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  كو تبار یبسمه تعال
  

 ب اهللا ثراهيشاه طيجمذوبعلباهللا  العارف نياحملققو  ن و زبده العلماءيقدوه العرفاه و املوحد 
تولد با سعادت آن بزرگوار . له قراگزلویل جلیش محمد جعفربن حاج صفرخان از اینام نام

 1239آنجناب شصت و چهار سال بوده و در سال  یچون عمر گرام یده نشده ولید یجائ
 بوده 1175ش در حدود سنه کد والدت با سعادت مباریدار بقا رحلت فرموده باه ب يقمر
م خود آن بزرگوار و قدوه ابرار یش کیقلم نه ن رساله بیحضرت در هم شرح حال آن. باشد

 در موطن خود همدان یحضرت تا سن هفده سالگ آن. ستیرار آن نکبتر شده و لزوم کذ
ن معروف یاشان خدمت علماء و مدرسکسپس مدت پنجسال در اصفهان و چهارسال در 

ر علوم یو فقه و اصول و سا یعیو طب یمت الهکو ح یاضیو ر یل علوم ادبیتحصه آنزمان ب
 ير علمایو سا یرزا ابوالقاسم قمیمرحوم م اهللا يةآو از طرف  ه اشتغال داشتیالزمه اجتهاد

خاص احساس  یچون در باطن شور و انقالب ید ولیافتخار مقام اجتهاد نائل گرده آنزمان ب
 ینیقیداد و عقده ین نمیکرا تس ه خاطرشیل صوریه و فضاین علوم ظاهریه اکنمود یم
ماء را با دقت مطالعه کتب علماء و حکق و جستجو برآمد و اغلب یگشود در صدد تحقینم

ش یش از پیاق او بیز گشت و آتش شوق و اشتیاز عباد و زهاد فا ياریصحبت بسه نمود و ب
 يواد همت در يپا یو مطلوب واقع یقیدن بقرب محبوب حقیرس يد لذا برایور گرد شعله

ن قوم یثر محققکقان را مالقات نمود و با ایاز ارباب عرفان و اصحاب ا يریثکجستجو نهاد و 
 شامل حال آن یو سعادت ربان یرد باالخره فضل الهکمعاشرت و مصاحبت و مجالست 

شاه طاب ثراه مشرف و از  ینعلیبخدمت قطب زمان العارف باهللا حسجناب شد و در اصفهان 
مرتبت  یحضرت با عل من همت و توجه آنید و از یر موفق گردکر و فکن ذیآنحضرت بتلق
ز بخدمت و صحبت عارفان یمل گشت و نکامل و مک كر و سلوید و در سیعارفان باهللا رس

د و در سال هزار و یشاه طاب ثراهما مشرف گردیو نورعل ینکشاه دید معصومعلیباهللا س

ه قدس سره باذن و اجازه ارشاد عباد و شایاز طرف جناب نورعل)  1207(يست هفت قمریدو
 يربالکشاه طاب ثراه در  ینعلیجناب حس 1234د و در سنه یطالبان راه سداد مفتخر گرد

شاه ین خود ساخت و بلقب مجذوبعلیالخلفاء و جانش ةفيخلهنگام رحلت آنحضرت را  یمعل
عت غراء یشر جیلوف مراجعت فرمود و بتروأملقب فرمود پس از رحلت آن بزرگوار بوطن م

د یل ناقصان مشغول گردیمکان و تکت سالیو ترب یو باطن يضاء و نشر علوم ظاهریقت بیو طر
ن قلت ینمود و ایثر اوقات خود را در خلوت و عزلت و عبادت و مجاهده صرف مکا یول

منسوب بتصوف و مورد  يبعالقه ماد یاعتنائ یو ب يویمعاشرت با خلق و عدم توجه بامور دن
ن ین و مالمت الئمین و مخالفیت و آزار معاندید و دچار اذین گردیییداوت ظاهرحسد و ع

رده و کت یشان سعایشاه قاجار از ایه نزد سلطان وقت فتحعلکد یرس يواقع شد و عداوت بحد
رد کشان را به تهران احضار نمود و عرض یردند و شاه اکر کناروا وافتراآت نابجا ذ يتهمتها
ه موجب مخالفت کد یار نموده ایاخت یقیق دارند چرا طریه همه تصدکیمن مرتبه علیشما با ا

گران یو مالمت ده به مخالفت کست ین ين امرید فرمود امر مذهب و دیو معاندت علماء گرد
و مال و جان  یه تمام هستکبل اهللا لومه الئم و ال باس لئن قتل افون يفخيالبتوان صرف نظر نمود 

ره و کرده و با شما مذاکرد پس من علماء را دعوت کد عرض د نمویغ نبایرا در آن در
از  کیچیه یفرمود ول ند قبولینما يو معر ين اتهامات مبریند و شما را از اینما یمصاحبت

د خود را نوشته بنظر یند فرمود پس من عقایره و مصاحبه نماکشان مذایعلماء حاضر نشدند با ا
د آنحضرت را نزد یسند شاه عقاید من دارند بنویقابع یراد و اعتراضیه هر اکد یآنان رسان

  .وارد ندانستند یراد و اعتراضیچ ایخوانده و دقت نمودند و ه یعلماء فرستاد و آنان در مجمع
خ محمد حسن یحاج ش يمرحوم حضرت آقا ید در دسترس نبود وقتین عقایه اخنس 
 يام آقا دهیه فرمودند شنیاهشیه سلطانعلیالله ةنعمه یشاه قدس سره قطب سلسله علیصالح عل

شان یخدمت ا يا ن نسخهید اگر چنینکشان را مالقات ینسخه از آنرا دارند ا کی يا قمشه یاله
شان اظهار ینسخه از آن استنساخ شود پس از مالقات ا کیه کنند کاست امانتا مرحمت 
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داد نزد ت گرفته پس از استریعار يگرینون دکا ینزد من هست ول يا ن نسخهیداشتند چن
رچه انتظار ه یفرستم ولیشان ارتباط و سابقه دارم میه با اکماء کنورالح یتر علکد يآقا
م یا اشخاص بتوانیتابخانه ها کد از یه شاکم یبعد در صدد برآمد ده شد فرستاده نشدیشک

زاداهللا  ین خبره فرشچید محمد حسیس ين برادر دانشمند ارجمند آقاین بیم در ایبدست آور
 يد مرحوم آقاینسخه از عقا کیدارند اظهار داشتند  یتابخانه شخصکه کته قایتوف

ق و خوانا است ین نسخه با خط نستعلیردند اکشاه طاب ثراه را دارم و لطفا مرحمت یمجذوبعل
 يگرینسخه داسقاط است الزم بود  يا دارایقرا و یال یشده قسمت یپکمتاسفانه چون فتو یول

 یپکبدست آورده فتو يا تابخانه دانشگاه نسخهکخبره از  يال گردد آقیمکبدست آورده ت
بدست  یمل يتابخانه مجلس شوراکاز  یکشهرام پازو يهم برادر محترم آقا يا نمودند نسخه

د سپس یل گردیمکت ینونکن سه نسخه نسخه یآنرا آوردند و از مقابله ا یپکه فتوکآوردند 
ن رساله را به یه اکردند کوفقه اهللا تقاضا  يآبادنوش  یراهللا نعمت اللهیبص يبرادر مهربان آقا

ن تابنده یحاج سلطانحس ينااالعظم حضرت آقاینه خود بچاپ رسانند و بندگان مولیهز
و زحمت برادر  یاجازه فرمودند و با سع یواالعال یاالدان یدام ظله عل)شاه یرضا عل(يگناباد

ح تمام یه در استنساخ و مقابله و تصحکقه ید عزه و توفید قدرت اهللا آزاد زیس يارجمند آقا
و  یبسع یکد و در چاپخانه رودیچاپ گرد يایخود را صرف نمودند مه ياوقات گرانبها

د و در یبچاپ رس یاهللا تعال دهیا يونس جعفریریحاج م يآقا یرم گرامکوشش برادر مک
زحمات  قلب میر از صمیر حقین فقیدسترس استفاده و استقاضه طالبان و اخوان قرار گرفت ا

 يحاج آقا جعفر يوشش آقاکو  یقه و بذل سعیآزاد زاد توف يبرادر محترم آقا يشبانه روز
اء یدوار است منظور حق و اولینموده و ام ير و سپاسگذارکرا تش ینعمت الله يو همت آقا

  .ا و آخرت بآنان عطا گرددیر و سعادت دنیحق واقع شده خ
  »یثابتعل« یاهللا جذب ةهبد یر سیفق یشاهیسلطانعل یالله ةنعماقدام فقراء كخا

وشش و چند مرتبه مقابله بعلت کو  یمال سعکه با کدهد  یر مکمال تاسف تذکبا 
دارا  یبود بازهم اغالط أقریلمات الک ید و بعضیسف یبود و قسمت یپکه هر سه نسخه فتوکآن
 .ندیح فرماین مطالعه خود تصحیه خوانندگان دانشمند و عالم در حکباشد یم
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  حممد و آله امجعني ياحلمدهللا رب العاملني و الصلوة والسالم عل

ار محمد جعفربن الحاج صفرخان کف تبه یار و نحکف گناهیدارد ضعیو بعد عرضه م 
ن یا یه جمعکد یار بعیبس يد و عهدهایبود مد ییه چون مدتهاکفه قراگوزلو یاز طا یهمدان
از راه اشتباه  یو بعض یاز راه اغراض نفسان یه بعضیاند بتصوف رد ساختهیرا منسوب مف یضع

ف نظر بمضمون بالغت ین ضعیدند و ایهم رسان ياریت و آزار بودند و بسیو در صدد اذ
االرض هونا و اذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما و الذين  يالذين ميشون عل عبادالرمحنمشحون و 

ت آنها یشدم و صبر بر آزار و اذیمتحمل م راماكباللغو مروا  مروا ر و اذااليشهدون الزو
و افاخم فضالء ادام اهللا اظاللهم  ه امر را بر اعاظم علماءکدم ین اوقات شنیه درکنینمودم تا ایم

د خود را بعرض رسانم اگر یاز عقا یه مجملکدم یاند لهذا بر خود الزم د هم مشتبه نموده
ند و ین تهمت مبرّا و معرّا فرمایف را انشاءاهللا ازیند و ضعیح فرمایباشد تصح يوا سهی یاشتباه

ه کم ینما یوجه االجمال عرض م یان حال خود و لهذا علین امور موقوف است بر بیان ایب
االصل طاب ثراه بود  یقم يم رضوید ابراهید محقق سیف از جمله خواص تالمذه سیوالد ضع

ه و غیت فراو شب و روز مشغول بعباد ار مأثوره متوجه بود کرها و باوراد و اذیض و نوافل مرتب
را  یادتینمود و ز یول و ملبوس اقتضار مکقنع از مأیمال توسعه در معاش با قلّ ماکبا وجود 

ف مکاما یثر سالها بعتبه بوسکنمود و در ا یصرف اهل استحقاق م شد تا هوا  ین مقدسه مشرّ
نمود تا  ینمود و در شدت حرارت مراجعت م یوقف در آنجا مده بود تیشدت حرارت نرسان

د رحمه اهللا یز شد و در رواق مقدس مدفون گردیفا یبرحمت اله یمعل يربالکسال آخر در 
  .یتعال

مرا احضار  يف روزیلکت يل علوم در مبادیت واداشت بتحصیف را از طفولیوضع
س و با خود داشته یه بنوکابرا فرمودند تکاز آن  ینیان معکشان بود میدر نزد ا یتابکفرموده 

متر صرف نما مگر در کن امر یل اوقات خود را بایام تحصین نحو رفتار نما در ایباش و با
مال اهتمام در او بنما کل یام تحصیاوقات خود را صرف نما و بعد از ا ةه بالمرّکل یاوقات تعط

تاب مستطاب من ال کاهللا بر رحمه یمجلس یتاب شرح محقق محدث موالنا محمد تقکو آن 
ف از ده یرسد و ضعیه او را هم در آخر رساله نوشته بنظر اعاظم اخوان مکه بود یحضره الفقی

ه و منطق بودم بعد یل علوم ادبیدر بلده همدان مشغول بتحص یه هجده سالگکساله تا هفده بل
و  یاضیالم و رکل علوم یآنجا متوجه تحص ياز فراغت آنها باصفهان رفته در خدمت فضال

اشان شده و کن یب پنجسال در آنجا بودم و از آنجا روانه دارالمومنیشدم قر یعیمت و طبکح
طاب ثراه مشغول  ینراق يخنا و موالنا محمد مهدیدر آنجا در خدمت جامع معقول و منقول ش

 كتار هک يا ب بچهار سال و در آنجا بودم بمرتبهیو فقه و اصول فقه قر یل علم الهیتحص
ه صرف اوقات در اوراد و اذکل ینبودم مگر در اوقات تعط ام ین اینمودم و در یار مکه بالمرّ

ف شدم از قبیلمکن و متین و مجتهدیر از محققیثک یتب جمعکبمطالعه  ل ابن طاوس و ین مشرّ
ثم یو ابن م یدر آملید حیو س یو صاحب مجل یو ابن فهد حلّ ین طوسیرالدیخواجه نص

ر یو م یکرفندرسیرزاابوالقاسم میو والد او وم ین عاملیخ بهاءالدیو ش یثاند یو شه یبحران
و موالنا محسن  یو موالنا محمد صالح مازندران یمجلس یمحمد باقر داماد و موالنا محمد تق

و  كف بر حسن سلوین ضعیقیو  اهللا درجام ياعل يمما ال تعد و ال حتص کر ذلیو غ یاشانک
ر او یر با اجازه تاثکه ذکده شد یل دیتب و رساکن ید چون دریرداده بر سابق گیاضت زیر
داشت و موالنا  ییخ بهایر از شکاجازه ذ یه موالنا محمدتقکاند  شتر است چنانچه نوشتهیب

ف ین ضعیر محتاجست باجازه لهذا اکه ذکح فرموده است یتصر یافکمحمدصالح در شرح 
انت و یبد یه حسن ظنکنیهم كسلواضت و یخورم از اشخاص صاحب ر یه را برمکهر 
گر از ید یا اسمیدیفه توحیلمه شرکشدم اجازه یم یدم از او مستدعیرسانیاضت او بهم میر
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و سمات و  یفیس يه و دعایسجاد ۀاملکفه یه صحیل ادعیه از قبیه و ادعیاله یاسماء حسن
ض ینفر مستف شدم و در اصفهان از سهیگرفتم و متوجه م یو اجازه م کر ذلیصباح و غ يدعا

فاضل محقق  یکیرزا ابوالقاسم مدرس مدرسه شاه و ید سند عابد محقق میجناب س یکیشدم 
اشان هم از کرحمهم اهللا و در  یالنیرزا مظفر موالنا محراب جیم یرزا محمد علیزاهد م

ف شدم و کر مظفر بشرف اوراد و اذیم یر محمد علیمقدار مید بزرگوار عالیخدمت س ار مشرّ
د یست و هشت رسیا بیست و هفت یف به بیه سن و عمر ضعک یدم و از وقتیگردمتوجه 

ه را هم بعمل یالیه و لینمودم و نوافل نهار یار و صوم مکاوقات خود را غالب صرف اوراد و اذ
رزا یالعلما موالنا معالمة نمودم در قم در خدمت جناب یم مکار یل هم بسیآورم و تحصیم

بودم از همان  م نمودهکار ین اوقات معاشرت با خلق را بسیو در یالابوالقاسم رحمه اهللا تع
شدم و در سن یف هم متحمل مین مرا متهم بتصوف بودن و ضعیاوقات شروع نمودند مومن

در  یوتاهکسور ین اوقات بقدر میه از مسافرت و غربت مراجعت نمودم درکساله  یس
ن آنها کیده ولیار از صاحبان اجازه رسکنمودم اگرچه بظاهر اوراد و اذ یاضت نمیو ر كسلو

ت ارواح مطهره کد از بریده است و خواهد رسیقه هرچه رسیالحق یواسطه محض بودند ف
ه کده بودم یه علم همرسانکبل یلکاز علما و بتجربه مظنه  یح جمعیاء است و نظر بتصریانب

 یمکود با فاصله شیر و موجب استمرار آن عمل هم غالب اوقات میتاث یادتیاجازه باعث ز
اجازه  یسکس از که هرکهان و مردمان احمق و نادان همچون تصور نموده اند یسف یبس

د اورا امام یه به چه جهت باکاند  ن برنخوردهیداند بایزدهم میگرفت او را نعوذباهللا امام س
 يگریسواد است در مسائل محتاجست بد یه آن اجازه ده بکبداند گاه هست  الطاعةواجب 

اضت اوراد و یداشته و بر هیه خوش اعتقاد و مواظبت بر طاعات شرعکنقدر هست ین اکیل
ه آن کمرتبه او آنست  يه اجازه از او موثر است و منتهاکافته بودم ین یار متوجه بوده چنکاذ

عه نباشد یهم باشد و اگر شیبا اخالص ائمه اطهار صلوات اهللا و سالمه عل يعه هایشخص از ش
ست هر سه شرط است یگر قابل اجازه دادن نید يضت باشد مثل خالف مذهبهاایهرچند با ر

تا چهار پنج سال جلّ اوقات خود را مصروف بعزلت از  یسالگ یشان و بعد از سیانه ایدر م
د و چاره یحال در ق یف هم از خرابیاده شد و ضعیردم لهذا آن نسبت تصوف زکل ناس ک

نظر  ید حاال هم از جناب اقدس الهیشنو یه مکد ینجا رسین تهمت نبودم تا رفته رفته بایرفع ا
 ائنكاملقدر چه چاره  یترسانم و االّ از قضا و قدر اله هكالتهل ايل مكوال تلقوا بايديفه یه شریبآ

ن مقدسه کاما یدو مرتبه بعتبه بوس یلک يام انزواین چهار و پنجسال ایثابت است و در
ف شده و در دو مرتبه قر ده یل توقف افتاد اما همه اوقات بانزوا و عزلت گذرانساکیب یمشرّ

ن قم در خدمت یه در دارالمومنک ین نسبتها شد و در اوقاتیف باعث ایات از ضعکن حریا
مسائل دو سه روز  یه در بعضکافتاد  یرر اتفاق مکجناب استاد اعظم نور اهللا روحه بودم م

ام حسب االمر کاالح كه بر مدارک یاتاز نوشتج ياریافتاد و بس یگفتگو ومباحثه اتفاق م
د شده بود بنظر اشرف یه بر مبحث قضا و شهادات مقین بر شرح لمعه دمشقیشان و همچنیا
ت ین در والیو امور مسلم يه متوجه فتاوکفرمودند و امر فرمودند ین مید تحسیرسیشان میا

شدم  یمتوجه نمنمودم  ین امر مشاهده میه درکه یلکف نظر بمخاطرات یهمدان بشو و ضع
ه در کاند با آن ه را شرط اجتهاد قرار دادهیهم قوه قدسیاهللا عل رمحةاز علماء  یه جمعکخصوص 

الفتياملن ال  ال حيله که السالم منقول است یعه از حضرت موالنا الصادق علیتاب مصباح الشرک
ه در خود کرا و او  یه در مفتیحست در اشتراط قوه قدسیه صرک من اهللا بصفاء سره يستفيت

ه اعراض از فتاویدیموجود نم و مرافعه نمودن و نماز جمعه و جماعت گزاشتن  يدم لهذا بالمرّ
ار بود که اوقات مخصوص باوراد و اذکاقت خود داشتم بعد از آن چهار پنج سال یعدم لجبهة 

تاب کقه نوشتن بر یتب و مباحثه و تعلکرا بمطالعه  یض نموده سهمیاوقات خود را تبع
ام کاالح كعبادات و اما در عبادات اقتصار بر مدار يمصروف داشتم بر سوا املقصد فايةك

ه یافکتب کثر که نوشتم بعنوان اختصار و بر ایحج حاش ينمودم و بر همه عبادات او سوا
ار صرف کگر از اوقات را بطاعات و عبادات و اوراد و اذید یو شروح نوشتم و سهم یحواش

 یوانیل حکل طعام خصوص این بانزوا و تقلیاربع کیق یز سنوات توفا ینمودم در بعض یم
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ث نموده یه مخالفت با حدکبشوم  یوانیح كن بالمره تاریع اربعیه در جمکنیدم نه ایرسانیم
اد نمودن یقسم بجالله  م اگرچهینما یول مکمأ یوانین دو سه دفعه حیه در ضمن اربعکباشم بل

اط اتماماً یمن باب االحت که قسم بدهد مع ذلک يگریف و نه بر دیف است بر ضعیلکنه ت
ا و یدر دن یم و از رحمت عامه و خاصه الهیرکم و باهللا الیه واهللا العظکم ینمایاد میللحجه قسم 

 یه و جن و انس برسم و از حول و قوه الهکاء و مالئیبهره باشم و بلعنت خدا و انب یآخرت ب
در او  یتمانکسم ینو ید خود میه اگر آنچه از عقاکطان باشم یخارج و داخل حول و قوه ش

د و یاعتقاد ننما یسکن نحو قسم اگر یاً خالف اعتقاد خود را نوشته باشم با وجود اتیشده و تق
د و یآ یف چه برمید بدهد و اال از ضعیخود جواب او را با يد او داند با خدایب مرا نمایذکت

سهل است و  یل نشده باشد بحول و قوه الهیه خود دخکنیبر من هم آنچه وارد شود هم
الواحد القهار و  م هللاكاحلخواهد گذشت  ياالخرو  العافية االويلر و یگذشته است و انشاءاهللا بالخ

ه مأثور کره یثکه منوره مقدسه یو چون برخوردم بادع يمكمن عنداهللا العزيز احل ما النصر اال
د یصباح حضرت س ين مثل دعایهم اجمعیعل صلوات اهللا و سالمه ياست از حضرات ائمه هد

 يد خوانده شود و دعایه بعد از نماز صبح آنروز باکر ید غدیروز ع يه السالم و دعایسجاد عل
نها یر ایه و غیلیق و مناجات انجیحر يه مستحب است روز جمعه خوانده شود و دعاکعشرات 

 ید خود جناب اقدس الهیر عقااند ب شاهد گرفته ين دعاها جناب ائمه هدیاز ا کیه در هرک
ن سموات و ارض و جمکه و جمله عرش و سکاء و رسل و مالئیع انبیو جم ع مخلوقات را یاّ
را  یه جناب جل و عزّ همگکشان شده بوده است یه معلوم اکنجهت باشد ید بایعلم شایواهللا 

وال شهادت او را خواهد س يحاضر خواهد نمود و در آن محضر از هر شاهد يدر محضر
ه شهادت موذنرا کشهادت خود را خواهند فرمود چنانچه مأثور است  يادا کیفرمود و هر

ه کن اقل و احقر عباد هم مصمم شد یده است لهذا ایه اذان او را شنکس کخواهد داد هر
م یه در آن موقف عظکد خود تا آنیخود را شاهد قرار بدهد بر عقا ینیدوستان و برادران د

ن یاء مرسلیع انبیو جم یرم جناب اقدس الهیگ یند پس شاهد میاند ادا نما دهیاالهوال آنچه شن

و  یو ارض یع مخلوقات سمائیه جمکا و شهدا بلیا و اولین و اوصیه مقربکن و مالئیر مرسلیو غ
ست یاو ن يبرا یه ثانکواحد است  یه اهللا تعالکه اقرار و اعتراف دارم بآنکنیرا با یو انس یجن

ه مراد کر ندارد نه آنیل و نظیه همتا و عدکاو آنست  يه معناکاست  یقیحق یو وحدت ذات
نات است واحد کباشد چه هر سه از خواص مم یا جنسی یا نوعی یشخص يوحدت عدد

م او راه یب در حریکچوجه تریست و بهیدر او ن یو عقل یو وهم یخارج يه اجزاکاست 
لم آراسته کت و سمع و بصر و اراده و تایمال مثل قدرت و علم و حکع صفات یندارد و بجم

و  کیب و حال و محلّ و شریکل مانند جسم و تریص و رذایع نقایاست و منزه است از جم
و او را زوال نباشد موجود و . ده شدن و زوجه و ولد و عرضیاج و دیماده و صورت و احت

آخر بال آخر اجلّ است  و اوست اول بال اول و ميحواهللا مايشاء و يثبت معدوم ساختن از اوست
ء نبوده است یو ش يچ موجودیه بوده است و هکء بلیا با او شیش از او یه بوده باشد پکنیاز ا

و همه  ينفس االمر یقیباشند بعدم حق یاء مخلوق و مصنوع اوست و مسبوق میو همه اش
و را رابطه با ست ایره وجود آورده است و نیتم عدم بداکا را بعلم و قدرت و اراده خود از یاش

ض هر دو ین است ذاتاً و صفاتاً و فعالً و جبر و تفویت آنها مبایت او و مخلوقیخالق يعالم سوا
و  یق الهیبتوف یدانم اولیشان میت از خود ایه فعل عباد را در طاعت و معصکباطل است بل

و  يرء قديل شك يو هو علست ینات قدرت او متساوکع ممیده و بجمیبخذالن او همرس یثان
 خلق و هو اللطيف اخلبري االيعلم منه کجاد و الحق بال تفاوت است یاء سابق بر ایعلم او باش

ات و عالمست یلکات مثل علم اوست بیا را مطابق علم خود و علم او بجزئیرده اشکجاد یپس ا
سانند و باراده کی یباشد و اال نسبت باو همگ یبت نسبت بما میه غیبیب و شهادت و غیبغ
است  یه غنکجاد او بلیاج است ایرده است و نه از راه احتکجاد یاد نموده است هرچه را اجیا

نه ذات او کباشند باو جل و عال و ب یدر اصل وجود و قوام و بقا محتاج م یا و همگیاز همه اش
و لقاء و  فاذن الحييطون به علماباشد  يا بصری یالیا خی یعقل كست خواه ادرایرا راه ن ياحد
ه چنانچه یامله قلبکرت یباشد به بصیه وارد است راجع میه در اخبار و ادعکت و معرفت یرو
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ومنزه  اهللا عمايصفه املشبهون وامللحدون الرويته بالعني تعايلك ليس الرويته بالقلبمأثور است 
فه یست مثل طاید معاذاهللا خدا نیبگو یسکه کل آنست یه، تعطیل و تشبیاز تعط یاست او تعال

اند  هیفه مالحده و تناسخیگر طایدانند و دیال باطل میه عالم را بتمامه وهم و خکه یائسوفسط
 یند و آن عبارتست از روح انسانیگویاء را ذات مربع میخوانند و مبدأ اشیه میه خود را نقطوک
ند تا انسان خود را نشناخته است بنده است و چون خود یگویدانند و میشان خود را خدا میو ا

ه و یاهللا عللعنة  ستین مذهب محمود فسخانیه واضع اکاند  ردهکاخت خداست و نقل را شن
ند یگویه مکگر از معطله آنست ید یه قائل بتسلسلند و قسمکاند  هیه و دهرّیعیفه طبیگر طاید
ه حق سبحانه کماء گفته اند کح یار است و مشغله ندارد چنانچه بعضکین بکیه خدا هست لک

ن هم غلط است چنانچه یر اوست مخلوق عقل است ایو بس و هرچه غ ده استیعقل را آفر
ه از  کیست یارکدر  ینه هر آکبل يهر روز یعنی شأن ل يوم هو يفكحق فرموده است  شم

رون یگر را بیقافله د کیآورد و ید میوانات در رحم ها پدیاز ح. قافله کیه کنست یار او اک
د یفرمایت میه همه را تربکن است ینباتات رب العالم ن دریراند و همچنیم یرا م یکیآورد و یم

خورند و آسمانها را در  یاند و نعمت او را م غش نشستهیدریه همه بر خوان بکست یرزاق
ه باو عرض کرا  یه حاجاتکالحاجاتست  یقاض یت خاصکرا بحر کیگردش دارد هر

 یه اهللا تعالکه آنست یو تشب افتد یاز درخت نم یامر او برگ یه بکد بلیفرما یند اجابت مینما
فسبحان ن شباهت یمنزه است از ا یه مخلوقات باشد در ذات و صفات و افعال و جناب الهیشب

ن شاهد یو همچن رب العزه عما يصفون كو ال موجود بذاته اال اياه سبحان رب من ال فاعل سواه
ه ک یسکاء خصوص بریه انبت همیه اقرار دارم بر حقکنیردم باکر که ذکع آنها را یرم جمیگیم

ما  يد و موالیرده و اوست سکع مخلوقات خود و ختم نبوت باو یده است او را از جمیبرگز
ر یر و نذیافه ناس و بشکرده است او را بکه مبعوث ک اهللا عليه و آله يصل يحممد مصطفجناب 
دن یور بود برسانه مأمکرا یزید آنجناب بامت خود آن چیاهللا است باذن او و رسان یال یو داع

عه نزد خود را و ا مان و اقرار دارم بهرچه آنجناب فرموده است یآن و ادا فرمود امانت مود

مان یه اکده باشم و چه نداشته باشم و ازآنجمله معراج است یمجمال چه علم باو همرسان
لياء و سرور اوفه بالفصل او جناب یه خلکت او هر دو دارم و اقرار دارم یت و روحانیبجسمان

است و در هر وقت  یموجود و ح يریازده فرزند اوست و اخیو بن ابيطالب يقدوه اوصياء عل
تعلق گرفته است ظاهر خواهد شد و عالم را مملو از عدالت خواهد فرمود  یت اهللا تعالیه مشک

مل کمخلوق و معصومند و ا یشان همگیه مملو از ظلم و جور شده باشد و اکبعد از آن
است  یت و اراده جناب اقدس الهیشان تابع مشیت و اراده ایع مخلوقات و مشیاز جم باشندیم

ن یغمبر و ائمه طاهریو شفاعت ثابتست از جهت جناب پ بامره يعملون اليسبقونه بالقول و هم
بشفاعت  یتعال يدهد خداین و نجات مین و اهل صالح از مومنیهم اجمعیصلوات اهللا عل

شان یشان دوست خداست و عدو ایه دوست اکنیرا و اقرار دارم با نیاز خاطئ ياریشان بسیا
س کت خداست و هریشان معصیت ایشان طاعت خداست و معصیعدو اوست و طاعت ا

ر علما و فقها و یر از مشاهکشان باشد مطرود و ملعونست هرچند آن منیت ایر امامت و والکمن
ا یلمات گوکن یخمسه با صلوةب یر تعقف دین ضعیما و متصوفه باشد و لسان قال و حال اکح

زمرم و ال  ملتهم و احشرنا يف يو ذريته و امتنا ممام و توفنا عل اللهم احينا حيات حممدهست 
حممد و آل حممد و وال من  يالدنيا و اآلخره اهلم صل عل تفرق بيننا و بينهم طرفه عني ابدا يف

من ظلمهم و عجل  يذل من خذهلم و العن علواالهم و عاد من عاداهم و انصرمن نصرهم و اخ
يوم الدين اللهم قولنا ما قالوا و ديننا مادانوا به  عدوهم من االولني و اآلخرين ايل كفرجهم و اهل

رنا و من والواوالينا و من عاد و اعادينا و من كروا انكما قالوا به قلنا و مادانوبه دنا و ما ان
ا و من ترمحوا عليه ترمحنا و آمنا بسرهم و عالنيتهم و شاهدهم و لعنوالعنا و من تربوا منه تربأن

غائبهم و حيهم و ميتهم و رضينام ائمه و قاده و ساده و ال نتخذ من دوم وليجه فيهم نامتّ و 
 كالدنيا و اآلخره و من املقربني و املعترفني حبقوقهم علينا فانا بذل فاجعلنا معهم يف اياهم نوايل
 يایر و بعذاب قبر و باحیکر و نکو اقرار دارم بفشار قبر و سوال من ارحم الرامحنيراضون يا 

زان و صراط بر حقست و بهشت و یه مکنیو اقرار دارم با یتعالیاجساد از قبور و عرض بر خدا
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هم باو ناطقند یث ائمه اطهار صلوات اهللا علید و احادیجهنم الحال موجودند و آنچه قرآن مج
از انواع مستلذات و  کر ذلیوالت و مشروبات و غکان و قصور و رضوان و مأاز حور و غلم
در بهشت خواهند بود و  یدر جهنم و گروه یباشند، گروهیحق و ثابت م یمولّمات همگ
و خمس و حج و  وهكزو  صومت از طهارت و صلوه و یض بعد از والیه فراکنیاقرار دارم با

و حالل حممد نها حق و ثابت است یط ایتحقق شرا ر نزدکاز من یجهاد و امر بمعروف و نه
  . يوم القيامه يوم القيامه و حرامه حرام ايل اهللا عليه و آله حالل ايل يصل

ام لسان ظاهر و  را حالل نموه یه محرمات الهکاند  ر نسبت دادهین فقیه باکام  دهیشن 
ت یو اقرار بالوه یت جناب اقدس الهید و اقرار بمعبودیلمه توحکباطن من گنگ شود از 

آشنا و دوست  یسکف با هرین ضعیه اکن نسبت اصل داشته باشد بلید اگر ایم نمایطان رجیش
ام و اقرار  م و نمودهینمایئات میع سیب بر اقامه طاعات و اجتناب از جمیث و ترغیام تحر بوده

ه یامام عهیر شیم موبد خواهند بود اما غین در جهنم بعذاب الیفار و منافقکه کدارم  ه از اهل عام
از  یکیار کن اگر انیر فرق مخالفیه و سایه و ناووسیسانیکه و یه و واقفیه و فطحیدیو ز

اند و  ردهکه بر امام زمان خروج کافرند مانند خوارج کز ینها نینند اکن اسالم یات دیضرور
هم السالم یائمه عل هکالت ا غُیان عمان و یند مانند خارجیگویهم السالم میناسزا نسبت بائمه عل

رده کشان حلول یند خدا در ایا گویه و اله دانند یاهللا عل یغمبر صلیا بهتر از پیدانند یرا خدا م
شان داشته یاز ا یا بعضی يه عداوت بائمه هدکشانرا خالق عالم دانند و نواصب یا ایاست 

ن دو یق مخالفنها از فریر این اسالمست و غید يشان ضروریه وجوب محبت اکرا یباشند ز
شان تمام شده است و علم ببطالن مذهب خود دارند یه حجت باکچندند  یقسمند اول متعصب

اند  گفته یشان خالف است بعضیند درباره اینمایار حق مکه انیویو از راه تعصب و اغراض دن
باشند یخرت مخلد در جهنم مافر را دارند و در آکم کا و آخرت هر دو حیشان در دنیه اک
م کا حیه در دنکه را اعتقاد آنست یامام يثر علماکلند و این قایگر باید یو جمع یمرتض دیس

ه بعد از دخول کاند  گفته یباشند و بعضیست و در آخرت مخلد در جهنم میشان جاریاسالم با

اند  قائل شده يشوند در اعراف خواهند بود و نادریند اما اخل بهشت نمیآیرون میجهنم از او ب
ه ک یاتیف است و رواین قول نادر و ضعیشوند و ایل داخل بهشت میاز عذاب طوه بعد ک

ست از طرق یشان مقبول نیشان مخلد در نارند و اعمال ایه اکنین و ایفر مخالفکند بر کداللت 
گر به بسط تمام و یه متواتر است و در رساله دکاند  ه گفتهکار است بلیعامه و خاصه بس

ف یه ضعکباشند یم یم جماعتیام و قسم دو ر نمودهکمراتب را ذ همه یث و ادله عقلیاحاد
باشند ین میا در بالد مخالفیرد کتوانند یانه حق و باطل نمیز میالعقلند و باعتبار ضعف عقل تم
باشند و امثال یت میا در زمان فطرت و جاهلین حق ندارند و یقدرت بر هجرت و تفحص د

مان یفر و اکم بکباشند ح یم مرجون المراهللاشان داخل یه اکانه علماء انست یشان مشهور میا
ه کاند  گفته یشان معلوم خواهد شد و بعضیامت حال ایمه قکرد و در محکتوان یشان نمیا

ا ک یشان نمیاز دشمنان ا يزاریت را دارد و بیت اهل بیه والکاست  یسکمستضعف  ند و ام
ه کشود یار ظاهر میث بسیست از حادث درباره آنها مختلف ایاحاد يعشر یعه اثنیفساق ش

شان یا بایدر دن یفه بعضین طایاران اکشود و عقوبت گناه یچوجه داخل جهنم نمیعه بهیش
را در حال نزع  یه و امثال آنها و بعضیو ذلت و امراض و اعراض بدن یشانیشود مثل پرید میعا

اهللا  یغمبر صلیاب پرا بشفاعت جن یرا در محشر و جمع یرا در عالم برزخ و بعض یو بعض
ب بمرتبه تواتر است ین خصوص قریث درایهم السالم و احادیعل يه و آله و ائمه هدیعل
ه در خصال ک یتیعه در نار دارد مثل روایگر داللت بدخول فساق شیاز اخبار د ین بعضکیول

ف یه عفک یسکعه جعفر مگر یست شیه نکرده است کت یه السالم روایاز حضرت صادق عل
او در طاعت، و عمل را خالص  ید باشد اجتهاد و سعیم و فرج او از حرام و شدکش باشد

را  ین جماعتید ثواب و خوف از عقاب او داشته باشد اگر چنیخالق خود و ام يگرداند از برا
ه اشتراط ک یثیاند احاد ن االخبار گفتهیان جمع بیعلما در ب یعه جعفرند و بعضینها شیا ینیبب

گر را یث دیامل و احادکع یور است محمول است بر تشکمانند آن در آن مذو ورع و  يتقو
امنا املومنون الذين اذا  یتعال يل قول خدایه در تأوکن حملست آنیر ایامل و نظکر یع غیبر تش
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ه مراد کاند  گفتهلون كرم يتو يآياته زادم اميانا و عل ر اهللا و جلت قلوم و اذا تليت عليهمكذ
ور شده در اصل که مذیه در آکل کمان و تویا یادتیه خوف و زکرا یل است زامکمان یا
ه عمل صالح کب چه ظاهر است یکست نه بر مذهب بساطت و نه بر مذهب تریمان شرط نیا
  .ور شد و اهللا اعلمکه مذیه در آکرسد یمان شرط هست بآن مرتبه نمیب در ایکر تریه بر تقدک

رحمه اهللا گفته است  ینانچه عالمه محدث مجلسن ابهامات و اختالفات چیو در ا 
ات و یم بآیه امثال ماها مغرور نگردکشمار هست از آنجمله آنست ید بیار و فوایمصالح بس

مان است و یه اعظم صفات اهل اکانه خوف و رجا یم میشه متردد باشیث رجا و همیاحاد
ره یبکن از جمله گناهان یا یدن از عذاب الهیمن گردیشود باغرار و ایم یغالب منته يرجا

م و یرکد شدن از رحمت خداوند یشود بنا امیم یست و منتهیز خوب نیاست و خوف غالب ن
من  يره است و آنچه نوشتم شهادت منست بر نفس من و توقع و استدعایبکز از گناهان ین نیا

رور ه ضکان کن شهادت گواه و شاهد من باشد در هر وقت و هرمیس برسد اکه بهرکآنست 
ه کاالطالق  یم علیرکم بینماید و استغاثه و تضرع میده است نمایه شنکرا  یشهادت يشود ادا

ات و منزل دهد ما را در دار یمان و ثابت بدارد ما را نزد انتقال بدار حین ایمنتفع بسازد ما را با
ند ما را ل اوست قطران و بگردایه سرابک يانه داریانه ما و میل شود میرامت و رضوان و حاک

ان و یه باشد رکوثر و حال آنکمان و برگردد از حوض یتاب او باشد در اکه ک یاز گروه
احلمدهللا  االحسان يانه املنعم ذوو را بر صراط قدمان  زان و ثابت باشد ایل باشد از جهت او میثق
  .لوال ان هدانا اهللا ينا لنهتدكهدانا هلذا و ما  يالذ

 یو شواهد ظن یقطع یل عقلیه بعون اهللا المتعال بدلک ف استین ضعین اعتقادات ایا
متوسط نه بآن  یکیار مبسوط و یبس یکیسم ینویه مکرده ام و دو رساله در دست دارم کثابت 
 یوره جناب اقدس الهکن مطالب مذیح ایق و توضیمفلّ در تحق يل مملّ و نه باختصاریتطو
ه کام بحول اهللا و قوته  دهیمهن را فیو ا دیق اتمام هر دو را شفقت فرمایودش توف ت خیبعنا

د و اعمال یدزد عقا طانیو ش يآن موجب شقاوت ابد كاست و تر يه سعادت ابدیمان مایا

گر را ید يها افت متاعیبرد اگر بر آن دست نیس را مین است اول متاع نفکاست دزد تا مم
برد و اگر یبجهنم م يا را از عقبه یار است هر گروهین باب بسین دریاطیبرد و عقبات شیم
برندارد ) ع(ت اطهارینه نجات اهل بید دست از سفین عقبات خواهد باینجات از ا یسک

و فرموده است  م اهللاكحيبب فاتبعوين نتم حتبون اهللاكقل ان د فرموده است یچنانچه در قرآن مج
ب كر ينه نوح منمثل سفك مثل اهل بييتث یو حد م عنه فانتهواكي م الرسول فخذوه و ماكماآتي

ه یاهللا عل یغمبر صلیاز مقبوالت عامه و خاصه است و حضرت پ كو من ختلف عنها هل يفيها جن
 کگذارم اگر بآنها تمسیان شما میم در میز عظیروم و دو چیان شما میه من از مکو آله فرمود 

ن یمن و ات یاهل ب یکیتاب خدا و ک یکید ید، هرگز گمراه نشویشان نمائید و متابعت ایجوئ
دانند یت میتاب را اهل بک یوثر بر من وارد شوند معنکشوند تا در حوض  یدوتا از هم جدا نم

ان و یان است رجوع براویث ما در میم و احادیرویان شما میه ما از مکت فرمودند یو اهل ب
شان را یا كدر امر عباد و راه نمودن و سلو یوتاهکر و ید پس تقصینکث ما یعارفان احاد

منا فلم يقبل منه فامنا كم حبكفاذا حالم معجز نظام کچوجه نشده و مراد از یم بهیصراط المستقب
ر یاگرچه غ يشان است نه مطلق راویام اکعبارت از عارف باح .احلديث م اهللا استخفكحب

ره یثکات یفرموده است پس نظر بآ امناكاح عرف فیث شریعارف باشد چنانچه در عنوان حد
هم السالم معصوم از خطا و یشانست چه آنها علیاز عقبات بمتابعت ا یتره خالصو اخبار متوا

اند و عباداهللا مأمور  شان شدهیفرض خوب باشند بحسن متابعت ار آنها اگر بالیباشند غیلغزش م
ا متصوف همچو گفته اگر ی ید فالن صوفیبگو یسکه کد آنها نشده است یباطاعت و تقل

ه کنیه حرف اوست مذمومست با اکنجهت ید او از اید تقلحرف او بالفرض خوب هم باش
ت اگر ینبوت و وال ةوکداشته باشد البته مأخوذ است از مش یحیالم حق صحکاگر حرف و 

رده از که سرقت کاند و اگر از اهل سنت است  ه السالم ندادهیه نسبت بامام علیاند تق عهیآنها ش
ه اگر ک رميكواهللا العظيم و باهللا الق از منست یقن تحیه اکدهد یبخود نسبت م یبیجهت عوام فر

شود  يس و بلعم با عورا و فخر رازیارسطو و افالطون گردد در علم معقوالت و اگر ابل یسک
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شمار یار و روزگار بیاز امثال او عمر بس يگریا دیه مثل ناصر خسرو و کنیا ایات یدر علم جزئ
هم یتوسل بائمه اطهار صلوات اهللا عل یضت بشود بایداً مشغول ریوهها و مغارها فرداً و حکدر 

بان کر نخواهد شد و چون مریفا یار بقرب الهیاخ يض از آن روساین و استقاضه فیاجمع
. ار نباشد مگر بعد از حقکگردد حاصل  كخواهد انداخت و هال یسرسخت خود را بگودال

  تیب
  باشد سیه هستش ورق کگر مل           عنایت حق و خاصان حق بی

شان نمود و یو اهتمام در متابعت قول و فعل و حال ا یشد بحول اهللا و قوته سعپس با 
ه کرون آمد و بعد از آنیب و اضل سبيال ياآلخره اعم فهو يف يهذه الدنيا اعم ان يفكمن از زمره 

گردد و داخل  یغافل نم یر الهکشود و از ذیهللا م یرت شد افعال و اقوال او همگیصاحب بص
د یشود پس باینم ر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرينكيعش عن الذ و منفه یره شیدر مصداق آ

م و جناب یرمه در صدد زاد و راحله سفر آخرت باشکم بفضل اهللا و یا تا بتوانین مزرعه دنیاز ا
امل کرت یه با بصکد یشامل شفقت فرما یتیامل و عناک یرتیرا بص یهمگ یاقدس اله

 یاز جهت راهنمائ یم و جناب اقدس الهیا و آماده نمائیا مهن سفر پر خطر ریات ایضرور
ا و حنشره كفان له معيشه ضن يركمن اعرض عن ذ هکد یفرمایر خود مکبندگان و معرضان از ذ

ف اصول یه ضعکدا شد ید ظاهر و هویح عقاین و توضییو هرچند در تب ييوم القيامه اعم
ح بما علم ضمنا هم یاط تصرین من باب االحتکیداند لیفر مکه را باطل و یثه ردیمتصوفه خب

   .يمكوما النصر االّ من عنداهللا العزيز احلم ینمایم
ه کاند  گفته یار است و بعضیبس هیه مذاهب صوفکمنقول است  حديقة الشيعهتاب کاز  

م یه است و دوینوع و آن چهار مذهب اول مذهب حلول یچهار مذهب اصل است و باق
گفته اند  یه است و بعضیه است چهارم مذهب عشاقیم مذهب و اصلیسه است یمذهب اتحاد

 یاند و بعض ردهکر که ذیه و تناسخیه، وحدتیه و عشاقیواصل يه اصل چهار است و بجاک
ور که اول مذکه را بر آن چهار یه و رزاقینیشان شش است و تلقیه اصول مذهب اکاند  گفته

اد یه مزبور گشت زکه را بر آن شش یت و وحدته هفت اسکاند  گفته یاند و بعض شد افزوده
 یه مذهبین صوفیاز متأخر یه اصل دو بوده است پس جمعکاند  گفته یاندو بعض دهیگردان

اند و آن قائل بودنست بوحدت وجود پس بنا بر  ز اصل ساختهیاند و آنرا ن ردهکگر اختراع ید
گر قولها هست اما حق ید دور شکرآنچه مذیه خواهد بود بغیقول آن جماعت سه مذهب صوف

 یکیفرع و آن دو مذهب  یه دو مذهب اصل است و باقیه از جمله مذاهب صوفکنست یا
و  ین دو گروه در باطن تناسخین از ایشتریم قائل شدن باتحاد و بیوقائل شدنست بحلول د

 ید مرتضیاند و س ز بتناسخ و الحاد قائل شدهیشان بظاهر نیاز ا یاند و بعض بوده يملحد و دهر
اده از شش قسم یه را اصوالً و فروعاً زیمذاهب صوف تبصرة العوامتاب که الرحمه در یعل يراز

ه اصل کرده و قائل بآن شده کف یتصن یه بعد از آن بعربکتاب فصول التامه کنشمرده اما در 
است در  ردهکر کاز فروع آندو مذهب را ذ ياریست و بسیشتر نیه از دو مذهب بیمذاهب صوف

  . المهک یتاب انتهکآن 
ح باو یتاب نهج الحق عالمه رحمه اهللا تصرکه آنچه در کدارد یف معروض میضع 

ه و گوکشده آنست  ه عام معتقد  یسکعه یا از شیه حلول و اتحاد را نسبت داده است بمتصوفّ
 يرااز ب یالبطالنست منته یهیست بدیعه البته باو قائل نیه از شکنینبوده با وجود ا کیچ یبه

ء یان دو شیم اما بطالن حلول چه او عبارت است از اختصاص مینمایر مکبطالن هر دو ذ
بمحلّ است و  یه مسمک يگریبشود از جهت د یحال موجب وصف یعنیه احدهما ک یتیثیبح

شود عرض باشد و دو قسم حالّ یه و میه و نوعیشود جوهر باشد مثل صورت جنسیحالّ م
شود عرض باشد و دو قسم حالّ از جناب یه و میه و نوعیجنس شود جوهر باشد مثل صورتیم

حالّ باشد در محلّ محتاج  یه اگر واجب تعالکم یفر است گوکو قول باو  یمنف یاقدس اله
ن است و کص ممیا در تشخیر در وجود یا در تشخص و محتاج بغیخواهد بود باو در وجود 

او باشد  ياز برا یاست پس اگر محله دو واجب محال کد ثابت است یل توحیز چون بدلین
ه ک ینکا تشخص به ممیمحتاج خواهد بود در وجود  ین باشد پس واجب تعالکد ممیبا
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ن محال است چه علت در وجود و تشخص یا بالواسطه و ایمعلول و مخلوق است بواسطه 
الم کز ه آنچه اکنست یان او ایاما بطالن اتحاد ب. از او است یمقدم است بر معلول و مستغن

گر بدون یء دیء شیدن شینند اول گردکیاطالق م یشود اتحاد را بر سه معنین ظاهر میمحقق
ء یء است بشیرورت شیص یاتحاد است ثان یقیحق ین معنیو ا يا زوال امری ياضمام امر

گر اعم از یو منضم شود باو امر د يء اول امریل بشود از شیزا یعنیق استحاله یگر بطرید
خارج از ذات باشد  یا صفتیدن آب هوا یل و منضم جزء ذات باشد مثل گرده آن زائکنیا

ل بشود یزا يزیاز اول چ یعنیب است یکق تریرورت بطریثالت ص. ض اسودیدن ابیمثل گرد
ق مجاز است و یبطر ین معنیمحقق شود و اطالق اتحاد با یمنضم شود باو و ثان يه امرکبل

نفسه نه اتصاف  یز فیاول محال است ن یست و بمعنمحال یبر حق تعال یع معانیاتحاد بجم
ز است و محال بودن یر جایاخ ین به دو معنکن و اتصاف ممکز است و نه ممیواجب بآن جا

ه هرگاه کنست یل مشهور عام بر ابطال اتحاد ایدانند و دلیم یهیبد یاول را بعض یاتحاد بمعن
ست یموجود ن يگریاست و آن د موجود یکیا یا هر دو موجود هستند یشود  یکیء یدو ش

ه کده است بنا بر اول اتحاد نخواهد بود بلیهم رس یه ثالثکستند بلیدام موجود نکچیه هکنیا ای
باز اتحاد نخواهد بود چه  ین خالف فرض است و بنا بر ثانیو ا یکیدو تا خواهند بود نه 

ه آن دو تا برطرف کبود بلست بنا بر ثالث باز اتحاد نخواهد یاتحاد موجود با معدوم معقول ن
ل محل بحث است چه بنا بر اول ین دلیده است پس اتحاد محال است و ایبهمرس یشده و ثالث

ه هر دو کن است کبا اتحاد داشته باشد چه مم یه منافاتکست یه هر دو موجود باشند مسلم نک
ود واحد ه دو وجود و دو ذات وجکنیوجود متحد باشند در ذات حاصل ا کیب موجود باشند

ل و متعرض جواب یاست در واقع متعرض آن دل یهیگردد و چون مطلب بدیو ذات واحد م
ن یر نتواند شد قطع نظر از ایه واجب الوجود متحد بغکنیل بر ایاند و دل ور نشدهکبحث مذ

ا یان واجب کد امیآ یر الزم میه اگر واجب الوجود متحد شود با غکنست یرده اکل عام یدل
د دو واجب محال یل توحیه نظر بدلکان مالزمه آنیب. است یهین بدیاستحاله ا ن وکوجوب مم

ن خواهد بود کمم یه هست جز ذات واجب تعالکیاست متحقق شود پس المحاله هر موجود
ان واجب کن است امکن اگر ممکشود از اتحاد واجب با ممیه متحصل مک ين موجودیبنابرا

ست واال یب نکن و چون واجب الوجود مرکمم الزم خواهد بود و اگر واجب است وجوب
لیمحتاج باجزاء خواهد بود و صفات زا ق یه پس اتحادبطریه و نقلیعقل رةیثک ۀده هم ندارد با دلّ

ان اوست اگر او کاج و امیب مستلزم احتیکق تریاستحاله بر آن جناب محال است و اتحاد بطر
گر باشد و عبارات یحلّ جزء دده است اگر میب باشد و مستلزم صفت زاکمر يجزء صور

الم که السالم و یعل یسیلند بحلول در عیقا يه مشعر است بحلول چنانچه نصاریاز صوف یبعض
 یفیاست عف ه گفتهکث هم مشعر است باو مثل عبارت فرات بن احنف یاز روات احاد یبعض
او نقل  ه ازکوفه کخ یمشا یرده است از بعضکا بوده و نقل یدن كه فرات زاهد و تارک

م بود لهذا او را نسبت یاز قد يزیه و آله چیاهللا عل یه گفته است در محمد صلکاند  نموده
ه او از کالم کن یشود از ایاست ظاهر م گفته یط در قول و محقق مجلسیاند بغلو و تفر داده

و اهللا  یبوده باشد، و بوده باشد مرادش مرتبه فناء ف یه صوفکنست کمتصوفه بوده است و مم
لکبقاء باهللا چنانچه از عبارات بعض  ن یر او ایونس بن عبدالرحمن و غین از اصحاب مثل یم

ر و یفکم بتکت او و نه حیتوقف است در او نه قبول روا یشود و فرموده است اولیامر ظاهر م
ل یور شد دلکه مذکهاست  ین معنیشان از حلول و اتحاد ایق او بهر حال اگر مراد ایتفس
ان شود تا استحاله و ید بیخواهند بایگر را مید یبر استحاله آن قائمست و اگر معن یلو نق یعقل
  .نیان آن معلوم گرددو اهللا الموفق و المعکام

ده نماز و یما وصول بحق همرس يند برایباشند از متصوفه گویم یه جماعتیو اما واصل 
ه کصل شده لغو است بله وصول حاکر عبادات از جهت قرب باوست از جهت ما یروزه و سا

ه در کتاب نهج الحق کاست در  ست عالّمه رحمه اهللا نقل نمودهیبر ما ن یفیلکحجاب است و ت
هم  ین بود و صاحب مجلیه مذهب او اکبرخوردم  یه به همچو شخصکروضة الشهداءتاب ک

برخوردم مجادله  یه ار ارض نجد بهمچون شخصیه در جبل درعکد ینمایتاب نقل مکدر آن 
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 یه باالخره آن شخص از صاحب مجلکشان اتفاق افتاده نقل نموده یان ایه در مکمباحثه  و
گشته  ن زيیا بایه مزکرا  یام بعض ف هم مالقات نمودهین ضعیده ایمغلوب و ملزم گرد

ه هم یابر صوفکن اکیاند ل دانستهیاند و خود را عارف م ه بودهیف ظواهر شرعیالکمتهاون بت
ر اصل کند البته اگر منینما ینها را میر ایفکه تکق بلین اشخاص هستند تفسیار و خارج از کمن

  .ستیشان نیفر اکط معتبره باشند شبهه در یبا تحقق شرا کو امثال ذل اةكزو  صلوةوجوب 
ر حق سبحانه مشغولند و یاء بغیه انبکند یگویه آنها مکاند  ه نقل از آنها نمودهیاما عشاق 

مانند از حقّ بجهت نبوت و هرچه خلق را از یشان باز میف پس ایلکبت خوانندیخلق را بخدا م
ف ید شد و ضعیف نبایلکرد و بتکد یاء و رسل التفات نبایحق بازدارد باطل است پس بقول انب

 يه نبوت و متحمل شدن مشقتهاکف و باطلست چرا یشان هم سخیه قول اکدارد یمعروض م
اهللا  یاهللا و ف یقرب ال یادتیعبادتست و موجب ز ياشده است منته یم و امر الهکاو چون بح

ن محبوسند بر آنها یدند و در مجلس اسفل السافلیعت مقیود طبیشود و مخلوقات هم در قیم
د خروج و یو قا يوجود هاد یند و بیو اهتمام در استخالص خود نما یه سعکالزمست 

 يام جناب مقدس نبوکم احیه تسلکست پس بر همه الزمست ین نکت بسمت علو ممکحر
 رون آمده باوج مرتبۀیت بیوالنیثافت و قوه هکض یند تا از حضیه و آله را نمایاهللا عل یصل

ه و یاهللا عل یصل يف جناب نبویالکز گردند و اگر قبول تیت فایروحان درجۀ یلطافت و اعل
  .قتاًیاند حق بهره یافرند و از اسالم بکند یآله را ننما

باشند و عالم را و نفوس را یم یر جناب اقدس الهکمن یچندند بعضه فرق یو اما تناسخ 
باشند و یگر میر بهشت و جهنم در نشأه دکن منکلند لید قایبتوح یدانند و بعضیم میقد
ست صاحب یر عالم اجسام نیغ یزنند و عالمین عالم اجسام دور میه ارواح در همکند یگویم

  ت ید بیگو یگلشن راز م
  ه او از تنگ چشمی گشته حاصلک          یده باطلتناسخ زان سبب گرد

گر بجهت منحصر یشان است بخدا و فرقه دیبجهت عدم اقرار ا یبعض یتنگ چشم 
ن یانه مسلمیفرق م ير معاد شدنست گفته است امام فخر رازکن عالم و منیداشتن عالم را بهم

 ن عالمیان در ابا بد ند بحدوث ارواح و رد شدن ایشانیگوین میه مسلمکنست یو اهل تناسخ ا
ند ینمایار مکو ان بلکه در آخرت و تناسخه بقدم ارواح و رد شدن آنها با بدان در این عالم

ست و ین نیه اهل تناسخ از فرق مسلمکعبارت او داللت دارد . آخرت و بهشت و جهنم را
  .ن است بال شبههین چنیقی

د دانسته یول باشود این مطلب واضح میاما مسئله وحدت وجود در ضمن سه فصل ا 
ح بوحدت یه تصریه از صوفک یسکفه است آنست اول ین طایحات ایه آنچه از تصرکشود 

ن یالد یاست مح یه وجود مطلق جناب اقدس الهکرد و گفت کوجود نمود و او را مبوب 
ه کرا یاند ز ر نمودهیفکز او را تیفه نین طایاز ا یه بعضکثر علما بلکن حرف ایاست و با یاعراب

نات کداند و ممیا مثل او می یعیطب یلکرا  یه جناب اقدس الهکنیم او را حمل نمودند باالک
در  یشّکخ یه شک یثیاند از احاد ار نمودهین قول را اختیاز متصوفه ا یداند و بعضیرا افراد او م

ن قول یامر قائل با يونس هم در بادیه کشود یونس بن عبدالرحمن نقل نموده ظاهر میمذمت 
ف شدن او بخدمت امام عل بوده ه یه السالم رجوع نموده و صاحب مقامات عالیبعد از مشرّ
ه در کنین عصر است با ایه سلمان اکاست در شأن او  ه حضرت فرمودهک يا ده بمرتبهیگرد

ن یه وجود عکنین قول با ایا ه معتبرند و بنابرکث مدح یات ضعف هست بخالف احادیسند روا
ل موجودات و ظاهر کایو انقسام را منبسط شده است بر ه يمرتجزّ ر قابل استیواجبست و غ

باشد  یاء مین همه اشیقت و عیه او حقکا بلیء از اشیست از او شین یشده است در آنها و خال
و  یل عقلیبدل کن طائفه متمسیباشد و ایه مینات اعتباریدات و تعیاءبتقیانه اشیازدر میو امت
ه کست آنیز نیاند جا ه گفتهکشان آنست یا یل عقلیما دلاند ا دهیشف خود گردکو  ینقل

ت با وجود یتواند ماهین نمیا معدوم باشد و او ظاهر است و همچنی یعدم یجناب اقدس اله
ت با وجود باشد یتواند ماهین نمید باشد و او ظاهر است و همچنیه وجود قکنیباشد اعم از ا
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اجست یمستلزم احت یب و ثانیکمستلزم تر یه اولا علت باشد چید باشد یه وجود قکنیاعم از ا
د وجود باشد و یه واجب الوجود باکن شد یست پس معیق واجب الوجود نیال کیچیو ه

د و اگر یآیب الزم میکت با مطلق واجب باشد تریتواند باشد چه اگر خصوصیوجود خاص نم
د از یآیو الزم م د محتاجست بمطلقیه مقکاست  یهیاج است چه بدیمفروض فقط باشد احت

وجود مطلق باشد جواب از  یه او تعالکنیماند ا یارتفاع مطلق ارتفاع هر وجود خاص پس باق
ه هر کنیست و ایموجود ن یقت واجب تعالیه حقکنست یاو ا يدان قول مؤیه اکنست یاو ا
چه وجود  برياكعما يقوله الظاملون علوا  یقاذورات واجب الوجود باشند تعال یحت ینکمم

ه کاست در خارج بل ر متحققیغ و من حيث هوهو يلكمبا هو  يلّكو است  یلکمطلق مفهوم 
ت او فرد است نه یموجود بودن او از جهت متحد بودن اوست با افراد پس اصل در موجود

د یآیست پس الزم میه آنها افراد وجود مطلقند نکثر موجودات کدر ت یکه و شیلکعت یطب
اج خاص به عام یاند از احت الوجود باشند نه مطلق و آنچه توهم نموده ه افراد واجبکنیشان ایبا

ء یه عام محتاجست بخاص در وجود خود چه شکرا یس است زکه امر بعکباطل است بل
خاص باشد محتاج است  ياز برا یهرگاه عام ذات یشود بلین نشود موجود نمیه متعکمادام 

هوم او در عقل دون خارج پس عام خود و محدود شدن مف يخاص باو در تقرر معنا
او باشد و  یمحتاجست بخاص در وجود و خاص محتاج بعامست در ذهن هرگاه عام ذات

ه اگر وجود بحت کگر آنست یست و جواب دیه مطلق محتاج باو نکهرگاه عارض باشد 
و  ذبکه یه نفس االمریقیحق یثر معانکه اکد یآیاس بافرادش الزم میباشد ق یعیطب یلک بمنزلۀ

عبارت از موقوف  یه علت فاعلکن است یه در مبحث علل ثابت و مبکانش آنیباشد ب یعنیال
نه در ذات معلول بعنوان قبول و نه  كض و امسایه معلول است از خارج ذات او بعنوان فیعل

ه کن هنگام نتواند بود یم پس در این دانسته شد گوئیب و چون ایکدر داخل ذات بعنوان تر
ض چنانچه ظاهر یافراد خود باشد بعنوان ف يعلت موجد یعیطب یلک ا بمنزلۀی یعیطب یلک

واال تسلسل الزم آکگر باشد المتعایاز او علت فرد د يه هر فردکاست و نتواند  ح یا ترجید یساً

 یعیطب یلکالبطالن است پس  یهیه بدینفس االمرّ یبودن مبان یعنیاذب و ال کبال مرجح و 
تاب هو كفالاند  ل خود آوردهیه دلکتاب و سنت را کخواهد بود اما بودن وجود امر محال 

ان . ين اهللا رمكو ما رميت ازرميت ول د حصر استیه مفک االول واآلخر و الظاهر و الباطن
ء و انت اآلخر ييبايعون اهللا يداله فوق ايديهم و السنه اللهم انت االول فليس ش امنا كالذين يبايعون
نست یو حق ا ءيش كء و انت الباطن فليس دونيش كت الظاهر فليس فوقء و انيش كفليس بعد

 يمال وجود از ماسوک ینف يه عبارت حصر از براکرا یست زینها نیبا يچ استشهادیه هک
ال و فرموده  تابكال صلوه االّ بفاحته الاند  اصل وجود چنانچه فرموده ینه نف یاست بابلغ وجه

ست یل نصوص نیه تأوین توجیار است ایتاب و سنت بسکآن در و امثال  ملن ال امانه له اميان
مال بالغت و در عرف چون اهتمام بامر که حمل نصوص است بر کاند بل ه گمان بردهکچنان

ه کست یقت مجازیه دست او دست من است مقصود حقکند یفرمایند مینمایرسالت شخص م
امله کصاحب قدرت  كبد مملوه عکقدرت فاعل  قت است و چون فعل از اندازةیابلغ از حق
را  کباشد مال یقادر در آن فعل مرع کد و التفات و توجه آن مالیاده بوقوع آیاست ز

ست بر اتحاد فعل و یچ داللت نین سخن را هیام نه تو ا ردهکن فعل را من ید ایه بگوکسزد یم
ن یذات او عا یر بود دمقت کن فعل مالیع كه فعل عبد مملوکال کنه بر اتحاد ذات حاشا و 

ت ینیشان بر اثنیه مدار دعوت اکاند  دهیهم السالم مگر نفهمیا را علین جماعت مذاق انبیذات ا
لفات بارده کد و اتحاد و فرود آوردن از تیشان را بر توحیت و عبارات ایریوجود است و غ

اهللا خلو ان هم وارد شده است یث متعدده از ائمه اطهار صلوات اهللا علیه در احادکنیاست با ا
ث در آخر یو حد ء ما خال اهللا فهو خملوقيل ما وقع عليه اسم شكو  خلو منهو خلقه من خلقه 
باشد اما  یفه مین طایبر بطالن قول ا يل قویز دلیث نین حدیور خواهد شد واکرساله مذ

 ۀیتعر یمتوجه شد بجناب حق تعال یسکه هرگاه کند یگویه مکشان آنست یشف اک يدعو
ت و مواظبت یه با دوام جمعین علمیه و قوانیونکع تعلقات یه از جمیلکق قلب بیتفر امله وک
ق عزیر دوام بدون فترت و تقسکاضت و ذیبر ند باو کیمت منت تفضل میم خواطر و تفرّ
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 يشود در باطن نزد ظهور طورین نور ظاهر میو ا یماهکا را ید باو اشینمایمتعال و م يخدا
اطوار کثیره هست که نمی شناسد  ن چه وراء طوریست وجود اینوراء طور عقل و مستبعد 

ه کن نور مثل نسبت وهم است بعقل و همچنانیعقل با عدد آنها را مگر اهللا تعالی و نسبت عقل 
مثال  يد مثل وجود موجودینما یاو را نم كه وهم ادراک يزیند عقل بصحت چکیم مکح
امور  یاشف بصحت بعضکن نور یند اکیمم کن حیه نه خارج عالم و نه داخل باشد همچنک
ع باشد و منبسط و یط بر جمیه محکطه یقت بسید او را عقل مثل وجود حقینما ینم كه ادراک

در  یالدوله سمنان ه عالءکن مرتبه آنست یشف شدن اکل باشد اما جواب از کدر  يسار
ن یبا كئل سلوچند در اوا يه روزکنوشته است آنست  یاشانکخ عبدالرزاق یه بشک یتوبکم

ت و وسط یچون از بدا یعنین مقام گذشتم ین ازکین مقام ولیمقام افتادم و خوش آمد مرا ا
دم غلط بودن آن اظهر من الشمس بر من یاشفه رسکت مقام میاشفه در گذشتم و بنهاکممقام 

ن یست و همچنیرا در آن جا مدخل ن که شکدا شد یپ ینیقیمعلوم شد و در عقب آن مقام 
ف یفه و صاحب تصانین طایابر اکباشد و از ایم یه ملقب بمجدد الف ثانک یحمد فاروقخ ایش
ه خود را یلکن قسم معرفت در اوائل حاصل شده بود و بیه را انیمکه کره است گفته است یثک

ن مرحله نجات یمرا از یجناب اقدس اله یافت بعد از مدتییثرت مکمتوجه شهود وحدت در 
اشفه کمّ باشد پس هرچه بنظر قلب و روح و سریم يگ حلول نصارن شهود در رنیداد و ا

ز یثرت نکرد پس شهوت وحدت در کد یآن با یلمه النفکقت یر است بحقیشود آن همه غیم
فه در ین طایاست و شهود ا یاست از آنجناب قدس منتف یان نفیگشت و هرچه شا یان نفیشا

م بعدم آنها کگردد و حیم یآنها مختف م اختفا و مرآت صفات ازکپرده اسماء و صفاتست بح
م بوجود آنها کدند حیدید صفات را جدا میآین پرده برمیشان از اینند اگر شهود اکیم
شان از پرده یه شهود اکرا یوجود ز شان بوحدتیردن اکم کن سرّ است در حیردند و همکیم

گشته  یامه مختفشان بتمیاز نظر ا ياست الجرم ماسو يه در پرده ماسوکنه برآمده است بل
ن قول یپس قائل با. المهک یده است انتهیت آن بمطلوب رسانیم عدمکاست و آن اختفا بح

نات که الزم آورده اتصاف حق را بصفات ممکه معرّا ساخته بلیرا از تنز یجناب اقدس اله
 قهین طرین قائل بایالد یخ محیه شکاند  ردهکن قطع یمحقق یو بعض برياكعلوا  كعن ذل تعايل

موجود ه کد یگویند و مکیه بر اعتقاد خود اشهاد میکتاب فتوحات مکه در مقدمه کست چرا ین
له موجود كوجوده فالعامل  موجود سواه مفتقر اليه يف لكموجد يوجده بل  بذاته من غري افتقار ايل

ن یو ا سهمستمر قائم بنف به و هو موجود بنفسه ال افتتاح بوجوده و ال ايه لبقائه بل وجوده مطلق
ن یو ا عن ان حتله احلوادث او حيلها تعايله کد یفرمایل و در آن اثنا میل الذیاست طو یالمک
ر یاست مغا یقت حق تعالیشان حقیه نزد اک يه وجودکه است و مشعر است بر آنیت تنزیغا

ن جهت یو با یوصف ق اضافه و عالقۀیوان است بطرکط ایه محک ياست بالذّات با وجود
ن یه اکاند  ق نمودهیگر تحقیق دیوحدت وجود را بطر ین معنیر از محققیثکمع ه جکاست 

  .دیایمفاسد الزم ن
دانند و موجود یفه وجود را واحد مین طایه اکن بدانیق ذوق المتألهیم در طریفصل دو 

ن مذهب انبساط و عروض یاند و بنابرا ن منسوب ساختهیقه را بذوق المتألهین طریرا متعدد و ا
ف و مال جالل ید شریرسید و مید تا مفاسد سابقه الزم آیآیات الزم نمنّیمخالف او با تعوجود 

تاب احقاق الحق کهم در  ین قول را نموده و به عالمه حلّیار اینوراهللا خود اخت یو قاض یدوان
و موالنا محقق  يول و محقق خفرکشکرحمه اهللا در  ین عاملیالد خ بهاءیمنسوب ساخته و ش

ن قول را به یاند و هم ن قول را نمودهیار این اختینها از محققیر ایات و غیاله ۀیحاشدر  یلیاردب
ه کاند بل ن نسبت دادهیمنب و در مجالس المؤیدر شرح مفتاح الغ ین عربیالد یمح

ن قول را یاند ا جالل آمدهه بعد از مالک یثر اشخاصکه اکن در اسفار گفته است یمحققلصدرا
  د رسم دو مقدمه،ینماین مذهب استدعا میق ایو تحق اند ودهار نمیاخت

بیسب نمکق یه حقاکآن یمقدمه اول  ه اطالق که و گاه هست یل اطالقات عرفشود از ق
ند و از کیم بخالف او مکه حکل بلیند باو دلکیه مساعدت نمک یدر عرف بمعنائ یشود لفظیم

 يمصدر یشود در عرف بمعن یق مه اطالکباشد از آنجمله لفظ علم است یم يرین نظایا يبرا
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شود بودن او را از یه موهم مک یزهائینها باشد از چیه دانستن باشد و دانستن و مرادفات اک
قت او یه حقکست بلیه امر همچه نکنیند اکیر صائب و نظر ثاقب اقتضا مکل نسب و فیقب

ند یگویمه ک یه جوهر باشد مثل علم بجوهر نزد اشخاصکصورت مجرده است و بسا باشد 
ه قائم بنفس خود باشد مثل علم نفس بذات کعلم بهر مقوله از آن مقوله است و بسا باشد 

شوند آنها یه موهم مک یه بالفاظیاند از فصول جوهر ر نمودهیه تعبکر است یخود و از آن نظا
 باشد مثل قول معلم اولیه میا امور عدمین جواهر یباشد عارض با یه میه فصول از امور اضافک

 یرده شود در او اجزائکه فرض کنین باشد اکه ممکست یزیه او چکنیم متصل از اکدر حد 
ال است بسهولت و که او قابل بودن اشکنیه و در حد رطب اکشوند بر حدود مشتر یه متالقک

ه کنیست مستعد بایجوهر یولیات باشد و در حد هیلک كه مدرکاست  یوانیدر حد انسان ح
شود یباشد چه جزء جوهر نمیه نمیل نسبت و اضافات و امور عدمیاز قب ه فصولکق آنستیتحق

  اال جوهر
ء یام مبدأ اشتقاق بآن شید قینمایء اقتضا نمیه صدق مشتق بر شکآنست یمقدمه ثان 
ه اسم فاعل را یاند اهل عرب ر نمودهیه تفسک يا ن باشد تا بمرتبهیه عرف لغت موهم اکهرچند 
ق چرا یالم دور است از تحقکن یه قائمست باو مشتق منه و اک يرند بر امکه داللت ک يزیبچ
ر او باو یخ و غید است موضع صناعت او چنانچه شید بسبب بودن حدیه صدق حداد بر زک

س بر آب بسبب نسبت اوست بشمس به تسخ ردهکح یتصر ن نمودن شمس یاند و صدق مشم
ا بآب و هرگاه یق بآن شخص حداد ام مبدأ اشتقایشمس باو نه بجهت ق او را بجهت مقابلۀ

ه بوده باشد کز است یه جاکنین دو مقدمه در ذهن تو پس بدان ایمرتسم شد صورت ا
قت واجب یه قائم باشد بذات خود و او حقکیه مبدأ اشتقاق موجود است امرک يوجود

از باشد موجود اعم یر بوجود پس مین غیر او عبارت است از انتساب ایالوجود باشد و وجود غ
ه شمرده شده کست ین مفهوم عام امر اعتباریه منتسب است باو و اک يریقت و از غین حقیا

شود ید چگونه متصور میبگو یسکات و اگر یهیاست اول بد دهیه و گردیاست از معقوالت ثان

رده کن وجود است و چگونه تعقل یقت عین حقیه اکقت موجود و حال آنین حقیبودن ا
ست موجود و آنچه متبادر یم نیگوئیر او جواب میقت و غین حقیم از اشود بودن موجود اعیم
او آن  يه معناکر مر وجود بلیه بوده باشد مغاکنید او را عرف از اینمایشود بفهم و توهم میم
رده شود که به هست و مرادفات او پس هرگاه فرض ینند از او بفارسکیر میه تعبکست یزیچ

باشد ینفس خود پس م يباشد وجود از برایات باشد مه قائم بذکرش یوجود مجرد از غ
باشد علم یموجود و وجود قائم بذات خود چنانچه هرگاه صور مجرده قائم باشد بذات خود م

رده شود تجرد که هرگاه فرض کباشد علم و عالم و معلوم و همچنانیبنفس خود پس م
ه و حرارت و اگر یحرارت از نار م اعم  ين معنایشود ایتصور مد چگونه میبگو یسکباشد حار

شود باو ین از وجود و آنچه منتسب میاحداالمر یه بوده باشد معنکنین است اکم ممیگوئیم
عام  یه بوده باشد معنکن است کباشد مبدأ آثار و ممیه مکنست یار او ایانتساباً مخصوصاً و مع

ء بنفس یام شیوجود باو قام یباشد قیه وجود قائم بنفس باشد پس مکنیماقام به الوجود اعم از ا
ه بوده باشد اطالق موجود باو کنیمجاز ا ین معنیام بر اید از بودن اطالق قیآیخود و الزم نم

ه یقت خارجینفسه است و او حق یه مبدأ اشتقاق است او واحد موجود فک يمجاز پس وجود
ه هرگاه کنست یالم اکباشد و حاصل یاست و موجود اعم از او و از آنچه منتسب باوست م

ست یاو ن كه اشتراکنیم ایدانیانه موجودات پس میاست م كه مشترک يم در وجودینکنظر 
ه ک يه وجودکنیث النسبت است پس ظاهر شد ایه من حکث العروض بلیمن ح كاشترا

ر او را واجبست لذاته یر عارض مر غیاست قائم بذات غ يات امریع ماهیمنسوبست باو جم
س توهم میه هرگاه نظر نمائکهمچنان اد و مشمد یه حدکنینظر با يد در بادینمایم به مفهوم حد

بحسب  كستند مشترینها نیه اکنیم ایافراد خودشان پس متفطن شد انۀیند مکو شمس مشتر
ظاهر شد اینکه توهم عروض باطل است و آنچه توهم  ه بحسب نسبت بهر دو پسکعروض بل

ن یم بذات و ایاست قا يه امرکض است بلر عاریدر واقع او غ نمودیم عارض مشترك پس
د پس هرگاه نسبت داده شود ینجا دو شمس و دو حدیست در ایهست باو و ن یافراد را نسبت
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و هرگاه نسبت داده شود بفرس پس موجود  يشود موجودیبانسان مثال حاصل م یقیوجود حق
او  موجود نساناال الواجب موجود لذاته و معين قولنا یذا پس معنکرسد و هیهم م يگرید

د و وجود یه قول ما وجود زکنیتا ا یاست بواجب تعال یاو نسبت يه از براکنیا الفرس موجود
ن هنگام اعم از یباشد مفهوم موجود دراید و آله عمرو است و میعمر و بمنزله قول ما آله ز

هب آنچه ن مذیقت ایل بر حقیاز اتصاف و دل يباو بنحو وجود قائم بنفسه و از امور منتسبۀ
قت وجود را مثل انسان مثال مادام یر است مر حقیه مغاک یه هر مفهومکنست یاند ا ردهکر کذ
ه کباشد مجود قطعاً و مادام یاز وجوه در نفس االمر نم یاست باو موجود بوجه ه منضم نشدهک

 یم ببودن او موجود پس هر مفهومکست حین نکضمام وجود را باو ممند عقل ایمالحظه ننما
ه وجود کر او یر است وجود را پس او در بودنش موجود در نفس االمر محتاجست بغیمغا هک

از  یست معنائیه نکرا ین است زکر خود پس او ممیباشد و هرچه محتاج است در بودنش بغ
ر موجد باشد از ین غیر خود چه ایه محتاجست در بودنش موجود بغکیزین مگر آنچکمم يبرا
ست ینست و نکر است مر وجود را ممیه مغاکاو پس هر مفهوم  يز براا وجود باشد ایاو  يبرا
ر مر وجود واجب الوجود و حال یء از مفهومات مغایست شین بواجب پس نکء از ممیش
ه ک یباشد مگر وجود آنچنانیه واجب موجود است پس او نمکنیاست ببرهان ا ه ثابت شدهکآن

ود اگرچه متبادر از ر ذات خیجود از غاست در بودنش مو یاو موجود است بذاته و مستغن
رساند یه برهان او را مکست یزیبحسب لغت ماقام به الوجود است چه متّبع آن چ لفظ موجود 

ن بنفس قائم بذات باشد یمتع یقیحق یجزئ یه واجب تعالکه واجب است کر او و چونینه غ
تا  یلکد مفهوم باشد وجویز از جهت بودنش واجب همچه باشد پس نمیه وجود نکواجبست 

ان تعدد و انقسام کست در او امیه نکاست  یقیحق یپس او جزئ ياو افراد ين باشد از براکمم
باشد یر خود را پس میه بوده باشد عارض مر غکنیو قائم است بذات خود و منزه است از ا

ض شود عروین متصور نمیر و بنابر اید و انضمام بغیه معرّاست از تقلک یواجب وجود مطلق
 یاوست نسبت يه از براکنیبودنش موجود مگر ا يست معناینه پس نکات ممیوجود بماه

ه کباشد یم ین نسبت بر وجوه مختلفه و انحاء شتّیمخصوصه بحضرت وجود قائم بذات و ا
 یقیحق یه وجوه جزئکاست و هرچند  یلکات آنها پس موجود یمتعذر است اطالع بر ماه

خ یمشا یاست بعض ر نمودهکف ملخصاً مر آنچه را ذیحقق شراست م ر نمودهکن ذیباشد همچن
و  یاست او را محقق دوان بعت نمودهاو مت العلم ال يعلمه اال الراسخون يفشان و او گفته است یا
ل ین دلیه اکست ین یه مخفکتاب شوارق کدر  یجیاست محقق اله ن و فرمودهیثر متأخرکا

ه و اما بر یقیرا صاحب افراد حق بودن وجودمر ند ین است چه آنها نافیلمکمناسب مذهب مت
در بودنش  یموجود بالذّات و مستغن ه بودن وجودکنید بر او ایآیما پس وارد مکمذهب ح

ست بوده باشد قائم ین نکه ممک یقائم بذات ر ذات خود مسلم است در وجودیموجود از غ
ه نبوده کد یآ ین الزم نمیاست شبهه در بودن او واجب الوجود و از یات و نیاز ماه یتیبماه

قت یه بوده باشد هر حقکنینه و اکات ممیه قائم باشد بر ماهکن یر از ایغ يباشد وجود
او  یقیحق یاست و از وجوب بودن وجود جزئ ردهکر که قائم بذات خود و آنچه ذیوجود

 يده مفهوم وجوکد یآین الزم نمیه قائم بذات خود باشد و از اکقت یمسلّمست در وجود حق
از او قائم بذات و  یه بعضکه یقیاو افراد حق ينباشد و از برا یلکان است یون در اعکه او ک

. چند يز امورید بر اصل مطلب نیآیالمه و وارد مک ینه نباشد انتهکات ممیقائم بماه یبعض
ح یر صحیات از جوهر و عرض غیع ماهیوجود جم یه بودن وجود واجب تعالکآن امر اول

متقدمند بر  یه بعضکنیت با ایستند بحسب ماهیفراد موجودات متفاوت ناست چه بعض ا
ع واحد یا بودن وجود در جمیبوجود  یبر بعض یشود تقدم بعضیبوجود و تعقل نم یبعض

 یقیست در وجود حقیه تفاوت بحسب تقدم و تأخر نکاورند یقت و اگر عذر بیوحدت حق
 یقیاز آنها بوجود حق یده باشد نسبت بعضه بوکنیه در نسبت و ارتباط آنها است باو باکبل

است  یه نسبت است امر عقلکث ین حیم نسبت از ایگوئیگر در جواب مید یاقدم از بعض
ن پس هرگاه یه منتسبکست یءایه باعتبار شکنفسها بل یست فیدر او ن یشود و تفاوتیحاصل نم
ء از یند شکیا نمه بحسب ذاتش اقتضکت منسوب باو یباشد و ماه يء واحدیه شیمنسوب ال
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ت یاز جهت عدم حصول و فعل یافرادش بالنسبه ببعض يز از برایت را نیتقدم و تاخّر و نه اولو
ت واحده بتقدم و تأخر یافراد ماه یاز بعضیشود امتیجا حاصل مکانفس خود پس از  یآنها ف

الزم باشد  ه یاگر اتحاد یتعال ياریات بیه نسبت ماهکنست یا میامر دودر نسبت بواجب 
ه ثابت کنیات متعدده متخالفه با ایه صاحب ماهکت بلیصاحب ماه ید بودن واجب تعالیآیم

ات یانه ماهیوجود و اگر بوده باشد نسبت م يسوا یاو تعال ياز برا یتیست ماهیه نکاست  شده
ه کنید ایآیباشد پس الزم میء فرع وجود و تحقق هر دو میء بشیه تعلق شکه یو واجب تعلق

ست یه نکرا یمتقدم بر انتساب و تعلق آنها ز يات وجودین ماهیاز ا کیهر يد از برابوده باش
م ینکیه تصور مکار است یر خود چه بسیست عبارت از تعلق بغیاء نیق اشیه حقاکنیدر ا شبهه
ن که ممکرا یبخالف وجودات ز یم در ارتباط و تعلق آنها بحق تعالیدار کات را و شیماه

ست ین نکست چه ممیر تعلقات و ارتباطات آنها نیات آنها مغایه هوکه گفته شود کنیاست ا
م یفهمیه ما مک یه معنائکنیام یامر ساز انحاء وجود مگر از جهت علم بسبب او  يتناه بنحوکا

ت یشود موجود بر ماهیانه موجودات و اطالق میست مکاست و از مشتر یهیاز وجود بد
قتاً و یاند باو اتصافاً حق ات متصفیه ماهکنیز ایهه است نیلبدو از معلوم با ياعتبار يباعتبار معنا

ست ین ین معنیه اکنین باشد ایشان ایعقل پس هرگاه مراد ا هۀید از بدینمایار او رفع امان مکان
ابره صرفه است و اگر کپس م ياعتبار یست در واقع معنیه نکنیا ایقت ینات حقکقائم به مم

باشد با ینات عالقه مکمم يه از براکنیاند ا ن گفتهکراف دارند باو لن را و اعتیاند ا ردهکار نکان
و موصوف  یهیبد ین معنیشود از آنها ایم ه منتزعک یتیثیگردند بحیه بآن عالقه مکواجب 

ه قائلند کن یمتأخر يماکمذهب مشهور از ح يگر سواید یباشد مذهبیشوند باو پس نمیم
 ياست چه او بذاته مصداقست از برا ینیجب عست و وجود واین انتزاعکه وجود ممکنیبا

ت ینات بوجود بسبب عالقه علکه اتصاف ممکشان قائلند ینات چه اکحمل وجود بخالف مم
است  یلکاست و موجود  یقه واحد شخصینطریه وجود در اکنیت است پس قول بایو معلول

ه مختار کنیقه با ایطرن یه اکان ظاهر شد ین بیگر بالوجه است پس از اید قۀیو متعدد دون طر

تاب اسفار عالوه بر کن رحمه اهللا در ین است محل تأمل است و صدرالمحققیاز محقق یجمع
 یدر صورت خلق له ل ميسر ملاك قۀین چه مضاکیراد وارد نموده است لیب ده ایرادات قرین ایا
و شاگرد ه استاد کطاب ثراهما  ید مرتضید و سیخ مفیم الشأن مثل شیان دو فاضل عظیه مک

از ابن طاوس رحمه اهللا  ین چنانچه محقق مجلسیست مسئله در اصول دیا دویباشند در صد 
 يانه علمایند در مینمایر نمیفکگر را تیدکی کیچیه کاست اختالف باشد مع ذل نقل نموده

ثر مطالب کرسد چنانچه از مبدأ تا معاد ایمال اختالف هم مکگر با اختالف مشرب البته ید
 یه زالت همگکآن یرم جناب اقدس الهکدوار از فضل و یاست ام و اختالف شده محل نزاع

  .د یت فرمایل عناکاده بر قدر استحقاق بیل زیجم يل و ثنایرا مستور دارد و اجر جز
ن یمت العکتب مشهوده مثل حکن در مسئله وجود باطلست و از یلمکز قول متیعز يا
ما هم محل کمال ظهور است قول حکفساد او در قات آنها بطالن و ید و شروح و تعلیو تجر

بعنوان  یرزا حسن قمیو م ید قمیسع یو قاض یتأمل است چنانچه محقق مدقق موالنا رجبعل
نوشتجات  یف هم در بعضیاند ضع دهیخود متوجه فساد آنها گرد تب و رسالۀکدر  یمفصل

ت و او یمه بنابر اصالۀ تنها اتم اقوال اسیام و قول ا ف و ابطال آنها شدهیخود متوجه تزئ
ست یمعنو كن مشترکن و وجود ممکان واجب و ممیاست م یلفظ كه وجود مشترکنست یا

واحد است و مختلف  یالتصور امر واحد و معن یهیوجود بد یعنینات کوجودات مم انۀیدر م
د یدر تجر یه محقق طوسکنه باشد چنانکات ممیه مهکر موضوعات یثکشود بتیثّر مکو مت
نه بمحض اضافه است مثل کز وجودات ممیو اختالف و تما ثر املوضوعاتكثر بتكو يتده فرمو

التصور است  یهیشان بمحض اضافه وجود بدیز اید و وجود عمرو و اختالف و تمایوجود ز
ه حق و مختار کنده بنابر اصاله وجود یاز شده و در فصل آید و عمرو و اضافه سبب امتیبز

  .خواهد شد یاهللا تعال انشاء یو احسن و جه یانیب ن مطلب باتمیان ایاست ب
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 یه جمعکن است یق اول ایق، طریان وجدت وجود بدو طریدر بم یفصل س 
 ین الوجود اول علت است و ثانکاء بر دو قسم است واجب الوجود و ممیه اشکاند  فرموده

ر یجود غن موجود است بوکو مم یقیحق یمعلول و واجب الوجود موجود است بوجود اصل
از  کیچ یه از هکاند  ردهکر کالت چند ذین باب تمثیو در ا یقیر حقیغ یانتساب یرابط یاصل

ه از کن رحمه اهللا گفته یر حسیم یرسد و چنانچه قاضینه وحدت بهم نمکالت علم بیآن تمث
وجه اگر مشابهت بمقصود  کیاز  کید هریرسد شاینه وحدت هم نمکالت علم بین تمثیا

 کلانفسه ه یه مخلوقات فکن است یار دورند و مقصود از همه ایگر بسید یز وجهدارند اما ا
 ین وجود عارضیو ا یقیباشد بوجود حقیه مربوط مکشان از آن است یاند و وجود ا و معدوم

است و اوست نور حق و ظهور مطلق و باوست ظهور هر  دهیبسبب انتساب و ربط باو بهم رس
ع آنچه در عالم یات پس جمیق از مجردات و مادیل حقارات و جاعیء و اوست منبع خیش
ال هو خالق اال اله است  ض است از نزد او چنانچه فرمودهیباشد صادر است از او و فایان مکام
پس   اًیشود ظهوراً حسیاء میباعث ظهور اش یو چنانچه نور حس یقیو اوست نور حق ءيل شك

 یاء و خروج آنها از لبس ظلمانیق اشیر حقاظهو يسبب است از برا یقین نور حقین ایهمچن
ز بسبب ین ینور حسبه ایس نورانی ظهوراً حقیقتًابلکه نیست نسبتی میانۀ ایشان اصالً چه ظهور  

او و  يرا و مستندند بسو یقیمعلولند مر نور حق یقینور حق يباشد چه ماعدایم یقینور حق
وس باشند از یه متحقق نشوند اصال و مأکد مربوطند باو و گر استناد و ربط باو نبود الزم بو

مرتبه  یرسد بادن یه نمک یتیثیحیه است یه و ظهوریت نوریحه وجود پس او در غایاستشمام را
 يا نور النور ياه مأثوره یادع یاست در بعض ه او عقل عقال و معرفت عرفا چنانچه وارد شدهینور

  .خفيا من فرط الظهور
ه از مذاهب در ین مذهب با مذهب آتیاد نمودن اه تعدک دداریف معروض میضع 

 ينات وجودکمم ين دو قول از برایست چه قائل بایح نیه صحکوحدت وجود مناسب بل
نات اثبات که در ممک يه وجودکتش آنست یقائل است غا ین وجود واجبیر و مبایمغا

ب ن را در جنب علم واجکن علم ممکر صفات ممیف در رنگ سایست ضعینند وجودکیم
ن وجود یمه چه اعتبار همچنیچه مقدار است و قدرت حادثه را در جنب قدرت قد یتعال
 ه ناظر بواسطۀکآن دارد  يء محض است جایال ش ین در جنب وجود واجب تعالکمم

قت است یق حقین دو فرد بطریا اطالق وجود بر ایه آکافتد  کن وجود در شیتفاوت مراتب ا
ار یرا اخت یشقّ ثان یق مجاز و بعضیگر بطریقت وبر فرد دیقق حیفرد بطر کیا اطالق او بر ی

هم یا علین مشرب انبکیاند ل ل تجوز دانستهین بر سبکاند و اطالق وجود بر وجود مم نموده
نت یت و مبایریقت و غیند حقنات هم موجودکه ممکنست یشان ایالسالم و اخص خواص ا

قت یحق يمعنو كوجود بدانند و باشترا ه هر دو را از اقسام مطلقکنیدر وجود هست نه ا
هر دو قائل باشند و تفاوت افراد و مراتب وجود راجع بصفات و اعتبارات وجود  انۀیوجود م

ه کقت مشتریحق کیدانند تا یقت ذات وجود میه تفاوت را راجع بحقکن است بلیبدانند نه چن
  .حاصل نشود

  
وجود بحت و  یتعالیاب باره جنکاند  ن گفتهیثر محققکه اکآنست م یدو قۀیطر 

ند کل در آن مرتبه مستهلکه کست بلین یو نفس یو رسم یمحض است و در آنمرتبه اسم نۀیآ
چ عقل یاز او ندارند و ه يه خبرکاند باعتبار آن ر بمجهول مطلق نمودهیتعب یو آن مرتبه را بعض

ن مقام یرسد و نطر بایمهم بآن مقام نیا صلوات اهللا علیامله انبکرت یعقال و معرفت عرفا و بص
ند یگویما وجود خاص مکن مرتبه را حیو ا عينه ياثره و ال ير يمعقول يراند امر  ه گفتهکاست 

اند و  دهیوب نامیب الغیل باطن و غکه صرفه و ابطن یه ذاتیو عرفا او را وجود بشرط الواحد
 یندارد و چگونه علم یو علم ين مرتبه خبریماباختالف مشارب از اکا و عرفا و حیع انبیجم

 یبآن مرتبه رسد محدود و محاط خواهد شد تعال یا علمی يه اگر خبرکتواند داشت  يو خبر
جعفر عليه السالم عن  سألت عن أيب قال نجران یعبدالرحمن بن اب یافکال یو ف کاهللا عن ذل

است موقع  ه واقع شدهکق است ینعم تصد غري معقول وال حمدود التوحيد اتوهم شيئاً فقال نعم
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ست و محدود باجزاء یخود ن ۀه معقول بذات مقدسکء را ین شکتوهم و تصور  یعنیجمله 
ن وجه او یست چه اگر بایه نیه و حسیست و محدود بحدود عقلیه مثل ماده و صورت نیقیحق

 کیه او را شرکد معتقد نشده بلیه محدود و معقول است بتوحکرا تصور و توهم نموده باشد 
خالفه  يء فهيعليه ش كفما وقع ومهه کات ساخته و اشاره فرموده است باو بقول خود با مخلوق

و هو خالفه مايعقل و خالف ما يف ك ه االوهامكيف تدركه االوهام كء وال تدريال يشبهه ش
قه معرفت او یمنحصر است طر یعنی ء غري معقول وال حمدودياالوهان امنا يتوهم ش يف يتصور

موجود است در خارج لذاته و  ۀتیقت شئیست بحقیء ایه او شکنیشود ا ردهکه توهم کنیبا
باشد یت و نمیفیکشود او را صفات و نه یت و ملحق نمیئیشود او را وجود و شیعارض نم
نات و نه مشابه کنه قطعاً و نه محدود است بحدود اصال و نه منعوت بصفات ممکمعقول ب
ه و آله فرموده است یاهللا عل یا صلید اوصیو سا یاز مخلوقات است و جناب سرور اول يزیبچ

ن یالم اک و خالصۀ كعظمت حمدودا يف كفاعتقد من كوال خرقت االوهام حجب الغيوب الي
 انۀیم یست نسبتیت در حجاب عزت و نیثین حیباشد حق سبحانه ازیه مکه چونکفه آنست یطا

ع وقت و یلب او باعث تضنجهت و تشوق بطیباشد خوض در او از ایپس م يماسو انۀیاو و م
بلسان الرحمت ارشاد  یه جناب اقدس الهکنجهت است ین و از اکر ممیطلب مطلوب غ

ه فعل و کست یگر از وجود وجودید و مرتبۀبالعباد  م اهللا نفسه واهللا رؤفكو حيذرفرموده است 
اج جزء باشند نه مثل اندمیم ه در او مندمجیه و جاللیع نعوت جمالیظلّ آن وجود است و جم

م مثل اندراج نصف بودن و ثلث وه مثل اندراج الزم در ملزکا مظروف در ظرف بلیل کدر 
را  کیعدد  یعنیه جزو دو و سه و چهار شود کش از آنیپ يبودن و ربع بودن در واحد عدد

ه کش از آنیه جزو شود نصف دو بودن در او مندرج است و پکقبل از آن ینکچون مالحظه 
و  يوجود منبسط بماسو ن است احاطۀیه بودن در او مندمجست و همچنجزءسه شود ثلث س

ن وجود باو مثل نسبت شعاع وضوء شمس است باو چنانچه شعاع شمس منبسط است ینسبت ا
ه یلکل یع موجودات و عمومش بر سبین وجود هم منبسط است بر جمیه ایبر موجودات حس

ه کنیاعم از ا یلکه است و یصل و فعله وجود محض تحکنیا يگر است برایه نحو دکست بلین
ء یل وجود خودش بانضمام شیمبهم است و محتاج است در تحص یا عقلیبوده باشد و  یعیطب
ه کست یه نین وجود وحدت عددیء منشأ وجود و حصول او بشود و وحدت ایگر تا آن شید
ات منضبط یح ماهنات و بر الواکل ممکاین وجود منبسط بر هیه اکنیا ياعداد بشود برا مبدأ

مال و کن از قدم و حدوث و تأخر و یست در حد معیست در وصف خاص و منحصر نین
ه موجود است بذات خود که و تجرد و تجسم بلیه و عرضیت و جوهرّیت و معلولینقص و علّ

نات و تطورات یند و انحناء تعیه منبعث از ذات اویق خارجیع حقایاز جاعل و منشأ خود و جم
قت یرحمان است و در عرف عرفا حق یقیات و عرش حقیح کاو اصل عالم و فلند و یاو

م ین وحدت بتعدد موجودات با قدیه او متعدد است در عکاند  ند و گفتهیگویقش میالحقا
مست و با حادث حادثست و با معقول، معقول است و با محسوس محسوس است و یقد یزمان
ات و یان انبساط او بر ماهیست و عبارات از بیما ناست ا یلکه کاست  ن اعتبار توهم شدهیبا

ن سبب یه و بایل و تشبیل تمثیاند بر سب نموده یاشتمالش بر موجودات قاصر است مگر اشارات
که آن مرتبۀ احدیت صرفه ذاتیه  ستیل نیه داخل تحت اشاره و تمثک يممتاز است از وجود

نجهت است یل آثار و لوازمش و از ایقبمگر از  باشد چه او داخل تحت اشاره و تمثیل نیست
ه از یاست باجسام شخص یاول يوالین وجود بموجودات عالم نسبت هیه نسبت اکاند  گفته
الت مقربند ین تمثیو نسبت جنس االجناس است باشخاص و انواع مندرجه تحت او و ا یوجه

ه کت باعتبار آناس یهیعام بد یر وجود انتزاعین وجود غیو مبعدند از وجود و ا یاز وجه
ار یحات بسیشان تصریالم اکه است و در یو مفهومات اعتبار هیاز معقوالت ثان یوجود انتزاع

تست و ظل آن یشعاع شمس ذات احد ن وجود بمنزلۀیوجود منبسط و ا یهست بوجود خارج
و  یر و ترقید و تنزل و تغیت صرفه منزه و مقدس است از نقص و تعلق و تقیذاتست و احد

نات و ید بتعیمتعلق و متق یباشند و وجود منبسط بوجهیع الجهات میالذّات من جم یغن
ر است مراد یشان مشعر بر ثبات و ال تغیالم اکه کباشد پس هرجا یم يو صعود یتطورات نزول
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نات و یه مشعر بر تعکن الذاتست از مخلوقات و هرجا یالذات مبا یشان ذات اقدس غنیا
 یه بتجلکن وجود است یشان ذات فاقر الذات ایباشد مراد ایم یو نزول يتطورات صعود

ه مراد از او در اصل که اطالق وجود مطلق کنات است و گاه هست کقت ممیدر حق يسار
نند چنانچه کیاست م نشأ ظهور شدهمن وجود چون باعث صدور و یوجود بشرط ال است با
ا نه و فالن لباس ینزل آمده است ند در عرف آفتاب تا میگوینند مکیاطالق شمس بر شعاع م

ه مراد شعاع آفتاب است نه خود آفتاب و بعد از فرق و کن ظاهر است کرا بافتاب پهن 
ه فعل حقست و یت سارید چه هویایالزم ن ن طایفهیعه بر ایمالحظه مراتب وجود مفاسد شن

ه کنیدر ات است و فرق است یست نه ذات احدین فاعل است و در مرتبه او معدومیفعل مبا
  تیگفته ب یکیه کن دو مرتبه است یا از او بشود و نظر بایند او بشود یبگو

  بینم نشان وزتو در عالم نمی            جمله عالم بتو بینم عیان
  گفته يگریو د 

  وه قاف و گه دریا شويکگاه           گاه خورشید و گهی عنقا شوي
  اي برون از وهم ها از بیش بیش نه تو آن باشی نه این در ذات خویش

نات افراد مندرجه تحت یه چون تشخصات و تعکست ین یو بر صاحب فطانت مخف 
ه کزات آن انواع را یشوند و چون ممیجمع م يدر و یم افراد هر نوعینکوان را رفع یالح

وان و آنچه یزات حیشوند و چون ممیوان میقت حیم همه در حقینکاند رفع  فصول و خواص
زات یشوند و چون ممیجمع م یم همه در جسم نامینک رفع یباو مندرجست در تحت جسم نام

قت جسم جمع یم همه در حقیرا و آنچه باو مندرجست تحت الجسم رفع نمائ یجسم نام
م در ینکزات جسم را و آنچه باو مندرجست تحت العقول و النفوس رفع یشوند و چون مم یم

در  يم همه روینمائ از جوهر و عرض را رفعیقت جواهر جمع شوند و چون مابه االمتیحق
ر یمتعدده تعب ین وجود باسامیتمام شد و از ا العود منه البدء و اليهوجود منبسط آورند پس 

اول ما ه کث وارد است یاند و در حد ر نمودهیبماء تعب یبعقل اول و بعض یاست بعض واقع شده

 لكوسعت  رمحيتو  اند ردهکر یتعب یبنفس رحمان یبحق مخلوق به و بعض یو بعض خلق اهللا املاء
 اليت كو برمحتل است یمک يه در دعاکءيل شكوسعت  اليت كبرمحته در قرآن است و ک ءيش

ر بنوراهللا هم یاند و از او تعب سمات است حمل باو نموده يه در دعاک كخلق مجيع يمننت ا عل
اهللا  یصلغمبر یو از جناب پرا  واشرقت االرض بنورد است یاند چنانچه در قرآن مج نموده

احلديث و  ظلمه مث رش عليهم من نوره ان اهللا خلق اخللق يفه فرمود کاند  ت نمودهیه و آله روایعل
ه است از یناک رش نورجاد است و یر سابق بر ایر است و تقدیتقد یث بمعنین حدیدر ا خلق

  ناتکن افاضه وجود بر ممیا
  هرچه باشد ز نور او باشد             همه روشن به نور او باشند

مراد از ظلمت عدمست و ظلمت بر سه قسم است عدم و جهل و ظلمت محسوس  و 
رفع ظلمت محسوس بضوء شمس و نور قمر و باضائب نار است و زوال ظلمت جهل بنور 

اند مراد از وجه اهللا  ن گفتهیامله است و لبس ظلمت عدم بافاضه وجود است و محققکمعرفت 
 يل من عليها فان و يبقكفه یشر ۀیست مثل آن وجود منبسط ایور است همکه در قرآن مذک

ه کنیبنابر ا اال وجهه كء هاليل شكرام و اينما تولّوا فثّم وجه اهللا و كذواجلالل و اال كوجه رب
 يالباق كو بوجهاست  ل فرمودهیمک يء و در دعایت باشد نه بشیراجع بذات احدوجهه ر یضم

وجه ر یو صدوق در تفس یافکد یت و توحرالدرجایره در بصایثکث یو احاد ءيل شكبعد فناء 
اول ما خلق اهللا باشد و یهم میصلوات اهللا عل يهد ا و ائمۀغمبر خدیه وجه اهللا پکوارد است 

د مراد از وجود منبسط انوار و ارواح مطهره ین بایهم مأثور است پس بنابرا يروح و ينور
محمول  ل ما خلق اهللا املاءاوث یه حدکاند  گفته یهم السالم باشد و بعضیحضرات عظام عل

ماء ه مراد از و کاند  گر گفتهید ین حق چنانچه بعضکیل یاست بموجودات عالم جسمان
ست و االّ لفظ ین يماء ظاهر يءحيل شكو جعلنا من املاء فه یه شریست چنانچه در آین يعنصر

و عناصر  كع افالیه بجمکنار بل ن و بطبقۀیه مقربکالظاهر منتقض خواهد شد بمالئ یعل لك
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الت کات از جهت قبول نمودن او تشیجسمان ه است از مادةیناک )واهللا يعلم(اند  گر پس گفتهید
اول موجوداتست از  باشد اول مخلوقات از عالم اجسام چنانچه عقل اول،یبسهولت و او مرا 

 ق اهللاول ما خلث یبا حد یه اشاره باشد بوجود منبسط و منافاتکن بهتر آنست کیعالم ارواح ل
ه آنچه وارد ین توجیمت دارد باینه و مالیندارد چه عقل اول است نسبت بموجودات متع العقل

 كفتحر ان اول ما خلق اهللا جوهره فنظر اليها بعني اهليبت فذابت اجزائه فصارت ماءشده است 
 الزبد كلالدخان و االرضني من ذ كمن ذل خان فخلق السمواتفوقه زبد و ارتفع منه د ياملاء وطف

ه او کفه ین طایبزبان ا حق املخلوق به اعينن وجود منبسط یه بوده باشد جوهر اشاره باکنیبا
ه ماد ه مبدعاتست و ماد وات و مانت السكاشاره است بقول او  او يع است و بسویات جمیماد

و فتق بعد  داتینات و تقیاشاره است بورود تع اجزائه بعد النظر بعني اهليبه االرض رتقا و ذوبان
 يسبحان الذ است ه فرمودهکد مالحظه و تأمل نمود یبا فۀیشر ۀین آیه بودند رتق و در اکنیا

ه مراد از کء یو ش یوتکو مل يدیباشد و یم یپس خدائ ء و اليه ترجعونيل شكوت كبيده مل
د عبارت از یم یریوت را اعم از عالم عقل و نفس فرا گکه عالم شهادت باشد اگر ملکء یش

و رجوع  یبر بعض یت بعضیاء از حق و تربیفه صدور اشیه شریشود و در آیوجود منبسط م
اال  كو ما يعلم جنود رباست  یر متناهیوره غکاز عوالم مذ کیور است و هرکل بحق مذک
اء یسرور اول ربيكمن آيات ربه ال ييتسائلون عن النبأ العظيم و لقد رآ عمفه یه شریو در آ هو
واهللا ليس هللا ه فرمود کست یت و الثنا مروین آالف التحیاوالده الطاهر یو عل هیعل یمرتض یعل

و جناب ائمه از انا اسم اهللا االعظم  :است  و آن حضرت فرموده اعظم مينوالنبأ  يرب منكآيه ا
و در  االيقبل اهللا من العباد عمال اال مبعرفتن اليت حنن و اهللا االمساء احلسينه کاند  ه طاهره فرمودهیذر
اء مظاهر یه اشکنیداللت است با ءيل شكان كملئت ار اليت كبامسائاست و  ل فرمودهیمک يدعا

انوار ائمه اطهار  یه اسماء حسنکح شده بود یث سابقه تصریباشند و در احادیم یاسماء اله
ه کاست  ه فرمودهکام خواهد داشت و همان نور محمد است یشان قیباشند پس عوالم بنور ایم
  ت یب اهللا قبل ان خيلق اخللق يو علياً نورا بني يد نتك

  ظهور حقند اولین جلوة           لمعه ز نور حقند کهر دو ی
 واجلمله مينگر یث دیو در حد ل مينكانا من اهللا و الاند  ه فرمودهکث است یو در حد 
ه کشان است ین مرتبه ایو از جهت ا اخللق صنايع لنا حنن صنايع اهللا وگر یت دیدر روا

ع عوالم یض ده بجمین جهت فیو از ا تاب و خواتيم البقرهكخصصت بفاحته الاست  مودهفر
اند در آن امور  ه مستقلک ین معنیند نه باینها مربوب اویباشند از ارواح و اجسام و مجموع ایم
ل یو از قب ما تشاؤن اال ان يشأ اهللا است باشند چنانچه فرمودهیم یت الهیه محل فعل و مشکبل

ف بسبب قرب بآتش یثکه بالذّات آهن سرد است و کالمثل  یاند ف رده بآتشکرخ آهن س
ه کتست یقه جناب احدیده پس فاعل بالحقیاست گرد ه حرارت و اضائتکمحل فعل آتش 

و مطهره بالذات عدم محضند ن ارواح طاهره یآن فعل از آن محل خاص ظاهر بشود و ا
ه جناب کشانست یت ایت و جسمانیاز جهت بشر اند و ه او محل و مظهر افعال او شدهبافاض
 ملّا قام عبد اهللا و قال اهللا تعايل يالّ يم يوحكامنا انا بشر مثل قل است ه باو فرمودهیت تنبیاحد

ه یت است چنانچه حضرت صادق علیماالت الوهکه او مظهر کنیند باکه یه تنبکنیفرموده تا ا
ه ین سالمه علیر المؤمنیو عن ام فضلنا ماشئتم مثّ قولوا يفاليه  اجعلوا لنار بانئوبالسالم فرموده 

 ين اهللا رمكرميت اذرميت ول و مااست  و فرموده فضلنا ما شئتم نزلونا عن الربوبيه مث قولوا يفه ک
ل یمک ياو را بخودش داد چه آنجناب محل ظهور فعل او بود و در دعا يرمپس اسناد 

 یاء ضوئیه باشکح است ین فقره صریپس ا ءيل شك اضاء له يالذ كبنور وجهاست  فرموده
ح است بر مذهب یفه رد صرین فقره شریه عبارت از وجود باشد افاضه شده است و در اک

ه ن مشعر است بر رد قول یستند و همچنیاء نیام وجود بر اشیل بقین چه آنها قایذوق المتألّ
ماال كظ اضاء مشعر است بر تعدد ه لفکستند و حال آنیمتصوفه چه آنها قائل بتعدد وجود ن

ات القلوب و جالء یتاب حکرحمه اهللا در  یمحمد باقر مجلس و محدث عالمه موالنا يخيف
ه السالم ین علیالمؤمن ریاهللا عنه از حضرت ام یاز ابن عباس رض یار طوالنیث بسیون حدیالع

نور  یه اول صادر از واجب تعالکوجه اال جمالست  یث علینقل نموده بمضمون آن حد
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ائمه  )اهللا يعلم(ه مراد از دوازده حجاب کست و از آن نور دوازده حجاب خلق شد یمحمد
ه و کع مالئیغمبر و جمیست و چهار هزار پیصد و بکیاء از یر اشیعشرند و از آن نور سا یاثن

است و  لق شدهها خین و ما فیو لوح و قلم و سموات و ارض یرسکبهشت و جهنم و عرش و 
 یبواسطه از نور محمد صل یبالواسطه و بعض یاء بعضیل اشکه کث آنست ین حدیا خالصۀ
ه و آله یاهللا عل یه جناب محمد صلکاست  اند و در اخبار وارد شده آله خلق شده ه ویاهللا عل

ل شد ل نازیه جبرئکالسالم فرمودند  هیل را و حضرت باقر علیح و تهلیه نمودند تسبکم مالئیتعل
ل یغمبر فرمودند چه بخوانم جبرئیبخوان پ) ص(ا محمدیه و آله گفت یاهللا عل یبمحمد صل

ت شده است در یو روا القدمي قبل االشياء كخلق نور یعنی خلق يالذ كاقرأ باسم ربگفت 
ه خدا ک يزیه و آله اول چیاهللا عل یغمبر صلیخصال از جابربن عبداله گفت عرض نمودم به پ

ز را پس یرد از او هر چکا جابر پس خلق یغمبر شما یبود پس فرمود نور پرد چه کخلق 
رد کد او را چهار قسم، خلق یخواست پس گردانیه مکنگاهداشت او را در مقام خود آنقدر 

 یرا از قسم یرسک و خزنۀ یعرش را از قسم و حملۀ یرا از قسم یرسکو  یعرش را از قسم
د او را چهار جزء یخواست پس گردانیه مکوف آنقدر و نگاهداشت قسم چهارم را در مقام خ

 يغمبریست و چهار هزار قطره و از هر قطره پیصد و بکین نور یه فرمود متقطر شد از اکنیتا ا
اء و شهدا و یشان ارواح اولیا و خلق نمود از نفس ایخلق شد پس متنفس شدند ارواح انب

ما کن حیمتواتر است و متأله یالمعن ثیار است و من حین مضمون بسیث باین را احادیصالح
ره، باعتبار حسن یوره و غکمان بمضمون اخبار مذین امت مرحومه بعد از ایا ين عرفایو محقق

اند و در رسائل  نموده یو قلب ینیع مطلق و آلهما مشاهدة یت ولّیمطلق و بنور وال یمتابعت نب
نست ینها ایاند و خالصه مشاهدات ا دهان نمویه را نظماً و نثراً بیتب خودشان مشاهدات قلبکو 
 یباشند پس معنیم یشان بالواسطه محل فضل الهیو ا یو ول یع موجودات مظاهر نبیه جمک
 یاست اال محمد و آل او صل ه اهللا باشد نشدهکذات  مظهر اسم يه احدکشان آنست یالم اک

اند و فاضل محقق موالنا  دهیسد برسند ریه باکه یاء بتوسط آنها بمراتب عالیهم و همه انبیاهللا عل

ن مناجات بچند یر سند این فقیه باکاز رسائل خود آورده است  یدر بعض يم دماوندیعبدالرح
د یور مکه مذک یبیرزا بترتیه مکاست  دهیرس یرزا حسن قمیواسطه ار عارف محقق م شود مسنّ

ه و یاهللا عل یا صلیم االنبه در نزد قبر خاتکه السالم ین علیر المؤمنیساخته است آن را بجناب ام
ن یشف شد بر اکه در آن واقعه کدم ید يا ن مناجات واقعهیخوانند و در اوائل عمل بایآله م

ت ایفق از نسخ  یو بعض العدد ذا اوله کنست یدش و آن مناجات این مناجات با فوایر صح
و بواس الظلم و  قهرت بغواس العدم يالذ كاالبدو نور هو و صاحباز نسخ  یبدل ذاهذا و بعض

الالهوت و جسده صورت  دليال روحه نسخه االحديه يف داالً كو علي كو الي كو ب كجعلته من
 یانته ربياء و محام اجلربوتكالميوت طاوس ال يالذ ياحل وت و قلبه خزانهكو املل كاملل معاين

 یلفظ كران اشتکواجب و مم انۀیوجود م كه اشتراکق مسطوره معلوم شد یالمه و از تحقک
فعل و فاعل  انۀیت میرینت و غین فعل واجب و ظل اوست و مباکه وجود ممکاست چرا 

ما کن حیه مختار محققک یهیست پس تنزیمعنو كنات اشتراکاو در مم كظاهر است و اشترا
الواحد احملضر هو عله االشياء و ليس ه کن است بجاست چنانچه معلم اول گفته یلمکو مت

ساير املوجودات و ال  خارج عن وجود وجود تعايله کاست  گفته یو معلم ثان االشياء ء منيشك
 كاملفهوم من ذل املعين االسم فقط ال يف يه ففكانت مشارك اصال بل ان اناهمع شيئاً منها يف كيشار
از  کیچیه از هکد دانسته شود یار دارند و بایالم بسکل ین قبیما از اکر حین سایو همچن االسم

نموده باشند و خلق را ظهور خالق  یهیمان تشبیه دعوت باکاست  دهیهم السالم نرسیلاء عیانب
و  كقال اهللا تباراند  ارباب مادون او سبحانه متفق ید و در نفیتوح لمۀکدر  یباشند و همگ گفته
شيئاً و ال  به كال نشر م اال نعبدوا االّ اهللا وكلمه سواٍءبيننا و بينك تاب تعالوا ايلكاهل ال قل يا تعايل

شان بر یو مدار دعوت ا تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون من دون اهللا فان يتخذ بعضنا بعضا ارباباً
د را یاسرار توح ۀ قصور فهم عوامغمبران بواسطیه پکاند  گفته یه بعضکام  دهیت است شنینیاثن

ثرت داللت کند با دهیاند و وحدت را پوش ردهکت یریر و غیدعوت را بر غ يده و بنایپوش
غ آنچه نفس یهم السالم احقند بتبلیعل نغمبراین سخن نامسموع و غلط است چه پیاند ا نموده
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ده داشته یر او را وجود نباشد چرا پوشیبود و غ یکیاالمر است هرگاه نفس االمر موجود 
ه بذات و صفات و افعال واجب ک یامکالخصوص اح یند علیاظهار خالف نفس االمر نما

ه کنم یب یوته نظران در فهم آن قاصر باشند نمکه کو تقدس تعلق داشته باشد  یود تعالالوج
ز در یه خواص نکعوام  ياست از متشابهات چه جا ث آمدهیو آنچه در احاد یمتشابهات قرآن

در اظهار آن ممنوع نشدند و غلط عوام مانع اظهار آنها نگشت و  کفهم آن عاجزند مع ذل
 يد وجودیست نه توحید مشهودیه ضرور است توحیبمقامات عال کسال یترق يآنچه از برا

ه التفات ید يذات مقدس امر کیر از ید مطلوب و مقصود غیرا با کسال یعنی گر نبود بالمرّ
ه ملحوظ آفتاب باشد و کقت مندفع گردد در روز یطر كقطع شود تا شر ياو از ما سو

ها موجود باشند  ت هرچند هزاران از ستارهحاصل شده اس ینیده نشود دفع دو بیها د ستاره
م یه گوکخواه موجود باشد خواه معدوم بل ر آفتاب نباشد ستارهیه التفات بغکمقصود آنست 

ه بمطلوب ک ياز شدت گرفتار کا موجود باشند و سالیه اشکاست  یمال در صورتکه ک
د و اگر یایرت او در نیصده بیز در دیچ چید و هیز التفات ننمایچ چیخود داشته باشد به یقیحق
ه کاند  گفته یه بعضکنیه بود و اکاز  یه متحقق شود و فانکچوجه موجود نباشد فنا از یا بهیاش

د یر مطابق واقع توحیاست غ یالمکاز جمله مهماتست  كدر سلو يد وجودیاعتقاد بتوح
 یبعض است متحقق شود گفته یلکار است تا فناء کدر  يان ماسویه عبارت از نسک يشهود

د ید و از علوم توحیر نمایار سکت یت تا نهایاز بدا یکه سالکفه، تواند بود ین طایابر اکا
است نزد  د و گفتهین علوم را نمایار اکه انکاست  کیه نزدکظاهر نشود بل يچ برویه يوجود

ن یه متضمن اک یسر شود اقرب است از آن راهیم كن معارف بسلویه بر ظهور اک یر راهیفق
رسند و یباشد نم یلک يه مقام فناکبمطلوب  یشانثر اکن راه ایان اکسال ضاًیبود و اظهور 

باشند و از اصل یمانند و بتوهم اتحاد و ظل گرفتار میثرشان در راه مکن راه ایروندگان ا
  .واهللا سبحانه ملهم الصواباست  ها معلوم ساخته را بتجربه ین معنیشوند و ایمحروم م

د یاست و از ظهورات علوم و معارف توح سر شدهیم یبراه ثان ر هرچندیر فقیو س 
 یر محبوبیه سکجل شأنه شامل حال بوده  يت خداوندیافته اما چون عنایوافر  یحظّ يوجود

رم او را از کمال کاست و از  ت قطع نمودهیو مفاوز راه را بامداد فضل و عنا يداشته بواد
گر اقرب یه راه دکد یله بمستر شدن افتاد ددند و چون معامیده باصل رسانیضالل گذران

 یانته هدانا اهللا لوال ان ينا لنهتدكهدانا هلذا و ما  ياحلمدهللا الذبوصول است و اسهل بحصول 
شرط است نه اعدام  يان ما سوینس كه در سلوکن شد یها هم ا ن سخنیالمه پس حاصل اک

  :اند احد گردد چنانچه گفتهد مفقود باشد و هم منحصر بهم ویبا يد ماسویو د يما سو
  اگر در مسجدي این عین دیر است        تو را تا در نظر اغیار و غیر است

ث یه در احادکنست یاست ا رون نرفتهیب یسکا و سمعه یآمد از ریر میه تا در نظر غکبل 
تر است در قلب  یا مخفیه رکاند  ه فرمودهک يا اند تا بمرتبه بچه شدت امر باحتراز از او فرموده

ه مطلق ک یدانم اشخاصینم کیاه در شب تاریاه در سنگ سیس کوچک آدم از مورچۀ یبن
ن ید ایخبرند بچه جهت تقلیاند و از قطع مسافت مقامات نفس ب نگذاشته كقدم در سلو
د از جانب یرد و بآن تقلکد ین را بایه مجتهدیفرع ۀید در مسائل شرعیند تقلینمایاشخاص را م

 یسکغامضه البته  ن خصوص همچو مسئلۀید در اصول دیم و بتقلیرالسالم مأمو هیشارع عل
م یا دهیه دکبل  دهیشود چنانچه شنیفر و زندقه و الحاد مکب يه مؤدکست سهل است یمأمور ن

مان باستدالل یا حاصل شود او ایا و اوصید انبیه بتقلک یمانیو ا) طانینعوذ باهللا من شر الش(
ر معتبر ید غیاست تقل بمعجزه قاهره و باهره ظاهر شده شانیه صدق اکرا ید زیاست نه تقل

اللهم ارنا احلق حقا و ارزقنا اتباعه وارنا د ید آباء و امثال خود را نمایمان تقلیه در اکآنست 
  .عليهم امجعني باطال و ارزقنا اجتنابه حبرمت حممد و آله الطاهرين صلوات اهللا الباطن

ه فعل اهللا است مسما است در کوجود البشرط  نیه اکم باصل مطلب بدانیرجوع نمود 
و مقام سرّ و مقام عظمت و  یه مطلقه و مقام اوادنیلکت یار مثل مقام والیبس ينزد عرفا باسما

ل و تنز ةو ما امرنا اال واحدق ونور االنوار و نقطه و مقام وحدت چنانچه فرموده یقت الحقایحق
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جاد و اعدام و یو ا روحاً من امرنا كاوحينا الي كذلكر و ل امكرم من  ه و الروح من امركاملالئ
ضرور افتاده  ال او جزئاًکوجود  د و اطالق سلسلۀیینظام تق يجاد و االعدام از براین االیآنچه ب

قبول  یعنیء يل شكيا من اتقاد لعظمته  اند قائم باو است و اوست قائم بحق چنانچه فرموده
م امر اوست ینهما بتعظیدن آنها در اعدام و تقلب بیگردان یانجاد و فیاء در ایردن اشکت یئیش
ه ک توانند نمودیتمرد از خواست و امر او نم يارایذواتهم عدمند  یه مطلق موجودات فک

  .اهللا رب العاملني كوالشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره االله اخللق و االمر تبار
  ها ند در دم فروریزند قالبکازي اگر ن التفاتی زنده دارد آفرینش را كباند

ازالً و ابداً مقهور و  یت ذاتیسیث المجموع بجهت لیچه ذوات موجودات من ح 
و سلطنت حق را  امره و هو القاهر فوق عباده يغالب عل واهللا باشندین سلطنت و امر میمغلوب ا

سان کیحق  یائیربکه بود و نبود هر دو در جنب کتواند بود یز با او نمیچ چیه هکاست  یجالل
ه در کرا یان حق گفته زکما کگفته االن  یه عارفکنیو ا ءيش ن معهكان اهللا و مل يكه کاست 

بر منع فرمودند کر اهللا ایه در تفسکاند چنانچه مأثور است  کا معدوم و مستهلیآن مقام همه اش
 ن ان يوصفرب مكا او یه معنکجا بود بلکء یه در آنجا شکباشد  ءيل شكرب من كاه مراد ک

ثلثه اال  یون من جنوكي `ما ه کا یت اوست با همه اشیومیت قیوجود بجهت مع است و افاضۀ
 انوا مث ينبئهمكثر اال هو معهم اين ما كوال ا كمن ذل هورا بعهم وال مخسه اال هو سادسهم وال ادين

ت یالسالم رواه یاز حضرت صادق عل یافکو در  ء عليميل شكعملوا يوم القيامه ان اهللا ب مبا
شان است باحاطه و علم نه یبا یه جناب اقدس الهکه مراد آنست که یر آیاست در تفس ردهک

د یآین محدودند بحدود اربعه پس اگر ذات با آنها باشد الزم مکه اماکرا یبذات خود ز
خواهد و منقلب یدارد تا میآورد و نگاه مید میزها را از عدم پدیمحدود بودن او وهمه چ

 ياو داراخواهد یه مکت یفیکگرداند هر وقت و بهر یم یخواهد وفانید چنانچه مسازیم
ذاته اثره  یه فکند آنها یر وید قدرت و در پنجه تقدیریه همه اسکآنهاست و با آنهاست 

امله کفه یو فقره صح ء ال باملزابلهيش لكء ال باملقارنه و غري يل شكمع باشند یاند باو برپا م سیل

القضا و مضت  كبقدرت ياالسباب و جر كاصواب و تسببت بلطف كلقدرت ذلت هکشاهد است 
پس مجموع  مرتجرة كدون ي كمؤمترة و بارادت كدون قول كمبشيت ياالشياء فه كارادت يعل

 ر لفظ و آلتیبه غ ن وجوديکامر کینهما بیها و مابیمن حیث المجموع عوالم و نشأت و ماف
مقامه موجود  یل فکنه است بالتوهم حدوث در ذات از اراده حق سبحا یه ناشکتلفظ 

  ونكن فيكامنا امره اذا اراد شيئا ان يقول له ه کباشند یم
  هم از امر است ید نبیوآنچه گو  د به عالم از امر استیآنچه زا

  همه از امر دان و امر از حق  خرد و جان صورت مطلق
  کلانه میزش عقل و جان میر  کو باد و فل كآتش و آب و خا

  ارندکهمه بر وفق امر در   ر امر جبارندیهرچه در ز
  صنع او بر ظهورشان ظاهر  همه مقهور و قدرتش قاهر

  همگنان آمدند در پرگار  امر جمله را دادار کیرد ک

يفضل ه کست یالسالم مرو هیجعفر عل یره از حضرت ابیالجنان و غ تاب روضکو در  
السالم  هین علیرالمؤمنین از حضرت امیو همچنمس شعاع الشمس من الشكربنا ر نورنا من نو

و بالباء ظهر الوجود بنقطة متيز العابد عن املعبود و انا نقطة حتت باء بسم اهللا ه کمأثور است 
مع اهللا وقت  ويل در بدونت نبيا و آدم بني املاء والطني كه و آله یاهللا عل یغمبر صلیفرموده پ
ن دعا ین مطلب است و مضمون فقره این ایدر عود مبل مرس مقرب والنيب كفيه مل اليستغين
و خرهم هم و ظاهرهم و باطنهم و اوهلم و آآمنت بسر آل حممد و عالنيته کن مدعاست یشاهد ا
  تیب كو بينهم اال ام عباد كالفرق بينه که مأثور است یرجب يدر دعا

  د خدا اوستیشا یگفتن نم یول جمله با اوست یخدائ يصفت ها
ه گمان ک یسکان آتش سرخ شده باشند یه در مکباشند  یم یآهن بته از بایتشب بال 

ست به رنگ آتش برآمده است بالتبع او فعل آتش از او یه آتش است اما آتش نکند ک یم
م فقد كومن عرفه کد ید همرسانیشان را باین معرفت ایقین الیر و عس دةیشود پس به د یظاهر م
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و م فقد ابغض اهللا كم فقد احب اهللا و من ابغضكجهل اهللا و من احب م فقدكعرف اهللا و من جهل
شان را در قلب خود مشاهده یتا نور ا یعیست قبل از طبین معرفت موقوف به مرگ ارادیا

واهللا يا اباخالد نور ه فرمودند کور است کمذ یافکه در کت ابوخالد ید چنانچه در رواینما
لشمس املضيئة بالنهار و هم واهللا ينورون قلوب املؤمنني و حيجب قلوب املؤمنني انور من ا االمام يف

ث وارد است از حضرت سلمان و یو در حداهللا عزوجل نورهم عمن يشاء فيظلم قلوم احلديث 
مل املؤمن اميانه كيا سلمان اليه فرموده کنیالسالم ا هین علیرالمؤمنیاهللا عنهما از ام یذر رض یاب

فهو مؤمن امتحن اهللا قلبه لالميان و شرح صدره لالسالم و  كبذل و اذا عرفين بالنورانيه يعرفين حيت
 مرتاب يا سلمان و يا جندب انّ معرفيت كفهو شا كصار عارفا بدينه مستبصراً و من قصر عن ذا

  و هو الدين اخلالص بالنورانية معرفة اهللا و معرفت اهللا معرفيت
است  یسکه مؤمن ممتحن ک شودیستفاد مت انتظام میالم معجز نظام والکن یو از ا 

اهللا را به او حمل  م است معرفتین معرفت امر عظیت شناخته باشد و ایه او امام را به نورانک
ه کهو چرا رد به حمل هوکتوان یاهللا حمل م هو و او را بر معرفت رد به حمل هوکتوان یم

ه فرموده است کا امثال آن بلیهللا ا تضمن معرفتیا یاهللا  يستلزم معرفت معرفيته کنفرموده است 
ان کالم جاللت انتظام ارکن یو سطوت ا اهللا عني معرفيت اهللا و معرفت هو عني معرفت معرفيته ک

الم قاصرند تا به کن یه از مفهوم اکند چراکشین و منصف باشند میه متدکن را یوجود قاصر
ب و کواکمانند نور شمس و  یه مراد از نور نور حسکدن آن مقام چه رسد و معلوم است یرس
نباشد و نور  یه است و هرگاه مراد نور حسیمجرد از ماده جسمان یه مراد نور عقلکست بلینار ن

ت است چنانچه یت مرادف با روحانینجا مرادف با روح است و نورانیمجرد باشد نور در
ه اول کقت خود بهر دو عبارت فرموده است یر از حقیاء تعبیاالنب حضرت سرور خاتم

ت امام یپس مراد از مقام نوران یاهللا روح ما خلق  گر فرموده اولیمرتبه دکیو  ينور اهللا خلق ما
ه مقام اول مبدعاتست و در آن مقام کآنجناب است  یلکتجرد  یالسالم مقام روحان هیعل

السالم  هیت مآب علیو جناب والمن نور واحد  يانا و علمتحدند چنانچه فرموده است  یهمگ

ء واحد عنداهللا يلنا واحد وامرنا واحد و سرنا واحد و حنن شكه کن خطبه فرموده است یرد
  احلديث

ند و ین ببیقیال نید بعین شنیقیال د تا آنچه بعلمیوشش نماکد یبا همت با کپس سال 
ن است و بس چه معرفت با یاست هم كه مطلوب سالک ین متحقق شود و معرفتیقیال  بحق
اللهم نور السالم  همین علیاز ائمه طاهر یکیاست و در دعا وارد است از  ت بصرفه محالیحد
 كمبحبت وباطينه است یات شرعیه اشاره به امتثال به اوامر و اجتناب از منهک كبطاعت يظاهر

 یسکشود یبه مطلوب هم نرسد طالب آن نم یرا تا محبتیاست ز كاشاره به مقام اول سلو
ن است یقیال نیاشاره به مقام ع كمبشاهدت يو روحن است یقیال ام علماشاره به مق كمبعرفت وقليب
یب بسیفر ین و شرح مفصل مبسوطیقیال اشاره به مقام حق كباستقالل اتصال حضرت يوسر 

فه نوشته بودم حال بعنوان اجمال اشاره نمودم و در مناجات یلمات شرکن یسال سابق به ا
تاب اقبال ابن کخوانده اند در یان از فرزندان او من و امامیرالمؤمنیه حضرت امکه یشعبان

ن ید و مناسب مطلوب است و او ایه مؤکهست  یور است فقراتکطاووس و زاد المعاد مذ
ع یهم ما را واحد بگردان و التفات خاطر مرا از جم یعنی كمال االنقطاع اليك هب يل ياهلاست 
واَنِر ابصار القلوب بشوم چنانچه فرموده اند  نیع مرتبۀ يا از برایقطع نما تا مستعد و مه يماسو

معدن معدن العظمة  حترق ابصارالقلوب حجب النور فتصل ايل حيت كقلوبنا بضياء نظرها الي
چند فقره  و به فاصلۀ كوتصرب ارواحنا معلّقة بعزقدسباشد یم یعظمت مقام سرّ و مقام او ادن

ه کخائفاً مراقبا  كمنحرفا و من كارفا و عن سواع كون لكاالهلج فا كبعزنور واحلقينفرموده است 
در وجود منبسط چه مراد از نوراهللا و وجه اهللا  یلک ين است و عبارتست از فنایقیال مقام حق

محاالت و ممتنعات است پس مراد از نظر و  ت از جملۀیردن به ذات احدکاوست واالّ نظر 
  تیگفته اند باهللا است چنانچه  الحاق به او نظر و الحاق به وجه

  منصور زمن ين دم بوید ایآ  رده در جانم وطنکجان جانان 
  است یهم به ظاهر هم به باطن او ول  است یه نام او علکجان جانان آن
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ني فيه حبرمة حممد و آله كوالتم هذااملقام العايل ورزقنا اهللا و مجيع احملبني الوصول ايل 
ن و یقیال نین و عیقیال علم یان معنیه بکست ضرور االطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني 

و ولد محقق او  یر او مثل محقق مجلسیو غ یخ بهائیخ شیالمشا خیه شکم بدانین را نمایقیال حق
 یاز محقق طوس یاشانکموالنا محمدباقر و موالنا العارف المحدث موالنا محمدمحسن 

ه او گفته است کاند  به قبول نموده یاهللا نقل نموده و قول او را متلقّ ن رحمهمیرالدیخواجه نص
معرفت آتش  مراتب معرفت آتش است و اول مرتبۀ ه مثلیه مراتب معرفت خدا بالتشبک

 یسوزاند و فانیآنرا م ینکز در آن افیه هر چکباشد یم يزیه چکه شخص بشنود کآنست 
اخذ  گردد و هرچند از اویآن واقع شود اثرش در آن ظاهر م يگرداند و هرچه محاذیم
ن در معرفت خدا معرفت یر ایند و نظیگو یرا آتش م ين موجودیشود و همچنیم نمک ینمائیم

ن مرتبه یباالتر از ا ل ندانند و مرتبۀید بدانند و از راه دلین خود را به تقلیه دکاست  یجماعت
 يزین دود البته از چیه اکد یگویده و میده اما آتش را ندیه دود آتش به او رسکاست  یسک

ن یر این دود اثر اوست و نظیه اکهست  یخواهد پس آتش یم يمؤثر يده و هر اثریهم رس
ن قاطعه یه و براهیه به دالئل عقلکمعرفت اهل نظر و استدالل است  یتعالیمرتبه در معرفت بار

آتش شده است و  کیه نزدکاست  یسکن باالتر یاز ا ند بر وجود صانع و مرتبۀینمایم مکح
ن یر ایو نظ بیند یزها به آن نور میده و چیزها تابیده و نور آتش بر چیاو رسحرارت آتش به 

افته و ینان یاطم یشان به نور الهیا يه دلهاکمرتبه در معرفت خدا معرفت مؤمنان خاص است 
ن یباالتر از ا د و مرتبۀینمایرا مشاهده م هیاله ۀیمالکن آثار و صفات یقیده یاء به دیع اشیدر جم
ن در مراتب یده باشد و ایان آتش باشد و آثار بر او ظاهر گردیه در مکاست  یسکمرتبه 

ن مرتبه ینند و حصول اکیاهللا م یف ر از آن به فناءیه تعبکدرجه معرفت است  ياعال یمعرفت اله
ند کتوهم ن یه متوهمکدارد یف معروض میشود و ضعیه میاضات شرعیثرت عبادات و رکبه 
ه صرفه است و یت ذاتیاحد ر مرتبۀیشود نظیه داخل او مک یسکه ک ه مر او را شعله آتشک

ق یتحق یه منافکر نشد و حال آنیر نظیه از جمله محاالت است پس نظکت یوصول به احد

ه مقام او کوجود منبسط است  اهللا وصول به مرتبۀ یف ن و فناءیقیال ه مراد از حقکسابق است 
ه حرارت و کست یقت نار عنصریه حقکرا یطل است زن توهم فاسد و بایه اکاست چرا یادن
 یتعالیچنانچه جناب بار كب است از ادراین غایت اوست و ایه و ذاتیت بحسب جوهریبوی

 یاست و اثر آن فعل استضائه و استناره دخان یبوست عرضیب است و فعل او حرارت و یغا
ه و ب باشد از مادکمر ده است پس شعلهیه حطب هم رسیه و هوائیه از اجزاء ارضکاست 

ه حرارت و که حاصل شده در دخان از فعل نار کصورت ماده او استضائه و استناره است 
ن دخان است باستضائه و استناره از فعل نار و یه باشد و صورت او منفعل شدن ایبوست عرضی
ه آن اثر کاهللا است  ب است از ماده و صورت ماده او اثر فعلکّه مرکر شعله عقل او است ینظ

اهللا است و  ه او مظهر و متعلق فعلکت او یض اول است از فعل خدا و مشیه فاکست یوجود
شد  یبوست عرضیجاد را پس فعل نار حرارت و یصورت او انفعال و قبول نمودن اوست مرا

د و یگرد یر فعلین تأثیه اثر ایمرئ ةاستضائر فعل نار است و یه در شعله از تأثکو حرارت مدر
ه اثر فعل نار است و باعث ظهور آن فعل کدر شعله  ۀکاستضائه دخان پس حرارت مدر محل
فتدبر ح گردد یاهللا است پس بنظر صح ه اثر فعلکر و نازل منزله وجود منبسط است یاست نظ

باشد یعال م و ه اظهر موجودات و اجالء آنها جناب جلکاند  ن گفتهیاز محقق یو بعضتفهم  حيت
ه معرفت او اول معارف واسبق آنهاست به افهام واسهل است بر کاست ن جهت یو به هم

ان سبب او پس طول داده است در یم از بیباشید پس ناچار میآیعقول و حال ضد او بنظر م
ه صاحب ک یسکا ه گفته است سبب قصور افهامست امکنیور تااکان سبب مذیالم در بک
باشند از آثار قدرت او پس یم ياو را و افعال اثرند مگر خدا و افعال یبیرت باشد پس او نمیبص

ل و که با اوست وجود افعال کاست  یقیاو واحد حق يندارند و وجود از برا یقیوجود حق
ند در آنها فاعل را و یب یء از افعال مگر مید بشینماین باشد پس نظر نمیه حال او اک یسک

ند کیه نظر مکوان و شجر است بلیح ه او سماء و ارض وکت یثین حیشود از فعل از ایغافل م
د در یه نظر نماک یسکر او مثل یباشد نظر او مجاوز بغیه صنع اوست و نمکن جهت یدر او از ا
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ن یند آثار او را از ایاتب و مصنّف ببکند در او شاعر و یف او و ببیا تصنیا خط او ی یشعر انسان
ه مرقوم شده است کاست  یزاج ه صمغ و دوده وکت یثین حیه آثار اوست نه از اکت یثیح

 یسکباشند و یم یف جناب الهیر مصنّف پس همه عوالم تصنیباشد نظر او بغیاغذ پس نمکبر 
باشد ناظر یگر نمیت جهت دیثیباشد نه از حیاهللا م ه فعلکت یثین حیند از اکه نظر در آنها ک

ده است مگر یه ندک یقباشد او موحد حیاهللا و عارف مگر باهللا و نه محب مگر هللا و م یمگر ف
ه کت یثین حیه از اکه نفس اوست بلکنجهت یرده است به نفس خود از اکه نظر نکاهللا را بل
ه او کنید است و ایدر توح یه او فانکه گفته شود کن شخص سزاوار است یخداست به ا بندة
فبقينا بال  نا بنا ففنينا عناكه گفته است ک یسکاست از نفس خود و اشاره به اوست قول  یفان

ل شده است از جهت ضعف فهم ها کرت و مشین معلوم است نزد صاحبان بصیاست و احنن 
ه موصل باشد به افهام ک یضاح و افهام او به عبارتیاو و قاصر بودن قدرت علما از ا كاز در

 مند دهیفا يریغ يان از براین بیه اکشان یشان با نفس خودشان و اعتقاد ایا از جهت اشتغال ای
و منضم شده  ینست سبب در قصور افهام از معرفت الهیاند و ا دهیت گردکست پس ساین

ها کات که مدرکنیاست به او ا ند آنها را بصر نزد فقد کیم كادرا یه شاهدند بر جناب الهکلّ
رد به یگیه خود و انس میه هم او مستغرق است به شهوات نفسانکنیبا ا كاند كعقل اند

ده است وقع و عظم او به سبب طول انس از یود پس ساقط گردات و محسوسات خکمدر
ه خارق کاز افعال او را  یا فعلی یبیوان غریند حیب یمفجائة ل یه بر سبکقلب او گاه هست 

ه روز و شب کنیاهللا با ا شود به سبحانیا میار از راه معرفت به خالق او گویاخت یعادت باشد ب
شواهد بر عظمت و قدرت  یه همگکوانات مألوفه را یح ریند نفس و اعضاء خود را و سایب یم

به حد  يور مادرزادکه کشود به عظمت خالق او و هرگاه فرض شود یباشد متفطن نمیم یاله
ن و اشجار و نبات یند آسمان و زمینا شود و ببیچشم او بفجائة بلوغ برسد با عقل در آن هنگام 

وانه شود از راه شهادت یا دیرد و یه تعجب بمه از راکگاه هست ً واحدتاً وان را دفعتایو ح
ه مسدود نموده است بر ک یاو در شهوات كب بر خالق خود با وجود انهماین عجایدادن ا

 یه جناب اقدس الهکم یگفتوفاقاللقوم ه کنیالمه و اک یت را انتهیخلق راه معرفت و نوران
جناب  يه دارد از براک یل اعتقاد نمودن مورچه است دو شاخیوجود حقّست و بس از قب

نور الظلمة فيه ث یدر حد یث اطالق وجود بر او نشده بلیواال در قرآن و حد یاقدس اله
هم وارد شده االشياء كء اليوحيوة الموت فيه و علم ال جهل فيه و حق الباطل فيه و لفظ ش

ه کنیا ه چون قائم است بهیه قطعیعقل ن ادلّۀکیالظاهر وارد نشده است ل یاست و وجود عل
ه فاسد است پس اطالق وجود به کب از ذات و وجود یکموجود است و تر یجناب اقدس اله

م یافتیاء موجود را از سه قسم خارج نیم اشیا ه نمودهکه استقراء و تتبع کاند و حال آن او نموده
نه پس در کات ممیمستفاد از خارج باشد چنانچه مشهور است در ماه يه وجود وکنیاول ا

م آن یر سیه مستفاد است از غک يم وجودینه دو کت ممیذات ماه یکیز باشد یسه چنجا یا
ن یوجود از چن كاکه انفکست ین کت و شیض وجود بوده است بدان ماهیه مستفکر یغ

ه مستفاد است از آن ذات کیم وجودیه واقع است دو کز است بلیجا يذات و موجود به نظر با
ن بنابر کیمحال باشد ل ين موجود به نظر با ذات ویچن وجود از كاکه انفکو معلوم است 

ه ک يه موجود باشد به وجودکآنست  مین است سکمم كاکر ذات و وجود تصور انفیتغا
ه کرا یقت وجود است زیه حقکاست چنان ير ذات ویه مغاک ين ذات اوست نه به وجودیع
ز را از عدم یچ چیم و هست از عدیت دوریقت وجود در غایه حقکست در آن ین یچ اشتباهیه
ز را از یچ چیت و هیست در غایه نور را از ظلمت دورکاس یست بدان قین ين مقدار دوریا

ه نور کاست و محال است  یه نور به ذات خود نورانکست پس همچنانین ين دوریظلمت ا
اء به او موجود یگر اشیز به ذات خود موجود است و دیقت وجود نیباشد حق کیمظلم و تار

اء به او روشن شود و در یگر اشیه نور به خودش روشن است و دکت چنانیباشند به قدر قابلیم
چ مرتبه در موجودات باالتر ین نباشد و هکمم كاکنجا بنا بر اتحاد ذات و وجود تصور انفیا

ه کما و عرفا کن حال واجب الوجود است به مذهب حیرد و اکن مرتبه تصور نتوان یاز ا
ه ین مقدار متفق علیالوجود وجود بحت است و ذات او خود وجود است و ااند واجب  گفته
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مراتب وجود  یه واجب الوجود در اعلکنیمست بر اکهه عقل حایباشد چه بدیما و عرفا مکح
ه اگر مرتبه از آن باالتر کنباشد  يو اقو یت از آن اعلیچ مرتبه در موجودیه هکباشد چنانیم

ت یاز موجود يو اقو یه مرتبه اعلکبود و دانسته شد  یاول باشد آن مرتبه به واجب الوجود
هست  یث عرش فقراتیدر ضمن حد یافکن موجود باشد در یه وجود عکم است یس ۀمرتب
ن یرالمؤمنیث از حضرت امید و مناسب مبحث است لهذا نوشته شد و اصل حدیه مؤک
سماء واالرض من مجيع خاليقه اليه ال من يف يوبعظمته و نوره ابتغباشد فرموده است یالسالم م هیعل

ل حممول حيمله اهللا بنوره و عظمته و قدرته اليستطيع كالوسيلة باالعمال املختلفه واالديان املشتبة ف
هلما  كاملمس و تعايل كء حممول واهللا تباريل شكلنفسه ضرا والنفعا والموتا وال حيوةً والنشورا ف

عما يقولون  ء سبحانه و تعايليل شكء و نور يل شكة ء و هو حيويان تزوال واحمليط ما من ش
عن اهللا اين هو فقال امرياملؤمنني هو هنا و ها هنا و فوق و حتت و حميط  بريا قال له فاخربينكعلواً 

من  ثلثلة اال هو رابعهم وال مخسة اال هو سادسهم وال ادين يون من جنوكبنا و معنا و هو قوله ماي
ه کعظمة فعل اهللا د مراد از نور و یشاانوا احلديث اهللا يعلم كهم اينما ثر اال هو معكوال ا كذل

به قائم  ید منتهیا بالواسطه البته بایاء بواسطه یام همه اشیاست مراد باشد چه ق یوجود انبساط
د به فعل یستند پس همه باینات قائم بالذات نکع ممید و جمیایباشد تا تسلسل الزم ن یبالذات
جسم و  ر است مر احاطۀیاو مغا ه احاطۀکدارد یم ف معروضید و ضعقائم باشن یاله

ه احاطه او به کباشد بلینات مکانه ممیه مک یتیت او خارجست از معین معیات و همچنیجسمان
و : ر است چنانچه فرموده استیت او به علم و حفظ و تدبیر است و معیصنع و قدرت و تقد

ست سؤال از یح نیه صحکنیو اشاره فرموده است به ابصري نتم واهللا مبا تعلمون كم اينما كهو مع
ء به اعتبار حصول او در آن یان شکن هم سؤالست از میء به ایچه سؤال از ش هون یاو با ا

نه کع امیمحالست چه او در جم ین در حق جناب اقدس الهیان و اختصاص او به او و اکم
ت با یومیه به اعتبار علم و احاطه و قکه آنها بلنه و افتقار بکباشد نه به اعتبار حصول در آن امیم
نه و جناب اقدس کع امیه بوده باشد در آن واحد در جمکنیست ایز نیان جاکه حال در مکنیا

ت یالسالم روا هین علیرالمؤمنید صدوق از حضرت امیباشد و در توحینه مکع امیدر جم یاله
و حطب فلما اضرمه اشتقلت قال اين وجه  فدعا بنار انه سئل عن وجه الرب تعايله کنموده است 

وجه من مجيع حدودها قال هذه النار مدبرة مصنوعة واليعرف وجهها و  يالنار قال السائل ه
ان فاضرمه یبربنا خافيه  يعل يخالقها اليشبهها وهللا املشرق واملغرب فاينما تولوا فثم وحه اهللا ال خيف

ا آن است مدبره به یروخته نموده حطب را به نار گوا افیافروخته نموده نار را به حطب  یعنی
غه یص التعرفر عالم نار را یل از جهت تدبکخلق نمود مدبر  یعنیغه اسم مفعول است یص

ه خالق او کنیشود وجه او به اینار مخلوقه شناخته نم یعنی خالقها اليشبههامخاطب است و 
ه شناخته شود وجه او کنین است اکمماء را پس چگونه یء از اشیست او را و نه شیمشابه ن

شود به او و او وجه اهللا یرده مکه توجه ک يو مقصد یه هر وجهکنیان ایپس شروع فرمود در ب
اوست پس اختصاص ندارد  يارض از برا ینواح همۀ یعنیوهللا املشرق و املغرب است بقوتش 

ه و مغرب یدا مشرق انوار عقلخ يباشد از برایه مکن باشد یه مراد اکنیا ای یانکدون م یانکبه م
باشد  يق نصاریه جاثلکا سائل یاعم و اتمست و گو ین معنیو افله اخللق واالمر ه یمواد جسمان

ق از مصدر یمال تحقکدر  یده اهل اسالم را لهذا جوابید عقیخواسته بوده است امتحان نما
ان امر خارج از یدر محسوسات از ب یر نمود حضرت اوال مثالکده پس ذیت صادر گردیوال

ع یه جمکن واو نار است یه مگر به مثل ایست معرفت اقرارین نکه ممکرا یحس و عقل ز
او  يست از براین یمتعال يه چون خداکنیشود این جهت ظاهر میحدود او وجه او است و از ا

 و وجه نار حدود ظاهرة یو محسوس ياو وجه محدود يست از برایپس ن یتیو نها يحد
ده بود از وجه رب و سؤال از ه سائل سؤال نموکن و چونیمنزه است از ا یاب الهاوست و جن
 ۀیر فرموده حضرت آکت به ظهور اسماء و صفاتست ذیت واقع شد و ظهور ربوبیربوب مرتبۀ
فاينما ات یات و سفیل علوکایه نور او سبحانه منبسط است بر هکنیه مشتمل است بر اکه را یتول

ست ین یباشد پس خالیم میرکآنجا نور وجه  ینکه تصور بکهرجا را  یعنی تولّوا فثم وجه اهللا
از جهال از  یند بعضینمایپس دفع نمود آنچه را توهم م یانکست در میه نکنیبا ا یانکاز او م
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ن یا یعنیربنا خافيه  يعل يالخيفه کء به قولش یاو بهر ش ۀیمقدار فه از احاطۀیشر ۀین آیا
اند  که مستهلکیست از جهت بودن احاطه به نحویعلم ت و احاطۀیعل يالیال و احاطه استیاست
المغرّا رفع نموده است او را از  یبه اسناد خود از اب یافکت نموده است در یل نزد او و رواک

لّ ما وقع عليه اسم كقال قال ان اهللا خلو من خلقه و خلقه خلو عنه و السالم  هیجعفر عل یامام اب
قال مسعت ابا  نیاع بن ت نموده است به اسنادش از زرارهیضا روایواما خأل اهللا  ء فهو خملوقيش

ء ما يل ما وقع عليه اسم شكعبداهللا عليه السالم يقول ان اهللا خلو من خلقه و خلقه خلو منه و 
 یاب عن ثمهیت نموده است به اسنادش از خیروا ضاًیواء يل شكخأل اهللا فهو خملوق واهللا خالق 

ء ما خأل يل ما وقع عليه اسم شكقال ان اهللا خلو من خلقه و خلقه خلو منه و  السالم هیجعفر عل
اهللا  د صدوق رحمهین سه نهج در توحیث به همین حدیو اء يل شكاهللا فهو خملوق واهللا خالق 

د ینمایث باطل مین احادیباشد از او ایم یخال یعنی ذاكخلوا من  شودیان گفته میور است بکمذ
نات که ممکنیاند ا ه گمان نمودهکرا  یقول اشخاص یکیره را از ناس یثکف یطوا يها يرأ

لند به یه قاکرا  یم قول اشخاصیباشد دو یم یتعالیه او بارکباشند یم یقیعوارض وجود حق
 يه خداکنیرده اند اکه گمان کرا  یم قول اشخاصیو س یاند به او تعال ه صور معقوله قائمکنیا

ه کرا  یاشخاص يه موجودند در خلق چهارم رأک يع امورید به طباشویموصوف م یتعال
باشد و یمراتب شدت م یباشد در اعلیم یقیحق یه جزئک یقیه وجود حقکاند  ردهکگمان 

ه کرا  ینه پنجم قول اشخاصکع مراتب ما تحت خود از موجودات ممیمشتمل است بر جم
سبحانه مثل بذر است  يه خداکنیقول به ااند و  ن نمودهکبا مم یت واجب تعالیاعتقاد به سنخ

ن یند آراء عادلکیباطل م ینها از آراء باطله و اما خلو خلق ازو تعالیر ایموجودات و غ ياز برا
ا یل اولکایند در هکیه خدا حلول مکنیباشند مثل قول به ایچند م یه جماعتکحقه را  قۀیاز طر

ه کنین به ایند مذهب قائلکیهود را و باطل میو  ين قول نصاریشان و همچنیشود با ایا متحد می
د ین حق مقکه ممکنینات و اکل ممکایه مبداء است منبسط شده است بر هک یقیوجود حق
باشند و اما هر دو ینات افراد او مکاوست و مم ا نازل منزلۀی یعیطب یلکه وجود کنیاست و ا

د خالق و مخلوق امر یمان است جمع نکاند مم ه گفتهکرا  ینند قول اشخاصکیم باطل مکح
سواء  يء ايل ما وقع عليه اسم شكه که فرمود کن جهت است یم واحد را و از اکا حیواحد 

ه مشهور از ک یپس قول یاهللا تعال ير آنها پس او مخلوقست سویا غیان من االمور العامه ك
به اتست نسبت یمطلق باشد از عرض یه عبارت از هستکالتصور  یهیه وجود بدکماست کح

ه کاهللا مخلوقست و واجب  ياهللا و هر ماسو يه ماسوکنات هم باطل شد چرا کواجب و مم
اء و یست بخالف اشیا ءید او در واجب نباشد چه او شیاز مخلوق باشد پس با ید خالیبا
و نه در تمام  یام نه در بعضکاز اح یمکدر حء يمثله شكوليس اء یام اشکست داخل در احین

اند به اسناد خودش از  ت نمودهیاود ریتاب توحکخ صدوق در یو ش یافکدر  ینیلکچنانچه 
ء خبالف االشياء يانه قال لزنديق سئله ما هو قال شالسالم  هیعبداهللا عل یم عن ابکالح بن هشام

ر صانع که منکاست  یسکق یان زندیبء يء حبقيقة الشيو انه ش اثبات معين ء ايليش ارجع بقويل
ه از اطالق ع توهیرجوع نما از جم یعنیامر است  غۀیبه ص وقوله ارجععالم باشد  مات ناسوتی

 يردن مقصودکاثبات  یکین اطالق یه آن دو امر غرض است در اکء بر خدا به دو امر یش
ت یات و غاکع متحریه قل و جلّ است و اوست مقصد جمیه محتاج الکل ک ياست از برا

م یدو یمعن اثبات ء ايليش ارجع بقويلالسالم بقوله  هین وجه اشاره نمود امام علیات و به ایغا
ء است و یء پس او محقق شیگردد به او شیء میش یاست به معن یئیه او شکنیند اکیافاده م

 ثبت وحقه اذا ثبته حق اذاه است از یقت فعلیچه حق ءيء حبقيقت الشيوانه شنست مفاد قول او یا
وانه اند و قول او  ه از صاحب قاموس نقل نمودههر دو استعمال شده است چنانچ يالزم و متعد

ء و یقه شیست بحقیءایه شکنیء به ایرجوع نما از قول من ش یعنیعطف است بر اثبات  ءيش
ق پس او یء و محقق حقایء شیه اوست مشک ین معنیبه ا احلقيقة الشيئيهنسخ  یدر بعض

ه ک ین قولیده است راست تره وارد شکق یر او و به تحقیء غیست شیقه و نیست بالحقیا ءیش
ق یبه توفء ماخال اهللا باطل يل شكاال ه گفته است کگفته است او را عرب قول پسند است 

  .دیه نوشته شود انجام رسکه او آنچه در نظر بود یر متناهیت غیو فضل و عنا یاله
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ل یست سال از عمر خود را در تحصیف مدت بیه ضعکم ینمایحال مجمال عرض م 
به فضل و  یاز متون و شروح و حواش یحتاج هر علمیه صرف نمودم و مایه و نقلیعلوم عقل

تاب کث اگرچه یر و احادیتب تفاسکد خصوص از یف گردیا از جهت ضعیمه یرم الهک
د یهم رس ةًعاريا و کیاو تمل ثر مجلدات مهمۀکن اکیل نشد لیمستطاب بحاراالنوار بتمامه تحص

و  یموالنا محقق مجلس یو فارس یعه و دو شرح عربیالش ایلو رس یتاب وافکتب اربعه و کو 
و  یافکبر  ینیل قزویار و از شرح موالنا خلیولد محقق او هم نسخ بس یو فارس یتب عربکاز 

ر یاهللا و غ تب صدوق رحمهمکگر از یتب دکو  یموالنا محمدصالح مازندران یشرح عالم ربان
ق یل عقائد حقه بود و بعد از تأمل دقیه تحصیمکل علوم حیل شد و مقصود از تحصیهم تحص

م است کار یاز خدشه و منع و نقض باشد بس یه خالکد یبر اثبات عقا یل عقلیه دلکظاهر شد 
ن یف بر ایضع يه به او شبهه نموده است لهذا مبنایهودی مونهک ه ابنکد یل مشهور توحیدل یحت

تاب کالبالغه و   تاب نهجکعصمت مثل الم مستطاب اهل الکد خود را به یق عقایه تطبکشد 
اً انگارم و در یاً مسیر مطابق را نسیم و غیاهللا نما د صدوق رحمهمیو توح یافکد یحجه و توح

ن یام در ا ثر مطالعه و مباحثهکام ا و دو سالست به موطن خود مراجعت نموده یه سکن مدت یا
رمه کرم چه بحمداهللا و فضله و ف مشغله نداین شغل شریا يسوا یتب بوده و حال هم شغلک

اج در مضبوط نمودن او به توجه التفات یه احتکداشت و دارد  یف نظمیامر معاش ضع
را از  یسیاغذ نوکا مرافعه و یل امامت یست و امور متعلّقه به اهل علم از قبیف نبود و نیضع

رت یه صاحب بصکنیا یاده ننمودم و مدعیف خود را زیلکار تیبدو امر متحمل نشدم و به اخت
ه صاحب کستم یه نکام  دهیله عارف بحق ائمه اطهار گردیه به آن وسکام  شده یو قلب نوران

تاب حجه کن بعد از تأمل و مطالعه نمودن کین الاقل در معرفت شده باشم لیقیال نیمرتبه ع
مله او اکالدوام وِرد خود ساختن و تأمل در فقرات  یر را علیبکارت جامعه یمراراً و ز یافک

دم و یامل گردکت علم یثیشان از حیا عارف بجاللت مرتبۀ یت الهینمودن بعون و عنا
اطهار  ائمۀ ین واقعین بحق مبدل گردد با مخلصین و عیبع یت الهیه بعون و عناکدوارم یام

ح مرجوح بر راجح و ین مراتب ترجین محشور گردم با وجود ایاجمع همیاهللا عل صلوات
د و یعت مقدسه نمایاعراض از شر یسکه کشود یه از عاقل صادر نمکدن مفضول بر فاضل دا
السالم  همیه معارض با ائمه اطهار علکاز آن جماعت  یه بعضکد ینما یخود را مقلد جمع

باشند یالحال م گر مجهولید یاند و بعض افر بودهکقه یالحق یه فکناً مطرود و ملعون بلیقیاند  بوده
اند و  ه بودهیعشر یاثن ۀیناج ه از فرقۀکمشخص هرگاه شده باشد  ه حال آنهاکگر ید یو بعض

اند و  نمودهیا قناعت میل از جاه و مال دنیاند و با قل قل تابع در عقائد و اعمال ائمه اطهار را بوده
شان به جهت شدت اخالص به یقت داشته است در ایاند اگر حق دهیه فائز گردیبه مقامات عال

ر ناس خواهند یده واال آنها هم مثل سایشان داشتن هم رسانیام تمام به اائمه اطهار و توسل ت
عه یاند و اگر ش اند جزماً و قطعاً از آن بزرگوار اخذ نموده لمات حقه داشتهکبود و اگر آن فرقه 

اند و اگر از عامه  شان منسوب نساختهیاند و با ا ر ننمودهکشان را ذیه اسم ایه تقکاند  بوده
الم آنها را به اسم خود ظاهر کاند  سرقت نموده یبیو عوام فر یه از جهت خودنمائکاند  بوده

او باشد از  االطاعۀ ه واجبک یسکه از کند ک ین عمل را نمیا يشعور يچ ذیاند و ه ساخته
شان را یه حال اکد ینگونه اشخاص را نماید و متابعت ایند و تقلکجانب خدا و رسول اعراض 

   یمجمال دانست
ل علوم حقه از هر جهت از یوشش و تحقق اسباب تحصکو  ین سعیف با ایضع يبار 
 يویـ ه از ممـرّ علـم منتفـع بشـوم و اسـاس و مـال دن      کال یر و خکن فیو نبودن در ا یاول جوان

ر کـ ه مطلق در فکه از ارباب علم کاز جمله بل ین باشم جمعید یهمرسانم هرگاه متصوف و ب
ر داشتن قـدرت بـر فهـم و جمـع     یا بر تقدیه نداشتند کنیا اید و ان تب نبودهکن یمطالعه نمودن ا

شـان  یه از آنها امر معـاش ا ک يات معاش متوجه به اموریا به جهت ضروریاند  االخبار نبوده نیب
 یسـ کدانم آنهـا چـه باشـند اگـر     یاند نم ل ناس محشور و معاشر بودهکاند و با  منتظم شود بوده

گـر  ید دین را حمل بر صحت نمایحه مسلمید افعال قبیم باشد باهیصلوات اهللا عل يهد تابع ائمۀ
ه خـالف  یو عالنه بر فطرت اسالم بوده باشد چه صورت دارد ک یسکتهمت و افترا نمودن بر 
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ور اسـت  کمـذ  یافکـ ه در کـ نیدارد بـا ا  یشان را به عمل آوردن چه معنـ یا قرار دارد و فرمودة
د را یتوح د سورةیس قرائت نماکفرموده است هر ه که السالم یاز حضرت امام رضا عل یتیروا
رد به چـه نحـو   کعرض  يد را راویمان و اعتقاد داشته باشد به او پس او شناخته است توحیو ا

در  اهللا ريب كذلكد یـ ند بعد از اتمام بگوینمایه مردم قرائت مکد فرمودند به آن نحو یقرائت نما
ن یا ۀدانم مظنّیث نمین حدیه است با وجود اد صدوق سه مرتبیدو مرتبه است و در توح یافک

د یـ ه سـوره توح کاند  ا همچو تصور نمودهیز است گویچه چد ینمایر میفکه ضعبف را تکمردم 
ث در ین حـد یام و هم دهید گردیافر در توحکه کو ندارم ا يمان به معنایا ایخوانم یرا مطلق نم

اند فتح  ت نمودهیون هر دو روایو ع یافکر ضا دیو ا یر سهلیباشد با تغیون اخبار الرضا هم میع
 ینقـ  یه السالم باشـد و امـام علـ   ید مراد ازو امام رضا علیه السالم شایالحسن عل ید از ابیزیبن 
معرفت پس فرموده  یه سؤال نموده است از خدمت حضرت از ادنکه السالم محتمل است یعل

م اسـت و  یندارد و قد يریو نط یهیبست و شیاو ن يسوا يه معبودکنیاست اقرار به خدا و به ا
ر و عـالم  یـ سـت در وجـود خـود بـر غ    یه مفتقر نکست یست و موجودین یبه حال یر از حالیمتغ

 یف به تصور آنها وجود اقـدس الهـ  یا ضعیگو یئیست مثل او شیاء و نیاست بذات خود به اش
همـه اهـل    یدس الهـ ام جناب اقـ  از جهت او قرار داده یو مثل یکیره شکنیا ایباشم یر مکرا من

در ظـل   یطانیو اغراض شـ  یم ثابت و راسخ بدارد و از خطوات نفسانیمان را بر صراط مستقیا
ن یهم اجمعـ ین صلوات اهللا و سالمه علیل خود محفوظ بدارد به حرمت محمد و آله الطاهریظل

 يثرکه اکشود ید مشخص او مید صدوق نمایو توح یافکد یث توحیتتبع در احاد یسکو اگر 
ه به خدمت ائمه برسند بـر عقائـد فاسـده بـوده انـد      کاز روات و اصحاب ائمه اطهار سابق بر آن

ه و بعض یو بعض مجسمه یبعض ه و بعض یو بعض يبصر ةيبرؤ یمصور  یمفوضه و بعض یمجبرّ
ت حضـور خـدمت بـا سـعادت     کـ اند و به بر خالق در مخلوق معتقد و مقرّ بودهاز  یببودن جزئ

انـد و در   ل و معتقـد بـه مـذهب حـق شـده     یـ ف و مام از آن مذاهب فاسده منحره السالیامام عل
عـاده نمـودن   ه اشـان را بـ  یالسالم امر فرمـوده باشـد ا   هیعله جناب امام کست یور نکمذ کیچیه

ث معلـوم  یه از حـد کـ  یصـان یعبـداهللا و  یاند حتـ  فاسده بعمل آورده ةدیام عقیه در اک یعبادات
خـدمت امـام    كد او نبـوده و بعـد از ادرا  یـ ا توحی یاقدس اله ه اول امر معتقد جنابکشود یم

ت نمـوده  یـ د و نبـوت و وال یـ ت اسـتدالل حضـرت اقـرار بتوح   کـ السـالم ببر  هیـ جعفر صادق عل
در شـرح فهرسـت مـن     یاو ننمود و محقق مجلس و را امر باعاده عبادات عمل آوردةحضرت ا

ه هرگـاه  کـ نست یه ظاهر اکاست  هه در ضمن احوال هرون بن مسلم سعدان گفتیحضره الفقیال
شـوند  یرده نمکـ ر یـ فکت اال جسـام كانه جسم ال جسم را و بگو  یاست معن  دهیه نفهمک یعوام

ه بفهمنـد  کـ نیشـان با یف نمـودن ا یلکه تکرا ین زیا يشان سوایست بر ایه واجب نکن یبسبب ا
شان تـوهم  یا يرارده شود از بکر که ذک یطاق و بهر وجهیف است بما ال یلکمجرد را ت یمعن
خـواص   يسـت از بـرا  ین نکه ممکباشد بلیم یهست و در جهت ياو مقدار يه از براکند ینمایم

ن کـ ه ممکـ نسـت  یت امر ایست غاین نیر ایشان غیه مقدور اکرا یند او را زیه تصور ننماکعلما 
ز و جهـت نباشـد   یـ و در ح یو زمـان  یانکـ ه مکـ  يند بوجود مجردیه جزم نماکشان را یاست ا

 نیـ اسـت و از ا  یر جناب اقدس الهـ یشان و آن غیا يء را از براییند شکین واهمه تصور مکیل
اهللا  یغمبـر صـل  یو بـود جنـاب پ   یا اعرابیز ین عجایاست بر شما باد بد ه وارد شدهکجت است 

نـد بـدو   یلـم نما که تکـ نیشـان ا یفار بعد از اسالم اکنمودند از یه و آله و ائمه اطهار قناعت میعل
ما در اثبات واجب لذاته و اما بنظر بعلمـا  کار حکق افیشان را بدقایف ننمودند ایلکو تشهادت 
ه یـ ن علین و ائمـه معصـوم  یرالمـؤمن ین امین و موحـد ید عـارف ین و بـود سـ  ینمودند با یقناعت نم
ـ كم فهو خملوق مثلكادق معاني م يفكلما ميز متوه باوهامكفرمودنـد  یالسالم م م و اهللا كيم مردود ال

ـ ء اال يسبح حبمده وليو ان من ش یگفتند از جناب اقدس الهیو بودند م كمرته عن ذل يلتعا ن ك
ه ناچـار اسـت   کـ نیا مقال ایلند بلسان حال ینات قاکاز افراد مم يچه هر فردالتفقهون تسبيحهم 

را هرگاه بـوده باشـد واجـب مثـل     ینات زکباشند مثل ممیه نمک یمر او را از موجد واجب بذات
خواهد بود محتاج هـر  نه یا در زمان هر آیان کا در میا بودنش در جهت یه یر جسمنات دکمم
د عبـادت  یـ فرمایم یو تعـال  كه تبـار کـ نیاز اخبـار ا  یدم در بعضین باطل است و دین و اکمم
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ند ینمایرا و عبادت م يه توهم نموده اند در حال عبادت خداکرا یق زیثر خالکرده اند مرا اکن
اضـت و  یام ریـ مـن در ا  ين امر از برایشف شد اکر منست و ظاهر و یاو غ هکو او را و حال آن

ن حـال  کـ ار مسرور شدم لیدم و بسیه دک یالم معصوم تا وقتکن را در ینم ایه ببکاراده نمودم 
ن را یـ ر نموده اسـت ا کن را و ذیده ام ایتب دکدام که در کنیمن ا نمانده است در حافظۀ یباق
است مر  یافکه کطاق بلیف است بماالیلکن تیف عوام به ایلکه تکنیا ين در رساله ایرالدینص
ه کـ سـت مثـل مخلوقـات هرچنـد     یه نکـ باشد یم یشان خدائیا يه از براکه بدانند کنیشان را ایا

نـه  ک كه عرفـا عاجزنـد از ادرا  کـ م او را بلیر نمـود کچنانچه ذ یند او را جسم نورانیتوهم نما
  يم غزنویکات او و چه خوب گفته حافعال او چه جا صفات او و چه جا ذ

  ه عاقالن گفتندکتر زانکپا  ه غافالن گفتندکاز آنها  كپا
را یه السالم زینخواهد ماند مگر معصوم عل یفر است باقکن یه اکم یه هرگاه بگوئکبل 

ن معرفت پس یآنها ا يشود از برایل حاصل میده در تحصیاضات شدیثر علما بعد از رکه اک
دهد به او رجوع یافر مرتد و نفع نمکن اعتقاد خواهد بود یبه ا یا آنی یدر ساعتاگر بوده باشد 

ند یر ننمایفکه مردم تکنیح در اول بلوغ تا ایم به اعتقاد صحیه ما بودکند یگویثر علما مکن اکل
ل یه هرگاه بوده باشند در تحصکاذبند بلک ين دعویه در اکدانند یه خود مکآنها را و حال آن

شود یشان میه معلوم اک یآنها معرفت خاص يشود از برایحاصل م ين از علما هر روزیینزد ربان
از عوام در  يرده بودند و خوب گفت مردکند و باطل بودن آنچه اعتقاد به او ینمایا اعتقاد می

ند یه بگوکنیند به اینما ین است و جرأت نمیه مذهب علما اکاو  يگفتم از برایه مک یزمان
ه به کما ه آباء کرا یز يم نه فطریباشیم یفر باشد پس مرتد ملکن یگفت اگر ان یبودم همچن

انه یه بود مکنیبزرگوار ابن طاوس رحمه اهللا ا دةید برگزیرده است سکر کن نحو بوده اند و ذیا
ه کست مسئله یا دویصد مسئله کید رحمهم اهللا مخالفت در یخ مفیخ او شیو ش ید مرتضیس

ه کنید صدوق ایو توح یافکد در ین بودند و نظرنما در اخبار توحیدر اصول دمسائل  یهمگ
ا نه یاست  یجسم یه جناب اقدس الهکنینمودند ایثر اصحاب عدول و ثقات بودند سؤال مکا

هم السالم یه گفته باشند ائمه علکنیا يشدند بحق و وارد نشده است در خبریپس جواب داده م
ر که بودند ذکافر بلکننده و ک کش يه تو بودک رایز يو نجس و مرتد يافرکه تو کنیا
ه واقع ساخته ک یعبادات شان را باعادةیفرمودند ایشان حق را و امر نمیا يفرمودند از برایم

  .اهللا مقامه یالمه اعلک اعتقادات فاسده بودند انتها ترجمۀه بآن ک یبودند در حال
 ین معرفـت اجمـال  یبـا  ه درعلمـا قناعـت  کاست  ه فرمودهکنیدارد ایف معروض میضع 

ور کد صـدوق مـذ  یـ و توح یافکـ ه در کـ  یت عبـداالعل یفرمودند حق است چنانچه در رواینم
خملوق شـيئاً اال   كفمن زعم انه يؤمن مبا ال يعرف فهو ضال فمن املعرفة اليدراست فرموده اسـت  

فه باطـل  یشـر  فقـرة  نیـ و امعرفة اهللا االّ باهللا واهللا خلو من خلقه و خلقه خلو منـه   كباهللا و ال يدر
ه بـود و  کـ ه نـزد او فل کست یا ده عجوزهیت اعتقاد عقیند نهایگویه مکرا  یند قول اشخاصکیم

اسـت   دهیده ضال اسـت از معرفـت پـس نرسـ    ین عقیه صاحب اکه السالم فرمود یه علکحال آن
ه در ضـعف عقـل و فطانـت    ک یق است باشخاصین مرتبه الیعرفان و ا بۀمرت یصاحب او بادن

د یـ وشش نماکو  یمال سعکه کواجب است باو  یو عارف اله ینسوان باشند و مرد علم هیشب
حه یر صحیاست در عقائد غ ه فرمودهکنیز بشود و ایه فایاله املۀکه بمقام قرب و معرفت کنیتا ا

اصحاب همام امام محمـد بـاقر اسـت از     ه از اجلۀکن یبن اع ةمثل زرار یاند حق است حت بوده
ون قال كيان كء قلت فاين يان و ال شكان اهللا و ال شيئاً قبله قال نعم كال نموده خدمت امام سؤا

بـن  عقـوب  یو مثـل  ان كان اذ ال مكجالساً فقال احلّت يازراره و سئلت عن امل يئاً فاستوكان متك
ه و یـ شـان و فق یبـود و مقـدم بـود نـزد ا     یالنق یو امام عل یه از اصحاب امام محمد تقکاسحق 

تاب سؤال نمـود  که السالم بیعل يرکءاز حضرت امام حسن عسیو مطعون نبود بشصدوق بود 
 يواملنعم عل يو موال يهو اليراه فوقع عليه السالم يا با يوسف جل سيد و بهريف يعبد العبد و ك

م و هشـام  کـ ونس بن عبدالرحمن و هشام بن الحینها مثل یر ایو غباالبصار  يان ير يآبائ يو عل
هم السـالم بـر   یخـدمت معصـوم علـ    كنها سابق بر ادرایه اک یثمیحب الطاق و مبن سالم و صا

ت نمـوده  یـ د روایـ ه صـدوق در توح کاست  یتید مطلب سابق روایعقائد فاسده بوده اند و مؤ
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قال قال قوم للصادق عليه السالم ندعوا فاليستجاب لنـا  هکـ ه السالم یاظم علکاست از حضرت 
ثـر  که اکـ ث آنسـت  ین حدیه ان گفته اند وجیمحقق یان بعضیبم تدعون من التعرفونه كقال الن

اعالتـر از   یاز علما هم به آن نحونـد بلـ   یبعض یمخلوقات عوام اند و حال آنها معلوم شد حت
سـت و  یر عـالم جسمان یه مغـا کـ نـد  ینمایل میه اثبات صانع عالم را به دلکباشند ین میلمکآنها مت

ف در اوست ا  یه بـه امـر الهـ   کباشند یه میه و نفوس عالیارواح قدس قین مرتبه الیمدبر و متصرّ
ه آنهـا خـود   کباشند یگر متفلسفه مید باشند و فرقۀیر و تصرف در عالم اجسام میمشغول در تدب

و معرفت صـفات   یشان در معرفت جناب الهیاند ا م نمودهکدانند و هرچه حیاء خلق مرا عظم
ق و سزاوار یه نموده اند آن معرفت را الیوت علیوال ةوکه اقتباس از مشکمت حقه کاو اهل ح
عن االلوهية و عـن مرتبـة   ت است فضـال  یالوه ه مظاهر اسماء تابعۀ مرتبۀکدانند یه میانوار عال

ه و به یه آنها هم بعض به حلول و اتحاد و به تجزکباشند یگر متصوفه میو فرقه داالحدية الذاتيه 
ق خـود را از  یه اقتباس مطالـب و حقـا  کل یل قلکل بل اقل من یقل یاشخاص یلند بلیات قیسنخ
ته باشند بـه  هم السالم نموده باشند و قدم بر قدم آنها ظاهراً و باطناً گذاشیوه ائمه اطهار علکمش

 یاضت محقق مجلسـ یر قۀیه طرکا وعده نمودم یاند و در اول رساله گو ز شدهیفا یمعرفت اله
مـن   یفرمـوده اسـت در جلـد آخـر شـرح عربـ       مینمـا یم لهـذا ترجمـه آن را نقـل م   یرا نقل نما

ه مشغول بـودم بـه مطالعـه    کنیاضات ایر افتم من در ازمنۀین عبارت آنچه یه به ایحضره الفقیال
ن را پس گفتم در نفس یدالمرسلیجناب س يداریخواب و ب انۀیم یدم در شبیه دکنیر تا ایتفاس

مـن   يشـد از بـرا  ینمودم ظاهر میر ماده تدبیماالت و اخالق او هرچه قدر زکخود تدبر نما در 
ملهـم شـدم   دار شدم و ین و آسمان را پس بیزم انۀیرد مکه پر ک يعظمت و انوار او به مرتبه ا

م و یه تـدبر در او نمـا  کـ نیباشـد پـس سـزاوار اسـت ا    یا مید انبیه قرآن خلق سکنیه قرآن باکنیبا
ه وارد شد بر مـن  کنیق تا ایشد حقایاده مینمود زیواحده م ۀیشدند تدبر من در آیاده میهرچه ز

ن و یشد مثل ایردم در او ظاهر مکیه بودم تدبر مکه یپس در هر آ ةواحدة دفع یتناهیاز علوم ال
ن غـرض مـن از   کـ ست ولیه او ممتنع عادکرا یش از وقوع زیپ ین معنیق بایست تصدین نکمم

ه از کـ ات بلیر ضـرور یوت از غکاضت صمت سیاهللا و قانون ر یر نمودن او ارشاد اخوان فکذ
ح و منـازل و امثـال   کنمودن مستلذات از مطاعم و مشارب و مال بس و منا كر اهللا و ترکر ذیغ
ر بـا مراقبـه و   کـ ار و دوام ذینمودن خـواب بسـ   كاء اهللا و تریر اولینمودن از غ ینارگکنها و یا

ر کـ ثـر ذ کن اکیام لـ  ه نمـوده و تجربيا قيوم يا من ال اله اال انت  ييا حر کاند قوم بذ تجربه نموده
ر بـا  کـ و عمـده او ذ  یتعـال  یاز قلب بتوجه بجناب اقدس الهـ  یر تعالیا اهللا بود با اخراج غیمن 

گـردد سـبب از   ین میاربعـ  کیـ ن نحویست و مداومت بایر نکگر مثل ذید یمراقبه است و بواق
د بمقام ینمایم یمت و معرفت و محبت را پس ترقکد خدا بر قلب او انوار حیه بگشاکنیا يبرا

ن یتـر کیق نزدین طریه اکن مطلب و چونیفناء اهللا و بقاء باهللا چنانچه مقدم شد اخبار متواتره در
را هرگـاه  یـ ن ظـاهره و باطنـه در او اشـد ز   یاطیباشد معارضـه نفـس و شـ   یطرفست بقرب خدا م
لـب در  نـد چـه غا  ینماین باو و معارضـه نم یاطیمردم بطلب نمودن علوم ش یمشغول بشوند همگ

ا  یاطیننـد آنهـا را شـ   کیق پس امـداد م یردن علوم حب مال و جاه عزتّست نزد خالکطلب  ن امـ
شود معارضات یحاصل م یتعال یجناب اقدس اله يهرگاه بوده باشد غرض از طلب علم رضا

ن یاطیه در مهلـت دادن شـ  کـ د یـ ه تـدبر نما کنیه حاصل نشده است سزاوار است اکپس مادام 
فتـاده اسـت   یت مردم و اتفاق نیه مشغولم بهداکر مدت چهل سال است هست و من د یغرض

ن مگر از جهـت عـزت و   یست ایو عبادت نموده باشد ن كق سلوینطریبا يده باشم احدیه دک
اده از صـد هـزار نفـس را و    یـ ام و ز ت نمودهیه هداینیات عامه و نشر علوم دینفاست او در هدا

دم و سـؤال  یه و آلـه رسـ  یـ اهللا عل یغمبـر صـل  یجنـاب پ  اضات بخدمتیام ریه در اکاتفاق افتاد 
و  یدانیـ ه تـو م کـ سـت  یزیفرمودنـد آن چ سـبحانه   يقرب خـدا  ينمودم از او اقرب طرق بسو

سـازد و امـوال و   یا را مصـروف م یـ میکدانم یـ د مـن م یـ ه بگوک یانسان به مجرد قول دروغگوئ
ه ظـاهر  کاج به اظهار نداشت بلیبود احت يه اگر راستگوکداند یه مکنیاوقات خود را در او به ا

د اموال خود را به ینماین صرف میشد به اشد عذاب و با وجود ایه مقتول مکساخت هرچند ینم
ن ین و ائمـه مهتـد  یدمرسلیات خدا و اخبار سین آیم او عیگویاحتمال صدق او و آنچه را من م
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در اشارات خـود در   نایس یمثل ابوعل يظاهر يماکق نموده است او را حین است و تصدیهاد
اوقات خـود را چهـل روز در عبـادات بـا      يه مصروف سازکنیست این یکنمط تاسع او پس با

ن با تضرع و ابتهال باشد بـه جنـاب او در   کن لیع عمر خودت به ایدر جم یباشیلف مکه مکنیا
 چنانچـه  یتعال يخدا يه به قصد عبادت نمودن از براکن مطلب نه به قصد امتحان بلیحصول ا

مة كمن اخلص هللا اربعني صباحاً فتح اهللا ينابيع احله و آلـه  یاهللا عل یغمبر صلیفرموده است جناب پ
رده کـ ت یـ اوو رلوال ان هدانا اهللا  ينا لنهتدكهدانا هلذا و ما  يلسانه واحلمدهللا الذ يمن قلبه عل
ات و او نـد بـه آن مناجـ   که مـداومت  کـ نین پانزده مناجات سزاوار است ایدالساجدیاست از س

افـت  یصاحب خط و  یسکه بوده باشد کنیمست اکه ک يمردم تا به مرتبه ا انۀیمشهور است م
ـ  ید جنـاب اقـدس الهـ   یینها به محض تأینشود نزد او و مجموع ا ن و ائمـه  یدالمرسـل یس یو تأس

  .المه رحمه اهللاکترجمه  یباشد انتهین میهم اجمعین صلوات اهللا علیطاهر
 یب نمـائ یذکرده است او را تکه رحمه اهللا کن نقلها یدر یتوانیر انصاف بده میعز يا 

ه معصوم نبود و خود او رحمـه  کخارق عادات نموده است و او  يه از خود ادعاک ینیب یو م
لمـات  کن یـ نـده امثـال ا  یه گوکنیباشد با ایم ینین نقل ارشاد برادران دیه غرض از اکاهللا گفته 

ب یذکـ ه تکـ ن گفتـه انـد   یر از محققـ یـ ثک یلمـات جمعـ  کع ن نـو یـ ار بلندتر از ایار بسیه بسکبل
ه چهـار پـنج سـال شـغل     کـ د بلیـ مد یف مدتیرا ضع یهمگ يتوان نمود چه جایرا نم کیچیه

ه مـتهم بـه   کـ نسـت  یمال انـزوا از خلـق اهللا داشـتم ا   کن نوع رفتار نموده و یخود را منحصر به ا
ره یـ بکارت جامعـه  ین شرح زیدر هم و اال باهللاالحول والقوة دم یگرد یه به المذهبکتصوف بل

ن نمـودن  یارت و تحسین زیالرضا مرا با یبن موس یر نمودن امام علیدم تقریه دکاست  فرموده
ه یـ ن علیرالمـؤمن یارت امیـ از جهـت ز  یتعـال  يق داد مرا خـدا یه توفکارت و چونین زیاو مرا با

بـر مـن    یتعـال  يامقدسه در مجاهـدات و گشـود خـد    روضۀ یالسالم و شروع نمودم در حوال
ن عالم یدم دریفه دیتواند شد او را عقول ضعیه متحمل نمکاشفات کما ابواب م يت موالکببر

ه مـن در  کـ نیه بودم در رواق عمران نشسته بودم اک یقظه زمانیانه نوم و یبگو م یو اگر بخواه

شان یبر قبر ادم ینت و دیت ارتفاع و زیدم مشهد آن دو امام را در نهایباشم و دیم يسرّ من رآ
ر خلـق را  یسـا  يدم مـوال یـ ا و دیـ ده بودم مثل او در دنیرا ندیبهشت ز يها از لباس يلباس سبز

ه او را کـ او مقابـل در روضـه پـس چون    يصاحب عصر و زمان را نشسته پشت او بـر قبـر و رو  
ه تمـام نمـودم   کـ هـا و چون  مثل مداح یمرتفع يارت بصداین زیدم شروع نمودم در قرائت اید

ارت یـ تـو بـاد ز   يمن روح من فدا يارت تو عرض نمودم موالیه خوبست زکود آنجناب فرم
 کیـ سـتادم نزد یه داخل شـدم ا کداخل شو چون یباشد و اشاره بقبر نمودم فرمودند بلیجد تو م

افر بشـوم  کـ ترسم یمن م يردم موالکا پس عرض یش بیه و آبائه پیاهللا عل یبدر پس فرمود صل
ش یهرگاه بوده باشد باذن مـا پـس پـ    یکست بایه و آبائه نیاهللا عل یادب پس فرمود صل كبتر

بـاو   کیدم نزدیه گردکنیا تا ایش بیا پیش بیو بودم ترسان و با رعشه پس فرمود پ یکرفتم اند
د یه نشستم نشستن عبکخود فرمود مترس پس چون يترسم از موالیردم مکن عرض یفرمود بنش

را تـو تعـب   یـ ن مربع زیه و آبائه استراحت نما و بنشیعل اهللا یل فرمود صلیجل يدر حضور موال
ه و آبائـه بـه   یـ اهللا عل یه واقع شد از او صـل کو حاصل آن يا برهنه بوده ياده و پایو پ يا دهیشک

سـت شـمردن آنهـا و فرامـوش     ین نکـ ه ممکـ فه یالمات لطکمه و مینسبت بعبد خود الطاف عظ
ارت سـرّ مـن   یـ د در آن روز اسباب زیا و همرسیرؤن یدار از ایثر آنها را پس شدم بکام ا نموده

ه حاصـل شـد   کـ نیله و بعـد از ا یه راهها مسدود بود در مدت طوکبود  یه مدتکبعد از آن يرآ
فرمـوده  چنانچـه   یو پا برهنگ یادگیارت به پیسر شد زیمه مرتفع شد بفضل خدا و میموانع عظ

ن یرر به اکنمودم میارت میو زه السالم و بودم شب در روضه مقدسه یبود حضرت صاحب عل
ه طـول  کـ بـه  یه معجـزات غر کـ ه بلیـ بیرامـات عج کمـن در روضـه    يارت و ظاهر شد از برایز

  فهیلماته الشرک یر او انتهکد ذیهمرسان
ه شو، زکن یر تأمل نما در ایعز يا  ه فضـل و رحمـت جنـاب اقـدس     کرا یلمات و متنب

د یـ بالشبهه است باشرب اقربت اليه ذراعا  من تقرب ايلست ین يدون احد يمقصور به احد یاله
 ینـ یتـا بب  يز شویفا يو مقصد قصو یض عظمیهمت نمود و مردانه قدم نهاد تا به ف یبعون اله
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د ینما كپس اگر ادراماالعني رأت وال اذن مسعت ات جبروت یوت و آکو مل کب ملیاز عجا
پس بر تـو  اهللا اآليه  بيته مهاجرا ايل و من خيرج من اهللا بقوله تعايل يعل كفاجرن سفر موت یترا در

د از خلـق و مناجـات   یاهللا و انقطـاع شـد   ير نمودن سرّ از ماسـو یباد به مجرد ساختن دل و تطه
ه و یت صـاف یـ وانات به نیر اغراض حیاسات و سایره با حق و اعراض نمودن از شهوات و ریثک
از بـذل   متاع لـن تبـور   وايلبه عالم نـور   یر وجود تا برسیخ ین خالص و متوجه شدن بولید

فما عنداهللا خري لالبرار اعاذنـا اهللا   نمودن این متاع وجه فانی و اخذ نمودن عوض از وجه بـاقی 
مة واليقني حبق حممد و الـه الطـاهرين   كواخواننا من شرالشياطني و املضلّني و نور قلوبنا بانوار احل

  .سالم اهللا عليهم امجعني
ه در کـ متصـوفه مالحـده مـتفطن شـدم      يف آرایـ ات و تزئبعد از اتمام رسـاله اعتقـاد   

ال یـ ر صـورت آن شـخص صـاحب اجـازه را در خ    که اهل ذکالسنه و افواه افتاده است  یبعض
ان او یـ ند لهذا متعرض بینمایدانند و او را پرستش میدارند نعوذباهللا او را مثالً خدا میخود نگاه م

ه برخـوردم  کـ ن به سه نفر اهل اجـازه  یکف مسیعه ضکنست یواو االحول وال قوة اال باهللا شدم 
مـن   یه گفـت حـال  یناکدر پرده و  يگریل صحبت ها نداشت و دین قبیاز آنها مطلق از ا یکی

ه در مواضع خاصه او را از دعا فرامـوش  که قصد او آنست کل نمودم ینشد همچه تصور و تخ
ردم کغ یار بلکودم و اننم یدن تحاشیف به محض شنیح نمود و ضعیتصر يگریم و آن دیننما

بـود   دهیرحمـه اهللا رسـ   یمجلسـ ه از محقـق  کـ ر و اوراد متوجه مراقبه به آن نحو کذ يو در اثنا
ان یـ ه در بکـ ه و رساله منفـرده  یحضره الفقیمن ال یان مراقبه در شرح فارسیشدم و آنچه در بیم

ان یـ ب  ملـع احملسـنني  ن جاهدوا فينا لنهدينهم سـبلنا و ان اهللا يو الذفه یه شـر یر آیدر تفس كسلو
ق و مطلقـا  ید عزلت و انقطاع تمام داشته باشد از خالیبا که سالکن نحو است یاست با فرموده

ر باشد و نماز را با حضور قلب بعمل آورد کبا مردم الفت نداشته باشد و شب و روز مشغول ذ
بتهال رفع آنرا د بتضرع و اید و اگر درآیایدر ن يزیه در خاطرش چکند کت دل یشه رعایو هم

پـانزده   يمشغول دعاها باشد مثل دعاها ید و باز مشغول شود و گاهیاز خداوند خود طلب نما

 یه بداند حـق و سـبحانه و تعـال   کد ید مالحظه نمایبایر اهللا شود و مکمتوجه ذ یمناجات و گاه
 ف ویـ لط یند خداوند خود را خواه جسمکتصور  یه جسمکهمه جا حاضر است نه بعنوان آن

 یجسـمان  یکوچکـ ش دانـد ب کوچکـ و نـه   یف بـزرگش دانـد نـه بحضـور جسـمان     یـ ثکخواه 
ه اعظـم حجـب اعتقـادات    کـ  یب جسمانیبش داند بغینه غا یحاضرش داند نه بحضور جسمان

ه روح نـه در  کـ خداونـد خـود را جسـم دانـد چنان     یه آدمـ کست تّیفاسده است و از لوازم بشر
د ذات یـ باید پـس م یاه و نه سـف یو نه س کوچکنه  بدنست و نه خارج از بدن نه بزرگ است و
 يزیـ ات چـون چ یـ ات و نـه روحان یل حضور جسمانیمقدس خداوند خودرا حاضر داند نه از قب

ه یتر است و با ا عیاست رف يهرچند اقو ت قرب به بنـدگان  یسبحانه دارد نها قه حکن همه تنزّ
ـ  و اقرب من حبل الوريداست  ر و مربر کـ ن نحـو ذ یونـات را و بـا  کع ماسـت انـوا   یاست و مدب

ردن ودل را متوجـه او  کـ اد یـ او را  يرکـ ردن و خداوند خـود را حاضـر دانسـتن و در هـر ذ    ک
ر یـ ن فقیـ شـود و آنچـه ا  یمه حاصـل م یات عظیترق یزمان كردن باندکر را از دل کساختن و ذ

اسـت   شـده زهـا ظـاهر   ین تمام چین اربعیاست و در ع ام فتح ابواب در ده روز شده ردهکتجربه 
نند و چون هرچنـد  کیمه میعظ يها ن جن و انس ممانعتیاطین شکیرد ولکتوان یه وصف نمک

ن در مباحثـات متعارفـه هرگـز    یاطیتـر اسـت و لهـذا شـ     میشان عظـ یتر است ممانعت اکیراه نزد
ن یـ ه اکند یگوین راه شد هزار وجه میه متوجه اکند و هر ینمایه معاونت مکنند بلکیممانعت نم

 یه اگـر خواهـد تصـدق   کـ شود چنانیع میل علم واجب است و اوقات ضایت و تحصسیخوب ن
در باطـل صـرف    يزیـ ند هزار وجه از ممانعت دارند و اگـر خواهـد چ  کخالص از جهت خدا 

ه بر نفس دشـوار اسـت و   کدارد  ین معنید و مجاهده همیگوین او مید هزار وجه در تحسینما
هرچند که ایشان معارضه نمایند او نیز بجانب اقـدس   يه مبتدکد یباین دشوارتر پس میاطیبر ش

از خود دور گرداند تا العظيم  يال حول والقوة اال باهللا العلبه سهام  الهی متوجه شود و ایشان را 
ه هـم بـا   کـ د یـ بایم شود و در اوقات صـلوه م کگر معارضه یز شود و دیمحبت فا ه به مرتبۀکآن

داشـته باشـد و    یت را بفهمد و دل را با خداوند تعالار و دعواکات و اذیحضور قلب باشد و آ
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ند و خـود را متوجـه سـازد و    ک كبرند باز تداریگر مید ين خاطر را به جایاطیه شک يلمحه ا
ه برطـرف  یکت شود تا به مرتبه محبت برسد و بعد از آن مشقت نماز بالیمتوسل به جناب احد

الصـلوة   يف ارحنايا بالل فقـرة عـيين  د یرمافیه و آله میاهللا عل ین صلیدالمرسلیه سکشود چنان
مان و نه نمازش مقبول اسـت و نـه   یز نشود نه اسالم دارد نه ایبه مرتبه محبت فا یسکمجمالً تا 

ه کمت خواندن منافات ندارد با راه خدا بلکتب حکه ک ینکر عبادات و نه تصور یاز و نه ساین
ـ المکتـب  کن یهمچنـ ن راه است و یح ایه ضد صرکه است یاز حجب ظلمان ه و معارضـات و  ی

اده یمان زیل آنها ایاز همه وارد شده است و اصالً از دال یم در نهیمجادالت لهذا مبالغات عظ
 کیـ شـود و  یل میبه او عطا فرموده است زا یه حق تعالک يمان فطریه اکه آنست کشود بلینم

شود بـه قـانون   یاضت مین به ریقیمان و یا یادتیشتر از هزار برهانست و زیرش بیشبه عبادت تأث
ثـرت  کطان بـه  یه پـس اگـر معارضـات نفـس و شـ     یـ ثیه و حدیعت مقدسه و بنصوص قرآنیشر

ن راه یـ ه در اکـ د به تضرعات و توجهـات مقربـان   یم نشود استعانت جوکدعوات و تضرعات 
  .لماته الشريفه طاب ثراهكما اردنا نقله من  یهستند انته
ده شده یگر دین بزرگوار و رسائل دیلمات اکز ه آنچه اکدارد یف معروض میضع 
را حاضر  یشه جناب اقدس الهید و همیاز خواطر نما یه دل خود را خالکن است یمراقبه هم

ر و اوراد بودم تا که متوجه ذکار یبس يها سالف بعد از یر فرمود و ضعکه ذکداند به آن نحو 
ن یه و درینیاست بتحفه الحس یمسم هک يم دماوندیموالنا عبدالرح و رسالۀ یتاب مجلکآخر 

ه صورت صاحب اجازه را در نظر کرا سزاوار است  يه مبتدکه نوشته بود کدم یتاب دکدو 
 یو مخترع یصورت مصنوع یچ نادانید چه هیه معاذاهللا او را پرستش نماکنیداشته باشد نه ا

ه کشود بلیز میت ناچر و تبدل است بمحض رفع التفایم در تغیه داکد ینمایخود را پرستش نم
است و نفس او  دهیه هم نرسینه قلبیکنان و سیرا هنوز اطم يه چون مبتدکن است یمنظور ا

شود و یمنتقل م یبصورت یو از صورت یبحال یشه از حالیست و همیار نکیلحظه فارغ و ب کی
است  در نفس قرار گرفته ه ن نشأیاست و صور ا ن نشأهیر ایشه در تدبیرود و همیم یاز جائ

هم بنا یاهللا عل یصل یو آل نب یرفع تفرقه و جمع شدن خاطر حسب االشاره نب يلهذا برا
رد تا از تفرقه و وسواس یل امر صورت مرشد را در نظر بگیدر اوا که سالکاند  گذاشته

ن له قرين مرشد كما قال الصادق عليه السالم من مل تكنست یطان خالص بشود و آن اشاره ایش
املتر است خالص از که هر قدر مرشد کر شده است ین حقیو شهود ا ه من عنقهن عدوكاستم

 یاز ب یه بعضکن است که السالم برسد و ممیعل یل موالنا علکشتر است تا بمرشد یتفرقه ب
اج است صورت مرشد را در نظر گرفتن یل باشد چه احتکه مرشد ک یند وقتیرتان بگویبص

ت یجا طاقت و ظرفکرا  يل است و مبتدکس مرشد کن مرشد ظاهر عیه اکنست یجوابش ا
 يقو کج بواسطه مرشد ظاهر روح سالیرد بتدریبگ یض باطنیمال قوت فکه از آن نور در ک
ه در ک يض برد و اخباریل بقدر استعدادش فکامل که از مرشد کتواند یشود آن وقت میم

ال امل بوده است کس مرشد که مرشد ظاهر عکشود یور شد معلوم مکف عرفا مذیفصل تعر
  .لماتهكما اردناه نقله من  يتغفل انته
اشفات کع و میاز وقا ن رسالهین رساله در ایه صاحب اکدارد یف معروض میضع 
ار یه و الثنا بوده بسیه التحیدالشهدا علیه مجاور در ارض مقدسه سک یخود را در اوقات خاصۀ

ر نمود ه است کار ذیه بسیالفقیحضره من الز در شرح یرحمه اهللا ن ینوشته چنانچه محقق مجلس
او در خصوص  ف بود مالقات اتفاق افتادیه معاصر با ضعک كنفر از علماء اهل سلو کیو به 

ن آالف یاوالده الطاهر یه و علیاء علید اوصینمود به قول جناب سین مطلب استدالل میا
در ضمن خطبه فرموده ور است و کالبالغه مذ ه در نهجکر کاهل ذ ه والثناء در خطبۀیالتح

ال اخذوه من الدنيا بدالفلم تشغلهم جتارةً والبيع عند يقطعون ايام احليوة و هر اكوان الذاست 
مقاومهم احملموده  يف كم لعقلثلتان قال فلو م امساء الغافلني ايل يهتفون من الزواجر عن حمارم اهللا يف

ت ة و ترتلكقدحفت م املالئ يابيح دجو مص يان قال لرايت عالم اهلد و جمالسهم املشهوده ايل
مقام اطّلع اهللا عليهم فيه  رامات يفكينه و فتحت م ابواب السماء اعدت هلم مقاعد الكعليهم الس

 كآخر اخلطبه و حمل االستدالل قوله عليه السالم فلومثلتهم لعقل سعيهم و محد مقامهم ايل يفرض
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ر و عظمتهم و قرم كجاللة عنان اهل الذ كيظهر ل هذه اخلطبه حيت فتد بر يف و وجهه ظاهراخل 
ن آنها باش تا محشور با آنها ین فرقه الاقل از محبیاز ا يد به گردیپس اهتمام نما دشا عند اهللا

ه چنانچه مجالست و مصاحبت به اصلحاء و که نوشته شده بود کدم یگر دید و در رسالۀ یباش
د و به زهد و ورع و به طاعت و ینمایدر مصاحبت م ریا و زهاد و عباد به حسب ظاهر تأثیاتق

 یزاند او را به اعمالیانگیزد از او غبار شهوات اخمار غفالت را و برمیریدارد و میعبادت وام
ه یشود به معارج قدس و مستعد میاو م یه موجب ترقک گرداند او را به وصول به منازل السرّ

ن ید ایر اوست و نوشته بود مؤیر و اتم از تأثثکر آن ایه تأثکبل ین است معاشرت باطنیهمچن
چه توجه جناب  يمع الذين يدعون رم بالغداة والعش كواصرب نفسفه یشر ۀیقول است آ
دان از جهت استفاضه و یه و آله از جهت افاضه و افاده است و از مریاهللا عل یصل يمقدس نبو

ن یچه هرچند مراد از صادقع الصادقني ونوا مكيا ايها الذين آمنوا فه یه شریاستفاده است و آ
 یمعتذر باشد حضور اشخاص حضور آنها كه ادراکین در صورتکیقتاً لیاند حق نیائمه طاهر

ه الصلوه والسالم ینا و علینب یعل یسیشود چنانچه حضرت عیامله مکده ید فایر هم مفکالذ دائم
م فرمود با ییه مجالست نماکه با که سؤال نمودند از حضرت ک ین در زمانییدر جواب حوار

را از شدت اشتغال او به  یر شما شود و جناب اقدس الهکدن آنها باعث تذیه دک یاشخاص
ن شخص باعث یا ۀیده چه رؤیاء صفات او گردیه آنها باعث صفاء ذات و احکر کر و فکذ

 كلواز س یقیضا مقصود حقیگردد و ایه میویه و اعراض از شواغل دنیاقبال به امور اخرو
ا فرموده است یا و اولیباشد چنانچه سرور اوصیهم میت ائمه اطهار صلوات اهللا علیمعرفت نوران

فهو مؤمن ممتحن  كبذل بالنورانيه و اذا عرفين تعرفين مل املؤمن اميانه حيتكيا سلمان و يا جندب الي
 كن قصر من ذلبدينه مستبصرا و مامتحن اهللا قلبه لالميان و شرح صدره لالسالم و صار عارفا 

و هو  بالنورانيه معرفة اهللا و معرفة اهللا معرفيت مرتاب يا سلمان و يا جندب ان معرفيت كفهو شا
خلقت موجودات ماده  يث ابتدایه السالم نظر به احادیو نور امام علالدين اخلالص احلديث 

ر یااده است از سیه زکن یموجودات خصوص در مؤمن ل موجودات است و در همۀکالمواد 

قال سئلت ابا جعفر عليه السالم  یابلکخالد  یت نموده است از ابیروا یافکال ةحجچنانچه از 
انزلنا فقال يا ابا خالد النوراهللا االئمه من آل  يمن قول اهللا عزوجل فامنوا باهللا و رسله النور الذ

 هم و اهللا نوراهللا يف انزل و ييوم القيمه و هم واهللا نوراهللا الذ اهللا عليه و آله ايل يحممد صل
قلوب املؤمنني أنور من الشمس املضيئة بالنهار و هم  السموات واالرض يا ابا خالد نور االمام يف

پس مقصود باهللا ينورون قلوب املؤمنني و حيجب اهللا عزوجل نورهم عمن يشاء فيظلم قلوم 
ه السالم را ینور امام عل جیه به توسط او به تدرکه بلکاز توجه به صاحب اجازه آن است  یاصل

ه مصنوع خود او باشد پرستش ک یصورت يافرکه کبل یچ نادانیند واال هیدر قلب خود بب
  لمامكما اردنا نقله  يانتهد ینما ینم

م به کن باشد حیشان از آن قرار داد ایدارد اگرچه هرگاه مقصود ایف معروض میضع 
ف را به امثال یاو ضع یرمتناهیرم غکفضل و ن به کیست لیغلط و خالف شرع بودن او معلوم ن

اهللا در  رحمه یه از محقق مجلسکنشد به همان روش و قاعده  یاجیه احتکبل یها التفات ن نقلیا
ااالبد  یال یام و انشاءاهللا تعال برده یلکد یامر مراقبه نقل شد متوجه بودم و هستم و الحمدهللا فوا

 یو تجرب یه قطعکنیشود با ایظاهر م لباضت در قیه انوار از جهت اهل رکنیخواهم برد و ا
ه مأثوره از اهل العصمت شواهد یخالد هم شاهد است و در فقرات ادع یت ابیاست و روا

و در  كانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليه که است یره است چنانچه در مناجات شعبانیثک
قدسه البصار حمبيه رائقة و  يا من انوار ور استکن از مناجات خمسه عشر مذیمناجات محب

واحنسرت االبصار دون  ور استکن مذیو در مناجات عارفسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة 
فاجعلنا  ياهل كاال بالعجز عن معرفت كمعرفت ل للخلق طريقا ايلو مل جتع كسبحات وجه النظر ايل

به جمامع قلوم  كحمبتحدائق صدورهم و اخذت لوعة  يف كمن الذين ترسخت اشجار الشوق الي
أس املالطفة كاشفة يرتعون و من حياض احملبة بكرياض القرب وامل ار يأوون و يفكار االفكاو فهم ايل

شف الغطاء عن ابصارهم واجنلت ظلمة الريب عن كرعون و شرايع املضافات يردون قد كي
بتحقيق املعرفة عن قلوم و سرائرهم وانشرحت  كعقايدهم و ضمايرهم وانتفت خماجلة الش
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ور است در اقبال ابن طاوس رحمه که مذکدالشهداء یعرفه س يآخره و در دعا یالصدورهم 
و  كعرفو حيت كقلوب اوليائ اشرقت االنوار يف يانت الذ ن فقراتستیا یفعمکاهللا و مصباح 

الم جناب کو در  كمل حيبوا سوا حيت كازلت االغيار عن قلوب احبائ يو انت الذ كوجدو
دق جليله و  قلبه و امات نفسه حيت يلقد احي ن فقراتیالبالغه ا ن در نهجیرالمؤمنیرت امحض

 به السبيل و تدافعته االبواب ايل كثري الربق فابان له الطريق و سلكلطف غليظة و برق له المع 
قلبه و  قرار االمن والراحة مبا استعمل باب السالمه و داراالقامة و يثبت رجاله بطمأنية بدنه يف

برند و از آنجا به باب جبروت و از یوت مکن قلب را زود به باب عالم ملیچن یعنیارض ربه 
و در آنجا و ليس وراء عباد ان قرية برند یباشد میض اول میه فکآنجا به باب اهللا االعظم االقدم 

وال باشد ع الزیه سرکست ین المع نوریباشند و نزد محققید و در امن و سالمت مینمایاقامت م
شود و یار میاضت بسیباشد و بعد از امعان در ریم یمشهود قلب كه در مبدأ امر از جهت سالک

ه مراد از کو بينهم  اليفرق بيين ور استکمأثوره مذ ۀیرساند چنانچه در ادعیم یو ثبوت یودوام
را یزواآلخرة  الدنيا طرفة عني ابدا يفباشد یهم السالم میسابق او ائمه اطهار عل نۀیبقرهم ر یضم
ن یه اکباشد و در بدو امر یم یق باطنیتفر یمتحقق است پس مراد نف يق ظاهریه تفرک یسک

 یغش یم ظرفکثر اوقات از جهت که اکمال علق و اضطراب از جهت آن شخص بلکمشهود 
ه باعث کمال باشد شده است که هرگاه ظهور او بغتتاً در سر حد کرسد بلیهم م یهوشیو ب

ج نفس معتاد بشود بعد از وصول بدار یآن شخص شده است تا به تدر يت صورکموت و هال
ه و یالسالم بطمأن هیشود و قول حضرت علیحاصل م کنان از جهت سالیمال اطمکاقامه 

ردن قلب و کشود دو رجل او به سبب استعمال یثابت م یعنیبمااستعمل هردو متعلقند به ثبت 
  .قین استعمال و باهللا التوفیدن او خدا را به سبب ایدانگر ینفس خود را در طاعت خدا و راض

ت باصره با شرایدن اشیه دکنماناد  یمخف  ط یاء عالم خلق را موقوف است به صح
 شود مگر بواسطۀ نوریت حاصل نمیه قرب مفرط و بعد مفرط نباشد و مع هذا رؤکگر ید

وت را موقوف است به کلت قلب عالم مین است در رؤیا نور سراج همچنیا نور قمر یشمس 

ز یه مناسب آن حجاب است فاک يد نوریت و مناسبت و مع هذا بایرت و به تربیصحت بص
د و انوار به حسب الوان مختلفند به حسب یبشود تا آنچه در آن حجابست قلب مشاهده نما

لم اند و عا ان مراتب انوار را نمودهین بیر مراتب سبعه نفس چنانچه محققیدر س کمراتب سال
ث ین حدیا رةیاخ در شرح فقرة یافکاهللا در شرح  رحمه یموالنا محمد صالح مازندران یربان
 يان الناس آلو بعد رسول اهللا صله کالسالم  هین علیرالمؤمنیست از جناب حضرت امیه مروک

اهل يدع من اهللا قد اغناه اهللا مبا عن علم غريه و ج يهد يعامل عل ثلثة الؤا ايل اهللا عليه و آله ايل
من اهللا  يسبيل هد يللعلم العلم له معجب مبا عنده قد فتنه الدنيا فنت غريه و متعلم من عامل عل

ه ناچار کنیره داللت است برایاخ ه در فقرةکن است یه ترجمه او اک یالمکگفته است  فنجا
از شان یه حاصل بشود به سبب او نجات اکنیتا ا یمردم از استاد مرشد عالم ياست از برا

ه برود ک یسک يشود نجات از برایت چنانچه حاصل میع بشریق راه خدا و ظلمات طبایمضا
ه عالم به کرا  يگریه نشناخته است حدود او را به سبب گرفتن او دامان دکرا  یکیتار هرا

 کا مضطر و محتاج است سالیه آکنیخالف است در ا كاهل سلو انۀیحدود آن راه باشد و م
ده یالم حضرت هم وجوب او فهمکاند وجوب او را و از  ار نمودهیثر اختکاا نه و یخ یبه ش

نمودن  كه سلوکنید اوست این به وجوب و مؤیاند قائل شده کن هم مستمسیشود و به ایم
ت و بدون او اقربست به ضاللت و از یه عارف باهللا باشد اقربست به هداکخ خود ید با شیمر
ما اردنا نقله من  يانتهبه اوست  نجات وابستۀ یعنیجا فنالسالم  هینجهت است فرمود علیا
  .لماتهك

ه جناب کثر ناس افتاده است که چون بالسنه و افواه اکدارد یف معروض میو ضع 
ر و که مخرب اساس ذکباشد بلیم كر و جارح اهل سلوکاهللا من رحمه یعالمه محدث مجلس

ر که او منکم تا معلوم شود یرج نمودنجا دیشان در ایاز عبارات ا ياوراد شده است لهذا قدر
ر است در سنت است و جناب اقدس که او جارح و منکفه را یست آن طایر نکمطلق اهل ذ

باشند و ین اشخاص میر امثال اکن هم منیهم اجمعیصلوات اهللا عل يو رسول او و ائمه هد یاله
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ن است یشان بر ایاالم ک يباشند و بناین هر سه میافرکن و ین و ظالمیداخل در ضمن فاسق
 یکیه است استفسار نموده است یه از امهات مسائل اسالمکاز افاضل در سه مسئله  یکی

ق یت طریم حقین است سیین و اخباریمجتهد قۀیم طریت و بطالن آن دو یما و حقکقه حیطر
ن خود را از یه در راه دکنماناد هر  یه مخفکه است در جواب نوشته است یفقها و صوف

والذين جاهدوا فينا  يبه مقتضا یگرداند و طالب حق بشود البته حق تعال یخال یفساناغراض ن
ت ید و بحمداهللا شما را به اخبار و آثار اهل بینمایت میاو را به راه راست هدالنهدينهم سبلنا 

ن مسائل یشان آنچه حق است دریت نظام ایالم هداکتواند از یده و خود میآشنا گردان
ه امام قۀید طرید و چون مبالغه فرموده بودیاستخراج نمائ ه از کن سه مسئله یه را در ایحقّ

هات مسایل اسالم د لهذا به جهت ینمایر میسته تحرکن شیه را ایق حقه امامیه است طریام
ل آنها یگردد و تفاصیر آنها مجمال مصدع مکبه ذ یمانیت حقوق اخوت ایاطاعت امر و رعا

د یت و بطالن آن بایما و حقکح قۀیطر یعنی یاول د اما مسئلۀیمانیتب مبسوطه مکرا حواله به 
هم السالم یاء و رسل علیدانست انبیاگر مردم را در عقول خود مستقل م یه حق تعالکدانست 
رده و ما را به کن نینمود و چون چنیشان میل ا فرستاد و همه را حواله به عقویشان نمیرا بر ا

م كم الرسول فخذوه و مايكوما اتيه کده و فرموده است یردانا مأمور گیاء و اوصیاطاعت انب
و چون د نمود یه و آله رجوع به او بایاهللا عل یپس در زمان حضرت رسول اهللا صلعنه فانتهوا 

 تاب اهللا و عتريتكم الثقلني كفي كتار يانه کش آمد فرمود یآن حضرت را ارتحال به عالم بقا پ
 یت است و معنیتاب با اهل بکه کت خود نمود و فرمود یاهل ب تاب خدا وکو مارا حواله به 

ن از اصول و یع امور دیرد و در جمکد یشان بایدانند پس ما را رجوع به ایشان میتاب را اک
ه بر شما کله کد در امور مشینکه رجوع کب شد فرمود یه السالم غایفروع و چون معصوم عل

پس در امور به عقل خود مستقل بودن و قرآن و ث ما یان احادیمشتبه شود به آثار و راو
ن خطا یتاب برداشتن عکردن و دست از کل یما تأوکفه حیث متواتره را به شبهات ضعیاحاد

ن را سؤال فرموده بودند از جواب سؤال یین و اخباریمجتهد قۀیه طرکم یاست امامسئله دو 

ن باب وسط است و افراط یر ار دیفق کشود و مسلیمعلوم م يز قدرین مسئله نیسابق جواب ا
ه یامام يبد به علما يه گمانهاکرا  یجماعت کع امور مذموم است و بنده مسلیط در جمیو تفر

 یاند مساع ن بودهیابر دکشان ایدانم و ایدانند خطا مین متهم میشان را به قلت تدیبرند و ایم
ت اکشان را مشیا شوا یشانرا پیه اک یروهگ کن مسلیدانم و همچنیشان را مغفور میور و زالّ

شوند درست یشان میدانند و مقلد ایز نمیچ امر جایشان را در هیدهند و مخالفت ایقرار م
ن کیدانم ولیتاب و سنت مستنبط نباشد درست نمکه در که یدانم و عمل به اصول عقلینم

 بخصوصۀتاب و سنت معلوم شود با عدم معارض نص که از عمومات که یلکاصول و قواعد 
م یله سور است فاما مسئکن امور در مجلد آخر بحاراالنوار مذیل ایدانم و تفصینها را متبع میا
است حق  یکین یه راه دکد دانست یرده بودند باکه سؤال یق فقها و صوفیت طرقیه از حقک

 ين مردم در مراتب عمل و تقوکیعت مقرر ساخت ولیشر کیغمبر فرستاد و یپ کی یتعال
ه و آله و به سنن و یاهللا عل یصل ياز مسلمانان عمل به ظواهر شرع نبو یجمعباشند ویمختلف م

وسته ینند و متوجه زوائد نگردند و پکروهات و شبهات کم كند و تریمستحبات عمل نما
ع ییشان موجب تضیه معاشرت اکثر خلق کنند و از اکاوقات خود را صرف طاعات و عبادات 

اند  ز ساختهیه نیبه صوف یند و مسمیگویم ین زاهد متقشان را مؤمیند ایناره جوکعمر است 
هاست قناعت  ن جامهیه خشن تر و ارزانترکت قناعت به پشم یه در پوشش خود از نهاکرا یز
ه کشوند یداخل م ین چون در هر سلسله جمعکیاند ول مردم ن جماعت زبدةیاند و ا ردهکیم

باشند یو صاحبان مذاهب باطله م يدیو ز عهیو ش ینند و در هر فرقه از سنکیع میآنها را ضا
شان یاند بد ا ه اشرف مردمکرد و چنانچه علما کد یانه علما بایرد چنانچه مکد یان آنها بایز میتم

و  یه سنیان صوفین میفه و همچنیابوحن یکیطانست و یاز علما ش یکیباشند و ین خلق میبدتر
گر ممتاز ید ين امت از سلسله هاین اایعه در میش باشند و چنانچه سلسلۀیعه و ملحد میش

ائمه  ياند و چنانچه در عصرها شان ممتاز بودهیر ایعه از غیه شیصوف ن سلسلۀیاند همچن بوده
اند  اهل سنت معارض و معاند ائمه بوده ۀین صوفیهم اجمعین صلوات اهللا و سالمه علیمعصوم
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اند و  ه اهل حق بودهیاند صوفه اهل سنت معارض و معیالسالم صوف همیبت امام علیدر زمان غ
ه به اعتقاد که نفحات را نوشته است ک یه مال جامکار است اول آنیشواهد بس ین معنیبر ا

خ ین شیالواصل ن و برهانیالعارف رده است حضرت سلطانکر که را ذیخ صوفیع مشایخود جم
فضل و حال و مقام  ه از آفتاب مشهورتر بوده و در علم و حلم وکن نوراهللا برهانه را یالد یصف
را  یشان جمعیر ایه و غیخ نقش بندیرده است و از مشاکر نکش بود ذیرامات از همه بکو 
د ین سیده و همچنیشان را نشنینام ا يگریان نادان دکر از اوزبیه به غکرده است کر کذ

 هک یخ ابن فهد حلّیرامات و مقامات بوده و شکه صاحب کاهللا  بن طاوس رحمه یبزرگوار عل
ه مشهور است و یق اسرار صوفیتب او در دقاکمال مشهور آفاق بوده وکدر زهد و ورع و 

م یرده دو کر نکشان را ذیقه ایتعصب و مخالفت طر يه از برایه امامیشان از صوفیامثال ا
اضات و یه مردم را به ریتق ياند و در زمانها ردهکیگر جمع میدکیعه علم و عمل با یه شیصوف

دند یگردانیم یشان را محلیعلم و عمل ا ۀیاند و به حل ردهکیراض باطله صاف ماز اغمجاهدات 
ه با وجود علم کدانند یه مکرا یند زکیاند مردم را منع از تعلم علم م ه تابع اهل سنتکه یو صوف

ن قسم امر باطل را قبول یه اکد جاهل باشند یداند پس باین نمیرالمؤمنیعمر را بهتر از ام یسک
ن حق یمه به دیقه مستقین طریس را به اکن هزار ین چندیالد یخ صفیچه حضرت شنند چنانک
 قۀیه طرکم آنیمان منور شد سیات اوالد امجاد آن بزرگوار عالم به نور اکع آورد و از بریتش

ن است با یاضت و ارشاد مبایر و رکر و فکاند در ذ ن بودهین مبیان دیه حامکان عظام یصوف
ردن و برجستن و کنها منسوبند به آن مثل چرخ زدن و سماع آخ یه مشاکان یقه صوفیطر

 ید حق تعالیل و توحیر تهلیباشند و بغیشان نمیان ایه در مکعاشقانه خواندن  يا افسانه يشعرها
ان یت حامین و حمایهم اجمعین صلوات اهللا و سالمه علیائمه طاهر و توسل به انوار مقدسۀ

عت مقدسه ینها همه موافق شریست و ایشان نیان ایدر م يزیم چالسال هین علیرالمؤمنیان امیعیش
اند و به اطوار و اخالق  ه حقه داشتهیصوف ۀیمرض قۀیطرن ید ياز علما ياریضا بسیاست و ا

تب او که که یمحمد رضوان اهللا عل نیخ بهاءالدین جماعت بود مانند شیان ایشان میا

 کیر نموده بود و هر سال کاز او تعلم ذ ریه و والد مرحوم فقیقات صوفیمشحونست به تحق
اضت یعت ریعت مقدسه موافق قانون شریاز تابعان شر يریثکآورد و جمع ین به عمل میاربع

ه که هرکث معتبره وارد شده است یها بسر آوردم و در احاد نیرر اربعکز میر نیداشتند و فقیم
مت از دل او کح يها چشمه یخدا خالص گرداند حق تعال يچهل صباح اعمال خود را از برا

الم است کل یر آنها موجب تطوکه ذکل ین شواهد و دالیگرداند پس از ایم يبه زبان او جار
جان دکه را ین سلسله علیه اکد بر شما ظاهر باشد یبا اند با  نیقی کان مسالین و هادین مبیه مرو
ج امر یترو يان براشیست و این یاهل ضاللند ربط کمسال که سالکه یصوف يها ر سلسلهیسا

ه تصوف را عموماً که آنها کد دانست یگردانند و بایه خود را منسوب میعال ن سلسلۀیخود به ا
ه اهل سنت یعه و صوفیه شیان صوفیاند م ردهکه فرق نکشان است یا یرتیبص ینند از بکیم ینف

اند و غافل  نیه چنه همکنند کیاند گمان م دهیده و شنیست از آنها دید ناشایو چون اطوار و عقا
اضت و مجاهده و یشه ریهم السالم همیت علیان اهل بیعیقه خواص شیه طرکاند از آن شده

شان است و یقه ایه حق طریصوف قۀیاز اشرار خلق بوده و طر يا و انزوایدن كر خدا و ترکذ
ق وسط یحقه طر قۀیست و طریط خوب نیامور افراط و تفر ه در همۀکد دانست یمجمال با

ر کم تفیو اگر در آنچه گفتم امةً وسطا كجعلنا كذلكوفرموده است  یچنانچه حق تعال است
صراط مستقيم واحلمدهللا اوال  من يشاء ايل يواهللا يهدشود ینمائید در هر باب حق بر شما ظاهر م

قدمتت هذه  فه رایشر م رسالۀینمائین ختم میو به الماته كالمه ما اردنا نقله من ك يو آخر انته
ان و بنده درگاه یعیبه دست تراب اقدام ش بالعقايد اذوبيه بعون اهللا تعايل يرساله الشريفه املسمال

ست یشنبه بکیدر روز  یم افشار نعمه اللهیرحم خان محمد یشاه ابن ابراه یحضرت مجذوبعل
و  ست و پنجاهیهزار و دوکیخ یام انزوا به تاریرمان در اکاالول در داراالمان  يو شهر جماد
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