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  یوین قونیصدرالد مقدّمه ابوالمعاىل

، كه یاللّه له بالحسن ، ختمیبن عل وسفیبن محمّدبن  ن كلمات اضعف عباداللّه محمّدبن اسحاقیسندۀ اید نوی گونيچن
ده است از بزرگان اهل حق بود، و آنچه ین قصیاللّه، كه ناظم ا رحمه ن معروف به ابن الفارض،یالد خ بزرگوار شرفیش

اللّه عنهم، جمع كرد و  یاز ذوق خود و اذواق كامالن و اكابر محققان، رض یق ربّانیده از جوامع علوم و حقاین قصیدر ا
نشد، و احوال او سّر یان و كمال فصاحت میو جزالت و حُسن ب ین خوبیبد یش از ویگر را پید یبنظم آورد، كس

ف ین ضعیداشتند و از اصحاب او كه سالها مالزمت صحبت او و از آن ا یدوست یل از اصحاب ما كه با ویبتفص
د، یار مصر رسیاحت به دید و سیف بصورت تجرین ضعی و ستمأة كه انينمودند معلوم است و در بار اول در سنۀ ثالث

ف و هم او در بند آن ین ضعیلكن مالقات مقدّر نشد، مع انّه كه هم ام یك جامع جمع شدیات بود در ید حیمذكور در ق
و  ثالثوست، و بعد از آن در سنۀ یم كه اجتماع حاصل شود، و در آن روزها رنجور شد و بجوار رحمت حق پیبود
ن یمعتربان ااز فضال و اكابر اهل ذوق و  یافتاد، جماعت یار مصر عودتیف را از شام به دین ضعی و ستمأة كه انياربع
ت آنكه نكت و ّیق زدند بنیدند و تعلیار مصر و هم در شام و روم خواندند و شرح مشكالتش را شنیده را هم در دیقص
خ عالم عارف ین شرح برادر شیسّر نشد مگر محرّر ایچكس را میر رسانند و هیبتحردش را ضبط كنند و یفوا

ده ین قصیتمام بر استشراح ا یللّه و نفع به وازاح عنه كل مشتبه، كه مدتا را نفعه ید فرغانین سعیدالدیخ سعیالمشا افتخار
ل یاز آن كه بر سب ید و بعضیر رسانیف را ضبط كرد و بتحریغرّا مالزمت نمود، بفهم منوّر و ذهن مطهّر آن مباحث شر

حقّ نفسه و حق من  یافت شد، فجزاه اللّه عن حسن اهتمامه فیده یف عرض كرد، مستحسن و پسندینمونش بر من ضع
س مر ین شرح نفیده و این قصید چنانست كه مطالعه كنندگان ایم، امیالجزاء، انّه جواد كررياع بما حرّره خنتفاللّه لال و فقه
  االجابة واالحسان. اد كنند، واللّه وىلّی، ريخ یز به دعایف را نین ضعین شرح، و ایده و محرّر این قصیء ایمنش
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  میالرّح الرّحمن اللّه بسم

  ري، سهلِّ و تمِّم بالخريك المصیك أنبنا والیك توكّلنا و الیربّنا عل

ت را ّیريت، نام و نشان غرياست كه سلطان عزّت و وحدتش بصمصام بران غ یذات خدائ یسزاحد،  یحمد و سپاس ب
كه قهرمان  یجناب دانائ ید، مقتضاع یش بیاس و ستایق یو مدح ب» ءیكن معه شیكان اللّه ولم «قطع و محو كرد، كه 
 ی آن محو اثر، حضرتنيان معرفت از عینظام جهان محبّت و احكام بن یك نظر، از خود، در خود، برایعلم و حكمتش ب

، و شاهد و یو مراد یدیعود، و ظهور اعالم مریه ی، منه بدا و الیو معاد یهم واحد و هم كل كه صدور احكام مبدئ
  ...».اً یكنت كنزاً مخف« فرمود كه ینيد بود، تعیو وجود شات جمع ّیمشهود از آن حضرت احد

ات، ّیبوده بود، و درود و تح...» فاحببت ان اعرف « ی محبوبريكه هدف ت یقِ حضرت مهرتیو صالت صلوات، ال
 ق محنتیق از مضایكه خال یآمده، عاشق» الخلق الُعرف فخلقت « یرِ مطلوبیر و تقدیكه قبلۀ تقر یمطابق جناب سرور

 یفاتّبعون«د، كه یرست او توانند ی، بوساطت هدایق مراتب مودّت و آگاهیو حدا یق محبت الهیبطر یگمراه
ض دركات نقص و حرمان و حجاب و خذالن باوجِ یكه دانا و نادان، و كافر و مسلمان، از حض یو صادق» اللّه حببكمی

 یدانا». اللّه ادعو اىل یلیقل هذه سب«انند برد، كه ت او راه تویمان، و كمال مقامات عرفان بعناید و ایدرجات توح
ت یاوت«پرور  سخن» ني الماء والطنياً و آدم بّیكنت نب«بحقِ  یشوای، و پ»نی، واآلخرنياألول فعلمت علم«محققِ 
و حان، سزاوار دل و جان منّور صحابۀ محرتم او، یو روح و ر». العرب والعجم انا افصح«آور  ، و زبان»الكلم جوامع

كه  یكه حامالن عرش شرع بودند، و سروران یت معظم او؛ بزرگوارانیبرخوردار از قرب و رضوان، روان معطّرِ اهل ب
كه پروردگان لبان  یانیس اشباح معطّر و ارواح مطهّر دولتیقابالنِ نقش اصل و فرع شدند و مستحق ترحُّم و تقد

لقاء  واشوقاه اىل« یو منقبت معشوق ی، و مرتبتِ مشوّقت بودندّیقت انسانیخوردگان پستان حقريت، و شّیاخوان
  ن.یالد ومی هم باحسان اىلی و تابعنيهم اجمعیه و علیاللّه عل داشتند، صلوات» یاخوان
ر، مندمج بود، و صورتِ ی، در حضرت علم و تقدرين و تسطیبحكم آنكه در بدو فطرت كه هنوز عالم تدو -اما بعد
نقش ممزج علوم و » اللّه فطرت«، در كارگاه »ءیاللّه خالق كل ش«بند   مندرج، نقشريتدب یر، در معنیل و تصویتفص

آت یاحوال متنِّسمان نسمات قرب و وصال، و متعرِّضان نفحاتِ مقام كمال را، بحسب استعدادات باوضاع مختلف و ه
ه فرموده، ی، بر آن وفق، تعب»ا آتاكممیبلوكم فیل«بۀ یك، در عیرا، از بهر هر » هو اجتباكم«متنوّع، بسته بود، و خلعت 

 كرد، بعد از تقلّبات در نين، حكم شهود را در سرِّ وجود، تضمیجاد و تكویبود، غالب آمد و حكمت اچون نِمود برُ
ك رنگ ی، هر »اللّه صبغة«از خُم » وقد خلقكم اطواراً«داع و استقرار، یو اظهار، و تطوّرات در اطوار استمراتب اخفاء 

گر برگرفت، تا چون در عود ید ی، هر كس نقش استعداد»سّر لما خلق لهیكل م«گر قبول كرده، و از كارگهِ ید یتّیقابل
د، بال یشان رسیاسماع ا ی، و باسماع جانها، و جانها»ربّكم بوا اىلیوان«، آواز طبل بازِ »كم تعودون كما بدء«نشآتِ 

وستند، و یپ» ك مقتدریمقعد صدق عند مل یف« همّت بمقرّ قربتِ هوا، پرواز جستند و برپِ یاقبال باز كردند، و در فضا
ت نو و استعداد تازه، ّیبقدر آن قابل» و علماً  ء رحمةیربّنا وسعت كل ش«عِ یمن یع و شكارجایوس یآنجا در صحرا
ر چنگال، از آن تذر و كمال، د اسرار، در منقار، یهوید كردند، و تیحد و اندازه، ص ی، بینیقیو عوارف  یقیمعارف حق

ك در ذكر مطلب یگفت، و هر  یم یبطرز یمن حسّ، باز آمدند، هر كس از حال و مقام خود، رمزین نشیۀ قدس بدريحظ
  ت كه:ین بیسفت، زبان حال همه و لسان مقال جمله ا یم یبالماس عبارت یو مرام خود دُرِّ املس اشارت
 احدو حسنك ویعباراتنا شّت

  

 ريشی ذاك الجمال وكّل اىل 
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ان یالب انّ من«و ثناء » الشّعر لحكمة انّ من«ان اسرار و علوم، در دو قسم منثور و منظوم، محصور بود، و مدح یو چون ب
ن ابوحفص عمربن یالد ار عارف فاضل شرفّیخ امام عالم عامل و سیبر قسم دوم، مقصور، الجرم، ش» لسحراً
ان منازل عشق و محبت و ذكر مقامات یدر ب - ذكره یاللّه سرّه، و اعل قدس -یالفارض المصر المعروف بابن یالسعد یعل
ضا آشكارا كرده است، ودر یِد بیده، ین قصید ایار كرده است، و الحّق در تسوین قسم دوم را اختید و معرفت، ایتوح
و ، ین روانیبد یالفاظ   غلوّ در جزالتني، چنی عُلُو و جاللت معاننير، سحر حالل اظهار كرده، چه با چنین تقریر ایتحر
ن لطافت و طراوت و عذوبت و حالوت در یع، چندیس و ترصیع، مثل قلب و تجنیبد یت صنعتهایت رعاین غایبا ا

  ه:یالقائل ف چ كس، از اهل هرن، بل كه مقدور نوع بشر، نتوان بود، وللّه دّریسور هینظم، م
 الفاظها جارٍ الشهد من كلمٌ كان

 مهایسح نیو كان انفاس المس
 كاشف ه، لفظیعن كل لطف ف

 بحر، ولكن الطفاوة عنرب
 نظم دُرِّ دونه یسمَّیعقد، 

 ه غاوٍ كل عقل كاملیالت یف
  

 ب منها سائریوانّ الط 
 ت ناشریّ اذ من شذاه لكل م

 منه حسن باهر یًكل معن یف
 وث جواهریمُزن، ولكنَّ الغ

 ا، عقده متناثرّیالثُر نظم
 رممّا تضمَّن، والنفوس حواس

  

 یانیو ك یق بود، و جامع جمله كماالت الهیالحقا قةیق حضرت حقیكه چون اصل و منشأ و معاد و مبدأ جمله خالا یو گوئ
 یو نور احمد یقت محمدی، آن حضرت بود، و آن حقیو انسان یوانیو ح یزان همه مراتب اعتداالت ملكیو واضع م

مطلق، تا آن ت مقام مسافران یق حق و غایران طریا و مرام سريت سینها است و یاحد یكه صورت حضرت واحد
ه االشارة یو ال -ل اویتكم یان مسخّر برایصل او، و آدم و آدمیتف یان، صور و اجزایست، و عالم و عالمیش نیحضرت ب
رسل، خلفا  ا ویو آدم و جملۀ انب» یآدم و من دونه تحت لوائ«و بقوله: » د ولد آدمّیانا س«ه و سلّم: یاللّه عل یبقوله، صل

ق است، تا چون آن اوضاع محقق یع و طرایق، كه عبارت از آن شرایو حقا یو نوّاب او بودند، در وضع صور بازاء معان
درجات اعتدال، حاصل گشت، آن  یاعل یبر كمال، ف ید، چون مزاجیدالبشر در رسّینت سی طريو مخّمر شد، نوبت تخم

المؤمن  یقلب عبد یو وسعن«ن صورت مختار سر بر زد، و سرّ یكرد، و از ا ، از آن مظاهرِ مستعار تجاوزیقت كما هیحق
ان را، بحكمِ یف و تبیان و تمامِ تعریقت كمال بین صورت طریقت در ایبتمام و كمال ظاهر شد، پس آن حق» یالنق یالتّق

رفع شنعتِ اهل كن چون در مقام نبوت و رسالت، به جهت دفع تهمت و یگشت، لمتعرّض » ت جوامع الكلمیاوت«
ن نوع كالم، یانش نهادند، الجرم زمام ایۀ بیبر ناص» له ینبغیو ما علّمناه الشعر، و ما «ضاللت، دست منع و كف ردعِ 

ن یقت ای و سلوك تمام، بر حقريرا بعد از س یكیند، یاو یاء كه ورثه و خلفایاول یبدست متابعانش دادند، و از امنا
ان، در قبضۀ كمال حصافت و اتقان او آورد، تا در رفع حجب و استار، و یفصاحت و ب دند، و عنانِیمقام، اطالع بخش

د، یام نمایق -ه و سلّمیاللّه عل یصلّ -مقام او یغامض و اسرار، بنظم دُرَرِ الفاظ و اعجاز در اشعار، برتجمان یكشف معان
ن اوراق اصغر عباداللّه و احقرهم، یسوّد اوندد، و چون مُیر و افصاح بحصول و نجاح پیت در تقرّیو مقصود كمال جمع

دنا، العالم الراسخ، و الطودالشامخ، اكمل عصره و ّیموالنا وس -تیت و هدایل رعایت، و فضل جزیل عنایبواسطۀ ظلِ ظل
اللّه ظّله، و ادَّر  حرّس» بن محمد محمدبن اسحاق«  ابوالمعاىلنيدالمرسلین وارث علوم سیافضل دهره، صدرالحق والد

ع یده، برداشت، و از ثقب مصارین قصید اّیما، قفل معمّا از قصر مشنتبمفتاح صدق ا - ة وابله وطلَّهّیالرب كافة ینا وعلیلع
ب در امان، یاز وصمت ع یب پنهان، و مستوراتید در تنق غید یت نظر كرد، محذراتی، بنظر ثاقب در اهل بیتیهر ب

، یوریت غیاز غا یانیشان، خوب روی، در شأن ا»اقوت والمرجانیال كأنهن«ن اشی، نشان ا»امیالخ یحور مقصورات ف«
  ور دُّر و گوهر، و حُلَلِ مكلّل نهان كرده،یر زیجمال پركمال را در ز
 ال متجمِّالتیالوش لبسن

  

 الجماال صُنَّ بهی یولكن ك 
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  ه فرموده، یتعب سوبَندِ ملمّع،یرا درغالف مرصّع، و گ یدلجو یمو یت مستوریاز نها یانیو بنفشه مو
 ر ال لحسنیو ضفَّرن العذا

  

 ولكن خفن بالشعر الضالال 
  

ده، و دست عقول و همم عاقالن نامحرم یشان كشیل كفر وطامات، بر رخسار اسرار ایار، نیزخم اغ چشماز بهر دفع 
ت صدر مسند ت از حضریده، پس بعد از صدور عقد الفت و عهد معرفت، بحكم كمال والیشان نارسیبدامان عصمت ا

ت حسنا، یالب ت، از چهره آن خاتونان عذرا و بناتّیت قناعِ عزِت و انیَبسرانگشت رَو - اللّه درجته یاعل–ت یارشاد و هدا
ج كرام را، ینتاب را تنگ در بر گرفت، و بعد از فكر ختام لنان شكریت، آن نازنّیحم یوريت و نّیاربح یبر گرفت، و ببازو
، چون نيظن و تخمم د، و پس از فطام از احكایۀ فهم و تذكرشان بلبان علم و تدّبر برپوریو داد، یچیاط پیدر قماط احت

شان، ی، جمع حروف مقطّع ذهن»ءیانطق كل ش یاللّه الذ انطقنا« ظاهر شد،و در مكتب نيقیال نيآثار رشدو بلوغ باشد ع
جُمَل عباراتشان و وقوف افتاد،  یبتمامو صرف الفاظ و حروف  یق اسامیال محصّل گشت،و بر مصادر حقایبر لوح خ

ان آمدند، و متعرض شرح ی، در معرض عرض و تب»انیالب علّمه«ص، در ذهن مفصل شد، و در مدرسۀ یص و تخلیبتلخ
ضاح خالصۀ مقاصد اهل معرفت گشت، آنگاه چون در سلك منظورانِ خاص، و مذكوران در عداد یمقامات محبت، و ا

دمِ  مثبت شدند، و همچون صبح -اللّه رعذه -ن پروانهیالد نيالعالم، مع ت، صالحی والريكبريما، اید اختصاص حضرت علیعب
 - الدُّرر نظم  قیكشف حقا یالزُّهر، ف یمشارق الدّرار -ف لقبیب تشرین سبب از غیاخالص آن جناب زدند، الجرم از

ف بقصور باع در ین ضعیكه چون ا نش صادق،ید بلطف اصحاب بی، رجا بكرم ارباب دانش واثق است، و امافتندی
ن صناعت متّصف، اگر بر مواقع خلل و مواضع زلل، مطلع یباب كشف و اطالع معرتفست، و بقلّت بضاعت نزد اهل ا

بكمال خلق حسن، متابعت » تبعون احسنةیالقول، ف ستمعونین یالذ«دارند، و بر وفق مدح  یف اصالح ارزانیشوند تشر
ند، و از ید كنند، و بر آن حمل فرمایسته پدیبا یسته و مصرفیشا یز را محملیند، و هر چینمااحسن را، در سخن، مراعات 

محشور شوند، و در فرقۀ » اللّه ن هداهمیاولئك الذ«تجنُّب الزم شمرند، تا در زمرۀ  یت بدگوئريو س یجوئ بیصورت ع
  مذكور باشند.» اولئك هم اولوااللباب«

شود  یالحق، گفته م ی باشد بر فهم معاننيرجوع بأمر موجود، مقدمۀ سابق كه مع ش از شروع در مقصود، ویاكنون پ
  مشتمل بر چهار اصل:

  ت.ّیت و امر اولیَّدر ذكر صفات و اعتبار علم و شهود و نور و وجود و حكم مبدئ -اصل اول
  لش خوانند بزبان اصطالح.ال منفصین عالم ارواح، و ظهور وتحقُّق عالم مثال، كه خیُّان صدور و تعیدر ب -اصل دوم
  ». الصالة والسالم هیعل«نش آدم یب عالم اجسام ومراتب او، با آفریدر ترت -اصل سوم

ر آنكه اوست كه مقصودست یت كمال او، و تقریدن بنهایدر شرح نشآت انسان، و اطوار و احوال او، تا رس -اصل چهارم
ن اشارات یك از ایات و حلِّ مشكالت هر ین ابیاز یتیبنشِ هرچه در وجودست، آنگاه در فتح معضالت هر یاز آفر

  .-ريالنص و نعم الموىل ، وهم نعمريالكب میالعظ یاللّه العل د، انشاءیشروع كرده آ

  اصل اول
چ كس نتواند ی، مُدرَك و مفهوم و مشهود ومعلوم هت مطلق او، تعاىلّیب هویو غ تعاىل ید دانست كه كُنه ذات باریببا

حق آلت ادراك بنده شود از مقام كنت سمعه  یو اگر وقت» طون به علماًیحیوال «هو عن نفسه، بقوله: بود، كما اخرب
ت یان هردو، وادراك مقام، و مارمیا جمع میاللّه لمن حمده،  لسان عبده سمع یاللّه قال عل ا بعكس از مقام انّ یوبصره، 
ت او ّیاحدبذات او هم در ذات او باعتبار و ت علم اوّیثیحكل حال، متعلق آن ادراك جز  ی، فعلیاللّه رم ت ولكنیاذرم
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  ».اال بما شاء ء من علمهیطون بشیحیوال : «ت است، كما قال، تعاىلّیست، بل متعلق بمشینباشد، كه آن مطلقاً ممنوع ن
رت و یقت او؛ چه در آن حضرت مغاید بر حقیزا یا نعتی ی اوست نه صفتنيكه بحضرت ذات مضافست ع یو وحدت

نجا در مراتب كه مؤذنند بكثرت مفهوم یستند، چنانكه ایر نیا وحدت و كثرت آنجا متغایست، ی را اصالً مجال نريغ
آنكه مسقط جمله نسب و اعتبارات باشد، و  یكیاست:  یماست، از وحدت و كثرت، بل كه مر وحدت را دو اعتبار ذات

اوست، و اعتبار دوم آنست كه  یتینها یو ب یوصف یو ب یند كه متعلق كنه ذات و اطالق وین جهت ذات را احد گویاز
باشد، و متعلّق ت او مر اربعه را، درّیت او مر ثالثة را، و ربعّی را، و ثلثنيت واحد مراثنّینسب و اعتبارات، چون نصف

را واحد تامست، و  ن اعتبار ذاتی ذلك، و باريغ األربعه، اىل الثالثة، و ربع ، و ثلثنياالثن ند: الواحد نصفیچنانكه گو
المراتب و حصن  دیق یمفهومنا لكوننا ف ست، اما بالنسبة اىلیتلك الحضرة واقع ن ن بالنسبة اىلیاالعتبار نيرت بیمغا

گانه است، یك مفهوم را كه ذات یك اسم مركّب مر یم، و لهذا نزد محققان، واحد احد یابی یرت ثابت میحكمها، مغا
كه خودش را در خودش  -البشرط او شروطٍ -ذات آن بود مطلقا یهما. و مقتضاريغ كرب، و بعلبك، و یچنانكه معد

 یش باشد بیخودش، حضور یِابد، و با خودیكند، و خودش را ب ین خودش بر خودش تجلیُّباشد، كه بآن تع ینیُّتع
مطلق الزم  یغناخودش، كه  یمتضّمن شعور او باشد بكمال ذات ی، و آن تجلیبتیتوهم تقدم استناد و فقدان و غ

، كه یجمل یوجه كل یمطلق آنست كه، شئون و احوال و اعتبارات ذات باحكامها و لوازمها عل یغنا یاوست. و معنا
وحدتها، كاندراج  یبطونها، و اندراج الكل ف یند مر ذات را فینما ی، میانیو ك یق الهیجمله در مراتب حقا

ع صورهاو احكامها، كما یاألحد، مشاهد و ثابت باشند بجم یوالواحد فالواحد،  یف -جُمَع -األعداد و مراتبها عیجم
خودش كه  یِز، شعور خودش باشد بكمال اسمایمذكور ن ی تجّلنيو درهمالمراتب.  یظهرت و تظهر و تثبّت و تشاهد ف

خودش كه  یاز شؤن كل یت شأنّیثیتها بشؤنها و اعتباراتها المذكورة، بر خودش از حّیة جمعیَّتها و احدّیظهور اوست بكل
و  یالذات زهّیتمه شان بیاز افراد ا یت هر فردیثیجامع جمله افراد شئون او باشند، كالعالم واالنسان الكامل مثالً، و از ح

جامع،  یت همان شأن كلّیثیكن از حیازآن افراد شئون، ول یجامع و هر فرد یت جمع خودش را بآن شأن كلّیافت احدی
را  یگریك مر دیافت هر ی ظهور و نيص به ولو بنسبة ما، و همچنیالخص زهّیبتمز مر خودش را ین كیافت هر یو ظهور و 

و شهود كه حضور است،  یابندگیافت و یو وجود كه  یداكنندگی، و نور كه پیدائیبوجه و مناسبة ما، و اعتبار علم كه پ
ن اعتبارات، من یك ازیان هر یتبارات، و مان ذات و آن اعیرت میكن مغایمذكور مندرج بود، ل یجمله در آن تجّل

 یكیك را از علم و وجود باز دو اعتبارست، یست. اما هر یبها، اصالً واقع نیوحدة الذات و غ یف یالذات الكمال ثیح
شمله، یالواحدة  قةیو حكم حق یند و متلعق است بكمال ذاتیگو یدائیب والبطون، وآن را نور و شهود و پیالغ ثیمن ح
  رنا.كما ذك

شان ینمودِ خود، سپس بشئون در مراتب و نمود ا یِالظهور، كه متعلق است بكمال اسمائ ثیو اعتبار دوم، وجود من ح
ن گفته شود. پس باطن و ظاهر ی، چنانكه بعد ازیق آنست بمعلومات در حضرت معانعلگر، و اعتبار دومِ علم، تیكدیب

  المرشد. واقع است، فافهم، واللّه ینسب یزیُّظاهرهما تم  ثی وجودست كه شامل شئون مذكورست، ومن حنيعلم، ع
  

  فصل
مذكور را  ین تجّلیبود مر ا یو طلب یزشیو انگ یلیو م ی، متضمّن حركتیو اسمائ یپس آن شعور مذكور بكمال ذات

ر آن األثر، ب بجهت شئون و اعتبارات، نه بجهت محض ذات كه توجّه بصورة یق و ظهور آن كمال اسمائیتحق یبسو
ت یكنا یاند،و مقام اوادن نات خواندهیُّن اول جامع تعیُّن مذكور را، تعیُّن تعیطلب و عشق مرتتّب بود. و محققّان، مر ا

  ازوست.
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األثر، و  و توجه بصورة یحركت حبّو  یو اسمائ ین كه متضمّن شعور بُوَد بكمال ذاتیُّالتع را بذلك ین تجّلیو مر ا
ق و مراتب یز حقایُّ، تماماً بر تمین كمال اسمائیخوانند. و چون ظهور ا یت جمع میحدحضرت وجود و علم مطلق و ا

مذكورِ جامع  ین و تجّلیُّن تعیز، ولو بنسبة ما، موقوف بود، و در حضرت ایت نّیريمرتتّب افتاده بود، و بر ثبوت حكم غ
ن كمال ین شئون مذكور و مراتب كه محالِ ظهور ایازات و كثرت یُّرت و تمیة، احكام مغایالذات هیَّة واالحدیَّالواحد نيب

بل مستهلك الحكم واألثر بودند، بلكه خود حكم ظهور در بطون مستهلك بود، الجرم محل  یمذكورند باحكامها، مخف
ت باطن او ینها یبه، و كُنه ب ین مذكور و التجلیُّن تعی انين حضرت نتوانست بود، پس از عیا -یكما ه -ن كمالیظهور ا

ظاهر شد؛ جامع جمله شئون و  ین آخر بر مثال نَفَسیُّبتع ییاست تجل یتینها یكه ظلمت عدم و محال حكم آن ب
  ها، مراتبند.یالذات بها و ف ةیظهور حكم مؤثّر  شان من جهةیات اّیكه كل یناتیُّمشتمل بر جمله تع اعتبارات و
ق و یرا حقا یة، بعضیَّ نات الكلیُّتلك التع و شئون و اعتبارات رامضافاً اىلنات یُّتع یِ. و باقیالنَفَس ین الثانیّ التع  اولها، هذا
 ین ثانیُّن تعیم، و از ایخوان یات تابعة و متبوعه میان ثابتة و ماهیو اع یق كونیرا حقا یم، و بعضیگوئ یم یاسماء اله
  م.یكن یت عبارت میمرتبه الوه
نهما. از وحدتش حضرت یفاصل و جامع ب یگر، و برزخیكدیز از یمتم یست و كثرتیت را وحدتین مرتبۀ الوهیو مر ا

شان است؛ وآن ظاهر وجود مذكور است كه وجوب صفت اوست. یا ینات نسبیُّو تع یوجوب نام برند كه منشأ اسماء اله
ئذ نیمعلومات حقّند، و ح ین جمله در ویق الكون، كه ایث تعلُّقه بحقایند من حیو كثرتش را حضرت ظاهر علم گو

ن وحدتِ یت ثابت افتاد. پس مرین مرتبه الوهیان وجود و علم و عالم و معلومات و وحدت و كثرت دریم ینسب یزیُّتم
 ینسب یو كثرت یقیحق یت است، و وجوب صفت اوست، وحدتّین مرتبۀ الوهت صورت احدیظاهر وجود را كه در

ن مرتبه یالتعلق بالمعلومات كه در ا ثیعلم را من حن كثرت ظاهر ی، و مر ایت در ویَّت حكم واحدیاست؛ از اثر سرا
  .یت در وّیت حكم احدیاست از اثر سرا یمجموع ینسب یو وحدت یقیحق یت است، كثرتّیصورت واحد

او كه باطنست، حضرت  یقیاست. اما وحدت حق ینات وجودیُّو تع ی، اصل و منشأ جمله اسماء الهیاما آن كثرت نسب
امكان خوانند، و كثرت  قت عالم و حضرتیرا، حضرت علم و حق یمر آن وحدت نسبت ذاتست. و اما یب هویغ
قت یالوحدة والكثرة)، حق نيند و اما آن برزخ و فاصل را (بیگو یرا حضرت ارتسام و معلومات و عالم معان یقیحق
ت مذكور یَّت و واحدیَّان احدین اول جامع و برزخ میُّرا كه در تع ین اول و ثانیُّه خوانند. و او شامل است مر تعیانسان

ان ظاهر وجود یبرزخ و جامعست م ین ثانیَّ. و در تع-ةیالصالة والتح هیعل–است  یقت محمدین جهت حقیاست، و از ا
گر كامالن یقِ دین جهت، حقایان ظاهر علم كه امكان از لوازم اوست. و در ایكه وجوب، وصفِ خاصِ اوست، و م

  شاءاللّه. ن گفته شود، انیاز ا رآن بعدیواقعست، چنانكه تقر
المحاط، كه ريو غ یالمتناهريب الغیالغ حكم كنه یته و اشتماله علّیاول به برزخ یت آن تجلی و سراريسو باعتبار 

 ین ثانّین تعیآن شئون و اعتبارات ذات عبارت از آنست، در ا یِ و تنُّوعاتِ ظهور كل یقه احكام و عوارض جملیالحق یف
ز شدند، و بر مثال زلف مسلسل ّیمتم یو كون یق اسمائیممتد منبّث كه بآن انبثاث حقا یتست بصورت نَفَسكه مرتبه الوه

ال مطلق یق و حضرت عَما و خیالحقا قةیند واقع گشت، او را حقیو شئون اصل یقیش رخسار دلدار كه وجود حقیدر پ
ۀ یماريتب، اصالً او من اكثرالوجوه، اصل و خمست در مرایخوانند. آنچه از آن احكام و عوارضِ مجمل قابل ظهور ن

التعاقب ممكناتند، و بحر امكان كه ذوات  یل و ظهور است در مراتب علیعدم مطلق و محالست. و آنچه در قوَّت تفص
  شانست.یت از او تواند بود، جامع ایاست و در قرآن نون كنا یاله

ه و یاللّه عل یرا صل یث مشهور كه مصطفیآمده است، در حد ن ظاهر نفس منبّث مذكور عَما، عبارتیعت از ایو در شر
و عَما در لغت ابر » عماء ، ما فوقه هواء و ما تحته هواء ین كان ربّنا قبل ان خلق خلقه؟ قال كان فیأ«دند كه یسلّم، پرس
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ت مذكور ّیآن برزخن نَفَس منبّث مذكور بحكم ی انيان ناظر و قرص آفتاب، و همچنیل باشد میحا یتُنُك است كه اندك
اول مذكور  یان ظاهر وجود و باطن علم و وجود كه شئون ذاتست، و آن تجّلیلست میان ظاهر علم و ظاهر وجود، حایم

قت آن نَفَس یدر حق یجادیك بتوجه بامر ایباظهار احكام و آثار هر  یو كون یق الهیت و اصالح جملۀ حقایبصروت ترب
ف یلط یقت كار اخبار فرمود باشارتیاز حق» الكلم ت جوامعیاوت«ه و سلّم بحكم یاللّه عل یصل یبود، پس مصطف یسار

كرد، علم ذلك من علم و جهل من جهل، و بحكم  یر او هوا نفیشان را از عَما، كه ابر تُنُك بُوَد و از باال و زیو مفهوم، ا
  .یات نام نهادند واللّه الهادیمحقق شد، او را فلك الح ی ثاننين تعیدر ا یل كمال اسمائیآنكه شعور بتفص

  فصل
كه عبارت  یظهور آن كمال اسمائ ی، بسویزش حبّیو انگ یل ذاتیمذكور منصبغ بود بحكم آن حركت وم یتجّل نیچون ا
 یة جمعیَّواحد یث ذاتیان اظهر من ح توجُّهت اىل یعنیآمده است، » فاحببت ان اعرف«ل یعت از آن حركت و میشر
ث كلُّ فرد یضاً من حیا ینفس یالكامل، و عل االنسان  یعنی؛ یتاع افراد شئون ذیجامعة لجم ث صورةیمن ح ینفس یعل

ث نفسه و مثله. و محبت حكمِ یآخر من ح یث نفسه، و علیكل واحد منها من ح یفرد من افراد تلك الشئون، و عل
ت او، ّیقت برزخیست، و محبوب حقا ی آن تجلنينجا محّب عی المحب والمحبوب، و انياالتحاد است ب مناسبت و مابه

 یمیمفتاح جمله اسماست، الجرم تقس یث ظاهره و صورته، و آن تجلیمن ح یظاهراً و باطناً، و تنُوعات ظهور آن تجل
  ق:یات اقسام اسماء و مناسبات كردن، الزم شد فنقول وباللّه التوفیان حصر كلیجامع م

اسماء افعال؛ چه اسماء نسب و احوال، چون اول و آخر وظاهر و  اسماء بر سه قسمند، اسماء ذات و اسماء صفات و
، و مالك هم ید و ثابت ومصلح و مربّیان سیز چون ربّ كه مشرتكست میباطن، راجع باسماء صفاتند، و اسماء مشرتكه ن

آن وجه كه ست از اسماء صفاتست، و از ید و مالك و ثابت و مُرَّبّیدر سه قسم مذكور داخلست، چه از آن جهت كه س
  مصلحست از اسماء افعالست.

 یوساطت اعتبار ی ذاتست بنيآن تع ین، پس مقتضّیالتع ثیاما وجه قسمت و حصر آنست كه، چون اسم ذاتست من ح
الذات،  ن اسماءّیالتع ذلك  ثیواسطه، فلها من ح یاز اعتباراتست اگر ذاتست ب ی اعتبارنيآن تع یا مقتضی، یو شرط

ة االسم اللّه والملك والقدّوس والجبار والمتكبّر و امثالها. و اما یالثان یانها، و فیب یب اآلتیح الغیمفات الرتبة االوىل یفف
كند،  یاگر ما نه؟ یكند  یم یتعدّ يريبغ یمر ذات را اثر یاعتبار و معن از آن ییاست و معن ین اعتبارّیآن تع یاگر مقتض

  األسماء. الصفات، وانحصرت اقسام من اسماء یفهاالفعال، كالخالق و نحوه، واال،  اسماء یفه
كه هر دو قسم در  یو صفات یشان مرتتّب افتاده است پنج قسمست، راجع به دو قسم ذاتیو اما مناسبات كه محبّت بر ا

  ت محصورند:ین بیا
 یالهو، حّبنياحبّك حُبِّ

  

 و حبَّاً ألنّك اهل لذاكا 
  

راجعند. وجه حصر آنست كه چون  یاند، بمناسبت و محبت صفات یئ و مرتبه و حاىل یكه محبت فعلگر یاما سه قسمِ د
دارند،  یازمراتب، وجود یئ ك در مرتبهی هر ني و متحابنيالمتحابِّ نياالتحاد واالشرتاكند ب محبت و مناسبت حكم مابه

ت رابطه ّیت و معیاست كه بحكم سریباشد، و وجود مطلقا جُز بحق مضاف ن یوجود ینهما امریپس نسبت و رابطه ب
از  یق كه حكمیالذاتست بالواسطه، بآن طر ثی من حنيالمتناسب نيب یاز احكام وجود ین ربط غلبۀ حكمیاست، پس ا

الوجود، اگر  نفس ید علیزا  یث واسطه اعتبار و معنیا من حیباشد و جمع كرده، احكام الواسطه هردو را فرا گرفته 
.  یزیل محبّت چیم، و اثر او آن باشد كه علّت میخوان یم یبت ذاتبالواسطه است، آن را محبّت و مناس معلوم نباشد اصالً
ا نه؟ اگر یكند  یم یتعدّ یريبغ یمر ذات اثر یباشد، از آن اعتبار و معن ییو معن یو اما اگر آن ربط بواسطۀ اعتبار
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ا نه؟ یهست  یو دوام یقام به، ثبات یحلّه الذم را بالنظر اىل یكند ان اعتبار ومعن یباشد، و اگر نم یكند مناسبت فعل یم
كه محل ثبوت آن اعتبار و احكام اوست بر آن  یئ از احكام مرتبه یة، و اگر هست؟ حكمیالمناسبة الحال یست، فهیاگر ن

م. و چون حكم یخوان یم یباشد، واال، محبت و مناسبت را صفات یا نه؟ اگر هست، مناسبت مرتبئیاعتبار غالب هست 
انحصرت  ست، و قدیو صفات یشان بدو قسم ذاتیم مرجع ایك اعتبار است، الجرم گفتیو فعل و مرتبه راجع بهمان حال 

  ضاً.یاقسام المناسبات ا
اول مذكور كه  یمدرّج بود،چه كمال ظهور آن تجّل» فاحببت ان اعرف«ن جمله اقسام مناسبات در آنچه فرمود یو ا

است،  یقیانسان حق یاو صورت عنصر یو معروف یو عارف یو مطلوب یالبنۀ كمال طییمحبوب و مقصود اولست وآ
ن اقسام مناسبات، یاز ا ین جمله اقسام اعتبارات و مناسبات در جمله مراتب و احكام هر قسمیموقوفست بر تحقق ا

ظاهر را رسد، هر چند آن م یدر ظهور بكمال م ین صورت انسانیاز افراد ا یبظهور سلطنت عشق و محبت در هر فرد
كن همه در تحت سلطنت یباشد، ل یم یمبلغ علمهم مخلوق یشان فیباشد، وقبلۀ محبت ا یحكم آن مناسبات معلوم نم
د مجبور و معذور، چه چون نظر محقق بكار ّیمق یباشند و در ظهور بصورت عشق صورت یوحكم آن مناسبات مقهور م

قه مضاف بحقّست، و لهذا یالحق یرسد، و وجود ف یم یوجود یشان بدوام و بقاء وجود و ثبات امریل ایت میبرند، غا
مَن عَشَقَ و «ة: یالصالة والتح هیستند بلكه مثابند و در زمره شهدا مثبت، كما قال، علیقاً مستوجب مالمت نیشرعاً و تحق

ل یبت كه ملست بر آن، كه علت محیو شرط عفّت و كتمان از آنست كه عفّت دل» داًیعَفَّ و كتم و مات، مات شه
كند بر آن كه محبّت مضاف بآن سرّ  ی، و كتمان داللت میشهوان یعیطب یلیاز آن مناسباتست، نه م یكیست حكم یذات

  كند.  یساز ، چارهیريعت تا باظهار و افشا بغیست كه مكتوم و باطنست نه به نفس طبیوجود
  فصل
» علمها اال هویب ال یالغ و عنده مفاتح: «قال تعاىلت مضاف، كما ّیب كه اسماء اول ذاتند و بحضرت هویح غیمفاتپس 

 ینفسها ف یها االول علیث تجّلیها محض الذات من حیتقتض یة التیة االولیّ ناتها و اعتباراتها الكلّیُّث تعیذاتست من ح
ه یوجُّهها ال، و تیالكمال األسمائ ة اىلیو حركتها الحبّ یو كمالها األسمائ ینفسها لنفسها، كادراكها كمالها الذات

ت یّ ثی اول از حنيث الكل و ال بعض، و تحقق مرتبۀ الوهت كه ظل ذاتست و صورت تعیتها، حّیاألثر بكل بصورة
و عالم و  ّیالوهت، چون ح اسماء شانست، ویه و اثر ایاة و علم و اراده و قدرت، سایشانست، و صفات الوهت چون حیا
ث مظاهرها یاولِ مذكور را باعتباراتها المذكورة من ح یكورند، و آن تجلب مذیح غید و قادر صور و مظاهر آن مفاتیمر
كه متعلق كمال جالء، مظاهر تفصيلي ايشانست درمراتب  الجالء و االستجالء،  كمال است اىل یااللوهة، توجه مرتبة یف

شانست، و آن یا یجمل یقیحق ی آن مظاهرند، و متعلق كمال استجالء مظهر كلنيو اشخاص عالم عصور اجناس و انواع 
كه صورت  یث الظاهر الربازخ العمائیست من حیضرور یريب را سیح غیاست. پس مفات یقیانسان حق یصورت عنصر

ات یّ ق و ماهیة، در جمله مراتب و حقایة الجُمَلیالمتناهريباحكامها الغة یة واألحدیالواحد است من یت اول كربّیآن برزخ
و  یقتیانست در هر حقیف اثر و حكم آن سریكه اسم لط یان ذاتیق سریحكامند بطرل آن ایتابعه و متبوعه كه تفص

كمال ظهور و  یبست بسویح غی، صورت طلب و توجّه آن مفاتیتّی مجعول هر ماهريغ یت و استعداد اصلیّ ، و قابلیاسم
ت و ّیتوجه مذكور كه قابل ن مطلب ویت مذكور. پس ایل در مراتب، بحكم آن سرایق تفصیشان بطریاظهار احكام و آثار ا

ل احكام و یان ثابته كه صور و تفصیق و اعیقة نه بحقایالحق یبست فیح غیاستعداد عبارت از آنست، مضاف بمفات
چ یاند، و ه یانفسها محصور ظلمت عدم نسب یق در مرتبه امكان فین حقایشانند در مرتبه امكان، چه ایعوارض ا

  النفس. النظر عن ة مع قطعّیالصور الحس یست، كما هواألمر فیان مضاف نشیث ذواتها بایمن ح یو شعور یظهور
د، و استعداد تتمّۀ اوست یزا یامرو  یانضمام شرط یست بیت وصف ذاتیّ ت و استعداد آنست كه قابلّیان قابلیو فرق م
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ن زبان یبا نيو كوْ یاله یقتیت هر حقّیثیب مذكور از حیح غین مفاتی. پس ایگر خارجید یو امر یوصفبانضمام 
 یظهور احكام و آثار خود، جوالن یدان شوق بسویكنند، و در م یم یانیت و استعداد مذكور از آن طلب و عشق بّیقابل
و عالم  ّیشان كه حیكه در حضرت الوهت متعلّقند بحضرت ائمّه سبعه ا یوجزئ یت جمله اسماء كلّیثیند، و از حینما یم

شان موقوف، یمرتتّبست بر تحقق ا یبر و یقیكه مطلوب حق یجادیمقسطند، و امر اد و قائل و قادر و جواد و یو مر
در آن باب كه مطلوب  ی كلّريو تدبجاد، و شعور بمصلحت یا یِستگیموجب حضور است با با ّیند، چه حینما یرجوع م

 ینات وجودّیابعه و تعق متبوعه و تی است باستحضار مفردات حقاريباز بسته است، و عالم مفصّل آن تدب یبو یقیحق
مرتبة او مراتب، و قائل مباشر  یشانست در ظهور فید مخصِّص و مرتب ایو احكام او، و مر یقتیمضاف بهر حق یاسمائ
است  یحصص وجود ی و معطنيكلمۀ كن، و قادر مُمّد اوست و مؤثّر بذلك القول، و جواد مع یاست بمعن یجادیامر ا

ت ّین برزخّیظاهر خواهد شد، ومثبت و مب یكه آن موجود در و یئ ن محل و مرتبهّی، و مقسط مثبت و معیقتیبهر حق
ن ائمه یت اّیثیاً بر آن موقوفست. پس از حیاوالً و ثبات و بقاء او ثان یجادیز در آن مرتبه كه حكم ایحكم عدالت او ن

مضاف  یبمرتبه متعلق است بوشانست و تمام اثر كه ینات اّیو مع یق اسمائیاللّه كه جامع حقا سبعه بحضرت اسم
اللّه بحضرت  ت اسمّیثیالّله، و از ح ق كردند بزبان ائمه سبعه بحضرت اسمیاو طلب اسماء و حق یبازگشتند، و ترجمان

ب را بصورت طلب و یح غیبود مر مفات یاصل ی، و آن اول دورۀ كلیآن ترجمانب ذات رجوع نمودند هم بصورت یغ
اح و اصل همه اسماء تالفروغ. چون مف یف یسریاالصول  ق و بر وفق قاعدۀ حكممحبت و شو یت معنیعشق و سرا

 یو كون ید تا جمله امور اسمائیدا آیق تابعه و متبوعه پیدر جمله حقا ین حكم دوریبند الجرم ایح غین مفاتیق، ایوحقا
ب یت غّیثیب ذات از حیح غین مفاتیگر ایشود. پس بار د یظاهر م یالمحسوسات دور یدر جمله مراتب وعوالم حت

ة المذكورة، یالسرا الوجود بتلك ث جهتیت آمدند، و من حی و سراريگشتندو بمرتبه الوهت در س یجادیذات متوجه امر ا
  قت و روح او قولیب مذكورند و حقیح غیكه سِّر و باطن آن امر، آن مفات یجادیاللّه شدند، و بفرمان و امر ا ترجمان اسم

جۀ آن امر و یشان مبادرت نمودند تا نتیت اسماء سبعه مذكور و اجتماعات ایكلمۀ كن بتوجّه بق یو صورت اومعن یاله
ع صورها، و ثالثاً عالم حس یاً عالم مثال بجمی، و ثانیاجتماع و توجهات، اوالً عالم ارواح بود و وجود ارواح در و

  .یالهاد شان. واللّهیع صور اجناس و انواع و اشخاص و تنوُّعات ظهور ایبجم

  هٌ یتتمّةٌ و تنب
ب گفته آمد، مراد از آن یب و تركیاد كرده شد، و وضع و ترتیو مستقبل  یماضن اصل مذكور از الفاظ یبدانكه هر چه در ا

ب و اجتماع، بلكه مراد از آن اخبار است از وقوع و ثبوت یب و تركیو مستقبل و ترت یمفهومست از ماض یجمله نه معن
را وهم از راه نربد كه در  ین الفاظ بكار برده شد تا كسیق عبارت، ایه، و از جهت ضیماهو عل یامر در آن حضرت عل
و حصول نَفَس و باطن و  یاول و ثان یبوده باشد، بلكه تجّل یزیا بعد از چی یزیش از چیپ یزیآن حضرت وقوع چ

ن الفاظ بود و یشان ایعلم و وجود و مراتب ار یكن از جهت تقریظاهر علم و وجود دائماً حاصل بوده است، معاً معاً، ول
  والمرشد. یباشد و افتاد و امثالها، ضرورت بود، واللّه الهاد یشد و م

ال منفصلش خوانند، بزبان ین و صدور عالم ارواح و تحقُّق و ظهور عالم مثال كه خّیان تعیدر ب: اصل دوم
  اصطالح.

ث تعلُّقه یمد هر دو جهت ظاهرِ وجود و ظاهرِ علم را من حب مذكور، شامل آیح غیتِ آن مفاتیپس چون حكم سرا
دا یگر پیمر جهت وجود را بظهور آثار و احكام او اسماء د یئ الممكنات، الجرم در نزول در مرتبه قیبالعالم و حقا

و در  گر اسماء احصاءیشود. چنانكه در مرتبۀ اول اسماء الوهت، و د یگرش تازه مید یئ و آوازه یگردد، و ذكر یم
شان و یات اّیوان و انسان و همه شخصیگر جملۀ اسماء جواهر چون روح و ملك و جّن و معدن و نبات و حیمراتب د
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شان یق ممكنات و احكام و عوارض اید، در مرتبه اول جمله حقایآ یدا میپ یو حكم یو نعت یز صفتیمرجهت كون را ن
مقوالت  یات و باقّیات و كمّیفیر و اوزان و كیو الوان و مقاد آت و اشكالیگر جمله اعراض چون جمله هیو در مراتب د
كه شان یاند بظهور آثار ا ت مر اسماء سبعه را بود كه ائمهیاز اثر آن سرا یاء ذكریت مذكور، پس اول، احیبحكم آن سرا

خصوص ال یعموم و علال یالً علی بود جملةً و تفصیني و تعريب و اظهار و تأثیص و ترتیز و تخصییل و تمی و تفصريتدب
ن اسماء سبعۀ مذكور یق ایت حقایّ ثیت از حیب بحكم آن سرایح غیكه چون آن مفات یجادی عالم ارواح اوالً بامر اینيتع

ق ارواح ین عالم ارواح كردند و بعالم استحضار حقایا ی كلريتدب ّیت اسم حّیثیجاد و اظهار عالم شدند، از حیمتوجه ا
المحفوظ و ما حواه بواسطة  واسطه و لوح یمه بیَّو مالئكه مه یص قلم اعلید تخصیكون، و بمزالوجود وال جهة كردند من
ك، و بجواد در یت هر ّیوند دادن وجود بماهی بپريب، و بقادر تأثیجاد بهذا الوضع و الرتتی، و بقائل مباشرت ایقلم اعل

 مرتبۀ ارواح ینيتعمعلومات داشنت، و بمسقط ق بزبان استعدادات مر وجود را مقابل حضرت یاسعاف سؤال و طلب حقا
ات هم ثابت بود، الجر از مواجهه و مقابله وجود ّیت مذكور در جهت قوابل و ماهیو مالحظه آن، و چون حكم آن سرا

ب از وراء حجاب حضرت یح غی همان مفاتنين شد، و عّیة اوالً عالم ارواح متعیقها الكلّیبا حضرت معلومات بحقا
ت حضرت وجود هم ّیثیمه، خطاب كن را از حیَّق ارواح مهیقت عقل كل و حقایت حقّیثیشان از حیق ایقامعلومات و ح
ن ّیشان و تعیمه و ذكر اّیجه آن اقرتان، اسم عقل اول و مهیوستند، نتین مرتبۀ ارواح خودبخود پیدند، و در ایاز خود بشن

فما «اللّه عنه در فصوص فرموده است كه  ین رضیالد ییخ كامل مكمّل محیآنچه ش ینست معنیشان آمد. و ایا
  ».ضه األقدسیكون اال من فیاالقابل، والقابل ال یبق

ت یّ ة بوجود ظاهر كه جهت ظاهریالماه ثیب من حیح غیمفات یض اقدس است اعنیجاد عبارت از اقران آن فیپس ا
ست مر آن ّین دوم دورۀ كلیعود. و ایه یبدأ وال بست، اما در مرتبۀ ارواح و اما در مرتبۀ حس، فاألمر منهیح غیهمان مفات

االرواح، و اما از  عالم  ثیمن ح یزش عشقیو انگ یو حركت حبّ یل ذاتیب مذكور را بحكم آن میح غیاول و مفات یتجل
  واقع است. یجزئ یاز افراد ارواح، در و یت هر فردّیثیح

  فصل
األول باعتباراتها و  یالتجل ثینۀ ذاتست من حییز خوانند، آینكه حضرت علم و معلومات كه مرتبۀ امكانش  د دانستیببا

باحكامها و عوارضها، چنانكه احكام و عوارض ظاهرند  یب، و ظاهر در او شئون كلیح الغیةالمسمّاة بمفاتیشئونها الكلّ
امكان از تعلّقه بالمعلومات كه   ثینۀ حضرت ظاهر علمست من حییباطن. و باز حضرت ظاهر وجود، آ یو شئون كل

 ینست معنیالمراتب. و ا عیجم یق، هكذا فیاحكام و لوازم و عوارض آن حقا یقها، و ظاهر در ویالقاب او است بحقا
مذكور ق ین حقاینۀ اوست، و از اییعالم آ ینۀ عالمست و از وجهییحق آ یاز اكابر، كه از وجه یاند بعض آنچه گفته

د، و حكم یآ یات بالفعل الزم نمیشان ظهور جزئیاتند كه از ظهور این كلّیااز  یات، و بعضّیجزئ یاتند و بعضیكلّ یبعض
ابند و ادارك كنند، ی خود را بآن بريِشان خود را و غیگردد تا ا یشان متعلق میاول در آنچه از وجود با یبطونِ آن تجّل

ظاهر الوجود ظهور لوازم و توابع و شان بیآنند كه از ظهور ا یمه اوست. و بعضیَّو مه یقت قلم اعلیغالب باشد و آن حق
ن حصّۀ یبر ا یثان یشان است و حكم ظهور و تجلیكن بحسب آن مرتبه كه محل ظهور اید لیآ یات بالفعل الزم مّیجزئ
 یق كلیاز آن حقا یالمحفوظست. و بعض قت لوحیباشد چنانكه حق ید، غالب مريگ یشان تعلق میقت ایكه بحق یوجود

، یا جزوی یچند، كل یقتیشان را، چنانكه هر حقیات و لوازم اّیمذكور و جزئ یق كلین حقایور اهمچون محلهااند مر ظه
لو قُدِّر ظهورها، تكون تحت حكم ذلك المحل، و تكون ظهورها   ثیاز آن محال متعلق باشد؛ بح یكیا تابع، بیا متبوع ی

در چهار قسم محصورند، و الخامس هوالجامع  یلن مراتب كیشان را مراتب و عوالم و حضرات خوانند، و ایبحسبها، و ا
  الً.یلها اجماالً و تفص
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ه یو ما اشتمالً عل یاالول، والثان نيو التع یند، و آن حضرت ذاتست بالتجّلیگو یب و معانیاما اول را حضرت و مرتبۀ غ
  اً.یة ثانّیة والكونیَّق االلهیالشئون واالعتبارات االول اوالً، والحقا من

است تا بعالم خاك و ماتُولَّد  یكه در مقابلۀ اوست، مرتبۀ شهادت و حسّ خوانند، و آن از حضرت عرش رحمانرا و دوم 
  انست از صور اجناس و انواع و اشخاص عالم.ین میمنها؛ و آنچه در ا

  ند.یبست متنازالً، مرتبۀ ارواح گویو سوم را كه تلو مرتبۀ غ
قت عالمست، یالً حقیشان تفصیخوانند. و جامع ا  ال منفصلیعالم مثال و خو چهارم را كه تلو عالم حسّست متصاعداً، 

ن شد، مجمل و یَّمتع یو مجمل بود، وجود كه بو ی، كلیت قلم اعلّی. پس چون ماهیانسان یو اجماالً صورت عنصر
 یاحد یر الهو آن امن اقرتان مذكور، صورت و ظاهر اوست، یت باین و ماهیَّن وجود متعیالنعت بود، و ا یوحدان
ساره، و یالثابتة  نهی، و عیالوجود ی ذلك التجلنيمی یالقلم األعل المضاف اىل  ، روح وباطن او، فصارالوجودیجمع
مظهر  یق و المراتب. پس قلم اعلیع الحقایجم یة فیَّ انه بحكم تلك الحركة الحُبیهما، و هكذا سریالمذكور ف یالتجل یسر

و  یرا روح محمد یقلم اعل ین اعتبار او را اعنی، و بایاول در و یۀ حكم آن تجلجهت وجود آمد ولكن باعتبار غلب
  ه االشارة بقوله: ینور او و نفس ناطقۀ او گفتند. و ال

ت ین ظاهر وجود، بحكم آن سرایبا ین قلم اعلیپس ا» دهینفس محمد ب یوالذ«ه و سلّم عندالقسم: یاللّه عل یصل
  ثیضاً من حی، و بحكم توجهات آن اسماء سبعۀ مذكور ایجادیو توجُّه ا یذاتل یب مذكور، و حركت ومیح غیمفات
تعلقه بالمعلومات، هم در  ثیت لوح المحفوظ را كه حضرت علمست من حیقت و ماهیااللوهة مواجه آمد مر حق مرتبة

ث غلبة حكم ین حآن توجهات مذكور اقرتان ظاهر وجود آمد، ولكن م جه آن مواجهه بحكمین مرتبه، ارواح تا نتیا
قها التابعة والمتبوعة كه یع حقایالمحفوظست بجم ت لوحّیقت و ظاهر علم كه ماهیه، بحقیف یالثان یاأللوهة والتجل مرتبة

المحفوظ آمد و  مه گفته شد، و ثمرۀ آن اقرتان اسم لوحیِّو ارواح مه یق كه در قلم اعلیق عالمند، بهمان طریمفردات حقا
مجمل بود  یز خوانند. پس آن وجود ظاهر، كه باطنش در قلم اعلیزبانها نفس كلّش ن یه ببعضن او و ذكر او كّیتع

 یروحان یق عالم را صورتیاز حقا یقتین مرتبه، چنانكه هر حقیبحسب ا یلیظاهرش در لوح المحفوظ، مفصَّل شد تفص
كتابت ل ظاهر وجود، یاز آن تفص عتیحاصل آمد، و زبان شر یالحروف المفردة در و ةّیب مثل روحانیمجرّد از ترك
المحفوظ مظهر مرتبۀ الوهت و حضرت علم و  پس لوح» امةیالق ومی اىل یخلق یف یاكتب علم«قوله:  یعبارت كرد ف

و  یاسم یرا بهر اعتبار ین قلم اعلیاول و حضرت وجود شد، پس ا یمظهر آن تجّل یامكان آمد، چنانكه قلم اعل
نفسه، عقل اولش خوانند. و  یب و فیالغ یب مجمالً بالواسطة وادراكه ذلك فیالغ عن الوجود ست، باعتبار اخذهیذكر

نام  ی، قلم اعلیخلق یف یبقوله: اكتب علم یمن الوجود باألمر االلهه ذاته یه ما اشتملت علريغ یله فیباعتبار تفص
المحفوظ باعتبار   لوحنيچناست.و هم یواسطه، روح محمد یاولست ب یِحامل حكم آن تجلاوست. و باعتبار آنكه 

ع یالمحفوظ نام دارد. و باعتبار اشتمالش بر نفوس و ارواح كه مؤثرند در جم را، لوح یل وجودیت او مر تفصّیمحل
واسطه،  یرفنت بیند. و باعتبار توجُّهش بباطن باصل خود و مشاهدۀ او مر موجدش را و مدد پذیمراتب، نفس كلش گو

اللّه  یاست، صل ی، نفس ناطقۀ محمدريدر مراتب بصورت تدب یظهور قلم اعل یكل روحش نامست. و چنانكه نسبت
 محمد ريست غی در عوالم و مراتب نفس ناطقۀ هر كاملريق تدبیالمحفوظ بطر ظهور لوح ی نسبت كلنيه وسلّم. همچنیعل
  .نيهم اجمعیاللّه عل یصل

مضافست و قول و فعل،  یبو یئ اثر در هر مرتبهبآنكه  یكیم: یخوان یم یاول مذكور را بدو اعتبار، امر اله یپس آن تجل
گشت، الجرم عالم  یمنتش ین عالم و كمال ظهور و اظهار از ویجاد و تكویند، و دوم، بآنكه شغل و كارستان ایصورت او
دا شد، و بعد یواح پن عالم اریمذكور در ا ین امر الهیجه و مظهر این هر دو اعتبار، عالم امر گفتند؛ كه اول نتیارواح را با
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  ست. واللّه المرشد.یجز بوساطت او واقع ن یئ چ مرتبهیدر ه یچ اثریاز آن ه
  فصل

 و نيشان، و آن تعیاول بودند و جملۀ احكام و عوارضِ شئون ذات تابع ا یبِ مذكور تابع آن تجلیح غیآن مفات باز چون
ات و علم و یح یق اربعۀ او، اعنیاول بود، و حقا یتجلم مثال و ظل و صورت آن یخوان یكه مرتبۀ الوهتش م یثان یتجل

كه  یق كونیب بودند، و جملۀ حقایح غیم امثله و ظالالت آن مفاتیخوان یم یق ثوانیشان را حقایاراده و قدرت، كه ا
مذكور در  یق ثوانین حقایمذكور بواسطۀ ا یبند كه در امتداد و انبئاتِ نَفَس رحمانیح غیمعلوماتند، صور احكام آن مفات

ظاهر آمد، و مظهر  یه، قلم اعلیاالول ف ین آمدند تا مظهر وجود بحكم غلبه ذلك التجلّین مرتبۀ الوهت ثابت و متعیا
اول  یالمحفوظ آمد در عالم ارواح. الجرم چون آن تجل المعلومات، لوح لیه بتفصیاأللوهة ف  علم بحكم غلبۀ مرتبة

ن األسماء السبعة منها و استصحاب ذلك ّیو تع یالثوان قةیبحقا ین ثانیُّن تعیا تّیثیباعتباراته األول المذكورة از ح
األثر، متوجِّه كمال ظهور و اظهار  ة بصورةّیالتبع ضاً بحكمیاألرواح ا اها كلّها بتوجُّهاتها معه و توجّهاتّیاالول ا یالتجل

ن و متوجه شدند، و ّیت متعّیب مذكور نام دارند بتبعیح غیاول، اعتبارات اربعۀ او كه مفات یبود، همچنانكه در توجه تجل
 یشان و مظهرشان عالم ارواح و قلم اعلیجه ای شدند، و نتنيمتع یق ثوانین او، حقاّیو توجّه و تع یثان ی در تجلنيهمچن
  المحفوظ بود. و لوح

ن شدند ّیمتع یمظهر معنو ات و علم و اراده و قدرتند، چهاریرا كه ح یق ثوانی در توجه نفس كل آن حقانيو همچن
ت داشتند، و آن حرارت و برودت یّ شان رتبت فاعلیبوست آمد، دو از ایشان: حرارت و برودت و رطوبت و یعبارت از ا

  بوست بودند.یبودند، و دو بانفعال مخصوص آمدند، و آن رطوبت و 
شان یان ایم یمعنو ر، فعل و انفعاىلمذكور و توجّه بكمال ظهور و اظها یو حركت حبِّ  یل ذاتیت آن میپس بحكم سرا
ت مذكور یپس بحكم آن سراشان. یعت بود جامع ایقت طبیاجتماع بصورت فعل و انفعال، اسم حق جۀ آنیواقع شد، نت

ن گشت. و ّیدا آمد، عالم مثال از آن متعیعت پیقت طبیدر حق یعت و آثار آن توجُّهات مذكور، انبساطیقت طبین حقیدر ا
 -األصل الكل والفرع اىل البعض اىل توجه - المحفوظ بود و متوجّه باو االنبساط مواجه لوح ذلك  ثیعت من حیچون طب
قت كه عالم ین حقیشان در ایالمحفوظ ثابت بودند، امثله وظالالت ا كه در حضرت لوح یق روحانیجملۀ حقاالجرم 

ن عالم یدا آمدند، و ایشان در عالم مثالست پیاو ظالالت  ین عالم مثال بامثلۀ آن صور روحانیدا آمدند. و ایمثالست پ
  شان معمور گشت.یو ظالالت ا یمثال بأمثلۀ آن صور روحان

وان یال هر انسان و حی، و خیعمائال مطلق یست از خیهمچون جدولز خوانند، و او یال منفصل نین عالم مثال را خیو ا
دا شدن جملۀ ین عالم مثال مذكور است. و پیاز ا یئ آن حصّه ريا و اآلخرة و غیالدن ني، بلكه جملۀ برازخ بیاز و جدوىل

ن عالم و یو تقدّس، در ا الحق، تعاىل یات در حال خواب حتّیها، بلكه جمله مرئريالمنامات و غ یارواح در عالم حس ف
را  یموجودن عالمست، و هر ید، همه از صور اینما یم یزها صافیها و چ نهیكه در آ ین عالمست، و صوریا صور مثاىل

ها را. و سخن رين عالم هست، و حكم او شاملست جملۀ مراتب و افالك و غین عالم مناسب ایدر ا یكان ماكان، صورت
ست، مر سالك طالب را. واللّه یه كافین مقدار از تنبین نكند، و ایش از این مقدمه احتمال بیم دارد، ایعظ ی، بسطیدر و

  المرشد.

  الصالة والسالم هینش آدم، علیتا آفرجاد عالم اجسام یا: اصل سوم
كه بآن قوّت  یعلم یكید، او را دو قوّت داد، یافریب -المحفوظ را چون حق تعاىل كه لوحاللّه من عنده  داكّیبدان ا
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 ريكه بآن قوت، مباشرت فعل و تأث یو دوم قوت عمل، و اسماء او. واسطه از حق تعاىل یتا ب یر است از قلم اعلیمددپذ
قت ین حقیات اوست. پس ایما تحتها، مضاف بدو و جزئیو اذن او، چه جمله افعال و آثار ف تعاىل  بامر حقكند  یم
ت آن ّیثیالمذكورة از ح اول مذكور باعتباراته ی او، و چون آن تجلنياوست تا ع ین قوت عملیعت مذكور، آلت ایطب

عت است، متوجه كمال ظهور یطت آلت او كه طبالمحفوظست و وسا بواسطه نفس كل كه لوح یو روح یتوجّهات اسمائ
ن شدند، جوهر یّ متعابت و مشاركت اسم قائل یو مصوّر بن یه، و اسم خالق و باریو اظهار شد، بعالم األجسام و له و ف

ق یشان بصورت حقایات ایمذكور كه كل، اعتبارات اُوَلِ ی متناهريبود از آن احكام و عوارض مجمل غ یئ كه حصّه یهبائ
ت از اوست یكه نون كنا یاست مجهول از دوات اله یئ در مرتبۀ الوهت و امكان ثابت افتادند، و او همچون مّده ینكو

 ی او بواسطۀ قلم اعلنين شد، و بواسطۀ آنكه تعّیعت متعیطبر مرتبۀ یز، و آن مّده مادۀ عالم اجسامست، در زیدر قرآن عز
 یآن حاصل آمد مشتمل بر سه اصل، و همان ابعاد ثالثه بود اعن عت بود، جسم كل ازیقت طبیالمحفوظ و حق و لوح

كه حكم اجمال و وحدت بر او غالب باشد و همان  یو شكل یطول و عرض و عمق. پس اسم مصوّر بجهت او صورت
عت یق اربعه كه طبیت حكم آن حقایم از آن ظاهر شد، و بسبب سرای كرد، صورت عرش عظنير تعیست مُستدیشكل كُر

ض رور مفین صورت عرش مقدّر شد به دوازده تقدیگانه كه طول و عرض و عمقست، ا سه یشانست در آن معانیاجامع 
بود، مظهر دومش كه حس بود،  یبود قلم اعل یكه مظهر اول او كه روحان یجمل یوجود یپس آن تجلمحسوس.  نه نه

وحدت و اجمال. و چون اسم رحمان  ة بهمان صورت و صفتِیالمراتب الكل یاالشتمال عل م آمد لتمامیعرض عظ
استواء كه اول، استقرار و  یآمد بجملۀ معان یم، محلِ استواء رحمانیث كونه و جوداً، الجرم عرشِ عظیحقّست من ح
  ظهر دابته، استقرّ. یفالن عل یقال استویتمكّنست، كما 

  العراق. یبُشر عل یل: قد استویالء، كما قیو دوم، است
  و تمَّ شبابه.  یانته یالرجل. ا یقال: استویت، كما یغست بغاو سوم، تمام و بلو

  توجّه و قصد. یا» السماء اىل یثم استو«و چهارم، قصد و توجه، كمال قال: 
الوجود بالتمكُّن  استقرّ امر یا» یالعرش استو یالرحمن عل: «الشئ اعتدل، فقوله تعاىل یقال: استویو پنجم، اعتدال، 

العالم بما  یه یع مراتب مملكته التیجم یعل الكمال، و استوىل لیسب یعلم و انواعه و اشخاصه العال جاد اجناسیمن ا
ات یث كلیة من حیالغا الحس، فبلغ المثال و مرتبة األرواح و مرتبة مرتبة یه یات مراتبه التیث كلّیظهوره من حها، و تمَّ یف

  .یاألحد البطون االجماىل و كمال یلیالظهور التفص ال ل احكامه، و اعتدل من كمیتفص مراتبه، و توجّه و قصد اىل
الظهور و االظهار مر  كمال اىل یل ذاتیو م ین گشت، آنگاه بحكم آن حركت حبّّیمتع پس عالم حس بالوجود االجماىل

  هبا، كه محلِ نيِدر ع یحسّ یِدور یم، حركتیهوالعرش العظ یالذ ث هذاالمظهر الحسّيَیرا، من ح یوجود ین تجلیا
، یالمذكورة بمظاهرها الروحان األسماء عیث توجُّهات جمیدا آمد، و از آن حركت من حیاست پ یقبول صور جسمان

ر كه در عرش كه یم آمد، و آن دوازده تقدیكر یحاصل آمد، نام آن فلك كرس یان دائرۀ عرشیگر در مید یصورت فلك
ست و هشت یرت دوازده برج محسوس ظاهر شد، و ب، بصویغالب بود مفروض و مقدّر بود در كرس یحكم وحدت برو

، پس یروحان یالمحفوظ مرقوم بود رقم كه در حضرت لوح ی گشت. مظاهر حروف مفردۀ كلنيمتع یگر در ویمنزل د
باشد چنانكه سلطان عرش اسم رحمان است. و چنانكه  یم میالمحفوظ آمد و سلطان او اسم رح م مظهر لوحین كریا

ه مفصل شد یة فیَّو متعقّل بود و در لوح المحفوظ بالكتابة االله یمخف یالقلم األعل ثیجود من حكه در و ینسب یكثرت
مفصل گشت، از آن جمله  یعرش مجمل بود در كرسكه در  ی هر حكمنيبحسب عالم ارواح، همچن یروحان یلیتفص

، ی، منقسم گشت بامر و نهیدر كرس النعت بود یوحدان -است یقلم اعل ینۀ حكم و اثر وحدانییدر عرش كه آ یامر اله
ن یخود، و با یمظهر حكم كثرت باشد با رجوع بوحدت نسب ی كثرت، و نهنيكه امر مظهر حكم وحدت باشد در ع
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المحفوظ گشت، و حكم ابتدا و انتهاء دورۀ  نۀ احكام و آثار متكثّر لوحییآ ی شد. پس كرسنيموضع قدم یاعتبار كرس
را دو  یكرس یدا آمد، و مر او را، اعنیاو پ یمات حسیرات و تقسیو تقد یبواسطه كرس وم عبارت از اوستیكه  یعرش

، دوم یبواسطۀ حركت عرش ی، حركت قسریكی -یمذكور در و یآن حركت حبّت یبحكم سرا -نوع حركت الزم آمد
رات و یتقدان اجزاء و یعرش كه اصل جملۀ اجسامست، و م یان اجزاین دو حركت می، و از ایاریاخت یاختصاص

آت و تشكّالت و اوضاع مختلف متنوّع ظاهر یواقعند، ه یو اجزاء سماوات سبع كه در وسط كرس یمات كرسیتقس
ن سبب محدث اصول اجناس و انواع و اشخاص صور یاند، و با یو كون یق الهیك از آنها مظهر حقایشود كه هر  یم

، و یند نه عنصریگو یعیرا طب یتفاق اهل كشف عرش و كرسا و برزخ و آخرت، و بایشود در مواطن دن یاجسام عالم م
ح ی بهشتست، و عرش سقف بهشت چنانكه صرنيزم یستند، چه سطح كرسیاصالً قابل كون و فساد و فنا و زوال ن

گر سماوات قابل یات مذكور. و اما دیز بآن ناطقست، و در اثناء شرح ابیقرآن عز - ح و داللت نصّ یصح یث نبویحد
  امند.یق و التفساد و خر

 یل ذاتیت آن میبحكم سرا -ن دو فلك مذكور حاصل آمدیكه از حركت ا ین دو فلك مذكور، اول اثرین ایُّ آنگاه بعد ازتع
: یق اربعه بود، اعنیاجتماع آن حقا -شانیا یو حس و مثاىل یو مظاهر روحان یشان با توجُّهات اسمائیدر ا یاصل

ان یز میی، چنانكه تمیقیق تداخل و مزج حقیبحسب او بطر ی جوهر هبائنيع بوست، دریحرارت و برودت و رطوبت و 
عبارت » رتق«رفت و همه بر همه مشتمل شد، تا زبان قرآن از آن اجتماع و تداخل و مزج یارتفاع پذ یشان بكلیا

ن اجزاء مجتمعه را بذلك و آ» ا رتقاً ففتقناهمانتالسموات واألرض كا ن كفروا، انَّ یرالذیاولم : «قوله تعاىل یفرمود، ف
  ند.یعنصر اعظم و عنصرالعناصر گو یقیالمزج الحق

كمال ظهور و اظهار، مثال محضه در آن عنصر اعظم واقع شد،  یبسو یو حركت حبِّ یل ذاتیت آن میپس بحكم سرا
 آن نيع النعت كه رتق سماوات یف متصاعد گشت؛ وحدانیلط یو بخار یآنچه الطف بود در آن حركت بر مثال دخان

 یب بچهار قسم شد، و هر قسمیو ثوالث در ترك یق اول و ثوانیع حقایت تربیت بحكم سراّیآنگاه آن بقبخار است، 
. قسم اول كه  شان مغلوب و مستهلكیدر ا ی، غلبه دو از آن اقسام را، و حكم باقی، ولكن در هر قسمیمشتمل بر باق

بوست را، یغلبۀ برودت و  یتر بود از و فیحاصل آمد، و دوم كه كث غلبه مر برودت و رطوبت را بود، جوهر آب از او
خاك از آن حادث شد، و قسم سوم كه غلبه مر حرارت و مر رطوبت را بود، هوا از او متكّون گشت، و قسم چهارم كه از 

كه مر توق و دا آمد، و باز جوهر خاك یبوست را بود، جوهر آتش از او پیتر بود و غلبه مر حرارت و  فیهر سه لط
 عبارت از آنست منقسم نيزم» فتق«ت مذكور، منبسط گشت، و در آن انبساط كه یالنعت بود، بحكم آن سرا یوحدان

عبارت از آن انقسامست، » األرض مثلهُّن خلق سبع سموات من«ز فرمود كه یگشت بر هفت قسم، چنانكه در قرآن عز
ش واقع گشت یدور یار مرتوق، ظاهر گشت تا از وسط، حركتمذكور در آن بخ یاصل یل ذاتیپس آنگاه، حكم آن م

مُدبّر كه آفتابست  یخ ل) است از آن حركت حاصل آمد، و مر او را روح -آسمان چهارم كه وسط سماوات شهود (سبعه
 همان بخار واقع شد، نيگر در عید ی گشت، پس حركتنيات مطلقست، متعینۀ صفت حییو مظهر اسم نور حق و آ

 اسماء سبعه نيق سبعه كه در مرتبۀ الوهت معین شد تا بعدد حقاّیمدّبر مر او را متع یگر حاصل آمد، و نفسید یآسمان
اسماء سبعه مذكور است كه » از آ یمدبّر كه مظهر اسم یرا نفس یاند هفت آسمان از آن بخار، ظاهر گشت هر آسمان یكل

ر فلك یوان و زیاو، فلك ك یو باال یاو، فلك مشرت یم و باالفلك آفتاب، فلك بهرا یاند، مقرّر گشت باال ائمّۀ اسماء
آت و یشان هیو حركت ا یر او، فلك عطارد و زبر او، فلك قمر. و بواسطۀ آن دو دور عرش و كرسیآفتاب، فلك زهره، و ز
د. و باز یآ یهفتگانۀ مذكور، حاصل م ین آسمانهایك از ایان اجزاء هر یان اجزاء آن دو فلك و میاوضاع و تشكّالت م

ن ی انيآمده است، در ع» فالمدبرات امراً«شان ید عبارت از ایمذكور را كه در قرآن مج یمدّبر فلكن نفوس یك از ایهر 
ان هر یو قرانات، م اتصاالت ريواقعست، و بحسب آن س» سبحونیفلك  یو كل ف«بحكم نصّ  یاحتیو س یريآسمانها س



۱۷ 

ما تحتها یباشد، ف ی، انواع آثار مو اتّصاىل یوتشكّل یت هر وضعّیثیان را از حشیگر ثوابت حاصل، و ایشان و دیك از ای
 یات محدث صور اشخاص جزئیاند محدث اجناس و انواعند، و جزئ یكه كل یمن عالم الكون و الفساد، بعض

  باشند. یم
ست یسار یوالوه ین اسماء كلیمضافست، چون در ا یت بل جمله بوی و سراريكه س یجمع یاحد یِ و آن امر اله

ك ثابت و یاوست در هر  یقیكه مؤثر حق یشانند، الجرم حكم آن امر الهیمظاهر ا ین نفوس فلكیچنانكه گفته شد و ا
  ».كل سماءٍ أمرها یف یو أوح: «االشارة بقوله تعاىل هیآمد، وال یظاهر و سار

ن نفوس یك از ایت هر ّیثیبواسطۀ ح ن اسماء مذكور، تفاوت در خواص و آثار كهیطت ایو بحسب تفاوت در سعت و ح
ات آن خواص و آثار را اهل نجوم و اصحاب ارصاد یاز جزئ یم، و بعضیابی ید واقع میآ یحاصل م یاز آن امر اله
شود،  ی منها جداً، لهذا در اكثر احكام خطاهاشان ظاهر مريسیاست و هوال یشان بر آن مبنیاند و احكام ا افتهیبتجربه در
ل یوم عبارت از اوست منقسم شد بلیكه  یه عناصر، آن حركت عرشیَّ ن بقیُّ او و تعريتاب و فلك او و دور و سن آفّیو ازتع

م، پس بحكم یزالعلیر العزیشان بآن متعلق شد، و كل ذلك بتقدیع و شهور و اعوام، و علم حساب اعداد ایو نهار و اساب
ن گشت، و باعتبار ّیمتع در عناصر، چهار مرتبۀ اعتداىل یق و سرّ رباعیت در جملۀ مراتب و حقاّیت آن برزخیسرا

را، آثار  یشان از آن اوضاع و تشكُّالت و اتصاالت مر نفوس فلكیا یو حس و مثاىل یو مظاهر روحان یتوجهات اسمائ
را حاصل آمد كه آن آثار  ن چهار مرتبه اعتداىلیبات و امزجۀ متنوع بحسب و حكم ایتركو احكام در عناصر بواسطۀ 

است، و تكّون انواع و اشخاصِ امزجۀ هر  یرا عرض ن مراتب اعتداىلیاز ا یئ ند، و هر مرتبهیمؤلّدات چهارگانه گو
 یت احكام آن حركت معنوین گشت و بواسطه سراّیدر آن عرض واقع. پس اول مرتبه اعتدال كه در عناصر متع یمولد
دا آمد، صورت یكه پ یكل یو اثر یو مزاج یبیاوضاع اول ترك را بآن یبمظاهرها مر نفوس فلك یو توجهات اسمائ یحبّ
از فساد  یبآن نظر نفسان یوست، تا آن صورت معدنیبآن مزاج پ ینظر یبود، و هم از آثار آن نفوس فلك یب معدنیترك

ا و یمیاند بصنعت ك از آن كسان كه قائل بوده یمخصوص باشد، تا بعض یكه بو ت كماىلیمحفوظ ماند و متوجه شود بغا
زر باشد. پس اگر در عرض اعتدال  یب در ویآنست كه صورت مزاج و ترك یت مرتبه اعتدال معدنیاند كه غا اثر او، گفته

ن ی آن باشد، آن مزاج بنسبت با اريا غیا آهن یا مس یب نقره یة كه صورت آن تركیالغا واقع شود دون هذه یبیترك یمعدن
كه  یئ هیحاصل شده است بأدو یآلت آن انحرافست كه در آن مزاج معدنا از یمیت منحرف باشد. پس صنعت كیغا

 یمذكور در و یل ذاتیت آن حركت و میانحراف تواند بود، تا آنگاه كه آن مزاج بحكم سرا ل حكم آنیه مزیبالخاص
  كند. یست ترقتیَّت كمال خود كه ذهبیبغا ینظر نفسان بقوت آن

 یعلو ید نظرین درجه حاصل آیمر عناصر را در ا یبیو ترك یست كه چون مزاجا یو اما درجه دوم اعتدال، مرتبه نبات
دهد تا  یه مر آن مزاج را حركت میه و تغذیبتنم یخوانند كه آن نفس نبات یآن نظر را نفس نباتوندد، یپ یبآن مزاج م

  كه مناسب او باشد. دن بكماىلیرس
 یبو یروحان ید، نظریحاصل آ یو مزاج یبین درجه تركیا ست كه چون در عَرضِ یوانیو درجه سوم، مرتبۀ اعتدالِ ح
ن درجات یاز ا یئ ت خود رسد، و آخر هر درجهیند تا آن مزاج بقوت آن نظر بغایگو یوانیالحق گردد كه او را نفس ح

  الوسط ال االطراف. ثیوسته است من حیگر پی، باول درجۀ آن داعتداىل
 یت اصلّیشانست، و صورت آن برزخیزان ایت كه قبلۀ جملۀ اعتداالت و مسی، عرض اعتدال انسانیو درجۀ اوسط و أعل
الصّالة  هیه االشارة بقوله، علیت صورت حضرتست. والّیرا ثابتست كه آن برزخ ین اول و ثانّیاست كه حضرت تع

او  ید، ظهور كلق گذر كرین جمله مراتب و حقایاول بر ا یپس چون آن تجل» صورته یانّ اللّه خلق آدم عل«ة: یَّوالتح
اعتداالت كه آثار  ین مراتب كلیع مراتب تمام شد، و چون آخریاشخاص عالم در جم یبصورت اجناس و انواع و بعض
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م كه حكم امور یان كردیت مذكور، و بّیبود و او صورت و مظهر آن برزخ یت اولند درجۀ اعتدال انسانّیو احكام آن برزخ
  نه.یصالً باالول او هو عكون متّیواقعست، فاآلخر  یجمله در و
ة تمام شد و دورش یالكلّ قیالمراتب والحقا ثیش، من حی كلّريد، سیرس ین مرتبه اعتدال انسانیبا ی كه آن تجلنيپس هم

ن كه مظهر كمال ین عرضِ آخرین مزاج و صورت در ای اري وتخمیني آخر آمد. الجرم تعنيگشت و اول ع یمنته یبو
 كه جهت نيمیسّر نتوانست شد، باستعمال مطلق یم» نیدیَ«قت ی، جز باستعمال حقخواست شد یت آن تجّلّیجمع

ة یّ ة و قواهاالجزئیاألرواح الكل و عالم ارواح بما اشتمل من یاسمائ یق الهیحضرت وجوبست و مستند جمله حقا
عت و عناصر یو طب ینق كویالمسمّاة بالمالئكة، و باستعمال مطلق شمال كه حضرت معلومات و امكانست كه مستند حقا

قتِ یحق یۀ آن صورت با مالئكه كه همچون اجزایاست، الجرم در زمان مباشرت تسو یارض یو مولدات و جمله قوا
جاعل  یاّن«ن خطاب مناسب بود كه، یشان مرتتّب، ایق این تماماً بر حقایدیاو بودند، و استعمال  ین و قوایدیَ
  ».فةیاألرض خل یف

دند، و قوتِ یمتضاعف د ین نشآت امعانِ نظر بَذل كردند، احكام كثرت امكانیالئكه در ام یشان، اعنیپس چون ا
افتند، و نشأت خود ین نشأت غالب یت و شرّ است، در ایمستلزم معصكه  یكه موجب تغلُّب و قهر، و قوت شهو یغضب

فعلون ما یما امرهم و  عصون اللّهیال«اد و طاعت یرا كه فرع حضرت وجوبست، منشأ قدس و طهارت و كمال انق
ست، در خود بحسب نشأت خود بصفت وحدت و یرا كه در وجود، سار یمشاهده كردند، و آن سرّ و امر اله» ؤمرونی

و تر شمردند،  ۀ كمالِ تشبُّه آراستهیخود را از انسان بحل ین معنیدند، الجرم باینزاهت از احكام تضاد و كثرت، متصف د
غافل ماندند كه كمال  ین معنیع از او سزاوارتر دانستند، و از ایرف یو رتبت عاىل یبهر منصبشنت را ین گمان، خویبسبب ا

منصب خالفت مشروطست بكمال مضاهاتِ  یستگیان وحدت و كثرت، و شایاست در جمعست م یقیكه مطلوب حق
است و  یمنبع اسماءاله ان ظاهر وجود كهیت اوالً، و مّیت و واحدّیان احدیحضرت ذات و مرتبت الوهت كه جامعند م

اول كه  یِاً، چه آن تجلیست ثانیق كونیند و مجمع حقایث تعلُّقة بالمعلومات كه بحر امكانش گویح ان ظاهر علم منیم
شانست یس ایه و تقدیت در وحدت وجود ظاهر كه متعلق تنزیّ منشأ و مرجع همه كماالت است، چنانكه بوحدت احد

شانست در حضرت علم و یا یه كه مبدأ كثرت شئون و اعتبارات و احكام نامتناهتیَّث واحدی من حنيست، همچنیسار
از هر  یتماماً موقوفست بر آنكه آن تجل یست، و كمال اسمائیق معلومات تابعه و متبوعه هم ساریامكان و در جمله حقا

برآورد و خود را در همه بر خود منصبغ شود تا همه را برنگ همه  یئ ت بر مراتب مرور كند، و بخواصِ هر مرتبهّیثیدو ح
  عرضه كند. و همه 

س دانستند و نشأت یه و تقدیكه مطلوبست در تنز یقیت كمال حقیغافل بودند و غا ین معنیمالئكه، از ا چونپس 
اتجعل «دند، الجرم از مبلغ علم و مرتبه خود بمطالبه برخاستند و گفتند: یرا باحكام كثرت و اختالف منصبغ د یآدم
 یبالوجودالذ یا» و نحن نُسبِّح بحمدك -ةّیالغضب بواسطة قوّته -سفك الدِّماءی و -ةّیبقوته الشهو -هایفسد فیمن ها یف

هك یوجب تنزیبما ة فبتلك الطهارة نذكرك یاالمكان الكثرة احكام  اظهرنا بنوره و طهَّرنا بحكم وحدته و بساطته عن
الواحد المنزّه عن احكام التضاد واالختالف  ث وجودكیح عرفناك من، بما »و نقدّس لك«التلبُّس باحكام الكثرة  عن

 - اعلم یاّن«شان باز داد كه: یالعلم و حضرت األلوهة، جواب ا ث مرتبةیح ت ذات منّیتالف. پس زبان جمعیوالكثرة واال
ث نشآتكم وحالكم و ین حم» ماالتعلمون -ةّیة اآلدمیّ العنصر لهذه انصورة یة، وهیالجمع یالكمال ف ة، انیّ هذه القض یف

  مرتبتكم.
  سؤال و اعرتاض

ن را، پس یدیَقتِ یبودند مر حقعضاءِ شان كاألجزاء واالیكه ا یكه خطاب با مالئكه بجهت آن بود یبود نياگر چن
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غت جمع ینئذ اخبار از آن بصی، و حیبود یق وساطت مدخلیه صورت آدم و نفخ روح او بطریمالئكه را در تسو
و   چنانكه در اخبار ازحال عيسي، علي نبيّنا». ه من روحنایناه ونفخنا فّی: فاذا سویكه گفتند یستیبا ،یتر بود مناسب
شان را یه داللتست بر آنكه ایپس در اخبار بلفظ واحد در اضافت نفخ و تسو» السالم، گفتند: و نفخنا فيه من روحنا عليه
  نبوده است. یچ مدخلیه

  جواب
باشد، و  یم یو قصد یك از سر علمیمخصوصند، و صدور آن فعل از هر  یر مقام خود بكارك از مالئكه دیم: هر یگوئ

خاص  یو توجّه ی، علمیملك یث مظاهر اسمائه، ولكن بهر مظهریح من ، استتعاىل بآن فعل، حق یقیچون فاعل حق
ئط كنند، اخبار از آن ب والوسایالرتت ث سلسلةیح ن مضافست، الجرم چون اعتبار آن فعل منّیمع یو اراده و قصد

بلفظ  یخاص در آن فعل نباشد، اخبار از و یغت جمع مناسب باشد. اما چون وسائط را، علم و توجّه و ارادتیبص
خاص نبود و در آن  یه و نفخ روح آدم، علم و توجّه و ارادتینجا مالئكه را در تسویتر باشد. پس چون ا قیواحد، ال

امد، و آن فعل ین یچ مدخلیه و نفخ روح آدم، هیشان را در اضافتِ تسویجرم ااستعمال مقهور و مجبور بودند، ال
  مضاف بوحدت حق شد. یوحدان
  سؤال

  فه با مالئكه چه فائده بود؟یاألرض خل یجاعل ف یپس در خطاب اّن
  جواب
م آدم، یتفخ م ویتعظ یكیار. یوائد بسفك متضمّن یبود هر  یم: در آن خطاب با مالئكه دو نوع فائدۀ بزرگ كلیگوئ
و  یر آنست كه چون مقصود اول حصول كمال اسمائیالسالم. وجه تقر هیم مالئكه علیل و تعظیالسالم. و دوم، تكم هیعل

و مظهر  یالسالم صورت كل هید و آدم علیتمام ظهور و اظهار بود، و آن موقوف بود بر آنكه هرچه در قوه باشد بفعل آ
بمظاهرها بنسبت با آن برزخ همچون اجزائند، و خضوع  یو كون یق اسمائیحقا ت بود كه جملهّیقت برزخیآن حق یجمل

ت یت اثرِ احدیت آن كل، و بحكم سرایجزء مر كّل را الزمست، چه كمال او، بآن متعلقست، ولكن بشرط علم جزء بكلّ
 خود، ريانكار عظمت غ و یتیَّت و انانّیك حكم عصبیق كه كاألجزائند، در هر ین جملۀ حقایدر ا یجمع یاحد یآن تجل

، چنانكه یموجب لعن و طرد گشت یواقع شد یت و پندار در مقابلۀ امر الهّیو عصبثابت بود كه اگر ظهور آن انكار 
بصورت  یچنان اقتضا كرد كه در اول فطرت آدم با مالئكه خطاب یت الهیس. الجرم رحمت و عنایبنسبت با ابل
شان كامن بود بالفعل ظاهر شود تا در وقت یت بالقوه در ایت كه بحكم جمعیّ انان د تا آن مقدار از انكار ویمشورت بفرما
رفته یزوال پذ یخالفت مدرج بود آن پندار اول بكلّ یت و عظمت كه در معنّیشان بصورت و صفت كلیعرض آدم بر ا

چ ظاهر نشود و در یآن پندار ه شان بآن منوط بود، از حكم آن انكار و اثریاألمر بالسجود كه كمال ا باشد، و عند مقابلة
ند و بكمال خود متحقق شوند، و اثر شمول آن یخضوع و خشوع او كه خضوع جزئست مر كّل را طوعاً مبادرت نما

كمال استقالل و  یشد در باب مشورت در كارها، هر چند در عقل و رأ یو دستور یرحمت آنست كه آن خطاب سُنّت
واقعست، و  یم ترقّموالع یلست بر آنكه مالئكه و عقول و نفوس را در علوم علیلن مسأله دیاستعداد حاصل باشد، و ا

  شان را هر چه هست بالفعل حاصل باشد چنانكه اكثر فالسفه گفتند. یاز ا یست كه بعضیچنان ن

  دن بمقام كمالینشئآت انسان و اطوار و احوال او تا رسدر شرح : اصل چهارم
، ريق قهر و تسخینش هرچه موجود است، پس چون جمله مالئكه را بطریاز آفر ر آنكه اوست كه مقصود استیو تقر
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ام نمود، و یخود ق یاصل یقت آن فعل باراده و قدرت و علم كلید و بحقیت آدم مشغول گردانیۀ بنیو تسونت ی طريِبتخم
هور روح كل را كه د، و نسب ظیه باتمام رسیاست، آن تسو یت الوهّیكه صورت برزخ یدر آن مرتبه اعتدال انسان

د، آنگاه او را در یگردان یو كون یق الهیحقاواسطه نفخ فرمود، و او را جامع  یب یالمحفوظست در آن مزاج مستو لوح
او را اصل و  یِن صورت عنصریت ساخت. پس اّیت و صورت جناب ربوبینۀ حضرت الوهییمسند خالفت بنشاند و آ

السالم، و  همیاء، علیا و رسل و كبار اولینه بودند، چون كامالن از انبیمراد لعاز آن صور  یكرد كه بعض یماده صور انسان
 مزاج وصورت هر ینيچون اسباب و شروط بودند در تع یه بودند بعضريه بودند، و باز از آنان كه مراد لغريمراد لغ یبعض
، و نياء والمؤمنیاآلول ةیمقامات كبق  مراتب وريچون آالت و معاونان بودند در تعم یكآبائهم وامّهاتهم، و بعض یكامل
ة بر آن موقوفست چون یَّاالله ث الحكمةیح شان بمقام كمال منین عالم كه وصول ایب ای و ترتريمسخّر بودند بتعم یبعض

ه، واقع بود، كه یالمحبّة والعشق بالعالم و ماف قةیاست كه در اصل عند تعلق حق ین تفاوت فرع تفاوتی، و ایعموم اناس
در مسند خالفت » السالم هیعل«ق، آن تعلق بود. پس چون آدم یجاد عوالم و خالیق و اینات اسماء و حقاّیۀ تعیماريخم

 یه یالشئون الت قیث ظاهرالوجود و باطنه و حقایح شان بود منیقت او جامع ایكه ذات و حق یمتمكّن شد، و از اسمائ
 ین صورت تو نسخه مختصریكمال مضاهاتش خرب كردند و گفتندش كه ا دادند، و از یالباطن و سُرّالسّر، او را آگاه باطن

ق یكه مظهر و سلطان حقا یك از فرشتگان باسماء وجودی، و علم هر یو كون یق الهیاست مشتمل بر جمله حقا
ست چه ین یشان مظاهر آن اسماست، آگاهیق ایكه حقا یا جزئی یكل یك را جز از اسمائیشانست مخصوصست، و هر یا
كه بنشأت  یشان را از اسمائیم، ایشان عرضه كنیبر ا ید كه چون ترا كه آدمیست، باین نیشان جز اینشأت ا یتضامق
شانست؛ و آن شئون یق ایز كه باطنِ حقاین یهست، و از اسمائ یت قسطیشان مخصوصست، و ترا از آن بكمال جمعیا
صها و ین اسماء مذكور را بخصای؛ آنگاه ایكن ز كه بنشأت تو مخصوصست، خربین یوجود یماست، و از اسمائ یكل

شان خارج بود، الجرم بعلم آن راه نداشتند و هم بزبان نشأت خود یمظاهرها، بر مالئكه عرضه فرمود، چون از نشأت ا
س است، بعجز و قصور خود و كمال احاطت علم حق معرتف شدند، كه، سبحانك من ان تنحصر یه و تقدیكه تنز
، لم نحس اال بما یا» ال علم لنا اال ما علّمتنا«ك، ريط بعلم اسمائك غیحینوع او انواع، او  یفالمقدّسة  اسماؤك
  تناسب هذا. یه، و باسمائ التیس والتنزیالتقد ه منیجبّلتنا عل

كه بظاهر و باطن او مخصوص بود،  یالسالم، و اسمائ هیقت نشأت آدم، علیپس چون مالئكه بعجز از معرفت حق
-قهمیخفائهم (حقا یالباطنة ف ، اخربهم باالسماءیعنی» انبتهم باسمائهم«السالم، گفتند:  هیند به آدم، علاعرتاف نمود

ة ّیهذا االنكار والعصب یاتها التیالثابتة الممكنة و مقتض انهمیقهم و اعیضاً باسماء حقایة، و ایشئوننا الذات یه یل) الت خ
گاه گردانن اسمیالسالم، از ا هیپس چون آدم، علمنها.  الم «ل نوش كردند كه، یت و تخجید، شربت خطاب تبكیاشان آ

العالم و ما  ق ماعال منیحقا یة فیة الساریالكل األسماء علمِ مابطن من یعنی، »السموات واألرض بیاعلم غ یاقل لكم، اّن
قكم یث حقایح من» موننشآتكم وما تكت یة الظاهر حكمها واثرها فّیاألسماءالوجود من - واعلم ما تبدون«سفل منه 

ث امكانها فعلّمتها جمعها آدم، یح قكم منیات حقایمقتض یة شئوننا و ظاهراً، و هیسرا یانكم الثابتة باطناً، و هیواع
ة التامَّة یَّة نشآته، فجعلتها بهذه القابلّیته و جمعّیباطنه و ظاهره و سِرِّه و سِّر سِّره، لكمال قابل یالسالم، و اودعتها ف هیعل
 یبالكمال الذات ینفس یعل یداً، و ظهورّیمطلقاً و مق یذات یو محبت ینفس یتیو رؤ یاّیا یكمال معرفت یف یفتیخل

  الجزء للكل والفرع لالصل. ، فانقادوا له، وألوامره واخضعوا له خضوعیملك یف یو تّصرف یواألسمائ
او مر منصب خالفت را اقرار  یستگیشاكمال و  یو سرور یپس جمله بحكم امر از سر علم خاضع او گشتند، و ببزرگ

داشت؛ چه همچنانكه غالب بر نشأت آدم،  یهم حظّ یبیس، كه از نشأت تركیت او معرتف شدند، جز ابلیّ كردند و بكل
ست، یاند كه چنانكه آدم اصل صورت انسان خ) بر نشأت او آتش و هواست، گفته-السالم، آب و خاك بود، (غالب هیعل
د، گفت اگر علت یت مقرون دّیب و كثافت با جمعیت جّن است، پس چون در صورت آدم نظر كرد تركس اصل صوریابل
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است، پس من   تر و مرتفع فیاو لط یبیمن از نشأت ترك یبیهست، و نشأت ترك یبیتست، مرا از آن هم نصّیاجتبا جمع
ن پندار و جهل بكمال نشأت یسطه اه حكمت دور است، پس بوایرا از قض یادن -مر یمهرت از او باشم و خضوع اعل

قت مزاج و روح او در یت او مر تمام مضاهات را و وقوع حقّیرا و كمال قابل یئ و مرتبه یرۀ وجودیم او مر دایآدم و تتم
و ان « از مطرودان حضرت گشت، تا آوازۀ طرد او در عالم افكندند كه نياعتداالت، آن مسك  حاقِ وسط و آخر مراتب

  المبعد والحسبان المفرّق. الجهل ه مناعاذنا اللّ » نیالد ومی اىل ك اللّعنةیعل
  فصل

اول و حركت و  ینۀ آن تجلییت كه مركب و آیّ ت و احدّیان واحدی، ماوىل یقیاللّه كه هرچند آن برزخ حق بدان وّفقك
للتحقق بكمال الجالء  الًیق، اجماالً وتفصیالمراتب واألسماء والحقا عیجم یته فیه و سراريس یاوست ف یزش عشقیانگ

اللّه  یصل«است  یمحمد یست و آن صورت عنصرین یكیاو جز  یقیاست و مظهر و صورت حق یء، وحدانالواالستج
ق را یمذكور، عام و شاملست مر جمله مراتب و اسماء و حقا یقیاول حقت ّیولكن حكم و اثر آن برزخ» ه و سلّمیعل

ن یب، عام و شاملست، و محل ایالغ حیاول باعتباراته المسماة بمفات یآن تجلت یظاهراً و باطناً، همچنانكه ظهور سرا
چنانكه ت اول مذكور است، ّیاز آن برزخ یو اثر یئ ، حصّهیو مظهر یقتیو حق یو اسم یئ ت در هر مرتبهیظهور و سرا

 یشانند، و در عالم معانیا لینات و تفاصیُّق، تعیان وجود و علم كه اسماء و حقایست میصورت او در مرتبۀ الوهت برزخ
ان یست كه برزخست میت امكان هر ممكنّیاثر و حصّه آن برزخ یقتیكه طرف كثرت مرتبت الوهتست بنسبت با هر حق

ممكنست، و  یقتیت باطن هر حقیاز شئون اوست كه بحكم آن سرا یشأن یدر و یوجوب و استحالت او، و اثر آن تجل
عتست یقت طبی، و در عالم مثال حقیقت و حكم وجود مضاف بهر روحیحكم حقان یتست مّیاما در عالم ارواح وسط

  االربعة. قی الحقانيكه برزخست ب
اً، ثبات و بقاء او یو ثان -كان ماكان -یحسّ یجملۀ مراتب اعتداالت كه اوالً، ظهور هر صورتو اما در عالم حس، 

از آن اعتداالت موقوفست اثر و  یكیب، بر تحقق المرات یالمذكور ف یاالحد یهو ظاهر ذلك التجل یبالوجود الذ
چند  یقتیت اولست، مشتمل بر حقّیكه صورت آن برزخ یت الوهّی آن برزخنيكن عیت مذكور است، ولیصورت آن برزخ

 محمد ريغ یقت هر كاملیالوهتند. پس حق ۀ اسماءیشان اجناس عالیاست كه ا یكل ین اسمّیاز آنها مع یقتیكه هر حق یكل
 نية، المقّومة لعیالكلّ  قیالحقا قةٍ من تلكیاست، ولكن باعتبار حق یت الوهّی آن برزخني، ع»همیه وعلیللّه علا یصل«

  مذكور تمامرت افتاده است. یاز آن اسماء كل یباسم ین جهت استناد هر كاملیة. پس از ایّ االلوه  ةّیالربزخ تلك
، بر همه مشتمل یجادیالتوجه اال ثیح من یاز آن اسماء كلّ یت بودند الجرم هر اسمّی آن برزخنيق عیاما چون آن حقا

شود موقوف، و آن مظهر  یت الوهّیقت برزخیكه مظهر آن حق یبود، و ظهور حكم آن اشتمال تمام بالفعل بر صورت
قها یمذكور بحقا یت الوهّین برزخیپس ا». هم وسلّمیه وعلیاللّه عل یصل« محمد، ريست غیهر كامل یصورت عنصر

ه و یاللّه عل یصل«، یقت محمدیبود، الجرم حق یقیت اول حقّیة المذكورة، چون فرع و تابع آن برزخیمقّومة الكلّال
گر را، ین كامالن دیك از ایولهذا هرچند هر  گر همچون جزء و فرع او.ید یقت هر كاملی، كل و اصل آمد، و حق»سلّم
ن یشود، اما با ا ینۀ حضرت میو آ یق كلیله اسماء و حقا، جامع جمیشان بآن تجلیحاصل شود تا ذات ا یذات یتجل

ن شده است، در مشاهد و اذواق و دعوت و ّیمتع یكه مضاف با و یقتیهمه اثر و حكم آن اسم مخصوص كه اوالً بحق
ك ید هر ّیمخصوص، و تق یشان بقومیاز ا باشد،و اختصاص دعوت هر رسوىل یجش ظاهر میمعارف و معار

 ییحیو  یسیث معراج آمده است كه آدم در آسمان اول و عین حكم آنست، چنانكه در حدّیمع یة بفلكّیالربزخ النشأة یف
ده شدند. و بر یم در هفتم دیدر ششم و ابراه یس در چهارم و هارون در پنجم و موسیوسف در سوم و ادریدر دوم و 

نه بود، چون غالب حكم اسم یكامالن و مرادِ لع از كبار» یواصطنعتك لنفس«السالم، كه بنصِّ  هینا و علّینب یعل یموس
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 یو لمّا جاء موس« كردند كه نيقائل و متكلّم بود، ذوق و شهودش بآن نوع مخصوص آمد تا اخبار از معراج او چن
 از دعوتش اخبار نيت او باسم متكلّم مخصوص بود. و همچنیچه آنگاه ترب» وكلّمناه«نگفتند: » قاتنا و كلّمه ربّهیلم

، كه چون »ه و سلّمیاللّه عل یصل« یبخالف مصطف» هفرعون و مالئ  اىلنياتنا وسلطان مبیبا یولقد ارسلنا موس«د: كردن
الكل و  ةیغا یعنی» یربّك المنته وانّ اىل«ت اول بود كه اصل همه است، الجرم او را گفتند: ّی آن برزخنيقت او عیحق
وما «و در دعوتش گفتند: » تكیلرتب یها و قصدت هیستندت الا یالحضرة الت یق هیاألسماء والحقا عیجم یمنته

د و مخصوص نبود. بلكه ّیمق یو اسم یقتیو حق یو وصف یدیو ق یچ حكمیقت او بهیچه حق» ارسلناك اال كافّة للناس
 حاقّ وسط ید نشد، بلكه در هر فلكّیمق یز در برزخ، بفلكیظاهر بود، و صورت او ن یدر و یقیحق یوسط یحكم جمع
ه یاللّه عل یصل«، مركب نور او یو جزئ یق كلی در جمله مراتب و اسماء و حقانياست، و همچن ی صورت ونيآن فلك ع

  شانست. واللّه المرشدیقت آن مرتبه، و اسم و مظاهر ایحق یقیت مذكور، وسط حقی، بحكم آن سرا»وسلم
  فصل

كمال ظهور و اظهار بود، و مركب و المقدسة، متوجه  ةیحبّته، و حكم حركته الیّ ته و كمال جمعّیاول بكل یپس چون آن تجل
تست و باطن او، آن ّیقت انسانیت، كه حقّیت اول نبود، و كمال صورت ظاهر آن برزخّیقت آن برزخینۀ او تماماً، جز حقییآ
الوهت و  ة، و ظاهرش مرتبۀیة واالحدیالواحد نيتست بّیت وسطیاست كه نها یادن ت جمع و مقام اوی اول واحدنيتع

نۀ آن یصورت آن اعتدالست، پس آ یست كه مزاج انسانیاعتدال انسان  ، عرضنيالجمع و حضرت قاب قوس مقام جمع
آن  یاست نتوانست بود. چه عرصۀ كون را گنجان یقیكه صورت آن اعتدال حق یآن مزاج انسانته جز ّیاول بكل یتجل
 یقبول هذا لتجل یو ه» انّا عرضنا األمانة: «رة بقوله تعاىله االشایوال -یكماه -ت باشدّیست كه حامل آن برزخین

حملنها، لعوز كمال ی ان نيفابنهما، یماب یة عمّا سفل، والجبال، ایكنا یماعال، واألرض، وه یالسموات، وه یته، علّیبكل
خفن  یة، واشفقن منها، اّیزخقة تلك الربیالمضاهاة لحق ة لكمال الظهور تماماً، وانتفاء كمال االستعداد و عدم تمامیّ القابل

ة. وحصول ّیقة تلك الربزخیالمضاهاة لحق ة و تمامیالقابل د هن باحكام األسماء، وحملها االنسان، لكمالیّ من قبولها، لتق
ق یبعد از اتصاف، و تحق یو جزئ یاوست، متوقف بود بر توجّهات اسماء كل یت و مضاهیّ ن مزاج كه حامل آن برزخیا
كه شرطند در صحت  ین كماالت اسمائی، و حصول ایك بالفعل در مراتب كلیهر  یاختصاص یلیتفصشان بكماالت یا

ك در هر یبر مراتب ارواح و مثل و حس و ظهور هر  یموقوف بود بر مرور هر اسمن مزاج مذكور، یل ایتوجه بتحص
الك و كواكب است و محال كه صور اف یو حس و مثاىل یمظاهره بحسب تلك المرتبة، چون مظاهر روحان یمرتبه ف

از آن اسماء بآن  یاست، و كمال هر اسم یو كوكب ین مظاهر فلكیاً، ایشان ثانیات اريات آن اسماء اوالً، و آالت تأثريتأث
ب المذكورة یالغ حیاول بمفات یچنان اقتضا كرد كه آن تجّل یشان متعلق. پس حكمت الهیات و احكام اريمحال و تأث
ت یّ ثیاألرواح، و از ح ه منیل ظاهر شود، و ابداع عالم ارواح كند بما فيبصورت تفص یت ثانّیخت برزیّ ثینخست از ح

ة كصور ّیع صورها الكلیجاد و اخرتاع عالم حس كند بجمیا ت صور مثاىلیّ ثید، و از حیشان انشاء عالم مثال فرمایا
شان اظهار عناصر و مولّدات بجملۀ یت اّیثیح ها بادوارها، و ازیاالفالك والكواكب و المنازل والتشكّالت الواقعة ف

را  یكند، و افالك جزئ یق كلیاز آن حقا یتقیرا مظهر حق یكل یشان كند. پس هر فلكیاجناس و انواع و اشخاص ا
گرداند كه  یاز آن اسماء كلّ یار را كه نفوس آن افالكند مظهر اسمّیاز كواكب س یگرداند، و هر كوكب یق جزئیمظاهر حقا

ث الجمله غالب یح كند چنانكه من یمذكور واقعست، و ثوابت را مظاهر اسماء جزئ یت ثانّیبرزخ نيشان در عیق ایحقا
 یرا در هر فلك یك از آن اسماء كلیات باشد؛ هر چند هرّیاز آن كل یو اسم یقتیحكم و اثر حق یكل یو كوكب یبر هر فلك
نات والتشكّالت واالوضاع ّیالربوج والمنازل والتعث یح باشد من یخاص م یو اثر ی، حكمیا جزئی یكل یو كوكب

را دارند تا  یاسم غلبه و سلطنت مر یزمان یدر هر مدت یدورۀ عرش ین زمان بحركت كلّیها. و بعد از تعیواالتصاالت ف
صاحب آن اسم، ناتها وتشكّالتها واتصاالتها بواسطۀ ظهور احكام و آثار ّیبتع یوالكواكب یث مظاهرها الفلكیح من
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ل ظاهر شود، هكذا یاو بتفص یكمال اختصاص یو احكام و آثار و یگر در ویاسماء دسلطنت و اندراج احكام و آثار 
كه صور اجناس و انواع عالم از عناصر و مولّدات و  التعاقب والتواىل یاتها علّیة وجزئّیاألسماء الكل لكلّ واحد من هذه

ن نتائج احكام و ثمرات تضاد و یتالف و اختالف در ای، و توافق و تخالف و اها، نتائج و ثمرات آن احكام و آثارندريغ
 یات او بظهور احكام و آثارش فّیمذكور و جزئ یك از آن اسماء كلیهر ق آن اسماست. پس چون یو حقا یاتحاد معان
 ینگاه مقتضال متحقق گشتند؛ آیخود بتفص یبكمال اختصاص یوالكواكب یمظاهرها الفلك  ثیح ه منرينفسه و غ

، باصل »رجع االمر كلهیه یوال«اصله  رجع اىلیء  یرا بحكم كل ش ین اسماء كلّیك از ایحكمت چنان بود كه باز هر 
ق كه همچنانكه در یباشد بآن طر یاو رجوع یمذكور است بسلطنت و غلبه و كمال اختصاص یت الوهّیخود كه آن برزخ

ز هر ین رجوع نیمذكور بر همه بالفعل مشتملست، در ا یق و اسماء كلیحقا از آن یو اسم یقتیهر حق یت الوهّیآن برزخ
 یمشتمل شود بالفعل، و آنگاه آن اسم كل یبر همه اسماء كل یبعدالتحقق بكماله االختصاص ین اسماء كلیاز ا یاسم

و صورت  یمضاهكه  یت مظهریّ ثیق، جز از حین طرین رجوع باینه است متحقق شود، و ایكه مطلوب لع یقیبكمال حق
مذكور  یت الوهّیكه صورت آن برزخ یبود واقع در وسط عرضِ اعتدال انسان یو آن مزاج -ت باشد تماماًّیآن برزخ

ك از ین صفت مذكور كه تحقّق هر ین رجوع بایا نسّر نتوانست بود. پس چویم ، -ومتمّم او یرۀ وجودیاست، و آخر دا
و تحقق آن  یدر عرض اعتدال انسان یموقوفست، متوقّف بود بر مزاج یو او بر یجمل یقیبكمال حق ین اسماء كلیا
تمامرت  یالكمال بآن اسم كل كه استناد آن مزاج بعد تحقّقه بمقام یكن از حضرت اسمیخاص از وجود، ل ینّیج بتعامز

مظاهرها   ثیح گر منید ین اسماء كلّیك از ایة بواسطۀ مدد هر ّیة االلوهّیالربزخ قة تلكیلحق  خواهد بود مع كونه صورة
ناتها و تشكّالتها و اوضاعها و اتّصاالتها محتاج بود و متعلق، ّیاالفالك والكواكب و تع من یوالحّس والمثاىل یالروحان

بآن سلطنت همه  ین مدتهایدر ا ین جمله اسماء كلّیشود، الجرم بعد از تحقق ا ین گفته میر آن بعد از ایچنانكه تقر
 یگر دادند تا در آن مدّت سلطنت او بتوجّهیك را عندالرجوع المذكور، دور سلطنت دیك باز هریهر یكمال اختصاص

از حضرت  یو حسّ و مثاىل یو روحان یت مظاهر معنوّیثیمذكور در او از ح یزش عشقیت آن انگیخاص بحكم سرا
و اتّصاالت مناسب بواسطۀ  كند بتوسط اوضاع و تشكّالت ی حصّه وجودینيخاص خود اقتضاء تع یو كوكب یمظهر فلك
موافق  یشان روحاً و مثاالً و حساً باوضاع و تشكّالت و اتّصاالتیات مظاهر اّیثیگر از حید ین اسماء كلیك از ایمدد هر

ن ی از حضرت آن اسم صاحب سلطنت بانيمتع یاسمصاحب سلطنت، تا آن حصّۀ وجودو مناسب اوضاع مظاهر آن 
درجاته ظاهر  یاعل یف یدر عرض اعتدال انسان ی كند، و بصورت مزاجريمولّدات س امداد مذكور در مراتب عناصر و

د تا آن صورت یام نمایاو ق به تربيتبمظاهرها  یگر اسماء كلیشود. پس آن اسم صاحب سلطنت بمظاهر خود و بمدد د
اصله وهو حضرة  اىلن اسم صاحب سلطنت و مكمّل او شود، بالرجوع ین انسان كه درصدد آنست كه مظهر ایا یعنصر
ن عالم، عالم مزج و اختالطست، احكام وحدت وكثرت و وجود و علم یالمذكورة، بحّد بلوغ رسد، و چون ا ةّیالربزخ تلك

خته گشت، و یبهم درآم یانسان ین نشآت عنصری، جمله در ایعنصر یعیطب یو جسمان یو وجوب و امكان روحان
 یان آن سرّ وجودین مزاج، احكام كثرت قوت گرفت، و می انيع ز مضمحل شد، و بحكم آن امتزاج دریحكم تم
و محتّدش، حجب مظلم مرتاكم گشت بسبب خفا حكم اعتدال و ظهور  یان آن پرتو روحانیو اصلش و م یوحدان

 یئ نهییو آ یچه ظهور آن اسم و احكامش تماماً موقوف بود بر مظهرن اطراف، یاز ا یاحكام انحراف در هر طرف
ا ید، و اول ري، سر بر زدن گیفۀ روحانیو لط یاز آن سرّ وجود یات اصلی، و حیس چون حكم آن حركت حبّمعتدل، پ

چون توبه و زهد و توكّل و رضا تا  ی و سلوك بتحقق بمقامات كلريا بواسطۀ سیالحق،  ت جذبه من جذباتیبمحض عنا
ن صاحب مزاج كه درصدد تحقق یا یوحانتماماً جمله اخالق و اوصاف ر یل معنویو م یظهور حكم آن حركت حبّ

اخالق و » بّیالط ث منیزاللّه انخبّیمیل«ش، مخلّص شود و بحكم یمزاج یعیبمقام كمالست از اخالق و اوصاف طب
 آن نور نيدر ع یان خالصه هر طرفیمعتدل م یز شود، پس اجتماعّیمتم یعتش از اخالق و اوصاف روحانیاوصاف طب

عت از او نفس امّارۀ یخوانند و در شر یم یوانیبانش روح حیكه طب یان بخار ضبابیت ماسات كه برزخ و واسطه یح
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 یآت اجتماعید، كه آن هیدا آیكه اثر نفس ناطقه است، پ یشعشعان یان آن پرتو نورانیبالسوء، عبارت آمده است، و م
آت ین هیب سلطنت و ظهور او، انۀ آن اسم صاحیینئذ آیند. و حیگو یقتِ قلب میق، حقیرا بزبان اهل تحق اعتداىل
ن سالك مذكور را یت اولست. و آنگاه اّین و برزخّیاول، آن تع ینۀ آن تجلییباشد، چنانكه آ یبرزخ اعتداىل یاجتماع

بود و  مركوزن شخص ین هم در ذات ایش از ایخوانند پ یكه دلش م قت اعتداىلین حقیصاحب دل توان گفت، و ا
بر او غالبست، مغلوب و  ین دل در احكام آب وگل كه احكام انحرافیكن حكم ایلاو بود،  یمركب آن سرّ وجود
ج، هم ین بتدریدا آمد و حكمش ظاهر شد. پس بعد از ایرفت، او پیت، چون آن احكام زوال پذین غایمستهلك بود تا ا

 ی مزاج او اثرینيدر تعق مدد یشان را بطریگر كه اید یاز آن اسماء كل یت با واسطۀ سلوك احكام هر اسمیبمحض عنا
مذكور است و  یاز آن اسماء كلّ  یاو مظهر اسم یو مزاج یروحان یكلّ یاز قوا یبوده است بل كه از آنجهت كه هر قوت

دا و یند، پیت آن قوت و آثار او كه مظهر آن اسم و آثار اوّیثیك از آن اسماء از حیآثارش احكام هر  مظهر احكام و
 نين اسم صاحب سلطنت، در عی، و احكام ایان احكام آن اسم كلیگر از مید یاجتماع یأتیشوند، و باز ه یزمّیمتم

از آن اسماء  ی بحسب هر اسمنيشود، و همچن یم ینۀ آن اسم كلییشود، و آ یت كه اجتماع اول بود واقع میهمان برزخ
أت اجتماع یدر آن ه یكل یاسمد، و یآ ی، حاصل میگر اسماء اجتماعیاو و د یو مزاج یمذكور از احكام روحان یكل
گراسماء یاو و د یو مزاج یمذكور از احكام روحان یاز آن اسماء كل ی بحسب هر اسمنيشود، و همچن یم یكل

و احكام  ین اسماء كلیكند تا آنگاه كه بجملۀ ا یم یتجلاجتماع أت یدر آن ه یكل ید، و اسمیآ ی، حاصل میاجتماع
 آن نيع شان دریق ایكه حقا یجمله اسماء كلن یان احكام ایم یكل یقیحق داىلاعت یشان متحقق شود، پس اجتماعیا

گردد، و  یت الوهّیباشد و صورت آن برزخ یقیأت اجتماع، دل حقینئذ آن هید، و حیواقع بود حاصل آ یت الوهّیبرزخ
 یقیحق كماىل شود. و اكنون رجوع آن اسم صاحب سلطنت باصل خود كه حضرت اللّه است بوصف یذات ینۀ تجلییآ

مانده باشد كه تمام بآن  یجزئ یة بالفعل مفصالً، تمام گردد و تا حكم اسمیاألسماء الكلّ عیجم یاو كه اشتمالست عل
واجب شود.  یالزم افتد، چون تمام شود، نقلش بنشآت برزخ یوین نشآت دنیاو در ا ثباتمتحقق نشده باشد بقاء و 

شان همچون اجناس یق ایبود كه حقا یاز آن اسماء كل یك مظهر اسمید كه هر اء و رسل آنان بودنیپس كامالن از انب
شان كه اشتمال بود یت كه كمال اّیبآن حضرت الوه یكیواقع شده در رجوع هر  یت الوهّیه است در آن برزخیعال

  ت آن رسول كامل، متعلق بود.ّیثیالكل بآن رجوع از ح یبالفعل عل
همچون اجناس بودند تحتها انواع بحكم:  یگر بودند كه از آن اسماء بعضیاسماء د اء و رسل مظاهریگر انبیو اما د

ت متفاوت و متفاضل افتاده و اثر آن تفاوت در مشاهد و ّیدر حكم آن مظهر» بعض یعلالرسل فضّلنا بعضهم  تلك«
ك، ظاهر بود، و چون  ذلريغ عت و نسخ آن اىلیجشان و قلّت و كثرت متابعان و طول مدت شریعلوم و اذواق و معار

شان، بصورت كمال ی ارياز كامالن و غ یانسان یت هر مظهرّیثی، و احكام و آثارش از حیا جزئی یكل یظهور هر اسم
كه  یو حافظ یزانیار بود، الجرم از میات اطراف بسیمشروط آمد بشرطِ اعتدال، و احكام كثرت و انحراف و صور محاذ

شه بصورت كمال ظاهر یشان كه اقوال و افعال و حركات و سكنات همیاسما و آثار امحافظت حكم آن اعتدال كند تا آن 
عت یوضع كرد كه او با امّتش بمالزمت و متابعت آن شر یعتی، شریّیو نب ن جهت هر رسوىلیآمد، پس از ا یشود، ضرور

كنند، و بآن واسطه، خود شانست راه برند، و احكام و آثار او را بصورت كمال اظهار یقت آن اسم كه سلطان ایبحق
عست كه ی، مراد صور شرایاء واضعان صورند بازاء معانیاند كه انب بكمال مطلوب برسند و متحقق شوند، و آنچه گفته

  اند. است وضع كرده ینۀ اسماء الهییكه آ قت اعتداىلیبازاء حق
  فصل

ت ّیثیب مذكور از حیح غیاول بمفات یجل آن تري، سید كتب الهییشان بتأین صور و بعثت ایاپس چون بواسطۀ واضعان 
د، آنگاه یل، بتمام و كمال رسیق تفصیبطر یاست و تحقّقش بكمال اسمائ یت كثرتیكه ظاهر آن برزخ یت الوهّیآن برزخ
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 یت از ويت كه كناّیت باطن آن برزخّیثیب المذكورة از حیالغ حیت جمعه بمفاتّیته و جملته واحدیاول بكلّ یهمان تجّل
ة باحكامها ّیة والجزئیالكلّ األسماء عیجم ی، آمده است باز توجه كرد كه ظاهر شود تماماً باجماله واشتماله علیدنا مقام او

ن یدر جمله ا یزش عشقیو انگ یو حركت حبّ یل اصلیه. پس حكم آن میع فیها و اندراج الجمصو كماالتها و خوا
ت، ّیب و باطن برزخیح غیاول و مفات یت آن تجلّیثیشان از حیا یو حسّ و مثاىل یو مظاهر روحان یو جزئ یاسماء كل

اصلها، اوالً، بتوجّهات و  والرجوع اىل یلیالتفص ها االولريس یكماالتها الحاصلة لها ف  ثیح شد، تا همه من یسار
اعات مظاهر ، و ثالثاً، بتوجّهات و اجتمیاً، باجتماعات و توجهات مظاهر روحانیاكمل وجه، و ثان یاجتماعات خود عل

 یو اتصاالت كوكب یخود، باوضاع و تشكالت مناسب فلك یبتوجهات و اجتماعات مظاهر حسّ ، و رابعاً،مثاىل
ة ّیمقامات الوسط یاالعتدال و انه درجات یأعل یكردند ف ی مزاجینيتع یث شرفها و اوجها و صعودها، اقتضایح من

آن ريته، پس چون سیاول مذكور شود بكلّ یظهر آن تجلنه و مییت آن داشت كه آیّ والكمال، كه آن مزاج قابل  كرد اوالً 
 ارواح و نيأحسن وجه و اكمل صورة، و همچن یافت و مجتمع علیبصورت مدد در مراتب، جمله اسماء را متوجه  یتجل

اسب مسعود ف منیشر و اتصاىل یو تشكّل یأتیبر ه یقیتوقّف و تعو یكرد ب یمرور مكه  یو كوكب یمثل را، و بر هر فلك
و  ین وجهیببهرت» آمنه«و » عبداللّه«ف یشر یو زمان یسر برزد، و در وقت یفرمود، تا آنگاه كه از صورت غذائ یگذر م
 یل گشت، و حكم آن حركت حبّ یآن غذا بنطفه مستح ین ساعتیتناول آن غذا كردند، و در مباركرت ین حالتیفرتیشر
، تا در اعدل و اشرف اوقات، اجتماع مقدّر گشت، و آن مزاج مبارك داألسماء، بصورت شهوت ظاهر ش عیث جمیح من

 یكه بو یك در طوریكماالتها هر   ثیح ع مظاهرها منیبجم یو جزئ یافت، پس آن جمله اسماء كلّیدر رحِم استقرار 
قلم  هر اجماىل عالم كه ظاريام نمودند، و بعد از چهار ماه نسبت ظهور روح اعظم بصورت تدبیت او قیتعلق داشت برتب

من ساعات و اشرف و اعدل ین گشت، و بعد از تمام مدت حمل، در أّی آن مزاج مبارك را متعرياست مر تدب یأعل
ت و بلوغ، بحّد ّیمه زد، و بحكم سابقت از عهد مهد و حالت طفولیظهور خ یمه، بصحرایمن مشیاوقات، از نش

حركات و سكناتش مكمّل  یشد، و همگ یقام كمال، صادر مم میت، جمله اقوال و افعالش مناسب حال و مالّیرجول
 و اسراء بسرّ ريش در سیدن گرفت، و امارت محبوبیكش» حرا«ش بغار یبودند، تا آنگاه كه حرارت مطلوب یذاتش م

ته در ّیبكل اوىل یذات یافت، و آفتاب آن تجلیقت مقام خود تمام تحقق یبحقرفت تا یظهور پذ» یاسر یالذ سبحان«
آشكارا شد، و آن مزاج  یكما ه» یالنق یالمؤمن التق یقلب عبد یو وسعن«منوّر و قلب مطهّرش تافت، و سرّ قلب 

ت مذكور چنانكه گفته شد عام و شامل بود، ّیگشت، و چون حكم آن برزخ یقیت حقّیمبارك صورت باطن آن برزخ
األثر  شامل یزانیالحكم و م عام ی، الجرم صورترا یو جزئ یرا و جامع و حامل همه اسماء كل یو كون یق الهیجمله حقا

ة واحكامها ّیة والجزئیالكلّ قیع الحقایجم اىل  ت مذكوررا كه حافظ اعتدال او و آثار او باشد بالنسبةّیدا كرد مر آن برزخیپ
حكامها لشمول حكم ع وایالشرا عیالجامعة الشاملة جم ةیعة المحمدیالشر یوه، اال یًها جمعاً و فرادیو آثارها المندرجة ف

گر كاملرت از اول ید یعت عام او احكام اسماء را باز ظهورین صورت شریق، و بایالحقا عیالمذكورة جم ةّیتلك الربزخ
ن یش نبود، و ایاول از مرتبۀ الوهت تا او ب  و عودرياالول، چه س من یگر الزم افتاد اعلید یو عود یريحاصل شد، و س

االندراج تا  قین اول بود كه باطن و اصل مرتبۀ الوهتست، تا هم بآن باطن لكن بطرّی و عود دوم از حضرت تعريس
ل مقدم افتاد، چه ظهور بصورت یاجمال بر تفص  یل بر اجمال مقدم افتاده بود، در عود ثانی اول تفصريچنانكه در س

افعال  ل باقوال ویبود و ظهور بتفص» ه وسلّمیاللّه عل یصل« یاجمال بافعال و اقوال و حركات و سكنات و احوالِ محمد
  ».لیاسرائ یاء بنیافضل من أنب یعلماء أمّت«كه: » ه وسلّمیاللّه عل یصل«نجا فرمود، یو از ا و حركات و سكنات متابعانش

از متابعانش بحق  یكی نيبر قدم او ظاهر شود، و همچن یاز امّت محمد ییّ ، ولو رسوىل ّید كه بعدد هر نبیبا یپس م
قلب آدم، و اربعون قلوبهم  یثالثماة قلوبهم عل انّ اللّه تعاىل«آمده است  یثی، بقدم او برسد، چنانكه در حدمتابعت

  ث بطوله.یالحد...» قلب محمد  و واحد قلبه علي«د: یگو یشمارد تا آنگاه كه میو بر م -او كما قال- » یقلب موس یعل
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ببطون نهد كه مبدأ آن توجه از ظهور ببطون، صعقۀ اول  یهور رومذكور از ظ یوندد، آن تجلیق پین ظهور بتحقیو چون ا
الكثرة بانتها  بغلبۀ حكم وحدته احكام» وم للّه الواحدالقهّاریلمن الملك ال«ق خطاب: یتا تحق یامت كربیباشد در ق
  واجل. یواعلواللّه اعلم » عاً وعداللّه حقاً یه مرجعكم جمیاألمركلّه ال رجعیه یوال: «تعاىلاللّه  رسد، قال 

  فصل
محتاجست، و  یوجود یالحس، بمددعالم  ینه فّیتع یف ین صُوَِر اشخاص انسانیاز ا یم كه هر صورتیان كردیچون ب

األمر باو خواهد بود،  ت و مرجع او عاقبةسمخصوص یت او بویكه ترب یا جزئی یكل یباسم یانسان یقتیمدد هر حق
 یو مظهر یصورت یرا در هر فلك یت، وهر اسمیت و جزئّیو كمال و كل طتیالدرجاتند در ح متعلق، و اسماء متفاوت

ن عالم كون و فساد بآن مظاهر باز یها ثابت، و ظهور آثار و احكام اسماء مذكور در اريالكواكب والمنازل و غ ثیح من
شود اگر  ین مّیعمظاهره مت  ثیح من یاز حضرت اسم یانسان یو مزاج ی صورتینيكه از جهت تع یبسته، الجرم هر مدد

بعناصر و مولّدات  یقیتوّقف و تعو ی بريالس ینئذ آن مدد احدیكند و ح یم ی مزاج كاملینيباشد مطلقاً تع یم یآن اسم كلّ
 یشود. اما اگر آن اسم جزئ ی منيرسد، چنانكه گفته شد مزاج آن كامل متع یبه مادر و پدر م یرسد و بصورت غذائ یم

نجا در یا ینات و تشكّالت فلكّیقات در مظاهر تعینئذ آن مدد بواسطۀ تعویكند، و ح یمل م كاري مزاج غینيباشد، تع
 یت مظهر خود بوضعّیثیمثالً از ح یجزئ یقات مطلقا آنست كه چون اسمیت آن تعویفیافتد. و ك یم تعويقاتمولّدات در 

 یكه بصورت غذائ یمثالً نبات یرتبۀ نبات آن مزاج كند تا اثرش آن باشد كه در مینيتع یاقتضا یكوكب و اتصاىل یفلك
 ین اسم ممّد باشد، اقتضای مضادّ حكم اريگر كه حكم او در تأثید یجزئ ی نطفۀ آن مزاج كند متكوّن شود، اسمینيتع

 آن مدد ینيگر تعید و اتصاىل ی باز بتشكّلنيعود كند، و همچن یمنع آن كند تا آن نبات بفساد انجامد، و باز بمرتبۀ معدن
 ريكه حكمش در تأث و اتصاىل یگر بوضعید یاست متولّد گردد، باز اسم مركوز یدر و یغذائكه آن مدد  یوانیند، تا حك

 یا معدنی ید و باز به مرتبۀ نباتريوان بمین اسم ممّد و اتصال مظهر او باشد، اقتضاء منع كند تا آن حیمخالف حكم ا
وان، و باز در مزاج بذر یافتد در مرتبۀ معدن و نبات و ح یار میقات بسی آن مدد درصدد تعونيد، همچنیرجوع نما

ت مظهر ّیثیشود، تا آنگاه كه اتفاق افتد كه آن اسم، از ح یكه طار ی موضعش و در رحِم مادر بآفتريبازالت نطفه در غ
ر رحِم استقرار  آن مزاج كند، تا بصورت غذا آن مدد نطفه شود و دینيتع و اتصاىل یبوضع یو مخالف یمعارض یخود ب

 یلیمظلم و حا یحجاب یم و مستدعینامال یو وصف یدیقات مستلزم قین تعویاز ا یابد و سالم ظاهر گردد، و هر نوعی
خ)  -را و مانع از تحقّق بكمال مطلوب كه رجوعست به اوصافِ كمال (باوصاف كماىل یمحكمست مر آن سرّ وجود
از آمال و  یو انحرافات معنو یعیول طبیتماماً و جمله اهواء و م یخ) و ظهور بكمال اسمائ-بأصل و منشأ خود (ش

و تجنّب از  یویو تشوّف بمالذّ دن یطانیو ش یالت نفسانیو متابعت تسو یو مالبست شهوات و لذّات جسمان یامان
ر و یع ذخای، چون جاه و حشمت و تصرّف و تمكّن و تعشّق بجمیاز لذات وهم یو تعلّقات بهر نوع یمحابّ اخرو

طائل و  یل و تعشّق بانواع علوم بیمه تا میو جمله اخالق ذمدار، و ظهور بصورت حقد و حسد یاموال و امالك ناپا
ن ی ذلك، همه از احكام و آثار اريغ ق، اىلیع ناالیمطابق تا حرف و صناريد غیحاصل و عقا یالت بّیظنون و تخ

ك یو اصل او، و هر  یان آن سرّ وجودیازند میاالمت حكام مابهمهلكند، و ا یدیو ق یك حجابیقات مذكورند، و هر یتعو
ه تحقّقست بجمله ی، كه سرمایزش عشقیو انگ یان او و ظهور حكم آن حركت حبّیست میقو یلیو حا یز مانعین

د مجاهدات و یاء بر مزیاول یقات متعلّقست، و ترتّب فتح بعضیاز آن تعو یود بنوعین قیاز ا یكماالت، و هر نوع
 سرعت تنبّه و نيقاتست، و همچنیالبعض، بنابر تفاوت در قلّت و كثرت و شدّت و ضعف آن احكام تعو اضات دونیر

 ی، شعوریت الهیشانست. پس اگر بحكم عنایاز لوازم ا یخ) در هر مقام -انابت سالك و بطؤ آن وقوف (آن دو قوت
 یعود و رجوع باصل و مبدأ رو یكار و البُدّ قت یود و اوصاف بحقین جمله حجب و استار و قیا یاز ورا یجُمَل
قات مذكورند، شرطست در حصول مقصود و ظهور یود كه احكام تعوین همه قین جمله حجب و رفع اید، ازالت اینما
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  اش كمال اتصالست. جهیكه نت یحكم آن حركت حبّ
بر اقوال و افعال و حركات  سالك و وقوف یشان بمراتبها در هر شخصیقات و احكام و آثار ایامّا معرفت آن تعو

را  ینات و تشكّالت و اتصاالت فلكّیقات شوند، چه همچنانكه تعیاز آن احكام تعو یل حكمیك مزیكه هر  یوسكنات
ن عالم احكام و آثار است، حركات و سكنات انسان را در افالك و كواكب هم احكام و آثار است كه ازالت آن یدر ا

د بشهود محقق، و علم بمراتب خلق و اسماء و صفات حقّ و یِّ مؤ یتريست بصاحب بصقات، از آن جمله ایاحكام تعو
اللّه  قدس«خ یاء و مشایو كبار اول» السالم همیعل«اء و رسل ی، چون انبیورةً و معنصواقف بر اسرار منازل و مقامات 

ت، تا صور اقوال و افعال و سین و حافظ آن حكم اعتدالّیشان مبیع و احكام ایمخصوص است، و جمله شرا» اسرارهم
الخصوص  یو اما علظاهر شود و بكمال موصوف باشد.  بحسب و حكم آن حكم اعتداىل یحركات و سكنات وجود

طالب نظر  یقت هر سالكیت ثاقب، در حقرياند كه ببص یآن علل و امراض معنو یراسخ اطبّا یخ و علمایكبار مشا
شناسند، و اذكار  یكنند و م یل مشاهده میالتفص یخ ل) عل -یو (منشأها در قات را بأصلها ویكنند، و احكام آن تعو یم

از آن احكام كه امراض  یدانند، و عالج هر حكم یاز آن احكام كنند م ی، ازالت نوعیئ در هر مرتبه بآثارهاكه  و اعماىل
نفس و ترك مألوفات و قطع اضات و مخالفات یمجاهدات و ر زند ایفرما یاند، بضدِّ او م یو انحرافات مزاج معنو

، اما مجرد یحافظ حكم آن اعتدالست در مزاج معنو یرا كه هرچند احكام شرعین؛ زیارات و امثال ایمرادات و اخت
را كه مرض جهل و حجاب بغلبۀ احكام آن  یمر كس یاعتدالند در مزاج معنو  عت كه حافظیمحافظت احكام شر

كه در نتائج و  یشده باشد و بمدد اقوال و افعال و حركات و سكنات یقو اند قات كه انحرافات و امراض مزمنهیتعو
د یست در ازالت آن امراض، بل بمزین یقات باشند، آن مرض مزمن گشته، كافیو مطابق آن احكام تعوثمرات موافق 
شده باشد  مرض مستوىل یمست، چنانكه مثالً اگر بر شخصیاج عظیاضات و انواع معالجات مذكور احتیمجاهدات و ر

معتدل كه از جهت حفظ صحّت استعمال كنند، پسنده  یو مزاجش از اعتدال منحرف گشته، اقتصار بر شربت و غذائ
ت یفیب معلوم كند اوالً كه انحراف از غلبۀ كدام ماده و كید كه طبیبل باخ ل) در دفع آن مرض،  -نتواند بودن (بود

 ید، تا آنگاهیت او باشد، استعمال فرماّیفیمضاّد و مخالف آن ماده و ك ةّیكه بالخاص یئ هیشده است، آنگاه ادو مستوىل
ز باشد. واعتدال مزاج یكه حفظ صحّت كند، اقتصار جا یینئذ بر شربت و غذایشوند، و ح یات جمله متكافّیفیكه ك
 و ینيفق تعاضات و مجاهدات و مخالفات بر وید كه از ریدل نشود، با ، ظهور حكم دلست كه تا سالك صاحبیمعنو

دل شود، آنگاه بعد از آن استادش عشقست  ار خودش، دست ندارد. و چون صاحبیخ، نه باختیار و امر شیاراده و اخت
  د چُون كن.یچو آنجا برسد؛ او خود بزبان حال گو

كه  یئ هیدود، و دانا بایق و اسباب امراض مذكور در باطن مرینا بحقایاصلِ بمرشد و یخینجاست كه سالك را از شیو از ا
ند، یاو یكه موجب انحراف مزاج معنو یاتّیفیقت مرض خود و غلبه كیر است، چه او را از حقیدافع آن امراضند ناگز

ات و انحرافاتند عاجز است، الجرم، باشد یفیل و مقابل آن كیكه مز یئ هیست و از معالجه آن بواسطه جهل بادویمعلوم ن
الت باطل، از ّیو ظنون و تخ یق بدعاویاز اهل طر یآن باشد. و آنچه بعضرا نافع شمرد كه حتف او در  یزیكه چ

ان -مذكور است. واقلّ مضاّر سلوك بخود،  ین معنیاوست، مبتال گشتند، بنابرا یا مهدی یسیآنكه ع یاباحت و دعو
و هوس دعوت در  عُجب و تكبّر است، و نظر در خلق بصورت استقالل، همداخل -مةیالعظ الورطات المهلكة سلم من هذه

اغمار، چنانكه  یمستعار و استتباع بعض یمقام یا سرورینان نفس بتوجّه خلق ی وقت، نه باستحقاق، و غرور و اطمريغ
قانع شده باشند، چنانكه اعم و و  ی، راضیدیا رسم مری ینینش  و سجّاده یخیده، باسم شیناشن یتابع و متبوع از دل بوئ

  ع ذلك.یاللّه من جماغلب اهل عصر مااند، اعاذنا 
مرغ یا و سیمیت واصل، مأذون از طرف حق بدعوت كه در عصر ما از كريمرشد، صاحب بص یخیرا ش یپس اگر طالب

او،  دىل سپارد و تا او بصاحب یبو یبادا كه دست از دامنش ندارد و خود را بكل یزالوجودتر است دست دهد، برویعز
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د، البته مفارقت خدمتش نكند، هرچند در خود آثارِ رشد و امارات فتح یاندهد و بسفر و مفارقت اشارت نفرم یگواه
  الموفق مشاهده كند. واللّه

  فصل
ن فتح یاست، حاصل شود، و ا یق كه گفته شد، فتح كه عبارت از ظهور سرّ وجودیسالك صاحبدل شود، بآنطرپس چون 

  بر سه قسمست:
  ی، بحسب حكم محبوبیكی

   یو دوم، بحسب حكم مُحبّ
  سوم، بحسب اشرتاك.و 

در عالم ارواح و بحكم اثرِ آن باشد كه روح و نفس ناطقۀ سالك دارد  یالفتح، آن سرّ وجود یامّا اول آنست كه، ظاهر لد
ت و سابقت؛ یا بمحض عنایست، ی، كه ظهورش جز در عالم ارواح نی، و ظهور او از آن حصّۀ وجودیاصل یحركتِ حبّ

ش بر یروحان یاللّه، احكام و قوا ر آن كرده شود، انشاءیبواسطه قُربِ فرائض كه تقر ایادت، یز یاضتیمجاهده و ر یب
كه باطن روحست، بحكم  یشان را مغلوب و مقهور گردانند. پس آن سرّ وجودیند، و ایعت غالب آیاحكام مزاج و طب
ز یت و مملكت بدن، و ممیوالدر  یود شرعیو ق یفیو قهرمانست به احكام تكل عاملعقل را؛ كه  یوحدته و اطالقه، ا

ست كه جمله احكام آن یالتّیۀ ظنون و تخیماري و شرّ و نفع و ضرّ، و بقوت فكرتش خمريان حُسن و قبح و خیاست م
و » موصل«در » البان قضب«له را مجذوب و مُوله خوانند، و  یجلّن متیقاتِ مذكورند، از كار معزول گرداند، و ایتعو
كه او  ین تجلیاند. و از خواصِ ا بوده ین تجّلیاز اصحاب ا» خُجَند«در » مصلحت«خ یو ش »هیقون«در » احمد«ه یفق

له غالب باشد، و باشد كه هر  ین متجّلیت بر ایر است و خواطر، و دائماً، قبض و خشیند، اطالع بر ضمایگو را جالىل
او ان هذاالفتح، صادر  ال صباه اىلن شخص من حیكه، ال عن قصدٍ و توجهٍ خاص، بل بالعبث، از ا یو سكنت یحركت

، و یت ومحبوبیه بحكم عناین مفتوح علیقات بوده باشد بنسبت با ایاز احكام آن تعو یل حكمیك مزیشده باشد، هر 
  ذكره. یالخاص اآلت الوجه هیالمفتوح عل یكذلك ف

ن قسم یس و مزاج كامنست، و اباشد كه در ظاهر نف یالفتح، آن سرّ وجود یو اما قسم دوم از فتح آنست كه ظاهر لد
ن ی، از ایزش عشقیو انگ یق مقامات، چه اثر آن حركت حبّیاضت و مجاهدت و تحقیالبته محتاج باشد بسلوك و ر

شان دور نشوند، او ظاهر نتواند شد، و زوال یاند تا ا امن او در آمدهريقات پین تعویزند، و احكام ا یظاهر وجود، سَر بر م
اضات و مجاهدات و اذكار و خلوت و عزلت و یشان باشد از ریكه مضاد ا یآن اثر و استعمال امور ش از ظهوریشان پیا

ن فتح حاصل شود بنسبت با یت موقوفست، و چون اريصاحب بص یست، و آن هم بر ارشاد مرشدین ممكن نیامثال ا
آنكس با یو بر ون ّیمع یا جزئی یكلّ ید باشد و استنادش در وجود و شهود باسمّیكه ذوقش مق یكس د یمقصود، دائماً 

  نباشد تا از حجاب محفوظ ماند. اضت و مجاهدت و مخالفت نفس خاىلیكه از ر
زند،  یت سالك سر بر مّیقت وماهیاز باطن حق یند، و آن چنانست كه اثر آن حركت حبّیخاص گو  و اما قسم سوم را وجه

از  یباطن وجود كه شأن گفته شد، تا آن یثانو كه در قسم اول  از آن دو وجه یكیشكند ب یرا در هم م یازیو احكام امت
نا ّینب ید نباشد مخصوص است و خضر علّیر حكم كامل مقین قسم به افراد، كه در زیشود، و ا یشئون ذاتست متجلّ

 یصلا قت تعلق ارادت و علم اوىلی، اطالعست بر حقیاست، و اثر آن تجل ین تجلیالسالم، از كبار اصحاب ا هیوعل
ة، كائناً من كان، یاألصل االرادة تلك اىل  بالنسبة یبر حكمت و مصلحت، و سرّ هر امردا خواهد شد و یبهرچه در وجود پ
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ن هر سه قسم مذكور، یز بسط و رجا باشد، و در ایظاهر وجود ن یوجه خاص و تجّل یجوهراً و عرضاً، و غالباً اثر آن تجّل
باشند در  یمدرك، جان و دل م یباشد بمدارك مختلف وقت یات متنوّع مّیثیز حكه فتح عبارت از اوست ا یظهور تجل

باشد در  یادراك بچشم ظاهر م یو گاه» یالفؤاد ما رأ ما كذب«ن آمد كه یچنانكه اخبار از او ا یا معنوی یمظهر روحان
افت بسمع یدر یو وقت »یالبصر و ما طغ مازاغ: «ا باتحاد چشم ظاهر با چشم دل، كما قال تعاىلی یحسّ یمظهر

السالم:  هیبود كما قال عل یافت باستشمام می یو بار» انااللّه ی، اّنیالطّور لموس یف یلمّا نود: «باشد، كما قال تعاىل یم
 یت مظهرّیثیاز ح یسلوك، ناگاه آن سرّ وجود یا در اثنایو باشد كه در مبدأ » منیاجد نفس الرّحمان من قبل ال یاّن«

كند.  ین سالك تجلی، بر ایا حسن صورتی ی، بصورت حسن معنویصفات یالمظاهر است، بحكم مناسبت مّ كه ات یانسان
و  یق الهیات و حقاّیتش عاّم و شامل است، جمله تجلیكه سرا یزش عشقیو انگ یل ذاتیپس بحكم آن مناسبت اثر آن م

در  یو سوز یكند و از او سر بزند و شور شده است بسالك تجاوز یكه بصورت حسن متجلّ یرا از آن مظهر انسان یكون
زش و یباشد، آن انگ یدا گردد و رابطۀ حسن معنویدر مبدأ سلوك پ ین معنید. پس اگر اید آیباطن سالك از آن پد

خ شود، ید محكوم شیزش آن باشد كه مریخ باشد كه مراد است، و اثر آن انگیند ومتعلق آن شیشورش را حالت ارادت گو
د یالمر كونیان  ینبغیاند كه:  خ گفتهیخ كند، تا چنان گردد كه مشایار شیاراده و اخت یارات خود را فدایو اراده و اخت

 و سلوك ظاهر ريس یدر اثنا ی و سلوك محققّش دست دهد، و اگر آن معنرينئذٍ سیالغسّال. و ح یدی نيت بیّ خ كالمیالش مع
ا یقات مذكور است، یكه احكام آن تعو یق سلوك، حُجبیقاضات ومجاهدات و تحیرشود، چنان باشد كه چون بواسطۀ 

و  ینئذ اثر آن حركت حبّیرد. حیت بالسوء در نفس ضعف پذّیزائل شود، و صفت اّمار یا بكلّیف و شفّاف گردد، یلط
ده و منبع و مبدأ حسن یده و اخالق پسندیكه مجمع و منشأ اوصاف حم یفۀ روحانیلحوق بآن لط یبسو یزش عشقیانگ
و لطف او و اتحاد و اتصاف باو و اوصاف و  یمشاهدۀ حسن معنو یاصل جمله اوصاف كمالست و بسو ال ووجم

اثر آن حركت است، و چون نفس هنوز از  ینان در ویزند كه صفت سكون و اطم یالطاف او از نفس سالك سر برم
الجرم شود،  یسّر نمیم نشآت اومناسب حال و  یمظهر یمجرّدش ب یاحكام كثرت تمام پاك نشده است، ادراك معان

فه یو نفس تجرّد مر آن لط یحسن كه تناسب ومالئمتست و بواسطۀ مناسبت وقوع در عرض اعتدال انسان یبرابطۀ معن
و سوزش  یزش عشقیكند، پس متعلق آن انگ یكه بصفت حسن موصوف باشد، مشاهده م یانسان یعنصر یرا در صورت

ج آن یزه، از آثار و نتایالمما را، ممّا به یتّیشود، و هر بق یور م طلب در نهادش شعلهگردد آنگاه آتش  یآن صورت م یشوق
  دهد. یاالتحاد را قوّت م د، و حكم مابهريگ یل نشده بود، سوخنت میزا یقات مذكور كه در سلوك بكلّیتعو

  ت و استعداد: ین مقام، سالكان بر سه قسم آمدند بحسب قوت و ضعف قابلیپس در ا
اند  از بزرگان از آن استعاذت خواسته ی، بل در معرض احتجاب باشد، چنانكه بعضینكه سالك در صدد عدم ترقآ یكی

  ».یالحجاب بعدالتجل التعرّف، و منالتنكّر بعد  نعوذ باللّه من«اند، كه  و گفته
اوز نكند، هرچند كه بصفت حسن موصوف باشد تج یظاهر حسّ ین سالك از صورتیبنسبت با ا یو تعلّق آن حركت حبّ

گر، كه بحسن ید یمنقطع شود بصورت یاز صورت یل حبّیدش دست داده باشد. و اگر آن تعلق و مّیمق یشهود و كشف
فتح باب حجاب و حرمان و فتنه و  یل صورتین تعلق و مین كشاكش بماند، و اید، ودائماً در اريوند گیآراسته باشد پ

  خ ل).- من ...ني من شرّ ذلك (وسائر الصّارفنيرالصادقیاللّه و سا ا، اعاذناین و دنیآفت خذالن شود، در د
 یل از آن صورت بمعنید، حكم آن میل حاصل آیش میباشد و چون بصورت یواما قسم دوم آنست كه سالك درصدد ترق

 یبر و یآن سرّ وجود ید بتجلّیتوح یاز درها یقت دل و حكم او، دریا روح تجاوز كند، و بواسطۀ ظهور حقیمجرّد 
را قهر كند، تا  یازیشود، احكام امت یو چون سلطان محبت قو» یرّب یقلب یرأ«گشاده شود، چنانكه آن بزرگ گفت: 

ت او بوده ّیت قابلیچند كه غا یا اسمائی یا جزئی یكل یت اسمّیثیكن از حیعاشق و معشوق و عشق متحد شوند، ول
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  بلوغ بمرتبت كمالش نبود. یستگیباشد، چون شا
ظاهر وجود كه بر  یباشد، لكن اولش تجّل كماىل یرتبت جمع یت متصدیّ ا قسم سوم آنست كه سالك بكمال قابلو ام

ا یعلت  یت بیا بعنایق كه نفسش یاز نفس، بآن طر یتّیحجاب اندك بق ید از وراینما یجمله عالم منبسطست، رو
عت پاك یب و انحراف و ظلمت و كدورت طبیتركاضات از احكام كثرت یه بمجاهدات و ریتخلو ه یه و تحلیتزكبواسطۀ 

ل شود. پس بواسطۀ آلت او كه نظر است، یذاتها، ما یاوصافها، و بساطت او ف یعدالت روح ف یو روشن گردد، و بسو
حكم عدالت كه ظلِ وحدتست و حسن عبارت از آنست ظاهر  یكه بتناسب اجزا و اعضا یانسان یحس یدر صورت

او كه تناسب و عدالت اخالق و  ینۀ روح و حسن معنویتجرّدها، مظهر و آ و را بعدالت حسنها باشد، نظر كند آن صورات
ابد كه ینۀ جمال مطلق حق یو بساطتها مظهر و آ یاوصافست و بساطت ذات او مشاهده كند، و روح را بحسنهاالمعنو

لست، و حكم آن عدالت عام و شام یض وجودیف» ءیوسعت كل ش یو رحمت«مضافست بوجود مطلق. و چون بحكم 
هم عام و » بالعدل قامت السماوات واألرض« ینۀ آن وجود عاّمست بر مقتضایاست، و آ ینسب یكه حسن معنوز، ین

مظهر او حاصل شود  یو صورت یكه جمال مطلق صفت اوست، و حسن معنو یشاملست، الجرم چون شهود سرّ وجود
ت اللّه یئاً اال و رأیت شیمارأ«نظر عام گردد، چنانكه آن بزرگ گفت: ز بآن یبواسطۀ آن نظر اول مذكور حكم آن شهود ن

كه در نفس سالك  یشود از باطن آن سرّ وجود یو حركت حبّ یل ذاتیپس آن نظر مذكور، موجب ظهور آن م». هیف
طن سالك را اق مر ظاهر و بایرِ شوق و اشتینوا یزش عشقیل و انگیكامنست، تا بوجود مطلق ملحق گردد، و بظهور آن م

د و مطلق و ّیان مقیو م -ظاهراً  -ان نفس و روحیرا م ینات مجازّیو تع یازید، و احكام امتريبصفت افنا و احراق، فرو گ
گردد، و فرع بأصل، و جزء  یشود، و نفس مطمئنّه و مستو یقتِ دل قویمستهلك كند، تا سلطان حق -باطناً -فرع و اصل
ش رينئذ سید. و حید، و كثرت در وحدت مندرج نمایو حكم جمع بر تفرقه غالب آد بمطلق، ملحق شود، ّیبكل، و مق

ن وجود ظاهر كه بباطن ارواح مخصوص یاز باطن ا یو حركت عشق یل ذاتیباسم ظاهر تمام شود، آنگاه باز همان م
متحقق شود. و  باطن روح كه ظرف بطون وجود است، از ذات داللت كند، تا بآن ید، و او را بسویرۀ او آیاست، پذ
، یابد و ظاهر شود در او كثرت شئون كلیق ینۀ كثرت شئون و حقایین باطن وجود را آیز تمام گردد، ایش بباطن نريچون س

 یذات یكه دل كاملست، ظاهر شود، و آن تجّل اعتداىل یاجتماع یآتیان احكام اسم ظاهر و اسم باطن هیآنگاه از م
  ابد. یهده كند، و بمقام كمال تحقق دل مشان یان ظهور و بطون را در ایم یجمع

 ريرا س ی، كسیقی، اگر بحكم وراثت حقیجمع یاحد یتحقق بتجل یت برایّ  باشد در مقام اكملرين ابتداء سیو بعد از ا
  دست دهد، و استعداد وفا كند.

ن قسم یرا بزبان ا» الدّر منظ«ده ین قصیابتداء، ا» اللّه سرّه قدس«ن عمربن الفارض یالد خ امام عالم شرفیبحكم ش پس
 و انتهاءً بنظم آورده، و بحسن اتبّاع و اقتداء، و كمال  ًن قسم را ابتداءیان فرموده است، و ذكر مراتب و مقامات ایسوم ب

 ی و سلوك تمام دمِ ترجمانريبواسطۀ س» ه وسلّمیاللّه عل یصلّ«ه است ّیالرب ن اصل كه اكملیصاحبِ اانتفاع و اهتداء، 
اللّه  فجزاه«ف نشانها داده یف و عبارات شریباشارت لط» هیاللّه عل صلوات« یمحمد ین مقام اعالیاو زده، و از امقام 

  ».اًريانه خیعن حسن ب
افت، و یدۀ غرّا، اطالع ین قصیاز اسرار و اشاراتِ ا ی، بر بعضید نامتناهیی، و تأیاله  قیف چون بمدد توفین ضعیپس ا

عرض كرد، » اللّه قدره  یاعل«خ یش یاید آورده بود، بر حضرت علیرا از آنچه در ضبط و ق یباستشراح آن شتافت، بعض
ف آن فصل را كماهو، بجهت ین ضعیدر آن باب بخط مبارك خود بنوشت، ا یاو ملحوظ گشت، و فصل یارتضاو بنظر 

  نست:ین كتاب ثبت كرد و آن فصل ایتربّك، در ا
 یبن عل وسفیبن محمدبن  ن كلمات اضعف عباداللّه، محمدبن اسحاقیسندۀ اید نوی گونيم. چنیالرح اللّه الرحمن بسم
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اللّه، كه ناظم  الفارض، رحمه ن، معروف به ابنیالد خ بزرگوار عالم عارف شرفی، كه شیاللّه له بالحسن ، ختمیقونو یروم
از ذوق خود و اذواق  یق ربّانیقاده از جوامع علوم و حین قصیاز بزرگان اهل حق بود، و آنچه در اده است، ین قصیا

و جزالت و  ین خوبیبد یش از ویگر را پید یجمع كرد و بنظم آورد، كس» اللّه عنهم یرض«كامالن و اكابر محققان 
داشتند، و از اصحاب او كه  یدوست یل از اصحاب ما كه با ویسّر نشد، و احوال او بتفصیان و كمال فصاحت، میحسن ب

 -ه.ق. -۶۳۰-  و ستمأة نيف نمودند، معلوم است. و در بار اول در سنۀ ثالثین ضعیو، و از آن اسالها مالزمت صحبت ا
كن یم، لیك جامع جمع شدیات بود، در ید حید، مذكور در قیار مصر رسیاحت، به دید و سیف، بصورت تجرین ضعیكه ا

ه اجتماع حاصل شود، و در آن روزها رنجور م كیف، و هم او، در بند آن بودین ضعیمقدّر نشد، مع انّه، كه هم امالقات 
ار مصر یف را از شام به دین ضعیكه ا -ه.ق. - ۶۴۰- وستمأة نيوست. و بعد از آن در سنۀ اربعیشد و بجوار رحمت حق پ

ار مصر، و هم، در شام و روم یده را، هم در دین قصیاز فضال و اكابر اهل ذوق و معتربان، ا یافتاد، جماعت یعودت
ر رسانند. و یرا ضبط كنند و بتحر دشیت آنكه نكت و فوایّ ق زد بنیدند، و تعلیو شرح مشكالتش را شن خواندند،

اللّه  را نفعه ید فرغانین سعیدالدیخ سعیخ عالم عارف، افتخارالمشاین شرح برادر شیسّر نشد مگر محرّر ایچكس را میه
بفهم منوّر و ذهن مطهر، ده غرّا، مالزمت نمود، ین قصیاح اتمام بر استشر یو نفع به، و ازاح عنه كل امر مشتبه، كه مدت

ف عرض كرد، مستحسن یل نمونش بر من ضعیاز آن كه بر سب ید، و بعضیر رسانیف را ضبط كرد و بتحریآن مباحث شر
اء، انّه الجزريفاع بما حرّره خنتاللّه لال حق نفسه و حق من وفقه یاللّه عن حسن اهتمامه ف فجزاه«افت شد یده یو پسند
  ». میجواد كر

ف را ین ضعین شرح، و ایده، و محرّر این قصیء ایس مر منشین شرح نفیو اده ین قصیكنندگان ا د چنانست كه مطالعهیام
  االجابة واالحسان. اد كنند، واللّه وىلی، ريخ یز بدعاین

  ».هیاللّه عل رضوان«خ است، ینجا سخن شیتا ا
  فصل

  باجةیالد هذه  خاتمة  یف

ضاح كالم و افصاح از كُنه مطلب و مرام یآخره، متضمّن ا ن كتاب من اوله اىلین مضمون مجموع اكه چود دانست یببا
د، یف و عقول، نامشروع نمایفهوم ضع یف از اصول و فروع بنسبت با بعضین نوع علوم شریر ایاست، اگر تقر یريغ

و «د ساخت، و خود را در معرض ذمّ ین ناقل را نبان ترجمایعت، مر ایمخالف شر یدتیعت و نسبت عقیمحّل طعن و وق
ح یرا بافهم از نصّ صر» اًري خنيظنّوا بالمؤمن«م یح مستقید انداخت؛ بلكه حكم خرب صحینشا» نيل بعداً للقوم الظالمیق

و نصفت، ت آورد، تا بربكت تواضع ّید كرد، و خود را با سَرِ عجز و قصور بشریمنضّم با» میعلم عل یو فوق كل ذ«م یعظ
  .-اللّه وحده انشاء–د ینما یجمال علم و كمالِ معرفت، رو

ق مبدأ و معاد، و ذكر مراتب محبّت و وِداد یو تحق یو علوم اصل یباجه، كه مشتمل بر قواعد كلین دیاكنون چون در ا
لّه و حُسن ال م، بعونیم، و بر سر شرح موعود رجوع نماید، وقتست كه در مقصود شروع كنینجا رسیاست، سخن با

  االجابة واالحسان. قه انّه وىلیة طریقه، و نسأله هدایتوف
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  میالرّح اللّه الرّحمن بسم

  الناظم: قال
  الحسن جلّتِ  اً من عنّیمح ی، و كأسیاً الحّب راحة مقلتّیحُم یقَتنسَ

  ا: الوجه.ّیا الكأس: اول سورتها. والراحة، الكفّ، و جمعها راح، والمحیاقول: حّم
كن نه از آن یاوالً نظر من بود و جامم رخسار دالرامم، ول یعاشق یمحبّت و مست یِدن میمن در نوش ید: كه ساقیگو یم

 یا مالئمت اوصاف و اخالق است، بوید باشد تا حسن را كه تناسب اجزاء ّیمق یا روحانی یحسّ یجهت كه بصورت
د، نه، و آن ظاهر وجود ّیو ظهورش بمظهر و صورت مق ظاهر، او باشد یاضافت توان كرد؛ بل از آن وجه كه در هر صورت

» الجالل واالكرام یوجه ربّك ذ یبقیو: «او، كما قال تعاىل یاست كه جمال و وجه حق است، و دوام و بقاء، الزم ذات
 یحسّ یالكائنات. پس چون من نظر كردم در صورت یبظاهره العام المنبسط عل یالمطلق. واالكرام. ا ث باطنهیح من یا

ة مرتبۀ او بلندتر از آنست یّ قیالحق وجود بوحدتهن ظاهر یة و اّیقیالحق افتم بوحدتهینۀ وجود ظاهر ییآن صورت را مظهر و آ
ن سّر یاضافت توان كرد، و مدرك آن جمال مطلق ا ید بوّیء از كثرت است بعالم ارواح و حس مق یكه حسن را كه منب

لست، الجرم چون یالمانع، بأصل خود بالذات ما عند عدم یو هر فرعبود كه بمن مضافست و فرع اوست،  یوجود
 من بود و نيبر آن مرتتّب است بواسطۀ آن نظر اول یل ذاتیشان كه آن میت اّیت و اصلّیافت اصل و فرع و شعور بفرعی

قدح آن شراب عشق شد، و آن صورت  یافتم، پس آن نظر ساقینۀ جمال مطلقش ییمتعلق آن نظر آن صورت بود كه آ
كن ظهور حكم و یل؛ یاست نه محبت صفات ین محبت محبتِ ذاتیغلبۀ احكام عشق و مرادش از ا یشراب، و مست

موقوف بود، الجرم نظر، آلت حكم آن تعلق شد نه آنكه  یدر عالم حس چون بر صورت حسّ  ین محبتِ ذاتیتعلّق ا
  اصل حّب بر آن نظر موقوف بود، واللّه المرشد.

 ّن شُرب شرابهمایفأوهمت صحب
  

 یبنظرت یاتنشائ یف یبه سُرُّ سِّر 
  

. یقوله: بنظرت یالجرّ ف فالن، سكر و بان سكره، و متعلق حرف یسم فاعله، واتنشیمالم  یعل یفرح، و هو مبن یا» سُرُّ«
  ة.یالصورة الحس تلك یف : اوهمتهم بتلك النظرة األوىلیفاوهمت، ا

دند)، بواسطۀ افكندن آن نظر ّیبا مقیكه در عشق بمظاهر و صُوَرِ ز یقند (كسانید: كه از اصحاب من كه اهل طریگو یم
من شد از شراب عشق، بگمان افكندمشان تا  یافتم و موجب مستینۀ جمال مطلق ییبا كه منش آیصورت زاول بر آن 

د است. و ّیعلق و تقتدم، و تقلّبات من در اطوار عشق بسبب آن ّیشان بآن صورت مقیز همچون ایپنداشتند كه من ن
  كند. یكه در كّل عالمست، مرا كار آن صورت م یندانستند كه هر صورت

 ، ومِنیت عن قَدَحیوبالحَدقِ استغن
  

 ی، نشؤتشمائلها، ال من شموىل 
  

والشمول بالفتح، الخمر. والنشؤة ». ایمن شمال یاخ یوما لوم«ر: یجرجمع شمال بالكسر هوالخُلق. قال » الشمائل«
ق اطالق ی، بطریت االول بقوله: و كأسیالب یت و اراد به القَدح المذكور فیالب یح، اسم للسكر، و ذكرالخمر فبالفت
  االضافة. قوله: وبالحدق، قائماً مقام یالمحل. واأللف والالم، ف یالحالّ عل اسم
وجود است عامّ و منبسط ض آن جمال را كه ظاهر یدم، و فید: كه چون من در آن صورت، اول جمال مطلق را دیگو یم
دم، و یدۀ ظاهر و باطن او را دیافتم بر جمله عالم، ارواحه و اجسامه، جواهره و اعراضه، پس در هر چه نظر كردم بدی
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ست، و یش نیب یكی وجود كه ذاتست نيافتم، چه عینات با اسماء و اخالق او ّیجملۀ موجودات عالم را اوصاف و تع
گانه است كه ذاتست، و صفت از ینات و تنوّعات ظهور آن وجود ّیر اوصاف و تعآنچه بر عالم منبسطست و ظاه

  ست.یموصوف منفكّ ن
منند، نه آن  یشراب عشق و موجبات مستنم، الجرم همه موجودات اقداحِ یب یپس چون اكنون در هر چه نظر كنم او را م

خودم از آن قدح و  یكنون بچشمخانها كه در مبدأ كأس شراب من شده بود. پس اینيالتع ی علنيقدح صورت اول
گانۀ حضرت یمن اكنون مشاهدۀ اوصاف و اخالق ذات و وجود  یام، و سببِ مست از شدهین ی بنيصورت نخست

 و حسن صورت او. و نينات نور و خواص و تنوّعات ظهور اوست، نه آن قدح اولّیمعشوقست كه آن اخالق و اوصاف تع
آن تواند بود كه معشوق حضرت ذات را دارد، و لفظ حضرت و ذات را  یكیث ینبدانكه موجب ذكر معشوق بلفظ تأ

  اند.  اد نكردهیث یر كند. و دوم مراعات قاعدۀ عَربِ عُرَبا كرده باشد كه معشوق را در تغزّالت جز بلفظ تأنیتقد یهر جائ
 ةٍ یلفتی، حانَ شكریحانِ سُكر یفق

  

 یمع شهرت یالهو یكتم بهم تَّم ىل 
  

، یالثان الخمر، والجمع حانات. و انّما ذكره للضرورة. و حان هیباع فیث: موضع یالتأن الخمّار بلفظ انةألول، هو حا حان
  المطلق. الكامل، و متعلقه یكتم هو ا ، بهم صحّ ىل یللعهد. ا یالهو یمعناه جاء وقته و آوانه. واأللف والالم ف

ب یثار علت و نصیدر سلوك و ترك حظوظ و ا یق كه بواسطۀ جانبازیطران اهل یاز فت یئ د: كه بحكم آنكه طائفهیگو یم
آمنوا برّبهمیانهم فت«نفس و ترك تكلّف، بمقام فتوّت  تركوا  یناً، حتیقی یا» یوزدناهم هد«بود  یكه جانباز» ةٌ 
افتند، و با یتحقّق ق و ترك العادات، یالطر بحق» قلوبهم اذقاموا یوربطنا عل« ّیحظوظهم العاجلةِ ألجل البقاء األبد

اند، و بعشق  د و عاشق شدهّیمقبا، یز یار بصورتهایابتالء و اخت یكمال زهد و ورع و تجرّد و عفّت و نزاهت، برا
شان یل و تعلق ایآنكه م یان خلق ظاهر و مشهور گشته، عموم خلق برایك در میكه بحسن آراسته است هر  یحس یصورت

ل و تعلّق یق را همچون میان اهل طریل و عشق فتین تعلق و میست، این یپرست هوتق طبع و شیجز بطربا، یز یبصورتها
شان اعراض و یدهند، و از قبول و اقبال ا یكنند و بفسق و اباحت نسبت م یشان انكار مین سبب بر ایخود پنداشتند، و با
نۀ ییبا كه منش آیر آن صورت زب یئ ك لحظهیشمرند، و چون ظهور و شهرت من بعشق برآن نظرِ اول  یاجتناب الزم م

ان و هم ین فتیق مشارك بودم الجرم هم ایانِ اهل طرین فتیز با اینافتم مرتتّب بود، در آن نظر اول من یجمال مطلق 
د پنداشتند، و مرا از بازكان ّیان مقین فتین عشق محقق و معشوق مطلق مرا همچو عشق و معشوقان ایعموم خلق، ا

، باقرار یمرا بر نسبت عشقِ صورت یز مبادرت نمودند، و بعضیبانكار و قدحِ من ن یشرتاك بعضن ایشمردند، و بسبب ا
است از نظر و » فاحببت«و معشوق مطلق من كه صورت و ظّل  یقین عشق حقین واسطه ایكردند، و با یو مدح تلق

عشق من، مرا وقت  یكدۀ مستین میقبول و اقبال خلق عموماً و خصوصاً، محفوظ و پنهان ماند، پس الجرم اكنون در ا
من  یافتم كه با كمال مشهوریشان یم كه بسبب ایعظ ین نعمتیم بر ایق را شكر و ثنا گویان اهل طرین فتیآمد كه مر ا

و معشوق  یقین عشقِ حقی، مرا پنهان داشنت ایت عاشقريو س یشان در صورت سالكیبعشق، بواسطۀ مشاركت با ا
و قبول واقبال خلق محفوظ ن عشق و معشوق من از نظرها یشان، اطالق اید عشق و معشوق اییسّر شد، و بتقیمطلق من م

  سخت بزرگست و سزاوار شكر. ین نعمتیو سالم ماند، و ا
از  یچ اثریل بمذهب اهل مالمت بوده است كه نخواسته است كه هیخ ناظم را میكند بر آنكه ش یت داللت مین بیو ا

 نيشان همیرا از خلق پنهان دارد بقصد، تا از قبول محفوظ ماند، و مذهب ا یلتیچ رذی، و هاحوال او، بر خلق ظاهر شود
كسان باشد، و جز حق یفتد، و قبول و ردّ بنزد او ین ین معنیچگونه نظرش خود بر ایكه به یاست، بخالف مذهب صوف

  ند.ینب
 ةیشبسطها، قبض خَ ی، فیغشنیَولم  ُت وصلها،ی، تقاضَیصَحو یولمّا انقض
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بسطها،  ی فريالضم ان. و محلیان: االتیعبَّر به عن نفس الطلب. والغشینه، اذا طلب ادائه، وقد یفالن د یتقاضقال، ی
  ة.ّیالمفعول یمنصوب عل

ار كرد تا یبس یِخودیب ید، دل ز مستیبآخر رس یاریغالب آمد و هش ید: كه چون شراب عشق در من كار كرد، مستیگو یم
وصال و مطالبت اتصال نمودم، و در آن مُباسِطَت مطالبت و سؤال و تمنّا كه بآن حضرت  یتقاضااز حضرت معشوق 

بت آن یت جالل و هیخش یا از برایافت و عدم تمكّن یاز جهت خوف منع و نا یچ انقباضی، هیت مستیكردم از غا
  از آن مُباسطت. یامد كه مانع من گشتیحضرت، بمن فرو ن

 یك حاضریم، ولیواُبثَثَتها ما ب
  

 ٌب بقا حظَّ بخلوة جلوةیرق 
  

طة، متعلق بابثثتها. و ان ساه لآللة والویهنا ان كان مصدراً فالباء فی. والخلوة هحاىل ی، ایاظهرت لك بثِّ یقال ابثثتك: ای
. و انّما ی: حاضرق بقولهلالنزول، متع یالحضور، لتضمُّنه معن ةیه لتعدیه، فالباء فیف یخلّیكان اسماً للمكان المعدّ ألن 

  ها.ري، ألنّها تعدّ ألجلها بمنع غینيكالالمعن یالجلوة عل الخلوة اىل فتیاض
حضرت معشوق و تنزّل او از  یتجل یبراباطن و دل خودم را » تاً اسكنهیب ا داود، فِّرغ ىلی«د: كه چون بر وفق یگو یم

ت ّیچ بقیكردم چنانكه، به خاىل ی، بكلیمجازدات و اضافات ّیقتو  یازیجمله اوصاف و صور انحراف و احكام امت
ت خلوت یبود، احساس نكردم كه در باطن و دل من از غا یتوانست یگانگیرت و بیء از مغایكه منب یو وصف یحظّ

، در آن یاست مانع آمد یگانگیوار از مُباسطت با حضرت معشوق كه از احكام مناسبت و  بیتا رق ینازل و حاضر بود
سلوك راه فنا بود در  یكه مقتضا یهائیازل بود از محنت اندوه و شدت محبّت و بالها و مشقّتها و سختحال آنچه بمن ن

  عشق، همه را بحضرت معشوق اظهار كردم و از شدت حال خودش اخبار كردم.
 بالصّبابةِ شاهد،وقلتُ، وحاىل

 ةًیَّبق یالحُبُّ منِّ  یفنیُ ، قبلَ یهبَ
  

 یمُثبت ، والفقدُیَّبها ما حِ یووجد 
 نظرة المُتَلفَّتِ اراك بها، ىل

  

 یهنا بمعنیالشهود. والحال ه بة عنیاألحوال المغ صادف القلب منیالشوق و حرارته و شدته. والوجد: ما  الصبابة: رقَّة
  ه للحال، و مفعول قلت.یالوصف، والو او ف

ة، مفعوالً واحداً، له فاعالن: ّیكون بقیتمل ان حیااللتفات، و  ی، نظرة المتلفت، والتلّفت: مبالغة فی، و مفعول هبیهب
ه ی لفظه. و فريالمصدر من غ یالمتلّفت، منصوب عل هذا، نظرة ی. وعلنيق تنازع العاملیبطر ینفی، ی، والثانیاحدهما، هب

  الصبابة. ت األول، راجع اىلیالب یبها ف ی فريتكلّف، والضم
 یمنست، گواه یو فنا یكمال مست یكه مقتضا یو ذلّت و خوار یارو نز ید: كه در آن حال كه وصف من از زاریگو یم

 یِ عدل بود بر غلبه و حِدَّتِ آتش عشق و قوّت و شدت سوزش شوق من، و حكم آن غلبۀ صبابت و شوق كه مفن
، را یاز احوال آن سرّ وجود ده بود، و حاىلیگردان یو صاف ل احكام انحرافست از نفس، مر دل مرا خاىلیاوصاف و مز

ن حال كه یمصادف دل من كرده، و ظهور اخودم بود، ادراك و شهود و حضور من با  یو مفن یة كه ما حيقیالحق بوحدته
، و یكبارگیبود ب یو ادراك ولذّت من م یگردانندۀ هست یوجد عبارت از اوست بحكم غلبۀ آن صبابت، محو كننده و فان

توانست بود، و  ینم یاز حضرت معشوق، اگر آن دم واقع شد یئ یك و شهودِ تجّلااز فهم و ادر یچ لذتینئذ مرا هیح
كردم، آن فقد مثبتِ  یبود، و آنگاه كه آن حال و وجد را گُم م ی، جز معشوق را نمیاگر واقع شد یاز آن تجل یبرخوردار

ن یال من بر ان حال كه حیبود، الجرم در ا یم یحضرت معشوق یمن خود حجاب و مانع ظهور تجل یمن شد، و مَن یمَن
افت، و یتوانم  ینم یو حظّ ینسق بود، با حضرت معشوق گفتم: كه چون من درهر دو حال وجد و فقد از وصل تو لذت

از وصل تو لذت و حظّ  شده باشم، یفان یخواهد كرد،و چون من بكلّ یمرا فان یِغ فنا آخته است و همگینك عشق تیا
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  كجا توانم بر گرفت؟
را از من و سمع و بصر من كه  یتّیش از آنكه عشق مر آن بقیآورم پ یعشق، بتو پناه م یمحابا ین ضربت بیپس من از ا

ك نظر یگرداند، مرا  یفان ید، بكلیجمال بر كمال ترا از بهر خودو لذت خودم توانم د یت مر وصال ترا و تجلّ ّیبآن بق
متوجه  یكنم و بكل یك خود را وداع مرات و ادآن لذ یكبارگینم ودر عقب آن نظر بیببخش كه ترا بب یمتلفّت و مودع

نگرم، چه همچنانكه آن مودّع كه متعرّض  یروم، و از سر حسرت بقفا م یم یقیحق یشوم، و بآن طرف فنا یعالم فنا م
د ريگ یبر م یئ د، و از آن نظر متلفّت، زوادهینما یم میدار دوستان التفات عظیرود و بد یفراق احباب و اصحاب است، م

خود را  یهست یمتلفّت ببخش تا بكلّ  یم نگرانم، مرا نظریدار و لذت از آن عظیز بآن دیرود، من ن یگذرد و م یم و
  وداع كنم و بفنا روم.

باشد، آنست كه، در آن حال مذكور با حضرت معشوق  یفنیو هم مفعول  یت هم مفعول هبّیر وجه دوم كه بقیو اما تقر
ت ّیكجا خواهد گذاشت كه بآن بق یتّیدار تو از من بقیگذارد، وجدان د ینم ی من، اثرنيگفتم، كه چون وجد آثار تو از ع

ش از یپمن بمن ببخش  یاز هست یتّیبق ی، و در حال تجلیفرما یدار تو برخوردار توانم شد؟ پس هم تو مرحمتیاز د
خود و لذت و راحت خودم  یز برات مر ترا اّیگرداند، تا من بآن بق یمن فان یهست یت را با همگّیآنكه عشق آن بق

رود و از پس  یم نگران باشد و میدار دوستان، عظین از دیدن و لذت آخریكه در وقت وداع بد یدن كسینم؛ دیبب
  نگرد. یم
لن «و جواِب » یارن«تِ یقت آن ذوق از طلب رؤیاست و زبان تعرّض مر تحقّق را بحق یات ترجمۀ ذوق موسوین ابیا

  ت آن مقام بود.یغا كه یو افاقت» یتران
 ن، ان منعت أنلَهبیسمع یعل یومنّ

  

 ذّت، لَیريلغیبلن قَمِ، فَاراك 
  

 ی، باریدار یدار جمال خود باز میو بآن سبب مرا از د ینیب یستۀ وصل خود نمیز، كه اگر چنانكه مرا شایو گفتم ن
گر ید یش از من كسیو او را آن بشنوان. چه پ یفرمابر گوشم منّت نِه، و در حق او بآن گفتار انعام » یلن تران«بگفتار 

هرچند از  -الصّالة والسالمه ینا و علّینب یعل -یموس یافته است اعنی مرا، آن جواب خوش آمده است، و از آن لذت ريغ
 ، لذّت از گفتار، و آن دریكیرا دو موجب است: » یلن تران«ن طلب گفتارِ ی، ایعنیت محروم مانده است. یلذت رؤ

است ازمقام اول عشق تا وسطش، و مستلزم معرفت سرّ و  یت مذكور است، و دوم آنكه، افاقت كه اثر و حكم ترقین بیا
نده ذكر كرده است و گفته كه، یت آین موجب را در بیت و منع آن است، بر آن گفتار مرتتّب است، و ایحكمت طلب رؤ

السالم عبارت از آن بود، و بعد از آن صعق  هی، علیصَعقِ موساست كه  یمستلزم كمال مست» یلن تران«ن جواب یچون ا
مستعد و محتاج آن  یاست و مرا بآن ترق ینك در ترقیچ نبود، و عشق اكنون در ذات من، ایجز افاقت ه، یو كمال مست

عشق  یت طور و مقام ابتدایكن ظهور حكم و اثر كمال سكر و بلوغ صعق بنهایافاقت كرده است بواسطۀ كمال سكر، ل
ت عشق آن افاقت را كه بر آن ّیكند، و نفس من بتبع یترقّ ینئذ بكلّیتا عشق ح» یلن تران«ن جوابِ یموقوفست بر ا

  د، الجرم گفت كه:ینما یعشق مرتتّبست، تلق یترق
  ، لم تُفتِّتی، لوالالهویلها كَبد   ، فاقةٌ الفاقةٍ،ی، لسكریفعند

 یاست؛ ابتداش آنست كه چون از ذات عاشق سر برزند، رو یو انتهائ یو وسط یكه چون عشق را ابتدائد: یگو یم
آن  یعاشق را در عاشق آورد تا مَطمحِ نظر عاشق ذات و صفات و لذّات و مرادات خودش باشد، و معشوق را از برا

رو گرفته هما فريلت حصول آن سازد، و چون حكم عشق، نفسِ عاشق را با همه قوّتهاش از سمع و بصر و غیطلبد و وس
ان او و نفس است (وهوالوجود) از حضرت معشوق و وصل یاالتحاد واالشرتاك كه م برابطۀ ما به یاست، الجرم هر قوت

ن دو سه ین مقام و مرتبۀ اول عشق بود، و ایحكم ا» كیانظر ال یارن«طلبد  یمناسب خودش م یجزئ یو حظّ  یاو اثر
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عاشق را در خودش  ین حكم و اثر عشق از مقام اول كه رویكه، ا نست. و وسطش آنستیات ایت گذشته هم از مقتضیب
ن بُوَد، یۀ جنگ و عتاب عاشق با معشوق ایلتِ حظوظ و مرادات عاشق ساخته كه سرمایو معشوق را وسداشته بود 

آنكه حجاب  یخودش را با جملۀ حظوظ و مراداتش برا ین مقام خودیت انجامد تا عاشق در ایت رسد و بغایبنها
  اند: د، چنانكه گفتهريدشمن گ -ابدیول بحضرت معشوق وص
  تیب

 ت رسدیكن هوا، چون بغایول
  

 یسربسر دشمن یشود دوست 
  

ن زمان یكرده باشد تا ا یحضرت معشوق تمام ترق یعاشق تا بسو یل عشق از ذات عاشق بسوینئذ، آن حكم میوح
  د:یود كه گیمعشوق كند بر آن ام یخود را فدا یعاشق خواهد كه همگ

 تیب
 تو كنمیبه زان نبود كه جان فدا

  

  شود» باز«شد »باز« یچو غذا» هویت« 

 یاست، و حكم وحدت بر او غالب، رابطۀ و موجدِ كثرت و دوئ ی وحدت منتشنيعشق كه از عو اما انتهاش آنست كه، 
د و بمعشوق متوجّه یزار گردانیب یاو بكلّ  یعاشق و معشوقست، چون حكم سلطنت خود را بر عاشق راند، و او را از اوئ

ز یاو را از معشوق ن یمحو كند؛ الجرم رو یرا از نظر عاشق بكل یو معشوق یاسم عاشق یاكنون خواهد كه دوئ كرد،
چ التفات نكند، و یش بمعشوق از آن جهت كه معشوق است هی عشق است، مشغول كند، تا بنيبگرداند، و بخودش كه ع

  زان شود.یاز او گر ابد، وی عشقش نيحجاب وحدت ع
  كه: ین مقام بود، و سخن آن مرتجم پارسیاز ا» حبّكِ عنكِ یشَغَلن«كه:  یلیقولِ مجنون به ل

  »من فارغم از هر دو، مرا عشقِ تو بس   بفراقیبوصال كوش وخواه یخواه«
شود،  یت واقع مّیبعق تیعاشق بطر یمر عشق راست در مقامات خودش، و ترقّ ینجاست. پس معلوم شد كه ترقّیهم از ا
 یو محو و فنا یت رسد، مستی عشق در ذات عاشق از طور و مرتبۀ ابتدا بنهاريق است كه چون سیعاشق بآن طر یو ترق

، از قلق یت انجامد، و در آن كمال مستین طورِ اولِ عشق بغایعاشق، از خود و اوصاف و حظوظ و ادارك خودش، در ا
كند، حكم و  یاز ابتدا بطور و مقام وسط، نقل و ترقباز چون عشق  ده شود،یآرام ساكن و یه بكلريو اضطراب طلب و غ

 یم بسویعظ یلیو م یو اضطراب ی، قَلَقیدگیو آرام ی آن مستنيد تا در عیدا آیاو در عاشق پ یاثر آن نقل و حركت ترق
ل و قلق و یه آن شدت ماو نه بحكم عاشق ك یت حركت و ترقّیاز ذات عاشق سر بزند، بحكم عشق و تبع یاریهش

كه آن افاقت و  دینما یبعد از آن مر عاشق را رو یو بقائ یو صحو ینئذ افاقتیپاره كند؛ و ح اضطراب، جگرش را پاره
شده باشد، تا  یطار یكه در آن حالت سكر و فنا برو یئ هّیو قض یو امر قت هر حاىلیصحو و بقا مستلزم علم باشد بحق

او بوده بُوَد بحكم  یخرب یو ب یعشق و حالت مست یآن طور ابتدا یا را كه مقتضایور و قضااكنون آن همه احوال و ام
گناه شمرد، و توبه از آن بر خود الزم داند و توبه  لو نظر از مقام وسط عشق همه را ناقص و نازل ب ین افاقت و ترقیا

ت توبه كرد، و قرآن ین افاقت از انبساط و طلب رؤالسالم، در آ هینا و علّینب ی، علید، چنانكه موسینما یكند و شرمسار
رجعت  یك، ایة نوال كرمك، تبت الین احدمقاوم جالل قدمك یمن ان  یا...» سبحانك «ت كرد كه: یاز زبان او حكا

 نيالمصدق یا» نيالمؤمن و انا اول«و طلب حظوظها ولذاتها منك،  یعمَّا ظننت و توهمَّت باالشتغال بك وبحبّك عن نفس
  نفسك. یة علّیالجزئ تك و غلبة احكامیء من انّ یة شّیببق یو ادراك یتیلن تتمكّن من رؤ یا» یلن تران«قولك ل

ر كرده شد، اكنون یق است كه از ابتداء تا وسط تقری منوال و طرنيعشق از وسط تا انتها بر هم ی حكم ترقّنيو همچن
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و  ید و بآن سبب مستیت رسانیعاشقم مقام ابتدا را، بنها  عشق بغلبۀ قهر سلطنت در ذات من كهريد كه چون سیگو یم
و  یو اضطراب یعاشق، قلق یكرد تا بسبب آن حركت و ترقّ ید و ازمقام ابتدا بوسط حركت و ترقیت انجامیمحو من بغا

ند كه اگر ك یپاره م ، از من و باطن من سر بر زده است كه جگرم را پارهیت مستین غایافاقت از ا یبسو یاجیو احت یلیم
ل و قلق و اضطراب از یاج بافاقت و مین احتیاز مقام ابتداء تا بوسطش هرگز ا یو حركت او بود ین عشق و ترقینه ا

و  ی مستني، و من در آن عیپاره نكرد و جگر مرا از آن شدّت و حرارت حركت پاره یامدیدا نیجهت آن در باطن من پ
محتاج و  یاریبهش یعشق مرا بحركت آورد و از مست ی، لكن حركت ترقیمبود یده و ساكن میاول، آرام یفنا و مغلوب
منتها كه  یب ین بالها و عناهایپاره كرده، تا باز با جگر مرا بسوخت و پاره ید، و آن آتش حركت، بكلیگردان یمستعدّ ترق

ادت یكه صعقه و دَكِّ من، زابم ی یآن را در خود مخ) -(و آثارافتم و اثر یاوست اكنون احساس  یعشق و فناها یمقتضا
  ناست.یو كوه س یاز موس

 بالجبال، و كان طویولو أنَّ ماب
  

 ، لَدُكَّتیالتَجلِّ نا بها، قبلیرس 
  

  ».فدكّتا دكَة واحدة: «ته باألرض. و منه قوله تعاىلیسو یء، ادكّه دكّاً، اذا كسرته حتیدككت الش قال:ی
نم كه اگر چنانكه آنچه از یب یام، و م صعق خود مُحسّ شده یت كه ببال و فنااج من بافاقت از آنسید: كه آن احتیگو یم

 یموس ینا كه از اثر تجّلیوكوه طور س یعالم نازل شد یبجمله كوهها آن بمن نازل است ريعشق و غ یبالهاو عناها
شان ینا با ایهها و طور س، البته آن جمله كویشان نازل بودیان ایكائن و در م یخ) پاره شده بود، بان كوهها-ی(موسو

پاره و  من، همه پاره ی، از اثر آن بالها و عناهایشان همه واقع شدیكه موجب دكّ است بر ا یئ یش از آنكه تجلیپ
ات متقدم ذكر یكند كه در اب یل اوصاف آن عشق و صبابت مینده، تفصیات آین ابیا، اكنون در یذره شدند زه و ذرهیر زهیر
  ودشان مجمالً گفته بیا

 نَّمتیً، عَربة نمّت به، وجویًهو
  

 أودت یبه حرقٌ، ادواؤها ب 
  

، یالمخصوص ب یوالجو یما تقدّم من خربالهویذكرت ف یهذا الذ ی. ایًداه محذوف، و كذلك جوبتم، خرب، یقوله: هو
مة. و نمت ینمال الوجد من عشق او حزن. و نمّت من الحرقة و شدّة یت، والجویت و كی، نعتهما كیًو جو یًهو هو
  به اهلكه. یفالن هلك، و اود یالنمو. واود من
ده كه اثر جوشش و یكن آب دیاست در دل و جان نهان، ل ی، عشقیدیاوصافش شن ین عشق من كه بعضید: كه ایگو یم

ت افتد، و از اثر حرار یكند در قبّۀ دماغ م یبدماغ تصاعد م یو بخار یكه از آن جوشش و سوزش اثرسوزش دل است، 
قطره،  گر منافذ است آن رشحها، قطرهیتر از د دگان كه شفّافیشود، و از منفذ د یاز دماغ مرتشح م یآن بخارِ شبه عرق
اندوه  ین سختیدهد، و ا یم یكند، و خلق را از آن آگاه یم ینه غمّازیچكد، و از آن سوز دل و سیون مريبصورت عربه ب

شود كه دردها و  یادت میم در ظاهر و باطن من زیفس سوزشها عظهر ن یاست كه بو یمن از عشق و شوق، اندوه
  كند.یآن سوزها، مرا هالك كرد و م یالمها

 ،ی، كأدمعیفَطُوفان نوح، عند نوح
  

 یل كَلَوعتیان الخلريقاد نیوا 
  

صل و افته است كه اگر نظر بایكند، چنان قوت و غلبه  یم یدۀ من كه از اثر سوزش عشق من غمّازین آبِ دیپس ا
باشد  ینوح كه همه عالم را آب آن شامل شده بود، همچون نمودارت باشد كه طوفان ینها یار و بی، چنان بسیمنشأش كن

د بجهت سوخنت یمد یكه مدت یم و سوزنده است كه آتشین شعلۀ آتش شوق من چنان عظین آب چشم من، و ایاز ا
  ن شعله و سوزشِ آتش شوق من.یبوده باشد از ا یشیافروختند، نما یبر م» الصّالة والسالم هینا وعلّینب یعل«اللّه  لیخل
است كه مشبّه به، در آن صفت مشبهه، (چه قاعده آنست كه  یت صنعت اغراق، بكار برده است؛ چه قاعدتین بیدر ا
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را   لیلان خريخ ل) كاملرت از مشبّه باشد، و او مبالغه كرده است و طوفان نوح و ن -المشابهه مشبّه به در مابه
  نها كاملرت از آنها باشند.یه كرده است تا در صفت اغراق و احراق، ایبدمعه و لوعۀ خود تشب» السّالم همایعل«

 یأدمعی، اَغرقَتَنیريولَو ال زف
  

 یزَفَرت ی، احرتقتنیولو ال دمُوع 
  

    والزفرة: اغرتاف النفس للشدّة والحزن والحرقة.ريالزف
ن مانعِ یاند، چنانكه اغراق ا شده یاند كه هر دو متكاف دهیرس یتینه من هر دو در غلبه بغایس ده و سوزید: كه آب دیگو یم

 ی، آبهایگردد؛ تا اگر حرارت تنفّس صعداء من ازحرقت شوق نبود ین میو احراقِ آن دافع اغراق ا شود، یاحراق آن م
، یده من نبودید یكند، و اگر آبها ینشف م یّلن را بكیكن شدتِ حرارت آن، رطوبت ای، لیدۀ من مرا غرقه كرده بودید

  دهد. ی منين، مر حرارت آن را، تسكی، اما رطوبت ایحرارت تنفس من از آتش اندوه مرا سوخته بود
 عقوب بثَّ اقلهی، مایو حُزن

  

 یتیَّوب بعض بلیُّو كل بال ا 
  

نا و بالء حضرت او هم بحضرت او پناه بردم، . و ازعیكردم بآنچه گفتم: و ابثثتها ما ب یگسار اندوهاگر چنانكه من 
 اىل یو حزن یانّما اشكو بثِّ«اد یاز شدت و غلبۀ آن فر» السالم هیعل«عقوب یكه  ی، چه اندوهريب مگیعجب مدار وع

و  از قوت» السالم هیعل«وب یكشم از رنج و اندوه، و آن همه بال كه ا یار آنچه من میبود از بس یآورد، اندك یم بر» اللّه
كنم، پس اگر بحضرت  ین بالها كه من درعشق تحمّل میبود از ا یكرد، بعض یم» الضّر یمسّن یاّن  ربّ«آن نالۀ  عظمت

  نباشد. یبیاو عرض كردم ع
 الـعشقوا، اىلاألىلیو آخر ما الق

  

 یتُ، اول محنتی، بعض ماال قَیّردـ 
  

  للمؤنث. » یوالت«للمذكّر » یالذ«هنا ی، جمع ال واحد لها من لفظه، واحده هاألىل
آن جمله،  یت و منتهایدند، غایرا كه عاشق شدند و عشق ورز یهالكت انداخت جملۀ آنكسان یآنچه بسوو از بالها 

  ن عشق خودم.یام در ا دهیاز آنست كه من د یبعض
 ،یل تأوّهیالدلفلو سمعت اُذُن

 ش اَزمةیع یاَذ یألذكُره كَرب
  

 أضَّرت یالآلم اسقام، بجسم 
 س زمَّتیالع  ركب، اذا یبمُنقطع

  

االبل مطلقا، والمراد  یطلق علیالشقرة، و قد  ء منیاضها شیض فخالط بیالب س: اصله االبلیاالزمة: الشدّة. والع
 فت اىلیالمضاف، وهوالوقت اوالحالة، واض ر حذفیتقد یاألزمة عل س اىلیالع خطمت. واضافة ی، وزمّت ایالثان هنایه

  نهما.یألزمة، لمالبسة با یمضافه، و ه
ناله كردن  یكاروان بشنوداست كه اگر چنانكه گوش آن راهرب  یمن تا بحد یمن و اندوه و عنا یو بال د: كه رنجیگو یم

زش یدند و فرسوده و ناچیب رسانی، بنت من گزند و آسیو نزار یكه بسبب ضعف و زار یهائیماریمرا از رنجها ب
ده باشد بآن یم كه نازل دیعظ یش حالت شدت و سختین شدت اندوه من عیا یادش دادینه یدند، هر آیگردان

ساقط شده و تن بمرگ داده و دل بر فراق جان و جانان  یان، قوت بكلیپا یب یابانیان بیخ) م-بازماندگان از كاروان (در
ل و آن اشرتان ینند از جهت رحد تا اشرتان را مهار بر سر كیل كاروان بفرمایو احباب و اصحاب نهاده، در آن زمان كه دل

ند و یدرآ یهرچه تمامرت بنوحه و زار ینان فرومانده از سر دردیل افتند و آن مسكیرح یند و خلق در تكاپویبفغان درآ
 یل جان و دل و سرّ و قوایگشت و دل ی چون سلطان عشق قونيان اثر كند، پس همچنیشان در همه كاروانیۀ ایناله و گر

األمر كلّه  رجعیه یرجوع و ال یاو كه از البّد ید، و نفس با قوایخود كه عالم وحدتست متوجّه گردان شان شد و بمركزیا
ت و عدم زاد استعداد، قوت ساقط شده ّیاند، اما بحكم ضعف قوت قابل ت مرافقت كردهّیاند عزم موافقت و ن افتهیشعور 
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را بتجرّدها زمام عزم  یروحان یوار شد و روح و قواو در راه فرومانده است، الجرم چون عشق بر مركب دل و سرّ س
ن یش اريشود، هج یمشغول م یكنان، بناله و زار ان، آهیپا یابانِ بیح بر سر فرمود كردن، نفس عاجز فرومانده در بیصح

  ادا.یاد از عشق وافریكه، وافر
 ،ی، واَبادنیح بیالترب وقد برّح

  

 یقتیحق یخفِّ یالضَّنا مِنِّ یوابد 
  

 ی: ایمنها. و ابادن یاالذ شدتها و شدّة یها، و هريو غ یالحم جهده من برحاء یحاً، ایاألمر ترب برّح بفالن ال:قی
  . والضنا: المرض.یاهلكن

شوق  یو نزار یماریمرا برنج آورد و هالكم كرد، و ب یكبارگیدن عشق بیدن و رنجانیق سوزانید: كه اكنون بتحقیگو یم
كه در باطن من كأمن بود، جمله  ید كه هر سرّیز گردانیف و ناچیمرا چنان بسوخت و ضع یحسّ یاحكام ظاهر و قوا

 آن، ريبودند، مثل حواس و عقل و غ یقوا و اوصاف ظاهر یباطن یآشكارا شد، چه حجاب و مانع از ظهور آن سرّها
  د.یطن را ظاهر گردانل گشت، و اسرار بایز شدند، الجرم مانع زایف بل ناچیشان از اثر عشق جمله ضعیچون ا

 ،ی، النحولَ مراقبیسُكر یفنادَمت، ف
  

 یتريل سی، و تفصیبجُملة اَسرار 
  

 یف یالمفعول له، ا یة حسنة. و قوله: النحول، انّما هو منصوب علريسقال: ساربهم یقة والمذهب، یة: الطرريالس
  ه: المفعول له.یبویقد قال س االضافة، و ه قاما مقامیاأللف والالم ف ، فانالحاصل بسبب نحوىل یسكر

افته بود و ظاهر شده، یال یمن تمام بر من است یعشق كه بسبب ضعف و نزار ین حالتِ مستید كه در ایگو یعذر و علت م
ف بود، و بآن سبب مراقبت احوال و اسرار یه، مشاركت داشت و حریما ن شراب اندكیدن ایكه در نوش یمانه با كسیند

 ین رازهایست؟ من بجملۀ این شراب چیدن ایتِ من در نوشیتِ بُغیست و غاید كه متعلق عشق من كنمود، تا بدان یمن م
مادام كه تن بصحَّت بود و  یعنیت كردم، بالحال البالمقال. یده و شرح مذهب و روش باطن خودم درعشق حكایپوش
اظهار خواص و آثار خود هر نَفَس بنفس  كرد و بجهت استمداد در یدا میت خود پیاثر و خاص یاو بر كار، هر قوّت یقوا

شان بود، یب امر و امداد ای و ترترين ذات و تحقق صفاتش كه تدبّینمود و بآن استمداد مر نفس ناطقه را از تع یرجوع م
است و چون از اثر سلطنت و صدمت و سورت و قوت عشق، مزاج و  ین آگاهینفس ا یاریداد كه كمال هشیم یآگاه
شان را از یاشان اثر كرد و یكار شدند و شراب عشق بسبب آن ضعف تمام در ا یف و نزار و مغلوب و بیضع یمزاج یقوا

 یكبارگیب یو شاغل یچ مانعیه یز بلوازمها، بید، نفس نیخرب گردانیخود و صفت رجوع و استمداد بنفس مست و ب
داشت، فارغ گشت، واز شراب عشق  یريتدب كه باهتمام امر یبتجرّع اقداح احكام و آثار عشق مشغول شد، واز آن آگاه

 مزاج و رينفس است از تطلُّع والتفات بتدب یخربیكار شد، پس حكم سكر كه عبارت از بیخرب و ب یمست و افكار و ب
ق استمداد از او شامل آمد یرجوع بطر یاز نفس، والبد یمزاج یمزاج و قوا یخرب یم، و از بیوجهٍ مستق یاو عل یقوا

د، كه یگو یالجرم م بود، یمزاج ین سكر، ضعف قوایرا، و موجبِ قوت و شدت ا یمزاج یمر مزاج و قوا مر نفس را و
و  یچ خوفیه یمانه بیند  مرا حاصل آمده بود، یمزاج یمزاج و قوا یكه از جهت ضعف و نزار ین حالت سكریدر ا
مذهب حق  ین بر مقتضایش از ایه پاسرار و افكار و مقاصد و مطالب خودم را از حضرت معشوق، ك ی، همگیحجاب

تمام مشارك ذوق و شرب  یاستعداداء كه بحكم یمن از جمله اول یاست از رفقا یقین مراقب كه رفیاهل مالمت از ا
ان نهادم و روش باطن خود را یداشتم، اكنون با اودر م ینمود، پنهان م یمن بود، و بآن سبب تتبُّع احوال و اسرار من م

  ت كردم.یان و حكایو اطوار او بزبان حال و لسان خواطر و افكار با او ب در عشق و احوال
 ث الی، بحیظَهَرْتُ له وصفاً، و ذات

  

 الحبّ ابلتی، من جویراها، لبلوی 
  

ن ین وصف اخبار واظهار افكار و اسرار خودم بر این كمال ضعف بایاز شراب عشق بسبب ا ین حال غلبۀ مستیدر ا
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سوخته بود و زار و  یاو را بكل ده بود،یكه از سوزش آتش عشق بذات من رس یت بالئیچونكه از غا مراقب ظاهر گشتم،
دن، پس ظهور من بر ید ین مراقب او را توانستیكه ا یو نزار یكه قابل آن نمانده بود از فرسودگ یتا بجائده ینزار گردان

  ت اسرار نبود.ین وصف، اخبار و حكاین مراقب جز بایا
 لسمعه،ینطق لسانیولم فأبَدت، 

  

 سِرَّ ما عنه اخفت یهَو اجس نفس 
  

، خواطر و هواجس نفس من كه یت ضعف و نزاریكه زبان مرا قوّت و مكنتِ نطق نمانده بود از غا چه در حاىل
نفس  من از حضرت معشوق كه یرا از مطالب و تمناها یزین مراقب را از چیكردند بر سمعِ ا یدا میاند، پ یسخنان معنو

ن ین مراقب بایفتد، الجرم ظهور بر این یچ كس را بر مطالب من وقوفیداشت تا ه ین مراقب پنهان میمن آن را از ا
  صفت بود، نه بذات.

 اُذنُه خَلَداً بهایوظَلّت لفكر
  

  اغنتنية العیدور به، عن رؤی 
  

  الخلد: القلب والبال.
ر افكار من یمن و ادراك احوال و اسرار و ضما یبسو یاقب همگن مریشه و فكر و همّت ایكه اندز یواز جهت آن ن

 یمعنو یاست، با دلش كه آلت ادراك سخنها یصور یمتوجّه و مصروف بود، گوشش كه آلت ادراك اخبارات و سخنها
كند، از  یتوجه م یزیادراك چ یاست، متّحد شده است تا هر كجا كه دلش بسو یكیاست و همه مدركات بنسبت با او 

شود و آن را در  یدا میگردد و همانجا پ یز با دلش مین مراقب نیواطر و افكار و هِمَم و مقاصد و مطالب من گوش اخ
بحكم آنكه هواجس  یعنیاز كرده است، ین یت او بین مراقب را از چشم و رؤیابد و گوشش بآن دوران با دلش مر ای یم

ت ضعف و یتواند بود، و اكنون چون ازغا ید، آلت ادراك آن دل میگو یا نفس در باطن با خود میند كه دل یسخنان معنو
مراقب كه بكمال  ن وىلّیاند كه ا ، قابل آن شدهی، باطن من حكم ظاهر گرفته است، الجرم آن سخنان معنوینزار

 تّیا نیت ريوغق عشق راه برده است؛ و بحكم غبطت ی من در طرريت و صدق عزم و صحّت سّیاستعدادش بحسن قابل
آن سخنان  ظاهر و باطنش را بر ادراك احوال واسرار من مصروف كرده، یفكر و همّت قوا یاهتدا و موافقت، همگ

ن یگردد، و ا یا گوشش با دلش متّحد شده است و با او مین جهت گوئید، الجرم از ایرا بگوش ظاهر تواند شن یمعنو
ت ضعف و یابد، و چون از غایآنچه گوش ادراك كند و در ت باشد از كمال اصغا و حضور و فكر دریاتحاد و دوران كنا

دوران با دلش او را در حصول علم  ن مراقب بآنیز از من قابل ادراك بچشم نمانده است، الجرم گوش ایچ چیه ینزار
م بحك ین دوران و اتحاد گوش با دلش نبودیرا كه اگر ایاز كرده است، زین یع احوال من از ادراك بچشم بی بجمنيقیو

ن مراقب را بر ادراك یمر ا  صادقة والسمع كذابنيالع«و بروفق مصراع » ئاً سمعت بهیخذ ما تراه ودع ش«مصراع 
ن اتحاد و دوران با دل، كه ادراكش از غلط یكن بای، لیت محتاج بودی، و برؤیادت نبودیز یو اعتماد یگوش وثوق
از ین ی از ادراك بچشم بنيقیوال من حاصل گشت كه بآن باح ینیقین مراقب را، یتر است از ادراك چشم مر ا محفوظ

  شد.
: یبدر ُ بُدوراً بداراً، بمعنید، ِمن بَدرَ یبا یدور، دوراناً، ُبدور میدور، مِن دار یَ  یاز افاضل فرموده است كه بجا یكیاما 

  سرع اِسراعاً.یاسرع 
د كه یبا یم یزیشان چیب و الزوالند، آلت ادراك االتقل عیچنان باشد، كه چون هواجس و خواطر، سر یت معنین روایو با
فالة تقلبها  یشة فیالمؤمن كمثل ر انّ مثل قلب»: السالم هیعل«قائم باشد، چنانكه قلب است، كما قال  یبو یسرعت
ن هواجس و خواطر یت ضعف و نحول باطن من ظاهر گشته است و بآن واسطه ایاح ظهراً لبطن. و چون بسبب غایالر

ز یچ چیشان را بمدارك ظاهر ادراك توان كرد، و از مدارك و مشاعر ظاهر هید كه ایشا یاند كه م نان ظاهر شدهنفس من چ
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چ از من قابل ادراك چشم نمانده یت نحول هیكن چون از غایست، لسرعة لحظاته والتفاتاته، لیتر از چشم ن االدراك عیسر
مقصور است، الجرم ظاهراً و باطناً، بر ادراك مطالب من ن مراقب، یفكر و همّت ا یِاست، پس از جهت آنكه همگ

در ادراك  یشده است، و بواسطۀ آن اتحاد، سرعت یكین مراقب با دلش یتمام ادراك ظاهر و باطن من، گوش ا ايبر
افت، و گوشش بآن یتواند  یاالنقالبند، بگوشش در م عیدا آمده كه بآن سرعت، هواجس و خواطر مرا كه سریگوشش پ

ن یاز كرده است. اگر چنانكه این یسرعت ادراك او بو  ت چشمین مراقب را از رؤیقائم شده است، مر ا یت كه بوسرع
زادۀ طبع آن  ین معنیر و معقول است و اال ایسخت دلپذ ییاللّه، منقول است معن اسراع، از ناظم رحمه یلفظ بُدور بمعن

  ب. الخلد: القلب والبال.فاضل است نه مراد ناظم قائل، واللّه الملهم للصوا
 ، ظاهراً،یعنِّیِّالحیفَاخرب مَن ف

  

 ، و هو من اهل خُربةیبباطن امر 
  

لۀ یشده است بامور ظاهر و باطن من، الجرم هر كه در قب یق كه گفته شد از اهل آگاهین طریمراقب چون بان یپس ا
ز باطنِ كارشان و مطالب من در عشق و متعلق او كه ران، همه را ظاهراً ایق حق بود از سالكان و سایت و طریمقام وال

گاه گردان یقیحضرت پر كمال معشوق حق   شان رسوا كرد.ید، و مرا بنزد ایاست آ
  تنزّلوا،نيَ الكرام الكاتب كانَّ 

  

 یفتیصح یبما ف  اً،یقلبه وحیعل 
  

قت كار من یق از حقیا زمرۀ اهل طرافته است، و بیر من وقوف ین مراقب چنان بر اعمال و احوال و خواطر و ضمایو ا
ن یبدل ا یاز جهت وح -الفعل اىل  بیاند مثبت اعمال و مقاصد قر یكه فرشتگان -نيا كرام الكاتبیكه گوئكند،  یاخبار م

اند از مقاصد و مطالب و اسرار و  فۀ اعمال من ثبت كردهیاند، و او را از هر چه در صح مراقب من تنزّل و نزول كرده
 نيالكاتب ، و اگرچه كرام ق انداختهیلۀ طریده، و او آن جمله را در زبان اهل قبیاخبار كرده و وقوف بخش ی، بكّلر منیضما

ك بظهور، لكن چون بسبب آن ضعف و نحول مذكور، باطنم حكم یا نزدیاند كه ظاهر است  یو فعل یمثبت هر قصد
  اند.  دهیز رسانین مراقب نیاند، و با تهافی بر آن جمله وقوف نيالكاتب ظاهر گرفته است، الجرم كرام

 ،یما أجن، و ما الذیدریوما كان 
  

 من السّر المصون، اَكنّت یحشا 
  

انّ » السالم هیعل«و منه قوله عاً. یالكن والنفس جم یف ی، واكنّت: اسّرت. وسرتت واكننته و كننته بمعنیأجنّ: اخف
ن ضعف و یش از ایالغرّة باللّه. و پ نكره اال اهلیمعرفة باللّه، فاذا نطقوا به لم ال عرفه اال اهلیالمكنون، ال  ئةیالعلم كه من

من كه احكام و آثار و خواص عشق بودند و من  یرا از مطالب و تمنّاها یدانست آن اسرار ین مراقب نمینحول من ا
قت یداشت از آن سِّر حق یمراقب آگاه نیز ایداشتم، و نه ن ین مراقب و امثال او پنهان میآن اسرار را در نفس خود از ا

  دارند.  یظاهر و باطن من آن را در باطن وجود خود پنهان م یار مصونست، و قوایمن كه از نظر اغ یقیعشق حق
 الجسم اَبَرزَ سِرِّ مافكشف حجاب

  

 یرتیبه كان مستوراً له، من سر 
  

  كتم.ین یا ینبغی یالذجمعه اسرار، و هو یكالسّر الذ یر، وهیالسرا رة: واحدةیالسر
ضعف و نحول، چون حجاب جسم مرتفع و منكشف گشت، آن كشف حجاب جسم از سرّ من كه در ظاهر پس بواسطۀ 

مذكور و  یون آورد كه در نفس من بود از آن هواجس و تمناهاريد و بیرا ظاهر گردان یزینفس و باطن قوا پنهان بود، چ
 یبود، نه آن سّر مصون را كه قوا یحجاب جسم پنهان م ین مراقب برایان حجابِ آن بود، و بر یش از ایجسم من پ

  داشتند. یظاهر و باطن من در باطن وجود خود پنهان م
 ة، و قدیخُفیعنه فیو كنت بسِّر

  

 یاّنت خَفَته، لِوَهن، من نحوىل 
  

شان مركوز است و یباطن وجود اقت عشق كه در یالظاهرة والباطنة، بآن سّر مصون حق  قت ذات وجود من، بقواهایو حق
كه از آن  یت ضعف و سستیكن از غایم، ولین مراقب پنهان بودیادراك امتلعق آن سّر مصون، جمله از نظر و فهم و 
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من ظاهر گشت، و ناله از » الضّر یمسَّن یاّن« یبال بر مقتضا یالیافت، و از جهت آن استیال یبر من است یماریو ب ینزار
ت شدت ضعف صورن مراقب، و بواسطۀ آن ظهور بیت ضعف صادر شده بود، سبب ظهور من شد بر ایاآن ناله كه از غ

را كه بسبب آن ناله، از سّر كمال ضعف و ین مراقب آشكارا گشت، زیز بر ای، آن سّر مصون نیو نزار یماریو قوت ب
سخت با جاللت،  یم، ومتعلقیح المّرب یم و شوقیعظ یو عشق یبر سوز ی ناله و رنجنيشدت رنج استدالل كرد كه چن

را از او و  یارش اظهار كرد، و نا اهلیكرد كه بر نظر اغ یكند. پس آن ناله من بر آن سّر مصون من سخت جفائ یداللت م
  د.یفهم او برخوردار گردان
 اً یسُقم به، كنت خاف یفاَظهَرن

  

 بةیبكلِّ غریأتی یله، والهو 
  

كه  یو ضعف و نزار یماری همان بنيمن در او، ع قت عشق و مطلب عاىلیصون حقكرد ذاتِ مرا بآن سرّ مپس ظاهر 
ك یآورد، كه  یف عجب مین عشقِ بوالعجب، همه نوادر و لطاین مراقب، و ایمن شده بود از نظر ا یآنگاه سبب پنهان

  گرداند. یز میك چی یهم موجب پنهان و یدائیز را هم سبب پیچ
هضرٌّ، تالشت لمِسِّ یواَفرطَ ب

  

 ث نفس، كالمدامع نُمَّتیاحاد 
  

آن  یمساس آن رنج و بال، همگبذات من، كه بسبب  یو عذاب و عنائ یو از حّد درگذشت نزول رنج و بال و سخت
نمودند،  ین مراقب اظهار میبر اكردند و احوال و اسرارِ مرا  یم یده، غمّازیرا كه همچو آبِ د یخواطر و هواجس نفسان

  د.یشان هم رسیحكم فنا باند، و شد یجمله متالش
  .ی: تفاعل من الشیالتالش

 یلَما دَریبیالرّد فلوهّم مكروه
 

 یتی، و من اخفاءِ حبّك خُفیمكان
 

بواسطۀ  -تمريد، و نه از باطن و سیآ یدا میپ یاثر یجسمان یپس اكنون كه نه از ظاهر و صورتم بسبب ضعف تن و قوا
كه موجب هالكت من باشد، قصِد  یو مكروه یگردد؛ اگر چنانكه ناخوش  یظاهر م ی، خرب -یخواطر و هواجس نفسان

ابد و بمكان من راه نربد، چونكه عشق تو مرا در خودش پنهان كرده یمرا ن یان جان و تن من كند، البته جایق میتفر
ز یاوصافِ من، مَن ناوصاف من، و اقامت اوصاف خودش قائم مقام  یق افنایاست، و بآن پنهان كردن، او مرا بطر

  تواند برد. یز بمن راه نمیكه آن مكروه ن ی او تا بحدرين مراقب و غیام بر ا دا شدهیده و ناپیپوش
  خ م) -است، آنچه ابونواس گفته است كه: (شعر ین معنیك بایو نزد

 بظلِّ جناحهیتستّرت عن دهر
 ، ما درتیام ما اسمَّیفلو تسأل األ

 یت فینِاقٍ فَی شوقٍ و اشتنيوماب
 

 یرانیس ی، ولیدهر یتر ینیفع
 ینَ مكانیما در ین مكانیو أ

 حضرةٍبتَوَلٍ بحظرٍ، او تجٍل 
 

الثابت  یالمعنو لیوالم یوالكمال األسمائ یالذات الكمال نياالعراض. والحظر: المنع، واالرتباط الحاصل ب: یالتولّ
ل و یالم العشق، وظهور اثر ذلك نهما، و اتحادهما هو مادةیبز یالمحبّة والتوجه الخاص نحو ازالة التم نهما، هو اصلیب

شوقاً، و  یالمحبوب، سّم المحب قبل وصوله اىل یاألثر ف ظهر ذلكالشوق. فمهما  المحبوب، هو عنوان المحبّ اىل توجه
: نيالمحقّق ألكابر منا اقاً. و لهذا قالیاشت یته، سّمیالمحبوب و غا كُنه البلوغ اىل كون متعلقهیمهما ظهر بعدالوصول و 

  ».دیزیاق یسكن باللقاء، واالشتیالشوق «
باشم، اگر در حال حجابم و حضرت معشوق بمنع وصال  ینم ت خاىلّید: كه چون من از دو حال كشف و حجابیگو یم

نئذ یت مشغول كرده، حیمرا باحكام بشر» قل انّما انا بشر مثلكم«ده است، و بحكم یگردان یو قطع اتصال از من رو
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گرداند، و اگر در حال كشفم كه  یست میسوزاند و ن یت مّیآتش شوق در نهاد من افروخته است، و مرا بآن احكام بشر
ئذ مطمح یده، حالتیاست، و مرا بحضرت خود حاضر گردان یبر من متجل» یت عند ربیاب«حضرت معشوق بحكم، 

اق است، كه جملۀ یباشد، و سوزش من از آتش اشت یم» كیال ابلغ كل ما ف«ت ینها یهمّت و مطرح نهمتِ من حضرت ب
اوصاف ظاهر است، و  یِگرداند. پس در هر دو حال از شوق، كه ماح یست مین یمرا، بكل یاحكام و اوصاف مرا، بل مَنِ 

   و اوصاف باطن است، حاصل من فنا و استهالكست.نيع یاق، كه مفنیاشت
 من فنائك رُدَّ ىلیفلو، لفنائ

 

 دار غربة رغب اىلی ، لمیَفؤاد
 

ت ّی، و رجوع بمقام عدمینات و مراتب بكلّیقت فنا، و خروج از اوصاف و تعیتحقّق من بحقت یپس اكنون از غا
درگاه تو كه  یاگر دلِ من كه بفقر و خُلُوِّ تمام تحقق دارد، از ساحت و فنا -المراتب یف یكما كنت قبل ظهور -خودم

در هر  یوجودنات ّیده گردد و بمن داده شود در مراتب، تا باز بآن تعیبازگردان ست،یمعلومات و معانعالم علم و 
ن یقت من، ایرا كه شهرستان دل و حقید، زیبستان اوست رغبت ننمایظاهر شوم، هرگز دل من در مراتب كه غر یئ مرتبه

است، آزاد و فارغ بودم، و با ف و درخواست و بازخویود و تكالیاست كه در او از همه ق یعالم علم و معلومات و معان
 ی، عارضیئ بستان من بود، چه ظهور و سكون من در هر مرتبهین مراتب جمله غریخود آسوده، و ا یِتِ اصلیحالت عدم

 یبشهرستان اصل» اصله رجع اىلیء یكل ش«و قاعدۀ » ء هالكیبحكم كل ش«بستان مراتب ین غریاست، و نقلم از ا
  .یاست، الزم و ضرور یخودم كه عالم عدم علم و معان

است  یون جستم، و بشهرستان علم كه عالم معانريبستان بین غرید و زندان ای و سلوك از قريپس چون من بصحّتِ س
 ید اعذار و تعلّل موسیم و رجوع نخواهم. و كأنه، تمهیبستان رغبت ننمایوستم، بعد از آن هرگز بسفر و ظهور در غریپ
ذنب، فاخاف ان  یَّ، ولهم علینطلق لسانیوال  یق صدریضیو«برسالت بآنچه گفت:  در مقابله امر» السالم هیعل«
  بستان.ین اظهار عدم رغبت است برجوع به غرین مقام و ایجمله بزبان ا» قتلونی

 ما اَبُثّك بعضه،یو عُنوانُ شأن
 

 یو ما تحته، اظهاره فوقَ قُدرت
 

شرح  ینج و حُزن و بال و عناء و فناء، من آنچه بحضرت تو كه معشوقنامۀ من، كه مشتمل است بر ذكر انواع ر و از عشق
ل و یر عنوانست از تفاصیات رنجها و بالها. و اما آنچه در زیجامعِ مجمالت و كل كنم، عنوان آن نامه است؛ یو بسط م

قدرت منست، و  مكنت و یل، باالیات آن رنجها و بالها، اظهار آن تفاصیفیان كیات و بیات آن مجمالت و كلّیجزئ
 یكلّ یات از آالم و راحات، خود جز بر وجهّیر وجدانیرا كه تقریاز آن، وفا نتواند نمود، ز یان بذكر بعضیقوت شرح و ب

 ري: لذّت، ادراك مالئم است، و الم، ادراك غینتوان كرد كه گوئ یكل یان لذت و الم، جز بر وجهیمتعذّر است، چنانكه ب
نتوان كرد. اكنون چنانكه بر قاعدۀ اهل بالغت و كتابت  ی، المیو الم ی، لذتیان هر لذتیتفرقه مر یر و تحریمالئم، و تقر

د كه مجمل ید كه هر چه در نامه مفصّل ذكر كرده شود، عنوان نامه، مجمل آن باشد، و همچنان خطبۀ كتاب بایبا یم
ان یا و فناها را كه عنوان عشقنامۀ منست، در بات و مجمالت رنجها و بالها و عناهی كلّريز غیمجموع كتاب باشد، من ن
  ر آن قاصر است.یل آن بالهاست، قوت و مكنت از تحریقت نامه كه مشتمل بر ذكر تفاصینتوانستم آورد، و اما حق

 ةريواَسكتُ، عجزاً، عن امور كث
 

 ، ولو ُقلتُ قلّتیلَن تحص یبنُطق
 

از ذكر آنها خاموش  یبالها و فناها، بكّل یجمل یاز آن امور كل زیزها، نیار چیضاح و افصاح بسیاز او از جهت عجز 
از آن را در گفت  یزیر آن اصالً شروع نكردم؛ چه آن بگفتار من در شمار نتوانست آمدن، و اگر چنانكه چیشدم، و بتقر

  .یو اتّساع عالم معنقِ عالم عبارت یبسبب ض یار اندك شدی، آن بسیآوردم
 ید ان قضالوجیبل قض یاشف یشفائ

 

 یواجدٌ حرّ غُلَّت یلیو بَرد غل
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مات و  ی، بمعنیحَكَم، والثان یاألول، بمعن یه و قرب موته. و قضیاشرف عل یالموت: ا یض علیالمر یقال: اشفی
  سم فاعله.یمالم  یعل یل والغلّة: العطش، و هو مبنی. والغلیمض
و  یماریب یباشد، شفاست، و شفا یماریل بیرا كه آنچه مزیزست؛ یر نیعشق و درد من، دواپذ یِمارین بید: كه ایگو یم

او، حكم جزم كرد و حكمش بنفاذ  یك شده است، بلكه خود اندوه و حزن بفنایدردِ من از عشق بهالكت و فنا نزد
 نمانده است، نيقابل تسكمن از هجر،  ی شدت و حرارت تشنگنير نماند. و همچنیالجرم درد عشق من دواپذوست، یپ
شد كه در آن  یداد، برودت آن بود، و آن حرارتِ عطش من چنان قو ی خواستنيرا تسك یا كه آنچه آن حرارت تشنگریز

و آن برودت واجد آن حرارت شد، الجرم سكون آن حرارت بعد از برودت كه ضدّ و مسكّن او تواند بود، تمام اثر كرد، 
  ل محاالتست.ین از قبیا

 ،یاب تجلّدیمن ثیاَبل وباىل
 

 یطت بلّذتیاألعدام، ن یالذات، فبل
 

ت االول، والتجلّد: التصبّر. یالب یه للعطف علیاالول، والواو ف ت هویالب یالنفس والحال والقلب. والمراد به ف البال: رخاء
، والمصدر مضاف یالوجدان قض یقوله: بل قض یلفظ االعدام للعهدالمذكور ف یطت: عّلقت. واأللف والالم فیون
  الفاعل.  اىل
افت، پس اكنون ی آن حكم كرد و حكم او نفاذ رياوصاف من از لذّت و راحت نفس و غ ید: كه چون عشق، بفنایگو یم

بلكه نمودن من،  یصرب و صابر یها زتر است از جامهیتر و ناچ فیتر و ضع و راحت نفس من فرسوده عيش صفت لذّت
وسته شد بآن صفت، لذتِ من و هم ذات و هم صفات من بفنا یرا پ ن اعدام و افناء عشق مر اویخود ذات و تن من در ا

  وستند و از خود وارستند.یو انعدام پ
 ، و تحقّقوایالعوّاد ب فلو كوشف

 یبصائرهم سو یلما شاهدت مِنِّ
 

 الصبابة ابقت یاللوح. ما مِنِّمن
 تّی اثواب منيتخلَّل روح، ب

 

  التخلُّل: النفود.
چ از من قابل ادراك بظاهر ابصار نمانده است. یقت فنا، هیحقق ذات و صفات و لذات من بحقت تیكه از غاد: یگو یم

كه  یو آشنائ یگر مناسبتید یشان با كسیجز با او مرا  - مار پرسندگان من كه اصحاب كشف و شهودندیپس اگر چنانكه ب
نند، یب و فنا قابل ادراك بابصار نهت ضعف یارت من كنند، وچون مرا از غایادت و زیقصد ع -ستیادت باشد نیسبب ع

المحفوظ شوند كه مجمع  ادت، بسرّ و روح خود متوجه حضرت لوحیق عیپس از جهت پرسش و كشف حال من بطر
شان در یت اريبص یها دهیگذاشته است، آنجا مكاشف شوند، د یو بمن و حالِ من و آنچه عشق از من باقارواحست، 

چ اثر نمانده و آن روح یمرده، از صورت و تن او ه یها ان جامهیمجرد م یذ روحالمحفوظ مشاهده نكند جز نفو لوح
  كند. ینفوذ م ان آن جامۀ خاىلیدر م یريبواسطۀ اندك تعلق تدب

 یو همِتُ، وَهَمتُ فیومنذُ عفار سم
 

 یفكرت یَ، فلم تظفر بكونیوجود
 

الكلمة،  من اصل یالثان ی، و فیعفا رسم یف علاالول للعط وهمت ی، والواو فیتعدیوال  یتعدیعفاالمنزل: درس، 
الحساب،  یمن قولك: و همت ف یه. والثانريالعشق و غ من  ماناً، ذهبتیماً وهیم هی، اهیوجه یفاالول: مِن همت عل

  اوهم وهماً، اذا غلطت او سهوت.
 یخود گشتم، در هست یان و بريتِ عشق حیدا شد و من از غاید: كه از آن گاه كه اثر نفس و مزاج من از عشق ناپیگو یم

اصالً نمانده  یچ وجودیا خود مرا هیز بمن مضاف هست، یچ چیخودم بگمان افتادم و در غلط شدم، كه از وجود ه
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من  یافت، و ادراك هستیچگونه بر بود و وجود مضاف بمن ظفر نیشۀ من كه صفت جان منست هیاست؟ پس اند
  ت تحقق من بفنا.ینتوانست كرد از غا
 ك قامت بنفسها،یفد، فحاىلوبع

 

 یتیبُنَ یسبق روح یف ینتیَّوب
 

باشد  یمن در حضرت توهم بخودش مام حال عشق ینماند، اكنون ق یو بعد از آنكه از وجود من كه مركب عشق بود اثر
، آنست كه یئ هیو بن یمركب یام حال عشق من در حضرت توهم به خودستش بیلِ من بر آنكه قی، و دلیئ هیو بُن یمركب یب

ۀ روح و نفس ناطقه كه یآنگاه كه هنوز از مركب و بن» فلا عام یاألجساد بالف اللّه األرواح قبل خلق«ثِ یبحكم نصّ حد
المحفوظ ثابت بود بر   در حضرت لوحريتن ومزاجست نام و نشان نبود، نسبت ظهور روح در عالم اجسام بجهت تدب

ن و ّیش از تعیام روح و نسبت ظهور او در عالم اجسام پیو آنجا ق» امةیلقوم ای اىل یخلق یف یاكتب علم« یِمقتضا
ن در عالم ارواح، و دوم نسبت ّیثبوت و تع یكیدو نسبت دارد،  یرا كه هر روحیتحقق عالم اجسام هم بخودش بود، ز

ت و محقق بودند، المحفوف مثب ن هر دو نسبت در حضرت لوحین عالم اجسام اّیش از تعی، و پیجسمان یصورت یريتدب
 یانسان ین مزاجیّ بصورت اكمال و استكمال و ظهور اثرش بصورت فعل و انفعال بر تع یريكن ظهور آن نسبت تدبیل

  ام آن نسبت هم بخودش بود.ین مزاج قین اّیش از تعیموقوف بود، و پ
 تبُّرماً ك، حاىلیّحُبیولم احك، ف

 

 سِ كُربةیبها الضطراب، بل لتَنف
 

. فان یالثان  منصوب، واألول اعرف من یان واألول مجرور والثانرياذا ما اجتمع ضماك، من باب ّیا ی: حُّبیك، ایحبّ
 یك وحبّ یاك، و حبّّیا یك، و ضربی المتّصل، نحو: ضربري، و ان شئت جئت بالضمیالثان یالمنفصل فريبالضم  شئت جئت

اللّه  قال: نفسیه، یج، والرتفیس: التفریالمفعول له. والتنف یمنصوب عل: سئم وملَّ، و هو یاك، وامثاله و بَرِمَ و تربُّم، ایا
  فرَّجها. یكربته، ا

ت اسقام و آالم و رنجها و عناها و سوزها و یحكا نی، این دوست داشنت من مر حضرت ترا كه معشوقید: كه در ایگو یم
در عشق من  و اختالىل یا اضطرابی یا سلوانی ینقصان و مالىل یضَجَر یكنم كه از برا یخود، نه از آن جهت م یفناها
 ینفس یگسار انده یشود، برا یم م، وقتها بر نفس من مستوىلیعظ یافته باشد؛ كلّا و حاشا، بلكه كُربت و دلتنگیراه 

  دارم. یطلبم و حاجت بتو برم یگسارم، و بهمه احوال پناه بتو م یبآن دم م یآرم و غم یدردمندانه برم
 یالتجلُّد للعِدحسن اظهاریَو 

 

 قبح اال العجز عند األحبَّةیو
 

را كه آن تجلد و تصرب و اظهار یشان، زیش ایتصبّر و تجلّد و قوّت از جهت دشمنان و در پاست اظهار   دهیكو پسندیو ن
عناها و  شان ازیشان در منع اضرار و عدم استغاثت بنزد ایار و عدم استعانت بایكند بر قطع نظر از اغ یقوت داللت م

 او اعراض كردن و باز بحضرت معشوق جز عجز و ضعف و ريمعشوق هم باو بردن و از غ یدلدار و پناه از بال یبالها
، پناه بردن است از سطوات قهر او یچارگیرا كه در آن عجز و اظهار ضعف و بینمودن، ناستوده است، ز یچارگیب

تصبّر بحضرت معشوق چون صورت قدرت مقاومت و قوت مقابلت بنظرات مرحمت و لطف او. و اما در اظهار تجلّد و 
ه، قصۀ ین قضیاز دالئل بر صدق ا یكیاست با صدمت و سطوت قهر او، الجرم زشت و از ادب سخت دور است و 

  ت بر زبان راند:ین بیخلوات و مناجات و احوال مباسطت، ا یاللّه روحه، است كه در بعض سمنون محب، قدس
 ك حظٌّسوایفس ىلیفل«

 

 »یف ما شئت فاختربنیفك
 

ت اظهار تجلّد و قوت مقاومت بود در مقابلۀ كمال قدرت و سطوت حضرت عزّت، الجرم در حال، عسر ین بیچون در ا
معرتف شد و اسم  یب را تا دمار از نهادش برآورد و بضعف و عجز خود و ناتوانیتأد یگماشتند از برا یرا بروپول 
  ».ادعو لعمِّكم الكذّاب«فرمود كه  یگرفت و م یگشت و كودكان را بمزد م یبغداد م یها در محله بر خود نهاد و یكذّاب
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 یحُسن تصبُّریَشكوا یمنَعنیَو 
 

 ألشكت یلالعاد یولو اشكُ ما ب
 

  .یا : ازالت سبب شكوهیاشكت، ا
ت و یات شكاید از حكایآ یقام مانع من ممن یكو تخلُّق نمودنِ من بمقام صرب و تقلّب در اطوار و احوال اید: كه نیگو یم

ت یش دشمنان شكایدر عشق و سلوك راه فنا، و اگر از آنچه بمن نازلست از بالها و عناها بپذكر قصۀ غصۀ خودم 
  ت:ی. اما بیدندیت من كوشیو در ازالت اسباب شكا ینه دشمنان را بر من شفقّت آمدیهر آ یكردم

 ارم گفتییچ نمینهمه من هیبا ا
 دةیهواك، حم ی، فیاصطبار یَقبو ع

 

 نستیا ینواز د كه مگر بندهیشا
 دةی حمريكِ، ولكن عنك غیعل

 

ان من و یكند م یم یازیات عشق تست، و ازالت احكام امتیكه از مقتض یمن بر بالها و عناهائنمودن  یو عاقبت صابر
ده است، ین و سُلوان سخت بد و ناپسندكن عاقبت صرب از تو در هجرایده است، ولیم ستوده و پسندیحضرت تو، عظ

ان تحقّق است باول مقام صرب كه ثبات است بر محنت و یت بین بی. ایازیء است از غلبه و قوت احكام امتیرا كه منبیز
نده ذكر تحقّق بآخر مقام صرب است كه محنت یت آین بیرسد، و در ا ین سالك میدوست با یشدت بالها كه در راه رضا

  و بال را عطا شمردن است. دنیرا منحت د
 منحة،یمن محنة، فه یو ما حلِّ ب

 

 یمتیوقد سلمت، من حل عَقدٍ، عز
 

 یدر حق من ارزان ی منحت و عطا است كه حضرت تو كه معشوقنيز عیآن چو هر چه بمن نازل شود از محنت و بال، 
ك از یمن است، و هر یانحالل سالم و ا مت محنت من از فرتت ویق آنست كه عقد عزی، چونكه حال من بتحقیفرمائ یم

ت اسباب اتحاد من یاز نفس من، و تقو یازیدهد در ازالت احكام امت ین محبت را مدد میآن بالها و محنتها مر ا
  ابم.ی یم میعظ یو منحت یرا عطائ یكند با حضرت معشوق، پس الجرم من هر محنت یم

 الحبِّ منك، اذا بدا، یف یًفكلُّ اذ
 

 یتیَّشك یمكان یشكرجعلت له 
 

دا یات اوست. و از تو و عشق تو در حق من پیتو از مقتض یِقین عشق حقیكه در ا یبیو آس یهر رنجن جهت یپس از ا
ت شكر ادا یشكا یم، و بجایگو یآن رنج و بال، مدح و ثنا م یرساند، من ترا از برا ید و بنت و جان من گزند میآ یم
  مرم.ش یم یكنم، چه آن را نعمت یم

 الصبابة، ان عدتحینَعَم و تبار
 

 الحبّ عدَّتیالنَّعماء ف ، منیَّعل
 

الصرب والشكر.  التحقّق بمقام قبل هذا من یجر یق الكالم الذیهنا لتحقیراده هیق، و ایق والتحقینعم لفظ وضع للتصد
المحبّة  اتیق و هو من مقتضمحقة، یَّ الشك الشكر مكان یكل محنة منحة، و جعل یتیذكرت من رؤ یقول: هذا الذی

الكالم  محلِّ خربالمبتداء، و ما بعده جملة تحقق یكون نعم فیالعشّاق، ف عیجم اىل  بالنسبة ق بها، و ذلك عامیوالتحق
  شدتها.  یو ه یالحّم الصبابة: توهُّجها من برحاء حیقبله. و تبار یالذ
 نيشتابم، همچن یشكر آن م یت به ادایشكا یابم و بجای یمعشوق را عطاها م ینچه گفتم كه محنتهاید: كه ایگو یم

 است و هرچند افروخنتِ آتش عشق و سوخنت او ظاهر و باطنِ مرا، ظاهراً نيقت محبت خود همیحق یاست، و مقتضا
از را ازالت یاالمت دهد، و احكام مابه یاالتحاد را قوّت م رود، اما چون حكم مابه یدر حق من مد كه ینما یم یظلم
بخشد، الجرم آن سوخنت و  یاتّصال بجناب و جالل و جمال حضرت معشوق م یِستگین سبب مرا شایكند، و با یم

مواجب  یو سزاوار آنند كه همۀ عمر به اداشوند،  یشمرده م یِسَن یء و دولتهایهن یعشق از جملۀ نعمتها افروخنتِ آتشِ
  شان بسر برم.یشكر ا
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 منَّة،یبل بالئیو منك شقائ
 

 البؤس اسبغ نعمة یك لباسیو ف
 

را كه یم است، زیعظ یو منَّت یرسد، نعمت یكه بمن م یمن بل هر بالئ یو محروم یسعادت یب یكه معشوقو از حضرت تو 
ۀ بزرگ در یو كمال افتقار است بحضرت تو، و سرما یچارگیو ب یسلوكست، موجب شكستگ یچون در اثنا یآن محروم

صفت عجب دمار از نهاد من برآورده  ینبود ی آن احتجاب و محرومريِس یكه اگر در اثناو افتقار است  ن راه، ذلّیا
است، الجرم  یچون مستلزم رفع حجاب ی هر بالئنيمرتاكم احداث كرده، و همچن یها و حجب مظلم و پرده یبود
را كه هم یاست، ز یتن نعمی، وافرتریشیع ز تلبُّس بلباس شدت و تنگیاست، و در عشق حضرت تو ن یو منَّت ینعمت

  ل است.یموجب رفع موانع و حوا
 ة،ی قِنريته خیما اول یاَران

 

 ةیك من شرّ فِتیف یم والئیقد
 

از  ین قومیآنچه داده شدم از قبل بدترم تو كه از ازل با من همراهست بمن نمود كه یقد یدوست یعنیته، یاعط یا تهیاول
 یكه از آن گفتار و كردار برو یشان در حق من كردند و گفتند و رنج و بالئیو آنچه ا یو واش یال ح یله، اعنیجوانان قب

، هم از آن بالها است یو واش یالح یو جستجو یرا كه آن گفتگویبوده است ز یه و نعمتريذخن یمن آوردند، آن بهرت
  ردد.گ ید، و موجب شكر میآ یات عشق است، از نعمتها و عطاها شمرده میكه از آن جهت كه از مقتض

 لغرةیهدیُ فالح وواش: ذاك
 

 ةريلغ یهذیَظّل یضالالً، وذاب
 

ة، احدهما یذكرت من شرّالفت یر ذلك: فهذاالذیمحل خرب مبتداً محذوف. و تقد یفقوله: فالح و واش. كل واحد منهما 
  .یت، جملة اخریآخرالب اىل یهدینَمّام، و ذالك  یم، وآلخر واشٍ، ایال یالحٍ، ا
اضات كه از یدِ مجاهدات و ریكننده منست بر سلوك راه عشق و مقاسات شدا مالمت یكیۀ مذكور، یفت ن شرِّیپس ا

د و بسلوتم دعوت ینما یترك عشق راه م یحضرت معشوق و سلوك راه او مرا بگمراه یریجهت غفلت او از ناگز
باطن من نفس امّاره و لوّامۀ منست كه در ام، و مثال او در  حاصل او درمانده یب یگفتگو یكند، و من در بال و عنا یم

 یو محجوب یخرب یخرب و محجوبست، تا ازآن ب یعشق و حضرت معشوق غافل و ب یقت كار و البُّدیمبدأ سلوك از حق
  كرد. یمرا بر معانات سلوك راه عشق و ترك حظوظ و حقوق خودش مالمت م

 یعیاز امور طب یو بمالبست من بعضاست، كه بمن و احوال من  نّمام و غمّاز یكننده، اعن تیۀ و شایو دوم از آن شرّ فت
از د؛ ینما ید بحضرت معشوق، و مرا بآن حضرت بد میگو یان میهوده و هذیمنست، ب یرا كه از ضرورات نشأتِ حسّ 

است كه از آن  یروحان یبرد، و او صورت عقل و قوا یت مريجهت آنكه بر حضرت معشوق و وحدت او از من، غ
ت بر عظمت و جاللت قدر آن حضرت مرا كه عاشقم و من ريشان غالب است از سر غیه بر ایصفت تنز جهت كه
نند، الجرم گاه یب یق انتساب بعشق آن حضرت قدس نمیضرورت بصفات كثرت و نقصان متلبّس، ال یالوجوه برا بعض
ع ی آن بر من تشنريسفك دما بآن حضرت و غب فساد و یآورند، و گاه بنشر معا یبر م» األرباب ما للرتاب و ربُّ «ادِ یفر
شوند، و هرچند  یت مشغول میان غمز و وشایبهذ» هم لحاجةیس منهم، و انّما جاء فیفالن ل« یِزنند، و گاه بغمّاز یم

دارند، و من در  یباز نم ین غمّازیخورند، و مع ذلك، دست از ا یزخم م» سهمیجل یشقیهؤالء قوم ال «ع یبمقرعۀ تقر
  م.ینما یم یكنم و بمنّت تلّق یابم، الجرم تحمّل می یام، و چون آن را هم از ابتالئات م شان درماندهیع ایتشن ین بالیا

 ، كمایًلومة، عن تُقیاخالف ذا، ف
 

 ةّیلومة، عن تق یاحالف ذا، ف
 

حقق بمقام ن مالمت كردن و بسلوت دعوت كردنش از جهت كمال تیدر اكنم  یم میال ی، اعنیكین یمن مخالفت ا
و اظهار  یص آنست، چنانكه مراعات و سوگند خواریص از خصایكه احرتاز و مجانبت از جملۀ الواث نقا یتقو

ت، و قدم مدارات و مراعات یق مقام خوف و خشیو نمّام است ازجهت تحق یگر كه واشیكنم بآن د یم یاریموافقت و 
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و  یعیو اجتناب از مالبست احكام طب یق باخالق روحانو تخّل یهیسرپم، باظهار اتّصاف بصفات تنز یم ین واشیا
  .یجسمان

 لك هولُ مایعن سبیوما رَدَّ وجه
 

 ذاك، مَسّتیتُ، وال ضَرَّاءُ، فیلق
 

سّر یگرفته است، م یو عضو یقطع جملۀ تعلّقات كه دامان هر قوت ی، بیكه چون سلوك راه عشقِ تو كه معشوق د:یگو یم
اضات و یشمار، از ر یر، و ركوب اهوال و اخطار باید بسیق موقوفست بر مقاسات شداین عالیشود، و قطع ا ینم

جان و تن است؛ الجرم چون  ین مخاطرات خطر فنایك از ایمجاهدات و مخالفات نفس و جز آن، و در مقاسات هر 
كه مرا بسود و  یضرّائو  یچ سختیدم و هیكه بد یو عنائ و هوىل یو بالئ یچ خطریمن قدم صدق در راه عشق نهادم، ه

  دم.یكردم و بر خود خوش گردان ید، بلكه همه را بتحمّل تلقین راه عشق تو برنگردانیمرا از ا یفرسود، رو
 یك نالنیحملٍ ما فیف وال حِلمَ ىل

 

 ی، او لمدح مَودَّتیلحمدیؤدی
 

 یدر عشق تو، از جهت آن نبود كه مؤّدد از بالها یدن آنچه بمن رسین كشینمودن من درا ین گردن نهادن و بردباریو ا
ن ید، بلكه مطمح نظر من در ایگو یمرا مدح یقیحق ین دوستیا ایكند،  یشیستا یمرا بصفت بردبار یشود بآنكه كس

ت ین بیدر است. ینبود، و موجب آن جز حُسن بر كمال تو ن ی ذاتِ تو كه معشوقريتحمّل اعباء سلوك راه عشق و فنا، غ
  .نيقیم اخالص است از مقامات ذكر تحقّق بمقا

 یبُعد ما بَعدَ قّصت یقصصت، واقص ك احتمالَ مایالیحُسنُك الداع یقض
 

  قال: یة، یهوالبُعد والناح یء الذالقصا : اصله افعل منیحكم. واقص ی: ایقض
  ة.یة والنهایالغا ستعار به عنیبَعدُ، وقد  یقصّاً، افالن عن جِوارنا بالكسر  یقص
د عشق، آن بُوَد كه حُسن بر كمال و جمال یكنم در مقاسات شدا یم كه میعظ ین تحمّلهایكه موجب ا د:یگو یم

كند، برمن بالزام حكم كرد كه  یتو دعوت م یرا بعشق تو و سلوك راه فنا برا یو دالور یور دهیاالشتمال تو كه هر د عام
ت دور آنچه یت و غایدن آن و نهایل كنم و خود را بر كشت كردم از بال و عنا و موجبات فنا در عشق تو، تحمیآنچه حكا

ن ین احتمال مشقتها، حكم ایم. پس حامل من بر ایگنجد تحمل نما ین قصّۀ منست و در كالبُد گفتار نمیز بعد از این
  .یكنامیحسن كامل تو است نه طلب محمدت و ن

 یو ما هو اال ان ظهرت لناظر
 

 الحسن ارتبیباكمل اوصاف، عل
 

او نبود اال آنكه تو در آن مظهر و صورت كه در مبدأ قدح شراب عشق  ین حكم حُسن تو به عشق من و تحمّل اعبایو ا
 یع مظاهر معنویو احاطت بجم یچ مظهرید بهیّ ، و خود را بوصف اطالق و عدم تقین ناظرِ من ظاهر گشتیمن بود، بر ا

از اوست، بر نظر من  یت اكمل اوصافست و وصف حسن جزئن وصف اطالق و احاطیكه ا یو حسّ و مثاىل یو روحان
ن اوصاف كمال و غلوّ در جمال و اطالق واحاطت بر ی، و ایدیاو مبتال گردان ی، و مرا به عشق و بالهایجلوه كرد

  فزودند.ین یبائید است به احاطت در زّیاو كه مق یحسن و معن
 نهایت بی، فخّلیالبَلو ت ىلّیفحل

 

 ةٍیمنك اجملَ حل، فكانت ینیوب
 

  .یف محّلیف، و منه سیة والس المرء ةیمن تحلت ّیقوله: فحل
فته و ی، و مرا بجمال پر كمال خود فرید: كه چون در اول، خود را بكمال حُسن و اوصاف كمال بر من عرضه كردیگو یم

بر دل و جان و  یگانگیكام بازالت اح یمحنت و بال برا ی، و بارهای، و آتش شوق در من زدیدیفته گردانیعاشق و ش
ان بالها و ی، و مین همه بالها را بر من گماشتی، و ایكرد یۀ بال متحلّین جهت مرا بحلی، پس از ایتن و روانِ من نهاد
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از  یحكم ین بالها را در عشق ماحیك از ای، و چون من هر یشان بازداشتی، و دست از ازالت ایان من بگذاشتیم
دم، و ید یشیه و آراین حلیباتریرا بر خود، ز یافتم، الجرم هر بالئی یگانگیاز اوصاف  یوصفو مثبت  یگانگیاحكام ب
  افتم.ی یشیو بخشا ین رحمتیرا از تو بهرت یهر محنت

،یالردتحرَّش بالجمال اىلیو مَن 
 

 ش ردّتینفسه من انفسِ العیار
 

ظّنه یجحره ل یدك علیالضب، و هو ان تحرك  رشالضبّ تحرشه حرشاً: اصطدته، فانت حا تفعّل من حرشتیتحرّش ی
  دت.متعلق برّ االنخداع، و حرف اىل هنا عنیفتأخذه، فكنّا به هضربها یالضب ذنبه ل خرجیة، فّیح
نم، پس هر كس كه یب یهواء، بل مفارقت اسباب هالك و فنا ماد عشق بر مفارقت جملۀ حظوظ و اید: كه چون بنیگو یم
نم كه یب یپر كمال گردد، من مر نفس او را چنان م یفتۀ معشوقیال شود و بآن سبب عاشق و شفتۀ حُسن و جمید و فریص

ت خودش ّیده شده است و باصل حالت عدمیفنا و هالكت باز گردان یبسو ین زندگانئیتر هیو گرانما یشیعن یاز خوشرت
  مردود گشته.

 عَناً،یالحبّ ان ال تریف یو نفسٌ تر
 

 بة صُدَّتما تصدَّت للصبایمت
 

  ه، و صُدّت منعت.یتعرضت، فتستشرفها ناظرة ال یاالبصار، و تصدّت ا یبمعن یالظنّ واالعتقاد، والثان یاألول بمعن یتر
ند، هرگاه كه از ینب یو اِلم یچ رنجیه یكه ظنّ و اعتقادش آن باشد كه در عشق و سلوك راه و یكه هر نفسد: یگو یم

 یقیعشق حق یرا كه مقتضاید، زینگران شود، از جناب عشق محروم و ممنوع آ ید و بویش آیجهت تحقق به عشق پ
ست نگردد، ین یاند، بكلّ یازیآنست كه عاشق را بمعشوق متحد كند و تا اوصاف و مرادات عاشق كه همه احكام امت

گرداند، و  یو جدا مكند، و از ا یم یحكم عشق تمام ظاهر نتواند شد، پس عشق، دائماً اوصاف و مرادات عاشق را فان
رنج و عنا، دست ه اوصاف و قطع عادات و مألوفات، راحت صورت نبندد، بلكه آن فنا، جز ب یو فنا یهرگز در نامراد

نباشد و اگر متعرّض آن شود دست منع و  یبیزد از عشقش نصیكه راحت دوست دارد و از عنا گر یندهد، الجرم نفس
  ن رقعه بدستش نهد كه:یردع عشق ا
 دو قبله در ره معشوق نتوان رفت راستبا

و ما ظَفِرَت، بالودّ، روحٌ مُراحةٌ، 
 

 شنتیخو یا هوایدیدوست با یا رضای
 ش، ودّتیوال بالَوال نفسٌ، صفاالع

 

لقرابة ا ی، و هوالقرب. ثم استعمل فالوَىل الحب. و كذا الوالء مشتّق من الصداقة، و مبدأ  به عنري، ثمَّ استعیالودّ: التمن اصل
  الحب واالنتماء.  ی به فريوالصداقة، و استع

  الهم والعناء فاسرتاح. والصفا، ممدود، و انّما قصرها ضرورة. اللّه من و قوله: مراحة، من قولهم: اراحه
 افت،یمحبت است، ظفر نتواند  یش خو كرده باشد، برودّ كه تمنّا و مبادیافته و بآسایش یكه آسا ید: كه هرگز جانیگو یم
د، یاین یوزرياست پ یهو یوال كه ابتدا دوست دارد، البته بر یش از كدورت عنا و نامرادیع یزگیكه پاك یز نفسیو ن

  ر كرده شد.یت گذشته تقریبهمان علت كه در ب
 ش عاشق،یهات من عین الصّفا؟ هیوأ

 

 و جنَّة عدنٍ، بالمكاره حُفَّت
 

، چه یاز و یشیاست خوش عكه عاشق باشد، و چه دور  یش كسیاز ع یاز كدورت عنا و نامراد یزگیوكجاست پاك
بهشت در جنب همّت عاشق  یعنی، محفوظست. یعیطب یهایها و ناكامیبناخوش یه آنست كه بهشت جاودانّیحال و قض

قت وصال است، و بهشت ی، اخسّ مطالب و انزل مراتب است، چه مطمح نظر و همّت او، كمال اتصال و حقیقیحق
كل حال اخسّ و انزل باشد، و چون  یخانۀ خدا عل یبانو است. و مهمانسرا بنسبت بالقا یا مهمانسرائی نازل منزىل
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وست یتوان پ یها بآن نمیها و ناكامیجز بنامراد» حفّت الجنَّة بالمكاره«ح یآنچه اخّس و انزل است بحكم خرب صح
ش، یو لذت ع یل است با طلب مرادات و آسودگالمراتب و المواهب باشد كه كمال اتصا یبآنچه اعزّالمطالب و اعل

  م دور است.ین تمنّا عظید؟ الجرم ایچگونه توان رس
 ینفس حُرِّ، لو بذلت لها، عل وىل

 

 ما تسلَّت یالمن ، ما فوقكّیتسل
 

 ین نفس مرا آنچه باالیكه اگر اتو باشد،  ی حضرت معشوقريكه غ یو مراد یهر حظّ یآزاد است از بندگ یو مرا نفس
با یبر آنكه ازتو وعشق تو شك یبخش یبو یشان گنجد تو كه معشوقی اريش از آنكه در ضمیخلق باشد و ب یهمه آرزوها

  ابد.ین یابريو س یبائیآن همه آرزوها از تو خرسند نشود واز عشق تو شك یافت باالیت، هرگز بیَّگردد، او بحكم آن حُر
 تحقق بآنحضرت آزاد ري ذات تو وغني مشاهدۀ عريد التفاتِ بغیاز قد است و ّینفس من چنان بتو و عشق تو مق یعنی

ق است از تخلُّق باخالق و اتصاف باوصاف و تحقق یجملۀ خال یت آرزوهایهمم و غا یاست، كه اگر آنچه باال
ز تو ، هرگز بآن ای جمع و وحدت ذات تو خرسند گرداننيز از طلب تحقق بعیو او را بآن چ یكنعرضه  یتو برو یباسما

ت یّ ان تحقق است بمقام حریت بین بیم اوچه رسد، و ایم مقینگرداند تا ببهشت و نع یخرسند نشود و ازعشق تو رو
  ار مطلقا. یاست از رقِّ اغ یكه آزاد یقیحق
  .یعشق است در اطوار مرتبۀ وسط و استتباع عاشق در آن ترقّ  یِقت ترقیان حقیات همه بین ابینجا ایتا ا

 یلصّد والهجر والقلولو ابعِدَت با
 

 ما تخلَّت یالرجا، عن خُّلتو قطع
 

د وصل، دور كرده شود، هرگز از یدنِ امیو بر ی، بمنع و هجر و اظهار دشمنین نفس من از حضرت تو، كه معشوقیو اگر ا
است و  حل و منبع نقائص،مكه نفس تو  ی، چنان نمائیاگر تو كه معشوق یعنینشود.  خودم خاىل یقیحق ین دوستیا

ن اظهار یچ مناسبت و مالئمت نباشد، پس بایحضرت من اصل و مجمع كماالت، و كمال و كامل را با نقصان و ناقص ه
، با یدش از وصل منقطع كنی، و امی، نفس مرا از درگاه محبت و وصلت خود دور و مهجور گردانیر حكم دشمنیو تقر

  نشود. تو، هرگز خاىل یبسو یو توجه كلّ یاصل یل ذاتینهمه نفس من از حكم آن میا
 مذهب،الحبّ، ماىلی، فیو عن مذهب

 

 یوماً عنه فارقتُ ملّتیو ان مِلتٌ 
 

 یزیروش و گر یچ جایق دارم، مرا هیق تحقین طریكه در ا یسرپم، و اعتقاد یق كه من درعشق میق تحقین طریو از ا
ن خود كرده باشم، یكنم، مفارقت د يلیدر عشق، م ق راست و مذهب درست خودمین طریاز ا یست، و اگر روزیگر نید

  ن مقام گفته است:یبزبان ا یچنانكه مرتجم پارس
  تیب

 مرتّد گردم اگر ز تو بر گردم
 سواك، ارادةٌ ی، فولو خَطَرت ىل

 

 یمان منیجان و جهان تو كفر و ایا
 یتُ بردّتی، سهواً، قضیخاطر یعل

 

 تو كه ريدر غ یو ارادت یت، مرا خواستّیاحكام نشأت است، نه بقصد و نسهو و غفلت كه از و اگر ناگاه از جهت 
ن حق، حكم جزم كنم، و هرچند بنسبت با یدم بارتدادِ خودم، از د بر خاطر گذر كند، آن از آمال و حظوظ خودم یمعشوق

ق كه از او یطر منست، بهر نيقیمان و ین و ای دنيعموم خلق سهو معفوّ عنه است، ولكن چون ارادت و عشق تو ع
  برگشته باشم. یبكّل ین اصلیمفارقت كنم از د
 ،ی، فماشئت فاصنعیامر یالحكم ف لَك

 

 یك، ال عنك رغبتیك اال ففلم ت
 

  .یاعرض و نا یه، و رغب عنه، ایمال ال یه: ایقال رغب فی
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عشق  و رغبت من جز درل یچه همه مكن  یم یحكم و فرمان تراست هرچه خواه ید: كه اكنون در كار من همگیگو یم
  در وهم گنجد، پس اكنون، تو یست، نه آنكه مرا از عشق تو اعراضیتو ن

 بفراقیبوصال كوش و خواه یخواه«
 

 »من فارغم از هر دو، مرا عشقِ تو بس
 

  ست كه:یت نین بی ارير من غّیو هج
 كو داندیارم ره و رسم عشق نی

 ش بدویام مصلحت خو بگذشته
 

 ست در آنِ تو داندهر خورده كه شرط
 گر بُكشَدو گر زنده كند او داند

 

كند،  یاد میها كه كرد، سوگند ین دعویح ایحصمقام عشق گفت، و اكنون بجهت ت یت گذشته بروال بزبان انتهاین سه بیا
  د:یگو ینده و میات آیدر اب

 ننایخامِره بیُو محكم حُبٍّ، لم
 

 ةٍ یَّ الريل نَسخ، و هو خیُّتخ
 

  رة: المخالطة.المخاط
ل نسخ یُّان ما حاصلست، و هرگز تخی معلَّل، كه در شأن ما نازل و در مريغ یذات یت محكم محبتیبحق آخورم  یسوگند م

ن ین جهت، ایخته. و از اینگیدان حكم او برنیخته است، و غبار اختفا و اشتباه و انتها از میامیت محكم نیو تبدُّل بآن آ
من است، و از یا یو تحول، بكل یر و تبدّل و تناهّیز زوال و اختالل و نقصان و ابطال و تغ، كه ایسوگند بمحبّت ذات

ت: و محكم یرالبیاست. فتقد ین سوگندیم دل ساكن، بهرتی، روان، و در صمیقیحق یسرچشمۀ وحدت و ثبات و بقا
  ل نسخ.ّیخامره تخیننا، لمن یحبٍّ ثابت ب

 ث لم اَبنیالوال حثاقیو اخذك م
 

 ینتیء طیف یالنفس، ف بمظهر لبس
 

  ث لم ابن.یح ینتیء طیف یثاق الوال فیره: واخذك میتقد
دا نشده یۀ آب و گِل منست، آنجا كه من پیكه سا را با من در صورت مثاىل یذات یثاق دوستیو سوگند بگرفنت تو مر م

ن یآب و گل منست و ا یشخص أتیكه ه یانسان ین صورت عنصریبا مبودم هنوز بمظهر پوشش و تلبّس نفس خود
  أت آب و گل من واقع بود.یه یۀ ایثاق الست در سایم
جملۀ  یق كه در عالم مثال نفوس جزئیظاهر شده بود، بآن طر» الست بربّكم«كه بصورت خطاب  یثاقیبحق آن م یعنی

قرآن  -دند چنانكه نصّ دند و عهد، قبول كریبشن» الست«ن شدند، و خطاب ّیالذر متع ، امثالبشر در آن صورت مثاىل
ۀ آب و گل از آن جهت كرده است كه عالم مثال را دو یبسا ت از صورت مثاىلیح بآن ناطقست و كنایث صحیز و حدیعز

ف یف را كثیاتست، وحكم او آنست كه لطّیعالم ارواح و روحان یجهت و دو حكم است، جهت اولش آنست كه محاذ
ن جهت از یت بساطت و لطافتند و بآن سبب از تركُّب و تشكُّل منزّه، در ایكه در غا یگرداند، چنانكه صور روحان یم

 او از ارواح و مجرّدات در صور ريل و غیشوند، همچون ظهور جربئ ین حكم او مركّب و مشكّل ظاهر میمثال باعالم 
ن شد، هر ّیم مثال متعن جهت از عالید، بلكه چون اینما یمحسوس م ی منامات بنسبت با بعضريتا در منامات وغ مثاىل
ن جهت مذكور از عالم مثال ین ایّ دا آمد، و ظهور و تعیممثَّل پ یو عكس ط مجرد را در او مثاىلیبس یروحان یصورت

  ن عالم حس و محسوسات بود مطلقا.یُّش از تعیپ
ف یرا لط فین جهت آنست كه كثیعالم حس و محسوساتست، و حكم ا یو اما جهت دوم از عالم مثال آنست كه محاذ

ن جهت یشان در ایشانست. صور و امثلۀ ایض از خواّص ایه و تبعیت كثافت، تجزیگرداند تا صور محسوسات كه از غا
شفّاف ظاهر  یزهایو همه چ ینه و آب صافیكه در آ یباشند، چنان كه صور یض محفوظ میه و تبعیاز عالم مثال از تجر
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ن ین و ظهور ایُّست، و تعیض نیه و تبعیذكور از اوست، و قابل تجزن جهت مین عالم و ایشود از صور و امثلۀ ا یم
كه  ی گشت، تا هر صورتنين جهت بعد از او متعین شد، اّین عالم اجسام، و چون عالم حس متعّیجهت، متأخّر بُوَد از تع

ن، یالد ییخ محیه شد. بلكیآ یدا مین جهت از عالم مثال پیدر ا و مثاىل یئ هیشود در حال او را سا یدر حس ظاهر م
 نين زمید: كه در ایفرما ید و میگو یم» نة آدمیة طیَّاألرض المخلوقة من بق«ن جهت از عالم مثال را یاللّه عنه، ا یرض

ن جهت از عالم مثال واقع بود كه نفس یدر صور ا» الست«ثاق یدم، و میق و مردم دیدرآمدم، و در او شهرها و خال
ثاق را قبول كرد، و آن ین جهت از عالم مثال متلبّس شد، و آن میاز صور ا یصورت بمظهر یانسان یهر شخص یجزئ

و «ق قوله: یاو در شخص آدم موجود بود بالقوه، و هذا تحقن شخص بود، مادۀ او ذره كه از یۀ آب و گل ایصورت سا
  فاعلم ذلك، واللّه الملهم للصواب.». ینتیء طیف یالوال ف ثاقیاخذك م

 حل مُذ عهدته،یَو سابق عهدٍ لم
 

 وال حق عقدٍ، جَلَّ عن حلِّ فرتة
 

ض مقدس و یب واقع بود، و برهمه عُهود سابق، و بندنده و قبول كننده آن، جز فی كه در عالم غنيو سوگند بآن عهد اول
ن عقد محبت یافت، و سوگند بایو فرتت بدو راه نچ گشاده نشد، ی، هیاقدس تو نبود. و از آن گاه كه تو آن عهد را بست

نظر و قدحِ صورت، كه گفته شد، حكم  یِمن بواسطۀ ساق ین صورت حسّین عهود و عقود است، و در ایالحق، كه آخر
تر از آنست كه نسبت  بود، بزرگرت و عاىل یافت. و بسبب آنكه اثر و حكم مناسبت ذاتیآن عقد ظاهر گشت، و احكام 

ن عقد الحق متطرّق تواند شد. مرادش، واللّه اعلم، یاست با یت صفاتكه حكم واثر مناسبا فرتت و اختالل و انحالىل
، اوالً، و یكل یقتیق در حضرت علم، با هر حقی، و شهود حقایكمال اسمائ یاز سابقِ عهد، آنست كه در اول توجه بسو

در مراتب، بواسطۀ مر ظهور و اظهار خودشان را  اوىل یاستعدادات اصل یشان بزبانهایدر وقت طلب ا اً،یات ثانّیجزئ
را  یوحدان یض وجودینهاد بحكم و حسب آن مناسبات پنجگانه، كه آن ف یگرفت، و شرط ی، عهدیض عام وجودیف

م اكتساب نكنند، و باز بهمان اوصاف كمالش ینامال یو وصف یریّ چ تغیالنزاهة واالطالق، بآن ظهور ه ه منیعمّا هو عل
باصل او كه حضرت جمع است واسپارند، بعد از » اهلها كم ان تؤدوا األمانات اىلأمریانّ اللّه «ادة بر وفق امرِ یو الز

شان و یا حقوق مراتب و مقامات و منازل و طرق و اهاىل» حق حقَّه یو ان تؤدوا، كل ذ«ثِ یحد یآنكه بمقتضا
ن امانت وجود همه یا ن مراتب بوساطتیشان تعلّق داشته باشد، در ایخطوات كه انفاس است، بل حقِ هر چه و هر كه با

م، یبن مر یسیو ع یم و موسیثاقهم و منك و من نوح و ابراهین مییّالنب واذا اخذنا من«ادا كرده باشند، چنانكه  یبكلّ
ثاقِ ین میاخبار است اوالً از آن عهد، و ا» هی رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه علنيالمؤمن و من«، »ظاًیثاقاً غلیواخذنا منهم م

ن، یدنا و قدوتنا، صدرالدّیخ عالم سیه و صورت صورتِ آن عهد است. چه از شیۀ سایا سایو صورت،  هیالست، سا
كرد، فرمود كه  یكه در مسأله م یریتقر یه، در اثنایاللّه عل ، رضوانین الحمویخ سعدالدیش یدم كه روزیه، شنیعل  رضوان
اللّه عنه، عرضه كردم، او فرمود كه  ین رضیالد ییخ محین سخن بحضرت شیخ گفت كه من ایق شش بوده است، شیمواث

ثاق ین مید كه صورتِ صورتِ ایثاق الست شاین می، این معنیپس بر ا». اكثر من ذلك یات، و اال فهیدالكلّ یریكأنّه «
ق یكه بر حكم آن مواث ین ظهور است بصورت عشق در نشآت حسّیسابق مذكور باشد، بل هلّم جرّاً. و اما الحق عقدِ ا

  المرشد. ذشته الحق گشت، واللّهگ
 یانوارٍ بطلعتك، الت و مطلع

 

 البُّدور استسرَّت لبهجتها، كلُّ
 

وانمحق.   یضاً عند ذلك انمحیقال له این، وین والتاسع والعشریالثامن والعشر لةیالسّرار ل طلب یقال: استسرّالقمر، ای
  ها.یالوجود بها و ف ظهر نور شمسیظهور لها من نفسها، بل تقبل ان  ال نور وال یة التّیق الكلیالحقا ة عنیوالبدر هنا كنا

كه سوگند بحضرت ذات كل مطلق تو، كه مطلع و مشرق انوار ظاهر و باطن علم و وجود است، و بواسطۀ د: یگو یم
جملۀ  مواجه -االلوهة مرتبة  ثیح من -در ظهور دارد یرخسار تو كه وجود ظاهر عام مطلق است؛ از آن جهت كه رو
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كه بدر  ی وريا غیقت انسان كامل مثالً ی، چون حقیكل یقتیهر حق یدائیشان و پیاست، و طالع در ا یو جزئ یق كلّیحقا
د، یُّت وعدم تقّیو صفت اطالق و كل یدائیت از او است، بآن طلوع و مواجهه متعلق است، و چون بصورت كمال پیكنا
ابد، چنانكه شمس یدا شود و او را دریاست، پ یت از ویكه بدر كنا یقت كلین حقیت از اوست، بر ایت كناهجكه ب

محو و محق و پنهان  ین بَدر در ویابد، در حال ای یشود و او را در م یكرت میت خودش چون ببدر نزدّیبغلبۀ اطالق نور
شمس وجود  نیمضاف شده بود از نور شمس وجودهم در ا یكامل كه بو یا وجودی یقت كلین حقی انيگردد، همچن یم

. یفه و كاملیمقام او ظاهر باشد، چانكه هر خل مطلق، محق و پنهان شود، و از او نام و نشان نماند، و آن وجود مطلق قائم
  المرشد. فافهم، واللّه

 ك، احسن صورة،یو وصف كمالٍ ف
 

 الخلق، منه استمّدت یو اقومها، ف
 

ت است كه ی، و آن صورتِ جمعیمعنو ین صورتیكه خوبرت یكه در ذات كامل تست كه معشوق و سوگند بوصف كماىل
است، همه از آن  یانسان یعنصر ین صورت مزاجیز در خلقت و آن این یحسّ ین صورتیو معتدلرت» هایخلق آدم عل«

 یِ ت مذكور است، و معنیت جمع و جمعّیذات و حضرت احد یقیافتند، صفت كمال كه الزم حقیوصف كمال تو مدد 
  ، بر دو قسم است:رياز غ یازین یبخود و ب او استقاللست

به یباطن غ یث شهوده نفسه بما اقتضته نفسه لنفسه فیح ، بحضرت ذات منیاما كمال ذات. یاسمائ -، و دومیذات -یكی
ت ّیثیت و مرتبت الوهت و ظهور در مراتب از حّیبحضرت جمع یة جمعه متعلّق است، و امّا كمال اسمائّیو حضرة احد

نۀ كُنه یرسد كه باطن او است كه از خز یم یاز آن كمال ذات ین كمال اسمائیت باز بسته است، و مدد ایجمع ن حضرتِیا
متضمِّن  یت كُنه ذات موجینها یاز بحر ب یرساند، و هر نفس یت میستاند و بحضرت جمع یذات م یتینها یب و بیغ

او  یت و كماالت اسمائین حضرت جمعیبا یل ذاتن كمایاز آن موج از راهگذار ا یزد، و اثریخ یجواهرِ زواهر م
  شود. یوندد و مفصّل میپ یم

ت یب حضرت ذات تو ثابت است، و حضرت جمعیكه در باطن و كُنه غ ین وصف كمال ذاتید: كه سوگند بایگو یپس م
ن صورت یكند، و ا یاستمداد نور و ظهور م یكمال ذات یمنتها یة است از آثار امواج آن بحر بّیالصور المعنو كه احسن

گر امزجۀ یم و اعدل دت مذكور است و مزاج او اقوین حضرت جمعینۀ اییه و آیكه صورت و سا یانسان یِعنصر یمزاج
در » صورته یاللّه خلق آدم عل ان«او بحكم نصّ  یت و وحدت مضاهیاجناس و انواع عالم است، و در كمال جمع

ت عام او یو اثر سرا یدر حاقِّ اعتدال هم مَدد از آن كمال ذاتخلقت و ظهور بصورت وصفت كمال و وقوع  یاستوا
، و كمال مر یاست، و نعت امر عارض یابد. و فائدۀ آنكه وصف كمال گفت نه نعت كمال، آنست كه وصف امر ثبوتی یم

 تی، كه مر ظرفیك از آن گفت، كه حرفِ فی، بل منبع همۀ كماالت اوست. و فیاست نه عارض یآن حضرت را اصل
  ، باطن آن حضرت است.یاز بطون است و آن كمال ذات یراست، منبئ

عُذبُ، دونه،یَونَعت جالل منك،
 

 یقَتلَت حلو عنده، ىلی، ویعذاب
 

د مرا بنزد آن نعت و ظهورِ او از تو عذاب و اِلم من، و یآ یبت از حضرت تو، كه خوشگوار میو سوگند بنعتِ جالل و ه
  او از تو كشته شدن من. ش ظهور ید پینما ین میريش
ث ظاهره و باطنه كه اثر ظاهرش بر عالم یح ست منیش نیبشود در مراتب وجود  یم ید دانست كه آنچه ظاهر و متجلّیببا

دا، و دائماً سلطنت و اثر یو پ یب و ارواح قویمثال و حس و محسوسات غالب و ظاهر است، و حكم باطنش در عالم غ
و روح است. پس  یو مر ارواح راست بر اجسام، وعالمِ جسم مقهور و مغلوب عالم معنر، وغلبه مر باطن راست بر ظاه

 یمتحصّل از احكام قوا یشود، قابل او جز قلب ین مّیب متعیمنصبغ بحكم بطون از حضرت غ یی یاگر چنان كه تجّل
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شان غالب یه بر ایحكم تنز روح كه یباشد، بعد از آن كه روح مجردش از نفس مدّبر و احكام قوا یسالك نم یروحان
ز شده باشد، و از ّیگر متمیكدیاست، همه از  شان مستوىلیه بر ایاست از احكام قوا و صفات نفس و مزاج كه حكم تشب
د، و ینما یرو یزیچ یباطن ین تجّلیسلوك از ا یِدر اثنا انِ حاىلیاثر امتزاج و اختالط مخلّص گشته، پس اگر بسبب طر

مختلط و ممتزج  یو جسمان یش با احكام و اوصاف نفسانیافته باشد، و احكام روحانیز نیفس تمهنوز روح سالك از ن
ن یامده، و ایتواند كرد هنوز حاصل ن یمر او را بآن قلب تلقّ یالباطن یالتجلّ من حق هذا ینبغیما یكه عل یباشند، و قلب

، یثابت ن یچ مناسبت و مالئمتیاو هو اثر  یاطنب یین تجلیاحكام و قوا و اوصاف روح و نفس و مزاج را اكنون با ا
ن سالك جز بصورت و نعت جالل و ین حال بر ایرا اثرش بحكم وحدته و قوّة بطونه واطالقه، در ا ین تجلیالجرم ا

 ینئذ آن احكام و اوصاف را مقهور و مغلوب گرداند و در هم شكند ومتالشیبت و قهر و سلطنت ظاهر نشود، و حیه
بت، ی، بصورت قهر و هیب و قتل وجنون سالكان جمله اثر آن قهر و غلبه است، و چون ظهور حكم آن تجلكه عذا كند،

، الجرم از آن بلفظ نعت عبارت ی آن تجلني، نه بحكم عینبغیما  یبسبب عدم تمكّن قابل است از ظهور در او عل
د: كه چون من آن نعت را از تو صادر یگو یاست. پس م یذات یاصل یاست، نه بوصف كه امر یعارض یفرمود كه امر

  د وهوالمراد بقوله:یآ ین میريد، و كشنت، شینما ینم، آن عذاب مرا عذب میب یم
 و سرُّ جمال، عنك كّل مالحة

 

 ، وتمَّتنيالعالم یبه ظهرت، ف
 

، ومناسبت ینیو نمك ینیريكند، و هر ش یت میكه از تو و ذات مطلق تو بقوابل عالم تجاوز و سرا و سوگند بسرِّ جماىل
 یان بآن سرّ جمال ظاهر و تمام شده است. معنید، در همه عالم و عالمیآ یر نمیده ، كه در وصف و تقریپوش یومالئمت

  »هیالشخص او داخالً ف سواء كان خارجاً عن«قت او كمال ظهور است بصفت تناسب و مالئمت یجمال، و حق
الكرب هو؟ فقال  حسناً، اَمِنَ یحسناً و نعل یكون ثوبیان  یاللّه، اشته ولا رسیانّ رجالً قال: «ث یالحد یكما جاء ف

  ».الجمال حبُّیل یه و سلّم، ال، انّ اللّه جمیاللّه عل یاللّه، صل رسول
م كه جمال كمالِ ظهور است، تناسب و مالئمت تماماً مدرج است، چه اگر تناسب تماماً نباشد، ظهور از یو در آنچه گفت

در  ّینئذ انحراف مائیشرت، و حیب یت بعضیثیبسبب آن عدم تناسب و اعتدال، كمرت باشد و از ح یا خلقی یت جزئیثیح
ت آن جزء و خلق جمال و كمال ظهور نباشد. و ّیثیپس آن شخص را از ح آن ظهور حاصل باشد كه قبح عبارت از آنست،

  انه بحسبیالكون، و سر عیجم ینبساطه علث ظهوره وایح ض است منیعام، فا اما سرّ جمالِ وحدت و لطف وجود
  له.یقه وجلیالعالم دق ع اجزاءیجم یات فّیالقابل

  و اما حُسن، نفسِ تناسب و مالئمتست نه كمال ظهور.
ات ّیفید، اما از او عبارت نتوان كرد، همچون كیده است كه خوش آیق پوشیدق یو اما مالحت، تناسب و مالئمت و لطافت

  ق.باالتفا یكه التنحك
ق و لمعان، چه او مشتقّ از صبح است و اضافت او جز یو اما صباحت هم ظهور بصورت تناسب است، اما بوصف بر

شرت كنند، ی بنيكنند، هرچند استعمال او در ع ز اضافتیالوجه بخالف مالحت كه او را بهمه چ حیند صبیبوجه نكنند و گو
مظهر آن  یعنی»  و تمّتنيالعالم یبه ظهرت ف«، و قوله: یوو اما بهجت گونۀ خوب است با ظهور سرور و بشاشت در 

  ست.یگانه است، نیف در همه موجودات جز آن سرّ جمال كه وجود یدۀ لطیمالحتِ پوش
 یعلیدلّنیالنُّهیو حُسنٍ به تُسب

 

 یه، لعزِّك، ذلَّتی، حَسُنَت فیهو
 

اعتساف، بآن حسن ربوده و مغلوب قبح و انحراف و ظلم و  كه مانعند از یاز تو كه همه عقلهائ یبائیو سوگند بحُسن و ز
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 یكه موحِّد دوئ یكه در اوست، مرا داللت كرد بعشق یبحكم تناسب و عدالت یبائین زیشوند وا ی و منهوب مريو اس
  ده آمد.یكو و پسندین عشق نیمن، در ا ی، ذلّت و خواریعاشق و معشوق است، و از جهت عزّت تو كه معشوق

 یالنه االسرتسال؛ مأخوذ من عة عنیالطب منعیالفحشاء، و  عن ینهیالعقل، ألنّه  یالنون، و ه ه بضمّ یجمع نه: یالنُه
ه یالماء ال ینتهیث ی، حیالواد ةیالماء اذا وقف، و تنه ی. و تناهیالماء عن الجر منعی یر الذیالنون و كسرها، و هوالغد بفتح

  من حروفه.
ل حكم كثرت، یكه تناسب است ثابت است و اعتدال صورت و ظل وحدت و مز اعتدال یچون در حُسن، معن یعنی

 و شرّ و رياء از خیان اشیز است مییشود، و حكم عقل تصرّف و تم یم یمنف یء از كثرت است، بویز كه منبّیچنانكه تم
كّن از تصرّف و ده شود، عقل را آنجا تمیز در حكم وحدت پوشییحُسن و قبح و لطافت و كثافت. پس هر كجا حكم تم

 و رين جهت هر كجا حُسن تمام ظاهر شود، عقل آنجا اسینست. الجرم از ایا یرا معن یرياستقالل كم گردد، و اس
از  یكیوحدت كه در عشق است داللت كند، و چون  یتصرف ماند، و آن حُسن بآن صورتِ عدالت، البّد بمعن یب

زه نماند تا آنگاه یالمما ممّا به یو وصف یو اثر یچ حكمیهات عشق تن در دادنِ عاشق است بآنكه او را یمقتض
از  ، كه ذلت عبارت از آن است،یوصف یو ب یحكم ین بین تن در دادن عاشق بایبمعشوق متّصل و متحد تواند شد، و ا

م گانه است كه تا از خود و صفات خودش كه مثبت حكیو  یالحم عیافتد كه حضرت معشوق، چنان من یجهت آن الزم م
چ نسبت نباشد، و یگانه است هین ذلّت رضا ندهد، او را با حضرت معشوق كه ید، و بایایبدر ن یزتند، بكلّیو مما یدوئ

ش من كه ین ذلت پیطلب تحقّق بوصل معشوق و جهت عزّت او، ا یافت، الجرم برایاتصال نتوان  یبعدم نسبت، بو
  ».یه لعزّك ذلّتیحسنت ف«قوله:  یام، و ذلك معن دادهرضا  ید، و بآن بكلّینما ینده میكو و خوش آیعاشقم ن

 ك شهدته،یالحُسن، ف وراء یًو معن
 

 یتري بصنيبه دقَّ عن ادراك ع
 

ت وجود است كه آن ّیحُسن و آن وحدت و جمع یثابت است، باال یكه در حضرت تو كه معشوق یئ یو سوگند بمعن
با من همراه است، و آن سرّ » و هو معكم«ت یّ بحكم مع یوكه از  یو اثر یت وجود را هم بویوحدت و جمع یمعن

ت و قدم، یَّت لطف و حقیت وجود است كما هو از غایكه وحدت و جمع یو آن معناست مشاهده كردم،  یوجود
امُن سرادقات عزّت و ريت و حدثان موسوم، بپیَّدۀ دل و جان است، و بداغِ خلقیت كه دريچ بصیكرت از آنست كه هیبار

  د:یگو ینده میت آینست كه در بین همه سوگند بود، و جواب سوگند اید، ایاو، تواند گردوحدت 
 یتیَةُ بُغی، و غایقلب یألنت مُن

 

 یتري، و خیاری، و اختیمُراد یو انه
 

  ها، و بالضم: الحاجة نفسها.یبالكسر: ماتبغ  ةیة. والبغیَّ االمن یة، و هی: جمع مُنیالمن
جز حضرتِ تو  یچ آرزوئیو ه یدلِ من یآرزوها ی، همگیاد كردم كه تو كه حضرت معشوقی ن همه سوگندها كهیبا ا

 ريت خود وغّیرياز آن جهت كه من خ یار كردۀ من توئیتمراد من حضرت تست، و اخ یت مطلوب و منتهایندارم، و غا
ا نرسد یار من بآن رسد یچه اختاألمر در هر  نفس یت من خود بحضرت تست فّیريخ ل) و خ -افتمیام ( افتهیخود در تو 

  ابم.یا نیابم یو من آن را باز 
 اقـی، و اِن ابیك فرضیف یو خَلع عِذار

 

 یوالخالعةُ سُنَّت یقوم یَـرتاب
 

ه، و خلعه عبارة عن یكون علیشدُّ تحت حنكه، والمقود یه، و یخدِّ ینزل علیرأس الدابة،  یجعل علیالعذار: اسم لما 
 یستعمل فیها، و یاالمور والمسرتسل ف یالمنهمك ف  به عنريمرادها، فاستع یعل یو ترع یفتمش رفع ذلك عن رأسها،

 یالخالعَة بالفتح، هوالذ ع منیها. و غالم خلريالمباالة بالمالمة وغ الظاهرة و عدمد یس والعواید بضبط النوامّیالتق عدم
  ته.یطالبوا بجنایخلعه اهله، و ان جنا، لم 
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انش موجب یسنّت آنكه ات یانش مثاب باشند، و معنیفرض آنست كه برتك او معاقب شوند و بات یمعن د: كه چونیگو یم
ته، بحضرت معشوق یعت عشق آنست كه عاشق بكّلیشر یثواب باشد، اما تركش مستلزم عِقاب و عتاب نگردد، و مقتضا

ار و قطع نظر از جز عشق یاغ یو ناموسهاد من بنظر و مراعات عادات ّی او معرض، الجرم عدم تقريمتوجه باشد و از غ
د معهود خلق تعلّق دارد، خود را یكه بعوا یا حفظ ناموسی یبیو نص ی منست، تا بمجرد تطلّع بحظنيدلدار، فرض ع

، سُنّت منست تا یجائ یو ب یجاه یو ب یپناه یو ب یسرو پائ یز بیدانم، و ن یمستوجب عتاب هجران و عقاب حرمان م
  ست.یات او نیعت عشق و مقتضید من جز بشرّیرا كه تقیربت شود، زانش موجب قیات

 ی، ما استعابوا تهتّكیسوا بقومیول
 

 یك جفوتی، واستحسنوا فًیفابَدوا قِل
 

ك از یچید و معرفتند، هی، و خشك زاهدان كه منكر اهل محبت و توحیان رسمیو صوف از اهل علمِ ظاهر،ن جماعت یو ا
ب یس مرا عیار و كسر نوامیو قطع نظر از اغ یباك یده شدن و بین پرده دریستند مادام كه ایله و اهل من نیقوم و قب

كنند، و  ینند، با من اظهار عداوت میب یم احوال خودشان نمین احوال مرا مناسب و مالین سبب كه ایشمرند، و با یم
كو ید، و آن را نیآ ی، بمن خوششان موىلو حل یع و مالمت و نسبت كفر و زندقه و مباحیجفا كردن را در حق من بتقر

ن قوم بنزد من همه فاسقانند و اگر خود یمن عاشقانند، و ا را كه اهلیدانند، ز یشمرند، و قدح و انكار مرا قربت م یم
  ل ناظم بمذهب اهل مالمتست.یت هم داللت دارد بر آنكه مین دو سه بیپدر و مادر و برادر منند. و ا

 ، اهله، و قدیوالهَنید ی، فیَو اهل
 

 یحتیواستطابوا فض ،یعار یَرضُوا لِ
 

اند  شده یشان آنست كه راضیاهل عشق و عاشقانند كه حال ان و ملّت عشق، یله و اهل و آل من در دیش و قبیو خو
د و آن را یآ یشان را خوش میحت و شهرت من بعشق، این فضیمن و ا یباك ی، و بیوعار و رسوائ یب عاشقین عیبا
  دانند. یار میباغ یالتفات یو ب یباك ین بیشمرند، و كمال من در ا یذ میلذ

 ،یغضب، سِواك فَال اذیفَمَن شاء فل
 

 یتريكِرامُ عَش یت عَّنیاِذا رض
 

كه مرا از آن خشم  یكه معشوق، جز حضرت تو ريگ یو خالعت، ازمن خشم م یعاشق ین رسوائیپس هر كه خواهد گو با
راسخند و محققان اهل  یخ و علمایلۀ من كه كبّار مشایت و بزرگان قبريست، چونكه كرام عشین یچ گزندیشان هیا

شود،  یكه از من صادر م ین نوع خالعت و رسوائیند. پس چون هر چه از ایراض یحت عاشقین فضیمالمت، از من با
نم، الجرم اگر آن یب یدر آن م عالم راسخ تو باشد، كمال خود را من یایو اول یحضرت تو كه معشوق یرضا یآن مقتضا

ان؟ چه مطمح نظر من جز یع كنند، مرا از آن چه زید و مرا بر آن مذمّت و تقریز در نظر زهّاد و مُتَرسمان، نقصان نمایچ
  ست.یات عشق تو نیتو و مقتض

 النُسّاك بعضُ محاسن و ان فَتَنَ 
 

 یك، فكلٌّ منك موضعُ فتنتیلَد
 

ت تست در فتنه انداخته است یاز اوصاف جمال و كمال كه بحضرت جمع ید و عبّاد را بعضن زهّایو اگر چنانكه مر ا
آنست كه  یاوصاف تو جا یچنانست كه همگ یاند، بنزد من بار آن كرده یحظوظ ولذّات عاجل از برا یتا ترك بعض

ا صفتِ ین زهّاد وعبّاد، یرا كه بر ایزم، ريها بر خود گی، همه نامرادیكیمرا در فتنه اندازند و از جهت تخلُّق و تحقق بهر 
ن یت و كرم و فضل و انعام تست، و از ایل بصفت هدایا صفت رهبت. اما اهل رغبت را میباشد  یرغبت غالب م

دانند، و از جهت آن تا بآثار  یت خود میشمرند و غا یحال خود مابند، آن را مناسبِ ی یدر خود م یمحاسن تو چون اثر
شان حاصل ید است، در آجل وصولّی، مقیداریشان كه دی انيا بعیم است، یم مقیسن تو كه بهشت و نعن اوصاف، و محایا
اندازند،  یها میاضت و مجاهدت و نامرادیكنند، و در فتنۀ ر یالزام م  د، نفس خود را بر ترك حظوظ و لذّات عاجلیآ

اما اهل رهبت از صفت بطش وعقاب و شان شده است. و یست كه سبب فتنۀ نفس ایش نیاز محاسن تو ب یپس بعض
ن یشان بتو ایل ایآورند و موجب م یقهر و عذات تو بصفت عفو و غفران و قبول و رضوان و شفقت و رحمت تو پناه م
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ن محاسن یشان جز ایاوصاف مذكور است، و علت فتنۀ ا نیشان از تو ایت اّیامن یِت و قصارایت بُغیاوصاف است، و غا
  ست.یمذكور ن
 حضرت ذات نيق عشق تو و اقتحام احوال و اخطار كه فتنۀ نفس منست، عیمح نظر و همت من در سُلوكِ طراما مط

 ريب و ابعاد و اضالل و ارشاد و غیاتها، از قهر و لطف و نواخت و عنف و نعمت و نقمت، و تقریع مقتضیتست بجم
  آن، بل كه بنسبت با نظر من:

  تیب
 د خوش بودیاز تو آ هر چه

 

 اَلَم یشفا خواه یخواه
 

كو یش من نیابم، الجرم همه پی یت ترا مّین جملۀ اوصاف حضرت جمعیا یِپس چون منشأ و مبدأ و مرجع و انتها
  .یدون بعض یموجب فتنۀ نفس منست، نه بعض یكیاست، و هر 

 ك مذهباً،یِّاخرتت حبیوما احرتت، حت
 

 یتريك حی، لو لم تكن فیتريفوا ح
 

كه عشق و دوست داشنت من مر ت خرب نداشتم تا آنگاه ريو ح یبا سرو سامان بودم، و از سرگشتگد: كه من یگو یم
ش و سر و سامان در ینئذ، دانستم كه عیو ح -ظاهراً و باطناً –ن و مذهب خودش ساختم یار كردم، و دیحضرت ترا اخت

دن یها كه من خواستم كشیگردانبسا سر ی، این حضرت عشق تو نبودیعشق است كه اگر ا یت و سرگردانرين حیا
  ار و غلبۀ احكام امكان.یت، و نظر باغینها یمختلف و تلبُّس بصور انحرافات ب یاهوا یِبواسطۀ وقوع در بَواد

ن چند یان فرمود، اكنون در ایتمام كرد، و تطوُّرِ خود را در اطوار محبت ب» یوابثثتها ما ب«ت كه یل آن بیپس چون تفص
  شمارد. یده را بجهت ارشاد برمیو آفات پوش یبِ مخفیكند، و معا یم ین دعاویمعشوق، قدحِ ا نده از زبانیت آیب

 قَصدت، و دونه اقـیريغ یهَوفقالت: 
 

 یاً، عن سواء محجَّتّیـتَصَدت عم
 

  ق.یالطر ط. والمحجَّة: جادةی االفراط والتفرنيعند. واالقتصاد: األخذ بالقصد، و هوالوسط ب یبمعنهنا، یدون ه
تحققِ بعشق كه كردم و سوگندها كه بر آن خوردم، حضرت معشوق آن جمله را بر  یِهاین همه دعوید: كه بعد از ایگو یم

و  یلی، و اگرچه اثر میستیقت محبّت من، صادق نی، و تحقق بحقیقیعشق حق ین دعویمن رَد كرد، وگفت: كه تو در ا
 ی من كسريِگر است، و مقصود تو در آن محبَّت، غید یزیل، چیآن ماز تو سر بر زده است، اما مقصد تو، در  یمحبَّت
خود مانده  یِخود است، و از آن جهت در حجابِ هست یگر. و آن نفس تست كه طالب وصول بحُظوظ و تمنّاهاید

نا گشته، یاست ناب یقیحق یت كرده تا از راه راست عشق من كه فنایتِ تو سرارياست، و اثر آن حجاب در چشم بص
ن حال، در ی، در اینائین نابی، و بسببِ ایمادرزاد ینایبلكه خود، بحكم آن حجاب، هنوز چشم تو باز نشده است، و ناب

كرد،  یتوان یو از او تجاوز نم یئ ستادهی باز ارينفس و حظوظِ خودت، از س یل تست بسویانۀ راه عشق من، و آن میم
طش، عدم تصرُّف و تمكُّنِ عشق است یهست. اما طرف تفر یئ انهیم ، ویطی، و طرفِ تفریرا كه عشق را طرفِ افراطیز

  ست.یش نیب ین مجرّد تمنائیازند، و ایاالمت ة كه احكام مابهیَّاز ازالت حظوظ و اوصاف و مرادات نفس بالكل
 یفاتاً، حتة، ذاتاً و صّیلاو بالك یعاشق، و افنا یمجاز یت هستیو امّا طرفِ افراطش، كمال تمكُّن عشق است در وال

، المضاف یالعظم ةريها: الحینُسّم یالت یضاً. و هیالعشق ا المعشوق بل عن نفسه، بل عن نظره اىل عن نظره والتفاته اىل
  األكابر. اكابر اىل

 یاوصاف یكن بفنایاوصافِ خود تن دردهد، ل یِاش آنست كه، عشق در نهاد عاشق تصرّف كند، تا عاشق بفنا انهیو امّا م
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نئذ، تعلق یان لذّت نفس او از معشوق، و حیان عاشق و میل شوند میباشند از وصول بحضرت معشوق و حاكه مانع 
ل و یعاشق بسببِ آن پوششِ مذكور پندارد كه متعلق ملِ آن لذّت نفس باشد، نه بحضرت ذات معشوق، ویعشق بتحص

ن مقام مذكور، و ین پندار است از ای، بنابراعَشّاق با معشوقان یِمحبّت او، حضرت معشوق است، و همه جنگها و عتابها
ل یانۀ راه عشق نزد تعلُّق و مینا كرده است، و در میناب یقین پندار است كه او را از راه راست و جادۀ روشن عشقِ حقیا
ده و یمطلوبست و پسند یزیكه لذت نفس است، بازداشته، و اقتصاد و مراعاتِ وسط در همه چ یقی معشوق حقريبغ

 ريطِ بزرگست. پس معلوم شد كه تو عاشقِ غیده، اال در طلبِ معشوق و عشق، بلكه افراط در او از شرایناپسند افراط
  نه عاشق من. یمن

 قلت ما قلت، البساًیو غرَّك، حت
 

  لبسُ نفسِ تمنَّتنيٍ ن مََیبه ش
 

  : الكذب.نيب. و المیالع: نيالش
ت او در پوشش و یقت عشق و غایخودش از حق یِراه عشق بتمنّاها انۀین نفسِ تو در مید: كه بحكم آنكه ایگو یم

  پندارد: یحجابست و م
  »د راستیآ ی كار بآرزو همنيك«

 حق را بصورت حق بر نظر تو ريفت، و غیت عشق مر نفس ترا بفریو پوشش نفس از غا ین پندار و محجوبیاكنون ا
از  یمذكور، و بآنچه گفت یاز دعاو یآنچه گفت یود، تا گفتو خودش را بتو در صورت من كه معشوقم باز نمجلوه كرد، 

 یِ بِ دروغ خود را كه دعوِین عیصِ عشق مطلق، اینامحقّق، و نشان دادن از خصا یرهایمزوّق و تقر یها و سخنهایدعو
  .یگردان یتِ عشق محجوب مین دروغ از نهای، و خود را بایپوشان ی، میقیصدقست در سلوك راه عشق حق

 تَ طامعاًینفسَ األوطار اَمسا  یو ف
 

 بنفسٍ تعدَّت طورها، فتعدَّت
 

طَر، و هو: الحاجة. والطور: الحد، و منه ظلمت و جازت. واألوطار، جمع و یبمعن یجاوزت، والثان یاألول، بمعن تعدَّت
  لم تجاوز حدّه. یا» تعدّ طورهیاللّه امرءً عرف قدره و لم  رحم«األثر  یماورد ف

 یكقدم از خود و هوایستاده است، یخودش ا یِان راه عشق با حظوظ و تمنّاهایچون نفسِ تو هنوز در م د: كهیگو یم
ن واسطه در عشق از حّد و یش آمده است، و بایپ یقیدروغ تحقق بعشق حق یش نانهاده، بقول زور و دعویخودش پ

ن مجاوزت بر خودش ظلم كرده است. یباو دم مجاوزت كرده، و  یكه بفعل و قدم بآنجا واقفست، بنظر و دعو یتیغا
ن حاجتها و یتر سیدر نف یئ گرفتار است، طامع گشته یبدورغ و ظلمِ محجوب یلِ دعوین رذایكه با ی نفسنيپس تو بچن

   كه حال و حاصل تو چه باشد.نيو وصل منست، بب یقیدها، و آن عشق حقیام
 ، و هو احسن خُّلة،یف بحبِّیو ك

 

 بح خَلَّةٍ اق ی، و هیتفوز بدعو
 

  ، متعلق بقوله: تفوز.یقوله: بحّب یالخلَّة بالفتح: الخصلة. والباء ف
را كه مُوهِم بتكبُّر و عُجب است بل از یاست، ز ین خصلتین و بدتریتر آنگاه كه راست باشد، زشت یكه دعود: یگو یم

و عُجب موجب » بغض اللّهیالء ما یلخا انّ من«ث: یالحد یشان، و تكبُّر مستلزم بُغضِ حق است، كما ورد فیلوازم ا
  هالكست.
دروغ باشد، پس  یف كه دعویفك» المرء بنفسه متبَّع، و شحٌّ مطاعٌ، و اعجاب یثالث مهلكات، هو«السالم:  هیقال عل

قت محجوبست، یخودش از حق و حق یِ، و بسبب آنكه نفس تو بتمنّایكن یمن م یقیحق تحقق بعشقِ یاكنون تو كه دعو
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، و یشو یفته میكند، و تو بآن خداعِ او فر یمن بر توجلوه م یقیمرا كه حظوظ خودستش، بصورت عشق حق ريعشق غ
افت ی یست چگونه ظفر توانیئ ن خصلهیتر كه زشت ین دعوی، باینمائ یمن اقدام م یِقیدروغ تحقق بعشق حق یبر دعو

  است. یقن عشیكوترین و نیكاملرتن عشق من یمن كه معشوقم، و ا یقیبر عشق حق
 ن السُها من اكمَهٍ عن مرادهیو اَ

 

 ك غرَّتیسها، عَمهاً، لكن امان

ة خفائه وصغره. یته لغایمتحن حدّه البصر برؤی ی، وهوالذیالنعش الكرب عند بنات یالذ یالسُّها: الكواكب الخف
  ر والرتدد.یُّالتحم) هو: یك المیة وتحرّی. وسها: غَفَل. والعمه (بالهاء االصلیولد اعمی یواالكمه: الذ

ند، یآزما یدن او، میچشم خود را بد یِروشن یان اصلینایدن كوكبِ سُها كند كه بید یِمادرزاد تمنّا یناید: كه اگر نابیگو یم
قدر و  یِت در بلندِريكند، چون از جهت جهل و ح  نا چهی نابنيدن سُها از كجا؟ اما مسكیاو از كجا باشد، و آن مراد د

ت ی، با غایكن یوصلِ ما م یتمنّاعشق و  یِز كه دعوی تو ننيز قصور خود غافل و جاهل مانده است. همچنسُها، ا یِخفا
خودت از كجا، و عشق و وصل ما با كمال عظمت و رفعت قدر، از كجا. اما آرزوها و  یِد بهستّیو تق یپست  
  دارد. یم ین دعویبد، و بر ایفر یحظوظ خودت ترا م یِتمنّاها

 حُط قدرك دونه،فقمت مقاماً 
 

 قدم، عن حِظِّها، ماتخطّتیعل
 

ر ید بحظوظ خودت فرود و زّیكه اندازۀ تو بسبب تق یئ ستادهیا یو تمنّا و طلب و طمع در مقام ین دعویپس اكنون تو با
  شرت ننهاده است.یك گام بیستاده كه از گام خود یا یآن مقام، افكنده است و آنگاه بر قدم

 دونه كم تطاوَلت،و رمتَ مَراماً،
 

 ه، فجذَّت یباعناقها، قومٌ ال
 

   مقطوع.ريغ ی مجذوذ، اري: عطاء غالجّذ: القطع، و منه قوله تعاىل
ز علم و عمل و یاست، بدستاو یقیحقكه وصل  ار بنزد آن مَطلعِ عاىلیكه جماعت بس یئ دهیطلب یدر آن مقام، مطلب یعنی

امِ عزّت یاز ن یازین ی عظمت و بريِخود را سزاوار آن دانستند، و چون شمشكردند، و  طمع دراز یجاه و مال گردنها
 یلن تران« یِده شد، و در خاكِ خواریكباره بریطمع ب یدند، آنهمه گردنهایون كشريب» و ما قدروااللّه حق قدره«بدستِ 

  افتاد.» كیو سبحانك تُبت ال
 وتاً لم تَنَل مِن ظهورها،یت بُیأت

 

 قرع مثلِك، سُدَّتو ابوابُها، عن 
 

اسما و صفات حضرت ما  یست، و خانهاین یقیحق یو فنا یستید: كه راه ببارگاه عشق و وصل حضرتِ ما، جز نیگو یم
 -اند،  تو، پشتاپشت افتاده یازی، و اسما و صفات مستعار امتید مجازیَّوجودِ مق یها انهیقتند، با آشیكه مراتب وصل حق

و فعل و علم و عمل د تو و اضافت اسماء و صفات از قول ّیمق یِاز هست یك سر مویس تا پ -من جهةَ القدم والحدوث
، یلت وصول بجناب وصل ما سازیكه آن را وس یو ثابتست، و تو دربند آن یخودت در تو باق ی آن، بخودريو غ

سّر ین میگز كس را ا، و هریمراتب وصل حضرت ما، از راه پشت و بام درآئ یها كه در خانه یخواه یچنانست كه م
ن یچكس بایهاست، ه ن خانهیمضاف بتو كه پشت و بام ا یو آگاه ین هستیا یبقا یراه ین راه بینشود، و از ا

وسّدِ » عاًیانَّ العزّة للّه جم«عزت  ین بارگاه از باروید. چه اطراف ایده است و نتواند رسیمراتب وصل ما نرس یها خانه
ع دارد، یم منیعظ یحِصن» وت من ابوابهای، و اتواالبیالربّ من اتَّق وت من ظهورها، ولكنّ یتوا البالربّ بأن تا وَلَيْسَ «محكم 

محض فنا و محو آثار و حظوظ است،  یاسماء و صفات كه مراتب وصل مااند و آن درها یها آن خانه یو باز درها
، یطلب یخود م یاز هست یتیَّلذتِ وصال ما بق، و یئ كه هنوز از سر حظوظ خود برنخاسته یة از كوفنتِ چون توئيبالكلّ

  .-الصواب خ ل واللّه المرشد اىل–ن كوفنتِ تو گشاده نشود. یچنان بسته است كه هرگز با
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 نَجواك قدمتَ زخرفاً، یدیَ نيو ب
 

 ه عزّت یترومُ به عزّاً، مرام
 

  : المقصد.یالممِّوهة، والمرم نةیالسرّ. والزخرف: الز: یالنجو
 یو سخنان آراستۀ ممّوه ب ین دعاوین نفس تو پنهان است، از ایوصال و طلب اتصال كه در ا ین سرّ تمنّایاش یو در پ
ات آن سخت یاز وصل حضرت ما، كه غا یطلب یم یزیمزخرف، چ ی، و بآن سخنان مزوق و دعاویش آوردیاصل پ

  ست.یرا اصالً و رأساً، بآن راه ن یريچ غیافت است، و هیز و نایعز
  مسقطٍريض، غیبوجه ابوجئت 

 

 یكَ، خاطِبَ صُفوتیْداَر یلجاهك ف
 

   الهاء لم ترد اال مفتوحاً.ريبالهاء، ترد بالحركات الثالث، و بغ یخالصه، وهء: یالش صفوة
ست، یش خودت نیخود و آرابر كه نظرت جز  یئ طالب و خاطب عروس خلوص وصال حضرت ما آمده : در حاىلیعنی

 یدروئین سپیش خودت را باین آرای، و اا و آخرت و اوىلین و دنیوال و اخالق و اعمال در دعلوم و اح یدروئیبسپ
ن جاه و منزلت را ی، و مر ایئ ن عروس وصالِ ما، پنداشتهیلتِ وصول بای و وسنيا و آخرت، كابیدن یمذكور در هر دو سرا

ش بر یت، از خودت ناانداخته و از پان تو و مطلوبیمست میل عظیترا حاصلست و حجاب و حا یدروئین سپیكه با
ن یافته بخطبۀ ایكه ركن اعظم و شرطِ معظم است، تحقق نا» نیالدار یالفقر سوادالوجه ف« یاهروئیناگرفته و بس

  گر چه باشد.یب تو جز حرمان دی، بنگر تا نصیئ ، برخاستهنيگران كاب عروس
 الباءَ خفضة،من نُقْطة یولو كنت ب

تُه، دعَدَ ما یان التر یث تریبح
 

 لةیمالم تنله بح رُفِعَت اىل
  عدَّةريأعددته غ یالذ و انَّ 

 

من در تحقق  یِصفت ابقاا بمددِ من و در ضمنِ فعل و یو اگر چنانكه در اتّصال و قربِ بحضرت من كه معشوقم، 
اءِ اضافت یز در ضمن ، كه وجود تو جیبود یئ است، خفضه» یب«، از نقطۀ حرفِ با، كه در لفظ یستیبمراتب فقر و ن

ن تحقق بفناء، بتحقق ینئذ، بعد از ای، حیچ نبودیت تست، هّیت و مفعولّیكه صورت صفت و فعل منست و علت معلول
د، و آن یرس یخودت اصالً بآنجا نتوانست یِله و جهدِ مضاف بخودیكه تو بح ی، تا بجائیه گشتیمن مرتفع و بلندپا یببقا

خودت  یِخود» بصری یعقل، و بی یب«است. و آنگاه در آن حضرت بقوّت » عقلی یو ب بصر،ی یب«بآنجاست كه حضرتِ 
 و سلوك و علم و ريِاعتبار، و از آن س ی، خوار و بیو فعل یو صفت یچ حكمیه یب یئ ، و دانستهیئ دهیرا عدم محض د
قتِ خودت در یچ با حقی، هیلت شمردیو وس یو وصل ما آماده كردو آن را از جهت تحقق بعشق  یعمل كه نام برد
، چه آن جمله علم و یئ افتهین -، و آن جمله را آلت و عُدّتِ وصول بحضرت وصل مایئ دهیهمراه ند -حضرتِ علمِ ما

ت، و بحكم عدم ّی، كه موسوم است بداغ حدوث و خلقیئ دهیج وجود مضاف دی را، فروع و نتاريعمل و كشف و س
كل « و كشف و آداب و اخالق، بسطواتِ قهرِ ريطلق چون آن همه علم و عمل و سِد با مّیم و مقیمناسبتِ مُحَدث با قد

لتِ وصول بجنابِ قدم عشق و یچ از آن جمله را عُدّت و وسی، الجرم هیمقهور و مستهلك در نظر تو آمد» ء هالكیش
  .یب بودمناس» ه اال بهیوصل الیمن ال   سبحان«، و آن زمان، و ردّ حالِ تو به یئ دهیند -وصلِ ما

، صورت ین نسخۀ انسانیدر كتابت صورت وجود و نفس مطلق ذات حق است كه مثالش در ا)الفـ(د دانست كهیببا
در مراتب و مخارج حروف، و از آن جهت  یدیُّ و تق ینیُّاعتبار تع یشود ب یانسان است، كه از باطنِ قلب، منبعث منفس 
، و لهذا در نطق كه یجادیت است بتوجُّه اّیهر كتابت صورت مبدئن در اول مراتبِ مخارج در ظاّیاست متع) همزه(كه
چون صورتِ  )الفـ(ست، و یابتدا كردن ممكن ن )الفـ(توان كرد، و به  ینم -بهمزه–ار كالمست، ابتدا جز هجاد و اظیا

 اما ست، و اصل همه حروف اوست. ویاو ن یب یچ حرفیاست، و ه ینَفَسِ مطلق است، الجرم در جملۀ حروف سار
 یقیت حقیَّنین مضافست در عالم شهادت، كه آن وجود مضاف مثبتِ تعدُّد و محققِ اثنّیصورت وجود ظاهر متع) ب(
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ن یّ تع یاست كه مقتض یقتیتِ باست، صورت حقیئان بّیكه مثبت و مع)با(كند، و نقطۀ  یم یاست، و لهذا داللت بر دوئ
 - اللّه عنه یرض -نیالد ییخ اكمل محی، چنانكه ش- ةیَّ بودة والعبودقة العیه حقیبما تقتض –و اضافت وجود است ببنده 

 یبمقتض یعنی» المعبود زالعابد منّیو بالنقطة تم«ن ظهرالمطلق ّیبالمتع یا» بالباء ظهرالوجود«فرموده است كه: 
   وجوده.ريالعبد غ ةّیماهالعبودة، و بانّ  قةیحق

من  یست هیة، و لیَّالعبودريغ یقتضیال  یقتی: حقیعنی» تحت الباء یتاناالنقطة ال« -اللّه عنه  یرض -فرمود  یو شبل
  الباء. ضمن ینفسها االعدم، و ما لها ظهور و ال وجود اال ف

ة یَّن واالضافة والعبودّیالتع  یعنی» ه مكتوبةیت الباء علیئاً اال و رأیت شیما رأ«فرمود:  -اللّه عنه  یرض -نیخ ابومدیشو 
، و لزوم -ث لم ترد اال خافظاً ومخفوظاًیح –ه. و لهذا خفض الزم با است یته فیبااللف و سراام یبالنقطة، و الق

كن در یاست، ول )الفـ( نيِع )ب(را كه صورت یالوجود، ز ةّیقت با است لفاعلیتش ازجهت شكل و صورت و حقیَّخافض
ز گشته و شكلش از ارتفاع و ّیالفـ متم شده است، و بآن نقطه از یت او بر او طارّیقت و عبودیگر نقطۀ حقیمرتبۀ د

ست كه یئ ش بسبب نقطهین جهت لزوم مخفوضیر و مبدّل شده، پس از اّیانتصاب و استقامت، با طرّاح و انخفاض مُغ
ص اوست، و چون یكه انفعال از خصا -ةیَّالعبودة والعبود هیبما تقتض –ت بنده و اضافت وجود است بدو یّ صورت معلوم

و  یه آمد؛ هم در كالم الهی، الجرم آلت ظهور و موجبِ الصاق و سبب تعدیقیمضافست ببندۀ اول حقبا صورت وجود 
  . یهم در كالم انسان

د و ینما یمضاف م یاست كه بهر فاعل یو باطن هر فعل یاست كه سار یوحدان كه صورت فعل كامل )ی(و امّا حرف 
 )یو(ل، و یمرتبه بصورت كمال تفص یور واحد است در ثانلست بر عشره كه ظهیمرتبه دل یبسبب ظهور اثرش در ثان

علت  )واو(علت تحقق صفت، و  )الفـ(ا حرف علّت از آن جهتست كه فعل علت ظهور و تحقق مفعوالتست، و ی یاعن
  تحقق فعل.

 )یب( یر نقطۀ بای، همچون آن خفضه كه در زیئ خودت غرق گشته یخود ید: كه اگر تو در بحرِ فقر و فنایگو یمپس 
ا در ضمن ی )با(ست مگر در ضمن حرفِ ین یو وصف یامیو ق یو حكم یچ ظهوریاست، كه او را، لنفسها و من ذاتها، ه

و جملۀ نسب ست، یاضافه ن یِایا، از نسب یف با از نسب حر ی نسبترياست، غ یاضافت، چه آن خفضه كه حركت )یای(
د و حصر مراتب و ینئذ از قیست، حیه نینسوب و منسوبٌ الشان جز در ضمن میعدمند، و تحقق و ثبوت ا )ألنفسها(

كون یمَن ريالفق«، نشان داده است، یخ ابوعبداللّه قرشیكه ش یئ شان باز رسته، چنان بودهیاز ایاحكام حدوث و امت
، یئ فتهای ی) جای(ب یِایاز كه مثبت حكم محبت است در كنف یو آنگاه بزوال احكام امت» األزل یاللّه اآلن كهو ف مع

از  یبرتّق یئ مرتفع شده» عقلی یبصر، و بیُ یب«قتِ یتا بحق ی بصر و سمع و عقلِ تو شدني) عی(ب یِاین ی انيچنانكه ع
ست، و آنجا بآن نظر ین یله جایقدم علم، كه آنجا كس را بجهد و ح یحدوث مراتب، باوج فضا یض و تنگنایحض

آن  یستگی، شای آن كه برشمردريعلم و عمل و آداب و اخالق و غ و سلوك و ريجمله توابع و لوازم حدوث را از س
المناسبة، و وصول  شوند، لعدم یقیحق یكه آلت و عدّت و سبب و موجب وصول و تحقق بحضرت قدم وبقا یئ دهیند

 و آتاهم یًن اهتدوا زادهم هدیوالذ«، بحكم یئ افتهی –ما  یتِ اختصاصیدِ هدایخودت را بحضرتِ ما هم بما و مز
  المرشد. نهم. واللّهیاآلفاق و انفسهم و ع رة منیزة والمغایالمما عن كّل مابه یا» تقواهم

 یواضح لِمن اهتدیلیونَهْج سب
 

 ولكنها األهواء عمَّت، فاعمت
 

لعمل، ا عن» لكنّ«منع یكون ما كافة، یهذا  ی: ولكنّما ...، و علیرویالحال والقصّة. و رجع اىلیقوله: ولكنّها،  ی فريالضم
  و بعده مبتداء و خرب.
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گام بر  یكیست، یش نیدا و روشن است، و آن دو قدم بیم، سخت پیقیو جادۀ راهِ وصول بحضرت من كه محبوب حق
و امّا من : « -تعاىل –اللّه  در نهادن، كما قال -و صفاتِ خود برنهادن، و دوم قدم در بهشت قرب حضرتِ ما یخود

  ».یالمأو یالجنة ه ، فانیالهو نالنفس ع یخاف مقام ربّه، و نه
بدرجه » یاصابه من ذلك النور اهتدفمن « یروشنست كه در اصل فطرت، سبب اصابتِ نورِ اختصاص ین راه بر كسیو ا

نفس است كه بحكمِ تلبُّس باحكام مراتب بر  یها ن هواها و خواستهیكن ایافته باشد، ولیمان و اسالم راه یو مقام ا
ده و ین راه راست فنا و ترك مرادات را بر او پوشانیظاهر وباطن او را عام فرا گرفته و ا یو همگشده است،  ینفس طار

  ده.یدا گردانیناپ
داع و استقرار مرور كرد، و از سرحدِّ عالم یض از جهت كمالِ ظهور و اظهار بر جملۀ مراتب استی: چون وجودِ فایعنی

ت نزول است ظاهر یكه نها یانسان ین صورت عنصریتجاوز نموده، باارواح، متنازالً، از افالك و عناصر و مولدات 
كه  یمنصبغ شد، و آن اوصاف و خواصّ عارض یو حكم یو صفت یتّی، بخاصو منزىل یو مقام یئ گشت، از هر مرتبه

ه خته شدند، چنانكیاو آم یذات یآثار اوصاف و خواصّ و احكام مراتب و مقامات و منازل مذكورند، با اوصاف اصل
و  یو تعلّق یو هوائ یلیمذكور مستلزم م یِاز آن صفات و خواصِّ عارض یتیو خاص یز مرتفع شد، و هر صفتییحكم تم

ق رجوع او را كه اعراض است از اعراض و اغراض و هواها، و ین را، و طرّیمتع یض وجودیگشت عام مر آن ف یدّیتق
  د.یده گردانیپوش یاحكام مراتب بر و

ض یآن ف یرجوع و لحوق باصل و حضرت جمع كه از لوازم اصل یبسو یو حركت حُّب یل ذاتیم پس اگر از حكم آن
ح عبارت از آن یصح یهمراه بوده باشد، و اهتدا یكه هم از اصل با و یامكان یذات یقیغلبۀ حكم عا یاست، ب یوجود

تا قدم انابت در راه ارادت ر زند سر ب یفۀ انسانیو لط یاز آن سرِّ وجود یزیاست چ یامكان یق و مانع ذاتیعدم عا
همّت  یاضات وقطع تعلُّقات بپایت، برريصاحب بص یقت، بر وفق ارشاد مرشدیعت و طرینهد، بواسطۀ مالزمت شر

ق، چون یازمقامات طر یو مقام د، در هر منزىلريق رجوع، سرپدن گیتمام، طرمت درست و قوّتِ صدق و اخالصِ یوعز
، و زُهد و توابع و احوال و لوازم، جملۀ یمحاسبت، و مراقبت، و مجاهدت، و، ورع، و تقوتوبه، و ارادت، و انابت، و 

از افالك و تشكُّالت و اتّصاالتِ  یو مقام و منزىل یئ مذكور كه در هر مرتبه یِآن احكام و اوصاف و خواصِّ عارض
شود، و اما  یاهواء و تعلّقات مرتفع مرد، و حكم آن یپذ یشده بود زوال م یطار یشان و از عناصر و مولدات، بر ویا

قت او غالب نبوده باشد، و در مرتبۀ اول حكم اهتدا كه غلبۀ یاز اصل بر حق یق و مانع امكانیكه حكم آن عا یبشرط
ا حكم اهتدا در اصل واقع یز یكن چون بنسبت با تو و عموم خلق نیاحكام وجوبست بر احكام امكان، ظاهر بوده، ول

ن مقامات ی، غالب آمده است و راه صدق و اخالص و تحقق بایعارض یِاگر بوده است، احكام هواهاا ینبوده است، 
 و منزىل یحقوقِ هر مقام ی و اداريق سیده و از تحقیمت درست و ثبات قدم، بر شما پوشانیو منازِل مذكور را تماماً بعز

 مقصود را كه نفس شماست و حظوظ او ريده، و غن منازل و مقامات مذكور كه مقصود، بر آن موقوفست، مانع آمیاز ا
نفس شماست كه حكمش  ین هواهایماست، عرضه كرده، الجرم، ا یدر نظر شما، بصورت مقصود كه حضرت معشوق

  المرشد. اللّه ده، وی را بر شما پوشانريعام وغالب گشته، و راه صحَّتِ س
 هواك، و من بهیوقد آن ان اُبد

 

 یعاك محبَّتادَّ ینفیضَناكَ، بما 
 

  .یالجوهر لك مقلوب منه، كذا نقله یحان و بلغ وقته، و هو مثل اّن یناً، ای انيئیقال: آن لك ان تفعل كذا، ی
تست بر تو  یو نزار یماریسبب ب یدا كنم، و آن كس را كه عشقِ ویاكنون گاهِ آن آمد كه عشق و معشوقِ ترا پ یعنی

كه محبوب و معشوق تو منم، تا هم از خود، و هم از من و هم از  یگوئ یكه م تو كند یدعو یكه نف یانیآشكارا كنم بب
  .ینكن یمعن یمحال ب یِش دعوی، و بیخلق، شرمسار شو
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 ف غَرام أنت، لكن بنفسه،یحل
 

 یو اِبقاك، وصفاً، منك بعض ادلَّت
 

ر ما، و مطلوب و معشوق تو نفس بنه  یكن بر نفسِ خودت عاشقیعشق مالزم تست، ول ی، اعنیدار عشق مانیار و پیتو 
از اوصاف خودت  یه آنست كه، تو وصفّین قضیل من بر صدق ایاز دال یو حظوظ تست نه حضرت قدس ما، و بعض

ت از ما یاست كه در آن ب یتیَّ، و آن لذتِ وصال و نظرو بقیآن وصفِ خودت از ما خواست ی، ابقایگذاشت یرا باق
ت یبدا یِو آن بسبب آنست كه هنوز در خام» نظرة المتلّفت اراك بها ىل –ة ّیبق یمنّالحبّ   یفنیقبل  یهب«كه  یخواست
مو،  یاز نفس و حظوظ تو، بل از توئ یك سر موئیكه تا  یدان یتو در نفس و حظوظ نفس تست، و نم یِ ، و رویعشق
از ظاهر است، و محبت یو امتنت یان حدوث و قدم مبایباحضرت قدس ما نتواند بود، چه م یچ مناسبتیتراهباشد،  یباق
از اوصاف ِ  یوصف یِتو البته جمع نشود، و چون توابقا یِنه است. پس محبت حضرت ما با توئیاز والمبایاالمت مابه یِنف

  از خودت. یكن یعشقِ ما م یقت نفیخود، بحق یِوصف خود ی، بآن ابقایكن یخود م
 اً،یفانّیمالم تكن ف یفلم تَهون

 

 یك صورتیفیتجتلولم تَفن مالم 
 

ن فنا تماماً یق ایو ترا تحق، ینشو یو اوصاف خود، فان یدر راه ما از خود یبود تا بكلّ یپس عاشق حضرت ما نتوان
است كه  یقیرا كه عشق حقید، زیایدا نشود و غالب نیقت تو پیسّر نشود تا آنگاه كه صورت من و عشق من در حقیم

المشاركه واالتحاد  شان و مثبت مابهیان ایزة میالمما لِ مابهیو مز یمعشوق، و مفنان عاشق و یمُوحِّد است و رابطۀ م
  است: یكن فنا را كه عبارت از استهالك عاشق است در معشوق و عشق، سه مرتبۀ كلّینهما. ولیب

مرتبه و است كه در نزول وجود مضاف بعاشق، از حكم و اثرِ هر  یداتیاوصاف و عوارض و تعلّقات و تق یِاول، فنا
ن گفته شد، و یش از ایو عارض شده است. چنانكه پ ی آن بر او طارريو غ یو عنصر یو فلك یملك و منزىل یمقام
و تحقق است بمقامات و منازل و احوال، چون توبه و محاسبه و  ی و سلوك و ترقريان كرده آمد كه سیقِ آن فنا بیطر

  توابع آن.و ورع و زهد و  یمراقبه و مجاهدت و اخالص و تقو
د ید و شنیاضافت افعال و اوصافِ كرد و گفت و د یعاشق سالك است و نف یو امّا مرتبۀ دوم فنا، استهالك صفات اصل

اوصاف و احكام و آثار بحضرت معشوق ذوقاً و شهوداً، ال اعتقاداً و  افعال و یاز خودش، و اضافتِ همگ آن ريو غ
  ق او.یقق بمقام توكل و احوال و توابع او، و بمقام رضا و لوازم و دقان قِسم از فنا، موقوفست بر تحیعلماً. و ا

ة، ّیبالكل یستیاست مطلقا بحضرت معشوق، و غرقه شدن در بحر ن ین و اضافت هستیُّو امّا مرتبۀ سوم فنا، استهالك تع
 یمطلق وحدان یتجّل یقیحق یق نتواند بود كه عشق از حضرت اطالق هستین قِسم از فنا جز بآن طریذاتاً و صفاتاً. و ا

د، و بقوت رياو را فرو گ یدر ذات عاشق ظاهر شود، و همگ یعاشق گمارد، تا صورت آن تجّل یمجاز ین هستیبر ا
گرداند، بلكه  یعاشق را مقهور و مغلوب و فان ید مجازّیمق یسطوت و سلطنت وحدت واطالق خودش مر آن هست

: یعنی» ء هالكیكل ش«گرداند، و آوازۀ  یند، و او را از او بستاند، و بخود باقك ید و اضافت را از او نفیّ حكم و اثر تق
  قته، درافكند.یالوجود الظاهر و حق نيو هو ع» اال وجهه«دات ییاالضافات والتق

از، و جملۀ اوصاف و حظوظ تو احكام یاالمت ت بشرط ازالت مابهید: كه چون تحقق بعشق ما مشروطیگو یپس م
د، و ترا تحقق بجملۀ یرس یتحقق بعشقِ ما نتوان ی، بمبادینگردان ید، پس تا تو همه را در راه عشق ما فانازنیاالمت مابه

 و اضافت نيم من در تو ظاهر شود، و تعیقد یسّر شود كه صورت تجّلیه آنگاه مّیتو بالكل یِمراتب فنا و استهالكِ توئ
از اضافت  یچ اثریل گرداند، پس اگر هیزا» بق له اثریم م لیبل بالقد الحادث اذاقو«حادث را از تو بحكم  یهست

د، فصحَّ قوله: یاز نهادت برآ» یانا الحق، وسبحان«ادِ یت تو نمانده باشد، فهوالكمال، واال، فریوجود و حضور و رؤ
  المرشد. واللّه» یك صورتیف یولم تفن مالم تجتل«
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 هريالحب، وادع لغیفدع عنك دعو
 

 یك بالَّتیَّ فؤادك، وادفَع عك غَ
 

ن یا یون آمدن، الجرم از خود دور كن و بگذار دعوريب یتوان یست، و از عهدۀ آن نمیها نیپس ترا سَرِ آن فناها و نامراد
ول و انحرافات تمام مخلص نشده است، ی، و دل خودت را كه هنوز از احكام میاد كردیمرا كه  یقیمحبّت و عشق حق

 ین گمراهینفس خودت، و ا یطلب حظوظ و مرادات جزئ یبسو یوت كن، اعنمن دع یِقین عشق حقی اريغ یبسو
كه بهرت باشد و  یزی، از خودت دفع كن بچیاست، و توهّم آنكه تو عاشق حضرت مائ یقیخودت را كه پندار عشق حق

ۀ بقا و یبحل یحلو ت ینادانسنت است تا اگر از ترقّ یم و خود را بر كاریو تسل یكه احسن بُوَد. و آن تركِ دعو یقیطر
. و در یود محكم است، سالم مانیكه مستلزم تراكم حُجُبِ مظلم و موجب ق یل دعویاز غوا ی، باریعشق ما محروم مان

ئة، ادفع یِّالحسنة وال الس یوال تستو«ز را یاز قرآن عز یتی كرد آنيو تضم -السامع اعتداداً بفهم –است  یت حذفین بیا
  را حذف كرده است.» احسن یه«، و قوله: »احسن یه یبالت

 كُن،یهات لمیالوصلِ، ه و جانب جناب
 

 ، ان تَكُن صادقاً متیَّوها اَنت حَ
 

و چه دور است   وصلِ ما، زنهار،، دور باش از طلبِ جنابِ یئ ن حال كه تو بخود و طلب حظوظ خودت زندهیو در ا
ن تمّنا حاصل نشود، و اگر چنانكه در ید و ایاین جمع نیا تو، و هرگز یمجاز یِو هست ین زندگیا یافتِ وصل ما با بقای
موتوا، قبل ان «ن مقام كه گفته است و نشان داده كه: یعت ما، و امر صاحب تحققِ بایشر ی، بر مقتضاین طلب صادقیا

نا كه گفته ن مراتب فی، و در اريبم یكبارگیب یئ كه بخود از جهتِ خود و حظوظ نفس خود زنده ین زندگانیاز ا» تموتوا
، یما زنده شو یات و بقاین حی، و بایكن یما ترق یات و بقایما بصفت ح یا و ابقای كن، تا آنگاه كه از فعل احريشد س

  .یو بعشق ما متحقق گرد یو آنگاه هم بما و نظر ما، از وصل ما برخوردار باش
 هوالحبّ، ان لم تقض لم تقض مئارباً

 

 یلتالحبّ فاخرت ذاك، اَو خلٍ خُمن
 

 یالقضاء بمعن : لم تمت، منیاألول ا ن. ولم تقضیب، مثل خِدن و خَدیللمحبّة، وبالكسر، اسم للحب  الحبُّ بالضم، اسم
 یره، هذا الذیمحل خرب مبتداء محذوف، تقد ی: الحاجة. و قوله: هوالحبّ، فیالمأرب ا من قضاء یالموت. والثان

  ة.ّیجملة شرط یالتحقق به، هوالحب. والباق یتدع
كه از سَرِ هوس  یزیمحبت است نه چن عشق و یا قت آن،یبتحقق بحق یو متعرّض یكه تو متصّد یزین چی: ایعنی

 یئ ات كه تو بآن بخود و حظوظ خود زندهین حین عشق آنست كه اگر از ایا ید، بلكه مقتضایقت آن توان رسیبحق
ار كن و جان خود را در ین مردن را اختیا ایس اكنون . پیاز معشوق و وصل او روا نكن یدیو ام یچ حاجتی، هیريبنم

ت از زبان معشوق، ین چند بیان بردار. اكنون چون در این میعشق ما را بگذار و دل از ا یو دعو ین دوستیا ایكار كن، 
كه در عشق و  یص و آفات و پندارهائیقت محبّت كرد، و از نقایات عشق و تحقق بحقیط و مقتضیذكر مراتب و شرا

ك برشمرد، باز یب كیشود و سالك عاشق جز بارشاد بآنها راه نتواند برد، همه را  یسلوك راه او بر سالك عاشق متطرّق م
  د:یگو ید، و میفرما یان فهم و قبول ارشاد معشوق میكند، و ب یمقامات فنا م یر تحقق ببعضیتقر یبزبان عاشق

 ك، و قبضهایلدیفَقُلتُ لها: روح
 

 یان تكون بقَبضت یَك، و مالِ یال
 

األصل، و  الفرع اىل توجُّه – یقِ او گفتم: كه جان من بحكم توجه كلّیق تصدیپس من در جواب حضرت معشوق بطر
در قبضۀ تصرف تست، چه  یالمحفوظست و قبض و ت تست كه حضرت لوحّیبحضرت عند -الكل الجزء اىل توجه
جز  -اً یثانان جان و تن، یو م –و وجود، اوالً   ان عدمیامع و مفرّق مبخشنده و ستاننده و ج یست و هستیجز ترا ن یهست
 یاست كه هم تو بعدم یز جان من كه وجودیست؟ تا بآن چیستم؟ و مرا از خود جز عدم چیستم و چیست، و من كیتو ن

 یو عدم یجودان ویق می، جمع و تفریجمع آورده، در قبضۀ من باشد، و عدم یو وجود یان عدمی، و میئ اضافت كرده
 یو مردگ یزندگ» ك لهی الشرنيالعالم للّه رب  یو ممات یایو مح یو نسك یانّ صالت«چون توان كرد؟ پس چون بحكم 
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الباب:  یماف  ةی، غایفرمائ یف و تصرّفِ تست، مردنِ مرا بمن چگونه حوالت میمن در قبضۀ قدرت و تصر یو فنا و بقا
جان و تن را كه عموم   انِ ین مردن و مفارقت مرادت و مألوفات و تفرُّق میر افۀ حال منست آن باشد كه من میآنچه وظ

  ن حال متحقّقم.یم نشمرم، والحالة هذه من بایشمرند، من نامال یخلق نامالئم م
 ،یالهویالوفاة علیوما انا بالشأن

 

 یتیَّسواه سَحب یوفاً تأب یو شأن
 

ء. ینها، فأنا شانیالنون و تسك كیوشنئاناً بتحر الثالث. اً بالحركات نئته شناءالمبغض، وهو مهموز من شء االول هو:  یالشان
من الشأن، وهو: األمر والحال. والوفاة اسم للموت، والوفاء: ضدّالغدر، وهو ممدود،  یالهمز للضرورة. والثان وانّما ترك

  عة.یة: الخلق والطبیَّالشعر. والسج وانّما قصره لضرورة
ات را كه بمن مضافست. و منشأ طلب حظوظ و مرادات منست، ین حیمن اكنون آنست كه مفارقت احال  یمقتضا یعنی
قّنم كه هر یدانم وو مت یم یتیو عار یاتِ مذكورِ خود را، عارضین حیرا كه ایدارم، ز یشمرم و دشمن نم یم نمی مالريغ
ن كه، عشق یدشمن دارم؟ و خصوصاً ا ن مرگ را چرایل خواهد بود. پس من ایالبّد مردود و زا یو عارض یتیعار

و حضرت علم  یب معانیعالم سرتِ غ یاست اعن یقیقت مرا باصل و منشأ خودم كه جنَّت حقیشده است كه حق یمتصد
رهاند.  یام باز م یتین وجود و اوصاف و عوارض عاریبستان مراتب و كشاكش محنت این زحمت غریرساند، و از ا یم

م یقتِ من، آن را چرا دشمن دارد، و نامالیك گرداند، حقیرا از ما بردارد و راه را بر من نزدن بار یمرگ ان یپس اگر ا
و حضرت  ی كنم كه در عالم معاننيآن عهد اول یمن آنست كه بالذات والطبع، وفا یاصل یچرا شمرد، بلكه امر استعداد

 یقتیت، باو مضاف شود و در مراتب بهر حقیق امانت و عاریواقع شده بودكه چون وجود بطر یعهد یقتیعلم با هر حق
بخود اضافت نكنند و از ردّ امانت و  یبكل -باحكامه و اوصافه و عوارضه –ن امانت وجود را یشان مر ایدا شود، ایپ

و  یت سر باز نزنند، و در آن امانت تصرّف مالكانه كه تصرّف مطلق است نكنند، بلكه در تصرفات تتبعِ امر و نهیعار
  ن اول عهد است از جهت ظهور در عالم ارواح و مثال.یكه حضرت جمعست، الزم شمرند و ا یقیمالك حقاجازتِ 

آدم  ولقد عهدنا اىل«واقع شد » الستُ بربِّكم«عهدِ  یفۀ روحانیردّ امانت لط یظهور درعالم حس، از برا یو اما از برا
گشت، اما باز  یطار» یفنس«كثرت مراتب بود، حجابِ و هرچند بحكم پوشش كه اثر  ق آمد،یاخبار از آن مواث» من قبل

بعهد، ظاهر گشت، و  یآن حجاب را خَرق كرد و تذكُّر و علم و وفا» یه وهدیفتاب عل«ت بدست ّیقوّت استعداد و قابل
 كند كه بآن عهد وفا كنم و امانت را ردّ  یاو است، آن اقتضا م یعت ذاتیقت من كه خُلق و طبین ساعت استعداد حقیا

شود، بلكه  یاز من نه بحكم و ارادت من صادر م كه جمله حركات و سكناتِ من كه تصرّفست در وجود، یكنم تا بحد
ن یابم، پس من بای یم یئ و واسطه یدانم و خود را آلت یعشق را م یقیدارم، و فاعل حق یقت را میعت و طریمتصرّف شر

خود، آن را دانم كه تصرف عشق،  یكنامیدارم و سبب ن یست محال، مرگ را چون دشمن دارم؟ بلكه آن را طالبم و دو
  در من نافذ شود.

 یقضیقال سوییعَّن یو ماذا عس
 

 یتیَبذا وهو بُغ مَن ىل یًفالنٌ هو
 

بهذا، و  ضمن ىلیو یدلُّنیو  یوصلنیالعشق؟ من  انَّه مات فالن من ی، سویعنّ یقال عسی یءالذ یش ّیات: یرالبیتقد
، و یخرب عس یقال عنّیصلة، و  ی. و عسیالذ یذا، بمعن المحل باالبتداء مضافاً اىل كون ما مرفوعی. فیدة مرایذلك غا

  المفعول له. یز او علییالتم یمنصوب عل یً قال اال هذا، و هویء یش ّیا یالمقول اَ استثناء من یسو
ند: یپس از من گفته شود جز آنكه، مگر گو ز باشد آنكه ازمنید، و چه چیایم، مرا چرا خوش نرياگر من در عشق بم یعنی

و  ی دولتنينچنیپس از من داللت كند، و مرا با ی گفتگوئنيست كه مرا بچنیاز عشق بِمُرد و هالك شد، و ك یفالن
  تِ مراد و همَّتِ منست.یو نها یت جستجوین غایت عشق بمُرد كه رساند، و ایند از غایكه از من بماند كه گو یئ یكنامین
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 انقضاه صبابة،یارض یاجَل اَجَل
 

 یوال وصل، ان صحَّت لحبِّك نسبت
 

االستفهام اجود،  جواب یق احسن، و استعمال نعم فیالتصد یاال انّ استعمال اجل ف  قوله: اجل، انّما هو مثل نعم
  ء.یالش واالجل مدّة

دارم نه دشمن،  یا در عشق تو دوست مكه من طالب آنم كه در راه طلب و عشق تو جان دربازم و مردن رآنچه گفتم  یعنی
نسبت  ید، اما باریم بلند است و من بآن نتوانم رسیم، و اگر چه درجۀ وصل توعظین مردن راضی است، و من بانيهمچن

  است. سخت عاىل یئ ن هم مرتبهیو ا من بعشق تو درست شود،
 ك بنِسبةٍیو ان لم افُز حقّاً ال

 

 تهمةیافتخاراً  یلعزّتها، حسب
 

افت آن نسبت است، یقدر و نا یابم، از جهت بلندیق بر انتساب بجناب عشق تو ظفر نیقت و تحقیق حقیز بطریو اگر ن
امِ ید بل ممتنع. اما در آنكه قیبع یقینت ثابتست، و نسبت حقیم و محدث و وجود و عدم و بلند و پست، مبایان قدیچه م

 ی، توهّم و تهمت ارتباط-ن عدم كه معلومست بعلم اویم و ثبات اایو ق -اوست یم و ابقایاو بوجود قد یمحدث و بقا
ن تهمت و یلحوق باصل. پس مرا ا یفرع بسول ین ارتباط موهم است بمیان فرع و اصل و عالم و معلوم؛ و ایهست م

نست كه من آ ین افتخار مرا پسنده و تمام است، و سزا و جایم است، و ای، موجب افتخار عظیلیتوهُّمِ اندك ارتباط وم
  ان ما متعذّر باشد.یم یقین افتخار جان دربازم اگرچه مناسبت و انتساب حقیازجهت ا

 فمایًُت اسیان قضیو دون اّتهام
 

 اَسات بنفسٍ، بالشهادة، سُرَّت
 

غم از  ريق من بشمشیالتحق ین تحقق، باتّهام مذكور علیطلبِ ا ین تهمت تمام محقق شود، در اثنایش از آنكه ایو اگر پ
كه بدرجۀ شهادت  یدر حق نفس ینكرده باش یچ بدیه یم، تو كه حضرت معشوقريافت كشته شوم و بمیجهت اندوه نا

د یشود شه یكه اخسّ و انزل وسائلست كشته م یویص مال دنیاز جهت طلب و تخل یرا كه اگر كسیشادمان گشته باشد، ز
 یابد یكنامیلت نیتهمت كه وسن یافت ایق و یتحق یاز برااگر من » دیمن قتل دون ماله فهو شه«باشد، بحكم  یم

ن شهادت سبب یرت باشم، و چون ایكشته شوم، بشهادت من اول ی اندوه نامرادريبشمش یدن بویش از رسیمنست، پ
  .ینه بد یكرده باش یكین ن درجۀ عاىلیدن نفس من بایاست، الجرم تو برسان یجاودان یات و بقایح

 ، و لمیدممنك كاف ان هدرت وىل
 

 یتیَّمن یداً عِلمُ داعیاُعدَّ شه
 

ة: الموت، مأخوذة ّیت. والمنیالب یاال الزماً، و قد عدّاه ف یالثالث یهدر، بطل الزم، واهدر ابطل واباح، ماجاء فیهدرالدم 
ما  یالقی یحت«اعر: قُدر. قال ش یله: ا یو من» مناالحدثان یتُ وال ادریدَر«المنا بالقصر و هوالقدر، قال الشاعر:  من
ا. یة، و جمعها مناّیالمن«ل له: یالموت مقدراً، والبُدَّ منه، ق القادر المقدّر. ولمّا كان قدّر لكیما  یا» یالمان لك یمنَّی

  .یتّیمن یة اسم لما تتمنَّاه النفس وتقدَّر وقوعه عندها. وفاعل كاف، علم داعیوالمن
در زمرۀ شهدا شمرده  یاستعداد ی، و من بسبب بیحرمان خون مرا مباح گردان، باندوه و یز تو كه معشوقی: اگر نیعنی

ست، و یدانم كه خوانندۀ من بمرگ ك یز میو من ن یدان ین بسنده است كه تو مینشوم و بدرجۀ شهادت نرسم، مرا از تو ا
علم تو بآنكه در راه تو ن یشوم، مرا ا یتو كشته م یم كه در راه جستجویدان یست؟ آخر تو و من میهالك من چموجب 
  ن معرض چه ارزد.یشوم بسنده است، پس جان من در ا یكشته م

 وصالك بذلُهایولم تَسو روح
 

  صون و بذلةنيلِبونٍ بیَّلَد
 

را كه در نفسِ یارزد، ز یدن و فدا كردنش نمین علم مذكور، بخشیك من در مقابلۀ طلب وصالِ تو بعد از ایوجانِ من بنزد
دن و نگاه ین فرق از آن جهتست كه بخشیدن ثابت و واقعست، و ایان بخشیان نگاه داشنت و میو عرفاً فرق مامر عقالً 
 یا فلسی ید، كه درمیگو یباشد، چنانكه مثالً اگر كس یمتیو ق یۀ خطریشوند كه او را اندك ما یمضاف م یزیداشنت بچ
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دن و منع كردن یان بخشیدارند، م یمتیو ق یه خطریما دم، چون آن درم و فلس اندكینبخش یگریدم و بدیبخش یكیب
پشم  یا تاریخاك  یئ د: كه من ذرّهینگو یچ عاقلیم است، اما هرگز هین سخن درست و مستقیهست و ا یشان فرقیا

دن عقالً یدن و نابخشیان بخشیست، پس چون میم نیست سخن مستقین یا منع كردم، چون آن را خطریدم یبخش یبفالن
مت ندارد، الجرم در مقابلۀ یچ خطر و قیباشد و جان من بنزد من ه یكه او را خطر یزیهست بنسبت با چ یقو عرفاً فر

دن و فدا یدن و نابخشیندارد بخش یمتیو ق یچ خطرین روح من كه هیالمطالب است، ا یالمراتب و أعل یوصل تو كه أعل
ن منوال باشد مرا از یزد، پس چون حال بر اريآن ند و بیایكسان باشد، و در آن معرض خود نیكردن و نگاه داشتنش 

  كشنت و مردن چه باك باشد.
 د بالموت، راكنٌ،یالتهد ، اىلیانِّ و

 

 هُدَّت یَريمن هَولِه اركانُ غو
 

و » ن ظلموایالذ وال تركنوا اىل: «-تعاىل –مال، و منه قوله  یركن بالفتح ركوناً فهو راكن: ایه بالكسر یقال: ركن الی
  البناء اهدّه هُداً: كسرته وضَعضَعتهُ.  ددته
 یچ شكّیه یب یشود، من بار یمن خراب و شكسته و مضطرب مريغ یهرچند از ترسِ مرگ همه جوانب اعضا یعنی

كشاكش حظوظ و مرادات  یاصل كه مقتض یب یات فانین حیلم و خواهان آنم، تا باشد كه از ایم دادن بمرگ مایب یبسو
  شوم. یدواری، مستعدِّ امیاز است، باز رهم و بآن رستگاریت و امتّیريحكام غ و اريو تطلّع بغ

 بل لهایَبالقتل نفس یولم تعسِف
 

 ی، ان انت اتلفت مُهجتیبه تُسعف
 

ل: دم القلب خاصَّة، و یتها له. والمهجة: الدم، و قیق، واسعفت الرجل بحاجته اذا قضیالطرريغ یالعسف: االخذ عل
  ضاً.یح االرو یتُستعمل ف

ن جانِ ی، اگر چنانكه ایگردان ی، بلكه حاجت مرا روا میاگر مرا بكش یكن ینم یو جور یبكشنت من بر من ظلم یعنی
ن تلف كردن و كشنت من مرا بمقصود من ی، چه بایكن یز میمنست تلف و ناچ یِات فانین حیمرا و آنچه سبب ا

  .یرهان ی، واز ننگ و عارم باز میرسان یم
 یهذاالفال منك رفعتنفان صحَّ 

 

 یمتیت قیَو اغل یت مقداریو اعلَ
 

درست  یگردان یو مرا از من تو فان  د،یآ یكه كشنت وتلف كردن جانِ من از تو حاصل من فال كه زدم، یپس اگر چنانكه ا
و  یات جاودانیمرا بح» هماء عند رّبیاللّه امواتاً، بل اح لیسب ین قُتلوا فیالذ وال تَحسنبَّ «نئذ، بحكمِ یو واقع شود، ح

ه یم وگرانمایمت مرا عظیق» اللّه له من كان للّه، كان« ، و بحكمِ یگردان یت خودت مرتفع میَّحضور بحضرت عند
  .یكن یم

 انا مُستدع قضاك و مابه وها
 

 ی مدَّتريرضاك، وال اختار تأخ
 

متعلّق باشد از رفع عادات و ترك مرادات و قطعِ تو بآن  ینك من خواهان حكم و فرمان توام در كشنت و هرچه رضایو ا
مقصود من از «ع اصناف بال و عنا، چه: یهالك و فنا و نزول جمحُظوظ و مألوفات و حصول جمله انواع و اسباب 

، من یار بدست من دهی مدَّتِ اجل من اختینيو اگر در تع» ور خود همه در كشنتِ من خواهد بود -تو بُوَد  یجهان رضا
  ار نكنم و مرگِ نقد را دوسترت دارم.ی مدت اجل خود اختريتأخ البته

 یوعدٌ، وانجازه مُندك ىلیو ع
 

 ثبتیَرم یُالبُعد اِن ريبغوّىل
 

دن و تمام كردن، و بنقد بمن یبمقصود رسانو  دنیات بخشید دادنست بحیم كردن تو بكشنت و هالك كردن مرا، امیب
 ی بالئريتو بهر ت یِاز جناب معشوق یصادق كه بجز دور یو عاشق یقیاست حق یدوست یدن مر آن وعده را، آرزویرسان
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چه  نرپدازد. یكه انداخته شود خود را هدف آن سازد و در قبول و تحمُّل آن ثابت قدم باشد و بجزع و شكو یو عنائ
  ل شتابد.ابد و بقبول آن بجان و دیزت یلِ احكام ممایرا، مز یو عنائ یبجز بُعد و حرمان، هر بالئ

د بنسبت با ذوق تحقق بكمال ینما یظاهر نقصان م» ثبتیَرمَ یُان  البُعدريبغ«ت بآنچه گفته است كه: ین بیقلت: در ا
ب و ابعاد و ید از تقریكمال عشق و مقام رضا آنست كه هرچه از حضرت معشوق آ یو مقام رضا، چه مقتضا یعاشق

  نانكه آن بزرگ فرموده است كه:باشد چ یقدم و راض هجران و وصال در همه ثابت
 یرد هجرید وصاله ویار«

 

 »دیرید لمایفاترك ما ار
 

  گر فرموده است:یو آن د
 یالهجران عندمعیبیوتقل«
 ید نفسیالوصال عب یف یألن«
 ب بكلّ وجهیبالحب یوشغل«

 

 »الوصالالعناق مع احّب من
 »الهجران عبد للمواىل یوف

 »بحاىل یمن شغل احّب اىلَّ
 

ن یپس در ا» جزعیثبت بل یرم بالبعد، لم یان «كند كه  یداللت م» ثبتیَرمَ یُالبُعد ان ريبغ«د كه او گرفته است كه ین قیو ا
  ِین عاشق، را میبلفظ مجهول، و مرادش آنست كه، اگر ا» رمَ یُ«فرموده است: باشد و عذرش آنست كه  یذوق نقصان

معشوقش از حضرت » زةیالمما ممّا به« یِفو اظهار وص یو مراد ی طلبِ حظّريابد، كه او را بتیببعد مر نفس خود را 
در آن بُعد  ید، امّا چون رامینما یالزم و واجب باشد كه مضطرب شود و بعدم رضا تلقّ یو نئذ بریحاندازد،  یدور م

  .یاداله د مرحكم معشوق را، واللّهیشباز آیابد، تن در دهد و برضا و ثبات پیحضرت معشوق را 
 یخاف، فاسعدیفقد صِرت ارجو ما

 

 ات استعدّتیت للحیبه روح مَ
 

  االسعاد: االعانة.
از  یرا كه خلق بجملگ یزیرم مر آن چیپذ یدارم و بمنّت م ید میام كه ام ق چنان شدهین مقدّمات من بتحقیاپس بحكم 

ولم «كه  ی، و اتمام آن چنانكه فرمودترسند، و آن مرگ و ترك حظوظ و مراداتست و آن در قبضۀ تصرُّف تست یآن م
ن مرگ یق ایدر تحق یو معوتن یو مدد یفرما یبمددِ تو باز بسته است، پس هم تو لطف» یك صورتیف یتَفَن مالم تجتل

است، و از  ی مردگنياتش كه اكنون بآن زنده است، عین حین شعور كه ایبرسان، كه با یقیات حقیو فنا بجان مردۀ از ح
شده، و بجان طالبِ آن  یقیات حقیستۀ قبول آن حین شعور و رضا شایگشته است، و با یهرش بمرگ راضات ظاین حیا

  آمده.
 الحبِّ سالكاً ینافست ف مَن بها یوب

 

 ی شرعَتريابوا غ یقبل االُىللیسب
 

  ».یانت و ا ُّم یباب«. مثل قولهم: یبنفس یافد یخرب مبتداء محذوف، ا» یوب«قوله: 
  المباراة والمسابقة. لیسب یه علیء: الرغبة فیالش یبهما. والمنافسة فك ی: افدیعنی

  ».نافست«الحال، او مفعوالً لـ یكون منصوباً عیحتمل ان یو سالكاً، 
او مسابقت و معارضت كردم و  یت اختصاصیكنم كه بمدد هدا یم یكس ید: كه من اكنون جان خود را فدایگو یم
-  نيش از من جز قدم صدق و ثبات و تمكیاز سابقان كه پ یام راه كسان كه رونده نمودم در عشق، در حاىل یشدستیپ

  اند. نسرپده -ق منست اكنونیچنانكه طر
ع یقِ عشق و تحقّق بجمیقِ تحقیت او مسابقت نمودم در طریكنم كه بقوّت عنا یم یكس ید: كه جان فدایگو یا می
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 ريرفت، كه آن جانبازان سابق از غ یبازان گذشته م اه آن جانز ریگانه چاالك كه آن سالك نی یات او با سالكیمقتض
است نرفتند و  یقیحق یم من كه فناین جادۀ قوی اري است سر باز زدند، و در غنيق من كه صدق و ثبات و تمكیطر

  دند.یاز عشق او همچو من نگردان یجانها درباختند و رو
 بهایلٍ قَضیلٍ كم قتیبكلُّ قب

 

 ها بنظرةٍیوماً الیفُز یَ ، لم یًاس
 

ن یك از جهت اندوه عشق جان بحضرت ایار كشته است كه هر یآدمند، بس یان كه قبائل بنیاز اصناف آدم یدر هر صنف
از وصال او ظفر  یبمرد، و هرگز بنظر یافت و شّدت نامرادیسلوك راه عشق او از غم نا یمعشوق من سرپد، و در اثنا

  ردار نشد.دار جمال او برخویافت، و از دین
ت یمفارقت كردند. و در ب یعین نشأه بمرگ طبیش از فتح و جذبه، از ایكند، كه پ یم یت اشارت بحال سالكانین بیدر ا
ت، موت ین بیاست بمردند، و لهذا در ا یعیلذّات و راحات طب یكه فنا یكه بمرگ معنو ینده اشارت بحال مجذوبانیآ

  ده بحضرت نسبت داده گفته كه:نیت آیرا بسالك اضافت كرده است، و در ب
 اماتت صبابةً،یمِثلیالور یوكم فِ

 

 تَیه ألحْیولو نَظَرت عطفاً ال
 

شدت و سوزش عشق از  یشان را از برای، ایدگان، همچو من بودند كه حضرت جاللِ معشوقینش و آفریار در آفریو بس
ده یانريم» الجذبات جذبة من«ت و سطوتِ  آن، بدست قدرريغخود و صفات ولذّات خودشان از عقل و ادراك و 

عاطفت و رحمِت  یده، و اگر برایات ظاهر كه احساسست از خود و صفات خود او را جداگردانین حیاست، و از ا
ك را بوصول ی، هر یك از آن عاشقان مجذوب افكندیبر هر  یان ظاهرو باطن، نظری، از مقام كمال و جمع میاختصاص

م، هم بدولت یشو ین همه، چون همه در راه عشق او كشته می، اما با ایجالل و جمال زنده كرد انیبدرجۀ كمال و جمع م
  م.یدن مِنَّت داریانرين میم، و از حضرت او بایدواریام» اللّه یفقد وقع اجره عل«و سعادتِ 

 ی، ففیهواها دمیاذا ما احلّت، ف
 

 احَلَّت  یاء قَدریالعزّ والعُلیذر
 

  ء.یكل ش یأعل یستعمل فیالسنام، و  یاألصل: أعل یف یه، جمعِ ذَروه، و هی: اعال-ضمّبال-ء یالش یذر
 ريحكمِ عشق، خون مرا حالل داشت، و مرا در عشق خود بشمش ید: كه اگرچه حضرت معشوق، بر مقتضایگو یم

مرا » رحله فهو جزاؤه یمن وجد ف«د كرد، بحكمِ یان كشتگان خودم ناپدیبكشت، و در م یتیات عارین حیاز ا ینامراد
د، چه قطره چون در بحر ی، فرود آورد و قدر و منزلت مرا بدان بلند گردان-ةّیالعند حضرة یو ه- المقامات  یدر أعل

  مستهلك شود، همه صفات بحر صفات او باشد.
 بحبِّهایو ان اتلفت عُمر یلعمر

 

 ابلَّت یَربحتُ، و ان ابلت حشا
 

بهذا البقاء  ی: ایقسم یو دوام یره ببقائید االبتداء، والخرب محذوف. معناه و تقدیه لتوكی: قسم، والالم فیقوله: لعمر
  القسم ربحت. االستهالك، و جواب قبل المضاف اىلّ یو دوام یه بقائیمن استهلك ف والدوام المضاف اىل

ق یضاً ربحت بطریالشرط ا وجزاءالقسم و جوابه،  نية معرتضة بیَّجملة شرط» بحبِّها یو ان اتلفت عمر«و قوله: 
الناقص.  ه من بابريالثوب و غ یمع. و ابلت: من بل یللحال، او بمعن» و ان اتلفت«قوله:  ی، والواو فنيالعامل تنازع

  المضاعف. وابلَّت: من بلّ الرجل، وابلَّ من مرضه، اذبرء من باب
د اكنون بمن مضاف شد، سوگند یّ مضافِ مق یدگاندائم كه بعد از استهالك و فنا و بقا و زن یِن بقا و زندگانیبا یعنی
ات عشق حضرت معشوق تلف كردم و بباد فنا بردادم، هم من یخودم را بعشق ومقتض یخورم، كه اگر چه عمر فان یم

ن یافتند. پس از ایت ینقص و فنا عاف یماریكار شدند، از ب یمن خلق و فرسوده و ب یز جمله قوایسود كردم؛ و اگرچه ن
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ت یكردم، و امانت وعار یت ترقیّ ت باوج كلّّیض جزئیدم، و از حضیرس یبباق یرا كه از فانیمن پُرسودم، ز زیجهت ن
اكنون چون در بحر اطالق غرقه  -باحكامه و اوصافه-د من ّیمق ین حصه از وجود مضاف جزئیو اوجود بموجد سرپدم، 

ت خودم رجوع ّیو حالت عدم یبلكه بمقام اصل نم،یب یمتّصف نم یو اثر یچ صفتیشده است، الجرم من خود را به
از ارادت و  یچ صفتیز هیبمن مضاف نبود، اكنون ن یم، وجودیكردم تا همچنانكه آنگاه آنجا جز در ضمن علم قد

ن یق از ایان خالیام در م اعتبار شده یبمن مضاف نمانده است، پس خوار و ب یو اخرو یویودن یو جاه حظوظ ماىل
  جهت.

 ،یوجَدتُنیحّتیّالح یفذلَلت بها 
 

 یمنالٍ عندهم فوقَ هّمت یوادن
 

ق قطع جملۀ تعلُّقات و ترك یبطرنفس و صفات او است  ین عشق و سلوكِ راه حضرت معشوق كه تحقق بفنایبسببِ ا
 شدن از جمله احكام مراتب از جاه و علوم و احوال و اقوال و اعمال و رفع همه مرادات و حظوظ و لذّات، وخاىل

لۀ یقبان یاعتبار شدم در م یعادات و ترك معاشرات اصحاب و احباب و اعراض از مباشرت اسباب، اكنون خوار و ب
و  یچ صفتیت آنكه بهیافتم كه از غای كه خود را بحاىل یق تا بحدیق و زمرۀ اصحاب كشف و تحقی و طرريارباب س
شان، یله و زعم و اعتقاد این اهل قبیشدم، اكنون بنزدِ اله ظاهر نین اهل قبین صفات و احوال مذكور، بر ایاز ا حاىل

را كه یهمَّت و نهمت منست. ز یز باالیبدان روا توان كرد، آن چ یویو دن ینید یكه اندك حاجت یزیچنانست كه هر چ
شان مرا مسلوب و محجوب و یشان ظاهر نشدم، ایبر ا یو ذوق یو كشف یو عمل یو علم و حاىل یچ صفتیچون من به

، همَّتِ مرا یاعتبار یو ب یو خوار یكار یو ب یعقل یت بیخذول و معزول و مطرود و مردود اعتقاد كردند، و از آن غام
  ندانستند. یزیچ چیده متعلق نشمردند، و اهل هیپسند یف و نهمتیشر یچ مطلبیبه

 لهم، فلمیو هناً خَضوع یاَخْملن و
 

 محالًّ لِخدمة یهواناً ب یرُونیَ
 

  ال نباهة له. ی: الساقط الذوالخامل
ا را، بجهت یق و اولیاهل طر یله، اعنین قبین خضوع و تواضع نمودن من مر اید ایو مرا خوار و ساقط االعتبار گردان

كه از جهت عدم ظهور من بصفات و احوال و اعمال  ین حال ضعف و سستیشان بحضرت معشوق در ایانتساب ا
و  یآن خوار یافته است، و از برایبمن راه    آن،ريق صحبت و مودّت و غت حقویوعلوم و آداب و اخالق و رعا

چ یسته هیشان را در حق من حاصل است مرا شایكه ا یتیو كم عنا یالتفات یت بیشان و غایمن بنزد ا یاالعتبار ساقط
مانند آن، و نه  كه بحضرت معشوق تعلق دارد از: اذكار و افكار و عبادات و یو كار ینند، نه خدمتیب ینم یخدمت
ت آنكه مرا یشان دارد از: آداب و اخالق و مراعاتِ رسوم و عادات و امثال آن. و از غایز كه تعلُّق باین یو كار یخدمت
  ابند.ی یاز من نم یویو دن ینی؛ دیريچ خیاند، مرا مستعدِّ صدور ه ز، اعتقاد كردهییالعقل والتم ب مسلو

وانگان و ین مقام از دیرا در اار ّیخلق س ی است كه بعضنيمقام جذبۀ نخستت اول، و ريرِ احوال حیت تقرین بیا
قت اهل مالمت، یبمذهب طرز یان كمال تحقّق است نیشان توقُّع ندارند، و بیاز ا یريچ خیخربان شمارند، و ه یب

  المرشد. واللّه
 تُ مخلداًیمن درجاتٍ العزِّ ام و

 

 یدركات الذل من بعد نخوتاىل
 

: تكبَّر ینا، ایفالن عل یقال: انتخیوالنخوة: الكرب والعظمة، » االرض اخلد اىل« الً، ومنه قوله تعاىلیما یا مُخلداً:
  وتعظّم.

ده یده و فعال پسندیشان بصورت خصال حمیان ایان خلق بود بسبب ظهور من در میو از آن درجاتِ عزّت كه مرا در م
ف و تلبس بلباس عقل كامل و فضل شامل و ذهن وقّاد و یع و ظریبدف و علوم و اقوال یۀ احوال شریمن بحل یوتحلّ
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ت و تورُّع از كرب و ريام و راجع شده بدركات مذلّت بواسطۀ تدرُّع من بلبوس جهل و ح ل گشتهیطبع نقّاد، اكنون ما
ت یمقام بدان آنگاه كه من در یش از ایپ یعنیبا خود داشتم.  یت، بعد از آنكه كرب و عظمتیَّعظمت و انفت و حم

 یو عمل یبودم، و هر علم یقت متلبِّس و متحقّق میعت و طری و مجاهدات و معامالت و علوم و آداب شرريبسلوك و س
افتم، و خود را ی یدر خود م یپنداشتم، بآن سبب كرب و عظمت یم یرا موجب قربت و زلفت و حاىل یو خُلق یئ و معامله

دم. پس چون سلطانِ عشق غالب شد و ید یا و آخرت بنزد حق و خلق میدر دن یو درجت یو رفعت یو منزلت یجاه
درافكندند، و » نيالعالم ، عنیاللّه لغن انَّ «دند، و آوازۀ یبسمعِ جان من رسان» وما قدروا اللّه حق قدره« یِبفرمود تا ندا

مرا مفهوم » لعلة، و رُدَّ من رُدَّ ال لعلةقَبِلَ من قَبِلَ ال «ۀ ّیدرنهادند و قض» ه اال بهیال  وصلیمن ال   سبحان«دَبدَبۀ 
كرد، تا از آن درجاتِ عزّت  یعلم و عمل و معامله را پ یزهایع آن دستاویتِ عشق جمريغدند، الجرم صمصام یگردان

ت و ريو جهل و ح یحكم یو ب یوصف یو ب یچارگیدركاتِ مذلَّتِ عجز و ب یاضافتِ آن اوصاف بخودم، بسو
جاه و حشمت و  ینداختم، و بیبل كردم، و آن همه جاه و منزلت و نخوت و عظمت را از خود ی، میتانف یو ب یتیَّحم یب

  بحضرت دلدار رجوع نمودم. ماعتبار ی، خوار و بیقدر و منزلت
 ،یرتَجیُ، وال جاهیغشیُ  فال باب ىل

 

 یتیَّلفقد حَمیحمیُ ال جارَ ىلو
 

اذا  -فیبالتخف-ةً ی، و محم-دیبالتشد-ةً یَّتُ عن كذا حمیكره، و تقول حمیدفعت عنه ما یة: ایتُ فالناً حمایقال: حمی
  انَّفت منه و داخلك عارٌ وانفةٌ ان تفعله. 

بآن در  یبحاجت یمانده است كه كس یجمله اوصاف متحقّق شدم، الجرم مرا نه در ید: كه چون من اكنون بفنایگو یم
كه مرا  یئ هیز همساید پناه تواند بود، و نه نیرا بآن جاه ام یكه كس یجاه د كه آن حاجتش روا شود، و نهید بر آن امیایب

ت كنند، یت كه جار را بآن حمایَّ از جهت آنكه، انَفَت و حمت كرده شود؛ یباشد و بجوار من پناه آورده باشد او حما
ت توانم یا چگونه حمار یزارم، كسیازمن مسلوب و مفقود است، و من از فخر و عار ب یكبارگیگر صفات بیهمچو د
  كرد؟

 اً، ولم ازلريهم خطیكان لم آلنُ ف
 

 یو شِدَّت یرخائ یاً فريهم حقیلَد
 

ه یشان خُرد و فرومایوسته بنزد ایام، و پ نبوده یقتند با آبرویله كه اهل طریانِ اهل قبیا هرگز من در میچنانست كه گوئ
قتِ فقر و مذهبِ اهل مالمت ی: چون بسبب تحقُّق من بحقیعنیت من، یَّحجاب یش كشف و سختیام؛ درحال آسا بوده
ق را در حق من توهّم افتاده است كه من یشود، اهل طر یاز من ظاهر نم و حاىل یو علم یو حكم یو تصرُّف یچ صفتیه

 شان بعلوم و معامالت ومعارف و مكاشفات و قربِ یام بعد از آنكه بنزد ا ز شدهییتم یمسلوب و محجوب و مطرود و ب
ان یا هرگز مرا در مینگرند كه گوئ یم یاعتبار یو ب یبحضرت مشهور ومعروف بودم، تا اكنون درمن چنان بنظر خوار

ش بمعامالت و یآساام، هم در حال  ل بودهی و ذلريشان حقیش ایشه پینبوده است و هم یئ یو بزرگ یشان آبروئیا
  .یكار یمكاشفات، و هم در حالِ شدتِ حجاب و ب

 ، وصرّحتُ باسمها،یمَن تهول یفلو ق
 

 فُ جنَّةی، او مسَّه طیلَ كنیلق
 

ح نامِ حضرت معشوق ی؟ و من بصریدار ید: كه كرا دوست میگو یشمرند، اگر كس یفته وعاشق میپس اكنون كه مرا ش
بر زبان  یانیذهَ یهوش یوش بسوده است، و از سر بیالِ دیا خود خی، یگریكند از د یت مینه گفته شود، كه كنایهر آبرم، 
و  یقین همه من عزّتِ حقیدانند، و با ا یق نسبت بآن حضرت نمی، الیخرب یو ب یصفت ین حال بیراند، چه مرا با یم

  ابم، و اُنس و راحت از او دارم.ی یم ین خواریلذتِ فقر از ا
 ،یالهوها الذلُّ مالَذَّ ىلیعزَّ ف ولو

 

 یالذلِّ عزَّت یلو الالحبُّ ف  ولم تكُ 
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، و اگر چنانكه نه عشق و یامدی، مرا عشق خوش نیدر عشق آن حضرت مذلّت و خوار یافت شدیز و نایو اگرعز
  .یمن حاصل نبود یكشم بزرگ ین مذلّت كه می، در ایات او بودیمقتض

در عشق  یازیامت یو وصف یچ حكمیاز است از عاشق، پس هیعشق، ازالت احكام كثرت و امت یچون مقتضا یعنی
عاشق است از او و منقطع  یمست، و ذلَّت زوالِ احكام و اوصاف و احوال وجودینباشد، و لذّت ادراك مال میمال
ن ذلَّت صورت نبندد، و اگر نه عشق ینئذ، لذتِ عشق جز در ایدن عاشق خود را از آن اوصاف و احوال. پس حید

  .یدید یاعتبار خود درآن ك، و یشد یراض یك یاعتبار یو ب ی، عاشق بخواریبود اته مستوىلیبمقتض
 بها حالٍ بعقل مُدَلَّة، فَحاىل

 

 و صِحة مجهود و عزّ مَدلَّة
 

نسبت  یماریكه به ب یو صحَّت یان كرده شده، عشقريپس حال من بواسطۀ عشقِ حضرت معشوق آراسته است بعقل ح
  د. یكه از مذلّت حاصل آ یكنند، و عزّت

  ره و ادهشه.یَّح یالحبّ ا هدلَّه قال:ی، یالهو العقل من ذهابة: یالتدل
و  یروحان یمن اثر تمام كرد، و جملۀ صفات و قوا نهادِ مرا فروگرفت، و در نفس و مزاجِ  ی: چون عشق بكلّیعنی

ند، آن عقل و ی، بمن مضاف بیزییو تم یه عقلیما اندك ید، الجرم اكنون اگر كسیا مستهلك گردانیف یمرا ضع یجسمان
قصد و ارادت او اضافت  یمناسب عقل از او صادر شود ب یحركت یكه وقت یانريفتۀ حیش یهوشباشد كه بمد یزییتم

م سخت، یعظ یماریدر ب یباشد كه ناگاه یۀ انتعاشكیما در مزاج من مشاهده افتد همچون اندك یز صحَّتیكنند، و اگر ن
ن مذلّتِ مذكور مندرج بُوَد، نه یباشد كه در ا یتبمن مضاف باشد، آن عزّ یز عزّتیتا بناله تواند پرداخت، و اگر ن د،یدا آیپ

ه نمانده است كه در ري، از عقل و ادراك و غیو نفسان یروحان یو قوَّت یچ صفتیچه مرا ه  د،یآ یكه در نظرِ كس یعزّت
  .ید، و موجب عزّت من شود بنزد كسینظر آ

 ثُ الیالنفس ححُبِّها یاسرّت تمنَّ
 

 خَصَّت، و یسرّاً لِسّر یب حجیرق
 

ب عقل با یعشق خود را آنجا كه رق یمن كه در باطن او مركوزست، مر آرزو یپنهان بگفت ظاهر نفس من با سرّ وجود
د یرا مخصوص گردان یه پنهان بود، و آن سرّ وجودريبفنا، از عقل و غتِ تحقق ین نفسِ من از غایكه ا او نبود، در حاىل

  .ین رازِ تمنَّیبا
، كه یوجدان ین سرّ وجودیحضرت وحدتست، مناسب او نبود جز با ا...» فاحببت «بر وفقِ  : چون منشأ عشقیعنی

و پنهان، چه در نزولِ عشق از  یمضافست، و وحدت و اطالقش در آن اضافت سار یقتیبهر حق» و هو معكم«بحكمِ 
-او را  ین رویپس از ا نبود، ی سرِّ وجودنيمركبش جز هم» ان اعرف« یِق كمال اسمائیاز بهر تحق یحضرتِ عمائ

نفس ناطقه و محّل ظهور  یري، و نظر تدبیوانیو قوّتِ ح یوانیاز روحِ حست یاجتماع یأتیبا نفس كه ه -عشق را یاعن
ب او از عشق و اتصال ین جهت نصیست، الجرم از ایثابت ن یكثرت اوصاف و قوا و ادراكاتِ مختلفست، مناسبت

موقوفست، بر  یز در ویبندد، و ظهورِ حكم آن تمنّا ن یاز معشوق صورت نم یائكه با او متحد است، جز تمّنبمركبش 
ب و یغا یشان، بكلّیه و نظر و تطلُّع باريش چون عقل و غی، و جسمانیروحان ین كثرت اوصاف و احكام قوایآنكه از ا

تمنّا از او سر بر زند، چه اوصاف نئذ، آن ید، و حیبا عشق و محلّش ثابت آ یه مناسبتیما شود، تا آنگاه او را اندك یفان
ما «ه یه كه حكم تنزريز چون عقل و غین ی، خود بكثرتها حجاب و مانعند، لبُعدالمناسبة، و اوصاف روحانیجسمان

  ند.ینما یباشند، و از آن تنفُّر و استبعاد م یوار، مانعِ آن تمنّا م بیشان غالبست، هم رقیبر ا» األرباب للرتاب و ربّ 
ه، رياز عقل و غ یو جسمان یروحان ی: كه چون بحكم غلبه و قهرِ سلطنت عشق، اوصاف و احكام قوادیگو یپس م
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ب و پنهان گشت. پس در یغا یشان، بكلّ یشان و نظر و تطلُّع بایف بل مستهلك الحكم واألثر شدند، نفسِ من از ایضع
ن راز را یتحقق بوصل معشوق از او سر برزد، و ا عشق و ین رازِ تمنّایه، اريبِ عقل و غینفس من از رق یِن حال پنهانیا

ن راز یان نهاد، و او را بایدر م یه مناسبت به پنهانیما متعلّقست، بحكم آن اندك یكه تمناش بو یسرِّ وجودبا آن 
  ».الفاعل، وهوالنفس أتِیانِ هیالحال، لب یسرّاً نُصِبَ عل«گنجد، پس  یخود آنجا درنم یريد، چه غیمخصوص گردان
 ،یریث بسایالحدرياشفقتُ مِن سِف

 

 ی، عبارة عربتیفَتُعرب عن سّر
 

ان یده بود، تا مبادا كه بین عشق بهمه رسیمن كه ا یقوا و اعضا یمذكور، بباق یث تمنّاین حدیدم از رفنت ایپس برتس
  چشم من.  ن راز من ترجمه و گفتار آبِ یكند از ا

  رحمته. واالعراب: االفصاح.  یه: ایحذرته، فاشفقت عل یقال: اشفقت منه: ای
من  یقوا و اعضا ین راز بباقیاز ا یدم از آنكه اثریدم، ترسیرا عام و شامل د یتِ عشق و آن سرِّ وجودیچون سرا یعنی

ده كه اثر آتش شوق وحُزنست، ظاهر یور شود، پس آب د وصل، شعله یت كند، و آتش شوق و حُزنِ حرمان و سودایسرا
  شكارا گردد.شود و آن رازِ من آ
 انة،ی، صیعَنه بعضیغالطُ بعضیُ

 

 یاِخفائه، صِدقُ لَهجت ی، فینیوم
 

ده یداشتِ آن سرّ را، و دروغ من در پوشرا از جهت نگاه یمن مربعض یِاز قوا یاندازد از آن راز، بعض یدر غلط م
  زبان منست. یِن راز، راستیداشنت ا

  : الكذب. واللهجة: اللسان.نيالم
خود  یخود را پنهان با سرِّ وجود ین راز تمّنیبت از قوا و صفاتِ خود، اید نفس من خواست كه در حال غهرچن یعنی

ت عام ید. اما چون عشق بحكمِ سرایام نمایالسرِّ قز بمراعاتِ حفظین یان نهد، و سرِّ وجودیكه باطن اوست در م
كه در ضمن  یك از وحدت خصوصیحصّۀ هر  مناسبتدا كرده بود، و بحكم یپ یو عضو یدر هر قوّت یخودش، اثر

پنهان  ین قصدِ عرضِ رازِ تمنّا بر سرّ وجودی كه انيداده، الجرم هم یبیافته بود، او را از آن تمنّا نصی یاضافت وجود بو
 یق از هر قوّتی طرنين قصد بهمی انيع» الفروعیف یسریاالصول «اصلِ حكم  ی، از نفس سربر زد، بر مقتضایرياز غ
كه بهر  یاز آن سرّ وجود یئالسِّر، از هر حصهكه فروع نفسند، سر بر زد، و همان قصدِ اخفا از جهت حفظ یضوو ع
گر یكدیاندازد، و از  یگر را از آن رازِ تمنّا در غلط میكدیمر  یمضافست ظاهر شد، تا الجرم هر قوت یو عضو یقوت
فۀ خودش سمع را از آن رازِ یام بوظیز در ضمنِ قیاست، او ن ، اخبار و اظهاریپوشاند، و چون زبان را وصفِ خصوص یم

مر سرّ و  یفۀ خود براستیمسلّطست، پس زبان بمراعات وظ یبرو یة بجاسوسیگرداند، چه سمع بالخاص یخود آگاه م
 یف یَنیو مَ«قوله:  یشود، و هو معن یدا میكند، و بصدق او كذبش پ یب میتكذ یريآن راز از غ ینفس مرا در اخفا
  ».یاخفائه صدق لهجت

 ،یو لمَّا اَبَت اظهاره لجوانِح
 

 یتیَّ، صُنته عن رَوَیهةُ فكریبَد
 

شۀ من، و نگاه داشتم آن راز را از تمام یاند یزیافت ناگاه تیباطن، من، در یدا كردن آن راز بر قوایزد از پو چون سر باز 
  شۀ راست و فكر صائب خودم.یاند
  ة: الفكر الصائب التامّ. ّیفجئه. والرو یمَن بدهه أمر، ام هة والبُداهة: اسیالبد
ار قوا و اعضا، و مستلزم خوف بود از ظهور و یبس ین راز تمنِّیتِ خرب ایكه موجبِ ترس بود از سرا ین نظریا یعنی



۷۴ 

از را از ن ریتِ من احساس كرد، در حال ایَّن نظر را از رویهكذا) ، پس چون سرِّ من ا –آن بفكر (مخصوصست  یافشا
  ت موسوم بود.ّیريز بداغ غیاو پنهان كرد و نگاه داشت، تا او بر آن مطّلع نشود، چه او ن

ته،یكتمانه، فَنَسیو بالغتُ ف
 

 اسرَّت ما اىلّ  یت كتمیو اُنس
 

را كه  یده داشنت آن رازیده شدم آن پوشیراز تا فراموشش كردم و فراموش گردانده داشنت آن یدر پوشو مبالغت نمودم 
  گفته بود. ینفس من با سرّ بپنهان

آنست  یقت معنیط و متمّمات مقام كمالست، و حقیالسرّ كه از شرا ت ذكر تحققست بمقام حفظین بیا یحكم ظاهر معن
رسد، كه نفس بقوا و  یم ین سرّ وجودی، از ا آنريكه: چون مددِ نفس و قوا و اوصاف او، در ظهور و بقاء و غ

ت بِجَهَد، ّید بحكم اضافت و احكام جزئیُّتق یاز تنگنا ین سرِّ وجودیرت اوست، پس هرگاه كه ااوصافش، مظهر و صو
شان اعراض خواهد كرد، پس مبالغت در یت و اطالق خود توجُّه كند، البدَّ آن نفس از تطلُّع و امدادِ اّیكل یوبفضا

ت یان آن راز كنایشان است، و نسیت اّیج و حكم جزئودِ احكام مظهر نفس و مزایت از آن عدم تطلُّع و رفع قیكتمان، كنا
شان، عند یشان در اظهار احكام و آثار ایست از مظهر و اوصاف او، و قطع مددِ خاص از ایاز اعراض آن سرِّ وجود

: اعرضوا یا» همینسوااللّه فنس: «االشارة بقوله تعاىل هیبحر وحدته. وال یاطالقه، و استغراقه ف  حضرة توجهه اىل
  . یعة وشهواتها، فاعرض عنهم بقطع المدد االختصاصیالطب كثرة احكام یحضرة وحدته باالنهماك ف التوجّه اىل نع

مضافِ  یِ ن سرِّ وجودیچون سلطان عشق بر ا یعنی ...» یت كتمیانس«و قوله: ...» تقَّون ین یفسا كتبها للّذ«امراد بقوله: 
از  یمن از اشتغال بو یمضاف شد، و سرِّ وجود یعراض جمله بوود و ایشد، آن توجه و رفع ق بمن تمام مستوىل

  .ريت سلطنت عشق را است الغیخرب شد، و اكنون در وال یاوصافِ اعراض و كتمان خود غافل و ب
 ثمرالعَنایالمُنغرسِیفان اجن ف

 

 مُناها، تعنَّت یفلله نَفسٌ، ف
 

 یرنج و تعبِ مخالفات نفس و ترك حظوظ و مرادات و فنا یها وهین نشاندن درختِ آرزوها، مینم در ایپس اگر بچ
  خودش رنج بر خود گرفت. ی آرزوهانيدن بچنیكه در رس ی نفسنيرا باد چن ینئذ، مرخدایاوصاف او ح

: یا الدعاء، كقولهم: للّه ابوك. یكالم استعمل ف...» فلله نفس «. قوله: ته فتعنّيیبالكسر، عناءاً: تَعِبَ، و عنَّ یقال: عَنِی
  ».من كان للّه كان اللّه له«ه له، عمالً بقوله: یمراض یاللّه ف كون ی یع اوصافه للّه، حتّیكن هو بجمیل
را بادا، تا خدا اَجرِ او، و  یاو كند، مر خدا یفنا، رضا دهد، و خود را فدا یكه در راه خدا، ببال و عنا یكه نفس یعنی

  كند. یثواب او شود، و بخودش باق
 الحُب، للنفس، ماقضت یناما یوأحل

 

 عَناها به مَن اذكرتها و أنست
 

 ینفس ی: حكمت بعنایء قضت، ای، شینفس الحبِّ، والناتجة عنه بالنسبة اىل المضافة اىل یاألمان یت: واحلیرالبیتقد
من  كونیها بالوصل. فیوصلها، و انست النفس و امان یالمحبوب للنفس مُن حضرة یء، من اذكرت، ایبذلك الش

 اىل  رجعیاذكرتها،  ی الهاءِ فريو فعله قضت، والمفعول عناها، و اذكرت و انست صلة مَن، و ضم ةیالرفع بالفاعل محله
ضاً محذوفان، و یاانسَبِ  الوصل محذوف، و مفعوىل ، و هو طلبیة اذكرت و مفعوله الثانیَّالنصب بمفعول النفس، و محلُّه
  ء، و ماقضت خربه.مبتدا یها، و احلیهماالنفس و امان

اوصاف  یفنا  بود كه حضرت معشوق حكم كرد بعنا و رنج یزین آرزوها در عشق مر نفس مرا كه عاشقم، چیتر نیريو ش
ن فنا یاوصاف نفس متوقّفست، و ا ِیهمگ یز، و آن طلب وصل اوست. چه طلبِ وصل بر فناینفس من بسبب آن چ

افت و نفسِ مرا یخودش، مرا در یت اختصاصیوق بود كه بهداشمارست، و هم مشع یموجب عنا و تعب مجاهدات ب
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شد، و آن  یفنا راض یِ، نفس من بعنایاد داد؛ تا از جهت تحقّق بآن تمنّایوصل رجوع بحضرت خود،  یِن تمنّایا
خودش  یو تمنّاها نفس مرا همه حظوظ و اوصاف ز، كهیحكم حضرت معشوق را بدان گردن نهاد، و هم بمعشوق بود ن

آن  یِنئذ، بزوال و فنایبطلب حضرت او آورد، و ح یاعراض كرد، و رو ید تا از آن جمله بكلّیفراموش گردان یوبر 
ست، در او، یو حضرت معشوق كه باطن سِرِّ وجود دا آمد،یپ یقت دلِ معتدلِ متوحِّد صافی، حقیاوصاف و احكام انحراف

د كه یگردان یبخود باق -مثلهما-ند، چون چشم و گوش و یاو نفس را كه قوا و مدارك یِكرد و صفات اصل یبر او تجّل
 در مراتب ريرا بس ی: سرِّ وجودیاو، اعن یِكه جهت كثرت نسب ی، اثرِ آن بقاست، چه كماالت»بصری یسمع و بی یفب«

 ین صفات اصلین قصد تنزُّل او بحكم عشق، باینفس متعلّق است، پس بعد از ا ین صفات اصلیحاصل خواهد بود، با
د و یكند، آنگاه بسمع و بصر و لسان و  یشود، و اول بدل تنزُّل م یدا میق كمال را بصورت خواطر پیتحق ینفس برا

  گردد. یتمام ظاهر م -قوالً، او فعالً -رجل 
 مُراقباً،یَّ علیأقامَت لها، منِّ

 

 ، ان المَّتی، بالهویخَواطِر قلب
 

ند یو فرود آ، اگر خاطرها از دلِ من بمصاحبت عشق تنزُّل كنند، ینگاهبانواداشت و برگماشت از بهر خود از من برمن 
  شان متعلّقست.یكه با ق كماىلینفس من از جهت تحق یِبصفات اصل
اتمامه و  یام به وسلّط نفسه وحملها علیسلّطت و حملت، من قولهم: قام فالن بامر كذا، اذا تعرَّض للق یاقامت: ا

 ريالمَّتْ هوالضم یالشرط، و الفاعل ف یالجزاء عل ة تقدَّمیَّت جملة شرطیام، و هوالنزول. والبااللم مراعاته، والَّمت من
  للمصاحبة.   حضرةالمعشوق، والباءرياقامت ضم ی، و فیخواطر قلب الراجع اىل هیالمستكّن ف

 آن  ِینۀ تجلّ ییشد، و آ او پنهان بود ظاهر یمۀ نفس و احكام انحرافیقتِ دل من كه در مشی و سلوك حقريچون بس یعنی
مضافست، قصد  یقه بویالحق ی در مراتب فريبمصاحبت عشق كه س یگشت، پس هرگاه كه آن سرِّ وجود یسرِّ وجود

نفس همچون چشم و گوش و  ین قوا و صفات اصلیمتعلّقست با یكه او را بكثرتِ نسب ق كماىلیكند كه از جهت تحق یم
ند. پس حضرت معشوق از جهت محافظت یگو یكه آن قصد ظهور و تنزُّل را خاطر م ن، تنزُّل كندیو امثال ا یدست و پا

گمارد تا بصورت كثرت و انحراف ظاهر نشوند،  یبرم یبیمرا بر من برق ی قوا و صفات اصلنيوحدت و اعتدال خود، هم
   گفته است: نيچن ینه، آن بزرگ بپارسیرا بع ی معننيو مقصود كه كمالست فوت نگردد، و هم

 ال ترك من هر شب، صفات ذات من گرددیخ
 

 دبان سازدیهم از اوصاف من برمن هزاران د
 

د اضافت نرسته است، پس او پرتو وجود یهنوز تمام از ق یآن گفته است كه چون آن سرِّ وجود یال براینجا لفظ خیوا
كند، و  یر مذكور بنفس تنزّل مبصورت خواط یال او، و ازآن گفت كه صفات ذات من گردد كه آن تجلیمطلق است و خ

  خاطرند. واللّه المرشد.  خواطر صفات صاحب
 ،یالوَهم، خاطرفان طرقَت سرّاً، من

 

 بةیبال خاطرٍ، اطرقتُ اجالل هَ
 

از صفات و احكام  یمانع یزد بیكه از دل من خ ید حضرت معشوق ناگاه پنهان از وهم برخاطریاگر فرود آپس اكنون 
بت حضرتِ معشوق سر در یند، من ازجهت بزرگداشت هیطانیو ش یو نفسان یگر كه ملكیخواطر دو كثرت و  انحراف

  ش اندازم و بادراك او نرپدازم.یپ
اء. والخاطر: المانع، و یبة او حیه نحواألرض من هینیع یغفلة، واطرق: ارخ یالً علی: اتاهم لیقال: فالن طرق اهله، ای

  ان ذلك الحال.یالوهم ب ، و سرّاً حال للطارقة، و منیعوله خاطرالمعشوق، و مف  حضرةريفاعل طرقت ضم
ند. یز گوین ی. و او را روحانی. و سوم خاطر ملكی. و دوم، خاطر قلبید دانست كه خواطر بر پنج قسمت: اول، رحمانیببا
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  .یطانی. پنجم، خاطر شیو چهارم، نفسان
قوالً و -او  یاصل یبنفس و قوا باشد یصد ظهور و تنزّل مدائماً از حضرت باطن متوجه و قا یرا كه آن سرِّ وجودیز

شان متعلّقست. پس اگر مورد و منشأ ظهورش آن محل متوحّد یبا یكه او را بكثرت نسب ق كماىلیاز جهت تحق - فعالً 
بر او غالب نبوده  یا جسمانی یروحان یو وصف یچ حكمیآن قصد ه باشد كه او را قلب نامست، و در حالِ یمعتدل م

نئذ، آن قصد را خاطر یرا باشد، و ح یتجّل یقیباشد، و او را همرنگ خود نكرده، بلكه آندم چون حكم مر وحدتِ حق
شان آن باشد یخوانند. و حكم ا یقلب را بود، حالتئذ، او را خاطر قلب یند. و چون غلبه مر وحدت مجموعیگو یرحمان

ظاهر  یا توقع جزائی یائیشائبۀ ر یب یوحدان یا عملی یا عملی یا علمی یا نظری یتیَّأت نیدره یاله كه بصورت كماىل
ز یا اگر نیقلب نباشد،  یو اما اگر مورد ظهور آن سرّ وجودبمبدأ و منشأ خود رجوع سازد.  یشود، و باز همچنان وحدان

ذ، آن قصد و نئیا نفس غالب بوده باشد و محل را همرنگ خود كرده، حیآن دم بر قلب  یاز احكام روحان یباشد حكم
از  یا علمی یروحان یالغالبة. و حكمش آن باشد كه بصورت خُلق الصفة بود باعتبار تلك یو روحان یتوجّه خاطر ملك

را بود  یالنفس در حال آن قصد و توجّه قوت وهم یالقلب او ف یسربرزند. و اما اگر غلبه و سلطنت ف یعلوم عقل
نئذ، آن قصد و توجه را خاطر یگرند، حیكدیحكم مناسبت معاون طان كه بیكه او راست بمدد ش یبصفت انحراف

دا گردد. و اما اگر قصد و توجّهِ یآن باشد كه بصورت انحراف در اقوال و اعمال و مقاصد پ خوانند. و حكمش یطانیش
 یت بالسوء باشد در حال همرنگ آن صفت شود و بصورت طلب قضایَّمذكور بنفس رسد، و حالتئذ، صفتش امّار

  ند.یگو یسربرزند، او را خاطر نفسان ینفسان یحس یو نهمت یو حظّ  یهوتش
و  یسربر زند بمنع ممتنع شود، و بطلبِ لذت یطانیآنست كه، اگر ش یو خاطر نفسان یطانیان خاطر شیگر میو فرق د
گر ید یدر ممنوع شود، یگر مشغول شود، چه مقصود او اغواست و در آن همۀ شهوات برابرست، چون از درید یشهوت

شهوتست. و هر  یلذت و قضا یِفایبمنع ممتنع نگردد و بلجاج مشغول باشد، چه مقصودِ نفس است یكوبد. اما نفسان
، یو رحمان یق و ظهور حكم خاطر قلبیمانعند از تحق  یطانیو ش یو نفسان یملك یگانه اعن ن خواطر سهیك از ای

ا یا قلب یب بروح یكه از غ ییتمام دارد تا هر معن یمدخل یمعانكه در مداخلت ابواب  یطانیو ش یخصوصاً خاطر وهم
  نفس رسد، و هم در آن مداخلت سازد و مشاركت طلبد.

شد و بصورت خواطر  یمۀ نفس متولّد گشت، و حضرتِ معشوق در او متجلّید: كه چون مرا فرزندِ دل از مشیگو یپس م
ن خاطر ی، اكنون چنانكه حضرت معشوق باطالق جماله، بر ااو تنزل كردن گرفت یاصل یبنفس و قوا یو قلب یرحمان
د كند و ّیادتش مقید زیكه مشاركت طلبد و بق یشود پنهان از قوت وهم یست، ناگاه ظاهر مین خاىل یدیمن كه از ق یِقلب
اطالق و  باشد، آن خاطر همچنان با غلبۀ ینم یز مانع ظهور و تنزّل آن خاطر قلبین یو نفسان یگر ملكید یچ خاطریه

 یِ ن صفات و قوایكند، و چون ا یاو تنزّل م ی، بنفس من و قوا و صفات اصلیو وحدت حضرت معشوق و جمال او بر
بت و ینبود، الجرم ازه، قوّت و طاقت قبول و مقاومت سلطنت اطالق آن حضرت ید احكام مزاجینفس مرا بسبب ق

ن اثر جالل یقت مشاهدۀ او نرپداختم. وایو بادراك حقش انداختم یعظمتِ كمالِ ظهور و جمال و نور او سر در پ
گر را از كمال عظمت و شدت نور یكدیك نفس را و یز، كه هر ینفس ن یصفات اصل یبیجمالست، و حكم آن رق
گاه م   د:یگو ینده میت آیچنانكه در ب ند،یآ یكنند، و از مباسطت مانع م یحضرت معشوق آ

 ، ان هممتُ بنظرةٍ یطرف طرفیو 
 

 البسط كُفَّتاىل ین بُسطت كفِّو ا
 

انبساط، منع كرده  یده شود دستم بسویكنم، و اگر گشاده و كش یك نظریچشم من اگر قصد شود  یو مصروف و ممنوع م
  د.یآ
  منعت. یا سواها. و كُفَت: صرف، من قولهم: امرأة مطروفة، اذا صرفت نظرها عن بعلها و طمحت اىلی یطْرف: ایَ
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كند،  ید، مبادرت میكه مظهر جمال پر كمال معشوق نما یك منظوررا، اگر چشمِ من بنظر و ادیتجّل  عن در آن حالِی
  اند:  چنانكه گفته  د،یآ یبت و عظمت و شدت نور وكمال ظهور جمال معشوق در آن مانع میب هیرق

 باً حافظاًیلست تحتاج رق«
 

 »بیلك من حسنك راع و رق
 

بت كمال ظهورش در آن مظهر ممنوع یگردد، هم از ه یده میدر آن مظهر كش یو اثر یز بمباسطت بفعلینو اگر دست 
نفس متوجّه كمال  یِ ت صفاِت اصلّیثیكه ازح یضیت آنست كه، هر فین بیص چشم و دست در ایتخص یشود. ومعن یم

آلت  یقوّت عمل تواند بود، كه یاو نم یو علم یش جز بصورت فعل و انفعال بواسطۀ قوّت عملرباشد، ظهو یظهور م
آلت ظهور بصفت  یعست، و قوّت علمیكه آلت اعمال و صنا تباشد، و مظهرش غالباً دستس یظهور بصفت فعل او م

 تعلُّقه  ثیح من ین قوت علمیست، و مظهر اینفس، جمله انفعال یث هیح انفعالش است، چه علوم نفس من
لعموم تعلُّقه. الجرم چون ذكر تنزّلِ معشوق كرد  شان حسِ بصر است،یبالمحسوسات، حواس خمسه است، و اكمل ا

چشم و دست كه كاملرتند دروساطت ظهور  ین دو مظهر را اعنیاول مر ا نفس، یبصفت جالل جمال او بصفات اصل
  نده ذكر كرد. یت آیگر اعضا را در بیعموم دق یص فرمود، آنگاه بطریض او بصورت و صفت فعل و انفعال تخصیف

 اِقدامُ رَغبة،یَّكلِّ عَضو ف یفف
 

 االعظام، احجام رَهبة بَةِ یو من هِ
 

بحكم تحقق من بمقام بسط و  یش آمدن و حلقه در وصال زدن است از سر رغبتیكه در منست، پ یپس در هر عضو
 یمن مرا امتناع یو قلب یات او، و خواطر رحمانیاو در تجل یتینها یبت عظمت و جالل اطالق و بیرجاء، و باز از ه

  ت.یض خشیبواسطۀ تحقق من بمقام ف یاست از آن اقدام از سر ترس
  النوادر. مثل كَبَبْتُهُ فأكبَّ.  قال: حجمته فأحجم، من بابیاالحجام االمتناع، 
 ثار رحمةیكایها بدت عندیعل آثار زحمةیَّ، فیو سمع یَّلف

 

 یها  آن نشانهنيدا شدند بنزد نفس من عیاست برمعشوق كه پ یانبوه یها مر دهان و گوش مرا در نفس من نشانه
  اد معشوق.یاز دهان و گوش در حق نفس من ب یثار رحمت و شفقتیرحمت، همچون ا

ست از ذكر و سماع نام و كالم معشوق و نغمات یانفعاالت یو شنوائ یائی: آثارِ دهان و گوش در نفس بواسطۀ گویعنی
معشوق و وحدت  یاز منشأ متكثِّر، مزاحم وحدت و تجّل ن جمله بسبب اتّصاف بصفت كثرت و انتشأیخوش كه ا

بواسطۀ آن خاطر  یجمال وحدان ین آثار است از تجلیالقلب، و چون دل من كه محل ا یند، اعنیمحل آن تجّل یمجموع
ق نئذ آن جمله بر معشوید، حیآ یش از آن حاصل میرسد تا انفعال یم ین آثار مذكور بویپر شده است، پس اگر ا یرحمان

شوند. پس هرچند آن آثار  یم یباشند، چه از كثرت منتش یم یو وحدت او كه دل از او پُر است، آثار زحمت و انبوه
 یو التذاذند بنام و كالم معشوق، امّا بنسبت با وحدت معشوق و محل وحدان یمذكور بنسبت با من موجبِ رحمت ترق

  ند.یاو آثار زحمت و انبوه
 ال، اسمُها،، ان ابدا، اذا ماتَیلِسان

 

 صمتیَ، و ما صمَّ یله وصفه سمع
 

، و ما یلسان وصفه، و هو السماع واالصغاء اىل یصمت ان ابدا سمعیالمعشوق،  زمان تالوته اسم یت: لسانیرالبیتقد
ة الزحم الرقبة المذكورة، واالحرتاز عن ة والخروج عن عهدةريضاً للغیكون صمته ایلعظمة ذكرالمعشوق، و  یصُمَّ سمع

  ضاً.یا
ت یدا كند، و از غایبرد، اگر چنانكه گوشم صفتِ اصغا و سماع خود پ یزبان من آن زمان كه نام حضرت معشوق م

ت و جهت محافظت و ريت غینئذ، زبان من خاموش شود از غایخرب نشود، ح ینام حضرت معشوق كَرْ و بعظمت 
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  د:یت گورياز سر معرفت و حكم غ مذكور و احرتاز از زحمت بر معشوق، چه زبان یبیت آن رقیرعا
 كس نبودهمهیاو جا در مجلس وصل

 

 گنجد یتنها آنجا بنم ینفسجز هم
 

ن قوا و اعضا از قِبَلِ معشوق بر خود و بر یك از ایتواند بود، و هر  یدل جز بواسطۀ سمع نمه و چون وصول اثرِ زبان، ب
ند، الجرم هرگاه كه زبان یجمال معشوق را مزاحمت ننما و یبند تا بصورت و صفت كثرت مر وحدت تجلیگر رقیكدی

نئذ، او از ید و مزاحمت واقع خواهد شد، و حیدل خواهد رسه داند كه اثر آن ب یكند، م یمصفت اصغا از سمع مشاهده 
  د.یون آريكند تا از آن عهده ب یار میاخت یامده باشد، پس خاموشیون نريخود ب یبیعهدۀ رق

 ذكرهایسانلیان اهد یاُذن و
 

 ستعبد الصمت، صُمَّتی، ولم یلقلب
 

را بنده و ملكۀ  یدلم، و خاموشه ه برد زبان من ذكر حضرت معشوق را بی است، اگر چنانكه هدنيز همچنیو گوش من ن
  ب.یند، هم بجهت احرتاز از آن زحمت و خروج از آن عهدۀ رقیگز یخود نسازد، در حال گوشم كَر

ند كه زبان بذكر آن حضرت مبادرت یبر خود و بر زبان مسلّطست، پس هرگاه كه ب یبیبرق زی: چون گوش من نیعنی
خرب شود تا اثر زحمت ذكر زبان كه از كثرت  یند، او در حال كَر و بیگز ینم یبت و عظمت او خاموشید و از هینما یم

و او د، یاو در دل مزاحمت ننما یِمعمور است نرسد، و حضرت معشوق و تجلّ  یوحدان یدارد، بدل كه از تجل یبینص
 یون آمده باشد. پس چون حضرت معشوق بعظمت جالل جمالِ خود بر من و صفات اصلريخود ب یبیز از عهدۀ رقین

  ق محبَّت او باشم.یباشد كه من چه ال یت مرين معشوق و عظمت او از خودم با قصور خودم غیمن ظاهر شد، مرا بر ا
 ها،م بحبِّیَها أن اَهیأغارُ عل

 

 یتريَ، فانكر غَیو اعرفُ مقدار
 

 ید بهستیُّو تق یو پست یاعتبار یو ب ین خواریبرم بر حضرت عظمت و جالل و جمال معشوق از خودم، كه با یت مريغ
 یصفت یو ب یستیقت خود و نید كه دوست دارد، و باز مقدار حقیمرا بآن حضرت چه مناسبت، او را هم او باخودم، 

بر » حبِّهمی«ه بحضرت او و وجود او مضافست، و نظرم بر تقدُّم ريو غ یز از دوستیم كه همه چشناس یخود را م
و نه نشان.  ینه نام بود» حبُّونهی«از  ،یتنزُّل نكرد» حبِّهمی«كنم، چه اگر  یتِ خود را انكار مرين غیا  د،یآ یم» حبُّونهی«

 ريو تعلق و قرب غت خواستِ ازالت حكم و اثر ريرا كه غیزت فرموده است، ريت از وسطِ مقام غريت ذكرِ غین بیدر ا
كن بعد از حصول و تمكُّن و تحقُّق یه با طلب انفراد خود بآن حكم و اثر و تعلق و قرب، ولیاست از مطلوب مرغوب ف
كه  یشود در مباد یت بحسب تحوُّل احوال و تقلّب عشق در اطوارِ متنوّع مختلف ظاهر مريبآن و تعلّق آن، حكم غ

زند بر معشوق  یت از عاشق سر بر مريخواهد، غ یا معشوق را از بهر حظوظ و مآرب خود میدر خود دارد  یعاشق رو
با او در آن مشارك نبود. و  یريخواهد كه در تعلق بمعشوق و وصل و حظوظ او از او منفرد باشد، و غ یا میار یاز اغ

معشوق بگردد تا خود  یعاشق از خود بسو ین مقامست. و باز چون رویا از» ه من فم المتكلِّمیاغار عل«اند:  آنچه گفته
ت عاشق بر معشوق از خودش باشد، تا خواهد كه همه معشوق بود، و او ريمعشوق سازد، آنگاه غ یو حظوظ خود را فدا

 یستگیچ مناسبت و شایعاشق باوصافه كه مزاحم حضرت معشوق و وحدت و اطالق او است و بآن حضرت ه یب
ت ین مقامست، و بیت مشروح از این بیل گردد، و ایزا یحبَّت و وصل و ذكر نام و كالم او ندارد، در آن معرض بكلّم
ن قِسم دومست، و باشد كه هم از یهم از ا» ان تقبَّل فاكا یاغار من اسم-  یباللسان فانَّن یوَدَع عنك ذكر«كه  زیگر نید
ت برد، و بخواهد كه جز صفت وحدت و اعتدال كه ريار غیاشق از اغت از معشوق سر برزند، تا بر عرين مقام غیا

انت كند. و آنكه از صفات عاشق و یصورت وحدتست، گِردِ حضرت عاشق گردد، و از صفات كثرت و انحرافش ص
عشوق بر ت مرين بود، و باشد كه غیافت از ایارند بدو راه نتواند یتا صور كثرت كه اغ یبیخواطر او بر او گماشته بود برق

دا گردد، تا عاشق یبت و عظمت و جالل، بر عاشق پیجمال خود و وحدت خودش باشد از عاشق، تا الجرم بصورت ه
  ت گفت.یارد متحقّق گشت، چنانكه در آن دو بیادراك او نتواند كرد، و بوحدت او ن
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و بخودش كه عشقست آورد، تا ز بگرداند، یعاشق را از عاشق و معشوق ن یت، آنست كه عشق روريو امّا مرتبۀ سوم غ
ث مذكور است. اما اشارت قرآن، قوله ین جمله در قرآن و حدیو اصل ا» یف منّیك منك فكیاغار عل«د: یعاشق گو

 -ه و سلّمیاللّه عل یصلّ-ث، قوله یح حدیو اما در صر» شاءیفغر مادون ذلك لمن یشرك به، و یغفر ان یاللّه ال ان: «تعاىل
 یدیریت بر صفت اطالق و وحدت و فعّال لما رياول ذكر غ» ته حرَّم الفواحشريللّه و من غا  منريس احدا غیل«

ت بر مخاطبان و مكلّفانش كرد كه عاشقانند از صور كثرت و انحراف كه فواحش عبارت ريار، و دوم غیخودستش از اغ
  » منّاري منه واللّه أغريورٌ، و انا اغیلغعداً انّ س«ة والسالم: یَّالتح هیگر قوله، علیاز آنست، تا بدان آلوده نشوند. و د

شد، حكم  یت بر وحدت و جمال خود بعظمت و جالل بر من متجلّريد: كه چون حضرت معشوق از سر غیگو یپس م
كنم، و خود  یت مريز از خود بر او و عشق او كه با او متّحد است غیت كرد، تا من نیت از آن حضرت بمن هم سراريآن غ
ابم و مرا از خود جز ی یو صفات او مضاف بحضرت او م یشمرم، و باز چون همه هست یجناب عشق او نم ستۀیرا شا

ت هم رين صفتِ غیكنم، چه با یت و اضافت آن بخودم انكار مرين صفت غین نظر معرفت بر ایست، الجرم باین یستین
او كه در دل من  یت تجلّ ّیشود بتبع یا مدیت او در من پريم، كه عكس غینۀ اوییداست، و من همچون آیاو است كه پ

، و چون حكم یظاهر است هم بحكم آن تجل» حبُّوبهی«است كه بصورتِ » حبِّهمی« عكسِ نينزول كرده است، و همچن
ن ید، تا بایغالب گشت اثرش بروح من كه جهت تجرُّد نفس ناطقه و نسبت ظهور او است در عالم ارواح هم برس یتجّل

  در دل من شادمان شد، و قصد توجّه بآن حضرت كرد. غلبه و حكم وحدت
 احاً لها، و مایفتختلس الروحُ ارت

 

 ةیَمن توهُّم مُن یء نفسیاُبرِّ
 

بغلبۀ حكم وحدت و بساطت او بر  یت نشاط و شادمانیحضرت معشوق از غا یشود جانِ مجرَّدِ من بسو یپس ربوده م
كه از لوازم » انّما انا بشر مثلكم«تِ یت، و رجوع بحال حجابّیم بشرحك یدلِ من، و مع ذلك نفس خودم را بحكم بقا

ق یكنم، هرچند از تمام و تحق یت مربّا و منزَّه نمیاز حظوظ حال بدا یو طلب حظّ یست از توهّم آرزوئیوین نشأت دنیا
الجرم در بعدش بچشمِ قتِ ادراكست بسمع و بصر و مثلهما، و التذاذ بآن تا یآن آرزو محرومست و آن آرزو همچون حق

  نم.یب یگوش م
 ی، مِسمعنيالعبُعد عن یراها علیَ

 

 یقظَتیَ نيَر، حیف مالم زایبطَ
 

ست بواسطۀ یمعنو یت كه دوریَّ: در حالت حجابیاز چشم من، اعن یند بر دوریب یمر حضرت معشوق را مگوش من 
  .یحسّ یداریارت كنندۀ من هنگام بیال مالمت زیآمدن خ

ئاً اال و یت شیما رأ«باشد، چه بحكمِ  یك میحضرت معشوق بچشم ظاهر من نزد یظاهر ین در وقت تجّل: چویعنی
ام نشأت، حالت یبضرورت ق یند، و گاهگاهیب یم یا را چشم ظاهر من صفات ومظاهر تجّلیهمه اش» هیت اللّه فیرأ

ت یمست، الجرم باز در صورت احكام بداد، و عشق دائماً مالزیآ یاز چشم حاصل م یشود، و دور یم یت طاریَّحجاب
اندازد، تا دوست و دشمن  یجنباند، و مرا در قلق و اضطراب طلب م یت سلسلۀ شوق را مّین حالت حجابیبحسب ا
وصلِ او البته نتواند بود، و  یِستگیند كه تو خود را بگزاف در عنا و رنج مدار كه ترا شایگو یند، و میگشا یمت مزبان مال
برند،  یع و مالمت، نام حضرت معشوق مید، پس اكنون هرگاه كه بواسطۀ تقریرس یو بدو نتوان یخود بدرائ حال را از

دۀ باطن او را یشود، و جان گوش من، بد یالِ او آن دم حاضر میا خیكنند  یش من مصوَّر میل او را بآن ذكر پیشما
واللّه -كند  یدر صورت مالم مشاهده م یداریمنش در ب نند گوشیال را در منام ببیند، و هرچند معهود آنست كه خیب یم

  .- اعلم
 عند ذكرها،یمِسمعیغبطُ طَرفیَف

 

 یتیَّبق یو تَحسدُ، ما اَفَنته، منِّ
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از آن جهت كه در بعُد كه حال حجابست چشمم محرومست و گوشم برد؛  یپس چشمم بر گوشم غبطت و حسد م
برد برآنچه بعد از تحقّق  یدۀ نفس من، حسد میصفات پوش یایز از بقای، نده استینرس یمحظوظ، و آنچه هنوز فنا بو

برد بر  یام، حسد م او نرپداخته یچ بفنایز با جملۀ صفاتش كه هنوز هیگشته است، و روح من ن یباق یقیحق یبفنا ببقا
  افته.ی» كنت سمعه و بصره« یِاند، و بقا شده ینفس و صفاتش كه فان

المحسود، و  ها مع عدم زوالها عنیحصول النعمة المحسود ف یود، و هو تمنَّساحدها، مح الحسد له ثالث مراتب:
  غبطة. یسمَّی یهوالذ

  .یالمحسود، و هوالثان ازالتها عن یواآلخران مذمومان، و هو طلب حصولها مع تمنَّ
  .ريال غ ت هوالغبطةیالب یالمحسود، سواء حصل للحاسد اوال؟ والمراد ف والثالث، طلب ازالتها عن

ش از سلوك در نفس و روح و صفاتشان مستهلك و یكن قلب پی، لیو قلب یاست و روح یرا نفس ید دانست كه آدمیببا
ن روح یُّحدّه. اما تع یعل یو اخالق یاست، و صفات ینیُّنفسه تع ین نفس و روح فیك را از ایپنهان است، و هر 

  تحقّق او در عالم ارواح. ن در او ثبوت ویَّو متع یتیَّست قائم بماهیوجود
 یكه بمواد تعلُّق و علوم و احواىل یهیب و غالب بر او احكام تنزیو اما صفاتش، تجرّد و بساطت و نزاهتست از ترك

  ندارد.
 یوانیاو را روح ح یشود. و بعض یمنبعث م یكه از بضعۀ صنوبر یابیّ ست متحصِّل از بخار ضیأتیو اما نفس، ه

 ريتدب یعالم اجسام عموماً و بسو یروح بسو یريكه محمول آن بخاراست. و از نظر تدب یوانیحخوانند، و از قوّت  یم
ند. و جملۀ حظوظ یاو یظاهراً و باطناً و مدارك و حواس صفات و حواس اصل یبدن ین مزاج خصوصاً. و جملۀ قوایا

از حضرت » فاحببت ان اعرف« یِلند، و عشق كه بحكم اصیاو یو تعلُّقات، صفاتِ عارض ّیو شهوات و آمال و امان
رجع األمر یه یوال«ر و نازلست، و باز بحكمِ یو سا یاست، در مراتب سار یدائیق مطلوبش كه كمال پیوحدت از بهر تحق

راند، و ازجهت  یعاشق را با خود در رجوع بدان حضرت م» رجعونیُنا یثمَّ ال«بحضرت وحدت راجع، و بمقرعۀ » كلّه
و  یخواند، و بر فنا و تالش یبگوش عاشقِ سالك فرو م» ها فانیء هالك، و كل من علیكل ش« یِضرورت رجوع ندا

ك از نفس و روح در مراتب یمضاف بهر  یِد بهستیُّن و تقیُّ و اصلِ تع، اوالً، یو عارض یاستهالكِ جملۀ صفات اصل
ن یق ایاضات و مجاهدات بَهرِ تحقیت بواسطۀ ركند، و تقلّبات عاشقِ سالك در اطوارِ احوال و مقاما یاً، بقهر الزام میثان

  از بقا مرتتب.  یئ ك مرتبهیست، بر هر ین فنا را سه مرتبۀ كلّیفناست، و مر ا
  او. یِو اصل ینفس است و صفات عارض یمرتبۀ اول، فنا

  روحست با صفاتش. یو مرتبۀ دوم، فنا
نفس مرتتّبست، تحقُّقست بظاهر وجود عامِّ منبسط بر  یِفنا كه بر یاما بقائند. یگو یالفنا، م یرا، الفنا ف -و سوم مرتبه

ن جهت یشانست، و ازایكه اسم ظاهر جامع ا یاسمائ یعالم، و آن اسم ظاهر حقّست با غلبۀ حكم وحدت بر كثرت نسب
اطن قت ببیروح و صفاتِ او موقوفست، بحق یِكه بر فنا یقت و مقام جمع خوانند. و اما بقائین حضرت را عالم حقیا

ق بر وحدت وجود ظاهر، یشئون و حقا یز ذاتّی، و تمیب و شؤن ذات با غلبۀ كثرت نسبیبحضرت غ یوجود، و باعتبار
شود، و كثرت و  یز و كثرت ظاهر است و وحدت باطن، الجرم در بقاء بعدالفنا، وحدت ظاهر میُّرا كه چون در نفس تمیاز
ماند،  یز باطن الجرم، در بقا وحدت باطن مّیر است، و كثرت و تمماند، و در روح وحدت و بساطت ظاه یز باطن میتم

  ند.یز گویب و اسم باطن و حضرتِ جمع نین بقا را تحققِ بحضرت غیگردد، و ا یق و شئون ظاهر میز و كثرت حقایُّو تم
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و » صورتها یعل و خُلق آدم« یكه حُدَّ یتیت و جمعّیت و انسانّیقت حضرت برزخیو اما مرتبۀ سوم بقا، تحققّست بحق
هست كه بحضرت  یئ ن مرتبهیالجمع خوانند، و باالتر از ا و او را حضرت جمع» نيقاب قوس«هوالمعّبر عنه بمقام 

  ت جمع خوانند.ّیاو را احد یاست، و تجّل یمخصوصست، و آن مقام أوأدن یمحمَّد
، و كثافت حجبِ او غالب و یعینفس است بواسطۀ حكم نشأت، اثر كثرت صفات طب یاما در مرتبۀ اول كه فنا

كثرت صفات او،  یِاو اهمّست و حكم او اعمّ. و بفنا یالجرم در اولِ سلوك فناو قاهر.  یظاهرست، و سلطنت او قو
وجود ظاهر واحد  یقیند، وآن وحدت حقید، و او را قلب گویدا آیعدالت او است پ كه صورت یاول وحدت مجموع

شانست؛ یاز آن اسماء كه اسم ظاهر حقّ شامل ا یكند، ولكن بغلبۀ حكم اسم یجلّن قلب تیحق كه باطن نفس بود در ا
 ريصفات او س ین، و بعد از آن هم در نفس و فنای و مانند اريع و بصیه، همچون سمیكه مؤذنند بتشب یچون اسمائ

كن از یگردد، ول قت اسم ظاهر متحققینئذ، تحقّقش بحقیجمله صفات نفس تمام شود، ح یكند تا آنگاه كه فنا یم
د یُّباشد بادراك مبصرات، و تق ید چشم مّیا موجب تقیماند كه آن آثار و بقا یم یده باقیم پوشیعظ یصفاتِ نفس آثار

ز عند یباشد ن یو موجبِ حرمان چشم م» و بصره كنت سمعه«قتِ یسمع بادراك مسموعات در مقام تحقُّق بحق
تا » ی مِسمعنيالع بُعدٍ عن یراها علی«ت گفت كه یبحكم نشأت، چنانكه در ب ستیة كه بُعدِ معنوّیالحالة الحجاب انیطر

ده، اغلبش در یپوش یایت مذكور است. و از آن آثار و بقاین بیشود بر گوش، چنانكه در ا یالجرم موجب غبطت چشم م
جمع یدر اسم ظاهر و ما  شريرد. و چون سِ یزوال پذ ین بكلّی در مرتبۀ آخرري در مرتبۀ دوم فنا، و تمامش در سِريسِ
ان صفات روح و نفس یاز م ینئذ قلبیآغازد، و ح یروح و صفات او م یگر در فنای دريسِ األسماء تمام شود، باز من

شانست یكه اسم باطن جامع ا یات اسم باطن شود، آنگاه در اسمائیاز تجّل یئ یمتحصّل باشد، و آن قلب حامل تجل
ش ري كند تا بهمه متحقق گردد، پس سِ ريند سیهیسالم، كه اسما و صفات تنز ز، ویهمچون طاهر و قدُّوس و عز

باشد، و از مصنوعات بصانع رود،  ی محبِّرينفس و صفاتش، سِ یِ در فناريز تمام شود. و غالباً سِیاالسم الباطن ن ثیح من
ازالً بر نفس مرور كند منصبغ بحكم و از آنجا چون متن د،یباشد، و از صانع به مصنوعات آ ی محبوبري در روح، سِريو سِ

 یفان -الجاه  حّبنيقیالصِّد خرج من قُلوبیآخر ما  -ق حبِّ جاه كه یدۀ نفس را همچون دقایپوش یایبقا، اغلب آن بقا
-نه  بلوغ بمقام شفاعت و امثال آن، یماند چون تمنّا یت باقین غایباشد، كه تا ا -عنداللّه-ن حبِّ جاه یگرداند، و ا

گر یتِ دّیبعدالفنا پردازد، و آن اندك بق یخود آن شرطست. و بعد از آن بتحقّق بفنا یكه در مبدأ سلوك فنا -لقعندالخ
  رد.یآنجا فنا پذ

دۀ یپوش یایاسم ظاهر متحقّق گشته، و آنجا در مقام بقا ببقا ینفس كرده است و بتجلّ ی در فناريپس چون ناظم، اول سِ
افته، الجرم ی ینفس و تحقق بوحدت وجود آگاه یز از فنایافته، و روحش نی، در خود اینفس مُحِس شده، و اثر آن بقا

  گفت: 
برد بر آنچه  یام، حسد م او نرپداخته یِز كه هنوز بفنایدۀ نفس، و از روح نیپوش یایاست از آن بقا آنچه از من بفنا نپيوسته

  ده.یشده است و ببقا رس یاز من و صفات نفس من فان
د، و از تحّقق بظاهر وجود كه یگو یقت است مینده بزبان مرتبۀ اول از مقام بقا، كه حضرت جمع وحقیت آین بیپس در ا

  المرشد. دهد واللّه یاسم ظاهر حق است نشان م
 یقة فالَوریالحقیفیاَمَمْت امام

 

 یث وجَّهْت وجهتیو كانت حَیورائ
 

ام،  یمقتد یخودم را، كه درظاهر نماز از مقام تفرقه بو یشوایپ قت و حضرتِ جمعِ مذكور مریكردم در عالمِ حق یشوائیپ
  .یو توجه یو قصد یدر هر نماز یمَنند بمن مقتد یپس جملۀ خلق در پ
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دم؛ همچنان قرص آفتاب. و هر یش ندیب یكیوستم، وجود را یقت پیو حق ین حضرت جمع وجودی: چون من بایعنی
مستمّد  ی، و در بقا از ویمنتش ین از ویُّافتم، در تعیفرع و پرتُوِ او ، دینما یمضاف م یكه در مراتب بهر شخص یهست

الجرم در هر طالع،  یئ روزنهو  یئ چهین عالم و از هر دریراجع. چنانكه شعاع آفتاب كه منبسطست بر ا یودر كمال بو
كنم،  یست ادا میزم و ضروردم بدان الیُّام نشأت تقیكه در ظاهر عالم تفرقه بحكم امر ظاهر شرع كه از جهت ق ینماز
ابم، و خود ی یقت و باطن متوجّه بخود مین ظاهرِ نماز امامِ منست و بحق متوجِّهست، او را در حقین شخص را كه در ایا

، پس همه -االصل الفرع اىل توجّه-متحقِّقم  یست كه من بوین حضرت جمع وجودینم. چه توجّه او بایب یرا امام او م
ن حضرت جمع یمنند، و همه بمن متوجِّهند. و من از ا ین حضرت، در پیمتوجّهند با یو قصد ینماز ز كه در هریخلق ن

است محقّق  یت او كه منشأ كثرت نسبیَّكنم، توجُّهم بحضرت معشوق از جهت واحد یاگر بظاهر مقام تفرقه توجُّه م
است واقع  یقیاو كه منبع وحدت حق تیَّآورم توجّهم هم بحضرت او از جهت احد یم یشود، و اگر بباطن رو یم
  گردد. یم

  باشد. یهِ من حضرت معشوق میكنم، قبله و متوجّه ال ین حضرت بهر كجا كه توجّه میپس من از ا
 ،ی، ناظِریصالتی، فیراه امامیَ

 

 یامام ائمَّتیقَلب یشْهَدُنیَو
 

ش یامام نماز ظاهر منست در پ ن عالمِ تفرقهیا ن شخص را كه دریدۀ ظاهر من متعلِّق ادراكش عالم تفرقه است، مر اید
همه امامان ظاهر من مشاهده  یشوایقت پین عالم حقیكند مرا در ا یت نظر مريند، و دلِ من خود بچشم بصیب یمن م

  كند. یم
اناالنام اىلَّیَّوال غَرو ان صل

 

 یقِبلة قِبلت ی، و هیثَوت بُفؤاد
 

من توجُّه كردند، چونكه حضرت معشوق  ین نماز ظاهر بسویامام ظاهر من، در ان یاگر جملۀ خلق با است یو عجب ن
 یاالستناد قبلۀ هر امام ثیح كه من یدر دلِ من اقامت ساخته است، و قبلۀ هر اسم...»  یقلب عبد یو وسعن«بحكمِ 
  است.م یاست كه در دل من ساكن و مق ین حضرت جمع وجودیا قبلۀ ظاهرِ من كه كعبه است، ایاست، 

االضافة، و  اءی ريهما، األنام بالنون، و قَبلة قِبلة، بغیتان: احدیت روایالب یالعجب. و ثوت: اقامت. و قد ورد ف یال غَرو: ا
ة یرالروایالكعبة، امّا تقر یاالضافة، ا اءیب یم، و قبلة قبلتیة: االمام بالمی: قبلة كل قبلة. والثانیالمضاف، ا ذلك بطرق حذف

را كه، بحكم ی، عجب مدار، زیو توجّه یمن متوجّهند در هر نماز ی: از آنچه گفتم كه جملۀ خلق بسویعنی، األوىل
ت و مَدد جز از یست كه تربیوجود یاز اسما یبحضرت اسم یبل هر شخص یاستناد هر قوم» هایولكل وجهة هو مولِّ«
بود. پس قبلۀ او در هر چه توجه بحق كند األمر بحضرت همان اسم خواهد  نرسد، و مرجعش عاقبة یت آن اسم بویَّثیح

ست. و ذلك ین حضرت جمع وجودیباشد، و قبلۀ آن اسم و منشأ او ا یهما، حضرت همان اسم مرياز نماز و دعا و غ
...»  یقلب عبد یو وسعن«و اسم ظاهر، بحكمِ  ین حضرت جمع وجودی: ایكل قبلة. و او، اعنقبلة  یقوله: و ه یمعن

  من باشد. یبسو یچه عجب اگر همه خلق را در نمازها و حاجتها رو م، پسیدر دل من مق
ظاهر شرع قبلۀ ظاهر منست، و  ین امامِ ظاهِر كعبه است كه هم از روید: كه چون قبلۀ ایگو یت دوم، میو اما وجه روا

ن یجودِ كعبه هم ادارد كه فرع و پرتو اسم ظاهر حق است، و قبلۀ آن حصَّه ازو یئ ن كعبه هم از ظاهر وجود حصَّهیا
ن امامِ ظاهر، نماز یم، پس عجب نباشد اگر ایدر دل من مق ین حضرت جمع وجودیست، و ایحضرت جمع وجود

  من باشد. یمن گزارد، و توجُّهش بسو یِبسو
  .-ن ت -واللّه اعلم-ست یمتساو یتر است، چه كعبه است كه همه جهات در و نده مناسبیت آیو وجه دوم با ب
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 ، توجَّهتیالستِّ، نحو الجهات وكُل
 

 بما تمَّ من نُسْك، و حَجٍّ، و عُمْرة
 

  .یئ و عمره یو هر حجَّ یشود از هر عبادت یآوردند با آنچه آنجا بكعبۀ جمع م یمن رو یششگانه بسو یو همۀ جهتها
  ، اذا صار عابداً.-، اذا تعبَّد، وبالضمّ -بالفتح-قال: نَسَك یالعبادة،  النُّسك:

و جملۀ جهات كعبه در  -األصل  الفرع اىل توجه -مضافست بمن متوجّهست  یكه بو ین كعبه با وجود : چویعنی
ا كعبه مجتمع یاز كعبه است. پس گوئ یشان بجهتیكنند، رو یكه متعبّدان م یو هر عبادت كسانست،ی یصحَّت توجُّه بو

الجرم جملۀ جهاتِ  -القبلة ظاهراً  التوجه اىل هیب فستّحیجب او یو كّل ما  -جمله عباداتست از نماز و حجّ وعمره و دعا 
كه من  ی، از آن رویت كعبه و وجود مضاف بوّیدرمنست بتبع یكعبه با جملۀ عبادات كه آنجا جمعست، همه را رو

  متحقِّقم. یبحضرت جمع وجود
 مها،ی، بالمَقام، اُقیلها صلوات

 

 صلَّت ها انَّها ىلَ یواشْهَد ف
 

او بهمۀ نمازها كه من بمقام  یو رضا» الصلوة موایواق«كه مراعات ظاهر امر او،  یا برایق است حضرت معشو یبسو
 ینیو جُعلت قرّة ع« آن نمازها بر وفقِ سنَّتِ نيكنم در ع یدارم، و مشاهده م یم یم كه در حرم كعبه است بپایابراه
منست،  یمزاج یدر صور صفاتش، كه نفس و قواتِ ذاتش ی سراريِدۀ دل كه حضرت معشوقست، كه بِسِیبد» الصالة یف

ن یكند، و چون من با یگزارد و توجّه م یخودش نماز م یقِ كماالت اسمائین حضرت جمع خودش بَهر تحقیا یهم بسو
و  یو حشر یز كه بنشأتِ برزخیق كماالتِ من نیمنست، و از جهت تحق یحضرت متحقِّقم، پس توجه و نماز او بسو

ح و یتسبو  یو سكنت یكند، كه بهر حركت ین صورت نماز، انشاء آن صور میو حضرت معشوق با متعلِّقست، یجنان
  قة ازجهت منست.یالحق ید، پس نماز او فیفرما یم یو حور یو قصر یئ ، انشاء روضهیلیتهل

 كِالنا مُصَلٍّ واحِد، ساجد اىل
 

 كُلٍّ سِجْدةٍ یقته، بالجمع، فیحق
 

ن حضرت جمع یكن چون ای، لیقت خود بحضرت جمع در هر نمازیحق یم سجده كننده بسویا گزارنده ك نمازیهر دو 
 یِ قیبوحدت حق یت كثرت نسبیَّ ثیثابتست، پس من از ح یو كثرتِ نسب یقیحق متحقِّقم، جهتِ وحدتِ یرا كه من بو
 یكمال اسمائ یبراكند  یتوجه م یبكثرتِ نسب یقیخودم، و او از وحدت حق یكمال ذات یكنم برا یمخود توجُّه 

  م و نمازگزارنده.یا خود توجُّه كننده یك بسویخودش، پس هر 
 ی جمع كه بكلّ نيمدرجست، تا بع» كالنا«كه در لفظِ  یاز تفرقه و دوئ یتیَّست از تطلُّع و شعور ببقیت، ذكر ترقین بیدر ا

ه و یز بالكلّّیو تم یو رفع دوئاست  یترقق آن ینده تحقیت آیو بالجمع عبارتست از او، و در بز است ییو تم یرافع دوئ
   جمع.نيتحقق بع
  .یسبحان» ۀیما«اناالحق و » ینوا«در » ینیحس«از آهنگِ » راست« و قوىل

 كُنیَ، و لمیَسِوایَّصل و ما كان ىل
 

 اَدا كلِّ ركعَة ی، فیريلغ یصَالت
 

من نبود  یمن نبود، و نماز و توجه من جز بسوكرد جز  یگزارد و توجّه م یمن نماز م یو آنكس كه از جهت من و بسو
از باطن  یه، و قاصد و مقصود، و عابد و معبود، هم، من بودم، گاهیال از نماز، بلكه متوجّه و متوجهٌ یهر ركعت یدر ادا

ود. ت را مجال نبّیريچوجه غیخودم، و به یو اسمائ یق و اظهار كمال ذاتیتحق یظاهر بباطن برااز  یخودم بظاهر و گاه
  .-م  -واللّه اعلم-

 رت؟ هاقد هتكتهالسِّیكَمْ او اخ اىل
 

 یعتعَقد بي یالحُجْب ف یو حَلٌّ اواخِ
 

دم، و گشادن بند همۀ حجب ین پردۀ پوشش را بر درینك ایت، ایَّوند كنم با پوشش و حالت حجابیو پ یبرادرتا چند 
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   من ثابت بود.نيعت اولیمراتب در بسنت عهد و ب
ة یالدابَّة، فكنا د بهیَّقیاألرض  یالدّابة من عروة و حبل مشدود طَرفُه بخشبة مدفونة ف شدُّ بهیُما  یه، و هیجمع اخ ،یاألواخ
  د والحجاب.یالق هنا عن

و جوابِ ...» الست «عتِ یقت من بود در وقت بیات حقید صفات و احكام مراتب از مقتضین خروج من از قی: ایعنی
ثاق یاتذكّر م«دنش كه یچون پرس» یاذن یكأنَّه اآلن ف«اد منست، چنانكه ذوالنون گفت كه یو آن عهد ب...»  یبل«

بستم كه وجود را  یعهد قت من بزبان استعداد طلبِ ظهور در مراتب كرد بظاهر وجود،یا در آن وقت كه حقی». الست؟
ق او را بكثرت و اختالف اهوا و بوحدته و اطالقه كما قبلت، باز بحضرت سپارم، و آن صفت وحدت و عدالت و اطال

ن عُهود، الجرم چرا در یقت من خروجست از عهدۀ ایحق یتعلّقات و صور انحرافات، باطل نگردانم، پس چون مقتضا
  وستم. یحضرت جمع پ یون جستم و بفضارينك از آن بیت او باشم، اید و حصر مراتب و حكم حجابیق

ان تحقُّق بآن یگر بیت دین چند بید، اكنون در ایالتوح مع كرد بلسانت ذكر تحقُّق بمقام جین چند بیپس چون در ا
  العشق والمحبَّة. خواهد كرد بلسان

 ومَ، قبل انیوم الیمنِحْت والها،
 

 یعتیعَقد ب یعِندالعهد ف یَبَدَت لِ
 

كدورۀ فلك یبمقدار نبود كه مقدّر است  ن روز مفهوم متعارفیكه هنوز ا محبّت حضرت معشوق آن روزعطا داده شدم 
ش از آنكه بر من یمتعلّقست، پ یو مستقبل بو یاست كه ماض یست و چهار ساعت است. و اصل زمانیاطلس، و آن ب

ش از یا پی، یانسان یت ظهورِ من بصورت عنصریدر اوّل» الَسْت بربِّكم«حضرت معشوق در وقت گرفنت عهدِ  یدا شدیپ
  . یدا شدیقت من پیب بر من و حقیقتِ من فرمود در عالم غیحقتِ من در آن عهد كه با یآنكه در أوَّل

وم مثبت ظهور حكم و سلطنت اسم دهر است كه جامع جملۀ اسما و سلطنت یوم مفهوم متعارفست، و ین یا یوم منفی
  ب.یشانست در عالم غیحكم ادوار ا

قت و صورت یحق -را یجزئ یلینه اسماء تفص -دهر را بود  یب كه سلطنت اسم كلّید: كه در عالم غیگو یپس م
 یش از آنكه حضرت معشوق در وقتِ اقتضایتِ مرا در علم خود محبَّت خود عطا داده بود و با او همراه كرده، پیَّمعلوم

ز من محقق یت ظهور و تمیاول و بی، در عالم غیدا شدیقت من پیاستعدادِ من مر ظهور را در عالم ارواح بر من و حق
د نگردانم، نه آنكه من عشق ّیكه وحدت و اطالق وجود را بكثرت و انحراف، ملوّث و مق یكرد یو با من عهد یگشت

ده، چنانكه یام و بسمع و بصر آن را بخود كش ت كه ظهور است در مراتب، بخود جذب كردهیَّ او را بواسطۀ جبلَّت و خلق
  ن گفته شده است:یش از ایپ ین معنیدر ا یبپارس یتیب

 كون آثار نبودز اول كه ز هر دو
 میبود یمعشوقه و عشق و ما بهم م

 

 ار نبودیبر لوح وجود نقش اغ
 ار نبودیَّكه د یدر گوشۀ خلوت

 

عشق با من همراه بود، بلكه آن آمد،  یحاصل م ینیُّو تع یكه مرا ظهور یئ ب متنازالً در هر مرتبهیو از آن حضرت غ
  نم خود بواسطۀ عشق بود.یُّظهور و و تع

 واها، ال بسَمْع وناظر،فَنِلت هُ
 

 وال باكتِساب، واجْتالب جبلَّة
 

روحاً و  یوجود یز بكسب كردن و وساطت امریافتم عشق حضرت معشوق را، نه بآلت گوش و چشم و نه نیپس در
آنچه در  با، ویز یخوب و واسطۀ صورت یام بجبِّلَّت ز عشق را جلب كردهی، و نه نیوجود یجزئ یمثاالً و حسّاً با استعداد

مرادم آن بود كه تعلق عشق من بظهور معشوق در مرتبۀ حسّ و » یا الحبِّ راحة مُقْلتیَّحُم یسقتن«ده گفتم كه یاول قص
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نه آنكه » رهیغایُث ما یه من حريءُ بغیدرَكُ الشیُال «بود بحكمِ  یبواسطۀ نظر ظاهر حسّ یت جمالِ او در صور حسِّ یسرا
األزل  بخود، بلكه من یضرت معشوق بآن نظر موقوف بود تا بآن نظر جذب عشق كردَممن بح یاصل عشق و تعلُّق ذات

  األبد، عاشق بودم و هستم. اىل
 یقبل نشأت یظهور، و كانت نَشوت ثُ الیاألمر، َحعالمیو هِمتُ بها ف

 

نبود عالم مثال و  یچ ظهوریان بودم بحضرت معشوق در عالم امر كه عالم ارواحست، آنجا كه هنوز هريفته و حیو ش
  من بود. یِش از خلقت و ظهور صورت حسِّیمن از عشق پ یِحسّ را، و مست

ان قبول و قابل یو م» كُن«ان قول و قائلِ یواسطه و زمان و تخلُّف م چیند، كه هیگو یعالم ارواح را، عالم امر، از آن م
  وَد آنجا، او را بآن نام خواندند.در آن عالم واقع نبود، پس چون غلبه حكم امرِ نافذ را بُ» كونیف«

 است مرا ريكه اردناه اثر آن سِ یقیحق یی عشقريبواسطۀ سِ » ء اذا اردناه ...ـیانّما قولنا لش«د: كه چون بحكمِ یگو یپس م
 كه نيبود و بر او غالب، الجرم هم یه در آن وجود سارريق سیدند، عشق بكمال لطفه لتحقیدر مرتبه ارواح، وجود بخش

با وجود من همراه  یچ صفتیافتم، چه آنجا هیان ريفته و حیحاصل آمد، خود را از عمق ش یو ثبوتدر آن عالم تحقق  مرا
  .یو از ظهور سلطنت عشق مانع شد یل آمدیان من وعشق حاینبود كه م
مرا از عشق و و  یود آن گِرد من درآمدندیو احكام مراتب و صفات و ق یمُتَلبِّس شدم یش از آنكه بنشآت حسّیپس پ

، من آنجا در آن عالم امر، از شرابِ عشق، مستِ خراب بودم، و یدندیو بخود مشغول گردان یمعشوق محجوب كردند
 ريق عَود سِ ی، بطریشدند، باز در مراتب و اطوار حسِّ یود بر من طاریكردم، و از آن صفات و ق چون بر مراتب مرور

كه آنجا در عالم امر و  یو با عالم خود رجوع آغاز كردم، عشق هر صفتكردم، و از آنجا چون بحكم عشق و سلطنت ا
 یو متالش یل گشته، همه را فانیان من و عشق حایشده بود و م ینبود و در مرتبۀ حسّ بر من طار یباالتر ثابت و باق

  .یت اآلتیالب ید، و هذا معنیكرد، و خود را و مرا مفرد گردان
 اً یاقكن ثمَّة بیمالمیالهو یفأفن

 

 ننا، فاضمحلَّتیهنا، مِن صِفاتٍ ب
 

 یو امر ثابت و باق یود كه آنجا در عالم معنیرا از صفات و ق یزینجا در عالم حس هر چین عشقِ من ایكرد است یپس ن
كن یز شدند، لیل بودند، مضمحل و ناچین صفات كه حایل شده بودند، پس جملۀ ایان من و عشق حاینجا مینبودند و ا

در صرافتِ  فِ كماىلیگانۀ من همراه ماند؛ كه آن خواّص و لطایفِ كماالت از آن اوصاف با وجود یو لطاخواص 
 كرد و بصورت ريط كه در مراتب سِیبود ساده و بس یالوَرد اول آب ست، چنانكه مثالً ماءیوحدت و بساطت او قادح ن

 بهمان ريكسب كرد، پس بواسطۀ تقط كماىل یئ فهیو لط یتیَّخاص یئ شاخ و برگ و گل ظاهر و متلبّس شد، و از هر مرتبه
ه كه آثار مراتب بود، و ريت و غّیاز عطر ف كماىلید خواص و لطایرجوع ساخت با مز یمرتبۀ بساطت و صرافت آب

ت او قادح یَّك از آن خواص و آثار كه بصورت كمال و وصف اعتدال با او همراهند در صرافت و بساطت مائیچیه
ت ین بیآب بازگشت، چنانكه در ا یاعن یده شده بود و باز بویا جملۀ آن خواص و آثار هم از او زائیگوئ ستند، پسین
  د:یگو ینده میآ

 صادراًیتُ عنِّیت ما القیفالَف
 

 یدتیوارداً بمز ی، و منِّ اىلَّ
 

حاضراً  یعارضة وارداً ااالوصاف ال من یت عنّیبحضرة المعشوق ما الق ی، ایدتیوجدت بمز یت، ایت: فالفیرالبیتقد
  ة.ّیالنسب كثرتها یف یالجمع الوجود حضرة اىل ی، اراجعاً اىلَّ یالجمع و صادراً ا الوجود و حضرة من یا یمنّ

كه هر » بصری یفب«، و نظر او بحكمِ یحضرت جمع وجود یبحضرت معشوقم، اعنبواسطۀ تحقق افتم یپس چنان 
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ن حضرت یك از بَهرِ تحقّق بوحدت از خود انداخته بودم، همه از من و اسلو یاز آن كثرت اوصاف كه در اثنا یزیچ
قِ كمال ی او است در مراتب از بَهرِ تحقريات سِیشود و از مقتض ینده میاو حاضر و زا یو كثرت نسب یجمع وجود

كنند،  یرجوع م ی حضرت جمع وجودني، و همه باز بهمرياو راست متعلق بآن سِ ین جهت كثرت نسبی، كه ایاسمائ
  الوَرد، مثال نموده شد. كن بصورت كمال و صفتِ اعتدال، چنانكه در ماءیل

ان آن ینده بیت آیبود، اكنون مَدد و مكمِّلِ شهودِ منست، چنانكه ب یپس هرچه آنگاه در زمان سلوك مانع و حجاب من م
  كند. یم

 بهایبالصِّفات، التیو شاهَدت نفس
 

 یبتو حج یشهود یف یتحجَّبت عنِّ
 

بودم، چه در  یكه آنگاه در سلوك بابشان محجوب م ی همان صفاتنياتها بعیو مشاهده كردم مر نفس خودم را بمقتض
ا در یا در خواب یشد  یسَّر میدم میَّمق یِكشف و شهود یت، چه اگر وقتیَّ حال كشف و شهود و چه در وقت حجاب

  .-خ ل -از ...  ی كه صفتنيشدم. هم یمحجوب م ىلزد، حا یآن صفات از من سر بر ماز  ی، چون صفتیداریب
 یقیحق یمتحقِّقم، وحدت ین وجود ظاهر و حضرت جمع مذكور را كه نفس مظهر او است و من اكنون بوی: چون ایعنی

ست یمستول ین حضرت جمع متحقق نشده است؛ اگر حكم حجاب بر ویاست، و تا مادام كه سالك با ینسب یو كثرت
گردد، و اگر صاحب كشف شده است، چون در اولِ فتح حكم  یتر م رت صفات، آن حجاب او كشفاز كث یبظهور اثر

 یابد، الجرم اندك اثری یز و كثرت مرتفع مییشمرد و تم یكرنگ میباشد، تا همه عالم حس را  یغالب م یوحدت بر و
ن یشود، اما چون با یاو م زند چون بحكم كثرت ظاهر است، حجاب كشف و شهود ین صفات كه از او سر بر میاز ا

او و  یِاز كثرتِ نسبابد، یگانه ینات وجود را تنوُّعاتِ ظهور وجود یُّابد، جملۀ كثرت صفات و تعیحضرت جمع تحقُّق 
ن حضرتِ جمعِ مذكور متحقِّقم، همان صفات كه در ید، كه چون من بایگو یو بآنجا راجع، الجرم م یاسماء او منتش

 همان صفات آلتِ نيشد، اكنون ع یز موجبِ حجاب و حرمان میدت و در حال عدم شهودم ندِ شهودم بوحیُّحال تق
اتِ یشوند كه اگر آن صفات ظاهر نشوند، مرا شهودِ مقتض یاتها و تنوُّع ظهوراتها، میتمام شهود وجود و نفس من بمقتض

اثناء  یف یحجبتن یبالصفات الت یذات و یقوله: و شاهدت نفس یسَّر نتواند شد، فصحَّ معنیذات و نفس خودم تماماً م
  .یالسلوك عن شهود ذات
 احببتها، ال محالة،یالت یو انِّ

 

 یلتیمحَ یَّ علیوكانت لها نَفس
 

ق كه او را بناچار دوست یام بتحق بوده ین حضرت جمع متحقِّقم، آنكسیز كه من از آن وجه كه بایو مشاهده كردم ن
 ین نفسِ من از ورایش از ایست، و پیز نینفسِ خودش گر یچكس را از دوستیچه ه -نفس خودم یاعن -داشتم  یم

گفت:  یمن حضرت جمع متحقِّقم و ربِّ او بودم حوالت كننده بود بآنچه یقت ذات خودش را بمن كه بایحجب مر حق
داشتم، و  یت مكردم، و نفس خود را دوس یفهم نم ین معنین، ایش از ایو من آنگاه پ» مَن عرف نَفْسه عَرف ربَّه«
  قت معلوم كردم.ین حقیدارم، و اكنون ا یدانستم كه كرا دوست م ینم

 یفیث لم تدر، و هیح فهامَت بها من
 

  جَهُولةٍري، بنفس األمر غیشُهود
 

دانست كِه بَر كِه عاشق است، و خودش  یقت خودش، از آنجا كه نمیان و عاشق بود آنگاه نفس من بر حقريپس ح
قت كار جاهل نبود، بل عالم بود بآنكه ظاهرش عاشقست و ین نفسِ من در نظر كشف و شهودِ من بحقیو است؟ یك

انش یل شده بود و همچون نسیحا ن علمشیان او و ایود و احكام مراتب مین حُجب و قیكن ایباطنش معشوق، ل
  د آمد.یرفت بذكر و علم باز پدیپس چون موانع زوال پذ  حاصل آمده،
د یگو یم یئ فهید و محبت فرمود، اكنون لطیبزبان توح یان تحقُّق بحضرتِ جمع وجودیات گذشته بین ابیپس در ا
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ش. یقین وحدت حقیش در ای، و اثر حكم كثرت نسبیت حكم وحدت آن حضرت در كثرت نسبیمتضمِّن سرا
  المرشد. واللّه

 ل ما قلت مُجْمالً،یتَفص وقد آنَ ىل
 

 یتواجمالُ مافصَّلت، بسطاًلِبَسْط
 

ر یل تقریان كنم آنچه را بتفصیام و سر جمله ب ن مجمل گفتهیش از ایم آنچه پیل بگویوقت آن آمد كه بتفص یو بدرست
قتِ من یدر ذات و حق ین حضرت جمع وجودیكه واسطۀ تحقّق با یاز جهت گسرتدن بساطِ سخن بسبب سعتام  كرده
انم یر و بیت از زبان و تقریت كند و نشان آن سرایاهرم سراد آمده است، پس وقتست كه اثرِ آن سِعت از باطن بظیپد

  ظاهر شود.
 حُبَّها، التّحادنا،یاَفادَ اتخاذ

 

 ، شذَّتنينَوادرَ، عن عادالمحبِّ
 

كه از عاداتِ عاشقانِ  یبیعجاگرفنت من با آنحضرت  ین دوستیگانه شدنِ من با حضرت معشوق، ایده داد بسبب یفا
  گانه و ممتاز است.ی
  ء وندر، اذا وقع وحده اتّفاقاً. والالم متعلق بافاد.یالش قال: شَذَّ ی
ن حالت اتحاد ما است، و یا یلعجبوا: سبب وقوع آن نادرها در عشق ما كه از عادات عُشّاقِ ممتاز است، نُدرت بیعنی

  ق اجمال.یان حال و مقام اتحاد است بطرین ذكر و بیتحقُّق من بحضرت جمع او، ا
  د: یگو ینده میت آین بیدر ا یئ فه و نادرهیبصورت لط» احببتها ال محالة یالت یوانِّ«لِ آن اجمال كه گفت كه: یصو امّا تف

 یها، والئمیالیالواش یب ىل یشی
 

 یحَتیها، نصی، لَدیبدیُها، بها یعل
 

حضرت  ینمَّام كه سون ین حضرت جمعِ من بمن و احوالِ من كه در عشق ظاهر شد، ایمن و ا یِكند، بسو یمت مینم
كنندۀ من بر حضرت  و مالمت یروحان یصفات و قوا یست كه رود، و او مظهر حكم وحدتست اعنیبا یمعشوق م

كند بحضرت معشوق  یدا میمَدد و مَعونت او پ ینفس بصفاتها بواسطۀ حضرت معشوق، اعن یعنیمعشوق وعشق او 
  حت من.ینص
  لمعشوق و مَعُونتها.ا بمدد حضرت ی. و بها: ااىلّ ی: اىل یشی
و  حضرت معشوق آرد، یب ضبط كند و بسویمعشوق ورزد و ازعاشق معا یدوست ی: عادتِ عَشّاق چنانست كه واشیعنی

حت كند، و از مُعاناتِ یعاشق ورزد، و دائماً پنهان از معشوق عاشق را نص یم دوستیب كند، و باز الیبنزد او نَشرِ آن معا
گانه شدن باو، حالِ ما یو  ین حضرت جمعِ وجودیمنع كند. اكنون بسبب تحقُّق من بامعشوقش  یعشق و طلب مَراض

منست، ذكر ظهور من  یروحان یكه مظهر وحدت و روح و قوا ین عادات عشّاق اتفاق افتاده است، تا واشیبر خالف ا
آورد و با  یمن م یبسود، ینما یب میاو ع یروح و قوا یبصورت كثرت از جهت ضرورت حكم نشأت كه در نظر او اعن

گر است كه ین خالفِ عادت عشق و عشّاق دین حضرت متحقّقم، و ایكه من با یق شكر از آن روید بطریگو یمن م
 یالواش یب ىل یشی«قوله:  ید، و هو معنیب او را بِصُوَرِ هرنها باو گویعاشق كند، و معا یمت بسویعاشق نم یواش
  منست. یبسو او اكنون یبسو ین واشیا یعنی» هایال

دارد كه موجب تقرّب من  یان دارد، و اكنون مرا سود میت عاشق را زیَگر عادت عاشقان آنست كه وِشایو وجه د
بش یاو كه بجهت كثرت نس یراكه بظهور من بصورت و صفت كثرت كماالت اسمائیشود بحضرت معشوق، از یم

از جهت من و سود  یتِ واشین وشاید، پس ایآ یل م و ظهورش در مراتب حاصريگردد، و مقصود سِ یمتعلقست ظاهر م
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  ...». ىل یشی«قوله:  یمنست، و ذلك معن
، اكنون یست كه كردیبا یحت من میم كه مظهر نفس و صفات او است و پنهان از حضرت معشوق بنزد من نصیو اما ال

كند، و اگر  ین محت مین حضرت نصی حضرت بنزد انيم، پس بمَددِ همین حضرت جمع وجودیچون من صورت ا
دهد بنزد  یض میكند، و برتحقّق بوحدت و عشقم تحر یند، مرا بر آن مالمت میب یدر من م یبحكم نشأت، فتور یوقت

نان. پس آنچه یمقام اطم یت نفس، باالیست از لوّامیئ ن درجهین حضرت جمع مذكور است، و ایحضرت معشوق كه ا
  كند از نوادر است.حتِ عاشق یم بمددِ معشوق بنزد معشوق نصیال

 ،یًفأوسِعُها شُكراً، وما اسلَفْت قِل
 

 برّاً، لصِدق المحبَّة یو تَمْنحُن
 

ش با من نكرده است بداشنت یاز پ ییچ دشمنیم حضرتِ معشوق را كه حال آنست كه هیار گویپس من من شكر تمام بس
و ثبات من در  یو درست یاز جهت راست یئكویدهد مرا ن یز عطا میت، و حضرت معشوق نیَّدر مقام حجاب یمن مدت
  محبَّت.

  تْ حق شكره تماماً.یَّوف یقال: أوسعته شكراً، ای
ت حكم وحدت و عدالت در یدهد بسرا یكه نفس مرا اكنون م ین مددیم حضرت معشوق را بر ایگو ی: من شكر میعنی

ن یش از ایز كه معشوق پیند، و چون حال آنست نك یع و مالمت میكند بحضرت او، و بر تَهاوُنم تقر یحت میاو، تا مرا نص
دا شد، و آن در نظر وحدت بحكم غلبۀ یص پید مراتب داشت تا نفس من بصورت كثرت و نقایمرا در حجاب و ق یمدت

بود، چون  یدا میپ ینمود و بصورت دشمن یم مین جهت نامالی ابعاد و اضالل بود، و از اني، عیاو بر احكام كثرت نسب
نجا نظر كردم، آن جمله صور كثرت كه یاو متحقّق شدم و از ا یو كثرتِ نسب یقیو وحدتِ حق یت جمع وجودن حضریبا

صور كثرت دم، چه آنجمله ینجا بصورت كمال ظاهر دیآنگاه در مراتب بصفت نقص ظاهر بودند، اكنون همه را ا
، الجرم اكنونم معلوم شد كه آن یدائیپست بودند از جهت كمال احاطت و یدربا ین شهود مقام جمعیوانحرافات در ا

وما «قوله:  ینبوده است از او در حق من، و هو معن ید مراتب، دشمنیاقامت معشوق نفس مرا در حال حجاب و ق
م، و چون یگو یار میافتم، چه مدد و مكمّل من بودند، پس بر آن اقامتش شكر بسی ی دوستنيبلكه آن را ع» یًاسلفت قِل

ز بسبب اتّحاد ین نظر كمال نید بودند و حصول و ظهور ایاو عا یدائیر همه بحضرت معشوق و كمال پن كماالت مذكویا
دِ او، و عالمت صدق من در محبّتِ یمذكور بود، و اتّحاد ثمرۀ صِدق و ثبات من بُوَد در محبت و صرب بر مقاسات شدا

ز بحكم یت آن نعمت، الجرم حضرت معشوق نیرؤ م بر آن نعمت اقامت مرا در مراتب ویگو یار است كه مین شكرِ بسیا
ن اذن رجوع باز بمقام تفرقه كه ید، و اید بِرَ و انعام از جهت آن مخصوص گردانیمرا بمز» دنّكمیان شكرتم ألز«وعدۀ 

دن، تا بشرائط و آداب ارشاد تمام ی و الهام بخشنيار است بجهت ارشاد طالبان و تحقّق بمقام تمكیمستلزم كماالت بس
م، و اول درسِ ینما یام مینك من بآن قیآنست كه ا یكیم، از جملۀ آن انعام و برّ است، و از آداب ارشاد یام نمایق

م كنم، تا هم سبب تسهُّل تجرُّع یتقد اجماىل یكلّ یمسرتشدان ذكر مجاهدات و تحقق بمقامات و ثمرات آن بر وجه
ۀ او گردد در آن، چه ید انبعاث و قوَّت داعیبآن، و هم موجب مزسالك شود در سلوك راه فنا و تحقق  یهایمرارات ناكام

و  یدیریبنعتِ فعّال لما ین نشأت عنصریدر مبدأ ظهور در ا یرا كه آدمی و سلوك عبارت از راه فنا رفتنست، ازريسِ
ت و عدالت ن سبب از عالم وحدیباشد و با یمباشرت تصرُّفات و ظهور بصفات كثرت منحرف، قوالً و فعالً، منعوت م

الحركات و السكنات قوالً و فعالً، و  عیجم ین حكم وحدت و عدالتست فّین و مبّیعت كه معیافتد، پس اوالً شر یدور م
  د.یفرما یكند و بوحدت و عدالتش داللت م یحكم م یاز آن اوصاف متكثِّر منحرف، بر و یبعض یزان آن بفنایم

عت بحل و اباحت آن با او مسامحت یاز آنچه شر یگرداند تا بعض یدش میَّادت مقیود زیقت بحكم ارادت بقیاً طریو ثان
ق یحكم كند، چنانكه صّد یز برویافعال مباح و حالل ن یدر بَندد، و بتَرك و فنا یقت در آن مسامحت برویكرد، طر یم
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قِ فنا را منازل و ین طریو ا» الحرام یالحالل مخافة ان اقع ف  باباً مننيالدع سَبْع یاّن«ه، فرمود كه: یاللّه عل اكرب، رضوان
ه، و آن رجوعست از یتسو یكید، یآ یاست كه مشتمل بر باق یشان دو مقام كلّیار است، جامع و فذلك ایمقامات بس

قت و یعت و طری شرینيكثرت اقوال و افعال و تصرُّفات متكثّر و ظهور بصفات منحرف، بوحدت و عدالت بحكم تع
  مان.یم و اق اسالیعزمِ تحقُّق بحقا

اوالً از -ده است یت بر آن كشیَّريت و غیَّو دوم، مقام زهد است، و آن ترك و عدم تطلُّع و التفاتست بهرچه رقم خلق
جواهرها و اعراضها  - یم و حظوظ و لذات اخرویاً، از نعیو ثان -متعلقست كه بدان  یو هر حظّ یویجواهر و اعراض دن

ن مقام زهد، مقام یاء، و آخرِ این اشینها عندالضرورة بدو محتاج شود بموجد و خالق ایبا توجه و التجا درهر چه از ا -
م و یگر چون تسلیمقامات د یبودنست قلباً و قالباً، و نظراً و همةً، از هر چه جز حق باشد، و باق فقر است كه خاىل

  رجند.مذكور مند ین دو مقام كلیض و توكّل و مثلها، در ایمحاسبه و مراقبه و تفو
ت ذكرِ تحقّق خود كردم، در یق حكایپس چون من ازآن مقام جمع و اتّحاد بمقام تفرقه و ارشاد رجوع كردم، اول بطر

  ت آغاز نهادم.یگر، بمقام فقر، آنگاه بزبان ارشاد تربیت دیمذكور، و در سه ب ین دومقام كلّینده بایت آین دو بیا
تَقرَّبتُ بالنفس اِحتساباً لها، وَلم

 

 اً عنها ثواباً، فاُدنَتیاَكن راج
 

كشِ حضرت معشوق كردم و از سر او و جملۀ حظوظش  شیجستم بنفس و او را با جملۀ حظوظ و صفاتش، پ یكینزد
ا ی یویدن یو ثواب یددارنده نبودم جزائی، و از آن حضرت امريبرخاستم، از جهت در شمار آوردن حضرت او را الغ

او ساختم و از خود دور كردم، تا  یاو ترك كردم و فدا جهت آنكه دشمن او است از بهرا از را، بلكه نفس ر یاخرو
  ض ذات خودش را ثواب آن ترك و فدا ساخت.یو ف ید و تجّلیك گردانیالجرم مرا بخود نزد

  ق بمقام توبه.ینفس اشارتست بتحق یدر تَرك و فدا
 ، عاجالً،مَآىلیفوقَدَّمْتُ ماىل

 

 یلَتین تكُونَ مُنو ما ان عَساها ا
 ی، امآىل یالنفس و حظوظها ف ة و تركیَّاألعمال المرض بواسطة ت: و قدَّمت عاجالً ما حصل ىلیرالبیتقد
 تلك یالمعشوق ف حضرة یلنیمكن ان تُنیضاً مایة، وقدَّمت ایَّم الجنانیالدرجات و النع ة منیَّاالُخرو النشأة یف
  اث.ريالم جنَّة االمتنان وجنَّة یة بمحض امتنانه فیَّ االُخرو ةالنشأ 
ها كه یا و ما فیبر آن مرتتّبست، دن یقیحق ی: از جهت تحقُّق بمقام فقر و فنا از بَهرِ حضرت معشوق كه كمال و بقایعنی

و الجنّات  ها منیندارد كه در آن مقابله تواند آمد، و امّا آخرت و ما ف یچ قدریر و زوال و فنا است البته هیُّدر معرض تغ
د، من از آن جمله از بَهر آنكه در ريبر گ یحساب یشان كسیمها كه بنعتِ بقا موسومند و تواند بود كه در آن معرض از اینع

شكش راه یپ یكبارگیز بینظر برگرفتم و آن را ن ینمودند، بكلّ ی مريالمراتب غ ثیح آن راه حجاب بودند چه در نظر من
  فنا و فقر كردم.

 یو قصر یبصورت درخت یدر و حكو و عمل صالین یند كه هر فعلیاألعمال گو را جنَّة یكیقِسم: و آن منقسمست بر سه 
  ث صحاح بآن ناطقست.یشود، چنانكه احاد یمصَوَّر م یئ و روضه یو حو

بمحض فضل و د، بل یایاز عامل كرامت كرده ن یمقصود و قوىل یچ عملیند، كه در مقابلۀ هیاالمتنان گو جنَّةدوم را 
فضالً من «قوله:  اىل...» ون یجنّات و ع ی، فنيمقام ام ی فنيانَّ المتّق: «االشارة بقوله تعاىل هیت داده شود، والمنَّ

  ».ادةیو ز ین احسنوا الحسنیللذ: «و قوله تعاىل» ربّك
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الجنَّة و منزل  ین، منزل فله منزالو  ما منكم من احداال«ه و سلّم: یاللّه عل یاالشارة بقوله، صل هیاثست، والريالم و سوم جنَّة
رثون ین یالوارثون الذ اولئك هم«و ذلك قوله عزّوجلّ: » الجنَّة منزله اهل  النار، فان مات و دخل النار، ورث یف

  ». الفردوس
كون ین یوما ان عساها ا«األعمالست، و از آنچه گفت:  جنَّة» مآىل یف قدَّمت عاجالً ماىل«پس مرادش از آنچه گفت: 

  اثست.رياالمتنان و الم مرادش جنَّة» یلتیمن
ت، ذكر تحقُّق ین سه بیو بعد از اان تحقّقست بمقام زهد، ین بین همه گذشتم و اید: كه من در سلوك از ایگو یپس م

  بمقام فقر است.
 ذاك، مخلِصاً،یتیَرؤیو خَلَّفْت خَلف

 

 یتیَّولَسْتُ براضٍ اَن تكون مَط
 

را در حال تحقق بمقام اخالص، كه از نظر تطلُّع  یو آجل یم عاجلیدن آن تقدیمر د شمیگذشتم از پس پشت خو  باز و
نبودم كه  یآمد و بآن راض یچم در نظر و حساب نمیبحضرت معشوق بخود و افعال و اعمال خودم پردازش نبود، و ه

كو ین یم، چه نظر داشنت بر فعلوندی من شود در راه معشوق، تا من بواسطۀ آن بحضرت او پريا عمل بارگیت ترك یآن رؤ
 او است، و او را بنزد آن متوقع ريكو همچون بارگیعملِ ن در مقابلۀ آن تا آن نظر او بر آن فعل و یمؤذنست بتوقع پاداش

  رساند. یم
  رساند. یبو یزیستم بآنكه مرا جز حضرت معشوق چین ید: كه من راضیگو یپس م

 مَّمتُها بالفقر، لكِن بوَصفِهیَو
 

 یوثروت یتُ افتِقاریْ تُ، فألقَینغَ
 

وصف فقر كه بمن قائم شد و به كن یولقلباً و قالباً،  یزیبودن خود تمام از همه چ و قصد حضرت معشوق كردم بخاىل
  ت آن را.یو رؤ ین وصف فقر و توانگرینداختم ایت آن توانگر شدم، پس بیبرؤ
، و استهالك او در علم حق یزی است از هر چريت فقیَّقت و ماهیحق ، خُلُوِّیكید دانست كه فقر را دو اعتبار است: یببا

  .- خ  -یبخود-ش بواسطۀ آن و اضافت آن بخودش یمگر از استعدادش و نظرش بآن استعداد و طلب ذات
ة، اما بر ّیز بالكلیش نیطلب ذاتز و از آن استعداد و اضافت آن باو و نظر و یو اعتبار دومش، خُلُّو است از همه چ

ق بر وجود یندارد، پس بطر یقته وجودیحق را كه چون بالنظر اىلیاج الزمست ازی را احتريفق اعتبار اولش یمقتضا
ابد یز یدارد خود را محتاج آن چ ین اعتبار تحقُّق و ثبوتیش كه باید بحكم شعور باستعداد و طلب ذاتیُّهرچند بتق

كل  حتاج اىلی ريالفق«ز كه فرمود: یو آن ن» یاج ذاتیالفقر احت«نجا گفت، آنكه گفت: یء. واز ایالش وجود ذلك  ثیح من
  ».ءیه شیحتاج الیء، وال یش

راكه چون از نظر در خود و استعداد و اضافت آن بخود یز محتاج نباشد، ازیچ چی بهريو امّا بحكم اعتبار دوم فقر، فق
ة المعبَّر عنها یَّاسمائه االول األصل ثیح من-نئذ صورت و زبان طلبِ حق است یشد، آن استعداد ح خاىل یبكلّ
ه رياز استعداد و غ یو حكم یچ وصفیمر كمال ظهور و اظهار خودش را بشئونه و احواله، الجرم اكنون ه  - بیالغ حیبمفات
د، آن طلب ین ُخلُّو تمام شد و بآخر رسی مضاف نماند، بل چون ارين فقیقت ای، خصوصاً بحقیتیَّقت و ماهیچ حقیبه

د و بچه باشد. و آنكه گفت: یاج از كجا آیرا احت یري فقنينئذ حق ماند و طلب او، پس چنیبحق باشد، و حمضافِ 
  نجا معلوم توان كرد.یاز ا» اذا تمّ الفقر فهواللّه«را خواست، و مراد از قول اكابر كه:  ین معنیا» اللّه حتاج اىلی الريالفق«

ن یه متوجّه حضرت معشوق بودم، بارياج و غیمام از احوال و طلب و احتت ی خُلُوِّنيد: كه چون من بچنیگو یماكنون 
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  كردم، و آزاد آمدم. ز كه گفتم، خود را خاىلین غِنا و فقر نیشدم، و از ا یاج غنیوصف عدم احت
 یوالغِنیالقاء فَقْر فأثْبَت ىل

 

 یلتی، فاطرَّحْت فَضیلة قَصدیفض
 

اثبات كرد  یو توجُّه یلت قصدیشان، مرا فضیكردن خود از ا را و خاىل مذكور یغناو ن فقر یپس انداخنت من مر ا
نداختم و یز از خود بیت آن را نیلت و رؤین فضیو اسباب، پس ازها یآو از جملۀ اوصاف و دست بحضرت معشوق خاىل

  مقصور گشت. منقطع شد و بر حضرت او یكه موجب قربت توانند بود بكلّ یلیدور كردم و نظرم از جملۀ اوصاف و فضا
 فاصْبَحتیاطَّراحیفِ یفَالح فالح

 

 یبَتیئاً سِواها مثیْ، ال شَیثَواب
 

ن صفات مذكور را، ین انداخنتِ من ایدر ا یو روحان یودِ صفات جسمانیمن از جملۀ ق یِپس ظاهر و روشن شد رستگار
ند، ینما ی مريوجهٍ غ صفاتش كه مِن آن حضرت از اسما و ريِغ یزیپس جزا و پاداشِ من حضرت ذات معشوق شد، نه چ

چ یه  یگانه بیقت ذات یشد، حق و خاىل یودِ كثرت صفات و آثار صافیار و قینۀ دل چون از زنگار اغییچه محّل و آ
  خودش جزا و ثواب من آمد. یدر او ظاهر گشت و بخود یصفات یو كثرت یدیق

 ها ادَلُّ مَنْیاِلَیوظَلْتُ بها، ال ب
 

 دلَّت یَ، وهْیالهُد سُبْلِبه ضلَّ عن 
 

كنم هر  ینك داللت میتِ او و اذنِ خاصِّ او، نه بخودم، ایو چنان گشتم كه تا بحضرت معشوق هم بآن حضرت و هدا
ك بحضرت معشوق، و هم حضرت او است كه مرا و یخودش گمراه شده است از راه راست نزد یو هوا یكس را بخود

  .- خ -اًین راه نمودن ثانی... داللت كرد بآن راه اوالً، و ا-م تفرقۀ من.  مرا داللت كرد بآن راه بمقاريغ
ت طالبان را یل و هدایاً، ارشاد و تكمین راه نمودن ثانین رجوع اوالً، و اینكه من بمدد و اذنِ معشوق در ایا: یعنی

من احببت، ولكنّ اللّه  یانّك ال تهد«ت بمن مضافست، بل كه بحكمِ ین صفت هدایام، نه آنست كه ا شده یمتَصدِّ
ان آورده است تا هركه یدر م یت در قبضۀ ارادات او است، و مرا بحكم وساطت و ترجمانیدِ هدایكل» شاءیمن  یهدی

قت را بر یعت و طریاست و سرگردان شده، من راه راستِ شر مختلف درمانده یۀ انحراف و جهل، بدست اهوایدر باد
علت او تعلُّق دارد، هركه را خواهد  یت بیبعنا نق سلوك آن راه دادیدن و توفیقبول بخشار یاو عرضه كنم، بعد از آن اخت

  یالهاد براه درآورد و بوصول و بخود داللت كند. واللّه
تِ سلوك خود و ذكر فائدۀ آن كه وصول و تحقُّقست بحضرت محبوب ّیفیانِ حال و كیبت، ین چند بیپس چون در ا

ق اجمال ید و اول بطریگو یح ارشاد سخن میل، اكنون بزبان صریان اجمال و تفصیجامع م یفرمود بوجه یقیحق
ل یق تفصیكه توبه و زُهد است از مقامات فنا، و بعد از آن بطر ین دو مقام كلّینده بایت آین دو بیكند در ا یداللتش م

  د.یفرما یقش ارشاد میبتحقّق بمقامات طر
 اً ی، مُرادك، مُعْطیفَحَلَّ لها، خِلّ

 

 ادَكَ مِن نَفْس بها مُطْمَئنَّةیق
 

كه دهنده  دوستِ من، مراد و خوش آمد نفسِ خودش را در حاىل یمعشوق و طلب او، اپس بگذار از جهت ذاتِ 
اد ین تركِ مراد و لزوم انقیت او است، و ایخ، كه مظهر حكم و صورت هدایعنان خود بدست فرمانِ معشوق و ش یباش
  ده باشد.ید او ساكن و آرامیباشد كه بمعشوق و مواعصادر  ید كه از نفسیبا

  الدابَّة. قاد بهیاد: حبل ی، و القیل بمعنیالخلُّ والخل
قت و یعت بشاهراه طریطب یرجوع از مهوا یستگید از باید آیمر سالك را پد ی: حكمِ اول مقام توبه آنست كه تنبُهیعنی
ش بر آن حامل شود كه یابد تا آن آگاهی ین راه آگاهیدر ا یو مُرشد یلیدل یئاعت و سلوك آن راه و از ناگرویشر
مِ یق قویع اقوال و افعال بدست او سپارد تا او را بطریتِ مرشد طلب كند و زمام كار خود در جمريصاحب بص یخیش
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نفس  یهان مقام آنست كه سالك جمله مرادات و هوایا ین را مقام تنبُّه و ارادت خوانند، و انتهاید، و ایحق راه نما
تمام تصّرف  یعلم خود بحال و استعداد او، در و یخ بر مقتضایمستهلك گرداند تا شخ و حكم او یخود را در مراد ش
ن تركِ ید بر آنكه بایاید نیتمام در نفسِ سالك پد ینانین برساند، و تا وثوق و اطمیگر بلندتر از اید یكند و او را بمقام

ترك مراد  یته معشوق او را با خود آشنا گرداند و بخود رساند، هرگز سالك بكلّحُظوظ و مرادات از جهت معشوق الب
  د.یخود نگو

نده ارشاد كرده است بتحقّق یت آین بیان اول و آخر مقام توبه، و در ایت جمع فرموده است میك بین یپس ناظم در ا
  المرشد بمقام زهد. واللّه

 اً من حُظوظِكَ، و اسم عنیَّواَمْس خل
 

 ضِك، واثْبُت بعدَ ذلك تنبُت یحَض
 

ه، و صرب كن بر یخودت، و ثابت باش در آن تخل یهست یِنفسِ خودت، و باال رو از پست یستهایشو از همه با و خاىل
  د بر تو گشاده گردد.یو ابواب مز یترك حظوظ، تا بعد از آن بنبات دل رسته شو

ل یات، و هر كه را مّیبنسبت با عالم ارواح و روحان افتاده است یض و پستی: عالم حسّ و محسوسات در حضیعنی
كند  یخود نازلرت است. پس چون تركِ حظوظ و لذّات حسِّ یض هستیو حض یشرت، او در پستیب یبحظوظ و لذّاتِ حس

ن خود آن زما یِد، و از پستیتش غالب آّیتش بر جسمانیشود، نسبت او با عامل ارواح تمامرت گردد و روحان و از آن خاىل
  نموده باشد. یمرتبت ترقّ یِبه بلند
، و چون بر تركِ ینمائ یض باوج ترّقّی، تا از حضخود زاهد شو ی، در حظوظ جسمانید كه تو كه مُسرت شدیگو یپس م

مۀ نفس تو پنهان و ی، بعد از آن فرزند دل كه در مشیكه صور انحرافاتِ نفس است ثبات كن یحظوظ و مرادات نفسان
نفسِ تست، همچون  از نفسِ تو سر بر زند، پس دل تو كه نقطۀ اعتداىل -او است صورت اعتداىل و آن -مستهلكست 

افته، و هوالمراد یت یزُهد و اخالص ترببآب توبه و  ی مزاج و نفس تو بررسته، و بمدد نظر روحاننيباشد از زم ینبات
ارشاد است بمقام زهد، و آنچه ...» ظوظك اً من حُیوامْسِ خلّ«پس در آنچه گفت: » واثبت بعد ذلك تنبت«بقوله: 
ظهور  یزهد و مجاهدت، از برا یارشاد است بر تحقُّق بمقام صرب و ثباتِ قدم در كو» واثبت بعد ذلك تنبت«گفت: 

مجاهده و تحقّق بمقام توبه  یت ثبات در كوّیفید بكیفرما ینده ارشادش میت آین بیقت دل و پرورش او. پس در ایحق
  هما.ريت صدق و عدالت و غبواسطۀ مالزم

 لهاو سدِّد، و قارب، واعتَصِم، واستَقِم
 

 ها عن اِنابَة مُخْبتیْباً الَیمُج
 

ان افراط و یو آن قصد است م  ،یك جویِق نزدیدر اقوال و اعمال طلبِ راه راست و صواب كن، و در افعال و احوال طر
زان عدالت او است، و یعت زن كه میشر یِه، چنگ در عُروۀ و ثقات و توجُّیَّ ط كه صورت عدالتست، و در قصد و نیتفر

مر معشوق و دعوات او را بر وفقِ  یكه اجابت كننده باش عت الزام كن در حاىلیق شرینفس را بر استقامت در طر
حضرت معشوق كه ان نفس خود را  یبسو یاز سر بازگشت نفس» غفرلكمیدعوكم لی«و قوله: » اللّه یبوا داعیاج«
  ش.یخو یقیابد در حضرت مالك حقیل و متواضع یخاشع و ذل اضع وخ

: یٌ، و هو صب-السالم هیعل- یٍّه و سلّم، قال لعلیاللّه عل ی، صلیالنب السِّداد: االصابة والصدق واالستواء، و منه ما ورد انّ 
االقوال انسب. و  یفاستعماله ف...» م ق، و بالسِّداد سدادالسهیالطر ةیتك هدای، و اذكر بهدایو سَدِّدن یاللّهم اهدِن قل«

الحق بحكم االعتدال. واالعتصام: االستمساك والتوثق، و هو  ط، فانّه اقرب اىلیاالفراط والتفر نيالمقاربة: القصد ب
عة ظاهراً وباطناً، و هوالمراد بقوله: یالشر ات، و هوالتمسك بمالزمة احكامیتعلّق به اصحاب البدای: قسم نيقسم یعل
ع االُمور واألحوال یجم یات، و هوالتوجُّه وااللتجاء فیالنها تحقّق به اربابیو قِسم آخر » عاًیاللّه جمتصموا بحبل واع«
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العدل،  واالستقامة: طلب» كمیِّواعتصموا باللّه هو مُوَل: «بقوله تعاىل یالمحبوب باالعراض عمّا سواه، و هوالمعن اىل
ناسب كلُّ حال و مقام، یان بمایلحركات والسكنات والمقاصد والخواطر، واالتع ایجم یالعدل ف والمراد هنا، مراعاة

  واالخبات: التواضع والخشوع.
ف شد تا یاضات و مجاهدات بر وفق حكم مرشد، حُجب نفس و ضعی، و بسبب ریچون در مقام توبه درآمد: یعنی

 ین آگاهیشرِّ آنست، مشاهده كرد، و بسبب ا قتِیشمار كه حق یص بیار و نقاینفس تو مر خود را منبع صور انحرافات بس
اتست رياز سَرِ عجز و انكسار و خضوع و خشوع تمام، از شَرِّ خود پناه بحق كه مُحْتَدِّ وحدت و عدالت كه اصل همۀ خ

را اجابت نمود، و بمقام انابت و اجابت و اخبات كه فروع » دعویواللّه «رجوع كرد، و دعوتِ  یو از خود بو آورد،
 حال بر صدق و سداد نيد كه در چنیبا» هایباً لها عن انابة مخبت الیمج«اند متحقّق گشت، و هوالمراد بقوله:  ام توبهمق

زان یكه م یعت كنیق شریحقا ی، و در آن باب اعتصام بعروۀ وِثقایدر اقوال، و اعتدال در افعال و احوال، مالزمت نمائ
ن مقام یقت ای، تا تمام بحقید كه استقامت و ثبات نمائیبا یكه گفته شد م ین معانیاو است، و بر ا ن حكم اعتداىلیا

و  یبكار نربچ توقُّف ید كه هین رجوع كه البُدِّ الزم تست، بایدش، كه در ایگو ی. پس میتوبه متحقّق شده باش یاعن
تِ یكه نفس خود را از غات آنست یَّتا راه بر تو دراز نشود كه حكم حال حجاب یح و نهضت تمام نباشیموقوف عزم صح

ف و تعلُّل او التفات یف و تعلُّل وقت را فوت كند، تو اصالً بآن تسوید، و بتسویف نمایلَنگ و بال شكسته و ضع یكاهل
  د.ی، و بر كارش الزام كن تا بكار درآیمنما

 ب، واستجب واجتَنِب، غداً یوعُد من قر
 

 اُشَمِر، عن ساقِ اجْتِهادٍ، بنَهضة
 

 یرا نه بمجرّد قول و ظاهر، و دور باش از آنكه گوئ» بوایاستج«و بفعل و باطن اجابت كن دعوتِ ك یرد از نزدو باز گَ
  ابم.یكه آنگاه در خود  ی، بجُنبشینم دامن از ساقِ جّد و اجتهادیبرچفردا 
  االجابة. كون اخصّ منیكون اال بالفعل، فیل: االجابة تكون بالقول والفعل، واالستجابة الیق
ن ككه مقصد و مس» ا فنطرة فاعربوهایالدن«ث آمده است كه یست، چنانكه در حدیا، راه گذرین نشأتِ دنیچون ا یعنی

و » ماًیمستق یو انّ هذا صراط«عتِ یاست، و راه روش راست در او شر» اللّه مرجعكم اىل«در او حضرتِ  یقیحق
 ريباشد در غ یئ عت صرف رود، خطوهی متابعت شرريرغكه د ین راه، روش انفاس است، پس هر نفسیخطوات رفتار در ا

ن سبل یخواهد بود، و از ا ی جادۀ مسلوك رفته باشد هالك و سرگردانريكه در غ یم واقع شده، و عاقبت كسیق مستقیطر
ن طرق منحرف یكرت گردد، و هرچند در اینزد یم رجوع كند، در بلوغ بمقصد راه برویمنحرف هرچند زودتر بجادۀ مستق

  درازتر باشد. یشرت رود، در رجوع راه بر وینفس و طلب شهوات و لذّات او ب یمتابعت هواب
ق حسن ینفس، راه رجوع بر تو دراز شود، تو زود بطر یش از آنكه بحكم عادت و متابعت هواید: كه پیگو یپس م

بوا اللّه، وللرسول اذا دعاكم یتجاس«و دعوت  یرجوع نمائ» یفاتبعون«ه و سلّم، بحكم امر یاللّه عل یمتابعت رسول، صل
 یقیاب گردد و زندۀ حقريس» كم اللّهییحی«اتِ یالح نيرا بگوشِ دل بشنو و بفعل اجابت كن تا زود از ع» كمییحیلما 

امور او شود، و  خودش مُتَوىلِّ  یل گردد، و بخودیان نفس تو و شهوات او حایان دل تو و می، مشود، و حق، تعاىل
حول یواعلموا انّ اللّه «گِردِ دل تو گردد، چنانكه فرمود:  ینفسان یو حكم انحراف و كثرت یهوتچ شینگذارد كه ه

ه و نهضت تمام كه در نفس تو ی، و موقوف داعیفكنیهار تا بحكم كسلِ نفس، كار امروز را بفردا نیو زن» المرء وقلبه نيب
  شوار دست دهد.ه دی، كه نفس تا در حال حجابست آن نهضت و داعید نباشیدا آیپ

،یعسیوكُن صارماً كالوقت، فالمقتُ ف
 

 اَخْطر علَّة یاكَ علّاً فَهّیوَ اِ
 

زمان حاضر، كه دشمن داشنت حق مر نفس ترا در گفتارِ اگَرِ تست، و دور باش  یاعن بُرَّنده همچون وقت، ريو بباش شمش
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  است مر نفس را. ین علَّتیل خطرناكرتن كلمۀ لعی كنم، كه اني و چنني، مگر من فردا چنیاز آنكه گوئ
گرداند، و در آن حال هر  یخرب م یو مستقبل منقطع و ب یكه شخص را از ماض وقت باصطالح قوم تلبُّس است بحاىل

ن یباشد. پس از ا یم یئ كند، و آن همچون لمحه یگرش جدا مید، و از صفات دینما یم یغالبست بو یكه بر و یصفت
كند و زود  یحكم و سلطنت خود، تمام ظاهر م یعنی» فیالوقت س«اند و گفته كه  بت كرده نسريجهت او را بشمش

و  بكن، و چون هر حاىل یتوان یب یتوان یكه م ید كه تو حال را باش، و كاریگو ی. پس مريگذارد، چنانكه شمش یان میازم
گذر، و مگو كه  یگردان و م ی، و ظاهر مكن ینده جدا مین زمان حاضر را از حكم زمان آیدارد، تو حكم ا یحكم یزمان

ن سخت ینده بروم، كه ایآد رفت در زمان یبا یم یكه در و ینده ظاهر گردانم، و راهین زمان را مگر در زمان آیحكم ا
ن زمانِ حاضر باشد، و چون فوت شود تدارك نتوان یجۀ ایتو حكم و نت یقید سعادت حقیخطرناكست بآن سبب كه شا

نده یجه زمان آیگر است، پس روا باشد كه نتیجۀ آن زمانِ دی حكم و نتريِجه، غیاز ازمنه را حكم و نت ینكرد، چه هر زما
نده ظاهر نشود، بلكه ین زمانِ حاضر باشد، و چون اثرِ زمانِ حاضر ظاهر شود، باشد كه حكم زمان آیمُضادّ و مخالف ا

  ن حاضر كه ظاهر است.مغلوب و مُستهلك آن گردد بحكم شدت و ظهور سلطنت حكم زما
ست كه باشد یمینده ظاهر شود، و در آن خطر عظید كه حكم زمان آیماند، شا جه خاىلیامّا اگر زمان حاضر از حكم و نت
مغموم و  یاللّه عنه، منقولست كه روز ید، رضیاست آنچه از جن ی معننيشود، وهم یكه مُفَوِّتِ فائدۀ سعادت ابد

قال: » اقضه«ل له: یق» یوِرد من اوراد یفاتَن«و قبضش سؤال كردند، فرمود كه: دند، از سبب آن غم یمنقبضش د
  ».ف اقضه؟ والوقت مصروف بامر آخر اهمَّ منهیك«

 نشاطاً وال تُخلِد لِعَجز مُفَوِّت  مُحاولٍريرضاها واسع غ یوقُم ف
 

 یبسو یابیرا كه در خود  یو شرهط مر نشا یكن در آن طلب ناكننده در آن سَع یمحبوب، و سع ی در راه رضاريوبرخ
در راه رجوع  یقت و سعیعت و طریام بحق متابعت شریدر ق یعنیفوت كننده،  یعجز یل مكن بسویكار و رفتار، و م

ا قِلَّت نهضت نفس خود و بحكم یت و عظمت و عزّت مطلوب ّید كه نظر بر عجز و قصور بشریبا یقیبمقصدِ حق
نظر و عجز مُفَوِّت سعادتِ تو شود بواسطۀ تقاعدِ نفس از رفتار و كردار، بلكه مُطْمحِ  نیكه ا یفكنیحجاب و عدم فتح ن

  د.یفزایدار تا در طلب و نهضت تو ب یرا م» منه ذراعاًشرباً، تقرَّبت  تقرَّب اىلَّ مَن«نظر خود لطف 
 اً فَحظُّك الـريوسِرْ زمنا وانْهَض كس

 

 بطالة ما أخَّرت عَزماً لِصِحَّة
 

 ريست مادام كه در تأخیكار یب تو بیكه نص یپائ شكستهز در حال ی، و برخیئ مانده یرو همچنانكه بر جا  یاه مو ر
  مت خود را تا بوقت درست شدن او.یعز یدار یم

 از نماز و روزه و حَجَّ و یق اسالم كه اشتغالست بعبادات ظاهرِ بدنیت حِثَّست بر تحقق بحقاین بیمرادش واللّه اعلم در ا
اوقات بانواع  یضند، و صرف جملگیادت بر فرائض كه مكمِّالت و مصحِّحات فرایها، زريعمره و تالوت و ذكر و غ
كه فرشتۀ  ینامشروع پردازد، تا بحد و قوىل یابد كه بفعلیچ فرصت دست ندهد، و وقت نیعبادات چنانكه نفس را ه

د یبا یباشد، و نفس را بتكلُّف بر آن م یم سخت میعظ ن در مبدء سلوك، بر نفسیسد، و ایچ ننویه یصاحب شمال بر و
ن عبادات یتمام از مباشرت ا یو وهن یزند، ضعف یعت از نفس سر برمیاز احكام هوا و طب یداشت، و هرگاه كه حكم

ن عباداتست، چه ندامت خود در عقب آن فعل یان اید اشتغال و اتیو تدارك آن هم بمزد، یآ یدا میمذكور در نفس پ
عت و یكه باردِ رطبست در طب یاز مواد بلغم یئ مانست و همچنانكه غلبۀ مادهیشروع از ضرورات صِحَّتِ اسالم و انام

شود،  یقاهر كه مُضادِّ عضو باشد، مستلزم كسر آن عضو م یو قوَّت یدن ثقلیمزاج ظاهر، موجب زمانت است، و رس
فۀ یو لط یم وحدت و اعتدال مضاف بآن سِرِّ وجود چون حكم عود و رجوع از عالم كثرت و انحراف بعالنيهمچن
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 یبر احكام قوا یروحان یو قوا یهیباشد كه در مزاج و بدن كامنند، و آن رجوعشان بقوَّت غلبۀ صفات تنز یم یروحان
 یاز ورا یفۀ روحانیو لط یشود، پس هرگاه كه سالك در مقام اسالمست آن عزم رجوع و عود سِر وُجود یسَّر میم یعیطب

واقع  یو قوا و صفاتِ جسمان یان قوا و صفات روحانینئذ مغالبه میزند، پس ح یعت و احكام او سر برمیپردۀ طب
غ محل از یان عبادات و اشتغال بذكر و تالوت و تفریباشد، در ات یافتد، و آن مُغالِبه سببِ كلفت و مشقَّت سالك م یم

 ید، تا خاطر مباشرت امریآ یعت غالب میاز احكام هوا و طب یباشد كه در آن حال مغالبه ناگاه حكم یخواطر، وم
كه از او سر  یاسیو ا یدیگردد، از سلوك و اشتغال، بسبب نوم یشود، و آن مستلزم تقاعد او م یم ینامشروع قو

. یل ننمودیعت و هوا میز از احكام طبیچ چیو نفس من به یح بودیعزم من صح یآمد یزند، كه اگر از من كار یبرم
ت فرموده است یكنا یپائ ن نظر است، زمانت و شكستهین تقاعد و ایو خواطر كه موجب ا یعیطب ین غلبه حكمیس از اپ

از عبادت در  یو كلفت یو تقاعد یكند و ثقل یعت غلبه میاحكام طب ین حال كه وقتید كه تو در ایگو یت، پس مین بیدر ا
از  یئ رۀ مقام توبهین از لوازم مقام اسالمست، و تا در اول دایش كه اد مشو و از سلوك متقاعد مباید، نومیآ یدا میتو پ
ن مغالبه و یح كه بقطع ایآن عزم صح ی، و ترا كه سالكیر نیگز یگاهگاهن غلبه و خاطر، یست، و از این مُغالبه چاره نیا

مان كه تخلُّقست باخالق یمقام ا رۀیو بدا یكن یرۀ مقام اسالم ترقّیسَّر شود كه از دایغلبه حكم جزم كند، بعد از آن م
را كه  ن اعماىلی، ایند، پس اگر تو كه سالك مسرت شدیبر تو غالب آ یهیو اوصاف تنز یدر آئ یو صفات روحان یربّان

، حظِّ تو ی كنريآن تأخ درو  یمانست موقوف داریح كه حكم مقام ایق اسالمست، بر عَزم صحیاز لوازم تحقُّق بحقا
، و ید، پس محروم و بطَّال بمانیرس یمان در نتوانیبمقام ا یق اسالم متحقّق نشویآنگاه كه بحقا بطالت باشد، چه تا

اللّه عُرجاً و   وا اىلريس«اند كه  ن عبارت گفتهیخ بایاز مشا ینه بعضیرا بع ی معننيو هم. یابیهرگز از حجاب خالص ن
  ست. شان را بنظم آورده ایا ین معنیخ ناظم ایپس كأنّه ش» ريمكاس

د ینما یبمقام زهد حّث منده بر تحقق یتِ آین بیض فرمود، در ایح مقام توبه تمام تحریت بر تصحین بیاكنون چون در ا
  د:یگو یو م

واقْدم و قَدِّم ماقَعْدتَ له
 

 ود التلَّفتیالخوفلا واخْرج عن قمَعَ 
 

 یسان، اعنیا خسیدر خانۀ تن با زنان  یئ ز پس نشستهآن با یترك كن هر چه را كه تو از برا یش آور، اعنیو پ یش آیو پ
  ها.یواپس نگرست یاز بندها یون آرياو، و ب یحسّ ینفس و قوا

» الخوفلا كونوا معیرضوا بان « قوله تعاىل یه، و فی فرياهلهم ممّن ال خ یمن تخّلف القوم ف یالخوفلا جمع خالفه: و ه
هنا یتبوك، و ه  غزاة یه و سلّم، فیاللّه عل یاللّه، صل من تخلَّفوا عن رسولیة فیزلت الآالنساء او األراذل واألخِسَّاء. ن راد بهای
ة عاجالً و آجالً، یَّالحُظوظ النفسان والبدن، ألجله من یالهو تیب یة، و اراد ترك ما قعدالسالك فیاآل یت ضمّن معنیالب یف
ا واألخِسّاء. والتلفُّت:  الرجال، كالنساء والتخلّف عن اعمالالحظوظ  طلب یالنفس و قواها، فانّها ف یه یالخوفلا الت مع

  االلتفات.
ا، یسان كشد از طالبان حظوظ دنیرا و هرچه ترا در سلك زنان و خس ی: مردانه قدم در راه نِه، و ترك كن مر خودپرستیعنی
ترك كنند  یویدن ی، كه اگر لذّتید باشند بطلب حظوظ ولذّات در نشأت آخرت چون زهّاد و عبّاد ظاهریَّا آنان كه مقی

ند، و البته چون زنان و یند بعلت پاداش لذت آخرت نمایام نمایق یترك كنند، و اگر بعبادت یاخرو ید لذات حسیبام
 یقی مطلوب حقريكه موجب التفات تو باشد بغ یدیتجاوز نكنند، بل كه از هر ق یسان، از حسّ و لذّاتِ حسّیخس
تك توجّه بدو كن، و او را باش، و باخالق و صفات و اسماء او متخلّق شو، كه ّیصاً مخلصاً بكلو خال ،یبدر آئ یكبارگیب

  الموفّق. ح بر تو گشاده گردد. واللّهیعزم صح یآنگاه درها
َ جَدَّت    سَوف، فان تُجد  فِ العزم،یوجُدَّ بس   تَجدْ نفساً، فالنَّفس ان جُدْ 
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 یدم یابیدر راه عشق و فنا، آنگاه ب یزرویكو و تیس را، پس اگر تو نل نفیف و تسویح، تسوی عزم صحريو برب بشمش
  ابد.ینو  یا وجودیار شود ی، بختیو بمعشوق بخش یخوش. چه نفس را اگر فدا كن

فان تَجُد، از  -قطع از باب مضاعف، و دوم یجُّد از جّد است بمعن - س الفاظ بكار برده است، اولیت تجنین بیدر ا
افنت است از معتل ی یتجد از وجدان بمعن -د، سومیكرفتار شدن اسب از اجوف، نعت او جواد آین یجودت است بمعن

ار یبخت یجَدَّتِ از جّد بمعن -د، و پنجمیجا یجان دادنست از اجوف، نعت از و یبمعنجُدْتَ از جُود  -فا، و چهارم
  دنست هم از باب مضاعف.ینوش یا از جدَّه بمعنیشدن 

، یصفت یا فنای ینفس تو در ترك حِظِّ ید، كه در رفنت راه فنا كه مطلوب تو بر آن مرتتّبست، اگر وقتیگو ی، میو امّا معن
مان یو اكنون در مقام ا یبود ین در مقام اسالم طالب آن میش از ایح كه پی عزم صحريد، تو بشمشیف نمایتعلُّل و تسو
و بدان  یك رَوین راهِ فنا، نیروان شو، كه اگر در اف نفس را قطع كن، و خوش یآن صفت تعلُّل و تسو، یدیبدان رس

، و بدوست یرا اگر فدا كن یدِ فانیَّن نفس كهنۀ مقی. چه ایابیكه بقا الزم اوست ب یوجود ی، اعنی، نفسیمتحقّق شو
اَجِدُ «نجا مرادش از نفس، وجود باشد از بابِ یابد. روا باشد كه ای ینو باق یار شود و وجودیدر راه فنا، بخت یبخش

ق آن رفته یر و تحقیباچه تقریت، چنانكه در دّیاست بحكم مبدئ ی نفس رحماننيع چه ظاهر وجود،» نَفَس الرحمان
  است.

گردد و  یق نفسش گرفته میت قبض و ضیغاشود، از  یم گرفتار میعظ یدیكه در ق یو روا باشد كه مرادش آن باشد كه كس
ا ید، پس گوئیآ یابد، و نفسش باز بر می یق خالص میرد، از آن ضیپذ یال مود زویشود، و چون آن ق یك میبانقطاع نزد
ود صفات و حظوظ و نسب و اضافات ین قید كه: اگر نفسِ تو از ایگو یابد. اكنون می یم ید نَفَسیق والقیالض عند زوال

، آنگاه نفسش یفنا كن راه یابد، بواسطۀ آن كه او و حظوظ او را فدایو قرب او است بهالكت خالص  یكه موجب تنگ
  ابد.یرا باز  ید، و آن نفسِ اصلیباز آ

ها، وانْحُها مُفلساً، فقدیواقبل ال
 

 یتیَّ، ان قبلت وصیت لِنُصحیْوصَ
 

 یبتو مضاف نباشد، چه بدرست یزیو چ یچ ملكی، و هیكه مفلس باش او توجّه كن در حاىل یآور و سوبمعشوق  یرو
  .یت من قبول كنینچه گفتم ترا كه مفلس توجه كن، اگر وصیدر ا حت خودم رایجمع كردم مر نص

  الجمع وهوالالم. ةیهنا بحرف تعدیه یالجمع، عدَّ یتضمّن معنیالوصل  ء بكذا اذا وصلته به، ولمّا كانیالش تیقال: وصی
كتا بحضرت یملك و  یآور، و مفلس و ب یبو یرو یت خود را جمع كردم در آنكه گفتم كه، بكلّیَّوص ی: همگیعنی

، پس یابیراه ن یست، البته بویباق یتو موئ یبتو، بلكه از توئ یا ملكی یمعشوق توجّه كن، كه تا مادام كه از اضافت صفت
توجّه  یبحضرت و مفلس و خاىل یكبارگی، و بري، نظر از خود و هرچه بتو مضاف بود برگیكن یت من قبول مّیاگر وص

  را گفت كه:  یعن منيو عّطار هم یكن، تا بمقصود رس
 یمحض گرد تا برس یفان

 دن منها مُوسِر باجتهاده،یَفلَم 
 

 دمی دنيكرت همیراه نزد
 ناً مؤثِر عُسْرةیوعَنْها به لم 

 

ۀ سالك فناست، و فنا با یباجتهاد خود هرچند جَهد كند، چه سرما یچ توانگریبحضرت معشوق هك نشود یچه نزد
و  یملك یو ب یشیار كنندۀ درویكه اخت یچ مجتهدیز دور نشود هیحضرت معشوق ناضافتِ صفات جمع نتواند بود، واز 

بودنست از اوصاف و امالك، مدد و معاون او شود در تحقّق بوحدت و عدالت و  خاىل یشیباشد، بلكه درو یصفت یب
  در او. واللّه المرشد. ینۀ دل و تجّلییآ یصفا
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ن اهله،ْیبَیالهوشرطُ  یبذاك جر
 

 ، بالعَهد، اوفَتْ فوفَّت وطائفةٌ
 

ن عهد وفا كردند و تمام حق یبا یان اهل عشق و قومیت اول شرط عشق مین بیكه گفته شد در ان جمله رفته است یبر ا
  گر.یف دیفه بر طوایعهد راجح شدند آن طا یفای: بآن ایعنی» اوفت فشفّت«آمده است  یتیاو گزاردند. و بروا

  الشفوف و هو الرجحان. الحقوق، و شفت من ةیوفّت من توفالعهود، و  فاءیاوفت: من ا
شود آن  یرا متصد یزیاالتّحاد، پس شرط آنكس كه محبت چ چون محبت حكم مناسبتست، و مناسبت غلبۀ مابه یعنی

بهر  یاالتحاد متحقق تواند شد، و هر نگرش والتفات از را اول از خود دور كند تا باحكام مابهیاالمت باشد كه احكام مابه
از است، الجرم بضرورت شرط صحت محبت آن باشد كه یاالمت از احكام مابه یذات محبوب باشد، حكم ريكه غ یزیچ

ن عهد وفا یت محبَّتند بایا كه كارداران والیا و اولیاز انب یئ و مفلس باشد، پس طائفه از جمله نگرشها و صفتها خاىل
  و سلطان شدند. افتند، و بر آن عالم واىلیت و رجحان ّیگر مزیدكردند، و حق او بتمام بگزاردند، و بر عشّاق 

الوال قصَفت اخاحُیعَصَفت ر یمت
 

 غَناء، ولو بالفقر هبَّت لربَّت
 

قتِ عشق كه از مَهبِّ عالم وحدت وزانست، در هم شكند توانگر را با جملۀ پندارها و نگرشها و یهرگاه كه بجَهْد بادِ حق
نه او را یهر آوزد،  خاىل یخته و لحم و دم او شده است، و اگر آن باد تجّلیها كه با ذات او درآمريغت و یَّ ملك یصفتها
  ت دهد.یكند و باوصاف كمال خودش ترب یكیبخود 
  الفقر. یبذ یالموصوف، ا الفقر و اراد به ت صفةیالب یذكر ف

سار جَزاؤهای بالنيمیَ یواغْن
 

 مدت الحبِّ یالقطع ما، للوصل، فیمَد
 

ا یو آن دستگاه را از مال ده شود، یوصل و طمع او كش یچون در عشق بسو یبدستگاه توانگر ین دستیو توانگرتر
بُرَّندۀ قطع و منعست از آن مطلب، بل كه  یآن دست كاردها یلت وصول بمطلب وصال شمارد، جزایاعمال سبب و وس

ه اال یوصل الیال یالذ سبحان«بُرَّد چه  یكه دست طمع او را م بُرَّنده است یسار صورتِ كاردیَآن  یاز اجزا یهر جزئ
  ا است.یح اكابر اولیبزرگست و تسب یاصل» به

واخلص لها، واخلُص بها من رعُونَةِ افـ
 

 ـتقارك من اعمالِ برٍّ تزكَّت
 

  واخلِص لها كّل عمل من اعمال بِرٍّ تزكّت، واخلص بها من رعونة افتقارك.ره: یتقد
كو كه پاك باشند یخ) از اعمال ستودۀ ن - یرا كه كن یزه گردان از جهت حضرت معشوق و حكم امر او (هر عملیو پاك
  خودت. یشیدرو یِنیب شنتیا و سُمْعت و پاك شو بمدد حضرت معشوق از رعونت و خویبۀ ریاز شا

م و حور و قصور او یم مقیعء نین و منشّیدر درجات بهشتست، بل مع یل سعادت و ترّقیكو موجبِ نیناعمال  یعنی
 یو شُرب ین نوع سعادت، نفس را حظِّیل و ادراك ایزه باشند، و در نیا و سمعت پاكیاست، امّا بشرط آنكه از شائبۀ ر

شود از عالم  ین سبب حجاب او میكنند، و از ا یاو م ی، نفس و قوایم و لذّات اُخروینع یفایمست، چه استیعظ
  ول بدان حضرت.د او از وصیوحدت، و موجب ق
افعلوا «و ُمحرِّضش بر آن حكم امرِ د كه باعث یا و سمعت از او صادر شود، بایشوب ر یكو كه بین یپس سالك هر عمل

ابد، یخالص  یود و حجب نفس بكلّ یم و حور وقصور، تا از قینع  باشد، و مطمحِ نظرش مراعات آن بود نه انشاء» ريالخ
طهرت من  یا» واخلِص لها من اعمال بِرٍّ تزكَّت«قوله:  یتحقّق تواند شد، و ذلك معنتمام م یقیو بمقام زهد و فقرِ حق

موجب  یالتفات یو ب یدن آن آزادیار حاصلست، و دیباغ یالتفات یو ب یا. و چون در تحقّق بزهد و فقر آزادیالرِّ شوائب
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» اذا تمّ الفقر فهواللّه«، چه حكمِ یقید است از كمال تحقق بمطلوب حقیشود، و آن حجاب و ق یرعونت و حظِّ نفس م
ن رعونت فقر، یگنجد، پس از ا ینم یو حظّ یچ وصفینفس ه یقین مقام فقر حقیبر تمام خُلّو و فقر مرتتّبست، و در ا

  .ی. واللّه الهادیگانه شو تا بمقصد برسیخالص و 
ل والقالِ، وانْجٌ منیالق  یوَعاد دواع

 

 مْعةدعاو، صِدقها قصد سُ یعَواد
 

ان مقامات سلوك خواند، و رسته شو از ظلمها و یمعرفت و ب یكه ترا بگفتگو یئ هیو داع یبا هر صفت ورز یو دشمن
  دن مردمست از جهت محبَّت جاهیشان قصد شنوانیكه صدقِ ا یهائیدعو یشرّها
  قه.یعوا یالدهر، ا یوادظلمَه و شرّه، و منه ع یة فالن، ایه، من قولهم: دفعت عن فالن عادی، جمع عادیالعواد

دۀ نفس تمام یپوش يش از آنكه از آفات و حظوظ و شربهایسلوك و مرور بر مقامات پ یِ: چون سالك را در اثنایعنی
د، ريگ ینمودن م یست رویات هر مقامیباشد كه احوال و واردات كه از مقتض یمن شود، میابد و از غوائل آن ایخالص 
كه  یو حظّ یابد، و شربی یم یق اسرتاق از آن آگاهیشود، نفس بطر یزها منكشف میچ یب عالم ملكوت بر ویو ازعجا

ف یخواهد كه آن حال و وارد و كشف شر ید، و میآ یكامنست در حركت م یاز حُبِّ جاه و منزلت عندالخلق در باطن و
ر بر یو تقر یق گفتگویبطرنئذ اظهار آن را یش، پس نفس حیل آن حَظ و شُربِ خویفا و تحصیلت سازد در استیرا وس

خ را از احوال و مشاهد خودشان باستشهاد بر سالك عرضه یرات و معارف و اخبارات مشاید، و تقریآرا یسالك م
كند، و حظوظ نفس از آن  یخود را بان مشغول م یشود، و بكلّ یم یو اظهار و ارادتش قو یۀ گفتگوید، تا داعینما یم
تحقُّق  یپندارد كه چون در دعو یگردد، و او م ید سالك میجُب مظلم و سَدِّ ابواب مررسد، و آن موجب حُ یم یان بویم

 آن صدق، نيِست كه در عید نشود، و آگاه نیعا یاز آن بو یكند، ضرر یم یباحوال و مقامات، مراعاتِ صدق بتمام
او را سالك صاحب مقام و كه او را در آن حاصلست كه مردم  یا است، از جهت حظّ جاهینفس او را قصد سمعت و ر

كند، و  ین نكته و قصد اخبار و انذار میز و محرتم دارند، پس مسرتشد را از ایعارفِ تمام شمرند و بآن سببش عز
، از عهدۀ یافكن یم ی خطرنير معرفت در معرض چنیو تقر یۀ گفتگوین داعید كه مپندار كه با آنكه تو خود را بایگو یم

 پندارِ تست، چنانكه در ريِآمد، بل كه واقع غ یبدر توان ییر هر معنیق و تحریر و تحقیتقرتمام ن معارف و یان در ایحق ب
  م كه: یگو ینده با تو میت آین بیا

بألسن عارف،یدعیُ فألْسُن من 
 

 العبارات، كلَّت و قد عُبرت كل
 

ان كردند جملۀ آن زبانها و یب یق و درستیو بتحق ین عارفیآورتر شود بزبان یهر كه خوانده و خطاب كرده م یچه زبانها
 یقت آنچه مقصود است از معانیق و كمال افصاح از حقیآن عبارتها كه ممكن باشد بكار بردند، عاقبت از تحق یهمگ

از  یئ رۀ كالم كه حصَّهیتر است از دا عیاز اصل كار است، وس یرۀ علم كه حِصّۀ و اعتباریاند و فرومانده چه دا گنگ شده
رۀ خطاب، چه یتر است از دا رۀ كالم متَّسعیالفعل، و باز دا ثیالقول ال من ح ثیست و آن نسبت ظهور علمست من حعلم

حروف و اصوات و  ه قيودرۀ عبارتست كه بیرۀ خطاب فراخرت از دایدِ آنست، و باز دایِّحكم حال و صفت مخاطب، مق
است هر  یره و واسطۀ كلّیمقصود است تا عالم عبارت، سه داد و محصور است، پس از آنجا كه كُنهِ ّیاختالف لغات مق

توان داد،  یاال آنكه بصفات و اسما از او نشان د،ی، در عبارت چُون تواند گنجی، پس مقصود، كماهیگریتر از د ك تنگی
ود را چرا خ ید، پس تو كه مسرتشدیآ یقت رسد، زبان گنگ شود، و چون آنچه مقصود است بگفت نمیو چون بكُنه حق

  .یده یو سالح بدست دشمن نفس م ،یآور یمذكور م ین خطرهایدر مَعرضِ ا
و ما عنه لم تُقْضح، فانَّك اهْله،

 

 ب عنه ما قُلْت، فاصمتیوأنت غر
 

، و یئ دهیو ملك تست و بآن رس ی، تو اهل و سزاوار آنیآن را در عبارت آوردن از معان یو نتوان یان نكنیو آنچه از او ب
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را كه چون ی، ازیو در عبارت آورد یان كردیكه او را تمام ب یپندار یو م يگوئ یاز آنچه از او باز م یبیغر گانه ویتو ب
م تنگ افتاده است، پس هرچه در حال كشف و یتمام، عظ یقت و آگاهیمعلوم شد كه عالم عبارت بنسبت با عالم حق

ان آن یآورد و از تمام ب یتوان یك را در عبارت نمیمكشوفٌ عل یبآنكه آن معن ین باشّیشهود بر تو روشن شود و تو متق
، یئ دهی، اما اگر ترا گمان افتد كه آنچه در كشف دیئ و اهل آن سرّ گشته یئ دهیشود كه بباطن آن رس ی، معلوم میقاصر

، یبیو از آن غر یر، و از كُنه آن خرب ندایئ دهیش نرسیاز اوصاف او ب یآورد، بدانكه ببعض یتوان یامش در عبارت ممت
ك یار است، و چون تو او را بی، چه آن ذات مقصود را اوصاف بسیش اهل اطالع رسوا نشویپس خاموش شو تا پ

باللّه منك، و  نعوذ یو گوئ ینمائ ی، و بانكار تلّقیدا شود او را نشناسیگر پید ی، آنگاه كه بوصفیباش  دهیش ندیوصف ب
ن ورطات ین، تا از ایگز یپس خاموش یگرش محروم مانیز احكام اوصاف د، و ایوران خجل شو دهیش دینئذ پیح
  .یم مانیسل

الصمَّت سمتٌ، عنده جاهُ مُسكة، یو ف
 

  مُسكتريعذا عبده مِن ظنَّه خ
 

مضاف بنفس سالك كه بندۀ آن جاه شد  یاز هست یتّیبق یست كه نزد آن آهنگست آبرویز آهنگین یو در خاموش
  .یئ ن خاموش كنندهیآن را بهرت كه گمان بردیآنكس

فرمودم، امّا  یت گذشته ترا خاموشیهرچند در ب یعنیة. یَّ البق ةكقصد، والمس یسمت ایهنا مصدر قولهم سمت یالسمت ه
ت آن قصد محبت جاهست و آن یهست كه غا یز قصدین یست، چه در خاموشیز مطلقا محمود نین یبدانكه خاموش

در  یرا كه نفس باشد كه در معرض خوف خجالت و رسوائیاو است ز یفس و هواهااز ن یتّیمحبّت جاه مضاف ببق
حبِّ جاه  ت غرض و مقصدش در آن،یار كند و غایاخت یاظهار ثبات و وقار خود، خاموش یا از برایش فصحا و بلغا یپ

ن ین مقصد را بهرتینفس مضاف نتواند بود، و هر كه ا یاز هواها یتّیجز ببق ی مقصدنين چنیباشد بنزد خلق، و ا
و  یز از خاموشیت مقصد تو در همه چید كه غایبا ینه بندۀ آله، پس مشمرد او هنوز بندۀ جاهست  یئ خاموش كننده

ت یت و جمعیو بكلّ یاو، آزاده شده باش ینفس و هواها یایبقا یه، جز حق و طلب او نباشد، تا از بندِ بندگريگفتار و غ
  شد. ینفس متحقق توان

راً وانظر، وسمعاً وعِه، وكُنفكُن بَص
 

 قةیطر یلساناً و قُل، فالجمع اَهْد
 

تِ نفس، ّی، چه جمعیزبان شو وبگو یو همگ گوش باش و بشنو و نگاهدار، یچشم باش و بنگر، و همگ یپس همگ
  ق و حضرت خالق.یست بمعرفت حقایترين سیتر ندهیراه نما

و  یو هر قوّت  آن،ريو غ یائیو گو یو شنوائ ینائید و مختلفست، چون برا قوا و مدارك متعدّ ینفس ناطقۀ انسان: یعنی
دن و ین، چون دیَّمع یز ادراكیك را نیو هر   مخصوص، چون چشم و گوش و زبان و جز آن، یو آلت یرا صورت یمدرك
ن، و یمانند اات و مسموعات و مقوالت و ّیز مخصوص، چون مرئیك نین، و متعلّقات و مدركات هر یدن و امثال ایشن
  را دو نوع ادراكست: ین نفس ناطقۀ انسانیمر ا
  ن مُدْرَكات.یتِ ایَّسَّر نشود بسبب اختالف و جزئین قوا و مَداركِ مذكورش می، و آن جز بواسطۀ ای، جزئیكی

ا و یات اشیمذكور است، كلّ ین قوایتِ خودش كه منشأ و مُحْتَدِّ ایت و كلّّی، كه بذات و صورت جمعیو دوم، ادراكِ كلّ
دِ احكام ید است، او در قیَّمق یو وهم یو شهوات و لذّاتِ حسّ یابد، و مادام كه نفس بحظوظ و آمال و امانیق دریحقا
و  ین قوا و مدارك مذكور مقصور، و هر قوّتیت خود دور، و ادراكاتش بر اّیت و جمعّیت محصور است، و از كلیَّجزئ
مخصوص است استعمال نتواند كرد، چنانكه ببصر جز مبصرات و بسمع جز  یكه بو یز جز در مدركاتیرا ن یمدرك

الجذبات، جمله هواها و  من یئ ا جذبهیاضات و مجاهدات یافت. اما چون بواسطۀ ریمسموعات و هلّم جرّاً در نتواند 
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آنگاه   د،یدا آیتش پّیت و جمعّینئذ حكم كلیشود، ح یتش فانّیت و جمعیَّان نفس و كلیم یازیصفات امت یتمنّاها و همگ
ات و ّیابد، و اگر خواهد در ادراك كلین قوا و آالت دریوساطت ا یا را بالذات بیات اشیات و جزئیاگر خواهد كل

و  یتِ نفس در هر قوتّیت و جمعّینئذ حكم كلّین قوا و مدارك را واسطه و آلت سازد، و حیا ایق اشیات و حقاّیجزئ
نفس قوت باصره  یِت كند، تا وقت ادراك ببصر همگیرا آلت سازد، سرا یند و وتوجّه ك یادراك بو كه در یمدرك

گر قوا، پس ی در سمع و لسان و دنيابد، و ادراك بَصَر بِمُبْصَرات مخصوص نماند، و همچنیز را ببصر دریباشد، و همه چ
   د:یگو یبمسرتشد م

ت نفس متحقّق گرد، تا آنگاه چون ّیت و جمعّیكلشو و ب یاو فان یازینفس و صفات و احكام امت یایكه از جملۀ بقا
بصر شو، و نظر كن و جمله انواع مدركات را  یت نفس توجّه كن ببصر و همگّیت و جمعّیبآن كل یكه نظر كن یخواه

ت در سمع ّیت و كلیتِ نفس توجه بسمع كُن، تا آن جمعّیت و جمعّی، هم بآن كلیاب، و اگر سماع خواهیببصر در
ت، یّ بتوجّه بآن كل یز را بسمع ادراك كن، واگر گفتار خواهی، آنگاه گوش دار و همه چیسمع شو یهمگت كند و یسرا
تو آن را تمام   ند،یان آن قاصر آیكرد، و هرچه همگنان از ب یان توانیب یق را كماهیتا حقا یزبان شو، و آنگاه بگو یهمگ

  المرشد. ان آن. واللّهیا و علم وادراك و بیق اشیست بحقایزین چیتر ندهیت نفس را نمایچه جمع آورد، یدر عبارت توان
وال تتبَّع من سّولت نَفسُه له،

 

 فَصارت له أمّارةً واستمَّرت
 

او  یِفرما شه او فرمانیك و بدش را، پس همیافعال و اقوال ن یبر و یو متابعت مكن آنكس را كه بر آراست نفس و
  رمانش.گشت كارِ نفس و ف یشد، و مستحكم وقو

  و استحكم عزمه. ی: قویرة، اینت. و استمّرت، من قولهم: استمَّر مرّیز یسّولت: ا
و  ،نفس یا و تمنّاهایت نفس كه گفته شد مشروطست برتك جملۀ حظوظ و بقایت و جمعّین كلیچون وصول با یعنی
حكامست، و سالك را در وصول ل اول و معظم آن صفات وایت و تسویز كه صفت و حكم امّاریِّاوصاف مُمَ یِهمگ یفنا
ست، یز نید گرینما یت او بویَّدۀ نفس و احكام جزئیپوش يا و شربهایاوصاف و بقا یكه طرق فنا ین مرتبه از مرشدیبا

ل گذشته باشد، یت و تسویت و صفت امّاریَّاوصاف و احكامِ جزئ ین طرقِ فنایز آنست كه او بر این مرشد نیپس شرطِ ا
  ن مرتبه ارشاد تواند كرد.یت متحقّق شده، تا آنگاه بایّ ت و جمعّیفنا مرتتّبست منصبغ بحكم كل و بر بقاء كه بر آن

ن مقامات یر ایكه با تو بقول تقر ینیق بیا مُتَرسِّمان اهل طریرا از زهّاد ظاهر  یاگر كس ید: كه تو كه مسرتشدیگو یپس م
، و بر یفته نشویرِ مجرَّد فریر تا تو بصورت و قول و تقرنهایكند چنانكه من كردم، و ترا بمتابعت خود دعوت كند، ز

، تا آنگاه كه باستقصاء اعتبار احوال و اقوال و افعالش و اتّفاق و ی من اقدام ننمائريا غیمتابعت آنكس اگر من باشم 
ان یم یختالف، تا اگر ایقت نزنیعت و طریاو را بر مَحَكِ شر ی، و صفات نفسینكن یگریك با دیاختالف و تناسب هر 
از حظوظ  یحظِّ یفایرا كه محصِّل است ل او مر افعال و اقواىلیت و تسوی، و از صفت امّارینیقول و فعلش ظاهر ب

م و لذّات بهشت یا اما در نشأت آخرت، چه جمله نعیباشد (اما در نشأت دن یو وهم یاز لذّات حسّ یو لذت ینفسان
ده است، یاز متابعت او احرتاز كن، چه آنكس چون هنوز باول مرتبۀ فنا نرس ،ینیهمراه ب یزیبنفس تعلُّق دارد) با او چ

  ده باشد. ی، چونن رس-الفناء ع مراتبیجم یبعد تعدّ  - است  یقیحق ین مراتب بقایبمرتبۀ ارشاد كه آخر
  ت نفس را دو مرتبه است: ی: امّاریعنی» فصارت له امَّارة واستمَّرت«و قوله: 

  باشد. یویدن یطلب حظوظ و لذّاتِ حسّاو  ی، آنكه مقتضایكی
 یدر نفس قو یبود، و چون طلب و محبَّت لذَّت و شهوتِ حسّ یاُخرو یو لذّات حسّم یو دوم، آنكه مقتضاش طلب نع
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از جهت -ابد، یو ثابت  یرا باق یم اخرویند، و لذّات نعیدار بیو ناپا یرا فان یویو مستحكم شود، و بنظر اعتبار لذّت دن
هشت ب كه در یهمَّتش بر وصول بلذّات حس یِكند، و همگ یفان یترك لذات حس - یباق یلذّات حسّ یفایتتمام اس

  ت بر او غالب.یَّهم بندۀ نفس و شهوات و لذّات او باشد، و حكم جزئ كس بعاقبت نينچ نیفا كند مقصور شود، و ایاست
ت و یَّن مرتبۀ كلیچه مطمح نظر مقرَّب وصولست با» نيالمقرَّب ئاتیِّاألبرار س حَسَنات«ه گفت: نجا گفت، آنكیو از ا
د كه در یست، چه مقرّب شایمقام مقرَّب یجملۀ اوصاف نفس موقوف، و مقام ارشاد باال یت نفس، و آن بر فنایَّجمع

  ، شرط صحَّت ارشاد است.نيرا وصول بمرتبۀ تمك یقیحقن باشد، و مرشد یمقام تلو
 ق تواند بود.یباشد، ارشاد را چگونه الئۀ مقرب یِّكه حسنۀ او س یپس كس

  .-المرشد  واللّه-
مِنیودع ماعداها، واعدُ نَفْسَك فه

 

 عِداها، و عُذْ منها باَحْصَن جنَّة
 

از دشمنان حضرت معشوقست، و پناه بَر از  یخودت، چه و ین نفس جزئیاز او بگذار جز حضرت معشوق را و در گذر 
  .یكه خود را بآن بپوش ین سالحیرن نفس خودت باستوارتیشرِّ ا

ل: ی لها، قريال نظ  جمع ی، األعداء و هیبوزنِ حم ی: جاوزها و اتركها. والعدیماسواها، واعد نفسك، ا یماعداها، ا«
  ».السالح النُّعوت. والجُنَّة بالضمّ: ما استرتت به من یأت فِعَل فیلم 
متوجه  ید نمود و از سرِ صدق تمام بحضرت بكلیبا ین اجتناب ماین راه از متابعت مدَّعیكه در ا ی: چون دانستیعنی
 نيقید، ینما یرو یئ و مشاهده یا كشفیكرامت افتد،  یا خرق عادتی یا معرفتی سلوك حاىل ید بود، اگر ترا در اثنایبا یم

گمار كه نفس تو كه شان مین همه را بگذار و نظر بر اینهار ای ذات محبوب و جز مطلوب تواند، زرين همه غیشناس كه ا
مختلف و حجاب و ظلمت و جهل و عناد است، او را با حضرت  یود و نقائص و تضادّ و مجمع قوایمنبع كثرت و ق

د واالطالق منفرد است، و اصل همه كماالت و محتدِّ علم و نور و قدس و یالق محبوب كه بوحدت و اطالق عن
، یقتِ دشمنین جهت دشمن آن حضرتست، چه حقینفس از ا ،یو او، اعنست. یچ مناسبت و مالئمت نینزاهتست ه

 او ريهمگنان را از دشمن خود بگرداند، و غ یخواهد كه رو یم یا كسیدائماً هر كس  عدم مناسبت و مالئمتست، و چون
ا یت یراما كی یا معرفتی  كه نفس از حاىلنين جهت همیشان را از او مشغول كند، از ای اريد، و بآن غیارایشان بیرا بر ا
، یكند، و خواهد كه ترا كه سالك یت دشمنیَّابد، در حال اظهار خاصیاند، شعور  یقی ذات مطلوب حقريكه همه غ یكشف
م شمر، و از شرِّ مكر یقت دشمن عظیل او در گذر، و او را بحقینها از حضرت محبوب مشغول كند، پس تو از او و تسویبا

حِصْنِ تو در جهاد و حرب او در سه قِسم  را كه سالح ویخ و مرشد توأم، زیكه شو غَدْرِ او پناه بحفظ و نظر من آور 
  محصور است: 

  است. قت دل كه صورت وحدت اعتداىلیحق -یكی
  است. زان آن عدالت از حضرت كماىلیعت باحكامها كه حافظ و میشر -ودوم
ن قِسم سوم یتو ا» و حسنِ التجاء انِتما«ت منست كه مرشد توأم، و بواسطۀ صدق یت و حمایحفظ و رعا - و سوم
و حكم و  یرات ادوار زمانیُّو لزوم تغ یاست، چه بسبب اختالف احكام اسماء ربّان یو سالح ین حصنیتر محكم

بحكم آن دو قِسم اول متطرّق  نقص و اختالىل بنسبت با تو در حاىل ید كه وقتی، شایوانیح یسلطنت نشأت عنصر
را كه ید، زیت من نتواند گنجیدر حفظ و نظر و رعا یچ نقصانیشتابد. امّا ه یم غلبه بخرابابد، و بحكیتا نفس راه  شود،
 ی، و بحكم مرور بر همگیطت ارشاد و حفظ ترا متصّدیحق متحقِّقم، و از سر كمال ح ی محقق بجملۀ اسماريمن بس
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و  یاو واقف، چنانكه از بهر تسلّ  یمكرهاق آفات نفس و ی آن، بر دقارينان و غیت و اطمیَّمراتب و احوال نفس؛ از لوَّام
است، پناه بمن  یو سالح ین حصنیتر ت من ترا محكمینده پس نظر و رعایات آین ابیكنم، در ا یان میقّنِ تو بیقوت و ت
م یگو یت از خود با تو میق حكاینفس بطر ینك سلوك خود و جملۀ آفات و مكرهایبمن التجا كن، كه ا یآور و بكلّ
  .یالهاد هبشنو واللّ 

یكانت، قَبْل، لوَّامَةٍ مَت یفَنَفْس
 

 یعتیتعص، كانت مُط اُطْعها عَصَت، او
 

حظوظ مباح، او  یفایبردم در طلب لذات و است ین مالمت كننده، كه هرگاه كه فرمان او میش از ایچه نفسِ من بود پ
كرد و مرا بر ترك  یاتِ شرع شروع مّیمنه ا بارتكاب محرَّمات وید در مجاوزت از حدّ اعتدال، یورز یان من میعص
كردم، او در آن منع  یاز او منع م ینمودم و حظوظ و لذّات بكلّ یان او میا اگر من عصیكرد،  یآن مالمت م یفایاست
  نمود. ی مالمت منيشد و مرا بر طلب اول یع من میمط

  بدانكه نفس را بحسب سه حالت سه صفتست:
ست كه هنوز او را از پس پردۀ ین صفتش در حالیو ا» النفس ألمَّارة بالسّوء انّ : «قال اللّه تعاىلت بالسُّوء، یَّامَّار - اول

 یچ شعوریباو ه» عاًیه مرجعكم جمیال«عود و رجوع بحكم  ی، كه خالق و مبدأ او است، والبدت اله، تعاىلّیطبع، بالوه
 یست، و همت وطلبش بكلیویدن یِ و وهم یسطلب حظوظ و لذّات ح یحاصل نشده است، تا الجرم مطمح نظرش بكل

  بر انهماك در آن نوع مقصور.
ست كه او را از پس حجب و ین بحسب حالتی، و ا»وال اقسم بالنفس اللّوامة: «اللّه تعاىل ت، قالّیصفت لوّام -و دوم
د، تا در یمست، حاصل ِآكه عبارت از آن اسال یئ یآگاه -عودیه یمنه بدا و ال-قتِ یعود و حق یعت از البدیطب یها پرده

ست، قبلۀ خود سازد، و از یحظوظ و لذّاتِ شرع را كه ضابط آن آگاه یفایاقوال و افعال و حركات و سكنات، و است
ده گردد تا در یپوش یو غالب شود، و حكم آن آگاه یاحكام حجب قو ید. اما اگر وقتیچ تجاوز ننمایاو ه یمقتضا

آن ضابط كه شرعست مجاوزت كند، و صاحبش را بر ترك شهوات و ارتكاب لذّات  لذّات از یفایمباشرت افعال و است
نفس را در طلب آن  یاز او سر بر زند و بحكم شرع، او اعن یاثر یكن باز چون باستحضار آن آگاهید، ولیمالمت نما

ان ی، آن عصیآن آگاه آنش منع كنند در حال بحكم و اثر یفایان كنند، و از استیون از آن ضابط عصريشهوت و لذّت ب
ن صفت را بحسب لطافت و كثافت حجب و حكم مراتب ی مالمت آغازد. و انيع شود و بر آن مباشرت اولیو منع را مط

  است: مان و احسان، سه مرتبهیاسالم و ا یاعن
ت در ّیز لوّاماول ان درجۀ ینست كه گفته شد، و ایت مذكور است ایكه بحكم مرتبۀ اسالمست و مراد از آنچه در باولش، 

نند، چه یت بالسّوء مشاركند، اما در طاعت عندالمنع متباید، با امّاریآنكه بقوت و غلبۀ حجب از حدِّ شرع مجاوزت نما
  نفس امّاره هرگز بمنع ممتنع نشود، و در طلب شهوت لجاج كند.

ات و طاعات خالصاً ريخمان آنست، كه لومش از طلب و ترك لذّات بمالزمت معامالت و یمرتبۀ ا بحكم ،و دومش
ا تخلُّق و تحقُّق ی یو معاملت یان هر طاعتیكند، تا در حال ات ی در احوال و اخالق و مقامات ترقريالمحبوب و س لوجه

افتد، و خود را بر قصور و  یاشرف و اعل یا مقامی یا خلقی یا بر عقب آن نظرش بر معاملتی، یو مقام یبهر خُلْق
  ل آن مشغول گردد.یو بتحصحرمان از آن مالمت كند، 

  اللّه. ی فريمقام احسان آنست كه متعلّقست بسفرالس یت بمقتضاّیو سوم، مرتبۀ لوّام
ن صفت مرتتِّبست بر یو ا...»  یالمطمئنّة ارجع  تها النفسیَّا ای: «اللّه تعاىل نانست، قالیو امّا صفت سوم نفس اطم
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اعراض كند و صاحبدل شود، و سالك را رجوع و عود  یآمال و اَمانو لذّات و  یاز صفات نفسان مكه سالك تما یحالت
  ».ةّیة مرضیربّك راض اىل یارجع: «اللّه تعاىل ن موقوفست، قالیبمبدأ بر ا
ت بود، چون بسلوك درآمدم ّیش از سلوك كه در مقام اسالم بود در درجۀ اول لوّامید: كه نفس من، پیگو یپس م
  بش مشغول شدم.یبتهذ

سَر بعضِه،یماً الموتُ افاورد تها
 

 یحتیما تكون مُریْ وأتْعَبْتُها، كَ
 

از آن بود، چه  یها، كه مرگ آسانرت از بعضیاضات و مجاهدات و ناكامیاز ر یزیبش چیاز بهر تهذ  بنفساوردم یپس ب
ست، و مراد ین شیك نَفَس بیگرند، یكدیان جان و تن كه محبوب یمرگ و تجرُّعِ مراراتِ سكرات او و شدت مفارقت م

، همان شدت و مرارت حاصل بود، و چون بذكر آن یو محبوب یو مراد یدر زمان سلوك برتك و منع و مفارقت هر حظِّ
تر و  شد، سخت یمنضّم م یله، با آن ترك و مفارقت هر زمانیتحص یالقدرة عل ت و مشاهدۀ آن معیحظّ و محبوب و رؤ

نئذ راحت رسانندۀ من باشد ینان رسد، و حیها، تا باشد كه آخر بمقام اطمیامن ناكیبود، و برنجش آوردم با یدشوارتر م
  بظهور فرزند دل از او، واللّه الموفّق.

 فعادت، ومَهْما حمِّلَته تحمَّلتـ
 

 ، وان خفَّفتُ عنها تأذَّتیـهُ مِنِّ
 

مجاهدات  یهرگاه كه از آن بارها ت بدرجۀ دوم، و چنان شد كهیّ ن نفسِ من از آن حال و درجۀ اول لوّامیپس بازگشت ا
هاش  اضت، پردهیرا كه بسبب ری، زیو از من تحمّل كرد ی، برگرفتینهاده شد یو مخالفات و مالزمت طاعات، بر و

ج آن مجاهدات چون ذوق در عبادت و رِقَّت یاز نتا یگشت، و اثر یادت میش بمبدأ و معاد زیشد، و آن آگاه یشفّاف م
از آن بارهاش  یافت، و اگر وقتی یكو، و جز آن در خود میمبشِّر و تبدِّل اخالق بد باخالق ن یباطن و خوابها یو صفا
از آن دادم، او  یش مینفس را آسا یتك فارفق بها، و نَفَسكّیكردم، بحكم رَوِّحوا ساعة فساعة، و امر نفسك مط یسبك م
كم -كمرت گردد  یزیاضات چیج رید، و از آن نتاف شوید از خوف آن كه مبادا حُجُبش كثیرنج یش میو آسا یبار سبك
  .-خ -گردد

امهایوكلَّفْتُها، البلْ كَفَلْتُ ق
 

 یكَلِفْتُ بكُلْفَت یفها، حتیبتكل
 

آمدِ او بود، نه كه خود در عهده آمدم و  ل اخالق و لزوم طاعات فرمودم، هرچند خالف خوشیو نفس را سلوك و تبد
 و كالىل یچ فتوریه یاضات و مجاهدات و معامالت بیام از ر ف كردهیبآنچه او را تكل دیاام نمیرفتم، كه نفسِ من قیپذ

ف نفس یداشتم از معامالت، و تكل یكه خود را بتكلّف بر آن م یزید كه عاشق شدم بر آن چیرس ی، تا بجائیو نقصان
  فه من نائبه او حق.تكلَّیالمكلّف، والكلفة: ما  یشقّ علیف: األمر بما یحققّه. التكلیبسلوك و ما

 الهاء، اضافة ريضم ام اىلیالق المفعول، واضافة بما كلّفتها به، ذكرالمصدر، و اراد به یفها، ایولعت. قوله: بتكل یا و كَلِفْتُ:
فها، متعلق یقوله: بتكل یالجّر ف . و حرفیالمفعول الثان المصدر اىل ه، اضافةیف الیالتكل الفاعل، واضافة المصدر اىل

  مها. ایبق
بها، كُلَّ لذَّةٍ،یتَهْذیواذهبتُ، ف

 

 باِبْعادها عن عادها، فاطمأنَّت
 

 یویدن یو وهم یكه داشتم از لذات حس یت هر لذّتّیزه كردن نفس از احكام نقص و جزئیكردم در پاك یو بربدم و فان
نئذ آرام گرفت از طلب جملۀ یحها و صفتها كه داشت، پس  ی، بواسطۀ دور كردن نفس از همه عادتها و خویواخرو

 ی، و بمقام رضایقیو عا یمانع یشد ب یربّك متصد اىل یحظوظ و حقوق خودش، و بظهور فرزند دل رجوع ارجع
  ة متحقق گشت.ّیة مرضیراض
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رَكِبْتُه،بق هولٌ دونَها مایَولم 
 

 ةیَّ زكريه غیف یواشهَدُ نَفْس
 

 نينان نفس كه من آن را بر ننشستم و مباشر آن نشدم، و در عیرتك از اطمشیاز مجاهدات پمناك یب ینماند امر یو باق
 یت و صفتها و شربهاّیدم كه هنوز از احكام نقص و جزئید یل، و مجاهده سهمناك، نفس خود را میمباشرتِ آن امر ها

، و من صاحبدل شدم، دینان كه در دائره مقام احسانست برسی، تمام پاك نشده بود، تا آنگاه كه نقسم بدرجۀ اطمیخف
ود و كلفتها یاصل گشت، و از بَنْدِ قت خود وّیت و كلّیل شد، و بجمعیو آفات پنهانش زا یخف ینئذ آن و ثبات و شربهایح
امر محبوب بالطبع  یكرد، اكنون بر مقتضا یف مین بحكم تكلیش از ایكه پ یو عبادت یافت، تا هر طاعتی یآزاد

  .یچ كلفت و مشقتیه یباشد ب یمثال نفس كه از متفنِّس بالطبع والذات صادر م شود، بر یوالذات از او صادر م
هنا یه مقامه، و دون هیالمضاف ال میالمضاف و اق نان، حذفیاالطم بها و بلوغها درجةیل تمام تهذیقب یدونها، ا«قوله: 
  ة.یالغا البلوغ اىل القصور عن ض فوق، و معناهینق

ه،و كُلُّ مقام، عن سُلوك قطعْتُ 
 

 ة حقَّقتُها، بعُبودةیَّعُبود
 

چون محاسبه و مراقبه كه از سر سلوك، قطع آن مقام كرده بودم،  یچون توبه و زهد، و جزئ یاز مقامات كل یو هر مقام
 آن مقام را درست و تمام و محقق كردم بعبودت كه نيكه بآن همراه بود، ع ینمودن با مشقّت و كلفت یاز بهر بندگ
تمام  یمشقَّت و كلفت یب یرا بطاعات و قربات ذات یاعات و عباداتست بالذات و الطبع، و حقوق هر مقاممالزمت ط

  حقِّقه معلوم كردم.یك را بما یقت هر یدم، و حقیرس یات هر مقامیگزاردم، و بغا
 و كُنت بها صبَّا، فلَمَّا تَركتُ ما

 

 لها و أحبَّت ید، اَرادتنیاُر
 

نئذ او مرا یخواست خود را، ح یفته بودم، پس چون ترك كردم از بهر ویمعشوق، عاشق و شن من بر یش از ایو پ
  د.یخواست از جهت خودش و معشوق خودم گردان

بود كه كمال اسمائي و تمام معرفت و پيدائي كه مقصود » فاحببت ان اعرف«من حكم  : چون محبَّت و ارادتیعنی
بمن  د نفس من بحكم جزئيَّت و بشريت و احكام مراتب آن محبّت و ارادتاولست بر آن مرتتّبست، ليكن بواسطه تقيّ

 و ريدارم، الجرم اكنون كه بسبب س یپنداشتم كه من او را با خود و حظوظ خود را دوست م ینمود تا م یمضاف م
ز یمراتب ن د احكام مراتب ویكردم، و از ق یبدر آمدم، و همه را نف یخودم بكلّ یسلوك از صفات و ارادات و خود

دا شد كه آن ارادت و محبت هم بمعشوق مضافست یظاهر گشت. و پ» فاحببت« اوىل یافتم، آنحكم اصلیخالص  یبكل
او باشم، و ذلك  یدائینۀ كمال معرفت و پییدارد از جهت خود تا مظهر و آ یخواهد و دوست م یقت او مرا میو بحق
  لها و احبَّت. یقوله: ارادتن یمعن

اً، بَل محّبًا لنَفْسه،بیفصِرتُ حَب
 

 یبتیحَب یس كقَول مَرَّ، نفسیو ل
 

م كه محبِّ نفس و یگو ینچه میست ایشدم محبوبِ محبوبِ خودم، نه كه محبِّ نفس و ذات خود شدم، و نپس اكنون 
 ین آن تجّلیاز ا شیپ یعنی» اَجْبَتُها، ال محاله یالت یوانِّ«ن، كه یش از ایكه رفت پ یام، همچون آن سخن ذات خود شده

نات و تنوُّعات ظهور وجود را كه فروع یُّظاهر وجود بود كه تع یِتجّل» اجبتها ال محالة یالت یانِّ«دم، كه ی كه دنياول
دم كه مطلق وجود ظاهر واحد منبسطست بر یوجودند و مصنوعات او، طالب و عاشق لحوق باصل و صانع خود د

بود، پس از وجود  ینیُّكردند، و چون مرا تع ی مريدم كه از خود بحضرت اطالق سید نات وجود ظاهر رایُّنات، و آن تعیكا
كردم، و اكنون والحالة هذه، مشهودِ من  ی مريدم كه از مصنوعات بصانع سید یو طالب یۀ عاشقیآنگاه خود را در باد

و عاشق بودند مرتفع  ق و معشوقیز حقایق و موجب تمیمراتب كه حجب خالباطن وجودست كه چون احكام  یتجّل
افتم كه یشد، و باطن وجود بر من ظاهر گشت، و حضرت اطالقِ ذات را عاشق و طالب ظهور شئون و احوال خود 
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 ريآت گوناگون در مراتب بر خود و غیك را از آن شئون خود در صور متنوّع و اشكال مختلف و هیخواست كه هر  یم
از آن صور شئون بود، پس الجرم  یكیقت من چون یو باطن و حق» اعرففاحببت ان «خود جلوه كند، چنانكه فرمود: 

 نيدم، و چون در آن حضرت كه مشهودِ من بود، ذات و شئون عید یو مطلوب یخود را اكنون در مرتبت محبوب
  ده بودم.یاول د ی آنكه در آن تجّلريگر غیدم، امّا بطرز دیگرند، پس خود را مُحبِّ نفس و ذات خود دیكدی

ها، فلم اَعُْدیالیجْتُ بها عنِّخَر
 

 قول برجْعَةیال ی، و مِثلاىلَّ
 

خودم كه  یازیت و صفات امتّیو جزئ یاست، از خود» كنت سمعه و بصره و رجله«ون آمدم بمددِ معشوق كه حكم ريب
گر یوق، پس دت و كمال ذات معشیَّت و كلیَّحضرت جمع ینمودند تا بسو یبحكم مراتب ثابت بودند و بمن مضاف م

ن بمن یش از ای، كه پريد و آمد و شد و گرفت و گید و شنیت خودم، و بچنان دیَّو جزئ یهرگز بازنگشتم بسر آن خود
و  یچ تصرّفیگر هیو نظر خودم كه داشتم، د یخود و آن رأ یِت، تا از بهر خودّید بكثرت و نقص و جزئّیمضاف بود مق

 یِل و معتقد نباشد برجوع بخودیش بمعشوق در معشوق بود قاريكه س یو مناز من صادر نشد، و همچ یو سكنت یحركت
  گذشته باشد. یكه از آن بكلّ یزیا هر چیخود، 

، تكُّرماً،یعَن خُروجیوافَردت نَفس
 

 یفلم ارضها، من بَعْد ذاكَ، لِصُحبت
 

نشدم مر  یهذا، راض را، پس مع نمودن یون آمدنم از جهت بزرگرين صفت بیگانه و جدا كردم نفس خود را از ایو 
  او مر صحبت ذات خودم را.  یگانگینفس خودم را بعد از آن 

كه نفسِ منست  یاز آن رو یبو یو حكم یچ صفتیدم كه هیو كمال نفسِ خود در آن د یاز جهت آنكه بزرگ یعنی
 یون آمدن از خودريبن صفت یمضاف نباشد، و جمله احكام و آثار بوجود واحد حق مضاف بود، پس نفس را از ا

ت یقه آن هم بمعشوق و هدایالحق یدم كه فیدیدم، چه میجدا و مفرد گردان یون آمدن بوريخود و اضافت آن ب
ن یكن بسبب آنكه این صفت مفرد كردم، لیمضافست، و با آنكه نفس را از ا» ین اهتدوا زادهم هدیوالَّذ« یاختصاص

نشدم كه نفس  ی، راضیفس با آن صفت افراد حجاب وحدت ذات آمدندكه ن یدم كه ممكن بودید یافراد را هم صفت
ت یَّت را با كلیَّمدرج بود و جزئ یتیَّد او بآن صفت جزئّیاللّه، چه در تق ی فريصحبت من باشند در سفرالس با آن صفت هم

  المرشد. . واللّهینت ثابتست و منافات ضروریمبا
ثُ الی، بحیبْتُ عن اِفراد نفسیَّوغ

 

 یابداءُ وصف بحضرت یزاحُمُنیُ
 

از  یوصف یدائیگر پیننمود د یكه مزاحمت و انبوه یز تا بجائیگانه كردن نفس خودم نین یده شدم از ایت گردانیو غا
  اوصاف بحضرت ذات من.

ق جهاد نفس و خروج از او یصدقِ مرا در طر» ن منكمیالمجاهد نعلم یولنبلونَّكم حتّ«چون معشوق بحكمِ   :یعنی
» دمی دنيز در كمین یصفت -كردم یهر صفت را كه محو م«د كه ی او مشاهده فرمود، و دريل و حقیوجملۀ اوصاف جل

ش آمده یز كه در پین صفت افراد نیشان بمن و از ایصفات و اضافت ا یالجرم هم لطف او تدارك فرمود، و مرا از همگ
افتم تا ی یشد، آن را اصالً بخود و نفسِ خود مضاف نم یمدا یاز من پ ید، چنانكه اگر صفتیگردان یو فان بیبود غا

خود  یقیباز رَستم و بذات حق ینئذ از خود بكلی، پس حی وجود مطلقست مزاحمت نمودنيوحدت ذات مرا كه ع
  وستم.یپ

  الحمد المنّة. و للّه
،یمُبْدئیَاتِّحادی، فیوها انا ابد

 

 یَتواضُع رفْعَت یف یانتهائ یواُنه
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خودم در آن مقام در  یكنم از انتها یگانه شدن خودم با معشوقم ابتداء مقام اتّحاد را، و خرب میكنم در  یدا مینك پیو ا
  حال تواضع و تنزّل از آن كمال رفعت درجۀ خودم بنزد معشوق.

آنست كه با  ن سبب درجه و مقام من بلندتر ازیام، با ات آن متحقق شدهیو غا یچون من بمقام اتحاد و مباد: یعنی
بمعشوق بمرتبۀ  یگانگیت رفعت كمال یخاص از آن غا یو اخبار از آن مشغول شوم، مگر كه باذن یمحجوبان بذكر مباد

لة ینزل اللّه كل لی«ت از بهر ارشاد كه مقام تواضع و تنزّلست بحكم مطابقت و موافقتِ ّیپوشش در لباس صفات بشر
 یه و قوت و شدت انبعاث طالبان مسرتشد، ابتدا و انتهاید داعیم، و ازجهت مزیرجوع كنم و فرود آ» ایالدن السّماء اىل

اسم ظاهر مخصوست آغاز كرد و  ین مقام كه بتجلّینده از ذكر مبدأ ایت آین بیان كنم، اكنون در ایخود را در اتحاد ب
  گفت: 

،یها الوجود لِناظریتَجلِّ یجَلَت، ف
 

 یتیاَراها برؤ یٍّكلِّ مَرئیفف
 

دا كردن حضرت معشوق مر خودش را، یدۀ ظاهر من در وقت پیدا كرد حضرت معشوق مر وجود مطلق ظاهر را بر دیپ
  دن خودم مر خودم را.ینمش بدیب یم یئ یدنیپس در هر د

  المفعول. المصدر اىل ، اضافةريالضم ة اىلیالرؤ اضافة...»  یتیبرؤ«قوله: 
ت ّیقت دل و حكم برزخیحكام اضافات و صور انحرافات از نفس من، حقاوصاف و ا یِهمگ یِچون بواسطۀ فنا یعنی

 یبو» و هو معكم«تِ ّیكه وحدت و هو یآن سرّ وجود» یقلب عبد یو وسعن«دا آمد، و بحكمِ یت او پّیو قابل
نفس چون سمع و بصر و مثلهما، كه از جهت  یكرد، و اوصاف اصل ین دل تجلی ذاتست، در انيع یمضافست و و

ن حال، یافتند، پس در ای...» كنت سمعه و بصره «خلعت نو وجودِ  یدا شده بودند، بآن تجلیو ناپ یاو فانظهور 
روشن بود، جلوه داد، تا » كنت بصره«الجواهر  قت وجود را كه انبساط او عام و شاملست، بر چشم من كه بكحلیحق

دم. پس هر چه یوجود واحد مطلق منبسط دن ی انيصفات، ع یهمگ یمن خود را بواسطۀ سلب جمله اضافات و فنا
شتنم معشوقم را یدن خویدم، و بآن دیز دی آن چنيِداشت، خود را ع یشد، چون از وجود حظّ یبواسطۀ نظر مدرك من م
افتم یك ذات یز مشاهده كردم، و جملۀ موجودات را تنوّعات ظهور آن ی آن چني ذات خودم و عنيدر آن مدرك منظور ع

  هر است. وجود ظانيكه ع
  د:یگو ینده میت آین دو سه بیانش موعود بود، و امّا ذكر وسط و انتهاش در این ذكر مبدأ اتحاد است كه بیا

،ی، اذ بَدَت، فوجَدتنیبیواشهدت غ
 

 یوةِ خلوتاها، بجَلَّیهُنالِك، ا
 

ب ی، در حضرت غیاعنافتم آنجا، یشتنم را یدا شد، پس خویب و باطن خودم چون حضرت معشوق پیو نموده شدم غ
   حضرت معشوق بودم.نيتم كه من عیَّ، باطن ماهیخلوتِ خودم، اعن یِدائیذات معشوق بواسطۀ پ

ق ی او مشتمل بر شئون و احوال او در حضرت علم از پس پردۀ حاقنيب ذاتست، و عی: باطنِ وجود كه حضرت غیعنی
قت معلوم، و یب و باطن آن حقیئونست، و آن شأن غاز ش یصورت و پردۀ شأن یمعلومات پنهانست، چنانكه هر معلوم

دارد،  یعلم ب حق وجودیدر حضرت علم و غ یتیَّند هر ماهیو شهود عبارت كنند. و مراد از آنكه گو یاز او وجودِ علم
و اعتباراتست تعلق دارد، چه در آن حضرت، وجود  یت كه مثبتِ كثرت نسبیَّن باطن وجود است كه بحضرت واحدیا
 ذاتست، و حضرت شهادت او بواسطۀ عموم و شمولش ني ذات، و باز ظاهرِ وجود كه هم عنيمست و علم ع علنيع

ند، یناتِ نور و تنوُّعات ظهور اویُّتع یو حس و مثاىل یمرتبۀ ارواح و مثال و حس را، و جملۀ ارواح و صور روحان
ز هم یت كه مُسْقطِ اعتبار است تمامرت است، او نیَّند، و نسبت او بحضرت احدیگو ینیچنانكه گفته شد، و او را وجود ع
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ممكن هم پنهانست، و آن اسماء و  یدر پردۀ نَسب و اضافات و اسماء و صفات كه مستلزم اضافت وجودند بهر معلوم
  ند باطالقه و نزاهة وحدته. ینات و نسب و اضافات حجب كمال ظهور اویصفات و تع

شدند،  یود صفات و اضافات كه كثرت وانحرافات بودند از نفس فانیق اضت، آن جملۀیبواسطۀ سلوك و ر نپس چو
ب كه یان كثرت و نقص و تركیان وحدت و بساطت و نزاهت كه صفت روحست، و میقت دل كه جامعست و برزخ میحق

 ین دل تجّلیدا آمد، پس ظاهر وجود در ایقت اعتدال آنست پیكه حق یاز صفات نفس است، بصورت وحدت مجموع
افتم، و باسم ظاهر متحقق شدم، چنانكه در یظهور وجود را بكماله و اطالقه و نزاهة وحدته در یتا من در آن تجّلكرد 

  ت گذشته گفتم.یب
 آغاز كردم، و ري تمام شد، آنگاه باز در روح و صفات او سرين سِیصفات او، و چون ا یم بود در نفس و نفرين سیو ا
و وحدت و بساطت حاصل بود، بواسطۀ تخلّق و تحقّق  یهیدش و صفات تنزیُّتقن و امكان روح ویُّكه از تع یجبحُ

دم كه یكردم تا بباطن روح رس ی و نحوهما، آن حجب را خرق مريع و بصیه چون سمیكه مؤذنند بتشب یباسماء و صفات
از  یئ یآمد، آنگاه تجلدا یز پنهان بود پیتِ دل كه در روح نّیت و برزخّینئذ حكم آن جمعیت من بود، حیّ قت و ماهیحق

د، فذلك یاز شئون ذاتست مشهود من گردان یتِ مرا كه شأنّیقت و باطن ماهیب حقین دل سر برزد، و غیباطن وجود از ا
از شئونست از  یب مرا كه باطن وجود و شأنیپس بواسطۀ آنكه آن غ...» اذ بدت  یبیو اشهدت غ«قوله:  یمعن

ش برداشتند تا یقت مرا از پیروح منست بر من جلوه دادند، و حجاب و پردۀ حقت من كه باطن ّیقت ماهیخلوتخانۀ حق
 ذات نيافتم، و آن شأن در آن حضرت عیاز شئون ذات معشوق  ی شأننيب و باطنِ خودم را عین حضرت غیمن در ا

 یبالتجل یا« یتولاها بجلوة خیّ هنا لك ا یفوجدتُن«ست فصحّ قوله: ی را اصالً مجال نريرت و غیچه آنجا مغابود، 
اسم باطن بود و تحقق  یِن حكمِ تجلیة عن كلِّ حكم وصفة. و ایالخال یتیَّماه ی، والمستبطن فیقتیحق المضاف اىل

الظاهر و الباطن كه بمرتبتِ كمال تعلق دارد، و  نيكند؛ ب یم یجمع یگر ذكر تجلیت دین دو بین در ایبآن، و بعد از ا
، و محو حضور با هر یو باطن یظاهر ین دو تجّلیك از اید بهر یُّتق یست بر فنا، موقوفیجمع یچون تحقق بآن تجل

، یجمع یگر ذكر تحقق بتجلیتِ دید فرمود، و در آن بیُّآن تق ینده، ذكر فنایت آیاآلخر، الجرم در ب ك دونی
  المرشد. واللّه

، و بنْتُ عَنیشُهودیف یو طاحَ وجود
 

 ثْبتَر مُیْاً، غَی، ما حیوجود شهود
 

كه  ین شهود باطن من و جدا شدم از آن وجود علمیمن باو، در اد ّیفتاد و محو شد وجود ظاهر من و حضور و تقیو ب
بودم. نه اثبات كنندۀ  ین دو تجّلیك از اید بحضور هر یُّقت من مضاف بود در آن حال كه محوكنندۀ تقین شهود حقیبا

  گر.یاز بهر محو آن د یكیحضور با 
 ید بود تا در وقت حضور با تجلّیاً، متحقق شدم، اما هنوز شهودم مقیثان یاوالً، و باطن یظاهر یهرچند بتجلّ: یعنی

ز یُّكه موجب تم یباطن ین شهودِ تجلیب و محجوب بودم، و چون ایمحو بود، و من از او غا یدر و یباطن یتجّل یظاهر
خرب گشتم، و  یو من از او محجوب و بدر او محو افتاد،  یرظاه یو تجّل ینینمود، آن وجود ع یقت منست رویباطن حق
بود، و باثبات  یگر مثبت می، آن دین دو تجّلیاز ا یكیپس در حال مَحْوِ » یشهود یف یو طاح وجود«قوله:  یهو معن

ات و باصطالح قوم، و چون مطلب من حضرت ذ» اند ن گفتهیتلو«ن را مقام یافتاد، و ا یممحو  یگریشان دیاز ا یكی
شوند، و كمال من بشهود آن حضرت كه  یم یدر آن حضرت مجتمع و مثبتند و از آنجا منتش یت بود كه هر دو تجّلیَّجمع

، موقوف بود بر محو هر یجمع ین تجلیز خوانند، باز بسته بود، و تحقّق من بشهودِ ای ننيع و مقام تمكیالجم او را جمع
  گر.یاثباتِ آن د  یشان بید باّی، و تقین دو تجّلیك از ای

 یكیك بودم نه مثبت ید بهر ّیو تق ین دو تجلیك از ایهر  یت شدم و ماحیّ پس در آن حال كه متوجّه آن حضرت جمع
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قت یز باطن حقّیمضافست و موجب تم یز كه بوین یعلم یو وجود ین شهود باطنی، از ایگریشان از بهر محو دیاز ا
 ینيد بكالالتجلّّیللتق...» اً یماح یو بِنْتَ عن وجود شهود«قوله:  ی. و هو معنخرب گشتم یشئون، جدا و ب یمنست از باق

  المرشد.  مثبت ألحدهما ألجل محواآلخر. واللّهري، غیو الباطن یالظاهر
یمَحو شاهدیو عانَقْتُ ماشاهدت ف

 

 یبمُشْهده للصَّحو مِن بَعد سَكرن
 

ناً در حال محو شاهد ّیزاً معّیاز شئونست متم یقت خودم كه شأنیز باطن حقده بودم ایرا كه د یزیو معانقه كردم آن چ
مرا بواسطۀ  یاختصاص یباطن ین معانقۀ تجلیمحو افتاده بود، و ا یباطن ی: ظاهر وجود كه در شهود تجلیخودم، اعن

آن شهود ظاهرّیسّر شد كه بآن حضرت جمعیآن م متحقّق شدم، و  یست و بخشنده آن شهود ظاهریو باطن یت كه منشأ 
از  یخرب یفنا و محو وب یحاصل آمد بعد از مست نيو مقام تمك یجمع یكه ببقا بآن تجل یارینا گشتم بسبب هشیب یبو
 بر آن فنا و نيت و مقام تمكّین بقا و تحقّق بحضرت جمعیكه ا یو ظاهر یباطن یتجّل د بآن دوّین مقام جمع و تقیا
شدم كه آن را  یشان فانید باّیو تق یو ظاهر یباطن یچون از حضور بآن تجل  :یعنی. و محو مرتتّب افتاده بود یخرب یب
خرب  یده است، بیكش یبرو یستیو ن ین و هر چه رقم هستیات و مقام تلوّیاند، و از خود و آن تجّل گفته» الفنا یف  الفناء«

 كه منشأ وجود و نيت و مقام تمكّیعو حضرت جم یجمع یست، بعد از آن بآن تجلیخرب یآن ب یقیحق یگشتم كه مست
ن آن ظاهر وجود است كه یِّق معلومات معدوماتست، و مشهد و معیات و موجودات و مبدأ علم و همۀ حقایجملۀ تجل

ت ّیكه بكُحْلِ جمع ینئذ چون بآن چشمیو متحقّق گشتم، ح یمضافست باق یشاهدِ منست، و شهود و ادراك من همه بو
ز یُّو اختصاص و تم یباطن یآن تجّل از یباطن یدم، هر چه در وقت آن محو شاهد خودم در آن تجلّ منوَّر شده بود نظر كر

ب یالفناء، از او غا یالفناء ف یِن مستی، و در ابودمقت منست، مشاهده كرده یكه باطن حق یشأن یذات زیُّقت من و تمیحق
ات است، چون از یآن شاهد بل جمله شهودات و تجل ت كه مُشْهدِّیخرب گشته اكنون بواسطۀ تحقّق بآن حضرت جمع یو ب

  دم.یند یز را منفیچ چیافتم و هیز را در آن حضرت ثابت ّی آن اختصاص و تمنيار شدم، عیهش یآن مست
رها،یْالصَّحو بعدالمحو، لم اك غَ یفف

 

 ، اِذ تجلَّت تحلَّتیبذات یو ذات
 

ستم جز حضرت معشوق، و چون یالفناء، من ن ین بمحوالفناء فیا بعد از یقیحق ین و بقایآخر یارین هشیپس در ا
ن ذات یبود، اكنون هم با ید و جزئّین مقیش از ایكرد، آن ذات من كه پ یتها تجّلیَّتها و كلیَّگانه بجمعین ذات یقت ایحق

ل گشت و جز یاز او زا تیَّب جزئید و عیُّاو را است آراسته شد، و آن حكم تق یقیت حقّیت و جمعیَّمن كه اطالق و كل
  الكلّ است ظاهر نماند. ك ذات مطلق كه كلی

، وصفُهانيِ، اذلَم نُدعَ باثنیفَوَصف
 

 یئتیئتُها، اذ واحِدٌ، نَحْنُ هَیوهَ
 

حك و بكا و سخط و رضا و جوع و مرض و ضمرا وصف كنند از  ین صورت عنصریكه اكنون در ا یپس هر صفت
ا یكه او را باشد از حسن وجمال و عظمت و كرب یو شكل یمعشوقم باشد، و هر صورت ن، آن وصفِ حضرت ذاتیامثال ا

مَرضْتُ فلم «قت ینجا حقیئت و صورت من باشد و از ایم، آن هیا شده یكیو نحوها، چون اكنون ما هر دو ذات، 
ت یرأ« و» اللّه عونیباینّما عونك ایِبایُن یالذ ان«و » یاللّه رم ت ولكنیت اذرمیمارم«و » یجعت فلم تطعمن«و » یتعدن
ن معلوم ی، و امثال ا»صورة یادن یلهم الرُّب ف یتجلّ ی«و » حّب الجمالیل یاللّه جم انّ«و » احسن صورة یف یرب
  المرشد. شود. واللّه یم

ب، و ان اَكُنیالمُجت كُنتَیفان دُعِ
 

 و لَبَّت یاجابَت من دعان یًمُناد
 

و دفع  یكننده، و اگر من بانگ كرده شوم در حاجت ؛ من باشم اجابتو سؤاىل یبدعائپس اگر حضرتِ او خوانده شود 
  .ي، حضرت او باشد جواب هنده و لبيك گسرت بقضاي آن حاجت و دفع بليّتتیَّبل
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، كذاك انیو ان نَطقت كُنتُ المُناج
 

 قصَّت یثاً انَّما هیقَصَصْتُ حَد
 

  ت و قِصّه عرضه كرده باشد.یبوده باشم، و اگر من قصّه خوانم، او باشد كه حكا نده منید، آن راز گویگو یو اگر او سخن
یننا، و فیالمخاطَب بَ فقد رُفِعَت تاء

 

 یرَفْعِها، عن فِرقَةِ الفَرقِ، رفْعت
 

اهل و  ن تاءِ خطاب از آنید: كُنْتَ. آن كنت و در رفع ایگو یان ما، تا اگر كسیمَرفوع شد تاءِ مخاطبه م یپس بدرست
هام بكار برده است در آنچه گفت: یت صنعت این بیگرفتارند بلند شدم و آزاد آمدم. در ا یجماعت كه بتفرقه و دوئ

تِ ما اصالً آن حضرف بكار یان ما، تا در حكایز شد تاءِ مخاطب میآنست كه مرتفع و ناچ یكمعنیالمخاطب.  رفعت، تاء
كند. و ضمّ و رفع او  ی است و فتح و نصب او بر مخاطبه داللت مريه ضمحرف تا ك آن هكگر آنیبردن درست نباشد. و د

  ز نماند.یجز برفع و ضمّ بكار بردن جا یا بكلّان سخن میبر نفس متكّلم، اكنون آن حرف تا در م
 واحداًنياثنةیجوِّز رؤیُفان لم 

 

 ثبُت لبُعد تثبُّتیَحِجاكَ، و لم 
 

تو از  یِ بآن، از جهت دور یو ثابت نشوباشد، و ساكن  یكیدنِ دو را، كه یشمرد دز نیجا یپس اگر عقل تو كه مسرتشد
  ز در حكم بجواز و عدم جواز.یطِ فكر و حكم كردن بصحَّت و فساد آن، و از درنگ كردن نیآوردن شرا یبجا

ة،یكَ، خَفَّیسَاجلو اشارات، عَلَ
 

 ةیَّكَ، جَلیْبها كَعِباراتٍ، لد
  

 
  ظاهر بنزد تو. یانهایت كه آن اشارات همچون عبارات و بیده را بآن رؤیپوش یدهم بر تو اشارتها یاكنون جلوه م هم

 ةٍیسَماع و رؤ یانیـن لبس، بتب ـیثُ التَ حیو اُعْربُ عنها، مُغرباً، ح
 

در آن باب،  یچ پوششینم آنگاه هیا نبیافكننده، تا آنجا كه نباشد   در عجب یانیت، بیروشن و ظاهر از آن رؤان كنم یو ب
  ان باشد:یو آن اِفصاح كه كنم به دو ب

  .یۀ كلبیل در صورت دحیث جربئی، سماع و نقل، چنانكه ظهور حدیكی
  نده خواهم گفت.یات آین ابیدر حس، چنانكه در ا ت مثاىلیو دوم، رؤ

و رُبَّت. و خُصَّت بها ثمّت  یهاالتاء، كما فیدت علیة للجنس، زیالناف یها، هیف-ال -حرف » نيوالت ح«قوله: 
  .ی لبسٍ منصوب بحرف النفنيَان، و حِیاألح یبنف

األخفش. و  یس، و هذا رأی لنيح ی: وال اریبفعل مضمر، ا -نيح -س لك. او انّما نصبی لنيفكانّه قال: وال ح
   ب.یان باألمرالغریاالت  المنقوطة:نياالعراب: االفصاح و االغراب بالغ

  افكننده.  ب در عجبیغر یانین مسأله بكنم بیق ایان و تحقینده بیات آین ابیم، در ایگو ین مثال كه می: بایعنی
، ضارباًیَواُثْبتُ بالبُرهانِ قَولِ

 

 یقة عُمْدَتیمثالَ مُحقٍ والحَق
 

تفع ان ما مریاز م یم و دوئیا گانه شدهیخود را كه من و حضرتِ معشوق  ین قول و دعویل روشن مر ایو ثابت كنم بدل
 و اطِّالعِ تمام نيقیكه بر حق باشد در همه اقوال و افعالِ خود، و از سرِ دانش و  یئ گشته است، زنندۀ مثالِ مَثَل زننده

است و از  یقیت كه منشأ وجود و علم حقیَّقت و جمعین حضرت حقید، و ایخود نما یمطابق مدعا زنَد، و مِثاىل یمَثَل
كنم  یم ین حضرت تلقّیر، كه جملۀ علوم از این تقریضرتست، اعتمادگاه منست در احن یمراد ا» ّیبدّل القول لدیما«او 

  آورم، پس از خالف و تبدّل مصون باشد، و از تناقض و معارضه و بطالن محفوظ. یان میو در ب
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  مثال رجل ضارب محق. یصفة لموصوف محذوف، ا» محّق«قوله: 
خوانند كه بواسطۀ  یگرفته را كه او رامصروع م یمر آن پَر یكن یم ر آن مثال آنست كه، در عالم حس مشاهدهیو تقر
ن یشود، و او را بمدد آن ماده كه در مزاج ا یظاهر م ین مصروعِ سودائیبصفاته مر ا یزاج آن پرالم ثیمن ح یمناسبت

ن مصروع یبشخص ابصفاته،  یِن پَریكند، و ا یاو رامعطَّل م یگرداند، و صفات و قوا یمصروع غالبست مغلوب خود م
گر ید یچ زبانیه ین مصروع در حالت صحَّت جُز لغتِ پارسیاز دهان ا ین پَرین حال ایگردد، پس در ا یظاهر م

د، و ترا از كوائن و یگو یسخن م یا تركی یاز دهان او با تو به عرب ین پرین حال ایداند گفنت و فهم كردن، و در ا ینم
م لطافتِ نشأت و قِلَّتِ حجب و عبورِ كوائن بر مرتبت و نشأت انسان در نزولِ آن و مستقبل كه او را بحك یاحوال ماض
شود، پس تو  یكند و آنچنان ظاهر م یحاصلست، اِخبار م یاز آن احوال و كوائن آگاه ن عالم و نشأت حاىلیكوائن با

 یكیبا شخص و ذات او  ن شخص مصروعست كهی ارينده غین سخن گویكه ا یدان ی منيقیه بريبسبب اختالف لغت وغ
ما،  یروشنست بر صحت دعو یلین مثال دلی، اكنون ایشنو ین مصروع مغلوب میشده است، چه تو سخن از شخصِ ا

ن وجود و یُّرند در تعیند در خلقت و امكان، و متغاین متبوعِ مصروع متساویبا ا ین پَریراكه معلوم و محقق است كه ایاز
گر محتاج نَه. پس یشان بآن دیك از ایچی آن، و وجود و اوصاف هريص و نشآت و غتشخُّص و اوصاف و اخالق و خوا

گر، و قهر یشان بالعرض بر صفاتِ آن دیاز ا یكیبواسطۀ غلبه صفاتِ  ی دو شخصنيزست و واقع، كه چنیچون جا
ز نباشد كه ی، چرا جاینشان حكم كیان ایم یز و دوئییند تا تو بارتفاع تمینما یكیگر را در نظر تو یمر آن د یكیصفات 
كه  یكند بر وجود یاطالقه، تجّل  كه اصل و مطلقست و آن مضافست بحضرت معشوق بصفة وحدته و قوّة یوجود
قادر و قاهر و  یمحتاج و در همه احوال بو یز از ذات و صفات بویع صفاته فرع و پرتو اوست، و در همه چیبجم

ن قهر ید بواسطۀ ایَّن مقید ایصالة لصفة اطالقه، مغلوب و مقهور گرداند تا قد است باالّین فرع، خود را كه مقیغالب، و ا
 یشدن كه مُدعا یكیة ظاهر باشد، و از دو، یَّو مستهلك شود، و آنكه اصلست بصفاته األصل یو غلبۀ اطالق بر او فان

را  ق اوىلیاس روشن بطریق نیا» ت بالربهان ضارباً مثالَ محقٍّیات«م، پس آنچه گفت: یخواه ین نمیماست، جُز ا
  كند. یر مینده تقریت آین دو سه بیمذكور را در ا ین معنیخواهد، پس ا یم

ها،ريالصَرّع، غیك، فیبمَتبوعةُ، تنب
 

 ُث جنَّتیْ مَسِّها حَ یفَمِها فیعل
 

ن ی اريكند غ یاخبار مكه ترا  یصرع بر و یماریكرده باشد در وقت غلبۀ ب یدر پ یزنم كه او را پر یمَثَل م یبآن كس
د، تا یاو را بسود و بگرفت و مغلوب خود گردان ین پریكه ا ین مصروع در وقتیاز دهان ا یپر یعنیمتبوع مصروع. 

  گرفته شد. یا پریوانه شد ین مصروع دیكه ا یبجائ
و انّما أنَّت المتبوعة،  ضارباً بمتبوعة مثاالً؛ ضرب مثال رجل محق. یا» ضارباً«صلة قوله: » بمتبوعة«قوله:  یالباء ف

  هنَّ. یاالنفعال عل العقل وغلبة حكم الواقعة للنساء لقرب نسبتهن بسبب قلَّة ألنّ غالب ما تقع هذه
 لِسانِها،ري و مِن لُغَةٍ تَبْدو بغ

 

  االدِّلَّةِ صَحَّتُنيه بَراهْیعَلَ
 

انه قد ذكر ین قولِ من دالئلِ روشنش درست شد. بیا  لغت و زبان او، بررين متبوعه بغیشود از ا یكه ظاهر م یواز لغت
  . یمستوف

ب مایغَریالعلم، حقّاً، انَّ مُبْد یوف
 

 الحسِّ ابدتیف یسَمِعَت سِواها، وه
 

 ی آن متبوعه است، و همان پرريغ یدیب كه شنیداكنندۀ آن لغت و سخن غریت، كه آن پیَّ ق حَقیو در علم ثابتست بطر
  دا كرد.یب را پین سخن غریعه است كه در حس ان متبویاست، و ا

  د قائم حقَّاً.یه، نحو زريالمصدر المؤكَّد لغ من باب...» حقَّاً «قوله: 
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بحكم  یشود كه پر یپس معلوم م یشنو ین متبوعه است، و تو از متبوعه و زبان او می اريِنده، غی، گونيقیچون ب یعنی
  شده است. یكی ی، با ویغلبه بر و

ت اصبحت واجداً،یداً امسفلو واحِ
 

 قَةیمُنازَلةً، ما قُلْتُهُ عن حَق
 

 یدل و حكم او بنزد تو اعن ، بظهور وحدتِ اعتداىلِیگانه شوین كثرت صفاتِ نفس ی، اگر از ایپس تو كه مسرتشد
  ق منازله.یقت بطریرا كه گفتم بحق ین معنیا یابنده شوی، آنگاه یصاحبدل گرد

ابد، یكثرت صفاتِ نفس و انحرافاتِ آن بوحدت وعدالت دل تحقق  یدل شود و بواسطۀ فنابدانكه سالك چون صاحب
 یقلب قو یباز حكم وحدت مجموع یباشد، و گاه یاحكام كثرت نفس را غلبه م یدر و یو باز بحكم نشأت گاه

ن سالك در یهر گاه كه اد، پس ريگ یفرو م یات او، او را بكلّیِّو تجل یسرِّ وجود یقیحكم وحدت حق یشود، و گاه یم
آشكار شود، در حال آن توجُّه خاصّ، اگر  یقت آن امر بر ویبحضرت توجُّه كند تا حق یا كونی یاز امور اله یامر
برسد و او را  یاز احكام نفس ظاهر باشد، تا آن تجّل یآن امر و آن زمان حكمۀ ّید مُنْصَبِغ بحكم جلینما یرو یئ یتجّل

  خوانند. یقت آن امر را آشكارا كند، آن را تدّلیپس حقبقهر مستهلك گرداند، 
ابد، آن منازله باشد، و اگر یخاص، سالك را بحكم قلب و وحدت و عدالت او متلبّس  یِ و اگر در حال ظهورِ آن تجل

 یابد، آن را تدانی، سرش را غالب یقین سالك، حكم وحدت حقیۀ آن امر بر اّیخاص منصبغ بجل یئذ آن تجلیحالت
  ند.یگو

د ااتّح یِن معنیقت ای، و در آن حال بحقیابیقلب تحقُّق  یِ، اگر بوحدت مجموعید، كه تو سالك مسرتشدیگو یاكنون م
  بحكم مناسبت. یق معلوم كنیق منازله بتحقیقت را بطرین حقینئذ ای، حیر كردم متوجه شویكه با تو تقر

عكَفتَ، لَویِّالشِّرك الخف یولكن عل
 

 الحقِّ ضَلَّتین هُدعَرفْت بنفس ع
 

كه بحكم كثرت صفات و انحرافات و  یبسبب نفس یئ و در آن مانده یئ اقامت كرده ی، بر شِرك خفیكن تو مسرتشدیول
  ، از راه راست وحدت و عدالت گمراه گشته است.یغلبۀ آن بر و حظوظ خودش و

گانه ی وجود ريه، غیَّقیود مضاف را در مراتب تحقن وجینفس بر تو و نفسِ تو غالبست، تو ا یدیین احكام تقی: تا ایعنی
، اال آنكه چون آن وجودمطلق را یكن یراكه دو وجود، اثبات میست، ازین شِرك خفیة، و ایَّبالكل یكن یمطلقِ حق تصور م

، یمان داریو بدان ا یدان یمضاف م ی آن بوريو جمله صفات كمال را از صنع و قدرت و اتّحاد و غ یكن یه میتنز
دست ّین وجود مقی آن وجود مطلق كه شامل اريمحقَّق غ یشود، و باز بسبب آنكه امر یبتو مضاف نمالجرم شِركِ ظاهر 

چون ، و یدار ی، الجرم شركِ خفیكن یاضافت م یو آثار را باالصاله بو یدان ی، و او را منشأ صفات میكن یاثبات م
ۀ كثرت بر او، از آن وحدت حق محجوبست، و از راه قت، پس نفس تو بحكم غلبیست در حقیش نیب یكیوجود، 

  .یابیخالص  ین گمراهیو از ا یآن اوصاف شو یدربندِ فنا یرا بشناس ین معنیوصول بدان گمراه گشته، اگر تو ا
دُ حُبِّه،یحبِّه مَنْ عَزَّ توح یوف

 

 عةیمِنْهُ نارَقطیصلیفَبا لشِرك 
 

نفسه  یری ید محبوبه و اتحاد هذا المحبَّ مع محبوبه، فبهذا الشرك الذیلحّب توحا یوجد فیت: و من عزّ ولم یرالبیتقد
  الوصل هو هذا االتّحاد. قةیه البتّة، الن حقیصل الیعة والهجر، فال یوقد نارالقطیه، یفن فیمقابلته ولم  یف

ست و آن یش نیب یكی یدر عشق و سلوك راه معشوق كه هست ین نظر بنزد ویافت شود ایهر عاشقِ سالك، كه نا
ن یدر یو مصلحت یتحكم یاست برا یو مجاز ی او عرضريِن عاشق و غیبا یقت مر معشوق راست و اضافت هستیبحق

د، آن ینما یرو یقیحق ین هستیگانه است، پس چون این وجود یۀ این عاشق فرع و سایمضافِ با ین هستیو امراتب، 
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  رد.یه زوال پذیعرض و مجاز و سا
ن یقت و اصل آشكارا گردد، البّد بسبب فقدان ایت فنا شود، آن حقیَّت و فرعیَّت و مجازیَّ ن عرضیمِ او هرگاه كه حك

ست، الجرم یز امكان نیِّدر حَ یقیق و ازالت اوصاف حقیقت داند، و چون قلبِ حقایرا بخود حق ینظر آن اضافت هست
ن یماند با یندازد، و قابل وصول بدان حضرت نما یافروزد، و خود را از حضرت معشوق دور م ین نظر آتش هجر میبا

  اتّحادست. یقیسبب البتّة، چه وصول حق
،یالسویوما شان هذا الشَّأن منك سو

 

 و دَعْواه حقّاً عنكَ ان تَمح ثثبُت
 

ن را كه تو آ یت و دعویَّري و غرين حال و كار عشق و اتحاد بمعشوق را از تو جز غید مر ایوب نگردانیب نكرد و معیو ع
 یاثر چیرا وجود هست از تو محو كرده شود، حقّاً چنانكه ه یريآن را كه غ یت و دعویَّري و غرين غیهست، اگر ا يريغ

  .یابیر خالص یُّر و تحیُّو از تغ یگرد یو وحدت او ثابت و باق یقینئذ بتحّقق بان وجود حقیحاز آن در تو نماند، 
  ». ان تمح عنك«تعلَّق بقوله: یه، و هو ريلغالمصدر المؤكّد  من باب» حقاً«قوله: 

كْشَف الغِطایُنا، قبل انیكذا كُنت ح
 

 ةِ یَّاللَّبس، ال انْفَكُّ عَن ثَنَومِنَ
 

، كه از جهت یرفتیارتفاع پذ یمن و حجب مراتب بكلّ یدگیپوش یش از آنكه گشاده شدیپ یمدت بودم نيز چنیمن ن
  گفنت. یِبودم از شِرك و دوئ ینم و خاىلت جدا یَّتِ حجابیَّپوشش و حكم بق

 یاروحُ بفَقد، بالشُّهود مُؤلِّف
 

 یواغدُ و بوَجدٍ، بالوجود مُشَتَّت
 

بودم با حضرت  یكنندۀ خودم م د بخودم جمعیَّ بت از اضافت وجود مقیخودم و غ یآمدم و بگم كردن خود یم یگاه
د یَّن وجود مقیخودم و حضور با ا یِافنت خودیرفتم و ب یم یمعشوق بواسطۀ شهود حضرت اطالق معشوق، و گاه

  قت او.یمضاف بمن و حق دِ یَّن وجود مقیبودم، بسبب ا یمضاف بمن درمراتب پراكنده كننده خودم م
و  نونة جمعاً،یالك ه، و حصول هذهیف یب و كونیالغ یبمشاهدة وحدته واطالقه ف یجامعاً ذات یره: كنت اَمشیتقد

زاً، یِّداً متمیَّق مقیالحقا ة، واضافتها اىلیَّالوجود ناتیُّالتع ها منیال  المراتب وما بنضاف یكان بواسطة فقدان هذاالشهود انّما
معه. و تلك التفرقة انَّما كانت بسبب  یاه و حضورّیا یو وجدان د المضاف اىلّّیبالوجود المق یمُفرِّقاً ذات یآت و كنت
و  یالمضاف كنت مجموعاً بشهود ذات یة، فبفقد وجودیَّالنسب واالضافات الوجود تعلَّق بها منیالمراتب وما  یوجدان

  التفرقة. یكنت متفرِّقاً واقعاً ف و اضافة اىلَّ یوجدان وجود ی، اعنیبوجد وجود
،یالتزاماً بمَحْضَریلبِّ یفرقنی

 

 یبتی، اصطالماً بغَیسلب یجمعُنیَو
 

خودم، و  یاریاز حضرت معشوق عقلِ من بسبب التزام من بحضور خودم و هشكرد  یانداخت و جدا م یممرا در تفرقه 
ق اصطالم بود و ی، بطرید مضاف بخودم كه آن سلب و نفّیمق یكردن حضور با هست یكرد با معشوق، نف یباز مرا جمع م
بتِ من یبواسطۀ غب، و آن جمع بودن من ی، از عالم غّیقو یآن بود، بوارد یت و فناّیكردن صفات بشر یاصطالم، نف

  و صفات خودم. یبود از خودم و هست یم
  ز.ییالتم ینصب عل» اصطالماً«المفعول له، و  ینصب عل» التزاماً«قوله: 

  ق االصطالم.ی: هذا السلب كان بطریعنی
یالصحو، والسُّكر معرج یضیاخالُ حض

 

 یقاب سِدرتیمُنتَه یها، ومَحْویال
 

و  ید خودم، و مستّیو نفس و وجود مق یو حضور منست باخود یاریۀ من در هشیما یو پست یگیپنداشتم كه فروما یم
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بردم، و محو  یحضرت معشوق خودم گمان م یبسو یخودم وصفات نفس خودم، معراج و ترق ین هستیرا از ا یخرب یب
ل و كمالِ خود ت قدر مقام و فوق و وصوینات واالضافات، غاّیاالوصاف والتع عیة بجمیَّخودم را بالكل یوفنا
  پنداشتم. یم

قف عندها یو ینتهی یالت یالمنته تعدّاها مأخوذ من سدرةیالسالك عندها وال  قفی یالذ المقام ةیراد بها غایهنا یالسدرة: ه
  تعداها. و القاب: ی وال نيالعالم عیاعمال جم

  القدر.
یتُنْیاجتَلی عنِّنيالغَ فلمَّا جَلْوتُ

 

 نِ قرَّتیْ نِ بالعَیْالعَ یقاً، و مِنِّ یمُف
 

ن ظّن و پندار یرا از صفات خودم كه موجب ا یتیَّكردم، و غبار و زنگارِ حجابِ آن بق یپس چون بزدودم و پاك و صاف
دا شدم در آن حال كه از آن ینئذ خودم را بر خودم جلوه كردم و بر خودم پیخودم، ح ینۀ دل و هستییبود از آ

ونست، روشن یالع نيمطلق كه ع یقت هستیبودم، و از من، چشم ظاهر من، بمشاهدۀ حق ار شدهیكه گفتم هش یهائیخرب یب
  گشته.

ظاهرم با باطنم متّحد شدند، و  یت بودیَّت و حجابیَّكه موجب جزئ یتیَّدوم و استهالك هر بق ین فنای: بواسطۀ ایعنی
ظاهر من بود، اكنون  یِاز قوا یمن كه بعضمرتفع گشت، الجرم چشم ظاهر از  یكه بود بكلّ یتیَّد وجزئیچون هر حكم ق
را  ی، مر آن كلّین جزئیناتست، روشن شده است، تا بایُّو صفات و تعقت و باطنِ من، كه اصل همۀ قوا یبمشاهدۀ حق

ش یقت بیك حقید و مطلق یَّد و اطالق و مُقینئذ بنسبت با من و ادراكاتِ من، ظاهر و باطن و قیكنم، پس ح یادراك م
  ابم.ی ینۀ باطن و مطلق میید را مظهر و آّینم، و ظاهر و مقیب یو ظاهر م یمطلق را باطالقه سار یدیَّدر هر مق ست، وین

تُ افاقةًیسُكراً غَنیو مِن فاقَّت
 

 یكوحدت ی، فجمعیالثان یَفرقِیلد
 

ود و صفات و اضافات، كه تا یق جمله یت بعدمِ حضور با خود و بنفّیحجاب یِ مست یكه آنگاه داشتم از برا یاجیو از احت
توانگر و  یافتم. اكنون بكلّی یقت و اطالق البتَّة راه نمیبود، بحضرت حق یود نمیق یخود و نف یِآن عدم حضور با خود

ارشاد و  یالجمع برا ن حال تفرقۀ دوم كه از حضرت جمعیدر ا یاز آن مست یاریاج؛ از جهت هشیاز شدم از آن احتین یب
د و مطلق كه اكنون بدان متحققم، همچون آن شهود وحدت یان مقین شهود جمع میتفرقه باز آمدم، پس ال بعالم یتكم
د و یز مطلق و منزّه از قیدم، و آن نید یرا مضاف بحضرت معشوق م ین داشتم كه هستیش از ایاست كه پ یقیحق

ست، یش نیك ذات بیحالت مشهود،  ن جمع و وحدت را آنست كه، در هر دویدن و دانسنت مر اید یكین یصورت. و ا
و  یان وحدت و كثرت نسبی، مشهود بصفت اطالق و وحدت، و در حالت دوم، مشهود بصفتِ جمع منيشیدر حالت پ
  د.یاطالق و ق

ن وقت تحقُّق یك ذات معشوق بود، در اید: كه همچنانكه در وقتِ تحقق بمقام وحدت، مشهود من حضرت یگو یپس م
گانۀ معشوق است جامع یست؛ و آن حضرت ذات یش نیقت بیك حقی مشهودم نياو، همچن من بحالت جمع و مقام

  .یو كثرت نسب یقیان وحدت حقیم
  المفعول له. ینصب عل...» سُكراً وافاقة «قوله: 

ك مِنك، وراءَیفَجاهِد تُشاهد ف
 

 نةیما وصَفْتُ، سُكوناً عن وجود سَك
 

را كه  یبیقت خودت عجایاز حق یخودت را مشاهده كن یایاوصاف و بقاجملۀ  یدر خود بفنا ريپس مجاهده كن بسِ
ست كه در ینانیو اطم یو آن سكون آن، ینچه من وصف كردم، و باال و ورایادت از ایقت تو بر آن مشتملست زین حقیا
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صِ مقام یخصا، و ظهور نيكه سبب آرام دل باشد، و آن اثر تحقُّقست بمقام تمك یید از وجود و ظهور معنیدا آیتو پ
  ار گِرد تو نگردد.یت و اَغیَّريغ یاج بنفیقت كار و احتیدر حق یچ اضطرابیگر هیكه د ت مذكوریجمع
اللَّف والنَّشر، و وراء ظرف لتشاهد منك، و هو صفة لموصوف  صنعة یراع...» ك منك یفجاهد تشاهد ف«قوله:  یو ف

  ان. یناً اما بدل من ذلك الموصوف، او عطف بئاً وراء ما وصفته لك، و سكوی: تشاهد منك شیمحذوف، ا
یفمِن بَعد ما جاهَدتُ شاهدتُ مشهد

 

 یقُدوت ی، بل بیَایَّا ىل یَّوهاد
 

شان، مشاهدت كردم شهود بخشندۀ یود اینفس و روح و صفات و ق ی مجاهدت كردم در فنانيچه من بعد از آنكه چن
خودم كه  ی من را بخودريندۀ خودم را كه آن هم من بودم، و غیراه نمادم یت را، و بدیَّجمعن حضرتِ ی: ایخودم، اعن

 ن شهود احوالین مقام را در ایمن هم بخودم بود، و چون صاحب ا یاست راه ننمود، بل كه خود اقتدا یقت جمعیحق
نظرش  یو گاهند، یب یهم خود را م یكند، و در آن حال مهْتَد یت مشاهدت میخود را در صورت هدا یو تاراتست، گاه
خود را در وقوف و استغراق در عرفان  یابد، وگاهی ید، ودر آن مقتدا هم خود را میآ یخودش م یِبر صفت اقتدا

اللّه  ی فريدِ السِّیدر توجُّه و طلب مز ینئذ، موقف هم حضرت اوست، و گاهیند كه وقوف بعرفه نمودار آنست، و حیب یم
افتد كه نماز صورت آنست، و  یدرمناجات م ی حضرت كه مضاف بدوست، و گاهنيه، همیافتد، و حالتئذ، متوجهٌ ال یم

  ابد.ی یاز حضرات ذات خود م یآنگاه كعبه را كه مناجات گاهست هم صورت حضرت
بر آن شهود و  یر كه مبنیاست، الجرم در تقر یر و اثبات ثانیر اول، و تقریپس چون لفظ بل، وال بل، اِضرابست از تقر

  .یتوجه ، وال بل اىل»یقدوت یبل ب«ن لفظ بكار بردن مناسبست، كه گفت: یت، این دو بیت، در اتحول احوالس
  االقتداء، وبالكسر هوالمقتدا. یالقُدوة: بالضمّ بمعن
،یتوجُّه، ال بل اىلَّیموقِف یو ب

 

 یكَعبت یِ، و مِنِّ ىل یكذاك صَالت
 

د یمز یت منست، نه كه خود توجه من در طلب و دعایَّجمع ن حضرتیوقوف من در مقام شهود و عرفان هم با یو جا
منست، و  یق كماالت منست و بسوی نماز منهم از جهت تحقنين حضرت منست، و همچنیا یكشف و عرفان هم بسو

از حضرات منست، و  یاز مراتب و حضرت یئ آورم، هم از منست، و صورتِ مرتبه یم یرو یكعبۀ من كه در ظاهر نماز بو
ز در نفس امر خارجِ ذات من یچ چیست، بل كه خود هی آن خارج از ذات من نري و وقوف و غريز از سِیچ چیمرا ه

  ست.ین
ت جمع، كه ذكر یَّالجمع، نه از مقام احد قتِ جمعیكن از حقیت تمام كرد، ولین حضرت جمعیپس چون ذكر تحقق را با

د و بزبان ارشاد، ید یكیرجوع كرد، چون هر دو مقام را  ن خواهد فرمود، اكنون از جمع بتفرقهیتحقق بِدان بعد از ا
ظاهراً و باطناً، امادر  یچ حالتیو ه یزیچ چید با هّید بر عدم وقوف و تقینما یص میو تحركند  یمسرتشد را داللت م

در باطن از د: فالتك مفتوناً بحسّك. و یگو یكند بآنچه م یمنع م یو تعلق و بعشق بو یحِسِّ یدش بصورتیُّظاهر از تق
ابد، چنانكه یكه خود را بدان متلبّس  یا علمی یا عملی ا حاىلی یا خلقی یوقوف با نفس خود و اعجاب بصفت

  د: یگو یم
فالتكُ مَفتوناً بحسِّكَ معجباً

 

 لَبْسِ غِرَّة یبنفسك موقُوفاً عل
 

و مُعْجب ، ید و متعلَّق شویَّن مقو بدا ینیخوب ب یا صفتی یپس مباش مفتون و عاشق بواسطۀ حسِّ خودت كه صورت
، و موقوف مباش و باز یابیف ظاهر یش از علوم و احوال و اخالق شریا صفت كمالیز بنفس خود اگر بصورت یمباش ن

سلوك ترا كه سالك  یِاگر در اثنا یعنیو غفلت از آن تعلق دارد.  یكه بكار ناآزمودگ یستاده مشو بر حالت پوششیا
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بر  ی و سلوكريسِ ی، و در گرمینید، و واردات دست دهد، چون تو هنوز صاحب تلوینما یف روی، احوال شریمسرتشد
، و از یئ ازمودهیشود، ن یم ی، و كار فرتتها و حجابها كه بر سالك طاریستیت واقف نیتحولِ احوال و اضطراب امر بدا

، و در كار مجاهدت و سلوك وجِّد و موقوف مباش ین پوشش غفلت و كار ناآزمودگی، زنهار بر ایآن در پوشش غفلت
از  ات اعتماد مكن، و بآن معجب مباش، و بآن سبب اعجاب اگر بنابر حاىلیاجتهاد فاتر مشو، و بر احوال و احكام بدا

ف هست بحسِّ خود و حُسن آن یشر د، اعتماد بر آنكه ترا حاىلیخوش آ یحسِّ ترا صورت یآن احوال بحكم مناسبت
د، بر تو بسته گردد، و چون مدد منقطع شود، ناگاه تفرقه ید مشو كه بدان واسطه، ابواب امداد و مزّیقمصورت، مفتون و 

نعوذ باللّه من التنكُّر «اند كه:  ، چنانكه أكابر از آن حال استعاذت نموده و گفتهیو حجاب و حرمان گرفتار باش
لت و عدم تجربت خود را از اعجاب و تعلق ن جهت در پوششِ غفیپس از ا» یبعدالتعرُّف و من الحجاب بعدالتجل

  انت كن.یص
و فارق ضَالل الفَرقِ، فالجمع مُنتِجٌ 

 

 فِرقَة، باالتِّحاد تحدَّت یهُد
 

خواهد شد، و خاطر و هَمِّ  ید بر تو طارّیخاطر را كه بسبب آن تعلُّق و تعشُّق مق یتفرقه و پراكندگ یو مفارقت كن گمراه
جه و فائدۀ راه راست یود را نتیآن ق ین جمع هَّم و آزادیجمع دار، چه ا یقیشوق حقخود را بتوجه بحضرت مع

  ند.یو متصّد یست كه بتحقق بمقام اتحاد متحدیگروه
  المحبوب. حضرة قدس الهمّ والتفرُّع للتوجُّه الخالص اىل المراد بالفرق هنا تفرقة الخاطر، و بالجمع جمع

و صرِّح باطالقِ الجمال وال تَقُل
 

 نةیًال لزُخْرُف زْیده، مَییبتَق
 

د آن جمال مطلق در ییل مكن بتقیح گردان تعلّق خود را باطالق جمال و جمال مطلق معشوق، و میو صر یو فاش بگو
   قائمست.ینيالتع یعل ی انساننيدار، كه بآن صورت معیش مموه مستعار ناپایل بآراین، از جهت میَّمع یأتیو ه یصورت

  نة الممِّوهة المستعارة.یه. والزخرف: الزیلتفت الیل و یمیال یء، ایقول بذلك الشیال قال: فالن ی
كه حضرت معشوق مراست كه همه جمالها اثر و  یقیبجمال مطلق حق ی، باریو عشق ظاهر كن ی: اگر عاشق باشیعنی
 ی، و از برایالتفات منماظاهر  یو شاهدباز یباز ه و فرع اوست، پس چون اصل هست بفرع التفات مكن، و بعشقیسا
و ساعت بساعت در صدر انتقاص و  ین شاهدانِ صورتیر و زوالست در ایُّكه در صدد تغ یتیبر بافتۀ عار یشینت و آرایز

  ان مده، و از اصل بفرع و آفتاب بسابه، قانع مشو.ید مگردان، و بزیّ انتقال آن تعلُّق و تعشُّق بجمال مطلق را مق
ن جَمالها،ح حُسنه، میفكلُّ مل

 

 حةیمُعارٌ له، او حُسن كل مل
 

ت داده شده است، آن مرد خوب را از یاو عار یبائیو ز یكه در عالمست، خوب یبائیت و زحصاحب مال یچه هر مرد
تست از حسن حضرت معشوق من، چه همچنانكه در اصل یز عاریبا نیخوب و ز یحضرت معشوق من، و حُسن هر زن

ت یفرع و عار یصفت و اثر او است، حضرت معشوق اصل است، و وجود مضاف بهر خوب وجود كه حُسن و مالحت
او و  یهمۀ خوبان فرع خوب یاصل هَّم حضرت معشوقست، و خوب یخوب ،ین صفت و اثر اعنی در انيهمچناز او، 
  ة البدّ مردودة.یده، و كّل عاریشان رسیت از او بایعار

هام، بل كّل عاشقیسُ لُبنیبها قَ
 

 ر عزَّةیَّ ، او كُثیلیكمجنونِ لَ
 

كه در عالم قائم  ینمود، بل كه هر عاشق یعاشق م» یلبن«كه بر » سیق«سرگشته شد  یقین حضرت ذات معشوق حقیبا
  مشهور شد.» عزّه«كه به » رّیكث«نمود و  یمفتون م» یلیل«كه بر » مجنون«م بود. همچو ین حضرت هایبود، بر ا

صف لَبْسها،وفكلُّ صبا مِنهم اىل
 

 حُسن صورةیبصُورةِ حُسن، الحَ ف
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وصف پوشش حضرت معشوق كه بدان صفت متلبّس شد، و آن  یل شد بسوین عاشقان مشتاق و مایك از ایپس هر 
نمود  یخود ساخت، و آن شخص كه معشوق آن عاشق م یاز اسما یاز صفات و اسم ینۀ صفتییصورت را مظهر و آ

ده شد، ید، و بدان پوشیحضرت معشوق، حُسن مطلق پركمال خود را بدان شخص مُصوَّر گردانصورت پوشش او شد، و 
كه بدان شخص مضافست  یتا آن وصف پوشش حضرت معشوق كه مصور شده است بصورت آن شخص، از حسن

حُسن  ل شد، و جان وسرّش عاشق آن وصف، كه باطن آنین صورت مایتابد. پس نفس و حسِّ عاشق، بحسن ظاهرِ ا یم
  ن جهت همه بر آن حضرت عاشق آمدند.یظاهر است، پس از ا

و ما ذاك اال أن بَدت بمظاهر،
 

 هم تجلَّتیفیفظنّوا سِواها، و ه
 

ن عالم حسّ ظاهر شد، چنانكه یدر ا ین صُوَر و مظاهر انسانیست جز آنكه حضرت معشوق بواسطۀ این كه گفتم نیو ا
  آن پنهان. درن صور و مظاهر ظاهر بود، و او یا

ق و یو هم حضرت او بود كه در حقا حضرت اوست، رين صور و مظاهر، غین عاشقان، چنان گمان بردند، كه ایپس ا
  دند.ید یشان او را نمیشان ظاهر شده، هرچند ایكرده بود، و بر خود و ا یشان تجلّیصور ا

بَدت باحتِجاب واختَفَت بمظاهِر
 

 بَرزةكلِّ  ینِ فیصِبَغ التَّلویعل
 

را  ین صُور حسِّیكن بواسطۀ آنكه این عالم حسّ، ولیظاهر شد حضرت معشوق بر عاشق صادق صاحب كشف در ا
و محتجب گشت، پس  یكه بر عالم حس مقصور است مختف یین لباس از نظرهایلباس و صورت خود ساخت، و با

تا د، یقت خود را پنهان گردانی، حقیمظاهر حسن صور و یار بایسَّر شد، و از نظر اغینجا بواسطۀ احتجاب میظهورش ا
گشت تا شرف و رتبت عُشّاق  یشان مختفین مظاهر از ایشمرند، پس با ینند و میب ی مرين مظاهر را، غیار، مر این اغیا

ون آمدن ريبود، كه در هر ب یگوناگون، نمودن م ین ظهور حضرت معشوق بواسطۀ اختفا، برنگها و شكلهاید، و ایظاهر آ
  متعلق ببدت. یدا شد. حرف علیگر پید یو صورت معشوق یصادق برنگ یبر هر عاشق یظاهر شدنو 

تراءت آلدمالنَّشأة األوىل یفَف
 

 بمظهر حوَّا، قبل حُكم األمومَة
 

بواسطۀ صورت و مظهر » السالم هیعل« یپس در ظهور اول بنمود و عرضه كرد حضرت معشوق خودش را بر آدم صفّ
  .یمر آدم را معلوم بود یش از آنكه حكم مادریفته شد پیل و شیاو ما یم بسوحوّا، تا آد

قت آن یبود، معلول بعلت تناسل در نفس امر، هرچند آدم را حق یصفات یل آدم به حوّا حكم مناسبتیعشق و م یعنی
  حكم، هنوز معلوم نبود.

 كونَ بها أباًیَمایفَهام بها، ك
 

 نَّوة حَكمُ البُنيظهر بالزُّوجیَو
 

  ظاهر گردد. یر، حكم فرزندوهپدر فرزندان شود، و بهر دو زن و ش یفته شد آدم بر حوّا، تا بویپس ش
و كانَ ابتدا حُبِّ المظاهِر بَعْضَها

 

 ضَةِغْصَدُّ ببَیُلبعض، وال ضدٌّ
 

ا كه كل و جزء، بودند، ان آدم و حّوی، و میبر بعض یبود بعض یانسان ین عشق آدم آغاز عشق صورتها و مظهرهایو ا
  .یكرد یمت، منع آن دوستینت و عدم مناسبت و مالینبود كه بحكم مخالفت و مبا ینیچ مخالف و مبایه
را بخود  یتر از آن نبود كه كس یقو یچ مناسبتیاالشرتاك و االتّحادست، و ه : چون محبَّت حكم مناسبت و غلبۀ مابهیعنی

ست كه مانع ظهور حكم ین ینتیان كّل و جزء مبایمتست، و میاسبت و مالو جزء خود باشد، و چون بغضت عدم من
  ».صّد ببغضةیوال ضّد «قوله:  ی. و هو معنیمانع یان آدم و حوّا، ظاهر شد بیمناسبت شود، پس محبَّت م
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ا متعلّق است آنجا در اصل، و آنج» فاحببت«نجا اثر و حكم یش از آدم محبَّت نبود، آنست كه محبَّت ایآنكه پو علت 
ت باشد تا از یَّبندد كه جمع صورت ییجا ییدایت از آنست، و كمال پیكنا» ان اعرف«است كه  ییدایمحبت كمال پ

ن یَّمع یو اسم یقتیش از آدم هر جنس و نوع از اجناس و انواع عالم، مَظْهَرِ حقیسَّر شود، و پیم ییدایات پّیثیهمه ح
مفقود بود، الجرم محبَّت ظاهر نشد، و چون مناسبات در  یو صورت یدر مظهر ت جملۀ اسمایَّ بود، پس جمعینيالتع یعل

از آنها ظاهر شد، و آن  یكیباچه وجه حصرش مذكور است، پس اول در آدم حكم یدپنج قِسم محصور است چنانكه در 
شود، و  یبالفعل ظاهر متند همه احكام آن اقسام یَّكه صور جمع یمبدأ ظهور آن احكام شد تا بعد از او در مظاهر انسان

ن مظاهر را بهانه و یبازد، و ا یقت خود جز با خود عشق نمیگردد، و بحق یكمال كه مقصود است بحصول موصوف م
  گفت:  یسازد، چنانكه آن مرتجم بپهلو یآلت م

جهنامه واجاریاج خودش دخُّود«
 

 »یآوُ گِلْ هر دو هانه ساتشان
 

  د:یو چنانكه عّطار گو
بازد از خود عشق با خود یبخود م

 

 ال آب و گِل در ره بهانه استیخ
  

 
 ، لِعلَّةیو ما بَرحَت تبدو، و تخف

  

 كّل حِقبة یحَسَب األوقات فیعل
  

پنهان  یشد و گاه یدا میپ یگاه یو معشوق یود از آنكه بصورت عاشقب ینم و حضرت معشوق از زمان آدم دائماً خاىل
  . یوقات وازمان در هر مدتا یگشت، بر حسب اقتضا یم
توانست، اال آنكه  ی، در او نمیو معشوق یحملِ امانت عشق و ظهور حكم عاشق یِستگیرا شا یانسان ی: هر صورتیعنی

كرد كه  یم یانسان یتكوُّن صورت ی، اقتضایادوارِ زمان ی، هر مدتیبحسب غلبۀ حكم ارادت در طوالع و ادوار فلك
 ی صورتنيظهور چن یكه زمان اقتضا یگاه ین علَّت حضرت معشوقیپس از جهت احامل امانت محبت تواند شد، 

بود، از آن ظهور  یكه آن اقتضا نم یآمد، و وقت یشد، و مقصود حاصل م یدا میپ یو معشوق یكرد، او بصورت عاشق یم
  شد. یپنهان م یو معشوق یبصورت عاشق

كلِّ مَظْهَر،یو تَظهر للعُشَّاقِ ف
 

 عةیأشكال حُسن بد یف اللَّبس،من
 

از عالم پوشش،  یانسان یو مظهر یشد بر عاشقان در هر صورت ی، حضرت معشوق ظاهر میدائیپ یِو در وقت اقتضا
  نده.یون آورده و خوش آرينو ب یِمعشوق ییبایو ز یخوب یأتهایحسن در ه یاعن

 »نَةیبُثَ«یو اخر»یلُبن«مرَّةٍ  یفف
 

 زَّتع» بعزَّة« یتُدع» وآونَة«
 

 یظاهر شد و بار» سیق«بر  یبود كه بحسن و معشوق» یلُبْن« یحضرت معشوق بار یحسن و معشوقپس آن مظهر 
ز و یعز» ریّ كُث«كه بنزد » عزّه«از آن مظاهر نام كرده و خوانده شده  یكی یلش جلوه كرد، و گاهیه بود كه بر جمیگر بثنید

ا ین مظاهر ماند، یا یاو بخوب یقیحق یر و بزرگوارتر از آنكه خوبزتر است و بلندتیبود، و حضرت معشوق عز یگرام
  د شود.یَّ ن مظاهر مقیبا

هاريو لَسَن سواها ال وال كُنَّ غَ
 

كةٍ یحُسنها مِن شر یوما ان لها ف
 

ش یز آن مظاهر كه بودند پی، و نه نیقین زمان هستند جز حضرت معشوق حقیكه ا ین مظاهر حُسن و معشوقیاستند یو ن
 ییو همتا یكیكه حضرت معشوق را در حسن شر ی، گمان افتادی بودندرينها اگر غیاز ا یزی او بودند، كه چرين غیاز ا

ن همه یست، و ایو آن جز حضرتِ او را ن ست،یكیست؛ چه حُسن یك و همتا نیچ شریهست، و آن حضرت را در حُسن ه
  ند.یات و اشعّۀ اوّیفروع و جزئ
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اد بحُسنها،كذاكُ بحُكم االتّح
 

 كمايل بَدت، يف غيرها، و تديّت
 

  قوله: بحسنها متعلق ببدت. یالباء ف
دا شد در یه او بحسن خودش بر من پكگانه شدن من با حضرت معشوق، چنانیو  یگانگی بحكم نيد: همچنیگو یپس م

  .أت برآمدند و بدان متلبّس گشتیخوانند و بدان ه ی مريآن را غ ی، بعضیو صورت یأتیه
م،یكُلِّ صَبٍّ مَتیبدوتُ لها ف

 

 ةیَّع حُسْـنه بـأیبـدیِّبـأ
 

  الجمال، از مردان و از زنان. عیالحسن و بد كامل یسرگشته بهر معشوق یدا شدم در صورت هر عاشقیپ یز بر ویمن ن
بدت، صفة لمصدر  قوله: كماىلر: بدوت لها و یالتقد یة، اولها فیَّالمجموع جملة فعل ، و حاصله، انّ نيتیالب نیر هذیتقد

ضاً بقوله: یاالتّحاد متعلق ا  ها، و كذاك بحكمريغ یف بدوت لها بدواً، كبدوها ىل یة، ایَّ كما مصدر یبدوت، و ما ف
  االتحاد. یقبله، و هو قوله: و لسن سواها، و هو معن یت الذیالب یمعن اىل  بدوت، و ذاك اشارة

ام، و بآن تحقُّق با  افتهیتحقّق  یتست كه من بویَّن حضرت جمعیا یافات وجودنات و اضیُّ: چون منشأ جملۀ تعیعنی
ن یشان بحضرت معشوق مضافست، بحكم ایو ظهور با یناتِ وجودیُّحضرت معشوق متّحد گشته. پس چنانكه اننشاء تع

ند، بصورت حُسن ینسانن مظاهر اینات و تنوعات ظهور خود كه ایُّاتحاد بمن هم مضافست، اكنون چنانچه او در صور تع
تو مظاهر تنوعات ظهورِ من كه  و شان بر منیو اضراب ا» عزّه«و » هیبثن«و » یلُبن«خوب چون  یدر مظهر هر معشوق

» ريكثّ «و » لیجم«و » سیق«فته چون یش یز در مظاهر تنوعات ظهور خودم بصورت هر عاشقیدا شد، من نیعاشقانند پ
  ن معشوقان مذكور تعلق گرفتم، و بآن تعلق ظاهر شدم.یحسن از اال كامل یشان بهر معشوقیو امثال ا

، لتقدمیِ الهویفیريسُوا، بغیو ل
 

 مَةیالقد اىلِیالل ی، لِسَبق، فیَّعل
 

ن ظاهر یشان را بر ایكه ا یزمان یستند در ظهور بصورت و صفت عشق از جهت تقدّمی من نرين عاشقان مذكور غیو ا
  بودن در شبها و اوقات كهنۀ گذشته.  شیصورت من افتاده است بپ

 ريشان غید كه ایآ یمن واقعست، از آن الزم نم ین صورت حسّیشان را بر ای، صورت ظاهر ایزمان ی: اگرچه تقدّمیعنی
ت ی آن حضرت جمعنيقت من عیكن چون حقیمن باشند، ول ین صورت حسِّی اريشان غیالباب، ا یة ما فیمن باشند؛ غا

   من نباشند.ريقه غیالحق یان جمله تنوعات ظهور آن حضرتند، پس فشیمذكور است كه ا
هواها، وانَّمایفیريوما القومُ غ

 

 ئةیكلِّ ه یلبَّسِ فـظهرتُ بهم، ل
 

نات نور و تنوعات ظهور خودم یّ قت تعیكن من بحقی، ولین قوم عاشقان جز من در ظهور من بصورت عاشقیستند ایو ن
  آمدم. یدا میدر عالم حس پ یحس یو مظهر یهر صورتشان از تلبّس بیبواسطۀ ا

راً،یِّكُـثیساً، و اخریمرَّةٍ ق یفف
 

 نـةیـل بُـثـیو آونـة أبْـدو جـم
 

رفتم و عزه را دوست یپذ یريگر صورت كثید یو بارعاشق بودم،  یس ظاهر شدم كه بر لبنیبصورت ق یپس در بار
  افتم.یه تعلّق یه بثنل آمدم كه بیدا بصورت جمیپ یگرفتم، و گاه

  ز.ییالتم یمنصوب عل ،لیراً و جمّیساً و كثیق
هم ظاهراً، و احتجبتُ باطناًیُت فیتجلَّ

 

 بهم، فاعْجَب لـكشف بسـرتة
 

ن یقت و باطن خودم كه اینات و تنوُّعات ظهور او و بحقیُّت ظاهر وجود و تعیَّثیدا شدم از حین عاشقان مذكور پیدر ا
شان كس مرا یا یصور و نامها ی شان محتجب و پنهان گشتم، تا بواسطهیا ین صورتهایت مذكور است بایَّ حضرت جمع
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را بواسطۀ احتجاب و  ییداین پیدار مر ا  و شگفتنيشان ظاهرم، پس عجب بیندانست، و بمن گمان نربد كه در ا
  .یپنهان

وهُنَّ وهم، ال وهنَ وهم مظاهٌر 
 

 ضَرةنا بحبٍّ و نَیِّلَنا، بتجل
 

مظاهر و صور من و حضرت معشوق بودند  یمداخلت وهم وگمان و غلط یسست ین معشوقان و عاشقان مذكور، بیو ا
  حُسن. یو نازك یبظهور ما بصفت عشق و بصفت تازگ

حـیُحبِّ انا هو، و ه یفكلّ فت
 

 ، والكلُّ اسماءُ لِبَسْةٍ یًـب كلِّ فت
 

ن همه یاست، وا ین بوده باشم، و حضرت معشوق است كه محبوب هر عاشقد آن میكه در نظر آ یپس هر صاحب عشق
نات حالت پوشش و تلبُّس ماست یُّزند، جمله نامها و تعّیگر متمیكدیاز  یو اسم یك بصورتیو معشوقان كه هر عاشقان 

در پوشش حالت ن عالم حس، و یدست بایَّت است، پس هر كه مقیَّدر وقت ظهور ما در عالم حس كه عالم لبس و حجاب
سَّر ید خالص، مین قید، و هر كه را از اريگ یشان تعلّق نمیزات ایُّن اسما و تمیت گرفتار، نظر و علمش جز بایَّحجاب

ن عالم پوشش ظاهر ین اسما منم و حضرت معشوق كه در ایا یند كه مُسمَّایب یداند و م ی منيقیقت و یشود، بحق یم
  م.یا شده

قةً،ی، حقیمَّاسام بها كُنْتُ المُس
 

 بنَفسٍ تخَفَّت  یالباد و كُنْتُ ىل
 

ت منست، و من بودم كه بر خودم یقت جمعیشان آن حقیقت و مدلولِ ایاند كه مسمَّا و حق ییو نشانها ین همه اسامیا
  ورياست كه بس ین ظهور همه كه بمن مضافست بواسطۀ نفسیانك ی، و ایبر هر عاشق یظاهر شدم بصورت هر معشوق

ت یَّ ن حضرت جمعیرسته است، و با یكبارگیود مراتب بیجمله صفات و احكام كثرت و ق یِبار سلوك محقّق، از گران
  نا گشته.ین نظر، روشن و بیوسته، و چشمش بایپ

لم تَزل،یَاّیاها، و اّیومازلتُ ا
 

 احبَّت یلذاتیوال فَرقَ، بَل ذات
 

گانۀ من ین ذات یان ما نبود، بل كه ایم یچ تفرقه و جدائیه من بود، و هو او هموارشه من حضرت معشوق بودم، یو هم
دا شد، و خود با خود عشقها باخت، و یپ یومعشوق یبود كه ظاهر خودش را دوست داشت، و در مراتب بصورت عاشق

بصورت  یت بعضیَّثیظاهر بود، و از ح یناتِ نورِ خود بصورت عاشقیُّتع یت بعضیَّثیان نه، چه از حیت در مّیري و غريغ
  .یمعشوق

،یَءٌ سِوایالملك شی، فیس مَعیول
 

 یتیَّألمع یلَم تخطُر عل ةُ یَّوألمع
 

 ت كه موهم حُلولست، هرگزیَّمع ییِك ذات من و معنیقت یمحقّق، جز حق یزیچ چی، در وجود هیست در ملك، اعنیو ن
  گردد.  یگِرد خاطر و ذكا و فهم من نگشته است و نم

  ، متوقّد.یٌّذّك ی: ایٌالمع قال: فالنیالذكاء،  ة:یَّ األلمع
ع یكنند و بر ما تشن یظاهر فهم م یخواهم چنانكه علما یت و حلول میَّمع یِن اتحاد كه گفتم، نه معنیمن از ا یعنی
ا یگر از حق ید یجودآن اضافت وحكم او و یدارد و با بقامضاف  یوجود یكیحلول آنست كه  یزنند، چه معن یم
باطن. و من از  یكیاز آن دو وجود ظاهر باشد، و  یكی حق با او همراه شود، و در باطن او حلول كند، چنانكه ريغ

خواهم كه  یگذرد، بل كه من از اتّحاد، آن م یح من نمیبر خاطر و فهم صح ین معنیخواهم و هرگز ا ینم ین معنیاتحاد ا
گانۀ ظاهر باشد، پس یشده بود، همان وجود  یگانه طاری وجود نيود كثرت و اضافات و احكام مراتب كه بر عیق یبفنا

گانۀ مطلق، متحد شود بزوال آن عرض، چنانكه من متحد یبُوَد، با آن  ین و اضافتش عارضیُّن مضاف كه تعّیآن متع
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، ینیب یست، و هر چه ظاهر میمتحقِّقم ن یقت كه من بوین حقیجز ا یز در عالم هستیچ چیام بآن حضرت، تا ه شده
  ت كجا گنجد؟یَّحلول و مع یمعن ،ین دعویقتست، پس در ایك حقین یناتِ نور و تنوعاتِ ظهور ایُّتع

تخوََّفتیال انّ نفس یدی یو هذ
 

  تَرجَّتريٍلخیري، وال غیَسِوا
 

رجوع كنم،  ت و حلولیَّمعاعتقاد  یاتّحاد و نف ین دعوینهم كه اگر از ا یبندم و شرط م ینك دستِ من، عهد میو ا
كنم، نه   یمان میكنم و بر آن شرط و پ یحلول كه از خود م ین نفیم را در حال خود ملتزم شده باشم، و ایعظ ینقصان

  د داشت.یام یرياز غ یريآن نسبت از خود، خ یِا از نفید، یدت حلول ترسیازجهت آنست كه نفس من از نسبت عق
تَوقَّعَتیوال ذُّلَّ اخمالٍ لِذكر

 

 تَوخَّت  یعِزَّ اقبالٍ لِشُكروال
 

داشت تا آن را از جهت دفع آن  توقّعن سبب یخمول ذكر و اعراض خلق از او با ین نسبت خواریق ایز از تحقیو نه ن
كه خلق  یجست از جهت شكر ین نسبت از خود، عزِّ اقبال و قبول كسیا یز در نفیكند، و نه ن یم یخمول و اعراض نف

  .یالقصد والتحِّر ین نسبت از او. التوخّآ یاو را كنند بنف
یلِصِّد الضدِّ عن طعنه عل ولكن

 

 ین بنَجْدتیالمُنْجد  یَایاولیعل
 

ااند در یرسوم كه اضداد اول یع منكرانست از علمایحلول از جهت دفع و منع تشن یر اتّحاد و نفین عهد و تقریكن ایول
ع زنند بنسبت حلول و زندقه بر كبار یگنجد، از آنكه طعن و تشن یشان نمید اّیقگر مسائل كه در فهم و علم مین مسئله و دیا

شان مر خلق را یا، و آن اعانت ایناً و دنید یكخواهیت و ارشاد، و نیمن كه اعانت كنندگان خلقند بهدا یِایاول یو عظما
  د منست.ییت تأیبمدد و شجاعت و سرا

ل و حجَّت ین برنگردم و اثبات آن بدلینهم كه هرگز از ا یبندم و شرط م یحلول، عهد م یپس من بر اثبات اتّحاد و نف
سوگند خورد بر  یافته باشد، چنانكه كسیتر نباشد بمن راه  میكه از آن عظ یبرگردم، نقصان ین دعوینكنم، و اگر از ا

م. پس آن شرط و سوگندم ء باش ین و اسالم، بریدرست نباشد، من از د ین دعوید كه، اگر ایگو خود، و  یِصحَّت دعو
منه وال اكمل،  یالجمع كه ال اعل عین اتّحاد و جمیحلول برگردم، از ا یاتّحاد و نف یِن دعوینست كه اگر من از ایا

ل آن مقامات واحوال یت سلوك خود كه بنسبت با من ال انقص وال انزل منه، رجوعم الزم باشد، پس تفصیبحالت بدا
ارشاد هم درج كرده ل، ین تفصین شرط و سوگند، و درایكند در ا یم میرا بر شرط تقد كند، و جزا یت میسلوك و بدا

ت است و یان فرموده است، و آن جزا كه التزام كرده است، نُه بیت بیرا در بدا یاست، چه شرط صحَّتِ سلوك هر سالك
  نست:یاولش ا

رجعتُ العمال العباده، عادةً،
 

 تيو اَعْددَت احوال االرادة عُدَّ
 

ق رسم و عادت، یاعمال عبادت بطر یت، از برایضِ حالت سلوك و بدایت بحضی، نهان مقام عاىلیام از اوج ا بازگشته
اضات و مجاهدات كه عُدّت و یام مراحوال ارادت را از ر مست، و آماده كردهیعظ یم و خذالنیذم ین، مرا نقصانیكه ا

 یكو است، چه اعتماد بر احوال، ظنِّین هم نه نیدوست، و ا آلت من شوند در حصول نجات و وصول درجات بحضرت
  ناسزاست. یخطا و كار

، و عذت منی، بعد هتكیوعُذتُ بنسك
 

 ، النقباضِ بعفَّةیخَالعَة بسط
 

ظاهر  ین هم نقصانیانهماك در شهوات و طلبِ لذّات، و ا یِدگیدر بعبادت خود از شرِّ نفس بعد از پردهام  و پناه برده
عابد محجوب مفقود بعبادت بُود،  كن پناه بردنیچه پناه عارف مشاهد از شرّ نفس بمعبود باشد، نه بعبادت، ول است،

نفس،  یبسط و طرب و شادمان یعنان  ت از گسستهیافت هدایت و اولِ توبه و یام در حال بدا ز رجوع كردهینه بمعبود، و ن
  .ییبعفَّت و پارسا د شدنیَّو مق یگرفتگ یبسو ییایشهوات دن یفایباست
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مثوبةٍ،ی، رَغّبةً فیوصُمت نهار
 

 ، رَهبةً من عقوبَةیلیتُ لییواح
 

رهبت از عذاب  یام شب خود را برا ا قربت، و زنده داشتهیم یاز نع ییام روز خود را بعلَّتِ رغبت در جزا و روزه داشته
  م الذنوب بنزد محقِّق عبادت معلولست.ناقص و مجهولست، چه اعظ ز حاىلین نیا عقاب حرمان، و ایران ّین

بورٍد لوارد،یو عَمَّرتُ أوقات
 

 وصمتٍ لسمتٍ، واعتِكافٍ لحرمة
 

 یدلنواز، و بخاموش و حاىل یا ذكر نماز، بعلت حصولِ واردیاز تالوت،  یفۀ وردیام اوقات خود را بوظ و معمور داشته
حرمت  یام از برا شروط او را و باعتكاف وقت را معمور كردهق، و مراعات یام از جهت طر ز عمارت وقت خود كردهین

   آن.ريا غیا كعبه یماه رمضان 
وخ بر آنست یاست كه اجماع جمله شالقلوب  اند واظنّ صاحب قوت خ آوردهیاز مشا یبعض یعنیقوله: وصمت لسمت 
ن ی، و چهارم: عزلت، پس ایشز است: اول: رجوع، و دوم: سهر، و سوم: خامویق راه حق چهار چیكه اركان سلوك طر

نجا از فروع مقام توبه یمراعات شرط او را تا ا یبرا یعنیق، یب آورده است و در صمت گفته كه از بهرِ طریهر چهار برتت
  نده از مقام زُهد است.یات آین ابیاست، و ا

اآلوطان، هِجران قاطع  وبنتُ عن 
 

 یمواصَلة االخوان، واخرتتُ عُزلت
 

 ینیصحبت برادران د یكه قطع تعلُّقات كند از برا یام، جدا شدن كس ار كردهیز اوطان و هجرت خانمان، اختا ییو جدا
ر اول مقام یت تقرین بیآنكه شرط سلوك است، ا یز از خلق برایام ن دهیشان و عزلت گزیده از ایق و طلب فایاز اهل طر
  زهد است.

الحالل تورُّعاًیفِیو دققتُ فكر
 

 یقوَّت یاصالح قُوت یف تیوراعَ
 

ق تمام كرده از جهت آن تا خود را بمقام ورع یآن تدق یام فكر خود را در طلب قوت حالل و در تحّر ك كردهیو بار
ام، غرضم از آن قوت حفظ مزاج و قوت بوده  ام تا قوت حالل بدست آورده رسانم و مراعات حفظ قوّت و مزاج كرده

ام كه  ش بكار نربدهیشهوت و لذت، پس آن مقدار از آن قوت ب یكار باز نماند، نه براف نشود و از یاست تا مركب ضع
  ن مقام ورع است.یام، ا قوّت ساقط نشود و از آن تجاوز ننموده

اًیسر القناعةِ، راضیُوانفقتُ من
 

 سر بلَغةیْا بایالدُّن یش، فیالعمن
 

شرت یسار در آن بیاز قناعت و ترك كه توسّع و  یواتش از توانگرحُظوظ و شه یبر نفس بجا یام كنز، اعن و نفقه كرده
بمقام قناعت و  یعنیكه مَركَبِ نفس را بمنزل رساند،  یزین چیتر ا و حظوظش به سهلیبودن از دن یاست، در حال راض
  ام كه از مقام زهد است. رضا رجوع كرده

  ش.یالع تبلَّغ به منیالبلغة: ما 
اضة، ذاهِباًیبالرِّیو هَذَّبتُ نفس

 

 د غطَّتیكشف ما، حُجب العَوااىل
 

را كه حجب عادتها آن را  یزیاضت، رونده و قاصد آنكه كشف كنم هر چیام بواسطۀ ر ۀ او كردهیب نفس و تحلیو تهذ
  ده است.یپوشان

و گر صفات یحاصل و د ید بیچون اكل و شرب و گفت و شن ین نشأت حسّیبسبب عادات ا ین نفس جزئیا یعنی
است محتجب است، و  یقیت خود كه منشأ علوم و معارف حقیَّاحكام كثرت و انحرافات از توجه بعالم و حضرت كل

ده است، پس یبه از نظر او پوشانیو عادت مر آن عالم وحدت و اعتدال را بعجا ن صفات كثرت و انحرافیقت ایبحق
  تحقّق بدان عالم. و لوم و وصولب و عیب نفس از جهت رفع آن حجبست و كشف آن عجایاضت و تهذیر
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  ب نفس مشغول گشته باشم.ید كه: من باز بمقام سُلوك از جهت رفع آن حجب بتهذیگو یپس م
تزهُداً،،ید، عَزمیالتَّجر یو جردتُ، ف

 

 ی، استجابة دَعوتینُسك یو آثَرت، ف
 

جز  یزیمر عزم توجه خود را از تطلُّع بچ ق استید كه قطع عالیركتا كرده باشم در وقت تحقُّق بمقام تجیو مجرَّد و 
ار یافنت، و اختیتحقق  یقیقت مقام زِهد حقیار كردن، و بحقینمودن و ترك جملۀ اغ یحضرت معشوق، از جهت زاهد

  من مؤثّر. یمن مستجاب باشد، و همَّتها یشود آنكه دعاها یكه از من صادر م یز در عبادتیكرده باشم ن
د، كه یگو ین از اوائل مقام معرفتست. پس می همَّت بوده باشد، و ارين حال و تأثیبر حصول ا: نظرم در آن عبادت یعنی

  باشم.   به اول درجات مقام معرفت باز گشته
، او اقُل،ی: أنا هحُلت عن قوىل یمت

 

 حلَّت یَّانّها ف یو حاشا لِمثْل
 

م كه حضرت ذات او یا بگویكه من حضرت معشوقم،  ن سخنیص كرده باشم هرگاه كه برگردم از این جمله نقایالتزام ا
ن یت شرطِ آن جزاها است كه در این بیمحقق كه بحلول قائل باشد. پس ا یایاز اول یدر من حلول كرد، و دور از مثل من

  م كرده.یتِ گذشته بر آن سوگند خورده است، و جزا را بر شرط تقدینُه ب
لك، ال و الیبٍ احیغ یو لَستُ عل

 

 یلتیلٍ، موجبٍ سلب حیمستحیعل
مان ترا بر قبول آن الزام ید، و ایق تقلیبطر یكنم، اعن یب حوالت مین مطلب، ترا بر غیق ایر و تحقیستم آنكه در تقریو ن
ق یر و تحقیلۀ من باشد در تقریكنم كه مستلزم عدم ح یمحال حوالت م یز ترا بر امری است، و نه ننيكنم، بل كه نه چن یم

قت امور و یاز حق یف اهل حجاب و گمراهیاقامت حجَّت و برهان بر آن عاجز باشم، و بآن سبب از اراج آن، و از
  ان خواهم كرد.ین مسأله را بحجَّت كتاب و سُنَّت بینك اینسبت اعتقاد حلول بمن و امثال من ترسان باشم، و ا

یف، و باسم الحقِّ ظلّ تحقُّقیو ك
 

 یتیَف الضَّالل مخفیتكون اراج
 

اصل نسبت  یام كه در افكندن خرب باطل دروغ ب شده ققت اسم حق متحقّیو چگونه باشد چون حال آنست كه من بحق
  د. ین نسبت حلول بمن مرا ترسان گردانیا یاعن یگمراه
ل چگونه خائف یحقِ ثابت از نسبت باطل زا یعنی. اخبار نسبة ضالل الحلول اىلَّ یا...» ف الضالل یاراج«قوله: 

ه و یاللّه عل ی، صلیه، بر مصطفیالرحمان عل ل را صلواتیث ظهور جربئیابد، پس حدیاشد، و باطل بحق چگونه نسبت ب
منزهست، در مثل صورت  یل كه از صورت حسیآورد كه چون كه جربئ یل میحلول دل یبر نف یۀ كلبیسلّم در صورت دح

ه و یاللّه عل ی، صلیل در صورت او بحضرت مصطفیجربئخود نشسته بود و  ی ه در خانهیظاهر شد و دح یكلب ی هیدح
پس  یب بودیخود غا ی ه از خانهیل، دحیكه در آنِ ظهور جربئ یستی، بایسلّم، حاضر شده، پس اگر حلول واقع بود

دند، پس در آنكه ید یه را میممثل ظاهر شده و حاضران دح ید در صورتید یل میه و سلّم جربئیاللّه عل ی، صلیمصطف
خود حاضر،  ی ه در خانهی بودكه در صورت ممثّل ظاهر بود و دحنيتیالرؤ د و اصلحید یه وسلّم میاللّه عل ی، صلیفمصط
  كند. یان میت، بین مسأله را در پنج بیم پس ایلست كه من از مذهب حلول منزَّه و مبَرّایدل

نایَّ نبنيُاألمیة، وافَیوها دح
 

 النُّبُّوة یبَدء وح یبصورته ف
 

ه و سلّم، در یاللّه عل یغامربها، صلیالسالم، بحضرت پ هی، علنيل امیامد جربئیباز انصار بود،  یكیكه  یكلب ی هینك دحیو ا
  كه بمقام نبوت، تعلق دارد. ییوح یه در مبدأ اداین دحیصورت ا

ةُ، اذ بَدایكان دح:ُل قل ىلیاجرب
 

 ة؟یَّئةٍ بشریهی، فیالهُد یلمُهد
 

 یراه راست، مر خلق را ا ی ه بخشندهیحلول كرده، چون ظاهر شد بر هد یو در و بود ه شدهیل دحیربئبگو كه ج
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  .یانسان یبشر یه وسّلم، در صورتیاللّه عل ی، صلیمصطف
ةٌیَّه مَزیعلمه عَن حاضِر یوف

 

 ةٍی مِرريمِن غ یِّة المرئیَّبماه
 

قت یبود بحق یلتیفض یادتیصحابه، ز یه، ایاللّه عل یحضرت او، صل ة، از حاضرانیَّالصالة والتح هیعل یو در علم مصطف
قت را در ید مر آن حقید یل میه و سلّم، جربئیاللّه عل یصل یمصطف یعنی، یچ شكّ یه یده شد از آن صورت بیآنچه د
لت بود: یفضشان یقت آن صورت، او را بر ایت و حقّیپنداشتند، پس در ادراك ماه یه میشان دحی، و امثاىل یصورت

  جواب ماهو؟ یقال فیة ما یَّماهلا
هريُه، و غیالیوحیُمَلكاً  یریَ

 

 ه لصحبَةیلَدیرعیُرجُالً یرأ
 

اللّه  یصل ی مصطفريگزارد بحضرت او در صورت ممثَّل، و غ یم ید كه وحید یم یی ه وسّلم، فرشتهیاللّه عل یصل یمصطف
د عِزَّت از جهت حق صحبت، یشد بمز یت كرده میه، كه رعایاللّه عل ید بحضرت او، صلید یم یه، از صحابه، مردیعل
  ه.یدح یعنی

، اشارة،نيتی، من اصحِّ الرُّؤوىل
 

 یدتیالحُلولِ عَق یتنزّه عَن را
 

است كه اعتقاد مرا از مذهب  یلیو دل ی، اشارتت ملك بود در صورت مثاىلیاز آن دو رؤ یتیرؤن یتر و مرا در درست
حلول،  یمعن یكه خواهد باشد ب یرا قدرت تلبُّس بصورت ید كه ملكیشا یراكه چون میگرداند، از یو پاك م زاریحلول ب

  .یان نیمن در م یز كه حق مع كمال قدرته هم بصورت من متلبِّس شود، و منید نیشا
  چون اضافت توان كرد؟  ی: حق از صورت منَزَّهست، صورت را به ویو اگر گوئ

  ب و سنَّت رواست كه حق بصورت متلبس شود.ن در كتایم ایگوئ
س بمنكرٍ،یالذِّكر ذكرُاللبَّس ل یوف

 

 كتابٍ و سُنَّةیولم أعْدُ عن حُكْم
 

ر یگذرم در تقر یست كه بر آن انكار توان كرد، و من در نمیظهور و تلبُّس حق بصورت، چنان ن یانِ لبَس اعنیو در قرآن ب
  ه و سلّم.یاللّه عل یث صلی، عزّوجل، و سنّت و حدیان خود از دو حكم كتاب خدایو ب
مرضت فلم «و » لسان عبده، سمع اللّه لمن حمده یان اللّه قال عل«و » كنت سمعه و بصره«ثِ یان سنّت: حدیاما ب
  ن.یو امثال ا» یتعدن

 ی، اّنیا موسیالشَّجرة، ان  البقعة المباركة، من یمن فیاأل یء الوادیمن شاط یَنُودِ: «ان كتاب حق قوله، تعاىلیو امّا ب
د ظهوره بهذا یَّتقیاللّه من ان  الشجرة، و سبحان یا» النار و من حولها یأن بُورك من ف یَنود: «ضاً قوله تعاىلیو ا» انااللّه

منست كه  یل بر مدعایات دلیآن یپس جملۀ ا». یت ولكن اللّه رمیت اذ رمیو ما رم: «ضاً قوله، تعاىلیالتلبُّس. و ا
مُتَلَبِّس شود، بصورتِ  یحاد و نفس حلولست، چه شرف انسان بر نبات معلومست، و رواست كه حق بصورت نباتات

  .ق اوىلیانسان بر طر
ان تُرد كشفه، فرد منحتُك علماً،

 

 یعَتیاتباع شری، و اشرع فیلیسَب
 

ا و در راه ی، پس بیابیشف و مشاهده بق كین علم را بطریكه ا یخواه یاگر مف، یشر یدادم علم ، عطایترا كه مسرتشد
ن ظاهر شرع باشد كه بزبان یعت، مرادش ایالمتابعة. روا باشد كه از شر عت من حقیمن درآ، و شروع كن در متابعت شر
بحسن متابعت من شروع كن تا بمقام » یقل ان كنتم تحبّون اللّه فاتَّبعون«د كه بحكمِ یجمع آن را بخود اضافت كند، و گو

ت یَّ نئذ ناظم، ترجمان ذوق و مقام احدی، مقام محبَّتست، و حیقیحق ی ، چه منشأ كشف و مشاهدهی برسنيقی كشف و
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  باشد. یجمع محمد
عَةٍیمِن شرابٍ، نقیفمنبعُ صَدَ

 

 عَةیمن سَرابٍ بق ی، فدعنیَّلد
 

 آن شراب بنزد من و نيمع ريِ و بنينده است كه عیزا ین مشارب عربست، از شرابیچه سرچشمۀ صدا كه خوشگوارتر
 یقیچ آنجا آب حقی هامون، و هنياز زم ییاست بصحرا بندهیش فریكه نما یبحضرت منست، پس بگذار مرا از سراب

ضْرَبُ المثل یُالعرب.  یة صفة لشراب. و صَّداغ مورد ماء فّیجملة اسم یَّلد عةیالمبتداء، و نق. من شراب، خربیموجود ن
الماء. ري كثنيع: عیمرعاه. والنق یسمن األبل فیوال كسعدان و هو نبتٌ ذو شوك  یً  كصّدا مرعقول: ماءٌ والیبعذوبته، ف

  اسم للصحراء الواسعة. یعنیعان، یعة واحدة القیوالق
ت یار آب آن شراب بنزد منست، كنایست كه سرچشمه و چاه بسینده از شرابینچه گفت: كه سرچشمه صّدا، زایپس از ا

كه سودمند باشد،  یو ذوق یذات منست، و هر علم ، حضرتینیقیكشف و  یقیحق یعلوم ذوق كرده است بآنكه منشأ
من مخصوص باشد، الجرم چون هر  كماىلّ یباشد از سخن من كه آن سخن و علم او بذوق جمع یاصل آن از اشارت

منست، پس مرا  ذوق  كند، و اصل آن، یباشد از سخن من استنباط م یو سود یلطف یكه در و ی، سخنیصاحب ذوق
زنند، و چون از آن علوم  یع میرسُوم، و فالسفه بر ما تشن ین علمایند ایگو ی منيكه از سر تخم یالتیُّبگذار از ظنون و تخ

ق یفالسفه بتحق یاز حكما یق مسائل علوم الهیا از تحقیث یظاهر، از قرآن و حد یف علمایشان و مفهومات ضعیا
 یقتیحق چیبنده باشد، و هیاز آن بكس نرسد، بل كه بصورت فصاحت فر یئ دهیو فا یابیر نیدلپذ ی، حاصلیتفحُّص كن

  در او نه، همچون سراب.
و دونَك بحراً خُضتُه، وقف األوىل

 

 یبساحِله، صَوناً لِمَوضع حُرمَت
 

ا یان از اولینیشیبدست آورده، و گذشتگان و پ یام و در معان كه من در آن خوض كرده یك تو بحرینك نزدی اريو بگ
  اند، و در او خوض نتوانسته كه بكنند از جهت محافظت و حصول حرمتِ من. ستادهیآن ابساحل 

و اخر، و منه قولهم:  یمثلِ اُخر األول، النّه جمع اوىل هنا مقلوب منیه خُذ. واالىل یدونِك نصب مابعده، لتضمُّنه معن
ت ین ذوقِ احدین بحر، مرادش، واللّه اعلم؛ ایمتعلق بوقف. از االمفعول له،  ی. و صوماً منصوب علذهبت العرب االىل
ن حضرت یت از آن حضرتست، و ایكنا یمخصوصست، و مقام محمود، و او ادن یقت محمدیجمعست كه بحق

و : «اللّه، تعاىل اتست، كما قالیالغا ةیاند، و او غا الرسل، در آن خوض ننموده ا و اولوالعزم منیچ كس از انبیست كه هیبحر
  ».یربِّك المنته ان اىل
كه من ترجمان آنم و در آن  ینك بحر ذوق مقام محمدی، ایباش یقیحق یطالب ید: اگر تو كه مسرتشدیگو یپس م
ز حسن متابعت یاد كرده، تو نیده ین قصیت جمع اغرتاف كرده، و درایَّاحدبحُسن متابعت او دارم، و از آن بحرِ  یخوض
ان، در آن ینیشیچكس از پیمِ حرمت منست، هی، كه ازجهت آنكه آن بحر حریابیبحر من اثر ن یآور، تا مگر از ا یبجا

  ستاده. یالجمع باحضرت جمعست، واقف شده و ا اند، و بساحل او كه حضرت جمع خوض نتوانسته
م اشارةٌیتَیوال تقرَّبوا مالَ ال

 

 دٍ صُدَّت له اذ تصَدَّتیلكفِّ 
 

چونكه كه محروم و ممنوع شد،  یست بمنع دستیاشارت» میتیال وال تقربوا مال«كه  یانخو یز میو آنچه در قرآن عز
 یرا نظم داده است كه در اخبار آمده است، كه چون موس ین معنین بحر، همانا ایشد مر خوض را در ا یمتصَدِّ

بصرش وف بود برآنكه ، و آن موقیوین نشأت دنیكند در ا یقت آن بحر نامتناهیادراك حق یخواست، كه ببصر حسِّ
ت جمع، كه آن مخصوصست ّین مقام احدیگانه گردد بغلبۀ حكم ایتش متحد شود، و دلش با نظر ظاهرش ريببص

  ه.یاللّه عل یصل یبحضرت محمد
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ق آن گفت: یالجرم در تصد» بعدك یأتیم یتیس ذلك لك، ذاك لیل«پس بعد از صَعْق در حالت افاقتِ دومش گفتند كه: 
س یت لما لیك عمّا تصدیمقاماتك، تُبت ال یته لنفسك و خصَّصته بأعلیك اال من اِرتضیصل احد الی سبحانك من ان«
  ».یه، بهذا المقام األعلیاللّه عل یص محمد صلی بتخصني، و انا اول المؤمنىل

ة یَّ كمال القابل، متفَرِّداً بیا» ماًیتیجدك یَالم «م خواندند در آنچه خطابش كردند، كه: یتیرا  یپس چون حضرت محمد
ت یالجرم در آ» المختص بك  القام یه یة الجمع، هذه التیَّحضرة احد متوحداً بانقطاع نسبتك عمّا سواك، فآواك اىل

  ن مقام ممنوع و محروم شود.ینباشد، و از ا ین مقام حقّیرا در ا یرياشارتست بآنكه غ» میتیوال تقربوا مال ال«
،ًیتفیسِویريئاً منه غَیوما نالً ش

 

 یالقَبض والبَسط، مافت ی، فیقدمیعل
 

المتابعة در حال قبضِ  كه بر قدم من و متابعت من حق ین بحر و ذوق او جز من، مگر جوانمردیاز ا یزیافت چیو در ن
  چ جدا نشد.یت و بسطِ شهود و كشف مالزمت نمود و هیَّحجاب
عتِ یت و مجاهدۀ سلوك از شریَّ كه در حال قبض حجاب یكس ینعیواحد.  یء مهموزاً، و ما برح و ما انفكَّ، بمعنیمافت

چ تجاوز نكرد، ودر حال بسط كشف و شهود هرچه مخالف شرع نمود ردّ كرد، و بآن اصالً التفات یمن، قدم او ه
ه خواهد، ك یرا م یقیحق ینین جوانمرد صاحب قدم بمقام تمكیابد. و از ایب ین ذوق مگر اثریننمود، آن جوانمرد از ا

خواهد،  یرا م یكند كه عل یداللت م یمخالف شرع نگفته. و لفظ فت ینرفته باشد، و سخن یچ از جاین، هیدر وقت تلو
  .-اللّه ... ع  ر ض م، كرَّم -السالم هیعل

ـی، و اخش غیريفال تعشنُ عن آثار َس
 

 یقَتی طرنيو اغشَ ع یريثار غیـن ا
 

، و هرچه از عبادات و اذكار و توجُّهات یگریمتابعت د یروش من بسو از آثار و یپس باز مگرد تو كه مسرتشد
، و یاز آن نموده، بر آنجمله مالزمت بِجِّد نما یان كرده و اثریرا ب یام و بعض مخلصانه كه من بر آن مالزمت نموده

 من هر كه ري، چه غیار كنیتاخ یشوائیوخ كائناً من كان به پی مرا از شريشود از آنكه غ یبرتس از آن حجاب كه بر تو طار
ان تو و ذوق مطلق چون مستحكم ید، میدا شود، و حجاب آن قید در ارشادش پید باشد، و اثر آن قیباشد ذوق او مق

  افت.ی یم خالص توانیشود، از آن بزحمت عظ
د، از سرِ یعنه بداللّه  یاز تورات در دست عمر، رض یوجُز یه و سلّم، روزیاللّه عل یصل ین اشارت آنستكه مصطفیو ا

  ».یاً لما وسعه اال اتّباعّیح یواللّه لوكان موس«نظر كرد و فرمود:  یغضب در و
او را است، تا ترا بحُسن مالزمت در  یقیاستقامت حق» ماًیمستق یوانّ هذا صراط«قتِ من كه بحكم ی طرنيا در عیو ب

  ن مقام برساند.یاز منازل ا او بمنزىل
ف، و اذا صدرت یها ببصر ضعیالنار، اذا استدللت عل الً، و عشوت اىلی، قصدته لی: عشوته اقالیالعشو،  فال تعش: من

ان: یالغش عرض، و اغش منی: یا» عش عن ذكرالرحمنیومن : «ه، قلت: عشوت عنه، و منه قوله، تعاىلريغ عنه اىل
  ان.یاالت

یالفؤاد فیوالها، صاح، صاحِ یفؤاد
 

 یرَت، داخلٌ تحتَ اِمْیة امریَوال
 

االمر و قطب زمان منم، داخلست در  ن زمان كه وىلّیدل، در ا یار روشندل صافی یعشق حضرت معشوق ا یچه واد
  نده كرده شود.یت آین در بیق ایكت من. تحقلت و ممیر فرمان والیز

السَّماء، منه  و صفاءم یالغ الصحو، و هو ذهاب الفؤاد، وصف له، من ی، و صاحیا صاحبی یعنیمرخَّم،  یقوله: صاح، مناد
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  ة یعبِّر عنه بالصفاء. واالمرة بالكسر: الملك والوال
ألـیَ، و جندیالعشق ملك و مُلكُ معاىل

 

 یتیَّ رعنيِ ، و كُلُّ العاشِقیـمعان
 

و موحد عاشق و معشوق، ملك و حق  یاست، و حكم مناسبت ذات یقیحق یو مملكت مراتب بلند عشق، كه عشق ذات
عت مطلق عام یبآثار من كه صورت شر» حببكم اللّهی یقل ان كنتم تحبُّون اللّه، فاتّبعون«ف در آن بحكم منست، و تصرُّ 

قت و یعت و طریو احكام شر یو احكام اوست مخصوص است، و لشكر من معان» وما ارسلناك اال كافّة للناس«
كنم، و بآن واسطه همۀ عاشقان را كه  ین مایق اعجاز بیآن را بطر» الكلم ت جوامعیاوت«قتست كه بحكم و اثرِ یحق

ن جمله عاشقان سالك، چون مدد از من دارند، محكوم فرمان منند بحكم یگردانم، و ا یسالكانند، محكوم خود م
ست، و آنچه از یز حكم مناسبت صفاتین عاشقان نیل و محبت ایو م» حببكم اللّهی«قت یق بحقیاز بهر تحق» یفاتّبعون«
حكم مناسبت  یمناسبت صفات یزان و مُمَدَّ وراعیاست، و حافظ و م یمضافست حكم مناسبت ذات ل و محبت بمنیم
شان یا یت منند، چنانكه سلطان حافظ احوال و مُمِدِّ عامۀ خلقست، وراعیَّ ن عاشقان همه رعیاست، الجرم ا یذات

  ت و محكوم سلطان.یَّاست، و عموم خلق رع
 یدونَ رتبَت یراه حِجاباً، فالهَوی مَنالحُبُّ، هاقد بنتُ عنه بحكم یفن

 

االشرتاكست اوالً، و  مابهت سلوك و مقامات سالكانست، و آن حكم و غلبۀ ین محبت و مقام محبت كه غایشد ا یفان
ت او یَّ كند بحجاب یند، و حكم میب ی محبت را حجاب منيِد است، و بآن سبب محقق عیتش توحیاً، و غایاالتحاد ثان مابه
 نيچن نیزارم، چه ایة، جُدا و بیَّها بالحجابیمحكوم عل یِصفات ی محبَّتنينك من از چنیاً. ایت ثانیَّحدت اوالً و جمعبر و
ن حضرت عشق ینشدم، با یست، و تا از آن تجاوز نكردم و فانیر رتبَتِ من وعشق منست، كه عشق ذاتیدر ز یعشق
  دم.ین جمع است، نرسیت ایَّت و احدیَّن جمعیكه مظهر حكم ا یاصل یقیحق

یوجاوزت حدِّالعشق فالحبُّ كالِقل
 

 یرحلَت یوعن شأو معراج اتِّحاد
 

كه حكم مناسبت و غلبۀ  ی محبَّتنيت مذكور، چه چنیَّن حكم حجابیكه منصبغ بود با ی عشقنيو در گذشتم از سَر حَدِّ چن
ن حضرت یاز است، چه در اینة واالمتیالمبا هماب ی است كه حكم غلبه یاالتحاد است، بنزد من همچون دشمن مابه
ز در ییزات هم ثابت و مطلوبست، چه شهودِ تمّی، ثابت و مطلوبست، كثرت و تمريت چنانكه وحدت و عدم غیَّجمع

  ن حضرتست.یص و لوازم ایز، از خصاییوحدت، و وحدت در تم
ت یبُغض است برابر باشد، چون حال آنست كه از غا از كهیاالمت مابه ی االتحاد كه حّب است با غلبه حكم مابه ی پس غلبه
مرا رحلت و هجرت حاصل آمده است، تا  -ز اصالً ییبال تم-قام اتحاد و شهود وحدت عاشق و معشوق عُروج بم

  ت وحدت در كثرت.یت و شهود كثرت در وحدت و رؤیبحضرت جمع
  و العداوة.: الهجر یة، والقلیو عن شأو للحال، والشأو: الغا«قوله:  یالوا وف

ن مقام محبّت را نازل ید، كه تو ایگو یپس چون ذكر تجاوز خود كرد از مقام محبَّت، آنگاه بزبان ارشاد به مسرتشد م
 م عاىلین مرتبه و مقام اگرچه نسبت با من نازلست، اما بنسبت با تو عظیمشمر، و بتحقُّق باو شادمان و خوش باش، و ا

  شود. یتو م یاست، و موجب سرور
نفساً فقد سُدت انفسَ الـ یطب بالهوق

 

 كــّل اُمَّة یالعُـبّـاد، فــ ــعباد من
 

ن ین عشق و مقام محبّت كه من از او گذشتم، چه ایخوش باش و دل و نفس خود را خوشدار با یپس تو كه مسرتشد
بر بزرگرت و  یافتی یرورو س ین مقام بزرگ شدیبسبب تحقُّق با یچ شكّیه یست، و بیعال مقام بنسبت با تو سخت
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 ین امَّت محمدین مقام محبَّت خود بایاند، چه ا ا بودهیاز امم انب یاز عّباد كه در هر اُمَّت یی ن بندهیتر هیگرانما
ن یلت حاصلست، و اما ترا بنسبت بایگر فضیر امم دین مقام بر سایق باین امَّت را بتحقیك از ایو هر مخصوصست، 

 یو وصف یبعبادت خود تا اثر یت وصول هر عابدیواقعست، چه غا ین عشق و مقام او سروریباامّت و عابدان او هم 
ن یتو بواسطۀ اا احراز ثواب در جنان ، و وصول و تحقُّق یان، رياز حضرت معبود است، و آن نجاتست از عقاب ن

ن سبب ینشآت، الجرم با  عیشانست در جمیمقام ا یاو، پس مقام تو باال یمحبت وصول بحضرت معبود است و اسما
  .یدار یشان سروریتو بر ا

  ز.ییالتم یف العهد، و نفساً نصب علیلتعر یالهو یااللف والالم ف
ناسكٍ عَالی، و افخر علیو فُز بالعُل

 

 بظاهر اعمالٍ، و نَفْسٍ تَزكَّت
 

سالك كه بلندقدر شد بواسطۀ  ییمتقَرِّبن مقام محبت، و فخر كن بر یتحقُّق با یاعنقدر،  یِن شرف و بلندیوز شو باريو پ
ز نفس یه نیه و تخلیو معامالت، و بسبب تزك تاز مقامات سلوك بسبب مراعات ظاهر اعمال از مجاهدا یتحقق بمقام

  مه پاك و مزكّا گشته.یاو از اخالق ذم
سخت بلند  یه، مقامیتخله و یو تقَرُّب بواسطۀ اعمال و معامالت و تزك قیاز مقامات طر ی: هرچند وصول بمقامیعنی

  ن مقام تو سخت بلند است.یرسد، چه ا یم یشان فخر و بزرگین شرف و رتبت تحقق بمقام محبت بر ایاست، اما ترا با
  ضاً.یللعهد ا یالعل  یواأللف والّالم ف

و جُز مُثقالً لوخفَّ طفَّ مُوكِّالً
 

 بمَنقول احكام و مَعقولِ حِكْمَة
 

ز ید است نّی، و مقیكه بنقل درست شده است از احكام شرع ید باشد بعلومیّ كه مق یخود از گرانبارن عشقِ یباو بر گذر 
تعلق دارد، كه بعقل  یو علّت و حكمت آن احكام شرع یا بمعنیبمعقوالت كه بحكمت و فلسفه كه مطلقاً مذمومست، 

د یَّچنان مق یو عقل یعلوم نقل نین شخص بایست، و آن محمود است. و ایچ یهر حكم یابد كه حكمت و معنیدر
  شانیا ین علوم و گرانبارین علومست فحسب، كه اگر از ایا و آخرت ایاو در دن یباشد كه پندارد كه مُوجبِ قرب و بزرگ

  ا و آخرت.یمقدار ماند در دنین علوم از او فوت گردد، او سبك و خوار و بیاز ا یزیه سبك شود و چیما اندك
شان و قبول و ردِّ یپندارند بر گُذر و با ین را علم نمیدند، و جز ایَّرسوم كه بنقل وعقل مق ین علماین عشق از ایبا یعنی
  شان التفات مكن.یا

  زان اذا ارتفع لنقصانه.یل، او من طَفِّ المیف القلیالط اما من» خّف طّف«قوله: 
اث ارفع عارفٍ،ريو حُز بالوال م

 

  همَّةريثارً تأثیغدا هَمُّه ا
 

شه و همَّتِ او آن یكه اند یعارفن یاث بلندتر و بزرگرترين مقام محبَّت، مین عشق و تحقق بایخود با یو جمع كن بسو
 و تصرف ريافته باشد، او در آن تأثی همّت و تصَرُّف در عالم بهمت ريباشد كه بعد از آنكه بتحقق بمقام عرفان تأث

منقولست كه  یخ ابوالسعود عطّار بغدادیثار كند؛ چنانكه از شیا بحق اار كند، و آن تصَرُّف ریحضرت حق را برخود اخت
ن یا ین مقامِ محبَّت و تمسُّك به ویترا با یعنی» تصرَّف هولنایت التصرّف منذ كذا سنة، فرتكته تطَرُّفاً فالیاعط«گفت: 

ن مقام را یارفع عارفانست ا و یالسالم، كه أعل هی، علیعل یعنین مقام، یآخر مقام عرفان حاصل شود، و از صاحب ا
  مرادش محبَّت خاندان باشد. -وال-، پس روا باشد كه از یابیاث ريم

وتِهْ ساحباً، بالسُّحب اذ بالَ عاشقٍ،
 

 المجَرَّةِ جُرَّت یأعل یبوَصلٍ، عل
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مجَرَّه  یوب بر باالوصال محب، كه آن دامانها بواسطۀ یعاشق یدن بابرها دامانهایدر حال كش یو كرب كن و تكبُّر نما
  ده شود.یكش
حضرتِ  یقی، و اگر خود وصال حقی، ترا رسد كه بر ابر دامان تكبُّركشان بگذریچون تو عاشق صادق باش یعنی

ت موسومند، یَّريده شود، چه همه بداغ غیكش یمجرّه و عرش و كرس یسَّر شود، آن دامن تكبُّر و تفاخر بر باالیمعشوقت م
، و تكبُّر و یهمه بگذر ینئذ بر باالی، حیت از دامان بفشانّیريو غبار غ یبمقام اتحاد رس یقیو چون تو بوصل حق

  بر همه. یتفاخر كن
  ال مفعول ساحباً.یالحال، و اذ یله، و هو منصوب علی: جارّاً ذیه: التكبّر. و ساحباً: ایالتِّ ته، امرٌ مِن

   آفتاب.نيدارد، امّا هم حجابست، و هم محجوب از ع ت عاىلو در ساحباً بالسُّحب، اشارت آنست كه ابر هرچند مرتب
باشد، اما بعلوِّ  ی، هرچند هنوز حكمِ حجاب و عدمِ كشف در تو باقیدیكه چون تو بمقام محبَّت رسد: یگو یپس م
 گر عابدانِ ی آفتاب و دني، ترا رسد كه دامان تفاخر بر ابر كه حاجب و محجوبست از عین مقام داریكه با یمرتبت

  .یكشان بر همه بگذر ، و دامانیعوالم انوار فخر كن ی  و بوصل برهمه یمحجوب كشان بگذر
فنونِ االتّحاد وال تَحِْد یوجل ف

 

 العُمْرَ أفنَتهريغ یفئةٍ، فاىل
 

 كه یگروه یل مكن بسوی، و میمقام اتحاد كه بتحقّق بمقام عشق بدان متحقّق شد یها و جوالن كن در مراتب و شعبه
ار است، یو شعاب بس اتِّحاد را فنون یده، فضاینرس یاند، و بو كرده ین مقام اتّحاد، عمر خود را فانی تحقُّق باريدر غ
  و آن را منازل اتّحاد خوانند، امّا مقاماتش چهار مقامست: یجزئ یند، و بعضیو آن را مقامات گو یكلِّ یبعض
  اوصاف نفس متعلّقست. یو فنا ی محبِّ ريبسِاست كه » كنت سمعه و بصره«، تحقُّق بمقامِ یكی

  صفات روح مرتتِّبست. یِو فنا ی محبوبريِكه بر سِ...» لسان عبده  یاللّه قال عل ان«و دوم، تحقُّق بمقامِ 
  الفناء مشروطست. یقت الفناء فیكه بر حق» هواالول واآلخر والظاهر والباطن«و سوم، تحقُّق بمقام جمعِ 

است كه » یت ولكنّ اللّه رمیت اذ رمیوما رم«ت جمِع یَّن مراتب خارج، مقامِ احدیست و از ایعالامّا چهارم، كه سخت 
ست. و اما منازل مقام اتِّحاد، تحقُّق ی، كس را بوقوف بدان راه نیقیك وارث حقیاست، و جز  یخصوص مقام محمد

  جامع آن اسماست. یاز اسماست، كه مقام اول و ثان یبهر اسم
 و ريت مشمر، و از سِیت و نهای، آن را غایدیبواسطۀ عشق باول منازل مقام اتّحاد رس یكه، تو كه مسرتشدد یگو یپس م

استعداد تو از آن تجاوز نكند  یكه مقتضا یتیكن، تا آنگاه كه بغا ی مرين منازل و مقامات او سِیسلوك فاتر مشو، و در ا
ل و یكردند و بمقصود نرپداختند، م یق مقامات سلوك فانیقق كه عمر را در تحیطر ین واقفان در اثنای، و بایبرس

  التفات مكن.
التوكل، فقال  م انت؟ فقال اصححّ مقامید كه فیپرس» اللّه عنهما یرض«ن اشارت بآن سخنست كه حلّاج از خواص یو ا
  د.یالتوح ین الفناء فیعمارة الباطن، فا یت عمرك فیالحلّاج: افن له

و مَن عَدا،ريفَواحدُه الجمُّ الغف
 

 بلغ حُجَّةه شِر ذمَة، حُجَّت با
 

 ی است، و خالف و كذب را بونيقیار است در آنكه اخبار او موجب علم و ین اهل اتّحاد، جماعت بسیاز ا یكیپس 
دور، و هر  ی است، و خالف و كذب از ونيقیده است موجب علم و یار بتواتر رسیبس یست، چنانكه اخبار جماعتیراه ن
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ن یتر ین مقام كنند بقویت، اگر انكار ایَّباشند اندك، كه بواسطۀ حجاب ین اهل اتّحاد است از محجوبان، گروهیز اكه ج
  از كتاب و سنّت محجوج و مغلوب شوند. یحجَّت

  عهم.یفهم و وضیالناس، شر  : جماعةريالغف  والجّمماءريالجمُّ الغف
ه او فمُتیفمُت بمعناه، و عِش ف

 

 ه اَمّتیتبَع اُمّة فمُعنَّاه، وا
 

ن ی، عاشق اريا نه، كه بمیكن،  ین مقام خوش زندگانین مقام اتّحاد، و در ایقت ایبحق یپس توسّل كن تو كه مسرتشد
  ن مقام اتّحاد دارند.یكن كه قصد تحقّق بایم یمقام و متابعت جماعت

  لة، والمواّت: الوسائل.یسالمّت، و هو التوسل بالقرابة. والماته: الحرمة والو فمّت: توّسل، من
اِجـیو انت بهذا المجد اجدر، من اَخِ

 

 ةیَـتهاد، مُجدٍّ عن رجاءٍ، و خف
 

، تو یخواه یرا نم ی، و از حضرت محبوب جزئیكن یراه م یو خود را فدا، یو در بند متابعت من یو تو كه مسرتشد
ار بكار بَرد، و یكه در اجتهاد جِّد بس یاز مجتهد یاوارترسز، یابیكه بمقام محبَّت و اتحاد تحقق  ین بزرگیدن بایبرس

ا ترس عقاب و عتاب باشد، چه مطمح ید ثواب یكن آن جّد و اجتهادش از جهت امیفتور را البته بخود راه ندهد، ول
  .ین حضرت، پس تو بآن سزاوارتر باشی انين حضرتست، و متعلق همت تو، عیاز ا ینظر او، اثر

ك، دونه،یعِطَفٍب هَزُّی عجريوع
 

 لَذَّة و مسِرَّة ی، وانْهیباَهْن
 

ن لذت یاز سر خوف و رجا، بسبب ا ن مجتهد،یخودت، از سر افتخار بنزد ا یدن كتفهایو جنبانو عجب نباشد فشاندن 
  است. یو شادمان ین لذّتیتر دهیت رسیتر و بنها وصول بمقام محبَّت و اتِّحاد، كه گوارنده

  المتكبّر المتفاخر. ةیالتبخرت و التفاخر، فانّه من خواص مش ة عنیاهُزُّ العِطف: كن
ن اظهار تفاخر، آن یا از ای، و گوئیو تحقُّق بمقام محبَّت و اتّحاد، سِزَد كه بر عابد محجوب تفاخر كن ین بزرگیترا با یعنی
ن محجوب نماند، یظاهر است، با و یخود كه در همۀ قوا و مدارك تو سار ن حال و مقام عاىلیاز ا یخواهد كه اثر یم

اً، او را سودمند باشد، و اال تفاخر و یناً و دُنین مقام، و خواص و آثار او كه، دیانكار و ثبوت اقرار او گردد با یتا سبب نف
  د. یز نباشد، و مُرشد بآن نفرمایصالح جا یتّیتكبُّر كه شرعاً مذمومند جز به ن

ه، كم اصطفتیالیعزیُو اوصافُ ما 
 

 اً، و اسماهُ اسمَتیّالنّاس مَنْسمن
 

 آن، ريب خوارق و غیات و عجارين مقام محبَّت و اتِّحاد، از علوم و معارف و قربت و تأثیو اوصاف آنچه منسوبست با
ن مقام یش از نسبت بایاعتبار را، كه پ ید از مردمان فراموش كرده و بیخ مخصوصست، چند برگزیو مشا ءایوله اكه ب

ن اوصاف مذكور بزرگ و معترب ی، و بایان خلق همچون فراموشان بودندی، و در مینبود یچ التفاتیشان هیبا كس را
و مُوحِّد  افتند چون وىلّین مقام نسبت یكه با یكسان یاسما ین مقام، اعنیا یشدند، و مقبول حق و خلق آمدند، و اسما

  د.یرسان ید و ببزرگیكسان را برگز ین اسما، بسیثال اخ و مراد و مجذوب و امیو عارف و محقِّق و مقَرَّب و ش
  ل.ی، كما انَّ رُبِّ للتقلريء، و كم للتكثیالش : النسبة اىلیُالعَزوُ والعَز

ه منسوب بودند، چون یع فرومایكه باعمال و صنا» اللّه عنهم یرض«ا یمرادش واللّه اعلم آنست كه، اغلب اكابر اول
مقامات محبَّت  یو امثال آن، كه چون باوصاف و اسما یو حصر یو زجّاج ییِّو مُز و حَمَّاىل یزو بَزَّا یو خَرَّاز یحَدَّاد
د و مشهور و معروف كرد، و اگر نه آن یشان را برگزیت موصوف و منسوب شدند، آن اوصاف و اسما اید و والیو توح

 یچ ذكریشان را هی، و ایوشان بودندع و اعمال خودشان از فرامیبصنا«شان نظر بآن نسبت ی، ایت بودینسبت بوال
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  .یا نبودیعنداللّه و اول یخصوص
نازحٌ،یما انتَ عنِّ یو انت عل

 

 نةی، بقریا، لِلْثرَّیّ س الثُّریول
 

از تحقّق  ین كه هستی، بر ایی دهیاتّحاد و فنون او رس ن مقام عاىلی، و بحسن متابعت من بایو تو كه مسرتشد و متابع من
 یت جمعست سخت دوریَّالجمع از من و مقام من كه احد حاد و فنون او از اول و منازل او تا مقام جمعن مقام اّتیبا

گر، در علوّ و رتبت، یكدیست، و هر دو از ین  نیاست، قر یت پستی را كه در غاني، مر زمیبلندا با كمال ّیچنانكه ثُر
  ست.ن مرتبۀ من، تا رتبت تو سخت دور ای از انيسخت دورند، همچن

  د.یبع یح: ایقال: بلد نازحٌ، و قوم منازی
فطُورُك قد بُلّغتُه، و بلغت فو

 

 النفسُ لم تكُ ظَنَّت ثیق طُورك ح
 

ت استعداد و ی، و غایده شدیق رسانیت معراج خودت بتحقیت بغاین ارشاد و هدای، بایپس تو كه متابع و مسرتشد
، آنجا كه نفس تو یدیحدِّ همَّتِ خودت رس یدم، و باالیداللت بآن رسانن نبود كه من ترا بحُسن یش از ایت تو بّیقابل

  .یدی، و در وهم او نگنجیخودش آن را گمان نربد یهرگز بخود
  السالم و معراجه بالطور. هی، علیوالمعراج، اعتباراً بحال موس یالرتقِّ ةِ مراتبیهنا بالطور، لعلوّه و ارتفاعه عن غایه یكنَّ

نده قِف، فعنه لوو حَدُّك هذا، ع
 

 ئاً، الحرتقتَ بجَذْوةً یتقُدَّمت ش
 

اد كرده ین مقامِ اتّحاد و منازل و مقاماتِ او كه ی، بایكه داشت یت و استعدادیَّبا كمال قابل، یت تو كه متابع منیو حّد و غا
ن یلِ ایافتد، در تفاص یريترا سن یست، و اگر بعد از این سَرحّد باز ایست باین باالتر ترا راه نیست، و از ایش نیشد ب

ن مقام اتّحاد و منازل و مقامات مذكور او، یمقام من، چه اگر از ا ین بسویمنازل و مقاماتِ مذكور افتد، نه باالتر از ا
 را از ین معنیترا بسوزد. و كانّه ا یبتو رسد، بكلّ یئ ن مقام من شعلهیاتِ ای، البتَّة از سبحات تجلِّییش آیه پیما اندك
م داشنت و گفنت كه یبر آن وقوف تقد -هیاللّه عل یصل - یل در مقام خود و عذر با مصطفیث معراج و وقوف جربئیحد

  گرفته است و بنظم آورده.» لو دَنُوتُ انْملة ألحرتقت«
 غبَط دونهیُالمرءُثی، بحیو قدر

 

 یسُمُوَّاً، ولكن فوق قَدرك غِبطت
 

شود بر عُلُوِّ مقام و محلِّ او، آن قدر كه غبطت برده یاز بزرگان عال یست كه هر مردیو محل و اندازه و مقام من بجائ
بر قدر و مقام من  یكن اگر كسی، ولین محل و مقام من باشد در بلندیر اید، زريتعلق گ یمقام و محل كه آن غبطت بو

  .یمحل تو باشد كه مسرتشد قدر و ید، آن محل و متعلَّق غبطتِ او باالريغبطت برد، و نظرش بآن تعلُّق گ
مغبوط تحقُّق بمقام جمع با  یِایتِ مقام اولیپس قدر و مقام تو از مقام و رتبتِ من سخت نازلست؛ چه غا

ام، و اگر  یار، چه من ترجمان مقام محمدیت جمعست كه مقام منست بدرجات بسیَّر مقام احدین زیالجمعست، و ا جمع
  الجمع فما دونه. مقام تو باشد از جمع یغبطت و متعلق او باالن مقام من غبطت برد، آن یبر ا یكس

  زّیالمم یالفاعل. و سُمُوّاً نصب عل المفعول، ال اىل ، مضاف اىلیغبطت یالمَصْدر ف
 أنَّـريابناءُ آدمَ، غیو كلُّ الور

 

 ی اخوتنيحُزت صحوالجمع مِن بَیـن
 

م جز آنكه من جمع یین جهت همه متساویت و از ایَّقت انسانیقّق بحقا فرزندان آدمند در تحیاز اول یخلق اعن ی و همه
آالت ادراك در  ی مقام جمع آنست كه مقام تفرقه و همه یاریمقام جمع را، و هش یاریان برادران خودم هشیام از م كرده
دراك مقام تفرقه و مشاهد باشد چه صاحب جمع در مقام جمع از آالت ا یه در مقام جمع مرئرياز سمع و بصر و غ یو
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ز یابد بدل متوجه آن چیخواهد كه در یباشد تا هرچه م یباشد و آلت ادراك او در مقام جمع، دل او م یم یب و فانیغا
السالم كه در آن مقام بگوش ادراك كرد امّا  هی، علید، مگر موسینما یز را هم در دلش مشاهده مینئذ آن چیشود و ح یم

 ند، ویمقام جمع گو یرا مست یبت از قوا و مدارك جسمانین غیبود، و ا یب و فانیز او غااز ادراك چشم محروم ماند وا
دند، ید یدل مه ا، بیگر اولیقوا بر كار باشند تا هر چه د ی ن مقام جمع همهی انيآنست كه در ع ین مستیاز ا یاریهش

ن یگر قواش، متَّحد شود، و ایش و دگر قوا همه ادارك كند و دلش با چشم و گویبچشم و گوش ود یارین هشیصاحب ا
، پس یالكرب ات ربّهیمن آ یلقد رأ یه وسلّم كه او را گفتند، مازاغ البصر وما طغیاللّه عل یبه محمد، صلمخصوص بود، 

كند، الجرم گفت  یم یقیحق یافت اثری یه، و از او بحسن متابعت دعویاللّه عل یچون ناظم، ترجمان مقام او است، صل
را جمع كردم و بدان متحقق  یقیحق یارین مقام هشیا ایا و انبیگر اولیان دیه و سلّم، كه من از میاللّه عل یصل بزبان او،

  شدم.
مُنبَّأیو قلبیَّمیكل یفسَمع

 

 ةیَّا مقلةٍ أحمدیباحمد، رؤ
 

 یدنین دیتر از ستوده دارد و دلم اخبار كرده شده است یم اثری مقام جمع از كلنيواسطه در ع یپس گوش من در سماع ب
ن یو اّتحاد دلش با چشمش كه بهرت یدلم از مقام محمد یعنیه، مضاف بود، یاللّه عل ی، صلیاحمد ی كه بچشمخانه

ت آن اتحاد را ّیفیدارد، و ك یئ یآگاه» یوما طغمازاغ الصرب : «غ محفوظ، قوله تعاىلیادراكات چشمست و از غلط و ز
  .یكند، پس صَحو مقام جمع مراست بحكم ترجمان یاو م یترجمان ن جهتیداند، و از ا یقت میبحق

لالرواح روحٌ و كلُّ ما یَو روح
 

 ینتیض طیالكون من ف یحسناً فیتر
 

قت ی، جان جانها و حقیقلم أعل یاست، واو، اعن ی قلم أعلنيع» دهینفس محمّد ب یوالذ«و جان من كه بحكم اخبار 
كو و خوبست، همه از یكه ن ینیب ین جهت، و هرچه مین جان همۀ جانها آمد از او باطن همه روانهاست، پس جان م

  من حامل آنست. ین مزاج عنصریاست كه ا یقیمَددِ حكم آن اعتدال حق
است، همه  یجۀ جان هر جانورینتكه  یف و خصلتیشر یو علم یرسد، و هر معن یپس از جان من، بهمۀ جانها، مدد م

نت یاز آثار مزاج و ط ید، اثریآ یكه در همه عالم در نظر م یرسد، و هر حُسن یه بدان جانور ماز اثر و مدد جان منست ك
كند، چه اعدل األمزجه، مزاجِ منست، بل  یت می سرارينت منست كه از او بغیكه در مزاج و ط منست، و اثر حكم اعتداىل

  سد.ر ی مرينست كه بمن مخصوصست و از من بغیزان جملۀ اعتداالت، ایكه م
الظُّهور عرفتُهما قبل فذر ىلَ

 

 یالذَّرِّ رفقت یلم تَدر ف یخصوصاً، و ب
 

گانه ارواح و مثال و حس بوده است كه علم ومعرفت آنچه  عوالم سه یاعننش، یش از ظهور آفریپس بگذار بمن آنچه پ
اد یدم، و اكنون آن را ببمن مخصوصست، و من بآن معرفت منفر یبود، درعالم معان یب و مكنون علم الهیدر غ

ن عالمِ حس كه یا در ایارانِ من از اولین یشناسم، و باز ا یومحل و قدر هر كس را از آنجا بحكمِ آن معرفت مدارم،  یم
ندادند،  یبازدادند، مرا نشناختند، و از من در آن عالم نشان -الَسْت-دا شدند، و جواب خطاب یخلق بصورت ذرّات پ

  مناسبت. شان چهیپس مرا با ا
ن مرتبه بآن نامها منسوب و بآن بزرگوار مرا بآن یت مخصوصست، و اهل ایجاد و والیاكنون بآن نامها كه بمرتبت ا

م من. پس آن نامها را كه اهل یص منست نه تعظینامها نسبت مده، و بآن نسبت مرا بزرگ مپندار، كه آن موجب تنق
  د.یفرما یم یو آن را از خود نف كند یاد میت ین چند بیق بآن منسوبند، در ایطر

  الحال باشد. یخصوصاً، نصب عل
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یداً، فمن دُعیها مُریف یفال تُسمن
 

 ی لعصمتريٌمراداً لها، جَذباً، فق
 

اند از جهت آنكه او را  معشوق خواندهق، چه هر كه را مراد حضرت یاهل طر ی ان رفقهید مَنِهْ در میپس مرا نام مر
ت امداد من كه اگر آن یمراد مجذوب محتاجست بعصمت و حفظ و حماب كرده است، آن معشوق به حضرت خود جذ

  ا از آن مقام بمقام عموم خلق باز افتد.یگردد،  یا صورتش متالشیامداد از او منقطع شود، 
  ».واحد یة واألسماء بمعنیالتسم«
قت مرا در یگر همه مرا و حقید یایش از ظهور او در عالم، بمن مخصوصست و اولی: چون علم مراتب هر كس پیعنی

چون نسبت توان كرد، و از من چون توان  یكس یدیدا شدم نشناختند، پس مرا بمریكه بصورت ذّر پ یاول نشأت حسّ 
د كه در علم یمُر یو جزئ یخ بجملۀ استعدادات كلّیآنست كه علم ش یخیاز شروط ش یكی، چه یستید كید كه تو مریپرس
ز ندانسته است، پس یما بعده نیچكس مرا فیام و ه و من همه را در حضرت علم دانسته ط شودیب بوده است محیغ
  را بمن چون توان نسبت كردن. یدیمر

  المفعول له. یجذباً نصب عل
، وال تلغَ الكناً یعنِّ یوالغ الكن

 

 یغة صَنعَتیمن آثار ص یبها، فه
 

ن حال كه یدر ا نباشد، یت گفنت من كه آن صوت را معنین بكنمك یتْها را ، و صوتیَنداز از من كُنْیو باطل كن و ب
از اصطالحات  یست و اصطالحیت اثریَن كُنْیكه مطابق حال و مقام من باشد، چه ا یزیف من بچیاز تعر یكندزبان
  كه آنكس مصنوع منست. یسخن كس

له حال كونك الكناً  یث ال معنی، حة ىلیَالكُنْال تصوت ب یالّلغا: الصوت، ا من یااللغاء، االبطال. وال تلغ، نه الغ: امر من
  .یمصنوع ی، ایو صنعت یفیبتعر
 یجمع متحقِّق، كه كس را با من نسبتت ّیاحده ن صَحوِ جمع متحقِّقم و بیرت از آنست اكنون بای: چون مقام من عالیعنی

د، تا ین مقام من تواند رسیبا یرِ كسا فهم و تصوُّر و علم و تدبُّیصورت بندد،  یكس را با من شركت یزیا در چینباشد. 
ف را به یتها كه تو ذكر و تعریَن كُنْید كرد، پس اكنون ایشا یاز آن اشارت یزیا بچی ین همه از حال و مقام من عبارتیبنابرا

است كه خلق كه مصنوع  یت اصطالحین كنیچه ا ف من در آن مشمر،یم و تعرینداز و تعظیاز من ب یشمر یم میآن تعظ
شرت به آن باشد، كه یرا كه بنزد عرب چون عزّت و عظمت بیم شمرده، ازیاند و در سخن بكار برده و آن را تعظ ند كردهمن

ادگار ماند، یده كه از او یپسند یا به اخالق و آداب و صفاتیكه نام پدر زنده دارد،  یا به فرزندیبماند،  یادگاریاز مرد 
و  یواال به صفت ند: ابومحمد، و ابواسحاق، و مانند آن،یم كنند، گویت تعظیَباشد به آنش كُنْ یرا پسر یپس اگر كس

چگونه نسبت و یل، و ابوالمكارم و امثال آن، و مرا چون با خلق هیند: ابوالفضایمش كنند، گویت تعظیبه كن یلتیفض
ثر از اصطالحات ن ایاست، پس اكنون تو مرا با یو متكاف یست، و همۀ اخالق و صفات در من متساویمناسبت ن

ت علّو یف حال و مقام من از غاین حال كه از ذكر و تعریكرد، الجرم در ا یف توانیم و تعریمصنوعات من چگونه تعظ
از  یی دهیل لغو و عبث باشد و فایكه آن از قب یاز معن مكن خاىل یتها صوتین كنیبا ،یو عظمت آن تو عاجز و كُندزبان

  گر نرسد.یآن به تو و كس د
الـیبالعارف ارجع فان تَر یلقبوعن 

 

 تُمْقَت الذكر، یـتَّنابُزَ باأللقاب ف
 

اد كردن به ینهادن لقبها و  یز شمردیو جا ینیبه مخوان، چه اگر ب عارفعارف رجوع كن و مرا ه و از لقب نهادن مرا ب
تا بآنجا كه فاولئك » بالقاب وال تنابُزوا: «به حكم قوله، تعاىل یده و دشمن داشته شویز نكوهیآن در قرآن عز
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  ».نيالظالم یعل» اال لعنة اللّه: «الظالمون، و الظَّالم ملعون و ممقوت لقوله، تعاىل هم
انفسهم  یاآلفاق و ف یاتنا فیهم آیسرن«قتِ ید به حقی در مقامات توحريس ی: چون مرتبۀ عرفان تحقق است در اثنایعنی
كه در  یافت اشارات و معارف و علومیقت حق و درید حقیقت توحیان حقیادراك ب و فهم و» ن لهم انَّه الحقیَّتبی یحتَّ
ات یات، و تجلین آینند، ثابت و مدرج است، و با اّیكه از حضرت جمع ظاهر وجودمتع یات وجودیات تجلین آیا

است به  یمقامعرفان سخت نازل  ی ن مقام و مرتبهی، و ایشان و ساریق آفاق و انفس همراه و در ایبا حقا یوجود
ا یات، ّیات و تجلین آیا یرا كه انتشایاتست، زیالنها یات و انهیالغا یت جمع من، كه أعلّیاحد ن مقام جمع، وینسبت با ا

  ن مقام منست.ینهما، از ایا از حضرت اسم باطن، و منشأ ظاهر و باطن و جمع بیاز حضرت اسم ظاهرست، 
به لقب  یص من كرده باشیبه آنچه تنق ی، بر من ظلم كرده باشیمن نسبت كنن مرتبۀ نازل را بیپس اگر چنانكه تو مر ا

  .ینهادن و مرا به عرفان نسبت كردن، الجرم ظالم و ممقوت شو
 قلبه،نيِعی، علیفاصغر اتباع

 

 عرائسُ ابكارالمعارف، زفَّت
 

 یعنیمبدع زفاف كرده شده است،  یهادان و متابعان من آنست كه، بر نظر دلش عروسان بِكْر معرفتین مریچه خُردتر
كند و ملكۀ اوست، پس تو مرا  یدان من هر نفس جلوه مینه مریندارد بر دل كم یچ كس از آن آگاهیكه ه یچون معارف
  و بر خود و من ظلم كرده. یتنابُز كرده باش یعارف خوان

ثمرالعرفانِ مِن فرع فِطنةٍ، یجن
 

 یو هو من اصل فِطرت ،یاتباعهزكا ب
 

افت و یپرورش  یركی، كه آن شاخسار زیذهن یو صفا یركیمعرفت از شاخسار ز یها وهین اصغر اتباع من، مید ایبچ
 ذهن او از درخت علم ذاتيِ یق من، و آن شاخسار صفایده شد بواسطۀ حُسنِ متابعت و مالزمتِ طریقوّت گرفت و بال

نچه ی وجود است، و انيع یود همراهست، بل كه از وجهاست كه در اصل با وج یمن رسته شده است، فطرت علم ذات
بالذات و بمنافع و  كنند یاز خود م یو منع مضَرَّت یجَذب منفعت یزیدر مراتب موجودات، كه هر چ یكن یمشاهده م

ها حجابِ كمال ظهور ريود مراتب از عادات وغیاز فطرتست، اال آنكه احكام ق یی شوند، بحصَّه یم مضاّر خود محس
نصِّرانه و یهِّودانه و یُالفطرة لكن ابواه هما اللذان  یولد علیُكّل مولود «ة: ّیالصالة والتح هیشود، كمال قال عل یت مفطر
  الفطرة. حجبانه عنیباحكام عاداتهما  یا» مجِّسانهی

متابعت حُسن  منست بررسته شده است، و به آب یكه از درخت فطرت من كه علم ذات ین شاخید: كه كمرتیگو یپس م
خوشگوار از آن شاخسار  ینه اتباع منست كه ثمرات معارف ذوقیده، ذهن و فطنت كمیافته و بالیقت من پرورش یطر

  ند.یچ یفطنت م
بغرائبٍ،یاتیًل عن معنیفان س

 

 الوهم دقَّت الفهم جلَّت، بل عنعن
 

ق یكند از حقا یان میآورد و ب یآن مدرجواب  یی سألهو م یینه اتباع منست، از سِرِّ معنین كه كمیشود، ا یده میتا چون پرس
كرت و یكند بار یر میتقر یقیش بآن راه تواند برد، بل كه دقایدوراند یبلندتر از آنكه همه فهمها یبیغرا یو اسرار آن معن

  د.ی در آن توانند رسنيب كیبار یغامضرت از آنكه همۀ وهمها
ن مثابتست، مرا عارف لقب دادن نه تنابُز باشد و موجب مَقْت و لعن یق معارف بایپس چون اصغر اتباع من در تحق

  مخاطب گردد.
ها بنعتٍ مُقَرِّب،یفیوال تدعُن

 

 رَةیأراهُ بحكم الجمع فرق جر
 

ت جمع من، ّین مقام احدیرا كه بحكم نظر از ایا در حضرت معشوق بنعت مقرّب، زیق یو مخوان مرا در رفقۀ اهل طر
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  .ینم مضاف به گناهیب یم یی را تفرقه یو مقام مقرّب ن نعت مقرِّبیا
،یتباعُدی، و اقرتابیقطع یِفوصل

 

 یت بَداء ی، و انتهائیصدِّ  یَ و وُدِّ
 

ء از وحدت و غلبۀ حكم  یو انتها كه منب وُدِّ ت جمع، وصل و قرب ویَّچه در نظر من كه منصبغ است به حكم احد
حكم  ی ز و غلبهیكثرت و تم ی ابتدا كه مقتضني صّد و هجر و عني بُعد و عني قطع است و عنياالتحادند، ع مابه
ر و مضادّ و مخالف یز، مغایت جمع مذكور، وحدت با كثرت و تمیَّن مقام احدیرا كه در حكم ایازند، ازیاالمت مابه
 نينظر شهود وحدت در عن یستند، چه در ایگر منفكّ نیكدیذات واحد از  یستند، بل كه هر دو معاً معاً فیگر نیكدی

؛ چه او، ی وحدت، ثابت و محقق است، بخالف مشاهدۀ مقَرَّب در مقام مُقَرَّبنيز در عیُّت كثرت وتمیز با رؤیُّكثرت و تم
زند، پناه ّیكثرت و تم یابد، تا از بُعْد و هجر و صَّد و مقامِ ابتدا كه مقتضی یر میوحدت و كثرت را مضادِّ و مخالف و متغا

ن سبب حكم تفرقه الزم یت ثابت است و بایَّ ري و غريآورد. پس در نظر مقرّب غ یوصل و وُدّ و مقام انتها م بقرب و
  است. ینعت مقَرِّب

 و ضّد ريجمع كه اصالً در او اثبات غت ّین مقام احدی، حكم نظر از ا»نيالمقرَّب ئاتّیحسنات األبرار س«الجرم بر وفق 
بزرگ، و آن  یباشد از گناه یی تفرقه یبزرگ باشد، پس نعت مقرّب ی و ضّد گناهريت و اثبات غیست، آنست كه رؤین
  ».رةیالجمع، فرق جر أراه بحكم«قوله:  یو ذلك معن  و ضّد است حاصل آمده،ريت و اثباتِ غیرؤ

، ولم أردیُت عّنیمن بها ورَّ یو ف
 

 یتیو كن یو رسم ی، خلعتُ اسمیسوا
 

 خود اضافت كردم و ري او نمودم، و تعلُّق خود را بغريخودم را غ  :یه كردم اعنیتور یكه من بو یو در عشق حضرت
كردم اسم خود را كه در مراتب مرا  ینداختم و فانی خود عاشق نبودم، از خود بريِقت، جُز خود را نخواستم و بر غیبحق
كردند، چه  یم میف و تعظیرا كه مرا بآن تعرتِ خود یَكردند، و كُنْ یدانستند، و نشان خود را كه مرا بآن وصف م یبآن م

با  یچ اثریه یمذكور بود، پس اكنون از آن نشانها كه مرا در مراتب بآن شناختند ین فناین مقام، ایشرط تحقُّق من با
ه یاللّه عل یاللّه، صل انّ رسول یو منه ما رو» واظْهَرتُ خالف ما اردتُ یت سرتت مُرادّیور«من همراه نمانده است. 
  ها.ريبغ یة وّریوسلّم كان اذا غزا ناح

،مادونه وقَفَ األىل فَِسرتُ اىل
 

 و ضلَّت عُقُول، بالعوائد ضَلَّت
 

ش از من بودند، و از فرود یان كه بزمان پینیشیر و فرود آن مقام واقف شدند جملۀ پیكه ز یومقام ییپس برفتم تا بجا
الجمع بود، فما دونه كه  ت آن جمله، مقامِ جمعی، و غاتوانست آمدنچكس باال نیت جمعست هیَّن مقام من كه احدیا

ن مقام منست، گمراه و سرگردان ین مقامات كه فرود ایت جمعست و جملۀ عقول از ادراك ایَّن مقام احدیر ایهمه ز
گمراه شدند،  ن مقاماتین عقول كه از این مقام من چه رسد، و صفت ایچ از آن مقامات راه نربدند تا بایشدند، و به

عالم جربوتست  یشان را سویكه ا یع شدند، و از نظریآنست كه بعادات و احكام مراتب مشغول گشتند، و در آن ضا
  ن مقامات كه بعالم جربوت تعلّق دارد گمراه شدند.یمحجوب ماندند، الجرم از ا

  د.یتوانند رس یت نمیالق و مقاماتِ طَوّر ویان و فالسفه كه بحقاین حال علما و حكماست از ظاهریو ا
  است، دو متعلِّقست: ی روح روحانريِد دانست كه عقل را كه نظیو ببا
  ، حق و عالم جربوت، كه عالم اسما و صفات حق است.یكی

 عالم ملك و ملكوت كه اعال و اسفل عالمست، و در مبدأ تعلق روح ببدن، طرف تعلُّقش بجانب ريو دوم، خلق و تدب
ج او را از آن یباشد، و احكام عادات بتدر ی بدن مشغولست، مغلوب مريگر كه بتدبین طرفِ دیا حق، و عالم جربوت در
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 یكبارگیكطرفش بید، و آن ريگ یقوّت م یكبارگیكنند، تا چون احكام و عادات عالم خلق، ب یتر م طرف حق محجوب
ماند، و احوال آن عالم را بانكار  یوم ممحر یبِ آن بكلِّ یب و غرایت و عجایشود، تا از طَورِ وال یع و مستهلك میضا
لذّات  یفایاست چون است یعادات جسمان یكنند، بعض ین احكام عادات كه او را محجوب مید. و اینما یم یتلقّ
ت و نبوَّت، یاند كه طَورِ وال كه بعالم تعلُّق دارد، و آنچه اكابر گفته یچون علوم  ،یعادات روحان ی، و بعضیو وهم یحسّ
ت مذكور ی عالم خلق است و مراد از آنچه در بريتدب یاند كه بسو را خواسته ین طرف تعلق عقلیور عقلست، اط یورا

از جذبات  یی ا جذبهیسلوك  ی  جهت است از عقل، و امّا اگر احكام عادات و صفات عالم خلق بواسطهنياست، هم
  رد، بر كار گردد. شود، آن جهت از عقل كه بعالم جربوت تعلق دا یحق از سالكان، فان

ن جهت یشود، و حكم ا ین جهت جربوتیا رعالم خلق مغلوب و مقهو یبسو یريتدب جهت ن حال آنیدر ا اگرپس 
  ندی گونيمجان یشان را عقالید، اريكبار قوّت گیب

هت شان غالب آمد، و آن جیدر عالم خلق بر ا یو روحان ید: كه عقول علما و حكما كه حكم عادات جسمانیگو یپس م
ن یند، و با ت محجوب شدهیاز طَورِ وال یكبارگیو مقهور كرد، تا ب ضايعن عقول یرا كه بعالم جربوت متعلّق بود از ا

 ی جملهست، یش نی علوم بنيت عقل و كمال انسان همیشانست مُنْصَبِغْ بحكم عادات و پندار آنكه غایكه بدست ا یعلوم
ن مقام منست، یا معمور و همه فرود ایاز اكابر اول یكیب یست، و هر مقامت این مقامات كه در طور والین عقول از ایا

شان بنسبت یشان و عقول این مقامات قاصر آمده، و چون حاصل ایبِ علوم و احوال ایاند، و از ادراك عجا گمراه گشته
لمقامات است چگونه ا ین مقام من كه أعلیاست بنسبت با ا ین مقام منست قصور و گمراهین مقامات كه فرود ایبا ا

  خواهد بود، و ازمن چه خواهند ادراك كرد.
  ء اذا ضاع.یة من قولهم: ضلَّ الشی. وضَلَّت الثانیالضَّالل، ضدّالهد تِ منیالب یف ضَلَّت األوىل

، والوصفُ رسمٌ، كذاك االفال وصف ىل
 

 فكنَّ او انعتیسمُ وسمٌ، فان تكن
 

از موصوفست، و چون  ین مقامات مذكور مرا بآن بشناسند، چه وصف اثریا ست كه اهلین یچ وصفیمرا هپس اكنون 
 چون اسم نيت معشوق مستهلك شده است، اثر كجا مانده باشد، و همچنیَّب هُویدر حضرت غ یمن بكلِّ یِ مَننيع

مات مذكور نشان ن مقایام، بساحل ا غرقه گشته یكبارگیب ی، و من در لُجَّۀ بحر مطلق حضرت مسمَّیست از مُسمَّینشان
  افت؟یمن كجا توان 

ستم كه تو یاد كُن، كه من آن نیم یبنعت یتم نِه، و خواهیَكُنْ ین خواهی، بعد از ایكه گفتم دانست ین معانینئذ، چون ایپس ح
  در حق من صادقست.» بصرونیك وَهُم ال ینظرون الیو تراهُم « ی، پس معنیبر یگمان م

 ثُ ال اىلیحاها اىلّیومِن انا ا
 

 یعَرجتُ، وعطَّرتُ الوجودَ برجعت
 

چ یو ه  ماند، یاست آنجا نم -اىل-كه مفهوم حرفِ  یتیكه غا ییاولِ منازل اتّحاد تا بجا یو از آنجا كه من او شدم، اعن
 یكیت جمع كه مبدأ و انتها آنجا یَّت و احدیَّب هوی: حضرت غیگنجد، اعن یاست در نم -اىل- یكه مقتضا یانتهائ

مضافست، او را برجوع  یقتیاز او بحق یی نجا درمراتب، هر حِصَّهین وجود را كه ایعروج كردم و باال رفتم، و ااست، 
  .یو امدادِ نامتناه یبیقِ علوم و اذواق غیدم بحقایمراتب، معطَّر گردان یبسو یخود از ان مقام اعل

لباطن حِكْمَةٍ،یَایَّوعن اَنا ا
 

 یعوَتو ظاهر أحكام، اقمْتُ لِد
 

از علوِم  یزیان سِّر و حكمتِ هر چیتِ جمع مذكور از جهت بیَّن مقام احدیا یقت هم من بودم، اعنیواز آنجا كه من بحق
قِ ی: چون همۀ حقایعنیعت اقامت كرده شدم مر دعوت خودم را، یر و وضع ظاهر احكام شریتقر یقت و از برایحق
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خودم را  یاز صور اجزا یآن تا بعض یشدم از برا یدعوت را مُتَصَدِّ قت منست، پسیل حقیعالم، اعاله و اسفله، تفص
قت خودم یراهرب باشم، و او را بعالم حق یزیكه نسبت او با باطن تمامرت افتاده بود، بأسرار و بواطن حكمت هر چ

دات ظاهر خودم خودم را كه نسبت او بظاهر من تمامرت بود، او را باحكام و عبا یاز صورِ اجزا یدعوت كنم، و بعض
  شده باشد. یاست متجلّ یكیكه مناسبت هر  عت خودم دعوت كنم، تا ظاهر و باطنم بكماىلیل باشم، و بظاهرِ شریدل

یها و مُنْتَهیالیةُ مجذوبیَفغا
 

 یه ما أسفلتُه، قبل توبَتیمُراد
 

كرده، و  یصفات خودش فان ام، و از خود و حضرت معشوق جذب كرده یِ كه من او را به سو یتِ مقام كسیپس غا
ق ین مجذوب در سلوك طریاند، و ا خ و مراد او بودهین مجذوب من، شیز كه در وقتِ سلوك این ی و مرام كسانريتِ سِینها
  دم و گذشتم.یش از توبۀ خودم بآن مقام متحقّق بودم، و آن را گذرانیست كه من پیشان منتسب بوده است، مقامیبا

ان مضاف به حضرت و مقام جمع یآن اضافت كرد كه امداد و تصرُّفات در عالم و عالمفعلِ جذب را به خود از 
ها از آن گفت، یزند. و ال یشود، كه قائل دَمِ تحقّق بآن مقام م یصادر م یت مقامیَّثیو بوساطت و ح ت جمع است،یَّواحد

. و ذكر یوساطت یاند ب ذب كردهج یقین مجذوب آن بود، كه او را به حضرت معشوق حقیكه در مبلغ علم ومعرفت ا
  ا بر دو قِسمند:یكند كه اول ینجا از آن میمجذوب ا

اند، و هنوز در  نیگر، اهل تلویت منصوب شده، و قِسم دیت به دعوت و هداینند، و در مقام نهایاهل تمك، آنكه یقسم
، قِسمِ یشان اعنیملرتند از قِسم دوم، و استند. پس قِسم اول تمامرت و كایستۀ مقام دعوت نیشان شایكنند، و ا ی مريوسط سِ

  ق باز بر چهار قسمند:یرا كه اهل طریانِ مجذوب و سلوك تماماً ازیاند م اولند كه جمع كرده
  سالك.ريمجذوب، و چهارم، مجذوبِ غرياول، سالك مجذوب، و دوم، مجذوبِ سالك، و سوم، سالكِ غ

محّقق، سلوك راه فناكرده  یا، متقدّم افتاده است، تا بارشاد مرشدآنست كه سلوكش بر جذبه و فناش بر بقو امّا اول، 
مَن تقرَّب  - تِی درست گذر كرده، آنگاه مَددِ عناريبه سِباشد، و بر همۀ مقامات، از توبه و زهد و توكُّل و رضا و محبَّت، 

ده، یده و بخود رسانیرهان یو او را از او بكلّ او آمده باشد، ی رهیمقامِ محبَّت پذ یدر اثنا -شرباً تقَرَّبْتُ منه ذراعاً  اىلّ
متمكِّن  تاده و در مقام دعوتشن عالم فرسیده. پس از جهت دعوتِ طالبان، بازش بایگردان یخودش باق یآنگاه ببقا

  كرده.
جذبات ال من  جذبة«اش برسلوك و بقاش بر سلوك راه فنا متقدّم شده باشد، تا به حكمِ  و اما قِسم دوم، آنست كه جذبه

ن عالم یق مقامات، بایل خود و تحقیاول در بحر بقا غرق شده باشد و بعد از آنش به جهت تكم» نيالثقل عمل یتواز
و  یق مقامات به مرشدیق و دقایق حقاین كس هم از جهت تحقیفرستاده باشند، پس بر مقاماتش گذر كردن فرموده، و ا

و  یكن قِسم دوم أعلی، لرياند الغ یو مقتدائ یخیش ی ستهیم شان هر دو قِسیكامل مكمّل محتاج باشد، پس ا یخیش
  .اوىل

  ده.یاز مقامات واقف شده و بجذبه نرس یو امّا قسمِ سوم، آنست كه در سلوك مانده باشد و در مقام
  ند.یرا نشا ن دو قِسم، اقتدایو قِسم چهارم، آنست كه در مقام جذبه، مغلوب مانده باشد، و بسلوك بعد از آن نرپداخته، و ا

و دعوتست، الجرم در آنچه گفت:  نيالسُّلوك شرط مقام تمك رتند، و جذبه معی و دعوت عالنيپس چون اصحاب تمك
اشارت بسلوك بعد از جذبه، چه تا سلوك نباشد ...» ه یمراد یمنته«اشارت بجذبه كرد، و در ...»  یة مجذوبیوغا«

  خ و مراد حاجت نتواند بود.یمجذوب را به ش
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رتست از مقام سالك مجذوب، و یعال ی و دعوت، كه مقام ونيمجذوبِ سالك صاحبِ تمكت ید: كه غایگو یمپس 
اللّه  لسان عبده سمع یان اللّه قال عل«اند، كه بعد از جذبه و تحقُّق بمقامِ    و مقام آن داشتهنيوخ كه تمكیت آن شینها

ن یت ایغا یعنیام،  دهیش از توبه آن را گذرانیه من پاند، آنست ك شده یت او را متصدیارشاد و هدا» لمن حمده
ق یالجمع متحقّق شدم، هنوز در طر ن مقام جمعیش نبوده است، و چون من بایالجمع ب وخ او تا مقام جمعیمجذوب و ش

ت جمع افكندند، آن ّین مقام احدیت جمعست، شروع نكرده بودم، پس چون مرا نظر بر اّیتحقُّق بمقام خودم كه احد
 ی، و اّنیقلب یغان علیانَّه ل«افتم، پس بر وفق سنَّتِ ین مقام ناقص و نازل یمشاهد و مقامات را به نسبت به ا یمگه

شان توبه كردم، چنانكه از یشان، و وقوف در ایاز اشتغال به آن همه مقامات، و عبور بر ا» وم مأة مرَّةیال یألستغفراللّه ف
  گناه توبه كنند.

 یِ الجمع، فارغ شدم، باز كار از سر گرفتم و بر مقتضا ق مقام جمعیچون از تحق» فاذا فرغت فانصب«پس به حكمِ امرِ 
منست، و  یقیت جمع، كه ربّ حقیَّاحد یت جمع، و تحقّق به تجلِّیَّن مقام أحدیق ایبجهت تحق» ربِّك فارغب واىل«

  همه است. یمرجع و منتها» یالمنته ربّك و انَّ اىل«بر وفق 
و  ین بحكمیش از ایرا كه پ ی در او آغاز كردم، و هر اسمريق منازل او شروع كردم، و سِ ین مقام وتحقیسلوك اباز در 

 یِ ن مقامست، آن اسم را بر جملۀ احكام و آثار همگیاز منازل ا  در آن اسم كه منزىلريده بودم، به سِیمخصوص د یاثر
ن توبه و رجوع و یش از ایوخ گذشته بود، من پیت شیآنچه غا ك همه را مشاهده كردم، پسیافتم، و بهر یاسما مشتمل 
د است كه گفته است، یزیخ ابوین مجذوب، شیا مرادش از اییبودم، و گو  از آن گذشته یقی و سلوك حقرين سیشروع در ا

  اللّه عنهم. یشان جعفر صادق، رضیاز ا یكیخ بود، ی، هفتاد شییكه مرا در راه حق بعد از آشنا
، بزعمهم،نيَأوجُ السّابق یو مِنِّ

 

 یآثار موضع و طأت یضُ ثریحَض
 

گاه قدم یرِ خاك جایشان، آن مقام نازل زیاصلست، به گمان و مبلغ علم اسابق مرشد و یایاول و آنچه مقام عاىل
  نهادنست از من.

  تعلّق بوطأة.ی، یقوله: مِنِّ
 گمان خود، سخت عاىل یخان در علم، بمبلغِ علم و منتها: از مقامات و حضرات، هرچه را اكابر و كامالن و راسیعنی
سخت نازلست از من و قدم نهادن من در  یشان، اثریا یت معراج و مرتقایآن غا -مقام جمع فما دونه-شمرند از  یم

ش یالجمع ب شان مقام جمعیات ایالغا ةیت جمع من، چه غایَّن مقام و حضرت صحو و احدیاز مقامات تا با یوقت تَعَدِّ
  ت جمع.یَّ: احدین مقام من، اعنیست، و آن مقام سخت نازلست به نسبت با این

ُث الیو آخِر ما بَعْد االشارة َح
 

 یارتفاع، وضعُ اول خَطْوُتیترّق
 

ارتفاع  یباشد؛ آنجا كه ترقّ یشود، او ثابت م یكه بعد از آنكه اشارت روح به اسما و صفات منقطع م ین حضرتیو آخر
  ت جمع خودم.یَّن مقام احدیماند، آن حضرت اول گام نهادن منست در وقت شروع در سلوك ا یهم نم -سِرّ 
كن به مناسبت وحدت و بساطت و قلَّت وساطت، او را در عالم یت موسومست، ولیَّروح هرچند بداغِ خلق :یعنی

 نيواسطه از ع یابد بی یان درخود مشیظاهر كه از ا یشان به سبب اثریا یذات و معان یهست تا از اسما یجربوت مدخل
باشد. امّا چون به  یم یو عروج یريكند و او را در آن سِ یشان میق ایو حقا یبمعان یكند و اشارت یفهم م یزیشان چیا

تش یَّ روح ینش اعنیرسد، ع یمخصوصست م یروح بو ريكه سِ یاو و مقام جمع باطن یقیو وحدت حق یقت مسمّیحق
كه باطن  ی بسِّرريو سِ یماند، و بعد از آن ترق یكه داشت نم یو اشارت یشود، و از او اثر فهم یق مغر یدر آن بحر به كل
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ز ین آن سِرّ نیُّالجمع ظاهر شود، تع از لُجَّۀ جمع ی، تا آنگاه كه موجیباشد در عرض مقام جمع باطن یروح بود مضاف م
  شود. ی، منقطع میكبارگیو ارتفاع به  ی و ترقّريئذ، سِنیشود، و ح یكبار مضمحل میالفناء، ب یقت الفناء فیدر حق
باشد، مقام وحدت ذات و  یم ید: كه آنچه بعد از اضمحالل اشارتِ روح به اسما و صفات، ثابت و باقیگو یپس م

رسد،  ی به آخر مريماند، و سِ یز نمیارتقاع سرّ ن یش ترقّیكه پ ین مقام تا بحدیاسم باطن است، و آخر ا یوباطن و مسمّ
ن، آخر و یریالسّا عیجم الجمع كه بالنسبة اىل ن حضرت جمعی است، و انيالجمع و مقام قاب قوس ن حضرت جمعیا

ت جمع ّین مقام احدیق سلوك ایاست كه افتاده است در وقت شروع من در تحق یی انتهاست، به نسبت با من اول خطوه
  ، صاعداً أو نازالً.یادان مذكور و مقام او

الجمع، اول خطوۀ من  ن حضرت جمعیو اما نازالً، ا» یما اسلفته قبل تُوبَت« یق معنیم در تحقیداً، آنست كه گفتصاعامّا 
است كه من  یجمع یاحد ین تجّلیمضاف با» فاحببت ان اعرف«قة به حكم یالحق یف یقی حقريبه آن اعتبارست كه سِ

، قدم یادان قت عرفانست، اول از آن مقام اویكه كمال حق یق كمال اسمائیاز بهر تحق ین تجّلیمتحقّقم. چون ا یبه و
 ینين حضرت تعیالجمع مذكور است برتر نهاد، و صورت علم و معلومات را در ا  كه مقام جمعنين مقام قاب قوسیدر ا

مالئكۀ است و  ین حضرت به عالم ارواح تنزُّل كرد، و در آن عالم اول به صورت روح اعظم كه قلم أعلیفرمود، پس از ا
دا شد، آنگاه در عالم مثال و حس در یاألرواح مفصَّالً، پ ه منیشتمل علیالمحفوظ و ما  مه مجمالً، و به صورت لوحیِّمه

 نين نزول و انحدارش عیزال ایصور اجناس و انواع و اشخاص عالم عِلواً و سفالً، خود را بر خود جلوه كرد، وال 
، یمصطف یمذكور اعن یجمع یاحد ین تجلِّیا یقیمدح صورت و مظهر حق عروج و ارتقا بود، چنانكه آن بزرگ در

  گفته است كه: یتیه و سلّم، بیاللّه عل یصل
رَّكَ اللّه مِن آدمَیتخ«

 

 »یفما زلْتَ مُنحدراً ترتَق
 

) نيقوس الجمع و قاب ن مقام جمعیا یشانست اعنیا یت ترقّیران (و غایپس آنچه آخر مقاماتست به نسبت با جملۀ سا
ق، و یالتدق ةیق و نهایالتحق ةی عروجست. و هذا غانيكه ع ت جمع بنزوىلّین مقام احدیق ایآن اول خُطوۀ منست در تحق

  اعلم ذلك واللّه المرشد.
عالِمٌ،یفماعالَمٌ اال بفَضْل

 

 یالكُونِ اال بمدحَت یوال ناطِق ف
 

ن به نعمت وجود كه اعظم النِّعمست، بر او و اهل او دانا است، ست اال كه به فضل و انعام میازعوالم ن یچ عالمیپس ه
 نيز نباشد در همۀ كون، اال كه آن نطق او عین یناطق چیمضاف همراهست، و ه یكه با هر وجود، یبه حكم آن علم فطر

ده به یپسند ید، به صفتیگو یكیكه بمبالغت هرچه تمامرت، به زبان مدحِ  یرا كه هر مادِحیحمد و مدحت من باشد، از
را به صفتِ  یگریمر د یكیتر باشد از قول آن مَدّاح. چنانكه مثالً  غی، ظهور اثر آن صفت فعالً بر آن قوم بلینزد قوم

ل و مستمع، و مشاهدۀ هر یكند، ظهور اثر جُْود آن ممدوح بر آن جماعت، از قا ید و در گفنت مبالغت میگو یجُوْدْ مدح م
م و یك از انواع خلعتها و زر و سیخود، هر  ق كه آن ممدوح به صفت جُوْدِیبه آن طر یگریود و دك آن اثرِ جُوْد را در خی

س الخرب یل«غرت باشد از قول آن مَدْاح و اخبار او، به حكم یده باشد، از مشاهدۀ اثرِ جُوْدْ در مدح بلیاصناف نعم بخش
  ح ناطقند و از آن مخرب.نها به صفت جُوْد آن ممدویچه آن انواع نعم، خود بع» انیكالع

، یشان است در هر ناطقیاز ا یی و حصَّه یاعظم و اكمل و اشمل نعمتها وجود است، و علم و نطق اثرو چون اتمَّ و 
 یی ض هر حصَّهیو نطق را. و چون منبعِ احسان وجود به فمدح است مر بخشندۀ وجود و علم  ی نطق هر ناطقنيپس ع

  جز مدح جُوْد من نباشد. یچ ناطقیمتحقّقم، الجرم نطق ه یوه من بن حضرتست كه یاز علم و وجود ا
سَبَقوا، وقدوالغَرو ان سُدتُ األىل

 

 باوَثقِ عُروة»طه«تَمسَّكتُ، من 
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ام از حضرت  ق چنگ درزدهیا، چون حال آنست كه به تحقیكه گذشتند از اول ین كه سرور شدم بر كسانیست ایوعجب ن
  .یزیو دستآو یی ن گوشهیت از مقام او، بمحكمرتیا كنایا صفت اوست ینام  -طه- ه، كه یلاللّه ع ی، صلیمحمَّد
، أنَّهما ريالتفس یس ذكر فیاألسماء الموصولة. وطه و  من ی، و هیجمع ال واحد لها من لفظها، واحده الذ» االُىل«قوله: 

  ه وسلّم.یاللّه عل ی، صلیالنّب من اسماء
  قوالً و فعالً و حاالً، و كمال محبت و مودت خاندان.اوثق عروة: كمال متابعتست 

  ابم، عجب نباشد.ی یمن سرور همه است، اگر من بكمال متابعت او بر همه، سرور یقید: كه چون متبوع حقیگو یپس م
، فانَّمایسالمیٌّها مَجازیعل

 

 یتیَّتح اىلَّ یقتُه مِنِّ یحَق
 

ن یقت ایراكه حقیاست، از یتِ من مجازیَّه و سلّم، سالم و تحیعلاللّه  یصل یحضرت محمد یبر حضرتِ طه، اعن
ام، و  افتهیتحقق  یرسد، چه من به كمال متابعت به حضرت و یاست كه هم از من به من م یانیو ب یتیَّسالم، تح

  ترجمان مقام او شده، پس سالم من هم بر من باشد.
ها وجْدَتُ بمُبْتَدایبُ ما فیو اط

 

 بها كلُّ نَذرةیابد، و قد یغرام
 

عشق بواسطۀ ظهور  ین مبادیافتم، به اول عشقِ خودم، و ایدر عشق حضرت معشوق، آن بود كه من  یزین چیو خوشرت
  دا كرد. یب پیعج هر حاىلحضرت معشوق، 
از  افت معشوقیت جمع مذكور، و دغدغۀ طلب و عشق یَّن مقام احدیاوست از ا یآگاه یعشق، ابتدا یمرادش از ابتدا

  ا است.یگر اولیت دین مقامات كه غایق این مقام و سلوك از جهت تحقق به آن بعد از تحقیت ایَّثیح
منشِداً ُت حاىلَْی، و قد أخفیظُهُور

 

 ةیَّ خَفريُبها، طرباً، والحال غ
 

 یكیت جمع، یَّدن مقام احیت ایَّ ثین عشق خودم بر حضرت معشوق از حیافتم در مبدأ ایخوش كه من  یها از آن نادره
كه عشق خود بل   حاىلنيان از جهت طَرَب به عشق حضرت معشوق در عیگو دا شدن من بود شعرخوانان و غزلیپ

ت یغا یعنیده نبود، یقة پوشیالحق ین حال من فیصفات خود را در حضرت جمع من پنهان كرده بودم، هرچند ا یهمگ
از قوا و اعضاش بر همه مشتمل  یو عضو یاز اجزا و هر قوّت یت جمع آنست كه هر جزئیَّن مقام احدیكمال صاحب ا

و قوا و مدارك و صفات اعضا  ی ش كار جملهیبدن ین اجزایمحسوس از ا یی و ذره یشود تماماً بالفعل، تا هر جزئ
لتفات سخت از تطلُّع و ا یتیَّهر بق ین اشتمال موقوف بود بر فنایها تواند كرد، و كمال ظهور اريو غ یو روحان ینفسان
كه  یخلق و كماالت ید شود، و اما بسویعا یكه از آن جهت بو حق و هر كماىل یمانده بود، امّا بسو یده كه در ویپوش

ن فناست، و به عدم تحقق یقت ایاشارت به حق» اللّه حتاج اىلی ال ريالفق«بدان تعلق دارد، چنانكه اخبار اكابر كه 
در  یت مذكور و حكم او حجابّیوست، چه آنجا از آن بقیالجمع پ بمقام جمعافت كه ین فنا آنگاه شعور یقت ایبحق

ن مقام یاحوال خود در ا ی آن حال كه خود را با عشق و طلب و همگنيخود مشاهده كرد، پس در ع یقیشهود حق
ده نبود، یپوش ن حال و عشق همیقت ایت و استعداد، حقّیكرده بود، هرچند به حكم كمال قابل یده و فانیالجمع پوش جمع

ست، بزبان هر ذره به صورت شوق و طَرَب طلب یسار یاز و یئ و ذرّه یت كه حكم آن در هر جزئّیتِ آن بقیَّثیباز از ح
 نيدن ساز كرد، و خوش و نادره آنست كه ظهورش در عیساز طرب و غزلسرائآغاز كرد و  یباز دا شد، و از سَر عشقیپ

ت است بر یك بین پنجاوی، ا»منشداً طَرَباً«رده است به صورت غزل در آنچه گفت: اختفا افتاده است، و آنچه انشاد ك
  نست:یوال، و اولش ا

،ینقضِ توبَتیتُ الحزم فیبدت فْرأ
 

 یعُذُر مِحْنَتیوقام بها عندالنُّه
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دم كه ی. پس داز ذرات من یی تِ جمع بر هر ذرهیَّاتِ مقام احدیاز تجّل یئ یبه تجل یدا شد حضرت معشوق، اعنیپ
از حضرت معشوق به نزد عقل،  ین تجلیم شد به سبب ای، و قایباز اد توبۀ منست از عشقیاط در خراب كردن بنیاحت

ب و مالمت ید عشق عین عقل من مرا بر مقاسات شدایش از ایراكه پیدنِ من محنت عشق و درد شوق را، ازیعذر كش
ن ظهور بصورت عشق و تحمُّل مَشّاق یافته است، مرا در ای یروشن یتجّلن یز بنور اینكرد، اما اكنون چون نظر عقل  یم

  دارد. یاو معذور م
بها،یجَسَدیمِن ضن یفمنها امان

 

 آمالٍ سَخَت، ثمَّ شحَّتٍ یُّامان
 

ق مانده، كه در وقت تحقّیقت من بود، از او در من باقیسرّ و حق یشنهادهایجۀ پیكه نت ییپس از حضرت معشوق آرزوها
 یبه آن مقامات سابق، آن آمال را به صورت كمال بر سرّ من عرضه كرده بود، و بدان سخاوت نموده، و مرا به آن آرزوها

طلب و  از آن مقامات موجب سُكون سورت یده، و آن آرزوها و وصول به آن كماالت در هر مقامیرسان یكماالتِ اله
ت ّین حضرت احدیتن من كه اكنون دارم به سبب تعلّق به ا ینزار و یمارین بیشدت عشق من شده بود، و امان من از ا

ن مقام من، موجب نقصان و حرمان من بودند، از یكماالت در نظر از ا یِشنهادهای آن پنيِجمع و عشق او كشته، و چون ع
كرد، بل كه  یلیخكمال بر من بَ المقاماتست، پس هم او تدارك فرمود، و به نمودن آن آمال به صورت  ین مقام كه أعلیا

محكم بود، الجرم  یت جمع حجابیَّن مقام احدیك بر تحقّق به ایص به من نمود، چه هر یآن جمله را به صورت نقا
از ذراتِ تن مرا كه  یئ عشق هر ذرّه یمارینك بیاكنون آن سُكون و سكوت به جنون و ضجرت مبدل شده است، و ا

  به آلودن و فرسودن گرفته است.از آن آمال حجاب كمال او بوده بود،  یزیچ
الجسم، بالسُّقم، صحةٌ یها تالفیو ف

 

 له، و تالفُ النَّفس نفسُ الفُتُوَّة
 

ن جسم مرا، ی صحتست مر انين عشق، عیا یِو نزار یمارین بین جسم من به ایتداركِ ان عشق او، ین حضرت و ایو درا
قت آن اشتمال مذكور، و فنا و یحق یقت كمال، اعنیه حقچه موجب زوال حجاب هر ذره از ذرات اوست از تحقّق ب

قت مروتست در ی فتوَّت و حقنياز آن آمال مذكور كه در او مانده بود، ع یتیَّاز حكم و اثر هر بق یز به كلیتلفِ نفس ن
  حقِ نفس.

 ئةٌ،یاةٌ هنیبها، وجداً ح یو موت
 

 الحبّ عشتُ بغصَّة یو ان لم اَمُتْ ف
 

 یشیاست خوشگوار و ع یاتی، به مدد حضرت معشوق در حال عشق، و غلبۀ احكام و آثار او حیرگكبایو مردن من ب
از آثار آن آمال مذكور در من  یزیم، چرينم ین عشق، به كلّ ین حضرت معشوق در حال ایدار، واگر چنانكه به مدد ایپا
  خته.یخته و از محنت هجر انگیآمباشد مرا به غصَّۀ حجاب و حسرتِ حرمان  یئ ینئذ، زندگانیماند و ح یباق

و صبابةً،یًجَویذوب یا مُهجتیف
 

 یبتی، كذاك، مُذیكُون یا لوعتیو
 

 باش نيسوزش عشق، هم چن ین شعلۀ اندوه عشق و سوزش آتشِ شوق، و ایبگداز در ا یبه كلجان من،  یپس اكنون ا
  باز رهم. ینماند، و من از حجاب به كلّ یچ باقیگدازان تا از آثار آن آمال مذكور ه یم یكبارگیو مرا به 

الشوق و حرارته، والنعت منها صبّ  العشق او الحُزن، والنعت منه جوٍ. والصبابة: رقَّة الوجد من : الحرقة و شِدَّةیالجو
  الحبّ. والُّلوعة: حرقة

یالجو، منیمیاقییا نار احشایو 
 

 مةی قوريُغ یَفه یا ضلوعیحَنا
 

 یاستخوانها یهایدگیها و خمیراست گردان گژ یی باطن من افتاده یشوق آن حضرت در قوا و اعضا كه از یآتش یو ا
مانده است، و  یشان باقیاز آن آثار درا یاثر یاند، اعن مرا به ازالت آثار آن آمال مذكور، چه هنوز راست نشده یپهلو
 ینجا معنویاستخوان ا یآورند، و چون كژرا چون خواهند كه راست كنند، در آتش ظاهرش در  ظاهر استخوان یكژ
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  برگماشته است. یرا به راست كردن و یاست، الجرم به حكم نسبت آتش معنو
من أحبُّها،یرضیفیا حُسن صَربیو 

 

  مُشمتريَ غ یتجمَّل، و كُن للَّدهر ب
 

كه حضرت او را  یآنكس یاه رضاآثار آن آمال در ر یزوال و فنا ید عشق از برایحُسن صربِ من بر مقاسات شدا یو ا
حُسن صرب من جمال  ید است از بهر ازالت آثار آن آمال، تو ایاو در حمل آن شدا یدارم و ارادت و رضا یدوست م

واقع نشود، و پناه در آن شدت هم به حضرت معشوق برم، چه  یتیشكا یريخود بنما و ثابت باش، تا از من به نزدِ غ
شماتت  یريبه غ یتی، چنان باش كه مر دهر را بحال من بواسطۀ شكایز كه حُسن صرب منیو ننست، و تیل ایصرب جم یمعن

  .یكننده نباش
از  ید عشق، جزعیل نباشد، تواند بود كه در وقت غلبات شدایاگر صرب جم یعنیان، ینجا عالمست و عالمیاز دهر امراد 

ت خود یَّريت و غیَّبه داغِ خلق یان كه به كلیعالم و عالم واقع شود و آن موجب بُعْد من گردد، و آنگاه یريمن به نزد غ
ان من و یام، م قت او پنهان كردهیابند، و از آن جهت كه من خود را در ظلَّ جناح حضرت معشوق و حقی یرا موسوم م
به آن ابند، و ی یاست ثابتست، از حال من و آن بُعْد آگاه یدشمن یمت كه معنیان عدم مناسبت و مالیعالم وعالم

كه به دشمن رسد، پس  ییدشمنست به سبب نكبت و بال یاظهار كنند، كه شماتت در لغت اظهار شادمان یشادمان
  .ی، تجمّل كن تا شماتت دهندۀ دهر به حال من نباشید كه تو كه صربیگو یم

جنب طاعة حبُّهای، فیا جلدیو 
 

 مةیتحمَّل، عداك الكّل كلَّ عظ
 

م ید و عظایكه از شدا یهر بارات او یحضرت معشوق و مقتض ین، در معرضِ طاعت و دوستم ییقوّت و توانا یو ا
  بتو مرسد. یچ كوفتگیاز تو بگذرد، و ه یازالت آثار آن آمال تحمّل كن كه خستگ یرسد، از برا یعشق به من م یرنجها

   هما.ريوان و غیو ح ید از آدمريم برگیز را كه بار عظیست كه عرب كنند، هر چییدعا» عَداك الكلُّ«
الشفا،تَسلَّ عنیالمضن یا جسدیو 

 

 بأن تتفتَّت ، من ىلیا كبدیو
 

رد، تا یاز تو زوال پذ یعشق تا آنگاه كه آثار آن آمال به كلّ یمارین بیبا شو از بِهْ شدن از ایمار نزار من، شكیتن ب یو ا
ن یآن آثار. و در ا یدر فنا یكند به آن كه تو پاره پاره شو ست كه مرا مددیجگر من ك ی، و ایقت كمال برسیآنگاه به حق

دن استخوان و یاثر از پوس یو باز ضعف و باز موت و باز فنا یب ذكر كرده است. اول، رنجوریات مراتب فنا را به ترتیاب
   آن.ريغ

رمقاً، فقدالثبقِ ىل یا سُقمیو
 

 ةیَّا العزِّ ذلّ البقیُت لبُقیْاب
 

از   دهیگردان یام و رو سر باز زده یچ شكّیه ی، چه بیزیمگذار از جان من چ یچ باقیمن، از فرط عشق ه یماریب یو ا
نئذ، موجب مذلَّتِ حرمان یت همراه ماند، و حیَّاز آن آثار آن آمال با آن بق یزیاز جان خود، تا مبادا كه چ یتّیبق یخوار

 یقیعزت حق یت، از جهت بقایَّن بقیباز زدن من از ذُلِّ ان سر یت جمع، و ایَّن حضرت احدیو حجاب من شود از ا
  ت جمع مذكور.یَّن مقام احدیتحقق با یمن بود بر من، اعن

  .یَّت علیك، ان ابقیاللّه عل یال ابق ا اسم قولك:یالبق
،یانقضی، ما كان من صحبتیا صِحَّتیو

 

 تاً كهجَرةْیاألحشاء مَ یو وصلُك ف
 

عشق تمام در من اثر كرد، و قوت  یمارین بید و نماند، چه ایترا بود از صحبت من به آخر رس من، هرچه یتندرست یو ا
قت هجرانست در یان زندگانست، همچون حقیمر مرده را كه در م ید، و اكنون وصل تو كه صحَّتیگرفت و مرا به فنا رسان

  از آن وصل بدو. یعدم وصول نفع
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  تاً مفعول وصلك.یم
ارتَحِل،یلضَّنا منِّایا كلَّ ما ابقیو

 

 مةیعظام رمیف یًفما لك مأو
 

گذاشته است از آن آثار مذكور، رحلت كن و برو از من و تن و جان من،  یعشق باق یمارین بیآنچه از من ا یهمگ یو ا
ه است، و ترا كه نماند یده اثریپوس یها د، و از من اكنون جز استخوانید و فنا گردانیانريمرا م یبه كلِّ یمارین بیچه ا
  .-خ -نتواند بود -ده نتوان بود. یپوس یدر استخوانها یو مقام یگاهیجا، یاز آن آثار یتیَّبق

، توهُّماًیاناجیمنِّیا ما عسیو
 

 النِّدا، او نِسْت منكَ بوحشةاءیب
 

اء ندا به خود اضافت یز را بیآن چز را ندا كنم و در آن ندا یقت من كه مگر از جهت توهُّم آن چیاز حق یزیهر چ یو ا
 یمارین بیا یعنیو وحشت از تو،  یام به دور افتهی، آرام و اُنس یو عضو یا جزئیو  یا رمقیم: یكنم، مثالً، چنانكه گو

قابل ادراك و خطاب نمانده است، مگر كه به قّوت  یزیچ چیكرده است، چنانكه از من ه یفان ی مرا به كلّنيعشق، ع
اء ندا به خود یز را بیتوهّم كنم، و از بَهرِ آن توهّم آن چ یزیآرد، از خود چ یز در تصوّر میال را نكه عدم و مح یوهم

آن آثار  ین مبالغتست در فنایز آرام گرفته. و ایاز آن چ یام، و با وحشت و دور ز اكنون آسودهیز نیاضافت كنم، از آن چ
  مذكور.

ترضاه، والموتُ دونَه، یفكل الذ
 

 ضٍ، والصّبابة ارضَتبه انارا
 

حال چنان باشد كه تا  یعنیز باشد، یش آن چی، و مرگ در پیز خشنود باشی، به آن چیكه تو كه معشوق یزیپس هر چ
ن شورش عشقست كه یتو خشنود و تن در داده. و ا یاز جهت رضا مرگم، و به یز راضیم به آن نرسم، من به آن چرينم

  كرده است.  یمرا به آن راض
،یًلم تجزع باتالفها اس یو نفس

 

 ، تأسّتیريولو جزعت كانت بغ
 

مر او را در حال عشق و حُزن او، و اگر از او  یو نفس من هرگز جزع نكند، و صبور باشد به تلف كردن تو كه معشوق
  باشد. ی من منتسب و مقتدريظاهر شود، در آن جزع به غ یناگاه جَزَع

ت متحقِّقست آنست كه در رضا و سخط تابع حضرت معشوق باشد، و به هر یَّّلحال نفسِ من كه به ك ی: مقتضایعنی
د، آن از احكام ینما یقلَّت به صرب یاتها وقتّیث بعض جزئین نفس من به حیشود، پس اگر ا یباشد راض یراض یزیچ
  ت او.یتها، نه از احكام كلّی كلّنينها و بیزت باشد بیالمما ت و مابهّیجزئ

  ست، اقتدا كرده باشد، نه به من كه كُلَّم.یو حكم جزئ یجزئ ی من كه نفسريِغپس در جَزَع به 
تیِّكمیٍّكُلُّ حیٍّكلِّ ح یو ف

 

 تهْی مَريخَ یالهو بها، عِنده قتل
 

است،  ده است، به عشق او مفتون شدهیكه او را د یی آدم، هر زنده یاز اجناس و انواع عالم و بن ینیكه ب یئ لهیو در هر قب
محكوم و زبون گشته، و به مرگ در آن تن درداده، چنانكه به نزد  یی ر فرمان عشق او چون مردهیو در حكم تصَرُّف و ز

  ست.ین مردنیاو كشنتِ عشق بهرت
  م:یی؟ از آن دو جواب گویتر بود عاىلر یست، تقریاتین حیكه كشنت عشق بهرت یكند، كه اگر گفت یاعرتاض یو اگر كس

ۀ نازل باشند و از آن یگر عشّاق شاهد كه هنوز در پایكند، و د یله و فرقۀ عاشقان میاهل حال اهل قبت ی، آنكه حكایكی
ن معرض مناسبرت یته گفنت در ایكند، خرب م یر فنا و تحقُّق به مراتب آن میند، و دوم آنست، چون تقریمقام نازل سخن گو

  باشد.
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یها، فما تَریتجمَّعت األهواءُ ف
 

  صبوةريغ یری، ال  صبٍّريبها غ
 

و  ینیچ نبیمفتون شدند تا هجملۀ عاشقان بر او  یهمه عاشقان در حضرت معشوق، اعن یجمع شدند جملۀ عشقها
چ یل به آن حضرت هین عشق و میفته و مفتون آن حضرت، چنانكه آن عاشق جز ایش یفتد جز بر عاشقینظرت ن

-مضاف كه هست  ی، و هر وجودیقتیست مضاف به حقین یوجود د، جزیآ یراكه آنچه در نظر میند، ازینخواهد و نب
ء و یمنتش یاز و -گانه است، كه حُسن و جمال مطلق حق استیفرع وجود  -كان او روحاً او حسّاً یً، معنیئ درهر مرتبه

  گفته است: یتیگانه در دو بیراجع، چنانكه آن موحّد  یبه و
 و جان صورت اوست  دارم كه جسم یاری

 زهیخوب و صورت پاك یهر معن
 

 جهان صورت اوستجان جمله جسم و چهچه
 د آن صورت اوستیكاندر نظر تو آ

 

د، و اصلِ حُسن آن حضرت را است، پس مجتمع همۀ ريگ ین عالم جز به صورت حُسن تعلُّق نمیو چون عشق در ا
ا و صفات خود را دوست ندارد، د كه خود رینتوان د یوجودن صور یچ كس را از ایعشقها آن حضرت باشد، و چون ه
ن دو صفت یگر لذّات و راحات، و جذبِ نفع و دفعِ ضرّ كه راجع به ایات وبقا و دیجز بر خود و صفات خود، چون ح

باشد كه به حكم مناسبت آن  یق مید به آن طرريگ یز تعلّق مین یريگر عاشق باشد، چه اگر به غید یاتند بر كسیبقا و ح
ند، یل و عشق نخواهد و نبیچ جز مید، كه هینتوان د یز جز عاشقیچ چیابد، پس هی یصفات خود م نه خود ویی را آريغ
همه چون بدان حضرت راجع است،  یات و بقاینخواهد، و ح یزیچ كس چیا اثر هی نيع یات و بقایراكه جُز حیاز

  افنت.یدن و یچ نخواهد، نتوان دیبر آن حضرت كه جز آن عشق ه یالجرم جز عاشق
دٍ تزاحَمَتیوم عییا سَفَرت فاذ

 

 لَةیحسنها ابصار كلِّ قَبیعل
 

تست از ید كه كنایبگشاد در روز ع ین اجتماع همۀ عشقها، در حضرتِ معشوق، آنگاه بود، كه حجابِ عزت از رویو ا
 یخاص انسانق اشی، به مناسبت اجتماع خلق در او به صورت سُرور و بهجت، چون صور حقا»الست«ثاقِ یروزِ أخذِ م

ك از یدا كرد، و خود را به صورت حُسن و مالحت به همه بنمود تا هر یآفتاب جمال خود پ یِرا بر مثال ذرات در هوا
دار و سماعِ گفتار او كه یدنِ حُسن دیاو در رقص آمد، و در د ی، به هوایت در آن صورت ذَّریَّلۀ انسانین اهل قبیا

  بر هم مبادرت نمودند. یردند، و به جواب گفنتِ بلگر را مزاحمت كیكدی» الست بربِّكم«
جمالِها،یفارواحُهم تَصبو لمعن

 

 قةیحد یواحداقُهم من حُسنها ف
  

و  یعت، به معنیت در آن نشأت، و عدم مزاحمت احكام طبّی، به حكم غلبۀ معنویق انسانیقاحن صور یپس ارواح ا
 یشان را بود مناسبت آن نشأت ذَّریكه ا ییها دهیمشتاق گشتند، و د ل نمودند، و به اویباطن جمال پر كمال آن حضرت م

، یمعارضت حجب اوصاف مزاج یده بود بیرس ، اثر آن به همهیوجود یاز صورت حُسنش كه به حكم عموم ظاهر تجلِّ
لۀ یموم اهل قبن حكم عید، ایچ ید، و هر نفس از آن انوار ثِمار انس مید یبود در او اَزهارِ انوار قدس م یدر بستان
ن یان اینده خواهم كرد و مقدمۀ آن بیات آین ابیان آن در ایگر است چنانكه بید یت بود، اما حالِ من به طرزّیانسان

  فصلست.
  فصل

، محكوم ین نشأت عنصریشان متحصّلست در ایكه از ا با امزجه و احواىل ید و اركان عنصریبه حكم آنكه موالبدانكه 
ن هر دو یشود، به ا یاز انسان صادر م ین نشأت عنصریكه به ا یو عبادت یت، الجرم هر قربتو مظروف زمان و مكانس

است، و  ینیآت زمیاست، چنانكه مكان، صورت اشكال و ه یآت و احوال و اشكال فلكیمتعلِّقست، و زمان، صورت ه
ست از توجُّهات اسماء و ین یتماعاج یأتیو ه یقتیو حق ینیَّ، جز صورت معینیو زم یو فلك یأتیو ه یو شكل هر حاىل
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 ريطت و شرف و تاثیالدرجاتند در ح متفاوت یو كون یق الهی، و اسماء و حقایب و معانیدر عالم غ یا كونی یق الهیحقا
فضل و شرف حاصل آمد، تا  ین اسما و صفاتند، بر بعضیاز ازمنه و امكنه را كه تبع و صورت ا ی آن، الجرم بعضريوغ

گرها است، چنانكه نصوص یادت از دیت وقوّت زّیو اثر و خاصجه یمتعلق است در نت یكه به بعض یتقُرَبات و طاعا
الجمعة و مثل آن، و به شرف امكنه،  ومیالقدر و  لةیل ازمنه، چون رمضان و لیناطق است به فضا یث نبویو احاد یاله

شان متعلّق است، چون نماز و روزه و یه اكه ب ل اعماىلیو جز آن، و فضا یالمقدس و مسجد اقص تی و بنيچون حرم
  ن.یارت و امثال ایو طواف و وقوف و ز یو سع اىلیل یبعض یایاح

د: كه اختصاص اعمال به ازمنه و امكنه و تعلُّق شرف یگو یكند، و م ینده، ذكر ازمنه و امكنه میت آین چند بیاكنون در ا
گر ید یك به نسبت با عموم خلق است، امّا به نسبت با من نوعیشان، به هر یج و خواص و آثار و قوَّت و كثرت اینتا

ن مشهد، شهودِ اشتمال هر یت ایَّ ت جمع مذكور است، و خاصیَّن حضرت و مقام احدیرا كه چون مشهد من ایاست، از
و آت و صور، یو ه یق و معانیاست بر جملۀ اسما و حقا یت و صورت توجُّهیَّأت جمعیو ه ییو معن یقتیو حق یاسم

زمان به شهود جمال آن حضرت  یاز اجزا ین مقامست، الجرم مرا هر جزئیاز خواص ا» ءیه كل شیء فیكل ش«ذوقِ 
ن حضرت یكه در او به ا ی هر مكاننياست، و همچن یی وجمعه یالقدر لةیثاق و لیو م یدین مقام مذكور، عیت ایَّثیاز ح

 یو توجه یاست، و هر فعل ینه و قدس و اقصی مكّه و مدنيم، عتوجُّه كنم، و در آن توجّه مر آن حضرت را مشاهده كن
  و وقوف و نماز و روزه است. ی طواف و سعنين حضرت باشد، عیكه مرا به ا
  د:یگو یكند و م یم میاته، بر مكان تقدريكند، و ذكر زمان را، لعلّوه و كثرة تأث ین فصل مذكور میل ایت تفصین بیپس در ا

بها،یم اروی، كُلَّیدیع یو عند
 

 رةی قرنيٍ اها، بعیَّجمالَ مُح
 

او  یجمع یاحد یكه به نور تجّل ینم به چشمیب یكه هم به مدد حضرت او جمال رخسارش را م یو به نزد من هر روز
  . -خ ل - تیب-م: یگو یت منست، الجرم مّید و وقت سُرور و بهجت و جمعی عنيافته است، آن روز عی یروشن

 یو من هر نفسد دگران گذشتیع
 القدرِ، ان دنَت، لةُ یل اىلیالل  و كلَّ 

 

 د كنمیع ینم به نویتو ب یچون رو
 ومُ جُمعةیام اللِّقا ّیكما كلُّ ا

 

آثار من،  یهمگ یشود به فنا یك میزمان، شب قدر است مرا، چونكه آن حضرت به من نزد یهمگ یو همۀ شبها
  امست.ّیداألیِّست كه نامش سروز جمعه ادارش مرا ید یچنانكه همۀ روزها

لها حجٌّ، به كلُّ وقفة، ییو سَْع
 

 بابها، قد عادلت كُلَّ وقفةٍیعل
 

ق یبر درِ حضرتش به تحق یستادنیهر ا یمقبولست، كه به آن سع یحضرتش، مرا حّج یو رفنت و توجُّه كردنِ من به سو
  اند و خواهند كرد. ن كردهی و آخرنيبه عرفات، كه جمله خلق اول یبرابر است با هر وقوف

  نده: یات آین ابیم در ایگو ین حكم حالِ من به نسبت با زمان بود، امّا به نسبت با مكان میا
بالداللّه حَلَّت بها، فما یُّو ا

 

  مَكَّةريحَلُت، غ ینیع یاراها، و ف
 

ن یشد، از ا یدر آنجا بر من متجلّ یكه حضرتش به آن شهر فرود آمد، اعن تعاىل یاز شهرها و بالد خدا یو هر شهر
نده آمد، من آن شهر را جز شهر مكّه كه به كعبه مشَرَّفست یآ ن و خوشیرياو در چشم من ش یمقام و آن شهر به آن تجّل

در چشم من  یچ شهری، هین تجلیش از ایپ یعنیكنم،  ین مقام مذكور، نظر می، چون از اینم در شرف و بزرگواریب ینم
ن یرينم، و در دل و چشم من همه، شیب یچ جا را جز مكَّه نمیاو، ه یِن تجّلیبزرگوارتر از مكه نبود، اكنون به اتر و  نیريش
  د.ینما یم
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مكان ضمَّها حَرَمٌ؛ كذا یُّو ا
 

 كُلَّ دار أوْطَنت دار هجرةیار
 

د، تا آن یان، و مرا به خود متَّحد گردانكرد در آن مك ین مقام مذكور بر من تجّلیكه گِرد او درآمد، چون از ا یو هر مكان
- حرم است، تا همه احكام حرم نيمضاف شد، آن مكان به نزد من ع یگرد در آمدن مكان كه به من مضافست به و

را كه وطن ساخت حضرت  یشهر ی، اعنینم هر سرائیب ی منيابم، و همچنی یرا بر آن مكان مرتتّب م -خ ل -جمع
شود، كه  یاز آن مقام مذكور دائم آنجا بر من ظاهر م یمن آنجا وطن ساختم، و او به آن تجّل یعنیمعشوق، در آن شهر، 

  نه، و به آن سبب معظم و محرتمست.ی، مدیه و سلّم، اعنیاللّه عل یاست صل ی دار هجرت مصطفنيآن شهر ع
ٌت مُقَدَّسٌ،یو ما سكنته فهو بَ

 

 قرَّت یه، احشایف ینیبقُرَّة ع
 

المقدّس به نزد من، كه به  تیم گشت، پس همانست بیاو بر من آنجا دا یتجّل یضرت او آنجا ساكن شد، اعنو هر كجا ح
  نم قرار گرفت.یب یالمقدس م تیدر آن مقام كه او را بهما، ريباطن من از دل و جان و غ یچشم من قوا ییروشنا

المقدس، و اكنون هر جا كه  تیگرفت كه در ب ینمو قرار آمد  یچنان فرو نم یچ مقامین باطن من در هیش از ایپ یعنی
   من در او.نيقرار دل و باطن منست بقرّة ع یالمقدس است، و جا تیم شد، آنجا بیاو آنجا بر من دا یِتجّل

چشم من و اتّحاد بصر  یید به واسطۀ روشناینها، و روا باشد كه گوی حضرت معشوق را خواهد بعنيروا باشد كه از قرّة ع
  ت كمالست.یدر غا یدر آن مقام باطن من قرار گرفت، و هر دو معن یجمع یت به نور آن تجّلريبا بص

مساحبُ بُردها،یاألقص  یو مسجد
 

 ها تمشَّتیارضٍ، عل یثَر یبیو ط
 

 یآنجا كه بر من متجلّ یعنیده است، یخود آنجا كش ی، ردایمن آنجاست كه حضرت او دامانِ بُرد اعن یِو مسجد اقصا
دن او یكش دامن یكشان، آن جا از صور و مظاهر خود دامان یو مظهر ین صورتین مقام مذكور، در ایاست از ا شده

   است كه مظهر او بر آنجا رفته است.نيخوش من از خاك آن زم یمنست، و بو یمسجد اقصا
،یمَآربی، و مَربیمَواطنُ افراح

 

 یفتی، و مأمَن خیو اطوار اوطار
 

 ی، مقامات شادمانیجمع یِاحد ین تجلِّیش از ای، چنانكه پی و قدس و مسجداألقصنيحرم یر، اعنن اماكن مذكویا
من بود، و اختالف احوال و مشاهدۀ  یو صورت یداشت برآمدن حاجات معنو چشم یو جا - یً صورةً و معن -من بود 

  دارد.ز همۀ اماكن همان حكم ین گاه خوف عتاب و حجاب من بود، اكنون من بود، و امان یو باطن یذوق و انس ظاهر
  للمراقبة.  هیب علیستشرف الرقی یالمربأ بالهمزة: المرقب، و هوالموضع المشرف الذ

  ، واألوطار: الحاجات، جمع وطر.یحاالت شتَّ یمختلفون عل یو األطوار: من قولهم، الناس اطوار، ا
ننا،یدخُل الدَّهر بیَمَغانٍ، بها لم

 

 مان بفُرقةوال كادنا صرفُ الزَّ 
 

شان فرو یبه ا یچون صورت و معنست كه دائماً یشان شده است، منازلین اماكن مذكور و هر چه اكنون همرنگ ایا
ك یقت هر یو حق یقت ما، به معنیشان نازلست، و باطن و حقیما، در صورت ا یِ ن صورت حسّیم، چنانكه ظاهرِ اییآ یم

د، و گردش زمان كه یآ یچ در نمیان من و حضرت معشوق هیدر ممتحقق، صورت كون و روزگار محكوم ماست، و 
  تواند خواست. یخواهد، و نم یان من و حضرت معشوق نمیم ییمُحَوِّل احوال خلق است بالوساطة، جدا

شتِّ شملنا،یامُ فّیوال سَعَت األ
 

 بجَفَوة اىلینا اللیوال حَكمت ف
 

م، یباش یم و میبود یت جمع میَّن منازل مذكور در مقام جمع و احدیا ییو چون در وقت نزول و تحقّق به صورت و معن
 یتواند نمود، و شبها كه به حوادث و جفاها ینم ییت ما سعّیالجرم روزگار كه محكوم آن حضرتست، در تفرقۀ جمع
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  ست.ید، در ما حكمش نافذ نیزا یم یو فرقت یو عتاب ییباشد، و هر روز جفا یعموم خلق آبسنت م
بَّحتَنا النّائباتُ بنَبوةٍوال صَ

 

 وال حَدثتنا الحادثاتُ بجَفْوَة
 

چ یان ما كند، و هیزحمت فرقت م ید، تا اقتضایآ یكه بر خلق متناوب م یی امد واقعهیبر سر ما ن یچ بامدادیو ه
  ارد گفت.ی، هرگز نگفت و نیحرمان یا عنایهجران  یث جفایاز حوادث جهان با ما حد یی حادثه

بصدِّ و جفوةٍ؛ینَّع الواشوال ش
 

  و سَلْوَةنيٍببَیالّالح  وال ارجَفَ 
 

ند، آنجا ینما ی مريكه غ یو واش یم، الجرم الحیم و هستیت جمع پنهان بودیَّو چون ما در مقام جمع و احد
چ ی، هیمن بود ز كه از جانبیم نیخود و حضرت معشوق نزد، وال یبه منع و جفا یعیچ تشنیه یا واشیدند، و یدرنگنج

اند و  افكند، چه هر دو خود به ما و مقام ما ره نربده یمن از حضرت او در نم یان ما و خرسندیم ییارجاف جدا
  برند. ینم

ب، ولم تَزلی الرَّقُنيقظت عیوال است
 

 یبتیرق ینیالحُبِّ، ع یلها، فیعل
 

قت من در عشق او بر یوسته از جهت حضرتش حقید، و پدار نشیت در حقِّ ما بیَّري و غرياز غ یبیچ رقیو هرگز چشم ه
  ابد.یبه من راه ن یريچ غی جمع بقاف فرق انداخته نشوم، و هنيباشد، تا از ع یمن نگاهبان م

بةٍ،یَوال اختصَّ وقت دون وقتٍ بط
 

 مَواسِمُ لذَّةًیبها كُلُّ اوقات
 

ت به یَّحضرت معشوق و وصال و اتِّحاد و جمع و راحت، چه به ی، به خوشیاوقات از بعض یو مخصوص نشد بعض
  اوقات من مجامع لذت و مسرّت و راحتست. ی، همگیو
قت متحقِّقم، الجرم همۀ اوقات به ی: چون مسرَّت و لذت به حضرت معشوق متعلّقست، و من به حضرت او به حقیعنی

چ یست، الجرم هی را مجال نريفرقه و غچ حكم تیك وقتست، و آن به لذت و مسرت معمور، و چون آنجا هینسبت با من 
  ست.یرجحان ن یرا بر وقت یا وقتی یوقت در آن لذت نقصان

لٌ كلّه، ان تنسَّمتیاص ینهار
 

 ةیَّله منها بَردِّ تحیاوا
 

ل یت من از حضرت معشوق. اصیَّابد به واسطۀ ردِّ سالم و تحی یمیشود، چون اول روز اثر نس یروزِ من همه شبانگاه م
، یانروزیم یان عصر و معزبست، و عرب آن وقت را مدح كنند، چه در تابستان كه ناگاه از وهج و صورت گرمایم وقت

م مُلتذّ یشكند، الجرم به آن وقت، عظ یوزد، و شدت حرارت هوا را م یم یمیابند، و در آن وقت غالباً نسی یخالص م
  ابند.ی یشوند، و راحت م یم

دهد با آن اول روز، از  یو توجّه ییكند مرا، و جواب دعا یتیَّشوق در اول روز ردِّ تحد كه: چون حضرت معیگو یپس م
  ابد و به آن متنسّم شود. ی یت اثریَّآن ردِّ تح

  افنت همچون شبانگاه عرب باشد.یپس همه روزِ من دل لذّت و راحت 
  ».مهایوجدوا نس یاة، ایالح موا روحلمّا تنسَّ«ث: یالحد یف -السالم هیعل -مه، من قوله یوجدت نس یا  تنسَّمت:

ها كُلُّه سَحَرٌ، اذایف یَلیو لَ
 

 مةٍیه عرفُ نُسیمنها ف ىلیسر
 

و همه شبِ من در حضرتش وقت سحرگاهست كه هنگام اعتدال هواست؛ چون بوزد از حضرت معشوق از بَهرِ من در 
  .یو ذوق شهود و حاىل و سؤاىل ییو خطا یخوش نازك از كشف یخوش بادك یآن شب بو
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كُلُّهیالً، فشهریو ان طرقت ل
 

  القدر، ابتهاجاً بَزورة ُلةیبها لَ
 

شود، همۀ آن ماه من شبِ قدر باشد در شرف و  یب متجلِّیالغ بینو، از حضرتِ غ یی یبر من تجلِّ  یو اگر ناگاه شب
  ارت او مرا.ید به آن زیا حاصل آكه مر یی یاز جهت شادمان یقیافت مطلوب حقی یدواریو ام یو شاد یبزرگوار

كُلُّهیف فعامیو ان قرَّبَت دار
 

 ضَةیاض اریر یعُ اعتدالٍ، فیرب
 

مقام و منزل را به حضرت خودش كه منبعِ وحدت و مرجع اعتدالست، همۀ سالِ من بهار  -خ ل - كُنَد -ك كرد یو اگر نزد
 یو مقامات جمع خُرَّم تازۀ حضرات كماىل یها د، در روضهحاجات و مرادات باش یقضا یهنگام اعتدال و نُشْوْ و نما

، و ین صورت عنصریل ایت باشد از تكمیكنا» تقَرَّبت دار«باشم. و  یكنان م تفرّج و درجات سخت عاىل اعتداىل
  .یت كربیَّت و جمعیَّقت آن برزخیق او به حقیتحق

كُلُّهیَ، فَعُمریت عنِّیو ان رَض
 

 بةی، و عصر الشبَّباًی، طیالصِّباو ان
 

ت جمع مذكور، و مرا به تحقُّق به یَّن مقام احدیو اگر حضرت معشوق از من خشنود باشد در تقلُّبِ من در احوال ا
، و زمان یغم یو امن و راحت وب یباشد از جهت خوش یبپسندد، همۀ عمر من هنگام كودك ین مقام به كلّیقت ایحق
ست كه مذكورست كه آخر ین رضائی، و ایاز جوان یطرب و ناز و برخوردار یز همه عمر من از برایباشد ن یجوان

  ان آمده است.یث بهشتیمقاماتست، چنانكه در حد
لئن جَمعت كّل المحاسن صورةً 

 

 قَةیالدَّق یشهدتُ بها كلَّ المعان
 

ن صورت، و در او همۀ صورت، تا من مشاهده كردم به آ یها را از رویاگر چنانكه حضرت معشوق جمع كرد همه خوب
  ف را در همۀ عوالم.یك لطیبار یمعان

را در  یالعوالمست، و معن دِ صورت از آن گرفت كه عالم حس و صورت، أتمُّ یز. و قیالتَّم ینُصِب عل...» صورةً «قوله: 
ده، و خالصۀ كن بر همۀ عوالم مرور كریاست، ل ی همان معننيتوان كرد، چه صورت ع یصورت تمامرت و كاملرت ادراك م

  ده.یبا خود همراه گردان یی كماالتِ هر مرتبه
افته و شناخته یقها، دریة و حقایالكماالت األسمائ عیجم  ثیح ت اشارتست به آنكه حضرت معشوق را منین بیو در ا

 یآگاهرا از آن  یحضرت محمد یقیست كه جز كامل عصر و وارث حقیث كلُّ ذرَّة، ذرَّة، كماالتیح است، چه حق را من
  كنم. یآن مقام م یام تا ترجمان دهید كه من به آن نرسیگو ین ناظم مینباشد، و ا

  ه:یلی یت الذیة، جوابه هذا البیَّت جملة شرطیهذاالب
كلَّ صَبابةٍیفقد جمعت احشا

 

 كَ عن كلَّ صبوةینبیُ یً بها، و جو
 

را از شدتِ  یشورش یِرت معشوق، و همگعشق را به حض یباطن من همگ یز قوایق جمع كرده است نیپس به تحق
  ل.یم یشوق كه ترا خرب دهد از همگ

آن همه را مشاهده  یق معانی: چون حضرتِ معشوق جامع جملۀ محاسنست و من هم به مدد او آن همه را، و دقایعنی
من حامل  یو قوا از اجزا یی و قوّه یلها شده است تا هر جزئیعشقها و شوقها و م یز مجمع همگیكردم، پس باطن من ن

  عشق و شورش شوقست. یهمگ
یالهویدَّعیَكلَّ من یولم ال أباه

 

 بحُظوة یافتخار یف یبها، و أناه
 

كرد، و  یقیتحقق به عشق حق یِكه دعو یكه مرا است مباهات نكنم بر هر كس ی معشوقنين عشق و چنیو من چرا با
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  كه من دارم از عشق و معشوق. یحظّن یت نرسم در فخر كردن به ایمبالغت نكنم و به نها
اً،یو قد نلتُ منها فوقَ ما كنت راج

 

 یو ما لم اكن امَّلتُ من قُرب قُربت
 

آنچه در عرصۀ  یدوار بودم، و باالیآنچه از حضرت معشوق ام یادت و باالید به من زیافتم و رسیق دریو چون به تحق
  آن مقام مذكور.  یخودم، اعن یقیبه مقام قربت حق یكیاز نزد داشتم ید نمید و به آن امیگنج یز نمید من نیام

 لطفُ اشتمالهانيِالبَ و ارغَم انف
 

 ةیَكُلَّ مُن یعل یربیُ، بما یَّعل
 

 یو قوّت یمن و هر جزئ یع اسمائها و صفاتها بر همگیرا لطفِ فرا گرفنت حضرت معشوق به جم ییو در خشم آورد جدا
بود  یی یتجل یاعن یزین لطف اشتمال به چید، و ایخود مشتمل گردان یو قوّت مرا بر همگ از من، چنانكه هر دو جزء

  كه در وهم گنجد. یید به هر آرزویآ یادت میت جمع مذكور، كه زیَّن مقام احدیات ایاز تجّل
خط والعمل بما التَّس  برغم األنف عنريق، ثمَّ استعیالرق الرغام و هو: الرتاب اصله من» نيارغم انف الب«قوله: 

قال: ارغم اللّه انفه و ارغمه: یالغضب.  وجهه من شدة یالرتاب عل یسقطه فیسخطه و یاآلخر، كأنّه بذلك الفعل  سخطی
  اسخطه.

تُ اصبحتُ مُعزماً،یبها مثل ما امس
 

 الحُسن امْسَت ه منیوما اصبحتُ ف
 

ز همچنانكه بامداد كرد در حُسن، ی، و حضرت او نبه حضرت معشوق همچنانكه شبهنگام بودم، بامداد همچنان عاشقم
  ز همچنان كرد.یشبانگاه ن

شان راه یر را به ایُّستند، و تغیادت و نقصان نیده است كه هر دو البتّه قابل زیرس یتی: حُسن او و عشق من به غایعنی
  ست.ین

بعض حُسنها،یالورفلو منحت كلَّ
 

ة یَّوسفٍ، ما فاتَهُم بمزیخال
 

ق یخال یِاز آن را قسمت كند و به بخشد به همگ یاست كه اگر بعض یتیبه غا یمعشوق در تمامحُسنِ حضرت پس 
السالم با آن كمال حُسن و  هیوسف، علینرسد،  یزیچ یالسالم، كه در آن قسمت حُسن به و هیوسف، علیاز آن، جز  یزیچ

  .ید حُسنیاشد بمزتر نب ق، بلندتر و سابقیچ كس از خالیمالحت كه او داشت بر ه
  :یالباخرز فاقهم، و سبقهم، و منه قول یفاتهم: ا

 فوات وصالكایفیا من وفاتی«
 ِد حُسنها،یَ ی، علیَّصرفتُ لها كل

 

 »الحسان فوات قبل فواتكا-فّت
 احسانها كلَّ وُصلَة فضاعف ىل

 

ن حضرت معشوق، پس مضاعف حُسخود و صفات خودم را بر دست صّرافِ  یمغشوش ناروا یِهست یِخرج كردم همگ
  حضرت او. یوند به سویپ یآن حضرت همگ یكوكاریداد مرا كَرم و ن

  .ريتعلَّق بكل وصلة، و صرفت من باب صرف الدراهم بالدنانیها، یال یبمعن» لها«قوله: 
نا داد كه آن ف یشدم در عشق او، حضرت او مرا جزا یع صفات خود فانیاز خود و جم یكبارگیو  ی: چون من بكلِّیعنی

خودم،  یاز اجزا یی د، تا به هر ذرهیك را به همه متحقّق گردانیوند داد، و هر یخود پ یمرا به همگ یاجزا و قوا یهمگ
  ها.یشنوم همۀ شنودن یها و میم همۀ گفتیگو ینم، و میب یحُسن او را م یاكنون همگ

حُسنها كلُّ ذرةٍ،یشاهِدُ منِّیُ
 

 طرفة كلِّ یبها كلُّ طرفٍ جال ف
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كه در وجود است،  یمن حُسن آن حضرت را، چنانكه به آن ذره هر چشم یهر ذره از اجزاكند  یاكنون مشاهده م
حُسن وجمال آن  یِگردد در همگ یكند و م یجوالن م یزدن از آن در هر چشم یقائمست و در او حاصل، و هر چشم

  حضرت.
فةٍ،یكلُّ لطیِّها فیعل یثنیُو 

 

 كلِّ لفظة یطالَ ف بكلِّ لسانٍ،
 

ت لطافت به وهم و حسّ مدرك یف كه از غایلط یهر جزئ ی، اعنیی فهیبر حضرت معشوق در من هر لطد یگو یو ثنا م
باشد، كه  یناطق بالفعل ال بالقوَّة، حاصل م یفه، همۀ زبانهایدر آن لط یكه در عالم موجود است، اعن ینباشد به هر زبان

د، جمله بر ثنا و یگو یها میهمه گفتن یی شود، تا در هر لفظه یگردد، و در گفتار منبسط م یراز ماز آن زبانها د یهر زبان
  مدح آن حضرت مقصور.

قةٍ،یاها بكلِّ رقیَّو انشقُ ر
 

 بها كُلُّ انفٍ ناشقٍ كُلَّ هبَّةٍ
 

و هر  یی ندهیحاسَّه شَمِّ هر بو انیك، كه میبار یی به هر رابطه یاعن یی قهیخوش آن حضرت را به هر دق یم بویبو یو م
نده هر یاز آن بو ینینده است، موجود باشد هر بیكه آلت شامَّۀ هر بو یئ ینیهر ب یی قهیثابتست، كه در هر دق یمشموم

  باشد كه در وجود است. ییدن بویوز
  دته:یقص یس فیبة، و منه قول امرء القیِّحها الطیر یا» اهایَّر«قوله: 

  ».ا القرنْفُلّیت بَرالصَّبا جائ مینس«
از مشموم  یزیكند، و چ یاستنشاق م ینیك است، چه بیسخت بار یقه از آن گفت، كه ادراكِ بُویو در حاسَّۀ شامَّه لفظ رق

ان شامَّه و مشموم یكست میسخت بار یی شود، پس رابطه یچ كم نمی، هی مشموم و آن بونيابد حسّاً، و از عی یتمام درم
  .یكیت باریند به سبب آن غایگو یقه میتوان كرد. آن رابطه را رق یم كه بواسطۀ او ادراك

لفظها كُلُّ بضعةٍ،یسمع منِّ یو 
 

 بها كلُّ سمع سامع مُتَنصِّت
 

 ییكه به آن گوش پاره هر گوش شنوا یی من، لفظ و خطاب حضرت معشوق را هر گوش پاره یاز اجزا و اعضاشنوم  یو م
 یده از برایگز یخود، شنونده است، و خاموش یاز آن به همگ یو دراو حاصل، و هر گوشكه در وجود است قائمست، 
  تمام ادراك آن لفظ و خطاب.

لثامَهاكُلُّ جزءٍیلْثَمُ منِّ یَو 
 

 لثمه كلُّ قُبلَة یبكلِّ فم، ف
 

هر بوسه كه بود و  یدنیبوس كه در عالمست، در هر یبند او را به هر دهان ، دهانیی و ذره یاز من هر جزئبوسد  یو م
  خواهد بود موجود.

 یمن به رنگ كل برآمده است، الجرم به هر جزئ ینم، و چون همۀ اجزایب یعالم را لِثام او م یاز اجزا ی: هر جزئیعنی
  ابم.ی یم یاست، و از آن اتصال لذت مرا به لِثام او اتّصاىل

رأت كلَّ جوهرٍیفلو بسطت جسم
 

 كّل محبَّةه یبه كلُّ قلبٍ ف
 

ب كرده است از هم جدا كند، یاو را كه با هم ترك یتجَزَّایال یط گرداند، و اجزایپس اگر حضرت معشوق، جسم مرا بس
تجَزَّا است، هر یكه جزء ال یند در هر جوهریگر جدا به حالت بساطت رجوع كند، آنگاه ببیكدیتجَزَّا، از یال یتا هر جزئ

 یابد، ثابت. پس هر جزئیاألبد تحقُّق  االزل اىل كه من یو محبت یهر عشق در هر دىل كه در وجود است موجود، و دىل
  از من به منزلۀ جملۀ عاشقان است.
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قت یكرد، تمام شد و به حق یت جمع مذكور كه به صورت غزل میَّن مقام احدی را در مراتب ارين سِیر اینجا تقریتا به ا
   مقام مذكور.نيان خواهد كرد از همیگر بیب دیغر یی خواهد گفت و نادره گرید ید، اكنون سخن به طرزین مقام رسیا

،ها استجدت، و جادَ ىلیو اعَزبُ ما ف
 

 َبةیالفتح، كشفاً، مُذهِباً كلَّ ربه
 

ن ی: این فتح، اعنیز ایك شمردم آن را، و سخاوت كرد به آن چین عشق حضرت معشوق نیكه در ا یزیچن یتر بیغر و
است كه مرا بوده  یو حجاب یو گمان یل كنندۀ هر شكّیكه بُرِنْده و زا یقِ كشفیجمع مذكور از جهت تحق یِ احد یِتجّل

  است.
  داً.یِّء: وجدته جیبة. واستجدت الشیمتعلق بـ: كّل ر...»  ىل«قوله:  یالالم ف

  .ندهیت آیت در محل مبتداست، و خربش بین مجموع بیء األغرب. و ایو جاد به: سخا بذلك الش
الجمع كلَّ مخالفٍ، نيبع یشُهُود

 

 ائتالفٍ، صَدُّه كالمَوَّدة وىلَّ
 

ن یدن منست به چشم ایمرا حاصل شد، مشاهده كردن و د یجمع یاحد ین سلوك و فتح تجلِّیكه در ا یزین چیتر بیغر
 دوست ما و منع و نيع یار الفت، اعنیتِ جمع مذكور، هر مخالف و دشمن من و حضرت او را یَّاحد یع، اعنمقام جم
  در حق ما. یاو را با ما همچو دوست یدشمن
  ت جمع مذكور است.یَّن مقام، احدیكند، و مرادش از جمع ا ینده میتِ آیب ین معنیقِ ایو تحق

،ی، و غار، فال منیالَّالح یاحبَّن
 

 ، فجار برقبَةیوهام بها الواش
 

آن  یِفدا یخود را به همگمعشوق، و بر من و حال من كه  ظاهر كرد با حضرت یم، و دشمنیدوست داشت مرا ال
فته شد به حضرت او تمام، و با من به مخالفت و ی، و عاشق و شیت بود، پس مالمتم كرد بر عاشقريكنم غ یحضرت م

  ت و منع و مراقبت آن حضرت جور وظلم كرد.یدا شد، پس بر من به وشایپ یدشمن
 نيم با حضرت معشوق، عیال یدم كه آن دشمنیقت چنان دیكور نظر كردم، به حقتِ جمع مذیَّن مقام احدیو چون از ا

 ین عشق من موقوف بود، پس دشمنیاو به ا یشد، و كمال معشوق یمن مد عشق یبود، چه مالمَتِ او موجب مز یدوست
الممنوع «به حكمِ  یمن به منع و مراقبت واش ی كمال عاشقنيچن بود با حضرت معشوق، و هم ی دوستنيم عیال

  بود. یز همچو دوستیدر حقِّ من ن یواش یبود، الجرم دشمن ید میُدر تَزا» مطبوع
  ء اذا رصدته، رِقبةً و رُقباناً.یالرقبة، بالكسر: مصدر رقبت الش

ثُ بَرِّهایلهذا حاصلٌ ح یفشُكر
 

 یلذا واصلٌ، والكلُّ آثار نِعمَت
 

نمود حاصلست، از آنجا كه احسان و اكرامِ حضرِت  یورت دشمنكه به ص ین دوستیرا بر ا یپس شُكر من مَر واش
 من و حضرت معشوق نيدا شد واصلست، و چون عی، پیدوستكه به صورت  ین دشمنیم به سبب ایال یمعشوق به سو

صور صفات و آثار نعمت وجود و  یم و واشی، بل الیو دشمن یت و دوستین همه مالمت و وشایست، و ایش نیب یكی
متعلَّق بود به حكمِ  یو معشوق یكه به عاشق ییق كماالت اسمایگانۀ منست در مراتب، از جهت تحقیذات ظهور آن 

  ست.ین ن مقام مجاىلیت را به ایَّري و غريستند، و غیش نیب یكیپس شاكر و مشكور و برّ و مربور » فأحببتُ ان اعرف«
،ی، وللسّویثْنیُاریاألغ یعل یريو غ

 

 عِطفاً لعطَفةمنه یثنیُ، ییسوا
 

االعراض عن نفسه ألجل الشَّفقة  یعطفه ف یثنی یضاً الذیا یريهم و غیعل یثنیار، و یاألغ یری یريت: و غیرالبیتقد
  .ريالغ ل اىلیوالم
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د، و جز یشكر و ثنا گو یار بر نعمتیند و بر اغیار بی منست، آنكه اغري و غريغ یل به سویكند، و در آن م یل می مريغ و
از  یكند كتف خودش را از خودش، اعن ی دو تا مريغ یل سویكند، و در آن م یل می مريغ یز آنكه به سوینمنست، 

  .ريغ یل به سویكند، از جهت شفقَّت به برِّ و انعام، و م یخودش اعراض م
لعطفة من قولهم: ه، و ایو رِك ، اذا اعرض عنك، و عطفا الرجل، جانباه من لَدُن رأسه اىلیفالن عطفَه عنّ یقال: ثنَّی

  ه.یه، اذا اشفق علیعطف عل
   از خود اعراض كند.ري منست آنكه از جهت شفقت بر غري: شفقَّت و برَّ منهم، در حق منست، و غیعنی

واصلٌیِّ ، و الربُّ متىل یو شُكر
 

 ، استَبَدَّتی، باتِّحادی، و نفساىلَّ
 

ن یقتِ من به اید؛ چون ذات و حقیو آن احسان كه ذكر كردم، هم از من به من رسن شُكر كه گفتم هم مراست، یو ا
 یست، و واشی در آن اتّحاد مستمد نريتِ جمع مذكور است منفرد است، و از غیَّقت مقام احدیكه تحقُّق به حق یگانگی

  ستند.یش نیقت ذات من بیكه مشكور و مربورند، صُوَرِ تنوُّعات ظهور حق یو الح
كَشْفُ سِرتهاامورٌ تمَّ ىل و ثمَّ

 

 تغطَّت یَ قٍ عَن سوایبصحوٍ مُف
 

سَّر شد اظهار آن یده، كه مرا تمام و می من پوشريست از غیو اسرار ن حضرت و مقام مذكور، احواىلیدر ا یو آنجا، اعن
ن یكه در تحقّق به ا یئ یاریهش یعنی، یقیار حقیهش یمضاف به مرد یِارین هشیحُجُب و استار به سبب ا یاسرار از ورا
ن مقام، یه وسّلم، چه صاحب ایاللّه عل یمضاف است، صل یقت محمدیشود، به حق یت جمع حاصل میَّمقام احد

گرفته، الجرم  یاو حظِّ یارین هشیام، و از ا افتهی ین مقام وقوفیباالصالة اوست، و من به ُحسن و كمال متابعت او بر ا
ده، ین مقام، موقوف، و از جملۀ سابقان پوشیمخصوص است، و دانسنت آن بر وقوف در ا ن مقامیكه به ا یكشفِ اسرار

  ست.یسَّر نیاكنون جز مرا م
فهمُ ذائقٌ،یحیبالتَّلو یَو عنِّ

 

 ح للمُتَعنِّتیالتَّصر عن یٌّعَن
 

ده بود، و یچش یزیت چیمشرب والكه صاحب ذوق باشد، و از  یاز آن اسرار، فهم كند كس یزیما چیو از من به رمز و ا
 یم تا منكریح بگویاز باشد از آنكه آن اسرار را به تصرین یما، بیت، به آن رمز و ایبواسطۀ آن ذوق و شُرب از مشربِ وال

  ع دراز كند.یظاهر، زبان تشن ین علما و حكمایاز ا یجو بیع
 یوالمتعنِّت: الذ یخفیمنه ثمَّ  یالمعن لمحیلمرموز، عاً، و كذا الكالم ایسر یح: من الح الربق، اذا لمع، ثمَّ خفیالتلو  اصل

  طلب زلَّتك.ی
الـیبح دمَه، و فیُبُحْ من لمیَبها لم 

 

 ، ما العِبارةُ حَدَّتیًـلشارة معن
 

شده،  یكه خون خود را مباح كرده بود و به كشنت راض یح نگفت، مگر آنكسیآن احوال و اسرار را ظاهر نكرد و صر
ت تا هم یچرا مرا نكشت«د به حاضران عتاب كرد كه: یزیا ابویدادند،  ین مقام خربید و حَلّاج كه از فرود ایزیچنانكه با

الَّلهمَّ هؤالء عبادك، «دراز:  یی، و حالج گفت در اثناء دعا»یمید بودیو شه یشما و هم من مأجور و مثاب و غاز
  ...».لهم  نك، فاغفریك و تعصُّباً لدیتقَرُّباً ال یلاجتمعوا لقت

تواند  یدا نمیپ یانیو ب یقِ عالم خود آن را حَدِّیباشد كه عبارت از جهت ض یمدرّج م یی یز معنیو در اشارت و رمز ن
ق را فهم شود كه عبارتِ لكثافتها و یف مر ذای لط ِیی: در اشارت معنیعنی» ما العبارة غَطَّت«گر كه ید یتیكرد. و به روا

ة، موصولة. یالثان ی، و علی، حَرف ما، للنفة األوىلیالروا یگرداند. فعل یده میالمنشأ، آن را پوش عالمها و بعدها عنكثافة 
  نده.یات آین ابیشمارد، در ا یك برمیك یاظهره. و آن امور را  یقال: فالنٌ باح بِسرِّه، ای
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و مبدأ ابداها الَّلذانِ تسبَّبا
 

 یتشتُّت یأبی، والجمعیفُرقتاىل
 

، كثرت علم به یكیقت بود، یدا كردن حضرتِ معشوق مرخودش را بر عالم و عالم را بر او، آن دو حقیپ یِو ابتدا
ت و عما، یَّدر مرتبۀ الوهگر یكدیشان از یز ایُّت بر تحقق و تمیَّمعلوماته، و دوم، وحدتِ وجود بوجوبه، كه حكم مبدئ

 نين مرتبه وحدتِ وجود و كثرت علم، عیش از ایفاوجده، و پ اتهیالعالم بمقتض ن مرتبه، علمیرا كه در ایمرتتّبست، از
: علم و وجود، واسطه و سبب شدند فرقت مرا به اسم و یقت: اعنین دو حقیتِ جمع، كه ایَّگرند در مرتبۀ احدیكدی
چه    آن،رين و غیُّعزِ من به اسم و تیِّزند از تفرقه و تم یت جمع، سر باز میَّن حضرت احدیز من در مراتب، و ایُّن و تمیُّتع

  .یزّیتفرقه و تم یب ی ذات بودندنيگر و عیكدی نين، همه عیُّن و التعیُّدر آن حضرت، وحدت و كثرت و وجود وعلم و تع
الجمع واحدٌ،باطنیهما مَعَنا ف

 

 ظاهر الفرقِ عُدَّت یو اربعةٌ ف
 

ز و یُّمعشوق باطالقها، و من به تمند، با حضرت ا یو واش یكثرت و وحدت با علم و وجود كه الح یز، اعنین دو چیا
ز ی، چهار چیم، و در ظاهر تفرقۀ عالم و وجود ویش نبودیب یكیت جمع یَّ احد ین من در باطن مقام جمع، اعنیُّتع

، كه ی، كه صورت وجود و وحدتست، و الحیز من در مراتب، و واشیُّم: حضرت معشوق، و من به حكم تمیشمرده شد
  كثرت معلومات اوست.صورت علم و 

یاها لذاتٌ، و من وشّیو ا یو انِّ
 

 عنها صفاتٌ تَبَدَّت یبها، وثن
 

، یواش یت كرد به حضرت معشوق، اعنین، و آن كس كه وشایَّم مطلق و متعیك ذاتیقت، یمعشوق به حقو من و حضرت 
كه صورت  ی، الحید، اعنیانگرد یز كه به مالمت من از حضرت او رویكه صورت وحدت وجود است، و آن كس ن

دا شده، چه وحدت وجود و كثرت علم به معلومات یپ یاند از و گانهیكثرت معلومات علمست، هر دو صفات آن ذات 
  ن.یُّاالطالق والتع  ثیح او، هر دو صفت ذاتند من

فذا مظهرٌ للرُّوح، هادٍ، ألفقها،
 

 ةیَّغةٍ معنویص یشهوداً، غدا ف
 

قلم اعالست، و حكم وحدت  ی، اعنیحد وجود است، ظاهر كننده و محّل ظهور روح اعظم محمّدو و یپس آن كه واش
ن یاو را متعَرِّض، تا ا یِ ق اسمایكن از آن جهت كه به موجدش متوجِّهست، و شهود حقایو بساطت بر او غالبست، ول

به حكم  -ذاتست  یت اسمایكه آن غات روح، یغا ینده و برنده بود به سوین شهود روح را، راه نمایوحدت وجود مر ا
تعقُّل  ی، اعنیمعنو یأتین شهودِ روحِ من در هیو ا» روستم راهم رخش روستم كِشَد«را كه یز -قت وحدتیمناسبت حق

ذات و  ی، عالم اسمایت اوست، اعنیكه روح راست، باال رفت تا آنجا كه غا یفطر یو علم یذات یوحدان یو تصوُّر
  وحدت او.

بالنَّفس، حادٍ، لرفقها، وذا مُظهرٌ
 

 ةیَّصِبغةٍ صور یوجوداً، غَدا ف
 

اوست و حامل و جامع  یالمحفوظ نام شرع : كثرت علم بمعلوماته، ظاهر شده است به نفس كّل كه لوحیگر، اعنیو آن د
به  ن كثرت علمیو ا -... یخلق یف یاكتب علم -عامل به حكم  یات همۀ اجزاّیروحان یكثرت مكتوباتست اعن

قانِ یاران و رفی یمر ظاهر وجود را، راننده بود به سو یاستعداد هر معلوم یمعلومات به موجب حكم جزم و اقتضا
او،در عالم مثال و حسّ صورت ات یك به موجب آن علم و مقتضیاو، تا هر  یو حسِّ ، صور و مظاهر مثاىلینفس، اعن

تا به عالم حس در هر رنگ  -خ ل - آمد یم - امدید و بیس، بدون ظاهر وجود به واسطۀ نفیافتند، و ایز ّیمتم یوجود
ق یشان، و به رنگ اركان وعناصر و مولّدات برآمد از جهت تحقیوتشكُّالت و اتّصاالت ا یو فلك از صور مثاىل یصورت

ن یبه ا نمود، تا آنگاه كه یخود م یِز ظاهر شد، و استكمال اسماین یاز صور انسان ی، و به هر صورتییكمال اسما
ت یت جمع منست به غایَّات حضرت احدیاز تجّل یی ی ظاهر وجود كه تجّلريِنئذِ، سِید، حیمن رس یِصورت عنصر

  من، باز به همان حضرت رجوع نمود. ین صورت عنصریت ایَّثید، چونكه از حیانجام
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 یبه عالم وحدت اسما ت روح من،یَّثیعلم را كه به روح من قائمست از ح یوجود مر وحدت نسب یقیپس وحدت حق
 یقیت نفس من، به عالم كثرت حقیَّثیوجود را از ح یعلم به معلومات مر كثرت نسب یقید، و باز كثرت حقیذات رسان

 یلین صورت عالم، صورت تفصیدند. پس اید، تا همۀ عوالم به واسطۀ من به كمال رسیصفات كه عالم حس است دوان
گانۀ من كه یذات  من، صورت اجماىل یانسان ین صورتِ عنصرید است، و امن آمد كه ظاهر وجو یِذات من و تجلّ
من، و مدد  یلیمنست و نفس كل مدبّر صورت تفص ن صورت اجماىلیت جمعست و روح اعظم مدّبر ایَّحضرت احد

 ید، از روح اعظم من به نفس كل مدد وجویرسد. امّا در عالم سفل یمن م ن صورت اجماىلیاز ا یو سفل یعالم علو
جز  یچ روحی، شهود هیات عالمست. و امّا در عالم علوّیمن كه سفل یلیصورتِ تفص یِرسد، و از نفس به همۀ اجزا یم

  .-خ ل- ...  آن شهود روح من -شود یسّر، نمین شهود روح مر او در ضمن او، میبه مدد و وساطتِ ا
الهاء للضرورة و غدا: ريق، و انَّما اوردها الناظم بغیمع رفلرفقائها النّ الرفقة بالها ج یسائق. و لرفقها: ا یحاد: ا  قوله
  عاً.یسر یمش

شُبْـیَلمیَومن عرف األشكال مِثل
 

 رفع اشكال شبهة ی، فیًـه شرك هُد

اند،  گانهیك ذات یام كه همۀ صور تنوّعات ظهور   كه من شناختهنيرا چن ین اشكال و صور حسِّ یبشناسد مر او هر كه 
ت كند یَّاحكام حجاب یها ت و ارشاد رفع اشكاالت ظنون شبههید اعتقاد و كشف او را در وقت آنكه به هدازیامیهرگز ن
ت مفقود یت مدرّج است، كه حقِ مطلوب را از عالم حس و حجابیكه در آن ارشاد و هدا یخفّ یشرك یاز طالب

  داند. یشمرد، و در عالم كشف و شهود موجود م یم
و  یگرفتار است، او را در ثبوت حق و رجوع به و یعت واحكام صفات نفسانیبِ هوا و طب: هركس كه به حُجُیعنی

ه و معطَّله و یَّف دهریقائم؛ چنانكه طوا یار در ثبوت آن در ذهن ویكه در عالم آخرت خواهد بود بس یمطالبه و مجازات
ق حشر و نشر یا و تحقیاالت، مر حق را و بعثت انبها و اشك الت و شبههیُّو عموم فالسفه، بنا بر آن تخه یه و افالكیَّعیطبا

الت، منبعث شده است، مندفع و مرتفع یُّو تخظنون  یها ن شبههین اشكاالت كه از ایاند. پس ا كرده یرا، انكار و نف
د و ین مجَرَّد تقلیا و رسُل گفتند، و اید، اوالً چنانكه انبیق او در آنچه گویمحّق و تصد ینشود، اال باخبار صادق

ت یت و احكام او، هدایَّن عالم حجابینا، او را از ایب ین اشكاالت تمام آنگاه مرتفع گردد، كه مرشدیاً، ایمانست. و ثانیا
» ت او آینئذٍ، مفهوم هداید. و حین اشكاالت از آن برخاسته است، داللت فرمایكه ا یاحكام حُجُب یكند و به سلوك فنا

ن حجب كه ی، اقبال كن، تا ایعت كه در اوست، اعراض نماو به عالم، معنیهوا و طب ن عالم حس و احكامیباشد كه از ا
 یت به شِرك خفّ ین هدای آشكارا، شود. و انيقیعتند مندفع و مرتفع گردد، و حكم وحدت علم و یهوا و طب احكام كثرتِ
 ه، خاىلیمطلوب مرغوب ٌ فرا كه در عالم حسّ و احكام او، ثابت ومحقّقست، از حقِّ  یراكه وجودیموهمست، از

  كند. یامر مداند، تا به اقبال به آن  یموجود م ید، و در عالم معنیفرما یشمرد، تا از او اعراض م یم
ن شركِ یام كه همۀ صور ظاهر حقَّند بشناسد، هرگز ا  كه من شناختهنيچن -خـ  -كه  -ن صور را ید: هركس كه ایگو یپس م
زد، چه او را از صور احكام اسم ضاّر و مُذِّل و قهَّارِ حق، به صور یامیق و ارشاد او نتست، با ذوین هدایكه درا یخفّ

 -خ ل  -است - ین معنیكند، به حسب احكام نشأت مسرتشد و اشارت به ا یف و مُعِّز حق، داللت میاحكام نافع و لط
ة ريبَص یاللّه عل ادعوا اىل یلیقل هذه سَب: «قوله، تعاىل یت كما فیاللّه، در عقب امر به دعوت و هدا امر به گفنتِ سبحان

كون مفقوداً عمَّا هو یاللّه من ان  : قل سبحان-واللّه اعلم -  یعنی» نياللّه و ما انا من المشرك ، و سبحانیانا و من اتَّبعن
  د.یوالشرك والتحد دیی بهذا التقنيو ما انا من المشرك -فهم من حرف اىلیة یغا یف -ه یال  وصلیطلب و یه، فیالمدعّو ف

یباللّذات خصَّت عوالم یفذات
 

 بمجموعها، امدادَ جمع، و عمَّت
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عوالم و مراتبِ  ید همگی، مدد كرد، و مخوص گردانیو جسمان یلذّات روحان یِگانۀ من به همگیقت ذات یپس حق
ق كه جمع كرد ی، به آن طریردنمنند مدد ك یلیصورت تفص یمرا از ارواح و مثال و حس و اجناس و انواع آن، كه اجزا

گانۀ من بود كه عام و شامل و منبسط شد به ی ذات نيمن در آن امداد، و همچن یلیو صورت تفص ان صورت اجماىلیم
خودم، پس لذّت دهنده و  یلیو تفص صورت اجماىل یثین همه لذتها، تا به همۀ لذتها ملتذّ شدم از حیقبول مجموع ا

  المصدر باشد. ینصب عل» امداد جمعٍ« -باطناً و ظاهراً - انۀ من بود گی ذات نيابنده، همیلذّت 
 ، للقبول، استعَدَّتییِّ و قبل التَّه ضها،یوجادت، وال استِعداد كسبٍ بف

 

و  یچ وجودینبود، و ه یكسب یكه هنوز استعداد خودش در حاىل یض وجودیگانۀ من سخاوت كرد به فین ذات یو ا
، یكسب یش از آماده كردنی، و پیكسب افتاد یاضافت، استعدادنبود، تا به حكم آن  مضاف یزیبه چ یوجود یحكم
  ض خود رامستعدّ شد.ی ذات من مر قبول فنيهم
، وحدت وجود، و یكی  ن نبودند:یِّقت مذكور، از ذات من متعی، جز آن دو حقیجادیجاد و حكم ای: در مبدأ كارِ ایعنی

مضاف  یبه و یاستعداد یو طلب یو كسب گر موجود نبود، تا قبوىلیز دیچ چیهدوم، كثرت علم به معلوماته. و هنوز 
ض و فاعل بود، وهمو یخودش مُمدٍّ و فا  ت آن وحدت وجودِیَّثی ذات من از حنيرا، پس ع یمر اول امداد وجود یبود
و  ارستان ظهور صورت اجماىلو ك یجادیض و مدد شد، تا امرِ این كثرت علم بمعلوماته، مستعدّ و قابل آن فیت ایَّثیاز ح
  من تمام شد. یلیتفص

الوجود تَنعَّمت؛فبالنَّفس اشباح
 

 وبالرُّوح ارواحُ الشُّهود تهَنَّت
 

  لحقه تعب و مشقَّة.یء، و هو: كلُّ ما ال یالهن تهنَّت من
ش و متنعّم و آسوده یعوجود خوش  یِو حسّ مثاىل یِن نفس من كه مظهر آن كثرت علم بمعلوماته است، صورتهایپس با
شان یشان از نفس كل و واسطۀ او به ایكه به عالم كثرت مثال و حس و صور ا یوجود یِشدند، به حكمِ مدد یزندگان

 -ن روح من كه روح اعظمست و مظهر و صورت آن وحدت وجود است، ارواح اصحاب كشف و شهود یرسد، و به ا یم
ن روح اعظم یح آن شهود، از آن توجه و عروج ایق و تصحیشان در ثبوت و تحقیآسوده شدند، چه مددِ ا -كائناً مَن كان

  ابند.ی یات مدد مّین جزئیاو، ا یرسد، واز آن شهود كلِّ یذات م یبه عالم وحدت اسما
  ».ةیالقر و اسئل«قوله:  یقد حذف المضاف، كما ف» الشُّهود ارواح«قوله:  یو ف

ن ساع الفْقِه،یْ: بَیفحالُ شهود
 

حة یبالنص و الح مراع رُفَقه:
 

ت او كه یغا یاست به سو یت واشیت و سعایان و شایپس حال و كارستان شهودِ من مر حضرت ذات خود را، م
 یاران خود، اعنینفس، كه مراعات كنندۀ  یانِ مالمتِ مالمت كننده، اعنیذاتست عارجاً، و م یحضرت وحدت اسما

كه در آن مالمت نفس مدرّجست به تركِ عشق و  یحتین نصیثرت نازالً به واسطۀ ان عالم كیاست در ا یمزاج یِقوا
  سَلوتِ من از حضرت معشوق، و طلب تحقّق بوحدت او.

ان نزولِ نفس به عالم كثرت، گواه حال منست در سماع به یان عروج روح به عالم وحدت، و می: حالِ شهودِ من میعنی
  نده است.یت آین بیت، مبتدا است، و خربش ایبن یدو جاذبۀ روح و نفس. پس مجموع ا

،یالسَّماع بجاذبی، فدٌ لحاىلیشه
 

 یتیَّ، او ممرُّ قضیقضاءُ مَقَرَّ
 

عروجها و ممَرَّ  یف یٍالسماع بتجاذب حكم مقَرَّ روح یف شهد بصحَّة حاىلیالمذكور، شاهد عدل  یره، حال شهودیتقد
  عالم الكثرة. نزولها، و ممِّر حكمها هو یحكم نفسٍ ف
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ان عروج روح و نزول نفس، گواهست بر حالِ من در وقت سماع به دو یمن مر ذات خودم را م یقین حال شهود حقیا
  جاذبه:

روح به آنجا بر  یروح منست برجوع، و ارتقا یت مرتقایعالم وحدت كه مَقَرِّ و غا ی، جاذبۀ حكم و اقتضایكی
ر، جاذبۀ حكم عالم كثرت، كه رهگذار حكم نفس منست در نزول او به گیو د» اصله رجع اىلیء یكلّ ش« یِمقتضا

، حُسن آن صوت و یشنوم، حكم وحدت معن یم یی ا نغمهی یراكه چون صوتیعت از جهت استكمال، ازیعالم حس و طب
و حكم كند،  یذات حضرت معشوق م یكشد، تا مشاهدۀ وحدت اسما ینغمۀ روح، مرا بِمقرِّ او كه عالم وحدتست باال م

م، به مَمرِّ او كه عالم كثرتست، یع المستقیآن صوت با نغمه مر نفس مرا به حكمِ الطبا یب و خوشیصورت حُسن و ترك
كه  یو صورت پس مثاىلند، یب یقت صفات و تنوّعات نور و ظهور وجود آن حضرت میكشد، تا درآن صورتِ حق یر میز

باشد كه از ادراك آن صورت در نفسِ من،  یم د، مطابق مثاىلیآ یما نغمه در روح من حاصل یآن صوت  یاز ادراك معن
  ست.یش نیك حضرتش بیقت یشود، چه هر دو مثال جز صورت و حق یواقع م

االلتباسِ، تطابقُ الـ یثبتُ، نفیُو 
 

 نَةی بالخمس الحواسِّ المُبنيِـمثال
 

النفس  یمقرِّها، و ف الروح بعروجها اىل ی بالحواسّ الخمسة فني الحاصلنية، تطابق المثالیَّكللة بایَّالحجاب ك حكمیری: یا
  قة اصالً. یالحق یهما اختالف فیكون فیث الیمَمرِّها، بح بنزولها اىل
ة یشان مانده بوده باشد، بالكلّیت ایرا كه در نفس و روح و وحدت جمع یتیَّو بق یهر حجاب یِكند مَر نف یو اثبات م
ز یك چیقت هر دو مثال یند، چنانكه حقیآ یادراك به حواسِّ خمسه در روح و نفس حاصل م ن دو مثال كه ازیمطابقۀ ا

  ش نباشد.یب
 صُوَرِ باطن و احوال ريقه و ارواحه، و ظاهرش بممثِّالته و محسوساته، غیقت باطن همه عالم بحقای: چون در حقیعنی

در  یتیَّريو غ یريستند، پس حكم به آنكه غیرت ننات نور و تنوعاتِ ظهور وجود ظاهر آن حضیُّگانه وتعیحضرت ذات 
او، اكنون هر چه در عالم  یقیقت و عالم كشف حقیاست از حق یتِ حجاب و التباسیَّهر چه مدرك شود هست، از بق

كند، و از آن ادراك  یز را ادراك میآن چ یشود، نفس بقواها صورت حس ین حواسِّ خمسه مُدْرَك میحس به واسطۀ ا
 حضرت ذاتست نيگانه كه عینات نور وجود یُّشود، و چون آن مُدْرَكِ نفس، جز تنوّعان ظهور و تع یدا مینفس پدر  مثاىل

قت آن صورت یو حق یز چون در همان حال، ادراك معنی حضرت ذات باشد، و روح ننيست، الجرم آن مثال، عین
از شئون و احوال آن  و حاىل ی، شأنیمعنو یرتجز صو ید، و آن معنیآ یاز آن ادراك در او حاصل م كند، و مثاىل یم

ن حضرت ذات یحاصل آمده است، جز ا ی آن مثال كه در روح از ادراك آن معننيست، الجرم عینگانه یحضرت ذات 
ن یگر باشند، وایكدیاند، مطابق  ن هر دو مثال و روح و نفس كه از حواسِّ خمسه استنزاع كردهیگانه نباشد. پس ای

  ند و نداند.یت نبیَّري و غريچ غیبوده باشد، چنانكه ه یكه باق یتیَّو حجاب یهر التباس ید بر نفمطابقت حكم كن
، دونَك سِرِّ مایمَرما یدیَ نيَو بَ

 

 تلَّقته منها النَفس، سِراً، فَالَقت
 

النفس، و  ق ما اخذتهیحقت ی، و هوالمطابقة المذكورة، وسرّ ماتلَّقته: ایو مدعا یمقصد ی: ای: خُذْ. و مرمایدونك بمعن
تعلق به. و قوله: فالقت، من: القاء یز، و منها، ییالتم یكون سرّاً منصوباً علیالحواس، ف مستنزعة من یًذلك المأخوذ معن
  ة و نحو هما.یَّالمسألة، واألحج

گرفت نفسِ من آن  ز كهیق آن چینك تحقی اري كه گفته شد، بگني، تطابق مثالیخودم اعن یِن مقصود و مدعایش ایو در پ
ن یا  ان انداخته، و آن،یان آن را در میق بیاست كه از حواّس استنزاع كرده است، پس به طر یی یز معنیز را، و آن چیچ
  د: یگو یاتست كه میاب
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صورةٍ،یِّ أیالحُسن ف  یاذا الحَ معن
 

 سورة یِّأ یالحزنِ ف یَّو ناح مُعَن
 

 یاز صور عالم حس كه چون ظاهر صورتم در نظر آمد معن یحُسن از هر صورت یدا شد تابان و درخشان معنیچون پ
 یز، خوانده شد و از حُسن صوت و سماع معنیاز سور قرآن عز یی ات سورهیافت و چون از آی ی، از او میحُسن و معشوق

و  یاز صورت یعاشق و حزن و یحُسن و معشوق یچون معن یعنیبه وجد و بكا، ظاهر گشت،  یحُزن عشق یی زده آن، انده
خودم را كه باطن هر  یقیگانه معشوق حقیحضرت ذات  ید، روح من در آن معنی، ظاهر شد، و به روح من رسیصوت
 یت، بقوایَّو مفهوم خود را از او به حكم مناسبت معنو ی آن معننيافت و بدان ملتذّ و طبناك شد، پس عیاست در یمعن
 ی گانهیمر حضرت ذات  ی آن معننيمُنَوَّرند در ع» عقلی یفب«ز كه به نور ین من یباطن ینئذ قوایبسرپد، و ح یباطن

ع یاست از جهت آن با نفس به جم یباطن یاز قوا یكیدند، پس وهم كه یدند، و از او شنیافتند و او را دیمعشوق را در
، از صور مثاىل یته بود، به صورتافیدر یقواها و اجزائها، آن مدرَك روح را فهم تواند كردن آن حضرت را كه از آن معن

كه   او است، پس مثاىلنيم و همنشیند یمعشوق ی گانهید كه قوّت فهم نفس پنداشت كه حضرت ذات یچنان منوّر گردان
گر بودند، و یكدیبه واسطۀ نظر و سمع در نفس و روح، حاصل آمد، مطابق  یو حُزن عاشق یاز حُسن معشوق

نده، یات آیمن در وجد آمدند و طربناك شدند و در سماع و رقص آمدند، چنانكه اب یاالمدعا، پس جملۀ قوا و اجز ذلك
  نده جواب شرطست، و اللّه المرشد.یت آیآخره)، شرطست، و ب ت اذا الح (اىلین بیبه آن ناطقست، اكنون ا

،یلیُّبطرف تَخیشاهِدُها فِكریُ
 

 یبمُسمَع فِطنَت یسمَعها ذكْریَو
 

كند،  ینده، مشاهده میزا یكه از صوت قرآن یحُزن عاشق یتابنده است و معن یكه از صورت ین و معشوقحُس یدر آن معن
، قوت ذكر آن صوت را از حضرت معشوق یشنود معن یل و تصوُّر، و میُّرا، قوّت فكر من به چشم تخ یحضرت معشوق

ت و یذكر، از آن اضافت كرد كه در رؤ سرعت ادراك من، مشاهده را به فكر و سماع را به یفطنت، اعنمن به گوش 
، حاصل است، و عمل فكر، نقل و ی رائنيِدر ع یمرئ به صورت انطباع مثاىل یب معنویمشاهده، نقل و حركت و ترك

مسموعست، و  یت و عمل سمع، حفظ و وعیَّن مناسبت به آنش اضافت كرد. و اما خاصیب مقدماتست، الجرم به ایترك
شان یان این جهت، میاست. از ا یز حفظ و وعیخوانند، و كار او ن یاش م ره است كه حافظهمراد از ذكر، قوّت ذاك

الجرم گفت:  -ق یدر مشرب تحق -تواند بود  ینم مثاىل یان مشاهده و سماع، جز در صورتیمناسبتست، و چون جمع م
  است از عالم مثال. اىلیخ یل استحضار صورتیُّ ، چه تخ...» یلیُّبطرف تخ«

، تصوُّراً یرها للنَّفس وهمحضیُو 
 

 یمتی، ندیالحسِّ، فهم  یحسبُها، فیف
 

از آن  یتیحُسن صورت و صوت قرائت آ یدار و گفتار آن حضرت را در آن معنیفكر و ذكر، مر د ی و بعد از مشاهده
جهت آن با ص اوست، از یبردن، از خصا یرا به صورت آوردن، و صورت را به معن یمن كه معن یِسوره، قوّت وهم
 اىلیخ یمذكور تماماً تواند كرد، آن حضرت را در صورت یع قواها، ادراك حضرت معشوق از آن معنینفس من به جم
م یقد ینیانگارد، و همنش یم میگرداند، تا قوّت فهم نفس من آن حضرت را در حسّ حاضر و ند یحاضر و مُصَوَّر م

  شمارد. یم
 مُدامةٍ؛ريبغیاعجَب مِن سُكرف

 

 یطَربت ی، و مِنِّ یسرِّ یو اطرَب ف
 

ظاهر  یآنكه شراب یو شور وشعب و ظهور به صورت طرب كه مرا حاصل شد، ب ین مستیدارم اكنون از ا یپس عجب م
 یو طرب من هم از ذات منست نه از امر ین خوشیشوم در باطن و سرّ خودم، وا یحاضر شود، و طربناك و خوش م

  اند. اجزا و اعضا و ظاهر و باطنِ من در كار آمده خارج ذات من، اكنون كه همۀ
ی، وارتعاشُ مَفاصِلیقصُ قلبريفَ

 

 ینتیق یَو روحِ یصفَّقُ كالشَّادیُ
 

سر من، در رقص یف ایاست در تجو ین بضعۀ صنوبریقت ذاتِ خودم، دل من كه این طرب كه مراست از حقیپس از ا
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ت طرب یدست من از غا یدن بندهاین لرزیكنند، و ا یمزاج حمل ماست، و خلق آن را بر علت خفقان از انحراف 
و سوء مزاج  یريارتعاش از اثر ضعف و پ یماریكند، مردم آن را ب یق میزند و تصف یدست م و قَوَّاىل یهمچون مُغنِّ

ۀ منست، و یغنِّقت مطربه و میحُسن دائماً در طربست، به حق یپندارند، و روح من كه از مشاهدۀ آن حضرت در آن معن یم
  دارد. یكند و مرا خوش م یجهت من انشا و انشاد م ب ازیب و غرایعجا

،یتقَوَّتُ بالمُنیو ما بَرحَت نَفس
 

 تقَوَّت یبالضَّعف، حت یو تمحو القو
 

ات و كه بودم از مقام ی، و تعلّق او به مطالب بزرگ جدّاً در هر مقامعاىل یخورد به همتها یشه نفس من قوت میو هم
ت را از ید و جزئیدند، آن قید یم ی و سوريبود، تاغ یم یتید و جزئیشان قیرا كه در ا یینظرها یعنیكرد،  یمحو قوتها م

آن قوا و  یكرد، تا آنگاه كه به فنا یم یصفات محو و فان یشان بواسطۀ ضعف خودش به وحدت توجّهات و فنایا
  ت.یَّت و مقام جمع واحدیكلّ، از خود قوّت گرفت به وصول به نيبريغ ینظرها

نات تحالفَتیهناكَ وجَدتُ الكا
 

 ینتی، مُعیأنّها، والعونُ منِّیعل
 

ق یحقا یِافتم همگیت جمع مذكور چنان یَّن مقام احدیا :یافت، نفس من، اعنیت قوّت ّیآنجا كه نفس من در او به كلّ 
 یاریخوردند بر آنكه مرا  یبستند و سوگند م یهم عهد م منند كه با  یلیصورت تفص یمكوِّنات و موجودات را كه اجزا

من هم از من بود، چه  یاریقت یند، و خود به حقیایت در نظر من نّید و جزئیبه صورت و صفت قك یچ یدهند، و ه
مداخلت نكندو به  یقیت حقّیق موجودات در تحقق من به كلّیاز حقا یقتیچ حقین بود كه هیذات من خود ا یمقتضا
  ت خود معرتض نگردد.ّیجزئ

كلُّ جارحةٍ بهایجمع شملیَل
 

 كلُّ منبت شعرة یشمل جمعیو
 

را كه در من  یتّیجزئ یهر پراكندگاز من  ین مقام مذكور هر عضویاز جهت آنكه تا جمع كند به حضرت معشوق در ا
و  یی مرا تا به هر ذره یت عنصرن صوریاز ا یی و ذره یو جزئ ییت من هر بُنِ موین جمعیمانده باشد، و شامل شود ا

  ابم.یهمه را در یجزئ
  نهما.ی، اعرتاض الكالم بی. و قوله: والعون منِّ ینتیجمع، معیفمعلّق الم ل

ننا،یننا، لُبْسَ بَیما، بَیخلََع فیَو 
 

  الْفَةريَلَمْ الفِه غَ  یانَّنیعَل
 

و  هر حاىل یان من و حضرت معشوق بود، اعنیا كه در مر ییشود تا بدر كرده شود هر جامۀ جدا یز مفارقت واقع میو ن
ان ما حكم یم ییاز و جدایش از سلوك من بدان متلبّس بودم، و آن حال و صفت، به امتیكه در وقت سلوك و پ یصفت
وند و یابم جز پیرا ن ییز و جدایُّ آن تمنيبر آن وجه باشد كه من ع یین خلعِ جامۀ جدایكرد خلع كرده شود، و ا یم
ل و سبب وصول منست یت و تفرقه، موجب تكمیَّح آن تلبُّسِ من به حالت و صفت حجابیرا كه به نظر صحی، ازیگانگی

و  یو برزخ یویهمۀ صور نشآت دن ین مقام مذكور مشروطست بانتشایقتِ ایچه تحقُّق من به حققت كمال، یبه حق
ر آن یق و تقریت، چنانه تحقیَّن حالت حجابیقوفست برا آن صور بتمامها مو یها، و انتشاريو غ یبیو كت یو جنان یحشر

ن چند یافته شود. پس چون در ای یی الفت و آشناني، عیید، پس آن صورت تفرقه و جداید ین مربهن خواهیبعد از ا
ز و ا یق آن از صور حسّیو ادراك حضرت معشوق در او، و اكنون تحق ی در معنري كرد از جهت سِنيان تطابق مثالیت بیب

گاه م یحواس ظاهر م   گرداند از آن. یكند، و اول آ
  تفرقتنا. یننا، بمعنیتعلق بـ: بی -مایف -حرف جرّ 

تنبّه لنَقل الحسِّ للنَّفس، راغباً 
 

 هةیالبَد یعنِ الدرس ما ابدت بوح
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گاه شو، ا - نفس،  یرا به سوحواسِّ خمسه  یمر نقلِ حس، اعن یابیدار باش از جهت آن، تا دریسامعِ مسرتشد، و ب یآ
ن نقل یم و آواز، و بُروقِ بَرق و مثل آن، و ایچون نس دا كرد از محسوسات، همیرا كه هم نفس پ یزیچ -خ  -  یاعن

ن ی، و حال تو در ایتیِّو رو یفكر یافته شود بیاست كه به اول نظر در ین محسوسات را به نفس، بالقائیحواس مر ا
  ا.یقت اشیتِ حقیَّفیاز اقوال حكما در ك یی ق در است دانستهیكه به طر یعلم د، كه باشد از هریتنبُّه اعراض با

ر آن را كه نفس و روح از صورت ی، اكنون حاضر شو مر تقریافتند، چون دانستیدر ی: آنچه نفس و روح از معنیعنی
دا یا خود، هم نفس، پن جمله صور محسوسات ریكنند از صِوَرِ محسوسات كه ا یشان نقل میابند، و حواس به ای یدرم

  ه.یكرده است در عالم حسّ، النبساطها ف
ذكرها الرُّوح، كلَّمایهدیُ یلروح

 

 سَرت سحراً مِنها شمالٌ، و هبَّت
 

وزد از حضرت  یهرگاه كه در سحرگاه باد شمال م یمیرساند باز حضرت معشوق را هر نس یه میروح من هد یبه سو
حضرت معشوق را به مناسبت لطف و  یمی: در هر نسیعنی مذكور است. نيست كه عیاتن ذكر، ذكرِ ذیمعشوق. مراد از ا

  كند روح من. یان، مشاهده میسر
،یبالضُّحیلتذُّ ان هاجَته سَمعیو 

 

 ورقٍ ورقٌ، شدت، و تغنَّتیعل
 

كه به وقِت  یوترزد كبیانگ یت، چون كه ذكرِ حضرت معشوق را برمیَّثیابد گوش من و روح من، از آن حی یو لذت م
  د.یگو یخواند و سرود م یم یقصۀ درد یچاشتگاه بر اوراق و اغصان هر درخت

  شود. یاز آن ملتذّ م -خ ل  -و  -كند سمع و سامع من  ی: در آن آواز كبوتر، حضرت معشوق را مشاهده میعنی
  انشادالشعر.الشدو و هو  الملزوم. و شدت من یق اطالق الالزم علیذكرالورق و ارادالغصن، بطر

ةً،یَّان روتهُ، عشینْعَم طَرفیَو 
 

 النسانه عَنْها بُروقٌ، و اَهْدَت
 

برقها كه بجهد  یرا در شبانگاهكند ذكر حضرت معشوق  یت می، چون رواییروشنا یش شود چشم من، اعنیع و خوش
: مردم چشم یعنیمردم چشم من.  یون ذكر مذكور را آن برقها از آن حضرت به سیآورد مر ا یه میدهد، و هد ییو روشنا

گردد،  یكند، و به آن مشاهده متنعِّم م یمر آن حضرت را در آن بُروق مشاهده م ییبه آن برقها روشن شود، و به آن روشنا
كبوتر را به چاشتگاه، و بروق  یو به سبب آنكه غالباً برق شبانگاه جهد، و كبوتر در چاشتگاه نوحه بحّد كند، الجرم غنا

  به شبانگاه اضافت كرد.را 
اكؤس الـیو لَمسیمْنحه ذوقیَو 

 

 َرتْیاد یَّالً، علیـشراب، اذا ل
 

دهند، چون در  یاد حضرت معشوق عطا میناب مر حسِّ ذوق و لمس مرا،  یو كاسات شراب و اقداح و اكواب شربتها
اد یخورم، حسِّ ذوق و لمس من از آن  یمكه  ی: در هر قدح شربتیعنیده شوند بر من آن اقداح و كاسات. یشب گردان

  كنند. یابند، و حضرت او را در آن شربت مشاهده و ادراك می یحضرت معشوق م
للجَوانح، باطناً،یه قَلبیوحیُو 

 

 بظاهر ما، رُسل الجوارح، ادَّت
 

هر آنچه رسوالن جوارح شان، بواسطۀ ظایباطن من در حال بطون ا یرساند ذكر حضرت معشوق را به قوا یو دلِ من م
رسانند، دل من در آن  یاز محسوسات آنچه ظاهر اعضا و جوارح به دل من م یعنیرسانند  یو اعضا به دل من م

اد یز از آن حضرت و مشاهدۀ او یرا ن یباطن یكند، و قوا یشان حضرت معشوق را مشاهده میمحسوسات و آثار ظاهر ا
رود، و از  یاد و شهود او از ظاهر به باطن میو د، ريگ یاد او فرو میضرت و ظاهر و باطن مرا آن ح یدهد، تا همگ یم

  شود. ی حاصل منيات سابق گفته شد، و تطابق مثالید، چنانكه در آن ابیآ یباطن به ظاهر م
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الجمع من باسمها شدا، یف یحضرنیُو 
 

 یفاشْهَدها، عِند السَّماع، بجُملت
 

دهد، و به آن  یاد مید نام حضرت معشوق مرا به یگو ید و به آنچه میسرا یم یین غناخواند و به آ یم یو آنكس كه شعر
گرداند، تا من در آن حضرت نزد آن سماع به  یاوست حاضر م یت كه مجمع اسمایَّواسطه مرا در حضرت جمع واحد

  شوم. یكنم و به آن ملتّذ و طربناك م یظاهر و باطن خودم مشاهدۀ جمال آن حضرت م یهمگ
 الـی، و مظهریتنحوا سماء النَّفخ روحف

 

 یحْنو ألتْراب تُربَتیَبها،  یـمُسَّو
 

از آن عالم » یه من روحیو نفخت ف«منفوخ، به حكم  یعالم نفخ، كه هر روح یباال یكند روح من بسو یپس قصد م
ل و توجه یقت خود میكز و حقروح من به عالم و مر یمضاف آمده، اعن یانسان یو صورت یكلین شده است، و به هیَّمُتع
كند به  یل میاو مرادست، م» تُهیفاذا سَوَّ«قت منست، و از اخبار یحق من كه مظهر اجماىل یِن صورت عنصریكند، و ا یم
شان یكه از او به ا یشان به مددی، به حكم شفقت بر ایمزاج یقوا یعنین عالم خاك خود، یهمزاد خودش در ا یسو
ابند، روح از عالم وحدت ی یم یاع و حضور در مقام جمع روح و مزاج از حضرت دوست اثردر آن سم یعنیرسد،  یم

ن روح و مزاج یك را از ایك ذاتند، پس آن اثر هر ی یوجود، و نفس و مزاج از عالم كثرت علم بمعلوماته كه هر دو تجّل
شود، روح بمشاهدۀ  یكز خود، ملتذّ مك به كمال مشاهدۀ حضرت دوست، در آن مریكشد، تا هر  یبه مركز و عالم خود م

ان یدر م ین جهت مجاذبه و كشاكشی كثرت محسوسات و از انيِوحدت در ع وحدت، و نفس بمشاهدۀ نيكثرت در ع
  شود. یدا میمن پ یِو روحان یمزاج یقوا

ها و جاذبٌیمَجْذُوبٌ ال یفمِنِّ
 

 كلِّ جَذبَة ی، و نزع النِّزع فاىلَّ
 

از  یو عضو یت هر جزئیَّحضرت معشوق و اطالق او، و آن روح منست، و روحان یوبست به سواز من مجذ یزیپس چ
ن او، و آن مزاج و ّیعالم اضافت وجود به من و تع یاز من جاذبست مرا به سو یزیمن. و باز چ ین صورت عنصریا

 یو جزئ یسبت با هر عضوكه به ن یی از او، و كشاكش جان كندنست در هر جذبه یو عضو یصورتست و ظاهر هر جزئ
ك به یت مُتَفَرِّق شود، و هر یَّخواهد كه از جسمان یك میت هر یَّ شود، كه روحان یت او واقع میَّان صورت و روحانیدر م

ن یك تا ایقتِ شهود حضرت دوست مشغول گردد، و چون كمال هر یمركز و عالم خود باز گردد، و در آن مركز به حق
در آن مفارقت و كشاكش  یشده است، و از آن جهت شدت یشان قویان ایود، الجرم ارتباط مگر متعلق بیكدیت به یغا
  .یعیرسد، مشابه شدت جان كندن در وقت مرگ محسوس طب یشان میبه ا

 تذكَّرتیوما ذاكَ اال اذ نَفْس
 

  أوحَتنيقتها، مِن نفسها، حیحق
 

در سماع آن  یهمچون وح ییحضرت ذات معشوق خطان حال و وقت كه از یست اال از آنكه در این كشاكش نیو ا
قت و باطن خود را كه وحدت وجود است از آن حضرت ذات ید، پس روح من مر حقیبه روح من رس یشعر و آواز مُغنِّ 

  اد آورد.ین شده، به ّیمتع
  ».دهینفس محمَّد ب یوالذ«ات از ذكر نفس مرادش روحست، چنانكه ین ابیدر ا

 بربزخ الـد الخطابیفحنَّت لتجر
 

 یـتُّراب، و كلٌّ آخذٌ بأزمَّت
 

آخذ بزمام  یو قوائ یدها به، و كل واحد من أعضائیُّد المخاطبة وقت نزولها بربزخ الرتاب و تقیتجر ره: اشتاقت اىلیتقد
  .یروح

ت، از اوس یمن از او محصّل شده است و جزئ ین عالم خاك كه صورت عنصریلناك شد در ایپس روح من مشتاق و م
نفس و مزاج، و شوق  یان وحدت روح و كثرت قوای. جامع و فاضلست میمن، برزخ، اعن یخاك ین صورت عنصریو ا
ن یمجَرَّد از مادۀ حرف و صوت بشنود، پس قصد قطع تعلق كرد از ا یلش آن بود كه در عالم وحدت، خود، خطابیو م
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او گرفته بودند و به او تشبُّث نموده، الجرم در  یضا زمامهان قوا و اعیك از ای، و هر یمتكثِّر مزاج یعالم كثرت و قوا
همچون حالت نزع عند  ی، دامان تعلّق او را كشاكشیمزاج یان جذب قوایان قصد او به عالم وحدت خود، و میم

 زند و مثاىل یم یعالم وحدت مثل ی و شوق از روح، در سماع به سونين ظهورِ حَنیشود، من در ا یالموت واقع م
  ن عالم حسّ.ید در اینما یم

 دُ و ان نشایالولیك عن شأنینبیو 
 

 و فطْنَة یٍداً بالهام كوحیبل
 

ز در سماع، یحركت و رقصِ من نف، و از یو خرب دهد ترا از حالِ من در سماع و وجدِ من از آن آواز خوش و نغمات لط
رسد، و به سرعت  یم یبه و یكه از جنبۀ أعل یالهام د، چون بزرگ شود به واسطۀیآن كودك نوزاد، و اگرچه كُنْدفهم بزا

 یباشد كه به بالغ یم ییه وحیشان كه آن الهام و فطنت او شبیكند، در وقت مناغات ا یه میا دایكه از آن آواز مادر  یفهم
  ست.یمضاف ن یبه و یچ شعور و آگاهیبه، ه یٍه و عقله و تصوّره از آن موحیواصل رسد در آنكه، نظراً ال

 یعل ی، والوحیالوح ، و هو ضرب منیالحق، او المالأ األعل كون اال من جهةیالخلد، و ذلك ال  یء فیاللهام: القاء الشا
ه، ثمّ رينة او غیَّمع  صورة یالسالم، ثمَّ بوساطة ملك ف هی، علی، بالواسطة، كحال موساللّه، تعاىل ضروب، اعالها سماع كالم

  ، واللّه المرشد.یالثانااللهام، والمشبّه به، هوالقسم 
یاذا انّ من شدِّ القِماط، و حنَّ، ف

 

 ج افراط كُربَةیتفر نشاطٍ، اىل
 

گشادن و بردن  یل و نشاط به سویاد كند از سر شوق و میچون بنالد آن طفل نوزاد از شدت بسنتِ او به بند گهواره، و فر
  اوست. یبر دست و پا د كهیآن بند و ق یده است از افراط سختیرس یكه بو یاندوه
  بعده. یت اآلتیالب ت شرط، جوابهیهذا الب

كلَّ كلٍّ اصابه،یلغی، فیناغیُ
 

 لِمَن ناغاه كالمُتنصِّف یصغیو
 

چابك بنوازند و با  یو نغمئك ینازك و صوتك یا مادرش او را به آوازكیه یدا یعنیآن طفل سخن گفته شود به نوازش، 
ندازد و آن را فراموش كند و ید است، از خود بیرس ید به ویكه از آن بند و ق یو كوفتگ یند، پس هر خستگیاو سخن گو

كه از  یگوش نهد، و از آن سخن را اصغا كند؛ همچون عاقل آواز یسو یكبارگیاد، خاموش شود، و بیاز آن ناله و فر
  و ادراك آن خاموش شده باشد و اصغا كرده. یجهت سماع سخت بزرگ

الخطب حُلو خطابه، ه مُرَّ ینسیُو 
 

 مَةیعُهُودٍ قدیذكره نجویُو
 

د یبند و ق یم اعنیآن امر عظ یاش مر تلخ ن نوازندهی انين و نوازش نوانیرين طفل، خطاب شیو فراموش گرداند بر ا
، چه هريم چون عهد الست و غیم از سرِّ عهود قدین طفل را آن نوازش او به صورت رخیز مرجان ایاد دهد نیم، و یعم
او هنوز به حجبِ مرتاكم محجوب نشده است، الجرم جانش به آن نوازش  یالعهد است به فطرت و علم فطر بیقر
آن عهود  ینهد، و به آن علم فطر یم یرو بساطتشود، و به عالم  یب مشغول می عالم تركريف، از اشتغال به تدبیلط

  آورد. یاد میسابق را 
م خطباً، یاألمر العظ یالكالم، و منه الخطبة. ثمَّ سّم یر كالمخاطبة، و هوالمراجعة فالخطب: مصد : السرّ، و اصلیالنجو
  الكالم. هیكثر فیألنَّه 

 عْرب عن حال السَّماع بحاله،یُو 
 

 صَةیثبت، للرقص، انتفاء النَّقیُف
 

قت و صحَّت او، یو حق كند؛ از حال سماع یح میصر یانیح و تبیفص یانین حال خودش كه گفته شد، بین طفل به ایو ا
 یاند بعض نقص از او، و آنچه گفته یشود مر رقص را نف یان ثابت مین بیشان، پس به ایو از وجد اهل سماع و حركت ا
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ده ینرس چ كماىلیكه هنوز به ه ین نفسیراكه چون ایشود، از یبه آن مندفع م» الرقص نقص«ن حال كه: یغافالن از ا
كه به مناسبت تناسب و عدالت كه ظلِّ  یی و نغمه ید كه به آوازیشا یبّس نشده، مف متلیشر چ حاىلیاست، و به ه

خود  یِ كند، و به همگ یحاصل شود، تا به اشتغال به سماع آن همه رنجها را فراموش م یو انس یوحدتست، او را روح
د، یاساید كه آن طفل بیشا یم ه رقص اهل سماعست،یكِ مَهْدْ كه شبینهد، و به واسطۀ تحر یبه ادراك آن گوش و هوش م

لۀ تخلُّق و تحقق به یمشرَّف باشد، و به حف حاالت یف كماالت و شرایكه به لطا ید كه نفسیف شایق اولیپس به طر
در آن صوت با  یموزون ی، به مناسبت آن تناسب و عدالت كه از رویمُتَحلِّ یق وجدانیو حقا یاسما و صفات وحدان
كه منضَّمست با آن، نفس او متأثّر شود و از عالم كثرت اعراض  یاز آن الحان و سخن یدانوح یآلتست و به فهم معان

ك به مركز یل هر ید، و به حكم مطابقت مجاذبت روح و مزاج و مید، و به آن مناسبتِ عدالت به عالم وحدت گراینما
م نفس مر دورۀ یز را موافقت تتمد، و ایز در حركت آیر، صورت او نیباال و ز یأتِ تجاذب به سویخودشف بر آن ه

ق یق، دست افشاند، و به جهت تحقیق و قطع عوایجنبش كند، و به صورت ترك عال یدور یابتدا و انتها را، به حركت
پر كمال، مهمل ماند، پس اكنون   صاحب حاىلنيدر حقِّ چن» الرقص نقص«مَثَلِ جنباند. پس  ی طرق، پانيروش در ع

  مام مثل طفل مذكور است كه آن مثل بر اثبات رقص مقصور است.نده، تیت آین دو بیدر ا
، و همَّ انیاذا هام شوقاً بالمُناغ

 

 ةیَّ اوطانه األول  اىلريَطی
 

عالم  یاو به سو یشود از جهت شوق نفس جزئ یفته مین نوازنده و حكم مناسبت صوت او، شین طفل به آواز ایچون ا
اوطان  یاو كه پرواز كند و به سو ین نفس جزئیكه با او همراه است، و قصد كند ا یت خودش، به حكم آن علم فطرّیكلّ

  نده.یت آیت هم شرط است و جوابش بین بیت او در عالم نفوس و ارواح و مثال برپد، ایّ نفس و كل ی هّیو مقامات اول
 ك، و هو بمَهدهیسكَّن بالتحرَّیُ

 

 ه، هَزَّتیمربِّیدیاذا، ماله أ
 

كه  یاش درآن زمان ك گهوارهیتحر ی ِبواسطهان به مركز و مبدأ خود ريده شود از آن قلق و اضطراب طلب طیساكن گردان
ش و یجنباند، پس آسا یاو را م ی ه، آن گهوارهیاش ازمادر و دا كننده تیترب ین طفل در گهواره، خفته باشد و دستهایا

ن سه چهار ینقص از او، اكنون در ا یبر صحَّت رقص و نف زیلست نیابد آن طفل، دلی یك مَهْدْ، میكه به تحر یسكون
مشابه جان كندن كه  یشود و كرب و تعب یان نفس و مزاج واجد واقع میكه در حال وجد، م ینده، ذكر آن تجاذبیت آیب

  رسد. یم یاز آن به و
 ، عند ذكرهایوجدت بوجدٍ، آخذ

 

 تیِّ تالٍ، او بالحانِ صريبتَحب
 

قت نفس و روح من و اوصاف یكننده بود بر حق نده و غلبهريرا كه گ یزیوجد مر آن چ ی ردم به واسطهافتم و ادراك كیب
آمد، به وساطت و مناسبت  یخودش، م یقیاد حضرت اطالق و وحدت حقیقت وجود، مرا یكه حق یشان در وقتیا

مدرّجست. وجد در  یحانصاحب صوت و ال یبا مُغنِّ یخوان  صوت قرآنني و تحسینيكه در تز یوحدت و عدالت
فنا و محو كثرت اوصاف و  ی ن وجود مضافست مر حضرت اطالق خودش را به واسطهیافت طلب ایاصطالح قوم، 

د حكم كثرت مراتب كه تا كنون بر یو بافت طلب نسبت مجرّد و اعراض خودش را از ق یازیو امت یدییاحكام تق
ف یلط ییموزون با معن یو وجود، عبارت كنند، اكنون چون صوتافت ملكه شود از این یوحدت او غالب بود و چون ا

مر احكام و اوصاف كثرت و انحراف را مغلوب و  یرسد حكم وحدت و عدالت آن صورت و معن یمقرون به سمع م
د منصبغ به ريگ یواجد را فرو م یشود كه همگ یافت میگرداند، و در آن غلبه حكم وحدت وجود، در دل  یمقهور م
ن حكم توجّه وحدت وجود را به عالم خودش و كربت عدم تمكّنش یه به عالم اطالق خودش، پس واجد مر احكم توّج
ابد، و هوالمراد بقوله: ی یكننده است بر نفس و مزاج او، در آن سماع و وجد، باز م نده و غلبهريافت كه فرو گیاز آن نا

م محكمست و البته تقلّص و تخلّصش به حضرت ید او عظیراكه چون به حكم نشأت حكم قیبوجد، از یوجدت آخذ
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ابد كه او را فرو ی یم در خود، میعظ یو شدت ین جهت واجد، در آن وجد، كربیباشد، از ا یسّر نمید، میاطالق و رفع ق
  نست.یآورد وز عقاب وضجّات را موجب، ا ید و به تنگ در مريگ یم

 نَزع نفسه،یجد الَمكروب فیكما 
 

 ، توفَّتایالمنااذا، ماله رُسُل 
 

سخت كرده در كندن و جدا كردن جانش از تنش، در خود  یهمچنانكه آنكس كه مرگش به تنگ آورده است و كار بر و
شتگان كه بر مرگها و قبض جانها موكّلند، به نزد آن مكروب حاضر آمده یابد در آن وقت كه رسوالن حق از فری یم یكرب

ه، و اما من قولهم یالغمّ اذا اشتدّ عل هنا، اما من قولهم كربهیكنند. المكروب ه یم یت حق و اماتت جان ویباشند و توف
  قته. ّیه، اذا ضید علیكربت الق

ن وجود مضاف یابم، به جهت آنكه ای یدر خود م یو شدت اندوه یمن در حال سماع و وجد، خود كربنكه ی: ایعنی
ود و مجاذبات یكند ق یوجه و وصول بدان حضرت مابد و قصد تی یم یدر مراتب از حضرت اطالق خودش آگاه

از آن عدم  یو شدت یند، و از آن سبب كربیآ یق آن توجه و وصول، مانع میش از تحقینفسانو  یاحكام مظاهر مزاج
 ین حال من مشابه حال آنكسید اكنون ایآ یدا میشود و به آن صفت بر من پ یقائم م یتمكّنش از توجه و وصول به و

شوند و به حكم  یدا میپ یكه موكلند بر قبض روح او، بر و  كهیوقت نزع و سكرات مرگ، ارواح مال است كه در
و آالم و تبعات  یوید باشد، بر او عرضه كنند، و اال لذات و راحات دنیمناسبت لذات عالم برزخ و آخرت را اگر سع

 یو قوا یو هم به جانب سفلیأعل ی هم به جنبها به لذّات یش او مصوّر گردانند، تا نفس او را به كماالت یآنرا، پ
كه ثبات و  یعیطب ید و قوایآ یحاصل م یو تَشَوُّق یلیشان اكتساب كرده است، مین لذات و كماالت به ایكه ا یجسمان

 یشان باز بسته، چنگ در ویا لذات او به ایكماالت  یق بعضینفس، متعلق بود و تحق یاعن یشان به ویات ایح
ا، یات در دنّیشود، و گاه به مدد قوا و اعضا و ن یم یل قویم یعالم باال و لحوق به مأل أعل یاو را گاه به سوزنند، و  یم

شود، و از عدم وصول به مطلوب و لحوق به مقصود و  یان واقع میدر آن م یو كشاكش ید و تجاذبريگ یالتفات قوّت م
  اً.ّیاً او شقدید، سعیآ یدا میدر او پ یو شدت اندوه یمحبوبش كُرْب

اقٍ لفُرقةٍ،یسیفواجدُ كَربٍ ف
 

 اقٍ لرفقةیكمكروب وجدٍ الشت
 

او، راست  یبه سو یعیان جان و تن، در وقت راندن مرگ طبیاندوه، از جهت مفارقت م یابندۀ شدت و تنگین یپس ا
قان مأل یرف یل بسویو م اقیاست كه سرِّ او بسبب غلبۀ حال وجد بر او، جهت اشت ی، همچون آن كسیچ تفاوتیه یب

  در كربت و شدت گرفتار آمده است. یو حضرت اسماء حسن یأعل
ما بَدت به،فذا نَفسه رقَّت اىل

 

 ةیَّ العَل یتَرقَّت للْمباد یو روح
 

ن یا یشود به سو یل میق و مایق و شفیكه در نزع و سَكراتِ مرگ افتاده است، نفس او رف یكس ی، اعنیكیپس آن 
 یمزاج و قوا یسّر گشته، اعنیلذاتش به واسطۀ او ظاهر و م یفایا استیدا شده است، و كماالت یبدو پ مظهرش كه

ن مزاج موقوف است، با آنكه نفس ناطقۀ هر یُّ، بر تعريراكه ظهور و نفس ناطقه در عالم حس به صورت تدبی، زیمزاج
ن ذات من یو ا...» مابدت به  اىل«، لهذا فرمود كه: هست یو تحقُّق ینیُّرا در عالم ارواح به حسب آن عالم، تع یشخص

  اواند.  قیبزرگ عالم و حقا یكه مباد یكرد و باال رفت تا به حضرت اسماء حُسن یدر آن حال وجد، ترق
و ضادها الصفافة، یُالجسم  یء، والرقّة بعمقه، والرقَّة فیقال اعتباراً بجوانب الشیاألصل كالدّقة، لكن الدقة  یالرقَّة ف

ل، عداها بحرفه، و قال: یالم یالشفقة تتضمَّن معن كانت الشفقة و لما یها معنیكون فیضادها الجفوة والقسوة، فیالنفس  یف
  ما بدت به. رقَّت اىل

 ث الی، بَحاتِّصاىلیو بابُ تخطِّ
 

 ترقَّت یحجابَ وصالٍ عَنْه روح
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وحدت، و آن دروازۀ درگذشنت از اتِّصال شدن به حضرت   وستهیو دروازۀ عالم اتِّحاد، كه آن دروازۀ درگذشنت منست از پ
ه، در او حجاب نباشد، و آن ی ال ٌو اصل و موصول یء و موهمست از دوگانگ یاست، كه وصال كه مُنب یومقام ییبه جا

كرد و باال رفت،  یة، از آن دروازۀ اول عالم اتّحاد روح من هم ترقّیاست بالكلّ یاولِ مقام اتّحاد است كه رافع حكم دوئ
  م. -ظاهرش حكم باطن گرفته است -شد، و ظاهرش، حكم باطنش گرفته است.  یچه صورتش همرنگ معن

ؤثرُ قصده،یُمن كان یأثر یعل
 

 ركب له صِدق عزمةَی، فلیَكمثِل
 

 یاثر یعلحة یكب مَركب صدق عزمه صحري، فلیو ولوج یختار قصد ذلك الباب و ولوجه، مثل قصدیره: من كان یتقد
  زائدة....»  یكمثل«قوله:  یه. فالكاف فیال  صلی یحت یاّیبحسن متابعته ا

مثل  -قت مقام اتّحاد كند یحق یجناب اعنار قصد آن باب و تحقُّق به آن یهر كس كه به كمال استعداد، چنان باشد كه اخت
ست كه او را باشد درآورد، و بر اثر من به راست در یمتیدر ركاب مَركَب عز یبادا كه پا ی، پس بر و -تحقق و قصدِ من

  رسد. یاز آن به و یكمال اقتدا و حُسن اهتدا، روانه شود، تا مگر اثر
  د: یگو ینده، به زبان ارشاد میت آیت با دو سه بین بیا

 وكم لُجَّةٍ قد خُضت قبلَ ولوجه،
 

 ما بُلَّ مِنها بنَعبَة ی الغنُريفق
 

ام و از آن اغرتاف كرده و حّظ  خورده  د و معرفت كه من در آن غوطهیان توحیپا یب یایدر انۀیبسا معظم موج در م یو ا
اعمال و  یِكه در وصول بدان دروازۀ، خود را به توانگر یش از درآمدن در آن دروازه كه گفتم، و كسیتمام برگرفته، پ

افته، چه ین یبیتَر كرده نشده است و نص یی ه قطرهشمرد، او از آن لُجَّه ب ی و محتاج مريمعامالت و احوال و مشاهدات، فق
ن جمع اعمال و یراكه ایل او حكم جزم كرده است، ازیبه قطع امل و دفع ح» ه اال بهیوصل الیمن ال   سبحان«قتِ یحق

ء یدرك الشیال «قتِ یافت، چه حقیاحوال، اوصاف و توابعند، و به وصف و تبع به اصل ذات موصوف راه نتوان 
  ح است.یسخت بزرگ و صح یاصل» هريبغ

اعمال و معامالت و عزمات و توجهات  یسالكِ ناسكِ مُجّدْ است كه خود را به توانگر...»  یالغنريفق«ن یمراد از ا
كند، و آن  ید اعمال و معامالت تصوّر، نمین كلید، جز به ایداند، و فتح باب وصول به مقام توح یح، محتاج میصح
دۀ نفس است كه به یم پوشیعظ ی، و شربهایسخت خف یایبقا یمخصوص است، لُجَّۀ فنا یكه خوضش به و یی لُجَّه
  نده مذكور است.یت آین سه بیل در ایتفص

كه،یان عزمتَ ار بمرآة قوىلِ
 

 ةريبسمع بَص یفاصْغ لِما الق
 

ر خودم، ینۀ سخن و تقریی، من به آیی ن درگاه مقام وحدت مُصمَّم كردهیو قصد امت ی، عزیاگر تو كه طالب مسرتشد
م، تو به سمع دل و جان، اصغا و استماع كن آنچه به یده، به تو بنمایرسام و به آن  شاهراه آن درگاه را كه من در او رفته

  كنم. یتو القا م
 رَةًْیغَیاألقوالِ لَفظ لفظت من

 

 كّل فعلة ی، مِن األفعال، فیو حظِّ
 

و اضافت  ییاز دعو ینداختم از گفتارها لفظ خودم را كه مبنیرامِ خودم، بت بر حال و مقام و مطلب ومرياز جهت غ
ن، تا كس به حال من راه نربد، و نفس من خود را به ی، از حُسنِ عبارت و لطف استعارت و امثال ایبه من بود یزیچ
ده در وقت صدور هر یپسندك و آثار اخالق ین یآمد نظر خود را از كردارها ز مر حظّ و خوشینداختم نینشمرد، و ب یزیچ
  ات و مورد مبَرَّاتست.ريز از آن به خود نكردم، بل جمله را به حق مضاف دانستم كه مصدر خیچ چیو اضافت ه یفعل

 األعمالِ حُسنُ ثوابها، یعل یو لحظ
 

 نَةٍی زني، لالحوالِ من شَیوحِفظ
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كه در  یكه بر اعمال از طاعات و عبادات داشتم ییز از خودم در وقت سلوك، نظر خودم را به حُسن جزاینداختم نیو ب
تِ حُسنِ یآن اعمال و طاعات من رفع حجب و دفع موانع باشد، چه غا یجزا یحُسن یوقت تخلُّق و تحقُّقِ من به اسما

او  ینداختم، تا جز به او مر تحقُّق را به او و اسمایشنهاد را از خود بین نظر و پیست. پس من ایش نین بیاعمال ا یجزا
د، و به صورتِ یارایب آنكه نفس من آن را در نظر من بیز نگاهداشتِ احوالِ خودم را از عینداختم نیچشم نداشتم، و ب

  ز از خود دور كردم.یصحَّت و اخالص و شمول و احاطتش بر من جلوه كند، آن محافظت را ن
بصِدق العزم الغاءَ مخلصٍ، یو وعظ

 

لِّ قِسمه، ك یاعتبارَ اللَّفظ، ف یو لفظ
 

و  یو صحَّت یمعشوق، صدقن قصد و توجّه به حضرت یاو بر آنكه در ا یقت خودم را، و حمل و اغرایحت حقیو مر نص
ا ی عاىل یا مقامیب یغر ق به حاىلیطر یِۀ نفس و نظر او در اثنایبه تور یچ نوعیتمام بكار برد، و به ه یو ثبات یخلوص
فته نشود، یت موسوم، البته فریَّريكه در راهند و به داغ غ یح، از آن رویصح یودا كشف و شهیف، یشر یو معرفت یعلم

د، تا در آن قصد و توجه صادق، و مخلص باشد، یچگونه التفات ننمایالبته بدان ه» یالبصر و ما طغ ما زاغ«و بر سنَّتِ 
كه در راه  ینمود انداخنت كس ی مريبود و غ یكردم، از خود انداختم كه آن هم صفت یحت كه خودم را مین وعظ و نصیا

ن انداخنت ی ذات او قانع نشود، و مر انيز از اسما و صفات او از عیچ چیمعشوق جُز به ذات معشوق ننگرد، و به ه
ت، یَّاز اقسام از اقوال و افعال و اعمال و احوال و رو یرا كه گفتم در هر قسم ین اعتبار قسمت لفظیز، مر ایخودم را ن
، در یجمع یاحد ینئذ، تجّلی آن، و حريز در من نماند از نظر و همَّت و ادراك و غیچ چیاز خود انداختم، تا هآن را هم 

  ساكن شد و فرود آمد. و دىل ی محلنيچن
 ه أسكن، دونَهُ یتٌ فیب یَفقلب

 

 یتیّعنه من حُجب یظُهُور صِفات
 

بها و بمظاهرها  یقة ذاتیث احتجاب حقیح من یور صفاتت، مقام ظهیه، دون مرتبة هذا البیت اسكن فیب یره: فقلبیتقد
المقام. فدونه خرب مبتداء محذوف،  د و الكالم و امثالها، و صدورها كلَّها عن ذلكیالمراتب، كالسمع و البصر وال عیجم یف

  عنه، مبتداء و خرب واقعاً موقع الصفة لذلك المبتداء المحذوف. یبتیمن حج یو ظهور صفات
ن مسكن یباشم، و فرود ا یة الجمع، در او ساكن میَّاحد یبتجلِّ یث تحقُّقیح ست كه مَن، مِنیا من خانهپس اكنون دل 

د و امثال آن یچون سمع و بصر و  یهیست در او داخل، كه ظهور جملۀ صفات، خصوصاً صفات تشبیمن در رتبت مقام
 یو حسِّ و مثاىل یو روحان یشان و مظاهر معنویت به اّین مرتبۀ ظاهریت، و ذات در ایَّكه مخصوصند به مرتبت ظاهر

به  یهیراكه ظهور جمله صفات تشبین مسكن منست، ازین مقامست كه در رتبت فرود ایشان محتجب است، از ایا
باشد، و مرتبۀ  یت محصورند، واقع نمّیه كه در مرتبۀ ظاهرريو غ یانسان یشان، جز به واسطۀ مظاهر حسّیاحكام و آثار ا

كه متعلق به  یو معنو یت، و مظاهر روحانیَّكه در اوست، حجابست بر مرتبۀ باطن یو حسّ به مظاهر مثاىل تیَّظاهر
الجمعند، و  قت حضرت جمعیدهما، حجاب حقین هر دو مرتبه بتقیع مظاهرها در این جمله صفات بجمیاوست، و ا

ست یت است، و آن صورتیَّ و مرتبۀ الوهنيع وقاب قوسالجم ن مقام جمعیت، از ایَّت و باطنیَّن هر دو مرتبۀ ظاهریا یانتشا
ت، كعبه است، و باز انتشا و ظهور جملۀ یَّن مرتبۀ ظاهریاز مظاهر شرفش در ا یكیو » هایآدم عل یخُلق و حُد«كه 

قت ی است كه حقنيالجمع و قاب قوس ن مرتبه جمعیب، از ایح الغیث انّها صفات و صور، العتبارات مفاتیح صفات من
اللّه  یست، صلیاست كه مقام محمد ین مقام اوادانین مقام فرود این صفات محتجبست، و این مقام، به ایت در اذا
ستند تا حجاب ین مقام صفات ذات نیب ذاتست، در ایح غین صفات كه اعتبارات اول و مفاتیه و سلّم، و باطن ایعل
   ذاتند.نين مقام عیقت ذات توانند بود، بل كه در ایحق

شان محتجب یقت ذات من در جملۀ مراتب به ایكه حق» ث انّها صفاتیح مِن«علوم شد كه ظهور صفاتِ مَن مپس 
  ست كه فرود مسكن و مقام منست در رتبت، هرچند در او داخلست.ین مقامیاست، از ا
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 ركنٌ مقبَّلٌ،یَّ، فینیمیَو مِنها 
 

 یقُبلت یَّف ی، للحكم، فیو من قبلت
 

، یَّف یالكعبة واقع ف جزءً من یمن تلك الصفات، ولثم یله هیستحِّب بقبیف ركن یمظهر یف یا یَّف ینیمیره: یتقد
  ».صافح به عبادهیاألرض  یاللّه ف نيمیالحجراالسود «ذلك، و به حكم  یلحكمة ف

صادر و  ن مقام منیاز آن صفاتست كه از فرود ا یكیل او موجب قربت، یمشَرَّفست در من، و تقب ی مَن، كه ركننيمی
 نيحكمت و مصلحت آن كه مظهر ع ین قِبلۀ ظاهر خودم را كه كعبه است از ابریاز ا یظاهر است، و قُبلۀ من مر جزئ

  ت خودم.یَّ ت مرتبۀ ظاهریَّ ثی دهان خودم واقعست از حنيقت بر عیظاهر است، به حق
قةً،یحقیطوافیبالمَعن و حَوىلَ

 

 یلمروت ی، من صفائی، لوجهییو سَع
 

ر رفت، پس اگر یاز صفات منست، چنانكه تقر یاز حضرات ذات، و منشأ بعض یچون كعبه، مظهر و صورت حضرت و
و باطن، طوافِ گِرد  یقت و معنیحق ی آن حال از رونيكنم، در ع یمن به صورت گِرد ظاهر كعبه، هفت شوط طواف م

 یريمرتتّبست، سِكعبه است، بر آن صفات  یمعن كه باطن و یاز حضرت یجادیذات خودم به صفات هفتگانه، كه توجُّه ا
م، و اگر به یآ یقت گرد ذات خود بر مین طوافِ ظاهر من، صورت آن طوافست كه در حقیكنم، پس ا یم یو طواف

شود؛ از مرتبۀ  یمن در باطن، از جهت ذات خودم واقع م یكنم، آن سع یم» یسَعْ« - مروه - و  -صفا  -انِ یصورت در م
 -مروه -عت كه به وصف كوه یمرتبۀ طب ین كوه صفا است به سویكه به مناسبت اسم، صورت و مظهر او ات یَّروحان

و  یقتیكنم، تا هر حق ی مريو سِ یشان سعیان ایم» هیبما اشتمال عل«ل هر دو مرتبه یصورت اوست، كه از جهت تكم
 كثرتِ صور عالم ظاهر، نيكنم، تا در عدا یدر حضرت ظاهر خود پ یحضرت باطن منست، او را صورت كه در یئ یمعن

  ، كثرت صورت منكشف گردد.ی وحدت معننيعالم باطن مشاهده افتد، و در ع یِوحدت معن
 یامن ظاهریحَرم من باطِن یو ف

 

 یتريتُخطُّف ج یخشیُ و من حَوله 
 

تخَوَّف یلحرم ظاهراً و باطناً، ا باطنه، و من حول یف یالكعبة، حاصل من امن باطن ظاهر حرم یف یره: و امن ظاهریتقر
  اء بعلومهم و اذواقهم و مشاهدهم.یاآلول ی، ایتريتخطُّف ج

جه و صورت امن ینت» روا، انّا جعلنا حرماً آمناًیاولم «به حكمِ ن امنِ ظاهر صورت من كه در حرم ظاهر كعبه است، یو ا
ق یامن اوست، مظهرِ حضرت حقاريبه كه پراكه چون كعبه مظهر حضرت معشوق ذات منست، حرم كعیباطن منست، از

چنانكه هر چه در آن  است، گِرد او درآمده، تا هم یره و نقطه از او منتشیاست، كه بر مثال دا یمعلومات و عالم معان
و  یمنست، و از هر علمیر، ای و خالف و تزویريل و تغیاز تبد» یَّبَدّلُ القول لَدیُما «و معلومات به حكمِ  یحضرت معان

ن یز هم بر ایالجرم صورت آن حضرت ن كه از آنجا مأخوذ است، از مؤاخذت و منافرت، مصون و محفوظ یكشف
قتل یقطع شجرها وال یعضد شوكها، وال یدها، وال ینفر صیختال خالها، وال یال «صفتست، كه به حكمِ شرع كه 

 و ريوان و جماد و انسان، از تنفیشود، از نبات و ح یز واقع مین ظاهر حرم نیهر كه در پناه ا» هایها، مادام فیال یالملتج
 هر كه در حواىل» تخطَّف الناس من حولهمیو«در ظاهر كه به حكم نصِّ  ینیب ینكه میمنست، و ایر و قطع و ردع، ایتحذ
ا هر یف به نفس و مال او متطَرِّقست، از آنست كه از اولیون اوست، خوف خطف و ترس حبس و غارت وت حريحرم ب

ا فما فوقه، كه محلِّ یست از آسمان دنیس كه در باطن مأخذ و منشأ علم و ذوق و كشف او فرود آن حرم و عالم معانك
است آنكس با بضاعت علوم و اذواق و مشاهدات و مكاشفاتش در معرض » ثبتیشاء و یمحو اللّه ما ی«حكم 

م یاو را از منهج قو یافت، و رویتوانند  یبر او ظفر م عتیافتد، و احكام هواو طب یل میُّاب و تخیاحتجاب و تبدّل و ارت
  ».یتريتخطّف ج یخشیومن حوله «قوله:  یتوانند بر تافت، و ذلك معن یقت میعت و طریم شریو صراط مستق

 ، تفرُّداً،یَعن سوایبصوم یو نفس
 

 زكَّت یض عَنِّ یزكت، و بفَضل الفَ
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ش امساكست از مباشرت اسباب و یمباشرت و طعام و شراب، و معنو چون روزه، كه صورتش امساك و امتناعست از 
قت یارند، و از تحقُّق به عالم حقین جمله اغیمعاشرت احباب و اتراب و مثابرت بر مدارست ظاهر علوم و آداب، كه ا

مام پاك شد، و به ار، تیقت تفَرُّد از نظر به اغیقتِ روزۀ خودم از بهر تحقق به حقیدارند، الجرم نفس من به حق یم  باز
ده زكات داد، واللّه ین قصیخودم مر طالبان مجد، و سائالن مستعد را در ا ینیقیو معارف  ینیل دیض فضایفضلۀ ف
  الموفق.
  ست، فاعلم ذلك.یق ظاهرید، قطع عالیاست تماماً، چنانكه تجر یتحقق به قطع تعلُّقات باطند، یمقام تفر

 ـاتِّی، ظلَّ فیشُهودیف یوشفعُ وجود
 

 یقُّظ غَفَوتیتیتراً، ف، ویـحاد
 

هواالول واآلخر «تِ یَّن شهود من مر حضرت هویست، اكنون در ایظاهر و باطن وجود من كه مشهود هر موجود ییو دو
قت من یت جمع، بر حقیَّن مقام احدیدن به ایش از رسیرا چون از سَبُك خواب، اندك احتجاب، كه پ» والظاهر والباطن

مشاهده  ی معنني ظاهر، و صورت را عنيافتم، تا اكنون مظهر را عیشده  یكیرا  ییدار شدم، آن دویتمام ببود،  یطار
  كنم. یم

  الحسِّ تماماً. نيب عیغیال  یفة التیالغفوة: النومة الخف
 قةٍ یعن خُصوصِ حق یواسراءُ سرِّ

 

 عَةیعُموم الشَّر یف یرْیكَساىلَّ
 

 یتشخُّصن صورت ی: ایت، اعنیَّقت انسانین مقام خصوص حقیقت خودم را از ایو باال بردنِ من مر باطن و حق
ام، تا به عالم باطن و وحدت و غلبۀ حكم  افتهیاز ی، اختصاص و امتیقت متوحِّدِ نوع انسانی، كه به او، از حقیعنصر
ن عالم كثرت و غلبۀ حكم یاعت، نازالً در ی ظاهر من در عموم صور واحكام شرريچنانست، كه سِ نه همیقت خودم بعیحق
 یانسان یِن صورت شخصی آخر، الجرم اگر از اني ظاهر است، و اول عنيراكه چون در نظر من، مظهر عیت، ازیَّخلق

ر در عموم یق وشئون ذات خودم، و اگر به زیحقا یمعنو ی كثرت نسبنيِنم، در عیب یم یقیروم، وحدت حق یخودم باال م
عت و كثرت ینم، كه عدالت صورت اوست در عموم صور و احكام شریب یم یدت معنوكنم، وح ی مرياحكام شرع سِ

  ست.یش نیب یكین هر دو مشاهده، ی، و حاصل ایآن ثابت و سار یصورت
 ؛یولم اله بالالهوت عن حُكم مَظهر

 

 یولم اَنْس بالنَّاسُوت مظهر حِكمت
 

ت و حكم وحدت او از حكم صورت و یَّاله باشم، به آن یلبِّس مو به آن مت كنم، ی مريت سِیَّو اگر در عالم وحدتِ اله
ن صورت و مظهر متعلِّقست، یكه به ا یشرع یاحكام و اوامر و نواه یخودم و اجرا یانسان ین مظهر عنصریت ایَّخلق
عت، یطب یسوتم، و اگر در عالم نایآ یون مريستم، و ازعهدۀ همه، ظاهراً وباطناً، بیخرب و غافل و مشغول و عاطل ن یب

و  یت را كه مظهر حكمت هر صورتیَّت وحدت الهیباشم، سرّ سرا یم یعیمباشر احكام و آثار و حُظوظ و لذّات طب
شوم و از مشاهدۀ آن حكمت و واضع و مظهر او  یت نمیكنم، و از او غا یعت، فراموش نمین عالم طبیست در ایلذت

اللّه  یشه، رضیه وسلّم در جامۀ خواب برهنه با عایاللّه عل ی، صلیمصطفآنست كه  ین معنیل بر ایابم. دلی یم یبرخوردار
  ». كیسلِّم علیل یا، هذا جربئريا حمی«فرمود كه:  یشه میكرد، با عا یادا م یو وح آمد، یل میعنها، خفته، جربئ

كه از الهوت سرّ  منقولست ین دو لفظ از نصاریامده است، و در اصل، ایعت نیاستعمال لفظ الهوت و ناسوت، در شر
ن حصر و یو به ا» ة كما هو، بناسوت متلبّس شدیَّ الهوت بكل«اند، و گفته كه:  عت خواستهیت، و از ناسوت سرِّ طبّیاله
اند، وال مشّاحة  ن، استعمال كردهیا در مقام تلویاول ین دو لفظ را بعضیاللّه. و ا اند، خَذَ لهم د، كافر و ملعون شدهییتق
  األلفاظ. یف
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 النَّفس، العقودُ تحكَّمت؛ ی، علیعنِّفَ
 

 مَتیالحسِّ الحُدودُ اق یعل یو مِنِّ
 

كرد، و بر نفس من  یق، از باطن من به ظاهر نفس من تَعَّدیالمواث فما فوقه من» الست بربّكم«پس عقود عهود، از عهد 
ت خودم را كه یَّ، و حكم امر باطن و جمعگانۀ من نبودی ظاهر و باطن ذات ريكننده غ محكم و ثابت شد، و بندنده و قبول

د عالم اجسامست، قبول كردم از عهدۀ آن تمام ّی، به ظاهر نفس خودم كه مدّبر و مق عبارت از آنست» اوفوا بالعقود«
خودم كه نفس  یبدن ین ظاهر حسّ و قوایبر ا  آن، ريو غ یز، از اوامر و نواهین یون آمدم، و حدود و احكام شرعريب

ن صور یم كردم، تا ضابط حكم وحدت و عدالت باشد در ایت خودم قایشانست، هم از حضرت باطن و جمعیامدبِّر 
ن عالم حسّ و یزان وحدت و عدالتند در ایم ی، چه احكاما شرعیآت وت حركات و سكنات جسمانیكثرت ه

ستهلك نگرداند، مغلوب و م یكبارگیمحسوسات تا احكام كثرت حكم وحدت و عدالت را كه صورت وحدتست به 
  ، اعاذنا اللّه من ذلك.یده است، و از وحدت و عالم اوشان محجوب كرده به كلّ یچنانكه به نسبت با كفّار گردان

ز ین نیباچه كرده شده است، و بعد از این حكم وحدت و عدالتند، در دیمواز یاحكام شرعت آنكه، یّ فیق كیو تحق
  د.یتر گفته آ روشن

 ه مایسولٌ علریمِنِّ ین و قَد جاء
 

 صٌ لرأفةی، حریزٌّ بیعَنتُّ، عز
 

ست، كه من كه ناظمم، ین یقت محمدیو حق یلیع اجناسه و انواعه و اشخاصه، جز صورت تفصین عالم بجمیو چون ا
ن عالم، و یبود از ا یی و حصَّه یمضاف بود، با آنكه جزئ یكه نبوت و رسالت به و یم، و آن صورت محمدیترجمان او
ه ما عنِّتم، یز علیكم رسول من انفسكم عز لقد جاء«رِ یق و تقریقت بود، پس تحقیو اجمال آن حق یصورت كلّ مع ذلك

 یلین صورت تفصیكه من ترجمان آنم، آنست كه از ا یقت محمدیبه زبان آن حق» می رؤف رحنيكم، بالمؤمنیص علیحر
دا شد، و آن صورت یبالفعل، پ یقیحق یكلّ یو انسان كامل مكمِّل به صورت رسوىل یی و حصَّه یمن كه عالم است، جزئ

امد، و مرا از یبودند ب یمن كه اشخاص انسان یِ لیتفص ین اجزایر ایسا یه، و به سویاللّه عل یبود، صل یمحمد یعنصر
ت یَّ ثیت خودم دعوت كرد، و من از حیَّت و جمعیَّشان غالب بود، به كلیت بر اّیمن كه حكم جزئ یر اجزایت آن سایَّثیح

م به یعظ یو مصلحت یگر به جهت حكمتید یت بعضیَّثیو از ح  دا آمدم،یمان و اسالم پیبه صورت قبول و ا یبعض
كامل،  یش آمدم، و وصف خاص آن جزء از من كه به صورت رسول و انسان كلیاد، پیوصف كفر و عناد و فساد عدم انق

 ین بعضیاد كه از ایل رأفت، هر عنت و عناد و كفر و عدم انقدا بود آن بود كه از كمال شفقت و فرط مرحمت و شمویپ
ن صور یچه ا آمد، ین رسول سخت و دشوار میبر ا آمد، یدا میمن كه كفّار و معاندان بودند، پ یلیتفص یصور اجزا

ز از یافتادند، و ن یت دور میت به غایَّو كل یل او بودند، كه به آن وصف عنت و اسكتبار، از كلِّیقة، اجزاء و تفاصیالحق یف
بودند  یل خود كه اشخاص انسانیت متلبّس بود، بر اجزا و تفاصّین رسول كه به صورت اجمال و كلیجهت كمال رأفت ا

 یبر آنكه اجزا یمسلمان، چه هر كلّ یت هر مؤمنیَّثیمان من از حیت و ایبه صفت هدا یص بود به من، اعنیت حریبه غا
  پدر و فرزند.باشد، چنانكه ص یك شوند، حریت نزدّیاو به كل

 ته،یها قضیعلیمِن نفس یَفحُكم
 

 ولمّا تَولَّت امرها ما تَولَّت
 

ق بود، از یان طرایع و بیغ و دعوت و وضع شرایپس من حكم خودم را كه شهود و شهادت و بشارت و نذارت و تبل
ظاهر بود در عالم تفرقه، به صورت هر كه  یالجمع، صادر شده، هم بر نفس خودم از آن رو ث مقامیح نفسِ من، مِن

ص رسالت و نبوت به كمال یمن بودند، دعوت كردم و خصا یرا كه جمله، صور اجزا ی، مر هر امَّتو رسوىل یی ینب
د كه یانكار و ردّ، آشكارا گشتم، اما چون كار به آن رس به نعت یصور به صفت قبول و در بعض یدم، و در بعضیرسان

 یانسان یصورت عنصر ین اجزایل ایخودش شدف و نوبت تكم یكار و ملك خصوص یفرمانفرما و ینفس من مُتولِّ 
د، و ینگردان یخود رو یاز حكم فرمان و امر و نه یی و ذره یچ جزئیت هیَّثین صورت از حید، در ایمن رس اجماىل
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اسلم  -قت ظاهر گشت یآفتاب حقاز او به صورت  یی امد، تا الجرم هر ذرهیش نیاد، پیچه وجه به عناد و عدم انقیبه
  است. ین معنیر ایق و تقریتحق -یدی یعل یطانیش

 ،ی، قبل عصر عناصریو من عهد عهد
 مُرسالً، یرسوالً كُنت مِنِّ  اىلَّ

 

 یدار بعثٍ قبلَ انذار بعْثَتاىل
 اشتَدلَّت یَّ عَل یاتیبآ یو ذات

 

رهما ینة آدم، تقدی طنيالعلم و ب نيب یا» نيالماء والط نياً و آدم بّینت نبك«ه و سلّم: یاللّه عل یتان ترجمة قوله، صلیالب هذان
 یة امر اتحادیَّاول یف ی، من زمان عهدیاتیَّثیبعض صور ح رسوالً اىل یة ذاتیَّرهما، كُنت مرسالً من حضرة جمعیو تقر

، ینها قبل انذارییة، و تزیَّورة اآلدمنها، بهذه الصییبها و تزیة تركیو غا یعناصر قبل او ان یو اشهاد یحضرة شهود یف
كلِّ مرتبة  یف ی، و ذاتیالمسبّحة والوسط یباصبع ی، واشارتنيانا و الساعة كهات :دارالبعث، بقوىل بحكم البعثة اىل

  تها.ّینفسها بكمالها و كل یتها علّیات شروق انوار حسن قابلیة، تستدل بآیَّة والروحیالمراتب المعنو من
ات خودم، به حكم ّیثیاز صور ح یبعض یده بودم خودم را به سویت خودم رسول فرستیَّوحدت و جمعو من از حضرت 

نت یان ظهور طیشود، و م یان علم كه به صورت آب مصَوَّر می: می، اعن»نيالماء والط نياً و آدم بّیكنت نب«حِ یاخبار صح
ثاقِ یب كه می در عالم غنيال زمان، باز كه آن عهد اولن ارسالِ من مر خودم را ثابت و واقع بود از آن زمان یآدم، و ا

به  یب صورت آدمیش از آن زمان كه عناصر اربعه به تركیق پیحقا ی بسته شد با جمله  صورت آنست،» الست بربّكم«
ش از انذار و دعوت من به واسطۀ بعثت و یپ یدا شدی، و صورت آدم كه اول مظاهر كمال من بود، پیمن مضاف گشتند

و اشارت به » نيانا والساعة كهات«آخرت و مواقف و مقامات او به آن اخبار كه  یعالم بعث و نشور، اعن یالت به سورس
اللّه  یبود، صل یمحمد یش از ظهور صورت عنصریكه پ یش از ظهور صورت آدمیپ یعنی، یدو انگشت مسبّحه و وسط

 یكه من همچو طوط یقت محمدین حقیبود، نبوت و رسالت اب واقع ی كه در عالم غنيه وسلّم، از آن زمان عهد اولیعل
رسد، اهل آن مرتبه را از ارواح و ملك و  یم یب در نزول به ویكه از آن عالم غ یی م، ثابت بود و در هر مرتبهیَترجمان و ِ
ود دعوت ت خّیت به كلّ یَّشان را از جزئیكرد و ا یمدد مذات او بودند،  یلیاز صور تفص یها كه بعضريفلك و غ

خود به حُسن  یلین اجزا صورت تفصیاز ا یت بعضّیثیبه وصف كّل متَّصف شود، و ذات او از ح یفرمود، تا هر جزئ یم
كرد، و امر و دعوت  یت بر كمال او استدالل مّیات شروق انوار كمال او هم بر ذات خودش و كلیت به آثار و آیَّقبول و قابل

ن صورت ید، و به ایرس ین مرتبۀ حسّیت اینمود، تا آنگاه كه به غا یاد میبه، انقبحسب آن مرت یی درهر مرتبهاو را 
ظاهر شد  ین مرتبه به تمامینجا در ایآشكارا شد، آثار آن قبول كه در آن مراتب سابق حاصل آمده بود، ا كماىل یعنصر

  دا آمد.ینجا پیو حكم آن قبول و ردّ گذشته، ا
 ارضِها،و لمّا نقَلتُ النَّفس مِن مُلك
 لها،یسب یو قَد جاهدت، فاستَشهدت ف

 

 مُلك جَنَّة منها اىل یبحكم الشَّر
  اوفَتنيعها، حیْبَ یوفازت بِبُشر

 

م یملك بهشت و نع یاو است، به سو یا و لذّات فانی خودش كه دننين نفس خودم را از ملك زمیو چون نقل كردم مر ا
 یان اللّه اشرت«عت یت خودم، به حكم مبایآن را از حضرت ذات و جمعدن من مر یاو به حكم خر یو راحات جاودان

قتلون یف«نفس من حق مجاهدت » اللّه لیسب یقاتلون فی«و بر وفق شرط »  انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنَّةنيالمؤمن من
ذات و  یقطع مألوفات و فنا  و سلوك بهريق تحقُّق، مواجب سِیطان ادا كرد، و در طریرا در جهادِ اكرب با هوا و ش...» 
حقوق  یفایعهد و است یفایوفا كرد، وبعد از ا» قتلونیُو «حقِّ شهادت به شرط سعادتِ  یفایصفات به است یِهمگ
 ی، مرتبت كربا»نيعتم به، و ذلك هوالفوز المبیبا یعكم الذیبعهده من اللّه به حكم، فاستبشروا بب یو من أوف«عقدِ 

  ز گشت.ی، فا»المحبوب یدی نيمثول ب ّیبشر ا«شد، و به منقبت ز یوصول به مطلوب را حا
  ن شرطست.ینده جواب ایت آیست، كه بیشرط ی ت در محلِّ جملهین دو بیا
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 عَن خُلود سمائِها،یلجمع یسمَت ب
 

 یفَتیألرض خَل یولم ترضَ اخالد
 

رض یعن سمائها الموصوفة بالخلود، و لم  یا الجنَّة، اً عن خلود سماءیمتعَدِّ یة جمعّیحضرة احد اىل ینفس یرفعتن یا
  .یفتیمسكن خل اىل یلیكون میان  ینفس
حقوق عقد تمام شد،  یفایفا و استیچون به حكم متابعت مذكور، ا» اسكن انت و زوجك الجنَّة«: آدم، بقوله: یعنی

مادامت «خلود و دوامِ  ت جمع خودم باال برد، و از آسمان بهشت كه موصوفست بهیَّنفس من مرا به آن حضرت احد
مست و آسمان او یكر یِّ بهشت كه كُرسنيد، چه به اجماع اهل كشف و اهل عقل، زمیمرا در گذران» السموات واألرض

ت وعزم و تفَرُّدِ قصدِ جزم من در آن یَّست، پس حكم خلوص و توحُّدِ نیمست، قابل خرق و فساد نیكه عرش عظ
بهشتست، مر  یرت جمع، جزا و ثمنِ نفس من نباشد، و عرش كه آسمان جاودانعت، آن اقتضا كرد، كه جز آن حضیمبا

ت موسومست، سر بدان فرو یريت و غیَّد، چه از آن جهت كه به سِمَت خلقیایل نیعت، حایمرا در آن مبا یآن توجه وُحدان
 نيچه زم» الجنَّة لهم بأن ی بهشت بر مقتضانيزم یلِ من در مقابلۀ خودش به سوینشد به م یارد، و نفس من راضین

به حضرت  یفۀ من بود، پس من در آن توجُّه وُحدانیملك و مسكن خل» اسكن انت و زوجك الجنَّة«بهشت به حكمِ 
  فۀ من بوده باشد.ی و حاملِ خلريسِ یكه منزلِ نازل و ب یزیل كنم به چیست، چون میالمعال یجمع كه أعل

جاعل  یانِّ«، كه او را به حكمِ یاز زبان جمع اله یكیه خوانده است، فۀ خود از دو وجیالسالم، خل هیآدم را علو 
ه و سلَّم، كه ناظم ترجمان اوست یاللّه عل ی، صلیقت محمدیاند. و دوم از زبان حق به آن اسم خوانده» فةیاألرض خل یف

ا و یه، و جملۀ انبیه علاللّ  یقت اوست، صلیفۀ حقیب و خلیرات، و آدم در صورت دعوت و خالفت، نایتقرن یدر جملۀ ا
  گر رفته است.یرات دیباچه و تقریابت و خالفت در دیق آن نیقتند، و تحقیرسل، همه خلفا و نوَّاب آن حق

 ایكآولیتحت مِلكف دخوىلیو كَ
 

 یعتیو ش یو حِزب یو اتباع یء مُلك
 

ت من منسوبست، یّ كه به ملك یزیچ رینان، در زید شدنِ من، به صورت سكون و اطمّیو چگونه باشد در آمدن من و مق
ر حكم و یمملكت من ظاهراً و باطناً، كه در ز یایگر اولیعت مذكور، همچنانكه دیآسمان بهشت، به حكم آن مبا یاعن
له و قوم منند، و یا و مؤمنان و سالكان كه اتباع و اهل قبیر اولیاند، از سا د شدهیَّمق یو اخرو یویدم ممالك و امالك دنیق

و » السَّموات واألرض جَنَّة عرضها«شان به وسعت و فُسْحَتِ یا یابند، و عُظما و كربای یظاهراً و باطناً، مدد م از من
 یِ قین وسعت حقینان در آن سر فروآورده، و از ایاند، و به سكون و اطم نظر كرده» السموات واألرض هیَّوسع كُرسِ«

  شان چون ظاهر شوم.یشان چون باشم و به صفت ایامملكت و مقامِ من محتجب مانده، اكنون من همچو 
 یفال فَلكٌ اال، و مِن نور باطن

 

 یئتیبمش یالهُد یهدیَبه ملكٌ 
 

كل سماٍء  یف یو اوح«ات من به حكمِ ّیاز تجل یئ یست اال كه از نور باطن و تجلیگانه ن از افالك نُه یچ فلكیچه ه
 یدر هر فلك یكه هر ملك یق هر كاریق و دقای، كه آن ملك آنجا به حقان استیَّظاهر و مع یآنجا به صورت ملك» امرها

دهد، و به  یه میَّت هدیك را هدایاو بر ادراك و اتمام آن مقصور، هر  یقت ارتقایبه آن مأمور است، و كمال اهتدا و حق
ر مظاهر یسا از یكیبهشت كه محل حكم د آسمان یر حكم و قید، پس من در زیفرما یت كمال خودش دعوت میغا

  د شوم، و سر بدان به چه وجه فرو آورم.یَّمنست، چگونه مق
كند، و  یق كماالت اسمائیآنست تا تحق ی و نزول، چون مقصد كلّرين آنست كه، ظاهر وجود را در سِیق و سرِّ ایو تحق

ه اسما بالفعل مشتمل شود، و اً، بر همیدر آنست كه اوالً، آثار او تمام در جمله مراتب ظاهر گردد، و ثان یكمال هر اسم
ا مظهر ی یكه مظهر كمال هر اسم یانسان یز و تخصُّصِ هر صورتیُّآن ظهور آثار تماماً، و حكم اشتمال موقوف بود بر تم

در قصد اول  ین صور انسانیاز ا یص هر صورتیز و تخصییا مظهر حكم آن اشتمالست، الجرم تمیتمام ظهور آثارش 
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دا ید، اثر آن قصدش، در او پیرا متنازالً ظاهر گردان یثابت بوده باشد، پس چون هر فلك یوجود ی آن تجلِّرينزول و سِ
 یآگاه ین معنیاللّه عنهما، از ا یبن عباس، رض در آن فلك مشكّل گشت، تا حرباالمَّة، عبداللّه یآمد، و آن اثر را صورت

و هر » یكلِّ سماءٍ ابن عباس مثل یانَّ ف یحتَّ«نست كه: یش ایگفته كه معن ین سخنیاخبار از ا یِافته است، و در اثنای
اسمست، آن  قت آنیمظهر حق یكه فلك یا اثر هر اسمی یرا كه سلوك مقَدَّر شود در تحقق بهر اسم یانسان یشخص

  ظاهر شود، و اال مهمل و معطَّل باشد. یأتِ ملكیصورت آن شخص در آن فلك زنده گردد، و به
در  یافته است، و به صورتِ مَلَكیاست، از نورِ باطن من جان  یكه مرا در هر فلك یجزئ یصورتد: كه چون یگو یپس م

ن صورت و یشده، پس من به ا یك متصَدِّ یق اشغال هر یق و دقایت، اهل آن فلك را از مالئكه، به حقایآن فلك هدا
  ر حكم آسمان بهشت چون تن در دهم.یت كه مراست در زیَّصفت كلّ

 یاال و مِن نور ظاهروال قُطْر 
 

 بُ سحَّتیبه قطرةٌ، عنها السَّحا
 

ده است، كه یبه آن گوشه رس، یئ و ذره یئ ظاهر من قطره یست، اال كه از نور تجلِّی ننياز زم یو طرف یی چ گوشهیو ه
است و یسحاب از درمدد  یعنیبارانند،  یدن، بواسطۀ مدد آن قطره بارانها میدهند ببار ی منيجملۀ ابرها كه مدد اهل زم

ا و امواج او از نور ماهست كه در حس نقصان و یشود، و مدد قلَّت و كثرت آب در یمتصاعد م یكه از و یاز بخارات
م ظاهر یدر سواحل به حكم جَزر و مدّ، عظ یو كم یادتیا به كمال و نقصان ماه متعلق است، و اثر آن زیآب در یافزون

ل و اواخر كه هالل یباشد، و در وقت اوا یالبدر، سواحل از اثر جزر و مدّ، غرق م لةیماه خصوصاً ل یاست كه در افزون
ن نور كه یست كه از این یی چ گوشهیاز نور آفتابست، و ه یشود، و نور ماه عكس و پرتو ی، آب كم میكبارگیباشد، به  یم

  ند.ینما یدن مسامحت میابند و به باری ید مبارنده، از آن اثر مد یرسد، كه ابرها یبه آنجا نم یاها است، اثریممّد در
 ط كلمعةٍ؛یالنُّور البسیو مِن مطلع

 

 ط، كقطرةٍ ی، البحر المحیو من مشرع
 

تِ یت و تقویت و ظهور و اظهار و تربّیحضرت وجود كه جملۀ انوار، از آثار اوست، و حكم مبدئ یو از مَطْلَعِ من، اعن
ت و اظهار و بقا و یآفتاب كه مُنْبَسِطَسْت بر جهان و ترب یط اعنین نور بسیست، امرتتّب یبر و یجادیهمه عالم به حكم ا
ط من یعلم مح یاست و از آبخور بحرِ نامتناه یی ، و ذرهیزدن دن و شعلهیهمچون درخش متعلق به آن، ینُشْو و نما، همگ

  .یی امُن ربعِ مسكون درآمده است، همچون اندك قطرهريط كه پین بحر محیا
ه به نسبت با واقع از مطابقت سخت دور است، چه شعاع و جرم آفتاب در مساحت و مسافت یل و تشبین تمثید اهرچن

ت همسرند، یا قطره در ادراك و تعقُّل و توهُّم غور و نهای بحر نيت برابرند، و همچنیو تصوُّر غا یبا ذره و لمعه، در تناه
وعلم چگونه نسبت و مشابهت تواند بود، امّا چون در كالبد گفت،  كُنْه حضرت وجود یتینها یبشان را با اطالق و یا

  ه كنند.یق تشبیگر به چه طریگنجد، پس د ی منيهم
  ل و المقتول.یالمبسوط، كالقت یط بمعنیالبس

طالبٌ، متوجِّهٌ،یلكلِّ  یفكلِّ
 

 جاذبٌ باألعِنَّة یلِبَعْض یو بَعض
 

اقسام اعراض و اجسام  ات وّیجزئات و ی، تا جملۀ قوا و اجزاء و كلمن یلیو تفص ن صورت اجماىلیظاهر ا یپس همگ
ت جمع من، تا چنانكه در یَّن حضرت و مقام احدیباطن ا یو اصناف اسما و اوصاف او، طالب و متوجّهست به همگ

صفت  نيز به همین ظاهر نیل و باطل، ایت، زاّیريرت و غیت همه بر همه مشتملست، و مغایَّن حضرت احدیباطن ا
 یز، عنان هر جزئیاز اسماء آن حضرت باطن من ن یاز شئون و اسم ی نعت معروف گردد، و هر شأننيو به همموصوف 

ت خودش ّیكشد، تا به كل ین صورت ظاهر مرا گرفته است، و به آن حضرت باطن میا یاز قوا یئ از اجزا، و هر قوه
ع اجزائه و اجناسه و انواعه، طالب و متوجِّهست به یممن بج یلین صورت تفصیا یگر، همگید یمتحقق گرداند. وجه
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 یكند، و هر جزئ یقبول م ن صورت اجماىلیت خودش از اّیكل یرا به همگ یمن، تا امداد كل ن صورت اجماىلیا یِهمگ
 یان اجزا وقوایكه م یمعنو یق و روابطیرقا یت موسومست، عنانهاّیمن كه به سِمَت كل ن صورت اجماىلیا یاز اجزا

مرا به خود  یِلیصورت تفص یاز اجزا، و قوا یو قوت ین دو صورت ثابتست، گرفته است، و به آن عنانها، هر جزئیا
  ت خودش متَّصف گرداند. یّ كند، تا به كمال كل یجذب م

، ن رگهای ثابتست، در حسّ رگها است در بدن، كه بواسطۀ انيالصورت نيكه ب یق معنوین روابط و رقایو مثال و صورت ا
ظاهر به آن مدد باطن  ین اجزایات و ثبات ایوندد، و حیپ یبه همه اجزا و اقطار بدن م یوانیمدد و اثر روح ح

از آن رگها افتد كه موجب انقطاع مدد باشد، آن عضو كه آن  یكیدر  یی شود و سَدَّه یطار یمتعلقست، و اگر ناگاه مرض
مسدود است، به جهت مرض جهل و  یبا عموم خلق، آن روابط معنود، و به نسبت ريرگ رابطۀ اوست، از كار افتد و بم
چ وجه امداد و استمداد واقع یان عالم، از هیانسان و م یِان صورت عنصریالجرم مانحراف و كثرت اهوا و اوصاف، 

 یلی، مدد كل صورت تفصن صورت اجماىلیا به كّل ایح سُدَد حاصلست، یست، اما به نسبت با صاحب مقام جمع، تفتین
ن یصور عالم علوّاً و سفالً، متوجه و طالب و خاضع و خاشع ظاهر ا یكند، پس همگ یا جزء مددِ اجزا میدهد، و  یم

واللّه من ورائهم «ت جمع منست، و به اعتبار احاطت به حكمِ ّین حضرت احدیا یقیمنند كه مظهر حق صورت اجماىل
دا كرده، و یپ» اللّه یتُم بحبل لهبط علیلودُلِّ«قتِ یرا فرا گرفته، و حق ام، و همه گرد همه درآمده رۀ كرداریدا» ط ... یمح

ره را ین دایا یرۀ عالم را از خود انشا كرده، و جملۀ اجزایقت دایجاد بر مثال نقطۀ مركز، مر حقیو ا ین معنیبه اعتبار ا
ده، و یطن خود مخصوص گرداندر خود آورده، وبه مدد ظاهر و با یكه صور اجناس و انواع و اشخاص عالمست، رو

   كرده.ینيك تعیبه خود جهات هر 
  كند بالذات و الحكم، در اول بالذات، و در دوم بالحكم. یر احاطت میت تقرین دو بیپس در ا

و مَن كان فوق التّحت، والفوق تحته،
 

 عنت كلُّ وجْهَة یوجهه الهاداىل
 

نهد و  یكه باشد رو یندۀ او هر جهتیراه نما یرو یو باشد، به سور ایر باشد و جهت فوق زیجهت ز یو هر كس كه باال
  د.یاو را خضوع نما

د: كه آنكس كه صفت احاطت یگو یپس م». طیواللّه من ورائهم مح«احاطتست بالذات به حكم  یر معنیرتقت ین بیا
ست مركز یمحاط او كه كر یاجزا  مظاهرش باشد، و بالواقع جملۀنيست، و ظاهر او عیع اجزائه كُریدارد به عالم، كه بجم

از آن اشخاص چون  یت ثابت باشد، و اگرچه بعضّیط را بر جملۀ آن اشخاص نسبت فوقیو موقف اشخاص بود، آن مح
شانست باز یا یاما چون تحتِ آن تحت را كه مركز پاد، یط تحت نمایاز آن مح یشان را بعضیخود كنند، ا ینظر با پا
ط نظر با جهات یاست، و اگر آن مح یط، فوق هر تحتیگر ثابتست، پس آن محید یضت به نسبت با بعیَّحكم فوق

ابد به حكم احاطت بالنسبة و النظر ی آن فوق را تحت خود نياز آن فوقست، ع یمحاط خود كند، آنچه به نسبت با بعض
  الهامش. یاله فمث یكون الفوق تحته بهذا االعتبار، كما تریضاً، فیالبعض اآلخر، وجهة ارجلهم ا ثیح من

طست و یر رتبت محین احاطت، روشن شود، و چون رتبت محاط، زیبه حكم ا» اللّه یتُم بحبل لهبط علیلودلِّ« یِپس معن
و ادراك آن جز به معاونت آن  نازل به رتبت عاىل ی، و اهتداست تا رتبت عاىلیدر ترقِّ از او نازل، و كمال هر نازىل

 یباشد، و هر فوق یكه در عُلُوِّ رتبت احاطت چنان باشد كه فوق هر تحت یپس هر كس سَّر نشود،ی، مصاحب رتبت عاىل
 اىل«قوله:  یع جهاته، خاضع و خاشع او باشند، و ذلك معنیتحت او بود، الزم باشد كه هر چه محاط اوست به جم

  ».عنت كلُّ وجهة وجهه العاىل
  ».ومیالق یجوه للحالو و عنت: «خضعت و خشعت من قوله تعاىل یقوله: عنت: ا
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 لرتق ماريفَوق األث یفَتحث الثّر
 

 یالرَّتق ظاهر سُنَّت فتقتُ، وفتق
 

ام، و  قبض آنچه من بسط كرده یام، اعن  است از جهت حكم رتق آنچه من فتق كردهريفلك اث ی باالني عنير زمیچه ز
ن یا» السّموات واألرض كانتا رتقاً ففتقناهما ن كفروا، انیرالّذیاولم «به حكمِ  یعنیبسط مقبوض ظاهر سنّت منست، 

قت ین عنصر اعظم صورتِ حقیند، و ایگو یقت، كه آن را عنصر اعظم میك حقیو فساد، مجتمع بود در جمله عالم كون 
ز ین عنصر اعظم نیبوسة، الجرم ایالحرارة والربودة و الرطوبة وال یات األربعة، و هیفیالك نيعتست كه جامعست بیطب

قت آن یات كه آتش است، و هوا و آب و خاك و رتق عبارت از حقّیفیاست جامع صور آن ك یی و ماده یصورت
در  یی بر مثال مخضه ی، حركتیجادین مرتفع بود، پس به حكم و اثر توجُّه ایز از اییص و تمیاجتماعست، چنانكه تخص

ف محسوسات، پس در آن یف و كثایبر لطا قاع كردند، و چون آن ماده مشتمل بودیمرتوق ا ی  آن عنصر و مادهنيع
ز شد، كه رتق سماوات اجتماع ّیف متمیكث یف از اجزایلط یف بود از آن ماده بر مثال و صورت دخانیمخضه آنچه لط

  گر.یكدیز از ّیف متمی اجتماع آن كثانيفست، و رتق زمیآن لطا
به آن  یز سماوات سبع از آن صورت دخانیُّدند، تمیمنبسط گردان یجادیا یپس آن دخان را به حكم آن حركت معنو

ز بودند، كه یِّ متمريف آن ماده هم مجتمع غیز است، پس كثاییدا آمد، كه فتق سماوات عبارت از آن بسط و تمیانبساط پ
 یجادیگر، آنگاه حكم آن توجه ایكدیز آب و خاك و آتش و هوا بود از یُّ  عبارت از آن اجتماع و عدم تمنيرتق زم
 كه آتش است و كرۀ هوا وكرۀ آب و كرۀ ريز كرد، پس كرۀ اثّیز بودند، منبسط و متمّی متمريف را كه مجتمع غین كثاآ یاجزا

  ».میز العلیرالعزیو ذلك تقد«نست از آن حاصل آمد یخاك كه زم
ت و یَّد، و فوقبودن یكیر خاك، ی و زريفلك اث یف هنوز در مرتبۀ رتق بودند باالیش از آنكه آن كثایكه پد: یگو یپس م
ز ییظاهر حكمت من بود تا تم یز را، مقتضاّیمتمريز مر آن مقبوض مجتمع غییّن فتق و بسط و تمیت آنجا نبود، و ایَّتحت
است بر آن موقوف بود  ییق مطلوب و قصد اول كه كمال اسمایل كه تحقی واقع شود، و كمال تفصنيان اصحاب قبضتیم

حكم منند، از باال و ز جهات فوق و تحت اثر حكم فتق منست، الجرم همه در تحت یُّن و تمیُّوندد، پس تعیبه حصول پ
  ر، و خاشع و خاضعِ من، خضوع و خشوع جزء مر كّل و فرع مر اصل را.یز

؛قُّنٍی تنيوال شُبهَةٌ، والجمع ع
 

 یَن تشتُّتیْن بَیوال وجهةٌ، واأل
 

ت و كمال یَّري و غريغ یت و نفیّ مرا در كلّ یعنصر ت اجماىلن صوریا یاز اجزا یچ جزئیست مر هین یچ شبهتیو ه
ن مقام جمع من یقت ای است، بل حقنيقین مقام جمع موجب یت جمع من، چونكه نظر از ایَّت آن حضرت احدیَّجمع

ن حضرت گرفته است، و یمن، رنگ ا یاز اجزا و قوا یو قُوَّت یهاست، و هر جزئ  و رافع همه شبههنيقی نيخود ع
كه او راست،  یز و تخصّصّیق او با تمیاز حقا یقتیذات و هر حق یاز اسما یافته، تا چنانكه هر اسمیت او یَّ ت و كلّیَّعجم

 هر نيچن ك تماماً ظاهر، همیت در هر یت و وحدت جمعیَّاسما، مشتملست در حضرت، و كمال حضرت هو یبر همگ
، اكنون بر همه مشتملست، پس شبهت كجا تواند بود، و به نسبت من كه صور آن اسمااند یاز قوا و اجزا یو جزئ یقوَّئ

ك رنگ یر و قرب و بُعد، یست، چه در نظر جمع، باال و زین نّیمب ین و بُعدّیمع یچ جهتیقت و مقام من هیبا حق
 ن حضرت جمعیاست، پس در ا یگانگیتفرقه و ب ییجدا یاست، مقتض ین جهت مكانیّ ن كه معیْند، و لفظ اَینما یم
  گنجد. یز نمین نیْن لفظ اَیا

وال عدَّة، والعَدُّ كالحدِّ قاطٌع ؛
 

 وال مُدَّة، والحدُّ شرك مُوقِّت
 

و دو و سه و پنج، چنانكه حدّ، قاطع است  یكیان یز است میِّن مقام من چون شمار قاطع و ممیست در ایو عدد هم ن
اند، به حكم  یكی نيقت جمعِ من، دو و سه و چهار، عین حضرت و حقی او، و چون به نسبت با اريان محدود و غیم

ن مقام یك بر همه از نظر ایت جمع در همه، و اشتمال هر یَّن حضرت احدیاو، از ا تِیَّجمعو  یقیت وحدت حقیسرا
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است، و حكم  یمذكور، الجرم حكم قطع و فصل و هجر و وصل كه در مراتب اعداد و معدودات ثابتست، از من منف
ن مقام من ی، به نظر از ایگنجد، چه مت ین مقام من و حال من نمیهم در ا - یمت -ان كه مفهوم است از لفظ مدت و زم

بود؟ آن  یپرسد كه حكم سلطنت فالن پادشاه، ك یكند، چنانكه كس ی وقت میني و تبینيكه تع یشِرك است مضاف به كس
ان، ابتدا و یدا كند، و به آن بیپ ییو انتها ییبنهد و ابتدا ین كند و حدّیآن پادشاه را مع یِمسئول وقت و زمان پادشاه

 یدر پادشاه ی، شِركین اثبات و نفیاثبات، پس در ا یكند و در بعض یازمنه، نف یاو را از بعض یحكم پادشاه یانتها
نسبت  مدرّجست، و در حضرت من و به یگریحكم از او، اثبات حكم د یكند، چه در نف یو حكم آن پادشاه، اثبات م

ن، یْو اَ یف و متیمنم، پس عدد و مدد و كم و ك -همه  یست، و ابتدا و انتهایت و شركت نیَّ ري، و غريچ غیبا نظر من، ه
  گنجد. ین مقامِ من نمیدر ا

بنقض مایقضیَنِیالدّار یوال ندَّ ف
 

 ،یامره حُكم امرت یمضیتُ، و یبن
 

ام حكم  آنچه من بنا كرده یك به خرابیكه آن مثل و شر یا و عُقْبیدن یدر هر دو سراست مرا ین ییو همتا یچ مثلیو ه
نّد در اصل لغت،  یِست، چه معنیقت نیمرا در جوهر و حق یچ مشاركیه یعنیفرمان من كند،  یا امر او امضایكند، 

  اند. ن لفظ، استعارت كردهیمشابه و مشاركست در جوهر، و در مشاركت درمرتبه و حكم هم به ا
ا مخالفت كند، ید یموافقت نما یجادیاباشد، تا مرا در احكام  ید: اگر در جوهر و حكم و مرتبه، مرا مشاركیگو یپس م

اوست، پس  یالزم ذات یقیحق یست، و غنایش نیب یكیست، چه موجب افتقار است، و وجود ینو هر دو قِسم واقع 
  كار دارد؟ افتقار آنجا چه

،یر والخلقُ ما تَنيالكون یوال ضّد ف
 

 من تَفاوت خِلْقَة یبهمْ للتَّساو
 

ست در دو عالم ظاهر و باطن من كه داخل باشد با من تحت جنس واحد و یگر نید یوجود ی: امری، اعنیچ ضدِّیو ه
 و الشرّ، رياض والخیان ما از جهت آن اوصاف اَبْعدالبعد باشد، كالسّواد والبیمن باشد در اوصاف خاصَّۀ من و م یمناف
كه هست مضاف جز به آن وجود  ی منست، و هر وصفنيقت، و آن عیست در حّد و حقیش نیب یكی یرا كه وجودیاز
ان یت میَّدر موجود یچ تفاوتیند، چنانكه هیشان متساویست، و جملۀ موجودات در نفس اضافت آن وجود به ایگانه نی
گانه، او را حاصلست، الجرم هر دو ین وجود ست در خلقت او از آیست ضروریست، و هر كس را آنچه در بایشان نیا

ان من یت مدرّجست، میَّضد یستند، پس منافات كه در معنیش نیه، صور صفات من بیعالم ظاهر و باطن بما اشتمال عل
 كه ظاهر و باطن منست، ثابت نيت در كونّیاز اوصافِ من، نتواند بود، الجرم اصالً حكم ضد و ضد یچ صفتیو ه
  ن مقام من.یا نظر از است به نسبت بین

جادالخلق و یا ی: فیا» خلق الرحمن من تفاوت یف یما تر«ز كه: یت كرده است از قرآن عزین آی انيت تضمین بیو در ا
ه یاج كّل موجود الیاحت رجع اىلیما یالخلقة، و ف اصل یف یاهم الوجود منه من كونه وجوداً محضاً من تفاوت، اّیاعطائه ا

 حتاج اىلیو قصور عمّا  كلِّ موجود، الوجود المضاف اىل نفس ی، خلل واقع فیا» من فطور یترفارجع البصر، هل «
  ظهوره.

لبستُه ؛یَّ ما علبداىل یو منِّ
 

 دتیاُع اىلَّ یب یالبواد یو عِنِّ
 

بدان ام و  دهیكه بر باطن خود پوش یو صورت یق كماالت، هر مظهریتحق یدا شد از برایوازمن و حضرت جمع من پ
 ظاهر ريمن هم از منست و مظهر غ ی: صور و مظاهر حسِّیمظهر و صورت در هر مرتبۀ مثال و حسّ ظاهر شده، اعن

و  ی، و هر كاریريق كماالت منست نه از جهت غیو تلبُّس من بدان، از جهت تحق یو حس ست، و ظهور آن صور مثاىلین
ا متعقّل است، آن جمله ابتدأت از من صادر شده است، و یثابت  یو انتهائ یكه او را ابتدائ یقتیو حق یو حضرت یامر
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از اسماء و صفات من و هم به مدد من انتها و رجوعش به من و اسماء منست از آن جهت كه من متحقّقم به حضرت 
  عود.یه یو منه بدأ، و ال» هواألول واآلخر، و الظّاهر والباطن«ت یَّهو

  اوالً. ی، ایدو بدب یمن قولهم: فالن فعل باد یالبواد
،ین لمظهریشهدتُ السَّاجد یَّو ف

 

 یكُنت آدم سَجْدت یفحقَّقْت انِّ
 

خودم را  یمر مظهر و صورت كل...» اسجدوا آلدم فسجدوا «را كه به حكمِ  یو در ذات خودم مشاهده كردم فرشتگان
محقّق دانستم كه آدم من بودم و سجدۀ  ینمودند، پس به علم یكردند، و او را خضوع و خشوع م یكه آدم بود، سجده م

تِ خودم، سجدۀ یَّ از صور صفات وجزئ یت بعضّیثی من نبودند، و من از حريكنندگان غ مضاف هم به من بود، و سجده
  ن شهود اتمّ اكمل من. ی ظاهرند در انيت خودم كردم از آن جهت كه مظاهر عیّ ت و جمعّیاز صور كل یصُور

ی، فنيضة األریَّنت روحانیَو عا
 

 ی، اكفاء رتْبَتینيمَالئك عِلِّ
 

ت، و یَّ  روحاننيرا در ع یسُفل یو قوا ینیت و مالئكۀ زمیَّ، مر روحان-ءیه كل شیء فینظر كّل ش -دم به ینه بدیو معا
كه جمله برابر بودند در رتبت، از آن جهت كه حكم صور و مظاهر  یعرش و كرس ی، اعنینيعلّ یمالئكۀ سماوات و أعل

  ست.یت نیَّمز یگریك را بر دیچ یت هیَّستند، و از جهت مظهریش نیك ذات بی
؛یالهُدیرفقیاجتَدیالدان یومن افق

 

 یبَدا، جمع وحدت یالثّان یومِن فرق
 

عت و یم شریت صراط مستقیاز نفس و مزاج من هدا یك من به عالم خلق و مخلوقات، اعنیر و نزدیو از طرف ز
ت جمع به یَّن مقام احدین تفرقۀ دوم من كه رجوعست از ایاء و مؤمنان، و از ایقانِ من از اولیرف قت عطا خواستندیطر

  دا شد مر وحدت وجود و كثرت علم را.یل و ارشاد، جمعِ وحدت من پیجهت تكم
ز ّیخود متمت جمع و رجوع از او به عالم تفرقه، وحدتِ خودم را از كثرت یَّ ن مقام احدیش از تحقُّق من به ای: پیعنی
 آن وحدت خود را منبع و مجمع وحدت نيافتم، عین حضرت تحقُّق یشناختم، و چون به ا یگر میكدیدم و مضادِّ ید یم

  او را در او هر وحدت و كثرت را مشاهده كردم. یدم، تا در هر وحدت و كثرتیو كثرت وجود و علم د
  ، و هوالعطاء.ی: طلب الجد وی، ایاجتد

حسَّ خَرَّت، افاقةًالیدكِّصعق  یو ف
 

 ةیَّ، النَّفس، قبل التَّوبَة الموسوىلَ
 

 ی، اینفس منكسراً جذاذاً خرّت ىل یا الجبل دكَّاً یللحسّ، ا یالحاصلة من جعل یبتیغ ی، ایحال صعق یره: و فیتقد
ربُّه  یده است: فلمّا تجلَّز آمیآنچه در قرآن عز یعنیة. ّیصورتها الموسو یها قبل توبتها حالة االفاقة فیعل یوقعت مغم

  ك.یصعقاً، فلمَّا افاق، قال: سبحانك تبت ال یللجبل، جعله دكَّاً، و خرَّ موس
كردم، و آن صورت  یت حضرت اطالق خودم، تجلِّّیثیمن بود هم ازح یاز صور حسِّ یحال من بود كه بر كوه، كه صورت

هوش شدم، و نفس و یخودم ب یدن كوه هم، من در صورت موسوبت آن پاره شیخودم را خُرد و پاره كردم، و از ه یجبلِّ
ن یفتاد، و بعد از آن چون ایمن واقع شده بود، ب یبت پاره شدن صورت جبلِّیكه از ه یهوشیمن در آن ب یصورتِ موسو
هوش افتادن یت توبه كرد، پس آن بیطلب رؤ یافت، از آن گستاخی یاریمن به هوش باز آمد، و هش یصورت موسو

ن علم محقَّق كه ظاهر به همه مظاهر یش از حالت افاقت و توبۀ او در آن حال واقع بود، پس مرا ایمن پ یت موسوصور
ن تفرقۀ یشانست، در این همه مظاهر و ظاهر و باطن این وحدت ذات من جامع ای ظاهر است، و انيمنم، و مظاهرم ع

  ت جمع حاصل شد.یَّن حضرت احدیدوم از ا
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، والسُّكْر منه قدنيعَن بعد الْیفال اَ
 

  بالصَّحو اصحَتنيالغ نيافقت، و ع
 

 ذات و نين عین و امثال او بعد از تحقق من به ایْافت باشد، چون لفظ اَیء از طلب و نایكه مُنبِ  یچ لفظیپس اكنون ه
ن یت او به ایَّعن آفتاب وحدت ذات و جمیش ایافتم، و ابر حجاب و التباس از پی یاریهش یجمع وحدت مذكور، به كل

كه موجب  ینیُّتها ظاهر شد، و طلب و حجاب و تعیَّن آفتاب بكلیل گشت، و ایو زا یمذكور، گشاده و صاف یاریهش
  د. یبه آخر رس یافت بودینا

، بعده،یو آخِرُ مَحو جاءَ ختم 
 

 كاول صَحْو، الرتِسام بعِدَّة
 

 من بر ريت جمع من كه ختم كار و سِیَّن مقام احدیگانه كه ا سه ینااز مقامات محو و ف یكل ییو فنا ین مقام محویو آخر
ش از سلوك از جهت ارتسام ین بود، همچون اول صحو و حال و مقام احتجاب منست پیشد، بعد از آن محو آخر یو
  رت وحدت و كثرت در او.ی به اثبات عدد و حكم مغانين و صحو اولیمحو آخر ین هر دو مقام، اعنیا
 ینيالنّب ا، و چهارم به نسبت با خصوص خاتمیا و اولیاست به نسبت با عموم انب ین محو و فنا را سه مقام كل: چویعنی

و در او مشهود وحدت وجود است از آن نفس و صفات او است،  یاول محو و فنا» همیه و علیاللّه عل صلوات«است 
نه تمام ییشود، سطح آ ینه از منطبع پُر مییگاه كه آق علم و صفات او منطبع است، چه هرینۀ كثرت حقاییجهت كه در آ

  باشد. یشود و منطبع بوصفه در او آشكارا م یده میپوش
نۀ وحدت وجود كه باطن ییق از آن جهت كه در آیروح و صفات اوست، و مشهود كثرت حقا یو مقام دوم، محو و فنا

  دا.یكه مطبع است پ داست، و كثرتینه است ناپییروحست، منطبع است، الجرم وحدت كه آ
رت یحكم مغا یكن به ابقایشان، ولیان این دو شهود و جمع میك از اید است به هر یُّتق ین، محو و فنایو مقام آخر

ن یاللّه عنه، كه صاحب ا ید خرّاز، رضیخ ابوسعین دو شهود ثابت بود، چنانكه از شین وحدت و كثرت كه در ایان ایم
ت بخواْند كه ین آی، پس ا»األضداد نيبجمعه ب«؟ جواب فرمود كه: »بم عرفت اللّه« مقام جمع بود، سؤال كردند كه:

  ت.ین مقام با تحقُّق جمعیت كرد در ایَّرت و حكم عدد و ضدیپس اثبات مغا...»هواألول واآلخر والظّاهر والباطن «
ن مقام سوم است كه آخر یبعد از ا بر او است، -هیاللّه عل صلوات- ی محمَّدريكه ختم كار و سِ یو مقام چهارم، خصوص

كه ختم كار من  ین مقام خصوصیگانه كه ا ن از مقامات محو سهین مقام آخرید: ایگو یاست، الجرم م یمقامات عموم
ان اول و آخر، در او ثابت و مرتسمت، به نسبت با یرت میكه حكم عدد و مغا یبر او است، بعد از او است، از آن رو

ك یان هر ینت، میرت و مبایت و صحو اولست كه اعداد و معدودات و مغایَّچون مقام حجاب هم نظر صاحب مقام جمع،
ت جمعِ من محجوب و یَّن مقام احدیدر و ثابت و محقَّق است به نسبت با نظر محجوب كه هر دو از ا یگریو د

مقامست محروم، و اللّه  نی و ضّد كه در اريرت و غیعدد و عدم مغا یو نف یقیممنوعند، و از مشاهدۀ وحدت حق
  المرشد.
  د: یگو ینده میت آین بیتر، در ا را به مبالغت ی معننيو هم

و مَأخُوذ محوالطَّمْس، محقاً، وزنته
 

 بمَحْذوذ صحوالحسِّ فرقاً بكفِّه
 

 یا فنااوصاف روح ب یاوصاف و عادات نفس است، با مبالغت در آن فنا به انضمام فنا یكه گرفتار محو و فنا یو كس
زان شهود و یدم به كفَّۀ می هر دو او را برسنجنيع ین هر دو فنا، محو و زوال و استهالكِ كلیاوصاف نفس و مضاف با ا

حضور با عالم حس، و اداركات او بر آن  یِارین مقام من به سبب هشیكشف خودم، برابر است با آنكه مقطوعست از ا
  ت او در كثرت محسوسات منحصر.یّ از شروع در سلوك، و دوئش یدش به تفرقۀ اول، پیُّقصور، از جهت تق
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اصطالح القوم: رفع  یذلك. والمحق: االعدام. و اما ف یاألثر و اذهابه. والطمس: هوالمبالغة ف اللُّغة: زوال یالمحو ف
 یفجمع ف  هوالحق،نيالع یاالوصاف هوالطمس، واالستهالك ف عیاوصاف العادة، و اذهاب العلَّة هوالمحو، و رفع جم

ة اثراً و یعاً بالكلیجم وصاف النفس والروح، مع استهالكهما فناء انيب...» و مأخوذ محوالطمس محقاً «ت بقوله: یهذاالب
  الجمع.  حضرةنيع یناً فیع
 محقق گذشته است ريفنا به سِ یكلّ گانۀ  كه بر جملۀ مراتب سه یت جمع و مقام او، كسیَّ: در احتجاب از شهود احدیعنی

د ّیش از سلوك به عالم حس و تفرقۀ محسوسات مقیافته، او باربر است با آنكس كه پیالجمع، تحقق  ه حضرت جمعو ب
ۀ خونخوار قطع كرده است، و در یت جمع محجوب، چنانكه مثالً آنكس كه راه بادیَّن مقام احدید از اّیاست، و به آن تق

 كعبه، برابر است با آنكه هنوز در نينشده، او در احتجاب از شهود عحرم مكَّه در آمده، اما هنوز به مشاهدۀ كعبه مشرّف 
  دار جمال كعبۀ معظّم، محجوب و محروم است.یمشرقست، قدم در راه نانهاده، و از همانجا از د یاقصا

انْمَحت ؛ی عن صحونيالغ نيفنُقطة غ
 

 ، الْغتیَ، مَحْونيالع نْیقظة عَیو
 

 یاحد ین تجلِّیش ظهور اشعَّه آفتاب ایت جمع بود، از پیَّ كعبۀ احدنيه حجاب عك یتیَّ بق - نيغ -پس نقطۀ حرف 
انست و رافع حكم ی همۀ اعنيقت من كه جامع و منبع و عین حقیچشم ا یداریزائل شده است، و ب یمن به كل یجمع
 یآن محو مرا كه در اثنامر  یقیت حقیَّن جمعیقت ایاز حق یخرب یب یشان، از آن خواب غفلت و مستیان ایرت از میمغا
نماند اكنون محو و صحو،  یچ حجابید، و چون هیكردم، باطل گردان یم یرا از خود نف یار، بعضی از جهت رفع اغريسِ
ستم، و در صحو و یب نیو غا ت جمع خاىلیَّن حضرت احدی، از شهود ایو مقام چ حاىلیكسانست، چه در هیش من یپ

الَّلهمَّ ارنا «ن است برابر است، و اثر اجابتِ ی در تلوني، كه تمك»شأن یوم هو فیكل «من از شهود  یمحو، برخوردار
  ابم.ی یاحوال م یاز ذرات خودم در همگ یی در هر ذره» یاءكما هیاألش
  قة.یالحق یة: بمعنیمن الحواس، و الثان  األوّىلنيالحجاب. والع ی: بمعنی، والثانیالتهجّ األول من حروف نيالغ

  زلْفةنيِنه، اهلٌ، لتَمْكیلِتَلو المحو واجدٌ،یالصَّحو، ف یفوما فاقدٌ 
 

االحساس  حضوره مع یالحضرة، مَن هو فاقد للشهود حال صحوه، ا قة منیالقربة الحق نيس اهل لمقام تمكیره، و لیتقد
معرض  یشهوده فكون یع اوصافه، ألنَّ من ینه و عن جمیبة عن عیغ یبة عنه، و واجد شهوده حال محوه، ایبعدالغ

  العلَّة. نه، المیلتلو قوله: ی. فالالم فنيؤهَّل لمقام التمكین لم یالتَّلو ن، و صاحبیاالحتجاب، هو صاحب تلو
و  یاریكه او در حال هش یت، كسیَّ  و ثبات را در قرب به حضرت ذات و جمعنيست اهل و سزاوار مر مقامِ تمكین :یعنی

بت از یت خود باشد در آن حال، و باز در حال غیَّكنندۀ جمع شف شهود، و گمب شود از كیا غایاحساس و ادراك اش
كه كشف و  ی كسنيراكه چنیابندۀ مقام كشف و شهود باشد، ازیا و عدم حضور با صفات خودش، یاحساس و ادراك اش

و محصور ن است، ید است، او محصور مقام تلویَّبت از خود و احساس به صفات خودش متعلّق و مقیشهودش به غ
ا كثرت یاسم ظاهر  یند كه شهود او به وحدت تجلِّیرا گو ین كسی نتواند بود، چه صاحب تلونين اهل مقام تمكیمقام تلو

د مستلزم كثرت و ینما یرو ید باشد، تا اگر شهودش به وحدت اسم ظاهر متعلق باشد، چون تجّلیَّاسم باطن، مق یتجّل
ظاهر  یز اگر شهودش به كثرت اسم باطن تعلق دارد به ظهور حكم وحدت، تجلِّین ، ویا، او محجوب بود به كلیز اشیُّتم

باشد به حكم تفاوت و اختالف احكام اسما،  یم ییاسما ین را چون تجّلیاز شهود محروم گردد، پس صاحب تلو
الظاهر  نيت است بیاتش حضرت ذات و جمعی را منشأ شهود و تجّلنيشود، اما صاحب تمك یمتطرّق م یحجاب به و

 یتواند كرد، و احساس به كثرت اوصاف خودش مانع شهود وحدت تجل یان وحدت و كثرت جمع میوالباطن، الجرم م
» ب عندكیالغ مكنون یاو استأثرت به ف«و جنابِ » شأن یوم هو فیكلُّ «ب و حضرتِ ید، اما اگر از كُنْه غیآ ینم
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ان ماند، ريده باشد، و در آن حیز هم پوشی فحسب ننين صاحب تمكیات بر ایحكم آن تجّلد، ینما یات گوناگون رویتجّل
  ن مخصوص است.ی در تلونيبر آن نتواند كرد، چه آن به صاب تمك یچ حكمیو ه

ابندۀ آن در حال محو و صحو و عدم احساس به خودش یكنندۀ شهود در حال حضور با خودشف و  د: كه گمیگو یپس م
  ن چه رسد.ی در تلوني فحسب ندارد تا به مقام تمكنيتحقّق به مقام تمكت یَّ ست، اهلن اید مقام تلویَّاز جهت آنكه مق
والصُّحاةُ لنعتهم،یالنَّشاو یتساو

 

 ةريبَرسم حضورٍ، او بَوسم حظ
 

ا یك به اثر حضور ید هر یُّتق فحسب، از جهت نعت نياران مقام تمكین با هشیاكنون برابرند به نزد من مستان مقام تلو
   فحسب كه از آنجا تجاوز نتواند كرد.نين، چون مقام تمكیَّ مع یرۀ مقامیدر دا یشان، محصوریمخصوص به ا یتجل
الكشف، چون  اران مقامات سلوك قبلیشان را است با هشیكه ا یگر: برابرند مستان احوال با كشف و شهودید یوجه

ه، رياران به نشان حظید هشیُّن، و تقّیمع یا تجلیر حضور د مستان به اثّیمقام توبه و زهد و توكّل و امثال آن از جهت تق
كه منقولست كه خِضْر مر خواص  شود، چنان یسَّر نمیدند، و تجاوزشان از آن مقام و حكم او میَّكه به آن مق یمقام یاعن

  ان دارد.یرا به صحبت طلب كرد، او ابا كرد، و گفت: ترسم كه وثوق به صحبت تو صحَّت توكل مرا ز
د به اثر حضور و نشان مقام ّید: كه اصحاب احوال مع شهودهم، با ارباب مقامات مع احتجابهم، درتقیگو یمپس 

  تِ من محجوبند و در آنكه هر دو از جادۀ من منحرفند هم برابرند.یَّن حضرت جمعیبرابرند، و هر دو از ا
  ه.ريحظر عن غد بمقام و یَّهنا عمَّن تقیالحظر، فاستعار به ه ة: مشتقّة منريالحظ

هم تعاقبتیمَن علیسوا بقَومْیو لَ
 

 ةیَّصِفات التباسٍ، اَوسماتُ بق
 

و  ییشود، و به تجل یطار یاپیشان پیت احوال بر ایَّكه صفات حجاب یستند كسانیالمتابعه، ن من حقو قوم و متابعان 
شان را در حجاب و یا یبا ادوار زمانگر به حكم نشأت، یات دّیدند، تا صفات و احكام اسما و تجلی مقنيمع یاسم

ود مقامات سلوك محصور یشان را، در قیشان، مر اینفوس و ارواح ا یایز كه نشان بقاین یاندازد، و كسان یالتباس م
ز بر یشان نیشود، چنانكه از خواص ذكر كرده شد، ا یسّر نمیا تجاوزشان از مقامات میدارد، و به حكم و نشان آن بقا یم

و  ینه ارباب احوال به حضور یشان بر قدم من راست افتاده بودی اريستند، چه اگر سِیالمتابعه ن بعان من حققوم و متا
برد، و  ی، چه راه من راست تا به حضرت كمال میواقف شدند ی، و نه اصحاب مقامات در مقامید بودندیَّمق یاسم
قت یم من كه حقیبه سبب اندك انحرافست از جادۀ قون اهل مقامات و احوال را معرتض گشته است، یود كه مر این قیا

 ريكه من سِ  یقیالمتابعه، و در طر ست حقیعدالتست، پس هركه در آن سُبُل منحرف افتاده است، او قوم و متابع من ن
  وسته است.یق نپی، سُلوك او به تحقیو خلق یی قت اعتدال به نسبت با هر مرتبهیام به تحقق به حق كرده

الكمالَ، فناقِصٌ،یث منِّریو مَن لم 
 

 العُقوبة یه ناكِصٌ فیْعَقبَیعَل
 

من ناقص بوده  یقیق اعتدال حقیافته است، او در سلوك طریاث نريو هركه از متابعان من، از من تحقُّق به مقام كمال م
ق یكه در طر یراكه كسی كرده است و باز پس رفته، ازريمنحرف سِ یلیودر سبفته شده، یم من كیق مستقیاست، و از طر

از  یست رفت، از قهقریبا یش میش رود، از مقصد دورتر افتد، پس چنان باشد كه آنچه او را پیمنحرف رود هرچند پ
نئذ در عقوبتِ هجران و حرمان از حضرت و مقام كمال گرفتار شده یپس پشت رفته است، و از قصود دور افتاده، و ح

  است.
  .یقهقر یوراءٍ و مش ذا رجع اىله، ایعقب یقال: فالن نكص علی
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ةٍ،یَّلِلَبْس بقیفْضیُما  یَّوما ف
 

 ئةْیبفَ یَّعل یقضیَ ءَ ىلیوال فَ
 

 ريبود، و به ثبوت غ یتیَّت بقیَّپوشش و حجاب یز كه مرا به سویت و تمیَّاز احكام جزئ یزیچ چیو نمانده است در من ه
ت از كجا باشد یَّك ذات گشته، پس بقیكّل شده است و صفات همه  من یاجزا یحكم كند، بل كه چون جملگ یتیَّريوغ

ت جمع بر من حكم ّین مقام احدیست كه به رجوع من از این یی هیچ سایز هیت شود، و مرا نیَّتلبُّس و حجاب یِكه مُفْض
  كند.
ان یت میو جمع تیقت و برزخیت و حقی ذاتند، و مرتبۀ الوهنيت ذات، عی: وجود و علم در حضرت وحدت و هویعنی

ظل لف مدایربِّك ك الم تَرَ اىل«ت بر آن مرتتبست، عكس و ظلِّ حضرت ذاتست، و به حكم یت كه مبدئیت و واحدیاحد
افت، وجود وعلم، بما اشتمال یقت او مُدرج بود امتداد یكه در حق ییق كماالت اسمایه از جهت تحقیچون آن سا...» 
گر به یبه صورت اسما و صفات، و در مراتب دن مرتبۀ الوهت یة، به آن امتداد در ایَّة والسكونیَّق اال الهیه من الحقایعل

ولو شاء لجعله «ۀ آن اجمال آمد، و به حكم ی، سایلین صورت تفصیز، ظاهر شدند، و اّیصورت موجودات مفصَّل و متم
كه در باطن آن  یبر كمال ذات» نيالعالم عن یٌّاللّه لغن ان « یِبر مقتضا یاگر حضرت وحدت ذات خواست» ساكناً

و به آن امتداد،  یدیرا ممتّد نگردان یۀ اصلی، و آن سایحضرت ثابت بود و آنجا، همه بر همه، مشتمل، اقتصار فرمود
ه از او ین صفات كه در امتداد آن سای، پس جملۀ ایاج نبودیچ احتیالظل، ه كمال الذات، ال اىل كمال نظراً اىل

ۀ اسم نور است، و ی شمس سانيع» الًیه دلیالشمس عل ثم جعل« او، چنانكه بر وفقِ نياند، بل ع هیۀ آن سایاند، سا یمنتش
و  یآن بود، تا هر جزئ یه از برای او، و امتداد آن سانيۀ اوست، بل عی، ساینیب یشعاع او كه از او ممتد و منبسطش م

ت و یَّ شود، و به آن رنگ به حضرت هونيل و عافته است، همرنگ كیز ّی و كّل متمنياز ع یكه به صورت صفت یاثر
  د.یت ذات كه اصلست، رجوع نمایَّاحد

ت خودش، و به حسب آن دو حال، دو یرجوع تا به نها - ت، و دوم یامتداد تا به غا -یكیه را دو حال آمد، یپس آن سا
ن صورت یكه ا اجماىل یصورت ه، ودر رجوعیكه عالمست بما اشتمل عل یلیتفص ی افتاد؛ در امتداد صورتینيصورتش تع

كن به غلبۀ ین مرتبۀ جمع الوهت، ولیكرد به ا یالتعاقب رجوع م یعل ن صورت اجماىلیست، پس به ایانسان یعنصر
ت كمال و حاقِّ اعتدال، و آن ید در غایرس ین مرتبه، تا آنگاه كه نوبت رجوع به صورتیق ایاز حقا یقتیحكم حق

ه به حضرت نور یپس سازِ رجوع بر كار كرد، و آهنگ آن فرمود كه از سا -ه و سلّم یاللّه عل یصل -است  یصورت محمد
ت دارد، به حضرت ّیت و جمعیَّنگذارد، پس در وقت صبح كه حكم برزخ یدر خود اثر یگیرخت بربندد، و از حكم سا

ه یا آنجا به صورت سااز احكام صفات ر ید، بعضیرس» نيقاب قوس«توجُّه فرمود، و چون به حضرت جمع  یقینور حق
خواست،  یت درمیافت، الجرم از آنجا سبك عنان به تفرقۀ عالم تافت، و به زبان تضَرُّع رفع آن احكام جزئیخود  یدر پ
ل از یبه تفص یو صفات یگیك را از آن احكام سایك یآخرالدعاء. و  اىل...»  یقلب ینوراً ف اللّهم اجعل ىل«گفت:  یو م

ن یُّ ج تعیك را به تدریك ی» اًريسینا قبضاً یثم قبضناه ال«كرد، و به مددِ  یاستمداد دعا از خود دفع مخود به  یاجزا و قوا
 ین تجلِّیُّتع یكبارگیو به » نوراً یاللّهمَّ اجعلن«فرمود كه:  یداد، تا به آخر به كل یوند میت جمع پیَّو حضرت احد یتجّل
  متقلِّص گشت. ی، به كله جملۀ مراتبیمتخلِّص شد، و از سا یجمع یاحد

 یه، صورتیسا ینست، و نفیش ایه نبود، معنیسا» ه وسلَّمیاللّه عل یصل«را  ین بابها مذكور است كه مصطفیو آنچه در ا
ن یث صحاح در ایاست، هرچند در ظاهر احاد یدر عالم حس ضرور یرا صورت ید كه بوده باشد، چه هر معنیبا یهم م

  امده است.ین یباب خرب
كه  یی چ مرتبهینمانده است، در ه یۀ صفتین مقامست، الجرم گفت كه مرا سایاللّه عنه، چون ترجمان ا یظم، رضپس نا

مقام تفرقه حكم كند،  یل آن به رجعت به سوینشده باشد، تا بر من ازجهت دفع و تكم یهمرنگ نور ذات و آفتاب تجلّ
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من، كّل گشته، الجرم كدام اشارتِ  یوسته، و همه اجزایپت جمع یَّام، و به حضرت احد بل كه چون من، همه نور شده
  د.ی، به من و حال و مقام من تواند رسیا اسالمی، یا عبارتِ علوم بُرهانی، یالهام یِمعرفت

جنانٌ، و ما بهیلقیُ یو ماذا عَس
 

 غَةیوص یٍن وحیْفوهُ لسانٌ بَیَ
 

گر، و چه به دهان ید ا صاحبدىلین حال و مقام من یرت كند به ااكنون القا و اشا یو جان ز باشد كه مگر دىلیو كدام چ
كه در عبارت  یا لفظیبه دل و جان رسد،  یان الهامیازم یمحجوبا یا نام من، یاز نشان  یگرداند و در عبارت آرد زبان

  د.یآ
  ».ماذا انزل ربكم: «، كقوله تعاىلیالذ یه لالستفهام، وذا، بمعنیقوله: ماذا، ماف

ست به سبب ین خاىل یتیَّاز جزئ یافته و جُمله ضروب وحیشده است، و به ذات تحقّق  یز من كلین همه چ: چویعنی
مانده است از صفات و احوال  یز در من جزئین، پس كدام چیَّمع یی و جاذبه ا اشارت به حاىلی یو ملك یوساطت روح
دند، در عبارت یت مقیَّان اوصاف كه به جزئین جُز ب چونيچن ق الهام به آن اشارت تواند كرد، و همیبه طر كه صاحبدىل

ز از اوصاف مرا به زبان در عبارت یاند، پس كدام چ وستهیت ذات پّیاوصاف من به كل یگنجد، و اكنون همگ یزبان نم
  توان آورد؟

تعانقت االطرافُ عنديَ، وانْطويَ 
 

 السِّوية بساط السِّوي، عَدْالً، بحُكم
 

و روح و حس و ذات و صفات و وحدت و كثرت، به نزد من به حكم تكافو  یراف از صورت و معنوستند همۀ اطیبهم پ
ت عدل ی، و روح و جسم و وحدت و كثرت و ذات و صفات در نظر شهود من از غایصورت و معن یرنگ كیو  یو برابر
ز در من، یوشته شد، و اكنون همه چدر ن یت به كلیَّري و غرينئذ بساط غیدا آمده است، و حیكه در من پ یقیحق یو استوا

  توانم كرد. یكارِ كّل م یگرند، و به هر جزئیكدی نيع
قوله:  یة، والباء فیَّ السو تعلّق بحكمی، و هو ز اوىلییز، اوالمفعول له، و التمییالتم یكون منصوباً علیجوز ان ی» عدالً«قوله: 

  ».یتعانقت األطراف عند«تعلق بقوله: ی» ةیالسّو بحكم«
ةِ الـیَّفَنا ثنویفیعادَ وجودو 

 

 ةیَّبقا احد یـوجود، شُهوداً ف
 

ش از حكم ین وجود ظاهر كه در مراتب به صورت من مضاف بود، باز همان شهود ذات شد مر خودش را كه پیو ا
  ت ذات.یَّاحد یشده بود در بقا یت كه بر وجود طاریَّشرك و ثنو ین حال فنایت بود در ایَّمبدئ
را كه در مراتب، به ظاهر  یدیو ق یت جمع، سلوك محقَّق كردم، و هر اضافتیق تحقّق ببقاء احدیچون من در طر :یعنی

نمود، آن  یم یبر او طار یتیَّبود، و ثنو یمتوهّم م ید و اضافت مر وجود را مشاركیوسته بود كه به حكم آن قیوجود پ
حضرت  ی بقانيت وجود در عیَّ ن فنا، اثر شِرك و ثنویجرم در ادم، پس الیگردان ین سلوك، فانیجمله را از وجود در ا

ز، جز شهود ذات یچ چیت رجوع كرد، و در آن حضرت چون هیَّحضرت احد یِن وجود به مقام اصلیت جمع، باز ایَّاحد
ظاهر  ني آخر، و باطن عنيوست و اول، عیره به هم پی همان شهود شد، و دانين وجود، عیمر خودش را نبود، الجرم ا

  گشت.
 ضَة،یفما فَوقَ طورالعقل اولُ ف

 

 كما تَحْت طُور النقل آخرُ قبضة
 

است  یضی، اول فنيطور و مقام عقل و روح است، از علم و وجود در حضرتِ جمع الوهت و قاب قوس یباالپس آنچه 
است، به  یانسان یعنصر ، محلِّ علوم نقل است، و آن صورتیر طور اعنیچنانكه آنچه ز ت، همیَّن حضرت احدیاز ا

  ت مذكور است.یَّ حضرت احدنيآخر قبضۀ هم» عاً قبضتهیواألرض جم«حكمِ 
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ه قائم مقام یال نجا مضاف محذوفست، و مضافٌی، و ای: علوم شرعیمراد از طورِ نقل، محل علوم ثابت به نقل است اعن
به توارت بود،  یعیلِ احكام تشری و تفصینياول تبرا ی، زّیانسان ّین صورت عنصریت كرده است به این كلمه كنایاو، از ا

ع از او امروز و اجر و یو احكام شرا ی جمله علوم نقلیني چون محل و موجب تعنيچن و محّل تنزل تورات طور بود، هم
ن یست، الجرم به ایر احوال او نیو تقر ین صورت عنصریها، جُز اريد و حِّل و حرمت و اخبار و قصص و غیوعد و وع

  ت و استعارت فرموده است.یاسبت از او به طور نقل كنامن
هواألول : «ت، كمال قال تعاىلیآخرت و ّیان اولیت جامعست مّین حضرت هویت آنست كه: چون ایب یو امّا معن
ه، در مرتبه الوهت و یز هما فیُّان علم و وجود، مع اثر تمیمحقق شد كه جامعست م یض و تجلیتش به فیَّ و اول» واآلخر

ن یو ا» عَلِم العالم، فاوجده«ن مرتبه یرا كه در ایقت نبوّت و رسالتست، زی كه منبع و مرجع حقنيقام جمع قاب قوسم
ت و یَّبوده باشد از حضرت هو یی ضهیطور عقلست، اول ف یطور عقلست، پس آنچه باال یض در او، باالین فیمرتبه و ا

 علوم ینين گشت كه محلِّ تبّیمتع یانسان یت، به صورت عنصرّیدت و احّین حضرت هویت ایَّت جمع، و اما آخریَّاحد
به حكم آنكه  یانسان ین صورت عنصریست، و مورد و مظهر آثار و اسرار نبوت و رسالتست، چه ایشرع ینقل

 یعل«...  یتیو به روا» صورته یان اللّه خلق آدم عل«السالم:  هیة تلك الحضرة، كما قال، علیصورة جمع یمخلوقست عل
رۀ یكند و دا یمراتب، تمام م ی را از آن مرتبۀ الوهت و مُرورش را بر جمله یوجود یِجمع ی آن تجلِّ ريسِ» صورة الرحمان

و اصل  ین صورت عنصریا یوندد، و چون انتشایپ یت، به هم میت و باطنّیت و ظاهرّیت و آخرّیان اولیت او را میَّجمع
ن صورت به مباشرتِ یۀ اصل ای و خاك بود، و تسونيزم» خلقه من تراب« و نصِّ» منها خلقناكم«و مادۀ او به حكم 

ن صورت است، آخر قبضه آمد، كما قال ی كه محلِّ انيالجرم زم» یَّدیلما خلقت ب«ا شد، چنانكه فرمود: ّیمه» نیْدِیَ«
وندِ اولِ ی نقط پريغاست،  یجمع یآن تجّل یلیعالم كه صورت تفص یر و باالیپس ز» عاً قبضتهیواألرض جم: «تعاىل
قت یاظهار احكام و آثار حق یا و رسل، برایج انبیت معاریست، و غایره، و اتمام او نیبه آخر آن دا یجمع یرۀ آن تجلِّیدا

هر و حكم احاطت اوست، الجرم چون بواسطۀ معراج، وصول به ین دایقت اینبوت و رسالت، وصول و تحقّق به حق
چ ی، پس هنير زمیآسمانها باش؟ و خواه در ز یباال ی و معراج به سوريخواه، مگو: سِره متحقِّق شد، ین دایقت ایحق
رۀ تحقُّق یقت آن دای به حقرير فرش نتواند بود، بعد از آنكه در هر دو سِیعرش، بر معراج بز یمر معراج را باال یلتیفض

  حاصل آمده باشد.
له، وهْوَ اهلهُ،یلذلكَ عَن تفض

 

 ةیَّ الربريُون، خالنُّ یذ ینهانا، عل
 

ل یه وسلَّم، از تفضیاللّه عل ی، صلیق، مصطفین خالیفرمود ما را بهرت یو عدم تفاضل، نه ین تساویا یاز جهت معن
ه یاللّه عل ی و بَطْنِ حُوت بود، و معراج او، صلنير زمیونس در زیاز آن جهت، كه معراج » السالم هیعل«ونس یخودش بر
، چه »السالم هیعل«ونس، یل را بر یه وسلّم، اهل بود مر تفضیاللّه عل ی، صلیبا آنكه مصطف آسمانها، یوسلّم، باال

ت جمع كه اصل و یَّو حضرت احد یره بود، از آن وجه كه مقام اوادنین دایه وسلّم، مركز و اصل ایاللّه عل ی، صلیمصطف
صوص بود، اال آنكه ظاهر اخبار از اسرا و معراج ه و سلّم، مخیاللّه عل ی، صلیاست، به و یجمع یرۀ وجودین دایمنشأ ا
ره، ین دایشان، از ایقت نبوت و رسالت و احكام ایت حقیه و سلّم، ازمقام نبوت و رسالت بود، و غایاللّه عل یاو، صل

لت او خارجست از آن احكام، و فهم اغلب حاضران و مخاطبان بر احكام نبوت یت و فضیَّ كند، و حكم مركز یتجاوز نم
چ تفاضل نبود، یشان بود هیرسالت و وصول به كمال، به سبب آن اسرا و معراج، مقصور بود، و از آن جهت كه مفهوم ا و

  فرمود اعتبار به فهم اعم و اغلب. یل نهیالجرم از تفض
 یالعبارة، والَّذیاشرت بما تعط

 

 فَةیلطفَقَد اَوضحتهُ ب یتغَطَّ
 

و  یی فهیده بود، آن را به لطید و آنچه سخت پوشیگنج یو مقام كمال در عبارت مد یتوح یاشارت كردم به آنچه از معان
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قت یده، سرّ حال و حقیپوش یا آن معنیفة. و گوئیه اللطیف تغنیواللَّطاالشارة  هیكفی، آشكارا كردم، والحرُّ یی و مسأله یمثل
قتِ حال و آن، صورت ین حقیشانست، و ایو مستقبل و زمان پنهان و موحّد و جامع كثرت ا یآن است كه در حكم ماض

نِ و احوال یتست در زمان، چنانكه عدل صورت اوست در مكان و ماحواه، و هرچه از كَوایَّتِ وجود و هویَّ ت جمعیسرا
ن صورت او كه حال و آن یت و ایتعلُّق گرفته است، جمله به نسبت با (حضرت جمعو مستقبل  یكه در زمان به ماض

ت من برابر است، یَّقت جمعیبه نسبت با) حق یر مكانید كه چنانكه باال و زیگو یحاصر. پس مكسانست، و یاست، 
است، و من  یكیاست  ن مقام جمع و صورت او كه حال و آن،یدر نظر من از ا یو مستقبل زمان ی حكم ماضنيچن هم

  ت منند.یَّجمعستم، بل كه همه محكوم من و حكم یك از زمان ومكان نیچ یرات احوال هّیمحكوم تغ
  د: یگو ینده میات آین ابیفه و مسأله، در ایرا به لباس لط ین معنیپس ا

اً لمن غداً،ريس الستُ األمس غیو ل
 

 یلَتیْل یومیو یغدا صُبح یو جنح
 

در مبدأ نشأت صورت واقع بود،  -ید -كه به نسبت با محجوب و محصور زمان و حكم او » الست بربّكم«و خطابِ 
امت واقع یق یست كه فرداین» لمن الملك« خطابِ ريتعلق داد و گذشت، به نسبت با من غ یزمان، او را به ماضآدم و 

، و امروز، و فردا، و شب و روز، و شام، و بام، در یانِ دیخواهد بود، چه حال من آنست كه زمان را كه قاطع و فارقست م
ن یراكه در این همه به نزد من حالست، ازیصبحِ من، شامست، و امن امروز، و شبِ من روز، و  یِ ست ودین یچ اثریمن ه

ن ی ظاهر و شهادت آمده، و انيبم عیوسته است، و باطن و غیت، اولم به اخر پیت و مقام جمعّیقتِ هویتحقُّق من، به حق
د زمان یشوند، و در ق یالتعاقب ظاهر م یشان علیهمه موجودات كه درمراتب به نسبت با اصحاب مراتب و نظر ا

اندازد،  یرا به مستقبل م یدهد، و بعض یتعلق م یرا به ماض یكند، و بعض یشان حكم میافتند، تا زمان به تفرقۀ ا یم
ن ی مفَرَّق در ارين مقام همه را مجموع غیواقع است، و صاحب ا یكبارگین مقام جمع، به ی، در ایشان به جملگیظهور ا

ر و یُّچ تَبَدُّل و تغَیه یمشهودند ب  ن حضرت موجود،یمه، ازالً و ابداً، در اكند، چه ه یحضرت جمع موجود مشاهده م
ت خلقت آدم و یفیوگفت از حضرت ك داد ینشان ین معنیاللّه، از ا رحمه، ین جبلیخ نورالدی، چنانكه شیتقَدُّم و تأخُّر

نش ی به من نمود، تا آفرنيالع یله را رأن جمیدرخواستم اجابت فرمود، و ا  س از سجود،یابل یسجود مالئكه او را، و ابا
ن جهتست كه به حدوث و یاز حضرات او، و از ا یس را همه مشاهده كردم در حضرتیابل یآدم و سجود مالئكه و ابا

شود، با  یر و حدوث به علم حق متطَرِّق نمّیچ تغی و تبدل احوال مخلوقات و معلومات، در اطوار و نشآت مراتب، هريتغ
ن مقام جمع ین جهت در نظر من از ایات، پس الجرم از اّیث انّها جزئیح ات متعلِّقست منّیع جزئیو به جمآنكه علم ا

  حالة واحدة. یست، متَّسق معاً فیش نیك خطاب، بی» الست بربّكم، و لمن الملك«قت یحق
للّهِ، مِرآةُ كَشفها؛یو سِرُّ بل

 

 ةیَّالمع ُیالجَمع نف یو اثبات معن
 

و  یتِ گذشته گفتم، چه ماضیفه است كه در آن بینۀ كشف آن لطییك خطابست، آی، للّه، كه جواب آن یبل قتِ یو حق
تست، یَّن مقام جمعیقت این حال كه صورت حقیت بر من به نزد من حالند، و حكم ایَّمستقبل به حكم غلبۀ آن مقام جمع

ت و غلبۀ یَّجمع ین معنیمستقبل گشته، و به اثبات ا و یاكنون ظاهر و غالب آمده است، و مُوَحِّد و جامع كثرت ماض
چ ین سخن آنسن كه هیق ایشودئ، و تحق یم یتست، از من منفیَّء از غلبۀ جزئیت كه مُنبِیَّت او بر حال حكم معیحكم كل

باشد،  یم یملست، كه محلِّ تعلُّق آن اثر، اگر ذات كایت وجود را نین جمعیها، جز اريجاد و ابقا و امداد و غیاز ا یاثر
باشد، جز به  ی كامل مريجاد غیا ایابقا و امداد  ، اما اگر محلِّ آن،یوساطت یشود ب یت واقع می آن جمعنيآن اثر به ع
ا مظهر آن اسم از كواكب و یت اوست، یطت حكم و تربیكه آن محل در ح یت در اسمیت آن جمعیَّت و معیواسطۀ سرا

ت و یَّ قائلت و یییِّو ح تیَّدیت و مریَّت و قادریَّ عالم یت معنیت و سرایَّجز به معاتّصاالت او واقع نشود، چه آن اسم 
جاد را متضمنند، متعرّض نتواند یا یشان موقوفست مر امداد و ابقا را كه معنیبر ا یجادیت، كه حكم اّیت و مقسطّیجواد
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ه یشان تصور نتوان كرد، و الیا یا و ابقات كه عدلست، بقیت آن جمعیت و سراّی مظاهر اسما، جز به معنيچن شد، و هم
  ».اءیقامت األش«...  یتیو به روا» السماوات واألرض بالعدل قامت«ه و سلَّم: یاللّه عل یاالشارة بقوله صل

وسته است، امداد یت نپیت و كلین حضرت جمعیست، و بایباق یز او اثرّیت و حكم تمّیپس تا مادام كه در سالك از جزئ
طت و یكه سالك در حكم ح یا مظهر اسمی یباشد به نسبت با اسم یت میَّت آن جمعیت و سرایَّواسطۀ معاو ب یو ابقا
و مصداق و طرح افتد،  یت نفیت و سرایَّابد، حكم آن معیت تمام تحقُّق یَّ ن جمعیقت ایت اوست، اما چون به حقیترب
ال «شان را گفتند: یهما، كه ایه و علیاللّه عل تاست، صلوا یو محمد مصطف یان حال هارون و موسیدرقرآن ب ین معنیا

ت یَّمع یشان را به معنیحفظ و كالءت ا» الناس عصمك منیواللّه «ه، گفتند: یاللّه عل یاو را، صل» معكما یتخافا، انَّن
  ت اضافت فرمود.یَّت الهیقت جمعیمتكفِّل شد، و عصمت او را به حق

ت ین جمعیام، و حكم حال كه صورت ا د زمان مخلّص شدهیت، از قیَّجمع ید: كه چون من به تحقُّق به معنیگو یپس م
 یاو بر حال و زمان به نسبت با من، نف یِت وغلبۀ معنین جمعیاست بر زمان، غالب آمده، و در او ظاهر گشته، اثبات ا

 یاست، نه به معن» عصمكیواللّه «ت ین جمعیبه حكم ا یكند از من، و حفظ و عصمت من از حوادث زمان یت میَّمع
  ».ةیَّ المع یالجمع نف یو اثبات معن«ق قوله: یمعكما و ذلك تحق یتِ انّنیت و سراّیمع

،یختشیُ، وال ظلمیفال ظلمٌ تغش
 

 یاطفأت نار نَقْمَت یو نِعمَة نور
 

فاحتجب عنه بعد ء، یلش  اللّه ید، به حكم ماتجلّیآ یبه من فرو م ین تجلِّیاز ا یبتینه ظلمتِ حجاب و غپس اكنون 
چون كه نعمت نور وجود و شهود » عصمكیواللّه «د به سبب یتواند رس یبه كس یبر من ترس یو نه از ظلم وتعد» ذلك
موجب  یتیَّد جزئیبود كه به واسطۀ ق یآتش قهر را بر من كه توانست» یغضب یسبقت رحمت« یِمن بر مقتضا یجمع

م، اختصاص یم مقیدا یم تجلِّید، و مرا به نعیانريفروم ی، به كلیمدا سبب بعد و مشقت من آی یحرقت فرقت من گشت
  د.یل و نهار باز رهانیود احكام ادوار و اقسام لید، و از قیبخش

ث ال وقت حاسِبٌ یوال وقت، اال ح
 

 ، مِن حساب األهلَّةیوجودَ وجود
 

ث ال وقت بحسب مفهوم یاال حالحس،  یاحواله ف ی، ایت: وال وقت من حساب األهلَّة ضابط ظهور وجودیرالبیتقد
  والمستقبل و كثرتهما. یحكم الماض یالحال و دوامه عل الزمان، و هو غلبة حكم اهل
ن ظهور، یكننده و در ضبط و حصر آرندۀ ا ست اكنون از حساب و شمارِ نُوشُدنِ ماهها، كه حسابین یو زمان یچ وقتیو ه

  گنجد. یفهومست از وقت و زمان در او نموجودمن باشد در مراتب، مگر آنجا كه آنچه م
ن وجود ظاهر را در مراتب به حسب نشآت احكام و احوالست، و ضبط آنها به سبب حكم نشآت، به مزان ی: ایعنی

  كن زمان را دو حكمست:یدارد، ل یتعلّق
مستقبل، و  و یان ماضیت حال كه برزخ و جامعست میوحدت و جمع -و مستقبل، و دوم یكثرت و اختالف ماض -یكی

ن ید مراتب و احكام اوست، مغلوب حكم كثرت و اختالف زمانست، و مفهوم او از زمان و وقت در ایَّمق یمادام كه آدم
 یت حال، در آن حكم كثرت ماضیومستقبل منحصر و به نظر و فهم او به حكم وحدت و جمع یكثرت و اختالف ماض

ام ّیو ا اىلیوال و صفات ظاهر وجود او به حساب اهلّه و اعوام و لو مستقبل پنهان و مستهلك، الجرم ضبط و شمار اح
ن حال، ید، و اريگابد، آن ضبط و شمار احوال او به حال تعلُّق ید مراتب و احكام او خالص ید است، اما چون از قّیمق

 یبه و یاپیپ كه یم است، كه به واسطۀ احكام مراتب و تحوُّل احوال، مدد الهیت وجود دایَّصورت وحدت و جمع
، او را به صورت یكرنگیت و یَّ دوام و جمع یشده است، و معن ین حال طاریو مستقبل بر ا یوندد، حكم ماضیپ یم
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ود احكام مراتب یت از قیده، پس چون من به حكم تحقق به مقام جمعیو مستقبل، پوش یتحوّل و اختالف و كثرت ماض
ن حال و حكم یوجود من كه به حسب نشآت ظاهر است، جز به ا ام، الجرم شمار و ضبط احوال مخلص شده یبه كل

و مستقبل در او مستهلكست، و ازمفهوم وقت و زمان خارج، مضاف  یت او، از آن جهت كه حكم ماضیَّوحدت و جمع
ست، الجرم مرا در زمان و قبض و بسط یست. پس حساب كنندۀ احوال وجود من به حسب مفهوم خلق، جز ال وقت نین

از آن حكمها و اثرها، تالوت تمام قرآنست هزار ختمه  یكیمها و اثرها است. نه زمان را در من و احوال من و او، حك
از آن اثرها بود، و  یكیبا بُعْد مسافت،  یی س دردون لحظهی، كه اهل مراتب، زنند، و احضار عرض بلقیی در كم از لمحه

  اعلم ذلك، واللّه المرشد.
َر ماورایَمو مسجونُ حَصْر العصر لَ

 

 ةیَّجَنَّةِ األبَد ینه، فیِّءسج
 

بوده  یباق یت در ویَّ ات او، البّد اثر جزئّید و حصر عصر و زمانست، و محكوم احكام كثرت و جزئیكه در ق یو كس
او ب یرسد، نص» ه مرجعكمیال«د و محصور مانده، الجرم چون به معاد ّیاز اسما، مق یتِ اسمیَّطت جزئیباشد، و در ح

ة فما بعده، یالرؤ بیت از كثیَّت آن اسم نتواند بود، ودر بهشت ابدّی جزئنيت، جز آن سِجِّیت و جمعیَّدار حضرت الهیاز د
ن حضرت یو ازمشاهده و تحقق به اابد، یتحقّق ن یند، و جز به وید را نبّیة، جز آن اسم مقیَّالمعاد واألبد آخر مراتب اىل
ت عموم خلق را به ربِّ مضاف، اضافت یث، رؤیات واحادیو آنچه در اغلب آ ت محجوب و محروم ماند.یَّاله

ن ی اريو غ» سرتون ربّكم«ه و سلّم: یاللّهعل یو قوله، صل» ربّها ناظرة ومئذ ناضرة اىلیوجوده « اند، كقوله؛ تعاىل فرموده
  ست كه گفته شد. واللّه المرشد.ین معنیث، اشارت به ایات و احادیاز آ

األفالكُ، فاعجب لقطبها الـ دارت یفَب
 

 ط بها، والقُطْب مركز نُقْطةیـمح
 

شان به یا یستم، بل كه زمان محكوم منست، الجرم، افالك كه ثبات و بقاید و محصور حكم زمان نّیپس چون من مق
ت من ثابت ین صورت جمعیشان، به ایادوار متحقق، اكنون آن دَوَران ا ن احكام زمان به آنیُّشان متعلِّقست و تعیادوار ا

 نيشانم، و شگفت بیخودم، قطب ا ین صورت عنصریت ایشان به من باز بسته است، پس من به جمعیا یشود، و بقا یم
در  یط به افالك، و حال هر قطبیمنست كه هم قطبست و هم مح یت صورت عنصرین جمعین قطب افالك را كه ایمر ا

  نباشد. خود ی رهیخارج آنست كه جز مركز نقطۀ دا
ت متعلّقست یقت حضرت جمعیها به حقريچون مددِ وجود و بقا و ثبات جملۀ عالم و دَوَران افالك و كواكب و غ یعنی

السالم:  هیه بقوله علی الريقتست، كما اشی، صورت آن حقیانسان ین صورت عنصرین و ایش از ایچنانكه گفته شد، پ
صورت به عالم به  ین صورتست، و بقایۀ افالك، بل جملۀ موجودات اریالجرم قطب دا» صورته یاللّه خلق آدم عل ان«
األرض احد  وجه یالسَّاعة و عل ال تقوم«ذلك بقوله:  ن صورت منوط و مربوط، كما اشار الصادق المصدوق اىلیا یبقا
 یبه وافالك  یبقا باشد، و دَوَران و یانسان ین صورت عنصریذكره كما هو هو. پس قطب عالم، ای ّیا» قول اللّه اللّهی

  متعلّق.
  سؤال:
ن ین ایّ ، صورت عالم و دَوَران افالك ثابت و قائم بود، و از عدم تعین صورت آدمین ایُّش از تحقُّق و تعیند: پیاگر گو

  در عالم و دَوَران افالك، نبود؟ پس او قطب نباشد. یو نقص یچ خللیه یصورت آدم
  جواب:

جاد عالم، یمقصود از ا» احببتُ ان اعرف«راكه چون به حكمِ یو حكماً بود، از یًمعن م: كه هرچند حِسَّاً نبود، اماییگو
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قت یالً موقوف بود، و مظهر آن حقیتِ ذات اجماالً و تفصیَّقت جمعین حقیبر ظهور ا ییدایبود، و كمال پ ییدایكمال پ
عناصر و مولّدات و  د از افالك ویمان ی او مريراكه هرچه غینبود، از یانسان ین صورت عنصریت كما هو، جز ایَّجمع

ش نبودند، و لهذا از حَمْلِ امانت یت بّین حضرت جمعیاز ا یو اسم یقتیو حق یك مظهر صفتیمافوقها و تحتها، هر 
ة و یَّالجمع ة هذهی: مظهریا» انّا عرضنا االمانة«، همه ابا كردند، چنانكه فرمودند: ییدایت و پین كمال جمعیت ایَّمظهر

 ان نيفاب«نهما ی: ما بیا» والجبال«ماسفل منه  یالعالم واألرض، ا : ما عال منیا» السموات یعل«لظهور كمال ا
ة لكمال یَّالصورة العنصر بهذه یا» و حملها االنسان«ها، یة علیَّد و الجزئیالق ة بغلبة حكمیَّكمال القابل یلعوز ف» حملنهای

  ة.یَّ القابل
ن ی اینيجاد عالم را بر تعیل آن مذكور است، ایباچۀ كتاب تفصیكه در د یكلّ میو چون به سبب حكمت و مصلحت عظ

بود، از جهت آنكه مقصد و مقصود او  ین صورت انسانیا یجادیر كردند، قبلۀ آن توجه ایتقد یانسان یصورت عنصر
 یجادیدر آن توجُّه او حكماً،  یًنونت او معنین صورت به آن كینِ ایُّش از تعیعالم پ یاجزا یبود، پس مدد و بقا

گشت، و در مقام  ین صورت متصدیبه اعالم را  یام و بقاین شد، مر حفظ و مدد قیَّمضاف بود، و چون در حس متع
  ت واقع آمد.یَّت و مركزیَّقطب

در راكه حال آنست كه یتِ من عجب افتاده است، ازیَّن قطبیت من قائمم، اال ایَّن مقام قطبید: كه اكنون در ایگو یپس م
رۀ وجود و علم كه اصل یش نباشد، و من هم قطب و مركزم، از آن جهت كه دایب یی رهیمركز نقطۀ دا یواقع هر قطب
رۀ یطم به همه دایهمه عالم منم، وهم مح یشده است، و مدار ثبات و بقا یت من، منتشیَّن حضرت جمعیعالمست، از ا

» طیواللّه من ورائم مح«شان به حكم موافقتِ ی ذات منند، وانيها، از آن جهت كه علم و وجود عريعالم از افالك و غ
  ط.ین قطب افالك را اكنون در زمان من كه هم مركز است و هم محی مر انيطند، پس عجب بیرۀ عالم محیبه همۀ دا

، عن ثالثٍ خلقتُه،یوال قطب قبل
 

 ةیَّة األوتاد عَن بَدلیَّو قُطب
 

ت خودم كه یَّن قطبیشانست كه من در ای، نام ایاألثاف گانه كه قطب از اقطاب سهش از من ینبوده است پ یچ قطبیو ه
: یت اوتاد اربعه، اعنیَّفۀ او بوده باشم، و حال آنست كه قطبیت جمع، خلف و خلیَّامست در مقام و حضرت احدیق

  ت است.یَّ، از مقام بدلیشان به مقام قطب األثافیوصول ا
باشد از  یخُلق یكیاند كه غالب بر هر  صدگانهیاول، ابدال س ی سه مرتبه است؛ در مرتبهت را یَّد دانست كه بَدلیببا

، ثالثمأة خلق، من للّه، تعاىل  انَّ«ث آمده است كه ین اخالق كه در حدیك به جملۀ ایصدگانه با تخلق هر یاخالق س
ه و یاللّه عل یصل - ء؟ قال یمنها ش ّیعنه: هل ف اللّه یق، رضیفقال الصّد» الجنَّة د، دخلیاللّه بواحد منها مع التوح یلق

  ».كیكلّها ف«سلّم: 
 یكیك، یو غلبه بر هر شان، یا یگانه و حكمتها ق اطوار چهلیاند كه متحققند به حقا گانه و اما در مرتبه دوم، ابدال چهل

من «گر كه یث دیو در حد» احاً صبنيده أربعینة آدم بیخمَّر ط«ث آمده است كه یاز آن حكمتها را باشد، چنانكه در حد
  ».لسانه یالحكمة من قلبه عل عیینای صباحاً ظهرت نياخلص للّه أربع

الوهتند،  ی ق اربعۀ مرتبهیاز حقا یكیك مظهر غلبۀ یشان اوتاد اربعه كه هر یاند، چهار از ا و اما مرتبۀ سوم، ابدال هفتگانه
اند، كه دو  یاألثاف شان، قطبیشان متعلقست، و سه از ایبه حفظ او اقطار أربعۀ عالم، از شرق و غرب و شمال و جنوب، 

، و غالب بر آن یهی قطب باشد، حكم وحدت و بساطت و احكام تنزنيمیكه بر  یكیند، غالب بر یشان امامان گویرا، از ا
الذات  وىلاست كه غوث و كامل و  ی، و سوم قطبیهیب و احكام تشبیسار قطبست، حكم جمع و تركیگر كه بریامام د

ند، كه هرگاه كه یشان را ابدال، بدان گوین همه خصوصاً و جملۀ عالم عموماً بر اوست، و ایجملۀ اسما اوست، و مدار ا
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سَر باشد، فانّه اتمّ یْ ند، و آن امام اَیاو نش یبدل به جا یكی، نينشأت نقل كند، از امام -نشان ظ  -ن یقطب و غوث از ا
از  یكیت هفتگانه، و یَّمقام او شود از مقام بدل ، قائمیاألثاف قطب ی در مرتبه یكیربعه، نئذ از اوتاد ایح احاطة، و

مان را یاز صالحان اهل ا یكید، و یگانه آ صدگانه به مرتبۀ چهلیاز س یكیت هفتگانه، نقل كند، و یَّگانه به مقام بدل چهل
  ند.یالعدد گو ن مجموع را رجالیصدگانه آرند، و ایبه مرتبۀ س

ب ید، به ترتیآ یت كه اوتاد اربعه را حاصل میَّكند، كه قطب یآن م ید: كه هرچند حال و سنَّت ظاهر، اقتضایگو یس مپ
ستد، و آنگاه چون قطب بگذرد، یاحداألئمَّة با ینقل كند، و بجا یت به مقام قطب األثافیَّباشد، چنانكه از مقام بدل یم

ت یَّت خودم در مقام احدیَّن قطبیراكه من در ایست، ازی ننيت چنیَّدر مقام قطبام من یاو خَلف او باشد، اما حال من و ق
ن مقام نبوده است، تا من خَلف او شوم، چنانكه از مقام یش از من در ایگانه، پ از اقطاب سه یچ قطبیجمع واقعم، و ه

ت به یَن مقام قطبیده، بل كه من به ایت رسیَّگانه آمده باشم، و از آنجا به قطب ب به مقام سهیت اوتاد اربعه، به ترتیَّبدل
 مراتب رياند در تعم من بوده یو خلفانه، نوَّاب یشیگر، و آن جمله اقطاب پید یام، نه به خالف قطب دهیت رسیَّكمال قابل
   مواهب.ريل و تدبیو تفص

  او كند، واللّه المرشد. یقیثت حقان ورایحتمل كه بیه و سلّم باشد، و یاللّه عل یصل یر به لسان محمدین تقریحتمل كه ای
الزَّ یم، فان فیالمستق یفَال تَعدُ خط

 

  فُرصَةريا، فانْتَهز خیا خَبایوا
 

ماً، فاتبعوه، وال تتبعوا السُّبل فتفرق بكم عن یمستق یو ان هذا صراط« ی، بر مقتضایپس تو كه متابع و مسرتشد من
افته در مگذر، كه اگر یتحقق  ین مقامِ اعلیام، و به ا م كه من بر آن رفتهقت قویعت و طریم شریچ از خطّ مستقیه» لهیسب
، از ظنون و یی هیه هاوی، كه آنجا در هر زاوی، در سُبُل منحرف و طرق مختلف افتیتجاوز كن ین راه راست من اندكیاز ا
مَهالك حجاب و حِرمان و عذاب ك از آن مسالك ترا در یپنهانست، و هر  یالت نفسانیو شُبَه و تسو یطانیالت شیُّتخ

از صحبت و مالزمت من كه ترا دست داده  ین فرصتین بهرتیا یهجران آشفته و سرگردان گرداند، پس تو كه مسرتشد
به تو  ین مشاهده و موارد مقام جمع من، حظّیاز متابعت من در مگذر، تا از ا یی م شمر، و خطوهیمت عظیاست، غن

  وندد.یبه تو پ یبرسد، و اثر
الوال، وىلیَّالذرِّ ف یبدا ف یفعنِّ

 

 درَّت یالجمع، منِّ یلِبان ثُد
 

...» فما تعارف منها ائتلف «به حكم  یست كه در نشآت ذرِّیتالفیمن اثر ا یتو به سو یل و ارادت و والین میچه ا
 یی من، ظاهر شد، هم در مرتبه، از من و از صور تنوّعات ظهور یواقع بوده است، و آن الفت و مواالت در آن نشأت ذّر

ت من مخصوص یت و فضل رعاید عنایت من، پس تو به مزّیقت ذات و حضرت جمعیاز نشآت حق یاز مراتب و نشأت
 ی صافري، و شی، نه در فرقۀ اهل تنكُّر و اختالف واقع بودیتالف افتادی، از آنگاه باز تا در زمرۀ اهل تعَرُّف و ایآمد
ن حضرت جمع منست، از من و كمال یات و مشاهد و اذواق كه در ایتجلِّ یاز پستانها یواف یعلوم و معارف كاف یشاف
ان من، هر كس یر و بیت من، تا به واسطۀ تقریت و هدایار شده است، هم از جهت من و انتفاع اهل عنایمن، بست یقابل

  ن حضرت شتابد.یمدد و قُوَّتِ آن قُوْت به اابد، و به ینافع ب ییغ و غذایسا یاز خواصِّ متابعان من، از آن لبان قُوْت
به  یقال بلنب امَّه، فكنّیقال هو اخوه بلبان اُمَّه، وال یالضَّرع، فهو لَبَنٌ،  الضرع، فاذا فارق یاللِّبان بالكسر، هواللَّنب مادام ف

  كثرت یه و درّت: اريظهرها غیالجمع، فال  مقام یاختصَّت به ف یالعلوم و األذواق الت هنا عنیه
كن یالً كرد، ولیات مقام بقا اجماالً و تفصی در تنوّعات تجلريات گذشته ذكر تحقّق به مراتب فنا و سِ ین ابیدر اپس چون 
جالل در جمال كه مسلتزم  ی خوف و دهشت، و تجلِّنيجمال در جالل، كه موجب انس و راحتست در ع یبه ذكر تجّل

 متعرِّض نشده بود، اكنون در ینيالتع ی مقام جمع علنيخود در ع یبقا دهشت خوف و غفلتست از خود و مقام و حال و
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 جمع به زبان نيان جالل در جمال، و از عیگر بعد از آن، بیات دینده، ذكر جمال و جالل كرده است، و در ابیت آین بیا
  اد كرده است.یت ظاهر شدن، خود را ريو ح یخرب یت بیتفرقه، به صورت طلب، از غا

،یها شَهْدتُ، فراعنیا فواعْجَب م
 

 یالرُّوع، روعتیالقدس، ف ومن نفخ روح
 

ه والقاؤه. و اعجب ما یل: و نفخه: و حیالقدس: جربئ والرُّوع باضمِّ: القلب. و روح. ی: فزعنیو روعت ی: اعجبنیراعن
ة، مبتداها، یَّاسم یة اُخْر، جملیالرُّوع روعت یالقدس ف ، خربالمبتداء، و من نفخ روحیها: مبتداء، و شهدت فراعنیف

 ريشهدت محذوف، و هو ضم یه للحال ال للعطف، والمفعول فیالقدس، و الوا و ف ، و خربها، و من نفخ روحیروعن
  الذات. حضرة
آمد، و اُنس و راحت  یپس خوشم مكردم،  یقت ذات او میدر حضرت معشوق، آن بود كه مشاهدۀ حق یزین چیبرتیو عج

بر من  یو ترس یخوف یلیجربئ یل در دل من، و از آن القایكرد جربئ یم یو الهام ییكه القا  حاىلنيعافتم در ی یو ذوق م
  شد.  یم مستوىل

، و ريه و سلّم، ال غیاللّه عل یكند، صل یم یت حال و مقام محمدیل حكایان شهود جمالست در جالل، و قایت بین بیا
 یق ال واسطه هم، بر ویل، طری، بواسطۀ جربئیه و سلّم، در وقت وحیاللّه عل ی، صلیكند كه مصطف یق آن میذكر و تحق
ق ال واسطه، آن را یكرد، او به طر ی، ادا میق وحیالسالم، بطر هیل، علیرا كه جربئ ی آن معننيبود، تا ع یمنكشف م
ن یبها، پس از ایعت است، لرتكیلبساطتها، مخالف مرتبۀ مزاج و طب یفرمود، و از جهت آنكه مرتبۀ روحان یمشاهده م

ه و سّلم، در وقت ادا یاللّه عل ی، صلیعت مصطفیتش بر مزاج و طبیَّل، به حكم روحانیدر ظهور جربئ یجهت شدت و كرب
ن یمَبْعث مذكور است، پس از ا یث ابتدایشد، چنانكه در حد یم مستوىل یبر و یآمد، و خوف یغالب م یو ابالغِ وح
ق الواسطه مشهود و معلوم او یبه چون به طر یٌو لفظ مح یود، و همان معنفرم ی، استعجال میوح یجهت در ادا

خواند، پس الجرم از  یش از او فرو مینمود، و آن لفظ را پ یآن مبادرت م ل، او به اظهاریش از اتمام جربئیبود، پ یم
ن، و قرائته مع علمك به وال تعجل بالقرآ«، خطاب آمد كه نيق ثبات و وقار و صرب و تمكیم حفظ ادب و تحقیجهت تعل

اخذك  یقضتیه السالم، فاّن مرتبة رسالتك یل، علیه، بوساطة جربئیك و حیال یقضیق الالواسطه، من قبل ان یبطر
  ».ة بالواسطةیَّ الشَّرع له و احكامهیالجمع بالواسطة و بتفاص قة القرآن من حضرةیعلماً، بحق یبوساطته، وقل: ربّ زدن

نم، از مقام جاللست و آن انس و یب یم یروحان یبوساطت صورت یقرآن یو شدت كه از تجّلد: كه آن ترس یگو یپس م
زهاست در ین چیبرتین حال عجیواسطه، از مقام جمال در جالل، و ا یابم بی یراحت كه در آن وقت از شهود ذات م

آنست كه ذات را شود، و سبب  یم از او خوف بر من مستوىل یابم، و از اثری ی ذات او انس منيحضرت معشوق كه از ع
 -ناسبه یبما  -افتد  یكه از او ادراك م یزیند، الجرم چیز مناسبت ثابتست، از آن وجه كه همه تنوّعات ظهور اویبا همه چ

عت ینت ثابتست، الجرم ظهور او بر طبیعت چون مبایت را با طبیَّگردد، اما روحان یباشد، پس موجب انس و راحت م یم
  ان ظهور حكم جاللست در جمال.ینده، بیات آیشود. اكنون اب یموجب ترس و خوف و شدت م -نهایبایبما -

حُسنها، فشدهتُ عنیو قد اشهدتن
 

 یلدهشت ی، و لم أثبت حِالیحجا
 

. و ري: شغل الغیسمّ فاعله، بمعنیمالم  ید: شده علیالمقلوب، و قال ابوز دهشف و هو من یالرجل فهو مشدوه: ا شده
  الضبط و الفهم. یهنا بمعنیالصفة، و الحجا: العقل، و ه یة، و هیالجل من یَاحقِّق، و حِال ی: ااُثبت
بت شدت ظهور و قوّت نور آن یت هیقت چون حضرت معشوق به من نمود جمال پر كمال خودش را، پس از غایو بحق

ت شكوه و عظمت آن یم، پس از غاان بماندريهوش و ح یجمال، از فهم و ضبط و ادراك او مشغول گشتم، و در او ب
از صفات خودم كه در مقام بقا به من مضاف شده بود از فهم و شهود و ادراك  یچ صفتیشدت ظهور وغلبۀ نور او، از ه
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  ت در او.ريت حیا نه، از غایهست  یو ادراك یچ خربم نماند، و ندانستم كه مرا خود فهمی آن، هريو نظر و غ
 یظننتُنثُی، بحیذهْلَتُ بها عنِّ

 

 ی، ولم اقصُد سواء مظِنَّتیَسِوا
 

  ه.یظنُّ انّه فی یالذ ء: موضعهیالش ته و غفلت عنه و مظنَّةیء بالفتح ذهالً و بالكسر ذُهوالً: نسیالش ذهلت عن
كه خودم را كه  یبت ظهور جمال پر كمال حضرت معشوق، تا به حدِّیخودم به سبب ه یشدم از خود یخرب م یغافل و ب
پر   جماىلنين چنید كه ایبردم، و در غلط افتادم، كه چون شا ی خودم گمان مري آن حضرت جمع بود، غنيقت عیبه حق

به آن حضرت  یو مدهوش یت آن مغلوبیخودم كردم، از غا یت مرا باشد، پس چون طلب خودیغا یب یكمال و حُسن
گر در مراتب، ید ی، و خود رابه جایردمقت من آن حضرتست، قصد و توجه نكینونت حقیت ذات كه مظنَّۀ كیَّجمع

  بت حُسن آن حضرت.یو ه یخرب یت بیكردم از غا یطلب م
، و لَم افقها ذهُوىلیف یو دلَّهن

 

 یبظِنَّت ی، ولم اقفُ التماسیَّعل
 

  و الظَّنة: التهمة. یو ادهشن یرنّی: حیدلَّهن
د، كه یگردان یان و سرگردان مريمعشوق، چنان ح ت حضرتینها یخودم، مرا در آن حُسن ب یو آن غفلتِ من از خود

شد، شدت ظهور آن  یادت میم از خودم زیَخرب یراكه تا آن غفلت و بیآمدم، از یش با خود و خرب داشنت از خود نمیپ
، یشد، در آن جمال و تجل یمن، م یت و كمال فناريگشت، و آن شدت ظهور، موجب ح یو حكم قوَّت او منتشر م یتجلِّ

آن نتواند بود كه  یستگیبت جمال حضرت معشوق كه چون مرا شایكه مرا در خودم افتاده بود از ه یتهمت و گمانو به 
 یجستجو یدر پ یخرب یو ب یهوشیت آن بید مضافم در مراتب از غایَّن حضرت باشم، مگر من همان وجود مقی انيع

  م؟یستم و كجایتوانستم رفنت، و خود را طلب كردن كه من ك یخودم نم
اً بها،یها والِهاً الهیفما صبَحتُ ف

 

 الْهَت و مَن ولَّهت شغالً بها، عنه
 

المعشوق، الَّهته عن نفسه ألجل  ره: و من ولَّهته حضرةیولَّهت محذوف، تقد یه و فیالهت عنه: شغلت عنه، والمفعول ف
  شغله بحبِّها.

شدم  یبت آن جمال پر كمال او، و مشغول میت هیاز غاشدم  یحران میت معشوق، واله و ینها یپس من در آن حضرت ب
د، او یر گردانیِّمعشوق به حضرت جالل جمال خودش واله و متحخود و طلب خودم، و هر كس را كه حضرت  یاز خود

  د.یخودش مشغول و غافل گردان یمتوهّم مجاز ی، از خودیقیبه جالل و اطالق آن جمال حق را از جهت مشغوىل
شَغِلْتُ، فلوبهایعنِّیو عن شُغل

 

 یبنقلَت ی، ما كنت ادریًتُ ردیقض
 

 ن مشغوىلیاز ا یخرب یت بیكه از غاگشتم  یبت و عظمت حُسن و جمال آن حضرت، چنان غرق میت از هريو در بحر ح
ظمت او و ع یبت تجّلین هیكه اگر چنانكه به سبب ا یتیشدم به غا یخرب م یخودم هم مشغول و ب یاز خود یخرب یو ب

ات به ممات و از بقا به فنا، یبه هالكت تمام از آن نقل خودم از ح یشد یمتالش ین صورت من به كلّیو ا یبمردم
  .یداناو خربدار نبودم

، الـیالهویالوجد المدلة ف و من ملح
 

 یسلب كغفلت ُی، سَبیـموله عقل
 

ن، ی المشهورنيالمغفّل ، مثل حالة غفلةیو ادراك یبة لفهمیك الهة من تلريالح غلبة یبة حُسنها، ایسلب ه یُره: كون سَبِیتقد
 یالغلبة، والسلب: بمعن ی: بمعنیو هوالفهم واالدراك، محذوفاً، والسب یالسَب كون مفعولیالمذكور، ف یهو من نوادر وجد

الوجد،  تداء، و من ملحه مقامه، و هذاالكون المضاف مبیالمضاف ال میالمضاف، و هوالكون، و اق ه قد حذفیة، و فريالح
  ه.یخربه مقدَّم عل
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خرب كننده مر عقل و فهم مرا  یعشق و واله و ب بود در یكننده م انريمذكور كه ح جالل جماىل ین وجدو تجلِّیو از نوادر ا
نه همچون حالت غفلت یت بر فهم من بعريغلبۀ حالت ح یعنیمر فهم مرا،  یبت آن تجّلی كردن ربودن هريآن بود كه اس

نشسته  یاز مغفّالن بر سر شاخ درخت یكیشان مسطور است، كه یات ایبود، چنانكه در امثال حكا یمغفِّالن مشهور م
گر را ینشسته بود و چهار د یكی، پنج سر اسب داشت، بر یگریخرب، و د ید از خود بیبُر ین شاخ را میبود، و بُنِ ا

سمان كتب یاز ر یخود را به دستار قصب و كمر یگرید، و دیطلب یخرب پنجم را م یشمرد، و از مركوب خود غافل و ب یم
د كه چنان دستار و كمر یرا د یكیاران كمر و دستارش را برده، او ناگاه از خواب درآمد یَّ نشان كرده بود، و خفته و ع

رفت، گفتش: كجا  ید، و با او در خانۀ او میاو روان شد، و خود را او پنداشت، تا به دَرِ خانۀ او رس یداشت، در پ
ن خانه از آنِ توست، ی؟ گفت خانۀ منست، گفت: اگر ایكن یز چه می؟ گفتش: تو نیكن یمن چه م ی و در خانه یرو یم

ام و  ، پس من كجایستی، و اگر چنانكه تو من، نیام، تو من كه من خود را كرده یرا كه به نشانیمن باشد، ز پس از آنِ 
  كند؟. یستم، و نشان من با تو چه میك

مندر آن  یخرب یت و وجد مر فهم و هوش مرا، و بريقت آن حی كردن حقريت، و اسرين وجد و حین حال من در ایپس ا
ن ین حال از نوادر احوالست، پس در ایبود، و ا ین مغفّالن مذكور میچون غفلت ا خودم، راست هم یحال از خود

  د.یفرما یان میكند، و آن غفلت را ب یه میق آن تشبیات تحقیاب
ُتها،ی، اذا ما لَقیاُسائلها عنِّ 

 

أضلَّت  یهداث اهدت ىلیو من ح
 

ستم و یكردم، كه من ك یدم، از خودش سؤال مید یكه هرگاه حضرتِ معشوق را م یت و غفلتِ من آن بودرياثر آن ح
كرد، هم از آنجا مرا از  یت میخودم هدا یقت خودیچون آن مغفّل مذكور، از آنجا كه مرا به حق ستم، همیام و بر چ كجا
ت، یل هدای، و سالك و سبیو مهد یت و هادیان هدایت، میراكه در مفهوم هداید، ازیگردان یقت خودم گمراه میحق
ق و سائل و مسئول هم یو سالك و طر یو مهد یت و هادیاألمر هدا نفس یقت فیرت ثابت و الزمست، و در حقیمغا

كرد در  یت میخودم هركجا مرا هدا یه نزد من نبود، پس در اجابت آن سؤال من از خودت بیَّري و غريچ غیمن بودم، و ه
  بود. ی، حاصل میقت امر، كما هیاز حق یت و مفهوم او گمراهینفسِ أمر، آن هدا

لم تَزَل،یَ، و عندیو اطلُبها مُنِّ 
 

 استجنَّت یف منِّیك یعجبتُ لها ب
 

د مضاف یَّن وجود مقیت او را از خودم و ایَّت و هویَّقت جمعیمعشوق و حقت و غفلت، حضرت ريت آن حیو هم از غا
ت معشوق، یَّقت و حضرت جمعیكردم، و آن حق یت غفلت خود را همان پنداشته بودم، طلب میدر مراتب كه من از غا

 ني، بل عیدر او سارمشتمل بود و  ید مضافِ جزئیَّن مقیشه بر ایشه به نزد من بود، چه آن جمع مطلق كلّ، همیخود هم
ت یَّ ت حضرت جمعیَّقت هویقت مضاف به من، آن حقیدارم كه آنگاه چون به من و آن وجود و حق یاو بود، و عجب م

از  ی خودش چگونه پنهان تواند شد، پس آن پنهاننياز ع یزی او بود، و چنيقت عیاز من پنهان شده بود، چون به حق
  نه.یت مغفّل بعیمثالِ آن حكا ت آن غفلت بود، و آن طلب و سؤال،یغا

بها مُرتدِّداً ینَفسیو مازلتُ ف
 

 ی، و المحاسِن خَمْرتیلنشوة حسِّ
 

ت من شده بود، من در نفس رياو كه موجب كمال ح جالل و جماىل یآن تجلِّ یاعنو همواره به سبب حضرت معشوق، 
ست؟ از یم، و نسبت من با حضرت معشوق چیا كیم یبودم كه من چ یر میِّقت خودم مرتدِّد و متحیدر حق یخود، اعن

كار بودند، و  یخرب و ب یت او مست، و افكار و بیغا یمن، از شراب محاسن ب یحسِّ یحس و قوا یِجهت آنكه همگ
قت خودم یكردند، الجرم كار من با حق ینمودند، و از آنم مشغول نم یقتت خودم مزاحمت نمیگونه مرا در طلب حق چیه

ت كه ريقت آن حیبود كه حق یم؟ و موجبِ آن ترددم آن میبودم كه من ك یر میِّت، مرتدد و متحريود، و در او از حافتاده ب
داد تا در آن  یت را غلبه میَّحكم مقام حجاب یشده بود، وقت ت حضرت معشوق بر من مستوىلینها یبت جمال بیاز ه
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من عرف نفسه «ن مرتبه به حكم ی، و در انيقیرتبۀ علم الدم، در مید یل میمقام، نفس خودم را بر حضرت معشوق، دل
ات و علم و ارادت یآورد، تا از ح یاد میرا » صورته یاللّه خلق آدم عل ان«ث یق معرفت مثل حدیبه طر یبار» عرف ربّه

» ءیش س كمثلهیل«گر به حكم ید یكردم. و بار یات و علم و ارادت و قدرتِ او استدالل میو قدرت نفس خودم، بر ح
ق معرفت ضدّ، یافتم به طری یل میعجز و نقص و حدوث و امكان نفس خودم را بر قدرت و كمال و قدم و وجوب او دل

 به مرتبۀ نيقیال انداخت تا از مرتبۀ علم یت مذكور، مرا در مقام كشف و عالم جربوت، مريگر حكم آن حید یو وقت
دم، ید ینه و مظهر اسما و صفات حضرت معشوق مییقت خودم را آیقكردم، و در آن مرتبه نفس و ح ی، سفر منيقیال نيع

گر، اثرِ همان ید یكردم، و گاه یقت خودم مشاهده مینۀ نفس و حقییدْ حضرت معشوق را در آیَ و ظهور سمع و بصر و 
 آن حضرت نيقت خود را عیدم، و آنجا حقیرس ی منيقیال د، تا به مرتبۀ حقُّیگردان یت مرا به حضرت جمع، حاضر مريح
قت من متنوع ین سه حال و سه مقام و سه مرتبه، حكم حقیافتم، پس چون به حسب ای یرت مرتفع میدم، و مغاید یم
، پس آن تردُّد به سبب نيا عینه ییا آیلست یدلست؟ یاألمر چ نفس یقت من فیبودم، كه حق ینمود، الجرم من مرتدد م یم

بر مراتب  یت و مغلوبريمن در آن ح یجالل جمال خودش، مرا ب یتجلِّآمد كه حضرت معشوق به واسطۀ  یآن حاصل م
ت ريو حكم ح ید، تا به حكم آن تجّلیگذران ی منيقیال  و حقنيقیال ني و عنيقیال و مقامات حجاب و كشف و شهود و علم

  .-م  - كردم یاز خود در خود سفر م-كردم.  یكه خود در خود سفر م
،نهی لعنيقیالاسافر مِن عِلم

 

 یقة رحلتیالحق ثیحقِّه، حاىل
 

دن، تا به مقام كشف و مرتبۀ یل بر حضرت معشوق دی، و خود را آنجا دلنيقیال ت و مرتبۀ علمّیكردم از مقام حجاب یسفر م
افتم، و از آنجا تا به مقام شهود و جمع و مرتبۀ ی یصفات آن حضرت منه و مظهر اسما و یی، و خود را آنجا آنيقیال نيع
ت جمع، منزل به منزل و حضرت به یَّمقام احد یقت خودم بود، اعنیت حقیكردم، تا آنجا كه غا ی، سفر منيقیال قح

ر یُّمرا در تردُّد و تح یت آن تجلِّريكن باز حكم حیافتم، ولی ی آن حضرت منيكردم، و خود را آنجا ع یحضرت، رحلت م
  د.یردانگ یخودم غافل م یقت خودین حقیانداخت، و مرا از یم

  .یرحلت یقتیث حقیح یاالضافة، ا قة قائم مقامیالحق یاأللف والالم ف
یعَلیال رُشِدنیعنِّ یوانْشُدن

 

 یعند نَشدَتیمسرتشد اىل یلسان
 

دم، منصبغ به حكم آن یرس یم قت من آنست،ی و حضرت جمع وحدت كه در نفس امر حقنيقیال و چون به مقام حق
ن حضرتِ یخرب، و او را طالب، و حكم ا یخود غافل و ب یقت خودین حقیال مذكور از اجم ت از جاللريغفلت و ح

ن حضرت طالب و مطلوب مسرتشد و یتست، چنانكه در ایَّري و غريغ یِقت منست، نفیو حق یوحدت جمع كه خود
 ني همنيعخودم را كه  ین خودین حضرت مر ایباشد، الجرم در ا یقت منست، نمیز كه حقیك چین یمرشد، جز ا

كردم،  یقت خودم طلب می حقني همنيبود، از ع یشدۀ فهم و نظر من م ت گمريحضرت است، و به حكم آن غفلت و ح
ن یت به صورت مسرتشد من ظاهر بود، در اريقت خودم كه از سر غفلت و حی حضرت و حقنيتا مرا به زبان خودم به هم

  ت باز رهم.رين غفلت و حی، و از اابمیقت خودم را بازین حقید، تا مگر ایطلب راه نما
و اسألني رفعي الحجاب بكشفي الذ

 

 قاب، و بي كانت ايلّ وسيلَتي
 

قت خودم بردارم، به ین حقیش ایت و غفلت را از پرين حجابِ حین حضرت جمع خودم، تا ایكردم از ا یو سؤال م
قت یو به صورت كمال كه جامعست به حقم، یبت و جالل جمال خودم را بگشاین نقاب عِزَّت و هیواسطۀ آنكه ا

ن یبت مر ایت و دفع نقاب هريان جمال و جالل او، بر خودم ظاهر شوم، تا به رفع حجاب حیت و اعتدال میَّجمع
ت یَّو جمع یت كربیَّن برزخیقت، این سؤال هم به حقیخودم در ا یلت من به سویابم، و وسیت خودم را دریقت هویحق
  حاقِّ اعتدالست. یقیقت كمال و نقطۀ مركز حقیزان حقی، كه مقت خودم بودی، حقیعظم
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یاریكَیمرآة حُسن یوانْظُر ف
 

 یطَلعت یشهود ی، فیجمال وجود
 

، در هر یدار و انوار رخسار خودم بر خوردار شدمیكه از مشاهدۀ د یت، چون خواستمريآن طلب و حو در حالِ غلباتِ 
خودم را كه منبسطست بر  ینۀ، جمال هستییكردم، تا مگر در آن آ یمنست، نظر مت ینها ینۀ حُسن بییخوب كه آ یصورت

  م.یاسایابم، و از آن شهود بیو طلعت خودم را باز  یقت آن هستینم، و حقیجملۀ مكوِّنات بب
ر نموده است به حواسِّ ظاهر به نظر د یت و طلب، استمداد مريت اشارت كرده است به آنكه در آن حین چهار بیدر ا
  ت دوم، و به لمس، در سوم، و به شم، در چهارم.یت، و به سمع در بین بیا

تَشَوُّفاً،یاُصغ نحویوان فُهت باسم
 

 ، و اُنْصِتیبنطق یذكر یمُسمِعاىل
 

  .الفم بذكره. و تشَوَّف: تطلَّع قال: فهت بكذا، اذا فتحتی
األمر و من  نفس یاء فیهمۀ اش یاسما یمسمّاقت منند، و ین حقیل ایقت صور تفصیو جملۀ ناطقان چون در حق

ت در ريقت خودم و حیاو، الجرم به حكم غلبۀ طلب حق یلین صورت تفصیت ایَّثیقت من از حی حقنيقة، همیالحق ثیح
شنوانندۀ  یت تطلُّع و شوق به سویدم، از غایگردان یخودم در دهان م یاز نامها ی، نامیت صورتیَّثیآن طلب، اگر از ح

شدم، تا از آن سماع لذت و راحت  یپنداشتم و خاموش م یخودم م یدم به آن نطق و آواز خودم گوش به سونام خو
  افتم.ی یم

انیَعسایِّوالصقُ باألحشاء كف
 

 یوضعها، عند ضَمَّت یاعانَقها ف
 

را دركنار  یدوست یچنان كه كس دم، همیدوسان یخودم م یز كف دست خودم را بر پهلوهایت نريت آن طلب و حیواز غا
 نيخودم را كه ع ین خودیاق، تا مگر در آن نهادنِ كف دست به وقت آن در برگرفنت، مر اید از سر وجد وشدت اشتريگ

  ابم.یاتّصال  یم و به وريحضرت معشوقست دربر گ
یواجدیَ لعلِّیواهفو ألنفاس

 

 مَرَّت یَز انَّها بیبها مُستَج
 

ة ی، كنانيالوجه یعدا و عدواً، و عل یهفواً، ا یو طار، او من هفا الظب  ه، اذا خفقیر بجناحاهفو امّا من قولهم هفا الطائ
  ل وااللتفات.یالم عن شدة

ابم در یقت جمع وحدت خود بین حقیاز ا یانفاس خودم تا مگر از انفاس خودم بوئ یل به سویدم از شدتِ میطپ یو م
كه چون مورد انفاس، قلبست، و قلب به مناسبت وحدت ...» س الرَّحمان اجدِ نف«ۀ یَّشمردم بنابر قض یز میكه جا حاىل
ت یَّقت جمعیاز آن حق ید كه اثریاست، شا یجمع یمحلِّ تجل...»  یقلب عبد یو وسعن«ت خود، به حكم یَّجمع
  ابم.یب یخودم با انفاس همراه باشد، و من از آن اثر یخود

، بارقٌ،یَنی، لعیان بدا منِّ اىل
 

 ی، و بانت دُجنَّتیسنا فَجرو بان
 

 یوسط یئ یو تجل كماىل یت من بارقريدا شد بر بصر و بصیكه پ یبود یت وغفلت و طلب تا آنگاه مرين همه حیا
قت من ظاهر گشت، و جدا یتِ حقیَّت، و جمعیَّقت برزخیصبح حق یی، و روشناو جالىل جماىل ی، جامع تجلِّاعتداىل

  ، برمن منكشف گشت.یقت من، كما هیاز من و حقت و غفلت من ريشد آن ظلمت ح
ن اتحاد و اجتماع ین جمع وحدت مذكور، جز به ایقت ایت، چه حقريت اتّحاد بَصَر است با بصین بی، در انيو مراد ازع
  ت، مدرك نشود.ريبصر و بص

ما احجَم العقل دونَهُ  هُناك، اىل
 

 یو وُصلت اتصاىل یمّن یوصلتُ، و ب
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  ع، و هومنباب النوادر، مثل كبَّه فاكَّب.امتن یاحجم: ا
كه  ین چشمیت خودم، كه اّیب هویدم از غیرس ییاللّه، تا به جا ی فريالس ت جمع، به حكمیَّپس آنجا در آن حضرت احد
ت از ادراك و فهم و ضبط ممنوع ومحروم ماند، به یر آن غایاز فرود و ز ت حاصل آمد،ريگفتم كه از اتحاد بصر با بص

در او  - مرا ريت جمع كه سِیَّن حضرت احدین اتِّصال من به اول ایو ا» وما قدروا اللّه حق قدره« یِت عظماريحكم ح
، حكم اوست، به مدد همان بارق یت عظمرين حیكه ا یت حضرتین غایمن به ا یز بین وصلتِ من نیبود، و ا یمدخل

  ل خودم، و مرا به من نموده.یبود هم از جهت تكمن شده ّی حضرت جمع وحدتِ من، متعنيذات خودم بود، كه از هم
عنفاسفرتُ بشراً، اذ بلغتُ اىلَّ

 

 شدَّ رحلٍ لِسَفَرة ینیقیَ، نيقی
 

: طلق الوجه، یاضاء و اشرق. و بشراً، من قولهم: فالن حُسن البشر، ا یمن قولهم: اسفر وجه فالن حُسناً: ااسفرت، 
 -سهل  -الحوض، اذ سكن واستقرَّ. ولهذا سئل  یالماء ف قنینان، من قولهم: یطم: السُّكون واالستقرار و االنيقیوال
  ه.یمقام وال حال، دون الوصول ال ینان فیفانّه ال سكون وال استقرار و ال اطم»  هواللّهنيقیال«، فقال: نيقیال عن

ت خودم یَّن جمعیت ایو غا، چون كه به كمال یو شادمان ییرو ت تازهیافتم از غای یشانیپ یو درخشان یپس روشن
ن از بسنت رحل همم و احوال، از جهت سفر و رحلت از یدارد، بعد از ا یكه مرا نگاه م ینانی و اطمنيقیدم، از سر یبرس
اللّه  یاللّه و ف م اىلريسِ...» ال هجرة بعدالفتح «گر، و به حكم ید یو حضرت یو مقام به منزىل یو مقام و حضرت منزىل

  كه ال اكمل منه.د، یرس بكماىل
یناشدی، اذ كنت عنِّیو ارشدتُن

 

 یلتیدل یَّ كانت عل یب ی، و نفساىلَّ
 

ت وغفلت، مر خودم را كه گم ريقت جمع وحدت خودم ارشاد كردم، چون كه در آن حال حین حقیا یو خودم را به سو
 یقت جمع وحدتست، هم به من اعنیده بودم، و نفسِ من كه صورت آن حقیقت خودم طلبین حقیكردۀ من بود، هم از ا

قت و باطن ین حقیل من شد بر این باطن نفس من كه جمع وحدتست، هم بر ظاهر نفس من اكنون دلیبه واسطۀ ظهور ا
نده یت آین دو بیتر در ا را روشن ی معننيخودم ارشاد كرده باشم و هم یقة خودم را به سویالحق ینفس خودم، پس ف

  كند. یان میز بیرا ند، و علَّت و سبب یگو یم
 واستارُ لَبْس الحسِّ، لمَّا كشفتُها،

 النـِّ یَرفعتُ حجابَ النَّفس عنها بكشف
 

 ارخَت یَ و كانَت لها أسرار حُكْم
 یبَتیمُج ـقابَ، فكانت عن سُؤاىل

 

  .-شعر  -كما قال التابعة  : الحكمة،یهنا بمعنیالحكم ه
اذ نظرتیِّو احكم كحكم فُتاةِ الح

 

 حمام سراع وارد الثمداىل
 

  ما.یل معناه: كن حكیق
 یی ها را فرو گذاشته است تا هر مرتبه پوشش حس و حكم كثرت او را كه اسرار حكمت من مر آن همه پرده یها و پرده

 یجنان و یو حشر یو برزخ یوید، و همۀ نشآت دنیدا آیز پی ننيز مراتب و اهل قبضتیُّبه اهل آن مرتبه معمور ماند، و تم
د، و تفاوت استعدادات یدا آیل آن صور و نشآت است پیكه در تفاص یگردد، و كماالت یتمام مُنْتَش یبیو كث یو جهنم

ش او برداشتم، یقت باطن نفس خودم را از پیوندد، چون همه را بگشادم حجاب حقیقوابل، علماً و وجوداً، به ظهور پ
قت ظاهر و باطن خودم را كه ینئذ نفس من حقیش تا حیرا از پبت جمال یت و غفلت هريبگشادن من آن نقاب ح

ت و غفلت مذكور از خودم كرده بودم تا ريكه در آن حال ح قت آن جمع وحدتست نشناخت، الجرم از آن سؤاىلیحق
خودم  یِد، هم نفس من آن را اجابت فرمود، و مرا به خودیقت من بگشایت از چهرۀ حقريحجاب كثرت و نقاب ح
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  د.یرسان
من صدایَو كُنت جال مرآة ذات

 

 اُحْدقَت بأشعَّة ی، و منِّیصِفات
 

قت جمع وحدت ذات خودم بودم، از زنگار اثر ین حقینۀ اییقل آی، كه صكماىل یجمع یبه آن بارق تجلِّو هم من بودم 
من، از اشعَّۀ  یجمع ی نور ذات احدنيدم كه همیت و غفلت و وحدت و كثرت خودم، و دريصفات جالل و جمال، و ح

 ی ن نقطهیشدند، و در مرتبۀ الُوهت همه گِرد ا یم یصفات و وحدت و كثرت علم و وجود، و جمال و جالل من منتش
طت من قولهم: حدَّ قوا بالرجل، و ی: احیاحدقت باشعَّة، ا یو منِّ«قوله:  یو ذلك معن آمدند، یره در میذات من همچو دا

  ».قة والحدقةینه الحداحاطوا به، و م یاحدقوا به، ا
ی، فیَ، اذ ال سوایایَّا یواشهدتُن

 

 بزحمة یقضی، موجود، فیَشهود
 

چون در نده جز من نبود، یننده و نمایقت خودم را به خودم نمودم، و بیت جمع، مر حقیَّو مقام احدن حضرت یو در ا
و  یقت كمال ذاتی، هر حقیحكم كردرت یو مغا ی من موجود نبود كه به انبوهريچ غیمن، ه یقیحق یِ حضرت هست

 یین شهود و اشهاد، تعلق داشت، و كمال اسمایكه نقطۀ مذكور است، به ا...»  نيعن العالم یٌّاللّه لغن  ان«مطلق  یغنا
فانَّ علمه - ن شهود و اشهاد بود یاز ا یو اثر یی جهیرۀ مذكور است، نتیعالم علم و معلومات و وجود و موجودات كه دا

  فاعلم. واللّه المرشد. -اثر علمه بذاته  بالعالم
،یذاكریَاسمِیَذكر یف یواسمَعن

 

 الحسِّ اضْعَت واَسمت یبنف یو نَفْس
 

  ه كرد مرا.یاصغا كرد، و بلندپاحكم حسّ  یاد كردنش مرا، و نفس من به نفید نام من در آن یادكنندۀ من مرا بشنوانیو 
را  یزیچند به آن ذات اضافت كند، و هر چ یحده اثبات كند، و وصفیعل یرا ذات یزیحكم حس آنست كه، هر چ یعنی

باشد، اما  یمختلف و متكثِّر م یات به نزد ویاد كند، پس اسما و مسمَّی یند، به نامیكه او را ثابت ب یبه حسب وصف
ت، كه صفات نام گانۀ منسین ذات یصور تنوُّعات ظهور ا یست، و باقین یكیقت من آنست كه ذات جز ین حقیحكم ا

 یكی یز مراتب. پس هر چند اسما به حسب آن صفات متنوِّع و متكثِّرند، اما مسمّیُّافته است در مراتب به حسب تمی
قت یكند، به حق یاطالق م یزیبر هر چ یكه هر ذاكر یقت منست، پس هر اسمین حقی انيع یست، و آن مسمّیش نیب

كند، و نام من  یاد میاز صور تنوعات ظهور منست، مرا به آن اسم  یكه صورت آن منم و آن اسم منست كه آن ذاكر یمسمّا
ن جمع و حدت من كه باطن اوست، به آن ذكر یقت این حكم حس و تحقق به حقیا یشنواند، و نفس من بنف یمرا م

د، و خود را بزرگ گردان یقت خودم، بزرگ و بلند می من در تنوُّعات ظهور حقريكند مرا به واسطۀ سِ یاسم من اصغا م
  م. -كند بواسطۀ آن  یز بزرگ میز به آن واسطه. و خود را نیكند ن یم

الـی، ال بالتزام جوارحیو عانَقْتُن
 

 یتیَّاعتنقتُ هُو یـجوانح، لكنِّ 
 

ن كه خودم را، چنا یپهلو یدستهام مر استخوانها یق در بر گرفنت جوارحم، اعنیخودم را نه به طر یهستو معانقه كردم 
 و كُنْه نيكن اكنون، مر عیگرفتم، ول یق، خود را دربرمیت و غفلت به جهت غلبۀ جالل جمال، به آن طرريدر آن وقت ح

وستم، یت خود پیَّقت جمع وحدت خودم را كه باطن همه بواطنست، به ظاهر و نفس خودم در بر گرفتم، و به هویآن حق
  ت، باز رَستم، وللّه المنَّه.ريت و غفلت و حیَّ ري و غرياز حكم غ یو به كلِّ

ی، و روحُ تنفُّسیروح یو اوجَدتُن
 

  المفتَّتري عطِّرُ انفاسَ العبیُ
 

كه  ن حاىلیخوش خودم، در ا یبوخودم را  اجماىل ین صورت عنصریمر ا - خ ل  -دمیانیببو-دم یدم و ببوانیابانیو ب
  شك و زعفران سوده را. و مريكند انفاس عنرب و عب یم یجان نفس زدن من خوش بو
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  ضاً. یح ایم الریب والراحة، و نسین اظفره به. و الرُّوح الطیقال: اوجده اللّه مطلوبه، ای
، یطیتخط ین صورت عنصریت ذات منست، و ایقت جمعین حقیا یلیع اجزائه، صورت تفصی: چون عالم بجمیعنی

من كه  یلین صورت تفصیبه جهت بقا و ثبات ا كماىل ین حضرت جمعیقت، و دائماً از باطن ایآن حق صورت اجماىل
ت امكانش یَّرد، حكم عدمیمدد انقطاع پذ یی د كه برسد، كه اگر لحظهیبا یمتواتر م یض و مدد وجودیعالمست، ف

باشد، و حكم  یغالب م یض مددیگرداند، و حكم وحدت و اجمال بر آن ف یو متالش یبش را فانیغالب شود، و ترك
ن ی، و ایض مددیان آن فینت مین جهت مبای، و از امن كه عالمست مستوىل یلین صورت تفصیاب بر یكثرت و ترك

ر است. آن واسطه یباشد، ناگز ینهما، كه او را بهر دو جانب نسبتیقت عالمست ثابتست، الجرم واسطۀ بیحققابلش كه 
ن صورت یوحدتست در مزاج ا كه ظِلِّ قت اعتداىلیو غلبۀ حق منست كه به حكم اجماىل یعنصر ن صورت اجماىلیا

كه عالمست  یلین صورت تفصیبه ا یب، صورتیترك یاست، و از رو ی، مناسبت قویض مددیاو را به آن ف یعنصر
من،  یلین صورت تفصیمن به ا یعنصر ن صورت اجماىلیجز به وساطت ا یض مددینسبت درست، الجرم آن ف

» األمر كلُّه رجعیه یوال«د، باز به حكم یوست، و به كمال خود رسیل پیض از اجمال به تفصید، و چون آن فیتواند رس ینم
د خواص و ین رجوعش با مزیض در وقت ایگذر آن ف افتد، پس راه یت، الزم میَّرجوعش به همان حضرتِ جمع

 - یوجود یضیبه جهت امداد فتواند بود، پس در آن حال كه  یمن نم یعنصر  صورت اجماىلنيكماالت، باز جز هم
كنم، تا آن  ی مینيقت خودم تعین باطن حقیاز حضرت ا -خ ل -خاصّ  یبه جهت مدد یض وجودیپس در آن حال كه ف

 و ريباشد، پس از راه گذر تنفُّس من، بعب یض میشود، و آن دم روح تنفُّس من آن ف یم یض للطفه در تنفُّس من ساریف
گر یخوش و د یگرداند، و باز به آن انصباع به بو یطّر مرسد، و انفاس همه را مع یعنرب و مشك و زعفران سُوده م
ض همراه شده یخوش خودم را كه به آن ف یض، آن بویكند، تا من به واسطۀ همان ف یخواص و كماالت، عزم عود م

قت یابم، و به آن از شهود حقی یخوش خود را هم، من درم یرسانم، تا آن بو یخودم م ین صورت عنصریاست، به ا
نئذ، تمام و محقَّق یبه اصل و منشأ خودش، ح یض مددینم، و رجوع آن فیب یم یت و راحت و برخوردارخودم لذ

افتم و یبت از خود و حواس خود كرده بودم، اثر همه اكنون، یت و هريكه در آن حالت ح یشود، پس هر استمداد یم
  ان كردم.یب

مُنَزَّة،یو عن شِرك وصف الحسِّ كلِّ
 

 ی، نُزهَتیوحَّدتُ ذات ، و قَدیٌّوف
 

چند به  یكرد، و اوصاف و اعراض یحده، اثبات میعل یرا ذات یزیو از آن شِرك، كه در وصفِ حس ثابت بود، كه هر چ
است، و هم كل، به حكم  یكیقت ذاتِ من كه هم ین حقین گفته شد، ایش از ایدانست، چنان كه پ یآن ذات مضاف م

قت ین ذات خودم را متحقِّق به حقیمر ا یچ شبهتیه یچون كه من بشرك پاك و منزّهست، از آن » عودیه یمنه بدأ، و ال«
از وجوه، حكم كند، نمانده  ی، به وجهیتیَّري و غريكه به غ یه و صفتیچ سایام، تا مرا ه گانه كردهیت جمع، یَّحضرت احد

ت جمع خودم و شئون و تنوّعات یَّحدقت و باطن ذات و ایمن هم در حق یاست، الجرم اكنون نزهت و فرحت و تماشا
ة، نه در صفات و آثار صُنع و مصنوعات خودم در یبالكلّ رةیة، والمغایَّريالغ ث ارتفاع حكمیح باشد، من یظهور او م

  مراتب.
یوفُِّق مادحیُ یبیو مَدحُ صفات

 

 یبالصِّفات مذمَّت ی، و مَدحیلحمد
 

چنان  یتر است، و معن ، با مناسبتالم، ىل یاز فضال گفته كه، به جا یكیه ت مشهور به حرف الم آنست كیر روایاما تقر
را اول  یمخصوص، پس اگر كس ید به معنیُّباشد كه كمال صفات در آنست كه همرنگ ذات گردند در اطالق و عدم تق

ابد، و آن ی یسار یقتیحضرت ذات من مشهود گردد تا به آن نظر در صفات من نگرد، ذات مرا باطالقه در هر حق
د، و آنگاه یق دهد، كه مرا به آن صفت كمال مدح گوینئذ، آن نظر او را توفیند، حیت كامل و مطلق بیصفت را به آن سرا
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كه كامل و مطلقست، مدح من باشد، اما اگر هنوز نظر آن صاحب كشف به شهود ذات  یاد من به آن صفت از آن روی
 ید، از آن رویمشاهده كند، و به آن صفت مرا مدح گو یشد، چون مرا به صفتته مكحَّل نشده بایمن باطالقه و حكم سرا

د وصف كرده باشد، و آن مذمَّت من باشد، ییمخصوص او، ذات مرا كه مطلقست، به تق ید است به معنیَّكه آن صفت مق
  نه مدح من.

زادۀ خاطر آن ناظر باشد، وال  یمعنن یخوب و معقولست، و اال ا یئ یت از ناظم منقولست، معنین بین لفظ، ایاگر به ا
  .الشاعر بطن یف

  ت مشهور بحرف الم آنستكه:یر روایاما تقر
من، در مراتبِ اشعَّه و صفات نور وجود و تنوُّعات ظهور،  یلیو تفص ن صورت اجماىلیا یاز اجزا یچون هر جزئ

ع یبد یاثر یی ساتند، در هر مرتبهن صفات كه صور موجودات و محسویك را از ایصفت كالم و علم و شهودند، و هر 
ف یت و هرن شریف و كمال آن خاصیبست، كه دائماً مر جمال و كمال ذات مرا آن اثر لطیع و عجیرف یتیَّب، و خاصیوغر

كند، و  ی حمد من منيحاضر، او را قوالً و فعالً تلق یقت هر ناظری و حقني آن اثر در عنيد، و ظهور عیگو یخودم مدح م
، و مدح ذات مرا به یوستین صفات من به آن ناظر ذاكر نه پیت از ایَّدهد، كه اگر اول آن اثر و خاص یمن مق مدح یتوف

، چه تا یافتیق آن نی، و توفی، هرگز به حمد و مدح من راه نربدیت قوالً و فعالً به گوش هوش استماع نكردیَّآن خاص
تا ...» ولقد خلقنا االنسان «انِ یع خود را قوالً و فعالً، به ب اثر صفت ابداع و اخرتانيقت ذاتِ من نخستیآنگاه كه حق

فتبارك اللّه «ان ننهاد، او زبان به مدح یآن سامع جامع و ناظرِ حاضر در م یقی و سمع حقنيعات، با یآخر آ
اثر دانست كه  بآن ی، كیدینتوانست گشاد، و تا هُدْهُدْ اثر علم به مخزونات و فهم مكنونات در خود ند» نيالخالق احسن

 مستور است تا منقار نيكه قُوْت اوست، در كدام كُنج از زم یك و چه جا دور است، و كرمكی كجا نزدنير زمیآب در ز
السموات  یخرج الخبأ فی یسجدوا للّه الذیاال « فرو برد و آن را برآورد و بخورد، هرگز به محمدت نيهمانجا در زم

نمود، پس معلوم شد كه مدح صفات منست هم مرا كه  یمبادرت نتوانست...» ون علنیخفون و ما یعلم ما یواألرض و 
موفّق و باعث بر مدح من، همه كه صفات من مَدَّاح منند و  نید، و با ایگو یرا تا حمد من م یدهد هر مادح یق میتوف

از صفات من  یآنكس كه اثرراكه یقت ذات منست، ازیذلك مدحِ مَدَّاحان مرا به صفات مذمَّت حق و معومع ذلك مدحِ 
از آن  یكند او مرا در آن صفت كه اثر یض میاو را بر مدح من به آن صفت تحر ید تا غلبۀ آن اثر بر ویآ یبر او غالب م

ا یه یتشب یمخصوص، چون معن ید است به معنّیقت آن صفت مقیكند، چه حق ید و منحصر اعتقاد مّیبر او غالبست مق
د، یم نمایكند، و بر اضافت آن به من، انكار عظ یم یند، از من نفیب یم یرا كه مضادِّ آن معن یته، مثالً، تا هر صفیتنز

لهم ربُّهم  یتجّلیف«امت وارد است، مذكور است كه یر حال اهل عرصات قیح كه در تقریث صحیحد یچنان كه در اثنا
نه ینكم و بیقول: هل بینا ربُّنا، فیأتی یحن منتظرون، حتقولون نعوذ باللّه منك، ها نیقول لهم انا ربّكم، فیصورة، ف یادن یف

پس چون آن حضرت ...» قولون: انت ربّنا، سبحان ربّنا یتحوَّل لهم بتلك العالمة، فیقولون: نعم، فیعالمة تعرفونه بها، ف
ت و صفت معتقد  آن صورريد، اعتقاد كرده بودند، الجرم در غیَّمنحصر و مق یهیا تشبی یهیاز صفات تنز یرا در نوع
د و یید و اطالق، الجرم مدح من به صفات و تقیدند، انكار كردند، پس چون كمالِ من در اطالقست عن كّل قیخودش د

   مذمَّت من باشد.نياز آن ع یحصر من در نوع
ی، و شاهدیسیجلیف یفشاهدُ وصف

 

 یحلَّ بحلَّتیَ، لنیبه، الحتجاب
 

باشد. و » یسیجل«خرب مبتداء هذا،  یو عل» یف«د، نه یبا یم» یب یفشاهد وصف« آن فاضل گفته است كه: نيچن و هم
تر  كیت آن فاضل نزدیبه روا یاست، و معن» یحلَّ بحلَّتیلن «خرب مبتداء  -اللّه رحمه -ة المنقولة عن الناظم یالروا یعل

  المرشد. كرد واللّهر كه كرده شد معلوم توان ی همانست، و از آن تقرنيت اول، بل عیب یاست به معن
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از آثار صفاتِ من چون جمال مثالً ظاهر باشد، تا او مرا به آن اثر جمال،  یاثر یكیت اصل، اگر در یر به روایو امّا تقر
ابد، پس هر كس كه مر ی یم» یس مَن ذكرنیانا جل«كند، و به آن ذكر اختصاصِ  یاد میل یدائماً بالحال، به ذكر جم

منست مشاهده كند، و از جهت آنكه ذات  یقین وصف جمال حقیاز ا ینۀ اثرییس من كه آیلن جیوصف جمال مرا در ا
ن ی جمال ذات من به انيسِ من محتجب و متلبِّس است، و عین جلی، به صورت اث هذا الوصف الجماىلیح من -من 

ا به آن وصف، مشاهده كند،  از مصنوع به صانع و از صفت به موصوف، ذات مرريق نظر و سِیده به طریصُنْع و اثر پوش
اً یَّحُم یسَقتن«ده كه: ین قصیت اول از ایت كردم، در بیسلوك به آن متلبّس بودم، حكا یچنانكه از حال خودم كه در اثنا

ت ذات من، یَّت و حضرت جمعیَّن مقام احدیآنكس هنوز به ا» الحسن جلّت ا من عنیَّمُح یوكأسن -  یالحبِّ راحة مقلت
  افته.یت من راه نیَّن اطالق و جمعیقت ایت، و به حقامده اسیفرو ن

ةٍ،یقُّظ رؤیَتیذكر اسمائ یو ب
 

 ا توسُّن هَجعةیبها رؤ یو ذكر
 

من كه فرع آن  یص اسمایق و خصایت جمع ذات من كه اصلست، علم به حقایَّقت احدیو به نظر تحقُّق به حق
 یبر جملۀ اسما ی، و اشتمال ویكما ه یقت هر اسمیحقو  باشد، یو آگاه یداری، از سر بیتیو رؤ یحضرتند، علم

افته شود. اما علم و یمن كّل وجه، در یالكمال الذات ت جمع به حسبیَّشان در حضرت احدیت ادراك ایَّگر به تبعید
باشد كه  یشان در مراتب علمیص و آثار این حضرت جمع ذات من به وساطت معرفت اسما و ادراك خصایمعرفت ا
سبك دارد،  یخود را بر خوابك یچنانكه كس ع الوجوه، همی، ال من جمیباشد دون وجه یو مطابقت آن از وجهصحَّت 

بت او تمام نبوده است، آن واقعه یند، هرچند ازآن وجه كه غیبب یی تمام نخسبد، و در آن حال صورت واقعه یو از حضور
كن از آن وجه كه ی محتاج نباشد، ولري و تعبیريادت تغیزده است مطابق واقع بود، و به یح باشد، و آن صورت كه دیصح
 در رين وجه حكم تعبینباشد، و از ا خاىل یتیَّو جزئ یدیده است، از قیال خود دیال به حسب خیز را در عالم خیآن چ
  بدو متطَرِّق تواند شد. یادت و نقصانیبكند، و ز ییريا اندك تغیقت رؤیآن حق
نتواند بود، الجرم  ، خاىلیت هر اسمید و حكم خصوصیاألسماء، دانسنت از ق ثیح ا منقت و مسمّا ری حقنيچن پس هم

غافل و محجوب اسما در حضرت ذات،  یز بر باقین یت و اشتمال ذات بر همۀ اسما و اشتمال هر اسمیَّ از حكم جمع
ا یكرؤ یا توسُّن هجعة، ایحجبها رؤاألسماء و وراء  و ادراكها بواسطة یعلم ذات یبها، ا یقوله: و ذكر یماند، و ذلك معن
  .-خ ل  -هجعة  یف -هجعته.  یصاحب توسُّن ف

كذاك بفعلي عاريف بي جاهل
 

 و عارفها بي عارفٌ بالحَقيقَة
 

ر و رزق و امثال آن به یچون خلق و تصو من هم یاز افعال و صنعها یو صنع ی شناسندۀ ذات من بواسطۀ فعلنيچن و هم
قابل،  ینۀ محّلییست در آیوجود یو صُنْع، ظهور جملۀ تجلِّراكه فعل یذات من جاهلست، ازن جمع وحدت یقت ایحق
دش به یافته است جز مقیالفعل، در ثیح  و تصرُّف در آن محل، و چون او ذات را، منريكن به صورت غلبۀ تأثیول

، محجوب و جاهل باشد، و چون دیة واالطالق عن كلِّ قیَّقت ذات من الجمعی نشناخته باشد، پس از حقريصورت تأث
گر، ید یكند، در نشأت ی آن فعل كه او آن را شناخته است، بر او تجلِّريگر غید یا به صورت فعلیمطلق به اطالق خودش 
در افعال من  ی، آنگاه به آن تجّلیجمع یذات ید. اما اگر اول ذات مرا شناسد، به حكم تجّلیآ از ادراك او عاجز و قاصر

و  یمعلوم كند، و در هر نشأت یت ذات را در هر فعلیت سرایفیرا كما هو، تمام بشناسد، و ك یقت هر فعلینظر كند، حق
د، و از حكمِ یایداً، از معرفت او عاجز و قاصر نّیكه ذات بر او ظاهر شود، مطلقاً و مق یكه نقل كند در هر صورت حاىل

شان، از یص ایق و خصایراكه اصل و منشأ جملۀ اسما و حقای، ازیكلّمن باشد به یا» نعوذ باللّه من التنكُّر بعدالتعرُّف«
قت ذات و شئون او و به ین حضرت، علم به حقیت جمع ذات منست، چه در ایَّن حضرت احدی آن اري و غريفعل و تأث
و ظهور  یائق كمال اسمیثابتست، و علم به عالم كه تحق» نيالعام عن یٌّاللّه لغن ان«مطلقِ  یِاو و غنا یكمال ذات
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او، و چون  یقت ذات و كمال ذاتیجۀ آن علم بود به حقیت بر آن مرتتِّبست، نتیَّص اسما و مراتب و حكم مبدئیخصا
از  یاما به معرفت فرع د،یت، الزم آیَّت صدور او از اصل به تبعیَّفیقت معرفت فرع و كیقت اصل معلوم شود، حقیحق

ذات  یقین حضرت وحدت حقیقت اید: كه چون من به حقیگو ید، اكنون میرس، نتوان ینبغیفروع به شناخت اصل كما 
، یما ابتغیف ینبغینحو ما یشان علیاو، متحقِّق و عارفم، و بر مصادر اسما و صفات و صرف افعال و آثار ا یو كمال ذات

  اهم داد، حاضر باش.خو یان حظِّیق بیف كه زبدۀ معارفست به طریاز معرفت آن لطا یواقف، و ترا كه طالب و مسرتشد
فخُذ علم اعالم الصِّفات بظاهِر الـ

 

 مَةیـمَعالم، من نَفسٍ بذاكَ عَل
 

الصفات و  الصفات لظهورها و ظهور آثارها و كثرة جدواها، اعالم السَّمع والبصر والكالم والقوّة، فانّ هذه فخذ معرفة
نفس  ّید من نفس، و ای واللِّسان والنيعالم، و هواالُٔذُن والعاأل بظاهر محالِّ هذه یها الكائنات بظاهر المعالم، اريمشاه
  نة.یالرجل بظاهر المد الخرب من اثبات اعالم الصفات بظاهر المعالم، كقولك سمعت ، فقوله:ینفس یالعلم و ه مة بذلكیعل

ن یكالم و قوَّت، كه او كثرت منافع، و آن صفتها سمعست و بصر و  یدائیهااند در پ كه نشانه ی معرفت صفتهائريپس بگ
كه به  ی، و چگونه نفسیشان كه گوش است وچشم و زبان و دست از نفسیا ین محلّهاینند در ظاهر ایاعالم صفات كا

  ثیح ن نفسِ منست كه منیمذكور سخت دانا است، و آن ا ین صفتهایت صدور و ظهور ایَّفیق و اصول و كیعلم حقا
ن صورت ی ارين عالم حس به جهت تدبیدر ا یقلم أعل یروح اعظمست، ا قت او بسبب ظهوری، حقحكمها االجماىل

ن ی ارياست مر تدب یالمحفوظست كه مُتَصَدِّ قت او نفس كل و لوحی، حقیلیث حكمها التفصیح من، و من یعنصر
ت ن صفات مذكور از سمع و بصر و كالم وقوّت از آن به نفس خودش حوالیمرا كه عالم است، علم ا یلیصورت تفص

اند، تا به  شده ین نفس او منتشیل ظاهرند، از باطن این مظاهر به صورت كثرت و تفصین صفات كه در ایكند، كه ا یم
ل تمام ظاهر شود. پس چون نفس ین نفس او را به مرتبۀ حس متعلق بود، به تفصیكه ظاهر ا یشان كماالتیشان و آثار ایا
ل یش را متعرِّض است، و به صورت تفصیلیو تفص ن صورت اجماىلیا ريت جمع مذكور، مر تدبیَّن صاحب مقام احدیا

ز كه سمع است و بَصَر و كالم و ین صفات نیو كثرت افعال و احوال و حركات و سكنات، به حسب حكم نشأت ظاهر، و ا
ن یاند تا ا متعلّق شده ی، به ویلی امور تفصريل و تدبین ظهور او به صورت تفصیند كه از جهت حكمت ایقوّت آالت او

ن نفس او ید، الجرم ایحاصل آ یقیت كمال رساند، و مطلوب حقیتحقّق كماالت خودش به غا یل را برای و تفصريتدب
 ی شان به مراعات عدل در همهین صفات و مباشرت ایق كماالت ایهمه آالت تحق ن صفاتست ویكه اصل و منشأ ا

د گرفت ین نفس او بایقت از این صفات را به حقیعلم اف صاحب اصل مباشرت نموده است یامور، چنانكه نفس شر
  ن مرتبۀ حس.یهم در ا

الذَّات عنها بباطن الـ یو فهم اسام
 

 ةريـعوالم، من روح بذاك مُش
 

ن صفات مذكور در باطن عوالم ملك و ملكوت، یشان است، از ایب عبارت از ایغح یذات كه مفات یز فهم اسامی نريو بگ
كه قابل  یكه به حكم مناسبت به آن اشاره كننده است با كس یب ذاتست، از روحیآن باطن عوالم غ و عالم جربوت كه

به  یمضافند، پس تو كه مسرتشد یاول است، و آن اسما به و یفهم آن باشد، و آن روح اعظم منست كه مظهر آن تجّل
 یمناسبت با او درست كن، تا آن اسما ن روح اعظم،یت از خودت و اتِّصاف به اوصاف ایَّواسطۀ ازالت احكام جزئ

نده روح اعظم من به یات آین ابیكه در ا ین اعالم صفات مذكور كه صُوَر و آثار آن اسمائند، باشارتیب ذات را از ایغ
ندارد،  ی، در عالم علم و عبارت گنجائیق آن اسما، كما هیراكه حقایكرد، از یكند، فهم توان یت آن میّ فیقت و كیحق

د یرسد، پس اگر ترا حكم وحدت و بساطت و تحقُّق به كمال اعتدال دست دهد تا از ق یبه آن نم یمائیرت و اوجز اشا
، چه ینئذ آن اشارت فهم كنی، حیباز ره یت مراتب كه در تو مانده باشد، به كلّیَّه از احكام انحراف و جزئیما هر اندك

اً در حضرتِ یكند، و ثان ی فهم مريع و بصیسم یق اسمایحقا مذكور در مراتب یهین صفات تشبینفس اوالً از ظواهر ا
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  كند. یكند، و به آن اشارت م یب را، روح اعظم فهم میح غیق آن مفاتین صفات و حقایق و بواطن ایت، از حقایَّهو
یجوارحیعن اسام یظهور صفات

 

 تسمَّت یمجازاً بها للحكم، نفس
 

جوارح منست، ظاهراً،  ین اسامیو كالم، و اخذ و بَطْش و قوَّت در مراتب از اسمع و بَصَر  ین صفاتِ من، اعنیظهور ا
 یاعضا ین اسمایاند از ا ین صفات، به واسطۀ چشم و گوش و دهان و زبان و دست منست، نه آنكه جزئیظهور ا یعنی

است،  یشان، منتشیا كه از ین صفات و اسمائین عالم حس به ایكه مدبِّر است در ا یاز آن رونك نفس من یمن، و ا
ن اسما و یبه ا یقت متسّمیق مجاز، چه به حقیاست به طر یئ هیشده است تسم ی و امثالما، متسمّريع و بصیچون سم

ت كه اغلب یَّاست، تا حكم حجاب یو مصلحت یآن حكمت یاز برا یۀ مجازین تسمیصفات، حضرت ذاتست، و ا
 از نيمیز اهل قبضۀ یینئذٍ تمیر آن موقوف و مرتتِّبست ثابت باشد، و ح مراتب و نشآت تماماً بريكه تعم یكماالت اسمائ

ز تا به ظهور یو ن» بّیالط ث منیزاللّه الخبیِّمیا جدا شوند، چنانكه فرمود: لید، و سُعَدا از اشقیاهل قبضۀ شمال حاصل آ
ت است به صفات مقدس آن یَّ ن اسما و صفات، توهُّم اضافتِ نقص و غلط و خطا، كه الزم حال حجابیتمام آثار ا

ن اسما ظاهر شود، ین صفات وتلبُّس به احكام ایز تا تفاوت درجات اهل علم در استعمال اید، و نیایحضرت، الزم ن
 ال نيلهم اع«، چنانكه فرمودند: یاست به كلّ یمنف یثابت، و از بعض ین اسما و صفات در بعضیقت ایراكه حقیاز
ان یستویع هل ی والسمريواألصّم و البص ی كاألعمنيقیگر، مثل الفرید یو جا» عون بهاسمیبصرون بها و لهم آذانٌ ال ی

  نها است كه گفته شد.ی، ایۀ مجازیمثالً، پس حكمت آن تسم
اكلیسُتور هیرُقُوم علوم ف

 

 النفس ورتیماوراء الحسِّ، فیعل
 

علومند بر  یها هیرقمها و كنامع و بَصَر و كالمند، س ی و فم و لسان من كه حامل معاننين اسما و صور اذن و عیاكنون ا
سمع و  یاست حامل معن یه افتاده، چنانكه صورت و اسم اذن رقمینقش كرده و تعب یانسان ین صور حسِّیا یها پرده

بصر و علوم جمله مبصرات در او مدرج و از  یه است، معنی، كنانيعلوم جملۀ مسموعات در او مرقوم و صورت و اسم ع
ن یقت كالم و علم جملۀ مقوالت و منقوالت در او ثابت، و ایاست و حق یمفهوم، و صورت و اسم فم و لسان، نقش او

ان عالم یلند مین ستور حای، كه ایانسان ین صور عنصریاكل ای، مكتوب و منقوش است بر ستور هیرقوم علوم و معان
ه یَق تَوْرِ ید به طرینما یو حضرت ذات، و چنان م یمعاناوست از عوالم، چون مثال و ارواح و  یحس و آنچه از آن سو

ن صورت ی اريد است به تدبیَّباشد، كه مق ین نفس مدبِّر ثابت میو علوم كه در ضمن آن رقوم مدرجند در ا یكه آن معان
مند، ر آن رقویو علوم كه در ز یق آن معانیست؟ بل كه حقایشود، و چنان ن ید میعا یشان به ویحاصل ا ، ویعنصر

ند كه به نفس ینما یباشند، اما به سبب آن حكمتها و مصلحتها كه گفته شد، چنان م یجمله به حضرت ذات مضاف م
  واللّه المرشد.» نعلم یو لنبلونكم حتّ: «باشد. فافهم سِرِّ قوله تعاىل ید میعا

  ت.یقوم علوم، البالجوارح والصفات المذكورة ر قول: هذهیعه خرب مبتداء محذوف، كأنّه یت جمیهذاالب
،یعن صفات جوانح یو اسماءُ ذات

 

 جوازاً ألسرارٍ بهاالرُّوح، سُرَّت
 

الذات،  ةیب هویحضرة غ یواالعتبارات الباطنة ف یالمعان نها عنیبها ه یب، كنَّیالرتا تحت یالجوانح األضالع الباطنة الت
المفعول له، و  یه. و اجازه: خلَّفه و قطعه، و هو منصوب علیجوزه جوازاً: سلكه و سار فیالموضع  و جوازاً من قولهم: جاز

  تعلق به.یقوله: ألسرار،  یل فیالم التعل
 والقادر والقائل و ريع والبصیالسم االلوهة بصورة مرتبة ینت فیَّب، ظهرت و تعیالغ حیمفات یه یالت یقول: و اسماء ذاتی

ة و ظالالتها، كالسَّمع و البصر و القدرة یَّبیاالعتبارات الغ الذات و عن صفات تلك بیامثالها، عن صور اعتبارات غ
قها ی حقاريب، و سِیح الغینها عن تلك الصفات و الظالالت ألجل جواز مفاتیُّح و تعیالمفات واشباهها، و كان ظهور تلك
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  عظم.المراتب، بسبب اظهار اسرار تسُّر بمعرفتها و فهمها الرُّوح األ یالصفات ف بواطن تلك یه یالت
ل و قادر و ی و قاريع و بصین جا در مرتبۀ الوهت، فما تحتها به صورت اسم سمیب، ایح غیمفات یو اسماء ذات، اعن

ب یح غین مفاتیان اینات، بل اعیِّت جمع، معیَّ ت و احدیب هویكه در حضرت غ یشان، ظاهرند و اعتباراتیامثال ا
ت من كّل وجه، منزه و مصونند، صور وظالالت و صفات یَّري و غريمذكورند، و آنجا امَّهات شئون ذاتند، و ازسمت غ

  شان ثابتند.ین مرتبۀ الوهت به صورت سمع و بصر و قدرت و كالم و اشباه ایز در ایشان نیا
ن صفات و ظالالت آن اعتبارات ذات به یبند در مرتبۀ الوهت از ایح غیذات من كه مفات ین اسماید: كه ایگو یپس م

ن ین مرتبه از ایب در ایح غین مفاتیُّن ظهور تعیا ن شدند، ویَّشان ظاهر و متعی و قادر و امثال اريبصع و یصورت سم
 یق براین اعتبارات ذات بود در مراتب و حقایت كردن ای و سراريب و سِیح غیصفات و ظالالت از جهت گذشنت مفات

بر  یب مضافند به ویح غیاول و مفات یحدت آن تجلِّكه روح اعظم به واسطۀ آنكه مظهر و یثار آثاریو ا یاظهار اسرار
ت آن یب و سرایح غی آن مفاتريدارد، و بدان معرفت و وقوف شادمانست، و از جملۀ آن اسرار كه در سِ یآن اسرار، وقوف

ات اسم یتمام ظاهر شود، و همۀ مقتض» فاحببت ان اعرف«ق آنست كه حكم یاعتبارات ذاتست در جملۀ مراتب و حقا
ك به زبان استعداد خود لبِ طلب ید، تا هر یق ثابت آیات و علم و نطق در همۀ حقایان حیر آشكارا گردد، و سرظاه
 و قادر و ريع و بصی: سمین اسما، اعنیرساند، پس الجرم ا یق میرا به تحق یجنباند و به آن سبب كماالت اسمائ یم

شان یب و اعتبارات ذات در ایح غیمراتب ظاهرند، و آن مفات نینند، در ایِّشان كه از سمع و بصر و قدرت متعیاشباه ا
  ده.یپنهان و پوش

اشارةٍ،یرمُوز كنوزٍ عن مَعان
 

 السَّرائر حُفَّت یبمكنُون ما تُخف
 

ب و یح غیق آن مفاتیو حقا یده آمدند از معانیپوش یگنجها ین مراتب، رمزهاین اسما و صفات ظاهر در ایپس ا
ب ذات و یشود در باطن عوالم، كه حضرت غ یق، مفهوم میو حقا یز اشارت روح اعظم آن معاناعتبارات ذات، كه ا

كن آن یول» الذات عنها بباطن العوالم یو فهم اسام«ذاتست، چنانكه گفته شد:  یو اعتبارات و اسما یمحلِّ آن معان
ب محفوفند به یآن حضرت غ ذات در یق اسمایو حقا یت و استعداد مشروطست، و آن معانیَّفهم به شرط قابل

  .یو روح یقتیر هر حقیر و مخزونات ضمایمكنونات سرا
رت روح و نفس اوست، یباطن و سرت او است در علم حق، یّ كه صورت معلوم یت هر شخصیَّقت وماهی: چون حقیعنی

ن شأن باطن وجود قت آی، و حقیاز شئون ذاتست در مرتبۀ الوهت و عالم معان یت او، صورت شأنیَّقت و ماهیو آن حق
قت یدارد و در باطن او مكنونست، حق یرت عبارت از اوست، پنهان میت كه سریَّقت و ماهیو ذاتست، پس آنچه آن حق

ب مذكور است، الجرم یح غیو اعتبارات و مفات یق آن معانیآن شأن و باطن وجود باشد، و چون اصل جملۀ شئون حقا
 یب او منتشیح غیت جمع ذات مفاتیَّت از نقطۀ احدیَّرۀ واحدیقند، در دایر و حقایهمۀ شئون كه بواطن مكنونات سرا

ر كه شئون ذاتند محفوف ین مكنونات سرایح، به ایو اعتبارات و مفات یاند، و آن معان ب درآمدهیح غیشده، گِرد آن مفات
شان است یبند، و آثار ایح غیمفاتو اعتبارات و  یان آن معانیقة حكم سریالحق یشان فیا ین شئون و انتشایآمده و جملۀ ا

آن  یكنند برا یشوند، و اقتضا و طلب ظهور و اظهار م یق به صور استعدادات و قوابل ظاهر میكه در مراتب و حقا
  اسرار مذكور.

 بعِلمها،نيَالعالمیو آثارُها ف
 

 ةیَّ غنريو عنها بها األكوانُ، غ
 

ح در عالمها چون عالم ین مفاتی، معرفت آثار ایمقام او است. اعن مه قائیال ت مضاف محذوفست، و مضافٌین بیدر ا
شود، و  یسَّر میب، میح غین مفاتیلند، به واسطۀ علم به این عالمها بر ذات دلیجربوت و ملك و ملكوت و هرچه درا
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شرت یت است كه پیدو ب ر همانیت تقرین بیستند. و ایاز نین یشان بیت ایح و حكم سراین مفاتیبه آن آثار از ا یق كونیحقا
عارف  یجاهل، و عارفها ب یب یعارف یكذاك بفعل«و دوم آنكه: » یتیقُّظ رؤیت یذكر اسمائ وىلّ«آنكه:  یكیگفت، 
  ».قةیبالحق

 یقت ذات مقدس خود را بدانست، و حكم ظهور و بطون خود را معلوم كرد، بلفظیحق جلَّ و عال، چون حق: یعنی
ت كرد، و در خودش حكم ظهور و بطون خودش را مشاهدت نمود، یم در خودش حكاات خودش، هیاز مقتض یوحدان

خودش آن سؤال و اقتضا را به دست  یخودش، اصغا فرمود، و به همگ یآن لفظ و اقتضا یخودش به سو یو به همگ
ق عالم، یالَم و حقاح آمدند، و علم به عین مفاتی انين بل عیِّن لفظ و لحظ و سمع و اجابت مُعیقوَّت اجابت كرد، پس ا

ن شد، و یَّت و مرتبۀ الوهت متعیَّح و حكم اجابت مذكور حكم مبدئین مفاتیو به ا ن علم به ذات مقدس، مدرج بود،یدر ا
ق یشان، و علم مبدأ حقایم جامع ایآمد، اسم رحمان و رح ییق اسمایز گشتند، وجود منشأ حقایِّوجود و علم در او متم

  افتند.یز یُّن علم، ثبوت و تمیدرا ینشد، و معلومات كو یصفات
خودش بر خودش  ین مرتبۀ الوهت و علم به عالم و وجود، در او اثر، و صورت آن علم به ذات مقدس و تجلِّیپس ا

شان یح در ایح و اعتبارات آمدند، و آن مفاتیمفات ها جمله آثار و صور و ظالالت آنريبود، و اسما و صفات الوهت و غ
ۀ آن لفظست، و صفت علم مظهر و اثر آن لحظ، و صفت یات، مظهر و اثر و سایشان بود، صفت حیو باطن ا یسار

ق آن یت، حقایَّن مبدئیبه حكم اارادت مظهر و اثر آن سمع و اصغا، و صفتِ قدرت مظهر و اثر آن اجابت بالقوَّة. پس 
ق یست، در جملۀ حقایضرور» بت ان اعرففأحب«قِ یتحق یشان را برایكه ا یريح مذكور از جهت سِیاعتبارات و مفات
ت در حضرت علم یشدند، و اول به حكم آن سرا یزهما، ساریالعلم والوجود و تم ثیح ف منیو كون یاسما و صفات اله

شان موقوفست، سر برزدند، یحكم او، بر ا یو امضا یجادیت توجه ایَّكه به حكم مبدئ یآمدند، و به صورت صفات اله
ات و دوم، علم و ی، حیكی الوجود و العلم والوجوب واالمكان، واقعند، نيت بیَّ برزخنيه در عو آن هفت صفتست ك

ح مذكور از راهگذر علم، در یسوم، ارادت و چهارم، قدرت و پنجم، قول و ششم، جود و هفتم، عدل. پس چون آن مفات
، یسبعه، اعن یاسما ی كردند، ائمّهدر حضرت وجود، اثر  یذات یآن اقتضا یت كردند، بر مقتضاین هفت صفت سرایا
شان موقوفست، یبر ا یجادید و قادر و قابل و جواد، و مقسط، كه در مرتبۀ الوهت، ثابتند، و حكم ایو عالم و مر یَّح
گر یت مذكور هم در حضرت علم به صورت دی و سراريح مذكور به جهت همان سِین شدند، و بعد از آن همان مفاتّیمتع

 در ريدا شدند، و به حكم تأثیشان، پیت و اصالح و قبض و بسط، و امثال ایر و تربیخلق و تصوچون  یصفات اله
ح مذكور هم ی مفاتني كردند، آنگاه باز همینيشان تعیحضرت وجود اسم خالق و مُصَوَّر و ربّ و قابض و باسط، و اشباه ا

ن یقابل، به ا یقتیدا گشتند، تا هر حقی، پیلكه قوابل عالمند، به صور استعدادات اص یق كونیدر حضرت علم از حقا
وجود و  ی، تمامرت افتاده بود، تقاضایمذكور، كه نسبت او به و یاله یین اسمایاز ا یزبان استعداد خود، از هر اسم

ن قوابل بالوجود و الظهور، متعلق یشان در ایز به ظهور آثار ایمذكور ن یاله ین اسمایظهور خود كرد، و چون كماالت ا
را تقاضا  یجادیحكم ا یشان امضاین ائمَّۀ سبعه، رجوع كردند، و از ایبه حضرت ا یاله یبود، الجرم، جملۀ اسما

ب مذكور است، به آن طلب یح غیآن مفات یت و اول اثر كلِّیَّاللّه كه صورت جمع ن ائمَّۀ سبعه به حضرت اسمیكردند، و ا
ق، در یاسما و حقا یحست، به حكمِ آن تقاضایقت آن مفاتیود كه حقب و باطن خیاللّه، از حضرت غ باز گشتند، و اسم

ق ین اسما و حقایب مذكور، در ایح غیاز آن مفات یجادینئذٍ حكم توجُّه ایتا حاستمداد و استجازت نمود،  یجادیحكم ا
 یافت، و هر صورتیت، نظام جاد و اظهار عالم و آنچه در او اسیت كرد، و كارستان ایراً متنازالً، سرایشانند، سایكه آثار ا

آت كه ینات وجود شد، و جملۀ اعراض چون الوان و هیُّاز صور جواهر و اجسام او، در مرتبۀ ارواح و حس، اسما و تع
، ظاهر یاله ینات وجودیُّكه به واسطۀ آن اسما و تع د، همه صور صفات علم آمدند،ريگ یشان تعلُّق نمی، جز به اینظر حسِّ

كه در همه عوالم جربوت و ملك و ملكوت، ثابت و واقعند، باسرها  یو كون یجمله اسما و صفات الهن یاند، و ا شده
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  شانند.یح و آثار آثار ایآثار آن مفات
و  ین اسما و صفات الهیق ای آن آثار حقانيمذكور كه ع ینیح و اعتبارات عین مفاتید: كه معرفت آثار ایگو یپس م
ن آثار و آثار آثار وهَلُمَّ جرّاً، در همه یح و اعتبارات در ای آن مفاتنيت عی و سراريست كه گفته شد، و معرفتِ سِیكون

شان حاصل یق ایح و حقاین مفاتیاً، و ملك ثالثاً، جمله به واسطۀ علم به ایعالم جربوت اوالً، و ملكوت ثان یعالمها، اعن
ان یت سرّیفیح و كیك به آن مفاتیر و نسبت و اضافت هر ن آثایق ایحقا ح را كما هو بدانند،یقت آن مفاتید كه تا حقیآ یم

  ». بعلمهانيالعالم یو آثارها ف«قوله:  یالعوالم المذكورة، تمام معلوم بشود، و ذلك معن عیجم ین آثار فیح، در ایآن مفات
ح و یآن مفاتت و ظهور یح، به حكم سراین مفاتیشان به آن آثار، از ایا یو عدم استغنا یق كونیاج حقایز احتیو ن

ح معلوم نشود، آن یح باز بسته است، كه تا آن مفاتیشان هم به علم آن مفاتیبه صور استعدادات، در ا ینیاعتبارات ع
  اج مفهوم نگردد.یاحت

د تحكُّم،یوجودُ اقتِنا ذكر، بأ
 

 مَةیدٍ عمیشهودُ اجتنا شكر باَ
 

 یف یح باألسماء االلهیل للوجود والمفاتیلذكر الجما الوجود و اسمائه وجود جمع اآلثار مضافة اىل : تلكیا
األجناس و االنواع  عالم الملك و الملكوت كاألمالك و األفالك و اسماء یف یالجربوت و باألسماء الكون عالم

موجود ة للیَّق الصفاتیقة، شهود شكرالحقایالعلم و حقا اآلثار مضافة اىل  ، و تلكريالفعل، وقْوة التأث بواسطةواالشخاص، 
  حقِّها باظهارها. یالوجود، ف بنعمة
  اند، دو قسمند: یو كون ین آثار مذكور كه اسما و صفات الهی: ایت مضاف هم محذوفست، اعنین بیدر ا
و جواهرند كه مؤثر و  ین آثار، اسماء الهیك قِسم، به وجود تعلّق دارد، دوم، به علم. امّا آنچه به وجود تعلُّق دارد، از ای

االطالق، و آنچه به علم باز بسته است، صفات و اعراضند، كه متأثِّر و منفعلند. پس از آن آثار مذكور آنچه  یلفاعلند ع
ح و وجود یح مؤثر و فاعل مر حضرت ذات، و آن مفاتیت آن مفاتیان به سرایاسما و جواهرند، و در همه عالمها و عالم

و عالم و  ّیاندازه فائده است چون اسماء ح یازه تازه، و ذكر ب و فعل وجود، حصول آوريشان، به آن قوت تأثیرا از ا
ل و حَمَله و یل و اسرافیكائیل و میشان در عالم جربوت، و چون عقل و نفس و اسماء جربئیخالق و رازق و امثال ا

ح ی آن مفاتريتأث و ريد جّن و انس، در عالم ملك، كه به سِ یافالك و كواكب، در عالم ملكوت، و چون اسماء اركان و موال
داند كه  یح مین مفاتیمذكور آمد، و صاحب علم ا ین اسما و ذكرها و آوازهایشان ایآخرالمراتب آثار ا در وجود اىل

وجود اقتنا «قوله:  یكند. و ذلك معن ین ذكرها و اسما را چگونه جمع میالوجود ا ثیح ح منیحضرت ذات به آن مفات
ت هر یَّثیت به زبان استعداد از حیَّ شان در علم و ظهور به صورت تأثُّر و قابلیت ایا و سرريو به سِ» دٍ تحكُّمیذكر با
جه و یافتند، و به صورت صفات و اعراض ظاهر شدند، و نتی، طلب وجود كردند، تا به آن طلب نعمت وجود یقتیحق

مر موجد را به نعمت شامل ف شكر و ثنا بود یوظا یشان در آن ظهور، به صورت صفات و اعراض ادایفائده و آثار ا
كنند، و  یفۀ شكر به نعمت شامل وجود ادا میة وظیَّ ك بالحال و الخاصیداشته بود، تا هر  یشان ارزانیوجود كه در حقِّ ا
ند، یچ یچگونه م یو عرض یقتیكند كه وجود باسمائه، ثمرات شكر هر حق یداند، مشاهده م یح را میهر كس كه آن مفات
دٍ یشكر با ی، فذلك قوله: شهود اجتنیلحمد یوفّق مادحی ىل یگذشته گفته شد كه، و مدح صفاتت یچنانكه در آن ب

  مة. یعم
ها بَدوتُ، ولم اكُنیف مظاهرُ ىل

 

 یبخافٍ، قبل موطن بَرزَتیَّعل
 

شان از یا شان و دریمنند، كه به ا یجمع یاحد یآن تجلِّ یها نهیین آثار و اسما و صفات مذكور، جمله صورتها و آیا
ش یدا شدم، هرچند حال من آن بود كه پین مراتب پیخودم در ا ییدایو تمام معرفت و پ ییق كماالت اسمایجهت تحق
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ده نبودم، بل كه به حكم و حسب كمال ین اسما و آثار هم خودم بر خودم، پوشیدا شدن در مراتب به این موطن پیاز ا
ن یمن در ا ییداین پیدا بودم، و ایات ذات خودم پیع مقتضیجم خودم هم در حضرت ذاتِ خودم بر خودم به یذات

  .یبود به حسب كمال ذات ییدایجه آن پی، اثر و حكم و نتییمراتب، اكنون به حسب كمال اسما
 لسانٌ مُحدثٌ؛یبیفلفظٌ، و كلِّ

 

 ، لعربةنيٌع یَّفِ یِّو لحظٌ، و كل
 

ذات من زبان بود كه  یِبود، كه همگ یو سخن یلفظ كیدر حضرت ذات خودم،  یچه آنگاه به حكم كمال ذات
كرد،  یت میگفت، و از ظاهر خودم با باطن خودم حكا ی ذات من بود، سخن منيبه آن لفظ كه عات ذت خودم یمقتض

 آن لفظ تعلق داشت و ني، بعییبودند، و اعتبار احساس به كمال اسما یكیت یَّهرچند ظاهر و باطنم در آن حضرت هو
ل یكردم، و تفاص یخودم را در خودم اعتبار م ییات آن كمال اسماّیفیذات من چشم بود كه ك ینت بود، و همگسیك نگری

  جۀ آن لحظ بود.یدم، و علم به عالم، اثر و نتید ی بود، منيك عیخودم كه  یِشئون و احوال خودم را به همگ
اسمُع النِّدا؛یبالنّدیو سمعٌ، و كُلِّ 

 

 دُ قوَّةٍ یَ یلرِّدردِّ ا یف یو كُلِّ
 

ذات خودم را به اظهار  یده شد آن سؤال و ندایات ذات من شنوانیمقتض یمن به سؤال و ندا یِك سمع بود و همگیو 
ذات من در جواب آن  یجه و صورت آن سماع بود، و همگیاثر و نت» فاحببت ان اعرف«قت یخودم، و حقات یمقتض

دادم، و قدرت و اثر آن قوّت بود. پس  یبود كه بالفعل و القوَّة جواب خودم مسؤال و ردّ و اجابت آن ندا، دست قوَّت 
ات و علم و ارادت و قدرت، فروع سمع و بصر و كالم و ین اعتباراتند، و عجب آنكه حیق ایب مذكور، حقایح غیمفات

  ر، به خالف فهم عموم خالئق. یر و تقدین تقریقوَّتند، به ا
اثبتَت،صفاتٍ، ماورا اللَّبسٍ یمعان

 

 الحسُّ بَثَّتتیواسْماءُ ذاتٍ، ما رو
 

مراتب خلق و مخلوقات،  یعالم لبس، اعن یاند، كه در ماورا یو بواطن صفات ین لفظ و لحظ و سمع و قوّت، معانیو ا
  اند. چون مرتبۀ ارواح و مثال و حس، ثبت كرده شده

ات و علم و ین حیات و علم و ارادت و قدرتند، و ایصفت ح ین لفظ و لحظ و سمع و قوَّت، باطن و معنی: ایعنی
 یو مرتبۀ الوهت باال یمثبت آمده و عالم معان یشانند در مرتبۀ الوهت و عالم معانیارادت و قدرت، صور و مظاهر ا

ذاتند كه آنچه حسّ  یز اسمایح مذكور نین مفاتیك، و ایعالم پوشش خلق و مخلوقاتست به لباس وجود مضاف به هر 
ذات به  ین اسمایكنند، آن جمله را ا یت میان و روایابند و از خواص آن بی یهما از محسوسات درمريو بصر و غسمع 

خودشان بر  ییق كماالت اسمایده از جهت تحقیاند، و مفصَّل گردان دهین عالم حس گسرتانیت در ای و سراريحكم آن سِ
  ».فاحببت ان اعرف«موجبِ 

والً،فُها من حافِظ العهد ایفتَصر
 

 ظَةیها بالَوالء، حفیبنَفْسِ، عل
 

كم یاست حافظِ عهدِ الم اعهد ال یی بند، صادر از وىلیح غیذات را كه مفات ین اسمایپس در كار و تصرُّف انداخنت مر ا
» هیعل  رجال صدقوا ما عاهدوا اللّهنيالمؤمن من«ثاق یم. و ذاكر میمستقهذا صراط  یقوله، و ان اعبدون آدم، اىل یا بنی

  ». احبّه یحتّ«تِ یوال و وال یدر اول قدم نهادن در كو
فاذا احببته كنت سمعه و بصره و لسانه و « یِد كه به حكم تحقُّق به مقام والیآ یحاصل م یف در اول به نفسین تصریو ا
م محافظت یر، عظذات مذكو ین اسمایشود، بر ا ید و گفت و كرد را كه از او ظاهر مید و شنین تصرفات دیمر ا» دهی

ت چشم و گوش و یثیكننده باشد از مداخلت حظوظ و احكام طبع خودش، چنانكه در آن تصرُّفات كه به آن اسما از ح
ز را از آن به خود مضاف نپندارد، پس یچ چیچ مداخلت نكند، و هی، هن وىلّین نفس ایشود، ا یزبان و دست او صادر م

ن عدم مداخلت خود مر یاندازد، و به ا یذات مذكور را در كار و تصرُّف م یاسمان یمر ا  ن محافظتیبه ا ن وىلّینفس ا
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ن یاز ا یزیند، و چیان بیه خود را در میدارد، تا اگر اندكما یشان نگاه مید و گفت و كرد را بر اید و شنین تصرّفات دیا
شان ین تصرُّفاتش كه از ایفتد، و ایب تین مقام وال و والیتصرّفات را به خود اضافت كند و به خود مضاف داند، از ا

  .یم، باستدراج مُبَدَّل شود، اعاذنا اللّه من ذلك، واللّه الهادیكن یكرامات عبارت م
تنبُّهٍ،یمُباهاةٍ، هواد یشَواد

 

 ةیَّرج یفُكاهاتٍ، غَواد یبواد
 

 یمباهاة، ا یشواد یف، هیث هذاالتصریحالمذكورة من  ةیَّاألسماء الذات ره: هذهیو تقدت خرب مبتداؤه محذوف، یهذاالب
ة، و ی: جمع شادیالتصرُّفات، فانّ الشواد الممكنِّة لها من هذه و نفسه  ات و منشدات اشعاراً لالفتخار بهذا الوىلیَّمغن
ظهر عنه ، فذلك حكم االسم المتكلِّم، یالدعو اء بصورةیالسنة اآلول یعل یة و المنشدة شعراً، فكان كلُّ شعر جریالمغنّ یه
مقام كنت سمعه و بصره و لسانه، و اصل اضافة هذا  یف  ذلك االسم لسان هذا الوىلنياالفتخار بمصرِّفه، فانّ ع أةیبه

وم یه و سلّم، قال: ما من یاللّه عل یالّله، صل شة، انّ رسولیح مسلم عن عایصح یالحضرة و اسمائه، ما ورد ف االفتخار اىل
  قول ما اراد هؤالء.یبهم المالئكة، ف یباهیثم  یتجّلیدنو یو انّه ل وم عرفة،یالنار من  داً منه عبیعتق اللّه فین یاكثر ا
امره،  یمباد یف ات ظاهرة ألجل تنبُّه هذا الوىلَّ یتجّل یتنبُّه، ا یهواد یف، هیث هذاالتصریح األسماء من ضاً هذهیو ا

األسماء و  هنا عن ظهور هذهیبدو منها، فاستعار به هیقها و ما اعنال یالخ یعما وراء حال او مقام قد تحقق به، فاّن هواد
ه، و هو ین فیة والتلویتنبَّه عمّا وراء اول مقام الوالیات و المعارف، لیر المستعدّ بصور التجّلیهذا السا یبدوُّها عل

ظواهر اوالً  یفكاهة، ا یدف بوایث هذاالتصریح ، منیضاً: هیتحقّق به. او ای و ريسینبعث و ی، فنيالدعوة والتمك مقام
التحقُّق  ه هو مقامین فیة والتلویالوال العار، فانّ اول مقام بة نفس و مزاح من هذا الوىلّیمن مقام العرفان هذا ابصورة ط

غتمُّ بالحوادث یهتمُّ بالنوازل، وال یالحكمة البالغة، و ان ال مندوحة عن وقوعها، فال  یمقتض یالحوادث عل بمعرفة صدور
ل یالفكاهة والمزاح، دل مة اال، هشَّاً بشَّاً بسَّاماً مزَّاحاً، فانّیا و الحوادث العظیالبال نيع یف یریُه، فال یالً، وال تؤثَّر فاص

مة یالعظ لةی تلك الحوادث و النوازل الهانيع یقطُّ ف یری، فانَّه ما كان -اللّه وجهه كرَّم - یٍّالحوادث كعل عدم االنفعال عن
فانَّه لمّا كان » هیلو ال دعابة ف«ه: یقال فیانّه كان  یاه، اال بشّاشاً مزّاحاً، حتّیه و محاربتهم ایف الصحابة علمن اختال

 یف، غوادیث هذاالتصریح من یضاً هیه اصالً. و ایؤثّر ذلك فیو حكمته، و انه البُدَّ من وقوعها، ال عرف اصل ذلك ی
  هما.ري والدعوة و غنيبالفوز من مقام التمك ب نشأت صباحاً تمطرالرجایسحا یة، ایَّرج
كه به فقر و ترك حظوظ  ن وىلّیف ایان اشعار افتخارند به نفس شریف راوین تصریذات مذكور به حكم ا یِن اسمایا

انا من «چنانكه،  یا رفته است، مُوهِم به افتخار و دعویكه به زبان و خاطر اول یشانست، پس اشعاریخود مصرف ا
  -شعر-كه:  یشبل و قوىل» قة كّلیالحق یانا للكل ف«و آن  ديگر كه » اهوي انااهوي و من 

ثهایسمعون كما سمعت حدیلو «
 

 »خَرُّوا لعزَّه ركَّعاً و سجوداً
 

شان در آن گفتار در یشان مفاخرت نموده، نه آنكه ایشان شده و به ای لسان انيحكم اسم متكلِّم است ع آن جمله ريو غ
ات كه مُنبِّه او باشند یعارف مُوحِّد به صور معارف و تجل ن وىلِّین اسماء ذات، ظاهرند بر ایگر اید، و دان ان بودهیم

ت كه مقام ین اول مقام والیاز ا ی و ترقّري و دعوت، تا آن تنبُّه باعث او شود بر سِنيرت، چون مقام تمكیعال یازمقام
ف وتحقّق به مقام ین تصریت اّیثی اسما از حنيگر همینست، و دیتمكن مقام كه دعوت و ینست، تا به آخر ایعرفان و تلو

 یی غ و عدم انفعال از هر حادثهیبل یبه صورت معرفت بر صدور حوادث به حكم حكمت ن وىلّیعرفان ظاهرند، اوالً بر ا
س، پس ب نفیاحوال به صورت فكاهت و مزاح و ط یجه آن كمال معرفت ظهور باشد، در همگیكه واقع شود تا نت

 یّ بشاشت و مزاح بوده باشند به جهت عدم انفعال از حوادث، چنانكه از حال عل ین اسما اصول و مبادیا اییگو
كه مخرب  ات اوىلیتجّل یاند، اعن یبامداد یف، ابرهاین تصریت اّیثین اسما از حیگر ای، منقولست و د»اللّه عنه یرض«

ن یت چون بر این اسما در اول مقام والیراكه ایازمقام كمال و دعوت، ازم یعظ یتجّل یدواركننده از بارانهایوامباشند 
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كن از یباشد، ول ینم خاىل یتیَّباشد، الجمر از اندك حجاب یشان حكم اسما و صفات میشوند، غالب بر ا یم یمتجلّ وىلّ
  .ی، واللّه الهادیات ذاتیكند از تجل ی، اخبار مییه حجاب اسمایهمان اندكما یورا

فُها من موثق العَهْد آخراً،یو تَوق
 

 ةیَّعزِّ االباء، أب یبنَفسٍ، عل
 

 یاو جزئ یٍّكلِّ امر كل یمخصوص ف یٍن و وحیَّ اذن خاصٍّ و امر مع یاألسماء موقوفاً عل ف هذهیره، و جعل تصریتقد
القرآن  هیر واالنحالل، كما اشار الیُّ قابل للتغريقاً محكماً غیاو متمكّن صاحب دعوة مُعْطٍ من نفسه عهداً وث ّیصادر من نب

، یاألسماء والتعِّد ف هذهی من تصرنية والتمكیبمقام الوال بعدالتحقُّق یآخراً ا» ظاًیثاقاً غلیواخذنا منهم م«ز بقوله: یالعز
 واالرشاد، كما نيكالدعوة والتم یف یالنب ام مقامیاً، اولقّیالنبوّة، ان كان نب مقام یآخره، ثُمَّ الشروع ف اول هذاالمقام اىل

ة یالوال ، هو آخر مقامنيالنبوة اوالتمك فانّ اول مقام» لیاسرائ یاء بنیكأنب یعلماء امَّت«ه و سلّم، : یاللّه عل یقال، صل
ة عن یحصل بوساطة نفس كاملة مطمئنَّة عالمة متمكِّنة آبیاألوصاف آخراً، انّما  ف المذكورة بهذهیالتوق ه، فهذاین فیوالتلو
انّ هذا  یة، علیَّة او كلیَّكل حادثة و حال جزئ ین فیَّو امر مع یالتصرّف بها اال باذن و وح یاعن األسماء، هذه فیتصر

ت یقال: اعط  ثی، حیالسُّعود البغداد یخ ابیاو كامل او فرد، كالش یٍّنب یوجد اال فیز جدّاً، وال یالتمكُّن عز االباء مع
  نصرف هولنا.یه تطرُّفاً لالتصرُّف منذ كذا و كذا سنة، فرتكت

  العهد آخراً خربه، و بنفس، خرب بعدالخرب. مبتداء، و من موثقفها، یقوله: و توق
شود از  ی، صادر میمخصوص در هر كار ییو وح یو امر یمذكور را بر اذن ین اسمایف ایدن مر تصریو موقوف گردان

ت و ارشاد كه عهد محكم استوار داده باشد در نشأت مقام اوست در دعو كه قائم ی و دعوتنيا از صاحب تمكی ییِّنب
 یاز خود در آن به اهلش بسپارد تا حجّت بر صادقان و فاسقان قو ییريو تغ یچ تصرّفیه یدعوت را بكه امانت  یذّر

، و آخر »ماًین عذاباً الی عن صدقهم، و اعّد للكافرنيسأل الصادقیظاً، لیثاقاً غلیو اخذنا منهم م«باشد، چنانكه فرمودند: 
ا یباشد  یاز اول آن مقام، تا به آخرش، و شروع در مقام نبوت اگر نب یت، و تعَدِّیبعد از تحقّق به مقام وال یعنیكار، 
علماء «ه و سلّم: یاللّه عل یق وراثت كما قال، صلی و دعوت و ارشاد به طرنيام در مقام او به تمكیو ق یابت آن نبیبه ن
ن اوصاف مذكور یف موصوف به این توقیو به ا» اءیالعلماء و ورثة األنب«السالم:  هیو قال، عل» لیئاسرا یاء بنیكأنب یأمَّت

ف و تصرف، بل از ین تصریشود كامل عالم متمكِّن كه به واسطۀ تحقُّق به كمال فقر و خلوّ تامّ، از ا یحاصل م یبه نفس
 یهم به حق و اسماء او، حوالت كننده، و جز به اذن ن تصرّفات بدو سر باز زننده باشد، و آن رایاز ا یزیاضافت چ
شود، بر آن تصرف، اقدام ناكننده، با  یكه حادث م یا كلی یجزئ یی تمار در هر حادثهیالزم اال ییو وح یخاص و امر

ا اثر یبوّتست  مقام ننيا عیابد و از آن سر باز زند و باز آن را به متصرِّف و امتناع از آن یتصرُّف  ین مقام كه كسیآنكه ا
ن، یست، چه تحقُّق به این یو كسب را در آن مدخل یف ماكان، سعیْ و ارشاد است، و كَنياث او كه مقام تمكريو پرتو و م
  ز است.ین جهت عزیعلَّت از طرف حق موقوفست، و ازا یب یتیالعبد، و عنا كامل من جهة یبر استعداد

مباركش را  یو رو» تیمثل ما اوذ یٌّنب یما أوذ«فرمود:  یلَّم، كه مه و سیاللّه عل ی، صلیو آنچه منقولست از مصطف
ت یو ما رم«و با ثبوت تمكُّن از تصرُّفات به حكم » علمونیفانَّهم ال  یاللّهم اهد قوم« فرمود: یكردند، و او م یمجروح م

 یو تصرف یچ اثریذاها، هیآن در مقابلۀ آن ا ريو غ» عون اللّهیبایعونَك انّما یبایُن یالذ ان«و اثر » یت ولكنّ اللّه رمیاذ رم
 ین مقام تمكُّن و ابایمخصوص، آن همه از ا یین و وحّیمع یشد، جز به امر یه، از او صادر نمريشان از اهالك و غیدر ا

، به حكم تیكند از اول تا آخر مقام وال یخود م ی و ترقريات اثبات سِین ابیاللّه، در ا مذكور است. پس كأنَّه ناظم، رحمه
  د.یفرما یان میخود را از او ب یقیه و سلّم، و اثر وراثت حقیاللّه عل ین اصل، صلیكمال متابعت صاحب ا

جواهِرُ انباءٍ، زواهِرُ وُصلةٍ،
 

 قواهِرُ صَولَة  ظواهِرُ ابناءٍ،
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  ف هذا كذا و كذا.یالتوق ث مقامیح األسماء من ره: هذهیت خرب مبتداء محذوف، تقدیهذاالب
 نيا مقام تمكیتست از مقام نبوَّت یف و ابا از تصرّفات كه كناین مقام توقیت ایَّثیبند از حیح غین اسماء مذكور كه مفاتیا

م او یق دعوت و تتمیشوند به جهت تحق ینست، ظاهر میصاحب دعوت و تمك ییِّا وارث او كه ولی ین نبیو دعوت از ا
  ت دعوتند:به چهار صورت كه شروط و اسباب و متمِّما

، حق، جّل جالله، چه یه، اعنیف ذات و صفات موعّوالیاول، به صورت جواهر علوم و اخبار، و آن مقصور است بر تعر
شان، یشان و ذكر ایه، اعز و اشرف معلوماتست، الجرم علم به ایمدعوّالقت ذات و اسما و صفات یكه حق یاز آن رو

  قت خوانند.یم حقشان را علویجواهر علوم و أنفس اخبارند، و ا
قتست، یء، و آن علوم طرروشن و متألىل به منزلت لئاىل ی، علومیند، اعنیآ یدا میو دوم، به صورت زواهر و وصلت پ
 یِل اخالق او و معرفت احوال و مقامات كه به مقتضایب و تعدیوب نفس و تهذیمثل آداب و معامالت و معرفت ع

  شوند. یه میضرت محبوب مدعوالموجب وصلت به ح» تخلَّقوا باخالق اللّه«
عت، ظاهر یع است و علوم شریشراف مذكور به صورت ظواهر اخبار كه احكام یت توقیَّثین حین اسما از ایو سوم، ا

  شوند. یم
دا یر و مطلوبش، پیان سایگردند م یل میطان را كه حایو چهارم، به صورت قهركنندگان مرحمله و صولت نفس و ش

  ند.یآ یم
ق به یعود خال» كما بدأكم تعودون«تِ یو آ» نا ترجعونیثمّ ال«ن سخن آنست كه چون به حكمِ نصِّ محكم یق ایو تحق

ن یست، و از ای تا آنجا، و دعوت بدان، ضرورريق سِیالجرم انبا و اخبار از معاد و طر حضرة الخالق، واجبست، معاد اىل
ذا و ی است بر طعن و انيو لوازم دعوت، صرب و ثبات و تمكط ی افتاد، و از جملۀ شراینيسبب مقام نبوَّت و دعوت، تع

ن یشان، چه صاحب دعوت اگر به این اسماء مذكور در قهر و قمع ایف ایمخالفت منكران و مستكربان، و ابا از تصر
 یحش از نزول ویشان، پین و اعراض از اید و در معرض خالف و طعن و انكار قوم، زود به دعا و نفریام ننمایشُروط ق
ل كند، مقام دعوتش مهمل و ین اسما، به اهالك و اتالف قوم تعجیف اید و در تصریخاصّ، مبادرت نما یو الهام

  ن مقام، تمام نگزارده باشد.ینئذ حق ایمعطّل ماند، و ح
راض ام ننمود و در اعیط قین شرایالسالم، كه چون به ا هینا و علّینب یونس است، علیت حال یه حكاّین قضیو مصداق ا
افتاد، و به توبه و استغفار محتاج گشت، پس از » هیان لن نقدر عل«ل فرمود، الجرم در معرض عتاب و ظنِّ یاز قوم تعج

خاص، و در مقام دعوت اخبار از چهار  ییو وح ین اسما آمد بر اذنیف ایف تصرین جهت مقام دعوت، مقام توقیا
  ز از لوازمست.یچ

 از خود تا به آن حضرت و از ريق سِ یه، و دوم، از طریت و اسما و صفات مدعوٌ القت ذایاول، از مقام احسان از حق
  ق، و آن بر دو قسمست: یط و موجبات وصول در آن طریشرا
ل اخالق یاست، و تبد ینفسانآت و فعال ی هنيمان و آن تحسینفس تعلّق دارد در مقام ا ی، به باطن حواس و قوایقسم
ه، بر آن موقوفست، كما قال، یكه وصول به حضرت مدعوّال یمانیق ایحقُّق به حقاده و تیمۀ او به اوصاف حمیذم
  ».الجنَّة اال حُسن األخالق دخلیده، ال ینفس محمد ب یوالذ«السالم:  هیعل

عتست از نماز و روزه و زكات و حجّ و یزان آن احكام شریمتعلقست، و م یبدن یگر، به ظاهر بدن و قواید یو قسم



۲۰۵ 

ز از آنها كه از یاضات كه به مقام اسالم باز بسته است. و اما چهارم چیواع اذكار و مالزمت مجاهدات و رمداومت بر ان
  هما.ريطان و غیلوازم مقام دعوتست، قوّت قهر و دفع موانع سلوك و وصول است از نفس و ش

خ مرشد به یمتمكِّن ش ا وىلّی یّ ن نبیذات مذكور در آخر كار، از ا ین اسماید: كه چون ایگو یه میَّن قضیپس بنابرا
شدند، الجرم اكنون از  یت، ظاهر میف و تصرُّف ظاهر نشدند، چنانكه در اول كار تحقّق به اول مقام والیصورت تصر

زنند به چهار صورت، اول از  یف به صورت متمِّمات و مصحِّحات مقام او از او سر برمین صاحب مقام دعوت و توقیا
ه یف ذات و اسما و صفات مدعوالیشوند، و آن تعر یقت كه جواهر علومست، ظاهر میلوم حقمقام احسان به صورت ع

قُل «زنند، چون  یسربر م یث الهیات قرآن و احادیبه صورت آ ّیاست كه اعزّ و اشرف علوم و معارفست، اما از نب
  و اشباه آن. »اًیَّكُنْت كنزاً مخف«ث یشان، و چون حدی، و امثال ایالكرس ةیو آ» هواللّه احد

ن یكه در ا یدا آمدند، همچون معارفیقت، پیو علوم حق یخ مرشد، به صورت معارف الهیمتمكِّن و ش و اما از وىلّ
  اند. یده ازعلم ذات و صفات و اسماء حضرتِ حقّ مبنیقص

  گشتند. دایه پیبه حضرت مدعوٌالب اخالقست و موجب وصلت یقت كه تهذیمان به صورت علوم طریو دوم از مقام ا
كه به مراعات حكم  یآت و حركات و سكنات بدنیعت و علوم هیو سوم از مقام اسالم به صورت ظاهر علوم شر

» اُحبَّه یبالنوافل حت تقرَّب اىلَّیزال العبد یوال «السالم:  هیشوند كما قال عل یم شان موجب كمال اتِّصاىلیعدالت، در ا
  ث.یالحد

ند، اما قهر صولت نفس در آهنگ او به یآ یدا میطان، پیصورت قهر صولت نفس و شن مقامات به یو چهارم از جملۀ ا
از  یان او وتوجُّهیم یل شود در هر مقامیطان از آنكه مانع و حایاز آن تصرُّفات، و اما قهر صولت ش یتصرُّف یسو

ناطق است، قال ن هر دو صولت، یح به قهر ایث صحیحضرت محبوبش، چنانكه آن حد یتوجُّهات خاصَّش به سو
اللّه منه فاخذته، فاردت ان اربطه  ی، فامكننیصالت یَّقطع علیالجنِّ تفلَّت البارحة ل تاً منیانّ عفر«ه وسلّم: یاللّه عل یصل
 ینبغیملكاً، ال  مان، ربِّ هب ىلیسل یه كلُّكم، فذكرت دعوة اخیو تنظروا التصبحوا  یالمسجد، حت یة من سواریسار اىل

  .یواللّه الهاد» فرَّده اللّه حاسباً یألحدٍ من بعد
فُها من قاصدالحزم، ظاهراً،یو تعر

 

 ةیَّةُ نفس، بالوجود، سخیَّسج
 

ب ین اسماء بر آن حروف و تراكیات اريكه خواص و تأث یبی، به حروف و تراكین اسماء ذات ظاهراً، اعنیف ایوتعر
انت و یانت و صیاط تمام كرده باشد و دیه قصدِ حزم و احتك یی ا وىلی یی یشود از نب یمشروط و موقوفست، صادر م

ب یه، بارها آزموده و آنگاه او را بدان اسما و خواص و تراكريالسرِّ و غ  مستعدّ را در حفظنيام یثقت و قوَّت كتمان طالب
اللّه  ی، صلیفمان، مر آصف را و مصطیان را و سلیمر حوار یسیمر هارون را و ع یف كرده، چنانكه موسیشان، تعریا
است  یف خلق از نفسین تعریف كرده و ایافته بودند، و بدان تعرین باب ثقت یه را، در اري، مر ابوبكر وغنيهم اجمعیعل

ف موجب تمكُّن آن ین تعریراكه ایا، زیجاد اشی دهنده از انيتمك یكننده است، اعن كه ازكمال جود به وجود سخاوت
  ن اسما.یف ایا، به واسطۀ تصریاشنجا یشود، از ا یطالب مُعَرِّف م

ة یَّفها، و هو مبتدا و من قاصدالحزم، خربه، وسجیتعلّق بقوله و تعریصفة مصدر محذوف، و هو  یقوله: ظاهراً، نصب عل
  نفس، خرب بعدالخرب.

 نباهَةٍ،یمعانمناجاةٍ، یمَثان
 

 ةیَّقَض یمُحاجاةٍ، مَبان یمَغان
 

  ت خرب مبتداء محذوف.یالب ، و مجموعیالكالم المعمَّ یة، و هیَّاألحج قاعیحاجاة، االمحاّل و المنازل، والم یالمغان
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ف، ین تعریش از ایرا پیمناجاتند، ز یف مذكور اسباب و علل تثنّین تعریت اّیثین اسماء ذات مذكور از حی: ایعنی
شود،  یم یف، مناجات مثنیتعرن یف كننده، اما بعد از این تعریبود، و آن مخصوص به ا یكین اسماء یمناجات به ا

 ین اسماء مثانین جهت، اكنون ایف كرده شده، پس از ایف كننده، و دوم مضاف به آن تعرین تعریمضاف به ا یكی
ن یا یشرف و بزرگ یاند كه صورت نباهت، اعن یی یف معانیت تعریَّثین حین اسما از ایگر ایمناجات آمدند. و د

باالصالة والداللة، و اما  یف كننده به وجود بخشیتعر یشان قائمست، اما بزرگیه اف كرده شده بیكننده و تعر فیتعر
ام نباهت ی قنيچن او است، هم یبه معن یهر صورت یچنانكه ثبات و بقان اسماء. پس ی به اريگر به علم و تأثینباهت آن د

راكه یده گفتند، زیت محال لُغَزْ و سخن پوشیَّثین حین اسما از ایگر این اسما است، و دیام ظهور آن نباهت به ایشان و قیا
شان یب ایب و غرایات و عجاريشوند، اما خواصّ و تأث یآت مختلف، ظاهر مین اسما هرچند در هیم كه ایان كردیچون ب

ر ین طالب سایا ایكننده  فیتعر ا وىلی ّین نبیمخصوص موقوفست، الجرم هرگاه كه ا یبیبر صور و حروف و تراك
شان یب نتواند بود كه جز ایان و تكلُّم جز به آن صور و تراكیكند، آن ب یانیب بیشده در آن خواص و عجا ف كردهیتعر
ت یاللّه عنه، روا ی عمر، رضنيالمؤمنرين محاجات آنست كه امیشان باشند، و اصل ایه گفنت ایَّأحجلُغَزْ و محالّ  یكس
و من  یگفت یم یه وسلّم، با ابوبكر سخنیاللّه عل یو او صلف یكه من به حضرت رسالت درآمدم یكند كه وقتها بود یم

چ خرب ندارد، و شكّ یكه از فهم و فصاحت، ه یاعجم یدم، اعنید یم یطمطمان یشان همچو مردیان ایخود را در م
ا رفت، الجرم فهم عمر ب یب و صور مخصوص، ادا میبود، اما چون به آن تراك یشان به لغت عرب میست كه آن كالم این

ر ین طالب سایتحقق ا یف اصول بنایت تعریَّثین حین اسما از ایگر ایآمد، و د یآنكه عرب عربا بود، از آن قاصر م
  ن گفته شد.یش از ایف و تصرُّف كه پیوصول به مقام تمكُّن از آن تصر یت و منادیآمدند به مقام وال
العزم، باطِناً،فها من صادقیو تشر

 

 ةیَّود، رضانابَةُ نفسٍ، بالشُّه
 

  العزم. ة، متعلَّق بصادقیَّظرفال یهنا، منصوب علیقوله: باطناً ه
كه مطلوب اول بود صادر از جانب  ییدای از كمال پنيبند به تمكیغ  حین اسماء ذات را كه مفاتیدن مر ایو مشرّف گردان

تحقّق به  یبه سو یاألصل تعدادهاست كه آهنگ و قصد درست، راست كرده باشد در باطن و سِرِّ خود به حكم اس یكس
ت به یدن به آن غایاو را از آن توجُّه نگرداند و تا رس یكان ما كان، رو یزیچ چیدرجات مقام الكمال، چنانكه ه یأعل
ف مذكور، انابت ین تشری است، و اريان آن صدق عزم و صحَّت سِیب» یالبصر و ما طغ مازاغ«ز باز ننگرد، نصِّ یچ چیه

ن یف به این نفس شریاستعداد كامل او است كه باطن همۀ بواطنست، و ا ی مقتضارين عزم و سِیت كه اف اسیشر ینفس
ن یگشته، و مراد از ا یده و مرضّیكه منشأ و جامع همه شهودها است، برگز یانابت و صدق عزم، به شهود كامل مطلق ذات

 یشرف و كمال بزرگوار یعنیاو،  یقینفس وارث حق ایه و سلّم، یاللّه عل یاست، صل ینفس، و اللّه اعلم، نفس محمد
ز بخواصّه و آثاره، به یك نیالمراتب، و به تمام ظهور هر  عیجم  ثیح من ییدایشانست به كمال پین اسما در تحقق ایا

ت، یّ و تمام ظهور به صورت جمع ییداینۀ آن، كمال پییبود و مظهر و آ» فاحببت ان اعرف« یكه مقتضا یتیَّصورت جمع
توانست  یاو كه جامع جملۀ اسما و صفات و مراتبست، نم یقیصورت وارث حقا ی یمحمد ین صورت عنصریجز ا

ك به حكم آن غلبه یت هر ینبود و مظهر ، خاىلیی ا مرتبهی یا صفتی یاز غلبۀ حكم اسم ین صورت، به كلّی اريبود، چه غ
 یت جمعیَّن مظهرین، بارها كرده شده است، و باز اضافت ار آیر و تقریشرح، تحر یباچه و اثنایمشوب بود، چنانكه در د

 ريغ یاصل یف او به حكم كمال استعدادین هم، موقوفست، بر آنكه نفس شریَّمع ین صورت انسانیمذكور به ا كماىل
راست درست كه  یاز خود و جملۀ حظوظ و صفات خود، اعراض كند و به عزم یمجعول كه درباطن او است، به كل

ده شود، و یده و پسندیت موجدش باز گردد، و به شهود آن حضرت برگزیَّاستعداد او است، به حضرت جمع یمقتضا
به و تمام ظهور  ییداینۀ آن كمال پییمذكور و چشم و گوش و زبان ودست او، مظهر و آ ین صورت عنصرینئذ ایح

شان از كمال یاسما آمد، چه تمكُّن ا ف آنی تشرني، عی نفسنيك از آن اسما باشد، پس رجوع چنیت هر یَّصورت جمع
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  ن رجوع و انابت منوط و مربوطست.ین شرف كه گفته شد، به ایتحقُّق به ا
غرائبُ نُزهَةٍ،اتٍ،ینجائب آ

 

 اتٍ، كتائِب نجْدةیرغائِبُ غا
 

ه، والمراد بها یالمرغوب ال ريالكث العطاء یالنفس والقلب به ثمَّ استعمل ف سكنینة ما یكالسَّك یه، و هیرغب الیبة: ما یالرغ
  ضاً خرب مبتداء محذوف.یت ایش، والنجدة: القوَّة والبأس، و هذا البیبة: الجیاالصل، والكت هنا االول

، یبیو علوم غ یات ذاتی، تجلِّیاعناتند، یدۀ آیف، مَراكبِ برگزین تشریافت این اسماء ذات مذكور، بعد از ی: ایعنی
ن، یدند، بعد از ایت كمال و شرف خودشان رسین كامل به غایاطت نفس و صورت ان اسماء، به وسیراكه چون ایز
الزم است، و آنجا  یب كه كُنْه ذات است، عودیالغ بین كامل، هر دو به حضرت غیت سِرِّ ایَّ ت كمالیَّثین حیشان را از ایا

ج و ثمرات آن یواقع و از آنجا با نتا یريت آن حضرت، سِیَّو درجات اكمل یتینها یل بیاللّه، در تفاص ی فريبه حكم الس
عبارت از » یالكرب ات ربّهیمن آ یلقد رأ«ت یت ذاتند و آیَّات أكملیكه آ یذات یات اصلیو تجلِّ ی از علوم كلِّريسِ
ار به آن حضرت و یَّن سی اريار سِیحاصل، و تِس ی، ظهوریو برو ین صورت رجوعیشانست باز به حكم نشأت به ایا
ات و آثار یدۀ آن آیست، الجرم آن اسما مراكب برگزی آن اسماء نريت سِیَّات را، جز در ضمن و بتبعیآن آت او مر یرؤ

از ذرات موجودات،  یی ن كاملند در هر ذرهیب نزهت و تفَرُّج ایف مذكور غرایافت تشرین ین اسما به ایگر ایآمدند، و د
افتد و  یم یو اعتبار ینظر یی  در هر ذره» یاء كماهیاألش أرنا« یِادع یار كامل را بر مقتضاّین سین مر ایراكه بعد از ایز

ق آن اسماء است كه نظر چون به آنجا یآن نظر، حقا ی، و منتهاییو تماشا یبه آن نظر در خواص و كماالت آن ذره نزهت
ت به آن ذره ت كه از حضرت اطالق ذاینها یع بیب خواص و آثار بدیب و عجایبه صورت غرا یشان برویرسد، ا یم
كند به  یب مشاهده میغر یتیَّگرگون و خاصید ی، اثریی در هر ذره یبه هر نظر یند، تا هر دمیآ یدا میوسته است، پیپ

ن ین اسما به حكم ایگر ایو دن جهت آمدند، یب نزهت از ایشان غرایا ست آن ذره، پیَّثیآن اسما، از ح یتجّل ی واسطه
است كه  یتی، غایانسان یرا از مزاج و حواس و نفس و سرّ هر شخص یزیهر چ ینعیاتند، یب غایف مذكور، رغایتشر

 یكه منتها یت را باز حدیت تجاوز نكند، و مر آن غایاز آن غا» ربِّكم مرجعكم ثمّ اىل«به حضرت جمع  یرجوع و
ه یال ق، مرغوباالطال یشان است، و آن به صفت كمال اعتدال مخصوص است، و چون كمال علیزان ایات و میهمه غا

متلبّس است، اعتبار علل و اسباب  یت مزاج كه نفس به ویات باشد. اما غایبۀ همه غایاست، پس آن حدِّ مذكور رغ
كه به  یشیكن به مددو معاونت عقل معی، ولیزیبه اسباب ظاهر قربت هر چ یویاست، و اضافت منافع و مضارِّ دن

ن علل و اسباب ظاهر، چون مأكل و ین عالم حس، به این مزاج در ایا یات و بقایراكه حید است، زیَّمق یاحكام مزاج
  م دارد.یهما تعلُّق عظريمشرب و غ
به ارتكاب و  یشان، و اضافت منافع و مضارِّ اخرویست به علل واسباب ایت، اعتبار تعلق امور اخروین غایبۀ ایو اما رغ

اند؛ به  یاعتدال و كثرت و انحراف حركات و سكنات بدن ن وحدت ویعت كه صُوَر و موازیمالبستِ اوامر و زواجر شر
از اوامر و زواجر بر موجبِ  یاد جمله صور ابتالآت شرعی، و قبول و انقیهمرنگ و یم و عقلیمعاونت فطرت سل

ن یااز  یأتی هر هینيق حكمت در تعیو وقوف بر دقا» ن، و نبلو اخباركمین منكم و الصّابریالمجاهد علمی یلنبلونَّكم حت«
ن جمله به ی آن، كه ارياز اوقات و اعداد، در نماز و روزه و زكات و حجّ و غ یو وقت یحركات و سكنات و هر عدد

  ن مجموعست كه به مقام اسالم تعلق دارد. یت مزاج ایبۀ غایمزاج و صورت تعلق دارد، پس رغ
و بصر به نظر اعتبار صرف شود، و سمع  مدارك او، آنست كه زبان به ذكر و شكر معمور باشد، یت حس، اعنیو اما غا

  مانست.یص مقام این همه از خصایبه استماع آثار و اخبار مشغول بود، و ا
كان «مان، آنست كه گفتار همه حق باشد، چنانكه آمده است كه یب كاملست از مقام ایت كه نصین غایبۀ ایو اما رغ
ستمعون القول ین یالذ«و سمع همه حق شنود، چنانكه »  حقَّاًقول االیمزح وال یه و سلّم، یاللّه عل یاللّه، صل رسول



۲۰۸ 

جَوِّ السماء، و ما  ی مسخَّرات فريالط روا اىلیالم : «ند، كما قال تعاىلیده چون اعتبار كند، جز حق نبید، و »تّبعون احسنهیف
  ».ؤمنونیات لقوم یذلك آل یمسكهنَّ اال اللّه، ان فی

اللّه  ان«ت حق برخوردار شود، چنانكه یَّاحسان از علوم و اسرار و آثار محبَّت و مع ت نفس آنست كه در مقامیو اما غا
   ذلك.ريغ اىل» أمر بالعدل واالحسانیاللّه  ، اننيحّب المحسنین هم محسنون واللّه ین اتَّقوا، والذِیالذ مع

ز نفس كامل سر برزنند، همچون ات جمله علوم و اسرار، ایت آنست كه آن علوم به صورت اصول و كلین غایبۀ ایو رغ
  ده، سر برزده است، و در او به ظهور آمده.ین قصیل ای، كه از نفس كامل قایاصل یكلِّ یعلوم و اسرار و معارف

درجات الكمال از مزاج و حواس و نفس او در مقام  یارِ كامل به اقصیَّن سَین اسما بعد از تحقُّق اید: كه ایگو یپس م
ن كامل یص ایشوند، چه از خصا یات مذكور، ظاهر میب غاین رغایاً، و احسان ثالثاً، به صورت ایان ثانمیاسالم اوالً، و ا
مان و احسان، مهمل و یش از اسالم و ایچ مقامیمقامات الشهود متحقِّق باشد، حكم ه یكه به اعل یآنست كه دروقت

ت یتمامرت داشته باشد، در آن مقام به صورت غان مقامات نسبت یاز ا یبه مقام یكه از و یزیمعطَّل نماند، و هر چ
ب یف به صورت كتاین تشریت ایَّثین اسما از حیگر ایكه آن مقام را است، ظاهر شود، چنانكه گفته شد. ود كماىل

قل انَّما انا «ت یَّن كامل، و رجوع او به حالت حجابیت ایحكم بشر ی: چون به واسطۀ بقایعنیند، یآ یدا مینجدت پ
از آثار حدوث و امكان كه متعلِّق تصرُّفات  یاست، اثر ین نشأت عنصریات، بل ضرورات ایكه ازمقتض» كمبشر مثل

آن  یاشارت به بقا» یصالت یَّقطع علیالجنِّ تفلَّت البارحة، ل تاً منیانّ عفر«ث یست، چنانكه حدیطانست، هنوز باقیش
ظاهر شود، اما آن  یزیوندد، تواند بود كه از آن اثر، چیپ یواألنفاس به  فست، الجرم، اگر نه امداد متواتر معیاثر ضع

 یند تا حكم فامكننیآ یدا مین كامل پیبه جهت قوت و شدت ا وش امداد متواىلیاسما هر نفس، به صورت عساكر و ج
  گردد. یاللّه منه، ظاهر م

  ندهیات آیاب یمشتمل بر چهار مقدمۀ مهم در فهم معان یفصل
ات یكن اصول و كلیار است، لی، مقامات و درجات بسیق حق و وصول به ویست كه هرچند در طرند دایمقدمۀ اول، ببا

  آن، سه مقامست:
داع افالك و عناصر و مولّدات و یاز مراتب است یراكه چون آن سرّ وجودیمان، و سوم احسان، ازیاول اسالم، و دوم ا

، ظاهر شد، به سبب مالبست احكام ین نفس و مزاج انسانیمرتبۀ استقرار كه رحِم مادر است، تجاوز كرد، و به صورت ا
و احكام  یعین آثار كثرت حركات و سكنات طبیكثرت عناصر و مولّدات، حكم وحدت و طهارت و بساطتش، در ا
، و طرق ظاهر و باطن آن رجوع، یرجوع به و یِانحرافات او، مغلوب گشت، و به آن سبب از مبدأ وحدت خود، والبُد

 یی ی، از آن آگاهیو امام ا دعوت رسوىلی، ید پدر و مادر و مربِّ ی، محجوب ماند، پس اگر به واسطۀ تقلیكبارگیبه 
رسد، و از او به قوا  یاو را م یاو مر مزاج و قوا و اعضا یري، به ظاهر نفس، و جهت تدبیابد، نخست اثر آن آگاهی یم

و ظهور به صور انحرافات، اعراض  -قوالً و فعالً - كنات حركات و س یكند تا از كثرت و نامضبوط یت میو اعضا، سرا
ند و آن زمان، ینما یاد میو آن را انق آرند، یم یمدرج است، رو یكه در احكام شرع یكنند، و به وحدت و عدالت یم

 ینن شخص انسایو آنگاه ارتباط اشود،  یاد اوامر و زواجر شرعست درست میرۀ مقام اسالم كه انقیشان در دایدخول ا
راكه مربوب را به اسم یافتد، از یق تعلّق ثابت میدرآمده است، با حق و اسما و صفات مقدس او به طر یكه به مسلمان

كننده را  ت، و توبهیو صفت هدا یرا به اسم هاد یت، و مخلوق را به اسم خالق و صفت خلق، و مهدیَّربّ و صفت ربوب
 در مقام نيچن ست، و همیاسم غفّار و صفت مغفرت و هلمَّ جرَّاً، تعلق ضرورالتوب، و مغفور را با  به اسمِ توّاب و قابل

اء یت اشیظاهراً، و رؤ یبه سبب و علَّت یزیتعلق به اسباب و علل و اضافت هر چدست به عالم حكمت، ّیاسالم كه تق
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رۀ یمااند، و تا در دان اسیقه آن اسباب و علل هم مظاهر آثار ایالحق یست كه فین اسباب و علل، ضروریمضاف به ا
ق مقام اسالم متحقق شد، یاسما و صفات است دون البعض، و چون به حقا یامده است تعلُّقش با بعضیاسالم درن

 یق عود بقوایاز مبدأ و معاد، و طر یگردد، و بعد از آن، اثر آن آگاه ینئذٍ تعلُّقش با همۀ اسما و صفات تمام میح
» رجعونیفهم ال یصمٌّ بكم عم«قِ یكند، و خود را از مض یبه تكلُّف و تلطُّف، جهد م رسد، تا ی، و حواسِّ نفس میباطن
 ی، از ذكر و فكر و آثار و عِبَرْ به كلیعنیرهاند، و نطق و سمع و بصر و فكرت و وهمش را كه به فضول وماال یم

باطن  ی قوانيچن گرداند، و هم یخلِّق م و عالم و قائل، متريع و بصیشنت را به اسم سمیآرد، و خو یمحجوب بود، در كار م
 ذلك، به اوج كماالت و صور ريغ ش و ظلم و قساوت، اىلیص و انحرافات جهل و بُخْل و طیض نقایرا از حض

 یكرده باشد، و در اثنا یمان ترقینئذ از مقام اسالم به مقام ایاعتداالتِ عقل و كَرَم و حِلْم و رأفت، خواهد كه برساند، ح
، خود را به اسماء حق، چون یاتِ هر مقامّی، چون توبه و زهد و ورع و توكّل و رضا، وجزئیمانیات مقامات ایل در كريسِ
ن جهت، یمان را از ایكند، و مقام ا یمتخلِّق م» تخلَّفوا باخالق اللّه«بر وفقِ  م و علّام و رؤف و امثال آن،یم و حلیكر

  ند.یمقام تخلُّق گو
مۀ نفس، كامن بود، یكه در مش یعدالتگردد، صورت وحدت و  یزظاهر و باطن نفس، منتفپس چون احكام انحرافات ا

شود از توابع  یاسم یمحلِّ تجلِّ...» یقلب عبد یووسعن«... ن دل به حكم یمتولِّد شود، و نام آن صورت، دلست، پس ا
ه و نفخ روح و زمان والدت، ن شخص بوده باشد، و دروقت سقوط نطفین نفس و مزاج ایُّاسم ظاهر حق كه منشأ تع

آن اسم در دل او، اسم و رسم  یدر وقت تجلِّ  ینئذ به آن اسم متحقق شود، اعنیت آن اسم افتاده، و حی و تربريمحكوم تأث
ش محقق شود، و آن اسم كه یمان به مقام احسان ترقِّیزد، تا همه آن اسم باشد، و آنگاه ازمقام ایان برخیازم یاو، به كل

د و رجل و عقل او ینئذٍ سمع و بصر و لسان و یاز آثار آن اسماء ذات مذكور است، ح یكرده است و اثر یلدردل اوتج
  ف آن را فهم كند.ین مقام تحقق وارد است، لطایقت ایكه در حق یگردد، تا از اخبار

 یگرداند، تا به همگ یگر مید ی، او را مستعدِّ تحقُّق به اسمید، و تحقُّق به هر اسمري كردن گريپس در مراتب اسما، سِ
ابد، یتحقق  یهی درباطن روح آغازد، تا به همۀ اسماء باطن تنزريشانست متحد شود، آنگاه سِیاسما كه اسم ظاهر، جامع ا

ن حضرت جمع قاب یاز ا یمصطفو رير كامالنست، اما سِی مضاف به سارين سِیرسد، و ا كماىل یجمع یآنگاه به تجل
  وال اكمل منه. یكه الأعل یت جمع اوادنیَّاحد است تا به مقام نيقوس

ب باشد و به روح و یص كامل آنست كه غالباً به باطن و سرّ خود، مشاهد حضرت غیآنست كه از خصامقدمۀ دوم، 
مان مشغول آثار و عِبَر بود ینفس، مطالع حضرت ارواح و علوم آن در مقام احسان، و به حواس ظاهر و باطن، در مقام ا

، اوقات او یومالزمت همۀ انواع احكام ابتالآت شرع ید باشد به مقام اسالم، و به عبادات بدنیاو مق یقوا و مزاج و
و  یقیو علوم حق یات ذاتیب و مقام احسان تجّلیفش به حضرت غید سرّ و نفس شریُّدۀ تقیمعمور و مستغرق، اما فا

ا، التذاذ او است ین نشأت دنیمان، در اینش به مقام اظاهر و باط یدِ حواس و قوایُّدۀ تقیح است، و فایمكاشفات صح
د یُّدۀ تقیو فا  آن،ريواسطه و غ یت دائم بالبصر و سماع كمال بیبه ذكر و فكر و سماع و عربتها، ودر نشأت آخرت به رؤ
در هر ق حكمت، ویو تلذذ بدان و كشف دقان نشأت یعت در ایمزاجش به مقام اسالم تحقق باشد به ابتالآت احكام شر

و   آن،ريحجّ و غ ر، در نماز و روزه و زكات وید اعداد و اوقات و مقادی و تحدیني، و علت تعیاز احكام شرع یحكم
د مزاج ّی آن به آن تقريو غ یبیو كث یو جنان یوحشر یو برزخ یویع عوالم و نشآت دنیقت او در جمیكمال انبساط حق

در برزخ وحشر كه جنّات و حور  یج آن اعمال و عبادات شرعیصور و نتا از یبه مقام اسالم باز بسته است، و برخوردار
 آن صور است هم بدان متعلّق، و هرچند اوقات باشد كه نفس و حواست و مزاجش همرنگ سرّ گردد، اما نيو قصور، ع

م. واللّه ید گرفتیآن ق ر ازیشرت نتواند بود غالباً در اول تقریب یو دوام یمذكور آن را ثبات یبه حكم نشئآت و آن حكمتها
  المرشد.
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  .یمیو جح یو جنان یو حشر یق تجسُّد اعمال و اقوال درنشأت برزخیان تحقیمقدمۀ سوم، در ب
شن یاند، و تشكُّالت و اتّصاالت ا یق و اسماء الهیصور و مظاهر حقاچنان كه افالك و كواكب،  بدان وفّقك اللّه كه هم

ج آن تشكُّالت و ین عالم مؤثِّرند و صورت و نتاین جهت درایاسما، و از اق و یمظاهر توجّهات و اجتماعات حقا
شان متشخّص و متجسّد یا به صور امزجه واشخاص و اقوال و اعمال و احوال این نشأت دنینجا درایاتصاالت ا

ماء ق و اسیكه مجمل همۀ عالمست، مظاهر و صور همان حقا ین صورت انسانیا ی قوا و اعضانيچن شوند، هم یم
شانست، هم مظاهر توجُّهات و اجتماعات یز كه اقوال و اعمال، عبارت از این صور، نیاند، و تشكُّالت و اتّصاالت ا یاله

چنانكه صور و  ست، الجرم همین یت، آگاهیَّرا از آن مظهر ین صورت انسانیق و اسماء است، هرچند ایهمان حقا
 ین صور اقوال و اعمال انسانی انيچن شوند، هم ینجا ظاهرو متجسّد میا ج آن تشكُّالت و اتّصاالت اگرچه اعراضند،ینتا

آت ی آن هني آن، عريو غ یو جنان یو حشر یگردند وجملۀ صور برزخ یهرچند اعراضند امادر افالك و اطباق، متجسد م
ت آن صور به یَّثیح شان در برزخ ازیشوند و نعمت و نقمت ا یدر برزخ به آن صور متعلق م یونفوس انساناند،  متجسده

ت یَّ باشد، به حسب قوَّت نسبت آن ن یح مقرون میصح یتیَّو ن یكه به قصد و قوىل یو عمل یرسد، اما هر فعل یشان میا
غالب  یو عمل شود، تا اگر حكم وحدت و اخالص بر قوىل یرت مقدَّر میعال یبه وحدت و اخالص، تجسُّد او در فلك

ن یبه عالم وحدت مرتفع شود، و در ا یآن به كلّ» رفعهیب والعمل الصالح یِّكلم الطصعدالیه یال«به حكم نصِّ  د،یآ
اللّه  س لها دونیال اله اال اللّه، ل«ث یجملة حد یه و سلَّم، فیاللّه عل یه االشارة بقوله صلیرد، و الیچ صورت نپذیافالك ه

ه اال اللّه مخلصاً من قلبه، اال فتحت له یعبد ال الما قال «ة، یَّالصالة والتح  هیو بقوله: عل» هیال یفضی یحجاب حت
   ».العرش اىل یفضی یالسماوات، حت ابواب

ن عالم خاك و یهباءً منشوراً شود، تا از ا یكبارگیا به یماند،  ح، خاىلیصح یو قصد یتیَّكه از ن و قوىل یو اما هر فعل
ش مُصَوَّر گردد، و درجشمش افزوده موجب یرت جسمانآب و هوا و آتش تجاوز نكند، و در نشأت آخرت مُنْضمِّ با صو
 و نيه و سلَّم: انّ غلظ جلدالكافر اثنیاللّه عل یه بقوله، صلیشدت عذاب صاحبش شود، اعاذنا اللّه من ذلك. واالشارة ال

قرآن و  گر اشارت نصوصیو د» نةیالمد  مكَّة اىلنيجهنم ماب ی ذراعاً، و انّ ضرسه مثل احد، و انّ مجلسه فنياربع
 بهشتست، و سقفش عرش، اما اشارت نيم، زمیكر یح مطابقند كه سطح كرسیث صحاح با نظر ارباب كشف صحیاحاد

ز، عرض بهشت را وصف كرده ی همان چنيرا وصف فرموده است، به ع یكه سعتِ كرس یزیز آنست كه به چیقرآن عز
و اما داللت ». السموات واألرض  وجنَّة عرضها: «ىلو قوله تعا» ة السموات واألرضیَّوسع كُرس: «است، قوله تعاىل

 السَّماء واألرض، والفردوس ني كل درجة و درجة كمابنيمأة درجة مابالجنة  یان ف«ه وسلَّم: یاللّه عل یث، قوله، صلیحد
ح یقاصد صحن اقوال و اعمال آنچه به میو از ا» العرش كونیاعالها درجة، و منها تفجر األنهار االربعة، و من فوقها 

ه، یل علیشود، والدل ین بهشت به صورت حدائق و اشجار و ثمار و انهار و حور و قصور، متجسِّد میدتر باشد در ایَّمؤ
عمل یفمن : «و قوله تعاىل» یجزاه الجزاء األوفیثمَّ  یریه سوف ی، و ان سعیس لالنسان اال ما سعیو ان ل: «قوله تعاىل

 یریف یح، فكیالصح ی، علنيزمان یبقیو عمل، عرضند، و العرض ال یت كه سعسیو شك ن» رهیاً ريمثقال ذرة خ
ق تجسُّد نتواند بود، ین طریت جز به ایكند، پس آن رؤ یو عمل اثبات م ی سعنيت عیح رؤی، و نصِّ صریالزمان الثان یف

السالم، و  یمحمد اقرء امَّتك منِّ ایه السالم، فقال: یمع علی، ابراهیب یلة اسریت لیلق«ه و سلّم: یاللّه عل یو قوله، صل
  ».اللّه، والحمدللّه وال اله اال اللّه واللّه اكرب عان و ان غراسها سبحانیبة الرتبة عذبة الماء، و انّها قیِّالجنَّة ط اخربهم ان

  گردد. یكمالش به آن انبساط، محكم م یشود، و بنا یقت كامل منبسط مین تجسُّد مذكور، حقیپس به واسطۀ ا
است، و كامل را در هر  یقیحق یو وسط ییو منتها ییرا مبد یو حضرت یو عالم یی مقدمۀ چهارم، آنست كه هر مرتبه

از ملك و  یی و مرتبه یهر عالم یقیدهد، و آن وسط حق یت آن صورت میَّثیكه مدد اهل آن عالم از ح ی، صورتیعالم
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و  یی كه از احكام و خواصِّ هر مرتبه یو حكمت یرفتو مع یملكوت و جربوت، محلِّ آن صورت كاملست، و هر علم
ت كه او راست در هر یَّت آن صورت كمالیَّثیان آن كامل خواهد بود، از حیب -جۀ یظاهر خواهد شد، آن جمله نت یعالم
كه او  یت مقام احسان و تحقق به اسما و صورتیَّثیان او است از حیج بیقت جمله، نتایاما علوم حق. یو مقام یی مرتبه

مستنبط باشد از  یاحكام شرع یق حكمتهایعت و اسرار و دقایعالم ارواح و مثال و علوم شر یقیراست در وسط حق
 یافعاله و اقواله المختصَّة بمزاجه الكامل الواقع ف صیاالسالم و التعلُّق باألسماء و خصا ث مقامیح من -ان او یب

  شود. یق كرده مینده را با آن تطبیات آیاب یمعلوم شد، معان ن مقدماتیالوسط واالعتدال. اكنون چون ا حاقِّ
 مقایفللَّبسِ مِنها بالتَّعَلُّق ف

 عقائقُ احكامٍ، دقائقُ حِكمةٍ،
 

 ةِ یَّم االسالم عن احكامِه الحِكم
 حقائقُ احكامٍ رقائقُ بَسْطَة

 

ا و یالدن یالتعلق و صوره ف ة عن آثاریَّاحكام التعلُّق الحكمب یة لتلبُّس النفس بها، و كنَّیَّالمزاج الصُّورة باللَّبس، عن یكنِّ
 یع ما فیاسبابها و عللها و ارتباط جم ة كلَّها اىلیَّة واالخرویَّویاء واالمور الدنیتعلُّقات األش یاآلثار ه اآلخرة، و تلك

ة بحركات یَّة واألخرویَّالصُّور الربزخ باطن، كارتیَّ سبب مع ء اىلی والشرّ، و اضافة كل شريالنفع والضرِّ والخ  مننيالنَّشأت
ن هذا المزاج یُّالثالثة، و كمتعلق تع المقدمة یة، كما ذكرنا فیَّ االلهالحكمة  یمقتض یاالنسان و سكناته و اقواله و اعماله عل

لَّة ظاهرة نحو المنكح و ن و عّیسبب مع اً، و صحَّته و مرضه ثالثاً، و اضافة كل منها اىلیاته و بقاؤه ثانیمثالً اوالً، و ح
الحكمة آثار التعلق  یمقتض یعل یالتعلقات الباطنة و الظاهرة كّلها ه المطعم والمشرب والملبس و مثلها، فانّ هذه

تعلق بالمعاد واآلخرة، و یاآلثار ما  ة هذهیباألسماء كالخالق والربّ و نحوهما، و صوره المرتبطة بعضها ببعض، اال ان غا
  ة.یَّاتها األبدیة و غایَّكماالتها األخرو ة الموصلة للمزاج والصُّورة اىلیَّ لعلوم الشرعاألحكام وا یه

  .یالثان تیمبتدائه، هو الب یت األول خرب مقدم علیألجل، والب یللبس، بمعن«قوله:  یوالالم ف
در مقام اسالم به من و كماالت او  ین صورت مزاجیا یب از برایح غین مفاتید: كه حاصل و ظاهر از ایگو یپس م

 والربّ والخالق و نحوها، از راهگذر ريع والبصیشان، كالسمیب و صور و آثار ایح غین مفاتین مزاج به ایواسطۀ تعلُّق ا
چون تعلّقات امور و  ن مراتب و مواطن، همیحكمت در ا ین تعلق را است بر مقتضایكه ا یاحكام و صور و آثار

ن یت ایكه غا یو علت یبه سبب یزیشان و اضافت هر چی، به اسباب و علل ا و شرّرياز خ یو اخرو یویدرجات دن
شان از حركات یست به اسباب ایتعلقات امور اخرو» یس لالنسان اال ما سعیو ان ل«تعلقات به اسباب و علل، بر وفقِ 

  ن مراتب و مواطن:ی، چهار نوع است در ایانسان یمزاج ین صورت عنصریو سكنات ا
ق احكام، استعارت كرده است، چه یشان به لفظ حقایكه از ا یو عبادات بدن یهام ابتالآت احكام شرعصُورِ س - اول
كه اسم آن سهم را  یافت شدی یان قومیم یلیكه قت یت مواضعه كرده بودند در وقتیَّاست كه در جاهل یقة، اسم سهمیعق

، دستها به یزه فرود آمدی، و اگر پاكینشدند ی، جز به قصاص راضیآلود بازگشت ، اگر خونیآسمان انداختند یبه سو
، پس چون در یاالعتدال گفتند ت، و آن سهم را، سهمید یبر ادا ی، و آن عالمت صلح بودیش فرود آوردندیرو

ت فرمود از امور و یم، الجرم به او كنایت قایدر قبول د یواقع بود و شبهۀ اعتذار ییقه، صورت ابتالیانداخنت آن عق
و هم ...» ن منكم ینعلم المجاهد یولنبلونَّكم حت«  :شان هم ابتال است، كما قال، تعاىلیكه در وضع ا یاحكام شرع

ة، لئال یَّالشرع یباحكام األوامر و النواه یا» نین و منذریرسُالً مُبَشِّر: «اعتذار از عقاب و مؤاخذت كفَّار، كما قال تعاىل
  اللّه حجَّة بعدالرسل. یكون للناس علی

از آن اسماء ذاتند كه از جهت تحقُّق كماالت مزاج كامل از  ی، اثرین صور ابتالآت احكام شرعید: كه ایگو یپس م
ن اعمال و اقوال موصوف به اعتدال بر قانون ی، تجاوز كرده، به صورت ایویتعلُّق ظاهر او به اسباب دن یاحكام حكم

ل در نشأت برزخ و آخرت، تمام موصوف یة، بكمال تفصیَّشرعن مزاج بحركاته و سكناته الیاند، تا ا عت، ظاهر شدهیشر
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ن مزاج یگر هم از جهت كمال ایت كند، و دیشان مدد و هدایمناسبِ ا یت صورتیَّثیرا از ح یباشد، و اصل هر نشأت
 یو علل و مصالح كل ین احكام شرعیاز ا یق حكمت هر حكمیح مذكور ظاهر به صورت دقاین مفاتیاز ا یكامل، اثر

ن مزاج صادر شوند، ی، چون از سر علم و اتقان و حكمت، از ایو اعمال بدن یآن، تا آن احكام شرع یشان است برایا
ن اسماء ظاهر به یاز ا ین مزاجِ كامل، اثریگر هم از جهت كمال ایشان تمامرت و كاملرت باشد، و دیصورت ا یدر هر نشأت
ست مخصوص متعلق به یكمال یو قوّت یمزاج را به حسب هر عضو یعنیباشد.  یاد كمال او میبن یق استواریصورت حقا

د و یایفتد، آن كمال حاصل نیما خلق له، صرف نیف یو قوّت یكه اگر هر عضو یو قوّت ین هر عضویَّشغل و مصرف مع
د تا یآما خلق الجله، بكار داشته یف یو قوّت یشود كه هر عضو یاد كمال مزاج كامل محكم بدان میظاهر نگردد، پس بن
  تمام ظاهر شود. یآن كمال خصوص

ن كمال یاد ایكه بن یقتیند، به صورت هر حقیآ یدا میكمال مزاج كامل پ ین اسماء ذات آنچه براید: كه ایگو یاكنون م
ند كه مخلوقست آن یآ یظاهر م یعمل به صورت یو قّوت یق كه از هر عضویشوند به آن طر یبدان محكمست، ظاهر م

مُنذ كذا و كذا سنة ما «اللّه عنه، منقولست كه فرمود:  ین، رضیالد ییخ محیجهت آن عمل، چنانكه از شعضو و قوّت از 
ن یپس از ا» عندالحق یو اعضا یقوا یشكرتن یما خلق له، حتیاال ف ی، وال عضواً من اعضائیصرفت قوّة من قوائ

ن اسماء ذات مذكور روابط یز جهت كمال مزاج اگر هم ایح، و دین مفاتیان كمال مزاج آمدند ایق احكام، تبیجهت حقا
بسط و  ین اقوال و اعمال، در نشأت برزخ و آخرت، از برایان صور ایاو، و م یان اقوال و اعمال بدنیقند میو رقا
  ».لیالسب یهدیقول الحق و هو یواللّه «ع نشآت و مواطت ین كامل، در جمیل مزاج ایتفص

 مَقایو للحسِّ منها بالتَخلُّق ف
  صوامع اذكارٍ، لوامِعُ فكرةٍ،

 

 ةیَّمان، عن اعالمِه العملیم اال
 قوامِعُ غرَّة  جَوامِعُ آثارٍ،

 

ن یار به احكام و آثار و صور ایَّح مذكور، به واسطۀ سلوك و تخلُّق سین اسما و مفاتیحسِّ من و كمال او، از ا یو برا
 و امثالها، از زبان و ريع و بصیآالت تخلّق به اسم قائل و سم ی، اعنتخلق یمان از زاهگذر اعالم عملیح، در مقام ایمفات

نها است، چهار نوع یت حس ایبۀ غایقت تعلق دارد، و رغین تخلُّق به طریاند در ا یكه آالت عملگوش و چشم وجز آن 
  ت دوم مذكور است.ین بیشود كه در ا یاز كماالت صادر م

ت زبان یبۀ غایات به انواع اذكار، به زبان، چه رغّینیز اشتغال در خلوات و اربعاسباب تمكُّن ا یعنیصوامع اذكار،  یكی
به آن ناطقست، و اثر آن ذكر جمع همّ و » قول اال حقَّاًیمزح وال ی«ث ین كمال، تمكّنست از ذكر دائم، چنانكه حدیا

  راً اصالً.المذكور علماً و خاطراً و ناظ یغ دل از ما سویازالت تفرقه است، و استدامت تفر
ن اسباب مذكور، ظاهر یمان از جهت كمال حس از زبان به صورت این مقام این اسما در اید: كه از ایگو یپس م

  شوند. یم
د، ی، حاصل آري: چون به كمال اشتغال به ذكر حق، اعراض از غیعنیو دوم، ظهور آن اسما، به صورت لوامع فكرتست. 

به مذكور متوجه و جمع گردد،  ی، به حق پردازد، و به كلّرياز غ یشوند، قوّت فكر و خواطر مختلفِ متفرِّق مفرّق، مندفع
وسته است، و او را از ین ذكر ذاكر پیبه ا» اذكركم یفاذكرون«از نور ذكر مذكور كه به رابطۀ  یو پرتو ینئذٍ اثریو ح

ن ذاكر مصور شده، بر حسِّ یس حسِّ ایت و تأنیتقو یده، برایمخلص گردان یكدورت و ظلمت خواطر مختلف به كل
به قدر  ی، و بعضیبه صورت و مقدار چراغ ینند، بعضیب یان، حسَّاً میكه خلوت یگردد، پس انوار یبصرش ظاهر م

، به حسب استعداد و به مقدار یبه صورت آفتاب ی، و بعضیبه شكل ماه ی، و بعضیأت كوكبیبه ه ی، و بعضیشمع
كن به سبب یشان است، ولین جمله عكس و پرتو نور ذكر ایغ محلِّ ذكر، ایدر تفر او در دل، و به قريقوّت ذكر و تأث
نجا به لوامع فكرت عبارت یت خاطر و همَّت توجه است به حضرت مذكور، پس از آن عكس و پرتو ایَّفكرت كه جمع
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  ا است.حكم یب مقدمات، چنانكه رأین فكر مفسّر است نه تركیكرده است به آن سبب كه سبب آن لوامع، ا
ع به صورت جوامع یمان، به واسطۀ تخلُّق به اسم سمیح بر حس سمع، به جهت كمال او در مقام ایو سوم، ظهور آن مفات

ت یكو و حق و احسن المحامل آن قولست، و هدایاز حق ثابتست كه آن اثر، وجه ن یاثر : درهر قوىلیعنیآثار است. 
تَّبعون یستمعون القول، فین یالّذ: «هم آن مدرجست، كما قال تعاىلح كامل در زبان آن وجه و فیو عقل صح یاختصاص

ح، حكم یپس چون به واسطۀ نور ذكر و فكرِ خالص صح». اللّه و اولئك هم اولواأللباب ن هداهمیاحسنه، اولئك الذ
ح یز آثار آن مفاتا ینئذ اثرید، حیدا آیت پی عدالت اثر عقل و هداريرد، واز تأثیپذظلمت و ظاللت جهل و انحراف زوال 

كنند، تا همه، حق  یجمع كرده، بر سمع و فهم او عرضه م یو صوت ع و توابع او مثالً آن آثار حق را از هر قوىلیچون سم
ن جهت، از یع، درست گردد، پس از ایكو شنود، و گوش و هوش او از لغو و لهو، محفوظ ماند، و تَخَلُّفش به اسم سمیو ن
  ن كامل.یدا آمند به نسبت با سمع ایمقام به صورت جوامع آثار، پن یدر ا ین اسماء بعضیا

: چون زبان و گشو و یعنیباشد.  ین كامل میغفلت حواس ا ینئذ به صورت قوامعِ غرَّت، اعنیشان حیظهور او چهارم، 
ع و مندفع نئذ غفلت از حواس او، منقمیات حس است، ظاهر گشتند، حیب غایچشم، به صورت ذكر و آثار و عرب كه رغا

به  یح اثرین مفاتیقظت، صادر نشود، پس این كامل، جز از سر حضور ویاز ا یو سماع یو نظر چ قوىلیشود، تا ه
تخلُّق، از آن وجه، استعارت فرموده است كه  یظاهر به اعالم عمل ین مدارك حسیدا آمد، و از ایصورت قوامعِ غرَّت، پ

د و ذكر و سماع و ید و دیئل آنست كه، زبان و گوش وچشم به گفت و شن و قاريع و بصینشان عمل تخلُّق به اسم سم
ستند، الجرم ین مدارك مذكور نین تخلُّق و ظهور او بالفعل، جز ایت حق و آثار و عرب او، مصروف باشد، و آالت ایرؤ
  تخلُّق آمدند. یعمل ین جهت، نشانهایشان ازایا

  ه.یه تقدَّم علت االول، خربی، هوالمبتداء، والبیالثان تیفالب
 مقایو للنَّفسِ منها، بالتحقُّق، ف

  لطائفُ اخبارٍ، وظائفُ منحةٍ،
 

 ةیَّم االحسانِ عَن انبائه النَّبو
 صحائفُ اخبارٍ، خالئف حِسبَة

 

 اریَّشود در مقام احسان به واسطۀ تحقُّق نفس س یح مذكور، ظاهر مین مفاتیو كماالت او از آثار و صور او ازجهت نفس 
ن تحقق و مقام ی، كه در باب ایشان از راهگذر اخبار نبوی و قائل و مانند اريع و بصیبه آن آثار و صور، چون اسم سم

» راكیاالحسان ان تعبداللّه كأنّك تراه، فان لم تك تراه، فانّه «و نباء » كنت سمعه و بصره«احسان وارد است، چون خربِ 
ت اول كه خرب او بر او مقدم افتاده، یت دوم كه مبتدا است، و بین بیت كه ان چهار صوریث، به این دو حدیو امثال ا

بر نفس من اوالً، و از زبان من بر متابعان من  ین اخبار نبویف و اسرار ایبه صورت لطا یكین آنست، یِّمُفَصَّل و مُبَ
شود و  یآن ظاهر م» سمعه و بصره فاذا احببته، كنت«ث یشوند. مثالً: چنانكه بر نفس من اول از حد یظاهر ماً، یثان

ن ینئذ ایح یاند، رفع كند، بر و یازید، و حجب را كه احكام امتیرۀ بنده آیگردد كه چون محبَّت حق، پذ یمفهوم م
ع و یگر بعد از تحقق به اسم قائل و سمیاو، خود حق بوده است، و د یر قوایقت منكشف شود كه سمع و بصر و سایحق
گردد كه چون حضرت اللّه،  ین ظاهر میبر نفسِ من ا» االحسان ان تعبداللّه كأنَّك تراه«ث ی، از حد، در مقام احسانريبص

شود، و جز  یش، متحقَّق نمیاز اسمائ یر در اول تحقق به مقام احسان، جز به اسمین سایالجمع است، و ا حضرت جمع
جز به » لم اعبد رّباً لم اره یانِّ«كند، تا به حكم  ینم یت، در دل او تجلّیز به صفت ربوبی ننيچند مع یا اسمائی یاسم

نئذ در دل او، اللّه، كه جامع اسماست، كما ید. پس حینما یكند، و جز آن اسم مقتدر را عبادت و خشوع نم یاو توجه نم
بود، و عبادت  نتواند» كأنَّك تراه«باشد، الجرم در اول مقام احسان، عبادت او مر اللّه را، جز به صفتِ  ینم یهو متجل

ن یّ نونت و تعیالفناء، تام غرق گردد، و از ك یالفناء ف سَّر شود، كه در بحریآنگاه م» راهیث یبح«او مر حضرت اللّه را 
مكنك ینئذ یة، حینونتك بالكلیت كیان فن یعنی...» فان لم تكن تراه «ست گردد، چنانكه گفت ی، نیخودش، به كل یخود
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  ة.یَّقیة الحقیقة البقاء و الرؤیحقِّقك بحقیُثبِّتك و ینئذ یالفناء، فح یقة هذا الفناء فیاً بحقمتحقق» راكیفانه «ان تراه 
ث اول مقام االحسان، بر یح ح مذكور است، به سبب تحقق به او، منیاز آن مفات ید: كه اسم قائل كه اثریگو یپس م
ن مفهومات و اسرار به یگردد، و او را به ا یاهر م، ظین اخبار نبویف كه مدرج است در این نوع لطایار به ایَّنفس س

  رساند. یت كمال خودش میغا
ظاهر  ییاسما یایعطا یف منحت، اعنیبه صورت وظا ین تحقق مذكور، بعضیا ح به واسطۀین مفاتیاز او دوم، 

ابد، ی یه، تحقق مدیقتِ كنت سمعه و بصره و لسانه و یار به حقّین عرض درجات مقام احسان كه سیدر ا یعنیشوند،  یم
 یخصوص یت و علومیَّشان، بر نفس او حكم و خاصی و قائل و امثال اريع و بصیل و فروع اسم سمیهر دم از تفاص

رسد، و از آن لذت و راحت  یباشد كه به نفس او م یم ییفۀ عطایك از آنها وظیشود كه هر  یگر ظاهر مید یاسم
مذكور، به  ین اخبار نبویف، همه از راهگذر این وظاید، و ایآ یه حاصل مفیش به وصول آن وظیو كمال ییابد، و غنای یم
و » اللّه لمن حمده لسان عبده، سمع یاللّه قال عل ان«و خرب » كنت سمعه و بصره«ث یچون حدرسد،  ین نفس میا

: فهم یمنحت، اعن فیرسد، به صورت وظا ین اخبار، به نفس میح كه از راهگذر این مفاتیاز ا ین، الجرم، اثریامثال ا
  د.یآ یدا مین اخبار، پیعلوم و اسرار ا

ف اخبار است، یگردد، صحا یار روشن مّین سیح، بر نفس این مفاتیمذكور، آنچه از ا یِن اخبار نبویو سوم، از راهگذر ا
بواب فهم اسرار و ن مقام احسان، ایقتند كه بواسطۀ تحقُّق به ایقت و حقیطر یواللّه اعلم، علما -احبار -ن یمرادش از ا

 گفته، و نيمت یاند، و سخنها  سُفتهنيثَم یشان گشاده شده است، تا در آن باب دُرهایا ی، بر دلهایاخبار نبو یمعان
اند و در كتب، ثبت كرده،  شان، ضبسط كردهیرا متابعان ا یاند، و بعض را از آن، مُدَوَّن كرده و در صحف نوشته یبعض

قت، منقولست، صور و آثار آن اسماست، كه به حكم یقت و طریحق ین اخبار و علمایاف كه از ین صحایپس جملۀ ا
ظاهر شده است نظماً، او نثراً، تا » نطقی یبصر و بی یسمع و بی یفب« و قائل، از راهگذر ريع و بصیتحقق به اسم سم

  رسد. یگر از كماالت مید یز به نوعیكند، و از آن جهت ن یار خالصۀ اسرار آنها را فهم مّین سینفس كامل ا
ارم در وقت تحقُّق به مقام ّیشوند، چون من كه س یفِ حسبت، ظاهر میح مذكور، به صورت خالیو چهارم، از آن آثار مفات

نه  -اللّه  حسبة-دم یگردان یفان یكه مرا در آن بود، به كل یاحسان سمع و بصر و قول وفعل خود را با جملۀ حظوظ و لذّات
خود را  ی، سمع و بصر و قول و فعل باقتعاىل ، بل خالصاً لوجهه، الجرم حقیا ترس از عقابی یوابد ثیام یاز برا

ترك كرده بود، و جز او را در آن ترك به » للّه حسبة«د كه یمن گردان ین سمع و بصر و قول و فعل فانیفۀ ایواسطه خل یب
  حسبت، ظاهر شدند به جهت كمال نفس من. یفاح به صورت خلین سبب از آن مفاتیاورده، تا اكنون به ایحساب ن

 و للجمع مِن مبدأ، كأنَّك و انتها،
  وث انفعاالتٍ، بغوثُ تنزُّهٍ،یُغُ

 

 ةیَّة النَّظریفَان لم تَكُن عن آ
 بَةٍ یوثُ كتیحدوثُ اتّصاالتٍ، ل

 

  الفاعل. ذكرالمصدر، و اراد به
من  یعنیاالحسان و منتهاه. و قوله: من مبدأ كانّك:  مبدأ مقام یفاألسماء بالتحقق بها  عی: ألجل الكامل الجامع جمیعنی
البقاء  حظ منیانه لم  یة من كونه، حتیَّت بقیالفناء، بل بق قهیه بعد تحقیار فیَّتحقَّق السیلم  یاالحسان الذ ث مبدأ مقامیح

قال: یه، اال ما یال ةیالرؤ صحّ اضافةیالفناء، فلم  لكقدّر ذیته یاً بحسب فنائه و بقدر بقائه و رؤريسیها اال یالمرتتّبة عل ةیو الرؤ
 ّیة مبنیالبقاء والرؤ ه من وجه دون وجه، فانیالفناء ال ار، و اضافةیَّهذا الس یة المذكورة فیَّ كانّك تراه، لوجود تلك البق

من حكمه و مقتضاه  یلذاالحسان ا آخر مقام  ثی: من حیعنیالفناء و مقدّر بقدره. و قوله: و انتها فان لم تكن،  یعل
ه اللّه یبقی یه بقوله: فان لم تكن، حتیة من كونه اصالً، المشار الیالبق ، و عدمیقیه بالفقر و الفناء الحقیار فّیتحقق الس
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التي هي االسماءِ االول و مفاتيح الغيب المذكورة التي هي  یالكرب اتهیه من آیریُو تقدّس، و  قة بقائه تعاىلینئذٍ بحقیح
ء یات شیاألسماء و اآل یالذات و عالماتها. فمعن بیات غیآ یبل اصلها و منشأها، و ه جلها و اكربهااالسماءِ وا اعظم

االحسان و منتهاه  آخر مقام یار فّیرآها هذا الس یالت یات الكربیح و اآلیالمفات هذه یة، هیالنظر ةیواحد، و هوالعالمة، فآ
قول: الصادر ألجل هذا یت، یرالبیهذا تقد ی، بعد حصول شرط فان لم تكن. فعلة بقوله: تراهیعبَّر عن تلك الرؤ یالذ

اها ّیته ایة باعتبار رؤیالنظر ةیصارت آ یه یالت یات الكربیح و اآلیالمفات الكامل الجامع المذكور و كماالته عن هذه
لقد «و بقوله، عزَّ و جلَّ: » یالفؤاد ما رأ ما كذب: «هما بقوله، تعاىلی الرية باطنة و ظاهرة، كما اشیالً، رؤیاجماالً و تفص

فان لم «الفناء المعبَّر عنه بقوله:  من شرط التحقُّق به یاالحسان الذ ث انتهاء مقامیح و من» یالكرب ات ربّهیمن آ یرآ
ح اوالً، هو یالمفات فهذا الصادر عن هذه» تراه«بقوله: ة المعبَّر عنها، یقیالحق  ةیالرؤ یو جزاء ذلك الشرط ه...» تكن 

هذا الكامل الجامع من حضرة  یدعوات تظهر و ترد علج توجُّهات و آثار اجابة ینتا یات هیتجل یوث انفعاالت، ایغ
التوجهات و الدعوات،  ب انفعاالت تلك الحضرة عن تلكیاته عقیاغة یاالحسان و غا آخر مقام یه یة الجمع التیَّاحد

اللّه،  سرعة اجابة دعوات رسول یانّ اباطالب لمّا رآ: «یما رویاالنفعاالت ف تلك األخبار، اشارة اىل یكما وردت ف
اعمّ، ان اطعته یه و سلّم، و انت یاللّه عل یاللّه صل  ا محمد، فقال له رسولیه و سلّم، قال له: ما اطوع ربّك لك یاللّه عل یصل

ج و اآلثار یتلك النتا ة اىلیع، واالشارة النبوع عن المطایانفعال المط یه یاالجابة بالطاعة الت فعبَّر عن» اطاعك
غان یانّه ل«ه و سلَّم: یاللّه عل یو خصوصاً، قوله، صل» بهم تمطرون و بهم ترزقون«ه یاللّه عل یالمذكورة عموماً، قوله، صل

ة متظاهرة ما یَّذات اتیتجل یه، هیغطِّیغشاه و ی یقلبه، ا یغان علی یوالذ» وم مأة مرّةیكل  یألستغفر ف ی، و انّ یقلب یعل
ه، و ظهور آثارها یات علیطلب الغفر والسرت، خوفاً من غلبة تلك التجلی یستغفر، ایة، فیته بالكلّیته و خلقیَّحقة بشر

و  -هما السالم یعل -ر یو عز یسیع یعل یحقَّة انّه آله و ابن آله، مثل ماجر یقال فیعبد، او یُق، لئلَّا یالخال یعل
ه مطلقاً، یالنقص ال التباعد عن اضافة یالتنزُّه، ا یا ممّدة لهذا الكامل الجامع علی: سرایعنی، بُغُوث تنزُّه، اًیالصادر ثان ذلك
هذا الكامل  ضاف اىلیالنقص، انّما  ه بصورةريظهر عن غیاألوصاف واألخالق، او  ه منريغ ضاف اىلیانَّ كلَّ ما یحت
ن یَّنحو ماب یح المذكورة علیات واالمداد الصادرة عن تلك المفاتیلتجلالكمال بمدد تلك ا ظهر عنه بصفةی ذلك، و نيع

ن، وال حسد یال بخل اال بالد«السالم:  هیاالخالق والصفات، كمال قال، عل مصارف یه و سلم، فیاللّه عل یاللّه، صل رسول
القتال.  ی صفِّنيمتبخرتاً مختاالً ب یمن مش یهذا الموضع، قاله ف یاال ف بغضها اللّه تعاىلیة یو هذه مش» نياثنت  یاال ف
األفعال و  عیصرف جم یة بحمل هذا الكامل علیَّة النظریآ یه یح التیالمفات ة الصَّادرة عن تلكیات الذاتیالتجل فهذه

ضاً ذلك الصادر یكون بُغوث تنزُّه، و ایص، فیالنقا عیاألخالق و األوصاف. فبما هو محمود و صفة كمال و تنزُّهه عن جم
 یغان علیانه ل«قوله:  یب، كما ذكرنا فیالغ بیغ ح المذكورة ثالثاً، محدث كل ساعة اتّصاالت متنوعة اىلیالمفات هذهن ع
ة مؤثِّرة یَّات ذاتیتجل یعنیة. وث كتيبیالصادر رابعاً، هو ل ضاً ذلكیضاً ذكرالمصدر و اراد به الفاعل، و ایهنا ایو ه» یقلب
ها، و اما ري غريتأخر اثرها بتأثیمكن ان یغلب ولم یات، لن یِّالتجل  هذهرياألسماء، فان تأث منها ري غريمن تاث یها اقوريتأث
ات اذاً، اسود ّیالتجل كون هذهیاألسماء، ف قابلها منیؤخِّر اثرها بحكم غلبه مایغلب او یاألسماء، ربما  ی باقريتأث

  األسماء و شجعانه. عسكر
شان یت او مر این كامل جامعند، به اعتبار رؤیا یات نظریاند و آ یات كربیب كه آیح غین مفاتیو صادر از ا: نيتیالب ترجمة

و به نظر ظاهرش كه بصر است، چنانكه فرمود: » یما را یما كذب الفؤاد«چنانكه، فرمود: را به نظر باطن و دلش، 
ت مبدأ مقام یَّثیكماالت او، از حن كامل جامع و یبه جهت ا» یالكرب ات ربّهیمن آ ی، لقد رآیمازاغ البصر و ما طغ«

مقام احسان  یت انتهایَّثیدۀ دل فحسب، و از حی، به دیاعن» ان تعبّداللّه كأنَّك تراه«احسان كه حكم و اثرش آنست كه 
است هم به  -تراه -معبَّر به  یقیت حقیتمام موجود شده باشد و جزا كه رؤ...» فان لم تكن «كه نشانش آنست كه شرط 

 یات و آثاریتجل یعنیوث انفعاالتست، یدۀ ظاهر و سرّ، به تمام و كمال حاصل گشته. اول، غین و سرّ، و هم بددۀ باطید
ت جمع، و ثمرات اجابت دعوات او از جهت تأثُّرات و یَّن كامل جامع باشد به حضرت احدیج توجُّهات ایكه نتا
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ث سؤال ابوطالب، مذكور یمده باشد، چنانكه در حدكه مر آن حضرت را از آن توجهات و دعوات او حاصل آ یانفعاالت
  است.

كنت كنزاً «و » یقلب یغان علیانَّه ل«ث یكه حد یبیمتواتر، مستلزم علوم غ یباشد ذات یاتیتجلِّج توجهات، یو اما نتا
چون  هم ده مذكور است، اشارت بدانست. و اما ثمرات اجابت دعوات،ین قصیكه در ا یو امثال آن از علوم ذات» اًیمخف

ب، یح غیمفات ین كامل جامع اعنیا یات نظرین آیمذكور از ا و امثال آن. و دوم آن صادر» بهم تمطرون، و بهم ترزقون«
ص، چنانكه جملۀ افعال و ین كامل را، و دور كننده او را از جملۀ نقایمددكننده مر ا ییلشكرها یعنیاند،  بغوث تنزه

 ین لشكرهایشوند، چن حسد و بخل و كرب، مثالً و كذب و امثال آن. ا یظاهر م او به صورت نقص رياخالق را كه از غ
كامل به صورت حُسن و كمال، ظاهر گردانند، و آن قبح و نقص را از او دور كنند،  یآن جمله را از ا یات ذاتّیتجل

  ح.ی اخالق و افعال قبريث، ناطق است در مصارف خیچنانكه احاد
ب و حضرت یالغ بیاز شئون حضرت غ ین كامل است هر لحظه به شأنیاتصاالت ا و سوم، آن صادر مذكور محدث

است، » شأن یوم هو فیكل «ت كه منشأ شئون یَّب و هویاز حضرت غ یاست ذات یاتیراكه آن صادر تجلّ یت، ازّیهو
اللّه،  ی فريالس درجاتبخشد، و در  ینو، م شود، اتصاىل یت بدو ظاهر میَّاز شئون كه هو ین كامل راهر دم نشانیالجرم ا
  گرداند. یدا میگر پید یوصلت

كه از  یات ذاتین تجلیراكه آثار ایان و شجاعان لشكر اسما، ازري: شیبه است، اعنیوث كتیو چهارم، آن صادر مذكور، ل
ات ريتأثاتشان به ريتأث یگر را بعضیباشد، چه اسماء د یرت و محكمرت مین كامل قویح صادرند، به جهت كمال این مفاتیا

كه همه را توانند  یات ذاتین تجّلیات اريافتد، به خالف تأث ی مريا در تأخی، یشود به كلّ یل و باطل میگر، زاید یبعض
ن یشان از ای نتواند بود، الجرم ارير و زوال و تأخیُّ شان البته قابل تغیات اري انداخنت، اما تأثريا در تأخیل كردن یباطل و زا
  المرشد.ااند. واللّه بۀ اسمیوث كتیجهت ل

 الشَّهاعالمیفَمَرجعُها لِلْحسِّ، ف
 ةٍ،یَّفصُول عباراتٍ، وصُولُ تح

 

 احسَّت ی، ما النَّفسُ منِّیالمجتددة
 ةیَّحُصولُ اِشاراتٍ اُصولُ عَط

 

 . ویاء بمعناالجتداء واالستجد الكمال و موجباته، فان یطلب جدویباستعداده  یالمستعدالذ یانما اراد بالحس المجتد
الذكر  یثم استعمل بمعن» اك اللّهّیح«ا، من قولهم: یاة والحیة: الدعاء بالحیَّالتح . وجدت و فهمت. واصلیاحسّت ا
  ة.یَّالمعنو اةیه من الحیل لما فیالجم

ل یتكم ن اىلح باالصالة، فمهما توجَّهت اآلیتلك المفات المراتب، مضافاً اىل عیجم یل فیالكمال والتكم لمَّا كانقول: ی
 یما وجدت و فهمت نفس ذلك اىل یالشهادة، فمرجعها ف عالم یالكمال ف یالحس المستعدِّ الطالب باستعداده جدو

ث یالقرآن والحد یات اسرارها المثبتة والمدرجّة كلّها فیقة، و كلیقة والحقیة والطریالشر من اصول علوم ی: من ذاتی، ایمِنِّ
الشهادة، رجعُت  عالم یالحواس المستعدة للكمال ف ل حسٍّ منیتكم ح اىلیالمفات تعرَّضت تلك ینتها، فهّیفهمتها و ب یالت
ه بحسب ما یة، و وصلت بها الیَّالقرآنرية و غیَّ، فاخذت تلك المفهومات القرآنیو وجدت من ذات یما فهمت نفس اىل
االنسان و حواسِّه من  ستكمل بهیا ت و جملته: انّ كل میالب یمعن فحاصله استعداده و كمَّلته بذلك: یقتضی

ه اآلن یث، و انا وجدت و فهمت ذلك بواسطة و بالواسطة، فالمرجع الیالقرآن والحد یالكماالت، موجودة ف عیجم
عة یالعبارة من علوم الشر نته، هو فصول عبارات، عبَّرت بها عمّا تسعهیِّفهمته و ب یوجدته والذ یاالستكمال، هذا الذ یف

ل یوصول ذكر حسن و ثناء جم، یا» ةیوصول تح«لمكملة افعال الخلق و اقوالهم و اخالقهم و احوالهم، و قة ایوالطر
 یانید و امن بیستفیالخلق، بأن  ، و من جهةو ثناء و ذكر ألحواىل یان الخالقیالقرآن ب عیالحق، بأن جم ، اما من جهةاىلّ

اة الدائمة، یل و دعاء بالحیالحق بسببهم ذكر و ثناء جم هم، و منمن صل اىلَّیتحقّقوا، فیعملوا به ویعلموه و یذلك، و 
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عبّر یمكن ان یمالم  اىل» حصول اشارات«ضاً ینته اّیفهمته و ب ی، و سببه، والذة اىلَّیَّنت، وصول تحیَّكون ما فهمت و بیف
ئاً. یذق من ذلك المشرب شی من لم یعل یخفیقه، و یفهمه اهله و ذایماء و رمز یباقة و اسرارها یالحق عنها من علوم

علمها اآلخرون و یة علم و معرفة علمها األولون و یَّضاً، هوا اصول كلُّ عطیث ایالقرآن و الحد من یفهمته من ذات یوالذ
قة. یة والحقیَّا و المعارف الشرعیات العلوم واألسرار، و اصول للعطایث هو كلّیالقرآن والحد یع ما فیاتها، ألنَّ جمیكلّ
  ه المرشد.واللّ

كه  یل حسِّیاستمداد به آالت از جهت تكم یب در عالم شهادت برایح غین مفاتیبازگشت ا ی: و جانيتیالب ترجمة
 یزیح ظاهراً و باطناً، آن چین مفاتیكماالت و موجبات وصول بدان كند از ا یمستعد باشد و به آن استعداد طلب عطا

ات و اصول یهما، مثل كلّريث و غیواسطه، از قرآن و حد یم و به واسطه و بام و فهم كرده از ذات خود افتهیاست كه من 
ل حسِّ ظاهر و حسِّ باطن، یحوالتگاه تكم یعنیام،  ان آوردهیشان تبیقت، كه به ایقت و حقیعت و طریعلوم و اسرار شر

ام و فهم كرده  افتهیعلومست كه من  نین ساعت، این عالم شهادت، ایبه نظر و سماع و تفكُّر و تدّبر و تعقُّل و توهّم، در ا
األمر،  نفس یو مرادات آن كماهو ف یراكه همۀ افهام از ادراك خالصۀ معانیث، ازیاز ذات خودم، از قرآن و حد

ان من یه آن مفهوم و تبیان آورده، پس اكنون مرجوعٌ الیام و در ب ت، آن را فهم كردهیَّقاصرند، و چون من به كمال قابل
  ام، چهار قسمست: افتهیث دریمفهومات كه من از ذات خودم از قرآن و حدباشد، و آن 

گنجد از آن  یقت تعلق دارد، و آن فصول عباراتست كه از آنچه در عبارت میعت و طریبه ظاهر علوم و اسرار شر یبعض
  ام. انها كردهیانواع ب

ر و یام، و به تقر علوم را استنباط و فهم كردهث، خالصۀ آن یقتست كه از ذات خودم از قرآن و حدیو قِسم دوم، علوم طر
كو و ذكر صالح حق و خلق است به من، اما از قِبَلِ یت و ثنا و نام نیَّ وصولِ تحنير، عیده، و آن فهم و تقریر رسانیتحر

خلق، به آن  ر، و اما از قِبَلِیت، به آن تقریق تخلُّق و تحقُّق به موجب آن مفهومات، و ارشاد و هداید و توفییحق به تأ
ت یَّ وصول تحنيبه حق، ع یابد و به آن سبب به حق رسد، آن وصول ویت یر هدایكه به آن تقر یق است كه هر طالبیطر
د به حق، و در آن مقابله یآ یوصول حاصل م یمر مرشد را، نوع یوصول هر مسرتشدحق باشد به من، چه در  یو ثنا
  گردد. ید مین مرشد، عایز به ایمسرتشد، نن ی، از حق و از ایو شكر یتیَّو تح ییثنا

  ت حق و خلق است به من.یَّقت را، وصول تحیرات من، مرعلوم طریپس معلوم شد كه آن مفهومات و تقر
ر آن حصول اشاراتست، چه آن علوم تمام در عرصۀ عبارت یقتست، و تقریو قِسم سوم، از آن مفهومات علوم حق

به آن حاصل  ییمایو ا یحس بصر و سمع مستعدّ، به نظر و سماع آن علوم، اشارت لید، پس از جهت تكمیتواند گنج ینم
ز نبود، الجرم، بر همان اشارت، اقتصار كرده شد، پس آن یفۀ حس نید و وظیقت آن چون درعبارت نگنجیشد، و حق

  ن جهت.یراتشان، حصول اشارات آمد از ایمفهومات و تقر
ۀ یَّات عطیقت، اصول و كلّیقت و حقیعت و طریرات در علوم شریومات و تقرن مفهیو قِسم چهارم، آنست كه مجموع ا

شمار استنباط و استخراج یات بّیآن را فهم كند، از آن فروع و جزئ ینست، كه اگر كسی وآخرنيجملۀ علوم و معارف اول
  .یتواند كرد. واللّه الهاد

ه وسلَّم، و یاللّه عل ی، صلیقت مصطفیاللّه ترجمان حق رحمهنده، قائل ناظم، یات آین ابیا یت بل باقین دو بیبدانكه در ا
ث ی قرآن و احادنيت، عیَّت، و حصول اشارات، و اصول عطیَّن فصول عبارات، و وصول تحیمقام اوست فحسب، و ا

ه یللّه علا ی، صلیت روا بُوَد كه عبارت از آن باشد كه در شبِ معراج به ویَّن علوم مذكور، و وصول تحیاست، مشتمل بر ا
  ك.یات للّه گفتندش كه السَّالم علیَّت التحیَّد، در آنچه درجواب و ردِّ تحیو سلّم، رس
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 ب ما وجَدیعالِم الغ یو مطلعُها ف
 بَشائر اقرارٍ، بَصائرُ عِبْرةٍ 

 

 استجَّدت یَّ ، علیتُ من نعم منِّ
 ذخائِرُ دعْوَة سرائر آثارٍ،

 

  ة.یَّبیة و علوم غیَّ ات ذاتیاآلن، ما وجدت من نعم تجّل بیعالم الغ یفح یالمفات و مطلع هذه
ن یُّقبل تع یعنی، یَّالنق یَّالتق یقلب یعل ی، ایَّعل یمن حضرة جمع ذات ی، ای: تجَدَّد و رودها منِّیاستجدت، ا

ه، كان مطلع یف یاألول الذات یبالفقر والخلوّ التامّة، واجتالء التجلِّ  یة قلبیَّة، و ظهور اثر قابلیَّ ة العنصریَّالمزاج یصورت
ة یَّ احدنيالربزخ الجامع ب یه یالت یقتیكان مجاله و منصَّته حق یاألول الذ یب ذلك التجلیعالم الغ یح فیالمفات هذه

نت و ظهرت تلك یَّنفسها، فتع یقة لنفسها فیتلك الحق یالظاهر ف یتها، فعلمت الذات بذلك التجلّیالذات و واحد
ب یالغ عالم یح، فیقة و بذلك العلم، فكان مطلع تلك المفاتیالحق تلك یالظاهر ف یء األول بذلك التجلّح و األسمایالمفات

 یقة، و تجلیالحق تلك  هو صورة یالمظهر الذ یأ قلبیَّة و تهیة المحمدیالعنصر ینه اَن آنَ ظهور صورتیبع یذلك التجل
، و هو ذلك یقلب یتجددت عل یالذات الت وجدته من نعمح مایالمفات ه، فصار اآلن مطلع تلكیاالول ف یذلك التجل

ة، ینیة و العلوم العیات الذاتیالنعم و التجل ، و تلكیقیالفقر والخلو الحق التام یّ النق ّیالتق یقلب یاألول الظاهر ف یالتجلّ
الملزوم، و  یاطالق اسم الالزم عل قیالتكلُّم بطر الكلم، كُنَّا باالقرار عن : مبشِّرات بالتكّلُّم بجوامعیر اقرار، ایبشا یه

  كل ذرة ذرة. یته فیء، ظاهراً و باطناً، و اعتبار سرایكل ش یالحق ف ةیآالت رؤ یعنیبصائر عربة،  یضاً هیالنعم ا تلك
 یالت الباطنة قةی، و سرّ كل قول و فعل، و الحقیٍّو كون یٍّباطن كل اثر اله یعنیر آثار، یات، سرایضاً تلك النعم و التجلیو ا

   ذلك.ريوالحضور والقاء السمع و غاألحسن  حصل متابعةیبها ة كل قول و اثر، یقة حقیها، و حقی الريتضاف كل تأث
خزائن علوم وحكم و موعظة و مجادلة بوجه احسن، و معجزات و كرامات  یذخائر دعوة، ا یات هیضاً: تلك التجلیو ا
  كل ذلك.  والدعوة اىلنيالتمك حتاج صاحبی

 یافتم آن را از نعمتهایاست كه من  یزیب، اكنون آن چیب در عالم غیح غین مفاتی: و مطلع انوار انيتیالب ترجمة
كه از حضرت جمع ذات من بر من و دل من اكنون متجدد شده است، آنچه اكنون از ذات  یبیو علوم غ یذات یهایتجلِّ
ش از یاول است كه پ یافته است، آن تجلیل خود آن را در د یمتجدد شده است، و و یو دل و یت بر ویَّب هویو غ

 یاول ذات یا و مستعدِّ قبول آن تجلّین دل پاك او مهی، و این نشأت حسِّیدر ا ین شدّیاو متع ین صورت عنصریآنكه ا
 انیقت او كه برزخ بود، میاول، در حق ین و تحقق عالم و آدم، آن تجلّیت و تعیَّش از ظهور حكم مبدئی، بل كه پیگشت
خودش را به  ییو اسما یافت، و كمال ذاتیدر ی شد، و ذات مر نفس خود را، به آن تجلنيت ذات متعیَّت و واحدیَّاحد

ن دل پاك او، یدر ا ی آن تجلنيشد تا اكنون كه ع یب، آنگاه آن تجلیح در عالم غیادراك كرد، و مطلع آن مفات یآن تجلِّ
افت. یشد بر خود متجدِّد  یاول، منتش یاست، از آن تجل یات ذاتی تجلنيگشت، و او آثار نعم ذات خود را كه ع یمتجل
ات كه از ذات من، ظهورش یاول از نعم تجّل یآن تجل یعنیاست،  یزیح، آن چید: كه اكنون مطلع آن مفاتیگو ینئذ میح

ب از یح در عالم غیاتن دل منست، پس اكنون آن مفیبر من و در دل من متجدّد شده است، به واسطۀ تجدّد محلَّش كه ا
كه در دل منند اكنون  یات ذاتیح به آن نعم تجّلیكنند، و آن مفات یابم طلوع می یات در او میدل من و آنچه از نعم تجل

كه از  یبیغ یتند، الجرم علومیَّات منبع جمعیچون آن تجل یعنیند، یآ یدا میبه صورت مژده وران تكلّم به جوامع كلم، پ
ن متكلِّم را یباشد، پس ا یم یشان ساریدر ا یقیت حقیَّشود حكم آن جمع یبه صورت كالم ظاهر مشان صادر شده، یا

  ار باشد.یبس یو جامع معان ی، كلّییكه تو بگو یدهند كه هر سخن یمژده م
ن كامل یار ات و اعتبیآالت رؤ یعنیباشند،  - ر عربتیبصا -   گریتكلُّم باشند، و د یاعن - ر اقرار یبشا -نئذٍ یشان حیپس ا

ر یسرا - گر یو اسفل، و د یاز ذرات موجودات عالم أعل یی ت او را در هر ذرهیت ذات و سرایَّقت جمعیشوند مر حق
ن كامل، به صورت یات از باطن آن اثر بر این تجلیاز قول و فعل كه در عالم ظاهر شود، ا یهر اثر یعنیباشند،  -آثار
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ات یگر آن تجّلی. و دیو فعل مِدِّ او باشند در متابعت احسن در استماع هر قوىلدا شوند و مُیت و حُسن آن اثر پیَّحق
ق احسن و یكو و مجادله به طرین یعلوم وحكمتها و موعظتهان یبه صورت خزا یعنین كامل شوند، یر دعوت ایذخا
رگاه كه خواهد كه به حق دا شوند، تا هیپ یر نخواهد بود، بر وینها گزین كامل را در دعوت از ایات و معجزات كه ایآ

د، و در امر دعوت خود صرف كند، تا حقوق مقام ريد، برگیكه او را به كار آ ین هر جوهرین خزاید، از ایام نمایدعوت، ق
  دعوت تمام گزارده شود. واللّه المرشد.

 عالِم الملَكُوت مایو مَوضعُها ف
 لٍ، محارسُ غبْطَةٍ،یمَدارس تَنز

 

 یا به، دون اسَرتاالسر خُصِصْتُ مِن
 لٍ، فوارس مِنْعَةیمغارسُ تأو

 

ون د یمعراج ی، ایاسرائ یء حُضِّصت به فیالعالم، ش ل ذلكیالملكوت، لتكم عالم یح، فیالمفات و موضع ظهور هذه
اعاله و  الملكوت لعالم یالذ یقیء، هوالتحقُّق والتمكُّن بالوسط الحقیالش ، و ذلكنيالمرسل  اءیاألنب من یرفقت ی، ایاسرت

ذلك  یب فیالغ ه من حضرةیالحق ال یفتدلّ یاالفق األعل السالم، من هیمحمد عل ی، ا»یثم دن«ه بقوله: یادناه، المشارٌ ال
الملكوت  ة عالمیهو غا یبعده، فاالفق األعل» ی اوادننيفكان قاب قوس«، یهو باطن االفق األعل یالذ یقیالوسط الحق

ب و یعالم الغ یالمثبت ف  باطنه و معناهنيعالم االرواح، و مقام قاب قوس یف ني، و صورة مقام قاب قوسیاألعل
اللّه  یالمخصوص بمحمد، صل یقی، ولها الوسط الحقني الكاملنيالمرسل  سائرنياالُٔلوهة، و ذلك هوالمقام المشرتك ب مرتبة
 یالملكوت األعل عالم ی، فی فتدلَّنيدنا، و ب  ثمَّنيالثابت ب یقیالحق ت، هو الوسطیالب یالمراد به ف معراجه یه وسلّم، فیعل

المخصوص به،  یالسماوات، و هو بالنسبة صورة، و باطنه و معناه مقام اوادن عالم االرواح و ملكوت ی، ایواألدن
ة، فكان  مرَّرياألول المذكورة غ ی، القابلة للتجلیة الكربیَّ الربزخنيب المطلق، و هو عیعالم الغ یه وسلَّم، فیاللّه عل یصل

، و كونه صورة لمقام الحقيقية ةیَّالجمع ه وسلّم ألجل هذهیاللّه عل یالمخصوص بمحمد، صل یالملكوت یقیهذاالوسط الحق
ة منه یاالول، والمنتش یذلك التجل ح واألسماء األول، المضافة اىلیالمفات ، موضعاً لظهور هذهیة الكربیَّوالربزخ یاوادن

ل یاالول، و تكم یل احوال صاحب هذا التجلیعالم األرواح، لتفص یة فیَّة الكمالیَّمها الجمعبعلومها و اسرارها و احكا
معراجه واسرائه  یه وسلَّم فیاللّه عل یالمخصوص به، صل یالملكوت یالمقام الوسط اوصافه و اخالقه، فانصبغ ذلك

 یظهرت تلك العلوم واألحكام و األسرار، و تصوَّرت فو ة، یَّة الكمالیَّح و علومها و احكامها و اسرارها الجمعیالمفات بتلك
هو  یالعزَّة الذ تیب اً للنزول جملة اىلین متصدی واآلخرنياالول م، الجامع لعلومیالقرآن العظ بصورة یقیالحق ذلك الوسط

ه و یلّه علال ی، صلیقیقلب صاحب هذاالجمع والوسط الحق الً نجماً نجماً اىلی، و تفصیقیالحق یالملكوت االدن وسط
 یالمكوت یالموضع الوسط ذلك یث ظهورها فیح من حیالً، فصارت تلك المفاتیة تنزیَّوالقابل یلذلك التصد یسلّم، فسمّ

ل و مواضع دراسة ی للقرآن القابل للتنزنيمواضع دراسة المقرِّب یا» لیمدارش تنز«ل یالتنز باعتبار تصور علومها بصورة
  ه وسلّم.یاللّه عل یمحمد، صل یضاً، ثمَّ انزاله باألمر علیل، و فهمه ایتنزالسالم، لهذا ال هیل، علیجربئ

ه و سّلم، و كان ذلك یاللّه عل یبمحمد، صل یة الجمع، اعنیَّمخصوصاً بصاحب مقام احد یالوسط الملكوت و لمَّا كان ذلك
احواله،   العلوم واألسرار بصورة ترجمة ت تلكة، و ظهریَّة الجمعیَّ ح بعلومها و اسرارها الكمالیالمفات ضاً موضع ظهور تلكیا

ه و سلّم: یاللّه عل  سئلت عن خُلق رسولنياللّه عنها، ح یشة، رضیحاً، كما قالت عایماءً و تصریه و اخالقه ایاللّه عل یصل
  ».كان خلقه القرآن«
اخالقه و   ، و كل ذلك ترجمةنيلضالّن وایالمهتد اتید و عرب و امثال و حكایو وعد و وع یامر و نه یالقرآن مشتمل عل فانّ

فكانت حاً، یالً و تلویحاً او تمثیتلبَّس بها و اجتنبها، بل علمها و حَذَّر عنها تصریتلبَّس بها و ارتكبها، اولم  یاحواله الت
ة یَّار الجمعح بتلك العلوم واألسریالمفات ه، فصارت تلكیاللّه عل یالعلوم واألسرار الظاهرة والباطنة مخصوصة به، صل تلك

  .نيالمالئكة والنّاس اجمع ه و سلَّم، بها المرسلون والمقرّبون منیاللّه عل یغبطه، صلین غبطة یة خزایَّالكمال



۲۲۰ 

 یا» لیمغارس تأو« یالملكوت ث ذلك الوسطیح ة منیَّة الكمالیَّ العلوم و األسرار الجمع ح بتلكیالمفات ضاً صارت تلكیو ا
اال   علم ذلكیها ثابتة معروفة، ال یالعلوم و األسرار ف ه منريالقرآن و غ عمّا تشابه من كون اصول كشف المرادیمواضع 

  األسرار. ذلك المقام من یعلم ما ف یالراسخ ف یالجمع یالوسط صاحب هذا المقام
ه و یه علاللّ یه، صلیكما اشار ال ینطايو اثر ش یمنع صاحب هذا المقام عن كل حكم انحرافی» فوارس منعة« یضاً هیو ا

  ت.یالعفر ثیحد یف...» اللّه منه  یفامكنن«ذلك المنعة، بقوله:  سلّم، اىل
ل یشان در سماواتست از جهت تكمیح در عالم ملكوت كه عالم ارواح و مظاهر این مفاتی: و موضع ظهور انيتیالب ترجمة

 یان باقیراج به آن مخصوصم از مت جمعم از اسرا و معیَّاست كه من كه صاحب مقام احد یزیآن عالم فما دونه، ج
قت یحق» یفتدلَّ یثمَّ دن«انِ یعالم ملكوتست كه از م یقیت حقیَّز وسطیقان منند در رسالت، و آن چیمرسالن كامل كه رف

است در عالم  یت كربیو آن برزخ یش مقام اوادنیمعنت و یَّ وسط ثابت و مفهومست، و باطن آن یقیت حقیَّآن وسط
، مقام قاب یملكوت یت افق أعلیَّت جمعم، چنان كه باطن وسطیَّه من كه صاحب مقام احدب كه مخصوصست بیغ

  ر مرسالن كامل.یان سایام و م ین مقام اوادنیان من كه صاحب ایاست كه مشرتكست م یالوه یت ثانی و برزخنيقوس
ح ین مفاتیصوصم، موضع ظهور امخ یكه من در اسرا و معراج به تحقُّق به و یملكوت یقین وسط حقید: كه ایگو یپس م

  ». رستم راهم رخش رستم كشد«راكه ین عالم ملكوت، ازیشان در ایا كماىل یاست با جملۀ علوم و اسرار جمع
من نبود،  یت كربایَّقت برزخیب جز حقیح است، محل ظهورش در عالم غین مفاتیاول كه مفتاح ا یو چون آن تجل

ن عالم كه در معراج به من یت ایَّ ن وسطیل مراتب جز ایعالم ملكوت به جهت تكمز در یح نین مفاتیالجرم محلِّ ظهور ا
  د كه باشد.یمخصوص بود نشا

 كماىل یجمع یءاند به علوم و اسرار و احكام و آثار  یت منتشیَّت جمع و اكملیَّح كه از حضرت احدین مفاتیپس چون ا
قت من كه محمدم، یشان به من و حقی، و منشأ اشان از آن حضرت همراهست در موضع خود ظاهر شدندیكه به ا

ت یاحوال و حكا یشان همراه بود همه بر ترجمگیكه با ا ین شده بود، پس علوم و اسرارّیه و سلّم، متعیاللّه عل یصل
 و نيبه صورت قرآن، كه جامع علوم اول ین وسط ملكوتیاخالق و اوصاف من مقصور بود، الجرم آن علوم و اسرار در ا

ت جملۀ عالم یل و تربیمر تكم ین موضع، مصوّر و ظاهر شد متصدیل احوال منست در ایان تفاصیت و بی، و حكانیآخر
ن اوصاف یل متابعان من خصوصاً، و لهذا لقب خودرا به ایتكم یان را عموماً، و متعرّض مر نزول را به من برایو عالم

پس چون مقربان » نيالعالم ل من ربّیتنز«ما قال، عز من قائل: ان، كیل همه عالمیت و تكمیل و تربیتنز یاظهار كرد، اعن
شانست، به حسب استعداد خود ین موضع كه وسط عالم این علوم را از ایالسالم، ا همیه، علريو غل یحضرت مثل جربئ

ح و یآن مفاتكه به حكم  یملكوت یل بود در آن مقام وسطایل كه حامل تنزّل آن تنزینمودن گرفتند، و خصوصاً جربئ یتلق
ح به حكم تلبُّس به آن مقام یمشغول شد، الجرم آن مفات یشان منصبغ بود، به دراست و به فهم آن اسرار قرآنیت ایَّجمع
 یو اسرار یعلوم گر چونیل را، و دی او مر تنزريل و غیمواضع دراست جربئ یل آمدند، اعنی، مدارس تنزیملكوت یوسط
ح حامل و شامل آنست ین است، و آن مفاتی و آخرنيخالصه و جامع جملۀ علوم اول كه ی قرآنريو غ یقرآن كماىل یجمع
ه، به من یماهو عل یت آن علین عالم ملكوت بل همۀ عوالم، ترجمۀ احوال منست و مكمّل امّت من، و فهم و درایدر ا

نا ّینب ی، علیه از موسمخصوصست، و به آن سبب همه مقرّبان حضرت و كامالن را بر من و امّت من غبطتست، چنان ك
 یث الظهور فیح ح منین مفاتیء هذا معناه، الجرم ایاوش» كنت من امَّة محمد یتنیل«السالم، منقولست كه گفت:  هیوعل

  من بوده باشند. ین غبطت و مغبوطیخزا ین جهت محارس اعنیهذاالوسط، از ا
كه  یمواضع یعنیند، ی، مغارس تأولكماىل یاسرار جمعت به آن علوم و یَّت ظهور در آن وسطیَّثیح از حیگر آن مفاتیو د
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ق علوم، یحند، چه منشأ حقاین مفاتیه در آنجا است، اريمتشابهات قرآن و غ یاصول كشف مرادات رموز و اسرار و معان
ن ین مقامم و راسخ در اید كه به من كه صاحب ایبا یل مشتبهات، میشانند، پس كشف مرادات و حّل مشكالت و تأویا
  ح كه اصل همه است، مخصوص باشد.ین مفاتیلوم و شهود اع
 یانحراف یند هر حكمیآ یكه به قوَّت و شوكت منعۀ منند، و مانع م یشجاعان یعنیاند،  ح فوارس منعهین مفاتیگر ایو د
واللّه  »اللّه منه یفامكنن«ت: یث عفریه، در حدیاللّه عل یرا كه گرد من گردد، چنان كه فرمود، صل یطانیش یو اثر

  المرشد.
 عالَم الجَبَروت مِنیو مَوقعُها ف

 مَداركِ زُلْفَةٍ،  دٍ،یارائِك توح 
 

 مَشارق فتح، لِلبصائر مُبْهت
 مالئك نُصْرَة  دٍ،یمَسالِكُ تمج

 

رق لها هو من مشایعالم األسماء والصفات لتكم یطلوعها ف یح، ایالمفات : وقوع تلكیعنیذكرالموقع وارد به الوقوع. 
 یة فیاألسماء الكلّ ة، كانت متحصّلة من اوصاف الروح و النفس و احكامیَّة قلبیَّآت اجتماعیمن ه یفتح، ا
ة شموس یة القلبیَّآت االجتماعیاله األسماء للتحقق بها، فتشرق من تلك درجات یف یري، حال سیاالعتدال االنسان عرض
كنت  یٍاسم كل یة، مشرق فتح بتجلّ یة القلبیاالجتماعآت یتلك اله أةٍ منیة، فكان كل هیة الكلیات األسمائیالتجل فتح

الروح و النفس و من احكام  ات صفاتیمن كلّ یة، و تحصل فیَّالكمال واالكمل مقام ان انتهت اىل اتحقق به، اىل
والخلّو التام، فصار الفقر  الكامل یالنق یالتق یاالعتدال، و ذلك قلب حاقّ وسط یة فیأة اجتماعیة، هیاألسماء الكلّ تلك
ة الجمع یَّالجمع، ثمَّ بمقام احد الجمع، ثمَّ بجمعه ، و تحقُّقت به بمقامیِّبیالغ یالذات االوىل یالتجل القلب مشرقاً لفتح ذلك
ر یة، مبهت للبصایكانت مشارق فتح اسماء كل یة التّیآت القلبیاله ، و اندرجت تلكیة المخصوص بیَّ األكمل هو مقام یالذ
؛ اندراج یالذات یهو مشرق فتح هذا التجل یهذا القلب الجامع الكل الذ یالموصوف بالقدم، ف لباب بسبحات نورهواال

 ی، و مطلعها فیالجمع یاألول األحد یة من ذلك التجلِّیة المنتشیَّح واألسماء الذاتیه المفات الكل، فموقع هذ یاألجزاء ف
مشرق  یالمشارق الحاصلة والثابتة ف ه من تلكیزاتها فّیناتها و تمیُّتحقُّق تع عالم األسماء والصفات، و یالجربوت اعن عالم
كون یاالشتمال، ف قةیالكمال و حق تلك المشارق اآلن بصبغة یالطوالع ف فتنصبغ تلكهوالكل الجامع،  ی، هذا الذیقلب
س یمنها عرا یتجل ینصَّاته التد، و میالمشارق، ارائك توح ث وقوعها و طلوعها من تلكیح ح منیالمفات نئذٍ تلكیح
 یاّن یعها، حتیجم یاألسماء كاشتمال الذات الواحده عل عیجم یاألسماء متوحِّدة لظهور حكم اشتمال كل اسم عل عیجم

حه ی، و مفاتیاالول الذات یالتجل  ذلكنيئاً واحداً هو عیتلك المشارق ش یالطوالع ف عیالجربوت، الن جم عالم یاشاهد ف
مدارك  یضاً هینئذ ایكون حید، و یارائك توح یالمشارق عل ث تلكیح ح منیالمفات ظهر تلكیالكل، فلهذا  یمشتمالً عل

ة الذات بقربه و اتحاده بها، فما ادركت منها، یَّ قة جمعیالذات، التّصال كل منها بحق من یقة قربتیزلفة اُدرك بها حق
  تها، فتكون مدارك زلفة.یَّالها و جمعالقربة و الوصلة واالتحاد بالذات و كم قةیادركت به حق

ده بما هو اهله، و ذلك بان اشاهد تلك یالذات و تحم دیق تمجید، بها اقدر ان اسلك طرینئذٍ مسالك تمجیح یضاً هیو ا
و  یالجربوت، فار عالم یالمشارق المذكورة ف تلك یث وقوعها فیكل اسم وصفة و نعت من ح یتها فیح و ساریالمفات 

  ة واالشتمال.یَّقة الكمال والجمعیالعالم منصبغاً بصبغة حق ذلك یاسم وصفة و نعت فاتحقّق كل 
للذات بكل واحد من تلك األسماء و االوصاف و النعوت الجامعة والشاملة حمداً  یو ذكر یدید و تمجیحمكون یفاذن 
الحضرة و  ق بجالل تلكیلیو انّما صفات والنعوت، لاألسماء وا عیجم یالكماالت الثابتة ف داً و ذكراً بمجامعیو تمج

د بصفة مخصوصة، فلهذا ّید والذكر الجامع الشامل المطلق، ال الحمد والذكر المقید و التمجیالتحم كمالها، مثل هذا
  د.یث ذلك الوقوع المذكور مسالك تمجیح ح منیتكون تلك المفات

حسن اسالمه و استسالمه یسلم و ی ی، حتیطانیش یعل یتنة لنصریِّة متعیصُوَر امداد متوال یا تكون مالئك نصرة،ضاً یو ا
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  .یو لمردائ
شانست به یز ایُّن و تمیُّح در عالم جربوت كه عالم اسما و صفاتست و تحقُّق و تعی: وقوع و طلوع آن مفاتنيتیالب ترجمة

بصائر است به پرتو  ان كنندۀ جملۀ عقول وري، كه آن فتح حییات اسمایاست به تجل یشان از مشارق فتحیل ایجهت تكم
  انوار قدم.

شان كه نام ینفس و روح و اوصاف اان ی، ماعتداىل یاجتماع یأتی در مراتب فنا، هريسِ ین كه در مبادیش از ایپ  :یعنی
متحقَّق  یاز اسماء كلِّ یشد تا به اسم ییاسما ی، مشرق فتح تجلّ یقلب اعتداىل یأت اجتماعین شد، و آن هیِّاودلست متع

، یافته بودمیتحقق  یكه به و یكل یاز احكام اسم ی آغاز كردم، و هر مدتريبعد از آن در عالم اسما و صفات سِگشتم، و 
 یمشرق فتح تجل یشد، و هر قلب ی، متحصّل میقلب اعتداىل یگر اجتماعید یأتیح من هروو از احكام و صفات نفس و 

تمام  یم تمام شد، مشارق فتح اسماء كلريالم جربوت سِن مرتبۀ عیت ایگشت، تا آنگاه كه به غا یگر مید یكل یاسم
 ین مشارق و طوالع، و احكام كلیان احكام ایاز آن مشارق طالع شدند، و بعد از آن از م ین گشتند، و آن اسماء كلّ یَّمتع

لفقر التامِّ ة الخلوِّ وایَّالقابل ن قلب كاملیو آن، ا، در حاقِّ وسط اعتدال حاصل آمد، یاجتماع یأتینفس و روح ه
ت جمع یَّالجمع و احد شد در مقام جمع و جمع یذات ین قلب مشرق فتح تجلِّیاست كه به من مضافست، و ا یقیالحق

ن مشرق قلب یبودند، در ا ییات اسمایكه مشارق فتح تجل یقلب اعتداىل یأت اجتماعیكه به من مخصوصست، پس آن ه
كلّها، اكنون كه  ی، ثابت و مندرج افتادند؛ ثبوت األجزاء و اندراجها فالقلوب و المشارق و اكملها است كه اعدال یكل

 یاحد یذات یح كه اسماء آن تجلیآن مفات ین مشرق قلب كامل جامعِ من طلوع كرد، طلوعیاز ا یجمع یذات یآن تجل
ح از یو چون آن مفاتمنند،  كماىل ین قلب جمعیا یچون اجزا باشد، كه هم یم یاو از آن مشارق قلب یاند، و اجزا یجمع

ت، و اشتمال یَّت و كمالیَّن مشارق مذكور طالع شد، جملۀ آن اسما را كه اول در آن مشارق طالع بودند، به صبغتِ جمعیا
ك از آن اسما و صفات و نعوت كه در آن عالم جربوت ثابتند، ید، تا هر یح بود منصبغ گردانین مفاتیك بر همه كه ایهر 

شان به ین مشارق، وصبغ طوالع این طلوع از ایح اكنون به ایو جامع جمله گشتند، الجرم، آن مفاتبر همه مشتمل گشتند 
ت جملۀ اسما، چنان كه از یَّد، و جمعیتوح یگاهها تختها و جلوه یعنید آمدند. یك توحیت و اشتمال، ارایّ صبغت جمع

شان و یگر مدارك زلفت نمودند، كه به اید گر مشتمل ویك بر همه دیده شوند، هر یكرنگ دیت همه اسما یَّثین حیا
  مذكور. یكرنگیقت ذات مفهوم و مثبت گردد به سبب آن یقت قربت و كمال اتصال به حقیحقشان، یق ایادراك حقا

ت و اشتمال یَّ، و جمعیو نعت یو صفت یشان در هر اسمیتِ ایح و سرایتا آن مفات یعنید آمدند، یگر مسالك تمجیو د
ك از آن اسما و صفات و نعوت ید و ذكر حق به هر یت، معلوم و محقق نشود، حمد و ثنا و تمجیآن سراك به یافنت هر ی
ك از آن یت و اشتمال مر هر یجمع یت و اعطای. اما چون آن سرایو نعت یوصفت یت هر اسمیَّد باشد به خصوصّیمق

ح مشهود، معلوم شود، ین مفاتیت به ات و اشتمال كه مضافسیكرنگ ساخنت همه را به آن جمعیاسما و صفات را، و 
ك جامع جملۀ یاز آن هر  یكه حضرت ذات را به آن حمد و ذكر كنند، به بزرگوار یك صفتیو به هر  ینئذ به هر اسمیح

حضرت نتواند بود. پس  یایجناب كرب یسزا یدیو تمج ی حمدنيمحامد باشد كه در همه موجود است، و خود جز چن
  د از چه وجهند. واللّه المرشد.ین مشارق مسالكِ تمجین طلوع در ایت ایَّثیح از حین مفاتیمعلوم شد كه ا

ات و تصرفات، مضاف به ري: چون همۀ تأثیعنیك نصرتند؛ یت آن طلوع از مشارق مذكور، مالیَّثیح از حیگر آن مفاتیو د
 یا دشمنیز كفّار و متمَرِّدان، ا یظاهر یشانست، پس هرگاه كه مرا، در دفع و قمع دشمنیا یاسماء حق و مظاهر ملك

ح از آن مشارق طلوع كنند، و به صورت مالئكۀ ی آن مفاتنياج افتد، عیاحت یو نصرت یطان، به مددی، چنان كه شیباطن
ا به صورت غلبه و قوّت و مكنت، از نفس و یشوند،  یمسوِّمه و منزله و مردفه، كه در قرآن مذكورند، نصرت مرا متصد

الخصوص به آن مكنت منقاد من گردد، و بر  یمن، عل یطان خصوصینند و مدد و نصرت من كنند، تا شمن سر برز یقوا
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ح مالئك نصرت از یدر خرب مشهود آمده است. پس آن مفات» یدیَ یعل یطانیش  اسلم«كه  دستِ من مسلمان شود، چنان
  .ريگفته است الغ، یقت محمدینده، همه به زبان حقیات گذشته و آین ابین جهت آمدند، و ایا

 ،كلِّ عالمیض فینْبعها بالفَو مَ
، فوائد الهامٍ، روائِدُ نعْمَةً

 

 لفاقَة نفسٍ، باالفاقَة اثْرَت
 عوائدُ انعامٍ، موائد نعْمَة

 

المنبع هو وسط ذلك العالم و حاقّ اعتداله  كل عالم، و ذلك یح كائن فیالمفات رهما: و منبع هذهی و تقدنيتیق البیتحق
ذلك العالم، و انَّما كان ذلك الوسط من كلِّ  یة و صورته فیَّ قیالحق یالكرب یتیَّو برزخ یتّیهو اثر وسط یالذ یقیقالح

ب والشهادة والملكوت یالعوالم، كالغ عیالشَّامل ظهوره جم یالجمع یض األحدیالف  ح بوساطةیعالم منبعاً لتلك المفات
اطوار السكر والفنا، و تحقَّقت بالبقاء والتحقُّق  یذات تطّورات ف یذات، و ا یاج نفس، ایوالجربوت، بسبب احت

، و یاألسن یِّ االلوه یالذات یالتجل ت ببقاءیالفناء، و بق یالفناء ف لُجَّة یان غرقت ف ذلك اىل یاألسماء، و تناهت ف عیبجم
ة یَّ أة اجتماعیأت لها هّیبهذا البقاء، ثمَّ تهالتحقُّق  ی فنيالفنا، و التمك ی، باالفاقة من سكرالفناء فیصارت ذات ثروة و غن

ة یاالعتدال، وصار ذلك القلب صورةً كاملة مضاه حاقِّ وسط یف یااللوه یالذات یة من احكام ذلك التجلّیقیة حقّیقلب
ته یة جمعیوسطالقلب ب ة كاملة، فشمل ذلكیَّقیتها مضاهاةً حقیَّة الذات، و واحدیَّ احدنيب یة التیقیالحق یة الكربیَّللربزخ

 یض، ایالذات الكاملة بهذا القلب الكامل الشامل محتاجة للف العوالم، فأصبحت هذه عیالحاصلة له بتلك المضاهاة جم
ض. فظهر یت بقوله: بالفیالب یو مفتاحها المراد فح یالمفات هو اصل تلك یالذ األوىل یالجمع یاألحد یمستعدة للتجلِّ

االستعداد الحاصل لها بهذا القلب الكامل  اج و كمالیاالحت ذا القلب بسبب ذلكه یللذات ف یِّض األحدیهذا الف
نئٍذ یالعوالم كما ذكرنا، فصار ح عیث هذا القلب جمیمن ح یالجمع یِّاألحد یض والتجلِّیالشامل، و عمَّ ظهور هذا الف

العوالم بسبب  عی، و شموله جمیجمعال یاالول األحد یض، والتجلیح بوساطة هذا الفیوسط كل عامل منبعاً لتلك المفات
ض المذكور ی، و اذقد صار وسط كل عالم بهذا الفنياألفاقة والتمك بكمال یِّ ض الغنیة ذات صاحب هذا الفیَّكمال قابل
  العالم. كل عالم بحسب ذلك ینئذٍ فیظهر اثرها حیح، البُدَّ و ان یالمفات منبعاً لتلك
اللّه  یض، صلیه صاحب هذا المقام والفی: الهاماً حاصالً بالواسطة، كما اشار الیعنیب، فوائد الهام، یعالم الغ یفأثرها ف

 یالفوائد ه و تلك» الوقت ذلك یاللّه ف یلهمنیفاحمده بمحامد الأعلمها اآلن، «ث: یجملة حد یه و سلّم، بقوله فیعل
ت به یأسألك بكل اسم هو لك سّم یاللَّهم اّن«وسلّم: ه یاللّه عل یه بقوله، صلیة المستأثرة، المشار الیَّبیكالعلم باألسماء الغ
تضمَّنه یو بما » ب عندكیمكنون الغ یكتابك، او علّمته احداً من خلقك، أو استأثرت به ف ینفسك، او انزلته ف

  ة.یة واألسرار العلّیَّ العلوم اآلل األسماء من تلك
مخربات صادقة لصاحب هذا  یعنیء المهملة، و بفتح النون، روائد نعمة بالرا یالجربوت، ان تكون ه عالم یفو اما اثرها 

ض یالف ضاً لوصول اثر ذلكیة ایعادت كلِّ یاتها؛ التّیة وجزئیع األسماء الكلّیجم یء بالتقلُّب فیش هنیالمقام عن ع
الً، یو تفص  اجماالًنيالعالم یقها و خواصِّها وعلومها و آثارها فیل حقایها، و مشاهدة تفاصیح الیاألكمل و المفات

ه یاللّه عل یالنعمة واللذة قوله، صل تلك واالشارة اىل التقلُّبات والمشاهدات. ب و انعم من هذهیش وأللذَّة اهنأ و اطیفالع
  ».نی واآلخرنياألول ، فعلمت علمیی ثَدني، فوجدت برد أنامله بیَّ كتفنيده بیفضرب ب«ث: یوسلّم، من جملة حد

المكاشفات والواردات و  صاحب هذا المقام، مثل یعواطف انعم بها عل یوت: عوائد انعام، االملك عالم یو اما اثرها ف
القرآن  یقهما و رموزهما المندرجة فیقهما و حقایقة و دقایة والطرعیة المخربة عن علوم الشریَّالتنزالت الروحان

  ث.یواألحاد
 تطلُّب وال تطلُّع ريصاحب هذا المقام من غ اىل االلّه تعاىلسوقهیرزق ظاهر  ینعمة، ا الشهادة: موائد عالم یو اما اثرها ف

  ل او ركاب، و امثال ذلك، واللّه المرشد.یجاف خی اريرسوله من غ یذلك. مثل ما افاء اللّه عل یو استشراف لنفسه ف
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آن منبع وسط  ب و شهادت و ملكوت و جربوت، كائن و ثابتست، ویاز غ یح درهر عالمین مفاتی: و منبع انيتیالب ترجمة
ب شده است، اكنون به واسطۀ آنست كه به سبب یح غیمنبع آن مفات ین كه وسط هر عالمیاست. وا یهرعالم یقیحق

دارد،  ی و افاقت از سُكر احوال، عنا و ثروتنيتمام كه ذات كامل مرا كه به تحقق به مقام تمك یاج و استعدادیكمال احت
چون شمول اثر آن  منست، و هم یت كباریَّقت برزخیل كه صورت آن حقكام ن دم حاصل گشته است به حصول ىلیا

 اوىل یجمع یاحد یض و تجّلین دل من همۀ عوامل را شامل آمده، اكنون آن فیت ایت و جمعیَّت اثر وسطیَّبرزخ
ت یَّ وسطن یز همۀ عالم را به سبب شمول این دل من ظاهر شده است، و ظهور او نین سبب مذكور در من وایبه ا كماىل

شان وسط یكه منبع ا یح از آن رویمنبع آن عالم ظاهر گشته. اما اثر آن مفات یشامل گشته، وبه آن سبب وسط هر عالم
 یباطنۀ مستأثره مندرجند، و به الها یكه در اسما یبیغ یواسطه است از علوم و اسرار یب است، فوائد الهام بیعالم غ

  گردد. یت جمع را، آن اسار و علوم معلوم و مفهوم میَّن مقام احدیواسطه از ذات مر صاحب ا یب
ن مقام را یا عالم جربوت مر صاحبن ی: صاحب خربانند، كه از ایعنیاما اثرشان در عالم جربوت روائد نعمت است، 

آن و به شهود  یوجزئ یع اسماء كلیاست در تقلّب او در جمّیكه او را مه یشِ خوش و طرب و گوارندگیاخبار كنند به ع
ل یشوند، و به مشاهدۀ تفاص یم یشان چگونه كلیح، در ایت آن مفاتیَّت و جمعیت اثر كلِّیك به سرایات هر ّیكه آن جزئ

ن مقام را یمر صاحب ا یبشیچ عیالً، چه هیان، اجماالً و تفصیق و خواص و علوم و آثار آن اسما در عالم وعالمیحقا
  ست در عالم جربوت.ین اسما نیب ایو عجا بین تقلُّبات و مشاهدات غرایمهنَّاتر از ا
: به صورت مكاشفات و یگرشان آنست كه در عالم ملكوت به صورت عواطف انعام ظاهر شوند، اعنیو اما اثر د
 یث كه هر كشفیقت كه مدرج است در قرآن و حدیعت و طریق علوم شریمخرب از اسرار و حقا یو روحان یتنزالت ملك

وم لم ازدد یكل «ن مقام، و لهذا فرمود كه: یم در حق صاحب ایست عظیاز اسرار علوم، انعام یبه سرّ یروحان و تنزّىل
  ».ومیال حة ذلكیصب یف ه علماً، فال بورك ىلیف

رسد  ین مقام میح به صاحب این مفاتیظاهر، كه از ا ید نعمتست از ارزاقیگرشان در عالم شهادت موایو اما اثر د
» یحلَّ ألحدٍ قبلینائم، ولم غال اُحلَّت ىل«چنان كه فرمود:  ف او به آن ارزاق، همیاف نفس شرتطلُّع و تطلُّب و استشر یب

  ل وال ركاب، و امثال آن كه همه موائد نعمت حق بود. واللّه المرشد.یجاف خی اريرسوله من غ یاللّه عل وما افاء
 یقةُ سائِریالطریبما تُعْطِ یجْریَو 

 

 قةُ اعْطَتیحقال ینَهج ما مِنِّیعَل
 

كند از اخالق  یاحكام او اقتضا مقت و یمن به آنچه طر یشود مجموع نفس ومزاج و قوا و اعضا یرود و ظاهر م یو م
قتِ من یم، بر وفق و منهاج آنچه از من حقیم و افعال و احوال قویو اقوال مستق -ده یده و صفات و آداب پسندیبرگز

  اقتضا كرده بود.
قت و صورت یحق یشود، آن مقتضا یك و بد، كه از هر كس صادر میخالق و اوصاف و افعال و اقوال ن: هرچه از ایعنی

د كه از ینشا - ةیَّالشرع المراتب و احكام ثیح ال نظراً من- العلم األزىل ذلك اىل، و نظراً م ازىلّیت اوست، در علم قدیَّمعلوم
گر ظاهر گردد، چنانكه از ید یشود، بر وفق یكه ظاهر م یو بد یكیآنكس آن اخالق و افعال و اقوال، جز بر آن وفق از ن

را  ین معنیا یو آن مرتجم پارس». هیما مرادالحق من الخلق؟ فقال: ما هم عل«دند كه: یاللّه عنه، پرس یخ سهل، رضیش
  :-تیب-ن مقام كه ینظم داده است و گفته از ا

 دیبایچنان مز كه هست، آنیهرچ«
 

 »ستید نیبایچنان نم ز كه آنیچو آن
 

قت من بود از اقوال و اخالق و افعال و اوصاف و آداب، جز آن نبود كه اكنون بر یحق یمقتضاد كه: آنچه یگو یپس م
شود همه موصوف به صفت كمال و نعت  یمن صادر م یع نفس و مزاج و قوا و اعضایقت از جمیوفقِ احكام طر
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چ از یقت من نبود، الجرم هیحق یقت باشد مقتضایحراف كه مخالف طراز احكام نقصان و ان یچ حكمیاعتدال و ه
  المجعول. والحمدللّه. ريالغ االوىل یو حُسن استعداد یتیَّآن نوع از من ظاهر نشد، لكمال قابل

 و لمّا شعبتُ الصَّدع، والتأمت فُطو
 ین توثُّقیْو بَ ینیْبْق ما بَیَولَم 

 قَة واحدٌ،یالحق یتحقَّقتُ انَّا، ف
 

  مُشتَّتريرُشَمْلٍ بفرق الوصف، غ
 لَوحْشَة یؤدِّیُما  یناس وُدِّیبا

 واثْبَت صَحوالجَمع مَحو التَّشتُّت
 

 یت االول شرط، والثانیاألمر. فالب األضداد. والصَّذع: الشّق. والشمل، ماتشتَّت من هنا: الجمع، و هو منیالشعب ه
  ت:ایر األبیه، والثالث جوابهما، و تقدیمعطوف عل

واجتمعت شقوق شتّات ظاهر المحقق، ريد بالمراتب و احكامها بواسطة السیُّالتفرقة الحاصلة بسبب التق و لمَّا جمعت
 یشتات وال تفرقة اصالً واقعاً فالقته ویاالضافة حق ة تلكی، و رؤريالغ ن والظهور اىلّیبسبب فرق اضافة وصف التع

   مشتَّت، صفة لشمل.رياألمر. فقوله: غ نفس
 یبأن احكامها الت ناسها و اخبارها ىلیر اصالً، و ایُّالقابلة للتغرية الغیَّالذات یمحبت یعل یو اعتماد یضاً: انَّ توثُّقیا و
 نيالمتع ی وجودنيوحشة تفرقة ب اىل یؤدیء یبق كل شیر وال تبدُّل لمّا لم یّ والجمع واالتحاد التغ یقیالوصل الحق یه

الواحدة الجامعة، و اثبت  ی ذاتنيقة، و ذلك عیالحق یء واحد فین والمطلق شیِّالمتع نئذ تحقَّقت، انیوالمطلق، فح
   التفرقة.نيهو ع یة المحو الذیَّالجمع و احد حضرة  صحوالحضور مع

ن یرا كه به سبب ظهور در مراتب در اول بروز در ا یی ت تفرقهی محقّق كامل جمع كردم شكاف رؤري: چون به سِیعنی
حَدِّه  یعل یوجود یزیدم، و به هر چید یگانۀ جمع را متفرِّق میشده بود تا وجود  یذات من طاربر  ینشأت حس
د احكام مراتب باز رستم و به حضرت یاز ق یقی حقريد به احكام مراتب، و چون به سِیُّكردم به واسطۀ تق یاضافت م

، حاصل آمده بود، به زوال آن یرين به غیُّعتفرقه كه به جدا كردن اضافت وصف ت یوستم، آن شكافهایت خودم پیَّجمع
 متفرّق و رينمود، در نفس امر، غ یو خود آنچه شمل و تفرقه م ، آن همه مجتمع شد و با هم آمد،یرين به غّیاضافت تع

د ینمود، اكنون چون آن ق ید و متفرق میَّت مراتب، آنگاه مقیَّ دِ من به احكام جزئیُّكن به جهت تقیمتشتّت بود، ولريغ
  چنان كه بود ظاهر شد. دا گشت، و آن جمع همیتفرقه از نظر ناپزائل شد، آن 

االتحاد و ازالت  و غلبۀ حكم مابه یقیمن كه حكم و اثرش وصل حق یز اعتماد من بر انس دادن محبَّت ذاتیو ن
ن و ذات مطلق من، و هر یَّان وجود متعیم یاز بودیاالمت را كه مابه یزیچ چینگذاشت مر ه یاز است، چون باقیاالمت مابه
مضمحلّ ناس او، همه را یخودم و ا یو وُدِّ اصل یبه وحشت فرقت آن اعتماد من بر محبَّت ذات یشد یرا كه مؤّد یزیچ

  نگذاشت. یچ از آن باقید و هیگردان یو متالش
 یگانگیاو  ید، مقتضااز است، پس چون به كمال رسیاالمت االتحاد وازالت مابه : چون حكم محبَّت، غلبۀ مابهیعنی

 یگانگی وصل و نير صفات، خوف وحشت فرقت در عّیباشد، به احتمال تبدّل و تغ یكن چون محبت صفاتیباشد، ل
راكه در یا فراقش؟ جواب داد كه فراقش. زی یخواه یلیمتطرِّق تواند شد، و لهذا چون مجنون را گفتند كه: وصال ل

ن صورت خوف یبود، الجرم اثرش از او به ا یاق، چون محبَّتش صفاتد وصالست و در وصالش، خوف فریفراقش، ام
 یناسیر و تبَدُّل نتواند بود، الجرم محّب را ایُّباشد، اصالً قابل تغ ی وصال سربرزد. امّا چون محبَّت ذاتنيفراق در ع

و  یقیكه وصل حق ن محبَّت به كمال رسد و اثرشیناس معلومش گردد، كه چون حكم ایناس و استیبخشد كه به آن ا
ناس و ین ایبه سبب ا ینئذ عاشق را اعتمادیامُن آن نتواند گشت، پس حرياست ظاهر شود، هرگز فراق و تفرقه پ یگانگی

 یو معشوقش آن اعتماد باق یان ویشود به وحشت فرقت، م یرا كه مؤدّ یازیچ حكم امتیناس، حاصل شود كه هیاست
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  انه دارد.گینگذارد، و او را دائماً با معشوقش 
من  ی گانهین ذات ین و اطالق اّیان تعیرا كه م یو خوف فرقت ید: كه چون تفرقه را جمع كردم و هر وحشتیگو یپس م

قت ینگذاشت، الجرم به حق یمن آن را باق ین محبَّت ذاتیناس ای، اعتماد من بر ایكه سر بر زد یدیدر امكان گنج
گانه وصف یبه آن ذات  یم كه، وقتیستیش نیك ذات بیقت یلق، در حقن و مطّی: متعیشناختم و دانستم كه ما، اعن

و  یـت او مضافست، محو پراكندگیَّن مقام جمع و احدیكه به ا یارین، و هشیُّوصف تع یباشد، و وقت یاطالق ظاهر م
 یارین هشیبه ا ار گشتم ویاحوال هش ی: چون به مقام جمع متحقق شدم، از مستیعنیكند.  یرا اثبات م ییت دویتفرقه رؤ

 یان بعضیاحوال بودم، م ی واقع است، و آنچه كه در مستريمَمْحُّو و غ یكبارگیالذات، به  ثیح معلومم شد كه تفرقه، من
 هر ريافتم، و ذات خود را غی ی زبان مري چشم و چشم را غريافتم، چنان كه گوش را غی یم یی نفس تفرقه یاعضا و قوا

ز یك چیرا محو كرد تا همه را  یاكنون اثر آن مست یارین هشیبود، و حكم ا ین حكم مستپنداشتم، آ ینها میك از ای
  .یزییتفرقه و تم یابم بی یم

 دٌ یلسانٌ ناظِر، مِسمَعٌ، یفكلِّ
 

 لنُطقٍ، و ادراكٍ، و سمع، وبطشة
 

دار و یافت دیدر من، زبانست و چشم و گوش و دست، از جهت گفتار و یاز اجزا یمن بل هر جزو یهمگپس اكنون 
ن مقام یت ایَّت و كلیَّم، و حكم جمعريگ یشنوم و م ینم و میب یم و میگو ی، می، تا به همه و به هر جزوییاريو گ ییشنوا
ز و اختصاص را مغلوب یُّو تم -تیَّجزئ- ت یَّت كرده است، و حكم جزویاز من سرا یی و ذره یـتِ جمع، در هر جزویَّاحد

  ده.یو مستهلك گردان
ه ملك مقرّب یف یسعنیاللّه وقت ال  مع ىل« یم نتواند بود به سبب حكم نشأت، اما بر مقتضاین اثر و حكم، دایالت: ق

ز و اختصاص ثابت باشد، بل كه یُّر اوقات حكم تمین اثر و حكم ظاهر شود، و در سایكه خواهد ا یوقت» مرسل ّیوال نب
  د.یِّالمؤ ما خلق له، ظاهراً صرف كند، واللّهیرا ف یو عضو یدر اغلب اوقات و احوال هر قوَّت

 ناجَت، واللِّسانُ مشاهدٌ، یَّنیفع
 كلَّ ما بدا؛ ین تجتَلیْعَ یوسَمْع
 دٌ، كمایَ یدٍ، لسانیعَن ا یو منِّ

 كلَّ مابَدا، ی ترنيع یدیَكذاكَ 
 ، كذایمخاطَبَت یلسانٌ ف یو سَمع

 اتـِّ یاس فیو لِلشمِّ احكام اطرِّاد الق
 

 دُ أصغتیالسَّمع، وال یطقُ مِنِّنیو
 سَمع، ان شدا القوم تُنصت یَّنیو ع
 یو خُطبَت یخطاب یلسانٌ ف ىل یدیَ

 یٌد مَبْسوطة عن بَسْطتیَ ینیو ع
 اصغائه، سمع مُنْصِتِ ی، فیَلسان

 ةیَّاَو بِعَكس القَض یـحادِ صفات
 

كنندۀ جمال است  كند، و زبانم مشاهده یناجات مخودم م ید و با معشوقیگو ین اتحاد، چشم من سخن میپس به سبب ا
ز چشم شده است و كار او یكند مر آن سخن گفنت گوشم را، و گوشم ن یز از من گوشم و دستم اصغا مید، نیگو یو سخن م

ردم كه م ییز گوش شده است تا هر غنایابد و چشمم نی  یئآت، گوشم آن را درمیشود از الوان و ه یدا میكند تا هر چه پ یم
ز زبان من یابد، و از من نیظاهر كند و گوش نهد و آن را در ییشان صادر گردد، چشم من شنوایكه از ا یكنند و اصوات

، اكنون ین به دست مخصوص بودیش از ایكه پ یاتريع و تأثیدست من شده است، تا از سر قوَّت و قدرت، افعال و صنا
كه  یی ا خطبهیكنم  یكه با كس یشده است مرا كه در خطاب یز زبانیمن ن چنان كه دست هم شود، یآن همه از زبانم ظاهر م

ن دستم هرچه ظاهر یند ایب یشده است كه م ی دست من چشمنيچن انشاد كنم، آن به دست من از من صادر گردد، و هم
به قهر، چشم من  را یده كه در وقت قهر كردن و گرفنت كسیشده است كش یز دستیآت، و چشم من نیشود از الوان و ه یم

باشد  ی، سمع من مخاطب میشده است كه در هر خطاب كردن من با كس یز زبانیراند، و گوش من ن یآن قهر و سطوت م
كننده شده است مر آن  نهنده و استماع ز در اصغا و استماع آن مخاطبه گوش گوشی زبانم ننيچن زبانم، و هم یبجا
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اتحاد صفات  ین معنیاس ثابتست در ایرا احكام اطرَّراد ق ییای مر بونيچن شود، و هم یرا كه از گوش صادر م یخطاب
چنان كه چشمم زبان و گوش و دست شده است، و گوشم چشم و دست و زبان گشته، و زبان چشم و گوش و  یعنیمذكور، 

 نيچن كند، هم یم ك كار همهی، هر ییو شنوا یینایو ب ییایدست آمده، و دستم زبان و چشم و گوش شده، تا در صفت گو
ك شده است، و به یهر  یغ است كه او به جایاو مطرَّد و راست وسا ییایو بو ینیاس بین اتِّحاد صفات مذكور، قیدر ا

حاصل  یاز و ییایشده است و بو ینیز بینها كه گفته شد نیك از ایة، هر یَّن قضیا بر عكس ایك برآمده، یصفت هر 
  د.یآ یم

 ه،ريندون غعضوٌ خُصَّ، م یَّوما ف
 

 ةِريالبص ني وصفٍ مثلَ عینيبتع
 

 ییاريو گ ییو شنوا یینایو ب ییاین اوصاف گوین از ایَّمع یافته باشد به وصفیكه اختصاص  یچ عضویهست یو در من ن
ست در دل وجان كه به یش نیك قوَّت بیدۀ دل و جانست، یت كه دريچنان كه چشم بص هم و امثال آن، یو روان ییایو بو
ك قوَّت به صورت همه ظاهر یكسانست و آن یو همۀ اوصاف  ییایو بو ییاريو گ ییایو گو ییو شنوا یینایب یسبت با ون
، همرنگ جان یب، در ویح غیت مفاتّیت و كلیَّ ت آن جمعی چون تن من در لطافت و خفَّت، به سرانيچن شود، هم یم

 یبه صفت یچ عضوین بر همه مشتمل گشته است و هك قوت جایچنان كه آن  یاز و یشده است، الجرم هر قوَّت
  د.یِّ مخصوص، نمانده. واللّه المؤ

 افرادها، كلُّ ذرةٍ،ی، علیو منِّ
 

 جوامع أفعالِ الجوارح احْصَت
 

گرفنت  كند، چنان كه یاظهار م یشمرد، اعن یاالنفراد مر جملۀ افعال همه جوارح را بر م یو تن من هر ذره علوازمن 
ت ین سرایكند به حكم ا ین تن من اظهار میا یاز اجزا یی را و گفنت زبان را و مانند آن هر ذره یرفنت پادست را و 

ت جمع، ثابتست چنان كه یَّكه در آن حضرت احد از ذرات وجود من، و به رنگ اشتماىل یی ت مذكور در هر ذرهیَّجمع
ن یت و امثال این بیاز وجود من، و درا یی ات. منصبغ شدن هر ذرهیآخراالب اىل» لِسانٌ مُحَدِّثٌ یب یفَلَفْظٌ وكُّل«فرمود: 
ر ی در تقدريواألصل، ضم یالمعن ثیح كن منیالذكر و اقعست، ول ده، هرچند لفظاً اضمار قبلین قصیگر در ایت دیچند ب
عندالضرورة با آن » ضرب غالمه عمرو«و » دیداره ز یف«الضرورة چنان كه  ز است عند عدمین جای است، و اريتأخ

  بن حاتم. یعد یغ است، چنان كه، جزا ربّه عنّیهم سا یًلفظاً و معن
 عَن شهودٍ مُصِّرفٍ،یو تُصغ ینناج

 

 د قُدرةیَ الحالِ عن  یبمَجْموعه ف
 

دهندۀ خودش را  دن آن ذره مر تصرُّفیكند از سر حضور ود یمناجات خود م یكند و اصغا یاز من مناجات م یی هر ذره
  ف مر آن ذره را حاصل آمده است.یكه به آن تصر ین حال خودش از سر قدرت و مكنتیوع تصرُّف من در ابه مجم

تش در او ظاهر است و به آن یكند كه حكم سرا یت ذات را مشاهده میَّن وجود من مر حضرت جمعیاز ا یی : هر ذرهیعنی
ف، چون مناجات و اصغا و مانند آن از سر ت مر آن ذره را تصرف بخشنده است در حال خودش به مجموع تصّریسرا

ف مضاف به او مر آن ذره را حاصل آمده است كه به آن قدرت مجموع تصرّف از یت و تصریكه به آن سرا یدست قدرت
  شود. یك ذره ظاهر میآن 

  بلفظةٍ،نيفأتلو علوم العالم
 

  بلَحظةنيَالعالم یَّوأجْلُو عل
 

ك چشم یخوانم وبه  یك لفظ مین را، به ی و آخرنياول یف او علوم همه علمایت و تصریَّت جمعیپس به حكم آن سرا
از من در هر  یی ت در هر ذرهیت آن جمعیابم، چه به حكم سرای یكنم و درم یان را بر خود جلوه میزدن همه عالم وعالم

و امكنه وتوابع و  باشد، و چون ازمنه یالحاظ، ثابت و حاصل م یلفظ من، مجموع الفاظ و در هر لحظه من همگ
و  یی افته است، الجرم در هر لمحهیاز من بدان ضحرت تحقُّق  یی ت اواند، و هر ذرهیت و كلِّیَّات آن حضرت جمعیجزئ
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علوم و  ی همه یی و لفظه یی ابد، مجموع ازمنه و امكنه، مندرج و ثابت باشد، تا در لمحهیكه از من صدور  یی خطوه
  م.یگو ینم و میب یان را میعالم

 وأسْمَع اصواتَ الدُّعاة و سائِرَ الـ
 

 ـلُّغات بوقتٍ، دونَ مِقدار لمحة
 

شنوم، و مقصود همه  یع لغتها را میباشد، آواز همۀ خوانندگان و جم یزدن كه مقدار او كم از مقدار چشم برهم یو در زمان
ش من حاضر یك پیدور ونزد یو همه آوازها كسانست،یكنم؛ چه همۀ لغتها به نزد من  یرا از آن آوازها و لغتها فهم م

  است.
و احضرُ ماقد عزَّ للبُعْد، حَملُه،

 

 بغَمْضَة اىلَّ یرتدد، طَرفیَولم
 

را  یزیدن و برهم نهادن چشم برنگردد، هر چیك فروخوابانیدۀ من به یكه حدقۀ د یو زمان گردانم در حاىل یو حاضر م
چون به حكم تحقُّق  یعنیباشد،  یافت و دشوار میمسافت نا یت ثقل آن ودوریاألمر از غا نفس  یكه حمل و ثقل آن ف

كه به نسبت با محكومان  یزیت زمان و مكان محكوم ومحاط منند، پس اگر چیقت آن جمعیاز من به حق یی هر ذره
با بُعْد  یی لمحه س در كم ازیسخت آسان باشد، چنان كه نقل عرش بلقش من ید، پیممتنع نما  زمان و مكان، اظهار آن،
  ا.یبن برخ ل باش گو و خواه آصفیمسافت، خواه ناقل جربئ

 و انشقُ ارواح الجنان، وعَرف ما
 

 اح بنَسْمةیالرِّ الیصافِحُ اذ یُ
 

همۀ بهشتها را كه به نشآت آخرت تعلُّق  یهایت، مجموع بویَّت جمعیكنم به حكم آن سرا یاستنشاق مدن، یك بوئیو به 
: یعنیا را. یدن یجملۀ بادها یرا كه مصافحه كرده است مردامنها یخوش یدن هر بویك بوئیكنم به آن  یم یدارد، و بو

  ا.یآخرت و دن یهایافنت جمله بویان یكنم م یدن، جمع میك بوئیبه 
 بخطرةٍ،یو استعرض اآلفاق نحو

 

 و اختَرقُ السَّبع الطِّباق بخطوة
 

ك گام ینم، و به یكنم و همه را بب یك خاطر، بر خود، عرضه میفاق عالم را به آن كه بگذرانم، جمله آ یك خاطریو به 
  گر نهاده.یكدی را كه هم چون أطباقند بر نيسَبُك بردرانم و بگذرم هفت آسمان با هفت زم ینهادن

 ةیَّ هم بَقیفأشباح مَن لم تّبق ف
 

 ، كأألرواح خفَّت فحُفَّتیبجمع
 

 یقیحق ینمانده باشد كه به فنا یتیَّچ بقیشان هیت ومزاج ایَّ محقَّق از نفوس و احكام بشر  و سلوكِ ريبه سِكه  یو كسان
گشت، پس  یف میسَبُك و لط  شان،یچون ارواح ا ا، همیآن جمله بقا یشان به فنایا یها متحقَّق نشده باشد، اشباح و تن

ت كرد، و یشان تمام سرایتِ من در ایَّن جمعیگشتند، و ا یت من محفوف مین جمعیبه مناسبت آن لطف و خِفَّت، به ا
  شد. یشان ظاهر مین سبب از ایب به این احوال و تصرفات عجیا

 فمن قال، او من طالَ، او صال، انّما
 

 قةیلَهُ برقیمُتُّ بامدادیَ
 

ه و سلَّم: یاللّه عل یلل الملك، و منه قوله: صیال مثله مشتقّ من القیحكم ونفذ حكمه، او صار ذا حكم نافذ، واق ّیاقال: 
 یالطول: بمعن م. وطال، منیالعزّ الدا صار ذا حكم و ملك و نفاذ امر بذلك یا» سبحان من تعطَّف بالعزِّ و قال به«

  توسَّل.ی یمتُّ: ایالقدرة اواالمتنان. وصال: قهر و تغلَّب. و 
باطن، با هر كس كه قادر شد بر انعام و ا به تصرف ی: هر كس كه حاكم و متصرِّف شد در عالم به مملكت ظاهر یعنی

، ظاهر گشت یا معنوی ی و غلبۀ صورتريا هر كس كه در عالم به صورت قهر و تأثی -ظاهراً، او باطناً - امتنان در حق خلق 
ست ین جمله، نیك از ایا به قهر و زجر و عنف، هر ی به انعام و لطف ريا كه به صورت تصرُّف و غلبه و تأثیا اولیاز ملوك 

كه  یی قه و رابطهیكند به واسطۀ رق یت من، توسل میَّ و قهرف به مدد من و همّت و جمعرياال آن كه در آن حكم و تأث
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قت منست، ثابتست یحق یلیعالم كه صورت تفص یست از اجزایان او كه جزویمن و م یعنصر ن صورت اجماىلیان ایم
ن ملوك ظاهر كه حاكم و منعم و قادر و یگذر آن رابطه، از ات از راهیت من، به سرایكه اگر مدد من و همّت و جمع

از وجودشان  یكنند منقطع شود، نه اثر یا، كه به كرامات، آثار و تصرّفات از لطف و قهر اظهار مین اولیا از ایقاهرند، 
  ن احكام و اوصاف و تصرُّفاتشان.یماند، و نه از ا یباق

الهوا،یالماءَ، او طار ف و ما سار فوق
 

 یران، اال بهمَّتیِّاو اقْتَحَم الن
 

شان یاز ا ید در هوا كسیا نرپی، یآن كه قدمش تر شد یآب ب یصاحب تصرُّف بر باال یاین اولیچ كس از ایهو نرفت 
ت من در هر یَّت جمعیشان، جز به مدد همّت من و سرایاز ا یور كس سوزان شعله ی نشمرد و در نرفت در آتشهاريا حقی
  شان.یك از ای

قةٍ،یمَن امددتُه بَرق یو عنِّ
 

 قَةیدق یتصرَّف عن مجموعة ف
 

 مذكور كه مدد كردم به ريصاحب تصرف و تأث یاین اولیرا از ا یت هر كسیبه حكم سراتِ خودم یَّو از آن حضرت جمع
صاحب  آن وىلّ من ثابتست،  یلیان صورت تفصیمن و م یعنصر ان صورت اجماىلیق كه میاز آن رقا یی قهیواسطۀ رق

 یدر كم از ساعت یعنی، یاندك كم از ساعت یخودش در زمان یكند از مجموع قوا و اعضا یتصرُّف به آن مدد تصرف م
مختلف  یاو صادر شود به آن مدد مذكور با آن كه ظهور آثار و خواص از قوا و اعضا یتصرُّفات از همه اعضا یهمگ
  د.یال نماسائر الخلق مح حالة واحدة بالنسبة اىل یف

 ساعةٍ، او دون ذلك، من تَال یو ف
 

 تَال اَلف خَتمَة یبمجموعه جمع
 

ا ین اولیبخواند آنكس از ا الخاتمة، الفاتحة اىل مجموع قرآن را من یعنی، هزار بار ختمه را، یا كم از ساعتی یو در ساعت
ت یّ ت مرا، به ازالت احكام جزئیَّ جمع ن حضرتیكند مر ا یوريمجموع خود از نفس و قوا و اعضاش متابعت و پكه به 
از اوصاف و آثار نفس و قوا به خودشان، و چون  یو اثر یك از نفس و قوا و اعضاش، و عدم اضافتِ حكمیاز هر 

 او در زمان متطاول، ظاهر شود از ريكه از غ یزید زمان باز رهد، پس چینئذٍ از قین حُسن و كمال متابعت دست دهد، حیا
  صادر گردد. یمانبه اندك ز یو

خ یدم از شین حروفم، شنیا ی سندهین حال مذكور آنست كه من كه نویاز نوادر ا یكیاللّه: و  قال العبد الشارح، اصلحه
خ ید وقته، شیوخ جُنیالش خین فرزند شیزاده عمادالد خیخ شیالّله، كه گفت: من از ش ، رحمهیعراق یبزرگوار طلحه لشرت

اللّه عنه، به حجّ  یوخ، رضیالش خیدر خدمت پدرم ش یدم كه گفت: وقتیاللّه عنهما، شن یرض، ین السُّهروردیالد شهاب
كردند،  یارتش مینمودند و ز ی طواف، بدو تقرُّب و تربُّك منيدم كه خلق در عید یخیطواف، ش یدر اثنا یرفتم، روز

داد كه اثر آن  یی  بوسهب فرمود و بر سرم یرحخ مرا تیف كردند، آن شیوخ تعریالش خیش یبه فرزند یاصحابنا مرا به نزد و
الطواف، به  یدوارم، پس چون بعد از اتمام سبع و فراغ از ركعتیم امیابم، و در آخرت بدان عظی یتا اكنون در خود م

ب یم و ترحینمود یمغرب یسیخ عیزاده را به ش خیم، اصحابنا گفتند كه: شیاللّه عنه، رجوع كرد یخ، رضیخدمت ش
م بَشاشت و استبشار اظهار فرمود، آنگاه جماعت اصحابنا به ذكر یوخ، عظیالش خیرد وبر سرش بوسه داد، شمش كیعظ
هفتاد هزار  یم كه او را در شبانروزیاللّه عنه، مشغول شدند، و از آن جمله، گفتند كه شنود ی، رضیسیخ عین شیل ایشما

ن یاز ا یی ده بودم، و دغدغهین سخن شنیواللّه كه من ا یروخ، گفت: آیالش خیاز كبار اصحاب ش یكیختمه، وِرد است، 
األسود كرد، تا  ل حجریبعد از آن كه تقب-افتم یرا در طواف در یسیع  خین شیمر ا یافته، تا شبیدر خاطر من تمكُّن  یمعن

د، و من تمام حرفاً بعد تمام خوانده بو یی معهود ختمه یخوانند به رفتار یدن كه آن مجموع را ملتزم میدر كعبۀ معظَّم رس
قَّن ینئذٍ من متیش نباشد، و حین فهم كرده، و معلومست كه مسافت ملتزم، سه چهار خطوه بیَّشنوده و مب یحرف، از و

اللّه عنه، و جملۀ اصحابنا، مر آن ناقل را  یوخ، رضیالش خیاش، درست و راستست، پس ش شدم كه ورد هفتاد هزار ختمه
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اللّه  یوخ، رضیالش خین گشتند، پس از شّیق كردند، و همه به وقوع آن متقید، در آن اخبار تصدالقول بو م صادقیكه عظ
، چنان كه به نسبت با ن از باب بَسطِ زمانست، چه حق، تعاىلیاخ فرمود كه: یست؟ شین، از چیعنه، سؤال كردند كه ا

 به نسبت با نيچن روند، هم  یم یاله را بروزكسیگرداند تا راه  یاند، مكان را منقبض م ا كه اصحاب خطوهیاول یبعض
ك ساعت باشد، یگر، یكه به نسبت با خلق د ی زماننيكند تا ع یاند، زمان را منبسط م كه اصحاب لحظه و لمحه یبعض

ت زرگر یه، حكایَّن قضیاللّه عنه، بر صدق ا یوخ، رضیالش خیشود، پس ش یشان پنج و ده سال ظاهر میبه نسبت با ا
تا  آن یزر، برایان را روز جمعه، در میصوف یها نَة و بسنت او سجّادهیْخ ابن سُكَیدان شیمشهور است از مركه  یصوف

خوردن، و در مصر   نهادن و در دجله غوطه  ها بر كنار دجله غسل جمعه و جامه یبجامع برد، و رفنت او بر كنار دجله برا
ِل ید كردن، و بعد از هفت سال باز در نیو از او فرزندان تول، خواسنت یبه زن یظاهر شدن و آنجا در مصر دخرت زرگر

افنت و رفنت به یخود  یها را بجا خودش، سر برآوردن، و جامه یها مصر غوطه خوردن، و باز به بغداد بر سر جامه
نداز كه ما منتظر یو بها به جامع برب  ان كه زود سجَّادهیدن، و گفنت صوفیها همچنان بسته به بند خودش د خانقاه، و سجَّاده

ت یبه نسبت با او و اهل ب یگشت كه ساعت یزرگر طار ین صوفین حال كه بر ایراد فرمود، و فرمود كه، ایم ایا تو نشسته
ظاهر شد، بعد از تفحُّص كردن و آن فرزندان او را كه در آن هفت سال، متولد شده بودند، به بغداد  یاو هفت سال زمان

در دل افتاده  اشكاىل»  الفـ سنةنيوم كان مقداره خمسی یف«تِ یآ یزرگر را در معن یبود كه آن صوفنقل كردن، بنابر آن 
واللّه  -شود  یت قوین آیقت ایمانش به حقین حال بر او اظهار كرد، تا ایرفع اشكال، او را در ا ی، براتعاىل بود، حق

  . -خ  -یالهاد
 فةٌ یتٍ، لطی، لو قامت، بمًیو منِّ

 

 دتَیه نَفْسه، و اُعیال لُردَّت
 

از من منصبغ به حكم  یقائم شود و نظر یو اثر یی فهی، لطیعیت او به مردۀ طبیت من و اثر سرایَّن جمعیو اگر از من و ا
  د.یده شود، و باز زنده كرده آیاش باز گردان تن مرده ینه جانش به سویت، بر آن مرده افتد، هر آیَّآن جمع

 هواها تَضاعفتالنَّفس، ان القَت یه
 

 قواها، و اعْطَت فعْلَها كّل ذرة
 

ا روح اعظم منست ی ین نفس كلِّیكند، ا یكار مجموع افعال و قوا و اعضا م یی ن كه نعت و صفتش گفتم كه بهر ذرهیا
آن احكام  یگرداند، به فنا یم یاندازد، و همه را فان یتند، از خود میَّكه چون هواها و نسب و اضافات را كه احكام جزئ

ت و اشتمال او، یو كلّ یقیت حقیَّن حضرت جمعیغرقه شدن به ا یالفناء، به كل یو در بحر الفناء ف یت از ویَّجزئ
كند، و  یت میاز ذراتش، سرا یی از قواش، بل هر ذره یت، و اشتمال او در هر قوَّتیت و كلّیَّن جمعیوندد، و اثر ایپ یم
از  یی شود، الجرم هر ذره یقوا مشتمل م یاز ذرات اعضاش، بر همگ یی هر ذرهچه گردد،  ینئذٍ قواش متضاعف میح

  .یی ت و اشتمال درهر ذرهیَّت حكم آن جمعیكند به سبب سرا ینفس اظهار م یت همگیَّصورتش، فعل و خاص
 یك جمعاً، ال بفرق مساحتیفنا ه

 

 سٍ او زمانٍ مُوقَّتیمكانٍ مَق
 

ه. و نصب جمعاً، اما ال رينهاك عن ان تطلب غیبعظمته وجودته و غنائه،  یعنیك من رجل. یقال: هذا رجل ناهی
  .نيالمذهب یالفعل، او لنزع الخافض، عل صالی

كننده  یهاش، نه دهیش و كثرت فایت بزرگیاست كه از غا یجمع من، چه بزرگ جمعن حضرت ید: كه ایگو یپس م
اس ید كردن مكانِ قیمودن و تحدیكه در پ یی است كه تفرقه یعگر، چه او جمید یا مقامی یزیاست ترا از تطلُّع به چ

ن حضرت جمع من ین محدود، حاصل است، در اّیا در جدا كردن زمان موقت معیمحدود و محصور،  یگرفته، اعن
و زمان هم به حكم آن ان حّد و محدودش ثابتست، یم ییآن كه محدود است، تفرقه و دو یمكان، برا یعنیگنجد،  ینم

هاست و حكم  ن جمع من جامع همه تفرقهیثابت، و ا یدر و ییو مستقبل، و دو یان ماضیوقّت است، فارقست مكه م
ت من در هر دو نافذ یَّن جمعی، و حكم اینافذ ن یشان در ویست، و حكم ایمؤثّر ن یتفرقۀ زمان و مكان اصالً در و
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د یَّ چ مقی بُعْد، و او به هني نوروز، قربش عنياو ع یِو امروز است، و د ی دنيِاو ع یطست، و فردایاست، و به همه مح
د ّیكه در عالم كه مق یند، و صور و محال تنوُّعات ظهور او، و هر اثریاو یبل، همه اجزا همه او است، نيست، و عین

اثر آن ا همه یا و كرامات اولید از معجزات انبیآ یشان، حاصل آمده است و میا ی است به زمان و مكان و حكم تفرقه
  ا ظاهر.یا و اولین انبیك از ایتش در ذات و صفات هر ی او به سراريحضرت جمع منست، و اثر حكم و تأث

 بذاك عالالطوفان نوحٌ، و قد نَجا
 

 نَةیالسَّف یبه من نجا من قومه ف
 

ر آن آب یطوفان و در ز كه باال آمد از آب -السالم هیعل - نوح نيالمرسل خیت او بود در شیت من و اثر سرایَّبه آن جمع
ت ین آی انيت تضمین بی. در ایاو هر كه بِرَست از قوم او در كشت یافت به مدد نوح و دعایق نجات یغرق نشد، و به تحق

  فرموده است كه:
  .نيالفلك المشحون ثم اغرقنا بعدالباق یناه و من معه فیَّفنج

و غاضَ له ما فاض عنه، استجادةً،
 

 بها واستَقَّرت یالجُود وجدَّ اىل
 

از آب طوفان  یزیدا شد، از بهر خالص نوح و مؤمنان قومش، آن چی فرو رفت و ناپنيكه به زمت بود یَّو به همان جمع
اهالك كفَّار، و جهد  یالسالم، برا هیاو از جهت باران خواسنت نوح عل یالسالم، و دعا هیكه ظاهر شده بود از نوح، عل

قرار  یامد و بر آن كوه جودیب ی، و آن كشتیبه آن كشت یكوه جود یالسالم، به سو هیوح، علن یكرد و توجُّه نمود، اعن
  گرفت.

، و یاسیهنا القی مستعمل، فاستعمل هريغ یٌّاسیالمطر، ق یالجود، بمعن المفعول له، و هو من یقوله: استجادة، نصب عل
و  -السحاب ی، و اقلعیانكشف یا -یا سماء اقلعیماءك و یا ارض ابلعیل: یو ق: «قوله، تعاىل یت ضمن معنیالب یف
  ».یالجود یاألمر، و استوت عل یالماء وقض ضیغ

قوله: و ما منهم اال  ة، اىلیات اآلتیهذه االُب  عیة، و بذاك متعلَّق بعال، و جمیت، جملة فعلیآخرالب و قوله: عالالطوفان، اىل
  الكل. یر فالجملة، و بذاك مقَدَّ تلك یاً، عطف علیو قد كان داع

ح تحت بساطه،یو سارَ و منتُ الرِّ
 

 طةی، فَوق البَسنيشَیمانُ بالجیسل
 

 یرفت بر باال یالسالم، كه جّن و انس و باد مسخَّرش بودند كه او م هیمان، علیت او بود در سلیمن و سرات یَّ و به آن جمع
كرد،  یار در زمان اندك قطع میمسافت بس یعنیو، ر بساط ایو پشت باد در ز یو پر ی فراخ باد و لشكر آدمني زمنيزم

م و یاز أد یتیكه داشت، به روا ی، به سبب آن كه باد مسخَّر او بود و بساط»غدّوها شهر و رواحها شهر«چنان كه گفت: 
ر پشت شان، بر آن بساط نشسته، و آن را باد بیل و حَشَم این دو لشكر جّن وانس با خیگر، جمله اید یزیاز چ یتیبه روا
ت من یَّم، و آن جمله اثر آن جمعیم به اقلیرفت از شهر به شهر، و اقل یمان با چنان حشمت میگرفت، و سل یخود م
  السالم. هیمان، علیت او بود در سلیوسرا

 و قبل ارتداد الطرف اُحضِر مِن سبا
 

  مَشقَّةريس، بغیله عَرش بلْق
 

دن حدقه در چشم یش از گردیكه په الصالة والسالم، ینا و علّینب یمان، علیسلت او بود در یت و سرایَّو هم از اثر آن جمع
س، كه سخت بزرگ و با عظمت یده شد از جهت او و به اشارت و طلب او، تختِ بلقیالسالم، حاضر گردان هیمان، علیسل
مان، در یبود تختگاه سل یهركه ش» تَدمُر«من تا به ی یبود در اقصا یمت، از سبا كه شهریهم به جثَّت و هم به ق بود،

به  یدیبه آن حاضر كننده رس یو مشقَّت یآن كه زحمت یان آن دو شهر مسافت دو ماهه راه است سه ماهه، بیشام و م
  م.یجهت حمل آن ثقل عظ
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كل حال،  یمان بود. و علیر سلیكه وز» ایآصف بن برخ«ا یل بود یاند مُفسِّران كه حاضركننده جربئ و خالف كرده
  السالم. هیبود، عل یمانیت سلیَّآن قوَّت و مكنت، در آن حاضركننده از اثر آن جمع حصول

مُ نار عَدُوِّة،یو احمد ابراه
 

 و من نوره عادت له روضُ جَنَّة
 

 نيد مر آتش دشمنش را كه نَمْرود لعیالصلوات، سر گردان ه افضلینا و علّینب یم، علیت بود كه ابراهیَّوهم از اثر آن جمع
م كرده، یار قوَّت و شعلۀ او را عظیزم بسیآن آتش را افروخته بودند، و به هتمام  ی بعد از آن كه ماهنيبود، آنگاه كه آن لع

ت به زبان یَّثیت متوجِّه شد و از آن حیَّن جمعیم به حضرت ایالسالم، در آن آتش انداخته بود، و تا ابراه هیم را علیابراه
غت آن خطابست بلسان جمع، و هم یقلنا: ص» میابراه یبرداً و سالماً عل یا نار كونی قلنا:«جمع به آتش خطاب كرد كه: 

بهشت گشت از جهت  یها از روضه یی  آن نار نمرود، روضهنيم، عیت نور او بود كه از نور ابراهیت و سرایَّاز اثر آن جمع
  السالم. هیم، علیش ابراهیتمتُّع و آسا

اهقٍ،ارمن رأس شیو لمّا دعا األط
 

 ةیَّ عَصريته غ و قد ذُبحَت، جاء
 

طاوس  یكی یتیالسالم، در آن حال كه آن چهار مرغ را كه به روا هیم، علیت بود در ابراهیَّت آن جمعیو سراو هم از اثر 
 یۀ كوهبر قلَّ یی از آنها پاره یپاره كرده، و از هر مرغ ك بطّ، كشته بودند و پارهیزاغ، و  یكیخروس، و  یكیبود، و 

كل جمل  یك، ثمَّ اجعل علی: فصرهُنَّ الريالط فخذ اربعة من«دهد كه:  یم، جدا جدا، نهاده، چنان كه قرآن خرب میعظ
آن مرغان،  یها مرغان را بخواند، پاره آن» اًینك سعیأتیثمَّ ادعهنَّ «م به موجب امر وعدۀ یپس چون ابراه» منهنّ جزءً

  م آمدند.یش ابراهی، پیانیعص یلِ هر تمامرت بیبه تعج همه جمع شد، و همه زنده گشتند و
عَصاهُ تلقّفت،یده موسیَو مِن 

 

 النَّفس شقَّتیالسِّحر، اهواالً علمن
 

خود حاضر  یسَحَرۀ فرعون، سِحْرهاالسالم، كه چون  هینا وعلّیه نبی، علیت او در موسیت بود وسراّیو هم از اثر آن جمع
نفسه  ی، فاوحبس فیه من سحرهم انّها تسعیال  لیِّخیهم یَّفاذا حبالهم و عص-دهد كه  یز آن خرب مكردند، چنان كه قرآن ا

م از آن اهوال سحر یعظ یو ترس -نك تلقف ما صنعوا یمی ی، وألق ما فیقلنا: ال تخف انّك انت األعل ،یفة موسیخ
ر به معجزه به نزد قومش، و حصول خلل ف او سخت آمد خوف اشتباه سحیافتاد و بر نفس شر یشان، در نفس موسیا

سر برزد كه مرتس و  یزیف او چیت از نفس شریَّپس از اثر آن جمعشان، نه خوف غلبۀ سحره. یمان ایبه آن سبب در ا
ست كه نظر خلق را از یدیشان، كیشان را، چه آن سحر ایا یز كند آن سحرهایتو، فرو برد و ناچ ینداز كه آن عصایعصا ب

ر یِّچ متغیز هی آن چنيقت آن صورت از عید، به آن كه حقینما یگر در نظرشان مید یگرداند و صورت یم یزیصورت چ
 یزیاند، اگرچه در نظر چ ختهین ساحران برانگیكه ا اىلین خیگر متبَدِّل نشده، پس اید ینگشته باشد و به صورت

قت، قلب صور یهمه در مقابلۀ معجز، تواند كه به حق نینتواند بود، و چون ا یندارد، و آن را ثبات یقتید، اما حقینما یم
نماند، و  یچ اثریشان هین جمله سحر ایه از ایگر بالكلّید یزها به صورتیق آن چیان و حقایل آن از اعیزها است و تبدیچ

نظر  قت آن صور اصالً منقلب نشده بود، بل كهیند كه هست، چه حقی، بیباز نظر خلق آن سحرها را چنان حبال و عّص
نئذ چون سحر ینباشد. پس ح یقتید، و آن را در حس حقینما یزیال چیشان، چنان كه در خیخلق، منقلب شده بود از ا

نباشد، و ساحر  یچ ثباتیقة واألصل، هیاء است بالحقیاصل است در مقابلۀ معجزه كه قلب صور اش یب اىلیرا كه نمود خ
شان به نزد ید كه آن خوف نباشدكه معجزه تو و سحر ایبا یا كه موسابد، پس تریچ فالح و مقصود نیبه آن عمل خود ه
ز یشان را فرو برد و ناچیتو سحر ا یهر كجا ظاهر شوند، و معجزۀ عصا یشان باشیا یراكه تو باالیقومت مشتبه شود، ز

بود از  ین ترس موسمان سحره، آیسبب اك یند كه یقت، باز برد، و گویشان به اصل و حقیال ایكند، و نظرها را از آن خ
دند كه ی، و سبب دوم آن بود كه دیدی، از سِحر نرتسیشان ساحر بودیشان كه دانستند كه اگر او هم چو ایآن اهوال سحر ا

در همه نظرها  یشان باطل گشت، و آن همه جُز صور حبال و عصیل ایَّاو ظاهر شد، آن صور مُخ ی در حال كه معجزه
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 كرده نيت تضمیك بین یت مذكور را در این آینجا معلوم كردند. و ایرا از ا یموسقت معجزۀ ینماند، پس حق یزیچ
  است.

 وناً بضَربةٍیعیو مِن حَجَرٍ اجر
 

 ماً، سقَّت، و لِلبحر شقَّتیبها د
 

آن ك ضربه كه به یگانه، روان كرد، به  دوازده یها چشمه یالسالم، از سنگ هی، علیت بود هم كه موسیَّو از اثر آن جمع
ارش را حّد یا ثلث شب بارد و بسیاش ثلث روز  نهیار كه كمیبس یار داد هم چو بارانهایعصا بر آن سنگ زد، و آب بس

ها و  ا را شكافت و كوچهیا زد، دریك ضربه كه به آن عصا بر دریز كه به یت بود، نیَّد نباشد، و به همان اثر جمعیپد
ا بگذشتند، و دشمنانش ید كرد، تا همه قومش به سالمت از دریپدا، یان دو طرف شكاف آب دریخشك در م یراهها

  غرقه گشتند.
  آن كه: یكی كرده است، نيز، تضمیت را از قرآن عزین دو آیت، این بیدر ا

ان اضرب بعصاك «گر آن كه یو د» لقومه، فقلنا: اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة یموس یو اذ استسق«
ار كه از آن یار است استعارت كرده است به آب بسیم كه باران بسیو از د» میكل فرق كالطود العظ البحر فانفلق فكان

  ده بودند.یها، ظاهر گردان چشمه
 صَهی قمريُالبشیَوسفُ، اذ القیو 

 نٍ قبلَ مقدمه بَكایْرآهُ بعَ
 

 ه باوبَةیعقوبٍ، الیَوجْه یعل
 هِ، فَكفَّتیه بها، شوقاً، الیعل

 

، یتیالسالم، كه به روا هیوسف، علیاهنش كه چون مُبشِّر ريالسالم در پ هیوسف، علیت بود، در یَّت آن جمعیثر سراو هم از ا
 از مصر، به بشارت، به ريبه واسطۀ رجوع آن بش - نام ريبش -عقوب بود یزادۀ  غالم یتیاز برادرانش بود، و به روا یكی

وسف و یت اثر یاهن و سراريآن پ یعقوب به بویالسالم،  هیعقوب، علی یوسف را بر رویاهن رينداخت پیعقوب، بی یسو
سته بود یكه گر یاریش از آمدن آن مُبَشِّر، از بسید به چشم، كه پینا شد، و مر آن مبشّر را بدیت او در آن، در حال، بیَّجمع

السالم پس چو  هیوسف، علی یده شده بود، آن چشم از جهت شوق به سوینا و پوشیوسف و فراق او، نابیبه آن چشم، بر 
  نا شد.یافت، بیاو  یص، بویقم یبه آن القا

  جوابه. یت األول شرط، والثانیفالب
 ل مائدَةٌ مِنَ الـیآلِ اسرائ یو ف

 

 ، اُنزلت ثمَّ مدَّتیسیـسَّماء لع
 

ت در او یَّو ظهور اثر آن جمعاو  یالسالم، و دعا هی، علیسیع ل از جهتیاسرائ یان بنیت بود كه در میَّو هم از اثر آن جمع
 ريشان، تا همه از آن بخوردند و سیان ایده شد در میاو، مائده از آسمان فرو فرستاده شد، پس آن مائده كش یو دعا
  شدند.

 و مِن أكمهٍ اَبرا، و من وضح عدا
 

 اً بنَفخَةري طني، و أعادالطِّیشَف
 

عبارت از ظهور آن اثر  یت از باطن به ظاهر كه اذن الهیثر آن سرات او و ظهور ایت بود و سرایَّو هم از اثر آن جمع
به  یكرده بود از عضو یز كه تعَدِّیمادرزاد ن ینا كرد به آن اذن، و از بَرصیكو و بیمادرزاد، ن یینایاز ناب یسیاست، كه ع

دن، آن هم به یپَرَّان گردان ساخنت و زنده و یگل، مرغ یدن در مشتیك دمید، و به یگر هم به آن اذن شفا بخشید یاعضا
  بود. یآن اذن باطن

 و سِرُّ انفِعاالت الظَّواهِر، باطِناً
 

 یغتیاالذنِ، ما القت باذنك صعن
 

كه باطن آن ظاهر است، و آن  یاله یگر از راهگذر اذنید ید، از ظاهریآ یا را حاصل میكه ظواهر اش یو سرّ انفعاالت
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السالم،  هی، علیسیمذكور خصوصاً قصۀ ع یایانب یها ن قصّهیآن ظاهر، آنست كه، در ا ت است دریَّت و اثر آن جمعیسرا
  د.یر من، آن را به گوش تو انداخت و به سمع تو رسانیلفظ و قول و تقر

است كه  یاله یدا شد، همه مضاف به اذنین عالم پیشان در ظاهر ایمذكور و صُوَر ا یاین انبیكه از ا ی: هر اثریعنی
كه باطن  یكند جز به امر یت نمیگر سراید یبه ظاهر یاز ظاهر یچ اثریشان بود از آن جهت مذكور، و آن كه هیباطن ا

است. و لهذا، هر  ین معنیاء امر عام، بنابرایاء آن اثر اذن خاص است، و به نسبت با اولیآن ظاهر است، و به نسبت با انب
با آن مقرون داشتند، تا آن اثرها، همه  یدر شده بود، در ذكر آن، اذنو از ظاهر قول و فعل ونفخ او صا یسیكه از ع یاثر

و  یاً باذنريها، فتكون طی، فتنفخ فی باذنريئة الطی كهنيالطِّ خلق منیو اذ «ت باشد، چنان كه گفتند: یمضاف به آن جمع
شان بر یقند كه تصرُّفات ایهل توفهم السالم، ایا علیراكه انبیاز» یباذن یو اذ تخرج الموت یء األكمه واالبرص باذنیترب

ا است یجاد و اظهار اشیكه در ا یو مصلحت یحكمت یفند كه بر مقتضایا اهل تصریاذن خاص، موقوفست، اما اول
  كنند. یالعموم، تصرّف م یعل
 رسد تا آن مضروب از او منفعل یم یبه ظاهر مضروب یبه فعل ضرب اثر یظاهرتر آنست كه: مثالً اگر از كس یانیب
قت، مضاف به قوَّت بَطْش است كه باطن دست است، یشود، اگرچه آن ظاهر، مضاف به دست ضاربست، اما به حق یم

ست كه باطن یوجود یقت مضاف به نفس ضاربست كه باطن آن قوّتست، و باز آن اثر مضاف به سرّیز به حقیو آن ن
است، آن  ّیا نبی ن ضارب، وىلّی، پس اگر ات است كه باطن آن سرّ استّینفس است، و باز آن، مضاف به آن جمع

كند كه در نفس ضرب  یعام، م ی، آن را اضافت به مصلحتند، اال آن كه وىلّیب یت، مضاف نمیَّضرب را جز به آن جمع
و  یكند، و هم به مصلحت خصوص یم ی، نظر هم به مصلحت عمومّیاست، و اما نب یو آن امر الهحاصل است، 

 یة، و آن را اذن الهیَّالمصلحة الخصوص تلك او، نظراً اىل یت، صادر شود به سویَّن حضرت جمعخاص كه از آ یتوجُّه
  ن قصص مذكور با تو گفتم.ید كه سرّ آن همه آنست كه در ایگو یند، پس میگو یم

 ضهایع مُفیو جاءَ بأسرار الجَم
 

  فَتْرَةنيح ینا، لهُم ختماً علیعل
 

زاننده و بارانندۀ آن یكه ر یا، ظاهر كرده بودند آن كسیات را كه همۀ انبريه معجزات و تأثق آن جملیاورد اسرار و حقایو ب
ات و یه و سلّم، كه جامع آن همه اسرار و آیاللّه عل ی، صلی، مصطفیت مذكور است بر ما، اعنیَّقت آن جمعیاسرار و حق

ات و یآ یعنی، یبر زمان فرتت و انقطاع وح آمد یغامربیت پیَّ كه به صورت ختم معجزات و اسما و صفاتست، در حاىل
مخصوص  یی و معجزه ی، اثریغامربیقت هر پیاسما بر حق یاست، و به سبب غلبۀ بعض یا، آثار اسماء الهیمعجزات انب

 یچ اسمیه ی غلبه یمر جملۀ اسما را ببود  یقیه و سلّم، جامع حقیاللّه عل ی، صلیك مضاف بود، و چون مصطفیبه هر 
ات یاو جملۀ آن اسرار و آ -انقطاع یو سست یدر زمان فرتت وح -ت نبوت ظاهر شد یَّاو، الجرم چون به ختم قتیبر حق

د، و ی، بر ما بباران-است یقیت حقیَّم كه ترجمان آن جمعیهوالقرآن العظ یادة الّتیوالز -ا داشتندیو معجزات را كه همه انب
  د.یاگاهانیقت خود بیما را از آن جمله و از حق

د، تا آنجا یگو یه و سلّم، میاللّه عل ی، صلین، به زبان تفرقۀ محض و متابعت مصطفیگر بعد از ایچند د یاتیت با ابین بیا
  دعوا ... یالروح باسم یلقیكه: و اهلٌ 

 اً یوما مِنهم، اال و قد كان داعِ
 

 ةیَّبه قَومه للحقِّ، عَن تَبَع
 

ه و سلّم، در او، یاللّه عل ی، صلیت مصطفیَّت اثر جمعیكننده بود، به سرا دعوت ا و رسل نبود اال كهین انبیچ كس از ایو ه
األبد،  األزل اىل ، منیقیحق یراكه داعیه و سلّم، ازیاللّه عل یت او صلیَّحق مطلق، از سر تبع یمر قوم خودش را به سو

، او بود، یقیة، و صورت جمع حقیَّ ة اآلدمیَّنیة الطالعلم والصور ني: بیا» نيالماء والط نياً و آدم بّیكنت نب«او بود به حكم 
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و ما ارسلناك اال كافّة «، ه، كما قال، تعاىلريل بودند در دعوت وغیشان كاألجزاء و التفاصیه و سلّم، و ایاللّه عل یصل
ت او، خلق یَّبه تبعاو بوده باشند كه  یشان نوّاب و خلفایو دركافَّۀ ناس، متقدّمان و متأخّران داخل بودند، پس ا» للناس

  را به حق دعوت كردند.
 ، و من دعایٌّفعالِمنا منهم نب

 

 ةیَّالحقِّ منّا قام بالرُّسلاىل
 

است  یّیقت، به منزلت نبیقت و حقیعت و طریه و سلّم، به علوم شریاللّه عل یم، صلیما كه امّت محمد یپس عالم و دانا
شرف و ارتفاع، و ذلك ما ارتفع  ی مهموز، به معنرياز نبوتست، و نباوت غ ا مشتقِّی، یرا كه نبیگذشته، ز یاین انبیاز ا
 خود را، از حق، اما به ريف ما كان، به علم مرتفع باشد و مخرب مر غیاخبار، و ك یا از انباء مهموز به معنیاألرض،  من
باشد كه به  یالوجوه كس ه عالم من كلگانه از آن از شروط نبوّتست، ك ن علوم سهیغ و دعوت و علم به ایامر به تبل یمعن
ه، اخبار تواند كرد، یمان و احسان، عمّا هو فیرا از اسالم و ا یی ن مجموع علوم دانا باشد تا اگر اخبار كند اهل هر مرتبهیا
كه اسالم، او مر آن كس را  ی ل ظاهر اقوال و افعالست در مرتبهیعت فحسب، كه تعدیرا كه اگر عالم باشد به علم شریز

قت آنش اخبار یكند از حق یاستخبار یمان اگر از آن مقام از ویباشد در مقام ا یآت نفسانیل هیم و تعدیدر صدد تقو
ن عالم یات، در آن مقام ایز احوالو تجّلییق مقام احسان و تمیافتد از حقا یرا كه مشكل ی كسنيچن نتواند كرد، و هم

د، و یگر و اخبار از آن، قاصر آیقت فحسب از آن دو عل دیالم به علوم طر عنيچن د، و همیمتشرّع، از اخبار آن قاصر آ
سلوك  یجوز، كه خلق در مقام اسالم به آن مأمورند و مُتعبِّدند و بنایجُوز و الیَق یقت، از دقای عالم به علم حقنيچن هم

قت و یعت و طرین علوم شریاز ا یكیز و اخبار از آن قاصر باشد، پس چون عالم به یقت نیبر آنست و از علوم طر
 ین امّت محمدیاز ا یم كه عالمیتواند بود، الجرم گفت یع الوجوه عالم و مرتفع و مخرب نمیاآلخر من جم قت، دونیحق

است از  ییِّه و سلّم، نبیعلاللّه  ی، صلیاالطالق، او به حكم اخبار مصطف ین سه علم، دانا باشد و عالم باشد علیكه به ا
ه و یاللّه عل یم، صلیو هر كس از ما كه امّت محمد» لیاسرائ یاء بنیانب یعلماء امَّت«الصالة والسالم:  هیل، علا، كما قایانب

مقام او  میاست از رسل و قا از جانب حق، خلق را دعوت كند، او به مقام و منزلت رسوىل یو اذن یسلّم كه به حكم امر
ن علوم یدعوت بعد از دانسنت ا یبه دعوت، و مرسل به قوم از برا را كه رسول آنست كه مأمور باشدین امّت، زیدر ا
ر خلق، و متعبِّد و مأمور به عمل به آنچه یان سایگانه از م ن علوم سهیكه او مرتفع است به ا یگانۀ مذكور به خالف نب سه
 ین جهت، علمایا داند، و مخرب مر خلق را، نه به حكم امر به دعوت، بل به حكم عموم رحمت بر خلق، پس از یم

خ مرشد، به حكم امر و اذن خاصّ از قِبَلِ یمتمكِّن و مشا یایااند، و اولیشان به منزلت انبین امَّتند، ایكه در ا یقیحق
  ند. واللّه المرشد.ینما یام میت قیَّ، به حق رسولتعاىل حق

مِن،یُّوقتنا، األحمد یو عارفُنا، ف
 

 مَةیزالعَزم مِنْهُم، آخذٌ بالَعاوىلِ
 

  
ن وقت ما، و آن عارف یع اسما و صفات در ایقة بجمیالحق یم كه او عارف باشد علیو هر كس از ما كه امَّت محمَّد

عت و یو سلوك شر ی باشد به كمال متابعت، و او از خداوندان عزم درست باشد در متابعت احمدريالسِّ ی، احمدیقیحق
ن عزم یمانع ا یچ اسمیتحقُّق به حضرت الجمع نباشد، و حكم هچ مقصد و مطلبش جز یقت او، و هیقت و حقیطر

ا و رسل، یاز انب یشان اعنیح و حُسن متابعت در آن مقام و منزلتست كه از اید، آن كس به آن عزم صحیایدرست او ن
الجمع  رت جمعن حضیالرسل باشد در تحقُّق به ا العزم من مقام اوىل قائم یعنیمت باشد، یندۀ عزريكه او مالزم و گ یكس

  خربه. یالعزم، مبتدأ، والباق قوله: من اوىل و عارفنا، اىل«المذكور، فمن قوله: 
 و ما كان منهم، معجزاً، صارَ بَعْده،

 

 فَةیقٍ لَهُ، او خَلیكرامَة صِدِّ
 

اللّه  ی، صلیفمصط، بعد از یاش خواندند ا و رسل، معجزه بود و معجزهیو خوارق عادات كه از آن انبز از آثار یو هر چ
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ه و سلّم، در یاللّه عل یفۀ او است، صلیكه خل یا كرامت كسیت است، یَّقیاست كه در مقام صِدِّ یه وسلّم، آن كرامت كسیعل
ن یت آخریَّقیفه، و مقام صِدِّیق و خلیاند به آن صّد داده یقت از جهت مصطفیدعوت و تصرُّف، و آن كرامت بحق

 یچ واسطه مقامی، هیقین مقام و مقام نبوّت حقیان ایفتد، و میا مندرج نیدر نبوت انبكه  یتیست از مقامات والیمقام
، ولو یرهان، سبقته فاتّبعن یانا و ابوبكر كفرس«ه و سلّم فرمود، كه یاللّه عل ی، صلیست، و لهذا آنچه مصطفیگر نید

ق یز ذكر صّدیقام نبوت، و در قرآن نان میت و مّیقیان مقام صدیاشارت به ان عدم وساطت كرد م» التَّبعته یسبقن
  .ّیمقرونست به ذكر نب

ست كه بر صاحب یش از آن نیان معجزه و كرامت بیكن فرق میاست، لی كرامت اولنيا، عید: معجزات انبیگو یپس م
كّل  یمعجزه عندالطلب اظهار آن واجبست و جُز عندالطلب خود اصالً اظهار نكند، و اما صاحب كرامت را كتمان عل

ست، ینهما نیب یچ فرقیشان هیان ایا از اعیق اشیل صور حقایقت معجزه و كرامت در تبدی حقنيحال الزمست، و در ع
  مُشَرِّع للخاصَّة، منبِّه للعامّة، فافهم، واللّه المرشد. مُشَرِّع للعامَّة مُنَبِّه للخاصَّة، والوىلّ ی انّ النبريغ

 ،یالرُّسل الوربعِرتته استغنت عن
 

  األئِمَّةِ نياصحابه والتَّابعو
 

و » السالم همیعل«، و فرزندان و نسل او از فاطمه ی: به علیعنیه وسّلم، یاللّه عل ی، صلیو خاندان مصطفت یبه اهل ب
قت، و به یقت و حقیعت و طرین سه علم: شریام در مقام دعوت به ایگانۀ مذكور را، و ق ن علوم سهیشان، مر ایدانسنت ا
، یق اكنون بعد از عهد مصطفیشدند خال یان خلق بودند، مستغنیشوای، كه همه امامان و پنيحرتم وتابعصحابۀ م

 بحق نيت معظّم و صحابۀ مكرَّم و تابعین اهل بیشان، چه ایغامربان مرسل و دعوت و ارشاد ایه و سلّم، از پیاللّه عل یصل
گذارند، پس الجرم  یق مقام دعوت، مُهْمَل نمیق و حقایاز دقا یی قهیچ دقیند، و هینما یام میتمام ق -ینبغیكما  -دعوت 

  اند. از شدهین یشان از رسوالن گذشته فارغ و بین امَّتند به ایخلق كه در ا
االطالق  یعل یقیم كرده است بر ذكر صحابه، كه مقام دعوت حقین باب از آن تقدیت را در ایو ذكر اهل ب

اللّه  ی، صلیا به مصطفیمذكور را، و سلسلۀ نسبت اول ی گانه ن علوم سهیند مر امحقَّق كه جامع یایمخصوصست به اول
و دو فرزندش به  یالمتابعة والتأدب والتخلُّق غالباً عل لیسب یث الخرقة والذكر والصحبة علیح ه و سلّ، منیعل
صادق و فرزندش كاظم، و ن، و فرزندش باقر، و فرزندش یالعابد نی، و فرزندش زني، حسن و حسنيحسن نيالمؤمنريام

ن یشان، ظاهر و منتشر شده است، الجرم از ایقت غالباً به ایقت و حقیشود، و علوم طر یفرزندش رضا، و هكذا درست م
  گر، و اللّه المرشد.ید یبه وجه یلیم یم كرده است، نه از براین باب تقدیشان را در ایجهت ا

 كراماتهُم من بَعض ما خَصَّهم به
 

 لَةیم من ارث كلِّ فَضبما خصَّهُ
 

ه و یاللّه عل ی، صلیاست از آنچه مصطف یك ظاهر شد، بعضیكه از هر  ین عرتت و صحابه و خوارق عاداتیكرامات ا
كه او را بود،  یلتیاث هر فضريك را داده بود از میاللّه حصَّه كه هر  یده بود، صلیشان را به آن مخصوص گردانیسلّم، ا
، أولهما نيكم ثقلیتارك ف یاّن«مُطوَّل كه  یثیت فرمود: از جمله حدیم، چنان كه در حق اهل به و سلّیاللّه عل یصل

و در حق ابوبكر فرمود: » یتیاهل ب ی، اذكُركم اللّه فیتیاهل ب ی، اذكُركم اللّه فیتیو النور، و اهل ب یه الهدیاللّه ف كتاب
. و در حق عمر فرمود: نيقین والعلم والیالد : واللّه اعلم، منیعنی» بكر یصدر اب یاال و صببته ف یصدر یماصبَّ اللّه ف«
 - رض - یو در حق عل» عثمان یقیق، و رفیرف یلكلّ نب كه«و در حق عثمان فرمود: » ان عمرلس یطق علیانّ الحق ل«

ه فرمود كه: و در حق عموم صحاب...» ف اال یال س یاال عل یالفت«و » بابها ّینة العلم و علیانا مد«فرمود كه: 
  ». تمیتم اهتدیهم اقتدیِّكالنَّجوم، با یاصحاب«

شان یاث داده، الجرم كرامات اريده بود، و میمخصوص گردان یی ك را به حصَّهیپس چون از مجموع فضائل خود هر 
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  شد. یشان ظاهر میبود از آن حصَّه كه از ا یاثر
 ، بعدهُیِّفین الحنیالد فمن نُصْرَة

 

 فَةیآلل حَن بَكرٍ، یقِتال اب
 

بن  لمةیو هو مس -اللّه بودند  لمۀ كذَّاب، لعنهیلۀ مسیفه را كه قبیاللّه عنه، مر آل حن یپس جنگ و مقاتلت كردن ابوبكر، رض
بود  ین مسلمانین و نصرت دید یكه آن مقاتلت خالص از برا -بن بكربن وائل یبن عل بن صعب میبن لج فةیبن حن بیحب

ن، خالصاً مخلصاً، و مقاتلت ین طلب نصرت دی، و ایویاز حظوظ دن یو حظِّ یو طلب جاه یفسانت نیَّعصب ینه از برا
ده بود. واللّه یرس یق ارث به ویه وسلّم، كه به طریاللّه عل ی، صلیل مصطفیبود كه از او ظاهر شد از آثار فضا یاو كرامت
  المرشد.

 ةٌ، الجاه للجَبَل النِّدایو سار
 

 بةِی قرريدارُ غءُ من عُمرٍ، وال
 

و لشكر  یك نهاوند، كفّار بر ویچون نزداللّه عنه، كه به عراق، فرستاده بود  یاز سروران لشكر عمر، رض یكیه كه یو سار
 عمر، نيالمؤمنريشان و امی انين كمیكرد، غافل از ا ی، و او با لشكر خود از آنجا گذر میی كرده بودند در وادني، كمیو

و  یه و لشكر وی كفَّار بر سارنيخطبه، آن كم یخواند كه در اثنا ینه بود، روز جمعه بر منرب خطبه میمد دراللّه عنه،  یرض
ا یان خطبه، ندا كرد كه: یاللّه عنه، منكشف شد، ودر آن م ی كردن، بر عمر، رضنيشان، غافل از آن كمیه بر ایگذشنت سار

اللّه عنه، مر  یعمر، رض یتا آن ندا» كینهم علیغدر الكفَّار و كمالجبل و احذر  الجأ اىل: «یعنیة، الجبل الجبل، یسار
 كفّار نيه و كمیاللّه عنه، مر سار یت عمر، رضیك نبود كه رؤیه و لشكر او را به كوه، پناه داد، با آن كه مكان نزدین ساریا

دن یدن عمر و شنوانید، و دم دور بوینه ونهاوند، عظیان مدی، پس چون مسافت میرا، در عادت معهود خلق، ممكن بود
ه یاللّه عل ی، صلیاللّه عنه، بود، و اثر وراثت مصطف ین بُعْد مسافت، از كرامات عمر، رضیه را، با ایخود، مر سار یندا

  اللّه عنه. یت او در عمر، رضیَّت جمعیوسلّم، و سرا
 شتغل عثمان عَن ورده، و قدیو لم 

 

 ةیَّه القوم كأس المَنیادارَ عل
 

ت او، یَّت جمعیه و سلّم، و سرایاللّه عل ی، صلیاللّه عنه، و اثر وراثت او از مصطف یرضز، یاز كرامات عثمان بود نو 
كه آن  یكه او را بود از آن، در وقت یی فهیوظ ی، آن كمال اشتغال و استغراق او در قرائت قرآن و ادایه، در ویاللّه عل یصل
و نفس و قوا و مزاج مبارك  یقدح شراب مرگ را بر و او، فرود آمدند، یبام سرا خروج كردند، و از یقوم بر و یسُفها
كشتند و او، البته از آن ورد خود و قراءت قرآن، به دفع  یزدند، و م یمحابا، م یب ی، گردان كردند، و او را به ضربتهایو
م او یم كرد و آن تسلیه تمام جان مبارك تسلاعراض نكرد، تا آنگاه ك ردع آن سفها، مشغول نشد، و از آن ورد قرآن خود، و

لت ثبات و وقار و توجُّه تمام بحق یبود از فضن جمله كرامت و اثر وراثت او یهم بنا بر علم او بود به حلول اجل او و ا
  ده بود.یرس یه و سّلم، به ویاللّه عل ی، صلیاألقدار كه از مصطف یم و رضا، تحت مجاریو تسل

 ما كانَ مُشكالً لیو اوضح بالتَّأو
 

 ةیَّ، بعلم ناله بالَوصیٌّعَل
 

 ريث، بر غیو مراد قرآن و حد یده بود از معنیل آنچه مشكل و پوشیبه تأو» السالم هیعل« یدا و روشن كرد علیو آن كه پ
لهلك  یٌّ  عللوال«اللّه عنه، فرمود كه:  یاللّه عنه، چنان كه در آن معرض، عمر، رض یاو از صحابه، خصوصاً بر عمر، رض

، یده بود از مصطفیاث رسريم یكه به و یبه علم آن مشكالت را متعَرِّض گشته بود ريان و تفسیو به آن كه ب» عمر
؛ اذكُركم یتیاللّه و اهل ب ، كتابنيكم الثقلیتارك ف یاّن«فرموده بود كه:  یكه از جهت و یتیَّ ه و سلّم، به وصیاللّه عل یصل

و به آن چه » یبعد یَّ انَّه ال نبري، غیبمنزلة هارون من موس ی، انت مِنِّیا علی«ه آن كه فرمود كه: و ب» یتیاهل ب یاللّه ف
، یان حق و ارشاد خلق هم، اثر وراثت او بود از مصطفیپس آن علم و ب» بابها یٌّنة العلم و علیانا مد«گفت كه: 

  ، واللّه المرشد.یاو، در وت یت جمعیه، و اثر سراريه و سلّم، در دعوت و غیاللّه عل یصل
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 یو سائرهم مثل النُّجوم، من اقتد
 

 حَةیبالنَّص یهم مِنهُ اهتدیِّبأ
 

» تمیتم اهتدیهم اقتدیِّ كالنُّجوم، بأ یاصحاب«ه و سلّم، كه: یاللّه عل ی، صلیث مصطفیوجملۀ صحابه كه به حكم نصِّ حد
ت و ضاللت، اقتدا و متابعت كند به هر كدام از بزرگ و بدع یكه در ظلمت شبها یچون ستارگان روشنند كه هر كس هم

ك از یابد به حق از هر یك منقولست، آن كس البته راه راست یكه از هر  یريشان كه باشد و به افعال و اقوال و سِیخُرد ا
شان، در افواه مذكور ی ارياند خلق را، قوالً و فعالً، و از سِ شان كردهیكه ا یحتیك به نصیشان، و به واسطۀ متابعت هر یا

  است و در كتب مسطور.
  به، و لَمنياء المؤمنیو لالول

 

 روه اجتبا قربٍ لقُرب األخوَّةی
 

 یو اخالق و اوصاف و یه وسّلم، و به آن چه از ویاللّه عل ی، صلیمصطف ی، اعنیامَّت او را كه به و یایو مر اول
آن چه او دعوت كرده است بالقلب و القالب مقبل با آن كه ظاهراً در متخلِّق و متَّصفند، و به : «یمنقولست، مؤمن، اعن

شان را یكه به اخوّت ا یست به او، از جهت آن قربیمعنو یقرب یدگیشان را برگزیاند ا دهیاو را ند ین نشآت حسّیا
اللّه، السنا اخوانك؛ قال:  ولا رسی  ل:ی، قیلقاء اخوان و اشوقاه اىل«ث كه: یه، در آن حدیاللّه عل یثابتست به اثبات او، صل

مان و حُسن متابعت او یشان را به كمال ایپس ا...» یرونی، لم ی، آمنوا بیأتون بعدین یالذ ی، و اخوانیال، انتم اصحاب
  ثابتست به آن اخوَّت مذكور. ید قربیبة، مزیالغ یف

 اقهیله، كأشتًیو قُربهم معن
 

 بةیفاعجب لحضرة غ  لهم صورةً،
 

 یبه سو یاق ویو اشت یچنان كه آرزومند ثابتست، هم یق معنیه وسلّم، به طریاللّه عل ی، صلیشان به حضرت ویو قرب ا
  ب است.ی غنيكه ع یپس عجب دار از حضورمان والمتابعة، از راه صورتست، یاال كامل یاین اولیا

  هم.یه و الی: الیقوله: له ولهم، ا
ب نباشد، اال یواحد هم حاضر، و هم غا یبت، پس شخصیاق مؤذن به غیء است از حضور و اشت ی: چون قُرب منبیعنی

ت و ظهور حكم آن یا به آن قُرب اخوّت اثر سراین اولیشوقست، و شرف ا ینجا بهمعنیاق ایب. و اما اشتیاز عجا
 شان، ویر اه وسلّم، دیاللّه عل یا به صفات و اخالق او، صلیاست به حكم كمال متابعت و تحقُّق اول یقیت حقیَّجمع

شان مشاهدت یشان با او به كمال متابعت در ایت خود را به واسطۀ مناسبت ایچون به كمال اطالع آن اثر و حكم جمع
ل یاجزائه، و م الكلّ اىل شان سر برزد، شوقیا یاز او به سو یافت، الجرم، باعث شوقی یشان ساریفرمود، و در صور ا

  آمد.» یلقاء اخوان و اشوقاه اىل: «له. و از آن عبارتیصور تفاص الجمل اىل
، ین باز به زبان جمع محمدیه و سلّم، و بعد از ایاللّه عل یبود، صل یات به لسان تفرقه و متابعت مصطفیر ابینجا تقریتا ا
من كه صاحب دعوت، همه به من و اسم  یایا و متأخِّران از اولیكند كه، متقدِّمان از انب یر میه و سلّم، تقریاللّه عل یصل

  ن مقام جمعم، دعوت كردند.یصاحب ا
 ، دعوا اىلیالرُّوح باسم یو أهل تلقِّ

 

 ین بحجَّتی، و حَجُّوا المُلحدیلیسب
 

را به قبول  یاستعداد آن وح ت وینمودند و به كمال قابل ی تلقنياألم را از روح یكه اهل آن بودند كه وح یو جماعت
  ش باز آمدند.یپ
من كه بدان متحقِّقم و  یاز اسما یت اسمیو اصحاب دعوت به حق، جمله به قوّت سرا» سالمال همیعل«ا ی: انبیعنی

شان و از یقت و حال و مقام ایاز احكام آن اسم بر حق یشان و غلبۀ حكمیت منست در ایَّقت جمعیحق یاز اجزا یجزو
ت یمنكران را به قوَّت حجَّت و سراراه راست من دعوت كردند، و غلبه كردند جمله  یت آن اسم، خلق را به سویَّثیح
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  شان.یان من در ایب
 رٌی، دایو كلُّهم عن سبق معنا

 

 یعَتی، او واردٌ من شَریبدائرت
 

ت من، از راه آن كه یَّ و مقام جمعقت من یرۀ حقیگِرد دا شان، دائرندیق و مقامات ایا و اهل دعوت و حقاین انبیو جملۀ ا
ت یَّشان كه در برزخیا یق معانیست، بر حقا یت اعلیَّو جمع یت كربیَّق و برزخیالحقا قةیقت من كه حقیو حق یمعن
و مركز است از  یط است از وجهیرۀ من كه محیشان از دایق ایواقعند، در اصل سابق بود، و نقط حقا یالوه یثان

خورنده از مشرب و ا واردند و آب یقت من، یرۀ حقیرند گِرد دایشده است، و همه به من ثابت و دا ی، منتشیوجه
ات همه، ین ابیمنست. ا یعت كلیشر یل جزئیشان، اجزا و تفاصیع ایمن و شرا یقیت حقیَّن جمعیقت ایعت حقیشر

  است. یزبان جمع محمد
 ، و ان كنت ابن آدم، صورةً،یو انّ

 

 یشاهدٌ باُبوَّت ًیمنه معنیفَل
 

ت یَّ، جمعیاست، و آن معن یی یمعنكن در من یالسالم، ل هیصورت، فرزند و جزو آدم بودم، عل یو من اگر چند از رو
  من مر آدم را.  یاست كه گواه منست بر پدر یقیحق
، من پدر و اصل یمرا اصل و پدر آدم است، اما از دو جهت و دو معن یعنصر ین صورت مزاجین ایُّ: اگرچه تعیعنی

  آدمم:
نبوده است، چنان كه  -ان علم و وجود كه صورت حضرتستیم -یالوه یت ثانیَّ آن برزخريقت آدم غی، آن كه حقیكی

ت ذات و یَّان احدیت اول اكرب است میَّق، و برزخیالحقا قةیقتِ من، آن حقیصورته. و اما حق یاللّه آدم عل گفتند كه: خلق
ن یه، پس من از ایاست بما اشتملت عل یت ثانیَّ ن برزخیق اصل و منشأ ایالحقا قةیت اول و حقیَّت او، و آن برزخیَّواحد

  جهت پدر او بوده باشم.
ن صورت آدم، نفس یمن آدم را، آنست كه، روح و نفس ناطقه و مُدبِّر ا یدوم كه گواهست بر پدر یو اما جهت و معن

من، روح اعظم و قلم  یعنصر ن صورت اجماىلیالمحفوظ و روح مضافست، اما روح و نفس ناطقه و مُدبِّر ا كل و لوح
القلم و روح اعظم، اصل و منشأ وجود ريدالكاتب الخالق، غی یو ما ف» دهینفس محمده ب یوالذ«ل: یق است، كما یأعل

، اگرچه او پدر یمعن یگر كه مرا است من پدر آدمم از روید ین معنینفس كل و لوح المحفوظست، الجرم از جهت ا
  صورت. یمنست، از رو

 ، برُشْدها،یعن حَجر التَجّل یو نفس
 

 تَربَّت یحِجر التَّجّل ی، و فتخلَّت
 

ع تصرُّفات در عالم كه از جهت آن تا به رشد تحقُّق به ید حَجر و منع از كمال اطالق در جمیگانۀ من از قیو نفس 
، اكنون تمام یه بودیاز آن تصرُّفات و اطالق در آن ممنوع و محجورٌ عل یو آراسته شد ی، تمام متحلِّ یكماالت اسمائ

ن یاش حاصل گشت، و در كنار ا یقیناس رشد حقی، اكماىل یجمع یذات یراكه به حصول تجّلیز رست، ازشد و با خاىل
  افت و بزرگ كامل گشت.یت تمام یترب یذات یتجّل
ناس رشد عقل و تصرُّفات عاقالنه نكرده است، او را یا یم مادام كه هنوز حاكم شرع از ویتی: چنان كه طفل یعنی
او را از كمال تصرف در مال  ین تحلِّ یزمان ا یشود، و در اثنا یمتحلِّ یو عقل ید و آداب شرعد تا به آن رشیفرما یم

 یل گرداند، و مالش را به وید از او زایابد، آنگاه آن حجر و قیكند، و چون تمام عقل او را در یخود حَجر و منع م
ۀ نفس است اوالً، به تخلُّق به اخالق و آداب یر تحل مادام كه سالك دنيچن العنان شود، هم بسپارد، تا در تصرُّفات مطلق

ن همه متعلِّق و موقوفست، او هنوز به یكه رشد او به ا یكل ی در مراتب اسماء و تحقق به هر اسمرياً، بسِیقت، و ثانیطر



۲۴۰ 

قِبَلِ حاكم ه است از ینسبت با كامل بالغ طفل راهست، و از تصرفات و اظهار آثار و علوم واسرار و كرامات محجورٌ عل
  ناس كنند، و آن حَجر از او بردارند.یاز او ا یذات یتجلِّ یقینئذٍ رشد حقیكامل، تا آنگاه كه به مقام كامل رسد، ح

قت یقت و حقیبه رشد در مقام طر یام، نفس من از آن حَجر تحّل دهین مقام كمال رسیكه چون من به اد: یگو یپس م
گشته  ینك اظهار آثار و اسرار را به آن كمال تصرُّف متصدیپرورده شده، و ا یتذا یافته است، و در كنار تجّلیخالص 

  است.
 العنایاءُ، و فیاألنبیالمَهْد حِزب یو ف

 

 یالمحفوظُ، والفتح سورت یَصر لوح
 

 یمزاج قت صورتین حقیا قوم و تبع من بودند، و هنوز ایا بودم، و همۀ انبیو هنوز در گاهواره طفل بودم كه سرور انب
ع نقوش یت از جمیَّقت من به كمال استعداد و قابلیوسته كه لوح حقیب مولّدات، تا پیمن در اركان و عناصر بود به ترك

غفرلك اللّه ما تقدَّم یل«ت یمصون و محفوظ بود، و سورۀ فتح و آ یعیو طب یص و ظهور به صور انحرافات روحانینقا
  من مخصوص بود. ت، بهایآخراآل اىل...» مِن ذنبك و ماتأخَّر 

 یالكتاب و جعلن یعبداللّه آتان یاّن«السالم، در مَهْد بود كه از نبوت خود نشان داد و گفت:  هی، علیسی: اگر عیعنی
» نيالماء والط نياً و آدم بّیكنت نب«ش از آن چنان كه گفتم: یا بودم، بل كه پیز آنگاه كه در مهد بودم سرور انبیمن ن» ناّینب
  األول. نيفاآلخر هو ع» امةیالق ومی یو من دونه تحت لوائآدم « و 

ن یُّقت در مرتبه ارواح، تعیكه به آن حق یوجود» و حصَّۀ یقتی: هر حقیعنیالمحفوظ ...  یالعناصر لوح یو ف«قوله: 
 ريدر مراتب سماوات سِ  یقت خواهد شد، آن حصۀ وجودیكه مظهر آن حق ین مزاجیُّافت، بعد از آن از جهت تعی
 كامل و وجود ريقت سِیشود، اگر آن حق یظاهر م یو هوائ یو ذرات خاك یكند تا به عناصر و به صورت قطرات آب یم
افتد، و گاه از صورت آب به  یقات میقات تعویتعواست تا نقل كردن از عناصر به مولدات، بارها در صدد  یر اناسیسا

 یكند، و به صورت یار به مولّدات، نقل میبس یشود، تا بعد از مدتها یر و متبدِّل میَّصورت هوا، و گاه به صورت آتش، متغ
ت به یَّوانیافتد، گاه از مرتبۀ ح یشمار م یقات بیز در معرض تعویگردد، و آنجا ن ی، ظاهر میوانیا حی یا نباتی یمعدن

به مادر و پدر آن  ییار در صورت غذایسوان و هَلَّم جرَّاً، تا بعد از زمان بیكند، و گاه از معدن به ح یمعدن و نبات نزول م
باشد  یم میعظ یدیقات، قیود و احكام تعویاز آن ق یار است، و هر حكمیاقت بسیز هم در صدد تعویانسان رسد، آنجا ن

افتد در ازالتِ آن  یاجش میشمار، و احت یص وانحرافات بیشود به صور نقا یمر سالك را، و سبب ظهور و تلبُّس او م
  ار.یاضات بسیاهدات و رود به مجیق

افتد  ینم یقیچ تعویه یا خود به كلِّیباشد،  یقات كمرت میا آن تعویباشد،  یم یكامل یقت و حصَّۀ وجودیاما اگر آن حق
كند، واز عناصر به مولِّدات  ی و مرور مريع مراتب سِی در جمريالس یُّشود مر او را، و احد ید و حجابیكه موجب ق

گردد، و به آن  یل میت مادر و پدر زود به نطفه مستحیشود، و در صلب و ترب یكند، و زود غذا م یزود نقل م یدیق یب
ود، و ظهور به صور نقص ین قین عناصر و مولدات از ایگردد، الجرم، چون او در ا یظاهر م یقیصورت انسان كامل حق

ابد، ی یكه از او صدور م یو سكنت یكتو حر و قوىل یو انحراف و رذالت، مصون و محفوظ بوده است، اكنون هر فعل
  شود. یدا میهمه به صور كماالت و مكمِّالت ذات او پ

قات كه مسلتزم ظهور به صورت یقت وجود من در عناصر بود از جملۀ احكام آن تعوید: كه آنگاه كه لوح حقیگو یپس م
ظاهر شدم، به صورت كمال  ،یانسان یمزاج ین صورت عنصریمحفوظ بود، الجرم چون به ا ینقص و انحراف شد

 ین مبدأ ظهور به صورت مزاجیقت مرا در اول ثابت بوده بود، در ایا كه حقیت انبیَّو ختم یدا گشتم، و حكم سروریپ
كن ظهورِ آن حكم به نسبت با مَدعُوَّان متأخر افتاد، و خروجِ یدا گشت، و آن را بدانستم، لیمن آن جمله بر من پ یانسان
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ن شده یِّان آن مقصور، همان گاه در حق من متعیو سورۀ فتح، بر ب ت از آنست،یغلبۀ اطراف، كه ذنب كنا ز از احكامیمن ن
   افتاده بود.ريكن نزول و ظهورش به نسبت با امَّت و اتباع، در تأخیبود، و مرا از آن معلوم گشته، ل
،یف ظاهِری، دون تكلو قبلَ فِصاىل

 

 ةكلَّ شِرعَ یالموضح یختمتُ بشرع
 

 یوألمر هو موضح ىل یالذ یف، و معناه: بشرعیه للتعریة، والالم واأللف فیَّ اللفظ ، اسم فاعل باالضافةیالموضحقوله: 
  .یرّب اىل و وصوىل

كه ظاهر صورت من به  یدمیرس یشرتك از آن كه به مبلغ سنّ یت، و پیَّ باز كردن من در حال طفولريش از فِصال و شیو پ
داكننده یعت كامل جامع شامل خودم كه پیختم كردم به شر یا نزد آن وقت صبی، ی، مطالَب شدیاهفات اوامر و نویتكل
عت ین شریراكه ایش از من بود، ازیرا كه پ یعتیحال و مقام و علوم و اسرار و اخالق و آثار منست مر هر شران كننده یو ب

او  یل جزئیگر صور اجزا و تفاصیع دیو شراع است، یمن، صورت جمع شاملو فذلكه و سرّ جمله و حاصل جملۀ شرا
  ختم شد. یبود، الجرم همه بر و

ل عالم ظاهر شد از یقت من، اول به صورت تفصین حقیقت من بودند، و ایحق یق عالم، اجزای: چون همۀ حقایعنی
 یناس و انواع و بعضز كه صور اجیات او نّیقت، بل اغلب جزئین حقیل ایات تفصیت و مرتبۀ الوهت، تا كلیَّت برزخیَّثیح

گر یآدم و دت یَّافتند، و بعد از آن، از راهگذر صورت جمعیخود تحقُّق  یك به كمال خصوصیاشخاص عالمند، هر 
به كماالت  قت من بودند،یحق یكه اجزا یق كلّیك از آن حقایبودند، هر  یالوه ت كماىلیَّ كامالن كه مظاهر آن جمع

 نيزان عیدا كرد كه آن میرا پ یمر آن كماالت جمع یزانیم یوستند، و هركاملیداشت، پ كه به مرتبت الوهت تعلُّق یتیَّجمع
دن یه، رسیاللّه عل است، صلوات یمن كه صورت محمد ین صورت عنصری اريعت او است، تا آنگاه كه نوبت به تخمیشر

شان را یة، ایَّ األلوه ةیَّ مرتبة جمع  ثیح كه، من یو خصوص یلها و اجزائها، به كماالت جمعیث تفاصیح قتِ من، مِنیآن حق
ث اصلها و باطن یح قت مرا مِنین شد، مر آن حقیَّمن متع یمحمد ین صورت عنصریدند و چون ایبود تمام رس

مر افعال و اقوال و  اعتداىل یجمع یاحد یو ضابط كماىل یزانیدا گشت، و میپ یقیحق ی، مظهریتها الكربّیبرزخ
ت و زمان یَّكه در اوانِ طفول یو سكنت یرا با او همراه آمد، تا هر حركت یقیمظهر حقن صورت و یحركات و سكنات ا

ن صورتِ من ظاهر یزان از ایون آن مريز بیچ چیو ه زان بود،یشد، همه بر وفق آن م ین صورت من، صادر می، از ایصب
زان ین ضابط و می انيچن ل كامل، هما و رسیق همۀ سابقان بود از انبیقت من، كل و جامع حقاین حقینشد، و چنان كه ا

قت من همراه بود، یكه با حق یزان كلین می، براین جزئیو آن همه مواز شان آمد،یع این و شرایمن جامع و شامل همۀ مواز
عت منست، به نسبت با امَّت من به صورت قرآن، بعد از چهل سال یزان كه شرین میكن مبدأ ظهور حكم ایختم شد، ل

ده بودم، كه یالعاده نرس ثیح ست و سه سال، ظهورش تمام شد، پس من هنوز به سنِّ فِصال و بلوغ منیب بود، و در مدت
زان ین سابق بر او ختم شده، و همه حركات و سكناتِ من بر وفق آن میزانِ مَن بر من ظاهر شده بود، و همۀ موازیآن م

  شد. واللّه المرشد. یظاهر م
 یقالوا بقولهم علو هُم واألىل

 

 یتیَّء مشیعدوا مواطی، لم یصراط
 

  ن.ی، جمع ال واحد له من لفظه، معناه: الذاالُىل
و نشر و د و اثبات نبوت و اعتقاد به حشر یشان از اقرار به توحیز كه قائل بودند بقول این یگذشته و كسان یاین انبیوا

ت یق اهل دعوت و هدایع و طرایت، و جملۀ شراسیز نیگر یقیو طر یك را در رجوع به معاد از شرعیچون هر   امثال آن،
قت من بود كه من در نزول از یعت و طرین شریل این همچو اجزا و تفاصیش از ایعت منست، اكنون تا پی شرنيبا ع
بر هر  یت انسانیَّت صورت جمعیَّ ثیت از حیالوه ی  مرتبهنيل و رجوع به همیت مرتبۀ الوهت به صورت تفصیَّثیح
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وسط و زان حاقِّ یخودم كه م یقیعت حقیاز شر یی در هر مرتبه اعتداىل یگذشته بودم، و اثر یطرق وسط بر آن یی مرتبه
الحق، همه  یایسابق و و اول یاین انبیقت من همراه بود گذاشته، پس الجرم ایمنست، و با آن باطن حق یقیاعتدال حق

عت یشر یقیحق  قدم من كه اثر آن وسط اعتداىلريسِ یمنند، و از مواضع، پ اعتداىل یِم وسطاین صراط مستقیبر اثر ا
 یو صورت یز اثریق سابق نیع و طرای، البته تجاوز نكردند، چه شرایو سكنت یو حركت یو هر مقام یی منست در هر مرتبه

شان ظاهر یعت ایشان شده بود، و به صورت شریزان حركات و سكنات ایعت من بود، كه میت و عدالت شریَّن وسطیاز ا
روند، و از آن  یعت من میده، والحقان، خود، همه بر آثار قدم و شریشان رابه آن مرتبۀ جمع الوهت رسانیگشته، و ا
  كنند. یتجاوز نم

 عن اىلَّنيمن الدُّعاة السَّابقیُف
 

 یسرتی بنيسرالَّالحقیُ، و ینیمی
 

ك در رجوع به حضرت من، یت هر یو جمع سابق بر مرادات تحقق به كمال یایو ظفر انب یوزريمْن و بركت و پیُپس 
ت و یَّاز كمال یت سابقان، اثریَّت همه سابق بود، و به همه ارواح و روحانیَّكه بر روحان ت من بود،یَّ روحاننيمیاز  یاثر

د، تا به یند، برسیاواست و اصل و كل همه ارواح است، و همه فرع و جزء و تبع  یت روح اعظم من كه قلم أعلیَّجمع
ق یل خالیت، به دعوت و تكمیَّافتند، و با آن كمال و جمعیت یَّ ت وجمعیمن و بركت و هدای، یت از ویَّ م آن تبعحك

سارِ یَ به واسطۀ  عت جامع و شامل من،یشر یضای و سلوك بر محجَّۀ بريالحق در سِ یایاول یش و آسانیو آسا  شتافتند،
 یقیت حقیَّمن كه مظهر كمال جمع یجسمان ین صورت عنصرید، چه ایشان رسیت من به ایَّعت و جسمانیمزاج و طب

عت ین شریت او كاملرت وشاملرت بود، و ایَّجمع  ن جهت،یو از ا  ا و رسل سابق متأخر افتاده بود،یآن انب یمنست، از صورتها
و ا یوجسمان یآت نفسانیو حركات و سكنات وه ین صورت عنصریقت ایزان عدالت و وحدت حقیجامع شامل من م

عت من، ین مقام كمال و دعوت، جز به واسطۀ متابعت من و شریمتمكِّن راسخ، به ا یاین الحقّان از اولیاست، و ا
ن ی: از ایسار من، اعنیَاز    آن،ري و سلوك و غريشان در دعوت و سِ یا یت و آسانیش هدایدند. پس راحت و آساینرس

  سَّر شد.ین صورتست، میزان و ترجمان عدالت ایكه م عت منیمن و كمال متابعت او و مالزمت شر یصورت عنصر
خارجاً،یوال تَحسنبَّ األمر عنِّ 

 

 یعُبودت یفما سادَ اال داخل ف
 

از آن از  یزیچ چیكه هان و كار نبوت و دعوت را یجاد عالم و عالمین كار و كارستان وجود و ایو مپندار و گمان مَبَر مر ا
و  یا، به بزرگیا و اولین انبیچ كس از ایچه ه قت من، خارج تواند بود،یاطت حقت و كمال احیَّقت جمعیمن و حق

نمودن و  ید، اال آن كه او داخل بود در بندگی و دعوت نرسنيت و سعادت نبوت و رسالت و مقام تمكیادت و هدایس
ن، كلِّ همه بود، و قت میراكه حقیف، ازیقت مرا بالذات والطَّبع ال بالعرض والتكلیخضوع و خشوع نمودن مر حق

نمودن وگردن نهادن جُزء مر كّل خود را،  یقت من بودند، و خضوع وخشوع و بندگیحق یلیتفص یشان اجزایق ایحقا
ت خودش تمامرت بود، یَّت من و جزئیقت كلّیكن هر كس كه علمش به حقیبالذات و الطبعست ال بالعرض والتكلُّف، ل

ادت او به ینئذٍ سعادت و سیست، كاملرت بود، و حین كه خضوع و خشوع ذاتدر عبودت م یة، دخول ویَّولكمال قابل
  ».یعبودت یفما ساد اال داخل ف« و دعوت، كاملرت بود. فصحّ قوله: نينبوت و رسالت، و تحقق به مقام تمك

 كنیوجَد وجودٌ، ولمیلم  یَولو ال
 

 شهودٌ، ولم تُعهَد عُهودٌ بذمَّة
 

ت بر آن یَّاست كه حكم مبدئ یجمع یاحد ینۀ آن تجلییـت كربااست و آیَّن كه آن برزخقت می، و حقیواگر من نبودم
ز مطلقاً ی، و شهود و علم نیافت نشدیظاهر و یمضاف وموجود یوجودچ ی، هرگز هیمرتتّب و موقوفست، نبود یتجل
، یلِمَ الحقُّ نفسه بذلك التجلعَ«اول محقق گشت، چه  یقت و تجلیشان به آن حقین ایُّراكه وجود و علم وتعی، ازینبود

چ ینئذٍ از هی، و حیت اصالً نبودیَّ، حكم مبدئیق نبودیقة الحقایپس چون آن حق» العالم بذلك العلم فاوجدهُ ثمَّ علم
ن اصل و مقام یاست كه از صاحب ا ین ترجمۀ آن معنی، واینبود یو اثر ینی، عیو موجود یو وجود یو شهود یعلم
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ز كه الحق حكم ین یثاقیو م یچ عهدی، و ه»لوالك لما خلقت الكون«كه حق او را گفت: قت، منقولست، یو حق
الوجود  ك، عند طلبهی، و اخذ عهد با هر یز هر معلومیُّن و تمیُّجاد عالم بود از حضرت عرض معلومات و تعیت و ایَّمبدئ

ثاق ی، باز بحضرت سپارد، تا میبه و یواضافت نقص ییريو تغ یچ تصرُّفیه یبلسان استعداده، كه امانت وجود را ب
راكه تحقق ی، ازیچ نبودیة، هیَّثاقیالمواطن الم نهما منیمذكور است، و ما ب یثاق علمی، كه صورت آن م»الست بربِّكم«
  .یز نبودین عهود نیاز ا یچه عهدینئذٍ، هیت، و حیَّن همه بر حكم مبدئیا

اتهُ،یحیاتی، اال عن حَیَّفال ح
 

 دَةیمُر  كلَّ نفسٍ یوطوعُ مراد
 

ا یو مثال و حس و افالك و عناصر و مولّدات، كه او را به خود  یاز مراتب معان یی چ مرتبهیست در هین یی چ زندهیپس ه
 یی و حصَّه ی، و نموداریات و احساس او اثریأو كثر، اال، كه آن حباشد وان قل  یاحساس مائ یريا غیموجد خود 
اول مذكور كه اول،  یخودم به آن تجل ییواسما یقت خودم و كماالت ذاتیاوالً، به حق ات واحساس منیباشد از ح
ممكن به صورت استعداد او از او سر برزد، و بعد از آن، آن اثر با آن  یقتیآن اثر احساس مذكور از هر حق یدرمرتبۀ معان

جملۀ » سبّح بحمدهیء اال ین من شو ا«ح یفۀ تسبیوظ یقت همراه شد در مرور و ظهورش درجملۀ مراتب، وادایحق
ت آن حركت ی اثر سرانيچن توانند كرد، و هم یاست م یشان ساریات من كه در ایمراتب، به آن اثر ح یق در همگیحقا
زند بر وفق آن ارادت  یخواهنده، سر بر م ی و شرّ از هر نفسريدر جملۀ مراتب كه ارادت خ یقتیمنست در هر حق یحُبِّ
زند كه  یسر بر م یهست، او طالع مراد منست كه ارادت از او به صورت یكه او را ارادت یپس هر نفسمن از او.  یاصل

  .ريال غ آنست بالعلم االزىل یمراد من از و
مُحَدثٌ؛یوال قائلٌ، اال بلفظ

 

 یوال ناظرٌ، اال بناظر مُقْلَت
 

ت آن لفظ من كه در ازل و ینست، و اثر سراست اال كه آن لفظ او صورت لفظ و كالم مین یی ندهیچ سخن گویو ه
قت او یت در حقینده كه اول اثر آن سرایبودم در آن گو  ات ذات خودم گفتهیب با ذاتِ خودم از مقتضیحضرت غ

ت در او، او سخن یاستعداد او بود در حضرت علم، و اكنون در عالم حس به همان اثر و ظهور حكم همان سرا
ست در عالم، ین یی نندهیو ب یی چ نظر كنندهی هنيچن كند، و هم یان می او است بريحال و ضم ید، و از آنچه مقتضایگو یم

از باطن وجود  یی  حصَّهني وچشم منست، و نور آن عنيمعلوم، ع یقتیثابت و حق ینی: هر عیعنیدۀ من، ید یینایجز به ب
ده یات ذات خودم را در خودم دیمن كه مقتضست از آن لحظۀ یقت مركوز است، و آن نور، اثریاست كه در باطن آن حق
ت او است در عالم شهادت، چنان كه نور آفتاب یشده، و نور وجود ظاهر شرط رؤ یقت ساریبودم، در باطن آن حق

  د.ینتواند د یزیجز به ناظر مُقلۀ من چ یی نندهیچ بیده است در انسان، پس هیت نور دیشرط رؤ
 سامعٌ؛یوال مُنصت، اال بسمع

 

 یو شِدَّت باطشٌ، اال بأزىلوال
 

من كه در حضرت  ییست، اال، كه شنونده است به آن شنواین یی ندهیسخن گو ینهنده برا باشنده و گوش چ خاموشیو ه
قت او كه در عالم علم، سماع و یدر حق ییت آن شنوایب، آن سخن و لفظ خود را بدو شنوده بودم به حكم سرایغ

نده و ريچ گیت بود، و هیاثر و حكم آن سرا» كونیء اذا اردناه ان نقول له كن فیانَّما قولنا لش«قول  یاصغا
جاد، یاألثر، كه در عالم علم و مبدأ ا بصورة یجادیست، اال، به قوَّت و شدت آن تصرّف من، به توجه این یی كننده تصرُّف

از آن قوّت و  یحكم االستعداد و بحسبه، اثربه  یاز و یی ن حصَّهیُّ وجود ظاهر و تعني ثابت در عنيقت و عی آن حقريتأث
   ثابت.نيقت و عیت او است در باطن آن حقیشدت و سرا

  القوة و البأس.  به عنريق والحبس، ثم استعیاللُّغة: الض اصل یاألزل ف
 ، وال ناظرٌ، والیريوال ناطقٌ غ

 

 قةیع الخَلیمن جَم یٌع سِوائیسم
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نش، بل كه همه یآفر ی ، از جملهی من نريغ یی ننده و شنوندهیچ بیست، و هین جز من یی ندهیگو چ سخنیقت هیو به حق
  ر كه گفته شد.یمنم به آن تقر
كلِّ صورةٍ،یب، فیعالم التَّرك یوف

 

 نتی، عنه بالحُسن زیً ظهرتُ بمعن
 

صورت از آن ف، كه آن یلط ییظاهر شدم به معن یب كه عالم حس و صور محسوساتست، در هر صورتیتركو در عالم 
  آراسته شد. یمعن
 یقیلطف و وحدت و عدالت حق یت معنین عالم حس به سرایدر ا یبیترك یحِسِّ یو مزاج یش هر صورتی: آرایعنی

به آن صورت قائم شود،  یو حُسن صورت آنست، كه اگر آن معن یبیآت تركیمنست در او، كه تناسب اجزا و اوصاف و ه
ن صورت به حُسن و مالحت و لطافت و صباحت آراسته شود، و اال، به قبح و رداءت د، آیدا آیتش در او پیو اثر سرا

  موسوم گردد. 
كان  -ده، كه آن صورت یپوش ییم به معنیسار یت لطافت در هر صورتیب من از غاین عالم تركید كه: در ایگو یپس م
 یمنست، و ظهور آن معن یِائمست، به آن معنق یاز حُسن و جمال كه به و یی و حصَّه یشیار، آرایهر اندك و بس -ماكان 

ت آن صورت، قابل قلَّت و كثرت و شدت و ضعف است، الجرم، هر چز كه اثر آن یَّبه حسب قابل یمذكور در هر صورت
در او كمرت است، او در جمال،  یز در حُسن و جمال، كاملرت است، و هرچه اثر آن معنیدر او تمامرت است، آن چ یمعن

  .نازلرت است
 ،ی، لم تُبنه مظاهرًیكلِّ مَعن یو ف

 

 ةٍیَّئةٍ صُوَریهیتَصَّورتُ ال ف
 

من از امالك و افالك و  یو روحان و مثاىل یاو مظاهر حس یت لطف و خفایرا از غا یكه آن معن یئ  یو در هر معن
شدم  ، مصوّری آن معننيمن در عند، كواكب و عناصر و مولّدات بالذات او بالصفات، اظهار نكردند و به آن مُتَلَبِّس نشد

 یأتی، نه در هیف و اسرار كلیا لطای، یات اصلیا تجّلی، آىل یِا معارف ذوقی، یچون مسائل علوم ذات ، همیمعنو یآتیبه ه
  .یا جسمانی ، مثاىلی، جسدانیكلیه یو صورت

ما تَراه الرُّوح كشف فراسةٍ،یو ف
 

 بدقَّة یّالمعنیالمعن تُ عنیخَفِ
 

  ةً، اذا حبسه.ّیه تعنريفالن غ یقال: عنی: المحبوس، یلمعنا
ز مكشوف یقت آن چیحق یند و بر ویب یز را میمجرَّد كه روح به تجرُّدِ خودش آن چ یاز معان یزیو در باطن هر چ

ر عالم كه د یت دقَّت و خفا، از آن معنیت لطف و صفا و نهایند، من از غایكه آن را كشف فراست گو یگردد به كشف یم
  ام به دقت و خفا و لطفِ خودم. دهیو پوش یندارد، مخف ی آن عالم ظهورريچ نوع در غیخود از دقت محبوس است و ه

  
  ان اقسام و انواع كشفیب

  . ی صورريغ -، و دومیكشف صور یكیكه كشف بر دو قِسمست: د دانست یببا
ط وجبال یچون بُعْد مسافت و حوا یو مرئ یان رائیل، میباز بر سه قِسم است: اول آن كه حجب و حوا یاما كشف صور

 ین رائیاألحوال و الصفات، تمام بر نظر ظاهر ا ه منیما هو عل یعل یآن مرئ ی آن، همه مرتفع شود تا صورت حسّريو غ
 ی عمر، رضنيالمؤمنريه و احوال او با دشمنانش بر امیچنان كه سار ش او حاضر است منكشف گردد، همیا پییچنان كه گو

  اللّه عنه، منكشف گشت.
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باشد، چنان كه علم در صورت  یقت معنویظاهر گردد، خواه آن حق یبر شخص مثاىل یدر صورت یقتیآنكه، حق -و دوم
، چنان كه یا حسّی متمثِّل گشت، و خواه مثاىل یۀ كلبیل در صورت دحی، چنان كه جربئیا روحانیلنب مصوّر شد، 

آن  ین قسم، بعضیو در ا» عرض هذا الحائط یالجنَّة والنّار ف مُثِّلت ىل«رمود كه: ه و سلّم، فیاللّه عل ی، صلیمصطف
الحال نه از كشف، و  یثان یل باشد فیدر آن واقع شود، آن غلط از حكم تأو یل محتاج باشد تا اگر غلطیباشد كه به تأو

قتش معلوم و منكشف یل و حقیشف، تأو آن كنيالحال محتاج نباشد، بل كه در ع یثان یل فیآن بُوَد كه به تأو یبعض
  شود.

و  یق با صُوَر روحانیز را از حقایت هر چیَّآنست كه نفس صاحب كشف به قوَّت و كمال یو اما قِسم سوم، از كشف صور
  كه خواهد از او معلوم كند. ، حاضر كند، و هر حاىلمثاىل یكه خواهد در صورت یجسمان

 یمجرَّد آنجا بر و یی یب و معنیو غ یعالم معان یرُّدها توجُّه كند به سوآنست كه روح بتج ی صورريو اما كشف غ
نجا یرا ا یثابت و الزمست، صورتِ همان معن یرا در عالم حس صورت یو به حكم آن كه اغلب معان  منكشف شود،

ت دقَّت و یشد از غابا ین عالم حس صورتیقابل آن نباشد كه او را در ا یمعلوم كند، و اگر آن معنابد و مطابقت یباز
ند، چه فراست، ین قسم را كشف فراست گویابد و سِرَّش معلوم كند، و ایلطافت، آن را روح به نظر باطن خود، همانجا در

  ، بالنظرالباطن.یعنی» نظر بنوراللّهیالمؤمن فانَّه  اتّقوا فراسة«ه السالم: ینظر باطن است، كما قال، عل
ن مراتب اصالً یدر ا یاست و او را صورت یت دقّت و خفا محبوس عالم معانیاز غاكه  یئ ید: كه آن معنیگو یپس م

ت دقّت و یشود در عالم خودش، من از غا یق كشف فراست، منكشف میبر روح به طر یتواند بود، و آن معن یثابت نم
تواند  ینه به من راه نم فیلط یده تا آن معنیدر عالم خودش پوش یپنهانم و بر آن معن یخف یلطافت، در باطن آن معن

  ت لطافت من.یبرد از غا
 رغبةٌ،یرحَموت البسط، كلِّ یو ف

 

 طَةیبها انْبَسطت آمال أهل بَس
 

صورت  یباشد، همگ یكه موجب بسط و فرح و امن و روح م یمن به كمال تحقق برحمت اختصاص یو در حال مرحوم
قت یاز قبل حق یو ترس و توهُّم منع یخوف امتناع  یب بیضرت غتحقُّق به كُنْهِ ح یشود به سو یمن رغبت م یِو معن

آمال و  ی، و از قبل آن حضرت به عدم شمول آن رحمت و به آن كمال رغبت من همگیخودم به سبب نقص استعداد
ث یرسد، و آن چه در حد یبه آن رحمت، به همه م یدواریشود تا ام ی منبسط و عام منيطت زمیاهل بس  یدو جهان یامان

ه و سلّم، و الحاح او در آن طلب یاللّه عل ی، صلیآمده است كه در روز عرفۀ حجَّة الوداع از اثر استدعا و طلب مصطف
س، یرحمت نازل گشت كه ابل یق تواتر، چندانیت آثار استجابت و نزول رحمت به طریرحمت و مغفرت به سبب رؤ

ه و سلّم، و بسط او، آنگاه یاللّه عل ی، صلیول و عموم رغبت مصطفد دراز كرد، از آن چه از آن شمیاللعنه، گردن ام هیعل
  اثر آن رحمت بود.» یك ربّك فرتضیعطیو لسوف «ت كرده بود كه یز سراین یبه و یاثر یبه سبب آن رحمت اختصاص

  ان اقسام رحمتیب
وسعت  یو رحمت«لّق دارد عام، و آن به ظاهر وجود و اسم رحمان، تع یكیكه رحمت بر دو قِسم است: د دانست یو ببا
ها، یاعط یا -فسا كتبها«م، و نشانش آن كه یاز حكم اسم رح یاخبار از اوست. و دوم، رحمت اختصاص» ءیكل ش
 - ه و سلّمیاللّه عل یة، صلیعة المحمّدیالطهارة به حسن متابعة الشر یا -ؤتون الزكاةیو  -عن الشرك یتّقون، این یللذ
اً، و هم اهل یتحقّقون بها ثانیصدّقون اوالً و ی یا» ؤمنونی -األنفس یاآلفاق و ف یوالباطنة ف الظاهرة -اتناین هم بایوالذ

ن رحمت یق، اثر ایت او در همه خالیه و سلّم. و آن كمال بسط رغبت و سرایاللّه عل ی، صلیمتابعة الرسول الكامل االصل
ه و سلّم، و یاللّه عل ین رحمت، صلیاصل ا ن امَّت مخصوص است به كمال متابعت صاحبیاست كه به ا یاختصاص
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  ن امَّت، مرحومه آمده است.یلهذا در تورات وصف ا
بةٌ،یهیرهبوتُ القبض، كلِّ یو ف

 

 أجَلَّت ی منِّنيما أجَلّتُ العیفف
 

او و منصبغ  یتینها یب و بیباشد صادر از كُنْه غ یم جالىل یكه اثر و حكم تجلِّ یتیمن به قبض و خش یِو در حال مرهوب
فعل یما  یما ادر -شود كه:  یت میمن در آن حال خش یِ، همگ-نيعن العالم یٌّاللّه لغن ، و اثر انیدیریبه حكمِ فعَّالٌ لما 

  ت بود.یاثر آن كمال خش -خلق محمداً یت ربِّ محمد لم یول -و  -والبكم یب
بت و عظمت كه در یاز آن ه یگردانم، اثر یت در هر چه چشم میبت و خشیپس من به حكم آن انصباغ به كمال آن ه

گردد و به چشم من  یكند، و همان اثر، باز منعكس م یمت یز سرایمن ظاهر و غالبست بر من از او برم به آن چ
و عدم  یتینها یكند، و ب یبت و عظمت، بر من جلوه میز بصورت هیگردد و آن چ یوندد، تا نظر من از آن منفعل میپ یم

أجلَّته و  یا» أجلَّت ی منِّنيالع ما اجلتیفف«قوله:  یگرداند، و ذلك معن یز مدرك میمطلق را در آن چ یمناسبت و غنا
  ء.یذلك الش یة فیالسّار یبتیمن اثر ه ینظر یف ینیعظمَّته ع

قُربةٌ،ی، كلِّ نيالجمع بالوصف یوف
 

 لَةیالجم خِالىل یقُرب یعلیَّفَح
 

  األمر للحثِّ واالستعجال. به فعل ی، او هل، اسماً واحداً، و سمِّ یمع عل ّیت حیبن : هلّم و اقبل، ثمَّیَّح یِمعن
ذات و  ی، همگیقیقت كمال حقین دو وصف جالل و جمال، به سبب تحقُّق به حقیان اید: كه در حال جمع، میگو یم

د ید و بشتابییایمستعد ب طالبان مسرتشد و متابعان مُجِدِّ ی قربت است، پس انيا عیصفات و آثار من موجب قربت 
  دۀ منست.یستوده و خواصِّ پسند یكوین دو قرب را كه از اوصاف نیافت ایدر
از آثار وصف جالل كه به  ین دو وصف جالل و جمال را به هم جمع كردم، هر اثری: چون من در مقام كمال ایعنی

 ني، عیت حكم جمال و كمال در ویون به سرابود، اكن یشد و مستلزم خوف بُعْد م یمت و قهر، ظاهر میصورت عدم مال
شود، و احجام رهبت را به اقدام  یدا می، پیقیبه قرب حق یدواریمت و لطف و امیهمان اثر و وصف، بصفت مال

خصالِ من جُز به صورت و صفت محمدت و جمال و كمال، مصوّر و موصوف و  یِگرداند. پس همگ یرغبت، مبدل م
محض، موجب كمال بسط و  جماىل ی غالباً تجلِّنيچن شوند، و هم یهمه موجب قرب مسبب، ن یباشند، و به ا یظاهر نم
كن یباشد، ول یو ترك ادب م یشود، و در آن كمال بسط و امن، توهّم ظهور به صورت و صفت انبساط و گستاخ یامن م

عظمت جالل در جمال، هر  بت ویجالل و جمال را به هم جمع كرد، از حكم و اثر ه یچون مقام كمال، هر دو تجّل
ت اثر جالل جز به یشوند از آن سرا یكه به حكم جمال منصبغ شده، ظاهر م یصفات یكند، تا همگ یت میسرا یزیچ

باشند. پس  یز همه مستلزم قرب مین جهت نیند، و از ایآ یدا نمی، پیصورت حفظ ادب و مراعات وقار و وصف ستودگ
افكنند، و متابعت آن كنند، به تخلُّق و اتِّصاف به آن اوصاف، آن همه موجب  ن صفاتیطالبان مسرتشد چون نظر بر ا

  شان شود.یقربت ا
واجداً،، لم أزل ىلیف یمنته یوف

 

 ةیَّ، عن كمال سجیجَاللَ شُهُود
 

، همه به ت عقالً و وهماًیَّ، بل مفهوم ظرفیو روحان یو علم یو زمان یت مكانیَّكه حكم ظرف - یف - یو در آخر و منتها
 یتینها یذات خودم را و عظمت و ب یتینها یشه عظمت و بیب مطلق من، همیدر حضرت غ یشود، اعن یم یمنته یكلّ

ممكنات فرع و اثر آن شهود و  یتینها یت خودم متعلق است، و بینها یشهود خودم را كه به ذات كامل مطلق ب
  منست. یت، كه خُلْق و وصف ذاتیغا یو سِعَتِ ب ت كمال احاطتیابنده بودم از غایاو است، در یتینها یب
كمال سِعَت و احاطت ذات من بود كه آن ت خودم را حاصل از ینها یشهود ذات ب یتینها ین وجدان من، مر، بی: ایعنی
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  منست. واللّه المرشد. یكمال احاطت و سِعَت خُلق و وصف ذات
ز علم از عالم و معلوم ّیاصالً مجال نبود، و هنوز اثر و حكم تم - یف -ت و مفهوم را از حرف یز كه حكم ظرفیو در آنجا ن

شه مر جمال یت من همّیب هوی: در حضرت غیچ ظاهر و ثابت نبود، اعنیو مفهوم، ه یه، از مسمّريز اسم دهر و غّیو تم
ن ناظر مقله و مردمك یادم، نه به ید یة، شاهد بودم و میَّة واألسمائّیع الكماالت الذاتیوجود كمال ظهور خودم را به جم

 یقی، و اكنون به نسبت با شهود حقیكه مرا بود در آن حضرت، مناسب آن نشأت ذات ی، بل به چشمیچشم ظاهر حس
ات، ین ابیست، بل كه تجدّد و حدوث به حسب مراتب و اهل مراتبست. باز اكنون بعد از ایچ حادث و متجدّد نیمن ه

  كند،  یمسرتشد خطاب، م د، و بایگو یبه زبان ارشاد و دعوت م
وامحُ فَری، فانحُ جمعیفان كنت منّ

 

 عَةی، وال تُجنح لِجنح الطبیقَ صدع
 

من آور، و شكاف  یقین حضرت جمع حقیبه ا ی، پس رویمن یقید حقیو متابع و مر یاز من یپس اگر تو كه مسرتشد
ن ی اني و سوا، اثر آن شكاف تفرقه است، از عريحكمت بالغ منست كه نام غ ید آوردۀ من و مقتضایرا كه پد یی تفرقه

  من، از خود محو كن. یقیحضرت جمع حق
 یكیچ نوع به تارید، آن را از خود دور كن، و از آن اعراض الزم شمرد، و به هیآ ی و سوا، در نظر تو مريهرچه از غ: یعنی
را، و گرچه به صورت علوم  یعیات طبل مكن، و جملۀ شهوات و صفیاو، م یو وهم یعت و شهوات و لذَّات حسِّیطب

، و به یگردان ی، و همه را از خود فانیل نكنیاز آن م چ نوعینهار، به هی، ظاهر شوند، زیعیمستنبط حاصل به آالت طب
ن حضرت ی، و آثار ایابیأوفر ب ی، تا از من، به حُسن متابعت، حظِّین حضرت جمع آوریبه ا ی، رویوجدان یتوجُّه

  رسد.جمع من به تو ب
هنا یه یل: طائفة منه، فكنَّیو جنح الل». و ان جنحوا للسِّلم فاجنح لها: «تعاىلو منه قوله، ال تمل،  یقوله: ال تجنح: ا
  عة.یعن ظلمة الطب

ات الهام حكمةٍ،یفدونَكها آ
 

 لةیألوهام حدس الحسِّ، عنك مُز
 

ل یخذ. و الحكمة علم قد أحكم مبناه بدل یبه معن یو ه الحثّ واالغراء، یدونكها، و دونكه، و دونك، كلّها استعملت ف
  .یٍّانیاو كشف ع یٍّبرهان

ده به ین قصین علوم كه در ای: ایموجب دانش محقق و روشن، اعن یوح یتهاین كه به نزد تو است آی كه اريپس بگ
ن علوم یت، كه اح سخت محكم اسیوشهود صر یح و وحین علوم به كشف صحیا یر آمده است، و بنایر و تحریتقر

، چون وهم و یحس یشود، از تصور و حس وقوا ی تو متطرّق مريرا كه به تو و نفس تو و غ یو ظنِّ یمذكور، هر وهم
  ل كننده است.ین علوم محقق، زای آن، آن همه را اريله و غّیال و مفكرّه و متخیخ
ه وساطت قوا و مدارك ظاهر و باطن، به كه به دست عموم خلق است و ب یو نقل ین علوم عقلیاز ا ی: هر علمیعنی

 ن قوا و حواس ظاهر و باطن خاىلیاز احكام مزاج، در ا یت اثریعت و سرایچ از آن از ظلمت طبیرسد، ه ینفس م
باشد،  ینم یت آن جز غلبۀ ظنِّیابد و غای یشمار، به آن جمله راه م یب یها تواند بود، الجرم اوهام و شكوك و شبهه ینم

لها هم مستنبط یكنند، كه آن دل یراد میلها ایدلكنند، و بر صحَّت آن  ین علما و عقال در مسأله تصوّر میاز ا یكیو هر چه 
ك ینزد ینانیها، حاصل گشته، و غلبۀ ظن و اطمرين قوا و حواس، از مفكّره و غیباشد به مشاركت ا ین نوع علوم میاز ا
 مستدل را به قوت وجودت نيهم یافتد كه بعد از مدت یآمده، مل حاصل ین مستدل را به آن دالی مر نفس انيقیبه 

 یل اول را به كلی همان مساله، بر خالف حكم اول، چنان كه مر آن حكم و دلنيد در عینما یم یگر روید یلیفكرش، دل
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سانح  ن مستدلِّ اولیل ایگر بر خالف حكم و دلید یلیذهن، دل ین مستدل را به جودت و صفای اريا غیباطل كند، 
از فضال و  یكیچنان كه ل دوم وهلّم جرّاً، ین مستدل و دلی حال انيچن كند، و هم یل اول را ابطال میشود كه حكم دل یم

 یه و اضطرابیبه خدمتش درآمدم در گر یت كرده است كه: روزیحكا -اللّه رحمه - ین رازیشاگردان امام فخرالد
خود از عمر،  یحاصل یع و بیل كردم؟ فرمود كه: به روزگار ضاه و اضطرابش سؤایافتم، از سبب آن گریمش یعظ
از شبه و اشكاالت و سالم  خاىل یار قویل بسیست سال باز دالیكه بر صحَّت آن از ب یی راكه در حكم مسألهیم، ازیگر یم

و  یمحكم و ثوق یل قویبود بر آن دال یل و آن حكم كه مبنیافته بودم، و مرا بر آن دالیم یاز شكوك و اعرتاضات قا
گر بر ید یلیسانح گشت، و دل ل، اشكاىلین ساعت، مرا بر آن دالیهر چه تمامرت، حاصل بود، و ا ینانیو اطم ینیقی

 ید كه بعد از مدتید، و شایست سالۀ مرا باطل گردانیل و وثوق بیآن دال یكبارگیخالف آن حكم، محقق گشت كه به 
  گذرد. یحاصل م یع و بیرود، همه ضا ین افكار به كار رفته است و میكه در ا ز در صدد ابطال افتد، پس عمرین همه نیا

مستخرج و  یلیبر حدس حس و دال یست مبنیش نیب ی، غلبۀ ظنِّیو نقل ین علوم عقلیپس معلوم شد كه حاصل ا
ل و علوم كه حاصل یالن دیها، به ا ن سبب اوهام و شكوك و شبههی، باطناً او ظاهراً، و به ایحس یمتحصِّل به واسطۀ قوا
  گردد. یاست متطرّق م یحس یاز حدس حسّ و قوا
است، و به آن  یشان ساریدر ا یعت، اثریكه از حكم مزاج و ظلمت طب یلیبه آن علوم و دال یاكنون تو كه مسرتشد

 یو شهود یل محكم كشفیبر حكمت و دال یكه مبن یقین علوم حقینك ایل مكن، كه ایرسد، م ی نمنيقیواسطه به كمال 
ر یر و تقریش تو به تحریاست، در پ یحس یل كنندۀ آن اوهام و ظُنون و شكوك حاصل از حدس و فهم و قوایاست و زا

ام  افتهیق ین علوم را به آن طری، و مپندار كه من ای برسنيقیال نينها متوجِّه شو، تا بعیق به اینها و به تحقیدم، بفهم ایرسان
 یمزاج یرا در صورت یو استكمالند، و چون نفس یعالم، در صدد ترق یكنند كه اجزا یر میقرند و تیگو یكه اهل تناسخ م

المفارقه  مفارقت افتد، اگر چنان كه حالة ین صورت عنصریسَّر ناشده، از ایتحقق به كماالت تماماً م یانسان یعنصر
گر متعلِّق گردد و استكمال خود را ید ینانسا یمزاج یغالب بوده باشد، در حال به صورت یبر و یانسان یو صفت یخُلق
ن صورت دوم حاصل كند، یگر باره مُتعرِّض شود، و آن چه در آن صورت اول از او فوت شده است از كماالت، در اید

ن تعلق دوم را در صورت ینئذ تمام كماالتش بالفعل، حاصل شده باشد، و مر ایكند، و ح یتا آنگاه كه بدرجۀ مالئكه ترق
بر آن نفس غالب بوده باشد، در  یوانیح یا صفتی یالمفارفة، خُلق گرف نسخ خوانند، و اما اگر چنانچه حالةید یانسان

د، ري كردن گريسِ یص اوست، مُتَلَبِّس شود، و باز در مراتب ترقِّیكه آن صفت غالب بر او از خصا یوانیحال به صورت ح
وسنت باشد كه یخود پ یقیسَّر شدن و به كمال حقیم ی، ترقیۀ ملكدن و از آنجاش به درجیرس یو تا باز به مرتبۀ انسان

را بعدالمفارقة به  ین تلبُّس نفس انسانیل الزم افتد، و ای، نقل و تحویبه صورت ین نفس را از صورتیار مر ایبس یبارها
باشد، نفس در  یباتن یا صفتی یالمفارقة، غالب بر نفس، خلق ند، و اما اگر حالةیمَسْخ گو یوانیح یو صورت یأتیه

متلبِّس شود، آن را رسخ خوانند و  یند، و اگر به صورت جمادیمتلبِّس گردد، و آن را فَسْخ گو یحال، به صورت نبات
  ند.یشان را مذهب نسخ و تناسخ گویمجموع مذهب ا

اسطۀ تلبُّس نفس معلوم شده است، نه به وق علوم از ذات خودم ین حقای، بدانكه مر اید كه تو كه مسرتشدیگو یپس م
ان و باطلست، زنهار تا به آن ین مذهب اهل نسخ و تناسخ، هذیبه جهت استكمال، و ا یبه صورت یمن و تنقُّل از صورت

  .یالتفات نكن
 و مِن قائِل بالنَّسخ، والمَسخ واقع

الفسخِ، فالرسخُ الئقٌ  یودعهُ و دعو
 

 راه بعُزلةیَبه، أبرأ، وكن عمَّا 
 كلِّ دورة یصحَّ فبِه، ابداً، لو 

 

باشد، از مسخ و  یند و معتقد میب یزار باش و دور شو از آن چه او میمذهب نسخ و تناسخ را، بكه معتقد باشد  یو از كس
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ا و یق اشیاست كه از فهم و علم و معرفت حقا یوانیقة، و او به منزلۀ حیالحق یواقعست ف یفسخ و رسخ، كه مسخ به و
ف، و بگذار مر ین گفتار و اعتقاد باطل سخیندارد به ا یچ گونه خرب و آگاهیوانات، هیهمچو، حان حق و باطل، یز مییتم
أت و ی، بعد از مفارقت در هیاز اناس یباطل او كه فسخ، واقعست، و نفوس بعض یرا با دعو یوان تناسخین حیا

قست، اگر درست یال یبله، چه رسخ به والمفارقة او ق بر او، حالة ینبات یشود به سبب غلبۀ صتف یظاهر م ینبات یصورت
د، یدا آی، پیو جماد یبه صورت سنگ یاگر درست شود مذهب او، او سزاوار آن باشد كه در هر دورۀ زمان یعنیشود، 

ن اخالق یسرتین و خسیتر هیفروما یو خلق یو انزل آرا و مذاهبست، پس صفت ی، ادنیو مذهب و ین رأیرا كه چون ایز
س یق آنست كه نفس خسیباشد، او ال یه صحَّتیقائم بوده باشد، الجرم اگر مذهب او را اندكما یوو اوصاف، به نفس 

، یس ویو نفس خس ینئذٍ به اصطالح او، رسخ به وید گردد، و حیَّاو در اخّس و انزل مراتب كه معدن و جماد است، مق
  نازل باشد.

مِنَّةٌیلك األمثال، منِّ یو ضَرب
 

 ةً بعد مرَّة، مرَّیك بشأنیعل
 

، یبعد بار ین، باری در تلونين حال خودم و تحقق بمقام تمكینده بایات آین ابین مثل زدن و مثال نمودن من در ایو ا
كثرت  شود به نزد تو كه صدور ید وضوح میم است، چه سبب مزیعظ یو منَّت ی، نعمتیاز من بر تو كه مسرتشد و متابع من

نست كه ین مثال ایرساند، و اول ا یكند و به فهم تو م ی كثرت اثبات منيرا در ع را از وحدت ذات و تحقق وحدت
  د.یگو یم

 ، و اعتَبریِّتأمَّل مقامات السَّروج
 

 ینه تَحمد قبول مَشورتیبتلو
 

ت، راد كرده اسیت ایق حكای، در كتاب، به طریریكه ابوالقاسم حر ید سروجیو تأمّل كن در مقامات و احوال ابوزتفكّر 
 یگوناگون و رنگها ی، و ظاهر گشنت او به صورتهاید سروجین ابوزین مرا به تلوی در تلونين مقام تمكیو اعتبار كن ا
 ی، و وقتیأت واعظیبه ه ی، و زمانیبه صورت زاهد ین و احال متبدِّل، گاهیمتنوِّع و اشكال متبا یأتهایمختلف و ه
در  یده و ستوده شمریحت مرا، پسندین اعتبار مذكور، مشورت و نصیبعد از ا  والذات، تاني، مع توحُّدالعیبه شكلِ كذَّاب

  ن، از احكام و خواصِّ اوست.ی در تلونين تمكین حضرت جمع من كه ایآن چه ترا گفتم كه توجه كن به ا
التباسَ النَّفس بالحسِّ، باطناً، یو تدر

 

 كلِّ شكل و صُورة یبمَظهَرها ف
 

، در حال بطونِ نفس یحسِّ یقت تلبُّس نفس را به حس و مزاج و قوایحق یباز دان یر به حال سروجبه آن اعتباز تا یو ن
گانه را به واسطۀ آن مظهر و ی، و ظهور نفس یمزاج ین مظهر و صورت حسِّیر پردۀ حواس، به واسطۀ ایگانه در زی

ال و یچون وهم و خ ی، و در هر صورتیو دست و پا ینی، چون شكل چشم و گوش و زبان و بیدر هر شكل یتلبُّس به و
قت آن ترا معلوم شود كه یو حق ی باز داننيقیها، به ريه و غیة وجاذبه و ماسكه و منمیمُفَكِّره و ذاكره، و در صورت غاذ

گانه است یز یشد، نفس ن یش نبود كه به احوال و اشكال مختلف متلبِّس و ظاهر میك شخص بی، یچنان كه سروج هم
ن ظهورش ید، و ایآ یدا می و مقول و قائل، پري، در شكل مسموع و سامع و مبصر و بصیس به صورت عنصركه به تلبُّ 

به  -من عرف نفسه عرف ربّه -ز به حكمِ ینفس، ن و ذات او، قادح نه، و از معرفت نيبه صور مختلف، در وحدت ع
  .یكن یمعرفت اصل، ترق
قوله ان مان فالحقُّ ضاربٌ یو ف

 

  مُجدةريوالنَّفس غبه مثالً 
 

قت به كار نربده یات و مقامات، دروغ گفته است به زعم او و نفس او جّد و حقیراد آن حكایدر ا یرین حریو هرچند ا
 یاز آن لغتها و صنعتها و فصاحتها یبوده است، تا كس و هزىل یو مجاز ین سخنان، بل كه مقصودش دروغیاست در ا

از جهت ما  یو زبان و ی، به وقة، حق تعاىلیالحق ی، ولكن فريمند شود الغ ت، بهرهیااو، از علم بالغت و فصاحت و كن
ن ین و معرفت نفس و حق، مفهوم و معلوم گردد، پس چون ای و تلونين مسألۀ تمكیقت ایزده است، تا ما را حق یمثل
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  د.یگو یگر مید یمَثَل تمام شد مثل
فكن فطناً، وانظر بحسِّك، مُنصفاً

 

 ةیَّأفعالك األثر یف لِنفسِك
 

 و تمكّنش از نيع یگانگیز مر نفس خودت را به ین امثال مرا، و انصاف دهنده باش نیابنده باش مر ایو دررك یپس ز
كه  ، و نظر كن به بصر خودت در افعاىلیظهور به صور و احوال و اشكال مختلف، و اضافت جملۀ علوم و آثار به و

از آن نظر  یمحكم كه اثر عاىل ینه و آواز دادن در كوهها و عمارتهاییود، چون نظر در آش یظاهر م یاندر آن افعال اثر
شود، و بصر و سمع  یدا میشود تا مثل همان صورت و صوت تو در نظر و سمع تو پ یتو منعكس م یو آواز تو، بار به سو

  گردانند. ی ظاهر مريدر خود تأث یتو اندك
 ،یرت نفسك ما تَیو شاهد، اذا استَجل

ها الحَ ام كُنْتَ ناظِرٌ یك فرياغ
 

 لةیالصَّق یالمرآئ ی مِراءٍ، فريبغ
 ك بِها عِند انعكاس االشِعَّةیْال

 

نۀ ییكه خود را در آ یخواه ی، و میكن یمجادله، چون كه خودت را بر خودت جلوه م یو انصاف ده بو مشاهده كن 
 ینه به سوییكه به واسطۀ آن آ یا خود توئیدا است، یو نظر تو، پ نه بر تویی تست آن كه در آريكه غ ینیزدوده ب یصاف

  قوَّت باصرۀ تو. یروز، به سو یینه و شعاع روشناییبَصَرِ تو و آ یدر وقت انعكاس شعاعها یی خودت نظركننده
لبس شده است، كه نفسِ تو به آن صورت مت مثاىل ی، صورتینیب ینه منطبع میین مسأله آنست كه آن چه در آیق ایتحق

 شده نيت او متعیكه او را است از عالم مثال در باطن جسمان یی نه، حِصّهییآن آ یاست در عالم مثال كه به واسطۀ صفا
ان یم یئ یدا آمده، و شعاع نورانیپ یكه ترا است در عالم مثال به سبب محاذات تو با عالم مثال در و یاست و صورت

او، باز به بصر تو منعكس شده،  یِ گشته، و همان شعاع، به واسطۀ عدم نفوذ و تالشتو، ممتد  بَصَرِ تو و آن صورت مثاىل
ست، بل كه هم نفس تست كه به آن ی تو نريتو، غ گردد، پس آن صورت مثاىل یف مدرك تو مّیمتك به آن صورت مثاىل

از عالم ارواح  یی را حصه یانجسم یی بل هر ذره یراكه هر صورتیدا آمده است، ازیتو متلبِّس شده بر تو پ صورت مثاىل
است، در آن حصَّه » ءیده ملكوت كل شیب یفسبحان الذ«ز كه عبارت از او یت آن چیَّهست در باطن او پنهان كه روحان

آن ذره، در آن  یو جسمان همراهست كه صورت مثاىل یی از عالم مثال، و جسم با هر ذره یی  حصَّهنيچن واقع است، و هم
ض وجود مطلق، به هر یست كه از فین جمله حصص از عوالم مذكور، محالِّ ظهور آن سرّ وجودیا حصه، حاصل است، و

را است،  ی، مر آن سرّ وجودیقیحق یت و صفایَّن عوالم مذكور، و وحدت و نوریمضاف شده است در ا یی ذره
  ث انّه وجود محض. یح من

ت و یَّ تر است، وحدت و نور بیث انّه مبداء، قریح او، من شرت است و بهی، بیپس هر چه قرب و نسبت او به آن سرّ وجود
ط در او اثر یة از او دورتر افتاده است، كثرت وسایَّث المبدئیح غالبرت است، چون ارواح، مثالً و هرچه من یصفا بر و

است،  شان متضاعفیات كه عكس نسب و اعتبارات در اّیده، چون جسمانیگردان یف و ظلمانیو او را كثكرده است، 
كرت است، الجرم صفت ین سبب به مبداء نزدیاند، و چون عالم مثال تلوِ عالم ارواح است و به ا رفتهیالجرم تكاثف پذ

ست، پس یض نیه و تبعیت تجزیَّرا قابلت و حكم وحدت، بر او و صُوَر او غالب است، و لهذا صور آن عالم یَّصفا و نور
رد، و آن یپذ ینه به واسطۀ صِقال زوال مییص عالم اجسامست از سطح آیكه از خصا یبیچون صفت كثرت و ظلمت ترك

نه تعلق ییشود، حكم عالم اجسام كه به آن جسم آ یت مبدل میَّظلمت و كدورت و حكم كثرت به اثر وحدت و صفا و نور
دا ینه، پیین سطح آیاتر است، در  قیت مر او را الیَّگردد، و حكم حصَّۀ او از عالم مثال كه صفا و نور یم یدارد مخف

را در آن  یزینه از عالم مثال به اصل او كه عالم مثال منفصل است، متّصل است، و هر چیین حصَّۀ آید، و چون ایآ یم
 شده است حاصل نينه كه عالم مثال به او متعییو مسامت آن سطح آ یز كه محاذیثابت، الجرم هر چ یعالم مثال، صورت

نه و عالم ییدر برابر آن سطح آ یشود، و چون ناظر ی منيا در عالم مثال ثابتست در آنجا متعز ریكه آن چ ید، صورتیآ یم
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كه در  یكند، كثافت یگردد، و چون در او نظر م یآن ناظر در آنجا ظاهر م د، صورت مثاىلیآ ی است منيمثال كه به او متع
ف ّید، الجرم همان شعاع متكیآ یشود، مانع م یم كه به هوا واقع یاو را از نفوذ و تالش ینه است، شعاع بصرییپشت آ

او منعطف و منعكس  ی باصره ینه، ظاهر شده است باز بسوییكه بالمحاذاة در آن آ شده به جملۀ آن صور مثاىل
نه، یین ناظر در آن آیقت ایشود، پس به حق ینفس خودش و هر چه در آنجا است، مُدرك او م گردد، تا صورت مثاىل یم

متلبّس شده  و مثاىل یك حال در دو صورت حسیست كه در یش نیب یكیده است، و نفس او یود را ندجز صورت خ
  ن را فهم كن.ی در تلونينجا، تمكیپس از اكند،  یخود را بر او عرضه م

 و أصغ لَرجع الصَّوت، بعد انقطاعه
أهل كان مَن ناجاك، ثم، سواك، ام 

 

 دةّیكَ، باطراف القصور المشیال
 ت خطاباً مِن صداك المصَّوتِ سَمِعَ

 

 یصغوا صغواً و صِغیقال: صغا یل، یالصَغو الم فالن، اذا ملت بسمعك نحوه، و اصله من ت اىلیاالصغاء من قولك: اصغ
  بالجصِّ او بالبالط. ید: المرتفع المطلّیَّاً. والقصر المشیصغاً وصغ یصغی

بلند  یكوشكها یاز انقطاع آن آواز از حلق و گوش تو به كنارها تو بعد یآواز تو هم به سوبازگشنت  یبه سوو گوش دار 
آن صلب باشد و آواز از آن نفوذ نكند و نگذرد و  یبلند كه سنگها یبه سنگ و گچ اندوده و برآورده، و در كوهها

هم  یشنود ید ما خویا كوه بلند كه با تو همان سخن ترا باز گفت یبود در آن كوشك  ی كه جز تو كسنينشود، و بب یمتالش
قت هم تو و آواز تو بود كه بدو یآواز دهندۀ خودت كه به حق یمثل همان خطاب خودت از صدا یاز خودت خطاب

  ، اوالً و آخراً.یو مؤثِّر هم، تو بود ینوبت از تو ظاهر گشت و هم تو از خودت متأثِّر شد
شود، آن نفس را به آن  یف میِّبه آن نفس متك د، و هوایآ یمخصوص از باطن به ظاهر م یبه قوّت ی: چون نَفَسیعنی

ف شده، ظاهر یِّن و متكیِّا بمخارج حروف، متعی یند، و اگر آن نفس به مخرجیگو یف، صوت مییف و تكیُّقوَّت تك
از نفس  یند، و به واسطۀ آن كه از باطن به قوّت، ظاهر شده است، اثریا كلمات گویا كلمه یگردد، آن را حرف  یم

ت یشود، و تا به غا یباشد كه حكم ظهور آن نفس به آن قوَّت ممتد م یه آن نفس و صوت و كلمات همراه ممتنفّس ب
كه  ییت خودش، هر هوایدن آن صوت و نَفَس ممتد به آن غایشود، و تا رس یم یو متالش یرود، و آنجا منته یخود م
ق كه هر یشود، به آن طر یف میِّ متأثر و متكن متنفّس مصوّت درآمده است، به آن صوت ونفس به وقوت او یگِرد ا
را كه مالصق او است، به آن  یگردد، پس جزو یمتأثّر مف و یّ كرت است، زودتر متكین هوا به متنفِّس نزدیكه از ا یجزو

ف یِّ متك یآن نَفَس است، پس هر كه در آن هوا یت و منتهایكند تا آنجا كه غا یقوّت كه با آن نفس همراه است، قرع م
رسد و قوّت سامعۀ او آن را  یكه داخل صماخ او است م ییف هوا به آن صوت و كالم، به هوایُّواقع باشد، اثر آن تك

ا كالم به آن یدن آن نَفَس مصوَّر به صورت صوت یش از رسیرساند، اكنون اگر چنان كه پ یكند و به نفس او م یم یتلقّ
د و یش آیبلند صلب پ یا عمارتی یناشده، كوه یذ ناكرده و متالششود، نفو یم یرسد متالش یم یت كه چون به ویغا

آن قوّت كه در آن نفس مركوز است و او  یت، و از تالشید مر آن نفس مصوِّر مذكور را از نفوذ و بلوغ به آن غایمانع آ
نعطاف، مر همان هوا گر در آن رجوع و اید، مر آن نفس را بازگرداند تا منعطف شود وبار دیرسان یت میرا تا به آن غا
ز كه یرساند كه داخل صماخ متنفّس است، و هر كه ن یش مییكند و تا به هوا ی او است، قرع مريمتنفّس و غ را كه حواىل
كند و به نفس  یم ینه تلقیگر همان صوت و كلمه را بعیف به آن انعطاف واقع باشد، پس سامعه، بار دّیمتك یدر آن هوا

م صالبت و عدم نفوذ است، و ینام است كه موجب رجوعش چنان كه گفت -صَدا  -جع را ن صوت رایرساند، و ا یم
كه  ی، قول اله»كونیء اذا اردناه ان نقول له كن فیانّما قولنا لش«آنست كه چون به حكم  یدر عالم اله ین معنیاصل ا

كه  یقیاز حكم عدم حق یصالبترسد، به واسطۀ  یق ممكنات میاز حقا یقتیجاد به حقیاو در وقت ا یاثر نفس وجود
نه به یكند، الجرم همان قول بع ینفوذ نم یاز و یوجود یقة ثابت است، آن نفس الهیتلك الحق یواحد طرف یف

ن حضرت وجود را در خودش از یمر ا ینیُّالحال تع یكند، و ف یصادر است، رجوع م یحضرت وجود كه آن نفس از و
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 یقت روحینئذٍ آن حقیشود، و ح یقت مذكور می، آن حقین و حكم و اثر ویُّعد، محلِّ ظهور آن تیآ یخودش حاصل م
  گانه است.یست، و آن وجود یش نیز بیك چیگردد، پس مؤثِّر و متأثِّر،  یموجود م
، كه در صور و اشكال متنوِّع بر تو ظاهر ینیب ینه و خارج از او، جز نفس خود را نمیید كه: چنان كه در آیگو یپس م

گر بار یشود، و به واسطۀ قوّت نفس تو، د ی، هم از نفس تو صادر میشنو یكه در اول و آخر م ی آوازنيچن هم شود، یم
، و با خود خطاب یخوان یگر كه آن عمارتست، باز خود را مید یكه از صورت ییرسد، و هم تو یهم به نفس تو م

  گر:ی. مثال دیكن یم
 ك عُلومَه،یالی: من القو قُل ىل
 یومك ماجری، قبل یتَ تَدرو ما كُن
 یحت ذا علم باخبارِ مَن مَضفأصْب

 

 و قَد ركِدَت مِنك الحواسُّ بعَفوة
 بغُدوة یجریَبأمسك، او ما سَوف 

 ، مُدالًّ بخبْرَةیأتیو أسرارِ من 
 

به واسطۀ كه ساكن شده است از تو حواسِّ ظاهر تو  تو علوم خودش را در آن حاىل یبه سوانداخت  یمرا كه ك یو بگو
 یدانست یشود، و تو نم ی مسائل و علوم معلوم مريا به تعبیح یع به تصری، و ترا از آن وقاینیب یع میخواب كه در او وقا

چه رفته است از امور  یدر زمان ماض یش از دیو پ یكه د یدیع دین وقایا یو در و ین روز كه در خواب رفتیش از ایپ
ن عالم از امور و یكه بامداد و فردا و پس فردا در زمان مستقبل، چه خواهد رفت در ا یتدانس یز مین عالم، و نه نیو كو ا

 آن خواب، دانش محقق، ريل و تعبیا تأویح یق تصریده ترا به طریعِ دی، آن وقایحوادث، پس چون از خواب باز آمد
 یشمار، و صاحب علم و آگاه یب یار و قرنهایبس یشود به اخبار و احوال هر كه گذشته است به سالها یحاصل م

د، و حال تو به سبب آن خربت و دانش محقّق فرح یمد یبه اسرار احوال هر كه بعد از تو خواهد آمد به مدتها یشو یم
  باشد. یو انبساط م
  الحال. یفرحاناً منبسطاً من قولهم ادلّ فالن؛ اذا فرح و انبسط، هو نصب عل یقوله: مُدالً: ا

 ،یسنة الكریاتحسبُ من جاراك، ف
 اال النَّفس، عند اشتغالها، یو ما ه

 شكل عالَم، یب فیتجلَّت لها بالغ
 ها العلوم، و أعُلمتیو قَد طُبعت ف

ما تنعَّمت  یو بالعلم من فرقِ السِو
 

 ةیَّسِواك بأنواع العلوم الجل
 ةیَّبعالمها، عَن مظهر البَشَر

 بَةیالغر یفهم المعان هداها اىل
 األبَّوة ی، بوَحْباسمائها، قِدماً

 ها تمَلَّتیولكن بما املَت عل
 

و در خواب او را  یخواب بود یهوشیكه در آن حال كه تو در ب ی تو بود آن كسريكه غ یبر یو گمان م یپندار یاگر تو م
خربكننده  هات، نبود آن آموزنده ویكه با تو در سخن رفت و ترا به انواع علوم واسرار بزرگوار اعالم فرمود، ه یدید یم

ت خودش در عالم یَّت و كمالیكلِّ یگانۀ تو در وقت اشتغال و توجُّهش به سویترا در آن خواب از آن علوم جز نفس 
تش كه چون از یَّت و انسانیَّن مظهر و صورت بشریو اعراض در آن زمان از ااست،  یكه عالم ارواح و معان یب اضافیغِ
ت و یآورد، آن جهت كل یت خودش رویافته، به كلیحالت خواب خالص  در آن یريت تدبیود و اوصاف جزوین قیا

 یبه صورت عالم یاست بر و یكه عالم ارواح و معان یب اضافیغ : نفس كل، آنجا به عالمیبساطت خودش، اعن
 یاست به فهم علوم و معان ی بدن كه نفس جزوريت و تعلق خودش را به تدبیَّن جهت جزویدا شد، و مر ایبزرگوار پ

كه به حضرت  یی ین نفس، منطبع شده بود به واسطۀ وحین علوم در ایماً، این خود قدیش از ایكرد، و پ یب، راهربیغر
اء، یق اشین نفس را به اسماء آن علوم و حقایمضاف بود، و اخبار و اعالم كرده بودند مر االسالم،  هیآدم، عل یعنی، یپدر

ت خودش را ین جهت جزویپس به آن علم، مر ا». أنبئهم باسمائهم«و بقوله: » هاكلّ  وعلّم آدم األسماء«چنان كه گفتند: 
ثابت بود،  یتیَّريا در آن غیمضاف باشد،  یريكه به غ یی به آن دانسنت علوم از تفرقه یرين نفس تدبیاعالم كرد، و ا
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د به حكم یُّت و تقیَّزون جهت جیت و اطالق خودش بر ایكن به آن چه از جهت كلّیش نشد، ولیع برخوردار و خوش
 یی اتش، تفرقهیخودش، از آن علوم، امال كرد، هم به آن پر و مملّو گشت، چه اگر چه در نفس به حسب جزو یريتدب
گانه ی نفس نيات ظهورات همّیثیست، بل كه آن تفرقه، صور وجوه و حیرا مجال ن یريچ غید، اما در آن تفرقه هینما یم

  .رياست ال غ
ث یح من یكیست، و او را دو جهت ظهور است، یش نیب یكیات آنست كه نفس ین ابیاز ا -ه اعلمواللّ -مقصودش

ت مطلق اوست كه اصًال یَّقت قرص آفتاب و نورین جهتش در خارج حقیة، و مثال روشن ایَّ ة والجمعیَّالبساطة و الكل
، و مثالش شعاع آفتابست، و یريتدب د است به حكمّیت و تقیَّست، و اما جهت دومش، جزویض و انقسام نیقابل تبع
دارد، اما به حكم آنكه قابل ظهور است و اتّصال به عالم  ینفسه بساطت ی نور است، و فنين شعاع هم عیهرچند ا

د كه ینما یشود، وچنان م یمضاف م ی، به ویتیَّنهما، به آن سبب جزویاالرض و ما ب الهوا اىل ت منیَّب و جسمانیترك
ن شعاع مَظْهر و یه و انقسام از آن مظاهر و قوابل است كه به سبب آن كه ایقه آن تجزیالحق یاست، و ف و منقسم یمتجزِّ
ز از آن جهت كه قابل ظهور است ی نفس ننيچن د، همینما یمضاف م یشانست به واسطۀ آن قرب و اتّصال به ویمُظْهر ا

 ینۀ هر مزاجییو ظهور به آن صفت در آ یريتدب یفمختلف، او را به حكم اضافت هر وص یِ امزجۀ جزوريبه صورت تدب
و  یی ت ظهور در هر روزنهیَّثیو او را از حست، ینش یب یكی، چنان كه آفتاب نيالع دیم مع توحییگو یم ین، نفس جزئّیمع

و چنان كه محال و قوابل را در ظهور شعاع آفتاب  م، و همیخوان ی، پرتو آفتاب و عكس و شعاع او میاظهار هر جسم
گردد، و  یدا میشود، سبز پ یمكه از او ظاهر  یتابد عكس ینۀ سبز میظاهر است، تا اگر بر آبگ یت او اثرهایَّ صفت و خاص

د. و اگر مرّبع، ینما یباشد، شكل شعاع مدور م یو اگر روزن مُدور منۀ سرخ، سرخ. ینۀ زرد، زرد. و اگر بر آبگیاگر بر آبگ
گرداند،  یدش میتابد، سپ یكند، و اگر بر شقَّۀ جامه م یاهش میتابد، س یگازر م یگر بر رومربّع. و ار مسدَّس، مسدَّس. و ا

م ظاهر است، یعظ یشان، اثرهایشان و اظهار احوال ای اريد به تدبّیشان و تقیامزجه را در ظهور نفس در ا ی مرائنيچن هم
ق به حسب و یع عموم خالیو آداب و صنا مهیو صفات و اخالق ذم یكه اختالفات و تنوعات اغراض و آمال و أمان

ت یّ فیف به كیُّافتد و بعد از تك ینۀ صافیین شعاع اگر مثالً بر آیشانست. و باز ایحكم آن اثرها و تنوعت و اختالفات ا
رفته بر یپذ یفیُّتك یافتد و از آن آب صاف یصاف یف شده پرتوش بر آبیِّنه افتد، و بآن متكینه، عكس او بر آبگییآن آ
وار مصقول بوده باشد، آن شعاع را به حسب هر یافتد كه مقابل آن د یوار بر جسمیو از آن دد، یمصقول آ یوارید

تابد  یبر شخص یفیُّچ تكیه ید، به خالف آن كه آن شعاع، بیآ یحاصل م یو رنگ ین مظاهر مذكور، وصفیاز ا یمظهر
 نفس ري اگر جنان كه جهت تدبنيچن همراه نباشد، همگر ید یو صفت یك مظهر، با او حكمیكه جز صفت و رنگ همان 

با او همراه  یتیَّو خاص یو صفت یخلف ید، از هر ملكري، تعلق گیعنصر یار به مزاجیكۀ بسیا مالی یبه وساطت ملك
ط و یو تنوّعات آن، از آثار آن وسا یو اخالق و آداب نفسان ینیو علوم بق ینیباشد، و اختالف همم و مقاصد د یم

شود، همه  یظاهر م یوساطت یب یباشد. و امّا اگر تعلقِ نفس به مزاج كامل یشان واقع میالفات و تنوعات صفات ااخت
واسطه و اثبات آن وارد است؛  یث در نفیباشد متناسب. و اشارت قرآن و حد یالنعت م یاخالق و اوصاف او وحدان

انّ «السالم:  هیث به ثبوت واسطه، قوله، علیاشارت حد و اما» یه من روحیو نفخت ف«واسطه  یاما اشارت قرآن به نف
ه یعث اللّه الیكون مضغة مثل ذلك، ثمَّ بیكون علقة مثل ذلك، ثمَّ یوماً نطفة، ثمَّ ی نيبطن امِّه اربع یجمع فیخلق احدكم 

نفخ. پس ظهور ی: الملك یعنی» الروح هینفخ فید، ثمَّ یام سع یٌّه عمله و اجله و رزقه، و شقیكتب علیملكاً باربع كلمات، ف
ست، و تنوُّعات ظهور یش نیب یكیان نفس كل، پس نفس ین شخص و میان ایباشد م یار میط بسی كامل به وسارينفس غ

من عرف نفسه عرف «قوله:  یعرف معنیقة، فافهم. یوالحقنه یالوجود بع یخوانند، و هكذا األمر ف یم یاو را نفوس جزئ
  ».ربَّه

ت به یَّثیواسطه، و از آن ح یا بیبه واسطه  یخاص آمد به نسبت با هر شخص یگانه را ظهورینفس  نیمر ااكنون چون 
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معتاد  ییام و ثبات آن مزاج بغذایمخصوص آمد، و ق ینۀ آن نسبت ظهور نفس، مزاجیین گشت، و آیَّمتع ی بدنريتدب
ن آالت را در ین نفس مر ایآنگاه كه ا سَّر شد، پسیبه واسطۀ قوا و حواس و اعضا، م نفس ريمشروطست، و حكم تدب

باز بسته است، و به فتور و  یوانیرد، چه حركت محلِّل است و روح حیپذ یل میغذا تحلج یكند، به تدر ی استعمال مريتدب
و  ید، پس نفس به علم فطریآ یدا مین قوا و اعضا، پیدر ا و كالىل یو نقصان یل، فتوریضعف او، به واسطۀ تحل

شود، از استعمال آالت ظاهر اعراض  یبه عدم مساعدت آالت مُحِّس م» یء خلقه، ثم هدیكلَّ ش یأعط« ت عامِّ یهدا
ابد، و آنگاه باز به ید و مركب، قوّت یآ یتازه، حاصل م یتحلَّل از غذایشود، تا بدل ما  یكند، و به باطن متوجِّه م یم

ند، یگو ی و استعمال آالت ظاهر، خواب مريض نفس را از تدبد، آن حالت اعرایع آالت، توجُّه نمای و استعمال جمريتدب
كه  یرا تجرد ین نفس مدبِّر جزویپردازد، اگر ا ید و به باطن مینما ین آالت ظاهر اعراض میو آن زمان كه نفس از ا
خلّص باطنه هم مت ی قواريرا حاصل شود، از تدب ین نفس جزئیت او مر ای و كلّ ريان جهت تدبیموجب مناسب باشد م
و علوم به ذات او قائم باشد، بر  یكه معان یت او بر شكل عالِمیل كند، جهت كلّیت خودش، میشود، و به حضرت كلّ

ب به نسبت یوعلوم غر ین معانیا» یخلق یف یاكتب علم«ن به حكمِ یش از ایشود، و پ یدا میت خودش پّیجهت جزئ
ت ین جهت كلّیاشارت به آنست. پس ا» ها العلومیو قد طبعت ف«ت مرتسم بود كه ین عالم، چون در آن حضرتِ كلّیبا ا

در او  یت كه اصل است و معانیعالم كلّ یت خودش را به سوّین جهت جزئیدا شده است مر ایكه بر شكل عالم پ
از آن حضرت، ضبط و فهم كند، و  ب را به حكم و حسب مناسبت حاىلیغر یكند تا آن علوم و معان یداللت ممنطبع، 

ه ّیريالجهات التدب عیتها بجمّیث جمعیح من یرين جهت تدبیالسالم، تمام شد و ا هینت آدم، علین آنگاه كه طیاز ا شیپ
كرده  ی، تلّقیاله ییرا به ح یفات آن علوم و معانیدا شد، اسما و طرق تصریالسالم، پ هینۀ مزاج آدم، علییة، در آّیالجزئ

ات كه یَّتها لهذه الجزئیث جمعیح من یري، و آن جهت تدب»آدم االسماء كلّها و علّم: «بود، كما اُخربنا بقوله، تعاىل
شان داده بودند، به آن یهم ا» یبل«شان، و جواب یشان بود و در مظاهر مثالینات اّیشان و تعیبا ا» الست بربّكم«خطابِ 

واعلمت باسمائها قِدماً «اد بقوله: مات و تفهّمات عالم شده، و هوالمریالت و تفهیفات و تأویو طرق تصر یاسما و معان
و اسما حجاب و  یان آن علوم و معانیو م یريتدب یجزئ یان هر جهتیط میاال آن كه احكام امزجه و وسا» األبَّوة یبوح
دا آمده. پس چون یل شده بودند، و آن علوم به نسبت با عموم، مغلوب احكام امزجه گشته، و حكم جهت غالب و پیحا
ل كند، به حكم مناسبت یت میابد و به عالم كلّیباطن و ظاهر خالص  ی قوارياز تدب یجزئ یريهات تدبن جیاز ا یجهت
ده یالوجوه از آن اسما كه به پدرش رس ش ولو من بعضیكند و تذكّر یتلقّ یمعاناز آن علوم و  یزیو به حسب او چ حاىل

 -یكما ه -را  یآن چه ضبط كرده باشد بعض یو معان  مراجعت كند، از آن اسماريد، چون باز به عالم تدبیبود حاصل آ
ده یمناسب آن حال كه او بدان متلبِّس بوده است پوشان یله كسوتیِّرا كه قوَّت متخ یشود، و بعض ابد و معلومشیظاهر 

، و اال به ريتعب یآن را به كسوت حسّ اىلی دانا باشد از آن كسوت خريننده به تعبین بی محتاج شود، اگر اريباشد، به تعب
و مستقبل تعلّق  ین كه به ماضیب و كوای آن دانا باشد رجوع سازد، تا آن چه از علوم غرريكه به آن علوم و تعب یمُعَبِّر

گاه كند. پس اده است مدرج باشد، یدارد در آن چه او د ن حالت خواب، نفس را یدر ا ین علوم و معانیاو را از آن آ
ش شده، و هم از خودش به آن علوم پُر شده یع از خود بدانش آن متنعِّم و خوشحاصل آمده است، و هم  یهم از و

  تعلق دارد. یريكه به غ یی و از تفرقه یرياست نه از غ
 ولو انَّها، قبل المنام، تجرَّدت

 

 حةی صحنيٍ، بعیلشاهدتها مثل
 

ت همچو من از یو جزئ یريود تدبین قیاز ا یداریش از خواب در حال بیپ ین نفس تو كه مسرتشدیو اگر چنان كه ا
مجرد  یو روحان یو نفسان یو شهوات و صفات جسمان یآمال و أمان یق و شواغل و تعلُّقات و تعشُّقات و همگیعال
، یز همراه نماندین نفس تو نیست با ایچنان كه با نفس من همراه ن یو عارض ین اوصاف اصلیچ از ای، و هیشد
 یفب«روشن به نور  یبه چشم یی قت او را مشاهدت كردهی: نفس خودت را و اصل و حقینه مر او را اعنینئذٍ ه رآیح
  .رينات است، الغّیست، و تفرقه به اوصاف و تعیش نیب یكیكه نفس  یی ، و معلوم كرده»بصری
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اثبت، اوالً،یُّدها العادیو تجر
 

 ، فاثبتیالمَعاد یتجرُّدها الثان
 

، او را حاصل یريق عادت خواب و اعراض از احكام و اوصاف تدبیخودش را كه به طردن نفس مر ین مجرَّد گردانیو ا
كند، و از آنجا هم  یش از آن به عالم خود توجه میا پیامر وصول،  یدر اول سلوك و مباد ید عادتین تجرید تا به ایآ یم

 یكند كه نفس را مجرَّد شدن یاثبات م ید عادتین تجریكند، ا یم یت خودش علوم و اسرار و اطالعات تلقّیاز خود و كلّ
ت خودش یق انسالخ بمعاد كلّین بدن و احكام و اوصاف او، كه در آن مجرد شدن به طریالحال از ا یثان یهست ف

  را به دو جهت: یقین تجرد حقیست مر ایو درجه ب یی هیق خواب، پایبه طر ید عادتین تجریافتد، پس ا یرجوع الزم م
ن علوم و اسرار و اطالعات كه در خوابش حاصل یك به عقل خود نظر كند كه چون سبب حصول ا، آن كه چون سالیكی

 خواب ريز در غین تجرُّد و اعراض نی، پس داند كه اگر ایشد، تجرُّد و اعراض نفس او است از شواغل و تعلّقات بدن
 یِاوصاف و نف یر سلوك و فناد اجتهاد دین نظر باعث سالك شود بر مزید، و ایجه حاصل آی نتنيدست دهد، هم

ت خودش فما فوقها من یمعاد و كلّ یتعلُّقات، و آن سلوك موجب تمكُّن او گردد از تجرّد و انسالخ و توجّه به سو
  البقاء. مراتب

ت، یت، ودر مقام والیدر مقام نبوت به محض موهبت و هدا یقیوصول و كشف حق یو اما جهت دوم، آنست كه مباد
ه و سلّم، در مبداء ظهور یاللّه عل یرا، صل یع راست و درستست، چنان كه مصطفیراه فنا، خوابها و وقا  و سلوكريبه سِ

اشارت فرموده است  یق خواب بوده است، چنان كه به آن معنیبه طر یو ملك بر و یحكم نبوَّتش، شش ماه ظهور وح
ان یه و سلّم، میاللّه عل یچه مدت ظهورش، صل» نبوَّة جزءاً من النيا الصادقة جزء من ستَّة و أربعیالرؤ«ث كه: یدر حد

باشد از چهل و شش جزو.  یمجموع جزون یست و سه سال بود و شش ماه، از ایامَّت به صورت نبوت و رسالت، ب
و توجه  یداریدر ب یقین تجرّد حقیَّست مثبت و معیی و اعراض نفس در خواب درجه ین تجرُّد عادتین جهت ایپس از ا
ن باب اندك مشمر یخودت را در ا ی، عقل و نظر اعتباریق انسالخ. پس تو كه مسرتشدیا به طریق معراج ید به طربه معا

  .-  خ  - ین چه گفتم و مثالها كه نمودم از جا مرو و ثابت باش. واللّه الهادیو در كار آور و به ا
 شَتهُ دروسُهُ،یَّوال تكُ ممَّن ط

 

 تث استقلَّت عقله، و استفزَّ یبح
 

او را مغرور و سبكسار گرداند، تا از  ین علوم نقلید باشد و كثرت دراست ایَّات مقّیظاهر مباش كه به نقل یو از آن علما
خوب استنباط  یث و امثلۀ روشن و مثلها مطابق معانیبرود و عقل خود را كه به تفكُّر و تدبُّر در باطن قرآن و حد یجا

ده است، اعراض یرس یح نقل به ویق صریند، اندك شمرد، و از هر چه جز به طرب استدالل كیكند و از شاهد بر غا
 یل آن بر ویات و حجج و دالّیم است و فهم آن نقلیعظ یاو هم مدخل یِن علوم نقلید، و چون عقل را كه او را در اینما

كه به  یو ذوق ید، علوم كشفريبرنگ یزیمجرَّد، به چ یب و ادراك معانیغر یموقوف، در باب استخراج و استنباط معان
د تا به سبب یا ذهن او كجا تواند گنجینفس و طبع  یوعا یكرت است، در تنگنایمستنبط به عقل بار ین معانیاز ا یاریبس

ن یو بدعت و مذهب حُلول نسبت كند، با آن كه اصول اا به كفر و زندقه یآن علوم را به سفسطة  ییجهل و عدم گنجا
ن امثله كه ی، و در ایاعراض منما یبه كلِّ ی، از علوم عقلیبه علوم نقل یباشد. پس تو كه مسرتشد علوم، در نقل، مذكور

، و یهم بدر آ یو عقل یاز آن علوم نقل یاز آن فهم كرد یزیق اجمال چیبه تو نمودم تدبُّر كن، و بعد از آن چون به طر
 یقیاة علم حقیالح نيخودت، تا بع یو نفسان ینجملۀ اوصاف جسما یت من توجُّه كن به فنایَّن حضرت جمعیبه ا
  .یبرس

دقُّ عنیفثمَّ، وراء النَّقل، علم
 

 مةیات العقول السَّلیمدارك غا
 

از علوم ذات و اسرار و حكم افعال و صفات،  ینامتناه یاست و سرّ یاله یت منست، علمیَّچه آنجا كه حضرت جمع
راكه بدان علوم و یم، ازیم و نفوس مستقیشود از مدارك عقول سل یمده یك و پوشیت غموض و خفا، باریكه از غا
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ع یمن یگرد آن علوم و اسرار، حِصن» عرف اللّه اال اللّهیال «د، و از سرّ ینتوان رس» عقلی یب«اسرار، جز به فهم و عقل 
  است.
عقل اول، حكم و عمل او  از آثار و انوار یدر نفس انسان یسار یاست نوران یو صفت ید دانست كه عقل قوَّتیببا

 و وحدت و عدالت، چنان كه درم ري و شرّ، و حّث و داللت به خريان حق و باطل و خیز مییا، و تمیق اشیادراك حقا
ممكنات، كه نفس كامل شامل آنست  یو صور نامتناه یاست، از آثار كثرت امكان یظلمان یو صفت یقابلۀ او هوا اثر

و حكم و عمل او ظهور  یسار ین نفس مُدبِّر انسانیعة والعناصر، واظهار صورها، هم در ایبالط عالم ث توجُّهها اىلیح من
، خُلقاً و وصفاً و قوالً و فعالً، و جملۀ قوا و یبه صور انحرافات و حِثّ و داللت به تصرُّفات و صور انحرافات نامتناه

ها اعوان و انصار ريو غ مان و اسالمیهت و امثل مفكِّره و حافظه، و همچو طهارت و نزا یاخالق و اوصاف روحان
مه چون شهوت و غضب و بِخْل و حسد و كرب و ظلم اعوانِ هوا یو صفات و اخالق ذم یجسمان یقوا یعقلند، و همگ

د، البّد عقل را باعوانه و انصاره، یمدبّر، غالب آ ین نفس جزئیاند، و هرگاه كه حكم هوا به مدد احكام عادات، بر ا
ل مطالب شهوات و لذَّات از یله در تحصیداند، و در عمل خود استتباع و استعمال كند، تا وجوه مكر و حمغلوب گر

جهت هوا، به كار برد، و هرگاه كه عقل باعوانه غالب باشد، هوا را استتباع و استعمال كند در جّد و اجتهاد در عبادات 
  ن عقل را سه نوع از ادراكات است:یو انواع قربات، و ا

  ظاهراً و باطناً. ی، به آالت و مدارك حسِّیكی
جۀ یزد، و از آنجا نتیب كند، و مقدمات برانگیترك یاسی، قین قوّت فكری كه به وساطت اريالغ یو دوم، به قوَّت فكر

  ند.یگو ین قِسم را عقل نظریبحاصل كند، و ا یو علم یادراك
ن قِسم آنگاه یا كند، و ایو بالذات ال باآلالت ادراك اش و نوع سوم، آنست كه آن قوّت عقل از باطن نفس سر برزند،

ده دست داده باشد، و از یمه و به اخالق حمیۀ نفس از اخالق ذمیه و تخلیاضت و مجاهده تزكیسَّر شود كه به ریم
كه  یرفته و به حضرتیو صفات و صور انحرافات كه به هوا تعلّق دارد، خالصِ نفس تحقُّق پذ یمجاذبات آمال و أمان

ن دست داده است، و یاز ا یی ل، شمَّهیاوا یرا از حكما یالمحفوظ مثالً متوجه گشته، و بعض منبع علومست چون لوح
منحسم نگشته، آن علوم از حكم  یهوابه كل ی به حكم آن كه عالقۀ نفس به مزاج تمام منقطع نشده است، و ماده

ار به آن علوم و ادراكات، و یبس یده است، و اختالفات و خطاهانبو عت و مزاج است، تمام خاىلیكه الزم طب یتیَّحجاب
راكه یت و نبوت است، ازیر طور والین جمله اقسام عقل و ادراكات او، در زیشان متطرِّق شده است، و ایاشكاالت بر ا

 یا نبی وىل است كه دردل یاله یق كشف و مشاهده مُدرك او آن سرّ وجودیت و نبوّتست به طریكه در طور وال یادراك
  ، شرط است.یآن سرِّ وجود یهما، در ظهور تجّلريو عقل و نفس و غ ین ادراكات عقلیا یو فنا یاست، و نف یمتجلِّ
دارد  یو تحقق یعُلوِّ ی، مغرور مشو و مدركات عقل را كه در مرتبۀ خودیبه علوم نقل ید كه: تو كه مسرتشدیگو یپس م

 ینف یو مفهومات تو خارجست، به كل ین علوم نقلیبه سبب آن كه از اجردات، ات و مّیات و روحانّیاز ادراك ملكوت
هست  یو كشف یاز علوم اله ین علوم منقول تو، علمیا یكه باال یمكن، و به سبب جهل از آن تعجُّب و استنكاف منما

از ادراك مجردات و  یقلن علوم عیت تعلّق دارد از علوم اسما و صفات، كه با آنكه ایكه به مقام و طور نبوت و وال
كه به طور  یذلك آن علم اله ده، و معیغامض و پوش یكست، و به نسبت با علوم نقلیق و باریات سخت دقیروحان
از احكام هوا و  یو مانع یچ آفتیاست، و ه یعلوم نقل یمه كه باالیت و نبوت متعلق است از مدارك عقول سلیوال
مذكور، آن عقول  ین علم الهیا یت دقت و خفایده است و از غایك و پوشیم بارتواند شد، ه یمتطرِّق نم یعت به ویطب
  ات تو چه رسد؟ و در آن معرض چه باشد؟ّین نقلیآن قاصرند، تا به امه از ادراك یسل
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تلقّية منيِّ، و عنِّي اخذته،
 

 و نفسي كانت، من عطايي، مُمَدّتي
 

ت جمع یَّن حضرت احدیر كرد، هم از خودم كه ایگر خواهم تقریا تو گفتم و درا كه امثلۀ آن ب یبیو سرِّ غ یمن آن علم اله
قت من، تجاوز كرد، تا از او ین حقیب ذات خودم آن علم به من و ایرفتم، و هم از غیكردم، و از او پذ یمذكور است، تلق

شده بودم، و  یفان ی، به كلیقلو ن یخودم و از آن صفات و علوم عقل یمجاز یباز گرفتم بعد از آن كه تمام از آن خود
قت به من مضاف آمده، و یآن حق یِازیافته و به ازالت همۀ احكام امتین حضرت جمع وحدت خودم تحقُّق محقَّق یبه ا
خودش، مرا به آن  یبیغ یاختصاص یة، از عطاها و رحمتهایَّ األحد نيتها بیَّث جمعیح ن نفس و ذات من، اكنون منیا

نده ريته، و مددگیَّث الباطن و حكم فاعلیح قة، مددكننده هم، من بودم منیالحق ین مددكننده بود، و فعلم و فهم و تدّبر آ
  ف.یه سرّ شریة، فافهم، ففیَّالظاهر و الجمع و حكم قابل ثیح هم من بودم من
ود مر صدور و ظهور ش یرا كه از او ظاهر م یباز را و صور الیگر خواهد نمود خید نده، مثاىلیات آین ابیپس اكنون در ا

  گانه.یك ذات یكثرت صفات و افعال را از 
اللَّهو جملةً،عنیوال تكُ بالاله

 

 جدُّ نفسٍ مُجَّدة یفهزلُ الماله
 

  : اتركه.یء، ایالش قال: اله عنیاناً، اذا سلوت عنه و تركت ذكره، و یاً ولهیَّء لُهیالش ت، بالكسر، عنیقال: لهی
ترك نظر در آن و اعتبار به  ی، و به كلیكبارگیبه  ین بازی، مشغول و مُعرض مباش از ایسرتشد من: تو كه متابع و میعنی

اء نظر و اعتبار به جّد و یرا كه در اش ی جّد است مر نفسنياست، ع یكه در آالت لهو و باز یآن مكن كه هزل و مجاز
ست. بل كه هرچه در وجود ظاهر و مشخَّص یجود نق ویعبث را مطلقاً در نظر محقق و اعتبار تحقراكه یق كند، ازیتحق
را مشاهده كند،  ی آن معننيدرست و محقق است كه هر كس كه در آن صورت، ع  ییقت معنیشود، آن را در عالم حق یم

ن معترب، صورت یت اگرچه آن صورت آلت لهو و لعب باشد در نظر عموم خلق، اما آن در نظر اريا به بصیبه نظر عقل 
و ما خلقنا السموات واألرض و ما : «ه قوله تعاىلیل علینبود، والدل ار خاىلید بسیرست و جّد باشد، و از فواد یقتیحق
ن ظاهر یدهم بالطبع، و هر چه در ایُّقة، باحكام نفوسهم و تقی: سرتوا الحق والحقیا» ن كفرواینهما باطالً ذلك ظنُّ الذیب

مجّد باشد، جهد كند، تا از آن  یباطل و عبث نباشد، الجرم هركرا نفسالسماء واألرض است، پس  نيوجود است، ممّا ب
  د.ريبِ خود بر گیابد، و از آن نصیدۀ آن را عموماً و خصوصاً دریت و فایَّقت و حقیان صور لهو و مجاز، صورت حقیم

اك واألعراض عن كلِّ صورةٍّیو ا
 

 لةیمُموهةٍ، أو حالةٍ مستح
 

ة، فالو او، او مِن یَّكن بعدها ان المصدریر، ولم یكانت للتحذ یاك متیَّار احذر و باعد، فان ار باضمیهنا للتحذیاك هّیا
اك واألسد، و من االسد، او ّیقال بالواو او بمن او بحذف من، كما تقول: ایة، فیَّالمصدر اعقبه انِ  یبعدها الزم، و مت

ته، و هو یس، و اصله، موهّت األناء اذا طلیه التلبیوالتمول كذا. اك و ان تفعل كذا، او من ان تفعل كذا، او ان تفعّیتقول: ا
خالف ما  یاألمر عل نفس یف یئاً، و هید، بذهب او فضَّة، فالصورة المموهّة، ان تراها و تحسبها شیمن نحاس او حد

 ث النظر اىلیح من ال اصل لها وال ثبات یالت یهلة: یالستارة. والحالة المستح كها صاحبیریتراها و تظنُّها، كصور 
  نظرك. یبدو منها فیة و ما یَّالیقتها، كتلك الصور الخیحق
رنده باشد، یرپذیُّكه زود تغ یا از هر حالتیاو چنان نباشد، د یكه چنان كه نما ی: دور باش از اعراض از هر صورتیعنی

   آن.ريفرح و بكا و ضحك و غ شود، از حُزن و یم یكه بر آن صورتها طار الباز، و احواىلیآن خ یچون صورتها هم
یك، فیالیهدیُالظلِّ الیف خیفط

 

 الستائر شقّت اللَّهو، ما عنهیَكَر
 

تو به آن كه  و مشغوىل یتو در آن حالت باز یآورد به سو یه مید، هدینما یبه تو مالباز یكه خ یی هیال آن سایچه آمدن خ
كند در  یداردف و بر تو عرضه م یقتیو حق یكه اصل ییكارهااست، از جهت اعراض تو در آن حالت از  یهمچو خواب
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  د.ید یتوان یها م ز را از پس آن پردهیآن چشفَّاف و تُنُك شده، تا تو  یها را كه از او آن پرده یزیآن حالت آن چ
آن در عالم د، و ینما یپردۀ خواب به تو م یالست كه نفس تو از ورایخ ینیب یكه در خواب م یی: چنان كه صورتهایعنی

 ید، متحرك و سخنگوینما یال به تو میخ ین صاحب بازین صورتها كه همچو ظالل ای انيچن ندارد، هم یقتیحس حق
او،  یهایندارد، تا آن پرده و باز یقتیچ حقیون آن پرده، هريخته است، و آن صورتها هم بیان آویاز پس آن پرده كه در م

  گرداند. یمشغول م اصل، یب یقت آن صورتهایدن حقیترا از د
كننده است از عالم حس، و گفت:  ه كرد به خواب، كه مشغولیرا به او، تشب و مشغوىل ین جهت آن حالتِ بازیپس از ا

د: یگو یدا شود، اكنون میال كه در خواب پیف خیه كرد به طیالباز را كه ظاللند، تشبیاللَّهو، و ظهور آن صور خ  یكر یف
 از ريتعبق یكنند از پس پردۀ خواب، تا تو به طر یاخبار م یدر حالت خواب، ترا از معان اىلیخ یكه چنان كه آن صورتها

وحدت فعل و وجود فاعل و  یالباز، از پس آن پرده، ترا از معنیخ ین صورتهای انيچن ، همیابی یم ی، آگاهیآن معان
  .یرا فهم كن ین صورتها، آن معنیاز او  یكنند، تا تو اعتبار كن یكثرت مظاهر و صور آن فعل و وجود، اخبار م

ك، منیعلیاء تُجلیصور األش یتر
 

 كلِّ خِلقة یوراء حجاب اللَّبس، ف
 

ده یرا حجاب گردان  الباز نصب كرده است، و آن پردهیكه خ یی پرده و ستاره یاعن كه از پس آن حجاب پوشش، ینیب یم
، بر تو و نظر یوصورت یی در هر نوع جامه یی زها از هر گونهیچ یاان نظر تو، كه از پس آن پرده صورتهیان خودش و میم

  وصور مختلف. یكیو فعل  یكیشود، فاعل  یتو، جلوه كرده م
ها بحكمة،یتجمَّعت االضداد ف

 سوا كن یالنطق، و ه یصوامتُ تُبد
 

 أةیكلِّ ه یفاشكالها تبدو عل
 ةیَّ ضَوريالنُّور، غ یتحرك تُهد

 

 الباز راست در آن جمع اضداد، چه نظراً اىلیكه خ یو حكمت یرا در آن صورتها به واسطۀ علم اضداد ینیمجتمع ب
و  یو حركت یچ نطقیستند و هیچند بهم جمع آورده، ن یی ا كاغذپارهیچند كهنه،  یی  جامه پارهريالصور، غ ذوات تلك

ه كرده است، كه با آن كه یتعب یزیشان، چیدر االباز، به آن علم و حكمت خود، یكن آن خیشان قائم نه، لیبه ا یتیَّنور
كنند، و با آن كه  یكنند، و با آن كه به ذات خود ساكنند، حركت م یشان به ذات خود صامتند، از خود نطق اظهار میا
، یكریآن صورتها در هر گونه پ یآرند، پس شكلها یه میبه چشم تو هد ییست، روشنایشان قائم نیبه ذات ا ییچ روشنایه
و نطق، و حركت و سكون، و ظلمت و نور است، به ذات خود جمع  ین اضداد را كه خاموشیند و جمله ایآ یدا میپ
ق ممكنات و صور ی حقانيچن ت كرده است، همیشان، سرایالباز، در ایكه از خ یاثر حكمت و علم ی كنند، به واسطه یم

گانه و نفس یو تقدّس، در وجود  موجد، تعاىل كه یانفسها مظلم و ساكن و خاموشند و به حكمت یات فّیجسمان
 یكیشوند و وجود و فعل، جز  ی، ظاهر میا و متحرك و نورانیكند، همه گو یشانش اضافت میه دارد و به ای، تعبیوحدان

  .ین
  .ةیَّ ضوريغ یالنور و ه  ی: تهدیكون خرب مبتداء محذوف، ایالنصب للحال، والرفع بان  هیجوز فیة یَّ ضوريقوله: غ

و تضحك اعجاباً، كأجَذل فارح؛
 

 نةیحز یانتحاباً، مثل ثَكل یو تبك
 

المفعول له، و اجذل  ی لفظه، و اعجاباً علريالمصدر من غ یالصوت بالبكاء، منصوب عل ب، وهو: رفعیاالنتحاب، كالنح
  قال: جذل فهو جذالن.یالجذل، و هوالفرح،  افعل من

 ی، و گاهین شادمانیتر از جهت خوش آمدن و تعجّب نمودن، همچو شادمان ید گاهخندن یكه م ینیب یو آن صورتها را م
، غم یشان قائمست و نه شادیچون مادر فرزندمردۀ غمناك، و با آن كه نه غم به ا به ناله و آواز بلند، هم یستنیند گریگر یم
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  شان درج كرده است.یر االباز دیشود به حكم آن جمع اضداد كه حكمت آن خ یشان ظاهر میاز ا یو شادمان
سلب نعمةٍ؛یو تَندب ان أنَّت عل

 

 ب نغمةیط یو تطرب، ان غنت عل
 

  ه، و عدد محاسنه.یت فالنٌ، اذا بكا علیِّالمقال: نَدبَ ی
شمارند، و اگر  یند و محاسن آن نعمت را برمیگر یم یكنند بر فوات نعمت یاگر ناله م یكه گاه ینیب یو آن صورتها را م

 خرب دارند و نه از نيو نه از غنا و انخوش،  یو صوت یی نغمه یشوند به خوش یند، خوش و طربناك، میگو یسرود م یوقت
ن ذكر ی، اینیب یشان صادر میاو، آن احوال مختلف از ا یالباز و فعل وحدانیبت و فوت نعمت، لكن بقصد خیط

شمرد، و جمله  یشان را برمین تنوُّعات صور و اشكال ایاز ان صورتها بود كه گفته شد، و بعد یتنوُّعاتِ احوال و افعال ا
  كند از جهت اعتبار را.  یك، ذكر میك ید، ینما یالباز میصورتها را كه آن خ

طرب سجعها،یُاألغصان ی فريالطَّ یتر
 

 ةیَّك، شجید الحانٍ، لدیبتغر
 

لة یة فعیَّالصُّوت. والغناء والشج بید تطری. والتغرالحمام خاصَّة، فعمّمه هنا مجازاً : اسم جنس. والسَّجع: صوتريالط
الشعر مشدداً،  یف، اال انّه قد ورد فیفعلة بالتخف یة علیَّ: احزن، والنعت منه شج و شجیفاعلة من شجا و اشجا، ا یبمعن
  ».ناییِّلٍ الخلیون عن لّیالشج نام«قوله:  یف

آورد ترا و  یدهند و به طرب م یرا بر شاخسارها كه آواز م الباز جنس مرغان گوناگونیاز پس آن پردۀ خ ینیب یو م
ف كردن آن یخودشان را در حلق، و خوش و لط یدن آن مرغان آوازهایشان به واسطۀ گردانیحاضران را صوت ا

هست، اال مجموع آن صور  یشان را اصلیقت آن مرغان نه آواز دارند و نه صور این را به نزد تو، و در حقیحز یآوازها
  الباز است.یگانۀ آن خیشان، فعل ذات یافعال ا و

 و تعجب من أصواتها بلُغاتها،
 

 ةیّوقد أعْربت عن السنٍ اعجم
 

مخصوصست،  یكه به جنس و یبه لغت یآن مرغان، آواز هر مرغ یاز آوازها یینما یو تعجّب م یمان یو تو در عجب م
ان همه، یكنند، و آواز و زبان و ب یح میصح یح و آوازهایفص یانینطق و حركت خودشان ب یب یدر آن حال كه از زبانها

  .یكن یست، و تو تنوعات فعل او را مختلف مشاهده میالباز، صادر نیگانۀ خیجز از آن ذات 
سُ، تخرتقُ الفال،یالع یالربِّ تسر یو ف

 

 وسط لُجَّة یالفلك، ف یالبحر تجریو ف
 

ابان را به رفتار خود قطع یشود، و آن اشرتان آن ب یابان روان ظاهر میو اشرتان در آن ب یابانیو ب یدر نظر تو بَرِّ ینیب یو م
، جز آن یرود، و آنجا نه برّ است و نه بحر و نه اشرت و نه كشت یا میآن دران یدر م یشود و كشت یدا میپ یكنند، و بحر یم

  كند. ین صور مختلف اظهار میالباز، ایگانۀ آن خیكه فعل 
الربِّ، مرّةً،ی فنيشیلجو تنظر ل

 

 ةريجُموع كثی، فیالبحر، اُخریو ف
  

 یكن ینظر م یگر در لشكرید ید، و باریآ یدا میكه در برّ و صحرا پ یدر لشكر یدو لشكر بار یبه سو یكن یو تو نظر م
  ار از مبارزان و شجاعان.یق بسیخال یشوند، در هر لشكر یا، ظاهر میكه در در

د لَباسهم،یحدلِباسهم نسج ال
 

 و اسنّة یً ظُبیحد یحِم یو هم ف
 

هنا یبها ه یة، فكنَّیقرب ألجل الحمایال  یالمحظور الذ یمفعول، والحم ید: الزرد المنسوج منه، مصدر بمعنیالحد نسج
نَّة: جمع الموصوف. واألسِ ف، كنَّا بالصفة عنی: حِدَّة طرف السَّهم او السیجمع ظبة، و ه یة. والظبیالحما عن نفس

  سنان.
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شان در حرب، یزره، از جهت شدت و قوّت ا یعنیها باشد از آهن بافته،  ان جامهین جموع لشكریا یكه پوششها ینیو ب
  .یابیهاشان  زهیها و نريها و تريت شمشیشان را در حمایو ا

 فارٍسنيالربِّ، مابشیفأجناد ج
 

 ، او راجلٍ، ربِّ رجلةفرسٍیعل
 

  ة.یَّالرجلة، والرجولة والرجول نيقال: رجل بیة، مصدرالرجل والراجل، یَّ ة والرجولالرجلة والرجول
  .یو مردانگ یصاحب مرد یی ادهیان پیدونده و م یبر اسب یان سواریم ینیان سپاه صحرا را بیپس اعوان و لشكر

 راكبٍنيش البحر: مابیوأكناد َج
 

 مطا مركبٍ، او صاعدٍ، مثل صَعدة
 

 ة تنبت كذلك ال تحتاج اىلیالمستووزن الصنعة: القناة  یاألفرنج، والصعدة عل كنده، و هو: الشجاع بلغةاألكناد جمع 
ن بعضهم بعضاً ی كذا و كذا، اذا بأنينة و عمود شراعها بها الستوائه واعتداله. و قولهم: مابیالسف یف، شبَّه صاریالتثق

  أة. یبالصفة و اله
زۀ یچون ن كه هم ی كشتريت یبر باال ینیرا ب یبرنشسته، و بعض یبر پشت مركب كشت یضبع ینیا را بیو مبارزان لشكر در

  كنند.  یراست برآمده، و از آنجا جنگ م
 ض، فتكاً، و طاعنٍیفمن ضاربٍ بالب
النار، رشقاً بأسهمٍ  یو من مغرقٍ ف

 

 ةیَّ بسُمرالقنا العسَّالَة السَمهر
 زرقاً بشُعلة  و من مُحرقٍ بالماءِ،

 

  .نيتین البیهذ یالبعض ف هنا مقامیم هیض، فاقین: اصله للتبعمِ
  بعضهم ضارباً، و بعضهم طاعناً، و بعضهم مغرقاً، و بعضهم محرقاً. ی: تریعنی

قتله. و سمرالقنا: یه فیشتدَّ علی ی غفلة منه حتنيح یالرجل صاحبه عل یأتیف، والفتك: ان یض: و هوالسیاب  ض جمعیوالب
السمرة، و مهما لم  ضرب لونه اىلیته، یالرمح اِسمر ألنّه اذا بلغ قصب القناة غا یة البالغة، و انّما سّمیَّالرماح القو یه
هنا ناراً باسم یالبحر ه یة الصلبة، و سمیَّة المضطربة والسمرّیاض والصفرة. والعسّالة القویالب ضرب اىلیستو بعدُ، فانّه ی
ضاً یتعود ناراً، و قوله: ا یا بحرمتیاللّه عنه،  ی، و قول عمر، رض»ذاالبحار سُجِّرتو ا: «ه اعتباراً بقوله تعاىلیؤول الیما
 یته بسهم، و هو مصدر بمعنیالبحر فوقها نارٌ و تحتها نار. والرشق مصدر قولك: رشقت فالناً، ارشقه رشقاً اذا رم ان

  الحال. یمفعول و نصف عل
 یاً بالسَّهم، و بعضهم محرقاً حال كونه مضروباً بالزرافة، و هیَّكونه مرمالبحر حال  یش مغرقاً فیبعض ذلك الج ی: تریعنی

 یهنا بمعنیزرق، و ه ق، والمصدر منها:ید اوبالمنجنیبه نحو العدوّ، اما بالسهم اوال یرمیُه و یجعل النفط والنار فیظرف 
  المفعول.

 یقو یها زهیبه ن ینیرا ب یت محاربش، و بعض زننده از جهت كشنت بر غفلريبه شمش ینیاز آن لشكر را ب ی: بعضیعنی
 ريكه در بحر مدرج است به ت یمعنو یغرقه كرده شده در آتش یابیرا  یرا، و بعض یگریدراز لرزان صلب زننده مر د

ا افتاده، و فاعل آن همه یشه پُر از نفط و آتش سوخته و در آب دریبه شعلۀ زرافه و ش ینیرا ب یافكنده و كشته، و بعض
ست، لكن تو از پس ین یكیز جز یست، و فعل او نیالباز نیگانۀ آن خیال قتل و ضرب و غرق و حرق، جز نفس افع

، كه چون آن ستاره مرتفع شود، آن ینیب یأتها میحجاب آن ستاره، آن را به صور افعال مختلف، مضاف به آن صورتها و ه
و مرتبه حس، مرتفع باشد،  یستارۀ تلبُّس تو به صورت حسِّ  اگرنيچن بر تو آشكارا گردد، همالباز، یوحدت ذات و فعل خ

  رفعها. ی. اعاننا اللّه علیابی یقیشان را مضاف به فاعل حقیهمۀ صور موجودات و افعال ا
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 اً، باذالً نفسه، و ذاريذا مُغ یتر
 

 مةیاً، تحت ذلِّ الهزريكَسوىلِّیُ
 

كننده بر جنگ و جان دربازنده به آن اقدام بر حرب، و آن  اقدامكننده و  ان، غارتیرا از آن صور لشكر یكی ینیب یم
انقطاع از  یر بار خواریا در زیمت مانده، یهز یر خواریپشت داده و شكسته و منهزم شده در ز ینیرا ب یگریصورت د

  الرجل. مة: ما انقطع منیخان و مان و جان گشته و افتاده. فالصر
هایق، ورمیو تَشهد نصب المِنْجَن

 

 عةی، والحُصُون المنیاصیلهدم الص
 

  : القالع. یاصیمعرّب. والص یبها الحجارة، فارس یرمیق: آلة معروفة، یالمنجن
دا كند، یمحكم كه دست تصرُّف كس به آن نرسد، پ یو حصنها عاىل یها الباز، صورت قلعهیكه آن خ ی: مشاهده كنیعنی

ق یون به حرب مشغول باشند، و صورت منجنرياز ب یو حصار، و بعضاز اندرون قلعه  ید كه بعضیو صورت لشكرها بنما
ها و حصارها، و آن خراب كردن آنها را  ق از جهت خراب كردن آن قلعهیو نصب كردن آن و انداخنت سنگها به آن منجن

  .یون آرد و تو همه را مشاهده كنريهمه ب
 بأنْفسٍیتراءو تلحظ أشباحاً،

 سِها،ن انس االنس صورةُ لَبْیتبا
 

 ارضها، مُستجنَّة یمُجرَّدةٍ، ف
 سَة،ی انريلَوحشتها، والجنّ غ

 

كه  یمجرَّد یان به نفسهای: صور جنِّیند، اعنینما یكه خود را م ییو صورتها یالباز، اشخاصیاز پس پردۀ آن خ ینیب یو م
شانست از ینونت ایكه محلِّ ك ینیزمشان در یا یكه با بصر مدرك ما است كه آن نفسها ین صور مادیشان را است از ایا

كه با  یو خسَّت یشوند، از وحشت یان به آن متلبِّس شده، بر تو ظاهر مینظر ما، پنهانند، و آن صورتها را كه آن نفوس جنِّ
 - ان یان را با آدمیراكه جنِّیان موجود است، زیآدم یاست كه در صورتها ین و مخالف انسیشان همراهست، مبایا

  نخواهد شد. یس آدمیشان انینخواهد بود، و صور ا یاُنس -اسبةالمن لعدم
شان، یاست و اصل صور ا یالسالم، پدر جملۀ اناس هیچنان كه آدم، عل د دانست كه مذهب اغلب محققان آنست كه همیببا
، فرموده است كه: تعاىل السالم، آنست كه حق هیاللّه، پدر و اصل جملۀ جّن است، و چنان كه وصف آدم، عل ز لعنهیس نیابل
 نيز كه دشمن و مقابل او است، همیاللعنة، ن هیس، علی، وصف ابل»اً و نساءًريو خلق منها زوجها و بّث منهما رجاالً كث«

ز در یاللعنة، ن هیس، علیت ابلیامد، حكم كفر و غوایالسالم، شامل اوالدش ن هیت آدم، علیاست، و چنان كه حكم هدا
خلق االنسان من صلصال «ان مسلمان، و چون به حكم یجنّ یان كافر شدند و بعضیدمآ یعقبش عام نبود تا بعض

س از آتش و هوا، و آب و خاك در یتِ ابلیَبُنْ، خلقت آدم آب و خاك بود و »الجانَّ من مارج من نار كالفخَّار، و خلق
 و كاملرت آمد از خلقت و صورت ان، تمامرتیظهور و تصوُّر به صورت اتمّ و اكملست، الجرم خلقت و صورت آدم و آدم

 یم، و لهذا چون بر كسیآدم باشد، و بهرت از صور حشرات و بها یشان در كمال، كمرت از صورت بنیان، پس صور ایجنّ
شوند، لنقصانهم  یدا میس پیشان هست، غالباً در صور موحش خسیاز ا یكه در نفوس بعض یظاهر شوند، به واسطۀ قوّت

شان را در نزول به یا» عاًیاهبطوا جم«المحسوسة، و چون در خطاب  الظهور بالصور قبول كمال یث اصل خلقتهم فیح من
شان یشان غالب باشد، الجرم، نقل ایشان آن بود كه حكم بطون بر ایا مشاركت دادند، و اصل خلقت و نشأت ایعالم دن

آمد كمرت از  یو بطون یبیا غیشان در دنیمقام اا و باطن آن مقدّر شد، پس منزل و ی و دننياز ملكوت آسمان به ملكوت زم
ث آمده است از یده است، چنان كه در حدیشان پوشیز بر ایا و آخرت، و لهذا احوال برزخ نیان دنیب و بطون برزخ میغ

نازة : الجیعنی» سمع صوتهایبها  ین تذهبون بیلها ایاوی« صالح كه ريا قول او در غیدر صالح، » یقَدِّمون«قول جنازه كه 
ب است، الجرم یشان به نسبت با ما غی، و به سبب آن كه منزل و مقام ما ظاهر است و منزل و مقام انيء اال الثقلیكل ش
قت صورت یبت صورت هوا و حقیم به حسب غینیب یشان را نمیبند، تا ما ایش ما غیشان پیم و ایشان ظاهریش ایما پ

شان یاند و ما بر ا دهی، جّن با آن كه از نظر ما پوشیشان اعنیر ما و اشان از آنست، از نظر ظاهیآتش كه نشأت خلقت ا
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 ان همه، تعاىلیالعموم متعرّض شوند جُز به امر و اذن مالك اع یتوانند كه به صور ظاهر ما عل یشان نمیذلك ا م و معیظاهر
ست، یشان را استطاعت گشادن نی، امیم و سَرِ مشك ببندیم و سر اناء گشاده نگذاریو تقدّس، تا اگر ما در خانه دربند

  ث آمده است.یچنان كه در حد
شان ین صورت انس است در حُسن و انس و بهجت و روح و راحت، ونفوس ایاألمر آنست كه صور جّن مبا پس حاصل
ن ما از نظر شان است باطن محل و مكای و مكان انيكه زم یمجرَّد است، و به محلم، ین صور كه ما به آن مُتَلَبِّسیاز مواد ا
كه مناست حسِّ ما بر ما اظهار كنند، ولكن در حُسن  یشان، چون خواهند خود را در صورتیاز ا یده، ولكن بعضیما پوش

كه  ینیب یالباز را مین خین اُنس انس. پس ایز، ظاهر شوند، مبایآم ، وحشتیبل در صور یصورت كمرت از صور انسان
و  یشو یو از آن مستوحش م ینیب یكند تا تو آن را م یو ستاره در نظر تو جلوه مرا از پس آن پرده  یآن صور جنِّ یوقت

  األمر. نفس یستند كما هواألمر فیچ نیآن همه صور، فعل او است و آن صور النفسها ه
النَّهر الشِّباك فتخرج الـ یو تطرح ف

 

 اد منها، بسُرعةیَّد الصیَـسِّماك 
 

اد ّیكند، و آن ص یدا میو با دامها پ یادید، و صینما یآب روان از پس آن پرده به تو م یجوب الباز،ین خیز كه این ینیب یو م
تمام آن  یلیاد به تعجّیافتند، و دست آن ص یان در آنجا میو ماهاندازد،  یآب م یكه آن دامها را در آن جو ینیب یرا م
قه، بل یالحق ی، فیاد و نه ماهّیاست و نه ص یو آنجا نه جو اندازد، یم یآرد و بر كنار جو یون مريان را از آن دامها بیماه

  الباز است.یآن خ یكه آن همه، فعل وحدان
یحتال، باالشراك، ناصبُها علیَو 

 

 ها بحبِّةی فريوقوع خماص الطَّ
 

ند به آن دامها به ك یله میكند و ح یاد دامها نصب مّیشوند، از پس آن پرده، و آن ص یدا میاد و مرغان پّیكه ص ینیب یو م
از مرغان در آن دامها  یآن كه جنس یپوشد، برا یر آن دانه میباشد و دامها را در ز یر آن دامها میكه در ز یی واسطۀ دانه

  افتد.
دوابه؛یمِّ ضاریكسر سفن الیو 

 

 سةیبالفر یو تظفر آسادالشر
 

 یبذلك حت یسّمیوال » زرده«ة یقال له بالفارسی یالذ : جمع صفر، و هوالفرسیّم وهیآمده است: صفرال یتیوبه روا
 ة األوىلیالروا یر و نحو هما. فعلیه ضرر، كالكلب والخنزیالبحر، كل ما ف دواب یصفرُّ عرفه و ذنبه، و ضاری

ة یّ غلوبة، وهو االنكسار والمیالمفعول محل یة فیة الثانیالروا ینة، وعلیو فعلها كسرالسف ة،یَّمحل الفاعل یالدوابِّ، ف یضار
  عن صفرالبحر.

رود و جانوران گزند رساننده  یها میشود و در بحر كشت یدا میالباز پیاز پس پردۀ آن خ یو برّ  یكه بحر ینیب ی: میعنی
به صورت  ییاین جانوران دریا از ایكنند،  یشكنند و غرق م یرا م یند، و آن كشتیآ یدا میپ یچون سگ و خوك آب
كنند، و آن اسبان به عاقبت بر آن  یگر جنگ میكدیشوند با  یت نهنگان و سگان ظاهر مأیبه ه یاسبان زرده، و بعض

ان مر ريكنند و ش یان، با گاوان كارزار مريگردانند، و در برّ ش یشان را شكسته و منهزم میند و ایآ ینهنگان و سگان غالب م
  خورند. یشان را میند و اابی یسه، ظفر میسازند، و بر آن فر یسۀ خود مید و فریآن گاوان را ص
 الفضا، بعضاً منريالط صطاد بعضیو 

 

 قنص بعضُ الوحشِ بعضاً بقفرةیو
 

از وحوش  یكنند، و بعض ید میرا ص یاز آن مرغان بعض یشوند، و بعض یدا میهوا، مرغان پ یكه در فضا ینیب یو م
  كند. یوهالك م دريگ یك جسنت میرا چون آهو و گوزن، به  یوزپلنگ مر بعضیصحرا چون 

ت ذكره،یَّ و تَلمح منها ما تخط
 

  مُلحةريخ ید اال علمو لم اعت
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 سئل بم نيح یث، و منه قول االصمعیاالحاد فالن، اذ جاوزته، و الملحة: ما غرب و طاب من ت فالناً و اىلّیقال: تخطی
  فة و منادمته، فقال: نلتها بالملح.ی: مجالسة الخلیعنیالرتبة،  نلت هذه

 یاریكه من از ذكر و شمار آن درگذشتم، چه من از بس ییزهایالباز، ظاهر شود چیز كه از پس آن پردۀ خین ینی: ببیعنی
 یزین چیاعتماد نكردم اال بر بهرت ید دون بعضینما یاز آن صور كه او م یراد نكردم، و در ذكر بعضیش ایب یاندك
  دم.یبرنگز ف راین لطایندۀ در عجب افكننده و جز ایآ ب خوشیغر

الزَّمن الفرد اعترب تلق كلَّ ما یو ف
 

 لةیمدَّةٍ مُسْتط یبدالك، ال ف
 

   زماناً.ريل، فان افراد اآلنات اذا جمعت تصیالزمان القل بالزمن الفرد عن یكنَ
دا شد، یخاطر تو پان من بر تو و ین بیالباز را كه به ایخ ین همه صورتهایا ینیدر زمان اندك اعتبار و نظر كن تا بب: یعنی

ن مثال بر تو ین مسأله از ایكه ا یار، موقوف باشد، پس اگر خواهیدراز بس ین جمله را بر مدتینه آن كه ادراك تو مر ا
  ن مسأله بكن.ی و اعتبار انين همه را ببیالباز را حاضر كن و ایك ساعت آن خیآشكارا شود، در 

شاهدته فعل واحدٍ یفكلُّ الذ
 

 بحُجْب األكنَّةبمفرده، لكن 
 

  ة، واحدها كنان، والكنّ: السرت و جمعه اكنان.یاالغطاألكنَّة: 
در وقت آن اعتبار  یشان را كه تو مشاهده كردین همه صورتها را و افعال و اقوال و احوال مختلف ایپس معلوم كن كه ا

ها،  ستاره و كاغذپاره یآن حجابهاالباز است، ولكن از پس ی، و آن كس خیك كس است به تنهائیفعل و نظر مذكور، 
  شود. یخود را پنهان كرده، آن صور و افعال مختلف، از او ظاهر م

ه،رياذا ما أزال السِّرت لم تَرَ غ
 

 بةیبق، باألشكال، اشكال ریو لم
 

له صور از نظر تو و آن جم ینیالباز را نبیل گرداند، جز آن خیش بردارد و آن سرت و ستاره را زایچون كه آن حجب را از پ
نماند، با آن كه آن اشكال و  یتواند بود ترا باق یبتیو ر یكه موجب شكّ  چ اشكاىلیشوند، و ه یمضمحل و متالش

و صفات و حركات و سكنات آن اشكال، به ذات و ام ذات یست، و قین یو ثبات یو حركت یاتیچ حیصورتها را از خود ه
اند كه هم  گانۀ او بودهیفعل  یها نهییمظلم، مظاهر و صور و آ یها ، و آن كاغذپارهريالباز، بوده است الغیگانۀ آن خیفعل 

د یُّ مراتب و عوالم و تقريكه وجود واحد حق است، غ یقیان تو و فاعل حقی حجاب منيچن اند، هم به نور او، ظاهر شده
ن مراتب به عالم ی و سلوك، از اريسِ ن احكام مرتفع شود، به انتقال نفس تو بهیست، چون این ین صورت حسِّیتو به ا
النظر  ن صور و اشكال موجودات را مع قطعی، و اینیگانۀ او را نبینئذ فاعل و ظاهر، جز حق و وجود یقت، حیحق
شان ی، به ایو علم یو نعت یو اثر یو وصف یچ حكمیمظلم و عدم لذاتها، ه یابی یقیالوجود المُظهِر لها، حقا عن

گانۀ حقَّند ومظاهر تنوعات ظهور ین وجود یظهور افعال و احوال و آثار ا یها و محلها نهییآن كه آ، جز یم نیمضاف و قا
  نات نور او.ّیو تع
الستارة، صور ثابت باشند نه  اسم باطن عند كشف یست، چه در تجلیش نیاسم ظاهر ب ین مثال را مطابقت با تجلیو ا

شود،  ینئذ پنهان میق است، حینۀ كثرت شئون و حقاییود كه آ، لكن كثرت مضاف به حق نماند، و وحدت وجیمتالش
  ه) یگفته شده است: (رباع یتیشود، چنان كه ب یدا مینه ناپییآ یرا كه عند تمام انطباع الصورة رویز

 د تو تابان گرددیچون طلعت خورش
نه ز صورت پر شد ییرا كه چو آیز

 

 زان گرددیۀ خود دلم گریاز سا
 هان گرددنه پنییناچار رخ آ

 

  ده شود.یت جمع وحدت وجود ظاهر و كثرت شئون باطن معاً معاً ثابت دّیجمع و احد یو اما در تجّل
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و حقَّقت، عند آلكشف، انّ بنوره اهـ
 

 الدُّجُنَةِ یافعالِه، ف ت، اىلیـتد
 

  الظلمة نفسها.  به عن یه مطر، فكنیس فیل یم المطبَّق المظلم الذیم والدال المهملة: ظلمة الغیالج الدجنة بضم
د یا م بودهیعظ یكیدر وقت گشادن آن پرده و ستاره كه تو و آن جمله صورتها در تار یو باور دار یق معلوم كنیو به تحق

قت كار و وحدت افعال و ی به حقنيچن د، همیراه برد یالباز به آن افعال و تنوعات ظهور آن افعال ویو هم به نور آن خ
ق یراه نتوان برد، و ظهور حقا» كنت سمعه و بصره«به صورت و صفتِ  یات وجودیاز تجلِّ ییتجلِّ اسرار، جز به نور

  ست.یممكن ن یی چ مرتبهیدر ه یوجود یخودند، جز به نور تجّل یز كه لذتها محصور ظلمت عدم امكانیعالم ن
 ، مُسبالً ینی، و بینیكذا كُنت ما ب
جٍ، بالحسِّ مونساً یألظهر بالتدر

 

 نور ظلمة یب التباس النَّفس، فحجا
 ، دفعةً بعد دفعةٍیابتداع یلها، ف

 

ام عموماً و هم به نسبت با ظهور به  یلیالباز و حال من به نسبت با ظهور به صورت تفصیز كه آن خی بودم من ننيچن هم
ان نفس و وجود مطلق ید، و میَّن مقیَّان نفس و وجود متعی بود، كه منيچن م خصوصاً، همیعنصر ن صورت اجماىلیا

و  یونبات یو معدن یو عنصر یو فلك یده شدن نفس خودم به لباس مراتب و احكام مراتب ملكیخودم، حجاب پوش
را پرده و ستارۀ خود ساخته بودوم، ولكن در نور ن جمله صور و احكام مراتب ی، فروگذاشته بود، و ایو انسان یوانیح

ن صور و اشكال حس و یو مراتب و احكام امزجه و مراتب عالم و اكه مضافست به ظلمت امكان عالم  یوجود
ج به آن صور و اشكال حس ومحسوسات، ظاهر شوم یمحسوسات را از پس آن ستاده پنهان كرده از جهت آن تا بتدر

مر  د و اركان، اُنس دهندهیدر شكل موال یأت افالك و نوبتیدر ه یی در صورت امالك و دفعه ی. باریبعد كرّت یكرّت
دن من یون آوردن و عجب ظاهر گردانريانسان، در وقت نو ب یظهور در صورت كل یبرا یجزئ ین صورتهاینفس را به ا

ل كمال یق و تكمیجاد و اخرتاع تحقین سخن آنست كه چون مقصود اول از ایق ای: انسان. و تحقینش او، اعنیبه آفر
و نفس  یتماماً قلم أعل ییدایل كمال پیق و تكمیفت و تحقبود، و آلت آن معر» فاحببت ان اعرف«و معرفت  ییدایپ

و حملها «نبود، به حكم  یانسان ین صورت عنصریآن كمال ظهور، جز ا یقینه و مظهر و حامل حقییكل بود، و آ
ات مجرداً عن الموادّ، مخصوص یط و كلّیعالمهما به مجردات و بسا یو نفس ف ی، و ادراك معهود قلم أعل»االنسان
ات یناس به مادیاز جهت عدم است یو نفس كل ی، قوَّت ضبط قلم اعلین شدّیمتع ین مظهر انسانیپس اگر ابتداءاً ا بود،

شان یق و خواص ایكه جامع جملۀ حقا یانسان ن مظهر و صورت اجماىلیت ایَّثیاز حبه ادراك و معرفت  یو مظاهر ماد
، چنان اقتضا كرد كه مرتبۀ مثال و حس و احكام و ینامتناه و حكمت یاله برد، الجرم رحمت یاست، هرگز راه نتوانست

ن پرده یا یالباز نصب كرده شود، و جملۀ صور ممثَّالت و محسوسات را از ورایخ ی چون آن ستاره و پرده شان، همیآثار ا
به ظلمت  یودوج ید، و به واسطۀ نوررين صور، تعلّق گین عقل و نفس به ایاز ا یجزئ ی كنند، و نظرینيو ستاره، تع
ن صور یشان است، مر این مرتبۀ مثال و حسّ ثابت و منبسطست و مظهر صور ایخته كه در این محسوسات آمیامكان ا

ن ید، تا عقل و نفس را به وساطت ایج بر عقل و نفس عرضه كرده آیرا به تدر یو عنصر یعیات و مظاهر طبیماد
ن یحاصل شود، تا آنگاه كه ابتداع و اخرتاع ا یاُنس یعنصر و یعیطب ین صور و مظاهر مادیشان به ایجزئ ینظرها

 ین صورت و ادراك و معرفت جمعی اريت نفس و عقل از تدبیمحقق گردد، آن جهت كل یانسان یصورت عنصر
  ناس.ید به سبب آن انس و استیایت او عاجز و قاصر بیَّ ثیاز ح یقیحق

ناس، یج از جهت استین مراتب و صور عالمست كه بالتدریت االباز مثال صورین خیا ین پرده و صورتهایپس اكنون ا
ن پرده و ستاره مرتفع شود در ینئذ اید، حین مقصود تمام حاصل آینفس را نصب و اظهار كرده شده است، تا چون ا

ن صور محسوسات به حكم یات و تصرّفات قوالً و فعالً، به اري، و اضافت جملۀ حركات و سكنات و تأثیامت كربیق
ن یمضاف ماند. ا یقیك فاعل حقیباطل گردد، و آن جمله به » وم للّه الواحد القهّاریلمن الملك ال« یقیحق حق یاند
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ن مطابقت به نسبت یمن، و اما ا یلیصورت تفص یالباز است با صور و اجزایخ ین بازیر مطابقت ایت مذكور تقریدو ب
  ن گفته شود.ی، بعد از ابا صورت اجماىل

و ذاك، مقرِّباً،لهیقرنت بجدّ 
 

 دةیالبَع یات المرامیلفهمك، غا
 

ات مقاصد بزرگ را كه یتو، تا غاك گرداننده به فهم یالباز را نزدیآن خ یحال خودم مر باز یار كردم با جّد اعتباری
  د است و مراتب او.یات توحیق و آن غایسخت دور است از افهام خال

ن، تَشابهٌ،یالمظهریجمعنا، فیو 
 

 هَةی، حاله بشَبست، لحاىلیول
 

ث یح من یمائ  ش ستاره و صورتها از پس او مشابهةین دو مظهر و صورت نمایالباز را در ایكند مرا و آن خ یو جمع م
ن حال مرا كه وحدتست یند، و اما ای ذات و صفات اوريك غیالباز هر یراكه آن اشكال و ستارۀ خی، زريالفعل الغ وحدة

واللّه  -فلهم » ءیس كمثله شیل«حكم  یمشابه نتواند بود بر مقتضا چ حاىلیالً، هیفعل، جملةً و تفصبالذات والصفة وال
  المرشد.

فاشكالُه، كانت مَظاهر فعله،
 

 ، و ولَّتیبَسرتٍ تالشت، اذ تجلَّ
 

ستاره كه نصب كرده ند، به واسطۀ آن پرده و یاو یفعل وحدان یها نهییالباز، بحركاتها و سكناتها، آیخ یپس آن صورتها
شوند، و  ید، آن همه صورتها متالشیون آريدا كند، و از پس آن پرده بیقت خود را پیالباز، حقیاست، كه چون ذات آن خ

  الباز شود.یگردانند، تا همه مضاف به خ یاز آن ظهور خودشان به آن جمله حركات و سكنات رو
هةً،یشبیو كانت له، بالفعل، نفس

 

 یشكال، واللَّبس سُرتتكاأل یحسِّو
 

دن و گفنت و گرفنت و رفنت همه تنوعات ظهور فعل یدن و شنیالباز بود كه دیآن خگانۀ من به وحدت فعل مانند یو نفس 
ن مرتبۀ یالست، و ایچون اشكال آن صاحب خ ، جمله همیگانۀ نفس است، و حسِّ چشم و گوش و زبان و دست و پای

ده است، پرده و ستارۀ یپوش یكه سرّ و نفس من خود را به و اجماىل یعنصرحس كه پوشش نفس منست، و صورت 
ن یپندارد كه ا یافتد، م ین حواس میمن، نظرش بر ا ین صورت حسین مرتبۀ حس و ایا ین سویمنست، كه هر كه از ا

ستاره مرتفع  نین حس و صورت چشم و گوش و زبان است، اما چون ای آن مضاف به اريدن و گفنت و غیدن و شنیفعل د
  د.یگردند، و افعال جمله مضاف به نفس نما ین همه صورتها متالشیشود، و نفس بوحدتها آشكارا گردد، ا

  و اين تقرير مطابقت آن بازي است با اين صورت عنصري اجمايل من.
 ، كرفعه،یفلمَّا رفعت السِّرت عنِّ 

 وقَد طلعت شمس الشُّهود، فأشراق الـ
 الـ ی اقامتنيقَتلتُ غالم النَّفس ب

 

  حجبَةريالنَّفس من غ یُث بدت لِ یبح
 ةیَّعقود أخ یوجودُ، و حلَّت ب

 ینَتی، و خَرقِ سَف یـجِدار ألحكام
 

ت و یبه حضرت كلّ یقید به احكام عالم حسّ را به توجه حقیُّ و تق یپس چون من آن ستارۀ مرتبۀ حس و صورت حس
تها و اطالقها، كه مثالش شعاع مطلق یقت ظاهر نفس بكلِّیكه حق یتم، تا بجائت او برداشیت و كلِّیَّان جزئیاطالق، از م

ق و یدا شد، و به تحقی، بر من پیو انسان یوانیو ح یو فلك یملك یت و وساطتیَّم حجابیچ غیه یاالنبساط آفتابست، ب
ود نسب و ی قنيت در غیغا نی نور وجود ظاهر كه تا اني، آفتاب شهود در دل من طالع شد، پس عیچ حجابیه یب یدرست

ظاهر وجود من  ین اشراق نور تجلیالظاهر، مشرق و درخشان گشت، و به واسطۀ ا اضافات پنهان بود، باطالق شعاعه
ن صور یاز ا یو عضو یو قوّت یظاهر وجود به جزو ین تجلیرا از ا یی ود نسبت به اضافت هر حصَّهیق یهمۀ بندها

ظاهر  ینئذٍ موسیافتم، حیكه او را است تحقّق  یقت اسم ظاهر و حضرت جمعیه حقبرگشادم، و ب یكبارگیمن به  یحس
ان و متعلِّقان نفس ناطقه است، یز كه از فتیِّعقل مم -وشع ی -نفس كل است، با  ینفس ناطقۀ من كه شعاع مطلق كلّ
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ت و استعداد خود یَّ اعتقاد و قابل فهم ولِ یشان بود، در زنبیحُوتِ علم و معرفت بالوسائط واألسباب را كه قوّت و قوت ا
 كه نيك صخرۀ ثبات و قدرت و تمكیالجمع شدند، و چون نزد ن حضرت جمعیالبحر نهاده، متوجه بحر باطن و مجمع

د، در حال یشان رسیاز آن صخره و چشمه به ا یی و قطره ی به نزد آن صخره است، پناه آوردند، اثرنيقیال اة حقیالح نيع
 یرفت، و از عالم حكمت به عالم قدرت بیشان كه به علل و اسباب بسته بود، انحالل پذید و اعتقاد ال استعدایبند زنب
ز به غلبۀ یِّوشعِ عقل ممیط علم و قدرت مطلق روان شد، و ید در محیَّكرد، تا آن حُوت معرفت مق یشان ترقّیا یآگاه

د كه قوت ّیده ماند، كه آن حُوت علم مقیاو بر او پوش ست دریطانیش یبه جانب ظاهر كه اثر یل و انحرافیت میَّاندك بق
آمد، و چون از آنجا  یدگیعبارت از آن پوش» طانیه االالشیالحوت و ما انسان تینس یاّن«شان منفصل شد یشان بود از ایا

شان یمت به ایبه آن عدم مال یو تعب یشان نبود، نصبیم حال ای در آنجا مالريباطن افتادند و سِ یدر گذشتند و در واد
وشع عقل، چون آن ُحوت یبه آن حال سؤال كرد،  یز قوت علمیوشع عقل، بتمیظاهر نفس ناطقه از  یافت، موسیراه 

شان كرد، پس جواب یعلم مفارقت اآنگاه كه پناه به آن صخره بردند، آن حوت  اد آورد كه ازیق نبود، یزاد و قوت آن طر
ه، ین بادی، بر قطع ایو زاد یلیدل ید و بینما یان، میپا یم بیعظ یین وادید كه اآنگاه گفتن» الحوت تینس یاّن«داد، كه 

م، چون یطلب یلیو دل یم، و از آنجا زادیك آن صخره رجوع كنیاقدام نتوان نمود، مصلحت آنست كه باز بر سر راه نزد
 یو معرفت وحدان یم وجداندۀ خضر روح مجرَّد را كه به مناسبت وحدت و بساطت از علیدند، بندۀ پسندیآنجا رس
وشع عقل را نام یده، یشان پوشانیت، خود را از ایوحدت و هدا یت و كسایدرا یافتند به ردایداده بودند، آنجا  یآگاه
نفس ناطقه  یدا نشد، پس موسیگر پید یو نام یت، مضمحل شد، و از او اثریَّت و اصلیَّبه حكم فرع یدر و یو نشان

ص قوالً و فعالً و خلقاً و وصفاً، ثنا گفت، او به حسب حال یوب نقایهش از عُیگفت، و به تنزبر خضر روح مجرد، سالم 
اتها خطاب كرد، كه عالم یبارضكم السّالم، بلفظ جمعش بحسب جزو یجوابش داد، انت، یَّ د نفس به احكام ظاهریُّو تق

رت و علل و اسباب است از كجا و سالمت ب و تضاد و كثیاتك كه عالم تركیظاهر نفس بجزو یسلطنت و تصرّفات تو ا
بارضكم  ین لفظ اّنیاش در ا نهیء از حال او باشد، پس خرق سفید كه منبیب از كجا؟ ذكر هر كس بایاز نقص و ع

ظاهر نفس ناطقه به خضر روح مجردَّد، گفت كه  یالسالم، مجمالً مدرج بود، لكن فهم از آن قاصر آمد، آنگاه موس
متابعت تو و اخالق و اوصاف تو كنم، تا به علم تخلُّق و تحقق به آن اخالق و اوصاف كمال كه به  یتواند بود كه مدت

ابم، ی یو تحقُّق یز به آن اخالق و اوصاف كمال تخلُّقیتا من ن ی، مرا داللت كنیباطن تعلّق دارد، و تو به آن متحقِّق
در عالم  یزیو مقام من، متعلق به باطن و سرّ هر چاست مناسب حال  یخضر روح مجرَّد، در جوابش گفت، كه مرا علم

است  ی، و ترا علمیی چ واسطهیه یرسد ب یده است و میبه من رس یقدرت كه از راه وجه خاص و باطن وجود و علم اله
ست، ین یده است، و مرا از آن حظِّیبه تو رسكه به واسطه  یزیمناسب حال و مقام تو متعلق به ظاهر، و حكمت هر چ

كه به  علوم و احواىل یخودت اقتصار كن كه ترا طاقت صرب و ثبات نباشد بر مجار یبرو و بر همان علم خصوصپس 
نمود كه حال تو وعلم تو مخالف آن باشد و به  یو چگونه ثبات وصرب توان باطن و قدرت و وحدت ظاهر شود، یمقتضا

در پناه صخرۀ ثبات و  یناطقه گفت، كه چون زمان نفس یده باشد، پس موسیاز آن هنوز به تو نرس ییچ گونه آگاهیه
، پس هر دو بر ساحل یت كرده باشد و تو زود آن اثر را در من مشاهده كنیبه من سرا ی بودم، باشد كه اثرنيتمك
نۀ اخالق و ین، روان شدند تا اول به بحر امكان كه باطن روح و ظاهر نفس بود گذر كردند، در آن بحر سفیالبحر مجمع
دند پر از متاع اعمال صالح و احوال ومعامالت متوجِّه ساحل نجات و درجات. پس خضر روح مجرَّد ید یمانیا آداب
ظاهر  یرا سوراخ كرد، موس ید بشكست و كشتیمركوز د یكه در باطن خلق یبیك طعنۀ غینه را به یاز الواح آن سف یلوح

آن در د كه به نقصان یده بود، ترسیق و اعمال را دن اخالینفس، چون سبب وصول خود به ساحل نجات و درجات مر ا
از نهادش برآمد، پس خضر ورح مجرَّدش گفت كه نه با تو گفتم كه » ئاً امراًیلقد جئت ش«اد یبحر امكان غرقه گردد، فر

من نفس گفت، كه حكم حركت عادت راه ثابت را بر  ینمود، موس یصرب نتوان -الخربة لعدم -امور باطن  یتو بر مجار
، آنگاه از ريك خرده بر من مگین یا یر و به بزرگین نوبت عذر من بپذید، ایده كرد، و عهد را بر من فراموش گردانیپوش
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ت و اطالق ی، غالم صفت نفس أمَّاره كه در توجُّه نفس ناطقه به عالم كلّريسِ یبحر باطن قدم در برّ ظاهر نهادند، در اثنا
ن صفت نفس امّاره در باطن نفس یان و فساد ایشوق احكام كفر و عناد و طغخودش به حكم غلبات عشق و سورات 

ناطقه مغلوب و مقهود و مغمور و مستور شده بود، در نظر باطن خضر روح مجرد آمد، در حال به دست قهر و سطوت و 
چون پنداشته بود كه از او،  یو مغمور ینفس ناطقه بنا بر آن مغلوب یقدرت، سر آن ناحفاظ را بر كند و دور افكند، موس

مان، متّصف گشته، باز زبان اعرتاض دراز كرد و گفت: یشده است و به عدل و ا یان تمام مزكّیآن وصف كفر و طغ
ان یاثر آن پوشش و طغ» كیانظر ال یأرن«، و فراموش كرده بود كه در زمان وصولش طلبِ » نفسرية بغّیاقتلت نفساً زك«

ش آورده بود، و او آنگاه به آن مُحسّ شده بود و باستغفار یبر رو یو» یلن تران«خالفت پنهان جهت نفس امّاره بود و 
گرش خضر روح ینموده، و باز آن را فراموش كرد، پس بار د یمۀ متابعت صفت نفس امّاره تفصِّ یاز آن جر» كیتبت ال«

ن یگفت، اگر بعد از ا یت شرمساریظاهر نفس از غا یع كرد، موسیمجرَّد به شكسنت عهد و ترك وفا به وعد صرب تقر
بود تا  یافتاد كه مدت یۀ صورت عنصری گذرشان بر قرريان سِی، آنگاه در میكنم در ترك صحبت من معذور باش یاعرتاض

شان منقطع بود، و ضعف و شدت یت از ای و تربريشان مدد و مادۀ باران تدبیبه سبب اشتغال و اعراض نفس ناطقه از ا
ت ضعف از كار و كسب نظر و اعتبار بازمانده، پس خضر یه كه قوا و اعضا بودند، از غایافته، و اهل قریال یشان استیبر ا

شان یشان مخصوص بود، به حسب آن مقام از ایكه به ا یو نقل یعقل یو معرفت یعلمنفس ناطقه، طعمۀ  یروح به موس
ر از حق یتحلِّل از ذخایو ماده و انقطاع بدل ما  و قلَّتِ مدد یقوت یو ب یقوّت یشان به عذر ضعف و بیطلب كردند، ا

د، پس خضر روح مجرَّد را چون نظر بر یشان سخت برنجینفس ناطقه، از آن صورتِ بُخْل ا یافت ابا كردند، موسیض
 یم و مستویكرده بود، به دست قدرت آن را قا یل به خرابیوار مزاج، میت ضعف دید كه از غایاشن افتاد و دیضعف ا
ق شفقّت باشند، ی خودند از مستحق، چه الريِكه منَّاع خ ینفس ناطقه از سر رنجش به او گفت، كه قوم ید، موسیگردان

نفس ناطقه گفت كه چون تو نه در  ید؟ پس خضر روح مجرَّد به موسید رسانیبا یريشان خیبه ا یو چرا جُز به عوض
كرد، و نه در عمل به مواجب  یتوان یخودت صرب م دارد، جز به حظِّ یدر آبادان یعمل به موجبات علم كه همه رو

آزادم و به فقر  یب وحظّ، به كلیف و من كه خضر روح مجرَّدم از نصیكن یدارد ثبات م یبه خراب ییمعرفت و فقر كه رو
د و ز كنییتم یچنان متحد شو كه آن چه اقتضا یا با من به كلیان ما برنتابد ین صحبت میش از ایمتحقّق، پس ب یقیحق
ا یمنقطع گردد،  یز به كلیحظوظ و تمجدا شود تا احكام  یكبارگیز درست باشد، از ما به یك گفنت به آن چیو به ن ینیب

، هم به زبان تو با تو یو آبادان یاز خراب یان اسرار آن چه بر من انكار كردی و بريار باشد، اكنون تفسیصحبت اخت
  م:یبگو

 ی قوا و اعضا بود، كه در بحر امكان افعال مختلف نامتناهنيملك مساك یكشت نه آن بود كه آنیاما حكمت خرق سف
كون ی یاّن«، من به طعنۀ یشان شدیكردند كه موجب نجات و رفع درجات ا یمعتدل م یانداخته بودند، و به آن عمل

، یی بر تو كه نفس ناطقهكه  یی  و سمعه یائیب ریاز آن اعمال و اخالق به نقصان و ع یو به سبب بعض» بارضكم السّالم
ب یوب كردم تا چون نظر ملك ظالم غاصب عُجْب كه محبط و مهلك اعمالست بر آن عیده بود، آن را سوراخ و معیپوش

  .محروم نگرداند ی را به كلنيغصب و ابطال نكند، و آن مساك یكبارگینۀ اخالق و اعمال را به یافتد، آن سف
ۀ یبه حل» نينا طائعیأت«، و پدرش و مادرش به حكم یپنداشته بود یتو او را مزككه و امّا قتل غالم صفت نفس امّاره 

م كه مادر و پدر را یت، پس خواستّیان و انانیقت كار و طغیبودند، و او مجبولست بر پوشش از حق یمان متحلِّیا
 یاثر و ین قتل و فنایاناخلف حاصل شود، و آن بر  یمقام آن فرزندِ طاغ دلست، قائم یقیكه فرزند حق البدىل نعم

  موقوف بود.
بود كه از پدر نفس  یو نفس نبات یوانیم نفس حیتیوار ملك دو یوار مزاج، آنست كه آن دیو اما حكمت اقامت د

عت باز یشان كه به احكام شریا ی، دور افتاده بودند، و گنج كماالت و ارتقاء به درجات حظوظ و لذات اُخرویانسان
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بود، چنان اقتضا  یكه اول متعلِّقش ظهور كماالت اسمائ یوار مزاج پنهان بود، پس ارادت اصلیدر آن یبسته بود، در ز
وار یر آن دیج آن گنج خودشان را از زیت خودشان بالغ شوند، و به تدریبه غا یو نبات یوانیم نفس حیتین دو یكرد كه ا
  ون آرند.ريمزاج، ب

 ی، و بر آن صرب نتوانستیده بودیدت به ظاهر به آن نرسیُّبه سبب تق یضاح آن سرّ و حكمتست كه تو كه ظاهر نفسین ایا
ون آمد، و آفتاب شهود و شعاع ريات كه چون نفس ناطقۀ من از حُجُب صور و مراتب، بین ابید: در ایگو یكرد. پس م

م، است كه در السال هی، علیت، صورت موسّی انسانرين عالم صغیطالع شد، ظاهر نفس ناطقۀ من كه در اظاهر وجود، 
السالم، تا به او متَّصل و متحقِّق شود،  هی بود، متوجه عالم وحدت روح مجرَّد من كه صورت خضر است، علريعالم كب
ر كه ین تقریهماالسالم، واقع بوده بود، صورت آن احوال را به ایو خضر عل یان موسی مرين عالم كبیكه ظاهراً در ا احواىل

ت خودم مشاهده كردم و غالم نفس امّارۀ خودم را به مدد روح مجرَّدِ خودم بكشتم، بعد ّیسان انرين عالم صغیكردم در ا
م شرِّ غاصب عُجْب به نظر باطن استقالل كردم، و به آن استقالل ینۀ اخالق و اعمال ظاهر خودم را از بیاز آن كه سف

نهاده بود، از جهت اظهار احكام شرع و  یرابل به خیوار مزاج را كه به سبب مجاهدات، میخرقش كردم، و بعد از آن د
نت بود، یز و مبایُّز كه موجب تمیدر نشأت برزخ و آخرت، راست كردم، و هر چ یو نبات یوانیاستخراج كماالت روح ح

ان یقت كمال، جامع میشان جدا شد، و هر دو به هم متحد شدند، و من به حقیان روح مجرَّد و نفس ناطقۀ من از ایم
  اطن متحقق شدم، واللّه الموفق.ظاهر و ب

كلِّ عالم،اىلیو عُدت بامداد
 

 كلِّ مُدَّة یحسب األفعال، فیعل
 

دن من یكرنگ گردانیمنست، و   كه صورت اجماىلريل عالم صغیو تكم یقیتِ حقیَّو بعد از تحقق به مقام كمال و جمع
منست، و به مدد دادن خودم  یلی كه صورت تفصريكب ل عالمیو جسم و روح خودم را، بازگشتم به تكم یصورت و معن

  كه مناسب آن مدت و زمان باشد. بر وفق افعاىل یدر هر مدت یلین صورت تفصیاز عوالم ا یرجوع كردم به هر عالم
ض یدر حض یات و بعضّیاند، چون علو یمنست چون در رتبت فاعل یلین عالم كه صورت تفصیاز ا ی: بعضیعنی

شان، اال آن یت مخصوصند، مظاهر اسمااند، و فعل به آن اسما مضافست نه به اّیات، و آن چه به فاعلّیند چون سفلیمنفعل
ات، اثر و صورت آن سلطنت ّیاست كه سلطنت ادوار علو یرا دور سلطنت یشان آالت افعال اسمااند، و هر اسمیكه ا
گر در مدت سلطنت آن اسم ید یاصِّ اسمامخصوص هست كه آثار و خو یتّیو خاص یرا اثر یاست، و هر اسم ییاسما

به حسب اختالف سلطنت اسماو مظاهر  یزمان یباشد، پس الجرم من در هر مدت یت او مدرج میَّدر آن اثر و خاص
كه به آن  یو اثر یرا به فعل یشوم، و هر عالم یم یمتصد یت اسمیَّثیخودم را از ح یلین صورت تفصیشان، مدد ایا

از من بر همه اسما مشتمل است، اما اختالف افعال و ادوار، به  یكنم، و هر چند هر اسم یماسم مخصوص است، مدد 
كه مناسب آن مدت و مناسب  بر حسب افعاىل یحسب مظاهر و منفعالتست، نه به حسب فعل اسما، پس در هر مدت

به آن افعال، مدد را  یو سفل یعِلو یو اهل هر عالم یشود، هر عالم یمن ظاهر م یاستعداد اهل آن زمان از من و اسما
رسانم. واللّه  یكه مناسب او باشد م ك از اهل عالم، او را به آن افعال و آثار به كماىلیت هر یَّدهم، و به قدر قابل یم

  .نيالمع
بالصِّفات، ألحرقتیولو ال احتجاب

 

 یتیَّمن سناء سَج یمظاهر ذات
 

به مدد و  یجاد اوالً، و ظهور و اظهار هر موجودیت در وقت توجه به ایَّوگرنه نور ذات و وجود مطلق من به حكم مبدئ
شد،  ینۀ وجود ذات من خواستییكه مظهر و آ یزی، هر چیخود محتجب شد ینات اصلیُّو تع یاً، به صفات كلیامداد ثان
  .یدز شیعظمت و جالل اطالق نور من سوخته و ناچ یها و شعاعها شعله ییاً، از روشنایاوالً و ثان
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 الفـ حجاباً من نور و ظلمة، لو كشفها، ني، سبعانّ لّله، تعاىل« كرده است كه: نيث را تضمین حدیا یت معنین بیدر ا
  را نظم داده. ین معنیالجمع، ا و بلسان» الحرقت سبحات وجهه ما ادركه بصره من خلقه

حات، یالتسب عّد بهیسبِّح و یت السبحة لما ّیمنه سم بتلغ به، ویسبّح به، كالبُلغة، اسم لما ی: ما یالسبحات جمع سبحة، و ه
ه ذلك یقَدِّس الوجه، كل من ظهر علیُسبِّح و ی یو شدة شعاعه الذ یظهور النور الوجه  هنا عن عظمةیفاستعار بها ه

  الشعاع.
 یجه همگكه: ظهور نور وجود مطلق كه از آن جهت كه موا -واللّه و رسوله اعلم - ث آنست ین حدیا یق معنیو تحق
ت جز به واسطۀ مرتبۀ الوهت و یّ ت موقوف بود و تحقُّق حكم مبدئّیق عالم است، وجه حق نام دارد بر حكم مبدئیحقا
راكه یتوانست بود، ز یان امكان، محقِّق نمیان وجوب و میان وجود و میان معلومات علم و میكه در او است م یتیَّبرزخ

ت مذكور یَّن برزخیز شد، و اّیت، متمیَّت و مرتبۀ الوهّین برزخیبه ذات اقدس به اث انّه عالم، ازعلم یح علم به عالم من
ن مرتبۀ الوهت بر همه یبه حسب ا یشان در ویك از ایهر  یقت كلی، مشتمل بر هفت نسبت، و حقیبود كلّ  یقیحق

سبعۀ اسماء  ی مرتبۀ الوهت، و ائمَّه نياند، در هم نات ائمَّۀ اسماء سبعهیِّق هفتگانۀ مذكور مُعین نسبت و حقایمشتمل كه ا
د، وچهارم اسم قادر و پنجم اسم قائل، و ششم اسم جواد، و هفتم یاست، و دوم اسم عالم، و سوم اسم مر ّیاسم ح یكی

ر یاز ذرا یی جاد و امداد هر ذرهیاست معظم در باب توجُّه وجه به امر ا ین اسماء، ركنیك از ایاسم مقسط، كه هر 
و اظهار كماالت  ییدایق كمال پیب و باطن به جهت تحقیواللّه، از غ یجرم چون حضرت جمع وجودموجودات، ال

ق سبعۀ مذكور و حكم یت و حقایَّ ن برزخیت ایَّثین مرتبۀ الوهت از حیشد، اول در ا یجادیخود، متوجّه امر ا ییاسما
ن مرتبه یتا به حسب حكم اسبعۀ مذكور فرمود، ن اسماء ی اینين مرتبۀ الوهت، تعیبر همه، به حسب ا یقتیاشتمال هر حق

ك به اثر آن ین گشت، و هر ّیق سبعه منصبغ شده متعین حقاین اسماء سبعه، به حكم جملۀ ایاز ا یت هر اسمّیو برزخ
م ر نبود، الجریگز یو قابل یرا از محل یجادیآمد، و چون نفاذ امر ا یجادی متوجه امر اريت و تأثیَّانصباغ به صورت فاعل

  گر:ین اسماء سبعۀ مذكور، باز مشروط آمد به سه شرط دیك از این جهت، اثر و توجُّه هر یاز ا
 یقیان نور وجود و ظلمت حقیت او میَّقت آن محل قابل، و دوم صفت استعداد، و سوم صفت امكان، و وسطی، حقیكی

ت محل ّی را جز آن وسطینيالتع یمقسط عل قابل، و اثر اسم یت است در هر ممكنّیت برزخیت اثر سرایَّوسط محال كه آن
ا ابقا و امداد در عالم اجماالً یجاد یست، الجرم ظهور نور وجود مطلق و اثر اسم اللّه و وجه حق را به جهت ایو قابل ن
 ین اسماء از ورایاز ا یامد، و هر اسمین یو ثبوت ین هفت اسم مذكور تحقُّقی انيحجاب تع یالً، جز از ورایاو تفص
ت هفتاد صفت آمد، یَّشدند. پس حجب نور اله یجادین و متوجِّه امر ایَّ، متعیو ظلمان ین ده صفت نورانیاب احج

ق یگر نسبت و حقایك حجاب دیو ستی، و بینات اسماء و صفات الهیُّند از تعین حُجُب صفات نورانیچهل و نُه از ا
ن حجب، ظاهر شود، اشعَّه و یا یوجود و وجه مطلق، ب كه اگر آن حجب، منكشف و مرتفع شوند و آن نور یكون یظلمان
ن ید والحصر، و از ایالق شوند عن یه آن حضرت میح و تنزیاو كه موجب تسب یتینها یعظمت و جالل و كمال ب یپرتوها

 ینّیكه تعرا  یكون یو كثرت یو نسبت یمر هر صفتز گرداند، یاند، بسوزاند و ناچ جهت از آن اشعَّه به سبحات استعارت كرده
آن حجب مذكور، و صفت امكان و كثرت او  یابد بیت از او است، آن را درینات آن وجود مطلق كه بَصَر حق كناّیاز تع

آن حجب را مسدَّل  یو به وحدت وجود مطلقش ملحق گرداند. پس حكمت اله یرا متالش چنان اقتضا كرد كه دائماً 
ر است كه یر آن تقدین تقرید. ایفرما یدهد وابقا م یكمت را مدد مآن حجب مر عالم كثرت و ح یدارد، و از ورا یم

كه  یرش چنان باشد، كه هر سالكی راجع با خلق باشد، تقرريراجع با حقّ باشد. امّا اگر آن ضم -بصره  -در  -ها  - ريضم
، تعاىل ، اگر حقات نور مطلق و وجه حق شودیاز تجل ییستۀ تجلیون جهد، و شاريخود و حصر مراتب ب ید خودیاز ق
ش از یرا كه پ ی، هر كثرت نسبت و اضافتیوجود ید، پرتو نور وحدت تجّلريبرگ یش نظر وین حجب هفتگانه را از پیا
ء هالك یكل ش«د، همه را به داغ ین سالك آیز كند، تا هر چه در نظر ایآمد، جمله را بسوزاند و ناچ یم ین در نظر ویا
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هو احد  یند. پس، ما ادرك بصر هذا السالك الذیمقام آن ظاهر ب را قائم یوجه یتجّلابد، و وحدت یموسوم » اال وجهه
  ز باشد، واللّه المرشد.ین سالك موحّد، محرتق و ناچیمن خلقه، به نسبت با نظر ا

اً،یوالسنةُ األكوان، ان كنتَ و اعِ
 

 حةی، بحاٍل فصیدیشُهودٌ بتوح
 

اوصاف ظاهر، جمله گواهان عدلند به ك را است از خواص و آثار و یكه هر  یرق، به حال زبان آویجملۀ خال یو زبانها
 یچون هر فرد یعنی یشان را به گوش دل، بشنویا یهست، آن گواه یو حفظ یو عقل یمن اگر ترا فهم یهست یگانگی

شده است، و دَم  عارض یحق داشت، كه وجود حق بر و یدر علم وحدان یتیَّو صورت معلوم یتیَّاز افراد مكونّات ماه
گردد، كه تجدُّد و تبدُّل احوال آن ممكن ازقبض و   یدم، صور و احوال آن وجود، به حكم امداد و ابقاء متجدد ظاهر م به

بسط و خوف و رجا و رنج و راحت و شغل و فراغ و صحت و مرض و فرح و برح و نما و ذبول، جمله تابع آن تجدد 
شود، و زبان  ین ممكن، ظاهر میقت اینۀ حقییو تنوعات ظهور او است كه در آ ن احوال همه احوال وجودیو ااست، 

ن تجدد احوال، مُدرك و مشهود یو با آن كه ا» دیلبس من خلق جد یبل هم ف«دهد كه  ی خرب منيقرآن از آن تجدد چن
داند كه از آن  ی منيقیبه  ند ویب یقت، میر و تبدُّل او است به حقیُّاست، آن موجود كه شاهد آن حال و تغ یهر موجود

 داند نيقیراكه همه كس به یشود، ز ی وجود آن دو حال واقع نمنيدر ع یو تفاوت یچ نقصانیر و تبدُّل احوال، هیُّتغ
ن احوال از یان و اختالف اید است، از طریز یتق هستیاو كه او به آن حق یقت هستید، و حقیت زیَّدیكه ز یچ گمانیه یب

ن احوال و خاص و آثار یاز ا رد، پس به هر حاىلیپذ ینم یو تفاوت یچ نقصانیها هريض و بسط و غصحَّت و مرض و قب
دهد، مع تنوُّع ظهوراته بصور  یم ید، مثالً گواهیح به وحدت وجود زیفص یاست، به زبان یكه مشهود هر شاهد

افت، جُز به ی یت نتوانّیوجود انساند و عمرو و بكر و خالد در یان زیم یچ تفاوتی هنيچن األحوال المختلفه، و هم
وان یشان و حیان ایم یچ تفاوتی هنيچن شوند، و هم یاوصاف و احوال و اخالق كه عوارض وجودند، و در نظر مشهود م

افت، جز به احوال و اعراض و اوصاف، چون لطافت و كثافت و یت نتوان یَّنهما در وجود و جسمی و آسمان، و مابنيو زم
ان فلك و یم یچ تفاوتی هنيچن ها، و همريشدت و رخاوت و نشو و نما و حركت باالراده و نطق و غ  ونيخشونت و ل

ن جمله یهما، پس اريب وغید، جز به احوال و اوصاف بساطت و تركیملك و روح و جسم، در نفس وجود، نتوان د
ح، یرا به زبان فص یمر هر موجود كنند یوجود اخبار و اعالم م یگانگیشوند، از  یكه مشهود خلق ماحوال و اوصاف 

  ت، مشروطست.یَّولكن سماع و فهم آن به قابل
 ثابتٌ ی، باتّحادیثیوجاءَ حد

  بحبِّ الحقِّ بعد تقرُّبٍ ريشی
 ه االشارة ظاهِرٌ یو موضِعُ تنب

 

 فةٍ ی ضَعريُالنَقل غَ یته فیروا
 ضَةیه بنقلٍ او اداءِ فریال

 ةريبكُنت له سمعاً كنور الظَّه
 

 یكون علیحتمل ان ی، و یث الهی، فانّ هذا حدیالجمع االله لسان یكون علیان ...»  یثیوجاء حد«ل قوله: حتمی
  ه.یاللّه عل ، صلواتیالجمع المحمد لسان
ف، و آن یح است، نه ضعیث در نقل ثابت و صحیت آن حدیث من آمده است به صحُّت و ثبوت اتحاد من كه روایوحد
كه محبَّت حق مر بنده را و محبت بنده مر حق را محقق است، بعد از آن كه بنده تقرّب و كند به آن  یث اشارت میحد
ن یدهد از اتحاد در ا یم یض عبادات، و موضع آن كه آن اشارت آگاهیطلبد به حق، به گزاردن نوافل و فرا یكینزد
كنت «نچه گفته شده است كه ، به آیانروزیچون نور آفتاب در وقت چاشتگاه وم ح همیث، سخت ظاهر است و صریحد

من  ءٍ احبَّ اىلَّیبش یعبد ما تقرَّب اىلَّ«و مسلم، مذكور است كه  یح بخاریث آنست كه در صحیو لفظ حد» له سمعاً
بصر ی یالذ سمع به و بصرهی یاحبَّه فاذا احببته، كنت سمعه الذ یبالنّوافل حتّ تقرَّب اىلَّیزال یه، وال یاداء ما افرتضت عل

  ث.یالحد...» بها  یمشی ینطق به و رجله الذی یسانه الذبه و ل
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ست یئ قت او، رابطۀ واسطهیاز كماالت و حق وصول به كماىل یبه سو یاست باطن یلید دانست كه محبّت قوّت میببا
از یاالمت االتحاد او االِٕشرتاك و مقتضا و اثر او، ازالت مابه او غلبۀ مابه یان طالب و مطلوب، و معنی، میوحدان

شود تا طالب ازالت  غالب و مستوىل ین رابطه، از هر كه اول، سر برزند، و بر ویالطالب والمطلوب، و ا نياواالختالف ب
فاحبب ان «قت ین محبَّت حقیند، و اصل ایطلبد، او را محّب گو یا از آن چه میاز گردد، از نفس خودش، یاالمت مابه

نۀ آن ییخودش، و آ ییو ظهور كماالت اسما ییدایمحبوب كمال پگانه بود و یبود كه محّب حضرت ذات » اعرف
تها ّیتها و تمام مضاهاتها و قابلیَّ، لكمال جمعیًت نتوانست بود صورةً و معنیَّقت انسانیمحبوب كما هو تماماً، جز حق

لوالك لما «وسلّم،  هیاللّه عل یخطاباً لمحمد، صل یث االلهیالحد من یما رویاالشارة ف هیها عن ذلك، و الريوقصور غ
قت ین شد مجمالً در باطن آن حقّیب ذات، متعیاز حضرت غ یین محبت تجلِّیو چون به حكم ا» خلقت الكون

اً، و از آن باطن یان وجود ثانیان علم به عالم و میت اوالً، و میَّت و احدیَّان واحدیت است میَّ ت و جمعیَّت كه برزخیَّانسان
 و نزول آمد تا ريكمال ظهور كه محبوب اول بود در سِ  یق عالم است برایلش كه حقایاصت در صور تفیَّ قت انسانیحق
ت و كمال یَّنۀ جمعییت است، و آیقت انسانیآن حق یقیحق كه صورت اجماىل یانسان ین صورت عنصریدن به ایرس

 یپنهان، و چون آن تجّلهمراه بود و در باطن او  یل و محبت با آن تجلیآن م یقت وحدانیتماماً حق یظهور آن تجل
ب و كثرت، ین مراتب بل عالم تركیست، و در ایبا یم یوحدان ین نزول هم امرینۀ ظهورش در ایی، محل و آ بود یوحدان
 یظهور آن تجل ی نهییقت وحدت، جز عدالت و اعتدال كه موحّد كثرتست نبود، الجرم آیاز حق یو صورت یی هیو سا یاثر

 یت و عدالت امكان هر ممكنیَّقت وسطینۀ او حقییو ارواح، آ یبود تا در عالم معان یعتدل نمم یجز امر یی در هر مرتبه
عت و عناصر یبود از طب یمعتدل نم یالمحال. و اما در عالم مثال و حس مظهرش جز مزاج  جهة الوجوب و جهةنيبود ب

ه در حاقِّ وسط افتاده است، و صورت است ك ین جمله مراتب اعتداالت، عرض اعتدال انسانیزان ایو مولِّدات، و م
ن مراتب ظاهر شد، و به صور ینزوله در جملۀ ا یف یاست، و چون آن تجل یت اول و ثانیَّوحدت و عدالت آن برزخ

ات اجزا و اطراف و آثار ینات و نسب و اضافات كه از مقتضیُّمتلبِّس گشت، احكام كثرت تع یانسان و اجماىل یلیتفص
، از او سر برزدن یو شهوت یو طلب لذت یتیَّو اُمن یاز آن احكام به صورت امل یدرآمدند، و هر حكم انحرافست، گِرد او

ب تو احكام یت و عدالتش را به اوصاف كثرت و تركیَّگرفتند و خواستند كه حكم وحدت و بساطت و صورت جمع
از آن غلبه و قهر بود، پس آن  یثرد كه، فرمان شجره و هبوط از جنّت صورت وایانحرافات، مغلوب و مقهور گردان

عت و یكه شر اعتداىل یزانیپنهان، چنان اقتضا كرد كه م یتجّلكه رابطه واسطه است و در باطن آن  یمحبت وحدان
افتاده است، جملۀ ارادات و مقاصد وحركات  ین انسان كه بالواسطة در معرض محبوبیقتست، نصب كرده شود، تا ایطر

ازن كه به ین میقت محبَّت در باطن، زبانۀ این حقیوند دهد، و ایو باطناً، به وحدت و عدالت پ و سكنات خود را ظاهراً
 یقتضیاالمر  ض است پنهان شود، فان مطلقی فرانيآن زبانه ع» و ما امرنا اال واحدة«ت وحدت امر یحكم سرا

گردد، تا هر  یكه سُنن و نوافل است، سارزان ین میا یها عمود و كفّه ین محبَّت درباطن اجزایاز ا یة، و اثریَّ الفرض
افتاده باشد و در قدم، حكم وجوب و وحدت بر  یاألزل در رتبت محبوب یعلت ف یت بیكه به حكم عنا یانسان یقتیحق

ف وشفّاف و یضع ی و مرور بر مراتب متنازالً حجبرياستعداد كاملش در وقت سِ یاو غالب بوده، و به حكم اقتضا
ض یسَّر شود، به مجرَّد اداء فرایض مخلصاً كامالً میفرا یش ادایگشته، اگر او را به واسطۀ محبوب یف بر او طاریلط

او كه باطن آن زبانه است، دل  یقیقت آن محبت و وحدت حقینئذ حكم حقیرد، و حیظاهراً وباطناً، آن حجب ارتفاع پذ
باو،  -فاحببت -ر خودش گرداند، تا حكم سابقِ كمال ظهونۀ ییاو به خود جذب كند، و آ یدلش ظاهر گردد، و او را ب

ق قوله: یو ذلك تحق» لسان عبده: سمع اللّه لمن حمده یاللّه قال عل ان«جۀ آن ظهور آن باشد كه یدراو ظاهر شود، و نت
تر  كیزان به وحدت نزدیز از میچ چیراكه چنان كه هیز» هیمن اداء ما افرتضت عل ء احّب اىلّیبش یعبد ما تقرّب اىلّ«

ت وحدت یست به سرایض نیفرا یكرت از ادایقت محبت، نزدیبه وحدت حق یزیچ چی هنيچن ست، همیزان نیاز زبانۀ م
ود و یآن بوده باشد كه در وقت مرور و نزولش در مراتب ق یاستعداد انسان یامر در او، و اما اگر در مبدأ حكم و اقتضا
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ار یاضات و مجاهدات بسیوحدتش را مغلوب كنند، آن كس به رند و حكم یگِرد او درآ اریبس یصفات كثرت امكان
محتاج شود، و جز ب مالزمت سُنن و نوافل از اذكار واعمال و انواع قربات كه مخالفت نفس بر آن مشتملست، به 

زان یده و ترك همۀ لذات وشهواتِ نفس كه استقامت میپوش یا و شربهایق ریشرط اخالص و مجانبت از شبهات و دقا
سّر یض است قلباً و قالباً، او را میفرا یزان كه ادایقت تماماً بر آن موقوفست، استقامت واعتدال زبانۀ آن میعت و طریشر

امة من عمله الصَّالة، فان صلحت، فقد افلح یالق ومیالعبد  حاسب بهیان اول ما «ث آمده است كه یكه در حد چناننشود، 
من  ی: انظروا، هل لعبدئاً، قال الرب، تبارك و تعاىلیضته شیتقص من فرو انجح، و ان فسدت، خاب و خسر، و ان ان

كند بر آن كه نوافل  یث داللت مین حدیظاهر ا» ذلك یر عمله علیكون سایضة؟ ثم یالفر كمل بها ما انتقص منیتطوُّع ف
ن سُنن و نوافل الزم یبر اافتاده است، مداومت  ین سالك كه از ازل در رتبت محبِّیشوند، پس بر ا یض میمكمّالتِ فرا

ه و طلب و یك تواند كرد، و به قوَّت و مدد داعیزان نزدید در عمل، خود را به آن زبانۀ میآمد، تا بمالزمت اخالص و توح
صور  یقت پنهانست، به كلیعت و طریزان شریعمود م یها و اجزا كفَّهست از آن اثر محبَّت، كه در یئ كه شمَّه یارادت

معتدل و  یزان به كلیم یها گرداند، تا آنگاه كه آن عمود و كفَّه یل مین سالك را از او زایات نفس اواحكام انحراف
 یة در او تجّلّیقیالحق بوحدته یوجود یدا گردد، و آن تجلِّینئذٍ دل كه محلِّ آن زبانۀ مذكور است پیشوند، و ح یمستو

ان وجود مضاف به نفس و قوا و یرا كه م یازیامت ید، هر حكمو زبانه همراه بو یكند، و آن اثر از محبت كه با آن تجل
االتحاد را اظهار كند، و آنگاه به ظهور حكم  گرداند، و حكم مابه یبوده باشد، تمام مضمحل و متالش یمداركش باق

، كه قت ظاهر و منكشف شودیبه حق ین معنیار محّب ایَّن سینسب و اضافاتست، بر ا یازیمحبت كه ازالت احكام امت
ن نور وجود ید و رجل او بوده است، و او جز به ایت سمع و بصر و لسان و ین غایگانه بوده است كه تا ای وجود نيهم
رفته، و  ینم یگرفته و جز به و ینم یگفته و جز به و ینم یده و جز به وید ینم یده است، و جز به ویشن ینم گانۀ حقی

ن علم و كشف، محجوب بوده یند، از ایازیآن نسب و اضافات كه احكام امتد به احكام یُّت به سبب تقین غایاو تا ا
ن علم كما هو منكشف یقت ایل كرد، حجب و موانع مرتفع شد، و حقیود را زایآن ق یقت محبّت به كلیاست، چون حق

ه، كنت سمعه و بصره و احبّه فاذا الحببت یبالنّوافل، حت تقرَّب اىلّ یزال العبد یوال «قوله:  یگشت. و هذا معن یو منجل
  ث.یالحد...» ده یلسانه و 
  د است. واللّه الملهم للصواب.یمن كه توح یح است بر صحّت و ثبوت مدعایح، داللت صریث صحین حدیپس در ا

وجدتُه،ید، حتیالتوح یتَسبَّبت ف
 

 یادلَّت یو واسطَةُ األسباب احد
 

گانه كردن ید و یل است خالصاً، مخلصاً، قلباً و قالباً، در طلب توحض و نوافیفرا یكه ادان اسباب یتوسُّل كردم به ا
افتم، و وساطت اسباب در حصول ید را بین توحین مباشرت اسباب مر ای، تا به ایقیخودم را با حضرت محبوب حق

و وساطت أكل معتاد  یوان ظاهراً به غذایات حیظاهر، چنان كه تعلق ح ین عالم به سببیدر ا یزیهر چمقاصد و تعلُّق 
  د.یض و نوافل مر وصول را به مقام توحیفرا یت سلوك، و ادایَّل منست بر سببیاز دال یكین، یدر حصول شبع و امثال ا

  ت در افاضت ندارندیَّان آنكه مؤثر حقست و اسباب و علل مدخلیدر ب
علل و مؤثرات، و انما علت و مؤثر ط و معدّاتند مر حصول مقاصد و مسببّات را نه ید دانست كه اسباب باسرها وسایببا

ت و اطالق وجودش، یَّ، به آن جمعتعاىل ، و حقیة و اطالقه كه باطن آن سبب است و در او سارّیوجود حق است، بجمع
كه حصول  یل شرطیا تحصی ی ازالت مانعرياست عند ذلك السبب ال بذلك السبب، بل كه به آن سبب غفاعل و مؤثر 

قست یوان به آن طریات حیتواند بود، چنان كه مثالً غذا سبب بقا و ح یآن موقوفست، مضاف نم  و ظهور مقصود برريتأث
رسد، كه اگر آن مدد منقطع گردد، در  یوان میاست كه از حضرت وجود حق، به آن ح یوجود ینۀ مددییكه او مظهر و آ

بر  یالجرم شرط وصول مدد به ومركَّب بود،  یوان و مزاج او جسمین حیوان مضمحل شود. پس چون ایحال آن ح
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وان شد مر قبول آن مدد را كه ین حیآمد، و آن غذا واسطه و معدّ ا یجسمان یبیترك یأتیعالم حكمت هم ه یمقتضا
وان است به آن مدد، و اكل، واسطه و یاج حی جوع صورت فقر و احتنيچن متعلق است، و همبه آن  یو یات و بقایح

شان واقع ین اسباب ظاهر از مسبّبات ایالحكمة. و لهذا تخلُّف ا ث عالمیح او من اج است و معدِّیشرط دفع آن احت
ات و بقا محقق و موجود، و یافت و حیتوان  یالقدرة، چنان كه غذا و اكل معتاد مفقود م النظر من عالم ثیح م منیابی یم

 یباشد كه سالها یرسد م یا میاز اول یّیلظاهراً، به و یو اكل ییوساطت غذا یبالعكس، چه آن مدد چون از عالم قدرت ب
در  یا به آن محتاج شود، چنان كه زنیرا مباشرت كند،  یو اكل ییآن كه غذا یماند ب ی مريو س ّیو ح یباق آن وىلّ اریبس
چ اصالً از مأكول و مشروب، نخورده است، و ما یسال ه یح، و سیصح یوعقل یح، با تنین عهد ما بوده است در بطایا

ست یز نیافته، با آن كه تخلُّف علت از معلول عقالً جایاند، و بركت نظر او  دهیم كه آن زن را دیدیشان را دیار درویبس
شان یق بود كه اید به آن طریقت توحیض و نوافل كه اسباب وصول من شدند، به حقیفرا ین سلوك و ادایاصالً. پس ا

و مؤثر در دند، و علت یگردان ی، و نفس را معدّ قبول قبض و تجلّ ل كردندیرا كه صور انحرافات بود از نفس زاموانع 
ن یسلوك و مباشرت ا یاز مجذوبان، ب یعلت بود، و لهذا بعض یت بید جود مطلق و عنایض و تحقق به توحیحصول ف

و  فیشان سخت كثیز بودند كه حجب ایار آن نید واصل شدند ، و بسیقت توحیض و نوافل به حقیفرا یاسباب از ادا
ن مسأله آنست كه در یدند. و اصل ایچ نرسین اسباب كردند، به هیف بود، هر چند مباشرت ایم ضعیاستعدادشان عظ

بود به حكم  ی ثابت هر ممكننيت و عّین و ظهور وجود، ماهّیب، سبب تعیوغ یدر عالم معان یجادیمبداء امر ا
 ثابت به حضرت نيكه باز از آن ع -صَدا-خطاب بر مثال و عود و رجوع آن امر و » كُن«استعداده و علَّت مؤثر امرِ 

ن صور یاه. پس چون یاحد طرف یت و محال فیَّ  ثابت بود از ثبوت عدمنيكه در باطن آن ع یوجود به سبب صالبت
 یق كلیند، فروع و احكام و توابع آن حقاینما یمسبَّبات م یاسباب و بعض ینجا در مراتب بعضیموجودات كه ا

ة یَّ ة األصلیَّ باستعداداتها الكلّ یان ممكنات آنجا در آن عالم معانیق و اعیثابتند، و آن حقا یه در عالم معانممكناتند ك
، یجادیاال گانه بود بأمرهیت ذات یَّبودند، و علت و مؤثر، جمع یكل ینات وجودّیها، اسباب و وسائط اصل تعیالباطنة ف

سبب  یدا آمد از آن فروع و احكام، بعضین مراتب، پیو آن چه در ات كرد، یالجرم حكم اصول در فروع و احكام سرا
  گانۀ حق.یچنان، امر و وجود  و فاعل و مؤثر و علت همشد،  یوجود و ظهور بعض

فقدتها،یاألسباب، حت یو وحَّدت ف
 

 لةیوس ید اجْدیو رابطةُ التُّوح
 

، تا گم كردم كثرت اسباب را در وحدت ذات و امر و قندین اسباب كه حقایدم ذات و وجود حق را در باطن اید یكیو 
 یزین دستآویوندكننده و اتّصال دهندۀ سبب به مسبَّب كه وحدتِ امر و وجود ظاهر حق است، نافعرتیگانۀ او و پیفعل 

ل نواف یدر اول كه ادا یعنین اسباب است. یاند، به حضرت ذات كه مسبّب ا ق كه اسبابین حقایدن از ایشد مرا در رس
ن ظاهر تفرقۀ عالم و مراتب بود تا به حضرت جمع یم از اريد ساخته بودم، سِیلت و سبب وصول به توحیض را وسیو فرا

ات یّ ان ثابته و ماهیق و اعیم در باطن افتاد تا از تفرقۀ باطن و كثرت حقاريسِگانه، و اكنون یو وحدت وجود ظاهر 
ت ذات و یَّبه آن حضرت جمع یب و معانیبودند در عالم غ ینات وجودیُّعة، اسباب تیَّمتنوعه كه به استعداداتها األصل

ت و یَّ  كردم و چون نظرم بر جمعري، سِیق ساریبود و در باطن آن حقا یقیكه فاعل و مؤثر حق یجادیوحدت امر ا
ت را مضاف به یَّرا آن سببیب و مفقود شد، زیان ثابته از نظرم غایق و اعین حقایت اّیوحدت ذات و امر حق آمد، سبب

رت و یچ مغایه یافتم بیات ذات یدم، و آن استعدادات را شئون و احوال و خواطر و مقتضیق دین حقایاستعدادات ا
چ یه یريچ غیگانه را مشاهده كردم، و به هی ذات ني همنيلت و مؤثر، عی، پس سبب و علت و واسطه و وسیتّیريغ

 اول، از ظاهر تفرقه و اسباب عالم رينك در آن سِیدم، و ایمضاف ند یزیچ چیدر ه یو وساطت یتیَّو سبب یو اثر یحكم
ان اسباب و مسبّبات، اكنون به همان رابطه و یافته میده بودم، و وحدت وجود ظاهر را رابطه ید رسیقت به توحیبه حق

ن یشد مرا در ا یلتین وسی وجود و رابطه است، بهرتنياست آن نظر و اثر كه ع» بصری یسمع و بی یفب«اثر او و نظر او كه 
  .یسّر نشدی دوم مرين سِی، مرا هرگز اینبود» بصری یفب« دوم كه در باطن كردم كه اگر آن نظرِ ريسِ



۲۷۴ 

 یعنك كذا: ا یجدیل النفع، و ما یقل یالجدواء بالمدّ، ا لیو انفع، من قولهم: فالن قل ین اغنیا» یلتیوس یاجد«قوله: 
  ك.یغنیما 

فتوحَّدت،وجرَّدتُ نفس عنهما،
 

 دةی وحريوماً قطُّ غیولم تك 
 

از  یزید، و از اضافات چیا تسبّب و توحین دو صفت وجدان و فقدان، یكردم نفس و ذات خودم را از اكتا یو مجرد و 
گانه یكتا و ید و تجرُّد، ذات و نفس من ین تجرین خودم، پس به اّیمتعد ّین نفس و ذات مقیها، به ارين صفات و غیا

باز رست، و خود هرگز  یكه در آن اضافت مندرج بود، به كل یتّید جزویمتحد و ملحق گشت، و از ق، و به مطلق شد
ت خودش در ّیقت نفس من به كمال استعداد و قابلیحق یعنیكتا نبود، یگانه و ین نفس و ذات من ینبود كه ا یروز

وصاف و نسب و اضافات، مجرّد و منزّه، و اول وجود را كه ود و ایمتحقق بود، و از جملۀ ق یقیمبداء، به فقر و خلوّ حق
لش یقبول كرد، لكن در مرور و نزولش در مراتب و ظهور به صور تفص یدیو ق یچ وصفیه یدر عالم ارواح قبول كرد، ب
شد،  یطار یات و احكام مراتب بود، بر ویود و اوصاف كه از مقتضیق یخودش، بعض یلیبه جهت اظهار كماالت تفص

 رين سِیكه در ا یی  آغاز كرد، از هر مرتبهريمن ظاهر شد، و به اصل و مبداء، سِ اجماىل ین صورت عنصریس چون به اپ
گشت، تا چون از جملۀ  یالحق شده بود، به همان مرتبه ملحق م یكه در آن مرتبه به و یود و اوصافیكرد، ق یتجاوز م

ة به اصل خود متّحد گشت. یَّ بوحدته األصل یجدا شدند، و و یاز و یود و اوصاف به كلیمراتب درگذشت آن همه ق
نبود كه نفس  ینبود، الجرم به آن نظر، هرگز روز یالزم ذات یو وصف یدیچ قیقت مرا هیاألصل، حق پس چون نظراً اىل

د از یحن اوصاف فقدان و وجدان و تسبُّب و توی انيچن ود و اوصاف، و همیگانه نبود از جملۀ قیقت ذات من، یو حق
كتا شدم، یز جدا و یشان نیشده بود، پس چون از جملۀ مراتب درگذشتم، از ا یضرورات احكام مراتب، بر من طار

  چنان كه در اصل بودم، واللّه المرشد. هم
انـیو غُصت بحارالجمع، بل خُْضتُها عل

 

 مةی، فاستخرجْتُ كلِّ بتیـفِراد
 

در او از آن جهت كه بر همه  یت جمع كه هر اسمّیود در بحار حضرت احدیكتا شد از آن قیو چون نفس من مجرَّد و 
چ كس یاها كه هیكردم، بل كه در آن لجَّه و معظم آن در یت است، غوطه خوردم و غوّاصینها یب ییایاسما مشتملست در

و  یم علمیتی یا هر درِّه درآمدم، پس به در آوردم از آن لُجَّه ییست، من به تنهایرا جز من امكان غوص در آن لجّه ن
همرنگ  یاز آن جهت كه به كل یط هر اسمیمح یایذات در در یتینها یب و بیرا كه از بحراألبحر غ یو ذوق یمعرفت

 یم علوم و اذواق جمعیتی یرا از آن درها یو پنهان بود، و بعض یذات شده است و بر همۀ اسما مشتمل گشته، سار
ه كردم، و به یماء تعبیاشارت و ا یها و صندوقها را در حقَّه یعرض كردم، و بعض حیان صری، بر طبق عبارت و بكماىل

ن صورت یاسما، در ا یاهایت و اطالق آن دریّ ت، اثر جمعینها یمطلق ب یاهایسبب آن غوص و خوض در آن در
ك، یو به هر  ك جامع و شامل خواص همه شده است،یت كرده است، تا هر یاو سرا یمن و قوا و اعضا اجماىل یعنصر

منند، آثار صنع و فعل خودم را مشاهده  یلیصورت تفص یر كه اجزایاز ذرار یی توانم كرد و در هر ذره یكار جمله م
  كنم. یم

ةٍ،ريبسمع بصألسمع افعاىل
 

 عةی سَمنيٍ بعو اشهدُ اقواىل
 

، آن كماىل یگانۀ علوم جمعی یان حضرت جمع، و استخراج آن درّهایپا یب یاهایخوض و غوص در درت و علّت یغا
 یهمگ ین معنیت كرده است، تا از بهر ایظاهر من سرا ین قوا و اعضایبود تا حكم اطالق آن حضرت و علوم او در ا

نندۀ خودم یشان، غالباً چشم است اكنون من به گوش بیخود را كه آلت ادراك ا یلیو تفص افعال صورت اجماىل
از آن اقوالست و ادراك  یی كلمه یخودم را كه هر موجود یلیو تفص ل صورت اجماىلاقوا ینم، و همگیب یشنوم و م یم

  شنوم. یكنم و م یشان به سمع مخصوص، اكنون من آن جمله را به چشم شنوندۀ خودم مشاهده میاز ا یبعض
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 ك الهزار، و غرَّدت،یفان ناحَ باأل
 یواطْربَ بالمزمار مُصْلِحَه عَل 

 رَقَّ فارتقتو غنَّت من األشعار ما 
 ، مُنزِّهاً یآثار صُنْع یتنزَّهتُ ف

 

 كلِّ دوحَة یار فیجواباً لهُ، األط
 نَةیْدِ قَیَمُناسِبَة األوتار مِن 

 كلِّ سَدرة یلسِدْرتها األسْرار ف
 یو اُلْفت یار جَمْعیعن الشِّرك، باألغ

 

ق، یالخال ها اعمالیال ینتهی یالت یسدرة المنته تها، مأخوذ منیغا : اىلیب الصوت. و قوله: لسدرتها، ایتطرد: یالتغر
هما. و یتهما و اصلهما و منشأیغا ود و توجُّههما اىلیالق ها الرُّوح والسرّ عند تخلُّصهما عنیال ینتهی یة التیالغا فكنَّا بها عن

فعلة من  یة، و هیتلك الغا یة فرية والحیَّه والمغلوبیالغا  التوجه اىل كل حالة غلبة حرارة یف یكل سدرة: ا یقوله: ف
  الحرّ.  من شدةري: تحیسدر سدراً و سدارة فهو سَدِرٌ، ای بالكسر ريسَدِرالبع

ات ذات من بوده است ظاهراً و یز از مقتضی، معلوم كردم كه همه چكماىل ید كه: چون من به آن ذوق و علم جمعیگو یم
 یب طرب و لذّتست از خودم در خودم، اگر در مرغزاراء و سماع همه آوازها موجیباطناً، پس مرا نظر در همه اش

گر را در كار و طرب ید، و آن طراوت و حالوت نغمۀ او مرغان دیسرا یم یی كند و نغمه یم یی ناله یو هزار یبیعندل
 یا نیدهد،  یم یكند، و آواز یم یی طربناك ناله یئ به نغمه یبر هر شاخ درخت یب، هر مرغیآرد، تا در جواب آن عندل یم
شم چنگ كه از دست مطربۀ استاد، راست شده باشد، یابر یتارها یها مَر مِزمارِ خود را به مناسبت آوازها و نغمه یز ن

آواز به  آورند هر كه را كه بشنود، و آن مطربۀ خوش ینوازند، و در طرب م یسازند و م یكند، و هر دو با هم م یراست م
د، پس حكم تناسب و وحدت و ريگ یدن مییق دلكش سرایف رقیلط یاشعار خوش از یمناسبت نغمات آن ساز، سرود

اد یشانست، یكه در آن نغمات و غنا موجود است، ارواح و اسرار را از عالم وحدت و بساطت كه اصل ا یعدالت
 یها و تذكُّر از اصل و منشأ وحدان ت در آن وحدت و عدالت نغمهريدر حالت غلبۀ وجد و ح یدهد، تا هر سر یم

ب و انحراف و كثرت، ین عالم تركیكند، و از ا یم یت خودش، از عالم وحدت و بساطت، ترقّیغا یخودش، به سو
گانۀ خودم كه مطربان و طربناكان و یكنم در آثار صنع و فعل  ین جمله، تفرج و تماشا مید، من در اینما یاعراض م

و سماع و ب و طرب و غناء یافعال و احوال را از نظر تطرن جمله ی آن آثارند، و انيوجدان، همه ع ان و صاحبیمغنِّ
ه كننده، یكنم، تنز ینم، و در آن نزهت میب یت خودم میَّقت جمعیها، صور و تنوّعات ظهور حقريو سامع و واجد و غ یمغنِّ
كم را كه در نفس و مزاج من بعد از كثرت حاصل آمده است به ح یت ذات خودم را، و وحدتیقت جمعین حقیمر ا

 یچ شِرك غیت و الفت هّین جمعیالكثرة است، از آن كه در ا ن وحدت حاصل بعدی، كه الفت عبارت از ایقیعدالت حق
بر  یستیو ن یتواند بود، بل كه هر چه رقم هست ییالذات اوالوصف اوالحال اوالفعل اصالً گنجا ثیح را من یتیَّريرو غ
ت منست، ّین حضرت جمعی آن، مبدأ و منشأ آن اريو شرّ و نفع و ضرّ و غ ريو خ ین و امر و نهید از كفر و دیتوان كش یو

ن حضرت منست یا یت و اسم هادیات و مأمورات، صور و احكام هدارين وجملۀ خیاما دند، یو همه تنوعات ظهور او
ست متعلِّق به قبضۀ  حضرتنيات، صور و احكام اضالل و اسم قهّار همیَّ او، و كفر و همه شرور و منهنيمیمتعلق به قبضۀ 

ن یقت و ذات خودم نزهت و تماشاكننده و این جملۀ صور و احكام حقیت در این جمعیت ایَّثیشمال او، و من از ح
  س كننده.یه و تقدیباشد، تنز ت را در او مجاىلیَّري و غريحضرت را از آن كه غ

؛یمجلسُ األذكار، سمع مَطالع یفب
 

 یعَتیْ طَلنيالخمَّار ع  حانَةُ وىل
 

ت ین حضرت جمعیمن مطالع و مشاهد ا یلین صورت تفصیت من، آن چه از ایت هدایمدد و سراپس به واسطۀ 
ها سمع او است تا به وساطت آن رياز جوامع و مساجد و صوامع و غ ی، هر مجلس ذكرییِّ ا ولی یی یمنست، چون هر نب
، زبان منست، و یكند، چه هر ذاكر ینام و كالم من ممن، سماع  یات كربای مشاهده و مطالعۀ آنيمجلس ذكر، در ع

من و اظهار صُوَر و احكام صفت  ید، و باز از برایان مشاهده و كالم، او را در آن حال حاصل آیكه در جمعست م كماىل
ر س و قومش، هر دكّان خمیعۀ لشكر قهر و اغوا است، چون ابلیمن، طل یلین صورت تفصیقهر و اضالل من، آن چه از ا
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د، یكند، و در آن اسر و ق یسرپند، خرب م یكه قدم مخالفت و موافقت او م یجاسوس اوست، كه او را از كسان یفروش
  دهد. یانشف مدد میفاسقان و عاص

منند، گوش  یلیصورت تفص یاز اجزا یت من، اهل مجلس اذكار كه بعضیگر آنست كه: به واسطۀ نور هداید یوجه
ا، كه كمال و تمام یا و اولیندگان حضرت منند از انبینما كنندگان و مشاهده و دعوت مطالعه تیشنونده و قبول كنندۀ هدا

ل یاست در تفاص یري، سِیرا به حسب هر متابع یّیو ول یی یشان، به آن سماع و قبول قوم، متعلّقست، چه هر نبیشهود ا
، غالبرت ا وىلی ّیاسم و حكم او، بر آن نب را كه اثر آن یكل یات هر اسمّیل و جزئیمر تفاص یقت خودش، و شهودیحق

سّر نشود، وباز اهل خانۀ خمَّار كه هم یاتش، میّ ل و جزئیاست و تا سماع و اجابت قوم نباشد، شهود آن صورت تفاص
سند، كه از جهت ظهور صور احكام قهر و اضالل من مر یمنند، جاسوس لشكر ابل یلیصورت تفص یاز اجزا یبعض
كند، و در اغوا و اضالل، مر  یاند، به ضاللت داللت م افتاده مرا كه در قبضۀ شماىل یلیت تفص صورنياز هم یبعض
و «قوله  یقد حذف المضاف، كما ف» الخمّار مجلس األذكار و خانة یفب«هذا  یدهد، و عل یس را مدد میعۀ ابلیطل

  ».ةیاسئل القر
ت من، مجلس ید: كه به واسطۀ آثار و انوار هدایگو یمت را آنست كه مطالع صفت سمع است كه یگر مر آن رواید یوجه

 و سعادت نيمیت و اهل قبضۀ یصور هدا یشنوم، و هم به و یذكر خودم را م یاذكار سمع مطالع منست، كه هم به و
به شود  یو جملۀ آثار و اوصاف، صادر م یینایو هم ب ییكنم، چه از سمعِ من هم شنوا یخودم را مطالعه و مشاهده م

» شاءیضلُّ مَن یُ«ل و اظهار حكم من كه یات متقدّم گفته شد، و باز از بهر تكمیت و اشتمال، كه در ابیَّ آن جمع حكم
عت ید هوا و طبیَّ و مقري، اهل قبضۀ شمال خودم را اسیعۀ لشكر منست، كه به ویقت طلی و حقنياست خانۀ خمّار، ع

پس مجلس اذكار، آلت مشاهدت و سماع احكام و صورت كنم،  یدا میپ یگردانم، و حكم و اثر قهر خود را به و یم
ضلُّ بها مَن یُ«منست، و خانۀ خمّار، آلت ظهور احكام و آثار و صور قهر و اسم قهّار و صفت  یت و اسم هادیهدا
  ن مجموع متعلق است.یمن، به ا ییدایو كمال پ ییمنست، كه ظهور تمام كماالت اسما» شاءی

،یدیی، سِوفما عقدالزُّنار، حكماً
 

 حَلَّت ی، فهیو ان حُلَّ باالِٕقرار ب
 

  ه بالعقد.ی: حال كونه محكوماً علیالمفعول، و هو الزّنار، ا ئةیان هیالحال، ب یالمفعول له، او عل یحكماً اما نصب عل
قهر و قبضۀ شاء، جز دست یضّل مَن یاز جهت حكم اسم قهّار و ظهور صفت  یئ یان هر نصرانیو نبست زنّار را بر م

، هم یان آن نصرانیه وسلّم، گشاده شد از میاللّه عل یمان و اقرار به محمَّد مختار، صلیا شمال من، و اگر آن زنّار به حكم
  خودم. ییدایاظهار كمال پ یبرا» شاءیمن  یهدی«ت و لطف من مر آن زنّار را گشاده كرد به اثر و حكم یدست هدا

سجدٍ،ل، مِحرابُ میو ان نار، بالتنز
 

 عةٍ یكَل بیلِ، هَیفما بار، بآالنج
 

  بطل. ی: ی، ا»بوریو مكر اولئك هو : «: بطل، و منه قوله تعاىلیقوله: بار، ا
 یكبارگیكه در عالم موجود و بركار است، پس به  یز، هر محرابِ مسجدیشد به نور قرآن عز یو نورانو اگرچه روشن 

كه حكم اشتمال و  یرا هرچند به احكام قرآن و شرع محمدی، زییسایهر كلل صورت یكار شد شرعاً به انج یباطل و ب
از اسماء، بر او و صاحبش  یل كه به سبب غلبۀ حكم اسمیاز احكام انج یت، تماماً بر او غالبست، بعضیّ ت و جمعیكلّ

ف مُحَرِّفان، یه تحرز، بیل نین احكام انجیاز ا یثابتست، منسوخ شده است، و بعض یت، در وّیاز جزئ یعتش اثریو شر
منسوخ است و ري مبدل و غريغ یاز و یزیل از آن جهت كه چیت انجیَّرفته، اما مع ذلك، شرف و نوری پذیريل و تغیتبد

انت واجبست شرعاً، و یباطل نشده است، و لهذا اجزا و أسفار او را از خرق و غرق و اهانت، ص یكالم حق است، به كلّ
هدر و باطل نگشته است، و لهذا هَدم او و قتل  یكبارگیه محلِّ مذاكره و تالوت او است، به سا، از آن جهت كیعه و كلیب
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السالم، غالبرت بود و  هینا و علّینب یعل یسیز اگرچه حكم آن اسم كه سلطنت و اثر او بر عیست. و نیز نیاهل او مطلقاً جا
است،  یت كامل مصطفّیاللّه كه سلطان جمع ت اسمیَّزان احكام آن اسم بود، اكنون در حكم جمعیعت او، میشر
، پنهان یشرع محمد یجمع یزان كلین میآن اسم در ا یزان شرع جزئیه و سلّم، مغلوب و مندرج است و میاللّه عل یصل

ل نگشته. پس یقت ذات، زایداللت او بر حقت آن اسم، به كل باطل نشده است، و اثر یَّت و اسمیَّومندمج. اما اثر نور
ده است برسد، و از او به ینرس یل، به ویل كه تبدیاحكام انج ین بعضیت و داللت او بر ذات در ایَّاز آن نور یراگر اث
وندد، كه در آنجا است، چه عجب یپ ی متعبِّدنياز آن اثر، به ع یئ ت كند، و شمّهیكه محل مذاكرۀ او است، سرا یمعبد

، وحق »من قال ال اله اال اللّه یف ذن ىلیا«د: یه وسلّم، گویعلاللّه  ی، صلیث شفاعت، آن چه مصطفیباشد، و از حد
» ألخرجّن منها من قال ال اله اال اللّه یو عظمت یائیو كرب یس ذلك لك، ولكن و عزّتیل«د كه: یگو ی، به او متعاىل
اند، و  هريل و غیل انجاز آن به متوجهان به آن اسم، كه اه ی، ووصول اثریمسمَّ   داللت آن اسم برريدارد بر تأث یداللت
  المستعان. اللّه

م لقومه،یالكلو اسفار توراة
 

 لةیكلِّ ل یبها األحبار ف یناجیُ
 

  م حكمه كذلك.یالكل ره: و اسفار توراةیت مبتدأ، خربه محذوف، تقدیهذا الب
د كه به حكم یر نشده است، و شایِّت او، داللتش بر متكلّم، تمام باطل و متغیَّم كه نوریان كردیل، بی: چنان كه در انجیعنی

السالم، به آن اسم تمامرت است، به متابعان و خوانندگان  هیعل یسیكه استناد ع یت اسمّیاز نور یث شفاعت اثریآن حد
 یز كه به سویالسالم، را ن هی، علیدهد، اسفار تورات موس ییاألمر، رها شان را عاقبةیت كند، و ایل به رحمت سرایانج

كه استناد  یت اسمیَّثیبه آن اسفار، به حضرت حق از ح ی، هر شبیهود و نصاریان و متعبِّدانِ یبود، و دانا قومش آورده
كنند و به قراءت و تالوت آن بدان حضرت  یشان، به آن اسم تمامرت است، مناجات میعت ایشان و كتاب و شریرسول ا
  ل گفته شد.ی است كه در انجنيچن ند، حكمش همیجو یتقرُّب م

 البُدِّ، عاكف،یو ان خَرَّ، لالحجار، ف
 مُنزَّه، یًنارَ، معنیفَقَد عَبَد الدِّ

 

 ةیَّفَال وجْهَ لالنكار بالعصب
 ةیَّالعار بِاالشْراكِ بآلَوثن عَن

 

  نار، والبُّد معرّب بت و جمعه بددة.یز، و منزَّة فاعل عبدالدییالتم یعلنصب  یمعن
افتاده است، و  یاند در رو دهی، كه از جهت صورت آن سنگها، كه بت را از آن تراشینیرا ب یآورندۀ به بُت یاگر رو :یعنی

ار مكن، و یبس یظلم و تعَدِّ یمرو، و برو یم از جایعظ یكند، پس به تعصُّب از جهت انكار یآن را به صورت، سجده م
 یم را متصدیعظ یكند، و اظهار امر یم یی تبه مرريده مشمر، كه تعمیفا ینش او را بیعبث مپندار، و آفر یاو را به كلِّ

، مّربا و منزّه یپرست شان را از عار و ننگِ شِرك به بُتیار كسانند كه تو ایاست، چه بس ییدایاست، و همان كمال پ
 قیاند، و چنان كه آن شخص كه به طر را قبله و معبود خود ساخته یوینار دنی، درم و دیق معنیشان به طری، و ایشمر یم

برد و نفع و ضرّ خود را بالواسطه، به بت اضافت  ی آن بت به سر مريم و توقیپرستد، عمر خود را در تعظ یم  صورت بت
م و زر، ی سري و توقريكه همه عُمر خود را در جمع و توف یاداریچنان كه دن سازد، هم یكند، و او را قبلۀ حاجاتِ خود م یم

ان او یسود و ز یخود ساخته است، و دل و جان خود را فدا یِّو امال و امان م را قبلۀ حاجاتیكند و زر و س یصرف م
رت ی، قویپرست صورت ، و او در شِرك از آن بتیدان یش منزَّه میپرست ، و از ننگ بتیخوان یكرده، و تو او را موحِّد م

م و عبادت آن بت، خداوند یقت تعظدر و» یاللّه زلف قرِّبونا اىلیما نَعبدهم اال ل«به حكمِ  ی بارنياست، چه آن مسك
ن یكند، و ا ی، اثبات میشركتصال نفع و ضرّ، آن بت را، ی انّه در فعل و اثر اريگذراند، غ ی مريگانه را به خاطر و ضمی
 یارد، و در خاطر نگذراند، و قضایاد نیرا هرگز به  تعاىل یم، خدایم زر و سی، در وقت جمع و تعظیص شقیادار حریدن

به حصول و عدم حصول آن، مقرون باشد، و  تعاىل د را در آن حطام منحصر داند، و رضا و سخط او از حقحاجات خو
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و  یبه خوار ینار و درم، خوانده است، و بر ویرا، بندۀ د یاداری دننيه وسلّم، مر چنیاللّه عل ی، صلیلهذا مصطف
 یصة، ان اعطیفة والخمینار، و عبدالدرهم، والقطیالدتعس عبد«ة: یَّالصالة والتح هیكما قال، عل، دعا كرده، ینگونسار

، واال یكن یادار، مین دنیكن، كه بر ا یانكار و تعدّ یچندان یپرست صورت پس بر آن بت» رضیعط لم ی، و ان لم یرض
 یحكمت از سر عبث كار یقت شمر كه او بیخدا، اقرار درست كن و حق یمیبه حك وك سو، نه یبه  یت و تعَدِّیَّعصب

  ند.یافری، نیزینكند، و چ
،یعیَمَنیو قد بلغ االنذار عنِّ

 

 كلِّ فِرقَة یاألعذار ف یوقامت ب
 

اء و الرُّسل، كه مظاهر یث السنة األنبیح ف كردن از عذاب و عقاب از قِبَلِ من، منیدادن و تخو یق آگاهیو به تحق
و  ید و به آن وعیو قبول آمده بود از مؤمنان رس ید وعت، در صدیكه به حُسن استعداد و قابل یت منند، به هر كسیهدا

الجنَّة، و بعمل  یهؤالء ف-د، و به حكم سابق من كه یك گردانیمن سزاوار و نزد یقبول، خود را به رحمت اختصاص
 یالسموات واألرض اال آت یان كل من ف«و عذر  -عملمونیالنار  النار، و بعمل اهل یعملون، و هؤالء فیالجنة  اهل

و » یاللّه زلف قرّبونا اىلیمانعبدهم اال ل«و » قولُنَّ اللّهیولئن سئلتهم من خلق السموات واألرض ل«، و اثر »الرحمن عبداً
ان مختلف، كه همه را یاز اهل اد ی، اعذار هر قو»میصراط مستق یعل یتها انَّ ربِّیما من دابَّةٍ اال هو آخذ بناص«اشارت 

دانم، كه قصد همه در متابعت  یقائم و مقبولست، و عمده و زبدۀ آن اعذار، آنست كه، م منست، یقت به سویبه حق یرو
كه بُتان بر آن صورت،  ی، در صورتت اله، تعاىلیَّ  و حصر الوهینيرا از جهت تع یست، اال آن كه بعضی من نري، غیهر ملّت
ا در صور افالك، یز، یا در صورت عزیح، یسا در صورت میا در صورت نور آتش، یا در صورت نور آفتاب، یاند،  ساخته

كه آن  یندارند، و از آن رو یچ شكّ یت هیَّافتاده است، اال چون در اصل ثبوت اله ییو خطا یع، غلطیا در صور طبای
ست، اگرچه از جهت یحضرتِ من ن یجُز به سو یت منند، همه را رویَّجمله، صور تنوّعات ظهور و تصوّرات نور اله

  اعذار همه به من و توجه به من، قائم و حاصل است. یاز وجهاند، الجرم  ، در پوشش، افتادهدییحصر و تق
فما زاغت االبْصارُ مَن كلِّ ملّةٍ،

 

 كلِّ نِحْلَة یوال راغَت األفكار ف
 

ته، او من یاله و توریتالنظر. و راغت األفكار، اما من روغان الثعلب، و هو: لعبه بذنبه، و اح یكلَّ و اخطأ ف یالبصر: ا زاغ
 ی فري، ثم استعیل. والنِّحلة بالكسر، اصلها الدعویما یغ، ایق رایه سرّاً و حاد، و طریكذا، اذا مال ال قولهم: راغ فالن اىل

  ن.یَّو مذهب مع یرأ یدعو
و توجه از حق  یكبارگیت است، پس نظر جمله به یَّتوجه جملۀ اهل ملل و نحل به حضرت اله ی: چون از وجهیعنی

 ییقت هر رأیحق یمردم در دعو یو فكرهاندارد، یكار شمردن، وجه یب یشان را به كلیست، و ایل نیل و مایباو، كل
و  یك را وجهیل نكرده، بل كه هر یده است و مینگردان یاز حق رو یل بر آن به كلیو قبول آن و اقامت دال یومذهب
   به نزد من ثابتست و واقع.ريخ یمحمل

للشَّمس عن غرَّةٍ صبا،  ار منوما احْتَ
 

 یو اشْراقها مَن نور اسفار غُرَّت
 

الحور بعدالكور،  ه وسلّم، نعوذ باللّه منیاللّه عل یحور حوراً، رجع و انتقص، و منه قوله، صلیاحتار، افتعل من قولهم: حار 
  ادة.یالنقصان بعدالز : منیا
آفتاب و قبول او به  یت من به سوّیر غفلت از كمال اطالق الهكه از س یآن كس یوب نشد به كلی: ناقص و معیعنی

و تاب  ییست كه حال آنست كه روشنایوب نیناقص و مع یبه كلپرست از آن جهت  ن آفتابیل كرد، و ایت، میَّالوه
وات السم یف یوللّه المثل األعل«منست، تا به حكم  یِّدا شدن طلعت منست، كه اسم نور و اسم حیآفتاب، از نور پ

تُنُك، به بصر تمام  یوساطت حجابك یاست ب ّیۀ اسم نور و وحی آفتاب را كه فرع و ساني، چنان كه قرص و ع»واألرض
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افت، و یتوان  یر در نمیاسم نور مرا به بصا ینیُّواسطۀ تع ی بنيچن توان افكند، هم یتوان كرد، و نظر بر او نم یادراك نم
كنند از ظاهر اسم نور كه  یت میو بغرّه، وجبهة ووجه، كنا» اراه -  ینورٌ انَّ«سلّم: ه ویاللّه عل یفرمود، صل یلهذا مصطف

، مواجه یجادیث التوجه االیح ق عالم در همه مراتب، پس از آن جهت كه وجود منیع حقایوجود ظاهر ساطعست بر جم
ت او لحظه ّیو نور ییدایضان و پیة، وجه نام دارد، و از جهت لمعان و فیَّق عالمست باستعداداتها األصلیجمله حقا
باشد، پس چون حال آنست  یاسب المع م یشانیاست كه از پ یاضیت كنند از او به غُرَّه كه در اصل لغت بیبلحظه، كنا

قت نورف به آن ی و حقنين پرستندۀ آفتاب از عیكه نور آفتاب و لمعان او، اثر و مظهر لمعان وجه منست، پس اگر ا
به مظهر و پرتو او آورده است كه مدرك و مفهوم  یست، ظاهراً غافل شده است، چون رویم او نسبب كه مدرك و مفهو

ابد، ی یض میند و از او مستمدّ و مستفیب یمتعلق م یات و ثبات و ظهور كماالت جملۀ محسوسات را به ویاو است و ح
گردد،  ید نمیعا یو حال و یبه و ینو نقصا یادتیز ین روین حضرت من اعراض نكرده است، و از ایاز ا یپس به كل

  به من دارد. یچون در اصل، رو
 و ان عبدالّنار المجوس، وما انطفت

 ، و ان كان قصدهمیريفما قصدوا غ
 ، مرّةً، فتوهَّمویرأوا ضوء نور

 

 فلا حجَّة یاألخبار ف یكما جاء ف
 ةیَّظهروا، عقد نیُ، و ان لم یسوا

 ةباألشعَّ  یهُ ناراً، فضلُّوا بالهُد
 

خ مذكور است یاست و درتواركنند وچنان كه در اخبار آمده  یو اگر چنان كه مجوس آتش را عبادت و سجده كردند و م
شرت است كه كشته نشده است، آن آتش، یا بیقبول كردند، هزار سال  یكه آن آتش را كه اول برافروختند و آن را به معبود

دن یگذارند كه آن فرومرده شود، و مع هذا، در آن آتش پرست یدهند و نم یپرورش مها از آنگاه باز آن را  بل كه در آتشكده
ت من یَّت و الهی من نبود، از آن جهت كه آن آتش را مظهر نور هداريغ یشان به سویمن كل وجه، قصد و اراده و توجه ا

 ريغ یدر آن عبادت به سوشان، یگمان بردند، و به آن سببش پرستش نمودند، اگرچه ظاهراً صورت قصد و توجه ا
د شمردند، و ذات و نور ّیت مرا در آن آتش منحصر دانستند و به آتش مقیت و هداّیكه مرا و نور الوه یمنست از آن رو

شان یست، پس آن معبود و مقصد و مقصود ایچ صورت منحصر نید و در هّیمق یزیچ چیت من چون به هیّ ت و الوهیهدا
 نبوده است، و آن ريشان، قصد و عبادت به غیت اّی من بوده باشد، اگرچه عقد نري، غدانند ید و منحصرش مّیكه مق

 یكبارید، الزم آمده است، و عذرشان در آن پرستش آتش، آن بوده است كه یی از جهت غلط حصر و تقريتوجهشان به غ
و شعاع نور وجود و  یید، روشنابرن یغامرب گمان میشان او را پینام، و ا -زردشت - شان بوده استیا یشوایآن كس كه پ

از اشعۀ  ید و پرتوّیمق یت به شعاعیده است، و آن را آتش گمان برده، پس او و قومش به سبب هدایت مرا دّیاله
  ت من، در آن اشعّه، از نور مطلق من گمراه شده است.ینها یت نور من و گمان انحصار نور بینها یب

  ان احوال زردشتیب
نا و ّینب ی، علیك به زمان موسینزدبوده است در عهد شاه گشتاسب از ملوك عجم،  یدن زردشت، مریا اییگو
داشته، و  یین مرد، به علم نجوم و احكام او، دانا بوده است و از خالق و مبدأ اندك آگاهیالسالم، و در اول ا هیعل
افته ی یه شعوریاحكام نجوم، اندكمادر نفس او، بوده است، و همانا به مدد  ی، فطرو عدىل یو صدق ییت و راستّیقابل

دا خواهد آمد كه او را ین عالم پیدر ا یق اجمال، و معلوم كرده است كه شخصیالسالم، به طر هی، علیاست از ظهور موس
در  یی هید، و آن سبب دعوت او شود مر خلق را، پس داعینما یمبدأ رواز خالق و  ییبه سبب نور آتش و طلب آن، تجّل

م اقدام یاضات و مجاهدات عظیه بر ریده او باشد، و به حكم آن داعید كه مگر آن برگزیه است بر آن امدا آمدیاو پ
كه  یمالزمت جوع و سهر و صمت و عزلت مثل انوار ینموده، و به خلوت وعزلت از خلق مشغول گشته، و بعد از مدت

كبار، از آن انوار روشن یه خلوتخانه به شود، چنان ك یان، اكنون ظاهر میخلوت یاضت، بر بعضیبه سبب خلوت و ر
طان شده است بر او، آن ین زردشت آشكارا گشته است، و به سبب عدم مرشد، آن انوار فتح باب دخول شیگردد، بر ا یم
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ز مناسب اعتقاد او در یآم كرده، و سخنان معقول حكمت یخطابها م یان آتش به ویرا به صورت آتش بدو نموده و از م
و  یغامرب، پنداشته، و خلق را به راستیگمان بده، و خود را، پ یگفته، و او آن خطابها را وح یف با او میآزار و كم یراست
 آتش استف نين نور عیخطاب كرده است، كه ا یان آن انوار با ویطان از میشو امانت دعوت كرده. و چون  یآزار كم

از آن انوار به  یزیور ناتمام خود، آن را قبول كرده است، و چخلق را به عبادت آتش، دعوت كن، او بنا بر آن علم و شع
اند، پس به پرستش آتش، خلق را دعوت كرده است، و آن آتش  ه كردهیخلق نموده است، و همه آن انوار را به آتش، تشب

ش درآمده نشده است، و اول خود در آن آت یاآلن، منطق كه برافروخته است و خلق را به پرستش آن دعوت كرده، اىل
ن او گرفته و شاه گشتاسب یاند، و د قبول كرده یاند كه آن آتش او را نسوخت، دعوت او را به كل دهیاست، چون خلق د

نام  -زند -ده است، آن را جمع كرده است، و كتاب یان آن انوار شنیرفته است، و آن مخاطبات كه از مین او را پذیهم د
  نهاده.
از اشعّۀ نور  یزیاز قومش چون در طلب من بودند، و در آن غلوا، و شدت طلب، چ ید كه: زردشت و بعضیگو یپس م

نار و پرتو آن انوار از نور مطلق من و طلب او  ی ه كردند و به اشعّهیشان آن را به آتش تشبیدا گشت، ایشان پیمن، بر ا
و به پرستش آتش از جهت آن  شان در اول من بودم،یگمراه و معرض گشتند، پس از آن جهت كه مطلوب و مقصود ا

 ید من، در آن آتش، در كفر و گمراهییدارند، و به سبب حصر و تقاز عذر  یمشغول شدند كه مرا آن آتش پنداشتند، نوع
ن وجه. واللّه یستند از ایكار و گمراه مطلق ن یالوجوه، ب عیز من جمیشان نیشان شد، پس ایافتادند، و جهل، حجاب ا

  .یالهاد
اب الكون قلتُ، و انَّماو لو ال حج

 

 یبأحكام المظاهر مُسكت یامیق
 

 یريچ غیاست و ه یكیكه همه  ی، بگفتمیشان بودیا یت عالم و مراتب عالم و اقتضایَّو اگر نه حجاب و حكم حجاب
ر ات مظاهیام مِن به احكام و مقتضیكن وجوب قیم است، ولیك معبود است، و عذر همه قایدر  یست و همه را روین

  من شد از آن گفتار. ی كننده خاموش یی اسماء حق در هر مرتبه
مراتب و  یتینها یت عالم و كون، كثرت و بیت است، و حكم و خاصیَّت وجود حق، وحدت وجمعیَّ: حكم و خاصیعنی

و  حق است، و مظهر ی گانهیق و مراتب باحكامها، وجود یو احكام حقا یق كونیشان، و مظهر حقایق و احكام ایحقا
ق و كون یق و مراتبست، و مراتب حقایو احكام حقا یق كونیالمراتب، حقا یظهوره ف یحق ف ی گانهیوجود  ی نهییآ

، بر یی و مرتبه یقیحق یند مطلقاً، كه تا مادام كه حكمیت اویَّقت وجود و وحدت و جمعیاحكامها، حجاب حق  عیبجم
كه مظهر  یكون یقتیشهود عالم او محجوب باشد، و هر حق ت وجود ویَّقت وحدت و جمعیغالب باشد، او از حق یكس
دها بذلك باحكام المراتب، دو جهت ییالمراتب و تق  یاها و احكامها فّیاظهارالوجود ا ثیح وجود است من ی نهییو آ

  دارد:
  ت و عدالت كه ظّل وحدت وجود است.یَّجمع یبه سو -یكی

دارد. اما حكم و اثر جهت  یو اثر ین دو جهت حكمیاز ا یهتهر ج ت، وینها یكثرت و انحرافات ب یبه سو -دوم
د به ّیاد او امر و زواجر و حل و حرمت، و تقیاآلخر، و انق ومیمان باللّه و رسله والیت و عدالتش، اسالم است و ایَّجمع

باب لذات و ء كماالت و مثبت اسیت، اوالً، منشیَّد به حكم حجابّیاد و تقیقت آن كه آن انقیعت و طریاحكام شر
ت و ظهور حكم وحدت و ّیحجاباً، سبب ارتفاع حكم یاست در برزخ و آخرت. و ثان یقت انسانیراحات آن حق

   سعادت.نيمی ی ز در قبضهّیشود و تم یدل و موجب وقوع م گردد به ظهور وحدت اعتداىل یم یوجود یت تجّلّیجمع
ن و یه غلبۀ احكام مراتب بر او، جهلست به حق و انكار دب یانسان یقتیو اما حكم و اثر جهت انحراف و كثرت هر حق
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اعمال از ثواب و عقاب در بهشت و دوزخ و ظهور به صورت  ی، و جحود حشر و نشر و جزایدكتب و رسل اله
ز و وقوع یُّو تقدّس، و آن جهل و انكار و جحد، موجب تم او تعاىل یدیریمشاركت باحق مطلق در صفت فعّال لما 

  بضۀ شمال.شود در ق یم
و د مراتب محصور است، او از وحدت و عالم وحدت محجوب و دور است، یمادام كه در ق یانسان یقتیپس هر حق

، مؤاخذ یا انحراف مانده، و از آن سبب به احكام حل و حرمت و امر و نهیاز آن دو حكم جهت عدالت  یكیمحكوم 
د و یها، قريشان از لذات و آالم غیشان و احكام ایهور به اراكه حكم مراتب و شعور و حضور و ظیباشد، ز یو مطالب م
عالم وحدت نهد، تا  یون جهد و قدم در فضاريب ید مراتب كسین دو حكم مذكور. اما اگر از قیاز ا یكیحصر است ب

شاد، ب یكیش او یزها و حكمها پیشاهد و حاضر و ناظر آن عالم باشد، غافل از مراتب و ذاهل از احكام مراتب، همه چ
و حّل و حرمت كه توابع احكام مراتبست، آن دم فارغ و آزاد گردد، چه حكم آن عالم، شهود  یف امرونهیود تكالیو از ق

زان آن كه او مستغرق ی است، و عالمت و منيمجان یا است، چنان كه حال مجذوبان و عقالیاش یكرنگیوحدت و 
آزاد و فارغست، آن باشد كه لطف  یو حل و حرمت شرع ینه ف امر ویشهود و حضور با عالم وحدتست و از بند تكال

چ یكسان باشد، و از هیو عنف و قبول و ردّ و اعطا و منع و سوزش و نوازش و اعزاز و اذالل و لذت و الم، به نزد او 
 مراتب و شعور یبه تنگنا یقیعالم شهود و وحدت حق یندارد، تا هر كس كه از آن فضا ین جمله آگاهیز از ایچ

احكام و  یكرنگید و ین مراتب، باز داند، و حكم توحی را از شرّ و نفع را از ضرّ، در اريباحكام مراتب رجوع كند، و خ
بت از مراتب مشروط و متعلقست، آن ساعت بر مراتب و حضور با مراتب، یا را كه به حضور با عالم وحدت و غیاش

  دم باشد.ال ق و مباحیو زند یو مباح یمجرا دارد، آن كس شقّ
به نسبت با عموم خلق كه به آن  یشان ثابت و مسدّل بودیو احكام ا یق كونید: كه اگر نه حجاب كون و حقایگو یپس م
شان واجب و الزم، و یو سعادت و شقاوت است، بر من و بر ا ید كه حل و حرمت و امر و نهیدند و حكم و اثر آن قّیمق

حالة   یف -معاً معاً -ان احكام وحدت و احكام كثرت و جمع و شهود هر دو یمز از آن جهت كه جامعم یبه نسبت با من ن
ت و شهود ّیاست، ولكن به حكم جمع یكیكرنگند، و مرجع همه ینها یزها و حكمها و دیكه همه چ یواحدة، بگفتم

مقتضاه، بر  یلع یو جهت یو حالت یی احكام هر مرتبه یق و اجرایام به احكام مراتب و حقایق من، چون كماىل یجمع
ام به احكام ی، الجرم آن قیگریك از دیز هر یست و تم انياختالف حكم قبضت یكیمن واجبست، و از جملۀ آن احكام 

 و نيز بر اثبات حكم و اثر قبضتیشود ن یا، و حامل من میكرنگ گفنت اشیكنندۀ من آمد از  مراتب و مظاهر، خاموش
و  یق كمال اسم هادیتحق یظهور اهل هر دو قبضۀ سعادت و شقاوت، برا یبُدَّشان، و بر اثبات الیاقبال و ادبار اهل ا
  .اسم قهّار و مضّل

 ،یًخلقوا، سُدیفال عبثٌ والخلق لم
 امورهم، یسِمَة األسماء تجر یعل
 ، وال وال،نيِالقبضت یصَرِّفُهُم فیُ

 

 دةیو ان لَم تَكُن افْعالهم بالسَّد
 جرتالذات، للحُكم اَ و حِكمة وصفِ
 م، و قبضة شِقْوَةیفَقَبْضَةُ تَنع

 

بر  یندارد، و هر چه در وجود موجود است مبن یقت اصالً، ثبوت وتحققیدر نظر حق یكار و بار یو بپس گزاف 
ده یكار آفر یانها و اعراضها، مهمل و بیق باعین خالینه مراد و مقصود است، و ایك لعینش هر یم در آفریعظ یحكمت
رود،  یم ید، چه بر نشان و حكم اسماء الهینما یم نمیق مستقیشان بر قانون شرع و طریه همه افعال ااند، اگرچ نشده

امور و احوال و افعال و اقوال خلق به حسب ث و منعم و امثالها، یو مضّل و معزّ و مذّل و غفور و منتقم و مغ یچون هاد
ه وسلم، ذات خود یاللّه عل ی، صلی، به زبان قرآن و مصطفتعاىل احكام مراتب كه مظاهر آن اسمااند، و حكمت آن كه حق

ث كه یراند، و آن حد یت اضالل، وصف فرموده است، مر حكم خود را بر خلق بر آن نسق می و هدانيرا به قبضت
 وصف فرموده است، آنست كه در نوادراالصول نيه وسلّم، خود را به قبضتیاللّه عل ی، صلی، به زبان مصطفتعاىل حق
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ه و یاللّه عل یالّله، صل اللّه عنه، انّ رسول یالدرداء، رض یعن اب یما رویف«... اللّه روحه، مذكور است  ، قدسیم ترمذیحك
سوداء،  یسْریُال ضاء كالفضّة، و منیة بیَّ، فاخرج ذریمنیال ینه علیمی، خلق آدم فضرب بسلّم، قال: ان اللّه تبارك و تعاىل
ن دو یگرداند در ا یپس خلق را م» النار وال اباىل ی، و هؤالء فالجنة و اال أُباىل یؤالء فكالحممة، ثمَّ قال: [خلقت] ه

و معزّ،  یدارد به حكم مظاهر اسم هاد ید معتدل می را بر اعمال و افعال سدنيمیقبضۀ خودش، و به عاقبت اهل قبضۀ 
م قّهار و مضلّ و مذلّ، و به آن اظهار كند، به حكم مظاهر اس یو اهل قبضۀ شمال را در جهت انحراف، سرگردان م
الجنة وال  یهؤالء ف«د: یگو یگرداند، و م یز مّیگر متمیكدی را از نياعتدال و انحراف در افعال و اوصاف، اهل قبضت

ة، به عاقبت در جهت یَّ را به حكم كمال استعداداتهم األصلنيمیراكه اهل قبضۀ یز» النار وال اباىل ی، و هؤالء فاُباىل
اتهم ّید، و اهل قبضۀ شمال را لنقص قابلیل، مخصوص گردانیم و تبجیم و تعظیدالت انداخته، و به آن سبب به تنعع

و تقدس، و احكام امر  ز داد ال لعلّة قبولٍ أو ردِّ سابق من قبله، تعاىلّیل تمیة، به صورت انحراف ظاهر كرد، و به تذلیَّ االول
امر بر او و كماكان  یتردد و خفا یاست نه برا یات اصلّین استعدادات و قابلز آییعت از جهت اظهار و تمیشر یو نه
 نيالصورة، مظهر و صورت و اثر آن قبضت ثیح ا منیاً، چه در دنريقول الظالمون علّواً كبیاللّه عمّا  األمر، تعاىل نفس یف

» نهیمیات بّیامه والسموات مطویالق ومیته عاً قبضیواألرض جم« نها است، كما قال، تعاىلیارواح و اجسام و آسمانها و زم
ع و یدهم بالشرایُّعهم كه بحكم تقیاختالف طبا یاند و مؤمنان عل نيو صورت قبضتمان و كفر، مظهر ی، ایالمعن ثیح و من
، شان غالبستیتنوّعات مراتبهم كه حكم كثرت و انحراف بر ا ینند، و كافران علیمیهم اهل قبضۀ یة عدالة احكامها فیسرا

األرض،  یالسموات و ما ف یسبِّح للّه ما فی: «ن همه مظاهر است، قوله تعاىلیت جامع این آیاهل قبضۀ شمالند، و ا
  »ريخلقكم، فمنكم كافر و منكم مؤمن، و اللّه بما تعلمون بص یر، هوالذیء قدیكل ش یالحمد و هو عل الملك وله له
اللطف،  ةیغا ی، و هذه اشارة فنيح القبضتیهذا تسب«اللّه عنه:  ی، رضین ابن العربیالد ییخ الكامل المحقق محیالش قال
  ».قیالمعرفة و التحق كمال یعل یمبن

ند، و بعد از آن حكم وحدت ی انساننيز قبضتییت و آخر تمی در آخرت، بهشتست و دوزخ، چه محل غانيمظهر قبضتو اما 
لمن الملك «ة و غلبة سطوات یَّعند كمال ظهور سرِّ األبد گانه، همه را مستور و مقهور گرداندیت قابض یو احد یقیحق
  .-واللّه المرشد- ةیفافهم، فما وراء عُبّادان قر» وم للّه الواحدالقهاریال

ن از كمال فصاحت و یث را كه گفته شد، درج كرده است، و ایتمام آن حد» وال، وال«ت به آنچه گفته است: ین بیو در ا
  جاز است.یصنعت ا

، فلتعرف النَّفسُ، او فَال،اال هكذا
 

 حةیتْال بها الفُرقان كلِّ صَبیُو
 

قدح ظهورها یال   ثیالوحدة والكثرة بح نيتها بیَّد كه شناخته شود نفس بجمعی بانيچن متابع و مسرتشد من كه هم یبدان ا
ا یة، یَّة جمعیَّو بكماله واحد ىلصح المعرفة بالرب سبحانه و تعای یظهورها بصفة الكثرة وبالعكس، حت یبصفة الوحدة ف

ع حكمت و ینابی یكامل االستعداد، هر بامداد ی نفسنيد كه به چنید شد و بایبه معرفت نفس نبا ینه كه خود متصد
د بود به ید بایَّخوانده شود، نه آن كه مق ینیقی معارف نيچن یمعرفت از دل و زبان سر برزند، تا به زبان، هر صبح

ان وحدت و یتا نفس جامع نشود م یعنیاللسان.  القلب اىل ع الحكمة والمعرفة منینابیظهر ی یاحاً حت صبنياخالص اربع
ن معارف یسّر نشود، و ایة، میَّة واألحدیَّالواحد نيت جمع ذات بیَّت و احدی، معرفت جمعیقیكثرت تماماً به ظهور دل حق

جۀ آن تحقُّق است به یت كه اكنون گفته شد، جمله اثر و نتین چند بیآخرها، خصوصاً ا ده من اولها اىلین قصیكه در ا
  .یقیت حقیَّت و شناخت نفس به آن جمعیجمع

ن یكه متوجه ا ین تحقق، نفس را شناخت، تا هر وقتید شد، و از سر ایمتحقِّق با یتیَّ جمعنيد: به چنیگو یاكنون م
آن كه چهل روز، خود را به  یو بر زبان تو رود، ب از نفس تو سر برزند، كماىل ی معارف كلني، چنیت شویَّ حضرت جمع
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  .ید كنّیآن، مق
،یالَّتیو عِرفانُها مِن نفسِها، و ه

 

 ، امْلَتیالحسِّ، ما امَّلت مّنیعل
 

ن یت كند، چنان كه ای، حكایگریت احوال و اطوار ذات خودش باشد، نه آن كه از دید كه حكایو معارف نفس با
د یت و استعداد، از خودش، امیَّ ام كه هر چه ذات و نفس من به كمال قابل اد كردهیده یقص نیمعارف منست كه در ا

ت از حال خودش بر حسّ یداشت كه بر او و در او، ظاهر شود بالفعل والحال، به آن جمله متحقق شد، و آنگاه حكا یم
كس را از  چیده، ذوق هین قصیه آن كه در ات اشارت كرده است بین بید. و در ایامال كرد، و به نظم آورد و ظاهر گردان

رسد، و  ی، میبه مقام جمع وجود یاله یبه كمال تخلُّق و تحقّق به اسما یچنان كه كس ا درج نكرده است، مگر همیاول
زند،  ینعره م» اللّه یالجبّة سو یس فیل«و » یسبحان«و » الحق انا« یگردد. پس به زبان جمع اله  یدر آن بحر غرق م

ه و سلّم، و تخلُّق و یاللّه عل ی، صلیمصطف یاللّه، به كمال متابعت و حُسن اقتدا و اهتدا ده، رحمهین قائل قصی انينچ هم
ه و سلم، غرق شده یاللّه عل یت مقام او، صلیه و سلّم، در بحر جمعیاللّه عل یتحقق به اخالق و اوصاف مطهَّر او، صل

ه و سلّم، زبان او یاللّه عل ی، صلیو حضرت محمد» دهیو بصره و لسانه و كنت سمعه «باشد و مستهلك گشته و بر وفق 
او  یاو زبان آن حضرت گشته، و ب» لسان عبده: سمع اللّه لمن حمده یاللّه قال عل ان«ا به حكم مطابقتِ یشده باشد، 

ن یظاهر گشته و به سبب ا ه و سلّم، از اویاللّه عل یاست، صل یمحمد یت از آن مقام اعلین معارف كه اخبار و حكایا
  چه گفته باشد، از نفس و ذات خود نشان داده باشد. غرق و استهالك، در آن مقام، آن

وحّدْتُ، الحدتُ، وانسلخـ یولو انَّن
 

 یصنعت ی، مشركاً بیجمع یـتُ مِن آ
 

قت ذات خودم شده باشم یكنم، منكر و ملحد حق ینف یو اگر چنان كه من، وحدت اثبات كنم فحسب، و كثرت را به كلّ
ق و یذات خودم كه كثرت حقا یها ون آمده باشم از نشانهريقة، و بیالحق یان وحدت و كثرت علیكه جامعست م

قت ذات خودم كه یك گفته باشم صنعت و مصنوعات خودم را كه عالمست با حقین حال شریشئونست، و در ا
ق عالم را كه كثرت یكنم، پس عالم و حقا ینف یاز و یا به كلگانه است، و كثرت ریم كه ذات، یاگر گو یعنیجامعست. 

اضافت كرده  ی ذات وجودريدارد، از ذات خود جدا كرده باشم، پس به غ یك وجودیشان ثابت و مشهود است، و هر یا
، و یگانه را، جامع دانیح، آنست كه ذات یخالص صح یقید حقیقت شِركست، پس معرفت و توحین به حقیباشم، و ا

اً، و همه را صور تنوعات ظهور و یان وحدت وجود و كثرت علم بالعالم ثانیت اوالً، و میَّ ت و احدیَّان واحدیم ینیب
  .یو وجود و ثبوت جز او را اثبات نكن یقت دانیك حقین ینات نور اّیتع

 ،یو لَستُ ملوماً ان ابُثّ مواهب
 ض الجمع عند سَالمهیمن مُف وىل

 

 یتیَّعَط لیجز یو امْنَح اتباع
 اشارة نِسْبَة یبِاو، ادن یَّعل

 

را كه از  ییر بخششهایان و تقریق بیگردانم به طر یگسرتانم و فاش و ظاهر م یستم بر آن كه میو من سزاوار مالمت ن
 ني آن حضرت، عري، به كمال متابعت و صحّت سِیدر وشدن و استهالك من  كه به غرقه یتیَّحضرت ذات و بحر جمع

شاهوار  یار و درهایبس یده است، و عطا دهم مر متابعان حضرت خودم را از عطاهایهم به نفس من رس ذات منست
ام، چون حال من آنست كه مرا از خوض كننده در  ت، اغرتاف كردهینها ی، كه از آن بحر بینیو عوارف د ینیقیمعارف 

ه و سلم، كه یاللّه عل ی، صلیمصطف یم جمع، اعنت، و فاش كنندۀ خرب مقایَّت جمع و بخشندۀ ذوق جمعیَّبحر مقام احد
چ كس به متابعان خود، یت هیَّت جمع، خوض نكرده بود، و ذوق جمعیَّن بحر احدیكس از كامالن، در ا چیه یش از ویپ

 بود و از یشان مقصور میبود، و آن ذوق بر ا یم یبیت نصیَّگر را از ذوق جمعیدن. چه اگر مرسالن كامل دینتوانسته بخش
، یكرد، و خرب مقام جمع از مصطف یت نمیمخصوص، سرا یو صفت ید به اسمیمق یشان به متابعانشان جز ذوقیا

 یعنیاست به او.  یف اشارت نسبتیفاش شد، در وقت اسالم او بر من در مقام اوادن یه و سلّم، در امَّت ویاللّه عل یصل
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ان وجود و علم و وحدت و یت میَّقت جمعی حقنيِ قام قاب قوسه وسلّم، به میاللّه عل ی، صلیدر آن شب معراج كه مصطف
ات یَّالتح« یِثنا یدر اثناافت، یت تحقُّق یَّت و واحدیَّان احدیت جمع میَّاحد یِد، و از آنجا به مقامِ اوادنایكثرت رس

نا، یها المرتفع بنا الّیا كّی: لنهنیعنی، »یها النبیّ ك ایالسالم عل«د كه یكه بر زبانش رفت و جواب مستطاب كه بشن» للّه
ب یل و ان قلَّ، عیاحدهما اصالً، فان ذلك الم ل اىلیالم ك اثر منیظهر فیث لم ی، بحنية عن احكام الطرفیخروجك بالكل

و مدلول  یالذات الذ بیالدائم من غ یاألحد یض والتجلّیلك الف یعنیاللّه،  مقامك هذا، و رحمة و نقص بالنسبة اىل
ة، و چون یالالنها بحار یتك األتمّ واستعدادك االشمل االعمّ بالغوص فیَّها قابلیادات تقتضیز یعنیركاته، االسم اللّه و ب

ن مقام یخود غرقه گشته، و ترجمان ا یقظت و حضور، مرا به حُسن متابعت خودش در بحر اقتدا و اهتدایبه كمال 
د، و فرمود: السالم یك گردانیبا خود به لفظ جمع شر او شده، مشاهده فرمود، مرا در قبولِ آن سالم یاوأدنا یاعال
گر  وزهیرا از متقدمان و متأخران در آن مقام طلب و در ی افكند، جمعنيمقام قاب قوسنا. و چون در آن حال نظر بر یعل
 ی كرد، و گفت: و علینيتع یبیز نصیشان را نید، پس به حكم رحمت و شفقت عامّ خودش، ایت دیَّ از جمع یحظّ
به آن اسالم نسبت  ی لهذا الكمال. پس چون مرا به كمال متابعت و ترجماننيقابلن و الی، المستعدنياداللّه الصالحعب

الفروع، چنان كه او كه اصل است به نثر،  یف یسریاالصول  د، الجرم بنابر قاعدۀ: حكمید، و فرع خودم دیمشاركت بخش
ت یت و بر هدایانها هدایامَّتش را به آن ب ینها فرمود، و مر اُمناایز بیز و عبارات وجیاز مقام خودش به اشارات عز

ف، اتباع آن حضرت را كه به حكم یلط یانیف و تبیشر یانیآن مقام كنم و به ب یز به نظم، ترجمانیافزود، اگر من ن
م و از او و مقام یگو یب و مالمت باشم، چون به او میستۀ عیكرامت كنم، چرا شا یتیَّو عط یند، منحتیمتابعت به من منتم
  دهم. یو نور او نشان م

اشرقَتیو من نوره مشكاة ذات
 

 ، كضَحوةیعشا یفنارت بیَّعل
 

است، چون در بحر  یقت او ساریعت و طریه وسلّم، كه در شریاللّه عل ی، صلیز كه از نور محمدیو چون حال من آنست ن
مُنَوَّر شد، و از آن نور او مشكات ذات و  یقت و ذات من به كلیغرقه گشتم، حق یقت او به كلیعت و طریمتابعت و شر

، جسماً و روحاً، قالباً و قلباً، تابان و درخشان گشت، پس ظلمت اول شب طبع و هوا و مزاج یًقت من، صورةً و معنیحق
ت، ّیجت و نوره و سلّم، در او در رضا و بهیاللّه عل ی، صلیت آن نور محمدیمن، به سرا یعیو طب یمزاج یو قوا

من، كار روح و  یمزاج یمن گشته است، تامزاج و قوا یروحان یهمرنگ نور روز و چاشتگاه روح و قلب و عقل و قوا
به مشكات ذات استعارت كرده است كه آن  ین صورت عنصریت از ایپس در بكند.  ی، میو سرّ وحدان یروحان یقوا

 ن مشكات كه حامل زجاجۀ مزاجیاست، در ا» اللّه نورالسموات واالرض«ا اثر ی نيه، كه عیاللّه عل ، صلواتینور محمد
 یت، همچو كوكبیَّدر او كامنست كه آن زجاجه به حكم عدالت و نور قابل یوانیاست، و مصباح روح ح یمعتدل انسان

 ی، كه نه به كلتیَّقت انسانیتونۀ حقیمباركۀ ز ی شود از شجره یان است، و آن زجاجه تابنده میت آدمیتابان سبب هدا
ت علم و امكان، بل كه نسبت او به هر دو جانبف یَّبغرب یكبارگیتِ وحدت وجود است، و نه به یَّنسبت او بشرق

ش از آن كه یخواست كه پ یت میَّ ت لطافت و نورین شجره از غایم ایم و استعداد قدیت فطرت سلیه است، وزیالسّو یعل
تجّل عام  یعل یجمع یاختصاص ی: تجّلیعنی» نور ینور عل«ابنده گردد ی راه رسد، تابنده و یف و دعوت به وینار تكل
ة یالقابل شاء بحسب كمالی ة، منیَّقة المحمدیالحق الباطن المضاف اىل یالجمع یاللّه لنوره االحد یهدی، یوحدان

  ة واالرشاد.یالهدا ه، واللّه وىلیال یاألصل المراد، كما هدان واالستعداد و حسن متابعة
هُناك، فكُنته،یكون یفَاشهدتن

 

 ی، والنُّور بَهْجتیاّیو شاهدته ا
 

ت او به كمال ّیقت خودم را در آن بحر جمعیت و امر حقیه وسلّم، و هدایاللّه عل ی، صلیبه آن نور محمدپس من 
خودم  یصاف مجازو سلب ارادات و او یازین خودم نمودم، پس به ازالت احكام امتّیمتابعت غرقه شده، به وجود متع

 خودم نيشدم، و آن حضرت را ع یجمع ی آن تجلنيه وسلّم، من عیاللّه عل یقت او، صلیعت و طریدر متابعت شر
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دم و آلت گفتار او شدم تا به زبان او، یه و سلّم، حُسن و بهجت خودم دیاللّه عل یرا صل یمشاهده كردم، و آن نور محمد
  م:یگو یگر میت دین بیا

هِ خلعت خَلـی، و فیلوادقدِّس ا یفَب
 

 ی، و جُدْت بخَلْعتیالناد یعل یـع نعل
 

ن عالم حسّ از ین مقام و از او به این عروج و نزول من به ایاسما و صفات و عالم جربوت، اكنون در ا یپس واد
ت و ّیق و نورت، و اطالین جمعیقت ایشان ثابت بود، به من و حقین در ایش از ایكه پ یاتّیدات و جزئییاحكام تق

كه در  یو صفت یت و اطالق، از من، به هر اسمّیمنوّر شد، و حكم اشتمال جمعت من مقدس و مطهّر و معطّر و ّیكمال
وششگانۀ  یج سیاز معار ین جمله است، اكنون در بعضیو ظاهر گشت، و چون حال بر ا یجربوت است، سار ین وادیا

اسما و صفات گذر  یت، آنگاه كه بر وادّیكردم در درجات اكمل ی مريه وسلّم، چون سِیاللّه عل ی، صلیقت محمدیحق
ت در آن صور و یت حكم اطالق و جمعیاست، به سرا یو مزاج یكردم، به خلع نعل خودم كه صور و احكام روحان

لعت ه خیو ف«قوله:  یو انجمن اسما و صفات را كرامت كردم. و ذلك معن ین وادیمر اهل ا یفیو تشر یاحكام خلعت
و  یبه مجرَّد مرور من متلبّس به احكام و اوصاف روحان یعنی...»  یوجُدت بخلعت«و قوله: ...»  یالناد یعل یخلع نعل
ت و اطالق ّیك حكم جمعین اهل انجمن جربوت كه اسما و صفاتند در هر یشانست، بر ایت از ای كنانيكه نعل یمزاج
كردم، به آن  یخاص م یك توجُّهیمتلبّس شده، به هر  یو مزاج یحانكرد، اما باز چون من به آن احكام رو یت میسرا

 نيكردم، پس نظر كن و بب یت و اطالق كرامت مّیببخشش جمع یو احسان یادت فضلیك زیدر حق هر  یتوجه اختصاص
ه یعل اللّه یاست، صل یقت محمدی، كه زبان مقام و حقیالباد یعل یه خلعت خلع نعلیاز كجا، و ف» كیاخلع نعل«كه 

، اعراض است یمزاج یو احكام قوا یروحان ی، به احكام قوانيل خلع نعلید برد كه در تأویسلّم، تابه كجا، و گمان نبا
الصالة والسالم، ثابت  هینا و علّینب ی، علی، در حق موسیًصورةً و معن -معاً معاً -از ظاهر و حمل بر باطن، بل كه هر دو 

ده است، و هر یك، شنیناست، در آن زمان كه به گوش ظاهرف خطاب اخلع نعلیور سمن كه طیا یبوده است، كه در واد
ن یجربوت حاضر شده بوده است، و از آن خطاب ا یِون انداخته، در همان لحظه، در وادريظاهرش ب یدو نعل از پا

آن مقام، حاصل شود،  یستگید شد، تا شایبا ی، مجرَّد میو مزاج یع احكام روحانیز مفهوم او شده، كه از جمین یمعن
  ، به گوش ظاهر و باطن، استماع نمود، واللّه الموفق.یًواسطه صورةً و معن یپس مجرّد گشته است، و كالم ب

،یً، فكنت لها هدیوانست انوار
 

 ئةیها مُضیك من نفسٍ، علیوناه
 

د، و یالسالم، مر ناراللّه را بد هیا وعلنّینب یعل یاست، چنان كه موس یان اسما و صفات الهیدم انوار خودم را كه اعیو بد
از  یاو گشت به نور تجّل یل و هادیدر طلب آن و تحقق به آن نهاد، و چنان كه آن ناراللّه، دل یبه آن مستأنس شد، و رو

ك بر جمله، و بسنده یت و اشتمال هر ّیاطالق و جمع یانوار اسما و صفات شدم، به سو یراهگذر سمعش، من راهنما
ن انوار یه و سلّم، بر ایاللّه عل ی، صلیت مقام محمدیكه به انصباغ به حكم جمع ین نفس و ذاتیا یا از بزرگاست تر

  گرداند. یت، منوّر مّیك را به نور اطالق و جمعیتابد، و هر  یاسما و صفات م
بها،یتنی، فنا جیو اسَّست اطوار

 

 یمتیكل ی، و ذاتیت اوطاریَّو قض
 

و  یت، پس به حسب هر مقامین جمعیم احوال و مقامات و مراتب و مواطن خودم را به حكم انهادمحكم  یو بنا
و  یكه مرا بود بهر مقام یآن مقام و موطن با ذات خودم مناجات كردم، و حاجات یخصوص یتیَّ، بقابلو حاىل یموطن
افتم، و هم ذات ی، تعلُّق داشت تحقُّق یو موطن یكه بهر مقام ، متعلّق همه را از ذات خودم برآوردم، و بهر كماىلیموطن

به صورت اجابت  ینده بود، و گاهی، با من سخن گویا جزئی یكل یبه صورت طلب و سؤال به استعداد یمن بود كه گاه
ع یخودم به جم ن صورت اجماىلیاز ا یی ت هر ذرهّیثیبود، تا از ح یهر حاجت با من متحدّث و متكلّم م یو قضا

  گشتم. یكماالت، متحقق م



۲۸۶ 

لم تَغِب،یأفل، و شمسیلم  یَفَبدر
 

 رَةیْالمُن یكلُّ الدَّرار یهتدی یو ب
 

ن تحقق به كماالت، از كسوف و افول، مصون و محفوظست، و آفتاب یت من، بعد از ایَّقت انسانیپس ماه تمام حق
خ، كه یا و مشایراسخ و اول یعلمااز  یدُرِّ یمن است، و هر كوكبیبوبت ایمن، از زوال و غ یجمع یاحد یذات یتجلِّ

و عرفان و مراتب رشاد و ارشاد و مواهب  یمان و احسان و مناهل توحدیقند، به منازل ایطراان یق و هادیمرشدان خال
  توانند سرپد. یت من راه میتوانند برد، و به هدا یو سداد به وساطت انوار من، راه م یهد

و صفت  یچ نوریچنان كه بدر را از خود ه كنابت به بَدر كرده است، كه هم ت، از آن جهتیَّت انسانیَّقت برزخیازحق
ست الموجود و ین ی نسبتريت را كه غیَّقت برزخین حقی مر انيچن است، هم ینۀ نور شمسییست، بل كه قابل و آین یظهور

ست، اال آن ین یصفت ظهور و یچ نوریو او را از نفس خودش ه ،یالظلِّ والشعاع الشمس نيال معدوم، كالخطِّ الفاصل ب
ت ّیثیاز ح یذات یو تجل ی نور وجودريتست از دوام تأثیاست. و عدم افول او كنا یذات یوجود ینۀ تجلِّییكه محل و آ

ن یِّك معیشانست و هر یشامل و جامع ا یثان یِتِ الوهیَّق كه برزخین حقایاز ا یقتیناً، او اثراً، كه حكم هر حقیع یو
قت آن یباشد، تا چون حق یه وسلّم، غالب میاللّه عل ی، صلی مصطفريغ یقت هر كاملیند، بر حقیكلّ یمااز ائمّه اس یاسم

د یاز ق یآن تجلشود،  یم یجمع یذات ینۀ آفتاب تجلییست آیست و به نسبت بدریالوه یت ثانّی آن برزخنيكامل كه ع
باشد كه اختصاص هر  ینم خاىل ی، به كلقت آن كامل غالبستیاز او بر حق یقت كه اثریكه آن صفت و حق یاسم

 یباشد، و هر مدت یمتعاقب م یكل ین اسماید است. و چون ادوار سلطنت ایاز آثار آن ق یكین ّیمع یبه قوم رسوىل
باشد،  ی آن اسم مندرج مريگر در سلطنت و تأثید ی اسماريباشد، و در آن مدت سلطنت و تأث یرا م یسلطنت مر اسم

كه حكمش بر  یسلطنت اسم یگردد، الجرم به انتها یگر ظاهر مید یشود، سلطنت اسم یم یتهپس چون آن مدت من
ل یزا یا به كلیالسلطنه بر او غالب بوده است،  یكه حكم آن اسم منته یذات ی آن تجلريباشد، تأث یظاهرتر بوده م یكامل
احكام  یع به بعضیاحكام شرا ید، و نسخ بعضقت آن كامل افول كرده باشینئذٍ بَدرِ حقیگردد، و ح یا كمرت میشود  یم
قت منست یت اول كه بَدرِ كامل حقّین برزخبر آ یقتیچ حقیجه آن افول است، و چون حكم هیگر اثر و نتیعت دیشر

ن جهت بدر من قابل افول ی، الجرم از ایمن ظاهر نِ یجمع یاول ذات یبرشمس تجّل یچ اسمیو اثر ه اصالً غالب نبود،
، پرتو و ی، و چون نور همه كواكب دراریعت من قابل نسخ نیل نگردد، و شریب و زایمن هرگز غا ست، و شمسین

 یقت محمدین محض زبان حقیت از من دارند، و ایخ، نور هدایا و مشایشعاع نور آفتابست، الجرم همۀ علما و اول
  ه وسلّم.یاللّه عل یاست، صل

یجَرت عَن تصرُّفیو انحجم افالك
 

 ، خَرَّتی، لملكیامالك ، ویبملك
 

روند از سر تصرّفات و  یشان را مُقَدَّر است میكه ا و اتّصاىل یريق و اسماء منند، هر سِیو انجم افالك من كه مظاهر حقا
ن عالم كون و فساد كه ملك منست، یشان در ایو اتّصاالت ا ی و جَرريكه مرا و اسماء مرا است به وساطت آن سِ یاتريتأث

، آن جمله ینیب ین عالم میشان در ای اتّصاالت اريو سِ ین جَریكه به سبب ا یو دولت  حاىلیريل و تغیتبدو هر اثر 
كه مرا  یكل یحكمت و مصلحت یخودم بر مقتضاث مظاهرها در ملك یح ات من و اسماء منست منريتصرُّفات و تأث

 یكه ملك او باشد به مقتضا یدر باغ یكه باغبان  آن، چنانرياست از قبض و بَسط و ابرام و نقض و اعزاز و اذالل و غ
 یگریكند و د یخراب م یوارینشاند و د یم یگریبُرَّد و د یرا م یكند، درخت یم یكه داند تصرّف یو مصلحت یحكمت

كند. و باز جملۀ  ینرسد، چه تصرف در ملك خودش م یو اعرتاض یحكمت یكس را بر و چیگرداند، ه یآبادان م
و « منند كه ملك و مملكت با عظمت منست، كما قال تعاىل یانسان ین صورت عنصری، مُسَخَّر انين و زمشتگان آسمایفر

اسماء منند، و  یشتگان، صور احكام و آثار و قوایچه جملۀ فر» عاً منهیاألرض جم یالسموات وما ف یسَخَّر لكم ما ف
ن صورت یب ذاتست، و ایت ظِّل و صورت غیَّ تند، و حضرت الوهیَّالوهحضرت  یچون قوا و اجزا جملۀ اسما، هم

ت است، كما قال، یّ المضاهات حضرت الوه منست، صورت وظّل تامُّ من كه عالم ملك اجماىل یانسان یعنصر
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قت و صورت و یحق یچون اجزا و قوا شتگان، همیپس جملۀ فر» صورته یاللّه خلق آدم عل ان«الصالة والسالم:  هیعل
ن یشتگان خاضع و خاشع این جهت، جملۀ فریاست، الجرم از ا یزو، مر كل را ضرورملك من باشند، و خضوع ج

ن سبب واجب گشته یالسالم، از ا هیشتگان، مر آدم را علیمن آمدند، و سجدۀ فر یانسان یعنصر صورت ملك اجماىل
انّا «خاصه به حكم نهما من اجناس العالم و انواعه و اشیو باب یو سفل یكه برهمه عوالم علو یو آن امانت بود،

ع ینهما من جمیما ب یا» والجبال«ما سفل منه  یا» واألرض«العالم  ما عال من یا» السموات یعرضنااألمانة عل
ن یدند، ایاألنواع واألشخاص، عرضه كردند و همه از قبول و حمل آن عاجز و قاصر آمدند، و برخود از ترس بلرز

ع یته لجمّیته و جمعیتنزُّله و نزوله بكلّ ی، فتعاىل بود، كه چون حق تیَّت و كمال مضاهات حضرت الهیّ صورت جمع
 یی نهییو آ یدا شود، مظهریة، خواست كه در عالم پیَّ األلوه یه یث مرتبته وصورته التیح قه وصفاته منیاسمائه و حقا

و  یو صفت یچ اسمیحكم هبه ظهورش به آن مظهر در او واقع نشود، و  یریُّ چ تغیست، چنان كه هیبا یقابل ظهور او م
عرضه  یو سفل یق علویت را بر جملۀ حقاّیتمام غالب نباشد، پس آن صورت جمع یگریبه سبب آن ظهور بر د یقتیحق

ق به یك از آن حقایدر هر  یات اصلیان حیغالب بود، و به سبب سر یو صفت ی، حكم اسمیقتیكردند، چون بر هر حق
ون ريافت و محّس شد، به آن كه به آن غلبه از عهدۀ آن امانت نتواند بیك شعور یبر او، هر  یو صفت یآن غلبۀ حكم اسم

تها و ّیتها و جمعّیث برزخیح قت نوع انسان چون منیدند، و از حمل و قبول او، ابا كردند، و حقیآمد، الجرم همه برتس
افت، الجرم به قبول آن امانت یعور ت خودم مر قبول امانت را شیة، به صالحیّ ة لحضرة االلوهّیالربزخ مضاهاتها بتلك

ست او یقه از علم كه درباین دقیكن چون ندانست، و ای، ل شد تماماً ت یَّآن صورت جمع ینۀ مضاهییمبادرت نمود، و آ
ن قبول یت ایاو را صالح یو جزئ یاز صور شخص یار خواهند بود و هر صورتیبود از او فوت شد كه اشخاص او بس

ن امانت بر اكثر صُوَر ین جهت به قبول ایسَّر نشود، و از ایخالصش م یو اسم یقید به حكم حقیُّنتواند بود، و از تق
ن صورت ی، مستهلك خواهند شد، و به مشابهت بظاهر ایو كون یق الهیود احكام و حقایخود كه در ق یجزئ یشخص
لوا، قاصر شده و آن قصور موجب حجاب امانت كما قب ین امانت آمده باشند، و از ردِّ و ادایدر معرض قبول ا یطیتخط
موصوف آمد، و علت  و جهوىل ین سبب به وصف ظلومیشان گشته، ظلم خواهد كرد، الجرم به ایا عقاب ایاعتاب ی

در قبضۀ شمال به عذاب و عتاب  ی تمام ظاهر گردد، و بعضنين دو وصف در اصل آن بود تا حكم قبضتیاتّصافش به ا
او آوردند، هرچند از  یمانی و مظاهر انيمیاز حكم قبضۀ شمال پناه به احكام قبضۀ  كه یدر حجاب مانند، و بعض

نمانند، و از حكم  شان رسد، اما مع ذلك از سَتْرِ اسم غفور، خاىلیبه ا یاثر» ماًی رحنيوكان بالمؤمن« یرحمت اختصاص
و حملها االنسان، انّه كان ظلوماً « د، چنان كه فرمودیت و اطالق قابض جامع دشوار توانند رسّید قبضه، به جمعیق

اللّه غفوراً   والمؤمنات، و كاننيالمؤمن یتوب اللّه علی والمشركات، و ني و المنافقات والمشركنيعَذِّب اللّه المنافقیجهوالً، ل
  ».ماًیرح

عالم التَّذكار للنَّفس عِلمُها الـ یو ف
 

 یتیفِت یه مِّنیقدَّمُ، تستهدمـ
 

، كه چون به ظاهر آن مرتبه تمام تحقُّق یباطنست و یت و نبوت، و او را ظاهریاست داخل طور وال یمقام -تِذكار -عالم
د، و یاد آیكه به حسب استعداد با وجود ظاهر و ظاهر نفس همراه بوده باشد، نفس را ب یاز علوم فطر یابند، هر علمی

ن تحقق بود، و یبه حكم ا» یأدن یكأنَّه اآلن ف«از آن تذكُّر كه را، و اخبار  -الست-ثاق یاللّه عنه، م یتذكُّر ذوالنون، رض
كه با باطن نفس و باطن وجود از حضرت  یفطر ین عالم تذكار متحقق شوند، هر علمیاگر چنان كه به باطن ا

ان حجب مراتب، فراموش و محجوب گشته، در آن عالم، آن حجب همه یب همراه بوده باشد و به سبب طریالغ بیغ
كن معه یاللّه ولم  كان« یقیق وعلوم حقید، كه علم باطن مواثیباز حاصل آ یرد، و تذكُّر آن جمله علوم فطریاع پذارتف
  ن تذكُّر است.یج ایو امثال آن، از نتا» اًّیكنت كنزاً مخف«و » ءیش

 یو معارف اصل یذاتافت، و علوم یتحقق تمام  یو معان ن ظاهر و باطن عالم تذكاریكه: نفس من چون به ا دیگو یپس م
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 یت تا ظاهر مرتبۀ حس با ظاهر و باطن او همراه بود، و همراهیَّهوب یكه به كمال استعداد از حضرت غ كماىل یجمع
ق اتباع و ین جملۀ مراتب، و ارباب مراتب اكنون تمام بر من ظاهر و منكشف گشت، حقایُّآن علم مقدَّم بود بر تع

ك از من یمن، هر  یك را بود، از آن علو مقدّم فطریكه هر  یدم كه به طلب استعدادیجوانمردان مستعدِّ قوم خود را د
 یخواست، الجرم من برا یم یآورد ك از من رهیهر  -اللّه یاللّه و ف اىل - طلبند، و بعد از رجوع من از سفر  یم یی هّیهد
  ق.یالتوف آوردم. واللّه وىلّ اد كردم و به نظمیده ین قصیات آن علوم را در ایاز كلّ یشان بعضیۀ اّیهد

بهیم، الذیالقدیجمع یعل یَّفح
 

 ةیَ، اطفال صِبْیِّوجَدْتُ كهول الح
 

، كه مقدَّم و سابق است بر جمله حضرات و مقامات، بل یت جمع و مقام اوادنیَّاحدتست از حضرت یم كنایجمع قد
ت و جمع و یت از مقام والیله كنایو قب -اً و وجوداًعلم-ند یاصل همۀ حضرات و مقاماتست، و جمله، فرع و تابع او

ن بالغان و ین مقام كه جملۀ ایت از بالغان و كامالنست در ایله كنای است، و كهول قبنيالجمع و مقام قاب قوس جمع
، و ه وسلّمیاللّه عل ی، صلین مقام محمدیالجمعند در معرض ا  و جمعنين مقام قاب قوسیدر ا یكامالن و مردان، مردك

 -شان اوستیاند كه أمّ و اصل ا  خوارهريچون طفالن ش هم و كمال احاطت او -هیاللّه وسالمه عل صلوات -صاحبش
كه از  كماىل یجمع ی علوم ذاتريشان به آن قدر از شیكند، و ا یت همه او كرده است و میو ترب -ه و سلّمیاللّه عل یصل

  حاصل گشت و به آن خرسند شدند. یريشان را سید، ایشان رسین مقام به ایپستان ا
ن حضرت ید به اید و بشتابییایمتابعان مستعدِّ من، ب یكه ا -ه وسلّمیاللّه عل یصل -ید به زبان حضرت محمدیگو یپس م
 ین مقام كه من از عالم تذكار تلقِّ یت جمع من، كه بر همۀ حضرات و مقامات سابقست، و از اذواق و علوم ایَّاحد
گر كه به جَنْبِ یا و كامالن دید، و به اذواق و علوم علما و اولید و برخوردار شویه آورده فهم كنیَّا به هدام و به شم كرده

ماندۀ یشان، باقید، كه آن جمله علوم و اذواق ایاند خرسند مشو خواره بودهرين مقام، همه طفالن شین مقام و اذواق ایا
  ت، مدرجست.ین بید، در اصور و الفاظ كه به دعوت تعلق دار ی منست، و جمل

،یفمن فضل ما اسأرتُ شربُ معاصر
 

 یلتیفالفضائل فَض یو من كان قَبل
 

ت جمع من سابق و یَّم كه چون مقام احدیگو یم -ه و سلمّ یاللّه عل یصل - ام، از زبان او یچه من كه ترجمان مقام محمد
ن گشت، اول جام آن ّیب متعیالغ بیبحر حضرت غكه از  یذات ی یمقدم و اصل همه مقاماتست، الجرم هر شراب علم

ن جام بودم، آن شراب را به دهان استعداد كامل خودم نوش یت جمع من بود، و من كه صاحب ایَّن مقام احدیشراب ا
ختم شرب اهل یالجمع فماتحته ر خوردۀ من بماند، در جام مقام جمع مانده و بازپسیكه مَسْئور و باق یی كردم، جرعه

و ا و ارسل، یوسلّم، بوده است از انب یاللّه عل یش از من كه محمدم، صلیز به زمان پیامت و شرب هر كه نیتابه ق زمان من
كمال استعداد،  یاب شدند، و من از تشنگريقت من بود كه جمله از آن جرعه سیماندۀ حقیع كُمَّل از فضله و باقیجم
ل آن فضلۀ منست، كه یل، تفاصیل و علوم و آداب و شمایملۀ فضانئذٍ جیآوردم، پس ح یبرم» علماً یربِّ زدن«اد یفر

ق یت آن، برجملۀ خالیَّكامل ظاهر شد، و بق یا و علمایل همه انبیت من، به صورت علوم و فضایَّخالصۀ آن فضله و بق
دا یقت پیقت و حقیل علوم طریت قبول كردند، و به صورت فضاّیگر، باز خالصۀ آن بقید یایا و اولیمنقسم شد، انب

شان بر عموم خلق ید درست اظهار كرد، و باز فضلۀ ایو عقا یل آداب و استنباطات علوم شرعیآورد، و به صورت فضا
شان یدا گشت، ودر اعمال و اخالق و آداب ایح، پیم و مقاصد صحیل ثبات وعزایبه صور فضا یقسمت افتاد، بعض

ف و یع و لطایع صنایبدال یبه صور فضا یدا آمد، و بعضی، پیاسیو س یل علوم عقلیئآت فضایبه یت كرد، و بعضیسرا
است و فهم یف از قبول سیل خواصِّ شرید، و به صور فضایوانات رسیف اعمال، سر برزد، آنگاه فضلۀ آن به حیطرا

ز خوب ا یتهایَّل خاصید، و فضایاز آن به نبات رس یی ك راهست، ظاهر گشت، و باز فضلهیكه هر  یاشارت و علوم فطر
ف یل خواص لطیو فضاد، یشان به معدن رسیت و فضلۀ اّیدا شد، و بقیح و امثال آن پیب و تفرییدفع آالم و اسقام و تط
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شان سر برزد، و هلمَّ جرَّاً، تا باز به یل خواصِّ اید، و به فضایشان ظاهر گشت، و فضلۀ آن به عناصر رسیبه آن فضله، از ا
قت من بوده باشد از یحق یو علم اصل یع عوالم، فضلۀ من و شرب و تجّلیمل در جیمبدأ رجوع ساخت. پس همۀ فضا

  د گشته.یدا شده، و به من عایمن پ
اول ما خلق اللّه «ح یبل كه به حكم اخبار صح» نيو ما ارسلناك اال رحمة للعالم: «قوله تعاىل یهذا المعن و االِٕشارة اىل

جاد از من یمبدأ و فتح باب و آغاز كارستان وجود و ا» ینيالنّب اتماللّه و خ ولكن رسول«ح یو نصِّ صر» ی، نورتعاىل
  المعاد، بر من گشت. و ختم كار و انجام و فذلكِ طومار و كتاب شهود و اشهاد و رجوع اىل بود،

ه عرتت یلسالم عل محمد باطناً و ظاهراً، و اینيالنّب االنام و خاتم امام یاللّه عل ی اوالً وآخراً، و صلنيالعالم والحمدللّه رب
  .ني اجمعنين واصحابه المنتجبیالطاهر

  -ه ق ۷۰۳-رجب سنة ثالث و سبعمأة  یره (فلا) فیفرغ من تحر
 


