرو  خود را بپاشد از گوش شنود، چون آفتاب كه نورو  چشم بيند جانست كه از

  .آثار جانند ٰجان آفريده شده قوي داشت، چشم براي كارمي خود را از روزنة ديگر اظهار جان كار
 گوش ازو  گوش اين تن تمام آثار را بنماياند بدون معاونت چشم از بي چنگال تن خالص شود تواند پس جان اگر از

  .چشم
  :15سرّ 

عالم  فلكي را در هرو  جان كلّ محيط به تمام استو  جان است نه جان خاص به حيوانست بلكه هرشيئ را به اندازه خود
اوست چون جان  تعيناً جانيست كه مديرمو  موجودات را مقيداً يك از جانيست، بلكه هر عالم خود عناصر را درو  خود
 بكار طبيعت او را چه چيزو  نمودي؟را كه مي جان نبودي حفظ او جماد را اگرنوع اوست،جانِ جان او ربو  انسان

                                                 
 جان دادن –جان كندن  –كندن چيزي از جايي : نزع – 178
 درباره او، از او: عنه – 179
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 يكديگر را جان نبودي اثر در جانند اگر اشياء مأمورو  داشتي؟ طبيعت بي شعور كاركن جانست، طبايع متفرقه محاط
و  نظراتو  ساعاتو  ايام تأثيرو  منصف نگردد انكارجسماني محلّ  غيرآثار! هم؟ آنها از بعد ودند بانمچگونه مي
الفاظ و  هوا اثر آواز مرغان درو  نفوسو 180 منطرياتو  تطيراتو  تفأالّتو  نشانهاي حيواناتو  تعويذو  دعاو  موهومات

و  جذبو  فعليت، هر ظهورو  طبيعت، مواظبت هرو  تعلّم به تربيتو  تكيف به مجاورت،و  تأثّر به معاشرت،و  حيوان، در
است حقيقت جان نزد داراي كلّ وجود است جان رفته، وجود اندازه كه قوت بهرو  .اثر جان آنهاست مغناطيسيت تمام از

  .اوست لهذا جان جمادي اضعف است كه نمايش اختيار در او نيست
  :16سرّ 

درعالم حقيقت و  ست كه آثار موجودات عالم از پرتو حقيقت آنهاستيك را حقيقتي باطن هر درو  تمام اشياء را باطن
َو إِنْ ِمْن َشْيٍء ِاالّ ُيَسّبُح َحبْمِده َو لِكْن ال َتفْقَهونَ همه خادم انسانندو ُمَسبِح رّب همه و  كندبا ادراكو  هم با خبرند همه از

  .َتْسبيَحُهْم
  بـا شمـا نـا محـرمان ما ناخوشيم    م و خـوشيم مـا سميعيـم و بصـيري

و  دشمنو  برفو  بادهاو  سرماو  آمدن گرما مؤيد آنست، خبر شدن بعضي حيوانات از يااَيَُّها الَْنْملُ اُْدُخلُوا َمساِكَنكُْم
از الفاظ و  مايندغسالخانه حيوانات رم ن صداي مرده در خبر رسيده كه از باين معني است كه درو  دوست از اثرآنست،

مريض  182تسويالت 181عزايم آثار بهم است كه ازو  افعالو  از اين ربط معنوي اشياءو  السموم خبردارگردند، منطريه ذات
جنس طالب جنس و  خروس اذان گويدو  دهد هدهد از آب خبرو  به صدا آيد ذاناب 183ه هايلهواقع ازو  آرام يابد،

و  تشكيل اعدادو  به مناسبت جواب طالب را دهد، 184استحصالتبديل حروف و  دهد عواق ترتيب نقاط خبر ازو  گردد،
  .خارجي ظاهر نمايد طرز مخصوص اثرو  نمط تنميق حروف بر

  .هم بدون انكار است آنها از تأثّرو  قطار مستقلّه در جواهر قاره با سكنات غيرو  عالم حقيقت حركات پس در
  :17سرّ 
همه و  ست خاصطبيعتي هر شيئ راو  عالم، ساير آثار را اثريست درو  زمانو  مكانو  رضعو  جوهر موجود را از هر

و  عضوي از بدن جان جزوي دارد گردانندة همه جانست، چنانچه هرو  جان آنهايند طبايع آنها مأمورو  بهم مرتبطند
 جان او راو  كندحركت مي ع اوكند كه به دفمي خبردار خواب باشد دست را پاشنه پاي نشيند اگرچه در مگسي بر

  : اواليند تأثير الطفند پس درو  كواكب اشرفو  دهدحركت مي
  تير و بهـرام  وجود نبـاشـد در    وجود پشّه دارد حكمت اي خام 

مناسبات مولود و  بحار،مد و  جزرو  برودتو  حرارتو  اصالحو  افسادو  185و آثاركواكب محسوس است از نضج
 ساير آثاركواكب ازو  غرس در ازدياد نور ماه ترقّي نباتات باو  ماه هشت، عدم بقاء مولود دربحسب كواكب مثل 

                                                 
 طرح كرده شده و به دور افكنده شده: منطر – 180
 افسونها و دعاهائي كه بر بيماران خوانند –جمع عزيمه: عزائم – 181
 آراستن چيزي براي گمراه كردن و فريب دادن –به گمراهي افكندن –اغوا كردن: تسويل – 182
 وحشتناك  –هولناك : هايله – 183
 دنحاصل كر: استحصال – 184
 زيپختن هر چ –وه يدن ميرس: نضج – 185
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به و  دهند، پس تمام با جاننداز آن انواء خبربه احكام ميو  عامه هم خبردار را 186ها، كه بعضي آثار انواءغيرهو  نظريات
  ! جان ندارد؟اشرف كلّو  جان تعلّق گيرد، چگونه الطف اندك تلطيف عناصر

حركات و  خود سكون يابدطبيعت بمقرّ. شوق جان است حركات آنها ازو  جان حيوان پس هريك را جانيست اكمل از
  :جان مختارنباشد غير اراده ازو  قَسر دائمي نباشدو  نيابد يك طبيعت صدور مختلفه از

  و مه بي جان 189مهرهمه با جان و      188قبانحمار  187ساءنفُخُخـرمگس 
  .نيز، بنابرآن جان محرّك استجو  حركت زمين در هكذا در و

  :18سرّ 
نصيب داده  سؤال عين او به اوو  موجود به اندازه حاجت او به هرو  ذره فيض رسيده فياض مطلق به اندازة استعداد هر از

لسان و  هوشو  نطقو  بفكرو  لطيفه سياره سير برحمان به محتاح درو  انسان را كه اشرف است آتاكُْم ِمْن كُلِّ ما َسأَلُْتُموُه
اند نداده، مرغ براي پرواز تن بال حق نخواسته ازو  بصر نداشتهو  كه در زير خاك چون حاجت به سمع 190خراطينو  داده،

روح سيارخواست او را آن و  حشر برحمان جان طيارو  عروجو  جان به جنان طلبيد كَرم فرمود، انسان را براي پرواز
  .شيدبخ

  :19سرّ 
 به انسان بيفتدكه كمال او سير خطّ انسانست يا درخطّ آن را كه در اوست، مگر 191وقفمست كه نوع هرموجود را كمالي

طالبند كه براي انسان فعليت خود و  انسان حشر به رحمان است، لهذا تمام ذرات عاشق انسان مقصدو  رسيدن به انسانست،
  .را دربازند

من  ازو  خواهم انسان شومكند كه ميداد كه اين مأكول صداي او بلند است كه التماس ميمي دندكه خبرمكاشفي را دي
  ! خوريد؟آن نمي شنويد كه ازبرنيايد مگر آنكه خوراك شما گردم مگرآواز او را نمي

واليت  اتّصال بهو  دءرسيدن به مبكمال كلّو  مقصد انسان ظهور رحمان استو  معبر انسانست چون تمام مواقف در و
است كه واليت  جاده تا موقف اصلي خود مستقيم باشد بر خود سيرخطّ است پس هرچه در ميسر است كه انسان را

منحرف شمردهواليت  شور را از جادهو  آبهاي تلخو  زاراالّمنحرف باشد، لهذا زمينهاي شورهو  المستقيم است، صراط
  .اند

  :20سرّ 
شيئ به فعليت  كمال كلّي هرو  آن هست آن فعليتي كه بر شيئ عبارتست ازو  ه صورت اوست نه به ماده،شيئيت هر شيئ ب

  .اخيره اوست كه موقف اوست

                                                 
كردنـد  و ستارگاني بودند كه زمان جاهليت اعراب از طلوع و غروب و سقوط آنها حكم بوقوع حادثة مي. نوء يعني نجم –جمع نوء: انواء – 186

 گفتندستاره را انواء مي 28و 
 سرگين غلطان–حشره اي كوچكتر از جعل و بد بو : خُنفُساء– 187
 .جانوركي است كه آنرا خر خاكي گويند :قبان – 188
 خورشيد: مهر– 189
 باشدكرمي دراز كه در زمين نمناك مي: خراطين – 190
 جاي ايستادن: موقف – 191
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  :21سرّ 
  : دست يك بنيانندو  اگر شرور نبودي خيريت خيرات بروز نكردي، اشياء جهان همه اجزاء

  انـدر مهالك همه خلق اوفتنـد    اگـر كنـّاس نـَبود در ممـالك 
سال قبل در هند مدخليت دارد  هزار زيدن بادي در صدو انفعال اجزاء بهم مرتبطند،و  مبال قصر ناقص است، در فعل بي
همه و  آن قوت گيرد ميوه اگرچه از برگ بيخبر است لكن ازو  زيد در مغرب در زمان ما چه جاي يك زمان، وجود در

بودند، همه معاليل يك علّتند اگر يك معلول ناقص ميو  باقي در شغل خود ناتمام از يك ريشه مستمدند اگر يكي نبودي
  .معلول ديگر نبوديو  نبودي نقص علّت او بودي

احسن از و  عنايت ملك عالّم ممكن نبودي،وفق  دوار دواثر موجودات، بغير از اين احسن نظام، برو  ارضو  نضد سما
  : احسن نظام استو  يمآيد احسن تقواين به تصور عاقل نمي

  كـه هـرچيزي بجـاي خـويش نيكوست    جهان چون خطّ و خال و چشم و ابروست 
****  

  خــلل يـابـد همـه عـالم سـراپـاي    جـاي  اگـر يك ذرة را بـرگيـري از
  :22سرّ 

مكان نيست آنچه بالقوة استعداد نيست بلكه او  ماده وجود دائرهوجود و  در عالمو  آنچه در حيطه امكانست مقدور است،
بايد باشد اگرچه بالنّسبة به ديگري عالم كلّ  ممكن در است، پس هر مانع مفقودو  است بالفعل است، مقتضي موجود

نشدني و  غيرآن نشدنيستو  بهم مرتبط وجود نمايد كه اگر نباشد با امكان نقص فاعل باشد، پس دائرهباشد يا شرّ  مؤخّر
  : مگر آن را كه پنهان شود از اوآفتاب تابش است بركلّ  ازو  ننموده او قبولو  ممكن نيست

  باالي كس كوتاه نيست بر تو ورنه تشريف     اندم ماست    قامت ناساز بي هرچه هست از
  .التَّكْويْن َو يعين بِِلساِن الِْاْسِتْعداِد َوآتاكُْم ِمْن كُلِّ ما َساَلُْتُموُه،

  :23سرّ 
اعراض توابع اجسام، پس عالم، عالم و  اعراض،و  جواهر عالم ظاهرو  ،و وجود مركّب از ماهيتو  عالم ممكن است

و  جسم طبيعي مركّب است ازمادهو  محال استخالء و  خالي خالء،و  عمقو  عرضو  جسم بعد است طولو  جسم است
پس اين . بدون ماده الشيئ است صورتو  عدمي بيصورت است،و  ماده قبول صرفو  جسم تعليمي بعداستو  صورت،

مركّب نيست برفتن آن و  هيئت تركيبيه اجتماعي عرَضو  بدون هستي نيست،و  موجود كدام است؟ ماهيت اعتباراست
فصل امري عقلي، عقلي غيرموجود و  جنسو  فصلو  ماده منطبق برجنسو  صورتو  است، وحدت است، باقي نقطه

چون هر شيئ را پي بري غير داراي كلّ در و  استت مگرهستي كه ظالل هستي برحقّ نيسپس خارج چيست؟درخارج، 
  .دارنيابي

  :24سرّ 
  قبول كجاست؟و  فاعليتو  بس، پس فعلو  از قابل قبول فعل استو  فاعليت فاعل ظاهربقابل

  :25سرّ 
پس آن نقطه موجوده رقابل اشاره، غيو  نقطه نهايت استو  خطّ نهايتو  بعد ياسطح حاويست، سطح نهايتو  مكان فضا

  كدام است؟
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 زمان در زمان نشايد،و  محرّك در زمان،و  متحرّ كو  هيچ استمحلّحركت بيو  زمان مقدار دوره فلك دوره حركت
مستقبل است پس آن كدام و  اسطة بين ماضيو  آنو  آينده نيامده، زمان مركّب از آنات استو  گذشته نيست شدهو 

  يا آن؟و  است يا اينست دواست؟ بين هر
  دولت آينـده كه دانـد كراست    رفتــه عمر تو رهين فنـاست 

  قُْم فَاغَْتنِم الْفُْرَصةَ َبْيَن الَْعَدَمْين    مافاَت َمضي َوماَسَيأْتَيَك فَأَْين 
 پس غير. حدآن بذات او  193آن بسرمدو  برپا 192خارج نيست بدهر همه نهايت است، پس زمان درو  نهايت الشيء الشيء

  .ظهور رحمان گرديد َمِلك َيومِ الّديننباشد يوم دين يومي 
 :26سرّ 

و  شكلو  مكانو  جسم موقوف بر زمانو  صدف پيداست،و  سينه كبوترو  چنانچه در قوس قزح جز از نور لون نباشد
  .نمايدتمام را از كتم عدم نمايان ميو  آنها همه هيچ است، پس داراي كلّ به اين اشكال ظاهر

 :27سرّ 
اعتبار، كثرت  وحدت يا خطوط است آن هم نهايت عرضي عدمي،شكل احاطة خطّ و  شكل نشودو  جسم بدون لون

 قبول موهوم، اضافه اعتبار نسبت بين متضايفين، تضااعتبار، تملّك اعتبار، فعل صرف اضافه، انفعال صرِفاعتبار ِ 194في
امكان و  بلكه محتاج بخوداحتياج،. همه محتاج به محتاجندو  موقوف به هموضع نسبت اجزاء بحسب متمكّن، هريك 

همه به آن ذره و  هرذره به هم محتاجو  عين سبق به جهتي بالحق محتاج است، تعين او از احتياج، سابق درممكن احتياج، 
و  ال شيئ همه  را بردار دوجو غنا كجاست؟و  چه نام است؟ اليه كدام است؟ محسوس رامحتاجو  محتاج؛ پس موجود

  .َبقيَعٍة َيْحَسُبُه الضَّمآنُ ماًءكََسرابٍسراب مانند، 

  :28سرّ 
و  جوهر محاط اعراضو  .قرار نگيردو  پس بخود نباشدنفسه است، عرض موجود بتبع موضوع است، موجود في جوهر

 يك بيشتر از هرو  دو منوط بهم هرو  عدم بماندكلّي در كتم و  تحدد نگيردو  بدون اكتناف به اعراض تعين و مالزم آنها
از آن و  !عالم آيد چون دشنامي يا غضبي چه قدرآثار در 195عرض غير قار ازو  پس دارنده آنها كدام است؟محتاج،  خود

 آوازي برندة هوشست، تحقّقيو 196 تجوهريپس آنها را حد ذات ! ابدان زايد مرض درو  صحتو  ها از لونچه نتيجه
غير قار بنياد نمايد، آثارسكوني بيو  حركتي آباد سازد را باطل نمايد لمسي حسو  .مدهوش سازد ضربي هوش راو  شود

  !...غير ثابتي جاداركنندة بسيار جادارو  در دهرها برقرار
الم محاط اعراض است، پس عرض است، اين چه عو  مركّب جوهرو  باقي،و  جان باو  است كاركن پس عرض جوهر
دو  بلكه هر! ذاتيتي است، حاشاو  تحقّقيو  دو را درآن عالم تجوهر است؟ بلكه هر عرض جوهرو  عرض است كه جوهر
اَْيَن الَْجْوَهر؟ اَْيَن الَْعَرض؟ كُلٌّ ! گردد؟كجا مي پس اين اسباب ازمركّب از نيستي عدمي هستند،و  نيستيو  آناً فĤناً در زوال

                                                 
 عرصه و زمان: دهر – 192
 هميشه: سرمد – 193
 بودن دو چيز چنانكه تعقل يكي از آن دو جز بقياس با ديگران ممكن نباشد: اصطالح فلسفه: تضايف – 194
 بي حركت –آرام : قار– 195
 جوهريت و حقيقت جوهري اشياء است، جوهر شدن: تجوهري – 196



60 

  .ِالَْيِه راجُِعونَ
  :29رّ س

افراد و  انواعو  اجناسو  اعراض نباشدو  جواهر در197ندو  مثلو  شبهو  فصلو  جنسو  اجناس عاليه را حد سايرو  جوهر
  .حقّند ظهورو  سعهو  احاطهو  ذات مظهر پس آنهاآنهايند، مظاهر

  :30سرّ 
تعشّق و  اكتناف جوهر به اعراضو  است،اء اسم محيطه به ساير تنزّل امهات اسماء بسايط، ظهور مركّبه از تركيب جواهر

صورت اكتناف ذاتست به صفات زيست ننمودن آنها بدون او، و  عرض جوهر را اظهارو  را، آنها اظهار اوو  او به آنها
  . لباس تعينات جوهريه ظهور ذات درو  ،آنها از ذات ظهورو  عليا
 جلوه ذات بلكه درو  است، كه صفات الزمة ذاتْيُت اَنْ اُْعَرْف فَأَْحَب به عرض ظهورعشق جوهرو  عشق عرض به جوهر و

  .را اَلْآنَ كَما كانَمتعقّب است كانَ اُهللا َو الَشْيَء َمَعُهواقع خود ذاتست پس 
  :31سرّ 

و  مسبباتو  است از احتياج خود جواهر نمايانترو  اعراض به داراي مطلق بيشتراستو  اسبابافعالِ و  آثارو  احتياج ِتوابع
 ماچه َوماَتْعلَُمونَ َخلَقَكُْممخلوقِ مخلوق مخلوق است لهذا فرمود و  المباديست پس احتياج كلّ به مبدءمؤثّرات آنها، 
  .چه موصولهو  مصدريه باشد

  :32سرّ 
عرض نيست شود، پس  نباشد اگر جوهرو  مرئي نيست، را برداري جوهر هاعرض اگرو  مرئي عرض است جوهر از
  .هستندو  ظاهرند ظاهر مخفي در اعراض بماية هستيِ همان نقطةو  اهيات جواهرم

 :33سرّ 
و  جرم آن زمين شد،و  هواو  شد دخان آن آب آسمانهاو  حق آب شد بخار بنظراي بود از درجمعي گويند عالم دانه

 نظير اينها اهل ملل ديگرو  ح در او دميدروو  ساخت 199كالفخّار 198طين بود، آنگاه ابوالبشر را ازتصرّف جنّ  سالها در
آن آب دانه بود مبدء آن دانه ماده عدمي  نظرحق بود مبدء آب كه مبدء حيات بود از آن دانه چه بود گويند؛ گوئيم مبدء
  .پس نيست بودمقابل حق قديم بود، شيء بود در بود يا شيئ بود؟ اگر

 الِمنكجا بود؟ خود بود يا و  بهشت بود بهشت چه بود دانه از اُهللا َوالَشْي َء َمَعُهكانَ ، نظره چه بود؟ بجز نظرة رب پس نبود
  .اَلْآنَ كَما كانَماده يعني چه؟ يعني  الِمنو  ماده حق آفريد؟

گوئيم اين اثبات محاليت آن كنند، مجتمع شدندكرات گشتند، بودكه حكماءجو  جمعي گويند ذرات التتجزّي در و
جمعي گويند ماده ارض و  كدام است ازكجا آمد؟ذرات چه بود؟ جوچرا؟ ترجح بال مرجح چگونه شد؟ مبدء اتّفاق 

كوهها و  بسته شدو  جوف برو آمد بخار او مرتفع شد كرة نارشد كم كم بعض اجزائي از، پارچه نار مذاب بود چون فلزّ
و  هر يك از سنگهاو  دورة رابع آدم ظهور كردحيوان داد،  ردورة ديگآب گرفت، دوره دوم قابل روئيدن گشت، و  شد

  آمد؟ طبيعت اين كارهاي مختلف چگونه نمود؟ از كجا چه بود؟ فلزّ  ِ نارايست، گوئيم مبدءمعادن از دوره

                                                 
197 – مانند –مثل : ند 
 گل –خاك : نيط – 198
 گركوزه: فخّار – 199
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  .هست چنين باشد تاو  تا بوده چنين بودهمختلف گردد،  جمعي گويند نبوده بود نشود صور و
 :34سرّ 

و  جزويتو  تمام اقمار بدورآنها سايرندو  طالب مراكز آفتابهايند مركزثقلند يا طالب مركز ارض يام اشياء گويند تما
اين اقربيت و  اين جذبو  شود؟مي 200آن چگونه مهروبو  اقرب مانع است، آن مطلوب كدام است؟و  كليت جاذب

  باو داد؟  وجود او از كجا آمد؟ بذات خود داشت؟ يا وجود اين محبت درو  چرا؟
هاي طبيعت رويه سكون مناسب مرتّب چگونه از طبيعت بي شعور است؟ ازو  حركاتو  نُضد آنهاو  اين تعاشق اشياء بهم

  مختلف يعني چه؟ 
پس جان پس هوش دهندة جان كار كن است، جانست جان چه كاره است؟ كارش به تن است تن كارش بجان،  تمام از
  .منّان است قرار دوران تمام بواحدو  مكان استقرارو  هستي زمانو  قوام زمينهاو  روان آسمانهاو  جانها
 :35سرّ 

امتداد خالي غيرممكن، پس نقطه نهايت است كه بسرعت جوالن خطّ جسم را امتداد حقيقت است، و  جِرم را جسم جان
زمان، پس همه آن خطّ از سرعت سير و سطح امتداد جسماني ازو  خطّ سطح، از سرعت سيرو  به نظرآيد،و  فرض شود
  :تعين عدميو  نقطه است

  تـعيـّنـها امــور اعـتـبـاريـست    وجود اندركمال خويش ساريست 
 :36سرّ 
گويند، كه زمين به حركات خود بدورشمس مياقمار بدور شمس چنانچه فرنگيان ميو  حركت ارض بدور شمس بر

  . مجذوب كلّ استو  جزو  طالب مركز شموس خود يا مجذوب اويندو  اومنور است به نور  مثل قمرو  گردد بيضي
 201معاوقت اقاربو  مركزثقل ارض يا ثوابت بدور ارض بشوق ارادي يا به طلب مركزو  سياراتو  حركات افالك يا

است برهان را نشاني ادعاء محض است ادله آنها را نظركن تمام خطابيات و  دليلي قاطع از طرفين اقامه نشده،را،  202اباعد
  .نيست
ساكن است ممسك  اگرو  ضعي دارد پس ساكن كدام است؟و شمس هم حركتو  متحرّك است ارض گوئيم اگرمي

و  اختصاص آن به مكان خود چراست؟ جذب كلّّ جزو را يعني چه؟و  كجاست؟ ازو  چيست آن مركزو  آن چيست؟
شعور اين حركات طبيعت بي چيست؟ طبيعت است؟ از است دائم نشود قاسر محرّك نشود محرّك قسرحركت بي

 كجاست؟ تمام از آنها از وجود اين محبت درو  نضد آنهاو  يك رويه چگونه؟ اين تعاشق اجزاء عالم بهم مختلفه مرتّبه بر
  .تن است تن كارش بجانست پس هوش دهنده جانِ آنها كاركن است جانست، جان چه كاره است؟ كارش در

 :37سرّ 
و  با بعدو  است آن چه امراست؟ رابطه كدام است ميل مركز اگرمركز است جذب كدام است؟ جذب آفتاب يا راگ

  چرا علّت انضمام است؟و  بهم رسيدند؟ جنسيت چه چيزاست؟ است؟ عشق به جمال است كجاوصال  چه را انفصال آنها
و  پس متحرّكسما بروز جوهر انسانست، و  رضاين حركت يا آن تحريك در ا مسلّم است اينست كه اثر آنچه همه را

                                                 
 شده يفرار: مهروب – 200
 كانينزد –شانيخو: اقارب – 201
 دورترها  يعنيجمع ابعد : عدااب – 202
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ِمْن شاهدآن ِلاَْجِلَك بقي پوست اين بنيان است  ماو  آتش افروز مطبخ اين سلطان است، پس مركز انسانو  ساكن چراغ

ِلاَْجلي اوسط آن ِلاَْجِلَك  اول آن اُْعَرَفاَْحَبْبُت اَنْ ُهَو الْاَوَّلُ َو الْاِخُر، مبين آن نتيجة آن حشر به رحمان است پس  ُروحي

  .َخلََق اُهللا آَدَم َعلي ُصوَرِتِهصورت و  آخرغيب اوسط شهادتو  اولآخرآن، 

 :38سرّ 
اسم آن نقطه مكّه است و  ايست،تسفّل رسوب ابتداء آن از نقطه ارض يا تصلّب جلد كره نار يازماني انعقاد ماء اول بي در

دماغ چون قول به مركزيت  يا قول به اوليت كبدو  صغيركه قلب است، اء نقطه است دراول انعقاد اجز مظهرو  كه صورت
  .قلبند قلب نقطة اول است معبديت كواكب است تمام مظهرو  المقدسبيت

الَشْرقيةٌ سماوي طواف كند محمدي گردد سماوي دورسماوي شوند،  است ارضي دورآن طواف كنندوسط  اين اول در

  .ظاهرشود ُنوٌرَعلي ُنورٍبيةٌغَْرَو ال
برگشت و  هاسعيو  تصفيهو  طواف پس از اوو وصال  آنجاست ا ازخاتم است فراق حوآدم اول عروجِ نزولِ پس محلّ 

  .صحيح است پس تمام اخباراست، 
 :39سرّ 

 طل است، زيرا كه مفاسدبروز باو  203يك نيست، كمون بود؟ كه هيچ دركجا هم مركّب شدند مزاج بهم رسيد با عناصر
  .كيف او مزاج گرددو  بسيط مركّب شودو  مزاج ثاني دركامن اول آيد

 غيرو  غير مركّب از دوشييء ديگر است،ء مركّب از دو شيو  هم نيست كه شبيهند به اصل، 204فسادو  گويند كه كون و
همه و  آمد، تا تصاغرمنفعل كدام است؟ و  اما فاعل كدام خامسي بهم رسيد تفاعلِ عناصرِ نباشد، پس از 205اصول اربعه

يكي در سورت ديگرياقسام احتمال باطل است جز فعل صورت كيفيت.  
 كيف آن كيف نباشدبكسرِ سورت قوه فعل از او برود، و  منفعل يك چيز نشود،و  فاعلو  ماده صورت نگيردصورت بي

پس  كيف منفعل بدون صورت نباشدو  يف است نه امري ديگر،نيز سورت كدم است؟ كيف كو  سورت به انفعال برودو 
و  اب بيولد  اينو  از اصل است 206نيز مزاج در بسياري اقويو  فاعل غير منفعل استو  فاعل منفعل شود،و  منفعل فاعل

رندة و  اماو  اب) پيوندة(ب ست پس نيست مگر افاضه حضرت منّانام.  
است، پس ظاهر بعد  واقع كارتبدل متبدالت خالف عقيده تمام فرق است بلكه خالفانو  تبديل ماهيت محال است و نيز

  .جداست آنها نيست كه تمام آثار آن؟ خود خود سابق است يا غيراز تبدل از كجا آمد؟
و  همه چيز بودي كماكان، چيز بودي هر طال عرقي از انسان مثالً اگر شيره گياه يا كَلس بيض ياو  مو يا 207آب زيبق
پس اين تحرّكند ذاتاً و  تبدل اعراض درو  ون آن به آن جواهرو چ آنها نبودي، فساد بودي ازو  آنها بودي كون از اگرغير

  . شود برحسب استعدادات حاصله از معداتغيب افاضه مي دم صورتي از خلقت ديگراست، هر
همين، و  همانستنه اين، و  يل ماهيت نباشد نه آنستانفعال فعليتي تامه صورت اخيره فائض شد تبدو  پس از اين فعل

                                                 
 دهيپوشو  پنهان: كمون – 203
 نتباه شد: فساد – 204
 )ريشه كاسني ورازيانه و كبر و كرفس(چهار بيخ: اصول الربعه – 205
 نيرومند تر، قويتر: اقوي – 206
 وهيج: بقيز – 207
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  .ٍء يف كُلِّ َشْيٍءفَكُلُّ َشْيست  جان كلّ يكي

 :40سرّ 
و  كوكبي به سبب حركات در بعدو  بعد مدخل است، چنانچه قرب زمانيات درو  سال قبل را از زمان هزاران هزار

 هواي مجاور حركت داد باو  تمل بر رطوبات درياها متموج نمودسالها قبل بخاري را از دريا مش سكناتي چندين هزار
خاصيت آن زمين مخلوط هوا نمود متكيف و  كرد به ارضي باريد، كوكبي ديگر تبخيري نمود بخاري ازآبسيري مي

  .شد
حجري بهم رسيد به آن سبب درآنجا كم كم تو  آنجا، ها منتقل شدبه توسط تموج هواو  جاهائي به توسط ريحها كيف از

 ت صورتي  تجزيه شد، كَلس او بجائي ريخت گياهي معين روئيده شيره ساق اوو  بجائي رفت آن حجرو  قرنها،بعدخالقي
حيوان خوراك  گرشدجلوه او به شهري بردند حيواني خورد خواصي در قرنها از را كه نبات است بعد برگ اوو  يافت،

خون به قلب رفت طبخي شد بخار بدماغ رفت طبخي  شد اخالط به كبد رفت طبخي شددر كارخانه معده طبخ انسان شد،
  .منتهي شدبِكُْنهِها الرُّ ُبوبّيه  شد پرده از كار برگرفتوصل  تصفيه شد با روحانيين شد، هوش گرديد

الَحْولَ َوال قُوَِّة ُسكُوٍن، فَُسْبحانَ اِهللا ْن فَيالَهامِِْن َحَركٍَةَو و الَُه ِماست وجود  همه مراتب باقي درو  نبودندو  هم بودند همه با

  .ِاالّبِاهللا
 :41سرّ 

است  يهم فقط صورت انسانست زمين هم فقط صورت انسان نه مجموع عوالم فقط صورت انسانست، بلكه عالم عناصر
هيچ يك و  سان همه را داردنفس ناطقه كه مخصوص انسانست، انو  جامعيتو  جز انسانيت ذره هم تمام را دارد بلكه هر
رحمان  انسان، انسان مظهر يك مظهر اعداد هرو  كتبو  حروفو  كلماتو  هكذا ازمنهو  آنچه را كه او دارد، ندارند
  : است

  آفتــابـيـش درميـــان بـيني    دل هـر ذره را كــه بـشـكافي 
 :42سرّ 
نبات  حافظ است؟ در را قوه كدام است كه اوو  ؟چيست كه حافظ است طبيعت اوحفظ، و  است 208جماد استمساك در

هضم خادم است، و  مسكو  دفعو  جذب مولّده نوع است، غاذيه راو  مصورهو 211 مشكّلهو  مغيرهو  210ناميهو  209قوه غاذيه
و  حيات به حسجانيو  باطن استو  جسمانيو  ظاهراستحركت اراديست حس .  

 در كجاست؟ چرا هرو  كند؟ جاذبه چه چيزاستمي در دانه چه چيزاست كه نموو  درست تأمل نما كه حفظ كدام است؟
 اي را جذب كند؟ ماسكه كدام است كه پيدا نيست؟ هضم چه امراست؟ دفع چه موجود است؟ قوه چه چيزعضوي پاره

  است؟ 
 درو  موضعي ساق موضعي برگ در يك دانه در يك غذا را درو  چگونه متشكّل كند؟ 212؟ مشبههغاذيه چه امراست

                                                 
 تمسك جستن و  طلب چنگ زدن: استمساك – 208
 جزء بدن سازدو  لياست كه غذا را تحل يرگ: هيغاذ – 209
 رشد كننده –نمو كننده : هينام – 210
 رفتهصورت بسته و پيكر گ: مشكّله – 211
 مانند شده و شبيه شده: مشبهه – 212
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  ! جائي برنگي شود؟ و در هر جائي خار درو  جائي گل
 درجسم است يا خارج است؟ كند؟ اين قوي دراست كه صوت بندي مي قواي متعدده؟ چه امر اين يك قوه است يا

و  هرشدنيست پس چگونه اين آثارظا بيرون است حقيقت آنها كدام است؟ اگر حس زمان نيست ازو  مكان كجاست؟ در
مالئكه با نطفه نبود از دهان يا رحم كي داخل كجا آمد؟  نبود از نبود؟ اگر نطفه بود ياو  هست در دانه اگرو  از كجا آمد

پس هستي ! نيست هست نشود! نه نيستو  است؟ نه هست چه امر نبود؟ استعداد بود استعداد بود پس چرا ظاهر اگرو  شد؟
  .است وجود است هستي ضعيف پس رنگي از

 :43سرّ 
  .خاك است بشكل گياهو  آب تعفين آنها ماية فيضان جانست نه هر نبات دانه خواهد زيرا كه مايه انعقادو  تلطبف عناصر

 بستن آن شيرو  محتاج نيست به بودن نطفه كه مايه آن انعقاد حيوان نيز است، هكذا انعقاد اجتماع خاص سبب انعقاد
خاك مايه حيات است، فياض مطلق و  هست، آب مبدء نطفه نيز نطفه هست در نچه درحيات چناو  است، بلكه استعداد

 به اظهار استعداد مكنون درآن تواند استعدادات بعيده را نمايدنطفة مخصوصه مي حركت ارادي درو  كه افاضة جان
فيضان جان اكمل و  توليد، اني راث و اول را توالد گويندو  خاك نمايد،و  افاضه جان برلطيف شدة آن آبو  قريب نمايد،
در دور و  جمادات نبود، اين جهت است كه گويند كه در دورة اول ارض جز است؛ از معدات زيادترو  اسباب موقوف بر

توليدانسان بدون و  در دور رابع انسان بهم رسيدو  در دور ثالث جاندار پديد گشت،و  ثاني استعداد نبات بهم رسيد،
  .گردد تا ماية او در ارض پديد نپذيرد يا نادر باشد طوفان عام صورت

 :44سرّ 
 بعضي در نار آب زيست كنند بعضي در حيوان درو  گياه جاني طريقيست؛ گروهي از نشود، تعادل هرتعادل تام  گويند

و  وليد نمايدآبي ماهي تاي جاني مناسب آن فيضان يابد، ماده هر خاك زيست كنند، در هوا اكثري به ثقالت خود در
نه و  بي فيض گذاشت توليد نمايد، جان بخش نه در آنحال ماده را متعفّن گشت كرمي ديگرو  همان آب كه گنديده شد

  .اين حال در
 :45سرّ 

هواي مناسب و  طبخ آفتاب در محلّو  ارض طبخي مناسب به تبخيرو  كجاست؟ كه تعفين درو  اين حيات چه چيزاست،
چه و  ؟شودتمام نمي چه رطوبت است كه مادام عمرو  سوزاند؟حرارت است كه گوشت را نميحيات آورد؟ اين چه 

و  دهد؟ جان در غيب است حرارتغذا ميو  سوزاندروده را نميو  استخوان را آب كندو  حرارت است كه سنگ
كيفي ممكن نباشد فكيف بخالق آنها به اعداد معدات افاضه نمايد، پي بردن به كُنه اذني  غيب است كه مظهر رطوبت در

  !.كيف
 :46سرّ 

مفاض و  مولّد نطفه تن يا يافته باشد مولّد هاطبخو  كهنه شده خودوفق  رطوبت غريزي كه به اندازهو  حرارت غريزي
  .بيشتر رطوبت اقدم عمرو  حرارت قدر جانست، هر

 :47سرّ 
خلقت  سرِ كه، من كه معاد را مشهود دارم از آنست كه بر ويسدنفقيري ميرا انكار ننمائي،  سرِّ خلقت رسيدي معاد بر اگر

  .گشتم حاضر
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 :48سرّ 
  .است خبر با آنها ضمير همه به اسبابست اما مسبب آنها از

 :49سرّ 
با كثرت و  نگرددولد  نضيجه نطفه غيرو  استعدادات سابقه را مدخليت است،و  اصالب سابقه نضج يافته نطفه انسان در
استعداد ماده و  سقط شودولد  با تجاوز از آن يا عدم حرارت محلّو  معدات، مساعدت ساير ؤنّث شود باجماع طفل م

  .برود
رطوبت غريزي بكاهد، پس تمام و  سكنات زياد حرارتو  كم حال باشند، كه بحركات و اطفال پيركشت كم عمر

  .مداخله است) ع(عمر داود  را در) ع(م استعدادات استعدادات سابقه را مدخليت است؛ پس آدو  استعدادات
  : 50سرّ 
 كار يكديگرشريك اوالد آدم فقط بودند، تمام ذرات نتايج دراصالب استعدادات بودند، هزاران هزار در 213عالم ذر نه در

  .استعدادات آنها نمايش داشتو  حاضر تمام ذرات اوالد او) ع(صلب آدم  كثرت كثرت نتايج افزود، پس در ازو 
حركات تابع استعدادات آنهاست و  آنها نتايج حركات آباءو  اسباطند آباء نتايج اسباط را كه آثار فراست از اشخاص با

  .صلب او را به بودن آن نور در) ص(نبي آباء  يهودو  اين قبيل است شناختن كَهنه استنباط نمايند، از
  : براي آنها نزديك نماندو  حاضرند، دور بعدو  قبل در استعدادات را بينايندو  عالم جان آگاه پس آنها كه از

  گـل آدم بـسرشتنـد و به پيمانه زدند    ميخانه زدند  دوش ديدم كه ماليك در
****    

  تـا بـقعر تـا رو پـودت در رونـد    كـامــالن از دور نـامت بشنـونـد  
  .ِقَبل الَْيَمنِمْنِاّني اَُشمُّ راِئَحةَ الرَّْحمنِ 

  .را دريافت نمايند پنجاه سال بعد طفل تازه آثار ازاو مشاهده نمودند،  خاتم را در گل آدم را ديده نور مالئكه
  :51سرّ 

وقت  حالِ غالبِو  بحدوث تن در اوالد اخالق نفسانيه حادثندو  تن، آثار مدخل است در بعضي افعال اختياريات آباء را
  .مقاربت بلكه متخيل آن مؤثّراست

جان و  از اين مقوله است،» بياور نظر مرا در«خبري كه حضرت فرمود كه و  )ع(يعقوب و  با گوسفندان) ع(سي قصه مو
و  نمايد نمايد تا پرورش داده با اخالق خود يارميتسليم نفس امو  فرستدقواي آن را بدرقه ميو  جان را نطفه استعداد با

  .فرمايد آن دو توليد مركّب از
  :52سرّ 

مالئكه خدائي كه ايجادآن قوه و  شكل موافق استعداد نطفه كه در اومكمون است ظهور يابد،و  اُم صورت در رحم
 حاالت اوو  شكل و جبهه ظهور استعداد اوست عمر آنست موافق لوحي كه بر ملَك مصورو  نمايد، بدست اوست تصوير

آن  ملك است هر چندين هزار بلكه كارها ازدفع نمايد، را  به مهابت خود او خروج ملك زاجروقت  تاسپارد،  را به او
  .خلع نمايد ملكي فعليت سابقه راو  ملكي فعليتي دهد

  :53سرّ 
                                                 

213 – مع ذرهج: ذر 
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 احسن و  بشكل تجامع متفاوت شودولد  نمايد، پس صورت صورت مولود اثر درو  مشترك رودمرئي چون به حس
اسفل به اسفل و  صورت به اعلي ثالث اعلي از درو  آرد، 214خليطو  ثالثي شبيهاعضاء اشكال كه طبيعي است در ساير

  .نمايد
  :54سرّ 

فرزند و  قوي، 216فرزند ضعيف در حال شرهو  فرزند ابله در حال رغبت باهوش،و  ابله، 215حال انسالخ فرزند حكيم در
و وضع  خياالت آنها،و  اُمو  جان اَبو  حاالت بدنو  مكانو  زمانو  مادرو  حال سستي ضعيف گردد، پس پدر فربه در
و  استعداد نطفهاصل كلّو  فصل همه را مدخليت است،و  هواو  غذاو  آبو  بعدو  قربو  خمود،و  شرهو  217حرث

  : توجه خيال استو  امداد جانو  صورت توجه نفسو  رطوبت پرورده شدهو  حرارتو  خميره مخمر شده
  .خيالي بين روان جهاني بر تو

  :55سرّ 
استعداد فيضان جان، از جان هوش،  ظهور تعفين استعداد از تعفين، از عناصر ازآسمان عالم رحمان،  ازو  آسماناز زمين 

  : الوهيت، پس عبودت ربوبيت آيد، ربوبيت مظهر عبوديت عبودت، از ازعبادت عبوديت،  هوش عبادت رحمان، از از
  مــدآ چه بود پس پرده هر در    آمـــد وجود اســداهللا در

  :56سرّ 
و  افناءو  رزق كه بقوه ميكائيلست،و  ابقاءو  اظهار كه بقوه اسرافيليست،و  تمام عالم عناصر به چهار امر برپاست؛ ايجاد

  .تربيت كه بقوه جبرائيليستو  تكميلو  خلع كه بقوه عزرائيليست،
َوَيْحِملُ َعْرَش َربَِّك فُوقَُهْم ُيوَمِئٍذ  عرشند، 218لهحم هشت نفر صعودو  نزول در اين چهارو  لبس گردانندة عالم استو  خلع

  .ذره هست هر تابشي در از اين چهارو  است منتج نتايج اين چهارو  قيامت است، درثَمانيةَ 
 عزرائيل در آخر كارو  اسرافيل است، آخرو  ميكائيل بروز كند، اول تمامي درو  ظهور اسرافيل است، اول اين چهار در و
عقل فعال گويندكه  را او 219مشّائينو  است،سرخيل مربيان جبرئيل امين كه عقل كلّ و  امت است كه موت تمام است،قي

فكر و  جانستو  نطقو  هوش مركب اوو  عرض زمين است مكمل انسانست، با آنكه آسمانها درذاتند،  مختص به عناصر
  .رحمان است حشر به آخركارو  عيانو  نتيجه آن كشفو  آنست، از

  :57سرّ 
و  استنقطة مفروضه مبدء كره همه يك سطح است، محبت اقتضاء كرويت دارد، و  عشقو  جذبو  قرب به مركز

نقطه  مركزو  النهايت استو  كره خالء محال كه نيست خارج ازو  عالم كراتست مجموعاً كره،و  از آنست، 220دحو

                                                 
 شريك: خليط – 214
 ريختن پشم يا پر يا پوست جانوران در بعضي از مراحل زيست: انسالخ – 215
 شدت ميل به چيزي : شره – 216
 كشت و زرع: حرث – 217
 حامل: حمله – 218
 مقابل اشراق، نام روشي فكري در علوم عقلي: مشّا – 219
220 – حگستردن: ود  
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عشق كدام است؟ تعاشق دو طرف خواهد طرفي نبود پس  ندارد وجود شقتعا محاط يكيست غيرو  محيطه است، محيط
  .وجود جذبو  ظهور نيست جز

  :58سرّ 
شعوراست، طبيعت بيو  به اراده، پس قسر نباشد قبول نشايد، قبول يا به طبيعت است يابيو  خالف مراد است قَسرظهورِ

صورت بيجان مرده است، پس و  ست تن صورت استجان جانست، پس همه از اراده ناشي ازو  پس محرك همه جانست
  .عالمِ تن مرده زنده جانست

  :59سرّ 
خود او ديده و  است غير مظهرو  به ذات نورظاهرو  ضوء نور،و  شكلو  ،223لون 222مظهر 221جسم، ضوء شكل مظهرو  لون
َوْحَدُه  ظهور كلّ يك است هستي ظلمت است، پس مظهر نور بيو  تمام مرئيات است مظهرو  ضوحو و ظهور شود ازنمي

  .َو الْاَْرضِاَُهللا ُنوُر السَّمواِت عين خفا هويداست اوست نماينده آسمان زمين كه در لَْهالَشريَك الِالَه ِاالُّهو، 

  :60سرّ 
حياتست، سبب كدام است؟ مدرك جانست نه  كراهت ذيو  ذم مورث مسرّتو  مدح ترتيب كلمات به طريق خاص از

و  نبات در هوا مورث آثار تموجي خاص درو  تعاشق است،و  مخصوص لغات به ميزان ثقل باعث بقاء نُضدو  تن
ريش  با 224خصيهو  دارد، اثر جنون سرو  چشم انسان دارد، پاشويه پا در در خاصي اثر پرواز حيوانست نشستن مرغي يا

در  دبر كف پا كف پا ر پا دست را حركت دهد نضدنشستن مگس بالدماغ راه دارد،  انگشت بام بين دوو  مناسبت دارد
  .اختالف رابطه داردو  شرايط غ ش ط ه ل با اختالف با ك با بقاء باو  غمناك نمايدشو  دل اثر دارد

سال روز با اول مذكور و  نزاع سيستانو  اهل ايرانو  سلطان دلو  منقلب دهل شهر هجرت سنه ماه با ماه سال در از بشمر
و  اعداديو  حروفي ببين كه نضدوقت  نمك ساري آن با 226قوقندبينه ح و 225زبر ظهور يكسره از شهرو  عالمانقالب  در

  .مقام جان مدركند هم باخبرند در عالم همه از نقاطي چه اثرها نمايد
 م بربقائيست تمام عال بي اگرو  عرض نيست، گويدكه مانع عرضيت است عالم مجمع اعراض است غير منكر اگر و

تأثّر و  عالي نيست تأثير داني نيست غير عالي از منفعل جانست، تأثّرو  سكنات غيرقاره است بلكه فاعلو  حركات
  .ال ِالَه ِاالّ ُهَو، َوالَحْولَ َوال قُوَّةَ ِاالَّ بِاِهللاعتباريست نظام احسن يك دائره است، 

  :61سرّ 
 همه با هم مطابق است، عالم خارج باو  ستكتابيو  عالمي كالمي هرو  هم كالم اهللاو  اهللا است مجموع عوالم هم كتاب

با عالم  الفهكذا با عالمو  علم خواص با عالم اشكال، عالم زمان با عالم عدد با عالم نقش با عالم لفظ با عالم ذهن با
  .تركبا  غركبا عالم  غيعالم  با جل

                                                 
 تابش –نور : ضوء – 221
 ظاهر كننده: مظهر – 222
 رنگ: لون – 223
 ضهيب: هيخُص – 224
 پاره هاي آهن: زبر – 225
 شبدر وحشي: حندقوق - 226
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زيد مثالي شكل و  خارج است خارجي معين در اليد زايد، زيدمو تركيب آنها ازو  ايستحرفي بازاء مرتبه پس هر
دال گوئي مطابق باشخص انساني و  ياو  زيد نيست، زا همه زيد است غيرو  است دالو  ياو  زالفظي  زيدو  مقداريست

  . مسمي بذهن آيدو  شود
و  از كل آنو  ركُلّ كل زايددو  .يكي از اين حروف كتاب صالحيه نمايش كند يك اثر هر يكسر 227حروف فواتح سور

عالمي  هر هر حقيقتي درو  گردد، ظاهر 228در رأس هريك آنچه هاربندو  حذف مكررات آنچه عالم طالبند درآيد اين با
 چنانچه از اجتماع كلمات كونيه آثار زايد بلكه جوهرو  نقاطو  اشكالو  اعدادو  عالم حروف صورتي دارد حتي در

تصوير اشكالي آثاري و  اعداي 229تنميقو  ترتيب حروفي يا نقاطيو  زايد، هكذا از اجتماع مزاجي بلكه جانيو  ثانوي
  .آيد پديد

  :غبار جز از اجتماع به اعتبار نايدو  اعتبارو  پس همه حرف است
  چوگرد بازنشست آن سوارپيدا شد    ميان گرد و غبار آن سوار پنهان بود 

  . پس نيست مگر سير نقطه ميزان به مبدء
  :62 سرّ

تصرّف نفوس را و  قمر با خبر باشي،و  تقابل شمسو  خروج دم از نائي جان در ني تنو  دخولو  اگر از كيفيت خلقت
خروج نفس و  عالم كبير مشاهده نموده باشي، دخول نفوس قويه را در تأثيرو  تن خود قواي خود بلكه درو  خود در

  .ننمائي ابدان را انكار تصرّف آن درو  جان ازآن،نمايش و  عود به مبدءو  دائره،برخطّ رحمان را
  :63سرّ 

 230رياحو  بردن به حوادث از اوضاع كواكبتناسب اعضاء به استعدادات جسمانيه چون پيو  كفو  ناصيه پي بردن از
  .َشأَةَ الْاُويل فَلَْوال َتذَكَُّرونَالنَّاَفََر اَْيُتُمبينش  با 232ايماني براي نقّادان 231از بينايان با دانش مشهود است، هكذا تفرّسمثالً 

خروج سپاه ازآب سياه و  عبور شاه سنه مرور بر در 233بگوئي؛ ظهور قسمانه از سمت عسجيمانه ببين به جبهه عالم كه اگر
كهنه و  نو زمان غير ملّتي تازه درو  234خراب نزديك ري بسال فصل خريفو  فصل غير عام دربالء و  سال عقرب در

  : ه باشيراست گفت
  .مياني توجان عالمي زان در

  :64سرّ 
 الطف دارند تاو  كثيفو  اضعفو  اقويو  اخسو  مقام حقايق اشرف اعداد تمام درو  كتبو  حروفو  كلماتو  ازمنه

 مكان سيدو  هكذا هريك از زمانو  قلب علم صغير سيدو  اولياءو  انسان انبياء سيدو  حيوان انسان درجه سيادت، سيد
                                                 

 جمع سوره: سور – 227
 فرار كننده: هارب – 228
 آراستگي و شيوائي: تنميق – 229
 جمع ريح به معني بادها: رياح – 230
 فتن و درك كردندريا –هوشياري : تَفرُس – 231
 نكته سنج: نقّاد – 232
 گردن دراز كردن در رفتار: عسج – 233
 پاييز: خريف – 234
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  . دارند
  :65سرّ 
اگرچه و  ايست،نفس آن سررشتهو  حيوان نزد ذره در جان هر ازو  عطّاري ذاتست مجموعة موجوداتست دكّان عالم

  .انسان استجامع كلّ بازو  حيوانست داراي سايرو  آنهالكن محيط كلّ كلّ  است از نبات هم به اندازه خود دار
  :66سرّ 
جسماني نباشد محسوس به و  جسمو  حس غير اگرو  كاركن است اجسم به قوه قويو  هرآيداز باطن است كه به ظا اثر

حست حسمحسوس است ادراك از محسوس است، احساس غير محسوس است، محسوس به ذات غير غير نيايد حسي 
بيرونند، حس تمام از قَسرو  ارادهو  طبعو  عشق ميلو  جنسيتو  عالم حس است،وراي  دفعو  جذبو  عالم ديگراست

او كاركن مشّيءبلكه  نه اثرو  نه صفتو  هستي ندارد، نه ذات خود نيست كه از بخود است، او منشاء اثر نه اوو  كاركن
  .بلكه بدميدن هم كارگشاست تموج هوا دهان نيزو  است اگرچه جان بقوت دست كاركن است لكن به اشاره چشم

را  داده آثار جسمي جسم را ظهورواسطه  چه جاي پرده ضعيف، چنانچه بدون ده تواندپرپس پرده بي غيب است از ظهور
  .تواند نيز

  :67سرّ 
ايست كه نزد اهلش بدن انسان قوه غلبه درو  غضب اختيارو  شهوت باه اختيار درو  چنانچه براي ظهور شهوت طعام

 بهو  ممنوع يا فراوانست يا انزال دير يا آسان باشد،ست، كه به توسل به آن شهوت موضعي وقتي در هر نمايانست كه در
يا تحبيب زايد، هكذا  آيد مرض يابد يا به اشاره به آن تنفّرو  صحت طرزي كه مرغوبست غلبه آيد، ياو  كه مطلوبوقتي 

و  سكزيلدوز تمام عالم كه صاحبان معرفت به علم باطن اشياء آن را باخبرند، چون ستاره قواي غيبيه عالم مؤثّراست در
همي هم شيء است، شيئيت و اعتباري هم شيء استو  وقتي فعلي در هرو  الغيب، رفتن رو به سمتي در روزي، رجال

مختص به  علم هردوو  است واقع هريك از اين امور نوع او ازو  هرشيئ بِمشَّئ اوست اعتباري هم به او حقيقت دارد،
 آن خدايند كه همه راهها را صنفي به راهي رفته نور هرو  مگر نزد اهل بيتشئ به تمام نيست  علم هرو  رجال آنست،

  : بينايند
  مـا نـسـخه جـامـع جهـانيم    مـا حـاوي سـرّ كن فـكانيم

  مـا خـود بطلسـم داستـانيـم    آن گنـج نهـان بمـاعيـان شـد 
 :68سرّ 

 جوهر حركت درو  حركت در تجوهر و است سير ضعف صفات مراتب است، پس كماالت درو  شدت وجود را در
  .جريان، چون بيدار شديم همه را خواب ديديم ميل ظهور در ذاتيست پس تمام ذرات در

 :69سرّ 
لوازم و  جلوة ديگركرد، موضعي ديگر حدي ديگر در در و وجود اوست وجود اثريست، آن اثر ازو  خاصيتي هرشيئ را
استعداد همه و  تبدل اشياء هم به يكديگر محسوس استو  عين استعداداتو  ،است كه نمايش نموده عين اشياء ماهيت از

  .عالم استعداد مكمون است در
  .فَال و ااجَِب ِاالَّاهللايف كُلِّ َشْيٍء، كُلَّ َشْيٍءاست كه داراي كلّ است پس داراي كلّو  پس همه استعداد في استعداد است

 :70سرّ 
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علّت  است در اثر نباشد، متأثّر به جهتي مؤثّر است حتّي ماده معدومه را اثرهيچ متأثّر بيذره را اثريست حتّي آنكه  هر
َوال فَالاَحْولَنيست كار كن غيرحقّو  معلول عليت دارد، پس تمام عوالم كاركنو  خود، پس از يك جهت متأثّر مؤثّراست

  .قُوَّةَ ِاالّ بِاِهللا
 :71سرّ 

بالفعل بالقوه شدن محال است، پس واضح و  درجه اول نباتي تا عقل بالفعل يات نفس ازترقو  تن معلوم حدوث نفس با
جزئيات آن از تحقيق بدوراست،  تجرّدو  آثاربقاء  بدن بابفناء  فناء اوو  صحيح است غير بمعنيِ متصور قدم زمانيِ آنها

با عدم نقص ناقص، كمال ناتمام و  تماميت تمام بوجود ناقصجانِ جانست، پس  جان، جانها از از اقوي ،ااز قويا قوي آثار
  .است
 :72سرّ 

اراده و  تحريك اراده خواهدو  مقاطع فم، نطق لسان بتحريك نَفَس است لسان را برو  هوش است،و  مبدء نطق جان
 اقويو  نشود زويه نيزبدون قواي جو  زمين را الزم دارد،و  آسمانو  سكونو  حركتو  عناصرنمو و  حيات نموو  حيات

  .نمايشهاي جانندو  كاركنان
و  تن بروز آثار نمايد درو  گردد آخرت نيز ظهورو  عين همه شود كار است بلكه خود سخن تمام عوالم در هر پس در
  .جان
 :73سرّ 

  .ود استجاي خ در 236هواي مجاوراست با آنكه مبصر 235به انطباع است يا به تكيف بخروج شعاع يا گويند ابصار
آن شيء؟ خروج چرا؟  با چه مناسبت دارد هوا در يا 237جليديه نقش صورت در شعاع چيست؟ رسيدن شعاع به مرئي يا

  به تقابل براي چه؟ 238انتقاش
آنچه پس از رفتن مرئي باقيست دركجاست؟ اوست و  تكيف به شكل چگونه است؟ چرا بدون التفات مقابل ديده نشود؟

گويند كه و  مبدل به عرض گشت؟ يا جوهر يك؟ عرض است ياجوهر؟ عرض عين جوهرشد يا است مرئي دو غير او يا
ت خاصج هوا به كيفيج هواست، تموچه مناسبت است با طرب  آواز چگونه شد؟ اين هيجان هوا را جوهرو  آواز تمو

حب را به و  !ا فرونشاندغضب رو  بدل نمايد؟ چگونه اثر 239مالستو  ادراك خشونتو  تالمس دويدنو  حزن؟ نفس يا
 عصب مفروش بر در 240قوه مودعةو  اين آثار از تن بيجان چرا نشود؟و  !نفوذ نمايد اقويو  تمام اعضاء درو  !هيجان آورد

و  تلخ ذائقه شيرين ديگريست! بطوري خاص جلوه دارد 242در مذاقيو  !ظهور ندارد 241چرا بغلبه خلطيلسان كدام است؟

                                                 
 به كيفيتي در آوردن: تكيف – 235
 ديده شده: مبصر – 236
 .طبقه اي است از طبقات چشم و آن عبارت است از عدسي االستيك چشم است و ميان عنبيه و زجاجيه قرار دارد: جليديه – 237
 نقش پذيرفتن :انتقاش – 238
 نرمي: مالست – 239
 به وديعت نهاده شده: مودعه – 240
 آميختن، منسوب به خلط: خلطي – 241
 مزه، طعم: مذاقي – 242
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  كدام است؟ رايحهو  ديگري 243تَفَه
 سر را چه اثر مغزو  !دماغ چه مناسبت دارد با ادراك بطن دماغ بحلمهخوردن و  تكيف هواو  چيست؟ واسطه بردن او

و  تخيل ننمايد،و  چرا بيجان ادراك نكندو  ضبط نمايد، دهد، يا تميز شر و خير است كه صورت بيند، يا آواز شنود، يا
پي به و  كه بدون تن كاركند مادي نباشدو  نفس است ادراك ازو  بجز ادراك هيچ يك نيست، نهايا! صورت نتراشد؟

  .مقام ادراك شود آينده درو  اجتماع گذشتهو  مكان بردو  قبلو  زمان بعد
نفس  عقالً تمام ظهور خياالً يا ، حساً يامدرك كّالًو  محفوظو  متخيلو  مشمومو  مذوقو  ملموسو  مبصرو  پس مسموع
و  در محلّ مستعد تمام مجرّدند. نفس تعقّل از اوست نفس ادراك از آن موقع احساس ظهور ضه جانست كه دراست، افا

  .است خود متأثّر بخود است مؤثّرخودو  خود جسم بيرون از از
كلّ از جنس او اظهار نمايد، هكذا جانو  بمقام اوتنزّل نمايدو  شود مقام مناسب او هر نفس درو  پس همه را تحقّق است
  .فيض بخشدو  اشراق نمايدو  مناسب استعداد افاضه

 :74سرّ 
جان  در خود اثر كرد، از نفس آورد، پس خود به توسط مظهر طرب درو  حزنو  به استعدادات سابقه خيالي نفس را آيد

  .ِاّناِللِّه ثاين ِاّنا ِالَْيِه راجُِعونَبجان برگشت اول و  آمد

 :75سرّ 
چنانچه قواي جسمانيه دارد نفس هكذا و  جنود آنها بسيارند،و  امهات قواي حيواني ده استو  رههرجان را قوائيست كثي

  .است قواي عقالنيه تفاوت آنها زيادترو  روحانيه داردو  قواي اخالقيه
اسب و  يادگربه را شامه زو  شامه زيادتر از بزرگ است ايست كه ديگري ندارد، مورچه كوچك رانفسي داراي قوه هر و

  .انسان را كالم استو  نحل را نظامو  نمودن موش را تزويرو  را دويدن آهوو  تُند را بصر
و  است ناظر پرداز نثر يكي در و بالبداهه حاضر يكي در اداي شعرو  را دارا يكي نثرو  محفوظ نفوس انسانيه يكي را شعر

و  چاالك است، گزاف است، بعضي اذهان آنها به تعبير زيكي در پرداو  منبرحرّاف ديگري درو  صرّاف محضر يكي در
و  تخلّق خُلق از بعضي ذهن آنها مميزو  قّاد،و شناختن اوصاف بعضي درو  مرض را نقاّدند،و  بعضي فراست صحت

هكذا چه بسيار و  حلم زياده بعضي را معرفت بعضي را فطانت، بعضي راو  بعضي داراي صفت علم،و  آثار، اخالق از
  . خداشناسي بيگانه است چه بسيار عاقلي كه ازو  فنّي خاص يگانه است كه در 244يديبل

  جاِهلٍ َتلْقاُه َمْرُزوقاًًَوجاِهلٍ    كَْم عاِقلٍ عاِقلٍ اَْعَتْيت َمذاِهبُه 
  َوَصيََّر الْعاِلَم الّنْحريَر زِْنديقاً    هذََا الَّذي َتَرَك الْاُوهاَم حاِئَرةً 

 :76سرّ 
  .گماشتگان حضرت يزدانندو  در جسم نيست چه جاي قوه روحاني، قوه كدام است؟ كاركن قوه جسماني
همه و  مجرّد را با مادي چه مناسبت است؟و  مناسبت را از كجا داند؟و  موافقتو  شعور صورتبندي چگونه آيد؟از قوة بي

داشت نمي بود پروازن عالم، اگر محصور ميمالئك حقّ است مالئكه چيست؟ مجرّد از ماده محيط بطبع كاركن در اي از
  .َيفَْعلُونَ ماُيْؤَمُرونَگرفت بود در ارض تن جا نمينمي مأمور اگر

                                                 
 حرارت بود يعني گرمي: تفه – 243
 كورفهمي، كودني، بالدت: بليدي – 244
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 :77سرّ 
و  نورانيستو  مجرّدو  جواب آنست كه فاعل شرّ شبيه به ملك است كاركن! ملَك است بگوئي پس شرور هم از اگر

نيكوئي منفرد خطّ ازو  صحيحه متمرّد جادة الها بصورت عبادت گرفتار، اما ازسو  كار درو  ملك افتاده برابر درو  محيط،
برنده استقامت است، ملكوتيت و  راهزن عبوديتو  انسانيتمخلّ عالم جلوه نموده اما درو  ملك انداخته است خود را در

 بوجهل شد نام او استكبار بوالحكم ازچنانچه نام و  گرديد، مطرودو  ملعونو  عين قرب بعيد درو  رجيم گشت اما دارد
 :شيطان گرديد

  بجـا آورد و گشـتش طوق لعنت    يكي هفتصد هزاران ساله طاعت
و  گفتلَاُغُوَينَُّهْم كند شيطان اما گرم مي سوزاندمي اسماء يزدانست، نار يكي ازاضالل صفت قهر رحمان است مضلّ

است، سگ پاسبان حقّ  روان او ازو  علم جان اوو  ك حقّ نيست، قدرتملوراي  ملكي تواندمخالفت مي كندگمان مي
 .َو ِكلْتا َيَدْيِه َيمٌني گيرنده آيندگان است لكن سر زنجير بسته آن آستانست

 
  

  :78سرّ 
تاريخي،  245مهاباديانو  تاريخي، يهودو  حدوث زماني؛ مسلمانان تاريخي، است به حادث گويندكه عالمظاهريين ملل

اليتجزّي اول زماني قائلند  بعض طبيعيين نيز كه قائلند باجزاءو  است لكن اولي دارد، دورتر 246هنودو  تاريخ آنهاو  يندگو
اشياء و  اسماء،و  الزمه ذات صفاتو  بعض حكماء قائلند بقدم زماني كه فيض حقّ دائم استو  بدون تعيين تاريخ،

  .الزم است در دائره وجود مظاهراسمايند، نقاط دايره
خارج است از زمان،  و وجود عالم علم قبل از زمان بوده اند، زيرا كه اعيان درنموده بقدم ذاتي قائل شده و بعضي تجاوز

نيست و  علّت الزم آيد، پس بايد تأمل نمود كه هستي نيست، اگر حادث باشد انفكاك معلول ازو  پس همه قديم باشد
چگونه حادث و  حدوث زماني زمان تسلسل آوردو  هستي اشياء جز نيست ازو  هست نشود، پس چگونه حادث باشد

حدوث حوادث مشهود است، پس هر ذره و  چگونه قديم باشد؟ مجموع حوادثو  چه ربط به قديم حادث راو  باشد؟
  .لبس ذاتي آن به آن حادث استو  بخلع
   :79سرّ 
 است عالي محيط سافل محاط است ملك جائي از بعلّو كجاست؟ نسبت كدام است؟ نسبت به سفل است، سفل در علو

عوض همند،  زمين درو  اهللا آيم اين آسمان گفت من) ع(السماء به حضرت موسي  فوقو  االرض تحتو  مغربو  مشرق
 آن پس جانست كه تسخيرو  دارائيو  محيط احاطه ندارد، احاطه تصرّف است نه محاط برو  نه محيط احاطه تامه دارد

  : به تن احاطه دارد
  كـار فـرمـاي آسمـان جهان    جان واليت  ها است درآسمان

َوُهَو  با خبرنبوديو  بيگانه بوديو  نهايت داشتيو  موصوف بوديو  معين گشتيو  جهت بودي محدود شدي ّّ درحق اگر

  .ُمحيطٌبِكُلِّ َشْيٍء

                                                 
  شهرهاي آذربايجان باخترييكي از : مهاباديان – 245
 هندي: هنود – 246
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  :80سرّ 
  :ابديو  ستيست كه ازليوجود اهللا جهو باقيو  عدميو  ممكن عين حادث استو  معلولو  مجموع ممكنات حادث

  نـه حـق بنده و نـه بنده خدا شد    تعين بـود كـز هسـتي جـدا شد
  .وجود از روي هستي اليزال است

 از) ع(سؤال موسي و  آدمي ديگر بود،و  قيامت بپرسي بگويم عالم تا اگر: عالم پرسيدند؟ فرمودو  قبل آدم از) ع(علي  از
ُيوَجْد َوما َوَجَد َوَجَب َو الْقَدُمي واجب َو الُْمْمِكُن حاِدثٌ الشَّْيُء مالَْم َيجِْب لَْم هاي آن معروفست، پس دورهو  ق از بدو دنياح

حادث استوجود  حد.  
  :81سرّ 
آبهاي  ياها درتك در بعضي درو  بسياري جزو كره مخلوق است به مخلوقيت كره، كوهها كه استخوانهاي ارضند انعقاد
و  ها بهم رسيدهبه آمدن سيلها درهو  كشيده شدن آبها بطرفي به همان طرف رگ رگ شده پس ازو  يافته تحجر شور

  .سيل به اطراف نقل شده به تصادم طوفان ياو  هم پاشيده غليظه از 247خروج ابخرهو  بوقوع زلزله
  .هكذاو  دوم بعضي ازو  طوفان اول بهم رسيده وهها ازبعض كو  كوههاي دورة اول شده بعضي گويند شرارات نار و
انسان هست، لكن اين  در رابع آثارو  حيوان ثالث آثار درو  گويند در مواضع اول جز سنگ نباشد در ثاني جز نبات و

  .دورات شبيه است به عماري كه عوام گويند
اََنا صاِحُب دهند كه بشماره نيايد، فرمود ود خرابات ياد مياز هم پاشيدنها رنو  تحجرهاو  هاانقالبو  هاسيلو  طوفانها

  :الدَّوالِت اََنا صاَحُب الْكَوراِت اََنا صاِحُب الدَّوراِت
  خـلقت دو عـالم مقصـود ز    مـائـيـم مـديــر دور آدم

  :82سرّ 
ه است، سلوكو  سفل جهت طبيعتو  تجرّدجهتي است، جهت بيعلواست، پس  بين اين دوهناية الدر درجات  سيرو  ماد

تا به محبوب  مجرّد شوو  نما جان سير بين اين دو نهايت جانست، درواسطه  ضعيو  نهو  نه زمانيو  است 248راه نه اَيني
  :نه حركت جسمو  بخود او را ببين، نه به چشم محدودو  نما جان باز رسي، ديده به نور

  عـالم هويدا كجـا او گردد از    همه عـالم به نور اوست پيدا
****  

  مقيـّد جـز مقيـّد بين نباشد    اگر مطلق شوي مطلق ببيني
 عصاي ذكر بدست گرفتم، چشم ظاهرو  لجام نمودم او را بفكرو  قاطري چموش سوار شدم، به امر پير بر نويسدفقيري مي
را رام نمودم دستي به  يضاء قاطرمرده فكر را زنده نمودم، بيد بو  ديدم 249چشم دل گشودم حيه ذكر راحيهو  پوشانيدم

 سوار بال ديدم بر بال او ششصد تك شد، به كارخانه چشم بندي خدائي رفتم اسب را انسان با اسبي تيز چشم كشيدم قاطر
تعظيم نمودند با آنها نماز نمودم، به و  هيبتي زدم مرا پرواز داد؛ به آسمان اول كه رسيدم مالئكه تمام مرحبا گفتندو  شدم
ال  الَخلَاََء َوملَك ديدم  از پرو  خالء آمد نگاه كردم همه راذكر نميو  صفو آنقدر مسافت بود كه به مان دوم مرا بردآس

                                                 
 خارهاب، جمع بخار: ابخره – 247
 داللت بر مكان دارد: ينياَ – 248
 يزندگ يعنيات يمونث ح: ةيح – 249
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 فوق آسمان مرا گذاشت بزير مبهوت گشتم بيهوش افتادم، چشم گشودم ديدم درو  حيران شدم، نگنجدوصف  به َملَاََء
! شدم متحيرو  گم نمودم مات خود را! بردمبود راه به جائي نمي ريستم تمام نورتاريك ديدم به باال نگ نگريستم تمام را

 درآمد نوري ديدم نوراني به قدمش افتادم من بيرون شدم او!صورت يافتَو َنفَْخُت فيِه ِمْن ُروحي  ديدم مرده جان گرفت
 ذاكرو  ذكر!نه ظلمتي ديدم همه اويمو  ورينه نو  نه آسمانيو  نه اوئيو  عشق بازي نمودم چشم گشودم، نه مني ديدمو 
و  مشاهده نمودم، بي اوئي را درآئينه خود ديدم او آئينه او خود را در! همه يكي گشته منظور و متفكّر و مذكور فكرو 

  !توئي
  كه در وحدت نبـاشد هيچ تمييز    من و ما و تو و او هست يك چيز 

وار عصا را بدست موسيشنيدم، ُخذْها َوالَتَخْف م به آسمان اول رسيدم نداي بپاي نظرخرامان خرامان پلّه پلّه پائين آمد
دست  ماند، عصاي چوبين بر با عصا آمدم به زمين كه رسيدم پايم از رفتار وارمغلوب نموده لنگان فرعونيان راو  گرفته
جاي خود ايستادم، ديدم  فتار بازماندم درنرسيدم از ر چه رفتم به مقصد رفتم هرعصاي برهان مي لنگان با لنگانو  گرفتم
جبهة او مشاهده نمودم بخاك  را بدر پير رساندم نور فوق را در ست، خودخياليو  تمام عالم خوابو  هيچ نيست حاضر
  .نمودم استغفار خوديت خود ازو  گفتم ُسْبحانَ اهللارا بيادآوردم َو َمْن َرءاين فَقَْدَراَي الَْحقَّ  افتادم
  :83سرّ 
جاي  عكس آنجا بقا بر حادث در به حدوث اوو  حدوث جسم شنيدي، جان برحسب طول مقدم است برجسمو  قدم از

تجرّد  پس ازو  حوصلة طيور مواقف خود، نفوس سياره مجرّده پرواز نمايند چندي در ه درواقف نيست، نفوس تأخّرو  تقدم
  .آخر زمان به عبادت رحمان، اما تن انقالبات يابد گذشتن از پس ازبماند،  الدهر مالء اعلي ابد در

  :84سرّ 
 غير هوال نقطه هستي نباشد محيطه همه محاط نقطه پس جز نقطه جواله عدم نباشد، ذرات دواير محيط خطوط به نقطه جز

  .سايرو وجود  عدم ساكن است
  :85سرّ 

  :دسايه چيست جز اختالط نور با ظلمت پس سايه نبود پس جز هستي نبو
  وجود از روي هستي اليزال است    عدم موجود گردد اين محال است 

  همـه اشـكال گردد بـر تـو آسان     آن  نـه آن ايـن گردد و نه اين شود
  :86سرّ 
 نمايد، لكن به محض سد روزنه درزيد امسال زيدگذشته ميو  زمان همان نورآفتاب شعاع سابق نمايد، آفتاب در نور

است  250بدل مايتحلّلو  نمايان است از مو بدن نيز سيرو  سايه محسوس است، سيركنارو  رودنور مي فرسخ فوراً رأس صد
 آن نه اين، مركّب ازو  بدل سابق نيست پس اين نه آنست بعد ازو  اين بدل سابق نيستو  گيرد،مي كه جاي مايتحلّل را

  .آنست مناط استو  نيست نيست است آنكه با اينو  هست
را نسبت به هيكل ممكن  وجود نورو  كن شخصيه است، به حقيقت اشياء نظر وحدت 251مساوق وحداني الاتّص گويند

  .خود در بطالن است چنانچه سايه نهايت است آن از بلكه خودو  مالحظه نما كه آن به آن در فنا
                                                 

 هرچيز كه گداخته مي شود و تحليل مي رود و هضم مي شود: يتحلّلما  – 250
 مقارن. مالزم : مساوق – 251
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ن هم بوجود پيداست اعتباري به هستي قائم چ بنورو  ستاست فصل عدميحدخود  از پا گونه تواندقائم است، تعي حد
  است كه حجاب شده، است تشعشع نور حجاب خود خودو  گرددبيحد  و وجود دراز نموده

  :87سرّ 
حاجت به ابطال نيست، پس محسوس شودكه  اندنمودهانكار حسبه اسم حس و  اندفرنگيان براي سير نور مدت قرار داده

  !درآن آيد؟چگونه مدت  مظهر مدت نگنجد، پس ظاهر در
  :88سرّ 

هاي از نفس نباشد همه علم جز جلوه نفس است، پس علم كه ادراك كلّي باشدو  دانستي كه مدركات جزئيه به تشّأن
روزنه  علم گشت، جلوه تفصيلي از نمايش علم حضرت حقّ است ذات است كه جلوه نمودو  علم مطلق جزئيه ظهور

 اختيارو  صفات تابع ذات است علم آنها نمايش علم استو  خلوق از اوستموجود  دانش گرديد،و  جانها نمود بينش
  .است آن اقتدار نمايش آن اختيار، اقتدار بروز آنها
  :89سرّ 

هكذا و  نامند آن را صداو  دهدهواء مقابل مناسب كه رسيد چون كوه به اندك تصرّفي فوري پس مي كيفيت صوت در
ظلمت و  هكذا شكل ظاهر از ضوء كه ترتيب ضوءو  ل ناي مثل جعبه گرمافن،تربيت تشاكو  تهيه اسباب از بعد

حس مشترك  درو  منكوساًو  در شيشه عكس ثابتاًو  252آب منكوساً درو  مستقيماًَ او حدقه عبورو  آينه مقداريست در
  .شودمي ظاهر 253انطباع بنابر مستقيماً

 تهيه شرايط ظاهرو  شيء پس از رفع موانع هر شيء در شكل هرو  صورت است عكسيف كُلِّ َشْيء كُلُّ َشْيٍءآنجا كه  و از
  .تو من از و وجود بمن است تو ظهور: پيداستظلّ درعكس ذي ظلّو  در ذي ظلّشود، پس عكس ظلّ مي

  :90سرّ 
اف حمل آواز بل به آن قوه است كه به تلگرو  دهدنمايش مي 254بسبب بخارات اراضي سبخَه قوه برقيه جسمانية برق را

 255جسم است پس حركت سماوات چه استبعاد درو  جسم حاصل است ازو  آواز به سرعت كنند، به تلفون حمل جوهر
  !جسمانيه چگونه باشد؟ دارد سرعت آن، پس سرعت قواي غير

 بعد ست دره شيء هر شيء هر آنكه درو  به حركت جوهري آنهاو  مظاهر در وجود منتقل بايد شد بسرعت سير از اينجا
حقايق و  تمام حجب را بردرد انسان مرتفع است، تواند در حجب موانع كمال كلّو  نزديك آوردن برفع موانع استو 

  !فَلَْوالَتذَكَُّرونَ؟ يابد خود اشياء را در

  :91سرّ 
مستواي و  اركانو  تماميت عرش است، موجد دوران پس ازو  حمانراستواء و  عرش آنست كه مستواي جالس است،

العلّي  از روي كثرتو  اهللاروي غيب صفات است كه ازو  باطن اسم اعظم جامع اسماءو  جميع عوالم ظاهر رحمان در
  .است

                                                 
 ر شده يسراز –اژگون شده و: منكوس – 252
 چاپ شدهو  طبع: انطباع – 253
 ارزن شورهيزم: سبخَه – 254
 بعد كردني و طلب دور –د نمودنيبع: استبعاد – 255
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صفات است و  بروز دهنده اسماءو  مشيت است كه ايجاد نمايندهو  شهادت ظهور نورو  غيب ظهور از وجود عوالم در و
عالم شهادت محيط كلّ مظهرعرش  درو  محاط است، است كه محيط هر از روئي كرسيو  عرش وحدت كه از روي

عالم جان مستوي طرف اعالي قلب كه  درو  ،256اجوافو  كثرت كواكبو  كرسي بروي محاطيتو  احاطهوي  است بر
  .ستكارها كرسي طرف ظهورو  عرش است 257عوائق مجرّد است از

عالم جان  درو  عالم انسان دل شناساست پس مستواي كلّ در دعوالم مطابقنو  بدن دل صنوبري كه مظهر جانست در و
  : حضرت يزدانست عالم جانِ جان ظهور درو  مجمع موجوداتو  فالك ا محيط بر

  گـر دل نـبـود ز گل چـه حـاصل     عـرش است محيط و مركزش دل 
  خـاك است بهـانه اصـل آنـسـت    عـرش از پـي دل بـسـر روانـست

  :92سرّ 
به  رسيد تا هكذاو  دوشنبه مرتبه بعد را، درو  هر روز اول كه يكشنبه است مرتبه اول را كه مجرّد است آفريد،عالم د در

  .جمعه كه آخر روز اجتماع است عصر اسعد اوان مجمع عوالم را كه انسانست آفريد درو  مجمع زمان
تطبيق ظاهر هم موافق اخبار بر ايام و  آثارو  توابع ظهورو  ابتداء كار است 258شش گرديد، سبت پس مراتب غيبت نور

ثُمَّ اْسَتوي َعلَي همه اسماء به ظهور رسيد رحمت رحماني صورت گرفت و  انسانست، عالم كه تمام شد براي تعليم كار

  .م شدالزّمان رسيد زمان تما رحمت رحيمي انجام يافت به آخرو  صعودي گرفت مقام انسان سير فرمود از الَْعْرشِ الرَّْحمن
  :93سرّ 
لبس است، كه ابقاء و  تكميل كه معني خلعو  نزعو  ابقاءو  بخلق عالم كبير درو  بسلُو  موجودات بخلع است ظهور
جنبه و  پايهو  هريك از اين چهار قوهو  نتيجه آن دو است،و  تكميل باطنو  اعتبار انضمام استو  است وحداني اتّصال

و  ذره هريك را جند است بل بعدد انفاس به عدد هرو  صاحب جنودو  ستآنها كلّي هريك ازو  ركني از بنيان عالمند
و  جسم مسلّط است برو  محيطو  آنها را ملَك نامند يعني جسم نيستو  آنست صاحب هريك از اين چهار رئيس جنود

  .مجرّد از ماده استو  عالم متصرّف درو  نوراني
طرف  ازو  دمد،مجمع ناي مي ازو  پرده غيب نشسته دمد، درني مي چون نائي در را اسرافيل نامندكه صاحب جنبه ايجاد

ظهور قيامت همه و  پس از رفع حجبو  فرستد،هاي مقداري به مقدار مقدر اشياء بيرون ميكثرات بر راه ملكوت از روزنه
  .بردبه نفس فرو مي ياز مجمع ناو  كشدفرو مي دفعةًها آن روزنه را از
  .فرمايدنگاهداري ميو  رساندرازق ميكائيل است كه بقدر استعدادات آنها به آنها ميو  سم مبقيا و
  .اسم رحيم است جبرائيل است موقف آنها كه ظهورو  برندة هريك به مقصدو  اسم معلّم و
  .جهة بردن عزرائيل استو اسم و
. پوشاندفعليتي حرّي ميو  كندخلع ميوي  ن فعليتي برگرم نشودآن به آ دفعةًآب سرد و  هيچ آوردن بدون بردني نشود و

يست كه اگر عدمي صرف است نيست است، پس وجود لبسو  خلعو  است وجود فعليتو  طرف فعليت لبس دوو  خلع
جندي ظهور اوست  هرو  جنود رحمان است، پس كاركن همه اوستو  قواي جان يست ازوجود دارد ياوجود  بوي اگر

                                                 
 . شكم، ميان، بمعني درون، ِ جوف معج: اجواف – 256
 جمع عايق. موانع: عوائق – 257
 شنبه: سبت – 258
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  .هيچند نفس كه بجز اوچون قواي 
  :94سرّ 

  .ّ استست كه ظهور بي كيفي حقمالمس بچه كيف است؟ كيف به كيف تسلسل آورد بلكه بي كيفيو  مجاور تكيف از
  :95سرّ 

  :افعال عباد مثل معقوالت ثانيه استو  مسببات اسباب
خود  تشييء ازو  شود ظاهر آثار ف آنهاتصرّو  نفوسو  تشييء موجودات از بعدو  است، افعالت خيالو  خوابي در تو

و  صورت،مجالي بيو  وجودنداعيان آينه بيو  آثار اعيان است برحسب استعداد اعيان، آثارو فَُهَو ُمّشييُء الْاَْشياِء ندارد 
مقلّب اوست زيرا كه عكسِ عكسِ عكس، عكسِ اصل و  محولو  آينه، پس مسبب در است ظاهروجود  آينهصورت بي

 چه سالطين كه اسيرو  شاكي السالح غالب شدند مردمان نادان كه بدون تهيه سالح بر ست، نظركن كه چه بسيارا
  : ها منقلب گشتهچه اراده و ها كه برعكس نتيجه بخشيدندچه اسبابو  گرديدند

  را 259سـاعتي مـؤمن كنـد زنديق    سـاعتي كافـر كنـد صـديق را 
  : اوست پس پندار را بردار همه ظهور اثرو  فعلو  ببسببيت سو  سببيتو  سبب

  260كـه نبـود فـربهي مـاننـد آماس    نيك بشناس برو اي خواجه خود را
 :96سرّ 

  .بدست غيب است مختار غير افسار و اختيار رفتاري دارد، اما اختيار اختيار غير طبيعت در و مختار در اختيار
  :را بذاتها هستي نيست پس كرد كه ضياء از نور اوست پس اشياءي گمان نميبود كسيك حال باقي مي خورشيد بر اگر

  كسـي را كـو بود بالذّات بـاطل    كـدامين اختيار اي مـرد جاهل 
 :97سرّ 
استعداد نوري  ناري خواست نور وجود ناريكُْم ِمْن كُلِّ ما َسأَلُْتُموُه و اٰت قدرحالو  فيض برحسب استعدادو  حق عطاست از
  261:در قاروره نَتنو  دارد گل بوي خوش اظهار ت ظلمت زياده از آن تحمل نداشت، آفتاب كار او تابش است، درداش

  كوتاه نيستباالي كس بر تشريف تو ورنه    ماستاندام قامت ناساز بي هست از هرچه
 :98سرّ 
را محترم وارد  آن عالم ده از اينست كه درغيب نمايش نمو ظاهري از هرَوالَتكْراَريفِ الَتَجلّي  استجلوه رب شيء هر

الَْمطَرِاَنَُّه َحديثُ َعْهٍد بَِر بِِّه فَُهَو اَقَْرُب بَِر بَِّه َو لَيَس ِعْنَدُه قُْرٌب َو َيقُولُ ِفي) ص(َو كانَ النَّّيب  يادآوري سابقين فرمايندو  شمارند

  :لَْيَس ِعْنَد َربِّنا َصباٌح َوالَمساٌء الُبْعٌد، َصباح اَْبَعد ازَمساءَمسا اَْبَعد ازَصباح، َو
  .شصت سال از شب نديدم من شبي

 :99سرّ 
و  نور در او نمايانست است اثر اول سايه كه قرب مجمع نورو  تعين حجاب نوراست، مو نزديك ديده سايه طوالني افكند

  .عيف باشدض نور بجاي قاعده كه همه سايه باشد نمايد تا هايابد سايه او امتدادظلّ

                                                 
 نيد يافراد ب: قيزند – 259
 رمو: آماس – 260
 دهيگندو  بدبو: نَتن – 261
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اَلَْم َتَر ِايل َربَِّك كَْيَف َمدَّ است عالم گشت پس عالم قاعدة مخروط ظلّ تا حجاب افزوده شد تعين اول اول حجاب بود، بر

  .اخري كه عكس نماي آن عبارت استبعبارٍة و  ذاتند، ظلّ آنهاو  صفاتندو  ، همه اظالل اسماءلَْوشاَءلََجَعلَُه ساِكناً الِظلَّ َو
آنجا ظلّ تاريك انداخته تا به  ازو  كم كم متالشي شده تا بقاعده موجودات رسيدهو  ظهور نمودهوجود  مجمع نور از

كرد موجودات ظهور نداشت تاريكي عالم را شد سايه نبود همه نور بود، اگر سير نمينقطه هيولي رسيده اگر ساكن مي
  .گرفتمي فرا

  :100سرّ 
الوجودند  موجودات بعيده كه ضعيفو  مرآت انسان درنمايد، بكورائي حقّ  مرئي كوچكتر يشترمرئي از رائي ب هرچه بعد

قويستسايهو  ضعيف مرآت موجودات نور ظلّ اينجاست، بكورائي انسان مرئي حقّ در 262مد.  
  .لَْن َتراين فَِاِن اْسَتقَرَّ َمكاَنُه فََسْوَف َتراين

  :101سرّ 
در او نگنجد، تعين  مطلق كه غيرتش افزونست غير وجود را در او راه نيست، پس غير و استواحد  او وجود هرموجود

  .ذات است وحدت كثرات مظهر وجود وحدت ظهور
  :102سرّ 

  .شودحق فائض مي روح از تلطيف محلّو  تصفيهو  ظهور استعداداتو  بسبب تعفين شدكه اركان كه تعديل شد مذكور
  رسـد از حـقّ بـدو روح اضافي    چـو آب و گل شود يكباره صافي

است، و وجود روح اضافي فيض حقيالَلِّه ِمْن َعَجبٍ جان چگونه جان شد؟ ظلمت متبدل بنور شد، نيست هست گشت بي
  :ستماده عدميو  ازاله حجاب مادهو  صفا رفع نقص استو  صافي از ماده

  خواست جنگ بيرنگ چون در رنگ با    بيرنگ خواست  اي عجب اين رنگ از
اشياء و  عناصرو  تابدآفتاب مي جانندپرده نبودن پرده برداشتيم ظاهرشد، پس گمان نرود كه اركان بي پس بود بود بود در

نه رنگين، هكذا و  آفتاب است با آنكه آفتاب نه گرم است اثر تمام كيفيات آنها ازو  نمايدرا گرم مي عناصرو  را رنگين
  .همه از اويندو  تندنيس مقام بلند تعينات در

  :103سرّ 
خون،  طراوت، طراوت از جان، جان از صورت است از در 263صباحتو  لسان است مرده زبان ندارد، مالحت فصاحت از
  .جالستو  ظهور نيايد، اينها وجود مادر بيو  صورت نگيرد پدر تولّد اين مولود بيو  جانست به ازدواج تن، پس تمام از
  .تفاوت آنستو  جالءآنها بتوجه جانو  طراوت اشياءو  نمود بي بود است دروجود  جالء عالم از

 ه اليه اشياءو وجه و  صورت جلوه نمايد درجالءآنها و وجه  است جالء صورتوجود  هستي آنهاست پس جان آنها متوج
  !است، پس تن كدام است؟ وجود از

  :104سرّ 
ساكن  آفتاب در مكان خودو  ري كدام است؟ اشعه آفتاب ساريمجا مقام عالي ساكن است، پس ساري در وجود در
  .جاريست قواي او فيض او برو  ستمقام عالي جان در

                                                 
262 –  درازي: مد 
 يبائيز –يخوشروئ: صباحت – 263
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  :105سرّ 
 در و وجود است وجود نه چنين است پس كثرات چيست؟ يك جزو ، اگرو وجود ماهيت ممكن مركّب است از
  264.متحددو  يك متعين ماهيت هرو  موجودات جاريست،

  .اين نه طرز عقل استو  جزوكلّو  استجزوِ مظهر كلّ اينست بلكه جزو كلّو  عظم از كلّا جزو
  :106سرّ 

بلكه چگونه است و  چيست؟ ازو  مستقرّ نيست، پس خلق كدام است موجودو  حال استو  ذات بر 265صفات طاريست
و  آن بهره بردارد ادبي نفس از ظت برمحافو  آنست كه مواظبت برصفتي جاني جان شود؟ ازو  شود؟ ممارست پيدا كه از

گري جلوهو  يعني مكنون استعدادي او به اعداد تشّأنات عالي كند در داني اثرو  مخلوق خود كم كم رنگ پذيرد از
سابقي  هرو  ميوه پخته گرددو  قرطاس جاگيردو  جرم لباس چنانچه رنگ درخلق گردد،و  متخلّق شود آنگاه جلوه كند

دعبه و  الكبير، االنسان قس عليهو  هكذا و اثرات مولد ديگر و ديگر اثر نتيجه مؤثّرو  لو احق مولد نتيجهو شودالحق  266م
و  يابد محبت اشتدادو  كم كم محبت زايدو  .همراهي انس آوردو  آورد مالحظه همراهي آورد، 268تالفيا 267تعمل تألّف

  .عيب بپوشاندو  جنسيت آورد
است درخواستي نمود، استدعاء دوستي فرزند خود را نمود، گفت اين اختياري نيست، گفت به او درخو زيرو سلطاني از

  .محبوب بهم رسد محبت نمايد بتدريج محبت درو  خدمت احسان كن كه او
  .عاشق نمود عشق عاشق معشوق را ليلي را انس مجنون به اومجنون نمود

  :107سرّ 
  .حقّ با نقصان ذره تمام نباشد دكه استواءصادق آم اشياء كه مكمل شدند استواء

  :108سرّ 
عرش ناتمام  و عشق نابود شوند همه درو  ذره را برگيري عالم خلل يابد تعاشق اشياء بحديست كه اگرو  تعانقو  تحابب
  .باشد
  :109سرّ 
  .اي را خارج ننمايندحيطه خود ذره ازو  يك محيط بكلّ صفتند هر حامل عرش چهار چهار

  :110رّ س
  .تماميت استواء است است پس ازَخلََق السَّمواِت َو الْاَْرض در اول 

  :111سرّ 
همه در انسان و  اهللا مستوي گرديد سوي جمله ماو  جان جان مأوي يافتو  عالم جان جان گرفت، كه تمام شد عالم ظاهر

  .شد ظاهر

                                                 
 كرانهو  دن كننده حييتع: متحدد – 264
 عارض: يطار – 265
 آماده كننده: معد – 266
 دل بدست آوردن: تألّف – 267
 الفت يافتن . به هم پيوستن ، با هم شدن: يتالفا – 268



80 

  :112سرّ 
هاي پياز است برآن، لكن آسمانها چون توو  وسط است زمين درو  پردة پرده است كه بروي جان كشيده شده، عالم ظاهر

  ! است، العجب محاط محيط گشت جلدو  مقام حجابيت زمين محيط كلّ است در
نقطه مركز  بِعلو درو  دردها همه را برميرود تا پردهدرون آسمانها درميو  داردپرده الي الي برمي اين جهان پر انسان از

  ! سفل علوو  سفل شد گردد سبحان اهللا علوبرميرق و رسد،مي
 ميان طلسم ديدم، بهر شدم، خود را چون كرم فيله در به چشمم كشيده شد بينا خضر نويسد روزي دستي ازفقيري مي

خسته شدم، . نشد، همه در بود اما همه بسته، آنچه كوشش كردم بجائي نرسيد بهر در زدم بازو  طرف دويدم دري نيافتم
 پرده زمين رادسته آن نقش بود شروع بخواندن نمودم،  را در آوردم اسم اعظم بر بغل يافتم كليد افتادم، كليدي در

برداشتم يك پوست را بردريدم، به درون كرات فرو رفتم، به آسمان اول رسيدم به قوت اسم اعظم هيبت زدم، به كليد 
 ان رسيدم تا از سماوات گذشتم مستغرق نور شدم، اسم اعظم در نورآسم هكذا به هرو  قفل را گشودم،و  اشاره نمودم

را درآورم پوست را  شكستم خواستم مغز غرق شد، فرو رفتم به درياي شيرين تا به تك دريا رسيدم تمام طلسمات را
را  ه اهللا نورآي گذاشتم حال خود انفصال نديدم بر همان درها را كشنده ديدم، هرچه قوت كردم بجز از مغزو  چسبنده

  .منقاد تكليف گشتم آزاد شدمو  تسليم بنهادم سرو  بخاطرآوردم
  
  

  َحْضَرُت الرَّْجَعة
َوالِْقياَم َو َوالُْعُروَج َو الظُُّهوَر الصُُّعود َوالَْمعاد َوالَْحْشرَو النَّْشرَو الْاِخَرِة َوالنَّتيَجةَ َواملَْعرِفَةَ و الَْمواِقَف َوالرُُّجوَع َوالِْمْعراَج 269اَْعنِي

َوظُُهوَر َو الَْحيوِة َو الْاَْنِتباِه َو َبْعَد الَْمْوِت َو النُُّشورَِو الَْجالِء َيْوَم الِْقيَمِة َو َيْوَم الّدينِ َواجلَزاِء َوالِْحسابِ َوَيْوَم اِهللا َوَيْوَم الْحقيقة
  .الِْاْنساِن َو حقيقةِالَي الْوِالَيِةالْباِطْن َو َصْحَو الَْمْعلُوَم َو الَْعْوَد ِمَن الَْهُيويل 

  :1 ظهور
است  ظهور بطون غيرو  رفتن است ست رفتن موافق آمدنست منازل يكي است، لكن آمدن غيررجوعي موافق نزولي سير 

قوس كره  قوس دايره بل دو باطن ظاهر، پس سير دوريست چون دوو  يعني ظهور غير بطون است اگرچه ظاهر باطن شود
  .يك ضلع معوج ديگر را معوج دارد به اين طريقو  معوجو  ضلع مثلّث مستقيم دو بل چون

  
  
  

  :2ظهور 
كارهاي بدن به و  آسايش تنو  نضج غذاو  تعديل قويو  قوام جانو  تنفّس نفسو  جاندار به جهت راحت روح هر

و  بجائي ديگر رودو  لم حس فرو رودعا قواي او ازو  رود، يعني جانبخواب مي بار اختيار روزي يكي دوبيو  اختيار
بي و  حرص شوق بخواب ندارد،و  شايد انسان به گرفتاريو  اين عالم نيست صوري مشاهده نمايد كه درو  خواب بيند

                                                 
 كنم مي ن قصديچن يعن، ينديگوي ميح مطلبيتوضو  ريكلمة فعل كه در تفس) كسر نونو  به فتح حمزه: (ياَعن – 269
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  .شودمي اختيار
انسته فوراً يا بزودي يا به بعد بروز نموده كه دعالم حس  رؤياي صادقه ديده كه عين آن خواب دروقتي  انسان يك هر و

 تعبيرخواب، بلكه منكرآن نيز از مفطورند برو  عالم حس موجود نبوده در ظاهر وقت خواب در آنكه در كه همانست، يا
و  عالم حس غير عالمي ديگر وجود اين حجت تامه است برو  شود،از خواب موحش خوفناك ميو  خواب نيك شاد

ظهور ننموده يا از  هنوزو  اين عالم نيست صور آن عالم درو  د افتادهجاي خو ماده، زيرا كه تن در طبع كه مجرّد است از
  .اين عالم رفته

آنكه آن عالم  برو  بدون منافرت، جمع شوند 270يك صقع هم در اشياء دور ازو  آيندهو  شود كه گذشتهبرآنكه مي و
 برو  آن عالم استقرارو  ثبات برو  است،ثابت  نشده آنجا و واقع گذشته صورو  آيندهو  اين عالم كه گذشته محيط است بر
و  آن، موافق اين بدن بدون تفاوت يا تجرّد وجود بدني ديگر برو  ادراك آن آنچه را كه به طبع نشود،و  تجرّد خيال
 برآنكه سؤال از بدن شود با افتادنو  شد، خواهد آن بدون اين بدن كه اوست بيننده مرئياتي را كه بعدبقاء و  جدائي آن
جاي ديگر بروز نمايد كه آن عالم  درآثار اين عالم حس و  حسي مصور گردد الم غيرو  آنكه لذّت برو  خاك، تن بزير

و اَلدُّْنيا َمزَرَعةُ الْاِخَرِة تن كه  صور مكتسبه جانست از ظهوربه اعتباري ماية و  اخالط تنو  اخالقو  به اعتباري نتيجه اعمال
  .ست متينبيانيو  روح اهللاُ روحه الْماجِِد براي اين آئين كتابيست مبينوالد  حضرت كتاب تنبيه النّائمين

  :3ظهور 
 نمايد گردانندة آنست كه او را ظاهرو  نيست، خود مختار اختيار دليل است كه جان در رفتن روح به ضرور به عالم ديگر

  .به باطن برد و جلوه دهدو 
  :4ظهور 

لسان  چنانچه نطق ازنمايد،  سير خطّ ديگر برو  باز به عالم جان رود و به عالم ظاهر عالم جان آيد اثر از هرو  عمل هر
تنزّل نمود توجه به ماده به هم رسانيد و  تعين عقلي گرفتو  جان به عالم امكان آمد وجود جان است كه است لكن از
و  حركت داد نفس راو  اراده نمودو  م نفساني شدكالو  خيال گرفت صورت مقداري در و فكر نمود از تنزّل ديگر

عضالت نطق ظاهرگشت، پس و  آالتو  به معاضدت هوا تا هوا را متموج نمودو  فك را تحريك نمودو  عضالت لسان
  .جان را خبرداركردو  به دل اثر نمودو  مشترك رفتبه حسو  كه راه گوش است باال رفت از راه ديگر

به  جا آمد هر پس از. ديهكذا حركات  و جان ظاهرشد اثر در از آن تأثّرو  شد تأثّر آن اثرو  نمود ثراو  جان آمد لَمس از
 هر شاكله صادر ازو  بود 271شاكله آنچه باشد بازگشت آنها به همانست، عمل بهر آثارو  همانجا برگردد، پس مبدء اعمال

  .ساؤا السُّوءي اَنْ كَذَُّبواثُمَّ كانَ عاِقَبةُ الَّذيَن اَ شد مدد همان شالكه نمايد

و  حركات زياد شنيدن بعض اخبار يا هكذا خوردن بعض غذاها ياو  صفرا را محترق نمايد،و  زياد سودا افزايد مثالً تفكّر
لسان را به و  غضب را محرّك شودو  خيالت موحشه آورد و مشوش نمايد صفرا جان را محترقه از سوداءو  آن، نحو

 تا خياالت زياده شودو  يا ضربي بخورد كه جاگير شودو  شايد فحشي بشنود از اثر اوو  آورد، 272ه بطشب فحش يا يد را
  .همان غذا خوردنست عين اوست صورت اوست نتيجة اوستو  همان شنيدن و به جنون رسد، پس اين جنون همان تفكّر

                                                 
 گوشه –كرانه : صقع – 270
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 حمله كردن –دراندن : بطش – 272



82 

بجان برگشت، و  وري است از جان آمددخطّ نتيجه برو  رديف آن خياالت است لكن مبدء است پس اين خياالت در
  .دوري نمود پس سير

عسل شد، عسل موم شد موم  گل نشست نحل خورد شبنم شد، برو  آب شد يا شمس تبخيري نمود نارِ ارضي مشتعل شد
آب به زمين رفت جزء درخت گل شد، او گل شدگل عرق شد، همان  شمع شد، مشتعل شد، هوا شد بكرة نار رسيد

  .آنست، سير دوري نمود غير رد اماآبست كه عطردا
  :5ظهور 

عالم مثال نوراني  آيد بر نور خطّ برو  نمايش دهد اسماء لطيفه را و مخارج مستقيمه آيد نفس الرّحمان برو  مشيت اگر
 او دربدن و  نمايد، 273علييني سيرو  عالم علوي برود پس از رجعت برو  نمايد، خيرات ظاهرو  آوردبحس نور راو  گذرد
 راحت باشد تا به موقف خودو  در روحو  رو به نعيمو  او باز شود، قبر بهشت در دري ازو  متنعم بجنان دنيا گردد قبر

سفالني  ازو  سازد شرور را ظاهرو  پا نمايدو  شيطان دستو  مثال ظلماني گذرد نمايد بر ظاهر اسماء قهريه را اگرو  رسد،
به و  تا به سجين اي از نار دنيا معذّب شودخواب موانع بروزنه بيداري ازو  جاب طبيعترفع ح پس ازو  به سفالني رود،

احوال و  اوصافو  است تمام اشخاصاين رجعت عامو  حشر به شيطان گردد،و  دركات جحيم رود تا به مقرّ خود رسد
  .را

  :6ظهور 
و  شوند عقالً، پس تمام نفوس حشرو  خياالًو  حساً چنانچه گذشت ندارد ماده كارو  عالم جانست بطبع تمام مدركات از

  .نيست 274مات فاتيو  اختصاص به نفوس زكيه مجرّده ندارد
  :7ظهور

مقام و  عليا، 275است از ادني مقام بذروه انسان را، يعني جان او را كه سيار موقفي خاص جزو  حدي معين است هرشيء را
انسانيت خطّ درو  به انسان رساند خود را تواند غير او اگرو  نمايد ان سيرحديست پس تمام مراتب آخرت را انساو بي

قيامت  276بيداء االّ درو  تبعيت انسان عروج نمايد، مثالً در عزيرو  عيسي خرو  معني اندازد، چون سگ اصحاب كهف در
  .باشد از خود بيخبر

و  دهد از حال خود راتب آخرت است كه آنچه خبرعين حقايق م نما بلكه خود او انسان سير در پس تمام مواقف را
  .بيندو  شنودو  گويد مراتب خود

  :8ظهور 
و  به منازل خود سيرنمايند ماده نمايندو  توجه ببدن توانند دارائي فعليات خودو  نفوس مجرّده منسلخه از باب احاطه خود

رجعت غيرعمومي و  فعليت بقوه است كه محال است اين نه برگشت ازو  داشته باشند، مثالً منزل خودو  به مدفن نظر
  .اينست
  :9ظهور 
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و  فعل ِساير عروج استو  است صعود قربِ به اوو  سافل جهت است بعد از اومقام ذات است كه بيو  علو تجرّد است
  .بسو  رونده آن انسان استو  مواقف معراجو  منازل
  :10ظهور

ُخفَْرةٌ ، يا َرْوَضةٌ ِمْن رِياضِ الَْجناِن فََرْوٌح ِللرُّوحِ َوَرْيحانٌ ِللْقَلْبِ َو َجنَّةُ َنعيمٍٍ ِللنَّفْسِحركت است منزل اول قبراست كه محلّ 

اعراف است  منزل بعدو  برزخ نامند، اول را نيزو  منزل بعد برزخ است خالص نباشد قبر بموت از اگرِمْن َحفْراِت الّنريانْ 
 ات استو  تمامي استعداداتكه سرحددو  بروز فعلي تمام و  تمام قافله دارند احاطه برو  است 277نيرانو  و راه جنّتسرحد

نزول به و  مدارج جنان بر اعراف صعود پرواز نمايد يا سرنگون شود، پس ازو  ننمايد آنكه سير آنجا بايد بگذرند، مگر از
  .حضرت رحمان يا مصاحبت شيطان حضور دركات نيران است تا

  :11 ظهور
و  ظهور حقايق اعمالو  280نشر مكامنو  قوي است، حشر 279متواريات 278نشرو  بروزو  رفع حجب ظهور مكمونات پس از

دنياست نسبت و  به سفل، بهرحال اين مقام پستي ياو  است آخرت است يا بعلو كار آخرو  رق اولو برعكسو  نتايج آنها
  .چه ناريو  حاطه نورينورانيت است بر اين،چه او  او را احاطهو  به آن

  :12ظهور 
ظهور حقايق تمام  و به اعتباري آخرت اوست، لكن بروز نتايج كلّو  همين عالم اي هست درهرعملي را نتيجه شخصيه

  .رقو دگرگون شدنو  پس از برداشتن حجاب است به كلّ
  :13ظهور 

و  ديگري بدار رودو  رئيس شودو  ابدعزّت يو  سربيند يكي مرغ بر رؤياي اشخاص آيد مختله در يك حقيقت بصور
  .ديگري زخم خوردو  ديگري بميرد

  .ديگري دزد به او برخوردو  است رسوا شود، ديگري مال يابد، ديگري زن گيرد ةالعور يكي ببيند كه مكشوف
  .نجس شده خياالت فاسده دارد، ديگري مال يابد، ديگري بدنام شود ديگري به معصيت افتد يكي ببيند

و  مشاهده كند، ديگري شير يابد ديگري پرواز كند، دن به علم را يكي به صورت آب بيند، ديگري در رؤيا نورو رسي
  .معبر در خفاست غير جهت مناسبت آن برو  اندمختلفه آنكه صور تمام صورت يك حقيقت است با

به و  است خيال است، ظهور اين صورو  اين عالم خواب آخرت تعبيرو  عالم قبرو  عالم مثال است تعبير هكذا عالم دنيا
  .راه رفته آن عالم باشد لهذا تكاليف مختلف شود و كه عالم به اين تعبيراشخاص مختلف است، لهذا نداندآن را مگركسي

  :14ظهور 
رون بي نماند بماند ياو  مواقف آيد انسان درو  تا به آخركار، منزل است براي سايرو  مرتبه موقف است براي محدود، هر
  .مسخ ملكوتي يافته باشد فسخ يا يا 281نسخ يارسخو  انسانيت متخلّع شده از نايستد، مگر كار لطيفه انسانيه تا آخرو  رود
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  :15ظهور 
 درنورديده مانعي راو  برداشته حجابي را شد، ساير كمترو  حجاب هرچه دورو  استتار،و  خفاستو  اين عالم عالم كمون

  .استَجِت الْاَْرُض اَثْقالَها اَْخَرظهوري پيدا شود و 
  :16ظهور 
آيد تا اول طلوع از مشرق سر در ظهور شفق كم كم بسرحد ظهور مي ازو  ظلمات شب متواري شد مغرب در نور در

 مالئكهو  السماء ارتفاع قيامت رسيد ايستاد قيامت قيام نمود نيستي خود را كم نمود روح تا بوسط شد آورد، رفته رفته بلند
و  كه قيام نمودند ُسجٌَّد َو َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْمالِئكَةُ ُركٌَّعكمر راست نمودند  خدمت عالم داشتندو  سجن شدند كه گرفتار

  .تمام شد الْوِاحِدالْقَّهارِِللّه قيوميت حق ظاهرشود ظاهرشوندالَيْنظٌُرونَ  قيام
  :17ظهور

تا  مبهوت شودو  فراق مستغرق 283غالف جسماني چون اول خواب بتألّم قبرو  تن جرماني 282ربس اول خالصي روح از
 را بر خود نمايد رفتار بايدو  نشده و َمْحكُوٌم َعلَْيِه بِالَْجنَِّة اَوِ الّنار باقي مانده راه چيزي براي او از قرب چشم باز كند، اگر

خود اوست اما  بيند! عالم تن خالص نمودند ت؟ مرا كه ازتعجب ماند، كه اين بدن چيس بدن بيند گرفتارو  مركب سوار
 بماند يا و مختلفه مشكّل شود بصورو  كم سير كند كمو  جماد، گياه يا حيوانات يا حيواني از صورت انسانيت يا در

و  مسخ و نسخ و رسند موقف خودو  تا به مقصد خود بشكم بروند كند، حتّي بعضي انسانها سير يا كند تندو  بريك حال
  .رسخ اينستو  فسخ

  :18ظهور 
  .ستنازله عاليو  مرتبه از داني رقيقه هرو  در رقيقه خفاءو  داردمقام حقيقت جالء  نور در
  :19ظهور 
ِاّناِالَْيِه مبدء است ِانَّاِللِّه  گرهمان باطن جلوهو  مختفي گشت برگشت مظهر به ظاهر مظاهر در ظاهر و از باطن آمد ظاهر

  .مسافت است هم او سير هم او ساير منتهي، مسافت نيست هم او راجُِعونْ
  :20ظهور 

گذارند، گذارند نزد مردگان مياست اين عالم موت است مرده را در قبر مي ظاهرتر صفات نور هرچه جلوة باطن بيشتر
  .مؤمن زنده است

 خالص اوو  خاك عالم طبيعت موت اوست او در زير 284انغمارو  خفاء روح مردگان، مرده را نزد فرمود بگذار) ع(عيسي 
  .حيات اوو  نشر او

  :21ظهور 
 برداشت پرده ازو  ست موهوم محوموهوم مختفي عدم است معلوم در نقطه سيار خطّ موهوم بيو  تعينات تمام موهومند

ي معلوم جلوه نمود قيامت گرديدميان رفت بي ازكار، حدها همه سايه فتاب نماندآفتاب تابش نمود پناهي جز ظلّ آ حد
  .شد سايه نور شدندوصل  به آفتابو  رفتند
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  :22ظهور 
تن اولِ بيداريست آنها كه  285حقيقتند پس حركت جان از اين مربضمظاهر بي ظهورو  اين عالم خوابست كه اختفاء روح

  .خوابندمي ياري روز دوباربسو  رفت، بعضي باز سير رجوعي نمودند 286بيدار شدند ديدند خوابي بود شاد شدند كه تعب
بيدار شدم كنون جنون الهي دماغ فكر طبيعي را خشك نموده خواب و  بيداريم آسانست مكرّر خوابيدمو  خوابم تند فقير
خواب بيدار،  خواب دارم، در بيداري خوابم در انجمن بيداري در خواب هم بيدارم خلوت در سرم بيرون شده در از

را گم كردم خود را نيابم  خيال؛ مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك، خود بيو  متّصل است رخواب عالم خيال است فقي
  !.هم من را نيابي تو

  :23ظهور 
اال فَالّ چون و  صادقه چون اخبار دارد مستقيم بود تغبير اگرمتخيله است اين ظلّتمام ظلّ 289اضغاثيه 288مناميه 287صور

روشن و  نور هويدا گرددو  گم شود روز تمام نمايش اين عالم چون ستاره در زخواب تن ني كواذب، پس از بيداري از
  .اَلّناُس نِياٌم فَِاذا ماُتوا ِاْنَتَبُهوامنامات تعبير نمايد؛ و  ها پيداكه شود گمشده

  :24ظهور 
كه به مرگ  بجان زنده استو  مرده انفصال آن را اقسام است؛ يكي صفت تن است كه ظاهرو  اثريستحقيقت موت بي

حياتي عالم و  ذره را آن به آن موتيست كه هر تعين خود خلع است از است عالم عالمِ مردگان است، ديگر 290انتباه
  .موت است پس از ةلُبس است پس حياو  خلع در 291بِرُمتها
انفصال روح و  تمو آنست، ديگر اين پس ازو  است انسالخ كلّ است كه بروز باطن است كه طبيعي عالم كبير ديگر

حيات، بلكه اين انفصال نسبت است چنانچه و  اين جدائيست نه موت و عالم صغير تن كه موت طبيعي گويند در است از
 يك امراست، ديگرو  حيات جان نام او ابن بنوت، نسبت به تن نام او موت است در اَب ابوت نام گيرد در يك نسبت در
 موت كلّي نباشدو  انسانيخطّ شيء را هست مخصوص در موت جزوي هرو  ديگر، لبس مرتبهو  ايمرتبه خلع است از

  .انسان را جز
است نظير ربودن جلوة معشوق دل عاشق را،  تدريجي، دفعي بربايشو  دفعي: قسم است اين دوو  موت اراديست ديگر
و  نهان شد،و  به مقصود رساند، دل بردو  خالص كند عالئق طبيعت بلكه مراتب ديگر ازو  غيب جان را بربايد اي ازجلوه

  .اين را جذب نامند
را  درنَوردد كه او مراتب بهم رسدتا مراتب را است كه كم كم انسالخ از فكر و ذكرو  رياضتو  تدريجي به عبادت و

ه مقام ديد ب به صفات ربوبي تا 292به تحليه خلع كند خود كم كم صفات نفساني را ازو  افعال خود بيندو  خود متصرّف در
                                                 

 آغل –له يطو: مربض – 285
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 منسوب به خواب  –خواب: هيمنام – 288
 شانيپر هايخواب: اضغاث – 289
  ياريهوش – يداريب: انتباه - 290
  .تماماً. گي هم: برُمتها– 291
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 جانان يابد، آنگاه كه خود جان را ازو  جان تن را ازو  خود بشويد كه صفت نبيند، كم كم بجائي رسد كه دست از رسد
  .موت ارادي گويند را آنها هريك ازو  گردد، يعني زنده جاويد بميردرا بالكلّ دربازد بالكلّ

مرتبه هر قسم حيات است؛ حياتي جزوي كه پس از موت را دو اين دوو  موت ارادي گويند مراتب عوالم را نيز در سير و
  .حياتي كلّي كه در برگشت استو  زنده شود اي به مرتبه ديگر

  .فرود آورد به غير تا است زيرا كه سري ندارد نادر محو از حيات بعد موت دفعي را و
ُموُتوا قَْبلَ اَنْ حيات نيافته نادراست، اكنون و  است كه او را برنگردانند موت تدريجي آن كس كه به آخر رسيد نادر در و

  .شود به همه اقسام حلَّتُموُتوا 
  :25ظهور 

 گرفتاري هاروتو  شده چون پاي بگل مخ بندو  294عظمو  293لحمو  اوردهو و  شرياناتو  عروقو  روح به تمام اجزا بتن
طبع  آن به عالم كبير 295انچه بتوسط تن از مساماتبهم رسانيده چن كه عشق باو يبحد انس گرفته تا ماروت، بعد به اوو 

و  آن چنانست كه بقالّبها خالصي ازچنگ زده،و  است عالقه بهم رسانيده 296مندمج خود او يعني به طبايع طبيعت كه در
آن  انقالبات موت يعني خالصي ازو  قوع سكراتو و صف نيايد،و بهو  اين مثَل استو  بدن جدا نمايند گوشت از هاشانه

  .براي بعضي اول بروزگرفتاريو  ست اگر خالصي باشدبراي بعضي تدريجي است براي بعضي دفعي
  :26ظهور 

  :َولَْو اَْنَزلْنا َملَكاً لَقُِضَي الْاَْمُر َولََجَعلْناُه َرُجالً ملك خرابي ملك است ظهور ملكوت بر

  را شكست آموختي صورت كلّ    شكستي سوختي  را صورت خود
قوم سوختند؛ شبنم هرگز تماشاي آفتاب و  طور ديدي كه كوه نماند ظهور نور بر در. خانه مور است در ي شترمهمان

الَْيْوَم؟ لَِمنِ الُْملُْك شب دوري روز است، پس شب نباشد تاريكي ننمايد و نور نمايش بر آفتاب مهمان شب نشود،و  ننمايد،

  .يستحضور عهد) اَلْ( ِللِّه الْواِحِدالْقَّهارِ
  :27ظهور 

قيامت صغرا با كبرا و  هكذا قيامت جزئي با كلّيو  است به سال بلكه به زمان، لبس جزئي بكلّي نسبت روزو  نسبت خلع
  .كلّ استو  جزوو  تدريجيو  دفعيو  تفصيلو  فرق به اجمال

  :28ظهور 
روزِ آن سال و  آن سال جبروت زِروو  ملكوت سال آنجا يكروز هرو  دنيا بلكه تمام آن يك روز عالم مثال عمر هر

الَْمالِئكَةُ َو الرُّوُح ِالَْيِه يف َيْومٍ كانَ َْعُرُجسال اين عالم است، ت قيامت پنجاه هزار به اعتباري روزو  الهوت است به اعتباري،

يك و  ،ِمما َتُعدُّونَكَاَلِْف َسَنٍة ، سال عالم مثال است هزارو  نيست االّ مقدارو  اين هم مثل استو ِمقْداُرُه َخْمسَني اَلَْف َسَنٍة 
 از آسمانهاو  تر است، تابجائي كه حجاب نماندتعين ضعيفو  حجاب تحدد سال عالمِ ملكوت است هرچه كثرت كمتر

  :عدد نيستو  بلنديو  تعبيراتست كوتاهي سرمد بماند، اينها شود تا زمان نباشد دهر بگذرد

                                                 
 گوشت: لحم – 293
 استخوان: عظم – 294
 هاسوراخ –منافذ: مسامات – 295
 درهم رفته و داخل شونده: مندمج – 296
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  جان كجاست آن دراز و كوته اندر    هاستاين دراز و كوته اندر جسم
  :29ظهور 

  .الزّمان دهد بسط اصل راو دومو  اصل آنو الزّمان براي مايه طَي اعتبار اول از دو اعتبار
  :30ظهور 

صغير پس از بقاء كلّ  قيامت كبرا درو  ظهور باطن كلّ است،و  به موت كلّ كبير ست قيامت كلّي درقيامي هرجاني را
  .محو بعد ازصحو و  است

  :31ظهور 
است  مقام نازل عين آن دو نفس درو  بال نفسند، قوه است كه دو حيواني دوو  نباتيو  قواي جمادي عالوه بر انسان را

 صراط مستقيم انسانيت باشند هريك اگر برو  غضب،و  دفع يعني شهوتو  عمل جذب استو  يكي عملي،و  يكي نظري
  .رزندو انحرافاالّ و  رندتساوي طرفين برحسب استقامت دا

و  لهاعدالت است، كه عرش  اعتدال كلّو  اعتدال غضب شجاعت،و  اعتدال شهوت عفّت،و  حكمت است، اعتدال نظر
 شيطان استقامت نباشند اگر برو  شعب اينهايندو  جزئياّت صفات حسنه از سايرو  صغير، مقام صفات است در اهللا در مظهر

  .جبن استو  تهور و خمودو  شرهو  297بالدتو  جربزه طرف آنها دوو  ماروت گردند،و  هاروتو 
  :32ظهور 

و  تفويضو  كثرتو  از تفريط است زهدو  شراب زنجبيلي،و  298تنصرو  غلوو  جبرو وحدت و  از افراط است جذب
منزله و  رتدر كث و وحدت خلوت در انجمنو  از اعتدال است سلوك در جذبو  شراب كافوري،و  300تهودو  299نصب
  .شراب طهورو  اسالمو  حنيفيتو  مظهريتو  المنزلين بين

  :33ظهور 
شد مي شود از نفس صادرآنچه بجا آورده ميو  ،302يسار دو از 301يمين شوند دو از چهار شرو  خير بال جان به اعتبار دو
  .َو ِكلْتا َيَدْيِه َيمٌني ثبت شود ريسا يسارصادر شود در آنچه ازو  يمين نفس صادر شود در يمين نفس ثبت شود، از اگر

از يمين و  يمين را بخواند صفحة رفع حجاب نيكوكار ملك يسار، پس از سيئات راو  ملك يمين ثبت نمايد حسنات را
 و 303از نقير دهند يا از پشت سر صفحه يسراي نفس از دست چپ به اوو  بدكنش بدست چپ نگردو  دهند به او نامه را
نقش و  يا شفاعت به او برخورد رسد تبديل به او و محوو  غفران و آنكه نقش ثابت نشده باشد اشد، مگرثبت ب 304قطمير

مجسم گشت زوال ندارد چون جامه كه و  تحقّق يافتو  بهم رسانيد تجوهرو  جان گرفت شود، اما اگر محو لوح نيز بر
  .به رنگ ثابت ملّون شود كه پنبه ملون را ماند

                                                 
  يكودن: بالدت – 297
 نصراني گرديدن، مسيحي شدن: تنصر – 298
 نشان برپاي كرده: نَصب – 299
 . آهستگي نمودن در سخن: تهود – 300
 دست راست سوگند خوردن: نيمي – 301
 پدست چ: ساري – 302
 پشت هسته خرما  كوچك يگود: رينق – 303

 هسته آنو  ن خرمايپوسته نازك ب: ريقطم –304



88 

  :34ظهور 
  .ظلماني نتيجه تاريكي آوردلهي نتيجه نوراني دهد مبدء امبدء  عمل بدون مبدء نباشدهيچ 

  :35ظهور 
 نامه يميني ثبت نمايدو  دهدجالء  يمين راو  صيقل زند نفس راو  دهد صفاو  له بود در دل نور آوردا عملي كه بقصد هر
و  نفس يسارو  كه شيطاني بود دل را زنگ دهد عملو  به بهشت كشاند، و صورت حسنه گيردو  حسن يابد جزاءو 

  .بدوزخ كشاندو  صورت كريهه گيردو  عقاب بيندو  نامه يساري داده شودو  را روكش كند ظلمت او
  :36ظهور 

 از بعد فعل مشغول است بماده مگر نفس درو  مالئكه ندانندكه آنها متوجه اعمال بدني هستند عمل حسنه سرّي را
  .خالصي
  :37ظهور 

 نمايند، مگر عملي كه سياهي يا عبورو  بگذرند او احوال ازو  اعمال است تمام صور بلورو  صفحة جان چون آب 
  .ملكه گشته باشدو  پذيرد چسبنده باشدكه بقاء و نوراني نمايد صيقليت تامة چسبنده داشته باشدكه نفس را بكلّ سياه يا

 استعدادو  عالم ماده خروج ازو  عاليق صافي شدن ازو  سكراتو  صيقلي نمودن ابتالآتو  تن خالصي ازوقت  نفس و
و  سكناتو  حركاتو  تمام اعمالو  يابد، جان جاجانِ بلكه در نقش گرفت ثابت بماند چون آينه عكس است كه هر

انِ جان ج آنكه درو  چسبندگي كه زوال نيابد،و  براي حصول ملكهو  مواظبات براي اعتياد نفس است براي حين خالصي
عرش رحمان  از فردوس جنان يا گشته، بنزع روح سر قاَمْت ِقياَمُتُه َمْن ماَت فَقَْدگرفته مقام جان به آن متحقّق گشته  جا

و  هاي غيبكخانهيتار آنرا كه نقشي ثابت باشد چون نقش صفحات عكس درو  جاگيرد، 305جحيم قعر در درآورد يا
  .رسد قيامت كبرا به مقصد درو  گيرد 306ف گذشته راه جنان يا نيراناعرا برازخ آخرت متقلّب شود، تا از

  :38ظهور 
و  محو ظهورو  307عالم برزخ است در ازاء عالم مثال كه بدا كسالت خواب دنياست در تبديل جزوي كه بقية اثر و تغيير

آن عالم نگذرد كه اول  زاستعداد او  ماده اثرو  قرار است در مواقفو  گذشتن از اعراف ثبات پس از. اثبات است
  .شود آب اندك تموج ظاهر اول قرارو  چراغ اندك روشني بماند خاموشي در

  :39ظهور 
 و كار رسيدنست به آخر قيامت كبراو  معانيست قيامت راو  مراتب است قيامت را نيزو  تعبيرات است و عبارت را قيامت

 نشر و حشر صغراو  اشخاص است، كبرا حشر آخريستصغرا انتهاء ِ و استكلّقيامت صغرا مسافرت است، كبرا انتهاء 
و  تن صغرا درو  جانِ جانست ، كبرا درزندگي صغراو  ستپايندگي كبرا. صغير در صغراو  است كبير در جزويست، كبرا

 و جواهر و اشخاصو  كلياتو  آثارو  اعمالو  اوصافو  روحو  جانو  جسم است ازحقايق كلّ جانست، كبرا ظهور
مرتبه  هر صغرا بروزو  تمام مراتب است صغرا اشخاص است، كبرا ظهورو  جنّ،و  فلكو  ملكو  ارضو  سماو  اعراض

  .صغرا برزخ داردو  بهت است، كبرا منزل استو  موت صغرا پس ازو  ستخالصي مرتبه فوق است، كبرا پس از در

                                                 
   دوزخ، جهنم: جحيم – 305
 .جِ نار. دوزخ ها، آتش ها: نيران – 306
  . پيدا شدن، ظاهر گشتن: بدا – 307
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كبرا تحقّق است، و  عيانستو  كبرا بقاء، صغرا شهودو  را فناستصغ. ظهور نور رب است كبراو  صغرا جلوه امام است
كبراست نه صغرا،  در ِمْنكُْم ِاالّ و ارُِدهاِانْ بسلوك، وصال  كبراو  جذب استوصال  صال، صغراو كبراو  صغرا جلوه است
است نه وصال  اين درو  راين حش تمام در نشر و حشرو  موقفو  اعمال تطايرو  ميزانو  صراطو  حساب و برزخ سؤال قبر

  .جذب
  :40ظهور 
  .جزئي خبر تابيخبري تام و  قصرو  استغراق نوم بطولو  چون غشوات مرضي كندموت به اشخاص تفاوت مي 308غشوات
  :41ظهور 

 مگر تن نشود خالصي روح از روح، اما دست برداشتن تن ازو  روح تن به معني انفصال تن از موت خالصي روح است از
بلكه دوزخيان بفشار  در فشارندو  موت گرفتار بسياري پس از لهذاو  علقه تن بموت ارادي خالصي روح ازو  رّدبه تج

  .دائم باشند
  :42ظهور 

به اختيار  منسوبان تن توجه نمايدو  هست، بلكه بجا سركشي اوو  اما توجه شودموت برداشته مي تعلّق روح به بدن پس از
مي كردكه پايم دردمي سه روز فرياد شنيده شدكه پائي را بريدند پس ازو  نشده، ري اگربه گرفتاو  خالص شده اگر
آمدن شبهاي و  توسل به آن مقاماتو  مشاهدو  احترام قبورو  شنيدن تلقينو  غسالخانه سر اينست فرياد ميت در ازو  كند،
  .ارندد 310اُضحوكهو  ساده شمرند 309جزو اساطيرامثال ذلك كه اهل حسو  جمعه

  :43ظهور 
غش كرده و  شخص جن زده انكار نتوان مثل سؤال از شدن تن نيز خبرو  بدنست جان در حساب از و قبر سؤال در

قبور  به آثار را كه خاك تن است بيگانگان كه محجوبند قبر خاك درو  نزاع خروس سربريده شده، و بگرفتن انگشت پا
  !ناشناس باشد؟ و و بي خبرچگونه جان كه صاحب او بوده از ا شناسند را

  :44ظهور 
نگرد،  آن خاك پي او رفت درو  بشناسند لكن دزد ربود وقت آيند هرو  بجائي كه قافله را دزد زده نشان چيلي بگذارند

كتم رايحه كه و  جثّه بقدر ستر را اوو  شرع رفتار نكرديوفق  را بردند، بلي اگر بر قبرحقيقت او را نيابي مالئكه او در
  .را استشمام تواني نمود ت دفن است بزمين نبردي بوي بد اوحكم

  :45ظهور 
به  بخارو  رفتن خونو  بريدن سر تاخت آوردن از روي غضب پس ازو  خون است، حركت خروسو  بخاروراي  جان

 سمعو  كالمو  از قبيل تحريك اما روح مجرّد افعال او. نيست خمود چون منطبع است پس ازو  تحريك قواي نفسانيست
هوش روحانيست عقل  هوش داردو  چگونه شرافت نطق بخارو  مركب نيست، خونو  محلّ موقوف بر غيرهاو  پروازو 
  .در درجة نازل افتاده بخارو  عالم بيرون است خون از

  :46ظهور 

                                                 
 پوشش. پرده : غشوة – 308
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سؤال  د نمايش آنهادنيا بصورت مقداري آين اول خروج ازو  قبر، اول بينائي عقيده است درو  عمل از منكرو  سؤال نكير
  .سؤال برهاند 311از ذلّو  مگرآنرا كه جذبه بربايد. است
  .ناجنس نمايندو  ماروتيان زشتو  براي هاروتو  نيكان باصفا باشندو  براي جنس خود منكر و نكير

  :47ظهور 
و  شمارد منكرو  ابدبه طبيعت نموده او را موذي ي 312متشبث را سيئات اوو  قابض عزرائيل است، آن كس كه عالقه شديده

بلكه چون  خمير آن را كه خالصي يافته چون كشيدن موي ازو  ربايد،معشوق مي را از ب نمايدكه اويعالم تمثّل مه در
  .بوئيدن سيب است

ديدم مثل آنكه دشمني  مردم مرگ راو  ميل به ديدن مرگ طبيعي نمودم، چشم بهم گذاشتموقتي  نويسدكهفقيري مي
لباس سنگين با پاي  هواي حار با اسب در جلو روز سي فرسخ درو  يك شب و تعاقب داشته باشد راشخص راحت طلبي 

بخوابد، اين خواب نمونه مرگ است  ميان مسند پر در صفا ناگاه به منزل سرد باو  تشنه بدواندو  سربرهنه گرسنهو  برهنه
الْكاِذبَني، َنظُنَُّك لَِمَن ِاالّ َبَشٌرِمثْلُنا، َوِانْاَْنَتِانْدهم مي كه را خبر ال هراينجاست اخوت نيست نمونه است، ح اَلنَّْوُم اَُخ الَْمْوِت

مراتب بهم رسانيده  احاطه برو  خروج اختياري شدهو  كه دخول آن كس راو  شنوم،مي او ازالْاَوَّلَني هذا ِاالّ اَساطُريَو ِانْ 
او را قيامت كبرا و  ملكه نموده تن را انسالخ ازو  خواب به اختيارش گشته بيداري درو  بيداري آنكه خواب در پس از

  .اين بود از) ع(تعلّل حضرت موسي  مرگ ناگوارش باشد االّو  دست داده عزرائيل به اذن او قبض نمايد
َعْبِدَي دُّ دي يف قَْبضِ ُروحِكََتَرماَتَردََّدُت يف َشْيءٍٍِست كه فرمود او بگرفتاري عارضيحبو  ستعشق ذاتي روح بخالصي و

 درفََتَمنَُّوا الَْمْوَت ِللِّهِانْ َزعْمُتْم اَنَّكُْم اَْوِلياُء چگونه يكره الموت است؟ بنده بيند خدا راحب الُْمْؤِمْن َيكَْرُه الَْمْوَت َو اُِحبُّ ِلقاَءه
  .عالم باالنيست تردد درو  بداو  مؤمن ه مثال مقيدعالم مثال است از روزن اين تردد درو  كثرت استو  313جنبه تَهود

  :48ظهور 
 بيندمي كندو خود رامي آن عكس ديده دارد ديده بديده ظاهرشده، ديده صورت نظرو  صورت درآئينه عكس اندازد

كه شودكه مالئيساري مي عمل يميني يا طومارو  گيرد،نقش مي ٰچه يسريو  ٰصفحه عمل نفس چه يمني عمل نفس در
ملكه گردد كه  اگر رساندتجوهري بهم ميو  نفس گيرد دراو قوام مي خود و تا بخواند بعد او را بدست جان دهند

كتاب  عالم در عكسي در از اوو  تمثّل استوراي  اين تجسمو  اينست،الُْمْجرُِمونَ بِسيماُهْم ُيْعَرُفاست دآبَّةُ الْاَْرْض  314ميسم
داخل  تو زشت گشت كه با و زيبا نفس بنما ببين صورت ممثّله مجسمه شد جدائي از افتد، اعتبارعليين يا سجين كلّي مي

به آب  كتاب سجين كه سابق نوشته شده بودو  عكس او در عالم كتاب عليين استو  است، تو قيامت با در و شودمي قبر
جزاء و  عمل خودو  تجسم اعمالو  اعمالآن عالم كه فرو رفت ظهور يافت؛ پس تمام صحيح است صفحه  بيرنگ در
  .اين عالم پرده آن عالم استو  حس خفاست نه ظهورو  بيرون استهمه از حس عمل اما
  :49ظهور 
 پس ازو  عالم هم هست باو  جحيم هستو  همه مراتب نعيم بود در آدم آنجاو  خلقت بود بروز نيران قبل ازو  جنان

                                                 
 يپست – يخوار: ذُل – 311
 ندهيك جوتمس –چنگ زننده: متشبت – 312
 آهسته سخن گفتن: تَهود – 313
314 – ميمنشان داغ –آهن داغ : س 
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نزول بودن تعلّق به تن يافت راغب آن  چيني، آنچه آدم آنجا بود درو  نقّاشان رومي لكن دوريست چون نمايد مرگ بروز
 طاووس شدند فرودآوردند، گرفتارو  به اين تعلّق مارو  طاووس كه همراه او بودندو  مارو  شيطان ميل به گندم نمود با شد

آدم و  با عالم است جان عالم آنچهو  سجن طبيعت گشت،و  فرجو  شكمو  خوراكو  خوردو  غضبو  عالم شهوت
  .همه را اسيرنمايد تواندو  همه عوالم است است كه محتوي بر

نيران  حتّي آنكه بر مكشوف گشت خود را ديد همه را ديد او منازل آنها برو  حقايق اشياءو  معراج رفت در) ص(محمد 
است كه طرفي را كه چينيان صيقلي در رجعت كلّو  صعود است در آنچه بعدو  فرمود،ُجْزُتهاَوِهَي خاِمَدةٌ و  نمود عبور

  .نمايد بروزحس و  پرده آنرا بردارند نتايج ملكات عالم تن نموده بودند
مرتبه يكي هستند،  در مظهرو  ظاهرو  است ظهور قهرو  صورت جلوه لطف يدانِ حشرندو  بال قيامت نيران دوو  جنان و

 جلوة دلدار دوزخ باو  جمال يار زندان است جنان بي عارفي گويد. لوق ربندنمايش از ذات است همه مخ دو قهرو  لطف
  .گلستان است

  :50ظهور 
دركات دوزخ و  است بعنان السماوصل  االرض است معني صحيح است تحت كه نسبت بخبر َيْنُبُت ِمْن قَْعرَِجَهنََّم الْجِرجْري

  .طبقات ارض است در
  :51ظهور 

  :مراتب دانيه است عذاب درو  نعيم است كه اعال درجات جنان است دارت كه تجلّي رب اس دار اقامه منزل آخر
  گريزد از درت يا رب شعورش بينمي بجنّت  خواهد قصورش بينمي حور تو زاهد از خدايا

و  رسيد 316راه است آن كس كه به اعال غرفاتو  ، دركات اول نيران برازخ315دهليزو  است درجات اول جنان معبر و
و  317رسخو  مسخو  فعل بقوه آمدن محال است برگشت نشايد، نَسخ خالصي ندارد، از تنزّل گزيد قعرو  باسفل دركات

  .ملكوت است در 318فَسخ
  :52ظهور 

آيد، شيطان كه جنس عذاب جنسيت ميو  شودمي 319اكثري نشايد لهذا عذاب عذبو  دائمي بعضي گويندكه چون قسر
موذي نيست چنانچه و  لطيفه ادراك مدرك است، تب دائم مولمو  نمايد تا به آخر رسد يرمراتب عذاب س است در

حال  در نمايش دارد به جهت ادراكش مگر طول كشد قدر هر 320شَجهو  ضربو  سالم پندارد، اما درد مدقوق خود را
  .مدرك شود را غشوه درآمد، مانع عالم ادراك حجاب طبيعت بود رفت پس الم شد از آنكه حشرو  غشوه

  :53ظهور 
 به آخرت تكميل است نه باختن ترقّي است در چون سير و لكن نعيم هم نباشد عذب شود مراتب سابق درباخته شود اگر

                                                 
 داالن –راهرو : زيدهل –315
 حجره –اطاق –جمع غرفه : غرفات –316

 . ني پس از مفارقت بدن به جسمي جماديتعلق گرفتن روح انسا: تناسخ: رسخ – 317
 .تباه گردانيدن راي را . زايل گردانيدن دست كسي را از جاي: فَسخ – 318

 نيريش –تازه  –خوشگوار ) سكون دالو  نيبه ع: (بعذْ –319
 جراحت سر: شَجه – 320
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زغال است كه  ناجنسي را مدرك است چنانچه زغال سنگ هرچند آتش شودو  بينا شقاوت، لهذا مراتب راو  سعادت
  .تخت نشست ديو است سليمان شد عذاب است اگر بر عذب شد ود رسيد اگرخ به مقصدو  آتش شده جنس سوختن بود

 به بهشت رود، نه مرده زنده باشد نه كافرو  حور، نه عذاب عذب شود نه ديوو  تبديل ماهيت محال است نه نار نور شود و
و  به دريا ريخته شود شود مگرسياه يكي نو  رجيم چگونه رحيم باشد؟ سفيد يا نه زنده مرده باشد، نعيم چگونه اليم شودو 

  :مستهلك شود
  مـوسي و فـرعـون كردند آشتي    چون به بيرنگي رسي كان داشتي

 ****    
  تـا نمـانـد تفرقـه در ايـن فريق    شـود از منجنيقويران  كنـگره

  :54ظهور 
و نياورند، پس اعاده معدوم مو  ناخنو  چرك نمايند 322مردو  321جرد شستشو دهند كثافات راه نيابد بدن را عالم باال در

 در پير و بكمال رساند لهذا نساء كه ناقصاتندو  بردارند كمال است نقص را است ظهورجالءو  تصفيه محال الزم نيايد
  .جنان نيست با آنكه زنان هم به بهشت روند

  .است نه فرج گرفتار و ر دركاركَفرج نيست آنجا اراده است ميل است شوق است نه َذ و انوثيت بذكَرو  رجوليت
  :55ظهور 

بوي و  شمال دوزخ تب از نمايد دنيا بروز دوزخ دنيا هست نمونه آن در و مراتب است جنّت دنيا نعيم راو  دانستي كه نار
ملك  ملك در به غلبه برو  مثال صورت است در جميع مراتب راو  مراتب است ساير هكذا درو  بهشت است، اُويس از

  .بخورد بهشتي را دانه انارو  ب بهشتي راسي و صورت يابد
  :56ظهور 

است كه سؤال  قبر اين لباس ظهور خروج از است بلكه لباس است پرده است حجاب است پس از نه عالم تنِ جرماني قبر
به آن  پوشان اماجان را بتن در كفن را و لحد بگير را زندان روح شماري عالم قبرو  بداني قبر تن را اگرو  بدن است، از
 ساتريست عورات نمايانگيست عالم بيپردهحاصل است عالم بي كفن چه ستر انداخت از بايد جان كفن را پوشان، ازمي
مردن  آنكه در شده باشدساِتَرةٌ َعْوراُتُهْم آِمَنةٌ َرْوعاُتُهْم جانان  323قباب آن را كه در سرگردان است، مگر هركس بخودو 

  .استَمسُتورالعوَرة ام آشكاري مق نمودم در امن است كه ذكر
  :57ظهور 

انغماركثرت مطابق و  است وحدت قيامت كبرا انكشاف درو  برزخ مثالي داري قبر نگردي در تا برنداري حشر از قبر سر
  .موت اختياري فناء كلّي در

  :58ظهور 
جسم بيجان و  از جانآنست  حشر به جسم است سؤال درو  شكلو  مقدارو  عمقو  عرضو  جسم مشتمل است برطول

جسم  اول حشر آن بجا آورده پس در لكن روح عمل را در! ؟َيُبولُ الثَْعلَبانُ بَِرأِْسهفَاْسئَلُوُهْم ِانْ كاُنواَيْنِطقُونْ، أََربٌّ درنيابد 

                                                 
 ِ اجرد، اولي، بي موي مطلق و دوم  جمع: جرد – 321
 يا پسران خوبروي امرد، جوانان بي موي جمع: مرد – 322
 نيك برنده از شمشير و جز آن : بابقُ – 323
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  .راه است نار درو  است نعيم كار در
بدون و  ماده معرّي نمايند 324شوائب از و اش نمايندپس پاكيزه اليه سؤال نباشدجرك محتاجو  معدهو  لكن كثافات امعاء

  .لحدش سپارند يا كفني ساده بقبر لباس جز
  :59ظهور 

بدان را بدار سجين، اگر و  عليين بدار بدن را نقل نمايند نيك راو  مالئكه خدائي روح را قبركه باشد هر خاك شخص در
چون  قعر فرو رفت يا ماهي او را بلعيد يا خوراك حيوانات گشت، يابه و  نظر بگشائي بيني كه آن كس را كه در دريا مرد

و  را كه بقاء اصليه او هم اعضاء بعدو  نمايند،مي او سؤال ازو  است قبر رفت در او به باد خاكسترو  سوخته گشت 325هنود
  .كثافات ماده موت است نه حيات گردانندزنده مي تشخّص او به آنها بود

 شد چراغ ظاهرو  شيشهو  از سنگ درآمد نورو  صيقليت و به آتش صفاو  سنگ به آتش زنه درآمد از ببين چگونه آتش
َو كَماَتعيُشونَ َتُموُتونََنفوس شده به اين طريق جلوه نمايد مكمونات بدن كه ذخايرو  نمود، افعال تن مكمون اوست بروز

اَلَّذي در بيداري تعبيركند، و  شود مكمونات تن بخواب ظاهر نَ َوكَماَتناُمونَ َتُموُتونَكَماَتُموُتونَ َتْبَعثُونَ َوكَماَتْبَعثُونَ َتْحُشرو

  !؟النَّشأَةَ الْاُويل فَلَوالَتذَكَُّرونََعِلْمُتُمَو لَقَْد مطالعه نما، پس بخوان راَجَعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِِ الْاَْخَضَر ناراً 

بهشت و  انسان آخرت گيرد جان هوش از حيات جان از حيات از ولد ازولد  هنطف سالله نطفه از از 326گل سالله از
  .رحمان نمايد حشر به اسماءو  يا دوزخ گردد صورت گيرد

مزرعة آخرت است كشتگاه آخرت  تصور، هكذا دنياو  افعال نتايج خيال استو  چنانچه مثال كشتگاه اين عالم است و
 نتايج اين عالم است همان مرثيات خواب پس از بروز 327همان مثال صاعد دنياست، هان هرچه كاري بدروي، آخر

خواب اعمال اين  چنين است بيداري ازو  خواب موافق آنچه ديده در كندنمايش مي صورت ديگرو  بيداري بشكل
  .328نشأه

  :60ظهور 
قلب حقايق نشود، تن تبديل صورت  نيابد، آنچه باقيست فنا نپذيرد بقاو  نشود فناء اعتباريست آنچه فانيست حشرو  بقاء

جان  االرض نمايد 329دحوو  عالم معني تن برود جان بدود تن پهن شود عالم تن، جان تبديل صورت نمايد در نمايد در
و  جانست تنو  جان به آسمان رود، تن خاكي جان نوراني شود، آنچه نيست شود اتّصال تن طويل شود، تن به زمين ماند

عالم جلوه جلوه نمايد دركُلُّ َمْن َعلَْيها فاٍن َوَيْبقي َوْجُه َربَِِّك معني و  جان برود جان باقيست حد.  
  :61ظهور 

است نه كَمي بلكه كيفي بلكه جوهري است بلكه چشم بگشا آخرت است مسافت  330آخرت نه اَينيو  مسافت بين دنيا

                                                 
 هايزشت –ها يآلودگ –جمع شائبه : شوائب –324

 جمع هندي: هنود – 325
 . نطفه، فرزند، نسل: سالله – 326
 صعود كننده، باالرونده: صاعد – 327
 نشوه. نشئه : نشأه – 328
 گسترانيدن. گستردن : دحو – 329
 .فغان و فرياد ناله و زاري و: اَيني – 330
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و  است را باز نمودي نگاه كن همه حور شكستي در ادريدي قفل ر حجاب خود را برداشتي پرده عالم را! بگنجد؟ كجا
  .غلمان و قصور

قفل  بر و اندخواب بودم بيدار شدم ديدم در محبسي گرفتار شدم كه قفل بر او زده درويشي دل ريش گويد روزي در
را از دوش انداختم،  باريو  پاره نمودم دفعه قفلي را بهر ردي را بدست گرفتم ذوالفقاري شدوِ النّهايه، قفلي زده الي غير

به دروازة و  طبقه هفتم زمين رفت هم دريدم چنانچه شمشير تا ار ازو )ع(ها را عليبقوت فرود آوردم تمام قفل آخر در
بِ ماال َعْيٌن َرأَْت َوالاُذُنٌ َسِمَعْت َو الَخطََرَعلي قَلْنعيم ديدم و  غلمانو  حورو  قصر نگاه كردم از. شد بازو  سنگي برخورد

! مراجعت آنچه گفتم مرا ديوانه گفتند بزرگان شنيده بودم مشهودم گشت كه پس از ازو  كتب ديده در تمام آنچه راَبَشرٍ 
  : خواندم

  من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدنش    من گنگ خواب ديده و عـالم تمام كر
خواب دنيا را ديدم چنانچه حال  خوابيدم درو  بغل نهادم در كليد راو  خود قفل نمودمو  بستم را درو  پس سيري نمودم

  .هست
 :62ظهور 

 و آمد از راه جواهر گرجلوهِشئَْت كَْم راه ظهور نمود كثرت  هر مكمونه او از قوت كمون كه دارد صور ازاَلْباِطن اسم 
ذهني  وجود راه از هكذاو  راه سخن لغات كثيره برانداخت، از راه اوصاف رنگهاي فراوان، از اعراض تمام موجودات را

  . گري نمودمناسبت قوت باطن جلوهو  ذهنيه صور معاني در ظهور
  : خواب جلوه نمايد درو  متخيله آيد اهللا بر ماشاء عالم چنانكه بخواب اگر روي صور در

  ميدان كه بخواب درهمي آب خوري    گرنقل و كباب و گرمي ناب خوري
  خواب خوري نكندآب كه درسودي      چون بـرخيزي زخواب باشي تشنه

  .بيابيو  ها را بخواهيديده شدي تعبير بيدار خواب اگر درو  مكمون بود او خواب در موافق آنچه اجمالش قبل از
 بصور يابد اين جا اگر ظهور دراَلْباطن  بيداري جلوة عوالم غيبيه است هكذا اسمو  بيداريستو  پس خواب جلوه نفس

و  جحيمو  سازو  ميوهو  نهرو  غلمانو  قصورو  چون حور موافق اين نشأه صورت نمايدو  يدگري نماعالم آخرت جلوه
  .331ريمو  اليم

احوال اين و  آن عالم صور اعمال صور است موافق مزاج نائم هكذا خواب صورت مناسب آن تعبير حقيقت صور پس در
  .نشأه است موافق آن

برگشت و  حاصل آن را بيند، هكذا طاعات كه سير استو  كندنمايش ميآن  اثر رود اما روزكه شدشب راه مي مسافر و
  .شود روز اين شب ظاهر پس از توقَف اثرآنهاو  كه معصيت است

 :63ظهور 
براي  اندسه قسم صورت جلوه نموده در غيرمتناهيه كثيره است لكن نوعاً معادي بصور در 332صور باطنيت معاشي ظهور

منقوالت اشاره  در اجمال صور آنهاو  ون، ديگري اصحاب يمين، ديگري اصحاب شمال،سه نمره؛ يكي سابقون مقرّب
  .شده

                                                 
 چركي كه از زخم بيرون بيايد –كثافت بدن يا جامه  –چرك : ريم – 331
 كردن يزندگ: يمعاش – 332
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 :64ظهور 
و  شيطنتو واهمه  شيطانو  ملك شود عالم كبير عاقله درو  شودواهمه  متخيلهو  است كه مثال نامند متخيله كبير صور

صعود  هكذا آثار اين عالم در. نفس نمايد ري ديگر دراثو  آن نتيجه زايد پس از آن به بدن سرايت كند ازو  غَضب شود
  :نمايد رفع حجاب تعبير خوابست پس از جحيم گيردو  مثال صورت نعيم در

  مثال استوي  اي ازههرآنچه ديد    خوابي و اين ديدن خيال است در تو
  است و پندار وهم  بـداني كان همـه    بـصبح حشر چون گردي تو بيدار 

 :65ظهور 
به اشكال و  ملك ظاهرگشتند بصور مختلفهو  بهم زد نفس كلّ جلوه نمود جنّو  هميه پديد گشتو صور وه نمودنفس جل

  .آورند مختلفه ظاهر شده در اين عالم اثر پديد
 :66ظهور 

ت غيب اس مرئيست آنجا نيست، اگرو  رائيواسطه  بعدكهو  فرمود قرب َتراينلَْن توئي و  شود بديدن منحق ديده نمي
 يا 333مظروف جليديه محاط شعاع ياو  ممثّل شود،و  مشكّلو  محسوس است دوئي نيابد ظهور اگرو  چگونه مشهودگردد؟

 اوو  ديده شود مخلوق مخلوق باشد مرئي به نورو  گردد غيرو  زمان باشدو  جهت درو  شبيه گردد،و  محدودو  كيف هوا
ديدار، مقام و  بيننده هم ديده است او، رؤيت مخلوق او، هم او ي ازمرئ فعل او، هر ظلمت است، رائي ظهورو  خالق نور

   .مقام رؤيت است از بلند او
  :67ظهور 

 درجات راو  تمام نعيمو  ميان برداشته شد انانيت ازو  جبل هستيو  رفت بعدو  آخرت رسيدي كه قرب به مقامي در اگر
تجلّي او و  است از تجرّد ديدن حق دور مقام حسو  ،باِده فَْوَق َجميَع نَِعِمهَيَتَجلِّي اُهللا ِلِعوقت  نماند، آن او طي نمودي غير

  : تجرّد يافتنو  ديده بيننده استو  از قرب گم شدنو  صور اشياء از بعد ظهور اوست در
 خود رستن است  هستي ازحقّ  قرب    قرب ني بـاال و پستي رفتـن است 

 :68ظهور 
است در ملل به آن كه حق  وآخرت، لكن برعكس بسيار دنيا آنكه حق ديده نشود در است در بسيار اخبارو  اگرچه آيات
-آياِتَناالْكُْبري، َوَرأَُه ِفي، َو ِلُنرَِيَك ِمْنَرآين أَراُه، َوَرأََْيُت َرّبي يف اَْحَسن ُصوَرةٍٍ، َو لَْوَربَُّك، َو ِايل َربِّها ناِظَرةٌَوجاَء  :ديده شود مثل

و  عشقو  ديدارو  ،َوَجُدوا طََرُبوا ِاذا َوِانَّ اَهللا َيَتَجلّي ِلِعباِده، َو او اوست،و وجه  اهللالُْمبْني، َولَقَْد َرءاُه َنْزلَةً اُْخري، َوثَمَّ َوْجُه فُقِالْاُ
چون  را ارؤيت آنجو  چون دنيا براي متصور خيال است كه آخرت را است انكار شمار كلمات عرفا زايد از جمال در

رؤيت است اثبات  براي آن كس كه داند كه نه به اين نحوو  اندپندارند، لهذا تمام آيات را تأويل نموده رؤيت بصر
  .اندفرموده
 :69ظهور 

را ) ع(اند، نه موسي راست كه انانيت رادرباخته و عبدشده) ص(و محمد ) ع(علي أََرَه لَْمَشْيئاً اَْعُبُد لَْم أََرُه، َوما لَْم اَْعُبد َربا
 است آن از عقل بيرون است اين ازحس ، اين دروحدت اثنينيت است ديدنِ مثبت در ديدنِ منفي درو  گويد، كه اَنْظُرُ

  .خدا بنده است آن از
                                                 

 .خ بسته باشديشبنم كه : هيديجل – 333
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 :70ظهور 
شددرموسي  اَْسريبود َعْبِده بِ )ص(محمد  آمد درلَقَْد َرءاُه  )ص(محمد  بود دراَْسري شنيد،  َتراينلَْن )ع(بود در موسي  جاَء

  .لَْن َتراين و فرمود ِاْخلَْعنعلين بود ) ع(
  .خواست آيه كبرا ديدوصال  )ص(رؤيت خواست دوئي برخاست، محمد ) ع(موسي 
 :71ظهور 

تجلّي ادراك است رؤيت و  رؤيت تقابل،و  تجلّي احاطه استو  ظهور،و  نورو  ستتجلّيحقّ  ست ازتجلّي رؤيت غير
است باطن رب، دنيا  رق ظاهر عبدو است، جمال دلدارو  ، حقيقت جلوه يارتجلّي رب حقيقت نيست مگرو  درك استم

تن است تجلّي  بيننده رؤيت بصر است بيننده تجلّي قلب است، رؤيت درو  آخرت روز خداست،است آخرت رب عبد
 عشق نيايد انجام نگيردحب  ديده نشود اگرو اَْبصارِ َولِكْن َرأَْتُه الْقُلُوبِ بَِحقايِقِ الْامياِن بُِِمشاَهَدِة الَْوْيلََك لَْم َتَرُه الُْعُيونُ جان بر

مثبت رؤيت است بلكه مرئيات ظهور اَهللا فيِه اَْو قَْبلَُه اَْو َبْعَدُه ِاالّ َو َرأَْيُتَشْيئاًماَرأَْيُتو  است،وهم  متخيل كارو  عبادت موهوم
  .اوست

 :72ظهور 
خواه حلقه  ميزان است خواه دو كفّه باشد گيردزن ميو و شودحقيقت ميزان مايه سنجيدن است، آنچه به آن سنجيده مي

و  ميزان مرض نبضو  غش بر زمين زدن است خواه خطوط ميزان؛ ميزان سنجيدن نقرة صاف ازو  خواه قپان و باشد
 خلق ميزان آن صراط مستويست، ميزان كلّو  ست، حالهيقانون الو  عمل ميزان آن مطابقت صحتو  قاروره است

عالم تمثّل متشكلّ به اشكال ترازوهاي و  صورت تمثّل صراط است در) ع(ميزان است علي ) ع(است، علي واليت 
  :شودصوري هم مي

  محتشم اي موي تو چون تو كوي راهيست سوي
  باريك و تاريك و سيه طوالني و پر پيچ و خم

  عقـدها چون عقدهاي تو بتووي  دربسيار 
  چون دامهاي خم به خم هاوي دام بسيار در

 جواهر انسان صورتي در لفظ صورتي در عالم كتب صورتي دارد در در ئست، يك شعالم حقيقتي هر را در ئش هر و
 است درهمه هست، پس سنجيدن اعمال در مقامي عمل  حقيقت آن همان است كه درو  سماوات صورتي، صورتي در

سؤال، مثالً سؤال و  صراط هكذاو  مقامي تمثّل بصورت مقداريست صراط است در مقامي مطابقه با مقام مجسم است در
تأويل نه معني منافي لغت است كه ظاهريين معاني و  مرض، خود ديدن قاروره است نه پرسيدن ازو  مرض بگرفتن نبض از

است كه  مجاز تركيبي كالم است، بسياروضع  منافي ظاهر مفهوم عرفيست كهعرفا را تأويل گيرند، بلكه تأويل  و حكما
ذوالكفتين  بر راه راست بسنج تأويل آن سنجيدن به ترازوي عمل خود راحقيقت است كه تأويل است،و  است ظاهر

  .334ظهرو  ه تنزيلبطن نو  زاني تأويل است است، حمل فقيه لفظ فاعلي را كه نحوي ادا نمايد بر عرفي ديگر است، ظاهر
 :73ظهور 

  . الَْحّق َو الَْوْرنُ َيْوَمِئٍذ الوزن است ميزان آن عالم است كه يوم

 :74ظهور 
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جان راه است قلب و  دين راه است به سوي منتهي بردرجات عاليه پس يوم دين يوم آخرت است، عمل راه به اوست باطن
 دين جزاء است در روز بروزو  رياضت راه است،و  سلوك طريقت راه استو  راه است مراتب آخرت راه است شريعت

  .است كه امريست باطني اُخروي جاني 335انقيادو  دين ايمان و حساب جزاء دهندو 
 :75ظهور 

  .موقفهاستو  سالهاو  لكن بروزها گويند يك روز راروز قيامت يك روز نيست كلّ
 :76ظهور 

  :اوصاف اخالق حسنه جنّت است رذائل نيران ، درنيران معاصيو  افعال جنّت طاعات است، در
  جنّت هست اعمال خوشت هشت    هفـت دوزخ چيست اعمال بدت 
  خودتوئي اي نيك خوجنّتهشت    چون شود اخالق و اوصافت نكو
  هم تو دوزخ هم عـذاب سرمدي      گـر گرفتار صفـات بـد شـدي

مراتب عوالم عاليه جنان است، سافله  هكذا در مرض،و  نقمت نار، صحتو  دنيا خوشيهاي دل جنّت است، قبض در
، ةاو ركَعات صلو لبِنَاتو  ديوار او از اعمال و مناسب جلوه نمايد در حاالت بصورو  عالم تمثّل همان اعمال نيران، در

  .حركات غيرقاره است
  . اَْو قَْد ُتُموهاَعلي ظُُهورِكُْم فَاطْفَؤها بَِصلوِتكُْمقُوُموا ِايل نِْيراانِكُُم الَّيتُينادي َملٌَك اَيَُّها الّناُس ) ص(قالَ النَّيب 

 :77ظهور 
جنان  اسماءو  است، الصبر بابو  القرار بابو  336رعو و حجو  به معروف امرو  ةصلوو  ةزكوو  درهاي جنّت باب توبه

  .القرار دارو  السالم دارو  املأويجّنة و  نعيمو  خلدو  فردوسو  سيلهو و عدن
 :78 ظهور

به  جنان تمام نشدنيست، ثمر اشجار جلوه منّان، حور آنها نور هاآسمانو  جان انسان بين زمينها در نارو  جاي جنّت
است در خانه محمد  339جنّت طوبي است، شجر 338تهليلو  جنّت تسبيح 337مقتضاي ميل انسان مخلوقِ رغبت آن، غرس

مطلع آن و  آن مال، 341كيو  جحيم ناس، 340رقودو  هكذا،و  تضرّعو  توبه او از دل مؤمن، درِ شاخهاي آن در و )ص(
 كجا زمينها، پس درو  آسمانها بهشتي اوسع از هرو  عالم در درون عالم زمين، بيرون ازو  مركب آن آسمانو  342افئده

و  زمين چون شبو  نهمين آسما در دل مؤمن در جز نگنجد طول آن چه باشدَعْرُضها السَّمواُت َو الْاَْرُضَجنَّةٌ گنجد؟ 
و  جهنّم كوندي راو  پستيو  بفارسي باغ،و  جنّت را بپارسي بهشتو  ؟كَونديستچه و  كن كه چه عمارت روز، پس نظر
  .جهنّام گويند

                                                 
 گردن نهادن –اطاعت كردن : اديانق – 335
 يتقو – يزگاريپره: رعو – 336
 درخت نشاندن: غرس – 337
 خدا را پرستيدن: تهليل – 338
 درختي در بهشت –پاكتر : طوبي – 339
 خوابيدگان، جِمع راقد: رقود – 340
 داغ كردن از آهن گرم و جز آن: كَي – 341
 دلها ، جمع فواد: افئده – 342
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 :79ظهور 
و  كثافتبيو  بدون ماده 343اشهيو  آن عالم همان التذاذ بلكه اشد مطلوب او بوده كه متروك نموده در هرچه تارك دنيا

 حورو  هاميوهو  اشجارو  باغو  نهرو  قصر مصفّي نمايش كند، ازو  اكملو  پردهخوف بيو  منّتو  زحمتو  دون تكّدرب
هيچ كامل نشود، پس و  آن هيچ است يزدان است غير مطلوب اكمل لقاءو  جواهر،و  نقره و طالو  آوازو  سازو  غلمانو 
  :بيني اعتبارچون دنيا  دوزخ راو  درست نگه كني بهشت اگر

  جــدا هرگـز نشـد و اهللا اعلم    سيـه روئي ز ممكن در دو عالم 
  :80ظهور 

باشد در  الَْبرِّ ِاذا ُهْم ُيْشرِكُونَفَلَّما َنّجيُهْم ِايلَخوف عذاب است  قرب يا يا بدي براي دنيا از 344انسالخو  ميل به نيكي اگر
صراط جنان است  آنست بلكه درحب دخول نيران نه از اگرو  باشد، و فيهااُعيُدْن غَمٍٍّ كُلَّمااَراُدوا اَنْ َيْخُرُجواِمْنهاِمدوزخ هم 

  .است ُجْزُتها َوهَِِي خاِمَدٌه
  :81ظهور 

هوش  سماع ازو  حجاب نيست عالم آخرت عالم صفات است عالم يك رنگي ست حجاب نيست چشم ازگوش در
  .حال هم باخبر باشند شود مردگان از اد آنها ظاهرماية اتّح يك برود هستي هرو  غايب نيست تعين

  .بلندپروازي زايِد از خود نكندو  از او خبر دارد داني محصور استو  آيد داني به مقام او عالي محيط است بر و
  :82ظهور 

كسي  سرورو  نعمتو  احاطهو  نورانيتو  كمالو  سعهو  345بهجتو  شدنيست، لذّت وحدت عالمو  رجوع همه به قيامت
  .رسيدهوصال  بهو  عالم فراق قيامت را برپا نموده راست كه در

  :83ظهور 
 غَلََب َعقْلُُه َشْهَوُتُهطبيعت يا عنصربشري ياام عيني ياامبطن ام شهوت درو  اختالط عقل خلق سه صنفند؛ صنفي كه پس از

ُمْرَجونَ ِلاَْمرِاِهللا ِاّما باقي و  است محكوم عليه است بالنّار، غَلََب َشْهَوُتُه َعقْلَُهصنفي كه و  ،باجلّنةاست محكوم عليه است 

  .شفاعت اينها راست ُيَعذُّبُهْم َواّما َيُتوُب َعلَْيهِْم
  :84ظهور 

و  كوي رحمان؛ باريكو  راهيست كه ظهور راه معاش است از دل صنوبري بسوي جنان سرب قبر از اول خروج از
آن از آن راه طي شود صفاءو  قوت نفس بقدر شمشر تر ازمو برنده خم؛ باريكتر ازو  پرپيچو  سيه طوالنيو  تاريك

  .بعضي چون برق روند
  :85ظهور 
اين حقيقت و  مسافت اَيني آنست كه اقرب است به مقصود بدون اعوجاج، صراط مستقيم درو  طريق 346سواءو  صراط
و  )ص(محمد و  اليت،و تجرّد تا ظهورو  آن تصفيه است سير برو  راه از تن بخدا جانستو  آنست در غير اَيني، معيار

                                                 
 دلخواه تر مرغوبتر: اشهي  – 343
 پوست انداختن، بيرون آمدن چيزي از چيزي: انسالخ – 344
 خرمي –خوشي  –شادماني : بهجت – 345
 يكسان : سواء – 346
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 متحقّقند بواليت) ع(علي.  
صراط است،  اعمال آنهاو  حقّ صراط مستقيمند، اخالقسفراءو  سايطو و صراط حقّند مظاهر) ع(علي و  )ص(پس محمد 

 و  وفق شريعت اعمال بر درو  فريط است،تو  اخالق بين افراط صراط است، مستوي در صراط است، اساس آنها آنهاحب
  .الَيُهوِديَِّة َوالَنْصرانيَّةٍٍ الَشْرقيٍَّة َوال غَْربيٍَّةطريقت آنها 

 تمثّل ممثّل شود ازو  آخرتعالم صعودي در سير است، در مقرّ نار آن افتادن در لغزش ازو  برآن بسيار دشوار پس رفتار
منعم باشي و  گردي) ع(علي و  )ص(جنان همنشين محمد  ن اگر بسالمت رفتي درآ تر ازبرنده از شمشيرو  موي باريكتر

  .َنه َمْغُضوٌب َعلَْيهِْم َوَنه ضالّْني
  :86ظهور 
 نقص نيست ماده ندارد پس نقصان درو  347عالم دثور جنّت بكني جاي او برويد، درختان او زنان گردند، از اثمار آنچه از

  .آن نباشد زوال نگيرد
  :87 ظهور

رجوع كه بروز و  مقام نتيجه درو  است ِاّنا اَْنَزلْنا ُه يف لَْيلَِة الْقَْدْرو  استَوُيدَّبُِر الْاَْمْر منزِل است از تدبيرو  مقام نازل انزال در
ِالَْيِه يف َيْومٍ كانَ ِالَي الْاَْرضِ، ثُمَّ َيْعُرُج  پس ُيدَّبُِر الْاَْمَر ِمَن السَّماِءَتْعُرُج املَالِئكَةُ َو الرُّوْحاست  الَْمعارِْجِذي  است از اين سر

  .ِمقْداُرُه
  :88ظهور 

  .خودشان آيد جزاء بدي الزمه مكافات بديست از
  :89ظهور 
َو ِانَّ َجَهنََّم لَُمحيطَةٌ  و احاطه دوزخ است ذكر بسبب محاطيت آنها معاش كسيكه معرض است از 349ضَنْكيو  كفّار 348ضيق

  .آنها محيطند ريْن، و اهل جنان َيطُريونَ َو َيسريونَ َو َيْرَتُعونَبِالْكاِف
 350بيابي نسيه نپنداري، نسيه مواعيد نقد جنان راو  ادا فرمودكه چشم بگشائي دوزخالم ابتداء و  انَّو  ببين به جمله اسميه

َوُدكَّْت، َوُزلْزلَْت،ِاذا َوقََعْت، َوَوقَعْت، است، اغلب مواعيد قيامت بلفظ ماضي ادا شده نيست آخرت نقد تو دنياست كه نزد

و  ماضيو اْنَشقَّْت، َواْنَشقَّ الْقََمْر ،َوُمدَّْت، َواَلْقَْت، و اَْخَرَجْت، َواْنَتثََرْت، َوُنِفَخ ِفي الصُّورَِيْوَمِئذٍٍ بَِجَهنََّم،َربَُّك، َوجييَءَوجاَء
  .است دو هر مقدم بر كَمامستقبل ُنعيُدُه  ماضيستَبَدءنا يكجاست  در ُنِفَخ با ِاذامستقبل آنجا يك است، حتّي 

  :90ظهور 
به دوزخ و  سير نمايد خود اقتضاءو  خود به حقيقتو  بهشت نازل شده منزلش آنجاست ازو  عالم تجرّد نفس انساني از

يك كه  ده سيئه را هرو  ه قوه خادمند،د حسنه را ده نويسندكه هر شيطان برود، لذا هرو  تسويالت نفسو  به معاشرت قبر
َيْغِفُرماُدونَ نمايد؛ غالب مي حكم حسنه راو  بردرا مي يك مدد ذاتي قسرو  يكي ثبت نمايند يكي را يا 351همه مقسورند

                                                 
 زود فراموش شدن: دثور – 347
 تنگ شدن: قيض – 348
 يتنگو  يسخت: يضَنك – 349
 عدهو محل –عده و زمان –عاد يجمع م: ديمواع – 350
 آن كه مطيع و مقهور قوه قسريه است: مقسور – 351
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َو َيْمُح اُهللا الْباِطلَ، َوُيذِْهَب َعْنكُُم ،نَّ َعْنُهْم َسيِِّئاِتهِْمذِلَك، َو ِانَّ الَْحَسناْت ُيذِْهْبَن السَّيِّئاْت، َوُيَبّدلُ اُهللا َسيِِّئاِتهِْم َحَسناٍت، َو لَُيكَِفَر
 بعضي راو  عورت ستر برو  نيابد، چون پرده پوشاندكه ظهورپس به حسنات حقتعالي سيئات بنده را مي الرِْجَس َوُيطَّهَركُْم

 يا بالكلّ محو نمايدتبديل مي يا دهدبه همه مي رصيقلي يا بلّوره كه بشويند، يارنگي ديگ كاغذ شوياند چون آب برمي
  .كميت حسنهو  كيفيتو  برد برحسب قوتميو  كندمي

  :91ظهور 
صحيح  و صورت گيرد َزين اَْوَصلّييا َصلّي اَْو َزين شود، پس  آن رويه ظاهر نفس است اعمال از 352شاكله آنچه غالب بر

كلَّما فََعلَ الَْمْحُبوُب  353استو سيلي زدن فرزند كوچك ملذّ نانچه نزاع ساختگي حبيب محبوبچ، ِانَّما الْاَعمالُ بِالْنِّياِتباشد 

ديدن و  است 356مبغوض سالم كافر و ذاكرِ دعاءو  مدح شاعرو  355توصيف تعريضيو  354سالم روستائي سخريهو  ،َمْحُبوٌب
تمام اعمال نيك شود اگرچه  نفس شدفعليت حسنه غالب بر فعليت نفس است اگر357است، پس مناط مبغوض مكره
 غالب فعليت بديست آنچه كند بد اگرو  استُيذِْهْبَن السَّيِِّئاِت، َولََنْجزَِينَُّهْم بِاَْحَسنِ الَّذي كاُنوا َيْعَملُونَ نمايد كه  بصورت بد

احسن جزاست پس نيك جزاء ياخود احسن جزاء الْبايل كَاِلّشنِِّ َو لَْوصاَرالّنارِاُهللا ِفيَو الَكبَُّهاَلصَّلوةُ َتلَْعُنُه َو الْقُْرانُ َيلَْعُنُه، كرده
عمل  آن المحاله در اخفاء به تعمل سعي كند در شخصي اگرباغلبه حبو  ،اَْعماِلهُِم الَْحَسَنِةَجزاُءاست نه َجزاُؤُهُم و  باشد،

  .استوجهه  تقويت آنو  توجه به آنمخالفت آن عين  اظهار بعكس، بلكه خود تكلّف درو  ظاهر شود
توافق بر باپس اظهارخالف حب نتيجة او را دهد، و  همان گردد جا آمده مدد هر عامل، پس عمل از خود افزايد درحب

شاكله  نباشد عداوتش افزايد؛ پس صورت عمل معيار خوف بر دشمن در كتمان ازو  منافق در اعمال ريائي برنفاق افزايد
  .ميزان است

  :92ظهور 
امام و  نبي مقام طبيعت نگذرد، عرض اعمال بر كه تواند به آسمان رود او را رد بصاحب نمايند از جان نباشد را اعمال بد

  .ترقّي عمل احاطه آنهاست نه از از
  :93ظهور 

مونس و  ن بمورد قبضتوجه جاو  مستعقب آخرت استو  دنياجزاء  359بعتَاعاده، عمل مستَ اسهل نيست از 358انشاء اول مرّه
  .قُلْ ُيْحييَها الَّذي اَْنَشأَها اَوَّلَ َمرٍَّةخياليه  انظار توجه به بيگانه در اسهل است از خود

  :94ظهور 
 محمديان درو  )ص(مراتب پست دنياست قيامت باالست لهذا محمد  مكان ازو  مكان است زمانو  قيامت خروج از زمان

عالم مالئكه باال  زمان بلكه ازو  مكان عروج آن حضرت ازُبعِِِثُْت اََناَوالّساَعةُ كَهاَتْينِ  ستعتيبي سا زمانند، ساعت در آخر
                                                 

 هيأت، صورت: شاكله – 352
 مزه دار و خوشمزه: ملذّ – 353
 از روي مسخرگي: سخّريه – 354
 نبه كنايه چيزي گفت: تعريض – 355
 مورد خشم و كينه واقع شدن: مبغوض – 356
 مقصد، مطلب: مناط– 357
 يك مرتبه، يك دفعه: مره – 358
359 – ستَمآنكه از وي پيروي كردن را خواسته باشن. نعت مفعولي از مصدر استتباع : عتب 
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  : بود
  عقد و فنايش حلّ زانكه حلّ شد در    صد قيامت بود نقد ) ص(پس محمد 

  .جسمانياتو  جسم نه درو  جهات نه درو  آسمانو  نه در زمينو  مكان نه درو  نه در زمان است
  :95ظهور 

و  فناو  خلعو  ساعت است، ساعت پس از انقضاء است تصرّم 360صفات اشراطو  اتذ انقضاء نوع اصناف مخلوق از
  .اَْشراطُهافََهلْ َيْنظُُرونَ ِاالَّالّساَعةَ اَنْ َتأِْتَيُهْم، فَقَْدجاَءاست، پس ساعت قريب است  مشهود 361انصرام

  :96ظهور 
 نوراني گرددو  انسان مبدل شودو  زمين جهان صغير كلّ يا ِ امر زمين كبير درانقضاءو  راندكاك جبل طوو  ظهور نور در
و  آسمان درنَورديده شود،و  يكي شود، و بلندي تعينات مادي برودو  پستيو  سياهيو  .صافي نمايد و چون نقره سفيدو 
اَْشَرقَتِِ الْاَْرُض بُِنورِ  و تاريكي برودو  رتفع گرددحجاب مو  مغرب نمايان شود،و  مشرق و شودوصل  زمان بهم آخرو  اول

  .قيام قائم ظاهرشود چنانچه درجلوه نمايد،  َرّبها
  :97ظهور 

لقاءمحبو  است نعيم است خالصيست پس مؤمن است فتح بابست ظهوروصال  است موت لقاست رضاست نور در
  .ا الَْمْوَت ِانْ كُْنُتْم صادقَنيفََتَمنَُّوتمنّاي خالصي نمايد و  دوست را دوست دارد

  :98ظهور 
  .فَِانَّ الَْجحيَم ِهَي الْمأْوياست ُبرِزَّْت  است آن روز روز َتطَِّلُع بعضي راو  362مرصاد محيط است بعضي را جهنّم بعضي را

  :99ظهور 
دنياست حدي  نهايت است، حدي سراچهساعت بيو  جان ظرف آن تن است پس ابديست نه ازلي آخرت هم ابديست

مراتب طول از  جان انسان كه سياراست برحمان درو  ،َيْسئَلُوَنَك َعنِ الّساَعةَ اَّيانَ ُمْرسيها؟ ِايل َربَِّك ُمْنَتهيهابي نهايتي است 
و  مقدم بر مقدمو  مكانو  ابد است محيط بر زمانو  آخرت مجمع ازلو  جامع دنياالَشْرقيٍَّة َو الغَْربيٍَّة ابد بيرونست و  ازل

  .است مؤخّر
  :100ظهور 
  .َو َيْحِملُ َعْرَش َربَِّك فَْوقَُهْم َيْوَمِئٍذ ثَنانَِيةُ قيامت كه برگشت است هشت شوند عرش چهارند، در 363حملهء

  :101ظهور 
خلق  امكنه، برو  مشخّصات مشخّصات از ازمنهو  عوارضو  اجتماع تمام مشخصات است از 366اسهل 365رميم 364جمع عظام

                                                 
 نشانها، هاعالمت –جمع شرط : اشراط – 360
 بريدن و منقطع گرديدن: انصرام – 361
 راه: مرصاد – 362
 حمل كنندگان ، جمع حامل: حملهء – 363
 استخوان يجمع عظم به معن: عظام – 364
 دة استخوانيپوس: ميرم – 365
 آسانتر: اسهل – 366
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بگرفتن و  محال است،و  كيف نشايدو  كمو  مكانو  زمان نزديك درو  دورو  كمو  زيادو  مستقلو  اجتماع ماضياشياء 
آنها و  شودكثافات از مواضع اصليه بدن تراشيده مي و قشرو  رودتمام زمين براي خلق آدم اصول بدن جائي نمي خاك از

بنان اصبع  َبلي قاِدريَن َعلي اَنْ ُنَسوِّي َبناَنهاست  صدر اول مقام ظهورجمعند،  قبر موضع صدركه محل بدن است در در
  .مثال است است كه احاطه دو مقام صدر بنان درو  اصبع براي قلباست، قَلُْب الُْمْؤِمْن َبْيَن ِاْصَبَعيِ الرَّْحمْن است 

  :102ظهور 
اَِئّنا لََمْرُدوُدونَ ِفي َيقُولُونَ  ببينند قبر كه حركت او را درسينه او ريزند  ارزن برو  خبران آرد بدهان ميت گذارندبي

نگاه و  صداي او را در غسالخانه بشنوي،و  بشنوي، نمايدمال ميو  را كه استغاثه باقوام صداي محتضر اگر !الْحاِفَره؟
دريچة باغات و  ر بفهمي،به قب نيك را با اوو  رفتن صورت زشتو  وقت بهم نهادن چشم ظاهري ببيني، حسرت او را

  .ببيني قبر حركت او را دروقتي  بي مالحظه نمائي، آنوقت در روزنه دوزخ را در درون قبر بهشت يا
جانست كه در بدن نمايش  جانست، حركت از جانست، ديدن از يك جنس است، سخن ازجانست، شنيدن از همه از

خاك مانع نيست،  نمايدبدن حركت مي درو  شود ظاهر قبر درشده، جان  كرده چشم بدن عنصري بهم آمده، زبان تن بند
اين و  الصُُّدوْرُحِصلَّ ما ِفياست كه  الصُُّدورماِفيالْقُُبوْرالْقُُبور، ما ِفيُبْعِثَر ماِفينيست  آنجا تكاثف موت درو  ماده 367تزاحم

  .عالم موت موت است نه در بعد از سخن سخن از
  :103ظهور 
رق و موت عزرائيل آنجاستو  آنجاست رنج موتَحّتي َيْوَمِئٍذ بَِجَهنَّمِ آنجاست  369ُبرِّزت روز تمام استب كبرا 368طامة

آن روز روز و  آمده استَوَوقََعِت الْواِقَعه َو اْنَشقَّ الْقََمر است صفاًَّصفاََّو الَْملَُك  است َربَُّك جاَء مقام است اما در قيامت ظاهر
است،  ُبِعثَْرْتاست، روز  ِاْنشَّقَْتاست، روز  َدكَّْتروز است،  اََحَدثَْت است، روز َتَخلَّْت است، روز قَْتاَلْبروز است، روز 

 ، روز371جلوه است، روز رفع استار عطا، روز جزا، روز بسط ارض است، روز روز 370مطويات است، روز ُحصِّلَْت روز
  .ستيار، روز ربايش دلدار، روز نمايش پروردگاراوصال 

 جان محيط است به تن دل مظهر خدا احاطه دارد نارو  خدا جانست نه تن، نور است نه پوست، عالم آخرت عالم مغز و
روزنه  هاجِباُهُهمَيْوَم ُتكْوي بِ! َوقُوُدها الّناُس َو الِْحجاَرة، َو ِانَّ الِْحجاَرِة لَما َيَتفَّجُر ِمْنُه الْاَْنهاُر؟َتطَِّلُع َعلَي الْاَفْئَِِدةِِ،جان است 

منزلهاي و  هاي مؤمنينآن شاخهاست در دل برگ آن در دل است ازو  شاخو  طوبي ريشهو  دوزخ در قبراست، نعيم
  .است قلب مؤمن انور ايشان، نور امام در

  :104ظهور 
خراتده در كمون داشت تا بقيام كلّي رسد، عناصرآنچ در مواقف تمام نمايش نكندو  شود قيامت آشكار نفوس در 372م

مرتبه اظهار مكمون كند تا بروز  هكذا هرو  شد، آثارو  اعمالو  درآورد مكمون را بيرون انداخت مواليدگشت مواليد

                                                 
 گريك جسم بر همديذراّت  يهم فشردگ برو  تراكم: تزاحم – 367
 امتيق: طامه – 368
  سرا باالي كوه : تُبرِّز – 369
 چيزهاي پيچيده شده : مطويات – 370
 بمعني پرده، ِستر جمع: استار – 371
 . ذخيره شده. اندوخته . برنهاده . نهاده : مدخر – 372
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  .شود حشر حشر به احاطه بر بسياريت خود حشر شود، سيار موقف خودو  شيء به مقرّ كلّي گردد، در بروز كلّي هر
  :105ظهور 
له است، پس عدل وضع  غيرما فيشيءوضع  ظلمو  خود، زيرا كه ظلم خالف عدل است ست برهم نوع ظلمي ا 373انظالم

قواي و  شود چهار استقامت در جنان آخرت هشت درو  يك طرف است، پس طبقات دوزخ هفت است طرف او دو
  .چون حمله عرش با عقل هشت شود كه هفتند) متصرّفه استو  نه خادمه كه خازنه(قوه مدركه باطنه  ظاهره با دو

  :106ظهور 
  .به صفات لطف است ابواب جنان است اگر بهويت ذات است فردوس اعالست برحمان اگر حشر

  :107ظهور 
است  جا گرفتي بدانكه مرغ اهل پرواز حوصلة او درو  شدي سوار طير مركب تو نارهواراست راه را طي كن، آنگاه كه بر

در باال و  تا پرواز نمايد حركت نمايد، ريسمان پاي او را ببر تواند س او را بشكن تابسته است بريسمان، پس قف اما پاي او
و  چرا نما مراتب نور حركت دهد، آنگاه كه مستغني شدي به مركب حاجت نداري در روا بنمايان تا كركس نعمت به او

ار در و )ع(علي  و بردر استار راو  حجب ارو )ص(محمد و  بفلك برشو ارو )ع(عيسي و  جنان بيرون مخرام وار ازادريس
  .حدود بركنو  طلسمات تعينات 374قالع از

  :108ظهور 
 قوت ضعف نگردد، تعلّق جانِ مجرّدو  كمال نقصو  غايت مادهو  نتيجه عملو  عدم نگرددو وجود  فعليت قوه نشود
كه  يا به انساني ديگر گويند375حيواني كه فسخش خالصي به بدن جرماني  كمال يافته، پس ازو  قواي خود بالفعل شده در

يا  كه فسخ خوانند آنها در خوانند يا گردش ادواري او 376معدني كه رسخشو  بجمادي رسوخ او نسخ گويند ياو  تناسخ
اند به اختالف چهار را گفته بعضي هرو  اند،هم فسخ گويندكه باختالف مذاهب قائل شده نباتي كه آنرا انطباع در
هست  ملكوت تمام اينها اين عالم در خروج از بلي پس از. خالف نقل است و خالف حقّو  تمام خالف عقل اشخاص؛

 فسخيه تبدل حالت بصورو  آنها بصور تمثّل آنها روحانيت ياو  ملكات به معنويتو  خطّ راه بين ابديست نه خلف، در اما
  .بسيار رسيده اخبار درو  است ارباب شهود مشهودو  است بلكه الزمه عدل واقع مسخيهو  رسخيهو  نسخيهو 

مشاهده نمودم در عين آنكه همه  بصورحقيقيه خود تمام راو  نمودم بزير آسمان اول نظر سيري از نويسدكه درفقيري مي
  .خواب مكّرر براي بسياري نمايش نموده و در شناختم،را مي

  :109ظهور 
و  بردند به جيب خود اند، سرحال خود گفتهو  خود سيرو  ديده اند ازداده خبر عرفاو  و اولياء عالم آخرت انبياء آنچه از

عين حقايق مراتب شده بلكه خود منزلها را رفتند و درآوردند قيامت سر آب شناوري نموده از درو  بدن بيرون شدند از
 اند،ديده بسيار ند چنانچه سياحان شهرهاداد خبر مراجعت نموده محجوبين راو  قيامت بود نقد، صد) ص(اند؛ پس محمد 

و  ديگري مأمومو  يكي امام را تا منقوالت خبر دهند ترجيح نباشد آنهاو  تمام بشنيدن يا خواندنو  اين باشد غير اگرو 

                                                 
 قبول ظلم كردن: انظالم – 373
 جمع قلعه: قالع – 374
 . تباه گردانيدن، جداجدا كردن، نقض كردن، باطل كردن: فسخ  – 375
 تعلق گرفتن روح انساني پس از مفارقت بدن به جسمي جمادي : رسخ – 376
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 قول خود بر ، آنهاچون ديگران نيستندكهال َتماُيَز َبْيَن الْاَْعدامِديگري مطيع گردد و  يكي مطاعو  ديگري امتو  يكي نبي
  .قصاص باشندو  ناقل و تزلزل يابندو  ريبو  مطمئن نباشند

  

  َحْضَرةُ الِْانساِن الْكاِملِ
  :1حقيقة 

 ظهور آخرت را داراست، دنياو  انسان كه تمام مراتب دنيا جز قوف نمايدو آن منزلي كه درو  رتبهو  هرشيء را حديست
و  باطن و به اوست ظاهرو  منتهي از اوو  مجتمع است مبدء ابد در اوو  آخرت جلوه باطن انسان ازلو  انسان است ظاهر
  :است آخرو  اول

  امصورت نمودار دو عالم گشته گرچـه در
  امجهان من بوده دو چون بمعني بنگري هر

  :2حقيقة 
 شعورو حيوانات بيجنگلها جز است، زيرا كه اين شكل در بدون موو  القامه مستويو  پا انسان نه اين هيكل است كه دو

اين  اسب شعورو  نمايد با آنكه االغملوث مي اول طفوليت خود را مولود درو  خود راقم را بنظر رسيده،و  ديده شده
همان مولود و  هست او مراتب در استعداد سير برو  تر است لكن قوهحيوانات پست اول از احتراز را دارند، پس در
  .گرددصاحب هنرهاي عجيبه مي

  :3حقيقة 
 مركّب است ازو  مطابق با عالم طبع استو  عالم طبع است تن ازِمَن الَْبدوِ ِالَي الَْخْتم ست مطابق عالم كبير انسان عالمي

و  بطون دماغ و ممنوعه چون سر غير اعضاءو  كرويت نطفهو  ثالثه ابعاد مشتمل است برو  چهار كيفيت و عنصر چهار
  .ت الي غيرالنّهايهقابل انقسام اسو  حدقه

قواي دماغيه خمسه و  عاقلهو  هوشو  عنصريه جانو  نفوس فلكيهو  عقول عشرهو  مشتمل است بر، سماوات بطون دماغ و
است  اشرف قواي ظاهريه موافق نورانيت اول خمسه سافلهو  است، قوه لمس كه آخر قواي خمسه حسيه تاو  كه امهاتند،
 نبات كبدو  حيوان قلبو  انسان عقل برو  سماوات،و  اعضاء رئيسه شريفه موافق كواكب است بر مشتملو  .كه آفتابست

ترشّحات  381امطارو  عرق 380نداواتو  ،379جوهاي عروق شعريهو  378اورده انهارو  رودهاو  377جبال عظامو  معده جمادو 
و  چون دعاها يكديگر دررّفات اعضاءتصو  ،383سموم مرارهو  قيرهاي بولو  هانفتو  382توليد بدل مايتحللّو  عروق

                                                 
 بزرگ، كالن: عظام – 377
 رگهاي گردن. ِ وريد معج: اورده – 378
 رگهاي مويينه، رگهاي مويين. رگهاي باريكي است مانند موي كه از محدب كبد رويد: عروق شعريه – 379
 تري. نداوة: نداوات – 380
 باران ها، جمع مطر: امطار – 381
 .هرچيز كه گداخته مي شود و تحليل مي رود و هضم مي شود: مايتحللّ – 382
 تلخ شدن: همرار – 383
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رياح و  خروج ابخرهو  385اختالجات 384زالزلو  رگهاي مختلفه اعصاب،و  تصرّف خيال موافق بداءاتو  صدقات
و  390اختالف مذوقات خونو  389بهقو  388آفات زراعات برصو  ،387موافق بادهاي سامه 386حميات رياح سميهو  شريانات

و  موو  اختالف فلزّات استخوانو  ها،غيرهو  عصبو  استخوانو  هضم گوشتو  خواص اختالفو  عروق،و  بولو  مراره
 حيات نموو  392طاعون شقاقلوسو  اخالط چهار عنصر چهارو  ِ بدناجزاء 391اختالف مشموماتو  مقاومت با نار، ناخن در

و  ،396سهلو  چون كوه ضع ديگرعدم انبات موا و اراضي صالح الزّراعه مو395انبات و  394فتح سدد 393احياء بِاَمطارِ و
و  عمرويو  تعين زيديو  عقل نورانيو  بشريو  حيوانيو  نفوس جان نباتيو  مثال خيالو  مركّبه،شهرهاي معظم اعضاء

و  كبدو  دماغو  تختهاي دلو  جبرئيل عاقله،و واهمه و  نفس جنّو  شيطانو  مالئكه قويو  اعضاء،و  تعين قواي جزئيه
  : كفرو  فرعون ايمانو  موسيو  بسطو  لطف قبضو  قهرو  نيران رذائلو  جنّات اوصاف حسنهو  شهنشاه جان

  ديويم و هم فرشته و هم نور و ظلمتيم    مجموعه جميع صفـات است ذات ما 
  سلطان تخت كشور معني و صورتيم    درظاهـر ار فقير و گـدائـيم باطناً

  .كتب ذكر شده آفاق بطرق متعدده درو  انفسو  با كبير تطبيق صغير و ،َمْن َعَرَف َنفَْسُه فَقَْدَعَرَف َربَُّه
  : 4حقيقة 

نفس و  بهرهء تمام موجودات انسان راست بعالوه نطقو  صفات است،و  ذات اي ازبهرهو  وجود فيضي از موجود را هر
  .معاد استو  انسان جامع مبدءو  عقل،و  ناطقه

  :5حقيقة 
بر است، غيرانسان خجان ديگري بي هريك ازو  خبراست با آنها جان آنها ازو  خبرندهم بي اشخاص موجودات تمام از

  : مندرج است جان او جزوي درو  هرشيء از كلّي ازو  كه محيط است به همه
  وز او در بسته با تو ريسماني    تني پيش تـو جاني بود از هر

  :جان تمام موجودات جان جانهاستو  پس انسان جان جهان

                                                 
 سختي ها. بالها: زالزل – 384
 ارتعاش .تشنج . بجستن . جستن . پريدن رگها و چشم يا قسمتي ديگر از بدن : جمع ِ اختالج: اختالجات – 385
 سخت گرم شدن: جمع حمي: حميات – 386
 : بادهاي سامه – 387
 ز رنگ پوستبيماريي است كه بر پوست بدن پديد آيد و جاجا سپيد گردد سپيدتر ا: برص – 388
 . .كه بسبب برودت مزاج و غلبه بلغم بر خون يا آميزش صفراي سياه با خون عارض گردد.پيسي ظاهر پوست برخالف برص : بهق – 389
 .مايعي است سرخ رنگ در بدن جانداران و آن يكي از اخالط اربعه است بنزد قدما: خون – 390
 .ندعطريات و چيزهاي خوشبو كه بوئيده شو: مشمومات – 391
 . اين كلمه مصحف لفظ يوناني سفاكلوس است و آنرا موت يا فسادعضوي خشك گويند: شقاقلوس – 392
 .جمع مطر، باران ها: بِاَمطارِ – 393
 جگر را قوي گرداند: جمعِ سده، و آن مرضي است: ددس – 394
 رستن گياه : انبات – 395
 نرم، زمين ِ نرم: سهل – 396
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  397توست مضمر جان هريكي دركه    گشتند امرت را مسـخّر ازآن 
  جان جهاني تو بدان خود را كه    مياني  عالمي زان در مغز تـو

  جانب چپ آمد از تن كه دل در    ترا ربع شمالي گشت مسكن
  :6حقيقة 

-ُه الَيُموُت اََبداً، َوَعْرُشُه َعلَيَعْيُن الَْحيوةَمْن َشرَِبو اوست  آب شدو  او كرد بر كه حق نظر399بيضاء 398انسان كامل است دره

  .اينجاستالْماِء 
  :7حقيقة 

  .هست در اوجميع خواص اشياءو  كه همه ارض داراست ظاهرانسان داراست آنچه را
 اوسط آنهاو  مللو  جميع اهل عالم از دول نمايم بامي 400به آن تحديو  من من برآيد نه غير گفت كه سه امر ازفقيري مي

به بدن  سال انجام دهند؛ آنست كه تمام امراض را شنيدن كالم من فرنگيان به سيصد صعوبت كه پس ازو  تسهول در
 آنها را نحوو  كوفتو  401تب دقّو  به مدت قليل بدون هيچ دواء حتي برصوجهي  خود انسان عالج نمايم به سهولت

  .مثالً بيك روز
ِمْنَك َو ماُتْيِصُرَو اَْنَت الِْكتاُب غٌري َوفيَك اْنطََوي الْعالَُم الْاَكَْبُر َدوائَُك فيَك َوما َتشُعُر َورائَُكَ جِْرٌم َصاََتْحَسُب اَنَّّك): ع(قالَ َعليٌّ 

  .الُْمبَني الَّذي بِاَْحُرِفه َيظَْهُر الُْمْضَمُرَواَْنَت الُْوُجوُدَوَنفُْس الُْوُجوِدَوما فيَك ُموُجوٌدالَيْحُصُر
با او در يك بنيه آفريده،  اسباب صحت راو  دواء نباشد جوهري ميسرو  جائي كه دواي علفي درمرض و  آفرينندة درد
گل را پهلوي هم و  خارو  خواص با تمام اختالف در را درآورد آب سردو  يك نقطه ارض آب جوش آنكس كه در

  .منحصر است گويا اين علم هنوزو  هم جمع نمايد، دوا را بايد باو  بدارد درد
برگرداندن نورچشم به شصت ساعت از و  نابينا نمودنو  هكذا كوفتو  دواخود راقم رفع تب الزم بيك شبانه روز بي و
  .باطن انسان داراست آنچه را آسمانها داراستو  ام،مشاهده نموده او

  :8حقيقة 
لطيفه كامله  ي ظهوراحياء همه براو  404انباتو  403امطارو  402رياحو  عناصرو  ارضو  كواكبو  سكون افالك و سير

و  عالم انسان است نتيجه كلّو  خادم اويند، پس مبدء فطرةًو  به اوست است كه نفع همه عايد است، زيرا كه مشهود
 َيْحُشُر الُْمتَّقُونَ ِالَي الرَّْحمن، كُْنُت َسْمَعُه َوَبَصُرُهبرحمان است  او اوست پس همه انسانندكه حشربرگشت هرشيء به مبدء ،

اَْحَبْبُت اَنْ اُْعَرَف،  سفت، پسَخلَقُْت الْاَْشياَء ِلاَْجِلَك گفت باآنكه  َمْن طَلََبين َوَجَدين، فَالفَْرَق َبْيَنُهْم َوَبْيَن َحبيبِهِْم، َخلَقُْتَك ِلاَْجلي

                                                 
 نهان داشت: مضمر – 397
 مرواريد بزرگ. : دره – 398
 . روشن، سفيد: بيضاء – 399
  قصد و آهنگ چيزي كردن: تحدي – 400
 . كوفتن، كوبيدن: دقّ – 401
 بادها ، حيجمع ر: احير – 402
 بارانها ، جمع مطر: امطار – 403
 دنيروئ –رستن: انبات – 404
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  :يكي شد َخلَقُْتَك ِلاَْجلي گرديد، پس ِلاَْجلي َوِلاَْجِلَك
  همه، تـو بهر اوئـي بهر تو    گنجينـه لطف و قـهر اوئـي

  :9حقيقة 
شود،  به تصرّف هريك درآيد او بدو  نيكو  لطفو  قهرو  رحمانو  ه است بين شيطانواقع آينه لطيفه جان است كه

  :406پس او اقويست حرارت ازو  405خلف بلّوره اَضْوء نمايد چنانچه نور از تربلكه نمايش قوي
  ن شود به از آنور رود سوي آ    ميل اين شود پس از اين  گركند

  :10حقيقة 
رود تا به درجه جوش حركات حرارتيه مي رسد چون آب سرد كه در نماند به مقصد سير باز است اگر از انسان ساير

و  روح يا روح القدس حيوان يا انسان يا ملَك يا نبات يا جماد يا عرضيه توقّف نمايد در محالّ طوليه راه يا االّ درو  رسد،
آن بماند، حيوان است  در جمادي بماند، نبات است اگر است اگر در شود؛ جماد مرتبه كه توقّف نمايد او هر درو  هكذا،
حالي  درو  حالي موش هكذا، بلكه يك شخص درو  فردي سگ شودو  چنانچه فردي موش شودحيوان بماند،  در اگر
 جمع كند ِمْنكُْم ِاالّوارُِدها رابا ُجْزُتهاَوِهَي خاِمَدةٌ َو ِانْ آنها بگذرد از اگرو  حالي گرگ شود درو  حالي خرس درو  سگ

زنجير، مرغ دارد ريسمان بپا، موش دارد بند بدم،  خرس دارد مقلَّد، گرگ دارد درسگ دارد اما معلَّم،  احاطه بهم رساند
به اشكال و  د كه مرابض عديدهسواد اعظمي بمان شايد درو  به مهار، دارد چموش دارد در افسار، اسب دارد راهوار، شتر

  :ساير نباشد انسان نباشد مختلفه جلوه نمايد اما تا
  نشـد انـدر مواقف واقف كـه او    واقف سرّ وحدت گشت كسي از

  :11حقيقة 
 ُهَورسيده  مدارج آخرت سير نموده تا به مقصد پس از رسيدن بغايت تنزّل برو  مراتب نزول فرموده مقام عالي بر انسان از

  : الْاِخُر اَوَّلُ َوالْ
  همان است احد باز چون باز كند  بندد چو كمر احد نمايد احمد 

  407اندرآن ميم معد وجود اطوار    كند ميان راست در كمركهميم است
  .پس همه اوست

بَِيِده َوِهَي الَْهْيكَلُ الَّذي َبناُه بِحِِكَْمِته َوِهَي َمْجُموَعةُ  اَلصُّوَرةُ الِْانسانِيَّةُ ِهَي اَكْبُِر ُحَججِ اِهللا َعلي َخلِْقه َوِهَي الِْكتاُب الَّذي كََتَبُه
ُحجَّةُ َعلي كُلِّ جاِحٍد َوِهَي ُصَورِالْعالَمني َوِهَي الُْمْخَتَصُر ِمَن الُْعلُومِ ِفي اللَّْوحِ الَْمْحفُوِظ َوِهَي الّشاِهُد َعلي كُلِّ غاِئبِ َوِهَي الْ

  : ِايل كُلِّ َخْيرٍَوِهَي الصِّراطُ الَْمْمُدوِد َبْيَن الَْجنَّةَ َوالّنارِ الطَّريُق الُْمسَتقيمِ
  مــائـيـم مـدار جمــله اشيـاء    مــائـيـم ستـون سـقف مينـا

  در همـه طـور وجود پــرگار    مــائـيـم محيـط مـركــز دور 
  مـائـيـم و طفيـل ماست كونين    سـلـطان سريـر قـاب قوسين 

  :12حقيقة 
                                                 

 باروشنايي تر. روشن تر: اَضْوء – 405
 .تواناتر، قوي تر: اقوي: اقويست – 406
 هآماده و مهيا كرده شد: معد – 407
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يل َمَع  ملَك برنيايد فوق آسمانها از عروج برو  تعليم همه مواقفو  مواقف احاطه برو  نيايد سياريت او غير اين احاطه از

  :اِهللا َوقٌْت الَيَسُعين فيِه َملٌَك ُمقَرٌَّب َوالَنبِيٌّ ُمْرَسلٌ
  يل مع اهللا مقـام نـگنـجـد در    فـرشتـه گرچه دارد قرب درگاه 

 ****  
  اوست آدم ازسويداي بني سرّ آنچه در    حاصل  نه ملَك را راست ميسر نه فلك

  .گفت لَْوَدَنْوُت اَْنِملَةً لَاَْحَتَرقُْت محمدي سير جبرئيل در
  :13حقيقة 
 همه بودندمي خبر قرباني انسان نگردند اگر باو  لهذا خود را خواهندو  قدر مرتبة انسان را ندانندو  موجودات ناقصند ساير

طالب مي دانست خودمي سازد اگرمني جماد را به اسباب آدم ميو  نمايد،ميرا انسان  خداوند بمكرآنهاو  شدند،فدا مي
 نمايد، شد تا شكارسلطان مي رساند خود شكارها بهم ميشدن چه درجه شكار دانست كه پس ازمي بازِ شكار گشت، اگر

 مكر اوو  مكر ديگران بپستي بردَوَمكَُروا َوَمكََر اُهللا َواُهللا َخْيَر الْماِكريَن  انداختميخود ن شكار در مكرو  سلطان را بتدبيرو 
  .بخدائي كشاند

  :14حقيقة 
و  ظلمتو  نورو  صفتو  ذاتو  شهادتو  غيب و آخرو  اولو  باطن و ظاهرو  آخرتو  دنيا 408نشأه انسان جامع دو

  .چندين هزاريولي  ، تو يك چيزيْسَتْنِكرٍ، اَنْ َيْجَمَع الْعالََم يف و اِحٍدَوما َعلَي اِهللا بُِم :ماهيت استوجود و 
صفات و  كماالتو  خود رااستعدادات مواد و  مكمونات خودو  انسان باقوي كمال جلوه نموده صفات او دروجود و  و

  : انسان كامل جلوه داده خود را در
  ده صاحب سعادتبتوست اي بن    ظهـور قـدرت و عـلـم و ارادت 

چه جاي جان چه ! نتوان بردخود پيبقوايَمْن َعَرَف َنفَْسُه فَقَدَعَرَف َربَُّه  پايان استباطن درياي بي ظاهرت حيوان است اما
  !.جاي جانان

  :15حقيقة 
حقايق و  قهريهو  اسماء لطفيهو  جاللو  جامع مظهريت تمام صفات جمالو  صفتي يا اسمائيستو  اسمي شيء مظهر هر

  .جامعه مراتب استو  حمد 409اهللا است كه صاحب لواء كونيه انسان است، پس انسان كامل مظهراسمو  علميه
گاه و  گاه انسانو  گاه حيوانو  گاه فلكو  صفت درآمده، گاه ملَك شود به هرو  سايه او افتاده تمام نيكيها دراين لواء
  : ددو  گاه ديوو  گاه ابليسو  گاه فرعونو  موسي

  هـر طرف صد كعبه و صد ميكده    اش صد بتكدههرگوشه هست در
  :16حقيقة 

پهن و  بنگر نزديك بين او ظاهر اقوي انسان است درو  اكملو  اوضحو  وجه احسن، موجود بر ذره بين نمايش دهنده هر
  .جمع بين استو  باطن او بنگر دوربين بين است در

                                                 
  بوي خوش: نشأ– 408
 درفش –رقيب: لواء – 409
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  :17حقيقة 
است نه آينه تنگ بلكه آينه تمام نماست هرچه خواهي از  گرجلوه بلكه حقيقت اشياء در او انسان آينه است كه صورت

  .او درياب
  :18حقيقة 

َرءآين فَقَْدَرأََي الَْحّق، َمْن زاَرين فَقَْد زاَر اَهللا َمْن آينه انسان  در مگر نماست انسان خدانماست به غيب نتوان رسيدآينه صورت

  :يف َعْرِشه
  توان خورشيد تابان ديد در آب    تاب و  ندارد طاقتچوچشم سر 
  .لَْوالنا ما ُعرَِف اُهللا َولَْوال اُهللا ما ُعرِفْنا

  :19حقيقة 
  .َخلََق اُهللا آدَم َعلي ُصوَرِتهآينه عالم جلوه كرده  حقيقت است كه درو  انسان صورت مقصود

  :20حقيقة 
بخود نگريست بيننده و  آينه ديده صورت آينه ديد د را درديده صورت آينه است خوو  انسان كامل ديدة عالم است
آينه چيست؟ همان انسان است، آينه كدام است؟ ديده عكس انسان است بيننده در ديده  كدام است؟ انسان است، در

  : بس و يكي ماند آينه برخاست آينه را بردار اين همه تعدد از. همان انسان است
  شخص پنهانوي  در عكس چشم چو    ان عـدم آئـينـه عالم عكس و انسـ

  .السَّميُع الَْبصُريكُْنُت َسْمَعُه الَّذي بِه َيْسَمُع َوَبَصَرُه َوَيَدُه َورِْجلَُه، َوُهَو! َويف اَْنفُِسكُْم اَفَالُتْبِصُرونَ؟ دوئي نيست

  :21حقيقة 
  .َشْيٌء لَْيَس كَِمثِْله صورت نمايش است نه حقيقت ديده شده ديده مثل است نه او

 :22حقيقة 
تن رفت و  دست داد، اثنينيت جانوصال  مركب راه شدو  رب جان انسان است كه ديده همت باز كردو  مسافت بين عبد

  :همان توئيست حجاب مقصدو  گرديد، مبدء مقصد ميان برداشته شد موهوم از بعد
  نهان شو تا كه حق گردد عيان تو    تـا تو پيدائي خدا باشد نهان 

  .الَْمْبَدُء َوُهَو الَْمعاْدَوُه

 :23حقيقة 
راه است  هاجاندار را بعدد نفس هر و يعني نفوس آنهااَْنفاسِ الَْخالِئْق الَطُُّرُق ِالَي اِهللا بَِعَدِد عدد موجود را راهيست بخدا هر
  .است ظهوري ديگرو  نفسي تجلّي هر

همه نهرها كه و  بدريا، شوندوصل  عظيمه انهارو  جوئيست بانهار،راه  هرو  فعليات آنهاست بقدر راههاي موجودات بخدا
صفات از و  تمام جداول اسماءو  انسان است آن درياو  است،شوند درياي شيرين پيدا شود كه مرَج الْبحرينِوصل  بهم

  : وارد به اينو  اين دريا صادر
  در جـوي تـو ميرود هويـدا     غافلي كه دريا اي قطره تو

  :24ة حقيق
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قرآن جمع الجمعي و  مصحف فرقاني،و  صحيفه مخفيه فاطمي،و  عيني،و  علمي مجموعه ادوارو  كتاب جامع الهي،
ام و  بطني،و  411بينه ظهريو  زبرو  جامع مجمعي، جفرو  ،410ني نائيزبور و  انجيل جمعي،و  اعياني، ةتوراو  محمدي،

جلوه و  احمدي، ميم احمد ظهورو  بسمي، 412الف اول منطويِو  علوي،باء بطوني  نقطه ظهورو  المثاني، الكتاب سبع
جام جهان نماي و  علوي،احاطه علو و  سريانو وجهه  عليوسط  الموسط  الفوسط  المو  جمال ميم اول محمدي،

  :رحيمي، انسان كامل استو  رحمت رحماني
 ست منموان قطره كه صد هزار دريا    دو كون را جاست منم جامي كه مي

  همـه كتــاب پيـداست منموي  در    حـرفـي كـه بكنـه سرّ او گر برسي
  :25حقيقة 

واعظ الهي انسان  بزرگترو  آية خدائي تراست، لكن جلي پندو  آيه استو  آينه استو  اگرچه تمام عالم عبرت است
 تذكرهو  پس نماينده كلّ اوستالُْجّهالِ فَاْجَتَنْبُتُه  َرأَْيُت َجْهلَبه بطون  اشرارو  بدانو  دهند پند خيرين بظهورو  است، نيكان

  .عبرت اوست و ذكرو  ذكريو 
  :26حقيقة 

رفيع الدرجاتي  علو انسان را؛ رمزو  ببيني بيني مقام رفعت جمعيت درجات با افراد رفيع راو  را نظركني رفيُع الدََّرجاْت اگر
  .است نه رفيع الدرجه چه جاي رفيع الدرجات است رفيع رمقام ديگ كه حق گفت بود شرح مقامات عشق، اگر

  :27حقيقة 
 پا بود انسان دستو  دستعالم بيو  نمايش داد،و  انسان جالء اوگشت زنگاري بودو  اما كدر عالم آينه صورت نما شد

 مجبورو  نادانو  شد، ت اوانسان حياو  مرده بودو  شد زبان اوو  بود انسان جان خبربي خود ازو  عين اوگشت،و  قدرتو 
و  اوست جمالو  اوست حسنو  فاءو اوستو  اوست جالءو  گرديد، پس اوست صفاي عالم اختيار اوو  بود انسان علم او

اوست و  اوست حياتو  عالم اوست بصرو  اوست سمعو  اوست بينائيو  اوست دانائيو  اوست كمالو اوست بهاء 
 اوست مرآتو  اوست ظهورو  اوست نورو  و اوست اثر اوست خبرو  وست كتاباو  اوست كالمو  اوست بيانو  قدرت

 تذكره است پس او است او ذكر است او اوست مردمك ديده، او نورو  اوست ديده صورتو  اوست صورت آينهو 
 رمظهو  است ظاهرو  اسم استو  آيه استو  مشرق استو  مغرب استو  است الفجر مطلعو  صراط استو  سبيل است

و  هيكل جامع صورتو  النورين مجمعو  سنتين اصغرو  قاب قوسينو  البحرين مجمع است، مجمعو  جامع استو  است
و  )ع(به علي  لفظ اهللا است تفسير جا قرآن هر درو  صفاتستو  مجمع اسماءو  اسماء حسني استو  اسم اعظمو  غيب

اََنا الصِّراطُ اََنا الْميزانَ اََنا النَّْهُر اََنا الْكُوثَر اََنا الَْعْرُش اََنا : است فرمود) ع(بروئي علي و  انسان كامل شده كه بروئي اهللا است

  : اََناالَْباِطْناََنا الْاَوَّلُ اََنا الْاِخُر اََنا الظّاِهُرالْكُْرسي اََنا الِّذكُْر اََنا النُّوُر 
  علي صـراط مستقيم علي جنـان علي جحيم 

  ست بيم علي است يوم محشراعلي ا علي رجا

                                                 
 ني زننده: نائي – 410
 بطني: ظهري – 411
 نور ديده شده: منطوي – 412
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  :28حقيقة 
سفلي مجو؛ و  ملكوت علياو  آسمانو  زمينو  تحتو  فوقو  يسارو  يمينو  مغربو  مشرق در گرانبهاي جاني را گوهر

  .بطلب هر آنچه خواهي كه توئي خود در
و  جمال در زيراين نقابو  رد دراين گرد استمو  اَشارالي صدرِه در دراين صدف استو انَّه اليوجد الْعلْم االّهيهنا،

  .عاشق باش كه نمايندة محبوبيو  اين حجاب است، پس خود را دوست دار حقيقت تابان در
  :29حقيقة 

  .صنع دوست است ظهورو  دوست احسان نما كه جلوه مقصودو  دشمن با
  :30حقيقة 

آن جوهر و  آن جوهرگوشت حيوانو  414يلوسكو  413كيموس خون جوهرو  خون نطفه جوهرو  ماده انسان نطفه است
َولَقَْدَخلَقَْنا الِْاْنسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن طنيٍ، َبَدَء َخلَْق الِْاْنسانَ  خاك است كه اسفل استو  آب گل است كه از گياه جوهرو  گياه

  .يف قَرارٍَمكنيٍِمْن طنيٍ ثُمَّ َجَعلَ َنْسلَُه
ُنطْفٍَه َوَعلَقٍَة َوِمْن  من طين است بشر كنيه آدم است بشريت او راست هر ابوالبشرو  آدم همه آدم است،و  انسان همه انسان

 است، كاركنان مجرّدماٍء َمهنيٍ الزِبٍ َوِمْنطنيٍِمْن ملك همان مسجودو  ملك است مسجود طنيٍ َوُساللَةِمْنهمان انسان كه 
  .خاكي شدند سجده اين بشر غيبي اسير
بلي ! مرا از نارو  خلق فرموديزمين جوهرو  طين سالله را از ابوالبشر جده نكردن اين را گفت، كه آدمجواب س شيطان در

كه  آَخرناُه َخلْقاًثُمَّ اَْنَشأْتشريف گشت اين طين مايه جان شدَنفَْخُت فيِه ِمْن ُروحي خاك شرافت ذاتي نداشت و  آب
جانست پس احسن تقويم بقوامِ انسانست نه بصورت و  احسنيت به تنشد،  ظاهرقْني فََتباَرَك اُهللا اَْحَسُن الْخاِل شد 415مسوي

  417 .خسران 416بالو آورنده جان است از در ِاالَّ الَّذيَن آمنوا نبودي، پس َرَدْدناُه اَْسفَلَ ساِفلْنيبنيان، اگرنه 
  :31حقيقة 

  .است احسنيت خالقيت او بتوو  خود را نيك بشناس كه تماميت
  :32قة حقي

تسليم شدند، و  رزيدندو و تمام قوا اطاعت كه مالئكه تمام سجده نمودند اين خلقت بود نطق درو  عقلو  بظهورآدم جان
را كاركن  خودو  گرفت عالم صغير كه در دل انسان پس از خوردن حوا جا كه بروز شيطان است درواهمه  آدم را بجز

  .ملك شدو  انمود نمودو ين دشمن جانيست كه خود را دوست خانگيا. شد متولّدو  گشت هركس همزاد باو  گرفت
  :33حقيقة 

گرداند كه از حار برميو  عكس نوراني و شودمجتمع مي به زمين كه رسيدو  گرمي ندارد بين هوا آفتاب در چنانچه نور
ظهوري و  اده، ايست ننمودم مراتب عاليه مجرّده كه مصفّي است از در وجود حقيقي آفتاب هكذا نورندارد، نفوذ او

                                                 
  غذا در معده قبل از آنكه خون گردد: كيموس– 413
 .پخته و رسيده باشد و اصطالح اطبا اولين طبخي را گويند كه غذا در معده مي يابد: كيلوس – 414
 هموار برابر كرده شده: سويم – 415
 دشواري: وبال – 416
 زيان كردن: خسران – 417
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آن آبست رسيد،  شده از 418مهينو  طينت ماده استو  خاك پست استو  تا به اين عالم طبع كه زمين است نفرمود
و  عدمو  عالم طبع هيوليوراء  تاريك شده باشد كهو  كدر عكس انداخت، چون عكس بلّوره كه پشت اوو  مجتمع شد
جمع  را خود بدن رسيدو  تن قواي منطبعه درو  به آينه قواي جزئيه ادراك نيز و نطقو  آفتاب جان نورو  ظلمت است

 مطيع عقل شد گشت اگر ظاهرو واهمه  صغير ادراك ظلماني، درو  مثال نوراني عالم كبير بقوت ظاهرگرديد درو  نمود

و  بلّوره وراني سقف ازچون عكس ن محيطندو  دو مجرّد شيطان گرديد، هرو  واهمه بنفس گرويد اگرو  ملَك است
  .آفتاب پنبه را آتش نزند آنكه خود سوزاند باعكس ناري زيرآن كه مي

  :34حقيقة 
 احاطه اسمي او را دانستند، همه سجده نمودندو  مالئكه نورانيت او را ديدند شد آينه آدم ظاهر صفات از و عكس اسماء
  .ه ننمود خود را برترشمردعكس نوري را مشاهد ديد صورت ناري خود را شيطان در زير

 نمود، آينه خود ديد استكبار آدم را درو  تمرّد نمودو  آينه گمان كرد نه آدم صورت خود را ديد زشتي را ازيآ شيطان در
خدا اعراض كرد، چنانچه  از نورو  پنداشت را نور خود شيطان منازعه كرد آدم بود حقّو  بودآن كبرياء رداء حقّو 

  :ن انسان صورت نيز از اين پندار استخرابيهاي شيطا
  بهتر از نور حجاب ظلمت او را    درگاه حق دور  كس كو افتد از
  ز نور ابليس ملعون ابد شد    شد مدد ظلمت صد كه آدم را ز

  :35حقيقة 
آب  هيچ حيوان بدون آب زيست ننمايد مبدء همه از و آب نرويد هيچ گياه بيحيات بخش جانها، و  حياتست آب ظهور

  .َحيٌّكُلُّ َشْي ٍءِمَن الْماِءاست 

تمام است بسبب  است مدار خاك اشرف است مركز كلّ هم شرافت است، اما نار راو  پس او را شرافات است، هوا
 انعكاس شعاع با آنكه اوو  بعد از تابيدن به زمين حرارت آفتاب هوا را گرم نكند مگر خاك كاركنان عالم كاركنند

و  درآورند خاك سر خاك است نباتات از روئيدن معادن درو  خاك است روز آثار كواكب دربو  الطف است،
  : خاك برخيزد قدرت ازو  علمو  هوشو  خاك حركت كردند، جان حيوانات از

  كل كه بجز خاك نيست مظهرِِ    خاك تـا بـرويد گُل  خاك شو
 مملكت رحمانو  نمايش دهندة كونينو  419ده مثالَينعكس دهنوجود و  خاك است، نگاهدارنده نور ترقّي درو  استعداد

  .بني نوع آدم خاك است مادرو  حشم زاينده و جنودو  داراي قويو  شيطانو  جوالنگاه ملكو 
  :36حقيقة 

 دو از خاك هرو  جنس خود كند اما خود جنس نتواند شود كه نار نديدو  كند شيطان ديدكه نار اشيا را جنس خود
  .برآيد
و  جهت علو است قصور است، نار درو  مظهرِ حورو  نورو  خاكي منبع نار خاك عالوه بر دارد 420احراقو  صفا نار

                                                 
 سست و ضعيف: مهين – 418
 .منسوب است به عالم مثال: مثالي – 419
 سوختن: احراق – 420
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پس خاك هوش  عدم موجود نگردد بود؟ دركجاو  كجاست؟ افالك برآيد، از برو  سفل است خاك در حركت نتواند
  :بود

  هويداستوي  هـزاران آدم اندر    بنگري راست خاك ار جزوي ز بهر
 يك ذره خاك ته نشين گردد، تا از امطارو  هيجانهاي رياحو  امالكو  دورانهاي كواكبو  اران حركات افالكهز از

از هزار انسان و  حيوان يكي انسان از هزارو  خوراك حيوان شود،و  گياه شودو  اي بظهور رسدخاك دانه هزاران جزو از
و  مسجود ملَك گرددو  چندين صاحب عيان يكي به مقصود رسد زاو  از هزار با ايمان يكي صاحب عيانو  يكي با ايمان،

  .خاك برنيايد غير اين ازو  يابد، قرب حقّ
  :37حقيقة 
پس شرافت به تشريف اَوَّلُُه ُنطْفَةٌ قَِذَرٌه َوآِخُرة جيفَةٌ قَِذَرٌه َواَوَسطُُه حاِملُ الَْعِذَرُه  نطفه ناپاك استو  آبو  خاك ماده بشر

  .چيزي نماندكه نگفته باشي س آدم كه گفتي روح اهللا گفتي ديگرروحي است، پ
  :38حقيقة 

سوسه طبيعت فريب و اين مقام ياء متكلّم شده به سبب مقام انانيت حق كه در ننما بلكه روحي را ببين كه از تن آدم را نظر
آن نان مملكت  421بخنّاسيو  جا داد، خود صدر شيطان را درو  حقيقت است خورد طرف يسار ناجنس ابليس را كه از

جنبة كاملة خود را بسبب  دوو  اين تن نژاد نمود شد، تا در دنيا گرفتار فراق جنّت گرديد به تعمير گرفتارو  خورد دنيا را
آنها به و  به اوج فلك انسانيت عروج نمود، زندان طبيعت نمود، كه او بسبب آن دوو  چاه غضب يكسرگرفتارو  شهوت
نوراني گردي تا و  سيع نمائيو را كشاكشهاي دنبال گرديدند، پس سعي كن كه جاو  سحرهاي خيال رگرفتا او شئامت

 مصر به عزيزو  گرفتاري طبيعت خالص نمائيو  دست اعداء برادر صورت تك چاه هيولي از يوسف روحي را از

و  بنگاهي عالم را بخردو  گردد مصر د عزيزيوسف خو كه ثمن بخس است دريابي تاَوبِاَنَّ لَُهُم الَْجنَُّه  هدايتش بفروشي،
 محو شوند، نماند هيچ قوه مگر در نورو  متنعمين عرضه داردكه همه سجده كنند نعم جمال خود را بر آخرتمام آنها در

  .غرق ظهورگرددو  آنكه ساجد نور
   :39حقيقة 

  .بود 423عدم انقيادو  نس استكبارجو  ذاتا ًمتمرّد و ملك نبود ملَك آمد اما 422عداد درو  شيطان مجرّد شد
  :40حقيقة 

مالئكه  425مختلَفو  مجالي سبحانو  منزلِ ملَكو  حيو 424مهبطو  نشأه اولي استو  تن انسان چون مزرع آخرتست
سربلندي و  نتيجه دوران است، لهذا استقامتو  قلب عالم امكانو  جهان مركب عروج به آسمان است اشرف ازو  رحمان

  .اعضاء مختص اوست 426اثنينيتو  جمالو  تجرّد بدنو  خاص او راست

                                                 
 شيطان: خناس – 421
 همتا: عداد – 422
 گردن دادن: انقياد – 423
 جاي فرود آمدن: مهبط – 424
 اختالف كرده شده: مختلَف – 425
 دوگانگي :اثنينيت – 426
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  :41حقيقة 
  .انسان كامل معاديستو  مبدئيست انسانيت ظهور كماالت معادي خلقت ظهورِ كماالت مبدئيست خالق ظاهر

  :42حقيقة 
 كاري خاص در پيشو  شدند مظهر هريك اسمي خاص راو  ارض نتوانستند بردارندو  امانت جامعيت را سماوات

  .عكس نيندازد آن تاريك نباشد 428خلف بود زيرا كه آئينه تا 427ظلوم را انسان كشيدواليت  گرفتند، بار
ظلمت و  علم را جلوه داد ضوء اختالط نورو  حقيقي ظلمت نمود نورو  اختالف نورو  خلف نهاد در زمين كه عدم را
  .اَلَْم َتَر ِايل َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَ امانت حق زجهل، پس نماند بجو  عدمي اختالط محال استو  يوجود است بين ضدين

  :43حقيقة 
ظلمت  از و خالص شد 429جهوليو  عالم ظلومي بار نور رفت تا از بردارد زير خود جهولي طبيعت را ازو  خواست ظلومي

 همه تاريك ماندند شد ارضو  سماوات زمين برداشت نورو  امانت را از دوش آسمان جهل به علم آمد، بار ازو  به نور

  .اَُهللا ُنوُر السَّمواِت َوالْاَْرضِ َمثَلُ ُنورِه كَِمْشكوٍة
دوش  پوستين را ازو  چارقو  جهل ذاتي راو  ظلمتو  آورد را بنظر انسان پستي خود شدند سربلند ديدند را همگي خود

  :شدواليت  بينداخت حامل نور
  نـام من بيچاره زدندقرعه فال ب    آسمان بار امانت نتوانست كشيد 

ظاهرجان  نورو  ظاهري گشتند محتاج به نورو  نورگشت همه بي حشر 432مستوره 431حق عورات كبرياء ننمود در 430منازعه
نكردي  خود ديد اگر عجولي همه عوالم را درو  آسمانهاو  هارا روشن نگرداند، به انسان نوري داد كه تمام زمين

  .پرده ظاهرگشتيزجاجه را انداخته بيو  ةنورمشكو
  :44حقيقة 

 مندك گشتيو  سوزاندي پرده بودي همه رابي جلوه نموده اگر ةمشكوو  433حلّه هفتادوراء  است از نور آفتاب مظهر
و  سماواتو  ارض منور گرددو  كواكب منشقّو  434ظهور نمايد زمينها مندك جمال نور صادق آمدي، اگر َولَقُِضَي الْاَْمُر

ال َشْرقيٍَّة َوالغَْربيٍَّة َيكاُد َزْيُتها  مرتفع گشت سايه نماند السماء او وسط در نورو  برداشت انسان امانت را و ارض مبدل گردد،

و  مقام عمي درو  علم شيطنت نگذاشت دل را درو  اين عالم خاك نگذاشت او را درو  نفس خود نمود ، ظلم برُيضيُء
 اين امانت خدا بود در بود َعَرْضنابازد اين بار ندانست كه خود را درمي قبت راعاو  رب انداخت 435هيمانو  حيرتو  جهل

                                                 
 )و صيغه مبالغه از ظلم(بسيار ظالم : ظلوم – 427
 پشت: خَلَف – 428
 نادان: جهول – 429
 مخاصمه: منازعه – 430
 كار زشت: جمع عورة: عورات – 431
 پوشيده: مستوره – 432
 ردا: حلّه – 433
 .كسي كه مانده و خسته وشود: مندك – 434
 غير اراده و مرادعاشق گرديدن و شيفته شدن از عشق و رفتن بر : هيمان – 435
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  .گشت ظاهر عبد ةمشكو
  :45حقيقة 

انسان . است جلوه نمود عبد مشكوة از ظاهر عبادت كه نور مصباح عبوديت، عبوديت از عبديت، عبديت از ربوبيت از
  .سوزانيد نفس راو  بال تنو  پرو  جهول گشتو  ظلوم وارپروانه خدا شد نور گم كرد را خود شد عبد

  :46حقيقة 
و  هر موجودكاري ازو  مقصود را به انجام نرساند كاري نكرده،و  را انجام دهد ديگر صد امر به امري درجائي اگر مأمور
ياقوت و  لعلو  اردبرد سردي راو  بپزاند را هاميوهو  دهد نورو  رسد؛ آفتاب روشن كندمي كمالي به ظهورو  صفتي

ها را بنماياند، لكن لطيفه سياره راهو  روز بشماردو  ماهو  سالو  ماده امطار را به هيجان آورد و سبزه را بروياندو  بپروراند
  .بغل ندارد انسانيه را در

 آيداهللا  معرفة از آنهانظريست كه و  جنبه نفس را كه عقل عملي دو كلّ عالوه ازو  لطايف تمام ذرات را انسان داراست و
هريك  آن دوو  دارد، براي خدمت خود موجودات نيايد ساير ازو  آسمانها برآيد بال بر به آن دوو  معرفت يابد،و  علم و

 به آدمگفتند، الِعلَْم لَنا ِاالّ ماَعلَّْمَتنا دراز ننمودند پا گليم خود قواي بدن هيچ يك ازو  چون اعضاءو  شناختند را خود قدر
 اي برافروخته ديدنديافتند، شَجرة زيتونه خاك را سربلندو  او ديدند را در همه خود آينه سراپا نما ديدند خاكي نگريستند

 درو  فنا نمودهو  خود را مستغرق ساختهو  جهول گشتهو  غرب مسكن نگزيده، درو  ظلوم شدهو  كه تمام را درباخته
آنكه،  فرياد برآورد باَوِاّني اََناُهللا َربُّ الْعالَمْني  از درخت طور نارگشت نوٌر علي نور شده،ُنوٌر َعلي ُنورٍ  شرق توقف ننموده

و  بخدمت انسان بستند كمرو  خود نمودند همه اقرار بعجز داشتند مقام اسمائهم بلند خوشيم، درو  بصيريمو  سميعيم ما
  . را نمودند سجده او
  :47حقيقة 

  :دل انسان آئينه جهان نماست
  تجـلّي گاه انـوار جمـال كبريا آمد    دل مـرد خـدا آئينه گيتي نمـا آمد 

  نما آمدجلوه خدا رخ مرد در جمالش    بيني جمال كبريا اگرخواهي كه انوار
به و  عالم خبرگيرد به لمس ازو  گوش بشنود ازو  بتن گرايد از راه ديده ببيند بصيرت جان است، اگرو  دل، ديدة انسان

 به اوج پرواز كند همه چيزگردد اگرو  جاري روان سازد، مثالي چون نهر پردازد بخود اگرو  نمايد، لمي را دايرعا اعضاء
  : تمام انوار گردد مظهرو  شود 436بتمام اسماء الهي متسميو  سعادت غرق شودوحدت و  به دريايو 

  آفاقيم انفس وز گر زجلوه    ذات خالّقيم 437ما مراياي
  متخـلّق بحسن اخالقيم             سماء متسمي باحسن اال

  سينه مـاست مخزن اسرار        ماست مطلع انـوار  جبهه
دل عارف و  دل مؤمن خانه خداو  محيط اين بنيان استو  عرشو  مستواي جانو  تمام رحمان است دل انسان مظهر و

  .عرش خداست

                                                 
 ناميده شونده: متسمي – 436
 .رگها كه از شير پر شود و ريزد: مرايا – 437
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 را الُتلْهيهِْمرِجالٌ  و بيتي خانه دل اوستو  نمود َوطَّهْر َبْييت اءدل است، ابراهيم دع كعبه عالم صغيرو  انسان كعبه عالم كبير
  :مصحف كالم خداست اندگرفتهُبُيوٌت اَِذنَ اُهللا اَنْ ُتْرفََع  تفسير

  دل بـود كعبه عاشقان آواز      438يـار در خـانـه دلم عاكف
  :48حقيقة 

اَْيَنما ُتَولَّْوا  كه الَشْرقيٍَّةَوالغَْربيٍَّة َبلْ َوْجُه اِهللا الباقيَزْيُتوَنٍة شجره ازو  نمايش دارد صدر ةمشكو است كه از نور 439دل زجاجه

  .جلوه نمايدفَثَمَّ َوْجُه اِهللا 
  :49حقيقة 

و  سماواتو  عالم نمايش كرده اعيان درو  مصباح اسماءو  طبيعت فاطمي بتوسط زجاجه ةمشكو نور زيتوني علوي از
زجاجة جان محمد و  مصباح رسالت درو  چراغ نبوت ازو  رسالتو  زجاجة نبوتو  مصباح ازواليت  نور. ارض شده

  .زمين را روشن نمودهو  آسمانو  صدورآنها جلوه نموده ةمشكو در) ع(علي و  )ص(
  :50حقيقة 

 جاجه نفس درمصباح عقل در ز مشيت از نورو  گشته، ظاهر ظهور ةمشكو زجاجه اعيان در مصباح اسماء در وجود از نور
 نمايش اعيان اعدام ةمشكوو  مصباح صفات در زجاجه آسمان حقيقت ذات از نورو  عالم طبع ظاهرگشتهو  مثال ةمشكو
  .انداخته قبال خود درو  نمودهرامسمي خود آنها بنورو  گشته ظاهر

  :51حقيقة 
تفرقه تفصيل صدري  در عيت جاني راجمو  دل بروز كرد زجاجه ازو  مصباح نمود بر كه سير يگانه بود گوهر انسان
  :نمود گرفتار

  الشّان است بـاغبـان حضرت خالق علي     انسان است چرخ و ثمر چون باغ و شجر دهر
  است و دلش فرقان است عظيم قرآن جانش  440است و رخش سبع مثان اش آيه نورجبهه

ادي جهل كثرات انداخت كه از آن و و اوهام تعيناتحجب  و او را گرفتار ظلم نمود يگانگي خود اين گوهرگرانبها بر و
  .كشانيده همه را بخودو  نداري انداخته 441بيداء همه را درو  راه كه آمده برنگردد، پس دارائي همه را گرفته

  :52حقيقة 
 ، اميتازانسان است ادراك كامل درو  اراده به خيال است، حيوان ماده استو  ادراك استو  حيوان به اراده حيوانيت

است،  حركات غيرقارهو  آن تموجات خود و نطقندواسطه  صوتو  حرفو  انسان بنطق است حيات حيواني ماده است،
  .نتيجه دورانستو  انديشه محلّ او دل است، پس دل انسان اشرف اين بنيانو  انديشه پس نيست انسان مگر

  :53حقيقة 
ِفي الَْخَبرِ، قَلُْب الُْمْؤِمنِ ِمراُت اِهللا، َوالُْمؤِمُن  شود كه آينه دلهاي ديگرآينه جمال ذات است بل مصفّي شد دل انسان اگر

                                                 
 گوشه گيرنده: عاكف – 438
 پياله بلور: زجاجه – 439
 طوال از بقره تا توبه يا هفت سوره. سوره فاتحه است بدان جهت كه هفت آيه است : سبع مثان – 440
441 – ابانيب: داءيب 
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 حيوانيت ماند بلكه سرمايه را تمام نمود آن كس كه صاحب اين دل نگشت درو  ِمراُت الُْمْوِمُن، َوالُْمْؤِمُن ِاْسٌم ِمْن اَْسماِءاِهللا
  :گرديد اََضلَّ و

  ماني بگل رنه همچون خر فرو و    دل اهل دل شو يا كه بنده اهل 
  بل هم اّضل گاوند و چوخر  همچو    حق هميگويد كه انسان في المثل 

  :54حقيقة 
  . عالم است مدارو  جان انسان دل است، پس قطب مظهرو  قواي جان جان انسان مظهرو  جان گرداننده دوران

  آمده  و جانش قطب كامل 442آسمان چون آس
  صـاحب دل آمدهقـلب عالم جـان پـاك 

  :55حقيقة 
جالي آن شود است تواند جان كه مجرّدو  مطلق است حقّ مجرّدو  منطبع،و  جانها هريك محدود استو  آن، نه غير م

جان  جز در دل انسان كه مظهر اومحلّ و  مأويو  نگنجد، پس مظهر محدود درو  جا حق درو  جان جامع انسان است
  :اوست نگنجد

  آن هر بيش و كم اندر مينمايد    دل جام جم  درحقيقت دان شود
  در دل صافي نمايد حق جمال    دل بـود مرآت ذات ذوالجـالل 
  اين بدان دل مؤمن بگنجد در    حـق نـگنجد در زمين و آسمان 
  هي دل بود شأنش كما مظهر    مـظهـر شـأن الهـي دل بـود 

  :56حقيقة 
مركز است نقطه مركز بصورت محيط  از دواير مقصودو  است وحدت كردگار مظهرو  پرگار دل انسان نقطه مركز

  :برآمده
  گَـر دل نبـود زگل چه حاصل   عرش است محيط و مركزش دل 

  .بياب در درون او همه راو  دل محيط آسمانهاست به چشم همت نگاه كن
  :57حقيقة 

 المستقيم است مسلم است اليهوديه است طصرا نه غربيه جسديه بلكه مظهرو  جنود استدل است كه نه شرقية روحيه بي
و  پوست گنديده شود مغز بيو  باطل مغز پوست بيو  تفريط،و  افراط 444قيم بدون عوجو  است 443النصرانيه بل حنيفو 

و  جذبو  كثرتوحدت و  جامعو  پوست بكمال رسد، پس دل كامل است كه شجرة زيتونه محمديه است مغز در
عقل تراوش  روح از نور 447قلب از زجاجه 446مصباح صدر از 445ةپردهء مشكو ، بلكه درٍة َو الغَْربيٍَّةالَشرقيَّسلوك است 

                                                 
گويند قوة آب حركت كند آسياب و اگر با دست بگردانند دستاس ميت را با آن آرد كنند اگر به مسطح كه غالّ و ردو سنگ مدو: آس – 442

 شودبه شخص سرگردان هم گفته مي
 مايل از هر دين باطل بسوي دين اسالم ثابت بر آن: حنيف – 443
 مايل گرديدن: عوج – 444
 چراغ دان: ةمشكو – 445
 چراغ: مصباح – 446



118 

  : نموده
نيايد جز ز سلطاني شگرفمي    ژرف جمع صورت باچنين معني  

  :58حقيقة 
نمايد،  ميان دود است پس از رفتن دود آتش نمايش چون آتش است كه در ةاو درخلف مشكوو  سراج در زجاجه پنهان

  .است مقصودودود  مطلوب پس گرد
  :ظلمات جست آب حيات در خضر پيدا شد از همين ظلمت دود نوروجود و  همين عدم از

  بتاريكي درون آب حياتست    سياهي گر بداني نور ذاتست
 :59حقيقة 

  :آن خون اولياء جلوه نموده نه اين لحم صنوبري ياو  هياكل انبياء است كه درواليت  دل ظهور نور
  نـه لحم صنـوبـري مخـروط    دل چيـست لـطيـفـه الهــي 
  گه ضابط علم و گاه مضبوط    گـه حـافظ سرّ و گاه مخفوظ
  وگه لوط گه صالح و گاه هود    گه آدم و گاه شيث و گه نوح

 :60حقيقة 
 بشر سان شد، از مباشرت اسم اواين دار به نسيان گرفتارگشت تا ان آن اُنس انسان نام شددر ازو  استحقّ  انسان بيد تخمير
 است تن او ازَبْيَن َيَدي الرَّْحمن  شد واقع ِاْصَبِعي الرَّْحمنَوِكلْتا َيَدْيِه َيمٌني دل اوَبْيَن بين دو دست رحمان گشت واقع چون شد

  .رحمان شود آنكه مظهر عالم است دل انسان ميان دو اصبع است مگر
 :61حقيقة 

قطب  ، قلب عالم صغيريف َجَسِد اْبنِ آَدَم لَُمْضَغةً ِاذا َصلَُحْت َصلَُح الَْبَدنُ َوِاذا فََسَدْت فََسَد الَْبَدنُ ِانَّدل است  كارهاي تن از
 قلب عالم كبيرو  ناقص است، كار نباشد اگر و نمايند را تميز كارخود بصرآنجاو  سمعو  است كه قوي رجوع باوكنند

  : انسان است
  كي تواندگشت بي قطب آسمان  زمان  جهان قطب نباشد در گـر
  .هشام دركافي مضمون اينستو  خبرعمروبن عبيد لََخِسَف الْاَْرُض َولَساَخْت بِاَْهِلها

 :62حقيقة 
وجوب و  بحكم خالفت كليه جامعو  جان استو  انسو  غضبو  رضاو  پنهانو  شهادت 448موجدو  رحمان انسان مظهر
 غير اَلْاَوانُ اَوانَِي اِهللا ِفي الْاَْرضِ الْقُلُوبِ فَاََحبُّها ِالَي اِهللا اََصفاهاَو اََصلَُبها اََرقُّها) ص(النَّيب قالَسيع است، و مجاليو  امكان است

  .خانه خدا نگردد و نشايد خالفت آلهيه را سعت دل مصفّاو اين
 :63حقيقة 

محلّ و  اسالم است و مقام كفر ادراك درو  تملكوو  را كه اول مراتب غيب اي از اومراتب است، مرتبه جان انسان را
 در او مظهرو  از اوست صدور اَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك، َربِّ اْشَرح يل َصْدري، فََمْن َشَرْح بِالْكُفْرَِصْدراً نامند تمثّل است صدر

                                                                                                                                                         
 يشهش: زجاجه – 447
 ايجاد كننده: موجد – 448
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  .است 449اسرائيل بنومؤمنِ و  صدر نوراني تابوت سكينه استو  آفات خارجيه، است كه حافظ دل است از بدن صدر
َمثَلُ الْقَلْبِ َمثَلُ الُْعْصفُوَرِة َتْنقَِلُب يف كُلِّ ساَعٍة، اَْو َمثَلُ الّريَشِة بِأََْرضِ فَالٍة است َبْيَن ِاْصَبِعي الرَّْحمن  قلب است كه مرتبه ديگر

  :ملَكو  است بين تصرف شيطان و واقع ُيقَلُّبَها الرِّياُح ظَْهَر الَْبطَنِ
  را  450سـاعتي مؤمن كند زنديق    صديق را  ي كافـر كنـدسـاعت

  :است كارهاي صدر مصدرو  اثبات استو  لوح محو و
  كو 451ميـدمـد ميسوزد اين نفّاط    ميـدرد ميـدوزد اين خياط كو 

 اي از آن نفس استمرتبهو  فوق حجاب است، ربع شمالي درو  بدن جنب ايسر بدن دل صنوبريست كه در او در مظهر و
خون است  او مظهرو  مراتب اوست، يكي از جسمانيه است كه صدرو  كارفرماي تمام قواي ملكوتيهو  كه مربي اين بدن

و  نفس اينجاستو  حياتو  موتو  است صدر باب او و گويند ُمْهَجةُ الْقَلْب كه درجوف دل صنوبريست كه او را
- مرتبهو  ترك لباس،457اخضرو  ذلّ نفس456احمرو  بالء اثر 455اسودو  454جوع از 453موت ابيض. تا اين مقام است 452موتات

 اوست ظهورو  ساريست او عين آنكه نفس از گرفتاريهاست در خالص ازو  آاليش بدن اي از آن روح است كه مجرّد از
آن عقل  ي ازامرتبهو  گويند، ُسَوْيداُء الْقَلْباو را و  بدن حيات بخشيده درو  بخاريست كه خون را بدرقه برده او مظهرو 

را  آن كه او اي ازمرتبهو  باب آن جبهه است،و  بدن بطون دماغ است مظهرآن درو  است كه ادراك كليات او راست
او از اوست كه  نورو  به او تجرّد اوو  است كه جان عقل از اوعالم تن مرتبه سرّ  است از بلندو  عالم بدن نباشد عرض در

 سرو  رسيد مراتب است؛ قلم اين جااحاطه بكلّ و  اي اخفيمرتبهو  اي خفي استمرتبهو  د،نماي سير عالم اعيان اشياء در
 الِسرِّ َخفيٌّ َوِفي الَْخفّيِالْفُؤاِدِسراًّ َوِفيالْقَلْبِ فُؤاداً َوِفيالُْمْضَغِة لَقَلْباً َوِفيِانَّ يف َجْوِف اْبنِ آَدَم لَُمْضَغةً َوِفي، ِفي الْقُْدسّي! بشكست

  .شودمنتهي يكي مي است در اين مراتب مطابق مراتب عالم كبيرو  ،اَْخفي و اََنا اَْخفي
 :64حقيقة 

و  ملك،و  ملكوتو  ظاهرو  مقابل قالب گويند، چون باطنقلب به معني اعم قلب را اطالقات است همه اين مراتب را نيز
 نفس را نيزو  ني جان اطالق شودكه مراتب مجرّده است،گاه به معو  قلب گويند مقابل عقل، 458مراتب منطبعه گاه بر

 قلبو  سه مرتبة اولي اطالق شودكه صدر اغلب برو  مقابل تن تمام مراتب مرادف جان اطالق شود اطالقات است گاه بر
قلب  و منشرح بكفر صدرو  اش نامندمستخدم خيال نمايد اماره عقل راو  مطيع شيطان شود نفس است، كه اگرو 

                                                 
 لقب حضرت يعقوب: اسرائيل – 449
 .گروهي از مجوس كه خداي را دو گويند يا قائل به نور و ظلمت اند يعني نور را مبداء خيرات و ظلمت را مبداء شرور دانند: زنديق – 450
 فتيله چراغ: نفّاط – 451
 .در معني مفرد مرده و ميت و فوت شده: موتا – 452
 ديسف: ضياب – 453
 گرسنگي: جوع – 454
 سياه: اسود – 455

 قرمز: احمر –456
 سبز: اخضر – 457
 منقوش شونده: منطبع – 458
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الرُُّبوبيَِّةغَْيَر َنفِْسَك الَّيت َبْيَن ماَخلَقُت َخلْقاً ُينازُِعين ِفي) ع(اَْوحَي اُهللا ِايل ُموسي نفس نامند و  مطبوعو  مختومو  459كوسمن

راجعه و  اداشت نفس مطمئنّهو بخدمت عقل وخيال را مطيع رحمان شد اگرو  خوديت جان است اين مقام ظهورو  َجْنَبْيَك
قلب مقابل نفس و  ابيضو  مزكّي و طاهرو  صالح و بصيرو  قلب مستويو  اسالمو  منشرح به ايمان صدرو  ،گويندبرب

  .گويند
است  460مقام تلوين گاه به آن درو  است گاه به اين واقع بين ايندو آنچه در و قلب نامند اين نفس راو  نفس آن قلب را

  .نامند 461لّوامه
 :65حقيقة 

و  جان نشايد راه اين راه جز ازو  ،وحدت تقيد است به ازو  حديتعين است به بي ازو  است بوجود ماهيت راه به مبدء از
 آن آيد حب خدا در زنگ تعينات را برداشت تاو  صيقلي فرمودو  نمود صفاو  دل را بايدكوبيد جان دل است پس در راه

لوح ساده  نقش برو  زمين ناكاشته كارند تخم درو  يزداز دل مشغول ملَك بگرو  زيرا كه حب خدا در دل فارغ آيد
  :انگارند

  مهيا كن مقام و جاي محبوب    خانه دل را فرو روب بـرو تو
  بـتـو بي تو جمال خود نمايد  آيد اندر شوي او چون بيرون تو

 :66حقيقة 
يگانه و  ميانه برخيزد خلق ازخلق نبيندكوشش كندكه  اول جز است، در سفر برحسب امهات چهار در راه دل انسان را

و  يك بيند ذكر سوم همه را درو  بردرد، حجاب راو  بردارد كوشش نمايدكه تعين را حق بيند در دوم خلق را شود، سفر
  :بقاء يابدحقّ  ازو  و بهوش گرايد آيد 462سفرچهارم بصحو درو  يكي شود محوگردد، مذكورو  ذاكر
  .ِمَن الَْحّق ِالَي الَْخلْقِ چهارمبِالَْحقِّ ِفي الَْحقِّ  سوم ِمَن الَْحقِّ ِالَي الَْحقِّ دوم ِمَن الَْخلْقِ ِايلَ الَْحّقاول 

 :67حقيقة 
اين  نامند پس از 464محقو  463طمسو  ذات كه محو صفات، فناء از از فناء افعال، از مراتب است؛ فناء را كه محوگويند فنا
بقاء  قبل ازموت كلّو  طَي السماءو  تبديل ارضو  جذبو  استغراقو  465مخالطه و فنا في اهللاو  في الشّيخ فناو  است بقاء
  .است

 :68حقيقة 
 ِاذا كانَ الْغاِلُب َعلي َعْبِدي الِْاْشِتغالُمدام گماري زيرا كه  فكرو  دوام ذكر همت بر طي نمائي بايد خواهي كه راه را اگر
  : ميوه مقصود بردمد بي

                                                 
 سرنگون، نگونسار شده: منكوس– 459
 رنگ به رنگ شدن: تلوين – 460
 مالمت كننده: لوامه – 461
 هوشياري: صحو – 462
 ناپديد كردن: طمس – 463
 باطل گردانيدن: محق – 464
 آميزنده: مخالطه – 465
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  تا نكند پاي بيك كار سخت    رخت ميوه مقصود كي آرد د
عبد  فرما، كه اگر ميدان جهاد با نفس در كارزار دل استوار در پاي استقامت ذكر ذوالفقار بقوت شمشيرو  نما اكبر جهاد

طي و  اطاعت نظر راو  يك جهتيو  زهدو  رعو و تقوي باو  نمود مناسب اخذ ذكروقت  عالم تلقين ازو  شرايط توبه با
و  عباد تصرّف برو  هوا،و  خودنمائيو  سما،و  ارض سيرو  تقرّب بخدا،و  بدون خواست نفس وحدت ربقو  مسافت
 همت برو  خدا داد جلب اموال، دل بذكرو  جذب قلوب رجالو  كرامت،و  كشفو  خرق عادت ظهورو  بالد، تسلّط بر

و  دل صفا گيردو  مستغرق شود دة دل اوكم كم ديو  يزدان گردد بذكر يزدان گماشت، اُنس پس شوق پس عشق او ذكر
و  يابد جالء لطيفه ايمان او و تخليه شود، تا بجائي رسدكه تجليه بهم رسدو  وار زنگ او زدوده شودوآينه تصفيه يابد
 به همين قدر آنها بر ترقّي آنها بسياري ظهورو  عالم خواب نمايش كند، قلبي بصورت مناسبه نورانيه درو  اعمال قالبي

صورتي بخواب  را در ظهورخدا يا خواب بينند را در اولياءو  تر رفته انبياءبعضي قويو  ست كه خوابهاي مناسب بينند،ا
بين  صوتي چنانچه در ايست درلكن آنچه ديده خدا نيست بلكه ظهور جلوهو  بيند كه معلومشان شودكه شيطاني نيست،

  .شودسفرهاي سلوك بسيار ديده مي
نگيرد، آنگاه صورتي كه در ايمان بسبب  قرارو  نمايش كند او محدوده بر قوت گرفت انوار بذكر اوآنگاه كه قواي 

 سكينه گويندو  كاشته شده كه صورت فكريه بتوسط قوي در دل او بصرو  سمع 466مشافههو  مالمسة يدو  توجه قلب
نور امام و  سكينه الهيه نامند و ثّل شيخ گويندكه به اصطالح تمحقّ نمايش مظهرو  گردد، فعليت اخيره او و كند ظهور

 اگر و خانه خالي يابد تصرّف نمايد اگرو  گيرد مكان يابد قرار اگر 467گويند بر دل او ظاهر شود، چون برق خاطف
  : اگذاردو چون اغني الشّركاست بشريك شريك يابد

  ضرورتوي  فرشته نـايـد انـدر    چون هست صورت  ايخانه درون
 كه از دستي به عاشق برزندو  برپرد مرغ مقصود چشمي بهم زند اگرو  دلرا بچنگ آورد دلدار دلبند بيند شق رااگرعا و
  :اليق نيستي را قرب ماو  افتد كه تو عاشق نيستي فرووصال  بام

  شايـد كه نگاهي كند آگـاه مباشيد    اي راهروان غافل ازآن ماه مباشيد
 حسن معشوق نمايانترگردد، تابحدي كه شهود بعيانو  شود جلوه قويتر قويتر رودسالك  اين راه بقدم ذكر هرچه در و

 جباريت را درو  متصرّف بيند خود را در اوو  نمايد محوو  دربازد را كاركني خودو  بجائي كه خوديت تا شودوصل 
 خود را از آثارو  تمام افعالو  بيندخود  وجود كاركنو  خود يابد بقوت اتّصال او را درو  عالم مشاهده نمايد، خود يا در

بيندكه فناء  او را از اوصاف خودو  شود صفات او آنگاه طمس حلول پس اتّحاد افعال است بنحو بيند، كه فناء او
و  را دست دهد، الموت اوموت قبلو  ميان بردارد، موهوم را ازو  محق صرف شدهو  درباخته خود راصفاتيست، تا بالكلّ 

 آفتاب جان ظهور صورت الهيه درو  برآمدن آفتاب حقيقت از مغرب دلو  مأجوج براي تمام شدنو  يأجوجخروج  آثار
 را خود بيند بيند يا او حجاب بردرد خود را اوو  گردد، صورت را ببازد خود را از ميانه بردارد گرعالمات جلوه سايرو 

  : الشّيخ گوينداين را فناء فيو َيْسَمَع ِمْن ِشراِك َنْعِله اَْسراُر التَّْوحيِد َحّتي لَْم َيْخُرَج الَْمْهدّي بتفاوت نظر، عارفي گفت
  خورده خورده رفت من آهسته آهسته توآمد    تا سر من بس بستم خيال تو توگشتم پاي ز

                                                 
 حرف زدن يشفاه –ك به هم سخن گفتن ياز نزد: مشافهه – 466
 كندمي رهيبرق درخشان كه چشم را خ: خاطفه – 467



122 

گاهي و  حدي يابد،عالم بي اين عوالم را در تا كلّ بيند را در جالءو  گاه از اول نمايشات و عالم يابد كلّ اين در از پس
 فناءو  مظهر از ميان برخيزدو  حق بيند، ظاهر ازو  صفات را، و گم كند خود بعضي اشخاص كه از اول افعال را از شود در

  : از اين دريا ندا برآيدكه تو رفتي او شدي في اهللا دست دهد
  ور هست دوئي بـرهروي برخيزد    اين ره كه دوئي برخيزد  چندان برو
  جائـي برسي كز تو توئـي برخيزد    اگـر سعي كني ولي  ويتـو او نش

و  قواي خود را دربازدو  كشتي به منزل رسيده باشد، بيك نگاهي خودو  چشم بگشايد َجذَباِت الرَّْحمنِمْن بَِجذَْبٍة وگاه 
، آن ذا َتَحيَّْرنااَْيقَّنااَنَُّه اهللاِاّنا ِا دست دهد 468دهشتو  حيرت عالم را نابود سازدو  را بردارد پرده پندارو  گردد ديدار محو

عالمي  شودوصل  به دريا گم شود خود ازو  بيند عالم را او و خود راوقت  گفت اينزِْدين َتَحيُّراًگفت ِعلْماًزِْدين كس كه
  :راهي نيابدو  سالكيو  نبيند

  هستي خـود را همـگي بحر ديـد    قـطـره نـاچـيـز بـبـحر آرميـد 
  بينم بعـالم جمـله اوستهرچه مي    بدوست شد چونكه بينا جانم چشم

  درحقـيقت اوست پيـدا و نهــان    جهـان  من نـديـدم غيرجانان در
 افئده ناس يكدفعه متوجه اوو  تمام ممالك درپيچد در كعبه طور نداي نور ازوقت  است بسوي خلق، اين پس از اين سير

قَْبلَُه  و اينست درَوَرأَْيُت اَهللا فيِه اَْو َبْعَدُه ماَرأَْيُت َشْيئاً ِاالّ كلّي دست دهد ظهورو  شوند بخدمت حاضر در ركاب اوو  گردد

  : اول است در
  هرچيزي كه ديد اول خدا ديد ز    دلـي كز معرفت نور و صفا ديد 

 چون خود ُهْم غَْيري، َوُرِفَع الْقَلََم َعْن اُمَّيتاَْوليائي َتْحَت قُبايب الَيْعرِفُاين فناء بماندكه  گاه درو  بجذب فناء كلّي دست دهد و
بهم  469سعهو  چشم بگشايدو  آيد بصحو محو گاه هست كه ازو  يكي باشد، اوحقّ  در شر و خيرو  همه طاعت را نديد
سالكين برگشت  درو  است مجذوبين برگشت نادر درو  برگشت دهند،و  به حيات ابدي را زنده گردانند و او رساند

 اين برگشت مأمور خود است پس به تن پس بخارج، در جنودو  چشم گشودن بقويو  اول بينا شدنو  است، نمودن نادرن
نبوت  شد نام او مأمور مملكت خود در بردن بسوي مقصد، پس اگرو  منكر نهي ازو  به معروف امرو  شود به اقامه امور

مأمور بهدايت عباد گرديد رسول و  به مملكت خارج سرايت كرد اگر، يبِّ يف امَِّتِهَوالشَّْيُخ يف قَْوِمِه كَالنَّ او نبي استو  است
و  قطب است،و  خليفه آن است ياَرُسولٌ َعلَي الْاَْبَيضِ َوالْاَْسَوِد باشد خود كلّ  و باشدكلّ بر اگرو  خليفة رسول،و  است
و  تجديد دوريو  ترويج كتابيو  به تأسيس قوانين مأمور گراو  انبياء جزئند،و  جزو دون قومي باشد اولياء قومي بر اگر

 الّرسالهالنبّوة و خامتالوالية و خامتخامت را دست داد اوجامعيت كلّ  اگرو  العزم است، يتحديد طوري تا زماني گرديد اول
  .تمام اين مراتب اطوار دل است و گردد

 :69حقيقة 
بيو  موج درياست حدو  است همه اوست مصباح همه نور هستي او جذب حق يكيست خودي را كه بردو  جذب شيخ
  .حديستحدي از بي

                                                 
 وحشت –سراسيمگي : دهشت – 468
 فراخي و گنجايش: سعه – 469
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 :70حقيقة 
مقدمه دعوت به اوست كه نبوت جزويه  كبيرو  مملكت است بينائي درو  خالفت آن مقدمة نبوت يا صغير بر نمايش شيخ

جلوه و  خالفت قطبيت ياو  مة رسالت كليه استكلّ مقد درو  خود آثار رسالت جزويه است، حدي درنمايش بيو  است
جلوات و  نيابت امامت است،و  حدي مقدمة امامتبي حدي خود را دربيو  است، 470خلّت خود سالك در حدي خودبي

  .نيابت آنو  دوام خاتميت است تمام بالتّمام با تمام در
 :71حقيقة 

اشياء و  بسايطو  فلكو  هواو  سياه آثار نور كردگار بيند بصورت نور و افعال تجلّي افعالي كه در. تجلّي اقسام است
بصورت  يا گر بيندصفات جلوه را درتجلّي صفاتي كه صفات حقّو  گاه بصورت نوريه متمثّل شود،و  اول، كونيه در
 خوديتو  تجلّي ذاتي خوددر و  يك حقيقت نماند، نظرش غير تجلّي ذاتي كه درو  قدرت مثالً، حيات يا علم يا احاطه يا

  .ديدي نماندو 
 :72حقيقة 

دل  سبعه را اطوار آن انوارو  ذكري دلرا نوريست هر درو  طوري را ذكريست چنانچه بيايد، هرو  است دل را اطوار
 سياه انوار نور آخرو  عالم مثال كه به حجاب ظلمت مستغرق است، اسود ظهور نورانيت عالم كثرات است در گويند، نور

  : عماستو  وحدت صرفه استو  محيط بيند كه مقام گمي كثرات
  .سياهي گربداني نور ذات است

كثرت، مرتبه وحدت و  ظلمتو  بين اين دو رنگهاي مختلفه است برحسب اختالط نورو  ابيض است، انوار نور آخر و
اسود تام مرتبه سرّ و  ل ابيض نمايدمرتبه عقو  نمايد 472مرتبه روح اصفرو  نمايد مرتبه قلب احمر و نمايد 471نفس ازرق

  .گاه ابيض و نمايد
 :73حقيقة 

الوان و  نفس مزكّي است، از ذكر كبود نورو  است، آن تا فلك قمر سيرو  صدر سبز است ذكر است؛ نور اذكار را انوار
نور بي لون محيط و  ،عقل است سفيد نورِ ذكر نورو  سرخ مصفّا نور ذكر روح است، نورو  قلب است، آميخته نورِ ذكر

نموده سياه تعبير نوربراي خفي و  ظهور نوربعضي براي سرّ نور زرد بيو  اينجا ظهور به نهايت رسيد،و  سرّ است، نورِ ذكر
  .اند

 :74حقيقة 
ه نما طفرو  مرتبه ديگر شود در 473گاه بعضي از اين مراتب مندمجو  است لون صرف تعبير انوار اذكارو  مقام اطوار دل در

  .نمايد وار سيركشتي
 :75حقيقة 

                                                 
 دوستي: خُلّت –470
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و  اندازهو  حديگاه نور بيو  گاه مثل آفتابو  گاه مثل سراجو  نور برحسب غلبه صفاي دل است؛ گاه مثل شعله ظهور
  .شودحدي ديده ميبي حد درگاه بي
 :76حقيقة 

 475لوامعو  474بوارقو  شودتمثّل مينفس م نظر صفاي نفس هم بصورت نور درو  ايقوه صفاي هرو  صفاي هرعملي
  .است مقدمات انوار

 :77حقيقة 
 زودترو  هر قدر ضعيفتراست اسهل استو  است 476است رام نمودن آن اصعب هوش نفساني زيادترو  هرچه قواي نفسانيه 

بازارها و  شتندك يك شهر رسيدند كه چهل نبي را دراسرائيل بزودي به نبوت ميبعالم غيب رسند، چنانچه در زمان بني
  .بعضي را شاقتراستو  بهم نخورد، لهذا بعضي را رياضات كمتر

 نفر بر دوو  طرف مهار او را دارند قوي هيكل در دو نفر دوو  گاوميشي سوارم واقعه ديدم بر نمودم، در روزي در دل سير
برقش و  رساندكه سر او را بزمين ميآورم دفعه چنان فرود مي هرو  دست دارم من پتكي از نور درو  چسبيده، شاخهاي او

او را راندم و  زدم بشدت هرچه تمامترو  اي بدست گرفتمتازيانه آخراالمر كند، تامي سربلند باز كندآن عالم را روشن مي
و  سياحت نمودمو  شدم نموده براحت سوار مهار در دماغ او انداختم، آنوقت تسليم شد او را از كارو  خسته نمودم تا
  .گشتمبر

 :78حقيقة 
نمود نور  تأللؤ داشت كه قلب را متنفّرو  تصرّف داشتو  تيره احاطه اگرو  غيب جنّ است، سياه تيرة ظلماني نور نور

را  او. سالك جلوه دهد ظلماني خود را در نظر وسط طريق كمين است كه نور كه شيطان در فريفته نشد شيطان است، بايد
  .نگردد مطرود دخو تا طرد سازدو  لعنت نمايد

 :79حقيقة 
و  مراتب لمس يداشد و  گيرد، بحسن ظنّ جا مهيا بيقين ياو  آنجا در دل مخلّي ازو  مشترك رودبحس بتوسط قوي اثر

 فكرو  ذكرو  تربيت عبادتح و اصالو  تا آنكه به آبياري مكمون باشدو  ابهام است، لهذا، به بيعت فعليتي در دل جا گيرد
آنوقت عيسي متولد . يك دفعه موت اختياري دست دهد كم كم نمو نمايد، تاو  شود سبز 479جوعو  478سهر و 477صمتو 

اينرا و  مؤمن بغيب مؤمن بشهود گردد،و  شود ظاهر امرولي  صورتواليت و  فعليتو  ثانوي دست دهد تولدو  شود
  .آنرا تابوت گويندمحلّ و  نصرو  سكينه

 :80حقيقة 
قوت قوي بقواي ظاهريه و  با غلبه ملكوتو  خشوع است در دل سالك آيدو  قارو صفات در او مظهر سكينه آلهيه كه

                                                 
 جمع برق: بوارق –474
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ديد  عمر عكس جبرئيل راو  آرام گرفت، غار افتاد در اَبابكر بر قولي عكس او عكس اندازد، چنانچه بر يا سرايت كند
كه مجمع  بيعة الّرضواندر و  ل مختلف ديدندنازل شد كه به اشكا به تبعيت حضرت، سكينه در بدر 480بصورت دحيه
  .سكينه نزول نمود فتح قريب دل بودو  اصحاب بود

 :81حقيقة 
امام و  نبي لهذا اغلب بصورت مقداري طََرَح اُهللا ِسرَُّه فيِه مقام تمثّل سكينه برحسب محبوبيت ملكه سالك جلوه نمايد در

  .لكن تجرّد دارد جلوه نمايد
) ص(جلوه محمد ) ع(گشت علي  پديدار) ع(سير جلوة علي  و در آخر را ديد) ع(علي  مان كه رسيدآس بهر) ص(محمد 

  .گفت ما اَْحَسَن َوْجُهُه و او قسم دادبحقّ و  ديد را
و  )ع(حسن كوكب جلوه نمود، و  قمرو  وار بصورت شمساول ابراهيم يوسف برهان را بصورت يعقوب ديد اگرچه در

بصورت  بدر مجاهدين درو  قائم بود) ع(كشتي نوح به علي و  نمودند) ع(صدر را تسليم جلوه علي تابوت ) ع(حسين 
لَها َوْجٌه كََوْجِه الِْاْنساِن، َويف َخَبرٍ َويف َخَبرٍ، اَلسَّكيَنةُ ريٌح َتفُوُح ِمَن الَْجنَِّة  بصورت جبرئيلي ديد) ع(مريم و  ديدند) ع(علي 

بعضي بصورت و  بعضي بصورت برّه ديدندو  َويف َخَبرٍريٌح َهفّافَةٌ ِمَن الَْجنَِّة لَهاَجناحانَ َو َرأٌْس كََرأْسِ اهلَِّرِة، ُروُح اِهللا َيَتكَلَُّم،
َوالصُّوَرةُ  ،ِانَّ اَهللا َخلََق آَدَم َعلي ُصوَرِتِهها نمايش بصورت جامعة انسان است كه نمايشاَتَم و بعضي بصورت حجرو  آفتاب

به  آخر غيرآن نموده شود اگرو  كملين را به آن نمايش شودو ِهَي اَكَْبُرُحَججِ اِهللا َعلي َخلِْقِه َوِهَي الطَّريُق الُْمْسَتقيم نسانيَِّة الِْا
  .آن رسد
 :82حقيقة 

  .رجعتو  عروج معراج درو  است ظهور نزول نام او نزول قائم است كه درو  سكينه ظهور
 :83حقيقة 
به قدم  سالك بايدو  جان همه است،و  همه مراتب هست محبوب درو  وج حركت از طرف ساير استعرو  در نزول
  .دست دهد حجب را بردرد تا براي اوو  نمايد مركب نفس سير همت بر
 :84حقيقة 

  .اين مركب نتوان رفت خود بخود بجز بر جان است راه از منزل يارو  مجالي اطوارو  مظهر انوارو  مركب ساير
 :85قيقة ح

اسرائيلي زنده شود، پس را بايد ميرانيد تا جوان بني مقام نفس اماره بقَره است كه او مركب راه در اول امركه ذبح نشده در
و  هواقع درو  عالم رؤيا درو  مقام لوامگي بدنه است، بايد قرباني شود در كوي يار 481مناي درو  آنكه بمقام ذبح رسيد از

گاه بصورت  جلوه نمايد، فقير ورت بدنه ديده شود، پس از آن در مقام قلب بصور مختلفه پردارنمايش نيز بصو  سير
خود  نمايدديدم كه پرواز مي گاه بصورت خود بالدارو  گاه بصورت بازو  طيران گاه بصورت برّه بالدار درو  كركس
پاها چون و  تن حيوانو  انسان سرو  سيعو لهايآيد با با مقام روح بصورت براق بنظر آن در نبودم پس از خود بودم اما

                                                 
پيغمبـر اكـرم او   . مشاهير صحابه پيغمبر اسالم و به حسن صورت معروف بود از.ق. ه  45دحيةبن خليفة الكلبي متوفي به حدود سال : دحيه – 480

 فرستاد) هرقل (نزد قيصر روم شرقي  را به رسالت
 است در مكه معظمه كه مقام بازار است و حاجيان در آنجا قرباني كنند موضعي :منا – 481
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  . َيْبَرُك يف َسواٍد َو َيْمشي يف َسواٍد َوَيْبَعُريف َسواٍدستون سبز با چنگالهاي طالئي 

  .شود مقام سرّ بصورت شناوري ظاهر در بعضي گويندو  به بعد صورت ندارد آنجا ازو  مقام عقل بصورت رفرف در و
 :86حقيقة 

خالد را  نهار، خبر اباوسط  است در 482امام در دل مؤمن انور از شمس مضيئه نورو  نور امام است، ظهور نور در دل
امام  حجاب است كه نمايش نموده نور پس هفتاد شمس از صدق را ببيني، بلكه طرف نسبت نباشند نور مالحظه نما تا

اين و  .مقام ظهور بنورانيت است ُسوِله َو النُّورِ الَّذي اَْنَزلْنافَاَمُنوا بِاِهللا َوَرغبار است و  نور شمس ظلمتو  استحقّ  ظهور نور
َويا َجْنَدُب َمْعرِفَيت بِالنُّورانيَِّة ياَسلْمانُمؤمن راست،  ُنوُرُهْم َيْسعي َبْيَن اَْيديهِْمَيْوَم َتَري الُْمْؤِمنني َو الُْمْؤِمناِتهادي قيامت است  نور

اُهللا قَلَْبُه ِلالْمياِن َوَمْن لَْم َيْعرِفَين بِالنُّورانيَِّه كانَ شاكاًّ ةُ اِهللا َمْعرِفَيت بِالنُّورانيَِّة َمْن َعَرفَين بالنُّورانيَِّة كانَ ُمْؤِمناً ِاْمَتِحَنَمْعرفَةُ اِهللا َوَمْعرِفَ
بِاتٍّباعِ الَْحّق َوقَْصِد السَّبيل َوُهَو ِمْن ُنورِالْاَْنبياِء ٌر الُيضييُء ِاالِّفي الْقَلْبِ ُنو) ص(َوقالَ النَّّيب  دراين مقام است ُمْرتاباً، ِايل َربِّها ناِظَرةٌ

  .ُموَدٌع يف قُلُوبِ الُْمؤِمنَني
 :87حقيقة 

 كار لسان درو  آنگاه كه تجلّي ذاتي شد بيان ظاهرشدالْحقيقةُ ؟  َما خبر توجه شاه مردان به كميل در مراتب تجليات در
   !السِّراَج فَقَْد طَلََع الصُّْبُح فرمود اََولَْم َيكِْف بَِربَِّك اَنَُّه َعلي كُلِّ َشيٍء َشهيٌد؟ ِاطْفَاِء نبود

  نبـودم حـاجتي به هيـچ بيان    من كه بينم جمال دوست عيان 
  :88حقيقة 

نوح و  ظهور انتظارو  غيبت داد به خبريست كه آدم خبر ظهور بوده؛ در تمام شرايع انتظارو  تمام ملل حقّه و تمام ادوار در
و  ابراهيمو  صالحو  هودو  دين شد، تا آنكه نوح 483فترتو  غيبتو  دادند عيسي هم خبرو  موسيو  ابراهيمو  داد خبر

اول اسالم  دادند، بلكه در ائمه تمام خبرو  )ص(حضرت محمد و  نمودندمي ظهور) ص(محمد و  )ع(عيسي و  )ع(موسي 
  .منتهي استو وسط و  فَرَج كه معني مبدءو  قائم ظهور انتظارو  نبوتو  توحيد است بسلمان فرمودكه ايمان

صاحب و  زمين است، شرك از و برنده كفرو  جنود دين است،و  هادي خلق اين منتظرو  نشود بدون اين انتظار ظهور
اشرار  484قاتل ذراريو  ز اوست،پيشواو  نمايشات او از) ع(عيسي و  خانه كعبه است بروز او ازو  اعداء، سيف است بر

قائم است و  است منتظرو  خويش است، مهديستو  نيشو  درويشو  مالو  ميشو  جمع كننده گرگو  عالم، است از
  :اين موعود هستند درويشان هميشه منتظرو  دلدار فقيران،و  جمال يارو  كه قيوم همه است،بحقّ 

  رسد صيد نياز كـز كدامين سو    منتظرچشمي بهم يك چشم باز 
  . جان استو  پيشواي انسو  خليفه رحمان استو  است خود عصرو  صاحب زمان و

  :89حقيقة 
  .آشكار پرده است ايمان بشهود ايمال بغيب در

 شود، لهذا قائم امام دوازدهم ازصعود دوازده مي شش سال در شش ماه يا خبريست كه مدت غيبت شش روز است يا در

                                                 
  روشن شونده و روشن كننده: مضي – 482

 زمان فاصله دو پيغمبر، زمان تعطيلي: فَترت –482
 

 فرزندان-جمع ذريه: ذراري – 484
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  .شش ظهور آدم درو  عيسي است هفت ظهور نه سيزدهم درو  يازدهم است نه) ع(نسل علي 
  :90حقيقة 
اََحِدكُْم لَكانَ زاُداي نباشدچندان بهره حيث دنيا براي مؤمن هم از و ملك خارج براي غيرمؤمن ناماليم افتد قائم در ظهور

آن  مؤمنين در آن ظهوري كه هريك ازو  هيك نرسد سلطنت تام او، بهر تمام عالم جند و كه يك سلطنت باشديف كُّمِه 
 باشند َيَديِ الْقاِئُمكََمْن جاَهَدَبْيَن و قائم 485فسطاط در و باشند) ع(علي و  )ص(محمد  اميدوارندكه آنوقت هريك همنشين با

 آفتاب از صورت در ظهورو  استَنطْوِي السَّماِء  و است ُتَبدَّلُ الْاَْرُض و استاَْشَرقَِت الْاَْرَض  است كه عالم خود ظهور در
لوازم تشيع  به آن از اعتقاد موعود) ع(مهدي  خروج امام محمدو  داد است، اگرچه ظهورو  شدن عدل پرو  مغرب است

غيبت هم  لكن او در. غياب است او در باب آنست كه خود او از ازو  آفتاب است چون خفّاش منكر او منكرو  است
مصباح خلق را روشني  سراج از چون نورو  نمايد،تربيت عالم مي 486پس سحاب آفتاب از چونو  گري خود را داردجلوه
  .دهدمي

و  ابدالو  اقطابو  عرفاءو  هادينو  مرشدينو  راثو و 488حصونو  منارو  سادهو  وحكماء 487حلماءو  علماءو  عدول
تمام  است درحقّ  كه ظهور نور) ع(قائم  بلكه نور. اويند مظاهرو  حسني همه انوار او اسماءو  آياتو  حججو  489ةدعا
در صورت  خضرو  يوسفو  لباس سپاه شاه درو  تك چاه ماه درو  ميان آب هويداست چون آفتاب درواضح و  عالم

  .نصيب استچشم محجوب از لقاء محبوب بيو  عزيز مصر،
  اند شتهبهرها بردا صحبت دلدار ازو  راقم جمعي را نشان دارم كه به لقاء يار رسيده

  :91حقيقة 
 سلطنت صوري شخصي هم بظهورو  هم بجلوه كلّي نوراني كبير درو  حدهم بيو  هم شخصي صغير دانستي كه ظهور در

ِانَّ  گوينديعنيِ مي دهندكه مهدي نوعي قائلندصحيح است، پس آنچه نسبت بعرفاء مي نوعي ديني تمامو  نوعي ملّيو 

  :َعْنُه َتْحريَف الْغالَنيَيْنفَْونَ لَنايف كُلِّ َخلٍَف ُعُدوالً
  آزمايش تا قيامت دائم است      دوري وليي قائم است پس بهر
  هم نهان و هم نشسته پيش رو    جوراه وي است اي هادي مهدي

رمود كه ف دانند ظهور آنها ظهور راو  امام زمانه است مهدي دانندو  حي يعرف است را كه امام ظاهروقت  قطب ظاهري و
 منكرند و صغير در ظاهرشوند به سلطنت يا ِ يف اُمَِّتِهكُلُّنا َمْهديٌّ َوكُلُّنا هادٌي َوكُلُّنا صاِحُب السَّْيِف َوالشَّْيُخ يف قَْوِمِه كَالنَّّيب

 درآن  ظهورو  مهدي نوعيو  عالم جان، آن در ظهورو  بلكه آنها به اطوار معترفند به مهدي! را افتراست مهدي موعود
ظهور را  رمحة اهللاباقرمجلسي  محمد خصمان، چنانچه مال غلبه برو  آن به سلطنت ظهورو  مهدي نوعيو  عالم امكان،

 صاحب مهدي موعودو  زمان مهدي شخصي هرو  زمين بروز آئين درو  دين ظهورو  اندحمل به سلطنت صفّويه نموده

                                                 
تربـت  ، بر مشرق رود نيل نهاده اسـت  عمت است وقصبه مصر است و توانگرترين شهري است اندر جهان و بغايت آبادان و بسيارن: فسطاط – 485

 شافعي رحمةاللّه عليه اندر حدود آن است
 ابر: سحاب –486

 جمع حليم: حلماء – 487
 مرد پرهيزگار: حصون – 488
 مجع داعی: ةدعا – 489



128 

 نمودكه تمام ظهورات ظهور انوار علم خواهد كلّي بر ظهورو  است) ع(يازدهم علي واليت و  دوازدهم الزّمان كه فرزند
  .ظهور دين همه در او باشدو  سلطنت ظاهريهو  لهي برعالماجلوه و  بر قلوب
  :92حقيقة 

موت عين  ظهور بدون موت كه مقدمه آنست انجام نگيردو  اين تولّدو  قائم نشودو  )ع(دخول ملكوت بدون تولّد عيسي 
  . اينجاست ُيْحيي َو ُيميُت َوُمييُت َوُيْحييحيات است 

  :93حقيقة 
لبسند، موت عمومي و  خلعو  حياتو  موت ست كه ذرات همه عوالم آن به آن درموت اقسام است؛ موت عمومي فعلي

 خود در دهد َمِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوذبح شود، آنوقت نداي و  موت هم بميردو  تمام است كه نابود شوند معنوي كه ظهور نور
و  موت طبايع كه بدون تابش عوالم عالم طبيعت بالكلّ فانيست،و  درآيد، ِللِّه الْواِحِدقَهاريَّةجواب و  شنود خودو  گويد

 اين راو  شودجان زنده ميو  ميردتن كه تن مي موت حيواني كه انفصال جان است ازو  موت نباتي كه سد رزق اوست،
  .موت طبيعي گويند

گاه و  عاشق، گاه بجذب است گاه بسيرو  بودن معشوق استقسم است؛ گاه برُ اين موت دوو  موت ارادي ديگر و
از دست و  بيك مرتبه دست بردارد قواي خودو  خود بحدي كه از وحدت بسلوك، گاه به استغراق است در درياي

بي  ما اَْعظََم َشأْينُسْبحاين اينجا و  توو  بدون منو  مشاهده كند بدون مشاهده پرده جمال را بيو  نيابد، برداشتن هم خبر
و  او نبايد از خبر زبان بر زبان راند، دل كه رفت تمام قوي رفت، تا فرياد دارد كه غرق شدم غرق نيست آنكه غرق شد

همه  بماند يكي اگرو  شوند، غرق گشت تمام محوو  يكي نابود شد اگر هم باخبرند تمام قوي ازو  شود، نابودو  نيست
ترقّي و  گاه بطي نمودن منازلو  َمْن َعَرَف كَلَّ ِلساُنُه قطع نمودي تمام قطع شوند ريشه را يكي است اگر ريشه آنها بمانند
  .در موت بدن 491تب دقو  490ةفجأ نظير درجات است تا كم كم بكاهد عروج برو  مراتب

كه  منازل يك دفعه خاموش شود آخر گاه مردة ثاني درو  ايد،طي منازل نمو  زنده گرددو  وگاه مردة اول برگشت نمايد
  .سالك مجذوب گويندو  مجذوب سالك

  :94حقيقة 
مراتب  موت بسلوك به تدريج بر درو  قيامت دست دهد،و  آخرت شود موت اول كه جذب است يك دفعه دنيا در

 باشد در 492آن مخلَّص ين عبديت، درا آن عبادت است در اين تكليف، در است دروصال  آن آخرت عروج نمايد؛ در
اين  درو  آن موت نيستي است در ،برود اين نوافلي كه به اختيارو  را ببرند ، آن قرب فرائضي است كه او493اين مخلص
  .اين پيدا كردن استو  آن گميو  ترقّي است

در اين و  مخلَص،و  گردند عبدو  را ببرند افتند كه آنها به مهالك كمترو  494بورطاتو  است آن موت خطر كمتر در
  .َو الُْمْخِلُصونَ يف َخطَرٍَعظيمٍ افتند مفاسد ديگرو  عجبو  گاه بغرور نمايشها بينندو  مكاشفاتو  موت چون سيرها كنند

                                                 
 ناگهان: ةفجأ – 490
 تب متصلي كه شخص را ميكاهاند و باريك و الغر ميكند: دق – 491

 ) اسم مفعول(خالصي داده شده : مخلَص –492
 )اسم فاعل(خالصي يابنده : مخلص –493
 هاگرداب، جمع ورطه: ورطات –494
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 و ستاحسن اعمال ااست، اين موت را جزاء  قاَمْت ِقياَمُتُه فَقَْد موت اول است در اَنْ ُتحاِسُبوحاِسُبو قَْبلَ موت ثاني در
اين موت  است، درَو اََنا ِدَيُتُه َو اََنا اُْجزي بِِه  آن موت خودش جزاء است لََنْجزيََّن الَّذيَن َصَبرُوا اَْجَرُهْم بِاَْحَسنِ ماكاُنوا َيْعَملُونَ

  :گردد خبرآن بي خود را بيند در
   ٍةِانَّ يف قََتلي َحيوةً يف َحيو    اُقُْتلُوين اُقُْتلُوين يا ِثقاةُ 

اول و  اند در ازاء ساعت موعود، دوم اختياريستساعت ناميدهو  انداول را قيامت گفتهو  و بعضي دوم را موت نامند
  : اختياريست اگرچه مبدء اختيار يار است مقدمات او

  كوشش عاشق بيچاره بجائي نرسد    كششي  جانب معشوقه نباشد كه از تا
آن و  مكرر به زيارت آن دو دوست رفته فقير. وم كشش در پرده كوشش استدو كشش است لكن در د هر و اگرچه در

 عاشق نياز معشوق بي زار است معشوق دل آزار است ازعشق عاشق نديدم، عاشق  ام درعشق معشوق ديده دلربائي كه در
  .نياز است
  :95حقيقة 

مجذوب  بودن جاذب درو  تامه بدون جنسيتو  كشيدن، جذب بدون مغناطيسيتو  سلوك رفتن است جذب ربودن
ُخِذالِْحكَْمةَ) ع(صادق  خبرو  است َمْجذُوٌب ُخوِلطَ بُِنورِ الرَّب خود را بربايد پس خود كهربا كاه اثريست از انجام نيابد، در

  .اين حكمت است ِمْن اَفْواِه الَْمجانْني
  :96حقيقة 
شراب كافوري گويند  مزج شود، سلوك را رودت بايدشراب زنجبيلي گويند بماء ب جذب را بالند سلوك دوو  جذب

است  شراب طهور وحدت كثرت درو  كثرت در وحدت برسد، به مقصد حرارتش بايد داد كه تند مستي الهي دارد اما
  : نمايد495صاحب لُب و لوث پاك كند كه از

  چه سود دستار 496نغزي بود مغزسركه بي    جامه ناپاك چه باك  دل كه پاكيزه بود
  : حلماء را از اين باب است كه مصاحبت علماءو  علماء ازو اطاعت حلماء 

  ام طمع در آب سبـو هم بسته      امميــان بحـر اگـر بنشستـه در
 ****  

  خضري شود موسي روانكه سوي    سرّ پنـهان است اينجا بس نهان 
  :97حقيقة 

 در سلوك خبرو  تجلّيات الهي در او فوق احصاء است و مملكتي او زياده است بسلوك جنود كمال در رسيدن به مقصد
  .به نكات راه است

شود  سلوك بهتر تربيت غير درو  نظم دهد تواند قوف دارد بهترو شحنه كه از دزدي. بايد داند معلم باطل السحرسحر را
  .جذب خوديت را فنا كرده درو  خدا كرده كه خوديت را

  .است 497لوك تفويض است منزلت بين آن دو اوسعس است در است بلكه تسخير جذب جبر و

                                                 
 مغز، عقل و خرد: لُب –495

 نيكويي، خوبي: نغزي – 496
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  :98حقيقة 
 كه در مالحظه كثرات را جنبه موسويه نامندو  سلوكو  داشت) ع(عيسي  جنبه عيسويه گويند كه ظهور در جذب را

  .است كه جامع كلّ بود) ص(جنبه جامعه جنبه محمديه و  داشت بروز) ع(حضرت موسي 
  :99حقيقة 

آداب كثرات، شريعت حضرت ) ع(شريعت حضرت موسي و  ندرت احكام،و وحدت و  ق استاطال) ع(شريعت عيسي 
  . لَناَمَع اِهللا حاالٌتتمام جزئيات آداب با ) ص(محمد 
  :100حقيقة 

 )ص(قبلة محمد و  مشرق است، امت اوو  )ع(قبله عيسي و  آمنند به او، امت اوو  كثرتو  مغرب است) ع(قبله موسي 
  .ْيَنما ُتَولُّوا فَثََّم َوْجُه اِهللا، َبْيَن الَْمْشرِقِ َوالَْمْغرِبِ ِقْبلَةٌاَ اهللاجهو

  :101حقيقة 
اَخي ُموسي َعْيُنُه دو است  اعتدال هرو  دو جامع هر) ص(محمد و  499تشبيه) ع(موسي  برو  است 498غالب تنزيه) ع(عيسي  بر

حضرت  برو  غلبه يك جهتي بود) ع(حضرت عيسي  برو  ،ْمياَء َو اََنا ذُوالَْعْيَنْيْنالُْيْمنيا َعْمياء َواَخي عيسي َعْيُنُه الُيْسريا َع
َوِاّني  فرمودن استَمَع اِهللا َوقٌْت ولي  با پانزده زن معراج رفتن) ص(حضرت محمد  قوت قواي كثراتيه، بر) ع(موسي 

 َرْحَمةً ِللْعالَمَنيفرمود ميكَلّميين ياُحَمْيراء  و گاهاَرِْحين يا َباللُ  گاه الصَّلوِةَعْيين ِفي اَلطّيُب َوالنِّساُء َوقُرَّةَثَلثاًِاْخَتَرُت ِمْن ُدْنياكُْم 
َوكََزَرعٍ اَخَرَج َمثَلُُهْم التُّوريِة ُركَّعاً ُسجَّداً َمثَلُُهْم ِفياَلَّذيَن َمَعُه اَِشّداُءَعلَي الْكُفّارُِرَحماُء َبْيَنُهْم، َتريُهْم فرمودَو اََناَنبِيُّ السَّْيِف  بود

  .مثَل انجيلي ندارند) ع(امت موسي و  مثَل توراتي ندارند) ع(امت عيسي  الِْاْنجيلِْفي
  :102حقيقة 

گويم كه نبوت اكمل است ميو  نويسممي فرمايش آنها را تأييدو  نبوت، من تقويت اشرف است ازواليت  اندعرفاءگفته
هم جدا گيرند  ظهور كمال را ازو  كمال نبوت ظهور كمال، اگرو  كمال استواليت  ، زيرا كهعين صدق قول آنها در

 شود،است لكن نفوذ قول بدون سلطنت نمي تر نفوذ قول باال اگرچه سلطنت ازو  ست،جدائي فرضي كمال اكمل است اما
و  واليت نبوت ازو  اكمل است ، پس نبي از اورسول بي نبوت رسول نيستو  نشودبهم نرساند نبي واليت  درجه نبي تاو 

اشرفيت وراء  جامعيتو  اكمليتو  امامو  نبيو  هكذا رسولو  اشرف استواليت  نبوت اكمل است، اگرچه رسالت از
  .است

  :103حقيقة 
افتاد، مثل  حقيقي دورمحبوب و  مقام اصلي كسب كرد اما از 500آدم به آمدن به دنيا ذريه و چنانچه روح جنود بهم رسانيد

نمودند آرزو ميو  بوصال نرسيدندو  خلوتي نيافتند عيش هرگزو  شهر هم به عشق بودند، در بيان با معشوق كه درو  عاشق
  .بدست آوريم كه كاش همان بيابان را

                                                                                                                                                         
 فراخ تر، وسيعتر: اوسع – 497
 دور كردن: تنزيه – 498
 مانند كردن: تشبيه – 499

 نوه، نسل، فرزند: ذُريه –500
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َربَّ ُمَحمٍَّد يا لَْيَت: فرمايد) ص(محمد  و گردند يابند اما بفراق يارگرفتار اگرچه جنود هكذا آنانكه مأمور بدعوت شوند

  .اًلَْم َيْخلَُق ُمَحمَّد) ص(

  :104حقيقة 
  .سه فوق حد است خدائي مقام هر رسالت بقاست به بقاءو  نيستي خودي، نبوتو  واليت فناست

  :105حقيقة 
 بدون اذن 502به مقترحات 501تيانعدم ا هاراظ وِانْ َنْحُن ِاالَّبَشٌر ِمثْلُكُْم مااَْدري ماُيفَْعلُ يب َوالبِكُْم،  )ص(محمد  نبوت در

 مهماني چهل جاو و ناِد َعلّياً َمظَْهَر الَْعجاِئْب ِانَّمااَْنَت َنذيٌر، و اَْنِذَرَعشَريَتَك الْاَقَْربَني، و َبلّغْ، و رِسالََتَك واليت و ِلكُلِّ قَْومٍ هاٍد،
ستون است واليت  السيف است، جنبه است نبي است اخبار نبه رسالت انذارجفَِانْ لَْم َتفَْعلَ فَما َبلََّغَت و  را زن نمودن مردو 

بوصف وَخليفَُتَك ) ع(َنذيٌرَوَعليٌّ اَْنَت بَِوْصِف رِسالَِتَك است الِاكْراَه ِفي الّديناست رحمت است  503عامههدايت است د 
  :اليتو

  برآمد، لحظه بشكل آن بت عيار هر
  .نديكي بود) ع(و علي ) ص(محمد 
  :106حقيقة 

 ُهَوالِْحجاُب) ص(َحمّمٌد و  نمائي از خود دوروحي  ام كه مرا بهمن چه كرده ست بخلق، لهذا گويدحقّ ا رسالت انصراف از
چشم را سرمه كن در دوري  آينه را صيقل نما تارين نيايد ةنما هريوم سبعين مرّ دوري نيست استغفار ِاّني َمَعكُْم آيد ندا

  .محنت قرب ز بعد افزون است :و هاستقرب
  :107حقيقة 

  .امامتستواليات  جميع مراتب در سايرو  خلّت استواليت  اكمل مراتب
  :108حقيقة 

رسالت و  نبوتو  واليتو  است،واسطه  نبوتو  رسالت پوستو  مغزو واليت  نبوت جان رسالتو  واليت جان نبوت
  :شريعت جلوه طريقتستو  يقت جلوه حقيقتبرگشت طر شريعت است، درو  طريقتو  چون حقيقت

  آمدي اي ذوفنون قلب نون واو    حرف اول از نبوت حرف نون 
  قلب او آمـد الف اي كنجكاو    واليت حرف واو  حرف اول از

  مبـدء جمـله حـروف مؤتـلف      حـرف اول از الـوهيت الـف 
پس و لي تهوس اهللا سرّ قلب قلبش ذات    جان اوست  و قلب نبي  

  :109حقيقة 
پس  كُْنُت َمَع كُلِّ َنيبٍّ ِسراًّ َوَمَع َمَحمٍَّد ِسراًّ و َجْهراًپس  نشودواليت  هيچ كاملي بدونو  است) ع(علي واليت  دانستي كه

  :آدم به اين پدر آدم شد نبي گشت

                                                 
 آمدن: اتيان – 501
 ي چيزي را خواهندهبه تحكم از كس: مقترح – 502
 ستون خانه: دعام – 503
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  َو ِانَّما ِلَي َمْعًين شاِهٌد بِاُبُّويت    َوِاّني َوِانْ كُْنُت اْبَن آَدَم ُصوَرةً 

  :110حقيقة 
 منتهي اوست اگرچه سير نقطه دائره است اماو  است مبدء وحدت محيطة به نقطه موهومة ذرات بلكه مراتب عالم دواير

قطبيت براي نقطه ساكنه است، پس و  ثابت محورو  است، پس نقطه محور وجوديه دور دائره محيط به نقطه است دواير
مطلقه است واليت  مطلقه گويند، پسواليت  برگشت لنوع انسان راست كه درا نقطه محدود رب وجود قطبيت عالم
َنْحُن َصنايُِع اِهللا َوالَْخلُْق َبْعُد َصنايٌِع است كه  خبر لسان ادا شود در به هر آن قطب گويند هركس متّصل شده بهو  قطب عالم

  .لَنا

  :111حقيقة 
 َخليفَةُ اهللاو  است الْاَرضِ َحْبلٌ ِمَن الّناُساِهللا ِفيَبقيَّةُ و است َبقيَّةُ اِهللا َحْبلٌ ِمَن اهللاو  است َبقيَّةُ اهللا قطبيت خالفت الهيه است كه

است بلكه  اتّحادو  حلول چون اتّصال قطب به اين مقام نه بنحوو  اين مرتبه را محمديت گويندو  است، ُنوُر اهللا و است
  : مظهريت است

  برآمد هرلحظه بشكل آن بت عيار
  : َرءآين فَقَْد َرأَي الَْحقَّ، َرقَّ الزُّجاُج َوَرقَِّت الَْخْمُرَمْنفرمود 

  504هم آميخت رنگ جام و مدام در      و لـطافت جـام از صفـاي مي
  مدام است و نيست گوئي جام يا    گوئي مي جام است و نيست همه

  .يف ذاِت اِهللاالَتَسبُُّوا َعِلياًّ فَِانَُّه َمْمُسوُس ذاِت اِهللا اَْو

  :112حقيقة 
بندد خون ليلي مجنون يكي را نام ليلي شده يكي را مجنون، خون مجنون ليلي نقش مي لباسند دو) ع(علي و  )ص(محمد 

  : سازدمي
ـَا َمْن ا ـْوي اََنا َن ـََدناً    اَْهوي َوَمْن اَه ـُْن ُروحـاِن َحلَلْنا ب   َنـح

  :َبلْ ُروٌح َحلَّ َبَدَنْيْن
  آدم گَه ز و پديد) ع(موسي  گَه از      خـورشيد اعظم نـور نبي بود

  :يكي خواهد بود) ص(محمد  نام گذاري يا) ع(علي  لفظ بت را اگربر
  بود علي زمان بود و نقش زمين بود تا      علي بود  جهان بود تا صورت پيوند

  بود علي تا بود و هست علي باشد تا      اين است نه سخن كفر نباشد اين كفر
 گـه نبيبـود و گهي ديـگر ولـي      د گشت و گاهي شد عليگـه محم  

 از سرّ حـق آگاه كـردولي  در      آمــد بيــان راه كـرد در نـبـي  
  :113حقيقة 
بخالفت بود َعليٌّ اَقْضاكُْمو  كردنمي نماز سهو درو  بود اوواليت  به نشد خبرو  كشيدند) ع(پاي علي  نماز از در آنكه تير
  .نبوت

                                                 
 شراب: مدام –504
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  :114حقيقة 
و اولياء،  انبياءو  هكذا مراتب رسلو  نبوت چنين استو  رسالتواليت و  سلطنت اوست، مرتبه سلطان به اندازة احاطه او

  .ها رفتپس پرده آن حضرت تا خود ابراهيم درآسمان هفتم بودو  هكذا،و  آسمان اول ديد در شب معراج آدم را در
  .سايه نداشت و شد ارتفاع نودم بلند كه بر) ص(انبياء تا محمد  نور در ع آفتاب است ظهورمراتب ارتفا نظير و

  :115حقيقة 
اليات جزئيه و و موافق عدد،و  آخرو  اند در اولاست مراتب او در دوازده نور كه ظهورات محمديه واليت كليه منحصر
) ص(محمد  از اين مرتبه را بعدو  است) ع(علي داراي كلّو  لّمسلّط مربي كو  اولي به تصرّفو  تصرّفات جزئيه است

  .را داراي مرتبه كليه ندانند او اهل معرفت غيرو  او، براي احدي ادعا نشده غير
  :116حقيقة 
 بعضي ازو  اندشدهعالم و  را دارا شده ماَيكُونُبعضي و  را تمام دارايند ماكانَ َو ما ُهَو كاِئٌناولياء را مراتب است و  انبياء

  .البيت است بهرة تمام نزد اهلو  ايستاسم اعظم بهره هريك را ازو  البيت است نزد اهلعلم كلّو  باقي دارند، ماَيكُونُ
  :117حقيقة 

آن  جز استعدادات مكمونه نباشد اطّالع برو  همه را شايد، حاالت نيز اطّالع برو  هست فعليات همه راو  اتواقع اطالعات
ِعْنَدُهْم ِعلُْم البيت كه  بجز اهل نيستندو  بحدت بمراتب عاليه رسد، ديد اوو  بافق مبين رسيدهو  باشد 505ثاقب كه نظر را

  .كانَ اْمَرٌء ِمّنا اَْهلَ الَْبْيِتِلاَنَُّه سلمان عالم بود و الَْباليا َوالَْمنايا َو الْاَْنسابِ َوفَْصلُ الِْخطابِ
  :118حقيقة 

 َبْعديالَيْنَبغي ِلاََحٍد ِمْنقفل و  آنكه امري را مهري گذارد يختم به است يا كه ما 506طبعو  ختم ي دارد، يكي ازخاتم سه معن
   .خاِتُم الرِّسالَة) ص(محمد و  است خاِتُم الِْاحاطَِة َوالسَّلْطََنِةچنانچه سليمان  نهد او بر
  .هست نيز خاِتُم الْوالَيِة الْكُلّيِه) ص(محمد و  احديت استهم حافظ صندوق و  اسم استو  مهرو  چون انگشتر زينت يا

حاتم و الفَيت ِاالّ َعلٌي الَسْيَف االّ ذُوالْفَقارِ  بكمال رساند شجاعت را) ع(چنانچه علي  آنكه امري را بنهايت رسانده باشد دوم
  .گرديدخاِتُم الَْعدالَة  و انوشيروان مثالً را تمام نمود جود

  .سه معني است بهر خامت النبوَّة) ص(محمد و  سابقين است زمانيست كه آخرسوم خاتم 
  :119حقيقة 

و  بمنصه فعليت آورده باشد كه جميع مكمونات را ية خودوجود معني دوم خاتم را سه درجه است؛ خاتم برحسب مراتب
به اين معني و  است، بسيار خامت الوالية و نبّوهالخامت  به اين معنيو  گرفته باشد را ثمره شجره خود و مايكون نداشته باشد
ين خود است كه شيخ محيت منافات ندارد را الداو بر فرض صح عاءرا  عرفاء او بعضي از 507تغليط با خاتم گفته پس اد

  .است كه او گفته يسيهمان ع) ع(زيرا كه علي  ِلاَنَُّه ِخالُف الْقاُنونْ، مثل صاحب بحرالمعارف
در زمان و  مجموعه اسماء زمان خود گشتهو  خود ظهور داده راتب استعداديه محتملة ممكنة يك دور را دردوم آنكه م

                                                 
 روش –نافذ: ثاقب –505

 مهر كردن بر نامه: طبع – 506
 درشت كردن: تغليط – 507
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و  خاتم زمان خود است قطب ظاهرو  زمان هست هادي هر اين در و تحت تربيت خود نموده باشد تمام را در خود
  .رساندنمي اكمليت تمام زمانها را

خاِتُم الرِّسالَِة ) ص(به اين معني محمد و  همه مظاهر اويند اقطاب ديگرو  ب كلّ راستسوم خاتميت مراتب كليه كه قط

اولياء مظهريت آن قطبيت و  اقطاب ظاهريةو  قطبيت حقيقيه آنها راستو  اندخاِتُم الْوِالَيه )ع(ائمه  علي سايرو  َوالُنُبوَّة
  .حقيقيه را دارند

  :120حقيقة 
 ساير و آنهايند ُبُيوٌت اَِذنَ اُهللا رِجالٌ الُتلْهيهْم، َواست  ةمشكو سراج كه از هيكل آنهاست چون نور خلق از دعوت قطب در 

  .كاليندو و 508امناو  ابدالو  اوتادو  داعين اولياء جزو
  :121حقيقة 
  .قمري اكسير و شمسي ديگران هم هستند اكسير اكسيرو  قمريند نسبت به ادوارو  شمسي يا قمرو  االنبياء شمس خاتم

  :122حقيقة 
  : برعكسو ولي  نبيو  مصباحو  رسالت ماه بلكه سراجو  نبوتو  واليت آفتاب است

  يل َمَع اهللا مقابل گردد اندر    ماهولي  نبي چون آفتاب آمد

  :123حقيقة 
  . َوالَنيبٌّ ُمْرَسلْ الَيَسُعين فيِه َملٌَك ُمقَرٌَّبمقام  اوست در واليت وحدت و روي نبوت بكثرت است امت خواهد

  .است روآورد 509نبوت انذارو  واليت ستون است رو باو روند
  :124حقيقة 

  .نه تسلسلو  اين نه دور استو  از نبوت استغير نبيواليت  510مقتبسِو  مبدءو  استواليت  منبع اوو  مبدء نبوت
  :125حقيقة 
نقره و  چگونه فلزّ را طال هوش دهند جان رابيو  ه را زنده نمايندمردو  خوك را انسانو  سگو  خر را آدم و اولياء انبياء

  .همه را ببين خود در و چشم بگشا! نتوانند؟ جواهر يا ديگ را
  :126حقيقة 

و  استعداداتو  ذات رسالت برحسب استعدادو  جزئيهو  كليهو  مقيدهو  مطلقهواليت  هكذاو  مقيدهو  نبوت مطلقه
  .برداشت دارد متفاوت است استعداد زمان كه دهر

  :127حقيقة 
و  جميع انبياء او را نداشته لهذا كامل هر زمان اَولي از برداشت غيرو  شدهوقت  قطب در ظاهر زماني استعداد او چون هر

بمراتب كثيره، معذلك در زمان عيسي ) ع(نسبت به عيسي ) ص(علو منزلت محمدي  اولياست يعني به آن زمان، چنانچه با
بود اولي به آن لهذا ) ع(خالف لطف بود پس عيسي  االّو  بود روا نبودمي را برداشت نداشت اگر) ص(كه محمد ) ع(

                                                 
 جمع امين: امنا – 508
 آگاه ساختن و ترسانيدن: انذار – 509
 روشني گيرنده آتش گيرنده و: مقتبسِ – 510
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 خارج از زمان تمام اقتدا بخاتم مطلق نمايند، درو  جلوهو  موقفو  مراتب درو  عروجو  سير فرمود، پس درمي الُتفَِّضلُوين
در و  تفرقه با اجتماع اقتدا بخاتم آن نمايند، درو  عالم زمان با رفع حجاب زمانيت ردو  ظهور،و  اتّحاد هم درو  در نزولو 

 درو  اول كه باطن است جان است) ص(معراج محمد و  تمام به او اقتدا نمايند، پس در بروزو  مهديست رجعت اول ظاهر
  .تصرّف مملكت استكه غايب است م ظاهر) ص(رجعت محمد و  در ظهورو  السلسله است اول ظاهر

  :128حقيقة 
قرآن  جزويه به احصاء نيايد بعضي را درو واليات  است هزار چهارو  بيست و صدواليت  لطائفو  امهات لطائف نبوت

  .كتب عرفا نموده شده اشاره به بعض لطائف آنها در و انداسم برده
  :129حقيقة 
به اختالف و  آنها 512اختالف فتايل هكذا باو  آنها 511غ با اختالف نمرهايچراو  سوزپيهو  المپاو  ها، اللهتمام چراغ نور در
و  اندهم روشن شده همه ازو  غيرها، همه يك حقيقتندو  خشخاشو  514مندابو  513كرچكو  روغن نفتو  پيهو  شمع

  :همه يكي باشند
  هر يكي بـاشد بصورت غير آن     مكان حاضر آيد در ده چراغ ار

  چون بنورش روي آري بيشكي      ر يكيفـرق نتـوان كرد نـور ه
  :130حقيقة 
رسالت را و  نبوتو  الَيْسَتْخِلُف ِاالّ َمْن كانَ ِمثْلُُه ِاالّ الُنُبوَِّة را دارد) ص(حكم رسول  جميع امور در) ص(رسول  ةخليف

 مهبط و ك را بيننداوست باصالت، لهذا بخالفت رسالت ائمه ملَواليت  همان اوو واليت  بخالفت داراست نه اصالت،
  .الشَّْيُخ يف قَْوِمِه كَالنَّّيب يف اُمَِّتِه) ص(قالَ النَّّيب  و پرهاي ملَك را برچينند مالئكه باشند 515مختَلَفوحي و 
  :131حقيقة 
  .تأسيس قوانين كلّيه شرعيهو  بجز نبوت تشريعي كلّي نه جزئي دارندآنچه انبياء دارند اولياء

  :132حقيقة 
 درو  اثبات منفي نمود،و ماَرَمْيَت ِاذَْرَمْيَت  و كه پس از نزول سكينه درباره آن حضرت رسيد اي محمدي بودقوت قو از

  .نفرمود ِاذْ قََتلُْتُموُهْمو  فرمود فَلَْم َتقُْتلُوُهْماصحاب 
  :133حقيقة 

ث گويندة واليت امام به جنبو  وليه را بنور درگرفته  كه محدو  متمثّل سازند ننموده كه غيب را بظاهرچنان قواي بشري
ملَك را و  صداي هاتف شنود، لهذاخواب مي اقرب به روحانيت سمع است كه درو  ملَك را بينند اما الطف قوي سمع

  .به چشم ظاهري نبينند و خلسه بينندو  هو واقع خواب تمثّل را بچشم مثالي در و بشنوند

                                                 
 شماره: نمره – 511

 جمع فتيله: فتايل – 512
 .رودست داراي ساقه بلند و برگها شبيه به برگ انجير مغز آن سفيد و پر روغن در طب بعنوان مسهل بكار ميگياهي ا –513
  گيرندمي روغن آن هايدانه از دارد گلبرگ چهار گلهايش، ساله يك است گياهي) ميم فتح به(: منداب –514

 اختالف كرده شده: مختَلَف – 515
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 خواب هم بشنود هم درو  احاطه نموده هم ببيند تمام ملك او ملكوت برو  به غيب شدهتمام درگرفته  نبي چون قواي او و
  .هم دربيداريو 

  :134حقيقة 
اوقات هم  و در ساير براي حضرت خاتم غشي آمدوحي  اول لهذا در. حكم ملكوت را بملك سرايت دهد رسول بايد
 ثقل از رسيدشكم اسب به زمين ميو  َمْجُنوٍن َعْينا يل َعْيَنْيِه كَاَنَُّهمااُْنظُُروا ِاگفتند شدكه مينمايان مي جبهه او آثاري در

  :شدندزده ميزده ملَكچون جنّ. آمدمرتبه غشي مي هر بود در رسل كه قوي ضعيفتر ساير درو  حي،و
  مردميوصف  گُم شـود از مـرد    آدمي  چـون پـري غالب شود بر

  چون بود خداوند پري خود پس    چون پري را اين دم و قانون بود
  :135حقيقة 

و  رفتن لباس چون از نظر. دهد هم ملَك را نمايش تواند ظاهرغير ماسوي بر احاطه برو  قوت رسالتو  رسول بقوت نفس
  .پاي مرغ ةرفتن بست باالو  تن آن كس كه مخفي شود

  :136حقيقة 
خط سيرش راهيست كه نبي ولي  رفته وليو جسد را ببرد،و  ميان بردارد حكم جسد را از به روح رود نبيرا باال خود لي 

حكم بدن را دربازد ولي  بشنودو  بگويدو  بشريت آورد ظاهر ملَك را برو  غيب را تنزّل دهدنبي و  را دربازد، خودو  برد
  .ببيندو  كه بدن بجان بشنود

  :137حقيقة 
  .كُلّ ِفي الْكُلِّنّيبكلّ است ولي  مرتبه را به همه مراتب ببرد هرنبي و  منازل تبديل نمايد مركب را ولي در

 اوست شيطنت مقابل او نيز هست اين مظهرواليت  به اندازه كه قوتو  ِلكُلِّ ِفْرَعْوٍن ُموسيرا عدويست مقابل ولي  هر
لُب ضاللت و  شقاوت رأسو  شيطنت مدارو  است عدواواليت  كه اصل) ع(رحمان، پس علي  شيطان است آن مظهر

  .است
  :138حقيقة 

گذشته هاواسطه بشنود زيرا كه از مجرّد هاتفي يا غيبي يا راكالم حقّو  عروج نمايد ولي:  
  منزّلوحي  مـا شـده سـرّ بـر    بـيـواسـطـة نـزول جـبريـل 

َوْحياً ُيكَلَّمُه اُهللا ِاالَّبَشٌرِمثْلُكُْم َوما كانَ ِلَبَشراَنِْانْ َنْحُن ِاالّ است بتوسط ملَك چون بشر بشريت نشنود مگر بسب بقاءنبي  و

  .َوراِءحجابٍ اَْوُيْرِسلَ َرُسوالًاَْوِمْن

  :139حقيقة 
 آنچه بر و آيددفعةً شودولي وارد  عوالم عاليه داراست لهذا آنچه بر قلب را تا و مراتب صدرنبي  تدريجاً،  نازل شودنبي

  .516نُجوماًو  تنزيل است اينجا آنجا انزال است
  :140حقيقة 

  .را دارد اما بخالفتوحي  سرّو ولي  الهام را داراست اما بواليتنبيو  الهامولي  وحي است در نبي در

                                                 
 ، ستارهجمع نجم: نُجوم – 516
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  :141حقيقة 
مثال نجوماً به ارض تن  و آنجا بجهت ضيق عالم صدر جبرئيل ازو  المعمور است قرآن مجمع كالم است منزل او بيت

  .آوردبتدريج مي) ص(مدي مح
لوح محفوظ جان محمدي  را ندارد، اما درمضيق صدر روزنه مثال است برداشت تمام اسماء و  عالم مثال مقداريست

  .همه ثبت است) ص(
  :142حقيقة 

 آن كالم كه جبرئيل است، نزولو  بتوسط جان علملسان بشريِ نبيو  مقام عالي جمعي برگوش وحي نزول كالم است از
  .آنِ اعضاءو  تمام نشدن قواي بدنو  بقاي قواي جان مراتب آن جنان باو  صدرو  عالم مثال تمثّل آن درو 

ِ بدون بقاء ديدن، پس اگر بيو  بي شنيدنو  بيواسطه باشد كالم اهللا نباشدوحي و  اما شنود عروج بنده كالم حقّ را پس در
مقام  ست دراثنينيت باقيست حديث قدسيو  خوديت اندك از اگر و او، جريان برو  نورو  است وديت است ظهورخ

 به بشريت سرايت ننموده اگرو  ست،كالم ملكيو  اهللا است كالم و ست نيزمقام عالي نيست حديث قدسي اگر ازو  تنزّه،
 است بعالم مثال اگر به اتّصال صدرو  ناقص،و  بشريت الهام است تام قلب است بدون تنزّل بر و صدر بصرف ريزش برو 
اسم آن  صدر است بر عوالم ديگر اگر بعكس عالم مثال ياو  مكاشفه،و  آن كشف است آن يا رؤيت كالم در رؤيت درو 

 ست از رب النوع برتكوينيوحي  فطريست نزولي كه ظهورو  عروجي بدون سير ظهورو  فراست است،و وجدان و  ذوق
صورت  در اگرو  حدي،ست با بيحديث قدسي عالم بدون توسط ملك مثل كالم نار نيز كالم در ظهورو  شخص،

و  بدن تحديث ملكو  اگر بتوسط ملك است با باختن قواي بدن يا قواي جانو  صوت بشريست كالم هاتف است
  .حديث قدسي است مقام فناء نيز رؤيت كالم درو  القدس است، تحديث روح

  :143حقيقة 
معاني آن  اظهارو  ساطت،و و است بخالفتو وحي  عنوان حكايت كالم استو  آسماني بعين لفظوحي  و نقل كالم

  .مبدء حديث قدسي است نقل ازو  سايطو كالم بطرح
  :144حقيقة 

آنجا  درو  عروج نمايد حديث قدسي عبد درو  عبد، بر ظاهر شود اوو  گُم شود عبدو  كالم حق نزول كندوحي  در
  .تا شنود گم شود قدسي عبد درو  او شودو  شود ظاهر تا او بر او عبد ترقّي كند وحي بشنود، در

  :145حقيقة 
 و  انبياستوحي باصالت خاصبه زير و  نگاه به باال كردنو  شنيدنو  الهام كه ديدنو  كشفو  اولياءحديث قدسي خاص

  .فراست براي مؤمنين استو  ذوقو  ريزش كردنست براي عرفاست،
  :146حقيقة 

  .وحي نور خداست در دل شيخ ازو  عالمو  قسمت كاملو  اهللا بُِنورِ اَلُْمؤِمُن َيْنظُُرفراست است وحي  قسمت مؤمن از
  :147حقيقة 

 ازو  نبوي از ربوبيت است،و  احديت استو حديث قدسي ازو  مقام احديت است كه كالم اهللا از اندبعضي نوشته
  .كالم است حضرت احديت آنچه آيد
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  :148حقيقة 
يا به تيزي چشم دل است شعاع جان و  نقش گيردو  نمايش كند او غيبيه بر چشم قلب است كه صورو  كشف صفاي آينه

مراتب است، اول  آن راو  نزديكو  دور عالم مثال از ةمشاهدو  روزنه مثال ةيا بتوسعو  به او رسد كه دور را دريابد،
 517مرآت متفرّس به استعداد به استعداد مقدمات يا به استعداد ذاتي يا عداد ذاتي ياآن بتشّأن نفس است به استو  بفراست

و  فكريات حرب يا اخالق يا يا تدبير مرض يا صحت يا نمايد مثل حدس دريك راه مي را از 518نفس ضيق تفرّسو  فيه،
و  قلب است، اين دو درو  ثالث الهامو  را، اعيانو  مشاهده قلبيه ارواحو  جدانو  ثانيو  عالم خيال است، اين درو  نحوها

گاه بريزش  و گاه بصورت متمثّله است كه كشف صوري گويندو  جان است درو  عيان است قَويِ شهودو  رابع شهود
 عجبو  نفس باشد مايه غرور خوديت در اينست كه اگر خطرها ازو  حقايق است يا شهود آنها كه كشف معنوي گويند،

 الحاد ازتّحاد و وحدت ممنوعه و ترخيص و اباحه و او  حلول اعتقادو  نبوتو  دعوي خدائيو  نيتاناو  خودبينيو 
  .مقام كشف است تحقّق پس ازو  شود،صاحبان نفوس مي

  :149حقيقة 
  .طرف دو هر است از مكاشفه جمع آن دوو  غيب است غيب يا اطّالع شخص بر كشف ظهور از

  :150حقيقة 
 اگرو  اليقين گويند، ترتيب مقدمات است علمو  بمراتب فكريه اگرو  گويند،است ظنّ بعد اگر ازتوجه نفس به مطلوب 
  .نيست اليقين خطردر حقّو  اليقين گويند بتحقّق نفس است بمرتبه حقّ اگرو  اليقين، شهود عينو  بمراتب كشف است

  :151حقيقة 
مناسبات جليه و  محبوب نفسو  كيفيت تصفيهو  مكانيو  حاليو  زمانيو  كشف برحسب استعدادات مزاجي ظهور

  .مختلفه مرئي گردد به اشخاص بصور كه يك شيء 519مناميه نمايد، مثل صورتفاوت مي
  :152حقيقة 

  .آن مقام را گنجايش مكاشفه نيست باطنيه جزو  در دل، قواي ظاهريه مگر مكاشفه نشود
  :153حقيقة 
لَْم َيْهَتُدوا بِِه  ِاذْ َو لذّت جماع چشاند طفل را و آفتاب نماياندوصف  را نتوان 520است، اكمه قصور مكاشفه از انكار

  .خواهد گردو راو  نپسنددو  گردو به كودك دهي ساكت نشود مغز اگر فََسَيقُولُونَ هذا ِافٌْك قَدٌمي،
شب زن . مدح نعم بغداد نمود و خورد موش آنهاو  تلخ آنهاو  آب شور از و عربي آمد راه دوري به چادر اي ازتشنه

 نكن از نعمتهاي كذائي هست، شوهر گفت باورو  آبهاي خوبو  گويد بغداد نزديك است گفت اين مرد عرب بشوهر
  .آن جدا نمايد از ما را النه ما دارد كه خواهدو  ما حسوديست كه بر

  :154حقيقة 

                                                 
 داننده بعالمت و نشان: سمتفرّ – 517

 فهميدن و دريافتن هوشياري با: تَفَرُّس –518
 خواب: منام – 519

 مادرزاد كور: اكمه –520
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آن بدن  سايرو  اينست، بدا درو  رودمي احتمال تغييرات موجودات كائنات واقع مبدئيه نمود صورو  مكاشفه صوريه در
  .مبادي عاليه مكشوف افتد صور از عالم مثالي، مگر ست درمثالي

  :155حقيقة 
و  فناء بحسب تفاوت نبوت به مكاشفات بعد ازو  ست نه صوريهباطني تفاوت اولياء بدرجات مكاشفه معنويه است كه بسير

  .آن نيست در خطر
  :156حقيقة 

احالم است، هكذا  521متزلزل است اضغاثو  راه است درو  آن كه روح به آسمانها نرفته آخرو  اول خواب در چنانچه در
مؤيدات اين  عالمات سابقه رحمانيه ازو  آثارو  رودميو  اتّصال مكاشف به مثال بدون استغراق نفس احتمال خطا دارد در

  .صحت آنستو  اتّصال
ترك و  زهدو  عاليق از 522انسالخو  طاعات مواظبت برو  نيت صادقهو  ذكر بدوام،و  عزلتو  سهرَو  جوعو  صمت

  .خطا آورنده استو  نماينده عكس اينها دورو  شهوات،
از طرف چپ آمد معلوم است و  عبادت در 523كسليو  استكباريو  عجبي آوردو  خوديت نفس افزود بر بعد و نيز اگر

تقوي آورد رحماني و  رعو و خشوع آوردو  نفس افزود انكسارو  عجز برو  است آمداگر از طرف رو  شيطاني است،
  .است

  :157حقيقة 
و  بناسوت است اختالط متخيلهشرّ و  خيرو  ظلمتو  عالم نور چنانچه ظهورو  شودشيطان ميو  تمثّل از روحانيت ملك

  .صورت است و حجاب مظهر كه مقابل عاقله است درواهمه 
 :158حقيقة 
معنوي و  الهام هم صوريستو  معنوي در ديد،و  صوريست تمثّل ملك كشف نيز صوري درو  معنوي استوحي  چنانچه

  .شنيد در
  :159حقيقة 

 و نباشد ، لهذا اگر دست پير بر سر524كَهنهو  باتّصال به ملكوت سفلي است چون جنّ زده كشف بدون اتّصال به پير
القاء  و به اتّصال به ملكوت سفلي باشد نمايشي بهم رسد و صفائي دست دهد گرا خلوت نشيندو  بخودسري رياضت كشد

دارد كه  خطر راه نيز اگر در زير بال تربيت شيخ نباشد مهيب باشد، بلكه درو  525ريبمو  شيطان، لكن صفاء ظلماني
وصل  كه به آدم صفي ِمَن الّناْسَحْبلٌ و  استواليت  شيطان است راه راه غير راه است از غوالن راهزني كنند، آنچه در

  .َشَرَق الَْحَسُن اَْو غَرََّب فَِانَُّه الُيوَجُد الِْعلْمِ ِاالّ هُهنا، َواَشاَر ِايل َصْدرُِهاست، 

 و در خلوت خود مشغول بود نوري چون آفتاب در دلش جلوه نمود خواست بخود بالد، ناگاه شبلي رسيد درويشي در
                                                 

 .خوابهاي شوريده وپريشان كه تاويل آن از جهت اختالط ها راست نايد: احالم اضغاث – 521
 بيرون آمدن چيزي از چيزي: انسالخ – 522

 حاليبي و مستي – تنبلي – سستي: كسل –523
 كاهن جمع: كَهنه –524

 در شك افكننده: مريب – 525
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 اباحهو  اتّحادو  رطات مهلكات از حلولو تمامو  بود، ضوء توو اين نور ياالٌت ُترَّيب بِها اَطْفالُ الطَّريَقِتلَْك ِخ فرمودو  گشود
و  خودنمائيهاي باطله همه از اينگونه نمايشاتو  دعاوي كاذبهو  528تّرهاتو  527طاماتو  526شطحياتو  ممنوعه و وحدت
  .رياضات شاقّه سرخودانه استو  سرخودي

  :160حقيقة 
نمايشات او اسهل و  تصرّفات او اقرب به طبيعتو  تجرّد داردو  احاطهو  نورانيت ملكوت سفلي اگرچه ظلمانيست اما

  .براي صاحبان بطالت است
  :161حقيقة 

و  مكان ةكند پردواقع است كه نمايش مي يا شود واقع گاه خود اوو  دارد، خواب تعبير عالم مثال در مشاهده ارواح در
آنرا مگر  نداندو  مناسب بايد باشد تعبيرو  گاه به تعبيرو  ه صوري هم گاه بوقوع عين استو واقع ود، مكاشفهرزمان مي

  .راهروان با بصيرت
  :162حقيقة 

  . مكاشفه معنويو  صورت شيئي تجلّي صوريست درتجلّي حقّ
دانندكه مخرّب اساسي مخالف آن فواحش نفس نه از آنچه قومي بد ن معصومند از) ع(ائمه هدي و  انبياء:163حقيقة 
 َحَسناُت الْاَْبرارَِسّيئاُت الُْمقَرَّبَنياست بترك اولي كه  530آنها رسيده تمام مأول 529تخطئه كلمات ظاهره در آنچه درو  نمايد،

ذنب ْنبَِك َوماَتأَخََّر ماَتقَدََّم ِمْن ذَبگويند  اوحقّ كسي را كه در:164حقيقة .تخطئه االنبيا نوشتن نيست سوء ادبي باالتر از و
 نسبت دادن آنها ذنب را بخود نزد:165حقيقة .ذنب پس ذنب ذنب نباشد را از ماَتأَخَّرياثبات نمايد  ِلَيْغِفَرنماند، با آنكه 

  :َوِاّني لَاَْسَتْغِفُراَهللا كُلَّ َيْومٍ َسْبعَني َمرَّةَ نمودن تكليف آنهاست استغفارو  عجز اظهارو  خدا

ـَّةً فَقُلُْت  گناه نيست  را ما چو تو گفتم چو دورم ازُوُجوُدَك ذَْنٌب الُيقاُس بِِه ذَْنٌب    َو ما اَذَْنْبُت قـالَْت َمَحب
  بدترين گناه گفتا كه هست هستـي تو    

محمد و  برد از درجه نبوت افتاده بود،را مي 531سگ گَرگين است اگروقت  داندكه اكملبا آنكه مي) ع(حضرت موسي 
بزرگان  شوقها ازو  هااظهار خوفو  عجزها و هاگريهو  دعاهاو  فرمود، الُتفَضِّلُوين َعلي اَِخَي، َوَبلِ اتََّبُع ِملَّةَ ِاْبراهيَم )ص(

سلطان  مقدم بركلّ ديدن تكليف ديگرانست خوف فرزندو  معصوم دانستنو  اينست، است مويد كتب مذكور دين كه در
 معصيت نيست مگر:166حقيقة .آنها نيست ت بايسبب بدكردن رع غضب امير زير ازو  خوفو  طرح پدر،و  قهر از

ذليل ) ع(و اولياء  معاصي خودبيني است پس انبياء سركوبي آن، پس بدتر طاعت نيست بجزو  خواهش نفسو  رضاء
بدي آنها و  نبودن است خودسر و تسليم و امت نيكي آنها در اطاعت آنهاو  را، خود اندبد بينندهو  نفس را، ترخلقندكننده

                                                 
 .سخناني كه ظاهر آن خالف شرع باشد؛ شطحيه معجِ: شطحيات – 526
  اقوال پراكنده: طامات – 527
 هاي باطل لهوآميزِ تُره سخن جمع: تّرهات – 528
 بدگويي كردن: تخطئه – 529
 نيده شدهتاويل كرده شده و كالم از ظاهربه خالف ظاهرگردا: مأول – 530
 زخمي كه داخل پلك عارض شود و بدان آب از چشم روان شود: گَرگين – 531
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 را بايد خود:167حقيقة .را 532آنهاست، اطاعت نشايد بدكنش معاصيِ امت بد دانستن كار پس بدتر.مخالفت آنهاست در
خود آنها تمام كار و  دوستي نيك بيني، پس دوست آنها ازآنها بد نبيندو نداندو  دشمني بدبيني آوردو  دشمن داشت

حفظ و  استوفق رضاي حقّ  عصمت ذاتي رفتار برحسب مقتضاي ذات خود است كه بر:168 حقيقة.بد بينند نفس را
 غير باشد؟ يا در مروت نبايد در اوو  مخالف انظار آيا:169حقيقة .داند اهللاآنچه خود مخالف رضاء  را از اونمودن حقّ

عالم  نسب را در.است ُمْخَتِلٌف فيِهرواست يا نه؟  آنها بر سهو يا و ارحام آنها معصومند زمان نبوت هم معصوم است؟ يا آباء
مشي و  سهو نداشتن يا اكل طعامو  نيستحقّ افعال آنها منظورو  تمام دعاويو  است معني راه نيست جهت نسبت منظور

 و حيث نبوت را:170حقيقة .بشريت منافي نبوت نيستو  قاع نداشتن منافي بشريت استو و تخلّي و 533االسواق في
فَهذا فَراٌق َبْيين االّ و  برمطاع اعتراض نشايد مطيع را:171حقيقة .شبهه براي تو نماندو  امامت را نظركن تا تمام نيك بيني،

 اقامه جدار براي ظهورو  پي نبردن بحكمت قتل نفس و خضر درآيد، رفتار موسي با فَاْخُرُج فَِانََّك َرجيٌمنداء و  شنود َوَبْينَِك
جوانك  اي را باگرفتار نفس را نزد مجذوب كه شيشه فرستادن پيرو  كشتي يتيم، از ضعف بينائيست، خرابو  صاحبش

و  مذهب، اخبار نشرو  تمويه روزه خوردن ميرفندرسكي به جهت انصراف مجلسيو  علّت اين كار، سؤال ازو  ديد
 اگر.است ادارم مشهورو دين امروز بنشر نمودم كه مثل توئي را قدح، كه من آن كار پس از پاي منبر برخواستن او از

و  صفاتو  حاالت:172حقيقة .شمارد مقصرو  داند خطاكار را) ع(اولياء و  بنكته گرفتن مخالفت راه جويد تمام انبياء
-بيو  حسيرياست طلبي، بيو  ترويجو  نهي،و  امرو  غضبو  تهور،و  عاري، شجاعتبيو  حلم:اعمال متشابهات است

 عدم ذّلت نزد خلق، قناعتو  تملّق، تكبرو  تدليس، تواضعو  مرائي، هضم نفسو  مظلوميت، عبادت عابدو  المقيدي، انظ
 جنون، سلوكو  تزهد، جذبو  تقيه، زهدو  صيت، خوف نفس حبو  اسراف، نعمتو  لئامت، بذلو  امساك به حقّو 
و  خمود، انماء مالو  شره، عفّتو  ركّب، قوتجهل مو  سحر، كمال صوريو  خواب، كرامت و مردم داري، رؤياو 

و  تنبلي، عرفانو  للدنيا، توكلّو  هللا واگذاشتگي، ترك و عالقه بدنيا، ترك دنياو  معيشت دنيا، تدبيرو  حرص مال صالح
و  )ع(هاي علي گريه:173حقيقة .بنگي همه بهم مشتبه استو  چرسي خراباتي باو  كرامت، قلندريو  534عرفان بافي، شيد
حلم  ،)ص(ُمَحمَّد  ِمْن َعبيِد اََناَعْبٌد بااََنا ذاُت اِهللا، اََنا َعْيُن اِهللا، نمايد؛ دعاوي خطب آن حضرت ضد خوف با غشي نمودن از

) ع(تيه، سلطنت يوسف  با قوم در) ع(زيست موسي  احمق با گريختن ازو  )ع(عيسي  ، تجرّد)ع(شجاعت حسين  حسن با
ِاْهِد  دعاء با الَتذَْر ، دعاء)ع(، استعفاء موسي )ع(، اصرار نوح )ع(با زهد يحيي ) ع(مملكت سليمان  ،)ع(عيسي  با فرار

با رغبت  ، جوع بشر)ع(حسن تجمل امامو  غذاها با) ع(خشك علي  ، نان جو)ع(حلم هارون  با) ع(، غضب موسي قَومي
معرفت گشاده، جنون  مراو  بسته بود 535رعو ود برادرم رانخورد فرم گفتند برادرت بشر غذا معروف كه معروف كرخي را
ايوب  ، صبر)ع(ايوب و  )ع(عيسي  فقر با) ع(، دولت ابراهيم )ع(با تجمل رضا  )ع( سجاد شبلي با آداب داني جنيد، زهد

 ظهور قائم باسكون جنيد، غيبت  ، سياحت نورعليشاه با)ع(علي و  )ص(محمد و  يوشعو  قتلهاي موسي ها باكرم بر) ع(
و  )ع(علي و  )ص(سلمان، كثرت زوجات محمد  ، توكّل ابوذر با تدبير)ع(علم باقرين  با) ص(، اميت محمد )ص(محمد 

                                                 
 روش – كردار: كُنش – 532
  هابازار در رفتن راه: االسواق يف يمش. بازار يعني سوق جمع: اسواق – 533
 روشني، نور: شيد – 534
 پرهيزگاري: رعو – 535
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با  َنيبُّ السَّْيِف )ص(محمد ولد  ، كثرت اوالد آدم با قلّت)ع(عيسي و  )ع(ترك يحيي  ، با)ع(سليمان و  )ع(كاظم و  حسن
) ص(محمد  عشق مجنون، جهاد عشق عارفان باو  ضحاك، با) ع(و برعكس سلطنت سليمان ! نمايدمي ضدَرْحَمةٌ ِللْعالَمْني 

 چهار زن با كثرت زوجات سالطين، عدل عمرين با شرارت اشرار، حليت زياده بر كفّار ها برقتال چنگيزخان، گرفتن راه با
و  سركه ديگران،و  عمر، نان جو علي با نان جو تدبير با) ع(، يتيم نوازي علي )ع(علي و  )ص(عدل محمد  انوشيروان باو 

شاه اسمعيل  قارون، سلطنت اكبرشاه با سالطين، شمشير با) ع(مجانين، دولت ابراهيم  با) ع(تجرّد عيسي ) ع(يونس  با زهد
پس صورت !...ايدمعصوم عليشاه با سياحت ابراهيم بيك، كليله دمنه باحسين كرد شبيه نم سلطان نادر، سياحت سيد با

عمل :174حقيقة .ذلّ نفسو  صحت طلبي مطلوب استو  براي خدا بودنو  عمل عمل ميزان نباشد پس منشأو  صفت
و  عمل:175حقيقة .است 536شاكله بغض مبغوض نيكي باو  موافق شاكله است بدي كردن بصورت آرزوي حب محبوب

صفت و  عملو  تميز دهد، عيب خود راو  حسن ه كندتوج هركس اگرو  است كه خود دارا باشد، صفات براي خود
بدي نه بمعني عدم امكان است  عصمت شخص از:176حقيقة .مردم شود براي آن نيست كه بمردم بنماياند تا مايه تميز

شرافت ندارد، كاهاندن قوي غير  538عنين از 537نه بمعني سلب قوه، زيرا كه عدم مباشرتو  شرافتي نيست زيرا كه محال را
است، تمام شدن آنها كمال  سيرو  م نمودن است، شهوت مركَب حب است غضب مركب غيرتمعلَّو  نگاه داشتن از

و  عزلت پنبه نگاهداشت نه آنكه در كسب آتش را در كمال آن داشت كه در.نيست خادم نمودن آنها كمال است
 نگاه داشتن بنده خود ده بحفظ الهي ياپس عصمت حفظ آلهي ست يا محفوظيت بن.غربال نگاه داشت رياضت آب را در
كَلَُّه اُهللا ِايل َنفِْسِه طَْرفَةَ َعْينٍ، فَظَنَّ اَنْ لَْن و استقدرت به توفيق خدائي، پس تمام عصمت توفيق حقّو  را از بدي با امكان

آن و  كه انبياء معصومند، اولياء محفوظ، گويند:177يقة حق.حافظ گشت جائَُهْم َنْصُرنا آمدقَْد كُِذُبوا َنقِْدَرَعلَْيِه، َوظَنُّوا اَنَُّهْم 
َتْوَبةُ الْاَْوِلياِء ِمْن َخطَراِت توبه از ذنب است :178حقيقة .اليتو تمام عمراست اين در زمان اين عرضي، آن درو  ذاتيست

تر برندهو  توبه مذنب احبو  خود توبه عبادت است و.رانُ َعلي قَلْيبالْقُلُوبِ َو َتْوَبةُ الْاَْنبِياءِمَن الِْالِْتفاِت ِايل غَْيرِاِهللا، َو ِانَُّه لَُي
حقيقة .مذنب دانستن خودو  مقصر توبه بدون ذنب صورت نگيرد پس يا ذنب بايد باشد ياو  طاعت مطيع است از

وفق  ا كه نيكمعصوم است، زير تصديق فعلي دارد اگرو  نباشد 539بگفت خود رفتار ندارد متّبع مقنّن اساس اگر:179
صورت عمل در شرايع تبديل شده و  نيك موافقت آن،و  اگر او صادق است بد مخالفت تأسيس اوستو  رويه اوست

عصمتند، لكن در اصالب و  امهات داراي كماالت 541ارحامو  آباء 540اصالب در) ع(ائمه و  انبياء:180حقيقة .است
 ميوه ندهد آن ميوه نباشد باو  تا بكمال نرسدو  ندارد نشود ظهور سبزدانه تا و  ارحام استعدادات سابقه،و  مراتب عاليه
بول و  دشمن اراده دزديدن آنها كندو  گم شوندو  كودكي بازي كنند اينست كه در بيننده بشناسد، ازو  آنكه آنست

يت كه اتفاق طرفين بشرو  را، هكذا بردن شمعون اوو  اين بود، خدا از) ص(بروي سينه رسول ) ع(علي  نمودن حسين بن

                                                 
 مورد غضب قرارگرفته: مبغوض – 536

 كردن يكينزد: مباشرت – 537
 نتواند مزاوجت آنكه: نيعن – 538
  شده اطاعت، شده يرويپ: متبع – 539
 صلب جمع – 540
 رحم جمع: ارحام – 541
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هيچ قوه و  يكي نباشند، 543كهلو  542شابو  جنينو ولد و  طفلو  آنها الزم دارد اقتضاءات خود را، وجود آن در است بر
اطفال از اول :181حقيقة .زمان ميسر نشود مراتب بي سيرو  نپذيرفته قوعو طفرهو  قوه نبودهفعل بيو  دفعي فعل نشود

 اغلب بروزو  تولد، بعضي بعد ازو  بعضي در رحمو  نطفه خليط شود تمايز شود بعضي عقل آنها درتولد آثار آنها با هم م
هفت به كمال رسيدن يا  در نه سالگي ياو  رطوبت است،و  قوت حرارت غريزيهو  شدتو  بلوغو  اول تكليف درو  عقل

خوردن  اكراه داشت ازو  تكلّم ساكت شد عد ازب) ع(است، لهذا عيسي  نادرو  خواهدمكلّف شدن استعداد تام قريب مي
و  بليدو  544فطنو  بدو  نيكو  لكن دانه خوشه نباشد، بعضي ديرو  ها زود سبز شوندو بعضي دانه.دوائي كه خودگفته بود

 حاالت بزرگي از اول كوچكي براي كامل بصير امتياز دارد لكن فعليت ندارد، اگر نه اين بود رياضت حاجت نبود چرا
لكن صامت بودند، صامت  قاما اَْو قََعدا امام بودند) ع(حسين و  )ع(حسن و  چهل سالگي مبعوث گرديد در) ص(حمد م

تام  ظهورو  نقطه پرگارو  محيط مدارات اولياءو  دائره انبياء مركز) ص(محمد :182حقيقة .قوه است ناطق بالفعل
  :كردگار بود

  رده هرچه بود آمددر پـس پ    آمــد وجود اســـداهللا در
مجتمعند؛ هركه خواهد به آدم نگرد به  حوضه او الحق درو  سابقو  545تمام در او مندمجو  پس آن حضرت تمام بود

بعد نباشد و  را قبل هكذا بعد او، اوو  اوست) ع(عيسي و  موسيو  ابراهيمو  هكذا نوحو  نگرد) ع(علي و  )ص(محمد 
عورت نبود تا ديده نشود، كثافت نبود كه زمين ببلعد،  را) ص(محمد :183حقيقة .مجتمع است) ص(محمد  ابد درو  ازل

رباع آيد، زمان نداشت تا در آخرالزّمان آيد، مكان نداشت تا و  ثالثو  مثني سايه افكند، جفت نداشت تا ظلمت نبود تا
قيامت جمعند،  امم آنها درو  اولياءو  جميع انبياءو  قيامت بود) ص(محمد :184حقيقة .كلّ بود امي گشت باال رود، پدر

گم است، آن كس كه به زمان سابق بوده نمايش انفراد بتبع زمان  شرايع تمام در تحت شريعت اوو  همه است پس او
و  خلفاء بعد برحسب اشخاص همه شريعت اوو  تغييرات جزويه اولياء و نسخهاو  آخرالزّمان همه تمام شوند، گرفته، در

حقيقة .است) ص(صحايف تمام اوراق بلكه حروف كتاب محمد و  ساير كتبو  وربزو  انجيلو  تورات ترويج آنست،
 546برحكم انيقه ةمشتمل ةظهور اين احكام دقيق ِاْعَرفُوا الرَُّسولَ بِالرِِّسالَةحاجت به اعجاز نيست  نبوت آن حضرت را:185
 دن سةسيابراي جزئّيات حتيحي تمام عالم جمع شوند از ام مراتب كه اگرتم المنزل در تدبيرو  المنجويند،  547آن اص

رفع و  رفع بعض امراض مسريه مخفيه به عدهو  برند؛ مثل تعيين چهار زنحكم آن را پي سالها عقالء بعضي از بلكه بعد از
و  ،منهيههاي عدم بركت كسبو  هاي مأمورهبركت كسبو  عدم حصول بعضي بسبب آنو  بعضي امراض به استنشاق

 549اعقليتو  او 548صفاي طينتو  صدق او بر واضح ميان اعراب براي منصف دليلي است شخص امي در امثال ذلك از
                                                 

 جوان مرد: شاب – 542
 پير مرد: كهل – 543
 زيرك: فطن – 544
 در هم رفته: مندمج – 545
 خوب و عجيب: انيقه – 546
  تر درست: اَصح – 547
 خميره –ذلت –سرشت: طينت – 548
 ودنب ترعاقل: اعقليت – 549



144 

 تغييرو  ترك هجده ساعتو  خوردن شش ساعتو  خوردن سحرو  غذاو  وضع نوم صوم برحسب طب با تغيير و.او
و  از اين حيث مورث صحت است نه مرض، مانعي ديگرو  سرافعدم ا باو  ُصوُموا َتصُِّحوااو فرمود و  است،عادت مضرّ 
و  تمام شدن آن به ترك،و  مال به حجبه تجربه رسيده نمو َزكوا َتْنُموا اَْموالُكُْم هكذا و  آن حضرت به اثر امر نيست مگر

عجز نيز دليل و  تحدي آن باكالم  انحصار فصاحت تمام درو  كالم او، است بر اثرمنصف را دالّ  امثال آنهاو  ربا 550محق
ذات او ذات دارائيست نور بذاته است، لهذا رسول ما كماالت كسبي امكان زوال دارد اما خاتم كلّ:186حقيقة .است

 ي بود آنچه دارد بكسب نبود از امخود آورده، در اَ عين خود جلوه داده يا آنچه دارد باامات اشتباه شود  551دهببديهي
به بال مصنوعي و  ادارك نشود كه چيست، پس به اميت ذات توان عروج نمودو  ستبديهي 553انستمجو  552مماثلت

مشرق نبوت به ارتفاع محمدي  محمدي از چون خورشيد:187حقيقة .تزلزل نرودو  554ريبو  تمام نشود كسي پرواز
او  جهت در طور ه يافت چون نوراحاطه تامو  السماء رفعت بود سطو چون درو  اليتي نهادو رسيد رو به مغرب) ص(

آنست كه  كمال درو  تمام امم است مشتمل بر) ص(امت محمد :188حقيقة . نه حجاب ظهرو  او را نه سايه بودو  نماند
 خاتم صوري گشت نقطه صاحب ختم مراتب بود) ص(محمد :189حقيقة .است َو الَّذيَن َمَعُه آَمُنوا َمَعُه امت اوباشد

نوراهللا ) ع(علي شد و  اهللاروح) ع(عيسي  ظهور بودندكلّو  ل ظهورآخر اوو  لدر او) ع(عيسي و  )ع(ي عل و شد وحدت
مقام ) ص(محمد :190حقيقة .هر دو سه فرقه شدند لهذا خاتم را در دور بودند مردم درو فيَك ِشْبهاً ِمْن عيَسي ْبنِ َمْرَيْم 

آخر اوست رجوع همه به اوست، و  بود پس اول 556صاحب مقام محموديت و مطلقهو واليت  بود، مقام محمديت 555تدلّي
محيي  الفَيت ِاالَّعليُّ الَسْيَف ِاالّ ذُوالْفَقاراسداهللا بود و  اهللابعد از او سيف نمودكه مرده زنده مي اهللا بودپس قبل از او روح

بعد از او  قبل از او اَبش آدم نبودلَكُْم ِفي الِْقصاصِ َحيوةٌ ِانَّ يف قَْتلي َحيوةٌ، َو اموات گشت اين كشتن زنده كردن است نظير
و  مهمان سماء بودو  چهل جا مهمان بود در هيكل خود را براهي انداخت بعد از اوو  اَب آدم بود، قبل از او بسماء رفت

ُروُح ) ع(علي  بود القدسروح) ع(، لكن عيسي خود را بر ابوبكر انداختلباس سلطنت و  رفت) ص(محمد  بمعراج با

و  مهد اژدر دريد در) ع(علي  والَْمْهِد َيَتكَلَُّم ِفيو  دوساله بود) ع(عيسي الَْجناِن الّصاغُوَرِة ذاَق ِمْن َحداِئِقِه الْباكُوَرِة،الْقُْدسِ ِفي
اصغر و  همه ساله بود) ع(علي  وساله بودهمان د ظهور) ع(فرمود، عيسي  َو اََنا اَْصَغُرِمْن َرّبي بَِسَنَتْين خانه خدا شد متولد در

نور جسداني و  جسد نوراني) ع(علي و  روح مجسد) ع(همه مراتب است، عيسي  در ظاهر بدو سال بود اول مقام ظهور
  :191حقيقة .ُهَو الِْحجاُب) ص(محمد و  بود
 دي كه تمام مردم حدشان درتصرّفات بدني بحو  بكمال ختميت بود؛ يكي جنبه قواي تني) ص(محمد  جنبه در دو

مي عدالت براي آنهاو  داشتسيزده نكاحي مجتمعاً و  آن حضرت را عدد، معين نبودو  چهار تجاوز ننمايد، حيوانيت از

                                                 
 ثابت كننده: محق – 550
 جمع بديد وبداد: ابده – 551
 بودن مانند و مثل: مماثلت – 552
 همنشيني: مجانست – 553
  ترديد و شك: ريب – 554
 شدن نزديك سخت و كامالً: تدلي – 555
 شده كرده ستايش: محموديت – 556
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قوت چهل نبي و  بيابان برياضت بودو  گرما در نمود، مدتها بسرانگشت پاشب ادا مي هر را در گاه حقوق آنهاو  نمود
  .قوت اين جنبه بود هر دو از ةالصلوو  قوت النّساءو  دت،عبا داشت در

قواي تن را بلكه و  معين، آن حضرت تن حد رفتند تا بود كه سيري كه سايرين به روح ميچنان  و ديگرجنبه الهي او
ركت دادن چون ح حركت داد چنان قوت نمود كه همه را او قوت جذب الهي درو  چنان درگرفته نمود مناسبات آن را

  .كفش بسته بپا رابلند نمودن مرغ قوي و  آهن مخلوط راو  ظرف مس مغناطيس آهن را از زير
  :192حقيقة 

جهت الهيت را، جنبه محمدي  تنزّل دهدو  كثرت گُم نمايد در را وحدت جنبه عيسوي گُم نمايد قوي را، جنبه موسوي
به  559عبا آثارو  كفش پا 558ةجماديت معبر است با توابع آن حتي ترقّي بشرو  بشرّيت تنزّل ظهورات است بر 557تدانيست

  .قرب اَو اَدينمقام 
  :193حقيقة 

از جاهاي دور اشياء و  مدت قليلي مسافتها طي نمايند آنها برود كه در بدني بالكليه ازو  مردمان جنّ زده حكم ملكي
  :بردارد حكم ملك را قوت خدائي كه اقوي است تواندو  يبر نفوس اطّالع بهم رسانند، پس قوت ملَكو  نمايند حاضر

  مردميوصف  گم شـود از مـرد    چون پـري غالب شود بر آدمي
  پس خداوندپري خود چون بود    قانون بود  و  چون پري را اين دم

 عنصر است، كهو  نباتو  او لطيف جمادو  561كيموسو  560خون لطيف كيلوسو  شعاع بصر با آنكه لطيف خون
 طول مدتو  تزاحمو  565التيامو  564سماء بدون خرق 563برود بعنان 562مرئي محسوس شود بلمح بصري خلط درو  اثرمأكول

حيواني غذاي كَثيف چنين شود  566انبيقو  قرعو  بكارخانه طبيعي ، پس اگرجهت بودن حقّ درو  عروج ثقيل برخفيفو 
 ةهم ساير برو  داراي همه مراتب) ص(بدن محمدي طينت چگونه نتواند و  صفاي فطرتو  جذب غيبو  بقوت نفس

  !ات گردد بدون هيچ مانعي؟واقع همه مشاهدو  عوالم
  :194حقيقة 

و  مركب حيواني بود، تا بصفاي نفوس بيت مقدس انساني رسيد، طبيعت بر 567نيهابه آسمانها اول مكان آن سراي ام سير
و  تمام مقامات آسماني بدن بر سيرو  مركب نور رود، نور در غراق دررفرف است عروج تا به مقام استو  آنجا به براق از

                                                 
 نزديك شدن يكديگر به: تداني – 557
 كمان تمام و خوب: معبرة – 558
 ست از پشم پيش شكافته كه برروي لباس پوشندپوششي ا: عبا – 559
 .پخته و رسيده باشد و اصطالح اطبا اولين طبخي را گويند كه غذا در معده مي يابد: كيلوس – 560
 غذا در معده قبل از آنكه خون گردد: كيموس – 561
 فوراً –زدن هم به چشم يك به: بصري محلَ – 562
 لجام – دهنه –افسار: عنان – 563
 شكافتن – كردن هپار: خرق – 564
 بهبودي – زخم آمدن بهم: التيام – 565
 كي از قسمتهاي سه گانه قرع و انبيق ظرفي است براي تقطير مايعات و گرفتن عصاره و عرقي: رع و انبيقق – 566
567 – نيامبود) از زنان حضرت رسول(گفته اند رسول اكرم در شب معراج در خانه ام هاني: ها. 
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و  تخليهو  تزكيهو  مراتب عاليه جاني بقدم تصفيهو  فرو رفتن است به مركز،و  محيط، آسمانهاي نهاني باال رفتن است بر
 خواب تن از گرمي جايو  حس تمام نشده 568مدت بهم زدن چشم كه آب ابريق همت، درو  عبادت قوت نفس در

  .حرارت جان تمام نگشته
  :195حقيقة 

جاي تن و  را بردريدن توجه بخوابگاه تن خود داشتن 569سرادقو  حجب پس ازو  اكل بشري را داشتن يل َمَع اهللامقام  در
  .همين است) ص(بس، معني محمد و  است) ص(محمد  را سرد ننمودن كار

  :196حقيقة 
و  خوديبيو  تجرّدوصال وحدت و  دخول درو  خوديت ن قدم درآمدن است ازآو  !يك قدم خواهم به پهناي فلك

  : محو بنمايشات جمال گرديدن استو  جالل گشتن 570حاتبس در محو
  خود بكلي شـو فناّ از خودي    گـر بقـاي جاودان خواهي دال
  وصال  مطلق شو اگرخواهي محو    در تجـلّـي جمـا ل ذوالجـالل

  او درآوصل  وانگهي در بـزم    دم درآ من يـكو  ازحجاب ما
  :197حقيقة 

اعدام و  عالوه بر لزوم تفكيك جزوي از عناصر يا مراتب تا آخرمقام خود هر سيراالّو  سير به تمام قوي است كمال در
 ت خودكلّ  است، سيراتّصال جزو بكلّ نباشدكلّ شخص ترقيد درسگ جماو  داني را بخود كشاند آنست كه عالي بقو 

رؤيت را ببرد به مقام و  كالم 571اعراضو  آثارِ اكلو  لباس تن عباو  نمكزار جان حكم ملكوت گيرد، بلكه اسباب كفش
 572مقام خود بود روح اسرع اگرچه جلوتر رفت اما تن او در) ع(بود، علي ) ص(مختص ذات محمد  اين سيرو  پس پرده،

  .است
  .داد كه انگشتر بود) ع(علي  خود) ص(مد بودكه جلو رفت مح) ص(محمد  خود) ع(علي 

  :198حقيقة 
معراج مؤمن  ةقوع نيابد، بلكه صلوو ترقي سيرو  افتد، بلكه بدون معراجاولياء را اتّفاق ميو  انبياء هاي جزوي سايرمعراج

ست همه منتهي به محيط است، باال يكيو  زير اينجا الُتفَضِّلُوين َعلي ُيوُنسِ ْبنِ َميت فَِانَّ ُعُروَجُه يف َبطْنِ الُْحوت است فرمود
  .افالك روند خاك نروند بلكه بر به زير خلقند مَتَوجٌَّه الَْيِه خود اولياء در قبورو  انبياء

به و  اي كه بر روي هوا جستن دارم آنگاه انسان شدمرا ديدم چون برّه نويسد روزي بخلسه فرو رفتم خودفقيري مي
 تا از منگرم منبينم آسمان است هرچه ميچه را مي هرو  ان كه رسيدم ديدم خودم آن آسمانمآسم آسمان رسيدم، بهر

و  پا ديدم بال زدم يك بال را كشيدم افتادم آنگاه همه را زير را ديدم دور آسمان گذشتم، بدرياها افتادم كه همه خود
  !.آوردم خود در تمام را در زير پر

                                                 
 داردسته كوزه: ابريق – 568
 سراپرده: سرادق – 569
 جايهاي سجود: سبحات – 570
 روي گردانيدن: اعراض – 571
 تيزتر: اسرع – 572
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  :199حقيقة 
قوت نفس  چنانچه شيخ ابوعلي نگاهداري طاس را بر سقف حمام گفت از مي را از ملك بردارندنفوس قويه بهمت حك

خود  وجود در) ص( يحكم را از او برداشت نفس قوي محمدو  طاس اثر كرد است، گفت نفس ضعيف من در تو
  به آسمانها برد؟و  اثر نداشت كه حكم ملكي را از او بردارد آنقدر

  :200حقيقة 
در آن محل بقوت و  نمود 573چنانچه آصف تخت بلقيس را اعدام به همت ابقاء دارندو  ويه به همت متمثّل نمايندنفوس ق

نمايد تواند چنانچه صور ذهنيه خود را  عالمي بخواهد ايجاد اگرو  او را نگاه داشت،و  متمثّل كردو  خود ايجاد نمود
  : چنان است يزننسبت به حضرت حقّعالم كلّو  نگاهداري نمايد

  .به اندك التفاتي زنده دارد آفرينش را
) ص(محمد  عروج برآسمان باعدم اعدام ِهيچ مرتبه، كارو مكان و است، طي زمان ة واليت اعدام به جنبو  و اين ايجاد

  .است
  :201حقيقة 

هر آسمان، پس خود  در يافت گرجلوه را) ع(بدرون فرو رفت علي و  راشنيدي كه هرچه باال رفت) ص(معراج محمدي 
      :بود) ع(علي ) ص(محمد 

  .خود بطلب هرآنچه خواهي كه توئي در
و  )ع(عيسي و  بود) ص(باطن محمد ) ع(رفت بهمه مراتب، پس علي ) ع(علي و  باال رفت اما بچند آسمان) ع(عيسي 

  .بودند) ع(علي  ظاهر) ع(ادريس 
  :202حقيقة 

يك  هرو  هكذا تا هفت صنف،و  اهل تجارت و اهل لهوو  ف مردم از اهل سلطنتاند باصنانموده بعضي حجب را تفسير
حجب  اندنموده بعضي تفسيرو  ظلمتند،و  نورجسماًو  هكذا تا ده پس هفتاد شوند روحاًو  اوالدو  محتاجند به ازواج

  .برگشت مبدء در تا نورانيه را از آنجاو  طبيعت بحجب مراتب انسانيت تا ظلمانيه را
و  نورو  نارو  بادو  و دخان اند از ابرنموده به اشياء تفسير بعضي حجب ظلماني راو  اندو بعضي تفسير بصفات نموده

اند به نموده بعضي تفسيرو  جبروت،و  قدسو  كبرياءو  عزِّ 574سرادقو  نوراني را بسرادق جالل كه شصت استو  غيرها،
 575ديگري از ثلجو  ديگري از ضياءو  اخضر بودكه حجاب اول از در در خبري رسيدهو  عظمت تا آخر،و  حجاب قدرت

  .هكذاو 
خود  همه را درو  آنها گذشتم خود بر عليا، فقيري گويد در سيرو  بعضي بملكوت سفليو  سفيدو  و بعضي بانوار سياه

  :بود َخطََر َعلي قَلْبِ َبَشرٍماالَعْيٌن َرأَْت َوال اُذُنٌ َسِمَعْت َوالهمه اينهاست؛ وراء  من ديدم ديدم آنچه را
  شنيدنش خلق ازو  گفتن من عاجزم ز    عالم تمام كر و  مـن گنـگ خوابـديده

                                                 
 نابود كردن: اعدام – 573
 سراپرده: سرادق – 574
 خنك و سرد: ثلج – 575
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  .نمايدلكن تكذيب مذكور نمي
بود، آن كس كه خفيه داده  يك در بهرو  امباو داده تردارم آن يكي را كه انگشترسلطان به كنيزان خود گفت من دوست

الطُُّرقِ ِالَي اِهللا بَِعَدِد اَْنفاسِ َعَدُد بخود باليدند و  خود مشعوف شدند بردارگشت ديگران بسيركار آگاه گشت خاز سرّ 

  .گرديدواليت  مستغرق گذاشت تاكلّ  قدم برو  تمام را بردريد) ص(محمد  الَْخاليِْق
  :203حقيقة 

به مقام حسن و  نمايش داد او را 576فطام )ع(فاطمه و  عيساي قلب گشت عالم، لهذا محل تولد است در مريم حامل نور
گشتند، دو ديده را اگر برداري نابينا شود پس ) ص(نور ديده محمد  دو) ع(حسن و  )ع(حسين  عشق رسانيدو  )ع(

  .بود) ع(حسين و  )ع(بحسن ) ص(جامعيت محمد 
 :204حقيقة 

 مريم حامل نورو  كمال همان مريم است) ع(اطمه خادم بود اين ف را) ع(فاطمه و  فاعليت داشت جبرئيل در او) ع(مريم 
  .جفت آدم بود ترقّي ِحواء عالم بود، پس او

 :205حقيقة 
) ع(به مقام محمدي رسيد، حسين  خورد تا حمد شير 577پستان صاحب لواء بود كه از) ع(همان حسن موسي ) ع(حسن 

 578بود بزرگ شد صولت لدو اش مادر شد،فاطمه خورد تا بود كه مريم متولد نمود شير) ع(همان روح متمثّل عيسي 
و  نوع فرزند فرزند بود پدر!. بود يعني آدم ذريه اينها بود يا للعجب چون آدم ذّر مقام آدم ذّر بودند حيدريه گرفت در

  .مكان ما را فريب دادو  سبلت مشخّصات زمانو  ريش
 :206حقيقة  

انداخت نفس تمنّا كرد كه همه را بريز گفت خواهم كه دويست دريا ميبايزيد دويست دينار ارث برد هر روز يكي را ب
 تغييري كه از او هرو  شنيدسبي كه از معاويه ميو  لعن داشت كه هر) ع(بارت بكشم، پس جهاد بزرگ حسن بن علي 

  .ورزيدحلم ميو  تر بودصد كشتن صعب ديد ازمي
) ع(قطار تمام مصائب حسيني  در) ع(حسن  نمودند، پس صبرآن خالص مي نحوو  غرق نمودن جرجيس را بكشتن يا

  .بود كه از شهادت خود آن حضرت فقط اصعب بود
 :207حقيقة 

َتَركَُت الَْخلَْق طُرَّايف ) ع(خوف بدرخت رفت، حسين  ازو  را گسستند هاي آن عاليق اوبدندانهو  زكريا را باره سر بريدند

بروي  ميفرمود به جبرئيل كه منو  انقطاع بمن چشان را از دم خنجروصال  شهادتگفت شربت از شوق ميو  گفت َهواكا
ِانْ لَْم َتْنَتِقم يل  گفت، يكيَربِّ الَتذَْر ديگري و اَّما ِالَيَك فَال حجابي، يا آنكه ابراهيم گفت  غني مطلقم، حاجتم نباشد تو يار

لَماَحنَّ  او را بود ِمَن الُْحَسْينماَرأَْيُت اَْرَبطَ جاشاً فرمود هِذِه الِْعصاَبة لَْم ُتْعَبدِانْ ُتْهِلَك ) ص(گفت، محمد  لََك بَِنّيبفَلَْسُت 

جرجيس را گرفت، بار را و  زكريا اَْشفَقَْناولياء جز او را نبود و  ارواح انبياءو  جنّو  نگاه ننمودن بملَكو  الْفُؤاُد ِايل ِسواكا

                                                 
 جدا كردن طفل از مادر: فطام – 576
 بيرق –درفش – علم – پرچم: لواء – 577
 قدرت – يبزرگ: صولت – 578
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وار مستغرق پروانهو  مظلوم يگانه يكّه تازو  جهول مطلق گشت، عاشق مردانه همه بازو  نكشيد لهذا ظلوم) ع(حسين  جز
  .جز آن مظهر عشق بهم نرسيد

 :208حقيقة 
عشق درباختن تمام است پس تمام  شد مظهرعالم جز بطلب سقْي، نمي آن در ابقاءو  شناساندن مظلوميتو  اتمام حجت

  .اي از قواي او بودندقوهو  ايوب يك نمونه از اوو  جرجيسو  د، زكريامصائب ممكنه را جامع بوو  درباختها
 :209حقيقة 

اگر اين شجاعت بروز نكردي حلم حسن گُم بودي همه يك و  ننمودي حلم حسني نبودي شجاعت حسيني بروز اگر
  .عشق استمر حسن، حسن مظ است عشق مظهِر

 :210حقيقة 
تو  نبيهكذا مولدو  شرافت است، لباس بدن راو  رايگانو  بدن با جان متّحدو  به آن ةچسبند درسالتنو  رسول لباس نبو 
غافل غفلت دارد، از اينست كه و  بيندتوجه است به آنها، توجه متوجه را مي مركب بلكه صاحب آنها راو  مسكنو 

را در همه آسمانها صورتيست لهذا  حقيقتي چون هرواليت و  رسيد تا بمقامو  لباس رفتو  معراج با عبا در) ص(محمد 
مسجد و  مدفن راو  مدينه موطنو  كعبه مولد را )ع(را ديد پس علي )ع(در پس پرده علي و  را ديد) ع(علي  همه جا در
به جهت همان غلبه انگشتر و  باطن را بملك سرايت دادو  مشهد را حرمت داد زيرا كه ملكوت 579حايرو  مصلّي را ةكوف

  .داد) ص(صبح به محمد  )ع(علي  بظاهرو  را در باطن داد
بظاهر آورد،  بود باطن) ع(علي و  باطن شد باخت) ص(باطن، محمد  ةجلوه دهند است، ظاهر حكم ظاهر ةباطن برند

) ع(آستين دست علي ) ع(سليمان آورد، سليمان  در نزد اعظم ظاهر بحكم اسمو  بحكم باطن محو نمود آصف تخت را
داد، اگرچه او گرفت، پس سليمان كلّ محمد ) ص(به محمد ) ع(علي و  رسانيد) ع(را داشت تا به علي  بود لهذا انگشتر

  :شد زيرا كه سليمان دستي داشت صاحب انگشتر) ص(
  چه خـاصيت دهد نقش نگيني    گـر انگشت سـليمـاني نبـاشد

جانان، سليمان انگشتردار ) ص(محمد و  علي جان بودو  تن نمايش جان استو  دست عضو تنو  نمايش دست انگشتر
شناختي مي بسائل ضعيف بخشيد، آن سائل را اگر انگشترپاش، همان انگشتر را) ص(محمد و  علي انگشتربخشو  است

  :ديديمي انگشتر را در دست او
  شاهنشاهي دهند افسرو  كه ستانند    بـر در ميكده رندان قلندر باشند

و  عرش نشست برو  ديو را بستون بست، به سائل رسيد تخت را درباختو  تخت نشست رسيد بر) ع(به سليمان  انگشتر
  .ِانَّ َشْيطاين اَْسلََم َعلي َيدي مسلم نمود شيطان را

  .نويسم خود نيستم تا بفهمم گوينده ديگريستاين سخنان غيبي را نفهمي من كه مي
مجمع ماست بارگاه و  سينه ماست تخت سليماني،و  ،فرمايد دل ماست صندوق علم داوديمي بخشنده اوو  آن سائل

زبان ماست بيان و  عهود ماست كلمات آدم،و  دامان ماست كشتي نوح،و  مرسلين،و  انبياء تاج ماست فخرو  اسكندري،
 بسته شده ماست ابليس با سگ دستو  پيشگاه جالل ماست عروج ادريس،و  علم ماست آب حيات خضر،و  محكم،

                                                 
 حيران، متحير: حاير – 579
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  :اي گويدخنّاس، گويندهپيشگاه ماست پناهگاه از شرّ و  سواس،و ماست برنده ارتلبيس، ذوالفق
  كلهيـمو  تـاجـداران بـي سر      مـا در اقـليم فـقر پــادشهيـم 

  گنـهيـم 580ةخـويشتن غـرق لجـّ      شـافـعـان گنــاه خـلـق همـه 
  پـايمـال قـدم چـوخـاك رهيم      گـَه قـدم بـر فراز عرش نهيم 

ه اوو  خدا مائيم، 581ولحمائيم گوشِ و  مائيم پاي هدايت او،و  او، مائيم دست اقتدارو  خلق، در مائيم ديده اوو  مائيم، قو
مالئكه،  مائيم روح منفوخ مسجودو  آدم، مائيم معلّم جبرئيل مرشدو  زمين،و  آسمان مائيم نورو  َمْن َحِمَدُه،شنواي 

برگشت جبرئيل  و شد) ع(كه دار عيسي  بود) ع(مقامي درخت موسي  درو  فرمود، ِتلَْك ِشقِْشقَةٌ َهَدَرْتخودگوينده 
  !...نويسدمي 583نهِممتَ 582ترجمه آنست كه دست اين ممتحنو  شد، گوينده شدكه سخن گفت) ص(محمد 
 :211حقيقة 

  چه زمـان اقـتـضا كنـد تـرويج دين بهر  گاهي بكشتن استو  گاهي بكشته گشتن
بخود رسانيدند به و  و اولياء كه هريك گشودند در طومار ذات انبياء اُهللا بَِك و اِحداًَخْيٌر لََك ِمَن الدُّْنياَو الْآِخَرِة،لَِانْ َيْهِدَي 

سيف  جدا شد ظاهر رمحةو  كه رسيد سيف) ع(به علي و  شد، سيف او) ع(علي  و شد اََنا َنبِيُّ السَّْيِفكه رسيد ) ص(محمد 
با سيف و  نمود،يني ميو گلّچ جلوه رحمت گرديدو  كوه شد) ع(علي و  ممالك گرفت ماند، عمرو در امت  خلفاء شد

صلح و  رحمت شد ظاهر كه رسيد) ع(به حسن  َمْن َوَجْدنا َمتاَعناِعْنَدُه،َمعاذَ اُهللا اَنْ َنأُْخذَ ِاالّ در نربايندو  هم همه را نگيرند
 قَْدشاَءاُهللا اَنْ َيراَك قَتيالًمقام قرب خود ديد  صحيفه در نمود در نظرو  شدسيف در رحمت پنهان ) ع(حسين  شد، دركلّ 

 جهول ديد بار امانت را بدوش و  افكند، تن را ظلوم نظر َويف قُلٌوبِ َمْن و االُه قَْبُرُه اودرون مدفن جان خود كه روضه جد
! شيد و تمام انبياء و اولياء را و ناس را سرگردان گذاشتخود اين مرتبه كلّ را در بر ك اين همه بار بالو  داشت، يك تن

  .ب استائغ تو آن كس كه از نزد ببيني در بگشائي نامه را چشم را اگر
 :212حقيقة 

و  مقام ظهور نام حسن درو  سلوك است،و  تفويض جذبو  تشبيه، جبرو  جمال است، تنزيهو  دوبال يگانگي جالل
اين و  است آن يك هزارو  نه است، حسن يكي و نود و ست، پس عشق از هزار، نهصدها به عشق اآخرحسن عشق گيرد

  .است تعبير هزارو  يك هزار
تمام عاشقان  او بر 584از رشحاتو و اَْشفَقَْن ِمنها  نشدند اولياء خريدارو  تمام انبياءو  )ع(بود به حسين  منحصرعشق كلّ و

) ع(ذرات لحوم خود را بروي سنگ پارهاي ابدان به موسي و  ودندبدن را گم نم 585رندوار چِمجنونعالم ريخت؛
  .ر محو ديدار گرديدندوازليخاو  فرهادوار كوه خوديت را كندندو  نماياندند

 اي مخصوص جلوه نموده، اگرچه انبياءروزنهو  هر نفسي ظهور كمال او از جهتي خاصو  حسن قسمت گشت بر نفوس و

                                                 
 بسيار جماعت – دريا ميان: لُجه – 580
 قدرت و قوه: حول – 581
 آنكه مي آزمايد و آزمايش مي كند: ممتحن – 582
 به خدمت داشته شونده: ممتهن – 583
 تراوشات: رشحات – 584
 پاره گوشت و پر رگ و پي: چندر – 585
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) ع(حسين  هر يك براهي است؛ از لكن نمايش كمال در تعداد ذاتي فطري خود دارا هستنداولياء همه را برحسب اسو 
 يكي سلطنت، از ، از يكي تصرّف، از587، مثالًَ از يوسف صباحت586مالحت) ص(محمد  حسن حلم، از شجاعت، از

- سحر را محو ميو  نمودنمود، موسي يد بيضا مي، عيسي مرده زنده مي589، از يكي تصرّف قفار588ديگري تصرّف بحار

  .تراش شدليكبري و الدينشيخ نجم. فرمود، اشموئيل نبي تراش گرديد
علم داشت،  يكي نشرو  است، سگان مشهور حكايت فرستادن شيخ سگي را برو  نبي شدن آنهاو  طالوتو  )ع(قصه داود 

رع حفظ و ديگريو  ريد،ديگري لباس براي عالم بو  ديگري كشتي نجات ساخت،و  يكي علم كواكب را دانا گشت
  .آدم زراعت تمام مراتب نمودو  تسويه نمود

در آن يك قسمت هم كه از همه و  نه از راه حسيني بجنان روندو  نودو  تمام قسمت شد پس نهصد پس اين يك حسن بر
  .شريك باشد است او
 :213حقيقة 
 محزون بود بشوق پدر مادرو  از ديدن حال پدر) ع(سجاد و  پدر را محزون نمود،و  خوف ناديده گريست مادر يحيي از

رسيد،  ِاّنا فََتْحنا لََك به مقام) ع(است سجاد  َبُونٌ َبعيٌدشوق و  خوفو  مؤمن به شهادت مؤمن به غيب تا گريه نمود، از
 محوو  سجدهو  شهودو  ستزهد از دنيا گذشتن است پس داشتن ا ،ُشوقاً ِايل ِلقاِئَك زين العباد و َخْوفاًِمْن نارَِك) ع(يحيي 

  :ترك آخرت راه خداستو  آخرت ترك زهدو  نداشتن صورت نگيرد، پس زهد دنياستو  به باختن جز
  سير عارف هر دمي تا تخت شاه    سـير زاهـد هـر مهي تا پيشگاه 

  .بود) ع(علي  منظر زهد) ع(و نور سر پرشورحسين  شد) ع(عيسي  دستگير) ع(يحيي  زهد
  :214حقيقة  
!ميخندي؟و  كشيعباس پرسيد كه مي خنده او دانستي، بعد ازمي را السَّْيفاََنا َنبِيُّرا ديده بودي معني  َرْحَمةٌ ِللْعالَمْنير اگ

نمايند، پس سيف رحمت بود داخل رحمت ميو  برندبينم جمعي را كه آنها را بزور كشان كشان به بهشت ميفرمود مي
  .عين نساء گشت ةچنانچه صلو اينجا سيف عين رحمت شد بودَبْيَنُهْم ُرَحماُء  الْكُفّارِاَِشّداُء َعلَي 

  :215حقيقة 
و  بيان 590ةحيو  يد بيضاءساكت بودند، و  قارون بني اميه مضمحلو  عباسظهور يافت كه فرعون بني) ع(علم از باقرين 

علوم كه  ةِجان تن را زنده نمود بقرة بقر) ع(ق آمد، موسي صاد َسَنشُُّد َعُضَدَك، بِصاِدقٍآنها را نابود ساخت  كالم سحر
جالء سنّت  ترقّي كرد تا به مقام رب النّوع انساني رسيدو  نمود سيراََنا ِمَن الظّاِلمَني مقام  نمود زنده بجان فرمود، بقره از

خفي جاني سير كرد، مذهب جعفر سكّه بر  سيرب) ع( اُْسُتْرذَهاَبَك موسيقاروني در  اُْسُتْر ذََهَبَكمقام  محمدي گرديد، از
المستقيم محو  صراطو  گشتنمي ظاهر يااَيُّها الرَُّسولُ َبلّغَبود مقام نمي َخَرَج ِمْنها خاِئفاًتقيه را مذهب نمود، اگرو  زرگشت

طه سليماني كه داشت احاصفحه زمين برنمي جالوت را ازو  شيطان نفس ةداود بجمر گرديد، اگرمذهب نميو  شدمي
                                                 

 نمكين – جذّاب: مالحت – 586
 زيبايي: صباحت – 587
 درياها: بحار – 588
 زمين غير آباد كه آب و گياه در آن نباشد، فرجمع قَ: قفار – 589
 مونث حي زنده: حية – 590
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تيه به مسجد اقصي عروج نمودند تا  ماند، قوم موسي ازتيه مي مسجد اقصي درو  قائمي است نمايش نداشت نمونه ظهور
  .المستقيم صادقي صادق آمدند بصراط

  .در قائم مخفي گشتو  از صادق تراوش نمودو  بسركشيد باقرو  رسيد) ع(بود كه ميراث به علي  591علم اميت
 :216حقيقة 

از اين قوت قوي و  شود،مي را قتل سامريان يكديگرو  سوختن قومو  طور 592اهللا محتاج باندكاكقوت كثرت بيني كليم
رو و  جذب به آن نورو  انس به آتش طورو  نگرفتن آتشو  تفرّق گوسفندانو  593طلق دردو  بود كه با انقالب شب

و  در مقام استعفا برآمد، كه من لكنت زبان دارمو  شنيدن خود را نباخت، اََنا اُهللا وُخذْهاَو الَتَخْف و  برگرديدنو  آوردن
  .گرديد به اين سبب محتاج به خدمت خضر و فَأَْرِسلْ ِايل هاُرونَام آنها كشته ازو  علم ندارم

 :217حقيقة 
اَنْ سوم  در فَأََرْدناُهو در دوم  شنيد َبهافَأََرَدُت اَنْ اَعَياول  در) ع(شنيد، حضرت موسي  اَطْفَاِءالسِّراَجكميل بعدازسه جواب 

  .ماندَربَُّك كه از ميان رفت باز اضافه » نا«شنيد معذلك  فَأَراَدَربَُّكو  ُيْبِدلَُهما َربُُّهما
 :218حقيقة 

 و ازآن دو  بخضر گذاشت،و  غرق فرعون سير نمود پس از دريا راو  البحرين رسيد تيه را گذاشت با لباسموسي به مجمع
جنود  ازو  عيسي هر سه لطائف قائمو  الياسو  خضرو  موسي بمراتب اكمل بود از آن دو،و  بودند) ع(جنود موسي 

  .غلبه قيامت استو  كلّ ظهور قائم و وحدت صورت خضر، اوست در) ع(معلم موسي و  اويند، اما قيام عالم بقائم است
 :219حقيقة 

او نبود باال و  خدا كه بود؟ بعد از دار خدا كه بود؟ خدا بود قبل او ، اگر اوحقّ محصور نيست اهللا است اماعيس روح
  .سفل يكي استو  محيط باال رفت؟ گويند نزد پدر رفت پس محيط نبود در

 :220حقيقة 
 همه راو  بمكالمه برد قوم را) ع(موسي و  كرد،مرده را زنده ميو  نمودروح مجسد بود ملكوت را غالب مي) ع(عيسي 

 ِاّني اَراُه نورو  حتي نعلين را را به معراج برد خود) ص(محمد و  مناجات نمايد،و  برسدو وصال  فاني كرد كه برؤيت
  !.كمالو  نمايش داد زهي جامعيت غير ملَك را بصورت دحيه برو  فرمود

 :221حقيقة 
پس ) ع(موسي و  نمود،ها را زنده ميمردهو  ها گريزاناز مردهو  يك بين بودو  ملكوتي صرفو  روح مجسد) ع(عيسي 

 َنْحُن ُهَوَوحالَةٌ فيهاُهَو َنْحُن و حالَةٌ َنْحُن َنحُن و ُهَو ُهَوحالَةٌ) ص(محمد و  بتيه گرفتار بودو  برهان صحت خواستوحي  از
  .داشت

 :222حقيقة 
 ل، لكن برحسب استعداد ذاتي كه اگرآخري اكمل است از او رفت پس هر آدم آمد مرتفع نگشت بلكه باال علمي كه با

                                                 
 منسوب به ام مادري: اميت – 591
 مرد: كاك – 592
 خالص: طلق – 593
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در ظهور زمان خود متّبع موسي ) ع(داشت، لهذا عيسي نمايش مي جلوه نموده بود كمتر بودآنچه در اوآخر در اول مي
آخر نزديك  درو  رفت) ع(است كه اول بدنبال موسي ) ع(شود، يك عيسي  جلوِ قائم ظاهر كار در در آخرو  بود) ع(

  .بقائم رسيد
 :223ة حقيق

  .مكان استو  بود چون زمان او ناقص بود پس همه يكي هستند نقص از زمان) ص(محمد  پيرو) ع(عيسي 
 :224حقيقة  

است يا  َمَعُهيه جنبه محمد قَْبلَُه،اَهللا ِاالّ َوَرأَْيُت ما َرأَْيُت َشْيئاًاست جنبه عيسويه  ماَرأَْيُت َشْيئَاً ِاالّ َوَرأَْيُت اَهللا َبْعَدُهجنبه موسويه 
  !است زهي خدابيني اَْو قَْبلَُه اَْو َبْعَدهَمَعُه 

 :225حقيقة 
 كمال اين درو  كظم غيظو  است آن صبر بعد ازو  است، فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َمااْعَتدياول مقام حسن خُلق حكم او، 

 َبقيَّةُ اَهللامقام احسان را دريافت و  بشريت را باخت خود را حبس فرمود تاو  كظم نمود آنقدرو  بود) ع(حضرت كاظم 
اَهللا، كُلُّ َمْن َعلَْيها َبقيَّةُ نماند بجزو  را دريافت اَلَّذيَن ظَلَُموا خود 594رحمت است بصيحهو  كه خير َبقيَّةُ اَهللا ظهور گرديد، در

  .َوَيْبقي َوْجه َربَِّك فاٍن
 :226حقيقة 

گرديد چنانچه احسان رضوي ظاهر نمي ةجلوو  دادرضا دست نميو  595صفحو  عفوبود نمي) ع(غيبت كاظمي  اگر
  .نمودرا حي عصا و نمود موسي يد بيضاء تا صبر نمودو  شنيد ماَنفْقَُهشعيب 
 :227حقيقة 
رضا معلّم رجال و  است حنيفيتو  است، ابراهيم معلّم اطفال شريعت اَُب االُوليِاء )ع(است رضا االَنبِياء اَُب) ع(ابراهيم 

  .طريقت است
 :228حقيقة  

 ليل كثرات نور كواكب كه نور ضعيف است از آثار، پس از عالم در اولِ ظهور نور درو  نفس 596خروج از سربِ پس از
نمودي زياده سير گشتي اگر واقف مكتسب است جلوه نمايد، اگر فريفته شديو  اشياء استو  افعال آن نور قمركه نور

  :ات بدهند
  گر نستاني به از آنت دهند    هرچه در اين راه نشانت دهند

همه را و  صفات است تجلّي نمود، ابراهيم خواهد كه نظر نيندازد نورو  شمس كه جان عالم است آن قويتر رفت نور از
لهذا  ك باشدابراهيم مشر غيرو  پسران او امت اويندو  تا از شرك درآيد ذات را تسليم نمايدو  حنيف شودو  نيست بيند

باقيست اما  آسمان هفتم اگرچه محيط برو  خود مسلم است او امت محمد است، اوو  منسوب دارند مشركين خود را به او
  .محاط فوق است

                                                 
 فرياد كشيدن: هصيح – 594
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 :229حقيقة 
 عتاب رسيد كه مايك بين نبود كه دو دست بيند نوراني بود،  نمودها فاعلهو  در اول ارائه ملكوت ابراهيم نفرين برفاعل

به مقام قرب و  ظلمت بهم رسانيدو  نور نمود كه احاطه بردر آخر در باب عذاب قوم لوط مجادله ميو  بينيمآنها را مي
  .َوِانَّ ِمْن شيَعِتِه لَِاْبراهيمِ تمنّاي پيروي او را نمودو  رسيد) ع(علي 

 :230حقيقة 
نار و  فرمود دليل را نهار قرار داد ّماَجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلَفَلَدر بشريت و  شب قوي جمع است چون جمعيت نور در ارض چون در
ديد ستاره را نور پنداشت روز كه شد نور ديد مصنوع بين بود مسمي ميو  نور گرديد، اول نارو  سالم گشتو  597بر او برد

  :ِمْنكُْمگفت نه  َمِلكُْم ِمَن الْقالَنيِاّني َبريٌء ِمّمآ َتْعَملُونَ، ِاّني لََععيب ديدن نقش عيب نقاش است و  ديد همه صنعند
  عـاشـق مصنـوع او كافـر بـود    بـودعـاشـق صنـع خـدا با فـرّ 

 :231حقيقة 
 جهت درو  صورت است تجلّي ذاتي گاه درو  است،تجلّي حقّ اعتبار ملكوت اشياء غير ست اعتبارارائه ملكوت غيرتجلّي

  .ابراهيم سير او بهر دو محتمل استو  بود) ع(ي عيس جهت چنانچه دربيو  صورتگاه بيو 
 :232حقيقة 

) ص(امت محمد  و ماكانَ ِاْبراهيُم َيُهوِدّياً َو ال َنْصرانِّياًنه غربيه و  حنيفيت است نه شرقيهو  كثرت در وحدت جنبه ابراهيمي
 كَما اُِمْرَتفَاْسَتِقْمت استقامت حنيفيت است تشبيه است، قبله محمدي بين هر دو اسو  تنزيهو  غربو  جنبه شرق بين اين دو

 آخر معلّم اوست لهذا فرمود درو  متّبع ابراهيم بود) ص(در اول محمد  الَْحَسُن اَْو غَرََّب،َشرََّقجهت نيست  است حق در
به كمال رساننده و  مربي اطفالو  آن حضرت معلّمو  َعِتِه لَِاْبراهيُمشيَوهذَا لنَّيبُّ َو الَّذيَن آَمُنوا، َو ِاّني اَتَّبُِع ِملَّةَ ِاْبراهيَم، َوِانَّ ِمْن

  .اگرچه مباهات به سقط امت نمايد لكن اطفال را به ابراهيم سپارد) ص(محمد و  نواقص امت است در قيامت،
 :233حقيقة 

از و  طريق ترقّي عيني از كوكب بقمر اُمٍَّةِاّنا َوَجْدنا آبائَنا َعلي مذموم است  مقامي تحقيق كمال است نه نقض كه تقليد در
او  ةحق دربار) ص(دانه در اول خوشه نباشد چنانچه حضرت رسول و  از آن بغيب است، هكذا ترقّي علمي،و  آن بشمس

فرمود  598ست، لهذا سقيممقام فعليت نقص ني ظاهرآن درو  َوَجَدَك ضاالً فََهدي، َوماكُْنَت َتْدرَِي َما الِْكتاُب َولَا الْاميانُ و فرمود
  .اندتفاسير مختلفه آيات را نمودهو  محتمل استَجَعلْناُه خطابه تاء خطاب بقرينه و  قصه ابراهيم قوم در با ةاگرچه مماشا

 :234حقيقة 
الَتذَْرَعلَي الْاَْرضِ ِمَن الْكاِفريَن عاء كه دديديدانسته بودي مي ، َوِاْهِدَنا الصِّراطَ الُْمْسَتقيَمِاْهِدقَْومي ِانَُّهْم الَيْعلَُمونَمعني  اگر

َهْب يل ُملْكاً الَيْنَبغي  و دعاء ِانَّي كُْنُت ِمَن الظّاِلمَنيِفي الظُّلُماِت ُسْبحاَنَك نداء و َرّب الَتذَْرين فَْرداًواَْنَت َخْيُرالْوارِثَني دعاء و َدّياراً

  .همه نداء به توحيد استو  يك نداءفَتاَب َعلَْيِه ماٍتِلاََحٍد، َوَتلَقّي آَدُم ِمْن َربِِّه بِكَِل
 :235حقيقة 

را بيرون  قبول شد تا او تسبيح نمود، توبه اوو  از درياي ظلمات كه مستغرق فيه امت نوحي است ماهي يونس را بلعيد،
                                                 

 آتش ضد –، سرد: برد – 597
  يماريب –يناخوش – نادرست: ميسق – 598
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وانيت مخفيه اگر اندازد بمرده بر حي انداخت، ماهي از دريا كه بيرون آمد اسير انسان شد، انسان كامل قوي را نباخته نظر
جاهل گردد  نگذارد كه در اين امتحان سؤال از او ُبْرهاِن َرّبو  است، به امتحان او متّقين سالم مانند جان دهد چون اسير

  .تقّي استو  ماهيواسطه  بلكه آن انسان
 حاِت ُجناٌح فيما طَِعُموا ِاذا َمااتَّقَْو ِايل َواُهللا ُيِحبُّ الُْمْحِسنَنيلَْيَس َعلَي الَّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الّصاِلنمود  599تقوي رفع جناح بنظر

 ماطَِعُموابقاست و  افعال پس از فناء مقام احسانو  نتيجه همه صفاتو  كاظم به كظم، و پس تقي به تقوي محسن شد
  .اينجاست
 :236حقيقة 

ِاْسَتْغِفُرواَربَّكُْم ثُمَّ ُتوُبوا تقوي است  استغفارو  استغفار استاست، توبه خالص ) ع(دودمان مصطفي  600ةظهور، تقوي از نقاو

هودوار هادي راه شود اشراك و  قوت كه شد انابه آيد، پس تقي محسن شود قوت مزيد ِالَْيِه، ُيْرِسلِ السَّماَءَعلَْيكُْم ِمْدراراً
  .اينجا توحيد شود شود شرك خفي ظاهر ِاّني َبرِيُء ِمّماُتْشرِكُونَو  ميان برود از

 :237حقيقة 
و  ارض را بعدلو  همه را تمام كردو  ظهور نمودوقت  فرار كرد صالحو  ناقه بلند شد 603نمودند صراخ 602را عقر 601ناقه

در پي كوه و  ناقه فرار نمودولد  صراخ انين اسالمو  حسن ةاخذ زكوو  هجوم عساكر ظلم برعسكري صالح آورد، پس از
  .داد صالح ظهورو  بت نمود، پس اين حسن پرده عشق گرديدار غيوقاف سيمرغ

 :238حقيقة 
است به حجاب آدميت محجوب  َبقيَّةُ اهللامقام  صول به آخرو است كه از ذراري آدم فرار نمود، ِهَبةُ اهللاول نتيجه آدم 

  . گرديدارض و  سماوات نورو  نمود قائم ظهوركرد هزار سير چهارو  بيستو  گشت آدم به مراتب صد
 :239حقيقة 

اول از ضلع چپ بود نرجس، ام ) ع(عسكري  خديجه، جفت امام حسن) ص(حواست، جفت محمد ) ع(جفت آدم 
ملحق ولد  آورد كه در خانه خداست،َبقيَّةُاهللا  نور مظهر ماده گشت، ام آخر از 604حرم بود فاطم دروسط  آورد، امِهَبةُاهللا 

  .پس نتيجه اوسط است نا ُمَحمٌَّد، آَخُرنا ُمَحمٌَّد اَْو َسطُنا ُمَحمٌَّداَوَّلُبه اشرف ابوين است 
 :240حقيقة 

شد بخاتم  از اين ازدواج نسل كثير خود او جفت او شد خود او نباشد، ظهور درجنّت بجز از بدون جفت ولد نايد آدم
  .تشد، پس آدم ظهور قائم است پس سلسله دوريس رسيد به ترقّي رفت، قائم ظاهر

 :241حقيقة 

                                                 
 گناه: جناح – 599
 يزگيپاك – يپاك: نقاوه – 600
 )شده ذكر نآقر در كهاشاره بهشتري است ( شتر: ناقه – 601
 ريشمش با شتر يپا و دست كردن يپ: عقر – 602
 ناله –اد يفر: صراخ – 603
 ر گرفته باشدياش را از شكه بچه يمادر: فاطم – 604



156 

به مالحظه  انكار آنهاو  آنها به مالحظه معني، 605اخبار رسيده تقرير درو  گويند،است مي مورد انكار كه بظاهر بسيار اخبار
آدم در كتب هست، بين و  نوح عمرو  چگونه بود؟ قصه عوج 606اعمارشانو  عوام، مثل آنكه قدهاي سابقين تصوير

سي قدمي و  حواء صدو  مروه نتوان،و  سعي بين صفاو  خانه نتواند اند، پس طواف دورالقدمين آدم را پنجاه فرسخ گفته
تفاوت بتدريج باشد با آنكه  نيز بايدو  مسكن نتوان،و  اين را لباسو  خلقها هالك شوند، او ةهرجلس درو  تحملش نتواند
و  هفت قدم بود بقدم دوازده انگشتي) ص(رسول  قد زمانو  چندي عجوز بود،و  ساره در نودو  اندي پير و ابراهيم درصد

  .جو هفت موي اسب انگشتي هفت جوهر
تخت و  شهر شداد،و  مداين صالح،و  مواضع قوم عاد،و  بيست شد، و از شيث اعمار صد 607در تورات است كه بتمرد

عمارات و  خت سليمان تُرمد،تو  سليمان، مشهد ما درو  تخت جمشيدو  تخت رستم درانه قرفان،و  سمرقند، افراسياب در
َوالْاَزمانُ  خلفاء زياده از هشتاد عمر ننمودندو  ائمهو  )ص(هيچ يك از رسول و  است امثال آنها مؤيدو  ضحاكي در باميان

آدم باشد  رقد معاني داشته باشد زيرا كه آدم اگو  ماهو  شود سالميو  نه انكار شايد،و  لكن اين امور نه اقرار الزم ُمِتشابَِهةٌ
شخصي بوده  نوح اگرو  عوج كه به زمانها عالم را احاطه داشته البته چنان است،و  قدم او از آن هم افزون است، بين دو

نمودند به مخالفت آن ميوصيت  خرق عادت چنانكه رسيده كه كفّار ذريه خود راو  شايدآن همه عمر نموده به اعجاز
  .امداده»جنداهلداية«ابكت بسط اين مسئله را درو  نجار،

 :242حقيقة 
 608حوريهو  آوردن جنيهو  نپسنديدن حيوانات اين راو  حواء،و  نفي قولِ بنكاح ِدختر شكمي را به پسر ديگر در آدم

معاني به رمز  عرفاءو  حكماءو  يكه انبياء609 اسمار هكذا سايرو  معني استو  تقريرآن برمزو  بتصور افهام عوام است،
  ).ع(قصه داود و  ماروتو  تكذيب آنها از بزرگان رسيده چون قصه هاروتو  اند، تقريربه مردم داده سمر و آورده

  :243حقيقة 
 اُم جسماني نمايد به اتّصال كالميو  شريعت است كه ازدواج بين اَبو  نسبت سه قسم است؛ يكي به ازدواج شرعي است

  .اتّصال دوجسمو 
اين حاصل است به و  اتّصال دو قلب بهم، بهم رسدو  روحانيو  ه به اتّصال قواي جسمانيبه ازدواج قلبي است ك ديگر

  .طريقت بيعت ايماني در
و  است لدو طريقت است، اين نسبتو  اين نسبت به ازدواج شريعتو  و سوم نسبت حقيقي كه حاصل است به حقيقت

  .زايد وحدت ي، پس از دوئيدوئو  جدائيو  بيگانگيو  اُم استو  يگانگي، آن دو نسبت اَب
  :244حقيقة 

تحقّق ماده بصورت است، پس انفصال صورت اقوي از و  قبولو  اُم بفعلو  اَب ن است ازابوت و بنوت به انفصال ماده اب
  :جسمانيت است روحانيت اصفي ازو  قوت ازفعليت اشدو  انفصال ماده

                                                 
 شرح دادن –ان كردن يب: ريتقر – 605
 فرد يزندگ يجمع سالها –عمر جمع : اعمار – 606
 ان كردنيطغي و سركش: تَمرُّد – 607
 د نرم بدنيزن سف: هيحور – 608
 اتيحكا يجمع سمر به معن: اسمار – 609
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  ك نسب كنترو  بحق روآور    نسب چبود مناسب را طلب كن 
  نخوتو  ندارد حاصلي جز كبر    شهوت  ز آن نسبت كه پيدا شد هر
وجود و  سريان حب الهي درو  جانو  كاشتن فعليت در دلو  لمسو  بايع به بزرگ بتوسط يدو  لهذا به اتّصال قلب مريد
اخوت صادق آيد  نفر مريد دوبين و  بنوت حقيقيه صادق آيدو  قبول او به توسط ياور، ابوتو  صورت او در دل مريد

  .صادق آيدالُْمْؤِمُنونَ ِاْخَوةٌ اَب است  اُم يا دوو  كه عبارت از اَب اََنا َوَعليٌّ اََبواهِذِه الْاُمَّةَپس 
  :245حقيقة 

َر اهللا كانَ كََمْن زازاَر الْمؤِمَنَمْنلهذا  شودحق مي آن فعليت مظهر است مؤمن بسبب ظهورواليت  لطيفه ايمان مظهر

ايمان و  آنست ةقرين بِِاذْنِِهو  اشاره است بمؤمن ُواَقْرُِضوا اَهللا، و َمرِْضُت فَلَْم ُتِعْدين، َواُهللا َيْدُعوا ِالَي الَْجنَّةَ مقابل اُولِئَك َيْدُعونَ
  :خدا گردد مظهرولد  پس به ايمانحاصل به بيعت است، 

  يندو گل نسلو  بي مزاج آب    هري يا از ريند و  گر ز بغداد
سلمه را داخل امو  اصحاب كساست از) ع(صادق و  البيت سلمان منّا اهلو  از اهل بيت است) ع( علي فََمْن َتبَِعين فَِانَُّه ِمّني

  .جبرئيل دربان گرديدو  ننمودند
ِمْن َحْيثُ اء علمايند رثه انبيو ارث گشته باشد،و به اندازه اتّصالو  روحاني گرفته باشد ةصلو پس ذريه رسول آنست كه

ظاِلٌم اينجاست  ِاْصطَفَْينا ِمْن ِعباِدناظلّ آن اتّصال است، پس حكم قالب او را نيز شامل است  صله جسماني نيزو و ُبُنوَّت

  .اءتكلم آيداينجاست كه ي اَلطّاِلُحونَ يلمصطفي گردد ِلَنفِْسِه 
  :246حقيقة 

  .در ذريه جمع استو  ستِاْصطَفَْيناعين  لَُهْم و اَْوَرثناو  يل ي كهرا پي ببري، ببين يل را دانستي لَُهْم اگر
  :247حقيقة 
آنها  ه بينند كه كسي فرزندواقع را چنان در بد كردن با آنهاو  جسماني مشهود آيند بزرگان مؤمنين بصورت فرزند در نظر

  .نمايدحرمتي مييا بكعبه بي سوزاندبرد يا قرآن را ميرا سرمي
  :248 حقيقة

الَنَسَب اخوت روحانيست اتّصال جسماني انفصال است از ميان برود و  اُمو  اَبو  آنچه در باب رحم رسيده مقصود رحم

كانَ آباُؤ كُْم قُلْ ِانْعقيل را بعد از بدرخواست بكشد ) ع(جسماني ملحوظ است مادام كه معارض نباشد، علي الَْيْوَم َوالُخلَّةٌ 

  .ِمَن اِهللا َو َرُسوِلِهايل اََحبَّ ِالَْيكُْم َواَْبنائُكُْم
 :249حقيقة 

پشت  هفتاد طفل خضر َمْن َصلََح ِمْن آباِئهِْم َو اَْزواجِهِْم َوذُرِّياِتهِْمنمايد گردد لكن اثر ميتخم دانه بگردش كم كم مي
  .شود سبطيت را حاجت نبودولد  اتّصال يابد خودو  تازه شود داشت، اگر

  :250حقيقة 
  .به توليد ثانوي استوراثت  فرمود پس ِْبين و ُمْصَعٌب ِاْبينُمَحمٌَّد ِاْبين و َزْيٌد ا بود ِانَُّه لَْيَس ِمْن اَْهِلَكنوح  پسر

 :251حقيقة 
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استعدادات در او مكتسب شود تا انسان شود، و  شود 610ارحام تعفينو  هاي اصالبخميره انسان سالها بايد در كارخانه
 از توليدو  مناسب رحم كه مدتها بپروراند فعلّيت جماديت به بشريت مبدل نگردد،بدون محلّو  اُمو  اَب ةون نطفلهذا بد

 شودوصل  آدم، آدم بخدا بر فرض انقطاع درو  رسد تا آدمشكم به شكم ميو  جز اسمي نيست، پس تمام پشت به پشت
و  داشت جبرئيل بشرگرديد مادي نيز پدر جسداني غيرو  بود، 611روح ممثّل نبود بشر) ع(عيسي و  َنفَْخُت فيِه ِمْن ُروحيو 

و  عالم باشد، نمونه درو  تا عالم اسباب تمام گردد خداوند بهم رسانيد اَبي نيز ةمريم استعداد حرارت نطف ةشايد در نطف
  .عداوت است نسبت دادن يهود آن حضرت را به پدر

 :252حقيقة 
و  بدن او سايه نداشتو  يكي شده بود باطن اوو  ظاهرو  تم بود ملكوت را بملك سرايت دادهكه خ) ص(محمد  چون در

اَْزواُجُه و  سرايت داد به معراج برد، لهذا حكم ابوت را بظاهرو  حكم روح به بدن سرايت كرده بودو  ديداز پشت سر مي

  .زوجات او بر امت حرام شدندو  شد اُمَّهاُتُهْم
 :253حقيقة 

صورت است كه فاضل طينت بزرگان و  اتّصال روحاني نسب جاني آيد طينت جان از آن متولّد شود كه فعليت اخيره به
 گويد اوگفتهو  آنچه كندو  نمود طينت اصليه را ببردچون پيوند نمو و  به اَب زاني، 612لُغْيه لدو  هكذا اتّصالو  دين است،

رويد از اثر بقاء طينت خبيثه اصليه كه آن شاخهاي زيركه به دزدي مي خورده كرده باشد، چون ميوه درخت پيوندو 
و  نويسنداز اينست كه فرمودند، اعمال صادره از بدان كه بصورت نيك است تمام را در نامه عمل مؤمن ميو  است،

جدا نمودند دو طينت  گل از اول خلقت كه تحكّم نباشد، زيرا كه پس از اختالط دوو  مؤمن دهند بديهاي مؤمن را بغير
را هرجا بيابيم  كُلُّ َشْيٍء َيْرجُِع ِايل اَْصِلِه، َمتاَعنانيك آن از اين و  يك اثري از ديگري ماند بد اين از طينت آنست هر را در

  .بگيريم پس عدل اينست
 :254حقيقة 

 حقيقت بدون پخته شدن شريعت لدو كهدانستي و  لغيه باشدولد  بدون قانون شرعيو  دانستي كه فرزند بشر بي پدر نشود
ايمان  ةلُغْي لدو  طريقت بدون اتّصال خدائي لغيه باشد، پس بدون مرشد مدعي ايمانولد  طريقت صورت نگيرد، هكذاو 

َيكُْن َمْن لَْماست  َمْن َيْهِدي اُهللامقابل  در َمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتجَِدلَُه َوِلّياً ُمْرِشداًشرك شيطان است چه جاي دعوي نمودن و  است

  :لَُه َشْيٌخ ُمْرِشٌد َتَمكََّن الشَّْيطانُ ِمْن ُعُنِقِه
  ذليـلو  همچـو روبـه در ضاللـي    گرچه شيري چون روي ره بي دليل 

 فَقَْد َضلَّ َوغَويالُْمجاِهداِت بَِغْيرُِمْرِشٍدَب، َمنِ اْرَتكََواَْنَت بِطُُرقِ السَّمآِء اَْجَهلُ ِمْنَك بِطُُرقِ الْاَْرضِ، َوقالَ السَّّيِدُمَحمَّدالنُّورَبْخَش
  :شدهركس مدعي كمال ميو  بوداولياء نميو  بود حاجت به انبياءاگر بدون اين اتّصال ممكن مي

  هيـچ آهـن خنـجر تيـزي نـشد    چيزي نشد  هيچ كس ازپيش خود
  .خدمت مشايخ آن جناب رسيد سيد اماس چون توليد اسمي است، اويس صورتاً بخدمت خود حضرت نرياز او

                                                 
 تغيير بوي گوشت: تعفين – 610
 تصوير شده، مجسم گشته: ممثّل – 611
 فرومايه: لُغْيه – 612
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 :255حقيقة 
) ص(مطهرتر كل محمد  و ُيطَهُِّرُهْم َتطْهرياًو  و ارحام امهات مطهرند اصالب آباء اولياء تمام درو  سؤال شود كه انبياء اگر

مربي آن حضرت  و است، پس محتاج به مربي باشد، جواب گوئيم كه البته مربي داشت كه او را از نقص بكمال رسانيد
نمود كه ) ع(طالب سالها خدمت ابيو  بود) ع(در تربيت ابيطالب و  خورد شير) ع(پستان ابيطالب  لهذا از بايد كامل باشد

  .بودوقت  قطب
 :256حقيقة 

قبل از بعثت يقيناً و  چهل ساله رسول،و  بقولي سي ساله نبي شدندو  چهل سالگي مبعوث شد در) ص(حضرت محمد 
دين خدائي و  المحاله بدين خدائي بودو  عالم به امر نبود خودو  خدا بود، به امرو  رياضات او الهي بودو  ب نبودالمذه
آن حضرت  بايد مربي او باشد، پس مرشدوقت  اكملو  بود) ع(عيسي وقت وصي  اكملو  نبود) ع(شريعت عيسي  جز

 پايه علم او استوار شدند در واربه آن حضرت منتهي شد بلكه سلمان جزو هم كَُالاوصياءو  مشايخ سايرو  بود) ع(ابوطالب 
ِللَْوصايا ُمْسَتْوِدعاًبِاَيب طاِلب؟ اَْم اَُبوطاِلبِ؟ قالَ الَو لِكنَُّه كانََمْحُجوجاً) ص(و ِفي الِْاْحِتجاجِ ُسِئلَ الْكاِظمِ، َهلْ كانَ َرُسولِ اِهللا 

  .ْوِمِهِمْن َيفََسلََّمُه ِالَْيِه َوماَت
 :257حقيقة 

او مسبوق بودند به  ةقبيلو  را بگرويدن) ع( عليو  نمود اقوام را لكن او امر اَظَْهَرالشِّْرَكظاهر  اگرچه در) ع(ابوطالب 
َوالَّذي َبَعثَ ِفي الْاَمايل، قالَمدح او بسيار است  اخبار درو  بسيار) ص(مدح محمد  اشعار او درو  )ص(نورانيت محمد 

َوالَّذي َبَعثَ ! الَْجنَِّة و الّنارِ؟ لَْو َشفََع اَيب يف كُلِّ ُمذْنِبٍ َعلي َوْجِه الْاَْرضِ لََشفََّعُه اُهللا فيهِْم، اَيب ُيَعذَُّب بِالّنارَِو ِاْبُنُه قَسيُم) ص(َحمَّداً ُم
به  است بعضي تعبير الَيحُضر خبر را كه در وَبْردهَخْمَسةَ اَْنوارٍَخاليِقِ ِاالّالَْيْوَم الِْقيَمِة لَُيطْفي اَْنواَر ) ع(ُمَحمَّداً ِانَّ ُنوَر اَبيطاِلْب 

  .اندآن گفته بعضي بغير و اندنموده) ع(ابيطالب 
 :258حقيقة 

  .است موضوعات معتبر حيثيات درِانَّ الْاَنبِياَء لَْم ُيَورِّ ثَواِدْرَهماً َو الديناراً رسد  ميراث انبياء بخلفاء
  :259قة حقي
 اگر در روي ارض دو نفرو  نسل نباشد نوع برافتد پس پدرهاي معنوي نيز بدون فرزند اكبر اولي به ميراث نباشند، اگر

 .اوالد معنوي خليفه باشد اكبرو  بمانند يكي امام باشد

 :260حقيقة 
يك و  ك صورت به اشكال آيينهحاالت به تفاوت آيينه است كه يو  است اختالف صفات ُمْسَتْخلَُف َعْنُهخليفه ظهور 

  .موافق زمان ظاهرگرددو  مختوم الهي از صفحه دهرگشوده شود برحسب طومارو  متفاوت شود، 613آب به اشكال اناء
 :261حقيقة 

منسوب و  العزم آنها محسوباطوارشان به اوليو  اطوار اقطاب منتسب باشند بدور اول،و  در هر دور كلّي ادوار جزئيه
 و جزويات خود آمر زراء منسوب به سلطان است اگرچه درو و افعال لشكريو  تغييرات جزويه بسيار باشد، گردد، اگرچه

آنها  در چون زمان آن حضرت تقدم بر زمان علماء امت دارد بظاهرو  )ص(ناهي باشند، پس تمام ادوار امت محمدند 

                                                 
 ظرف: اناء – 613
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ر تحت امت اويند بظاهر امت ديگران بشمار آيند، پس حكم اما سابق به زمان با آنكه دو  االبد،جاريست الي شريعت او
  .هردو حكم اوجاريست برو  او جمع وجود ابد درو  االزل جاري نباشد اگرچه ازل ظاهر او الي

 :262حقيقة 
  .منفصل نمايد است اگرچه به اعتبارجزوِ كلّجزوِ جزو، و  امت امت امامي، امت امام است،

 :263حقيقة 
انتقال و  خالفت صوريهو  پس از انتقال خالفت معنويه باشدو  نشودواليت  حقيقي تام دست ندهد انتقال نور صفاي تا

و  بشري، چه به انقضاء مدت ظهورو ُمْسَتْخِلُف َعْنُه قطبيت ظاهريه به انقضاء زمان ظهوراست، چه به انقضاء عمر بدني 
و  سلطنتي كه كوچك باشد ليعهدو چونمطاع است،  ُمْسَتْخِلف َعْنه )ص(اگرچه خليفه در ذات اكمل شود چون محمد 

رشد و  ظهور استعداد او پس ازو  يه سلطان راست،واقع حكم او راست اگرچه مطاعيت باشد 614السلطنه او مدارالمهام نايب
  .تسليمو  تفويض استو  او اطاعتحقّ  او

 :264حقيقة 
 برق كه از شجره زيتونه مشتعلند لكن منبع آنها يكيست زيرا كه منبع مظهراگرچه كمل متعدد شوند چون چراغهاي 

هيچ ملت شنيده نشده، بروز احديت ذات است؛ غيرتش  يا امام دردو نبي كلّو  ،فيهِما آِلَهةٌ ِاالَّ اُهللا لَفََسَدتاَولَْوكانَ ذاتست
  .جهان نگذاشت در غير
جستي حاجت به ديگري  يكي را اگرهادي كلّ و  ت به ديگري نباشد،حاجو  جهان بيك خدا انجام گيرد ملك دو و

سلسله حقّه قطبي باشد،  هر اَوان يكي باشد، اگرچه در هر دو امام المحاله يكي صامت باشد، پس قطب زمان درو  نداري،
  .هاي قطب زمان باشندلكن اقطاب سالسل همه شعبه

  .محور است اين سرو آن سر را دارندَحْبلٌ ِمَن اِهللا  با َحْبلٌ ِمَن الّناسِكه  قطب آنست كه مدار بدور اوست پس دو نباشد زيرا
 از) ع(هارون و  )ع(جانب ابراهيم  از) ع(چنانچه لوط  يكي بودكلّو  بودندجزء اما بودند بسيار زمان بني اسرائيل انبياء در

  .بود) ع(جانب سيد سجاد  حنفيه از چنانچه محمدو  بود) ع(جانب موسي 
 :265حقيقة 
شود  پنير فعليت او، به مثابه پنيرمايه است كه به اتّصال او به شير شير جان از قلبيه بسبب تأثّر ةبه مبايع امرولي  اتّصال به

 خود بيخبر باشد اما خود او پنيراست، پنيري بخشد اگرچه خود شير ازو  را بگيرد نمايد، لكن كم كم شير اگرچه اول شير
 آن ماست كه تمام ماست نشده بهر بلكه از ماست شود اگرچه شير نمايد مثابه مايه ماست است كه به مايه ماست شيربه و 

وقت  شيرين، كه درخت شيرين شود اگرچه بروز او خوردن درخت تلخ است از بمثابه پيوندو  شير زنند ماست شود،
باد درخت و  جوزاست كه بدون گردو  خرماو  يح درخت پستهتلقو  615به مثابه تأبيرو  ظهور ميوه است اگرچه خود نداند،

  .صاحب لب نگرددو  بار نگيرد
درخت  به ريشه سرايت كرده باشد از آن بهرو  جان درخت فعليت گرفتهو  نموده باشد در او اثر خورده اگر درخت پيوند

نص ولي و  مأذون چنين است، خود تعييناتّصال به و  شود اگرچه خود او اصيل نبوده است،بخورد شيرين مي تلخ ديگر

                                                 
 مهم جمع: مهام – 614
 بنگشن دادن خرما: تأبير – 615
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  .و اجازه او مصحح امر او گردد گي دهدحكم پنيرمايه او را و وجود او او را مايه بخشد
  :266حقيقة 

بدون آن اذن هر قدر تصحيح نمايد اثر و  نمايد اگرچه غلط خوانده شود اثر» بابا ما تو را دم داديم«: بگفتن منطريات
دعوت به اذن اگرچه كمال تام و  مكاشفه بدون اين اذن بسفل كشاند،و  رام نگردد، هكذا رياضاتافعي و  و مار نبخشد

  .اين خطاء مفروض عين صواب استو  است 616مثاباست اين ظنّ داعي نمايش نكرده باشد مؤثّر در
 :267حقيقة 
سال  سيصد و ه اكنون پس از هزارچنانچ ،باشدبايد اعقل كلّو  باشد در قوي،وقت  منذر شريعت بايد اكملو  مقنّن

مؤسس قانون بايد امتيازي داشته باشد كه خلق قانون و  شود،ميو  بر بيگانگان نمايش شده) ص(اعقليت حضرت محمد 
 امتيازات شخصيه اوو  اگرهم نپذيرند حجت تمام باشد، پس بايد به تعيين خدا باشد به آثار دالّه بر صدق اوو  او را بپذيرند

  .او آنها بر 617تنصيصو  خبارات سابقيناو 
 نفوس با مالحظه نشكستن نفوس آنها نمايد 619ازعاجو  618ازمانو  تأسيس قانون مالحظه حاالت اشخاص چون مقنّن در و

كسي  عالم تجرّد باشد، پس نباشد مگرو  آشنا نمودن بجانو  قانون او بايد مصحح امور دنيا با مناسبت به عالم آخرتو 
  .هر دور هكذا مقنّن جزوي درو  داشته باشد، باطن امور در 620بصارتو  تصرّفو  اولويت باشديت و وال كه صاحب

 :268حقيقة 
  آزمـايش تـا قيامت دائم است    ليي قائم است و پس بهر دوري

و  نفوس و استعدادات مكمونات ابدان نفوس بلكه برحاالت بلكه بر برو  مراتب، احاطه باطنيه بروقت  خليفهولي و  در
دارائي مرتبه كمال و  استعدادات نفوسو  اعيان سريان درو وحدت و  623دنّوو  رسيدن به مقام قربو  622امكنهو  621ازمان

گُم شدن و  رضايت حضرت يزدانو  مسلم كردن آنو  اسالم شيطانو  صفاي نفسو  خالفت الهيه است كه ظهور
سير و  قطبيت مدارو  اَنْ َيشاَء اُهللاَوما َتشاُؤنَ ِاالّ مشيت آن كه درنمايش خواست حقّ و  منّان خواست ايزد خواست آن در

جمعيت و  حقّو  خلق مجانست باو  مجذوب سالك آن در هم بعد از اتّصال يا بعد ازوصال و  مراتب عوالم هم قبل از بر
ة و آيه محكمو  حقيقتو  يقتطرو  دارا بودن شريعتو  باطنو  شفاء ظاهرو  معنويو  صفاي صوريو  باطنيو  ظاهري

 ظهورو  اربعه تمام شدن اسفارو  كثرت در و وحدت خلق درحقّ  شهودو  هواي نفس خلو ازو  سنّت قائمهو  فريضه عادله
 آن كس كه از مگر اين را نداندو  همت در كار الزم است،و  تجلّي كردگارو  معرفت به اسرارو  بروز انوارو  سبعه اطوار

  .كه احاطه دارد بركلّ ُمْسَتْخلَُف َعْنُهآن نيست مگر و  آنها ساير باشد وجود درو  باخبرسايرين و  او

                                                 
  يافته ثواب و اجر: مثاب – 616
 ظاهر كردن: تنصيص – 617
 جمع زمان: ازمان – 618
 ساختن آرام يب – كندن يجا از: ازعاج – 619
 چشم يينايب: بصارت – 620

 زمان جمع: ازمان – 621
 مكان جمع: امكنه – 622
 نزديك شدن: دنّو – 623
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  :اجتماع اهل خبرهو  عقدو  ، نه به اجماع اهل حلّبه نص صف خالفت ممكن نيست االّو صي بهو و پس راه تعيين خليفه
  چـه خـاصيت دهـد نقـش نگيني       گـر انـگشت سـليمـاني نبـاشد

فَاَْيَن ِاْخِتياُرُهْم َعْن هذا؟ كَماِفي  خدائي نشاند مسند خود او، دشمن خدا را نتوان بر به اخبار مگر ي خدا دانسته نشودرضا

  :اگر زنگي سر انگشت حنا كند فايده نبخشد، كور اگر سر از دريچه درآورد بينا نگرددالَْخَبرِ 
  ه سازد سكندري داندنـه هركه آين      چهره برافروخت دلبري داند هركه نه
  آئــين ســروري دانـدو  كاله داري    نشست  تند و هركه طرف كله كج نهاد نه

  نـه هـر كـه سر نتـراشد قلندري داند      هزار نـكتـه بـاريكتر ز مو اينجاست 
  :َنبِيٌّ اَْو َوِصيٌّ اَْو َشِقيٌّالَيْجِلُس فيِه ِاالّ  َمْجِلٌس ذِلَك

  مگر اسباب بزرگي همه آماده كنـي       وان زد بگزاف تكيه برجاي بزرگان نت
  .الَيْسَتْخِلُف ِاالَّمْن كانَ ِمثْلُُه ِاالَّ النُُّبوَّةَ

ت تمام 624به پيروي نص625عذرو  صادقِ امين حج رقّيو  626معينقائم است، خود نص629مهيمنو  مسلّطو  628مصفّيو  627م 
  .حيث خالفت باشد ازن خالفت را حاجت به هيچ دليل ديگرو  مؤثّر استو 

 :269حقيقة 
و  جاهليتو  علم است و معرفت غير رساندمي زمان درآن اختصاص را ةاضاف جاِهليٍَّةماَت َمْيَتةََمْن ماَت َولَْم َيْعرُِف ِاماَم َزمانِِه

و  نپذيردظهور  كاملي در دور نباشد ظاهر عالم مظهرخواهد كه اگر صفات حق را درو  ذاتو  صاحبي است،فترت بي
  .نرسد 630قوه بفعل دفعي

و  واسطه خلق است اگر حق دور ازو  محرّك نشود محرّك الزم است كه قوه به فعل آمدن حركتي است بيو  پس مربي
بدون و  نباشد بدون ظهور كاملي ظاهر اَْحَبْبُت اَنْ اُْعَرَفو  نتوان نمود عبور راه نباشد، راه مسدود را خلق نباشد آينه در
  .صورت نيابد ِلاَْجِلَك و كاملي نتيجه خلقت ظهور

 :270حقيقة 
 كثرت است امتياز نيابدو وحدت و  آخرتو  مكلّف جزويات كه جامع بين دنياو  مؤسس اساس ناسو  مقنّنِ جزويات

  .امتيازات شخصيهو  به تنصيص سابقين مگر
 :271حقيقة 

نمودند بدل  اقل آنها هفت است كه اگر كسر 632بدالءو  چهار، 631اوتادو  سه زياد نباشند، افراد ازو  قطب جزيكي نشايد،

                                                 
624 – شفاهي چه كتبي چه اذن – اجازه: نص 
 پوزش – بهانه: عذر – 625
 رساننده ياري و عون: معين – 626
 دهنده ياري – كننده مراقبت: مرقي – 627
 كننده صافي – كننده پاك: مصفّي – 628
 كننده ايمن: مهيمن – 629
 .طايفه است از اوليا اهللا و ايشان را در همه عالم هفت تن ميباشند، جمع بديل: بدالء – 630
 طريقت يشوايانپ و اصطالحاً بزرگان ميخ معني به وتد جمع: اوتاد – 631
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و  معاون قطب است نقباء سيصدند، يكي از افرادو  نشود،رد و  كه آنچه چهل كنند برگشت ندارد گيرند، امناء چهلند
قطب سيزده تنند كه مجموع عرش و  كه مجموع سيصد تحت تربيتند است، باقي در وحدت دليل راهو  ارشاد معاضد
  .شود ظاهر) ع(قائم  با اين استعدادو  قيام قائم است مدارو  است
آورنده شش صفت كمال و  دنيويو  علمي دينيو  مركب چهل تنانند، ده قوه عملي 634هدورِاَو  633شرايين عالم صغير و در

  .اء قلب استسويدقطب كلّو  دماغ است،و  قلبو  اصل آنها كبدو  خلط است ادراك كه ظهور چهارو  با عاقله
  .الي آخره ِانَّ ِللِّه ثَلثَِماَةَ شْخصٍ قُلُوُبُهْم َعلي قَلْبِ آَدَم،) ص(َعنِ النَّّيب خبر از ابن مسعود است  در و
هم مظهر  قطب ظاهرو  اينها ظهورات اويند،و  قلب است مركزو  مركب قيام قائم به مجموع است چون جان كه در و

  .استوقت  قطب
 :272حقيقة 

و  هيچ طفل بدون اسبابو  خوشه ننمايد، مربيو  خاكو  هيچ دانه بدون آبو  چ قوه بدون اسباب به فعليت نيايد،هي 
هيچ كس بدون مربي به كمال و  يكدفعه جوش نزند،و  سبب هيچ آب بيو  طفره محال است،و  مضي زمان بالغ نشود

مزاري دريافت نمودم،  روحانيت فالن بكمال رسيدم، يا ازگفت من برسيدي هركس ميبه كمال مي مرشد بي نرسد؛ اگر
خضرغايب را دريافتم،  نمودم، يا بسياحت دريافت نمودم، يا كتب اخذ كوچكي كامل بودم، يا از خواب ديدم، يا از يا در

  .سرخود رياضت كشيدم خدمت قائم رسيدم، يا يا
طُُرقِ السَّماءاَْجَهلُ ِمْنكُم بِطُُرقِ الْاَْرضِ، َمْن اَْصَبَح َولَْم َيكُْن لَُه ِاماٌم ظاِهٌرَحقٌّ َواَْنُتْم بِ نتوانيد رفت راهبر دو فرسخ از دنيا را بي

  .ُيْعَرْف اَْصَبَح ضاالًّتاِئهاً َوِانْ ماَت َعلَْيِه ماَت َمْيَتةَ كُفْرٍَونِفاقٍ
 راه نباشد 635كافي، راه غير مسلوك ق خبرحجت ناتمام است موافو  راه مسدود بدون راهبرو  پس هر زمان راهبري خواهد

  .گمراه باشد راهبر رونده بيو 
تكليف  نشانهاو  اَعالمو  ريسمانو  بدون چراغو  مسافت تاريك طويل بدون راهبر طيو  برفتن راه مردم مكلّفند اگر

 تمام زمانها ر تكليف درمساويند د اگرو  اگر نباشند تكليف نيست،و  تكليف مااليطاق محال است،و  !است 636مااليطاق
راهبر، يا راهي را بدون رفتن سابق به  كوران اگر به راهي روند بيو  كامل الزم است،و  راه رفتهو  رهنماو  رهبرو  هادي

شناسي ندارند و  اندچون آنجا را نديده صول به مقصدو فرض برو  احتمال بروند اگرچه راه مقصد هم باشد آرام نباشند
  .اَفْيت بَِغْيرِِعلْمٍ َوَمْن اَفْيت بَِرأيِِه َو َمْن فَسََّر الْقُْرانَ بَِرأْيِِه َوِانْ اَصاَب الَْحقَّ فَقَْد اَْخطَأَ َمْن ندانند، پس

 زماني راگذاشتن حقّ و  واقع نباشد، ظاهرو  اهللا باشد كه كوري دليل كوري نگردد آن راهبر بايد منو  الزم پس راهبر
و  جنود است افسادو  كافي است خبر را، چنانچه در يف اَْصالبِ الرِّجالَِمْنتضييع است و  تبدون دليل خالف لطف اس

خالف و  جهل استو  عجز استو  خالف ظهور رحمت رحيمي استو  است احياء 637اماتهو  است َمْن ِفي الْاَْرضِ افساد

                                                                                                                                                         
 جايگزين – بدل جمع: بدالء – 632
 رگ يعني شريان جمع: شرايين – 633
 )رگ( جمع وريد: اَورِده – 634
 شده داخل – شده پيموده: مسلوك – 635
 نيست فرد تحمل و طاقت در كه تكليفي: اليطاق ما – 636
 ميراندن و كشتن كسي را: اماته – 637
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  !..عنايت است
و  ديدهنباشد قوام عوالم نباشد، انسان بي است كه اگر الزمو واسطه  ظاهري هست مظهري المحاله او را هست و اگر

  .علم خواهد بود جهل بيو  نور ظلمت بيو  معلّم متعلّم بيو  وحدت باشد، كثرت بيو  مركز دائره بيو  انسانجهان بي
  !..خلق بروند ازثقل  اين دوو  بلكه عترت هم نباشد قرآن را مبين نباشد هادئي نباشدو  عالمي كه داعي باشد نباشد و اگر

 :273حقيقة 
 و از دزديست، از ديوار تجسس َوال َتَجسَُّسوا استراق سمع كار دزد استو  فَاْدُخلُوا الُْبُيوَت ِمْن اَْبوابِهادر قرآن است كه 

 638هببشُو  داخل شود كسي نتواند برود علم خواهد اگر بشهراُهللا  فََتَحُهغير بابي كه  درآمد كه از سوراخ آب نشود بشهر
رخنه . به تير لعنت مرجوم نمايندو  تك چاه اندازند او را به نشان درو  مقطوع استو  است 640سارقو  گردد 639مرجوم

آن باب و  اهللا استمنزل بيت است اوو واليت  دين علم است شهر شهر َخلِْفِهَيَدْيِه َوالِمْنَبْينِالَيأْتيِه الْباِطلُ ِمْن نتوان دين را 
ئي ظاهرندورو  بروئي جنس حقّند، روئي غيبو  است كه بروئي جنس خلقحقّو  واسطه بين خلقو  مظهرتام.  

بحق رفت مگر  پس نتوان روبَِيدي اراَد اَنْ َيِصلَ ِالَي اِهللا بِال و اِسطَيت فََحَجَبْتُهاَُبوَعلّي خواب به مؤمني فرمود نقل كنند كه در
  .باُبها) ع(َعليٌّ و  منصوص استو  است كه منصوب) ع(آن علي و  نموده، بازآن بابي كه و  گشوده آن راهي كه خود از

دوزخ خوديت است، و  نار ضاللتو  چاه طبيعت آن افتادن در لغزش ازو  تراستاز شمشير برندهو  موي باريكتر صراط از
 بجائي نرسدو  شود نفع نبخشد كَاِلّشنِّ الْبايلرياضت كشد كه و  سال عبادت كند هفتاد پيچد اگر سرولي وقت  هركس از

 الَّذي اََمَرُه بِِه َولَْوصاَر كَالَْخاللِ،َيأِْتَيُه ِمَن الْبابِالَيقَْبلُ اُهللا ِمْنُه : فرمود عزلت شدو  يكي به عبادت ذكرو  تجرّدي نبخشد،و 
كُلُ ِاالّ الَْحراَم َوَحَسَنُتُه َسّيئَةٌ، َوالديَن لَُه،  قُْرانُ َيلَْعُنُه، َوالْاَْرُض َتلَْعُنُه، َوالَيأالّنارِ، َوالصَّلوةُ َتلَْعُنُه، َو الَْعلي ِمْنَخَرْيِه ِفياَكَبَُّه اُهللا بلكه

يف غَْيرِالطَّريقِ، َوال َيأْكُلُ ِاالَّ َوالَعَتَب َعلَْيِه، َوَسّيئَُتُه َخْيٌرِمَن الَْحَسَنِة  مؤمن است قبول از و اُهللا ِمَن الُْمتَّقْنيَوالُيقَْبلُ ِمْنُه، َو ِانَّما َيَتقَبَّلُ

  .الَْحاللَ، َو َنْوُم الُْمْؤِمنِ ِعباَدةٌ، َوَنفَُس الُْمؤِمنِ ِعباَدةٌ َوَتْسبيٌح، َوُهَوصِاحلٌ َومالُُه صاِلٌح

 :274حقيقة 
و  انانيتانداختن و راي و  خودخواهيو  خودرائيو  خودسري نيست مگر بدرآمدن از راه بسوي مقصدو  رفتن بحقّ

  :آن نشود بجز به توسلو  طبيعت بعد ازو  تجرّد نفسو  خوديت 641طرح
  دامن آن نفس كش را سخت گير    پير ظلّ هيـچ نَـكْشد نفس را جز

اطاعت و  باقي باطلو  يكيستنباشد، پس حقّحقي  االّ و همه باطل نباشندو  همه باطل گردنداالّو  و همه برحق نباشند
 است 642مثاب به اطاعت اوو  باطل استوقت  عالمولي و  اطاعت منافي حق باطل است، پس عمل بغيرو  غيرحق خالف،

  :بردن است نه رفتنو  مأجور،و 
  در كشـتي و  شب سيـّاريو  روز    چونكه با شيخي تو دور از زشتيي

****  
                                                 

  شهاب جمع: شهب – 638
 شده سنگسار: مرجوم – 639
 دزد: سارق – 640
 افكندن – انداختن: طرح – 641
 شده داده ثواب و اجر: مثاب – 642
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  بـاشــد در جهـانوقت  بـايزيد    آنـكه از دست خودي يـابد امان 
و  نمايشي هم بهم رسد شيطاني اگرو  حق دور دارد، از و سري عبادت كردن خوديت افزايد بخود و حق استكبار از

  !رودتركستان رود به گمان آنكه مكّه ميو  به باديه ورسوار و اسب تندر برظلماني باشد، 
 :275حقيقة 

يا معني، كه نمايش و  قرار است،قيام عالم بر تاوصل و  است ظاهراً كه رشته خاتم به آدميا بنصوقت  شناختن بزرگ
و  آثار رحمانيت دادن نورانيت معنويه باو  يا ببينه داخلهو  باطن ببيند، را در تصرّف اوو  الحق مشاهده معنوي سابق را در

اختياري تصرّف بيو  يا بجذب معنوي كه تصرّف باشد نه بجذب محبتانهو  گويند، َبْرُد الَْيقْني ظهور سكينه با اطمينان كه
 644ليمياو  643راه سيميا كه اطمينان بهم رسدكه خدائيست نه ازوجهي  خوارق عادات بر به ظهور ياو  هم برآيد، كه از سحر

و  براي او بدون ارادهو  دست او حق بر خرق عادت از بروزو  خواب موسي از ةشعبده، مثل اطمينان سحرو  645هيمياو 
مقام  خارقي كه مطلوب باشد در اظهارو  مكمونات، اطّالع برو  راه سحرشبسد راطمينان ساحو  خودنمائي او،و  اطّالع
 هم شبيه باشند معجزه باو  سحر جهات ديگر االّ ازو  لطف مقتضي آنست،و  خصم كه اتمام حجت با 647مباهلهو  646تحدي

  .بدون اسباب ملك به اسباب يا ملكوت است خالف عادت را در اظهار دو هر
 :276حقيقة 

هر روشن، عقل صحيح غيرخودخواه  تر ازراه بسوي او روشن بِِالَْمْعُروِفالْاَْمرِبالْاَْمرِبِاِهللا َوالرَُّسولَ بِالرِّسالَِة َواُوِليِاْعرِفُوا اَهللا
 صحت بجهاند، راه غير و از بخواند واضح شاهراه است، داعي الهي بشاهراه 648فساد براي اهل انتباهو  راه صحتو  آگاه

و  مطيع نمودن حيوانيتو  طبيعت خروج ازو وحدت و  تجليهو  تحليهو  تخليهو  تصفيهو  فاءو و به تجرّد جز از صفا
 گرفته 649معرفت نشايد، آن كس كه به آن داللت نكند راه نيرانو  صفاء نفسو  فطرتو  هوش تجريدو  تكميل انسانيت

  .به شيطان سپاردو 
 :277حقيقة 
همراهي و  مدعا به رسالت قوت طبيعتو  ثمره دعوت بهرچه عايد شود اصيل آنست، پس اگر خيريت دعوتو  نتيجه

معرفت و  صفاو  تجرّدو  امور آخرتو  آسايش انسانيتو  راجع است به راحت اگرو  حيوانيت است عالمت بطالت است،
  .دليل حقّانيت است

عكس آن عالمت و  عالمت بطالن است يش خواهدنماو  خوديت آوردو  نفس را قوت دهد دعوت اگرو  و داعي

                                                 
، علم طلسم كه از آن انتقال روح در بدن ديگري كنند و به هر شكل كـه خواهنـد درآينـد و چيزهـاي موهـوم درنظرآرنـد كـه در        : سيميا – 643

 حقيقت وجود آنها نباشد
 يا و سيمياكيميا، ليم: كي از علوم خفيه استي: ليميا – 644
 علم طلسم: هيميا – 645
 قصد و آهنگ چيزي كردن: تحدي – 646
 كديگر را نفرين كردني: مباهله – 647
 ياريهوش – يداريب: انتباه – 648
 جهنم – آتش: رانين – 649
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  .است در دعوت باطل است 650بريب متزلزل يا خود نيز داعي اگرو  صحت است
  .يت استواقع آن دعوت بدون درو  عقيدهآن قول بي قول خود ندارد در داعي استقامت به فعل بر اگر

 :278حقيقة 
قواي نباتي او در با ارشاد، جامع كلّ و  جامعيت ذب دارد نه باجوحدت و  خودي منافات بامنافيات بيو  قواي بدنيه

با قوت قواي حيواني كه حقوق نه زن را  توجه خدائي به اعتدال، اگرو  قواي حيواني باعتدالو  اعتدال است بحسب مزاج،
 اتّصال روحانيو  باشدتواندجهت خدائيِفي الْاَْسواقِ  َيْمشونَ اَشِّداُء َعلَي الْكُفّارِ، َو ِانَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطَّعاَم َوو  تواند اداء نمايد

 احاطهو  كمل جامعيت غالف نمايد اندازنده تفو در ار شمشير برو )ع(علي و  باشدُرَحماُء َبْيَنُهْم و  صحت ايماني را نبازدو 
  .سعه استو 
از اِهللا حاالٌت  لَناَمَعقوت قوي  است، با 651بالو لي ازبا مرض عدم اشتهاء نقص است نه كمال اگرچه خاو  عنَن عدم شره، با

  :كثرت جمعيت است
  مي نيـايد جـز ز سلطاني شگرف    جمـع صورت با چنين معني ژرف 

آب ايمان در غربال هواها نگاه داشتن سهل و  عدم رغبتو  ذلّ نفسو  كاهاندن قوي هضمو  عدم معاشرتو  عزلت و با
  :ايمان نسوزانيدن بزرگ است ةپنب آتش نفس درو  قوت قوي نفس را رام نمودنو  هخلطو  معاشرت است، اما با

  شيطان نشيند كس بود هركه با
يف  كُْن َمَع الّناسِ َوالَتكُْن ِمْنُهْم، َودارِِهْم ما كُْنَتستون حنّانه  بستن آن را به ستون مخصوصاً كشتن شيطان اسهل است از

  .َو اَْرِضهِْم دارِِهْم َو اَْرِضهِْم ماُدْمَت
 ، َولَْيَس َعلَيَعْن ِشْيَعِتي الْقَلَُم َوُرِفَع باشند ُحُب اِهللا ماُخوِلطُوا، َوِانَّماخالَطَُهْم قَْدُخوِلطُوا َو كَاَنَُّهْم مجذوبين آنانندكه ميان خلق

 است از كامل را ناچار پيرو  )ص(عالم محمدي و  است،) ص(جامعيت جنبه محمديه  كمال درو  اينجاست الَْمْجُنوِن َحَرٌج
كثرات بدون  تيه سرگردان است، گرفتار سالك صرف سالها درو  جذب كه مجذوب صرف از احمق گريزانو  سلوك
  .ديوانه بخلق آشنا نگرددو  راه بپايان نبرد خضر

  ويـن دست ميـزنـد كه بـگيرد غـريق را   رطه رخت خويشو آن يك همي برون برد از
 :279حقيقة 

و  654عضدو  مساعد، رسولو  دليل، سفيرو  ، مرشد653جميلو  652كيل، جليلو و زير، مشتريو و نصير، سلطانو  يول
  .به اصطالح همدوشندو  گواه، مطابق همو  پناه، مشهودو  همراه، مقصدو  ، راهبر655معاضد
 :280حقيقة 
اوليا را سفارت باطنيه كليه، و  رجالو  ين،زمان مع غيبت صغري سفارت ظاهريه به اطّالعات جزويه است تا را دروكالء 
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  .معرفتو  فرق علم قائم مقام، نظيرو  چون حاجب
 :281حقيقة 
تكاليف آگاه  بر موارداالّو  داراي بصيرت باشدو  باطن مردم را،و  نداند تكليف ظاهراالّ و  داراي علم باشد بايد راهبر

ناجنس را دور بالكلّاالّ و با مدارا باشدو  هواي نفس تكليف نمايد،و  واهيبخودخاالّو  صاحب قوه قدسيه باشدو  نگردد،
 زاهد باشد كه تمام نظرو  ممسك نباشد كه طالب را نگاهداري تواند،و  حسن خُلق باشدكه مبتدي را بكشاند، باو  نمايد،
خالف مروت  محافظت نمايد، اما واندرا ت غيرو  ع باشد كه دامنش آلوده نگردد،روو  تقوي باو  جلب بخود نباشد، او بر

مال و  زن داشتن يا نداشتن،و  با امراء ننشستن،و  بذّال بودنو  خاندان بودن،و  علم ظاهرداشتن،و  قار بودن،و باو  نداشتن،
  .يستشرايط مسلّمه ن امثال اينها ازو  بودن ا قلندرن يا بتوكلّ بودن، و تحملّ داشتن يكسب داشتو  نداشتن، داشتن يا

 :282حقيقة  
 احياء نفوس) ع(است؛ چنانچه معجزه حضرت عيسي  صفت غالبه آن دورو  منتظره موافق انظار معجزات انبياء در هر دور

معجزه و  آنها، بلعيدن آثارو  غرائب بيضاء در يدو  سحره غلبه بر) ع(معجزه حضرت موسي و  كمال طب،و  مرضيو 
هكذا و  متمدن نمودن عرب،و  كثير شاكي السالح غلبه مفلوكين قليل برو  ف قاِطْعِلسان الِمع َوسْي) ص(حضرت محمد 

  .الزم است عمومي شود مناسب آن دور دور كه حاجت به اظهار هر در
 :283حقيقة 
ا ر غلبه خالفت رسالتي، بلي كرامات آنهاو  اتمام حجت عموميو  مقام لزوم ديني حاجت به اعجاز نباشد مگر در اوليا را
 حق بر به اظهار مگر گويند ِحْيُض الرِّجالْخودنمائيست  ناشي ازو  كرامات موجب انانيت از آنجا كه اظهارو  است، بسيار

آن را  قوع اينست بلكه اخفاءو اظهار او، كه اغلب از بزرگانو  باشد بدون خودنمائي فعل اوو  جريان اثركالم يا دست او
كه به اين  كلّي ناجنسي كلّي دارند بسبب تغييرو  656ثتلو موهبه دارند محفوظند ازانبياء چون عصمت و  الزم شمرند،

مريدان و  ناقصين زياده ظاهرشود، نحو ذلك ازو  نفي دشمنو  657اخبار به مغيباتو  اظهاراتو  خودنمائي نيايد، اعجاز
رضايت الهي و  خودي قيد خالصي ازو  غلبه استغراقو  مرشدان به استغناءو  نمايند، اين كارها بسيار كار از بهمت در

  :نادر اذن دهندو  بلكه منع نمايند نمايند كمتر
  اين دعوي خدائيستو  تو فرعوني    كـرامات تو گـر در خود نمائيست
  مكن خـود را بـدين علّت گرفتار    همه روي تو در خلق است زنهار 

 :284حقيقة 
 فقير رياضتي خواست او را امر پيروي صحت است، درويشي از كرامت درو  اطاعت رب،ّو  نفس است بر ةمعجزه غلب

  : ديدم كار براي او از هر اين را بزرگترو  كردم بحالل خوردن
  هستي استو  عجب و ريا و اين كبر جز    كـرامات تـو اندر حق پرستي است

و  مني، زيرا كه شهوت ةبند ةبند بسلطان گفت تو يدرويش. غضب استو  شهوتو  هوا صدق غلبه بر معجزه دالّه بر
  .ايآن دو را بنده توو  غضب بنده منند

                                                 
656 – يآلودگ: ثتلو 
 .است جدا و دور انسان از كه هاييزيچ: باتيمغ – 657
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  :االّ ابليس باشدو  نفسو  هوسو  هوي بايد غالب باشد بر پير
  پس بهـر دستـي نبايد داد دست    اي بسـا ابليس آدم رو كه هست

 :285حقيقة 
ُسْبحاين ما خروج از خوديت و  حالت بيخوديو  خلسه نگردد زيرا كه در ظهور بعض كلمات عالمت بطالن نشود كفر

  .عبديت بدرجه فنا رسيده باشند آنها كه از كند ازامثال ذلك بروز مي و اَْعظََم َشأْين و اََنا الَْحّق
بحال  را دست داد اگر اثر آن حال را خودي اوآن كس كه حال بيو  است حال خوديت بگويد كفر بلي خودنما كه در

  :ر است، انسان مدعي شود باطل است لكنكف خوديت سرايت دهدو  بشريت
  صدا شدو  انا الحق اندر او صوت    خود چون خال شد خالي از كو آن هر

  :انسان روا باشد جهت يا در صورت درخت يا بي در اََنا اهللاو اگرحق بگويد 
  !چـرا نبــود روا از نيـك بختـي    روا بـاشـد انـا الحـق از درختـي

  :زندقهو  وشيار كفر استانسان ه اما اين سخن از
  عبـارات شـريعـت را نگــه دار     اال تـا بـا خـودي زنهـار زنهـار

و  محبوب شد بودن شكستند او شكست ديگران بگمان پسندو  ظرف بلورين افتادو  بديدن جمال سلطان اياز بيخود شد
 حالج را مجلّه كفر گويند كه جنيدميو  نمائيد،نه آنها، لهذا بايزيدگفت مرا به تيغ شرع پاره پاره  بيند مبغوض، او آنها

شده سر بريده را  كه بي سر بلكه عطّاري خواهد»من خدايم من خدايم من خدا«: خود بين نتواند بگويد مهر نمود، پس هر
  : بدست گرفته بگويد، پس

  هــوا بذات مطلــق نـرسـد 658نقــادم  حق نرسد در ذات حق اي دوست بجز
  را اناالحق نرسد خوكو  سگو  خرس

 :286حقيقة 
آن  سابق در ازبدون نص و  حقيقتو  طريقتو  بدون دارائي شريعتو  عملو  خرق عادت دليل حقانيت نشود بدون علم

  : دعوت
  شود صادر هزاران خرق عادت    ز ابـلـيس لعـين بـي شهـادت 
  گهـي در دل نشيند گه در اندام    گـه از ديوارت آيد گاه از بام

 :287ة حقيق
رسيدند، پس از كالء بودند كه بخدمت حضرت ميو چند سالي كه پس از زمان غيبت صغري تا شيعه اثناعشري معتقدند

مدعي آن كاذب است، اگرچه بعضي از و  رسدخدمتش نمي كسي بظاهرو  غيبت كبري شد انقضاء زمان آن چهار نفر
 شوندمدعي آن مي معني ديگر تا شرفي باشد آنها را، بعضي هم برنمايند كه خدمتش رسيدندظاهريين بترتيباتي عنوان مي

و  متمسك شدند، و به آنها را پيدا نمودند علماء مجازو  رواتو  مشايخ منصوبه مرج نشايدو  بعضي كه دانستندكه هرجو 
بعضي به و  اصول اربعه، به استنباط تكليف از خلق را مسدود ديدند محتاج دانستند و باب علم را سايرين كه راهي نجستند

                                                 
 فرمانبردار – ريسربز – رام – عيمط: منقاد – 658



169 

اصول عامه  659بذيل اصوليين شيعه نيز كم كم بعضي از گفتند، تا َنبّيه كَفانا ِكتاُب اِهللا َوُسنَِّةقناعت نموده  آثارو  اخبار
حرمت آن اين زمان معلوم نيست مختص گفتندو  مايه استنباط ديدند، را نيز 660استحسانو  قياسو  رأيو  متمسك شده

فقيه دوئي گمان نموده نزاع انداختندو  عارفو  درويشو  بوده، بين عالم) ع(ه زمان ائم.  
 :288حقيقة 

شغلي  آنست كه درنائب خاص و  مأذون باشد،و  تمام امور مجيز نائب نائب عام در زبان اهل عرفان آن مجازيست كه در
مكان  در ذلك، يا نحوو  دستگيري يا ادعيه اوت ياقض حقوق يا جمعه يا اخذ جماعت يا معين اجازه يابد، مثل فتوي يا

در مدت معينه مجاز  شام، يا ابوذر درو  مدائن سلمان درو  حبشه در جعفرو  كوفه مسلم درو  مدينه معين مثل مصعب در
ود خ كسي را گويندكه براي امورمجتهدين شيعه نايب خاصو  اصطالح ظاهريين درو  آن نتواند، باشد كه تجاوز از

نيست بلكه به به اجازه نص را گويندكه نيابت آنها نائب عام علماء ظاهرو  و اخذ نمايد، هميشه خدمت قائم غايب برسد
 در كه نظر خود شما به مردي از رجوع كنيد 661ترافعو  در گفتگوي خود: حنظله است كه فرمودند بن عمر ةعموم مقبول

 ام،حاكم قرار داده شما را بر را بشناسدكه به تحقيق من او حرام ماو  حاللو  احاديث ما را بگويدو  حرام ما كندو  حالل
  .َيكُونُ الَْهْرُج َوالَْمْرُج ثُمَّاست  662در احتجاجو  نمايدمرج ميو  هرج بظاهر اين خبرو 

ت شما به او جانب من بشما فرمايشات من گف بگويدكه هركس ازو  كند كه برود به سفر قريبيبا آنكه سلطان ظاهري نمي
را تلقّي به قبول  است لهذا او از اين خبر نيابت علماء ظاهرو  صحيح نيست، اين خبرو  ماليات به او دهيد،و  تمكين نمائيد

 دو را معتقدند هرخاصو  اند، با آنكه نائب عامكه قائل بنيابت خاصه طعن بر دراويش زنندو  مقبوله نام شده،و  اندنموده
  .لولكن به معني ا

و  را نقل كند، احاديث ماو  حرام ما باشدو  شناساي حاللو  باشد شما تمام است زيرا كه فرمود ازوجهي  هم به و اين خبر
جانب  كسيكه ازو  منصوب است، مؤمن ممتحن كه اينها نشانه آنست كه او شناسد مگراحاديث آنها صعب است كه نمي

 اكنون هم ميان اهل طريق ازو  مسلّميات بود خداست، زيرا كه ميان شيعه از ربو  ماست بر او رد برمنصوص باشد رد ما
هيج امري از اموريكه راجع بدين است روا ندارند،  اجازه مداخله كردن را درو  محيطات است كه بدون نصواضح

درايت مضبوط است كه اگر و  در كتب اصولو  است،متفقٌ عليه تمام فرق اسالم  خبر اَْوَشِقيٌّ الَيْجلٍُِس فيِه ِاالّ َنبِيٌّ اَْوَوِصيٌّ
آن حضرت نقل كند  را از آن شخص حق نداشت كه خبر فرمودندبه ديگري خبري ميو  بودحضور امام مي كسي در

و  نمودآن نمي تخطّي ازكس به هر اندازه اجازه داشت ابداً هرو  چندي قبل سالسل اجازات مضبوط بود تاو  بدون اجازه،
  .گرفتندحكم طاغوت مي حكم غيرمأذون راو  دانستندزور ميو  غصبآن را 

و  كشكولو 663 شانتَمو  بعضي بوقو  !عصا را اجازه نامه گرفتندو  رداو  جمعي لباس عمامه آنوقت كه تشيع ملّت شد از
 خلق را نگذاشتند كه درو  نمودند 664گدائي را دثارو  قلندريو  شعار قصه گوئي راو  مالئي! رشته را معرفت دانستندو  تبر
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  .لَْو َتَركُوا الّناَس لَجالُوا َحّتي َوَجُدونا فرمود) ع(پي دين برآيند، حضرت صادق 

 :289حقيقة 
 است، لكن چون اتّفاق ملّت بود براقرب طرق ظنّو  گشت چهارده معصوم است مسدود منحصر بحضور باب علم اگر
بحكم خدا ظنّو  َولَْم َيثُْبْت ِخالفُُه ظنّو  است كه زمان ائمه حرام بود عمل برأي اتّفاقو  ،اجتهاد مقابل نصو  حرمت ظنّ

بعد مكان مانع علم نيست چون و  تكليف ساقط است،االّ و  نيست بحضور امام شودكه باب علم منحصرنكشاند، معلوم مي
  .تكليف اهل كوفه در اطاعت مسلم، هكذا بعد زمان

سابق را  علم به صحت الحق با تصحيح اوو  الحق موجب علم است به صحت متابعت او، رتنصيص سابق بو  و تصريح
  .علم بصدق احكام سابق آورد
خدا دارد  مؤمن ممتحن نورو  خلفاء بخالفت تحديث را دارايندو  استوحي  كشف نمونهو  و راه علم راه دل است الهام

  .است َيقِْذفُُه اُهللا
اين به اتّفاق و  مسدود بوده باشد، آنها علم برو  ت پس الزم آيدكه ائمه نيز مجتهد باشنداسوحي  به علم منحصر و اگر

  .باطل است
 :290حقيقة 

وار به نقل آخذين حقوق، صنفي كليمو  سفراءو  وكالء غير رياست ديني بودند صنف مجاز سابق از زمان ائمه، دو در
 آنهايندو  عالم به امراهللا اين صنفندو  نام اين صنف علماء بودو  دبودنمي مجازو  ونذمأ فتواي احكام ظاهرو  اخبار

  .شعارو  اعالمو  منارو  665حصون
و  ترتيب رياضاتو  تصحيح نياتو  تهذيب اخالقو  تصفيه نفسو  قلبو  باطنو  تكليف آداب طريق صنفي مأذون در و

و  عالم به اهللاو  اتقياءو  اين فرقه نامشان حكماءو  آن مجاز بودند، درو  مرتبه خضري داشتندو  معارف بودند، در 666خوض
  .بود پيرو  شيخو  هاديو  دليلو  داعيو  محسنينو  عرفاء

نام و  جنبه عيسوي بودند،و  جنبه موسويو  كثرتو وحدت و  باطن و جامع ظاهر و بودند طريق مجاز دو هر جمعي در و
و  طريقتو  مجاز به اجازه بيعتو  احكام قالبو  روايت ةبه اجاز ازاخري مجٍ ةبعبارو  ساده بود،و  اوصياءو  آنها حكماء
باطل بهم مخلوط و  پس از آنكه حق. صورت كوچكي جنبه موسوي است درو  جنبه عيسوي تعظيمحقّو  احكام قلب،

 مالو  رآمدندبهم بو  گمان نمودند 668اهل ايقان 667قدح عرفان را درو  عيان،و  شهود انكارو  عرفان تكفير شدند علم را در
  .بضاللت انداختند خلق راو  صوفي گشتندو  آخوندو  درويشو 

 :291حقيقة 
  .مساوي دارند طرف را دو هرحكماءو  پيراسته نمايند علماء باطن كمال راو  جمال را آراسته دارند علماء ظاهر

 :292حقيقة 

                                                 
 قلعه – حصار جمع: حصون – 665
  كردن فكر و انديشيدن دقيق امري در –رفتن فرو: خوض – 666
 جوييعيب – بدگويي: قدح – 667
 يافتن يقين و كردن تحقيق: ايقان – 668
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 بناو اَلْفَقُْرفَْخري بودكه ) ع(از زمان آدم و  بود) ص(و از زمان محمد  بود) ص(بعضي گويند تصوف قبل از زمان محمد 
الُْمْصطَفي اَلصُّويف َمْن َسلََك الصُّوَف َعلَي الصَّفاوَسلََك طَريقَةَ فرمود ) ص(رسول و  معراج بود ل خرقه ازاحتحاج او خبر بر

اَلتَُّصوُُّف اَْرَبَعةُ اَْحُرٍف َوالصُّويف اَْرَبَعةُ  فرمود) ع(علي  و ِمْن اَلِْف ُصويفٍّ،َوَتَرَك الْاِخَرةَ َوالدُّْنياَخلَْف الْقَفاَو ِاالّ فَكَلُْب الْكُويف َخْيٌر

آنها ضعيفه در رد  بعض اخبار آنكه خود اينها نيز بابعضي گويند تصوف از زمان ابوهاشم كوفي بود، و  اُْحُرٍف ايل آخره،
ام كه هر بزرگي كه امر او آنجا ذكر نمودهو  امذكر نموده ْجُدالْهِداَيةَناقوال ديگر هست كه در و  نمايندسابق نقل مي از

 فهميم حكماء شدند،فهميده بود ماهم مي سه فرقه شوند؛ بعضي گويند مطلب كه او زمان رحلت او شهرتي گرفت پس از
تمام  اين سه فرقه درو  م،بعضي گويند اصل مطلب جائي نرفته ما اوئيو  علماء شدند، چنين فرمودند بعضي گويند آقاو 

  .ملل بهم رسيده
و  دراويش خود كه به تقليد ائمه رياضتيو  زهادو  عباد نمودند برو اسم صوفي را در زمان ائمه اهل سنّت اطالق مي

  .گفتندمي 669مستبصرو  عارفو  محسن آنها را مرتاضين اصحاب ائمه عنوان نداشتندو  ي قرار دادند،يدرويش
 ديگري راو  مال را مجتهدو  درويش را صوفيو  شيعه بهم رسيدند غيبت كه تشيع ملّت شد اين سه گروه در پس از زمان

  .حكَمي نام نهادند
 :293حقيقة 

اشياء از محبت است، خالق بحب خود ايجاد  ظهورو  استتصوف استغراق به حب و  استعرفان حبو  مايه معرفت
حيوان شود  عنصرو  قابل قبول نمود بحب فعل،و  فعل نمود بحب فعل، فاعل ظهورو  ردد،گخود ميآسمان بحبو  فرمود

حب ،حيوان انسان شود بحب ،وري است، همه آگاهند همه بيكديگربحبو  حقّند بجان هم بينايند، ساجدو  هست، د
  .نباشد جز اونباشد محب محبوب جز اوو  دوست اويند
مقام ذات مندم درجان حباشياء رسيدج است تنزّل نمود تا بحب.  

 :294حقيقة 
  :چرا زوال پذيرداالّو  محبوبي نه براي اوست هرحب ّ

  اي جان چرايش هشته چون برون شد    اي عاشق گشته صورت تـو كه بـر اي
نباشد، معشوق را براي  را نشايد، اين بدن معشوق خدا يعني محبت جز اَلَْحْمُدِللِّهو  مرگ جمال برودو  مرضو  و به پيري

جمال خواهند، جمال را براي خودش خواهند، همه را براي محبوب خواهند، محبوب را براي خود، پس محبوب مطلق 
  .حق نباشد جز از تأثيرو ِانَّ اَهللا َجميلٌ  حق نشايد جز

 :295حقيقة 
  :تنزّل نمود تا عشق مجنون شد بليليو  حق راست عشق اول مقام او

  جمـله اوصـاف شـؤنـات عشق     بس و  ني عشق استمع ذات احد
  :معشوقيت ِلكَْي اُْعَرَفعاشقيت است  اَْحَبْبُت

  عشق گرفت يكسره دامان جهاني دست    گذشت عالم سر دامن كشان بر چو عشق
  عشق چوگان خم در گوي چو آمد نه فلك    گرفت قدرت كف در ناز چوگان چو عشق

                                                 
 بينا دل شونده: مستبصر – 669
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****          
  عشـق اميرالمـؤمنـين حيـدر بـود    آن برتر بود ويم عشق ازهـرچـه گ

پـيغمـبر بــودوحي  گـه امـين    گاهي جبرئيل و  است عشق گه رب  
  حيـدر صـفدر بـود 670يـجـاءگـه به    گــه بمنـبر احمــد كـامـل نـفس

  گه مصدر بـودو  استگـاه مشتقّ     گـه مسـمي گاه اسـم اعظم است 
 گهـي چاكر بـودو  گـاه شاه است    گهـي عبـد ضعيف  و استگاه رب  

  گـاه فُـلك آيـد گهـي لنـگر بـود    گـاه نـوح آمد گهي طوفـان شود
 :296حقيقة 

  :طرف است مبدء عشق عاشق جمال بلكه عشق معشوق است عشق از دو
  بيچـاره بجائي نرسدعاشق كوشش    كششي نباشدمعشوقه جانب  تا كه از

تفاوت به اعتباراست و  ظهور توفيق بطاعت است پس همانستو  ظهور آن عشق به اينستذْكُُروين اَذْكُْركُْم اُاگرچه چون 
  .پس معشوق عاشق است معلول علّت است

 :297حقيقة 
مال هم پس ج ِاذا اَْدَبْرَت َعْنها اَقَْبلَْت َعلَْيَك چنانچه غذا طالب خورنده است اگر نَدوي او بدودو  رزق عشق جمال است

  .اينستاَْحَبْبُت اَنْ اُْعَرَف  طالب عاشق است پس عاشق عاشق خود است معني
 :298حقيقة 

 مريد درو  فاسد شود،و  شودمعشوق در دل عاشق است عاشق در دل اوست، اگر برگشت چون غذائي را ماند كه قي  تا
مردود و  او نيندازي كه غذاي فاسد شدهطاق دل  طاق دل شيخ چون صورت عاشق نزد معشوق، سعي كن كه خود را از

  .فطري نشوي افتادي كاري كن كه مرتد باشي اگر) ص(يسار رسول و  ظاهر بر يمين معني، اگرچه در گشته باشي در
 :299حقيقة 

  : آخرش ربوبيت استو  عشق اول ظهور آن عبوديت است
  سببدوم قدمش بريدن از كلّ      اول قـدم عشق بـود درد طلب

  المطلب نعم صول فهوو چارم چه    ادب و عجزو  مش بندگيسوم قد
 :300حقيقة 

عشق و  شود،غيرمحبوب هم مي باو  حيوان شهوت كه شهوتراني كار بدون محبوبيت نشود نه برو  عشق برجمال است
نتيجه كاملو  نتيجه كامله حب فجور ننمود قصدو  ليلي بود هوش نتيجه كامله انسان است، لهذا مجنون باو  هوش ةحب.  

 :301حقيقة 
َمْن لَْم َيْشكُْرَنْعمائي  استصنع حقّ  خوب صوت خوب تمام ظهور خطّو  جمال خوب نقش خوبو  صورت خوب

 بايد َبلْ ُهْم اَضَّلُاست بلكه حيوان است  خوبي را خوب نداند كافر يا حسن نبيند حسن را ناظر ، پس اگرفَلَْيطْلُْب َرّباًِسوائي
جماد  خود صوت حسن تميز ندهد حسن نبيند، آن كس كه صداي االغ را از ف بدي نكند نه آنكه حسن راصر حسن را

                                                 
670 – نبرد – جنگ: جاءيه 
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  .عقل آوردو  بلكه بخدمت خدا غضب بكار نبردو  شهوتو  خدمت نفس در است بايد
 :302حقيقة 

كَأَنَُّهْم قَْد ُخوِلطُوا َوما ُهْم  خيال ةجمال نه ديوان ةاما ديوان نمايد ديوانه كند در دماغ حيواني نيز اثرو  عشق شوقي است الهي

عاشق به  ت برود، اما عشق بشهوت نگاه نكندحق نباشد به اطفاء شهوت محب عشق جز از ُخوِلطُوا َوِانَّها خالَطَُهْم ُحبُّ اهللا
 شيرين خورد تلخ راو  مردو  را گرفتاسم معشوق سم.  

 :303حقيقة 
است، مقابل شوق كراهت، مقابل حب عشق جان را، مقابل ميل قسرو  انسان راحبو  شوق حيوان راو  ميل جماد راست

  .خود پرتو انداخته ضد بغض، عشق مقابل ندارد، بر
 :304حقيقة 

  :محبوب است راه بروند نظر او بر به هرو  عاشق بپرسند چه از پس از هر ننمايد جمال سير عشق را جمال راه است، جز از
  ملّت خداستو  را مذهب عاشقـان    ها جداستمذهب عاشق ز مذهب

حسن و  پس حسن پرست ليلي ديد ُسن حسن را در اوح! ليلي حسن؟ گفت با معاويه است يا با حق با مجنون پرسيدند از
  .دار بود
 :305حقيقة 

  .فَناٌء َو فاقَةٌ فَقٌْر َوَوفاء، َو اَلْفاُء  دٌّ َوُو اَلْواُو َوقٌْر َو َصفا، َو ِصْدٌق َو َصْبٌر َو اَلّصاُدصفا  باو  صوفي عاشق است كه صاف است

  .اَلصُّويف َمْن الَمذَْهَب لَُه پس ُرِفَع الْقَلَُم َعْن ِشْيَعيتمعشوق راه نباشد كه  عاشق را بجز
 :306حقيقة 

دصوفي موحدد غير است موححداست است مذهب در 671م او رو به بيو  حد استحد:  
  چنـد تـو بر هستي خود ايسـتي    ه بـاشد نيسـتي شيـوه صـوفي چ

  .مذهب نباشد پس در
 :307حقيقة 

عابد بعبادت، يكي و  سلوك بند ساير درو  عشق بند عاشق درو  يك به مذهبي گرفتارند خداست ديگران هر صوفي پابند
الَخْوفاً ِمْن نارَِك َوال بس و  جويد يكي كشف، صوفي خدا يكي تصرّف، يكي معرفت يكي علم، يكي نور نَفَس خواهد

  .طََمعاً يف َجنَِّتَك

 :308حقيقة 
َوالتَّقّيَّةُ  مقام خالف آن به ضيق افتد پس صالح باشد پس خود را مقيد نكند به مسلكي تا دروقت  صوفي بيناست بمصالح

است پس مذهب خاص  قَْدرِ ُعقُوِلهِْم بِكَلِّْم َعليمأمور و  عقول اشخاص استو  صوفي بينا به مداركو  ِمْن ِشعارِ الّصاِلحَني
  .ندارد

 :309حقيقة 
د نباشد بلكه درو  صوفي بلباسي خاصفَال طريقت مصطفويست كه جامع همه است  طريقي كه مذهب نفس است مقي

                                                 
 كسي كه حد چيزي را تعيين ميكند: محدد – 671
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  .َمذَْهَب لَُه

 :310حقيقة 
مقام خوف طريقي مقام  قصر م است در سفرنماز تما 672حضر اقتضائي دارد، دروقت  است هرَمْن الَمذَْهَب لَُه ِاْبُن الَْوقَْت 

  .امن طريقي
 :311حقيقة 

پس  آن دو طرف آن معدومندو  ، صوفي فرصت طلب استَوما َسَيأْتيَك فَاَْيَن است مافاَت َمضيصوفي موجود بين است 
  .673سرمد جان اوو  است جان آنست كه دهر معدوم است موجود
 و  الوقتابنو  باشدپس صوفي موحدت و  حالت حال است مناط امورو  قلندر يك معني است،و  المذهبو  موحدفعلي
زنديق  ابوبكرو  مرحوم، مرجوم غير عمر عمرو  ملعون نباشد شيئيت بصورت است، پس حرّ شهيدو  اخيره كمال است

  .استالوقت حكم آن را بر اين جاري ننمايند كه معني ابنو  آن صديق است، حكم اين را بر ابوبكر غير
 :312حقيقة 

شيء هستي آنها  هرو  راند اَْيَنما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اِهللا و گويد ماَرأََْيُت َشْيئاً ِاالّ َوَرأَْيُت اَهللا فيِه اَْو قَْبلَُه اَْو َبْعَدُهعارف موحد است 
مذهبي  مقلّدو  الوقت باشدابنو  جا يابد پرستش نمايد هر را در او ةجلوو  بحقّ است، پس صوفي حق را محدود ننمايد

  :نشايد حق را نباشد، داند كه پرستش جزبدون اذن حقّ
  خـانه چه دير كنش چهچه كعبه     تـو چون نمـاند در ميـانه و  من

 :313حقيقة 
  :تو استو  من همه حكم شريعت ازو  يك بين گشته مستغرق نموده،و  احكام خوديت را بردهو  عارف خودي را برداشته

  درآ در ديـر ديـن مـانند راهب    حنيـفي شـو ز قيـد هر مـذاهب 
  اگر در مسجدي مانند ديـر است      غير استو  ترا تا در نظر اغيـار

  شود بهر تو مسجد صورت ديـر    چو برخيزد ز پيشت كسوت غير 
 :314حقيقة 
 لهذا هندو او را بسوزاند سخن گويد قُوِلهِْمَعلي قَْدرُع و بجنسيت رفتار كند بايد بخلق ظاهرو  عارف باطني است چون امر

مذهب و  عرفاء مردم در طريقه آنها بسياري ازو  نيابند، اثر نعش او گفتگو از پس از 674چون نانْكو  مسلمان غسل دهد،و 
  :گويده ميمالي روم را با آنكو  اندكلمات سايرين را در كتب خود نموده بسياري از آنها تقريرو  اندآنها اختالف نموده

  اي پس ازسوءالقضاحسن القضا      راز بگشـا اي عـلي مـرتـضـي
  خيبر بـكن ار ايـن درو تـوعلي      مـردانـه بـزنو  يـا تبر بـردار

  هين طريق ديگران را بر گزين    فاروق مهين و  يـا چو آن بوبكر
لَْوكانَ ِمْن ِعْنِدغَْيرِاِهللا لََو َجُدوا فيِه اْخِتالفاً فَدانند  را بكيش خود سايرين هم اوو  جمعي اهل سنّت پندارند را معذلك او

                                                 
 تطفل: حضر – 672
 انجام بي – آغاز بي – هميشگي: سرمد – 673
 از پايه گذران مروجين مذهب سيخ ها در هندوستان است: نانْك – 674
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  .كَثرياً

 :315حقيقة 
و  گويند،و بلفظ كار ندارندكه مي خواهندمي افسانه راو  خبر مقصود ازو  مثَلو  چون رمز است آنچه عرفاء نقل كنند

كنند، اما مقصودآنها  بخبري ذم يا مدح در آن ذكراشاره و  حسن بصري را آورند لفظ ابوطالب را يا عمر را يا حالج را يا
 چه چرَك، پس ذكرو  چه خُبز و سيري است چه نان نامندو  غرض از نان گرسنگيو  داراي آنستو  صفو خود آن

شود، مقصود كُرد را بايد فهميد دليل نيك يا بد دانستن او او را نمي عمر ذكرو  دانستن او مثنوي دليل بد ابيطالب در
را بين با  حجر خدا را از آن بخواه، يا كوكب نام گذاشت تو پرست بت گفت تورچه حلوا را نام حمام بگذارد، بتاگ

  .بسوزان زيرا كه هواي اوستو  آن خدا را بشكن عيسي را، توو  شمس را خدا گرفت
علي  به هر نام كه بخواند و هركجا بگويد شناخته در صف راو را نشناخته بلكه آن بوصفي شناخته او را) ع(هركس علي 

  .مخصوص نه بحدي حديبي را شناخت نه بوصف خاص در آنكس شناخت خداو  را) ع(
 :316حقيقة 

حق فضل فرمايد، كسبي آنست كه به و  نمايد ؛ موهوبي آنست كه فطرت ذات اقتضاء675موهوبيو  علم كسبي است
  .مصاحبت بدست آيدو  تحصيل
  .فعلي به ايجاد نفس است به همت، انفعالي به صورت حاصله است 676انفعاليو  علم فعلي است و نيز

 :317حقيقة 
آن  شأن آنست، از دو نهر درو  ادراك صفت جان استو  علم جاي آن دل است نه تن، مدرك دل است كه عاقله دريابد

و  راه بصر وهاي حواس ازج گاه ازو  آن را علم لدني گويند،و  آن ريزش نمايد درياي غيب برگاه از شطّ ريزش نمايد
  .علم حصولي گويند اين راو  خيال نمايش كندو  سمع

 وار از غيب بر اومكاشفه به تصفيه نفس تا آينهو  است؛ يكي رياضت معرفت دوو  صول به علمو راه حكماء گويند و
  .چينيو  تدرس چون نقش روميو  ديگري تحصيل از راه درسو  تابش كند،

لَْيَس الِعلْم بِكَثَْرِة ! خواندن را چه ثمر؟ فطرت همراه نگردد اگرو  !گاه نباشد شنيدن را چه فايده؟جان آ راقم گويد اگر

عالم بينونت است، و  عالم جهلو  قواي تن عالم كثرتو  علم حواس التََّعلُْم َبلْ ِانََّما الِْعلُْم ُنوٌر َيقِْذفُُه اُهللا يف قَلْبِ َمْن َيشاُء
  .اَلِْعلُْم ُنقْطَةٌ كَثََّرَها الْجاِهلُونَاست  حدتو و عالم علم تجرّد

 :318حقيقة 
لَْيَس الِْعلُْم ِفي السَّمآِء فَُيْنَزلُ َعلَْيكُْم َوالِفي الْاَْرضِ ) ع(عليٌّ  َقالنيايد  بيرون بدرون نور علم از دورن بيرون را آراسته نمايد از

 پس علم آنست كه به اين تخلّق بدست آيد يف قُلُوبِكُْم َتَخلَّقُوا بِاَْخالقِ الرُّوحانّيَني يظَهُر لَكُْم فَُيْخَرُج لَكُْم َو لِكنَّ الِْعلَْم َمْجُبولٌ
  .علم نباشد مالزم بلكه نتيجه آن نباشد اگرو 

 :319حقيقة 
 َوالِْعلُْم َيْهَتُف بِالَْعَملِ فَِانْ اَجاَبُه َو ِاالّ اْرَتَحلَ َعْنُه ِعلَْم ماالَيْعلَُم،َمْن َعِلَم َعِملَ َوَمْن َعِملَ َورَّثَُه اُهللاعلم آنست كه مالزم عمل باشد 

                                                 
 خدادادي: موهوبي – 675
 منسوب به انفعال: انفعالي – 676
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از و  پس علم زهد آورد ،بِعاِلمٍَوَمْن لَْم ُيَصدَِّق قَْولَُه ِفْعلُُه فَلَْيَساَلْعاِلُم َمْن َصدََّق قَْولَُه ِفْعلُُه علم آنست كه مصدق اوعمل باشد
  :علم است ةاز رغبت خيزد علم نباشد، حال نيك نتيج اگر رغبت آورد ياو  زهد خيزد

  العـين است احـوال ةبـسـان قـرّ    هست اعمال  مادرو  چون علم پدر
جهل را  االّو  چنين است علم يافتند اگر غايت آنرا ببينند و محرّك علم خود نظر افكنندو  مبدء مدعيان علم درست در

مرتّب است و  اين علم مفسر است بهدايت الدُّْنيا َعلََّمُه اُهللا بِالَتَعلُّمٍ َوَهداُه بِالِهداَيٍةَزِهَد ِفي َمْن) ص(قالَ النَّبِيُّ  تكميل نمودند
قصه  رشد است، فرمود درو  هدايتو  علم ارشاد و هدايت قرين است، عالم مرشدو  رشد علم آنست كه باو  677بر زهادت

  .ُعلِّْمَت ُرْشداًَعلي اَنْ ُتَعلَِّمين ِمّما  خضرو  موسي

 :320حقيقة 
فََمْن َوَصلَ ِالَي الشِّْبرِ الْاَوَّلِ َتكَبََّر اَلِْعلُْم ثَالثَةُ اَْشبار؛ ) ع(قالَ َعلُّ علم  جاهل ديدن ازو  جهل است خود را عالم دانستن از

  .ِلِث ِافَْتقَرَوفَين َوَعِلَم اَنَُّه ماَعِلَمَواَّدعي، َوَمْن َوَصلَ ِالَي الثّاين َتواَضَع َوذَلَّ، َوَمْن َوَصلَ ِالَي الثّا

 :321حقيقة 
اند اَلِْعلُْم بِاهللا َعْيُن الَْجْهلِ بِه، ِانَّما گفتهعرفاء و  گفت زِْدين َتَحيُّراًفرمود  زِْدين ِعلْماًآنكه  خشيت افزايدو  علم حيرت آورد

  :ع آورد نه انانيتخشوو  علم پستي و َيْخَشي اَهللا ِمْن ِعباِدِه الُْعلَماُء
  جهـل از آن علم به بـود بسيار    عـلم كـز تـو تــرا بنـستـانـد

 :322حقيقة 
و  سيبويهو  هرگونه علم باشد جهل باشد، علمي كه جالينوس يا ابوحنيفه يا كسائي اهل بيت باشد غير علمي كه از نزد

حنفيه به ابي ،ِانَّ الِْعلَْم الَّذي َنَزلَ َمَع آَدم لَْم ُيْرفَْعه سماء آمد علم آنست كه از علم نباشد دارا باشند آنها نحوو  عضدي
و  خانه عترت ديدي را در خود پس اگر ما َعرِفَْت َحْرفاً ِمَن الِْكتابِ، َوِانَّماصاَر َسلْمانُ عاِلماً ِلاَنَُّه اْمَرٌء ِمّنا اَْهلَ الَْبْيتفرمودند 

خود را بيگانه بيني بدانكه جاهلي، پس عالم  اگرو  درآمدي صاحب علمي، واليت كساء در زيرو  از اهل البيت گشتي
  :َنْحُن الُْعلَماُء َو ِشْيَعُتَنا الُْمَتَعلُِّمونَ َوساِئُر الّناسِ َهَمٌجبجز يك خانواده نباشند 

  آيينـه انـوار جمالـش مائيم    گنجينـه اسرار كمالش مائيم
  مائيم 680نوالش 679اوتار دستان زن    جاللش مائيم  678دورافكن استار

 :323حقيقة 
 درو  ،)ع(لهذا مأمور شد بخدمت خضر و  من اكملي هست؟ منبركه آيا از اكمل بود، كه گفت بر) ع(علمي موسي  در

مِ َشرََّق الَْحَسن اَْو غَرََّب فََِانَُّه الُيوَجُد الِْعلْكه به صحبت بدست آمد، اين علم است كه فرمودند  اكمل بود) ع(علمي خضر 

و  جان، علم موسوي علم بظاهرو  صدر است علم باطن درو  زبانو  گوش است علم ظاهر در هُهنا، َواَشاَر ِايل َصْدرِهِاالّ
علم سرّ بدست نيايد بجز و  رسمي است، دوم علم سرّو  طريقت، اول علم علنيو  علم خضري علم باطنو  شريعت است

                                                 
 نياپرهيز كاري و رغبت نكردن به د: زهادت – 677
 ج ستر به معني پرده: استار – 678
 كمان زه يمعن به ترو جمع: اوتار – 679
 بخشش –عطا: نوال – 680
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يا َبينَّ اْجَتهِْد يف َتَعلُّمِ ِعلَْم السِّرِّ فَِانَّ َبَركََتُه كَثَريةٌ اَكْثََر ِمّماَتظُنُّ يا ُبَنيَّ َمْن ) ع(اِدُق قالَ الّصصحبت بندگان و  به خدمت نيكان

اََرْدَت اَنَّ اَهللا ُيْعطيِه الَْعْبَدبُِحْسنِ َجْهِدِه ِانِْاالَّواْعلََم اَنَّ هذَا الِْعلَْم ِاعطائيُّ الَتكَلُّفيٌَّتَعلََّم ِعلَْم الَْعالنَِيِة و َتَرَك ِعلَْم السِّرِّ ُيْهلَُك َوالَيْشُعُر
  .الّصاِلحَنيِخْدَمةَبُِبْغضِ الدُّْنيا َواَْعرَِفاَنْ ُيكْرَِمَك َربَُّك بِِعلْمِ السِّرِّ فََعلَْيَك 

 :324حقيقة 
كتب  درو  ران اطفال صوري را كفايت است،ترتيب تربيت پدو  )ع(موسي و  قصه خضر تأمل در ،متعلّمو  آداب عالم در

  .مفصل است لهذا اينجا ببسط نپرداختموالد  حضرت
 :325حقيقة 

فقه و  عرفان اشتداد او راست، علم دانائيستو  فقهو  است، علم موجود راست، علم شعور به شعور شعور فطري هر
لَْو الَنْزداُد لََنِفَد ما  اگر رو در زيادتي نباشد بكاهدكاريست، خوردهو  دانيحكمت خوردهو  عرفان شناسائيو  دانيخورده

  : زياد نگردد آلوده شود، آلودگي جهل است نقطه سياه بهم رسد تا كم كم فراگيرد قلب را اگر ِعْنَدنا
  بستـان يقينه پرّد بكو نمي       اي مهين تو اين عجب ظنّي است در

  عيان و  د استوين يقين جوياي دي      علم جوياي يقين باشد بدان
  راه آن باشد كه پـيش آيد شهي    علم آن باشد كه پـيش آرد رهي 

  لشگر شه شودو  مالو  ني بملك    خود شه بود شـاه آن باشد كه از
 :326حقيقة 

  .است پس استماع پس حفظ پس نشر 681فرمود در درجه اول علم، كه انصات) ص(حضرت رسول 
 :327حقيقة 

 آداب است نام آن سنّت قائمه است تا مقام ظاهر علم حقيقت، درو  علم طريقتو  عتعلم را سه درجه است؛ علم شري
مقام قلب  درو  مقام نفس اخالق است كه فريضه عادله است تا اعتدال نيابد علم نباشد، درو  علم نگردد، قائمه نباشد

ُمْحكََمةٌ  آَيةٌ: ِانَّما الِْعلُْم ثَالثَةٌم نباشد بدون استحكام علو  نام آن آيه محكمه استو  آنهاست ظهور انوارو  استحكام عقايد

  .ُسنَّةٌ قاِئَمةٌ اَْو اَْو فَريَضةٌ عاِدلَةٌ
 :328حقيقة 

 682با رجاو  طاعت آوردو  انس به عبادت آورد، غرور را ببردو  ببرد قيدي رارحمت آورد، بيو  علم مأيوسي را ببردو  فقه
لَْم ُيْؤِمْنُهْم ِمْن َعذابِ اِهللا َولَْم ُيَرِخصَُّهْم يف َمعاِصي اِهللا  َو اِهللاِمْن َرْحَمِةالْفَقيِه َمْن لَْم َيقُْنِط الّناسِ اَلْفَقيُه َحقُّهمراه است  683خوفو 

  .عالمات عالم حقيقت علم مكشوف گردد ازو  عالمات علم عالم بدست آيد از
 :329حقيقة 

و  هر علم كه مبدء آن چه حالت؟ غايت است، نظر كن درو  علوممو  صفي است كه شرافت آن به شرافت عالمو علم
علم به  ما سخن درو  معلوم آن كدام است؟و  چه حال است؟و  نتيجه آن چيست؟و  چه قوه است؟و  آن كيست؟ ةدانند

                                                 
 خاموش بودن و گوش دادن: انصات – 681
 اميدواري: رجاء – 682
 وحشت – ترس: خوف – 683
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د كه خشوع علم بخدا نباشو  خصم انانيت آورد بر ةغلبو  علم به كيفيت بحثو  بيان،و  علم به زبان خدا داريم نه در
  :آورد

  نورش ز چراغ ابي لهب است    سبب است  علمي كه مجادله را
علم به امراهللا و  است پس علم بخدا علم استبِالَّيت هَي اَْحَسَن باشد مجادله ما واليت  684ةعلمي خواهيم كه نورش ازمشكو

علم  غير علم به مظنون يا موهوم خود يا شيطان يا علم بصنايع يا علم به مصطلح يا آنست، لكن عالم به امراي ازنيز شعبه
  .نباشد

 :330حقيقة 
عبوديت  685عقل است عقل مدرك ةشناسائي نياورد، شناسا به شهود است عشق برندو  عقل معرفتو  علم به عقل است

  :است نه مدرك سرّ ربوبيت
  اسرار شدم  واقف گفتم كه مگر    علم در كار شدم و  بعقل يك چند

  شدم چون دانستم ز هر دو بيزار    علم حجاب  هم و ودب 686عقيله عقل هم
  .يا خواندنو  علم بداشتن است نه بشنيدن نيزو  دارائيست،و  مطلوب بينائيو  علم باشد دانائيست و علم اگر

 :331حقيقة 
درجه از شد كه اول وصل  به عرفان اگرو  حكم ظنّ دارد بدون علم ديني،و  از معلوم جدا باشدو  علم نفس زوال پذيرد

مغز پوست بي االّو  فراموش نشود،و  جان يابدو  بعد عيان آنگاه ثابت گرددو  شهود بعدو  بعد الهامو وجدان و  ذوق است
  :باشد

  ز علم ظاهر آمد عـلم ديـن نغز    مغز  پوست ناپخته است هربلي بي
  علم دين كوش دل برو درو  بجان    ز من جان برادر پنـد بـنـيـوش 

****  
  عـلمهـاي اهـل دل حمـّـالشـان      هاي اهـل تــن احمالشانعـلم

  .َمثَلُ الَّذيَن ُحمِّلُوا التُّورِيةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوها كََمثَلِ الِْحمارَِيْحِملُ اَْسفاراً

 :332حقيقة 
عرفان و  نجحكمت چون برو  فقه چون گندمو  منطق چون جوو  چون كاه نكات آنهاو  علوم رسميه لفظيه چون نشخوار

  .التذاذ بخوردن پلو است
  .نيابد معني راو  نيابد را در بدون ذوق اوو  بدون قوه ذائقه خوردن را فائده نيست

 :333حقيقة 
 مال درو  فرق بين علمو  دنياست مال ازو  مال در اخبار مذكور استو  فرق بين علمو  دنياست مال ازو  علم آخرت است

علم ميراث  ،علم نباشد بلكه مال است لوم رسميه داراي صفات علم كه رسيده است نباشدع است آنچه از اخبار مذكور
بدست  مگر علم نيايدو  تحصيل نمايد كس تواند كه رسيده، مال را هر كن از اهل دنيا نظرو  مال ميراث فراعنهو  انبياست

                                                 
 گذارند چراغ آن در كه جايي: ةمشكو – 684
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مال و  مال محفوظ، علم حامل استو  بعلم همه محتاجند، علم حافظ استو  من، بمال همه كس را حاجت نباشدؤم
مال عالقه، و  تجرّد آوردو  687علوم محموله بوحشت گُم شود، علم انسالخو  مالو  محمول، علم بسكرات موت جلوه كند

 علم بقبر درآيد با شخص، علم حبو  شود علم به انفاق زياد گردد، مال از دم مرگ برگرددكم ميو  مال بخرج تمام

علم تواضع ِاذا َرأَْيُتْم الْعاِلَم ُمِحّباً ِلُدْنياُه فَاتَّهُِموُه ِلدينِكُْم،  برآن افزايدو  دنيا درآيدحب خدا خيزد مال از از حبو  خدا آورد
طَريقِ َعْن ْنيا فََيُصدَُّكاَْوَحي اُهللا ِايل داَوِد الَتْسأَلَنَّ عاِلماًقَِداْسَتكْثََر فيِه َمَحبَّةُ الدُّ مال تقيدو  مال تكّبر، علم آزادي آوردو  آورد

  :قُطّاُع طَريقِ ِعبادي الُْمريديَنَمَحبَّيت اُولِئَك
  كه صورت دارد اما نيست معني    ميل دنيا  نه علم است آنكه دارد

 :334حقيقة 
َعلي باب الْفَقريِ َو الْاَمريِنِْعَمباب عرفان رسيده  باشد دنياست نه دين، در امراءبراي حبو  امراء آوردعرفاني كه حبو  علم

مراد نه اين رفتن صورت و  الُْعلَماءَخْيُر الْاَُمراِء َمْن زاَر زاَر الْاَُمراَء َوَشرُّ الُْعلَماءَمْن  علم آمده درو  ،بِئَْس الْفَقُري َعلي بابِ الْاَمريِ
  :آمدن آنان بخواهدو  ي قرب آنانبرا است بلكه بدل است كه بخواهد ديدار آنها را يا كار آنها را يا علم خود را

  طالب روي خــريـداران بود    گفتاري كه آن بيجان بودو  علم
 :335حقيقة 

علم نفس را و  احتمال جويد،و  شكو  كوبد پويد نه درِ انكارو وصال  عرفانو  عشقو  راه شوقو  علم محبت خدا آورد
و  تشويق به آيندگان آوردو  علم تصديق نيكان پيشينيانو  اندازد، 688تشكيكو  شك اطمينان دهد نه درو  راحت كند

  .قطاران نمايدانكار همو  جهل خود نمائي
 :336حقيقة 

  :حضرت خليل فرمود
  اسب خـرد از گنـبد دوران بجهاند    بـداند كه بـداندو  آنكس كه بـداند

  .را عالم است پيروي كنيد او او
  خويش بمنزل برساند خراو الشه     نداند كه بداندو  و آنكس كه بداند

  .ناِئٌم فَأَْيقَظُوُه
  :وآنكس كه نداند كه بداند كه نداند

  .جاِهلٌ َعلُّموُه
  الـدهر بماند در جهل مركّب ابـد    نداند كه نداندو  وآنكس كه نداند

  .َشْيطانٌ فَاْجَتنُِبوُه

 :337حقيقة 
  .يزدصورت علم بدست نا اهل آيد فساد انگ غير اهل نباشد، اگر علم نزد

  دادن تيـغ است دست راهزن    فنّ آموختن و  بـد گهر را علم

                                                 
 بيرون آمدن چيزي از چيزي :انسالخ – 687
 به شك افكندن: تشكيك – 688
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به كه آيد علم نادان را بدست    مستتيغ دادن در كف زنگي  
لي اُولِئَك اََضرُّ َعرسيده است و  علماء يهود، رسيده در ذكر اُولِئَك قُطّاُع طَريقِ ِعباِدَي الُْمريديَن، َو ِاذاً الفَْرَق َبْيَنُهْم َوَبْيَنُهْم

َويف َخَبرٍ؛ هُؤالِء الْاَخابِثُ لََوَتَر  ُضَعفاِء ِشْيَعِتنا ِمْن َجْيشِ َيزيِد َعلي اَْصحابِ الُْحَسْين، فَاَْعَمي اُهللا َعلي هذا َخْيَرُه َوَدقَّ اُهللا َخْيُشوَمُه،
  .كُوا الّناَس لَجالُوا َحّتي َوَجُدونا

 :338حقيقة 
  :مصورات جمله خيالِ صاحب علم استو  تيرگي،و  آورد نه عالقه 689وصافتزكيه او  صفاي ذهنو  علم تجرّد نفس

  نيايد در دلي كو سگ سرشته است    علوم دين ز اخـالق فرشتـه است 
  ضـرورتوي  فرشته نـايـد انـدر    اي چون هست صورت درون خانه

  كه تـا سـازد ملك پيش تـو منزل    دل  ةبــرو بــزداي اول تخـت
 :339حقيقة 
قالَ  داعي خدائي ممنوع است مجالست با غيرو  اخذ بدون مجالست نشودو  اخذ از او به مجالست استو  بت عالممصاح

، َوِمَن ا ِالَي الِْاْخالصِالَتْجِلُسوا ِعْنَد كُلِّ عاِلمٍ ِاالّعاِلٌم َيْدُعوكُْم ِمْن َخْمسٍ ايل َخْمسٍ؛ ِمَن الشَّكِّ ِالَي الَْيقنيِ، َوِمَن الرِّي) ص(النَّيبُّ 
ُيذِْكُركُُم اَهللا ُرْؤَيُتُه َوَيزيُد كُْم يف  مجالست با كسي بايد كه الرَّغَْبِة ِالَي الزُِّهِد، َوِمَن الِْكْبرِِالَي التَّواُضعِ، َوِمَن الَْعداَوِة ِالَي النَّصيَحِة،

  .ِعلِْمكُْم َمْنِطقُُه َوُيَرغُِّبكُْم ِفي الْاِخَرِة َعَملُُه
  !را هم شامل شود؟ مجلس اين طاغوت نشستي كه آتشي بيايد كه تو ي كه درفرمود نترسيد

 :340حقيقة 
راجع  برهان باشد، ياو  مجادلهو  690كيفيت محاجه علمي كه ترجمه زبان عرب يا فرانسه مثالً باشد يا نكات لسان باشد يا

مكان و  جسمو  زمانو  مزاج ابدان يا زمينو  قايع دوران،و اخبارو  حركات آسمان لسان، يا صوا درو  به منقوالت بزرگان
و  الوانو  اشكالو  مرض آنهاو  صحتو  مزاج آنهاو  دانستن كيفيت عناصرو  !معرفت رحمان؟ چه مناسبت دارد با باشد،

  !امثال ذلك چه ربط دارد بشناختن خدا؟و  تبديل آنهاو  علم صنايعو  جوهركشيو  يا تجزيه اشياء اخالق آنها
  درد سرو  خيال نيست حاصل جز    هـنر و  عـلمو  زين حكمتمر ترا 

و  قوم دانستن مصطلحات هرو  صنعتهاي دنيا بسط كتب درو  ماهيت يا حركت ارض يا سماء يا وجود و اثبات اصالت
 ازو  !معرفت كردگار؟و  بخداشناسي نهار، چه ربط داردو  ليل قار در عرَض غير صدورو  خواندن اشعارو  نوم تعبير

حسنِ حسنِ خلق، خلق را نيكو ننمايد، علم مسائل و  دانستن شيريني حلواو  جمال دلدار،و  يارو وصال  خوديت در آمدن
  .معراج مؤمن نگردد ةصلو

عقل و  علم خيال را خادم عقلو  معقول تمام علوم خيالند به استخدام عقلو  رسمي منقول غيرو  رسمي پس علوم دنيا از
ه نه زندگي بجان دهدو  حيات،و  است علم نورو  اداردو را بمعرفت ربنه روشني بخشدو  اين علوم صوري:  

  !ز خاكستر چراغ افروخت هرگز    !كسي از مرده علم آموخت هرگز
ساخته  691حكيم نظام عسكر ازو  تلگراف نيايد، از معلّم جمع لشگرو  از عالم فرانسه طبو  از طبيب علم تلگراف نايد

                                                 
 شرح دادن، ج وصف: اوصاف – 689
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يف ُمراِقَبِة قَْدكانَ ِاْسُم الْعاِلمِ ُيطْلَُق َعلَي الْعاِلمِ بِاِهللا َوبِاياِتِه َواَفْعاِلِه يف َخلِْقِه الَّذيَن كاَنْت ِعناَيُتُهْم  :غزالي فرمود محمد نباشد، امام

الْقَْرِن الّرابَِع لَّماَحَدثَ ُمَصنَّفاُت الْكَالمِ ِفيالْباِطنِ َوالتَّفْتيشِ َعْن ِصفاِت النَّفْسِ َوَمكاِئِدالشَّْيطاِن َوَتْحصيلَ َمقاماِت الّدين، فَ
الَْيقنيِ ِفي الِْانِدراسِ، فَصاَر ِاْسُم الُْمجاِدلِ ُمِتكَلِّماًعاِلماً، َوِاْسُم الْفاجِرِ الُْمَزْخَرُف كَالُمُه َوكَثَُرالَْخْوُض فيِه بِاَْنواعِ الَْجَدلِ اََخذَِعلَْم

 َوُمخاِلطَِةالسَّالطنيِ، صِ و اِعظاً، َو صاَر اَكْثَُرِهَمِمهِْم ِفي التَّْدريسِ َوالْقَضاِء َو َتْوِلَيِة الْاُوقاِف َوالَْوصاياَواَْموالِ الْاَْيتامِبِالْاَْشعارِ َوالِْقَص
  !...َو لَْيَس الَْخَبُر كَالُْمعايَِنه

  حـاصـل تحصيل تـو بـي حاصلي    جـاهـلي دعــوي دانـش كنـي از
 :341حقيقة 

و  كاريسلطاني كسي را بفرستد به شهري پي ، پس حقّ را بطلب كه اگرتو براي حقيو  است تو علوم دنيا همه براي خير
  .چندان كارهاي نافع ديگر انجام دهد مقصود را بجا نياورده صدو  آن؛ آن كار را فراموش نمايد يا ترك كند

 693خيامو  ميخ سازد 692حدادو  طان را كه بنا كنند؛ نجار چوب تراشداند نه براي صنعت خيمه سلو ترا براي معرفت آورده
زحمت و  كلفتاالّ و  مطيع است، اما نتيجه آنست كه سلطان در آن بنشيندو  خود مشغول هركسي بكارو  پارچه دوزد

  .باشد
ان بر مستواي عرش دل نشستن رحمو  عبادات بني آدم ظهورخاتم،و  صنايعو  علوم ةنتيجو  عالم، آدم، ةسراپرد ةنتيج

و  زحمت عمل جزو  كلفت معرفت يزدان نباشد تكليف جز هنرها مقدمات است نه نتيجه، پس اگرو  است، پس صنايع
  . ِلَيْعرِفُونَتفسيرشده به ِلَيْعُبُدونَ  باشد زيرا كه نتيجهخلقت بيو  بطالت نباشد جز هاعلمو  صنعت جز هنرها

  .است نه مخبر 694عالم معاين
 :342حقيقة 

بل الَيِحلُّ الْفَْتيا ِلَمْن الَيْسَتقي بَِصفاِء ِسرِِّه، َمْن كانَ صاِئناً ِلدينِِهمخالفت و  زور استو  رياسات الهيه بدون اذن خدا غصب

  .حاِفظاً ِلَنفِْسِه خمُاِلفاً َعلي َهواُه ُمطيعاً ِلاَْمرَِمْوالُه فَِللَْعوام اَنْ ُيقَلُّدوُه

 :343حقيقة 
علم صورت بدون صفاي و  علم عالم است، پس منكر مظهِر نقص خود است، لمت منكر نور است، جهل جاهل منكرظ

عبادت بدون علم و  امور در او نمايش نكند،و  سنگ سياه صيقلي شده را ماند كه روشن نگرددو  دل جهل مركّب گردد
جفتك االغ را  باشد َيْحَسُبونَ اَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصْنعاًاگر  آب باشد بلكه نقش برو  چون صيقل زدن بر هواست كه مفيد نگردد

  .ماند كه خار زير دم را قائم ترگرداند
 خداخواهي دورتر نمايد، علم نفس نمايش اوست ظلمت هرچه كمترو  از تجرّدو  و عبادات بسرخودي خودخواهي افزايد

در هيكل و  برآمد لَاُغْوَِينَُّهْم َولَاُِضلََّنُهْم َو لَاَُمّنَينَُّهْمت بدعوي است به نور نزديكتر است، شيطان از هفتصد هزار سال عباد
  .را منزل گزيدبِئَْس الَْمأْوي و  بدست گرفت َو َيْدُعونَ ِالَي الّنارِ درآمداُولِئَك 
 :344حقيقة 

وار علم علي ةس نفوس مصفانقش آن را بپذيرد، پو  نفس مصفّا شده آئينه را ماندكه بهر طرف گردانند رنگ آن گيرد
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اگر اين صاحب بينائي بسمت خودخواهي و  اظهار دارد،و  را جلوه دهد 697انسابو  696فصل الخطابو  695مناياو  باليا ظاهر
نَُّهْم لَاُغْوَِيدرِ و  بر زبان راند َو الّناُر َوالَالْعاْر خود زند وار كليد جهنم را بپر كمرسرپيچد شيطانولي وقت  و از اطاعت گرايد

حاجت  مدعي گردد كه استاد راو  اسم اعظم را صرف هواي نفس كندو  باشد ِانْ َتْحِملَ َعلَْيِه َيلَْهثْ واربلعمو  را كوبد
منافي دينداري نداند، بلكه  هيچ عملي راو  نسبت يافتن به زاني را مانع پاكي نگيردو  پدري رابيو  سرخودي راو  نباشد

الفيدن را و  عرفان، بافيدن راو  گويد، 699زهد را شياديو  عبادتو  تكليفو  را آزادي، 698اباحهچون مردمان اين زمان 
و  رقص را جذب شمارد،و  مستيو  جدو ديوانگي راو  شعرخواني را حال،و  خوانندگي را سماعو  معرفت يزدان خواند،

بنگ را  و چرس را سيرو  عرق را كيفو  حقيقت پندارد، قيدي رابيو  گوئي را طريقت،هرزهو  را عبادت 700دريوزگي
زهد و  ذوق را در جلقو  گيرد، دار را نشانه كردگارصلهو خرقهو  لباس ملّهو  شعار، كشكول راو  701منتشاو  بوقو  اسرار،

  !...حلق شمارد رياضت را درو  را در دلق
 :345حقيقة 

تسبيح را و  ،703تدليسو  ، تدريس702م تلبيسخودخواهي نمايد برحسب دستور معلّو  نفس غيرمزكّي اگر رياست طلبد
 عمامه بزرگ راو  چون آينه مصفّا ندارد آب تطهير را تصفيه،و  عبادت دروغي را نام خود داند،و  دانه را دام،و  تقديس،
 دماغ آويزانو  نافه شوليدهو  ياخه دريدهو  عصاي چخ چخيو  جبهه نخ نخيو  گردن پخ پخيو  پاي لخ لخيو  ،704تحليه

و  فتوي،و  اباحه را استنباطو  مال خدا، رشوه راو  تنجيس را تقوي،و  را علم تكفيرو  ملُحو  حنك سرگردان را زهد، و
ماَعرِفَْت شمارد با آنكه  خود را اعلم عصرو  گويد ِلَمنِ الُْملْْكو  مولي انگارد، هوي را امرظنّو  حكم خدا،و  رأي را مطاع

دهد  706تعليم رده را 705مرئه محصنهو  قفيت دهد تا تبديل باحسن فرمايد،و حكم ا باشد، ملك غير رار اوَحْرفاً ِمَن الِْكتابِ 
در عده زن جوان را كه طالقش گفته پس از دخول عقد نموده بدون دخول ثانوي طالق و  د،رطالق بعقدآورا بي كه او

ما شراب را طهور داند، آب شارب را حرام بخرج عوام را بگيرد ا اكبر 707غسل غساله گويد كه بحيله عده را براندازد، در
 خلق را به اشتباهو  عل گمراهفمردم را بو  ظاهرگردد،ِاذا فََسَد الْعاِلُم  تا نتيجه بيوه زنان را صرف نمايدو  دهد، اما مال ايتام

  !...له اندازداغارت بندگان و  قتلو 

                                                 
 به معني مرگ و اجل، منيةج : منايا – 695
 هر كالمي كه فصيح و روشن باشد و فرق كننده بود ميان حق و باطل – 696
 نسب ها: انساب – 697
 حالل كردن، مباح كردن، اباحت: اباحه – 698
 بازي نيرنگ – كردن مكر: شيادي – 699

 تكدي –گدايي: دريوزگي –700
 چوب و عصاي خشن و پر گره درويشان و قلندران: شاتمن – 701
702 – پوشاندن جامه – دادن بيفر: سيبلت 
 ييجو بيع: سيتدل – 703
 دادن نتيز: هيتحل – 704
 شوهردار زن: محصنه مرئه – 705
 دشنام: رده – 706
 زن مرده شوي: غساله – 707
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  !ار گرگ همچو سگ دزد شود ي    !واي شبـاني كه كنـد كار گرگ
 :346حقيقة 

ظ و لوح محفو قلب، در صدر، در لسان، در كاغذ، در در هرمحلّي صورتي گيرد؛ درو  محلّ نيست،قرآن عرض است بي
همه قرآن است، پس دل مؤمن مصحف است، هكذا خانه و  علم الهي نفس نبوي، در بيت المعمور، در روح القدس، در

چون اسم بي  نباشد بمراتب عاليه جوز بي مغز باشدوصل  مرتبه دانيه اگرسماوي، و  قلبيو  خدا صورتي دارد سنگي
  .مسمي

 :347حقيقة 
مقامات را داراست، پس  اين مقام تا آخر قرآن ظاهرش سخن انسان بلسان قوم است باطنش كالم رب است، پس از

ظاهر آن و  هات بطون هفت است،امو  آن فوق بطن،و  است 708اي نسبت بمافوق ظهرنهايت است هر مرتبهمراتب آن بي
و  مراتب است برحسب اشخاصو  آن معاني را در طول معانيو  عرض معاني است برحسب احتمال اشخاص، را نيز در
در و  همه جهات تواند شنود است كه از 709هفت معني آمده، گوش ملكوتي باسعه نيز به هفت لسان برو  مراتب،و  مقامات

زبان ملكوتي تواند بيك اداء به هفت لسان ادا نمايد؛ چون نور طور و  مختلفه تواند شنوديك شنيدن يك كالم را بلغات 
  .است واقع خواب براي سايرين چنانچه درو  تمام جهات بود كه در
جوه است، پس و ذووجه  جوه است، پس به هفتو اشخاص همهو  اعرابو  جوه لغاتو و عرضيهو  جوه طوليهو پس

  .آنست كه براي ديگري جوه غيرو يد نمود، براي هرشخصي احسنجوه باو احسن حمل بر
 :348حقيقة 

جوه را احاطه داشته و و امكنه را بداند،و  ازمانو  مراتبو  بيان آن را نداند مگر كسيكه احوال اشخاصو  تفسير قرآن را
متحقّق بمراتب و  مختلَف مالئكه بيت آنهاوحي و  آن نيست مگر كسانيكه دل آنها مهبطو  مقام را بداند، باشدتا احسن هر

الَْحّق، َوِانْ اَصاَب تفسير به رأي باطل است و و لَْن َيفِْتَرقا َحّتي َيرَِد الَْحْوَض لهذا قرآن بدون مبين قرآن نباشدو  قرآن باشند،

  .َواَْدين ما ِللِْامامِ اَنْ ُيفِْتَي بَِسْبَعِة اَْوُجٍه

 :349حقيقة 
 710غاصب حقّ فتوي دهد شقي باشد استقاء را اگر فَاغِْسلُوا ٍاذا قُْمُتْم ِالَي الصَّلوِة جزو قرآن نباشد دبسم اهللا كه ابوجهل گوي

  .فهم قرآن صفاء سرّ خواهد در به
 :350حقيقة 

وقت  تمام تأخير بيان است اليو  مقام است، هر مبين درو  خاص قرآن مختص افراد است، متشابه متشابه المصداق است
  .فرموداَكَْملُْت لَكُْم ديَنكُْم آنكه  با. اگر نه ناقص باشدحاجت 

و  عامشود پس متشابه گرددخاص ن مجمل گردد، پس نداندو  نزولي چون خبراست شأن نزولي ظنيبصير  آنرا مگر مبي
  .خواند شأن نزول راو  صورت را هر كس داند َمْن َيْعرَِف الْعامَّ ِمَن الَْخاصِّنقّاد 

                                                 
 پشت: ظَهر – 708
 فراخ تر: باسعه – 709
710 – آب بر كشيدن: استقاء 
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 :351حقيقة 
 فَْت َحْرفاً ِمَن الِْكتابِ، ما َعرِ: فرمود به او) ع(علوم رسميه كه امام اعظم گشت حضرت صادق  كمال خوضِ ابوحنيفه در با

  . نمايم، پس حكم خدا نباشدآن مي خود هم مداخله در خود مقرّ شد كه ازو 
 :352حقيقة 

 مجلس تفسيرو  مجلس استنباطو  مجلس فتوي دادنو  شامل است مجلس قضاوت الَيْجِلُس فيِه ِاالّ َنبِيٌّ اَْوَوِصيٌّ اَْوَشِقيٌّ
آنست حقّو  شقاوت استو  غصبوصي غير است، پس ازنبي مراتبي را كه حقّو  تمام مجالسيو  بيان احكام را،و  قرآن

  .باشد كه از آنها
 :353حقيقة 

الَْحقَّ فَقَْد اَْخطَأَ، َوِانْ اَصاَب حكم شيطان گفتهو  يد حكم خودلسان نفس گو احكام آنرا ازو  لسان شيطان قرآن را از اگر

  .َولُْيتََّبَوُء َمقَْعُدُه ِمَن الّنارِ
 :354حقيقة 

  .آن نفي كند مشَكّك هست، عدول خواهد كه ازو  713مغَيرو  712محرِّفو  711در هر دور براي قرآن منتَحل
 :355حقيقة 

و  شوداحوال متفاوت ميو  قيامت حاجت شود كه بحسب اشخاص كمال احكام كه تا ِكتابٍ ُمبنيٍ الَرطَبٍ َواليابِسٍ ِاالّ يف
اين متشابه و  اين قرآن مظهر اوست، پس اين تفصيل مجمل اجمال مفصل استو  كتاب مبين است نسخ جزوي يابد در

ظاهريين، پس نقصان از امت است نه از  لفظ آن ناقص نمايد در نزد ظاهرو  بين،بينِ باطنمحكم است اما در نزد محكم
  .لَْوكانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اهللا لََوَجُد و افيِه اْخِتالفاً كَثرياًبود دروغ مي اَلُْيوَم اَكَْملُْت لَكُْم ديَنكُْم االّو  قرآن

 :356حقيقة 
كن معالج طبيب است، معالجه كتب طبيه هست ل تمام معالجات درو  متفاوت شوندو  ها مختلفندمريضو  حاالت مرضي

اگر و  طبابت نمايد؛و  جمع نمايد چون نُسخ طبيب است كه عطّار اخبارو  قرآنو  به كتاب طب به هالكت انجاماند،
  .نه مريض را راحت نمايدو  راست گويد كورانه گويد نه خود راحت باشد

 :357حقيقة 
 اَيَُّها يا قُلْ َوخوديت باقي داري خطاب  ازو  نتواني گوئيا الَْحّق اََن پس اگر كالم خدا خواني زبانت حق باشدو  قرآن اگر

لَبَّْيك يااّيُّها الَّذيُن آمنوا،در عقب و  بتكلّم گوئي؟ قُلْ ُهَو اُهللا، كَذِلَك اُهللا َرّبي چرا پس ازو  نمائي؟بكه ميو  چرا الَّذيَن آَمُنوا

و  پس كالم خداما َيْنطُِِق َعنِ الَْهوي آنست كه  پس از َوْحٌي ُيوحيَو ِاالِّانْ ُه. توشنيديو  جواب دهي؟ يعني زبان حق گفته
  . شو آنگاه كالم خدا بخوان) ص(خدا تا هوا هست نباشد، پس زبان محمد وحي 

را  ُق َعنِ الَْهويماَيْنِطآن را بفهمي  اگر ِانَّما اََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْمبمحمديت خواند ) ص(محمد و  است) ص(قرآن از زبان محمد 
  .دانسته باشي

                                                 
 چيز كسي را جهت خود دعوي كننده: منتَحل – 711
 گرداننده سخن از جاي: فمحرِّ – 712
 تغيير دهنده: مغَير – 713
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 :358حقيقة 
 درو  آنها ةبين و 714زبر درو  مكرّرات غير درو  مكرّرات آنها درو  كلّ درو  يك از آنها هر حروف مقطّعه قرآن در در

  . است صغيرآنها غرائب است، يكي از آنها ظهور و عدد كبير
 :359حقيقة 

فيِه ُحجَُّتنا اَْهلَ آن اختالف فراوان است اما همين قرآن است كه فرمودند  در فتصرّو  كم شدن قرآنو  در زياد شدن

  .عترت معني قرآن استو  قرآن هاديست بعترت الَْبْيِت
اهللا بدست آورده باشي پس همين قرآن كالم اهللا است، پس اگر قرآن نزد عترت قرآن ترا راهبر شود به امام آنجا كالم

  .متشابه استو  مجمل االّو  محكم به احكام آنو  مفصل استو  واست مبين است به بيان ا
 :360حقيقة 
اگر عترت نيست با قرآن، و  قرآن هست عترت هست كار، پس اگر آخر وارد شوند بر هم جدا نشوند تا عترت ازو  قرآن

كالم اهللا ناطق و  ستمعارض عترت باشد مورد سهام بطالن گردد، اين صامت ا قرآن قرآن نباشد بلكه اين محصف اگر
  .خداست است كه از

 :361حقيقة 
  چراند؟مي معشوق است، چه داندآنكه اشترو  سخن قرآن چون رمزيست كه بين عاشق

كلمات قرآن خواصي است كه پي بردن به و  حروف درو  نبرندمعشوق پيو  عاشق لكن غير نمايد واضح پس اگرچه
 رمزو  715كه لُغَز از فواتح سورو  اند،حروف شمه از آن دريافتهو  اعدادو  جفر اهلو  را امكان ندارد،وحي  مهبط آنها جز

ديگران بي خبر و  غمناك شوندو  و اشاره به آن نموده شد، چنانچه اهل رمز به سخن خود شاد است مراتب پي ببرند
  .مانند

 :362حقيقة 
پيداست بلكه » دال« و »يا«و  »زا« قوي درو  ضاءمسمي بزيد كه تمام اعچون  عالمي گنجيده هرحرفي از فواتح سور در

و  هاي كوچك درشت بين يا كوچك بين كه نمايش بسيار دهد،بينچون ذره ،عوالم جان او از اين سه حرف هويداست
السِّرِِِّ الُْموَدُع يف ِانَّ َعِليَّا ُهَو) ص(قالَ النَّيبُّ ) ع(علي و  )ص(به محمد و  تفسير شده حروف مقطّعه فواتح سور به اولياء اهللا

َعْسقِ بَِعلّي َوالْقََمرِ َوالشََّجرِ، َوفُّسَرفَواِتحِ السُّورِ َوالِْاْسُم الْاَْعظَُم الْاَكَْبُر الُْموحي ِالَي الَْبَشرَِو السِّرُّ الَْمكُْتوُب َعلي َوْجِه الشَّمسِْ 
  ).ع(

  :آنها تا از آن بيابي ميان آنها گم است نظر كن در عظم دراسم او  تمام است ةاين حروف آينو  مراتب است و آنها را
  توان خورشيد تابان ديـد در آب     تابو  چو چشم سر ندارد طاقت

 :363حقيقة 
كالمو  717كلمات او به امرام 716باطنش فسيحو  قرآن مندرج است ظاهرش فصيح است غيبيه در اخبارو  ماضيهو  آتيه اخبار

                                                 
 جمع زبره: زبر – 714
 چيستان – معما: لُغَز – 715
  گشاد فراخ باز و جاي: فَسيح – 716
 آرمان – هدف: امرام – 717
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  .است 718هم نيز با فرجام همه باو  با ديگري علمي تامو  تماميك تنها مطلبي  هر هاي او
 :364حقيقة 
 تفسير لفظو  اعرابو  حقايق براي انبياء،و  لطائف براي اولياءو  اشارات براي خواصو  عبارات است براي عوام قرآن را

  .داخل عباراتو  لفظ است بيان معاني آن تمام ازو  قرائتو  شأن نزولو 
مذاق معرفت چيزي  ازو  مكتبخانه اميت نديده اند، بلكه آنانند كه درس عشق درآنانندكه عربي نخواندهعوام نه  پس

و  بعضي ترجمه نمايند و بناء او را گويندو  بعضي اعرابو  عدد حروف او سخن رانند چون فيل كه بعضي ازاند،نچشيده
لكن  شرح دهند بعضي اول اختراع اين لفظ راو  بعضي مخارج حروف آن را و راگويند 719اعتاللو  بعضي صحت

ديگري كه خرطوم را ديده بشكل برج و  را بشكل تخت گيرند را ديده او بعضي كوران پشت اوو  هيچيك فيل نباشد،
حاالت او را شناخته و  خواصو  بعضي فيل را ديدهو  اثري نيافته باشند، شارها لكن هيچيك بجزهكذا، و  تحديد نمايد

  .برده باشندلطائف حقايق پي ازو  باشند
علوم فقه چون و  علوم حكمت چون ديدن دود آتش است،و  خواص آنست، چون شنيدن لفظ آتش يا علوم ظاهر

تحققّ و  عيانو  شهودو وجدان و  مراتب عرفان از ذوقو  دانستن كيفيت آتش روشن كردن است تمام عبارات است،
  .آتش گشتن استو  سوختنو  آن افتادن درو  چون گرم شدن به آتش

 :365حقيقة 
 اَلِْسَنَتُهْم بِالِْكتابِ ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتابَِلُْونَيقرآن نخوانده باشدو  نگشته كالم خدا ِلساَنُه َبَصَرُه َو كُْنُت َسْمَعُه َوآن كس كه 

» ال« كه اگر ِعْنِداِهللا َو ما ُهَوِمْن ِعْنِداِهللاقُولُونَ هذا ِمْنَيكُْتُبونَ الِْكتاَب بِاَْيديهِْم ثُمَّ َي قرآن ننويسدو  همين كتاب است
ما حنيفه فرمود بابيو  ُربَّ قارٍ َوالْقُْرآنُ َيلَْعُنُهرا شامل است از اين جهت فرمود  عموميست او اگرو  حضوريست اوست

  .آن را اگر به او دهي نشناسد مغزو  ي جوز را به طفل دهي آرام شوداگرپوست خالغَْيَر َمْعطُوفَِة َعَرفَْت َحْرفاً ِمَن الِْكتابِ اَِلفاً
 :366حقيقة 

 مرا مقرّب خود بفرما: بگوئيو  تعارفات را بقرائت ادا نمائيو  مدح تعظيم ياو  سالم محبوب اگر سلطان يا حضور در
خيال  نگاه سالم نمايم، پس بگوئي يانيت كنم آ: بگوئيو  صبر كنيو  مخرج ادا نشد، يا بايستي از» قاف«يا نشد » بقاف«

داع براي و رود، نه سالمو تحيتو  سالم كنم، سالم مدح موالي منيدو  شما كه سلطانيد كنم كه برنمائي كه نيت مي
 دارتنوين غنّهو  عين حلقي آنگاه بگوئي سالم عليكم باشما مقرّب كند، خوب مرا نزد استحباب آن، از آن جهت كه كار

  !..مسخره استو  هجو ببين چه قدر!... سين صفيرو 
َولَاالّضالّْني  در مدو  بازيو  كار داشتن خوب است اما تمسخر ادب درو  دادن تميزو  آرام گفتنو  البته درست ادا نمودن

  .است معني نمازو  باعث بطالن صورتَولَاالّضالّْني  هاي ائمه جماعت دربعض مدو  مأموم را خواباندن گمراهي است
  :367حقيقة 

و  فهم آنهاست، نه بطرح بعضيو  مالو  استعداد حالو  مكانو  فصلو  مقامو  مختلفه به تنزيل برحال اشخاص جمع اخبار
 الَيْرضي صاِحُبُهحمل بر تقيه بدون دليل  جمع نمودن به استحباب ياو  هاي تهذيبمثل جمع ماالَيْرضي صاِحُبُهتوجيه و  حمل

                                                 
 آخر –سرانجام: فرجام – 718
 مشغول داشتن بكاري: اعتالل – 719
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  .است
يك مسئله حكم مختلف مي درو  سه تفسير مختلفو  يك مجلس به سه شخص سه چيز مختلف شد كه درو بسيار مي
فرمودند آنهم راست گفته اينهم راست است، خود و  را مختلف فرمودند، َولَْيقْضوا َتفَثَُهْم يك مجلس تفسير فرمودند، در

 است بلكه مدار در آياتواحد  حكمو  نه تمام تقيه استو  نه اجتهادو  ستپس نه سهو ا ِاّنا اَْوقَْعَنا الِْخالَف َبْيَنكُْم،فرمودند 
الَيِحلُّ الْفَْتيا ِاالّ ِلَمنِ الْسَتقي  َحديثُنا كَالْقُْرآِن ذُو ُوُجوٍه، َوَحديثُناَصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب، َواخبار مناسبت حال اشخاص است، پس و 

  .َمْعُروِف َوالنَّْهُي َعنِ الُْمْنكَرِ ِاالّ ِلَمْن كانَ عارِفاً بِهِما َوبَِموارِِدِهمابَِصفاِء سرِِّه، َوالَيِحلُّ الْاَْمُر بِالْ
  .حكم خدا را گفتن بهواي نفس حكم هواست

  :368حقيقة 
، ةقصو  ،در راه نابيناو  اعمي استآن دو،  غيرو  نص صريح است اَْو اَلْقَي السَّْمَعصحيح دارد آنست كه اثر َمْن كانَ لَُه قَلٌْب

  .نشود رفت چراغ شب بدون چراغ، بي ديدن درو  فيل است
  :369حقيقة 

 ذو اخبارو  بجز عترت نداند را نيز متشابه، پس اخبارو  محكمو  خاصو  عامو  منسوخو  اخبار را چون قرآن ناسخ است
وجوه و  را نداند مگر آن كس كه بصيرت بهست، پس آناضافيوجوه  احسنو فَأََْحِملُُوُه َعلي اَْحَسنِ الُْوُجوِه جوه است و

  .ِاْسَتقي بَِصفاِء ِسّرِه آن نيست مگرو  موارد آن داشته باشد

  :370حقيقة 
 اخبار اينست و  نسخ جزوي در آياتو  برود، نسخ كلّي آنست كه بالكلّو  تمام برداشته شود، آنست كه حكم ازنسخ عام

حالي  درو  حالي برداشته شود حكمي درو  براي ديگري ثابت شودو  شودموردي از ديگري برداشته  كه حكم ثابت در
  .جزوي در همه ادوار بر زبان بينايان هستو  نباشدوحي  زمان شرع پس از نسخ كلّي درو  ثابت شود،

  :371حقيقة 
از دست فجار دارند، بلكه آنست كه و  توانند حفظ چهل حديث مورث دخول جنان است، لكن نه آن حفظي كه كفّار

َمْن َحِفظَ َعلي اُمَّيت اَْرَبعَني ملكه است چنانچه در بعض اخبارهست و  صفحه نفس پس ثبت است در جان باقي باشد باو  نرود

 دارا شدن آن تاو  اخالق، پس حفظ حديث آنها عمل به آنهاستو  اعمال سايرو  صومو  ةاند بصلونموده بعد تفسير َحديثاً
  .گرفتن استحديث آنها باشد نه ياد

 :372حقيقة 
  :صاحب لسان حقايق را لساني است كه نشناسدآنرا مگرو  معارف اخبار

  سنـديـانـرا اصطالح سند مدح    هنـديـانـرا اصطالح هنـد مدح 
يرا كه نه صحيح نيايد ز كَفانا ِكتاُب اِهللا َوُسَنةَ َنبَيِه نازل شده، پس آنها خانه آنكه در مگر اخبار را نداندو  قرآن پس تفسير

  .صراط استو  كتابي باشد نه سنّتي كتاب ناطق سنّت است
 :373حقيقة 
بر فرض صدق هركس و  اَلَْخَبُر ُمْحَتَملُ الصِّْدقِ َو الِْكذْْبقال است و  به محض قيلو  حال رجال اخبار به اخبار اخبار از
  .وصفي را پسنددو  كسي را
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 :374حقيقة 
شبهات آن شبهه  موضوع آن يا درو  آورد، آن كس كه راه تكليف داندظنّ بعلم نكشاند يا ظَينُّ الدِّاللَةظَينُّ الدِّاللَِة َوالسََّند 

حكم و  گفتن مقلّدو  حق خود حكم خدا درو  اما حكم ظني را قطعي شمردناست،  بعلم رسد بظنّ معذور نتواندو  نمايد
 برخالف اوو  با خدا نمودن 720قياس هواي خود گرفتن مضادتمو  مقياسقياس بيو  منوط برأي ناصحيحو  خدا را معلّق

  .باشد الَْخلْقُيْغين ِمَن است اگرچه الَْحّقالُيْغين ِمَنو  كيل اوشدن استو 
 :375حقيقة 
  .است 721عبمتَّ حكم منصوب آن چيز بدست نيايد اتفاق آراء ديگران بر كسي به چيزي ازرضاء

 :376حقيقة 
  .آن حجت نباشد بدون علم بدخول قول حجت درو  آن مسلّم باشد اتفاق نيفتد غائب محتمل در اقي كه دخول هراتفّ

 :377حقيقة 
 اما اجماع گروهي بر امري دليل بر. اسالم عالمت دخول آن امر در اسالم هست اتفاق فرق اسالم بر دخول امري در

  .صحت نسبت آن امر به آن گروه است فقط
 :378حقيقة 
اجتهاد مقابل نص مورث انانيت است، و  عقل حجت نباشد شيطنت با هم مشابه است، پس هرو  723دهاء 722نُكريو  عقل

آخرت آخرت  اما دنيا با ربط به اَْنُتْم اَْبَصُر بُِدْنيا كُْم ِمّني َواََنا اَْبَصُر بِآِخَرِتكُْم ِمْنكُْم: راي عقل خياليست، فرمودو عقل ديني
  .التُّقي لَكُْنُت اَْدَهي الَْعَربِ لَْولَابتمامند اَبَصر  پسبه امر آخرت است و  است

 :379حقيقة 
 نكند، وجود اثباتو  اصل نفي نفي ماهيات نمايدو  اصل برائت برئ نگرداندو  اصل عدم، عدم اثبات است نه اثبات عدم،

آورد نه حكمي را سجل  مقام حجيت معذرت فرض در برو  .احوال جاري نگرددو  با اختالف اشخاص 724استصحابو 
  .نمايد

 :380حقيقة 
و  قياسو  رأيو  رفع خودسري،و  امتياز از ربوبيتو  عبديت ظهورو  شدن عبدو  عبادت رفع انانيت است مقصود از
و  را در اطاعت اهل حق آوردن، عمل خودو  خدا را مطيع هوا دانستن نه خود راو  خودرأييست حكم بظاهرو  استحسان
  .ثباتي نباشدو  بنا را بنائي سايه افتد، ستون نمكي را آب از ميان ببرد، اصل بي مقياس درو  ميان برود ميزان از
 :381حقيقة 

 ي ظاهرواقع حرمو  حليت حالل به اصالت حرمت ياو  يابدبقاء نميو  شودعقد صحيح نميو  به اصالت صحت عمل

                                                 
 كردن تيضد: مضادت – 720
 رهبر – شوايپ – شده اطاعت و يرويپ: متبع – 721
 لهيح و مكر: يكرنُ – 722
 يزهوشيت – يركيز: دهاء – 723
 خواندن به صحبت و معاشرت: استصحاب – 724
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  .حكم ظاهريست فقط 725نشود، مستَنْبط
 :382حقيقة 

ِمْن ِخالِف َمْن ُخُروجاً و حكم خدا دانستن به تسامح حكم راو  آورد، 727ادلّه سنن اثبات سنّت ننمايد رفع حرج در 726محتسا

و  خالفو  يا اباحه كمال تسامحو  خبرين به التزام استحباب جمع بين قولين ياو  واقع شمردن سبب استحباب در را اَْوَجَبه
مي اباحه نيزو  شود در استحبابحرام ميواجب و  چنانچه بدعت درو  نمودن است،مخالفت يقينيه و  حكمي جديد دادن

  .شود
 :383حقيقة 

پي بردن و  بما نگويد، عمل به اصل عملِ عامل است نه منشأ حكم خدا واقع حكم را از اصل طهارت حرج را بردارد اما
  .توسل به اهل البيتو  قرآنو  اخباروفق  رفتار برو  متابعت بزرگانو  كليه ةتصفيو  بقوه قدسيه بحكم خدا نشود مگر

 :384حقيقة 
عيان كه طريق و  است، ديگر بكشف برهان كه طريق اهل ظاهرو  فكرو  قسم شود؛ يكي بنظر گويند معرفت بدوحكماء

االّ ظنّ نامندو  ل را معرفت نگويند بلكه علم نامند اگر بمعلوم رسانداهل باطن است، لكن او.  
شناسد اگرچه من خدا را به از من مي حافي چرا بزيارت او روي؟ گفت، او تو اعلمي از بشر: حنبل گفتند كه مدبه اح

  .علوم را به از او دانم
داراي علم عقلي مثل و  آن را شنيده باشد،وصف  شنيده يا داراي علم ظاهري نقلي مثل كسي است كه رنگ شراب را

معرفت آنراست كه چشيده يا سركشيده، قطرهو  حكمت چنان است كه لمس كرده دارايو  را شميده، كسي كه بوي او
  .اي يا قدحي يا سبوئي يا خمي يا غرق آن شده عين آن گرديدهاي يا پياله

 :385حقيقة 
و  هواو  نه رياضت، تمام جهل استو  نه معرفتو  تقويو  نه زهدو  نه عملو  اهل بيت باشد نه علم است غير هرچه از
  .تدليسو  رياو  تزهدو  ضاللتو  رأيو  بدعت
 :386حقيقة 

غافل نيست از برهان و  تا اقامه برهان استو  نباشد ببرهان آرام نتوان نمود اگرچه قاطع باشدجالء ا و صف نفس را اگر
  : بمحض غفلت متزلزل است چون عصاي چوبين كه بگذاري به زمينو  ساكت باشد،

  پاي چوبين سخت بي تمكين بود    پـاي استـدالليـان چوبين بـود
  .كف مرو اين راه چون كوران عصا بر
 :387حقيقة 

 حكيم عقل است كه مدرك است بايد آيات ثابت نمايد متحرّك درو  حكيم او را ببرهان هرشيء بحق اثبات شود

                                                 
 درك شده: مستَنْبط – 725
 انگاري سهل – گرفتن آسان – كردن فروگذار )ميم ضم و تا فتح به(: حسامتَ – 726
 تنگدل شدن –فشار  –تنگي: حرَج – 727
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 است بعدَيَتَبيََّن قتيست كه وَسُنريهِْم آياِتنا  است حاجت بĤيات ندارد 728گردد كه حق اظهرواضح واضح  وار بسوزد تاپروانه
  .اََنَُّه َعلي كُلِّ َشْيٍء َشهيٌداََولَْم َيكِْف بَِربَِّك آن  از

 :388حقيقة 
  هنر اينجـا اصـول عشق دانستنو  بـُود فضل

  فضل اينجا همه باطل و  عيب است همه اينجا هنر
  رموز عشق حل كردن نه كار عاقالن باشد

  لكالل هر مشبگو ح  بجز پير مغـان كبود
  رزي را چه داند مفتي عاميو اصول عشق

  رموز علم رندي را چه فهمـد زاهد جاهل
و  بجان مرتفع نشدي، بهوا تو از ارتفاع بخارو  سكون ارض آرام نگشتي، ازو  از دانستن حركات آسمان به آسمان نرفتي،

از و  معلول نتيجه بدست نياوردي،و  علّت ازو  طبيعت پي بخدا نبري، دانستن آمدن باران مورد رحمت نگرديدي، از از
تو  730تجوهر اعراض برو  دانستن جوهر ازو  از اصالت مهيت پي بعدم خود نبردي،و  نيافتي، 729تأصل وجود اصيل دانستن

 تشكيك از تو نرفت، كه از ديدن بناء علم پيداو  از اثبات صانع معرفت پيدا نشدو  ظاهر نگشت، كيفيتي در توو  نيفزود
  .چشم داشته اما معرفت نباشدو  گوششود به آنكه بنّاء

دوزخ متنعم و  از علم به بهشتو  دانستن معاد آزاد نگشتي ازو  نگشت، 731دل تو بنور ايمان منشقّ القمرشقّ تواتر و از
  :از شنيدن طعم شيرين مذاقت شيرين نگشتو  نشدي،

  شقي ابـليس 732مـابـقي تلبيس    عـلم نبـود غير علم عاشقـي 
****  

  سـازد ز عـاليـق جسمـاني    عـلمي بطلب كه تـو را فـاني 
  مقـالـي نـيـستو  ذوقـيست    علمي بطلب كه جدائي نيست

  نورش ز چراغ ابي لهب است  سبب است  علمي كه مجادله را
  :نخواندند هيچيك از انبياء سالها درس علوم ظاهر

  خط ننوشتو  من كه بمكتب نرفت نگار
  آموز صد مدرس شـد بـغمزه مسئـله

با ذوق نگرديدي، عرفان  734جمود 733از ذمو  از تعريف عشق عاشق نگشتي،و  ننشست، و از دانستن حسن خلق غضب تو

                                                 
 ظاهرتر: اَظهر – 728
729 – گرويدن اصل به: لتأص 
 جوهر شدن: تجوهر – 730
 شكافته شونده پاره شونده: منشقّ – 731
 دادن فريب: تلبيس – 732
733 – ييبدگو: ذم 
 بي اشك: جمود – 734
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  .است و وجدان بافي نه عرفان است، حكمت الفي نه ذوق
  . ماَعِلَمَيُموُت َولَْيَس لَُه حاِصلٌ ِسوي ِعلِْمِه اََ نَُّه: فرمايدشيخ ابوعلي مي

و  حكمت دانستم كه اين راه نيست در 735خوض پس از: كه فرمايد در اول اسفارس حكماء متألّهين آخوند مالصدرا ميرأ
  :عرفانو  عصمت ةدست زدم بذيل خانواد

  كه بشناسد بـدان اسرار پنهان    وراي عقل طوري دارد انسان
 :389حقيقة 

سرّ و  تهذيب اخالق، حقيقت تحقّق است بواقعو  آداب قلبو  آداب قالب، طريقت باطن استو  است شريعت ظاهر
و  بدون تن صورت نگيرد،و  جان بروز نكند بدون همراهي قواي جان كار واقع تن كه درو  قواي آنو  است، چون جان

  .هم نشايد از تن در كارها نشايد هكذا انفكاك اينها نيزو  جان از قوي 736انفكاك
 الحادو  طريقت زندقهو  حقيقت بدون شريعتو  بجانان، ، قلب را بجان، جان رارا راه است بقلب آداب ظاهرو  و شريعت

  : لغو استو  پوستو  شريعت بدون طريقت كاهو  سوسهو و هوسو  طريقت بدون شريعت هواو 
  گرش از پوست بخراشي گَه خـام      تـبـه گردد سـراسـر مغز بــادام

  رآري بركني پوستاگر مغزش ب     نيكوست پوست بي شد پخته چونولي
  شوي در هر دو كون از دين معطّل      737ز شرع ار يـك دقيـقه ماند مهمل

  دار ولكـن خويشــتن را هـم نگه    حقوق شـرع را زنـهـار مـگذار 
 :390حقيقة 

  :حقيقت مغزو  طريقت پوست ميانو  شريعت پوست رو است
  آن بـاشد طريقتو  ميـان ايـن    شريعت پوست مغز آمـد حقيقت 

معطل  جا راو  مغز سبز نگردد پوست بيو  پوست بكارد نرويد مغز بي زارع اگرو  آيد مغز براي سوختن بكارپوست بي
  .نمايد

 :391حقيقة 
ِانَّما اَْبواُه ُيَهوِّدانِِه  و فطرت ظهور مدخليت است در اعمال راو  آدابو  لكن معاشرت كُلُّ ُمولُوٍد ُيولَُد َعلَي الْفَطَْرةاگرچه 

صرفه، يا  و وحدت جنبه كثرت صرفه قوه نفس، يا دو معلّم ضاللت، يا دو مادر، ياو  پدر يامعلّم، و  يعني پدرُيَنصِّرانِِه َو
  .نمايند او اثر ظلمت درو  ثاني يا نورو  اول

 :392حقيقة 
جهت  اولياء بروزِو  انبياءتالءحكمت اعظم ابو  ميان رفتي، موهوم ازو  عبوديت امتياز نيافتيو  تكليف نبودي ربوبيت اگر
عنواني  وجود فنايو  عبوديت است، تا عدميت خودسؤال است كه حقّو  نيستيو  انكسارو  ذلّو  عدميتو  فناو  عجز
  .را نبازند خودو  حال خود نسازند را ُسْبحاين مااَْعظََم َشأْينو  را ازدست ندهند خود

                                                 
 رفتن فرون بفكر: خوض – 735
 شدن جدا: انفكاك – 736
 شده ليتعط –شده دهيفايب – شده بيكار: مهمل – 737
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 :393حقيقة 
كه ابتالءات  آن فكري نيست عبادت اضطراري داردو  حيواني داراست ، تكويني كه هرمعرفت عبادت آوردو  ادراك
  .عبادت آن اختياريستو  فكريو  مركّب است كسبي است شعورو  فكري آن كه ادراك ادراكو  است،

 :394حقيقة 
ود باطل حقيقت چون طالي خالص است، مس اندو  طريقت مس مخلوط استو  شريعت چون مسي است اندوده بطال،

  .باطنو  هكذا علوم ظاهرو  طالي سياه شده اضالل استو  است
 :395حقيقة 

به اسم شريعت شريعت از و  نشود، هركس متعذّر است تاموردي نباشد، لكن شرع عام  قانوني درهمه  اگرچه حكمت در
درويشانه الابالي و  ركشيدنسرِّانه اسراو  خوردن آن راحت باشند، پس حكيمانه مسكر 738خلجان نفوس ازو  ميان نرود

  .بودن منافي قانون است
 :396حقيقة 
و  سحرخيزي كسي را كه مزدورو  اوقات اختالف پذيرد، نماز شبو  سنن برحسب احوال اشخاصو  آدابو  جزئيات
 و يكي را مكروهو  يكي را مستحبو  استواجب  منذورو  عدم رضاء اَب حرام، سفر زيارت باو  است حرام عيال بار

  .يكي را مباح است
عمومات چنين و  محكمات عدم بصيرت است، بلي در تمام تكاليف از شراكت دادن تمام را درو  نمودنپس حكم را عام

  .متشابه است نه در
 740دملي را رادعو  را باديان، تبي ديگرو  دادن المزاج را سم است، تبي را تخم خرفه بايد 739عسل شفاست اما محرور

به نسخ طبيب طبابت كردن مردم را كشتن است، و  ، پس طبيب بايد مالحظه تمام نمايد741ي را مفجرديگرو  گذاشتن
تمام  ةقطار انداخته بيك نسخه معالج حقيقت دوا را نشناخته مردم را در عطاّرو  !را طبيب شمارد مريض چگونه خود

و  دسيه خواهد اطباء نفوس را قوه قدسيه الزمقوه قو  داني حدس صائب دواو  مرض شناسي طبيب را عالوه برو  !نمايد
  .دابَّةُ الْاَْرضِ ُتكَلُِّمُهْم بِالْفَراَسِةاست واجب  تفرّس الهي

 :397حقيقة 
شريعت چون و  طريقت چون معالجات نفسانيه هواست، ياو  شريعت چون آبو  غذاي مريض استو  طريقت چون دوا

طريقت و  است 742شريعت سايسو  تقويت،و  طريقت اصالح مزاجو  دفعو  ستشريعت حميه او  معالجات بدنيه است،
  .ِاذاطَلَع الصُّْبحطريقت چون ماه است لكن و  است، شريعت چون چراغ 743قايد

 :398حقيقة 

                                                 
 خارخار: خلجان – 738
 از آتش گرم شده: محرور – 739
 بازدارنده: رادع – 740
 موضع آب زهيدن: مفجر – 741
 سياست دان، سياست مدار: سايس – 742
 پيشوا، رهبر: قايد – 743
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  .تحت يقين خود است در يقين مجبور يقين نبود مأموراست، بعد از تا فَاْعُبْد َربََّك َحّيت َيأْتَيَك الَْيقني
  .است شكرو  قين عبوديت نيست ربوبيت است تكليف نيست لذّتي پس از
 :399حقيقة 

  .در عالم آخرت تكليف نيستو  سرايت يقين بتن در دم مرگ است
  : 400حقيقة 

هاي مواظبت داشتند، اگرچه عمل را براي ترويج توان لكن گريهزياده از كلّو  را بود) ع(علي و  )ص(وصال تام محمد 
 و سلطان بعقرب متوجه نشد عملش بيشتر اياز در حضورو  ترمشتاق كه مقرّبتر بلكه هر! چيست؟ خوف ازو  سنفذلّو  زار

  :نظر ننمود بار در را
  بنـدگي كن بندگي كن بندگي  دل زندگي و  خواهي حرّي گرتو

  اهللا اعـلم بـاليـقينو  محـو شـو    راستين وصال  گر تـرا بـايـد
 :401حقيقة 

اولياء بهتر گرفتاريهاست بلكه عمل را و  بخدا، شغلِِانْ لَْم َتْشَغلْها َشَغلَْتَكعمل اشتغال نفس است  نيست بلكهاز عمل صفا 
  : عمل ديدن بزرگ معصيتي است

  ديدچو توبه كرد نور اصطفاء     صفا ديد و  يكي از معصيت نور
  گشتش طوق لعنتو  بجا آورد    هفتصد هزاران ساله طاعت  دگر

 :402حقيقة 
و  فطرت عمل براي اظهارو  ، تكليفِفطَْرةَ اِهللا الَّيت فَطََرالّناَس َعلَْيها تمام بداءآت ظهور يابد آنچه در اَلَست قبول شده بعد از

  .را بگويند َيقُولُنَّ اهللاو  شد يادداشت آن قبول است تا منكر نتوانند
 :403حقيقة 

عقل و  يابد عبوديت امتياز ربوبيت را ازو  خود مشهود سازد دررياضت آنست كه فاعليت حق را و  عبادت مقصود از
  .است براي همين ظهور

 :404حقيقة 
ثُمَّ كانَ عاِقَبةُ  عداوت زايدو  نفرت افزايد شد قدر سياهي دل زياد هرو  سياهي،و  معصيت چركينيو  اطاعت حب آورد

  .الَّذيَن اَساُؤ السُّوءي اَنْ كَذَُّبوا بِاياِت اِهللا
 :405حقيقة 

دوست خود ميو  امام خودو  بصاحب واقعه نمايدكه آلت قَتّاله بدست گرفته رو چنان در نمايدآن كس كه معصيت مي
  .دوست هرگز راضي نشود بقتل دوستو  رود،

 عاليه جلوه نمايد از آنجا كه آمده به آنجا برگردد، پس ةمرتب شود در واقع آنچه عالم صورتي دارد هر هرعمل در و
  .فَاْسَتِقْم آيه نمود پير مرا عمل بد متأذّي شوند، لذا فرمود آنها ازو  امامو  نبي عرضه دارند بر اعمال را

 :406حقيقة 
گودي طبيعت  او را درو  بروي طبيعت صاحبش برخوردو  عملي كه مصفّا نباشد قوت ندارد عروج نتواند لهذا برگردد
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  .اندازد
 :407حقيقة 
آنچه زوال پذيرد صغيره است بهمان اثري كه از او بماند، پس تفسيركبيره ببعض و  يرد كبيره استنفس جا گ آنچه در

همه صحيح  هر بدي كبيره باشد اصرار بر باشد يا لّنسبةصغيره باو  قرآن منصوص شده يا كبيره اعمال معينه با آنچه در
  .است

 :408حقيقة 
  .نفس را آسوده نمودنو  745شكستن قدغن ر رضايت نه دررفتار بو  اطاعت 744مورثاست، حبحب  وصال در

 :409حقيقة 
  .مخالفتش رهانيدند پس فاني دوستي نداند آن كس را كه لّذت دوستي چشانيدند از

 :410حقيقة 
ينَّ ِانَّ اَهللا ِاذا ِاذا اََحبَّ اُهللا َعْبداً الَيُضرُُّه ذَْنٌب، َو يا ُب بدي از او ديده نشود پس چگونه مخالفت باشد آن كس كه محبوب شد

  .اََحبَّ َعْبداً اَْدَخلَُه الَْجنَّةَ َوَرِضَي َعْنُه بِالَْيسريِ
  الَْمساوِياَولِكنَّ َعْيُن السُّْخِط ُتْبدي  و َعْيُن الرِّضا َعْن كُلّ َعْيبٍ كَليلَـةٌ

و وراي  ،747طامع در خوفوراي  خوف خائنو  است شوق زيادترو  خوف از مخالفت بيشتر 746مهابتو  معرفت هرقدر
  .خوف مقرّب سلطان استو وراي  خوف نادان

  :411حقيقة 
 خير است غير خير تو ماِشئَْتيعني  الغَْيَر الَْخْيرٍيعني  ِمْن قَليلِ الَْخْيرَِوكَثريِه به اندنموده را تفسير ِاذا َعرِفَْت فَاْعَملْ ما ِشئَْت

  .اََحبَّ َعْبداً َرِضَي َعْنُه بِالْقَليلِ ِمَن الَْعَملِ فَاْعَملِ الْقَليلَ اَوِالْكَثَري، ِاذا نباشد

 :412حقيقة 
مورث و  اطاعت منتج مماثلت استو  )الي آخره(ِاذا اَْحَبْبُت كُْنُت َسْمَعُه الَّذي بِِه َيْسَمُع و  مورث محبت استِاتَّبُِعوين 

  .شد الْاَْمراَطيُعوا الرَُّسولَ َو اَطيُعوا الرَُّسولَ َو اُوِلي در اَطيُعوا اَهللاشت، بروز گ اَِطْعين، ِاتَّبُِعوين پس اَِطْعين اَْجعلَْك َمثَليمظهريت 
 :413حقيقة 
 و به استكبار نفس آيد خودرأيي ازو  خودسريو  به محبت برگرددو  ِانْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ اهللا محبت آيد اطاعت ازو  عبادت
  .اَساُؤا السُّوءي ثُمَّ كانَ عاِقَبةُ الَّذيَن كشاند

 :414حقيقة 
صورتي و  شده برگشت بهمان نمايد نيت كه صادر بهرو  مرتبه هر ازو  آن، ةاز شاكلو  دل صادراست از نفسو  اعمال تن

 خواب برحسب اشخاص يا احوال بصور در چنانچه يك امرو  نمايد، خواب كه تعبير چون صور در نفس جلوه دهد

                                                 
 موجب: مورث – 744
 ممنوع: قدغن – 745
 شكوه و يبزرگ – دنيترس: مهابت – 746
 صيحر – آزمند – كار طمع: طامع – 747
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شخص بدو  يك مزاج در دوو  مختلفه دهد چند شخص تعابير ديدن يك گونه صورت ازو  كندمختلفه نمايش مي
و  عالم جان يك حقيقت آورد، خواب جلوه نمايد، هكذا شود كه اعمال مختلفه براي اشخاص متعدده در صورت در

را كثرت  يكي رسيدن بيك مطلوب به اعمال مختلفه باشد براي چند شخص، پس تكاليف برحسب اشخاص مختلف باشد
جزئيات  به اين جهت است كه درو  هكذا،و  748نفسديگري را ذُلّو  ديگري را خدمت بندگان خداو  نماز عبادت

  .حق ديگري معصيت باشد شود كه درتكاليف به اختالف رسيده، پس عبادت شخصي مي
فرمايد، پس  749نفي تحريف و يدبحال اشخاص كه برحسب استعدادات بيان نما بصيرو  بينا زمان مكلّف خواهد هر پس در

  .چنانچه از كتاب طب يا نسخ آن نتوان معالجه نمود از كتاب نشود تكاليف معين نمود
 :415حقيقة 

 ثمره عبادت عبدو  تجرّد در رفع عاليق است،و  بكاهيدن آن قواي الهيه قوت گيرد،و  در رياضت قواي نفسانيه بكاهد
  :عوايق است تجرّد ازو  شدن

  توان موسي كليم اهللا شدمي    ضت نـي توان اهللا شداز ريا
الهي  نمايد، پس بدون امر چموش را چموشترو  جا پس از ترك اسب را سركشپس رياضت نيك است، اما رياضت بي

  .مذموم است ترك غذا تب دقّ راو  750بيفزايد؛ حميه امراض دروني او و بر نفس را قوت دهد
 :416حقيقة 

تمام و  است بقره بزرگتر آن سوره كوچك ازو  ختم گيرند خواندن را برابر قل هواهللانيست، سه  751بسياري عمل مناط
شد، پس  752اين دعوت انفعو  سه سالو  بيست) ص(محمد و  نوح هزار سال دعوت نمودو  سوره حمد است، قرآن در

شود كه گاه معصيتي ميو  شويدا مير تمام بديهاو  گيردمي جان به آن مغزو  شودمي گاه است كه عملي جزوي صادر
  !.اََبداًِاْعَملْ ما ِشئَْت فَِاّني ال اَغِْفُرلََك َبْعَد ذِلَك حق كه ندا آيد ازو  نمايدمنصرف مي نمايد كه جان راكوچك مي

 :417حقيقة 
تجرّد است  نچه مؤيدآدهد،  وحدت از طاعات تمام خبرو  دهدبيگانگي ميو  تمام خبر از دوئي 754منهيه 753اعمال مذمومه
  .دو باشد ست بايد داناي هرناهي و آمرو  آن كس كه معين نمايدو  ست معصيت است،آنچه منافيو  عبادت است

 :418حقيقة 
معذور  آن كس كه چشم بهم گذارد عذر او پذيرفته نيست پس كافرو  نديدن خود را ببرد، كور مادرزاد هم اقّالً رنجِ

  .مكّلف استو  نيست
 :419يقة حق

                                                 
 خواركردن نفس: ذُلّ نفس – 748
 را عوض كردنكلمات و  حروف: فيتحر – 749
 ز كردنيپره: هيحم – 750
 ليدل –مالك : مناط – 751
 سودمندتر –دتر يمف: انفع – 752
 زشت –ناپسند  –ذم شده : مذموم – 753
754 – شده ينه: هيمنه 
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آنست ارستگي است، بلكه مالمتي و منافيو  است 755كنند كه مردم مالمت نمايند كه اين اضالل مالمت نه آنست كه بد
چه بترك كردن، نظر و  خلق نمودن چه برو آوردن نظر برو  و از مالمت نترسد، خلق مالحظه ننمايد كه در بندگي خدا از

  .بخداست ظرنظري نبيو  ترك دنياحب دنياستو  است،
 :420حقيقة 

گردد؛  مقصود ظاهرو  آنها تا در دم مرگ راحت باشد طاعات انس نفس است بر بر 756ممارستو  عبادات غرض از
و  گفت، خدايا چه بده، روزي پدرخواست، ميمي آنها وقت چيزي از عادت دادند كه هر مادرو  چنانچه طفلي را پدر

چه خواهي؟ گفت آنچه  آمدن پرسيدند غيب رسيد، پس از خدا خواست از ت ازغذا خواسو  مادر بيرون رفتند طفل انار
در سال و  روزو  شب نموده، لهذا در خدا كه عادت او شده اثر خوردم، دانستند كه همان خواست ازو  خواستم آوردند

  .سازدخدا را متوجه و  نمايد در جاندل اثر  فعل يا خدا گفتن به زبان يا خداو  عبادات مقرّر شده
 :421حقيقة 

  :فيض يزدان است ظهورو  منتهي جان استو  نتيجه عمل همراه است مبدء
  دارم اميـّد كز امروز بـفردا نـرسد    بفردا انداختكه هركس  تووصل  وعده

 :422حقيقة 
  :ميهنعي مقام صور  مقصد بلندتر است ازو  سنگالخ طبيعت است دوري ازو  قرب حضرت يزدانو  ثمره عمل آسايش جان

  گريزد از درت يارب شعورش بينبجنّت مي    توحور ميخواهد قصورش بين خدايا زاهد از
  .راه است نعيم در
 :423حقيقة 

ْركَيب َو الَْخْوُف مايل َوالَْعقْلُ اَْصلُ ديين َوالْحبُّ اَساسي َوالشَّْوُق َماَفْعايل َوالْحقيقة اَْحوايل َوالَْمْعرِفَةُ رأُْسالشَّريَعةُ اَقْوايل َوالطَّريقَةُ
اي َوالْفَقُْر فَْخري َوبِِه اَفَْتِخُرَعلي َرفيقي َوالِْعلُْم ِسالحي َوالِْحلُْم صاِحيب َو التََّوكُّلُ زادي َوالْقَناَعةُ كَْنزي َوالصِّْدُق َمْنزِيل َوالَْيقُني َمأْو

است، ميل دل است، نه احتياجست بمثل خود بلكه احتياج بحقّ ناداري دنياست ناداري اين نه فقرسايِرِالْاَْنبِياِء َوالُْمْرَسلَني
جنان  درويشي خلوت دل است جنان آخرت آنست نعيم ازو  نه فقر، پس فقرو  بناداري دارائي ناداري است نه زهد

  .دنياست
 :424حقيقة 

  : است احتياج حقِّ ممكن است سواد و ستر فرك كاَد الْفَقُْراَنْ َيكُونَ كُفْراً، َوالْفَقُْر َسواُد الَْوْجِه ِفي الّداَرْينِ
  اهللا اعـلمو  جـدا هرگز نشـد    سيـه روئي ز ممكن در دو عالم

 :425حقيقة 
  .عزّت يكسان باشدو  مرض ذلّو  صحتو  غناو  دلِ غني را فقرو  صوري سياهي دهد دلِ خواهان را فقر

 :426حقيقة 
 استغناء ازو  غناء خود استو  اينجاست، حاجت بخدا عزّ ذَلَّ َمْن طََمَعود اعضاء خو  بقوي خود ذلّ است حتي حاجت بغير
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  .است پس فخرغير، 
 :427حقيقة 
ل بخود خندي، دروغگو او دارا نباشي خود اگر نيكي بغير منكرِخود را فرما كه در نهي ازو  بمعروف خود را نما اول امر
  .را روشن نمايد چراغ گذاشته مسجدد، خانه بيرا تكذيب نمايد، گرسنه بمردم حلوا ده خود خود

 :428حقيقة 
جان خود  حقّ پند نداري كه از االّو  نمود بيگانه را پند ده خودت اثر در منظور است، امتحان كن اگر بمعروف اثر در امر
  .آذاِنلَْم َيَتجاَوزِ الْاَلَْوْعظُ ِاذاَخَرَج ِمَن الْقَلْبِ َدَخلَ ِفي الْقَلْبِ َوِاالّنياري 

 :429حقيقة 
ترك و  شيطان نداري مطلوب او را رها نماو  نفس تر ازدشمنو  تر بتو خودت هستي محبوب را بدوست خود ده،دوست

  .او را ذليل گردانو  شكست نفس خود را دهو  عبادت او را فرماو  پند را بخود ده اَْعدي َعدُّوَِك َنفُْسَك اَلَّيت َبْيَن َجْنَبْيَكفرما 
 :430قة حقي

را بزمين  كني كه تو مقصري خود را بنشان كه با بدتر از او بد تو اگذار، پس اگرو را بخود بد كرد او تو آن كس كه با
  .را براندازد را رنجه منما كه او با بدتر از تو در افتد كه او او مقصر است توخود اگرو  زند،

 :431حقيقة 
 اگر خودش پاپي شدو  كه در افتاد برافتاد، ساخت، با دردكشان هر او رابدكنش را محل نگذاشت خدا كار  مؤمن اگر

  .758بفضيحتش نفس حاصل نكند مگر 757خبر است كه مؤمن تشفي درو  اگذارد،و است باو اَغَْني الشَُّركاءخدا 
 :432حقيقة 

و  دي ترا دوست دارندخلق نيكي كن، زيرا كه اگرنيكي كر را دوست داري با خود ل بخود بدكرده، پس اگربدكنش او
و  در باطن هم كدورت كشيو  بدبيني، بظاهرو  اگر بدكني با تو بد كنندو  باشي، خودت هم شاد نيكي كنند با تو

دشمن نمائي دل خود را ميان خارستان  دشمني با فكر اگرو  بمقصود نرسي كه چون ياد دشمن نمائي خود را بسوزاني،
 غضب را برافروخته نموده خود راو  بشنوي راه گوش خود ازو  زحمت دهي را كه بگوئي خود را بد اوو  افكني

  .بسوزاني
 ل خودل خود را بخورد، دروغگو اول خود را آتش زند، حسود اوزايده افزايد، غضوب او ةبدگويد نتيجو  او بد كند اگر

دار ناخن كينهو  نمائي، يب خودل خود تكذنخواهي تكذيب كنند دورغ مگوكه او تكذيب خودكند، اگرو  را دروغ دهد
شهوي معشوق و  خارجي نمايد،را صرف فلزّ ي خودوجود بخيل دارائيو  ل بخود پيچد،دل چركين اوو  بدل خود زند،

دست  حاصل از غيروصال  خود را بوهم موجودو وصال  را هالك نمايد بدن خودو  دروني خود را فداي خارجي نمايد
  .دهد

 :433حقيقة 
سنگ آتش گردد پس مواظب و  هوا بمجاورت آب شودو  آب زنگ بردارد، ازو  ورت خاك خاك گرددآهن بمجا
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  : باش كه
  دين بيفزايدو  تا ترا عقل    همنشـين تو از تو به بايد

اق موافقت نخواند، صحبت نيكانت از نيكان كند، بلكه منافق كه با مؤمن نشيند بنف بنار احدي بظاهر الّنارِاُولِئَك َيْدُعونَ ِالَي
  :سنگ جوهرگرددو  شود خاك از مجاورت عاقل قصر، مؤمن نمايد پس متأثّر با

  صحبت افسرده دل افسردگي    همدمي مرده دهـد مردگي 
ها رو زبان راههاي جان است، پس از اين راهو  لمسو  گوشو  چشمو  منافق شيطان استو  مؤمن فعليت او رحمان و

  .شيطان را رها كنو  بخدا رو
 :434يقة حق

 براي دنيا ترك كرده، بلكه زاهدآنست كه ترك خدا نموده كرده بلكه آنست كه آخرت را آنست كه ترك دنيا نه زاهد
  .چسبيده به آخرت يا دنياو 

  :دنيا عاليق دل است نه گلو  اي زاهدي،كه از آخرت گذشته درويشي بسلطاني گفت من زاهد نباشم تو
  زنو  فـرزندو  نقرهو  نـي طال    چيست دنيا از خدا غافل شدن 

  .ِللرَُّجلِ الّصاِلحِ، نِْعَم الْمالُ الّصاِلُح)ص(قالَ النَّيبُّ 
  الَْحَملْفَالْبِسِ الْخََّز َو كُلْ لَْحَم     ِانَّما ُزْهُد الْفَيت قَْصُر الْاََملْ 

  !تو از كشكول نگذشتي؟و  داشتماين ملك دست بر سائل راغب، اكبرشاه بدرويش گفت من از فقيرو  سليمان زاهد است
تمام ) ع(ام نه بدل، ابراهيم پيغمبر را به گل كوبيده هامن ميخهاي طالي سراپرده: اهللا به درويش متعجب فرمودنعمةشاه 

عسل نمي تسبيح ساخت، اگرچه رفتن درو  جامو  به شانه ملك دنيا ابراهيم ادهم ازو  درباخت، 759دارائي را بنداي سبوح
  .عسل است لكن دنيا عسل نيست تعلّق به او مگس نياورد شود كه

  :غفلت استو  توجه بخدا آخرت درو  تجرّد، پس معيار دنياو  آخرت صفاو  و دنيا عالقه است
 :435حقيقة 

از و  نمايدخود را حصار مي دورو  كشداست، كرم فيله زحمت مي پستي پستي قوي يعني صرف همت درو  صرف جان
  :داردبرميرا  اول خود

  دام بنهي اينهمـه بـر خويشتن    زن و  حيف باشد كز پي فرزند
****    

 واگذار  كار خــدا را بخـدا    ضـامن رزق تو بـود كردگار 

اً َبلِ الَْعْبُد َشْيئقالَ اَُبوَيزيُد، لَْيَس الزُّْهَد اَنْ الَيْمِلَكگرفتاريست نه عدم دارائي، زهد آزاديست نه بندگي و  و زهد عدم رغبت

  .الَيْمِلكُُه َشْيٌءالزُّْهُد اَنْ

 :436حقيقة 
راحت و  حاجت بخلق نداشتن آخرت استو  است بحركت است، پس زحمت دنيا كشيدن معادو  دوران دنيا كه معاش

  .قوي است برو  مال ناكارگي ظلم برو  760عدم انماءو  نفس خواستن دنياست،

                                                 
759 – نامي است از نامهاي خداي تعالي: وحسب 
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 :437حقيقة 
يهود و  رهبانيت نصاري درو  س دانند،فَحبس نَو  جوك در رياضتو  اند صائبيني دانستهرا در امروصال  قومي راه هر

و  اعمال تكليفيه يوميه ندارند جز سياسيان عملي ديگرو  خلوت،و  تصفيهو  فكرو  صوفيه در ذكرو  در دقايق كثرت،
 كثرت دارند، در و وحدت خلوت در انجمنو  باطن نمايند و سالسل ايمان جمع اعمال ظاهرو  عرفاءو  761حنفاءو  شهريه،

و  آخرت را در دنيا گيرندو  تحليه را جمع نمايندو  تخليهو  جنان با هم نمايندو  لسان ذكرو  جمعيت دارند رياضت درو 
  .ترك كار دنيا ننمايند

  :438حقيقة 
و  را در توكّل بعضي ترك دنياو  اند،رفتاري مخصوص گرفتهو  انداختراع نمودهيك لباسي خاص سالسل صوفيه هر

  :اللهيه سه امر را اختصاص دارندنعمةسلسله حقّه علويه رضويه و  اندپنداشته 762جمعي ذلّ نفس را دريوزگيو  عزلت
و  شيطان شمارند اباحه را ازو  نفس ترخيص را ازو  طريقت،و  شريعتو  باطنو  ظاهرو  معنيو  يكي جمع صورت

  .اب دانندتقيد به آد آزادي را در
لباس است بندگي خدا نمايد  هرو  كار هرو  763زي كس در هر هرو  طرزي معينو  نوع به لباسي مخصوص دوم عدم تقيد

  .اَلصُّويفُّ َمْن الَمذَْهَب لَُه كه

 َيَتَصدَّقُوا َعلَي الْاَْبوابِ بِكَِفهِّم اَْولَْيَس يف ِشْيَعِتنا اَنْ َيْسئَلُوا الّناَساست  خبر سوم كسب نمودن براي معاش براي سالك در

  .آنكه اخذ اوساخِ ناس نمايد نفس مؤمن اشرف است از
 :439حقيقة 

 مناسب است در اين مقام ذكرو  اندشهيد كه ديني را بموئي نبسته الدو زدن شارب بس است فرمايشو  گذاشتن در
  :آن اينست و اندجواب سؤال نوشته مكتوبي كه بعضي در

  الرَّحمنِ الرَّحيمِ بِسمِ اهللاِ
و  نمايم كه معلوم است كه جزئيات احكام بحسب اشخاصعرض مي مأخذش سؤال رفته بودو  حكم آنو  از باب شارب

آن كس كه دارائي يا حال رسيدگي و  حرام است محرم راو  شود، چنانچه نكاح براي بعضي سنّت استازمان متفاوت مي
يكي و  َمْن َرِغب َعْنُه فَلَْيَس مٍِين، آنكه را نيك است با تعفّف اوو  معاف است، اين امر مستغرق دل است از بحقوق ندارد يا

جامه چهار درهمي زي  را) ع(خام، علي  را) ع(موسي و  برشته آيد را) ع(خضر  ديگري را كسب،و  را توكّل مدح است
 .صيََّرَها اُهللا نِْعَمةً قَطَُّهلْ َرأَْيَت ظُالَمةًرا تجمل پسنديده كه ) ع(امام حسن  وِلكَْيال َيَتَبيِّغَ بِالْفَقريِفَقُْرُه را آن زيبد  شود كه او

) ع(دين نمايد، سجاد  گشت تا بكشته شدن نشرواجب  را ظهور) ع(جهاد فرض كه بكشتن براه آورد، حسين  را) ع(علي 
  .عزلت او اخذ ثار شودو  را رهبانيت الزم كه بحفظ جان

با ضعف از دعا  ٰدر منيو  الزمه عيال حرامة صورت ضعف از نفق فقير مزدور را درو  تزويج را مدح در برروزه غير قا
  .مكروه است

                                                 
 جمع حنيف، مايل از هردين باطل بسوي دين اسالم: حنفاء – 761
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 براي محرم حرام است، تجمالت زن را براي شوهرو  كشيدن جمعي را ممدوح 764نورهو  تراشيدن سرو  ناخن گرفتن
  .تجمل مذموم استو  مدح 765عده حداد درو  عبادت

چون اين زمان  ضررو  767هدنهو  766زمان فترهو  در زمان عدم آنو  است،واجب  بمعروف در اقتدار براي اهلش امر
  .نارواست
براي راجع از 768عشائين تأخيرو  مؤكّدوقت  لنماز در او  نخواند 769صبح را در غَلَس نماز مسافرو  است،عرفات مستحب 

  .به بعد از افطار با اشتياقدار تأخير اندازد بگذارد تا روشن شود، روزهو 
لباس فقيه در مواضع شهرت قبيح  سايرو  عسكري را عمامهو  استعمامه مستحبو  فقيه را لباس لشگري مذموم است

  .است
و  مكروهو  مقامي مستحب درو  استواجب  770منذورو  حرام است با فقر نماز شب مزدور را كه ضرر بمستأجر رساند

  .مباح شود
غَيُِّروا الشَّْيبِ َوالُتَشبُِّهوابِالَْيُهوِد، ) ص(َعْن قَْولِ النَّيب ) ع(ُسِئلَ َعليٌّ حالي مباح  درو  زماني را سنّتو  را بعضي 771خضاب و

 قصرو  رأس 772هكذا حلق َمااْختاَر،َوقَِد اتََّسَع نِطاقُُه َوَضَرَب بِجِرانِه، فَاْمَرٌء َوفَقالَ َعلَْيِه السَّالُم، ِانَّما قالَها، َوالّديُن قَلٌّ فَاَّما االنَ
له استو  شوداوقات متفاوت ميو  احوال يك شخصو  اخذ شارب برحسب اشخاصو  773ةحياينگونه آداب تنظيفي.  

و  هجرت از عاليق كثرتو  خلوتو  جنبه تجرّد آنها بجاروب كردن براي نظافت است نه عبادت، لهذا آنانكه بر امر
كَالَْمّيِت متوجه طواف دل داشته خود را  قوي راو  پرداختهغالب بوده بدقايق قالب نميود وج ارض سيرو  توجه بحرم دل

  .از مرده چيزي نيندازندو  محرم چنانچه از گرفتندشارب نميو  تراشيدندگرفته سر نمي َبْيَن َيِدي الَْغّسالِ
كثرات و  توجه بقالبو  ها جهت آداب دانيآنان كه برآنو  ه اليه است،متوجوجه و  اثرهاست كه صورت اظهر در و اثر

منافي دينداري  هيچيك راو  يا تنظيف آن نمودند موها را اصالح نمودندو  را تراشيدند تجملّ پرداخته سرو  بوده بنظافت
و  زيي موافق،و  سي را طوري مناسبهرك بَِعزاِئِمِه،ِانَّ اَهللا ُيِحبُّ اَنْ ُيْؤَخذَ بُِرَخِصِه كَما ُيِحبُّ اَنْ ُيْؤَخذَ :ندانستند، فرمودند

  .مالقات امام بذُريحو  را باخذ شارب بعبداهللا بن سنان گفتند َولَْيقُْضوا َتفَثَُهْم تفسير) ع(حضرت صادق 
تشريع قوانين ملّت است، نه عمامه وراي  774اساس رسمانهو  بهانه عبادت رفتاري رسمانه غير لباسي يازي و رسم قومي يا

تجملّو  آلوده نشدن و اصالح ظاهرو  زده است براي نظافتآن كس كه مينه كاله لباس دوزخيان، و  است تاج بهشتيان
                                                 

 چيزي است كه براي دور كردن م از بدن بكاربرند و آن آهك و زرنيخ را بهم سائيده است: نوره – 764
 ترك زينت زن كه شوهر اووفات كرده: حداد – 765
 پيامبر هر فاصله و ميان زمان – سستي –تعطيلي: فَتَره – 766
 جنگ متاركه –آشتي – صلح: هدنه – 767
 تثنيه عشاء: عشائين – 768
 تاريكي آخر شب: غَلَس – 769
 واجب گردانيده شده: منذور – 770
 بستن حنا: خضاب – 771
 نايگلو: حلق – 772
 ش و محاسنري: لحية – 773
 بطور رسمي: رسمانه – 774
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- اين معني استفاده مي َمنِ اتََّخذَ َشْعراً فَلُْيِفرَّقُُه خبر و اَْوَيُجزُُّهَمنِ اتََّخذَ َشْعراً فَلُْيْحِسْن وِالَيَتُه  نه عبادت، چنانچه ازخبرو  بوده

شانه كردن و  بدو طرف خواباندنو  تنظيف بتفريقو  مقصود تنظيف بوده،و  عدم آن سختگيري نبودهو  ه در اتخاذشود ك
براي مهابت بوده، و  توجه باصالح باطنو  خياليبيو  ارستگيو گذاشته ازآن كس كه ميو  بجزّ هم،و  هم حاصل است

آن درويش كه فرمود اين كار را نمودم تا ة قصو  ،خشوع نداشتو  كه آن كس كه بازي بريش داشت بنده ريش بود
بزرگي فرمود مردم مصر بودند برآنكه مرا و  كنيز نزد من امانت نياورند كه بزحمت اين مسافرت بيفتم معروف است،

و  راه فراري نجستم تا سحري سروش غيبي بگوش دلم گفت سبيلت را بگذارو  قضاوت نمايندو  گرفتار رياست عوام
  .خود را خالص نمودم خالص نما بهمين امر راريشت 

 و قَصُِّروا ِلحاكُْم َوَوفُِّروا ِسبالَكُْم فَِانَُّه اَْهَيُب ِللَْعُدوِّ: جمل فرمودند به اصحاب در) ع(منسوب بخبر است كه حضرت علي  و
َوفِّرَشْعَر َجَسِدَك ) ع(اَْشكُوِمَن الُْعُزوَبِة، فَقالَ فَِالَْيَك ِاّني َرُجلٌ َشبٌِق َولَْيَس يل اَتََّزوَُّج بِِه :كافي است كه راوي عرض كرد در نيز

لي وآن ا استثناءو  عموم است اضافه مفيدو  گرفتند، 777شَبق از 776جاءو وِ مو را همدوش صيام 775كه توفير َواَِدمِ الصِّياَم
  .نيست از استثناء عامه
اهل و  شريعت شارب را زدندو  اهل ظاهرو  كم رسم شد مالحظه حكمت باعث آن شدكه كمو  و همين اختالف نظر
مذاهب اهل و  اخباري،و  اصولي ظاهريين علماء اهل تشيع از اين زمان از اكثر آنچه ديده شده درو  طريقت گذاشتند،

افغان و  ركشميو  سندو  هندو  ماوراءالنّهرو  عراقو  حجازو  رومو  ايران مالكي، درو  حنبليو  شافعيو  حنفي سنّت از
لب يا  بعضي تا روي گوشت تمام يا تا گوشه لب يا دوو  بعضي زيادترو  زدند، بعضي تا روي لبآنست كه شارب را مي

  .انگشت يا چند موئي دو
حنفي  و تقيد شافعي كمترو  وسط دوشقّه را، را يا تمام را يا را يا باال موها تراشند زيريا مي چينندو بعضي بالكلّ مي

 ترك آنرا ترك اولي گويندو  اهل تشيع مستحب دانندو  ترك آن را بدشمارند،و  اهل سنّت سنّت گيرندو  است رمقيدت
  .مستحب دانندو  سنّتو  تراشندرا هم مي اغلب سرو 
و  اويسي،و  عجم،و  مداري،و  هاي جاللي،دودهو  اللّهي نعمةفرق  شيعه ازو  سنّي مدعيان باطن درو  اهل طريقت و

و  طيفوريه،و  فرق نوربخشي،و  ذهبي،و  سهرورديه،و  چشتيه ادهميه،و  بكتاشي،و  صفوي،و  حاجاتي، پيرو  يلي،كم
زمرهو  نقش بنديه، ةهاي كثيرشعبهو  قيصريه،و  شعب خلوتيه،و  فرق بيراميه،و  رفاعيه،و  شاذوليه،و  سعديه،و  كميليه،

  .زنندنميو  شده شارب دارندشنيده و  هاي قادريه آنچه ديده شده
اند، طعن زدهو  بهم قدحو  اندآنرا مايه تعصب نمودهو  عوام طرفين افتادهو  قلندريهو  كم كم اين امر بدست حشويه
علماست  ةاند، چنانچه بعضي از دوستان كه در زمراُضحوكه گرفتهو  بدعت پنداشته بحديكه بعض قلندريه زدن را

 المقدس اعتراض نمودند برقاضي بيتو  نمودم شيخ بكريعلماء شام محاجه مذهبي مي جلسي كه بام حكايت كرد كه در
و  علي نزدهو  عثمانو  عمرو  ابوبكرو  خدا نزده) ص(زنيد؟ گفت بجهت آنكه رسول مولوي كه چرا شارب نمي ةدود
 گفت اين بدعتي است كه شما قشريين چهاراند، گفتند باو كه زدن سنّت رسول است، خلفاء نزدهو  حسين نزدهو  حسن

احاديث آن و  را آوردند صحيح نسائيكتاب و  است) ص(ايد، آنها گفتند نه بلكه سنّت رسول مذهب در دين خدا آورده
                                                 

 فرق –تفاوت  –ذخيره كردن  –زياد كردن : توفير – 775
 اخته كردن: وِجاء – 776
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شده كه حضرت  هم بوده زماني صادر و اگر ايدداخل احاديث نموده 778را امثال شما بمداسه را عرضه داشتند، گفت اينها
 درباره خضاب فرمود) ع(پس ازآمدن بمدينه راحت گرديد چنانچه علي  پرستان مكّه گرفتار بودميان بت در) ص(رسول 

  ).الي آخره( َوالّديُن قَلٌّ) ص(ِانَّما قالَها َرُسولُ اَهللا 
و  اند،متعرّض آن گرديدهو  از فرائض اعراض نمودهو  آن نموده اهتمام تمام در و برعكس آنها بعضي عوام اهل ظاهر

را كه باتفاق  نساء 780خفضو  است مواظبت ندارند، نار قبضه در اند كه زياده ازكه روايت آنرا همه نقل كرده 779ٰلُحي قصر
كالمي چون و  آب شارب اشمئزاز دارند ازو  اند متروك دارند بلكه قبيح شمارند،سنّت است بلكه قول بوجوب هم گفته

استحباب اذيت و  بمعروف صحت، باسم امر حمل برو  عوض عدم تجسس درو  نسبت دهند را بخبر الّشارِبِاَلّشارُِب َمَع
 را ثواب پندارند، با آنكه تكفير هتك حرمت اوو  ضربو  عوض موي لب، لب را بريده اذيت مؤمنو  دراويش نمايند،

  .حرام است اذيت اوو  تنجيسو  كفر ةمؤمن بمنزل
اولي نخواهد بود، واجب  به آن از امر 781جوازو  عدم محمل صحيح براي تارك آن و و بر فرض ثبوت تأكُّد استحباب آن

  .تعليم بگيرند را به عرب بايد ضوو تعليم دادن حسنين بمعروف را از امر
اين زمان و  ،ميان شيعه نبوده درو  سابق اين تعرّض اختصاص به اهل سنّت داشته شودكه درمعلوم مي »تترّيه«و از قصيده 

تأكّد زدن نيست زيرا كه ضرورتي در اين باب در دين نيست،  بر 782به اينگونه تعصبات گرفتارند با آنكه دليلي متقنتمام 
 زمان مجلسي چندان از قبل از اجماعي بر آن محقّق نشده، بلكه تاو  كه مجموع اهل طريقت قريب بنصف اهل اسالمند

 ندارد حكمي سنديت براي كلّ اتفاق گروهي برو  ن حجيت نداردقوع نقل آو فرض اجماع منقول برو  اين عنوان نبوده،

  .يك بر خود حمل نمايند را هر َمْجَمُع َعلَْيِه َبْيَن اَْصحابَِك با آنكه
و  783هاموري آنكه آن هم معلوم نيست، زيرا كه در بيست سال قبل در بخارا امتياز حكم نگردد با و اتفاق عمل مردم سند

 حنيفيه مؤيد خبرو  آن آحاد است منقوله در مثبِت است كه اخبار اصل هم باو  ت بداشتن شارب بود،اهل سنّ ها ازشيعه
يا و  آنهاحكايت زي بني مروان محمول است بر جند خبرو  است، عداد حلق درو  تنظيفات نمودم كه از آنست كه ذكر
 شارب با ةمشارب در محمول بلكه ظاهر َع الّشارِبِ كَالّشارِبَوالّشارُِب َم حلق استو  784يا از باب جمع فتل ٰذم برحلق لُحي

از و  اند،ندانستهواجب  داللت تامه نداردو  چون اخبار ضعاف است سنداًو  يك را محاملي است هكذا هرو  .الخمر است
منافي وجوب  عدم ع براجماو  اند با آنكه به تسامح، تسامح است،كراهت استحباب را پذيرفتهو  باب تسامح در ادلّه سنن

عقرب و  مجعوليت آنست، زيرا كه در بهشت مار منبه برو  است بلكه مضمون بعضي منافي صحت آن صحت آن اخبار
  .مردندو  785مار نگردد بلكه جردو  عقربو  ترك مستحب موجب نارو  شارب آويزان شوند نيست تا از

                                                 
 بيني، خرمن جاي: مداسه – 778
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در تمام آن  نيزو  به اين مورد رحمت نگردد،و  هي رنگ نباشدپس باالي سيا مستغرق ضاللت راو  و اما اهل شقاوت
آن حضرت  از اخبار تقيه بيشترو  است) ع(حضرت صادق  بقرينه آنكه اغلب آنها ازو  رود،شيعه احتمال تقيه مي اخبار
 به اندك تفاوتي در رهمان اخبا نيزو  فتوي بود، مقام تقيه است كه زمان شدت تقيه در در آن حضرت بيشتر اخبارو  است

  .خودشان هست به اسناد كتب اهل سنّت نيز
اََخذُ : فرمودَتفَثَُهْم  َولَْيقُْضوا تفسير كافي است مؤيد اين احتمال است كه سؤال كرد از كه در عبداهللا بن سنان نيز خبر و

َصَدَق ذَُرْيَح َو : فرمود! بمالقات امام؟ ايدفرموده فسيرگويدكه تذُريح مي عرض كرد ،ذِلَكالّشارِبِ َوقَصُّ الْاَظْفارَِِوما اْشَبَه

  !ذَُرْيح؟ما َيْحَتِملَُوَمْن َيْحَتِملُ ِمثْلََوباِطناًآِن ظاِهراً ِانَّ ِللقُرَصَدقََت
  .اينست ّ توحقو  او آننيستي حقّ او تو

مذكور است صريح  بعض كتب ديگرو  دانشوراننامهو  الجناتروضاتو  المؤمنينمجالس كه در» تَتَريه«و نيز قصيده 
  :آن چنانست كهو  شيعه نبوده درو  ض اختصاص باهل سنّت داشتهغيبت اين تعرّ آنكه بعد از است در

چند بغالم خود تَتَر كه محبوب او بود داد كه نزد سيد  786چندي تحفي بعد ازو  دست سيد مرتضي تشيع گرفت ابن منير بر
  .الم هم هديه است او را نگاه داشتغكه ببرد، سيد بگمان آن

تتر را  كه اگر فرستادو  نوشت قصيده تتريه راو  اي انگيختحيله هرحيله برانگيخت مقصود بدستش نيامد، آخر ابن منير
  : بتسنّن رومو  تشيع برگردم نفرستي از

  َشريُف الُْموَسوِي اْبُن الشَّريِف اَْبلي َمَضرلَِئْن
ـَْدي الُْجُحو   َد َو لَْم َيـُردَّ ِالَـيَّ َمْملُوكي َتَتراَب
ـُْغـَرْر ـَُّّهَر الَْميـامَني ال   والَْيُت الْاُّميـةَ الط

  ِايل ُعَمر َوَجْحَدُت َبْيَعةَ َحْيَدرٍ َوَعَدلَُت َعْنـه
ـََهر   لَُم َيْبَتِدْع ظُلْماً َعلي الِ النَّّيب كََمـا الْشت

ـُولَ َعنِ   التُّراِث َو الَزَجـر كَالّ َو الَصـدَّ الَْبت
  َو َبكَْيُت ُعثْمانَ الشَّهيَد ُبكاَء نِْسـواِن الَْحَضر

ـْرِ ُمْبَتـكَرَو َرثَْيُت طَلَْحةَ َوالْـُزَبْير بِـكُلِّ    ِشع
ـَر ـَْدي الِْكب   َو اَقُولُ اُمُّ الُْمْؤِمنَني ُعقُـوقُها ِاح

ـِّنيِ َو ـُولُ اَنَّ ِاماَمـكُْم َولّـي بِِصف   فَـّر َو اَق
ـََدر   َو اَقـولُ ِانْ اَْخطَأََ ُمعاويـةَ فَما اَْخطَأَ الق

  ما َضلَّ خالُ املُْؤِمنَني و لَِاْبن عاص قَـْد َمكَر
ـُولُ ذَْنُب الْخارِجَني  ـَفَرَو اَق   َعلي َعليٍّ ُمْغت

  الُْخُموَر َوما فََجرَو اَقُـولُ اَنَّ َيزيَد ما َشرَِب
ـَرـْلُ الَبْيت َعْسكََرُه كَالّ َو البِِقتـالِ اَه   اَم

  ما غَـَدراحلَُسْين َوالَِاْبنِ َسْعدٍ َو الشِّْمُر ما قََتلَ
  َعْشر الْمَحّرمِ َمااْسَتطالَ ِمَن الشََّعرَوَحلَقُْت يف

  ِفي الَْمالبِـسِ ُمفَْتَخر َو لََبْسُت فيه اََجلَّ ثَْوبٍ 

                                                 
 )است تحفه آن مفرد( هدايا: تُحف – 786
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  اَُخـرـَامٍ َصـْوَم َنهـارِِه َو ِصيـامِ اَيَوَخَوْيُت
  َمْن لَقيُت ِمَن الَْبَشرَوغََدوُت ُمكَْتِحالً اُصاِلُح

  الطَّريقِ اَقُصُّ شارَِب َمْن َعَبرَوَسِطيفَوَوقَفُْت
  السَّفَر يفَوغََسلُْت رِْجلي ُضلَّةً َوَمْسَحُت َخفّي

ـْرِ الَْغديرِ اَقُولُ ما َصحَّ الَْخَبر   َو ِاذا َجري ِذك
ـَرِانَّ الّنـبـّيَمقـالَةَ َو لَاَ ْنكََرنَّ   لَقَـْد َهج

  . حقيقت مطلب آيدبدست مي غرض را منصف بيپس غالم را مراجعت داد، 
 787دست بغذا كه دأبو  آلوده شدن غذا بدستذمو  چنگالو  بايد كارداالّ و  شودو اما آلوده نشدن بغذا پس دليل نمي

شود بتفريق هم بلكه هم مي789آلوده نشدن بجزّو  طعام رسيده، بر 788ايديآنكه مدح كثرت  فرنگيان است صحيح باشد، با
  .جزِّكم است از بتفريق بهتر

اند سنديتي ندارد، مثل نقل كردن آنها كه حسن گذاشتن هم دليل مسلّم نيست زيرا كه آنچه گفتهو  ترك زدن و نيز بر
اتّفاق آنها هم و  ايت مسلّمه دانستن زيرا كه نقل خود آنهاستحكم رو اين را درو  اند،زدهائمه نميو  خلفاءو  رسول خدا

خزانه سالطين  شمايل كه درو  آن ندارند، صحيح با داللتي بر خبرو  تواريخ هم سنديتي نداردو  ندارد سنديتي براي غير
اير است فقط نه س) ع(حضرت علي و  )ص(شمايل حضرت رسول و  شارب است صحت آن معلوم نيست باو  بوده

  .بزرگان
و  فور با زدن صادق نيايدو اگرچه داللت دارد زيرا كهو اِفَرالسََّبلَِة ) ص(كانَ َرُسولُ اهللا  البحرين است كهمجمع و آنچه در

 فهماند معنيميسبالَكُْم  َوفُِّروِا َجَسِدَك َو َوفِّرَشْعَر و خبر فور بوده را زدن ببردو شمايل نيايد بلكه پري شارب زده در
شود زيرا كه محتمل است كه دليل حسن زدن نمي نيز َولَْيقَُضوا َتفَثَُهْم خبرتفسيرو  نيست، 790لكن خبري معنعن را وافِّرالسََّبلَةَ

  .اهل معرفت را آنو  را اين مناسب است براي آن باشد كه اهل احكام ظاهر
و  بازدن هم ممكن است،ُيْدِهُن شارِبَيِه ) ص(كانَ  خبرو َيْسطَُع ِمْن َشوارِبِِه اَلنُّوُر خبر و اَلدَُّم َيقْطُُرِمْن شارِبِه َوحلَْيِته نيزخبرو  

َوالُمَرنَُّهْم  آيهو  داللت تامه ندارد، آنها به آنها نيز 791قبل از ريش بسبب توجه حاليل شدن موي شوارب آنها سفيد خبر

 به آن اطاعت شيطان نخواهد امرو  آنورود  صورت معلوميت قت درخل شود زيرا كه تغييردليل نمي نيزفَلُْيَغيُِّرنَ َخلَْق اهللا 

شبيه بمجعول و  بعد نزد صحتي نداردو  را مكيد) ص(آب ناف رسول ) ع(علي  آنكه گويندو  بود بلكه مخالفت اوست،
  .اندزدهآن مي رساندكه قبل ازاست عالوه برآنكه مي

ك تاي سبيل معاويه را كند از كوفه لهذا معاويه اين حكم را درآورد يو  دست دراز كرد) ع(هكذا آنچه گويندكه علي  و
شبيه و  نقص التذاذ بقُبلهو  مدح تحببو  قبله بموي زده نه خوابيده زوجه درولد و  اذيت شدنو  نمايد،مجعوالت مي از

قُبله  در عدم حجابت موو  محلّ كثافت از استحسانيات صرفه عاميانه است، مثل عكس آنو  محلّ ذكر بسفلو  نشدن علو

                                                 
 خو –عادت: دأب – 787
 جمع يد: ايدي – 788
 بريدن مو: جزّ – 789
 فالن عن فالن عن فالن: در اصطالح محدثان حديثي كه در سند آن گفته شود: معنعن – 790
 جمع حليل، زن: حاليل – 791
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و  هليمعارضه د قُلْ هِذِه َسبيلييا  ما َعلَي الُْمْحِسنَني ِمْن َسبيلٍمعارضه و  اين معارضات عاميانه استو  زدن زياد، با
عاقل و  الْكاِفريْنَواْنُصْرناَعلَي الْقَْومِ  هست سرنائي گفته سرنا َيْشَهُدُه الُْمقَرَُّبونْقرآن هست  سرنائيست كه دهلي گفته دهل در

  .است از پاي بندي بموئي بركنارو  عوام بيزار 792ترّهات  از
 :440حقيقة 

 ه مؤمنين،وقت وظيف فاتحه بنام صاحبو  خطبهو  دين، ايمان از تعهدو  ظهرآن از بعد دنيا تا ترك كارو  جمعه اجتماع در
و  لوازم تمكين ايتام بمرجع انام ازو  وق فقراءحقو  ةفطر ةرساندن زكوو  عام هر خدائي در 793فطرتو  طاعت اظهارو 

 اصول جان براي فطرت ايمان است، نه ازو  خوراك شخصي خود شامل است، لهذا از تمام راو  آيين است،و  دأب
تارك و  عام اين سه امرو  صغار است،و  متكفّل عيال 794معيلو  يك قطار رجال درو  نساءو  فضول مال براي بيضه اسالم

  .جام استآن نافر
 :441حقيقة 
حاجت بخود  خلق در خواهد، غناي از چنگ زده دارند، معده غذا محتاجين به اوو  راههاي متعدده محتاج است انسان از

  :نباشد يكي از اين سه امر خالي از است پس ناچار
  .صنعت مثالًو  اول كسب؛ زراعت يا تجارت يا هنر

و وقف  مال يتيمو  را خوردن حقوق خداو  رشوهو  شهادتو  مردم خوردن مالو  تحكّمو  ظلم دوم دزدي، قطع طريق يا
  .صرف نمودن

اَلْكاِسُب  يا گداست يا دزد است كه كس كسب ندارد منبر، هرو  محرابو  عبادت يا بشعر بتحف يا سوم گدائي بكف يا

  .الُدْنيالَُه الديَن لَُهلَُه الَمعاَدلَُه، َو َمْنالَمعاَشبَري الَْمعيَشِة، َوَمْناُهللا بَِعْبٍد َخْيراً َرَزقَُه َتْدِاذا اَراَد فرمودند و  گفتند َحبيُب اهللا
را عبرتي دهم، شيطان  آن تو نه من هر را نما كه دل بندي بمن اگر مال اگرچه مذموم است اما اوگويد ذم خودو  دنيا و

  .خوري فريب مرارا لعن نما كه  گويم دشمنم خودمي مرا لعن منما كه آشكار گويد
 :442حقيقة 

بردن شيطان است آنرا در دمِ و  ضايع شدن ايمان بلكه خوف از راه نباشدو  عدم اطمينان بمقصود خوف از اهل معرفت را
مثل صورت عكس ثابت و  كَالنَّقْشِ ِفي الَْحَجررياضات براي كشاندن ايمان است بدمِ مرگ كه و  تمام اعمالو  جان دادن،

 ملَك شستند، حميريرا پس از را 795نيك رفتار كه بدگشتند، غسيل المالئكهو  چه بسيار بدكنش كه نيك رفتند اّالو  بماند
  .سياهي رو سفيد كردند

 :443حقيقة 
خواستن  عمل براي مقرّب شدن خودو  عمل براي آخرت طمع است،و  ،796قريستو بيو  لغوو  عمل براي دنيا مزدوري

طاِلُب الدُُّنيا ُمَونَّثٌ َوطاِلُب الُْعقْيب ُمَخنَّثٌ استحقاق معبود عمل است و  خوبيِ خوبيو  عمل براي دوستي دوستو  است،

                                                 
 باطل و بيهوده سخنان: ترهات – 792
 سرشت: فطرت – 793
 نيازمند: معيل – 794
 .لقب حنظلبه بن راهب بدان جهت كه در روز جنگ احد شهيد گرديد و فرشتگان او را غسل دادند: غسيل المالئكه – 795
 گران گرديدن گوش: وقر – 796
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  :خداپرست است موحدو  چه باشدآنرا پرستش نموده عمل هر نفس در منظور و َوطاِلُب الَْمْويل ُمذَّكٌَر
  !حـور تـا كيو  سوداي بهشت    ! اي بيـخبران غـرور تـا كـي

  قـعر دوزخو  در صحـن بهشت  فسرده چون يخ  حق راطلب اي
  بـا حـق چه خـوري غم جهنّم    بـيـحق چكـني بـهـشت خـرّم 

 :444حقيقة 
و  باطل است زيرا كه عبادت است َوقِْف ِللنَّفْس است اواَغَْني الشَُّركاءو  عبادت انتفاع نفس نشايد كه بندگي خداست در

 َوَجْدُتُه اَْهالً رضاستو  قرب مرضي گشتن غيرو  ست، پس مقرّب شدناجرت آن حرام او  عبادت براي اجرت حرام

  .ِللِْعباَدِة فََعَبْدُتُه
 :445حقيقة 

  :خرابات با عاليق نتوان رفت پسو  عالم حق درو  تجرّد به آاليش طبيعت نشايدو  باطن دخول در
  آلوده  خراب تـا نـگردد ز تو اين ديـر    خرام آنگه بخراباتو  شوئي دهو  شست

  :بود 798احداثو  797اخباث طهارت از ابو  صاحب دل ملوث نبايد رفت حضور و  دل ةخانو  به بيت خدا
  است هم چهاروي  طهارت كردن از    موانع اندر اين عالم چهـار است 

  سواسو  ز شرّو  دوم از مـعـصيت     انجاس و  نخستين پاكي از احداث
  است 799آدمي همچون بهيمه وي كه با    سـوم پاكي ز اخالق ذميمه است

  گرددش سيردر اين جا منتهي مي    است از غير چـهـارم پـاكـي سرّ 
 :446حقيقة 
 ةلبس را صلوو  تكليف خلع درو  تكليف موافق تكوين استو  تشريعو  لبس تكليفي خواهدو  خلع لبس تكوين راو  خلع

و  نامند ةصلو ه راتوجو  آنست، گرفتن قات درصدو  است كه خمس ةاعراض زكوو  قويو  نامند، دادن مالة زكوو 
سلوك و  حقيقت جذب درو  ترتيب مقدمات،و  عقل نتيجه درو  ذكرو  قلب فكر است در ةزكوو  ةصورت اين صلو

هو  دخول خانه استو وصال و  جامع حجهو  صورت اجمال قالبيطرايق اختالف ميو  در شرايع ةزكوو  ةصلوو  قلبي
  .گرفته

 :447حقيقة 
دعاء و  شعور بشعور معرفت اختياريست،و  دعاي اضطراريست برحسب آن معرفت اضطراري همه راو  معرفت فطريست

  .عبادت از اين معرفت استو  ةصلوو  اختياري
  .داش خوش آيد خواهش دوست را دوست دارصورت بنده را ازحقّ الَتقُل الْاَْمُر قَْد فُرِغَ ِمْنُهاست  ابرار ةمنزل دعاء و

 :448حقيقة 
 تو پس خود دعا كرده، اي دعا از ِعْنَد الْقُلُوب الُْمْنكَِسَره اََنا منزل گزيند دل ترا بشكند تا ننمايد اثر 800قلب قاسي دعا از

                                                 
 ناپاكي خبث جمع: اخباث – 797
 بدعتها – هاازهت – ناپاكي –غايط، حدث جمع: احداث – 798
 چهارپا: بهيمه – 799
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  .تو احابت هم ز
 :449حقيقة 

  .رب 802سائلو  است عبد 801اجابت برحسب سؤال است پس بروز عالم عين است پس مجيب
 :450حقيقة 

  .مجيبو  پس اوست داعي اَمَّْن ُيجيُب الُْمْضطَرَّ مضطّر است 803را بشنود داعي صوت او اردچون دوست د
 :451حقيقة 

پس عمل اركان از عبادات نظريه از رؤيت  ثُّم الِّذكرثُّم النظر، اقرب است آنست كه اقرب بجانست پس فكر عمل مؤثّرتر
 ةصلو جامع كلّو  اعضاء، عمل سايرو  هكذاو  امام ةصلو صوتو  مثل سماع قرآن 804سمعيهو  زيارتو  مصحفو  عالم

  .صوريه است
 :452حقيقة 
ايمان  بسلمان فرمودند كه مدار) ص( ننموده كه حضرت رسول تمام انبياست كه تغيير 805مشرعو  شريعت بوده هر آنچه در

) ع(انتظار قائم و  رج كه توجه قلبف انتظارو  .است بمظهر نبوت كه اقرارو  غيب و معادو  مبدءو  است است، توحيد
  .است

 :453حقيقة 
  .گوئي دعا نخواهد بودملتفت نيستي چه مي اگرو  خواني دعاستمي را خدا دعاء بخواندن است نه تالوت اگر

 :454حقيقة 
غافل خالي از  عاقل غيرو  اقامه مثالً بنمايد، نيت داشتني است قصد زبان خواهد ياو  807ببال 806اخطار نيت كردني نيست تا

و  ِانََّما الْاَْعمالُ بِالّنياِت، َوِلكُلِّ اْمرٍِء ماَنوي تمييز آنست كهو  خبري نشده مأمور به تصحيح نيت نيت نيست، امر بنيت در
  .خطا كرديو  افزودي اگر جزء احكام ديني بگيري اخطار را نيتي ديگر خواهد او را

 :455حقيقة 
نفاق كند از  دشمن هر چندو  نشود، آن خوابانده بلكه ممكن نيست كه ظاهر دوستي در دوست اگر دشمني اظهار نمايد

قبح عمل است، يك و  حسنو  معيار ترقيو واليت  در دوستي دشمني درج شده، پس شاكله حبو  نمايد 808تراوش او
  .است يك روز جاروب كشي غير تعظيم دوست برتر از

                                                                                                                                                         
 سخت دل: قاسي – 800
 كننده اجابت – كننده قبول: مجيب – 801
 كننده سوال: سائل – 802
 كننده دعوت – خواننده: داعي – 803
 افواهي، منسوب يه سمع: سمعيه – 804
 )است مكان اسم(دارند برمي آب كه محلي – راه: مشرع – 805
 كردن آگاه اخطار – 806
 خاطر – فكر – دل: بال – 807
 است شده نوشته طراوشاستنساخي  يخط نسخه در: تراوش – 808
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 :456حقيقة 
ُحبُّ اَْسناها َواَْزكاَها الْوِالَيِة، ِشْيَعةُ َعِليٍّ الّيأْكُلُ ِاالَّ الَْحاللَ َوَعُدوَُّعِليٍّ الَيأْكُلُ ِاالَّ الَْحراَم،  يك نمايدن غلبه فعليت نيك تمام را

 تفصيل اين اخبار موكول است بر و لْ ماِشئَْتفَاْعَمَسيِّئَةٌ الَيْنفَُع َمَعها َحَسَنةٌ، ِاذا َعرِفَْتَحَسَنٌه الَيُضرُّ َمَعها سيِّئَةٌ َوُبْغضٍ َعلّيَعِليٍّ
  .الدو المؤمنين حضرت ةديدن كتاب بشار

 :457حقيقة 
عمل و  رنگ كننده كه همه رنگ آن گيرند،و  فعليت اخيره شوينده استو  فعليت استو  اعمال اعضاء بسته بشاكله

اگر شالكه  قُلْ كُلُّ َيْعَملُ َعلي شاِكلَِتهاوست غايت عمل و  مبدءو  شاكله است معيارو  سكنات غيرقاره استو  حركات
 صور خواب درو  خواب اگربدي باشد بدي آيد، چون ظهور مزاج درو  استعداد نيكي باشد بصور متمثّله نيك جلوه نمايد

  .تغيير
 :458حقيقة 
مهربان است كه خود را تبديل نموده بما  ةينيزچون دا عناصر اَلسَّعيُد َسعيٌد يف َبطْنِ اُمِِّهاست  وجود عين ثابت است پدر مادرِ

بروز بروزات لوح محفوظ و  آبياري ظهور زراعتو  اعمال ظاهري نمايش فطرت است. گر آيدجلوه خوراند تا فطرت ما
  .است

 :459حقيقة 
فََوَجُدوها يف كَفَِّة السَّيِّئاِت َوُربَّ َحَسَنٍةِسُبوهاَحَسناٍتَوَبدالَُهْم ِمَن اِهللا مالَْم َيكُوُنوا َيْحَتِسُبونَ؛ قالَ ِهَي اَْعمالٌ َح) ص(قيلَ ِللرَُّسولِ 
  : تصحيح نمود پس مبدء عمل را بايد الَيكُونُ ِللرَُّجلِ َحَسَنةٌ اَْنفَُع ِمْنها،َسّيئَةٌ اَضَُّرِمْنها َوُربَّ َسيِّئَِةالَيكُونُ ِللرَُّجلِ

  م كوش كنجمع گند وانـگهي در    اول اي جان دفع شرّ موش كن
  كجاست ساله خرمن طاعات سي    گرنه موش دزد در انبار ماست 

 :460حقيقة 
جلوه از  ظهورو  آن الزمه جلوهو  محبيت الزمه خوبي محبوبو  متابعت الزمه محبيتو ِاتَّبُِعوين، محبوبيت نتيجه متابعت 

  .رِ الْقَلْبِبُِحُضوالَصلوةَ ِاالّتصفيه آينه است، پس عمل بدون صفا تيره است 

 :461حقيقة 
يا حقّ كن كه ايستادن تو در حضور نمودن قبيح است، پس نظر تمسخرو  اَدني مخلوق دادنو  خود عبدو  دروغ به زوجه

اظهار بيو  نمودن عبادت را در او حصرو  مداحي خواندنو  دروغ بافي كردنو  چه امواتو  گان دين چه احياءرنزد بز
داند آنكه ميداني كه مي آرزوي فدا شدن نمودن باو  فراق او داشتنو  عبادت او حزن در اظهارو  دنشوق او نمو خوابي از
  .را بنما پس اقّالً مالمت خود الَصَّلوةُ َتلَْعُنُهموجب غضب سلطان است، پس و  !قبيح است؟ گوئي چه قدردروغ مي

 :462حقيقة 
و  صحيح است حق تو در فيها ما َركَْعتاِن ِمَن الصَّلوِة َخْيٌر ِمَن الدُّْنيا َوا، مافيهو  دنيا زياد است از تو نزد نماز در قدر اگر

  .نباشد ةاالّ صلوو  جاري،
 :463حقيقة 

يار اين و  آنچه معين اين خالصيو  آزادي جان است،و  عاليق قيد خالصي نفس از عبادت كردگارو  مقصود از رفتار
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ترك و  خواه سعي در زهدو  خواه رفتار با خلقو  خواه آداب قالبو  ه باشدتصفيو  عبادت است خواه رياضت باشد سير
جاروب براي عدم تكّدر و  معاشر 811تحببو  نفس 810حتي تجمل براي نزاهت اخالق،و  اوصاف 809خواه تهذيبو  دنيا

 مانع اين باشدآنچه و  عرفه مثالً براي مركبِ نفس براي عبادت، خواه خوردن روزه درو  خواه روزه گرفتنو  روح،
تسلّط برشيطان، يا نمايش  نفس يا اظهار بر ةظهور غلب چه خودداني بعلم يا و باشد نماز معصيت است چه خودنمائي در

 فعل طاعت براي اظهارو  عدم معصيتو  علمو  812اظهار تعرّف عزلت، ياو  گيريخرق عادت، يا ارائه گوشه اقتدار بر
  .ج معبود دادن باشدرا بري داشتن يا بخر پاكي، يا خود

 :464حقيقة 
ه اليه تمام معبود متوجو  را اصالح نمايد هركس درون اوست خود ةآن باشد، پس قبل او ةقبلو  منظوركه بود معبود هر

  :بطلب از خودو  خود بخدا راه ببر باقيه شيء است، از ةجهو است كه
  گرديمجهان مي ما گردو  خانه يار در    گرديمما تشنه لبان ميو  كوزه آب در

****  
  نيست جدا خدا خود بطلب كز تو از    اي آنـكه تـو طالب خدائـي بخـدا 

  اقـرار نمـائــي بخــدائــي خـدا    اول بـخـود آ چون بخود آئي بخدا
 :465حقيقة 

 خبراو بي آن امرد ازو  جدي نمايدو 814ربانيه چنان است كه كسي بخيال عشق بازي امردي ةجهو  بدون 813عبادت حجر

آن حجر ! كجا رفت؟ برود آنگاه آن بچه را بزند كه چرا از نزد من رفتي حسن تو باشد، آنگاه انزالش شود، پس ميل او
  !...خبرمعبود بي خبر عجب است كه عابد با! يابد؟ توخبر كرد چگونه از خود نتواند دور را از 815ذباب

 :466حقيقة 
خود را و  ت خود نگرد تا مقصود يابد، چنانچه حق آينه آوردصور آينه در طالب جمال است در صاحب جمال اگر

  .بهم رسيد به آينه محمد نگريست انسان آفريد) ص(نگريست از التذاذ بخود محمد 
 :467حقيقة 

ْن ؛ اَْحِس)ع(قالَ الَْعْسكَرّي . خود را بردي عكس تو افتاد پس عكس خدا افتاد جا ظنّ آينه ربند، بهرو  اشياء آينه يكديگر

  اَال َتْنظُُروا ِالَي الَْحَجرِ الْاَْسَوِد؟) ع(ظَنََّك َولَْوبَِحَجرٍَيطَْرُح اُهللا ِسرَُّه فيِه فََتناَولْ َنصيَبَك ِمْنُه، قيلَ َولَْوبَِحَجرٍ؟ قالَ 
اين و  بجاي نيك گردان نقص در نبودن اين التفات استو  نيك عقيده را را مظهر رب نزد تو نمود پس تو حجر توجه تو

  :ديد

                                                 
 خويشتن را پاكيزه نمودن: تهذيب – 809
 بدي از كردن دوري – بودن صفا با: نزاهت – 810
 دوستي نمودن: تحبب – 811
 كار به ساده –يافتن معرفت –شناسائي: تعرّف – 812
 كعبه سياه سنگ –سنگ: حجر – 813
 ندارد ريش كه پسري: امردي – 814
 مگس: ذُباب – 815
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  گمراه گشتي دين خود كجا در    اگـر كافـر ز بت آگاه گشتي 
 :468حقيقة 

جهت،  در جهت است نشود مگر تن كه در پرستش ازو  به بيجهتي است جان پرستش ازو  بظهور غيب پرستش نشود مگر
و  بشرك مگر كان ندارداست، لهذا پرستش تن ام بوجهي غيرو  مظهر بوجهي عين ظاهرو  پس نشود مگر بتوجه بمظهر

  .راه نزديكتر باشدو  تر است عبادت بمعبود مناسبترهرچه مظهر تمامو  هيچ كس خالي از شرك نباشد
و  مظهريت بناهاو  مطلقه استواليت  مطلق ظهورولي  است، بلكهانسان نباشد كه مظهر تمام صفات حقّ تام جز و مظهر
و  حقّاني ةبروز شاكلو  به امر اوست،و  است اتّصال به آن مظهر از همه بعد هاجهتو  معبدهاو  هاقبلهو  خواندنهاو  كتابها
  .متوجه اليه او روا نباشد توجه بغيرو  را نشايد را جلوه داده پس مطاعيت جز او او او صمدانيست، امر امر

آنچه  الْكُْبريالْاَيةُالَْهْيكَلُ الْجاِمُع َوِهَيَعلي ُصوَرِتِه، َوِهَيَمَخلََق اُهللا آَداست تمثّل حقّ تمثّل او َرءآين فَقَْدَرأَي الَْحّق  َمْن: فرمود
خانه  مولد او رِجالٌ الُتلْهيهِْم،شده به  بيان اَنْ ُتْرفََعاَِذنَ اُهللاُبُيوٌتاست عرش حقّ است دل او منسوب باوست منسوب بحقّ
بيت خداست، مكّه  816قُبا مسجدو  فتح ملعون است، مسجد آن مسجد ضرار خداست غير ةخداست بناء منسوب به آن خان

جمع ذوي العقول اشاره است كه  بضمير ِمَن الّناسِِِ َتْهوي ِالَْيهِْمَواْجَعلْ اَفِْئَدةً استاست حرم) ع(كه دست ساخت ابراهيم 
 آنست ه بخدا دربه اين كن توجفرمود توجه  المقدس كه مدفن آنهاست محترم است، اگربيتو  كعبه آنهايند نه اين خانه،

حجراالسود و  بايد شكست خدا شد، بتان را ةبه آن خان فََولٍّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحرامِ: خانه كعبه كه بتخانه بود فرمودو 
  .اندچون معبودند عبادت آنها حرام است كه نهي نمودهو  ميثاق خداستو  استرب است اما نور حجر را پرستيد، حجر

 :469حقيقة 
َوِللِّه َيْسُجُدَمْن ِفي السَّمواِت َوالْاَْرضِ  همه را مقصود اوست غير او نيست؛و  كندميكند عبادت حق هر كس هر چه مي

آيد، مي حق براي او از لَبَّْيْكو  پرستدشاكله است، يكي بت ميو  به نيتو  كوريستو  معصيت بديدو  طاعت طَْوعاًَوكَْرهاً
  .شنودمي ُبُيوَتكُْم ِقْبلَةً شود ديگريمزبله ميو  سازدمي يكي مسجد شنودمي والصَّلوةُ َتلَْعُنُه كندمي ي نمازديگر

 :470حقيقة 
 دست فقير از و ِانَّ الَّذيَن ُيبايُِعوَنَك ُيبايُِعونَ اَهللادست خدا شود كه  خوديت خدائي گرفت دست اوو  باخت خوديت را اگر

زبان او زبان خدا ميو  اَلُْمْؤِمُن َيْنظُُر بُِنورِاِهللا: كه چشم او چشم خدا شودو  بوسيد،ميو  گرفتمي) ص(صدقه را رسول 
  .شود
خانه  گويد، اومي وكَذِلَك اُهللا َرّبي خواندتوحيد مي ةسور گويد، اومي لَبَّْيكجواب خود  در يااَيَُّهاالَّذيَن آَمُنوا خواندمي او
بوسيد كه دست مؤمنين را مي) ص(رسول خدا و  ننمايد، هتك حرمتش راو  را ساخته شود، خود اوا ميخانه خد سازدمي

  :دست خداست زيرا كه بدست من رسيده
  قتم دمبدم گويم اناالحق برمالو منصـور    قدم  موجها بحر دعدم ش چون شد مائي ما

شيطان  باشد اَُعوذُ بِالشَّْيطاِن ِمَن اِهللا گويد ُعوذُ بِاِهللا ِمَن الشَّْيطاِناَ شيطان است اگر مسخَّرو  الهيه ندارد ةآن كس كه شاكل و
صورت  الِْكتابِِمَنَيلُْونَ اَلِسَنُتُهْم بِالِْكتابِ َوماُهَو خواندكالم خدا نمي خواندقرآن مي زبان او جا كرده، اهللا او در را خود

هذا ِمْن  َيكُْتُبونَ الِْكتاَب بِاَْيديهِْم ثُمَّ َيقُولُونَ نويسدم صورت قرآن ميشود، كالخدائي مي تير مورد گيردقرآن بدست مي

                                                 
 قريه اي است كه چاه معروف قبا در آن ميباشد: قبا – 816
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  .ما ُهَو ِمْن ِعْنِداِهللا، الّناِصُب َزين اَْوَصلّٰي ِعْنِداِهللا َو
 :471حقيقة 

َرَف َوِلكَْي اُْعَرَف اَْحَبْبُت اَنْ اُْعرا پرستيده چنانچه حق فرمود  مخلوق خود معبودات ظهورات باطن انسان است پس خود

ِاّني اُباهي بِكُُم الْاَُمَم َيْوَم مؤمن  ةمباهات نمايد ببندو  خواهد را خود خود حمّب ِاّني اُِحبُُّهْمحق  و پس خلق محبوب باشد

  .الِْقياَمِة
 :472حقيقة 

  :اَْيَنما ُتَولُّو فَثََّم َوْجُه اِهللاهمه جا هست  معبود بي جهت است پس در
  پا و  طلبت دست ميـزنم اندر    من جابجا و  حاضر اتو همه ج

ما َرأَْيُت َشْيئاً ِاالَّوَرأَْيُت اِهللا آن كس كه خدا بين است بهرچه توجه نمايد بخدا نموده  له خالي نباشدا ةجهو شيء از هر و

  :فيِه
  .بينممي كردم سيماي تو چه نظر هر در

  :را سجده نموده خدا سجده كند چه را پس هر
  خودي غايب از او تو ازو  پيشت حاضريار 

  چه ميجوئي كه گُم كردي بگو خود آ آخر با
َوقَضي َربَُّك  :نگرد ببين، كه مورچه است كه قلم را نائي راو  جدار استوراء  ديوار نيست از چشم بگشا كه آواز از

  .كندلكن دانائي كفايت نمي نمايد مقرّر را ِاّياُهِاالّ بينا باشد تعين عدم است پس اگر اَالَّتْعُبُدوا ِاالّ ِاّياُه
به  جالء صورت زيادتر است پس نظر ترچه آئينه صافي هر و صفات حق گيرد آئينه ظهورو  آيه بيند، بيند چه را و بينا هر

  :َدةٌِعبا) ع(اَلنَّظَُر ِايل َوْجِه َعليٍّ نه طاعت خلق  نمايش كند، پس اين طاعت طاعت خدا باشد جلوه رب) ع(علي 
  همي ارزد هزاران ساله طاعت     نظر كردن برويش نيم ساعت 

 :473حقيقة 
 چه سجده كند نظرآورد بهر آينه درو  مسمي بيندو  بيند شرك است، آنكس كه غير و خدا كفر غير ةسجدو  پرستش

مسمي شرك و  ديدن اسمو  ِلَغْيري كَِذَب َمنِ ادَّعي َمَحبَّيت َوَسَجَد باشد) ع( علي يا االسود چه حجر بجا آورده اگر كفر
  .خداپرستي است ِعباَدةُ الُْمَسّمي بِايقاعِ الْاَْسماِءَعلَْيِهاست پس 

ديدن نه و  خدا نيست، و است) ع( كه علي گويد شد خدا هست، غالي كه كافرو  نيست) ع(گوئيم علي  ما بزرگي فرمود
نتوانست، پس ديدن به بصيرت اقوي  چنان گفت كه عمر ار) ص(شمايل محمد  و است، اويس نديد همين ديدن بصر

  .اثبات منافات نداردو  آن عالم هست پس نفي هم در مقدارو  است، شكل
 :474حقيقة 
و  بدون آن شرك است،و  نص صريح و به امر يا اَْعُبْد َربَّا لَْم اََرُهلَْمخدابيني كه و  صحيح مگر به اثر پرستش نشودو  سجده

  .باشد مالَْم ُيَنزِّلْ َعلَْيِه ُسلْطاناً و ِمْن ُدوِن اهللاو  ِاذِْن اِهللابدون و  بِه لَْم َيأْذَِن اُهللاشركي را كه نهي فرمود 
 :475حقيقة 
حقّانيت را ديده حقّانيت  گفتن آنرا كه ظهور اََنا الَْحّقپس  حق باطل نباشدو  استاز روي نسبت بحق تابش حقّ وجود
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  :انيت تحقّق آيد اگر و رد، پس هر شيء را شايددا ثابته را اظهار
  خواه مخمور و گير خواهي مست تو    همـه ذرات عـالم همچـو منصور

  بـديـن معني همه هستـنـد قـائم    تهليلند دائم و  در ايـن تـسبـيـح
را  اََنا الَْحّقحق گفت  را اَنا الَْعْبُد اگر اََنا الَْعْبُد: باشدكه بگويد ربوبيت است كه مردو  عبديت كمال بظهور امتياز و فخر

  :درست گفت
  يموجود مشبـكهـاي انـوار     يموجود ذات 817تو عارضو  من

  ).ص(اََنا َعْبٌد ِمْن َعبيِدُمَحمٍَّد گفت ) ع(علي  َعْبُدُه َوَرُسولُُه بود) ص(محمد 
 :476حقيقة 

 است غيرواحد  حق نه كمال است او واني اما نتواني، توحيدت ثابت هست پس اثبات خود نما اگر نيايد او اثبات حق بكار
  .دار رسيخودي تا بپرده كن از بخدا رسي، خدا منزّه است تنزيه خود خود كن تا توحيد او نيابند
 :477حقيقة 

  :يك استْنَت اَو ُهَو و اََنا از اوست  ي كلّاَنا درست باشد اََنا الَْحّق و اَْنَت الَْحّق راست آيد ُهَو الَْحّق اگر
  نبـاشد هيچ تمييز وحدت كه در  او هست يـك چيز و  ما توو  من
  نيست  توئي و ماو  من حضرت آن در  نيست دوئي حق را حضرت جناب

****  
  انا الحقّ مائيمو  الحقّ مائيـم هو    ارستيم و هو چـوو  از قيـد انـا

ِمَن الشَّْيطاِن اَُعوذُبِاِهللا است، اگر ُهَوِاالّياَمْن لَْيَس ُهَويكي است  ِاالّ اَناِاالُّهَو اََنا اهللا الِالَه الالَه االَّ اُهللا الِالَه ِاالّ اَْنَت، الِالَهپس 

  .تواني گفت ِمْن َسَخِطْك بَِرْحَمِتَك َو ِمْنَك اَُعوذُبَِكدرست ادا نمودي  الرَّجيمِ
 :478حقيقة 

يابي، درخت هيكل صوت رب او در را آستين ديدي دست غيبي را او دي اگررا ببيني مخلوق دي خود او هرشيء اگر
  .است خدا نيست هاتف چون درخت غيرو  ممثّل غير شد، ملَك ممثّل يا

  :479حقيقة 
، پس شناخت مقدم است از ديد، شناخت تجلّي مرئي به احدو  استحدبي شناختن است او صورتي غير ديدن خدا در

  .است
  :480حقيقة 

پس خطاب لََيقُولَنَّ اهللا  لهذا از هركه بپرسي نگويد حجر ياو  ننمايد خطاب بحجر يا بت پرستد پرستد آن كس كه حجر
  .بيك حقيقت است نه بحجر

 :481حقيقة 
خود ننمايد پس بت  معتقد در است مطلق نمايد، پس حصر آنكه موحدو  خود، معتقَد در حق را نمايد عابد بت حصر

  .حق است معبود اشدنب معبود
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 :482حقيقة 
است َربُُّهْم است  اَْيديهِْمُنوُرُهْم َيْسعي َبْيَن است بصورت محبوب آيد صورت معتقَد است محبوب كلّ تجلّي رب در

نمايش و  ست،همه نمايش يك ذات او  معروف هركس چيزي الْاِخَرِة،الدُّْنياُهْم اَْصحاُب الَْمْعٌروَف ِفياَْصحاُب الَْمْعُروِف ِفي
  .متفاوت شود مزاج عبدو  زمانو  مكانو  عبادتو  ذكرو  ذات بحال

 :483حقيقة 
 اَنَّكُْم َوخواه منصور و  )ع(خواه عيسي و  خواه كوكبو  ست خواه ملَك باشدكشتني بگويد اَنَا الْحقّ خدا غير اگر

است،حقّ هر لباس بگويد در كه بگويد لكن خداَت ِللّناسِ اتََّخذُوين و اُّمي ِاهلَْينِ ماَتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اِهللا َحَصُب َجَهنََّم، َءاَْنَت قُلْ
) ع(بگويد، عيسي  اََناذاُت اهللا، اََناَجْنُب اهللا، اََناَعْيُن اِهللا )ع(لسان علي  خواه برو  لسان ملَك خواه برو  هاتف غيبي خواه در
  :نشد كافر) ع(موسي  و آواز آمد) ع(از درخت ِموسي  ْقِاالّما اََمْرَتين بِِه، اََنا الَْح گفت

  !چـرا نبـود روا از نيـك بختـي    !روا بـاشد انـا الحق از درختي
  .كانَ َعْييننه  فرمود كُْنُت َسْمُعُه َوَبَصَرُه

 :484حقيقة 
محبوب را پرستش  چه را پرستد پس هر جا پندارد پرستد هر خواهد، محبوب را در آنچه را عبادت هركسي پرستد در

را حقّ كمال جزو  جمالو  هست، وجود او نيست بلكه آن را است كه در پوست راو  نموده، خدمت نمودن غالم گوشت
مطلوبي را از او و  چه را دوست دارد جهت حسني هركس هرو  پنداردمحلّ پس محبوب كلّ اوست اگرچه در نشايد

  .دوست داشته دوست دارد پس خدا را
و  ديگري را نخواهد، شد سيرو  خواهم، مرغ خواهم، يكي را كه خورد گوشت خواهم، نخود دنان خواهم،گرسنه گوي
  .آن را بهانه نمايدو  اين را به عدسي معروف است، پس سيري را خواهد زيرو عبدالعزيز نمودن عمر قصه سير
 :485حقيقة 

معبود ديگري بيخبر باشد، آنكه خدا را  از راً َحَشَرُه اُهللا َمَعُهَمْن اََحبَّ َحَجشود  به آن حشرو  جويد را هركسي محبوب خود
  .اَريُد اُنْ ال اُريد: را باشد، بايزيد فرمود همه او تاجِرٍَوراِء ِتجاَرِة كُلّكانَ اُهللا لَُه ِمْنرا گذاشت محبوب نخواست  خواست هوا

نمود، خود فراموش ميو  عرايض مردم ازو  گشتمي ارديد محو گرفتند، ايازمي مقاصدو  دادندغالمان شاه عرايض مي
نخواهد  بصرو  سمع مستغرق رب. نهادمي جيب او درو  نوشتمي جواب مساعد نموده تمام را جيب او سلطان دست در

  .َوَبَصَرُه الَّذي بِه َيْبُصُركُْنُت َسْمَعُه الَّذي بِه َيْسَمُع

 :486حقيقة 
فَاذْكُُروين چه  اگر! مقام تميز بينندگان مات مانند را؟ در بنده خدا يا ذكر بنده را ذكراست  818خدا مستعقب آيـا ذكـر

 ذكر حق در ذكر راه نيابد، ظهور تأخّرو  توفيق مقدم است لكن تقدم ووتاُبواثُمَّ تاَب اُهللا َعلَْيهِْم اَذْكُْركُكم و َنُسوااُهللا فََنِسَيُهْم
  .استالفَْرَق َبْيَنُهْم است  عبد است محب ت، پس حق عاشق عبدعبد اس است ظهور كمال حق در عبد

 :487حقيقة 
چه آن كس  آيد، اما همه يك باشد، اگر در زراعت به لباسي درو  قضاوت به لباسي درو  جنگ به لباسي يك شخص در
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  .819صي نقّادغيرآن نشناسد، مگر شخ شايد درو  دارد نظر همان لباس در را در او لباسي ديد را در كه او
  :َعَدُد الطُُّرقِ ِالَي اِهللا بَِعَدِد اَْنفاسِ الَْخاليِقِ ديگران را بيگانه مشمار و منما را محصور مظهري ديدي او در جلوه را پس اگر

  جوان شدو  گه پير    برآمد  لحظه بشكل آن بت عيار هر
  نهان شدو  دل برد    هر دم بلباس دگر آن يار برآمد 

 :488حقيقة 
و  اين شرك ترا موحد نمايدو  دل بند شو كه اين محدود ترا بنا محدود رساند ر مظهري تجلّي ديدي بهمان مظهرد اگر

  .عاليق خالصت فرمايد، ظاهرش بت معني او بت شكن است اين پابندي از
النِّقاَب َحيتَّ َتري اَنَُّه الَيْنَبغي ِلَمْن جاَز الْكَْشُف يل لَكََشفُْت َولَْو من زن بياورد؛ سر خواهد برزني نزد بايزيد آمدكه شوهرش مي

الّناُس اَنَّ َمْن لَُه ِالٌه ي الدُّْنيا لََعرَِفَيكُونَ لَُه ِمثْلي اَنْ َيَتَزوََّج غَْيري، فَصاَح َوغَشي َعلَْيِه، فَقالَ؛ لَْواَنَّ اَهللا قالَ يل لَْوجاَز الْكَْشُف يل ِف
  !يف قَلْبِِه الدُّْنيا؟ونَِمثْلي كَْيَف َيْنَبغي اَنْ َيكُ

 :489حقيقة 
حنيف و  كوكبش داند در 820اوست، صائبي آنكه همه از بجائي دشمن است باو  است كندكه حق محصورگمان مي نابينا
  :نمايش است نه حجابو  زردشتي بنارش شناسد، همه بت است، بت هيكلو  انسانش بيند در

  پرستيست بت كه دين در ييقين كرد    مؤمن بـدانسـتي كه بت چيست اگر
همه  محلّ خود داد كه فيل كذاست، بينا بر از خبرو  دست كشيد او هركس جائي را از و كوران آوردند فيلي را به شهر

  .خور فهم خود اما فيل را ندانستيد در اما گويد همه درست گفتندو  بخندد
 آنچه راموحد  فََمْن شاَء اتََّخذَ ِايل َربِِّه َسبيالًكب پرستد، يكي انسان، يكي كو چنين است، يكي حجر حق شناسي به آثار

 يكي ازو  دريا بر راه جده به كعبه رود هند بر ، يكي ازاِهللاَيشاَءاَنْماَتشاُؤنَ ِاالّو  باشد َمثَلياَْجَعلَُككه  جويد خود جويد از
راه گم كردي و  باطلي بر رسند، نزاع داشتندكه توهمه بهم  821ملتقا خم، در غدير مدينه بر شام بروادي العقيق، يكي از

دو و  هفتادو  حق ديدند مقصد يكي بوده، پس يكي بر كه شدند اسرائيل كه در دوازده شقّه رفتند، بيناچون اسباط بني
  .ماِمْن َنْجوي ثَلثٍَة ِاالّ َوُهَو رابُِعُهْمهمه حق يكي است  فرقه بر باطلند در

 :490حقيقة 
 كار آزادي از و دفعه عيد چندو  بيش عبادتو  سالي يكماه يا كم در ،هبا ِانْ َهوَّ ْنَت َعلَْيها َمتَّْعَتپ است ضلع چ نفس از

نفس اال ّو  تمدن الزم است، درو  ضرور خدا حب دنيا براي اجتماع در كار آزادي از هفته يك بار در و، دنيا براي راحت
 روشني همه اگرچه ازو  آورد، 823ماللو  822كاللو  دنيا هم پيدا نمايد كار زخستكي او  غرق دنيا گرددو  تيره شود

و  تعهد امور دينو  غال مردم بيكديگرتشببرد، و ا را ديدو  خيره نمايد كردن به آن چشم را آفتابست لكن هميشه نظر
  .زيارت مؤمنين نماند
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و  توجه كثافت نگذاردو  شوو  شست روز پنج بار و شبو  عبادت دارد، راوسط  آخر روز كه بعبادت باشدو  و اول روز
  .نشاط استو  نفس مايه سرور و راحت بعبادت و ترويح 824ديدن اخيارو  هفته يكبار نظر بجمال يارو  تمام نمايد، توجه را

 اشتهاء از نفس است، پس صوم منع ازو  مشتهيات است مشتهيات است بلكه از تن است بلكه از 825مشتهيات صوم نه از
 االّ ضعف دشمن رفع دشمني نكندو  تصفيهو  تحليه رياضت استو  كاهاندن تن با اشتغال به تخليهو  هواستو  ديتخو

نفع  كمي ضررو  آثار آن مورث زيادي تمكن است بروزو  عداوت بروز نكند كه آثار كم نمايش دهد بلكه عداوت را
  .است

 :491حقيقة 
را سرهاي مخفي كمين داشتن است براي سركوبي نفس كه او 826رباطاست،  اكبر نفس است كه جهاد كوشش با جهاد

  :تقرّب ست حتي در
  827از فـراز عـرش تـا تحت الثـّري    سري  هرو  است سر هفتصد نفس را

و  است اطاعت نفس اَلُْمهاجُِر َمْن َهَجَر السَّيِّئاِت سّيئهمسلَّم نباشد و  مسلم االّو  نفس اماره الزم است هجرت جان از دار و
جان  منبهو  باشد مكملعمري يكبار بحج اگرچه در حركت تن نيز و سفرو  موردش، آن هجرت ظاهريست در مظهر
  :نمونه هجرت دل استو  است

  َوساِفْر فَِفي الْاَْسفارِ َخْمُس فَواِئٍد     َتَغرَّْب َعنِ الْاَْوطاِن يف طَلَبِ الُْعلي
ـٍِد    ـَشٍة َتفَرُُّج َهمٍّ َو اكِْتسـاُب َمعي   َوِعلٌْم َو آداٌب َو ُصْحَبةُ ماج

سفر و  جمع دارد دل را و ترك نمايد ظاهري را سفر اول امر كه در اندالعلي باشد، لهذا فرموده طلب في لكن اگر
مؤيد و  مدد تا ظاهري برود سفر پيدا شد در ذكرو  نفس كه بمقصود رسيد يا قوتي در كار آخر درو  روحاني فرمايد

  .بيابد خود سفر
 :492حقيقة 
   .اَلصَّْوُم ِلَي َواََنا اُْجزي بِِه: لهذا فرمود فَما فَقََد ِمَن الُْعُبوِديَِّة ُوجَِد يف الرُُّبوبيٍَّة حقّانيت بيفزايد؛ بر خوديت بكاهد هرچه از

ا آنكه تمام از آبست، امهستي استغراق نيست، حركت مستغرق  تا توو  صال،و و است و وحدت تجرّد رفتن عاليق ظهور
  .نيست اََنا ِدَيُتُهآب پس  سباح است نه از خود از 828خود، حركت سباح حركت دارد از يابيد هنوز زند كه مرا درمي فرياد

 :493حقيقة 
 ه درحجكعبه نشانيست كه ره گم نشود روح است، غرض ازو  قلب قوي درو  بدن صورت اعمال قلبي.  

عالم صورتي دارد، دل مؤمن  هر گل شده، خانه درو  هيئت تركيبيه عرَض است عارضِ خشتو  قلب است كعبه مظهر
ذبح و  لباسند، صورت جذببيو  صورت قيامت است كه همه مساويو  تسويه است نيزخداست لهذا اين حج خانه
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است حج جانو  مال ةصورت سلوك است، جامع زكو 831سعيو  است 830صورت شهب 829رميو  صورت ذبح نفس است
  .جان استو  مال ةچنانچه صوم جامع صورت صلو

 :494حقيقة 
فتح دل كه مؤمن بغيب است  قبل ازو  راحت است نه تكليف،و  832روحو  فرح و گشايش باطن ظفر عبادت كردن پس از

  .است ِاّنا فََتْحنا، ِلَيْغِفَر لََك َوُيتَِّم نِْعَمَتُه از بعد قَْبلِ الْفَْتحِ َوقاَتلَالَيْسَتوي ِمْنكُْم َمْن اَْنفََق ِمْن جهاد است و  تكليف است
 :495حقيقة 

است  قرب نوافلي را اختيارو  كوشش ندارد 833قرب فرائضيو  سلوك است با نفس در اكبر جذب جهاد نيست، جهاد در
فَضَّلَ اُهللا انفس كه و  است به اموال اين قرب جهاد شود، در َعْيُنُه َوَسْمُعُهآن قرب خدا  شود در َعْيُن اِهللاين قرب آدم  در

فَضَّلَ اُهللا الُْمجاِهديَن َعلَي الْقاِعديَن اَْجراً َعظيماً َدَرجاٍت نفس است و  مالآن قرب بي و الُْمجاِهديَن بِاَْمواِلهِْم َواَْنفُِسهِْم َدَرَجةً،

  .ِمْنُه َوَمْغِفَرةٌ َوَرْحَمةٌ
 است تا 834غياب سلطان احمز است، محافظت قلعه در نوافلي بيشتر كوشش در و اين بشهودو  آن يك مؤمن بغيب است و

  .َيْصبُِرونَ َعلي ماال َيْعلَُمونِْمّنا ِلاَّنا َنْصبُِرَعلي ماَنْعلَُم َوُهْماَفَْضلُ الْاَْعمالِ اَْحَمُزها، َنْحُن ُصبٌَّر َوِشْيَعُتنا اَْصَبُرو  حضور

 :496حقيقة 
كه سايه غير  بِالْواِد الُْمقَدَّسِ طُوًيِانََّكپاي برهنه  و سر با َوفَْدُت َعلَي الْكَرميِ بَِغْيرِ زاٍد رفت دانه بايدبخانه خدا كه رفتي بيخو

از بد و  بوي خوش را نبوئيدو  مطبوعات را رغبت ننمودو  ماليماتو  موذيات نفس را بدل بايد پذيرفتو  سايه حق نباشد
آن جمع ملكه و  سلوك جمع نمايدو  جذب تردد درو  متّع شدكه نفس را كالل نگيرد،بين مت بايد درو  دماغ نگرفت،

  .بر قلب نماند 835َرْيْنو  گردد
 :497حقيقة 

حيوان و  ناخن و حتي مو محرم از خود چيزي كم ننمايدو  حتي بترك دنيا نبايد نمود، بغير طواف خانه خدا نظر در
) ع(آن در ظاهر تن نمودار است، لهذا عيسي  آثارو  كار ه بتن درعدم توج ل نيزمحرمِ كوي د آزار نرساند، درو  نيندازد

وب كرمان را ببدن ميو  بدن كم نكرد، چيزي از بودكه محرم تامبه اندازه جذب اثري در نيز سالك راو  گذاشت،اي 
  .ل نمايش است بايد بوده باشداوو  ه استتوج ةجهو ظاهر كه
 :498حقيقة 

و  فرمود،مي كَلِّميين ياُحَمْيراُءاذن عبادت است لهذا و  به امرو  حب نفس استو  836نياويه بدون اذن اله داثرتمتّعات د

                                                 
 انداختن چيزي از دست: رمي – 829
  سپيدي بر سياهي غالب آمده و غالب آمدن آن .شُهبة: شهب – 830
 كوشيدن: سعي – 831
 جان: روح – 832
 واجبات: فرائض – 833
 استوارتر: احمز – 834
 گناه و عيب: رينْ – 835
 مندرس – كهنه: داثر – 836
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طواف  برگشت اگرو  بقاءو  را فنا ننمايند، لهذا پس از فراغ عمل بيايد كه بالكلّ خود طواف نساء قرار داد كه ياد آنها در
  .حرام است او نساء نشده زن بر

 :499حقيقة 
خود بردارد  نه شعار ازو  كم كند وار؛ نه موعيسي تمام او مهر است بذكر پروردگار طائف خانه دلدارو  محرم كوي يار
  .عنوان باطن گردد ظاهرو  عاشق بهم رسد درحب آثار 837ره شَب تا بر زينت دنيا ننمايد

 :500حقيقة 
و  روز،و  شب اشاره بقوت مقاومت چهار درو  مرد بانقدر، زيادتي زن است برو  تعيين چهار زن تعداد نفوس حكمت در

 839انسان حق تعيشاتوقت  ربعو  ،838قاعو چهار شب كه اعتدال مقدار قدرت اوست بر اشاره باستحقاق هر زن يكي را از
  .است

 :501حقيقة 
 ر شريعت امرذل ّ نفس لهذا دو  رياضتو  اطاعت است ترك نيست، بلكه كمال درو  رهبانيتو  جذب كمال در

  : بنگاهداري زن شده
  كي كشيدي شير نـر پيكار من    گر نه صبرم ميكشيدي بار زن

ِاّني اُباِهَي  كثرت اُمت سعه استو  اَلنِّكاُح ُسنَّيتباطني است پس جنبه محمدي است  ةسع سعه ظاهري بكثرت نسل مظهر و

فقر، نه فتوت، پس زن بگير كه حافظ نصف ايمان و  است رهبانيت عجزو  فَْضِلِه ِمْن اُهللا ُيْغنِهُِمنا است غسعه و  بِكُُم الْاَُمَم
  .را پاك داري بغيرت را آلوده كني بگمان آنكه او خود را پاك كن نه آنكه خود به او حافظ تو است اما است،

 :502حقيقة 
روز يكي را بدريا مي افت هرقطع عالقه اوست، چنانچه بايزيد دويست اشرفي ارث يو  نفس حقوق دادن براي كسر

 840روز ترا خواهم كشتن، پس دادن حقوق بمقام مهوي هر انداخت، نفس فرياد كرد كه مرا يك دفعه فارغ كن فرمود
بدست آنها ) ع(امام و  )ص(مال رسول و  بدست خدا بايد حق مده، مال خدا به امر جز خود تهييج نفس است، مال حق را

  .رسد
 :503حقيقة 

،ُمِحبُّ ِلَيطيَب َمْوِلُدُهْم. حالل نمودند خود ةشيع وب است، برمال آنهاست و مغص 843اوديهو  842مياهو  841انفال تمام ارض

و  براي ناسو  ِمّما َرَزقْناكُْم :فرمود اُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّباْت راه نيست روا نيست، براي شيعه آن كس كه در بر الَْحاللْ،الَيأْكُلُ ِاالَّ
  .َعُدوَُّعليٍّ الَيأْكُلُ ِاالَّ الَْحراَم، َوشارِكُْهْم ِفي الْاَْموالِ َو الْاَْوالِد .است الْاَرضِا ِفيِمّم

                                                 
 بدن پوست – صورت – ظاهر: بشَره – 837
 جماع كردن: وقاع – 838
 گذراني خوش – كردن زندگي: تعيش – 839
840 – خواسته: مهوي 
 غنيمت ها: انفال – 841
 هاآب يعني ماء جمع: مياء – 842
 ابانهايب – صحراها – يداو جمع: هياود – 843
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 :504حقيقة 
لَْن َتْسَتطيُعوا اَنْ َتْعِدلُوا َبْيَن النِّساِء َولَْو َحَرْصُتْم آن مهيج تعفن است  حاجت تعددو  عدم ضرورت تخليه است پس بازن محلّ

  .َتْعِدلُوا فَواِحَدةٌَتميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروها كَاالُْمَعلَّقَِة، َوِانْ ِخفُْتْم اَالّفَال

 :505حقيقة 
اُهللا الرِّبا   َيْمَحُقصوريست   844محقو  هاتمامي خانهو  عداوت استو  موجب فسادو  احسان استو  رِبا سد باب حسنه

و  بركت هاي مكروه بيكسبو  منافي آنست از اثر اين كالم است، ار باء با آنكه اسباب ظاهرواين محقو الصََّدقاِت َوُيْربِي
  .است 845مستحسن دار با اعتبارهاي ترقّيكسبو  آنست، نحوو  بموت مردم رنظو  ميل بگراني بدون ترقي دنيويست، يا

ِانَّماُيريُد الشَّْيطانُ اَنْ . است 847تهور و نزاع طوايفو  846مباهاتو  قتل نفوسو  فسادو  مسكرات باعث هرزگي و خمر و

  .عدم توجه به آخرت استو  شدت حيوانيتو  باعث غلبه قواي نفسانيه و الَْخْمرَِوالَْمْيَسرُيوِقَع َبْيَنكُْم الَْعداَوةَ َوالَْبْغضاَء ِفي
يا آزادي استعمال چندان مفيد نباشد قوع و از بعد يا حد گرنه زجرو  وقوع خرابيست، از 848مسكرات زاجر ظهور منع از و

  .شخص مست نباشد زيرا كه حال خوف در
 :506حقيقة 
 جنسيت به ارواح آيد، بيداريش صورت راو  انهدام است سبكي در  849رطوبات فضليهو  نشاط است صبح روح با و سحر
مهيج رطوبات و   850مهبجو  لت آوردخواب آن كساو  نمايد، تند هوش راو  عمل روح را با نشاط درو  زيبا نمايدو  سرخ

 از نمايدسه ساعت اول شب مي كارو  ساعت روز دو ساعت صبح كار هرو  تعويق اندازد، كارهاي روز راو  فضليه است
  .نمايدسنگين مي  852فيلولهو  سبك بدن را 851خواب قيلولهو  كميت، نصف اين ازو  جهت كيفيت

 :507حقيقة 
اتالف نفوس بجهت عدم و  بجهت تشتّت بال، عدم التذادو  اختالط انساب استو  مرجو  هرج نكاحو  بدون تعيين زن

عده نگاه داشتن تا به و  عدم بقاء نوع استو  طوايف است،و   853نزاع شُبانو  خالف تمدن استو  مثل حيوانات، زاجر
 پشيماني بعدو  ميل است ظهورولد و  ان ازاطمين 854يك قرء جماع است باواجب  بيعده كه قر مقدار اندازه صبر زنها بر

و  سوزاكو  سفليس فرجيه مسريه ازو  كثيره سوداويهمايه امراضو  نبودن عده مايه اختالف انسابو  رغبت ثانوي، از

                                                 
 باطل گردانيدن: محق – 844
 پسنديده – نيكو: نسمستح – 845
 باليدن خود به –كردن افتخار: مباهات – 846
 كردن كشيگردن – باكيبي: تهور – 847
 بازدارنده –مانع: زاجر – 848
 بقيه و زائد: فضليه – 849
 به هيجان آورنده: مهبج – 850
 ظهر از پيش خواب: قيلوله – 851
 ضعيف و سست گرديدن: يلولهفَ – 852
 جوان: شُبان – 853
 شدن ضيح بار كي: قرء – 854
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  .نفوس استو  فساد اموالو  نزاعو  نسل اختالف درو   856مواريث اختالف درو  نحو ذلك است،و   855قرحه
و  زيادتي نفرتو  قوع حرام براي طرفين،و و است ببقاء 857اطمينان شرير و ق؛ حبس مدت عمرعدم تشريع طال در و

 تمدنِ نوعي الزم افتادن قبايل بهم، پس تشريع اين هرسه حكم درو  قتل نفوسو  خوف مسموم نمودنو  اختالط انساب،
و  مرجو  كه تمتّع نامند؛ باعث هرجمدت باجرت  عدم تشريع عقد درو  فرائض است، المدن ترتيب آن ازسة درسياو 
 حبس نفوس غيرو  محبوسين بحبس نطفه خوف حدوث امراض كثيره درو  اختالط منيو  اختالط انسابو  قوع به زناو

  .تمدن تأسيس آن الزم است ، پس درتزويج است قادره بر
منع و  تربيت نوعو  قوع شرارتو از بعدحفظ نفوس كثيره و  كثير، قليل است براي خير  858نمايو در تشريع قصاص شرّ 

نفوس  حبس كه قانون فرنگيان است بسيار ازو  عداوت طائفه مقتول، 859سورت بسبب كسر قتل كثيرو  نزاع طوائف
س باشد كاري كه موجب حبفرنگستان مخصوصاً حبس راحت يابند، چنانچه ايرانيان در بعضي ازو  طوائف آرام نشوند

  .زمستان د درگيرنبجا آورند تا مسكن و مأوي 
 :508حقيقة 
و  شود،مي  860اذهابو  قتل نفوسو  مرجو  بدون آن هرجو  خود قسمت نمودهو  اللّهند اهللا است لكن خلق عيال مال مال

زن و  منفق،و   861قوامو  اختيار، مرد مفصل عبد بيو  جاي خود برقرار باشد، حرّ مختار سر مساوات آنست كه هركس در
  .اَبيُت اَْسري َوَتبييت َتْدلُكي. براحت  باشدو  تزيردسو  مطيعه

اين مساوات است بحسب حفظ نوع، زيرا كه و  مردمان شريف يكسانند نحو آن مردمان دون باو  قتلو  جراحت و در
ضعيفان اگرچه و  ضعيفان بزحمت افتند، ندهند مساوات قرار جرح نمايند، اگرو  قتل زودتر اقدام برو  اشراف قويترند

  .پس مساوات است را مساوي دوست دارند همه خودو  قوت نيابندو  نمايند لكن شرارت كمتر يرزند بقويان بظاهرن
  .دادن آن زياد نمايد فقير برو  است 862دارنده دادن آن اثر نكند لكن فقير را گرفتن آن مؤنه در دادن ديات اگرچه بر و
غني را  و را آزار كمتر حبس فقير ازو  دن مملكتي بدون اين نشود،يابد پس تعديل شود تموقوع  جرح از فقير كمتر اما
  .شرارت نشود ةماد 863قلع

 :509حقيقة 
 صله است كه بنا بخبر كتاب مجلي درو صورت هم مايه اتّصال است، خرقه دراويش اين صله دل است اثرو صلهو مراد از

هست كه  كمرو  بعض سالسل تاج درو  همت است، كمر كمر و تاج تاج فقرو  رسيد،) ع( به عليو  شب معراج آمد

                                                 
 آبله ريزه اي كه بر اندام برآيد: قرحه – 855
 جمع ميراث: مواريث – 856
 انگيز فتنه –بدكار: شرير – 857
 نشان دهنده: نماي – 858
 تندي –شدت: سورت – 859
 بردن: اذهاب – 860
 راستي: قوام – 861
 كمك – زندگي نههزي – خرجي: مؤنه – 862
 كردن كن ريشه: قَلع – 863
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شهرت منافي و  شهرتلباس خاصو  .رجوع رسول استد يادداشت بزرگان است چون سنگ كه گويند ياو  آن ظهور
  : منافي آزاديست بنده لباس بنده خدا نباشدو  قيد استحرام است، پس لباس خاصو  است اَقِْللْ َمعارِفََك

  تـا شنـاسـد شـاه را در هـر لباس     باشـد شه شناس اي خواهم كه ديده
جماعت گرددو  خود را بداردهركس زي:  

  خواي سياه باشو  خواهي سفيدجامه    مـرد خدا شناس كه تقوي طلب كند
انيَّةَ الُرْهب خدا نبايد كه دل بغير نظرو  بباطن نپردازد ظاهر است از بي ساماني، گرفتار سامان دور كيوان گفت گرفتار آذر

  :موسويهو  طريقت محمديه است نه عيسويه ِفي الِْاْسالمِ
  تـرك دنيـا تـرك عقبي تـرك تـرك    بـايـد سـه ترك در كـاله فقـر مي

  .ستسامان اول خر بندگي
 :510حقيقة 

دست چركين خود  گونه ازچاَلُْمْؤِمُن ِمْرآةُ الُْمْؤِمْن،  كند،خوي خود حكايت مي عيب ديگران ديدن عيب خود است، او ز
خود را  ِمْن َنفِسِه،ِاْنصاُف الَْمْرِءنخواهي، از ايمانست  بايد دست خدا باشد دست چركين مؤمن را كه براي توو  غذا خوري

  .پس به آن رفتار كن را خود اوو  آن ديگر فرض كن
 :511حقيقة 

شيره و  را ببرد، ترياك تدبير و كم كند را ٰقوي و عقل را كندو  حس بيو  866را خدر اعضا  865بنگو   864استعمال چرس
معاش  كارو  وقت را غصب نمايدكه بعبادتو  مال را تلف كندو  حرارت غريزي بدن را ببردو  رطوبتو  را بكاهاند ٰقوي

و  شهرهاو  ٰيراني قريو و آن محسوس بدن درو  مالو  عمر مال موجود تمام شود، ضررو  انماء مال نشودو  نپردازد
  .راقم در حرمت آن ذوالفقار است ذوالفقاركتاب و  تمدن منع آن الزم است است، پس در واضح آن مملكتها از

 :512حقيقة 
و  كدرت نفس و عوايق معرفت كشاندو  عاليقو  شهوتو  غضبو  حيوانيتو  طبيعت و بجانب حس را ٰآنچه قوي

 منع آن مريدين را از فرائض اهل دين است،و  انع دين استكسالت حال باشد مو  مورث عدم فراغت بالو  كثرت آورد
آنچه التذاذ نفس در اوست حرام است، لهذا و  دين است،و  آئين ازو  دنمناهي الزم تم سايرو  قمارو  لعبو  لهو منع ازو 

و  فل انسمح درو  حرامو  غناست آنچه لّذت جانست نيك است؛ يك آواز در محفل لهوو  غناحرام استو  مجالس لهو
خوب  به آوازو  بد است 867رخواندن قرآن بصوت منكَو  ،َتغَّنِ بِالْقُْرآِن به است كه مأمورو  عبادت ذكرو  تالوت

  .مرغوبست، بلكه بصوت حزين مستحب است
و  دلرباو  افزاو هوش مست كننده روندگانو  منشّط جان) ع(حضرت سجاد و  )ص(حضرت رسول و  )ع(آواز داود 
  .لَْم َيتَِّغنِّ بِالْقُْرآِن فَلَْيَس ِمّناَمْن ان هوا بودجالب مرغ

                                                 
 برگ شاهدانه : چرس – 864
 حشيش: بنگ – 865
 تنبلي – سستي – كرخي: خدر – 866
 ناروا – پسندان –زشت: منكر – 867
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 :513حقيقة 
نفع و  خيرخواهيو  صحاي به نُمرتبهو  اظهار انزجار،و  اي به همراهيبدي را مراتبي است؛ مرتبه نهي ازو  بنيكي امر

و  اي بقتل است،مرتبهو  بضرب، ايمرتبهو  ضجر،و  اي بمنعمرتبهو  كراهت، اظهارو  اي بمغايرتمرتبهو  گوئيست،
  .پيش رفتو  سلطنتو  زمان اقتدار خدائي در بامر جز مراتب اخيره نشايدو  نهي مملكتي استو  آخري براي امر

 :514حقيقة 
كه اَِن اْشكُْريل َوِلواِلَدْيَك درس  گفت پس از كه بمادر خدمت ابوين روحانيست، پس بايزيد خدمت ابوين جسماني مظهر

، يب مالَْيَس جاَهداَك َعلي اَنْ ُتْشرَِك َوِانْ مقام در اگرنه چراو  يكي بود، بود ايمان صباوت خانه را كدخدائي نتوانم از من دو

  .رسيد بِِه ِعلٌْم فَالُتِطْعُهما لََك
 :515حقيقة 

 ظاهر درو  ني بهم رسانيدهمع را در هركس مظهريت اوو  است،است كه حقّ  ُمَهْيِمْنحق  منكر نهي ازو  به معروف امر
اعضاء را و  زبانو  نفس را آينه حق نمودهو  طرح نمودهو  را درباخته خوديت خودو  را يافته اقتدار اوو  مظهريت هيمنت

و  خوديت ظهورو  انانيتو  غرور ةنهي نتواند كه زياده مايو  االّ امرو  نهي نمايد كه خدا نموده،و  هيكل حق فرموده امر
اِهللا الَيْصلُُح ِللْاَْمرِ َهواجِسِ َنفِْسِه َوآفاِتها َولَْم َيِفرَِّمَن الشَّْيطانْ َولَْم َيْدُخل يف كََنِف اَماِنلَْم َيْخلُْص ِمْنَمْنظلمت است و  سادباعث اف

  .بِالَْمْعُروِف َو النَّْهيِ َعنِ الُْمْنكَرِ

 :516حقيقة 
و  عين نديدنست 869اعميو  868ديدن اكمهو  زاد است، مادر ن سرمه براي كوراليق چو براي غيرو  محلّ غير نُصح درو  امر

كسي  هر تا ناهي نيز بايد شناسا باشدو  كس نتوان، پس آمر بهر منكر نهي ازو  بمعروف عين ظلمت است، پس امر نور او
هر زمان  درو  شخص هر منكرو  شناساي معروفو  ننمايد،محلّ  غير نُصح درو  روغن بخاك نريزدو  تربيت نفرمايد را

  .اندصاحبان مناصب الهيهو  جز نفوس زكيه كه مأذونين خدائي نباشند
و  مملكت سلطان نتواند نمود، امورو  امور صاحب خانه ياغئي مداخله درو  دزديو  كوري عصاكش كوري نتواند شد

  .دديوي بجاي سليمان ننشينو  ارحام زكيه نگرددو  ارث اصالب طاهرهو  پدريبي
 :517حقيقة 

تا مأمور نگشته از و  راست، اوَواَْعرِْض اَْنِذْرَو َبلِّغْ است َعَرَف طالَ ِلساُنهَمْنو  است مأمور عارف بخالفت نبوت كه رسيد
  .اينجاستَمْن َعرَِف كَلَّ ِلساُنُه ساكت باشد و  نپردازد خود بغير
  .870طال پس از بقاءو  ستمقام فناء كلّ ا عارف در
 :518 حقيقة

آرام و  كَلَّ ِلساُنُهو  سعت داشت يا يافت دريا شودو چونو  است طالَ ِلساُنهحوصله ندارد لهذا و  ظرف كوچك گنجايش
  : شود

                                                 
 مادرزاد كور: اكمه – 868
 نايناب: ياَعم – 869
 زندگاني او دراز باد: طال بقاء – 870
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  آنكه دريـا ديـد او حيران شود    آنكه كف را ديد سرِِّ گويان شود
 :519حقيقة 

صمديت وصف  بعضي بهو  او آيد، سر جر برامر زا خورد مگر صمديت جلوه كند كه نتواند چيزوصف  بعضي حق به بر
لَكُْم دينِكُْم َوِلَي ديٌن، ال  گويندو  نهي ننمايندو  بعضي بصورت امرو  بعضي به صمديت دعا ننمايند،و  رزند،و سكوت

َولِكنَّ اُهللا َيْهدي َمْن َيشاُء، الَتْهدي َمْن اَْحَبْبَتِانََّكغ يو تَيلُْم اََحٌد اََحداً  لَْم الْقََدرِ يف ِسرِّ الّناُس ما َعِلَم لَْو: گويندو الّدينِ ِفيِاكْراَه 

  .نمايند ِفي اهللارا فداي حبِفي اهللا بغض  و بدست گيرند اَْوالَتْسَتْغِفْر لَُهْم لَْن َيْغِفَراُهللا لَُهْمِاْسَتْغِفْر لَُهْم
 :520حقيقة 

سبب و  است جلوه نمايد، مقصودو  ذاتي كه نتيجه ةشاكلو  صليطينت او  خدمت كردن به نيكان امتحان نفس شود در
هوس است، لهذا و  گريختن هواو  نفس اثرو  872ارذال 871منافرتو  جنسيت ابدالو  صحبت كسب كمالو  معاشرت
  .اين اختالف مقدمه علم استو ِاْخِتالفُُهْم ِالَي الُْعلَماِء يعني ِاْختالُف اُمَّيت َرْحَمةٌ : فرمود
 :521 حقيقة

 ةمواصلت معاملو  تعلّم،و  كسبو  873مواصلتزماني ميمون خواهد مخصوصاًو  ساعتي نيكوو  مناسبوقتي  هرعملي را
 مكانو  معنويست، پس شرافت زمانو  نسل ظاهريو  آخرتو  دنيا توبه معامله عمرو  تعلّمو  نسل ظاهري،و  دنياست عمر

عقرب  در بودن قمر درو  874محاق نهي از عمل درو  مالحظه ساعات شرع نيز درو  مدخليت است، كواكب راو  لباسو 
  .بعض موارد رسيده در

 :522حقيقة 
و  چركيني ظاهري از او برود،و  گردد كه تمام بدن خبردار غسل خواهدو  بخروجِ توجه جان از بدن، بدن مردار شود

مسدود بچرك مفتوح شود، پس  875امسمو  ايدملّوث ننم كه بدن شسته شود كه روح را بدخول جان در ابدان غسل شود
رفع شود،  876ثدبه آب حو  ضوء كفايت است،و و بجزوي خبردار نمودن اطرافو  خروج كلّي غسل خواهدو  بدخول

و  را يك غسل، مماس اوو  ميت كه خروج بالكلّيه است سه غسل خواهد بدل آنست، پس درو  شدن جانست تيمم خبر
كفر كه خروج جان و  878براي توبه از ذنوبو  خبر شدن تمام است غسل خواهد،و  خروج از كلّ كه 877دماءو  در جنابت
 براي زيارتو  پاك شود، ثكه بدن از لو براي كافر كه اسالم آورد كه دخول جان خدائست غسل خواهدو  شيطانيست

اوقات معينه چون جمعه  در نماز عبادت خصوصو  هبراي توجو  حاجت ةروزو  براي حاجت و مسجدو  دخول حرمو 
  .كتب فقهيه است مستحبه موكول برو  اجبهو اغسالو  تعظيم است،و  احترامو  تازه شدن روحو  غسل براي نظافت

                                                 
 داشتن تنفر و انزجار هم از: منافرت – 871
 پست افراد: ارذال – 872
 كردن توصل هم با: مواصلت – 873
 ماه آخر – دهيپوش: محاق – 874
 بدن پوست يسوراخها و منافذ: مسام – 875
 يناپاك: حدث – 876
  )است دم آن مفرد( خونها: دماء – 877
 است آن مفرد ذنب– گناهان: ذنوب – 878
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 :523حقيقة 
برآمده است، چنانچه كسي پس  حاجت اوو  مستجاب او دعاءو  اَلِْاْسالُم َيُجبُّ ما قَْبلَُهكه،  در اول اسالم مؤمن پاك شود

 تشييع او درو  دعاي او مستجاب شد،و  كنم كه آلوده نشده جان دهممن پاك شدم دعا مي اسالم عرض كرد كه اگر از
  .كه راه پا نبود ملك حاضر شدند آنقدر

 :524حقيقة 
 داشتن مال را در درگاه خدا بتوسط ايشان حاضرو  خود را به تصرّف ايشان دادنست جانو  اعمال توسل بذيل نيكان بهتر

 تا مبدل شوي ميانه بردار ازِانََّ اهللا اَْشَتري  معامله را در خود نگذري بخدا نرسي خود روي دست جان گرفتن است؛ تا ازو 
  .مؤمن صاف گرديو 

 :525حقيقة 
  .مگر بتوسط مظاهر بنده نشودو  معامله بين حق

و  جمع، عبد است بواوولي  بكاف خطاب بايعهيكل دليل، مشتري نبي است  در هادي، بايع عبد مظهرِِ مشتري خداست در
و  را مظهري خواهد، بروئي جنس عبدرببه او و  حق بگيرد ازو  بحق دهدو  عبد بگيرد شود ازواسطه  تابروئي جنس رب

  .بِاَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ .سپارد را باو دهد تا او

 :526حقيقة 
طَلَُب الدَّليلِ َبْعَد الُْوُصولِ ِالَي الَْمطْلُوبِ قَبيٌح بكميل فرمود، اِء السِّراَج ِاطْفَبي اثراست لهذا وصال  آفتاب دليل در 879سراجِ

  .الُْوُصولِ ِالَي الَْمطْلُوبِ َمذُْموٌمَوَتَرُك الدَّليلِ قَْبلَ

 :527حقيقة 
 جنسو  نقدو  نفسو  جهاد نمودن بمالو  خواستن انكسارو  عجزو  كوبيدن نفس را نيكان سر بيادو  سر در راه خدا دادن

  .زنده جاويدگشتن استو  را شيرين نمودن را باختن، جان خود اختيارو  حق شدن ةنفس درآمدن بند 880از رقيتو 
 :528حقيقة 

 از الْاَْحبابِ َتْسقُطُ الْآداْبَبْيَن دل داشتن كه ادب برو  راسته بودنو  تابو  حق بدون پيچ حضور درو  عاليق دنيا راگستن
  .ه جان به حضرت جانانستلوازم را
 :529حقيقة 

فَاْخلَْع ادي مقدس است و ضرورت، زيرا كه كعبه در بجز كفّّاره داردو  پا را پوشيدن معصيت است و سراحرام حج در

  .َنْعلَْيَك ِانََّك بِالْواِد الُْمقَدَّسِ طُوًي
 :530حقيقة 

بلند  سرو  را مرتبه دور است اگر بيند ذلّت خود دو تام بدع است، مظهرواسطه  جبروتو  مقام عبديت تا ربوبيت ملكوت
  .اََنا اْصَغُرِمْن َرّبي بَِسَنَتْينِ): ع(قالَ َعليٌّ  .رسد مبقام كُْنُهَها الرُُّبوبَِية تا كند

 :531حقيقة 

                                                 
 چراغ: سراج – 879
 اسارت: تيرق – 880
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صورت بقدمش و  ببويدو  را ببوسد خاك قدم اوو  كند 882تبصبصو  نمايد 881هاتذللّ زني نزد او امردي يامحبو  عاشق
ياُموسي  :حق فرمودو  آدم سجده او نمودند نتوان آورد، مالئكه بنفخ روح در از آن بشمار را كمتر اولياء اوو  خداو  سايد،

  .اَِلْن يل قَلَْبَك و َتَبْصَبْص يل

 :532حقيقة 
سجده و  سجده آدم بود، يطان ازش 883اباءو  راجع به آدم است ضميرو  است فَقَُعوالَُهمالئكه براي آدم  ةسجد اگرچه در

 خدا در غير را بود لكن اين سجده خدا وا لَُه ُسجَّداً، َوَرأَْيُتُهْم يل ساجِديَنفََخرُّكه  را بود) ع(يوسف  اوالد اوو  )ع(يعقوب 
 را در غيرو  را نما سجده شكر اوو  نعمت خدا كن بر نيست، پس حمد خدا روا باشد، سجده غير سجده او تا ميان نبود

  .باش موحدو  مياور نظر
 :533حقيقة 
است كه خالي  يآن كم كس حالي كه ازو  اعتقاديو  مراتب است؛ قولي هريك راو  شرك دوبينيو  است، ستر كفر
شرك و  لي،و بي يابه نو  واليتو  به امامتو  به نبوتو  كفر بالوهيتو  َتْوَبةُ الْاَْنبِياِء ِمَن الِْالِْتفات ِايل غَْيرِاِهللاكه؛  باشد

  .كرده يكي را انكار كرد همه را انكار اگرو  بهريك
 :534حقيقة 

 را رفتار آن آداب ظاهر بخود بستن، بعد ازو  رويه اهل اسالم استو  ملّت كه رسمو  است  884اسالم اول مرتبه آن نحله
قالَِت الْاَْعراُب آَمّنا قُلْ لَْم َتْؤِمُنوا  كام قلبيايمان گرويدن است به احو  احكام قالب بقلب شدن است، 885قادمنُ بعدو  داشتن،

ظاهر،  ايمان بجنان است اسالم بظاهر، ايمان طريقت است اسالم شريعت، ايمان نور باطن است اسالم نور َولِكْن قُولُوااَْسلَْمنا
الًطَّييِباً، َواََتَمْمُت َعلَْيكُم نِْعَميت، َواُِحلَُّت َحالاست َرَزقْناكُْم توارث آورد، ايمان و  تناكح  886اسالم حليتو  ايمان اخوت آورد

اسالم جناني و  اركانيست، ايمانو  جنانيو  هريك قولي و الْاَْرضِ، َوالَتَتبُِعوا ُخطُواِت الشَّْيطاِنِمّما ِفياسالم  الطَّيِّباْتلَكُُم
نه اسالم  قُولُوا اَْسلَْمنابيعت است و  انقيادو  ليمتسو  است قولي بزبان است، اركاني كه جان قولي است بگرويدن اعتقاد
بدون و  بدون آن نفاق استو  ايمان به انقياد استو  آن به اركان است، پس اسالم بجنان ظهور  887نه ايمان، اذعانو  است

  .يا بيخبر باشد منكر طرف ديگرو  راضي نموده باشد را اي را ماندكه يك طرف خودقبول معامله
 :535حقيقة 

و  مكّه اعلي گفتند، حتي دركسي را مسلم نميو  پذيرفتنداحدي نمي اسالم بدون بيعت از) ص(زمان حضرت رسول  در
َوالَيقُْتلَْن  بذكر، تا تالوت نمودند او بيعت زنان كه بر ةآيو  جگرخواره بيعت نمود زن بيعت نمودند، حتي هندو  ادني مرد

را خارج  نمود اوهركس نقض ميو  هندي، تو: فرمودندو  شناختند را ما نگذاشتي، او براي فرزند: گفت رسيد اَْوالَدُهنَّ

                                                 
 يفروتن – نمودن عجز: تذللّ – 881
 جنباندن دم –يچاپلوس: بصبصت – 882
 كردن خودداري: اباء – 883
 .مذهبي كه كسي برخود بندد و به خود نسبت دهد: نحله – 884
 فرمانبردار –مطيع: منقاد – 885
 حاللي: حليت – 886
 اقرار، اعتراف: اذعان – 887
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زمان مستعصم  باطله تاو  حقّه و بلكه مشايخ آنها) ع(تمام خلفاء حقّه تا زمان امام حسن عسكري و  كشتند،ميو  گفتندمي
و  نمودندخلف ناكس مي نماز درو  گرفتند،ينيه مياعمال د نمودند، بلكه اين را اهمبدون آن قبول نمي و گرفتندبيعت مي

  .نمودندطاغوت نميو  بيعت بناكس
باطل ناكث بيعت را و  حقّ در و ِلئَلّاَيكُونَ يف ُعُنِقِه َبْيَعةُ طاِغَيِة َزمانِِِه كه) ع(حكمت غيبت قائم  است در احتجاج در و

فََمْن َنكَثَ فَِانَّما َيْنكُثُ َعلي  ابهام ةبنكث صفق فارقت جماعت مسلمين رام بياني نمودند تفسيرو  دانستند،مي َمْهُدوُرالدَّم

 را) ع(حسين بن علي و  الدم دانستند، مهدور مارقين  راو   888قاسطينو  ناكثينو  ناكث گفتند، اصحاب جمل را و َنفِْسه
را ) ع(حضرت صادق و  تواند گفت،واجب  را تا به نقض آن قتل او بيعت آنها نمود 889معاويه تمويهو  بطلب بيعت كشتند،

مسموم  مأمون بجهت ندانستن خودش كيفيت بيعت را را) ع(حضرت رضا و  بكشند، خواستند ٰبعنوان بيعت گرفتن معلّي
  .نمود

، )ع(لي عو  نمود،بگرفتن بيعت مي اي امراول نشستن هرخليفهو  پيروي به آنست،و  است كه تشييع باَيَعُهْممقارن  شاَيَعُهْم و
باطل ميو  حقّو  ،)ع(براي علي كلّ غديرخم بيعت گرفت از در) ص(رسول و  كه اخذ بيعت نمايند،  890ةالو نوشت به
  .شكستن بيعت برو  بيعت نكردن بر كشتند

 فرائض از اهمو  مهم نبودو  امري ديني بود اگرو  !چرا اين همه اهتمام نمايند؟ اين امري ديني نبود پس اهل حقّ پس اگر
نقض و  ترك مگر بر كشتندترك هيچ عملي نمي كه بر چگونه اين همه اهتمام داشتند ايمان نبودو  از الزام لوازم اسالمو 

 اسالم تكليف ساقط شد؟ يا مايه خيرات بود پس ناسخي بوحي آمد؟ ياو  اول دخول دين بودو  امري مهم بود اگرو  !آن؟
َمْن يف اَْصالبِ الرِّجالِ ِمْن ) ص(َضيََّع َرُسولُ اهللا عوض شدند؟ يا  ايمانو  اسالمو  ليفاتك مردم در ميان رفت؟ يا ايمان ازو 

  !اُمَِّتِه؟

 :536حقيقة 
 و بود) ع(زمان ابراهيم و  گرفت عهد) ع(است كه آدم  ظاهر از اخبارو  شرايع سابقه بود عهود ملت در اخذو  بيعت امر

تواريخ را  در 891متتبعو  يافتند،توبه مي تعميد و نمودندبيعت مي) ع(عيسي و  )ع(حيي زمان يو  گرفتبيعت مي) ع(موسي 
  .نباشد لغو بوده، پس اين چنين امر) ع(تا قائم و  تا خاتم) ع(ملّت از زمان آدم  هر شود كه درنمايان مي

 :537حقيقة 
مال و  نمايانست كه خريدن جان اْشَتريِانَّ اَهللا آيه ازو  تا آخر ُيْشرِكَْنَعلي اَنْ الِاذاجائََك الُْمْؤِمناُت ُيبايْعَنَكآيه بيعت زنان  از

است، نه صرف براي امر جنگ كه قتال مأمور به زنان نبود ) ص(رسول  استغفارو  توبهو  ديني است عهود آن امورو  است
  .بلكه ممنوع بود

 :538حقيقة 
اَْشَتري ِانَّ اَهللا ةآي مال درو  فروختن جانو  خدا معلوم شودكه بيع با اَْيديهِْماَهللا َيُداِهللا فَْوَقيُِعونَِانَّ الَّذيَن ًيبايُِعوَنَك ِانَّماُيباازآيه 

                                                 
ب جمـل و مـارقين و مـراد از ايشـان اصـحاب      آن دسته از اهل صفين كه در صف معاويه بودند در برابر ناكثين يعني اصـحا لقب : قاسطين – 888

 نهروان است
 دادن جلوه هست و بوده آنچه خالف را امري – آراستن دروغ: تمويه – 889
 مجع والی: ةوال – 890
 مطالعه اهل – كننده تحقيق: متتّبع – 891
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  :با خلفاء كه دست آنها دست خداستو  )ص(است با رسول  892مبايعه ِمَن الُْمْؤمنَني اَْنفَُسُهْم َواَْموالَُهْم بِاَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ
  اهللا اشتري ميـكشد بـاال كـه    مـرا و  دايستمشتـري مـن خـ

 مظاهر و انبياء با ةخدا معاهد با او ةمعاهدو  بنده خدا بر عقب آن نمايانست كه عهد در َعلَْيُه اُهللا عاَهَد َوَمْن اَْويف بِما آيه از و
اينجاست زيرا  در اُِحلَّت لَكُْماَْوفُوا بِالُْعقُوُداينست  درِدكُْم اَْوفُوابَِعْهدي اُوِف بَِعْههمين است  ِمَن اِهللا فََمْن اَْويف بَِعْهِدِهخداست 

  .خداست طرفين است، پس بر دست مظاهر از عقدو  كه حليت اَنعام بعقود ناس ربطي ندارد
  :539حقيقة 
مبايعه  در) ص(آنچه رسيده كه حضرت رسول  اِحَدٍة اَيُّها الّناُس اَْنُتْم اَكْثَُرِمْن اَنْ ُتصاِفقُوين بَِيٍد وخم  غدير خبرو  َيُداِهللا از آيه

بِاَيِّ غيرمشروع  جهو بدون نمودند كه اتّصال بلمس باشدستريا طشتي آب ميوراء  از مگر دادندزنان نامحرم دست نمي

كه  اُهللا اَْجذَمَنكَثَ َصفَقَةُ الِْاْبهام َحَشَرُهالُْمْسِلمني َوفاَرَق َجماَعةََمْن خبر ازو  بوده كه بيد شود، معلوم ميغيره به آب يا َنْحوٍ كانَ
اَْويف بَِمْن مقابل افتاده َمْن َنكَثَ فَِانَّما َيْنكُثُ َعلي َنفِْسِهبا آنكه َصفَقَةُ الَْيمنيِ  خبرو  ابهام ةبصفق  893بيان شده منكوث

ِاْجَتَمَع َبْيَن ِاْبهاَمْيهِمامأْةَ َرْحَمٍة ِتْسَعةََوِتْسُعونَ كه خبر ثواب مصافحه و   895اصابع  894تشبيك خبر ازو  بِماعاَهَدَعلَْيُه اُهللا،

 بَِعقُْدالْاميان َوَصفَقَةُ الَْيمْنيذكرشدن و  ُتصاِفقُوين بَِيٍد واِحَدٍةخبر  و بِصافَقْنا صافَْحناعطف تفسيري  خبر از و ِلاََشدِِّهماُحّباِلصاِحبِه
  .بود  898باين) ع(علي  نزد بيعت ابي بكر در دو، چنانچه طعن سلمان بر يا بهرو  897بوده نه به يسار 896معلوم است كه بيمين

از و  مصافحه ناتمام بودو  بيعت شود كه بدون آن امردوباره بيعت نمودن معلوم ميو  مراجعت دادن مردمو  و از خبر عيون
  .خالفت سرمايه خيرات پنهان گشت 899زمان اغتصاب

 :540حقيقة 
اَْسناهاَواَْنماها َواَْزكاَها الْوِالَية، َوما ُنوِدَي و  جهادو  حجو  ةزكوو  ةپنج ركن است؛ صلو كه اسالم بر بسيار است در اخبار

ِانَّ اَهللا َرخَّص يف  خبرو  ُرَها الْوِالَيةبَِشْيٍء ِمثْلَ ما ُنوِدَي بِالْوِالَيِة، َوَمثَلُ هذَا الّدين كََشَجَرٍة اَْصلَُها الْاميانُ َوجِذُْعَها الصَّلوةُ َو اَثْما

ايمان ظهورش به واليت و  ها معلوم شودكهاز اين و الْواِحَدة َوِانَّ الّناَس اََخذُوا الْاَْرَبَعةََوَتَركُوا الْواِحَدةَاَْرَبع َولَْم ُيْرَخصَّ ِفي
قلبيات و  امريست قلبي اعتقادو  نيست ةصلو در قطارو  به معني محبت از اعمال اركان نيستواليت  بيعت است، زيرا كه

 آن طرف است نه اين طرف، از واليت به معني اولي بتصرّف حقو  گرويدن اركاني به آن نيست،و  به آن نيست منحصر
 ايمن داخل اين امرام : فرمودندو  حب،و  محبت است غير ُدُخولِ يف اَْمرنا َويف هذَا الْاَْمرو  اين طرف بتصرّف دادن است،

  .ملتفت زيادتر نبودو  را داشت دهم كه اهل بهشت است چون حبمن شهادت ميو  شما را خت امرنشناو  نشد
 :541حقيقة 

                                                 
 كردن بيعت: مبايعه – 892
 ريسمان تاب باز كرده: منكوث – 893
 انگشتان بهم در گذاشتن: تشبيك – 894
 انگشتان: اصابع – 895
 خوردن سوگند –راست دست –راست: يمين – 896
 چپ دست – چپ سمت: يسار – 897
 آنكه از راست درآيد: باين – 898
 نمودن غصب: اغتصاب – 899
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 سبابه زيادترو  ابهام درو  دست بيشتر است حرارت غريزيست در  900منعشو  مهيجو  قوه لمس كه خبركننده جانست
از اين جهت است كه و  است،) ع(قصه يوسف  در چنانچه يمين بيشتراست، لهذا غضب را فرونشاند قوت درو  است

  .كَما َيَتحاطُّ الَْوَرُق ِمَن الشََّجرِ .مؤمن است مصافحه برنده ذنوب دو

 :542حقيقة 
داد كه  خبر) ع(اليمين است، سلمان به علي  صفقة و ميثاق ايمان است لهذا مصافقه گويندو  معاهده مبايعه مصافحه تجديد

  .االبهام است صفقة و !نمودندكر بدو دست بيعت ميعجب ديدم كه با ابوب
 :543حقيقة 

 بفرود) ع(هم كجاوه بودم با حضرت باقر  پشت درخت است، راوي گويد بقدر استتار در  901اقلّ زمان بين مصافحتين
 شد،ايان ميداد كه اثر درد در انگشتان من نممي چنان فشار و نمودمصافحه ميو  گرفتمي شدن دست مرا سوارو  آمدن

 است، َمْن َنكَثَ َصفَقَةُ الِْاْبهاممبين آن و  نزاع است، پس نه چنان است ةتشبيك  پنجو  يف اَصابِِعِهَشبََّك اَصابَِعُهاست كه  خبرو 
مأمون سبب پرسيد  حضرت خنديد آخر بيعت نمودن مردم به حضرت رضا جواني بيعت كرد عيون كه در هم خبرو 

چگونه  مگر پرسيد. بستن دست دست داد والبيعة  دست كشيدن دست دادند اين جوان بعقدو  البيعة خفرمود تمام به فس
  .تا اعالي ابهام اينست تشبيك  903از اعالي خنصرو  اعالي خنصر ابهام تا  902اعالي از: است؟ فرمود

 :544حقيقة 
باشد، ِلصاِحبِه  اََشدُّ ُحباآنها  بهتر قات كنندمؤمن كه مال دوو  جميع مواضع بدن اقرب است به هيجان حب، از يد  904تقبيل

حب مؤمن حب خداست، دست مؤمن دست خداست، روي مؤمن روي خداست، دست مؤمن را به چشم گذاشتن يا پاي 
  .تحكم چشم خداس پس چشم او در الُْمْؤِمُن َيْنظُُر بُِنورِاِهللا نمودنست خدا يادو  را به چشم كشيدن براي ايمان عبادت او

 :545حقيقة 
مايه و  مورث انسو  عبادت سالم ازافشاء و  سالم تحيت اسالم استو  رسيده بسيار اخبار  905قعانُتَو  فضل تقبيل در

  .خيرات است
 :546حقيقة 

 عقد شمردند، معني را كه بردند فسخ راو  سالم تحيت دانستند داع راو متاركه فسخ است، سالم بيع عقد است در در
  !حرام گردد آنها عهد است بر تجديدو  تالقي مؤمنينو  و اضحي كه عيد اسالم است هم باختند، تا عيد فطرصورت را 

 :547حقيقة 
 سبز فطرت را بالكلّ باطل نموده مثل آنكه دانه بپوسد يا است، پس اگر  906مجذَناقض اَو  نقض عهد الهي ارتداد است

                                                 
 نشاط دهنده: منعش – 900
 دست يكديگر را گرفتن: همصافح – 901
 بلند، باال: اعالي – 902
 )پنجم(انگشت كوچك: خنصر – 903
 بوسه دادن: تقبيل – 904
 دست در گردن يكديگر افكندن در محبت: تعانق – 905
 بريده دست: اجذم – 906
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 او در فطرت خير اثري از اگرو  است،َمقُْسُوُم الْمال و َمْهُدوَرالدَّم و  تقبول نيس فطريست كه توبه اومرتد بخشكدو  شود
اسالم بوده  فطري به آنكه يكي از ابوين او بر تفسيرو  مگر بزرگان دين، نباشد شناساي آن دوو  مانده مرتد ملّي است،

 فا راو و  صفاو  ايمان را نداردو  سالممرتد حكم او  مردودو  عدم آن ندارد،و  ربطي بقبول اين امرو  است برحسب ظاهر
  .جفا را بايدو  نشايد

 :548حقيقة 
و  نمايند، آن كس را كه بزرگان دين تصريح به لعن او برگردد بروي صاحبش مگرو  احدي سزاوار نيست لعن كردن بر

  .مرده كه بركفر هم تا لعن او نرسد معلوم نباشد كافر
 :549حقيقة 
اسالم شوينده  و كَما َيَتحاطُّ الَْوَرَق ِمَن الشََّجرِ، َوالِْاْسالُم َيُجبُّ ما قَْبلَه ريزدمي زگشت به اله گناه راباو  گناه هر از توبه او

 تا استغفار بلفظ بدون قلب استهزاست بلكه موافقت قلب خواهدو  تن است، لكن بمحض لسان نيست مطهرِو  گناه سابق
  .استغَفُوْر ِانَّاَهللا  907رسول است كه مستعقب استغفاراَهللا  َواْسَتْغِفْر لَُهنَّ خدا قبول نمايد

است زبان حقّ و  دست) ص(زبان رسول و  دستو  چون قابل رسول استو  و چون تائب رسول است قابل حقّ است،
 او و َعْن ِعباِده،ه، َوُهَو الَّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَِانَّما ُيبايُِعونَ اهللا، َوَيُتوُب اُهللا َعلي َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدخدا قبول نمايد كه  پس توبه را

موافقت جنان  صادق آيد، پس با ِلَيُتوُبواتا  باشد تاَب اُهللا َعلَْيهِْماست حقّ ةظهور توب عبد ةتوبو  صادق از قبول نكند مگر
محسن مي و )ع(َعلي َيِدَعليِّ ْبنِ اَبيطاِلْب را تائبين لهذا شيعه  كَما َولََدْتُه اُمُُّه، قبول توبه بزرگان گناه را بشوياندو  استغفار
  .قدرت عذر توبه را آورد عاصي بعد از هر االّو  دست امام است توبه بر َوِاالَّ الَّذيَن تاُبوا ِمْن قَْبلِ اَنْ َتقِْدُروا َعلَْيهِْم، گفتند

 :550حقيقة 
و  خاتمو  امر دين از آدمو  اتّصال اجازهو  اء امت باقيست،علم در و علمي كه به آدم رسيد برنگشت بلكه بخاتم رسيد

تا قيام عالم باقيستو  رسيدهو  است وصل معصومين ةائم.  
 :551حقيقة 

 908را بالمرّه ترك اوو  دانست عظيم بايد جاي خود سر شمرد بلكه جزئيات را در معظم بايدو  امر دين را سهل نبايدگرفت
  .معصيت نمودن فسقو  است انستن كفرحالل د روا ندانست، حرام را

 :552حقيقة 
 عاقل بخلق بدو  عاقل داندكه عيبِ نقش عيب نقّاش است، پس عارفو  صنع بين استو  صانعو  دل عارف بيناست

مجنون دوست داشت، مخصوصاً  كند، سگ كوي ليلي را خيرخواهي رفتارو  به اتمام خلق بشفقتو  نكندو  نگويد
  .ه مسلمين استناصح ائمو  خيرخواه
 :553حقيقة 
قبيح مي خالف آن بيند خود اينست اگر خصم حتي آن كس كه منكر مالحظه ازو  دشمن احتراز از مردم بر مفطورند

 ضرر مظنون عقالً الزم است، حفظ جان حفظ از مواردي تقيه نمايندو خود در اندشيعه ةتقي بيند، حتي اهل سنّت كه منكر

                                                 
 پيروي كننده: مستعقب – 907
 يكدفعه – مرتبه يك به: بالمره – 908
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مدارات و  تقيه است ، ِاْدفَع بِالَّيت ِهَي اَْحَسنَتتَّقُواِمْنُهْم ُتقيةًَهَبَك، ِاالّ اَنْ  َوِذهاَبَك َوَمذاُْسُتْرذََهَبَك ور استضر غير و ايمان خودو 
  :تقيه است

  آسايش دوگيتي تفسيراين دوحرف است
  بـا دوستـان مـروت بـا دشمنـان مدارا

التَِّقيَِّة، َوُروَِي الَيكُونُاَْشَرُف اَْخالَق الَْمْرِء رسيده و ُيوري بَِسفَرِهكانَ) ص(كه رسول اهللا رسيده و  تقيه است، لَيِّناًَوقُواللَُه قَْوالً

َنفَْسُه اَفَْضلُ اَْعمالِ الَْمْرِء َيُصونُ اَلتَِّقيَّةُ) ع(َربِِّه فَِكْتمانُ ِسرِِّه، َوقالَ َعليٌّ فيِه ثَالثُ ِخصالٍ فَاَمَّا السُّنَّةُ ِمْنَحّتي َيكُونَالُْمْؤِمُن ُمْؤِمناً
تقيه و  َوَتْضييُع ُحقُوقِ الِْاْخوانَِِيْغفَُر اُهللا ِللُْمْؤِمنِ كُلَّ ذَْنبٍ ماَخالذََنَبْين َتْرُك التَِّقيَّةَيف َخَبرٍ، بسيار رسيده 909اذاعه ذم در و ،َوِاْخواَنُه
  .تقيه است خود در ترپست ي ازاخصم است فقط، بلكه صاحب هرمرتبه نه از
و  است، چنانچه مشهود است تفاوت مراتب اعتقادات ده اي بردرجه هرو  است كه ايمان را ده درجه است خبر و در
 كني طاقت نياورد اولي بار ةصاحب مرتب م را برمرتبه دو بار اگرو  يك مسلكند، عقلهاي كساني كه برو  هوشهاو  ايمانها

اسرار بودكه بهركس نمي بزرگان دين راو  خود داشت، ةمرتب در بايد پس هركسي را اَْبقي َوالَسفَراً قَطَّع،راً الظَْه بشكندو 
  .شدآنها باعث خرابي آنها مي مراتب آنها كه اظهارو  داشت برحسب تفاوت عقولرسانيدند كه برداشت نمي

ذَرٍَوَسلْمانَ َوَبْيَن َواخاَبْيَن اَيب گيري ميان اصحاب فرمودتجف) ص(حال آنكه رسول خدا و  است كه چگونه نباشد خبر و در

ِلِمقْدادِ لَكَفََر، ياِمقْداُد ياَسلْمانُ لَْوُعرَِض ِعلُْمَك) ص(اَُبوذَرمايف قَلْبِ َسلْمانَ لَكَفََّرُه، َويف َخَبرٍلَقََتلُُه، َوقالَ النَّيبُّ َنفِْسِه َوَعلّي َولَْوَعِلَم
 در يكديگر بزبان عربي، پس افراد مؤمنين از فارس راو  عرب را امر بزبان فارسي نتوان لَكَفََر،َعلي َسلْمانَلُْمَكلَْوُعرَِض ِع

  .است حفظ خود را نمايندكه اهم از يعني حفظ ايمان او اندتقيه
  :ه شدهداد) ع(سجاد  نسبت به سيد اين اشعار و باشنداَْوثَقِ ِاْخوانِِه  ُمْسَتْوِحشاً ِمْن

ـُُم ِمْن ِعلْمي َجواِهَرُه  ـّي لَاَكْت   كَْيال َيَري الَْحقَّ ذُوَجْهلٍ فََيفَْتِتنا    ِان
  الُْحَسْينِ َوَوّصي قَْبلَُه الَْحَسناِالَي      يف هذا اَُبوا الَْحَسنَو قَـْد َتقَدََّم 

ـَُر ِعلْمٍ ـَْو اَُبوُح بهَو ُربَّ َجْوه   َيْعُبـُد الَْوثَنا ِممَّْنلَقيـلَ يل اَْنَت     ل
ـََح ما َيـأْتوَنَه َحَسنا      َولَاَ ْسَتَحلَّ رِجالٌ ُمْسِلُمونَ َدمي ـََرْونَ اَقْب   ي

  .ُه كَفََراَظَْهَرُتها لَقالُوا اَنََّوقالَ اْبُن َعّباُس لَْو اََرْدُت َتفْسَري، َوِمَن الْاَرضِ ِمثْلَُهنَّ، لَاَْوقَْرُت َبعرياً َويف َتفْسريِها اَْسراٌر لَْو 
  خلق از شنيدنشو  من عاجزم زگفتن    عالم تمام كر و  من كنگ خواب ديده

ُتْم ِاْنَدَمْجُت يف َمكُْنوِن ِعلْمٍ لَْو ُبْحُت بِِه الَْضطََرْب): ع(ِانَّ ِمَن الِْعلْمِ كََهْيئَِة الَْمكُْنوِن الَيْعلَُمُه ِاالَّ الُْعلَماُء، َوقالَ َعليٌّ ) ص(َوقالَ النَّيبُّ 
ِللّزِياَدِة، ثُمَّ قالَ لَْو زِْدين َبياناً، ِانََّك لَْسَت اَْهالًَبْعَدما قالَ: ِلُمَحمَِّدْبن َحْرب) ع(الْاَْرِشَيِة ِفي الطَُّوي الَْبعيَدِة، َوقالَ الّصاِدْق ِاْضِطراَب

لَقُلَْت ِانَّ َجْعفَرِْبنِ ُمَحمٍَّد َمْجُنونٌ فََحْسُبَك ِمْن ذِلَك، َوُروَِي اَنَّ اَْمُرناِسرٌّ َعلّياً ِعْنَد َحطِّ الْاَْصنامِ ) ص(اَْخَبْرُتَك بِما يف َحْملِ النَّيب 
) ص(الَ النَّيبُّ ُن الباِطنِ َوُهَوالسِّرِ، َوقَوِسرٌّيف ِسرٍّ، َوِسرٌّ الُيفيُدُه ِاالِّسرٌّ، َوِسرٌّ ُمقَنٌَّع بِالسِّرِّو ُهَو احلقُّو حقُّ احلَقِّ و ُهَو الظاِهرِ و باِط

  .اَْسراُركُْم فَِانَّها َبوادي، َوُروَِي َحديثُناَصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب َوِسرٌّ ُمْسَتِسرٌّ َوُمقَْنٌع بِالسِّرِّ: ِلاَْصحابِِه
 گردد، تربعبارت آورند پوشيده قدر است كه هر  910رستسحقيقت مو  آداب آن سرّ استو  طريقتو  و شريعت ظاهراست

پس نه هركسي  ما َيطْفَُح ِمّنيَبلي َولِكْن ُيرََّشُح َعلَْيَكاََولَْسُت صاِحبِ ِسرَِّك؟ قالَ عرض كرد مالََك َوالْحقيقة ؟: مودبكميل فرو 

                                                 
 سر و راز افشاء – نمودن ظاهر – دادن انتشار: اذاعه – 909
 پنهان شونده: مستسر – 910
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  .پا نيست و بي سر خدا اليق هر اسرار: صاحب سرّ باشد
  دهـانش دوختندو  مهـر كردنـد    آمـوختندحـق آنـكه را اسـرار

  :سرّ آنها بسيار رسيده و افشاء سرّدر ذم  و
  كردمي هويدا اسرار آن بودكهجرمش    بلند دار گشت سر كز او گفت آن يار

  !فْشي ِسرَّ الُْملُوِكَويف َتفْسريَِشْيْخ اَْحَمِدالَْغزايل، َصلََب ُسلْطانٌ َندَميُه َوكََتَب َخطّاًَوَعلََّق َعلي ُعُنِقِه؛ هذاَجزاُء َمْن كانَ ُي

 :554حقيقة 
  .اَلنَّظَُر ِالَي الْعاِلْم ِعباَدةٌبعلماست  نظرو  خدمت نيكان و عبادات صحبت پير ترمؤثّر

 :555حقيقة 
  .خوديت است بيرون آمدن ازو  اهتمام بطاعتو  عبادت مقرِّبِ جان بجانان اطاعت

 :556حقيقة 
  :حيث ايمان خدمت خداست خدمت به آنها ازو  مؤمنين مظاهرحقّند

  دلـق نيستو  سجادهو  بـتسبيـح    ق نيست طـريقت بجـزخـدمت خل
 :557حقيقة 

محبت و  بجوش آورد، راه انسانيت بجوش، ديگجوش محبت را ذبح حيوانيت درو  سفره باعث بركت، كثرت دست در
  .مقرِّب بجانانستو  مجمع نيكان موصل بجنان با دوستان درو  روح نيكان 911ترويحو  رحمت است

 :558حقيقة 
قرباني براي مقيم   915اُضحيهو  ممدوح است،  914عقيقهو  ليمه مستحبو مولود ظاهريو   913اختتانو  912سعرو  عيش در

و  آن دل ملكوت سماء كه مظهر خانه يافته يعني دخول در خدا را درو  براي محرم كه حج خانه نمودهو  مستحب است
  .استواجب  عرش خداست كه تولد ثانويست نموده

 :559حقيقة 
، آن دل صنوبريست كه در سمت چپ است مظهرو  صورتو  نه دل صنوبريست بلكه دل معنويست فاء گوينددل كه عر

 طرف راست نيز هست كه منبع نيست، چنانچه در ربع شمالي مسكون است اگرچه در چنانچه دل عالم كه انسان است در
  .آخرها پيدا شده درو  كم است بالّنسبةطرف جنوب آمريكاست كه 

 :560حقيقة 
سرّ است كه  در بسيار ذكر موافق اخبار كثير ذكر و ِانَّ الُْمناِفقنيِ َيذْكُُرونَ اَهللا َجْهراً َوُيراُؤنَ الّناَس نفاق است آشكار كار ذكر

خود  از 916عميو  ذوالفقار ذكراستو  آن بصيقل ذكرو  قلب است ةتصفيه جان به تصفيو  حق، جز ثواب آن را نداند
                                                 

 دادن آرامش و راحت: ترويح – 911
 زفاف – عروسي طعام: عرس – 912
 ختنه كردن: اختتان – 913
 مهماني موي سر باز كردن كودك: عقيقه – 914
 عيد گوسپند كشان: اُضحيه – 915
 نابينايي: عمي – 916
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را هم  اگرچه جواد. بيناي قلب صاحب المعروف في الدنياستو  يف هِذِه اَْعمي فَُهَو ِفي الْاِخَرِة اَْعمي َمْن كانَقلب است 
 917سائقو  هواو  برنده نفسو  جالءو  ه، لكن صيقلتوجو  استة صلو منكرو  فحشاء اگرچه ناهي ازو  شامل است
  .تاس حضور ذكرو  ةجمع صلوَولَِذكُْر اِهللا اَكَْبُر  ذكراست
 :561حقيقة 
قيام مالئكه قيام و  مكلوتي  919ركوع مالئكه ركّعو  ارضي  918مالئكه سجد جامع سجود) ص(نامه شريعت محمدي  ةصلو

  .سكينه با را حضورو  حضور قلب را باو  بوصل قالب است با قلب ةاقامه صلوو  ، 920جبروتيست
 :562حقيقة 

كر مدامش دو بال دلفو  ذكر دوام    منزل الهوتش آشيانو  دل طايري  
و  لسان است دست، ذكر فكرو  پاست ، ذكر922لجام فكرو  تازيانه است است، ذكر 921چون قائد فكرو  چون سائق ذكر
آرام  فكرو  محرّك جانست بسوي جانان ، ذكر 923هم فكرو  همت است جذب، ذكر فكرو  بصر، ذكرسلوك است فكر

 مهمان، ذكر جالء فكرو  نُزُل است ، ذكر 925نُزُل جاروب است فكر ذكر ، 924تحليه فكرو  تخليه است نماينده ايمان، ذكر
و  ادراك فكرو  علم است اتّصال، ذكر فكرو  انفصال است ، ذكر 926باطرِ فكرو  است جهاد جلوه، ذكر فكرو  است

  .معرفت
 :563حقيقة 
 شده قليل تعبير آن بذكر ا ازلهذ نمايش دهدو  عادت دهدو  جال دهد لسان زبان را ذكرو  جالء،و  صيقل است ذكر

 غير دل است خلوت ازو  َوشيَعُتَنا الَّذيَن ِاذا َخلَْوا ذَكَُروا اَهللا كَثرياً خلوت كثير است ذكر در ذكرو  ،قَليالًاهللا ِاالَّوالَيذْكُُرونَ
 در بذكر را تفسير كثير ذكرو  است لَِذكُْراِهللا اَكَْبر كه معني ُهَوِفي َخَبرٍ، َمْن اَطاَع اَهللا ذَكََراَهللا كَثرياً َو ِانْ قَلَّ َصْوُمُه َوَصلوُت خدا

َوُدونَ الَْجْهرِ  سرّ خفيه در و تضرّع آشكار َواذْكٌُر َربََّك يف َنفِْسَك َتَضرُّعاً َوُخفَْيًه است النَّفْسِِفياخبار كه ذكر  اند درسرّ نموده

الَْمالِئكَُه ِاالّ ما َسِمَع َواذْكُُر َربََّك يف َنفِْسَك فَالَيْعلَُم ثَواَب ذِلَك الذِّكَْر يف َنفْسِ الرَُّجلِ ِاالَّ َوَعْن اََحِدِهماالَتكُْتُب  است، ِمَن الْقَول

  .در درون جز مالئكه نباشد في السرّ كه ثواب آن را نيابدو  في النّفس و ذكرو  اُهللا
زبان  ذكر اگرو الَّذيَن ِاذا ذُِكَر اُهللا و جِلَْت قُلُوُبُهْم نَّما الُْمْؤِمُنونَِا قلب است كه حقّ مؤمن است  927وجلِ ذكر غرض از و نيز
اََخذُوُه  لالبدان نفرمود و ِانَّ اَهللا َجَعلَ الذِّكَْر َجالًء ِللْقُلُوبِ،قلب  در نيست مگر ننمايد كه اثر اثر به دل نرسد يا دل نباشد از

                                                 
 دهنده سوق: سائق – 917
 جمع ساجد: سجد – 918
 جمع راكع: ركّع – 919
 كبريايي: جبروتيست – 920
 راهبر –وزوقال – پيشوا: قائد – 921
 افسار – دهنه: لجام – 922
923 – جمه هموم: هم 
 زيور بستن: تحليه – 924
 آنچه پيش مهمان فرود آينده نهند از طعام و جز آن: نُزُل – 925
 مواظبت كردن بر كار: رباط – 926
 ترسيدن: وجلِ – 927
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  .در دل است اخذ دنيا كهو  ِمَن الدُّْنيا َبَدالً
  .دل بذكر جز صادق نيايد اُذْكُُروينتقابل و  باطن است نه آشكار حق بنده را در و نيز ذكر
  .ياعيسي قُلْ ِلَبين ِاْسرائيل اَقْبِلُوا َعلَيَّ بِقُلُوبِكُْم فَِاّني لَْسُت اُريُد بُِصَورِكُْماقبال بقلب است و  اقبال است و نيز ذكر

 :564حقيقة 
ِاذا َمسَُّهْم طاِئٌف ِمَن الشَّْيطاِن بدل است  او  928طاردو  او بدل است پس ذكرمسو  او در دل استسواس و  شيطان

  .َتذَكُّروافَِاذا ُهْم ُمْبِصُرونَ
اَالبِِذكْرِ  جاي آنستو  اطمينان بقلب استو  بصر مصفّيِ نورو  دل است جاي بصيرتو  آورد نه بصيرت بزبان نه بصر ذكر

  .اَلُْسْن فرمود نه الْقُلُوْب اِهللا َتطَْمِئنُّ

، ِمْعياُر الطّاَعِة )ع(َو اذْكُْر َربََّك ِاذا َنسيَت، َعنِ الّصاِدقِ  نسيان در دل است پس ذكر بدل استو  مقابل نسيان است و ذكر

  .َوالَْمْعِصَيةِِ الذِّكُْر َوالَْغفْلَةُ
 دل است ذكر چون غفلت ازو  است الُْمعاِفلَني كَالُْمجاِهدِفي ذاِكُر و جنان است مقابل غفلت تذكّرو  لسان دائم نشود ذكر
و  خود مذكور است غافل نباشد ذاكر نباشد، ذاكر است كه اگر چون مقام غفلت دل است پس غافل ذاكرو  دل است در
  .خود غافل است از

 :565حقيقة 
َمْن اضالل است و  ضالل اعراض از ذكر و ذِلَك ُهَدي اِهللايل ِذكْرِاِهللاثُمَّ َتلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوُبُهْم ِا بخدا ميل دل است بذكر هرا

  .جان است نه زبان قرين بودن شيطان درو  است َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْرِالرَّْحمنِ ُنقَيِّْض لَُه َشْيطاناً معني ُيضِللِ اُهللا
 :566حقيقة 

به  تفسيراُذْكُُروين باطن كه  تن است پس ذكر در شرف ازجان او  بي باطن تن بيجان است ظاهرو  است باطن جان ظاهر
  .است ظاهر آن شده اشرف از ذكر در

 :567حقيقة 
كَثَري الِّذكْرِ، ِاالّ َولَُه َحدٌّ ِاالَّالِّذكُر، قالَ َوكانَ اَيبقالَ الّصاِدُق، ماِمْن َشْيٍءٍ و  دوام نتواندو  صوريه نهايت دارد ةصلوو  لسان ذكر

الطَّعاَم َوِانَُّه لََيذْكُُر اَهللا َولَْوكاِن ُيَحدِّثُ الْقَْوَم ما َيْشَغلُُه ذِلَك َعْن ِذكْرِ اِهللا َوكُْنُت اَْمشي َمَعُه َوِانََّه لََيذْكُُر اَهللا َوآكَلُ َمَعُهْنُت لَقَْد كُ
  .ِاالَّ اهللابَِحَنِكِه َيقُولُ الِالَهاَري ِلساَنُه الِصقاً
 اَلَّذيَن ُهْم َعلي َصلوِتهِْم داِئُمونَ َوُيحاِفظُونَبحنك امكان ندارد   929لسان بالصوق ذكرو  دل نيايد جز ازب و اين دوام ذكر

  .مواظبت جان به بندگي خدا جز نباشد
 :568حقيقة 

انَ ِاذا كاست حديث قدسي درو  دل نباشد در اشتغال بخدا جزو  اهتمام بخدا بدل باشد و دل بهم رسد عشق خدا از ذكر

َعَشقُْتُه َواَيُّما َعْبٍد اطَّلَْعُت َعلي  الْغاِلُب َعلي َعْبدي الِْاْشِتغالُ يب َجَعلُْت َهمَُّه َولَذََّتُه يف ِذكْري فَإِذا َجَعلُْت لَذََّتُه يف ِذكْري َعَشقَين َو
  .قَلْبِِه فََرأَْيُت الْغاِلبِ َعلَْيِه التََّمسَُّك بِِذكْري
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 :569حقيقة 
  .بِاَيِّ ِاْسمٍ ِشئَْتاَْعظٌَم فَفَرِّغْ َعْن كُلِّ ما ِسواُه َو اُْدُعُه، كُلُّ ِاْسمٍ ِمْن اَْسماٍء)ع(قالَ الّصاِدُق به فراغت قلب است  اعظم اسم

 :570حقيقة 
ايد، به آن ايست نمو  آن اندازه نگذرد اعضاء باشدكه ازو  روزو  اي دارد اگرچه تمام شباندازهو  عبادت حدو  عمل هر
اَْحَبْبُت است بلكه حقّ نسوزد بنهايت نرسدكه ظهور اروپروانهو  را گم نكند تا خودو  حب كه نهايت ندارد ةلطيف مگر

 پس ِفي الْقُْدسّي، كَِذَب َمنِ ادَّعي َمَحبَّيت ثُمَّ َيْنساينبياد حب در دل پيدا شود و  بدل استاين حبو  َخلَقُْت،مقدم است بر
  .بقلب است ِذكُْر اِهللا
 :571حقيقة 

 قلب است كه اگرلسان محدود است خود را زياده نباشد، و  مستولي شود، تمام اعضاء بايد خدا بر در استغراق ذكر
  .قُلُوبِكُْمَواَْعماِلكُْم َبلْ ِانَّما اَْنظُُر ِايل ِاّني الاَْنظُُرِايل ُصَورِكُْمقلب محيط است  را دربازند اعضاءخودو  تمام قوي مستغرق شود

 :572حقيقة 
 و باشد 930ساهي اگر ذكر نباشدو  قبله لسان است قلب ذاكرو  قبله لسان مؤمن قلب اوو  پشت لسان اوستمنافق قلب او در 

ُهما ِمَن الذِّكْرَِوالَْغفْلَِة فَاْجَعلْ َواَْصلَُمْن كانَ ذاِكراً ِللِّه َعلَي الْحقيقة فَُهَوُمطيٌع َوَمْن كانَ غاِفالًَعْنُه فَُهَو عاصٍ): ع(الّصاِدُق قال. غافل

  .مطيع هوا باشد نه مطيع مولي بقلب ذاكر نباشد بلسان اگر ذاكرو قَلَْبَك ِقْبلَةً ِلِلسانَِك 
 هرچه جزو  محاله غافل مريد دنياستال ُيرِْد ِاالَّ الَْحيوةَ الدُّْنياِلساَنُه، َولَْم : نه فرمودو  ِذكْرِناَمْن اَغْفَلْنا قَلَْبُه َعْنالُتِطْع :و فرمود

  : دنياو  غفلت است خدا در دل باشد ياد
  دل نقش كني حرف عبث ةصفح بر  ث دز حو  تا چند زنـي دم ز قديم

  ثبخَو  است  931نام خدا تمام رجس جز  دل بنگاري  ةهرحرف كه بر صفح
 :573حقيقة 

الَيْسَمُعُه اَلَْخفيُّ، َوَرَوي الْبيَهقي، َخْيُر الذِّكَرِالَْخفّي) ع(قُلُْت َوَما الْخاِملُ؟ قالَ ، قالَخاِمالًالَيب ذَْر، اُذْكُرِاَهللا ِذكْراً   ) ص(قالَ النَّيب 
  .َعَشَر، َوانِْسنا بِالذِّكْرِ الَْخفيَِّخْيُر الذِّكْرِالَْخفّي، َويف ُمناجاِة َخْمَسةَ) ص(الَْحفَظَةُ َسْبُعونَ ِضْعفاً، َوقالَ

 :574حقيقة 
 علن، ذكرو  سرّ، خفيهو  جنان، ظاهرو  خفي، لسانو  اند؛ جلّيرا بدو قسم نموده تمام اقسام ذكر اصطالح اهل ذكر در

اهتمام و  ثاني درج است، خفي در اقسام ذكرو  ل مندرجاو لسان در اقسام ذكرو  قلبو  قالب طريقت، ذكرو  شريعت
  :بذكر دوام استو  انجمن اهل طريقت بخلوت در

  ميـدار نهفتـه چشـم دل جانب يار     همه كار  همه كس در كاندر همه جا با
  .است عبرت لغو نظر بيو  سهو صحبت بي فكرو  گويند هر نفس بي ذكر لهو

 :575حقيقة 
جلّي  ذكر طرق جزو  فرق بسياري ازو  آن باشد، در اثرو  با توجه قلب ذكر بلسان نيز بدون ريا ممدوح است خصوصاً اگر
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كه بما  آنان كه دارندگويندو  آن را شامل است نيز مطلق ذكرو  است آن بسيار بطريق اجتماع مدح در ذكرو  .ارندند
كه چگونه  گويندو  َولَُهْم اَْجُرُهْم َولَْولَْم َيكُْن كَما َبلَُغوا، استوارد  بما گويندو  رسيده از بزرگان پس بدعت نتوان گفت،

حلقه و  !رسانند روايت نيست؟مي بصدر صدرو  آنها كه يداً بيدو  استوارد  معلوم نيست آن ةكتبي كه روا كه اخبار شد
ِاْرَتُعوايف رِياضِ الَْجنَِّة، قالُواَومارِياُض الَْجنَِّة؟ قالَ ِحلَُق الذِّكْرِ، ): ص(َوقالَ اجتماع ممدوح در دين استو  خدا زدن در ذكر

مجالسي  مذمت شده از وفَُسِئلَ؟ قالَ ِحلَُق الذِّكُْر ،يل َوَمْن الَيْحُضر، ُروَِي، باِدُروا ِايل رِياضِ الَْجنَّةَالشَّْيْخ َواالَماَويف َمجاِلسِ اْبنِ
اين و  هزار ركعت نماز، مجالس ذكر بهتر است از خبريست كه، حضور درو  بال باشد،و كه خدا نشود آن ذكر كه در

رضايت حق جمع شدهو  حلَق مؤمنين است كه براي ذكر جلّي را اگرچه مراد حلَق ذكرو  شود مجامعشامل مي حلق ذكر
مجامع و  عود بمبدءو  در ذكر لفظ حلَق نه مجمع اشاره به جمعو  رضوان خازن جنان است،و  اند كه رياض جنّت است

  .اهل بهشت استو  عالم آخرت
  .ذكر نامندمجازاً و  حقيقت ذكر نباشد درو  رد استوِ ذكر بلسان

 :576حقيقة 
 در خصوصيات بسيارورود و  مشمول عمومات را باو  آوردن بودن غيراست، ادعاء اَْيساظهار  غير مالَْيَسادخالِ و  احداث

سند استحباب و  دانستن، 932قائل را باعث تسامح و وجود خروج من خالفو  آن با تأييد قراين آن را ادخال گرفتن،
و ورود  تقيد بهر صورت عملي مورد اشكال شودو  است، 933اعتسافو  تعصب خول دردو  نهايت عدم انصاف، گرفتن در
  .مورد نقل از نباشد مگر

 :577حقيقة 
 بنظر آوردن ياد استو  اوصاف كسي را گفتنو  بمعني ياد است، اسم يكي را بردن به زبان يا دل ياد او نمودن است ذكر

  .تپيش نفس بخيال كسي بودن بياد او بودن اس درو 
خود متوجه  كار درو  مستغرق كسي بودن ياد اوستو  ياد جمال او ياد نمودن است،و  محسنّات محبوب تأمل در و

  .خصال مرويست خبر اقسام ذكر درو  ميل او بودن بياد او بودن است،و  رضايت
 :578حقيقة 

را عرضه  اذكارو  اسماءاهللا او برو  دهنشانيمشايخ طالب را مي بعضي ازو  ظهورات مختلفند،و  اسماء اهللا بحسب اشخاص
  .مدخليت است به استعداد ذات فرمود، پس مناسبت ذاتيه رارا تلقين مي يافت اومي او در كدام كه اثر بهرو  نموده

 :579حقيقة 
 لسان را مالئكه ذكرو  ل فكر،عوض اخفي يا او قلب هفت است، لسان درو  قالب مراتب ذكرو  مراتب قلب هفت است

  .َوِاالَّالذِّكَْر النَّفْسيِّ َوُهَو الَْخفّي شنوند قلب راو  صدرو  لسان بعض كلمات است كه ذكر درو  را بشنوند نه غير

  .اندلساني بيان نموده بمطلق غير بعضي نفسي راو  خفي استو  سرّو  و مراد از اين ذكر نفسي ذكر روح
 :580حقيقة 
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و   934حوقلهو  الاله االّاهللاو  اوراد خواندنو  ادعيهو  حق زدنو  هوو  اهللا اهللا راندنو  بلسان است تكرار اسم نمودن ذكر از
  .مصائب گفتنو  فضائلو  اخبارو  قرآنو  ةصلوو   936حمدلَهو   935بسمله

 :581حقيقة 
خداست كه  من يادؤم وجود مجاريو  صَّلوِةرِجالٌ الُتلْهيهِْم َتجاَرةٌَوالَبْيٌع َعْن ِذكْرِاِهللا َوِاقامِ الخدا باشد؛  بياد هركار مؤمن در
روا َوما اُِهلَّ ِلَغْيرِاِهللا  لُبسي،و  خلعيو  ذبحي،و  را اكلي است نفس او هرو  را خواهد خداو  كندكند براي خدا ميآنچه مي

و  مؤمن عبادت است نظرا نزند، خد غير دم ازو  خدا زند درويش قدم بيادباشد،  كُلُوا ِمّماذُِكَر اْسُم اِهللا َعلَْيِهنباشد بلكه 
  :تسبيحو  فكرت، نفس مؤمن عبادت است

  عارفـان هر دمـي دو عيد كنند    عنكبـوتـان مگس قـديد كنند
****    

  سيرعارف هر دمي تا تخت شاه      سير زاهد هـر مهـي تا پيشگاه
 :582حقيقة 
و  منشرح باشد تمام اعضاء صدر اگرْح لََك َصْدَرَك، اَلَْم َنْشَرصدر بانشراح است  ذكرو  به ايمان است 937مؤمن منشرح صدر
  .سكنات حتي نفس كشيدن انسان عبادت باشدو  حركاتو  افعالو  قوي

 :583حقيقة 
 مقام الوهيت كه جامع اسماء بعدو  دانستي كه اول هويت ذات است مطابق است، مراتب كبير را كبير و تمام مراتب صغير

ل جذب است همه جالل اوو  صفت جما ل دوو  است، الوهيت ظهورو  خفاءو  يب استهويت ذات غو  صفات است، و
برسد  مراتب تا هكذا سايرو  عالم انسان چنين است خود، هكذا در ثاني دفع است نقايص را ازو  كماالت را بخود،

عبد كه سير رجوعي  و ره نظبروز روح بتن، اما در توجو  مقام صدور در انسان براي مراتب ذكر در بناسوت، هكذا
نقطه و  دوري انجام گيرد غيب است تا سير حقذات و  غيب صفات بطرف ظاهرو  معاديست عكس است، مقام اسماء

  .ُهَو الْاَوَّلُ َو الْاِخْر آخر باول برسد

 :584حقيقة 
خدا  غير دل ازو  دهدل بدل داو  جميع نقوش ماسوي شسته لوح دل ازو  اميت درس عشق خوانده ةمكتبخان مؤمن كه در

و  ميانه نبيند، در غير و همه را در روي يار اسم دلدار بيندو  كلمات كتب خدائي خواندو  خط خواند حروف اگرگسسته، 
ظهور و  صعودي بنقطه اول نفس الرّحمنو  نزولي سير ميان نبيند، تا دوئي درو  نمايد فكر جالء ذكر راو  را عين ذكر فكر

 .ُهَو الْاَوَّلُ َوالْاِخُرَوالظّاِهُرَو الْباِطُنشود؛ رسيده دائره تمام 

  :585حقيقة 
عقل را و  آن تجاوز ننمايند اصحاب خيال ازو  مقام اسالم است صدرو  قلب مقام عالي صدر،و  مقام داني قلب است صدر
  .ب كمال نمايندنفس را صاحو  خادم عقل دارندكه جان را داراي هوش اصحاب قلب خيال راو  دارند، خيال خادم
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  :586حقيقة 
است، اگرچه   938طرف ايسر دل صنوبريست كه در مركب اوو  است مرتبه متقلّبه بيشتر بر اطالق اوو  مراتب است قلب را
جامع و  شمال آن عالم كثرت است،وحدت و  جان ايمن آن عالمو  ، 939طرف ايمن آن مقابل آنست در ةخزان محلّ

 كثرت بينو  جنبه محمديه اينست، پس آنكه يك طرفيست ناقص استو ِكلْتاَيَدْيِه َيمٌني  و ايسراستو  جهتين داراي ايمن
وحدت را بكثرت و  كامل كثرت را بوحدتو  نمود متوسط است، وحدت وصل بعالم كثرت را اگرو  موسوي،و 

 عين اوست اگر استعدادو  تكامل كمال او بروز ذاو  القدس است دريابد، كه روح تا مقام روح انساني را برگشت دهد
  .يا برگشت ننمايدو  بفناء نرسد االّ ياو  رياضت ظاهر شود،و  بود به تصفيه در اوالفناء  برداشت بقاء بعدو  احتمال

به اين اتّصال جان را حيات بخشد، و  بقالب اتّصال دهد قلب راو  بقلب قالب راو  جهت جمع نمايد پس كامل بين دو
  .حيات ايقان بعيانو  940حيات ايمان به ايقانو  استحيات دل به ايمان 

  :587حقيقة 
روي باطن و  قاعدهء نور است،وجهه  اينو  تن استو  دل را دو رو است؛ روي ظاهرآن كه حيات است جان بخش قوي

 قَلُْبعرش گويند؛  صفات الهي است لهذاو  ظهور اسماء محلّو  بصدر است مجمع ظهور اوو  آن كه باطن قلب است

عرش است كه بروي باطن اهللا  )ع( لهذا علي رو باو دارندو  ه اويندقوي متوجو  تمام صفاتو الْعارِِف َعْرُش اِهللا الْاَْعظَْم 
  .است است كه مجمع اسرار

  :588حقيقة 
عقل همان و  حقيقت سابقه گفتيم جان عرفان است اند، آنچه را درگفته نقص عقل لكن از طَْوٌر َوراَء الَْعقْلِگويندكه 

  .از آن نگذردو  ِسْدَرةُ الُْمْنَتهيبمقام  پرواز نمايد تا خدا شد ندارد اگر پابند مستخدم خيال است پرواز است، عقل تا
  :589حقيقة 

دل و  انسان است صاحب صدر،و  انسان است صاحب دل،و  انسان است صاحب سرّ،و  است بعالم رحمان وصل سرّ انسان
ملكوت كه ايمن جان است تنزّل وحدت و  اعالي جنبه كه چنانچه از انسان جامع دوو  محلّ آن، صدرو  مركب است او

 رسد، وحدت تا بنقطه نمايد سير خطّ ديگر برگشت بسير رجوعي بخطّ مستقيم در نموده تا بعالم كثرت كه ايسر است، در
  .ُهْم َيْسعي َبْيَن اَْيديهِْمُنوُر بلكه هر دو را پيش آهنگ سازد كه جنبه نباشد كامل غافل از دوو 

  :590حقيقة 
بروئي عرش است و  دل است كه بروئي كرسي است كه زينت است مظهر) ع(علي و  دل كرسي است،و  دل عرش است

زينت و  است كه ارتفاع آسمانها الَعلّي از روي ظاهرو  است كه اهللا استكه مجمع است، از روي باطن مجمع اسماء 
  .آنهاست

اُهللا ُنوُر گشته  او گر آمده بلكه خوداز او جلوهو  جا گرفته) ع(يه يك رويه است اهللا است كه در روي دل علي پس دو رو

  :َو الْاَْرضِالسَّمواِت
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  در پس پرده هرچه بود آمـد    آمــد  وجود اســـداهللا در
  :591حقيقة 

طرفي طرفي اخفي است در بيو  غيب آن صدرطرفي تن است كه  جانان درو  اند بين تناسطهو جان انسانو  مراتب دل
  .استآن خفي كه ظهور

 ت ذات است، قوس دائره مقابل صدر درپس خفيصفات و  اهللا مجمع اسماءو  است، ظاهرش اهللا است باطنش جمعي
  :از اوستو  ذره در او هرو  است، پس كلّ است

  ينيآفتــابـيـش در ميــان بـ    دل هــر ذره را كـه بشـكافـي 
كثرت، پس  دلِ وحدت است، وحدت مذكور يك است، كثرت نمايشو  ذاكرو  دو نيست اينجا ذكر و وحدت كثرت

عالم تاريك نتواني ديد دل ما بنور او روشن  را در ة وحدتنقط مركز است اگر ةنقط وحدت است، وحدت كثرت عين
  .گر يابيجلوه ز دل مانما تا نور را ا گشته؛ به اين چراغ نظر جالء اوو  چراغو  گرديده
  :592حقيقة 
افتاد ) ع( منتهاي موهومي عليو  ميان مبدء امتداد ذاتي يافت خط شد نام او الف گشت، خط الف در وحدت نقطه

 شد الم در» ا ل ف«يافت   941ملفوظي الم منفرد شد، الف بسط معاد شد، الم گرديد انعطاف بهم رسانيدو  انفصال مبدء
  .نه بنده خدا شدو  بندهنه حقّ: شد جدائي از ميان رفت وصل شد، پس الف به الم) ع( عليوسط  افتاد پس همانوسط 

  :593حقيقة 
وقت  هستي، اثبات هستي نفي نيستي نمايد، نفي نيستي عين هستي است، كامل وحدت عالمو  عالم كثرت نيستي است

ت نفي است دوئي از احولي است، نفي كثرات راست كه اثباو  حقّ او اثبات اثبات نمايد، بلكه نفي درو  جمع بين نفي
راست كه خود مثبت هست حاجت به اثبات ندارد، نيست نبوده تا  وحدت اثباتو  نيست، هست نيست كردني نيست،

  .فَالَحْولَ َو القُوَّةَ ِاالّبِاِهللا اثباتش نمائي

  :594حقيقة 
و  ل مراتب ذكراست، در او و وحدت كثرتو  اثباتو  طريقت تهليل است كه جمع بين نفيو  بهترين اذكار شريعت

جامع و  است ميزان اثقل تمام اذكار تهليل در ذكرو  مقامات طريقت است، آخر آخرو  ل مقام شريعتاوو  مراتب آخر
ْشَتِغلَ بِالذِّكْرِفَلَْيْغَتِسلَ َمْن اَراَد اَنْ َي): ع(يف ِمْصباحِ الْكَفَْعمي، قالَ َعلي و  خدا ثواب آنرا نداند بجزو  مراتب ةاست بين هم

الذِّكْرِ َعْيَنْيِه شارِحاً ِفيُمْسَتقَْبلَ الِْقْبلَِة و اِضعاً َيَدْيِه َعلي َركَْبَتْيِه غاِمضاًالَْخلَْوِة َمرََّبعاًَولَْيُتْب َعنِِ الَْمعاصي َوَيْغِسل ِثياَبُه َوَيْجِلس ِفي
  .ُمْخِففاً َصْوَتُهثَريُه َعلَي الْاَْعضاِء  السَُّرِة َوَيْضرُِب َعلي الْقَلْبِ بَِحْيثُ َيِصلُ َتأَيطْلَُع الالَه االَّ اَهللا ِمْن َتْحِت  بِالتَّْعظيمِ َو الْقُوَِّة بَِحْيثُ

  .گيرد انوارو  هر ضربي اطوار داردو  را بيست ضرب  است و اين ذكر
  :595حقيقة 

مقام  هكذا براي مرداني كه درو  قلب تجاوز كنندو  مقام صدر كه از باشدكم و  جلسات براي زنها كه ناقصاتند بهتر
بشكل خلقت، دست  مربع است چون حال تشهد بايد به آتش جذب مشتعل شوندو  كثرت افتاده شراب زنجبيلي بخواهند

در و  جمعيت دست دهد، وحدت فرود آوردن موافقو  آوردندست چپ بر بازوي راست تا در بر و  راست بران چپ
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 عقدو  ندهند تميز سر سرانند پا ازو  پا ساعد نيست بيو  است ران وحدت صاعد نباشدكهو  جذب دست برانو  مقام فناء
  .باشند َيْوَم َنطْوِي السَّماَء كَِطيَّ السِّجِلِ ِللْكُُتبِ كثرت نموده
وحدت و  آنان كه كثرت درو  ت،اس ذكر ةجلس تمام جلسات آنها شراب نباشند كثرت صرف افتاده بفكر و آنانكه در
  .جلسات براي نوع گيرند آن را بهتر و نشينند  942ركيو حال تشهد تفرقه خواهند بدستور جمعيت در

  :596حقيقة 
تن است هيكل تن را بدستور مخصوص موافق  پيشوايان چون لسان مخبرو  در ذكر تهليل بلسان موافق دستورالعمل امامان

خانه را بصاحب و  عرش نشانند اهللا را برو  له داخل نمايند،ا جان را درو  عالم تن نمايند،و  ارنفي اغيو  هيكل ذكرآورند
  .اگذارندو خانه

  :597حقيقة 
اين و  نظرو  استداللو  اين از بدنست، دوم فكرو اَْيَن ساِكُنوَك َواَْيَن باُنوَك عبرت است كه  را مراتبي است، اول فكر فكر

و  كتبيهو  ه به اسماءاهللا لفظيهتوجو  جمعيت خاطر، چهارم اهتمامو  حضور دل تعمل درو  وم فكرمقام خيال عقالنيست، س
آن، ششم تمثّل نور در  تنور دل بنورو  مقام مقداري خفيه، پنجم به تمثّل صورت شيخ درو  بيرون علَنو  عينيه در درون

ذاكر مذكور و  در ذات كه ذكرفناء و  استغراقو  نور ة، هفتم احاطاست بِالنُّورانَِيةامام است معرفت  حديست كه نوربي
  .يكي گردد بعد از اين نماند جز او

  :598حقيقة 
و  معني است،و  اينصورت نه بمقتضاي اهل صورت است بلكه اسم صورتو  اين تمثّل نه بتعمل است بلكه بصورت،

و  اهللا ةه انسان كه صوره باشد، البتّالمحاله بصورتي متوجتوجه بمنظور هم ضرري ديني ندارد كه خيال و  صورت ظاهري
  : حجج است بهتراست اكبر

  ظاهرش بت باطن او بت شكن    چون خليل آمد خيال يار من 
 نمايدنماز جماعت ملتفت باشدكه اقتداء بكه مي عمل مطاع را در نظر آرد، بلكه دروقت  است كه در بلكه مقلّد را ناچار

تقديم در  ِطلَْبيت َوَحواِئجي َواراَديتَواْجَعلْ و اِحداً ِمَن الْاَِئمَّةَنْصَب َعْيَنْيَك، َوُمقَدُِّمكُْم اَماُم  العين خود نمايد؛امام را نصبو 
  .ارادات به آنست

  :599حقيقة 
رفت، پيروان به آب مي برو  گفتمريد را در ابتداء نشود؛ بايزيد ياعلي مي بدون مظهرو  بيواسطه) ع(علي و  توسل بحق

فرمود تو به بايزيد برس و  را نجات داد ياعلي گفت، فرو رفت، اوو  رفتند، نزديكي شنيدميو  گفتندامر او يابايزيد مي
  .آنگاه علي را بطلب

تمام  نمودي انكار انكار او خود نشود كه اگروقت  به توسل به بزرگ اقتداء جزو  توسلو  توسل به اقرب بايد نمود
لهذا و  من همه،و  را مرا بيند كه همه منم هكذا تمام انبياءو  نوح را بيندو  بيند هركه خواهد آدم را: ي، علي فرمودكرد

تسليم امور به  و به اين جهت پس از رفتن بزرگي بدون تأمل تجديد توسل به بزرگ بعدو  فائده استعمل بدون توسل بي
  .او الزم است
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اجازات حتي از و  اذكارو  قوف نمايد، پس تمام اعمالو آنست كه و واقف است اتّصال هدر يدل بو  اقتداء عمل بي و
و  منعزل است تا اذنو  زياده از آن منفسخو  مدت الزمه مستصحب استو  منصوبينِ بدعوت بقدر حصول اسبابو  داعين

  .امضاء قطب بعد به آن نرسد
اذن خليفه بعد و  به امرو  نمايند خود را استوار عهد ةتا پاي ست از كار بكشندجزء تمام بايد داولياء و  انبياءو  پس مشايخ
  .بكار شوند

  :600حقيقة 
  .943مرابطه چون جهاد بلكه اقرب از اوست بمدافعه رابِطُوا َعلَي الِْاماْمتفسيرشده به، رابِطُوا 
  :601حقيقة 

يكي را تعلّق بشهوت است، يكي را بزن، يكي را بمال، . التعلّق است تعلّق است فطري ظهورو  ظاهراست انسان چون ظهور
دل و  به اين تعلّقو  تعلّقات تعلّق به اعظم آيات است كه امام است بهترو  يكي را بخانه، يكي را به آواز، يكي را به هنر،

َمَحبَّةُاهللا كه  همت بمحبت اولياء كدام هم از ،كَفاُه اُهللا سايَِر ُهُموِمِهَمْن َجَعلَ َهمَُّه َهّماً و اِحداً عاليق تمام شود بستگي ساير

كُلمَّاَتَصوَّْرُتُموُه حقّ بخيال نيايد و  كه مقام حب مقام خيال است مظاهر شود مگر درنمي َمَحبَّةُاهللاو  !است باالتراست؟

الزِّياَرِة الْجاِمَعِة، َمْن اَراَد اَهللا َبَدَء بِكُْم َوَمْن ِفيخيزد  توجه به آنها اهللا ازمحبت اولياء و بِاَْوهاِمكُْم فَُهَوَمْخلُوٌق ِمثْلُكُْم َمْرُدوٌد ِالَْيكُْم

  :محبات دنياويه تمام شود به اين محبت سايرو  خداستحب توجه بمظاهرو  پس حب قََصَدُه َتَوجََّه ِالَْيكُْم،
  ظاهـرش بت معني او بت شـكن    چـون خـليـل آمد خيال يار من 

****  
  در قـدم پـاك روان خـاك شو    جـامي از آاليش تن پـاك شو 
  سـيبمــردي ر و گـرد شـكافي    بـاشد از آن خاك بگردي رسي

 :602حقيقة 
  :انتظار فرج الزم ايمانست

  ميدار نهفته چشم دل جانب يـار     همه كار  همه كس در با اندر همه جا
****  

  كه نگاهي كند آگاه نباشيدشايد     مباشيد ماه ازآن غافل چشم زدن يك
اين توجه به آن و  اين انتظار بدون توجه نشودو  مقام خيال است تصور درو  دل است ظهور قائم بر عالم صغير و در

ديده شعاع نمايد آفتاب را بر چراغ است آنكس كه نظر بر مصباح نظر ةشيش بر ه بخداست، نظرحضرت توج:  
  كدامين سو رسد صيد نيازكز       چشمي بهم يك چشم باز  منتظر

 :603حقيقة 
 خيرات نباشدو  الهيه ةجهو و مضمون آن مشهود است، پس اگرنفس را زماميو  لَْم َتْشَغلْها َشَغلَْتَكاَلنَّفُْس شاِغلَةٌ ِانْ

و  در نماز ياد روي امامو  خيال عمربه از) ع(خيال علي  قَلَْبْينِ يف َجْوِفِه ِلَرُجلِ ِمْن ما َجَعلَ اُهللا كشاند، شرورو  بخياالت باطله
  : زنستو  جمال فرزندو  عالم به ازياد بتخانه
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  همي ارزد هزاران ساله طاعت    نظر كردن برويش نيمساعت 
عالم  آن نيست خصوصاً در جز َواَْمثالُُهْم ِفي الْقُلُوبِ ُموُجوَدةٌ، با اَْعياُنُهْم َمفْقُوَدةٌ باقيست اين نظرو  اَلنَّظَُر ِايل َوْجِه الْعاِلمِ ِعباَدةٌ

حي.  
 ميان خون ديدم او شدن به آن كه در متعذرو  نشستنو  مادر مرتضي به امر عقب سيد رضي در خواندن سيد و قصه نماز

 اهللا مأموربه استتفكّر در آالءو  نمودم مشهور است،مي مسائل حيض فكر اي ازمسئله نمودن ايشان به آنكه در اقرارو  را،
يا َسْبعَني َسَنةَ يا اَلََف َسَنةٍَِخْيٌر ِمْن ِعباَدةَِِِتفَكُُّر ساَعٍة، آيات خدا مرغوب است در تفكرو  آفاق مطلوبو  در انفس فكرتو 

مائيم و  عظيم بناءو  اسم اعظمو  آيه كبريو  مائيم آيه عظمي: آيات انسان كامل است كه فرمود بهترو  َسْبعَني اَلََف َسَنٍة
اهللا آالء.  

  :604حقيقة 
آن  اتّحادو  آن فراق استو وصال  معيت ظاهريه بمعيت، بلكه معيت ظاهريه معيت نباشد معيت باطنيه اولي است از

اول آن به تمثّل صورت و  آيه قرآن است تمام آن به معرفت بنورانيت است به در كه مأمور كَْوِن َمَع الّصاِدقنيبينونت، پس 
  : رفيق راهبرخدايي استو  راه راه باطن است بخدا ،َدليالًفيُق ثُمَّ الطَّريُق، َواَْنُتْم بِطُُرقِ السَّماِء اَْجَهلُ فَاطْلُُبوا ِلاَ ْنفُِسكُْماَلرَّاست 

  در كشتـييو  شب سياريو  روز    چونكه باشيخي تو دور از زشتيي
  .َواْجَعلْ يل ِمْن لَُدْنَك ُسلطاناً َنصرياً

  :605حقيقة 
واسطه و  پس ُهَوالِْحجاُب) ص(ُمَحمٌَّد  و آب، حجاب، چون ديدن آفتاب در در جز شود نشودعبادت حق كه ديده نمي

  .َرءآين فَقَْدَرأَي الَْحقَّ، َمْن زاَر ُمْؤِمناً كانَ كََمْن زاَر اَهللا يف َعْرِشِهَمْناين رؤيت است كه و  آالء اويند، مظاهرة آئين
  :606حقيقة 

توسل نداشته  است اگر  هم بخالف نفوس ضعيفه هميشه درو  يعقوب، تفسيرشده بظهور َربِِّهمَّ بِها لَْوالاَنْ َرءاي ُبْرهانََوَه
ه است كه رؤساءل بوسيله الهيد و شده تفسيرو  الَْوسيلَةََواْبَتُغوا ِالَْيِه دينند باشد، پس توسص(سيله به محم(  وعلي )ع.(  

  :607حقيقة 
رضاء حضرت عزّت و  مؤمنين خواندن باعث اجابت را بحقّ مناجات خداو  دعاء درو  يادآوري اوو  درحق مؤمن دعاء
  : اشرف مؤمنين عالم استو  است، ياد مؤمن سرورو  است

  اين مجنون بودو  خاصه كان ليلي    ياد ياران يار را ميمون بـود
  :608حقيقة 

حجاب كلّي خيال است، خيالي صورت گرفت خارج بهم رسانيد، و  خيال است از استب حقّجعالم كه حا تمام پندار
  : نماني هيچ نماند پندار برداركه بيار رسي تووهم و  متّصل است بكبير، خيال صغير

  را شكست آموختيصورت كلّ      شكستي سوختي صورت خود را
  :خود را انداختي حجاب بردريدي

  نمـانـد غير حـق در دار ديار    بار  يكه خيـال از پيش برخيزد ب
  اصلو دوست شوي توبي توئي با    ترا قربي شود آن لحظه حـاصل 
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  :خيالي و او اسير سلطاني باشند خيال آيدكه سلطان سلطانان است كه جمعي اسير و تمام شرور از
  جنگشانو  و ز خيالي صلحشان      ننگشان و  از خيـالـي نامشان

  توجهاني برخيالي بين روان
سد و  هاي نيك دفع نمايندهاي زشت را به انديشهبحريف، پس انديشه جمع نشود مگرو  بخيال طع خيال نشود مگرو ق

است  خبر كه در َنْصَب اَْعُينِكُْمو  عالم نباشد؛و  امام احسن ازو  جاِدلُْهْم بالَّيت ِهَي اَْحَسنآن بخياليست احسن سدو  فرمايند
و  مثل التفات كه بمطاعو  ريارآوردن عبادت نباشدكه شرك باشد بلكه مثل نيت كه دنظ اين درو  آن، صريح است در

 كنيملتفت شوي كه چرا مي آن كه بدون اين توجه ممكن نيست اگر خواهي عملي كني ناچار ديگرو  .نمائيمي حكم او
كُلَّما َشَغلََك َعْن  ست بصورت؛محدود نيو  جهت نيست در عبادت غيب بدون مظهر نشايد اوو  آوري،مي به امركه بجاو 

ِمْنكُْم ِانْ لكن آب حيات درون ظلمات است! شرك است نيزالمقدس مثالً پس توجه به كعبه يا بيت ،َربَِّك فَُهَوَصَنُمَك

مولي اطاعت  مولي به امر اطاعت اجزاءو  شركي است كه بدون اذن است نهي ازو  توحيد درون شرك استو  ِاالّوارُِدها
ُيَنرِّلَ بِِه اَنْ ُتْشرِكُوا بِاِهللا مالَْمآيات و  خالف،و  دوست نداشتن شرك استو  خود مولي است نه شرك، بلكه ترك اطاعت

  .است ، َوِمْن ُدوِن اِهللا، َومالَْم َيأْذَنَ بِِه اُهللاُسلْطاناً
  :609حقيقة 

اين و  !چگونه دوركني؟ اولياء خدا راو  خدا د پس حبنتواني دور كر دل خود دختر يا پسري افتد از ترا در دل حب اگر
ت بستو  كشيد جلوِ خود فرهاد صورت شيرين درالزم در دين است، حبكوه خوديت را و  به نگاه به آن صورت هم

  .برداشت
  :610حقيقة 

 و اگرچه ناماليم نمايد تحمل مشقّات ابتالء استو  طاعت بر صبرو  مواظبت تكاليفو  فكرو  دوام ذكرو  اهتمام بتوجه
َخْيٌر َعسي اَنْ َتكَْرُهوا َشْيئاً َوُهَوماليمت نمايان شود، چون معالجات طبيب مريض را و  گردد كلفت آورد اما عاقبت محمود

  .دواء تلخ دادن صحيح نمودن اوستو  منع طبيب مستسقي را از آب كه محبوب اوست دشمني نيست لَكُْم
  :611حقيقة 
واليت  كشتيو  ظلّ پير سلوك درو  جذبو  چهار پا بر رفتارو  جوهريست،و  هدات چون دواهاي علفيمجاو  رياضات

از خود و  توجه چون معالجات مرضي بخود مريضو  فكرو  ذكرو  سلوك مغناطيسيو  .چون معالجات نفساني است
  .نمودن كشتي سير درو  بخود دادن است بدون خارج

  :612حقيقة 
اخالق به تبديل مزاج نفس بايد نه به معارضه  945تهذيبو  حجاب،و  دافع مانع استو  ت استطبيع 944عارضدواء م

تر شيطان چموشو  نفس قويتر قوت آنها باو  است  946تنقيصو  تضعيف قويو  شيطان حمله بر درو  .است مضّعف جان
  .شود

                                                 
 مقابل –مخالفت: معارض – 944
 را خود عادت و خو كردن زهيپاك: بيتهذ – 945
 كم كردن، ناقص كردن: تنقيص – 946
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  .ملَك دادن تقويت جان استو  ا بدست عقلآنها ر افسارو  نمودن يعني شيطان را به اسالم آوردن قوت قوي را افسار
  :613حقيقة 

دستي حركت ندهد مگر به و  قدمي برنداردو  هر فعل كه چشمي بهم نزند نزد نهي است در و تذكّر امر اعلي مراتب ذكر
  . خدا اولياءو  خدا امر

  :614حقيقة 
بنفس بما رسيده  نفساًو  يداً بيد) ع(اميرالمؤمنين  ازو  مشايخ گويندكه ازميو  نمايندمي كه عرفاء تلقين اذكار غرض از

  :خالي گردد اغيار خانه ازو  شود بتوجه ظاهر نزد ذاكر است اينست كه مذكور در
  جاي محبوبو  مهيا كن مقـام      برو تو خانه دل را فرو روب 
  تـو جمال خود نمايد بتـو بـي    آيد  رتوچون بيرون شوي او اند

  :615حقيقة 
و  را شيرين نمائي كه گرفتي بشيريني مذاق او را  947ست كه اول رِقّيامستحباست نه عام وراي  ليمهو و اين خاص

عقد متبرّك است بعضي به و  عرسو  ليمهو شيرينيو  دهند،است مي آنكه را حاضرو  آن هم خود را آنست، اگرچه از
  .آزاد نماو  را بنده كن است اواولياء و  شيريني دل بياد خداو  آن استشفاء جويند،

  :616حقيقة 
صبح و  افضل است مخصوصاً مغربوقت  نماز در اولو  حج كبيره است، تأخيرو  آن مناسب استوقت  لعمل او هر

  .قتهاستو داراي همهو  الزّمان است كه بيوقتي دل آخروقت  اولو  حاِفظُوا َعلَي و الّصلوات الصَّلوِة الُْوْسطي
  :617حقيقة 

 اينو  رسيده، الطُّلُوعْنيَبْيَننجاست سگ خواب وجه  درو  خوابست از رحمت آن دور است، هركه در الطُّلُوعْنيَبْيَن 
  .طلوع آفتاب بجان استو  بدل است، طلوع فجر اصحاب شرب ترياك ظاهر دروصف 
  :618حقيقة 
المثاني تنزيه لطيفه  عدد سبع يمي برنزول ثانوي به عالم بشريت، بنفس رحو  گشودن چشم بدنيا به نفس رحماني پس از

 سطي نمايدو ةصلو مةالمثاني اقا بعدد سبعو  سرايت دهد ظاهر آنگاه باطن را در. گردد تن خبردارو  لسان محمديه نمايد تا
و  شهودي مدد يابد،و  خدا خبر شود تا اوسط غيبي آخر عالم خواب عالم جان است بيادو  اولو  تام گردد، تا توجه او

  .عالمِ شهادت است اين عالم به بعد سرّ است نه شهادت، ازو  خلوتوحدت و  اين عالم عالمِ
  :619حقيقة 

 آمدن از تحليل آن تسليم، پس از بخودو  است تكبير احرام نمازو  است، احالل آن به تقصيرو  حج به تكبير احرام بند
و  را مشاهده نمايد، مراتب عالم تا ناسوت جمال او درو  آيات عظمي نمايدو  يادآوري حق به اوصاف بعظمت حضور

 تسبيح فاطمه زهراء بهترو  تنزيه نمايدو  را تسبيح را نمايد كه او گُم نمودن اوصاف، حمد اوو  پس از ياد كبريائي او

  .است اذكار
  :620حقيقة 

                                                 
 نرم و لطيف شدن، بنده مانده: رِقّي – 947
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نموده طلب رحمت  محمد ست ياد ازصفاء محمديت او  روح صبح كه مقام جالء نماز خروج از بعد از تنزيه در بعد از
ياد نمايد،  باتراب گويندو  ابوالحسنو  به علويت كه ايليايش نامندو  را بفتوت اوصاف اوو  نمايد،) ص(لطيفه محمد  بر

 ا درر عجائب او تا را ندا نمايد كه روحانيت لفظ است او عددي او ةرا ندا نمايد تا مرتب مكّرر اوو  بيدهلط او آنگاه مدد از
هياكل بشريه چهارده معصوم متذكّر  آن لطيفه را در كار آخر را بمدد طلبد، پس در محمدوار او و مشاهده نمايد خود
  .آنها طلب رحمت نمايد برو  گردد

  :621حقيقة 
 خرآو  ل شب كه تمام شدن تغّالستاو تا روح در در سير روحاني بعالم مثال به سبب اتّصال همين طريق معمول دارند

و  سد نمايد، باب شيطان راو  نمايد بقلم خلقت مهرو  پس درِ دل بكوبدبنمايد، دنيا اين طلب را حركت براي اهتمام به امر
چون انفصال روح و  تا در آن داخل شود، نباشد واليت او معني جزو  فتح نمايدكه باطن به اسم شاه مردان باب قلب را

به اسم و  به آن اكتـفا ننمايد از قلب درِ باطن را بزندو  داخل شودو  ماميت فتح تمام شداست شهادات بر زبان راند كه به ت
نمايد كه  او طلب رحمت برو  تنزيه لطيفه محمديه و العقل نمايد فتح بابو  را بشكند دوران درهاي ديگر ةشاه مردان نقط

  .مختوم نمايد عقل راو  لوح قلبو  مشغول ةاقامه صلوا لسان را بهو  مختوم نمايد، باب آن راو  واصل شود به او شايد
  :622حقيقة 

مستغرق  باقي اوقات راو  دهدنمازصوري؛ نهريست بر درخانه كه شستشو مي حضوردرو  روزتوجه تامو  پنج مرتبه شب
  .ليل استو  صورت يوم بِالَْغداَوِة َوالَعشّيبعبادت،  نمايدمي

  :623حقيقة 
چون رو بغير خواهي بنمائي بدانكه و  سجده شكر نماو  تعقيبات آن نعمت حق را بياد آورو  اذكارو  پس از فراغت از نماز

  .فتح دل را از او بطلبو  بينائيو  باطن را از او بخواهو  اوست مسبب اسباب، اسباب ظاهر
  :624حقيقة 

قدر  تر است يعني عدد نيست لهذا بروِ چون حقو  اشرف اعداد هفت است،و  پنجنداصحاب كساءو  سه است  948تْروِ اول
  .سجده مطلوب است در تروِ رغبت عدد

  :625حقيقة 
حيات ) ع(حضرت رضا  سرحلقه سلسله اولياءو  )ع(سيد الشّهداء  پس از فراغت از نماز زيارت بزرگان دين مخصوصاً

خانه خدا يا  جهت يا بي يك درنزد دور يا الزّمان هم بنمائي ازو  الوقتو  االمر زيارت صاحب اگرو  جان است،
  .آن خواهد بود تر ازجامع  949سرداب
  :626حقيقة 
عدد  او بر طلبد از مددو  نموده بفتوت ياد را) ع( اگر مانعي نداشت علي سجده شكر قصدو  اعمال فراغت از پس از

چون بين الطّلوعين و  ،المثاني است كه براي حسنه بودن مضاعف شود تا پس از آن فتح باب شوداشرف كه نزول سبع
 ةاست يا آي) ع(عدد كبير كه روحانيت اسم علي  فرصت است پس از اين ياد يونسيه را بروقت و  موقع عبادت است اگر

                                                 
 فرد و تنها: وِتْر – 948
 اي گرماخانه اي كه در زير زمين سازند بر: سرداب – 949
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قرآن خواندن و  بروز زنده شوند،و  ظلمات درآيند آن بخوانند تا از مضاعف عشر را بعدد او  950تقليباتو  قدرت حق را
و  عيادتو  زيارت مؤمنو  نظر نمودن به مصحف عبادت است،و  مخصوصه نيك سوربعض و  مخصوصاً سوره يس

  .خواندن بهر زبان عبادت است را خداو  عبادت است تشييع او
  :627حقيقة 
  .النّصره را بخواند آيةبعدد اشرف و  حق نصرت طلبد تمام تعقيبات از سجده نماز صبح پس از قبل از

  :628حقيقة 
حساب  ثواب آن تا بغيرو  است جاري نمايند كه نور در شب مظهر نور ةبه آي م ظلمت است زبان رابين العشائين كه مقا

  .حساب است قدرت حق بيو  است
  :629حقيقة 

و  آن بخوانند اجر هرقدر ازو  اَلَْعليُّ الَْعظيْمتا  نشد اگرو  َسميٌع َعليْمتا  نشد اگرو  استخاِلُدونَ شيعه تا  الكرسي نزد يةآ
  .داردثواب 

  :630حقيقة 
 نثارو  مدد دادن آنانو  بزرگانو  خواب ياد نيكان ةارادو  آخر اوراد مخصوص پس از فراغ كلّي از اوراد آخر صلوات

درخواست و  سفره فقر درويشان هكذا درو  نام بردن مخصوصان به اسم ايمان،و  زندگانو  اخالص براي رفتگان و حمد
  .صلوات است مظهرو  عبادات  951ملجمله اش شكست سورت نفس انسان از

  :631حقيقة 
تغيير  حي را بايد نمود كه در يادو  نمودههميشه اختصاص بحي  بايد توسل را ميت روا نيست لهذا تقليدو  توسل به ميت

  .تمام موظّفات مؤكّداست تيره بعد ازو نمازو  تبديل شود، دور
  :632حقيقة 
  .است، خودسري بوالهوسي است عبادت اطاعت است  953توظيفو  برحسب امراوراد و  اذكار  952ةنقيصو  اضافه

  :633حقيقة 
و  تلقين ممدوح استو  مالئكه يزدان مطلوب اسالم برو  كلمات ايمان تذكّر منكر و حضور نكيرو  محتضر اول حضور

 برو  دار بهر تاريكي نگه چراغ ازو  شمع نور داشتن ملكه نفس آورد، لهذا در اين امور مواظبت برن و رطْب اللِّسان بود
  .سالم نما مالئكه حق در دخول مسجد

  :634حقيقة 
  .را تالوت نمايد فَاْسَمُعونِاّني آَمْنُت بَِربِّكُْم اول عود روح كه عطسه ظهور اوست مالئكه را مخاطب نموده آيه

را كه  به باطل نپوشاند، پس سر كه حق را يدتالوت مناسب نماو  بدن را كه لباس پوشاند ياد پوشاندن روح را ببدن نمايد

                                                 
 زير ورو كردن، جمع تقليب: تقليبات – 950
 فراگيرنده تر، شامل تر: اشمل – 951
 عيب: نقيصة – 952
 روز مره كردن بر كسي: توظيف – 953
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هيچ حال فرو  ياد خدا را درو  تا كمر به اسم موال بربندد هيچ شمارد خود راو  نمايد را ياد) ع(ملّبس نمايد فتوت علي 
  .ِذكُْر اِهللا َحَسٌن َعلي كُلِّ حالٍ نگذارد كه

  :635حقيقة 
و  ذكر رو بقبله است،و  استخارهو  مجامع موظّفه درويشانو  حلَق ذكرو  مقام هدايتو  نمازهاي نافله ها دربهترين نشستن

رحمان نمودن عبادت  ةقلب بوجه رويِو  زمين ةقالب بقبلالموت است رويِ اخو  هكذا خوابيدن چون رفتن روح است
  .است شكل محتضر بهترو  است

  :636حقيقة 
 و شاهدو  نبايد داشت اتّكاءو  توجه مركز ةنقط رانست بغيردو ةبيعت رضوانست چون دورو  حلقه ذكركه حلقه ايمان

يمين مقدم است كه يمين تقدم قدم و  عبادات طرف راست غيره درو  گرفتنو  در دادنو  داشت، َيْوُم الَْجْمع در مشهود را
  .برگشت بحقيقت است كمال در ظهورو  ُبونَالُْمقَرََّوالّسابِقُونَ الّسابِقُونَ اُولِئَك مقرّبين است اختيار در يسارو  مقدمين است
  .خدا نورزند اتّكاء بغير و توجه تام گرددو  تا استغراق باشد كَاملِْيَِّت َبْيَن َيَدي الَْغّسالتمام قوي بايد

  :637حقيقة 
  .پنجم حكم تسليم دارد عقبه ندارد است، تكبير ميت مؤمن پنج تكبير بر ةدر صلو
  :638حقيقة 

  .زبان را مطابق داشت است اتّحاد است بايد مظهر و اهللا آخر يعني ظاهرو  اول است) ع(رجعت علي گذشت كه در 
  :639حقيقة 

نيست لهذا  يك كه عددخود هيچند تا بمقام رهائي برسد،  ازو  يك تذلّلي دارند تا غيب پنج مرتبه است كه هر عبد ةمرتب
بحيات جاويد نائل و  تا مقاصد برآيد همت نمايند قي بدستور مقرّربا ست كه فرد است، درپنج خاليو  سهو  خالي نيست

  .گردند كه از اين غيبت درآمده بحضرت قائم برسند
  :640حقيقة 

 فصل مشترك درو  ل استبرگشت مراتب او است، در ترتيب مراتب مؤخّروسط و  درو واسطه  در نزول اصل مقدم
  .استواسطه  ونيروي درو  غيب غايب استو  اصل در آخروسط و 
  :641حقيقة 
  .َيمٌني و َيُداِهللا فْوَق اَْيديهِْمِكلْتاَيدْيِهو  از راست و وحدت جمعو  افتدكثرت بدست چپ ميو  تفريق

  :642حقيقة 
اجتماع چهل مؤمن برآمدن حاجات است امات ظاهرهو  قلوب موافقهو  ات صافيها با نيَوالُْمْؤِمُن  احدهو جهاتو و محب

  .نماز اول دو استوراي  عدد هفت است خطبه اجتماع جمعه اقلّ در ُه َجماَعةٌ،َوْحَد
  :643حقيقة 
  .بازگشت اول به آخر استو  از يمين استو  بيمين  954تعاهد

  :644حقيقة 
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  .مقابل دعاستو  آمين چون دعاست
  :645حقيقة 

  .بركت يابد لهذا ممتاز باشد وداشرف اعلي ش
  :646حقيقة 

  .غايب استو  خالي جمع مشهود فرد تفريق پس ازو  حساب جمع است
  :647حقيقة 

آن آمد از بخت است لكن بخشش عمومي مساويست كه يمين مقَسم  ظرف خالي بركت ندارد خالي رد ننما آنچه در
  .است) ع(حروف علي  ل عدداوفردو  است

  .ركا آخر ل پس ازاو درو  غائب است مشهود پس از برگشت مظروف بطرف در
  :648حقيقة 

  : ت استاعباد جمعيت دل بهتر
  حضور حضرت صاحب دالن  در    دل نگه داريد اي صاحب دالن 

  :649حقيقة 
  .عدد  958طالعو   957فصلو   956بينهو   955زبرو  عدديو  مناسبت كميت عدد با اشخاص صحيح است جمعي

  :650حقيقة 
صدق  دروسط  خروج تا هكذا در و بخوانندَنصرياً ُسلْطاناًتا  قٍَربِّ اَْدِخلْين ُمدَخلَ ِصْدجمع و  در دخول بمحل رياضت

  .صادق آيد
  :651حقيقة 
اندازه بكسي رسيد در آن مؤثّر  هم مدخل است بهر بنَفَس است، خواص ذاتيه را 959تعويذاتو  ادعيهو  اذكارو  اوراد تأثير

و  اجازه است كه مايه توسلو  دينيه الهيه اذنبطالن امورات و  صحت غيرآن صحيح نيست، معيار است، لهذا تصرّف در
و  چه جاي آنكه دستگيري يا تلقين ذكر رسم نبود كه بدون اجازه بزرگان خبري را روايت كنندو  ه آنست،توجوجهه 

 ةسلسله اجازو  ضاللت است،و  اضاللو  نشستن در مناصب الهيه بدون اجازه شقاوتو  فتوي نمايند،و  نهيو  فكر يا امر
  :سلسله فقري اين ضعيف به اين طريق استو  ).ع(مسلسل است تا حضرت آدم و  هدايت معنعن و  بيعتو  مشايخ روايت

 الحاج الغيبّيةفي البحار   961و الخائض العلمّيةالفنون البصير النّاقد المتبحر في و   960الشّهيد الماجدوالد  فقير خليفه حضرت
  :نمايمذكر ميصورت فرمان كه براي اين ضعيف نوشتند اينست كه تيمناًو  ي شاهمالسلطان محمد الملقّب به سلطانعل
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  بسم اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
نواب الزم، كه رشته دعوت منقطع نشود و  ممات خلفاء بعد ازو  زمان حيات پوشيده نماندكه هريك از اولياي عظام را در

اين جزو زمان كه اين ضعيف  لهذا در.جاري باشد َهاالرَُّسولُ َبلِّغْ ما اُْنزِلَيااَيُّجمله ازمان حكم  درو  ارض 962بقاع كه در
 اللهيه الزم است كه هريك ازنعمةسلسله عليه عاليه  منصب ارشاد متمكّن بوده در محمد كه بر بن حيدر سلطان محمد

اين زمان سعادت  درو  ساخته، اد مفتخرمنصب ارش بر هويدا باشد او وجود ناصيه تكميل درو  كمال را كه آثار فقراء
نفس را تكميل نموده، لهذا جناب نورچشم مكرّم حاجي و  اقتران جناب نورچشم معظم مدتهاي مديد به رياضت مشغول

و  تربيت مشايخو  قبول فقراءو  جميع آنچه به اين ضعيف راجع است از ردو  نموده منصب ارشاد سرافراز علي را برمال
را روا  اين باب لهذا تأخير ون اشاره غيبيه شده بود درو چ به آن جناب راجع خواهد بود، عزل آنها تماماًو  يخابقاي مشا

  .1314رمضان المبارك سنه  شهر 15نداشت بتاريخ 
مقام قرب تحصيل نموده به اسم مخصوص ملقّب گشته لهذا آنجناب و  اي يافتهمرتبهو  و چون هريك از راهروان كه مقام

  .ا بلقب نورعليشاه ملقّب نمودم طيب اهللا لهر
آنجناب خليفه حاجي ميرزا و  الدين حاجي آقا محمد كاظم اصفهاني ملقّب به سعادتعليشاه،شيخ زين ةو آنجناب خليف

العابدين آنجناب خليفه حاجي ميرزا زينو  العابدين آقا ميرزا كوچك شيرازي نائب الصدر ملقّب به رحمتعليشاه،زين
و  آنجناب خليفه حاجي مال محمد جعفر كبودرآهنگي همداني ملّقب به مجذوبعليشاه،و  شيرواني ملقّب به مستعليشاه،

آنجناب خليفه مالّمحمدعلي اصفهاني ملّقب و  آنجناب خليفه شيخ محمدحسين اصفهاني ملّقب به حسينعليشاه،
قطبيت پس از رضاعليشاه به و  ب خليفه رضاعليشاه دكني،آنجناو  سيد معصوم عليشاه، ةآنجناب خليفو  بنورعليشاه،

پس از ايشان و  الخلفاء بودند در ايران خليفةحيات رضاعليشاه سيد معصوم عليشاه كه  حسين عليشاه رسيد، زيرا كه در
رضاعليشاه  و نورعليشاه كه حسينعلي شاه بودند خالفت باالستقالل رضاعليشاه يافتند، ةخليفو  نورعليشاه رحلت نمودند

و  آنجناب خليفه ميرشاه شمس الدين ثالث،و  آنجناب خليفه شيخ محمود دكني،و  خليفه شيخ شمس الدين دكني،
 آنجناب خليفه ميرشاه حبيبو  الدين ثاني،ميرشمس ةآنجناب خليفو  ثاني، اهللا عطيةميرشاه كمال الدين  ةآنجناب خليف
ميرشاه  ةآنجناب خليفو  الدين ثاني،ميرشاه برهان ةآنجناب خليفو  الدين اول،مسآنجناب خليفه ميرشاه شو  الدين ثاني،

 آنجناب خليفهو  الدين،ميرشاه برهان ةآنجناب خليفو  ل،الدين اوميرشاه حبيب ةآنجناب خليفو  اهللا اول، عطّيةكمال الدين 
آنجناب خليفه شيخ صالح و  لدين شيخ عبداهللا يافعي،اآنجناب خليفه عفيفو  كرماني،ولي  اهللانعمةخود شاه سيدوالد 

 مدين مغربي،خليفه شيخ ابيآنجناب و  شيخ ابوالفتوح، ةآنجناب خليفو  الدين كوفي،آنجناب خليفه شيخ كمالو  بربري،
و  غدادي،آنجناب خليفه شيخ ابوالفضل بو  شيخ ابوالبركات، ةآنجناب خليفو  خليفه شيخ ابومسعود اندلسي،آنجناب و 

و  كاني،ابوالقاسم گور شيخ ةآنجناب خليفو  شيخ ابوبكر نساج، ةآنجناب خليفو  شيخ احمدغزالي، ةآنجناب خليف
و  آنجناب خليفه شيخ ابوعلي رودباري،و  شيخ ابوعلي كاتب، ةآنجناب خليفو  ابوعثمان مغربي،آنجناب خليفه شيخ 

آنجناب خليفه شيخ و  آنجناب خليفه شيخ سري سقطي،و  شيخ جنيد بغدادي، ام السالسلو  سيد الطّائفه ةآنجناب خليف
ام السلسله است از و  طريقت منصوبو  لكن بدعوت )ع(كانَ َيأُْخذُِمَن الّصاِدقِ آنجناب در روايت و  معروف كرخي،

خطاب  اُقْلُلْ َمعارِفََكخبر و  قسم دادن و نوشتن او بدرياو  دربان بودنو  ،)ع(الرّضا ّ بن موسي عليجانب امام ثامن ضامن ِ
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ل اقطاب ل اين سلسله حضرت معروف است لكن اواگرچه اوو  كرامات مزار ايشان بسياراستو  به ايشان معروف است،
  .مذكور است» روضات الجنّات« اوصاف او درو  جنيد بود

 جنيد پس از رحلت امام حسنو  هور آنها بودندظو  )ع(حيات ائمه  سري درو  جنيد خالفت سري داشت لكن معروف و
دستگيري و  كالء اربعه خالفت نداشتند بلكه سفارت بودو و غيبت حيات داشت لهذا قطب ظاهرگشت،و  )ع(عسكري 

  .نمودندنمي
شود عزل سايرين از احتجاج معلوم ميو  ست،ه نفي آنورود  جنيد پس حجت در شيئي ازورود  عدم خبركافي در و

 جنيد نص درباره غيرو  يعرف طريقت بقاء نيابد، بدون حي ظاهرو  حالجي بلكه لعن آنها،و  بالليو  هالليو  ميزيچون م
 ازو  نويسدمي حاجتي خواهد و عريضه نويسد) ع(بحضرت قائم  اصفهان هركس خواهد اآلن درو  ادعا نشده، خلفاء اوو 

  .رساندمي جنيد گويندو  شودبر آورده مي حاجت اوو  ندبرسا عقب ديواري در آبي مخصوص اندازد كه جنيد
شخص نتوانم نمايم  گفت من بندگي دوو  درآمد ما نزدو  معلم بردند كودكي نزد را در آنكه او فضل او و بس است در
سري  تا نزد فُالٍن’  لُْم هذا ِعلُْم الْكَسائي َوهذا ِعلُْم ِسَيبَِوْيِه َوهذا ِع :بهر علمي كه خواست بخواندگفتو  مرا بخدا بخش،

  .اندكرامات از آنجناب بسيار نقل نمودهو هذا ِفقُْه اِهللا : گفت آوردند
آن حضرت و  ،)ع(النّقي امام علي ةسآن حضرت خليفو  ،)ع(امام حسن عسكري  ةخليف) ع(حضرت حجت  و امام آخر

 ،)ع(كاظم  امام موسي ةآن حضرت خليفو  ،)ع(الرّضا  بن موسي امام علي ةآن حضرت خليفو  ،)ع(امام محمدتقي  ةخليف
 ،)ع(آن حضرت خليفه سيد سجاد و  ،)ع(محمد باقر امام  ةآن حضرت خليفو  ،)ع(صادق  امام جعفر ةآن حضرت خليفو 
لي بن شاه اولياء ع ةآن حضرت خليفو  مجتبي،) ع(آن حضرت خليفه امام حسن و  ،)ع(الشّهداء  آن حضرت خليفه سيدو 

  .بود) ع(ابيطالب 
ِانَّما َوِليُّكُُم اهللا و يا اَيَُّها  :آيهو  اهل تشيع خليفه بالفصل دانندو  و اهل سنّت گويند كه آن حضرت خليفه چهارم بود

آنچه راقم و  ست،ا اخبار بسيار ديگر مستند نمايند كه در كتب كالميه مسطورو  آياتو  َمْن كُْنُت َمْوالُه ةقصو  الرَُّسولُ َبلِّغَ
 شيعه نسبت بغيرو  طريقت در هيچ سلسله فقر از سنّيو  سلطنت معنويهو  گويد اينست كه مقصود ما سلطنت ظاهريه نيست

اگرچه بعض آنها گمان و  رسانند) ع(نقشبنديه به صادق و  تمام را مستند به آنحضرت دانند،و  آن حضرت داده نشده
  .اهل طريق را همين كفايت استو  ت رسدبكر به آن حضردارندكه از ابي

) ع(علماء اهل سنّت نيز ابوحنيفه از حضرت صادق و  است، كه و هكذا علماء منسوبند به آن حضرت علماء شيعه معلوم
او از ابن و  عكرمه او ازو  او از ربيعهو  شافعي از مالكيو  امام احمد حنبل از شافعيو  از معروف كرخي،و  اخذ نموده

  ).ع(علي  ابن عباس ازو  عباس
 آن حضرت خليفه محمد، بنو  ابداً ادعا نشده،) ع(علي  نص درباره غيرو  كه خليفه بايد منصوص باشد و معلوم شد
 مالك، بن فهر، بن غالب، بن لوي، بن ، بنةمرّ كالب، بن قصي، بن عبدمناف،بن هاشم، بن عبدالمطلّب، بن عبداهللا، بن

 الهميسع، بن اليسع، بن ، بنراد اود، بن معد، بن نزار، بن نضر، بن لياس، بنا ، بنكةمدر ، بنميةخز ، بننةكنا بنالنضر، 
عامر،  شروع، بن ارغو، بن قالج، بن ناحور، بن تارخ، بن اسماعيل، بن ابراهيم، بن قيدار، بن حمل، بن نبت، بن سالمان، بن
قينان، بن انوش، بن  بارد، بن مهالئيل، بن اخنوخ، بن وشلخ، بنمت المك، بن ارفحشد، بن سام، بن نوح، بن بن شالح، بن

  ).ع(آدم  شيث، بن
از بعض اخبار تواريخ چنان و  اند،خالفت را نيز موافق دانسته ةبعضي رشتو  و اين نسب موافق مذكور در اخبار است
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، عبدمناف ةخليف، هاشمةيف، عبدالمطّلب خلةآن حضرت خليفو  شود كه آن حضرت خليفه ابوطالب است،استفاده مي
، ة، نزار خليفة، مضر خليفة، الياس خليفةكنانه خليفه، مدرك خليف ة، غالب خليفه لوي خليفه قصي خليفة، فهر خليفةخليف

، ة، ناحور خليفة، تارخ خليفة، ابراهيم خليفة، اسماعيل خليفة، قيدار خليفة، نبت خليفة، اود خليفةخليفعدنان ، ةمعد خليف
، ة، متوشلخ خليفة، المك خليف، نوح خليفهخليفه، ارفحشد خليفه، سام ه، عامر خليفه، قانع خليفة، ارغو خليفةخليفشارع 

  ).ع(، قينان خليفه، شيث خليفه، آدم ة، مهالئيل خليفة، بارد خليفةاخنوخ خليف
اَنَّي اَكَْرَمُت الْاَنبيا بِالنَُّبَوِة ثُمَّ اَْخَتَرُت َخلْقي َو َجَعلُْت ِخياَرُهُم  اَْوَحي اُهللا ِايل آَدَم) ص(َو يف َمْن الَيْحُضُرُه الْفَقيُه، قالَ النَّيبُّ 

َشبانُ ِايل  َوَشبانْ،اِهللا ِايل ِاْبنِِهبِاَْمرٍ الْاَْوصياء، ياآدُم الُبدَّ ِلكُلُّّ َنّبيٍ ِمْن َوصيٍٍّ، ياآَدُم اَْوصِ ِايل شيٍث َوُهَو ِهَبةُ اِهللا، َوهكَذا اَْوصي ِشْيثٌ
ورٍ، َو ناُحوُر ِايل ُنوحٍ، َو َمَخلَْت، َو َمَخلَْت ِايل َمُحوقٍ، َو َمُحوُق ِايل غَثْميثا، َو غَثْميثا ِايل اَْخُنوخ َو ُهَو ِاْدريس، َو ِاْدريُس ِايل ناح

ِايل ُهَو ِايل بره، َو ُهَو ِايل ُجفَْنه، َو ُهَو ِايل ِعْمراٍن، َو ُهَو  ِايل ياِفٍث، َوَو غَثاُس ِايل َبْرغيشاسا، َو ُهَو ِايل غَثاسٍ،ُنوح ِايل سامٍ، َو ساُم
ِايل اْسحاقٍ، َو ُهو ِايل َيْعقُوبِ، َو ُهَو ِايل ُيوُسَف، َو ُهَو ِايل بِثرِيا، َو ُهَو ِايل ُشَعْيْب، َو ُهَو ِايل ، َو ُهو ابراهيمٍ َو ُهو ِايل ِاْسماعيلٍ

ُسلَْيمانْ، َو ُهَو ِايل آِصْف، َو ُهَو ِايل َزكَرّيا، َو ُهَو ِايل عيسي، َو ُهَو ِايل َشْمُعونَ، وَشْع، َو ُهَو ِايل داُوْد، َو ُهَو ِايل ُموسي، َو ُهَو ِايل ُي
فََعها ِالَيَّ َبرده، َو اََنا اَْدفَُعها ِالَْيَك َو َد) ص(َو ُهَو ِايل َيْحيي، َو ُهَو ِايل ُمْنذََر، َو ُهَو ِايل َسليَمه، َو ُهَو ِايل َبْرَده، قالَ َرُسولُ اِهللا 

  .ياَعلّي
تمام سالسل منتهي بحضرت و  بود بود پس قطب او) ع(نزد ابيطالب ) ع(دايع انبياء و و خبر احتجاج صريح است كه

  .اندبعضي برده را ابوطالب دانستهو  رسول شد
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 خامته
  .طي كتاب ذكر شده آنچه در يه غيرصوفو  لسان عرفاء شرح بعض الفاظ مستعمله بر در

 كه كلماتي كه مستعمل نبوده يا ي آنكه مواظبنداست حتّ اخبارو  اغلب مطابق كلمات آيات دربدانكه كلمات عرفاء 

احادث شيعه نيست اطالق و  مستنبط كه در اخبارو  عالم لفظ مجتهد بوده اغلب استعمال ننمايند، مثل آنكه بر  963منهي
 :اخبار رسيده، مثلو  آيات داعي گويندكه درو  پيرو  شيخو  مهديو  هاديو  مريدو  مرشد متعلّم ياو  كه عالمبلننمايند، 

كُْن لَُه َشْيٌخ، َوالشَّْيُخ اَْو اَِحبَّ اَْهلَ الِْعلَْم َوالَتكُْن رابِعاً فَُتْهِلَك بُِبْغضِِهِْم، َوَمْن لَْم َيَوِلياًّ ُمْرِشداً و قرينٍ مرشٍد، َوكُْن عاِلماً اَْو ُمِتَعلِّماً
  .ِالَْينا َوالُْمْرِشُدونَ ِايل طَريقَِتنايف قَْوِمِه، َولَْو لَا الّداُعونَ

 جهت نقصِ آنرا منظور خال كه نرسيده باشدو  خطّو  مقام شعريت مثل زلف استعمال نمايند، درلفظي هم شعراء و اگر
مولوي مي است كه هركس نداندرا اصطالحاتي خاص كه آنها في نماندمخو  را بردارند، كمال اوو  ندارند، جهت حسن

  : فرمايد
  بود من چـو ال گـويم مراد االّ    من چـو لب گويم لب دريا بود 

 صرف اسم فاعل است درو  است لغت كننده كار فاعل در ً آنها، مثال اصطالح خود غير لفظي را بر پس حمل نتوان كرد
 در فقه زاني است، پس اگر نحوي بگويد زيد فاعل است فقيه نتواندو  حكمت علّت فاعليه درو  لفعلقام به ا ما نحو درو 
 خود از اشعار در آنها نيز هريك ازو  است منظور الفاظ معاني ديگر را در اءفهكذا عرزند، را حد گرفته او 964را قذف ناي

در شعراء هست نتوان يك رويه و  كنايات استو  تعاراتاسو  كه تشبيهات انداراده نموده كلمات بعض معاني ديگر
  :اغلب چنان است كه درو  گرفت
 وحي گاه برو  اقسام آنست طهورو  كافوريو  تجلّي، زنجبيليو  عشقو واليت و  حب زبان آنها كنايه است از در شراب

 965اليقين كافوري را بر بردو  اليقين حقّ بر طهور راو  اليقين عين گاه شراب زنجبيلي را برو  ذوق اطالق كنند، گاه برو 
  .اطالق نمايند

  :استعداد عينيو  تجلّي است خمو  جامو  پياله و
  پيـالـه چشم مست باده خوار است     است  شرابي خوركه جامش روي يار

  .نوشيده دست او ازواليت  دليل باشدكه جام گاه پيرو  مرشد و تجلّي آيات پير و ساقي مظهر
  .جوش ذكر اطالق كنند گاه برو  حب الهي استجد وو  ورشمستي  و

و  اين اطالقات كه بظاهر نقص نمايدو  مراتب كثرات، است در وحدت نمايشات خال و خط و زلف و جمالو  روو 
و  نهرو  يارو  جلوهو  غلمانو  قصورو  در عالم بيخودي نقصي نيست، نظير اطالق حورو  نمايد در عالم ظاهر است هتشبي
  : موت استذبح و  شير،و  عسل

  عبـارات شريعت را نـگه دار    اال تـا بـاخـودي زنهار زنهار
و  بصيرت است ديدن بي رؤيتو  است بصورت بشري، ظهورجلوه و  مرآت دل بصورت نور، است در ظهورتجلّي و 

                                                 
 خبر دهنده: منهي – 963
 كردن قي –دادن دشنام: قَذَف – 964
 سرما: برد – 965
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 دل است 966گاه نقطه بيضاءو  است ة وحدتنقطخال و  در دل، يا ظاهر در مظاهر تجلّي رحماني درو  نمايش است ظهور
 است وجود گاه روو  مو شود،و  تعبير بروجالل  و جمالو  گاه صورت انسانيست، و گاه نمايش برقي را خال گويندو 
خط و   967قهر از خدو  گاه لطفو  است اختالط معني بظاهرخط و  ظاهر پير است،و  گاه باطنو  مو تعينات امكانيهو 

عالم بشريت ابرو و  زار است،عالم حيوانيت است كه سبزه خطو  نمايش علم است،و  ننفس رحمالب و  اراده شود،
زينت صفت جمال و  مشيت، ةخال مرتب ازو  آن اراده شود احديت ازة وگاه مرتبو  گاه نمايش جمال استو  پيراست

اشتعال شوق  نارو  است، ور نورظه آفتابو  گاه بشريت امام است،و  گاه تعيناتو  ذات است آينهو  است در مظاهر،
  :مقام توحيداست خرابات است، گاه قهرو  است

  پارسائيست خود اگر خودي كفراست    خرابـاتي شـدن از خود رهائيست
  :خراباتي مجذوبو  فناستو  وگاه خرابات محو

  كـه التـّوحيد اسقاط االضـافـات    انـدت از خرابـات نشـانـي داده
  :گاه جبروت استو  گاه خرابات مستي عشق استو  است وگاه خرابات مجمع فقرا

  مقـام عـاشقـان ال ابـالـيـست    خرابـات از جهـان بي مثاليست
و  عقد خدمت 968زنّارو  است، محدود نورو  تجلّي است مظهرو  صورت غيب بتو  گاه محلّ قلندران بي سروپاست، و

مغبچه پير و  مغو  تجريد است، 969ترسائيو  فاوت اعتبار،مراد هستي است بت تو و ما و منو  بستگي دل است بغيب،
 بذكراست، 970انتباه سماعو  جد التذاذ بايمان است،و و گاه ظهور نور ايمان است در مظاهر مؤمنين،و  دليل استو  ارشاد

و ولي وقت  تكوينيهواليت  حبلٌ منَ النّاسِ و حبلٌ منَ اهللاِو  بذكر، استغراقو  اختياري بدن استبي رقصو 
 در نمايش آن بچشمو  خدو  در عدم آن بخطّو  رخو  فكر در حال اشتداد بزلفو  گاه ذكرو  ذكر استشمشير و  است،

 روح است بهمراهي متخليه سير مكاشفهو  معنوي در عوالم عاليه،و  صوري در عالم مثال استكشف و  ابرو تعبير شود،و 
 و محوو  شهود از اين طرف،و  كشفو  آنطرف است تجلّي ازو  ظهورو  عاليه عوالمو  كي خيال بعالم مثال 971هبدرقو 

 فناء افعال  محق و طمس و محوو  است، و وجود تعينو وحدت و  كثرت معلوم و موهومو  است،بقاء و  فنا  صهو
بيرون كردن  تخليهو  در افعال اطالق شود، محاضرهو  در صفات مكاشفهو  در ذاتمشاهده و  ذات است،و  صفاتو 

نفس ناطقه است به بي عروج ازو  بنمايش تحليهو  بفكر، تجليهو  اشتغال بذكراست، تصفيهو  است از دل اغيار
  973منازله و  972تدانيو  يا حفظ خود است با بينونت،سير و  اتّصال در مراتب است،و  با حفظ خود معراجو  خوديت،

 ظهور نيستي با نمايش هستي تدلّيبا گمي تعين است،  هر دوو  بت بحقاست منازله نس طرفين است؛ تداني نسبت بعبد از
                                                 

 سفيد: بيضاء – 966
967 – رخسار: خد 
 عيسويان كمربند: زنّار – 968
 بودن عيسوي: ترسائي – 969
 يداريب – هوشياري: انتباه – 970
 راهنما: بدرقه – 971
 به يكديگر نزديك شدن: تداني – 972
 جمع منزل: منازله – 973
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اراده كنند ظهور عبد را در علم و  گاه محق گويندو  نفس الرّحمن است،واليت و  مقام  974قاب قوسينو  تجرّد است،و 
 خوديت است،خالصي از  عبديتو  با خوديت بنده است، عبوديتو  ضد آن است، المحقمحقُ و  بطريق خالفت،

  :احكام آنو  قلندر ظهور نور حق در هيكل مجذوب درباخته كثراتو  بيخودي، قلندريو 
  هـويـّت قـلـنـدرو  معـنـي       مــائـيـم حـقـيقـت قـلنـدر

  پـيـدا شـده صـورت قـلـندر    بـرديـده جـان ز صـوت مـا 
  شـد اليــق خـلوت قـلـنـدر    دل چـون ز غبـار پاك كرديم

  جـاريـسـت مـشيـّت قـلـندر     مـشـيـّت الـهـيوفق  بـر
  يـيـنـه قــدرت قــلــندرآز     پـيـداست جمـال قدرت حق

  رشحـي ز افـاضت قـلـنـدر    بحـر اعـظم و  دريــاي محيـط
ر انوامحلّ و  مراتب نفس است طَور يا جمع طُور اطوارو  مراتب ظهورات اطوار دل است نهاياتو  ثواني و بدايات و

ملكه است چون و  حال 978تمكين و 977تلوينو  اسماء مراتب انوار است،تجليات  و  976لوامع و ، 975بوارقو  است،
 سماواتو  نور عرفان است،شمع و  خاموش شود يا خود آتش شود،و  كه آتش شود يا زغال سنگ آتش شود  979فحم
و  واليت احمركبريت و  دو عالم محيط، جابلسا و جابلقاو  است، مراتب مظاهرسايه و  مراتب باطن، ياراض و

نمايش ماهيت در  ذرهو  استعدادات است، ذراتو  نفس انسان است،و  انسان كاملو وحدت و ولي وقت و  نورو  بيعت
 و راقم در(خياالت است، پشه و  دل سيار، عنقاو  دل است،پروانه و  موجودات عالم طبيعت،حشرات و  ،وجود پرتو
در پس كوه قاف عبارت است  سيمرغو  ،)شناخته شدنو  گر ديدم با امتياز خوديق را بصورت پشه جلوهه اعداء حواقع

  :از دل در پس قاف بدن يا نور دل در دل يا عشق در دل
  آمده چون كوه قاف،دلّو  سيمرغ چو عشق

  آن همـگـي اختـفـا اين همگي انكشاف
ل، يا قلب در صفات در خفاء مشيت، يا فعل ساري در عقل اوو  اءصفات يا اسمو  احديت اسماءو يا احديت ذات در

دل  خدا ةخانو  انانيت، در وحدت يا حقيقت در طبيعت، يادر ماهيات، يا ربوبيت در عبوديت،  وجود صدر، يا اختفاء
وقت  حبصاخضر و  غيب دل، صورت مقداري يا در فعليت كماليه است بر تمثّل صورت شيخ ظهورو  عارف است،

بر  ةحاالت حاصل  980مواجيدو  مواظبت ظهور نتايج است از اعمال، محاسبهو  مواظبت حركات نفس، مراقبهو  است،
مثل دالل آن چوپان با ، نيازو  981قلقو  داللوصال و  حال مستي از شوقو  ارباب كشف است بمراتب آن، فناء محض

                                                 
 مقدار دو كمان: قاب قوسين – 974
 رخشنده ها، جمع بارق و بارقه: وارق – 975
 به معني درخشان، جمع المعه: لوامع – 976
 گرديدن گوناگون – شدن رنگ به رنگ: تلوين – 977
 نبرد فرمان – كردن اطاعت: تمكين – 978
 زغال: فحم – 979
 كيفيات وجداني: مواجيد – 980
 آرامي نا – ترس – اضطراب: قَلَق – 981
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و  خلق است، بودن با انجمنو  توجه دل، خلوتو  دل، دتوح  982تانيسو  آن را نهي كرد،) ع(كه حضرت موسي 
توجه به  است ياخيال بحس گرفتاريسد و  بصور مثاليه،و واهمه  ظهورات جهت طبيعت نفس مأجوج و يأجوج

 يك جنبه از سليمانو  نفس، ديوو  جمال،جلوه  محبوبو  ظاهر،يار و  ظهور نور،ديدار و  باطن كه از اضداد است،
 صفاو  بشريت، ةمرتبو  روح آدمو  ظلمت كه از اضداد است،و  انوارو  طبيعتوحدت و  درياو  اعالي نفس، ظهورات

  . استواليت  مقامو  احديتو عالم و وحدت مجلس جمعو  عوالم دل ميكدهو  دل است، منيو 
َمَع كَثْرٍة الْوارِداِت َو الَْباليا َو ُهُجوم ) ع(ُد الَْعظيم يف ِطْهراِن يف زاويِة َحضَرِت َعْب ١٣٢٨َو قَْد َتمَّ الِْكتاُب يف َرَمضاِن َسَنةَ 

  .التَّفْرِقة َو الَْحْمُدِللِّّه اَوَّالً َوآِخراًاَْسبابِ
  آغازگرديد 1345چاپي در اول بهمن ماه و  تطبيق با دو نسخه اصلي خطّيو  مقابله دومين چاپ كتاب صالحيه پس از

  1387محرّم الحرام 24 پايان پذيرفت مطابق 1346پانزدهم ارديبهشت ماه  و
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