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  مقدمه
  

  
نام مبارکش سید . رَئیس السّلسله و اَبُ الطّایفه و سید الطریقه، العالم العلی جناب سید شاه نعمت الله وىل

نعمت الله فرزند عبدالله، به طوری که خود آن جناب نظماً فرموده است نسب جسمانی وی به بیسـت واسـطه بـه 
  :فرماید رسد که می می) ص(رسول حضرت 

 نعمت اللّهم وز آل رسول
ــه ــري عبدالل ــني م ــرة الع  ق
 پــدر او محمّــد آن ســید
 باز سلطان اولیـاء جهـان

 

ــــانی ــــان ربّ  محــــرم عارف
 مرشد وقـت و پـري نـورانی
 که نبودش به هیچ رو ثانی
 مري عبدالله است تـا دانـی

 

  :تا آخر که فرماید
 بیستم جدّ من رسول خداست

 

 کار است نیست پنهانیآش
 

اند، پدرش سید عبدالله از حلب  لقب مبارک وی سید نورالدّین و آباء گرامش در شهر حلب ساکن بوده
به کیج و مکران آمد و پس از مدتی توقف در مکران با خوانني شبانکاره فارس وصلت نمود و به این سبب 

ضرت شاه نعمت الله در کوه بنان در سال هفتصد و والدت ح. عزیمت کوه بنان کرمان کرده در آنجا متوقف شد
جنابش پس . سی و یک روی داده که منسوب به خود آن جناب است که فرموده تاریخ تولّد من ذال منقوط است

ای از فضال و علماء از قبیل شیخ شمس الدّین مّکی و سید جالل الدّین  از تحصیل علوم ظاهری نزد عدّه
ن و شیخ رکن الدّین شريازی و تکمیل فضایل صوری، طالب کماالت باطنی گردیده خوارزمی و قاضی عضدالدّی

شتافت و در  درنگ به آن سو می یافت بی و به صحبت اولیاء الله روی آورده هر جا نشانی از بزرگی و شیخی می
مسافرت حضرت شاه پس از گردش ایران به . ها دیده است وادی طلب مسافرتها نموده ریاضتها کشیده و رنج

ممالک توران و دیار عرب پرداخت و به صحبت بسیاری از مشایخ عظام و عرفای واالمقام عصر خود از قبیل 
وىل از مالقات و مصاحبت آنان چهرۀ مقصود . سید اخالطی در مصر و قطب الدّین رازی در مکّه و غريه رسیده

شیخ عبدالله یافعی را دریافت و در خدمت بر وی نمودار نگردید تا اینکه در مکّه معظمّه شرف حضور جناب 
آنگاه به امر آن جناب مدت هفت سال مشغول ریاضات و مجاهدات مختلفه گردید . وی مقصود را حاصل دید

شد تا مراتب سلوک را طی، و به ذروه کمال رسید و به دریافت اجازۀ  چنانکه گاهی به خدمت شبانی مأمور می
جنابش در مراجعت از . ه و به اشاره جناب شیخ عبدالله به وطن مألوف بازگردیدارشاد و تلقني عباد مفتخر گردید

مکّه از خطّه ماوراء النهر عزیمت ایران فرمود و در شهر سبز نزدیک سمرقند چندی توقف نمود و در کوههای 
ش زده شرف آنجا اربعیناتی به پایان برد و در آن والیت جمعی کثري و جمّی غفري دست ارادت به دامان حضرت

گویند عدّۀ ارادتمندان وی در توران و خوارزم قرب صدهزار نفر شدند از این رو بعضی از . توبه و تلقني یافتند



۷ 

مفسدین و مغرضني از جمله امري کالل بخاری که منسوب به سلسله نقشبندیه بود، به امري تیمور پادشاه وقت عرضه 
امري تیمور ! ورزند اگر داعیه کند مجال مقاومت نخواهد بود می داشت که جناب سید با این عدۀ کثري که ارادتش

این ملک موطن شما نیست مناسب چنان است که به سمت دیگر عزیمت : به مالقات جناب شاه آمده عرض کرد
و ! رویم وىل پس از خوردن نان و حلوای فوت امري کالل می: جناب شاه به مراقبه رفته سپس فرمود. فرمائید

ای تناول  م شد زیرا هنگام حرکت از سمرقند نان و حلوای فوت امري کالل را آوردند، حضرتش لقمههمانطور ه
به هر حال جناب شاه از سمرقند به طرف مرو روانه و از آنجا به مشهد مقدّس حضرت . فرموده و حرکت نمود

آن بلد به پريوی از سنّت جّد مشرّف گردید و یک اربعني در آنجا بسر آورده متوجّه هرات گردید و در ) ع(رضا 
بزرگوارش صبیۀ مري عماد الدّین حمزه حسینی را به حباله نکاح درآورد و پس از مدتی توقف از هرات متوجّه 

در کوه بنان خداوند فرزند ارجمندش شاه خلیل الله را به . مولد خود کوه بنان گردیده در آنجا نزول اجالل کرد
به آن صوب مسافرت نمود، و در . توقف در کوه بنان به دیدن یزد میل کردپس از هفت سال . وی عطا فرمود

تفت یزد مقام کرد و طرح خانقاه و عمارتی آنجا ریخت و آسیائی و باغی احداث نموده پس از مدتی توقف در 
سفره  تفت عزیمت کرمان فرمود و از کرمان روزی برای تفرج به سرآسیاب ماهان تشریف فرما شد، گویند پري زاىل

آن جناب . نانی و کاسۀ ماستی از سر اخالص حضور وی آورده استدعا نمود که وی در ماهان رحل اقامت افکند
  . قبول فرموده ساکن ماهان گردید و تا آخر عمر ساکن همانجا بود

سر سرپدگان و راه یافتگان بـر دسـت وی بـريون از شـمار و مشـایخ و بزرگـانی کـه بـه درک صـحبت وی 
ای در ذکر معاصرین وی اشاره  اند بسیار است که به نام عده ز برکات انفاس قدسیه اش بهره مند گردیدهرسیده و ا

تألیفات و رساالت علمی و عرفانی و ادبی حضرتش به فارسی و عربی بیش از سیصد رساله و تصنیف . شود می
در قصـیده . یف و توصـیف اسـترنیاز از تع کوچک و بزرگ و دیوان اشعار شورانگیز و غزلیات شوق آمیزش بی

شـود بسـیاری از وقـایع و اخبـار آینـده در آن  بینم شـروع می منسوب به آن حضرت که با مطلع قدرت کردگـار مـی
حضرتش متجاوز از یکصـد سـال عمـر یافـت و هفتـاد و چهـار سـال آن را . اشاره شده که مشهور و معروف است

در سال هشتصد و سی و . ه هدایت طالبان حقیقت اشتغال داشتمستقالً بر مسند قطبیت و ارشاد عباد متّکی و ب
چهار خالفت و جانشینی خود را به فرزند ارجمندش سید برهان الدّین خلیل الله تفـویض و وی را مـأمور تربیـت 
سالکان و مراقبت و حفاظت خانقاه و مریدان فرمود و خود رخت به عالم بقا کشید و در ماهان در مـزار متربّکـی 

  . آلن مطاف عارفان و درویشان است مدفون گردید رحمت الله علیهکه ا
  :مشاهري معاصرین آن جناب از مشایخ و بزرگان عرفا 

  مري سید علی همدانی؛  ۱
  خواجه اسحق ختالنی؛  ۲
  پري جمال الدّین اردستانی؛  ۳
  شاه قاسم انوار؛  ٤
  شیخ صدر الدّین اردبیلی؛  ٥
  خواجه بهاء الدّین نقشبندی؛  ٦
  خواجه محمّد پارسا؛   ۷
  خواجه ابونصر پارسا؛   ۸
  موالنا نظام الدّین خاموشی؛   ۹
  جالل الدّین یوسف اوبهی؛  ۱۰
  خواجه عالء الدّین چشتی؛   ۱۱
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  نورالدّین حافظ ابرو؛   ۱۲
  سید محمد نوربخش؛  ۱۳
  شیخ زین العابدین ابوبکر خوافی؛  ۱٤
  . الله سید نظام الدّین محمود ملقب به داعی  ۱٥

  :از علماء و فقهاء 
  ابوعبدالله شمس الّدین محمّدبن مکّی معروف به شیخ شهید اول؛   ۱
  شیخ رکن الدّین شريازی؛  ۲
  سید جالل الدّین خوارزمی؛   ۳
  عبدالرّحمن بن رکن الدّین معروف به قاینی عضدالدّین؛   ٤
  سید علی بن محمد بن علی شهري به مري سید شریف جرجانی؛   ٥
  خواجه افضل الدّین محمد صدر ترکه اصفهانی؛   ٦
  مشرّف الدّین اسمعیل بن ابی بکر شافعی مشهور به ابن الحرمني؛   ۷
احمدبن محمد بن فهد حلّی مؤلف عدّة الّداعی که از بزرگان فقهای شـیعه اسـت و در تصـّوف او نیـز   ۸

  . شک و اختالفی نیست
  : از سالطني و امراء 

  . انی و پسرش شاهرخ مريزاامري تیمور گورک ۱
  :از شعرا و حکما 
  بابا سودائی ابیوردی؛  ۱ 
  شیخ شرف الدّین علی یزدی؛  ۲ 
  محمد شريین مغربی؛  ۳ 
  شیخ ابواسحق معروف به شیخ اطعمه؛  ٤ 
  . مري مختوم شريازی شاعر  ٥ 
رسـائل وی کـه  چون به ذکر فرمایشات شورانگیز و کلمـات حقـایق آمیـز آن حضـرت بـا بـودن تألیفـات و 

ی  حاوی همه قسم مطالب و معارف و دقایق و نصایح است در اینجا احتیاج نیسـت و ایـن مختصـر گنجـایش حتـّ
ای از افاضات عالیه و فراوان آن حضرت را ندارد، لذا از ورود در آن باب صرف نظر شده خواهندگان را بـه  شمّه

  :ورزد د کرامت از وجود فایض الوجودش اکتفا میدهد و فقط به ذکر چن تألیفات دقیقه آن حضرت ارجاع می
مشهورترین كرامت آن جناب که در همه تذکره هائی که شرح حال ایشان را نوشته، ذکـر شـده همـان قضـیه 
آن حضرت با امري تیمور و ظهور مصداق گر جهان را خون بگريد مال مال، کی خورد مرد خدا االّ حالل که شـرح 

خالیق به ورود در سلک ارادتمندان حضرت شاه و ازدحام عام برای توبه و تلقـني آن چنني است که چون هجوم 
به حضورش بـه سـمع امـري تیمـور رسـید، از کثـرت مریـدان و رغبـت مردمـان و تشـرّف حضـور آن جنـاب ترسـیده 

وی حسب االمر سلطان عازم هرات شد و برای مّدتی در آنجا رحل اقامـت افکنـده . حضرتش را به هرات طلبید
همواره به کار خویش که نشر علوم ظاهر و بسط و ظهور کماالت باطنی بـود مشـغول و در هـدایت خلـق کماکـان 

فرمود، چنانکه جمعی از امراء سلطان نیز بدائرۀ ارادت آن حضـرت وارد شـدند و بـه مراسـم  سعی بلیغ مبذول می
از برکـات مصـاحبت آن حضـرت خدمت قیام داشتند، و بـا اینکـه خـود سـلطان هـم غالبـاً حضـورش شـرفیاب و 

آن حضرت در سلوک با سلطان ظاهر می مستفیض می فرمود غبار کدورتی  شد مع ذلک به سبب استغنائی که طبعاً 
بر خاطر سلطان نشسته بود، و ظاهراً همني غبار کدورت باعث شد که امري تیمور چنني سؤال معرتضانه و در تعقیـب 
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بـا آنکـه : بنماید که روزی در هنگام مصاحبه با آن جناب عرض کرد کـه ای از حضرتش آن چنان امتحان مغرضانه
بینم با امرای دولت من و محتشمان  شما به والیت معروف و به زهد و تقوی موصوف هستید چگونه است که می

ل پروا تنـاو های  شبهه ناک بی فرمائید و از لقمه اردو مصاحبت و مجالست و در اکل و شرب با آنها مشارکت می
  : نمائید؟ آن حضرت در جواب تبسمی فرموده گفت می

  گر بگريد خون جهان را مال مال             کی خورد مرد خدا االّ حالل
البته این جواب وی را قانع نکرد و پسند خاطر وی نیفتاد بلکه ممّد اعرتاض و مؤید بـدبینی حتّـی تکـدّر  

رت برآمده و محرمانه به خوانساالر خـود دسـتور داد کـه فـردا خاطر وی گردید، از این رو در مقام امتحان آن حض
ای به طریق ظلم و جور از مظلومی ناتوان گرفته به طبّاخ دهد که از آن اقسام اطعمه سـاخته موقـع نهـار بـر سـر  برّه

. ســفره وی گــذارد، و ضــمناً از حضــرت شــاه اســتدعا نمــود کــه ناهــار فــردا را در مصــاحبت وی صــرف نماینــد
ای به جرب گرفته به طبّاخ داد، وی نیز انواع اطعمه ساخته  ر به فرموده عمل نمود و از پريه زنی نحیف برّهخوانساال

بر سفره سلطان گذارد، چون سلطان به اتّفاق حضرت شاه وىل به سفره نشستند، سلطان به تواضع تمام از هر قسم 
پـس از خاتمـۀ ناهـار . فرمـود للـه گفتـه میـل مینمـود و وی بسـم ا غذای مطبوخ از برّۀ مزبور تقدیم حضـرتش می

شبهه حرام است بـدون تأّمـل میـل فرمودیـد و  دانم بی بینم، غذائی که می سلطان گفت این چه حالت است که می
آن حضرت فرمود بهرت است تحقیق و . آنگاه ماجرای برّه گرفنت از پريه زن را مشروحاً عرض کرد! حالل دانستید؟

سلطان دستور داد پريه زال صاحب برّه را . ین باب بفرمائید که شاید حکمتی در آن نهفته باشدتفتیش بیشرتی در ا
ای شاهِ جهان فرزندی دارم که بـه سـرخس  :پريه زال گفت. به مجلس حاضر کرده شرح قضیه را از وی سؤال نمود

شـنیدم،  شـت خیـز از وی میاطالع بودم و اخبار اضـطراب آمیـز و وح به جالّب کشی رفته بود و مدتی از وی بی
ای نیاز خدمت سید نعمت الله نمایم، روز گذشته پسرم به سالمت باز آمـد،  نذر کردم که اگر به سالمت باز آید برّه

بردم که غالمـان سـلطان آن را بـه عنـف و جـرب از مـن گرفتـه و بـه مطـبخ  ای به خدمت سید می طبق نذر خود برّه
شاه از شنیدن این سخن شرمسار و منفعل شـده از حضـور مبـارکش . ی نکردندشاهی آوردند و به زاری من اعتنائ

  . عذر خواهی نموده خواستار عفو گردید، آنگاه رخصت داد که حضرتش به وطن مألوف مراجعت فرماید
بـرد،  دیگر آنکه در مسافرت مصر با چند نفر از اصحاب به مالقات مري سید حسـني اخالطـی تشـریف می 

گاه شده به مـالزم خانقـاه خـود دسـتور می رب محل میهنگامی که به ق دهـد کـه جنـاب شـاه و  رسند، مري حسني آ
ای کـه نزدیـک خلـوت وی اسـت وارد کننـد و قبـل از ورود طبقـی نُقـل آنجـا جهـت ایشـان  اصحاب را در صـفّه

و از صـفّه  فرمایـد بهـرت اسـت بـه محلـی دیگـر بـرویم جناب شاه پس از ورود مختصر تأملی نموده می. فرستد می
سپس سید حسني از خلوت بـريون آمـده در . شوند ریزد و همه متعجب می روند، بالفاصله سقف فرو می بريون می

خـواهم از حـاالت  گویـد می مـري می. نماید ای که مشرف به رود نیل بوده با جناب شاه مالقات و خلوت می غرفه
مري سید حسـني از علـوم غریبـه مثـل . اضا را از شما داریمفرماید ما نیز همني تق جناب شاه می. شما بهره مند شوم

ای کـه بـه طـرف رود بـود گشـود و آب رود را در نظـر  کیمیا و لیمیا و سیمیا رمـزی بـر ایشـان ظـاهر کـرد و دریچـه
حضرت شاه فرمود ما را از این قسم حـاالت نیسـت مـدّعا و دعـوی مـا . حضرت شاه به چندین قسم نمایش داد

ای سر  فرمایند، پس از قطع مسافتی حقّه دی است، و از خلوت بريون تشریف آورده مراجعت میکیمیای فقر محمّ
گشـاید قـدری پنبـه و  فرستند، چون سید حسني سر حقّه را می بسته و مهمور به وسیله درویشی برای سید حسني می

دیگر آنکه درویشی که . نستمگوید، افسوس که قدر صحبت نعمت الله را ندا متعجب شده، می. بیند آتش در آن می
برده در راه به خاطرش رسید که کاش حضرت سید چند روزی در صحبت مـري  حقّۀ ارساىل را برای سید حسني می

شدیم، چـون بـه خـدمت آن  فرمود که ما از عمل کیمیا بهره ور شده از فقر و فاقه خالص می سید حسني توقف می
ایـن سـنگ را نـزد جـواهر : برداشته پیش وی انداختـه، فرمـود ای از زمني حضرت برگشت آن حضرت سنگ ریزه



۱۰ 

ای  چون آن درویش سنگ ریزه را به جواهری برد، جواهری پـاره. فروش برده قیمت آن تعیني کن و بازگرفته بیاور
لعل دید که در عمر خود ندیده بود، آن را یکهزار درهم قیمت کرد، درویش سنگ را گرفتـه حضـور حضـرت شـاه 

ای از آن  رت شاه امر کرد سنگ لعل شـده را صـالیه نمـوده شـربتی بسـاختند و بـه هـر درویـش جرعـهآورد و حض
ای وارد شد که در آن مغازه مجذوبی مسکن داشـت بابـا حـاج علـی نـام کـه  دیگر آنکه در مصر به مغازه. چشانید

د و خلـق مصـر اعتقـاد ز سوخت و از او حاالت غریبه بسیار سـر مـی همیشه در پیش او آتش بدون مدد خارج می
. آن حضرت پس از آنکه آن درویش را دریافت از خود غایـب گردیـد، متوجّـه حـال او شـد. عظیمی به او داشتند

پـس از زمـانی . چون از آن توجه بـاز آمـد درویـش مجـذوب را در روی افتـاده و آتـش را خاکسـرت گردیـده یافـت
ر سلک ارادتمندان درآمده مالزم حضرت بود و پس دست ارادت به دامن آن جناب زده د. درویش به هوش آمد

  . از مرگ نزدیک ماهان مدفون گردید
و نیز در نامه دانشوران آورده که حضرت در سفری که از یزد از راه بافق متوجه کوه بنان بود چون به منزل  

قطّاع الطّریق که کمني گرفته ای  اند، هنگام حرکت کاروان عده کاروانی را دید که آنجا بار انداخته چاره قادر رسید
ه آن حضـرت شـدند تـا وی را نیـز . بودند به میان قافله ریخته تمام اهل قافله را دست بسته انداختند آنگـاه متوجـّ

گرفتار کنند وی به جانب ایشان نگاهی تند و نظری غضب آلود انداخت، حرکـت از دسـت و پـای دزدان رفتـه و 
اهل قافله دزدان را دست بسته به حضور شاه آوردند، جنابش از روی عطوفت . دست و پای اهل قافله نیز باز شد

دزدان را نصیحت و ارشاد فرموده، از آن فعل قبیح توجّه داد و به گشودن دست آنـان اشـارت فرمـود، و قافلـه بـه 
  . سالمت از آن منزل گذشتند

به مشایخ و بزرگان طریقـت  در اول توقف آن حضرت در ماهان سلطان احمد شاه هندی که ارادت کامل 
داشت، صیت کماالت و آوازه کشف و کرامـات حضـرتش را شـنیده، چنـد نفـر از علمـاء و صـلحا را بـا تحـف و 

حضرت شاه آنهـا را مـورد لطـف و . هدایای شاهانه حضور آن حضرت روانه و استدعای خري و طلب همّت نمود
مقرّب خود موسوم به مالّ قطـب الـدّین کرمـانی را همـراه  عنایت قرار داده و هنگام مراجعت آنها یکی از مریدان

در همان ایام احمد شاه . آنها به دکن روانه کرده و با وی تاج سبز دوازده ترکی برای سلطان احمد مرحمت فرمود
در هندوستان با خصمی به نام فريوز شاه مشغول جنـگ و جـدال بـوده و در خـواب دیـده بـود کـه شخصـی تـاج 

. این تاج شاهی است که بزرگی گوشه نشني و تاج بخـش بـرای شـما داده اسـت: به وی داده، گفتدوازده ترکی 
چند روزی از رؤیای احمد شاه نگذشته بود که مالّ قطب الدّین به خدمت رسـید، تـا چشـم سـلطان بـه وی افتـاد، 

مـالّ . رتام برخـورد نمـودآنگاه با وی با محبت و اح! این همان شخصی است که در رؤیا تاجی برایم آورد: فرمود
قطب الدّین با اجازۀ وی تاج مرحمتی حضرت شاه وىل را از صندوق بريون آورد تا به وی تقـدیم کنـد، تـا چشـم 

. عني همان تاجی است که در خواب به من هدیه شد، و آن را با احرتام تمام بر سر گذاشت: شاه به تاج افتاد گفت
چنــد نفــر از مقرّبــان خــود را حضــور حضــرت شــاه وىل روانــه نمــوده پــس از مــّدتی مجــدداً ســلطان احمــد شــاه 

درخواست کرد که یکـی از فرزنـدان خـود را بـه هندوسـتان بفرسـتند کـه وی از حضـور شـریفش فـیض یـاب و از 
حضرت شاه وىل چون فرزند ذکوری جـز شـاه خلیـل اللـه نداشـت و دوری آن جنـاب را . زیارتش بهره مند باشد

وۀ خود شاه نور الله فرزند شاه خلیل الله را روانه هند نمود که احمد شاه وی را با استقباىل توانست، ن تحمل نمی
شایان و احرتامی فراوان وارد دکن نموده و وی را مورد همه گونه عنایـت و مکرمـت قـرار داده بـر جمیـع مشـایخ 

اخت و باالخره به دامادی داشت و به لقب ملک المشایخ ملقبش س طریقت و اشراف و اعیان دولت مقدّمش می
  . خود سرافراز و صبیه مکرمه خود را به عقد زوجیت وی درآورد

ها ذکر شده و روایـت گردیـده کـه ذکـر همـۀ حـاالت  برای حضرتش کرامات فراوان دیگر در کتب و تذکره 
ۀ آن حضرت و تيمناً سرود كنیم حضرتش از حوصله و گنجایش این مختصر خارج است لذا به همني قدر اکتفا می
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  :دهيم را حسن ختام اين گفتار قرار مي
ـــــد زدن ـــــي باي ـــــدم دم از والي مرتض  دمب
 نقش حبّ خاندان بر لوح جان بايد نگاشـت
ــا علــي ــه باشــد ب ــا هــر كــه او بيگان  دم مــزن ب
ـــاد ـــد نه ـــي باي ـــتان مرتض ـــه روي دوس  رو ب

ـــا ذوالفقـــار ّلـــاال فتـــي ا  علـــي ال ســـيف الّ
 زيــددر دو عــالم چهــارده معصــوم را بايــد گ

ــــدت جســــنت ز اوالد رســــول  پيشــــوائي باي
ـــد شـــنيد ـــا باي  از حســـن اوصـــاف ذات كربي
 گــــر بالئــــي آيــــد از عشــــق شــــهيد كــــربال
 عابد و باقر چو صادق صـادق از قـول حقنـد
 با تقـّي و بـا نقـيّ و عسـكري يكرنـگ بـاش
ـــوة حـــبّ علـــي  هـــر درختـــي كـــو نـــدارد مي
 دوستان خاندان را دوست بايد داشت دوست

 ســـكّة نـــام عليســـتســـرخي روي مـــوايل 
ـــت مي ـــي والي آن ويل الف از والي ـــي ب  زن

 مــــــا لــــــوائي از والي آن ويل افراشــــــتيم
ـــه ـــت خان ـــهر والي ـــر در ش ـــد ب ـــد گزي  اي باي

  الله مـنقبـــت بــايـــد شنيــد از زبــان نـــعمت

ــــد زدن  ــــا باي ــــن آل عب ــــر دام  دســــت دل ب
ــد زدن ــا باي ــر دل چــو م ــدري ب ــر حي ــر مه  مُه

ــا آ ــواهي زدن ب ــس خ ــر نف ــد زدنگ ــنا باي  ش
ـــد زدن ـــا باي ـــر قف ـــرت ب ـــغ غي ـــدّعي را تي  م
 اين نفـس را از سـر صـدق و صـفا بايـد زدن
ــــد زدن ــــرا باي ــــر در دولتس ــــت ب ــــنج نوب  پ
ـــد زدن ـــدا باي ـــه در راه خ ـــدم مردان ـــس ق  پ
 خيمـــة خلــــق حســــن بــــر كربيــــا بايــــد زدن
ـــــد زدن ـــــا باي ـــــال را مرحب  عاشـــــقانه آن ب
ــه مهــر موســي از عــني رضــا بايــد زدن  دم ب

ــر خصــم مهــدي بيتيــغ كــني  ــا بايــد زدن ب  ري
 اصل و فرعش چون قلم سر تا به پا بايـد زدن
 بعــد از آن دم از وفــاي مصــطفي بايــد زدن
ــد زدن ــن چــون پادشــاه باي ــا و دي ــر رخ دني  ب
ـــد زدن ـــا باي ـــي از كج ـــه دان ـــد ك  الف را باي
 طبـــل در زيـــر گلـــيم آخـــر چـــرا بايـــد زدن
 خيمــــه در دار الّســــالم اوليــــاء بايــــد زدن

  هـا بـــايـد زدن ليـن سيّـد بــوسـهبـر كـف نع
  

  الله وىل رسائل حضرت شاه نعمت
که مجموعه ای از رسائل حضرت شاه نعمت الله  ۱ابن محمد حکیم محمد مظفر در مقدمۀ رضوان المعارف الهیه

قام در بیان رسائل و فواید جالیل از ار: "را جمع آوری نموده در باب رسائل آن حضرت و تعداد آن می نویسد
اقالم عنربفام آن حضرت قدس الله سره العزیز مسموع نشده که کسی را بواسطۀ کثرت رسایل و فواید از نظم و 
نثر توفیق جمع مجموع مصنفات و مؤلفات آن حضرت میسر شده باشد و دیوان اشعار اعجاز آثار اگرچه فی 

در آن دیوان داخل نیست و جناب  الجمله صورت جمعیتی یافته لیکن بسیاری از منظومات یافت می شود که
موالنا سدیدالدین نصرالله بعضی از غزلیات و اشعار که یافته و در دیوان داخل نبوده نقل کرده و حضرت سیادت 
و ارشاد دستگاه معارف پناه حقایق انتباه شاه داعی دیباچۀ بر دیوان حضرت مقدسه نوشته و شنیده ام که بعضی 

ته اند و مجموع این درر از نظم و نثر عیض من فیض و قطرة من بحر ولوکان البحر از مریدان دیباچۀ دیگر نوش
مؤلف سري اوىل از سیدعالءالدین مهوی نقل کرده که من . مدادا و الناس امدادا ع آن بپایان نرسد عمر بپایان آید

جمع نموده و در شام جمع سیصدوچهل رساله از آن حضرت کرده بودم و در هندسه مجلد از مصنفات دیدم 
فرموده که در مجلد اول یکصدوپنجاه رساله است و در دویم شصت وچهار رساله و در سیوم پنجاه رساله و از 

در  -۲رساله در تأویل فاتحه الکتاب  -۱جمله آنها بعضی از رسائل که اسامی آن معلوم بودند مذ کور میگردد 
رساله دیدم باین عبارت صورت خط شریف آن تفسري سوره اخالص و اين فقري خط آن حضرت در آخر آن 

وادام  حضرت کتب باشارة الحضرة المولوية االعلمية االفقيهه االعظيمة االمامية سلمه الله وابقاه اىل يوم الدین
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .، يزد، سنة سبع ثمانني بعد فلا۳۷-۳۹رضوان المعارف الهيه، صفحات   ۱



۱۲ 

ثلث و عشرين و ثمانمائه الهجریه الفقري نعمة  ۸۲۳فضایله و افضله علی المسلمني فی رابع عشر ربیع االول  سنه 
رساله در  -۳نی و این رساله باستدعای عالیجناب موالنا همام الدین عبدالرزاق کرمانی نوشته بودند الله الحسی
رساله در معنی  -۶رسالله سجدات کالم الله  -۵رساله در حروف مقطعه  -۴الله نورالسموات واالرض تفسري آيه 

 -۱۱رساله معرفت  -۱۰مع اللطایف رساله جا -۹رساله روحیه  -۸رساله مکاشفات  -۷الوالیة احاطه بکل شیء 
رساله ذوقیه و  این فقري این رساله را به خط شریف آن  -۱۴رساله محبة  -۱۳رساله برازخ  -۱۲رساله کمیلیه 
 -۱۹رساله صغار  -۱۸رساله اصول تصوف  -۱۷رساله حقایق االیمان  -۱۶رساله لطایف تصوّف  -۱۵حضرت دیده 

رساله  -۲۴رساله فتوح  -۲۳رساله فتوحات  - ۲۲رسالۀ هداية المسلمني  -۲۱ت رسالۀ اعتقادا - ۲۰رساله تحقیقات 
رساله  - ۲۹رساله لوامع  -۲۸رساله لوایح  -۲۷رساله احتطاب  -۲۶رساله مطالع  -۲۵مقامات القلوب عربی 

م رساله اسم و رس - ۳۲رساله جنب عربی  -۳۱رساله در شرح رباعی شیخ ابوسعیدالخري قدس سره  -۳۰حورائیه 
رساله  -۳۵رساله در شرح ابیات فصوص الحکم  -۳۴رساله اسؤله سلطان اسکندر واجوبۀ حضرت مقدسه  -۳۳

رسالۀ مناقب مهدی  - ۳۶در بیان مناسبة حکمة هر فصی از فصوص باکلمه ان پیغمرب و شرح نقش الفصوص 
رساله  - ۳۹ر شد رسالۀ وجود شجره نسب طیبۀ خود که صورت نظمش در اول مذکو - ۳۸رساله نصیحت  -۳۷

رساله نقطه در مجلس سامی مذکور میشده که قطب زمانه سیدعلی همدانی رساله اسرار نقطه  -۴۰ شرح لمعات
نوشته و بعضی از خالفی دارد و آن رساله حاضر نیست که استفسار شود آن حضرت این رساله بقلم گهربار 

بلوغ مصنف سري متأخر آورده که لفظی که به خاطر  رساله بلوغ کمال و کمال - ۴۲ رسالۀ منشآت -۴۱اند  درآورده
است آنست که فرموده اند که بلوغ کمال آنکه منی از شخص بريون آید و کمال بلوغ آنکه منی از شخص بريون 

رساله اصطالحات شیخ محيی الدین در ترجمه اصطالحات شیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشی و این را  -۴۳رود 
رساله مقامات صوفیه بطریق پري هراة خواجه عبدالله انصاری  -۴۴ حضرت مقدسه دیده نیز فقري به خط شریف

رساله در تحقیق ارکان اسالم  - ۴۸ رساله تنزالت وجود -۴۷ رساله توحید -۴۶رساله در بیان معنی توکل  -۴۵
 و کذا الیحول علیه رساله ترجمه واردات شیخ کما قال کذا -۵۱ رساله زنانه  -۵۰رساله ترجمه سؤال و جواب  -۴۹
رساله  - ۵۵رساله انعامات  - ۵۴ رساله الهامات -۵۳رساله االذواق و فقري می گوید ظاهراً رساله ذوقیه باشد  -۵۲

رساله صفات مهدی  -۵۸رساله تنبيهات  - ۵۷ رساله االعیان فی السلوک -۵۶فی االعیان بل رساالت فی االعني 
رساله در نصیحت  -۶۳رساله نصایح  -۶۲ رساله لطایف -۶۱حواس رساله  -۶۰رساله نکات  -۵۹علیه السالم 

رساله  -۶۵رساله سؤال و جواب اسم اعظم و آیات سبعه الهیه و غريها  -۶۴حضرت سیدبرهان الدین خلیل الله 
 - ۷۰رسالة التعاریف  -۶۹رساله ذوق  -۶۸رساله اسرار  - ۶۷رساله فیوض  -۶۶ در تحقیق مراتب و بیان مسائل

این رساله نام او  کردیم ها      از هویّة :    رساله ها کما قال قدس الله سره -۷۲رساله امانات  -۷۱صول رساله ا
رساله در ادب  -۷۶رساله در غیبت و حضور  -۷۵رساله خلق افعال  - ۷۴رساله آداب خلوة  -۷۳نکتۀ بشنو زما 

رساله در تحقیق  - ۷۹رساله اسوله واجوبه  -۷۸رساله در بیان حدیثی که در تسبیحات اربع وارد شده است  -۷۷
رساله در بیان کماالت انسان شنیده ام که  -۸۲رساله در ترک عالیق  -۸۱رساله در تحقیق مناقب  -۸۰فلا و نقطه 

وفقر  -۸۵رساله  -۸۴رساله در بیان نبوت و والیت  -۸۳بالتماس جناب موالنا همام الدین کرمانی نوشته اند 
رساله در بیان  -۸۹رساله در بیان هستی  -۸۸رسالة فی المقدمات  -۸۷تفصیل مراتب نفس رساله در بیان  -۸۶

رساله در بیان فص فصوص از  -۹۲ رساله معنون بهداية -۹۱رساله در معرفة مشتمل بر ده اصل  -۹۰ارکان ایمان 
رساله در بیان معنی  -۹۴و مناسبت بعضی اسماءبا بعضی از کواکب و منازل  رساله در ترتیب منازل -۹۳فکوک 

رساله در تنزالت و مراتب  -۹۶رساله در معنی حدیث السلمان منا اهل البیت  -۹۵ان الله خلق آدم علی صورته 
در بیان  -۱۰۰رساله حروف مبسوطه  -۹۹رساله جامع االنوار و مجمع االسرار  -۹۸رساله دیگر در مراتب  -۹۷

رساله در بیان آیه هواالول و اآلخر والظاهر و الباطن و  - ۱۰۲الدوایر  رساله فیها -۱۰۱محبت آل عبا و مراتب ایشان 



۱۳ 

رساله در خلق افعال و اختالف علما  -۱۰۵رساله در حمدو شکر  -۱۰۴رساله در کالم  - ۱۰۳هو بکل شیء علیم 
یده رساله نسبت خرقه سلطان احمدشاه ابوالمغازی البهمنی و آنچه فقري به خط بعضی از اکابر کرمان د -۱۰۶

آنست که مختار حضرت مقدسه یکصدوچهارده رساله بوده در بیان حقایق و معارف بعدد سور قرآنی و جناب 
موالنا نصرالله نیز فرموده که چون بدزفول که مملکتی مقبولست از ممالک خوزستان عبور نمودم مجموعۀ یافتم 

  ."هو اعلم به حقایق االمورمشتمل بر یکصدوچهارده رساله و بعضی از آنها مرقوم و مذکور شد و 
رساله عنوان شده  کـه سـه رسـاله آن بنامهـای  ۱۳۱الله وىل  های حضرت شاه نعمت تعداد رسالهدر مقاالت ديگر 

  .العارفني در دیوان حضرتش به چاپ رسیده است ایمانیه و فقریه و گنج
  :اند ها ذكر شده نسخ زیر برای رساله

  .اللهی هجری، کاتب حسني ابدال نعمت ۹٦٦ ، تاریخ کتابت)عتطل مجامیع (دار الکتب قاهره   نسخۀ -۱
  .٥۷۹نسخۀ کتابخانۀ آستانۀ قدس رضوی بشماره  -۲
 بن حـاجی محمـد هجـری قمـری، کاتـب عبـاس۱۲٦٤نسخۀ کتابخانۀ مجلـس شـورای ملی،تـاریخ کتابـت  - ۳

  .شريازی
حمـد حکـیم محمـد هجری، قمری، کاتب ابن م ۱۰۸٥اىل  ۱۰٦٦ نسخۀ کتابخانۀ مجلس، تاریخ کتابت بني -٤

  .تفت مظفر در قریه 
  .۱۲۲۸نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه بشمارۀ  - ٥
  .شمسی ۱۳۲٦اىل ۱۲۹۸تاریخ کتابت  . ۱٦۲۸نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه بشمارۀ  -٦
  .هجری۱۲۹۰تاریخ کتابت  ٤۲۰۹نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه بشمارۀ  - ۷
  .کاتب محمد قاسم بن محمد مؤمن. هجری قمری۱۱۰۹، تاریخ کتابت ٤۲٦۲نسخۀ کتابخانۀ ملک بشماره  - ۸
  .هجری قمری۱۲٥٥نسخۀ کتابخانۀ ملی، تاریخ کتابت  -۹
  .هجری قمری۱۲٦٤تاریخ کتابت  ٥۷۷نسخۀ کتابخانه قدس رضوی بشماره  -۱۰
، تاریخ کتابت نـدارد جـزء کتابخانـه حضـرت مجـذوبعلی شـاه ٥۷۸نسخۀ کتابخانه قدس رضوی بشماره  - ۱۱

  .تب آن درویش حسن بوده استهمدانی طاب ثراه بوده و کا
  .فقط یک رساله بنام رساله سلوک دارد ٤۰٥نسخۀ کتابخانه مرکزی دانشگاه بشمارۀ  -۱۲
  .٤۳۸۹نسخۀ کتابخانه مرکزی دانشگاه بشمارۀ  -۱۳
  .هجری ۸۷۸تاریخ کتابت . ۲۹۲۰نسخۀ کتابخانه مرکزی دانشگاه، بشمارۀ  -۱٤
  .ری قمریهج۱۲۱۲اللهی، تاریخ کتابت  نسخۀ كتابخانۀ خانقاه نعمت -۱٥
هجـری اسـت شـامل  ۸۲۲تـا  ۸۱۷اللهی، تاریخ کتابـت بـني سـالهای  نسخۀ مجموعه خطی خانقاه نعمت - ۱٦

  .الله نوشته شده است رساله تحقیقات و در زمان حیات حضرت شاه نعمت
 .هجری قمری است۱۲٦٤نسخۀ مجموعه رسائل خطی کتابخانه انستیتو ایران فرانسه، تاریخ کتابت  -۱۷

   



۱۴ 

  وجودرساله 
  
  

  م اللّه الرحمن الرحیمبس
الحمداللّه علی افاضة الوجود فی عالم الغیب و الشهود، و صلی اللّه علی خري خلقه محمد و احمد و محمود، و 

  .علی آله و اصحابه الودود
  بیت

 نکته ای در وجود خواهم گفت
  
 

 در معنی لطیف خواهم سفت
 

شییء، غريوجود ذهنی و خارجی و خاص و عام  وجود نزد صاحب وجود، از آن رو که وجود است، ای البشرط
  .۲وهو رفیع الدرجاتو مطلق و مقید است، 

بلکه این مجموع، منازل و مقامات وجودند، و موجودیت وجود عني وجود است، نه به امری که مغایر وجود بود 
اخفی است از  عقالً و خارجاً، و وجود به حسب ظهور در مظاهر اظهر است از جمیع اشیا، اگرچه حقیقت او

  .همه، الجرم معرفت او اسهل معارف باشد واشکل معارف
  بیت

 ای مشکل حل و حل مشکل
  
 

 زان سوی ازل بهشت منزل
 

و هر کماىل که ملحق موجودات شود به وجود تواند بود، و کمال وجود به وجود وجود است، که در آینه ماهیات 
اند در حضرت علمیه، تجلی فرموده، و در صورت مرآت در مراتب ممکنه، یعنی اعیان ثابته، که صور اسماء الهیه 

  .سته و مجاىل خمسه ظاهر گشته، و به هر عینی جمال اسمی از اسما نموده
، بلکه مفنی اشیا است در مرتبۀ احدیت و مبقی وهوالقیومو وجود مقوم موجودات است در عقل و در خارج، 

  .اشیا در مرتبۀ واحدیت
  بیت

 ات ای دانابه صفات و به ذ
  
 

 او محیط است بر همه اشیا
 

و صفات متقابله مستهلکه اند در وجود، و صفات سلبیه اگرچه به وجهی عایدند با عدم، به وجهی راجع اند با 
وجود، و سماوات غیوب ارواح، و ارض شهادت اشباح، به نور وجود منوراند، و نزول حق که فرموده اند به 

ت از احدیت به واحدیت، تا هر مستعدی بقدر قابلیت از تجلیات اسما و صفات سماء دنیا، تنزل مراتب اس
  .مستفید گردد

  
  بیت
 فیض او عام است بر هر خاص و عام

  
 

 فهم كن والله اعلم و السالم
 

اصدق : )ص(. -وقال. الوجود وجدان الحق ذاته بذاته و الحق هوالوجود الذی الیأتی علیه الباطل: و گفته اند
  :لها الشاعر كلمة لبیدكلمة قا
  .اال كل شییء ماخالالله باطل: مصراع

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴۰سوره ۱۵اشاره است به آیه - ۲



۱۵ 

 غري حق باطل بود یعنی عدم
  
 

 خود عدم را راه نبود در قدم
 

اما به . و وجود واحد است به وحدتی که عني او است، و وحدت را مراتب ثالثه است، هر مرتبه به اعتباری
نیست، بلکه عني او است، و احد اسم ذات است به اعتبار اعتبار اول، یعنی من حیث هی هی، مغایر احدیت 

  .انتفاء تعدد صفات و نسب و تعینات
  بیت

 اینجا صفت و تعدد اسما نیست
  
 

 آری نسب و تعینات اینجا نیست
 

  .و احدیت اعتبار ذات است به اسقاط جمیع
  بیت

 احدیت یگانگی است نه دو
  
 

 جز یکی در دو کون دیگر کو
 

تبار ذات است، از آن رو که ذات است، بی اسقاط و اثبات، به حیثیتی که مندرج بود در واحدیت جمع اع
  .حضرت واحدیت

  بیت
 نه اسقاط و نه اثباتست ای یار

  
 

 نمی گنجد در آنجا یار و اغیار
 

  .و وجود به شرط جمیع کماالت که الزمۀ او است، مقام جمع و مرتبۀ واحدیت خوانند
  بیت

 د چو شمعدر مقام جمع روشن ش
  
 

 آنچه مخفی بود اندر جمع جمع
 

  بیت
 اسما وصفات رو نماید اینجا

  
 

 چون موج و حباب و بحر باشد بر ما
 

و واحدیت به اعتبار آنکه مثبت اشیاء است در حضرت علمیه، مرتبۀ الهیه، و به اعتبار اعطاء وجود به مظاهر در 
الشییء هویت خوانند، که ساریه است در موجودات، و خارج، مرتبۀ ربوبیه، و وجودالبشرط شییء والبشرط 

  .هویت وجود مفاض عالم است و ظل وجود مطلق
  بیت

 در سایۀ او چو پرورش یافته ای
  
 

 زآنست که سایه پرورت می خوانند
 

  :و مطلق مقید بود به وجهی، گرچه در تعقل متعقل باشد، و گفته ایم
  بیت

 هرجا که مقید است مطلق باشد
  
 

 محقق این سخن حق باشدنزدیک
 

  .و اعیان ممکنات محل ظهور ظل الهی است، و محل من حیث انه محل غريظل است، والظل کذلک
  بیت

 عالم همه سایه سایه همسایۀ اوست
  
 

 هرچیز که بود و هست هم سایۀ اوست
 

  .و اعیان ممکنات بی ظل الهی ممکنات، و کاینات با ظل الهی عالم
  بیت

 و محل دریابشاینجا نبود حال
  
 

 این هر دو بهمدگر به بني در خوابش
 



۱۶ 

و اگرچه ربوبیت اسم الظاهر مغایر ربوبیت .و معقوالت مرایای اسم الباطن اند، و محسوسات آئینۀ اسم الظاهر
  .اسم الباطن است، اما نظر باذات ظاهر عني باطن بود و باطن عني ظاهر

  بیت
 بر سر آب خانه ای زحباب

  
 

 آب دان بر آبچون بسازند
 

  .واللّه اعلم بالصواب



۱۷ 

  وجودیهرساله 
  

  
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

  .بسم الصورة النوعیة االنسانیة الکاملة
وجود من حیث هوهو، غريوجود ذهنی و خارجی است، بلکه هر واحدی از وجود ذهنی و خارجی نوعی از 

ست به اطالق و تقیید، و نه کلی است و نه وهو من حیث هو هو ای البشرط شییء، غريمقید ا. انواع وجودند
جزئی و نه خاص و نه عام و نه واحد به وحدتی که زاید باشد بر ذات، و نه کثري، بلکه اینها الزمۀ حضرت او 

  .است به حسب مراتب و مقامات، و هو رفیع الدرجات
اسما وصفات در این مرتبه  اما حقیقت وجود بشرط ان الشییء معها مسما است به مرتبۀ احدیت عندنا، و جمیع

  .مستهلکه اند
  بیت

 بسیار زعاشقان در این خطۀ خاک
  
 

 در عشق چنني هالک گشتند هالک
 

  .و این مرتبه را مقام جمع الجمع و حقیقة الحقایق خوانند
  بیت

 این وارد احمدی است دریاب
  
 

 این فقر محمدی است دریاب
 

او است از کلیات و جزئیات، مسما است به اسما و صفات که  اما حقیقت وجود، بشرط جمیع اشیا، که الزمۀ
  .مرتبۀ الهیت است و این مرتبه را واحدیت و مقام جمع گویند
  بیت

 در مقام جمع روشن شد چو شمع
  
 

 آنچه مخفی بود اندر جمع جمع
 

استعدادات و مرتبۀ واحدیت، به شرط تربیت مظاهر، از اعیان و حقایق به سوی کماالتی که مناسب مناصب 
ایشان است در خارج، مرتبۀ ربوبیت، و عني اول که حقیقت انسانیت است، حصول او از تجلی ذاتی است در 

  .حضرت علمیه
  دوبیتی

 عني او اول همه اعیان
 الم باشد اشارتی با وی

  
 

 صورت اسم اعظم سلطان
 الم جمع شد قرآن فلاکز 

 

  بیت
 ملک و ملکوت میم دانش

  
 

 وانشبا میم محمدی بخ
 

  .و حقیقت وجود را نه به شرط شییء و نه به شرط الشییء هویت گویند، که ساریه است در جميع موجودات
  بیت
 او لطیف است و در همه ساری

  
 

 آب حیوان بجوی ما جاری
 

، والیری االعمال  ۳واللّه خلقکم و ماتعملون: ومن باب لطفه سریانه فی افعال الموجودات، و هو قوله تعاىل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۹۶آیه ۳۷سوره - ۳



۱۸ 

  .پس اگر نه لطف او بودی، هرآینه هویدا بودی چنانکه هست. ال من المخلوقني فلوال لطفه لشوهدا
  بیت
 او نور دو چشم است وىل از نظرت

  
 

 پوشیده بود مدام از غایت لطف
 

و به شرط ثبوت صور علمیه در وی، مرتبۀ اسم الباطن مطلق، که رب اعیان ثابته است، و اعیان ثابته صور اسماء 
  .لهیه اند در حضرت علمیها

  بیت
 نظری کن جمال جانان بني

  
 

 عني انسان به عني انسان بني
 

و به شرط کلیات اشیاء فقط، مرتبۀ اسم الرحمن که رب عقل اول است و عقل اول را لوح قضا و ام الکتاب و 
  .قلم اعلی  و عرش اللّه خوانند

  بیت
 بردار قلم به اسم رحمان بنویس

  
 

 کتاب سبحان بنویسبر لوح قضا
 

و به شرط آنکه اشیا در وی مفصلۀ ثابته باشند، مرتبۀ اسم الرحیم که رب نفس کلیه است، که لوح قدر گویند و آن 
  .لوح محفوظ است و کتاب مبني

  بیت
 حافظیم و کتاب را دانیم

  
 

 لوح محفوظ را چنني خوانیم
 

بۀ اسم الماحی والمثبت و المحیی والممیت، که رب نفس و به شرط آنکه اشیا صور مفصلۀ جزویۀ متغريه اند، مرت
  ٤.یمحوا اللّه مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب: منطبعه است در جسم کلی، که لوح محو و اثبات است که
  بیت

 هرنفس نقشی نگارد در نظر
  
 

   می برد خلقی و می آرد دگر

کتاب ، مرتبۀ اسم القابل که رب هیوالی کلیه است که و به شرط آنکه قابل صور نوعیۀ روحانیه و جسمانیه باشد
  .اشارت به وی است ٥مسطور فی رق منشور

و به شرط صور روحانیۀ مجرده، مرتبۀ اسم . و به شرط تأثري و تأثر، مرتبه اسم الخالق که رب طبیعت کلیه است
نند، و اهل اللّه روح می المدبر که رب عقول و نفوس ناطقه است، و حکما نفس ناطقه را عقل مجرد می خوا

  .گویند، و عقل اول را روح القدس
  بیت

 گر ز روح القدس اثر یابی
  
 

 چیزی از عقل کل خرب یابی
 

  .و اگر کلیات در وی مفصله باشد، اهل دالن آن روح را دل خوانند
  بیت

 صدجان بفدای آن چنان دل بادا
  
 

 یا رب که چنني دلیت حاصل بادا
 

  .غیبیه، مرتبۀ اسم المصور، كه رب خیال مطلق و مقید استو به شرط صور حسیۀ 
  بیت
 در دیدۀ ما بني که نشسته است مصور خوش نقش خیاىل است که بسته است مصور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۹آیه ۱۳سوره - ٤
  .۳آیه ۵۲سوره - ٥



۱۹ 

  

  .و به شرط صور حسیۀ شهادیه، مرتبۀ اسم الظاهر  مطلق که رب عالم ملک است
  بیت

 ملک ملک اسم الظاهر
  
 

 در شهادت ظهور اآلخر
 

  :سان کامل عبارت است از جمع جمیع مراتب الهیه و کونیهاما مرتبۀ ان
  شعر

 من کل شییء لبه و لطیفه
  
 

 مستودع فی هذه المجموعة
 

  بیت
 ساقی بتوان دید چو در ساغر ما می مجموعۀ مجموع کمالست که در وی

  

  .و عني او اول است در علم، و روح او اول است در خارج
  .هر اللّه استآن صورت اللّه است این مظ: مصراع

  بیت
 گر بیابی مرا تبش بتمام

  
 

 صاحب مرتبه توئی و سالم
 

فسبحان من لم یکن علیه دلیال اال نفسه، والثبت کونه االبعینه، فسبحان من جعل له فی کل شییء بابا، اذا فتح 
  .ذلک الباب وجداللّه عنده المکان نعت الهی فی العموم والخصوص

و وسعنی قلب عبدی : ، و اما فی الخصوص فقوله٦من علی العرش استویالرح: اما فی العموم، فقوله
  .۷و هو معکم اینما کنتم: و اما عموم العموم فان یکون بحیث انه وهو قوله. المؤمن

فذکر االینیة والمکان فی الذوات کالمکانة فی المراتب، والمکان عندالقوم منزلة فی البساط هی الهل الکمال 
  .واالحوال والجالل والجمال، فالصفت لهم والنعت والمقامالذی حاز المقامات 

والیکون المکان اال الهل االدب جلساء  )ص(واعلم ان عبور المقامات واالحوال هو من خصایص المحمدی
الحق علی بساط االلهیة مع االنس الدایم، والصحاب االعتدال و الثبات والسکون غري ان لهم بسرعة الحرکات 

  .۸وتری الجبال تحسبها جامدة و هی تمرمر السحاب. ل نفسفی الباطن فی ک
وقال بعض . والسالم علی اهل الوجود. و من اسماء اآللهیة لهم المقام والمکانة الزلفی فی الیوم المشهود

  .المکان ما یعتمد علیه المتمکن: الحکماء
  بیت

 یاران چو مکان قدر خود می دانند
  
 

 هریک زمقام خود سخن می رانند
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵آیه ۲۰سوره- ٦
  .۴آیه ۵۷سوره - ۷
  .۸۸آیه ۲۷سوره - ۸



۲۰ 

  ایجادیهرساله 
   

  
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

هو الدال علی ذاته بذاته لذاته، و صلواته علی خري مخلوقاته محمد و آله، فسبحان من لم یكن علیه دلیل االنفسه 
  .و ال یثبت كونه االبعینه

  بیت
 بخودش كس شناخت نتوانست

 

 ذات او هم به او توان دانست
 

  .یستی نیست مقدس است و موجودی كه بی وجود او كسی را وجود نیستهستی كه هستی او از ن
  .هر چه هست اوست غري او خود نیست، و اگر هست به خود نیست: مصراع

  بیت
 چیزی كه وجود او بخود نیست

 

 هستیش نهادن از خرد نیست
 

د نه به نات كنو مخلوقات را نیستی صفت ذاتی است، و هستی عرضی، و اكابر و اشراف مباهات به ذاتی
  .الفقر فخری: صلی اللهكما قال نبینا . عرضیات

پذیرد به حقیقت آن هست  و هستی كه شایستگی نیستی ندارد واجب الوجود بود لذاته، و هستی كه نیستی می
  : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله. نیست

  .باطل اال كل شییءٍ ما خال اللّه: اصداق كلمة قالها الشاعر كلمة لبید
اته فحكمه ذو الموجوات كلها و ان كانت ما سوی اللّه فانها حق فی نفسها بال شك ، لكنه من لم یكن له وجود ل

  .۹حكم العدم و هو الباطل
  رباعی

 هستی شایدههستی یكی است آنك
 رو نیست شو از هستی خود همچون ما

 

 این هستی تو بهیچ كاری ناید 
 كز هستی تو هیچ دری نگشاید

 

ا اخی اعزك اللّه فی الدارین معلوم فرما كه حضرت عزت جل و عال انسان را از برای امری عظیم ایجاد فرموده ی
الهی ما الحكمة فی خلقی؟ : و آن امر عظیم این است كه موسی بن عمران علیه السالم مناجات كرد و گفت

  ۱۰لبكیتی من مرآة روحك و محبتی فی قؤالحكمة من خلقك ر: قال اللّه تعاىل
  دوبیتی

 دل تو خلوت محبت اوست
 آینه پاك دار و دل خاىل

 

 جانت آئینه دار طلعت اوست
 كه نظر گاه خاص حضرت اوست

 

گنج محبت خود گردانیده  ۀحضرت خود ساخته، از زنگ خودیش مصون دار، و گنجینه فلب ترا خزان ۀروح ترا آین
استند تا در عني  تو بعني تو خویش را مشاهده دیدند، خو محافظت كن، و اگر چه خود را بخودی خود می

  . فافهم. نددایند، ترا آفریمفر
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .موجودات اگر ما سوای خدا باشند بی شك فی نفسه حقند، اما اگر ذاتا وجودی نداشته باشند در حكم عدمند و باطل ۹
  .تو مشاهده من بود از آینه روحت و دوستی من در دلت نشحكمت آفری: در آفریدنم چه حكمت بود؟ خدای تعاىل فرمودخدایا  ۱۰



۲۱ 

 اگر زینسان شوی دانی كه انسان
 

 خوانند آنسان چرا انسانش می
 

مردم است، كه چون انسان كامل همه بني  ۀانسان كامل دگر است و انسان ناقص دگر، و انسان اسم مردمك دید
  .است اما خود بني نیست

  یتب
مردم دیده كه خود بینی نكرد

 

 بینی نكرد جای خود جز دیده می
 

انسان كامل عالمیان را نظر مرحمت  ۀخوانند كه حضرت عزت جل و عال بواسط و انسان را برای آن انسان می
  .كند ان العني اشیاء را مشاهده مینسا اید، همچنانكه انسان بواسطهمفر می

  بیت
 وانندانسان ز برای آنش انسان خ

 

 عالم بني است ۀكو مردمك دید
 

یعنی هیأت . و العالم علی صورة الحق و االنسان علی صورتنيو انسان عالم صغري است و عالم انسان كبري، 
جامعه ، مستجمع جمیع كماالت كونیه و صفات الهیه است، همه آن  ۀفاصل ۀانسانیه و كلم ۀجمیله و صورت كامل

  .دارند، اما انسان همه دارد
ان اللّه ادبنی فحسن تادیبی، ای جمع ىل : ، و قال علیه السالماوتیت جوامع الكلم: قال علیه السالم
  .جمیع الخريات

  .با تو گویم كه چیست آن خريات: مصراع
  .تخلقو باخالق اللّهخوش خريی كن، 

  :ا انسان كاملو اگر چه اعیان عالم با جمیع صور جسمانیه و روحانیه، مظاهر اسماء و صفات حقند، ام
 .مجموع كماالت وجود است ۀمجموع: مصراع

  قطعه
 صورتا چاكر است و معنی شاه

 

 باطنا آفتاب و ظاهر ماه
 

 لیس فی الدار غريه دیار
 

 وحده ال اله اال اللّه
 

نعمت اللّه را بدست آور
 

 تا زخلق و خدا شوی آگاه
 

  :یابت نیابد، و كون جامعنۀ و انسان تا كون جامع نگردد، منصب خالفت و مرتب
  حق است و ضل اللّه بني ۀسای: مصراع

  السطان ظل اللّه فی االرض :)ص(قال رسول اللّه
  بیت

در ظل آفتاب تو چرخی همی زنیم
 

 كوری آنكه گوید ظل از شجر جداست
 

  شعر
انما الكون خیال وهو حق فی الحقیقة

 

 و الذی یفهم هذا حاز اسرار الطریقة 
 

كنت بصره الذی : بصربه ، المومن مرآت المومن: ، در آینهان اللّه جمیل یحب الجمال: جمالاوست كه 
، به كنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ال عرف: ۀفرماید، و نقد گنجین ، مشاهده مییبصر به
  گوید  می ،كنت سمعه الذی یسمع به: با سمع كنت لسانه الذی یتكلم به: نماید، و به لسان خلق می

  شعر
كار جوامع فكرةذصوامع ا

 

 لوامع آثار قوام عزة 
 



۲۲ 

 ارائك توحید مدارك زلفة
   

 

 
قطعه

 مسالك تمجید مالیك نصرة
 

هر كجا رندیست در میخانه ای
 

 اند ای از جام ما نوشیدهجرعه
 

 هر طرف شاهیست بر تخت وجود
 

 اند خلعتی از جود ما پوشیده
 

یعنی حق جل جالله از احدیت ذات متعالیه دائم  ، یتجلی فی كل نفس و ال یتكرر التجلیان اللّه تعاىل: اقول
گردد، و امر اول باز به  گردد، و به هر تجلی در مشهد شهادت امری ظاهر می متجلی است، و تجلی او مكرر نمی

  :آید نماید، و از نو به لباس جدید می عالم غیب مراجعت می
  ۱۱.یدبل هم فی لبس من خلق جد

  بیت
هر زمان صنعی نماید در نظر

 

 آرد دگر برد خلقی و میمی
 

پوشد، و باز به لباس بقا  فنا می ۀكند، جام و عالم باسره هر لحظه و هر لمحه استمداد افیاض از حضرت فیاض می
ورت و آید، و بقای عالم عبارت است از متجلی شدن او به حلی تجلی، و فنا عبارت است از خلع آن ص بر می

اهل كشف و عیان است، بلكه آنجا كه  ۀلیات متجددات، خاصاتجلی، و لذات فنا و بقا و ذوقیات و تجلیات متو
  .ت چه حاجت به بیان استاسغیان 

  بیت
حلوای بنام لبلبانی

 

 تا تو نخوری و را چه دانی
 

  .من ذاقه یعرفه
ق فی ظلمة ثم رش علیهم من نوره فمن اصابه من ان اللّه خلق الخل :قال رسول اللّه  صلی اللّه علیه و آله

  اخطاه ضل و غوی، و الحق خالق باالیجاد و التقدیر نذالك النور اهتدی و م
  بیت

دیگری را وجود كی باشدگر نه نور وجود وی باشد
تا نور وجود به فیض واجب الوجود به ظلمت آباد عدم ظهور نفرمود، اعیان ممكنات در شهد شهود موجود 

  .شدند و به حقیقت وجود راه نربدندن
  رباعی

موجود به واجب الوجودیم همه
 

 هستیم وىل هیچ نبودیم همه
 

از جود وجود عشق موجود شدیم
 

بی جود و جود بی وجودیم همه 
 

متعذر است، زیرا كه آن نور هویت مطلقه  وو نور مطلق از آن رو كه مجرد است، از نسب و اضافات، ادراك ا
بارگاه صمدیت او رفیع تر از آن است كه طایر افهام و عقول پريامن سرادقات جالل آن حضرت  ۀو عتباست 

  .كشف و عیان جمال بی مثال او توان دید ۀتواند پرید، یا به دید
  .۱۲بصار و هو یدرك االبصار و هو اللطیف الخبريال تدركه اال

راتب و نسب و اضافت ممكن است، و اگر چه محجب  یت آن نور در حالت تنزل در مظاهر و تعني آن درؤلكن ر
نور  آنشود به  نور است، اما اشعه انعكاس نور وجود است، بلكه وجود نوری است كه ظاهر می ۀر اشعيثأضوء ت

  .اعیان ممكنات در ظلمت عدم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۱۵آیه  ۵۰سوره  ۱۱
  ۱۰۳آیه  ۶سوره  ۱۲



۲۳ 

  . دریاب به ذوق عقل را هیچ مگو: مصراع
فكر متفكر  ۀراياز د آناالتر است، و امور احكام زیرا كه خصوصیات كشف تام از طور عقل ب.ثبت عندی باذوق

و االتر، به الماس فكر این درّ بكر نتوان سفت و به عذوبت بیان شرح معانی آن نتوان گفت، و كیفیات ذوقیات 
  .ما به تعریف تنهامدرك و محقق نگردد

  .ذوق آن نتوان یافت، ناخورده شراب: مصراع
  بیت
ذوقی كه دلم راست به وصلش حاصل

 

 دل داند و من دانم و من دانم و دل
 

من صحت معرفته صح توحیده و من صح توحیده صحت محبته، فالمعرفة لك، و التوحید لله، و المحبة عالقة 
  .بینك و بینه، بها تقع المنازلة بني العبد و الرب

است، و  صحت توحید بعد از صحت معرفت بود، و صحت محبت بعد از صحت توحید، و معرفت از آن محب
توحید از آن محبوب، و محبت عالقه ای است بینك و بینه، كه به محبت واقع میشود منازلة بني المحب و 

  .المحبوب
  بیت

  
  

رد كه همه او را دوست دارند، چنانچه در دارد، دوست دا چون در حقیقت همه او است، و خود را دوست می
  .یا ابن آدم انی و حقی لك محب، فبحقی علیك كن ىل محبا: تورات فرموده

  بیت

  
  :۱۳ یحبونهاشارت او محب است و ما محبوب، و به  یحبهمو اگر چه به مقتضای 

  .ما محبیم و حضرتش محبوب: مصراع
  .بذاته محبوب، و هو الطالب و المطلوب و اما در حقیقت اوست كه لذاته محب است

  .علمت علم االولني و اآلخرینصلی الله ، و قال نبینا   ۱٤و علم آدم االسماء كلها: فصل قال اللّه تعاىل
می، و آدم هيلعمقرر اسماء است و خاتم صلی اللّه علیه و آله مبني است و علم آخر علم مس ءِعلم اول علم اسما

ن حیث ما یختص به من المعنی عني مسمی است و من حیث الذات بر سبیل ممسمی، و هر اسمی از اسماء الّله 
اء انفراد مسمی است به جمیع اسماء الهیه، هرگاه كه ذاكری یك اسم را از اسماء اللّه یاد كند حق را به جمیع اسم

  .یاد كرده باشد
  .همه گفتی چو آن یكی گفتی: مصراع

  بیت
چون هویت یكی است اسما را

 

 به هویت كی بود اسما
 

الهیه، تا  ۀاست با ذات واحد عیعنی كثرت اسمائیه با آنكه مختلفة الحقایق اند به حسب مفهوم، در حقیقت راج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .اللّه بقوم یحبهم و یحبونهتی فسوف یا: ۵سوره  ۵۴اشاره است به آیه  ۱۳
  .۳۱آیه  ۲سوره  ۱٤

گر نبودی در میان عاشق و مشعوق، عشق
  

 
  

  

 كس ندانستی كه عاشق كیست یا معشوق چیست
 

 
 

انم كه دوستددارم چو میدوست را من دوست می
  

 
  

  

 دارد كه دارد دوست او را دوست دوستدوست می
 



۲۴ 

  . معقوله ۀرت اسمائیه مشهوده باشد در عني واحدآن كث ۀذات متعالیه چون متجلی گردد به صور اسماء متكثر
  بیت
كثرت و وحدت ار چنني دانی

 

 این رساله بذوق برخوانی
 

  .من حی بالعم لم یمت ابدا )ص(قال رسول اللّه
قوت و قدرت و حيات علميه اشرف است از حيات حسيه، اما چون حيات حسيه محبوب اصحاب نفوس افتاده، 

اعظم افتاده در نفوس عامه، لیكن احیاء حقیقی معنوی، كه زنده گردانیدن نفوس میته در احیاء حسیه اوقع و 
است به موت جهل، به جیات طیبه نوریه علمیه، پیش نفس نفیس عالم باللّه و اسمائه و صفاته و آیاته و كلماته 

  .علوم است وافعاله و اسراره، اشرف و اعال است از احیاء بدن میت به حیات صوریه، كه آلت ادراك
  بیت

مردهبودآن دل كه به جهل
 

 كردیم به نور علم زنده
 

  ۱٥او من كان میتاً فاحییناه و جعلنا له نورا یمیشی به فی الناس: قال اللّه تعاىل
یعنی او من كان میتاً بموت الجهل فاحییناه بالحیوة العلمیة، و جعلنا له نوراً و هو العلم، یمشی به فی الناس ای 

م من استعداداتهم نیاتهم و مافی هشكاله فی الصورة النوعیة االنسانیة، و المراد بالشكل فیدرك ما فی بواطنبني ا
  .خواطرهم من اعمالهم المخفیة من الناس، و ذالك بضیاء ذالك النور

  بیت
تا ظاهر و باطن همه را دریابد

 

 تابد خورشید صفت بر همگان می
 

، و الحمدلله رب العالمني و صلی اللّه علی سیدنا الصادقني و خاتم االنبیاء و جعلنا اللّه و ایاكم منه، تمت
  .ني الطاهرین و سلم تسلیما كثريا كثريايبالمرسلني محمد و آله الط

  
  
  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۲۲آیه  ۶سوره  ۱٥



۲۵ 

  توحیدرساله 
   

  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
  .نيالحمدلله رب العالمني و الصلواة و السالم علی خري خلقه محمد و آله اجمع

  بیت
احد و واحد است و وحدت هم

 

 كنم بیان فافهم یك بیك می
 

  .احدیت ذاتیه و احدیت اسماء و صفات و احدیت افعال: احدیت سه مرتبه دارد  :توحید
  شعر

دو كل الذی شاهدته فعل واح
 

 بمفرده لكن بحجب االكنة
 

  بیت
 بینمفعال یكی فعل یكی می

 

 مبین مفعول بسی است بی شكی می
 

و اسماء عني . فات متعدد، و اسماء و صفات به ذات واحدو صواحد به اسماء . احد بالذات واحد بالصفات
مسمی به اعتباری و غري مسمی به اعتباری، و اسم اعظم جامع جمیع اسماء الهی است، و طریق او جامع مجموع 

  .طرق اسماء
م، و آن اسم مربی مظهر اسكه مختص است به آن اما غري این اسم جامع، هر اسمی او را طریقی است خاص، 

ل مظهر بياو، و طریق آن اسم مستقیم بود، اما طریقی كه جامع طرق متعدده است س یخود است، و مظهر او مربا
  محمدی است صلی اللّه علیه و آله

  بیت
در راه در آ كه راه اینست

 

 دریاب سخن سخن همني است
 

  .روند اند و می السالم به این طریق توحید جامع رفتهو تمام انبیاء و اولیاءعلیهم 
  بیت

هر كه او در راه ما با ما رود
 

 قطره ای باشد كه با دریا رود
 

عرب است به موحدت منشأ احدیت و واحدیت است، و احدیت الهیه مقام جمع و جود است كه  :توحید
  .واحدیت

  بیت
 وحدت و كثرتست در هر باب

 

 یابمجمال و مفصال در 
 

 كثرتش چون حباب دان دایم
 

 وحدتش بحر و آن به این قایم
 

  .اما در احدیت ذاتیه جمیع اسماء و صفات و اشیاء مستهلكه اند
  .گنجد گنج و ناگنج در نمی: مصراع

  .و اول مقام جمع است و ثانی مقام جمع الجمع
  بیت

دریاب كه قول عارفانست
 

 هر كو دریافت عارف آنست
 

  : ود نسبت با اعیان سه اعتبار داردوج :توحید



۲۶ 

  .اول موجود در خارج وجود است، متشكل به اشكال حقایق عینیه، به حكم ظهور در مرایای اعیان
  .دوم حصول اعیان موجوده در خارج به حكم ظهور در مرآت وجود

  .سوم ظهور وجود در مرایای اكوان به اعتبار جمع دو اعتبار
  بیت

و آنیك وجود و اعتبارش این
 

 یك وجود و اعتباراتش بدان
 

اسماء الهیه اند، و اسماء ظالل  ۀاعیان ثابته، كه صور اسماء الهیه اند در حضرت علمیه، ظالل معنوی :توحید
  .حضرت الهیه، و ظالل اعیان ارواح مجرده، و اشباح ظالل ارواح

  بیت
اند و همسایهاینهمه سایه

 

 آفتاب است و نور هم سایه
 

فات، و از اسماء  و صفات به ذات مسمی، و صاز آثار است به افعال، و از افعال به اسماء و  اوالً سلوك :توحید
  .ذوق سالكان به وجدان و كشف است نه به برهان و كسب

  بیت
داناین علم وراثت است می

 

 خوان ست است میاآن علم در
 

  .كشفیه نرسد علوماگر چه علوم علماء رسوم معترب است اما به مرتبه 
  رباعی

ناخورده شراب ذوق آن نتوان یافت
 

 آن دوق معانی ز بیان نتوان یافت
 

ایماین لذت عاشقی كه ما یافته
 

 عاقالن نتوان یافت ۱٦از سفره و لوت
 

و مظاهر اسماء مستفادند از اسماء، و اختالف اسماء به اختالف قوابل، و علم حقیقت واحده است، اما به 
ظاهر علوم مختلفه، چون ادارك بصر به مبصرات و سمع به مسموعات و الباقی كك، قال رسول اختالف م

  :و ادراك بصر غري ادراك سمع است، اما در ظهور به مظاهر مختلفه. ۱۷من فقد حسا فقد فقد علما): ص(اللّه
  شعر

العني واحدة و الحكم مختلف
 

 و ذاك سر الهل العلم ینكشف
 

الست برب كم قالو : به حسب فطرت اصلیه قایلند به توحید اصلی، كما قال جل ذكره مجموع ارواح :توحید
  .كل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه): ص(و قال رسول اللّه. ۱۸بلی

  بیت
كفر او عارضی است تا دانی

 

 شاید ار كافرش به آن خوانی
 

واشی طبیعیه، به مناسبت استعداد تعني جزئیه، اما به نور استعداد ذاتی كافر محجوب است به حجب ظلمانیه و غ
 باطنش به نور كلمه ال اله اله اللّه گفنت روشن است و ظاهرش به. حقانی منور بود در عالم ارواح به قوت نوریه

  .ترك محمد رسول اللّه گفنت تاریك
  بیت

ظاهر و باطن ار شود روشن
 

 مومن كاملی بود چون من
 

حركات موجودات عینیه تابع حركات اعیان علمیه اند، و حركات اعیان علمیه به اسماء الهیه، و طریق  :توحید
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  لذيذ ۀاطعم ۱٦
  .است از علمی محروم بود كه از حسی محروم هر ۱۷
  آیا پرودگار شما نیستم؟ گفتند بلی: ۱۷۲سوره هفتم آیه  ۱۸



۲۷ 

  .اسماء صراط مستقیم
  .همه بر راه راست از وجهی: مصراع

و چون رب االرباب تجلی فرماید در حضرت عینیه به تجلی خاص، از حضرت خاصه، ظاهر گردد اثر آن تجلی 
ان ثابته كه صورت اسمی بود از اسماء الهیه، بعد از آن در روحی كه صورت آن عني بود، آن گاه در عینی از اعی

  :در صورت عینیه، دیگر در صورت حسیه، و ظاهراً به اشارت
، اسناد آن حركت حسیه به صورت محسوسه كنند و باطناً محرك و مسكن اشیاء حق را نحن نحكم بالظاهر
  ،۱۹و ما رمیت اذرمیت  و لكن اللّه رمی :دانند، كماقال اللّه تعاىل

  بیت
عالمی خوش به رقص گردانند

 

 ای نازك است اگر دانندنكته
 

  .هر اسمی از اسماء الهی دو مدلول دارد:توحید
  بیت

صفات و ذات با هم جمع فرما
 

 كه تا یابی تو اسم وهم مسما
 

واحدیت،  ۀسمی است به اعتبار صفت در مرتباحدیت، و غري م ۀو اسم نفس مسمی است نظر با ذات در مرتب
  .بلكه عني است از وجهی و غري از وجهی

  بیت
دانشعني و غري است نیك می

 

 خوانش عارفانه به ذوق می
 

 ازوجود عالم ظل وجود اضافی است، و وجود اضافی ظل وجود حقیقی، و وجود حقیقی حق، و سایه  :توحید
  .هر آینه وجود عالم امری باشد متوهم ، فافهم آن رو كه سایه است به خود معدوم،

  بیت
سایه را خود به خود وجودش نیست

 

 غري جود وجود بودش نیست
 

سایه و آفتاب نشناسد
 

 هر كه او را چنني شهودش نیست
 

متبوعه  هر اسمی از اسماء كلیه كه مقدم دارند بر اسماء تالیه مسمی گردد به جمیع اسماء تالیه، و آن اسم :توحید
هر آینه اسماء الهیه متفاضله باشند، اما هویت . ۲۰ان اللّه هو السمیع العلیم: باشد، و تالیه تابعه، هم چنان كه

  .اسماء حقیقت واحده
  بیت

كلی و جزئی همه باشد یكی
 

 فهم فرما بی شكیهويتیك
 

  .گویم این لطیفه نگر كه می: مصراع
  .كل شیئی فیه كل شیئی. عتابع عني متبوع است و متبوع عني تاب

  بیت
چون هویت یكیست اسما را

 

 به هویت یكی بود اسما
 

و مظاهر خلقیه اگر چه بعضی  از بعضی افضلند، اما چون هویت مندرجه است در اسماء، مظهر هر اسمی او را 
اعتبار صفات  اهلیت مجموع فضال باشد، و مجمع مجموع اسماء بود، به حسب اندارج هویت، و اسماء الهیه به

  .متعدده و به حسب ذات واحده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .آن گاه كه انداختی تو نینداختی بلكه خدا انداخت: ۱۷آیه  ۸سوره  ۱۹
  .اشاره است به انه هو السمیع العلیم كه در چتدین آیه از آیه های قرآنی آمده است ۲۰



۲۸ 

  بیت
 وحدت و كثرتست در اسما

 

 نظری كن تأملی فرما
 

 ۀد، و مرتبيلق و مقطجربوت و مثال م و لی الهی مراتب است به حسب سري در ملكوتجعارفان را در ت :توحید
او در دنیا به  ۀمكاشف ،وداما عارفی كه معرفت او به طریق مكاشفه ب. صاحب عرفان علمی مجرد ۀادنی مرتب

طاء بردارد واو را غصورت باشد و در عقبی به معنی، و عارفی عارفان را شناسد كه حق تعاىل از بصريت او 
  .اولیائی تحت قبابی ال یعرفهم غريی: عارف عارفان گرداند، كما قال تعاىل

  .عارفی باید كه داند عارفی: مصراع
  دو بیتی

 گر حجاب از بصريه بگشایند
 

 عارفان را چو نور بنمایند
 

عارفان هم به صورت و معنی
 

 دنیی و آخرت بیارایند
 

لیس فی االمكان : حجة االسالم ابو حامد محمد الغزاىل رحمة الّله علیه مروی است كه ماز قول اما :توحید
و موجد عالم قادر ده اند كه اگر بهرت از این عالم ممكن بودی، وو بعضی عرفا فرم. ۲۱ابدع من هذا العالم

و اگر قادر بودی و ایجاد نفرمودی بخل بودی و بخل  .۲۲تعاىل اللّه عن ذلك علوا كبريانبودی، عجز بودی، 
: اما نزد درویشان ما انسان كامل عالمی است كلی و به تشریف شریف. نقیض جود است و عجر منافی قدرت
  .ت ربانی، متخلق به اخالق سبحانیمشرف و متصف به صفا ان اللّه تعاىل خلق آدم علی صورته

  بیت
جامی است جهان نمای روشن

 

 من ۀاو را بنگر به دید
 

 ۀانسانیه مطابق مجموع عالم است، و نسخ يۀظاهر ۀانسان كه از آن سان است دو نسخه دارد، اما نسخ :توحید
  . او مرآت حضرت الهیه ۀباطنی

  شعر
من كل شییء لبه و لطیفه

 

 المجموعةمستودع فی هذه 
 

  بیت
 مجموعه مجموع كماالت وجود است

 

 خود خوشرت ازین قول كه گفته كه شنود است
 

  .لیس فی االمكان ابدع من هذا العالم
  بیت
با نصیب است از حدوث و قدم

 

 عدم باخرب از وجود و هم ز
 

 لمق است در قدم، و عاط فاصل میان حضرت الهیه و كونیه، و حق را كمال مطلخو حق ، و  جامع است به خلق
  .را كمال مطلق است در حدوث، و انسان كامل مرآت حضرتني است، و السالم

قرآن جوهر است و صدف، و صدف را ظاهر است و باطن، و ظاهر او علم عربیة و باطن او علم فقه و  :توحید
  .كالم، و جوهر او معرفت ذات و صفات وافعال

  .الّله و خاصتهاهل القرآن اهل ): ص(قال رسول اللّه
  بیت

 حافظی باشد او و خوش خواند هر كه قرآن چو كامالن داند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ع تر از این عالم نیستدر عالم امكان بدی ۲۱
  .گویند، برتری بزرگی او منزه و برتر است از آنچه می. ولون علوا كبرياقسبحانه و تعاىل عما ی: ۱۷سوره  ۴۳اشارهاست به آیه  ۲۲



۲۹ 

  

  .قول كما احتجب عن االبصارعان اللّه احتجب عن ال): ص(قال رسول اللّه :توحید
  بیت
 عقل در حضرتش بود حريان

 

 وحده ال شریك له گویان
 

  ۲۳.رال تدركه االبصار و هو یدرك االبصا: كمال قال اللّه تعاىل
  بیت

داندكنه ذاتش جز او نمی
 

 ما همه عاجزیم و سرگردان
 

  ۲٤و هو اللطیف الخبري
ذوق است و ذوق از تجلی الهی است، و  ،ایر و اسرار، و خربت علمملطیف است از ادراك ابصار، و خبري بر ض

  .تجلی معطی ظهور است در صور مظاهر، و ظهور تجلی به صور بود، و وجود صور به تجلی
  تبی

 ایدبروشنی بۀآئین
 

 تا نور جمال او نماید
 

  معانی كلیه و جزئیه كند كما هو حقه ۀنفس ناطقه چون مشاهد :توحید
  بیت

 گنجینه و گنج پادشاهی باشد
 

 هم مخزن اسرار الهی باشد
 

مستفاد حكما عقل  ،۲٥ان فی ذالك لذكری لمن كان له قلب :او را قلب خوانند، كما قال اللّه تعاىل و محققان
كالهیه، و او را  ۀكلی ۀدر عوالم خمس بودگویند، و او ملكه است میان عقل محض و عالم نفس منطبعه، و منقلب 

  .ظهور به سبیل عدالتو اسماء  دیت جمع است میانحا
  بیت

حاكم عادىل است تا دانی
 

 خوش بود حاكم ار چو مادانی
 

الهیه  ۀصورت مرتب ود قوای روحانیه و جسمانیه، و اوش برزخی است میان ظاهر و باطن، و از او منشعب می
  .احدیت ۀواحدیت، و روح او صورت مرتب نیاست، یع

  بیت
جومیدلدل كامل ز اهل

 

 گو سخن دل به كامالن می
 

ما وسعنی ارضی و ال سمائی و وسعنی قلب عبدی المومن التقی : سان نبیه صلی اللّه علیه و آله بلقال اللّه تعاىل
  .لنقیا

  بیت
گنج و گنجینه و طلسم نگر

 

 صفت و ذات بني واسم نگر
 

شود در صور مراتب  ان همیشه ظاهر مینسآمد دائماً در ترقی است، و عني ثابته ا نيانسان تا از علم به ع :توحید
  .نزول و عروج، در جمیع عوالم روحانیه و جسمانیه در دنیا و آخرت

  بيت
و آخرت چنني استدنيیدر

 

 گر كشف شود ترا همني است
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .یابد چشم ها او را در نیابد و او چشم ها را در می: ۱۰۳آیه  ۶سوره  ۲۳
  .۶۷و  ۶سوره های  ۱۴و  ۱۰۳آیه های  ۲٤
  .همانا در این پندی است برای آنكه او را دىل باشد: ۳۶ه آی ۵۰سوره  ۲٥



۳۰ 

و به هر صورت كه ظاهر گردد صورتی دیگر بالقوه در او باشد، و حصول آن صورت به فعل به حسب استعداد كلیه 
 تیترقی انسان است، و بعضی در زمان جزئی بی خربند از ترقی خود، اما بعد از مد ۀو جزئیه بود، و آن از جمل

  . یابند ترقی اند و هرگز شعور نمییابند و بعضی دائما در   شعور می
شود، وشاید كه او واحد بود، و بر عرفا متشابه  و سبب عدم شعور بر ترقی، تشابه صور است كه عارض عني او می
كما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالو هذا : نماید، چون تشابه صور ارزاق، چنانكه رزاق علی االطالق فرموده

و از غایت لطافت حجاب و رقت نقاب، انسان از ترقی خود بی خرب .  ۲٦به متشابهاالذی رزقنا من قبل و أتوا 
ان : است، و اكوان صور مراتب اند و حجاب ذات احدیت، و حجب نورانیه اند و ظلمانیه، كما قال علیه السالم

من  نتهی الیه بصراحجاب من نور و ظلمة، لو كشفها ال حرتقت سبحات وجهه ما  فلالله تعاىل سبعني 
  .خلقه

و صور از آن رو كه صورند تشبیهاتند و نزد عرفا غري انند، و صاحب تحقیق، كثرت اعتباریه در واحد حقیقی 
و رویت كثرت در وحدت چون دیدن به . مشاهده نماید، و واحد حقیقی وجود مطلق است ظاهر به صور كثرت

یه در صور هیه در عني واحده، و هویت الهات را در شجر، و كثرت اسماء المربصريت قطرات را در بحر، و ث
  .موجودات، مختفی است

  . ۲۷لمن الملك الیوم لله الواحد القهار: و در قیامت كربی صور مخفی شوند و حق ظاهر گردد و فرماید
  بیت

  

  :ثرت مشهوده در دار آخرت، جلت قدرته، كما قال حسني بن المنصوردیگر تجلی كند به ك
  شعر

سبحان من اظهر ناسوته
 

 سرسنا الهوته الثاقب
 

فی خلقه ظاهراثم بدا
 

 فی صورة اآلكل و الشارب
 

  .وجود در مرتبه احدیت مفنی اشیاء است و در مرتبه واحدیت مبقی :توحید
  دو بیتی

موجد و معدم است او دائم
 

 قائم شهمه اشیا به حضرت
 

عني جان است و جان ازو غافل
 

 نور چشم است و چشم ما نائم
 

  بیت
 وی استآن حجابی كه هست نور

 

 ور خفائی بود ظهور وی است
 

  .ال حجابه اال النور و ال خفائه اال الظهور
اند، و  هسیطه و مركبه، مظاهر اسماء الهیاعیان عالم علویه و سفلیه، كلیه و جزئیه، روحانیه و جسمانیه، ب :توحید

كی مخصوص اند به اسمی خاص، و اسماء متعدده اند به صفات، و واحد به ذات، و اعیان متكثره اند به يهر 
واحد به حقیقة الحقایق، و عقل اول كه مشتمل است  بر كلیات  و بر جمیع حقایق و صور عالم به طریق و صور 

  .هر اسم الرحمنمال عالمی است كلی و مظجا
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ی داشتیم و شبیه بهم آورده شدزئهر گاه میوه ای روزی آنها دهیم گویند كه از پیش هم چنني رو: ۲۳آیه  ۲سوره  ۲٦
  .باشد امروز پادشاهی كه راست؟ مر خدا راست كه قهار می: ۱۶آیه  ۴۰سوره  ۲۷

تجلی صفاتش را مظاهر در ظهور آرد
  

 
  

  

 وىل چون ذات بنماید علم بر مظهر اندازد
 

 
 

 
 



۳۱ 

اسم الرحمن ازو آموختیم
 

 گنج و گنجینه به او اندوختیم
 

  .و نفس كلیه كه مشتمل است بر جزئیاتی كه عقل اول بر آن مشتمل است عالمی است كلی
  بیت
مظهر اسم الرحیم است او

 

 عام و خاصند فهم كن نیكو
 

 آن به اجمال و این به تفصیل است
 

 هر دو مظهر رحمتند این
 

قلب به طریق تفصیل، در  ۀروح، به طریق اجمال، و در مرتب ۀمع جمیع اسماء الهی است در مرتباان كامل جنسو ا
  .نفس كلیه ۀقلب مطابق ۀدر مرتبو عقل اول  ۀح مطابقرو ۀمرتب

  بیت
 مظهر اسم اعظم است و امام

 

 خود و سالم مطلبش كن اما
 

كل . اسمی است از اسماء الهی، و هر اسمی به ذات جامع جمیع اسماء عالمت مافراد عال زتوحید هر فردی ا
اسمی از  ۀنظر عارف كامل كه شرح اسماء اللّه در نسخ دری باشد مهر آینه هر فردی عال. شییء فیه كل شییء

  .فرماید اسماء مطالعه می
  شعر
 هر چه عاقل خواند از درجی تمام

 

 عارف از حرفی بداند و السالم
 

یه اند، و جامع كلمات تامات، و عقل اول و نفس كلیه دو كتابند و هتمام عوالم كلیات و جزئیات كتب ال :توحید
 ورخوانند، به اعتبار آنكه عقل اول محیط است بر اشیاء به طریق اجمال، و ظه هر دو را صورتاً ام الكتاب می

  .اشیاء است در نفس كلیه، به طریق تفصیل
اند، و نفس كلیه را كتاب مبني و لوح قدر و یاقوت حمراء  بیضا و علت اوىل گفته ۀرو عقل اول را لوح قضا و د

اما نفس منطبعه در جسم كلی كتاب محو و اثبات است، و این محو و اثبات واقع شود بر صور شخصیه . خوانند
  .اوضاع فلكیهتعداد اصلیه، و ظهور آن مشروط به سعني آن شخص است، به حسب ا ۀبه اعتبار احواىل كه الزم

عالم صغري صورتاً، اما  عالم كبري، و عالم انسان كبري است، و انسان ۀنسخ و ان كامل جامع كتب الهیه استنسو ا
اند، و حضرت علمیه ام  مذكوره اصول كتب الهیه ۀعالم صغري، و این كتب ثالثو نظر به معنی انسان كبري است 

ی است مصححه وجامع احكام ا انیه و جسمانیه نسخهاما فروعات، هر چه در وجود است روح. الكتاب
  .موجودات

  بیت
اصل و فرعش اگر چنني دانی

 

 كائینات بر خوانیۀنسخ
 

اند و وجود  الهیه باقیه ۀاند و در حضرت علمی وجود خارجی نكرده ۀنزد محققان اعیان ممكنه شم رایح :توحید
ارض اشباح تجلی فرموده و به صور احوال ممكنات ظاهر حقانی است كه به اسم النور بر سماوات ارواح و بر 

ر اوست، و عیون اعیان گشوده و به هر عینی اسمی نموده، و حق تعاىل وگشته و به اسماء در مجموع اشیاء ظه
  :جل و عال از حیثیت احدیت ذاتیه

  .عالم بود ۀاو غنی از جمل: مصراع
   ۲۸واللّه غنی غن العالمني: كما قال اللّه تعاىل 

فیا فاحببت خكنت كنزا م: گفت)ص(مرتبه اسماء و صفات، به لسان خاتم انبیا  نیاما از حیثیت واحدیت، یع
  .ان اعرف فخلقت الخلق ال عرف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ن الّله غنی عن العالمنيا: ۳سوره  ۹۷اشاره به آیه  ۲۸



۳۲ 

  بیت
تا به بیند حسن خود در آینه

 

 آینه روشن كند هر آینه
 

فس رحمانی و نفس نور وجود واجب الوجود است ظاهر در مرایای اعیان ممكنات، و حامل اعیان ن :توحید
  .ال یحمل عطایاهم اال مطایاهم. رحمانی عني وجود حق

  بیت
جمال او نیست بجز جالل اوۀآین

 

 جمال او ۀنیست بجز جالل او آین
 

  .كنات واعیان بر حال خود در كتم عدممو این مشرب موحدی است كه وجود اضافی فایض یابد بر اعیان م
  بيت

به طریق موحدان بگرو
 

 سخن از موحدان بشنواین
 

  .اما مشرب محجوب از حق آنست كه اعیان ظاهر داند در مرآت وجود، و وجود معقول محض
  بیت

حاش لله كه ما چنني گوئیم
 

 جوئیم ما وجود از وجود می
 

شهود خلق محجوب نگرداند، و شهود خلق او را  ازرا  اما محققی كه جامع جمیع مراتب عالم بود شهود حق او
  ع شهود حق نشود، مان

  بیت
شمرداو یكی در هزاره می

 

 خلق و حق را بیكدگر نگرد
 

نماید، و اعیان متعینه به  طافت به رنگ اعیان میلوجود كونی ظل نوری است، كه از غایت صفا و  :توحید
سیه ند، و ظالالت حا تعینات متكثره، و از حیثیت تعینات ظالالتند، و موجودات خارجیه ظالالت حسیه

  .معنوی استظل ظالالت معنویه، و ظل حسی دلیل 
  بیت

بانسایهمسایه اعیانند و عال
چشم جانم روشن است از نور او 

 

 یك حقیقت ظاهر است در این و آن
 م هر عینی از اعیان عیانا دیده

 

و از آثار واحوال  اوست، ۀع شخص بود، كه آن سایبسایه را بخود وجودی نبود و در حركت و سكون تا :توحید
اند  و اشكال ظالل، ظالل معلوم گردد، و از ظل ذو ظل دانسته شود، نه حقیقت او، و اعیان ثابته صور اسماء الهیه

اند  باشند، و به وجهی كه صور اسماء الهیه ت علمیه از آن رو كه ممكن اند در كتم عدم به حال خود میردر حض
احدیت جمع عني مسمی، و به اعتباری حقایق عالمند، و ذوات  ۀدر مرتب به حسب وجود عني اسماء اند، و اسماء

ان الحق لمعلوم لنا من : گویند اند و حق معلوم از حیثیت حقیقت، ال جرم عارفان می و حقایق اعیان مجهوله
  .وجه و مجهول لنا من وجه

  بیت
 اوۀعالم همه سایه سایه همسای

 

 او ۀاوست نور هم سایۀهمسای
 

تجلی حضرت رب العالمني از برای اظهار مربوب، و طلب  و وجود خارجی اضافی ظل الهی است، :توحید
  .اند ل ظهور ظل الهیحمربوب به جهت ظهور رب، و اعیان ممكنات م

  بیت
ستاو نور چشم عالمۀسای

 

 سایه و همسایه با هم آدم است
 



۳۳ 

خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث یا ایها الناس اتقوا ربكم الذی : قال الّله تعاىل :توحید
  ۲۹منهما رجاال كثريا و نساء

، و آن معفول ابداعی است و اول ما خلق اللّه العقل): ص(ده عقل اول، كما قال نبیناحدر جربوت، نفس وا
  .او مفعول انبعاثی، یعنی نفس كلیه، و حاصل ازدواج این هر دو عقول و نفوس مجرده ۀوجز

  .نفس واحده نفس كلیه، و زوجه طبیعت كلیه، و رجال نفوس ناطقه و نساء نفوس منطبعه اما در ملكوت،
و خلیفه حق بر عالم در )ص(و در ملك، آدم و حوا و ذكور و اناث بنی آدم، و آدم حقیقی روح محمدی است 

  ، یعنی نورتعني او هيلعاول ما خلق اللّه نوری: عنصریه، كما قال هيلع ۀنشأ
  قطعه

انوارۀنور او نور جلم
 

 ارواح ۀروح او اصل جمل
 

 به ظهور وجود اول اوست
 

 اشباح ۀبه بدن عني جمل
 

  :لی، كما قیلكحقیقت انسانیه را مظاهر است، و مظهر اول در جربوت روح  :توحید
  بیت

 آن پادشاه اعظم در بسته بود محكم
 * 
 

*
 پوشید دلق آدم ناگاه بر در آمد

*  
 

قت ماآن پادشاه اعظم یعنی حقی 
 

 در بسته بود محكم یعنی كه بود تنها 
 

پوشید دلق آدم یعنی لباس اسما
 

 یعنی كه گشت پیدا ،ناگاه بر در آمد
 

  .و مظهر ثانیه حوای معنویه
  .ولدت امی اباها ان ذامن اعجباتی: مصراع

  بیت
پدری گشت ظاهر از فرزند

 

 همچو عیسی كه زاد از مریم
 

و : اهر شد از اجسام عنصریه به صورت انسانیه ابوالبشر بود هيلعو قال اللّه تعاىلاول موجدی كه ظ :توحید
  .مسخره در قدرت الهیه ۀاالرض جمیعا قبضته، یعینی مقبوض

  شعر
ینظر العني اال الیهفال

 

 و ال یقع الحكم اال علیه
 

فنحن له و به فی یدیه
 

 و فی كل حال فانالدیه
 

ید فاعله، وید فاعله متصرفه در ید قابله، به خالفت حضرت الهیه، و روح محمدی  و عالم ید قابله است و آدم
انسانیه مجموع  ۀصلی اللّه علیه و آله والد اكرب است و ابواالرواح، و آدم والد كبري است و ابو االشباح، و كلم

  .حضرت جامعیت و هیأت اجتماعیه تیكلمات عالم است بازیاد
  بیت

د تمامارهر چه عالم دارد او د
 

 جامعیت جمع دارد و السالم
 

و یدین این جا معربند به . خمرت طینة آدم بیدی اربعني صباحا): ص(قال اللّه تعاىل بلسان نبیه  :توحید
  :صفات جمالیه و حاللیه و به این تشریف شریف تكریم آدم فرمود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

آفرید و از آن جفت او را آفرید و پراكنده كرد از نسل آن دو  نفسای مردم برتسید از پرودگارتان كه شما را از یك : ۱آیه ۴سوره  ۲۹
  .مردان بسیار و زنان را



۳۴ 

  .۳۰و لقد كرمنا بنی آدم و حملنا هم فی الرب و البحر
امعه جمیع صفات الهیه است، و متصفه به محموع نعوت كونیه، ذوالیدین است به ید معطیه و ید هر آینه آینه ج

  .آخذه، و به صور فاعلیت متعلقه به حضرت ربوبیت، و به صور قابلیت متعلقه به حضرت عبودیت
  بیت

آنچه پیدا و آنچه پنهان است
 

 جمله در یك وجود انسان است
 

  .آب یكی، حباب متكثر توحید می واحد، جام متعدد،
  بیت

جامی زحباب پر كن از آب
 

 آن آب درین حباب دریاب
 

  :آب است كه در مظاهر مختلفه
  .بحر و موج و حباب و جو خوانند: مصراع

  .مسمی واحد، اسماء متعدد به تعدد تعینات
  دو بیتی

در ظهور است آن یكی بسیار 
 بحر و موج و حباب و جو هر چار

 

 ه اسم هزاربه مسمی یكی ب
  

 به حقیقت یكی بود ناچار
 

  

  .نماید می را متنوع می ،می را لونی نه، اما جامات متنوع اند
  بیت
یك شرابست و جام رنگارنگ

 

 د رنگ آن بی رنگاينممی
 

وع نماید، و حقیقتاً نور از الوان مقدس است، اما نوری باید و زجاجه ای باید تا ننور آفتاب در زجاجه الوان مت
ای رو نماید، و عالم ظل اللّه است  شخص باید و محل باید تا نوری و سایه. الوان مختلفه بر جدار بیوت پدید آید

  .۳۱اللّه نور السماوات و االرض: و محل این سایه اعیان ممكنات، و نور
  بیت
 جمله عالم روشنند از نور او

 

 بني بعني نور اونور او می
 

آن لوزام وجود به نور وجود، و وجود ابطن اشیاء است به  ازنور وجود بود، بعد  هر چه دیده شود اوال :توحید
  .حقیقت، و اظهر در ظهور

  بیت
 ظاهر و باطن است اگر دانی

در ظهور است این سخن دریاب 
 اول و آخر است اگر دانی
 بی نیاز است ذات حقانی

 

  بیت
گر فراوان ور اندكی باشد

 

 كه یكی در یكی یكی باشد
 

  

  .ضرب واحد در واحد واحد، حسب الواحد افراد الواحد :توحید
  بیت

یارگر یكی را هزار بشم
 

 كی مكرر چیستياین همه جز
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .گرامی گردانیدیم فرزندان آدم را و آنان را در بیابان و دریا برداشتیم: ۷۲آیه  ۱۷سوره  ۳۰
  .خدا نور آسمان ها و زمني است: ۳۵سوره نور آیه  ۳۱



۳۵ 

مرتبه آحاد از كی تا نه و مرتبه . عدد امری است اعتباری، وامهات عدد چهار، آحاد و عشرات و مآت والواف
  .وف واحد و باقی تكرارشرات از ده تا نود و مرتبه مآت واحد و مرتبه الع

  بیت
گر هزار است ور هزار هزار

 

 اول او یكی بود بشمار
 

  .موحد توحید و موحد و موحد یكی داند :توحید
  .و واحد حقیقی مثبت است، نه مثبت به اثبات غري. توحیده ایاه توحیده: مصراع

  بیت
تاو یكی در هر دو عالم بی شكی اسگر بگوئی و رنگوئی او یكی است

ءاله مع : و قال جل ذكره  ۳۲ فاعلم انه ال اله اال اللّه،: بیان واقع است ال اله اله اللّه، و كالم اللّه تعاىل است
، و ۳٤شهد اللّه انه ال اله اال هو: ، و قال اللّه تعاىل ال نه واحد و هو واحد، ای لیست اله مع اللّه ،۳۳اللّه

  .ان به لمعات نور ایقانتجرید موحدانه فنای اكوان است و زوال اعی
  مثنوی

 گوئی چنانكثرت و وحدت كه می
 زهد من بر باد رفت علم و عقل و

 ام در خرابات فنا افتاده
 موج و دریا نزد ما باشد یكی
 یك مسمی باشد و اسما هزار
 جامی از می پر ز می بستان بنوش
 قطره و موج و حباب از ما بجو
 دل به دریا ده كه صاحب دل توئی

 ا از نور اعظم نور یافتروح م
از خالفت خلعتی انعام كرد 
گنج اسما بر سر عالم فشاند 

 دریای او است ۀهر كه بینی غرق
 ای كه گوئی باش این رشته دو تو
آینه روشن كن ای جان پدر 
هر كه آن یك را نه بیند در همه 

ی او به نور او به بني رونور 
خوش خیاىل نقش بسته در نظر 

نوش كن از جام ها یك شرابی 
عارفان را می رسان از ما سالم 

  

 اعتبار عقل باشد این و آن 
 غري یاد او مرا از یاد رفت
 ام سر به پای خم می بنهاده

 بی شكی يكیك آبند آن  هر دو
 شمار آن یكی در هر یكی خوش می

 ندان بنوشرشادی   این چنني می
 یك حقیقت از همه اشیا بجو

 اصل توئیو ز وجود بحر و بر ح
 وز وجود آل او منشور یافت
 نعمت اللّه او مرا خوش نام كرد
 هر كی بر مسند وحدت نشاند

 سودای او است ۀعالمی سر گشت
باشد آن یك تو وىل بی ما و تو 

 نگر در همه آئینه او را می
كور باشد نزد بینا بر همه 

 ای از وی طلب نیكو به بني دیده
 نگر در خیال او جمالش می

 نگر در جامه ها ی را میساقئ
 صد سالم از ما به یاران و السالم

  
  .و صلی اللّه علی محمد و آله اوال و آخرا و باطنا و ظاهرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۱۹آیه  ۴۷سوره  ۳۲ 
  ۶۴تا  ۶۰آیه های  ۲۷سوره  ۳۳
  .۱۸آیه  ۳سوره  ۳٤



۳۶ 

  تحقیقاترساله 
   

  
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

و السالم علی صورته لخالفته، و جعل عینه مرآة عینه لشهوده و مشاهدته، و الصلوة  الحمد لله الذی خلق االنسان
  )ص(علی سید العالم و مظهر اسم االعظم محمد المصطفی 

  ۳٥م و اللجه یذاقلان للتوحید لجة وساحل، فا لساحل یع یا اخی ایدك اللّه بروح القدس اعلم
  بیت

توحید حكایت نكندۀاز لج
 

 اال آن كس كه در فیافی گردد
 

رس مدارس استعارت مستفاد نگردد، و عني توحید كه چه، تحقیق توحید از تحریر منشی دیوان عبارت، و تقریر مد
  .روایت و تعلیم معلم درایت، معلوم و مفهوم نشود ۀكتب خان ۀعني علم عالم است، از مطالع

 ۀمسأل ۀعقلیه و شبك ۀبه ملواح ادل. شاهبازی است بلند پرواز كه در حریم وحدت خود ابداً و ازالً مرتفرف است
نتوان گرفت، به  بها كنت یده التی یبطش: ذیل عزت و آستني عظمت او جز بدست. ردنقلیه صید و قید نتوان ك

  .عني او عني او توان دید، و به علم او را توان شناخت
  شعر

 كذاك بفعلی عارف بی جاهل
 

 و عارفنی بی عارف بالحقیقه
 

هل طریقت معرب به توحید اند، حقیقت تجرید است، كه نزد ا و معانی كه موحدان در تحقیق توحید بیان فرموده
سنن خلف و به متابعت سلف آنچه را از مقام اقدم به واسطه روح اعظم در این دم پاشند پاشیم، به است، ما نیز 

  .اگر مامور باشیم
  قطعه

علم توحید اگر همی خواهی
 

 خوش تر از این بیان نخواهی یافت
 

ور طلبكار عني توحیدی
 

 جز به توحید آن نخواهی یافت
 

التوحید علم ثم حال ثم علم، و علم اول توحید دلیل است، و آن توحید عام است، یعنی : قال بعض الموحدین
علماء رسوم كه به سناء سراج عقلی و پرتو شعاع شموع نقلی ضیاء شموس تجلیات ذات اقدس، و انوار فیوض 

ی سیاحت قلی در مملكت آیات نطلبند، و به رفاقت و داللت سیاح عقل صفات مقدس حق تعاىل و تقدس می
جویند، و به معرفت عرضیات گل را به رنگ و  فرمایند، و از اثر به موثر، و از محدث به محدث استدالل می می

  :گویند بویند، كانه می مشك را به بوی می
  ۳٦اسمع جعجعة و ال اری طحنا :مصراع

  .ل ابنائناجكما فلنا فی اول حالنا ال
ای متصف بصفات اللّه، به اخالق الهیه متخلق . تخلقو باخالق اللّه: ه موحد به حكماما توحید حال آن است ك

بود، و به صفات ازلیه و ابدیه متصف، و متصرف در او خدا باشد، نه او در خود، چنان كه حال رسول بود 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اش دانستنی و گردابش چشیدنی  ای است، كرانه ای برادر خداوند ترا به روح القدس تایید فرماید، بدانكه توحید را گردابی و كرانه ۳٥
  .است

  .بینم م و آسیاب را نمیشنو صدای آسیاب را می ۳٦



۳۷ 

  ۳۷و ما رمیت اذ رمیت و لكن اللّه رمی .)ص(
  بیت
دامنش خوش بود گرفته به دست

 

 ر آستني دیدند او همدست
 

توحید مشاهده است، من حیث الواحدانیة ، یعنی موحد دراین مشهد مشاهده نفرماید اال  و توحید علم ثانی
واحدی كه در واحدات تجلی فرموده، و همه عالم واحداتند، چون مضاف گردانند بعضی به بعضی مركبات 

  .خوانند
  بیت

یك عني و تجلیات بسیار
 

 اریك ذات بود صفات بسی
 

  تحقیق
چنان كه عدد مركب است از واحدات، و وحدات جمع نشود اال به  نیتوحید جمع كردن اشیاء است به واحد، یع

نظر، نظر نفرمایند در براهني، اال به آحاد، و نظر نكننددر آحاد براهني اال به واحد، و اهل مساحات  واحد، و اهل
  .ی اال بنفسهئف الشیو غري، توحید به توحید شناسند، و عندنا ال یعر

  بیت
هر چه بینم به نور او بینم

 

 ال جرم جمله را نكو بینم
 

  تحقیق
تفریق اشیاء به امتیاز اشیاء است، و امتیاز اشیاء به خواص اشیاء، خاصیت هر شیئی احدیت آن شیئی است، 

  .الجرم اشیاء به واحد جمع توان كرد، و به واحد متفرق
  كل شیئیء فیه كل شیئیء 

  .توحید ندانی ار ندانی این را: صراعم
اگر چه در یكی است عني دو و سه و چهار نبودی، چگونه صحیح بودی كه عزیزی فرمودی كه واحد عني عدد 

  . است یا عدد به واحد موجود است
  بیت

یك باده و صد هزار جام است
 

 یك شاهد و صد هزار جامه است
 

  تحقیق
ثانیه از وجود، و چنني  ۀحضرت او است، وحده ال شریك له، و تو در مرتب ۀای طالب معرفت توحید، توحید خاص

توحید نخواهد بود، و اگر تو فانی شوی از تعینات، و محو گردی از تقیدات خود، باقی ماند  ۀوجود شایست
  .عني خود است، و چون نباشی ترا معرفت توحید چون باشد واحدی كه عالم خود به

  .حیدهتوحیده ایاه تو: مصراع
  تحقیق

ه حق دایم قائم است به توحید مطلق، و غري او مایل، و مایل قائم نتواند بود، اال به توحید مقید، پس قائم بقیوم 
  مایل صاحب توحید است، اما به واحد قبل االثنني، فهو مایل

  تحقیق
ه حمل اثقال مجموع مور است بأموحدی كه از جمیع وجوه موحد بود، صحیح نبود كه خلیفه باشد، چه خلیفه م

یت توحیدجمع است، و مقتضی خالفت تفرقه، و عالمت موحد صمملكت، و التفات به عالم كثرت، و خا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۷آیه  ۸سوره  ۳۷



۳۸ 

  .درحضور تام آن است كه می از جام و خاص از عام باز نداند
  قطعه

چگونه گريد چونیدست غري
 

 داند دل ز دلدار وا نمی
 

كی كله را نگه كند، چون او
 

 داند وا نمیسر ز دستار 
 

  تحقیق
هر كه فانی شود، در اشیاء معاینه بیند، كه محرك و مسكن اشیاء حق است، و اگر فانی گردد از خود، و از جمیع 

  .لیس فی الدار غريه دیار: اشیاء، مشاهده فرماید كه
صب خود دانی مخري توئی به هر نسبتی كه مناسبت من. ت به حق، و فنا نسبت ما است به عالماس و بقا نسبت ما

  .خودرا به آن منسوب گردانی
  تحقیق

: ، و غري او از او خاىل نیست زیرا كهكان اللّه و لم یكن معه شیء: حق سبحانه و تعاىل عني غري نیست، چرا كه 
  .ال خالق اال هو

  .اگر دانی معبود خود را عني آنچه تخیل و تصور كردی نكو دانی، و متصور و مخیل را خاىل از او ندانی
  بیت

گویمسخنی خوش به ذوق می
 

 ذوق هست خوش بشنواگر تر
 

  تحقیق
صحیح نیست كه عبد . اگر واحدی گوید در توحید باید كه عبد را از رب تمیز كنی، بگو در وقت تمیز تو كجا باشی

 و صحيح. صحيح نيست كه عبد باشی. تميز كنی، بگو در وقت تميز تو كجا باشیباشی و صحیح نیست كه رب 
میان عبد و رب با البد است كه در بينونتی باشی كه اقتضاء استشراق و خلم به مقامني كند . نيست كه رب باشی

  .تجرد تو بینهما، تا حاضر باشی به حضور جانبني، و رویت طرفني، و این محال بود
  دو بیتی
گر بپوشی تو خلعت محمود

 

 پادشاه از ایاز نشناسی
 

یور بنوشی شراب و مست شو
 

 سید از بنده باز نشناسی
 

  تحقیق
  .كند محب باید كه محبوب را به عني محبوب بیند، چنانكه محبوب به عني محب محب را مشاهده می

  قطعه
م توادر دیده توئی و دیده

 

 مشو كه دیدمت مناز دیده
 

از من تو كنار كی توانی
 

 چون در بر خود كشیدمت من
 

  شعر
 هفكان عینی فكنت عین

 

 و كان كونی و كنت كونه
\ 

  

 یا عني عینی یا كونی كونی
 

 الكون كونه والعني عینه
 

  تحقیق
عالمت عارف باللّه به حقیقت معرفت، آن است كه اگر نور آفتاب سر آن عارف از مطلع معرفت طلوع كند، و 

  .دیگری به سر او مطلع شود، سر مقدس او را منزه بیند از علم او به او



۳۹ 

  رباعی
   ر كس كه به علم خویش عالم به خود استه

 عارف نتوان گفت كه دور از خرد است  

 عارف باید كه غري حق در سرش
  

 
  

  

 چیزی نبود و گر بود نیك بد است
 

  تحقیق
. تا به ابصار چه رسد ،حق سبحانه وتعاىل، جل و عال اجل است از آنكه به بصایر ادراك حضرت او توان كرد

ال : و قال اللّه سبحانه و تعاىل. ان اللّه احتجب عن العقول كما احتجب عن البصار :)ص(قال رسول اللّه
  .۳۸تدركه االبصار وهو یدرك االبصار

باشد اال در آنچه حق تعاىل  و چون بصایر و ابصار قاصرند از دارك، الجرم قوم دایم بحريتند، و تحري ایشان نمی
ده، وتجلیات حضرت الهی ال یتناهی است، و طمع قوم آن است تجلی فرموده، و لطایف آن تجلیات بدیشان نمو

اللّهم زدنی تحرياً : گویند طلبند، و می ، الجرم حريانند، و زیادتی تحري میردتوان ك كه ضبط كنند آنچه ضبط نمی
  .تحري سئوال است در ادامت تجلی تیدر زیاد ، و سئوال قومفیك

  شعر
قد تحريت فیك خذ بیدی

 

 تحري فیك یا دلیال لمن
 

  رباعی
مجنون پریشان توام دستم گري

 

 دانی آن توام دستم گريخود می
 

هر بی سرو پای دستگريی دارد
 

 من بی سر وسامان توام دستم گري
 

  تحقیق
فرق است میان پرگار و مركز، چنانكه فرق است میان جوهر و گوهر، چه جوهر اصل است و گوهر فرع، و جوهر 

مركز بود و صفات خط  ۀبر ذات گردد، زیرا كه ذات نقط شهمركز همی ۀو گوهر خط پرگار آن، نقط مركز است، ۀنقط
مركز مدور بود از برای اظهار خط پرگار، چون ظهور  ۀمركز، و سر تدویر خط پرگار آن است كه نقط ۀپرگار نقط

  .فرمود خط پرگار دایره مدور نمود
  رباعی

از نقطه به دایره رهی بگشودند
 

 ان ره به جهانیان رخی بنمودندز
 

ند امروزوآنها كه در این نقطه نه مح
 

 عدم پیمودند از آمد و شد راه
 

العلم نقطة كثرها : و این نكته در بیان معانی آن نقطه است كه امام المتقني علی بن البیطالب علیه السالم فرمود
  .۳۹الجاهلون

  بیت
این نكته بخوان كه حل شود مشكل تو

 

 ان نقطه بدان كه مشكلت حل واشدو
 

  تحقیق
  .اول حروف است، و آخر نقاط، و همچنانكه اول حروف است حرف اول اسم اعظم است فلا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳آیه  ۶سوره  ۳۸
  .نقطه است كه نادانان آن را تكثري نمودند علم ۳۹



۴۰ 

  بیت
نقش بستفلااول كهۀنقط

 

 احمد نشست ۀبردر محجوب
 

  .كه حرفی از حروف منفصله است مستجمع نقاط ثالثه است فلاو 
  رباعی

گردیدخود هویدابه ذاتیك نقطه
 

 زان نقطه به دم دو نقطه پیدا گردید
 

پدیدار آمدفلازین هر سه یكی
 

 این طرفه كه در دو كون یكتا گردید
 

ا د ذ ر ز و ، و : و منفصله شش حرف است. متصله و منفصله: و نزد علماء علم حروف، حروف بر دو قسم است
ر كلمه در آید، قابلیت آن ندارد كه با حرفی دیگر متصل گویند كه چون د صله بدان سبب میفاین حروف سته را من

  .آن متصل نشود گردد، نه آن كه حرفی دیگر به
كند بر  اند كه اسم داود داللت می و اهل كشف فرموده. و داود چهار حرف است، مجموع از حروف منفصله

  .از ما سوی الله تعاىل داودهيلعانفصال 
حروف منفصله، و احمد چهار حرف است دو منفصله و دو چهار حرف است، يك حرف از  )ص(و محمد 

احمد و محمد و محمود متصله، و محمود پنج حرف است دو منفصله و سه متصله، و داللت می كند بر انفصال 
  .و داود اگر چه مصل بود، اما من حیث المعنی ال من حیث االسم. از عالم و اتصال او به حق

 ۀت، بلكه منازل قمر به عدد حروف است، و هر حرفی از حروف مكتوبو عدد حروف به عدد منازل قمر اس
ی از لطایف ه امسموعه، منزل قمری از اقمار اسمائیه است، و مرآت لطیف ۀمنقوشه و هر لفظی از الفاظ منطوق

  .افعالیه
  بیت

 خوانم دگر معنی همی یابمز هر حرفی كه می
  

  گريم مئی دیگر همی نوشم ز هر جامی كه می

    

معرفت است، از آن روی كه  الماسم اللّه نزد نعمت اللّه بن عبداللّه اشارت است به احدیت ، و الم اول  فلا و
كند به  كند علم حق به ذات حق ازالً، و از آن وجه كه باالم ثانیه دارد تعریف علم حق می است تعریف می فلایلی 

، اوست ، و ها كنایت است اللّه جمیل یحب الجمال ان: ، و الم ثانیه الم ملك است كه صورت جمالخلق ابداً
  .از غیب ذات مطلقه

، و به الم اول عارف شود به كان اللّه و ال شییءِ معه: اشارت كند به  فلاپس عبداللّه باید كه چون گوید اللّه، به 
ملكی كه صورت مالك ، و به الم ثانیه معنی تعریف او به علم حق به ذات حق ازالً وبه علم حق به خلق او ابداً

  .الملوك است مشاهده فرماید، و به هاء هویت ذات مطلقه دریابد
  بیت

هر كه اللّه این چنني گوید
 

 یابد او هر چه از خدا جوید
 

باللّه به كسرها، و اللّه به فتح ها، و اللّه ضم ها، هو در ضم یابد و ها در فتح، و هی در كسر : ای گوید  و اگر گوینده
  .درسكون و ثبوت

است كه در مظاهر متعني گشته و در هر مظهری فعلی و صفتی از او ظاهر شده، و  و هویت مطلقه حقیقت واحده
ه و ضمه و كسره دارد عدمیه است، امااز آن رو كه قابل حبه اسمی موسوم آمده، و هویت متعینه از آن وجه كه با فت

  .و فاعل است به حقیقت اوست كه اوست
  بیت

 معنیش در صورت آیات بنيللّه و اسم ذات بنيخوش بگو ا



۴۱ 

  

جمله مرآتند ها و هو و هی
 

 یك حقیقت در دو سه مرآت بني
 

  تحقیق
عالم را بودی نبودی، هم چنانكه اگر نه  ،اگر نه واجب الوجود بودی كه موجودات را به وجود انعامی فرمودی

ام اسماء و صفات الیه در مظاهر عینیه، و حق تعاىل را كحمعقوله باشد ظاهر نشود هیچ حكمی از ا ۀحقایق كلی
  .٤۰و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو. ح الغیب، خوانندتاسمائی است ذاتی كه آن اسماء را مفا

ثانیاً در عني، و اعیان ثابته عبارت است و كنند اوال در علم،  خود می و آن اسماء به ذات از حضرت طلب ظهور
  .ء نیستند اال وجودات خاصهاسمااند، و آن  علمیه، كه مظاهر اسماء ذاتی تلهیه در حضراز صور اسماء ا

طلبد كه او را  پس هر عینی مستند بود به وجودی معني كه آن اسم خاص الهی است و آن اسم به ذات خود می
اسم طالب او است، اما  ، كه مظهر او گردد، و هر عینی از اعیان ثابته طالب آن اسم است كه آننيعینی باشد متیع

  .طلب عني تابع طلب طالب است
  قطعه
من طالب او چگونه باشم

 

 گر حضرت او مرا نجوید
 

از ذوق سخن كجا توان گفت
 

 گر او با من سخن نگوید
 

  تحقیق
الهیه است، و آن حضرت اسماء ذات و صفات و افعال است با سرهاو جملتها، اما ربوبیت  ۀالوهیت اسم مرتب

ربوبیت فروتر از مرتبه الوهیت باشد، و  ۀو افعال به تفاصیل، پس مرتب است ز حضرت اسماء و صفات ارتعب
  .٤۱الحمدلله رب العالمني: الدلیل علیه قوله تعاىل

ل والیت و مقر تصرف خویشند، حعلیه الوهیت و رتبت عالیه ربوبیت، از جهت ظهور خود مقتضی م ۀو این مرتب 
ه، و مربوب يه جملميو مألوه عبارت است از عالم باسره و جملته در حضرت عل. بوبو آن مألوه است و مر

تخت گاه سلطنت ظهور و بارگاه حكومت اظهار الوهیت و  است از اجزاء عالم بتفاصیلها در خارج، كه عبارت
  .ربوبیت است

  رباعی
بودش به كمال خویش بودم بخشید

 

 شهود بخشید ملطفش به كرم شهد
 

من كه ظاهرش گردانماو طالب
 

 من طالب او تا كه وجودم بخشید
 

تا مقدوری نبود قادر پیدا نشود، و تا مخلوقی نباشد خالق متحقق نگردد، پس تحقیق این دو مرتبه موقوف باشد 
  .و ذهناٌ و وجوداً، عیناً و تصورا، خارجاً به تحقیق این دو محل تقدیراً 
واگر چه وجود اب . ن متحقق گرددبا بوو نبوت، كه نسبت ابوت از  مثل ابوتاند،  واین هر دو از قبیل متضایفني

، اما و ابداً ن، هم چنني وجود مطلق حق غنی علی االطالق است از الًبنی است از وجود اغمن حیث هو هو مست
یث هی الهیه من ح ۀاند، پس ذات متعالی از جهت ظهور طالب مظاهر ،اسماء وصفات او تعالت اسمائه و صفاته

نی است از عالم و ما فیها، و از آن رو كه الوهیت و ربوبیت و واحدیت مقتضی نسب و اضافات است غهی مست
  .كنت كنزا مخفیا، الحدیث: به مألوه و مربوب، این است معنی

  رباعی
سازنده اگر چه نیكو سازد

 

 اما بی ساز ساز چون بنوازد
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  .۲سوره  ۱آیه  ٤۱



۴۲ 

 نمایم او راام كه میمن آینه
 

 سازد ق من كه او مرا میلااما خ
 

 لطی عظیمغواین . است از معرفت ما به ما اند معرفت ما باللّه مقدم منقول است از بعضی اكابر حكما كه فرموده
و رب دانسته نشود، تا مألوه و مربوب شناخته  است، نعم، دانسته شود ذاتی قدیم بی نظري در عالم، اما اللّه

، بشناس تا بشناسی كه اگر نشناسی من عرف نفسه فقد عرف ربه: فرمود)ص( نگردد، چنانچه اعلم علمای عالم
  .نشناسی

  بیت
تا تو خود را تمام نشناسی

 

 خواجه رااز عالم نشناسی
 

   

  علی زعمك ان كنت فیه
  تحقیق

و صفات علیه، بسط مملكت الوهیت و نشر لوای ربوبیت، به اظهار  چون اقتضا كرد حكم سلطنت ذات ازلیه
صب شهود، و مباشرت این امور نزد ایق و تسخري و امضای امور، و تدبري عالم وحفظ مراتب وجود، و رفع منخال

  .، لبعد المناسبة بني عزة القدم و ذلة الحدوثمحققني از ذات قدیمه به غري واسطه بعید است
ای كه نایب  فت خلیفهو چون میان عدم و و جود مناسبتی نبود، حاكم مطلق و حكیم بر حق حكم فرمود به خال 

ووجهني آفرید، ذمناب حضرت او باشد، در تصرفات و ضبط مملكت، و رعایت رعیت، و مرآت منور وجود او را 
را افاده فرماید، و او  قتا به و جهی كه در قدم دارد از مقام اقدم استفاده كند، و به وجهی كه در عدم دارد خالی

  .افعالیه استمستجمع جمیع تجلیات ذاتیه و صفاتیه و
اند، و حكومت الهوت و  اند، و حوالت حكم جمهور به جناب او فرموده و مقالید امور در كف كفایت او نهاده

اند، و او اگر چه ایاز  ناسوت، و تصرف ملك و ملكوت اعلی و ادنی، به رای صائب و حكم نافذ او تفویض كرد
و پادشاه عالم است، و حقیقت اواسم اعظم  ده اللّهبندگی محمود است، اما سلطان والیت هر موجود است، بن

او قوای طبیعیه  ۀاست، و عقل كل وزیر و ترجمانش، و نفس كلیه خازن و قهرمانش، و طبیعت كلیه رئیس، و عمل
  .اند و مالئكه علویه و سفلیه

  شعر
فال فلك اال و من نور باطنی

 

 ی بمشیتیدی الهدبه ملك یه
 

  و صورتش، 
  .ش تا به فرش همه صورت وی استاز عر: مصراع

  .انسیت ۀجنسیت و واسط ۀو او را انسان كبري خوانند به جهت امكان وقوع انس میانه او و خلق ، به رابط
ای منتخبه، از انسان كبري، به مثابت ولد از والد، و  ای است منتسخه و نخبه اما انسان كه عالم صغري است، نسخه

  .صورتی دارد ظاهره و از اسم الباطن حقیقتی دارد باطنه والد یعنی عالم از اسم الظاهر
او روح جزوی  ۀو حقیقت باطن. ، حقیقتی باطنه و صورتی ظاهره از والد داردبیه الولد سرا: ولد نیز به مقتضای

است كه منفوخ است در وی از روح اعظم، و عقل جزئیه ترجمانش، و نفس جزئیه قهرمانش، و طبیعت جزئیه 
  .تسخه، از مجموع عالم لطیفها و كثیفهانای است م او نسخه ۀاهرظرت عامله و صو

  شعر
من كل شیءِ لبه و لطیفه

 

 مستودع فی هذه المجموعة
 

   

  رباعی



۴۳ 

محبوب جمال خود به آدم بخشید
 

 یار محرم بخشیده سر حرمش ب
 

عالم بودۀهر نقد كه در خزان
 

 سلطان به كرم به جزو عالم بخشید
 

  شعر
ما علی اللّه بمستنكرو

 

 ان یجمع العالم فی واحد
 

روح اعظم و نفس  ۀاست، و معنی هر شخصی نتیج اآدم و حو ۀو صورت هر شخصی از اشخاص انسانی نتیج
ان كبري، صحیح بود كه به نسات خود، چون وصول یابد به ادكلیه، و انسان صغري بعد از فناء تعینات و محو تقی

  :كبري حكایت كند و گویدلسان جمع از انسان 
  شعر

و انی و ان كنت ابن آدم صورة
 

 ی فیه فیه معنی شاهد بابوتیلف
 

  بیت
آدم پدر است و من پسر نیست عجب

 

 این طرفه نگر كه او پسر من پدرم
 

  تحقیق
، یا والد كبري آدم است هيلعكه به مظهر ابوالبشر است، و عالم بی او وجودی بود بی شبح، یا جامی بود خاىل

ای صیقل ناكرده، و چون او پیدا آمد، عني جالء مرآت عالم شد، و تجلیات ذاتیه و صفاتیه و افعالیه به تمام و  آینه
، در مظهر ٤۲و علم آدم االسماء كلها: ظاهر گشت، و علم  ان اللّه خلق آدم علی صورته: كمال در صورت

الد اكرب است و ابوالرواح مجموع، چه حقیقت او مطهر او به ظهور پیوست، و خاتم صلی اللّه علیه و آله و
  .اول ما خلق اللّه روحی)ص(ح اعظم است، كمال قال روحقیقت 

و روح اعظم حامل معنی نبوت است، و نبوت او ذاتیه دائمه غري منصرفه، و بدایت او در مظهر آدم بود كه به 
ر مظهر خاتم نهایت او پیدا شد، چه روح اعظم حركت دوریه در مظاهر وجود انبیا علیهم السالم ظهور فرمود، و د

اسماء و  به ذات و جمیع)ص(فات تجلی كرد، و در مظهر نبینا صدر هر مظهری از مظاهر انبیا به بعضی اسماء و 
  .، اینجا معلوم كنال نبی بعدی :سرختم نبوت و معنی. صفات پیدا شد

  رباعی
 ای عقل برو كه خلق خالقی شد

 

 در باقی شداصل آمد و حكم فرع 
 

چون میكده گرم گشت و رندان كامل
 

 سلطان خرابات بخود ساقی شد
 

بر آدم بل بر عالم من حیث المعنی متقدم است و از جمیع انبیاء من حیث الصورة متأخر، كما قال )ص(و خاتم 
  .نحن اآلخرون السابقون )ص(

  بیت
ای اول و ای آخر جانم به فدای تو

 

 انم به فدای توای باطن وای ظاهر ج
 

و حضرت الباعث، حقیقت خاتم به صورت روح اعظم، اولش بسوی نفس كلیه مبعوث فرمود، تا به لسان عقل 
كنت نبیا : فرماید معرفت ذات متعالیه احدیه و صفات و اسماء الهیه نفس كلیه را تنبیه و تعلیم فرماید، از آن می

  .هكذا فسر المحققون. روح و الجسد، ای ال روحا و ال جسدابني ال: و فی روایة و آدم بني الماء و الطني،
  .گوید بشنو كه محققی چه خوش می: مصراع

  شعر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۱آیه  ۲سوره  ٤۲



۴۴ 

و من عهد عهدی قبل عناصری
 

ی تاىل دار بعث قبل انذار بعث
 

  تحقیق
دایره مثال وجودی دارد در خارج، و وجودی دارد در ذهن، كه حقیقت و معنی وجود خارجی دایره است، و 

خارجی مظهر و صورت دایره، و دایره خطی است مستدیر مالف از نقط متواصله، و وجود هر نقطه از نقط  وجود
دایره مظهر وصفی از اوصاف وجود ذهنی دایره، و موجود نشود حقیقت دایره در خارج اال در زمان تكامل 

اخريه مظهر حقیقت دایره  ۀبقمنط ۀاجزاء، و تواصل دایره به نقطه اخريه كه متصل است به نقطه اوىل، و نقط
  .است، و مشتمل بر سایر نقط
ای است كه او را وجودی است در غیب، كه حقیقت و معنی دایره نبوت است، و  همچنني نبوت به مثل دایره

متأخر و وجودی دارد در شهادت كه مظهر و صورت او است، و حقیقت مقدم است بر صورت من حیث الوجود، 
  .است من حیث الظهور

  بیت
  رفتندسید و بنده چو در خلوت جان می

 كرد عاشق گستاخ تقدم میۀبند  
  

 ای خطی است مستدیر، متالف از نقط وجودات انبیا علیهم السالم و وجود هر نقطه نبوتۀ و وجود خارجی دایر
بوت است، و ن ۀو معنی دایر اخريه كه مظهر حقیقت ۀنبوت مظهر صفتی از اوصاف نبوت، اال نقط ۀراياز نقاط د

اخريه، كه صورت  ۀنشد، اال در زمان تكامل اجزاء از نقط به وجود نقط نبوت در خارج موجود ۀوجود عینی دایر
  .ظاهر شدرت و حقیقت نبوت به جمیع اوصاف در این صو)ص(تمحمدیه اس ۀجزئی

  بیت
  سبب گل آدم سرشته شدآنچل روز از

  تا قصر دین به خشت وجودش شود تمام  

  .وة و السالملالصعلیه 
  تحقیق

 ۀای است متالفه در خارج از نقط وجودات انبیا علیهم السالم و كامله به وجود نقط نبوت مثال دایره ههم چنانك
دایره كه صورت  ۀاخري ۀو كامله به وجود نقط ای است متالفه از نقط وجودات اولیاء اخريه، والیت هم مثال دایره

نبوت است، كه در صورت خاتم انبیاء علیه  ۀدایر ۀاخري ۀچنانكه حقیقت نقطخاتم اولیاء است، و هم  ۀجزئی
  .والیت به اتمام رساند ۀوة و السالم دایره به كمال رسانید، در صورت خاتم ا ولیاء، دایرلالص

قاط و انبیاء علیهم السالم مظاهر نقاط دایره نبوت ختم انبیاء اند صلوات اللّه علیهم اجمعني و اولیاء مظاهر ن
اولیاء به و ختم جزئیه  رتو حقیقت خاتم اولیاء حقیقت خاتم انبیاء است، كه در صو. والیت ختم اولیاء ۀدایر

  .تمام جمال نماید
  بیت
آن سرخ قبائی كه چو مه پار بر آمد

 

زنگار بر آمد  ۀامسال در این خرق
 

و این بروزات كمال )ص(ایتش خاتم م است، و مظهر نهدت خاتم است مظهر بدایت او آقو روح اعظم كه حقی
  .است نه تناسخ

  بیت
  این نیست تناسخ سخن وحدت محض است



۴۵ 

 آن قلزم ذخار بر آمدكز جوشش  
 

و نبوت . الوالیة هی فلك المحیط العام: سالملو والیت فلك محیط عام است ، كما قال امام االولیاء علیه ا
حیث الوالیة و التصرف، زیرا كه نفوس اولیا جمله در تصرف  مختومه است من حیث االانبیاء، و دایمه است من

نمایند، و باب الوالیة مفتوح است و باب النبوة  والیت خاتم انبیااند، كه به والیت او در خلق به حق تصرف می
  .مسدود

نبی افضل كه واليت آنست  ،، صیح نیست مطلقا، اال به قید، و آنالوالیة افضل من النبوة: اند كه و آنچه گفته
باشد به وقت دون وقت، و والیت  به مصلحت وقت، اما والیت متعلقه نمیاست از نبوت تشريع متعلقه است 

متناهی، و نبوت نعت مخلوق و والیت صفت الهی، و نبوت افادت است به خلق، و والیت  تالیتناهی و نبو
  :أویل استفادت از حق، اما اطالق كردن قوىل كه محتاج باشد به مثل چنني ت

  .از ادب نیست نزد اهل ادب: مصراع
  تحقیق

قلب : فرمود)ص(رش است، و قلب انسان عرش اللّه، چنان كه رسول اللّهعل اللّه ظلی است، و ظهر شئی او را 
قلب انسانی، در الوهیت ظلی است غري ممتد، و الوهیت غیب او  شو این عر. اللّه االعظم شالمومن عر

  .ما وسعنی ارضی وال سمائی و وسعنی قلب عبدی المومن: اللّه تعاىل قال. است، و او شهادت او
  دو بیتی

دل آینه دار حضرت اوست
 

خاص خدمت اوست ۀدل بند
 

 دل منظر حضرت الهیست
 

و نعمت اوست ٤۳دل منزل نزل
 

شني بني العر ۀو تفاوت در مرتب. ٤٤الرحمن علی العرش استوی: الرحمن است ضل معروف ظاهراً شاما عر
  .بني االسمني است تفاوت

  بیت
 از عرش اله تا بعرش الرحمن

 

 جان جهان یبسیار تفاوت است ا
 

  تحقیق
  .٤٥قل ادعو اللّه او ادعوا الرحمن ایا ما تدعوا فله االسماء الحسنی: قال اللّه تعاىل

ه از جهت جامعیت و اسماء مساوی است، خواه كلی متبوع، و خواه جزوی تابع، اما اللّ  ۀاگر چه هویت حق با هم
فلب عارف باللّه است  ۀافضل مظاهر باشد، و این مرتب او رم مظهر حضرتجكلیت تفضل دارد بر سایر اسماء، ال

او  ۀفات و افعال و كماالت است، در گنجینصكه هودج عظمت و كربیائی اسم جامع، كه مجمع مجموع اسماء و 
از رحمت اللّه بود، و هو اوسع منها، و در  نجد ، كه سعت اوگنجیده ، و حق سبحانه و تعاىل، در چنان جنان گ

ان القدیم اذا : دىل كه او گنجد غري او نگنجد، چنان كه سید الطایفة ابوالقاسم جنید قدس الّله سره فرمود كه
  .قرن بالمحدث لم یبق له اثر

  بیت
 سخن اهل دل بجان بشنو

 

 بشنو ای جانم از جنان بشنو
 

قلوب محل تصرف  لبها كیف یشاء،ققلوب العبادیني االصبعني من اصابع الرحمن ی: یثحد كه به مقتضاء 
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۴۶ 

تجلیات جالىل  صورحق است، و تصرف او جلت قدرته در قلوب به تجلی جالل و جمال اوست، و شئون اودر 
ت قلب عارف باللّه است، كه در غای ۀو جماىل وسیع المجال است، و تجلی ذات با جمیع صفات، نصیب آین

  .سعت و كمال است، و خاىل از نقوش خیال است
لون الماء : ، مقدس است از ما سوی الّله، و به مقتضاءلیس فی جبتی سوی اللّه: و دل صاحب دل به اشارت

بخشند بخشاید، و هر چه نمایندنماید، و دل غري كامل اگر چه  ه، انصباغ او به رنگ صبعة اللّه، هر چلون انائه
است كه  جزئیه، جمال بر كمال ذات من حیث االلطالق ننماید، بلكه لمعاتی ۀا از حیثیتی معینذات است، ام ۀآین
  .پاید درخشد و نمی ای است كه می رباید، بارقه نماید و می می

  قطعه
 اندكی ذوق اگر كسی را هست

 

 نزد یاران ما غریبی نیست
 

 ذوق خم از پیاله نتوان یافت
 

 گر چه او نیز بی نصیبی نیست
 

تعداد خود حكمی است از ظاهریت، تا چنانچه قابلیت آینه باشد صورت سو مرآت را در ظهور صور به حسب ا
در وی چنان نماید، و صورت را حكمی است در آینه، از باطنیت، كه خود را در وی نماید، و هرگاه كه صورتی به 

  .رت غريی نمایدكلیت محاذی آینه افتد، آینه را اختیار نماند كه غري آن صورت صو
  تحقیق

وجود مطلق خري محض است، هم چنانكه عدم مطلق شر محض است، و شرف وجود كه نور حقیقی است به 
اصالت است، زیرا كه او است كه سببب ظهور اعیان موجودات است كه در كتم عدم مختفی و مسترت بودند، و 

، و حضرت واجب الوجود جل و عال عدم محض است او بهیچ وجه ممكن نیست، آن ظلمت حقیقی كه رویت
ضیاء است كه حضرت جمعیت نور و ظلمت  ۀممكنات را به خري محض از شر محض اخراج فرمود، و آن مرتب

  .ته از طرفني، و بزرخ میان وجود و عدمشاست، و حقیقت ممتزج گ
ت او از و اصل ممكن را به ظلمت وصف كنند زیرا كه نور صفت وجود است، و ظلمت صفت عدم، پس ظلم

از جهت استفاضت نوروجود، و هیچ جزوی از اجزاء عالم، از خريیتی  جهت عدمیت او است، و نورانیت او
است و به این جامعیت مستحق امامت و نیابت است، چنان كه  خاىل نیست، اما انسان كامل جامع جمیع خريات

  .٤٦و علم آدم االسماء كلها: فرمودنددر حق آدم هيلع
  تحقیق

، هو با همه ٤۷و هو معكم اینما كنتم: ه ظهور پادشاهی در مرآت الیتناهی متجلی است، و به حكمهویت الهی ب
است، بل حقیقهً هو همه است، و هو با همه اسماء و صفات، در بعضی مظاهر به ظهور پیوندد، چنانچه در كمل 

بعضی افضل باشد و  و اقطاب، و در بعضی مخفی ماند، الجرم هویت هو به حسب ظهور اسماء و صفات، ودر
  .در بعضی مفضول

اسم مقدم  الهیه كه مقدم داری، هر چند اسماء جزئیه كه تابع آن بود، بالقوه در ضمن آن ۀو هر اسمی از اسماء كلی
آن جزوی تابع شود، چنانكه  باشد، و آن اسم كلی مقدم مسمی مجموع آن اسماء جزئیه گردد، و این كلی، متبوع

  .٤۸لسمیع العلیمان اللّه هو ا: گوئی 
در این عبارت اللّه كه اسمی است كلی، مقدم مسمی گشته به سمیعی و علیمی، ال جرم اسم اللّه را تفضیل باشد 

  .بر هر یكی از توابع خویش جهت كلیت و جامعیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۳۱آیه  ۲سوره  ٤٦
  .۴آیه  ۵۷سوره  ٤۷
  .۶۱آیه  ۸اشره است به آیه های زیادیدر قرآن از آن جمله سوره  ٤۸



۴۷ 

اما هویت هو جلت عظمته با همه اسماء مساوی است، خواه كلی متبوع، و خواه جزئی تابع، و چون هویت هو 
  .اسماء مندرج است، هر یك از اسماء مجمع جمیع اسماء بود ۀمدر ه

  ٤۹شعر
  

  

متبوع بودو مفضول تابع،  لاز بعضی، وافض و در مظاهر خلقیه همني نظر باید كرد، كه اگر چه بعضی افضل اند
اما به حسب اندراج هویت، خصایص جمیع اسماء كه در افضل ظهور كرده، در مفضول مندرج است، و او را به 

  .این سبب اهلیت جمیع كماالت بود
عالم مجمع مجموع مافی العالم بود، یعنی قابل مجموع متفرقات و منفردات عالم  زوی از اجزاءِپس هر ج

  . كل شییء فیه كل شییء. باشد
  بیت

 كل كل در كل كالت آمده
 

 هم صفت هم اسم هم ذات آمده
 

  تحقیق
مرجع همه اللّه است، و اند، و مصدر مجموع، و  اعیان عالم من حیث االفراد، هر عینی مظهر اسمی ازاسماء الهیه

احدیت، و در  ۀاللّه اسم جامع، پس عالم من حیث المجموع مظهر اللّه است، و اسم نفس مسمی است در مرتب
  .مرتبه واحدیت عني مسمی است من وجه، و غري مسمی من وجه

  شعر
 صفات الّله فی وجهی جلی

 

 و اسمی نعمة اللّه كیف ذاتی
 

  .ه و جدی رسول اللّه و قلبی مرآت اللّه، فانظر ماذاتریاسمی نعمة اللّه و ابی عبداللّ
  قطعه

 وجود سیدۀدر آین
 

 پیداست تجلی الهی
 

 نمایدای كه میخوش آینه
 

 روشن بتو لطف پادشاهی
 

  تحقیق
وبد پیش آمد  قضا حكم كلی الهی است، در اعیان موجودات باسرها، بر آن چیزی كه از ازل تا ابد از احوال نیك

ني دانسته عني در آن عحكم، جاری در اعیان، به آن مقدار بود، كه حق تعاىل به آن  ني موجوده است، و چننيعآن 
ال یكلف اللّه نفسا : احوال محكوم علیه، و استعداد آن دانسته نشود، حكم بر وی جاری نگرددتا باشد، چرا كه 
  ٥۰اال وسعها
یفعل . هر چه خواهد كند ،له حاكم مطلق است، و فاعل به حقاند كه حق جل جال  ای از اهل ظاهر گفته اما طایفه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .نقل از كلیات اشعار شاه نعمت الّله وىل ٤۹
  .۲۸۶آیه  ۲سوره  ٥۰

  عني یكی و نام صد،شاه یكی غالم صد
 كی صفت بسی، باده یكی و جام صديذات  

 

  گر به صد آینه یكی رو بنمود صد نشد
  نقش خیال اوصد است صدنشود، كدام صد  

  نام یكی اگر یكی صد نهد ای عزیز من
 تش یك بودو بنام صدصد نشود حقیق  

 



۴۸ 

یان راند بر عاصی، خواه كه آن صكفر كند بر كافر، و قضای ع راگر خواهد تقدی. ٥۱اللّه ما یشاء و یحكم ما یرید
او باشد یا قبول معصیت، كه حق تكلیف  طاعت دكافر را استعداد كفر باشد، یا قابلیت ایمان، یا عاصی را استعدا

  .، این چنني است٥۲ال یعلمهااال هوكند بما ال یطاق لحكمة، 
م مطلق، و فاعل به ككم بالمشیت، و نزد محقق محقق است، كه حكم حاحاست نه  اما این حكم حكم بواسطه

و وقت راندن آن حكم و . علم او است، به حسب قابلیت آن شییء، و آن را قضا خوانند ۀحق بر اشیاء به انداز
صیل قضا، مقرتن فپس قدر عبارت باشد از ت .ر اثر او و اسباب وصول آن قضا به وی آن را قدر گویندزمان ظهو

به وقت ایجاد، و سبب ایقاع آن، و قضا حكم كلی است در اشیاء چنانچه مقتضی عني اشیاء است، و قدر جزوی 
ستاخرون يا جاء اجلهم ال اذ. است مخصوص به وقتی معني ، و ظهور او به زمانی مشخص، و كل بر جزو مقدم

  .و قضاء قضا وسیع است، و قدر قدر منیع، و قضا تابع مقتضیات مقضیات است .٥۳ساعة و ال یستقدمون
  بیت
 زاهدان را زهد بخشیدند و ما را عاشقی

  

 
 چیزی كه او خود خواسته استاندهر كسی را داده  

  

ه آنچه تقاضای استعداد محكوم علیه باشد، از و حكم حق و قضای مطلق از حاكم به حق صادر نگردد، اال ب
، هكامله تامه شامل غۀحضرت با عظمت حق، و این معنی مذكور، سری است از اسرار قدر و حقا كه حجت بال

حضرت حق را است بر خلق خویش، در آنچه عطا فرمودبه ایشان، از كفر و ایمان و انقیاد و عصیان و طاعت و 
  .طغیان

  بیت
پربری میاگر جام می آری

 

 و گر انبان بیاری پر زگندم
 

سبحانه و  اند، و حق ت آن هم، از حق تعاىل فایضدااعیان و استعدا وسائل را رسد كه در این مقام سئوال كند، كه
نزد محقق محقق است : گوید كه تعاىل هر عینی را مستعد و مستحق و طالب چیزی گردانید، اما مجیب جواب می

، از ذات متعالیه، به حسب زمان متأخر نیستند، بل و اسماءِ الهيه اند و مظاهر اسماء الهیه یهكه اعیان صور علم
آن، كه  ۀتاخری كه اسماء را است به حسب ذات است، و افاضت عبارت است از این تأخر، و اسماء و صور علمی

فلله الحجة . جاعل نیستنداند، و مجعول به جعل  اعیان ثابته عبارت از آن است، به ازلیت و ابدیت موصوف
  .٥٤البالغة
  تحقیق

ایشان باید كه به ریاضت كسب خصایل حمیده و رفع رذایل ذمیمه كرده  هواىل والیت درویشان و متوىل خانقا
 اتخلقو: باشد، و اتصاف او به صفات رضیه و افعال مرضیه بود، بلكه از اخالق خلقیه فانی شده، و به حكم

  .یه متجلی گشته باشدبه صفات حق باخالق اللّه،
  دو بیتی

 جمال اویمۀمن آین
 

 در آینه حسن یار جویم
 

 چون اوست لسان من حقیقت
 

 از وی گویم، سخن كه گویم
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵سوره  ۲و آیه  ۱۴سوره  ۲۷اشارهاست به آیه  ٥۱
  .۵۹آیه  ۶سوره  ٥۲
  .۶۱آیه  ۱۶و سوره  ۴۹آیه  ۱۰ و سوره ۳۴آیه  ۷سوره  ٥۳
  .۱۴۹آیه  ۶سوره  ٥٤



۴۹ 

ه، و اسم سوی الله از لوح ضمري او مرتفع شده، و دده، و متحقق به ذات گردیآمو چنانچه متخلق به اخالق اللّه 
، و این مقام را مقام جمع بعد الفرق خوانند، و بعد از فناء ذات، د اال هولیس فی الوجو: به تحقیق دانسته كه

ناء خوانند، و مقام فرق الفدر ذات وجودی یافته، از جود وجود مطلق باقی به بقای حق، و این بقا را بقای بعد 
ن را به طریق حق يانی، و در آن مرتبه مسرتشدنسیعنی وجودی یافته حقانی، متعلق به صورت ا. بعد الجمع گویند

  .فرماید ارشاد می
  شعر

 و من انا ایاها اىل حیث ال اىل
 

 عرجت و عطرت الوجود برجعتی
 

  غزل
 هر كه را شیخ آن چنان باشد

 

 شرفش بر همه جهان باشد
 

 دایره گرد او بود پرگار
 

 او چو قطب است و در میان باشد
 

 صورتش خلق و معنیش حق است
 

 اشدراحت جان انس و جان ب
 

 هر كه با او نشست سلطان شد
 

زانكه او پادشه نشان باشد 
 

هر چه جوئی ازو همان یابی
 

 او را همني همان باشدزانكه
 

 همه محكوم حضرتش باشند
 

 حكم او بر همه روان باشد
 

 نعمت اللّه مرید خدمت اوست
 

 ال جرم پري عاشقان باشد
 

  تحقیق
ق، و معشوق ومنصب مخل ٥٦خالق است و شفع ۀ، و وتر مرتب٥٥یحب الوتر تران اللّه و )ص(قال رسول اللّه

 دوم از ۀگویند كه در مرتب دوست دارد كه عاشق صفت معشوق دوست دارد، و اعیان عالم را از آن سبب شفع می
  .اما چون به تكرار ظهور كند شفع باشد ،وتر ظاهر شده، و واحد حقیقی اگر چه به ذات متعدد و متكثر نگردد

، و وتر مندرج است در شفع و به بودالجرم وتر به تحقق تاىل خود شفع شود و بی تحقق تاىل خود هم چنان وتر 
  .ادراج وتر در شفع اعیان عالم حاصل آمده، فافهم

  شعر
 فقد بان لك السر و قداتضح االمر

 

 فقد ادرج فی الشفع الذی قبل هو الوتر
 

  تحقیق
ربوبیت و یكی عبودیت، و منصور علیه الرحمة جهت عبودیتش در ربوبیت هر موجودی را دو جهت است یكی 

به باطن  هرمنصوریه، از نظر او غایب گشت، و از ظا ۀمستهلك گردید، و تعني و تشخص و تقید صورت جرئی
  .اناالحق: مشغول شد و به باطن از ظاهر غافل ماند، و قال

، و حسني منصور از جهت عبودیت غافل بود، آن دم نال یشغله شأن عن شأ: و صفت خدای تعاىل آن است كه
  .تعاىل روا نیست، ال جرم دعوی منصور رد دعوی منصور كرد ، و غفلت بر اللّهانا الحق: كه فرمود

من رآنی فقد رأی : و كمال بنده آنست كه پیوسته در جمع مشاهد بود و در تفرقه مغایب، تا به لسان جمع فرماید
محبوب سلطانی و ایاز محمود،  .انا ابن امرأة تا كل القدید فی الجاهلیة: ه گوید، و به لسان تفرقالحق

  .پوستني خلقیت و خلعت داری، باید كه دو نظرین باشی تا با نصیب از طرفني باشی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .خدا طاق است و طاق را دوست دارد ٥٥
  جفت ٥٦



۵۰ 

  دو بیتی
 باده می نوش و جام را می بني

 

 بني خلق را مظهر خدا می
 

 نعمت اللّه را نكو بشناس
 

 بني را می دیده بگشای و هر دو
 

  تحقیق
ان اللّه جمیل  :)ص(المحبة میل الجمیل اىل الجمال بداللة المشاهدة، كما ورد فی الخرب المخرب الصادق 

  .یحب الجمال
  بیت

 میلی كه بسوی آن جمال است
 

 آن میل جمیل بر كمال است
 

 دیدیم جمال ماهرویان
 

 جز نقش خیال او خیال است
 

فقر است و عجز و  ،نیست، اال در ین محبت محبوبیت، زیرا كه اوصاف محبمحبوب ممكن  اتصال محب به
  .و الضدان ال یجتمعاناستغنا است و قدرت و عزت، و تقابل اوصاف ضدانند،  ،ذلت، و اوصاف محبوب

پس اجتماع محب و محبوب ممكن نباشد، اال در عني محبت محبوبیت، الجرم محب كامل دوست ندارد اال 
  .محبة المحبة المحبة: كما قال الجنید رحمة اللّه علیهمحبت محبوبیت، 

چون محب در محبت محبوبیت فانی گردد و اثنینیت زایل شود، محبت صفت ذاتیه محب باشد و عني محبوب، 
  .و المحب و المحبوب و المحبة شیءِ واحد

  بیت
  معشوق و عشق و عاشق هر سه یكی است اینجا

 دارد چون وصل در نگنجد هجران چه كار  
  

نه محبت محبوبيه، زيرا كه محبت محبوبيه  اند، ، محبت محبیه خواستهحب اللّه رأس كل خطیئة: اند و آنكه گفت
محبیه امری است مبهم، چه محب محب  تو محب. قائم بذاتها است مستلزم جهتني است، و محبت محبوبيه

د، پس اربا او د فرماید اال به محبتی كهجذب محبوب، و محبوب محب را جذب ن ۀنتواند بود اال بعد از سابق
  .٥۷یحبهم و یحبونه. هر محبی محبوب باشد و هر محبوبی محب

، و میل محب به جمال محبوب به سبب جماىل ان الحب ثابت فی كل شئی ء ال نجذا به اىل حبیبه: و قیل
دید  می تعالیه، ازالًالهیه است، كه شهادت است در ذات م ۀاست كه در محب است، و جمال حقیقی صفت ازلی

عینیه عالم را ایجاد فرمود، و عني  ۀعلمیه، خواست تا در مرآت عالم عني جمال خود بیند، به مشاهد ۀبه مشاهد
  .جمال به عني جمیل نمود

  قطعه
 جمال اوئیمۀما آین

 

 در آینه حسن او توان دید
 

چون آینه ساخت نعمت اللّه
 

 تا عني جمال خود عیان دید
 

آراید، و هر جمیل كه در كون  نماید، و خلقی جدید به جمال خود می لحظه جمال خود به خلقی جدید می و هر
  .است مظهر جمال جمیل حقیقی است، و آن حق است تعاىل و تقدس

  شعر
و كل ملیح حسنه من جمالها

 

 معار له بل حسن كل ملیحة
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۴آیه  ۵سوره  ٥۷



۵۱ 

ه و جمالیه، و جالل را جماىل است، و آن جمال و جمال ذات مطلق موجود است در هر صفتی از صفات جاللی
  .او را جالىل است، و آن جالل صفت است ذات است، و جمال كه صفت ذات است

  رباعی
بینمدر ذات همه جالل او می

 

 بینم در حسن همه جمال او می
 

بینم همه كائنات در عني كمال
 

 بینم این نیز هم از كمال او می
 

ات آن است، كه جهات صفات متقابله، از اعزاز و اذالل و وصل و قطع وو تقریب و و عالمت محب جمال ذ
  .تبعید، نزد او متساوی باشد، بل در حالت وصال وصال احب بود، و در زمان هجران هجران

  بیت
گر درد دهد دوای جان است

 

 ور صاف دهد شفای جان است
 

  .احبهما الّی احبهما اىل ربی: ن علی علیهما السالمكما قال االمام ابن االمام امري المومنني حسني ب
  رباعی

نا دوست تر استغنا دهدغگر یار 
 

 ور فقر دهد فقر مرا دوست تر است
 

 خواهمگر منع عطا كند من آن می
 

 ور زانكه عطا دهد عطا دوست تر است
 

  تحقیق
، را در بیتی از بیوت معرفت توحید ٥۹وسع كرسیه السماوات و االرض: ، نوبتی كرسی٥۸لون الماء لون انائه

رسی مستویه بود، و موحدی در آن حضرت به تبسم كنهاده، مشاهده افتاد و چنان دیده شد كه الوهیت بر آن 
  :سرود فرمود و به ترنم این قول می می

  شعر
  برتك حقی، ولیس حقی سوای وجدی ،بوجد حقیوجود فقدی و فقد وجدی

  بیت
 ددرد او بخشد دوا هم او ده

 

 عارفا درد و دوا از خود مدان
 

  رباعی
  

  

توان یافت، و جامات  وی ذوقی میتحقیقات، جامی است پر می، كه از ۀ ای از كلمات این رسال هر كلمه :خاتمة
وع آمد، و از نوعات جامات متوع نماید، چنانكه لطایف به تنوعات صور حسیه متنند، و می واجد، به تدمتعد
وع گشت، و از تنوعات معارف تجلیات متنوع نتنوع مآخذ معارف متمتنوع لطایف مآخذ متوع شد، و از م

  .بدل در صور ودر عیون بشرنمود، از این سبب بود كه واقع شد تحول و ت
  شعر

ناشتا و حسنك واحدعبارات
 

 و كل اىل ذاك الجمال یشري
 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .رنگ آب رنگ ظرف او است ٥۸
  .۲۵۵آیه  ۲سوره  ٥۹

گم كردن و یافنت همه گردن تو است
  

 دن تو استرگر باطل و گر حق همه پرو
    

امگوئی صنم گم شده را یافته
  

  این یافنت تو عني گم كردن تو است
    

  

  



۵۲ 

  احدیترساله 
   

  
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

الحمدلله رب العالمني والصلوة علی محمد سید المرسلني، اما بعد بدانكه فرض وجود به حسب تناسب یا عني 
  .ان، یا اعیانات اعیان عني، یا معلول عللاست، یا اعیان عني، یاعني اعی

  بیت
عني اول مصدر اول بود

 

 نزد كامل از همه اكمل بود
 

  .اول ما خلق اللّه نوری)ص(بیاض میم احمداست، قال رسول اللّه ۀقطنو آن 
  بیت

آن نورتعني ویست تا دانی
 

 هم مصدر اولش سزد گر خوانی
 

حديت مالحظۀ وجود است به شرط جميع كماالت كه الزكۀ او است، و اما اعيان عني چون احديت، و مرتبۀ ا
  .و متأخران اين مقام را عمّا گفته اند اين مرتبۀ واحديت مقام جمع است، و مرتبۀ احديت مقام جمع الجمع،

  .و هویت الهیه وجود است نه به شرط شیء و نه به شرط ال شیء ،اما اعیانات تنزالت هویت است
  بیت

ه او بود موجودهمه اشیا ب
 

 دهد به خلق وجودجود او می
 

الهیه در حضرت علمیه، در علم موجوده و  ءِاست، و ماهیت به اصطالح صوفیه صور اسما و معلول علل ماهیت
انسان . و ماهیت مجموع عالم نه موجود است و نه معدوم. ال موجودة و ال معدومة: و قیل. درخارج معدومه

روح القدس محظوظ شود از الوهیت، آن انسان را دو نسخه باشد،  ۀمیمه، و بوسیلذت فاصچون مقدس گردد از 
اسماء حضرت الهیه، و آن  ۀباطنه مقابل ۀباطنه، و نسخ ۀنسخ ۀظاهره مقابل ۀنسخ. باطنه ۀظاهره و نسخ ۀنسخ

  .انسان كامل علی االطالق است
  بیت

حقیقت حضرتش انسان توان گفت
 

 ن توان گفتازین سان گفتمش زان سا
 

  .الوهیت نیست، اما انسان كامل قابل جمیع مرادات است ۀو هر جزوی از عالم او را قابلیت قبول مرتب
  بیت

قابل كامل است تا دانی
 

 هر كه دارد كمال انسانی
 

و انسان دو نسبت دارد به كمال، نسبتی با حضرت الهیه، و نسبتی با حضرت اكوانیه، برزخی است میان حق و 
به تمام، خطی فاصل میان حضرت الهیه و كونیه، چون خط فاصل  بودالم، و جامع خلق و حق ، و مظهر كامل ع

میان سایه و آفتاب، و او را كمال مطلق است در حدوث و قدم، و حق را كمال مطلق است در قدم، و عالم را 
  .كمال مطلق است در حدوث

  بیت
كامل است او و جامع دو كمال

 

 این جمال و جاللبه كمالست
 

  دو بیتی
این كمال از كمال او دارد

 

 هم جمال از جمال او دارد
 



۵۳ 

به كمالست نزد اهل كمال
 

 هر چه نقش خیال او دارد
 

  ٦۰، و السالم علی من ابتع الهدیو صلی اللّه علی محمد و آله و اصحابه اجمعني
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  )رساله اول( نكاترساله 
   

  
  حیمِبِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّ

الحمد لله الذی عني عني اعیان العالم بعني وجوده فی وجوده، و الصلوة و السالم علی مظهر اسمائه و صفاته و 
  .مظهر خزاین جوده، محمد و محموده و علی آله و اصحابه و ودوده

العلم و العني كلها  یا اخی ایدك اللّه بروح االرواح اعلم ان العالم هو صورة الحقیقة االنسانیة، و حقایق العالم فی
مظاهر الحقیقة االنسانیة التی هی مظهر السم الّله، فارواحها كلها جزئیات الروح االعظم االنسانی، سواء كان 

  .فلكیاً، او عنصریاً، او حیوانیاً، و صورها صورة تلك الحقیقة و لوازمها روحاً
ال و ظهور متشر الحقیقة االنسانیة فیه، و بهذا االكذلك یسمی العالم المفصل باالنسان الكبري، عند اهل اللّه لظهو

ان یسری  سرار االلهیة كلها فیها، دون غريها، استحقت الخالفة من بني الحقایق كلها، و االنسان الكامل البدالا
فی جمیع الموجودات، كسریان الحق فیها، و ذالك فی سفر الثالث الذی من الحق اىل الحق بالحق، و عند هذا 

  .لیقني، و الحمدلله رب العالمنياتم كماله، و به یحصل له حق ی السفر
  بیت

  

  نكته
  .ات است در عالم تفصیال و در عالم انسانی اجماالیه را ظهورنحقیقت انسا

  شعر
كال الجمال غدا لوجهك مجمال

 

 لكنه فی العالمني مفصل
 

است، و مظهر ثانیه صورت  مجرده است، كه مطابق صورت عقلیه ۀانسانی صورت روحی و مظهر اول او در عالم
 ۀطبیعت كلیه است، و مطابق ۀوانیه كه مطابقبعد از ان صورت نفس حی. صورت نفس كلیه است ۀقلبیه، كه مطابق
بعد . هیوالی كلیه است ۀلطیفه كه اطبا آن را روح حیوانیه خوانند، كه مطابق ۀبعد از آن دخانی. يهفلك ۀنفس منطبع

اجسام عالم كبري  بعد از آن صورت اعضائیه، كه مطابقه. صورت جسم كلی است ۀاز آن صورت دمویه، كه مطابق
  .این تنزالت ، تطابق حاصل شده میان نسختني، و این از تدبرات الهیه است در مملكت انسانیه است، و به سبب

  بیت
  ست مثالش اینجاستهر چه در عالم كربی

  ست بنام آن كربی است گر چه این عالم صغری  

  
  شعر

 فما ثمه و ما ثمه و عني ثمه ثمه
 

 فمن قد عمه خصه و من قد خصه عمه
 

فنور عینه ظلمةفما عني سوی عني
 

 فمن یغفل عن هذا یجد فی نفسه غمه
 

اهل كمالۀگویمت از گفتای می نكته
  

 
 كامالنه گوش كن ای كامل و تكمیل بني  

  

دفرت عالم بخوان تقصیل این معنی نگر
  

 
 جامع انسان بدان اجمال این تفصیل بني  

  

 
 

 
 

 
 

 



۵۵ 

  قطعه
 گر به وجود ناظری هر دو یكی است در وجود

 

 و آن دگر ور به صفات مایلی این دگر است
 

 جام و می است و جسم و جان، جام می است و جسم جان
 

 ور تو ندانی این سخن تن دگر است و جان دگر
 

  شعر
سهیا خالق االشیاء فی نف

 

 انت لما تخلقه جامع
 

تخلق ما ال ینتهی كونه
 

 فیك فانت الضیق الواسع
 

  دو بیتی
دریا و موج در نظر ما یكی بود

 

 گر چه دو صورتند به معنی یكی بود
 

گر صد هزار اسم بود ای عزیز من
 

 بنگر به ذاتشان كه مسمی یكی بود
 

  شعر
 لوجهها من وجهها قمر

 

 ا كحللعينها من عينه 
 

  قطعه
توۀآفتابی تو و ما سای

 

 دیدیكی را به دو هاحول است آنك
 

 روی تو نور هم از روی تو یافت
 

 كشید چشم تو سرمه ز چشم تو
 

این چنني خوش سخنی مستانه
 

 در خرابات كه گفت و كه شنید
 

 راهر اسمی از اسماء الهیه او  عني واحده در ظهورعیون متكثره است، و عیون مختلفه در بطون عني واحده، و
صورتی است در علم، كه آن راعلم ثابته خوانند، و صورتی دارد در خارج كه آن راموجود عینیه گویند، و مظاهر از 

و اسماء من حیث الذات واحدند، و من حیث ما یختص به من المعنی . اند، و از وجهی مظهره ذات ۀوجهی ساتر
  .متعدد

  شعر
ثريمسمی واحد اسما ك

 

 و فی تلوین اسمائی ثباتی
 

صفات الّله فی وجهی جلی
 

 و اسمی نعمت اللّه كیف ذاتی
 

   شعر
 كی و نام صديام عنياز سر ذوق دیده

 

 خاص یكی و عام صد ،ذات یكی صفت بسی
 

   حسن یكی و در نظر آینه بی شمار هست
 باده یكی و جام صد ،روح یكی و تن هزار

 

 و بنمود صد نشدرینه یكیگر به صد آ
  

 

 او كدام صد نقش خیال او صد است صد نشد 
 

نام یكی اگر یكی صد نهد ای عزیز من
 

  

 و بنام صد صد نشود حقیقتش یك بود 
 

  نكته



۵۶ 

اند بر كثرت اسمائیه، و هر اسمی از اسماء الهیه مظهر صورتی از صور خیالیه، كه به  دلیل كثرت متخیالت عالم
  .در صور خیالیه، اكوان ظاهر گشته، و احدیت ذات دلیل است بر احدیت مافی الكون ظهور اسما

  شعر
انما الكون خیال و هو حق فی الحقیقة

 

 والذی یفهم هذا حاز اسرار الطریقة
 

وجود مضاف ظل وجود مطلق است، و وجود مطلق نزد محقق حق، و ظل هر شییء اگر چه به اعتباری غري او 
  .ری عني او استاست، به اعتبا

  .سبحان من لم یكن علیه دلیل اال نفسه وال ثبت كونه اال بعینه
  :نمائی ثرت مطالعه میكواحدیت و مقام جمعی و  ۀو اگر مرتب
  .می دان كه حریف مجلس اسمائی: مصراع

  .و اگر در مرتبه احدیت و مقام جمع الجمعی
  .در حضرت ذات یار غار مائی: مصراع
  نكته

هور نفرماید، و مظهر را بی مظهر وجودی نبود، و محقق وحدت ذاتیه در كثرت اسمائیه مطالعه مظهر بی مظهر ظ
نماید، و كثرت اسمائیه در وحدت ذاتیه مشاهده فرماید، و ظهور حق در مراتب مختلفه به حسب تنزالت و معارج 

بل هم فی لبس من خلق . لبه مظاهر خلقیه تواند بود، و مظاهر از وجه تعني و خلقیت همیشه در تغري و تبد
  .٦۱جدید

  .اما من حیث الحقیقة ازال و ابداً باقی، الفانی فان لم یزل و الباقی باق ال یزال
  بیت

نرو كه مائیم كه باقی نمائیمآز
 

 نرو كه اوئیم باقی نه مائیمآز
 

  شعر
فال تفنی وال تبقی

 

 تفنی و ال تبقیوال
 

یلقی علیك الوحیالو
 

 ال تلقیفی غري و
 

غري مرسل است، اما از روی حقیقت عني مرسل است، و مرسل عني رسول، و القاء وحی  و رسول من حیث التعني
  .از مقام جمعیت است به مقام تفصیلیت

  بیت
 جمع و تفصیل اگر چنني دانی

 

 دفرت كاینات بر خوانی
 

  شعر
رسول جاء من عندی اىل

 

 بارسال الرسالة مرسالتی
 

  بیت
آید كه آوردم پیام از خم می  میجام 

 

 گر بنوشی می نه بینی این و آن جز عني وی
 

  نكته
اند، و مفردات موجودات خارجیه واعیان به  عالم است، و حقایق عالم اعیان ثابته انسان مظهر حقایق و مفردات

انسان را احدیت جمع است  انسانیه، و ۀاند، و موجودات خارجیه به عني خارجی انسانیه درعلم ثابته ۀعني ثابت
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به اعتبار احدیت جامعه انسان كبري خوانند . علماً و عیناً، و عالم را دو اعتبار است، اعتبار احدیت و اعتبار كثرت
  .حسب الواحد افراد الواحد. و به اعتبار كثرت افراد گویند

رمایند كه عالم احدیت جمع ندارد، و افراد اگر چه احدیت جمع ندارند چون انسان، اما صحیح نباشد كه مطلقاً ف
  .حیث المجموع صورت اسم الهی است، و آن اسم جامع اللّه است، كه انسان كامل مظهر او است چه عالم من

  بیت
عالم همه جام و اسم او می

 

 از روی وجود جام و می وی
 

از حق  ، و تمیز عالمتيو عالم دائر است میان لطیف و كثیف، و حق موصوف است به حجب نورانیت و ظلمان
  .به انیت عالم است، اگر انیت عالم مرتفع شود عالم نماند، پس عالم حجاب عالم باشد

  شعر
بینی و بینك انی یزاحمنی

 

 فارفع بلطفلك انی من البني
 

  غزل    
 موج و دریائیم و هر دو غري آبی هست نیست

 در میان ما و او جز ما حجابی هست نیست 
  

 بیند خیال دیگریخواب میعقل اگر در 
 

 
 اعتباری بر خیاىل یا به خوابی هست نیست 

  

 نیست هستی غري آن سلطان بی همتای ما
 

 
 ور كسی گوید كه هست آن در حسابی هست نیست 

  

 ز آفتاب روی او ذرات عالم روشنست
  

 
 

 در خرابات مغان هستند سرمستان وىل
  

 ایم ما شراب ذوق از لعل لبش نوشیده
  
 گوید به تو مت اللّه این سخن از ذوق مینع
  

 

 در نظر پیداست غري از آفتابی هست نیست
  

 همچو من زند خوشی مست خرابی هست نیست
  

 خوب تر زین جام و خوشرت زان شرابی هست نیست
  

  در كتابی هست نیستىلاین چنني مستانه قو
 

و لیس حجابه اال النور و الخفائه : ور حق حجاب حق است، كما قیلو همچنانكه عالم حجاب عالم است، ن
  .دیت عني او استحا ۀاو در مرتب نور. اال الظهور

  شعر
  نور است حجاب ونور او عني وی است

  
 

 جامی است پر از باده و آن جام می است
 

  نكته
اعیان و اشباح را به ارواح، تا  ارواح را بهو تربیت اعیان به اسماء و : فرماید ت اسماء میيرب االرباب بعینه ترب

شود، و ممكن نیست زوال حق از صور عالم اصال، چه عالم بی ظهور وجود  ربوبیت او در جیمع مراتب ظاهر می
است وعالم باسره اسم الظاهر است، و روح عالم اسم الباطن، و اگر چه به اعتباری، ربوبیت این  عدم محض



۵۸ 

  .ني باطن است و باطن عني ظاهرعست، اما به اعتبار احدیت و حقیقة الحقایق، ظاهر ااسم غري ربوبیت آن اسم 
  بیت

  صورت و معنی به بني و باطن و ظاهر بدان
 جام می را نوش كن دریاب ذوق عاشقان  

اینوصورت و معنی نبودی گر نبودی آن
 

 
 

 و باطن كه دیدی گر نبودی این و آنهرظا 
 

   نكته
 متبدله و متبوعه شیء واحد، كه ۀقه، و تابعحال ۀاند به عوارض، و بعضی تابع مكشوفه ۀیاء بعضی متبوعحقایق اش

گردد، و متبوعه جوهر است و تابعه عرض، و  متكثره ظاهر می نۀشود بر وی، و موجودات متعی صور عالم طاری می
، و ابداً ارتباط میان علت و عرض، و وجود عرض به جوهر جوهر مقوم است وعرض مقوم، و ظهور جوهر به

معلول از غري انفكاك حاصل، و حق را در هر شیء ظهوری است خاص، و متجلی است بر عباد به قدر قابلیت 
ض مقدس كه از تجلی صفاتی يواستعداد، و حصول استعداد از فیض اقدس است، یعنی از تجلی حبی ذاتی، و ف

  .كما تكونوا یوىل علیكم: )ص(هرسول الّل: قال . است به قدر قابلیت واستعداد
  بیت

بقدر روزنه تابد به خانه، نور قمر
 

 و مغرب ضیاش عام بوداگر چه مشرق
 

  نكته
  .عباس رضی اللّه عنه الماء بالعلم فسّر ابن ،٦۲انزل من السماء ماء: قال اللّه تبارك و تعاىل

  بیت
آبی كه حیات جان فزاید

 

 از حضرت عزت وی آید
 

  .٦۳یة بقدرهافسالت ادو
هم چنانكه قطرات مطرات از نظرات سحاب بر وجنات غربات بارد، اول جبالت بقدر شموخ و علوی كه دارد، 

فیافی و سباسب ریان شوند، زالل  تالت به وادی جاری گردد، بعد از آن اشجار و نباتابتلقی نماید، و از ج
  .یان ثابته بر جبال بوادی اشباح عالم نازل استفیوض الهی از محیط اسماء و صفات نامتناهی در صور عیون اع

  بیت
تن زنده بجان وجان ما زنده به آب

 

 
 خوش آب حیاتی است دراین جو دریاب 

 

اما من . یل عطشان است و ملح اجاج مزیل عطشان نیست، و از روی خاصیت غريانندزاگر چه عذب فرات م
  .بقاع مختلف گشته حیث الحقیقة، آب حقیقت واحده است كه به اختالف

  بیت
در طعم اگر دوئی به بینی در آب

 

 از روی حقیقی یك آبست دریاب
 

هیچ شییء متحقق نشود اال به وجود، و تحقق وجود به وجود است، و وجود محیط است بر جمیع اشیاء و اگر 
انوار  نبع جمیعنه وجود بودی هیچ شییء نه در ذهن و نه در خارج موجودنبودی، و وجودخري محض است و م

سمانیه و حقیقت او غري معلومه، وعني اشیاء است به حسب ظهور، و مالبست اسماء و صفات در علم جحانیه ورو
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م اشیاء در اوجود است در اشیاء، و اعداو در اشياءِ، و ايجاد اشياءِ اختفای و عني، و غري اشیاء است به اختفای 
  .ذاتیه دتحقیامت كربی بروز و ظهور وجود است به و

  بیت
 چون نماند تعینات وجود

 

 بی تعني وجود خواهد بود
 

صور اسماء  نیوجودند، یع دت به غیب، و اعیان ثابته صور كماالتاو در قیامت صغری تحول وجود است از شه
ر متكثر، و به حسب حقیقت واحد، بل احد بالذات و واحد وو صفات وجود، و وجود به حسب صور و ظه

  .بالصفات
معلوم  ،٦٤و هو معكم اینما كنتم :به علم صحیح دانسته نشود كه موجود بی وجود نباشد، سر قوله تعاىل و تا

  .، مفهوم نشودهبط علی اللّهللودلیتم بحبل : د قوله هيلعونگردد، و مقص
  بیت
اگر به كعبه در آئی جمال او بنگر

 باشد خیال را چو وجودی بخود نمی
 

 گرو گر به بتكده باشی جالل او بن
 عالم خیال او بنگر ۀوجود جمل

 

  نكته
  .وجودتواند بود، و كمال وجود به وجود است ۀهر كماىل كه ملحق اشیاء شود بواسط

  دو بیتی
چون كمال همه بود به وجود
هست عالم همه خیال وجود 

 

 وجود كمال نتوان یافت بی
 وز تجلی اوست بود خیال

 

جمع الجمع  احدیت را مقام ای واحدیت مبقی، و مرتبه ۀعینات است، و در مرتباحدیت مفنی ت ۀو وجود در مرتب
  .ماء حقیقتاً نفس رحمانی است كه هیوالی عالم استعخوانند، و  و حقیقة الحقایق می

این كان ربنا قبل ان : سؤال كرد كه)ص(كند كه اعرابی از حضرت رسول  چنانكه راوی ابی رزین روایت می
یعنی قبل از ظهور، نه اسم بود، نه مسمی، . ماء ما فوقه هواء و التحته هواءعفی )ص( :قال یخلق الخلق؟

  .نه صفت بود و نه موصوف
  بیت

 چون ذات بنمایدعدم برمظهر اندازدوىل تجلی صفاتش را مظاهر در ظهور آرد
  

  نكته
اند، و  كه مظاهر اسماءاند ازىل و ابدی ، و اعیانحاند، و ارواح مظاهر اعیان و اشباح اروا اعیان ثابته مظاهر اسماء

اند به ابداع و  ازلیت مظاهر از اسم الظاهر وابدیت از اسم اآلخر، و بطون از اسم الباطن، و اسمائی كه متعلقه
ند در اسم اآلخر، و آنچه ا ند به اعادت و جزا، داخلها اند در اسم االول، و اسمائی كه متعلقه ایجاد داخله

این اقسام اربعه خاىل نیست ، ظهور است و  ازهور و بطون داخله در اسم الظاهرو الباطن، و اشیاء اند به ظ متعلقه
  .، و اولیت است و آخریتطولب

  بیت
گر بدانی اول و آخر تمام

 

 ظاهر وباطن تو باشی والسالم
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴آیه  ۵۷سوره  ٦٤



۶۰ 

  )رساله دوم( نکاترساله 
  

  
  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ

  و به نستعني
م مه منزل الحکم علی قلوب الکلم، با حدایث طریق االمم، من المقام القدم، و صلی الله علی محمد الهالحمدللّ

اما بعد کلماتی چند عاشقانه، به عبارتی عارفانه، مشتمل بر لطایف و  .خزاین الجود والکرم، محمد و آله وسلممن 
  .، مستفید گشته، نظر تربیت دریغ نفرمایدمرتب بر غرایب، انشا کرده می آید، تا مستعدی که مطالعه فرماید

  شعر
 والحق یظهر فی صورته

  

 والجاهل ینکر فی ذاته 
  

  :اول هنکت
سلطان بی چون قدم، چون قدم از کرم، در عالم حدوث نهاد، و دَرِ بارگاه کربیائی بر گشاد، و بار خاص و عام داد، 

به نظر عنایت و هدایت الهی، هر یک سرور شش  آفتاب مرحمت پادشاهی، و ۀالجرم گدایان عدم آباد، به سای
عزت به چهار طناب محبت بستند، و کمر خدمت برمیان بستند، و تاج کرامت  ۀجهت اقلیم وجود گشتند، و سراپرد

  :بر سر نهادند، و بر تخت سلطنت نشستند، و از زحمت گدایی و مذلت بی نوائی وارستند، و چنني فرمودند که
  بیت

 لیکنگدای حضرت شاهیم
  

 به یمن دولتش شاه جهانیم 
  

  بیت
 ظاهر صورت گدا داریم

  

 باطنا شاهی از خدا داریم 
  

  شعر
 انا ظاهر فقري مسکني

  

 و باطن غنی عن العالمني 
  

  .هو هوال هو و انت انت اال انت :لطیفه
  بیت

 او اوست نه اوست بلکه این جمله منم
  

  با من نه منم که اوست، فافهم سخنم
  شعر

 ام انا هذا العني فی العنيا انت
  

 ننيثحاشای حاشای من اثبات ا 
  

  مثنوی
 کل شیی هالک اال وجهه
 هرکه محو هو شود چون ما شود

  

 آن کسی داند که گردد محو هو 
 قطره با دریا رسد دریا شود

  

آنکه وجهه، عاید باشد با شیئی، اوىل تر از  هایاگر ضمري .٦٥شیی ها لک االوجهه لک :قال الله تعاىل
  :ضمريعاید به الله باشد، چه اگر هر دو یک معنی دارد، اما اگر ضمري به الله باشد آن معنی دهد که

  . همه فانی شوند جز ذاتش: مصراع
کل شیی هالک اال وجهه، ای : وجهه با شیئی باشد آن رموز از کنوز این معنی در وجود آید که هایاما اگر ضمري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۸آیه  ۲۸سوره  - ٦٥



۶۱ 

همه از روی صورت . انا حقیقة االشیاء: قال الله تعاىل )ص( ال رسول اللهق. حقیقته، وهو حقیقة االشیاء
  .اند و از روی معنی باقی فانی

  بیت
 می و جام و حریف و ساقی اوست

  

 نیست فانی همه چو باقی اوست 
  

  .٦٦ضعف الطالب والمطلوب: قال الله تعاىل: لطیفه
  :سئوال

  بیت
 چه باشد زاهدی زاهدانه؟

  

 د عاشقانهبگو رمزی که باش 
  

  :جواب
  بیت
 زاهدی باشد از خودی رسنت

  

 با خداوند خویش پیوسنت 
  

  :حکایت
روزی از دنیا و مافیها، و . سه روز: چند روز زاهد بودی؟ گفت: که )رحمة الله علیه( از با یزید بسطامی پرسیدند

  .روزی از آخرت و مافیها، و روزی از ما سوی الله، و الرابع لم یتوىل فیه
  بیت

 زاهدی عاشقانه این بود
  

 عاشقی زاهدانه این بود 
  

  بيت
 اینست طریق زاهدانه

  

 باقی همه چیزها بهانه 
  

  :دوم هنکت
  شعر

 رجه الحق اىل منصبه
  

 نزل الشمس بربج الحمل 
  

. ص ان الله ینزل کل لیلة اىل السماء الدنیا، ای ینزل من حضرت االحدیة اىل حضرت الواحدیة–قال رسول الله
  .وق از عالم کربیائی تنزل فرماید، و عاشق را ترقی بخشاید، هوالعاشق و المعشوقمعش

  بیت
 چون برافتد این دوئی تو بی شکی

  

 عاشق و معشوق و عشق آید یکی 
  

  بيت
 این نیست حلول حل حال است

  

 زیرا که حلول حق محال است 
  

  .شهود ۀر دیداینجا حلول و اتحاد نبود، جز یکی وجود واجب الوجود، نیاید  د
  بیت
 یک شمع و صد آئینه بنهاده به پريامن

  

 هر آینه ای شمعی بنموده ترا روشن 
  

  بيت
 این شمع نه بر مثال آن شمع بود

  

 اینها همه تفریق و یکی جمع بود 
  

  شعر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷۳آیه  ۲۲سوره  - ٦٦



۶۲ 

 العني واحدة والحکم مختلف
  

 و ذاک سر الهل العلم ینکشف 
  

  بيت
 جمله یک ذات است اما متصف

  

 ف و عبارت مختلفجمله یک حر 
  

  .فمنه عذب فرات و منه ملح اجاج، و هو ماء من جمیع االحوال الیتغري من حقیقة
یعنی ان آب که شريین و خوش گوار است، و آن آب که شور و تلخ است، از جمیع احوال، متغري نیست از 

  .اعنی هر دو آب است دریاب. حقیقت
  بیت

 از طعم اگر دوئی به بینی در آب
  

 حقیقی یک آبست دریاباز روی 
  

  .حدثنی قلبی عن ربی :لطیفه
  بیت

 و بی من سخن زمن گویدچدل
  

 با خدا از خدا سخن گوید 
  

  . ٦۷و ما ینطق عن الهوی: قال الله تعاىل
  .و بی ینطق و بی یسمع و بی یبصر. هرچه نه از وی شنوی هباست و هرچه نه با او گوئی هواست
  مثنوی

 شیخ مرشد جنید بغدادی
 رف وقت و وقت او معروفعا

 سی سال شد که تا با یار: گفت
 من بدو گفته ام سخن به خدا
 سخن ما بود همه با دوست

  

 مصر معنی دمشق دلشادی 
 کاشف سرّ و سّر او مکشوف
 می کنم من سخن درین بازار
 خواجه گوید سخن کند با ما
 که سمیع و بصري و گویا اوست

  

  : اطن شنود، چنانکه حبشی گویدبه لسان ظاهر فرماید، و به سمع ب
  شعر

 اره بره کنگره
  

 کره کره مندره 
  

  دوبیتی
 یک عالم از آب و گل به پرداخته اند
 خود می گویند و باز خود می شنوند

  

 خود را به میان آن در انداخته اند 
 از ما و شما بهانه ای ساخته اند

  

  :سوم هنکت
چون والیت و نبوت جمع شود در . لنبوة اذا جمع فی شخص واحدالوالیة اعلی من ا .در معرفت نبوت و والیت

یک شخص واحد، والیت بر نبوت راجح آید، یعنی والیت آن نبی از نبوت آن نبی اعال باشد، زیرا که نبی متغري 
نبوت متناهی و والیت نامتناهی است، و  .الوىل بعدی: ، و نفرمودالنبی بعدی: و منقطع است، چنانکه فرمود

   .اهی از متناهی اعالء استنامتن
دیگر آنکه نبوت علم ظاهر است، و والیت معرفت باطن، و معرفت باطن مشغول به حق، اعال باشد از علم ظاهر 

وىل مطلق حق . ٦۸و هو الوىل الحمید: قوله. دیگر آنکه الله تعاىل را وىل خوانند و نبی نه .اشتغال به خلق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳آیه  ۵۳سوره - ٦۷
  .۲۸آیه  ۴۲سوره  - ٦۸



۶۳ 

والله من ورائهم . الوالیة احاطة بکل شیئی )ع( و قال امام. ٦۹آمنوا الله وىل الذین: قال الله تعاىل. است
  .فافهم ۷۰محیط

  .المنةتمت والحمدالله و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۵۷آیه  ۲سوره  - ٦۹
  .۲۰آیه  ۸۵سوره - ۷۰



۶۴ 

  )رساله سوم( نکاترساله 
  

  
  الله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِمِ بِس

  و به نستعني
  .الحمدالله رب العالمني، والصلوة و السالم علی محمد و آله اجمعني

  .ماله تحقق فی الخارج، والمعدوم لیس بثابت وال واسطةالموجود : قال اهل الحق
  بیت
 اهل حق این چنني سخن گفتند

  

 دُّر معقول را نکو سفتند 
  

اما معتزله برآنند که اگر معلوم را تحقق در حقیقت نباشد معدوم ممتنع و اگر تحققی در حقیقت داشته باشد 
اعیان، و اگر بودی بود در اعیان، موجود و معدوم ثابت،  اما معدوم ممکن آن است که او را بودی نبود در. ثابت

  .و واسطه نباشد میان موجود و معدوم
و حکما گفته اند که هر چه ممکن بود علم بدان، اگر تحقق نداشته بود نه در ذهن و نه در خارج معدوم، و اگر 

باشد اال در ذهن موجود ذهنی، تحققی دارد به وجهی موجود، و موجود یا ذهنی بود یا خارجی، اگر تحقق او ن
  .و اگر تحقق او در خارج بود موجود خارجی

اما واجب لذاته عبارت است از موجود در خارج که قابل عدم نباشد لذاته، و ممکن قابل عدم بود لذاته، و 
ه ممکن یا عرض بود یا جوهر، اما عرض موجودی بود در موضوع، یعنی قائم به غري، اما جوهر موجودی بود ن

  .جسم و ماده و صورت و نفس و عقل: در موضوع، یعنی نه در محل، و جوهر نزد حکما پنج اند
  قطعه

 موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل
  

  
 است یا ممکن الوجود دیا واجب الوجو  

  

 ممکن دو قسم گشت یکی جوهر و عرض
  

  
 جوهر به پنج قسم شد ای ناظم عقود  

  

 صورتندجسم است واصل جسم هیوال و
  

  
 پس نفس و عقل این همه را یادگري زود  

  

و جوهر را جسم خوانند اگر مرکب بود، و اگر جزء جسم باشد و حال صورت گویند، و اگر محل، ماده گویند، و 
  .اگر متعلق به جسم بود به تعلق تدبري و تصرف، نفس مدبره، و اگر نه جزء جسم بود و نه مدبره، عقل

  بیت
 چنني استتقریر حکیم این

  

 تقسیم جواهرش همني است 
  

ماال : اما قدیم. اما متکلمان اثبات وجود ذهنی نکرده اند، و گفته اند موجود در خارج یا قدیم است یا حادث
اما حادث مالم یکن . اول لوجوده و هو االول بالابتدا، واآلخربال انتهاء، والظاهر بالاجتالء، والباطن بال اختفاء

  .فکان
  .اولش نیست و آخرش ممکن: مصراع



۶۵ 

اما حادث متحیز است و مشارالیه، و متحیز جوهر است، و جوهر اگر جسم بود قابل قسمت، و اگر جسم نباشد 
اما حادثی که حال باشد در متحیز عرض، و اگر نه متحیز بود و نه حال در متحیز نفی محض و عدم . جوهر فرد
  .صرف

  بیت
 عرض و جوهراند این عالم

  

 طایفه نکو فافهمنزد این 
  

معلوم فرما که وجود مشرتک است میان سایر موجودات به اشرتاک معنوی، و اکثر حکما و معتزله برآنند،  -مسأله
و گفته اند ما قسمت می کنیم وجود را به واجب و ممکن و به جوهر و عرض، و هر آینه مورد قسمت مشرتک بود 

و این قسمت عقلیه است و غريموقوفه به وضع، و مختلف نشود به  میان اقسام، و نگویند که اشرتاک لفظی است،
لغات، و عاقل جازم است که وجود یا واجب است یا ممکن، یا جوهر یا عرض، اگر مشرتک نباشد عاقل جازم 

  .نبود برآن
  بیت

 سخن عقل و عاقالن بشنو
  

 این چنني گفته اند چنان بشنو 
  

اند که وجود بدیهی است، زیرا که وجود جزء وجودی است، و وجودی و جمهور حکما و بعضی از متکلمان گفته 
  .زء متصور به بدیهه بدیهی، و جواب ظاهر است، فافهمجمتصور به بدیهه، و 

و گفته اند وجود خارج از ماهیت و زاید بر ماهیت در ممکن، و گفته اند وجود نه نفس ماهیت بود و نه جزء 
است در واجب و در ممكن، كه اگر و گفته اند وجود نفس ماهیت . ودماهیت به ثبوت انفکاک ماهیت از وج

و حکما گفته اند که وجود نفس ماهیت است در واجب و در . نباشد قائم بود وجود به معدوموجود نفس ماهیت 
  .ممکن زاید

که وجود و حکما به وجود ذهنی قایل اند به خالف متکلمان، و می گویند که ما حکم می کنیم بر بعضی اشیاء 
ندارند در خارج، چون ممتنع و اجتماع دو نقیض به احکام ثبوتیه، که اگر موجود نباشد در ذهن، ممتنع بود 

  .حکم بر آن محکوم علیه
و متکلمان نفی کرده اند و می گویند که الزم نیست از تصورش وجود او در ذهن، واگر نه الزم آید که اگر 

  .او حاصل بود متصوری تصور ضدین کند، ضدآن در ذهن
  بیت

 کی سواد و بیاض جمع شود
  

 روز و شب جمع چون بود؟ نبود 
  

و حکما جواب گفته اند که حاصل در ذهن صورت منتزعه است از آن شییء و آن صورت منتزعه ماهیت کلیه بود 
که و گفته اند که معدوم ممکن شیئی است ثابت در ذات خود که وجود عارض آن می شود، . نه هویت عینیه

و  ،معدوم متمیز بود و متصور، و هر متمیزی ثابت، هرآینه او را تحققی باشد، زیرا که تمیز از صفات حقایق است
  .ثبوت صفت فرع ثبوت موصوف

  قطعه
 عقل هر دم می زند سازی دگر
 هر زمان نقش خیاىل می کشد

  

 زآن بود آواز ساز او بسی 
 نقش بندی می کند با هر کسی

  

دیم است به اتفاق جمهور، اما قدم صفات ثابت است نزد اشعریه، و انکار کرده اند معتزله، و ذات الله تعاىل ق
  .حکما قائل اند به قدم کلیات عالم 

باری تعاىل و نفس که مبدأ ارواح سماویه و بشریه اند، هر دو را زندگان و : مانیون قائل اند به قدمای خمسهروج
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صور، اما نه حسیه و نه فاعله، و قضا و  ۀخوانند و منفعله گویند، یعنی قابل فاعالن گویند، و دیگر هیوىل را قدیم
  .دهر نه فاعالنند و نه منفعالن

  بیت
 ناتمام است این سخن و سالم   بس ضعیف است این سخن به تمام

  

  نکته
وجود او،  و گفته اند که حدوث مسبوقیه است به عدم، و الحادث مالم یکن فکان، یعنی عدم حادث سابق بود به

  .و گفته اند حدوث مسبوق است به غري
  بیت

 گفتیم حدوث را قدم هم
  

 دریاب وجود را عدم هم 
  

  نکته
ل قسمت نیست واحد حقیقی است، و اگر مفهومی غريالینقسم ندارد وحدت، و اگر بواحد شخصی که قا

اما واحد به . نفس مفارق ذاوضع است نقطه، و اگر غري ذاوضع بود چون عقل و مفهومی غري الینقسم دارد و
اتصال یعنی قبل از قسمت اجزای متشابه، در حقیقت اگر قبول قسمت به ذات آن شییء بود مقدار، و اگر غري او 

  .واحد به اجتماع آن است که قابل قسمت بود به اجزای مختلفه چون شجر واحد. باشد جسم بسیط
ت آن واحد تمام ماهیت او است، واحد نوعی، و اگر جهت وحد. اما واحد غريشخص، یا نوعی بود یا جنسی

اما واحد به عرض اگر جهت وحدت او . اگر جهت واحد داخله بود در وی، و تمام جزئی مشرتک واحد جنسی
الضاحک و الکاتب واحد : عرض بود، اعم از آنکه موضوع امور باشد یا محمول امور موضوع، چنانکه گویند

قطن والثلج واحد فی البیاض، یا نه به موضوع باشد و نه محمول بلکه نسبت ال: فی االنسانیة و محمول کقولک
  .نسبت نفس با بدن نسبت ملک است با مصر در تدبري: بود چنانکه گویند

  بیت
 ملک پیوسته در تدبري باشد

  

 وگر غافل شود تقصري باشد 
  

  نکته
آن صور معقوله نزد اهل الله  و -جل جالله- معلوم فرما که اسمای الهیه را صور معقوله بود در علم الله تعاىل

  .و الله تعاىل عالم به ذات و صفات و اسمای خود. الهیه ۀمسماتند به اعیان ثابته در حضرت علمی
اما . و در اصطالح صوفیه اعیان ثابته یا کلیه یا جزئیه، کلیه را ماهیات و حقایق خوانند، و جزئیات را هویات

الهیه دانند، و فایضه از ذات الهیه به فیض اقدس یعنی  ۀمتعینه در حضرت علمی ۀاسمائی ۀماهیات را صور کلی
  . ۷۱مفاتح الغیب التی الیعلمها االهو: حبی ذاتی و طلب ۀتجلی اول، بواسط

  بیت
 داند۷۲قدر اسماء او همو

  

 هرکه داند ازو نکو داند 
  

  نکته
صفاتی، و حصول اعیان ثابته و استعدادات  فیض الهی منقسم اند به فیض اقدس ذاتی و فیض مقدس اسمائی و

بر  رتتباعیان در علم از فیض اقدس بود، و حصول اعیان در خارج از فیض مقدس و فیض مقدس م ۀاصلی
  .فیض اقدس
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و قابل اول مستند بود به اسم االول و به اسم الباطن، بعد از آن به اسم اآلخر والظاهر، زیرا که اولیت و باطنیت 
  :لمی است و آخریت و ظاهریت، وجود عینی راع وجود ۀثابت

  بیت
 از علم به عني آمده تا دانی

  

 زانکه ندانی این قدر نادانیور 
  

  نکته
بود، و عدم تعینی دیگر بود، و آن نفی مثل تعني حکما برآنند که تعني وجودی است، که اگر وجودی نباشد عدمی 

ه اگر موجود بود هر آینه معني باشد، و مشارک تعینات از کو متكلمان برآنند كه تعني امری است عدمی . باشد
  .وجه تعینات و ممتاز از تعینات به تعني دیگر و تسلسل الزم آید

  .و جواب گفته اند که ماهیت ممتازه بود به ذات نه به انضمام تعني
  بیت

 مجموع تعینات از هم
  

 ممتازانند به ذات فافهم 
  

  نکته
اما امتناع ظاهر . و امتناع امور اعتباریه اند، هرسه را وجودی در خارج نیست معلوم فرما که وجوب و امکان

و اما وجوب و امکان به دو وجه اول وجود سابق بود بر وجوب، زیرا که . است که او را ثبوتی نباشد اصال
اکه محوج وجوب اقتضای وجود می کند لذاته، و بی فیض وجود موجود نتواند بود، و امکان سابق بر وجود، زیر

  .بود به ایجاد و نزد حکما به وهم
وجودی و را جل جالله متعلق است به این قسم از حیثیت علم حق به وهم و لوازم وهم، و وهم  و علم الله تعاىل

عینی در خارج نیست، بلکه وجود وهم محال، و فرض محال غريمحال که اگر عقل و وهم و لوازم عقل و وهم 
. ۷۳تعاىل الله عن ذلک علوا کبرياا صور اسماء الهیه، الزم آید شرک در وجود، ذات بودندی در علم حق ی

  .وحده الشریک له. بلکه شرک لفظی است که در تحت او عدم محض است
  رباعی

 مشرک باشد هر که شریکش گوید
 دیوانه بود که غري او را طلبد

  

 یا مثل قدیم حادثی می بوید 
 در کتم عدم وجود را می جوید

  

  نکته
اعیان ممکنه منقسم اند به اعیان جوهریه و عرضیه، و مجموع اعیان جوهریه متبوعاتند، و تمام اعیان عرضیه 

و جواهر یا بسیط اند در عقل و در خارج، چون عقول و نفوس مجرده، یا بسیطه است در خارج، چون . توابع
  .چون مولدات ثالثه یا مركب از اجسام بسیطه،اجسام بسیطه،

از اعیان جوهریه و عرضیه منقسم اند به اعیان اجناس عالیه و متوسطه و سافله، و هر واحدی به نوعی و هر عینی 
فسبحان الذی الیعزب عن علمه شییء فی االرض و از انواع، و هر واحدی منقسم به اصناف و اشخاص، 

  .۷٤الفی السماء و هو السمیع العلیم
  نکته

  .مطلق است عالم اعیان مظهر اسم االول و اسم الباطن
  بیت
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 عني ما ثابت است در این عالم
  

 ابدا این چنني بود فافهم 
  

  .و عالم ارواح مظهر اسم الباطن و اسم الظاهر مضاف
  بیت

 نني عالمی روان گشتیمچبه
  

 عارف عالم جنان گشتیم 
  

  .و عالم شهادت مظهر اسم الظاهر مطلق و اسم اآلخر من وجه
  بیت

 شدوسه روزی بیا و خوش می با
  

 هرچه پاشند بر تو هم می پاش 
  

  .و دار آخرت مظهر اسم اآلخر مطلق و اسم الظاهر من وجه
  بیت

 ابدا عالمی چنان داریم
  

 درجنان عارفانه در کاریم 
  

  .و مظهر اسم جامع یعنی الله که جامع معانی اسماء است، انسان کامل، که حاکم است بر تمام عوالم
  
  بیت

 ماین چنني حاکمی طلب دای
  

 باش محکوم تا شوی حاکم 
  

  نکته
قدیمه، و به اعتبار دویم حقایق  ۀبه اعتباری صور اسماء الهیه انددر حضرت علمی: اعیان ثابته دو اعتبار دارد

اعیان خارجیه، به نسبت با اسماء نسبت ابدان اند با ارواح، و به نسبت با حقایق خارجیه نسبت ارواح اند با 
  .ابدان

  .اعتبار کثرت و اعتبار وحدت ذات: و اعتبار داردو اسمای الهی د
و اسما واحدند به ذات و متعدد به صفات، و اسما از آن وجه که اسمااند نه واحدند و نه کثري، و اعیان از حیثیت 

  .تعینات عدمیه اند، و امتیاز اعیان از وجود مطلق راجعه با عدم، اگرچه به اعتبار حقیقت وجودیه اند
اصدق  ):ص( حق است تعاىل و تقدس وقال رسول الله ۀله عني مخلوق عدم است، و وجود خاصو نزد اهل ال

  :کلمة قالها الشاعر کلمة لبید
  .اال کل شییء ما خالالله باطل :مصراع

  بیت
 بود یعنی عدمباطلغريحق

  

 کی عدم را بار باشد در قدم 
  

؟ قال امريالمؤمنني و امام المتقني ماالحقیقة:  سؤال کرد که )رضی الله عنه(و روایت است از کمیل بن زیاد 
  .محوالموهوم مع صحوالمعلوم: )سالم الله علیه(

  بیت
 همه عالم وجود ازو دارند

  

 آری از جود او نکو دارند 
  

و عرفا گفته اندکه اعیان ثابته در عدمند، یا موجوده اند از عدم، نه مراد آن است که عدم ظرف  اعیان است، زیرا 
م الشییء محض است، بلکه مراد محقق آن است که اعیان ثابته پیش از وجود خارجی، ثابته بوده اند در که عد

الهیه و موصوفه به عدم خارجی، و حضرت الله تعاىل اعیان را به تشریف شریف و خلعت لطیف،  ۀحضرت علمی
  .جود، وجودی انعام فرموده ۀاز خزان
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  رباعی
 موجود به واجب الوجودیم همه

 جود وجود او همه موجودیماز 
  

 هستیم وىل هیچ نبودیم همه 
 بی جود وجود بی وجودیم همه

  

  نکته
  .التعني ما به امتیاز الشییء عن غريه بحیث ان الیشارکه فیه غريه

و شاید که تعني عني ذات، ذات بود، چون تعني واجب الوجود، و امتیاز حق از غري به ذات، و شاید که امتیاز به 
د زاید بر ذات، و حاصل زید بود از غري عمرو، چون امتیاز کاتب از امی به کتابت، و شاید به عدم امری باش

  .حصول آن امر باشد، چون امتیاز امی از کاتب به عدم کتابت
  بیت

 این است تمیز ای یگانه
  

 می کن تو تمیز عارفانه 
  

  نکته
امکانیه، و آن تجلی حبی ذاتی است که  فیض اقدس یعنی اقدس از شوایب کثرت اسمائیه و نقایص حقایق

الهیه به حسب اولویت و باطنیت، و فیض مقدس  ۀمعطی وجود و استعدادات اعیان ثابته است در حضرت علمی
ای بلسان  ۷٥وآتاکم من کل ما سالتموه: قال الله تعاىل. تجلی حق است بر اعیان عالم به قدر قابلیت

  .االستعداد
عدمیه اند، و امتیاز اعیان از وجود مطلق راجعه با عدم، اما به اعتبار حقیقت و و اعیان از حیثیات تعینات 

  .تعینات وجودیه، و نزد اهل الله مخلوق عدم است، والوجود کله لله
  نکته

و صور، عالمی است کلی که به طریق اجمال عالم به او عالم اسم  عقل اول به اشتمال او بر جمیع حقایق عالم
  .س کلیه به اشتمال او بر جمیع جزئیات تفصیال اسم الرحیم معلوم عالم می شودالرحمن بود، و نف

روح و تفصیال در  ۀو اما انسان کامل که جامع جمیع کلیات و جزئیات است جمعاً و تفصیال، اجماال در مرتب
  .دل، عالمی است کلی که اسم جامع یعنی الله به او دانسته شود ۀمرتب

 ۀعالم عالمت اسمی است از اسماء الهیه، و هر اسمی، به اشتمال او بر ذات جامعو چون هر فردی از افراد 
  .ود بر اسما، هر آینه هر فردی از افراد عالم عالمی باشد که جمیع اسما به او دانسته شودباسما، مشتمل 
 ۀیه، و در مقابلاله ۀاول غیب مطلق، و عالم او عالم اعیان ثابته در حضرت علمی: الهیه پنج اند ۀو حضرات کلی

این حضرت شهادت مطلقه، و عالم او ملک، و حضرت غیب مضاف منقسم است، وجهی که نزدیک به غیب 
مطلق است عالم او عالم ارواح جربوتیه و ملکوتیه، یعنی عقول و نفوس مجرده، و وجهی که اقرب است به 

عالم او عالم انسان که جامع جمیع حضرات اربعه مذکوره،و  ۀشهادت عالم او عالم مثال، پنجم حضرت جامع
  .عوالم است

  بیت
 گنج و گنجینه و طلسم نگر

  

 صفت و ذات بني و اسم نگر 
  

عالم ملک مظهر عالم ملکوت، و عالم ملکوت عالم مثال مطلق است، و عالم ملکوت مظهر عالم جربوت یعنی 
مظهر حضرت الهیه، و حضرت واحدیت مظهر عالم اعیان ثابته، و اعیان مظاهر اسماء عالم مجردات، و جربوت 

  .ولیس وراء العبادان قریة. احدیت
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  بیت
 پنج حضرت اگر نکو دانی

  

 کاینات برخوانیۀنسخ 
  

  نکته
معلوم فرما که عالم مثال عالمی است روحانی از جوهر نورانی، شبیه به جوهر جسمانی از آن رو که محسوس 

  .نورانی استاست، و شبیه به جوهر مجرد عقلی از آن وجه که 
  بیت
 نه جسم مرکبی است مادی

  

 نه جوهر عقلی مجرد 
  

  .بلکه برزخ است و حدفاصل میان هر دو، و برزخ میان دو شییء بود و با نصیب از طرفني، و شبیه به جهتني
و این عالم را عالم مثال خوانند، از آنکه مشتمل است بر صور عالم جسمانی، و اول مثال صوری که در حضرت 

و عالم مثال را خیال منفصل گفته اند، از آنکه غريمادی است، و شبیه . الهیه اند از صور اعیان و حقایق ۀیعلم
به کماالت او، و  هاست به خیال متصل، و هر معنیی از معانی و روحی از ارواح، او را صورتی است مثالیه، مطابق

  .همه نصیبی دارند از اسم الظاهر
  بیت

 ن عالمهمه دارند مثال از ای
  

 خوش بخوان آن مثال ها فافهم 
  

  نکته
دنیاویه در آن برزخ خواهند بود، غري این برزخ است که  ۀمعلوم فرما که برزخی که ارواح بعد از مفارقت از نشأ

میان ارواح مجرده و اجسام است، زیرا که مراتب تنزالت وجود و معارج او دوریه است، و مرتبه ای که پیش از 
رج بود ابود از مراتب تنزالت است و آن را اولیت است، و مرتبه ای که بعد از آن باشد از مراتب مع دنیاویه ۀنشأ

  .عروج است ۀو آن مرتب
دنیاویه، بر  ۀافعال  سابقه است در نشأ ۀنتیجكه الحق ارواح شود، در برزخ دیگر، صور اعمال و و صوری 

ی نباشد، اما شریکانند، که هر دو عالم روحانی و جوهر خالف صور برزخ اول، هر آینه از جمیع وجوه هر دو یک
  .ثانی غیب محاىل. عالم، و برزخ اول را غیب امکانی گفتیم مثال نورانی غريمادی اند و مشتمل بر صور

  بیت
 ازین برزخ به آن برزخ روانی

  

 برو نیکو که تا نیکو بدانی 
  

  نکته
  بیت
 عه آیات اوستاین حروف ارب   خوش بگو الله که اسم ذات اوست

  

این اسم جامع مشتمل است بر جمیع اسماء الهیه و متجلی است در اسماء به حسب مراتب ذاتیه و مظاهر اسماء 
  .و مقدم بود بر جمیع معانی اسمائیه و مظهر این اسم جامع را تقدم باشد بر مظاهر اسما به حسب مراتب

  بیت
 مظهر اسم اعظمش دریاب

  

 بر مظاهر تقدمش دریاب 
  

در هر واحدی از اسماء، دوم  او و این اسم به نسبت با غري او، از اسما، دو اعتبار دارد، یکی اعتبار ظهور ذات
  .الهیه ۀاعتبار اشتمال او بر تمام مظاهر از حیثیت مرتب

  بیت
 آن معانی خوشی بیان کردم  اسم جامع به تو عیان کردم



۷۱ 

    

  نکته
یقت انسانیه اند، و حقیقت انسانیه مظهر اسم جامع، و تمام ارواح حقایق عالم در علم و عني، تمام مظاهر حق

  .جزئیات روح اعظم انسانی
  بیت
 گنج است و طلسم و شاه و دستور

  

 ما نموده چون نورۀدر دید 
  

و اهل الله به ظهور حقیقت انسانیه در عالم، عالم را انسان کبري می خوانند، و به این اشتمال و ظهور اسرار الهیه، 
فسبحان من دبر کل شییء بحکمته واتقن کل ماصنع . ستحق خالفت حق است از میان تمام حقایقم

  .برحمته
  نکته

معلوم فرمودی که حقیقت انسانیه را ظهورات است در عالم تفصیال، معلوم فرما که حقیقت انسانیه را ظهورات 
  .است در عالم انسانی اجماال

  شعر
 کل الجمال غذاء وجهک مجمال

  

 فی العالمني مفصلنکته 
  

و اول مظاهر حقیقت انسانیه، صورت روحیه مجرده، مطابقه با صورت عقلیه، دیگر صورت قلبیه مطابقه با 
صورت نفس کلیه، و به صورت نفس حیوانیه مطابقه با طبیعت کلیه، و به صورت اعضائیه مطابق با اجسام عالم 

  .کبري
صغري و کبري، و عالم انسان کبري است به  ۀحاصل آمده میان نسخ و به این تنزالت در مظاهر انسانیه، مطابقت

  .صورت و انسان عالم کبري است به معنی
  بیت

 به معنی کبريو به صورت صغري
  

 به باطن بزرگ و به ظاهر حقري 
  

  نکته
و هر . نندو هر اسمی از اسماء الهیه صورتی دارد در علم که حکما ماهیت کلیه گویند، و اهل الله عني ثابته خوا

و هر اسمی رب مظهر خود و مظهر او مربوب . اسمی صورتی دارد خارجیه مسمی به مظاهر  و موجودات عینیه
  .صورت اسم جامع الهی، و از این اسم فیض می رسد به جمیع اسما )ص( او، و حقیقت محمدیه

وی، و هو رب االرباب، و به و حقیقت محمدیه تربیت تمام صور عالم می فرماید به اسم اعظم که ظاهر است در 
  .ظاهر مربی ظاهر علم است، و به باطن مربی باطن عالم

  بیت
 ظاهر و باطن نکو دارد

  

 باطن و ظاهر او ازو دارد 
  

و او را ربوبیت مطلقه است، و خاص است به فاتحة الکتاب، و این ربوبیت او را از جهت حقیقت بود نه از 
و این حقیقت دو جهت . است در عالم به حسب استعدادات موجوداتجهت بشریت، و به تمام اسما متصرف 

  .و او را ربوبیت عالم به صفات الهیه بود، و هو مجمع البحرین و مظهر العالمني. الهیت و عبودیت: دارد
  بیت

 او مربی و ما همه مربوب
  

 ما محبیم و حضرتش محبوب 
  

  .صلی کمال اونزول او به کمال اوست، هم چنانکه عروج او به مقام ا
  بیت



۷۲ 

 این نقص کمال عارفان است
  

 هر کو دریافت عارف آن است 
  

  شعر
 و من انا ایاها اىل حیث الاىل

  

 عرجت و عطرت الوجود برجعتی 
  

  نکته
  بیت

 از بشری رسته بود باز برای بشر
  

 نقصان گرفت ۀتا به کمال آورد پای 
  

  بیت
 روح اعظم روح انسانی بود

  

 ودمحرم اسرار ربانی ب 
  

  .و مظهر ذات الهیه از حیثیت ربوبیت
  بیت

 جز خدا نمی دانداوکنه
  

 قدر سلطان گدا نمی داند 
  

و هم چنانکه روح اعظم یعنی روح انسانی در عالم کبري مظاهر دارد، و اسما از عقل و قلم اعلی و نور و نفس 
  :و مراتب در اصطالح اهل اللهکلیه و لوح محفوظ در عالم انسانی مظاهر دارد و اسما به حسب ظهورات 

  بیت
 عرش اعظم گر همی گوئی رو است

  

 این چنني خوش اعظمی دیگر کجاست 
  

ماوسعنی ارضی والسمائی و وسعنی قلب عبدی المؤمن التقی : و در خرب صحیح آمده که حق تعاىل فرموده
  .النقی

اما متعلق به بدن بود، به تعلق تدبري و  و روح انسانی از حیثیت جوهر و تجرد از عالم مجرده است و مغایر بدن،
تصرف، و قائم است به ذات خود، دربقا و قوام غري محتاج بود به بدن، اما بدن چون صورت و مظهر کماالت او 

  :است
  بیت

 محتاج بود به صورت خویش
  

 خواهی شاه است و خواه درویش 
  

  .یت ظهور روح شود در بدن، گر بداند بداندو اگر عزیزی کیفیت ظهور حق در اشیا معلوم گرداند، عارف کیف
  نکته

  .التجلی ما ینکشف للقلوب من انوار الغیوب
ذاتیه و اسمائیه و صفاتیه، و اسما و صفات را دوىل است، که حکم و سلطنت اسما و است حق تعاىل را تجلیات 

ه، و یوحدت حقیق صفات ظاهر، و زمان ظهور آن دول در آخرت ظاهر شود به ارتفاع حجب و ظهور حق به
  .ظاهر گردد هر شییء به صورت حقیقت خود، الجرم تمیز حق باشد از باطل

و محل این تجلی مظهر حق است، و مظهر روح است، فانی شود به وقوع این تجلی، و به فنای روح جمیع 
 من شاء و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی االرض اال: مظاهر فانی گردند، قال الله تعاىل

  .۷٦الله
کل شییء یرجع اىل :و این قوم آنانند که در قیامت کربی به تجلی ذاتی فانی شده اند، هر آینه هر شییء به حکم

  .اصله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۶۸آیه  ۳۹سوره  - ۷٦



۷۳ 

  .همه با اصل خویش واگردند: مصراع
  .۷۸، کل شییء هالک االوجهه۷۷ولله مرياث السماوات و االرض: و قال عز من قایل

بود و فنای وجه عبودیت در وجه ربوبیت، هم چنانکه محو قطرات در بحر، و  و این فنا به زوال تعینات خلقیه
  .به آفتاب ۷۹گداخنت جلید

  دوبیتی
 ابر خوش دامنی به ما افشاند
 آفتابی بتافت برف گداخت

  

 برسر کوه برف را بنشاند 
 اثر برف ژرف هیچ نماند

  

  .۸۰کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجالل واالکرام
. ۸۱الملک الیوم لله الواحد القهار لمن: و قال. یدقع است به حضرت وجود به ارتفاع وجود مو این رجو

احدیت و فنای تعینات خلقیه به تجلیات الهیه در مراتب کثرت، و زوال تمام تعینات به  ۀاشارت بود با ظهور مرتب
  .وحدت ۀتجلیات ذاتیه در مرتب

و انکار کند عارفی که . قهار، الواحد، االحد، الفرد، الصمد، الغنیال: این مرتبه اند ۀاسما که مقتضی ۀو از جمل
  .اعاذنا الله منه. عادمه محجوب ۀعالم بود و غري واصل، و به ذوق به این مشهد نرسیده باشد، و به عقل ضعیف

  بیت
 خوش بود گر به ذوق دریابی

  

 غرق بحر شوی که دریابی 
  

باشد، و دلش با طلوع آفتاب اعیان منور، دایماً اعیان و  صاحب نظری به کحل معرفت مکحل ۀو اگر دید
  .۸۲بل هم فی لبس من خلق جدید: تعینات عالم متزایله مشاهده نماید، کما قال الله تعاىل

  بیت
 هر زمان صنعی نماید در نظر

  

 می برد خلقی و می آرد دگر 
  

  نکته
  .۸۳هواالول واآلخر والظاهر و الباطن و هو بکل شییء علیم

مشتمل وحدت حقیقت است، و وحدت حقیقت مشتمل غیب مطلق، و کثرت علمیه حضرات اعیان ثابته، و  باطن
و هر اسمی از . تعدد ۀظاهر الیزال مکتشفه است به کثرت، و ظهور اسماء و صفات از حیثیت  خصوصیات موجب

ر اعیان خارجیه به الجرم نزاع د. اسما صورتی دارد مخصوصه، و هر اسمی طالب ظهور سلطنت و احکام خود
  .احتجاب هر اسمی از اسماء الظاهر در عني حاصل شد

شامله، مظهر اسم اعظم را حکم اعدل گردانید، تا حکم کند میان اسما، و  ۀتامۀو حاکم مطلق به حکمت بالغ
اسما و او حاکم به رب او و رب االرباب میان اسما به عدالت، و تمام . حفیظ نظام عالم باشد در دنیا و آخرت

 ظاهراً و و مظاهر می رساند به کمال ظاهرا و باطنا، و آن نبی حقیقی است و قطب ازىل و ابدی اوالً و آخراً و
، ای بني العلم و الجسم، کنت نبیا و آدم بني الماء و الطني: چنانکه فرمود )ص( باطناً، یعنی حقیقت محمدیه
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۷۴ 

  .ل بني الروح و الجسم، و قیل الروحا و الجسمایو ق
  یتب
 سید عالمش همی دانیم

  

 مظهر اسم اعظمش خوانیم 
  

اما حکم میان مظاهر از غري اسمائی است که نبوت او را حاصل شده بعد از ظهور نیابت از نبی حقیقی، و آن 
نبی مبعوث بود به قومی متعني و هادی خلق باشد، و مرشد آن جماعت، به کماىل که مقدر بود از آن طایفه در 

  .آن گروه ۀلهیه، اقتضاءً برای استعدادات اعیان ثابتا ۀحضرت علمی
و انبیا علیهم السالم بعضی مشرع اند چون مرسلني، و بعضی غريمشرع چون انبیای بنی اسرائیل، و نبوت بعثت 

  .۸٤والله یختص برحمته من یشاء: اختصاص الهی است، قال الله تعاىل
ت ربوبیت، و نبوت مختصه است به ظاهر، و تمام انبیاءعلیهم و انبیاعلیهم السالم مظاهر ذات الهیه اند از حیثی

تامه،  ۀالسالم شریکانند در دعوت و هدایت و تصرف در خلق، و از همدگر ممتازند در مرتبه به حسب حیط
  .همچنانکه اولوالعزم از مرسلني، و غري تامه چون انبیای بنی اسرائیل

 ۀمتفاوته در حیطه، و ظاهر مستفیض است از حق بوسیل ۀمتناهی ۀو نبوت دایره ای است تامه، مشتمله بر دو دایر
  .باطن، و باطن مقام والیت است، و وىل مأخوذ است از قریب و حبیب، و والیت باطن نبوت بود

  :و والیت منقسم به عامه و خاصه
، و ثانیه مشتمل ۸٥واالله وىل الذین آمن: و والیت عامه مشتمل بر اهل اعیان به حسب مراتب، کما قال الله تعاىل

  .واصالن است از سالکان فقط، در زمان فنای این طایفه در حق و بقای به حق
  شعر

 فیفنی ثم یفنی ثم یفنی
 و یبقی ثم یبقی ثم یبقی

  

 کما یفنی الفناء بالفناء 
 کما یبقی البقاء بال بقاء

  

فنای وجه بشریت است در وجه ربانیت، و و به نسبت مراد از فنا اینجا انعدام عني عبد سالک، بلکه مراد از فنا 
  .اآلیة، ۸٦و لکل وجهة هو مولیها: هر بنده ای را وجهی است از حضرت الهیه، لقوله تعاىل

  بیت
 وجه ما در وجه او فانی شده

  

 خوش بود وجهی که سبحانی شده 
  

  نکته
اما بعد از اتصاف به . بنده مبدء افعال و صفات خود است، پیش از اتصاف به مقام والیت از حیثیت بشریت

الیزال العبد یتقرب اىل بالنوافل حتی احبه، فاذا : صفات حق مبدء افعال از جهت الهیه بود، کما قال
احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی یتکلم به و یده التی یبطش بها و 

  .رجله التی یسعی بها
  

  بیت
  نیک و بد باشد اگر فعل آن ماست   استنیک باشد فعل اگر فعل خد

و دولت تقرب و سعادت اتصاف به حق به توجه تام به جناب حق مطلق سبحانه توان یافت، و توجه تام ممکن 
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۷۵ 

نیست اال به محبت ذاتیه که پوشیده است در بنده، و چون بنده فانی شود و تعني عبد مبدل گردد به تعینات 
  .و بقا یابد به حق، و از آن فنا و این بقا مرتفع نشود تعني از عبد مطلقاحقانیه و صفات به صفات ربانیه 

و و الیت دایمه است، و وىل اسمی از اسماء الله تعاىل، و والیت باطن نبوت است و . النبی بعدی -ص– قال
  .انبیا و اولیاعلیهم السالم فانی اند در حق و باقی به حق، و این مقام اختصاص الهی است

  بیت
 ه بخشد به ما خدا بخشدهرچ

  

 پادشاهی به هر گدا بخشد 
  

  .انسانیه است از فیض اقدس ۀعني ثابت ۀغريکسبیه، و آن حاصل ۀبلکه جمیع مقامات اختصاصیه عطائی
  دوبیتی
 هرچه بود است، هرچه خواهد بود
 قابلیت چنانکه او بخشید

  

 به همه کس خدا عطا فرمود 
 هر یکی یافتند آن مقصود

  

  .وب آنست که به عقل کسب آن توان کردو ظن محج
  .حاش لله که ما چنان گوئیم :مصراع

فر است از خلق به حق، به ازالت تعني از مظاهر و اغیار، و خالص از قیود و استار، و سو اول والیت انتهای 
ول عبور از منازل و مقامات، و حصول علم بر مراتب و درجات، و به مجرد حصول علم یقینی، بلکه به حص

ذاتیه که موجب فنای شاهد بود در مشهود  ۀکشف شهودی، کسی به اهل این مقام نرسد، و اگر رسد به تجلی برقی
  .و محو عابد در معبود

  بیت
 ني نکوداندیقهر که حق ال

  

 این رساله به ذوق برخواند 
  



۷۶ 

  )رساله چهارم( رساله نکات
 

  
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

  و به نستعني
ی اظهر االشیاء لظهور کماله، و نور عیون العالم بنور جماله، والصلوة والسالم علی خري خلقه محمد الحمداللّه الذ
  .و آله اجمعني

  بیت
 عارفانه نکته ای خواهیم گفت
 سر توحیدش بیان خواهیم کرد

  

 گوهر معنی نکو خواهیم سفت 
 خاک شرک ازره خوشی خواهیم رفت

  

  نکته
ات مظلمه، و منوره اند به انوار عالم قدس، و مطهر از کدورات عالم رجس، و قوای روحانیه مجرده اند از مادی

  .واسطه اند میان حق و قوای جسمانیه، و واسطه اقرب بود، وچون حق عني بود عني اقرب به طریق اوىل
  بیت

 هرچه داری زجود او باشد
  

 جسم و جانت همه نکو باشد 
  

  نکته
ک عالم توان کرد، اما معرفت ذات اوجل جالله از حیثیت تجرد از به نور حقیقی که عني ذات حق است ادرا

نسب و اضافات متعذر، و او اعظم از آنست که به انوار عقول و شوارق کشفیات عارف ذات او توان شد، اما نور 
  :کنت بصره الذی یبصربه: حقیقی در مراتب مظاهر به بصر

  بیت
 مشهود شهود عارفانست

 

 تخود شهد شهود عارف آنس
 

عاقل حق را به خود شناسد، و عارف خود را . عرفت االشیاء بربی: و عالم به نور او مدرک شود، کما قالهيلع
  :به حق، و محقق می گوید

  بیت
 حق را به حق شناس که عارف چنني بود حق را به خلق هر که شناسد نه عارف است

  

  نکته
رکت با وجود، دویم مشارکت با علم حقیقی، سیوم یکی مشا: نور حقیقی از آن رو که نور است سه مراتب دارد

  .اختصاص به جمع ظهور و اظهار و آن مرتبۀ ضیاء است
  بیت

 نکتۀ ما به ذوق گردانی
 

 خوش تمیزی نکوست گر دانی
 

  نکته
هر واحدی از نور و ظلمت و ضیا شرفی دارد، به شرف نور حقیقی، از حیثیت اولیت و اصالت، که سبب 

است، و شرف ظلمت آنکه بواسطۀ او نور حقیقی معلوم شود، و شرف ضیاء از حیثیت  انکشاف هر مستوری
  .جامعیت میان نور و ظلمت



۷۷ 

  بیت
 تشریف محققی شریف است دریاب که نکته ای لطیف است

 

  نکته
از شأن وجود و علم و نور کشف مستور است، اما کشفی که مخصوص بود به وجود آن است که وجود در اصل 

اما تعددات مختلفه و معدودات متفاوته عارض وجود می شوند، و وجود حقیقت واحده است، و به  واحد است،
عوارض سبب معرفت ماهیات است، و کشف علم ماهیات معدومه بود، پیش کشف وجود مضاف، و کشف نور 

  .متأخر بود از کشف وجودی، اگرچه شریک وجود و علم است در معقولیت کشف
و علم و نور، از حیثیت وحدت عني واحده اند در حضرت احدیت ذاتیه، و علم متعدد و هر واحدی از وجود 

شود از حیثیت تعقالت در مرتبۀ تعقل، به خالف وجود که موجودات متعدده اند به ظهور وجود در ادراک 
تواند ادراک وجود در مقابلۀ معلومات معدومات متعینه . تفصیلیه، و فرق است میان نور حقیقی و وجود محض

  .بود، و ادراک نور محض ممکن نیست اال در مظهر موجود
  قطعه
 این هرسه یکی و آن یکی سه
 در هر دو جهان یکی است موجود

 

 دریاب یکی سه اعتبار است
 باقی همه نقش یا نگار است

 

  نکته
ادراک شهود را مراتب است، رؤیت است به بصر و رؤیت به بصريت، و رؤیت بصر و بصريت با هم، چهارم 

رؤیا الصالحة جزء من ستة و : و اول کشف مؤمن خیال مقید بود، کما قالهيلع. حقایق مجرده از صور حسیه
  .اربعني جزء من النبوة

  بیت
 در خواب خیال می نماید

 

 نقشی به کمال می نماید
 

  .بعد از آن در حضرت مثال مطلق یعنی عالم ارواح
  بیت

 در آینۀ ارواح دیدیم جمال او
 

 جمال او بنمود کمال اوتمثال
 

  :باز رؤیت به بصر و بصريت
  بیت

 در جام شراب ما نظر کن
 

 رندانه به عاشقان خرب کن
 

  :کما قال
  شعر

 فال ینظر العني اال الیه
 فنحن له و به فی یدیه

 

 والیقع الحکم اال علیه
 و فی کل حال فانا لدیه

 

  .مارأیت شیئا االورأیت اللّه فیه: است که بیند و فرمایداما ادراک حقایق مجرده از صور حسیه، مرتبۀ عارفی 
  بیت

 چشم بینای او چنني بیند
 

 هرچه بیند همان همني بیند
 

  :، اما در مرتبۀ احدیت ذاتیهرأیت ربی بربی: و محقق حق را بیند در مرتبۀ واحدیت، کما قالهيلع



۷۸ 

  بیت
 رؤیت و رائی و مرئی را چه کار

 

 اریاددار از نعمت اللّه یادگ
 

  نکته
و حق در صور متخیله تجلی فرموده، . اسما و اعیان ثابته و مظاهر  موجوده، ظالالت ذات الهیه اند و ظالل خیال

و صور یا عینیه اند یا روحانیه یا مثالیه یا حسیه، و ظهور احدیت به وجود عالم بود و تجلیات کثرت اسمائیۀ الهیه 
  .به صور خیالیۀ اکوانیه

وقوف است با اسما، و وقوف با احدیت وقوف بود با ذات و این مرتبۀ موحدی است که  و وقوف با کثرت
محجوب بود از خلق به حق، و اول منصب عاقلی که محجوب بود از حق به خلق، و اعلی از این دو مقام، مقام 

  .محققی که در مرآت جمیع موجودات حق را مشاهده نماید
  بیت
 خلق و حق را به همدگر نگرد

 

 یکی در هزار می شمردآن
 

  نکته
اعیان از حیثیت هویت حقیقت واحده اند، اما به تعني متعدد، و در حضرت احدیت ذاتیه اسما و صفات و 

  .تعینات و نسب و اضافات مستهلکه اند
  قطعه

 موج و بحر و حباب و قطره تمام
 ما فقريیم و هم غنی زهمه
 در محیطی که نیست پایانش

 

 ستهلکهمه در عني ماست م
 همچو ما خود کجاست مستهلک
 سید دو سر است مستهلک

 

  نکته
اعلی مراتب کشفیات معنویه، مشاهدۀ اعیان ثابته است در حضرت علمیۀ الهیه، بعد از آن مشاهدۀ عقل اول و 
سایر عقول مجرده، دیگر لوح محفوظ یعنی نفس کلیه و باقی نفوس مجرده، دیگر کتاب محو و اثبات، یعنی 

این مجموع کتب مراتب . کلیه، بعد از آن ارواح تالیه و عرش و کرسی و سماوات و عناصر و مرکباتهیوالی 
  .الهی است

  بیت
 حرف حرف این کتاب را می خوان

 

 لفظ می خوان و معنیش می دان
 

  نکته
ل ، دیگر سماع کالم عقاعلی مراتب در طریق، سماع کالم حق است از غريواسطه، و دیگر بواسطۀ جربئیلهيلع

  .اول و سایر عقول، دیگر کالم نفس کلیه و سماع کالم مالئکۀ سماویه و ارضیه
  دوبیتی

 سخن کشف عارفان بشنو
 لوح دل پاک کن زنقش خیال

 

 من به دل گفته ام به جان بشنو
 بلکه بی حرف وصوت آن بشنو

 

  نکته
  .دل انسان کامل منبع مکاشفات است، و او را عیون منوره و حواس روحانیه

  رشع
 تری ماال یرون الناظرونا قلوب العارفني لها عیون



۷۹ 

 واجنحة تطري بغري ریش
 

 ۸۷اىل ملکوت رب العالمینا
 

  دوبیتی
 از چنني دل اگر خرب داری
 چشم تو روشن است و می بینم

 

 سمع داری و هم بصر داری
 گوئیا نور در نظر داری

 

تعمی االبصار ولکن تعمی القلوب التی فی فانها ال: حق سبحانه و تعاىل دربارۀ انسان ناقص فرموده
  .۸۸الصدور

  .و حواس روحانیه اصل حواس جسمانیه
  بیت

 منقطع نسل است و او را نسل نیست گر کسی را هست فرع و اصل نیست

  :اما صاحب اصل و فرع
  بیت

 چون حجاب از میانه برخیزد
 

 اصل و فرعش بهم درآمیزد
 

  .ه به حواس روحانیه مشاهده می نمودو به حواس جسمانیه مشاهده نماید آنچ
  بیت

 هرچه بیند همه نکو بیند
 

 نور او هم به نور او بیند
 

  نکته
  .روح انسانی به ذات روحانیه و جسمانیه مشاهده می نماید، و مجموع حقایق در عقل اول متحدند

  نکته
فاتیه، و هر واحدی منقسم رحمت صفتی است از صفات الهیه، و حقیقت واحده، اما منقسم است به ذاتیه و ص

و رحمت ذاتیۀ عامه، شامل معلومات عینیه، و رحمت ذاتیۀ خاصه شامل موجودات علویه و . به عامه و خاصه
  .سفلیۀ روحانیه و جسمانیۀ بسیطه و مرکبه

  بیت
 حضرت او ترحمی فرمود

 

 رحمت به عالمی بگشود ِ�ِِِِدَرِ
 

  :اما رحمت صفاتیۀ عامۀ امتنانیۀ رحمانیه
  تبی
 شامل مؤمن است و کافر هم

 

 نیک دریاب این سخن فافهم
 

  .و حضرت واجب الوجود بر بنده رحمت فرمود، تا بنده به خالفت الرحمن، راحم باشد بر عموم خالیق
  بیت
 بنده هم راحم است و هم مرحوم

 

 کی شده بنده ای زما محروم
 

  .اما رحمت صفاتیۀ خاصۀ رحیمیه، خاصۀ مؤمنان است
  بیت

 خود رحمت خاص مؤمن آنست ن رحمت خاص مؤمنان استای
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

دل های عارفان را چشم هائی است که می بینند چیزهائی را که چشم ها نمی بیند و بال هائی است که بدان پر بی زحمت به  - ۸۷
  .وت پروردگار جهان می پرندملک
  .همانا دیده ها کور نباشند بلکه دلهائی که در آن سینه ها است کور باشند: ۴۶آیه ۲۴سوره - ۸۸



۸۰ 

  

  نکته
اعیان ثابته صور اسماء الهیه اند در حضرت علمیه، و ممتازند به امتیاز معنویه، و در عالم ارواح به امتیاز خیالیه، 

  .و در عالم اشباح به امتیاز حسیه، و در مرتبۀ احدیت ذاتیه حقیقت واحده اند
  بیت

 ب بی شماریک حقیقت، در مرات
 

 آن حقیقت در مراتب می شمار
 

  نکته
اصحاب صوفیه در بحر محیط بی کرانه صدفی یافته اند، ظاهر صدف را آیات ملکیه و سمات فعلیه گفته اند، و 
باطن صدف آیات ملکوتیه و سمات صفاتیه، و جواهر این صدف آیات جربوتیه و سمات شوراق تجلیات ذاتیۀ 

  .لۀ کامله دانسته اند و عرفا به انوار قدسیه و علوم کشفیهعقال به قوۀ عاق. الهیه
  بیت

زاهدان مخمور، می دانند می
 

 عاشقان سرمست و می نوشند وی
 

  .من ذاقه یعرفه
و این مکاشفات در ابتدای سلوک اوالً در خیال مقید بود، و به تدریج بعد از حصول ملکه منتقل شود به عالم 

موع عنصریات، بعد از آن به سماوات، تا متناهی شود به لوح محفوظ و عقل اول که مطلق، و اطالق یابد به مج
بعد از آن منتقل شود به حضرت علم الهی، و مطالعه نماید اعیان ثابته، به مقدار آنکه . صورت ام الکتاب است
  .۸۹والیحیطون بشییء من علمه اال بماشاء: کما قال جل ذکره. حق خواهد و عطا فرماید

این شهود شهود ذات الهی است، و ذات در مرتبۀ احدیت مفنی اشیاء است و در مرتبۀ واحدیت مبقی، و  و فوق
  .در این مرتبه تجلی ذاتی در استتار اسما بود

  قطعه
 از صدهزار سالک فردی رسد به آنجا
 با ذات حضرت او غريی چه کار دارد

 فردی رسد به آنجا از صدهزار سالک
 ات اوست هالکاعیان جمله اسما در ذ

 

  نکته
وجود به نسبت با اعیان سه اعتبار دارد، اول موجود خارجی وجود است، متشکل به اشکال حقایق عینیه به 

  .حکم ظهور وجود در مرایای اعیان
  بیت

 در هر آئینه ای هویدا اوست
 

 غري پنهان شدند پیدا اوست
 

  .مرآت وجود می نماید و به اعتبار دویم اعیان موجوده در خارج به حکم ظهور در
  بیت

در آینۀ وجود روشن
  بنگر

 

 تا خلق ترا تمام آید به نظر
 

سویم به اعتبار هر دو اعتبار، و در مرایای اعیان خارجیه، اسما و صفات حق هویدا است، و در حضرت ذات 
  .تمام اعیان عیان است

  بیت
 هر دو آئینه را عیان بنگر دیده بگشا و این و آن بنگر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۵۵آیه ۲سوره- ۸۹



۸۱ 

  

  تهنک
  :وجود کونی خیاىل است، و وجود غريحق در مذهب اهل حق

  .خیال فی خیال فی خیال: مصراع
و اعیان ثابته ظالل وجود الهی اند، و وجود حق ثابت و . یعنی وجود اضافی و ذهنی و خارجی و اسمائی

  :متحقق که
  بیت

 غريحق باطل بود یعنی عدم
 

 کی عدم را بار باشد در قدم
 

  نکته
  .لم نظری فکری از آیات ملکیه استدالل می جویند به سمات فعلیهحکما به ع

  بیت
 این مرتبۀ حکیم باشد

 

 در مذهب او عظیم باشد
 

و عرفا در ملکوت یعنی در باطن ملک، انوار اسما و صفات الهیه مطالعه نمایند، و محققني، در عالم جربوت 
  .اهده فرمایند، مشکنت بصره الذی یبصربه: شوراق تجلیات ذاتیه به بصر

  بیت
 نور او را به نور او بینند

 

 عني و اعیان همه نکو بینند
 

  .و فنا از غريحق در حق مرتبۀ فقرا است، و بقاء به حق بعد از  فنا مرتبۀ اولیا
  بیت

 هرکه او فانی شود باقی شود
 

 مدتی رندی کند ساقی شود
 

  نکته
ه مشرقه اند در لطایف ذرات موجودات و سرایر مدرکات عقلیه صفات ربوبیت است و نعوت حمدانیت ک

قطرات ابحار کاینات، و مجموع ارض و سماوات به لسان کلیات و جزئیات تسبیح خالق علی االطالق می 
  .۹۰و ان من شییء االیسبح بحمده ولکن التفقهون تسبیحهم: کما قال جل ذکره. گویند

  بیت
 همه مخلوق حضرت اویند

 

 دهمه تسبیح او روان گوین
 

: اما تسبیح عموم اشیاء. و استماع تسبیح اشیا به کشف الهی تواند بود، و تسبيحی عام است و تسبیحی خاص
، و هر یک از افراد عالم تسبیحی خاص دارند، و خاصیتی خاصه، و مظهر اسمی است از سبحان من اوجدنی

  .اللهم ارنا االشیاء کماهی: )ص(اسمای الهی، و قال رسول اللّه
  قطعه

ی خواست زحضرت الهیم
 مجموع مسبح الهند
 گویند ثنای حضرت او

 

دانسنت چیزها کما هی 
 دارند نشان پادشاهی
 پیوسته زماه تابه ماهی

 

  نکته
  .شرف دلیل به شرف مدلول بود، و عالم دلیل است بر خالق عالم، هرآینه عالم شریف باشد از این وجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴۴آیه  ۱۷سوره - ۹۰



۸۲ 

  بیت
 هرچه مصنوع او و صنعت اوست

 

 ل نظر همه نیکوستنزد اه
 

، و ۹۱افالینظرون اىل االبل کیف خلقت واىل السماء کیف رفعت واىل الجبال کیف نصبت: قال اللّه تعاىل
  . ۹۲سرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم: قال جل ذکره

  بیت
 هرچه می بینیم آیات وی است

 

 بندۀ مخلوق بی خالق کی است
 

فراد عالم مستند است در وجود به حضرت الهیه، و مخلوق حکیم مطلق بی و نزد اهل کشف، وجود هر فردی از ا
  .حکمتی نباشد، اگرچه در نظر محجوب مستحقر نماید

اعوذ باللّه ان اکون من . و هرکه عالم نبود به حکمت ایجاد مخلوقات جاهل بود، به حکمت خالق
  :حض، و از خري محضو جهل بسیط عدم علم است، و عدم شر محض، و وجود خريم. ۹۳الجاهلني

  رباعی
 لطفش به کرم شهد شهودم بخشید
 هرچیز که او دهد همه خري بود

 

 وز جود وجود خود وجودم بخشید
 خريی بتمام کرد و بودم بخشید

 

و من یعظم شعائراللّه : قال اللّه تعاىل. و احتقاء هیچ حقريی از عالم از عالِم صادر نشود به تخصیص از متقی
  .۹٤القلوبفانها من تقوی 

  دوبیتی
 مکن به چشم حقارت نظر به هیچ حقري
 اگرچه خواجه غنی است و منصبی دارد

 

 که آن حقري عظیم است و آن صغري کبري
 بد است و نیک نباشد تکربش به فقري

 

  نکته
اگر واحدی زایل شود نسبت باطل گردد، . ربوبیت نسبتی است میان رب و مربوب، و تحقق نسبت به منتسبني بود

  .و محال که ربوبیت باطل شود
  بیت

 آئینۀ روشنی بباید
 

 تا نور جمال او نماید
 

  :و حق سبحانه و تعاىل
  در جام جهان نمای اول،: مصراع

: به اسم المبدع ظهور فرمود، و این درّۀ بیضا که لوح قضاو آدم معنی است، مخزن اسرار ربوبیت و گنجینۀ گنج
  .گردانید )ص(عظم و روحانیت محمد، صورت ام الکتاب و روح اکنت کنزا

  بیت
 نسخه ای مجمل است اگر دانی

 

 خوش بود گر مفصلش خوانی
 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

و به کوهها که آیا به شرت نمی نگرید که چگونه آفریده شده و به سماء که چگونه بلند گردانیده شده : ۱۹و۱۸و۱۷آیه های  ۸۸سوره - ۹۱
  .برافراشته شده است

  .بزودی آیه های خود را در آفاق و در خودشان به آنها می نمائیم: ۵۳آیه ۴۱سوره - ۹۲
  .پناه می برم بخدا از اینکه از نادانان باشم:۶۷آیه ۲سوره- ۹۳
  .آنکه شعائر خدا را تعظیم کند همانا از پرهیزگاری دلهاست: ۳۲آیه ۲۲سوره- ۹٤



۸۳ 

و به اسم الباعث یاقوتۀ حمرا و لوح قدر و  حوای معنویه، یعنی نفس کلیه، ایجاد فرمود، و تحقیق جمیع مراتب 
  .۹٥فانظر ماذا تری. موجودات در رسالۀ ذوقیات و رموزات گفته شده

، و ۹٦لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم: انسانیه احسن صور است، و مشرف به تشریف شریف و صورت
، و مراد از ایجاد عالم ظهور است و اظهار و جال و ان اللّه خلق آدم علی صورته: مکرم به خلعت لطیف

  .استجال، و علت غائی خلقیت
  بیت

 سایۀ الطاف ربانی بود
 

 مظهر اسماء سبحانی بود
 

  .السلطان العادل ظل اللّه فی االرض: )ص(سول اللّهقال ر
  بیت
 با چنني سایه باش همسایه

 

 تا بیایی زسایه هم سایه
 

  .و سایه را محلی باید که سایه بر او اندازد، و اعیان موجودات محل ظهور ظل الهی اند
  شعر

 فلواله و لوالنا
 

 لما کان الذی کانا
 

  بیت
 عاشق و معشوق می باید مدام

 

 تا ظهور عشق باشد والسالم
 

  نکته
دىل که فارغ بود از احکام جزئیه اسمائیه، و ظاهر به طهارت اصلیه، و مستعد جمیع تجلیات الهیۀ ذاتیه و 
اسمائیه، چون حق تعاىل به احدیت تجلی فرماید، آن دل مطهر را به انوار ذاتیه منور گرداند، و کثرت درسطوت 

  .وحدت مضمحل گردد
  بیت

 ر بماند و نه دیارنه دا
 

 نه یار بماند و نه اغیار
 

  .۹۷وبرزواللّه الواحد القهار
  .القدیم اذا قرن بالمحدث لم یبق له اثر: و شیخ جنیدقدس سره فرموده

  بیت
 با وجود او که را باشد درین عالم وجود ذات او کرده تجلی محو گشته هرچه بود

  

  نکته
و رحمتی وسعت کل : شامله بر جمیع اسما، کما قال اللّه تعاىلرحمت ذاتیه سابقه است بر مجموع اشیا، 

  .۹۸شییء
  .همۀ موجودات از جواهر و اعراض مرحوم رحمت حق اند، با وجود غضب که مرحوم است به رحمت ذاتیه

  بیت
 همه مرحوم رحمت اوئیم

 

 همه ممنون منت اوئیم
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۲آیه ۳۷سوره - ۹٥
  .۴آیه ۹۵سوره - ۹٦
  .۴۸آیه  ۱۴سوره - ۹۷
  .۱۵۶آیه ۷سوره - ۹۸



۸۴ 

  .۹۹و عنده مفاتح الغیب الیعلمها اال هو: ل ذکرهو اسماء ذاتیۀ الهیه مسمی اند به مفاتیح الغیب، کما قال ج
و اعیان ثایته صور اسماء ذاتیه، و اسماء ذاتیه از حیثیت تعدد مغایر ذات احدیت اند، و در تحت رحمت ذاتیه 

  .داخله
  بیت

 همه مرحوم رحمت ذاتند
 

 گرچه اسم و صفات آیاتند
 

  نکته
یابد به عقول مجرده و ارواح مطهره و جربوت اعلی  رند سالک سرمست بعد از سکر چون به صحو آید، اطالع

و اسرار جربوتیه از انوار قاهره، و شماهده نماید امور کلیه و حقایق مجرده، و به علم ذوق فرماید که امور کلیه 
چگونه تنزل کرده اند و جزئیۀ محسوسه، مصوره به صور طبیعیۀ عنصریه، می نمایند، و عارف شود به کیفیت 

الهیه از مقام احدیت به  واحدیت، و از واحدیت به مراتب کونیه، و ظهور حق در جمیع عوالم علویه ظهور ذات 
  .و سفلیه

  بیت
 به طریق شهود دریابد

 

 در همه آن وجود دریابد
 

  .رزقنا اللّه وایاکم السعادة، و جعلنا ممن کمل وطهر بالعبادة
  بیت

 این مرتبۀ اهل کمالست ای دوست
 

 به ای بس نیکوستگر دریابی مرت
 

  نکته
  .نزد اهل اسالم روح انسانی فانی نمی شود به موت بدن

  بیت
    

 ور دهی ویران شود در ملک، خاقان را چه غم پريهن گر کهنه گردد یوسف جان را چه غم
  

و حکما گفته اند که نفس انسانی غريمادی است، و هرچه مادی بود قابل عدم، و نفس انسانی مادی نیست، 
  .اما بعد از مفارقت از بدن، نفس را سعادت و شقاوت خواهد بود. نه ابدیه باشدهرآی

و سعید آنست که عالم بود به وجوب وجود واجب الوجود و فیضان جود اوتعاىل و تقدس و تقدیس ذات حق از 
ریفه، نقایص امکانیه، و آن نفس مخلص مخلص از هیأت بدنیه، معرض از لذات جسمانیه، مجردی باشد کاملۀ ش

  .و بعد از مفارقت از بدن در سلک مجردات مقدسه منخرط گردد
  بیت

 مجرد با مجرد انس گريد
 

 چو بی ماده بود هرگز نمريد
 

اما نفوس جاهله یعنی جاهل به ذات وصفات الهیه، و بر مبدأ و معاد و معتقد اباطیل زایفه و مقیده به هیأت 
قت معذب باشد به ادراک جهل خود و اشتیاق به معارف حقیقیه و بدنیه، و متعرضه از عالم علوی بعد از مفار

  .ناامیدی از حصول آن ابدا
  بیت

 دایما در عذاب خواهد بود
 

 جاودان او خراب خواهد بود
 

و نفسی که عارف حضرت اللّه باشد به علم نظری، اما اکتساب هیأت ردیه و اخالق ذمیمه از بدن کرده باشد به 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۹آیه ۶سوره - ۹۹



۸۵ 

رضۀ مذمومه معاقب بود، به قدر رسوم و دوام تا ارحم الراحمني رحمت فرماید، و آن را میل، به آن صفات عا
  .زایل کند، و او را از سعدای ابرار گرداند، و مبعوث در زمرۀ اخیار

  دوبیتی
 چون خدا را به علم می داند
 این اشارت به ذوق دریابد

 

 ابدا در عذاب کی ماند
 عارفی کاملی اگر خواند

 

  نکته
وجودی از موجودات روحی دارد مجرد، ناطق به لسانی که الیق به وی است، و نطق آن بر عوام مخفی ماند هر م

  .به واسطۀ عدم اعتدال که سبب ظهور نطق است، و نزد محجوب آن موجود ناطق، ناطق نیست
  بیت

نیست ناطق بنزد او اما
 

 نزد ما ناطق است و خوش گویا
 

  :قال اللّه تبارک و تعاىل
. ، ای التفقهون تسبیحهم اال بکشف االلهی۱۰۰ان من شییء االیسبح بحمده ولکن التفقهون تسبیحهم و

  :یعنی انسان کامل مرفوع الحجاب است به کشف الهی، نطق فصیح هر موجودی استماع فرماید و گوید که
  بیت
 همه تسبیح حضرتش گویند

 

 همه حی و مسبح اویند
 

  نکته
علم آدم االسماء و : ، و به تعلیمان اللّه خلق آدم علی صورته: ، و به اشارت۱۰۱دمولقد کرمنا بنی آ: به حکم
، معلوم می شود که معطی مطلق و جواد به حق، اسما و صفات بر تخلقوا باخالق اللّه: ، و به فرمان۱۰۲کلها

  .کمال خود به انسان کامل عطا فرموده
  دوبیتی

 خلعتی خوش خدا به ما بخشید
 فرمود همه عالم به ما عطا

 

 خوش نوائی به بی نوا بخشید
 پادشاهی به این گدا بخشید

 

، و  ۱۰۳من ذاالذی یقرض اللّه قرضاً حسناً : و حق تعاىل خود را به صفات محدثات وصف فرموده، لقوله تعاىل
  .مرضت فلم تعدنی

  بیت
 نازکست این سخن نکو دریاب

 

 معنی اتصاف او دریاب
 

  -نکته
ظهور صفات الهیه بر خالصۀ هر  ۱۰٤نیه، بر صفحات ذرات موجودات شارق است، و بدور انوار کواکب افعالیۀ ربا

  .شییء واضح والیح، و حقایق اشیا منوراند به شموس تجلیات هویت وحدانیت
  دوبیتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴۴آیه ۱۷سوره - ۱۰۰
  .۷۰آیه ۱۷سوره - ۱۰۱
  .۳۱آیه ۲سوره - ۱۰۲
  .۲۴۵آیه ۲سوره - ۱۰۳
  .جمع بدر - ۱۰٤



۸۶ 

 تنت از ملک و جانت از ملکوت
 جسم و جان را به همدگر دریاب

 

 عني تو واحدیست از جربوت
 تاین به ناسوت خوان و آن الهو

 

ماهیات کلیه محل ظهور الهیه است و وجود عالم به تجلی وجودی حقانی ظاهر است در مرایای صور اعیان 
  .ثابته، و وجود اعیان در خارج بی تجلی وجودی محال

  دوبیتی
 ای بما داده وجودی بر کمال
 جود او بخشد وجود ما بما

 

 نقش بسته خوش خیاىل در خیال
 بی وجود او وجود ما محال

 

  نکته
اول معطی آن است که موجود حق است، ظاهر در مرایای اعیان، و خلق کما لم یکن در : کشف بر سه قسم است

و ثانی چنان نماید که موجود خلقند ظاهر در مرآت وجود حق، و کشف جامع مقام کمال محمدی است، و . عدم
  .آن شهود حق است در عني خلق و شهود خلق در حق

  بیت
 آن نباشدمحجوب از این و

 

 خود خوش تر ازین عیان نباشد
 

  نکته
مجموع موجودات علویه و سفلیه مستفیض اند از فیض وجود واجب الوجود، و جمیع ذرات کاینات آئینۀ ظهور 

  .اسما و صفات حق اند، و از غایت لطف تجلی فرموده در مرایای متناهیه، و مسمی است به اسماء مختلفه
  بیت

 دیدهنوری است که در همه پ
 

 از غایت لطف کس ندیده
 

اموال صوریه فانیه است، اما معنویه یعنی علوم و معارف الهیه باقیه، و اعمال صالحۀ کاسبه، تجلیات ربانیه و 
  .منتجۀ سعادت ابدیه

  بیت
 خوش سعیدی که کار او اینست

 

 کار آن یار نازنني اینست
 

  :نکته
به احدیت ذاتیه، و اعیان ثابته مرایای اسماء الهیه اند، در حضرت  اسماء الهیه متعددند به تعدد صفاتیه و واحد

  .و اعیان متعدد به تعني و واحد به حقیقت. علمیۀ ازلیۀ ابدیه
  بیت

 آینه گر صد نماید ور یکی
 

 آن یکی پیدا بود در هر یکی
 

  -نکته
  .انسان کامل کماالت الهیه غیب مطلق اند در شهادت مطلقۀ انسانیه، یعنی مرآت جامعۀ کاملۀ

  
  بیت

 خوش آینه ای که می نماید
 

 در نور رخش وجوب و امکان
 

و این کون جامع، جامع جمیع حقایق عالم است از مفردات و مرکبات، و متخلق به اخالق الهیه، و اسما در 
حضرت احدیت از حیثیت ذات عني، و به اعتبار صفات غري، و انسان به حسب نشأۀ عنصریه، اخر موجودات 



۸۷ 

  .است، و به نشأۀ علمیه سابق بر جمیع اعیان، و اعیان تفاصیل حقیقت انسانیه
  بیت

 با نصیب است از وجود و عدم
 

 جمع کرده بهم حدوث و قدم
 

و انسان کامل حافظ اسرار الهیه است، و اسرار الهیه مفصله در عالم، و مجموعه در کامل، و کامل جامع جمیع 
  :لکما قا. کماالت الهیه و کونیه

  شعر
 کل الجمال غذاء وجهک مجمال

 

 لکنه فی العالمني مفصل
 

و به نشأۀ انسانیه جامع رتبت احاطه است و به جسم رتبت جمیع اجسام، و به روح رتبت جمیع ارواح، و به این 
  .جامعیت حجت بر مالئکه، و محققی که نحقق یابد به این مقام، معلوم گرداند عظمت انسان کامل

  دوبیتی
 گنجینه و طلسم نگرگنج و

 صورت و معنیش به هم دریاب
 

 صفت و ذات بني و اسم نگر
 نظری کن به هر دو قسم نگر

 



۸۸ 

  كشف االسراررساله 
   

  
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

  و به نستعني
الحمدلله الذی تجلی ذاته لذاته باحدیة جمعه، فاظهر آدم له بجمیع اسمائه و صفاته، و صلی اللّه علی 

  .هویاته و علی آله افضل العالمني بكشف دالئل آیاته هرمحمدالمبعوث اىل مظا
  :ه الرسالة فی بیان علم التوحید، و سمیتها بكشف االسرار، و الفتها علی خمسة ابوابذاما بعد فه

  .فی الوجود من حیث االحدیة :الباب االول
  .معیة االلهیةجفی بیان مرتبة االحدیة ال :الباب الثانی

  .فی الوادیة الجمعیة الرحمانیه: اب الثالثالب
  .فی بیان عالم االرواح :الباب الرابع

  .فی الشهادة المطلقة :الباب الخامس
  .یه من االنبساط و التعنيهبدان كه هر بابی از ابواب خمسه اشارت است به حضرتی از حضرات ال

ان اللّه جمیل : خواست تا جمال عرفكنت كنزا مخفیا فاحببت ان ا: قدم بر مقتضای ۀچون سلطان سراپرد
، در مرایای اسماء و صفات خویش مشاهده و مطالعه فرماید، الجرم در حرم كربیای عزت كه یحب الجمال

حضرت احدیت ذاتیه خود با خود عشق بازی فرمود، و از آن تحبب ازىل وعشق لم یزىل  ۀاز مرتب بود عبارت
احدیة الجمع خوانند، و باطن او اسم ۀ حقیقت محمدیه، و آن را مرتباظهار عني جامعه فرمود كه عبارت بود از 

اللّه بود كه عبارت است از اسم ذات، و جامع جمیع اسماء و صفات الهیه، و حقیقت محمدیه كه مسمی بود به 
  .آدم حقیقی كه اصل جمیع تعینات الهیه و كونیه است

  دوبیتی
چون عكسی از جمال خود نمود

 

 ن معنی گشودافتتاح جود زآ
 

فی المثل آن آدم معنی بود
 

 كاین همه آیات زان معنی فزود
 

  .فی الوجود من حیث االحدیة: الباب االول
ذاتیه، و ذات اللّه تعاىل  ۀاعلم ایها الطالب الواصل، كه وجود من حیث الحقیقة، عبارت است از احدیت محض

  .ني ذات بودعحیث التعني، و اما اسماء الّله در این مرتبه در این مرتبه منزه بوداز جمیع اسماء و صفات ، من 
  ۱۰٥كل شییء هالك اال وجهه: قوله تعاىل

غیب ۀ ، در مرتببودوابداً در تجلی  اند، و ذات اجدیت ازالً و جمیع اسماء و صفات الهیه اشعات وجه احدیت
او است، بلكه عني جمیع  اتمطلق ، كه سر ذات اوست، و با هر موجودی وجه احدیت است كه سبب بقا و حی

راست، و  انشصفت حیات وبقاء ای موجودات بود، من حیث التعني و الظهور، و حقیقت كل وجه احدیت بود، كه
  .كان اللّه و لم یكن معه شییءقوله علیه اسالم  رجوع حقایق جمیع موجودات بدین حضرت بود،

وجود اال هو، و استهالك االشیاء نسبة عدمیة متعلقة و اآلن كما كان بالصفة االزلیة و االبدیة، و لیس فی ال
  .ان، واال فهو حق، ظاهر و باطن باالسماء والصفات جمعاً و تفصیالركباال

احدیت، و مفاتیح غیب ذات، كه عبارت است از وجود و شهود وعلم و  ۀاند در مرتب ، كه شئون ذاتیه و اسمأ ذاتیه
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محضه، و اول ظهور احدیة الذات مسمی بود به اسم اللّه ، واول اسمی احدیت ۀ اند، در مرتب نور یك عني واحده
غیب ذات ظهوریافت اسم اللّه بود، كه عبارت است از تعني ذات با حقیقت جمیع اسماء و صفات،  ۀكه از مرتب

 احدیت مقدس بود از اطالق و ال ۀمن حیث العلم و الوجود، بالوصف الجمع فی عني الجمعیة االلهیة، و مرتب
  .اطالق

  دوبیتی
فارغ از اطالق و ال اطالق او

 

 الموجود اال وجههلیس فی
 

چون كه سر غیب دم زد از عدم
 

 وصل بنمود از عدم اطالق او
 

  .من ذاقه یعرفه 
الهیت بود، و  ۀلق به مرتبعشود، مجموع مت و صفتی و اعتباری كه ظاهراً و باطناً اطالق كرده می و هراسمی

 ۀذات غیب و سر غیب وتجلی ذات، واحدیة العني و احدیة الوجه، جمله یك معنی بود، در مرتب احدیت محضه و
  .فردانیت ، كه عبارت بوداز حضرت احدیت، وغیب مطلق وصف او است

ان هذه المرتبة عبارة عن حقیقة المراتب االلهیه والكونیة، و هی وحدة ذاتیة فی غیب الهویة : اعلم ایها الطالب
  .التعني لها بوصف من االوصاف، و هی حقیقة ذاتیة موجودة مع كل شیء من حیث هواالحدیة، 

احدیت من حیث الذات، و جمیع اسماء و صفات در این مرتبه متحد  ۀبدان كه این دایره عبارت است از مرتب
يث الوجود كه عبارت است از يقني اسم الله امتياز نسبی واقع است من حبالذات باشند، اگر چه در تعني اول 

و هر اسمی از حیثیت این مرتبه جامع بود بر جمیع اسماء و صفات در تعني ثانی كه عبارت بود از انبساط العلمی،
  .وجود الرحمن

اول عبارت است از احدیت محضه، بی تعني اسماء و صفات، و لفظ هو اشارت بود به احدیت ذات من  ۀو دایر
  .حیث الفردانیة، و او را دو وجه است

  .ه اول عبارت بود از غیب الذات من حیث الوحدة، و هو معنی حقیقة الحقایق فی غیب الحقوج
  

  
  
 اسماءِۀ حیث الوحدة الحقیقة االسمائیه، و این اعتبار مشاد غیب اسماء الذات من ۀوجه ثانی عبارت بوداز مرتب 

  .غیب ذات، مع قطع النظر عن التمیز و االختصاص ذات بود در مرتبه
است از الرحمن،  وحدت با وجهني عبارت بود از باطن وجود و باطن علم، و خط مستقیم مستوی عبارت ۀو دایر
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بني احدیة الذات و واحدیة  نیكه مشرتك است میان باطن وجود و باطن علم، و ظاهر وجود و ظاهر علم، یع
رحمانیه، و باطن  ۀبعد مرتبالصفات، و دایره ثانی عبارت بود از ظاهر وجود وعلم كه اول ظهور الوهیت است، 

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه: الّله است و ظاهرش رحمن، فافهم سر قوله تعاىل نفس رحمن اسم
یعنی نفس رحمانی عبارت از انبساط تجلی احدیت بود به طریق فیضان بالوصف الظاهر و الباطن و انت انسان 

  .۱۰٦قل ادعوااللّه او ادعو الرحمن ایا ما تدعوا: ر قولهبني الوصفني، یعنی باطنك اللّه و ظاهرك رحمن، فافهم س
و جمیع توجهات انسان به طریق مشاهده از این دوحضرت خاىل نیست، یا به حضرت اسم الظاهر مطلق است كه 

  .الوهیت ۀمعنیش رحمن است، یا به حضرت اسم الباطن مطلق كه عبارت بوداز مرتب
اللّه خاىل نبود، از جهت آنكه اختالف صفات وحدت ذات را منافی و به هر وجهی كه عارف توجه كند، از وجه 

موع عني ظهور بود، اگر چه اختالف نسبی واقع است، و ما من حیث الحقیقة یك جو مظاهرمن حیث الم .نیست
، لیس فی الوجود اال هو: اشیاء آمد و سر ۀنور بود ، و وجه اللّه عبارت بود از جمال مطلق كه وجودعني جمل

  .ا منكشف گردداینج
فاینما تولوا فثم : و هر شییء كه موجود است ظاهراً و باطناً نیست االتعینات وجه حق، فافهم سر قوله تعاىل 

  .۱۰۷وجه اللّه
  .و اللّه الهادی. من ذاقه یعرفه، و من لم یذق لم یعرف. لكل شییء حقیقة، هو بها هو

  :لهیةفی بیان المرتبة االحدیة الجمیعیة اال- الباب الثانی
بدان كه بعد . يماعلم ان االسماء االلهیة عبارة عن تعینات ذات الحق، بالوصف الخاص كالعلیم و الحكیم والقد

احدیت جمع بود، و اول ظهور ذات احدیت، اسم اللّه است، و جمیع اسماء و  ۀاحدیت محضه، مرتب ۀاز مرتب
  . اند صفات اشعات حضرت اسم جامع
مرتفع گردایند، و  ان اللّه جمیل یحب الجمال: ات جالل كربیائی را از عارضو ذات قدیم احدیت چون سبح

دیت حامشارق هويت ذات به صحرای صبح ازل انتشار فرمود، نسبت الهيت از ذات را از  آفتاب جمال فردانیت
ت مشرف و صبح ازلیت را به اسم ازلی ؛هر یك از اقطار وجود نشو ونما یافتند ظاهر شد، و اقطاب دایره وجود

  .ني ظاهر مشاهده فرمود، و آخر عني اول آمدعو باطن در  ؛فرمود، و اسم باطن را عني اول نمود
  دو بیتی

جمله اسما انتشار ذات اوست
 

 هر یكی آیات سر ذات اوست
 

فی الحقیقة جمله را یك نور بني
 

 گشته ظاهر در همه آیات اوست
 

تجلی  بدان كه معنی. جمع، و هی تجلی الذات االحدیة بالصفة الجمعیةعبارة عن احدیة ال ةاعلم ان هذه الدایر
به طریق جامعیت و عرش عظیم و كتاب مبني  -جل و عال - است از ظهور ذات حق ظهور بود و این مرتبه عبارت

ی، و ق، و حقیقت محمدیه، و آدم حقیققايو روح القرآن، و وجود الرحمن، و وجه الّله، و روح اللّه و حقیقة الح
ذاتیه به معنی الجمع، این مجموع عبارت از این معنی  ۀوجود مطلق، و وجود مفاض عام، و تعني اول، و نقط

  .حضرت بود
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و نیز این حضرت اسم اللّه است، و جمیع اسماء و صفات ظالالت این حضرتند، در حضرت احدیة الجمع، و 

، و فی روایة علی اللّه خلق آدم علی صورته انحقیقت عالم خطی است موهوم در این حضرت، فافهم، سر 
  .صورة الرحمن

بسم اللّه الرحمن الرحیم، الرحمن وجه العام، الرحیم وجه الخاص، و آدم عبارت بود از : فهم كن معنی آدم از باء
  .دان تجلی اسم الرحمن، واسم اللّه باطنش می

  دوبیتی
در حقیقت اسم اعظم آدم است

 

 الم استسر عني اللّه و جان ع
 

چون ظهور ذات پیدا شد بخود
 

 عكس آدم نقش بست و خوش نشست
 

جمال ذات الهی بود، و هر عینی از اعیان عالم او را صورتی است علمی، در این حضرت،  ۀو این حضرت آین
اعظم ح اللّه رواند، كه  جامعه ۀوعني هر شییء ظهور اسمی است از اسماء ذات، و جمیع موجودات آیات این كلم

  .است وعني اللّه اكرب
احدیت، كه اعتبار ازىل است، ۀ و عالم و آدم ظهور این نفس رحمانی بود به طریق انبساط واستوای ذات از مرتب
  :تا انتهاء دور اسماء كه ابدی است فایض است، و وجه اللّه كه روح عالم است

  .باطنش حق است و ظاهر آدم است: مصراع
، در این مقام بر تو منكشف گردد، كه عالم خطی است ق فی الحقیقةحل و هو انما الكون خیا: سر حدیث

  .نفس رحمانی، كه عني آدم است ۀموهوم، بگرد سرا پرد
  دوبیتی

نقش عالم جز خیال یار نیست
 

 جز جمال عشق خود اظهار نیست
 

گر یكی بینی و گر خود صد هزار
 

 در حقیقت جز یكی اشمار نیست
 

و استوای . اهر و الحق هو الباطن، فافهم، ظهر اآلدم بالصفة االلهیة و ظهر العالم علی صورة آدمو آدم هوا الظ
مسمی است به نفس رحمانی كه جامع مراتب كلیه است، یعنی تجلی ذات و صفات و : ذات كه آدم حقیقی بود

  .افعال، و سر جامعیت از استوا معلوم توان كرد
  شعر

ففی كل شییء له آیة
 

 علی انه واحدتدل
 

و حقیقة كل شییء وجه الحق ظاهر بالوجه الخاص مع كل شییء، و تجلی احدیت كه مسمی است به فیض 
  .اقدس عني نفس رحمانی است

  .این حدیث عشق بی برهان بود: مصراع
ای كه در وسط دایره واقع است نفس وحدت صرف است، و هاء هویت اشاره بدان نقطه است، و اللّه  و نقطه
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است، عبارت بود از نفس رحمانی، و خط  فلاور آن نقطه است من حیث االلوهیة، و تعني اول كه نقش ظه
  .واحدیت است، من حیث التخصیص و االمتیاز ۀاحدیت جمع بود، و خط ثانی مرتب ۀفوقانی مرتب

یث الظهور، مبدء اسم النور بود، كه مظاهر تجلیات ذاتیه است من ح لاست، او و عقل اول كه صورت واحدیت
  .اگر چه ظهور و ظاهر یك عني واحده است من حیث الحقیقة

  .و این دایره من حیث المجموع تعني اسم اللّه است ، كه مسمی بود به حضرت احدیت جمع
شهود  ۀحجاب عزت به سطوت عظمت از روی وحدت برانداخت، چون نظر كرددر آین قدم ۀچون سلطان سرا پرد

ید، پس به نظر وحدت جمال وحدانیت را مشاهده فرمود، با جمیع اسماء و جمال خویش، همگی خودرا د
ث آمد، و صفت ازلیت و ابدیت حجاب ي، با هو در حد۱۰۸شهد اللّه انه ال اله اال هو: صفات خویش، و سر

 ۱۰۹انی انا اللّه: اند، از هر یك خطاب جمال وحدت آمد، و هر اسمی ازاسماء الهیه، كه افراد عالم وحدانیت
  :چون هر اسمی از اسماء عني ذات آمد. مدبرآ

  .الجرم در جمله عالم عني یك ذات آمدند :مصراع
اعلم ایها الطالب ان هذا المقام برزخ وحدة بني احدیة الذات واحدیة الجمع، هل تعرف بای وجه انت حق و 

و الظلمة، و لیس سر  خلق، و لیس فی الوجود سوی الحق، والكون خیال، و انت عارف بني النور بای كیفیة انت
  .الحجاب عندك اال وهم و خیال، و انت عارف بحقیقتك فی ای اوصاف و اظهار

و صفات اللّه عني ذات آمد، فی الحقیقة وجه المحب وجه المحبوب، چون در معنی یك وجود آمد، اگر چه 
اسمائی  صفت محبوب درعلو ذات مستغنی بود از صفت محب، لكن مظهر جمال كه ظل جمال است كمال

  .دارد، و كمال االسماء وجه الذات، والوجه لیس غريه فی الحقیقة
  . نیست فرقی در میان جام و می: مصراع

، زانكه در معنی اتصاف عالمني، هوالظاهر بظهور جماله و كمال اسمائه، هو الباطن بسریان غیب هویته فی ظاهره
  .انفراد اسمائه بالوصف الظاهر، و اللّه اعلم بالحقایقعلمه عني ذاته و الشیئیته وجه  ،۱۱۰و هو بكل شیی ء علیم

  .فی الواحدیة الجمعیة الرحمانیة: الباب الثالث
اعلم ان الواحدیة صورة االله، والمراد من الواحدیة وجود الرحمن، اوال بتعینات االسماء و الصفات، ثانیاً باظهار 

  .االعیان
ه ذكر كرده شد، تعني اسمی بود از اسماء حق، بر وجه كلیت و ق حق كه هریك از این مرتبه كطريطالب  یبدان ا

جامعیت، و ظهور اسماء اللّه در این حضرت بود، هر یك بر وجه خاص، و این تجلی را وجود رحمانی خوانند، 
  .از جهت عمومیت این تجلی، كه رش فیض عام بود بر جمیع موجودات

به طريق خاص، و اين تعينات را وجوهات  وجود رحمانی، را از موجودات تعینی بود از تعینات یو هر موجود
از جهت آنكه اعیان ثابته، كه حقایق  خاصۀ رحمانيه خوانند، و صراط مستقيم عبارت بود از وجود رحمانی

  .ه ذاتیهيعین ۀاند، عبارت است از تجلیات وجود رحمانیه به صورت علمی عالم
اند من حیث  اند عند الظهور بالصفة الجربوتیه، و كالم مجرده ۀاند قبل از تعني ارواح و كلم و حروف ذاتیه

  .االنصباغ بالطبایع و العناصر
و این مراتب ذكر تنزالت وجود است از غیب مطلق به شهادت مطلقه، اگر چه وجود من حیث الحقیقة قابل 

م است، و عالم من ت خوانند، و نسبت و غريیت وجود عالاترقی و تنزل نیست، و این معنی را نسب و اعتبار
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حیث المجموع وجود رحمان است، و بدین معنی، هیچ شییء از اشیاء نیست، كه از دایره وجود رحمانی خارج 
بهذا االعتبار حقایق االشیاء كلهم عارف  و هر یك به وجه خاص. نهند بود، و مجموع بر صراط مستقیم قدم می

  .بحقیقتها و فیضان وجوداتها
  .فیض اقدس و فیض مقدس :و فیض بر دو قسم است

و فیض اقدس عبارت بود از تجلی احدیت من حیث الذات، و فیض مقدس عبارت بود از تجلی واحدیت من 
حیث االسماء و الصفات، و كون جامع كه انسان كامل است موصوف بود، به صفت رحمانیت من حیث سریانه 

عالم كبري كه عالم ملكوت است، مجموع عبارت فی جمیع الموجودات، یعنی عالم صغري ، كه عالم ملك است، و 
  .بود از كون جامع

ظاهر انسان كامل، و هو عني اللّه و خلیفة اللّه فی طریق االستقامة من االزل اىل  ۀو جمیع قوای ارضیه به منزل
  .االبد، و بهدا المعنی االنسان ازىل و ابدی ظاهر و باطن

ای یك ذات كه مسمی بود به نفس رحمانی، و هر فردی از و عالم من حیث المجموع یك عرش بود، و استو
  .افراد عالم عرشی بود، مرتجلی خاص را

  دوبیتی
جمله عالم یك فضای عرش دان

 

 سر وحدت استوای ذات خوان
 

ظاهر و باطن چنني دانی رواست
 

 سر این مجموع یك اظهار دان
 

و محجوب عند االحتجاب، اعنی وصل الكون، و كل كون  االستواء معلوم، و لكیفیة مجهول ، معلوم عند الوصول
انما الكون خیال وهمی و اال فهو الوجه الظاهر الرحمانی، المتعني . امر مجهول بنظر الوهم و االحتجاب

  .فی كل شاهد و مشهود، ان كنت اهل البصريةو مشهود بالتعینات الخاصة ، بصفة، الشهادة، و هو شاهد 
  شعر

 جمالهاو كل ملیح حسنه من
 

 عند المشاهدة نظرا اىل التحقیق
 

  .۱۱۱اللّه نور السماوات و االرض: فافهم سر قوله تعاىل
و این نور وجه حق است كه ظاهر است به ظهور جمال خویش، و باطن است به غیب هویت خویش، و اول است 

  .به صفت ازلیت، و آخر است به صفت ابدیت
  قطعه
 چشم اغیار سخت در خواب است

 

 اگر دم زند زخواب عدمآه
 

 جمله را یك شهود حق بیند
 

 در همه كاینات عني قدم
 

هر شیئی و هر موجودی و معلومی و علمی و كیفیتی كه در ظاهر و باطن بر تو معلوم بود، مجموع یك نور 
تو  ، برالفقر سواد الوجه فی الدارین: وحدانیت بود، ازىل و ابدی، به صفات كمال خویش ظاهر شده، سر

  .منكشف گردد
و معنی فقر نیستی مطلق است، كه عبارت بود از عدم مطلق، و سواد وجه ظلمت اوست، كه در كونني مدرك 

  .نیست، چون هر چه ظاهر است، ظاهراً و باطناً وجه اللّه است
  .پس سواد الوجه الاظهار اوست :مصراع

  ر خویش، و از آن وجه كه ظهور حق است،و عالم از آن وجه كه امر نسبی بود، ال یزال فانی بود بر فق
  .لم یزل باقی بود بر اصل خویش: مصراع
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۹۴ 

و ادارك این معنی ادراك جمیع موجودات است، بعد از انتفاء كائنات و نقوش غريیت، از لوح ضمري عارف، و 
  .عرفا و كمل بدین مقام حمعراج جمیع اروا

رق، قطع نظر از وجود كائنات، و جمع الجمع وحدة جمع مع الفرق مشاهده وحدت حق است با عالم جمع بال ف
العني و الجمع است كه احدیت جمع بود، و احدیة العني احدیت محضه است كه عبارت بود از سري فی اللّه، 

ی ادنحق به عني حق، و باقی مذكورات سري مع اللّه در عالم صفات، و علو ذات احدیت است، او ۀیعنی مشاهد
  .ني عالم واحدیت، كه واقع است میان علو ذات و دنو صفاتاحدیة الجمع، قاب قوس

  بیت
فی الحقیقة آن وجود آدم است

 

 باطنش حق است و ظاهر عالم است
 

الرحمن علی العرش : فافهم سر.و مظاهر انسان نوع خاص رحمان است، االنسان عني اللّه ناظرة فی اوصافنا
  .۱۱۲استوی

  بیت
استوا ذاتست و ظاهر عرش او

 

 تو انسانی بدانی راز هوگر
 

ة وجه بو، یعنی بني العالم االلهیة والكونیة ، و النكنت نبیا و آدم بني الماء و الطني: كما قال علیه السالم
جمال وجود مطلق  ۀالكونیة، و الوالیة وجه االلهیة، و الوحدة حد فاصل بني الوجوب و االمكان، و امكان آین

  .اسماء و صفات خویش فرماید ۀامكان مشاهد ۀاست ، تا در آین
  .ان اللّه ینظر كل ساعة بنظر الجمال اىل وجه الجمیل: قوله

رأیت ربی : لطیف مشاهده فرماید، و در این مقام سر ۀواجب بود بر محبوب، كه صفات كمال خویش را، در آین
هر است، مجموع ، بر تو ظاهر شود، كه هر صفات كماىل و حسن جماىل كه در این عالم ظافی احسن صورة

میمه ذصفت جمال و صفت جالل، اخالق  زا نییع ،عني حسن او است، چون وجود عالم از دو صفت مركب شد
الل تعلق دارد، و آن وجه عدمیت بود، كه جهنم عبارت از آن است، و حسن جو قبح و حجاب، و قید و وهم به 

ذوق و انبساط به جمال تعلق دارد، از این  و لطف و اخالق حمیده و صفات مرضیه و عرفان و تحقق و شهود و
  .سبب اظهار حسن در مظهر فیض فرمود

صفات عارف است ، لكن غريت محب آن اقتضا كند، كه محبوب را به صفت كمال  ۀاگر چه عارف بر هم
مراتب  اللّه معلوم شود، كه عارف حقیقی هو اللّه است در جمیع ال یعرف اللّه اال: مشاهده فرماید، از اینجا سر

  .الهیه و كونیه
  )قسمتی از غزل(شعر

كراننهایت و لطف تو بیحمد تو بی
 

 با جمله در حدیث و جمال تو بس عیان
 

 فی الجمله چون منم همه تو كیستی بگو
 

 ور خود توئی بگو كه من اكنون شدم نهان
 

ت وصل تستادر كعبه و كنشت و خراب
 

 اندر زهد ودر صالح و در انكار و امتح
 

فی الجمله عارفیم بهر صورتی كه هست
 

 در دیدن صفات كمال تو هر زمان
 

، ظهورات نا متناهی را در اختالف صور احكام ۱۱۳كل یوم هو فی شأن: قدم بر مقتضای ۀچون سلطان سراپرد
جا است فرماید، و از این نماید، و به نظر هر عاشقی هر لحظه حسنی دیگر جلوه می هر لحظه به وجهی دیگر می

  .كه هر شیئی عاشق جمال خود است
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  .العشق تجلی االحدیة بصفة الكمال، اذا تجلی یحرق ما سوی الّله تعاىل
  .و عقل كل ظل عشق بود، و عشق تعلق به عالم اللّه دارد، و عقل تعلق به عالم امكان

، و الشهادة المطلقة هو ظاهر الهویة الذاتیة باطن الوجود، و العقل االول هو جربئیل و هو واسطة الوجود: قوله
  .ماالت االلهیة و الكونیةكالجمیع ال عو هو قطب االعظم الجام)ص(الوجود، و هو المحمد 

  .فافهم سر باء بسم اللّه ، از نقطه ذات و صفات و افعال
ذكر مراتب و . بالباء ظهر الهویة و بالسني اتصف العابد بوسف المعبود، و بالمیم ظهر العالم بوجه الشهود: قوله

  .ای از مراتب اسمای الهیه، سری بر تو ظاهر شود از جهت كمال ظهور و اظهار فرمود، تا كه در هر مرتبه
اشارة اىل مرتبه الواحدیة، و حضرت واحدیت كه عبارت بود از تجلی رحمانی، و  ،۱۱٤والیه یرجع االمر كله

یت بود، در عالم جربوت، و عالم حضرت ارتسام ظل وی است، به طریق اجمال، و عقل اول صورت واحد
  .واللّه اعلم. جربوت ظلی است علی االطالق میان غیب مطلق و شهادت مطلقه

  
  .فی بیان عالم االرواح الباب الرابع

اعلم ان االرواح ظالالت االعیان، و االعیان ظالالت االسماء، و االسماء ظالالت الذات، و النو الواجدانی هو 
اول ما : ی بعالم االرواح، جمعاً و تفصیال، و هو اول مبادی الوحی االلهی، كما قال هيلعضاف، المسملعالغیب ا

  .خلق اللّه تعاىل العقل
یة التی تعینت صور االرواح فیها لو هو الروح و القلم االعلی والعرش المجید، و اللوح المحفوظ هی النفس الك

بحكمه صور اعمال الموجودات  ۱۱٥یمحواللّه مایشاء قل االول،عبالوجه الخاص ، و هو الكرسی الكریم، و هو ال
  .باثبات تجلیات انوار قدسیة فیه ، و هو كتاب المحو واالثبات ۱۱٦و یحكم ما یریدفیه 

نماید یك می است، و ذات من حیث الحقیقة منزه  بدان ای طالب وصل معشوق كه در صد هزار جام آنچه می
سماء و صفات، و مجموع اسماء و صفات، جز اعتباری بود به صفت عظمت و كربیای خویش، از اعراض ا

  .اند الهیه ۀنیست، و عالم ارواح صور معقول
حق  ۀازلی ۀو طبیعت كلیه عبارت بود از نفس، كه ساری بود در جمیع ارواح و عناصر وطبایع، و آن ارادت ذاتی

یة و لجودات منه بطریق الكیظهر جمیع المو ةیزلقوة ا االب. است ، كه در كل اشیاء سبب تعني ایشان است
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۹۶ 

  .الجزئیة
  :و اما عالم ارواح را دو مرتبه است

وجه اول اقرب بود به غیب مطلق، و آن را عالم جربوت خوانند، و وجه ثانی اقرب بود به عالم ملك، و ان را 
  .ملكوت خوانند، و عالم جربوت را مثال مطلق خوانند، و عالم ملكوت را مثال مقید

الوهیت، اول تعني علمی او را حاصل شود، در عالم واحدیت، و  ۀماء حق، كه تجلی كند از مرتبو هر اسمی از اس
ه اطالق در عالم جربوت، و بعد از جواحدیت تعني روحانیه كسب كند، برو ۀو از مرتب. آن حقیقت هر شییء بود

ه عبارت است از نفوس عالم جربوت صورت مخصوصه نقش بندد در عالم ملكوت، و خیال او مثال مقید بود، ك
جزئیه، و بعد زا آن تنزل كند به عرش طبیعی فلكی، و بعد از آن به عالم عناصر، و هم چنان به موالید  ۀمنطبع

  . ت وحیوان و معادن استباثالثه، كه ن
تا  انسان رسد، اسماء تمام شود، واین معنی را سري وجودی خوانند، و از ابتداء ظهور اعیان عالم، ۀچون به مرتب

نهایت مراتب انسان، عالم سرمدیت خوانند، به وجه دیگر عالم سرمد خوانند، از ابتداء ازلیت تا انتهاء ابدیت، و 
  .ای از ذرات كائنات بر تو ظاهر گردد از این معانی كه ذكر كرده شد، سرمعیت هویت الهیه با هر ذره

به هویت ذایته، ساری  - جل و عال-، چون حق یهما رأیت شیئا اال و رأیت اللّه ف: و بر مقتضای این حدیث كه
بود در جمیع موجودات، هیچ موجودی را از موجودات، تصور نتوان كرد كه از هویت او خاىل باشد، و عالم 

  . جمال مطلق او عشق معشوق است ۀارواح صورت اسم النور حق است ، و آین
  .كند با وصل خویش عشق بازی می: مصراع

  بیت
ان در هر صفتنماید هر زممی

 

 آفتاب طلعت دیدار خویش
 

جمال  ۀای میان وجوب و امكان، و امكان آئین عالم ارواح حدی است، و دایره: بدان ای طالب سر حق كه
و عالم اشباح آئینة ارواح، و  ،حضرت وجود مطلق است، و تعني هر شیئی صورت اسمی است از اسماء حق

سماء ، و اسماء تجلیات ذات بود من حیث االجمال و التفصیل، واللّه اعلم ا ۀاعیان، و اعیان آئین ۀارواح آئین
  .بالحقایق

  .فی الشهادة المطلقة الباب الخامس
العم ان الشهادة المطلقة هی صورة الغیب االلهی، و هی صورة اسم النور المطلق الواحدانی، المتعني بتعینات 

  .الكونیة
است، ازىل و ابدی، و هر تجلی از تجلیات كه از غیب مطلق ظاهر شود، در  بدان كه اسماء اللّه را تجلی نامتناهی

گردد، تا اكنون كه به عالم  وی مصور می ۀای از مراتب ارواح و سماوات وعناصر و طبایع صورت مثالی مرتبه
ه جامع شود به تعني حسی، و این ظهورات ازىل و ابدی خواهد بود، و هر تعینی از تعینات حسی شهادت متعني می

  .جمیع مراتب الهیه و كونیه است
اسمی بود، از اسمای حق، و متصرف در عالم  ۀانسان، به منزل ۀو هم چنان هر قوتی از قوای باطنیه و ظاهری

ال یزال العبد : فافهم سر. اشباح اسماء اللّه بود كه به طریق ربوبیت تصرف فرماید بر مقتضای حكمت ازلیه
  .حبه، فذا احببته كنت سمعه و بصره و لسانه و یدهیتقرب اىل بالنوافل حتی ا

االول متعلق بالذات : اعلم ان كماالت االلهیة علی قسمني-ایدك اللّه بروح المعاینة فی طریق المشاهدة  -یا اخی
  .االحدیة، و الثانی متلق باالكوان

، و اسم الباطن او است، و كمال والیت بود كه وجهی است با حق ۀكمال اول عبارت بود از كمال ذاتیه، و آن مرتب



  :ثانی عبارت بود از كمال اسمائیه و آن نیز منقسم بود بر دو قسم
قسم اول نبوت است و آن وجهی بود با مالئكه، و قسم ثانی عبارت بود از رسالت، و آن وجهی بود با عالم بشر 

  .نبوت صورت والیت به طریق انزال كتاب و تبلیغ رسالت و شریعت، و رسالت صورت نبوت است، و
و اما شریعت من جمیع االحكام و المراتب ظهور اسم العدل بود، و معنی العدل ظهور الحكمة االلهیة علی 

  .حسب استعداد كل شییء بالوجه الخاص
و دیگر آن كه شریعت صورت عدالت توحید بود، و باطن شریعت اسم الظاهر مطلق حق است، كه به طریق اسماء 

فته است، به طریق احكام در صور تجلیات حسیه، تا ظاهر موافق باطن باشد، و باطن را به و صفات ظهور یا
  .ظاهر وجه باطن مشاهده فرماید ۀظاهر بیاراید، و در آین

  .فهم كن واللّه اعلم بالصواب: مصراع
  .۱۱۷و الّله محیط بالكافرینالشهادة المطلقة، فافهم سر قوله،  ۀاىل مرتب ةاشار

اتیة متعلقة بجمیع الموجودات بطریق الفیضان، و معنی الكون سر الوحدة، و الكثرة امر نسبی، واالحاطة صفة ذ
  .و وجود حقیقی هو اللّه. یتعلق بالعدم المطلق، و هو سر حقیقی، ال تعني له ازالً و ابداً

  .وهمیه موجود از صور ،ىل یا مثاىلياوجود حقیقی، به طریق خ ۀو عالم خطی است موهوم به گرد سرا پرد
ظل حق است، و ظل هر شییء عني آن شییء  عحیث المجمو و چون این مقدمات معلوم شد، بدان كه عالم من

و از وجه غريیت صورتی است عدمیه، و از وجه عینیت عني وجود بود، چنانكه . بود به وجهی و به وجهی غري
بر ماهیت، و وصفیت  يدست زاظل شمس عني شمس بود، من حیث الذات، و اما من حیث االعراض، وصفی ا

  .كه اعتبار عالمیت است چون از میان برداری، دیگر موجود نماند بغري وجود حق، ظاهراً و باطناً
  

  
  
  بیت

جمله عالم شاهد یك وحدتند 
 

 در حقیقت شاهد وصلش هم اوست
 

  .۱۱۸هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن، و هو بكل شییء علیم
  .ودفمنه بدأ و الیه یع
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۹۸ 

  مقدماترساله 
  
  

  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
اللّه من حیث هویته و ذاته، الرحمن بعموم رحمته، ای وسعت كل شییء، الرحیم بما اوجب علی نفسه من الرحمة 

  .للمتقني من عباده
  دوبیتی

 هست اللّه اسم حضرت ذات
 

 مع قطع نظر ز هر آیات
 

 گرچه باشد به اعتبار دگر
 

 ن ذات با جمیع صفاتاسم آ
 

به اعتبارت، نظر به اعیان ثابته، كه  ۀحضرت اسماء و صفات است، و صفات نسب متكثر ۀو الهیت اسم مرتب
ای دارند، كه  اند فی انفسها، و متعدده به تعدد استعدادات، مرتبه اند در حضرت علمیه، متكثره صور اسماء الهی

  .، و مستدعی محلی است، كه احكام آن مرتبه جاری گردد بر ویمستدعی ذاتی است كه قائم باشد به آن ذات
  بیت

 بی خدمت خادم نبود كس مخدوم
 

 حاكم چه كند گرش نباشد محكوم
 

   

  بیت
 كش نبودیرگر عاشق جو

 

 معشوق به كه جفا نمودی؟
 

وجوه، مشارالیه ه به هیچ وجه من الرياند، و ذات الهیه بی نسبت اعتبا و اعیان ممكنات محل ظهور ظل الهی
  .اند نتواند بود، و مجموع نسب در مقام هویت احدیت مستهلكه
  دوبیتی

 همه مستهلكند موج و حباب
 

 نظری كن به چشم ما در آب
 

 جوئیمعني آبیم و آب می
 

 عني ما را به عني ما دریاب 
 

  .تكثر نسب نزد محققني، امود عدمیه نسبت با خارج، و وجودیه در عقل
  بیت

 اهر ظهور مظهر نیستمظبی
 

 گر چه در عقل هست ظاهر نیست
 

و چون اسم از وجهی عني مسمی است، وجود كثرت اسمائیه عني ذات الهیه باشد، كه ظاهره است به حسب 
  .اند، و هی علی حالها فی العدم وجود خارجی نكرده ۀشئون مختلفه به صور اعیان، و اعیان ثابته شم رایح

  دو بیتی
 وز قدم همبگذر ز حدوث

 

 بگذار وجود را عدم هم
 

این جمله هویتی است
  دریاب

 

 اسم و صفتند و جام و جم هم
 

  اول در تحقیق حقیقت ذات الهیه ۀمقدم
و هو من . ذات احدیت عندالمحققني عني وجود است، من حیث هو وجود، نه به شرط ال تعني و نه به شرط تعني
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تنزیه عن كل  ،۱۱۹و ما قدروا اللّه حق قدره: ، و هو القدوس، بقولهت از نعوت و اسماءسا حیث هو هو، مقدس
  .ما وصف به، اعتبار كثرت به هیچ وجه از وجوه در آن حضرت بار ندارد

  بیت
 ه كه جوهرش خوانمحاش للّ

 

 یا عرض نیز حضرتش دانم
 

هر است، و ممتاز از بر اوىل االلباب مربهن است كه جوهر ماهیتی است غري وجود، كه وجود به آن ماهیت جو
و سوی الّله یا جوهر است یا عرض، و الوجود واجب، والواجب لیس . غري خود از موجودات، و العرض كذالك

ال جرم هر موجودی عني وجود بود . و موجود مقید به وجود واجب الوجود موجود تواند بود. بجوهر و العرض
  .به اعتبار حقیقت، و غري وجود به اعتبار تعني

  تیدوبی
 جام و می را گر دومی گوئی رواست

 

 ان قول ماستكوریكی خوانی بخوان 
 

 از حباب و موج دریا آب جو
 

 غري آبی در نظر دیگر كجاست
 

موجودات به وجود موجودند، و وجود بذاته عني وجود، و وجود به ذات غنی از عالم، و عالم مفتقر به وجود، 
  .۱۲۰ربك انه علی كل شییء شهیداو لم یكف ب: فهو االحد الصمد القیوم

  مثنوی
 دیدیم وجود جز یكی نیست

 وجودند ۀعالم همه سای
 توان دید در سایه وجود می

 ه جام و جام می میمعالم ه
 یك عني بنام صد هزار است

 خدا نمائیم ۀما آین
 تو صورت او و معنیت او
 نه خاص و نه عام آن وجود است
 نه مطلق و نه مقید است او

 نه ذهنیش خواننه خارجی و 
 اما اینها مراتب اوست

 ایش بحر خوانند در مرتبه
 گه ظلمت و گاه نور خوانش
 یك عني و مراتبش فراوان
 اما زان رو كه حضرت اوست
 رندانه درآ به بزم مستان
 ظاهر جام است و معنیش می
 جام و می عاشقان چنني است

 

 آن یكی شكی نیستندر بود
 بی جود وجود خود نبودند

 است هر آنكه آن چنان دید بینا
 عینی بظهور شد من و وی

 شمار است یك ذات و صفات بی
 اما به خدا كه ما نه مائیم
 هر دو بنگر كه هست یك دو
 هر چند كه عني جمله بود است

 هم دوو او را تو یكی مگو 
 یعنی كه اعم ازین و آن دان
 یك آب نگر كه بحر و هم جوست

 ایش قطره دانند در مرتبه
 اص و گهی به عام دانشگه خ

 از وحدت و كثرتش چنني دان
 نه عام ونه خاص باشد ای دوست
 می نوش زجام می پرستان
 از روی وجود جام و می می
 اول آنست و آخر اینست
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  .مقدمه دوم در بیان اسمای الیتناهی
ت او، به عني ذات او، نه به صورتی كه زایده باشد ذات اللّه تعاىل من حیث هی هی، مقتضی علم اوست به ذا

خوانند، و مشیت را نیز  و علم او به ذات او مقتضی علم او به جمیع اشیاء، و این اقتضاء را مشیت می. بر ذات او
  .گویند ارادت می

و خفا باشد به زیادت و نقصان، بر سبیل حدوث و ظهور  ت اخص است از مشیت، چه مشیت متعلقه نمیداما ارا
گريد به ایجاد در مظاهر كونیه، در عالم اعلی واسفل، واقع نشود  و ارادت تعلق می. و كمون، یعني به ایجاد و اعدام

  .به ارادت، اال آنچه مقتضی مشیت اوىل باشد
  بیت
 خاص است ارادت ای مریدان

 

 عام است مشیت ای عزیزان
 

   

  شعر
 له یرید رزقااذا شاءِ اال

 له یرید رزقاو ان شاء اال 
 مشیته ارادته فقولوا
 یرید زیادة و یرید نقصا
 فهذا الفرق بینهما فحقق

 

 له فالكون اجمعه غذاء
 لنا فهو الغذاء كما یشاء

 ها فهی المشاء بها قد شاء
 ه اال المشاء و لیس مشاء

 و من وجه فعینهما سواء
 

  دو بیتی
 بمجاز است این غذا دریاب

 

 ق آن زما دریابسر تحقی
 

 بوجود او غذا دهد ما را
 

 بظهورش غذا بود از ما
 

، الحدیث، حق سبحانه و تعاىل از آن رو كه اسما و صفات او است، تعالت كنت كنزا مخفیا: به مقتضای 
اسمائه، و تقدست صفاته، ظاهر نگردد در شهادت، اال به اعیان اكوان، اگر چه ذات حق، مع قطع نظر از ظهور 

  .بطون غنی مطلق استو
  بیت
 بالذات غنی است بشنو این راست

 

 اما بظهور طالب ماست
 

  .و مشیت و ارادت مجتمعانند، من وجه، و متفرقانند من وجه
  بیت

 این هر دو یكی بود به وجهی
 

 آن یك دو همی شود به وجهی
 

و ذات با هر صفتی از صفات  متعینه، نسبت اسمائیه، و نسبت صفتۀ و نسبت ذات احدیت، به سوی صور علمی
اما علم متصور نیست اال به . گردند بت اعیان متعني میسمعینه اسمی، و اول نسب، نسبت علمیه، كه به آن ن

اند و نسب ذاتیه، و این نسب سبه  لم و ارادت وقدرت و سمع و بصر و كالم، امهات صفاتعحیات، و حیات و 
اسماء سبعه حاصل آید، و ذات به این نسبت مذكوره اقتضای جوهر اول سبعه یعنی  ۀچون اعتبار كنند باذات، ائم

  .كرد
  بیت

 خوانیش میلآن عني كه عقل او
 

 آن نور محمدی بود تا دانی
 

اند به ابدیت از او ظاهر شده، و  و این جوهر اول موجدیت و اولیت و مبدئیت دارد، و سایر اسماء كه منسوب
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اند، و به تعني جوهر اول ظاهر شده، در وی  د، و اسماء ثانیه تالیه، زیرا كه تابع اولیه خواننهه را اسمای العسب ۀائم
علمی است، و تعدد نسب به تعدد حقایق واحوال و احكام حقایق  یحقایق اعیان ، و نسبت ذات با هر متعین

اهیه، نحوادث غري مت اعیان، و اسماء سبعه را با هر عینی او را نسبتی، و ذات به حسب هر عینی او را اسمی، و
  .اللّهم ارنی االشیاء كما هی. الجرم اسماء الهی غري متناهی

  بیت
 ایعالم بی متنها گردیده

 

 ای نیك سیاح جهان گردیده
 

  مقدمه سوم در بیان شئون الهی
شئون الهی و امر تدبريی او دوری است، چه حضرت احدیت اقتضای تعني اول كرد، و این تعني و احدیت است 

  .كام وجوب و امكان، و محیط است به طرفنيحكه به لسان اهل ذوق برزخ خوانند، یعنی جامع میان ا
التی ال : شود به عقول كثرت و به اعتبار شئون اسماء حضرت الهیه، قلم اعلی از تعني عقل اول منشعب می

ل، و قلت و كثرت وسایط میان بعد از آن به نفوس و متفاوت است مراتب نفوس، به تفاوت عقو یعلمها اال اللّه،
اند از اسماء، و نفوس از عقول، و عقل اول را قلم اعلی خوانند، و نفس كلیه را  نفوس وذات و عقول مستفیض

  .لوح محفوظ
  بیت

 آن یكی آدم این یكی حوا
 

 پس عقول و نفوس در ابنا
 

نقوش علوم و اسرار نفوس منطبعة افالك، اند، كه   و عقل اول را قلم اعلی و نفس كلیه را لوح محفوظ از آن گفته
اند، و متنهی  قلم، بر ضمري منري لوح منتقش گشته، و نفس كلیه را با جمیع نفوس، لوح قدری گفته ۀبه واسط

ه، و مراتب موالید، واصل ثكند، به تركیب و تمزیج، در صور موالید ثال شود به عناصر، بعد از آن رجوع می می
  .نصبغ باشد به صبغ جمیع مراتب، و آن مرتبه انسان استای كه م گردد به مرتبه

و انسان چون سلوك و ترقی فرماید به علم وعمل، تا متناهی شود به افق اعلی، و مراجعت نماید به برزخ جامع، 
صفات اللّه  ه، متصف شودبتخلقوا باخالق اللّه: و بلوغ یابد به حضرت الهیه، و به قدر امكان به مقتضی

  .الع یابد برخز این الهی و علوم نامتناهی، و لم یبق بینه و بني اللّه حجاب و واسطةتعاىل، واط
وجود به او تمام  ۀاحدیت اتصال یابد، و دایر ۀبه نقط تو به مناسبت حضرت واحدیت جامعه، كه برزخ جامع اس

  .زئی، خاص و عوامشود، و او اول باشد به اعتبار حقیقت، و آخر به اعتبار انتهای احكام مجموع كلی و ج
  بیت

 نقطه نقطه گر به پیمائی تمام
 

 این محیطت رو نماید والسالم
 

  .مقدمه چهارم در بیان قضا و قدر
الهی در اعیان موجودات باسرها، و آنچه از ازل تا ابد پیش آمد  كلی قضا در اصطالح عبارت است از حكم

جاری در اعیان به قدر علم عالم بود، كه به آن عني در اعیان موجوده باشد، از احوال نیكی و بدی، و چنني حكم 
آن عني دانسته باشد، چه تا احوال محكوم علیه دانسته نشود، حكم بر او جاری نگردد، و علم حق جل و عال 

  .و استعداد معلوم باشد، متعلق شود به او چنانچه حقیقت معلوم
احدیت مطلقه عني ذات، و آنجا علم ۀ در مرتب یلهو همه عالم معلومات الهی، و معلومات نامتناهی، وعلم ا

ه، یا نسبتی اضافیه، و كال التقدیرین طالب يوعالم و معلوم یكی، اما در مرتبة واحدیت، علم یا صفتی است حقیق
  .و تابع معلوم باشد

بر و حكم مرتتب است بر ارادت، و ارادت مرتتب بر علم، و علم تابع معلوم، پس حقیقة، محكوم حكم خود 
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كنند بر حاكم مطلق، كه حكم فرما  اعیانند، به سبب قابلیت خود حكم می بلكه محكوم علیه، كه. خود كرده باشد
ال جرم حكیم مطلق و حاكم بر حق، كه آن حق است تعاىل و تقدس هر عینی را انعامی : چنانكه مائیم ابر م

  .فرماید، كه آن عني به لسان استعداد خواسته باشد
  بیت

 اند چیزی كه او خود خواستههر كسی را داده را زهد بخشیدند و ما را عاشقیزاهدان 
كما تكونوا ، ای بلسان االستعداد، و قال نبینا صلی اللّه علیه و آله ۱۲۱و آتاكم من كل ماسألتموه: قال اللّه تعاىل
  .توىل علیكم

  بیت
 از راز قضا اگر تو داری اثری

 

 معلوم كنی سر قدر هم قدری
 

و قضا حكم كلی است بر اشیاء، چنانچه مقتضی عني اشیاء است، و قدر جزئی است مخصوص به وقتی معني، و 
  .ظهور او به زمانی مشخص، و كلی بر جزئی مقدم، و فضای قضا وسیع است، و قدر قدر منیع

  رباعی
 حكم است قضا وقوع آن حكم قدر

 
 دریاب قضا و از قدر در مگذر

 
 اما ز قضانتوان ز قدر گریخت

 

 بگریز وىل به حضرت سر قدر
 

  .خامسه در بیان مفاتیح الغیب ۀمقدم
اند، و مخصوص  اند، و به ذات از ذات مقتضی وجود اعیان گشتند، مفاتیح الغیب حق ۀمفاتیح اول كه اسماء ذاتی
  .به جناب رب االرباب

  .۱۲۲و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو: قوله تعاىل
زمان مفاتیح نام نهاده شد، كه به ارادت بی عیب، از غیب الغیب سر از جیب فتح بريون كردند، و  و اعیان را آن

مبینه  ۀو آن وقت كه بود عبارت از آن است، متعین. حال فتح هر غیبی زمان تعلق ارادت است به بود آن عني
  .است، و آن وقت تعلق قدرت است به مقدور

ای  اند، و كن كلمه كن صادر گشته ۀاند، كه از كلم ات نا متناهیه، كلمات اللّهاند كه مجموع موجود و محققني گفته
اذا اراد شیأ ان یقول له كن : است از كلمات اللّه، كه اصل تكوین، و عني وجود است، چنانچه فرمود

  .۱۲۳فیكون
  بیت

 هر چه پیدا شود به او باشد
 

 ال جرم سر بسر نكو باشد
 

وجودیه  ۀقولیه، و هر یكی از كلمات قولی ۀاو از اسم المتكلم، و دیگر كلمات كلم ای است وجودیه، و صدور كلمه
اما قولیه واقعه است بر نفس انسانی، و وجودیه واقعه بر نفس رحمانی، و . بر نفس ۀعبارت است از تعینات واقع

  .نفس رحمانی عبارت است از بسط وجود بر اعیان موجودات، و هو الجواد الكریم
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  عریفاتترساله 
   

  
  سمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِب

  و به نستعني
  .خلقه محمد و عرتته علی خري ه الذی خلق االشیاء بقدرته، ورزق االحیاء بحكمته، والصلوة و السالمالحمدللّ

  .كان اللّه و لم یكن معه شییء: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله
احدیت و مقام جمع الجمع و  ۀشرط ان ال یكون معه شییء، مرتباصحاب صوفیه وارباب الهیه، وجود را به 

  .اند اند، و مجموع اسما و صفات و نسب و اضافات در این مرتبه مستهلكه حقیقة الحقایق گفته
  بیت

 با ذات مطلق حق غريی چگونه گنجد
 

 غريی چگونه گنجد با ذات مطلق حق
 

اوست از كلیات و جزئیات كه مسمی است به اسماء و صفات ۀ اما مالحظة وجود ، به شرط جمیع اشیاء كه الزم
، و نزد ما مسمی است به واحدیت و مقام جمع، و این مرتبه به اعتبار ایصال فیوضات به مظاهر اسماء ۀالهی ۀمرتب
  .اعیان و حقایق ما، چنانكه مناسب استعداد اعیان باشد، در خارج به كمال رسند، مرتبة ربوبیت نییع

ییء و ال بشرط ال شییء هویت خوانند كه متجلی است در جمیع موجودات، و به شرط ثبوت صور وال بشرط ش
اند، و اعیان ثابته صور اسماء الهیه در  اسم الباطن مطلق، و اول و علیم كه رب اعیان ثابته ۀعلمیه در وی مرتب

  .حضرت علمیه
ا و دُرّه بیضاء و ضاین قوم عقل اول را لوح ق اسم الرحمن، رب عقل اول، و ۀ شیاء فقط، مرتباو به شرط كلیات 

  .ام الكتاب و قلم اعلی خوانند
اسم الرحیم، رب نفس كلیه،  ۀاز غري احتجاب او از كلیات، مرتب ،ثابته بود ۀو به شرط آنكه كلیات در وی منفصل

  .لوح قدر و لوح محفوظ و كتاب مبني و یاقوت حمراء نییع
اسم الماحی و المثبت و المحیی و الممیت، رب نفس  ۀمفصله است، مرتب ۀو به شرط آنكه قابل صور جزئی

  .لوح محو و اثبات نیمنطبعه در جسم كلی، یع
، یعنی كتاب مسطور هاسم القابل، رب هیوالی كلی ۀروحانیه وجسمانیه است، مرتب ۀصور نوعی ۀو به شرط آنكه قابل

  .ورق منشور
  .، كه معرب است به موجد و خالق، رب طبیعت كلیهاسم الفاعلۀ و به شرط تاثري و تأثر، مرتب

  .اسم العلیم و المدبر رب عقول و نفوس ناطقه ۀ مجرده مرتب ۀو به شرط روحانی
 ۀسماویه، مرتب ۀ، و به شرط صور حسیداسم المصور رب خیال مطلق و مقی ۀعینیه ، مرتب ۀو به شرط صور حسی

  .اسم الظاهر مطلق، رب عالم ملك
  .اند عبارت است از جمیع مراتب الهیه و كونیه، و این مرتبه را مرتبة عماثیه خوانده ملان كاانس ۀاما مرتب

  شعر
 من كل شییء لبه و لطیفه

 

 مستودع فی هذه المجموعة
 

  بیت
 مجموع كماالت وجود است ۀمجموع

 

 خود خوش تر ازین قول كه گفته كه شنود است
 



۱۰۴ 

  .نه علی صورة اللّهلیس فی االمكان ابدع من هذا العالم ال  
  بیت
 گنجینه و گنج پادشاهی است

 

 آئینة حضرت الهی است
 

  :تعریف
حضرت واهب العطایا، هر فردی را از موجودات، به تشریف اسمی مشرف گردانیده، ودفاین و خزاین نثار وایثار 

ه و صفاتیة الهیه در اوج فرموده، و در مرآت منور هر یكی تمثال جمال بی مثال اسمی نموده، وانوار تجلیات ذاتی
ان اللّه جمیل یجب : بارقه است، و ذرات موجودات از ارض و سماوات، به نور ۀكربیای جربوتیه شارق

  .، منورند، و از جود وجود واجب الوجود موجودالجمال
  بیت

 همه عالم وجود ازو دارند
 

 هر چه او داده است نكو دارند
 

  :تعریف
، به رحمت عامه بر عموم عالم، و نزول به آسمان دنیا به رحمت ۱۲٤ی العرش استوی الرحمن عل :قال اللّه تعاىل

  .خاصه، از برای خواص بنی آدم
  بیت

 استوا و نزول اگر دانی
 

آیت وهم حدیث خوش خوانی 
 

  :تعریف
، ان اللّه خلق آدم علی صورته): ص(هبنده عبد است در صورت سید، و سید است در صورت عبد، قال رسول الّل

  .الرحمن و فی روایة علی صورة
  بیت

 آدم است و آینه هر آینه
 

 نماید حسن او هر آینهمی
 

  .الهی عسری شریف و معرفتی لطیف، كه انسان كامل مخلوق است به صورت اسم جام
  بیت

نماید آفتابماه روشن می
 

 نماید مه نقابآفتابی می
 

  :تعریف
  :خلقیه ۀه و مظاهر روحیه و مرایای مثالیه و صور حسیكنوز اسماء الهی به طلسمات اعیان ثابت

  بیت
 پیدا و نهان دیدم

 

 پوشیده عیان دیدم
 

  .اظهر به اسماء و صفات، و ابطن به ذات
  شعر
 فسبحان من یخفی عن العني ذاته

 

 و اظهرها فی خلقه بصفاتهم
 

  بیت
 چشمت ار روشن شود از نور او

 

 در نظر ناظر بود منظور او
 

  :تعریف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیه  ۲۰سوره  ۱۲٤



۱۰۵ 

نعم نزد نعمت اللّه علم كشفی اتم است از . نزد علما علم اتم است از حال، و نزد اصحاب صوفیه حال اتم است
گردد، و سید  شود تلبس به حال، و به علم تلبس زایل می حال، و حال اتم از علم كسبی، و واقع می

و تجلیات الهی ال یتناهی . ۱۲٥ ی علماقل رب زدن: مامور بود به طلب ازدیاد علم، كما قال اللّه تعاىل)ص(معال
  .است، و هر تجلی مستلزم علمی وهر علمی مستلزم ذوقی

  بیت
 بر مزید است ذوق ما ای دوست

 

 ذوق ما دائما ز حضرت اوست
 

  :تعریف
  .زواید در اصطالح صوفیه زیادات اعیان است، به غیب و ایقان

  بیت
 این یقینت زیاده باد مدام

 

 بمحمد و آله و سالم
 

  :تعریف
است، و معطی هیبت  یانس نعت دل است از تجلی جالل، و نزد اكثر مردم از تجلی جمال، و جالل نعمت اله

لیس : و عظمت در قلوب صاحب دالن، و حكم این اسم از اعجب احكام است، و حكمی از احكام اوست
  . ۱۲٦كمثله شییء

 ۀكه محرق: ضرت جالل را سبحات وجه استو ح ۱۲۷ و ما قدروا اللّه حق قدره: و از حضرت جالل نازل شده
  . غري بود، و جالل مطلق ابدا تجلی نفرماید

  شعر
 جما لك فی كل الحقایق سافر

 

 و لیس له اال جاللك ساتر
 

و انس با اسم جامع نزد محققان صحیح نیست، زیرا كه اسم جامع جامع جمیع حقایق اسماء الهیه است، و انس 
  .با اسم خاص معني بود

  بیت
 عالم به جمال آفریده

 

 جمله به كمال آفریده
 

  :تعریف
  .ان اللّه جمیل یحب الجمال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله

  بیت
 او جمیل است و دوستدار جمال

 

 دوستدار جمال خود به كمال
 

  بیت
 در هر چه نظر كنی جمالش بنگر

 

 تمثال جمال بی مثالش بنگر
 

  :تعریف
نباشد، و آن كمال حق است، اما كمال بنده، وقوف است بر صور رحمانیه، به طریق  تیزیاد كمال مطلق قابل

  .احاطه
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱۴آیه  ۲۰سوره  ۱۲٥
  .۱۱آیه  ۴۲سوره  ۱۲٦
  .۹۱آیه  ۶سوره  ۱۲۷



۱۰۶ 

 ابدا این كمال ازو می جو
 

 گو خوش كماىل ازو نكو می
 

  :تعریف
  .غیبت نزد قوم غیبت دل است، از علم به احوال خلق

  بیت
 دل به حق مشغول و غایب از همه

 

 مهكی شناسد این لطیفه بر ه
 

به خلق، و غیبت بعضی از خلق به حق، و  قو حكم غیبت موجوده است در جمیع طوایف، غیبت بضی از ح
  .عرفا از حق به حق ، و غیبت عقال از خلق به حق تغیب

  بیت
 حضور و غیبتت گر نیك باشد

 

 بسی رحمت خدا بر تو بپاشد
 

  :تعریف
  شعر
 حضوری مع الحق فی غیبتی

 

 حاضر حضوری به فهو
 

اند، اگر مجموع حاضر شوند،  هر غایبی حاضر و هر حاضری غایب، و احكام اسماء الهیه واعیان عالم مختلف
  .در آن واحد تقابل بود، فافهم

  بیت
 هر نفس حسنی دگر پیدا شود

 

 دگر شیدا شود ئیهر زمان جا
 

غایب از او باش و هم حاضر به او
 

 تا حضور و غیبتت باشد نكو
 

  :تعریف
اما مستی مست طبیعی، از مشروبات . طبیعی و عقلی و الهی: اند ب و احباب در حال سكر بر مراتباصحا

  .منقوالت بود، و سرور و لذت و ابتهاج از آن
  بیت

 در عني خمار مانده كسی سر مست است از نقش خیال جام می سر مست است
رهان خود است، و صحوا و به ایمان بود، به قول به سكر طبیعی، و عاقل، مست دلیل و ب استو سكر عقلی شبیه 

اللّه تعاىل، نه به سخن عقل، زیرا كه عقل مخلوق است، و مخلوق را حكم بر خالق نباشد، و سكر طبیعی سكر 
و مستی الهی خاصة اهل كمال است، و ابتهاج و سرور این سكر، لم . عامة مومنان است، و سكر عقلی سكر عرفا

و این مستی از تجلی جمال بر كمال حضرت ذوالجالل است، و سكر الهی رفع تمیز است  یزل و ال یزال است،
  .میان احكام ظاهر و باطن، به خفای نور عقل در اشعة نور ذات

  شعر
 فاعجب من سكری بغري مدامة

 

 واطرب من سری و منی طربی
 

  بیت
 گردد مدامجام و می در دور می

 

 ذوق ما جاوید باد او السالم
 

  :ریفتع
  .حو نزد قوم رجوع است به عالم احساس، بعد از غیبت، به واردی قوی، و فیه نظرص

  .اند اقوی، بلكه اوىل است كه واردی كه منتج سكر بود، اقوی گویند اند، و نگفته زیرا كه سكر را وارد قوی گفته



۱۰۷ 

خوانند، و معنی  ا صحو نمیو صحو در این طریقه بعد از سكر بود، و هشیاری پیش از مستی، و اهل اللّه آن ر
  .صحو آن است كه اللّه بر صاحی كشف گرداند اسرار الهی را، در عموم و خصوص

  بیت
 ازین مستی اگر هشیار گردی

 

 چو رندان واقف اسرار گردی
 

یا كونیه، الهيه هر تجلی را اوىل است، و مبدء تجلی، ذوق آن تجلی، و تجلی الهی یا در صورت بود، یا در اسماء 
  .و ذوق مختلف شود به اختالف تجلی، و اختالف تجلی به محل

اگر تجلی در صور بود ذوق خیاىل باشد، و اثرش در نفس، و اگر در اسماء الهیه بود یا كونیه، ذوق عقلی و اثر 
  .آن در دل، واگر تجلی در معانی بود، ذوق علمی و اثر آن در روح

  بیت
 علم اسما از خدا می جو مدام

 

 ج عالمی گردی تمامتا بتدری
 

  :تعریف
ظهور اسماء الهی به انوار اسما بود، وهر اسمی او را نوری ، و آن نور اثر آن اسم، و آن اسم روح آن صورت، و 
بصر مقید به جارحه، صورت جسدیة زید مشاهده نماید، صحیح باشد كه گوید زید را دیدم، با آنكه زید روح 

  .مدبری دارد، كه غیب است در وی
مشاهده فرماید، صادق بود اگر گوید اسماء  اءآثار اسماء الهیه صور اسماء است، اگر صاجب نظری آثار اسمو 

م كه روح آن صورت است، به اسرادیدم، اما لوایح آن است كه جمع كند میان نسبت آن اثر مشهود، و میان آن 
، صاجب رؤیت بود، و اگر دید و نكرد كه عمرو مطلوب است مثل هم چنان كه زید، عمرو را دید، و معلوم

  .شناخت صاحب لوایح
  ۱۲۸ قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون: قال اللّه تعاىل

  بیت
 فرق بسیار است ای صاحب نظر

 

 نگر بینی بدان و میهر چه می
 

  :تعریف
  .لت به براهني عقلیهارادت، قصد خاص است در معرفت حق، اما باید كه معرفت از فتوح مكاشفه بود، نه از دال

  بیت
 به تعلیم الهی علم یابی

 

 مریدانه درین ره گر شتابی
 

اال : ، و قیلاال رادة ترك ما علیه العادة: اند و مشایخ فرموده۱۲۹ و اتقوا اللّه و یعلمكم اللّه: و هو قوله تعاىل
  .رادة ترك االرادة

  بیت
 بندگان را ارادتی نبود

 

 این ارادت از آن حضرت اوست
 

 هر كه بگذشت از ارادت خویش
 

 نزد ما آن ارادتی نیكوست
 

  .مرید مجذوب است از ارادت خود، و آن تجاوز از رسوم و عادات بود از غري مشقت
  بیت
 خواهی كه مراد را بیابی

 

 بگذر زمراد تا بیابی
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۹آیه   ۳۹سوره  ۱۲۸
  .۲۸۲آیه  ۲سوره  ۱۲۹



۱۰۸ 

  .لله، و مجرد از ارادت خود مرید باید كه از علم نظری منقطع باشد، خالصاً
  شعر

 ید وصاله و یرید هجریار
 

 فاترك ما ارید لما یرید
 

  بیت
 وه وه چه خوش است این ارادت

 

 هی سعادتزگر هست ترا 
 

  :تعریف
نفس : العلم صفة توجب تمیزا بني المعانی ال یحتمل النقیض، و قیل: العلم ادراك الشییء علی ما هو به، و قیل

اعتقاد جازم مطابق : حصول صورة الشییء فی العقل، و قیل: یلصفة ذات تعلق، و ق: التعلق اىل المعلوم، و قیل
التصور كله ضروری : كل المعلوم، تصوراتها و تصدیقاتها، ضروری، و قیل: العلم ضروری، و قیل: بموجب، و قیل

  .الكل نظری: دون التصدیق، و قیل
 اءِ ن المادة و العالم عند الحكمالعلم عدمی، اعنی تجرد العالم والمعلوم ع: العلم وجود ذهنی، و قیل: و قیل

المعرفة االنكشاف عن : العلم هو معرفة الشییء علی ما هو به، و قیل: عقل، و العقل مجرد عن المادة، و قیل
  .العلم یتعلق بالجملة و المعرفة، بالتفصیل: س، و قیلبشییء بعد ل

  .بوتاما نزد اصحاب صوفیه و ارباب الهیه، علم نوری است مقتبس از مشكات ن
  بیت

بسی اعلم شوی از فاریابینصیبی گر ز علم ما بیابی
  :تعریف

  .العلماء ورثة االنبیاء): ص(قال رسول اللّه. نسبت علم كشفی با علم كسبی نسبت سراب است با سر آب
  بیت

 علم وراثت كجا علم درایت كجا
 

 قول و حكایت ترا ذوق والیت مرا
 

د به تشریف شریف منقوالت، و به خلعت لطیف معقوالت، اما محرومند ، مشرفن۱۳۰علماء رسوم و حكماء قروم 
از تاج كرامت پادشاهی، و كمر سلطنت معرفت اسماء و صفات ال یتناهی، و از تخلق به اخالق الهی، واعلم 

  .علمت علم االولني و اآلخرین: فرمود): ص(علمای عالم 
  رباعی
 گر علم به تعلیم الهی یابند

 

 ادشاهی یابندگنجینه و گنج پ
 

 طالب علمان علم چنني گر خوانند
 

 انعام خدا ال یتناهی یابند
 

  :تعریف
  .قطره است در دریا، و دریا را در قطره معرفت شناخنت

  بیت
 مجمال و مفصال دریاب

 

 عني ما را به عني ما دریاب
 

  :تعریف
 معلوم و مبني گردد، ودر عني الیقني یقني ظهور نور حقیقت است، در حال كشف استار بشریت، و در علم الیقني

  .مشاهده نماید، و در حق الیقني
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .بزرگ، مهرت قوم: جمع قوم ۱۳۰



۱۰۹ 

 این دوئی از میانه برخیزد
 

 جان وجانان بهم در آمیزد
 

  :تعریف
  .سر محل مشاهده است، و روح محل محبت، و دل محل معرفت

  بیت
 دارهر یكی را بجای خود می

 

 تا شوی محرم همه اسرار
 

 د حاصلسر و روح و دلت چو ش
 

 حال یاران بپوش از اغیار
 

  :تعریف
السعد : و قال هيلع واحش ما ظهر منها و ما بطنالفان اللّه غیور و من غريته حرم ): ص(قال رسول اللّه

  .غیور وانا اغري منه، و اللّه اغري منا
غريت بر حق، و حال غريت در حق در زمان رؤیت، منكر و فواحش بود، اما . و حق غیور اعظم در غريت از غري

  .سرسرایر و استار است
  بیت

 هر كه او را غريتی باشد تمام
 

 سر او را گوش دارد و السالم
 

  :تعریف
  .ثابت است كثرت در ثبوت و منفی در وجود، و ثابت است وحدت در وجود، و منفی در ثبوت

  بیت
 دانوحدت و كثرت این چنني می

 
 كن نفی و اثبات این چنني می

 
  :تعریف

دی از بنی آدم، بعد از عنایت الهی، به نوافل خريات، به حاما گر وا. حق مسبوقند به عدم، و معتلند به ذاتغري 
  :حضرت او تقرب یابد

  بیت
 لطفش به كرم خود در او بگشاید

 

 سمع و بصری به وی عطا فرماید
 

است به حسب ظهوردر  معتلی باشد به ذات خود، و صحیح به عرض، اما وجود مفاض عام، كه ظل وجود مطلق
مرایای اعیان ممكنات و در صور مختلفة موجودات از ارض و سماوات، در نظر ناظر معتل نماید، صحیح باشد 

  .به ذات و معتل به عرض
  رباعی

 معتل و صحیح این و آن دریاب
 

 اسرار و رموز عارفان را دریاب
 

 گفتیم معانی كه بیانش خوانند
 

 دریاب دریاب به ذوق این بیان را
 

  :تعریف
  .كالم قدیم الهی محكماتند و متشابهات، اما محكمات، به مثل چون آفتابنددر اوج استوا، از غایت وضوح

  بیت
 آفتاب سپهر عالم روح

 

 تمام فتوحۀگنیجیننقد
 



۱۱۰ 

عزت و عظمت مستور، و اشد متشابهات ذكر جوارح است ۱۳۲در تحت جلباب۱۳۱اما متشابهات، به مثل عرایس 
  .۱۳٤ بل یداه مبسوطتان: ، و قال تعاىل۱۳۳ یداللّه فوق ایدیهم: اللّه تعاىل كما قال

. و نزد علماء رسوم اگر تفویض كنند به اللّه تعاىل و رسول او، سبیل اسلم بود، و اگر تأویل فرمایند طریق احكم
  . ۱۳٥اللّه والراسخون فی العلم و ما یعلم تأویله اال: قال اللّه تعاىل

و ما یعلم تأویله اال : ر آنند، كه قطب زمان عالم است به ظواهر متشابهات، اما علم به بواطناما اصحاب صوفیه ب
  .اللّه

  بیت
 این سخن قطب زمان فرموده است

 

 او چنني راهی بما بنموده است
 

  :تعریف
  .نهممن تشبه بقوم فهو م: تجلی نزد اصحاب صوفیه تشبه است به احوال اللّه، در اقوال و احوال، و قال هيلع

  بیت
 باشبه قول و فعل اهل اللّه می

 

 باش سخن از ما شنو آگاه می
 

  .و نزد ما آراسنت باطن است به اسماء الهیه بر حد مشروع
  بیت

 باطنت گر چنني بیارائی
 

 یار یاران مجلس مائی
 

  :تعریف
  .ممكنه ۀوهمی ۀد خیالیفاسده، بلكه از وجو ۀتخلی به خاء معجمه، اختیار خلوت است، و اعراض از اغراض مانع

  بیت
 خلوت خاىل اگر یابی تو هم

 

 در چنان خلوت سرا در نه قدم
 

  :تعریف
  .ما ینكشف للقلوب من انوار الغیوب: تجلی نزد قوم

  .افعالیه و صفاتیه و ذاتیه: و تجلیات الهیه بر اقسام ثالثه
  .افعالیه در ملك، و صفاتیه در ملكوت، و ذاتیه در جربوت

  بیت
 ملك و جانت از ملكوتتنت از

 

 نیك دریاب عینت از جربوت
 

  :تعریف
  .یل توحید، و رؤیت حق در اشیاء از غري شكمشاهده نزد طایفة صوفیه، رؤیت اشیاء است به دال

  بیت
 در دو عالم بجز یكی نبود

 

 در وجود یكی شكی نبود
 

  :ندحق را در اشیاء و گوی ناما جوانان، اول اشیاء را بینند، بعد از آ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .جمع عروس ۱۳۱
  .گريد ای كه سر تا پا را می جامه ۱۳۲
  .۱۰آیه  ۴۸سوره  ۱۳۳
  .۶۴آیه  ۵سوره  ۱۳٤
  .۷آیه  ۳سوره  ۱۳٥



۱۱۱ 

  .مارأیت شیئا اال و رأیت اللّه فیه
  بیت

امدر همه اشیا جمالش دیده
 

 ام روشن است از نور رویش دیده
 

  .ما رأیت شیئا اال و رأیت اللّه قبله: اما پريوان اول حق را مشاهده نمایند، آن گاه اشیاء را به حق، و فرمایند
  بیت

 گر چنان بیندخوش بود دیده
 

 ان بیندهه اشیا به حق عی
 

  :تعریف
  .مكاشفه متعلق معانی بود، و شاهده متعلق ذوات، و مكاشفه اتم است از مشاهده

  بیت
 این هر دو اگر ترا بود خوش باشد

 

 گر كشف تو این چنني بود خوش باشد
 

  :تعریف
  .اثر صورت او اسماء الهی ارواح انوارند، و انوار صور اسماء، و صور اسماء آثار، و هر اسمی او را اثری، و آن

  بیت
 در اثر حضرت موثر بني

 

 نور او بني وهم منور بني
 

  :تعریف
  .تمكني رفع تلوین است، به ظهور استقامت، و محققی فرموده، كه تمكني در تلوین تمكني است

  شعر
 ان التلوین من حال اىل حال

 

 دلیل صدق علی المعاىل من الحال
 

فالحال زایلة والحال دایمة
 

 صحیح الذی قد قیل فی الحالو هوال
 

  ایضاً 
 المستقیم الذی قامت قیامته

 

 من غري موت و ال یدری به احد
 

 امر خالقهو ال یصرفه عن
 

 من الخالیق ال اهل و ال ولد
 

  .ه فی تلوینه، المراد المراقبة للّ ۱۳٦ فاستقم كما امرت: قال اللّه تعاىل
  بیت
 باش همچون صاحب قلب سلیم

 

 ن و باطن مستقیمظاهراً تلوی
 

  :تعریف
و اصل غريت . غريتی در حق، و غريتی بر حق، و غريتی از حق: غريت نزد اهل اللّه بر مقامات ثالثه است

و قائم به عني . مشاهدة غري، و غري غري معقول، و غري موجب كثرت، و كثرت معقوله و ظاهره در عني احوال مختلفه
  .واحده

  دو بیتی
 اهرواحد به كثري گشته ظ

 

 كثرت معقول نزد ظاهر
 

 غريت داری ز غري بگذر
 

 بني و باش حاضرعینش می
 

  :تعریف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱۲آیه  ۱۱سوره  ۱۳٦



۱۱۲ 

  .همت قوتی است روحانیه، كه به آن قوت روحانیه، ظاهر شود طلب در طالب
  بیت

 قیمت تو به قدر همت تست
 

 ورزد خواجه ارزد هر آنچه می
 

بود، همت ارادت، اما  دوانند، و اگر به ازای صدق مردیید دل بود از غري، این مرتبه را همت تنبیه خجراگر ت
  .جمع مم به صفای الهام همت حقیقیه

  بیت
 این همت خاص عارفانست

 

 خود همت خاص عارف آنست
 

  :تعریف
و غربت خواص از حاىل به حاىل، به محبت وصول به . غربت عوام مفارقت اوطان است، در طلب مقصود 

ص الخاص از وطن ممكن، یعنی امكان، و آن عدم است، اگر چه ثابت بود و غربت خا. حضرت محول احوال
  .۱۳۷انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون: و به مقتضای .عني او در علم حق

هر عینی كه قول حق شنود، عزیمت غربت فرمود، از برای شهود حق مطلق، چون دیده گشود، حق را در مرایای 
  .۱۳۸ون مرادش حاصل نشد، الجرم رو باوطن بنهاد و رفتمحدثات مشاهده نمود، چ

و ممكن در حال اتصال به عدم اقرب است به حق، كه در حال اتصاف به وجود، و غربت عبد از این وطن 
  .اصلی، به غري اختیار عبد است، فافهم

  :تعریف
ال اگر چه تارك ادب باشد، نعم است، اگر چه منعم مخالفت كند، و ابقای ح ۱۳۹مكر الهی ، نزد اهل اللّه، ارادف

و اگر منعم مطلق، یعنی حق تعاىل و تقدس بنده را علم كرامت فرماید، و آن علم عمل طلبد، و توفیق عمل نیابد 
  :نیابد صیا توفیق عمل یابد و اخال

  بیت
 مبتالی بالی مكر است او

 

 نبود عالمی چنني نیكو
 

  :تعریف
او نفس است ، متعلق ثواب بود، و رغبتی كه محل او دل است، رغبت بر مراتب ثالثه است، رغبتی كه محل 

  .متعلق حقیقت، و رغبتی كه محل او سر است متعلق حق
  بیت
 مختار توئی به هر چه رغبت داری

 

 هر تخم كه كاری بر آن برداری
 

  :تعریف
ست به حق، و اند، كه جمع شهود اغیار ا جمع نزد بعضی مشایخ اشارت است به حق بال خلق، و بعضی گفته

معرفت  ۀاند جمع مشاهد جمع الجمع استهالك بكلیت، فناء احساس غري حق در زمان غلبات حقیقت، و گفته
  .غري حق ۀاند جمع اثبات خلق است قائم به حق، و جمع الجمع فناء از مشاهد است، و گفته

  بیت
 سخن جمع را نكو دریاب

 

 جمع باش و ز جمع او دریاب
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۲آیه  ۳۶سوره  ۱۳۷
  .اشدرسد كه مصراع ب بنظر می ۱۳۸
  .پريوی كردن و متابعت كردن، از پی فرا شدن ۱۳۹



۱۱۳ 

  :تعریف
اند، فرق هر چه بنده نسبت كند بخود، و نزد بعضی فرق  قوم اشارت است به خلق بی حق، و گفتهتفرقه نزد 

  .اند تنوع احوا ل خلق اند شهود اغیار، و گفته اند اثبات خلق، وگفته عبودیت بود، و گفته ۀمشاهد
  بیت

 اندهر یكی قوىل لطیفی گفته
 

 اند بی تكلف نیك دُرّی سفته
 

كند به كثرت، و تمیز میان اعیان كثرت بود، هر آینه از حیثیت تمیز جمع عني تفرقه باشد،  و لفظ جمع داللت می
  .زید وعمرو و بكر و خالد در انسانیت، و فرق زید و عمرو و بكرو خالد به اشخاص جمع چون

  شعر
 ان العني واحدةفجمع و فرق

 

 تذر التبقی و الو هی الكثري
 

  بیت
 نیفرق و جمع است اگر نكو دا

 

 كائنات برخوانیۀنسخ
 

  .ق، فافهمّیضفّرق و جمّع و وحّد و كثّر و وسّع و 
  :تعریف

جمال صفات، اما  ۀمحبت میل جمیل است به جمال، به داللت مشاهده، و محبت عام میل دل است به مطالع
  .ذات، و آن آفتابی است كه از افق ذات برآید ۀمحبت خاص میل روح است، به مشاهد

  بیت
 ت دایما تابنده بادآفتاب

 

 این چنني دولت ترا پاینده باد
 

  .۱٤۰یحبهم و یحبونه: قال اللّه تعاىل
  بیت

 محبت مقام الهی بود
 

 محبت به از پادشاهی بود 
 

  .یابن آدم انی و حقی لك محب، فبحقی علیك كن ىل محبا: و قال جل ذكره فی التوراة
  بیت

 دانی كه حبیب كیست ای دوست
 

 حضرت اوستمحبوب و محب 
 

  .۱٤۱هین آمنوا اشد حبا لّلذو ال: اند، و هو قوله تعاىل افراط محبت گفته ،و عشق
  :تعریف

شوق عبارت است از حركت روحانیه به لقاء محبوب، چون بیاید، قلق بیارامد، و اضطراب نماند، و حرارت 
  .شوق، به آب وصال تسكني یابد، به خالف اشتیاق

  بیت
 ب حیاتمن تشنه و وصل او بود آ

 

 جویم چندانكه خورم بار دگر می
 

  :تعریف
  بیت
 ابتدای سخن بحمد اله

 

 وحده ال اله اال اللّه
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۴آیه  ۵سوره  ۱٤۰
  .۱۶۵آیه  ۲سوره  ۱٤۱



۱۱۴ 

 عو احدیت اسم جام. احدیت ذات، و احدیت اسما، و احدیت صفات، و احدیت افعال: احدیت را مراتب است
احديت عني، اما ، ۱٤۲العالمني واللّه غنی عن: اند، و به مقتضای از حیثیت اسماء الهیه احدیت كثرت گفته

  .احديت كثرت را احديت جمع و مقام جمع واحديت می گويند، واحديت عني را مقام جمع الجمع
  بيت
 آن بزرگان سخن چني گفتند

 

دّر توحيد را نكو سفتند
  تعريف

، از حيثيت وقوف عارف اگر با كثرت بود با عالم است و با اسماء الهيه، و وقوف با احديت ذاتيه با حق است
وقوف با عالم كار . موحدی است محجوب از خلق ۀو وقوف با احدیت؛ مرتب، و هو غنی عن العالمني، ذاتيه

ر جمیع مظاهر خلقیه، حق را به عني حق مشاهده دشخصی محجوب از حق، و اعلی از هر دو مقام كاملی كه 
  .فرماید، و كثرت را در وحدت، و وحدت را در كثرت مطالعه نماید

  یتب
 گندم نگرۀخرمنی در دان

 

 مردم نگر ۀآدمی در جمل
 

  :تعریف
وجود كثرت اسمائیه عني ذات الهیه، و ماهر، به حسب شئون مختلفه، به صور اعیان ثابته، و اعیان ثابته بر حال 

  .خود در عدم
  دو بیتی

 از ازل تا ابد چنني باشد
 

 سخن عارفان همني باشد
 

 ما بر آنیم ای برادر ما
 

 ر كه عارف بود بر این باشده
 

  :تعریف
ذات الهیه واحده، و صفات متعدده، و ذات با صفت متعینه اسم، و كثرت اسماء به صفات و صفات نسب 

  .معقوله، نه امور عینیه، بل امور عدمیه، نسبت با خارج، فافهم
  بیت
 یك ذات و صفات صد هزار است

 

 كثرت بر ما به اعتبار است
 

  :تعریف
ن رو كه وحدت است مغایر احدیت نیست، بلكه عني احدیت است، آبه اعتبار اول، از : مراتب است وحدت را

  .فافهم
 عثانیه وحدت مضاف است به حق، از حیثیت اسم جامع، كه جامع جمی ۀبه اعتباری كه مختص است به مرتب

از آن وجه كه احكام كثرت ثالثه اعتبار وحدت بود،  ۀاما در مرتب .معانی اسماء است و مشرع وحدت و كثرت
  .الواحد نصف االثنني و ثلث الثالثة، و این مختص است به افعال: الحق او شود، چنانكه گویند

  شعر
 و كل الذی شاهدته فعل واحد

 

 بمفرده لكن بحجب االكنة
 

  .كتوب متعددهمكاتب واحد، و كتابت صفت واحده، و 
  بیت
 برخوانیكاینات ۀنسخ وحدت و كثرت ار چنني دانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فان اللّه غنی العالمني: ۳سوره  ۹۷است به آیه  اشاره ۱٤۲



۱۱۵ 

  

  :تعریف
و برزخ ثانی صورت . )ص(برزخ اول میان احدیت و واحدیت، به اعتبار حاملیت تجلی اول، حقیقت محمدیه 

عليهم السالم يك عني اين برزخند، هم چنانكه حقيقت محمديه عني برزخ كربی  او است؛ و حقایق سایر انبیاء
حاد قوس احدیت و واحدیت، اختفاء برزخ در و مسمی به قاب قوسني، و اوادنی اشارت است به اتاست، 

  .سطوت نور ذات
  بیت

 چو آفتاب بر آمد ستاره پنهان شد
 

 وجود ظاهر و باطن تمام یكسان شد
 

  :تعریف
طرفني، و او را احاطه است بر جمیع حقایق  ۀحقیقت انسان معرب است به برزخی كه منشیه است، و فاصله و جامع

  :عیت الهیه وكونیهالهیه و كونیه، و به حسب جام
  بیت

 كل مجموعیش اگر خوانی رواست
 

 كون جامع همچو اودیگر كجاست
 

  :تعریف
هر اسمی از اسماء كلی الهی مظهر اسمی است از اسماء كلی كونی، و هر اسمی از اسماء كلی كونی مظهر اسمی 

  .از اسماء كلی الهی
  .آن یكی رب و این دگر مربوب: مصراع

  .میان رب و مربوب، و هو رب االرباب، و الحمدلله رب العالمنيو ربوبیت واسطه است 
  :تعریف

علم متعدد شود به تعدد  ،عقلی اند، اما به تمیز وجود و علم و نور، در حضرت احدیت ذاتیه، عني واحده
وجود در  تعقل، به خالف وجود كه موجودات متعدد گردند، به ظهور ۀمعلومات، از حیثیت تعلقات در مرتب

معلومات  ۀك تفصیلیه، و فرق میان نور حقیقی و مسمی وجود محض آن است، كه وجود معلوم شوددر مقابلمدرا
  .متعینه در علم حق، و ممكن نیست ادارك نور اال در مظهر وجود ۀمومعد

  بیت
 فرقیست بذوق با تو گفتم

 

 دُرّیست لطیف نیك سفتم
 

  :تعریف
یا به : و قرب به عمل منقسم بر دو قسم .به علم كشفی، یا به عملقرب به حضرت الهی یا به علم نظری بود، یا 

  .و قرب اعلی علم كشفی توحید اللّه تعاىل است در الوهیت .ادای واجبات بود یا به مندوبات
  .خوش بگو ال اله اال اللّه: مصراع

شهد اللّه انه ال اله : تعاىل اولوالعلم است، كما قال اللّه ۀاز شهود است نه از نظرو فكر، و شهود مرتب و این علم
  .۱٤۳هو، والمالئكة و اولوالعلم قائماً بالقسط اال

  .لیس الخرب كالمعاینة: و شهادت شهود عدول از شهود صحیح بود، عارف از دیده گوید و عاقل از شنیده
 دوبیتی

 دهدشاهد از دیده گواهی می
 

 دهد این گواهی از الهی می
 

 خوش گواهی از سر صدق و یقني
 

 دهد بر وجود پادشاهی می
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۸آیه  ۳سوره  ۱٤۳



۱۱۶ 

  :تعریف
  بعد افرتاق، و عدم قرب بعد  و قرب اجتماع است،

  شعر
 ان الحقیقة یعطی واحد ابدا

 

 والعقل بالفكر یبقی الواحد االحد
 

مجموعیه حضرت ارتسام و  ۀاند، از سرایت واحدیت در وی، و وحدت نسبی صورت واحدیت كثرت حقیقت ۀمرتب
  .ثانیه  ۀالوهیت مرتب  ۀن، و مرتبعالم معانی بحر امكا

  شعر
 والذات لیس بها ثان فیشفها

 

 والكون یطلب من آثاره عدد
 

  بیت
 شمار استیك ذات و صفات بی

 

 آثار صفات صد هزار است
 

  :تعریف
شریعت عني حقیقت است، و نزد مؤمن شریعت حق، و هر حقی او را حقیقتی، هر آینه حق شریعت وجود عني 

طاء ما ازددت غلو كشف ال .و شهود ظاهر شریعت عني شهود باطن شریعت، از غري زیادت و نقصان شریعت بود،
  .یقینا

  بیت
 ظاهر و باطن همه دریاب

 

 موج و دریاو جو همه یك آب
 

  .حقایق است، و حقیقت شریعت مرشد احدیت الهیه ۀو حقیقت مخالف شریعت نیست، زیرا كه شریعت از جمل
  بیت

 ان داننداین حقیقت موحد
 

 خوانند عارفانه به ذوق می
 

  :تعریف
  .است درعني مشاهده، و صورت مشهود در دل شاهد عني شاهد معرفت مشاهد، شاهد بقای صورت مشاهده

  بیت
 خوش جماىل به ما عیان بنمود

 

 عني ما بود او چنني فرمود
 

  :تعریف
از اثر سریان احدیت، و كثرت حقیقت  ای كثرت حقیقت از سرایت و احدیت در وی، و وحدت نسبیه مجموعه

ن والقلم : اعیان ممكناتند و حقایق كونیه، و كثرت نسبیه حضرت ارتسام و علم معانی بحر امكان، قال اللّه تعاىل
  .۱٤٤و ما یسطرون

  بیت
 او از نونوواو جوی وازفلا

 

 علم تفصیل از آن شود افزون
 

  :تعریف
الهیه، و الّله تعاىل عالم به ذات و اسماء و صفات خود، و آن  ۀضرت علمیاسماء الهیه را صور معقوله است در ح

اعیان ثابته گویند، خواه كلیه و خواه جزئیه، و آن  صور عقلیه را حكما ماهیات كلیه خوانند، و اصحاب صوفیه
  .حب ذاتی و طلب مفاتیح الغیب ۀیض اقدس وتجلی اول، به واسطفاند، از ذات الهیه به  صور فایضه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱آیه  ۶۸سوره  ۱٤٤



۱۱۷ 

  . فیض اقدس و فیض مقدس: و فیض الهی منقسم بر دو قسم است
  .اعیان و لوازم در خارج از فیض مقدسو حصول اعيان ثابته به استعدادات اصليه از فيص اقدس بود، و حصول 

  .آن اولست و باطن این آخر است و ظاهر: مصراع
  مثنوی

 فیض اقدس وجود و استعداد
 

 مستعد را زفیض باطن داد
 

 یض مقدسش ز صفاتباز ف
 

 بر تو خواند تمامی آیات
 

  .۱٤٥هو االول و اآلخر و الظاهرو الباطن و هو بكل شییء علیم: و قال اللّه تعاىل
  :تعریف

  .حریت نزد احرار آزادی است از غري حق، از جمیع وجوه
  بیت

 هر كه آزاد از سوی اللّه است
 

 محرم راز نعمت اللّه است
 

  .صفت عبد است به صفت حق ۀو آزادی نزد سید ازال
  بیت

 سید و بنده را نكو دریاب
 

 ظاهر و باطنش به او دریاب
 

  شعر
 فسبحان من یخفی عن العني ذاته

 

 و اظهرها فی خلقه بصفاتهم
 

  :تعریف
كنند، یكی بر حقیقت انسانیه، یعنی معنیی كه بدن مركب اوست ومحل تدبريش، و  لطیف بر دو ممعنی اطالق می

ای كه در فهم واضح و الیح بود، و عبارت از آن قاصر، و  دیگر بر معنی دقیقه. ومات حسیه و معنویهآالت ، معل
  .من ذاقه یعرفه. آن از علوم اذواق است

  بیت
حلوای بنام لبلبانی

 

 تا تو نخوری ورا چه دانی
 

  :تعریف
و سبب آن حذب حق به فتوح عبادت، و سبب آن اخالص قصد است، و فتوح حالوت : فتوح بر سه نوع است

  .مرحمت و عاطفت، سیم فتوح مكاشفه، و سبب معرفت به حق
  بیت

 این هر سه فتوح اگر بیابی
 

 بس فتح و ظفر دگر بیابی
 

  :تعریف
فعل حق بیند، از  ،فناء از افعال عبد، و این فانی، جمیع افعال دومفناء از مخالفت،  اول: فنا را طبقات است

  .ء از صفات مخلوقاتفنا سومخلف حجب اكوان، 
  بیت

 سمع و بصری به او عطا فرمایند
 

 او را به صفات خویشنت آرایند
 

  .فنای ذات عبد است به شهود ذات حق چهارم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳آیه  ۵۷سوره  ۱٤٥



۱۱۸ 

  بیت
 از وجود حق اگر یابی خرب

 

 كی وجود تو نماید در نظر
 

فناء از فناء عدم فناء از صفات حق، و  هفتماز غري حق به حق،  ششم. از مجموع عالم، به شهود حق پنجم
  .شعور است بر فناء

  بیت
 از فنا فانی شو ای درویش ما

 

 تا بقای ذات یابی از خدا
 

  :تعریف
نزد زهاد فناء فنای معاصی است، و بقا بقای طاعات، و نزد بعضی فناء از خلق و بقاء به حق، و فناء نسبت ما 

ح دانی خود را به آن منسوب گردانی، در لت كه صااست به ما، و بقا نسبت ما است به حق، مخري توئی به هر نسب
  .نسبت بقا شهود حق است، و در نسبت فنا شهود خلق

  بیت
 خوانشعاشقانه به عشق می

 
 دانش عارفانه به ذوق می

 
  :تعریف

اول هر تجلی ذوق گویند، اگر در نفس باقی ماند شرب خوانند، و شرب اهل جنت بعد از شرب از حوض كوثر، 
و شرب مختلف بود به اختالف مشروب، و اگر مشروب  .و لذت بود، نه شرب از تشنگی و دفع المشرب شهود 

و انهار من ماء غري آسن و انهار من  :شاربني، و قال اللّه تعاىل ۀنوع واحد باشد مختلف شود به اختالف امزج
چهار صور علوم مختلفه  و این .۱٤٦لنب لم یتغري طعمه وانهار من خمر لذة للشاربني، وانهار من عسل مصفی
  .است، و علم به معانی مجرده از تجلی حق است در صورت آب پاك صافی

  بیت
 ای بستان و آبی این چنني در كش بیا و كوزه

 

 چنان آبی اگر جوئی بیا با ما خوشی در كش
 

معرفت میزان  و علم الهی، كه مقدس است از علم طبیعی، لم یتغري طعمه، و علم عارف كامل به اسرار شرع، و
  .احكام اوقات و احوال، از تجلی حق است در صورت شري
  بیت
 این چنني علم گر ترا باشد

 

 ري كجا شود؟ نشودغمت
 

  .و علم ما به كمال و جمال و احوال، از تجلی حق است در صورت خمر
  بیت
 لذت خمر صورتاً بگذار

 

 لذت معنوی آن بردار
 

، بنده را به طریق وحی یا ایمان یا الهام، و علم هر شییء كه صحیح است و علمی كه اللّه تعاىل عطا فرماید
  .دانسنت آن یا صحیح نیست كه آن معلوم شود، از تجلی او بود در صورت عسل

  بیت
 كام جانش حالوتی یابد

 

 به عسل گر دهن بیاالید
 

  :تعریف
ان حیات دنیا است، و نهایت مدت آن، و اند، غالباً مایلند به غایت، و مكشوف ایش جمعی به سريابی قائل شده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیه  ۴۷سوره  ۱٤٦



۱۱۹ 

  .اهل كشف در لوح محفوظ، و صاحب این كشف، از كشف اخروی بی خربۀ این مرتب
  بیت

 خرب از ذوق جاویدان ندارد
 

 همني دارد و لیكن آن ندارد
 

  .تجلیات الهی نا متناهی است، و علم تجلیات بی نهایت، و ذوق آن بی غایت
  شعر

 كاسشربت الحب كاساً بعد
 

 یتؤفما نفد الشراب و ما ر
 

  بیت
 ایساقی ار بخشد ترا خمخانه

 

 گو رب زد نوش می فرما و می
 

  .معلوم فرما كه تكوین ال ینقطع است و معلومات ال ینقطع و علوم ال ینقطع
  بیت

 جوابدا علم از خدا می
 

 گو رب زدنی چو مصطفی می
 

  :تعریف
ای كه خرق عادت  علت، و دانسته ۀ، رفع اوصاف و عادات است، و ازالمحو نزد اصحاب صوفیه و ارباب الهیه

عادت است، و ثبوت خرق عادت عادت، ومحو عادت به اثبات عادت، و اثبات امری است مقرر كه جمیع عالم 
  .بر آن باشد

  بیت
 كنمحو عادت چو عارفان می

 

 كن وصف اثبات آن چنان می
 

  :تعریف
با عادات وی نتایج اعمال و اسباب حجاب، و رفع این حجاب صحیح نیست طاء كون است، و وقوف غ ،سرت

  :الهیه است در حق عامه، اما در حق خاصه ۀمگر به اسباب، و سرت، رحمت عام
  شعر
 فانت حجاب القلب عن سرت عینه

 

و لوالك لم یطبع علیه ختامه 
 

  بیت
 عالمی با ما در این دریا بود

 

 عني ما بر ما حجاب ما بود
 

محق نزد محقق ظهور عبد است در عالم، به طریق خالفت و نیابت، و محق المحق ظهور عبد است به طریق 
  .سید، و محق المحق یا مقابل محق است نه مبالغه، هم چنانكه گویند عدم عدم سرت بر
هشت حروف، عارف بعد از تحصیل معانی و كماالت به عنایت الهی، عالم شود بر معانی ظواهر هفتاد و  ۀو بند

آنگهی آن عالم صاجب كمال متعني شود به خالفت و . تا نون فلاكه در اول بیست و نه سور قرآن نازل شده ، از 
  .و ما یعلم تأویله اال اللّه: اما علم بر بواطن این حروف. نیابت

مرآت انسان كامل، تمام اسماء در  هر فردی از افراد عالم به اسمی خاص، و به ۀو حق تعاىل متجلی است، در آین
  .كه جامع كماالت الهیه و كونیه است

  بیت
 مظهر اسم اعظمش خوانم

 

 این چنني است و آن چنان دانم
 

  



۱۲۰ 

  هدایترساله 
  
  

  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
  .وة والسالم علی خري خلقه محمد و آله و اصحابه خري االصحابلالحمداللّه الذی انزل علی عبده الكتاب، و الص

معلوم فرما كه عني حقیقت انسانیه ، به حسب رتبت، تقدمی دارد بر اعیان ثابته،  ،یا ولدی ایدك اللّه بروح القدس
الهیه، و حصول اعیان، از تفاصیل این عني، و ظهور حقیقت انسانیه، كه مرآت حضرتني است،  ۀدر حضرت علمی

  .انسانیه مجمال ۀبه تفاصیل در افراد عالم، و در مرآت جامع
  شعر
 كل الجمال غد الوجهك مجمال

 

 لكنه فی العالمني مفصل
 

و وجود عالم مستند است به اسماء الهیه و انسان كامل مقصود كلی است، اوال در علم و ثانیاً در عني، و علت 
ببت ان اعرف حكنت كنزا مخفیا فا: غائیه، از ایجاد عالم انسانی ظهور است و اظهار، كما قال جل ذكره

  .الخلق العرفخلقت ن
و حق تعاىل در هر عینی جمال اسمی نموده، و در عني انسان كامل، كه متصف است به مجموع كماالت وجود 

  .به تمام اسماء تجلی فرموده
  بیت

 سر او را به او نموده تمام
 

 جام گیتی نما بود و سالم
 

  هدایت
و باعقول مجرده و روح او با ارواح مطهره سالك بعد از كمال سلوك، منتقل شود به مقام عقل مجرده، و عقل ا

محسوسه  ۀزل كرده، و جزئیتنمتحد گردد، و اطالع یابد بر علم عالم جربوت، و مشاهده نماید كه امور كلیه چگونه 
  .عنصریه ظاهر شده، و به صورت انسانیه پیدا آمده ۀگشته و به صور طبیعی

الهیه، از مقام احدیت به واحدیت، و ظهور حق در جمیع زل تنو عارفی كه او را این مقام حاصل شود، كیفیت 
  .رزقنا اللّه ایاكم. كربی ۀاین است سعادت عظمی و مرتب. مراتب مطالعه فرماید

  هدایت
اند، و  الهیه، مظهر اسم اعظم، اسم اعظم خوانده ۀنفس رحمانی در حقیقت تجلی وجودی است، ظاهر از مرتب

 ۀمرتب ۀاحكام اسماء است، و احكام اسماء صورت كلی ۀاند، زیرا كه حامل تهالهیه گف ۀنفس رحمانی را عني مرتب
آن از اسم كلیه، چون الرحمن،  ازالهیه، واول اثری كه ظاهر شده از نفس رحمانی، از اسم جامع الهی است، بعد 

  .اند بعد از آن از اسماء تالیه، آخر به اسماء جزئیه، كه مقتضی اعیان موجودات شخصیه
  هدایت

  .فرایض، و هر فنائی منتج بقائی ۀنوافل است، و مقام فناء در ذات نتیجۀ مقام فناء در صفات، نتیج
  بیت

 خوش حیاتی ازین بقا یابی
 

 خوش تر از آن بقا كجا یابی
 

  هدایت
كثرتی كه در عالم واقع است، محقق در واحد حقیقی مشاهده نماید، و واحد حقیقی به صورت كثرت مطالعه 



۱۲۱ 

  .معقوله ۀو كثرت اسمائیه، مشهوده در عني واحدفرماید، 
  بیت

 نازكست این سخن نكو دریاب
 

 نظری كن ببني در آب و حباب
 

، ظاهر ۱٤۷و برزو اللّه الواحد القهار: و هویت الهیه به صور موجودات مستوره است، و در قیامت كربی به بروز
  .شود

  بیت
 حق شود ظاهر صور گردد نهان

 

 آید عیانسایه پنهان آفتاب 
 

لیس لالحدیة اثر و ال : اند واحدیت مبقی، و گفته ۀاحدیت، مفنی اشیاء است، و در مرتبۀ و وجود مطلق؛ در مرتب
  .۱٥۰المحدث اذا قرن بالقدیم لم یبق له اثر: علیه الرحمة ۱٤۹، و قال سید الطایفة۱٤۸فی شجرتها ثمر

سماء و صفات، كثرت مشهوده از غیب به شهادت ا ۀواحدیت، یعنی در مرتب ۀاما اگر حق تجلی فرماید، در مرتب
  .نمایند آیند، و در مرایای اعیان، تمثال جمال بی مثال اسماء و صفات بنمایند، چنانكه می

  بیت
 ذات پنهان گشته ما پیدا شدیم

 

 پنهان شویم هگر شود پیدا هم
 

  هدایت
، به حركت اسماء الهیه، و اسماء الهیه حركت موجودات عینیه به حركت اعیان علمیه بود، و حرمت اعیان علمیه

بر راط مستقیم، و چون رب االرباب تجلی فرماید در حضرت عینیه، به تجلی خاص از حضرت خاصه، اثر آن 
عني روح را متحرك گرداند، و ر حركت آرد، و از حركت دتجلی در صورت آن اسم ظاهر شود، و آن عني ثابته را 

  .نفس صورت حسیه در حركت آیدز حركت از حركت روح نفس حركت كند، و ا
و حركت عینیه و روحیه و نفسیه و حسیه اثر تجلی الهیه واگر چه استناد آن حركت با صورت محسوسه بود ظاهراً، 

  .اما باطناً متناهی به حضرت الهی شود
  دوبیتی

 خوش سماعی و عارفان در رقص
 

 ذوق داری بیا چنان در رقص
 

 تمامعني و روحست و نفس و جسم
 

 همه رقصان وىل از آن در رقص
 

  هدایت
حضرت  درحصول فیض اقدس از تجلی حبی ذاتی الهی است، كه موجب وجود و استعداد آن، اعیان ثابته است 

  .ذاتیه ۀعلمی
  بیت
 فیض اقدس وجود و استعداد

 

 مستعد را ز اسم باطن داد
 

ایق امكانیه، اما حصول فیض مقدس، از تجلی و این فیض، اقدس است از شوایب كثرت اسمائیه و نقایص حق
  .اسماء و صفات بود، و معطی وجود اشیاء است در خارج، به قدر قابلیت اعیان

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴۸آیه  ۴سوره  ۱٤۷
  .نیست احدیت را اثری و درخت آن را ثمری ۱٤۸
  .جنید بغدادی قدس سره ۱٤۹
  .حادث اگر با قدیم قرین شود از او اثری باقی نماند ۱٥۰



۱۲۲ 

 باز فیض مقدسش ز صفات
 

 بر تو خواند تمامی آیات
 

  .ای بلسان اال استعداد. ۱٥۱و آتاكم من كل ما سألتموه: قال اللّه تعاىل
  دوبیتی

 دادهر چه خواهی بقدر استع
 

 حضرت آن كریم خواهد داد
 

 وین عطایش بما بود دایم
 

 خواه در مصر و خواه در بغداد
 

  هدایت
كلیه اول عالم  ۀروحی ۀالهیه ازىل، و به نشأۀ اخرویه ابدی است، و به وجود عینیه در حضرت علمی ۀانسان به نشأ

نحن : )ص(آخر موجودات، كما قال نبینا  عنصریه ۀجزئیه سابق بر مبدعات، و به نشأ ۀروحی ۀارواح، و به نشأ
  .اول ما خلق اللّه نوری: ، و قال هيلعاآلخرون السابقون

و قد : مطلقه، به اطوار متعدده ، كما قال اللّه تعاىل ۀو این تنزل است از حضرت علمیه به عنیه و از عینیه به نهادی
  .۱٥۲خلقكم اطوارا

الهیه، و ۀ انسان موجود بوده باشد به عني ثابته، در حضرت علمی زمانیه، ۀحادث ۀهر آینه پیش از این صورت انسانی
  . به روح كلیه در جربوت، و به روح جزئیه در ملكوت

  بیت
 گر بدانی اول و آخر تمام

 

 ظاهر و باطن تو باشی و السالم
 

  هدایت
ور مشهوده هیوالی كلیه قابل صور موجودات روحانیه وجسماینه است، و ین جوهر هبا واحده ، و كثرت ص

  .نماید، در عني واحدة معقوله می
  بیت

 هر یكی در آن یكی ظاهر نگر
 

 یك زماندر چشم این ناظر نگر
 

  هدایت
  .علی صورة الرحمن: ، و فی روایةان اللّه خلق آدم علی صورته: انسان كامل مخلوق است به صورت

احدیت عني مسما است،  ۀظم است، و در مرتبو صفات الهیه است، و اللّه اسم اع اءِاسم ۀو مراد به صورت معنوی
  .و جامع جمیع اسماء

  بیت
 آن نور كه چشم ما عیان دید

 

 در جام جهان نما توان دید
 

  .است، و عاجز از دفع وهم و شبهات ۱٥۳اما عقل مشوب در ظلمات جسمانیه منغمس
  قطعه
 بحقیقت چو خویش را نشناخت

 

 چگونه بشناسدرا او خدا
 

 یقت خود راچون ندانست حق
 

 حق ما را چگونه بشناسد
 

  هدایت
  .همیشه قلب منقلب است در صور، و جوهر عني واحده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .و از هر چه خواستید بشما داد، یا هر چه را استعداد داشتید بشما داد: ۳۴آیه  ۱۴سوره  ۱٥۱
  .و به تحقیق شما را به حاالت مختلف آفریدیم: ۱۴آیه  ۷۱سوره  ۱٥۲
  .فرو رفته ۱٥۳



۱۲۳ 

  بیت
 هر دم اندر اصابع رحمان

 

 بهزاران صور بر آید دل
 

و قال اللّه تعاىل، . ۱٥٤ان قلوب العباد بني اصبعني من اصابع الرحمن یقلبها كیف یشاء: )ص(قال رسول اللّه
  .۱٥٥خلق جدیدبل هم فی لبس من 

، ان اللّه یتجلی فی كل نفس و ال یتكرر التجلی: و عقال محجوبنداز این حقیقت به مشابهت صور و یقول
  .۱٥۷ال یتجلی فی صورة مرتني و ال فی صورة اثنني: و قیل۱٥٦

  بیت
 دهدكند دل را حیاتی میهر دم تجلی می

 
 دهد جانی به ما بخشد روان از نو براتی می

 
  .۱٥۸ان فی ذالك لذكری لمن كان له قلب: قال اللّه تعاىل

  بیت
 صدر و قلب و فوأد و لب دریاب

 

 اند اولواالباب كه چنني گفته
 

  .صدر معدن اسالم است، و قلب ینبوع ایمان و فؤاد محل معرفت، و لب معدن توحید
  

 .۱٦۰مارایما كذب الفؤاد : ، و قال الّله تعاىل۱٥۹افمن شرح لله صدره لالسالم: كما قال اللّه تعاىل
قل هل یستوی الذین یعلمون والذین ال یعلمون انما یتذكر : و لب منظر توحید، قال جل جالله

  .۱٦۱اولوااللباب
  .صحت معرفت به توحید بود، و صحت ایمان به معرفت، و صحت اسالم به ایمان

  بیت
 هر كه یابد این سعادت را تمام

 

 دولتش جاوید باشد والسالم
 

  هدایت
ور علم، به نور معرفت حق را مشاهده كند، و به نور عقل ندل نور معرفت است و نور عقل و انوار دل صاحب 

و نور . كباحق، و به نور علم عمل با حق، و نور معرفت به مثل آفتاب، و نور عقل قمر، و نور علم كو ولقب
  .عقل سرت شهود، و نور علم سرت جهل معرفت سرت هوی كند، و نور

  بیت
 ینش بنيروشنی نور نور د

 

 این چنني نور در جبینش بني
 

  .۱٦۲نور علی نور یهدی اللّه لنوره من یشاءجسد او نور، دل او نور، كالم او نور، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .كند ن بني دو انگشت از انگشتان خدا است، هر گونه بخواهد آن را دگرگون میهمانا دلهای بندگا ۱٥٤
  .اند بلكه ایشان از آفریدن جدید در شك: ۱۵آیه  ۵۰سوره  ۱٥٥
  .شود كند و تجلی تكرار نمی خدا در هر نفسی تجلی می ۱٥٦
  .نماید كند و نیز در ی صورت دو تجلی نمی در یك صورت دو مرتبه تجلی نمی ۱٥۷
  .همانا در این پندی است برای كسی كه او را دىل باشد: ۳۷آیه  ۵۰سوره  ۱٥۸
  .اش را برای اسالم گشادگی داد آیا كسی كه خدا سینه: ۲۲آیه  ۳۹سوره  ۱٥۹
  .دل آنچه را كه دید دروغ ندید: ۱۱آیه  ۵۳سوره  ۱٦۰
  .گريند مندان پند میدانند یكسانند؟ همانا خرد دانند با آنان كه نمی بگو آیا آنان را كه می: ۹آیه ۳۹سوره  ۱٦۱
  .كند خواهد بنورش هدایت می نوری است بر نور، خدا كسی را كه می: ۳۵آیه  ۲۴سوره  ۱٦۲



۱۲۴ 

  بیت
چشم مردم به نور او روشن

 

 نظری كن به نور او در من
 

  هدایت
قلب است میان عالم كند، و قلب من معانی كلیه و جزئیه می ۀخوانند، اگر مشاهد اهل دل نفس ناطقه را دل می

عقلی محض و عالم نفس منطبعه در وجوه خمسه، اگرچه احدیت جمع دارد میان اسماء الهیه بر سبیل عدالت، و 
  .اند قوای روحانیه و جسمانیه برزخی است میان ظاهر وباطن و شعب كثريه دارد، و از او منشعب

فس ناطقه اگر عارف بود به معرفت الهیه احدیت ، و ن ۀواحدیت است، و روح صورت مرتب ۀو دل صورت مرتب
 ۀر به طریق تفصیل عارف باشد دل گویند، و مطابقگعقل اول دانند، وا ۀبه وجه اجمال روح خوانند، و مطابق

  .نفس كلیه
  بیت

 جواین چنني دل ز اهل دل می
 

 گو سخن دل به اهل دل می
 

 دل به او ده چو من بجان بشنو
 

 خوش بود گر بود دلت با او
 

  هدایت
ای از این مراتب  جامعه، و هر مرتبه ۀروحیه و مثالیه و حسیه، و مرتب ۀ معنویه، و مرتب ۀمرتب: دل را پنج مراتب است

  .مظهری دارد، كه منبع احكام آن مرتبه است
  بیت

 صاحب مرتبه بود این دل
 

 خوش بود گر ترا بود حاصل
 

  :و هر دىل را پنج وجه است، وجهی مواجه حضرت حق
  بیت

 یابندواسطه فیض از خدا میبی
 

 یابند فیضی به كمال دائما می
 

كند، و  تفاضه میسو وجهی با عالم ارواح دارد، چنانكه اقتضاء استعداد او است از رب خود، بواسطة ارواح ا
عتدال به حسب او م با نصیب ، به مقدار نسبت او از مقام جمع، لوجهی مختص است به عالم مثال، و از این عا

 مزاجش و اخالق او، و انتظام احوالش در تصورات و تصرفات و حضور و ممعرفتش، و وجهی با عالم شهادت
به اولیت و  ۀهویت منعوت  ۀو وجهی با احدیت جمع، كه قریب است به مرتب. و االخر ظاهراسم ال مختص به

  .آخریت و ظهور و بطون و جمع میان این نعوت اربعه
  بیت

 این همه خوبی دل جمله به وجه افتاده  روی خوشی بگشادهپنج وجهند چنني
  هدایت

  . اوسع اشیاء علم الهی است و رحمت ال ینتاهی و دل صاحب دل
و رحمتی وسعت كل ، ۱٦٤و اللّه بكل شییء علیم،  ۱٦۳ربنا وسعت كل شییء رحمة و علما: قال الّله تعاىل

  .عبدی المؤمن التقی النقی ا وسعنی ارضی وال سمائی و وسعنی فلبي: ، و قال۱٦٥شییء
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷آیه  ۴۰سوره  ۱٦۳
  .۱۱آیه  ۶۴سوره  -۱۶آیه  ۴۹سوره  -۶۴آیه  ۲۴سوره  -۳۵آیه  ۲۴سوره  -۱۷۶آیه  ۴سوره  -۲۸۲آیه  ۲سوره  ۱٦٤
  .ل شییءوسعت رحمتی ك: ها اصل نسخه: ۱۵۶آیه  ۷سوره  ۱٦٥



۱۲۵ 

 گنجینة گنج جمله اسما
 

 گنج دل تست جان بابا
 

  هدایت
. احكام اسماء است ۀعني اسم جامع، به مناسبت آنكه حامل اند، و نفس رحمانی مظهر اسم اعظم اسم اعظم گفته

جناب الهی، اسم جامع الهیه، و اول اثری كه حاصل شده از نفس رحمانی در  ۀ مرتب ۀو احكام اسماء صور كلی
  .اند كه مقتضی اعیان شخصیه ،الهیه، آنگاه اسماء تالیه به نفس اسماء جزئیة ۀاست، بعد از آن اسماء كلی

  دوبیتی
 كون جامع جامع اسما بود

 

 عني اول عني جد ما بود
 

 گوهر دُّر یتیم از ما بجو
 

 زانكه عني ما درین دریا بود
 

  هدایت
  .یجة نوافل است، و مقام فناء در ذات نتیجة فرایضمقام فناء در صفات، نت

  بیت
 خوش حیاتی ازین فنا یابی

 

 خوش تر از این بقا كجا یابی
 

  شعر
 فیفنی ثم یفنی ثم یفنی

 

 كما یفنی الفناء بال فناء
 

 و یبقی ثم یبقی ثم یبقی
 

 كما یبقی البقاء بال بقاء
 

، و تخلقوا باخالق اللّه: یرید، و دیگر فنای صفات به مقتضی فنای اول فنای افعال عبد است در فعل فعال لما
  .۱٦٦كل شییء هالك اال وجهه: فنای ذات به حكم

  بیت
 گر ز خود فانی شوی باقی شوی

 

 در خرابات فنا ساقی شوی
 

  هدایت
م افمن هو قائ: فنای افعال مخلوق عبارت است از رؤیت بنده كه به مقتضای و هر فنائی مستلزم بقائی است،
شود؛ و اكوان محال افعال  ، فعل حق است كه از خلف حجب اكوان ظاهر می۱٦۷علی كل نفس بما كسبت

  .اند حق
  بیت

 فعل اگر چه ظاهرا از ما بود
 

 در حقیقت فعل آن یكتا بود
 

  شعر
 ان الذی شاهدته فعل واحد

 

 بمفرده لكن بحجب اال كنة
 

  بیت
 بردار حجاب تا به بینی روشن

 

 است و ظاهر است از تو و منكاین فعل وی
 

ال یرال العبد : و فنا صفات مخلوقات، چنانكه در خرب نبوی علیه افضل الصلوات واكمل التحیات مروی است
تكلم به يعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی سمیتقرب اىل بالنوافل حق احبه فاذا احببته كنت 

  .یسعی بها ویده التی یبطش بها و رجله التی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۸آیه  ۲۸سوره  ۱٦٦
  .۳۳آیه  ۱۳سوره  ۱٦۷



۱۲۶ 

  دوبیتی
 این حدیث قدسی از قول خداست

 

 گر چه لفظش از لسان مصطفی است
 

 این چنني سمع و بصر كز او بود
 

 زان نظر سمع و بصر نیكو بود
 

صورت در هر  ۀوعبقیق فنای ذات بنده در ذات حق آن است، كه ما را جسمی است و روحی، و روح متحو ت
  .شود با اعراض حده، اگر چه متبدله میحاىل، و هیكل ثابت به صورت وا

  بیت
 شمار استیك ذات و صفات بی

 

 گوئی كه نگار پر نگار است
 

  .فناء نباشد نحق خود را بیند، صاحب ای ۀو این فانی از اشیاء، اگر در حال مشاهد
  بیت
 فانی از خویش و از همه اشیا

 

 همه حق بیند او وىل به خدا
 

  .ربی بربیرأیت : )ص(كما قال نبینا 
  دو بیتی

 ابر خوش دامنی بما افشاند
 

 بر سر كوه برف را بنشاند
 

 آفتابی بتافت برف گداخت
 

 اثر برف ژرف هیچ نماند
 

و فنا نسبت ما است به ما، و بقا نسبت ما است به حق، و تو مخريی به هر نسبتی كه مناسب منصب خود دانی، 
  .خود را به آن منسوب گردانی

  هدایت
ی از اسماء الهیه صورتی دارد علمیه، كه عني ثابته خوانند، وعني ثابته مظهری دارد روحیه، و روح صورتی هر اسم

الست : اند به توجید اصلی، كما قال اللّه تعاىل محسوسه، و اروح به صور مثالیه قایل ۀدارد مثالیه و صورتی جسدی
  .۱٦۸بربكم قالوا بلی

  بیت
 همه ارواح ما بلی گفتند

 

 اك شرك را رفتندهمه خاش
 

  هدایت
، ال حول و و قوت ملك و ملك عارضی است. ۱٦۹، و هو القوی المتنيحقیقةً قوت از قوی علی االلطالق است

  .قوة اال باللّهال
اند، زیرا كه در این مدت، احكام نشأة عنصریه،  انبیا بعد از چهل سال مبعوث شدهو غري عیسی بن مریم هيلع
نیه، و قوای طبیعیه مستعلیه، و حكمت دراین غلبه و اختفای قوای روحانیه روحا ۀغالب است بر احكام نشأ

  .تكمیل نشأتني است
فرماید، تا متناهی شود به كماىل كه  و حضرت رب العالمني ظاهرا به اسم الظاهر وباطنا به اسم الباطن تربیت می

  .مقدر است، و قوت جسمانیه در دار دنیا فانیه، و در دار آخرت باقیه
  بیت

 قوتت بر كمال خواهد بود
 

 دایما بی زوال خواهد بود
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۷۲آیه  ۷سوره  ۱٦۸
  ان الّله هو الرزاق ذوالقوة المتني: ۵۱سوره  ۵۸اشاره است به آیة  ۱٦۹



۱۲۷ 

  .وجود به حضرت واجب الوجود در باشد ه مستندكاست  هدایت قابل روح الهی مستعدی است كه مستدعی
  بیت

 زیرا كه به نفس خویش معدوم بود
 

 در حضرت علم اگر چه معلوم بود
 

ند، و مستفیض از فیض اقدس، یعني ا یههجمیع تجلیات الو حصول قابل از قیض اقدس بود، و اعیان ثابته قوابل 
ت اعیان ثابته است، در دااقدس از كثرت شوایب اسمائیه، و نقایض حقایق امكانیه، كه موجب وجود و استعدا

كنت كرنا مخفیا : حضرت علمیه، و این فبض از تجلی حبی ذاتی است، بعدز ا آن عینیه، كما قال جل ذكره
  .لقت الخلق ال عرففاحببت ان اعرف فخ

ظهور آنچه مقتضی استعدادات اعیان ثابته است در  ۀاما فیض مقدس عبارت است از تجلیات اسمائیه، كه موجب
خارج، و فیض مقدس مرتتب است بر فیض اقدس، و در فیض اقدس معلوم تابع علم، و در فیض مقدس، علم 

و آتاكم من كل ما : ما نشاء، كما قال اللّه تعاىلتابع معلوم، عطاء فیض اقدس كما یشاء، و عطاء فیض مقدس ك
  . ، ای بلسان اال استعداد۱۷۰سألتموه

  بیت
 اگر جامی به بزم آری زخم جامی بری پر می

 

 ای آری بتو پیمانه پیماید و گر پیمانه
 

  هدایت
حدیت به شود، از حضرت احدیت به واحدیت، و از وا ای، به فیض اقدس، امری بر عباد نازل می در هر لحظه

عقلیه، واز عقلیه به لوحیه، و از لوحیه به طبیعت كلیه، و از طبیعت كلیه به هیوالی جسمیه، و از هیوال به  ۀمرتب
عرش، و از عرش به كرسی، و نرتل كند از مجموع سماوات، و از مراتب كلیه به جزئیه، تا متناهی شود به انسان، 

  . كل آن هو فی شأنی ، ا۱۷۱كل یوم هو فی شأن: قال تعاىل منصبغ به احكام جمیع مراتب در آن واحد، كما
، كما ابتدأ ۱۷۲والیه یرجع االمر كله: بعد از آن منسلخ شود به انسالخ معنویه، و مراجعت نماید به حضرت الهیه

  .أ والیه یعود، و هو المبدیء والمعیددمنه، فمنه ب
تام  ۀ اولیت نماید، واگر انسان كامل باشد، دایرواگر سالك غري كامل بود، و قطع بعضی منازل كرده، آخریت غري

  .اولیت عني آخریت یابد
  بیت

باطنش عني ظاهرش باشداولش عني آخرش باشد
  هدایت

او در صورت  ۀروح انسان كامل كلی است، و قدیم به قدم زمانی، و حادث به حدوث ذاتی، و روح منطبع
لی عان اللّه خلق آدم : اخالق الهیه، و مصور به صورتزمانیه، و به روح كلی متخلق به  ۀجسمانیه، حادث

  .هر آینه ممكن الوجودی باشد، متصف به صفات واجب الوجود. صورته
  بیت

 نیك دریاب اگر نه در خللی
 

 این چنني است حادث ازىل
 

  هدایت
  .انا نقطة باء بسم اللّه: علی بن ابی طالب هيلع نيالمسلم قال امري المؤمني وامام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۴آیه  ۱۴سوره  ۱۷۰
  ۲۹آیه  ۵۵سوره  ۱۷۱
  .۱۲۳آیه  ۱۱سوره  ۱۷۲



۱۲۸ 

  مثنوی
 بگو ای دوست بسم اللّه بگوخوش

 

 با بازجو ۀنقط ازر ماس
 

 ایمنقطه نقطه دایره پیموده
 

 ایم در همه وجه خوشی بنموده
 

  هدایت
اند، و حقیقت انسانیة مظهر  در علم و عني، مظاهر حقیقت انسانیه نزد اصحاب صوفیه و ارباب الهیه، حقایق عالم

نه مسمی است به انسان كبري، و این حقیقت را دو ظهور است، مفصال اسم اعظم، و عالم به ظهور حقیقت انسای
در عالم ومجمال در آدم، و ظهوراین حقیقت اوال در صورت عقل اول بوده، و ثانیاً در صورت نفوس و عقول 

  .بسیطه و مركبهۀ ن در صورت طبیعیة ، دیگر در هیوالی كلیه، و در صورت جسمیآمجرده ، بعد از 
  بیت

 در همه ساری بوداین حقیقت
 

 با همه در غایت یاری بود
 

  هدایت
الهیه، و مقدم است بر سایر اسماء به ذات و مرتبه، و مظهر این اسم  اءتمل است بر مجموع اسمشاسم جامع م

  :اند مقدم بر جمیع مظاهر اسما، به حسب مراتب، و اسم جامع به نسبت با دیگر اسماء دو اعتبار كرده
ات او در هر واحدی از اسماء، هر آینه مجموع مظاهر اسماء، مظهر اسم اعظم باشند، زیرا كه به اعتبار ظهور ذ

  .مظهر و مظهر در وجود واحدند، و اشتمال اسم جامع بر اسماء اشتمال حقیقت واحده است بر افراد متنوعه
ت بر اجزا كه عني او است به الهیه، اشتمال كلی مجموعی اسۀ اما اشتمال این اسم به اعتبار ثانی، از حیثیت مرتب

  .اعتبار اول
  بیت

 اسم اعظم جامع اسما بود
 

 مظهر او مجمع اشیا بود
 

  هدایت
  بیت

 كل كل در كل كالت آمده
 

 نه صفت نه اسم نه ذات آمده
 

  :كل كل ذات، و كل كالت اسماء الهیه، و كالت اعیان ثابته، به حسب ظهور تجلی كرده اما حقیقة
  .ه اسم نه ذات آمدهنه صفت ن: مصراع

اند، به  یا بگو كل كل وجود مطلق، و كل كالت ظل او، یعنی وجود مفاض عام، و كالت موجودات، كه متعدده
وجود، و وجود ممتاز از جمیع موجودات، از حیثیت ذات، و ظاهر در جمیع مظاهر  ۀحسب انعكاس صور، در آین

  .واحدی از صور متعددهبه حسب اسماء و صفات، و عني واحده و ثابته در هر 
  بیت

 آینه بردار و در وی كن نظر
 

 خوش می نگر یآن یكی در هر یك
 

، و تیا عقل كل، كل كل، و نفس كلیه كل كال. و شاید كه، كل كل آدم باشد، و كل كالت حوا، و كالت بنی آدم
  .كالت عقول و نفوس مجرده

، به حسب شئون مختلفه به صور اعیان ثابته، و اعیان بر اند، ظاهره و یا بگو وجود كثرت اسمائیه عني ذات الهیه
  .اند وجود خارجی نكردهحۀ ة ثابته وشم رایۀالهیۀ ضرت علمیحقرار در 

حقیقت انسانیه، و كالت حروفات باقیه،  فلاافعالیه، و كل كالت  ۀذاتیه و نقطه صفاتیه و نقط ۀیا بگو كل كل نقط
  .الهیه، فافهم ۀاین است كتب خان



۱۲۹ 

  .و كل كل تعني اول، و كل كالت تعینات، و كالت مظاهریا بگ
  بیت

 كل كل در كل كالت آمده
 

 نه صفت نه اسم نه ذات آمده
 

  بیت
 آمد و شد حقیقتاً خود نیست

 

 به مجاز است كآمد و یا شد
 

  .۱۷۳وعلم آدم االسماء كلها: كنت كنزا مخفیاً، الحدیث، و كل كالت آدم، و كالت علم: كل كل گنج
داد اسماء به اعتبار صفات بود، و صفات امور اعتباریه، وعالم بی وجود عدم، و وجود حقیقی ازالً و ابدا و تع

  .برقرار خود
  بیت

آمد و شد در ظهور است و
  خفا

 

 این چنني دریاب ای جانان ما
 

  .۱۷٤و اللّه یقول الحق و هو یهدی السبیل
  هدایت

  .بر، و صنفی در بحر و براند، صنفی در بحر، و صنفی در  مسافران اصناف
هم چنني مسافرت در بحر معقوالت، عني بحر عدو . مسافر برّ دشمنی دارد و مسافر بحر دو، و مسافر بّر و بحر سه

  .ای كه واقع شود او است، و چون از بحر معقوالت در بّر مشروعات نظر كند، شبهه
  بیت

 این دو دشمن بود ترا ای دوست
 

 یكوستبگذر از دشمنان كه آن ن
 

اند، تأویل متشابهات، و عدو مسافر بر و بحر، یكی صورت تجلی و دیگر  و دشمن مسافر بر كه اصحاب ظاهر
  .ر تأویل آن تجلیگاند بروی ، دی صورت آنچه تجلی كرده

  :هر كه در تجلی صوری از این اعدای ثالثه سالم ماند
  بیت

 شماردر تجارت سود یابد بی
 

 داریادگار نعمت اللّه یاد 
 

  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۱آیه  ۲سوره  ۱۷۳
  .۴آیه  ۳۳سوره  ۱۷٤



۱۳۰ 

  )رساله اول( مراتبرساله 
   

  
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

  .۱۷٥و هو رفیع الدرجات ذوالعرش: قال اللّه تعاىل
  بیت

 ای خواهیم گفتدر مراتب نكته
 

 نی را نكو خواهیم سفتعدُرّ م
 

ی رتبت الهیه غناء ذات مجموع مراتب الهیه، اللّه را به اصالت است، و احكام آن مراتب در عالم ظاهره، و اعل
  .۱۷٦و اللّه غنی عن العالمني: كما قال جل ذكره، است از عالم

  .اعلی در عالم، غنا است از عالم به عالم ۀمرتب اما
  .هر چه داری به آن غنی باشی: مصراع

  .و انسان كامل غنی است از اشیاء
  بیت
همه دارد غنی است او ز همه

 

 حضرت كاملش بجو ز همه
 

  .اشیاء ۀیم رتبت انسان كامل فقر است به همگوئ و می
  بیت
 حق چو در آینه همی بیند

 

 به همه آینه بود محتاج
 

  .زیرا كه حق سبحانه و تعاىل در مرایای جمیع موجودات بر او تجلی فرموده، و در هر صورتی اسمی به او نموده
  بیت

 الجرم محتاج باشد بر همه
 

 نیك دریاب و مگو با بر همه
 

  همرتب
ای است خاصه، كه ممتاز است از دیگر اسماء به آن مرتبه، و مراتب صور  هر اسمی از اسماء الهیه او را مرتبه

  .اسماء همني حكم دارند
  بیت

 اند اسماء و صورممتاز به خاصه
 

 ای جان پدر دارد مرتبهيكهر
 

  .بعضی اسماء مقدم بود بر بعضی و مظاهر اسماء رفیع و ارفع باشند، و به حسب رتبت و حیطه، اتم و تامه،
  دوبیتی
 هر چه باشد ز یار یا اغیار

 

 صاحب مرتبه بود ناچار
 

 در مراتب تفاوت است ای دوست
 

 اندكی نه، تفاوت بسیار
 

  مرتبه
عدد كامله، و كمال در عالم به رتبت ، و واو والیت در نون  ۀسته است از مراتب عدد، و سته مرتب  ۀو او را مرتب

  .الوهیت در واو والیت فلامكنون است، و نبوت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیه  ۴۰سوره  ۱۷٥
  .فان اللّه غنی عن العالمني: ۳سوره  ۹۷اشاره به آیه  ۱۷٦



۱۳۱ 

  بیت
 از واو جو و واو از نونفلا

 

 تا شود این مراتبت افزون
 

  مرتبه
اند، و در این مرتبه جمیع اسماء و  مرتبه احدیت گفتهكان اللّه و ال شییء معه،  :وجود به مقتضی ۀمالحظ

هیه این مرتبه را مقام جمع الجمع و حقیقة اند، و اصحاب صوفیه و احباب ال صفات و نسب و اضافات مستهلك
  .خوانند الحقایق می

  بیت
 وصل و فصل آنجا مجووقرب و بعد

 

 گفتگوی این و آن با ما مگو
 

اواست ، از كلیات و جزویات واسماء و صفات،  ۀاما به شرط شییء، اگر به شرط جمیع اشیاء است ، كه الزم
واحدیت به اعتبار رسانیدن مظاهر به كماىل كه مناسب  ۀمع، و مرتبالهیه، و معرب به واحدیت و مقام جۀ مرتب

   :اند ربوبیت، و ربوبیت نسبتی است میان رب و مربوب، و گفته ۀاستعداد آن مظهر است در خارج، مرتب
  .ان للربوبیة سر الوظهر لبطلت الربوبیة

اسماء ذات و صفات و ۀ یت اسم مرتباسماء و صفات و افعال است به طریق تفصیل، و الوهۀ و ربوبیت اسم مرتب
  .ربوبیت بود ۀالوهیت فوق مرتب ۀافعال اجماال، هر آینه مرتب

  بیت
 رب و مربوب را نكو دریاب

 

 تا بدانی مراتب ارباب
 

  .و مالحظۀ وجود نه به شرط شيیء و نه ب هشرط الشيیء، مرتبۀ هويت
  بیت
 این مرتبه در همه تجلی فرمود

 

 بنمودجمله جماىل ۀدر آین
 

  .اسم الباطن و االول مطلق ۀو به شرط صور علمیه در وی، مرتب
  بیت

 رب اعیان ثابته گفتیم
 

 در معنی چو عارفان سفتیم
 

  .اسم الرحمن ۀ و به شرط ثبوت كلیات اشیاء فقط، مرتب
  بیت

 رب عقل اولش خوانیم ما
 

 رب و مربوب چنني دانیم ما
 

  .اند ة بیضا گفتهو قلم اعلی و دّرو عقل اول را لوح قضا و ام الكتاب 
  بیت

 هر یك به اعتباری نامی نهاده بر وی
 

 نامی نهاده بر وی هر یك به اعتباری
 

اسم الرحیم، رب نفس كلیه، كه  ۀثابت باشد، از غري احتجاب از كلیات، مرتب ۀو به شرط آنكه كلیات در او مفصل
  .مسمی است به لوح قدر و لوح محفوظ و كتاب مبني

  یتب
 عقل و نفسند مادر و پدرت

 

 خاطر هر دو را نكو دریاب
 

  

قال . اسم الماحی، رب نفس منطبعه در جسم كلی، كه لوح محو و اثبات استۀ متغريه، مرتب ۀو به شرط صور جزئی



۱۳۲ 

  .۱۷۷یمحواالّله ما یشاء و یثبت :اللّه تعاىل
 .هاسم القابل، رب هیوالی كلی ۀو به شرط قابلیت صور روحانیه، مرتب
  .اسم الخالق رب طبیعت كلیه ۀو به شرط اعتبار تاثري و تأثر، مرتب

  .العلیم والمدبر، رب عقول و نفوس ناطقه اسم مجرده، مرتبه ۀو به شرط صور روحانی
  .اسم المصور، رب خیال مطلق و مقید ۀغیبیه، مرتب ۀو به شرط صور حسی
  .اسم الظاهر ۀشهادیه، مرتب ۀو به شرط صور حسی

  بیت
 مربوب حضرتش دانمملك

 

 مالك ملك ظاهرش خوانم
 

جامع جمیع مراتب الهیه و كونیه است، از عقول و نفوس كلیه و جزئیه، و از مراتب طبیعت تا  ملانسان كاۀ اما مرتب
  .مراتب الهیه و ربوبیه و كونیه ۀعمائیه جامع  ۀعمائیه و مرتب ۀآخر تنزالت وجود، مسمی است به مرتب

  بیت
 راتبش به تمامگر بیابی م

 

 صاحب مرتبه توئی و سالم
 

  مرتبه
وجود بود، و كمال وجود ذاتی است، و استكمال صفات به ذات است،  ۀهر كماىل كه ملحق به اشیاء شود، بواسط

  .نه استكمال ذات به صفات
  قطعه
 ذات او از صفات مستغنی است

 

 همه محتاج حضرت اویند
 

 به لسان فصیح هر ذره
 

 ریك له گویندوحده ال ش .
  
 

ت به اسني ذات عواحدیت،  ۀاحدیت، عني ذات است، و در مرتب ۀو نزد اصحاب صوفیه، صفت الهیه در مرتب
احدیت مبقی، و اگر عقل حكم ۀ احدیت، مفنی اشیاء است، ودر مرتبۀ وجهی و غري به وجهی، و وجود در مرتب

  .د متحدندكند، به مغایرت صفت و موصوف، به كشف معلوم شده كه دروجو
  دوبیتی

 یك وجود و مراتبش بسیار
 

 عارفانه مراتبش بشمار 
  
 

 لم و قدرت ارادتست و حیاتع
 

 یك حقیقت بود به نام چهار
 

و قدرت از ارادت، و ارادت  ،واحدیت، علم ممتاز است از قدرت ۀاحدیت یكی، و در مرتب ۀو این چهار در مرتب
  .از حیات

  بیت
 می نماید صفات او بسیار

 

 نیك دریاب این سخن ای یار
 

  .تعني ۀمطلق است به اضاف يداند، و ذات احدیت وجود مطلق، و وجود مق و صفات الهیه وجودات خاصه
  بیت

 از تعني این مقید رو نمود
 

 بی تعني این مقید خود نبود
 

  مرتبه
الهیه، و اول  ۀرتب، او را شئون است و تجلیات، در م۱۷۸كل یوم هو فی شان: حق سبحانه و تعاىل به حسب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۹سوره آیه  ۱۷۷



۱۳۳ 

  .و مرتبة عمائیه برزخی است میان احدیت ذاتیه و مظاهر خلقیه ،كثرتی كه واقع شده در وجود، مرتبة عمائیه
جل جالله موجب علم او است به كماالت ذات او، از برای اظهار كمال وجود، در  ۰و چون علم حق به ذات او

كنه را چنانكه اقتضای استعداد هر یكی بود، خلعت لطیف خزائن جود بگشود، و به تجلی حبی ذاتی، اعیان مم
ان اللّه : و به صفتی مشرف گردانید، و جمال صورتی انعام فرمود، و تشریف شریف هر یكی را به اسمی معلوم

  .، نمود، اوال در علم، و ثانیا در عنيكنت بصره الذی یبصربه: ، به بصرجمیل یحب الجمال
  مثنوی

 مودصورت و معنیی عیان فر
 

 را همه نشان فرمودبی نشان
 

 كثرتی الجرم هویدا شد
 

 عالمی را وجود پیدا شد
 

  مرتبه
ع و بصر سمحیات وعلم و ارادت و قدرت و  نیصفاتیه، یع ۀ سبعۀتامه، چون ائم ۀاند به حیط صفات الهیه محیط

  .و كالم
 این هفت صفات او قدیم است

 

 داند آنكس كه او علیم است
 

قال اللّه . للّه تعاىل به آثار اسماء و صفات اسهل معارف است، و معرفت ذات به ذات اشكل معارفو معرفت ا
  .۱۷۹اللّه حق قدره او ما قدرو: تعاىل

  دوبیتی
 توان دانست ز ذات او بجز اسما نمی توان دانستبدان كه حضرت اعلی نمی

 هر آنچه ممكن دانسنت است دانستیم
 

 دانست توان وىل حقیقت او را نمی
 

  مرتبه
 جمع الجمع، و به كال اعیانی در مقام ارت است از تعلق علم حق به حقیقت كالم ذاتی، در مقامعبسمع حق، 

  .جمع و تفصیل، ظاهراً و باطناً از غري شهود
ت عبار -جل جالله-عبارت از تعلق علم او به حقایق اشیاء به طریق شهود، و كالم او  - ىل و تقدساتع-و بصر او 

  .۱۸۰انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون: قال تعاىل. است از تعلق علم او به اظهار اسرار غیبی
  بیت

 بر غیب و شهادت او علیم است
 

 ذات و صفتش همه قدیم است
 

به باقیه  ۀت به هر سه، و ثالثدبه حیات، و قدرت به علم، و ارا تاند، علم مشروط اس اما بعضی به بعضی مشروط
  .است از ستّه باقیه تما علم ۀمذكوره، و حیط ۀاربع

  بیت
 همه در حیطه كاملند تمام

 

 علم اتم بود و سالمۀحیط
 

  مرتبه
اند در حضرت علمیه، و هر اسمی او را مظهری است ازلیه از اسم االول و ابدیه از  اعیان ثابته، صور اسماء الهیه

  .از اسم الباطن اسم اآلخر، و ظهور از اسم الظاهر، و بطون
  بیت
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  .۹۱آیه  ۶سوره  ۱۷۹
  .۸۲آیه  ۳۶سوره  ۱۸۰



۱۳۴ 

 ظاهر و باطن اول و آخر
 

 این همه اسم یك مسما دان
 

اند در آخر، و اسمائی  اند به اعیان، داخله اند در اول، و اسمائی كه متعلقه  اند به ایجاد، داخله و اسمائی كه متعلقه
  .و بطون و اولیت و آخریت اند در ظاهر و باطن، و اشیا را ظهور است اند به ظهور و بطون، داخله كه متعلقه

  بیت
 موج است و حباب هر دو یك آب

 

 و آب دریاب در بحر درآ
 

  مرتبه
گویند، و به اعتبار ظهور صفت، اسماء  ات در اسم، اسم ذات میذ مجموع اسماء الهیه، اسماء ذاتند، اما به اعتبار

دو اعتبار، یا سه اعتبار، چون رب، به معنی فات، و به اعتبار ظهور افعال، اسماء افعال، و اكثر اسماء یا جامع ص
  .اثبات، اسم ذات، و به معنی مالك، اسم صفات، و به معنی مصلح، اسم افعال

اند، و از اجماع دو اسم متقابله یا غري متقابله، اسمی كه دو جهت  و اسماء حسنی امهات مجموع اسماء الهیه
  .داشته باشد متولد شود

  بیت
 شدلطف و قهرش بهم هویدا

 

 برزخی در میانه پیدا شد
 

  بیت
 برزخی باشد میان آن دو اسم

 

 او یكی باشد و لیكن از دواسم
 

و از اجتماع دو صفت صفتی، الجرم اسماء الهیه غري متناهیه بود، و مظاهر اسماء در وجودعلمی و عینی غري 
  .متناهی

  بیت
 چو اسما را نهایت نیست هر یك صورتی دارد

 

 ویند كه صورت را نهایت نیستروا باشد اگر گ
 

  مرتبه
ابدیه، چون اسمائی كه  ۀقسمی ظهور احكام و آثار ایشان ازلی. اند بر اقسام اسماء افعال به حسب احكام منقسم

رياتند یا ثابتات، و نسبت متغريات با غاند بر ارواح قدسیه و نفوس كلیه از مبدعات، اما موصوف یا مت حاكمه
  .تات سرمد، و نسبت ثابتات با متغريات دهربثابتات با ثا زمان، و نسبت متغريات

  .اند بر دار آخرت اما اسمائی كه ظهور احكام ایشان ابدی است، اسمائی است كه حكام
  بیت

 حاكم و ملك جاودان باقی است
 

 حاكمش هست ملك از آن باقی است
 

كام ایشان نه ازلیه حدنیاویه، ظهور ا ۀ، از نشأاند اند بر مجموع اشیاء كه در تحت زمان داخل اما اسمائی كه حاكم
است نه ابدیه، با ظهور احكام این اسماء است، مطلقا منقطع شود با ظهور دولت اسمی كه محیط اواتم باشد، و 

  .سیاره، كه هر یكی را هزار سال دور است ۀاسماء را دول است به حسب ظهورات، همچو ادوار كواكب سبع
رسوىل به بقای دولت و دوام ظهور سلطنت اسمی از اسماء الهیه بود، و نسخ آن شریعت  و بقاء دوام شریعت هر

ئون الهیه، و اعیان مالیك مظاهر بعضی، شاز  است به زوال ظهور آن اسم، و اعیان انسانیه در هر آنی مظهر شأنی
  .و اعیان سایر مخلوقات، هر فردی مخصوص اسمی

  بیت
 سان قابلی باشد تمامنعني ا

 

 هر مجموع اسما و السالممظ
 



۱۳۵ 

در خارج وعدم دوام در دنیا و آخرت راجع است، با دوام ظهور اسماء، وعدم ظهور اسماء و وجود  و دوام اعیان
  .اعیان به اسماء است، و ظهور اسماء به اعیان، فافهم

  مرتبه
  .باطن مضافاعیان ثابته مظهر اسم اول مطلق و باطن مطلق است، و عالم ارواح مظهر اول و  عالم

و عالم شهادت مظهر اسم ظاهر مطلق و آخر من وجه و عالم آخرت مظهر اسم آخر مطلق، و ظاهر من وجه، و 
  .انسان مظهر اسم جامع و جامع این اسماء اربعه، و حاكم بر جمیع عوالم

  بیت
 همه محكوم حكم او است تمام

 

 حاكم عادىل بود و سالم
 

  مرتبه
انی، از جوهر نورانی شبیه به جوهر جسمانی، از آن رو كه محسوس است و شبیه به عالم مثاىل عالمی است روح
  .جوهر عقلی از وجه نورانی

  بیت
 نه جسم مركبی است مادی

 

 نه جوهر عقلی مجرد
 

 برزخی در میان این هر دو
 

 این مثال خوشی است با من و تو
 

  دوبیتی
 تنت از ملك و جانت از ملكوت

 

 اسوتسر الهوت گفتم و ن
 

 مثل عیسی است با مریم
 

 نسبت موسی است با تابوت
 

  مرتبه
دنیاویه، غري آن برزخی است كه میان ارواح مجرده و اجسام بود،  ۀبرزخی كه بعد از مفارقت ارواح بود از نشأ

ن را اولیت پیش از نشأة دنیاویه از منازل تنزالت بود، و آ زالت معارج وجود دوریه است، و مرتبهتنزیرا كه مراتب 
  .است، و مراتب معارج را آخریت

دنیاویه، به خالف  ۀافعال سابقه است در نشأۀ و صوری كه الحق ارواح شود، در برزخ دوم، صور اعمال و نتیج
  .برزخ اول، اگر چه هر دو عالم روحانی و جوهر نورانی است
  دوبیتی

 اند و نورانیهر دو روحانی
 

 اند تا دانیصور عالم
 

 یابمل مثال میبر مثا
 

 آن دو برزخ به لطف ربانی
 

  مرتبه
حقیقت علم واحده است، و مغایر میان افراد اعتباریه قادح نباشد در وحدت حقیقت، و اسماء الهیه را صور 
معقوله است در حضرت علمیه، و حق تعاىل عالم به ذات و صفات و اسماء ، به علم قدیمه، و اهل اللّه این صور 

اند از ذات الهیه، به فیض اقدس و  خوانند، واعیان ثابته به وجود و استعداد مستفیض عیان ثابته میمعقوله را ا
  : تجلی اول، بواسطة حب ذاتی و طلب مفاتح الغیب

  .۱۸۱و عنده مفاتح الغیب
اند، یعنی اقدس از شوایب  و فیض الهی منقسم است به فیض ذاتی و فیض اسمائی، و فیض ذاتی را اقدس گفته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۹آیه  ۶سوره  ۱۸۱



۱۳۶ 

: فیض اقدس كما یشاء يۀت اسمائیه، و نقایص حقایق امكانیه، و فیض مقدس مرتتب بر فیض اقدس، و عطكثر
و آتاكم من ل ما : فیض مقدس ما نشاء، كما قال اللّه تعاىل ۀو عطی .۱۸۳و یحكم ما یرید، ۱۸۲یفعل اللّه ما یشاء

  .، ای بلسان اال استعداد۱۸٤سألتموه
  قطعه

 جام می دهد ساقیۀصلوبقدر ح
  

  خمخانه را نهایت نیست ۀاگر چه باد
 بیا كه مجلس عشق است و عاشقان سر مست

 

 چنني مقام خوشی در همه والیت نیست
 

  .و وجود عني ثابته در خارج، حصول او است در عالم ارواح
  بیت

خوش نقابی ز روح بربسته
 

 همچو شاهی به تخت بنشسته
 

درصورت جسدیه، و در حس تحقق او است در این عالم، و وجود و وجود او در عالم مثال، ظهور او است 
هان ثبوت او است در عقل، و به قد رظهور نور وجود و كماالت او، در مظاهر اعیان و لوازم ظاهر ذعلمی او در ا

  .گردد می
  .گاه در ذهن و گاه در خارج: مصراع

وسایط و كثرت و صفا و استعداد و و ظهور اعیان قوی و ضعیف باشد، به حسب قرب و بعد از حق و قلت 
  .عقل می نمایند، به طریق انعكاس از مبادی عالیه ۀاند، كه در آین كدورت، صور اعیان خارجیه ظالل صور علمیه

  مثنوی
تر بودآینه چندانكه روشن

 

 تر بود نور او دیدن در او خوش
 

 گیتی نما استۀعني ما آئین
 

 ای دیگر كجاستاین چنني آئینه
 

  مرتبه
  .الحقه ۀاند و بعضی تابع حقیقت اشیاء بعضی متبوعه

  بیت
این و آن جوهر و عرض باشد

 

 باشد جامع هر دو هر دو می
 

و مظهر . اند در عني جوهر، و جوهر عني واحده و وجود تجلی كرده به صورت جوهر و عرض، و جواهر متحده
  .لصفات باالفعالاحجب الذات بالصفات و حجب  :اند ذات الهیه و هوالقیوم، و عرض مظهر صفات، و گفته

ال مكتنفه است به اعراض، و ذات با انضمام صفتی از صفات اسمی بود كلیه یا جزئیه، و جوهر با زو جوهر الی
انضمام معنیی از معانی كلیه جوهری باشد ومظهر اسمی از اسماء كلیه، و با انضمام معنیی از معانی جزئیه 

  .جوهری بود جزئی
  بیت

جوهر عالم یكی می دانمش
 

 خوانمش مظهر ذات خدا می
 

و همچنان كه ا ز اجتماع اسماء كلیه متولد شود اسماء دگر، از اجتماع جواهر بسیطه متولد شود جوهر مركبه، و 
قیقت كلیه در اصطالح اهل اللّه نفس رحمانی وهیوىل كلیه گویند، و هر متعینی موجود از موجودات كلیة حاین 
شوند، و مظاهر اسماء غري متناهیه غري متناهی، این  ه و از اجتماع اسماء الهیه اسماء غري متناهیه حاصل میالهی
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۱۳۷ 

لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی و لو جئنا بمثله : است سر قوله تعاىل
  .۱۸٥مددا

  بیت
بحر اعیان گر شود یكسر مداد

 

 تقریر دادكی تواند داد این 
 

ور قلم جاوید بنویسد كالم
 

 همچنان باقی بود ماال كالم
 

 .تمت و الحمدلله والمنة
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۹آیه  ۱۸سوره  ۱۸٥



۱۳۸ 

  )رساله دوم( مراتبرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  .لوىل الحمد، والسالم علی صاحب لوای الحمد صلی الله علیه و آله الحمد
و والیت یا عامه است . الوالیة هی فلک المحیط العام: یلالوالیة احاطة بکل شیی و ق: ع-قال اما االولیاء

  :اما وىل به والیت عامه. یا خاصه
  شعر

  مؤمنان سر بسر وىل باشند

 

  تابع حضرت علی باشند

 

و این مرتبه سالک را حاصل شود به فناء الفناء فی . الوىل فان فی الحق و باق بالحق: و وىل به والیت خاصه
  .به بقاء البقاء بالله احدیت اسمائیهالله احدیت ذاتیه، و 

  .و وىل در مرتبة بقاء بعد از فناء اطالع یابد به معارف و حقایق الهیه
  مرتبه

، نبـوت تشـریع و رسـالت منقطـع شـده، و النبـی بعـدی: که فرمود-صلی الله علیه و آله-به مقتضای حدیث نبینا 
  .والیت باقیه

تامه از او در وجـود آیـد، الجـرم  ۀفقري تام خواهد که عبادت کاملۀ بند و این حدیث پشت اولیا را شکسته، زیرا که
و اتصـاف اولیاءاللـه بـه اسـماءالله . اجتناب نماید از دعوی مشارکت، به اسمی از اسماءالله با حضرت الله تعاىل

  .شود در حالت فناء بنده در حق الوجود نیست، بلکه عرضی است، حاصل می مقتضی ذوات ممکن
  مرتبه

عبـاد عبـادت، و عبداللـه  ۀرادت این طایقه آن است، که ظاهر شوند چنانکه اقتضای ذوات ایشان اسـت، و مرتبـا
  .قطب عباد، و نبوت و رسالت مختص به عباد

و هوالـوىل : ، و قـال تعـاىل۱۸٦الله وىل الـذین آمنـوا: و وىل اسمی است از اسماءالله تعاىل، کما قال الله تعاىل
و  ،هر آینـه وىل را ذوق عبودیـت کاملـه حاصـل نشـود. ا وىل باقی است در دنیا و آخرت، و این اسم ب۱۸۷الحمید

، منقطعه، اما نبوت النبی بعدی: نبوت تشریع به حکم -مرتبه. علیهم السالم انبیا استۀ عبودیت تامه خاصۀ مرتب
صلی اللـه -محمدیه  ۀرحومعامه، یعنی اخبار از معارف اسماء الهیه، باقیه به عنایت و رحمت الهیه در حق امت م

و مجتهـدان وارث . و انباء عـام را نبـوت نگوینـد، و وىل را بـه اخبـار از معـارف ربـانی نبـی نخواننـد -علیه و آله
، و مـرياث انبیـا دفـاین و خـزاین العماء ورثة االنبیاء: صلی الله علیه و آله-کما قال نبینا  -علیهم السالم-انبیاءاند

  .نحن معاشر االنبیاء النرث و النورث): ع(کما قال. نیاویهاخراویه است نه اموال د
بـواطن و  ۀو بعضی اولیاء کامـل مکمـل، ورثـ. واهرظاند، و علما وارث  -علیهم السالم-و اولیا وارث بواطن انبیا 

  .ظواهر
  بیت

  برآن بودومکملاستکاملگرشیخ

 

  سلطان اولیا بریاران چنان بود

 

  مرتبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۵۸آيۀ  ۲سورۀ  ۱۸٦
 .۲۷آيۀ  ۳۲سورۀ  ۱۸۷



۱۳۹ 

  اید به کالمی خارج از تشریع،تکلم فرم) ع(اگر نبی
  بیت

  از والیت بود چنان دریاب

 

  آن معانی ازین بیان دریاب

 

و افشـاء اسـرار الهیـه از مقـام والیـت . لودلیتم بحبل لهبط علـی اللـه: کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله
  .بود، نه از مقام نبوت

الوالیة : اند جهت خلقیه به ارسال کالم ربانیه و گفته و والیت جهت حقانیه است، ونبوت جهت ملکیه، و رسالت
  .، یعنی والیت نبی اعلی است از نبوت نبیاعلی من النبوة

از وجهی که بـا حـق دارد وىل اسـت، و از . وىل رسول جامع مراتب ثالثه و هر رسوىل نبی است، و هر نبی وىل و
هـر آینـه رسـول از وجهـی کـه . ارسال رسالت، رسـول وجهی که با ملک دارد نبی، و از وجهی که با خلق دارد، به

و با سه وجه اعلی کـه بـا دو، و . وىل است اعلی باشد، از وجهی که نبی است اعلی بود از وجهی که رسول است
  .با دو اکمل که با یکی، و وىل مجرد ابدا تابع است و نبی متبوع

  بیت
  ابدا تابعیم و او متبوع

 

  نزد شارع چنني بود مشروع

 

انـد بـه علـم یقینـی از شـهود ذاتـی، و  و مرجع نبی و رسول به والیت است، زیرا که نبی و رسول بـه والیـت عالم
و حصول این مرتبه، بعد از فنـای . اطالق اسم وىل، به والیت خاصه بر خلق، به حسب تخلق بود به اخالق الهیه

  .حق، و تحقق به ذات افعال و صفات بنده بود، در افعال و صفات
و . والیت تخلق اسـت بـه اسـما و صـفات، و تحقـق بـه ذات، و تعلـق بـه بقـاء بعـد از فنـا: ایم ز این جهت گفتها

 ۀو نبی از آن رو که وىل است به حقـایق الهیـه، مشـاهد. والیةالنبی اعلی من نبوته، و نبوةالرسول اعلی من رسالته
  .کند در جمیع مراتب ظهور حق می

  بیت
  آنکس که بدید آن چنان دید  در جمله مراتبش توان دید

  .فافهم. و مراتب الهیه اصلیه، و مراتب خلقیه ظهور احکام مراتب الهیه
و مظهـر اسـم اعظـم . و این اسماء داخلـه در اسـم اعظـم. اند مظاهر امهات اسماء حق -علیهم السالم-انبیا  -مرتبه

  .خري امم باشند -لهصلی الله علیه و آ-حضرت او  ۀهر آینه امت مرحوم. حقیقت محمدیه
  بیت

  سید ما سید هر دو سرا

 

  امت او اولیاء و انبیاء

 

  مرتبه
اول انبیاء است . ، ای بني العلم و الجسمکنت نبیا و آدم بني الماء و الطني: صلی الله علیه وآله-قال رسول الله 

  .غري منصرفه ۀدایم ۀنبوت ذاتی) ع(و نبوت او
  .آن تعني که اول همه اوست: مصراع

، خـتم مراتـب نبـوت و ۱۸۸ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسـول اللـه و خـاتم النبیـني: و به حکم
  .ت به حضرت او شدسالر

  بیت
  ظاهر و باطنش همی خوانم  دانماول و آخر است می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۴۰آيۀ  ۳۳سورۀ  ۱۸۸



۱۴۰ 

  مرتبه
  .شود در اولیا، به حسب استعدادات والیت باطن نبوت است و غري منقطعه، و این مرتبه ظاهر می
  بیت

  در والیت واىل مطلق حبیب

 

  زان والیت هر ولیی با نصیب

 

  مرتبه
والیـت  ۀوالیت، به نقاط وجود اولیا در دور است، تا برسد به نقطة اخريه، یعنی خـاتم اولیـا کـه مـتمم دایـر ۀدایر
نت ولیـا و آدم ک: ، ختم اولیا فرمایدکنت نبیا وآدم بني الماء و الطني: فرمود) ع(و همچنانکه ختم انبیا. است

ای  وهر ولیـی از اولیـا حصـه. الوىل بعدی: النبی بعدی، خاتم اولیا بگوید: ، خاتم انبیا فرمودبني الماء و الطني
  .دارد از والیت، و خاتم اولیا جامع جمیع مراتب والیت باشد
  بیت

  او نیست ولیی به والیتۀمانند

 

  مجموع کماالت والیتۀمجموع

 

  مرتبه
و والیت صفت الهیه از ال و . اند، و منقطع به انقطاع زمان نبوت و رسالت زمانیه ۀز صفات کونینبوت و رسالت ا

  .و والیت الهیه مطلقه. ۱۸۹و هو الوىل الحمید. ابدا
  بیت

  از ازل تا ابد وىل واىل است

 

  این وىل ما عاىل استۀبند

 

ریع، و این قسم منقطع، زیرا که خـتم سـبب قسمی متعلق است به تش: اند بر دو قسم نبوت و رسالت منقسم -مرتبه
او غایت کمال است، و زیادت بر کمال نقصان، و قسـمی غـري منقطـع، و ایـن از عنایـت الهـی اسـت، و آن اخبـار 

  .و ختم والیت عامه تابع شرع محمدیه بود. است، از اسماء و صفات الهی، و انوار کشفیه و اسرار غیبیه
  بیت

  عیسی مریم است تا دانی

 

  نکه ختم والیتش خوانیآ

 

  مرتبه
مـن مـات و ): ص(رسول الله: قال. روح مطهر محمدی را مظاهر است در عالم و اکمل مظاهر مظهر قطب زمان

  .زمانه مات میتة الجاهلیة ملم یعرف اما
ولیـا اما مطلقـه صـفت الهیـه، و از آن رو کـه مسـتند بـه انبیـا و ا. مطلقه و مقیده: و والیت منقسم است بر دو قسم

هر آینه والیت انبیا و اولیا جزئیات والیت . و والیت مقیده مقومه به مطلقه، و مطلقه ظاهره به مقیده. است مقیده
مطلقه بود، و نبوت انبیا جزئیات نبوت مطلقه، و نسبت والیت مقیده با والیـت مطلقـه، نسـبت نبـوت سـایر انبیـا 

  .محمدیهۀ است با نبوت مطلق
  بیت
  ای امت حضرت محمد

 

  اینست نبوت محمد

 

  مرتبه
ای از حسناتش، و مظهـری  ای از درجات او، و حسنه اخالق خاتم انبیا است، و صورت درجه ۀخاتم والیت سالل

  .از مظاهر
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۷آيۀ  ۴۲سورۀ  ۱۸۹



۱۴۱ 

  مظهر کاملش چنان دریاب

 

  گر بیابی برو به جان دریاب

 

  مرتبه
وت و هـدایت و تصـرف در خلـق، و در دعـ. نحـن نحکـم بالظـاهر): ع(نبوت مختصه است بـه ظـاهر، کمـا قـال

ای بـود بـه  ، در مرتبـه۱۹۱تلـک الرسـل فضـلنا بعضـهم علـی بعـض: و به مقتضـی ۱۹۰النفرق بني احد من رسله
  .اسرائیل غريتامه چون انبیاء بنی ۀو حیط -تامه، چون اولوالعزم از مرسلني صلوات الله علیهم اجمعني ۀحسب حیط

، به قوت و ضعف استعداد، و به قدر معرفـت ذات ۱۹۲م علی بعضوالله فضل بعضک: و تمیز میان اولیا به حکم
و فـرق میـان عبدالواحـد و عبداالحـد فـرق . و اتصاف به صفات و تربیت از ارباب و فیوضـات از اوىل االلبـاب

  .است میان واحد واحد
  بیت

  ذوقی یابی چو خوش بخوانی  فرقی است لطیف اگر بدانی

  مرتبه
والیت، انتهای سفر است از خلق به حق، بـه  ۀمتفاوته در حیط ۀشتمله بر دوایر متناهیای است تامه، م نبوت دایره 

ازالت تعني از مظاهر و اغیار، و خالص از قیود و استار، و عبور از منازل و مقامات، و حصول مراتب و درجـات، 
  .به فناء شاهد در مشهود، و محو عابد در معبود

  .۱۹۳و هوالغفور الودود
  بیت

  ىل والیت جواز والی و

 

  آن والیت درین والیت جو

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .گذاریم میان احدی از رسوالنش فرق نمی: ۲۸۵آيۀ  ۲سورۀ  ۱۹۰
 .آن رسوالن را برخی از ایشان را بر برخی افزونی دادیم: ۲۵۴آيۀ  ۲سورۀ  ۱۹۱
  .و خدا برخی از شما را بر برخی افزونی داد: ۷۳آيۀ  ۱۶سورۀ  ۱۹۲
  .و او آمرزنده و دوست دارنده است: ۱۴آيۀ  ۸۵سورۀ  ۱۹۳



۱۴۲ 

  )رندانرساله سوم مراتب (مراتب رساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  .الحمد لوىل الحمد و به نستعني
  دوبیتی

 گـویمسخن از ذوق رند می
  بلکه رند خوشی اگر جوئی

 رند مستی خوشی همی جویم
  اللــه بجــو کــه مــن اویــم نعمت

  هتبمر
  .گویند لرایحه است از شجر بادیه، و عود را نیز رند میرند شجر طیب ا

  بیت
 خوشبوشدهمهعالمرندانخوش ازبوی

 

  رندان خوش خوشبوشدازبویهمهعالم

 

  :فرماید کند و می بشنو که رند طیب، طیب طینت، طیب الرایحه را رندانه بیان می
  شعر

  ال اىلثومن انا ایاها اىل حی

 

  جعتیعرجت وعطرت الوجود بر

 

یعنی از ابتدای انفصال تا غایت اتصال عروج کـردم، بلکـه بـه غـایتی کـه غایـت نمانـد، و آن را غایـت الغایـات 
  .اند گفته

  بیت
  در طریق عاشقی رفتم بسی

 

  تا بدان غایت که غایت هم نماند

 

گردانیـده، از بـرای و بعد از ازالت قیود وجود ممکنه و خیال نعوت حادثه، وجود را به عطـر صـفات الهیـه معطـر 
  .تطهري مظاهر ظاهر، از عالم غیب به مشهد شهادت مراجعت نمودم

  رباعی
 در کوی خرابات بسی کوشیدم
  تــا رهــرب رنــدان جهــانی باشــم

 

 تا جمله شراب میکده نوشیدم
  رندانه قبای عاشـقی پوشـیدم

 

  مرتبه
ل اسـتعدادش از میـاه معـارف ربانیـه رند نقد است و عیش او ارغد و جام قابلیتش ماالمـال اسـت، و جـدو ۀنسی

  .انا الفاعل فی هذا العالم: اند مملو، و سخن بعضی رندان از رعونتی خاىل نیست، چنانکه گفته
  .انا الباقی ببقاء الحق و انا الموجود بوجوده: است و رمز رند متمکن انا الحقاما ایمای رند واجد 

  بیت
  و ازین دستانندانگشت زنانند  ما مستانندۀرندان سراپرد

. عاقل خود را بینـد و عاشـق وی. زاهد جام را جوید و رند می. زاهد راغب هوا است و عارف طالب لقا -مرتبه
  .ی ماء را به صفت ماء طلبد و بحری ماء را به ماء جویدبّر. منظور اهل نظر افعال است و مشهود رند فاعل

  بیت
  رند بجان عاشق رندان بود

 

  آن بودعاىل رند ۀمرتب

 



۱۴۳ 

  مرتبه
گاه است که عالم جمال الله است، و حق جمیل و محب جمال، و یاری که عـالم را بـه دوسـتی حـق  قول رندان آ
دوست دارد حقیقتاً حق را دوست داشته باشد به دوستی حق، زیـرا کـه جمـال صـنعت در حقیقـت راجعـه اسـت 

  .باصانع، و هذه مسألة دقیقة
  بیت

  رند دایم جمال دارد دوست

 

  همه را بر کمال دارد دوست

 

  مرتبه
میخانه عشق، راح روح بخش روح افزا، از جامات افعال نوش کنند، و با شاهدان سرمست  ۀبعضی رندان سراپرد

  .مشهد شهادت دست در آغوش
  بیت

  رندانه مدام جام می نوش کنند

 

  چون مست شوند خرد فراموش کنند

 

تخلقـوا : ۀند و تشـریف شـریف و خلعـت لطیـف از جامـه خانـاما بعضی شراب تجلیات از کاسات صـفات نوشـ
  .، پوشندباخالق الله

  بیت
  ذات موصوف در صفت نگرند

 

  شمرند آن یکی در هزار می

 

  .اما رندان کامل افعال را آثار صفات یابند و صفات را مندرج در سطوت ذات
  بیت

  دریا و حباب و موج دریاب

 

  با ما بنشني خوشی در این آب

 

  غزل
 مــدام همــدم جــام شــراب باشــد رنــد

 اوست زهدوطاعت زاهدبیچاره حجاب
 نوشـد حسـاب می چو رندجام می بی

 لبش پرآب حیـات و نهـاده برلـب مـا
ـــق راه رود ـــد رفی ـــه یاب ـــق ک  بهرطری

ــه هیچ ــق ب ــد نباشــد آن مطل ــز مقی  چی
ــه جــو طریــق رنــدی ســید ز نعمت   الل

 

 باشد رنـد  وخراب ومستعاشقهمیشه
 حجاب باشد رند وىل به مذهب ما بی

 بنزد عقل کجـا در حسـاب باشـد رنـد
 نگر چو جام حباب پـرآب باشـد رنـد

 سـر آب وسـراب باشـد رنـد ۀنه مانـد
ــد ــاب باشــد رن ــم و کت ــد عل  کجــا مقی

  خطا رود ودر صواب باشد رند که بی

 

  مرتبه
  .از صفت واحده جز فعل واحد متصور نیست، اما از فعل واحده آثار کثريه متصور است

  شعر
  بمفرده لکن بحجب االکنة  الذی شاهدته فعل واحدان

  .کتابت فعل واحده است و مکتوب آثار متعدده
  بیت
  گر بگویم هزار یک سخن است

 

  یوسفی را هزار پريهن است

 

  مرتبه
غایت هر طریقی و نهایت هر سالکی سعادت مواصلت اوست به رب او، و طریق محقـق و راه مقلـد منبعثاننـد از 



۱۴۴ 

ها، امـا  ، و متناهی به اصل واحد، و طریقان متغایرانند، اما بدایت و نهایت هر دو یکی، همچو صورتاصل واحد
  .سمحه است و راهی مخوف و پرعقارب وحیه ۀراهی سهل

  بیت
  خواهی روان شوبه هرراهی که می

 

  درآ در ره رفیق رهروان شو

 

  مرتبه
حـروف مبسـوطه، والم فلا برزخـی اسـت جـامع میـان  اند، و ترکیب کـالم از حروف تهجی اسماء حروف مبسوطه

کاف و میم، و حروف تهجی به ترتیب ابجد، در علم جمل، اصل مراتب آحاد و عشـرات و مـآت و الـوف یکـی 
  .است تا هزار، و اعداد را بیست مرتبه است و باقی تکرار

  بیت
  اول او یکی بود به شمار  گر هزار است وگر هزار هزار

انـد حـرف  از حروف تهجی حرفی است از حروف مبسـوطه کـه مسـمای آن حـرف اسـت، و گفته و اول هر حرفی
صوت شده، و مسمای فلا اول اسم اسم اعظم، والم اول این اسـم اشـارت بـا محـو، و الم  ۀهیأتی است که عارض

 ثانی اشارت است با محو محو، در کشف هاء هویت کـه سـاریه اسـت در همـة موجـودات، و وجـود مفـاض عـام
هـا اعتبـار ذات اسـت بـه حسـب حضـور و .  است، و آن اخـذ وجـود اسـت ال بشـرط شـیئی و ال بشـرط الشـیئی

و هو اعتبار ذات است به حسب غیبت و فقدان، و ها با واو که اشارت است به جهات سته هو، و هـو بـه . وجدان
  .سني ظاهر گشتهای که خط محور در میان درآمده و محیط بشکل قو دایرهه ازالت واوها، و صورت 

  بیت
  های هو را میان دو نیم زنند  عارفان چون دم از قدیم زنند

  مرتبه
  :قوله تعاىل. اند به اسم جامع، و او منسوب نیست به اسمی از اسماء جمیع اسماء حق منسوب

الـه هوالله الذی الو این اشارت است به عظمت و جامعیت اسم اعظم، . ۱۹٤ولله االسماء الحسنی فادعوه بها
  .۱۹٥االهو

کند بر معانی، و معانی امور ذهنیه، و صاحب نظری که از مسـافت بعیـده جسـمی  ای که الفاظ داللت می و دانسته
و چون قریـب شـود و حرکـت آن مشـاهده نمایـد . ه صخرةای است، حکم فرماید بانّ را بیند، و ظن او آنکه صخره

  .اختالف اسماء به اختالف تصورات ذهنیه بودالجرم . گوید طري، و چون تمام نزدیک شود گوید انسان
اند نه اعیان خارجیه که اگر لفظ داللت کنـد بـر وجـود خـارجی، چـون  معلوم شد که مدلول الفاظ تصورات ذهنیه

  .العالم حادث، الزم آید که عالم قدیم باشد و حادث معاً، و هو محال: العالم قدیم، و مومن فرماید: حکیم گوید
  دوبیتی

ــ ــن گفت ــابۀای ــقانه دری  عاش
  از نام و نشان نشان چه پرسی

 

 اســـرار محققانـــه دریـــاب
  بگذر ز نشان نشانه دریاب

 

  مرتبه
انـد  اند در مبدعات ازىل ابدی است، و دول اسـمائی کـه داخله اسماء الهی الیتناهی است و دول اسماء که داخله

و نـه ابـدی، و از تنـاهی دول بعضـی اسـماء انـد در دنیـا نـه ازىل اسـت  در آخرت ابدی، و دول اسمائی که داخله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .های نیکو است پس به آنها بخوانیدش دا را نامخ: ۱۷۹، آيۀ ۷سورۀ  ۱۹٤
 .اوست خدائی که خدائی جز او نیست: ۲۲آيۀ  ۵۹سورۀ  ۱۹٥



۱۴۵ 

  .تناهی اسماء و تناهی دول دیگر اسماء الزم نیاید
  بیت

  داری بیارندانه ساقی را طلبذوق میراطلبباقیملکجاویدخواهی دولت

 

ایـن تـألیف  ۀاز تصنیف و تألیف ربانی، حروف علمیه را طلب ابراز کلمات اسمائیه و حقایق کونیـه اسـت، و مـاد
  .الکتاب است، فافهم ام ۀجامع ۀس رحمانی است که خزاننف

 ۀمراتب عالم کبري مخارج صورت حضرت الهی است، و صورت حضرت الهی نامتنـاهی، الجـرم از نتیجـ -مرتبه
  .صورت الهی صور و کلمات الیتناهی است

  بیت
  دریاب که عارفانه گفتیم

 

  ی است محققانه سفتیمدّر

 

  مرتبه
شود به عالم، و در تحقیـق تجلـی واحـد اسـت کـه بـه حسـب قوابـل و  لیات حق واصل میدر هر نفسی امداد تج

  .گردد اند ظاهر می استعداد تعینات که مراتب کلیه
  دوبیتی

ـــــ ـــــدۀدر جملّ ـــــه برآی  مرتب
  وین طرفه که این همه مراتب

 

 ها همــه نمایــددر مرتبــه
  فزاید در وحدت او نمی

 

  مرتبه
کلیه، و امتیاز علم حق از غیب مطلق به تعني مرتبـه  ۀعلم الهیه حقیقت مجردوجود مفاض عام کتاب کبري است و 

است از حیثیت تسمیه، و علم کاشف امور است، و غیب مطلق مقدس از تعني و مرتبه، الاسم له و ال نعت له و ال 
  .صفة له اال بحسب المظاهر

  بیت
  شماریک وجود است و مظاهر بی

 

  شمار آن یکی را در مظاهر می

 

  مرتبه
  .وجود حالل مطلق است

  بیت
  جودۀبر قوابل در خزان

 

  بگشودند و یافتند وجود

 

  .او، هم چنانکه شهود ذات او بذات او ۀو حرام مطلق احاطه است به کنه حق و مشاهد
  .که شناسد ترا چنانکه توئی: مصراع

  .فواحش ما ظهر منها و ما بطنان الله غیور و من غريته حرم ال: صلی الله علیه و آله -قال رسول الله 
  بیت

 بیندتورویغريیکهخواهمنمیمن غريت ز
 

چیند دیگری گل این که آید میمراخودرشک
  مرتبه

  .حق اظهر اشیاء است به حسب انیت، و اخفی به حسب حقیقت
  شعر

 سبحان من اظهر ناسـوته
  ثــم بــدافی خلقــه ظــاهرا

 

 سرســــنا الهوتــــه الثاقــــب
  شاربفی صورة اآلکل و ال

 



۱۴۶ 

  .الجرم معرفت حق اسهل معارف باشد و اشکل معارف
  نظم

  آن حقیقت که اول همه اوست

 

  مشکل حل و حل مشکل ما است

 

  مرتبه
  .غنا را مراتب اربعه است ظاهره و باطنه
باطنـه غنـای نفسـی اسـت، و غنـای نفسـی  ۀدنیا ویه، امـا مرتبـ ۀاو اطعم ۀاما ظاهره محل حکم او دار دنیا و ماد

انـد از تصـرف در  سم است بر قسمني، و موقوف است به این جهان، و این غنای اهل نفوسی است که متمکنهمنق
موجودات به اسرار اسماء و حروف و توجهات باطنه و تعلم به کیمیـا و تسـخريات، و قسـمی غـري مقیـد اسـت بـه 

ن از تصرف تارک تصرفند، و قسـمی ق بالله و المتوکل علی الله، که با وجود تمکثالوا: موطنی و حاىل چون حال
  .اند جامع سایر اقسام مذکوره

امع صـحیح نیسـت اال انسـان جـغنا است، و فقر ۀ ای از مراتب مذکور مرتبه ۀای از مراتب فقر، در مقابل وهر مرتبه
  .کامل را، و فقر تام مثمر غنای تام است

  شعر
  و تممتها بالفقر لکن بوصفه

 

  یغنیت و القیت افتقـاری وثروتـ

 

  بیت
  زالل است نماید بتو و عني تشنهلباستبکمالوفقريیفقرتمامیخوش

 

  مرتبه
جمعیت رندان رفع مباینت است و اسقاط اضافات و ابراز شهود حق، و صباحی که شمس حقیقت حـق از غیـوم 

متعـدده  ۀئیشام بشریت و کسوف محاق خلقیت طلوع کند و متجلی گردد، احکام ضالالت متکثره و مراتب اسـما
  .مستور و مخفی شوند

  .یابد و خود را آن وی رند سرمست جام را عني می
  بیت

  می است و جام می میمی جام

 

  نازک سخن خوشی است هی هی

 

  مرتبه
  .اول اسم هر حرفی مسمای آن اسم است

  بیت
  خوانندچنني میما هجیدر مکتب

 

  دانند همه حرف را چنان میطفالن

 

قیـد  دیگر گفتـه شـده، و ماهیـت بی ۀچنانکه در رسال. ی علم حروف، حروف یا منفصله یا متصله استو نزد علما
لـوازم  غیبیـه، و ماهیـت بـا وجـود بیۀ اعتبـار وجـود کلمـ اند، و ماهیت با لـوازم بی وجود و لوازم حرف غیبیه گفته

رت است از تجلی که حاصل شـده از وجودیه، و کالم حق عبا ۀحرف وجودیه، و ماهیت با وجود و لوازم کلیه کلم
  .تعلق ارادت و قدرت از برای اظهار آنچه در غیب است

  .۱۹٦انما امره اذا ارد شیئا ان یقول له کن فیکون: قال الله تعاىل
الجمـع و  و سمع حق عبارت است از تجلی حق به علم حق، که متعلق است به حقیقت کالم ذاتـی در مقـام جمع

و بصر حق عبارت است از تجلی حق و تعلق . جمع و تفصیل، ظاهراً و باطناً از غري شهودبه کالم اعیانی در مقام 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .شود گوید بشو، پس می همانا امرش چنان است که چون چیزی را خواهد او را می: ۸۲آيۀ  ۳۶سورۀ  ۱۹٦



۱۴۷ 

سبحان من تجلی فی کالمه علی خلقه و هم الیعلمون، و مجموع عـالم کلمـات : علم او به حقایق به طریق شهود
  .اند و اصل همه کلمة واحده الله

  بیت
  این یک کلمه اگر بدانی

 

  مجموع کالم او بخوانی

 

  شعر
  نازل من فوق عرشیکالمی

 

  اىل لوح الوجود الکایناتی

 

  مرتبه
قرآن مجید مجدد االنزال است بر قلوب تالني، و از تجدید نزول قرآن از حضرت حکیم قدیم مجید، قلـوب تـالني 

  .در حالت تالوت، عرش استوای قرآن است
، و اگر عـارفی لون الماء لون انائه: ، فرمودسئوال کردند از معروف و عارف -قدس سره-و از سیدالطایفة جنید 

  :سئوال کند از قرآن و ازدىل که قرآن منزل است بر وی، مسئول جواب گوید مثل جوابی که شیخ گفت
  بیت

  آب در هر قدح که جا گريد

 

  در زمان رنگ آن انا گريد

 

ست آورد، عـرایس اعتقـادات و غواصی که در این بحر جامع غوطه خورد، و از اصداف عباراتش آلىل معانی بد
را بحلی تجلیات آن متحلی گرداند،و اگردر این بحر عمیق در یتیم بیابد، با ذهب نبوت منضم گرداند و در گـوش 

  .والیت کشد
  نظم

  هرکه قرآن بدین نمط خواند

 

  حافظی باشد او و خوش خواند

 

  مرتبه
  .حسیه و معنویه: نازل اولیاءالله بر دو نوع استم

در جنت افعالیه صد درجه دارد، و در دنیا صد، و هر منزىل از منازل حسـیة دنیاویـه و اخراویـه متضـمن اما حسیه 
منازل کثريه است، اما منازل معنویه در معارف الهیه دویست هزار و چهـل و هشـت هـزار اسـت و ایـن سـلطنت از 

یعرفـه . ذوقی را وصـفی خـاصخصایص امت مرحومه است، و در هر منزىل نزىل است و هر نزىل را ذوقی و هر 
  .من ذاقه

. مقام علم لدنی و علـم نـور و علـم جمـع و تفرقـه و علـم کتـاب الهیـه: و این عددمنحصر است در مقامات اربعه
انـد، وبعضـی مجمـوع منـازل طـی  انـد، الجـرم بعضـی مقامـات یافته بعضی از اهل الله بعضـی منـازل قطـع کرده

  .اند هاند و مالک ممالک مقامات اربع فرموده
  بیت

  علم این عالمان چنني باشد

 

  حاصل عمرشان همني باشد

 

  مرتبه
  .سکر ساقی را به ساقی مشاهده نماید و باقی را به باقی ۱۹۷رند مست در غلوای

  شعر
  الله فی عینی بعینهرایت

 

  و عینی عینه فانظر بعینه

 

اند مطالعه فرماید، و اعیـان را در ارواح  الهیهاما درحالت سرخوشی، اسماء الهیه را در اعیان ثابته که صور اسماء 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ).فرهنگ نفیسی(سرکشی و از حد درگذشتگی  ۱۹۷



۱۴۸ 

  .اسماء به اسم جامع خواند و گاه اسم جامع را به تفصیل اسماء تکرار نماید ۀگاه مجموع. و ارواح را در اشباح
  بیت
  جمع و تفصیل این چنني داند

 

  خواند سخن ما بذوق می

 

  مرتبه
دت جمعیت و شادمانی، در تفرقه محجوبی از حـق بـه در مملکت کثرت تفرقه و پریشانی است، و در والیت وح

  .خلق، و در مقام جمع از خلق به حق
  شعر

 تسرتت عن دهـری بظـل جناحـه
  ولو تسال االیام ما اسمی مادرت

 

 فعینی تری دهری و لیس ترانی
  و این مکانی ما ادر این مکانی

 

عاقل مخمور خـدا را بـه . در حجاب نباشی اما در مقام جمع الجمع به حق از خلق غافل نمانی و به خلق از حق
  .خود بشناسد، و عاشق سرمست خود را به خدا، و محقق خدا را به خدا

  بیت
  از بهر خدا بیا و یک دم بخود آ

 

  بشناس خدائی، خدا را، بخدا

 

  .در مقام تفرقه اثبات خلق است و در مقام جمع نفی خلق و در جمع الجمع اثبات حق است به حق
  مرتبه
والیت به مثل خطی است مستدیر، مؤلف از نقاط وجودات اولیا، و کون جامع حایز مجموع مراتب و مقیـد  ۀئردا

  .بهیچ مرتبه و اسمی و صفتی نه
  بیت
  جامع مجموع مراتب وی است

 

  خود کی است ۀملتفت مرتب

 

  .و فانی فی الحق و باقی بالحق را وىل خوانند
  بیت

  فانی الیزاىل و باقی لم یزل

 

  ستندونیستندوسخنگوی وابکمنده

 

  مرتبه
  :بعضی ازجام حباب آب نوشند و مستانه گویند

  جامات حباب عني آبند

 

  بر آب حجاب اگر نمایند

 

  :و بعضی فرمایند
  کاسه و کوزه چو بشکستیم ما

 

  در میان آب بنشستیم ما

 

  مرتبه
است از حیثیت اعتبار غنای حق از تعلق به غري  علم یا متعلق است به حق یا به غري حق، اما متعلق بحق یا متعلق

از آن رو که غري است، یا متعلق است از حیثیت او به غري، یا از حیثیت معقولیت جامعه میان امرین، یـا از حیثیـت 
  .نسبت اطالق از تقید به اطالق و از مجموع قید و حصر

  بیت
  باین ترتیب آن هر پنج دریاب

 

  اگر دریافتی پنج گنج دریاب

 

  مرتبه



۱۴۹ 

متقی آن است که حق تعاىل را وقایت گرداند در ذات و صفات . ۱۹۸ان اکرمکم عندالله اتقاکم: قال الله تعاىل
الجرم بـه مقتضـای کنـت  -و افعالش، تا مستور ماند ذات و صفات و افعال متقی در ذات و صفات و افعال حق

هر، و ایـن عبداللـه اعظـم بنـی آدم اسـت بـه قرب نوافل است عبد باطن باشـد و حـق ظـا ۀسمعه و بصره که نتیج
منزلت عندالله، و احق است به معرفت، بلکه در عني معرفت کربی است، و عندنا اقوا است در ظهور قدرت تامـه 

  .از خرق عادت و اظهار کرامت، زیرا که سمع و بصر و ید او حق است
  شعر

  سمع و بصرو لسان و دست و پایم

 

  پایمچون حق باشد بغري او چون 

 

قرب فرایض، چون بنده سمع و بصر حق باشد، حق باطن بود و عبد ظاهر، چـه هویـت  ۀاما به حکم حدیث نتیج
  .کامل و هر آینه عالم این معنی ممتاز بود از غري عالم ۀحق است که مندرجه است در صورت این بند

  .۱۹۹کر اولوااللبابقل هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون انما یتذ: قال الله تعاىل
  نظم

 محبانه بیـا محبـوب دریـاب
  سوی الله درسرایت گر بیابی

 

ــاب ــوب دری ــو طــالبی مطل  اگــر ت
  چو فراشان بکش جاروب دریاب

 

طالبی که با همه مطلوب را مشـاهده فرمایـد، بلکـه محبـی کـه همـه را محبـوب مطالعـه نمایـد، مسـاوی نباشـد بـا 
  .بشریت و سبل وجوهات امکانیه محجوب بود او به غطاء ۀرمد دید ۀنابینائی که دید

  بیت
  آن یک بیناست وین یکی نابینا

 

  نابینائی کجا بود چون بینا

 

  .فافهم. شتان بني محمد و محمدی
  مرتبه

محب صورت محبوب است و محبوب روح محب، و نسبت محبوب با محب نسـبت روح جـزوی اسـت بـا بـدن 
  .۲۰۰مدبر االمر من السماء اىل االرض: حق مدبر عالم، کما قال خود، و روح جزوی مدبر صورت معینه است، و

و عالم باسره عبارت است از اسم الظاهر، و من حیث المعنی و الحقیقة روح، و ایـن روح عبـارت اسـت از اسـم 
  .الباطن، الجرم همه حق باشند و بر حق باشند و از حق باشند

  .۲۰۱والله یقول الحق و هو یهدی السبیل: قوله تعاىل
  بیت

  شنوقول ما حق است و ازحق می

 

  شنو گه مقیدگاه مطلق می

 

  .حقیق علی ان ال اقول علی الله اال الحق
  بیت

  بگذر از باطل و شنو از حق

 

  از سر صدق خوش بگو صدق

 

  مرتبه
  .مستدل حق را به استدالل جوید و محقق حق را به حق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ن شما نزد خدا پرهیزکارتر شما استتری همانا گرامی: ۱۳آيۀ  ۴۹سورۀ  ۱۹۸
 .شوند دانند یکسانند، جز این نیست که خردمندان یادآور می دانند و آنان که نمی بگو آیا آنان که می: ۱۲آيۀ  ۳۹سورۀ  ۱۹۹
 .۴آيۀ ۳۲سورۀ  ۲۰۰
 .کند هدایت میرا  گوید و راه  و خدا راست می: ۴آيۀ  ۳۳سورۀ  ۲۰۱



۱۵۰ 

اولم یکف بربک انه علی کـل شـیی : واند، و صدیق تفسريخ ۲۰۲سرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم: عاقل آیت
او از الزم بـه . حکیم به معرفت عرضیات عـارف اسـت، و عـارف از معرفـت ذاتیـات واقـف. نیکو داند ۲۰۳شهید

انـد، و بعضـی بـه علـم صـحیح و کشـف  بعضی به علـم نظـری فکـری عالم. ملزوم رود و این از ملزوم به الزم آید
  .صریح

  بیت
 بر آب بنشینندعارفان چون

  ثمـــرات بهشـــت روحـــانی

 

 عني ما را به عني ما بینند
  از درخت وجود ما چینند

 

  مرتبه
روح از آن رو که جوهر مجرده است و متعلق به بـدن، بـه تعلـق تـدبر و تصـرف، مغـایر بـدن اسـت، و قـایم اسـت 

هـر کمـاالت او اسـت در عـالم بنفسه، و غري محتاج به بدن در بقاء و قوام، اما از آن جهت کـه بـدن صـورت و مظ
  .شهادت
  .محتاج بود بمظهر خویش: مصراع

الله ساری است در بدن به سریان  و نزد اهل نظر روح ساری است در بدن به سریان حلول و اتحاد، و اما نزد اهل
کـدام حق درجمیع موجودات، و عارفی که تحقق یافته باشد به اشیاء، به کیفیت ظهـور حـق در اشـیاء، دانـد کـه از 

وجه مغایرند و از کدام وجه عـني، و روح رب بـدن خـود اسـت و بـدن مربـوب و عـالم مربـوب اسـت و حـق رب 
  .العالمني

  بیت
  رب و مربوب اگر چنني دانی

 

  سخن ما بذوق خوش خوانی

 

  مرتبه
و اقدم  کند، بعضی به بعضی قدیم اند اما عقل استیثار می قدم را مراتب است، و مجموع مراتب در وجود مساوی

گردد، هم چنانکه ترتیب بعضی اسماء بر بعضی، و ممکن نیست که شیی مرید باشد اال بعد از آنکه عالم بود،  می
اند به حضرت ذات، و ذات را مقام اقـدم اسـت  و عالم نتواند بود اال حی، و جمیع اسماء و صفات الهیه مستنده

  .فافهم. اند یمهاحدیت، اگرچه اسماء و صفات الهیه قدۀ از حیثیت مرتب
  بیت
  بشناس وجود را عدم هم

 

  دریاب مراتب قدم هم

 

  مرتبه
متحرک نشود شیئی از موجودات عینیه اال به تحرک اعیان علمیه، و حرکت اعیان علمیه از اسماء الهیه، و اسـماء 

ر شـود الهی بر صراط مستقیم، و چون رب تجلی فرماید در حضرت عینیه، به تجلی خاص از حضرت خاصه ظاه
اثر آن تجلی در صورت اسمی که عني ثابته است، بعد از آن در صورت روحیه، بعد از آن در صورت نفسـیه، بعـد 

  .الجرم حرکات مجموع عالم جربیه بود، و حرکت وجود ارادیه. از آن در صورت حسیه
  بیت

  همه عالم بجرب گردانند

 

  ای نازکست اگر دانندنکته

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

نمائیم آیا کافی نیست پروردگارت را که او بر همه چیزی  ود را در آفاق و در خودهاشان میهای خ بزودی آیت : ۵۳آيۀ  ۴۱سورۀ  ۲۰۲
  .گواه است

نمائیم آیا کافی نیست پروردگارت را که او بر همه چیزی  های خود را در آفاق و در خودهاشان می بزودی آیت : ۵۳آيۀ  ۴۱سورۀ  ۲۰۳
 .گواه است



۱۵۱ 

  مرتبه
اند و مسمی عني هویت حـق، و بـه اعتبـار کثـرت غـري، و  الوجود و احدیت ذات عني مسمیاسماء الهی من حیث 

  .هویت ساریه است در جمیع موجودات
  بیت

  همه از جود او بود موجود

 

  بلکه جود وجود اوست وجود

 

  مرتبه
محـال،  وجودعالم به تجلی وجودی حقانی است در مرایای اعیان ثابتـه، و وجـود اعیـان بـه غـري تجلـی وجـودی

  .الجرم تجلی وجودی ظاهر گشته در اعیان عالم
  دوبیتی

 نیســـــــــتهستاووجودیوجود تجلّی بی
درنظر  وساقی وماسرمست است عشق مجلس

 

 نیست هست  بودی  هیچ  جود وجودشبیبلکه
 نیســت هست وشنودی ماگفت قول ترازاین خوش

 

  مرتبه
حسب شئون، و مختلفه به صور اعیان ثابته، و ذات واحده، و وجود کثرت اسمائیه عني ذات الهیه است، ظاهره به 

انـد در  کثرت اسماء به صفات و صفات نسب، و نسب معقوله، و امور عدمیه به نسبت باخارج، اگـر چـه وجودیه
  .عقل، فافهم

  بیت
  دریاب که قول نازکانست

 

  یابندة قول نازک آنست

 

  مرتبه
نقاط متواصله، هرگاه که خط محور در میان محـیط درآیـد، قوسـني  دایره عبارت است از خطی مستدیر، مولف از

التوحیـد اسـقاط االضـافات : اما سـالکی کـه بـه مقتضـای. رو نماید، عاقل بحرین وجوب و امکان اعتبار فرماید
دریابد، و اگر اضافت وجود  ۲۰٤فکان قاب قوسنياضافت وجودبا امکان که عدمیه است طرح کند، دولت معنی 

  .تحقق یابد ۲۰٥اوادنیحیثیت مغایرت زایل شود به تحقیق  به واجب از
  دوبیتی

ــــزد ــــد درآمی ــــا اب ــــش ب  ازل
  اسم و رسمش همه شود فانی

 

 از ره شرک نیک برخیـزد
  موج با بحر چون درآمیزد

 

  مرتبه
غایت سري معنوی وجودی که صادر گشته از غیب هویت در مراتب کلیه عـرش اسـت، کـه محـیط اسـت بـر جمیـع 

شـود در مراتـب تفصـیلیه، و  کلیه مفصـل می ۀاما حکم عام وجودی بعد از ظهور در مراتب اربع. هاجسام محسوس
  .۲۰٦الله نور السماوات و االرض: نور وجود محض منبسط است بر ممکنات موجوده، کما اخرب سبحانه و تعاىل

  .۲۰۷مثل نوره کمشکوة فیها مصباح: آنگاه ذکر مراتب ظهور و امثلة مواد فرمود
  مثنوی

ــ  از مراتــــب همــــه خــــرب داریــــم ور چشــم اســت و در نظــر داریــمن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۹آيۀ  ۵۳سورۀ  ۲۰٤
 .۹آيۀ  ۵۳سورۀ  ۲۰٥
 .۳۵آيۀ  ۲۴سورۀ  ۲۰٦
 .۳۵آيۀ  ۲۴سورۀ  ۲۰۷



۱۵۲ 

 نور چشم است و در نظر پیدا است
  همـــه عـــالم منـــور اســـت از وی

 

 نظری کن به بني که او با ما است
  خواه جامش شمار و خواهی می

 

  مرتبه
ه طارقنـد، و شریعت مصطفویه راه روند، و خواص به شریعت غراء و بر طریق طریقة احمدیـ ۀعوام مؤمنني بر جاد

  .اند، و محقق به حقیقت محمدیه خاص الخاص جامع الطریقني
  بیت

  دارد و این جانجسمآن یکی

 

  وان دگر جسم و جان و هم جانان

  مرتبه
و لآلخرة ابناء و للمجموع ابناء، فالسعید من جمع بـني البنـونني، و هـو الـوارث المکمـل مـن اوالد  ءان للدنیا ابنا

  .اند و بعضی مرياث معنوی، بعضی مرياث صورت و معنی صوری یافته بعضی مرياث. آدم
  بیت

  الجرم او اکمل اوالد اوست

 

  این چنني مرياث اگر یابی نکوست

 

  مرتبه
واحده از حیثیت ظهور متنوع بـود و تعـدد ارواح بـه تعـدد ۀ نماید، الجرم نمایند مرایا متنوعند و تمثال متنوع می

ه تعدد ارواح، و تعدد اسماء به تعدد اعیان، و هر آینـه تعـدد و تکثـر مرایـا بـه تعـني و اشباح است و تعدد اعیان ب
  .تشخص تواند بود

  بیت
  اندکثرت اینجا اعتباری گفته

 

  اند با شما و ما بیاری گفته

 

  :اما اگر در جوهر مرایا نگرند
  دوبیتی

 جمله آئینه یک حدید بود
  آینه روشن است نزدیک آ

 

 و خواه جدید بودخواه عتیق است
ـــود ـــد ب ـــا بعی ـــز م ـــن رم   کـــور ازی

 

  .در اشباح و ارواح و اعیان و اسماء کثرت است من وجه و وحدت من وجه
  بیت

  ذات او واحد علی االطالق

 

  خواه جفتش شمار و خواهی طاق

 

  مرتبه
اند بـه قلـب، یـا  مسـتقیم اند بـه فعـل، یـا اند به قـول، یـا مسـتقیم یا مستقیم: اند بنی آدم در استقامت بر اقسام سبعه

اند به قول و قلب به غـري  اند به فعل و قلب به غري قول، یا مستقیم اند به قول و فعل به غري قلب، یا مستقیم مستقیم
  .، المراد المراقبة لله فی تلوینه۲۰۸فاستقم کما امرت: اند قوال و فعال و حاال، کما قال الله تعاىل فعل، یا مستقیم

  شعر
 ی قامت قیامتهالمستقیم الذ

  وال یصرفه عـن امـر خالقـه

 

 من غري موت وال یدری به احد
ــد ــق الاهــل وال ول   مــن الخالی

 

  مرتبه
شود به عالم در هر نفسی، و در تحقیق اتم، تجلی واحد است که به حسب قوابـل  امداد و تجلیات حق واصل می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۱۴آيۀ  ۱۱سورۀ  ۲۰۸



۱۵۳ 

  .نماید عدده میگردد، و نعوت مختلفه و صفات مت ومراتب استعدادات تعینات ظاهر می
  قطعه

 گر بصد آینه نماید رو
  نماید تعددی ورنه می

 

 یکی است او صد نیستدر حقیقت
ـــاران تعـــددی خـــود نیســـت   نـــزد ی

 

اگر در حال تفرقه یعنی در وقت عدم . و سالک را در هر زمانی یا تفرقه بر او غالب است یا جمع وحدانی النعت
تعلقات ممکنه، حق تجلـی فرمایـد، آن تجلـی متلـبس شـود بـه حکـم خلو باطن سالک از احکام کونیه و شوایب 

صفتی که حاکمه باشد بر دل و منصبغ گردد به حکم کثرتی که مستولیه بود بروی و آن حکم ساری شـود در سـایر 
-قال رسول الله . د از سالک از آثار و اعمال و اوالد و اقوالوصفات نفسانیه و قوای بدنیه، و در هر چه ظاهر ش

  .غري الطباعیالولد سرابیه و الرضاع  -لی الله علیه و آله و سلمص
  دوبیتی
 در عني تو او چـو خـود نمایـد
  گرنیک و بد است ازتوبرتست

 

 حاىل بصفات تو برآید
  آن نور تو را بتو نمایـد

 

ر قلـب اند از احـدیت اصـلیه در جمیـع مراتـب، بـ ذاتیه بوحدت احـدیات کـه حاصـله ۀاگر حق تعاىل به امر ارادی
وحدانی النعت که مرآتی است مصقوله از رین اکوان و شـني تعلقـات امکـان تجلـی فرمایـد، دل حکـم آن تجلـی 

  .گريد، و منصبغ شود به انصباغی که موجب اضمحالل احکام کثرت بود
. معاسـم جـاۀ اسم الباطن، یا به حسـب مرتبـ ۀاسم الظاهر بود، یا به حسب مرتب ۀو تجلی اسمائی یا به حسب مرتب

  .طبیعت و در قوای حسیه و خیالیه ۀاگر مختص به اسم الظاهر بود مفید توحید باشد در مرتب
  بیت

  الجرم زهد مهره بر چیند

 

  هر چه بیند همه خدا بیند

 

معرفت احدیت وجود کند، و نفی وجـود از غـري حـق، و سـر توحیـد ظـاهر  ۀو اگر مختص بود به اسم الباطن افاد
  .و اعراض از موجودات محسوسه و اجتناب از کثرت احکام ظاهرهعقلیه  ۀشود در مرتب

غیـب و شـهادت اسـت،  ۀوسطی بـود کـه جامعـ ۀو اگر مختص به اسم جامع باشد ادراک مدرک از حیثیت مرتب
و علو توحید به حسـب نسـب اسـما . الجرم مشرف مشرف گردد به استشراف بر طرفني، و فایز بجمع میان حسنني

شمس ذات که سـبحات وجـه اشـارت  ۀاما چون اشع. ه است و دنو توحید در مراتب طبیعتصفات روحانیۀ مرتب
  :بر آنست شارق شود

  .آتش غريت او غري بسوزد بتمام: مصراع
و چـون نسـبت کونیـه زایـل شـده و  ۲۰۹لمن الملـک الیـوم: و در این مقام، که قیامت کربی است، لسان حق گوید

، و ۲۱۰للـه الواحـد القهـار: مني مستور گشته، حق جواب حق فرمایدحجاب غیب رب العال فکثرت خلقیه در خل
ان الله قـال علـی : ، و رسول خدا گوید۲۱۱الله ال اله اال هو له االسماء الحسنی: الله گوید ۀدر آن حال لسان مرتب

  .لسان عبده سمع الله لمن حمده
  بیت

  گوئیممیما ز حقبشنوکهاز حق

 

  جوئیم حقیم و مدام حق بحق می

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۶آيۀ  ۴۰سورۀ  ۲۰۹
 .۱۶آيۀ  ۴۰سورۀ  ۲۱۰
 .۷آيۀ  ۲۰سورۀ  ۲۱۱



۱۵۴ 

  مرتبه
حقیقت حق عبارت است از صورت علم حق به ذات حـق از حیثیـت تعـني حـق در تعقـل حـق و علـم و عـالم و 

ذاتیه، و ذات او متعینه است به نسبت با ظهور او در متعینـات، امـا مـن حیـث هوهـو غـري متعـني، و  ۀمعلوم و صفی
د حـق را اال در مظـاهر، اعـم از آنکـه کنـ حکم بر او به تعني بواسطه قصور ادراک مـدرک اسـت کـه ادراک نمی

مظهور را عني ظاهر داند یا غري، و حقیقت خلق عبارت است از صورت علم رب او به او، و این علم ذاتیة الفقـر 
  .فافهم. مثمر غنا است

  رباعی
 فقـــری کـــه ازو غنـــای مطلـــق آیـــد

  وآن خواجه غنـا من فقر همی جویم

 

 شـاید گر زانکه بجان طلـب کنـی می
  زایـد ه و مـن فقـر و غنـا میاز خواج

 

تنزیه عقلی تمیز حق است از غري حق به صفات سلبیه، و ثمرات تنزیهات شرعیه نفـی تعـدد وجـودی ۀ ثمر -مرتبه
تنزیه کشفی نفی غري حق است با نفی تعقل کماىل که مضـاف گرداننـد  ۀالوهیت، و ثمر ۀاست و اشرتاک در مرتب
  .به حق به اثبات مثبت

  بیت
  کنو گه تشبیه میگهی تنزیه

 

  کن وزین تنزیه هم تنزیه می

 

  مرتبه
حاکم عادل کامل حکم نفرماید بر محکوم علیه اال بقدر قابلیت او، مـثال مریضـی مـرض خـود بـه عـرض حکـیم 

فرماید، و حکم  خواهد که آن الم از سقیم زایل شود، حکم می رساند و آن حکیم رحیم بعد از تعلق او به معلوم می
  .ارادت اوست وارادتش تابع علم و علمش تابع معلوماو تابع 

  بیت
  ایخودکردهحکم خود برخویشنت

 

  ای گرهمه نیک است یا بد کرده

 

  مرتبه
اند که مرآت را در نماینده اثری است، نعم این قول صحیح است، اما من وجـه المطلقـا، زیـرا  بعضی عرفا فرموده

  .منطبع اثر نمودی و آن غري واقع استکه اثر مرآت وقتی صحیح بودی که در حقیقت 
  رباعی
 یاری که بذوق این سخن برخواند

ــه می ــر چ ــه اگ ــال آئین ــد تمث   نمای

 

 معنی کالم عارفان را داند
  در ذات نماینده اثر نتواند

 

و اثر آئینه در نماینده از حیثیت ادراک قاصـرالمعرفت اسـت از حقیقـت منطبـع، زیـرا کـه مـدرک نـاقص ادراک 
طلوب را اال در مرآت، و آئینه محل حقیقت نماینده نیست، بلکه محل تمثال و محـل بعضـی ظهـورات کند م نمی

او است، و نسبتی است مضاف به منطبع از حیثیت انطباع صورت او در آینه، وتجلیات ذاتیه که مقصود کلیه بـود 
  .نه در مظهر تواند بود و نه در مرآت

  بیت
  نه مرتبه و نه مظهر و نه مرآت

 

  نجا نبود اسم، کدام است صفاتآ

 

اسـمائیه و  ۀبرقیه حاصل محققی است که تمام فارغ بود از اوصاف و احـوال و احکـام وجوبیـ ۀو این تجلی ذاتی
  .امکانیه

  بیت



۱۵۵ 

  فارغ البال این چنني باشد

 

  فارغ از قید کفر و دین باشد

 

ىل مـع ): ص(پاید، کما قال نبینا نماید و نمی یای است که م و این فراغ مطلقاً مغایر اطالق حق نیست، اما بارقه
  .، الحدیث، و سبب عدم دوام این تجلی حکم جمعیت حقیقت انسانیه استالله وقت

العلماء : و این مشهد. من ذاقه یعرفه. و وراثت این تجلی ذاتیه در آن لمحه اوصاف کمال و علوم نامتناهی است
  .است ورثة االنبیاء

و مـا امرنـا اال : ، و سر قوله تعاىلکان الله ولم یکن معه شیی): ع(نی بدانی، سر قولاگر معلوم گردا: مصراع
  .۲۱۲واحدة کلمح بالبصر

  بیت
  هر دو عالم فدای آن دم باد

 

  هرکه این دم نیافت در غم باد

 

  مرتبه
  .سالک صاحب معراج بود و سلوک او عروج، و هر فردی به اسمی عروج کند و انسان کامل به اسم اعظم

  دوبیتی
 اللـــــهرهـــــروو مـــــري مـــــا خلیل

  گـــو همرهـــان و خـــوش می کن جمع

 

 در همــه راه بــا همــه همــراه
  وحـــــده ال الـــــه اال اللـــــه

 

تعلق علم به معلومات بـه حسـب اقتضـای حقـایق معلومـات اسـت، و حقـایق معلومـات بـر نحـوین، یکـی تعقـل 
  .مفصل است در مجمل معقوالت است از حیثیت استهالک کثرت معلومات در وحدت حق، و آن تعقل

  بیت
  کارش تخمی است نکوتوهم نکو مییک دانه بکار و تاابد بردارش

 

وجهی دیگر تعقل احکام وحـدت اسـت در کثـرت، و آن وجـود واحـد اسـت در صـور مـتعقالت متعـدده، و ایـن 
عکس استهالک کثرت است در وحدت، و محقق از حیثیت اطالق و احاطت حق را متعـني بـه وصـفی ومسـمی 

  .ت ال اقتضاء اوىل نداندسببه اسمی نخواند، و نسبت اقتضاء بحق از ن
مرتبه اولش موقوف نیست به شرطی یا موجبی که سبب تعني او باشد، و . و اقتضای ذاتی او را مراتب ثالثه است

واحد  ثالثه بر شروط و اسباب و وسایط، اقتضاء ذاتی ۀثانیه موقوف است بر شرط واحد، و حکم مرتب ۀحکم مرتب
 ۀو مراتب متعدد، و مراتب عبارت است از تعینات کلیه، و اقتضای اول فیض ذاتی است که متعقل نیست در مقابل

قابل، و حکم ثانی مشروط به شرط واحد، و آن عقل اول است و حکم اقتضاء از حیثیت مرتبه ثالثه که ظهور اثـر 
  .ده و او را مراتب ثالثهاوست موقوف است بر شروط شیی کیانی، و اقتضاء حقیقت واح

  شعر
  هرکس که بیافت آن چنان یافت  در جمله مراتبش توان یافت

  مرتبه
اگـر حـاکم ثابـت بـود . اختالف حکم به اختالف حال حاکم است و محکوم، یا هر دو ثابت یا هـر دو مختلـف
متنـوع باشـد بـه حسـب حکم او ثابت و اگر منقلب االحوال حکم او منقلب بود چون او، و اگر احوال محکـوم 

واحـده، هـم چنانکـه علـم تـابع  ۀتلبس او حکم جاری گردد بر وی، و اگر از شأن محکوم ثبات بود حکم بر وتري
  .معلوم است، چه علم از وجود منفک نتواند بود

 ۀو تفاوت علم به حسب تفاوت وجود است و قابل بوجه اتم علم او اتم، و نقص علم بمقدار قبول نـاقص و غلبـ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و امر ما نیست مگر واحدی چون نگریسنت به چشم بشتاب: ۵۰آيۀ  ۵۴سورۀ  ۲۱۲



۱۵۶ 

  .ام امکان بر احکام وجوباحک
اربـاب مقامـات  ۀحاصـل ۀامـا لسـان عمـوم از اذواق مقیـد. و این اذواق مختصه است، بـه خصـوص مقـام کمـال

  .مخصوصه است که مستندند به اسمی یا صفتی از اسماء و صفات الهیه
اک مدرک بـود، و و هر مدرکی که انسان ادراک آن کند به علم نظری یا کشفی یا حسی یا خیاىل بقدر قوت ادر

  .اشیاء حاصل گردد ۀبعد از کشف غطاء صورت و معنی، اطالع بر ذاتیات و لوازم کلی
  دوبیتی

 ماشویحالبحر ماواقفبهبرسی چون 
 بخور چوتشنگان آب رابمان وحباب موج

 ماکجاشوی چو ما بماعارفتا نرسی
  ماچوماواصل عني ما شوی بعني تاکه

 

  مرتبه
اند که عبارت اسـت از بـودن  الله مقام جمع وجود است، و احدیت مسمی الله گفته طالح اهلاحدیت الهیه به اص

اند بالقوه در ذات الهیه و احدیت الهیه مغـایر احـدیت ذات اسـت، زیـرا کـه  مجموع اسماء الهی که ارباب متعینه
در احـدیت ذات احدیت جمع مسما است به واحدیت، واحدیت ذات به جمع الجمع، و جمیع اسـماء و صـفات 

  .مستهلکه اند
  دوبیتی

ــــو اسم ــــاهر و مظهرک  وصــــفت و مظ
  معشــوقه و عشــق و عاشــق آنجــا نبــود

 

 خودنــام و نشــان بــاطن و ظــاهر کــو
  منظـــور کجـــا نظـــر کجـــا نـــاظر کـــو

 

  مرتبه
  :مراتب کلیه شش است و مجلی پنج

  .اند فتهوحدت جمع است، و مقام اوادنی و طامة الکربی و حقیقةالحقایق و غایةالغایات گ -۱
 .اند البحرین و مقام قاب قوسني و حضرت الهیه فرموده برزخیت اوىل و مجمع -۲
 .عالم جربوت - ۳
 .ملکوت -٤
 .ملک - ٥

  بیت
  مجلی پنج است وشش مراتب

 

  نیکو مجلی و خوش مراتب

 

ک، ملـ ۀملکـوت، خامسـه مرتبـ ۀارواح مجرده، رابعه مرتبـ ۀاحدیت، ثانیه مرتبه الهیت، ثالثه مرتب ۀاوىل مرتب ۀمرتب
کون جامع که مجمع مراتب و مظهر مجموع مظاهر و مرآت حضـرتني اسـت، و ذات احـدیت مجلـی  ۀسادسه مرتب

  .غري نیست وحق از احدیت ذات تجلی نفرماید اال بر انسان کامل
  مرتبه

بعد از رفع استار وکشف اسرار و ظهور انوار، سالک را معلوم شود که واحدی درواحدی تجلـی فرمـوده و وجـوه 
اعتباریه از عني واحده به عني واحده نموده، و انشاء عدد به تکرار واحد اسـت، و ظهـور واحـد بـه اظهـار  ۀددمتع

  .اند با واحد حقیقی عدد، و عدد به حسب وجود واحد، و من حیث الظهور متعدد، و کثرت ظاهره راجعه
  رباعی

 مقصود ازین سـخن اگـر دریـابی
  خوری آب وىل از جام حباب می

 

 ای وىل دریـابی که قطـرههر چند
  خوش باشد اگر بذوق ما دریابی



۱۵۷ 

  مرتبه
وجود ساری است در مخلوقات و مبدعات، و حق عني وجود و به ذات محیط بر اشیاء، و اشیاء که صور حضرت 

فرماید از انعدام، و چون حق علیم است بر اشیاء و حفیظ، ظاهر نشود صورتی به غري صـورت  اویند محافظت می
صورتی غري صورت او محال بود، و حقا که حق مشاهد حقیقی است از هر شاهدی و مشهود حقیقـی از  او، بلکه

  .هر مشهودی، و عالم که انسان کبري است از آن رو که عالم است صورت او است، و وجود واجب الوجود روح او
  بیت

  عالم همـه صـورت اسـت واو جـان

 

۲۱۳خــواهی تربیــز و خــواه او جــان
  

 

  مرتبه
الهیه عبارت است از تعقـالت حـق اشـیاء را از حیثیـت کینونـت اشـیاء در وحـدانیت او، و حـروف  ۀصلیحروف ا

الغیب و اسماء ذاتیه و امهات شئون اصـلیه، و ماهیـات از لـوازم امهـات  اند که معرباند به مفاتیح اصلیه مفاتیح اول
  .حیثیت امتیاز نسبی علم ذاتی از ۀاند، و تعقل ثانی تعقل ماهیات است در عرص شئون اصلیه

اند، و فرق اسـت میـان ذوق حکـیم و  و اکابر و اشراف از محققني و حکما تعقل ماهیات را حضرت ارتسام گفته
محقق در این مسأله، زیرا که ارتسام نزد محقق وصف علم است از حیثیت امتیاز نسـبی از ذات، نـه وصـف ذات 

  .ت استمن حیث هی هی، و نه وصف علم از آن رو که عني ذا
  رباعی

 مــاۀدریــاب تــو ایــن قــول حکیمانــ
  و خرابات مغان و رندی من پس زین 

 

 ماۀ آنگه بخرام سوی میخان
  مسـتانه مـا ۀرندانه شنو گفتـ

 

  مثنوی
 جامی بستان بذوق و می نـوش

ـــــا ذوق درآ و ذوق می ـــــو ب  ج
  علمی که بذوق حاصل ما است

 

 پـــوش ور بتـــوانی ز عقـــل می
 گـو اهـل ذوق می ۀخوش گفتـ

  ز ما بطلب که در دل ما استا

  مرتبه
ابتدای هر تجلی ذوق آن تجلی است، و تجلیات الیتناهی است، و هر تجلی مسـتلزم علمـی و هـر علمـی مسـتلزم 

  .ذوقی باشد
  بیت

  الجرم ذوق را نهایت نیست

 

  ابتدا دارد او و غایت نیست

 

ف تجلی، و اگر تجلی در صورت بود منتج و تجلی الهی یا در صورت است یا در معنی، و ذوق مختلف به اختال
ذوق خیاىل است، و اگر در معنی باشد مقید ذوق عقلی، و اثر ذوق خیاىل در نفس بود و اثر ذوق عقلـی در دل، 
و اعطای حکم اثر ذوق نفسی مجاهدات بدنیه است، و اعطای حکم اثر ذوق عقلـی ریاضـات نفسـیه و تهـذیب 

من مجاهده است و مجاهده متضمن ریاضت نیست، و ریاضت در حکم اخالق و تبدیل اوصاف، و ریاضت متض
  .اتم است از مجاهده

  .بعثت التمم مکارم االخالق): ص(قال رسول الله
  بیت

  پیوسته حبیب واصلت باد  خلقی به کمال حاصلت باد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ).فرهنگ معني(بخش بستان آباد تربیز  ۀهای چهارگان یکی از دهستان ۲۱۳



۱۵۸ 

  مرتبه
و زنگ کثرت خلقیه بـر اند، و گردتراب امکانیه  بعضی مرایا منورالذات و مظاهر مظهر الصفات معصوم و محفوظ

  .ذیل عصمت و وجه طهارت ایشان ننشسته
  بیت

  صیقل و سوهان چه حاجت باشدشغایت باشدشبهصفائی خوش چون

 

قلبش به کدورت عصیان مکدر، سوهان مجاهـده و  ۀاما اگر غبار اغیار و عالیق خالیق گرد او برآمده باشد، و آین
  :صیقل ریاضت باید

  بیت
  وشن دگراش رتا کند آئینه

 

  باز بنماید در و رو چون قمر

 

  مرتبه
  .شرب استفاده است در نفس ثانی مضاف با نفس اول که ذوق است

  بیت
  نفسی همدم ما باش که ذوقی یابی

 

  ورکنی شرب بیاودو نفس همدم باش

 

  .عطش، شرب ایشان شهود بود و التذاذ ۀو اهل جنت بعد از شرب ازحوض کوثر و ازال
  بیت

  ماذت است این شرباز برای ل

 

  تشنگی اینجا کجا و ما کجا

 

 ۀمختلـف شـود بـه اخـتالف امزجـ ،و شرب مختلف گردد به اخـتالف مشـروب، و اگـر مشـروب نـوع واحـد بـود
  .شاربني
  مرتبه

فیها انهار من ماء غـري : اند آفریده در جنت که دار رؤیت و تجلی است، حق تعاىل انهار اربعه که صور تجلی علوم
  .۲۱٤انهار من لنب لم یتغري طعمه و انهار من خمر لذة للشاربني و انهار من عسل مصفی آسن و

  بیت
  ایمما ازین مجموع شربی کرده

 

  ایم آب شري و شهد با هم خورده

 

انـد، و بعضـی  قایل ۲۱٥مذکوره، و بعضـی از شـاربني بـه ریـان ۀشود اال در صور انهار اربع و تجلی علمی واقع نمی
انـد در مجمـوع  واحـده دارنـد، و بعضـی متنوع ۀزننـد، و بعضـی مشـروب ، چـون بایزیـد می۲۱٦دهل مـن مزیـ ۀنعر

  .مشروبات
  بیت

  نوشدها میانسان به کمال جام

 

  پوشد ها می وز خلعت ذوق جامه

 

  مرتبه
فرماید، و این علم الهی اسـت،  تجلی علم حق در صورت ماء غري آسن معانی مجرده و خطاب و نصوص عطا می

رادر آن دخل نیست، و علم به اسرار شرع و اسالم و معرفـت میـزان احکـام بـه علـم اوقـات و احـوال، از طبیعت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

که برای   در آن نهرهائی از آب نامتغري است ونهرهائی از شري که طعم آن نگشته و نهرهائی از خمر:  ۱۷و  ۱۶های  آیه ۴۷سورۀ  ۲۱٤
  .غش آشامندگان موجب لذت است و نهرهائی از شهد بی

  ).يفرهنگ نفیس(مرد سريآب  ۲۱٥
 .آیا هیچ زیادتی هست: ۲۹آيۀ  ۵۰سورۀ  ۲۱٦



۱۵۹ 

  .تجلی علم حق است در صورت لنب
  .تغیري درین علم نباشد ابدا: مصراع

عقـول اسـت از جهـت علـم نظـر فکـری از تجلـی علـم حـق اسـت در  ۀاما علم ذوقی که محوکنند. لم یتغري طعمه
  .صورت خمر

  تبی
  ظاهرش منهی است باطن نوش کن

 

  پند رندانست نیکو گوش کن

 

تربیت و معاونت حسن به خدمت محمود قیـام نتوانـد  و چون خمر مزیل عقل است، و دنیا دار تکلیف، و ایاز بی
  نمود، 
  .الجرم خمر خاص شد به بهشت: مصراع

  .و لذت اواتم بود از لذات سایر مشروبات
  مرتبه

  بیت
  صورت را بماننوش ومعنیش می

 

  تا درآئی در بهشت جاودان

 

  .و هم چنانکه خمر را اثری است در عقول و استیال دارد بر سلطنت و هم، علم ذوق موثر است در اصناف علوم
  رباعی

 جائی که چنني علم و کماىل باشد
  از علم اشارات شفا نتوان یافـت

 

 علم علما نقش و خیـاىل باشـد
  شدشمسیه کجا بود چو حاىل با

 

اما علم به طریق وحی و ایمان و صفای الهام و آنچه صحیح است که دانسته شـود، و معلـوم کـردن آنچـه صـحیح 
: فرمـود)ع(نیست که دانند، از تجلی علم حق است در صورت عسل مصفی، و شـاربی کـه جـامع مشـروبات بـود

  .علمت علم االولني و اآلخرین
  مرتبه

اقدس معطی وجود و  استعداد اعیان ثابتـه اسـت در حضـرت علمیـه، و  اسم الباطن حق تعاىل و تقدس به فیض
و آتاکم من کل : اعطای اسم الظاهر بقدر قابلیت قوابل و به فیض اقدس هرچه خواست داد، و به فیض مقدس

  .الجرم هرچه ظاهر شود بر ما اقتضای عني ما است. ، ای بلسان االستعداد۲۱۷ماسألتموه
  شعر

ــــا ــــا عن ــــا فین  فالکــــل لن
  ای ز حباب سر آب خانهبر

 

 علینــــــــا معنــــــــا الینــــــــا
  چون بسازند آب دان بر آب

 

واصل را خاصـة  ۀو سالک واصل بعد از قطع سفر ثانی و ثالث، وصول یابد به مقام اقطاب و افراد، و آن خالص
ز چون مراجعت نماید از حق بحق بخلق صفای او علوم است و حقایق حقانیه که صافیه است ا. الخاصة خوانند

  .شوایب اکوان و نقایص امکان
  غزل

 صـــوفی صافیســـت در عـــني صـــفا
ــــــــــور او ذره ــــــــــاب ن  ای از آفت

ــوده اســت ــره پیم ــه دای ــه نقط  نقط

 نمایـــد نـــور اواو را بـــه مـــامی
 نیست خاىل در همه ارض و سما
 وصـــل کـــرده ابتـــدا بـــا انتهـــا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .وهرچه خواستید دادیم: ۳۷آيۀ  ۱۴سورۀ  ۲۱۷



۱۶۰ 

  است و جام می بدستسیدم مست

 

  نوشـی بیـا گر تو رنـدی بـاده می

 

  مرتبه
ز حیثیت صورت و روح جامع فعل و افعال است، و افعال ذاتیه است و ارادیه و طبیعیه و امریـه، و انسـان انسان ا

و نتـایج  ۲۱۸به حسب روحانیه در حال انسالخ به معراج روحانی او را افعال و آثـار اسـت کـه مقتضـی امـور شـتی
امـا بعـد از مفارقـت .ویه و نشأة عنصریهبدنیه و تقیید به بعضی وجوه به حکم دارد نیا ۀاند، به ابقای عالق ۲۱۹جمة

ای  از نشأة عنصریه بکلیه او را در نشأة برزخیه و حشریه و جنانیه و غريها احوال و افعال مختلفه اسـت، و دانسـته
  .که نفس انسانی مستغنی نباشد از مظهر، و مظهر انسانی عاری نتواند بود از طبیعت

الهیـه  ۀای است جامعه از نسخ کتب خانـ اتم و ادل دالیل، و نسخه انسان کامل عني مقصوده است و مثال -مرتبه
  .ای است منتخبه از لوایح حروف و کلمات بسیط و مرکبه  و نخبه

  رباعی
 گـنج کنـت کنـزا خـوانشۀگنجین

  عني اللهست پیش صاحب نظران

 

 یا صورت الطاف الهـی دانـش
  آن نور دو چشم بر نظر بنشانش

وجه اسـت، و  ۀمعنی از ذات، و وجود در تجرد و توحد و تفرد، و روح عني اشع صورت اسما در صفات طلب، و
او شمسیه، و وصول به حـق متصـور نیسـت اال بـه صـفات حـق، و  ۀاو قمریه، و نفس ظل ذات است و دایر ۀدایر

  .نبوت نعت مخلوق است، و والیت صفت خالق، الجرم نبی به نبوت منفصل باشد، و به والیت متصل
  رباعی

 نازکانه سخنی استبیا کهیابدر
در صورت و معنیش نظر کن بتمام

  دانسنت این سخن سزای چو منی است

  تا دریابی کـه یوسـف و پريهنـی اسـت

 

  مرتبه
اول، که اعتبـار ۀ مراتب عبارت است از تعینات و وحدت را مراتب ثالثه است، به اعتباری که مختص بود به مرتب

یر احدیت نیست، بلکه عني است و نعت واحد است، بلکـه حقیقـت واحـده وحدت است من حیث هی هی، مغا
است، و هر موجودی احدیتی دارد که مختصه است به وی از حیثیت عدم مغایر هر شأنی از شئون ذاتیه، از ذاتـی 

  .که منعوته است به احدیت
 ۀات گوینـد، و اضـافاما وحدت به اعتباری که نعت واحد باشد وحدت نسب خوانند، و احدیت صـفات و اضـاف

احدیت صفات به حق از حیثیت اسم جامع بود که مجمع اسما و منبـع وحـدت و کثـرت اسـت، و احـدیت افعـال 
  .ناتجه است از ربوبیت

  بیت
  مفعول بسی فعل یکی فاعل یک

 

  مجعول همه جعل یکی جاعل یک

 

  مرتبه
در علـم  ۀمتعین ۀممعلومات معدُۀ قابلشود در م فرق میان نور حقیقی و وجود محض آن است که وجود مدرک می

حق، اما ادراک نور محض ممکن نیست اال در مظهر موجودات، دریاب تا دریابی فرق میان حقایق اسماء الهیه، 
و تمیز بعضی اسما از بعضی و فرق میان حکم وجود و حکم علم و حکم نور، و حکم وجود محض متعقل است 

  .عدم که مضاد وجود است ۀدر مقابل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .نی پراکنده و مختلفبمع ۲۱۸
 .بمعنی جمع ۲۱۹



۱۶۱ 

ر آینه عدم را تعینی بود در تعقل متعقل، و عدم را ظلمت است و وجـود را نورانیـت، و نـور حجـاب اسـت هـم ه
چنانکه ظلمت حجاب است، و کشفی که واقع شود به ضیاء بود، و ضیاء برزخی است میان نور محـض و ظلمـت 

را تعینـی اسـت در تعقـل  تحقیقـی نـدارد در خـارج، بلکـه او. بنـدد صرف، و عدم که در تعقل متعقل صورت می
  .متعقل

  بیت
  بر مراتب خوشی گذر کردم

 

  عالمی را همه خرب کردم

 

  مرتبه
اند در عني واحده، و عني واحده معقوله در کثرت مشهوده، چون صور موجودات در هیوالی کلیـه،  کثرت مشهوده

محقـق، کثـرت را درواحـد  که قابل صور روحانیه و جسمانیه اسـت، و هیـوالی معقولـه در جمیـع صـور واقعـه، و
حقیقی که وجود مطلق است، و ظاهر به صور موجودات، مشاهده فرماید، چون رؤیت قطرات در بحـر، و ثمـر در 

  .شجر، و شجر در نبات
انـد بـا ذات الهیـه و هویـت کـه در  اند راجعه الحقایق ای که کثرت اسماء الهیه که به حسب مفهوم مختلف و دانسته

  .قیامت کربی حق بذاته ظهور فرماید و صور موجودات مستور گردند صور مستوره است، در
  بیت

  نه دار بماند و نه دیار

 

  نه یار به ماند و نه اغیار

 

  مرتبه
کلیه، و او را نسب است و خواص و احکـام و عـوارض و لـوازم، و  ۀوجود کتاب کبري است، و علم حقیقت مجرد

علم از غیب مطلق به تعني مرتبه است از حیثیت تسـمیه، و علـم کاشـف عالم اسمی است از اسماء ذاتیه، و امتیاز 
  .ای نیست اال به حسب مظاهر و مراتب، و علم عني نور است امور است، و غیب ذات را اسمی و صفتی و مرتبه

ز او را به او توان دید و غري او را به او توان شناخت، و از شدت ظهور علم تعریف علم ممکـن نیسـت، زیـرا کـه ا
هر آینه علم . شرط معرف آن است که اجلی باشد از معرف، و سابق باشد بر وی، و سابق بر علم غیب ذات است

به غیب ذات دانسته شود، و تقدم نسبت حیات به علم تقـدم شـرطی اسـت بـه اعتبـار مغـایرت المطلقـاً، و تقـدم 
  .االاللهالیعرف الله : اند از اینجا گفته. حیات بر علم هم به علم ثایت است

  بیت
  عالم ذات عني ذات وی است

 

  علم و معلوم غري ذات کی است

 

  مرتبه
الهیه است بسبب اتحاد در احدیت جمع که معرب است بـه اسـم جـامع، کـه مشـتمل اسـت بـر  ۀانسان کامل محضر

  .اند از این اسم اسمائیه، و به نسبت، اسماء متفرعه ۀخصایص مجموع اسماء، و بر احکام تفصیلی
  بیت

  اسم اعظم اول اسما بود

 

  صورتش معنی جد ما بود

 

احکام به وی، و این اسم جامع یعنی الله واسطه است میان سایر اسـما و مسـمی، و های و آخر است به حسب انت
اسمی دیگر واسطه نیست میان او و ذات، و صورت این اسم از حیثیت حقیقت عبارت است از برزخیت جامعیـه 

  .احکام امکان، و محیط بود بر طرفني از این جامعیتمیان احکام وجوب و 
انـد، و اولیـت و تقـدم دارد بـر موجـودات و آخریـت بـه حسـب  و او را انسان حادث ازىل و نشأة دایم ابدی گفته

انتهای احکام به وی، و جامعیت دارد ظاهرا و باطنا، و حکم شأن حق که جـامع شـئون اسـت دوری اسـت، و بـه 



۱۶۲ 

  .شود سري دور او در احوال موجودات الغیب ظاهر می اند به مفاتیحامهات شئون که معرب
  بیت

  خوش سماعی و عارفان در دور

 

  همه در چرخ و این و آن در دور

 

اند، و عقول و نفـوس متفـاوت الدرجاتنـد بـه سـبب کثـرت وسـایط و قلـت  افالک معنویهۀ و افالک صوریه نتیج
و اخبارات الهیه، وصول امداد است به موجودات و عـودحکم آن عقل منور و شهود محقق  ۀعوارض، و در عرص

  .فمنه بدأ و الیه یعود. به جناب الهی
شود، آنگاه به عقل اول، بعد از آن به نفـس  و مدد الهی به تعني از مطلق فیض ذاتی به برزخیت اصلیه واصل می
لکا بعد فلک، بعد از آن در عناصر اربعه به کلیه، بعد از آن به عرش، آنگاه به کرسی، بعد از آن به افالک سبعه، ف

  .ترتیب، باز در موالید ثالثه، تا متناهی شود به انسان منصبغ به جمیع خواص
  بیت

  وز فرش برفت و باز بر عرش نشستنشستشفرود آمد وبر فرازعرش

 

و از انسـان تجـاوز  ذاتیـه، ۀبه سري معنوی عروج کند و متحد شود به نفوس و عقول به مناسبت اصلی کچون سال
اصلیه است، و بعد از انتهای کثرت وصول بـه اقصـی درجـات کثـرت بـه  ۀنماید تا متحد گردد به برزخیت که مرتب

  .احدیت است ۀنعوت اوست و تالیۀ احدیت کثرت متصل گردد، و آن برزخی است که وحدانیت از جمل
  بیت

  دایره اینجا شود او را تمام

 

  اول وآخر بداند والسالم

 

عارفان را معرفت حقیقت ملـک و سـجود و ابلـیس و جحـود و شـهود اشـهاد روز میثـاق و شـروق انـوار  -خاتمه
ی که سّرالتالق روزی باد، و غره غراء اکرب و مقام اظهر و اشهر و عظمت اعظم و اکرب میسر، و ذوق و حال سّر یوم

و : فیـق علــم عالمـت مضـطر و حقیقــتای کـه اخفـی اســت از سرمحصـل، و تو و لطیفــه سـرّعالنیـه اسـت در سّر
ذهاب مظاهر و اشباح و صور و ارواح و  ۀو قیام پروردگار در دارالقرار رفیق، و مطالع ۲۲۰برزوالله الواحد القهار
. کیفیت صدور عالم از حق و رجوع آن به حق به علم صحیح و کشف صـریح مهیـا بـاد ۀاعیان و اسماء، و مشاهد
  .بمحمد و آله االمجاد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و برای خدای یکتای غالب ظاهر شد: ۴۹آيۀ  ۱۴سورۀ  ۲۲۰



۱۶۳ 

  نيعرساله 
   

  
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

  .الحمد لوىل الحمد ، والصلوة وا لسالم علی صاحب لواء الحمد، محمد و آله اجمعني
  بیت

ها عارفانه بنویسمهنام
 

 اوال سالكانه بنویسم
 

 تزانتقال است از عبادتی به عبادتی، و از عملی مشروع به عملی مشروع، به طریق قربت به حضرت ع كسلو
تعاىل و تقدس واز تجلی به تجلی، و منتقل سالك است، و سالك صاحب مجاهدات بدنیه، و ریاضات نفسیه، و 

كند بر طبیعت، بقدری كه محتاج است از غذا از  ساعی است به تهذیب اخالق حمیده، و حكیمانه حكم می
  .برای قوم مزاج، اما ملتفت نباشد به جوع عادت و راحت معتاده

  بیت
  

  :عني
مسافر در طریق حق، یا مسافر است به فكر در معقوالت و اعتبارت، یا مسافر به اعمال صالحات ، و این طریق 

  .اصحاب معامالت است
  بیت

این یكی سالك آن یكی عاقل
 

 خوش بود گر بهم شود كامل
 

و انما  د دلیلی غري امكان عالم،بكند به فكر در طلب آیات و دالالت بر وجود خالق عالم، نیاو مسافری كه سفر 
و نزد اهل اللّه ، هر العالم موجود سوی الّله، : طالح صسمی العالم عالما، ال نه علم علی صانعه، و در ا

ت به مرجح ، زیرا كه سمفتقر ا فردی از افراع عالم، عالمت اسمی است از اسماء الهیه، و امكان در وجود و عدم
ذات او نه مقتضی وجود است و نه مقتضی عدم، یعنی نسبت وجود به امكان، از آن رو كه ذات او است، اوىل 

  .نیست از نسبت عدم، بلكه مساوی است
  بیت

محتاج مرجح است امكان
 

 در بود و نبود هر دو یكسان
 

سفر او بعد از آن وجود مرجح بود بر حدوث مرجح، و  ،له كندزل رسد، و قطع این مرحنو مسافر چون به این م
این سفری دیگر است در علم، و هر آینه محدث را محدثی، و مصنوع را صانعی، و مخلوق را خالقی باشد، 

و دانسته شود كه مرجح واجب . فات محدثاتصدوث و حبه صفات تنزیه، یعنی تنزیه از سمات  دموجود و منفر
  .تالوجود لذاته اس

بعد از آن مسافر منتقل شود به منزىل دیگر، و معلوم كند كه واجب به وجوب ذاتی عبارت است از موجودی 
خارجی ، كه ذات او مقتضی وجود اواست و قابل عدم نه، واجب لذاته را ثابت است او را قدم، و محال است 

  .والمحدث ما لم یكن فكان بر وی عدم،
ی حدوث از قدیم، زیرا كه قدیم منزه است از محل و حال و تركیب و جهت، هر دیگر سفر كند به مرنلتی، به نف

اد ثالثه، و بعمی مركب از ايآینه جوهر نباشد، و جوهر متحیز بر محل، و عرض حال و قایم به جوهر، و جسم تعل

نگی عادت و زسريی معتادهاز گرس
 

 آزاده ۀچون سید ما بگذر ای بند
 



۱۶۴ 

  .، من زعم ان اللّه فی شییء او من شییء او علی شییء فقد اشركیعی ازاجزاء و جهت متناهیبسم طج
لو كان فیهما آلهة اال اللّه  :كند در علم توحید حق، به وجود عالم و بقاء عالم، كما قال اللّه تعاىل تباز مسافر
یكی سكون، و حركت و سكون در آن واحد از شییء واحد محال،  اهداگر دو باشد، یكی حركت خو. ۲۲۱لفسدتا

  .و به تقدیر اختالف ممكن
صفتایه، و شمومس تجلیات الهیه، در مرآت وجودات علویه و  ۲۲۲ء ظهور بدورو انوار كواكب افعال ربانیه و ضیا

  .۲۲۳اولم یكف بربك انه علی كل شییء شهید: قال اللّه تعاىل. نماید سفلیه، واضح و الیح می
  بیت

در همه آینه نموده جمال
 

 نظری كن به عني ما به كمال
 

او بود تمام كاینات، و به عموم تعلق  ۀادرخلوقات، و به ام سفری كند به منزىل دیگر، كه خالق عالم، عالم است به
، صفات و نعوت حضرت او است، مو بصر و كال او است وجود مقدرات، و علم و قدرت و ارادت، سمع قدرت

اند، اما به حسب رتبت علم امام  صفاتیه گفته ۀامام االئم و حیات شرط ثبوت این صفات بر كمال، و حیات
  .در و المرید و السمیع و البصري والمتكلماو هوالحی والعالم والق سم جامع امام اكرب،االئمه بود، و ا

  بیت
اسما بودعاسم جامع جام

 

 عارفی داند كه او از ما بود
 

د به منزلتی، كه معلوم گرداند كه اللّه تعاىل رسل را مبعوث فرموده، و بر صدق دعوی شوو از این منزلت منتقل 
 قامت كرده، و خاتم انبیاء صلی اللّه علیه و علیهم اجمعني به خري امت فرستاده، و تصدیرمعجزه كایشان دالیل و 

  .صفاتیه غري موقوته گردانیده ۀرحیمی ۀ حمت خاصرحصول  ۀواسطبر نبوت و اقرار بر رسالت او هيلع
و جمیع لطایف ملك  منور گردد،ی یبصر به، ذكنت بصره ال :مؤمن، به نور ۀروح بند ۀدید در متابعت سید عالم

  .در مرآت ارض و سماوات، انوار ظهور اسماء و صفات حق مشاهده فرماید. و ملكوت مطالعه نماید
  بیت

بعد از آن عارفانه
  دریابد 

 

 كه طریقش نهایتی نبود
 

  .ال فی الدنیاو ال فی اآلخرة
  بیت

 ای او را قراری هست نیستلحظه
 

 این بیابان را كناری هست نیست
 

، آنگاه منتقل ۲۲٤الست بربكم: شه مسافر است از وجودی به و جودی، در اطوار عالم، تا برسد به حضرتهمی
  .شود از منزلتی به منزلتی، و شب و روز قطع منازل كند تا به موت

  بیت
دانیمنزل آخر است می

 

 منزل اول است اگر خوانی
 

  .و این مسافر دایم در سفر است، در منازل برزخ
  .ا به لطف خویش مبعوثش كندت: مصراع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۲آیه  ۲۱سوره  ۲۲۱
  .جمع بدر بمعنی ماه ۲۲۲
  .۵۳آیه  ۴۱سوره  ۲۲۳
  .۱۷۲آیه  ۷سوره  ۲۲٤



۱۶۵ 

  بیت
 صورتی او را عطا بخشد خدا

 

 با همان اسمی كه بود او آشنا
 

و به آن صورت جمیله، راكب مركب اعمال صحیحه شود، و به دار السعادت ابدیه عزیمت نماید، و ابدا مرتدد 
اما عارف در معارف الهیه، به انسانیه بود،  ۀبود میان دار السعادت، و كثیب مسك ابیض، و این سفر هیكل شریف

  .ذات مسافر باشد، بی امر تكلیفیه، فافهم
  بیت

عارف كامل مسافر اوست
 

 سعی كن تا چو او شوی ای دوست
 

  :اما سفری كه حال مسافر است، قطع آن طریق، به معامالت و مقامات و احوال بود، هر آینه
  بیت

بایدشای میهمرهی ره دیده
 

 بنمایدش تا طریق حق به او
 

  .و همراه در این طریق شارع است و طریق شریعت
  بیت

این است طریق آشنائی
 

 ره رو تو اگر رفیق مائی
 

  .تا وصول یابی به حقیقت، و معلوم فرمائی كه سواد با اصل مطابق است، والسالم
  :عني

ند به اعتباری شنودند كه اللّه ا اسماء الهیه در حضرت علمیه، كه حقایق عالم ۀاعیان ثانیه، یعنی صورت معنوی
خفا به صحرای ظهور آمدند، چون دیده  ۀ، به محبت رؤیت وجود مطلق، از خلوت خان۲۲٥كن: تعاىل فرمود

به وطن حب الوطن من االیمان،  :گشودند ، مقید رادیدند، مقصود حاصل نشد، و مراد بر نیامد، به مقتضاء
  .اصلی مراجعت نمودند

  بیت
ست دریاباین هم سفری خوشی ا

 

 همراه تو دلكشی است دریاب
 

  :عني
عالم حس به شهود عالم برزخ، و این عالم اكمل واصل  ۀشود، از مشاهد نوم حالتی است، كه بنده منتقل می

نماید، و بی  مصدر عالم است، و او را وجود حقیقی است، و تحكم اودر جمیع امور، معانی را به جسد می
بینیم، و خیال  كند در امور چنانكه می گرداند، و تصرف می محال را ممكن می نگارد، و صورت را صورت می

  .مخلوق خالق علی االطالق است
  بیت

كار مخلوق چون چنني باشد
 

 كار خالق چگونه خواهدبود
 

ء واللّه علی كل شیی :هر آینه صحیح نباشد كه گویند اللّه تعاىل قادر نباشد بر خلق محال، و قال اللّه تعاىل
اند، و اللّه تعاىل روز قیامت مصور  بینیم قادری خیال بر محال، كه اعمال بنی آدم اعراض و ما می. ۲۲٦قدیر

  .گرداند به صور قایم، و در ترازو نهد
می خارجی كه ذات او مقتضی وعدمم، محاىل كه ممتنع بود بذاته حكم دیگر دارد، و آن ممتنع عبارت است از عن

  .فافهم.د نیست، محال عادی دیگر است و محال فی نفسه دیگرعدم او است، و قابل وجو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۹آیه  ۳سوره  خلقه من تراب ثم قال له لكن فیكون: در قرآن است كه كن فیكون: مراد از قول ۲۲٥
  .۴۰آیه  ۵ادی در قرآن ذكر شده است از جمله سوره موارد زی ۲۲٦



۱۶۶ 

  بیت
ای كه گفتیمدریاب لطیفه

 

 دُرّیست لطیف نیك سفتیم
 

  :عني
شود از اللّه تعاىل، و دل حافظ  های خوانندگان قرآن، و نازل می معلوم فرما كه قرآن مجدد است به انزال، بر دل
  . ۲۲۷رفیع الدرجات ذوالعرش: ر وی، و عرش مطلق فرمودندكامل عرش قرآن است، و قرآن مستوی است ب

مطلق، و آن قلب عارف بالّله است، اما عرش مقید آن كه قرآن مقید است بر  شو قرآن مطلق مستوی است بر عر
اند  ن مجید بر عرش مجید، و هر واحدی مستویآریم بر عرش كریم و قركآن، قرآن عظیم بر عرش عظیم، و قرآن 

و هر دىل از حیثیت صفت قرآن صفتی دارد، و صفت قرآن مجدد االنزال است، و . ه صفت جامعهبر عرش خود ب
او قدیمه، و درجاتش رفیعه در قلوب خوانندگان، چون آیات و سور قرآن، اما قرآن مطلق، مثل قوله جل  عني

  .۲۲۸شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن :جالله
و قلوب صاحب دالن رفیع الدرجاتند به ارتفاع درج ، ۲۲۹رشرفیع الدرجات ذوالع: و عرش مطلق فی قوله

  .آیات قرآن، و هر آیتی از آیات قرآن، او رادر دل عارف كامل حكمی، زیرا كه نزول او از برای تحكم است
  بیت
دیگری خود حكم بر وی چون كند

 

 حكم او و عرش او مطلق بود
 

  :عیم، و آن آیت حكم كند كه سؤال كن از فضل اللّه تعاىلو تاىل باید، كه در تالوت قرآن چون برسد به آیت ن
  بیت

كن ز خدافرمان بر، و آن سئوال می
 

 تا دریابی فضل خدا همچون ما
 

اللّهم انی اعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك عن عقوبتك، ال احصی : و اگر برسی به آیت عذاب بگو
  .ثناء علیك، انت كما اثنیت علی نفسك، اعوذ بك منك
  بیت

بر در تو پناه آوردم
 

 ای پر گناه آوردمبنده
 

  بیت
حمد ثنای حضرت او را روان بگو

 

 مدحش به دل بخوان ثنایش بجان بگو
 

  به آیت قصص حكایت ماضی، از حكم الهی در قرون سابق، برسی و اگر 
  بیت

اعتباری گري و نیكو یاددار
 

 ۲۳۰فاعتربوا منه یا اوىل االبصار
 

  :ر آیات قرآن است، واگر تاىل در حالت تالوت چنانكه گفتیم نباشداین تدبّ 
  بیت
دل او عرش كی توان گفنت

 

 بلكه قرآن كجا شود نازل
 

  بر دىل كه قرآن به این احكام مستوىل نباشد، و تاىل در حالت تالوت چنان نبود،
  .عرش قرآن كجا بود دل او: مصراع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیه  ۴۰سوره  ۲۲۷
  .۱۸۵آیه  ۲سوره  ۲۲۸
  .۱۵آیه  ۴۰سوره  ۲۲۹
  . فاعتربوا یا اوىل االبصار: ۵۹سوره  ۲اشاره است به آیه  ۲۳۰



۱۶۷ 

ر خیال او، و حاصل قرآن از الفاظ معلمه، یا به تلقني یافته، یا از حروف بلكه نزول قرآن به حروف ممثله بود د
ر كند به حروف به عني خیال، ظر آن حروف شود از خیال خود، و نضكتابت، اگر از كتابت گرفته باشد، چون حا

  .لسان ترجمه كند از آن حروف، از غري تدبر واستبصار
رت خیال او، و او را اجر ترجمه است نه اجر قرآن، كما قال بلكه تالوت از برای بقای آن حروف است در حض

شود حروف كه  یعنی نازل مییقرئون القرآن ال تجاوز حناجرهم،  :فی حق قوم من حفاظ حروف القرآن)ص(
او به دل او، ودر حقیقت تاىل  ۀكند از حنجر در مقدم دماغ اواست، به لسان او، و او مرتجم است، و تجاوز نمی

  .ست كه تالوت او از دل بودقرآن آن ا
ما وسعنی : ، و دل مؤمن عرش اللّه، كما قال جل جالله۲۳۱الحمدلله رب العالمني: و قرآن صفت اله عالم است

  .ارضی و ال سمائی و و وسعنی فلب عبدی المؤمن التقی النقی
  بیت
دل صاحب دالن چنني باشد

 

 سخن عارفان همني باشد
 

  بیت
بذوقاستوی بر عرش اگر دانی

 

 سید روان خوانی بذوقۀگفت
 

  بیت
به ذوق از تو بسوی ما شتابی

 

 روان ذوقی ز ذوق ما بیابی
 

  .۲۳۲و هو رفیع الدرجات ذوالعرش :حق وسیع المجال است، ودل انسان كامل رفیع الدرجات
  بیت

استوا گر چنني كنی معلوم
 

 سرّ قرآن ترا شود مفهوم
 

  :عني
ظلمت، هر آینه حب حق تعاىل متعلق شده به  ۀو كمال رؤیت نور موقوف است بر مقابلنور در نور دیده نشود، 

  .ایجاد عالم
  بیت

نور او كرده در این ظلمت ظهور
 

 نماید عني عالم همچو نورمی
 

ذاتیه است، و استجالی تام به ظهورتمام   ۀو مقصود از آفریدن عالم كمال جال و استجال است، و جال شئون الهی
  .اند به خصوصیات و غري منحصره، از این نكته معلوم شد تنوعات ظهورات ، فافهم ن بود، و شئون مختلفهشئو

  بیت
 ای ساز عیانهر نفس آئینه

 

 هر زمان حسنی نماید او در آن
 

  .۲۳۳بل هم فی لبس من خلق جدید: لقوله تعاىل
  :عني

از كثرت شوایب اسمائیه، و از نقایص  حضرت حق تعاىل و تقدس به فیض اقدس، یعنی تجلی حبی ذاتی، كه
حقایق امكانیه اقدس است، اعیان ثابته را استعداد و وجود علمی كرامت فرمود، و به فیض اقدس اسمائی، هر 
عینی از اعیان ثابته را ، به قدر قابلیت و استعداد، به تشریفی شریف روحانی مشرف گردانید، و ظهور در این 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲آیه  ۱سوره  ۲۳۱
  .۱۵آیه  ۴۰سوره  ۲۳۲
  .۱۵آیه  ۵۰سوره  ۲۳۳



۱۶۸ 

  .مرتبه اتم كه در اول
  .در عالم مثال مطلق، كه برزخی است میان ارواح و اشباح و شبیه به طرفني سوم

  . چهارم در مظاهر موجودات شهادت در مرایای محسوسات ممكنات كماالت وجود را ظهور فرمود
  بیت

 سّر سفر وجود دریاب
 

 دریاب بذوق و زود دریاب
 

  .و وجود اظهر اشیاء اس به ظهور و ابطن به حقیقت
  مثنوی

 عالم ازو عیان گشتههمه
 

 جمله بنموده و نهان گشته
 

 جوگنج اسما ازین و آن می
 

 گو وحده ال شریك له می
 

 مخرب صادق است سید ما
 

 نعمت اللّه خادم فقرا
 

  :عني
به طریق ذوق معلوم گرداند، كه شجر . كنت لسانه الذی یتكلم به: دل صاحب دل چون ذاكر حق شود به لسان

بعضی . به كدام سمع استماع فرمودو موسی هيلع. ۲۳٤انی انا اللّه ال اله اال انا: با موسی گفت به كدام لسان
  .شجر ۀای بر آنند كه حضرت اللّه تعاىل به سمع او رسانید، بواسط اند از دل او ندا به او آمد، و طایفه گفته

  بیت
 این ندا از خدا به او آمد

 

 به لسان شجر فرو آمد
 

، لیزدادوا ایمانا مؤمن ۀه تعاىل ذكر دل ذاكر به سمع او رساند، و این كرامتی است در حق بندو گاه باشد كه اللّ
  .۲۳٥مع ایمانهم

  بیت
 این است عطای پادشاهی

 

 دریاب عنایت الهی
 

حات جمیع جمادات يمؤمن زیادت گردد، نطق تمام جسد او به سمع مبارك او رساند، بلكه تسب ۀبند ۀو چون مرتب
  .حیواناتو نباتات و 

  بیت
 منطق الطري او نكو داند

 

 این چنني مرتبه ازو داند
 

  سبحان من اخفی علم ما اودعه فی مخلوقاته عن بعض مخلوقاته،
  ۲۳٦.ال اله اال هو العزیر الحكیم

  بیت
 به چنني علم اگر شوی كامل

 

 بر بسی عالمان شوی فاضل
 

  :عني
  .۲۳۷للذین احسنوا الحسنی و زیادة: قوله تعاىل

  بیت
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۱۶۹ 

 اگر ایمان بری جنت بیابی
 

 زیادت حضرت عزت بیابی
 

  .ان فی الجنة ماالعني رات و ال اذن سمعت و ال خطر علی قلب بشر: )ص(قال رسول اللّه
  .داند معلوم بشر نیست خدا می: مصراع

ني فرموده و تع. مجهول بود به مجهول ۀمه و معینه، و زیادت موازنوه در بشر صفتی باشد غري معلكاما البد است 
  .۲۳۸فال تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعني: به معني و زیادت غري معني ، و قال اللّه تعاىل

  بیت
 دیده گر روشن شود از نور او

 

 نور او بیند به نور او نكو
 

بادت، و عبدكامل در عمقصود شهود است در و جعلت قرة عینی فی الصلوة، ): ص(و قال رسول اللّه
  .قبلة المصلیفی ان اللّه : لیه السالمع قالل را به نور معبود مشاهده نماید، كماعبودیت، معبود 

  بیت
 نكو دیدهۀخوش بود دید

 

 نور او را به نور او دیده
 

اند؛  اند به عبادت، و نفرموده ، و حصول این سعادت مقرون گردانیدهاعبد اللّه كانك تراه: و قال علیه السالم
  .اعمل اللّه كانك تراه

  .معلوم شد كه عبادت از غري شهود صحیح غري صحیح است
  دوبیتی

 چشم بنده گر شود روشن به او
 

 نور آن معبود خود بیند نكو
 

 باید چناندر عبادت عبد می
 

 آن چنان باش و چنني عبدی بجو
 

  :عني
ان منقسم است بر اما روز زم: نهار، روز زمان محصور است در سال و ماه و هفته و روزور و ن از ظلمت لیل

و فوق جوهر هبا، كه  ،طبیعیه، و اصول در وجوه زمان طبیعیه بود، و رتبت طبیعت فرود نفس كل بود ۀاربع لفصلو
حیات وعلم و  نیحكما هیوالی كلی گویند، و حكم تربیع در هر دو، از حكم تربیع است در احكام الهیه، یع

  .تدقدرت و ارا
در نفس كلی و ثانیاً در طبیعت كلیه، و آخر در زمان اكرب، و آن سال است، و  یعو اول ظاهر شده به امر الهی ترب

  :ناریه و هوائیه و ماثیه و ترابیه، و عناصر منقسم: سال منقسم است برفصول اربعه، و اركان منقسم بر چهار قسم
  بیت
 آتش است وهوا و آب و تراب

 

 عاقالنه ز عاقالن دریاب
 

ان، و زمان كبري مندرج است در زمان صغري، و روز صغري از طلوع آفتاب است تا و اخالط چهار است در حیو
ای قطع كند، و ماه به بیست و هشت  طلوع آفتاب، و آفتاب دوازده برج، به سیصد و شصت روز، هر روز درجه

  .روز شمسی، و روز هر كوكبی بقدر قطع او است
به حركت خاصه، در مدتی مدید و قوتی بعید ادراك حركت او و فلك هشتم را فلك ثابته گویند، از غایت، به طول 
  .ای كند توان كرد، و در مدت صد سال شمسی قطع درجه

اند بعضی، یعنی الكوكب فیه، و فلك هشتم را سیصد و شصت درجه است، به سی  و فلك اقصی فلك اطلس گفته
  .و شش هزار سال قطع تمام درجات كند، و آن یك روز كواكب ثابته بود

  بیت
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۱۷۰ 

یك روز چنان عمر تو خواهم ز خدا
 

 خواهم روزی چه بود كه جاودان می
 

  :عني
و عنده علم ، ۲٤۱و عنده مفاح الغیب، ۲٤۰آتیناه رحمة من عندنا: ، و قال ۲۳۹و ما عنداللّه باق: قال اللّه تعاىل

  .۲٤۳و ان من شییء اال عندنا خزائنه، ۲٤۲الساعة
الیه، از اسم و ضمري و كنایت، و عندیت عنداللّه، نه ظرف  افضاند به اختالف م و اضافات عندیت مختلف

  . ، و در حق ما ظرف مكان است۲٤٤ما عندكم ینفد: مكان است و نه ظرف زمان، و در حق بندگان فرموده
فرماید از عدم به وجود، یعنی از  و عندیت اللّه تعاىل ظرف خزاین اشیاء است، و حضرت خالق اخراج اشیاء می

كنیم، و اشیاء در حال عدم در  د به وجودی كه ما ادراك آن میوكه از وجودی كه مدرك غري نبعدم اضافی، بل
اند، به تفصیل ثبوتی، و اشیاء  خارج مشهود حق بود، و خزاین اشیاء و آنچه مخزونه است عند الّله مفصل

  .عینی دمستفیدند از حق به وجو
در  اًمتصف به وجودند یا به عدم؛ و خزاین امكان ابدو حق تعاىل موجد و معدم اشیاء است، و اشیاء همیشه 

انما امره اذا : ء از خزاین، به قدرت و اراده و فرمان او است، كما قال جل ذكرهاحضرت او است، و خروج اشی
  .و مفتح االبواب در خزاین بر اهل اللّه فتوح فرمود .۲٤٥اراد شیئاً ان یقول له كن فیكون

  بیت
 بر ما در رحمتی گشوده

 

 گنجینه و گنج را نموده
 

فسبحان من جعل فی كل شییء بابا اذا افتح ذالك الباب وجداللّه عنده، و اگر شخصی اشیاء را بیند، و خزاین نه 
  بیند، و حق را با خزاین مشاهده ننماید،

  بیت
 شاید ار گوئی كه اشیا را ندید

 

 چشم بینا دید، نابینا ندید
 

  عني
 ادبنی ربی، فاحسن تادیبی،: )ص(، و قال رسول الّلهو من وصل لم یرجع من تادب وصل،: قال من قال

و وجود مطلق خري محض است وعدم مطلق شر محض، و ممكنات با نصیب از هر  .ای جمع فی جمیع الخريات
دو، خري است از آن وجه كه قابل وجود است، و با نصیب از شر به وجهی كه قابل عدم است، و ادب بر كمال 

  .به وجود موجود تواند بود دات، و وجود مطلق خري محض است، و موجوجمع خري
مع جمیع خريات است، و به این جامعیت مستحق اهر آینه هر موجودی از خريیتی خاىل نباشد، اما انسان كامل ج

اول است به وجود حسی، و ، و آدم هيلع۲٤٦و علم آدم االسماء كلها: امامت و نیابت بود، كما قال اللّه تعاىل
و  .كنت نبیا و آدم بني الماء و الطني: ، اول، و قال هيلعاول ما خلق اللّه نوری: به نور)ص(اتم انبیا خ

انا سید الناس یوم : ، و قال هيلعاوتیت بجوامع الكم: ، و قال هيلععلمت علم االولني و اآلخرین: قال هيلع
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۱۷۱ 

  .لعالمني غريیاقوم عن یمني العرش عند ربی فی مقام ال یقوم فیه احد من ا: ، و قالهيلعالقیامة
  بیت

 در مقامی كه جای وی باشد
 

 دیگری را مجال كی باشد
 

كنت سمعه : و وصول به حق تحصیل خري محض است، و این وصول است به سعادت ذاتیه و هو قوله تعاىل
  .الذی یسمع به و بصره الذی یبصربه

  دوبیتی
 هر كه گردد به حضرتش واصل

 

 نشود جاودان از و فاصل
 

 ی چنان یابدابدا دولت
 

 سعی كن تا ترا شود حاصل
 

ای كه بعد از كشف غطاء رجوع به محل صفت حجاب محال است، و عالمی كه علم او متعلق شود به  و دانسته
معلومی، ابداً آن معلوم مجهول او نگردد، اگر چه نسیان واقع شود، و انسان كامل كون جامع است، و متخلق به 

  .ات كمال كونیهاخالق الهیه، و متف به صف
  بیت

 به صفات كمال و عارف ذات او ادیبی است جامع الخريات
  عني

  .ل بالدلیل اىل اللّه لم یصل الیه ابداومن طلب الوص
 بیت

 به دلیل از چه ره رود عاقل
 

 كی شود همچو عارفان واصل
 

ب، و بصر در عقل عني بصريت ، یعنی از عینی از عیون وجوه، و عیون قلو۲٤۷ال تدركه االبصار: قال اللّه تعاىل
  .بصريت گویند، و در ظاهر بصر عني، و عني در ظاهر محل بصر است، و بصريت در باطن محل عني

  بیت
 عقل عاجز بود بصر قاصر

 

 كی شوند ای عزیز من ناظر
 

از  ، و طالبان حققول كما الحتجب عن االبصارعان اللّه احتجب عن ال: )ص(و ورد فی الخرب عن رسول اللّه
و اند به فكر، و مالء اعلی را عقل هست و فكر نیست، و  اند در طلب، و حكما طالب بنی آدم با مالء اعلی شریك

 .انسان كامل موصوف است به صفت ربانیه، و مخلوق به صورت الهیه، و طالب حق است به حقفكر نيست، 
ه تعاىل به نوافل نبود، و انفاس مالیكه است زیادت بر فرایض، و مالیكه راتقرب به حضرت اللّ  لهفنا ار و ما

مستغرق است در فرایض، و مالیكه عبید اضطراراند، و ما عبید اضطراریم از فرایض وعبید اختیاریم از نوافل، و 
  .، بودیبصربه ذیكنت بصره ال: مالكیه مقامی ندارد كه منتج

  مثنوی
 این سعادت از آن انسان است

 

 استلیكن انسان كه او از آن سان 
 

 خوش بود دیدة نكو دیده
 

 نور او را به نور او دیده
 

  عني
محموده و طهارت باطن از جمیع صفات مذمومه  ۀاند، بر صنفی زهد و اعمال ظاهر رجال اللّه اصناف ثالثه

ر و لدنیه واسرا ۀدانند، از اعمال و معرفت با احوال و مقامات و علوم هبی خود نمی ۀغالب است، اما اعلی از مرتب
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۱۷۲ 

د، واین طایفه را يناند از ریا و عجب، و سرت كماالت خود فرما بینند، خائف كشوف ندارند و چون غري حق می
  .عباد خوانند

بینند، و چون فعل از خود  می ۲٤۸فعل فعال لما یریدفوق ایشانند، و مجموع افعال،  ۀو صنف ثانی در مرتب
، و مثل عباداند در جد واجتهاد و ورع ۲٤۹قل اللّه ثم ذرهم: یفهدانند، ریا زایل بود از ایشان، و طریق این طا نمی
 ۀایشان متعلق بود به مرتب ۀدانند از احوال و مقامات و اسرار، و همت علی خود میۀاعلی از مرتب ۀاما مرتب. كلوو ت

  .اند و فتوت بند آشكارا كنند از كرامات، اهل خلقيااعلی، چون ب
  بیت

 صفت صوفیان چنني باشد
 

 این طایفه همني باشدوصف
 

  .التصوف خلق فمن زاد علیك فی الخلق زاد علیك فی التصوف: و قیل
اما مالمتیه اداء فرایض و روایت آشكارا گردانند، و نوافل خريات سرت فرمایند، و دراسواق آیندو روند، و به بیع و 

  .ای از حق تعاىل خاىل نباشند شرا مشغول شوند، اما لحظه
  بیت

 خدا باشنددایما ذاكر
3 

 هر كجا باشندهبلكه پیوست
 

اند، و  الجایشان اكرب ر ۀاند و تالمذ ، ارفع رجال۲٥۰رجال ال تلهیهم تجارة و ال بیع عن ذكر اللّه: قوله تعاىل
اند در رجولیت، و مكانت ایشان در دنیا مجهوله، و بر عوام پوشیده، و در دار آخرت به ظهور حق ظاهر  منقلب
  .گرداند
یر زید ضماد نزد عوام متمیزاند به زهد و تباعد از مردم، و صوفیه متمیز به خرق عادت و اطالع بر خواطر و و عبا

  .اولیائی تحت قبابی ال یعرفهم غريی: قال اللّه تعاىل. وعمرو واجابت دعا، و مالمتیه متمیز نباشند از دیگری
  بیت

 حق تعاىل سرت فرموده تمام
 

 مدوستان خاص خود را بر عوا
 

  عني
  .اند كه انسان كدام است اختالف كرده

لب جسمانی انسانی، كه به آن تعلق ممتاز قای است ربانی كه تعلق گرفته با  لطیفه: گوید غزاىل علیه الرحمة می
: ، و قیل۲٥۱خلق االنسان من صلصال كالفخار: قال اللّه تعاىل. اند جسم است و گفته. است انسان از بهایم

اند كه شرف انسان ذاتی است، یا بعد از ظهور به مرتبه  و اختالف كرده .ن قول اوىل است، و ایحیوان ناطق
  .صحیح آن است كه به حكم تبعیت بود، همچنانكه رسالت و نبوت و خالفت و سلطنت. یابد می

  .از عطای خدای ما باشد: مصراع
، و مخلوق را ۲٥۳و لم تك شیئاو قد خلقتك من قبل : ، و قال جل جالله۲٥۲ءیختص برحمته من یشا: كما قال

شرف از ذات خود نباشد بر غري، اال به تشریف شریف مجید مطلق، و ارفع منازل عند اللّه آن است كه محافظت 
  .عبودیت بر دوام ۀفرماید بر بنده، مشاهد
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۱۷۳ 

  بیت
 ای در بندگی پاینده باشبنده

 

 خواجگی بگذار و حق را بنده باشد
 

و اشرف اسماء عند اللّه عبداللّه است،  ،۲٥٤سبحان الذی اسری بعبده لیال: رسول اللّهحق  درواللّه تعاىل، فرمود 
مباهات كرد و سبحانه و تعاىل خرب فرموده كه عیسی هيلع و اعلی شرف صنعت اضافت اواست به صانع او، و حق

لما قام عبد  و انه: فرمود )ص(، و اللّه تعاىل در حق محمد رسول اللّه۲٥٥انی عبد اللّه آتانی الكتاب: گفت
  .۲٥٦اللّه

  بیت
مظهر اسم اعظمش خوانم

 

 بر همه او مقدمش دانم
 

و انسان كامل متخلق است به اخالق الهیه، و منعوت به نعوت ربانیه، و متحقق به اسماء الهیه، و عارف به 
  .صفات، و عالم به قدر استعداد بر مسما

  شعر
 من كل شییء لبه و لطیفه

 

 ةمستودع فی هذه المجموع
 

  بیت
 ازین انسان كه او باشد از آن سان

 

 بسی فرق است تا انسان حیوان
 

  عني
كربی، و وىل به والیت خاصه فانی است در حق و باقی به حق، و نبوت از  ۀایرد والیت محیطة عام است و

و رسالت است، و هر رسوىل نبی است، و هر نبی وىل، و رسالت ملكیه در دار آخرت باقیه بود،  احكام والیت
بشریه حكم آن منقطعه، و نبوت تشریع هم منقطعه، اما نبوت عامه كه اخبار است از معارف الهیه، در آخرت 

  .ابدیه
و حقیقت رسالت ابالغ كالم است از متكلم به سامع، و این حال است نه مقام، و رسالت مجددگردد، كما قال 

  .۲٥۷ما یاتیهم من ذكر من ربهم محدث: تعاىل
دیگر بود،  ۀ، و تفصیل میان رسل به مرتب۲٥۸ال نفرق بني احد من رسله: سالت مشرتكند، كما قالو رسل در ر

  ، ۲٥۹تلك المرسل فضلنا بعضهم علی بعض
به رسالت، و )ص(روح قدسی امني بود، كه به فرمان اللّه تعاىل نازل شود بر دل رسول  ۀو رسالت بشریه به واسط

او  ۀاستاد رسل است، و هر وحیی كه بی واسط رجال، و جربئیلهيلعگاه گاهی متمثل گردد به صورت رجلی از 
  .را رسالت بشریت نخوانند، اما وحی یا الهام گویند نآباشد، 

  بیت
 نیك دریاب این سخن به تمام

 

 تا بیابی مراد ما و سالم
 

  عني
اند، و والیت  عهو نبوت تشریع، و رسالت منقط .ال وىل بعدی: ، و نفرمودال نبی بعدی: )ص(قال رسول اللّه
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۱۷۴ 

  .كند رسالت می ۀباقیه، و رسول وجهی دارد با بشریت به ارسال رسالت، و وجهی باملك كه استفاد
  .این وجه نبوت است دریاب: مصراع

  .ووجهی دارد با حق
  .آن وجه والیت رسول است: مصراع

و هر نبی وىل، و  و هر رسوىل نبی است .والوالیة اعلی من النبوة و الرسالة، اذا جمع فی شخص واحد
رسول با وجوه ثالثه اتم است از نبی، و نبی از وىل، اما رسول از وجه والیت كه با حق دارد، اعلی است از وجه 

  .نبوت كه با ملك دارد
  بیت

 نفسی صرب كن دمی مشتاب
 

 سخن عارفان نكو دریاب
 

  عني
اما همت تنبیه تجرد دل است از تمنی،  .همت تنبیه، و همت ارادت، و همت حقیقت: همت را مراتب ثالثه است

آنچه تمنا میكند، اگر به علم  در اعم از آنكه محال باشد یا ممكن، و صاحب این همت باید كه نظر فرماید
  .اما همت ارادت، اول صدق مرید است، و این همت جمعیت است .مستقیم است تمنا كند واالال

  چون جمع شود اثر كند درعالم،: مصراع
  .همة الرجال تقلع الجبال. عالمو احوال 

مشایخ كبار است از اهل اللّه، كه اجتناب  ۀاما همت حقیقت، جمع همم است به صفای الهام، و آن همت خاص
 .اند از برای توحید نماید از كثرت، و طالب احدیت می

  دوبیتی
 خوش است همت عاىل كه باد پاینده

 

 همیشه سید ما هست یار آن بنده
 

 او این چنني بود بخداكسی كه همت
 

 میان خلق بود آفتاب تابنده
 

  عني 
  .عني احدیت، و عني اعیان واحدیت، اعیانات اعیان العني تنزالت هویت ۀمصدر اول نقط

  بیت
 یك هویت در همه اشیا نگر

 

 عني اشیا را به عني ما نگر
 

واحده، و اول عني عني تعدده، در بطون نماید، و عیون م عني واحد در ظهور، به عیون اعیان، عیون مختلفه می
  .۲٦۰هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شییء علیم. آخر است، و باطن عني ظاهر

  دوبیتی
 عارفانه اول و آخر نگر

 

 هر چه بینی باطن و ظاهر نگر
 

 این و آن باهم دگر نیكو به بني
 

 عني و اعیان مظهر و مظهر نگر
 

  .نی عینكيعینی و ععینك ! یا حبیبی 
  شعر

 الحكم مختلفوالعني واحدة
 

 و ذاك سر الهل العلم ینكشف
 

  .تمت والحمدلله والمنة
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۱۷۵ 

  انبیرساله 
   

  
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم

  .الحمدلله رب العالمني و الصلوة و السالم علی رسوله محمد خري المرسلني و الرضوان علی آله واصحابه اجمعني
  مثنوی

 ای سخن بنام یكیابتد
 

 در دو عالم یكی است نیست شكی
 

 دهد وجود بماجود او می
 

 جام گیتی نما نمود بما
 

 چشم عالم به نور او روشن
 

 دیدة ما شده نكو روشن
 

 در همه نور او عیان دیدیم
 

 تو چنني بني كه ما چنان دیدیم
 

 نور اسمای اوست در اشیا
 

 اخوش بود هر كه خواند این اسم
 

 آسمان و زمني و لوح و قلم
 

 روشن از نور او بود فافهم
 

 او یكی و صفات او بسیار
 

 لیس فی الدار غريه دیار
 

گاه  نعمت اللّهم و شدم آ
 

 ام ال اله اال اللّهگفته
 

  ):ص(دبیان حقیقت محم
. و اهل اللّه عني ثابته گویند هر اسمی از اسماء الهیه او را صورتی است معنویه، در علم حكما، كه ماهیت خوانند،

و صورتی دارد در خارج، كه مظهر و موجود عینیه خوانند، و اسماء اربابند و مظاهر مربوبات، و ذات به اسم 
  .فرماید اعظم رب االرباب، و رب االرباب هر مظهری را اسمی خاص تربیت می

مربای اتم، و مربی ظاهر عالم به  ل تجلی اول است، وصورت اسم جامع الهی، ومحا) ص(و حقیقت محمدیه 
مربی عالم است به ربی كه در مظهر او تجلی كرده، و هو  نیاسم الظاهر، و مربی باطن عالم به اسم الباطن، یع

  .رب االرباب
صلی الله عليه و ربوبیت او تامه، و عبودیت او تامه، اما عبودیت او ذاتیه، و ربوبیت عارضیه، و حقیقت محمدیه 

  .وجود است ازال و ابدا ۀدایر مركز وآله
  بیت

 قطب عالم سید هر دو سرا
 

 مظهر ذات و صفات كربیا
 

  .واحد است به حكم وحدت و به حكم كثرت متعدده
  بیت
 جامع كثرت است و وحدت هم

 

 ظاهر و باطن او بود فافهم
 

اما . یكی برود یكی بیایدگر . و خلفاء حضرت او یا خالفت ظاهر دارند یا باطن و هر دو قسم باقی تا قیامت
  .خاصه ۀخلفاء اثنا عشر صلوات الّله علیهم خالفت ظاهر و باطن دارند، و بعضی از اهل اللّه خالفت باطن

عالم ملكوت، و عبدالملك بر  ۀحضرت او عبدالرب است وعبدالملك، و عبدالرب مقصود بر مشاهد ۀو اسماء ائم
  .عالم ملك

  بیت



۱۷۶ 

 این هر دو وزیر پادشاهند
 

 ملك و ملكوت را پناهند
 

  ).ص(د یعنی محم ۲٦۱.و انه لما قام عبداللّه :و اسم قطب عنداللّه عبداللّه، قال اللّه تعاىل
  بیت
 قطب عالم محیط بر اشیا

 

 مظهر ذات و مظهر اسما
 

  :بیان اسم اعظم
  مثنوی

 اسم اعظم به عام نتوان گفت
 

 راز شه با غالم نتوان گفت
 

 داندهر كه گوید نكو نمی
 

 داند سر حق است او نمی
 

اسم خفی، بر جانب مغرب، كه محل اسرار است، كه اگر بر  اص است، و اینصاهل اختۀمعرفت اسم اعظم خاص
  .طرف مشرق بودی، بر عام و خاص ظاهر گشتی، و فساد واقع شدی در عموم

زل سعدا و اشقیا عنداللّه تمیز و معرفت منا ۀو شرق به منزلت خروج است ازغیب ودخول در آخرت، كه خان
  .تعاىل، و عني معرفت این اسم خفی ظاهر گردد در آخرت بر جمیع خالیق

  بیت
 گر محرم سر اسم اعظم گردی

 

 گردی۲٦۲باید كه به نزد عام ابكم
 

  .اند و اسم اسم اعظم را اسم جامع گفته
  مثنوی

 و الم و ها هر چارالمو فلا
 

 اسم اسمی است این حروف ای یار
 

 ها مقدم اوستر همه اسمب
 

 نزد ما اسم اسم اعظم دوست
 

 به صفت اسم او بود بسیار
 

 از ظهورش همه شده اظهار
 

 یك وجود است و صد هزار كمال
 

 خوش كماىل همه جمال و جالل
 

  :بیان انیت اسماء
  بیت

 سخن عارفان ما بشنو
 

 سر اسماء زما بیا بشنو
 

در انفاس، و انیت انفاس در ارواح، و انیت ارواح در قلوب، و انیت قلوب انیت اسماء در حروف، انیت حروف 
  .نزد مقلب القلوب

  .اند و نه به كثرت اند نه به وحدت متصف اند، اما از آن رو كه اسماء اگر چه اسماء حق در ظهور متعدده
  بیت

 نظری كن به عني ما در آب
 

 دریا چو عارفان دریابوموج
 

  :بیان مراتب وجود
  .وجود نقطة احدیت، و احدیت هویت ماهیت

  بیت
 از وجود اوست عالم را وجود

 

 او منزه باشد از نابود و بود
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۱۷۷ 

و وجود من حیث هو هو، اعم است از ذهنی و خارجی و عام و مطلق و مقید، بلكه این مجموع مراتب وجود 
  ۲٦۳.و هو رفیع الدرجاتاست، 

یت و مقام جمع الجمع، و به شرط جمیع كماالت كه الزمه او است احد ۀیكون معه شییء، مرتبالاما به شرط ان 
مرتبه واحدیت و مقام جمع، و به شرط شیئی و ال بشرط ال شیئی مرتبه هویت كه تجلی كرده در مرایای عالم 

  .انبیاء اجماال عجام نۀتفصیال، و در آی
  بیت

 ای نازك است این نكتهنكته
 

 نیك دریاب معنی نقطه
 

اند جزویه، واال  اند در حضرت علمیه، و اگر قابل وجود خارجی یعنی اعیان ثابته، كه صور اسماء الهیهو ماهیت ، 
  .كلیه

است و آدم ید فاعلیه، كه به خالفت حضرت الهیه متصرف  يهو نزد اصحاب صوفیه و ارباب الهیه عالم ید قابل
م است و به اعتباری عالم است كه به فرمان است در ید قابلیه، واین متصرف به اعتبار مرتبه جامعیت غري عال

  .الهی متصرف در عالم است
  بیت

 ام ای دوستاز سر ذوق گفته
 

 بشنو از من به ذوق دریابش
 

 ور ندانی تو اعرتاض مكن
 

 فكر كن یك دمی و مشتابش
 

  :بیان عالم
كه مرا تعلیم اسمی از  عالم به حسب لغت مأخوذ است از عالمت، بلكه هر فردی از افراد عالم معلمی است

  .العالم موجود سوی اللّه :اند، ودر اصطالح قوم اسماء الهیه فرموده
  بیت

 هر چه غري خدا، بود عالم
 

 غري او كی بود بخود فافهم
 

اند، اما عرفا در لوح وجود هر  اند، و از حدوث عالم، خالق قدیم دانسته ر عالم، حدوث معلوم كردهيو عقال از تغی
  .كنت بصره الذی یبصربه :نمایند، به بصر افراد عالم اسمی از اسماء الهیه مطالعه میفردی از 

  بیت
 جمله اعیان به عني او بینند

 

 الجرم جمله را نكو بینند
 

اند، هر آینه هر  و هر فردی را مظهر اسمی خاص یابند، و هر اسمی از اسماء الهیه، به ذات جامع جمیع اسماء
  .ع اسماء دانندمجمو ۀفردی را مجموع

  قطعه
 جمله عالم سربسر مرحوم او

 

 نور رحمت بر همه كس تافته
 

 از عطاء حضرت اسماء او
 

 هر كسی تشریف خاصی یافته
 

  بیان عقل اول و نفس كلیه
كلیات عالم، و نفس كلیه مشتمل بر جمیع جزئیات عالم، كه عقل اول به كلی  ۀعقل اول مشتمل است بر جمل

  .نمشتمل است بر آ
  بیت
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۱۷۸ 

 این به تفصیل و آن به اجمال است
 

 هر كه هر دو بخواند خوش حال است
 

حمراء و حوای  ۀاند، و نفس كلیه را لوح محفوظ و یاقوت و عقل اول را لوح قضا و درّه بیضاء و آدم معنی گفته
  .معنویه

  بیت
 نزد او اسم الرحمن بخوان

 

 نفس كلیه را نكو بدان
 

 مت وجوبیه است، و عقل اول مظهر رحمت عامه و امتنانیه، و انسان كامل جامع تمامرح ۀنفس كلیه مظهر خاص
  .اسم اعظم كه قلب استۀروح، و تفصیال در مرتب ۀاسماء الهی است، اجماال در مرتب

  بیت
 اسم اعظم ما ازو آموختیم

 

 ال جرم گنجی نكو اندوختیم
 

فصیال ، كه صورت ام الكتاب است، و ام الكتاب حضرت اند، مجمال و ت و عقل اول و نفس كلیه دو كتاب الهیه
  .الهیه ۀعملی

  بیت
 گوش كن این لطیف از هر باب

 

 خوش بخوان این كتاب را دریاب
 

او بر اشیاء اجماال، و نفس كلیه را كتاب مبني، به ظهور  ۀاند، به حسب احاط  و عقل اول را ام الكتاب خوانده
مبني، به ظهور اشیاء در وی تفصیال، و نسبت عقل اول به عالم، نسبت روح  اشیاء اجماال، و نفس كیه را كتاب

انسانی است با بدن، و نسبت نفس كلیه با عالم، نسبت دل با جوارح، هم چنانكه نفس ناطقه، كه دل انسان 
  .صغري اند، و عالم به معنی انسان كبري است و به صورت انسان  گفته  است، به این نسبت عالم را انسان كبري

  بیت
 غري و به معنی كبريصبه صورت

 

 به باطن عظیم و به ظاهر حقري
 

ابدا، و  و خالق عالم حق است تعاىل و تقدس به اسماء حسنی، اما ذات مقدسه باقی، بر تقدس و تنزیه، ازال و
  .ء استاسماء، اسم جامع معانی اسما ۀاالئم مفات، و واحد به وحدت ذات، و اماصاند به  اسماء متعدده

  دوبیتی
 مقدم بر همه اسما است اللّه

 

 گفتند با یاران آگاهنيچن
 

 مسما واحداً اسما كثريا
 

 نكو دریاب قول نعمت اللّه
 

  بیان وجود و علم و نور
ز علم آن است كه علم متعدد شود به تعدد ااند، اما تمیز وجود   هر سه از حیثیت وحدت ذاتیه حقیقت واحده این

تعقل، به خالف وجود كه موجودات متعدداند به ظهور وجود، در مدارك  ۀحیثیت تعلقات درمرتبمعلومات از 
 ۀتفصیلیه، و وجود واحد، اما فرق میان نور حقیقی و مسمای وجودمحض آن است، كه وجود ظاهراست در مقابل

  .ه در علم حق، و ممكن نیست ادراك نور محض اال در مظهر موجوداتنمعلومات متعی
  بیت

 ریاب كه عارفانه گفتیمد
 

 ققانه سفتیمحدری است م
 

  :بیان اقسام معدومات
او، چون شریك باری، وحده ال شریك له، و  م مفروض كه صحیح نیست وجودواول معد: اند بر چهار قسم

 و معدومی كه صحیح نیست وجود او مطلقا، كه واجب است وجود او شرعاً نعم جنت مومنان فردا درقیامت



۱۷۹ 

وجود، هر آینه عدم را تعینی باشد در تعقل  ۀم كه معتل است در مقابلودر دوزخ، و معد رام كافران عذاب جهن
  .متعقل

  بیت
 بس دقیق است این سخن بشنو

 

 گوش با من كن و ز من بشنو
 

  :بیان انسان كامل
یم به تخلق به كامله است، و محدث به حصول وجود او در خارج، و قد ۀجامعه و صحیف ۀكامل ۀانسان كامل كلم

اخالق الهیه، به مثابت خطی است فاصله، میان حضرت الهیه و كونیه، و او را كمال مطلق است در حدوث و 
  .قدم، و حق را كمال مطلق در قدم، و عالم را كمال مطلق در حدوث

  بیت
 این لطیفه یاد دار از نعمت اللّه یادگار كون جامع خوانمش انسان كامل یاد دار

  :عشق بیان آتش
  شعر

 تعاىل العشق عن همم الرجال
 

 وصف التفرق والوصالو عن
 

  .عشق را آتشی است، هر گاه كه در خرمن هستی وجود عاشق افتد، از عقل گندم نمای جو فروش كاهی نماند
  شعر
 عشق آمد و كرد عقل غارت

 

 دل تو بجان برین بشارتیا
 

 ترك عجبی است عشق سرمست
 

 ارتو زترك غریب نیست غ
 

 گفتیم كه در عبارت آریم
 

 وصفش به طریق استعارت
 

 چون آتش عشق او برافروخت
 

 هم عقل بسوخت هم عبارت
 

  شعر
 العشق نار فی القلوب

 

 فاحرتقت ما سوی المحبوب
 

  مثنوی
 چون آتش عشق برفروزد

 

 خشك و تر عشقان بسوزد
 

 در عاشق سوخته درافتد
 

 آن سوخته دل خوشی برافتد
 

 ل گرمی ما ز آتش او استد
 

 عود دل ما چو سوخت خوش بو است
 

  شعر
 النار یحرتق من یحس به

 

 و من هو والنار كیف یحرتق
 

  بیت
 آتش نسوزد آتش ،چون سوختی در آتش در آتش محبت خود را بسوز خوش باش

  ۲٦٤.نار اللّه الموقدة، التی تطلع علی االفئدة: قال اللّه تعاىل
  مثنوی

 ما بگري آتشاز دم گرم
 

 كه بود آتش خوشی سركش
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷و  ۶آیه های  ۱۰۴سوره  ۲٦٤



۱۸۰ 

 سخن گرم عاشقان بشنو
 

 گه چنني است گه چنان بشنو
 

  .فرماید، تا محب محبانه توجه نماید حق سبحانه و تعاىل در صورت مطلوب خاص محبان، بر محبان تجلی می
  شعر

 كنار موسی راها عني حاجة
 

 و لكن لیس یدریهلهو هو اال
 

حال تجلی نفرمودی، موسی علیه السالم توجه تمام نكردی، بلكه  نب موسی بود هيلعحق در آاگر آتش كه مطلو
من اقبل علی اللّه بكلیته اقبل اللّه علیه بكلیته و من اعرض عن  :)ص(هاعراض نمودی، و قال رسول الل

  .اللّه بكلیته اعرض اللّه عنه بكلیته، و من یكون هكذا و هكذا اللّه معه كذالك
  بیت

 ق در نار موسی را نمودنور ح
 

 در همه اشیا به چشم ما نمود
 

 نور اوازة ما روشن استۀدید
 

 عني ما در قطره و دریا نمود
 

  .من عشق و عف وكتم ثم مات فقدمات شهیدا: )ص(قال رسول اللّه
  دوبیتی

 جام می ار بهر می داریم دوست
 

 این و آن از بهر وی داریم دوست
 

 نیم مادوست را در آینه بی
 

 دوست كی داریم دوستآینه بی
 

  شعر
 صح عندالناس انی عاشق

 

 غري ان لم یعرفوا عشقی لمن
 

  بیت
 عارفی گوید كه سید عاشق است

 

 داند به كه گوید نمیراست می
 

  بیان مراتب دل
  مثنوی
دل بود آئینه گیتی نما

 

 نماید اسم اعظم او بمامی
 

 مخزن اسرار سبحانی دل است
 

 نظر انوار ربانی دل استم
 

 صاحب دل را طلب كن دل بجو
 

 راز دل با دلرب كامل بگو
 

  ۲٦٥.ان فی ذالك لذكری لمن كان له قلب: قال اللّه تعاىل
  بیت

 این چنني دل زكاملی بطلب
 

 دل بدست آر حاصلی بطلب
 

ا این مرتبه راعقل مستفاد كلیات و جزویات كند، دل خوانند، و حكم ۀمحققان، اگر نفس ناطقه انسانی، مشاهد
مراتب  رتاند از دل، ودل برزخی است میان ظاهر و باطن، و صو گویند، و قوای روحانیه و جسمانیه منشعب

احدیت، و دل را احدیت جمعیت از اسماء الهیه، و دل عارف كامل سریر  ۀالهیه است، و روح صورت مرتب
  .لّه االعظمقلب المومن عرش ال :سلطنت اسم اعظم است، كما قیل

و اللّه بكل شیئی  :قال اللّه تعاىل. و عالم الهی و رحمت نا متناهی و دل صاحب دل او سع اشیاء است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۷آیه  ۵۰سوره  ۲٦٥



۱۸۱ 

ما وسعنی ارضی  :و قال جل جالله بلسان رسوله، ۲٦۷و رحمتی وسعت كل شیئی :و قال  جل ذكره ، ۲٦٦علیم
  بدی المومن التقی النقی،عوال سمائی و وسعنی قلب 

  بيت
 عالمی بی منتهافی المثل گر

 دل محس آن نگردد جان من
 

 در دل عارف درآيد بارها
 اين چنني فرمود آن جانان من

 

  ان قلوب العباد بني الصبعني من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءِ : )ص(قال رسول الله 
  بیت

 او در دل و دل به هر طرف گرداند
 

 نازك سخنی است عارفی گرداند
 

  مثنوی
 د كه او باشد در اوخوش دىل باش

 

 در چنان دل حضرت او را بجو
 

 در چنان دل گر ترا باشد مجال
 

 جو كه یابی بر كمالكام دل می
 

  بیان ابتدای وحی
ده، در حضرت خیال در حالت خواب یا بیداری، و این از يمق ۀعقلیه، در قوالب حسی ۀانزال معانی مجردة

، و یا در حضرت خیاىل، ۲٦۸فتمثل لها بشر اسویا: تعاىل مدركات حس است در حضرت محسوس، مثل قوله
  .الرؤیا الصالحة جزء من ستة واربعني جزء من النبوة :)ص(قال رسوال اللّه

شش ماه . معلوم شد كه جزء باقی است از برای امت مرحومه، و مدت انزال وحی بیست و سه سال بود، فافهم
  .داری، و چهل و شش شش ماه ، بیست و سه سال بود، فافهمخواب، و بیست و دو سال و شش ماه در بی اول در

  بیت
 اید جمالمگر ترا در خواب بن

 

 خوش بود گر چه بود نقش خیال
 

  بیان والیت
و حقیقت . الوالیة هی الفلك المحیط عالم :قال امري المومنني وامام المسلمني علی بن ابیطالب كرم اللّه وجهه

و اولیا، و وىل كامل آن است كه فانی باشد به فنای ثالثه و باقی به بقای  والیت محیط است بر رسل و انبیا
  .ثالثه

  شعر
 یفنی ثم یفنیفیفنی ثم

 

 كما یفنی الفناء بال فناء
 

 و یبقی ثم یبقی ثم یبقی
 

 كما یبقی البقاء بال بقاء
 

  .۲٦۹و هوالوىل الحمید: قال جل جالله
به حسب تخلق عبادیه به اخالق الهیه، و تحقق به ذات كه مسما است به كنند،  و این اسم بر عباد اللّه اطالق می

اسم الوىل، و این اشارت است به فناء اولیا، از افعال و صفات و ذات خود، در افعال و صفات و ذات حق، وهر 
  :فنائی مستلزم بقائی، كه

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱ایه  ۶۴، سورة ۱۶آیه  ۴۹، سوره ۶۴آیه  ۲۴سوره  ۳۵آیه  ۲۴، سوره ۱۷۶آیه  ۴، سوره ۲۸۲آیه  ۲سوره  ۲٦٦
  .۱۵۸آیه  ۷سوره  ۲٦۷
  .۱۷آیه  ۱۹سوره  ۲٦۸
  .۲۸آیه  ۴۲سوره  ۲٦۹



۱۸۲ 

 گر تو ذوق فنای ما یابی
 

 خوش بقائی ازین فنا یابی
 

ی وىل است به والیت عامه، اما نزد اولیا وىل به والیت خاصه آن است كه فانی باشد در حق، و اگر چه هر مؤمن
اند كه بعد از فناء تعلق گريند به بقاء، قادر عالم ملك  باقی باشد به حق، و اعیان ثابته به استعداد اصلی،طالب

  .تصویر خلق كنند در عقول خلق
  شعر

 اىلو من انا ایا ها اىل حیث اال
 

 عرجت و عطرت الوجود برجعتی
 

  بیت
 از بشری رسته بود، باز برای بشر

 

 نقصان گرفت ۀرد، پایآوتا بكمال
 

  بیان رحمت الهیه
ذاتیه و صفاتیه، و هر یكی از این دو قسم منقسم به رحمت عامه و خاصه، و : رحمت الهیه منقسم است بر قسمني

و ما ارسلناك اال رحمة : هات اربعه نود و شش فروعات، و رحمتاند از این ام اند، متفرع چهار اصول و امهات
  .الحدیثان لله مائة رحمة، : ، فرمود۲۷۰للعالمني

و رحمتی وسعت كل : و هو ارحم اراحمنيعامه دارد، كما قال  ۀاتیذعامه، حكم رحمت  ۀفاتیصو رحمت 
نایت حضرت الهی است، ذاتیه، محض ع ۀاست به رحمت عامه، اما رحمت خاص صو حكم عام، خا. ۲۷۱شیئی

  .۲۷۲ان رحمت اللّه قریب من المحسنني: كما قال جل ذكره
این رحمت از آثار حب الهی است بر بعضی عباد، بی اسباب طاعات و عبادات، و وسایل علم و عمل، چنانكه 

  .۲۷۳آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما: فرمودت هيلعضرححق تعاىل در حق 
  .موقت و غري موقت: وص است به سعداء، و منقسم بر دو قسمفاتیه مخصص ۀرحمت خاص

اما . اما غري موقت، مخصوص به سعداء در دنیا، به یافنت مرادات در غالب احوال و اوقات، به خالف آخرت
  .محض است به اهل جنت ۀموقت، ابدی ۀخاص ۀرحمت صفاتی

  بیت
 گر به خدمت نیك بشتابیم ما

 

 این سعادت جاودان یابیم ما
 

  بیان تجلی هویت الهیه
هویت الهیه، به اسم النور، بر سماوات روحانیه وارض جسماینه ظهور فرموده، ور در مرایای موجودات ملك و 

 ۀفات الهیه واضح و الیح است در عالم، و اسماء سبعصو از تجلیات هویت در اشیاء، ظهور  ،ملكوت تجلی كرده
  .ناقص محجوب ۀواز چشم رمد دید. وشن اهل كمال ظاهر استر ۀفات ، چون نور بر دیدصصفاتیه، و دیگر 

  بیت
 ذرات عالم تافتههآفتابی در هم

 

 هر یكی از جود او نور وجودی یافته
 

ت مظاهر، ظهور هویت الهیه در بعضی اتم نماید، فرق میان مظهر العالم و مظهر داو به حسب قابلیت و استعدا
  .حیطه، و هویت الهیه حقیت واحدهالقادر، فرق است میان اسمني، به حسب 

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۷آیه  ۲۱سوره  ۲۷۰
  .۱۵۶آیه  ۷سوره  ۲۷۱
  .۵۶آیه  ۷سوره  ۲۷۲
  .۶۵آیه  ۱۸سوره  ۲۷۳



۱۸۳ 

 چون هویت یكی است اسما را
 

 به هویت یكی بود اسما
 

شاهده نماید، در واحد حقیقی چون رویت قطرات در بحر و ثمرات در شجر مو محقق كثرت موجوده كه در عالم 
  .بیند

  بیت
 بیند چننيدر مقام جمع می

 

 در مقام فرق بیند آن به این
 

و  ،ای از قطرات كثرت اسماء بود در عني واحده، مانند دیدن بحر در قطره ۀحدت در كثرت، مطالعاما رؤیت و
شجر در هر ثمری از ثمرات، و هویت كه مندرج و مستور است، ظاهر گردد بر محقق در قیامت كربا، بعد از آن 

  .حق تعاىل تجلی فرماید جلت قدرته در آخرت به كثرت مشهوده
  ن صورت معنویهياب

  .ان اللّه خلق آدم علی صورته: )ص(قال رسوال اللّه
حق سبحانه و تعاىل به فیض اقدس، یعنی به تجلی حبی ذاتی، اعیان ثابته را وجود علمی واستعداد اصلی 

ف شریف ي، هر سایلی را به تشر۲۷٤و آتاكم من كل ما سألتموه: كرامت فرمود، و به فیض مقدس، به مقتضی
ان اللّه : اوال در علم، به جمالآدم هيلع ۀحانیه در عالم مصور گردانید، وعني ثابتاسمی مشرف فرمود، بصری رو

، منور گردانید، و موصوف به صفات ۲۷٥و علم آدم االلسماء كلها: ، بیار است، و به انوارجمیل یحب الجمال
  .هور كردالهیه، بعد از آن صورتی روحانیه و صورتی مثالیه و صورتی محسوسه انعام فرمود، تا به كمال ظ

  بیت
 مخزن اسرار ربانی دل است

 

 دل است نیمظهر انوار سبحا
 

ای صیقل ناكرده، وآدم  لم بی آدم به مثل وجودی بود شبح، یعنی شیئی بی روح، و جامی بی راح، و آینهاو ع
  .علیه السالم آمد، و عني جالء مرآت عالم شد

  بیت
 الجرم جان عالمش خوانم

 

 مظهر اسم اعظمش دانم
 

ارواحند با ابدان،  تنسبت اعیان ثابته به اسماء الهیه نسبت ابدانند با ارواح، و نسبت اعیان ثابته با ارواح، نسب و
اند و مصور به صور اسماء الهیه، و انسان  عالم انسان كبري گفته. هم چنانكه نسبت عالم با آدم، نسبت آدم با عالم

  .ظاهرا به صورت عالم، و باطنا به صورت حق
  تبی
 به صفات كمال موصوف است

 

 به جمال و جالل معروف است
 

  .آدم روح عالم است و روح او مقتبس از روح خاتم، و فیض الهیه، و روح خاتم از حضرت الهیه
  بیت

 روز وشب روشن شده از آفتاب و نور ماهآدم از خاتم حیاتی یافت خاتم از اله 
  .، الحدیثبصره الذی یبصر به: رب به معنی، و كامل و ناظر به و عالم انسان كبري است به صورت، و انسان اك

  دوبیتی
 چشم بینای او چنان بیند

 

 عني واعیان همه عیان بیند
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۴آیه  ۱۴سوره  ۲۷٤
  .۳۱آیه  ۲سوره  ۲۷٥



۱۸۴ 

 گاه آن را بنور این نگرد
 

 گاه این را به عني آن بیند
 

  بیان معانی
این . لعالمني غريیاقوم عن یمني العرش عند ربی فی مقام ال یقوم فیه احد من ا: )ص(قال رسول اللّه
  .انا سید الناس یوم القیامة: است معانی

  بیت
 این سخن فرمود آن سلطان ما

 

 جان فدای او و او جانان ما
 

انسانیه، در دار دنیاویه، حاصل نشود، بعد از  ۀاند كه هر كماىل كه انسان را در این نشأ و انبیا و اولیا و حكما متفق
  .موت در آخرت نخواهد بود

  بیت
 ای حاصلیك و بد هر چه كردهن

 

 در قیامت بتو شود واصل
 

  بیان مراتب
  .نماید مجموع مراتب الهیه به اصالت است، و احكام آن در كون واضح و الیح می

  قطعه
 مجموع مراتب الهی

 

 در جام جهان نما نموده
 

 آن نور جمال ساقی ما
 

 مست ما نمودهۀدر دید
 

و اللّه غنی عن : است، كما قال جل ذكره قدم ۀپرد راضرت سلطان سح ۀو رتبت از غنای عالم، خاص
  .۲۷٦العالمني

  بیت
 او غنی است از همه عالم

 

 این و آن سر بسر بدو محتاج
 

اما رتبت غنا در عالم، غنا است از عالم به عالم، و انسان كامل اگر چه غنی است از عالم به اعتباری، به اعتباری 
یا : یع افراد عالم، زیرا كه حق تعاىل در مرایای عالم بر وی تجلی كرده، قال عز و جلفقري است و محتاج به جم

  .۲۷۷ایها الناس انتم الفقراء اىل اللّه
  بیت

 بینم اوستای میدر همه آئینه
 

 ال جرم ما آینه داریم دوست
 

ه صورت آن اسمی دیگر ای دارد خاصه، و صورت آن اسم رتبتی دارد خاص ، ك و هر اسمی از اسماء الهیه مرتبه
  .ندارد

  بیت
  اسمی دیگر استنورهر چه آید در نظر آن

  
 

 رتبت خاص است او را زاد و رسمی دیگر است
 

صفت اول، باز به حسب صفوت تا آخر ۀاسماء و صفات، باز مرتبۀذات است، دیگر مرتبۀو اول مراتب علو، مرتب
یوالی عالم اجسام تا آخر مراتب وجود، رتبت از مراتب علوی دیگر مراتب عالم سفلی، از ه. مراتب عالم ارواح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .قان اللّه غنی عن العالمني: ۳سوره  ۹۷ای به آیه  اشاره ۲۷٦
  .۱۵آیه  ۳۵سوره  ۲۷۷



۱۸۵ 

، و و هو علی بذاته. اند در علو ذاتی مستهلك نیال مكا ۀفاتی و مرتبصو سفلی به اعتبار ما بعد علوی، و علوی 
  .۲۷۸كل شیئی هالك اال وجهه: قال جل ذكره

  .ت امور عدمیه بر موجودات خارجیهباند، و نس و مراتب به نسب
  بیت

 احب مرتبه چنني داندص
 

 خواند ما بذوق میۀگفت
 

  بیان نسبت قرابت به حضرت سید المرسلني
دینیه، یا به  ۀیا به حسب صورت طینت دنیاویه بود، یا به حسب صورت معنویاو هيلع نسبت قرابت به حضرت

  .صورت و معنی
امام است كه در هر وقتی قائم مقام  خلیفه و ۀو معنی است، و این مرتب معتربه، قرابت صورت ۀتام ۀو قرابت جامع

  .من مات و لم یعرف اما زمانه مات میتة جاهلیة: )ص(قال رسول. او است
  بیت

 بود حاصلگر قرابت چنني
 

 صورت و معنیش بود كامل
 

  بیان ظهور حق جلت و عظمت وقدرت
اسهل معارف بود به اعتباری حق سبحانه وتعاىل از حیثیت بطون به اسم الباطن ابطن اشیاء، هر آینه معرفت حق 

چنانكه ابو یزید . واشكل معارف به اعتباری، و عارف كامل، در جمیع مظاهر، حق را مشاهده نماید به نور حق
  .گویم گویم دیگران پندارند كه با ایشان می بسطامی فرموده كه مدت سی سال است كه سخن با حق می
  شعر

 مقیمدیفوادی عند مشهو
 

 لسانییشاهده و عندكم 
 

  .۲۷۹ال تدركه االبصار: قال اللّه تعاىل. و این به حسب ظهور است نه به حسب حقیقت
و غالب عرفا معرفت ایشان اجماىل است نه تفصیلی، زیرا كه مظاهر حق مفصال غري متناهی است، اگر چه از 

  .قطب عالم است، یعنی عبداللّه ۀه ، خاصياند، و معرفت تفصیل جهت امهات متناهی
  بیت

 تو به اجمال سعی كن دریاب
 

 اند اوىل االلبابكه چنني گفته
 

تجلی حقیقت  كند كه و نظر عقل در وجود متعدده و متضاده است، و محجوب به حجاب بشریت، و معلوم نمی
در حقایق كثريه، و سالك اگر با وحدت است محققانه با حق است، و اگر با كثرت بود مقلدانه  ،حق واحده است

  :یابد، و كثرت را در وحدت مستهلك است، و اگر وحدت در كثرت مجتمع میبا خلق 
  بیت

 كون جامع خوانم آن صاحب كمال
 

 با نصیب از خلق و ز حق ال یزال
 

  بیان حروف
 فلا مبدأ حروف وحركت فلاگردد در عالم كتاب، بیست و هشت حروف است، و  حروف لفظیه كه مرقوم می

  .یوم قائم بنفسه و یقوم به غريهوالقمستقیمه از قیومیت حق، 
اگر سایل سئوال كند كه چرا عدد حروف در حساب بیست وهشت است، بگو اعیان حروف در عالم عناصر ظاهر 

ك و قطع حركت التر است، و حدوث عناصر از حركات اف شوند، و نسبتی با عناصر دارند كه سبب نزدیك می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۸آیه  ۲۸سوره  ۲۷۸
  .۱۰۳آیه  ۶سوره  ۲۷۹



۱۸۶ 

  .خر رشادافالك كه بیست وهشت منزل است،اول شرطني و آ
و  ،صدور عالم از نفس الرحمن است، و آن بسط وجود است بر اعیان ممكنات، و نفس مناسب عنصر بود

عنصری، و آنچه حاصل شود از عناصر در مولودات، ظاهر گردد در اكمل  ایشوند منازل فلكیه در هو متشكل می
  .مولدات، یعنی انسان ۀنشأ

خطی است متوسط، و تنبیه بر قاطع در منازل و آن  فلاست، و الم و انسان صور تمام حروف بیست وهشت منزل ا
  .و واحد اصلی عدد وعدد بی عدد واحد ،اند، و حروف اصل كالمند، و كلمات نامتناهی سیاره ۀكواكب سبع

  مثنوی
 بحر عمان گر شود یكسر مداد

 

 كی تواند داد این تقریر داد
 

 ور قلم جاوید بنویسد كالم
 

 د ماال كالمهمچنان باقی بو
 

  مثنوی
 با ما درین دریا بسر بر
 ز ما بشنو حبابی پر كن از آب
 به معنی آب و در صورت حباب است
 دمی در آفتاب و سایه بنگر
 چه دریائی، كه ما غرقیم در وی
 درین دریا به عني ما نظر كن
 وجودی جز وجود او نه بینی
 به نور او جمال او توان دید
 نشان بی نشان عارف آنست

 سیلی عیان است ۀیكی در جمل
 به هر آئینه حسنی می نماید
 نگنجد گنج او در گنج عالم
 حقیقت در دو عالم جز یكی نیست

 بندی بخوابی نقش می رخیال ا
 ز می جامی است پر می در كف ما
 كه دارداین چنني ذوقی كه ما راست؟
 معانی بیان نعمت اللّه
گاه كردیم  ز ذوق خود ترا آ

 زندان سرمستدر آ در خلوت 
 فنا شو تا بقا یابی ز باقی
 دوئی بگذار تا باشی یگانه

 گر برستی پرستی ز شرك خود
 نماید خیاىل غري خوابی می

 به بزم عاشقان ما گذر كن
 طلب كن گنج اسماء الهی

 ز دریا دامنی خوش پر گهر بر
 حباب از آب، در وی آب دریاب

 هر دو آب است حقیقت بني كه این یك
 درین همسایه و هم سایه بنگر
 چه خوش جامی كه ما داریم پر می
 صدف بشكن تماشای گهر كن
 اگر آئی به چشم ما نشینی

 بني كه سید آن چنان دید چنني می
 اگر چه بی نشانی هم نشان است

 مردم نهان است ۀدىل از دید
 ز هر بحری به شكل نو بر آید
 فهمطلب این گنج و هم گنجینه فا

 یكی هست و در آن ما را شكی نیست
 جز او تعبري خواب خود نیابی

 نماید عني دریا حبابی می
 كه ذوق ما همه عالم بیار است
 به پرس از آفتاب و ماه كردیم

ماه  حضرت بهانه آفتاب و
 ترا گر میل ذوق عاشقان هست

 كش كه یابی لطف ساقی سبو می
 مراد ما یكی دیگر بهانه

 ق كی پرستیبغري از حضرت ح
 نماید همه عالم سرابی می

 دمی در چشم مست ما نظر كن
 اگر یابی بیابی پادشاهی



۱۸۷ 

 اگر اسم مسما را بدانی
 

 بذوق این شرح اسما را بخوانی
 

اما اسماء متعدده به صفات، و واحد به وحدت ذات، و اما االئمه اسما اسم جامع، یعنی جامع مجموع اسماء 
  .الهیه

  بیت
 مقدم بر همه اسمات اللّه

 

 با یاران آگاه چنني گفتند
 

 مسما واحد و اسما كثري است
 

 نكو دریاب قول نعمت اللّه
 

  بیان خاتم اولیا
و انتهائی دارد ،  معلوم فرما كه سبب ختم كمال مقام او است و هر چه در دار دنیااست به حسب صفات ابتدائی

اختالق محمدی است،  ۀسالل كه ختم شد، و ختم والیت عامه به عیسی بود هيلع)ص(چنانچه به شرع نبینا 
ابتدای این كار صورتا به نبی مطلق بود یعنی آدم علیه السالم و ختم نیز به نبی مطلق بود یعنی عیسی علیه 

  .السالم
  .)ص(مهدی است هيلعكه ساللة عرتت سید عالم است ۀوالیت خاص هو ختم اولیا ب



۱۸۸ 

  غزل
 شیخ ما بود در حرم محرم

 شد از دمش زنده ای می مرده
 فات كمال حق موصوفبه ص

 شرح اسما بذوق خود خواند
 بود سلطان اولیای زمان

 اش بود مخزن اسرار سینه
 نعمت اللّه مرید حضرت اوست

 

 عالم ۀقطب وقت و گزید
 نفسش همچو عیسی مریم
 هفت دریا به نزد او شبنم
 عارف اسم اعظم آن اعظم
 بود روح القدس ورا همدم
 در دلش بود گنج حق مدغم

 للّه است او فافهمشیخ عبدا
 

  



۱۸۹ 

  )رساله اول( برازخرساله 
  
  

  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم
  . الحمدلله رب العالمني

  .حمد منعم بر منعم واجب است شرعاً و عقال
  بیت
 حمد او واجب است بر من و تو

 

 گو بشنو و حمد او خوشی می
3 

اند بر  ، و حمد وثنا مرتتبالحمدلله: ب خود فرمودحق سبحانه و تعاىل عباد را طریق رشاد نمود، و در اول كتا
  :حضرت او باشد، كما قیل ۀال جرم حمد خاص. كمال، و ال كمال اال اللّه و من اللّه

  شعر
 الشكر مشرتك والحمد مخصوص

 

 كالهما فی كتاب اللّه منصوص
 

  .یا قوىل است یا فعلی یا حاىل، و حمد
ی الحی بما فیه من فضایل االختیاری، سواء كان فی مقابلة النعمة الحمد هو الثناء باللسان عل :اما قوىل

  ۲۸۰.ام ال
  بیت

 حمد او از كتاب او گویم
 

 ال جرم حمد او نكو گویم
 

صاً لله تعاىل، و توجه به حضرت لطاعات خريات، خاو اتیان است به اعمال بدنیه، از عبادات  اما حمد فعلی
عضوی واجب است، بلكه بر هر عضوی، در هر حاىل از احوال،  كریم رحیم، و حمد حمید مجید به حسب هر

  .۲۸۱الحمدلله علی كل حال: )ص(كما قال النبی 
به حسب روح و قلب است، و آن اتصاف است به كماالت علمیه و عملیه و تخلق به اخالق اما حمد حاىل 

  .الهیه
  بیت

 حمد او در مقام تفصیلی
 

 اند تا دانی این چنني گفته
 

. حق را تعاىل وتقدس در مقام جمعی الهی از تعریفات ذات قدیم است به صفات كمالیه: قوىل حقاما حمد 
  :چنانكه در كتاب كریم نازل شده

  بیت
 حمد قوىل حق چنني باشد

 

 سخن عارفان همني باشد
 

به عني، در اظهار كماالت جمالیه و جاللیه، از غیب به شهادت و از باطن به ظاهر و از علم  :اما حمد فعلی حق
  .مجاىل صفات و مجاىل دالالت اسماء

  بيت
 نمایدبه هر اسمی جماىل می

 

 نماید جماىل بر كماىل می
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .خواه نعمت باشد یاغري آن. فضایل اختیاری كه دارد ۀاست بر زنده، بواسط حمد و ستایش به زبان ۲۸۰
  .را در هر حال حمد خدای ۲۸۱



۱۹۰ 

تجلی ذات او است در ذات او، و آن ظهور نور ازىل است، لم یزل و ال یزال، فهو الحامد : اما حمد حاىل حق
  :و المحمود جمعاً و تفصیال، كما قیل

  شعر
 طاغن یكشف اللقد كنت دهرا قبل ا

 

 اخالك انی ذاكر لك شاكر
 

 فلما اضاء اللیل اصبحت شاهدا
 

 بانك مذكور و ذكر و ذاكر
 

مكمل صادر  ملبعد از حمد ذات حق به ذات حق، حمد مناسب اسم جامع است، و این حمد از حامدی كاو 
  .شود كه او را مقام خالفت عظمی باشد

  بیت
 این مرتبه رو بما نماید

 

 جهان نما نمایددر جام
 

ند ا اند تفصیال، و انسان كامل صورت مرتبة الهیه اجماال، و انوار اسرار الهیه مفصله و عالم مرایای حضرت الهیه
  :كما قال الشاعر ،در عالم، و مجموعه در انسان كامل

  شعر
 كل الجمال غدالوجهك مجمال

 

 لكنه فی العالمني مفصل
 

احدیت و واحدیت، و واحدیت در احدیت مندرجه، و احدیت و واحدیت  وحدت برزخی است منتشیه از: برزخ
  :مندرج در سطوت وحدت، و وحدت به حسب ذات به دو اعتبار

  .اول به حسب ذات به انتفاء تعدد نسب و اضافات
  .اند تا دانی احدش خوانده: مصراع

  .و از حیثیت تعدد نسب واحد
  بیت

 احد دریابوحدت و واحد و
 

 عدد دریاب بی در عدد گري و
 

اند، و واحدیت منقسم است بر  گفته)ص(تجلی اول است، حقیقت محمدیه  ۀاما وحدت به اعتباری كه حامل
  :چهار قسم
  .وجود است و علم و ونور وشهود: مصراع

و هر اسمی از اسماء كلی الهی، مظهر اسمی از اسماء  ،و علم مظهر ظاهر وجود است، و ظاهر وجود مظهر علم
  .ی است، و هر اسمی از اسماء كلی كونی مظهر اسمی از اسماء كلی الهیكلی كون

  دو بیتی
 آن یكی رب و این یكی مربوب

 

 آن محبست واین دگر محبوب
 

 دانینيرب و مربوب اگر چن
 

 این و آن فروخوانیۀنسخ
 

  :برزخ
، كه غایت معراج قوسنيقاب زخ كربی است، و معرب به ر، و آن ب)ص(برزخ ثانیه صورت حقیقت محمدیه است 

اختفای واسطه،  ۀانبیا است علیهم السالم و اوادنی اشارت است به اتحاد قوسني احدیت و واحدیت، بواسط
  .یعنی برزخ ثانیه در سطوت تجلی نور ذات

  بیت



۱۹۱ 

 چو آفتاب بر آید ستاره ننماید
 

 كدام ذره در آن حال در حساب آید
 

  :برزخ
  .۲۸۲آدم علی صورته قان اللّه خل: و حقیقت انسانیه به صورتعالم صورت حقیقت انسانیه است، 

  بیت
 خوانهمه اسما ز لوح او می

 

 دان صورت اسم اعظمش می
 

حسب مرتبه، و به ذات مقدم بر باقی  و اسم جامع مشتمل است بر جمیع اسماء الهیه و متجلی است در اسما به
و مظاهر  ،هراسماء الهیه، و حقایق عالم در علم و عنياسماء، و مظهر این اسم، به مرتبه مقدم بر مجموع مظا

  .اند حقیقت انسانیه
  بیت

 عالم بدنست وعني انسان جانست
 

 منست و جان او جانانستناو جا
 

  :برزخ
حقایق الهیه در ظهور مربوط است به حقایق كونیه، و حقایق كونیه در وجود مشروط به حقایق الهیه وتمیز جانبني 

  .انسانیهمنوط به حقیقت 
  شعر

 من كل شییء لبه و لطیفه
 

 ۲۸۳مستودع فی هذه المجموعة
 

  بیت
 خود خوشرت ازین قول كه گفته كه شنود است     مجموع كماالت وجود است ۀمجموع 

  :برزخ
به اصطالح اهل اللّه احد اسم ذات است، به اعتبار انتفاء تعدد صفات و اسماء و نسب و تعینات، اما احدیت 

 .ات است به اسقاط جمیع، اما احدیت جمع اعتبار ذات است از آن رو كه ذات است، بی اسقاط واثباتاعتبار ذ
  .و توحید احدیت فرق وجمع است، واین توحید حق است ذاته بذاته

، و معرفت این توحید سزاوار موحدی است كه بعد از فنای شهد اللّه انه ال اله اال هو: اما صورت این توحید
  .ال اعیان به لمعان نور ایقان عني او منور باشداكوان و زو

  بیت
 مست ما توان دیدۀدر دید

 

 نوری كه به عني ما عیانست
 

  :برزخ
اند، و اسماء ذاتیه مظاهر ذات در حضرت واحدیت، و وجود اسماء ذاتیه موقوف نباشد  ارایك توحید اسماء ذاتیه

  .بر وجود غري
  بیت

 غري را اینجا مجاىل هست نیست
 

 غري او را خود كماىل هست نیست
 

و وحدیت برزخی است میان احدیت و واحدیت، و واحدیت در احدیت مندرج، و احدیت و واحدیت 
  .جردرسطوت وحدت مند

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .خدا آدم را بر صورت خویش آفرید ۲۸۲
  .از هر چیزی مغز و لطیف آن در این مجموعه سرپده شده است ۲۸۳



۱۹۲ 

 ورد نكو بشنوموحدانه سخن می
 

 بذوق گوش كن و این سخن ازو بشنو
 

عقل  است میان خ در اعیان وجود نفس كلیهموجودی كه دو جهت داشته باشد، و اول براز ت ازاس عبارت :برزخ
  . اند حمراء گفته ۀو حوای معنوی و مفعول انبعاثی و یاقوت و نفس كلیه را لوح قدر و لوح محفوظ. و حق

 ایمفصل احكام قضا است، و لوح محفوظ، محفوظ از نفی و اثبات، و حو ۀاما لوح قدربه اعتبار آن كه نسخ
حمراء به تعلق او به  قوتۀو یا. كونی، و مفعول انبعاثی به تجلی اسم الباعث اول است به نكاح ۀمعنویه منكوح
  .گريد به صورت كامله روح منفوخ تعلق می يهو از نفس كل. عالم اجسام

  .اند اما عقل اول را قلم اعلی و لوح قضا وعلت اوىل و آدم معنی و صورت ام الكتاب و درّة بیضاء خوانده
  بیت

ختم كردم، كالم بسیار استاستیك حفیقت بنام بسیار
  :برزخ
اسماء، اسماء  ۀاما ائم. واحدیت ذات الهیه موصوفه است به صفات الوهیت، و موسومه به اسماء متناهیه ۀدر مرتب

  .سبعه، و ائمه صفات، صفات سبعه، و از اجتماع دو اسم متقابله اسمی متولد شود با نصیب از هر دو اسم
  بیت

 نآن وبرزخی باشد میان ای
 

 نیك دریاب این سخن نیكو بدان
 

  : برزخ
و برزخی میان روح انسانی و مزاج مركب، و شبیه به  ،روح حیوانی مخزون است در تجویف ایسر قلب صنوبری

معقوله مناسب با روح انسانی، وازوجهی كه اشتمال اواست و  ۀهر دو طرف، از آن رو كه قوتی است بسیط
  .مختلفه و متصرفه به تصرفات متكثرهمشتمل است به ذات بر قوای 

  .نسبتی با مزاج از آن دارد: مصراع
جمع است میان اضداد در امر  ۀو مزاج مركب از اجزاء و طبایع مختلفه، واین از حكم الهیه است، كه مقتضی

  .جامع
  بیت

 دانشاین لطف حكیم است نكو می
 

 خوانش عارفان خوشی میۀگفتهم
 

  :برزخ
  ۲۸٤و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو: قال اللّه تعاىل

  بیت
 مفتاح فتوح از در فتاح بجو

 

 كو دارد و او داند و او داند و او
 

اند كه مفاتیح اول، اعیانند، نعم اعیانند نسبت با شهادت، اما اسماء ذاتیه مفاتیح اولند  بعضی از عرفا فرموده
  .مطلقا، كه مفاتیح اعیانند، فافهم

  دوبیتی
 قدم بگشودۀیندر گنج

 

 نقد گنج قدم بما بنمود
 

 ساز ما را بلطف خود بنواخت
 

 این كرم بني كه او به ما فرمود
 

  :برزخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۹آیه  ۶سوره  ۲۸٤



۱۹۳ 

تنزیه ذات است از تعدد و انقسام و  آنفردیت صفت سلبیه و . ندا تریت نسبت ذات الهیهوفردیت و معیت و 
  .۲۸٥كنتمو هو معكم اینما : اما معیت. تقدیس از شریك و نظري و خدام

  بیت
 ما طلبكار او و او با ما

 

 هو معنای فانظروا معنا
 

  .۲۸٦ان اللّه وتر یحب الوتر): ص(و وتریت، قال رسول الّله
  بیت

 آن وتر كه غري او احد نیست
 

 اصل عدد است و از عدد نیست
 

  :برزخ
  .انسان كامل كتاب نطبعه، سوره صورت كامله،منقطه احدیت، حرف واحدیت، كلمه حقیقت انسانیه، آیت روح 

  بیت
 مجموع كماالت وجود استۀمجموع 
 

 

 خود خوشرت ازین قول كه گفته كه شنود است 
 

  .۲۸۷و ال رطب و ال یابس اال فی كتاب مبني: قال اللّه تعاىل
  بیت

 آنچه پیدا و هر چه پنهان است
 

 جمله در یك وجود انسان است
 

  .۲۸۸و فی انفسكم افال تبصرون: قال اللّه تعاىل
  :برزخ

مختلفه، و فهم به  ۀو فراست، عقل به ازای افعال الهیه در متفرعات صنایع متباین مثلث عقلی عقل است و فهم
شارقه، از ورای استار  ۀبازق ۀازای متجلیات از صفات ربوبیت در مرایای اشیاء متنوعه، و فراست به ازای لمع

  .غیوب در قلوب اهل شهود از وحدانیت الهیه
ج مدرك فهمی، امحكومه، و نت ۀرك عقلی، علم است به افعال اللّه تعاىل، و معرفت مخلوقات مصنوعج مداو نت

ت، علم است به توحید و وحدانیت و تفرید و سج صاحب فرااعلم است به صفات و نعوت حضرت الهیه، اما نت
  .۲۸۹كل شییء هالك اال وجهه: فردانیت، بقوله تعاىل

  :برزخ
میان ذات الهی و فعل به صفات ربوبیت، و مرآت كون دو  ۀب و مربوب، و رب واسطن رياربوبیت نسبتی است م

رب،  ۀمربوب، و وسط مرتب ۀالهیه است، و ادنی مرتب ۀرو دارد یكی با حق و یكی با خلق، و طرف اعلی مرتب
  .فافهم
  :برزخ

 ۀ فعليۀافعال غري، و مشروق ۀنماید، و نزد اهل كشف فعل الهی مجرد است از تفرق افعال و صنایع الهی متنوع می
  .ذاتیه آیات جربوتیه ۀصفاتیه آیات ملكوتیه، و مشروق ۀآیات ملكیه خوانند، و مشروق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .و او با شما است هر كجا باشید: ۴آیه  ۵۷سوره  ۲۸٥
  .خدا طاق است و طاق را دوست دارد ۲۸٦
  .ار استتر و خشكی نیست مگر اینكه در كتابی آشك: ۵۹آیه  ۶سوره  ۲۸۷
  .نگرید و در خود شما است آیا نمی: ۲۱آیه  ۵۱سوره  ۲۸۸
  .۸۸آیه  ۲۸سوره  ۲۸۹



۱۹۴ 

  بیت
 یب رسیدعاز غیب به ما رسید و بی

 

 آنچه از غیب رسید بی عیب رسید
 

  :برزخ
استعداد به فیض اقدس  عیون اعیان، یعنی صور اسماء الهیه در حضرت علمیه، منوراند به تشریف شریف وجود و
ت اعیان ثابته است در اثابته، و فیض اقدس عبارت است از تجلی حبی ذاتی كه موجب وجود و استعداد

حضرت علمیه، و مراتب ملكوتیه به تجلیات جمالیه و جاللیه واضح و الیح، و مظاهر ملكیه به اشراق آفتاب 
  .فعلیه ظاهر

  شعر
 و فی كل شییء له آیة

 

 واحدتدل علی انه 
 

  بیت
 چشم صاحب نظر چنني بیند

 

 او همان همني بیندۀدید
 

  :برزخ
اول و اعیان العني احدیت، و عني االعیان واحدیت، و اعیانات اعیان العني و اعیانات عینیات تنزالت  عني

  .و نه به شرط ال شییء ، و ساریه در جمیع موجودات وجود است نه به شرط شییء ۀهویت، و هویت مالحظ
واحدیت، اما روح از حیثیت جوهریت و تجرد از  ۀقلبیه ظل مرتب ۀاحدیت است، و مرتب ۀروحیه ظل مرتب ۀمرتب و

عالم ارواح است، و مغایر بدن، و قایم بنفسه و غري محتاج در قوام و بقاء به بدن، اما چون بدن مظهر او است و 
  :مظهر كماالتش

  بیت
 محتاج بود به صورت خویش

 

 ت و خواه درویشخواهی شاه اس
 

  :برزخ
شهود نور و ظلمت در آن واحد از جهت واحده محال، و لیل و نهار مجتمع نشوند، اما خلق را در حضرت حق 

  .توان دید، و حق را در مرایای موجودات مشاهده توان كرد
  بیت

 اینست شهود عارفانه
 

 ای شاهد عارف یگانه
 

  :برزخ
ال یزال العبد یتقرب اىل : اگر به مقتضی حدیت. حدوث معتل است به علل تعالم از آن رو كه غري حق اس
، الحدیث، مرض حدوث ته كنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بهبببالنوافل حتی احبه فاذا اح
و به صفات صحیح، و سمع  ،، متخلق شود، به ذات معتل بودخالق اللّهباتخلقوا : ار بنده زایل گردد و به حكم

  .مسموعات و بصرش در جمیع مبصرات نافذ باشد ۀاو در هم
  بیت

 چون حق بود لسانش مردی فصیح باشد این دولت ار بیابد مردی صحیح باشد
  

  دوبیتی
 نور او بیندبهاو همنور

 

 هر چه بیند همه نكو بیند
 

 هم ازو گوید و ازو شنود
 

 نه چو احول یكی به دو بیند
 



۱۹۵ 

  :برزخ
، به صفات الهی متصف گردد، عبدی باشد به صفات سید و سیدی به ا باخالق اللّهتخلقو: سالكی كه به حكم

  .صورت بنده
  بیت

 سیدی در آینه بنموده رو
 

 نشسته رو برودبنده و سی
 

و اگر ملكی مملوك خود را در ملك با ملك متصرف گرداند، و مملوك به خالفت ملك در ملك تصرف نماید، 
  .هومملوك ملك نگردد، اما كانه 

  بیت
 به خالفت خلیفه دانندش

 

 آری او را خلیفه خوانندش
 

  :برزخ
نظر با احدیت، عالم ضرب واحد است در واحد، و نظر در كثرت، صور عالم ضرب واحد است در كثري، و حق 

  .، و اسماء و صفات او متعدد، و اسماء به ذات واحد و ذات به اسماء متكثروحده ال شریك لهتعاىل واحد، 
  بیت
 در صفات و ذات او چون ما نگر

 

 آن یكی در هر یكی پیدا نگر
 

  :برزخ
 ۀو به ذات الهیه و مرتب) ص(روح با فتوح محمدی است  ،اول روحی كه به فیض مقدس موجود شد در خارج

و  الهیه،ۀحاصل آمده، اما افراد ثالثه در وجود از ذات احدیت و مرتب ممحمدیه افراد عال ۀقدیمه، و از عني ثابت
  .)ص(محمدیه بود ۀحقیقت روحانی

داخل، و  عر تحت اسم جامدو هر نبیی از انبیاء علیهم السالم مظهر اسمی است از اسماءكلی، و جمیع كلیات 
  .مظهر آن اسم)ص(اكمل نوع انسانی 

  بیت
 اكمل مجموع عالم خوانمش

 

 دانمش مبلكه جان جمله عال
 

به )ص(كه مظهر ذات مظهر كماالت او بود، و حضرت سید عالم و كمال ظهور رب به مربوب كامل تواندبود، 
  .اصالت مظهر و مظهر حقایق الهیه و كونیه است به تمام ، و اول دالیل است بر اسم اعظم، فافهم

  دوبیتی
 اسم اعظم او بما آموخته

 

 شمع ما از نور او افروخته
 

 هارو نموده در همه آئینه
 

 چشم غري از غريتش بر دوخته
 

  :برزخ
اند، و اصل موجودات علویه و سفلیه و محل  اصحاب صوفیه وارباب الهیه هیوالی كلیه را نفس رحمانی گفته

اند به اشكال و تعني، و واحد به هیوال، و به تمثال متفاوت به تنوع  صور روحانیه و جسمانیه، و مرایا متعدده
  .مرایا

  بیت
 آینه گر یك به بینم ور هزار

 

 نماید آشكاردر همه آن یك 
 

  :برزخ



۱۹۶ 

ند، كه كاتب واحد و كاتبیت واحده، و كتابت فعل نك مفسرانه بیان این معانی می معال ۀمجموع حروف كتب خان
  .واحد و مكتوب متعدد

  شعر
 و كل الذی شاهدته فعل واحد

 

 ۲۹۰بمفرده لكن بحجب اال كنة
 

  رباعی
 فاعل یكبسیول بسی فعلفعم

 

 شكماراست یقني اگر ترا باشد 
 

 بردار حجاب تا نمانی به حجاب
 

 دریاب نصیحتی كه گفتم نیكك
 

  :برزخ
لما یرید فعال توحید فعل مستور است به استار اسباب، و مكشوف نگردد اال به كشف حجاب، واگر چه افعال 

  .افعال غري مجرد و خالص است ۀنماید، اما افعال او جل جالله از تفرق وعه میندر عالم متفرقه مت
آیت ملك عالمت افعال است، و آیت ملكوت داللت صفات، و آیت جربوت سمت ذات الهی، و الوهیت و 

مال، و ذات جامع الوهیت، و تفصیل الوهیت به افعال، و افعال در ذات اكوان ظاهر ، و رب به كمجمع صفات 
  .میان ذات و فعل ۀت ربویت واسطفاص

  :برزخ
  .شود، با نصیب از اسمني، و از اجتماع دو صفت صفتیع دو اسم متقابله، اسمی متولد ااز اجتم
  .خی باشد میان این و آنزبر: مصراع

هر آینه اسماء الهی غري . بلكه اگر بعضی اسماء متقابله وغري متقابله با هم مجتمع گردند همني حكم را دارد
  .متناهیه بود، و هراسمی او را مظهری در وجود علمی وعینی باشد

  بیت
 نهایت هست نیستبحر اسما را

 

 صورت و معنیش غایت هست نیست
 

  :برزخ
ر واند در تحت اسم الظاهر، و حق از حیثیت ظه در خارج، از حیثیت وجود خارجی داخله ۀمجموع اشیاء موجود

اند، و موجودات خارجیه  عني الظاهر، همچنانكه از حیثیت بطون عني الباطن، و اعیان ثابته باطناً عني اسماء
  .یان، و هر فردی از افراد موجودات اسمی است با معروضات مشخصهمظاهر اع

  دوبیتی
 نگردر همه آئینه اسما می

 

 نگر بلكه با اسما مسمی می
 

 خوش بیا با ما درین دریا درآ
 

 نگر در ما می و بنيبحر ما می
 

  :برزخ
  .اب، و اسباب حجابمطلق تام ذات مطلقه، و مطلق من وجه صفات، و مطلق صرف افعال مقیده به اسب

  بیت
 بگذر ز حجاب تا نمانی به حجاب

 

 كنی مسبب دریاب اسباب چه می
 

  :برزخ
اول وصل، دوم جمل، سوم فصل بعد از جمل، : سالك باید كه آیات حق را به تفاصیل و جمل مطالعه نماید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .هر چه را نگریستم كار یكی بود به تنهائی، لكن در حجاب پرده ها ۲۹۰



۱۹۷ 

و این حال اكمل  چهارم بعد از كمال معرفت مجمالت و مفصالت سر وحدانیت واحدیت، پنجم فصول الوهیت،
  .و اتم است از معرفت عارفی كه جمل را غري تفاصیل یابد
  بیت

 تفصیل این چنني دریابجمع و
 

 تا بدانی مراتب احباب
 

  :برزخ
صورت وجود باطن عام مطلق، و عارف جامع بر  فلا، و فاست و مضا وجود ظاهراست، كه متعني باء صورت

از باء به  فلاباء صورت ذات ممكن، و تمیز . و نقطه فلابد، و باطناً صحایف اشیاء ظاهراً باء مكتوب یا ۀصفح
  .نقطه بود

، و به باء ظاهر گردد وجود، و به نقطه تمیز عابد است از انا نقطة باء بسم اللّه: فرمودهو حضرت امام هيلع
با به افعال  ۀاشارت است به احدیت ذات، و باء به واحدیت صفات، و نقط فلامعبود، و نزد بعضی از محققني 

  .متنوعهۀ متفرق
  بیت

 خوانو با بیا چنني میفلا
 

 دان معنی نقطه بعد ازین می
 

  :برزخ
، زیرا كه جمال افعال راحظ وافر، محب ذات را است، و حظ قلیل، محب صفات را، و حظ اقل، محب افعال 

  .بت با جمیع اشیاءزایل شود در واقع، و جمال صفات زایل نیست، وجمال ذات ثابت در واقع، به نس
بعضی . و هر واحدی از این محبان ثالثه، مخصوص به شربی معلوم، از عني حیاتی كه جمال مشهود او است

كما قال  ۲۹۱رأیت ربی فی احسن صورة: بینند، و جمال صفات را افعال، و فرمایند ياءجمال افعال در مرایای اش
: ات مطالعه نمایند وگویندذرا در  كنند، و جمال صفات و بعضی به ذات مشاهده. نبینا صلی اللّه علیه و آله

  .)ص(، كمال قال سید المرسلني ۲۹۲رأیت ربی بربی
  بیت
 از همه مطلق است حضرت حق

 

 كی مقید شود چنان مطلق
 

  .و اتصال محب با محبوب در محبت تواند بود، و نزد محبان ما محبت محبیت حجاب است
  بیت

 محب منیرر اذاز دوئی بگ
 

 نماند ترا توئی و منیتا
 

ر محبوبیت فانیو واصل گردد، تمكن یابد بزوال دو چون دوئی مرتفع شود، و مبانیت زایل گردد، و محبیت 
. وبل، هم محب باشد وهم محبوب، و هوالطالب والمط۲۹۳یحبهم و یحبونه: اجنبیت و حصول اجنبیت به حكم

  .باقی به بقای محبوب و بهشت باقی است با بقاء، و محبت محبوبیت با محبان
  :برزخ

و دل در عالم ،در عالم جربوت مشاهده كند ،، جمال ذات الهیكنت بصره الذی یبصربه: روح زنده دل به بصر
عقل رؤیت جمال افعال بود در ملك، و جمال افعال حسن است؛ و آن روح منفوخه است در  ۀو مالحظ ،ملكوت

  .و تأثري آن الذ ،مبصره ۀز صورت مجسوسقالب متناسب، و رؤیت صورت روحانیه الذاست ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .پروردگارم را در بهرتین صورت دیدم ۲۹۱
  .پروردگارم را به پروردگارم دیدم ۲۹۲
  .۵۴آیه  ۵سوره  ۲۹۳



۱۹۸ 

  بیت
 لذت نفس خوش بود اما

 

 لذت روح لذتی دگر است
 

  :برزخ
هر فردی از افراد، بلكه در اوراق  ۀصحیف ۀ؛ در صفح۲۹٤وسعت كل شییء: ۀواسع ۀتام ۀانوار آثار رحمت شامل

اختالف  بیت، بدایع صنع حق، بهنماید، و از تاللؤ شموس صفات ربو ای از ذرات كون، واضح و الیح می هر ذره
هیئت و تنوع نعوت و سمات مختلفه، الوان واشكال متعدده، ظاهر و باهر است، و ملك ظاهراست و ملكوت 

  .۲۹٥الذی بیده ملكوت كل شییء فسبحان: سبحانه و تعاىل ملكوتی باطن، و قال را باطن، و هر موجودی او 
  بیت

 تنت از ملك و جانت از ملكوت
 

 ا طلب كن از جربوتعني خود ر
 

  .الهیهۀآیات ملكیه حكمیه، و آیات ملكوتیه ربوبیه، و آیات جربوتیه قدسی
  بیت
 این سه آیت اگر فروخوانی

 

 ظاهر و باطن همه دانی
 

  :برزخ
انیت و دكمال معرفت مجمالت و مفصالت سر وح ازمعرفت قرب اول به طریق اجمال، دوم به تفصیل، سوم بعد 

  .ول الوهیتاحدیت، چهارم فص
  بیت
 جمع و تفصیل این چنني دریاب

 

 تا بدانی مراتب احباب
 

  :برزخ
فعل حقند، و آنموذج صنع و صنعت او، و ربوبیت مفصالت الوهیت است، و  ۀمبصره نتیج ۀاشیاء محسوس

  .۲۹٦و الهكم اله واحد، ال اله اال هو: اوصاف ربوبیت صفات فعلیت، و ذات منعوته به الوهیت
  :برزخ
است، زیرا كه  ه ارواح مجرده و اجسامندنیاویه است، غري برزخی است كه میا ۀكه بعد از مفارقت نشأ یخبرز

تنزل است واو را اولیت  ۀدنیویه بود، مرتب ۀای كه پیش از نشأ است، و مرتبه مراتب تنزالت وجودعروج دوریه
ست، و صوری كه الحق ارواح شود در ايت آخر را آنعروج است، و  ۀای كه بعد از این باشد مرتب است، و نشأه

  .افعال است ۀبرزخی دیگر بود، و آن صور اعمال و نتیج
  .این برزخی مجرد و آن برزخی مركب: مصراع

غیب امكانی خوانند، به امكان  رااند و جوهر نورانی وغري مادی، و برزخ اول  اگر چه هر دو از عالم روحانیه
  .محاىل گویند به امتناع آنچه در ثانی است به اول آنچه در اول بود، و ثانی را غیب ظهور

  دوبیتی
 تن و جان را خوشی عیان كردم

 

 این چنني برزخی بیان كردم
 

 هر چه او گفت من همان گفتم
 

 و آنچه گفت او بكن چنان كردم
 

  :برزخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۶آیه ۷سوره  ۲۹٤
  .۸۳آیه  ۳۶سوره  ۲۹٥
  .۱۶۳آیه  ۲سوره  ۲۹٦



۱۹۹ 

عرض، و  عرض به ذات طالب جوهر است، كه مقوم او باشد، و جوهر به ذات طالب عرض، تا ظاهر شود به
  .هر دو حاصل از غري انفكاك ارتباط میان

: یا بگو. اند یا در خارج یا موجود در عقل: اند به دو قسم و عالم منحصر در جوهر وعرض، وهر یكی منقسم
الجوهر ماهیة اذا وجدت : الجوهر موجود ال فی الموضوع ، و العرض موجود فی الموضوع، یا حكیمانه بگو

  .۲۹۷لعرض ماهیة اذا وجدت كانت فی موضوعكانت ال فی موضوع، و ا
  .و عالم جوهر است و عرض، هر آینه عالم طالب و مطلوب همدگر باشند، و هو الطالب والمطلوب

  دوبیتی
 مطلوب خود است و طالب خود

 

 بد چه جای خیال نیك یا
 

 جوهر چه بود عرض كدامست؟
 

 غريی او را چگونه یابد
 

  :برزخ
كه ابدا مربا باشد از غري حق، و مجرد از علت و علیت، و مقصد و مقصود او ذات  انسان كامل مطلق آن است

اند ظل وجود مطلق داند، و مقید بی  گفته وجود عالم، كه وجود مفاض عام ،الهی بود، و به طریق كشف و عیان
  .مطلق نتواند بود، بلكه مطلق بی مقیدی نباشد، اگر چه در تعقل متعقل باشد

فات در خلف ظالالت آن صفات صاحدیت عني ذات یابد، و به این صفت،  ۀاتیه را، در مرتبصف ۀسبع ۀو ائم
  :علی الحقیقة مطلقاً اال هو دال موجو: ، فرمایدكنت لسانه الذی یتكلم به: بیند، و به لسان

  .عدم ، عالم را مسبوق به عدم یابد و قدم را سابق بهكان اللّه و لم یكن معه شییء: و محققانه به تحقیق
  بیت
 مطلق است از وجود و هم ز عدم

 

 عارف شده به عني قدمهآنك
 

  :برزخ
  .از ملكوتاو هيلع يۀآدم از عالم كون و فساد بود، و انشاء صورت روح ۀانشاء صورت محسوسه مبصر

  بیت
 تنش از ملك و جانش از ملكوت

 

 عني او را طلب كن از جربوت
 

  
  .ان اللّه خلق آدم علی صورته: )ص(همتصف به صفات الهیه، كما قال رسول الّل

  بیت
 حق جام جهان نما به عالم بنمود

 

 او را به صفات خود مشرف فرمود
 

  :برزخ
  .معانی عوالم كلیه و حضرات خمسه را بیان خواهیم كرد

  بیت
 عارفانه بیا خوشی بشنو

 

 نیك دریاب وانگهی بگرو
 

العالم : و در اصطالح۲۹۸، علی صانعه؟ ا ال نه علمانما سمی العالم عالم: عالم مأخوذ است از عالمت 
  .سوی اللّه

و هر فردی از افراد عالم مظهر اسمی خاص است از اسماء الهیه، و معلمی است كه متعلم را تعلیم آن اسم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .و عرض ماهیتی است كه وقتی وجود یابد در موضوع باشد. جوهر ماهیتی است كه چون در خارج وجود یابد در موضوع نیست ۲۹۷
  .اند كه نشانة صانع عالم است عالم را از آن عالم نامیده ۲۹۸



۲۰۰ 

  .م به طریق اجمال، عالمی است كلیالكند، و عقل اول كه مشتمل است بر جمیع ع می
  بیت
 اسم الرحمن ز لوح او بخوان

 

 الرحیم از نفس كلیه بدان
 

  .و نفس كلیه كه مشتمل است بر مجموع جزئیات به طریق تفاصیل، عالمی است كلی
  بیت

 خوش بگو ای یار اسم الرحیم
 

 اسم عام و رحمت خاص ای سلیم
 

  :مجموع كماالت وجود است ۀو انسان كامل كه مجموع
  بیت

 جوزحضرتش میعاسم جام
 

 گو مظهر اسم اعظمش می
 

  بیت
 اسم اعظم ما ازو آموختیم

 

 شمع خود از مشعلش افروختیم
 

قلب مطابق نفس كلیه، و هر واحدی از عالم،  ۀح مطابق عقل اول است، و در مرتبرو ۀتبرو انسان كامل در م
مشتمل بر جمیع اسماء، هر آینه هر فردی عالمی باشد  هعالمت اسمی از اسماء الهیه، و هر اسمی به ذات جامع

  .كلی
  .همه اسما ازو توان آموخت: مصراع

  :اند الهیه پنج ۀو اگر چه عالم غري متناهی است از وجهی ، اما حضرات كلی كل شییء فیه كل شییء،
این حضرت، حضرت شهادت مطلقه، ۀاول حضرت غیب مطلق، و عالم این حضرت عالم اعیان ثابته، و در مقابل

یب مضاف از وجهی كه باغیب مطلق دارد عالم او عالم جربوت و عالم او ملك، و برزخ میان غیب و شهادت، غ
و ملكوت، یعنی عقول و نفوس مجرده، و از وجهی كه قریب عالم شهادت است عالم او عالم مثال مطلق كه 

  .عالم ارواح است
 تمحرده مناسب غیب مطلق، و حضر ۀاست مناسب عالم شهادت، و صور عقلی ح را صور مثالیهاورو این عالم ا
است، و عالم ملك  انسانی، كه جامع جمیع حضرات این حضرت عالم است، و عالم حضرات اربعه ۀپنجم جامع

مظهر عالم ملكوت است، و عالم ملكوت مظهر عالم جربوت، و عالم جربوت كه عالم مجردات است مظهر عالم 
اذا بلغ الكالم اىل اللّه . دیتاعیان ثابته، و اعیان ثابته مظهر اسماء الهیه، و حضرت واحدیت مظهر حضرت اح

  ۲۹۹.فامسكوه
  :برزخ

اثري در او اثر كند، قطرات مطرات بر  ۀبخار كه از بحار مرتاكم گردد، به صورت سحاب نماید، و چون حرارت كر
رئوس جبال و وجنات غربات بارد، و به هیئت انهار، در وادی جاری شود، و به صورت واحدیت جمع، سیالب 

و سري آب شوند، و  ۳۰۳و شوره ریان ۳۰۲نهد و اشجار و نباتات، بلكه گل و خار و شوك ۳۰۱سب و سبا۳۰۰رو به فیافی
  .در هر ورقی از اوراق ورد گالب توان یافت هر متعطشی از آن آب زالل نصیب المائی بیابند، الجرم

  .گفتیم گالبست و بدیدیم گل آبست: مصراع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .هر گاه كه كالم به ذات خدا رسید دم فرو بندید ۲۹۹
  .عبیابان وسی: جمع فیفاء ۳۰۰
  .زمني هموار دور: جمع سبب ۳۰۱
  .خار ۳۰۲
  .سريآب ۳۰۳



۲۰۱ 

  مثنوی
 چینیمدر چمن هر گلی كه می

 

 بینیم میای پر گالب شیشه
 

 آب در برگ گل شده پنهان
 

 گل بگري و گالب ازو بستان
 

عوام  ۀصورت غمام به دید و حقیقت آب است كه به ۳۰٤انزل من السماء ما فسالت اودیة بقدرها :قوله تعاىل
ما رأیت : در حقیقت اشیاء نظر كنند، فرمایند كنت بصره الذی یبصره به،: نماید، اما اهل نظر كه به بصر می

  .فیه شیئا اللّه ورأیت اال
  بیت
 قطره و موج هر دو یك آبند

 

 عني ما را به عني ما یابند
 

این آب حیات عني العیون عالم جربوت است، كه جداول اعیان ثابته به رسم صور روحانیه در  ۀو سرچشم
  :گوید ات عالم ملك را سرياب كرده و به لسان ذوق میغسرابستان ملكوت روان گشته، و تشنگان با

  .عالم همه سرياب ازین آب حیاتند: مصراع
  .و جربوت غیب الغیوب و ملكوت غیب مضاف، و ملك شهادت مطلقه، و انسان جامع مراتب عوالم ثالثه

  .بحر است و حباب و موج فافهم: مصراع
  :برزخ

ان ذوق مقام كمال در اصطالح اهل اللّه موقف عبارت است از منتهای مقام و استشراف بر مقام مستقبل و به لس
ه نسبت با دو مقام برزخ جامع گویند و به نسبت با خصوص مقام كمال برزخ الربازخ و برزخ جامع جامع ب

  .وجوب و امكان
  بیت

 دانیمبرزخ جامع است و می
 

 برزخ جامعش همی خوانیم
 

  شعر
 من كل شییء لبه و لطیفه

 

 مستودع فی هذه المجموعة
 

  بیت
 اوراستاز حدوث و قدم نصیب

 

 صورت و معنیش بهم آراست
 

  : برزخ
در نماینده اثری دارد، نعم مرآت را در منطبع اثری است، اما از حیثیت ظهور منطبع  اكثر اهل ذوق برآنند كه آینه

لی نماینده بود، و ظهور جنه در حقیقت او، و مرآت محسوسه و معنویه مجلی حقیقت نماینده نباشد، بلكه م
هر آینه بعد از فراغ مطلق، محققی كه به انوار تجلیات . باع صورت او در آینهططبع از حیثیت اننسبتی است با من

به ذوق  ىل مع اللّه وقت ال یسعنی فیه ملك مقرب و ال نبی مرسل: برقیه مخصوص و منور گردد، سّر ۀذاتی
  .معلوم گرداند

  دوبیتی
 آنچنان دولتی اگر آید
 در دمی از كمال قدرت خویش

 

 پاید ای نمی ه یك لحظهگر چ
 علم عالم به بنده بخشاید

 

  :برزخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۷آیه  ۱۳سوره  ۳۰٤



۲۰۲ 

اب بصوفیه و ار بدارند، اما اصحا می زكنند، اما اشارت عقلیه جای حكما اشارت حسیه به حضرت الهیه منع می
 اند، به آیات ملكوتیه و ظهور صفاتیه اشارت عقلیه، اما الهیه به آیات ملكیه و سمات فعلیه اشارت حسیه كرده

ان اللّه احتجب )ص(كما قال رسول اللّه. دانند حضرت ذات الهیه را منزه و مقدس از اشارت حسیه و عقلیه می
  .عن العقول كما احتجب عن االبصار

  بیت
 عقل در معرفت شده حريان

 

 وحده ال شریك له گویان
 

  :برزخ
ه ّلالیح می نماید، و كالم ال انوار صفات ربوبیت و آثار نعوت صمدیت، در مرایای ذرات موجودات واضح و

  .تعاىل متصف است به وصف قدم و جالل و كمال و جمال لم یزل ال یزال
كربیا و جربوت به منازل غیب و ملكوت نزول اجالل فرموده، و از ملكوت اعال به حلی و زیور  ۀو اوالً از مرتب

ول به عقول، و مدرك به فهوم به قدر رقوم و عبارت، در عالم شهادت ظاهر شده، و معلوم است به علوم و معق
  .استعداد مدرك، این است ظهور قدیم در حادث

  بیت
 حادث است و قدیم دریابش

 

 نیك سر عظیم دریابش
 

  :برزخ
م نماند، و انیت عالم عارضی العالم حجاب عالم است و حجاب عالم عالم، اگر انیت عالم زایل شود ع تينا

  .است و انیت حق ذاتی
  بیت

 بگذار ذاتی آن اوستعارضی
 

 گر بدانی این سخن رمزی نكوست
 

  :برزخ
حضرت اللّه تعاىل است، و مدرك ممكن ادراك نكند به طریق ذوق و وجدان، حقیقتی كه او  ۀوجوب ذاتی خاص

  .۳۰٥و ما قدروا اللّه حق قدره: قوله تعاىل. جوب بودحال جرم ابدا عالم از ادراك واجب الوجود م. را نباشد
  بیت

 الن قدر او كجا دانندعاق
 

 این سخن عارفان نكو خوانند
 

  :برزخ
اسجدو : ، و به تاج سلطنت۳۰٦انی جاعل فی االرض خلیفة: علیه السالم مشرف است به خلعت خالفت آدم

و لقد كرمنا بنی آدم و حملناهم فی : ، و مكرم به اكرام۳۰۸و علم آدم االسماء كلها: ۀ، و به علو مرتب۳۰۷اآلدم
  .۳۰۹الرب و البحر

دین عبارت است از صفات جمالیه و بو . خمرت طینة آدم بیدی اربعني صباحا: و قال جل ذكره فی حقه
  .اناللّه خلق آدم علی صورته): ص(هجاللیه، و قال رسول اللّ

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۹۱آیه  ۶سوره  ۳۰٥
  .۳۰آیه  ۲سوره  ۳۰٦
  .۵۰آیه  ۱۸، سوره ۱۱آیه  ۷، سوره ۳۴آیه  ۲سوره  ۳۰۷
  .۳۱آیه  ۲سوره  ۳۰۸
  .۷۰آیه  ۱۷سوره  ۳۰۹



۲۰۳ 

 عني انسان كامل معروف
 

 به صفات خدا بود موصوف
 

قتضی خالفت ربوبیت، و این دو صورت انشاء صورت روحیه م و آدم به صورت جسمیه مقتضی عبودیت، و به
: اند به صفات متقابله، و معرب به ید فاعله و ید قابله، و ید فاعله متصرف در ید قابله، و قال اللّه تعاىل مفسر

  .۳۱۰یداللّه فوق ایدیهم
  بیت
 این چنني دست اگر بدست افتد

 

 همه عالم ترا به شصت افتد
 

  :برزخ
جسمانی صورت حقیقت انسانی است، و حقیقت انسانیه به صورت الهیه، و  هر واحدی از عالم كبري روحانی و

  .انسان كبري است و انسان عالم صغري انسانیه، نزد اهل الّله عالم ۀمبصر ۀنظر به صورت محسوس
حق است از ال و ابدا و  ۀخلیف)ص(عالم كبري است و قطب عالم یعنی حقیقت محمدیه  اما نظر به معنی انسان

ه حسب حقیقت در غیب، اگر چه به صورت انسانی موجود بود در خارج، مربوب كامل مجموع اسماء ال یزال ب
  .او ذاتی ۀاو عارضی است و عبودیت تام ۀالهی است و مربی افراد عالم نامتناهی، اما ربوبیت تام

  بیت
 سید عالم است حضرت او

 

 حضرت است خدمت اوۀبند
 

  :برزخ
انسانیت، و جامع مجموع موجودات خارجیه به صورت انسانیه، و ۀثابت نيع است به هانسان كامل جامع اعیان ثابت

  .او ۀاو را احدیت جمع است، و حصول اعیان از تفصیل عني ثابت
  دو بیتی

 همه عالم به نور او پیدا
 

 او بنور خدا بود ظاهر
 

 ظاهر و باطن اوست تا دانی
 

 حضرت اوست اول و آخر
 

  
  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰آیه  ۴۸سوره  ۳۱۰



۲۰۴ 

  )الۀ دومرس( برازخرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  .الحمد لوىل الحمد و به نستعني
  بیت

چشم و دل دوستان من روشن باد
 

 هرجا یاریست خاطرش با من باد
 

ای نور دو چشم نّورالله بصريتک معلوم فرما که نور حقیقی که ذات حق است از حیثیت تجرد از نسب و 
  .اضافات ادراک او متعذر است

  .۳۱۱التدرکه االبصار وهو یدرک االبصار: تعاىل قال الله
  بیت

مدرک و ادراک را اینجا مجو
 

 غري او را مدرک او را مگو
 

  .نورانی اراه: هل رایت ربک؟ قال )ص(سئل النبی
  :)ص(قال رسول الله . یعنی نور مجرد ممکن نیست رؤیت او به وجهی از وجوه

  .صاران الله احتجب عن العقول کما احتجب عن االب
  دوبیتی

 غري را خود مجال اینجا نیست
بلکه خود هست و نیست نتوان گفت 

 

 غريچبود صفات و اسما نیست
 کس نگوید که هست آن یا نیست

 

  .اما رؤیت آن نور در حالت تنزالت در مظاهر و تعینات، و در حجب اعتباریۀ نسب و اضافات ممکن است
  بیت

 در همه ذره آفتاب نگر
 

 حباب نگرآب در صورت 
 

و وجود از حیثیت احدیت کثرت سه مرتبه دارد، نور مطلق و مایقابل آن ظلمت محض، و برزخ بینهما ضیا، و 
شرف نور به اصالت بود، و شرف ظلمت از آن وجه که مایقابل نور است، و ضیا حضرت جمعیت نور و ظلمت، 

  .د، و خست او از وجه ظلمت عدمو برزخ میان وجود و عدم، و شرف اواز وجهی که با نور وجود دار
  بیت
برزخی در میان نور و ظلم

 

 آمده نام او ضیا فافهم
 

  :و نور در نور دیده نشود، بلکه نور حجاب است، هم چنانکه ظلمت حجاب است و کشفی که واقع به ضیا بود
  بیت

مجمع البحرین اگر خوانی رواست
 

 کون جامع چون ضیا دیگر کجاست
 

راتب دیگر است، یکی مشارکت با وجود محض، دیگر مشارکت با علم حقیقی، سیوم اختصاص او و او را سه م
  .به جمع میان ظهور و اظهار

  دوبیتی
 جامع مجمع کمال بود به مثل عالم مثال بود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳آیه ۶سوره - ۳۱۱



۲۰۵ 

شاه و دستور و گنج و گنجینه
 

 مثل او جامعی محال بود
 

  برزخ
حاد علم با وجود و نور از آن جهت است که هر واحدی کاشف ای عزیزاعزک الله فی الدارین معلوم فرما که ات

از شأن نور ظهور و اظهار است، یعنی اگرنه ضیا بودی، محسوسات مرئیه مدرک و مبصر . است ۳۱۲ستوری
  .نگشتندی، و اگر نه علم باشد حقایق اشیا مجهول ماندی، و بی وجود اعیان ممکنات در کتم عدد فرسودی

مقابلۀ عدم، الجرم عدم را تعینی باشد در تعقل متعقل المحاله، و عدم را ظلمت وجود محض متعلق است در 
است و وجود را نوریت، و ممکن الوجود جامع نور و ظلمت، الجرم ممکن الوجود در نفس خود مظلم است و 

ن ان الله خلق الخلق فی ظلمة ثم رش علیه م: )ص(کما قال النبی. معدوم، و به نور وجود منور و موجود
و خلق در این حدیث به معنی تقدیر است، و تقدیر سابق بر ایجاد، و رش نور کنایت است از . ، الحدیثنوره

  .افاضۀ وجود بر ممکنات
  بیت

همه روشن  به نور او باشد
 

 هرچه پاشد ز نور او پاشد
 

  برزخ
به هیچ وجه  ظلمت بر سه قسم است عدم و جهل و ظلمت محسوس، و ظلمت حقیقی یعنی عدم، رؤیت او
  .ممکن نیست، و ظلمت جهل اگر چه به بصر نتوان دید، اما آثار قباحت او به بصريت هویدا است

  :اما ظلمت محسوس
  بیت

 چه حاجت است که گوئیم سخت تاریک است
  

 شب است و خانۀ تاریک و راه باریک است  
  

 به ایجاد عالم موجبۀ حب کمال و کمال رؤیت نور موقوف است در مقابلۀ ظلمت، الجرم تعلق حب حق تعاىل
  .رؤیت حق است عني خود را، از حیثیت هویت وحدت اجماال و از حیثیت ظهور در شئون متعدده تفصیال

  بیت
نور و ظلمت بدان طریق بدان

 

 جمع و تفصیل این چنني می خوان
 

  برزخ
  .نزل اول عالم معانی استسر سفر تجلی وجودی از غیب هویت حق، از برای کمال جال و استجال است، و م

  .فی الجمله ظهوریست اگر دریابی: مصراع
سیوم در عالم مثال که برزخی است میان ارواح و اجسام، . دویم عالم ارواح است و ظهور وجود در این عالم اتم

  .چهارم در عالم حس. و در این عالم ظهوراتم
  بیت

اینجا به کمال می نماید
 

 حسنش به جمال می نماید
 

  برزخ
عالم خیال را دو مرتبه است و دو اسم، مرتبه ای مقید است و مختص به انسان، و بر هر متخیلی، و این مرتبه به 
اعتبار تقید خیال خوانند و انطباع معانی در این مرتبه مطابق و غريمطابق باشد به حسب صحت شکل دماغ، و 

و این عالم در مرتبۀ اطالق عالم مثال کویند، و  اختاللش و انحراف مزاج و اعتدالش، و قوۀ مصوره و ضعفش،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .پوشش یستور جمع سرت به معن - ۳۱۲



۲۰۶ 

  .چون شرایط جمع باشد هرچه در این عالم بیند مطابق بود
  بیت

هرچه اینجا ترا نماید رو
 

 چون مطابق بود بود نیکو
 

  و صورتی اگرچه در خیال مقید نقش بندد و صحت مطابقت شبیه باشد به عالم مثال،
  بیت

 م بخوابشخوش نقش خیاىل است که دیدی
  

  دستش بگرفتیم و کشیدیم بخوابش

    

  برزخ
عالم تعبري نوری است تمام، که به آن نور حقیقت صور متخیله کشف شود، و  خیال مقید یعنی خواب به مثابۀ 
جدوىل است، اوال جاری از نهری به وجهی متصل، و به وجهی منفصل، و هرچه از عالم مثال اند اوالً حقایق 

م به علم تعبري عارف مرادالله بود از صور مرئیه خیالیه و مثالیه، الجرم معرب باید که در جدول کلیه است، و عال
  .خیال درآید تا برسد به نهر مثال

  بیت
در آن عالم مرادالله بداند

 

 روان تعبري خوابش بازخواند
 

  برزخ
الالت این نور بواسطه یا بی النور اسمی است از اسماء ذات الهیه عندالمحققني، و غري این نور حقیقی ظ

  .واسطه
  بیت

ظل نور اوست نور روح ما
 

 روح ما روشن ز نور کربیا
 

و عالم ارواح را که نورانی گفته اند به اضافه با عالم اجسام تواند بود، و دخول به روح به عالم اصلی که مثال 
حضرت خیالیه، ظاهر شود صور مثالیه، و  مطلق است بواسطۀ عبور بر حضرت خیالیه بود، و به اشراق نور روح بر

روح به مشاهدۀ عیانیه معانی که فایضه است بر روح مطالعه فرماید، و از عالم خیال مقید منتقل شود به عالم 
  مثال مطلق، از آن عالم چون مراجعت نماید،

  .تعبري خوشی برای ما فرماید: مصراع
  بیت

علم تعبري است از ما یاد دار
 

 نعمت الله یادگاریاد دار از
 

  برزخ
وجود واحد ظاهر می شود به معانی کثريه و تعبري هر واحدی از بینندگان معنیی بود خاص، چنانکه الیق حال 

  .رائی بود با حال مرئی، و آن صورت واحده است
راست دعوت اگر زاهدی در خواب بیند که بانگ نماز می گوید، معرب تعبري کند که حج بگذارد یا مردم را به راه 

  .کند، اما اگر این خواب فاسقی دیده باشد، تعبري آنست که یا دزدی بکند یا مردم را به طریق ضالل خواند
  بیت

چنانکه حال تو باشد بخواب بنماید
 

 اگر خطا بود آن ور صواب بنماید
 

  برزخ



۲۰۷ 

ورانی روحانی شبیه به میان ارواح و اجسام، و عالمی است ن ۳۱۳عالم مثال ضیا است، یعنی برزخی است حاجز
جوهر ظلمانی جسمانی، و هرآینه برزخ با نصیب از طرفني، و جامع به جمعیت جانبني و منتج اطالق تام به جمیع 
اسما ملک عالم، و رسیدن به این عالم بعد از اجتناب بود از کثرت احکام اعتباریه و جمع همم ازتصاریف 

  .شعب متنوعه و صور محسوسات متفرقه
و نوع است، نوعی کثیف مقرون به ظلمت، و نوعی است لطیف که مظهر اسرار غیب است در کسوت و ضیا د

خیال، و مجمع او عالم مثال، و مثال را دو وجه است، وجهی عام از جهت حقیقت خود، و وجهی خاص به 
  .مقیدات عالم خیال هر متخیلی، از نوع انسان و غريه

  بیت
درین عالم اگر یابی مجاىل

 

 بی خوش مثاىل بر کماىلبیا
 

  برزخ
الرؤیا الصالحة یریها المسلم : لم یبق من النبوة اال المبشرات، قالوا و ما المبشرات؟ قال: )ص(قال رسول الله
  .۳۱٤الرؤیا الصالحة جزء من ستة و اربعني جزء من النبوة: وتری له، و قال

صالحه است، و وحی انزال معانی مجرده است و اول وحی الهی به اهل عنایت یعنی انبیاعلیهم السالم رؤیای 
و خیال مقید به مثابۀ جاسوسی است که دایم در شهر بدن کار او تجسس . در قوالب حسیه در حالت نوم یا یقظه

میاه  ۳۱٥گاه از بحر عظیم مثال مطلق اغرتاف. اخبار است، گاه متوجه عالم حسی شود، و گاه مستقبل عالم مثال
  .یافی احکام کثرت عطشان و سرگردان گرددمعانی کند، و گاه در ف

  بیت
گاه باشد مجاور کعبه

 

 گاه سرمست در مغان گردد
 

و اگر در حالت یقظه چیزی مستصحب شخصی شود، بواسطۀ ادراکات حواس ظاهر، در وقت رکود حواس به 
  :معاونت قوۀ مصوره در پردۀ خیال نقش بندد

  بیت
 عبري چنني خوابی تو مشتاببه ت بود اضغاث و احالم آن چنان خواب

  

و رؤیای نوع انسانی متفاوت افتد به حسب مزاج و زمان و مکان، الجرم معرب باید که چون رؤیای صاحب مزاج 
مستقیم استماع نماید به مواقع مقام و مواطن خیال تشخیص آن فرماید، در خیال خود، و از طرف متصل خیال 

ا با معانی که مناسب رائی باشد، و از ملکوت بجربوت خرامد، و در و رؤیای آن شخص ر. به عالم مثال درآید
مرآت استعداد عني ثابتۀ آن شخص نظر کند، معلوم گرداند اصل رؤیای او به مقتضای حاىل که نمودار چیست، و 
حقیقت آن در عالم شهادت به چه صورت در کدام وقت ظاهر شود، و بعد از کشف آن اسرار اگر مصلحت داند، 

  .ري کند، واالفالسکوت اوىلتعب
  بیت

هرکه تعبري این چنني داند
 

 نعمت الله معربش خواهد
 

  برزخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فاصل - ۳۱۳
خواب نیکوئی که مسلم بیند و به نظر او : از پیغامربی جز مبشرات نمانده است، گفتند مبشرات چیست؟ گفت: رسول خدا گفت - ۳۱٤

  .خواب خوب جزئی از چهل و شش جزء نبوت است: می رسد، و فرمود
  ).فرهنگ نفیسی(گرفنتبریعنی آب به مشت  - ۳۱٥



۲۰۸ 

  دوبیتی
 خوش خیاىل دیده ام دیشب بخواب
 کرده ام تعبري خواب خویشنت

 

 بر کف دستم حبابی پر ز آب
 معنیش آبست و در صورت حباب

 

دریاب که وجود اضافی ظل . و در جزئیات حباب آب را در احدیت جمع بحر خوانند، و در صور کلیات امواج،
وجود مطلق است، و ظل از آن رو که ظل است خیال، اما من حیث الحقیقة عني، وجود ظل الهی غريوجود او 

  .نیست
  بیت

سایۀ اوست هستیت ای دوست
 

 بگذر از سایه هرچه هستی اوست
 

صفی می نماید، و نوریت وجود مضاف در عالم و نوریت آفتاب نسبت با حجاب که به مثل زجاجه اند صافی وا
  .امر به صور ارواح از عقول و نفوس مجرده، انور که صورت نفس ناطقه منصبغ به انصباغ هیأت جسمانیه

و اگر چه نفس ناطقه لطیفۀ ربانیه است، اما به هیأت جسمانیه و تعلق بدنیه یاقوتۀ حمرا می خوانند، در آینۀ 
  .مایدمصقولۀ او رنگ زنگی می ن

  دوبیتی
 آینه چندانکه روشن تر بود
برف را بردار و در آبش فکن 

 

 دیدن آن آینه خوش تر بود
 تا به بینی دامنش خوش تر بود

 

  برزخ
  .۳۱٦کل مایراه االنسان فی حیوة الدنیا انما هو بمنزلة رؤیا النایم خیال فالبدله من تأویله

  شعر
 یفهم هذا حاز اسرار الطریقةوالذی انما الکون خیال و هو  حق فی الحقیقة

  

  دوبیتی
 همه عالم خیال می بینم
ساغر باده ای که می نوشم 

 

 در خیال آن جمال می بینم
 عني آب زالل می بینم

 

نوم و یقظه، و در هر دو حال محول احوال او را ادراکی کرامت : و انسان را در حیات دنیاویه دو حالت است
ه و در نوم حس مشرتک، و هرچه در بیداری دیده شود رؤیت گویند، و آنچه در فرموده، در یقظه ادراکات حسی

  :خواب بیند رؤیا، و به احوال متعاقبه
  بیت
هر دم از حاىل به حاىل مريود

 

 وز خیاىل با خیاىل می رود
 

  .۳۱۷ومن آیاته منامکم باللیل والنهار: قال الله تعاىل
  بیت

هرچه بینی بخواب و بیداری 
 

 لست اگر خرب داریآن خیا
 

و متخیل نزد عوام تحققی ندارد مطلقا، و نزد خواص اگرچه وجودی ندارد در خارج، اما از حیثیت تمثل در 
خیال و حس مشرتک تحققی و وجودی دارد، چون معلومات در علم و معقوالت در عقل، و هرآینه هرچه در آینه 

  .نماید مثال تخیل باشد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ی شخص خوابیده است، و خیاىل است که او را تأویلی بایدهرچه انسان در زندگی می بیند بمنزلۀ رؤیا - ۳۱٦
  .۲۳آیه ۳۰سوره - ۳۱۷



۲۰۹ 

  دوبیتی
 بنمودهر خیاىل که رو بما

با معرب بیان آن کردیم 
 

 چون بدیدیم همچو خوابی بود
 خواجه تعبري آن به حق فرمود

 

  برزخ
مشاهده کرد به صورت لبنیه، در حالت یقظه، و در حضرت )ص(علم معانی مجردۀ عقلیه در حضرت خیال،نبینا

فتمثل لها : ق تعاىل فرمودمحسوس، مریم رضی الله عنها ملک را بصورت رجل آراسته مطالعه نمود، چنانکه ح
  .۳۱۸بشراً سویا

  بیت
این هردو ز مدرکات حسند بخواب

 

 در خواب مرو خیال ما را دریاب
 

و اکثر امور که انبیاعلیهم السالم در نوم بینند، در عالم مثال مطلق بود، هرآینه مطابق واقع باشد، از این جهت 
، و نفس االمر آن ذبح عظیم کبش ۳۱۹انی اذبحک انی اری فی المنام: تعبري نکرد و فرمود ابراهیمهيلع

  .مخصوص بود که در عالم خیال به مشارکت و هم به صورت اسماعیل به ابراهیم نمودند
فقد رآه ربه من جهة وهم : و وهم مدخلی دارد عظیم و سلطنتی تمام در ادراک معانی جزئیه در نوم ویقظه

ال محتاج است به علمی دیگر، تا ادراک کند آنچه و تجلی صوری در حضرت خی. ابراهیم بالذبح العظیم
  .مرادالله است به آن صورت مرئیه

  بیت
هرکه تعبري خواب فرماید

 

 به یقني علم دیگرش باید
 

و احکام صورت واحده به نسبت با اشخاص مختلفه مختلف است، و کشف این علم شریف موقوف است به 
  .باطنتجلی الهی از حضرت اسم جامع میان ظاهر و 

  بیت
صورت و معنی بهمدیگر نگر

 

 گر تمیزی می کنی از همدگر
 

  برزخ
، ای جعلت مارایته فی المنامک ۳۲۰ان یا ابراهیم قدصدقت الرؤیا: حني ناداه قال الله تعاىل البراهیمهيلع

لمرئی صادقا، و ما قال له صدقت فی الرؤیا انه ابنک، صدقت بالتخفیف، ای ماجعله الله مصدقا فی الرؤیا ان ا
  .۳۲۱ابنه النه ما عربها بل اخذ مارأو الرؤیا تطلب التعبري

  بیت
او اگر تعبري خواب خود نکرد

 

 حق تعاىل خواب او تعبري کرد
 

  برزخ
  .و غري والد است به تعني و تشخیص فافهم: الولد سرابیه: ولد عني والد است به حکم اتحاد حقیقت

نست که پیدا است به صورت انسانیه، زیراکه حقیقت کلیه چون و حقیقت که ظاهره است به صورت کبشیه، هما
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۷آیه ۱۹سوره - ۳۱۸
  .۱۰۲آیه ۳۷سوره - ۳۱۹
  .۱۰۵و۱۰۴آیه های  ۳۷سوره - ۳۲۰
یا آنچه را که در خواب دیدی راست پنداشتی و به  ای ابراهیم رؤیا را تصدیق کردی: وقتی که به او گفت: فرمود خدا به ابراهیم - ۳۲۱

یعنی خدا نفرمود که خوابت  -صدقت بدون تشدید دال. او نفرمود که خوابت راست بود که آنچه قربانی کردی پسرت بوده است
  .راست است، زیراکه تعبري نکرد، بلکه آنچه را که در خواب دیده بود گرفت و در مقابل عمل برآمد و رؤیا تعبري می خواهد



۲۱۰ 

  .متعني شود به تعني کلی نوعی باشد از انواع، و چون متعني گردد به تعني جزئی، شخصی بود از اشخاص
الجرم آنچه ظاهر است به تعني شخص از نوع، بعینه ظاهر است در نوع دیگر، و دانسته ای که حقیقت حیوانیه 

  .هر است به صورت انسانیه، هویدا است به صورت فرسیه و غنمیه و غريهماهم چنانکه ظا
  بیت

یک شرابی نوش کن از جام ها
 

 شاهدی را می نگر در جامه ها
 

  برزخ
رؤیای صادقه اول مبادی وحی است، و ذوق اول مبادی تجلی، و تجلی الهی یا در صور بود، یا در اسماء الهیه، 

لی، اگر تجلی در صور بود ذوق خیاىل باشد، و اگر در اسماء الهیه ذوق عقلی، و و ذوق مختلف به اختالف تج
اثر ذوق خیاىل در نفس بود، و اثر ذوق عقلی در دل، و اختالف شرب به اختالف مشروب، و شاید که مشروب 

مختلف نوع واحد باشد، و مختلف به اختالف امزجۀ شاربني، الجرم راح واحد در اقداح استعدادات مستعدین 
  .نماید

  بیت
 هریک به استعداد خود جام شرابی خورده اند

  

 وز ذوق و حال خویشنت با ما بیانی کرده اند  
  

  برزخ
اریت اوتیت بقدح لنب، فشربت منه، حتی رایت الری یخرج من اظافريی، ثم اعطیت فضلی  )ص(قال رسول الله

  .العلم: قال. عمر، قالوا فما اولته یا رسول الله
  .جلی علم است به اسرار شرع و احکام و معرفت میزان احکام به علم اوقات و احوالو این ت

  دوبیتی
 شري در خواب اگر خوری ای یار
ور خوری شري را به بیداری 

 

 بر تو مکشوف گردد این اسرار
 آنچنان خور که سید مختار

 

  .و اکثر نوم عوام اضغاث و احالم بود
  بیت

الیق تعبري نبود خواب عام
 

 از سر آن خواب بگذر والسالم
 

اما خواب سالکان طریق طریقت که آینۀ منور دل را قابل تمثال جمال عالم مثال ساخته اند، و عالیق و عوایق 
خالیق از نظر همت علیه انداخته اند، اسرار عالم مثال عکسی بر آینۀ مصقوله اندازد، و عکس آن عکس در 

  :عکس عکس به صورت اصل بودحالت خیال از دل به دماغ، و چون 
  بیت

محتاج به تعبري نباشد خوابش
 

 گردست دهد خواب چنني دریابش
 

اما خواب بعضی که محتاج به تعبري است بر دو قسم بود، قسمی در بعضی اوقات از تعلقات جسمانیه اجتناب 
  .می نماید، و به اسمی خاص از اسماء الهیه به حضرت حق توجه می فرماید

  .فی الجمله صفای اندکی می یابد: مصراع
و پرتوی از شعاع شمع عالم علوی بر مرآت دل او منعکس می شود، و حیاتی از آن نور به دماغش منعطف، اما 
بواسطۀ بقیۀ آثار اوصاف ذمیمه از حدیث نفس، با آن ممتزج شود، و قوۀ مصوره آن ممتزج را در پردۀ خیال 

  .که حدیث نفس را از معانی مجرده تمیز کند عرضه می دهد، الجرم معربی باید عالم



۲۱۱ 

  :اما قسم دویم
  بیت

پاک بازان حضرت شاهند
 

 دوستداران نعمت اللهند
 

که آینۀ دل از زنگار طبیعت زدوده اند، و در میدان شهود گوی معرفت از چابک سواران عالم اعلی ربوده، و از 
کرده اند، و از مشارق حقایق الهیه، شمس احدیت ذاتیه بر دل شقایق آثاریه و دقایق افعالیه و رقایق صفاتیه ترقی 

، در کنت کنزا مخفیا: ایشان شارق شده ، و دل خود را عرش رحمانیه بل عرش الله االعظم دیده اند، و گنج
کنج ویرانۀ دل خود یافته، انوار اسرار حق از دل ایشان به دماغ ایشان الیح شده، و در کسوت خیال مقید واضح 

  :ه، و چون عکس به صورت اصل استگشت
  بیت

تعبريش کن آنچنان می باید
 

 تعبري اگر چنني کنی می شاید
 

 



۲۱۲ 

  مكاشفاترساله 
   

 
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم

  و به نستعني
انا و من ال هو، فیا هو، قل انت انا و انا هو، انت هوال و  یا حبیبی من انت و من هو، لست انا و لست هو، فمن

نا ما هو و انا و هو ما هو هو، لو كان هو ما نظرت ابصارنا به له ما فی الوجود غرينا و انا هو هو، فمن لنا بنا لنا ا
  .كما له به له

  مثنوی
 حمد آن حامدی كه محمود است

 

 بخشش اوست هر چه موجود است
 

 فرض عني است حمد حضرت او
 

 بر همه خلق خاصه بر من و تو
 

  .ه خاصةلثناء مرتتب علی الكمال، و ال كمال اال اللّه و من اللّه، فكان الحمدللّ و نقول الحمد وا
  مثنوی

 حمد او از لسان او گویم
 شكر شكر او چو شريین است

 

 الجرم حمد او نكو گویم
 شكر گویم كه شكّرم این است

 

  :ن حمد و شكر مسطور است و مشهور، و حمد عندنا بر سه قسم استياو فرق م
  . و فعلی و حاىلقوىل

ثنا فرمود،  راالسالم ذات خود  اما قوىل حمد لسانی است، به عبارتی كه حق سبحانه وتعاىل به لسان انبیاء علیهم
  .تعلیما للعباد و تفهیما لهم طریق الرشاد

انقیاد االمره، آن است كه اتیان نماید به اعمال بدنیه، از عبادات و خريات ابتغاء لوجه اللّه، و  اما حمد فعلی بنده
  .ال طلبا لحظوظ نفسه و مرضاتها

تخلقوا باخالق الّله، ای اتصفوا بصفات الّله، اتصاف است به كماالت علمیه و عملیه، و : و حمد حاىل به حكم
و این حق حمد حق : نفس عالم باللّه گردد ۀست كه كماالت، ملك تخلق به اخالق الهیه، و كمال این حمد آن

  .یلاست در مقام تفص
  بیت

 گوینددر مجلس ما حمد چنني می
 

 گویند مجموع محققان همني می
 

و صحف سبحانی به تعریفات ذات  اما حمد حق حق را در مقام جمعی الهی قوىل، آن است كه كتب آسمانی
  .ربانی به صفات كمالیه ناطق است

طلقه، و از باطن به ظاهر، و از علم و حمد فعلی اظهار كماالت جمالیه و جاللیه است، از غیب مطلق به شهادت م
و حمد حاىل حضرت ذوالجالىل تجلی ذات او است در . به عني، در مجاىل صفات و مجاىل اسماء نامتناهی

  .ذات او، به فیض اقدس اوىل و ظهور نو ازىل، و هو الحامد و المحمود جمعا و تفصیال
  شعر

 دهرا قبل ان یكشف الغطاتلقد كن
 

 لك شاكر اخا لك انی ذاكرا
 

 فلما اضاء اللیل اصبحت شاهدا
 

 بانك مذكور و ذكر و ذاكر
 



۲۱۳ 

  مكاشفه
حضرت ذوالجالل است، عواقب ثناها،  ۀچون حمد و ثنا بر صفات كمال است، و صفات كمال در حقیقت خاص

  .راجع باشد باحضرت او تعاىل و تقدس
  شعر

 فحمدا له ثم حمدا له
 

 علی ما كسانا رداء الكرم
 

 له ثم شكرا لهفشكرا
 

 علی ما هدانا لشكر النعم
 

  بیت
 مدح صنعت چو مدح صانع اوست

 

 مدح جمله بگو كه آن نیكوست
 

  مكاشفه
  .۳۲۲و ان من شییء اال یسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبیحهم: قال اللّه تعاىل

  .فما فی الكون موجود تراه ما له نطق: مصراع
  .اند سبحبه نص صریح و كشف صحیح مجموع اشیا م

  بیت
 دانیمال جرم هر چه هست می

 

 همه حی و مسبحش خوانیم
 

  شعر
 فماعالم اال بفضلی عالم

 

 و ال ناطق فی الكون اال بمدحتی
 

خالق خود است، به حمدی مخصوص، كه به الهام ربانی،  ۀو هر صورتی كه در عالم هست، حسیه وعقلیه ، مسبح
ن صورت ظهور صورتی دیگر شود، تا آكون و فساد، فساد یابد، عني فساد و هر صورتی كه در عالم  ،به وی رسیده

در عالم نی ح خالق خاىل نماند، و این شهود شاید كه در عالم مثال مطلق باشد یعبيعالم كون و فساد از تس
نی غایت مافی الباب آن است كه این مع. كه عالم خیال است مشاهده افتد يدملكوت وشاید كه در عالم مثال مق
  .در جماد بر عني اعمی پوشیده است

  بیت
 در جسم جماد اگر نیابی جانی

 

 بی جانش مدان كه باشد او را آنی
 

  بیت
 صد هزاران درود در هر دم

 

 عالم ۀبر روان خالص
 

  .اىل خري االمم ةانا سید ولد آدم، المبعوث بالرسالـ: الذی یقول بلسان مرتبته
  بیت

 آنكه عالم طفیل او باشد
 

 وح قدسی زخیل او باشدر
 

العالم : انما سمی العالم عالما ال نه علم علی صانعه، و فی االصطالح: و عالم مأخوذ است از عالمت، كما قیل
  .كل ما سوی اللّه تعاىل

و هر فردی از افراد عالم مظهر اسمی خاص . فرماید و عالم معلمی است كه اسما و صفات الهیه تعلیم متعلم می
ال جرم هر فردی را به این . اء الهیه و به هر فردی از افراد عالم اسمی از اسماء الهیه معلوم گردداست از اسم

  .زئیهجو به اجناس وانواع حقیقت اسماء كلیه دانسته شود به جزئیات اسماء . اعتبار عالم گویند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴۴آیه  ۱۷سوره  ۳۲۲



۲۱۴ 

ی كه اسم الرحمن به او و عقل اول كه مشتمل است بر جمیع حقایق و صور عالم بر طریق اجمال، عالمی است كل
معلوم شود، و نفس كلیه كه مشتمل است تفصیال بر جمیع جزئیاتی كه عقل اول بر آن مشتمل است، عالمی است 

  .كلی، كه اسم الرحیم از لوح او توان خواند
  .ایم نستهو انسان كامل كه جامع جمیع اسماء الهیه و كونیه است، عالمی است كلی، كه اسم جامع یعنی اللّه به او دا

  بیت
 عارف سر عني عالم اوست

 

 واقف راز اسم اعظم اوست
 

  مكاشفه
اسم جامع مشتمل است بر جمیع اسماء الهیه، و متجلی است در اسماء، به حسب مراتب الهیه، و به ذات و مرتبه 

ه نسبت با است بر مظاهراسماء به حسب مراتب، و این اسم جامع ب میمقدم بر جمیع اسماء، و مظهر او را تقد
اعتبار ظهور ذات او در هر واحدی از اسما و بدین اعتبار مجموع مظاهراسما : غري او از اسما دو اعتبار دارد

  .اند، و این اشتمال حقیقت واحده است بر افراد متنوعه  مظهر این اسم اعظم
مجموعی است بر اجزاء  و به اعتباری دیگر اشتمال این اسم بر جمیع اسما، به حسب مرتبة الهیه، اشتمال كل

در علم و عني مظاهر حقیقت انسانند، و حقیقت انسانیه مظهر اسم اعظم، و قطب  و مجموع حقایق عالم. خود
  .ساری است در جمیع اشیاء، كسریان الحق

  بیت
 این نیست حلول حل حالست

 

 زیرا كه حلول حق محالست
 

، و انا صورة انا نقطة باء بسم اللّه: فرمود ان جمع میو از امام علیه السالم روایت است كه در مجمعی به لس
  .و انا لكرسی وان السموات السبع واال رضون شاللّه، وانا القلم اال علی، و انا اللوح المحفوظ، و انا العر

  بیت
 عقل اول و زیر آن شاهست

 

 باطنا شمس و ظاهرا ما هست
 

  :مكاشفه
او  او ملك، و ما یقابل او غیب مطلق، وعالم لهیه، و عالما هكلی ۀشهادت مطلقه حضرتی است از حضرات خمس

صور اسماء الهیه در حضرت علمیه؛ و غیب مضاف حضرتی است بني الحضرتني از آن وجه كه  نیاعیان ثابته، یع
است، و وجهی با شهادت مطلقه دارد، عالم او ملكوت،  رداتجاو جربوت كه عالم م با غیب مطلق دارد، عالم

  .مثال مطلق استكه عالم 
حضرات اربعه است، و ملك مظهر ملكوت است، و ملكوت مظهر  ۀو انسان كامل حضرتی است كه جامع

جربوت، و جربوت مظهر اعیان ثابته، و اعیان ثابته صور اسماء الهیه در حضرت علمیه، و اسماء الهیه ظالالت 
الكتاب، و حقیقت محمدیه علیه السالم تعني اند، و مجموع عوالم كتب الهیه، وعقل اول صورت ام  حضرت ذاتیه

  . اول با اسم جامع
  بیت
 ای حافظ كامل بشنو اصل كتاب

 

 اینست حقیقت محمد دریاب
 

مشتمل است تفصیال  الكتاب مشتمل است بر جمیع اشیاء اجماال، اما نفس كلیه كه كتاب مبني است ام و صورت
اثبات حضرت نفس منطبعه است در جسم كلی، و  و تاب محوبر جزئیاتی كه عقل اول بر آن مشتمل است، اما ك

است، از آن رو كه متعلق به حوادث است، و انسان كامل كتابی است جامع جمیع  جسم كلی صورت این حضرت
  .منتسخه از عالم كبري ۀجامع تای اس كتب مذكوره، زیرا كه نسخه



۲۱۵ 

  شعر
 انا القرآن والسبع المثانی

 

 انیو روح الروح ال روح االو
 

 فوادی عند مشهودی مقیم
 

 ۳۲۳یشاهده وعندكم لسانی
 

  بیت
 مصحف جامع ار چنني دانی

 
 دفرت كاینات برخوانی

 
  :مكاشفه

ارواح مجرده ثانیاً،  حقیقت انسانیه در اعیان ثابته اوال، ودر عالم فلاافعالیه در  ۀصفاتیه و نقط ۀذاتیه و نقط ۀنقط
و وجهی  فلااند، اگر چه به وجهی به  پوشیده فلاه، و نقاط ثالثه به وجهی در و در عالم اشباح ثالثاً تجلی فرمود

  .اند به حروف بنموده
  بیت

 ای است بنهفتهنقطهفلادر
 

 نقطه فلااول و آخر 
 

  :مكاشفه
  .در حروف مندرج است فلا ۀ، و نقاط به واسطفلاو ظاهر نقاط  فلانقاط ثالثه و ظاهر  فلاباطن 

  بیت
 نموده جمالفلاای درنقطه

 

 ی در حروف بسته خیالفال
 

  :مكاشفه
  :اگر چه حروف به حسب ظهور

  بیت
 هر یكی اسمی و رسمی یافتند

 

 صورت و معنی بهم دریافتند
 

  :اما به اعتبار اصل
  رباعی

 خوانشمیفلايكمجموع حروف
 

 دانشای می به نقطه فلایا اصل
 

 نقطه بگو معانی قرآنشیكی نی كه چو یك نقطه بود اصل همهن
 

  دوبیتی
 ظهوری نیفلانقطه را بی

 

 بی نقط وجودی نیفلا
 

 بی نیفلانی و بیفلابی
 

 بی نقط بود نی نیفلا
 

  :مكاشفه
خوانیم، و صورتی  صورت را ماهیت و عني ثابته میعقوله دارد در علم، كه آن مهر اسمی از اسماء الهیه صورتی 

گوئیم، و اسماء الهیه ارباب صور و مظاهراند، یعنی  صورت را مظهر وجود عینیه نیز میدارد در خارج كه آن 
  .فرماید هراسمی صورت خود را در علم و در خارج تربیت می

  .اسم ربست و صورتش مربوب: مصراع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

كنم اقامت دارد، و او را  دل من نزد آن كسی كه مشاهده می. نی هستم و روح روح هستم، نه جان این جسممن قرآن وسبع مثا ۳۲۳
  .بیند و زبانم نزد شما است می



۲۱۶ 

یت اما حقیقت محمدیه صلی اللّه علیه و آله صورت اسم جامع است، و رب االرباب او را به جمیع اسماء ترب
و حقیقت محمدیه به خالفت حضرت الهیه، به ظاهر تربیت ظاهر . فرماید فرموده، و به او تربیت جمیع اسماء می
  .فرماید عالم و به باطن تربیت باطن عالم می

  بیت
 مجمع البحرین اگر خوانی رو است

 

 كون جامع این چنني دیگر كجا است
 

نت از وجه بشریت و خواص عالم ظاهر به ظاهر خواص عالم ربوبیت عالم دارد به صفات الهیه، و عجز و مسك
  .باطن به باطن احاطه فرموده

  بیت
 قطب عالم چو نقطه بركار است

 

 دایره گرد او به پرگار است
 

روح اعظم كه مكون مقدم است و مظهر اسم اعظم در عالم كبري مظاهر و اسما دارد، و عقل اول كه قلم اعلی و 
  .است، و نفس كلیه كه لوح محفوظ است اسماء او است، و صور ایشان مظاهر اونور اسنی و لوح قضا 

و هم چنان در عالم انسانی به حسب ظهورات مراتبش اسما و مظاهر دارد، و آن سراست واخفی و روح و قلب و 
ان ، ۳۲٥قل الروح من امر ربی: و،۳۲٤فانه یعلم السرو اخفی: كلمه و فؤاد و صدر و عقل و نفس، لقوله تعاىل

 ۳۲۸ما رای الفؤاد، ما كذب ۳۲۷،  و كلمة القیها اىل مریم و روح منه۳۲٦فی ذالك لذكری لمن كان له قلب
  .۳۲۹الم نشرح لك صدرك

  .و سری است در روح اعظم كه جز عارف اسم اعظم بر آن اطالع نیابد
  شعر

 اال ان للرحمن سرایسّره
 

 ۳۳۰اىل اهله فی السر و السر اجمل
 

  بیت
 ار روح اعظمجز اهل دل نداند انو

 

 سرّیست با تو گفتم اسرار روح اعظم 
 

چون حقیقت او از عارف وغري عارف مخفی است، اسم او اخفی است، و روح است به اعتبار ربوبیت او مربدن 
را، و قلب است به اعتبار آنكه مصدر حیات حسیه و منبع فیوضات است بر جمیع قوای نفسانیه، و كریم الطرفني 

انوار می نماید، و از آن وجه استفاضة انبني، و تقلب او بني الوجهني، از آن وجه كه با حق دارد است و شریف الج
  .هر چه بخشندش بخشاید ، و هر چه نمایندش نماید. فرماید كه با غري دارد افاضه می

  قطعه
 خوانندنقد دل قلب از آنش می

 

 كه مقلب به این و آن گردد
 

 گاه باشد مجاور كعبه
 

 رمست در مغان گرددگاه س
 

  .الجرح و الفادو فواد به اعتبار نایرۀ او از مبدع، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷آیه  ۲۰سوره  ۳۲٤
  .۸۵آیه  ۱۷سوره  ۳۲٥
  .۳۷آیه  ۵۰سوره  ۳۲٦
  .۱۷۱آیه  ۴سوره  ۳۲۷
  .۱۱آیه  ۵۳سوره  ۳۲۸
  .۱آیه  ۹۴سوره  ۳۲۹
  .گوید، و پنهانی بودن راز نیكوتر است است كه پنهان آن را به اهل راز میهان برای خدای رحمان رازی  ۳۳۰



۲۱۷ 

  بیت
 زخمی است در دلم كه دلم درد میكند

 

 دردی است درد دل كه ترا مرد میكند
 

و از آن وجه كه یلی بدن است و مصدر انوار و تصدر او از بدن صدر، و چون تعقل ذات خود و موجد خود به 
  .مامیخانة نفس و به حسب تقلیب، مستان  كند عقل و كمال می
  .خوانند جام می را شراب می: مصراع

  شعر
 وجودی كالقدح روحی كراحی

 

 فخدمنی القدح و اشرب حیاتی
 

 صفات اللّه فی وجهی جلی
 

 و اسمی نعمت اللّه كیف ذاتی
 

  بیت
 مظهر اسم اعظمش خوانم

 

 بلكه خود اسم اعظمش دانم
 

  :مكاشفه
االرباب به مربوبی تواند بود كامل، كه مظهر ذات و مجموع كماالت او باشد، و آن وجود جامع  كمال ظهور رب

  .جوامع الكلم است
  شعر

 ء لبه و لطیفهمن كل شیی
 

 مستودع فی هذه المجموعة
 

  بیت
 مجموع كمالست كه در ویمجموعة

 

 ساقی بتوان دید چو در ساغر مامی
 

و هم چنانكه . حقایق الهیه و كونیه است، ادل دلیل است بر اسم اعظم الهیموعة مججامعه كه  كلمة فاصلةو این 
  .دلیل است بر رب خود، دلیل است در حقیقت بر حقیقت خود، لیكون الدلیل دلیالله، فافهم

  بیت
 او ادل دالیلست به حق

 

 واقفست از مقید و مطلق
 

  :مكاشفه
  .و مدلول استهر اسمی از اسماء الهیه، به حسب اجزا او را د

  .ذاتست و صفات هر دو یك اسم: مصراع
  .یعنی اسم الهی عند المحققني ذات است با صفتی متعینه
  بیت

 عارفانی كه علم ما دانند
 

 صفت و ذات اسم را خوانند
 

  :مكاشفه
  .خوانند خوانی، محققان آن را اسم اسم می لفظی كه تو آن را اسم الهی می

  شعر
 ء له كمرآةكل شیی

 

 هه كلها مسواةوج
 

  بیت
 لفظ اللّه اسم اسم وی است

 

 آن یكی گنج و این طلسم وی است
 

  .المؤمن مرآت المومن: )ص(قال رسول اللّه



۲۱۸ 

  بیت
جمال ویندآئینةهمه

 

 مظهر اسم بر كمال ویند
 

 و مرآت را خصوصیتی است در ظهور، عني نمایند، و آن خصوصیت حاصل نشود بدون آینه و به غري تجلی
  .نماینده

  شعر
 فلواله و لوالنا لما كان الذی كانا

 

 فانا عینه فاعلم اذا ماقلت انسانا
 

  ۳۳۱و اناعبده حقا و ان الّله موالنا
  رباعی
 بی ما او را ظهور یارا نبود

 

 بی آینه تمثال هویدا نبود
 

 اندپیوسته چو صورت و تجلی بهم
 

 بی بودن ما ظهور او را نبود
 

مال بر كمال خود فرماید آن را رؤیت علمیه خوانند، واگر تمثال جمال بی مثال خود در آینه اگر شخصی تصور ج
  .مشاهده نماید، رؤیت عینیه گویند

  بیت
 در رؤیت علمیه ذوقی است در آن بازار

 

 در رؤیت عینیه ذوقی دگر است ای یار
 

  :مكاشفه
ید، و صورت مستدیره در آینۀ مستطیله مستطیله ، نما دیده باشی كه صورت مستطیله در مرآت مستدیره مستدیر می

  .و صورت واحده در مرایای متعدده متعدد
  شعر

 و ما الوجه اال واحد غريانه
 

 ۳۳۲اذا انت اعدت المرایا تعداد
 

  دوبیتی
 ذات یكی صفت بسی خاص یكی و عام صد ام عني یكی و نام صداز سر ذوق دیده

  نقش خیال او صداست صد نشد او كدام صد گر بصد آینه یكی رو بنمود صد نشد
  :مكاشفه

  .امتیاز عالم از رب عالم، به انیت عالم است، و انیت عالم از امور اعتباریه
  بیت

 انیت ما است آنچه مائیم
 

 نمائیم بر خویش حجاب می
 

  شعر
 بینی و بینك انی ینازعنی

 

 فارفع بلطفك انی من البني
 

  :مندفع شود، مظهر من حیث الوجود عني مظهر باشد و گویدچون انیت مرتفع گردد، و حجاب 
  شعر

 لیس بینی و بینه بني
 

 هو فی العني ال تقل این
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

به آنكه ماعني او هستیم وقتی كه بگویم انسانم و من براستی بنده اویم و خدا موالی ما . اگر او نبود و ما نبودیم آنچه هست نبود ۳۳۱
  .است
  .د نشان می دهدروی جز یكی نیست وىل آنگاه كه آینه را متعدد كنی روی هم متعد ۳۳۲



۲۱۹ 

  :مكاشفه
عني واحدۀ ذاتيه به كثرت اسمائیه، در صور اعیان ثابته و مظاهر موجودات عینیه ظهور فرموده، و در هر عینی از 

  .اسمی جماىل نموده
  بیت

 مودعني وحدت ظهور چون فر
 

 بحر در قطره رو بما بنمود
 

  :مكاشفه
  .وتر صفت حق است، و شفع نعت اعیان عالم، و وتر حقیقی به تكرار تاىل شفع است، و بی تحقق تاىل وتر

  .ان اللّه وتر یحب الوتر فاوتروا: آله قال رسول اللّه  صلی اللّه علیه و
  بیت

 معدود یكی عدد بسی دریابش
 

 ابشبسیار مگو یك نفسی دری
 

  .اند وتر مندرج است در شفع، و بواسطۀ این اندارج، اعیان عالم عیان گشته
  بیت
 گر هزار است ور هزار هزار

 

 اول او یكی بود بیشمار
 

  :مكاشفه
  :نمائی اگر عارفانه، وحدت ذاتیه در كثرت اسمائیه مطالعه می

  .دان كه حریف مجلس اسمائی می: مصراع
  :فرمائی در وحدت ذاتیه مشاهده می و اگر محققانه كثرت اسمائیه

  .در حضرت ذات یار غار مائی: مصراع
  مثنوی

 بینمآینه صد هزار می
 

 بینم در همه روی یار می
 

 بلكه یك آینه بود آنجا
 

 صورت مختلف در او پیدا
 

  شعر
 العني واحدة والحكم مختلف

 

 و ذاك سرالهل العلم ینكشف
 

  .ست در حضرت علمیه، عني او است من وجه، و غري او من وجهو عني اول ، كه صورت اسم جامع ا
  بیت

 قدم مائیمهگنجیننقد
 

 گر چه موجیم عني دریائیم
 

  :مكاشفه
، اآلیة، هر فردی از افراد عالم رندی است، و هر رندی سائلی كه به ۳۳۳و آتاكم من كل ماسألتموه: به حكم 

  .صیب المائی داردقدر قابلیت و استعداد، از خمخانة تجلیات صفات ن
  بیت

 داردهر كجا ساغری است می
 

 جان شريین برای وی دارد
 

  :مكاشفه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۴آیه  ۱۴سوره  ۳۳۳



۲۲۰ 

   ۳۳٤،قل كل یعمل علی شاكلته: ، و به اشارتلون الماء لون انائه: به مقتضای
  .رنگ می رنگ جام وی باشد: مصراع

  .انا عني االشیاء: و به حكم حدیث قدسی كه حق فرموده
  .باشد می این عجب بني كه جام: مصراع

  .و حقا كه حق است كه به صور اعیان و اذهان تجلی فرموده، و بقدر استعدادات و قابلیات ایشان جماىل نموده
  بیت

 آب در هر قدح كه جا گريد
 

 در زمان رنگ آن انا گريد
 

  :مكاشفه
  .آب جوهر است، و جوهر اصل گوهر، و گوهر صورت است و جوهر معنی

  بیت
 م است مفروشاین هر دو یكی در یتی

 

 در گوشش كن وىل منه در پس گوش
 

  مثنوی
 گر نه آبست اصل گوهر چیست

 

 جوهر گوهر منور چیست
 

 همه عالم چو گوهری دریاب
 

 عني او بني و جوهری دریاب
 

  :مكاشفه
 ای از مراتب آحاد و عشرات و وجود عدد به تكرار واحد است، و تفصیل مراتب واحد به عدد، و در هر مرتبه

اند،  مآت و الوف، واحدی است كه متجلی است، چه دو مثال یكی و یكی است كه به هیأت واحده مجتمع شده
  .پس عدد واحد متكرر باشد. و اثنان حاصل آمده

و . آیند و همچنانكه به تكرار واحد عدد صورت می بندد، به ظهور حق در صور اعیان، خلق از عدم بوجود می
و حكم عدد ظاهر . كنند د می كند، اعیان عالم اظهار احكام اسما و صفات الهیه میهمچنان كه عدد تفصیل واح

  .فال بد من عدد و معدود. نگردد اال به معدود، و مبني نشود مراتب واحد اال به عدد
  بیت

 عدد از واحد آشكارا شد
 

 واحدی در عدد هویدا شد
 

  :مكاشفه
شاهده فرما، و كثرت اسمائیه در وحدت ذاتیه عارفانه اجماال وحدت ذاتیه در كثرت اسمائیه محققانه تفصیال م

  .مطالعه نما
  بیت
 وحدت و كثرت است در هر باب

 

 مجمال و مفصال دریاب
 

  :مكاشفه
  :اگر چه وحدت ذاتیه و كثرت اسمائیه به اعتباری متغایرانند، اما من حیث الذات

  بیت
 ایماند و هر دو دیدههر دو یك عني

 

 ایم ني آن یك دیدهدر دو دیده ع
 

  شعر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۴آیه  ۱۴سوره  ۳۳٤



۲۲۱ 

 جمع و فرق فان العني واحدة
 

 و هی الكثرية ال تبقی و ال تذر
 

  بیت
 كثرتش چون حباب دان دایم

 

 وحدتش بحر و آن به این قائم
 

  :مكاشفه
موحد را معلوم است كه ذات مطلقه، واحده است به وحدتی كه عني ذات است، نه زاید بر ذات، اما وحدت 

ل مجموعی است، عني ذات است من وجه، و غري ذات است من وجه، و در این مرتبه واحدیت اسمائیه، كه ك
  .كثرت و وحدت اعتباری است

  بیت
 وحدت و كثرت اعتباری دان

 

 خوان عقل را چنني مینسخة
 

  :مكاشفه
  .اند، و ارواح مظاهر اعیان، و اشباح مظاهر ارواح، و این همه ظالالتند اعیان صور اسماء الهیه

  مثنوی
 ظل ارواحند اشباح همه

 

ظل اعیانند ارواح همه
 

 باز اعیان ظل اسماء حقند
 

 گر چه اسما ظل ذات مطلقند
 

  .و ظل از آن رو كه ظل است خیال است، و حق در صور خیاالت و ظالالت ظاهر
  شعر
 انما الكون خیال و هو حق فی الحقیقة

 

 والذی یفهم هذا حاز اسرار الطریقة
 

  یدوبیت
 بینمنقش عالم خیال می

 

 بینم در خیال آن جمال می
 

 همه عالم چو مظهر اویند
 

 بینم همه را بر كمال می
 

  :مكاشفه
  .ء واحد المحب والمحبة والمحبوب شیی: محبت محبوبیه محبوب است لذاته، كما قیل

  .اما محبت محبیه یا طبیعیه است یا الهیه یا روحانیه
خواهد، جسمی است بال روح، و محب الهی كه محبوب را از برای  از برای خود می و محب طبیی كه محبوب را

خواهد و هم از  طلبد روحی است بال جسم، و محب روحانی كه محبوب را هم از برای محبوب می محبوب می
  .برای خود
  .او خداوند روح و جسم بود: مصراع

ۀ آینۀ محبوب، و در آئینۀ خود بیند، و خود را نآیو غایت این حب جامع روحانی آن است كه محب محبوب را 
ۀمحب به عني محب جمال بی آینچنانكه محبوب در . عني محبوب، به عني محبوب، عني خود را مشاهده نماید

  :نماید، و در این مقام مثال خود مطالعه می
  .و ال علم لهم بصورة االمر. جمعی كه ندانند حلولش خوانند: مصراع

  بیت
 ول حل حالستاین نیست حل

 

 زیرا كه حلول او محالست
 

  :مكاشفه



۲۲۲ 

قالوا زدنا . المعرفة وجود جهلك عند قیام علمه: ما المعرفة؟ فرمود: از جنید رحمة الّله علیه سئوال كردند كه 
  .هوالعارف و المعروف: ایضاحا، قال

  :اند  در بیان معرفت فرموده یعنی عارف و معروف و معرفت یكی باید تا مقصود روی نماید، و معانی كه عارفان
  بیت
سخنی از مقام خود گفتند

 

 گر چه بسیار درّها سفتند
 

  .سبحانك ما عرفنانك حق معرفتك
  .۳۳٥و ما قدروااللّه حق قدره. داند قدر او غري او نمی: مصراع

  بیت
 هر كه در معرفت سخن راند

 

 كند اگر داند وصف خود می
 

  :مكاشفه
واحده در  نمایندةبه تعینات اعیان و ظهور اسما است، چنانكه ظهور كثرت تمثاالت از  تعدد اسما و تكثر اعیان

  .مرایای متعدده
  .واحد یكی نمایندةاند متعدد، اما نظر با  و تمثاالت از آن وجه كه تمثال

  بیت
 خود مرایا یكی است تا دانی

 

 خوانی همه رایك حدید می
 

  .لی انت منی و انا منكیا ع: قال النبی صلی الّله علیه و اله
  بیت
 تو منی من توام دویی بگذار

 

 من نماندم تو هم تویی بگذار
 

  :مكاشفه
المحو و : ای از این دریا است، به حكم كرانه غوطه خوریم، و وجود مضاف كه قطره اگر سیاحانه در این بحر بی

بود موهوم یابیم، و دریا را مشهود، الجرم با  فی اللّه ، و هو حق باللّه، محو مستغرق گردانیم، آن قطره كه مائی ما
  :مجموع اعیان این خطاب كنیم كه

  شعر
 انت الانت و انا ال هو

 

 هو هو ال اله اال هو
 

  :مكاشفه
، از محدثات و ۳۳٦ء هالك اال وجهه كل شیی: هر گاه که حقیقت وجود به وحدت ذاتیه تجلی فرماید، به حكم 

  :گوید ی نوش كرده وجام در هم شكسته میرند سرمست م. ممكنات آثار نماند
  شعر
 لیس فی الدار غريه باق

 

 غريه عندنا كرقراق
 

  :مكاشفه
ۀ موجودات ساری است، و موجودات به وجود موجود توانند بود، و وجود ما جود او هم هویت هو است كه در

  .است، وجود او نزد ما وجود او
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۹۱آیه  ۶سوره  ۳۳٥
  .۸۸آیه  ۲۸سوره  ۳۳٦



۲۲۳ 

 هر چه داریم جمله جود ویست
 

 د ما وجود ویستجود او نز
 

  :مكاشفه
ما  سایةنسبت اعیان با اسماء، نسبت ابدان است با ارواح، و نسبت اعیان با ارواح نسبت ارواح است با ابدان، و 

و سایه بی . ، نسبتی با حق داردالسلطان ظل اللّه فی االرض: با ما نسبتی دراد، و انسان كامل به مقتضای 
جود نه وحركت سایه به حركت شخص توان بود و تغري عالم به تجلیات شخص موجود نه و عالم را بی حق و

  .حق، و سایه تابع شخص است وعالم تابع حق
و اگر چه هراسمی از اسماء الهیه ظل ذات است، و او را عینی است كه ظل او است، اماكون جامع جامع جمیع 

  .ظالالت است
  مثنوی

 همه عالم تنست واو جانست
 

 انانستتن و جانش تمام ج
 

 بان و جان خورشیدتن بود سایه
 

آن یكی چرت دان واین 
  جمشید

 

  :مكاشفه
  .اگر یكی رو به دو آینه نماید، هر آینه به حسب ظهور دوئی پیدا آید

  بیت
 نماید دوسایه و شخص می

 

 به حقیقت یكی است بی من و تو
 

  شعر
 عباراتنا شتی و حسنك واحد

 

 و كل اىل ذاك الجمال یشري
 

  بیت
 شكی باشدبیقینم و بی

 

 سخن عاشقان یكی باشد
 

  تركیة
 بري خان و سوزمیز و خانم بري

 

 سویلدم بري سوز و سوزم بري
 

  :مكاشفه
هر گاه كه تعینات اسما و اعیان، و تقیدات ارواح و اشباح كه حجب و خیاالتند، براندازند، و ساز دلنواز و حدت 

بنمایند، نام . ۳۳۷و برزو اللّه الواحد القهار: بنوازند، و وجه باقی به بروز وصل الحبیب اىل الحبیب،: به ترنم
  :اثنینیت و نشان مبانیت نماند ، خود نماید و خود بیند، از خود شنود و با خود گوید

  شعر
 یا حبیبی و قرة العینی

 

 انا عینك و عینك عینی
 

  :مكاشفه
  .ه شئون مختلفه، و به صور اعیان ثابتهكثرت اسمائیه عني ذات الهیه است، كه ظاهره است ب

  بیت
 بحقیقت یكی بود بی شك

 

 در ظهور این دویی نمود آن یك
 

  :مكاشفه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴۸آیه  ۱۴سوره  ۳۳۷



۲۲۴ 

عقل مشوب كه وجود مقید مطلقا غري وجود مطلق می داند، و من كل الوجوه راحم را غري مرحوم و عالم راغري 
  :خواند معلوم می

  مثنوی
 بود او احول و دو بني باشد

 

 آنكه او چنني باشداحولست
 

 بینداحولست آنكه یك دو می
 

 چون دو بیند یگانه ننشیند
 

  :مكاشفه
بعضی بر آنند كه صوت عبارت است از اصطحكاك اجرام صلبیه، و ظاهراً صوت اظهر مدركات است زیرا كه 

  .محسوسه است به ضرورت
ه از نهان موجودات منصرف اما صدائی ك. و صدا صوتی است كه حصول او از انصراف جسم املس است

  .فافهم. امر كن تواند بود نتیجةشود،  می
  بیت
 صوت صادق بود صدا كاذب

 

 راز صادق مگوی با كاذب
 

  :مكاشفه
احدیت و مقام جمع  مرتبة، معرب است به  ء ان ال یكون معها شیی: حقیقت وجود نزد اهل وجود به شرط

او است، از اسماء و صفات و كلیات و جزئیات، معرب  الزمةكه الجمع و حقیقة الحقایق، اما بشرط جمیع اشیا 
  .است به مرتبۀ واحدیت و مقام جمع

  بیت
 در مقام جمع روشن شد چو شمع

 

 آنچه مخفی بود اندر جمع جمع
 

  .ذات بی اعتبار صفات احد، و به اعتبار جمیع صفات واحد، و صفات نسب و نسب امور عدمیه
  بیت

 صفت و ذات واحدش دانند
 

 بی صفت ذات را احد خوانند
 

  :مكاشفه
اسم جامع دواعتبار دارد، به اعتباری قطع نظر از اسماء و صفات اسم ذات، و به اعتباری اسم ذات با جمیع 

  .اسماء و صفات
  رباعی

  درّی است که آن دّر به سخن نتوان سفت ذاتی كه به نزد ما نه فرد است و نه جفت
 او راچه جای من و تو كه شناسیم

 

 معلوم خود وعالم خود چتوان گفت
 

  بیت
 منظور كجا نظر كجا ناظر كو

 

 مستور كجا سرت كجا ساتر كو
 

  :مكاشفه
شود، و او در خلف  ای عجب كه حجاب هم دیده نمی. حجب الذات بالصفات و حجب الصفات باالفعال: قیل

  .۳۳۸لكن ال تبصرونو نحن اقرب الیه منكم و : فرماید حجاب حجب، و با وجود حجب می
ان اللّه احتجب عن العقول كما : )ص(قال رسول اللّه . و قرب قریب مانع رؤیت است، هم چنانكه بعد بعید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۵آیه  ۵۶سوره  ۳۳۸



۲۲۵ 

  .احتجب عن االبصار
  بیت

 به صفت ذات او توان دانست
 

 هر كه دانست آن چنان دانست
 

  :مكاشفه
ۀ مرتبادارك او متعذر است، اما در  ۳۳۹ال تدركه االبصار :ۀكریمۀ احدیت به مقتضای مرتبذات الهیه در 

  :واحدیت
  بیت

 هم عالم خود باشد و هم عالم ما
 

 معلوم چنني است كه گفتم بشما
 

انوار از نجوم اسماء و صفات  استفاضةتا آفتاب هویت هو در مغارب مراتب وجود غروب نفرمود، عیون اعیان 
طم امواج ظهور و تجلیات ساری و جاری نشد، و تا دریای وحدت در انهار و جداول كثرت به تال. نفرمودند

  .متعطشان سباسب عدم از حیاض زالل وصال وجود محظوظ نگشتند
  بیت

 آنكه دانیم ذات موصوفست
 

 حضرت اوست آنچه مكشوفست
 

  :مكاشفه
  .ما وسعنی ارضی و ال سمائی و وسعنی قلب عبدی المؤمن: ان اللّه یقول)ص(قال رسول اللّه 

اسم جامع، كه ذات الهیه است، با جمیع اسماء و صفات، كه در آسما ن و زمني نگنجید، یعنی هودج عظمت 
واحده در هیچ دل نگنجد، اما قلب  دفعةو اگر چه مجموع تجلیات . قلب عارف باللّه او را در خود گنجانید

  .عارف باللّه قابلیت آن دارد كه به تدریج مجموع تجلیات در وی گنجد
  بیت

 د او گنجدگنج و ناگنج نز
 

 گنج او در دلم نكو گنجد
 

  :مكاشفه
اسم  ۀگنجینجود اسم الباطن، نعمت وجود ایثار اعیان فرمود، و آخر از گنج  ۀخزان ۀقدم، اول ازپردسلطان سرا

الظاهر، موجودات علویه و سفلیه را به خلعت لطیف روحانیه، و تشریف شریف جسمانیه مشرف گردانید، و ظاهر 
یت فرمود، و باطن را به ظاهر نمود، و اگر چه ربوبیت این اسم غري ربوبیت آن اسم است، اما من ار به باطن ترب
  .حیث الذات

  .این هر دو یكیست ای یگانه: مصراع
  .الیحمل عطایاهم اال مطایاهم

  بیت
 تا ز سّر وجود آگاهم

 

 محرم راز نعمت اللّهم
 

  :مكاشفه
ۀاسمائیه، در صور امواج اعیان ثابته ظهور سبعبیه، به انهار ائمة به صدمات تجلیات ح الهیه  ۀذاتیچون محیط 

فرمود، از هر بحری نهری، یعنی اسمی در مجاری مجردات جاری گشت، و از هر نهری بهری در جداول 
  .سرابستان عالم خیال مطلق و مقید روان شد، تا هر شجری از گلستان ملك و ملكوت نصیب المائی یافتند

  مثنوی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳آیه  ۶سوره  ۳۳۹



۲۲۶ 

 ی روان شده در جوخوش حیات
 

 عني دریا بجو واز ما بجو
 

 آب در برگ گل شده پنهان
 

 گل بگري و گالب ازو بستان
 

  شعر
 انماالكون خیال و هو حق فی الحقیقة

 

 والذی یفهم هذا حاز اسرار الطریقة
 

  بیت
 ما خیالیم و در حقیقت او

 

 جز یكی در دوكون دیگر كو
 

  :مكاشفه
  .ارد، و مظهر بی مظهر ظاهر نگردد، و مظهر من حیث الوجود عني مظهرمظهر بی مظهر وجود ند

  شعر
 انه ظاهر بنا فینا

 

 هو معنای فانظروا معنا
 

  بیت
 نور چشمست و در نظر پیداست

 

 نظری كن به بني كه او با ماست
 

  :مكاشفه
ست، و به اعتباری غري هر اسمی ازاسماء حق نزد محقق ذات است با صفت متعینه، و به اعتباری عني مسمی ا

  .ۀ ملفوظه نزد اصحاب صوفیه وارباب الهیه اسم اسم وی استمسموع ۀ، منطوقۀمنقوش ۀمكتوبمسمی، و حروف 
  قطعه

 هاو دو الم و یكفلالفظ
 

 اسمی است از آن اسم، دریاب
 

 این صورت او و اوست معنی
 

 روح و جسم دریابۀمانند
 

 دریاب رموز اسم جامع
 

 ر این طلسم دریابآن گنج د
 

 در ظاهر و باطنش نظر كن
 

 عارف شو و هر دو قسم دریاب
 

اند، و انیت اسماء در حروف، و انیت حروف در  ، مفتاح اسمی از اسماء الهیهمقطعهو هر حرفی از حروف 
  .انفاس و انیت انفاس در ارواح وانیت ارواح در قلوب، وانیت قلوب نزد مقلب القلوب

او از  مستقیمةروف است در علم كتابت، و اول حروف ملفوظه است در علم حروف، و حركت ابتدای ح فلاو 
كنیم، و الم ملفوظه جامع  حضرت قیومیت، و میم حرفی است واحد، كه افتتاح بسیاری از اسماء الهیه به او می

  .حروف ثالثه
  بیت

 الم و الفست و میم با او
 

 این هر سه ز الم معرفت جو
 

  بیت
 میم و عارف و معروفوفلا

 

 شده در الم معرفت مكشوف
 

  :مكاشفه
  .الحدیث حجاب من نور و ظلمة فلاان للّه تعاىل سبعني : )ص(قال رسول اللّه 

  بیت
 این ظلمت و نور جسم و جانست

 

 وین هر دو حجاب عارفانست
 

مظهر است من وجه، و هم  اند، اگر چه مظهر حق ۀطبیعیه ساتر ۀجسمانیۀ، و ظلمانیروحانیه و حجب نورانیۀ



۲۲۷ 

چنانكه حق موصوف است به حجب نورانیه و ظلمانیه، عالم موصوف است به لطافت و كثافت، و دایر است 
  :میان لطیف و كثیف، و عالم محجوب است به انیت عالم، و محققی فرموده

  شعر
 بینی و بینك انی یزاحمنی

 

 فارفع بلطفك انی من البني
 

  .و نور حق حجاب حق است
  .نور است حجابو نور او عني ویست: مصراع
  .لیس حجابه اال النور و ال خفائه اال الظهور: كما قیل

  بیت
 همه عالم حجاب او و حجاب

 

 غري او نیست این سخن دریاب
 

  :مكاشفه
ای كه تمثال جمال بی مثال  عالم ظرفی است كه معنی در او مظروف است، و آینه خانةهر حرفی از حروف كتب 

توان دید، و تحقیقات حقایق و رموزات رقایق و اشارت دقایق و عبارات شقایق از جزئیات و  ی در او میاسم
  .توان خواند ۀ مصحح او مینسخ كلیات ذاتیه و صفاتیه وافعالیه و آثاریه مجمال و مفصال از
  بیت

 خوانمدفرت كاینات می
 

 دانم معنیش حرف حرف می
 

  :مكاشفه
است كه بر زید و عمرو متساوی است، و زید و عمرو وبكر و خالد به تعني و تشخص انسانیت حقیقت واحده 

  .متعدد و متغایراند و متحداند بالنوع
  بیت

 یك باده و صد هزار جامست
 

 یك شاهد و صد هزار جامه
 

  .الناس كاسنان المشط: )ص(قال رسول اللّه 
  بیت
نشانه را گر هزار دانه است

 احدعباراتنا شتی و حسنك و
 

 یک حقیقت هویت آنست
 و كل اىل ذاك الجمال یشري

 

  بیت
 گر بگویم هزار، یك سخن است

 

 یوسفی را هزار پريهن است
 

  :مكاشفه
  وجود من حیث هو هو،

  بیت
 گر چه او خود نه خاص و نه عام است

 

 است كاالنعاممنكرش عامی 
 

وجود، به بسط او بر اعیان عام، و به جعل وجود معني یعنی . گویند، به اعتباری، و خاص به اعتباری  اما عام می
  .یا خاص است به جعل ماهیت معینه، و عام به نسبت با افراد آن ماهیت. خاص

یا وجود معنیی است خاص، و عام گشته، به شمول وجود بر كل ما فی الوجود، و او عني واحده، و به اعتبار 
  .وحدت منبع نور، و به اعتبار  كثرت منبع ظلمت



۲۲۸ 

  بیت
 ظلمت و نور هر دو یك ذاتند

 

 گر چه اندر ظهور آیاتند
 

  :مكاشفه
مفهوم معز غري مفهوم مذل است، اما ما صدق علیه، یعنی ذات هر دو یكی است، و هر اسمی از اسماء الهیه 

ی است صورتی دارد از عني ثابته در حضرت علمیه، و صورتی دارد در عالم ارواح، و هر فردی از افراد عالم اسم
  .با معروضات مشخصه

  بیت
 در ظهور است این منی و توئی

 

 به مسمی یكی به اسم دوئی
 

  :مكاشفه
، متوجه فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر: ۀذاتیحقایق عالم، به امر ساقی باقی، از بزم جنت  نۀمیخارندان 

كردند، و مستانه به ۀ اسمائیه نوش خانمجلس جنت صفاتیه شدند، واز جامات مجردات، سر جوش می خم 
  .خرابات صوریه در آمدند، و در جنت افعالیه، به كاسات و طاسات جمالیه و جاللیه درد درد دردوردر آوردند

  شعر
 شربت الحب كاساً بعد كأس

 

 فما نفدالشراب و الرویت
 

  مثنوی
 ابدا جام می چنني نوشیم

 

 پوشیم خلعت از جود عشق می
 

 ما خراباتیان سر مستیم
 

 خرابات عشق تا هستیمدر
 

  :مكاشفه
  .الوان جامات، یعنی قابلیات و استعدادات اعیان ثابته، از فیض اقدس و تجلی حبی ذاتی الهی است

  بیت
 فیض اقدس حصول استعداد

 

 مستعد را ز اسم باطن داد
 

  .ۀ اختالف قابلیات مظاهر استبواسط اما تنوعات تجلیات صفاتیه،
  بیت

 باز فیض مقدسش زصفات
 

 بر تو خواند تمامی آیات
 

  .و تنوعات تجلیات در صدور اهل قلوب ششهزارو دویست نوع است
  بیت
 یك شراب است و جام رنگارنگ

 

 دهد بی رنگ رنگ بی رنگ می
 

  :مكاشفه
اند، اگر چه در مرتبۀ احدیت من حیث الوجود،  وجود خارجی نكرده ۀرایحاعیان ثابته از آن رو كه اعیانند شم 

  .احب وجود عني واجب الوجودندنزد ص
  شعر
 كون كونی یكون من كونه

 

 عني عینی بعینه عینه
 

  :مكاشفه
اگر رفع حجاب و كشف نقاب شود، و از وراء حجب ، بر معانی غیبیه و امور حقیقیه اطالع یابی، مشاهده 



۲۲۹ 

  .ای است از گوهر، و در او نقدی است از جوهر نمائی، كه وجود كون جامع به مثل حقه
  شعر

 و ما خلق تراه العني اال عینه حق
 

 ۳٤۰و لكن مودع فیه لهذا اصورة الخلق
 

  تمثیل
 ای زیخ برداشتآن یكی كوزه

 

 كرد پر آب یك زمان بگذاشت
 

 چون هوا زآفتاب گرمی یافت
 

 گرمیش بر وجود كوزه بتافت
 

 آب شد كوزه كوزه شد با آب
 

 اسم ورسم از میانه شد دریاب
 

 ر ما شداول ما چو آخ
 

 قطره دریا است چون به دریا شد
 

  :مكاشفه
  .عني واحده، در ظهور عیون مختلفه است، و عیون مختلفه، در بطون عني واحده

  بیت
 ای دریا استای قطره در مرتبه در مرتبه

 

 ای ذاتش دریاب كه عني ما استدر مرتبه
 

  :عرفت ربی بربی: و به مقتضای
  .دانیم رب خود را به رب خود: مصراع

  .ای تا دانسته باشی ای به او دانسته بلكه هر چه دانسته
  بیت
 قطره و موج و بحر و جوآبند

 

 عني ما را به عني ما یابند
 

  :مكاشفه
، كه اسماء  ۳٤۱و عنده مفاتح الغیب: ، الحدیث، به مفتاحكنت کنزا مخفیا: ۀ قدم، به مقتضایسراپردسلطان 
، و اعیان را خلعت لطیف و تشریف شریف نور وجود انعام فرمود، و اول عینی اند، در خزانۀ جود را بگشود ذاتیه

كه خلعت خالفت و تاج كرامت امامت یافت، حقیقت انسانیه است كه صورت اسم جامع الهی است، و همه 
  .عالم مظهر او

  بیت
 گنج و گنجینه و طلسم نگر

 

 عني ذات و صفات و اسم نگر
 

  :و هو یقول بلسان مرتبته
  شعر

 فذاك الحق اوجدنی، فاعلمه فاوجده
 

 بذا جاء الحدیث لنا، فحقق فی مقصده
 

  غزل
 اسم او گنج است و عالم چون طلسم

 

 در طلسمش یافتم این گنج اسم
 

 این طلسم و گنج باشد در ظهور
 

 در حقیقت عني گنج آمد طلسم
 

 ساغر و می نزد سر مستان یكیست
 

 نام راحش روح و نام جام جسم
 

 ین معانی دارد و آن یك بیانا
 

 نعمت الّله جمع كرده هر دوقسم
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .هیچ خلقی كه به چشم دیده شود نیست مگر آنك عني حق باشد، وىل صورت خلق در آن بودیعه گذارده شده است ۳٤۰
  .۵۹آیه  ۶سوره  ۳٤۱



۲۳۰ 

  :مكاشفه
ای كه در دریای عني جمع مستغرق شود، و از تفرقۀ كثرت حباب وامواج معقوالت و محسوسات خالص  قطره

  :یابد، جز عني واحد كه آن آبست در نظر او نیاید، الجرم به لسان بحر این ایما نماید كه
  بیت

 و جان و جانانهمی و جامیم
 

 شاه و دستور و گنج و ویرانه
 

  :مكاشفه
چون بنده به نوافل خريات تقرب به حضرت عزت جوید، محبوب آن حضرت شود، . سید بنده و بنده سید است

كنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و : كرمش عروس قوا و جوارح او را بحلی تجلی مشاطةو 
بیاراید، همه بنده باشد اما بحق، و آن  ویده التی یبطش بها و رجله التی یسعی بها، لسانه الذی یتكلم به

قرب فرایض نتیجة اما مقام فناءِذات در ذات . مقام فناء صفات است در صفات حق، و نتيجۀ قرب نوافل است
  ؛است، اینجا محبوب محب ار سمع وبصر و لسان خود گرداند، همه سید باشد اما در صورت بنده 

  بیت
 سخن عاشقان بیا بشنو

 

 مشنو از من تو از خدا بشنو
 

  :مكاشفه
شود، تو نیز عاشقانه و صادقانه  ، گفته میكنت لسانه الذی یتكلم به: سخنی مستانه به عبارتی عارفانه به لسان

ان : ، در صورتان اللّه جمیل یحب الجمال: ، استماع فرما، و جمالكنت سمعه الذی یسمع به: به سمع
  .، مشاهده نماكنت بصره الذی یبصر به: ، به بصراللّه خلق آدم علی صورته

  :گوید بشنو كه چه خوش می. مجنون را در حی لیلی طلب، بلكه لیلی را در عني مجنون جو
  شعر

 فال ینظر العني اال الیه
 

 و ال یقع الحكم اال علیه
 

 فنحن له و به فی یدیه
 

 و فی كل حال فانا لدیه
 

  بیت
 سید شنویگفتةچند تو ازهر

 

 گوید اما به خدا كه او ازو می
 

  مثنوی
 شیخ مرشد جنید بغدادی

 

 مصر معنی دمشق دلشادی
 

 عارف وقت و وقت او معروف
 

 چون سری سر او به او مكشوف
 

 گفت سی سال شد كه تا با یار
 

 كنم من سخن درین بازارمی
 

 ام سخن به خدامن به او گفته
 

 گوید سخن كند با ماخواجه
 

 هر كه این سمع و این بصر دارد
 

 سخنم سر بسر ز بردارد
 

  :مكاشفه
اند، و تمیز ایشان از وجود راجع با عدم، اگر چه به اعتبار  اعیان ثابته و مظاهر خارجیه، به حسب تعینات عدمیه

  .جود به وجودپس عالم از آن رو كه عالم است عدم است و مو. حقیقت تعینات وجودیه وجودند
  .موجود به واجب الوجودیم همه: مصراع

صحو المعلوم مع محو : در حدیث كمیل رضی اللّه عنه فرموده و اشارتی بدین توحید نمودهو حضرت امام هيلع



۲۳۱ 

و اول عینی كه در علم متعني شده حقیقت انسانیه است، و حصول اعیان از تفاصیل عني او، و تعدد . الموهوم
  .ااسما به تعینات اسم

  بیت
 كل الجمال غدا لوجهك مجمال

 

 لكنه فی العالمني مفصل
 

  بیت
 به تعني اگر چه اشخاصند

 

 به حقیقت نه عام و نه خاصند
 

  :مكاشفه
  .فنا نهایت سري اىل اللّه است، و بقا بدایت سري فی اللّه، و هر فنائی مستلزم بقائی، و هر فسادی مستلزم كونی

  شعر
  اىلو من انا ایاها ىل حیث ال

 

 عرجت و عطرت الوجود برجعتی
 

  بیت
 گر تو فانی شوی بقا یابی

 

 خودی خدا یابیخود از آن بی
 

  :مكاشفه
خوش عالمی است عالم نیستی، هر كجا كه بیستی كس نگوید، : فرماید شیخ عبداللّه انصاری رحمة اللّه علیه می

  :گوید كیستی، و این فقري می
  بیت
 تو ز هستی و نیستی بگذر

 

 شاید آنجا كه نیستی بگذر
 

  :مكاشفه
تعدد در حقایق، و هو قاسم بني الجنة موجبة فاصله، یعنی ممیز میان مراتب، و  ای است كاملۀ كون جامع، كلمه

والنار، و حادثه است به حدوث ذاتی، نظر با عالم ارواح، و به حدوث زمانی نظر با تركیب عنصری، و ازىل 
  .اش ، یا نیست باعني ثابتهاست نظر با جوهر مجردة او

و فرق است میان ازلیت اعیان ثابته، و ازلیت مبدع، چه ازلیت حق تعاىل و تقدس نسبتی است سلبی، به نفی 
اعیان ثابته عبارت است از عدم مسبوقیت او به كلمة و ازلیت این . ابدیت، نه به معنی افتتاح وجود اواز غري

  .و ظاهرش مظهر اسم الظاهر و باطنش مظهر اسم الباطنزمان، و ابدیت او به بقاء موجد او، 
  بیت

 آنكه انسان كاملش نامست
 

 نزد رندان چو باده و جامست
 

  شعر
 وجوی كالقدح روحی كراحی

 

 فخذ منی القدح و اشرب حیاتی
 

  بیت
 نوش كن جام می كه نوشت باد

 

 خم می دایما بجوشت باد
 

  :مكاشفه
  .و با او نسبتی داردا ۀهمسایحق است، و  ۀسایعالم 

  .او  ۀهمسایعالم همه سایه سایه : مصراع
  :و این ظل وجودی است كه بر اعیان ممكنات ممتد است در غیب مجهول
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  .داند این سخن غري حق نمی: مصراع
  .منور باشد ۳٤۲،اللّه نور السماوات واالرض: مگر روحی مقدس و قلبی مطهر كه به نور ظهور

  بیت
 منۀدیدستبه نور طلعت اوروشن ا

 

 من تا شود ترا روشن ۀدیدبه بني به
 

و هر واحدی مظهر اسمی است از اسماء الهیه، و مجموع اسما ظالالت اسم جامع، پس عالم من حیث 
  .فافهم. المجموع مظهر اسم جامع باشد، و اسم جامع عني نسبت وجود اضافی است به عالم

  بیت
 اوست هستیت ای دوستۀسای

 

 هر چه هستی اوستبگذر از سایه
 

  :مكاشفه
  .سر حیات یعنی هویت، ساریه است در جمیع اشیاء، و ظهور این حیات از نفس رحمانی است در ما

  بیت
 زان نفس جان ما حیاتی یافت

 

 ما هم زنده زان دم اوئیم
 

  .، مظهر اسم الحی است۳٤۳ء حی و جعلنا من الماء كل شیی: اما آب متعارف، به حكم
  رباعی

 جان ما ازو آسایدآبست كه
 

 وز دیدن او نور بصر بفزاید
 

 هر سو كه روان شود حیاتی بخشد
 

 هر نقش كه او را بدهی بزداید
 

  .و حباب عني آب است دریاب و غري آب است بنگر
  بیت

 ای ز حباببر سر آب خانه
 

 چون بسازند آب دان بر آب
 

  :مكاشفه
رة بیضاء فنظر الیها بنظر الجالل و الهیبة فذابت حیاء، فصار نصفها ان اللّه تعاىل خلق د: )ص(قال رسول اللّه 

  .۳٤٤ماء و نصفها نارا فحصل منهما دخان فخلق السماوات من دخانها و االرض من زبدها
ۀ بیضا جوهر هبا است و آن هیوالی كلی است كه قابل مجموع صور است، و هیوالی صناعیه، درّ و اصل آن

ست، و حصول جوهر هبا از نفس رحمانی است، و نفس رحمانی عبارت است صورت مخصوصه ا ۀكنندقبول 
و آب و . بیضا نزد ما كنایت است از خلع صورت معقوله ۀدراز ظهور هویت الهیه در مظاهر مختلفه و گذاخنت آن 

  .محسوسة ماثیه و ناریه ۀجزئی آتش شدن اشارت است به تلبس به صورت
  بیت

 بیضا ز بحر ما طلبۀدر
 

 نان گوهر درین دریا طلبآن چ
 

بیضا است، اما در  ۀدر واكمل التحیات معلوم شد كه اصل آب و آتش آن ةلصلودلیل حدیث نبوی علیه افضل ا به
  :ظهور

  .آتش و آب هردو ضدانند: مصراع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۵آیه  ۲۴سوره  ۳٤۲
  .۳۰آیه  ۲۱سوره  ۳٤۳
دودی از . نیمی آب و نیمی آتش گردید. اختدی سفید بیافرید، با نظر جالل و هیبت در او نگریست، آن دره از شرم بگا خدا دره ۳٤٤

  .ن و زمني را از كف آن بیافریدآآن بوجود آمد، آسمانها را از دود 
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  دوبیتی
 ضد آبست آتش و سركش

 

 اصل هر دو یكیست بشنو خوش
 

 این لطیفه بذوق دریابش
 

 آتش كه شنیده است عني آب
 

  :مكاشفه
مشرب موحد آن است كه حق را در مرایای اعیان ممكنات مشاهده نماید، و اعیان را كما لم یكن در عدم بر 

و فنا نهایت سري اىل الّله است، و . و بدایت فنا. حال خود بیند، و این نهایت غیبت محموده است و بدایت فنا
  .بقا بدایت سري فی اللّه

  بیت
 ت نیابتدا دارد و نهای

 

 غایتش چون بود چو غایت نی
 

  بیت
 موجود یكی بیند و باقی معدوم

 

 كردیم اشارتی و باقی معلوم
 

كنند، هر آینه موجود و مشهود اعیان یابند، و حق را معقول  اما هل نظر كه اعیان را در مرآت وجود حق مطالعه می
  .محض

  بیت
 این مشرب عاقالن و محجوبانست

 

 محجوب آنستمحجوب مشو كه عقل 
 

اما محقق كه مجمع البحرین است و جامع جمعیتني، به حق از خلق محجوب نگردد، و به شهود خلق از حق 
  .غایب نشود

  قطعه
 عني من آئینه و او آینه

 

 ام هر دو را در یك تجلی دیده
 

 نعمت اللة یافتم در هر وجود
 

 ام با همه عشقی و میلی دیده
 

، كما قال ۳٤٥و قل رب زدنی علما: است، و علم به صورت تجلیات ال یتناهیو تجلیات الهی نامتناهی 
  .الهّم اللّه ارنا االشیاء كما هینبیناهيلع

  بیت
 بحریست نار فی القلوب

  
 

 فاحرتقت ما سوی المحبوب
 

  :مكاشفه
  .عشق آتشی است، هر گاه كه در خرمن هستی نقش خیال عالم زند، از عقل گندم نمای جو فروش كاهی نماند

  بیت
 چون آتش عشق برفروزد

 

 هر چیز كه یابد آن بسوزد
 

دهد، و سخن گرم  ، از آن آتش خربی می۳٤٦نار اللّه الموقدة التی تطلع علی االفئدة: قال اللّه تعاىل
  .نماید سوختگان، از حرارت آن دم اثری می

  رباعی
 از آتش عشق صنم سركش ما

 

 افتاده مدام آتشی در كش ما
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱۴آیه  ۲۰سوره  ۳٤٥
  .۶آیه  ۱۰۴سوره  ۳٤٦



۲۳۴ 

 خته داند ما راپر سوۀپروان
 

 ای چه دانی این آتش ماتو سوخته نه
 

آورد و  ای بر ای حاضر بود نعره ، سوختهانا قاسم الجنة و النار: فرمود نوبتی می)ص(روایت است كه رسول خدا 
  .اجعلنی من اهل النار: گفت 

  بیت
 ام بقیتی گر یابیمن سوخته

 

 در آتشم انداز كه سوزم بتمام
 

  .حیات ماهی به آب است و زندگی سمندر در آتشای كه  دانسته
  بیت

 آن سمندر نگر كه در آتش
 

 كند به غایت خوشها میذوق
 

ظهور نور من در سوخنت تست و : گفت كه  حكایت نوبتی آتش سركش به زبان زبانه درگوش هوش شمع می
شمع دل سوز آب گرم در دیده . اشیمساز، تا هر دو با هم دم ساز ب سوز و می با من می. فروغ حضور تو در ساخنت
  :گردانید و سر برآورد وگفت

  رباعی
 اندآتش بازی مرا در آموخته

 

 اند صد بار دلم به آتشت سوخته
 

 این آتش تو سوخته را سوزد خوش
 

 اند زیرا كه بسوخته برافروخته
 

  .جنان ۀمجمردل داغ عشق او بر جبني جان دارد و جان آتش او در 
  بیت

 تو دمی بر آرد نفسیگر گرمی
 

 شمعی چه بود كه عالمی در گريد
 

  بیت
 چنان سوزد دل مسكني ما را

 

 كه آتش عود یا شمع معنرب
 

اللّه نور السماوات و : ، از نوراول ما خلق اللّه نوری: ، شمعفی مقعد صدق عند ملیك مقتدر: در مجلس
به  ان اللّه خلق آدم علی صورته: ی چشم زخم معنیبرافروخته اند، و سپند دل مستمند ما را از برا ۳٤۷،االرض
  .اند ، سوخته۳٤۸نار اللّه الموقدة التی تطلع علی االفئدة: آتش

  رباعی
 ایمایم و بارها سوختهما سوخته

 

 ایم وین خرقۀ پاره بارها دوخته
 

 عشق جهدزنةهر شعله كز آتش
 

 ایم در ما گريد از آنكه ما سوخته
 

  .ای از عود، بی سوز و دود نتواند بود باقی است و بقیهای از شمع  تا قطعه
  شعر
 یحرق بالنار من یحس به

 

 فمن هو النار كیف یحرتق
 

  بیت
 در مجمر عشق سوخت عودم

 

 آتش شدم و نماند دودم
 

طالب نار بود، حق در صورت مطلوب او به او تجلی فرمود، و ۀمحب، كه موسی هيلعنگر دربارعنایت محبوب 
  .ل در آن حال، به صورت نار به او رو نمودجمال و جال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۵آیه  ۲۴ه سور ۳٤۷
  .۶آیه  ۱۰۴سوره  ۳٤۸



۲۳۵ 

  شعر
 كنار موسی زاها عني حاجته

 

 و هو اال له و لكن لیس یدریه
 

  قطعه
 موسی آتش طلب همی فرمود

 

 آتش از دور رو به او بنمود
 

 رفت نزدیك آتش سوزان
 

 دود شجری دیدی و آتشی بی
 

 صورتش نار بود و معنی نور
 

 ودبلكه او خود اله موسی ب
 

  .دیگران نار، و آن حقیقت واحده بود ۀدیدنور نمود، و در ای كه آتش در نظر خلیل الّله هيلع شنیده
  قطعه

 روز روشن ترا نماید رو
 

 گر در آئی به بزم ما لیلی
 

 همه عالم، به دیدۀ مجنون
 

 نظری گر كنی، بود لیلی
 

  :مكاشفه
ابته، و وجود اعیان در خارج، بدون تجلی وجودی تجلی وجودی حقانی است، كه ظاهر است به صور اعیان ث

نماید به تنوعات اعیان، و مصور به صور حقایق عالم و مشهود، وجود حق  حقانی محال، و تجلی متنوع می
  .است، و اعیان عالم باقیه در عدم

  بیت
 بی وجود او ندارد كس وجود

 

 بینی وجود است، در شهودهر چه می
 

  :مكاشفه
  :د، روئی با هویت الهیه، و روئی با خود، از آن رو كه با هویت الهیه داردعالم دو رو دار

  .لیس بینی و بینها بني: )ص(قال 
  .اما از آن وجهی كه با خود دارد امتیاز است و مباینت و عبودیت و ربوبیت

نه اگر انانیت حق كه ۀ مفتقره، و هر آیمتعین ۀعالم معولو انانیت حق ذاتیه است، و هی غنیة عما سواها، و انانیت 
  :مختفی است در انانیت عالم ، ظهور كند

  بیت
 نه دار بماند و نه دیار

 

 نه یار بماند و نه اغیار
 

نحمده . ۀ احدیتمرتب و جمیع معانی تفصیلیه راجعه است با عني واحده، و وحدت حقیقیه حقیه ، نزد محققني
  .باعطاء الوجود و اضافة كماالته علینا

  بیت
 و هفت ایوان شش جهت با پنج حس هشت خلد

 

 چار اركان با سه جوهر دو جهان از یك خدا است
 

  
  



۲۳۶ 

  اصولرساله 
   

  
  
 
 
 
 

  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم
نزد اصحاب صوفیه و ارباب الهیه، وجود من حیث هو هو، ای ال بشرط شیئی، اعم است از كلی و جزئی و 

  .جیخاص و عام و مطلق و مقید و ذهنی و خار
  بیت

 مطلق از اطالق و ال اطالق هم
 

 بی نیاز از وصف جفت و طاق هم
 

ء، مرتبۀ احدیت، و مقام جمع الجمع و حقیقة  ان ال یكون معها شیی: حقیقت وجود به شرط ۀمالحظ ۱اصل
  .اند الحقایق گفته

  بیت
 مطلقست از قیود اسم و صفات

 

 گو ذات نام او نیست ذات می
 

  .فهیم گویند، و مطلق به جهت تنزیهبلكه ذات از برای ت
  .دانند، فافهم خوانند، اما واجب الوجود را موجود می گویند، و معدوم نمی وجود را موجود نمی ۲اصل 

  بیت
 فرقیست دقیق خوب گفتند

 

 دُرّیست لطیف نیك سفتند
 

قوف نیست حق وجود محض است، و واحد به وحدت حقیقت، یعنی تحقق او در علم صحیح محقق مو ۳اصل 
ۀ مثبته ثابت ، بلكه وحدت حقیقتكثرت ۀمقابلبر تصور وحدت و بر تصور ضد وحدت و تعقل در وحدات در 

  .است نه مثبته
  .وحدت گفتیم بهر تفهیم: مصراع

  .نه بجهت آنكه داللت كند بر مفهوم وحدت به وجهی كه متصور است در اذهان محجوبه
و وجود ممكن الوجود زاید بر ماهیات ممكنه، بلكه  وجود واجب الوجود عني ذات او است، ۴اصل 

  .ۀ جود واجب الوجود استاز خرانوجودممكن الوجود 
  بیت
 هر چه داریم جمله جود ویست

 

 جود او نزد ما وجود ویست
 

تعني جامع تعینات است، و احدیت جمع، كه مخصوص است به انسان حقیقی، كه آدم  اول مراتب متعلقۀ ۵اصل 
  .صورت او است

  بیت
 صورت و معنی آدم را بدان

 

 خویش را بشناس و عالم را بدان
 

عقل اول یعنی لوح قضا و قلم اعلی و آدم معنی ابسط موجودات است، اما از تركیب عقلی خاىل نیست،  ۶اصل 
  .زیرا كه عقل اول او را ماهیتی است متصفه به وجود، و او را از احكام كثرت امكانیه حكم واحدی است

اند در علم و  اند، از آن وجه كه ثابته اند در حضرت علمیه، و حقایق عالم اعیان ثابته صور اسماء الهیه ۷اصل 
  .۳٤۹ء هالك اال وجهه كل شیی: اند، قال اللّه تعاىل معدومه در خارج، شم رایحۀ وجود نكرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۸آیه  ۲۸سوره  ۳٤۹



۲۳۷ 

  بیت
 از ازل تا ابد چنني باشد

 

 سخن عارفان همني باشد
 

ای كه موجود بی  ی مذمومه نیست، بلكه بعضی به صفات ردیه مذمومند و دانستهحقیقت هیچ موجود ۸اصل 
  .وجود موجود نتواند بود، و وجود خري محض، ال جرم موجود من حیث الوجود از خريی خاىل نباشد

  بیت
 گر چه ابلیس نیك بد كاریست

 

 در وجودش نگر كه آن بد نیست
 

  .دال است بر وجود واجب الوجودشرف دال به شرف مدلول بود، و عالم  ۹اصل 
  بیت
 هر چه باشد ز نیك و بد موجود

 

 همه را این شرف تواند بود
 

  .و كمال به قدر تخلق است به اخالق الهی و نقص به حسب ضعف و شرف به قلت وسایط و خست به كثرت
و رحمتی : مودو قلب انسان و علم، و حق تعاىل در سعت رحمت فر. اوسع واعظم اشیاء رحمت است ۱۰اصل 

و  ،۳٥۱ربنا وسعت كل شییء رحمة وعلما: و در سعت رحمت وعلم به لسان انبیا فرمود ۳٥۰ء وسعت كل شیی
  .ما وسعنی ارضی و ال سمائی و وسعنی قلب عبدی المومن التقی النقی: در سعت قلب عارف باللّه فرمود

  قطعه
 محرم آن گنجم پیدا شده است بر من من آن گنجی كه مخفی بود از چشم همه عالم

 در كنج دلم گنجید در كون كجا گنجم گنجد در مخزن موجود استگنجی كه نمی
  

  

كنند، و جواد مطلق یعنی حق  اعیان موجودات ممكنه علی الدوام استمداد از حضرت واجب الوجود می ۱۱اصل 
  :فرماید جود به وجود امداد می ۀخزانتعاىل و تقدس از 

 منمستی همچومستحقی رند
 

 دهد ساقی به من دید، از آن می می
 

  .نماید، وعیون متعدده در بطون عني واحده عني واحده در ظهور عیون متكثره می ۱۲اصل 
  رباعی

 ها بنمایدعینی به ظهور عني
 

 در هر عینی عني بما بنماید
 

 در جام جهان نما نماید به كمال
 

 در وی نظری كن كه ترا بنماید
 

   ۱۳اصل 
  بیت
 فیض اقدس وجود و استعداد

 

 مستعد را ز اسم باطن داد
 

وجود اعیان ثابته در حضرت علمیه به فیض اقدس بود، یعنی اقدس از شوایب كثرت اسمائیه، و نقایص حقایق 
  .امكانیه، و آن تجلی حبی ذاتی است، كه موجب وجود و استعدادات اعیان است

ه محبت ظهور آنچه اقتضای اعیان است در خارج، و فیض و فیض مقدس عبارت است از تجلیات اسمائیه ب
  .مقدس مرتتب بود به فیض اقدس، فافهم

فرماید، و  ، به اسمی از اسماء تجلی میكل یوم هو فی شأن: حق تعاىل در هر آنی به هر عینی به حكم ۱۴اصل 
عقلیه، و از عقلیه به  ةمرتبشود از حضرت احدیت به واحدیت، و از واحدیت به  امری از امور الهی نازل می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵۶آیه  ۷سوره  ۳٥۰
  .۷آیه  ۴۰سوره  ۳٥۱



۲۳۸ 

  .لوحیه و از لوحیه به طبیعت كلیه، و از طبیعت كلیه به هیوالی جسمیه
  .بعد از آن عرش و آنگهی كرسی: مصراع

و چون از سماوات سبعه تنزل كند، و از مراتب كلیه و جزئیه عبور نماید تا متناهی شود به انسان، منصبغ به احكام 
  .تب مذكوره در آن واحد بودجمیع، و نزول امر الهی در مرا

  بیت
 گنجددر نزولش زمان نمی

 

 گنجد بلكه آن در میان نمی
 

  .بعد از آن به احكام غالب منسلخ شود، به انسالخ معنوی، و رجوع كند به حضرت الهیه، فمنه بدأ و الیه یعود
  بیت

 دارمهمان عزیز است عزیزش می
 

 آن یار عزیز را بخواری مگذار
 

  .اند به وجهی، و ظاهر به حسب شئون مختلفه، به صور اعیان ثابته د كثرت اسمائیه عني ذات الهیهوجو ۱۵اصل 
  بیت

 وحدت و كثرت این چنني دانش
 

 وحدت جمع خوش فرو خوانش
 

و اسم ذات است با صفت متعینه، و صفت نسب معقوله نه امور عینیه، بل عدمیه نسبت با خارج، ال جرم كثرت 
هر آینه حرف اعتباریه با حرف حقیقیه تركیب كنند، مفید . بار صفات بود، و وحدت اسما به ذاتاسمائیه به اعت
  .فافهم. معنی باشد

به علم صحیح و كشف صریح محقق را محقق است كه وجود عالم از تجلی وجود حقانی است، ظاهر  ۱۶اصل 
  .در مرایای اعیان ثابته، و وجود اعیان بی تجلی وجودی حقانی محال

  یتب
 جود وجود او بر یاران وجود اوست موجود هر چه هست وجودش ز جود اوست

 

  .در كشف اول حق ظاهر شود در مرایای خلق، و خلق باطن ۱۷اصل 
  بیت

 اول حال ما چنني بنمود
 

 هر كه این جا رسید این فرمود
 

كه مقام كمال محمدی اما در كشف جامع . و در كشف ثانی خلق ظاهر بود در مرآت وجود حق، و حق باطن
  .است، شهود حق باشد در عني خلق، و شهود خلق در عني حق
  بیت

 نور خورشید در قمر بنگر
 

 خلق و حق را بهمدگر بنگر
 

وجود كلی و جزئی و خاص وعام و ذهنی و خارجی و مطلق و مقید، من حیث الوجود واحد، و به قیود  ۱۸اصل 
  .سب مفهومات بسیار، و نظر با ما صدق علیه یكیو اسماء الهیه به ح. و اعتبارات متعدد

  بیت
 ذاتی به ظهور صدهزار است بنام

 

 آن یك دریاب تا بدانی وسالم
 

نماید، و نماینده یكی و مرایا به حسب تعني و تقید بی حد، و  تمثاالت در مرایای متعدده متنوع می ۱۹اصل 
  .حدید واحد

  بیت
 زید وعمرو وبكر وخالد هر چهار

 

 انسانند نیكو یاد دارعني
 



۲۳۹ 

و مظهر به اعتبار احدیت . هر مظهری از مظاهر، ظاهرش از اسم الظاهر حق، و باطنش از اسم الباطن ۲۰اصل 
اند، و انسان كامل مظهر اسم جامع اجماال، و  عني مظهر، و مجموع افراد عالم به تفاصیل مظاهراسماء حق

ء  حق تعاىل و تقدس عري معلومه، الجرم حقیقت هیچ شییحقیقت مظهر در حقیقت راجع با مظهر، و حقیقت 
  .دانسته نشود

  شعر
 ء حقیقتهفلست ادرك من شیی

 

 ۳٥۲فكیف ادركه و انتم فیه
 

وقوف به احدیت مرتبۀ موحدی است، كه در مجمع جمع به حق از خلق مستور بود، و وقوف با كثرت  ۲۱اصل 
  .خلق از حق در حجاب باشدتفرقه به  ۳٥۳عالم وظیفۀ محجوبی است كه در فیافی

این است . اما محقق آن است كه در صور علمیه و عینیه و روحانیه و مثالیه و حسیه، حق را به حق مشاهده نماید
  .ما رأیت شیئا اال ورایت اللّه فیه: معنی

  بیت
 چون نور جمال اوست نور نظرم

 

 نگرم نور رخ او به نور او می
 

  .مظهر اسمی است از اسماء الهیه با معروضات مشخصه هر فردی از افراد عالم ۲۲اصل 
  بیت

 رند و زاهد هر چه آید در نظر
 

 نگر صورت و معنی خدا را می
 

  .وجود حباب به آبست و ظهور آب به حباب
  بیت

از جام حباب نوش كن
  آب

 

 آن آب درین حباب دریاب
 

عدد، و عدد نصف مجموع حاشیتني است، وجود عدد به تكرار واحد است، و تفصیل مراتب واحد به  ۲۳اصل 
و اقل جمع شفع، و دو یكی یكی است، كه به هیأت واحده جمع شده و اثنان حاصل آمده، و حكم عدد ظاهر 

  .نگردد اال به معدود، و مبني نشود مراتب واحد اال به عدد، فالبد من عدد و معدود
واحدی به تكرار آمده، و وتر به تكرار تاىل شفع بود، ای از مراتب آحاد و عشرات و مآت و الوف،  و در هر مرتبه

  .و بی تحقق تاىل وتر
  .ان اللّه وتر یحب الوتر: )ص(قال رسول اللّه

  بیت
 آن وتر كه غري او احد نیست

 

 اصل عدد است و از عدد نیست
 

بودی نبودی، اگر نه جود وجود واجب الوجود بودی، كه موجودات را وجودی انعام فرمودی، عالم را  ۲۴اصل 
ۀ معقوله باشد، ظاهر نشود هیچ حكمی از احكام اسما و صفات الهیه در مظاهر كلی هم چنانكه اگر نه حقایق

  .عینیه
  بیت

 ۀ روشنی ببایدآئین
 

 تا نور جمال او نماند
 

 اول عینی كه متعني شد، حقیقت انسانیه است ، و حصول اعیان از تفاصیل او است، و تعدد اسما به ۲۵اصل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .توانم آن را درك كنم در صورتی كه تو در آن هستی كنم، چگونه می من حقیقت هیچ چیزی را درك نمی ۳٥۲
 .آب جمع فیفا بمعنی بیابان فراخ و بی ۳٥۳



۲۴۰ 

  .تعینات
  بیت

 عینی به تعینات اشیاست
 

 ۳٥٤موجست و حباب هر دو از ماست
 

و : هویت الهی، به ظهور سلطنت پادشاهی، در مرایای مظاهر اسماء ال یتناهی تجلی فرموده، و به حكم ۲۶اصل 
اسما و صفات، در بعضی   همةهو با همه است، بلكه حقیت هو همه است، و هو با  ۳٥٥هو معكم اینما كنتم

مظاهر ظاهر گشته، چنان كه در كمل و اقطاب، و در بعضی به بعضی، ال جرم هویت واحده به حسب ظهور اسما 
  .و صفات در بعضی مظاهر افضل نماید، و در بعضی فاضل
  بیت
 آن یكی افضل این یكی فاضل

 

 بهویت یكی است ای عاقل
 

اشیا حق است، و اگر فانی گردد از خود و از  هر كه فانی شود در اشیا، معاینه بیند كه محرك و مسكن ۲۷اصل 
  :جمیع اشیا

  بیت
 حق ماند و غري حق دگر هیچ

 

 جز حق خود نیست در نظر هیچ
 

تو مخريی به هر نسبتی كه مناسب منصب خود دانی خود . و فنا نسبت ما است به ما، و بقا نسبت ما است به حق
  .را به آن منسوب گردانی

قیه حاصل فارغ الباىل است كه از سایر اوصاف و احوال و احكام وجوبیه واسمائیه و بر ۀ ذاتیتجلیات  ۲۸اصل 
  .امكانیه فارغ باشد، و این فراغ تام مطلق مغایر اطالق حق نیست

  بیت
 بینماین فراغت مدام می

 

 پاید ای نمی گر چه جز لحظه
 

  .وجود حالل مطلق است، و معرفت كنه او حرام مطلق ۲۹اصل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .مخفف ماء است ، یعنی آب است ۳٥٤
 .۴هآی ۵۷سوره  ۳٥٥



۲۴۱ 

  عیونرساله 
   

  
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم
والصلوة والسالم علی مظهر كماالته، و . الحمدللّه الذی خلق آدم علی صورته و نور عیون العارفني بنور معرفته

  .مظهر آیاته محمد و آله و عرتته
  بیت

 سخن عارفان روان بشنو
 

 دل به من ده بیا بجان بشنو
 

  :عني
هو هو غري وجود ذهنی و خارجی است، بلكه هر یكی از این دو نوع نوعی از  نزد طایفۀ صوفیه، وجود من حیث

  .انواع او است
ء، غري مقید است به اطالق و تقیید، و نه كلی است ونه  و وجود از آن رو كه وجود است، یعنی نه به شرط شیی

، بلكه این همه الزمۀ او است جزوی، و نه عام و نه خاص، و نه واحد به وحدتی كه زاید بود بر ذات او و نه كثري
اما در ظهور مطلق و مقید و كلی و جزوی و  ،۳٥٦و هو رفیع الدرجات ذوالعرش. به حسب مراتب و مقامات او

  .عام و خاص نماید، از غري حصول تغري در ذات او
  .هم جوهر و هم عرض مخوانش: مصراع

  .زیرا كه جواهر متعینه محتاج بود به وجودی زایده
  .للّه كه آن عرض خوانیمحاش : مصراع

و وجود به معنی آنكه وجود وجود زاید بود به وجود، موجود نگویند، بلكه موجودیت وجود به ذات وجود بود، 
اگر وجود عرض . و عرض قائم به موضوع موجود باشد. نه به امری دیگر كه مغایر او بود در عقل یا در خارج

  :معتربی كه گوید و سخن. بود، تقدم وجود بود بر وجود، فافهم
  .اعتباری است اعتبار مكن: مصراع

  .ء كان اللّه و لم یكن معه شیی: و تحقق وجودنزد محقق به عني وجود بود، كما قال النبی هيلع
ء همان حكم داشته باشد، و وجود  ء كه امر اعتباری است، واجب نیست كه ال بشرط شیی و حقیقت به شرط شیی

  .معنیی كه عدم داخل بود در مفهوم او، چون وجوب واجب و امكان ممكننه صفت عقلیۀ وجودیه است، به 
و وجود اعم است به اعتبار عموم او و انبساط او بر ماهیات، حتی كه عارض مفهوم عدم مطلق، و مضاف 

  .شود در زمان تصور واجب و ممكن، عقل حكم می كند به امتناع واحدی و امكان واحدی می
وجود : اند و گفته. د عدم او ممكن، و وجود اظهر است از جمیع اشیا به تحقق وانیتو هر چه وجود او ممكن بو

ما : در دعا فرمود)ص(بدیهی است واخفی است از تمام اشیا به ماهیت و حقیقت، و اعلم علمای عالم 
  .عرفناك حق معرفتك

یا به ذات محیط، و قوام اشیا و هر شیئی كه تحققی دارد در عقل یا در خارج، به وجود بود، و وجود به جمیع اش
و اگر نه وجود باشد هیچ شیئی متحقق نگردد، نه در عقل و نه در خارج ، و وجود مقوم اشیاء . به وجود بود

  .است بلكه عني اشیا است
و وجود متجلی است در مراتب، و ظاهر به صور حقایق مرآت مراتب درعلم و عني، و مسمی است در این مرتبه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۵آیه  ۴۰سوره  ۳٥٦



۲۴۲ 

و . و واسطه نیست میان او و عدم، هم چنان كه واسطه نبود میان موجود و معدوم مطلق. یان ثابتهبه ماهیت و اع
  .ماهیت حقیقت واسطه است میان وجود خاص و عدم مطلقۀ اعتباریه، و مطلقه را تحقق نه

  بیت
 عقل را بگذار تا حريان شود

 

 من یقني دانم كه سرگردان شود
 

اند در  صورت ضدین، و ظهور وبطون، و جمیع صفات وجودیۀ متقابله مستهلكه شود به و وجود است كه ظاهر می
  .عني وجود، و متغایره نیست اال در اعتبار عقل

و صفات سلبیه با آنكه عایده با عدم است، راجعه بود با وجود از وجهی، و هر چه ظاهر است در شهادت و 
  .۳٥۷خر والظاهر و الباطنهو االول و اآل. باطن، در غیب راجع است به حضرت وجود

  .۳٥۸ء علیم و هو بكل شیی: و وجود ازىل ابدی است
  بیت
 او محیط است بر همه اشیا

 

 به صفات و كمال و بر اسما
 

و هر كماىل كه ملحق اشیا . و به ذات، نه به امری دیگر، حی است و علیم و مرید و قادر و سمیع و بصري و متكلم
  .صل جمیع تعینات صفاتیه اسمائیه بود، و اصل تمام مظاهر علمیه و عینیهشود به وجود تواند بود، و وجود ا

و وحدت او ما یقابل كثرت نبود، و وحدت وجود عني ذات احدیت است، اما وحدت اسمائیه كه ما یقابل كثرت 
  .است، ظل وحدت اصلیۀ ذاتیه بود، و عني وجود از وجهی
  بیت

 سایه و آفتاب را دریاب
 

 ما دریاببه مثل این سخن ز
 

  :عني
وجود نور محض است ، ظاهر بذاته و مظهر لغريه و مدرك تمام اشیا است، و منور سماوات غیوب و ارواح، و 

  :ارض اجسام و اشباح، و منبع جمیع انوار روحانیه و جسمانیه، و حقیقت او غري معلومه، كما قال اللّه تعاىل
  .۳٦۱، و ما قدروا اللّه حق قدره۳٦۰طون به علما، و ال یحی۳٥۹ال تدركه االبصار و هو یدرك االبصار

  بیت
 بوجودیم ما همه موجود

 

 این چنني بود و هست و خواهد بود
 

بلكه در ظهور خواص او است از علیت و معلولیت در علت و . و تفاوت در افراد وجود است نه در عني وجود
  .معلول

رض، هم چنانكه تفاوت است میان افراد انسان در و وجود در جوهر قائم است به نفسه، و غري قائم بنفسه در ع
  .خواص و استعداد، نه در انسانیت، تفاوت است در افراد وجود و نه در وجود

و در حق بعضی . ۳٦۲و لقد كرمنا بنی آدم: كما قال اللّه تعاىل. اند از مالئكه و بعضی از انسان در مرتبه اعلی
  .۳٦۳بل هم اضل کاالنعاماولئك : فرمود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳آیه  ۸۷سوره  –) ۲(و ) ۱(۳٥۷
 .۳آیه ۸۷سوره  –) ۲(و ) ۱( ۳٥۸
 .۱۰۳آیه  ۶سوره  ۳٥۹
 .۱۱۰آیه  ۲۰سوره  ۳٦۰
 .۹۱آیه  ۶سوره  ۳٦۱
 .۷۰آیه  ۱۷سوره  ۳٦۲
 .۱۷۹آیه  ۷سوره  ۳٦۳



۲۴۳ 

كه میان افراد انسانی است ، ممكن نیست كه مثل آن در افراد شیئی دیگر از موجودات باشد، اگر چه  و تفاوتی
  .در انسانیت واحدند، اماشتان بني محمد و محمدی

  بیت
 خوانی یكی نادان همی گوئی یكی داناش می هاست تا دانیمیان عالم و جاهل تفاوت

  

  :عني
ء، نزداین قوم مسمی است به مرتبۀ احدیت، و در این مرتبه جمیع  شیی حقیقت وجود بشرط ان ال یكون معها

ء اگر به  اند، و به شرط شیی الحقایق و عما گفته اسما و صفات مستهلكه، و این مرتبه را جمع الجمع و حقیقة 
و نزد قوم  اند مرتبۀ الهیه، شرط جمیع اشیا بود كه الزمۀاو است، از كلیات و جزئیات كه مسمی به اسما و صفات

  .مسما است به واحدیت و مقام جمع
اند، به كماالت مناسب استعدادات اعیان و حقایق  و این مرتبه به اعتبار رسانیدن مظاهر اسما كه اعیان و حقیاق

ء هویت، كه ساریه است در جمیع موجودات، و به  ء و ال بشرط ال شیی در خارج، مرتبه ربوبیت، و ال بشرط شیی
  .اند اسم الباطن مطلق واالول و العلیم كه رب اعیان ثابته علمیه مرتبۀ  شرط ثبوت صور

و به شرط كلیات اشیاء فقط، مرتبۀ اسم الرحمن، رب عقل اول، كه مسما است به لوح قضا و ام الكتاب و قلم 
یم، رب اعلی، و به شرط آنكه كلیات در وی مفصلۀ ثابته بود از غري حجاب جزئیات از كلیات، مرتبۀاسم الرح

  .نفس كلیه كه مسمی است به لوح قدر و لوح محفوظ و كتاب مبني
و به شرط صور مفصلۀ جزئیۀ متغريه مرتبۀاسما الماحی و المثبت و المحیی و الممیت، رب نفس منطبعه در جسم 

  .كلی، یعنی لوح محو و اثبات
كتاب مستور ورق الی كلی، یعنی روحانیه وجمسانیه، مرتبۀاسم القابل رب هیو  و به شرط قابلیت صور نوعیۀ

  .و به شرط قابلیت تأثري و تأثر، مرتبه اسم الفاعل یعنی موجد و خالق، رب طبیعت كلیه. ۳٦٤منشور
  .اسم العلیم و المدبر، رب عقول و نفوس ناطقه و به شرط صور روحانیۀ مجرده مرتبۀ
مقید، و به شرط صور حسیۀ شهادتیه، اسم المصور، رب عالم خیال، مطلق و  و به شرط صور حسیۀ غیبیه مرتبۀ

  .اسم الظاهر مطلق، رب عالم ملك مرتبۀ
و مرتبۀ انسان كامل جامع جمیع مراتب الهیه و كونیه ، از عقول و نفوس كلیه و جزئیه، و مراتب طبیعت تا آخر 

  .تنزالت وجود، یعنی مرتبۀ عمائیه
  بیت

 دریاب خالفت الهی دریاب
 

 بگنجینه و گنج پادشاهی دریا
 

  .و معلوم فرما مرتبۀالهیه و مرتبۀ ربوبیه و مرتبۀ كونیه، و فرق میان ربوبیت و مربوبیت
  .الهیه مرتبۀ عقل اول است به اعتبار جامعیت اسم الرحمن  اند كه مرتبۀ و بعضی گفته

  .تواند كه این چنني باشد می: مصراع
اسما است، اما در حیطة اسم اللّه است، و  اما به وجهی اگر چه اسم الرحمن به اعتبار جامعیت جامع جمیع

  .مقتضی مغایرت در مرتبه، و اسم الرحمن تابع اسم اللّه است در بسم الّله الرحمن الرحمیم
  بیت

 تابع و متبوع كی باشد یكی
 

 از همه وجهی نباشد بی شكی
 

  :عني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و كتاب مسطور فی رق منشور: ۵۲سوره  ۲اشاره به آیه  ۳٦٤



۲۴۴ 

وجود در مرتبۀ احدیت ذاتیه مفنی هر كماىل كه محلق اشیا شود، بواسطۀ وجود بود، و كماالت وجود به وجود، و 
  .واحدیت مبقی، و مرتبۀ واحدیت یعنی مرتبۀ اسم و صفات اشیا است، و در مرتبۀ 

و هر اسمی از اسمای الهیه ذات است با صفت متعینه و با تجلیی از تجلیات، و اسماء من حیث الذات واحد، و 
اند، و امهات  و امهات صفات هفت. دند ونه واحدو اسماء از آن رو كه اسما اند نه متعد. به حسب صفت متعدد

  .۳٦٥هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن: اسما چهار
او را شئون است و تجلیات در مراتب الهیه، و به  ،۳٦٦كل یوم هو فی شأن: و حق سبحانه تعاىل به حسب

ا حقیقیۀ بی اضافت چون حسب شئون وتجلیات اسماء و صفات، و صفات یا ایجابیه است یا سلبیه، و ایجابیه ی
  .حیات و وجوب و یا اضافۀ محضه چون اولیت و آخریت، یا ذو اضافه چون ربوبیت وعلم و ارادت

الوهیت، كه منعوته است به لسان  اما صفات سلبیه چون غنا و قدوسیت و سبوحیت، و مرتبۀ جامعه مرتبۀ
و صفات یا محیط بود به حیطۀ تامۀ . قیهو عما برزخ بود میان احدیت ذاتیه و مظاهر خل. به عما: شارع هيلع

  .كلیه، یا محیط با اكثر اشیا
  .اند و مسمات به ائمۀ سبعه، یعنی حیات وعلم و ارادت و قدرت و سمع و بصر وكالم اما اول امهات صفات

و سمع حق عبارت است، از تجلی حق به علم كه متعلق است به كالم ذاتی در مقام جمع الجمع، و به كالم 
  .نی در مقام جمع و تفصیل، ظاهرًا و باطناً از غري شهوداعیا

  . و بصر حق عبارت است از تجلی حق، و تعلق علم او به حقایق به طریق شهود
و كالم حق عبارت است از تجلی كه حاصل شود ازتعلق ارادت و قدرت از برای اظهار مغیبات وایجاد آن در 

  .۳٦۷د شیئا ان یقول له كن فیكونانما امره اذا ارا :قال اللّه تعاىل. خارج
اند به بعضی در تحقق، علم مشروط بود به حیات  و ائمه سبعۀ صفاتیه اگر چه امهات صفاتند، اما بعضی مشروط
  .و قدرت و ارادت به حیات وعلم، و ثالثۀ باقیه به اربعۀ مذكوره

  :عني
  :قال اللّه تعاىل. و اسم جامع اسماء ، اللّه است و الرحمن

  .۳٦۸اللّه او ادعو الرحمن ایا ما تدعوا، فله االسماء الحسنی قل ادعوا
اند در اسم االول، و متعلقۀ به اعادت و جزا داخله در اسم اآلخر، و  اند به ابداء و ایجاد داخله اسمائی كه متعلقه

طون واولیت و اشیا را ظهور است و ب. اند به ظهور و بطون داخله در اسم الظاهر و الباطن بعضی اسما كه متعلقه
  .و آخریت

و تمام اسما اسمای ذاتند، اما به اعتبار ظهور ذات اسم ذات گویند، و به اعتبار ظهور صفت اسم صفت، و به 
اعتبار ظهور افعال اسم فعل، و اكثر اسما جامع دو اعتباراند، و بعضی جامع سه اعتبار، رب به معنی ثابت اسم 

  .نی مصلح اسم افعالذات، و به معنی مالك اسم صفات، و به مع
  بیت

 شرح اسمای عارفان بشنو
 

 اند چنان بشنو این چنني گفته
 

  :عني
و كلیات را . اسماء الهیه را صور معقوله است، و سمیات به اعیان ثابتۀ كلیه و جزویه ، در اصطالح اهل اللّه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳آیه  ۵۷سوره  ۳٦٥
 .۲۹آیه  ۵۵سوره  ۳٦٦
 .۸۲آیه  ۳۶سوره  ۳٦۷
 .۱۱۰آیه  ۱۷سوره  ۳٦۸



۲۴۵ 

علمیه، فایضه از ذات الهیه، و صور كلیۀ اسمائیۀ متعینۀ در حضرت . ماهیات و حقایق خوانند، و جزویات هویات
  .۳٦۹مفاتح الغیب، التی ال یعلمها اال هوبه فیض اقدس، و تجلی اول بواسطۀ حب ذاتی و طلب 

و فیض الهی منقسم به فیض اقدس ذاتی و فیض مقدس صفاتی، و فیض مقدس مرتتب به فیض اقدس، و 
ول اعیان در خارج و لوازم و توابع حصول اعیان و استعدادات اصلیۀ اعیان به فیض اقدس بود در علم، و حص

  .به فیض مقدس
  بیت
 از ذات و صفات كامكاری

 

 اما چه كنم خرب نداری
 

اند، و تمام اعراض  و اعیان ممكنه، منقسم است به اعیان جوهریه و عرضیه، و مجموع اعیان جواهر متبوعات
رده و یا بسیطه بود درخارج و غري و جواهر یا بسیطه بود درعقل و در خارج، چون عقول و نفوس مج. توابع

  .بسیطه در عقل، چون اجسام بسیطه
و هرواحدی از اجناس : اند به اجناس عالیه و متوسطه و سافله و هر واحدی از اعیان جوهریه و عرضیه منقسم
ء فی االرض و ال فی  فسبحان الذی ال یعزب عن علمه شیی. منقسم به انواع، وانواع به اصناف و اشخاص

  .۳۷۱، و هوالسمیع العلیم۳۷۰اءالسم
  :عني

عالم اعیان مظهر اسم االول و الباطن مطلق، و عالم ارواح مظهر اسم الباطن مضاف و الظاهر مضاف، و عالم 
و مظهر اللّه كه جامع . شهادت مظهر اسم الظاهر مطلق و اآلخر من وجه، و عالم آخرت مظهر اسم اآلخر مطلق

  .كه حاكم است در تمام عوالماین اسماء اربعه است انسان كامل، 
  شعر

 ء لبه و لطیفهمن كل شیی
 

 ۳۷۲مستودع فی هذه المجموعة
 

  بیت
 مجموع كماالت وجود است ۀمجموع

 

 تر ازین قول كه گفته كه شنود استخود خوش
 

  .و عالم مثال مظهر اسمی كه متولد بود از اجتماع اسم الظاهر و الباطن
  بیت

 دانیمظاهر و باطن است می
 

 خوانیم برزخش هم مثال می
 

  :عني
اول حضرات كلیۀ خمسه حضرت غیب مطلق، و عالم او عالم اعیان ثابته، و ما یقابل این حضرت، حضرت 

  .شهادت مطلقه، و عالم این حضرت ملك
وجهی كه اقرب است به غیب مطلق، عالم او عالم ارواح جربوتیه و : و حضرت غیب مضاف منقسم بر دو قسم

یعنی عقول و نفوس مجرده، و وجهی كه با شهادت اقرب است، عالم او عالم مثال، و به وجه اول ملكوتیه، 
  .مناسبت دارد با غیب مطلق، و به وجهی كه با عالم ملك دارد مناسب عالم شهادت

  .و حضرت خامسه حضرت جامعۀ حضرات اربعه، و حضرت او عالم انسانی جامع جمیع عوالم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .وعنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو: ۶سوره  ۵۹اشاره به آیه  ۳٦۹
 .و ما یعزب عن ربك مثقال ذرة فی االرض و ال فی السماء: ۱۰سوره  ۶۱اشاره است به آیه  ۳۷۰
 .۱۱۵آیه  ۶و سوره  ۱۳۷آیه  ۲سوره  ۳۷۱
 .سرپده شده است از هر چیزی مغز و لطیف آن در این مجموعه ۳۷۲



۲۴۶ 

  بیت
 بودكون جامع جامع اسما

 

 اشیا بود ۀجملپادشاه
 

و عالم ملك مظهر عالم ملكوت است، و ملكوت مظهر عالم جربوت یعنی عالم مجردات، و جربوت مظهر عالم 
  :اعیان ثابته، و اعیان ثابته صور اسماء الهیه در حضرت علمیه، و حضرت واحدیه مظهر حضرت احدیه

  .اذا بلغ الكالم اىل اللّه فامسکوا
  بیت

 ت در یكی حضرت نگرپنج حضر
 

 عارفانه حضرت عزت نگر
 

اند در تحت اسم الظاهر، از حیثیت وجود خارجی، و حق تعاىل از حیثیت  مجموع اشیاء موجودۀدر خارج، داخله
  .ظهور عني الظاهر، هم چنانكه از حیثیت بطون عني الباطن

یه مظاهر اعیان ثابته، و هر حقیقتی از اند، و موجودات خارج و اعیان ثابته در علم از حیثیت باطن اسماء حق
و هر شخصی اسمی از اسماء . حقایق خارجیه، جنس یا نوع اسمی است از امهات اسماء و كلیه مشتمله بر جزئیه

  .جزئیه
و شخص عني حقیت با عوارض مشخصه، به اعتبار اتحاد ظاهر و مظهر در خارج، اما به اعتبار مغایرت عقلی 

  .اند، و حقایق مظاهر اعیان ثابته، و اعیان ثابته مظاهر اسما و صفات الهیه، فافهم جیهاشخاص مظاهر حقایق خار
  :عني

كنند به ازای امانت به فهم، و اطالق می کنند به ازاء تحقیق زیادتی حال، و به ازاء  مكاشفة نزداهل اللّه طالق می
مشاهده مسما را است، و مكاشفه اسما  و مكاشفه متعلق معانی است، و مشاهده متعلق ذوات ، و. تحقیق اشارت

  .را
و نزد بعضی مشاهده اتم است، اگر مشاهدۀ ذات حق صحیح بود اتم، و اگر صحیح نباشد مكاشفه، و مكاشفه 

  .كثیف را لطیف سازد و مشاهده لطیف را كثیف
  .اند كه مكاشفه ادراك معنوی است و مختصه به معانی و بعضی گفته

  .به حال و مكاشفۀ به وجد  مكاشفۀ به علم و مكاشفۀ: كنند اضافه می و مكاشفه بر معانی ثالثه
و مكاشفۀ به علم تحقیق امانت است به فهم، یعنی شناخنت از مشهود كه تجلی فرمود، ارادۀ او از آن تجلی چه 

  .بود
  بیت

 چونكه دریابی ازو مقصود او
 

 آن امانت را نگه داری نكو
 

به مثل چنان كه . علم، و كشف غایت آن طریق، و آن حصول علم است در نفس اند مشاهده طریق است به و گفته
آن خطاب و تجلی امانت و . زید خطاب عمرو كند، و عمرو استماع فرماید آن را ، شهود سمعی گویند، فافهم

  .مشاهده به قوای حسیه بود، و كشف به قوای معنویه
  دوبیتی

 آن امانت چون امینان گوش دار
 

 سپار آن امانت میبا امینان
 

 آن امانت گر به نامحرم دهی
 

 نه امینی خائنی و شرمسار
 

  .المجالس باالمانة: )ص(قال رسول اللّه 
  دو بیتی

 سخن ما امانت است ای دوست
 

 اوست گفتةبا همه كس مگو كه 
 



۲۴۷ 

 عارف كاملی به دست آور
 

 نزد او گر سخن كنی نیكو است
 

و امر الهی بر آن است كه . ظاهره بود، و حظ كشف آنچه فهم كنی امانت حظ مشاهده از ادراك حواس خمسۀ
مكاشفۀ به حال، تحقیق زیادتی حال بود، و مكاشفۀ به وجد، تحقیق اشارت . امانت با اهل امانت ادا فرمائی

  .معنویه
  بیت

 آن اشارت چو عارفان دریاب
 

 این چنني گفتمت چنان دریاب
 

  :عني
  بیت

 دانیگر لوایح چو عارفان
 

كاینات برخوانی ۀنسخ
 

 صورت و روح و اسم و هم آثار
 

 ۳۷۳باز دانی چو ما اگر تانی
 

  

لوایح نزد اهل اللّه ظهور انوار ذاتیه است و سبحات وجهیه، از جهت اثبات نه از جهت سلب، به بصری كه مقید 
، الیح شود در زمان مشاهدۀ آثار اسماء نبود به جارحه، و هر اسمی از اسمای الهیه اثری دارد، و این انورا اسماء

  .به آثار اسماء
  بیت

 به آثار اسما نماید به ما
 

 در روح و صورت گشاید بما
 

شود بر  اثر صورت آن اسم، و اسم روح این صورت، و بصر واقع نشود بر اسم اال بر اثر او، چنانكه بصر واقع می
 تأویل ، و صادق است كه زید را روح مدبره است كه غیب دیدن زید، و صحیح بود كه گوید زید را دیدم از غري

  .است در وی
  بیت

 مظهر و مظهر این چنني دریاب
 

 اسم و آثار آن و این دریاب
 

  :عني
  .مشاهده نزد اصحاب صوفیه رؤیت اشیا است به دالیل توحید، و رؤیت توحید در اشیاء به یقني از غري شك

  بیت
 در دار وجود جز یكی نیست

 

 بودن آن یكی شكی نیستدر
 

  .حسب الواحد افراد الواحد
  .نظر با حقیقت، عالم ضرب واحد است در واحد، و نظر به افراد، عالم ضرب واحد است در كثري

  مثنوی
 كثرت و وحدت است در هر باب

 

 مجمال و مفصال دریاب
 

 كثرتش چون حباب دان دایم
 

 وحدتش بحر واین به آن قایم
 

هده به ازای معانی اطالق كنند، و بعضی مشاهدۀ حق یعنی رؤیت اشیاء به دالیل توحید، و ای مشا و طایفه
اند مراد  بعضی مشاهدۀ حق در اشیا، و بعضی مشاهدة خلق در حق، و رؤیت اشیا به دالیل توحید، كه گفته

  .عني قابل احدیت هر موجودی است، كه عني دلیل است بر احدیت حق، واین دلیل بر احدیت حق است نه بر
  :اما رؤیت حق در اشیا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 مخفف توانی ۳۷۳



۲۴۸ 

  شعر
 و فی كل شییء له آیة

 

 تدل علی انه واحد
 

  بیت
 خوانشما به ذوق میۀگفت

 

 شكی همی دانشبه یقني بی
 

اللّه نور السماوات و : و حق نور، و قال اللّه تعاىل. نورا نی اراه: ؟ قالارأیت ربك: )ص(قیل لرسول اللّه 
  .جتمع نشوندو نور و ظلمت م .۳۷٤االرض
  خود شب و روز جمع كی گردد؟: مصراع

هر آینه هر كه حق را مشاهده فرماید به كمال، مشاهدۀ خلق ننماید، و اگر خلق بیند به تمام، مشاهدۀ حق نباشد، 
  .اما حق را در خلق و خلق را در حق مشاهده توان كرد به شهود علمی

  بیت
 هر دو چشمت چو نور روشن باد

 

 اال مجاد به محمد و آله
 

  عني
ذوق مختلف است به اختالف تجلی، اگر تجلی در صور بود ذوق خیاىل، و اگر تجلی معانی اسماء الهی بود 

و عطیۀ حكم اثر ذوق نفسی، . ذوق عقلی، و اثر ذوق خیاىل در نفس بود، و اثر ذوق عقلی در دل صاحب دل
اخالق حمیده، و ریاضت نفسیه اتم از مجاهدۀ  مجاهدات بدنیه، و حكم اثر ذوق عقلی ریاضات نفسیه و تهذیب

  .بعثت ال تمم مكارم االخالق: )ص(بدنیه در حكم، كما قال رسول اللّه 
  .و دىل باید منور به انوار ربانی و مقدس به تجلیات سبحانی كه مظهر مطهر اسم اعظم تواند بود

  بیت
 اسم اعظم جامع اسما بود

 

 صورت این اسم جد ما بود
 

  :عني
اول ذوق . و لوامع فوق ذوق است: لوامع منور است از انوار تجلی. عت انوار توحیدی عند تفریدی بتجریدیلم

  .دویم لوامع و آخر شرب. است
  :اند و شرب بعضی متناهی شود به سريابی، بواسطۀ ضیق محل و قلت استعداد، و بعضی مستعدان گفته

  شعر
 شرب الحب كاسا بعد كاس

 

  رویتفما نفد الشراب و ال
 

و اگر ظهور انوار در زمان بماند لوامع گویند، و لوامع در تجلیات مناسبات، نه در تجلی ذاتی، و دوام تجلی 
كل :مناسبات به قدر ثبوت مناسبت بود، و اگر تجلی در ازامنۀ قلیله بود، در ثبوت قصريه باشد، و قال اللّه تعاىل 

  .۳۷٥یوم هو فی شأن
  .اند و اعراض سریع الزوال قایمهو دانسته ای كه اعیان غري 

  .هر دم از حاىل به حاىل دیگر است: مصراع
  .۳۷٦بل هم فی لبس من خلق جدید: كما قال جل ذكره

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳۵آیه  ۲۴سوره  ۳۷٤
 .۲۹آیه  ۵۵سوره  ۳۷٥
 .۱۵آیه  ۵۰سوره  ۳۷٦



۲۴۹ 

 هر زمان صنعی نماید در نظر
 

 آرد دگر می برد خلقی و می
 

ه به علوم كونی، و و لوامع به علوم الهیه بود، ن. و صاحب لوامع، ابدا سریع الرجوع است به علم، به عالم حس
این عطیۀ مجردۀ حضرت او است، و اگر انسان در حالت حال علمی بیابد، آن را لوامع نخوانند، زیرا كه ضروب 

  .تجلیات كثريه متنوعه است در حكم
  بیت

 هر نفس شاهدی كند پیدا
 

 هر زمان عاشقی كند شیدا
 

  عني
  .ان اللّه جمیل یحب الجمال: )ص(قال رسول اللّه 

  .اند به جمال كمال اند، الجرم همه جمیل وع عالم صنعت حكیم مطلقو مجم
  بیت
 خوش جماىل است در همه پیدا

 

 پیدا دیدةنظری كن به 
 

و انسان . ان اللّه تعاىل خلق آدم علی صورته: و قال هيلع. لیس فی االمكان ابدع من هذا العالم: و قیل
  .كامل اكمل اشیا است و اجمل عالم

  شعر
 لبه و لطیفهءمن كل شیی

 

مستودع فی هذه 
  ۳۷۷المجموعة

 

  بیت
  خود بهرت ازین حسن كه دیده كه شنود است     مجموع كماالت وجود است مجموعة

  بیت
 هر كه او را شناخت در عالم

 

 همه عالم شناخته فافهم
 

  عني
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه: قال هيلع

  بیت
 جمال ویندۀآئینهمه

 

 ب جمالاو جمیل است و هم مح
 

ای كه جمال صفت  و عارفی كه عالم را دوست دارد به محبت حق، در حقیقت محب جمال مطلق بود، ودانسته
  .مضاف بود با صانع

  بیت
 گر جمالش نقاب بگشاید

 

 همه را بر كمال بنماید
 

  .و محب الهی روحی است بال جسم، و محب طبیعی جسمی بال روح 
  بیت

 دل به ماده كه جان ما باشی
 

 همه باشی اگر همه پاشی
 

  عني
رغبتی محل او نفس است و متعلق او ثواب، و رغبتی محل او قلب و : رغبت در اصطالح قوم بر سه نوع است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .از هر چیزی مغز و لطیف آن در این مجموعه سرپده شده است ۳۷۷



۲۵۰ 

  .متعلق او حقیقت، و رغبتی محل او سر و متعلق او حق
زع اكرب خایف اند، یعنی هر واحدی درروز ف اما رغبت نفسیه مرتبۀ عامه، وعامه و كامل در این رغبت مشرتك

  .اما خوف عوام بر نفس ایشان، و خوف رسل علیهم بر امم. باشند
اند درطلب ثواب از برای  اند كه انسان جامع اموراند، یعنی طبیعیه و روحانیه و الهیه، و راغب اما رجال اللّه عالم

  .اثبات حكم الهی، در خوف مشرتك باشند و در سبب خوف ممتاز
: قال اللّه تعاىل. ت، و حقیقت در وجود تلوین است، و متمكن در تلوین صاحب تمیكناما رغبت قلبیه در حقیق
  .۳۷۸كل یوم هو فی شأن

ان فی ذالك لذكری لمن كان له : و حق تعاىل دل صاحب دالن را محل شهود حقیقت گردانید، و قال تعاىل
  .۳۷۹قلب

  بیت
 هر دم اندر اصابع رحمان

 

 به هزاران صفت بر آید دل
 

  عني
شود از خلق از اعمال  اما رغبت سر متعلق حق است، یعنی آنچه ظاهر می. ر تقلیب ثابت بود به شهود حقدل د

شود معارف الهیه، و ظاهر،  مشروعه، و سر راغب در حقی كه مندرج است در ان اعمال، و به ان اعمال ظاهر می
  .مقام حق اقوی و اعم است به حسب حكم، زیرا كه ظاهر مقام حق و خلق است، و باطن

كنند به عني خود، و به این قرب الهی، خلق بی  كنند به حق، اما مشاهدۀ خلق می و رجال الّله حق را مشاهده می
  .حق مشاهده می نمایند، فافهم

  عني
  .۳۸۰والذین آمنوا اشد حباللّه: قال اللّه تعاىل

اند، بعضی  در محبت بر مراتبو محبان . ازدیاد محبت محب به ازدیاد علم محب بود به جمال و كمال محبوب
  .اند به اخبار متقابله و متحري در رجحان خربی بر خربی عالم

كنند، و حق تعاىل را  گردانند، وطلب وجد و انس و وصل و رؤیت می بعضی خربی كه عطاء خیال است راجح می
  .یابند در مرایای موجودات متجلی می

  بیت
 بینندبه خیال آن جمال مِی

 

 بینند مال میهمه را بر ك
 

شوند به تقید در تجلی وتجدید ظهور، و حضرت  اند به حق، به علم نظری فكری، و قایل نمی ای عالم و طایفه
  .۳۸۱و نحن اقرب الیه من حبل الورید: كما قال اللّه تعاىل. حق به ما و ایشان اقرب است از حبل و رید

گویند مقصود از  ما علم به حضرت او محال نیست، و میو این طایفه بر آنند كه رؤیت اللّه تعاىل محال است، ا
اند  واین طایفه در نعیم یأس. رؤیت حصول علم است از رائی به مرئی، و رؤیت حق از حیثیت ادراك بصر محال

  .و طایفۀ اول در نعیم طمع
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۹آیه  ۵۵سوره  ۳۷۸
 .۳۷آیه  ۵۰سوره  ۳۷۹
 .۱۶۵آیه  ۲سوره  ۳۸۰
 .۱۶آیه  ۵۰سوره  ۳۸۱



۲۵۱ 

 مذهب اول ز آخر بهرت است
 

 این طمع از نا امیدی خوش تر است
 

  عني
یبدل اللّه : اللّه ادراك فایت است، و آن ادراك سالف بود از انفاس، و هو قوله تعاىلوصل در اصطالح اهل 

و هر حاىل او را نفسی است، كه جامع جمیع انفاس متنفس است، و آن نفس را فایده  .۳۸۲سیآتهم حسنات
  .مجموع انفاس سالك، كه به آن نفس تمیز توان كرد از سایر انفاس

  .فما فاته اكثر مما ناله: ای اعراض فرماید سال توجه نمایدو لحظه اند كه اگر شخصی هزار و گفته
  بیت

 ای مجو، كه گذشتآنچه گم كرده
 

 این نفس حالیا غنیمت دان
 

و نزد عرفا فصل بعد از وصل وحجاب بعد از تجلی صحیح نیست، و همیشه موجد با موجود بود و رب با 
  .۳۸۳و هو معكم اینما كنتم: مربوب، كما قال تعاىل

كنند، و شهود آن عارف معرب  و حق سبحانه وتعاىل حجاب از بصایر اهل اللّه برداشته، تا مشاهدۀ این معیت می
  .است به وصل و این وصل قابل فصل نبود

  دوبیتی
 هر كه واصل شود چنني با اصل

 

 وصل باشد مدام و نبود فصل
 

 دارم امید آنكه ما باشیم
 

 فاغ از فصل دایما با وصل
 

  عني
فصل نزد اصحبا صوفیه فوت خربی است كه محب امید داشته از محبوب، و نزد یاران ما، تمیز محب از محبوب 

كنت سمعه : بعد از اتصاف محب به صفات محبوب، فصل است، بلكه بعد از وصل فصل محال بود، و اشارت
  .خوانند وصل می الذی یسمع به و بصره الذی یبصربه،

  بیت
 ی حاصلاین چنني وصل اگر كن

 

 نشوی یك زمان ازو فاصل
 

  عني
اند در حضرت  استعداد اصلیه عني ثابته را، از عطای الهیه به فیض اقدس بود، و اعیان ثابته صور اسماء الهیه

  . شود بر قلب انسانیه و بواسطۀ روح اضافیه علم غیب نازل می. علمیه
ن به استعداد متمیزند، تابع از غري تابع وانبیا از كند، و مستعدا و هر مستعدی به قدر استعداد اقتباس فیض می

  .و متخیل غري عالم بر آن است كه نبوت مكتسب است. رسل واولیا از غري اولیا
  .زهی تصور باطل زهی خیال محال: مصراع

، و القای علم غیب بر وجه مخصوص بود نه به اعمال صالحه، و ۳۸٤یختص برحمته من یشاء: قال اللّه تعاىل
اند به صفا و خالص از  فه نظار برآنند كه از عقل اول است، و ارواح علویه بر بعضی نفوس كه منعوتهاین طای

اسباب طبیعیه، آن گاه در آن نفس مصفای مزكا، صورت تمام عالم منقش شود، و تصفیه و تزكیۀ نفس مكتسب 
  .است، و هر چه حاصل شود بواسطة صفا، و صفا مكتسب، و حاصل آن هم مكتسب باشد

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۷۰آیه  ۲۵سوره  ۳۸۲
 .۴آیه  ۵۷سوره  ۳۸۳
 .۱۰۵یه آ ۲سوره  ۳۸٤



۲۵۲ 

 این غلط بني كه خواجه پندارد
 

 دارد خرب از ذوق ما نمی
 

اما علم غیب بر وجه مخصوص بود، و اهل . صفای مسلم مكتسب است و اطالع نفس بر صور عالم مكتسب
صفا ممتاز از غري به صفا، و در لوح محفوظ صورت رسول و رسالت او و صورت نبی و نبوت او و صورت وىل 

  .ش استو والیت او منقو
  .و اگر نفس انسانی از كدروت جسمانی و اوصاف ذمیمۀ حیوانی صاف شود

  .لوح محفوظ را تواند خواند: مصراع
  .اما الزم نیست كه رسول یا نبی باشد، نعم مراتب و اصحاب مراتب بداند

كه به علم غیب  اما استعدادی دیگر باید به كمال، كه به مناسبت قبول وحی سبحانی كند، و قلبی مطهر منور باید
، مشرف ۳۸٥لیس كمثله شییء: و دیگر علوم، كه متعلق نباشد به كون، چون علم به غنای حق از عالم، و علم به

  .ال نبی بعدی: گردد، و قال  هيلع
  عني

نفس به اصطالح قوم بر دو وجه است از عالم برازخ، و نفس كلیه برزخ اول است، وجهی دارد با سبب یعنی 
  .رد با موجد یعنی اللّه تعاىلعقل اول، و وجهی دا

گویند، و مدبر جسم  و برزخ شییء است میانۀ دو شییء، و با نصیب از هر دو طرف، و نفس كه لطیفۀ انسانیه می
فاذا سویته و نفخت فیه من : انسانی است، ظهور او در زمان تسویه و تعدیل این جسد بوده، كما قال اللّه تعاىل

  .۳۸٦روحی
ه باشد میان نفخ الهی و جسد آراستۀ مستعدۀ كامله، و وجهی داردبا طبیعت و وجهی با هر آینه نفس ظاهر شد

  .روح اضافی الهی، و ازعالم برازخ است میان مدح و ذم
  بیت
 در ظهور این نفس حاصل آمده

 

 از میان حق و باطل آمده
 

  شعر
 فوا عطشا و هذا البحر تجری

 

 و واشوقا و من اهوی قریب
 

  بیت
 و آب در نظر استتشنگانیم

 

 در فراقیم و یار در آغوش
 

  عني
همچنانكه شرب اهل جنت در . باشد باشد، و از برای شهوت و لذت نیز می شرب از برای دفع الم عطش می

  .جنت بعد از حوض كوثر، شرب از برای شهوت ولذت بود در جنت
شود به اختالف امزجۀ شاربني، و شرب مختلف بود به اختالف مشروب، واگر شرب نوعی واحد بود مختلف 

و این هر . بعضی مشروبۀ ایشان آب بود و بعضی شري وبعضی خمر و بعضی عسل. یعنی به استعداد هر واحدی
  .اند چهار صور علوم مختلفه

انهار من ماء غريآ سن و انهار من لنب لم یتغري طعمه وانهار من خمر لذة للشاربني والنهار : قال اللّه تعاىل
  .از این آیت معلوم شد كه تجلی علمی در جنت در این صور انهار اربعه باشد .۳۸۷مصفیمن عسل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۱آیه  ۴۲سوره  ۳۸٥
 .۲۹آیه  ۱۵سوره  ۳۸٦
 .۱۶و  ۱۵آیه های  ۴۷سوره  ۳۸۷



۲۵۳ 

اریت كانننی اوتیت بقدح لنب، فنشربت منه حتی رأیت الری خرج من اظافريی، ثم اعطیت : )ص(قال النبی 
  .العلم: فبما اولته یا رسول اللّه ؟ قال: قالوا. فضلی علی

م چنني تجلی كند علوم در صور مشروبات، و جنت دار رؤیت و تجلی این علم تجلی است در صورت لنب، ه
است، و در جنت ذكر انهار اربعه فرمود، و هر تجلی مخصوص به صنفی مردم، و احواىل مخصوصه از شخصی 

  .رسل، انبیا، و ورثه یعنی اولیا، و اصحاب مراتب یعنی مؤمنان: اند واحد، و آن چهار صنف
: ، قوله ۳۸۹ فضلنا بعض النبیني علی بعض: و قوله. ۳۸۸رسل فضلنا بعضهم علی بعضتلك ال: قال اللّه تعاىل

  .۳۹۰و اللّه فضل بعضكم علی بعض
  .بعضی مشروبۀ ایشان واحد بود، و بعضی متنوع در مشروبات، و بعضی در تمام مشروبات، واین مرتبه اتم

  شعر
 شربت الحب كاساً بعد كاس

 

 فما نفذ الشراب وال رویت
 

  بیت
 كه بر آب قادر نیمنگویم

 

 كه بر دجله و نیل مستسقیم
 

  :عني
  .بعضی از اصحاب صوفیه بر آنند كه جمع اشارت است به حق بال خلق

اند جمع اثبات خلق است قایم به حق،  و بعضی گفته. ما اشهدك الحق من فعله بك حقیقة: اند و بعضی گفته
  .حق در زمان غلبات حقیقتو جمع الجمع استهالك به كلیت و فنای احساس به غري 

اند جمع مشاهدۀ تصرف حق است در تمام عالم، و عاقل سلیم العقل داند كه جمع به كثرت تواند بود، و  و گفته
تمیز میان اعیان كثريه، و از حیثیت تمیز جمع عني تفرقه باشد، اما تفرقه عني جمع نباشد، االتفرقۀ اشخاص امثال، 

  .اند و به اشخاص متصفه متفرقه و زید و عمرو در انسانیت جمع و آن جمع و تفرقه است با هم،
  شعر

 جمع و فرق فان العني واحدة
 

 وهی الكثرية ال تبقی و ال تذر
 

  :عني
غیبت نزد قوم غیبت دل است از علم به احوال خلق، واین غیبت دل را محجوب گرداند از واردات ربانی، و 

  .ت موجوده است در جمیع طوایفغیبت از تجلی الهی بود، و حكم این غیب
اما غیبت عارفان به حق باشد از حق، و غیبت اهل اللّه غیبت بود به حق از خلق، و غیبت عالم باللّه غیبت بود 
به خلق از خلق، و عالم است به علم یقني، كه حق است كه به صور احكام اعیان ممكنات در مرایای ارض و 

  .سماوات ظهور فرموده
  بیت

 مظاهر اویندهمه عالم
 

 الجرم هر چه هست نیكویند
 

  .و غیبت این صاحب كمال از حق محال بود، الجرم غیبت او به خلق بود از خلق
  بیت

 نگرددر همه یك وجود می
 

 شمرد آن یكی در تمام می
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۵۳آیه  ۲سوره  ۳۸۸
 .۵۵آیه  ۱۷سوره  ۳۸۹
 .۷۱آیه  ۱۶سوره  ۳۹۰



۲۵۴ 

ال ما رأیت شیئا ا: و وصف احاطۀ به حضور با همه، از خصایص الهی است، و مروی است از بعضی كامالن كه
. و وصف احاطۀ به حضور با همه، نعت الهی است. ، اما در عالم البد است از غیبت وحضورورایت اللّه قبله

  .ال یشغله شأن عن شأن
  :عني

  .معرفت حقیقت سلب اوصاف است از عبد، به اوصاف رب كه فاعل بنده است و فاعل افعال بنده
  بیت

 گویمسخنی عارفانه می
 

 سامع كاملی همی جویم
 

معلوم فرما كه شریعت عني حقیقت است، و شریعت به اعتقاد مؤمنان حق، و هر حقی او راحقیقتی، و حق 
  .شریعت وجود وحقیقت شریعت

  بیت
 در ظاهر و باطنش نظر كن

 

 دریاب شریعت و حقیقت
 

  :از غري مزید كه اگر حجاب مرتفع شود
  .ظاهر وباطنش یكی باشد: مصراع

شد، و حقیقت شریعت، و به حقیقت احدیت الوهیت معلوم شود، و به شریعت و شریعت به عینیت حقیقت با
احدیت كثرت نسبیه، و حقیقت از احكام باطن شریعت بود، و شریعت از احكام ظاهر حقیقت، و ظاهر وباطن 

  .اند، و هر دو را یك حقیقت، و حقیقت ظهور صفت حق است از خلف حجاب صفت بنده دو اسم
  رباعی

 ام بینا گرددتو تمۀدیدگر
 

 این هر دو چو نور بر تو پیدا گردد
 

 در بحر درآ و عني ما را بنگر
 

 تا بحر و حباب هر دو یكتا گردد
 

  :عني
  :، چون نفس انسانی متخلق شود به صفات ربانیتخلقوا باخالق اللّه: به مقتضی

  بیت
 ظاهرش این و باطنش آن است

 

 دل به من ده كه جان جانان است
 

ه منقاده و تابعۀ نفس بود، و عني نفس باطنه و در حكم ظاهره، و جارحه ظاهره و در حكم باطنه، بلكه و جارح
  .حكم از آن حق است

  .همه محكوم حضرت اویند: مصراع
  .۳۹۱اال هوآخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم ما من دابة: و حق تعاىل فرمود

  .تقامت بوداگر افعال عباد معوج نماید حقیقتاً در عني اس
  بیت

 حضرت او بر صراط مستقیم
 

 در ید او موی پیشانی تو
 

 نگربني و مظهر میمظهری می
 

 تا به بینی فاعل و فعل نكو
 

  :عني
گویند، و حق  ای است كه آن را كعبه خوانند، قریب شهری كه مكه می خانه: به تواتر اخبار علم قرار گرفته، كه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۵۶آیه  ۱۱سوره  ۳۹۱



۲۵۵ 

اللّه مشرف گردد، و آن خانه را  بیتفه فرموده، اگر عزیزی سعادت یابد و به شرف تعاىل آن خانه را به خود اضا
  مشاهده نماید،

  .حكم عني الیقني چنان باشد: مصراع
و اگر در خاطر خطري او خطور كند كه، مقصود چه بود كه این خانه را به خود اضافه فرمود، اگر اللّه تعاىل عنایت 

  د، فرماید، و بنده را معلوم گردان
  .ذوق حق الیقني چنان باشد: مصراع
  :عني

  . سر علم است و سر حال و سر حقیقت: سّر نزد اهل اللّه بر مراتب ثالثه است
  .اما سر علم حقیقت عالم الهی

  .عالم سر اسم اعظم اوست: مصراع
  .و عالم علم سر علم جمع اضداد است به حكم، در عني واحده
  شعر

 العني واحدة والحكم مختلف
 

 ۳۹۲ذاك سر الهل العلم ینكشفو
 

  بیت
 جمله یك ذات است اما متصف

 

 جمله یك حرف و عبارت مختلف
 

و علم عالم دلیل و . عالم است به وحدت خود و به اتصاف اضداد، از حیثیت حكم ضد نه از نسبتی دیگر
  .عالمت است بر عالم

و در مرتبۀ واحدیت عني او است از وجهی ،  و علم عالم السّر تعاىل وتقدس در مرتبۀ احدیت عني ذات او است،
  .احدیت دال عني مدلول باشد و غري او از وجهی، هر آینه در مرتبۀ

  .سبحان من لم یكن علیه دلیال اال نفسه و ال ثبت كونه اال بعینه
  .و عالم دلیل وعالمت است به حق در علم ما به حق

  بیت
سر علم است این سخن دریاب

 

 علم بالصوابگفته شد واللّه ا
 

و حال از . اما سر حال از نعوت خلق است نه از نعوت الهی، و صر علم اتم است از سر حال، و حكم علم اعلم
و قل : و قال الّله تعاىل. مأمور است به طلب علم)ص(معلومات علم است و در تحت حیطۀ عالم، و سید عالم 

  .و شرف بر كمال به علم بود ۳۹۳رب زدنی علما
  بیت

 م و حال دریاب ای پسرسر عل
 

 تا به سر علم وحال آئی بسر
 

اما علم سر حقیقت، زاید نیست بر ذات عالم، و این عالم، عالم است به ذات، نه به زاید بر ذات او، و سر 
  :حقیقت، ترا معلوم گرداند كه عني واحده است و حكم مختلف، و صاحب حال به سر حال گوید

  :یدیا گو. ۳۹٤سبحانی ما اعظم شأنی
  .انا من اهوی و من اهوی انا: مصراع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .متفاوت و این رازی است كه نزد اهل دانش مكشوف است حکمحقیقت یكی است و  ۳۹۲
 .۱۱۴آیه  ۲۰سوره  ۳۹۳
 ).۳۲۷شف المحجوب ص ك( از سخنان بایزید است ۳۹٤



۲۵۶ 

كنت سمعه الذی یسمع به و بصره : اما به سر علم تعریف كند میان علم و عالم، و به سر علم دانسته شود معنی
  .ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون: ، و به سر حقیقت معلوم شود كهالذی یبصر به

شود، و عني حقیقت مشاهده كند هر چه عني حال  لم دیده نمیو به عني حقیقت دیده شود آنچه به عني حال و ع
  .بیند، و عني علم ادراك آن كند، و ابدا عني حال از عني علم ناقص بود

  دوبیتی
 این سه سر را خوشی بیان كردیم

 

 آن معانی به تو عیان كردیم
 

 ای گفتیمعارفانهۀنكت
 

 ورنه اسرار را نهان كردیم
 

  :عني
شه خالق است، هر آینه علوم غري متناهی باشد، و نزد اهل اللّه علم آن است كه متعلق باشد به حضرت اللّه همی

كند، چون حاصل شود آن،  اند كه استعدادی كه طلب علم می حق، به طریق كشف و داللت، و مستعدان دانسته
ز استعداد اول، سبب منتج استعداد علمی دیگر بود، و آن استعداد حادث، كه مستعد را به علم حاصل شد ا

  .استعداد علمی دیگر بود، و موجب عطشان، و طالب این علم به مستسقی تشنه ماند كه آب دریا نوشد
  بیت

 مستسقیم و چو آب دریا نوشم
 

 ترم چندان كه همی آب خورم تشنه
 

  :ودتعني ال ینقطع و معلومات ال ینقطع وعلم ال ینقطع، و هر كه او را بر نفس خود علم نب: عني
  .عارف رب خود نخواهد بود: مصراع
  .النفس بحر ال ساحل له: اند و گفته

اند به وجود، متناهی خواهند بود،  و این اشارت است به عدم نهایت، و موجودات در وجود چون متصفه
ت شوند از جود واجب الوجود در آنا ممكنات نا متناهی، یعنی غري داخلۀ در وجود دفعة واحدة ،بلكه موجود می

  .غري متناهیه
  بیت

 هر زمان صنفی نماید در نظر
 

 آرد دگر برد خلقی و میمی
 

  .۳۹٥بل هم فی لبس من خلق جدید: قال اللّه تعاىل
  :عني

، و مقصود قرب صفت عبد است، چون بنده متصف شود ۳۹٦و نحن اقرب الیه من حبل الورید: قال اللّه تعاىل
  .۳۹۷و هو معكم اینما كنتم: ، كما قال تعاىلبه قرب از حق، اتصاف حق بود به قرب از بنده

اند كه دایماً با حق باشند، در هر صورت كه باشند، و حق تعاىل همیشه متجلی است در صور  و اهل اللّه طالب
اند، و متنعم به نعم تجلی  عباد اللّه، و عبداللّه دایماً با اللّه بود از حیثیت تجلی، و عارفان همیشه در شهود قرب

  .منعم
اگر نه اسماء الهیه بودی و حكم اسما در اكوان، ظاهر نبودی حكم قرب و بعد در عالم، ودر هر وقتی صاحب و

از حضرت اللّه تعاىل خرب )ص(قرب باشد از اسمی، و صاحب بعد از اسمی ازاسماء الهیه و مخرب صادق 
ه الذی یسمع به و بصره الذی ال یزال العبد یتقرب اىل بالنوافل حتی احبه، فاذا احبیته كنت سمع: فرموده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۵آیه  ۵۰سوره  ۳۹٥
 .۱۶آیه  ۵۰سوره  ۳۹٦
 .۴آیه  ۵۷سوره  ۳۹۷



۲۵۷ 

  .یبصر به و لسانه الذی یتكلم به و یده التی یبطش بها، و رجله التی یسعی بها
من تقرب اىل شربا تقربت الیه ذراعا و من تقرب اىل ذراعا تقربت الیه باعا و : وقال سبحانه فی الخرب الصحیح

  .۳۹۸ك عبادی عنی فانی قریبو اذا سأل: من اتانی بسعی آتیته هرولة، و قال اللّه تعاىل
  بیت

 تراو به ما از ما به ما نزدیك
 

 خرب حیف باشد گر تو باشی بی
 

  :عني
حقیق علی ان ال اقول علی اللّه اال : ، و قال اللّه تعاىل۳۹۹و یحق اللّه الحق بكلماته: قال اللّه تعاىل

  :اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبید: )ص(و قال . ٤۰۰،الحق
  .ل شیی ما خال اللّه باطلاال ك: مصراع

  بیت
 ترك باطل بگوی و حق دریاب

 

 طلب حق كن و به حق دریاب
 

كنت بصره : ، كالم حق از حق استماع نماید، و به بصركنت سمعه الذی یسمع به: و محقق باید كه به سمع
  .، مشاهده فرمایدان اللّه جمیل یحب الجمال: ، جمال بی مثالالذی یبصر به

  بیت
 ها بنگر جمالئینهدر همه آ

 

 خوش جماىل، خوش جالىل بر كمال
 

  .ما رأیت شیئا اال و رأیت اللّه قبله :، و قیلعرفت ربی بربی: ، و فی روایةرأیت ربی بربی: و قال هيلع
  بیت

 نور او را به نور او بنگر
 

 هر چه بینی همه نكو بنگر
 

  :عني
ان اللّه : )ص(كما قال رسول اللّه ورت این اسم آدم هيلعالله اسم جامع است، یعنی جامع جمیع اسماء الله، و ص

  .خلق آدم علی صورته
  بیت

 جامع مجموع اسماء اله
 

 حق بر سوی اللّه پادشاهبندة
 

  .، جامع حضرتني، یعنی صورت الهیه و كونیه٤۰۱و علم آدم االسماء كلها: عالم كامل
  بیت
 همه عالم تن است و او جان است

 

 است ٤۰۲شاه تربیز و مري اوجان
 

و حضرت موجد عالم، از نوع انسان اوال انسان كامل ایجاد فرمود، و . و به كمال جامعیت شایستۀ مرتبۀ خالفت
ما وسعنی ارضی : ، و قال جل ذكرهخمرت طینة آدم بیدی اربعني صباحا: و قال جل جاللهآن آدم است هيلع

  .المؤمن مرآت المؤمن: )ص(اللّه، و قال رسول و ال سمائی و وسعنی قلب عبدی المؤمن التقی النقی
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۸۶آیه  ۲سوره  ۳۹۸
 .۸۲آیه  ۱۰سوره  ۳۹۹
 .۱۰۵آیه  ۷سوره  ٤۰۰
 .۳۳آیه  ۲سوره  ٤۰۱
 ).فرهنگ معني( های چهارگانه بخش بستان آباد تربیز یكی از دهستان ٤۰۲



۲۵۸ 

 نمایدای كه میخوش آینه
 

 در نور رخش وجوب وامكان
 

اول است از حیثیت صورت الهیه، و آخر است از حیثیت صورت . مجلی حق است و هم مجلی حقایق عالم
  .كونیه، و مجموعة مجموع مراتب عمائیه

  بیت
 گنج و گنجینه و طلسم نگر

 

 نگر صفت و ذات بني واسم
 

  :عني
حقیقت حق عبارت است از صورت علم حق به نفس حق، از حیثیت تعني حق در تعقل حق ذات حق را، و علم 

  .وعالم و معلوم و صفیۀ ذاتیه وعني ذات احدیت
  بیت

 معلوم و علم و عالم هر سه یكی است اینجا
 

 هر سه یكی است اینجا معلوم وعلم و عالم
 

ق است از غري حق به صفت سلبیه، و غیب هویت حق اشارت است به اطالق حق به اما ثمرۀ تنزیه عقلی تمیز ح
  .اعتبار ال تعني

  بیت
 گوئیماند و میاین چنني گفته

 

 جوئیم از كمالش كمال می
 

  :عني
هر موجودی كه او را وصف كنند به اطالق، وجهی داشته باشد با تقیید اگر چه از جهت تعني باشد در تعقل 

و این مرتبۀعالمی است كه عارف . موجودی كه محكوم بود به تقیید وجهی داشته باشد به اطالق و هر. متعقل
بود تمام اشیا را به معرفت تامه، بعد از معرفت حق، و معرفت هر چه عارف آن توان شد به طریق ذوق، و این 

  .مشهد محققی است كه به تحقیق عارف حق و خلق باشد
  بیت

 ریابقطره و موج و بحر وجو د
 

 نظری كن به عني ما در آب
 

  :عني
اند معلومات  بودن هر شییء در شییء به حسب محل تواندبود، و محل یا معنوی است یا صوری، و وصف كرده

ممكنه را از حیثیت ثبوت تعینات معلومات ممكنه، در علم حق به قدم، همچنان كه هر متعینی در علم حق از 
  .وثوجهی دیگر خاىل نبود از حكم حد

  .اند، به خالف وجود حق و علم حق و معلوم است كه عالم وعلوم اهل عالم حادث
  بیت

  ای غریب است ما حادث و قدیمیماین نكته در علم حق قدیمم در علم خویش حادث
  :عني

وحدت حقیقت و ماهیت با جمیع اعتبارات واسما و صفات و نسب و اضافات، عبارت است از تعقل حق، ذات 
ز حیثیت تعني حق، واین تعقل ادراك تعینی است، و نبستی دارد با تعني حق در تعقل هر متعقلی در حق را، ا
  .تجلی

اماتعني مطلق اوسع تعینات است و آن شهود كمل است، و تجلی ذاتی او را مقام توحید اعلی است و مبدائیت 
اضافات، ظاهره در وجود و باطنه  و مبدائیت مجمع مجموع اعتبارات است، و منبع نسب و. حق قرین این تعني

ذاتیۀ  و آن وجودواحب مطلق است كه عبارت است از تعني وجود در نسبت علمیۀ . تعقالت واذهان  در عرصۀ



۲۵۹ 

  .الهیه
  :عني

  .ما ینكشف للقلوب من انوار الغیوب: تجلی در اصطالح اهل اللّه
منزل اول او عالم معانی یعنی عالم اعیان سفر اول تجلی وجودی از غیب هویت الهیه، به طلب جال واستجال، و 

اند با  الهیه، نسبت ابدان اند در حضرت علمیه، و نسبت اعیان ثابته با اسماء ثابته، و اعیان ثابته صور اسماء الهیه
  .اند با ابدان ارواح، و نسبت اعیان ثابته با رواح نسبت ارواح

  بیت
 عني خود را بدان و آن دریاب

 

 ن دریابتن وجان چنني چنا
 

  .ای است میان ارواح واشباح دیگر عالم مثال، مرتبه
  بیت
 نه جسم مركبی است مادی

 

 نه جوهر عقلی مجرد
 

از وجهی كه با ارواح دارد شبیه است به جواهر نورانی، و از وجهی كه با اشباح دارد شبیه است به اجسام 
  :چهارم در عالم حس. لم ارواحظلمانی، و این منزل است و ظهور در این عالم اتم كه در عا
  بیت

 درین عالم ظهورش بر كمال است
 

 حضور حضرت او الیزال است
 

، در صورت موجودات ٤۰۳وتجلی فعال لما یریدو تجلی یا در صورت بود یا در معنی یا ورای صورت و معنی، 
  .رأیت ربی فی احسن صورة: نماید، قال هيلع

  بیت
 نگردر همه صورت مصور می

 

 نگر م منور میبا منور ه
 

  . ٤۰٤ما رایالفوأد ما كذب : اما تجلی معنوی، قال اللّه تعاىل
  بیت
 بصريت گر بود روشن صفات او توان دیدن

 

 مثال او به چشم دل روان دیدنجمال بی
 

  شعر
 فال ینظر العني اال الیه

 

 و ال یقع الحكم اال علیه
 

 فنحن له و به فی یدیه
 

 ٤۰٥و فی كل حال فانا لدیه
 

  : )ص(پاید، قال رسول اللّه نماید، اما نمی اما تجلی ذاتیۀ برقیه می
  .ىل مع اللّه وقت ال یسعنی فیه ملك مقرب و ال نبی مرسل
  بیت
 در آن یك لحظه غريی درنگنجد

 

 ملك چبود كه پیغمرب نگنجد
 

كما قال رسول ، اما آن دم منتج علوم اولني و آخرین است، كان اللة ولم یكن معه شییء: كما قال هيلع
  .علم االولني و اآلخرینعلمت : )ص(اللّه

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۰۷آیه  ۱۱سوره  ٤۰۳
 .۱۱آیه  ۵۳سوره  ٤۰٤
 .او و مسخر اوئیم و در هر حال نزد اوئیم آنجز بر او قرار نگريد، پس ما برای او و از  حكمیش ننگرد و دیده جز سو ٤۰٥



۲۶۰ 

 به چنني منصب ار رسد عالم
 

 اعلم عالمی بود دایم
 

و هو معكم : بندۀ مؤمن كامل همیشه با حق است،  و حق به تجلی با بنده، و حق دایم متجلی، و قال اللة تعاىل
  .٤۰٦اینما كنتم

  بیت
 ای، سوبسو همی پوئیتشنه

 

 جوئی آب میغرق آبی و
 

  :عني
جالل نعت الهی است، و معطی هیبت در قلب عارف ربانی، و حكم این اسم از اعجب احكام است، و این 

  .دارد ٤۰۸سبحان ربك رب العزة عما یصفون: ، و حكم٤۰۷لیس كمثله شییء: اسم را حكم
 مرضت فلم تعدنی،: )ص(و او را نعوت تنزیه و تشبیه است، و او را حكم قوله جل جالله علی لسان رسول الله

  .ما وصعنی ارضی و ال سمایی و وسعنی قلب عبدی المؤمن التقی النقی: و قوله عز شأنه
  بیت

 اگر تنزیه و تشبیهش بدانی
 

 ما را بخوانی گفتةبذوق این
 

و حضرت . ٤۰۹و ما قدروا اللّه حق قدره: و جلیل اسمی است از اسماء اللّه تعاىل، و از حضرت جالل نازل شده
جالل را سبحات وجيهه است محرقه، و هر آینه ابدا جالل بی جمال تجلی نفرماید، اما تجلی كند جالل جمال 

  .بر بندگان، و جالل جمال مرتبة علو جمال است، اما در مرتبۀ دنو حضرت جمیل بر همۀ عالم تجلی فرموده
  بیت

 بر خلق جمال او نموده
 

 حسنی به كمال او نموده
 

  :٤۱۰ا كنتمو هو معكم اینم
اند به عالم  اند، اما اسمائی كه مختصه اند در بنی آدم، خاصه و حافظه و رقیبه ما و جمیل از اسمائی است كه مؤثر
حقیقتاً جمیل است كه در . ان اللّه جمیل یحب الجمال: )ص(قال رسول اللّه. خارج از ثفلني اسمائی دیگراند

  .مثال خود است مرآت عالم محب جمال بی
  بیت

 جمیل است و آینه به كمالاو
 

 در همه آینه نموده جمال
 

  .و هر آینه جمیل محب جمال باشد، و محب جمال محب جمیل
  قطعة

 تمام اشیاآینةدر
 

 تمثال جمال او هویدا است
 

 مست ما نظر كندیدةدر
 

 رویش بنگر كه نیك پیدا است
 

اما كمال . ٤۱۱و اللّه غنی عن العالمنيت الهی است، حضر و كمال آن است كه قابل زیادتی نباشد، و كمال خاصۀ
اهل كمال اگرچه كامل اند و مكمل، اما قابل زيادتی است، و كمال وقوف انسان است بر صور رحمانیه بر طریق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۴آیه  ۵۷سوره  ٤۰٦
 .۱۱آیه  ۴۲سوره  ٤۰۷
 .۱۸۰آیه  ۳۷سوره  ٤۰۸
 .۹۲آیه  ۶سوره  ٤۰۹
 .۴آیه  ۵۷سوره  ٤۱۰
 .فان اللّه غنی عن العالمني: ۳سوره  ۶۷اشاره به آیه  ٤۱۱



۲۶۱ 

  .احاطه، چنان كه در زمان مقابله تمام نسخه حرفا حرفا برابر بود
  بیت

 این و آن از میانه برخیزد
 

 یزدجان جانان بهم در آم
 

آن زمان نور جمال به صفت مظاهر برآید، اگر . باقی ماند وجود وشهود، و قبول و قوابل به حسب استعداد بود
چه نور از حیثیت ذات و عني قابل الوان نیست، اما در دیدة مردم متنوع نماید، به تنوع زجاج، و نور منصبغ 

  نشود به الوان،
  .هر چند ترا چنان نماید: مصراع
  :عني
اند كه جمع مشاهدۀ معرفت است، و  نزد بعضی از اهل الّله اشارت است به حق ال خلق، و جمعی گفته جمع

اند جمع شهود  و گفته. و جمع الجمع فناء از جمیع غري حق. قومی بر آنند كه جمع اثبات خلق است قائم به حق
اند كه جمع آن است كه جمع  گفته و .اغیار است به حق، و جمع الجمع استهالك به كلیه در زمان غلبات حقیقت

كنی صفات واسمائی كه حق وصف فرموده به تو، و ذات خود را به آن اسماء و صفات وصف كرده، و جمع 
  .٤۱۲و الیه یرجع االمر كله: اند به حضرت حق الجمع آن است كه جمع كنی با همدگر كه همه راجع

الهیه در آثار به استعداد اعیان ممكنات بود، و ظهور اسماء : گفت كه نوبتی صاحب وجودی از اهل وجود می
فرمود كه این سری است خفی، عارفی داند كه عارف حق باشد و به حق عارف، كه حق عني وجود است و اعیان 

 .ممكنه بر حال خود، و تمیز میان كثري از حیثیت تمیز عني تفرقه است
اند در وجود  نسب احكام استعدادات ممكنات :گوئی؟ گفت كثرت مشهوده را چه می: مستعدی حاضر بود، گفت

: حق، و نسب امور عدمیه، و ظاهر نشود در وجود به وجود اال حق، و حق واحد، و واحد حقیقی مثل خود نبود
  .٤۱۳لیس كمثله شییء

  بیت
 یك وجود است و هست و خواهد بود

 

 همه عالم به جود او موجود
 

  .اند درثبوت نه در وجود اعیان ثابته و اعیان ثابته غري وعني وجود واحد، و احكام مختلفه به اختالف
  بیت
 هر چه موجود است ازو دارد وجود

 

 این سخن از عارفان باید شنود
 

  :عني
اند هر چه عبد به خود اضافت كند، و بعضی بر آنند كه  تفرقه نزد اهل اللّه اشارت است به خلق بی حق، و گفته

اند مشاهدۀ تنوع خلق در احوال خلق، و نزد ما تمام   و گفته .االغیار للّه شهود: مشاهدۀ عبودیت است، و قیل
و به حدود اشیا میان اشیا تفرقه ظاهر  .٤۱٤افمن یخلق كمن ال یخلق :قال اللّه تعاىل. اشیاء تفرقه است

ست در ای كه زیدعني عمرو ا و دانسته. شود، و به تفرقه مقامات و احوال و كثرت مراتب خلق معلوم گردد می
  .انسانیت و غري در شخصیت

  شعر
 ٤۱٥و هی الكثرية ال تبقی و ال تذر جمع و فرق فان العني واحدة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۲۳آیه  ۱۱سوره  ٤۱۲
 .۱۱آیه  ۴۲سوره ٤۱۳
 .۱۷آیه  ۱۶سوره  ٤۱٤
 .گذارد او بسیار است، پس چیزی را باقی نمی جمع است و فرق، وىل عني ذات یكی است، و هم ٤۱٥



۲۶۲ 

  

  بیت
 گر به صد آینه یكی رو بنمود صد نشد

 

 صد بنمود در نظر صد نشد او كدام صد
 

  :عني
  ٤۱٦و هو فعال لما یریدعبودیت نسبتی است به عبد، و عبودیت نسبتی است به سید، 

  .شود ر واحد در مراتب اعداد ظاهر میو به ظهو
  بیت

 گر یكی را هزار بشماری
 

 آن همه جز یكی مكرر چیست
 

  .ضرب الواحد فی الواحد واحد: مصراع
  :عني

و اعلی رتبت الهیه در انسان كامل . مجموع مراتب الهیه به اصالت بود، واحكام مراتب الهیه در اكوان ظاهر
  .٤۱۷واللّه غنی عن العالمني. ای حق از عالمظهور كرده، و رتبت اعالی غنا غن

اما غنای انسان به هر چه دارد از آن غنی است به آن، و اگر خواهی بگو اعلی رتبۀ انسان كامل فقر است به همۀ 
  .اشیاء

  بیت
 همه عالم برای انسان است

 

 بلكه اشیا تنند و او جان است
 

: تا به هر چه محتاج شود به حق محتاج بود، قال جل جاللهو حق تعاىل درصور اشیا بر انسان كامل تجلی كرده، 
  .٤۱۸اىل اللّه الفقراءیا ایهاالناس انتم 

  بیت
 نماید خوش جماىل بر همهمی

 

 سر این نكته نداند بر همه
 

  .و حضرت حق متجلی است در صورت اسباب بر احباب، و اسباب حجاب
  بیت
 خوش جماىل در آینه بنمود

 

 نمودهمه عالم هر آینه ب
 

ای دارد كه صورت اسمی دیگر  ای دارد خاصه، و صورت هر اسمی مرتبۀ خاصه الهیه مرتبه و هر اسمی از اسماء
اند به مراتب اصحاب مراتب، و عارف به  ندارد، و مراتب نامتناهی، و درجات رفیع و ارفع، علمای ربانی عالم

  .ادیر اشیا به مراتبفاضل و مفضول، و تمیز اعیان به صور بود، و علم مق رتبۀ 
  بیت

 دارشفهم فرما و نیك می
 

 این امانت زیاد مگذارش
 

  .، و صلی اللّه علی محمد و آله مصابیح الدجی٤۱۹والسالم علی من اتبع الهدی
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۸۵و۱۱های  سوره ۱۶و۱۰۷های  اشاره است به آیه ٤۱٦
 .فان اللّه غنی العالمني: ۳سوره  ۹۷اشاره است به آیه  ٤۱۷
 .۱۵آیه  ۳۵سوره  ٤۱۸
 .۴۷آیه  ۲۰سوره  ٤۱۹



۲۶۳ 

  انعاماترساله 
   

  
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

  ٤۲۰.هواالول واالخر و الظاهر و الباطن وهو بكل شییء علیم
  :انعام

  بیت
 بشنو ز نعمت الّله كاین عني نعمت اوست ای كه گویم انعام حضرت اوست هر نكته

نماید، و در مرآت لطایف ملكوت به دور  بر صحایف ذوات موجودات ملك، كواكب افعال ربانیت المع می
  .صفات الهیت شارق، و بر خالصه و حقیت هر شئی در جربوت انوار شموس تجلیات هویت وحدانیت بارق

  بیت
 در همه آئینه بنموده جمال

 

 خوش جماىل خوش جالىل بر كمال
 

  :انعام
كمال عارف است، و رؤیت حق در عني رائی به عني حق منصب   مشاهدة حق در عني حق به عني حق مرتبة

ال تدركه االبصار و هو یدرك : و معلوم فرما كه حق به عني غري حق دیده نشود، كما قال تعاىل. شاهد
  :اگر عزيزی حق را در عني خود به عني خود بیند، اگر چه صاحب شهود بود و .٤۲۱االبصار
  .خوانند عارفان عارفش نمی: مصراع

  :و اگر شخصی نه به عني حق حق را بیند، و نه به عني خود، منتظر كه در دار آخرت به عني خود حق را بیند
ن فی هذه اعمی فهو فی اآلخرة اعمی و و من كا: و قال اللّه تعاىل. ٤۲۲اعوذ باللّه ان اكون من الجاهلني

  ، حق را مشاهده نماید،كنت بصره الذی یبصر به: اما اگر منتظر است كه در جنت به بصر .٤۲۳اضل سبیال
  .مؤمن است او و مؤمنش دانند: مصراع

  بیت
 منصب هر یكی ترا گفتیم

 

 گوهر معرفت نكو سفتیم
 

  :انعام
  .عني و تقید، اما به حسب اسما و صفات و تجلیات او را ظهورات استاللّه تعاىل از حیثیت ذات منزه است از ت

  رباعی
 هر دم حسنی بلطف خود آراید

 

 هر لحظه جماىل به یكی بنماید
 

 جودش دَر گنجینه گشوده به همه
 

 هر چیز كه خواهد به همه بخشاید
 

  .٤۲٤و آتاكم من كل ما سألتموه: كما قال اللّه تعاىل
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳آیه  ۵۷سوره  ٤۲۰
 .۱۰۳آیه  ۶سوره  ٤۲۱
 .۶۷آیه  ۲سوره  ٤۲۲
 .۷۲آیه  ۱۷سوره  ٤۲۳
 .۳۴آیة  ۱۴سوره  ٤۲٤



۲۶۴ 

 حضرت اومراد خویشنت از
 

 به استعداد اگر جویی بیابی
 

  :انعام
هر موجودی كه وصف او كنند به اطالق، وجهی داشته باشد با تقیید، از حیثیت تعني او در تعقل متعقل، و هر 

و محققی كه به ذوق این مشهد مشاهده فرماید،  .موجودی كه محكوم بود به تقیید او را وجهی بود با اطالق
  .معرفت تامه، بعد از معرفت حق و خلقعارف اشیا بود به 

  بیت
 داندیاری كه به ذوق خلق و حق می

 

 خواند ما چو عارفان میگفتةاین
 

  :انعام
  .هر آینه میان عالم و قدم وادی عدم باشد. عالم مسبوق است به عدم، و قدم به وجود سابق بر عدم

  بیت
 بگذر از عالم و عدم بگذار

 

 در قدم غري او ندارد بار
 

الجرم معتل است . و عالم به عني غري حق در حد ذات خود معدوم است، و به جود وجود واجب الوجود موجود
اگر فردی از افراد انسانی متخلق شود به اخالق ربانی، معتلی بود به ذات و صحیحی به عرض، ال جرم  .به ذات

: ت بصره الذی یبصر به، بینا ، و به سمعكن: بصر او نافذ بود در مبصرات، و سمع او در مسموعات، و به بصر
  .، شنواكنت سمعه الذی یسمع به 

  بیت
 ظاهرا چون عرض شود زایل

 

 به عرض صحتی بود حاصل
 

و وجود صحیح است به ذات، و منزه و مقدس از علل، اما به حسب ظهور در مظاهر و صور مختلفه در نظر ناظر 
  .ه صور الوان پدید آید و نور غري متلونمعتل نماید، چون نور كه در زجاجۀ متلونه ب

  بیت
 آن نقش خیاىل است كه در خواب نماید هر صورت غريی كه ترا در نظر آید

  :انعام
  .٤۲٥و اللّه عنی عن العالمني: حق در مرتبۀ احدیت غنی علی االطالق است، كما قال اللّه تعاىل

  .اند ب آئینهواحدیت، اسماء و صفات حق از برای ظهور طال  اما در مرتبۀ
  بیت

 آئینۀ روشنی بباید
 

 تا نور جمال او نماید
 

هر آینه در هر آینه به اسمی تجلی فرموده، و به صفتی وجهی به مظهری نموده، و از وجهی واحده به عدد مرایای 
  .متعدده وجوهات متكثره ظاهر گشته

  بیت
در همه آینه جمال و جالل

 

 نماید به عني ما به كمالمی
 

  :امانع
  .اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور اللّه: )ص(قال رسول اللّه

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .نی عن العالمنيغفان اللّه : ۳ ۀسور ۹۷اشاره است به آیه  ٤۲٥



۲۶۵ 

 انعام فراست الهی
 

 تر ز هزار پادشاهیخوش
 

: نتاج ادراك صاحب فراست الهی علم است به توحید و وحدانیت، و معرفت به تفرید و فردانیت، بقوله تعاىل
و فراست یا طبیعیه بود یا روحانیه، و روحانیه  .فافهم، و ضمري هاء وجهه با شیئی، ٤۲٦كل شییء هالك اال وجهه

فراست الهیه، و آن تجلی نور الهیه است در عني بصريت مؤمن، كه بدان نور دیده شود آنچه واقع است در 
مفرتس، و آن معرفت سعید است وشقی، و معرفت حركتی كه از انسان صادر شده، عند اللّه تعاىل مزضی است یا 

  .چه آن حركت در غري حضور صاحب فراست الهیه بوده باشدغري مرضی، اگر 
  بیت

 چشمی كه به نور حق چنان بینا شد
 

 نیك و بد این به این و آن پیدا شد
 

اما فراست طبیعیه علم است به اخالق محموده و مذمومه، و معرفت حركات بدنیه حسیه وغري حسیه ، و معرفت 
  .راست الهیه و طبیعیه بودسلیم از غري سلیم، و انسان كامل صاحب ف

  بیت
 از نقص وكمال یك به یك باخرب است

 

 نورش گوئی كه نور شمس وقمر است
 

  :انعام
اند كه مرآت یا معنویه است یا محسوسه، و هر آینه آئینه رادر نماینده اثری باشد، و این قول صحیح است  عرفا گفته

ظهور او است، و ظهور نسبتی است مضاف با نماینده از  اما از وجهی، زیرا كه اثر آئینه در منطبع از حیثیت
اختصاصیه، نه در مظهر بود و نه در آئینه، و ذاتیة و تجلیات  .حیثیت صورت او در آئینه، نه در حقیقت نماینده

تجلیات ذاتیۀ برقیه در حالت فراغ تام حاصل شود، به عني فراغ تام، از تمام اوصاف واحوال و احكام وجوبیۀ 
  .یه وامكانیهاسمائ

  بیت
 گر بیابی فراغتی به تمام

 

 عارف ذوق ما شوی و سالم
 

  .و فراغ مطلق مغایر اطالق حق نیست
  بیت

 این تجلی چو روی بنماید
 

 پاید بیش از یك نفس نمی
 

ىل مع اللّه : ، و علم بر سر قوله هيلعو علمت علم االولني و اآلخرین: این تجلی بود علم بر اسماء نتیجةو از 
  .كان الله و لم یكن معه شیی: ، و سر قولهقت ال یسعنی فیه ملك مقرب و ال نبی مرسلو

  بیت
 خانه چون گشت خاىل از اغیار

 

 لیس فی الدار غريه دیار
 

، و عام فلاكتب اللّه مقادیر الخالیق قبل ان يخلق المساوات و االرض بخمسني : )ص(قال رسول اللّه
  .ز والكیسو كل شییء بقدر حتی العج: قالهيلع

و آتاكم : و قضا حكم الهیه است از ازل تا ابد، به هر چه پیش آمدن اشیاء است از نیك وبد، كما قال اللّه تعاىل
  .، یعنی به لسان استعداد٤۲۷من كل ما سألتموه

  بیت
 مراد خود ز درگاه خداوند

 

 به استعداد اگر خواهی بیابی
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۸۸آیه  ۲۸سوره  ٤۲٦
 ۳۴آیه  ۱۴سوره  ٤۲۷



۲۶۶ 

 عطا باشد به قدر قابلیت
 

 شاهی بیابیاگر فقر است و گر 
 

  .و فضای قضا وسیع است و قدر قدر منیع، و قدر تفصیل قضا است
  .آن یكی كلی این یكی جزئی: مصراع

: و قدر زمان وقوع حكم الهی، و قدر موقت است با وقتی معني و شخصی معني و سببی معني، كما قال تعاىل
  . ٤۲۸ فاذا جاء اجلهم ال یستأخرون ساعة و ال یستقدمون

كیم تابع علم او است، و علم در مرتبۀ واحدیت تابع معلوم، هر آینه حكم به قدر قابلیت محكوم حكم حاكم ح
  .علیه بود

  قطعه
 گفتبدیدم ساقی سرمست می

 

 یكی را جام بخشم دیگری خم
 

 صراط مستقیم است اینكه گفتم
 

 طریق نعمت اللّه را مكن گم
 

فرماید بر كافر، و حكم معصیت بر عاصی، با عدم  حكم كفر می اما محجوب از سر قدر بر آن است كه اللّه تعاىل
  .اقتضای اعیان ایشان

  .به استعداد داری هر چه داری، در خارج: مصراع
اما وجود و استعداد اعیان ثابته به فیض اقدس بود كما یشاء و آن تجلی حبی ذاتی است كه موجب وجود و 

یض اقدس، یعنی اقدس از كثرت شوایب اسمائیه و نقایص استعداد اعیان ثابته است در حضرت علمیه، و ف
  .امكانیه، و فیض مقدس عبارت است از تجلیات اسمائیه كه موجب ظهور اشیا است كما یشاء

  مثنوی
 فیض اقدس وجود و استعداد

 

 عني ما را ز اسم باطن داد
 

 باز فیض مقدسش ز صفات
 

 بر تو خواند تمامی آیات
 

نور بقدر قابلیت . انسانیه و صورت فرسیه بر نطفۀ فرسیه فافهم نطفةاست، صور انسانیه بر چنانكه قابلیت قوابل 
  ٤۲۹و آتاكم من كل ما سألتموه: و فیض بقدر استعداد، كما قال اللّه تعاىل

  :انعام
  .اند در حضرت علمیه از ال و ابدا اعیان ثابته صور اسماء الهیه

  .گویند خوانند مخلوق نمی مجعول نمی: مصراع
  .اند با ابدان اند با ارواح، و نسبت اعیان با ارواح نسبت ارواح و نسبت اعیان با اسماء نسبت ابدان

  .بدن و جان بهم دگر دریاب: مصراع
  .واللّه اعلم بالصواب

  :انعام
اطالق اسم ذات بر حق به تعني تواند بود، و تعينی او به ذات مشتمل بر اسماء ذاتیه، و اسماء ذاتیه مفاتیح 

و احدیت وصف تعني است، نه وصف متعني، و نه اسم مطلق با ذات، و از حیثیت اسماء ذاتیه به اعتبار  .الغیب
اند كه ذات مؤثر است، و نزد محقق مغایرت اسماء ذاتیه با ذات مغایرت نسبیه است نه  عدم مغایرت با ذات گفته

  .حقیقیه، و امتیاز علم ذاتی از ذات امتیاز نسبی اعتباری
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳۴آیه  ۷سوره  ٤۲۸
 .۳۴آیه  ۱۴سوره  ٤۲۹



۲۶۷ 

 این سخن عارفان نكو دانند
 

 خوانند ما به ذوق میگفتة
 

  :انعام
كلیه الهیه اول عالم معانی است كه اعیان ثابته است، و اعیان ثابته صور اسماء الهیه در حضرت  حضرات خمسة

عوالم  علمیه، حضرت ثانیه عالم ارواح، ثالثه عالم مثال، رابعه عالم شهادت، خامسه عالم انسان كامل، كه جامع
  .علویة سماویه و سفلیة ارضیه است

  شعر
 من كل شیئی لبه و لطیفه

 

 مستودع فی هذه المجموعة
 

  بیت
 ساقی بنموده است چو در ساغر ما می مجموع كمال است كه در ویمجموعة

 و این محقق عارف است به جمیع مقامات و متصف به تمام اسما و صفات، و عالم به موجودات خارجیه، و هر
فردی از افراد عالم، صورتی دارد در حضرت عقلیۀ قلیمه، و صورتی در حضرت لوحیه، بعد از آن سماویه، آنگاه 

  .عنصریه، و آنچه مركب است از عناصر
  بیت

 گنجینه و گنج پادشاهی است
 

 حضرت الهی استمجموعة
 

  :انعام
و كه رب اارباب است، )ص(تو ای محمد  یعنی حكم رب. ٤۳۰وقضی ربك ان ال تعبدوا اال ایاه: قال اللّه تعاىل

  .، بر آن است كه عباد تعبد او كنند به عبادت ارباب متفرقه٤۳۱هو اللّه الذی ال اله اال هو
  بیت

 كنمبندگی حضرت او می
 

 كنم این عبادت كن كه نیكو می
 

  :انعام
ر او كون جامع، و هو انسان عالم اسم اعظم عارف است، كه این اسم جامع جمیع معانی اسماء الهیه است، و مظه

  .كامل
  بیت
 خوش بود انسان اگر كامل بود

 

 جامع اسما بحق واصل بود
 

  .و هر فردی از افراد عالم مظهر اسمی است از اسماء الهیه، و كثرت مظاهر مرایای اسما و صفات او است
  بیت

 در همه آئینه پیدا آمده
 

 عالم از نورش هویدا آمده
 

  :انعام
  .اللّهم زدنی تحري افیك)ص(للّهقال رسول ا

  بیت
 طالب علم است آن صاحب كمال

 

 ازدیاد علم جوید الیزال
 

  .من ذاقه یعرفه: و هر تجلی مستلزم علمی وهر علمی مستلزم ذوقی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۳آیه  ۱۷سوره  ٤۳۰
 .۲۳و  ۲۲ اتآی ۵۹سوره  ٤۳۱



۲۶۸ 

و تجلیات الهی نامتناهی، و هر آینه زیادتی تجلی سبب زیادتی علم، و زیادتی علم منتج حريت، و حريان متحرك 
نماید به وجهی دیگر، و  وجود مشاهده می ریه، زیرا كه مطلوب خود را با هر موجودی در دایرۀبه حركت دو

  .حركت وجود دوریه است، الجرم حركت دوریه واقع است در تمام موجودات
  بیت

 همه بر گرد قطب گردانند
 

 گرد قطبند جمله گر دانند
 

  .ریه، فافهمو مدار وجود بر قطب است، وعالم حريان متحرك به حركت دو
  بیت

 گرد بر گرد قطب گردانیم
 

 در وجودش تمام حريانیم
 

  :انعام
، هر در آنی نازل می شود، از احدیت به واحدیت، و از واحدیت به ٤۳۲كل یوم هو فی شأن: امرالهی به حكم

به عرش و كرسی مرتبۀ عقلیۀ قلمیه، باز به لوحیه، یعنی به نفس كلیه، دیگر به طبیعت كلیه و به هیوالی جسمیه، و 
  .كلیه به جزئیه، تا متناهی شود به انسان، منصبغ به احكام انصباغ جمیع مراتب و سماوات، واز مرتبۀ 

و اگر متناهی شود به انسان كامل، آخريت عني اولیت باشد، و انسان كامل مظهر جامع مراتب الهیه است، واگر 
لخ شود از وی به انسالخ معنوی، و مراجعت نماید به سالكی باشد كه نصف دایره یا اكثر قطع كرده بود، منس

  .٤۳۳والیه یرجع االمر كله: حضرت الهیه در آن واحد
  مثنوی

 آن امر تجلی الهی است
 

 این حكم ظهور پادشاهی است
 

 ات تمام باشدگر دایره
 

 صد خواجه ترا غالم باشد
 

  :انعام
اند، و سیصد و شصت  حركتی را زمانی گفتهكند، و هر  فلك اطلس در شب و روزی سیصد وشصت حركت می

اند، و هر ساعتی پانرده زمان مستوی، و اگر  اند، و هر قسمی را ساعتی خوانده زمان را به بیست و چهار قسم كرده
  .٤۳٤كل یوم هو فی شأن: قال الّله تعاىل. یك زمان را منقسم گردانند به قسمني، نصف آن زمان آن باشد
  رباعی

 عطائی بخشددر هر آنی به ما
 

 شاهی جهان به هر گدائی بخشد
 

 داندگنجی كه نهایتش خدا می
 

 از لطف و كرم به بینوائی بخشد
 

  :انعام
ان : )ص(اند یا ظلمانیه، كما قال رسول اللّه   اند، و حجب یا نورانیه مجموع صور از مراتب حجب ذات احدیت

  .سبحات وجهه ما انتهی الهی بصره لو كشفها ال حرتقت للّه سبعني حجابا من نور و ظلمة
  بیت
 ظلمت و نور هر دو یكذاتند

 

 گر چه اندر ظهور آیاتند
 

  شعر
 فما عني سوی عني

 

 فنور عینه ظلمه
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۲آیه  ۵۹سوره  ٤۳۲
 .۱۲۳آیه  ۱۱سوره  ٤۳۳
 .۲۲آیه  ۵۹سورده  ٤۳٤



۲۶۹ 

 فمن یغفل عن هذا
 

 یجد فی نفسه غمه
 

د، و نماید، و مدلول كثرت اسمائیه عني واحده بین محقق كثرت موجوده در عالم، و در واحد حقیقی مشاهده می
  .اند به صفات و واحد به ذات مشهوده عني واحده، و اسماء الهیه متعددهئیة كثرت اسما

و هویت الهیه مستوره است در صور موجودات، و در قیامت كربی به ذات ظاهر گردد و صور مخفی شوند، و حق 
ثرت مشهوده در دار آخرت، ، بعد از آن تجلی فرماید به ك٤۳٥لمن الملك الیوم للّه الواحد القهار: تعاىل فرماید
  .جلت قدرته

  بیت
  وىل چون ذات بنماید نماند شیئی از اشیا تجلی صفاتش را همه عالم كند پیدا

  :انعام
انساینه الیزال ظاهراست در هر صورتی از ثابتة انسان همیشه در ترقی است از آن سري او از علم به عني، و عني 

  .الم روحانیه و حسمانیه در دنیا و آخرتصور، از مراتب نزول و عروج در جمیع عو
  بیت

 از ترقی عارفان دارند خرب
 

 اند در خواب و خوردیگران درمانده
 

  .فافهم
ان اللّه خلق آدم علی : ودریاب كه انسان كامل مخلوق است به صورت رب االرباب، كما جاء فی الحدیث

  .ا و صفات الهیه، و مراد به صورت اسمعلی صورة الرحمن: ، و فی روایةصورته
  بیت

 مظهر اسم اعظمش خوانیم
 

 دانیم بی خالفی خلیفه می
 

  :انعام
و برزخ ثانی میان صبرزخی كه میان احدیت و واحدیت است به اعتبار حاملیت تجلی اول حقیقت محمدیه 

وسني، او قاب ق: ، معرب است به )ص(وجوب ذاتی و امكان مرتبۀ انسان كامل، و برزخیت كربی حقیقت محمدیه 
  .ادنی اشارت به اتحاد احدیت و واحدیت، و اختفاء برزخ در سطوت نور تجلی ذات

  شعر
 اذا ما بدا ىل تعاظمه

 

 وان غاب عنی فانی العظیم
 

 فال تعجنب بعني الحدیث
 

 فان الحدیث بعني القدیم
 

ق علم به حقایق وحدت ظاهر وجود است، و وجوب وصف خاص وجود، و كثرت ظاهر علم است از حیثیت تعل
كونیه، و امكان ز لوازم او است، اماوحدت حقیقه از سرایت احدیت بود در وی، و كثرت نسبیه از سرایت 

  .واحدیت و اعتبارات اصلیه
  .وجدت و كثرت عیان خواهیم كرد: مصراع

ت احدیت، اما صورت واحدیت، اما كثرت حقیقيه از سرای  و كثرت نسبیه منشاء اسما و صفات الهیه است، و مرتبۀ
اما كثرت حقیقیه اعیان ممكنات و حقایق كونیه گویند، و . ای است از اثر سریان احدیت وحدت نسبيه مجموعه

  .مراتب الهیه و كونیه شاملةعالم معانی بحر امكان، كه نون اشارت است بر آن، وحقیقت انسانیه 
  دوبیتی

 ذات و صفت است اسم دریاب
 

 آن گنج در آن طلسم دریاب
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۶آیه  ۴۰سوره  ٤۳٥



 در صورت و معنیش نظر كن
 

 در عني یكی دو قسم دریاب
 

  غزل
 جامی ز حباب پر ز آب است

 

 آب است كه صورتا حباب است
 

 در ظاهر و باطنش نظر كن
 

 دریاب حجاب آب آب است
 

 آن جام جهان نمای اول
 

 حساب است یك عني و صفات بی
 

 نقشی كه خیال غري بندد
 

 تبگذار كه آن خیال خواب اس
 

 بی جود وجود چیست عالم؟
 

 گوئی سر آب نه، سراب است
 

 ماهی كه به شب ترا نماید
 

 خورشید بود كه در نقاب است
 

 گر پرسندت كه چیست توحید
 

 خاموشی تو ترا جواب است
 

  :انعام
م اول مرتبه احدیت است، دیگر واحدیت، سوم هویت، چهارم باطن مطلق، پنجم الرحمن، ششم الرحیم، هفت

  .، دهم العلیم، یازدهم المصور، دوازدهم ظاهر مطلقنهم الفاعلالماحی، هشتم القابل، 
  بیت

 خوان اگر تو جمع كنی جامع خوشی می تنزالت وجود است و جامعش انسان
  .و انسان كامل جامع جمیع مراتب الهیه كونیه است از عقول و نفوس كلیه و حزئیه

  بیت
 كون جامع نزد سید او بود

  
 

 ی تكلف جامعی نیكو بودب
 

  
  

  
  



۲۷۱ 

  :انعام
  .كثرت نسبت اعتباریه و تعدد اسما و صفات الهیه قادح نباشد در احدیت ذاتیه

  دوبیتی
 در هزار آینه بنمود

 

 بنمود آن هزار و او یك بود
 

 وجود و معدومندغري او بی
 

 لیس فی الدار غريه موجود
 

  :انعام
  .د به اقسام، حكم بعضی ال ینقطع واثر ال یتناهیان اسماء افعال به حسب احكام منقسم

  بیت
 از ازل تا ابد چنني باشد

 

 حاكم مبدعات این باشد
 

اند بر ارواح قدسیه و نفوس ملكیه وبر هر چه داخل نیست در تحت زمان، چون مبدعات،  و این اسما حاكم
بت متغريات با متغريات زمان، و نسبت اگرچه داخل اند در تحت دهر، و موجوات یا متغرياتند یا ثابتات، و نس

اند بر مبدعات ازلیت  ثابتات با ثابتات سرمد، و نسبت متغريات با ثابتات دهر، و حكومت اسمائی كه حاكم
  .اند بر آخریت ابدیه ابدیه، وحكم اسمائی كه حاكم

  بیت
اند تا دانیابدا حاكم

 

 از كالم خدا چنني خوانی
 

  .٤۳٦خالدین سالم علیكم طبتم فادخلوها
ان بر دنیا و به هر چه در تحت زمان است، ظهور و اثر آن اسما غري ازىل و ابدی است، و  و اسما كه حاكم
  .اند به انقطاع نشأۀ دنیاویه، اگر چه نتایج آن به حسب آخرت ابدیه است مقطوع الحكم

  بیت
 كفرو ایمان و نیك و بد هرچار

 

 با تو ماند نتایجش ناچار
 

  :انعام
اند در تحت حكم اسم الظاهر، از حیثیت وجود خارجی، و حق از  ع اشیای موجودۀ در خارج، داخلهمجمو

حیثیت ظهور عني الظاهر و از حیثیت بطون عني الباطن، و اعیان ثابته مظاهر اسما و صفات الهیه، و از حیثیت 
  .باطن عني اسما، و موجودات خارجیه مظاهر اعیان

  بیت
 انیمظهر و مظهر ار چنني د

 

 شرح انعام ما فرو خوانی
 

  :انعام
اند در حضرت علمیه، و به اعتباری حقایق اعیان خارجیه، و به اعتباری  اعیان ثابته به اعتباری صور اسماء الهیه

اند به صفات ارباب، یعنی  اند، و به اعتبار وحدت ذات موصوفه اند ، شم رایحۀ وجود خارجی نكرده كه متمكنه
  .اند از فیض اقدس ه مستفیضاسماء الهیه ، ك

فرماید بر  و این فیض از تجلی حبی ذاتی است بر اعیان، به حسب اولیت و باطنیت، و حضرت الهیه افاضه می
  .اعیان بر دوام به فیض مقدس، و آن تجلی است به حسب ظاهریت و آخریت

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۷۳آیه  ۳۹سوره  ٤۳٦



۲۷۲ 

 ما چنني منعم او چنان منعم
 

 منعمش منعم است از آن منعم
 

  :انعام
مقدس اسمائیه از حضرت الهیه است، و قابلیت و استعدا از اعیان ثابته، و امتیاز اعيان از وجود مطلق از  فیض

  .حیثیت تعینات عدمیه راجعۀ با عدم، اما به اعتبار حقیقت و تعینات وجودیه عني وجودند
  بیت

 ای بشنو جوابگر سئواىل كرده
 

 فهم كن واللّه اعلم بالصواب
 

محو الموهوم مع : ؤمنني و امام المسلمني علیه الصلوة والسالم سئوال كمیل را جواب فرمودچنانكه امريالم
ای كه عدم ال شئی محض است، و از ظرف غري نتواند  اند، و دانسته اند كه اعیان در عدم و گفته .صحوالمعلوم

عدم خارجی، و به وجود خارجی از اند به   اند در علم، منتسبه بود، بلكه مراد آنست كه اعيان در حالتی كه ثابته
  .جود وجود واجب الوجود موجود

  رباعی
 از جود وجود عالمی موجودند

 

 بی جود وجود در عدم كی بودند
 

 اعیان در علم اگر چه بودند وىل
 

.................................................. 
 

  :انعام
الم به طریق اجمال عالمی است كلی كه معلم عقالی عالم عقل اول كه مشتمل است بر جمیع حقایق و صور ع

  .است به اسم الرحمن
  بیت

 شمع ما از نور او افروختند
 

 اسم الرحمن به ما آموختند
 

  .و نفس كلیه مشتمل بر جمیع جزئیات بر وجه تفصیل عالمی است كلی
  بیت

 جمله جزئیات عالم از رحیم
 

 رحمتی خاص است و انعامی عمیم
 

  .ن كامل جامع مجموع آنو انسا
  .مجموعۀ مجموع كماالت وجود است: مصراع

  .در مرتبۀ روح اجماال ودر مرتبۀ دل تفصیال عالمی است كلی
  بیت

 اسم جامع یافتم تلقني ازو
 

 جامع اسما بود بشنو نكو
 

  :انعام
مله بر تمام اسما، هر هر فردی از افراد عالم عالمت اسمی است از اسماء الهیه، و هراسمی به ذات جامعه، مشت

  .كل اسم فیه كل اسم. آینه به هر اسمی مجموع اسما معلوم شود، و اسما واحدند به ذات، و متعدد به صفات
  .توحید ندانی ار ندانی این را: مصراع
  :انعام

اول حضرات كلیۀ خمسۀ الهیه غیب مطلق است، و غایب از عقل و حس، كما قال رسول الّله صلی اللّه علیه و 
  .ان اللّه احتجب عن العقول كما احتجب عن االبصار: آله

اند در حضرت علمیه، و ما یقابل آن حضرت شهادت مطلقه،  و عالم این حضرت اعیان ثابته كه صور اسماء الهیه



۲۷۳ 

  .و عالم این حضرت ملك
  بیت

 ملك و ملك را به هم دریاب
 

 مالك و ملك را بهم دریاب
 

از وجهی كه با غیب مطلق دارد عالم او جربوت و ملكوت، یعنی عقول و  اما حضرت غیب مضاف منقسم است،
نفوس مجرده، و از وجهی كه با غيب مطلق دارد عالم او جربوت و ملكوت، يعتی عقول و نفوس مجرده، و از 

  .و عالم مثال عالمی است روحانی از جواهر نورانی. وجهی كه اقرب است به شهادت مطلقه عالم او عالم مثال
  یتب
 نه جسم مركبی است مادی

 

 نه جوهر عقلی مجرد
 

  .شبیه به جوهر جسمانی از وجهی كه محسوس است، و شبیه به جوهر عقلی از آن رو كه نورانی است
  بیت

 دانیبرزخی آن چنانكه می
 

 نیك خوانی به ذوق اگر خوانی
 

  .جامع جمیع عوالم است اما حضرتی كه جامعۀ حضرات اربعه مذكوره است عالم او عالم انسانی كه
  .چار حضرت در یكی حضرت نگر: مصراع

  :و به هیأت اجتماعیه
  .نگر جان پدر پنج حضرت می: مصراع

عالم ملك مظهر عالم ملكوت، و عالم ملكوت مظهر عالم جربوت كه عالم مجردات است، و ملكوت مظهر عالم 
مظاهر اسماء الهیه، و حضرت واحدیت مظهر حضرت مثال مطلق، و جربوت مظهر عالم اعیان ثابته، و اعیان ثابته 

  .و لیس وراء العبادان قریةاحدیت، 
  بیت

 مظهر و مظهر این چنني باشد
 

 گر شود كشف توهمينی باشد

  :انعام
  .مشاهدۀ قلوب اتصال است به محبوب، اتصال تنزیه نه اتصال تشبیه

  .فكان بال كون النك كونه: مصراع
  بیت

 ز یكیدل یكی بیند نه بیند ج
 

 شكی كند تنزیه آن یك بیمی
 

  .امامشاهدۀ عیان نظر است از غري تقیید به جارحه
  بیت
 ذوقی دارد ز ذوق ما با خرب است صاحب نظر است هر كه اینش نظر است

  .و رؤیت به بصر، اشرتاك است میان شاهد و مشهود، و مشهد دل مبقی مشاهده بود و مشهد بصر محرق و مفنی
  بیت

 ای از وی كه نور او به او بینی دیدهطلب كن 
 

 به چشم حادث محدث قدیمی را تو چون بینی
 

  :انعام
موحد از جمیع وجوه خلیفه چگونه تواندبود، و خليفه حامل اثقال تمام مملكت است، و توحید مقتضی تفرید 

و امكانیه و الهیه، و است از عالم، و توجه تامه به حضرت حق، و خليفه حاضر به جیمع حضرات جزئیه و كلیه 



۲۷۴ 

  .موحد محجوب از حضرات اكوانیه
  بیت

 كون جامع جامع اسما بود
 

 ناظر حق در همه اشیا بود
 

  :انعام
تعریف اشیا به تمیز اشیاء است، وتمیز اشیاء به خواص اشیاء، و خواص هر شییء احدیت آن شییء است، هر آینه 

  .اشیاء را جمع كنند به واحد، و متفرق به واحد
  یتب
 وحدت فرق و جمع اگر دانی

 

 این چنني جمع و فرق گردانی
 

  :انعام
و مدرك نور  ٤۳۷لیس كمثله شییء: انوار معرفت حضرت الهیه به انوار عقل است یا نور اعیان، مدرك نور عقل

  .٤۳۸و هوالسمیع البصري: ایمان
  بیت

 آیت تنزیه و تشبیهش بخوان
 

 سر این تنزیه و تشبیهش بدان
 

  :انعام
از وجه احدیت عني مسمی است، واز واحدیت عني از وجهی و غري از وجهی، و اعیان ثاتبه صور اسماء  اسم
اند در حضرت علمیه، و ارواح صور اعیان در عالم ارواح، و نسبت صورت محب با روح محب نسبت روح  الهیه

  .محب است با عني محبوب
  بیت
 تن به جان زنده جان به حضرت او

 

 ین سخن نیكوزنده دل داند ا
 

فرماید به اسما و صفات، و تربیت ارواح به اعیان، و تربیت اجساد به ارواح، هر  و رب االرباب تربیت اعیان می
  .آنیه ربوبیت حق ظاهر است در جمیع مراتب مربوبات

  بیت
 همه مربوب حضرت اویند

 

 بلكه محبوب حضرت اویند
 

  :انعام
یه و مدبر عالم، و در حقیقت روح محمدی است ظاهر در این نشأة آدم حقیقی نفس واحده است و خلیفۀ اله

خلقت نور محمد من نور وجهی : ، و قال جل جالله بلسانه هيلعاول ما خلق اللّه نوری: انسانیه، بقوله هيلع
  .)ص(و خلقت ما خلقت من نور محمد

  بیت
 بر همه ذرات اكوان آفتابی تافته جمله عالم از وجود او وجودی یافته

  :ت انسانیه رامظاهر است در جمیع عوالم، اول روح كلیو حقی
  بیت

 اندعقل اول روح كلی گفته
 

 اند بیضا است نیكو سفتهدرة
 

یا ایها الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس : و مظهر ثانیه حوای معنویه یعنی نفس كلیه، و هو قوله تعاىل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۱آیه  ۴۲سوره  ٤۳۷
 .۱۱آیه  ۴۲سوره  ٤۳۸



۲۷۵ 

  .٤۳۹و نساءواحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجاال كثريا 
  بیت

 یك حقیقت ظهور چون فرمود
 

 در ظهور آن یكی بسی بنمود
 

  .اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة: به نسبت با عالم جربوت
  بیت

 بیضا بوددرّةعقل اول
 

 روح كلی روح جد ما بود
 

  .اول ماخلق اللّه العقل: ص قال رسول اللّه
  ،عقول و نفوس مجردهرجاال كثريا و نساء و بث منهما نفس كلیه،  و خلق منها زوجها

و بث خلقكم من نفس واحدة یعنی نفس كلیه، و خلق منها زوجها طبیعت كلیه، : و به نسبت با عالم ملكوت
  .نفوس و ناطقه و نفوس منطبعه و سایر قوای جسمانیه منهما رجاال كثريا و نساء

  :و به نسبت با ملك
  بیت

 آدم و حوا و ذریات ایشان یاددار
 

 یاد دار این یادگار نعمت اللّه یادگار
 

  :انعام
المؤمن مرآت ظهور اسما و صفات حق است در آئینۀ حكمت در نشأۀ جسد آدم یعنی صورت ظاهرۀ اوهيلع

و به اعتبار  .، و حكمت در نشأۀ روح آدم یعنی صورت باطنۀ او ظهور ربوبیت و خالفت آدم بر عالمالمؤمن
  .ه حاكم، و به اعتبار مربوبیت محكوم، و به نشأة رتبت مستحق خالفتربوبیت و اتصاف به صفات الهی

  بیت
 بر همه عالم خلیفه آدم است

 

 این كسی داند كه با ما همدم است
 

به نشأة روحانیه متستفید است از حق، و به نشأۀ جسمانیه مبلغ بر اشيا و ید روحانيۀ او ید آخذه، و ید جسمانیه ید 
  .معطیه

  بیت
 ن به نور او مدامچشم ما روش

 

 نماید والسالمآفتابی می
 

  :انعام
  .٤٤۰ال تدركه االبصار و هو یدرك االبصار وهو اللطیف الخبري: قال اللّه تعاىل

ال تردكه االبصار ال نه لطیف، و هو یدرك االلبصار ال نه خبري، و ممكن نیست كه علم موجد محیط شود بر 
  .حقیقت موجد

  بیت
 استعقل در كنه ذات حريان

 

 خود مقر است كه نیك نادان است
 

و علم به اسماء و صفات حق به حسب تفصیل هم محال است، زیرا كه مظاهراسماءو صفات مفصال غري 
و اسم . و ظواهر عالم مظاهراسم الظاهر و بواطن مظاهر اسم الباطن. اند، اما به حسب امهات متناهیه متناهیه

  .واسم الباطن اقتضای بطون عالمكند،  الظاهر اقتضای ظهور عالم می
و اعتبار ربوبیت غري اعتبار مربوبیت است، و اقتضای اسم الظاهر غري اقتضای اسم الباطن، و اقتضای اسم الباطن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱آیه  ۴سوره  ٤۳۹
 .۱۰۳آیه  ۶سوره  ٤٤۰



۲۷۶ 

هواالول غري اقتضای اسم الظاهر، اما به اعتبار احدیت حقیقة الحقایق، ظاهر عني باطن است و باطن عني ظاهر 
  ٤٤۱.طن وهو بكل شیئی علیمو االخر و الظاهر و البا

  بیت
 ظاهر و باطن ار چنني دانی

 

 این رساله به ذوق بر خوانی
 

  :انعام
مرتبة انسانیت محیط است بر جمیع مراتب عالم، اما انسان قادر نتواند بود كه عارف شود به طریق تفصیل به 

این معرفت مرتبۀ او است بر . مراتب عالماو مشتمله است بر جمیع  تمام مراتب انسانیه، نعم، این قدر داند كه مرتبۀ
  .وجه اجمال

اما اگر كسی را مقام قطبیت بود در حقیقة الحقایق، اطالع یابد بر مجموع مراتب تفصیال، لیكن به حسب 
  :بشریت
  .دايما آن چنان نخواهد بود: مصراع

این تجلی ذاتیۀ برقیه در  ، وىل مع اللّه وقت ال یسعنی فیه ملك مقرب و ال نبی مرسل): ص(كما قال نبینا 
  .فافهم. علمت علم االولني و االخرین: و قال هيلع. آن واحد، معطی علم اولني و آخرین است

  بیت
 این چنني علمی گرت حاصل شود

 

 منصب عاىل تو كامل شود
 

  :انعام
حق از  به نور حقیقی ادراك اشیاء ممكنه ممكن است، اما ادراك او ممكن نیست، زیرا كه عني حق است، و

ال تدركه االبصار، و روایت است كه : قال اللّه تعاىل. حیثیت تجرد او از نسب و اضافات مدرك غري نگردد
  .نورانی اراه: قال هيلع هل رأیت ربك؟: كه)ص(سائلی سئوال كرد از حضرت رسول 

  بیت
 نور مطلق به دیده نتوان دید

 

 در مظاهر وىل توان دیدن
 

  .٤٤۳نور علی نور: ، بعد از آن ذكر مراتب تمثیل فرمود٤٤۲نورالسماوات واالرض اللّه :كما قال اللّه تعاىل
  بیت

 نور با نور چون برآمیزد
 

 این حجاب از میانه برخیزد
 

اما نور مطلق احدی، به اعتبار . یعنی نوری كه متعني است در مظاهر. ٤٤٤یهدی اللّه لنوره من یشا: قال اللّه تعاىل
  .یت او معتذر، امادر مظاهر و حجب مراتب ممكن، فافهمتجرد او از نسب و اضافات رؤ

  شعر
 كالشمس یمنعك اجتالء وجهها

 

 فاذا اكتست برقیق غیم امكنا
 

  بیت
 آن نور به عني ما توان دید

 

 هر دیده كه دید آن چنان دید
 

م كما انكم سرتون ربك: رؤیت جنانیه مشبهه گردانید به رؤیت آفتاب و ماه، و قال هيلع)ص(و حضرت سید 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳آیه  ۵۷سوره  ٤٤۱
 .۳۵آیه  ۲۴سوره  ٤٤۲
 .۳۵آیه  ۲۴سوره  ٤٤۳
 .۳۵آیه  ۲۴سوره  ٤٤٤



۲۷۷ 

  .ترون القمر لیلة البدر
  بیت

در بهشت جاودان در آینه
 

 نور او بنمایدت هر آینه
 

  :انعام
اما ظلمت، نه غري او به او دیده . معلوم فرمودی كه نور حقیقی مدرك غري نشود، اما غري او به او ادراك توان كرد

  .ه هر یك شرفی دارداین هر س. شود و نه او به او، اما ضیاء یدرك به و یدرك به غريه
اما شرف ظلمت آن است . اما شرف نور حقیقی از حیثیت اولیت و اصالت و سبب انكشاف هر مستوری است

اما شرف ضیاء از حیثیت جمع . كه به اتصال او نور حقیقی مدرك شود، بی اتصال او ادراك نور حقیقی متعذر
  :میان نور و ظلمت

  بیت
 جامع نور و ظلمت است ضیا

 

 عرفا  دیدةكن به نظری
 

  :انعام
یكی مشاركت با وجود مطلق، دیگر مشاركت با علم حقیقی، سوم جامعیت ظهور و : نور حقیقی سه مرتبه دارد

  .اظهار
  بیت

 این معانی كه ما بیان كردیم
 

 سر نور است خوش عیان كردیم
 

  :انعام
تعقل، و عدم را ظلمت است و وجود را  وجودمحض متعقل است در مقابلۀ عدم، هر آینه عدم را تعينی باشد در

  .نوریت
و عالم از آن وجهی كه غري حق است و ممكن، وصف كنند او را به ظلمت، و منور است و موجود به وجود، از 
جود واجب الوجود، و ظلمانی است از وجهی كه با عدم دارد، و هر نقصی كه ملحق عالم شود از احكام نسبیۀ 

  .اللّه خلق الخلق فی ظلمة ثم رش علیم من نوره ان: عدميه بود، و قال  هيلع
  .اند، و تقدیر سابق بر ایجاد، و رش نور كنایت از افاضۀ وجود براندازۀ ممكنات و خلق اینجا به معنی تقدیر گفته

  بیت
 همه عالم وجود ازو دارند

 

 خوش وجودی بگو نكو دارند
 

  :انعام
  .بلکه تعدد نبود در میان هر سه در حضرت احدیت ذاتیه ،ددهر واحدی از وجود وعلم و نور مدرک و مرئی نگر

  بیت
 این هر سه یکی است در حقیقت

 

 یک عني و سه نام در طریقت
 

به خالف  ، تعقل ٔاز حیثیت تعقالت در مرتبه ،اما تمیز وجود از علم آن است که علم متعدد شود به تعدد معلومات
  .در مدارک تفصیل وجود که موجودات متعدد شوند به ظهور وجود

اما فرق میان نور حقیقی و وجود محض آن است که وجود ظاهر شود مدرک را در مقابلۀ معلومات معدومۀ 
  .اما ادراک نور محض ممکن نیست اال در مظاهر موجود ،متعینۀ در علم حق

  :حکم علم و حکم نورو فرق میان حکم وجود و  ،و تمیز بعضی از بعضی ،معلوم فرما که فرق میان اسماء الهیه
  بیت



۲۷۸ 

خوش تمیزی است عارفان دانند
 

 خوانند گفتۀ ما به ذوق می
 

  :انعام 
  .از عالم ملک و ملکوت ،از روح وجسم ،انشاء صورت موجودهٔ در خارج

  بیت
 تنت از ملک و روحت از ملکوت

 

 سّر الهوت گفتم و ناسوت
 

  و ن

و هم  ،و متصفه به صفات حق ،عني ثابتۀ انسانیه است ،علمیۀ الهیهدر حضرت  ،هٔ صورت باطنۀ انسان کامل  ٰو نشا
در مظاهر عالم تفصیال و در  ،حق  سبحانه و تعاىل  بر اسماء و صفات ،چنانکه ظهور حقیقت به صورت بود

  .مرآت حقیقت انسانیه اجماال ظهور فرموده
  رباعی

 در جام جهان نما جمالش بنگر
 

 مثالش بنگر آن حسن لطیف بی
 

 بنياهل نظری نور الهی می
 

 گر عارف کاملی کمالش بنگر
 

  .ان اللّه خلق آدم علی صورته: )ص(قال رسول اللّه 
  . مطلق و مضاف: اند بر دو قسم و هر واحدی از ظآهر و باطن منقسم

عالم  و ظاهر مضاف ،و باطن مضاف عالم ارواح ،و اعیان ثابته ،اما باطن مطلق ذات حق و اسماء و صفات حق
هواالول و اآلخر و الظاهر و الباطن وهو بکل شییء : قال اللّه تعاىل. و ظاهر مطلق عالم شهادت ،مثال
  ٤٤٥علیم

  بیت
 در همه آینه هویدا اوست

 

 پیش عارفان نهان پیدا اوست
 

  :انعام
است  و در حقیقت روح محمدی ،و خلیفۀ الهیه و مدبر عالم ،آدم حقیقی یعنی عقل اول نفس واحده است

و قال جل جالله بلسان حبیبه  ،اول ما خلق اللّه نوری: )ص(کما قال رسول الّله ،ظاهر در این نشأۀانسانیه)ص(
  .خلقت نور محمد من نور وجهی و خلقت ما خلقت من نور محمد: )ص(

  بیت
 آفتابی بر همه ذرات عالم تافته جمله عالم از وجود او وجودی یافته

  .و حقیقت انسانیه را مظاهر است در جمیع عالم. م بني الماء والطنيکنت نبیا و آد: و قال هيلع
  بیت

 همه آینّه جمال ویند
 

 به کمالند و از کمال ویند
 

  .ثانی روح کلی ،مظهر اول عني ثابته
  بیت

 اندعقل اول روح کلی گفته
 

 اند درهّ بیضا است نیکو سفته
 

  :ثالثه نفس کلیه
  .ن اعجباتولدت امی اباها ان ذا م: مصراع

  شعر
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۲۷۹ 

 و عقلی کاال بی نفسی کامی
 

 ابی ابنی و امی کالبناتی
 

  دوبیتی
 کون جامع جامع اشیاء بود

 

 حضرت او مظهر اسما بود
 

 اندعاشق و معشوق و عشقش خوانده
 

 این کسی داند که او از ما بود
 

  :انعام
  .اند در شرف و خست و نقص و کمال موجودات متفاوته
نسبت او از حضرت  ،وسایط از احکام کثرت امکانیه کمرت بود ،میان او و میان خالق او و هر موجودی که

  .وحدانیت الهیه بیشرت و قرب او به حق از حیثیت وحدانیت اتم
  بیت

 هر که را قرب این چنني باشد
 

 شرف او بر آن و این باشد
 

و است و بعد نسبت از حضرت و کثرت وسایط و تضاعف امکانیه در موجود مقتضی خست و تنزل درجۀ ا
  .اما کمال به حسب جمعیت اتصاف است به صفات الهیه ،وحدانیت

  بیت
 هر که را بیشرت بود آن حال

 

 اکمل از دیگری بود به کمال
 

  .و درجات نقص و کمال متفاوت به حسب قلت جمعیت فعلیه و کثرت جمعیت ،و نقص به قدر نقص حظ مذکور
  قطعه

 هستاندکی ذوق اگر کسی را
 

 نزد یاران ما غریبی نیست
 

 ذوق خم از پیاله نتوان یافت
 

 گر چه او نیز بی نصیبی نیست
 

به جمع حقایق و اسماء و صفات الهیه و حقایق کونیه  ،به علم ومرتبه  ،٤٤٦و مفاضله که میان انبیاء و اولیا است
و میان حقایق و  ،انیت وجوبیهای است میان غیب ذاتی الهی و احکام وحد و برزخ جامع را واسطه ،بود

  .فافهم. خصایص کونیه بر سبیل حیطهّ تامه
  :انعام

و به جامعیت  ،برزخی است میان عالم طبیعت عنصریه و میان عالم طبیعت کلیهسد ره که مقام جربئیل است هيلع
آن وجه که از  ،و آن عالمی است روحانی از جوهر نورانی شبیه به جوهر جسمانی ،طرفني مختصه به عالم مثال

  .و شبیه به جوهر عقلی از آن رو که نورانی است ،محسوس است
  بیت
 نه جسم مرکبی است مادی

 

 نه جوهر عقلی مجرد
 

اما الزم نیست که  ،و اصحاب شهود برآنند که هر چه او را در عالم حسی وجودی است در عالم مثال مثاىل باشد
  .اىل بودهر چه در عالم مثال باشد او را در عالم حسی مث

  دوبیتی
 نور خود را به نور خود بنمود

 

 به کماىل که در خیال نبود
 

 خوش جماىل که در همه عالم
 

 مثال نبود مثل آن حسن بی
 

اما اگر . و اصحاب شهور برآنند که نسبت عالم حسی را با عالم مثاىل نسبت جزئی است ال یتجزی یا سایر عالم
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۲۸۰ 

او را متشکل  ،چون عقول مجرده ،ورت نوعیه نباشد اور ار در صورت حسیهظهور شیئی که ص ،ارادت الهی باشد
و  ،به صورت دحیۀ کلبی هم چنانکه ظهور حربئیل هيلع ،گرداند به قدرت بالغۀ تامۀ شامله به اشکال محسوسات

  .٤٤۷فتمثل لها بشرا سویا: کما یقول جل ذکره ،به صورت بشری دیگر
  بیت

 به هر صورت که خواهد آفریند
 

 وش چشمی که آن معنی به بیندچه خ
 

  .و نفوس انسانیۀ کامله گاه گاهی به شکلی غري شکل محسوس خود متشکل شود
  دوبیتی

 به هر شکلی که معشوقم بر آید
 

 رباید دىل از عاشق خود می
 

 دمی چون زاهد مخمور باشد
 

 زمانی رند سرمستی نماید
 

  بیت
 شیخ در مصر و خرقه در کرمان

 

 نني کنند ایشانخرقه بازی چ
 

  :انعام
  بیت
 روح اعظم روح انسانی بود

 

 جامع اسماء ربانی بود
 

تعلق تدبر و  ،اما متعلق است به بدن ،و مغایر بدن ،روح از حیثیت جوهر و تجرد از عالم ارواح مجرده است
صورت و مظهر مطهر اما از حیثیت انکه بدن  ،و غري محتاج به بدن در بقا و قوام ،وقایم به حقیقت خود ،تصرف

  .کماالت او است
  بیت

محتاج بود به صورت خویش
 

 خواهی شاه است و خواه درویش
 

  :انعام
و مرتبۀ  ،اسم جامع مشتمل است بر جمیع اسماء و متجلی است در تمام اسماء به حسب مراتب الهیه به ذات

  .جلی در مظاهر به حسب مراتبو مت ،مقدم بر باقی اسماء، و مظهر او را تقدم بر مجموع مظاهر اسما
  :و این اسم جامع به نسبت با دیگر اسما دو اعتبار دارد

و ظاهر و مظهر در  ،اند زیرا که مظاهر تمام اسما مظاهر این اسم ،یکی اعتبار ظهور ذات او در هر اسمی از اسما
  .تنوعهو این اشتمال حقیقت واحده است بر افراد م ،اگر چه در عقل ممتازاند ،وجود واحد

  .که عني او است به اعتبار اول ،اشتمال کل مجموعی است بر اجزا ،به اعتبار ثانی از حیثیت مرتبۀ الهیه
  بیت
 اسم اعظم از همه اسما بخوان

 

 معنی اسم و مسمی را بدان
 

  :انعام
هل اللّه عالم و نزد ا ،و حقیقت انسانیه مظهر اسم اعظم ،اند حقایق عالم در علم و عني مظاهر حقیت انسانیه

و به این اشتمال و ظهور تمام اسرار الهیه در  ،مسمی است به انسان کبري به حسب ظهور حقیقت انسانیه در عالم
  .حقیقت انسانیه مستحق خالفت است

  شعر
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۲۸۱ 

 سبحان من اظهر ناسوته
 

 سر سنا الهوته الثاقب
 

 ثم بدافی خلقه ظاهرا
 

 فی صورة اآلکل والشارب
 

و  ،دیگر در عقول و نفوس ناطقۀ فلکیه ،یعنی عقل اول ،قت انسانیه در صورت اجمالیه وعمائیهو اول ظهور حقی
  .و در صورت جسمیۀ بسیطه و مرکبه ،در صورت طبیعت و هیوالی کلیه

  بیت
 آفتابی ز غیب پیدا شد

 

 ها هویدا شددر همه ذره
 

  شعر
 کل اجمال غدا لوجهک مجمال

 

 لکنه فی العالمني مفصل
 

  :عامان
و این مرتبه به عنایت  ،مقام تحقیق حاصل نشود اال کاملی را که سمع و بصر و لسان و ید و رجل او حق باشد

و کمال فرایض بعد از  ،و صحت نوافل خريات بعد از کمال فرایض بود ،و به وسیلۀ نواقل خريات ،الهیه تواند بود
  .استیفاء حقوق آن

و بعد از کمال فرایض به نوافل خريات قیام  ،حقوق فرایض مشغول شود ال جرم سالک باید که اوال به تحصیل
کنت : و به تشریف شریف و خلعت لطیف  ،تا مرتبۀ تقرب یابد و به دولت محبت محبوبیت محبوب گردد ،نماید

  .مشرف گردد ،الحدیث  .سمه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به
 ،المومن مرآت المومن: در آینۀ ،ان اللّه جمیل یحب الجمال: لآنگاه مفتح االبواب در تحقیق گشاید و جما

  .به او نماید
  بیت

 نور او را به عني او بیند
 

 هر چه بیند همه نکو بیند
 

  :انعام
که حکما ماهیت خوانند و اصحاب صوفیه عني  ،هر اسمی از اسماء الهیه صورتی دارد معنویه در حضرت علمیه

  .مسمی به مظاهر و موجودات عینیه ،صورتی دارد خارجیه ،ثابته و هر عینی از اعیان. ثابته
و این اسم اعظم جامع معانی اسماء الهیه  ،صورت اسم جامع الهی است)ص(ای که حقیقت محمدیه  و دانسته

  .و این حقیقت جامعۀ کامله مربوب او ،است و رب االرباب
 ،و به باطن تربیت باطن عالم ،فرماید بیت ظاهر عالم میبه ظاره تر ،مربوبی که به تمام اسما در وی ظهور فرموده

اما بیان معانی  ،و او را جهت ربوبیت است و جهت عبودیت ،و او را ربوبيت مطلقه به خالفت حضرت الهیه 
  .٤٤۹و انه لما قام عبد اللّه: و از جهت عبودیت ،٤٤۸و ما رمیت اذ رمیت و لکن اللّه رمی: جهت ربوبیت

  قطعه
 است فافهممظهر اسم اعظم

 

 مظهر حق خلیفه بر عالم
 

 اول و آخر است تا دانی
 

 گفت من بودم و نبود آدم
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  فیوضاترساله 
  

  
  بِسمِ الله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ

  و به نستعني
ه علی نبیه و حبیبه محمد و آله لالحمدالله الذی اظهر اسمائه بظهوره، و نور عیون االعیان باشراق نوره، و صلی ال

  .و اصحابه و ناصره و منصوره
  بیت

 فیض اقدس وجود و استعداد
  

 ز اسم باطن دادمستعد را 
  

  .اعنی تعني اعیان به فیض اقدس اقدم حق است، و بقدر آن به علم او در غیب ذات او
  مثنوی

 این چنني فیض اولش دانم
باز فیض مقدسش ز 

  صفات
  

 فیض حبی ذاتیش خوانم 
 بر تو خواند تمامی آیات

  

  .معطی قابلیت قوابل است، و فیض ثانی که فیض اسمائی است بقدر استعدادات مستعدین: فیض اول
  بیت

 اسم ظاهر به ما عطا بخشید
  

 این عطا او بقدر ما بخشید 
  

الهیه است، بلکه عني آن عني واحده است، که ظاهر گشته در مراتب متعدده،  ۀو وجود خلقی صادر از ذات واحد
احدیت، وجود مطلق است که در ظهور به اعتبار مظاهر متکثره عیون کثريه است، کما  ۀدر مرتبو آن عني واحده 

  : قال
  شعر

 سبحان من اظهر ناسوته
 ثم بدا فی خلقه ظاهر

  

 سر سنا الهوته الثاقب 
 فی صورة االّکل و الشارب

  

  دوبیتی
 در صورت جام می هویداست
 در موج و حباب نیک بنگر

  

 دو با ماستپنهان چه کنیم هر  
 ٤٥۰تا دریابی که هر دو از ماست

  

اگر وحدت فقط مشاهده می نمائی با حقی به ارتفاع اثنني، و اگر کثرت تنها مطالعه می فرمائی با خلقی فقط، و 
  .اگر وحدت در کثرت محتجبه می یابی، و کثرت در وحدت مستهلکه، جامعی میان کمالني و فایز به مقام حسنني

  )قسمتی از غزل(نظم
 موج و دریا یکی بود دریاب
 آب پنهان شده وىل در موج
 مظهر و مظهر این چنني باشد

  

 گرچه باشد حجاب آب حباب 
 موج مستهلک است هم در آب
 عني ما را به عني ما دریاب

  

  :فیض دوم
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 هر مظهری از مظاهر، ظاهرش از اسم الظاهر حق است و باطنش از اسم الباطن، و مظهر به اعتبار احدیت عني
مظهر، و مجموع افراد عالم به تفاصیل مظاهر اسمای حق اند، و به اجمال مظهر اسم جامع، و حقیقت مظهر در 

  .غري معلوم -تعاىل و تقدس- حقیقت راجعه با عني مظهر، و حقیقت حق
ل ، و قال رسو ٤٥۱التدرکه االبصار و هو یدرک االبصار: الجرم حقیقت هیچ شئی دانسته نشود، قال الله تعاىل

  :، و قال شیخناسبحانک ماعرفناک حق معرفتک  )ص( الله
  شعر
 فلست ادرک من شیئی حقیقته

  

 و کیف ادرکه وأنتمو فیه 
  

  دوبیتی
 بدان که حضرت اعلی نمی توان دانست

  

  ز ذات او بجز اسما نمی توان دانست
 هر آنچه ممکن دانسنت است دانستیم

  

  وىل حقیقت او را نمی توان دانست
  :فیض سوم

 ۀخیالیه است، و اسماءِ الهیه نسب کمالیه اند، و صور خیالی ۀعالم است نسبت صفات کونی ۀاسمائی که ملحق
 تاکوانیه قایم به آن اسمای کثريه، و وجود مطلق واجب الوجود، و وجود ذهنی و خارجی و اسمائی که حقیق

  .والحق ثابت بنفسه مثبت لغريهاعیان ثابته اند ظالالت وجود حق اند، 
و چون هر اسمی از اسمای الهیه ذات است با صفت متعینه، اسمای الهیه نظر با ذات عني همدگر باشند، و به 

و اسماء و  اعیان که ظال التند، به مظاهر موجوده اند در خارج، و ظالل از آن رو که ظالل . اعتبار صفات متغایر
  .است خیال

  بیت
 سایه خیال باشد از آن رو که سایه است

  

 ا وجود سایه به همسایه سایه استام
و از آن وجه که با حق دارند عني وجود حق اند، و حقا که حق است که در صور متخیله ظاهر است و صور 

  .متخلیه یا علمیه اند یا عینیه یا روحانیه یا مثالیه یا حسیه
  بیت

 این جمله خیال در خیال است
  

 بی ذات وجودشان محال است 
  

موحدی است که در مجمع جمع از خلق به حق محجوب باشد، و وقوف با کثرت عالم  ۀرتبوقوف با احدیت م
  .محجوبی است که از حق به خلق در حجاب بود ۀوظیف

  قطعه
 آن یکی غري او نمی یابد
 آن یکی نیک و بد فراوان دید

  

 وین یکی غري خود نمی بیند 
 و آن یکی هیچ بد نمی بیند

  

ام محبی است که در هر مظهری از مظاهر حق را مشاهده فرماید، اگر چه آن مظهر اما اعلی از این دو مقام مق
  .احقر اشیا باشد

 بیت
 ذره ای نیست که خورشید در آن نتوان دید

  

 قطره ای نیست که دریا نتوان یافت در او
  :فیض چهارم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳آیه  ۶سوره  - ٤٥۱



۲۸۴ 

  .اهل نظر باید که عاشق را با معشوق و خالق را با مخلوق مشاهده نماید
  بیت

 و باده را به هم بیندساغر
  

 جام جم را به دست جم بیند 
  

، وحدت ذاتیه در کثرت به حسب خلقیت مطالعه نماید، و کثرت خلقیه  ٤٥۲و هو معکم اینما کنتم: و به مقتضای 
و در مقام . کثرت امکانیه منزه یابد ۀدر وحدت ذاتیه مشاهده فرماید، و حق را به حسب مقام احدیت از شایب

هر چه می بیند و در مقام  .فات کمالیه سمیع و بصري بیند، چه در مقام فرق مطلق خلق می بیندواحدیت به ص
  :جمع مطلق
  .عني حق را به عني حق بیند :مصراع

  :و محقق آن است که
  .فرق و جمعش جمع گرداند بهم :مصراع

  .و تحقق به مقامني مقامی است بني الکمالني
  بیت
 خوش مقامی است جمع کن به تمام

  

 که مقامی است جامع دو مقام 
  

  :فیض پنجم
امثال و اضداد به اعتبار کثرت تواند بود، و نفی اضداد و امثال به اعتبار وحدت، و دانسته ای که وجود حقیقت 
واحده است و ضدان حقیقتني که متساویتني باشند در قوت و ضعف، ممکن نیست که حقیقت واحده ضد خود 

  : دو اعتبار دارندباشد، اما حضرتني متقابلتني
  به اعتبار حقیقت جامعة بینهما مثال،

  نتوان گفت که آن هر دو یکی است، : مصراع
  :و به اعتبار تغایر

  .لطف و قهرش هر دو ضدان گفته اند: مصراع
  بیت

 یار غاری بگذر ز اعتبارات بشنو ز  وحدت به اعتباری کثرت به اعتباری
  

  :فیض ششم
که اسما و صفاتند، عبارت است از مجموع ارباب متعینه که بالقوه اند در احدیت  احدیت مسمی الله از آن وجه

احدیت  ۀمقام جمع الجمع را مرتب واحدیت و مقام جمع می خوانند، و غالباً ۀواحدیت مسمی الله را مرتب. ذات
  .ذات، و کل مجموعی است به اعتبار اسما و صفات اذات می گویند، و مسمی الله احد است نظر ب

  بیت
 بالذات یکی و کل به اسما

  

 الله بگو و بشنو از ما 
  

  .که حضرت الهیه ذات است با جمیع صفات
  بیت
 در موج و حباب می نگر یعنی آب  در حضرت او وحدت و کثرت دریاب

  

  :فیض هفتم
او را است، الله است و کون جامع و مظهر اسم اعظم ، و سلطنت عبودیت تامه و ربوبیت تامه  ةانسان کامل خلیف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴آیه ۵۷سوره  - ٤٥۲



۲۸۵ 

و عبودیت او چون عبودیت سایر عباد ذاتیه، و ربوبیت عارضیه، وقتی به صفت الهیت و ربوبیت ظاهر گردد، و 
  .گاهی به نعت عجز و عبودیت

  بیت
 گاه طالب بود گهی مطلوب

  

 گه محب است و گه گهی محبوب 
  

رد، و هر عینی از اعیان موجودات و اگرچه ربوبیت تامه کون جامع را است، اما هر انسانی نصیب المائی دا
  .مربوب اسمی است از اسمای رب االرباب

  بیت
 آن یکی رب و آن دگر مربوب

  

 این محب است و آن یکی محبوب 
  

  .و اشرف مقامات که اسلم است از آفات مقام عبودیت است، و احسن اسما نزد نعمت الله بن عبدالله، عبدالله
  بیت

 اه باشبشنو از سید زمانی از خدا آگ
  

  الله باش ۀخدمت اسمای او کن بند
  شعر

 فکن عبد رب التکن رب عبده
  

 فتذهب بالتعلیق و النار والسبک 
  

  

  :فیض هشتم
عالم باسره عبارت است از اسم الظاهر، و روح عالم عبارت است از اسم الباطن، و اسم الظاهر مقتضی ظهور 

ه اقتضای ربوبیت اسم الظاهر غري اقتضای ربوبیت اسم عالم است، و اسم الباطن مقتضی بطون عالم، و اگرچ
هو االول و الباطن است، اما به اعتبار احدیت حقیقة الحقایق ظاهر عني باطن است و باطن عني ظاهر، 

  .٤٥۳اآلخر
  :فیض نهم

  .اهل الله است ۀعلوم الهیه که خاص
  بیت

 علم ذوقی است، ذوق اگر داری
  

 این چنني علم را به دست آری 
  

ی به سبیل وجدان و کشف نه به طریق برهان و کسب، و اگرچه علوم برهانی و ایمانی به حسب مرتبه معترب یعن
  .علوم کشفیه نرسدۀ است، اما به مرتب

  بیت
 ناخورده شراب ذوق می نتوان یافت

  

 سرمست نگشته حال وی نتوان یافت 
  

  .لیس الخرب کالمعاینة 
و هر قوتی از قوای روحانیه و نفسانیه و جسمانیه . الف قوای عالم باللهذوقیه مختلفه است به اخت ۀو علوم الهی

مظهر اسمی است خاص، و او را علمی است خاصه، همچو ادراک بصر که مختص است به مبصرات و سمع به 
  .مسموعات

  بیت
 هر یکی را علم و ذوقی دیگر است

  

 ذوق هر یک نزد هر یک خوش تر است 
  

 قال رسول الله. است علمی خاص، که بی وجود آن حس علم آن حس صورت نبنددو هر حسی از حواس او را 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳ایه  ۵۷سوره - ٤٥۳



۲۸۶ 

  .من فقد حسافقد فقد علما )ص(
پس علوم حاصله عني واحده . و قوا که مظهر اسماءِ الهیه اند، به حسب اسماءِ الهیه، راجعه اند با عني واحده

  .باشند و در ظهور به مظاهر مختلفه
  دوبیتی

 انیک عني به اختالف اعی
 در هر عینی نموده حسنی

  

 بنموده جمال ای عزیزان 
 از عني جمال خود به اعیان

  

  :فیض دهم
  .نزد محقق حقیقة الحقایق مجموع حقیقت واحده است

  .آن ذات الهی است نکو دریابش :مصراع
  .متبوعه و عرضیه تابعه گشته ۀجوهری ۀکه به تجلیات در مراتب متکثره حقایق مختلف

  بیت
  دیدیم حقیقت همه اوست  ین لطیفه ای دوستبشنو زمن ا

معقوله، حسنی نموده، و در مرایای ملک و  ۀو هر اسمی در عینی از اعیان ثابته، که امری است از امور کلی
  .ملکوت در هر مظهری ظهوری فرموده

  رباعی
 هر آینه ای که در نظر می گذرد
 تمثال خیال است ولیکن ذاتش

  

 دتمثال جمال او نظر می نگر 
 در آینه تمثال به ما می شمرد

  

  .دریاب که هر فردی از افراد عالم اسمی است از اسمای الهیه با معروضات مشخصه
  بیت

رند و زاهد هر چه آید در نظر
  

 صورت و معنی خدا را می نگر 
  

اند به اعتبار آنکه  و اسما به اعتبار صفات متکثره اند، و به اعتبار ذات واحده، و اعیان ثابته و امور کلیه ظاهره
  .معقوله اند ۀعني اعیان موجوده اند، و باطنه به اعتبار آنکه امور کلی

  بیت
 کثرت معقوله است ای یار غار

  

 عشق را با کثرت عقلی چه کار 
  

  :فیض یازدهم
 مقام قرآنی جمعی اکمل است از مقام فرقانی فقط، چه این مقامی است جامع میان تنزیه و تشبیه، قال الله

  .٤٥٤لیس کمثله شییء و هو السمیع البصري: تعاىل
  بیت

 جمع کن تنزیه و تشبیه ای پسر
  

 تا که باشی عارفی صاحب نظر 
  

و این مقام مختص است به مظهر اسم اعظم که جامع جمیع اسما است و او را مقام جمع است میان وحدت و 
  .و تنزیه و تشبیه ،و جمع و تفصیل ،کثرت

  رباعی
 مقامات بوداو جامع مجموع

 او ۀرندی که بود حریف مستان
  

 مجموع والیات بودۀسر حلق 
 چون سید ما مري خرابات بود

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱آیه  ۴۲سوره  - ٤٥٤



۲۸۷ 

انسانیه محیط است به جمیع مراتب عالم، و انسان نتواند که بر سبیل تفصیل دایم عالم مراتب عالم باشد،  ۀو مرتب
او مشتمله است بر مجموع  ۀبداند که مرتب و غالباٌ عرفا عارف نفس خوداند به معرفت اجمالیه، زیرا که چون

  :مراتب عالم به علم اجماىل
  بیت

 االجمالعارفی باشد او علی
  

 به خدا و به خویش در همه حال 
  

اما عارفی که او را مقام قطبیت بود ، از آن رو که سریان او در حقایق به حق است، مطلع گردد بر مراتب مجموع 
  نیز از آن وجه که تعني و بشریت اوست، عالم علی سبیل التفصیل، و او

  .دایم نتواند که به یک حال بود :مصراع
و نفس انسانیه مشتمله است بر جمیع مراتب، و حق مشتمل بر نفس انسانیه، به حسب ظهور حق در وی ، و 
عارفی که عارف نفس خود به معرفت اجمالیه بود، عارف باشد به مراتب رب خود به معرفت اجمالیه، و 
حقیقت انسانیه مجمع مجموع مراتب الهیه است، و اگر نفس خود به معرفت تفصیلیه شناخته باشد، عارف 

  .مراتب خود بود به معرفت تفصیلیه فافهم
  بیت
 به هر طریق که خود را بداند آن عارف

  

 بدان طریق شناسای رب خود گردد 
  

  :فیض دوازدهم
  مثنوی
 دیدیم خیال موج و دریا

 سوی الله چشم ما ۀبر پرد
 نقاش نگر که نقش بسته
 یک عني بود بسی مظاهر
 ذاتش بنمود در مرایا
 فیاض به فیض اقدس ای جان
 اعیان در علم ثابتانند
 هر عني به تو عیان نماید
 مجموع صفات او نسب دان

 چار بحر است و حباب و موج و جو
 هر فیض خوشی از این فیوضات
 جامی به کف آر تا توانی

 در سحرگاه می نوش به ذوق
  

 نقشی است بر آب دیده ما 
 نقشی است خیال بسته و الله
 با نقش خوشش خوشی نشسته
 عینی به مظاهر است ظاهر
 صورت بستند جمله اشیا
 فرموده تعینات اعیان
 بالذات بدان که عني ذاتند
 اسمی، چو نقاب برگشاید
 انساب همه ازو فرو خوان
 هر چار یکی بود بناچار

 دت فتوحاتفتحی است که بخش
 خم خسروانی می نوش ز

 شادی روان نعمت الله
  



۲۸۸ 

  رموزرساله 
 
  

  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ
ه الجواد بظهور الوجود فی مراتب الغیب و الشهود، و الصلوة والسالم علی صاحب المقام المحمود، الحمدللّ

  .محمد و آله و من هو لهم ودود
  مثنوی

 اسم جامع جامع اسما بود
 ب مطلق نوربخش جان و تنغی

 در همه اشیا ظهور ذات اوست
  

 صورت او آدم معنا بود 
 مظهر او یوسف گل پريهن
 هرچه می بینی همه آیات اوست

  

و  ٤٥٦جود را بگشود، و بی نوایان سباسب ۀ، در خزان ٤٥٥وعنده مفاتح الغیب: حضرت مفتح االبواب به مفتاح
، الحدیث، نصیبی کرامت فرمود، و در مشهد شهود، به  امخفیاٌکنت کنز: عدم را از نقود کنوز رموز ٤٥۷فیافی

  .ظهور وجود، هر عینی را خلعت اسمی خاص کرامت و انعام کرد
، در ذات  ٤٥۸الله نور السماوات و االرض: و کون جامع را مستجمع جمیع کماالت وجود گردانید، و نور ظهور

  .به او نمود کنت بصره الذی یبصربه: کاینات به بصر
  تبی
 هر ذره که می بینی خورشید در او پیداست

  

  ما بیند چشمی که به حق بیناستۀدر دید
  .در خاطر است که به الهام ربانی رساله ای شریفه مبنی بر بعضی رموزات کتابت کرده شود

  .یا رب که قبول باد در حضرت تو :مصراع
  رمز

  :نور عبارت است از ظهور و اظهار، و ظهور امری است
  .ظاهر به اعتباری باطن به اعتباری :مصراع

 ۀو اضافت ظهور نور به سوی ادراکات تواند بود و اقوی و اجالی ادراکات نزد عوام حواس است، و حاس
  :بصری، واحدی از ادراکات، و اشیای محسوسه به اضافت با حس بصری بر اقسام ثالثه است

مظلمه، یا او به او دیده شود اما غري او به او دیده نشود، یا نه او به او دیده شود و نه غري او به او، چون اجسام 
  . نار غريمشتعله، یا او به او بینیم اوال، غري او به او بینیم ثانیاٌ، کالشمس و القمر والنار المشتعل ۀچون جمر
  .ما ۀبه نور طلعت او روشن است دید: مصراع

  رمز
است، اکرب از آن است که در جرم ماه، که جزوی از  زمني ۀنري اعظم که صدو شصت و چهارو یک ثمن و ربع کر

  .نعم نور بقدر قابلیت است و فیض بقدر استعداد. سی و نه جزو زمني است گنجد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۹آیه  ۶سوره  - ٤٥٥
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  .بیابان: مفرد آن فیفاء به معنی - ٤٥۷
  .۳۵آیه  ۲۴سوره  - ٤٥۸



۲۸۹ 

  بیت
 اگر جامی به بزم آری زخم جامی بری پرمی

  

 انه پیش آری به تو پیمانه پیمایدوگر پیم
  رمز

اهل نظر  ۀنور شمس است که در مظهر قمر به دید یقةًنريین اعظمني به حسب اعتبار جرمني متغایرانند، اما حق
  .نماید ، و نور حقیقت واحده

  بیت
اینکه گفتم بود ذکر نیم شب

  

 باش تا گویم حدیث نیم روز 
  

  رمز
کربی که ساعت سهرت ظهور آفتاب است، اگر در وسط او که ینبوع او است نظر فرمائی کبود نماید، و  ۀدر ضحو

  .ست که سبب احتجاب استآن کمال ظهور آفتاب ا
  رمز
چه نور ظاهر . النور اسم من اسماء الذات االلهیة، و یطلق علی الوجود االضافی، و العلم و الضیاء: اقول

و اگر نه وجود بودی اعیان عالم درکتم عدم فرسودی، . مظهر است، و اصل ظهور وجود است، و اصل خفا  عدم
  .دد، و اگر نه ضیاء بودی محسوسات در ظلمت ساتر ماندیو اگر نه علم باشد حقیقت اشیا معلوم نگر

و به ضیاء واقع شود ادراک در حس و به علم در عالم معانی، و به وجود حقانی، که موجب شهود است در عالم 
  .اعیان و ارواح مجرده، و موجد عالم به اسم النور سایه بان ظهور بر اعیان ممکنات کشیده

  بیت
 آفتاب عالم بی منتها

  

 سایه بان حضرت سلطان ما 
  

  رمز
اسم در تحقیق تجلی است که مظهر عني ممکنه است در علم، و هر عینی مظهر اسمی که متعني است به آن عني، 

اسم داللت اسم است بر اصلی که متعني از او است، و اسم از آن وجه تعني دال است بر غیب مطلق، و  ۀو تسمی
  .غیب مظلق غريمتعني، فافهم

  بیت
 تسمیه و اسم و مسمی نظری کن در

  

ذوقی که بیابی دگری را خربی کن  
  

  رمز
  .اسقاط احکام نسب تفصیلیه، و ازالت اعتبارات ظالالت کونیه به شروق شمس احدیت ذاتیه تواندبود

  .چو آفتاب برآید ستاره ننماید :مصراع
احدیت مفنی اشیاء  ۀوجود در مرتب. ٤٥۹ و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا: قال الله تعاىل

  :واحدیت مبقی، اگر به وحدت ذاتیه تجلی فرماید ۀاست، وىل در مرتب
  بیت

 نه دار بماند و نه دیار
  

 نه یار بماند و نه اغیار 
  

  . ٤٦۰و برزوالله الواحد القهار
  رمز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۱آیه  ۱۷سوره - ٤٥۹
  .۴۸آیه  ۱۴سوره  - ٤٦۰



۲۹۰ 

امر  ۀخلق فرع مرتب ۀرتبخلق و امر ، و م ۀ، محصور است در مرتب ٤٦۱االله الخلق و االمر: عالم به مقتضای 
  .است

  بیت
 این یکی فرع و آن یکی اصل است

  

  این یکی تابع آن یکی متبوع
  .٤٦۲والله غالب علی امره

  بیت
 در خلق و امر و غیب و شهادت نگاه کن

  

  در جسم و جان تفرج آن پادشاه کن
ر علم صورت نور است و نور حق اند با نسبت علمیه، ظاه ۀمعقوله، اشع ۀمجموع صور محسوسه و حقایق علمی

  .باطن علم معنی نور
  بیت

 خوش صورت و معنیی است واضح
  

 خوش ظاهر و باطنی است روشن
  

  .٤٦۳نور السماوات و االرض: و قد اخرب الحق بانه
  بیت

 دیگری را وجود کی باشد  گر نه نور وجود وی باشد
  :کثره یاد فرمود، و قال فی آخراآلیةو بعد از این امثله و تفاصیل متعینه به مظاهر متعدده در مراتب مت

  .٤٦٤نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء
و نور مضاف به عالم هادی است به نور مطلق، هم چنان که مشکات و مصباح و شجر و غريها از امثال، دلیل اند 

  .به نور مقیده و تجلیات متعینه در مظاهر مراتب مختلفه
  بیت

 نور عالم لمعه ای از نور اوست
  

 این سخن حرفی هم از منشور اوست 
  

  رمز
محققی که به علم کشفی تحقق یابد، رحمت الهیه شامل حال او باشد، و به علم حقیقی الهی ادراک حقایق 
اشیا کند کماهی، و علم صحیح، نوری که کاشف اشیاء است، و آن نور عبارت است از تجلی الهی در حضرت 

  .نور ذات
  بیت

 اوستنور علم ما زنور ذات
  

 الجرم این علم ما آیات اوست 
  

علم که متعلق به حق باشد یا به اعتبار غنای او است از تعلق، یا به اعتبار تعلق او به غري، یا به حسب معقولیت 
  .نسبیت جامعیت، یا از آن وجه که مطلق است از نسب ثالثه، یا به حسب اطالق از تقید به اطالق

در این مراتب مذکوره، و تعریفی که حکمای قدوم و علمای رسوم علم را گفته و تعلق علم به حق منحصر است 
  .انوار او است، نه حقیقت علم ۀاند، تعریف مراتب تفصیلیه و آثار و اشع

  رباعی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۴آیه  ۷سوره - ٤٦۱
  .۲۱آیه  ۱۲سوره  - ٤٦۲
  .۳۵آیه  ۲۴سوره  - ٤٦۳
  .۳۵آیه  ۲۴سوره  - ٤٦٤



۲۹۱ 

 این علم بدیع ما بیانی دگر است
 ذوقی ندهد حکایت مخموران

  

 کانی دگر است وین جوهر علم ما ز 
 استسرمستان را قول و زبانی دگر 

  

  .مادیه ۀمثالیه که بسیطه است به نسبت با مرکب ۀروحانیه و صوری ۀمراتب علم متعدده است، معنوی
  دوبیتی

 سخن علم عارفان بشنو
 از دل و دیده با تو می گویم

  

 خوش حدیثی است یک زمان بشنو 
 کرمی کن تو هم به جان بشنو

  

  رمز
و علم حق یا نسبتی . الشییء متعینا فی علم الحق ازال کون: او است، اعنی نسبت ۀحقیقت هر شییء عني ثابت

ه، به اختالف قولني، و نسبت معلومیه از آن وجه که شئون آن یاست از نسب ذاتیه، یا صفتی از صفات حقیق
  .نسبت است در علم، فارق از علم نتواند بود

  بیت
 حق تعاىل عالم، و معلوم ما

  

 عالم از معلوم کی باشد جدا 
  

معنویه، و  ۀم مثال معانی و حقایق است، و هر فردی از افراد کاینات مظهر حقیقتی است از حقایق عینیو صور عال
  .او، نسبت صور عالم است با حقایق عالم ۀنسبت اعضای انسان با قوای باطنی

  رمز
ه و حال بصر انسان با حال مبصرات، حال بصريت است با معقوالت، و دیده ای که بصر از ادراک اشیاء حقري
  .مبصرات عالیه عاجز است، بصريت نیز از ادراک مراتب امزجه و تغیريات جزئیه، بر تعیني و تفصیل عاجز است

و ادراک ذات الهیه و علم صحیح کشفی به کسب حاصل نشود، و قوای بشری به تحصیل آن مشغول نتواند بود، 
لب ربه بربه و صل بربه، و من طلب ربه من ط: اقول. اال به فیض قدسی عینی، و امدادتجلی نوری علم الهی

  .بغريه وصل بغريه
  شعر

 کذاک بفعلی عارف بی جاهل
  

 و عارفنی بی عارف باالحقیقة 
  

  بیت
 حق را به خلق هر که شناسد نه عارف است

  

 حق را به حق شناس که عارف چنني بود
  .دلیل االنفسه و الثبت کونه اال بعینه یهسبحان من لم یکن عل

  دوبیتی
 یل ما به خدا حضرت خداوند استدل

 به هر چه می نگرم عني نعمت الله است
  

 مراد ما همگی خدمت خداوند است 
 به بني که نعمت ما نعمت خداوند است

  

  رمز
  بیت
 سني انسان گر برافتد از میان

  

 اول و آخر نباشد غري آن 
  

  

یزد، و مجموع حقایق عالم در علم و عني، سني انسان برزخی است که اگر از میانه اش برخیزد، بحرین با هم آم
  .صورت و مظاهر حقیقت انسانیه اند، و حقیقت انسانیه صورت و مظهر اسم اعظم

  



۲۹۲ 

  قطعه
 معنیۀهمه عالم به دید

 هر کجا صورتی که می بینی
  

 صورت صورت خداوند است 
 معنیش حضرت خداوند است

  
  

ین اسم  جامع یعنی الله متجلی است در اسما به حسب و اسم حامع الهی مشتمل است بر اسمای نامتناهی، و ا
  .مراتب الهیه ، و مقدم است بر اسما به ذات و مرتبه

و مظاهر مجموع اسما به اعتبار ظهور ذات او در هر واحدی از اسما مظاهر اسم اعظم است، و به اعتبار اشتمال 
که عني او است به اعتباری، و آن اشتمال  اسم جامع بر مجموع ایشان، اشتمال کلی مجموعی است بر اجزای او،

  .حقیقت واحده است بر افراد متنوعه، و مظهر اسم اعظم مقدم است بر مجموع مظاهر اسما به حسب مراتب
  بیت

 صورت این اسم معنی شماست
  

 خوب تر زین صورت و معنی کجاست 
  رمز

  .عالم مع افرادحقیقت انسانیه را مجمال ظهوری است در عالم انسانیه، و مفصال در 
  
  شعر
 کل الجمال غذاء وجهک مجمال

  

 لکنه فی العالمني مفصل 
  

  

افراد ثالثه است ، و اول اشیا و مجموع عالم از بدیعیات و روحانیات و جسمانیات از  ۀاخري ۀو روح کلی نقط
محمدیه  ۀیقت نورانیاحدیت ذاتیه و واحدیت الهیه و عقل اول که حق ۀبسایط و مرکبات، از افراد ثالثه یعنی مرتب

  .صدور یافته اند )ص(است
جامعه، و  ۀو امتیاز این حقیقت از رب االربات به اعتبار تعني است، و ادل دلیل است بر اسم اعظم یعنی کلم

و لوح قضا و روح االرواح و عرش روحانی الرحمن ,کلیه و صورت جمعیت الهیه و ام الکتاب و قلم اعلی  ۀکلم
  .)ص( استصورت حقیقت محمدیه 

  دوبیتی
 عقل کل لوح قضا می خوانمش
 صورت او آدم معنی بود

  

 اول مجموع عالم دانمش 
 خازن گنج الهی خانمش

  
  

  .نفس کلیه است که کرسی روحانی الرحیم است و حوای معنویه و لوح محفوظ از محو و اثبات ۀبعد از آن مرتب
  بیت

 لوح قدر است و قلب عالم
  

 او زوجه و زوج اوست آدم 
  

و طبیعت کلیه عندنا عبارت است از معنیی که جاریه است در عقول و نفوس مجرده و غريمجرده در اجسام 
بسیطه و مرکبه، و نزد اهل نظر قوتی است ساریه در اجسام، و نسبت طبیعت کلیه با نفس رحمانی نسبت صورت 

  .نوعیه است با جسم کلی
صورت، نفس انسانی قابل  ۀمی گرداند، هم چنانکه بواسط و نفس رحمانی طبیعت کلیه را قابل صور موجودات

  .حروف و کلمات می شود
  بیت

 زین نفس آن نفس بیا دریاب نفس مشک بوی ما
  



۲۹۳ 

 دریاب
  

  .انی الجد نفس الرحمن من جانب الیمن )ص( قال رسول الله
سماویه  ۀفالک و مالئکاما صور ا. جسمانیه فایضه اند از مواهب صور بر طبیعت کلیهو روحانیه  ۀو صور نوعی

متولده از سماوات عنصریه اند نزد محققني اسالمیه، و آنچه فوق سماوات اند از عرش و کرسی و مالئکه اعتصام 
  .طبیعت اند، و طبیعت تجلی ظهور اسماء متقابله و هی لوح المحو و االثبات

  بیت
 ناسخ و منسوخ این جا یافتیم

  

 معنی این آیتش ما یافتیم 
  

  ٤٦٥ .والله غنی عن العالمني. الهیه منفرد است به احدیت ، و غنی علی االطالق از تقابلو ذات 
  بیت

 از جوهر هبا سخنی نیز گوش کن
  

 جامی بگري پر می و مستانه نوش کن 
  

رق منشور، اشارت است بدان محل، که صور عالم اجسام است، به مثابه حاء  هیوالی کلیه که کتاب مسطور و
  .رابعه از نفس رحمانی ۀفس انسانی در مرتبمهمله است در ن

  بیت
 عقل اول وجود می بخشد

  

 ورنه در خارجش وجودی نیست 
  

  رمز
  بیت

 بعد ازین بر عرش جسمانی نشني
  

 صورت آن عرش رحمانی به بني 
  

  .و سقف جنت افعالیه )ص( محمدیه ۀفلک عرش محیط است و مظهر عقل اول و سریر حقیقت روحی
  بیت

 ش اگر بینی تمامصورت و معنی
  

 جسم و جانی را بیابی والسالم 
  

  

  دوبیتی
 بعد ازین حکمت حکیم نگر
 حال حوای معنویه برپس

  

 مظهر کرسی رحیم نگر 
 همدم آدم کریم نگر

  

  .ارض جنت افعالیه است و فلک ثابتات، مرکب به هزار و بیست و دو کوکب
  بیت

 خوش کرسی مرصع و خوش صورتی لطیف
  

  
 قش و خوش منزىل شریفمنۀخوش خان 

  

انهار اربعه و  ۀالمنتهی، و منصب جربئیل و سرچشم ةاما فلک سابعه بوستان بیت المعمور است، و گلستان سدر
  .)ع( کیوان و مسکن ابراهیم ۀایوان خلوت خان

و خامسه میدان بهرام است و گوشه  )ص( موسی ۀو سادسه دولت سرای سعد اکرب است یعنی مشرتی و صومع
  .)ع( و رابعه بارگاه سلطنت پناه آفتاب است و چهار بالش ادریس )ع( نهارو

و ثانیه مسند عطارد است و مجلس عیسی و یحیی  )ع( و ثالثه بزم طرب انگیز زهره است و تخت بخت یوسف
  .)ع( عقل فعال است و متکای آدم ۀو فلک قمر مقطع )علیهم السالم(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فان الله غنی عن العالمني: ۳سورة ۹۷اشاره است به آیه  - ٤٦٥



۲۹۴ 

  مثنوی
 آن گاه عناصر دریاب

 که گفتند این است تنزىل
 هر چار به یکدگر در آمیز
 فی الجمله ترقیی توان گفت
 آن گاه نبات می توان یافت

  

 اصل سه بود به نزد ما آب 
 دریست که آن لطیف سفتند
 نقدی ز معانیش برانگیز
 هر کس که بگفت آن چنان گفت
 هر چار حیات می توان یافت

  

نامیه حیات می آید برآمیزد  ۀنبات که از قو ۀواهر اربعارادی و شوقی که اثر خاصیت نفس است با ج ۀو چون قو
  :و یکی شود

  بیت
 حیوان خوشی شود مصور

  

 دل زنده و چابک و منور 
  

  شعر
 و ذوالحس بعد النبت و الکل عارف

  

  بخالفه کشفا و ایضاح برهان
   

  

محجوب به حجب  انسانیه شود، حیوان ناطق ظاهر گردد، ۀحیوانی ۀصورت کامل ۀو چون نفس ناطقه متعلق
  .مجموع وجوهات امکانیه

  بیت
  اقرب االقربني به وجه دگر  ابعد االبعدین ازین وجه است

و اگر حیوان ناطق به سري معنوی، در عالم ارواح و اشباح و غیب و شهادت، به متابعت انسان کامل سیاحت 
نورانیت براندازد، و از نعوت  فرماید، به رجوع قهقرا از مبدأ به معاد مراجعت نماید، و حجب ظلمانیت و

  .خلقیت منسلخ گردد، و تخلق به اخالق و تحقق به ذات الهیه یابد
  رباعی

 انسان خوش محققی پیش آید
 او نور دو چشم نعمت الله بود

  

 صد دل به دمی زدلربان برباید 
 حق بیند و حق به مردمان بنماید

  

  رمز
  .شبیه به جوهر جسمانیعالم مثال عالمی است روحانی از جوهر نورانی، 

  بیت
 نه جسم مرکبی است ماده

  

 نه جوهر عقلیی مجرد 
  

کثیفه، جامع جانبني است و با نصیب از  ۀمادی ۀلطیفه و جسمانی ۀبلکه حدی است فاصل میان جوهر مجرد
  .طرفني

است بر جمیع  مجرده اند، و برزخی که مشتمل ۀو نزد محققني در عوالم روحانیه و عقلیه و خیالیه حقایق جوهری
و آن مثال صوری است که در تمثال جمال اعیان ثابته در مرآت این . صور روحانی و جسمانی اول مثال گفته اند

  .عالم متمثل شده، و در این عالم مثال عني اول که اسم جامع الهی است بر ما تجلی کرده
  دوبیتی

 دیدیم جماىل به کماىل که چه گویم
  

  که چه گویمحسنی و چه حسنی و جماىل 
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 بنوشته خطی بر ورق روی چو ماهی
  

  هر حرف از آن خط به مثاىل که چه گویم
  .و عالم مثال را عالم منفصل گفته اند، از آن وجه که غريمادی است و شبیه است به عالم مثال متصل

  بیت
 در مثالش خیال می بینم

  
  

 جنتی بر کمال می بینم 
  

  .ویه، و روحی از ارواح علویه و سفلیه، او را صورتی است مثالیهو هر معنئی از معانی کلیه و جز
  بیت
 این لوح بگري و هر دو را می خوانش

  

  این هر دو مثال این و آن می دانش
جناح و یدخل کل صباح  ئةالمنتهی و له ست ما ةفی سدر )ع( رای جربییل )ص( و فی الخرب الصحیح ان النبی

  .ال عددلها ئکةمن قطراته مال -سبحانه و تعاىل-ینفض اجنحته، فیخلق ثم یخرج ف ةو مساء فی نهر الحیو
و هر مثاىل و خیاىل از مثاالت و خیاالت مقیده آنموذجی است از عالم روحانی، و عالم مثال به مثال جداول 
وانهار متصله است به بحر روحانی، و هر شیئی که نسبت آن به سوی حس اقوی باشد خیال متصل، و هر شیئی 

وجود متوسطه است میان غیب و شهادت،  ۀکه نسبت آن به سوی غیب اقوی است عالم ارواح، که به اعتبار دایر
  .و به احاطت و شمول مثال مطلق ای عالم مختص است به ام الکتاب

  بیت
 صورتاٌ عقل است و در معنی عماست

  

 هر که او روشن نمی بیند عماست
  رمز

عني مسمی اند، و به اعتبار کثرت اعتباریه غري، و اول اسم هر حرف حرف اسمای الهیه به حسب احدیت ذاتیه 
  .اول آن اسم است

  بیت
 اسما و مسمیات دریاب

  
  

 سر دفرت کاینات دریاب 
  

  رمز
طبیعیه و قوای خیالیه و مثالیه ظاهر می گردد، و در حال عدم خلو باطن از تعلقات کونیه، و  ۀحکم توحید در مرتب

  .نیه، به حکم کثرت مستولیه، به لباس صفت حاکمه، متلبس و منصبغ می نمایدامکا ۀاحکام الهی
دل عارف بالله احکام وحدات کلیه  ۀدل وحدانیة النعت شارق شود، دید ۀنور آفتاب تجلی، بر آئین ۀاما چون اشع

  به تعینات احدیت اصلیه، در مراتب متعدده مشاهده می نماید
  بیت

 آن یکی در هر یکی دارد ظهور
  

 می نماید در نظر ما را چو نور 
  

  رمز
 ۀاحدیت وجود در عالم غیب و سر توحید و معرفت الزم ۀاگر تجلی الهی مختص باشد به اسم الباطن، مفید افاد

عقلیه، الجرم عارف این مرتبه، زاهدانه از موجودات ظاهره اجتناب نماید، و از رؤیت  ۀتوحید ظاهر شود در مرتب
  .رمایدکثرت صوریه احرتاز ف

  بیت
 زهد این جابدو نماید رو

  

 عارفی زاهدی بود نیکو 
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  :و اگر مختص بود به اسم الظاهر
  بیت

 در شهادت هر چه بیند او بود
  

 هرچه گوید الجرم نیکو بود 
  

وسطی واقع شود، و در این مرتبه مجمع البحرین و جامع  ۀو اگر به اسم جامع تجلی فرماید ادراک در مرتب
  .والله وىل الهدایةیزبه جمع الحسنني باشد، و این مقام احکام متداخله است و اسرار غامضه، الطرفني و فا

  بیت
 جام می بني و باده را می نوش

  

 ور توانی ز محتسب می پوش 
  

  رمز
جامعه، جامع  ۀافعال یا ذاتیه است یا ارادیه یا طبیعیه یا امریه، و انسان که عني مقصود است و مثال اتم و نسخ

  .یع اقسام افعال استجم
  بیت

 جامع اقسام افعال است او
  

 واقف از مجموع احوال است او 
  

و افعال انسان در وجود دنیاویه، یا به حسب صورت بشریه است، یا به حسب روح در انسالخ به معراج روحانی 
  .به ابقاء عالیق بدنیه و تقید به وجهی از وجوه

   رمز
 ۀعنصریه به کلیت در نشأ ۀثار و نتایج عبد است، و بعد از مفارقت از نشأعنصریه که مقتضی افعال و آ ۀنشأ

و . عنصریه اند ۀبرزخیه و حشریه و جنانیه و غريها انسان را افعال و احوال مختلفه است، و این مجموع تابع نشأ
  .انسان بی مظهر نتواند بود، و مظهر خاىل نتواند بود از طبیعت، فافهم

  رمز
ه که از نفس الهیه صادر گشته عالم مثال مطلق است، بعد از آن به ترتیب مذکوره، تا متناهی شود اول عوالم متعین

به عالم انسانی، بعد از آن در برزخ و در حشر و در جهنم و در جنت و در کثیب مسک، و آخر در حضرت 
  .احدیت جمع وجود که ینبوع جمیع عوالم است

  بیت
 متناهی به تو شود همه شییء

  

 وی منتهی به حضرت ویتو ش 
  

  رمز
حضرات کلیه مختصه اند به رحمت ثالثه، و آن رحمت حضرت ظهور و رحمت حضرت بطون، و رحمت 

  .حضرت جمع است، و هر فردی از افراد عالم به وجهی از وجوه مرحوم است
  هقطع

 اندکی ذوق اگر کسی راهست
 ذوق خم از پیاله نتوان یافت

  

 نزد یاران ما غریبی نیست 
 چه او نیز بی نصیبی نیستگر

  

  .اما مرحوم تام وسعید تمام جامع مراتب رحمت کاملة حضرت الهیه است
  بیت
 هر چه امکان لطف و رحمت بود

  

 حضرت او به ما عطا فرمود 
  

  رمز
نفس حقیقت واحده است، در مخارج متعدده به حسب تمیزی که حاصل شود به سبب تقاطع، کسب اسمای 
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  .مختلفه می کند
  عیربا
 در هر نفسی کسب کماىل می کن
 بر چشمة چشم ما نظر می فرما

  

 بر لوح دلت نقش خیاىل می کن 
 از ما طلب آب زالىل می کن

  

  .و امتداد نفس بی تعني به مقطعی از مقاطع
  بیت

 الفش خوانده اند تا دانی
  

 چنني خوانی فلاشاید ارتو 
  

تعني و تقاطع مخارج متعینه، و همزه که حرفی است  و مجموع حروف، تعینات نفس اند، و امتیاز حروف به
غريتامه نفس تعني اول است و اقرب ینبوع نفس، و صدور عقل اول از نفس رحمانی به مثابت همزه است در 

  .نفس انسانی، و به تعیني آن تعني تجلی ذاتی الهی ظهور کرد  از غیب مطلق
تحت وجود که معنوت است به غیب و شهادت به تعني تواند و امتیاز افراد اعیان وجودیه و حقایق اسمائیه از 

روحانیه  ۀبود، و کلمة روحانیه الهیه است و کلمه انسانیه لفظیه، و بسایط حروف اند و مرکبات عقلیه کلمات، و کلم
  .الحق نفس رحمانی است و لفظیه عارض نفس انسانی

ی مأخوذ است از تنفس، و آن ارسال هوای و نفس رحمانی بسط وجود است بر اعیان ممکنات، و نفس انسان
حار است از باطن و ایراد هوای بارد است از برای ترویح متنفس وازالت کرب، و اعیان موجوده و اکوان ظاهره 

  .کالضوء فی ذات القبسو آثار صادره، از نفس رحمانی صدور یافته اند، 
  بیت

 علم وجدانی است علم عارفان
  

 بخوان علم اگر خوانی چنني علمی 
  

  خاتمه
  .عبادت بدنیه منتجه نور اسالم است و عبادت قلبیه منتجة نور ایمان، و عبادت روحیة منتجة نور احسان

  بیت
 رحمت منور باد ای نور دو چشم ۀدید

  

  نور چشمی در نظر ای نور منظور دو چشم
م، و این قیام بدن است به و آداب سلوک در حضرت ملوک بر اقسام ثالثه است، ظاهرا اسالم است یعنی استسال

وظایف احکام، و باطن ایمان است و آن قیام دل است به وظایف اسالم، و احسان قیام روح است به مشاهدة 
  .ملک عالم

  بیت
 این لطیفه بشنو از سید تمام

  

 بندگی سید است این والسالم 
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  )رساله اول( اسراررساله 
  

  
  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ

  .هو الله احد، و صلوته و سالمه علی مظهر ذاته و صفاته و آیاته، و علی آله و عرتته: همانه من کالقل بلس
  :سر اول

  بیت
 توحید و موحد و موحد دریاب

  

 ما از هر باب ۀتا دریا بی گفت 
  

 تعني، جامع تعینات است، و آن احدیت جمع است، و خاص به انسان حقیقی که آدم صورت ۀاول مراتب متعلق
  .او است، اما غیب هویت حق، اشارت است به اطالق حق به اعتبار التعني، و تعني مسبوق به التعني

و ماهیت با جمیع اعتبارات و اسما و صفات و نسب و اضافات، عبارت است از علم حق به ذات حق، از 
، و تجلی ذاتی است، حیثیت تعني حق در علم حق، و این تعني، اوسع تعینات است، که مشهود انسان کامل است

 ۀو مقام توحید اعلی، و مبدأیت، و مجمع اعتبارات و منبع نسب و اضافات، ظاهره در وجود و باطنه در عرص
  .تعقالت و اذهان

الهیه، و به این نسبت محقق، حق را  ۀذاتی ۀو وجود مطلق واحد واجب عبارت است از تعني وجود در نسبت علمی
  .مبدأ می گوید

  بیت
 به عني ما دریابعني ما را

  

 مبدأ و هم معاد را دریاب 
  

  .فمنه خرج و الیه عاد
  :سر ثانیه
که ، اقتضای سنت الهیه آن است که، امداد و . عقل منور، و شهود محقق  محقق، مکشوف است ۀدر عرص

ه و فیوضات، که واصل شود به موجودات، حکم آن معادات نماید به جناب الهی، و عرفا را به اخبارات الهی
  .تنبیهات نبویه و کشفیات روحانیه معلوم است

  بیت
 چون دور به تو رسد در این دور قمر

  

  جامش به کف آر و عاشقانه می خور
و مدد الهی به تعني، از مطلق فیض ذاتی است به برزخیه، تا برسد به عقل اول که معرب است به قلم، بعد از آن به 

ر به کرسی، باز به افالک، به ترتیب، تا ساری شود در عناصر اربعه و لوح، یعنی نفس کلیه، دیگر به عرش، دیگ
  .موالید ثالثه، و متناهی به انسان، منصبغ به جمیع خواص

اگر دایره تمام بود، اولیت عني آخریت یابد، و اگر دایره غريتامه باشد، منسلخ شود به انسالخ معنویه، و مراجعت 
  .نماید به حضرت الهیه، در آن واحده

  بیت
 غافل منشني و حاضرش باش

  

 چون اهل نظر تو ناظرش باش 
  

  :ثالثه سر
سر اختصاص آدم به حضرت الهیه، و سبب اولیت به معنی و آخریت به صورت، احدیت جمع است میان 
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حقیقت وحدانیت که مجمع احکام وجوب است، و میان کثرت که حایط تمام امکان است، مجمع البحرین است 
  .و جامع حقایق حضرت الهیه و کونیه و مرآت حضرتني،

  بیت
 خوش آینه ای که می نماید

  

 در نور رخش وجوب و امکان 
  

  .الهیه و انسانیه ۀمدرس مدارس موجودات است و حافظ کتب خان
  بیت

 در مکتب ما لوح چنني می خوانند
  

 این علم شریف عارفان می دانند 
  

 ه تفاوت اسما و مراتب درجات موجودات، و عارف سرقولهو عارفی که حقیقت این سخن دریابد، عارف شود ب
، و عارف خالفت جمع میان وحدت و کثرت، و سر امداد و استمداد، و سر ٤٦٦و علم آدم االسماء کلها: تعاىل

  .ان الله خلق آدم علی صورته: )ع( ظهور معلوالت به صور علل، و سر قوله
  دوبیتی

 نوری که خدا به ما نماید
 دید دیدههر آینه ای که 

  

 در جام جهان نما نماید 
 اسمی ما را خدا نماید

  

  :سر
حق تعاىل، از حیثیت اطالق ذاتی، غنی علی االطالق است از وصف اضافه ای و نسبتی، از وحدت و وجوب 
وجود و مبدائیت، یا صدور اثر یا تعلق علم او بذات او، زیرا که این همه مقتضی تعني و تقید است، و منافی 

نعم اطالق حق تعقل توان کرد، به معنی سلبی نه معنی اطالق که ضد تقیید بود، بلکه اطالق از وحدت  اطالق،
  .و کثرت

  بیت
 مطق از اطالق وال اطالق هم

  

 بی نیاز از وصف جفت و طاق هم 
  

 اما نسبت وحدت و مبدائیت و تأثري و فعل ایجادی اضافه به حق صحیح است به اعتبار تعني، و اول تعینات
ذاتیه، وحدت  ۀنسبت علمیۀ ذاتیه بود، به اعتبار تمیز علم از ذات امتیاز نسبی، و به واسط ۀمتعلقه، نسبت علمی

  .حق و وجوب وجود متعقل است
  بیت
 نکته ای بس لطیف می گویم

  

 بهر یار شریف می گویم 
  

  :سر
اول، عني وحدت بود، و  ۀبه مرتببه اعتباری که مختص است . وحدت را مراتب ثالثه است، هر مرتبه ای اعتباری
  .من حیث هی هی، بل که مغایر احدیت ذاتیه نباشد

ثانیه اعتبار وحدت بود از آن رو که نعت واحد است، و آن وحدت نسب  ۀو به اعتباری که مختص است به مرتب
  .این مرتبه به حق از حیثیت اسم جامع است، که جامع معانی اسما بود ۀاست، و اضاف

ثالثه اعتبار وحدت بود از آن وجه که الحق او شود اموری که خارج بود از  ۀاری که مختص بود به مرتبو به اعتب
و وحدت در این مرتبه ضد کثرت بود، و . الواحد نصف االثنني و ثلث الثالثة: معقولیت صرف چنان که گویند

  .هر می گرددافعال و به وحدت فعل و فاعل، به کثرت محالت فعل کثرت ظاۀ مختص به مرتب
  شعر
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 ومن الذی شاهدته فعل واحد
  

 بمفرده لکن بحجب االکنة 
  

  دوبیتی
 فعل فاعل یکی بود ای یار
 یک وجود است، در ظهورای دوست

  

 گر چه مفعول آن بود بسیار 
 می نماید به عني ما آثار

  

  :سر
جامعی غالب احکام ظاهر در جمعیت . هر جامعی حصه ای دارد از حقیقت انسانیه، و ایشان را مراتب ثالثه

انسانیه، و بر جمعیت جامعی غالب احکام باطن انسانیه حقیقیه، و جامع  سوم میان ظهور و بطون جمع کرده در 
  .اعتدال ۀدرج

مجموع  ۀو این مقام برزخی اعلی است، و به این نقطه وسطیه متعني می شود وجوب و امکان، به کمال مجموع
ه مرتبه و نسبتی و اسمی و وصفی نیست، و تمام مراتب و ارباب مراتب در این کماالت وجود است، اما مقید ب

  .جامع مستهلک اند، همچنانکه ظاهراند از وی
، میان احکام وجوب و احکام امکان، انسان حادث ازىل است و ۀو حقیقت او عبارت است از برزخیت جامع

  .دایم ابدی ۀنشأ
  بیت
 بود و هست و همیشه خواهدبود

  

 ا به ما چنني فرمودسید م 
  

  :سر
مناسبت ذاتیه و صفاتیه میان حق و انسان کامل که عني مقصود است از دو وجه ثابت است، یکی در کسب 

  .وصفی که قادح بود در تقدیس، غري تعني که قادح نیست در عظمت و وحدانیت حق
لق متفاوت به حسب تفاوت اما مناسبت از وجهی دیگر به حسب تخلق بنده است به اطالق حضرت الهیه و تخ

جمعیت، و ضعف و قوت از حیث قابلیت، و در هر عصری واحدی که او را مناسبت از وجه اول ثابت بود 
  .برزخ الربازخ و مرآت ذات استحقیقت موجود است و از حیثیت 

  بیت
 محبوب و مقرب تمام است

  

 خلق او امام استۀبر جمل 
  

  .من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة: و سلمصلی الله علیه و آله  قال رسول الله
نزد اصحاب صوفیه و ارباب الهیه، هر فردی از موجودات ممکنه، او را روحی است مجرد، ناطق بلسان الیق، و 

  .٤٦۷و ان من شییء االیسبح بحمده ولکن التفقهون تسبیحهم :قال الله تعاىل. مسبح به تسبیح خالق
  دوبیتی

 اویندهمه حی و مسبح
 به لسانی که عارفان شنوند

  

 همه تسبیح او نکو گویند 
 همه گویندگان نیکویند

  

و زعم محجوب آنست که لسان حال است، و کامل مرفوع حجاب، روحانیات اشیا مشاهده می نماید، و نطق و 
  .حیات موجودات ظاهرا و باطنا اوال و آخرا ادراک می فرماید
  بیت

 دریاب مسبح و مسبح دریاب
  

 تا کی باشی چو غافالن خوش در خواب 
  

  :سر
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۳۰۱ 

احدیت الهیه مقام جمع وجود است، و احدیت ذاتیه احدیت جمع الجمع، و در احدیت ذاتیه اسما و صفات و 
  .اشیا همه مستهلک اند

  بیت
 اعتبار ظهور چون نبود

  

 مظهر آنجا چگونه خواهد بود 
  

  :سر
به اختالف قوا اگرچه راجع اند با عني واحده، و هر قوتی از علوم ذوقیه که حاصل اهل الله است مختلفه است 

 ۀقوای روحانیه و نفسانیه و جسمانیه مخصوص است به علمی خاص، و در حقیقت راجع با حقیقت واحد
  .انسانیه، و ذوقی که به قوای روحانیه حاصل شود، حاصل نشود به قوای جسمانیه

راجع با حقیقت واحده، و هویت الهیه در مرایای موجودات علویه و و اسماء الهیه متعدده و علوم کثرت اسمائیه 
سفلیه تجلی کرده ، و هر آینه ای را تمثال جمال اسمی انعام فرموده، و هر یکی را به خلعت صفت خاصی 

کل : مخصوص گردانیده، چنانکه، قابلیت قابل و استعداد مستعد اقتضاء آن کرد، و عارف این اسرار می گوید
  .ه کل شییءشییء فی

  بیت
 موج و دریا به بني و هم آبش

  

 جمع و وحدت به ذوق دریابش 
  

  :سر
انسان کامل، به عني ثابته جامع تمام اعیان ثابته است، و به عني خارجیه حایز مجموع اعیان خارجیه، و عالم دو 

  .ویند، یعنی موجودات خارجیهاعتبار دارد، به اعتبار احدیت جامعه انسان کبري خوانند، و به اعتبار کثرت افراد گ
و عالم انسان کبري است به صورت، و انسان اکرب به معنی ، و حقیقت انسانیه، متصفه به صفات جمالیه و جاللیه، 

  :مشرف به تشریف
  .٤٦۸و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی الرب و البحر

  دوبیتی
 هرچه در غیب و در شهادت بود
 جام گیتی نما به ما بخشید

  

 ایثار بندگان فرمودهمه 
 نقد گنج وجود را بنمود

  

  :سر
عالم بر  ۀقدرت الهیه، به قبض ۀمسخره اند در قبض ۀ، یعنی مقبوض ٤٦۹واالرض جمیعا قبضته: قال الله تعاىل

آدم به وجه اجمال، و بدان معرباند به صفات فاعلیت و قابلیت، و عالم ید قابله، و آدم  ۀسبیل تفصیل، و در قبض
  .و ید فاعله متصرفه در قابله ید فاعله،

  :سر
احدیت حق عني وجود حق است، و وجود مقدس از اسما و صفات، و از اعتبار وحدت و کثرت، و وجود را 
جوهر گویند، زیرا که جوهر را ماهیتی است غري وجود، که جوهر به آن ما هیت جدا است و ممتاز از غري، و گفته 

  . فی موضوع، و العرض ماهیة اذا وجدت کانت فی موضوعالجوهر ماهیة اذا وجدت کانت ال: اند
  بیت
 این یکی حال و آن محل خوانند

  

 عرض و جوهر این چنني دانند 
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۳۰۲ 

هو، نه جوهر است و نه عرض، و موجود هو و غري واجب الوجود یا جوهر است یا عرض، و وجود من حیث 
و در حقیقت وجود اعتبار تعدد نبود، و اعیان  مقید به وجود موجود تواند بود، و وجود وجود عني وجود است،

غرياعیان، و وجود مقدم موجودات است، و به ذات غنی  عالم، در علم و عني به وجود موجوداند، و وجود اعیان
  .٤۷۰فهو االحد الصمد القیوم، اولم یکف بربک انه علی کل شییء شهیداز صفات و اسما و اشیا، 

  :سر
ی علم او می کند، به ذات او به عني ذات او، نه به صورتی زایده بر ذات، و علم تعاىل و تقدس اقتضا ذات الهی

او به ذات او، اقتضای علم او می کند به جمیع اشیا، و این اقتضا را مشیت می گویند، و مشیت را بر ارادت 
  .اطالق می کنند، اما ارادت اخص است از مشیت، و واحدند به اعتباری، و متغایر به اعتباری

  شعر
 مشیته ارادته فقولوا

  

 بها قد شاء ها فهی المشاء 
  

یعنی مشیت حق عني ارادت او است نظر با ذات، اما اردت متعلق شود به ایجاد و اعدام، و مشیت متعلق گردد 
  .به ایجاد در مظاهر کونیه در عالم اعلی و اسفل، و واقع نشود به اردت، اال آنچه مقتضی مشیت باشد

  شعر
 و یرید نقصایرید زیادة

  

 و لیس مشاءه اال المشاء 
  

  .واحدند به ذات و متغایر به صفات، مجتمعانند و متفرقان 
و اردت مرتتب است بر مشیت، و مشیت بر علم، و علم بر حیات، اما ارادت متعلق شود به زیادتی و نقصان در 

  .به زیادتی و نقصان کلیات، و کلی را وصف نکنند ۀجزئیات ، و مشیت عنایت الهیه است، متعلق
  شعر

 فهذا الفرق بینهما فحقق
  

 و من وجه فعینهما سواء 
  

  بیت
 خوش تمیزی که ما عیان کردیم

  

 این معانی از آن بیان کردیم 
  

  :سر
  .متعینه نسب اسمائیه گفته اند، و هر نسبتی صفتی، و ذات با هر صفتی اسمی ۀنسبت ذات الهیه با صور علمی

ه اعیان ثابته به آن متعني اند، اما متصور نیست علم بی حیات، و حیات و علم و ارادت و اول نسبت علمیه بود ک
سبعه خوانند، و ذات به حسب این  ۀکنند با ذات، ائم قدرت و سمع و بصر و کالم نسب ذاتیه اند، چون اعتبار

نسبتی است با عینی از  و هر اسمی، او را. نسب اقتضای جوهر اول کرد و موجدیت و اولیت و مبدائیت ظاهر شد
  .اعیان، و ذات را به حسب هر عینی اسمی

  دوبیتی
 بحر اعیان را کرانی هست نیست
 ما معانی را بیانی می کنیم

  
  

 گنج اسما را نشانی هست نیست 
 چون بیان ما بیانی هست نیست

  

  :سر
ا و صفات و تجلیات، او را الله تعاىل جل و عال از حیثیت ذات منزه است از تعني و تقید، اما، به حسب اسم

  .ظهورات است در صور مختلفه
  بیت
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۳۰۳ 

 به هر آئینه ای وجهی نماید
  

 مرا هر لحظه ای ذوقی فزاید 
  

انسان کامل است، و اوال به  ۀعمائیه بود، که مرتب ۀو ظهور تعني اول، اوال به حسب اسم جامع الهی در مرتب
  .عالم اعیان عالم را ایجاد فرمود متعني گشت، و از تفصیل آن، خالق )ع( صورت محمدیه

  بیت
 یک حقیقت در حقایق رو نمود

  

جملة اعیان به ما نیکو نمود  
  

  :سر
  .٤۷۱لیس کمثله شییء و هو سمیع البصري: قال تعاىل

مثل بود، و نفی مماثله از مثل حق موجب نفی مماثله باشد از حق،  ۀکاف اگر زاید گريند یا غري زاید، نفی مماثل
  :ه مثل بود در نفی مثل از مثل، یا عارفانه بگوو تشبیه ب

  بیت
 در آینه تمثال جمالش شده پیدا

  

تمثال جمالش به مثل مثل توان گفت  
  

ان الله : تعني اول است، اول مبدع است، و مظهر جامع مبدع، و مخلوق به صفات ۀو عني اول که صورت معنوی
 نحضرت الهی است، و فارق میا ۀذاتی که خاص. وجوب ، و متصف به کماالت الهیه غريخلق آدم علی صورته
، اال  و لیس وراء العبادان قریةاتم و اکمل عالم است، و منفرد به جمعیت الهیه،  )ص(عبد و رب، و خاتم انبیا

  . ذات احدیت ۀمرتب
  بیت

 مظهر اسم اعظمش دانم
  

بل که هم اسم اعظمش خوانم  
  

  . ٤۷۲لیس کمثله شییء
، سمیع،  ٤۷۳و هو السمیع البصريالهیه و عني ثابت محمدیه، فردیت اوىل حاصل آمده،  ۀمرتبو به ذات احدیه و 

و در این قول، تقدیم ضمري . کنت بصره الذی یبصر به: ، و بصري به بصرکنت سمعه الذی یسمع به: به سمع
  .موجب حصر سمع و بصر است

  بیت
 سمع و بصر اوست، همیشه به کمال

  

  جالل تشریف شریف او جمالست و
  :سر

اگر منزه تنزیه حق کند از صفات خلقیه، حق را ثابت باشد، در حالت ظهور در مراتب کونیه، و آن تشبیه است، و 
  .احدیت، و آن تنزیه است ۀاگر مشبه اثبات کماالت کند منفی بود، در مرتب

  دوبیتی
 تنزیه کنی و باز تشبیه
 اطالق ز قید و قید اطالق

  

 ست ازین و آن یگانهذات 
 رمزی باشد محققانه

  

  :سر
تجلیات الهی، معطی عارف مکاشف است، که علت معلول علت است به وجهی، زیرا که عني معلول ثابت بود 
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۳۰۴ 

در عدم مضاف، طلب کرد از عني علت که او را موجود گرداند در خارج، تا معلول او باشد، و عني علت هم 
  .ز طرفني رابطه است میان علت و معلولطالب معلول بود، تا به معلول ظاهر گردد، و طلب ا

دیگر علیت علت، کماىل است از کماالت علت، و تمام و ظاهر نگردد اال به معلول، و معلولیت معلول سبب 
  .علیت علت بود، و معلولیت معلول حاصل نشود، اال به علیت علت، و امتیاز میان هر دو به تضایف

  .دریاب مضایفني فافهم :مصراع
  :سر

کة سماویه، عنصریون اند نزد اصحاب صوفیه و ارباب الهیه، به خالف حکماء فلسفه و جهال دهریه، اما و مالئ
سماوات سبعه  ۀمالیک ۀفوق مرتب مهیمیون که طبیعیون اند، ۀمالیک ۀمهیمیه منورند به نور جالل و مرتب ۀمالئک

  .اند، که عنصریون اند
و این مالیکه محل والیت و مظهر اسماء الهیه اند، و اسما  مهیمیه اختصام فرمود، ۀو حق تعاىل وصف مالیک

متقابله، و ظهور تقابل اسما، در مظاهر موجوده، در خارج تواند بود، و این مالیکه را مال اعلی خوانند، و اعیان 
بل الهیه مقتضی تقابل اند، و اگر تقا ۀموجودات از نفس رحمانی متعني اند، و تعینات اسمائیه در حضرت علمی

  .در باطن نبودی، ظاهر نشدی، و اجتماع سواد و بیاض در ذهن ممنوع نیست
  دوبیتی

 تقابل در شب و در روز پیداست
 تقابل چون که در اسما پدید است

  

 تقابل در همه اسما هویداست 
عجب نبود تقابل، گر در اشیاست 

  

والله حیثیت احدیت غنی است از اسما و اشیا،  الرحیم و المنتقم دو اسم اند از اسمای متقابله، اما ذات الهیه از
  .٤۷٤غنی عن العالمني

الهیه است، و در حقیقت تجلی وجودی است، و نفس رحمانی را اسم جامع گفته  ۀو نفس رحمانی عني مرتب
  .اند، همچنان که مظهر اسم اعظم اسم اعظم می گوئیم

  :سر
سرمستان بزم احدیت، با باده نوشان  مجلس  از خم وحدت می تجلی واحد به جامات متعدد در دور است، و

  .واحدیت حریف
  دوبیتی

 همه رندان حریف هم دگرند
 عني او را به عني او بینند

  

 یکدگر را بنور هم نگرند 
 او یکی، در هزار می شمرند

  

  :سر
ا و مناصب اسرار معرفت الهیه و انسانیه مطالعه فرما، تا معلوم فرمائی مراتب اسما و تفاوت درجات اسم ۀنام

، و سر خالفت جمع میان وحدت و کثرت، و سر امداد  ٤۷٥و علم آدم االسماء کلها: موجودات، و سر قوله تعاىل
، و تفاوت مدرک ان الله خلق آدم علی صورته )ع( و استمداد و سر ظهور معلوالت به صور علل، و سر قوله

  .در ظهور و تفاوت استعدادات، و این علمی است از اعظم علوم
  
  بیت
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۳۰۵ 

 هر که عارف چنني شود به تمام
  

واقف از خلق و حق بود و سالم  
  

  :سر
و اولیا رضوان الله علیهم اجمعني به  لیهم السالمع ذات الهیه نبود، و انبیا ۀمعرفت صفات سلبیه مفید معرفت تام

فرق است  عارف است به تحقق صفات الهیه، و )ص( تخلق، عارف صفات سلبیه و ثبوتیه اند، و خاتم رسل
  .میان تخلق و تحقق

حصول تخلق به کسب و عمل بود در تجلی صفات، و صاحب تخلق محل احکام آن تجلی، اما تحقق به صفات 
او ظاهر شود آثار  ۀالهیه به مناسبت ذاتیه بود، و متحقق به صفات، مرآت ذات و جامع مراتب صفات، و به وسیل

  .اسما و صفات در متخلق
  بیت

 و باشدگر تخلق ترا از
  

خلق و خلقت همه نکو باشد  
  

  .٤۷٦سطرونیبسم الله الرحمن الرحیم ن والقلم و ما
  بیت

 و واو از نوناز واو جوفلا
  

 سر بیچون نگاه کن در چون 
  

غیب الغیوب، و  فلاالوهیت در واو والیت مندرج است، و واو والیت در نون نبوت، نون شهادت، و او غیب،  فلا
ذاتیه وصفاتیه و  ۀو نقط. اىل احدیة الذات، ای الحق من حیث انه اول االشیاء فی ازل االزالقیل االلف یشاربه 

  :فعلیه
  بیت

 یکتا بودفلااین سه نقطه در
  

سر دفرت اشیا بود فلاآن 
  

ا و د ذ ر ز، و این حروف سته، در کتابت، با حرفی : و حروف یا منفصله اند یا متصله، منفصله شش حروف اند
انقطاع او از عالم ما را معلوم شد، و اتصال او  )ع(متصل نشوند، و اهل کشف فرموده اند که از اسم داود دیگر

از جهت معنی، اما از اسم احمد، یعنی محمدعلیه السالم از حرفني منفصله، انقطاع او مفهوم است، و از حرفني 
  .متصله اتصال او مکشوف

  بیت
 آنچه داود داشت در معنی

  

اسم او بود یعنی ظاهر از 
  

  ٤۷۷.ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیني: و قال تعاىل
  مثنوی

 محمد در شریعت نام او دان
 بیفکن میم احمد در طریقت

  

 ولیکن در طریقت احمدش خوان 
که تا نامش بدانی در حقیقت 

  

  .ما قال کلنا، فافهم حمقاء کلکم فی ذات الله:  )ع( ، و قاللست کاحدکم )ص( و قال
  بیت

 کنه ذات او نداند غري او
  

عارف آن ذات او جز او مگر  
  

  :سر
  .حقایق عالم در علم و عني مظاهر حقیقت انسانیه اند، و حقیقت انسانیه مظهر اسم اعظم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱آیه  ۶۸سوره  - ٤۷٦
  .۴۰آیه  ۳۳سوره - ٤۷۷
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  بیت
 من کل شیئی لبه و لطیفه

  

مستودع فی هذه المجموعة  
  

  بیت
 هر چه در غیب و در شهادت بود

  

همه ایثار بنده اش فرمود  
  

و حقیقت انسانیه را ظهورات است، در عالم انسانی به وجه اجمال و در عالم به طریق تفصیل، در عالم او را 
نفس کلیه، و صورت نفس حیوانیه مطابقة  ۀعقل اول، و صورت قلبیه مطابق ۀمجرده است مطابق ۀصورت روحی

جسم کلی، و صور اعضائیه  ۀهیوالی کلیه، و صورت دمویه مطابق ۀطابقلطیفه  م ۀطبیعت کلیه، ، و صورت دخانی
  .اجسام عالم کبري ۀمطابق

و به این تنزالت، مطابقت حاصل آمده میان مجمل و مفصل، و انسان نسخه ای است جامعه، و نخبه ای منتخبه 
  .لکت انسانیهو آینه ای کامله که مرآت حضرتني است، و این از عنایت الهیت است در تدبريات مم

  بیت
 مجموع کماالت وجود است ۀمجموع

  

  در آینه اش صانع و مصنوع نمود است
   

  

  :سر
 روح اعظم روح انسانی بود

  

مظهر اسمای سبحانی بود  
  

و او را در عالم کبري مظاهر است و اسما، از عقل اول و قلم اعلی و نور و نفس کلیه و لوح محفوظ، و این 
است، با این صور در عالم کبري، اما در عالم صغري انسانی مظاهر دارد، و اسما به حسب  حقیقت انسانیه ظاهره

  .ظهورات و مراتب در اصطالح اهل الله
  بیت
 یک به یک با توعیان خواهیم کرد

  

آن معانی را بیان خواهیم کرد  
  

  .نداما سر به اعتبار آنکه غري ارباب قلوب و علماء راسخ ادراک نمی کن ،سر و اخفی
  بیت

 این علم بر کمال به هر کس نداده اند
  

 بر عالمان حضرت حق در گشاده اند
و اخفی به اعتبار اختفای حقیقت او از عارف و غريعارف، و روح به اعتبار ربوبیت بدن، و مصدر حیات و منبع 

  .فیوضات است بر جمیع قوای نفسانیه اما قلب به تقلب
  قطعه

 نقد دل قلب گفته اند از آن
 اه باشد مجاور کعبهگ

  

 قلب به این و آن گرددمکه 
 گاه سرمست در مغان گردد

  

برزخی است میان حق و نفس حیوانیه، به وجهی که با حق دارد مستفیض است، و به وجهی که با نفس دارد 
ه اعتبار مفیض، اما کلمه به اعتبار ظهور او از نفس رحمانی، همچنان که ظهور کلمه در نفس انسانی، اما فواد ب

  .او از مبدع، اما صدر به اعتبار تصدر او از بدن، و به وجهی که با بدن دارد مصدر انوار است ۀنایر
بط ضاما عقل، از تعقل او ذات خود را و خالق خود را، و تقید او به تعني خاص و تقید هرچه ادراک کند، و به 

  .و تصرفو حصر متصوراتش، اما نفس به تعلق او به بدن، تعلق تدبري 
و روح از عالم ارواح مجرده است، و از آن رو که جوهر است و مجرد، مغایر بدن است، و غري محتاج بدو در بقا 
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  و قوام، اما به حسب آن که بدن صورت او است و مظهر مطهر کماالت او،
  .محتاج بود به مظهر خود :مصراع

  بیت
 آئینه روشنی بباید

  

تا نور جمال او نماید  
  

  :سر
ود کثرت اسمائیه عني ذات الهیه است، ظاهر به حسب شئون مختلفه، به صور اعیان ثابته، و اعیان از حیث وج

اعتبار حقیقت و تعینات وجودیه عني  هتعینات عدمیه، و امتیاز اعیان از وجود مطلق، راجعه با عدم، اما ب
  .است وجودند، و عرفا گفته اند عني مخلوق عدم است، و وجود واجب الوجود را

  بیت
 از جود وجود اوست عالم موجود

  

  دوبی جود وجود او بخود نتوان ب
  .محو الموهوم و صحو المعلوم: در جواب کمیل فرمود )ع( و امام

  بیت
 بگذر از موهوم و آن معلوم جو

  

 گر بیابی ذوق آن با ما بگو 
  

  :سر
اعتباری حقایق اعیان خارجیه، به اعتبار اول  اعیان ثابته به اعتباری صور اسماء الهیه اند در حضرت علمیه، و به

  .دانند با ارواح، و به اعتبار ثانی نسبت ارواحند با ابدانبنسبت ا
  دوبیتی

 تن و جانی چنان عیان کردیم
 می و جامی به دور آوردیم

  

 آن معانی نکو بیان کردیم 
نظم و نثر خوشی روان کردیم 

  

ند از فیض حضرت الله که جامع اسما است، و به اعتبار وحدت ذات، و اسمای الهیه، به اعتبار کثرت مستفیض ا
موصوفه اند به صفات، و اعیان ثابته از حیثیتی که ارواح اعیان خارجیه اند جهت مربوبیت و ربوبیت هر دو 

  .دارند، مربوب اسماء الهی اند و مربی صور خارجیه
ن ثابته مفاتیح شهادت، و مفتاح در حالت فتح باب به اما اسماء ذاتیه مفاتیح غیب و شهادت اند مطلقا، و اعیا

  .حقیقت مفتاح خوانند، و آن تعلق ارادت است به تکوین اشیا
و عالم اعیان مظهر اسم اول مطلق و باطن  مطلق است، و عالم ارواح مظهر اسم باطن مضاف و ظاهر مضاف و 

هر اسم آخر مطلق و ظاهر من وجه، و انسان عالم شهادت مظهر اسم ظاهر مطلق و آخر من وجه و عالم آخرت مظ
  .کامل مظهر اسم جامع، که جامع اسما است

  دوبیتی
 کون جامع جامع اسما بود
 مظهر ذات و صفات کربیا

  

 سید سادات بر اشیا بود 
این چنني داند کسی کز ما بود 

  

  :سر
  .وحدت و کثرت و وجود و ماهیت متغایرانند

  .ابینازکست این سخن نکو در: مصراع
  .وحدت و وجود موجودند در واحد موجود، و وجود موجود است در کثري موجود به غري وحدت

و اگر سایلی گوید که، هر موجودی او را وحدتی است، و کثري موجود او را وحدتی بود، چون عشره که واحده 
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است نه کثرت، و کثري، و معروض کثرت کثري  ۀاست از عشرات می گویند، وحدت عارضه کثرت است، نه عارض
  .وحدت موجود است در واحد، معدوم به غريوجود

هر آینه وجود غري وحدت باشد، و کثرت و وجود در کثري موجود به وجودند، و وجود در واحد موجود به 
  .غريکثرت، و کثرت در کثري معدوم موجود به غريوجود

در ماهیت مطلقه، و وحدت  ۀجوداما وحدت ماهیت موجودند در ماهیت واحده و ماهیت به غري وحدت مو
  .موجود در ماهیت واحده به غري از ماهیت من حیث هی

اما فرق میان کثرت و ماهیت، هر دو در ماهیت موجودند، با قید کثرت و ماهیت موجوده در ماهیت مطلقه، به 
  .غريکثرت، و کثرت موجود در ماهیت با قید کثرت به غري ماهیت مطلقه

  بیت
 تمیزی می کندخواجه عاقل ، خوش

  

هم بیان این و آنی می کند  
  

  :سر
نزد اصحاب صوفیه، احدیت الهیه مقام جمع وجود است، و احدیت ذات، احدیت جمع الجمع، و در احدیت 

اسما و  ۀذاتیه جمیع اسما و صفات و مظاهر مستهلکه اند، اما ذات الهیه به اعتبار وجوهات غريمتناهیه، مقتضی
دی از موجودات عینیه، به اسمی که وجه خاص است تربیت می یابد، و هر موجودی و هر موجو.صفات است

مظهر اسمی است معني خاص، و اسم، ذات است با صفتی متعینه، نه به حسب مجموع صفات، اما حقیقت 
  .تمام اسماء الهیه است ۀجامع ۀانسانیه آئین

  بیت
 همه اسمای حق درو پیداست

  

این معانی بیان آن اسماست  
  

  :سر
ع، هر آینه تمثال است متکثر و متفاوت می وهویت الهیه حقیقت واحده، و تجلی واحد و مظاهر متعدد، و آینه متن

که مظهر اسم اعظم است، و اعیان ثابته که صور اسمای الهیه اند  )ع( محمدیه است ۀنماید، و مظهر اول عني ثابت
  .الهیه، از تفصیل عني اوست ۀدر حضرت علمی

  بیت
 اعیانۀاو عني جملعني

  

ارواح  ۀروح او اصل جمل 
  

هی اند، و فعل حق واحد، و محل فعل متعدد، و تعدد اسما به صفات، و لو اعیان ممکنه، محل ظهور ظل ا
  .وحدت اسما به ذات

  قطعه
 تابع عارفان حق می باش
 گرچه اسما مغایرند به صفات

  

 گر به حق مومن و مسلمانی 
نی ذات جمله یکی ست تا دا

  

  :سر
حقیقت واحده متعینه می نماید به تعینات متکثره، و از حیثیت تعینات اعیان ممکنات ظالالت ظل او، و ظل 
حسی دلیل است بر ظل معنوی،و سایه بی شخص نتواند بود، و سایه را در ظهور، محل و شخصی و نوری باید، 

  .الت ظل اوو اعیان ثابته محل ظهور ظل الهی است، و موجودات خارجیه ظال
و اهل نظر چون سایه ای مشاهده کند، از آثار و احوال و صور و اشکال و خصوصیات سایه استدالل نماید، به 

ان : صاحب سایه، اما کیفیت و حقیقت آن نداند، و آن ظل سبب معرفت حقیقت ذوظل نباشد، الجرم گوید
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  .الشخص معلوم لنا من وجه مجهول لنا من وجه
  بیت

 چنني باشدعقل را معرفت
  

حاصل عمر او همني باشد  
  

نور آفتاب است . همسایه، و وجود این سایه وجود اضافی است ۀسایه، سای ۀالهی است و سای ۀسای ۀو عالم سای
اما مضاف با قمر، و از آن رو که ظالل است غري، و وجود حقیقی حق را است، و وجود عالم امری است متوهم، 

  .ظلیه نماید ۀصورت شخصیه و به صور یئی واحد بهشبه مثل ظهور 
  غزل
 آفتابی تافته بر آینه

 گیتی نما ۀروشن است آئین
 معنیی در آینه بنموده رو
 عشق در دور است از آن دوران او
 آینه چون می نماید حسن او
 آینه داریم دایم در نظر
 دلرب سید بود آئینه ای

  

 می نماید نور او هر آینه 
 هحسن او  پیدا شده در آین
 صورتا گشته مصور آینه
 دایما باشد مدور آینه
 از همه چیزیست خوشرت آینه
 مظهر ما او و مظهر آینه
 خود که دیده عني دلرب آینه؟

  

اسما و . نه به حسب تنوع احوال آینه، تمثال علی حده پیدا آیدیبه دو آئینه نماید، هر آینه در هر آ واگر یکی ر
  .نده واحدصفات متعدد و اعیان متکثر و نمای

  نظم
 یک حقیقت در همه اشیا نگر
 چشم ما روشن به نور او بود
 موج و دریا و حباب وجو به بني

  

 در همه آئینه ای او را نگر 
 یک نظر در چشم مست ما نگر
آب روی ما به عني ما نگر 
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  )رساله دوم( اسراررساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  و به ثقتی
  . خلقه محمد وآله اجمعنيريالصلوة و السالم علی خ الحمدلله رب العالمني و

  رباعی
 از مبدء و از معاد بشنو خربی

  وجـود تـو بتـوان دیـد ۀدر آین

 

 کز مبدی و از معید یابی اثری
  عالم بتمام اگر تو داری نظری

 

  سر
ما و صفات غیب هویت حق اشارت است به اطالق حق به اعتبار التعني، و وحدت حقیقیه با جمیع اعتبارات اس

و نسب و اضافات عبارت است از علم حق بـه ذات حـق از حیثیـت تعـني حـق در علـم حـق، و ایـن تعـني اوسـع 
  .تعینات است و مشهود کمل

  بیت
  اندتجلی ذاتی چنني گفته

 

  اند چنان گوهری عارفان سفته

 

بـارات و منبـع نسـب و و این مقام توحید اعلی و مبدئیت حق است، و حـق یلـی ایـن تعـني و مبـدئیت مجمـع اعت
تعقالت و اذهان، و وجود مطلق واحد واجـب عبـارت اسـت از ۀ اضافات ظاهره است در وجود، و باطنه درعرص

خواند، و تعـني اول کـه اصـل  الهیه، و محقق حق را از حیثیت این نسبت مبدأ می ۀذاتی ۀتعني وجود درنسبت علمی
  .از تعینات حق در علم حق تعینات است اسم اعظم، وسایر اسماء حق عبارت است

  بیت
  صورت این اسم عني ما بود  اسم اعظم مبدأ اسما بود

  .فمنه بدأ و الیه یعود: اند مبدأ اشیا وجود عام مفاض است و گفته
آیند و باز به اسـم  و به تجلیات وجودی و صفاتی از حیثیت اسم الباسط و المبدی خفیات از غیب به شهادت می

الجرم اظهار و اخفاء عبارت باشد از تحـول وجـود از غیـب بـه شـهادت و از . گردند مخفی میالقابض و المعید 
و محل ظهـور  ،و حق از تغري و تبدل و تحول مقدس و منزه، اما متنوع نماید به تعینات محالت. شهادت به غیب

 ءانـه هـو یبـد: ىلسر قبض و بسط و ابداء و اخفاء غیب و شهادت عرش مجید است، و لهذا قال سـبحانه و تعـا
  .اطالق و تقیید ۀدر مرتب ٤۷۸ویعید، و هو الغفور الودود، ذوالعرش المجید فعال لما یرید

  سر
اعلـی، و مبـدء تعـني ارواح کمـل ام ۀ مبدء تعني قطب عالم معدن اصلیه است که مبدء تعینات ارواح است و درج

ل و روح کلـی، و مبـدء تعـني بعضـی لـوح الکتاب است، و مبدء تعني بعضی قلم اعلی که مسمی است به عقـل او
محفوظ، و بعضی عرش اسرافیلیه و بعضی میکائیلیه از مقام کرسی، و بعضی جربئیلیه از مقـام سـدرة المنتهـی، و 
بعضی از سمائی از سماوات سته باقیه، و آخرین اجناس از صور روحانیه مختص اسـت بـه اسـماعیلیه کـه رئـیس 

  .است، ونزد حکماء مشائني معرب است به عقل فعالمالئکه است و صاحب آسمان دنیا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

کند، او آمرزنده و دوست دارنده، و صاحب عرش  آفریند و اعاده می همانا اوست که نخست می: ۱۶و۱۵و۱۴و۱۳های  آیه ۸۵سورۀ  ٤۷۸
 .کند بزرگوار است و هر آنچه بخواهد می



۳۱۱ 

  قطعه
 بدم، باز سوی مکه رومزمکهچومن

 امري مملکت ترک سوی تـرک بـود
 

 اصل خویش داردرو بسویچوهرکسی
  وىل بجانـــب هندوســـتان رود هنـــدو

 

مطلـق و صـور  مظاهر اناسی غري کمـل عـالم مثـال ۀو ارواح بر اختالف مراتب خاىل نباشند از مظاهر، و اول مرتب
  .خیالیه است

  بیت
  رفعتش نزد ما چنني باشد  هرکه او مؤمن و امني باشد

در حــدیث اســری فرمــوده اســت کــه در آســمان دنیــا آدم  -صــلی اللــه علیــه و آلــه و ســلم- و رســول رب العــالمني
نظر کردی بـر یمـني  او، و چون ۀاو و بر یسار او صورت اشقیاء از ذری ۀبر یمني او صورت سعداءاز ذری) ع(رادیدم

تبسم فرمودی، و چون نظر کردی بر یسار قطرات مطرات از نظرات بـر وجنـات باریـدی، و ایـن اشـارت اسـت بـر 
  .عموم مراتب سعدا و اشقیا در برزخ سماء دنیا بر درجات متفاوته

در رابعـه و ) ع(در ثالثـه، و ادریـس) ع(فرمـود، در سـماء ثانیـه، و یوسـف) ع(یـاد عیسـی) ع(و بعد از ذکر آدم
و برزخ سماء دنیـا  -علی جمیعهم السالم- در سابعه) ع(در سادسه، و ابراهیم) ع(در خامسه، و موسی) ع(هارون

و مراتب اشقیاء در عالیم سفلی بـر اخـتالف طبقـات . مخصوص به عموم سعدا و فوق آن مخصوص به خصوص
  .است

  دوبیتی
 این یکی بر فرش افتاد و بمـرد

  و هریکی هر دو رفتند از جهان

 

 آن دگر برعـرش اعظـم جـان سـرپد
  آنچه کرد از نیک و بد با خود بربد

  سر
ۀ وجود تعینات خلقیه به تجلیات الهیه تواند بود، درمراتب کثـرت، و زوال ایـن تعینـات بـه تجلیـات ذاتیـه درمرتبـ

بـل هـم فـی : الله تعـاىل وحدت، و اعیان عالم دائماً متبدله، و تعینات موجودات ممکنه همیشه متزایله، کما قال
  .٤۷۹لبس من خلق جدید

و هر آینه چون آفتاب حقیقت احدیت ذاتیه، از مشرق قهاریت شروق فرماید، انوار کواکب کثرت را ظهـور نمانـد، 
وجه عبودیت در وجه ربوبیت مستهلک گردد، و تبدل صور عالم کون و فساد بر هیوىل واحـد دلیـل واضـح اسـت 

  .فرمایند برحقیقت سری که محققني می
  دوبیتی

 همه عالم یکی بود به وجود
  ســـیدم بجـــان بشـــنو ۀگفتـــ

 

 نماید آن مقصوددر همه می
  دولتت باد عاقبـت محمـود

 

  سر
عالم اجسام متناهی و معقـوالت نامتنـاهی، و انـوار اسـرار الهـی و ظهـور سـلطنت پادشـاهی در عـوالم متنـاهی و 

لم غیـب اسـت کـه سـالک عاقـل بـه سـلم محسوسـات از عـا ٤۸۰نامتناهی واضح و الیح، و عـالم شـهادت مرقـات
مثال الهیه در مرایای اعیان ثابته به عـني  فرماید و تمثال جمال بی حضیض جسمانیات به اوج روحانیات ترقی می

  .نماید کشف و عیان مشاهده می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .بلکه ایشان از آفریدن تو درتردیداند: ۱۴آيۀ  ۵۰سورۀ  ٤۷۹
  .يۀ نردبان، آلت باالرفنتاپ ٤۸۰
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  دوبیتی
 ازیــن عــالم بــدان عــالم ســفر کــن
  چوجسم و جان رها کردی و رفتی

 

 کن وزآن عالم بباالتر گذر
  بنــور او بعــني او نظــر کــن

 

و حس نظری و وهم بشری ادراک صور معقوالت نتواند کرد، و حقایق آن عالم دیده نشود، بلکـه محسوسـات را 
  .بحس ادراک توان کرد و معقوالت را به عقل و الهیات را به انوار حضرت

  دوبیتی
 عقل را نایب خدا دانش
  هر کتابی که عقل بنویسد

 

 مرنجـانشخاطر او ز خـود 
  خوانش عاقالنه به عقل می

 

  سر
ز و جهات مقـدس و منـزه اسـت، نـه جسـم بـود و نـه اعـراض جسـمانی و نـه عوالم روحانیات و معقوالت از حیّ

قسمت پذیر، اما قسمی به ماده تعلق گريد به تدبري و تصرف، و قسمی مجرد بود از ماده، و تمیز میان معقوالت به 
 ۀتامـه، اول اصـول را ایجـاد فرمـود، و از آن اصـول امزجـ ۀه حق، به حکمت بالغـذات، و حکیم مطلق و حاکم ب

متعدده آفرید، و هر مزاجی را معد گردانید از برای نوعی از انواع، و مزاجی که اقرب است به اعتدال به نوعی که 
ود خـزاین غیـب و اکمل انواع است انعام فرمود به انسان، و رقـاء روحانیـه یعنـی نفـس ناطقـه توانـد بـود، و نقـ

: قـال اللـه تعـاىل. انـد اند تـا تـرا سـلطنت صـورت و معنـی وافـر داده شهادت و کنوز ملک و ملکوت با هم آمیخته
  .٤۸۱سزیهم آیاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبني لهم انه الحق

  .در حق مستدل چنني فرمود: مصراع
  .٤۸۲شیی شهیداولم یکف بربک انه علی کل : اند اما با عارف کامل گفته

  سر
نمایـد، و صـور معقولـه قسـمت پـذیر  روح انسانی جوهری است روحانی که جمال معقوالت در مرآت عني او می

نیست، کما قلنا، و اگر فرض انقسام او کنند متخیل باشد نه معقول، الجرم حلول او در جسم محال بود، زیرا که از 
در بسیط تواند بود، و نفس انسانی قبل از بدن بالقوة بود  انقسام محل انقسام حال الزم آید، بلکه حصول بسیط

  .شود و به حدوث بدن بالفعل می
خواننـد، و غـرض در آفریـدن  و نفس ناطقه را آلتی است مجاوربن دماغ که آنرا روح نفسانی و روح حسـاس می

  .روح نفسانی آن است که آلت نفس ناطقه باشد و به این آلت تخیل و توهم و تفکر کند
  یتب
  از برای حیات آن حضرت  بدن از بهر آلت و آلت

  سر
از شأن بصر رؤیت است، هرگاه که شعاع بصرمتحرک گردد به سطح ظاهر، مبصر بصر بالفعل شود، و عقل وقتـی 

آیـد کـه عاقـل بـالقوة بالفعـل  به فعل آید که به معقول وصول یابد، و چون از اتحاد عاقل به معقول مجرد الزم می
  .که مجرد لذاته بود عاقل بالفعل باشد و نفس انسانی در ابتداء فطرتشود شیی 
  .ساده لوحی است همچو آئینه: مصراع

ک کلیـات رآورد، و مـد شود، و عقل فعال او را از قوه به فعل می که به تصور معقوالت بنقش ملکوت منقش می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .آنان آشکار گردد که او حق استبر شان تا هاینمائیم در آفاق و درخود را به ایشان میهای خود  بزودی آیت: ۵۳آيۀ  ۴۱سورۀ  ٤۸۱,
  .گواه است آیا پروردگارت را کافی نیست که بر همه چیز : ۵۳آيۀ  ۴۱سورۀ  ٤۸۲,
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قل فلک قمر است مستفید است از عقـل گرداند، و عقل فعال مدبر عالم کون و فساد است، و عقل فعال که ع می
: فلک ثانی، و ثانی از ثالث تا متناهی شود به عقل فلک تاسع، و عقل فلک تاسع از عقل اول، و او منور از نـور

  .٤۸۳الله نورالسماوات واالرض
  بیت

  عقل اول به نور او روشن

 

  نماید به بني بدیدة منمی

 

  سر
، اسراری که در پدر به وجه اجمال بود در فرزند مفصـل لولد سرابیها: نفس به مثل فرزند عقل است، به مقتضی

  .شد، و قلم بر لوح مفصل شد و عقل بر نفس
  بیت

  الجرم هرچه نویسد نیکوست  عقل کلی قلم حضرت اوست

ی قلم بر لوح نوشته شود، و عقل کلـ ۀالضمري کاتب درحالت کتابت اول به قلم آید، و به واسط ای که ما فی ودانسته
  .قلم ۀبه منزلۀ قلم است و نفس لوح، همچنان هیوىل به منزلۀ لوح نفس است و نفس بمنزل

  بیت
  صور بر هیوال نگارنده اوست

 

  ز هر دو یکی جسم آرنده اوست

 

اند اول امر است، دویـم  الهیه به اشکال متعدد و ذوات بسیط و کلمات مرکبه ظاهر گشته، و گفتهۀ و کتابت کتب خان
نفس، چهارم هیوال، پنجم طبیعت، ششم جسم، هفتم افالک، هشتم ارکـان، نهـم مولـدات، و مکتسـب عقل، سیم 
صــناعی وطبــاعی و کــل و هیــوالی اول یعنــی : نبــاتی و حســی و ناطقــه، و هیــوىل چهــار اســت: ســتنفــس ســه ا

  :شش است ۀطبایع اربعه و خامسه طبیعت فلک، و جسم در مرتب: صورت، و طبیعت پنج است بی
  .در شش جهت این مراتب جسم نگر :مصراع
  .افالک هفت و ارکان هشت و مولدات سه ۀو مرتب

  بیت
  است و نبات و حیوان استمعدن

 

  آشکارا بود نه پنهان است

 

فالله خري حافظاً و هو ارحم حیات، و عقل حافظ نفس،  ۀو حیات حافظ جسد است ونفس ناطقه نگاه دارند
  .٤۸٤الراحمني

رسد، و چون آب رقیق مرأة و آب غلیظ رجل در مشیمه قرار  نطفه می ۀصغري بمرور بمرتب جسمانی عالم ۀماد -سر
الهیه بواسـطه اعتـدال محـل و تربیـت کواکـب سـبعه سـیاره بـه اطـوار مختلفـه ۀ گريد و ممتزج گردند، بعد از اراد

وی فـایض نني مستعد فیض شود، روحی از واهب بـر ججسدی بصورت انسان صورت بندد، و چون مرآت جسد 
  .گردد وانسانی کامل االعضاء حاصل آید

  .٤۸٥الله احسن الخالقني فتبارک
  سر

انسان را از لطایف عالم کربی ونفایس جهان صغری جمع فرمود، و آهن را  ۀجامع مطلق و حکیم بر حق مجموع
صـفات بـه کمـال  مثـال اسـما و کامل تمثـال جمـال بی ۀاز آتش بريون آورد، و آتش را از حدید پدید کرد، و در آین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳۵آيۀ  ۲۴سورۀ  ٤۸۳
 .۶۴آيۀ  ۱۲سورۀ  ٤۸٤
 .۱۴آيۀ  ۲۳سورۀ  ٤۸٥
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عـالم را از آیـات، و آیـات از کلمـات، و ۀ بنمود، و باطن را بظاهر بیاراست، و آخر دایره به اول پیوسـت، و کتبخانـ
اول را بـه  ۀکلمات از حروف تألیف فرمود، و فلا را مبدء حروف ساخت، و اصل فلا نقاط ثالثـه گردانیـد، و نقطـ

  .اند اعتبار تعني مبدء خوانده
  دوبیتی

 انــده نقطــه دایــره پیمودهنقطــ
  اند صورت و معنی بهم پیوسته

 

 اند وحدت و کثرت بهم بنموده
ــني فرموده ــر هم ــد اول و آخ   ان

 

  .فمنه بدأ و الیه یعود، و علم مبداء و معاد خالصه و لباب حکمت است
  رباعی

 گویندکه عارفان بهم میاستسری
  گردنـد درغیب و شهادت ابـدا می

 

 گویند قلم میگه گه رمزی هم به 
  گوینـد احوال وجود بـا عـدم می

  .این راز محظور وممنوع بود ٤۸٦و افشای اسرار الهی با غري محرم منهی است، الجرم اشاعت و اذاعت
  بیت

 حاصلوصلشبهراستدلمکهذوقی
 

  دل داند و من دانم و من دانم و دل

 

  .من ذاقه یعرفه
منهـا خلقنـاکم و فیهـا : گـوئی مـن وجـه، و اگـر مبـدء ابـدان میمبدء عني معاد است من وجه و غري معاد است 

اول مـا : خواهی قال النبی صلی الله علیه و سلم ، و اگر مبدء ارواح می٤۸۷نعیدکم و منها نخرجکم تارةاخری
. طلبـی جوئی عني حقیقت انسانیه، و اگر مبدء وجود موجـودات می اعیان ثابته می ء، و اگر مبدخلق الله روحی

  .و الیه یعود فمنه بدأ
  سر

قبل المبدء هوالذی ابتدأ الخلق فی الرتبة الثانیة، و کل ماظهر من العالم هو فیها و ماتم رتبته الثالثـة، فهـی االول و 
اآلخر للحق، فهواالول فی الخلق من حیث وجوده، الیکـون فـی االول ابـدا، و انمـا لـه اآلخـر و الحـق معـه فـی 

وا و هم فی اآلخرة فهم معهم فی اآلخر، و لهذا یسمی اآلخر المعید کون الفعل مـن اآلخر، فانه مع العالم اینما کان
حیث هوالخالق و فاعل وجاعل، فهواذا خلق االشیاء و فرغ خلقه عاد اىل خلق آخـر النـه لـیس فـی العـالم شـیی 

  .یتکرر دایما هی امثال یحدث و  اعیان توجد
  سر

و فی روایة القلم، و او مفعول ابداعی اسـت یعنـی بـر غـري مثـال، ، اول ما خلق الله العقل): ص(قال رسول الله
الجرم عقل اول مبدء سایر مخلوقات است، و مبدأ و خالق او مبـدع، و اول حرفـی کـه از نفـس الـرحمن صـدور 

  .یافت اوست، بمثابت همزه از نفس انسان
فلا عبـارت اسـت از امـداد و مخرج همزه اول مخارج حروف، و همزه و فلا نـزد محققـني حـرف واحـد اسـت، و 

ی، و عقـل اول نسـبت ثنفس، و عقل کل اول مبدعات است، و لوح محفوظ یعنی نفس کلیه اول موجودات انبعا
  .غري امر الهی ندارد

اما لوح محفوظ که تفصیل لوح قضا است دو رو دارد، وجهی با سلب مخلوق، و وجهی با خالق، و نفس کلیه را 
اول طلب کتابت کرد از آن رو که قلم اسـت، در قـوت فعلیـه اسـتقالل تـأثري نداشـت،  و عقل. اند لوح قدر خوانده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ).فرهنگ نفیسی(فاش کردن راز  ٤۸٦
 .آوریم بار دیگر بریم و از آن شمارا بريون می آن آفریدیم و در آن شما را باز میاز : ۵۷آيۀ  ۲۰سورۀ  ٤۸۷
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  .تأیید یافت از اسم الباعث بوجهی خاص، نفس از او حاصل شد
و همچنان که از نکاح اسماءالهیه عني صادر شده، از نکاح اسماء با عني اول که افتتاح وجود است بـا وی نفـس 

عقل اول و نفس کلیه ذریات کلیات متعني گشته، و جزئیات از کلیات پیدا شـده، و  کلیه در وجود آمده، و از نکاح
  .النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی): ص(نکاح اول است، قال النبی ۀمجموع نکاحات نتیج

معرفت حقیقت اسم الباعث از اغمض معلومات است، و اکثر خلق از معرفت این اسم بر توهمات مجمله و  -سر
  .اند اند و معلوم نکرده اند، و موت را عدم گفته الت و همیهتخی

  .ان لالنسان خلقا لالبد: مصراع
و ارباب الهیه یعنی انبیا علیهم السالم به علم صحیح و کشف صریح بر وزت کون  ،اما اصحاب صوفیه یعنی اولیاء
اللـه : انـد، و بـه شـعاع آفتـاب انـد، و شـعار ودثـار و ظهـور مکـون مطالعـه نمـوده حقیقت واحـد مشـاهده فرموده

انـد، و آن اسـتدارت را حیـات  ، سماء روحانیـه و زمـني جسـمانیة ممکنـه را منـور دیده٤۸۸نورالسماوات و االرض
  .فمنه بدء و الیه یعود. اند، و خفاء آن به موت خوانده
  خاتمه

ای بیش نیست،  لحظه بر ذوی العقل مربهن باشد که جوهر روح اشرف است از جوهر بدن و لذت صالحه از وقاع
باقیه دایمه است، و آمنه از  ۀعرفا از معرفت بالله، و اخالق فاضل ۀبلکه گاهی منقلب شود به الم، و بهجت حاصل

  .زوال و انتقال
  بیت
  این نصیحت قبول کن نیکو

 

  لذت عمر جاودانی جو

 

غاشه، و امتثـال فرمـا بـه  ۀدنیای غارنفس ازعقاید باطله و اوصاف ذمیمه، و اجتناب نما از  ۀو سعی فرما در تزکی
و مقصـود کلیـه اوال . نظریـه و علمیـه، و معـارف قدسـیه و علـوم الهیـه ۀتحصیل نفوس کامله طاهره و تکمیـل قـو

معرفت الهیه است، بعد از آن معرفت نبوت، آنگاه معرفت مبدء و معاد، و سعادت انسانیه در تحصیل این مطالب 
  .و بالله التوفیق. ثالثه است

  بیت
  گر مبدأ و گر معاد را دریابی

 

  موجی و حباب و قطره و دریایی

 

  بیت
  اممجمع االسرار نامش کرده

 

  ام تکلف خوش تمامش کردهبی

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳۵آيۀ  ۲۴سورۀ  ٤۸۸



۳۱۶ 

  )رساله اول( فصولرساله 
  

  
  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ

  و به نستعني
  »م استوی علی العرشة ایام ثتالذی خلق السماوات واالرض وما بینهما فی س«الحمدالله 

  .والصلوة و السالم علی نبیه و حبیبه محمد خريالعرش و الفرش و علی آله و اصحابه اجمعني
  .ان الله خلق آدم علی صورته )ص( قال رسول الله

  بیت
 جام عالم نما چو پیدا کرد

  

به صفات خودش هویدا کرد  
  

 ٤۹۰ و علم آدم االسماء کلها: مود، و به تعلیم، مشرف فر ٤۸۹انی جاعل فی االرض خلیفة : و به تشریف شریف
تصرف او نهاد، و ید قابلیت عالم به  ۀ، او را اعلم علمای عالم گردانید، و مفتاح خزاین صورت و معنی، در قبض

  .او داد، و او را به ید معطیه و ید آخذه ذوالیدین گردانید ۀید فاعل
، کنت کنزا مخفیا: ، به کمال بنمود، و گنجالجمالان الله جمیل یحب : ، جمالمرآت المؤمن: و در مرآت

  .ثار و ایثار او کردنالحدیث ، به تمام 
  بیت

 ادت بودههرچه در غیب و در ش
 به صفت ذات او تجلی کرد

  

 در چنان مظهری عیان بنمود 
همه عالم به او عطا فرمود 

  

  .حاشبو آدم والدکبري است و خاتم والد اکرب، این ابو االرواح و آن ابواال
  بیت

 آدم پدر است او پسر نیست عجب
  

این طرفه نگر که او پسر این پدر است  
  

  .، ای الروحاً و الجسداکنت نبیا وآدم بني الروح والجسد: )ص( قال رسول الله
  بیت

 آن یك صدفست و این یكی در یتیم
  

  بخشید به ما این دو پدر لطف كریم 
اعظم و از ائمۀ سبعۀ صفاتیۀ الهیه، و از امهات اربعۀ اسمائیه، و از اسماء سلمه الله سئوال فرمود از اسم  -سائلی

  . سبعه كه سماوات و كواكب سبعه سیاره و ایام سبعه به آن آفریده اند
  بیت
 خوش جوابی روان زما بشنو

  

 سر جام جهان نما بشنو 
  

ظهر اسم جامع گردانید، و حقیقت حق سبحانه و تعاىل به تجلی حبی ذاتی، در خزاین جود بگشود، و عني اول م
، الحدیث جوهری کنت کنزا مخفیاًاین مظهر ذات است با تعني اول، و از تفصیل عني اول، هر عني را از گنج 

  .او بود مخصوص کرد ۀکرامت فرمود، و به اسمی که شایست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۳۰آیه  ۲سوره - ٤۸۹
   ۳۱آیه ۲سوره - ٤۹۰



۳۱۷ 

سئواىل کرد، اجابت ، هر مستعدی که ، به لسان استعداد اصلیه،  ٤۹۱وهتموآتاکم من کل ما سال: و به مقتضی 
  .فرمود

  بیت
 هرچه ما خواستیم ما را داد

  

داد او نیست نزد ما بی داد  
  

  :فصل
ذات با صفت متعینه و تجلی از تجلیات الهیه، اسمی است از اسما، و تکثري در اسما از تکثر صفات بود، و تکثر 

مفاتیح الغیب معانی مقبوله در غیب وجود راتب غیبیه مفاتیح الغیب ، و مصفات به اعتبار کثرت مراتب غیبیه، و 
  .٤۹۲ و عنده مفاتیح الغیب الیعلمها االهو. حق

  بیت
 مفتحی که به مفتاح غیب در بگشود

  

تمام مخزن اسرارها به ما بنمود  
  

  :فصل
اسم ذات است با جمیع الله اسم ذات است در مرتبة احدیت، بی اعتبار اسمی یا صفتی، و در مرتبة واحدیت، 

یعنی جامع معانی اسماء الهیه، و در مرتبة احدیت اسم اعظم، و و صفات، و این مرتبۀ اسم جامع است،  اسماء
عني نظر با ذات، و غري نظر . اسم اعظم عني مسما است، و اسم جامع عني مسما به وجهی و غري مسما به وجهی

  .اگرچه تمام اسما در مرتبة احدیت عني مسما است. با صفات
  بیت

 یکیست اسما راچون مسما
  

به مسما یکی بود اسما  
  

  :فصل
، او را شئون و تجلیات است در مراتب الهیه، و به حسب شئون و  ٤۹۳ کل یوم هو فی شأن: قال الله تعاىل

مراتب اسما و صفات، و صفات یا ایجابیه اند یا سلبیه، و ایجابیه یا حقیقیه اند چون حیات و وجوب، یا اضافیه 
  .یت، و سلبیه چون قدوسیه و سبوحیهچون اولیت و آخر

 مراتب الوهیت، به لسان شارع ۀجامع ۀو در مجموع صفات، تجلیات ذات الهیه است، به حسب مراتب، و مرتب
عما اول کثرت است، که واقع است در وجود، و برزخی است میان احدیت . منعوته است به عما لیه السالمع

وهیت و ربوبیت اسما و صفات است، و جامع نعوت جمالیه و جاللیه، لاذاتیه و مظاهر خلقیه، و حق را به حسب 
  .و هر جماىل را جالىل است، و هر جالىل او را جماىل

  بیت
 عقل اگرچه دلیل یارانست

  

در جالل و جمال حريانست  
  

  ولکم فی القصاص: و جمال و جالل لطف ذوالجالل است، که در قهر او مستور است، کما قال الله تعاىل
  .٤۹٤ حیاة یا اوىل االلباب

  :فصل
هواالول : حیات و علم و ارادت و قدرت و سمع و بصر و کالم، و امهات اسما چهاراند: ائمه صفات هفت اند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۴آیه  ۱۴سوره - ٤۹۱
  .۵۹آیه  ۶سوره  - ٤۹۲
  .۲۹آیه  ۵۵سوره  - ٤۹۳
  .۱۷۹آیه  ۲سوره  - ٤۹٤



۳۱۸ 

  .٤۹٥ واالخر والظاهر والباطن و هو بکل شیئی علیم
سم االول، و ابدیه از اسم ابدیه، از اعیان ثابته، ازلیه از ا ۀعه، او را مظهری است ازلیاربو هر اسمی، از این اسما 

اآلخر، و ظهور از اسم الظاهر، و بطون از اسم الباطن، و مجموع اسما، اسماء ذاتیه اند، اما، به ظهور صفات 
دو یا سه اعتباراند، یا داللت كند بر ذات به اسماء صفات، و به ظهور افعال اسماء افعال، و اکثر اسما، جامع یا 

فعال، و اسم الرب، جامع اعتبارات ثالثه است، به معنی ثابت اسم ذات، و به معنی بر ااعتباری، یا بر صفت یا 
  .مالک اسم صفات، و به معنی مصلح اسمی از اسماء افعال
  بیت

 عارفانه دریابۀاین نکت
  

مستانه و عاشقانه دریاب  
  

  :فصل
در افالک در سبحات اند، و از این آیت معلوم می شود که، کواکب . ٤۹٦ کل فی فلک یسبحون: قال الله تعاىل

  .منجمان برآنند که مرکوزند در سماوات، و سماوات متحرک
و بعضی گفته اند که هر دو متحرک اند، چون ماهی در آب روان، و دیگر بر آن است که فلک کیوان ساکن است 

، کما ورد فی و سقف مرفوع اشارت بر آن است، و مرّاخ یعنی بیت المعمور، در این آسمان است بر سمت کعبه
  .بةعلوسقطت من بیت المعمور حصات لوقعت علی الک: الخرب

کیوان، یعنی زحل، و آسمان هفتم و  -سبحانه و تعاىل-و بیت المعمور دایما معمور است به دخول مالئکه، و حق 
سدره را به نور ابراهیم پیغمرب گردانید، و  ۀسدرة المنتهی، و یوم السبت، به اسم الرب ایجاد فرمود، مسکن روحانی

این شجره، به عدد اعمال سعد است، و در مجموع قصور و طاق  ۀهویت آراسته، و به اعمال عباد پوشیده، و ثمر
و رواق جنت اعمال، شاخی از این سدره داخل است، و اوراق به عدد انفاس عمال در اعمال، و حسن هر ورقی 

این شجر تناول کنند، غل و کینه از  ۀاهل سعادت از میو و چون .به قدر حضور بنده با حضرت معبود، در عبودیت
المنتهی گفته، که اعمال بنی آدم به او متناهی می شود، و بر هر  ۀسدر ة راصدور ایشان زایل شود، و این سدر

: و حق را در این شجره تجلی خاص است، و در روایات. سبوح قدوس رب المالئکة والروح: ورقی نوشته
تختگاهی است که مقام جربئیل  ه،و بر جانب سدر .اذن سمعت والخطر علی قلب بشر ماالعني رأت وال

عدد افالک به عدد کواکب است، و فلک طریق سیاحت کواکب بود چون زمني که نشان  .لیه السالمع است
  .رهروان است، و سماوات اجرام شفافه اند، و مسکن مالیکه

  :فصل
موسی  ۀو یوم الخمیس، به اسم العلیم آفرید، و این آسمان را زاویخالق ارض و سماوات آسمان دوم و مشرتی 

لیه ع ساخت، و هر سری که عارفان را از علم و تجلی در روز پنج شنبه حاصل شود، از روحانیت موسی بود
  .و هر اثری که در ارکان و مولدات ظاهر گردد، در این روز، تأثري مشرتی و فلک او استاسالم 
  :فصل

به اسم القاهر توجه فرمود به ایجاد آسمان سوم، و بهرام یعنی مریخ، و روز سه شنبه خلوت بندگی قادر مطلق، 
ری از اسرار الهیه در یوم الثلثا که بر عارفان ظاهر شود نظر روح پاک هارون سو هر عالمی و  )ع( هارون است

  .او، و حمد ایشان در اثر اسم القاهراست، و هر اثری در ارکان و مولدات پیدا گردد، از این فلک بود و کواکب 
  :فصل

واذکر : و قال سبحانه و تعاىل )ع( آسمان چهارم قلب افالک است و مسکن قطب ارواح انسانیه، یعنی ادریس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳آیه  ۵۷سوره  - ٤۹٥
  .۳۳آیه  ۲۱سوره  - ٤۹٦



۳۱۹ 

  .٤۹۷ فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا
در قلوب عرفا از فیض روح ادریس  و مراد، علو مکانت در مکان است، و در روز یکشنبه علمی که ظاهر شود

  .فتاب و ممد ایشان اسم النورآبود، و آثار در مولدات از فلک رابع، و کوکب از 
  :فصل
سبحانه و تعاىل به اسم المصور آسمان پنجم و زهره ایجاد فرمود، و صور ارواح و اجسام ظاهر گردانید، در  حق

  .یق تولیت به یوم الجمعةه مخصوص کرد به اثر کامل به طررعالم عنصری، و زه
  بیت

 مسکن یوسفت اگر دانی
  

احسن صورتست اگر خوانی  
  

  :فصل
به اسم المحصی، توجه فرمود به ایجاد آسمان ششم و عطارد و یوم االربعا، و هر چه ظاهر شود از آثار حسیه و 

عارفان رو نماید، از فیض  معنویه در عالم عنصری، از عطارد بود، و فلک او و معرفتی که در این روز در دلهای
  .روح الله

  بیت
 مسکن عیسی نبی اینجاست

  

نظر او به روز و شب با ماست  
  

  :فصل
 نني آفرید، و آدم را به جهت مناسبت در این آسمان فرود آورد، و آدمثبه اسم المبني آسمان دنیا و قمر و یوم اال

و انسان را باطنا سریع التغري  .کم من نفس واحدةخلق: قوله تعاىل. انسان مفرد است، و اصل نوع انسانی )ع(
هر آینه محال باشد، ثبوت عالم، در دو لحظه بر حال واحده، و . کل یوم هو فی شأن: آفریده اند، قال سبحانه 

  .هر آینه سلطنت شئون الهیه ظاهر شوددر باطن انسانی ، و الیزال منقلب االحوال باشد در خواطر
  بیت

 ی می کشدهر نفس خاطر به جائ
  

هر زمان دل را هوائی می کشد  
  

و فلک قمر را سري اسرع است در قطع فلک منازل، و ظهور اثر قمر در کون سریع است به سرعت حرکت، و او را 
  .مناسبتی است به آدم به سرعت در خواطر

  بیت
 هردم از حاىل به حاىل دیگر است

  

هر زمان ما را خیاىل دیگر است  
  

  :فصل
م ار، و هر روز هر کوکبی به مقدار قطع او است در تماار و بیست و نه اند، هفت از ایشان کواکب سیکواکب هز

فلک الربوج، و قمر اسرع السري است، در بیست و هشت روز دوازده برج قطع کند، یک روز گفته اند از روز 
  .مما تعدونو ان یوما عند ربک کالف سنة : کما اشار اىل ذلک تعاىل فی قوله. کربای قمر

و سیصد و شصت روز یک روز آفتاب است، و دو سال و شش ماه یک روز زحل، و سی و شش هزار سال به 
سیاره ، او را هزار سال ظهور حکومت است، و هر  ۀقول متقدمان یک روز ثابتات، و هر کوکبی از کواکب سبع

  .ا تربیت می فرمایداسمی از اسماء الهیه هزار سال، و اسم الرب هزار سال مربای کامل ر
  بیت

 بعد از آن جوید مربای دگر
  

نوربخشی، ماه سیمای دگر  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۶آیه  ۱۹سوره  - ٤۹۷



۳۲۰ 

است، ای کل  آنو بعضی مفسران گفته اند کل یوم در این آیت به معنی  کل یوم هو فی شأن،: قال الله تعاىل
  .آن هو فی شأن

  بیت
 هر زمان صنعتی نماید در نظر

  

برد خلقی و می آرد دگر یم 
  

ثابته در حضرت علمیه، و در عالم ارواح صورتی محسوسه، هر  ۀی از اسما الهیه، صورتی دارد معقولو هر اسم
  .ري یابد به شئون الهیهغیه هر فردی از افراد خارجیه، اسمی باشد با معروضات مشخصه، و در هر آنی تآین

  بیت
 ، روان آمد و روان بگذشتآن

  

دیگر بجو که آن بگذشت آن 
  

صوفیه، آن دایم عبارت است از امتداد حضرت الهیه و نفس رحمانیه، و به این امتداد ازل مندرج و به اصطالح 
  .باشد در ابد، و ازل و ابد در وقت حاضر، و وقت مجمع ازل و ابد، هر آینه ازل و ابد متحد باشند به وقت

  بیت
 چنني باشدارخوش بود وقت

  

وقت خوش نزد ما همني باشد  
  

  :فصل
م، به شرف آفتاب روز را ایجاد می فرمایدو شب به غروب آفتاب، و نزد اهل الله لیلة القدر شبی است خالق عال

که حق تعاىل سالک را به تجلی خاص مشرف فرماید، تا قدر و رتبت خود عندالله معلوم گرداند، و یوم الجمعه 
  .وقت لقا و وصول به عني جمع

  بیت
 اشدیه عني جمع واصل شد که روز جمعه آن ب

  

  چه جمعیت که خواهد بود اگر روزی چنان باشد
  :فصل

آفتاب هر روز از دریچه ای رو نماید، و هر ماهی در برجی باشد، و ساىل دوازده برج در سري است، و از هر 
مردم از ضیائی روشن شود، و صفایح صفحات ذرات واضح  ۀمطلعی که طالع شود، تأثري او ظاهر گردد، و دید

و موجد عالم در مرایای وجود خواص انام، و در عیون اعیان عوام و در موجودات عالم تجلی  .والیح بنماید
، منور ساخته و انسان کامل را ٤۹۸ الله نور السماوات و االرضفرموده، و سماوات ارواح و ارض اجسام به نور، 

اص مشرف فرموده، هر افراد عالم، به خلعت اسم خ به صورت اسم جامع مخصوص گردانیده، و هر فردی را از
نه هر واحدی طریق خاص به حضرت او دارد، اما انسان کامل جامع مجموع طرق اسما است، کما قال الله یآ

  .٤۹۹و علم آدم االسماء کلها: تعاىل
  بیت

 مجموع کماالت وجود است ۀمجموع
  

 خود خوش تر ازین قول که گفت و که شنود است
و هو بکل شییء ر اسم الظاهر ، و باطن مظهر مظهر اسم الباطن، ظهمظهر مو مظهر در مظهر ظاهر، و ظاهر 

  .٥۰۰علیم
  بیت

 ظاهر و باطن اول و آخر
  

 به چنني مظهری شده ظاهر 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۵آیه  ۲۴سوره  - ٤۹۸
  .۳۱آیه  ۲سوره  - ٤۹۹
  .۳آیه  ۵۷سوره  - ٥۰۰



۳۲۱ 

  :فصل
ر اسماء جزئی، و اسماء جزئیه تابعه، هانبیاءعلیهم السالم کمل مظاهر اسمای کلی الهی اند، و سایر موجودات مظا

  .یه عبارت است از تجلی ذات پیش از فنای تمام در احدیت جمعو مشارق شمس حقیق و کلیه متبوعه
  دوبیتی

 صبحدم روشن نماید در نظر
 چون شود روز و برآید آفتاب

  

 گرچه باشد همچنان از شب اثر 
 ظلمت شب محو گردد سربسر

  

  :فصل
  .٥۰۱تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل: قال الله تعاىل

گردد مادرش روز بود و پدرش شب، و هر اثری که در شب پیدا شود مادرش شب و  هر اثری که در روز ظاهر
پدرش روز باشد، مناسبت است میان حرف نون و فلک شمس، او منور است به نور آفتاب، و حصول نون از 

 نون اشارت است به علم اجماىل در. ٥۰۲ن والقلم و ما یسطرون: و فی قوله تعاىل. نفس رحمانیه به اسم النور
  .احدیت ۀحضرت احدیت، و قلم علم تفصیلی در مرتب

  بیت
 علم اجماىل و تفصیلی بخوان

  

 معنی نون و القلم هر دو بدان 
  

  :فصل
یوم السبت منسوب است به زحل، و یوم االحدیة آفتاب و یوم االثنني به قمر، و یوم الثلثا به مریخ، و یوم االربعا 

م الجمعه به زهره، و ساعت اول یوم السبت به زحل و ساعت دوم به به عطارد، و یوم الخمیس به مشرتی، و یو
مشرتی، سوم به مریخ، چهارم به آفتاب، پنجم به زهره، ششم به عطارد، هفتم به قمر، هشتم به زحل، نهم به 

و ساعت اول شب یک شنبه عطارد، دوم قمر، سوم  .، دوازدهم به زهرهبمشرتی، دهم به مریخ، یازدهم به آفتا
، چهارم مشرتی، پنجم مریخ، ششم آفتاب، هفتم زهره، هشتم عطارد، نهم قمر، دهم زحل، یازدهم مشرتی، زحل

و ساعت اول یوم االحد آفتاب و باقی االیام و لیاىل بر این ترتیب و حساب، والله اعلم  .دوازدهم مریخ
  .بالصواب

  قطعه
 به روز شنبه خوش باشد همه کار
 به یکشنبه بنا آغاز می کن

 ه شنبه قصد می کن هم حجامتس
 وگر داری هوای شرب شربت
 به پنجشنبه مراد خویش می خواه
 در آدینه اگر یابی عروسی
 که غري از انبیا و اولیا کس

  

 ولیکن صید کردن از همه به 
 و گر عزم سفر داری دوشنبه
 به ریش از مرحمت مرهم همی نه
 چهارشنبه بخور از رنج واده

 مه و کهزهر بابی که خواهی از 
 بکن تزویج و داد خویش می ده
 نداند سر این علم از که و مه

  

  .تمت الرساله، والحمدالله والمنة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۷آیه  ۳سوره  - ٥۰۱
  .۱آیه  ۶۸سوره  - ٥۰۲



۳۲۲ 

  ٥۰۳)رساله دوم(فصول رساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  ٥۰٤انا فتحنالک فتحا مبینا

  بیت
ـــــام ویســـــت   افتتـــــاح ســـــخن بن

 

 معجـــــز مصـــــطفی کـــــالم ویســـــت
 

  :رما که فتوح بر انواع ثالثه استیا اخی اعزک الله فی الدارین معلوم ف
  .اوتیت بجوامع الکلم): ص(اول فتوح عبارت است در ظاهر و سبب اخالص قصد است، قال رسول الله

  بیت
  مخـــرب صـــادق ایـــن چنـــني فرمـــود

 

 خــــــرب صــــــدق در بمــــــا بگشــــــود
 

  .دوم فتوح حالوت است در باطن، و سبب جذب حق است به عاطفت و رحمت
  .حق و سبب معرفت حق سوم فتوح مکاشفه است به

و فتوح عبارت خاصۀ رجال الله است و اقوی مقام صدق است در جمیع اقوال و حرکات و سکنات، و زبان نطق 
  .فرماید از معنی که در نفس متکلم است صاحب این فتوح زبان تصور آن لفظ است که تعبري می

  بیت
  ســـــخن او زوحـــــی و الهامســـــت

 

 از خـــدا ایـــن فتـــوحش انعـــام اســـت
 

شـود، و اثـر حـالوت معنویـه اتـم اسـت از  حالوت فتوح حالوت معنویه اسـت، امـا بـه حـس ادراک کـرده میو 
  .حالوت مرکبه در مواد محسوسه، و اصل وجدان این حالوت در واجد از جناب الهی است

  بیت
  بشـــتاب وحـــالوت الهـــی دریـــاب

 

ــذت و ذوق پادشــاهی دریــاب ــن ل  ای
 

و حق جل و عال اجل و اعال است که بواسطه اسما و اشیا شناخته شـود،  اما فتوح مکاشفه از معرفت حق است،
و مکاشفه سبب معرفت حق است در اشیا، و اشیا استارند، چون حجاب زایل شود کاشف حق را در اشیا مطالعه 

اقـع نشـود نماید، اما بعضی اشیا بینند بعد از آن حق را در اشیا، و بعضی اوال حق بینند آنگاه اشیا، ودیدۀ عامه و
  .اال بر حکم اشیا، و عني صاحب مکاشفه واقع شود در اشیا بر حق

  بیت
ـــه ـــرم هرآین ـــدر نظ ـــد ان ـــه آی   ای ک

 

 نگـــــرم اول او را بـــــه نـــــور او مـــــی
 

  فصل
اند در علم الله تعاىل، و رسم اثر حـق اسـت  اند که سابق دو نعت ٥۰٥اعلم ایدنالله و ایاک بروح منه که رسم و وسم

بر بنده در زمان رجوع بنده با مقام سابق حال، و وسم نشانۀ الهیه است بر بنده یا در بنده، و  بر عبد، و ظاهر شود
  .آن داللت است که بنده از اهل وصول و تحقیق است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ه مجموع الطايفلرسا ٥۰۳
  .۱آیۀ  ۴۸سورۀ  ٥۰٤
  .یعنی نشانه ٥۰٥



۳۲۳ 

و وسم و رسم بر ما دالالتند هم چنانکه اسمای حق بر حق، و کثـرت معـانی اسـما نسـبند بـر ذات منسـوب بـه، و 
مشهود حق بوده باشد، زیرا که از علم او به او مستلزم علم اوسـت بـه عـالم، ووسـم و معلوم است که عالم در ازل 

  .رسم از جملۀ عالم و مشهود حق ازال
  بیت

  این چنني اسـت و ایـن چنـني باشـد

 

ــــــني باشــــــد ــــــد هم ــــــا اب   از ازل ت

 

صل مجعـول بـه و اختالف در شهود حق محال، الجرم شاهد این رسم و وسم بود ازال و ابداً، و وسم و رسم در ا
اما به جعل جاعل ظاهر گردند، و البد اسـت کـه هـر حـاىل و مقـامی و مشـهدی آن را اثـری . جعل جاعل  نیستند

  .باشد و آن اثر رسم آن حال و مشهد و مقام بود
و اثر از حیثیت ظهور در مؤثر رسم خوانند، اما اثر از حیثیت صدق صـاحب حـال یـا مشـهد یـا مقـام وسـم گوینـد 

انـد کـه حکـم وسـم و رسـم جـاری  ی رسم عني مسمای وسم است، و متغایرانند به حسب حکم، و گفتهوعني مسما
  .است از ال در جناب حق، الجرم عالم به صورت مصور ظاهر و صادر گشته از حق

  بیت
  گـــــویم ای عارفانـــــه مـــــی نکتـــــه

 

 جــــویم عــــارف رســــم و وســــم مــــی
 

  ٥۰٦ .التبصرون ونحن اقرب الیه منکم و لکنبسم الله الرحمن الرحیم 
  بیت

  مــا بــه او نزدیــک و او نزدیــک مــا

 

ــــا خــــدا ــــم ب ــــا خــــدا باشــــیم دای  ب
 

، و رجـال ٥۰۷و هو معکم اینما کنـتم: و تقرب به صفات حق اتصاف عبد است به صفات حق، اما تقرب به حق
  .الله طالبند که دایم با حق باشند، در هر صورتی که تجلی فرماید و الیزال حق متجلی در صور عباد

  بیت
ــــا خــــدا باشــــد ــــده ب   الجــــرم بن

 

 در همــــه حــــال هــــر کجــــا باشــــد
 

  ٥۰۸.مامن دابة االهو آخذبناصیتها ان ربی علی صراط مستقیمبسم الله الرحمن الرحیم 
یا عزیز اعزک الله فی الدارین معلوم فرما که حقیقیت سلب اوصاف ماسـت از مـا بـه اتصـاف بـه صـفات حـق و 

  .تحقیقهً فاعل به ما در ما از ما اوس
  شعر

 ان الحقیقة یعطـی و احـدا ابـدا
  و الکل لیس سـوی عـني محققـة

 

 والعقل بالفکر یبقی الواحد االحدا
ـــدا ـــا وال ول  ٥۰۹ال اهـــل فیهـــا و ال اب

 

شریعت عني حقیقت است، زیرا که شریعت صدق است، و ثابـت کـه هـر حقـی او را حقیقتـی و  هـر حقیقتـی کـه 
ریعت که نازل شـده در شـهود بـه منزلـۀ شـهود عـني اوسـت در بـاطن، شرع آن را رد کند یعول علیها، و حقیقت ش

و همچنانکه در ظاهر است، بی زیادت و نقصان، که اگر کشف غطا شود ظاهر عني باطن بود و باطن عني ظـاهر، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۸۵آیۀ  ۵۶سورۀ  ٥۰٦
  .۴آیۀ  ۵۷سورۀ  ٥۰۷
همانا پروردگار ) صاحب اختیار و هادی اوست(شانی اوست ای نیست مگر اینکه او گريندۀ موی پی هیچ جنبنده: ۵۴آیۀ  ۱۱سورۀ  ٥۰۸

  .من بر راه راست است
دارد و همه جز عینی تحقق یافته نیستند، در آنجا نه  همانا حقیقت پیوسته یکی نمایان میشود و عقل با فکر آن یکی را نگاه می ٥۰۹

 .خانواده است و نه پدر و نه پسر



۳۲۴ 

  ٥۱۰.هوالظاهر و الباطن
  .یندو هرچه ظاهر شود از احکام حقیقت شریعت خوانند و آنچه باطن است از احکام شریعت حقیقت گو

  بیت
  بــه حقیقــت یکــی اســت نــامش دو

 

 ام بــــا تــــو بشــــنو از مــــن کــــه گفتــــه
 

  ٥۱۱.افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منهبسم الله الرحمن الرحیم 
مـا رأیـت شـیئاً اال و رأیـت اللـه : و در این خرب الهی اعالم است بر شییء قبل الوقوع، و قـول صـدیق اسـت کـه

  .قبله
  بیت

  م در نظــرنــور چشــم ماســت دایــ

 

ـــا هـــم مـــی  نگـــر شـــاهد و مشـــهود ب
 

و شاهد بقای صورت مشاهده است در عني مشـاهد، و صـورت مشـهود در دل مشـاهد عـني شـاهد و بـه مشـاهدۀ 
  .شاهد واقع شود نعیم مشاهد

  شعر
ــــا   مشــــاهدة الحــــق مــــن علمن

 

 ٥۱۲یحصـــل شـــاهدها فـــی القلـــوب
 

  .بر مشهود به خالف رؤیتو فرق است میان رؤیت و شهود، و در شهود علم مقدم است 
  ٥۱۳.و اعبد ربک حتی یاتیک الیقنيبسم الله الرحمن الرحیم 

معرفت علم الیقني از دالیل قاطعۀ ساطعۀ بی شبهه بود، و معرفت عني الیقني به کشـف و مشـاهده و معرفـت حـق 
نیسـت، و اگـر علـم و الیقني در قلب عارف بالله به حق، و نزد محقق حق الیقني مقرر است و قابل تبدیل و تغیري 

عني و حق عني یقني باشد صحیح نباشد اضافت علم و عـني و حـق بـه یقـني، زیـرا کـه اضـافت مقتضـی مغـایرت 
  .مضاف و مضاف الیه بود

اند و الفرق بیـنهم، بلکـه معنـی واحـد اسـت و الفـاظ مختلفـه، و  و اگر ادیبی گوید که علم و عني و حق عني یقني
گر، و لفظان غريانند و عني همدیگر به احدیت معنی، هر آینه صحیح بود اضافت اضافت لفظی است به لفظی دی

لفظی به لفظی دیگر، اما نزد ما مدلول لفظ علم غري مدلول لفظ یقني است و در این مسأله یقني مطلوب اسـت و 
  .مدار الفاظ ثالثه بر یقني

  بیت
ــــني داری ــــر یق ــــت اگ ــــه حقیق   ب

 

ــني داری ــن چن ــم و عــني و حــق ای  عل
 

  ٥۱٤.واتقواالله و یعلمکم اللهبسم الله الرحمن الرحیم 
ارادت نزد ما قصد خاص است در معرفت الله تعاىل از فتوح مکاشفه نه ازدلیل عقلیه، و ایـن معرفـت بـه ذوق و 

  .االرادةتر ک ما علیه العادة: اند تعلیم الهی محصل گردد، و گفته
و در تـذکرۀ او مسـطور اسـت و نـزد ایـن طایفـه مشـهور کـه  و نزد بایزید قدس الله سره ارادت ترک ارادت است،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۸سورۀ  ۳اشاره به آیۀ  ٥۱۰
  .ای از جانب پروردگار باشد و پس از آن هم گواهی داشته باشد آیا کسی که دارای بینه: ۱۷آیۀ  ۱۲سورۀ  ٥۱۱
 .شود مشاهدۀ حق از علم ما است و شاهد آن در دلها یافت می ٥۱۲
  .۹۹آیۀ  ۱۵سورۀ  ٥۱۳
  .۲۸۲آیۀ  ۲سورۀ  ٥۱٤



۳۲۵ 

و ارادت نـزد او محـو ارادت اسـت از نفـس او، هـر آینـه در آن حـال  .٥۱٥اریـدان ال اریـد: فرمـود درمناجات می
والنی انا المـراد و انـت : بعد از این سخن تمام کرد و گفت .ان الارید: گوید ارادت قایم بوده باشد به او که می

و دانسته بود که ارادت تعلق به عدم گريد هر آینه مـراد معـدوم باشـد و دانـد کـه ممکـن معـدوم اسـت  .٥۱٦المرید
  .و مرید موجود تواند بود و انت المریدای اناالمعدوم  اناالمراد،: اگرچه متصف بود به وجود، الجرم فرمود

  بیت
  مائیم مراد و حضرت اوسـت مریـد

 

ـــــد ـــــادا بمزی ـــــد ب ـــــن دوق ابایزی  ای
 

هـم مـالح و لکـن العاقـل : گوئی در حق مجانني از اهل الله؟ فرمود کـه وسعید شبلی سوأل کردند که چه میاز اب
بعضی را نمایند و عقل ایشان رباند، و بعضی را عنایت فرمایند و تشریف شریف عقل به ایشـان  .٥۱۷املح منهم

  .گذارند
  بیت

  جـو از اهـل ارادت ایـن ارادت مـی

 

 وگـــــ دریـــــاب ارادت و ارادت مـــــی
 

کننـد  و مرید محبوب است و مراد محب، و محب محبوب را عذاب نفرمایـد، امـا محبـانی کـه دعـوی محبـت می
  .اند کنند نه از وجهی که محبوب گرداند از آن رو که دعوی محبت می محبوب حقیقی ایشان را مبتالی بال می

  بیت
  مبـــــــتالی بـــــــالی آن رویـــــــم

 

 ایـــن بـــال را بـــه جـــان همـــی جـــویم
 

  ٥۱۸.ان الله یحب الهمم العالیة: لله صلی الله علیه و آلهقال رسول ا
  بیت

ـــــاد ـــــارک ب ـــــت مب   همـــــت عالی

 

 حافظــــت روز و شــــب تبــــارک بــــاد
 

معلوم فرما که همت بر مراتب ثالثه بود همت تنبیه است و همت ارادت و همت حقیقت؛ اما همت تنبیـه تجریـد 
آن اول صدق مرید است و هم حقیقـت همـم  دل است از تمنی و همت ارادت جمع همم است به صفای الهام و

اکابر و شیوخ است از اهل الله، و همت قّوتی است روحانیه که به آن قوت روحانیه ظاهر شود طلـب در طالـب و 
  .و قیمت هر واحدی به قدر همت اوست٥۱۹ همة الرجال تقلع الجبال: اند به همت ارادت گفته

  بیت
ــو بــه قــدر همــت تســت   قیمــت ت

 

ــــی خواجــــه ارزد هــــر  ورزد آنچــــه م
 

  :فصل
  بیت

ــــو ــــان ج ــــت از غریب ــــۀ غرب   قص

 

ــــو ــــان گ ــــا غریب ــــو ب ــــت ت  درد غرب
 

غربت مبتدی مفارقت است در طلب مقصود، و تخیل او آن است که مطلوب او خارج از او است و حاصل نشود 
  .مگر به مفارقت او از وطن مألوف و چون غري عارف است به وجه حق در اشیا

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .خواهم که نخواهم می ٥۱٥
 .همانا که من مرادم و تو مریدی ٥۱٦
 .تر است قل از آنها ملیحآنان ملیحانند وىل عا ٥۱۷
  .های عاىل را خدا  دوست دارد همت ٥۱۸
  .همت رجال کوهها برکند ٥۱۹



۳۲۶ 

  رود ی مـــیالجـــرم هرلحظـــه جـــائ

 

ـــه رائـــی مـــی  رود خـــاطرش هـــر دم ب
 

اما غربت عارف به مفارقت اوست از امکان و امکان وطن اصلی ممکن و هوالمعدوم، و امکان وطن حق نتواند 
  .کنبود، الجرم ممکن از وطن خود مفارقت نمود از برای شهود حق به متابعت کلمۀ 

  بیت
  امـــر تـــو شـــنیدم و عیـــان گردیـــدم

 

ـــــودم وىل  ـــــاکن ب ـــــدمس  روان گردی
 

  اند در حضرت علمیه، و اعیان ثابته که صور اسماء الهیه
  .قول حق استماع فرمودند: مصراع

چون دیده گشودند مطلق را به ظهـور صـور  کن فی الحال بسوی وجود مسارعت نمودند به امید شهود قایل کلمۀ
  .محدثات مشاهده نمودند

  بیت
  مقصودمحصــل چــو نشــد واگشــتند

 

 خویش خوش بنشستند رفتند و بجای

و این غربت عرفا موجوده است به غري اختیار و غربت حقیقت غربت اهل صفت است یعنی از صفتی که مضاف 
  .است به وی، و اضافت صفات عالم به عالم اضافت نور شمس است به قمر

اغـرتاب در اطـوار ای است از برای شهادت به ربوبیت رب االرباب، بعد از آن  و غربت اول از وطن اصلیه قضیه
مختلفه تا به سراچۀ صوریۀ دیناویه، آنگاه از این وطن صوریۀ وجودیـۀ حسـیه بـه بـرزخ قربیـه و از بـرزخ قربیـه بـه 

  .گویند اند، و عرفا وطن نمی ارض حشریه و بعضی ارض محشر را وطن گفته
  بیت

ـــی ـــن نم ـــا وط ـــه آنج ـــازند بلک   س

 

ــــــــد ــــــــرو روان گردن ــــــــه ب  عارفان
 

  .دو آخر اوطان جنت بو
  بیت

ـــــان باشـــــد   وطـــــن عارفـــــان چن

 

 ایــــن چنــــني خانــــه درجنــــان باشــــد
 

  .و عالمت صدق مرید در غربت حصول مقصود اوست
  .یابد خلل در غربت است گر نمی: مصراع

  .اذا طلبه وجده
  .و غربت نزد عالم به حقایق غري موجوده است در این مقام

  .اعتبار غربت اینجا هست نیست: مصراع
فرمایند که عالم کما لم یکن در عدم بر حال خـود اسـت، و واجـب کمـا لـم یـزل در قـدم  هده میزیرا که اکابر مشا

  .برقرار خود
  .یابد و تبدیل ندارد تغیري نمی: مصراع

  .و واجب ازال و ابداً واجب است و ممکن ممکن و محال محال، و مرتبۀ غربت منزلت ادنی است، فافهم
  ٥۲۰.لحق و هو یهدی السبیلوالله یقول ابسم الله الرحمن الرحیم 

  بیت
ــرد ــواهیم ک ــان خ ــت بی ــی رغب   معن

 

 رغبــت ار داری چنــان خــواهیم کــرد
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴آیۀ  ۳۳سورۀ  ٥۲۰



۳۲۷ 

و . رغبت اگر محل او نفس است متعلق ثواب بود و اگر قلب است متعلق حقیقـت و اگـر سـرّ اسـت متعلـق حـق
شرتکند زیرا که انسـان رغبت نفسیه مرتبۀ عامه است از برای استیفای لذت نفسانیه و خاص و عام در این رغبت م

  .کامل جامع جمیع کماالت طبیعیه و روحانیه و الهیه است
  .اند و راغب طالب ثواب است از برای اثبات حکم الهی که وعده فرموده

  بیت
  آن ازبرای لذت این از برای اثبـات

 

 هیهات است بسی کوفرقش ازکجاوآن این

کـل یـوم هـو فـی : قال اللـه تعـاىل. لوین صاحب تمکنياما رغبت حقیقت تمکني است در تلوین و متمکن در ت
ان فـی ذلـک لـذکری لمـن کـان لـه : قـال اللـه تعـاىل. و دل صاحب دل راغـب بـود در ایـن حقیقـت. ٥۲۱شأن
  ٥۲۲.قلب

  بیت
  خواننــد نقــد دل قلــب از آنــش مــی

 

ــــردد ــــن و آن گ ــــه ای ــــب ب ــــه مقل  ک
 

  .ن یقلبها کیف یشاءان قلوب العباد بني اصبعني من اصابع الرحم): ص(قال رسول الله
  بیت

  الجرم هر دم به حاىل دیگـر اسـت

 

 هــر زمــان او را خیــاىل دیگــر اســت
 

اما رغبت سّر متعلق است به معارف الهیه به احکام مشروعه، و رغبت کشف آن به اعمال ظاهره، و حکـم ظـاهره 
یـبطن عـن نفسـه و ظـاهر اقوی است از باطنه، زیرا که ظاهر مقام حق و خلق است و باطن مقـام حـق، و الحـق ال

  .لنفسه
و حق را نسبتی است به عالم به اسماء الهیه که مثبت اعیان عالم است و نسبتی دیگر نسبت غنای حق از عالم، و 
سّر راغب که مدرک نسبت غنای حق شود از عالم، و این علم به غري حق نداند، الجرم علم به نسبت غنای حـق 

  .به نسبت غنای او از عالم، فافهماز عالم علم باشد به عدم علم ما 
کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعـرف فخلقـت ): ص(بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعاىل بلسان نبیه و حبیبه

  .الخلق العرف
  بیت

ــی او را ــا شناس ــناس ت ــود را بش   خ

 

ـــو را ـــت نیک ـــن معرف ـــو ای ـــاب ت  دری
 

خلق، اما به هدایت حق معرفـت ذات حـق بـه اسـمای  معلوم فرما که اهل حق حق را به حق شناسند و خلق را به
دارد که بنده عارف او باشد به اسمای او و  حق تواند بود، و معرفت اسمای حق به خلق، و حق تعاىل دوست می

الجرم مصور عارف را به صـورت خـود آفریـد تـا بـه . عارف و معرفت و معروف یکی باید تا مقصود روی نماید
  ٥۲۳.هواالول و اآلخر و الظاهر و الباطن، و معرفت خود عارف او شود

و حق تعاىل انسان را جامع این منزلت گردانیده و انسان اول است به جسد و آخر است به روح، یا بالعکس، کما 
پس معلوم شد که نشأۀ . قیل، و ظاهر است به صورت و باطن به معنی به موجب احکام، و او واحد و حائز اضداد

  .هیه استانسانیه بر صورت ال
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۹آیۀ  ۵۵سورۀ  ٥۲۱
  .۳۷آیۀ  ۵۰سورۀ  ٥۲۲
 .۳آیۀ  ۵۷سورۀ  ٥۲۳



۳۲۸ 

  وجودست کماالت مجموع مجموعۀ

 

 شنودست که گفته که قول خودخوشرتازین
 

  ٥۲٤.و هو معکم اینما کنتم: بسم الله الرحمن الرحیم قوله تعاىل
  ٥۲٥.و نحن اقرب الیه من حبل الورید: قال الله تعاىل. تر به هویت با ماست و به اسما از ما به ما نزدیک

  بیت
ــ ــه م ــا ب ــا از م ــه م ــر ا نزدیــکاو ب   ت

 

ــی ــازان ب  خــرب دوســت نزدیکســت و م
 

  .و معیت به هویت عام است
  بیت

ـــه اشـــیا ـــر هم   او محـــیط اســـت ب

 

 نیــــک دریــــاب ایــــن ســــخن از مــــا
 

اننـی معکمـا اسـمع و : اما معیت اختصاص بر بعضی عباد مثل معیت حق بـا موسـی و هـارون فـی قولـه تعـاىل
، ٥۲۷التحزن ان الله معنا: ف حق است با یار غار گفتدر غار که کن) ص(و رسول خدا محمد مصطفی .٥۲٦اری

  .و در این مقام قایم مقام و نایب مناب حق است در معیت
  رباعی

 دریــــاب و عنایــــت الهــــی بنگــــر
  از  نور وجـود روشـنی یافـت تمـام

 

ـــــاهی بنگـــــر ـــــن ســـــلطنت نامتن  وی
 دایـــم بـــا اوســـت پادشـــاهی بنگـــر

 

  ٥۲۸.مون والذین الیعلمون انما یتذکر اولوااللبابقل هل یستوی الذین یعلبسم الله الرحمن الرحیم 
  بیت

  ســــــخن ســــــّر عالمــــــان بشــــــنو

 

 بــا تــو گــویم بــه دل، بــه جــان بشــنو
 

  .سّر نزد اهل الله بر مراتب ثالثه بود، سّر علم است و سرّ حال و سّر حقیقت
مـت، و اللـه تعـاىل اما سرّ علم به حق جمع مرتبۀ اضداد است به حکم در عني واحده، و عالم مشتق اسـت از عال

عالم به عالم به همان علم که عالم است به ذات خود و هر فردی از افراد عالم عالمت است بر اسـمی از اسـماء 
  .الهیه

  بیت
ـــــمایند ـــــل اس ـــــیا دلی ـــــه اش   هم

 

ــــد  هــــر یکــــی اســــم خــــاص بنماین
 

انـد در  اسـماء الهیه و سرّ هر شیء خالصه و لطیفۀ آن شییء است و حقیقت مخفیه در وی، و اعیان ثابته که صور
  .اند، و ربوبیت نسبتی است میان رب و مربوب حضرت علمیه اسرار ربوبیه

  بیت
  سرّ علمسـت ایـن سـخن را یـاد دار

 

 یـــــاد دار از نعمـــــت اللـــــه یادگـــــار
 

اما بندۀ عابد بعد از استیفای حقوق فرایض قیام نماید و بعد از کمال فرایض به نوافل خريات مشغول شود تـا در 
  .مقربان منخرط گردد و در دایرۀ محبان مندرجسلک 

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴آیۀ  ۵۷سورۀ  ٥۲٤
  .۱۶آیۀ  ۵۰سورۀ  ٥۲٥
 .۴۶آیۀ  ۲۰سورۀ  ٥۲٦
  .۴۰آیۀ  ۹سورۀ  ٥۲۷
  .گريند دانند همانا خردمندان پند می دانند و آنان که نمی نند آنانکه مییعنی بگو آیا یکسا -۹آیۀ  ۳۹سورۀ  ٥۲۸



۳۲۹ 

  سمع و بصـری بـه او عطـا فرماینـد

 

 علمـــی بـــه کمـــال هـــم ورا بخشـــایند
 

تا به سر حال مکشوف شود که دال عني مدلول است، اما سّر حقیقت آن است که معلوم فرمائی که علم حق زایـد 
کند به حق، و سرّ علـم از صـفت حـق  ه مشاهده مینیست بر ذات حق و او عالم عالم، و حقیقت را عینی است ک

است، و حال از جملۀ معلومات علم، و علم محیط و حال محاط و سرّ حال متلبس شود به لباس ربوبیت، الجـرم 
  :صاحب حال گوید

  شعر
  انــا مــن اهــوی و مــن اهــوی انــا

 

ــــا بــــدنا ــــان حللن ــــن روح  ٥۲۹نح
 

  .ّر علم اتم است از سّر حال و سّر حقیقت اتم از سّر علم، فافهمو عالم تمیز فرماید میان علم و عالم و عالم، و س
  بیت

ــــان ــــرّ درویش ــــاب س ــــک دری   نی

 

ـــان ـــا ایش ـــت ب ـــبتی اس ـــرا نس ـــر ت  گ
 

  بیت
ــال ــّر ح ــم و س ــّر عل ــدانی س ــر ب   گ

 

 در حقیقــــت نیــــک دریــــابی کمــــال
 

یحــبهم و : ، و قــال تعــاىل٥۳۰قــل ان کنــتم تحبــون اللــه فــاتبعونی یحبــبکم اللــهبســم اللــه الــرحمن الــرحیم 
  ٥۳۱.یحبونه

  .اند یا حبیبی ایدک الله بروح القدس معلوم فرما که اهل الله در اعتدال و انحراف از طرفني بر اقسام ثالثه
و . و این طایفه حب را میل دایم خوانند از محب به محبـوب .ان الحق الیمیل و الیمال الیه: قسمی بر آنند که

و حق اجل است از اینکه غريی به حضرت او میل نماید یا او به غريی  ٥۳۲.و الله غنی عن العالمني: قال تعاىل
  .میل فرماید

  رباعی
 ومطلوب کجاست باذات احدطالب

  و کثرت نیست وحدت مجال که جائی

 

 در حضرت او محب و محبوب کجاست
  رغبت چه بود راغب و مرغوب کجاست

 

، در خمرت طینة آدم بیـدی اربعـني صـباحا: و به حکم ان الله خلق آدم علی صورته،: و قسمی به مقتضای
گوینـد و محبـوب اللـه  کنند و انسان کامل را محب الله می یابند و محبت بر حق اطالق می انسان کامل اعتدال می

کننـد بـه حـق و  دانند، و اهل اعتدال قایمند میان دو انحراف، و اهل انحراف از این اعتدال اضـافت فعـل می می
  ٥۳۳.کم و ما تعملونوالله خلق: خوانند می

کننـد و محققـني صـوفیه در  ، الجرم اضافت فعل به خلـق میما صدر عن الواحد اال واحد: گویند ای می و طایفه
  .اند به اعتدال و این نعت ادبا است اند به انحرافی از دو انحراف و در موضعی معتدل موضعی منحرف

  بیت
ــن کــه او داناســت ــد ای   عــارفی دان

 

 و از ماســـتنیـــک دانـــد کســـی کـــه ا
 

  .اعوذبک منک): ص(قال رسول الله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .من کسی هستم که دوستش دارم و کسی که دوستش دارم عني من و ما دو روحیم در یک بدن ٥۲۹
  .۳۱آیۀ  ۳سورۀ  ٥۳۰
  .۵۴آیۀ  ۵سورۀ  ٥۳۱
  .فان الله غنی عن العالمني: ۳سورۀ  ۹۷اشاره به آیۀ  ٥۳۲
 .۹۶آیۀ  ۳۷سورۀ  ٥۳۳



۳۳۰ 

  بیت
ــته ــه خس ــا هم ــت م ــم و اوشافیس   ای

 

ـــــب او کافیســـــت  گـــــر نباشـــــد طبی
 

االسباب خالق درد و دوا است، و شفائی کـه او بخشـد علـت ازالـت مـرض بـود و سـبب اجابـت دعـای  و مسبب
، و کـریم ٥۳٥ونی اسـتجب لکـمادعـ: ، و قـال تعـاىل٥۳٤اجیب دعوة الداع اذا دعـان: داعی است، لقوله تعاىل

  .خواهد مطلق از برای اظهار کرم خواهنده را می
  بیت

  پادشـــاه ســـخی بـــه لطـــف و کـــرم

 

 طالـــــب ایـــــن گـــــدا بـــــود فـــــافهم
 

  .و علت مرتبط بود به معلول خود و معلول مرتبط به علت
  بیت

  ملـــک و ملـــک را چنـــني دریـــاب

 

 مالــــک و ملــــک را همــــني دریــــاب
 

خوانند، و تنبیه الهی اگر از خارج بود ثابـت  ند به حق، اهل الله آن سبب را علت نمیو هر سببی که ترا باز نگردا
  و غريثابت تواند بود، اما اگر از داخل باشد،

  .بیقینیم و ثابتش خوانیم: مصراع
و شاید که تنبیه الهی ازواقعه بود و واقعه اتم علل است زیرا که وقایع مبشرات است و آن اول وحی الهی است، و 

  .تنبیهی که از داخل بود بعضی در حال نوم بینند و بعضی در حال فنا و بعضی در حال بیداری
  بیت

  درخواب وبیداری تراتنبیه فرماید خدا

 

 گرزانکه داری دولتی تنبیه یابی همچوما

پدید آید بواسطۀ و تنبیه الهی را از برای آن علت خوانند که چون معلول به تنبیه الهی انتباه یابد، المی در نفس او 
  .ترکی از واجبات از معارف یا عبودیات و این علت علت ازالت علت است

  بیت
ـــام ـــابی تم ـــی ی ـــر علت ـــدا گ   از خ

 

 یـــابی از علـــت خالصـــی والســـالم
 

  فصل
انزعاج نزد صوفیه حال انتباه دل است از نوم غفلت و آن را اسباب مختلفه بود، و سبب انتباه یا رغبت اسـت یـا 

  .مرهبت یا تعظی
  بیت

  چون تـرا هـر سـه نیسـت درخـوابی

 

ـــــابی  ایـــــن ســـــعادت چگونـــــه دری
 

و انتباه هر عبدی بقدر اسـتعداد او باشـد و عباداللـه در قـوت و ضـعف متفاوتنـد و تکلیـف هـر واحـدی شایسـتۀ 
انـد بـه جـالل و عظمـت حـق و  قابلیت او بود، و قابل در این مقام برد و نوع است، نوعی بـه کشـف انتبـاه یافته

  .عی بقدر مزاج انتباهی یابند و حکم بر نفس و عقل انسان به حکم مزاج بودنو
  بیت

  ســـــخن اهـــــل ذوق مـــــا دانـــــیم

 

ـــــوانیم ـــــا خ ـــــل ذوق م ـــــخۀ اه  نس
 

  :فصل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۸۶آیۀ  ۲ورۀ س ٥۳٤
 .۶۰آیۀ  ۴۰سورۀ  ٥۳٥



۳۳۱ 

عالم معقل است به ذات و وجود صحیح است به ذات، اما چون اصحاب از تقرب به نوافل خريات مرتبۀ محبت 
  :وب حقیقییابند وبه محبت محبوبیت محب باشند، محب

  بیت
  ســـمع و بصـــری ورا عطـــا فرمایـــد

 

ـــد ـــان بنمای ـــت آنچن ـــه هس ـــز ک  هرچی
 

کنـت : ، مشاهده فرماید و جمیع مسموعات به سـمعکنت بصره الذی یبصربه: الجرم مجموع مبصرات به بصر
  .استماع نماید، معتل بود به ذات خود و صحیح به عرض سمعه الذی یسمع به

تل نماید به عرض اگرچه علل قایم نتواند بود به وجود، اما بـه حسـب ظهـور و وجود که صحیح است بالذات مع
  .در نظر ناظر صور مختلفه نماید به حکم عرض که عارض شده بر عني ناظر این وجود

ای که نور  ای که نور در چشم ناظر صورالوان نماید و دانسته و وجود بر حال وحدت خود است ازال و ابدا و دیده
  .مرضت فلم تعدنی: ین است معنی حدیث ربانیا. متلون نیست

  .و از این معانی بدیع که بیان کردیم اعادت معلوم شد و فایدۀ اعادت عود معتل است
  بیت

  پاکست وجود از همه عیب و خلـل

 

 بیمــــار اگــــر تــــرا نمایــــد بــــه مثــــل
 

  ٥۳٦.بل هم فی لبس من خلق جدید: بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعاىل
  بیت

  ن صــنعی نمایــد در نظــرهــر زمــا

 

ــــی ــــی م ــــی و م ــــرد خلق ــــر ب  آرد دگ
 

ان الله یتجلی فی کل نفس و الیتکر رالتجلی فسبحان مـن جعـل لـه فـی کـل شـییء بابـا اذا فـتح ذلـک 
  ٥۳۷.الباب وجدالله عنده

  بیت
ـــایند ـــا گش ـــه روی م ـــه ب ـــر در ک   ه

 

ــــــد ــــــا نماین ــــــری بم ــــــنی دگ  حس
 

  .وجود و اعادت تکرار امثال است با تکرار عني واحده در
  دوبیتی

ـــه ـــان آئین ـــر زم ـــا ه ـــد بم  ای بخش
ــان ــازد عی ــاهدی س ــهادت ش   در ش

 

ــــــا ــــــد بم ــــــه بنمای ــــــن او آئین  حس
ـــا ـــب بگشـــاید بم  خـــوش دری از غی

 

و . و نزد محققني صوفیه اعادت روح اعـادت اسـت در حکـم، همچنانکـه واىل وىل را متـوىل گردانـد در والیـت
روح انسـانی بـه مثـل . ىل یا غافل باشـد از والیـت یـا معـزولمتوىل را سه حالت باشد یا متصرف بود به حکم وا

متوىل والیت بدن است درحال بیداری وتصرف یا غایب است از والیت و آن حالت نوم است یا معزول بـود بـه 
الجـرم اعـادت در قیامـت اعـادت . موت اگر باز او را نصب فرمایند اعادت او باشد در حکم نه اعادت عـني او

نشأۀ اهل سعادت لطیف است و نشأۀ اهل . ري بدن، و فرق است میان نشأۀ دنیاویه و نشأۀ اخراویهروح بود در تدب
  .شقاوت کثیف

  قطعه
ــــرم ــــف و ک ــــان ز لط ــــأۀ مؤمن ـــــر و عـــــذاب نش  نشـــــأۀ کـــــافران ز قه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیۀ  ۵۰سورۀ  ٥۳٦
منزه است خدائی که در هر چیزی دری بسوی خود قرار داده است هرگاه  -شود کند و تجلی تکرار نمی خدا در هر نفسی تجلی می ٥۳۷

  .شود که آن در باز شود خدا در آنجا یافت می



۳۳۲ 

  بـــر ســـعید و شـــقی دری از غیـــب

 

ــــــواب ــــــتح االب ــــــرده مف ــــــتح ک  ف
 

و ننشــئکم فیمــا : قــال اللــه تعــاىل. و حــاىل و نواشــی اختصاصــیه عبــارت اســت از بــدایت و اولیــت هــر مقــامی
اگر اعادت ارواح ما به اجساد ما بر این مزاج خاص بود که ما برآنیم در نشأۀ دنیاویه صحیح نبود . ٥۳۸التعلمون
  .فیما التعلمون: که فرماید

یعنـی . ٥٤۰کما بـدأکم تعـودون: و قال تعاىل٥۳۹ و لقد علمتم النشأة االوىل فلو التذکرون: و حق تعاىل فرمود
کما بدأکم : در نشأۀ آخرت مانند نشأۀ دنیاویه بود در عدم مثال سابق، و اگر سایل گوید چه فایده فی قوله تعاىل

اند که معاودت نمایند به تدبري اجسام در آخرت به مزاجی کـه الیـق بـه  گوئیم مخاطب ارواح انسانیه می تعودون،
همني مزاج فرماید که ما برآنیم اما تعلیق به مشـیت فرمـود و  آن نشأه بود و اگرچه حق تعاىل قادر است که اعادت

  .ثم ینشره: ، و نفرمود٥٤۱ثم اذا شاء انشره: فرمود
  دوبیتی

ــف ــف و کثی ــر یــک از لطی ــأۀ ه  نش
ــت ــود ارواح اس ــاد وع ــر اجس   حش

 

ـــــق حـــــال هـــــر یکـــــی باشـــــد  الی
 شــــکی باشــــد بــــه یقینــــیم و بــــی

 

  :فصل
یبـدل اللـه : اک سـالف بـود از انفـاس و هـو قولـه تعـاىلوصل در اصـطالح قـوم ادراک فایـت اسـت و آن ادر

و هر حاىل او را نفسی است که جمیـع انفـاس متـنفس از انفـاس گذشـته متضـمن آن نفـس  ٥٤۲.سیأتهم حسنات
اذاصـح : اند وصـل رفـع اثنینیـت اسـت و ازالـت مباینـت و اقـول و گفته. بود، و آن نفس را فایدۀ مجموع انفاس

  .الوصل لم یعاقبه الفصل
  یتب

  شودپیوسته اوواصل بود هرکه اوواصل

 

 این سعادت هرکه یابدکی ازاوزایـل شـود
 

  .من تادب وصل و من وصل لم یرجع و لو کان غري ادیب: و من قولهم
  بیت

  تا دانی باشیم اوباماست می که هرحاىل به

 

 اگرموجیم وگرقطره وگر دریاست تـادانی
 

  ٥٤۳.و هو معکم اینما کنتم: قوله تعاىل
  بیت

  در همـه حـال حضــرتش بـا ماســت

 

ــور چشــم اســت و در نظــر پیداســت  ن
 

، کنت بصره الذی یبصـربه: و حق تعاىل اهل عنایت را مطلع گردانیده به این رؤیت و دیدۀ منور ایشان را به نور
رماید ف روشن فرموده و در مرایای عالم انوار اسرار به اهل نظر نموده، الجرم در عني اعیان مشاهدۀ این معیت می

  .و شهود این عارف معرب است به وصل
  دوبیتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۶۱آیۀ  ۵۶سورۀ  ٥۳۸
  .۶۲آیۀ  ۵۶سورۀ  ٥۳۹
  .۲۹آیۀ  ۷سورۀ  ٥٤۰
  .۲۲آیۀ  ۸۰سورۀ  ٥٤۱
  .۴۰آیۀ  ۲۵سورۀ  ٥٤۲
  .۴آیۀ  ۵۷سورۀ  ٥٤۳



۳۳۳ 

ـــد حجـــاب آن جمـــال مـــی بـــی  بین
  هرکـــه واصـــل شـــود جـــدا نشـــود

 

 بینـــــد همـــــه را بـــــر کمـــــال مـــــی
 بینــــــد وصــــــل او الیــــــزال مــــــی

 

و ایـن اتصـال وجـودی عبـارت . و اتصال محب به محبوب بعد از فنای وجود محب بود و بقـای او بـه محبـوب
نهایت، زیـرا کـه صـفات محبـوب را  ات محبوب و مراتب اتصاف به صفات بیاست ازوصول ذات محب به صف

امـا اتصـال شـهودی وصـول سـرّ محـب اسـت بـه محبـوب از مقـام . غایت نیست و کمال اوصاف الهی نامتنـاهی
  .االتصال مکاشفات القلوب و مشاهدات اسرارالغیوب: اند مشاهده، و گفته

  بیت
  گــر تــرا هســت آن کمــال اینســت

 

ــــــده ــــــب بن ــــــزال اینســــــت طل  الی
 

و فصل تمیز عبد است از رب بعد از اتصاف به صفات حق، و اگر تمیز قبل از وصول به سمع و بصـر حـق واقـع 
  .و فصل در آثار بود نه در اسما و نه در مسما. شود آن را فصل مذکور نخوانند

  بیت
  فصل و وصلش به ذوق خوش دریاب

 

 تــــا بــــدانی لطیفــــه از هــــر بــــاب
 

  .لصوابوالله اعلم با
  فصل

امداد حضرت الهیه بر مفارق موجودات الیتناهی است و امساک از جانب فاعل نیسـت، ضـعف از طـرف قابـل 
  .است

  بیت
  دهدســاقی بقــدر حوصــلۀ جــام مــی

 

 اگرچه بادۀ خمخانـه را کرانـی نیسـت
 

اوست تربیت و حضرت حاکم حکیم علیم عالم است به مصالح مخلوقات و هر فردی را از افراد چنانکه قابلیت 
  .فرماید می

  بیت
  پرمی بری جامی زخم آری بزم به اگرجامی

 

 آری به تو پیمانه پیماید ای  وگرپیمانه
 

و امداد الهی اصل است ورعایت آن در کالم واجب و زیادت بر امداد طبیعی مناسب حال شخصی است کـه بـه 
و زیـادتی . ند جامع مجموع امداد طبیعی بـودچون بایزید ز هل من مزیددوروریّان قایل شود، و عارفی که نعرۀ 

آیـد در آمـن و آدم، و ایـن  امداد اگر از طلب طالب است موجب زیادتی اسـت چنانکـه در نفـس قـاری قـرآن می
تعلیم الهی است و مثال آن جاء و شاء ودابّه وطامّه که موجب زیادتی امداد است ودابّه وطامّه دو صورتند و روح 

  .واحد مدبر هر دو
  تبی

ــا همــني اســت ــزد م ــه ن   تضــعیف ب

 

 خـوانش کـه آن چنـني اسـت خوش می
 

نصف حرف و آن اسـم البـاطن اسـت و هـر دو  فلااند که همزه نصف حرف است و آن اسم الظاهر است و  و گفته
  .کنند، فافهم حرف واحد و مد محسوس است و جزر معنوی و اسم نقیض بر امداد معنوی اطالق می

  بیت
  ظاهر شود ازنفسوجزری  مدی هرنفس

 

 باز یابد هرکه در دریا چو ما حاضر شـود
 



۳۳۴ 

  ٥٤٤.و علم آدم االسماء کلهابسم الله الرحمن الرحیم 
فرماید، و از اطالق لفظ کل  فضل آدم بر مالیکه به احاطۀ آدم است به علم اسما و حق تعاىل به اسما یاد اشیا می

و این لفظ کل تشریف شریف اسـت و خلعـت لطیـف کـه بر اسما در صفت آدم ظاهر شده نور اسما بر مسمیات، 
  .حضرت عزت آدم را پوشیده

  رباعی
 تشــریف شــریف از خــدا پوشــیده
ــــده   در راه خــــدا گــــرم روان گردی

 

 جـــام مـــی عشـــق او بجـــان نوشـــیده
 خوشــی جوشــیده مســتانه چــو خــم مــی

 

الهیـه کـه مالیکـه را بـه آن ای به بعـض اسـماء ٥٤٥ نبأهم باسمائهمو آدم متعلم عالم عالم است و معلم مالیکه، 
اند نه مراد اسمای اصـطالحی و صـنعی اسـت کـه  الجرم این اسما را به مالیکه مستند گردانیده. اند ایجاد فرموده

فایده ندارد مگر به وجهی بعید، و اهل کشف در عقب وقوع و اهل نظر و عقل در پی امکان و انوار الهی اعیان 
واللـه مـن بسط بر معدومات و موجودات، الجـرم اسـماء الهیـه را احاطـه بـود، اسمای معلوماتند و انوار اسما من

  ٥٤٦.ورائهم محیط
  بیت

ــــه ــــخن گفت ــــما س ــــوار اس   ام ز ان

 

ـــــدک دُرر ســـــفته ـــــاظ ان ـــــه الف  ام ب
 

اند و مراتب مالیکه به حسب مراتب اسماءالهیه بود، امـا انـوار مولـدات و امهـات  و هر ملکی را به اسمی آفریده
  .به وجهی که مؤثر است و این و آن سایل و حق مجیبتجلی الهی است 
، ای بلســان ٥٤۸و آتــاکم مــن کــل مــا ســألتموه: ، و قــال جــل ذکــره٥٤۷ادعــونی اســتجب لکــم: قــال اللــه تعــاىل

  .االستعداد
  بیت

  هرچه جویـد هـر کـه باشـد آن دهـد

 

 کــام هــر یــک حضــرت ســلطان دهــد
 

ر علم حقایق اشیا ازغري تخیـل و تلـبس مشـاهده کـرده و نور علم متخیل و متصور نبود به صورت جسدیه، و به نو
اللـه نـور : ، و اللـه یقـولاللهـم اجعلنـی نـورا: فرمـود اول مـاخلق اللـه نـوریشود، و نور علم است که نـور، 

  ٥٤۹.السماوات و االرض
  بیت

  همـــه عـــالم بـــه نـــور او روشـــن

 

ــــدۀ مــــن ــــور دی ــــه ن  نظــــری کــــن ب
 

  .نو صحت مشاهده به انوار بود و شهود به نوری
  بیت

  آئینــــــــــۀ روشــــــــــنی ببایــــــــــد

 

ـــــــد ـــــــال او نمای ـــــــور جم ـــــــا ن  ت
 

و نوراالنوار سبحات وجه حق، و چون آفتاب اشعۀ ذاتیه از مشرق احدیت شروق فرماید کواکـب نورانیـۀ ارواح و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۱آیۀ  ۲سورۀ  ٥٤٤
  .۳۳آیۀ  ۲سورۀ  ٥٤٥
  .۲۰آیۀ  ۵۸سورۀ  ٥٤٦
 .۶۰آیۀ  ۴۰سورۀ  ٥٤۷
  .۳۴آیۀ  ۱۴سورۀ  ٥٤۸
  .۳۵آیۀ  ۲۴سورۀ  ٥٤۹



۳۳۵ 

  .تعینات ظلمانیۀ اشباح منعدم و مختفی گردند
  بیت

  ظلمـــــــت خلـــــــق را برانـــــــدازد

 

ـــــوازد ـــــور بن ـــــه ن ـــــن را ب ـــــور دی  ن
 

  ٥٥۰.مثل نوره کمشکاة فیها مصباح: مراتب نور فرمودند و بیان معانی
و نورالله در سماء ارواح و ارض اشباح واضح والیح است و مشـکات بـدن تـو اسـت و زجاجـه اوىل دل و فتیلـه 
روح نامید و زجاجۀ ثانیه روح حیوانیه وزیت امداد الهی و مصباح حقیقـت انسـانیه و زجاجـه یعنـی دل بـه مثـل 

  .کوکب دری است
  تبی

  کوکــب دری اســت یعنــی آفتــاب

 

 روشنســــت واللــــه اعلــــم بالصــــواب
 

  .نظری کن به نور این مصباح: مصراع
  .که به نور االنوار چگونه منور است

  بیت
  گفــتم بــه تــو ایــن ســخن تمامســت

 

ــــت ــــجر  کدامس ــــه آن ش ــــاب ک  دری
 

  .و انوار سبوحیۀ قدوسیه نزد حکما انوار عقولند و پیش عرفا انوار رسل
  بیت

ـــن چ ـــان باشـــدای ـــني دان و آنچن   ن

 

ــــی ــــور م ــــه ن ــــد ک ــــور باش ــــد ن  پاش
 

و قلوب عرفا مطارح شعاعات این انوارند و مشـکات وجـود ایشـان مقتـبس از نـور نبـوت و عرفـا اکمـل صـنف 
  .انسانیند در علم، و حجاب این انوار مشیت الهیه

آن قاصـر و  دیـده نشـود اال در اما انوار ریاح انوار عنصریه است و بـه شـدت ظهـور پوشـیده و ابصـار از ادراک 
آدم به غري اهل الله، زیرا که انوار عنصریه در انـوار اهـل  حضرت برزخیه و این انوار را قوت است و استیال بر بنی

  .شود چون اندراج انوار کواکب در نور آفتاب الله مندرج می
  بیت

ــــــاند ــــــاب پوش ــــــا آفت ــــــور م   ن

 

ـــد ـــی مان ـــتاره ک ـــک س ـــک ی ـــر فل  ب
 

ه مندرج است درهیوىل کلیه و منور صور عامه است یعنی صور جسم کلـی و هرکـه را ایـن انـوار بـه اما انوار طبیعی
کمال حاصل شود عالم گردد به علم الیتناهی به معلومات نامتناهی و این علم عزیزالوقوع اسـت عنـدنا و محـال 

  .نزد عقال
  بیت

  عــارف ایــن قــول مــا نکــو دانــد

 

 عاقـــــل وعقـــــل خـــــویش او دانـــــد
 

شـود از  انوار طبیعیه نفس الرحمن است و انوار طبیعیه مندرج در افالک و ارکـان و در هرچـه متولـد میو معطی 
  .اشخاص علویه و سفلیه و غريها

  فصل
  .انسان کامل سبب هدایت است و غري او اسباب ناقص و عاقل اعتماد بر ناقص نکند

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۵آیۀ  ۲۴سورۀ  ٥٥۰



۳۳۶ 

  اعتمــــاد ارکنــــی بــــه کامــــل کــــن

 

 ایــــن چنــــني اعتمــــاد حاصــــل کــــن
 

جمعی که مشاهدۀ وجه خاص کنند در هر منفعلـی، گوینـد کـه . هر سببی دو رو دارد، وجهی عام و وجهی خاصو 
  .فرماید به منفعل فعال لمایرید نزد منفعل فعل می

  بیت
  فعل او بی علت و بـی آلـت اسـت

 

 ایــن چنــني دانــی تــرا گــر دولــت اســت
 

گویند، به مثل چون نجار  به اسباب و اسباب را آلت میکند  و بعضی که وجه عام بینند گویند خدای تعاىل فعل می
. فعل او تمام نشود، و اضافت صـنعت بـا آلـت نکننـد ٥٥۲و منشار ٥٥۱قدوم که در حالت تراشیدن سریر و کرسی بی

  .، هر آینه صنعت مضاف باشد با صانع و صانع عالم به مصنوع٥٥۳والله خلقکم و ما تعملون: قال الله تعاىل
  بیت

ــنوع ــانع و مص ــنيص ــی چن   اگردان

 

ــــني ــــد هم ــــز فرمای ــــو نی ــــدمت ت  خ
 

و اعتماد بر عالم از وجهی که کتاب مسطور است دررق وجود منشور در عالم اجرام که کائن است از اسم الظـاهر 
  ٥٥٤.انماسمی العالم عالما النه علم علی صانعه: قیل. صحیح نباشد مگر که عارف به تعریف الهی عالم بود

اند بر اعیان ممکنات ثابته، اما صور ظاهره در وجود ظهور کتاب اسـت در رق  عالمتو تنوع صور در وجود حق 
عالم، و حقیقت به تنوع صور متغري نگردد، و جوهر از جوهریت به احوال و اعراض تغیـري نیابـد، و حقیقتـاً عـالم 

  .٥٥٥فان الله غنی عن العالمنيعالمت است بر حقیقت عالم، 
  بیت

ـــا ـــی از م ـــت او غن ـــود اس   در وج

 

ــــاج ــــه او محت ــــا ب ــــودیم م ــــه وج  ب
 

  .فسبحان من لم یکن علیه دلیال اال نفسه والثبت کونه االبعینه: و دلیل بر وجود او وجود اوست
مثال در آینۀ صـورتی بـه تمثـاىل و خیـاىل نقـش بنـدد و  ، هر لحظه جمال بی٥٥٦کل یوم هو فی شان: و به حکم

  .ع گردد، و حق ظاهر نشود در وجوداال در صور شئونتجلی فرماید و انسان کامل به تنوع شئون حق متنو
  دوبیتی

 ای از غیب بنماید بـه مـا هرنفس آئینه
  کنم تعلیم تو این چنني علم شریفی می

 

ــا ــی نم ــۀ گیت ــه بــني آئین  گــر نظــر داری ب
 سوی درویشان بیـا عشق اگرداری قدم نه

 

  فصل 
  .٥٥۷، فلیظن بی خرياانا عند ظن عبدی: فرمود) ص(حق سبحانه و تعاىل بلسان رسول

کانــک قــدآمنت مــن مکراللــه : را در بســط و بشاشــت دیــد، گفــت) ع(عیســی) ع(و مــروی اســت کــه یحیــی
ان : ، فـاوحی اللـه الیهمـا٥٥۹کانک قدآیست من فضل اللـه و رحمتـه: در جواب فرمود) ع(، عیسی٥٥۸وعذابه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .تیشه ٥٥۱
  .اره ٥٥۲
  .۹۶آیۀ  ۳۷سورۀ  ٥٥۳
  .یدگارعالم را از آن نامیدند که نشانه است بر آفر ٥٥٤
 .۹۷آیۀ  ۳سورۀ  ٥٥٥
  .۲۹آیۀ  ۵۵سورۀ  ٥٥٦
  .ام گمان نیک برد من در پیش گمان بندۀ مؤمن به خود هستم باید در باره ٥٥۷
  .گویا تو از مکر خدا و عذاب او ایمن باشی ٥٥۸
  .گوئی تو از قضل و رحمت خدا ناامیدی ٥٥۹



۳۳۷ 

  ٥٦۰.احبکما اىل احسنکمابی ظنا
و وجهی به نقیض علم، اما قـراین احـوال بـر وجـه علـم اسـت،  و ظن را مرتبۀ برزخیت است، وجهی به علم دارد

الجرم حاکم حکیم حکم علم فرمود بر ظن، و ظن ممتاز است از شک به نـوعی از تـرجیح بـه جانـب علـم و در 
سـبقت رحمتـی : ظن ترجیح البد است یا به جانب خري باشد یا به جانب شر، الجرم حضرت الرحیم به مقتضای

  .و ظن ظان عاید با اوست. بی خريا فلیظن: غضبی، فرمود
  بیت

  ظـــن نیـــک ار آوری نیکـــی بـــری

 

 وربکـــاری تخـــم بـــدخود برخـــوری
 

  فصل
  .ای جعلنی محالً لکل حسن فحسن ادبیای جمع فی جمیع الخريات  ان الله ادبنی): ص(قال رسول الله

  بیت
ــني   جــد حســن و حســني فرمــود چن

 

 خلق حسن و خلق حسني اسـت همـني
 

کن، و حکـم یـا در جـوهر اسـت یـا در  سام است، اما آداب شریعت حکم رسول اسـت آن چنـان مـیو آداب بر اق
امـا آداب در ادای زکـات . عرض یا در زمان یا در مکان یا در وضع یا اضافه یا در حال یـا در عـدد یـا در مقـدار

  .جواهر از معادن و نبات و حیوان
  بیت

  ده زهرچه گفت رسول خدا همـان مـی

 

 د حوالت به آن دهـی آن بـهبه هرکه کر
 

  .متعلق به افعال مکلف است از وجوب و خطر و ندب و کراهت و اباحت آداب در اعراضاما 
متعلق به اوقات عبادات بود، هر وقتی آن را حکمـی اسـت در مکلـف، و اوقـات بعضـی وسـیع  آداب زمانیهاما 

  .است و بعضی ضیق
  ٥٦۱.وان المساجدلله فال تدعوا مع الله احدا: تعاىل چون مواضع عبادات، قال الله آداب مکانیهاما 

  بیت
ـــدام ـــاش م ـــاد او ب ـــۀ او بی   در خان

 

 زنهــــــار نگهــــــدار ادب را وســــــالم
 

و بـر آن حکـم حـل و حرمـت فرمـوده تغیـري ) ع(آن است که اسماء اشیا که وضـع کـردۀ اوسـت آداب وضعیهاما 
سیأتی علـی النـاس زمـان یظهـر ): ص(رسول الله قال. نکنند، یا به اسم حالل را حرام گویند و حرام را حالل

، هم چنانکه خمر را نبید نام کردنـد و ریـا را ٥٦۲فیه اقوام تسمی الخمر بغري اسمها و ذلک لیستحلوها باالسم
  .تزویر و به اسم حالل گفتند

  .گویند ترک ادبست اگر چنني می: مصراع
اردت ان ): ع(، و قــول خضــر٥٦۳هــو یشــفنيو اذا مرضــت ف): ع(بــه مثــل مثــل قــول ابــراهیم آداب اضــافهامــا 

  .، به ضمري متکلم فرمود زیرا که عقالً متضمن ذم است٥٦٤اعیبها
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .م گمان نیکوتر داشته باشدا ترین شما نزد من کسی است که درباره خدا وحی کرد به آنان که محبوب ٥٦۰
  .۱۸آیۀ  ۷۲سورۀ  ٥٦۱
  .خوانند تا آن را حالل شمارند شوند که شراب را به غري نامش می آید که جماعتی ظاهر می بر مردم روزگاری می ٥٦۲
  .۸۰آیۀ  ۲۶سورۀ  ٥٦۳
  .۷۹آیۀ  ۱۸سورۀ  ٥٦٤



۳۳۸ 

  ادب حضــــــرت خضــــــر بنگــــــر

 

ــــــن خــــــرب بنگــــــر ــــــه دری  آن لطیف
 

  .٥٦٥فاردنا ان یبدلهما: دیگر به لفظ جمع فرمود
  .از برای اشرتاک مدح و ذم: مصراع

زیرا که عمارت جدار از برای غبطۀ ایتام اهـل اسـالم متضـمن ، ٥٦٦فاراد ربک ان یبلغا اشدهما: و در آخر گفت
  .حمد و ثنا است تا دانی

متعلق به افعال عباد است از طهارت و مقادیر آن و عدد صالت در اوقـات معینـه بـه حسـب  آداب در اعداداما 
  .حکم شرع

  دوبیتی
 کـــن آنچـــه گفتنـــد آنچنـــان مـــی
ـــابع شـــرع مصـــطفی مـــی ـــاش ت   ب

 

ــ ــه چــو عارف ــیش و کــم ن ــیب  کــن ان م
ـــی ـــت آن م ـــان اوس ـــه فرم ـــن هرچ  ک

 

اما آداب سلوک در خدمت ملوک یا قیام بدن است به وظایف احکام و هواالسالم، یا قیام دل است بـه تصـدیق 
و علیــه  ٥٦۷واللـه المسـتعاناستسـالم و هواالیمـان، یـا قیـام روح اسـت بـه مشـاهدۀ ملـک علّـام و هواالحسـان 

  .التکالن
  فصل

د اصحاب صوفیه اختیار خلوت است و اعـراض از هرچـه او را محجـوب گردانـد از حـق تخلی به خاء معجمه نز
ونزد ما تخلی از وجود مستفاد است که در اعتقاد عوام واقع است و حقیقةً حق است که موصوف است به افـادۀ 

  .وال یحمل عطایاهم االمطایاهم: وجود
  .در حضرت علمیۀ الهیه ازالًوابداً ثابت است و ممکن الوجود به حکم اصل در امکان باقی است و عني ممکن

  شعر
  کنـــا حـــروف عالیـــات لـــم نقـــل

 

 ٥٦۸متعقالت فـی ذری اعلـی القلـل
 

سـبحانه و تعـاىل بـل هـو هوواالشـیاء اشـیاء، و –و حق عني هر شییء است در ظهور نه عني اشیا اسـت در ذوات 
زیـرا کـه کثـرت مشـهوده در خلـوت . علیه االنس بالله فی الخلوة و االستیحاش فی الجلوة الیعول: اند گفته

  .صاحب خلوت را از حق محجوب گرداند
  .خلوت او حجاب او باشد: مصراع

 ان اللـه جمیـل یحـب الجمـال: ، در مرآت موجودات جمـالکنت بصره الذی یبصر به: اما عارفی که به بصر
  :مشاهده نماید

  دوبیتی
ــد  نیســت حاجــت کــه گوشــه بگزین
ـــالم ـــوتی چـــو در ع ـــد خل   چـــه کن

 

 یـــــا بـــــه کنجـــــی خـــــراب بنشـــــیند
ــــی ــــوب خــــویش م ــــور محب ــــد ن  بین

 

از  کرامات صلحا است که نطق اشیا استماع فرمایند و مجموع کالم خلق نزد عرفـا مفیـد بـود، الجـرم خلـوت و 
  .جلوت نزد ایشان متساوی باشد، بلکه فایدۀ جلوت در حق کامل اتم و احکم بود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۸۱آیۀ  ۱۸سورۀ  ٥٦٥
  .۸۲آیۀ  ۱۸سورۀ  ٥٦٦
  .۱۸آیۀ  ۱۲سورۀ  ٥٦۷
  .م که بر زبان نیامده بودیم و در باالترین جایها آویخته بودیمما حروف عاىل بودی ٥٦۸



۳۳۹ 

  بیت
  در جلــوت اگــر خلــوت مــا دریــابی

 

 باشـــــی و ســـــاکن دریـــــابیدر بـــــر
 

اما تحلی به حاء مهمله تشبه است به احوال صادقان در اقوال و افعال، و از احوال صادقان تحلی است بـه شـرط 
  .آنکه حلی ملک و مال او باشد

  بیت
ـــیم ـــا گفت ـــه م ـــني ک ـــد چن   ور نباش

 

ـــــس زور ـــــه الب ـــــود ب ـــــتعريی ب  مس
 

  .و نزد ما تحلی تزین است به اسماء الهیه بر حد مشروح
  بیت

  پنداری که من اویم که خودرابیارایم چنان

 

 ز نــور آفتــاب او منــور گشــته مــه رویــم
 

  .و متحلی به حلی اسمای الهیه از شهود عبودیت محجوب نگردد و این تزین است نه تشبه
  بیت

  هرکــــه را زینتــــی چنــــني باشــــد

 

ــــــد ــــــني باش ــــــان هم ــــــازنني جه  ن
 

، و تجلـی بـه جـیم بـر مقامـات مختلفـه متنـوع ار الغیـوبعنـدالقوم ماینکشـف للقلـوب مـن اسـرالتجلی : اما
گردد، یا متعلق بود به معانی مجرده از مواد از معارف و اسرار یا متعلق به نور االنوار یا بـه انـوار ارواح یعنـی  می

  .و اسباب مالیکه یا به انوار ریاح یا به انوار طبیعیه یا به انوار اسماء الهیه یا به انوار مولدات و امهات و علل
  بیت

  یک بیک با تو بیـان خـواهیم کـرد

 

ــان خــواهیم کــرد  وعــده کــردیم آن چن
 

  فصل
لوایح نزد قوم ظاهر شدن انوار اسرار باطن است و ترقی از حاىل به حاىل، و نزد ما نوری که الیـح شـود از انـوار 

  .جارحه منور گرداندذاتیه و سبحات وجهیه از جهت اثبات نه از جهت سلب بصری را که مقید نباشد به 
  بیت

ـــــد ـــــه او بین ـــــور او ب ـــــرم ن   الج

 

ـــــد ـــــد همـــــه نکـــــو بین  هرچـــــه بین
 

اما با لوایح اسماء الهیه در حالت مشاهدۀ آثار اسما معلوم گردد، و ترقی از حال ادنی به حال اعلی، و اگـر ترقـی 
الهیه بود نه از مقامات، و  اتفاق نیفتد آن انوار اسما را الیح نخوانند اگرچه صحت حال باشد، و حال از واردات

مقامــات مکتســب و حــال مواهــب، و از شــرط الیحــه ادراک اســت بــه بصــر نــه بــه بصــريت و بــه حقیقــت بصــر 
  .مخصوص و منسوب است به نفس

  بیت
  هرکـــه را ایـــن چنـــني بصـــر باشـــد

 

ــــــد ــــــر باش ــــــور در نظ ــــــان ن  آنچن
 

): ص(فقـال رأیـت ربـک؟ هـلسـؤال کـرد کـه ) ص(و روایت است که سـایلی از رسـول خـدا محمـد مصـطفی
، یعنی نور بصری که مقید به جارحه باشد ادراک نور الهی نکند بلکه ادراک بصر مقیـد بـر وجهـی نورانی اراه

  ٥٦۹.التدرکه االبصار و هو یدرک االبصار: مخصوص تواند بود
  بیت

  مقیــــد حضــــرت مطلــــق نبینــــد

 

ـــد ـــور حـــق الحـــق نبین ـــز حـــق ن  بج
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳آیۀ  ۶سورۀ  ٥٦۹



۳۴۰ 

نفرماید رؤیـت او متصـور نبـود، و تـا آفتـاب هویـت هـو در مغـارب مراتـب  و تا نور مطلق در مراتب وجود ظهور
غروب نفرمود عیون اعیان مقیده از انوار نجوم اسما و صفات الهیه مستفید نگشتند و نور مطلـق مـدرک ادراک 

  ٥۷۰.لیس کمثله شییءهیچ مدرک نشود، 
  .قابل تشبیه نبود حضرتش: مصراع

سمع و بصر و کالم صفات حقنـد، و مخلـوق بـه ایـن صـفات متصـف  و اگرچه حیات وعلم و قدرت و ارادت و
شود اما این صفات با مخلوق نسبتی دارد و با خالق نسبتی، بلکه نسبت صفات مذکوره با انسان نسبتی دیگـر  می

دارد مخالف نسبت با ملک، و صاحب لوایح بینندۀ داننده بود کـه اگـر بینـد و ندانـد از اصـحاب لـوایح نبـود، و 
  .عام است و دانسنت بعد از دیدن خاص، و زید و عمرو در دین مشرتک و به علم ممتازدیدن 

  بیت
ـــارفی ـــدانی ع ـــی و ب ـــه بین ـــر ب   گ

 

ـــــدانی صـــــارفی ـــــی و ن ـــــه بین  ور ب
 

  ٥۷۱.والله یقول الحق و هو یهدی السبیل
  فصل

  .در مراتب کشف
  بیت

ــاب بــرداری ــر حج ــود گ ــوش ب   خ

 

 بـــی حجـــابش خوشـــی بدســـت آری
 

حجاب بود و در اصطالح صوفیه اطالع بر ماورای حجاب، و کشف یا صوری بود یا معنوی، کشف در لغت رفع 
و کشف صوری در عالم مثال حاصل شود از طریق حواس خمسه، امـا مشـاهده چـون رؤیـت کاشـف انـوار ارواح 

  .مجسده و انوار روحانیه
امـا اگـر بـر . نظـوم اسـتماع فرمـودوحیی که نازل بر وی بود کالم فصیح بلیـغ م) ص(اما سماع چون سماع نبینا 

  .سبیل استنشاق بود تنسم نفحات الهیه و تنشق فتوحات ربوبیه است
و بـر طریـق مالمسـه اتصـال دو نـور اسـت میـان دو وجـود . انی الجد نفس الرحمن من قبل الیمن): ع(قال 

یختصـم المـالء فـیم : ، قـالرأیـت ربـی تبـارک و تعـاىل فـی احسـن صـورة): ص(مثاىل، کما قال رسول الله 
فوضع اللـه یـده بـني کتفـی فوجـدت بـردی بـني ثـدیی . ، ای رب، مرتنيانت اعلم: قلت. االعلی یا محمد

و کـذلک نـری ابـراهیم ملکـوت السـماوات و : ثم تال هـذه اآلیـة. فعلمت ما فی السماوات و ما فی االرض
  ٥۷۲.االرض و لیکون من الموقنني

مشـاهده . اند مع شوند و منفرد هم باشند و مجموع تجلیات اسمائیهو انواع کشفیات صوریه بعضی با بعضی مجت
  .از اسم البصري و سماع از اسم السمیع و کذلک البواقی

  بیت
ـــرا باشـــد نصـــیبی ـــر اســـمی ت   زه

 

 اگـــر یـــابی چـــو مـــا نبـــود غریبـــی
 

د به صورت و و مکاشفه نزد ما اتم از مشاهده، و نزد بعضی مشاهده اتم بود، و معلوم است که مشاهده مختص بو
مثالً اگر مشاهدی مشاهده کند جمادی متحرک طلب محرک خواهد کرد و عاقل داند که جماد . مکاشفه به معانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱آیۀ  ۴۲سورۀ  ٥۷۰
  .۴آیۀ  ۳۳سورۀ  ٥۷۱
پس خدا دست . دوبار گفتم تو ای پروردگارم داناتری. کنند قوم در چه نزاع می: پروردگارم را در نیکوترین صورت دیدم، گفت ٥۷۲

اد که سردی آنرا احساس کردم و آنچه را که در آسمان ها و زمني است بدانستم، سپس این آیه را های من قرار د خود را بني شانه
  ).۵۷آیۀ  ۶سورۀ (دهیم تا از موقنان باشد ها و زمني را به ابراهیم نشان می و بدانگونه، ملکوت آسمان: تالوت کرد



۳۴۱ 

متحرک بی محرک نبود الجرم علم او متعلق شود به دو معلوم و بصر که آلت مشاهده است متعلق به معلوم واحـد 
  .الالبود و اگر رؤیت حق صحیح بود مشاهده اتم تواند بود وا

  .و مشاهده طریق است و مکاشفه غایت طریق. به علم و به حال و به وجد: و مکاشفه متعلق به معانی ثالثه
  بیت

ــزل ــه من ــی رو ب ــه و م ــدم در ره ن   ق

 

کــه در منــزل شــود کــام تــو حاصــل 
 

  فصل
  .غريتی در حق و غريتی بر حق و غريتی از حق: نزد اهل الله غريت بر سه مقام است

  بیت
  ام خاىل دل رازغريت کرده انۀخ زغريت

 

 زیبد درین خلوتسرا رفنت که غريت رانمی
 

  .واصل غريت مشاهدۀ غري بود
  بیت

ــود ــريت ب ــود غ ــت ب ــر ثاب ــري اگ   غ

 

 غـــــريتم آیـــــد اگـــــر غـــــريت بـــــود
 

و نزد موحدین وجود غري معقول بود زیرا که غريموجب کثرت بود و کثرت معقوله، و این کثرت در احـوال مختلفـه 
اند که اعیان را وجودی عینی است و کثري موجود و مشـهود و کثـرت معقولـه از  به عني واحده، و بعضی قایل قایمه

این مقام ظاهر شده غريت در اشیا، و روایت است که حضرت جامع انوار و اسرار و مظهر مطهر کماالت ظهـور و 
ان اللـه غیـور و مـن غريتـه حـرم : ایـةو فـی رو. ٥۷۳السعد غیـور و انـا اغـري منـه واللـه اغـري منـا: اظهار فرمود

  .٥۷٤الفواحش ما ظهر منها و مابطن
اگر منکری واقع شود از شخصی که موجب غريت بود بر آن منکر و . و غريت بر دو قسم است محموده و مذمومه

صاحب غريت غريت نکند و غريت نماید اگر مثل آن منکر از غريی صادر گـردد، غـريت او غـريت حقیقیـۀ الهیـه 
  .د بلکه غريت نفسیه بودنباش

اولیـائی تحـت قبـابی : کمـا قـال اللـه تعـاىل. اما غريت بر حق کتمان سرایر حق است و این مقام مالمتیه است
  .الیعرفهم غريی

اللهـم ارزقنـا . فرماینـد اما غريت از حق هم چنانکه حق سـرت مقـام ایشـان فرمـوده ایشـان کتمـان اسـرار حـق می
  .  من برکاتهممنزلتهم و ال تجعلنا محرومني

  فصل
  .حریت نزد اهل الله آزادی است به کلیت از غري حق

  بیت
ـــت ـــه اس ـــوی الل ـــه آزاد از س   هرک

 

گــــــاه اســــــت  نیــــــک آزاد مــــــرد آ
 

کنـت سـمعه و بصـره و لسـانه و : اما نزد محقق حریت ازالت صفت عبد است به صفت حق، و بعد از تحصـیل
  .، قوای بنده سید بودوالسید لیس بعبدیده و رجله

  بیت
  الجــــرم آن زمــــان شــــود دلشــــاد

 

ــــــــده از غــــــــري ســــــــیدش آزاد  بن
 

  .و حقیقت حریت در غنای ذاتی است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ر استتر و خدا از ما دو نفر غیورت سعد با غريت است و من از او باغريت ٥۷۳
 .خدا غیور است و ازغريت او اینست که فواحش را چه پنهان و چه آشکار حرام کرده است ٥۷٤



۳۴۲ 

  .این خاصۀ حضرت الهی است: مصراع
  ٥۷٥.والله غنی عن العالمني

  .و عالم عبیدند و مفتقر به وجود و ظهور کماالت اسماء الهیه موقوف به مظاهر خلقیه
  بیت

  آئینــــــــــۀ روشــــــــــنی ببایــــــــــد

 

ـــــــال ا ـــــــور جم ـــــــا ن ـــــــدت  و نمای
 

  .هر آینه امر موقوف بود از طرفني و اضافات مانع غنای جانبني
  بیت

  در وجــــودیم مــــا بــــه او محتــــاج

 

 در ظهـــور اســـت او بـــه مـــا موقـــوف
 

  .کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف): ص(قال الله تعاىل بلسان نبیه
  بیت

ــب ــد مجی ــه او باش ــد ک ــی بای   داعی

 

 ز مـــا ای حبیـــبایـــن لطیفـــه بشـــنو ا
 

  ٥۷٦.ادعونی استجب لکم: قال الله تعاىل
، ای بلسـان ٥۷۷و آتاکم من کل ماسـألتموه: قال جل ذکره. ای خواهد تا او اجابت فرماید خواهد که خواهنده می

  .االستعداد
  دوبیتی

 مـــا دعـــاگوی و او مجیـــب بـــود
ــــنود ــــان ش ــــتان بج ــــخن دوس   س

 

 دانــــد آنکــــس کــــه او حبیــــب بــــود
 ب بـــودهرکـــه از دوســـت بـــا نصـــی

 

  ٥۷۸.والله یقول الحق و هو یهدی السبیل
  فصل

کنند، یکی بر حقیقـت انسـانی  اعلم ایدنا الله و ایاک بروح القدس که اهل الله لفظ لطیفه بر دو معنی اطالق می
و آن معنیی است که بدن مرکب اوست و محل تدبريش و آالت تحصیل معلومات معنویه و حسـیه، دیگـر اشـارت 

خواننـد و  آن معنی در عني بصريت تأللؤ کند و عبارت از ایضاح حقیقت آن قاصـر بـود لطیفـه می ای که نور دقیقه
  .آن از علوم اذواق است

  .من ذاقه یعرفه و من لم یذق فال حرج علیه
و از حکم این اسم ارزاق محسوسـه و معنویـه . ٥۷۹الله لطیف بعباده: و لطیف اسمی است از اسماء الله تعاىل و

  .٥۸۰و یرزقه من حیث الیحتسب: رساند و هو قوله تعاىل غري واسطه به بندگان میبواسطه و به 
  .این چنني انعام فرماید لطیف: مصراع

فیها ماال عني رأت و ال : و از اسم اللطیف حضرت سید سادات و اشرف موجودات در صفت نعیم جنات فرمود
  .اذن سمعت وال خطر علی قلب بشر

شعور او و خواهـد کـه لطیفانـه آن لطیفـه را بـه دیگـری انعـام  ف مطلق یافته باشد بیای از لطی و اگر لطیفی لطیفه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فان الله غنی عن العالمني: ۳سورۀ  ۹۳اشاره به آیۀ  ٥۷٥
  .۶۰آیۀ  ۴۰سورۀ  ٥۷٦
  .۳۴آیۀ  ۱۴سورۀ  ٥۷۷
  .۴آیۀ  ۳۳سورۀ  ٥۷۸
  .۱۹آیۀ  ۴۲سورۀ  ٥۷۹
  .۳آیۀ  ۶۵سورۀ  ٥۸۰



۳۴۳ 

  .فرماید به طریقی باید که آن شخص شعور نیابد تا متصف باشد به اسم اللطیف
شود به وجه اجمال که رزاق معنویه و حسیه حق است اما به طریق تفصیل کیفیت ایصال آن معلوم  و دانسته می

شود به نفخ الهی از برای تدبري بدن  ای که حقیقت انسانی است در زمان تسویۀ بدن ظاهر می یفهگردد، و لط نمی
، ٥۸۱فاذا سویته و نفخت فیه من روحی: از روحی که مضاف است به حضرت الله جل و عال فی قوله تعاىل

  .صدور یافته
  بیت

  ای لطیــف اســت ایــن ســّر لطیفــه

 

 ای شـــریف اســـت دریـــاب کـــه نکتـــه
 

  .اند مرکب از آالت روحانیه و حسیه، از برای ادراک علوم که به آالت تواند بود، ترکیب کرده و در این
  بیت

  دریاب که حکمت حکیم اسـت تمـام

 

ـــابی حکـــیم باشـــی وســـالم  گـــر دری
 

اند و معنویه چون سمع و بصر باقیه، و لطیفۀ انسانیه مدرک مرئیـات اسـت از  و آالت حسیه چون عني و اذن فانیه
و حضرت الوهـاب سـمع و بصـر ودیگـر آالت . که صاحب بصر است نه از آن رو که صاحب حدقه است آن وجه

  .روحانیه به لطیفۀ انسانیه ابدا عطا فرموده
  بیت

  رنـگ تـرا رنگـی داد رنگ ز بی بی

 

 خــوش بــاش کــه او دادۀ خــود نســتاند
 

در دنیـا و آخـرت و آالت روحانیـه یابـد  و نزد اهل کشف حقیقت انسـانیه دائمـا در ترقـی اسـت و مزیـد علـم می
  .مصاحبۀ اوست در منازل و مواطن

  بیت
   در ترقـــی بـــاد علمـــت جــــاودان

 

 جــاودان اســـت ایـــن ترقـــی جـــاودان
 

شود هم چنان است که عرض مرض که عارض جوهر بدن انسان شـود، هـر  و شقاوتی که عارض لطیفۀ انسانیه می
  .و استآینه ممکن الزوال باشد، اما سعادتی که ذاتیه ا

  بیت
  زایـــــــل نشـــــــود ســـــــعادت او

 

ــــــــــت او ــــــــــم باشــــــــــد والی  دای
 

ای است روحانیه از حضرت الهیه که آن جسـم حـی اسـت بـه  و نزد اهل کشف هر موجودی از اجسام او را لطیفه
  .این لطیفه و فساد آن هیأت و صورت موت

گـردد،  کیفیـت آن معلـوم نمیو رب االرباب به اسم اللطیف در عیون اعیان عالم تجلی فرموده و از غایت لطـف 
  .فافهم

  بیت
  ای کــــه گفتــــیم دریــــاب لطیفــــه

 

 درّی اســــت لطیــــف نیــــک ســــفتیم
 

  فصل
مشاهده نزد این طایفۀ صوفیه رؤیت اشیا است به دالیل توحیـد، و رؤیـت حـق در اشـیا بـه غـري شـک، و مـراد از 

  .ق نه بر ذات حقرؤیت اشیا به دالیل توحید دیدن احدیت هر موجودی که دلیل است بر احدیت ح
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۹آیۀ  ۱۵سورۀ  ٥۸۱



۳۴۴ 

ـــت ـــتغنی اس ـــل مس   ذات او از دلی

 

ــــتغنی اســــت ــــات مس ــــه کاین  وز هم
 

  .اما اشارت رؤیت حق در اشیا ازحقیقت حق الیقني است
  بیت

  نظـــری خـــوش بـــه دیـــدۀ مـــا کـــن

 

ــــــن ــــــور او تماشــــــا ک ــــــه ن  در هم
 

آن قیـد اسـت، امـا و نزد ما فرق است میان رؤیت و مشاهده زیرا که مشـاهده شـهود شـاهد اسـت در مـرآت دل و 
زیـرا کـه حـق  اشـهدنی،و نگفـت ٥۸۲ .رب ارنـی انظـر الیـک): ع(رؤیت نه این چنني است و لهذا قال موسـی

و قید از غري شک اشارت به حقیقت یقني . مشهود موسی بود و چگونه مشهود انبیا نباشد چون مشهود اولیا است
بلقیس را در حضرت سلیمان حاضر گردانیـد  است، و حق تعاىل خرب فرمود که چون آصف ابن برخیا عرش عظیم

  .٥۸۳اهکذا عرشک؟ قالت کانه هو: سلیمان با بلقیس گفت
  .چون به شک بود این چنني فرمود: مصراع

  .و آن عرش مشهود تخت آن نیک بخت بود
  .در تحري بماند و در شک بود: مصراع
ه دیدند به سبب عدم علم ایشـان بـه جربیل را در صورت دحیه دیدند و او را دحی) ص(که اصحاب نبینانهم چنا

  .حقیقت آن صورت و ایشان از دحیه معلوم نداشتند اال صورت جسدیه و دحیه اسم صورت و معنی است
  بیت

  صـــورت و معنـــی بهمـــدیگر نگـــر

 

 ایـــــن و آن داریـــــم دایـــــم در نظـــــر
 

  .و اختالف اعضای زید واحد در صور مختلفه مستلزم تعدد زید نباشد در معنی
  قطعه

ـــــکر ـــــد لش ـــــی باش ـــــه بس  پادش
 اخــــتالف صــــور فــــراوان اســــت
ــدا ــه خ ــود ب ــکی ب ــی را ش ــر کس   گ

 

ــــی ــــا دان  شــــاه جــــانیبکی اســــت ت
 گرچــه معنــی یکــی اســت تــا دانــی

ـــی ـــی ســـیدم ب ـــا دان  شـــکی اســـت ت
 

  فصل
کشـف بعضـی موجـب ذات الهیـه اسـت و بعضـی طالـب . علم هر یک از عبادالله به قدر کشف هـر یکـی اسـت

ریه و بعضی طالب اسمااند  که به لسان انبیا وارد شـده و در شـرایع آمـده از اسـماء اسمااند از حیثیت دالالت نظ
متقابله چون مغز و مذل، و متقاربه چون علیم و خبري، و بعضی را شصت هزار منزل است از منازل الهیه و بعضـی 

ریـدی باشـد کـه در مقـام و اگر منازل کمرت از ایـن بـود مرتبـۀ م. را صدهزار و بیست هزار منزل است از این منازل
  .٥۸٤الیه یصعد الکلم الطیب: قال الله تعاىل. تربیت بود، و این مراتب و منازل خاصۀ اهل صعود است
  بیت

ــــود ــــر ب ــــزىل دیگ   هریکــــی را من

 

 ذوق هـــر یـــک حاصـــلی دیگـــر بـــود
 

  .٥۸٥قد علم کل اناس مشربهم: ، و قال الله تعاىلان الله الیتجلی فی صورة لشخصني: اند گفته
م در ذوق مجتمع نشوند، زیرا که قابلیت و استعداد و امزجۀ عباد مختلفه اسـت، اگرچـه تجلـی عـني واحـده الجر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۴۳ۀ آی ۷سورۀ  ٥۸۲
  .۴۲آیۀ  ۴۷سورۀ  ٥۸۳
  .۱۰آیۀ  ۳۵سورۀ  ٥۸٤
  .۶۰آیۀ  ۲سورۀ  ٥۸٥



۳۴۵ 

  .است که به مرایای متعدده رو نموده اما در ظهور به حسب تنوع مظاهر متفاوت افتاده
  بیت

  ای ونوری هرمظهـر وظهـوری هر دیده

 

 دریک بیک نظر کن گرباشدت حضوری
 

ىل جل ثناؤه و تقدست اسماؤه با غیبت از غري تواند بود، بل حضـور بـا هـر شـییء بقـدر غیبـت حضور با الله تعا
  .باشد از غري او

  شعر
ــی ــی غیبت ــه ف ــع الل  حضــوری م
  هوالبـــاطن الحـــق فـــی غیبتـــی

 

ـــــــه فهوالحاضـــــــر  حضـــــــوری ب
 ٥۸٦وعنــــد حضــــوری هوالظــــاهر

 

  بیت
  تــا نگــردی تــو غایــب ای غافــل

 

ــــل ــــو کام ــــور ت ــــود آن حض ــــی ب  ک
 

حضور غایب حاضر بود و حاضر غایب و متصور نیست درآن واحده حضور بـا مجمـوع صـور اعیـان و و درحال 
  .الیشغله شأن عن شأناسماء الهیه مگر صاحب نظری که حضور خود به حق بیند، 

  .غري او را میّسرش نشود: مصراع
اند و حکـم حاضـر  مختلفهبلکه حضور با هر واحدی از آحاد با حضور مجموع تواند بود و احکام اعیان و اسما 

اند در تقابـل و اخـتالف و سـلطنت ظهـور اسـماء الهیـه در مبـدعات  راست، و حکم اعیان مثل حکم اسماء الهیه
  .ازلیه ابدیه بود و در دار آخرت ابدیه و در دنیا نه ازلیه نه ابدیه
  بیت

  ویـران گشـت ملک کارداردچون چه سلطان

 

 چون ملک گشت ویران سلطان چه کـاردارد
 

  فصل
  شعر

  فاعجب من سـکری بغـري مالمـة

 

 ٥۸۷واطرب فی سری و منـی طربـی
 

  .سکر نزد رندان میخانۀ ذوق سه مرتبه دارد
یابـد و مسـت طبیعـی همیشـه در خیـال تحصـیل  اول سکر طبعی است که نفس از آن طـرب و لـذت و ابتهـاج می

  .ان الله فی قبلة المصلی): ع(، و قالاعبدالله کانک تراه): ص(قال رسول الله. متخیالت خود است
  بیت

  نقشی است خیالش که نگاریم به دیـده

 

 کاری جزاز ایـن کـار نـداریم بـه دیـده
 

  بیت
  نفس سرمست است و دایـم در خیـال

 

 دارد او نقــــش خیـــــاىل بــــر کمـــــال
 

و سکر عقلی شبیه است به سکر طبیعـی در رد امـری کـه مقتضـی حقیقـت بـود، و مسـت درسـکر عقلـی رد خـرب 
ند به تخیل صحت دلیل و برهان خود، و این مست عاقل عندالله معذور است زیرا که بر اقوال و افعال مست ک می

  .مؤاخذه نیست
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

آنگاه که من از خود غایب شوم در حضور خدا باشم پس از خود حاضر است و حضور من بواسطه او در حال پنهانی است و  ٥۸٦
  .درحال حضور من او آشکار است

  .ز خود من استمن از مستی خود بدون شراب درشگفتم و در نهان خود شادم و طربم ا ٥۸۷



۳۴۶ 

، و حق خـالق اسـت و خـالق اعلم بنفسه ان الحق: اما اگر هشیار شود و رد نکند خرب صدق و قول حق و نقول
  .خالق حاکم بود بر مخلوق و عقل مخلوق و مخلوق را حکمی نباشد بر

و سکر طبیعی سکر مؤمنان است و سـکر عقلـی سـکرعارفان و سـکر الهـی سـکر  کـامالن، و سـکر طبیعـی منـتج 
  .ابتهاج و سرور است به عمل صالح و وقوع تجلی در صور معطی سکر است به حق

  بیت
  این چنني مستی کجا آیـد بـه هـوش

 

 چون مدامست او حریـف مـی فـروش
 

  فصل
  شعر

ــی تج ــی ف ــدء مجل ــهلکــل مب   لی

 

ــه  والــذوق ینبــیء عــن معنــی تجلی
 

  .من ذاقه یعرفه. هر تجلی او را اوىل است و اول آن تجلی ذوق آن تجلی
و تجلی انکشاف آنچه ظاهر شود بر قلوب از انوار غیوب، و تجلی الهی یا در صور بود یا در معانی یا در اسـماء 

صور بود موجب ذوق خیاىل و اگر در اسماء الهیه  الهیه یا کونیه، و ذوق مختلف به اختالف تجلی، اگر تجلی در
  .یا کونیه معطی ذوق عقلی و اثر ذوق خیاىل در نفس و اثر ذوق عقلی در دل

  بیت
  ما بـه ذوق ایـن سـخن بیـان کـردیم

 

ــــــاب ــــــو معــــــانی ذوق مــــــا دری  ت
 

ن فـی الجنـة ا): ص(قـال رسـول اللـه. اند که تجلی در احدیت ممنوع اسـت، فـافهم و بعضی از اهل الله فرموده
  .بحر الماء و بحر اللنب و بحر الخمر و بحر العسل ثم تمشوااالنهار

  بیت
ــابی   گــر معنــی ایــن حــدیث را دری

 

ـــابی ـــان یکت  عـــالم گـــردی در دو جه
 

فیها انهار من ماء غري آسن و انهار من لنب لم یتغري طعمه و انهـار مـن : و حق تعاىل در وصف جنت فرموده
  .٥۸۸ر من عسل مصفیخمر لذة للشاربني و انها
اند و شرب آن از برای ازالۀ الم عطش بود و از برای شـهوت و لـذت باشـد و اهـل جنـت  و انهار اربعه صور علم

  .بعد از شرب از حوض کوثر
  .یابند ابدا تشنگی نمی: مصراع

اما شرب از برای شهوت و لذت بود و شرب مختلف به اختالف مشروب و اگر مشروب یک نـوع بـود مختلـف 
  .د به اختالف امزجۀ شاربني، و بعضی را مشروبه آب استشو

  .این آب حیات است که ما زنده از آنیم: مصراع
و بعضی را لنب و بعضی را خمر و بعضی را عسل و بعضی را بعضی و بعضی را مجموع، به حسـب صـورتی کـه 

انهار من ت در صورت علم در آن تجلی کرده، و حصول معانی مجرده از خطاب و نصوص از تجلی علم حق اس
و : ، و این تجلی معطی علم است به اسرار شرع و احکام آن، و این علم حکمت است، قولـه تعـاىلماء غري آسن

  .٥۸۹ما ارسلنا من رسول االبلسان قومه
اما معرفت میزان احکام به علم اوقات از تجلی علم حق است در صورت لنب، و علم به کمـال و احـوال و جمـال 

اما تجلی علم حق در صورت عسل منـتج علـم اسـت بـه طریـق وحـی و . حق است در صورت خمر از تجلی علم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵و  ۱۴های  آیه ۴۷سورۀ  ٥۸۸
 .۴آیۀ  ۱۴سورۀ  ٥۸۹



۳۴۷ 

  .اند، یعنی مصفی از موم علم نظری فکری الهام، و رؤیت حقیقت ایمان، و قید عسل مصفی فرموده
صـور و این مشروبات اربعه در دار دنیاویه سه حالل است صورتا و معنا و خمر حرام صورةً، و اصـناف علـوم در 
لـذة : این مشروبات اربعه بر عرفا تجلی فرموده و شرب خمر صورةً به بهشت حواله رفته و در شرب خمر فرمـوده

گردانـد  شود و او است که عقل را زایـل می ، زیرا که در مشروبات دیگر طرب و ابتهاج تمام حاصل نمیللشاربني
  .ای رسوم در علم این طریقهاز جهت فکر، و علم این طایفه علم الهی ذوقی است و علم علم

  .تهمت است و خیال تادانی: مصراع
  رباعی

 نقشی به خیال بسته کاین علم من است
  عقــل ارچــه بســی رفــت دریــن راه وىل

 

 و آن لذت او درین زبان و دهن اسـت
 یوسف نشناخت عـارف پـريهن اسـت

 

زیـل وهـم اسـت و مـؤثر حـاکم و وهـم و علم این طریق مؤثر است در عقل و غري این علم علمی در او مؤثرنه و م
  .محکوم

  بیت
  حاکم است او و وهـم محکـوم اسـت

 

ـــــوم اســـــت  شـــــوکت او بقـــــدر معل
 

  فصل
دایره خطی است مستدیره مرکب از نقاط متواصله، هرگاه که خطی مستقیم بر وسط محیط درآید و بر نقطـۀ مرکـز 

ر خواننـد و بـدایت و نهایـت محـور قطبـني ای کـه مقابـل او باشـد آن خـط را محـو بگذرد و متناهی شود به نقطه
  .گویند، هر آینه صورت قوسني ظاهر گردد

  شعر
ــــدا ــــرة فب ــــت بخــــط اک  اذا قطع
 اذا حقیقــــة ادنــــی بینهمــــا فــــاذا
  ان المعـــــارج لـــــالرواح نســـــبتها

 

ــاعتربوا ــق ف ــرب الح ــک ق ــان ذل  قوس
ـــوطر  مـــاجری الح مـــا یقضـــی بـــه ال
 خـــالف نســـبة مـــا یســـری بـــه البصـــر

 

  .٥۹۰نحن اقرب الیه من حبل الورید و: قال الله تعاىل
  بیت

ـــا ـــه م ـــک ترازماب ـــا نزدی ـــه م   او ب

 

 باخـــــدا باشـــــیم دایـــــم بـــــا خـــــدا
 

قرب ما به او از قرب هویت اوست به ما، و قرب او به ما از قرب اوست به صفات خود، الجرم رجال اللـه دایـم 
  .با حق باشند و الیزال حق متجلی در موجودات

  دوبیتی
ـــر ـــیش نظ ـــورت و معن ـــندر ص  ک

ــه ــه نعمــت الل   خــواهی کــه رســی ب

 

ــــی ــــن م ــــرا خــــرب ک ــــه و م ــــني هم  ب
 بــــــر درگــــــه ســــــیدم گــــــذر کــــــن

 

  .٥۹۱والله یقول الحق و هو یهدی السبیل
  فصل

  .٥۹۲یمحواالله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    .۱۶آیۀ  ۵۰سورۀ  ٥۹۰
  .۴آیۀ  ۳۳سورۀ  ٥۹۱
  .۳۹آیۀ  ۱۳سورۀ  ٥۹۲



۳۴۸ 

اند محو فنای افعال است و طمس فنای صفات و محق فنای ذات  محو رفع اوصاف و ازالت اسباب است و گفته
امـا سـتایر صـور اکوانیـه و مظـاهر . سرت غطای اکوان و وقوف بر عادات و هرچه تـرا محجـوب گردانـد از حـقو 

  .اسمای الهیه، و ستور مختص است به هیاکل بدنیۀ انسانیه که رابطه است میان غیب و شهادت
  شعر

  تجلیــت لالکــوان خلــف ســتورها

 

ـــت بمـــا ضـــمت علیـــه الســـتایر  فتم
 

  بیت
  ســتور اســتســرت اســت و ســتایر و

 

 بــردار حجــاب اگــر چــه نــور اســت
 

و اثبات امری است مقرر که جمیع عالم برآنند و محـو عـادات مسـتلزم عـادات اسـت، و صـاحب اثبـات را البـد 
انـد و عـني مـا سـبب معرفـت خـدای تعـاىل، و  است که او را قربتی باشد با حق به اثبات، و اسـباب حجـب الهیه

کنـت کنـزا مخفیـا فاحببـت ان اعـرف فخلقـت  عـارف، و بـه مقتضـای معرفت را وجودی نیسـت اال در عـني
، ارادۀ الله تعاىل بر آن است که او را بشناسند، الجرم محال بـود کـه عـني عـارف نمانـد، امـا گـاه الخلق العرف

  .باشد که عارف را محو گرداند از عارف
  بیت

  دانم چنان مستغرق عشقم که خودازوی نمی

 

 دانـم ام ازمی نمـیچنان حريان ساقیم که ج
 

حـق ) ص(در آن حال عارف وجودی دارد اما بر وجود خود وقوف ندارد و با وجود رمی از حضرت رسـول اللـه
نفی رمی است وبعد از آن اثبات رمی و بـا وجـود ایـن . ٥۹۳و ما رمیت اذا رمیت و لکن الله رمی: تعاىل فرمود

  .و لکن الله رمی: فرمود
  بیت

  لـومگربه کشف ایـن سـخن کـنم مع

 

ــــــی نازکــــــت شــــــود مفهــــــوم  معن
 

  .و لکن الله رمی: دهند که عني نبینا است و شهود عدول عقل و ایمان کامل گواهی می اذرمیتو شاهد عادل 
  بیت

ــــد ــــا باش ــــا ز م ــــل م ــــاهرا فع   ظ

 

 باطنــــــا فعــــــل از خــــــدا باشــــــد
 

  فصل
مـال، و اسـباب حجـب نزد اصحاب صوفیه سرت عبارت است از غطاء کون و وقوف با عادات و تمنـای نتـایج اع

اند ورفع اسباب صحیح نیست اال به اسباب، زیرا که حقیقةً محو اسباب اثبات اسباب است، و سـرت رحمـت  الهیه
  عامۀ الهیه است در حق عامه، اما در حق خاصه،

  شعر
  فانت حجاب القلب عن سرغیبه

 

 ولـــوالک لـــم یطبـــع علیـــه ختامـــه
 

  بیت
ـــود ـــاب مـــا ب ـــا حب   تـــا دریـــن دری

 

ـــا ـــودعـــني م ـــا ب ـــا حجـــاب م ـــر م  ب
 

ما کان لبشر ان یکلمه اللـه : قال الله تعاىل. و بشریت ما است که حجاب ما است و حق متکلم از ورای حجاب
  .٥۹٤اال وحیا او من وراء حجاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۷آیۀ  ۸سورۀ  ٥۹۳
  .۵۱آیۀ  ۴۲سورۀ  ٥۹٤
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و محال است که بشریت زایل شود، زیرا که بشر لذاته بشر است و اگر بشر به حسب استغراق فانی شـود از خـود، 
  .شریت او معدوم گرددالزم نیست که ب

  .خرب عني او باقی است از خود بی: مصراع
  .و مرئیات صورند و صور حجاب

  بیت
  هرچه آن صورت بود باشد حجاب

 

 فهــــم کــــن واللــــه اعلــــم بالصــــواب
 

  شعر
  فنــاء الکــون فــی االعیــان محــق

 

 و عـــني الخلـــق حـــق ثـــم خلـــق
 

  بیت
  محقــق ایــن فنــا را محــق خوانــد

 

ـــق دا ـــو مح ـــر ک ـــق ه ـــدارد مح ـــدن  ن
 

  .گوید اما محق المحق آنست که محقق می
  شعر

  ان محــــــق المحــــــق ایــــــذار

 

 و هـــــو فـــــی التحقیـــــق انـــــذار
 

و محق المحق ظهور خلیفۀ حق است در کون به طریق خالفت و نیابت از حق، و صاحب محق المحـق مشـاهدۀ 
  .مستور است نماید، زیرا که به رحمت عامۀ الهیۀ حق از او فرماید و همۀ خلق مطالعه می کون می

  .نحن نحکم بالظاهر): ص(قال رسول الله
و خلفا بر قسمانند قسمی بـر خالفـت . و محق المحق ما یقابل محق است نه مبالغه در محق محق مثل عدم عدم

و . شعور دارند و هم الرسل علیهم السالم وقسمی ورثۀ انبیااند و شعور برخالفت ندارنـد و هـم اولیـاء اللـه تعـاىل
اند در  و سایر حروف که واردهالم ت و منصب نیابت وقتی یابند که معانی حروف اوایل سور قرآن مثل مرتبۀ خالف

  .اوایل بعضی سور قرآن، به طریق کشف و عیان معلوم فرمایند یا به اعالم الله تعاىل
ه اسـم البـاطن و این مرتبۀ عالمی است که عالم بود به اسم الظاهر به ظواهر این حروف که راجع است با حق و ب

حق وصول به غایت معانی، و اسرار این حروف توان یافت و این خلیفه با وجود خالفت و منصب نیابت و قرب 
کند به حق و مشاهدۀ عالم به نفس خود و در این مقام صاحب محق المحق تحقق یابد بـه  الهی مشاهدۀ حق می

میم و حا و کاف و ها و یا و عني و صاد و طا و سني  خاصه، اگرچه عالم بود به حروف باقی چون الم و را ولف  ا
  .و قاف و نون

  بیت
ـــــت ـــــۀ اوس ـــــۀ خلیف ـــــن مرتب   ای

 

 گــــر دریــــابی بــــه ذوق نیکوســــت
 

و نزد اهل الله مقام محق المحق در دنیا اتم است و مقام محـق در آخـرت، وفـوز بـه مقـام محـق المحـق خاصـه 
از آن خواص، و مرتبۀ نفـوس منـوره، و صـاحب محـق را  اخص اهل الله است و مرتبۀ عقول منوره، و مقام محق

  .غوث خوانند و صاحب محق المحق را قطب
  بیت

  دارش خوش تمیزی اسـت یـاد مـی

 

ـــــاد مگـــــذارش ـــــت اللـــــه ز ی  نعم
 

  فصل
خوانند الجرم طلب وجود به هـل و لـم و  گویند و معدوم نمی اصحاب صوفیه و ارباب الهیه وجود را موجود نمی



۳۵۰ 

ند، زیرا که هل در استفهام استعمال کنند و لم در معلول و ما در محدود و کیف در قابـل و وجـود ما و کیف نفرمای
  .منزه از این امور معقوله و مطالب خلقیه

  بیت
  بگـــذر از چـــون و از چـــرا بگـــذر

 

 هــــل رهــــا کــــن ز قیــــد مــــا بگــــذر
 

  .و خلیفۀ الهی جامع جمیع کماالت الهیه و کونیه است
  بیت

  آفتـــابظـــاهرا بـــدر اســـت بـــاطن

 

 آفتــــــابی رو نمــــــوده مــــــه نقــــــاب
 

و حـق تعـاىل در . انـا قاسـم الجنـة و النـار) ص(قال رسـول اللـه. و این خلیفه حاکم است بر عالم به حکم حق
  .نماید مرآت منور او اعیان اسماء الهیه مشاهده می

  بیت
ــه هــم ظــاهر نگــر   مظهــر و مظهــر ب

 

 بـــاش حاضـــر غایـــب و حاضـــر نگـــر
 

  .و باطنیو عالم ظاهری دارد 
  بیت

ـــی ـــم م ـــاطنش به ـــاهر و ب ـــني ظ   ب

 

ــا هــم نشــان و خــوش بنشــني  هــر دو ب
 

و هر گاه که به تالطم امواج صفات از بحر محیط ذات سیالب تجلیات اسماء الهیه در انهار اعیـان کونیـه جـاری 
یـد هـر آینـه گردد و میاه معارف ربانیه در جداول قوابل خلقیه ساری شود و مستفیض به شـرب المـائی اکتفـا نما

  .خود را سرياب تصور فرماید
  بیت

ــدیم ــان ش ــا ریّ ــه م ــد ک ــرم گوی   الج

 

ـــی ـــه م ـــدیم آنچ ـــی آن ش ـــتیم کل  جس
 

خوانند و صاحبش ریّان و این مرتبۀ سالکی است که ناظر غایت و نهایت بود و  و اهل والیت این مقام را ریّ می
باشد، و تکرار ایام و شهور اعتبار کند و تجلیـات را  مکشوف او حیات دنیویۀ متناهیه و قایل به رّی و مایل به دور

ان : اما رفقای ما در این طریق اعتبار تکرار نکنند و لیل و نهار را جدیـدان خواننـد و گوینـد. مکرر مطالعه نماید
  .الله یتجلی فی کل نفس و ال یتکرر التجلی

  بیت
ــد ــانش پدی ــت پای ــا را نیس ــر م   بح

 

ــی ــد م ــوجی جدی ــس م ــر نف ــد ه  نمای
 

  فصل
اعتبـار خلـق، یعنـی اسـقاط کثـرت اعتباریـه از  نزد اصحاب صوفیه و ارباب الهیه جمع اشـارت اسـت بـه حـق بی

انـد  وحدت حقیقیه، و تفرقه عبارت است از مباینت مظهر از مظهر به وجود، و تمیز ظاهر از باطن به ذات، و گفته
  .ضافت عبودیت به عبدکه جمع مشاهدۀ نمایندۀ واحد است در مرایای متعدده و تفرقه ا

انـد شـهود وجـود  و گفته. و جمعی برآنند که اثبات کثرت اسمائیه تفرقه است و نفی تعدد اسما نظر با مسـما جمـع
خود تفرقه و شهود وجود حق جمع، و تفرقه میان اشیا به حدود اشیا است، هـر آینـه بـه تفرقـه مقامـات و احـوال 

د و حقیقةً عني جمع عني تفرقه است، زیرا که واحدی است که تفرقه به ظاهر گردد و کثرت مراتب خلق به تفرقه بو
  .شود او جمع می

  شعر
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  جمع و فـرق فـان العـني واحـدة

 

ـــذر ـــی و ال ت ـــري فالتبق  و هـــی الکث
 

  .اند که فناء از جمع و تفرقه مقام جمع الجمع است و فرموده
  بیت

  بگذر از جمع و تفرقه خـوش بـاش

 

 اشبـــاش در جمـــع و جمـــع بـــا او بـــ
 

و نزد ما مالحظۀ وجود به شـرط جمیـع کمـاالت کـه الزمـۀ وجـود اسـت مرتبـۀ واحـدیت و مقـام جمـع اسـت، و 
  .مالحظۀ وجود بشرط ان الیکون معه شییء، مرتبۀ احدیت و مقام جمع الجمع است

  بیت
  در مقام جمع روشن شد چـو شـمع

 

ــع ــع جم ــدر جم ــود ان ــی ب ــه مخف  آنچ
 

  فصل
  .یعنی صوفیه زیادتی ایمان است به غیب و یقنيزواید در اصطالح اهل الله 

  شعر
 اذا مــــا انزلــــت بــــالنور ســــورة
ــم ــل عل ــس ک ــب انف ــم الغی   و عل

 

ـــــون بهـــــا ســـــرورا ـــــد المؤمن  یزی
ــــه حضــــورا ــــم یجمع ــــان العل  و ک

 

  رباعی
 از غیــب دری بــردل مــن بگشــودند
  ایمــــان مــــرا زیــــادتی بخشــــودند

 

ـــد ـــر بنمودن ـــال در نظ ـــه کم ـــوری ب  ن
ــا  ــن عط ــه م ــر ب ــی دیگ ــدعلم  فرمودن

 

و اذا ما انزلت سورة فمنهم من یقول ایکم زادته هـذه ایمانـا، فامـا الـذین آمنـوا فـزادتهم : قال الله تعاىل
  .٥۹٥ایمانا وهم یستبشرون، و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا اىل رجسهم

و علم بـه غیـب زیـادتی ایمـان  هر آینه در مؤمن ایمان زیادت شود و در  کافر کفر و البد است از زواید در فریقني
  .بود و انکار آن زیادتی کفر

  بیت
ــد ــر مزی ــان ب ــان را هســت ایم   مؤمن

 

 کفـــر کـــافر شـــد زیـــادت چـــون یزیـــد
 

  شعر
  اغیــــب عنــــه وىل عــــني یشــــاهده

 

 فــی حضــرة الغیــب و الغیــاب ماحضــر
 

  .غیبت عبارت است از غیبت دل از حال خلق و اهل الله در غیبت بر طبقاتند
غیبت است از حق به حق، و غیبت غري عرفا غیبت است از خلق به حق و غیبت بعضی ازخلق بود به غیبت عرفا 

فرماید، اگر غایب شود از صورت حکـم عـني در  اما محقق وجود را به صور احکام اعیان ثابته مشاهده می. خلق
محقـق غیبـت بـود از  الجرم غیبـت. وجود مشغول شود به صورت حکم عینی دیگر و اعیان و احکام اعیان خلق

  .خلق به خلق در وجود حق
  بیت

  گر چنني غایب شوی حاضـر تـوئی

 

ـــوئی ـــاظر ت ـــم ن ـــور و ه ـــر منظ  در نظ
 

  فصل
  .تواجد استدعای وجد است. »در بیان وجد و تواجد«

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۲۵و  ۱۲۴های  آیه ۹سورۀ  ٥۹٥
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  بیت
  تواجــد دیگــر اســت و وجــد دیگــر

 

ـــــرادر ـــــن ای ب ـــــا ک ـــــف را ره  تکل
 

اطن را از هیـأت خـود بگردانـد بـه احـداث وصـفی غالـب، و و وجد واردی است که از حق تعاىل بر دل آید و بـ
صاحب وجد محجوب بود از حق به وجود خود، و تواجد اظهار صورت وجد است از غريوجد و عروس سراپردۀ 

  .اهل تصوف از گلگونۀ تکلف مربا و معرا است
  بیت

  ای خودرا به اهـل وجـد نمـائی و آن نـه

 

 ای باری چنني مکن بر یاران چنـان نـه
 

  .مگر به اشارت شیخ کامل با احرتام اهل وجد بر طریق موافقت
و وجدی کـه . و متواجد اگرچه صادق باشد ترکش اوىل بود، زیرا که مراعات حق الله اوىل است از مراعات خلق

در متواجد ظاهر شود در حکم وجد متخیل است و حکم آن وجد محقق بود در حضـرت خیـال متخیـل، و خیـال 
  .متخیالت موصوفه به وجود، و نتیجۀ وجد صحیح مجهوله و نتیجۀ وجد خیاىل مقیده معلومه متخیل وجودیه و

و هرچه در خیال متخیل آید متخیل بود و مناسب خیال صاحب خیال، و متخیل از وجهی که با وجود دارد صدق 
  .بود و واجب بود بر متواجد تعریف تواجد خود تا معلوم اهل مجلس شود که آن خیال بوده

  بیت
  واجد حاىل دگـر وجـد خیـاىل دگـر

 

 وجد مجازی به بني وجد حقیقی نگـر
 

  شعر
 وجود الحق عني وجود وجـدی
 و حکــم الوجــد افنــی کــل عــني
  و وجــدان الوجــود بکــل وجــه

 

ـــــه ـــــت عن ـــــالوجود فنی ـــــانی ب  ف
ـــــه  وال یـــــدری لعـــــني الوجـــــد کن
 ٥۹٦بحـــــــال او بالحـــــــال فمنـــــــه

 

  .الوجود وجدان الحق فی الوجد: اند و گفته
جدان وجود حق در وجد به حسب اسمی از اسماء الهیه بود که بر واجد در حالت وجد تجلـی کـرده باشـد، و و و

  .واجد عالم آن اسم گشته، الجرم در زمان رجوع به عالم تمیز، خرب گوید از وجود معني و شهود محقق
کونیه، و وجد صحیح حاىل  و نزد اهل وجد اختالف وجود حق در وجد بواسطۀ اسماء الهیه بود به حکم استعداد

  .است و احوال مواهب حق و غريمکتسب و وجد خیاىل مکتسب
  بیت

  حاىل رسید و ما را فارغ ز خویشنت کرد

 

 بخشید وجد ما را فانی ز ما و من کرد
 

  شعر
 اذا افنـــــاک عنـــــک ورودامـــــر
  لـــه حکـــم و لـــیس علیـــه حکـــم

 

ــــه خفــــاء ــــیس ب  فــــذاک االمــــر ل
 ٥۹۷نعـــــم ولـــــه التلـــــذذ و الفنـــــاء

 

  لفص
ظاهر گردد، و این اسـم  الجلیلجالل نعت الهی است در قلوب عرفا و تعظیم جالل در دل صاحب دالن از اسم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

چیزی را فانی کرده است و کسی وجود حق عني وجود وجد من است زیرا که من بواسطۀ وجود از او فنا شدم، و حکم وجد هر  ٥۹٦
 .داند، یافنت وجود به هر راهی به حال یا بدون حال از اوست حقیقت عني وجد را نمی

حکم از آن اوست و بر او حکم نتوان، آری لذت بردن و . اگر چیزی ترا از خود فانی کرد آن چیز آشکار است و مخفی نیست ٥۹۷
  .فانی شدن هم از او است



۳۵۳ 

، و حکـم ٥۹۸و مـا قـدروا اللـه حـق قـدره: از اعجب احکام است و معطی هیبت، و ازحضرت جالل نازل شـده
، و ٦۰۰عمـا یصـفون سبحان ربک رب العزة: ، و بیان مرتبۀ حضرت جالل است که٥۹۹لیس کمثله شییء: اوست

  .حضرت جالل را سبحات وجهیه است که محرقۀ غري بود
  شعر

  جمالک فی کـل الحقـایق سـافر

 

 و لــــیس لــــه اال جاللــــک ســــاتر
 

و جالل مطلق اگر تجلی فرماید در دار دّیـار نمانـد، و هـر صـفتی از صـفات الهیـه او را جـالىل اسـت و جمـاىل 
  .هیمان و موجب حريت بود و در مرتبۀ دنومعطی انساگر در مرتبۀ علی تجلی فرماید منتج . مطلق

  بیت
  انس انـس کاملسـت ایـن انـس مـا

 

 ایــن چنــني انســی بجــو از انــس مــا
 

  فصل
  .ان الله جمیل یحب الجمال): ص(قال رسول الله

  دوبیتی
ــــــد ــــــال وین ــــــۀ جم ــــــه آئین  هم
ــت ــم او محــب و محبوبس ــه ه   بلک

 

 همــــه محبــــوب بــــر کمــــال وینــــد
ـــــد ـــــال وین ـــــدیم در خی ـــــه دی  هرچ

 

اند، و اسم ذات است با صفت متعینه، الجرم در هر عینی اسـمی بـه جمـاىل  چون اعیان عالم مرایای اسماء الهیه
تجلی کرده، و عالم در نظر اهل الله صورت حق است و حق جمیـل مطلـق و عـالم بـه جمـال او جمیـل و محـب 

  .جمال
ها است، و محبـوب حقیقـی بـه  واع محبتو محبت ذاتیه دگر است و صفاتیه دگر و محبت ذاتیه اصل مجموع ان

  :محبت محبوبیت
  .محبوب خود و محب خویش است: مصراع

و احکام و اتقان اشیا دالالتند که فاعل عالم حکیم علی االطالق است، الجرم همه اشـیا بـر کمالنـد و جمیـل بـه 
ان ابـدع مـن هـذا لـیس فـی االمکـ: جمال کمال و آن جمال حکمت است، و امام غزاىل علیه الرحمـة فرمـوده

  .العالم
  بیت

  معنـــی ایـــن ســـخن ز مـــا بشـــنو

 

 صــــــــادقانه بیــــــــا بیــــــــا بشــــــــنو
 

خوانند و آینۀ گیتی نمای مجمع مجموع اسـماء الهیـه و کمـاالت کونیـه اسـت،  یعنی انسان کامل که کون جامع می
  .لیس فی االمکان ابدع من هذا العالم: الجرم

از اسماء الهیه، و هر اسمی من حیث الذات حایز مجموع اسما، و بلکه هر فردی از افراد عالم مظهر اسمی است 
فرماید  مثال اسما در مرایای عالم تفصیال و در انسان کامل اجماال به رؤیت عینیه مشاهده می حق تعاىل جمال بی

  .و هر آینه جمیل محب جمال باشد و هوالمحب و المحبوب و هذه مسألة غامضة دقیقة فافهم
  فصل

  شعر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۹۱آیۀ  ۶سورۀ  ٥۹۸
  .۱۱آیۀ  ۴۲سورۀ  ٥۹۹
  .۱۸۰آیۀ  ۳۷سورۀ  ٦۰۰



۳۵۴ 

  مال الذی بالنقص تعرفهلیس الک

 

 ان الکمال الذی بـالنقص موصـوف
 

  .٦۰۱والله غنی عن العالمني: کماىل که قابل زیادتی نبود کمال ذات واجب الوجود است
اما کماىل که قابل ازدیاد بود وقوف انسان است بر صور روحانیه به طریق احاطه، و انسان کامل یک کمال دارد و 

 ٦۰۲قـل رب زدنـی علمـا: طلق است و کمال خربت و ما در دنیا و آخـرت بـه متابعـتحق تعاىل دو کمال، کمال م
  .طالب علمیم

  بیت
  کــــن طلـــب علـــم جــــاودان مـــی

 

ـــی ـــان م ـــنو و چن ـــان بش ـــه چن ـــن ب  ک
 

  فصل
رسم و وسم در اصل مجعول به جعل جاعل نبود و حق تعاىل در ازل قبل از وجود عالم در خارج عالم اسـت بـر 

  .ق محالعالم و اختالف درشهود ح
  .الجرم تا ابد چنان باشد: مصراع

و هر حاىل و مشهدی و مقامی او را اثری است و اثر از حیثیت ظهور در مؤثر فیه رسم خواننـد و بـه حسـب آنکـه 
دال است بر صدق صاحب حال یا مشهد یـا مقـام وسـم گوینـد و عـني مسـمای وسـم عـني مسـمای رسـم اسـت و 

م رسم و وسم جاری اسـت ازال در جنـاب حـق و عـالم بهمـان صـورت ظـاهر اند که حک متغایرانند به حکم وگفته
  .گشته

  بیت
ــــی ــــا دان ــــت ت ــــار اوس ــــه آث   هم

 

 ایــــن اثــــر رســــم شــــاید ار خــــوانی
 

  فصل
اند کـه فنـا فنـای  ، و گفتهالسري فی الله، و بقا عبارت از بدایت سري السري اىل الله: فنا عبارت است از نهایت سري
انـد کـه فنـا از خلـق، و در اصـطالح  اند که فنـا از رؤیـت فعـل خـود و گفته عت، و گفتهمعاصی است و بقا بقای طا

  .صوفیه فنا از ادنی به اعلی است نه از اعلی به ادنی
  شعر

ــــی ــــم یفن ــــی ث ــــم یفن ــــی ث   فیفن

 

ـــــاء ـــــال فن ـــــاء ب ـــــی الفن ـــــا یفن  کم
 

و فعـل حـق مشـاهده  مـا یریـدفعـال لو فناء از افعال مرتبۀ بندۀ فانی است که از افعال خود فانی باشد در فعـل 
  .نماید در خلف حجب اکوانیه

  شعر
ــل واحــد   ان الــذی شــاهدته فع

 

 بمفــــردة لکــــن بحجــــب اال کنــــة
 

  .و نوع ثانی فنا است از صفات مخلوقات
  دوبیتی

ـــا  از صـــفات خـــود اگـــر یـــابی فن
  جـــز صـــفات او نیـــاری در نظـــر

 

ــــا ــــرا بخشــــد بق ــــاقی ت  حضــــرت ب
 گــر بــه بینــی نــور چشــم مــا بــه مــا

 

  .احب فنای صفات مخلوقات مقید کشف و شهود نباشدو ص
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فان الله غنی عن العالمني: ۳سورۀ  ۹۲اشاره است به آیۀ  ٦۰۱
  .۱۱۴آیۀ  ۲۰سورۀ  ٦۰۲



۳۵۵ 

  گرچه کشـف و شـهود او را هسـت

 

 مطلــق اســت او وىل ز کشــف و شــهود
 

اما فنای ذات سالک آن است که معلوم فرماید که ذات او مرکبه اسـت از لطیـف و کثیـف، و هریـک از لطافـت و 
صورت تست و هیکـل تـو ثابـت بـر صـورت واحـده کثافت حاىل دارد که مخالف همدیگرند، و لطیفۀ تو متبوعۀ 

  .اگرچه مختلف نماید، به اعراض
اگر فانی شوی از ذات خود به مشهود  حقیقی، حق را شاهد بینی از هر شاهدی و مشهود از هر مشهودی، و اگر 

  .اوست بیند فنای او از او به کند و غري به خود نمی ای که ذات او است می مشاهد در این فنا مشاهدۀ لطیفه
  .فانی از غريست اما فانی از خود هست نیست: مصراع

نمایـد  زیرا که لطیفۀ او مشهود اوست اگرچه هیکل او مفقود بود و اگر در حال این فنـا هیکـل خـود مشـاهده می
  .مشهود او خیال اوست، و مثال حال اودر این فنا حال نایم بود که صاحب رؤیا است

بینـی  به شهود حق، و اگر در این فنا تحقق یابی و به حقیقت بدانی که چـه می اما نوع خامس از فنا، فنای تست
بینی هرچه بینی دیده باشی حق را به عني حق و حق فانی نشـود بـه مشـاهدۀ ذات خـود تـو هـم فـانی  و به که می

  .نگردی در این حال از عالم و رؤیت عالم ترا به شهود حق بود نه به شهود کونی از اکوان
سادس از فنا فنای از غريحق بود به حق، و در این فنا فانی را عني مشهوده نمانـد امـا اگـر در ایـن حـال  اما نوع

نماید فانی نباشد از مجموع ما سوی اللـه و حـق تعـاىل الیـزال در شـئون بـود، قولـه  حق را در شئون مشاهده می
  .٦۰۳کل یوم هو فی شأن: تعاىل

  .طالق است از عالمکند که حق غنی علی اال و اگر مشاهده می
  .آن کمال شهود شاهد ماست: مصراع

  .٦۰٤والله غنی عن العالمني
کان اللـه : ، در مشهدی چنان مشاهده افتاد کهما رأیت شیئا اال و رأیت الله قبله: و در این مشهد مشاهد فرموده

  .افتد که اشیا از حق صدور یافته ، و در این مشهد مشاهده میو لم یکن معه شییء
  بیت

  واســــطۀ آینــــه دیــــدیم خــــدا بــــی

 

ــــدا ــــدا را بخ ــــاره خ ــــر ب ــــیم دگ  بین
 

فناء از فنا عدم شعور است بر فنا و این فناء از فنا به مثل چنـان باشـد کـه صـاحب رؤیـا در خـواب خیـاىل بینـد و 
  .خرب بود نداند که در خواب است و کمال مستی مست آنست که از مستی خود بی

  بیت
  گــر چنــني فــانی شــوی بــاقی تــویی

 

ـــــویی ـــــه و ســـــاقی ت ـــــاده و پیمان  ب
 

  بیت
  از فنـــــا گفـــــتم از بقـــــا بشـــــنو

 

 درد اگـــــــــــرداری از دوا بشـــــــــــنو
 

و نسبت بقا نزد ما اشرف است از نسبت فنا و منزلت فنا ادنی است نزد فانی و منزلت بقا اعال است نزد باقی و 
اسـت و در نسـبت فنـا شـهود فنا نسبت ما است به عالم و بقا نسبت ما است به حق و در نسبت بقـا شـهود حـق  

  .و الوىل فان فی الحق و باق بالحقخلق و بقا نعت جوهر است و فنا نعت عرض، 
  بیت

ـــــد ـــــا یاب ـــــه او از خـــــدا بق   هرک

 

 عمــــر جاویــــد همچــــو مــــا یابــــد
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۹آیۀ  ۵۵سورۀ  ٦۰۳
  .فان الله غنی عن العالمني: ۳سورۀ  ۹۲اشاره است به آیۀ  ٦۰٤



۳۵۶ 

  فصل
انس نزد اکثر قوم از تجلی جمال بود و نزد بعضی از تجلی جالل و هو حـق عنـدنا، و انـس مباسـطۀ حـق اسـت 

باشــد، و صــاحب انــس بــا اســم جــامع او را  ایــن مباســطه در حجــاب واقــع شــود و در کشــف هــم میبنــده را و 
هاست اگر در این حال تخیل کند که انس با اسم جامع دارد، و چون حال زایل شود آن انس نماند انـس بـا  نشان

  .حال بوده باشد، که اگر انس با اسم جامع داشتی به هر حاىل که بودی زایل نشدی
  بیت

ــ ــا اســم جــامع داشــتیان   س اگــر ب

 

ــــــتی ــــــاىل ورا نگذاش ــــــه ح  در هم
 

و محقق بر آنست که انس با اسم جامع صحیح نیست بلکه انس با اسمی خاص معني باشـد زیـرا کـه اسـم جـامع 
  .جامع حقایق الهیه است و حکم او واقع نشود بر شخصی معني
  بیت

  اللـــه غنـــی اســـت از مـــن و تـــو

 

 آنجـــا کـــه یکـــی اســـت کـــی بـــود دو
 

  ٦۰٥.و الله غنی عن العالمني
اما هر فردی از افراد عالم مظهر اسمی است از اسماء الهیه و حقیقةً انس از مناسبت تواند بود، هر آینـه قایـل بـه 

  .مناسبت قایل شود به انس و االال
  بیت

  انــد هــر یکــی در انــس قــوىل گفتــه

 

 انــــد گــــوهر خــــوب لطیفــــی ســــفته
 

رجلوت زایل شد انس او با خلـوت بـود و انـس بـا افعـال مرتبـۀ عـوام و اگر درویشی در خلوت انسی داشت و د
  .است و با صفات مرتبۀ خواص و با ذات مرتبۀ خاص الخاص، فافهم

  فصل
  شعر

  ان الجمال مهوب حیث مـا کانـا

 

 ٦۰٦الن فیــه جــالل الملــک قــدبانا
 

و آن هیبـت عظمـت  هیبت اثر تجلی جالل جمال الهی است در دل صاحب دالن، نه نعـت ذاتیـۀ حضـرت الهیـه
یابد، و چون غلبه کند نعـت او زایـل شـود نـه عـني او،  است که عارف در حال تجلی جالل جمال در دل خود می

  .فافهم
  و اگر شخصی گوید که هیبت نعت ذاتی است در حضرت الهیه، 

  .مشنو که آن صحیح نباشد بنزد ما: مصراع
  ٦۰۷.فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا

نی چون جالل جمال ذوالجالل بر جبل تجلی کرد، کوه با شکوه خرد و مرد شد، و موسی از هیبـت آن عظمـت یع
  .هوش گشت بی

  .از هوش برفت و باز با هوش آمد: مصراع
مثـل دک جبـل بـود بـه اخـتالف ) ع(و جبل اگرچه معدوم نشد اما شموخ و علو ازو زایل گشت، و صعقۀ موسی

بواسـطۀ روح تغیـري ) ع(شف و عیان حیات دارد اگرچه روح ندارد، و صـورت موسـیاستعداد، و جبل نزد اهل ک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فان الله غنی عن العالمني: ۳سورۀ  ۹۲اشاره است به آیۀ  ٦۰٥
 .باشد با هیبت است زیرا که جالل پادشاه در آن آشکار است جمال هر جا که ٦۰٦
  .۱۴۳آیۀ  ۷سورۀ  ٦۰۷



۳۵۷ 

  .نیافت و اسم انسان از او زایل نگردید به خالف جبل
  .صورت و اسم او نماند جبل: مصراع

  بیت
  چون روح نداشت اسم ازو زایـل شـد

 

 افتــاد روان بــه خــاک ره مایــل شــد
 

  .و حکم ارواح در اشیا غري حکم حیات است
  .تا وجود است آن حیاتش هست: صراعم

و ارواح در احیا هم چنان است که واىل در والیت، گاه متصف است به والیت و متصرف در والیت و گاه غایب 
  .از والیت به ابقای تصرف دروالیت و وقتی متصف به عزل

و هیبـت عظمـت  و روح که واىل والیت بدن است مدبر و متصرف جسد است و به موت معزول و به نـوم غایـب
است و  آن راجعه است با معظم، و عظمت بر حق اطالق کنند به خالف هیبت و خوف و قـبض، اگرچـه وجـود 
است که منعوت بود به هر نعتی، و عظمت معطی حیات است و حیات نعت الهی و هر آینه مظهر نزد مظهر عظیم 

  .بود
  بیت

ـــــود ـــــریم ب ـــــر ک   هرچـــــه آن مظه

 

 شــــک نــــدارم کــــه آن عظــــیم بــــود
 

  .٦۰۸و تحسبونه هینا و هو عندالله عظیم: کما قال تعاىل
  بیت

  منگر به چشم خواری ای که بینی هر ذره

 

 زیراکه نزدخالق مخلوق او عظیم است
 

  .٦۰۹و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب: قال الله تعاىل
  رباعی

ــی ــو م ــه نک ــدا هم ــوق خ  دارم مخل
ـــه   آرم ای کـــه در نظـــر مـــی هـــر آین

 

 دارم همـــــه بـــــرای او مـــــیتعظـــــیم 
 دارم محبــوب مــن اســت و روبــرو مــی

 

  فصل
  شعر

  الوقت ما انت موصـوف بـه ابـدا

 

ــهود ــت مش ــم الوق ــزال بحک ــال ی  ف
 

الوقـت کلمـا : بدان که وقت آن است که تو درآنی در زمان حال، ووقت امری است وجودی میان دو عدم، و قیل
  .حکم علیک و مدار الکل علی انه الحاکم

وصفی است که چون غالب شود مغلوب را مجال نباشد که به امری دیگر مشغول شود و قبض و بسط  یعنی وقت
، یعنی هرچه به لسان اسـتعداد ٦۱۰و آتاکم من کل ما سألتموه: و حزن و سرور به قدر استعداد بود، قال الله تعاىل

  .از شئون حق طلب کنی عطا فرماید
  .٦۱۱کل یوم هو فی شأن: قال الله تعاىل

کنـد بـه  ینه شئون حق در اعیان ممکنات ظاهر گردد، و اگرچه ممکن محکوم اسـت بـه اصـالت امـا حکـم میهر آ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیۀ  ۲۴سورۀ  ٦۰۸
  .۳۲آیۀ  ۲۲سورۀ  ٦۰۹
 .۳۴آیۀ  ۱۴سورۀ  ٦۱۰
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۳۵۸ 

نماید به اختالف عبارت ایشان، و اگر سالکی در بحـر قـبض افتـد  امکان و اذواق درویشان در وقت مختلف می
  زند، باید که خود را امواج دریا سپارد تا به کنار آید، و اگر به تکلف دست و پائی

  بیت
ــی ــادت م ــدم قبضــش زی ــود دمب   ش

 

ــی ــر لحظــه غــارت م  شــود وقــت او ه
 

ای که محال قابل دقت نیست، الجرم اصل وقت از اکوان بود و صاحب وقت کونی از اکوان و به حکم  و دانسته
  .فرماید در اعیان ممکنات و ظهور متنوع نماید به حسب استعداد مستعدین قابلیت قوابل حق تعاىل ظهور می

  .٦۱۲و الله غنی عن العالمني
  فصل

  .کتاب و سنت و اجماع و قیاس: اصول احکام شریعت چهار است
و عقل ما مقید به کتاب و سنت و این هر دو اصالنند و فاعالنند و صـحت داللـت اجمـاع و قیـاس بـه کتـاب و 

ه ظـاهر شـده از ایـن و اگرچه اجماع و قیاس هر دو اصلند، اما در حکم منفعالنند و نشـأۀ احکـام مشـروع. سنت
اند، از صفات اربعـه الهیـه یعنـی حیـات وعلـم و قـدرت و ارادت، و  حقایق اربعه، و موجودات ممکنه ظاهر گشته

  .اند از ارکان اربعه مولدات ثالثه پیدا شده
  بیت

ـــود ـــار ب ـــوا و ن ـــاک و آب و ه   خ

 

 جمـــع گـــردان کـــه چـــار یـــار بـــود
 

بـرودت فاعالننـد و رطوبـت و یبوسـت مـنفعالن و حـق تعـاىل  و جسم حیوانی از اخالط اربعه بـود و حـرارت و
  .و چون ذکر منفعالن فرمودند یاد فاعالن حاجت نبود. ٦۱۳و ال رطب و ال یابس االفی کتاب مبني: فرموده

و اگر براهمه و غري براهمه که ایمان ندارند به شرایع منزله اما نفـس خـود را از حکـم طبیعـت خـالص دهنـد، بـه 
مجاهدۀ بدنیه، هر آینه فایض شود بر ایشان امداد ارواح علویه، و لوح نفوس ایـن طایفـه مـنقش  ریاضت نفسیه و

گردد به نقوش حروف کتب خانۀ عالم و قایل شوند به غیوب، با وجود عیوب کفر از غیـب سـخن گوینـد، و ایـن 
  .خاصیت ریاضت است و ذوق ایشان ذوق روحانی

  .خود را مصفا و مزکّا گردانند فیض مؤمنان روحانی و الهی بود و اهل اسالم اگر به ریاضات  نفسیه نفس
  بیت

ـــی ـــتی م ـــگ هس ـــه از رن   زدای آین

 

 نمـــای هرچـــه بنمایـــد بـــه یـــاران مـــی
 

امـا سـالک بـه اسـتدالل اگـر تـابع نبیـی از . اند یا بـه ریاضـت یا به استدالل سالک: اند و اهل سلوک بر دو قسم
اما جمعی کـه بـه ریاضـت سـالکند اگـر نهایـت . یغمربی نباشند حکما گویندانبیااند متکلمني خوانند و اگر تابع پ

مرتبه و مقصد خود عقل فعال دانند از جملۀ اشراقیني باشند، و اگر انوار قدسـیه داننـد مرتبـۀ صـوفیه، و اگـر چـه 
  عقل فعال کمال او بالفعل بود اما وهم مزاحم اوشود، و در انوار قدسیه،

  بیت
ـــا ـــیوهـــم را دخـــل نیســـت ت   دان

 

 ذوق یـــــابی بـــــذوق اگـــــر خـــــوانی
 

  فصل
: انـد ، و گفتهالوالیـة احاطـة بکـل شـییءانـد کـه  معلوم فرما که والیت محیطۀّ عام است و دایرۀ کـربی، و فرموده

  .الوالیة هی الفلک المحیط العام
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۳۵۹ 

د، الجـرم هـر و هر رسوىل نبی باشـ. و نبوت از احکام والیت است، تا مرتبۀ والیت نیابند به منصب نبوت نرسند
  .رسوىل نبی و وىل باشد، و هر نبی وىل ال بالعکس

و وىل وجهی با حق دارد و نبی وجهی با حق و و جهی با ملک، و رسول . و رسالت مقام خاص است در والیت
هر آینه با سه کمال اتم بود که با دو، و با دو کمال اکمـل . این هر دو وجه دارد، و وجهی به ارسال رسالت با بشر

الوالیـة اعلـی مـن النبـوة اذا جمـع فـی : اند اگرچه نبوت دون والیت بود وفوق رسالت و گفته. بود که با یک
  .شخص واحد

یعنی والیت نبی اعال است از نبوت او و نبوت رسول از رسالت او، ورسالت ملکیه غري منقطعـه بلکـه باقیـه بـود 
ار نبوت تشـریع منقطـع شـود، امـا نبـوت عامـه باقیـه در آخرت و بعد از دخول اهل جنت در جنت و اهل نار در ن

  .باشد و حقیقت رسالت ابالغ کالم است از مرسل به مرسل الیه، هر آینه بعد از تبلیغ حکم آن باقی نماند
و رسالت بشریت رسول قبول نفرماید اال بواسطۀ روح قدسی امني که نازل شده به رسـالت بـر قلـب مطهـر رسـول 

، و تـارة بـه صـورت دحیـه، و ٦۱٤فتمثل لها بشرا سویا: ود به صورت بشر کما قال الله تعاىلبشر و احیانا متمثل ش
، الحدیث، ودر آخر ایـن حـدیث رسـول خـدا اذا طلع علینا رجلگاهی به صورت رجل غريمعلوم، کما قال عمر 

  .هذا الرجل جربئیل: فرمود) ص(محمد مصطفی
  بیت

  صـــورت و معنـــی ســـخن دریـــاب

 

ـــود ز  ـــدانی ز خ ـــر ن ـــابگ ـــن دری  م
 

  فصل
حق سبحانه و تعاىل از هر نفسی از انفاس بنی آدم ملکی ایجاد فرماید و این مالیکه دایـم در سـیاحتند و طالـب 

هلموا اىل : مجالس ذکر و راغب به مجمع واعظان و چون به مجلس ناصحی رسند همدیگر را ندا کنند و گویند
  .٦۱٥بغیتکم

  بیت
  بشــتاب کــه مجلــس شــریف اســت

 

ـــن واعـــظ ـــف اســـت ای  عارفـــان لطی
 

و . ٦۱٦ان العبد ما کذب کذبة تباعد منـه الملـک ثالثـني مـیال مـن نـنت مـا جـاء بـه: فرمود) ص(و رسول خدا
واعظ باید که از کذب و ماال یعنی احرتاز نماید و هرچه فرماید تحقیق آن کرده باشد، وعالم بـود بـر صـحت آن و 

داشـته باشـد بلکـه وعـد و وعیـد بـا هـم برآمیـزد تـا راجـی  اجتناب نماید از طامات و ازحکایات که امکان کذب
  .وخایف را مفید بود

  بیت
  ای ازقهر او ساعتی ازلطف گویدلحظه

 

 گرچنني گویدسخن آن وعظ او باشـدنکو
 

و متابعت مورخان یهود نکند و مثل قصۀ یوسف و داود علیهما السالم به تأویالت فاسده و اسـانید واهیـه تفسـري 
لعـن اللـه گویـد صـحیح باشـد،  ام گمراه نشوند، حاش لله که بر انبیا نسبت این معاصی که یهود مینفرماید تا عو

  .الیهود
و ) ص(بلکه واعظ جلسای مجلس خود را تعلیم تعظیم الله تعـاىل فرمایـد وترغیـب بـه متابعـت محمـد مصـطفی

  .و مقبول خواص بیان فرمایدمعانی نعیم جنت و آالم و عذاب جهنم به عبارتی که معلوم و مفهوم عوام بود 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۷آیۀ  ۱۹سورۀ  ٦۱٤
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۳۶۰ 

  دوبیتی
ـــود ـــور ب ـــن ام ـــی ای ـــه داع ـــر ک  ه
ـــیم ـــا گفت ـــه م ـــني ک ـــد چن   ور نباش

 

ـــــود  مجلســـــش مجمـــــع حضـــــور ب
ــــود ــــه دور ب ــــزد ک ــــؤمن س ــــرد م  م

 

  فصل
کنـد از رغبـت در  هر آینه ترک زاهد امساک بود، و ممسک که امسـاک می. ترک ترک امساک است و زهد ترک

نـاقص راجـع اسـت از مقـام زهـد بواسـطه . غایت ناقص و یکی در عني کمـال ای به طایفه:اند مسموک دو طایفه
  .مرضی که قایم است درنفس او

  بیت
  رنج بخلست و خواجه بیمار اسـت

 

ــــــت ــــــار اس ــــــد او را دوا و تیم  زه
 

اما امساک اهل کمال به اطالع عرفانی بود از معرفت و تجلـی الهـی در ممسـوک نـه از بخـل و ضـعف یقـني، و 
  ثال جمال محبوب نماید،چون آینه تم

  بیت
ــــــده مــــــی ــــــیش دی ــــــه پ   آرم آین

 

 دارم دوســــــت دارم چنانکــــــه مــــــی
 

انداختنـد، برداشـت و ) ع(رجـل جـرادی از ذهـب از عـالم غیـب بـه سـوی ایـوب: فرمود کـه) ص(و رسول خدا
  .الغنی بی عن خريک: قال الم اغنیتک عن هذا؟: خطاب ملک وهاب در رسید که. درجامه پیچید

  بیت
  ارفـان بـه از آن زهـد زاهـدانامساک ع

 

 
 باری مشو بخیل که آن بخل هـیچ نیسـت

 

و متاع دنیا قلیل است و زاهد اعراض از اندکی نموده و طالب بسیار است، به مثابت تاجری است که قلیل فانیـه 
  .فروشد به ثمن کثري ثواب اخراویه، فهذا عني الطمع می

  .این مرتبۀ زاهد عامست که گفتیم: مصراع
  .کند با سوی الله نماید از غري حق و تکرب می زاهد خاص اعراض می اما

  بیت
ــد ــني باش ــد ار چن ــود زاه   خــوش ب

 

ــــد ــــني باش ــــا هم ــــد م ــــب زه  منص
 

  فصل
  .مصدر وجود موجودات جود خزانۀ واجب الوجود است و آن عطا قبل از سؤال سایل است

  بیت
  پیش از سؤال سایل ما را وجود بخشـید

 

 ش از سؤال سایلما را وجود بخشید پی
 

قـال . و کرم عطاء بعد از سؤال، و سخا عطا است بقدر حاجت و این عطا حکمت است از حضرت اسم الحکـیم
  .، اآلیة٦۱۷ولو بسط الله الرزق لعباده: الله تعاىل

  بیت
  جــود و کــرم و ســخا اگــر داری تــو

 

ــو ــدین صــفت بکــار آری ت ــه ب ــد ک  بای
 

  فصل
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۳۶۱ 

  ٦۱۸.ربنا الذی اعطی کل شییء خلقه ثم هدی: کوان، کما قال تعاىلاستقامت حکمت ساریه است در جمیع ا
نبـات متحـرک بـه حرکـت منکوسـه، آب از . و استقامت نبات حرکت منکوسه و استقامت ذو اربـع حرکـت افقیـه

و اگـر حرکـت حیـوان بـه طـرف علـو . شـود کشد، و ثمرۀ لذیذۀ منتفعه و غري لذیـذه حاصـل می اصول به فروع می
  .رجلني مثل بشر راکب راحت تمام نیافتی، و تحمل حمل اثقال بر ظهر نتوانستی کردی بودی و قایم به

و خالق حکیم هر شییء را به حکمت تامۀ بالغۀ شامله به حرکت معتربه ایجاد فرموده تا بـا آن حرکـت واقـع شـود 
نزول و و حرکت در وسط حرکت مستقیمه و از وسط حرکت عروج و حرکت بسوی وسط حرکت . منفعت مطلوب

  .حرکت  نزول ملکیه و الهیه و حرکت عروج حرکت بشریه
  بیت

  اســــتقامت در همــــه اشــــیا نگــــر

 

 یــک نظــر در چشــم مســت مــا نگــر
 

  .و اعوجاج قوس استقامت اوست
  بیت

  از کجـــــی راســـــتی کمـــــان آمـــــد

 

 تــــري از آن راســــت بــــر نشــــان آمــــد
 

نکوسـه و عقـال مسـتقیمه و حرکـت حیوانیـه و حرکت بشریه صورةً و معنیً مستقیمه است و حرکـت نباتیـه حسـاً م
هر آینه استقامت ساریه بـود در جمیـع اعیـان از جـواهر و اعـراض و احـوال و اقـوال، و رب العـالمني از . کذلک

مامن دابة اال هـو آخـذ بناصـیتها ان ربـی علـی صـراط : کما قال جل ذکره. حیثیت ربوبیت بر صراط مستقیم
  ٦۱۹.مستقیم

  بیت
ــــافتیم از ــــتقامت ی   حضــــرتشاس

 

ــــدمتش ــــا در خ ــــت م ــــراه راس  او ب
 

  فصل
  .حاصل نشود مقام تحقیق: مصراع

اال محققی را که حق سمع و بصر و ید و رجل او باشد و متصرف بود در حق به حق از برای حق، و این وصـف 
محبوب است و بندۀ محبوب محبوب حقیقی نگردد تـا مقـرب نشـود، و مقـرب نگـردد اال بـه نوافـل خـريات، و 

  .ل خريات بعد از کمال فرایض صحیح بود و فرایض کامل نباشد اال به استیفای حقوق آننواف
  بیت

  محبوب حضرت او محبوب عارفانست

 

 باشدحبیب حضرت محبوب عارف آنست
 

  فصل
  .التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق فقد زادعلیک فی التصوف

  .تصوف تخلق است به اخالق الهیه
  بیت

ــه او را باشــدش ــنيهرک ــی چن   خلق

 

ــــازنني ــــف و ن ــــد لطی ــــوفئی باش  ص
 

  .التصوف کله ادب: و در تصوف شرط است که صوفی حکیم بود، زیرا که تصوف تمام حکمت است و
و تخلق به اخالق الهیه موقوف است به معرفت تامه و عقل راجـح و حضـور و تمکـني، تـا اغـراض نفسـیه بـر او 

و هرجا که حق سبحانه وتعاىل ذات خود را به صفتی وصف فرمـوده حاکم نباشد، و باید که قرآن امام صوفی بود 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۰آیۀ  ۲سورۀ  ٦۱۸
  .۵۶آیۀ  ۱۱سورۀ  ٦۱۹



۳۶۲ 

  .صوفی به هر حال که باشد به آن صفت متصف گردد
  بیت

ــــافی ــــود ص ــــوفئی ب ــــرم ص   الج

 

ـــــافی ـــــود ک ـــــني ب ـــــوف هم  در تص
 

الصوفی من لبس الصوف علی الصفا و اذاق الهوی طعم الجفـا و تجـاوز عمـن ظلـم  و عفـی و : اند و گفته
  .الصوفی بعهدالله یوفی: و قیل. طفیسلک منهاج المص

  دوبیتی
ـــــا دارد ـــــا صـــــفا وف  صـــــوفی ب
ـــــود تصـــــوف او ـــــر آســـــان ب   ام

 

 الجــــــــرم از وفــــــــا صــــــــفا دارد
 گـــــر در ایـــــن ره امـــــام مـــــا دارد

 

  فصل
  .کرامات خرق عادت است از غري مقرون به تحدی

  بیت
  گاه باشد گه نباشد گه چنني و گه چنـان

 

 هـانگاه بیند هرچه بیند  گـاه فـارغ از ج
 

  .و کرامات مرتبۀ ابرار بود و بر دو قسم است حسیه ومعنویه
اند و مثل ضمري را بیان کردن و خرب از مغیبات گفنت و رفنت بر آب و بـر هـوا  و عامه طالب و عارف کرامات حسیه

  .و طی زمني و پنهان شدن از نظر و اجابت دعا در حال
ننـد رعایـت آداب شـریعت اسـت و تحصـیل مکـارم اخـالق و اما کرامات معنویه که خواص از عباداللـه عـارف آ

اجتناب از منهیات و امتثال بر ادای واجبات در اوقات ومسارعت به خريات و ازالۀ غل و حقـد و حسـد از سـینۀ 
کینه و احرتاز از ظن بد دربارۀ مخلوقات وطهارت دل از جمیع صفات مذمومه و مراعات حقوق الله و رعایت  بی

  .خروج و دخولانفاس خود در 
و کرامات معنویه از مکر و استدراج مصون باشد بلکه دلیل بود بـر وفـاء بـه عهـد و رضـاء بـه قضـاء اللـه تعـاىل و 

  .اند و انبیا و اولیا علیهم السالم شریکان او مالیکه
اما در کرامات حسیه ممکن است که مکر خفـی داخـل بـود و جنیـان شـریک، و واجـب اسـت بـر وىل تـابع سـرت 

و الـوىل لـیس مات هم چنانکه اظهار معجـزه بـر رسـول در زمـان طلـب از جهـت دعـوت و اجابـت دعـوت، کرا
  .بمدع

  بیت
  ایــن کرامــات حســی ای درویــش

 

 تـــا تـــوانی بـــه پـــوش از کـــم و بـــیش
 

  فصل
  .٦۲۰حافظوا علی الصلوات و الصالة الوسطیبسم الله الرحمن الرحیم 

اند که صـالت عصـر  بود، اما اهل الله از اهل کشف فرموده اگرچه اوقات خمسه هر واحدی که فرض کنند وسطی
است و اوقات اوایل صالت اربعه محدوده است، اال عصر که غري محدوده است و قریـب بـه تنزیـه بـود از تقییـد 

  .حدود
و مغرب محدود به غروب آفتاب و آن محقق است و محسوس، و عشا به غایب شدن شفق هر شفق کـه باشـد بـر 

و اول فجر محدود به بیاض معرتض در افق مستدیر نه مستطیل و هومحقق، و ظهر به زوال آفتاب،  خالف معلوم،
  .و العصر لیس کذلک، و عصر منزه است از حدود محققه الجرم مناسبتی با محبوب دارد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۳۸آیۀ  ۲سورۀ  ٦۲۰



۳۶۳ 

  شعر
  صـــالة العصـــر لـــیس لهـــا نظـــري

 

 لضــــم الشــــمل فیهــــا بالحبیــــب
 

  فصل
و . الهی عبارت است از ازدیاد نعم با مخالفت و ابقـای حـال بـا تـرک ادباند که مکر  بعضی از اهل الله فرموده

. تصور یکی بر آنست که اگر حضرت منعم از من خشنود نبودی نعمت زیاده نفرمودی و این قوم را بسـیار دیـدیم
  .٦۲۱اعوذ بالله ان اکون من الجاهلني

این طایفه مبتالی بالی مکر بودند و خیـال  و بعضی مشاهده افتاد که با ترک ادب حال ایشان مؤثر بود درعالم و
: گفتند اگر بر حق نبودی حال ما بر ما تغیري یافتی، نعوذبالله من المکر الخفی، قال اللـه تعـاىل باطل داشتند و می

  .٦۲۲سنستدرجهم من حیث ال یعلمون
  بیت

  ایمن مشو ای نازنني از مکر رب العالمني

 

 ینازقول حق برخوان چنني والله خريالمـاکر
 

ای را علم کرامت فرمایدو آن علم طلـب عمـل نکنـد و عمـل  اما نزد ما مکر آن است که حق سبحانه و تعاىل بنده
  .بر او حرام کنند، یا روزی کنند عمل و اخالص در آن عمل انعام نفرمایند

  بیت
  یارب که عطا فرما علم وعمل واخـالص

 

 علم و عمل و اخالص یارب که عطا فرما
 

  فصل
گوئیم تجرید نفی اضـافت اعمـال اسـت بـه  یا می. نزد ما تجرد است از سوی الله و تفرید تجرید از تجرید تجرید

.  و تجرید صوری رسم فقر است وتفریـد حقیقـی مرتبـۀ فقـر ذاتـی. خود و تفرید نفی وجود از غري واجب الوجود
  .لیهوصاحب تجرید مجرد بود از لواحق خارجیه و مالک تفرید مفرد از عالیق عق

و شاید که گویند مجرد آن است که از حجب ظلمانیه منسلخ باشد و مفرد از حجب نورانیه، یا تجرید از صـفات و 
  تجرید باطن، تفرید از آن تجرید، و تجرید ظاهر بی

  .مانند تن است و جان ندارد: مصراع
  .اما مجرد از تجرید و تفرید نه مقید بود به قید تقیید و نه به قید اطالق

  تبی
ــم ــالق ه ــالق وال اط ــق از اط   مطل

 

 نیــاز از وصــف جفــت و طــاق هــم بــی
 

  فصل
  .هرچه دل شاهد آن است آن مشهود او است، الجرم شاهد ما مشهود ما باشد

  .بلکه هم شاهد است و هم مشهود: مصراع
ب از شاهد از هر شاهدی و مشهود از هر مشهودی، و شاهدی که از اهل مشاهده بود یا مشـاهد حـق اسـت و غایـ

خلق، یا مشاهد خلق و غایب از حق، یا درمرتبۀ شهود است یا در مقام شواهد یا جامع چنانکه منصب کون جامع 
  .است اگر جامع بود

  بیت
ــــد ــــدگر بین ــــق را هم ــــق و ح   خل

 

ــب شــمس و هــم قمــر بینــد  روز و ش
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۶۷آیۀ  ۲سورۀ  ٦۲۱
  .۴۴و  ۱۸۲های  آیه ۶۸و  ۷های  سوره ٦۲۲



۳۶۴ 

  و اگر واحدی از اهل مشاهده مشاهد حق است به عني خود،
  .انندخو عارفان عارفش نمی: مصراع

  حق را به حق بیند، رأیت ربی بربی،: و اگر به مقتضای
  .عارفان عارفش همی دانند: مصراع
  .اند که تجلی در احدیت ممنوع است، فافهم و گفته
  فصل
  .ابواالرواح) ص(ابواالشباح بنی آدم است و خاتم) ع(آدم

  بیت
ــدر ــی پ ــن اســت ودر معن   صــورةً اب

 

ــــدیگر نگــــر ــــی بهم  صــــورت و معن
 

صتف حضرت الهیه، یا بگو مجموعۀ اسماءالهیه و کلمۀ فاصـله و آینـۀ جامعـۀ حضـرتني و مظهـر ) ع(مو صفت آد
خمـرت طینـة آدم : ، و مربای جمال و جالل بر کمال، کما قال جـل ذکـرهان الله خلق آدم علی صورته: مطهر

  .٦۲٤ض خلیفةانی جاعل فی االر: ، و خلیفۀ٦۲۳وعلم آدم االسماء کلها: ، و متعلمبیدی اربعني صباحا
  بیت

  مقصــــود خالفــــت الهــــی اســــت

 

 منشـــــور ظهـــــور پادشـــــاهی اســـــت
 

  .و کمال عالم به انسان کامل بود همچنانکه حیات و کمال جسد به روح
  بیت

  جان عالم آدمست و دیگران همچـون بـدن

 

 جان عالم خوانمت گر نیک دریابی سـخن
 

جهـت ظـاهر و آدم بـه جامعیـت نشـأتني بـر سـایر  و نسبت اشیا به حق در دار دنیا از جهت باطن اتم اسـت کـه از
  .مخلوقات خالفت و حکومت یافته

  بیت
ــاکم ــوم و حضــرتش ح ــه محک   هم

 

ــــایم ــــم او ق ــــه حک ــــا ب ــــن و دنی  دی
 

  فصل
حجـاب مـن  لـف ان لله تعاىل سـبعني ا): ص(، وقال رسول الله٦۲٥کل شییء هالک االوجهه: قال الله تعاىل

  .جهه ما انتهی الیه بصره من خلقهنور و ظلمة لو کشفها الحرتقت سبحات و
و وجه هر شییء حقیقت آن شییء است و سبحات وجه انوار ذاتیه، و مهلک هالـک نبـود، و حقـایق متصـف بـه 
هالک نباشند، بلکه هالک عوارض اند  از نسبت بعضی با بعضی، نه حقایق امور عوارض، و هر آینه به حصـول 

هالک خوانند، و محلی که آن عارض منسوب بود به وی به زوال آن  نسبتی نسبتی زایل شود و زوال آن نسبت را
عارض هالک گویند و حقایق عالم علم حق است به عالم و هوالحفیظ، هر آینـه حقـایق عـالم ابـدا بـاقی باشـند، 

  .بلکه ازىل و ابدی باشند و به حسب عوارض دایما درتغیري و تبدیل
  بیت

ـــني اســـت ـــی و آخـــرت چن   در دنی

 

 انــــــه ایــــــن اســــــتتفســــــري محقق
 

  .اشیا از وجهی که با حق دارند ابداً باقی و به وجهی که با خود دارند دایماً هالک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۱آیۀ  ۲سورۀ  ٦۲۳
  .۳۰آیۀ  ۲سورۀ  ٦۲٤
  . ۸۸آیۀ  ۲۸ سورۀ ٦۲٥



۳۶۵ 

  بیت
  مـــا همـــه هـــالکیم و هـــم بـــاقی

 

 رنــــــد مســــــتیم و همــــــدم ســــــاقی
 

  فصل
  بیت

  اسم اعظم گر همـی گـوئی بـه عـام

 

 اســــم اعظــــم را نــــدانی والســــالم
 

ادبی بود و اهـل  ام مستور گردانیده، الجرم توضیح آن غایت بیزیرا که حق سبحانه و تعاىل معرفت این اسم برعو
ادب سرت کردۀ حق تعاىل کشف نکنند و کشف کردۀ حق سرت نفرمایند، و در این اسم خفی بر طرف مغـرب اسـت 

  .که محل اسرار است، و این اسم سرّی است که اهل اختصاص دانند
الی خواص و عوام است و غروب به منزلۀ خروج از دار دنیا و شروق به منزلۀ خروج است به دار دنیا که خانۀ ابت

در دار آخرت عني این اسم خفی بر جمیـع خالیـق ظـاهر شـود و همـه را . و دخول در آخرت و انتقال به دار تمیز
  معرفت منازل و علم به سعادت سعدا و شقاوت اشقیا حاصل گردد و اگر شخصی معانی این اسم بیان کند،

  بیت
ــــاد ــــط ی ــــه غل ــــریب   دارد از دگ

 

ــــه نیســــتش خــــربی ــــنو از وی ک  مش
 

  فصل
  .اند، اما اسم نزد اهل الله ذات است با صفت متعینه شوند از حروف اسمای اسماءالهیه اسما که ظاهر می

  مثنوی
ــــد ــــم مــــا دانن  عارفــــانی کــــه عل
  لفــــظ اللــــه اســــم اســــم ویســــت

 

 صـــــفت و ذات اســـــم را خواننـــــد
 آن یکــی گــنج و ایــن طلســم ویســت

 

سما در حروف بود وانیت حروف در انفاس و انیـت انفـاس در ارواح و انیـت ارواح در قلـوب و انیـت و انیت ا
قلوب در حضرت مقلب القلوب، و تعدد و تکثـر اسـماء حـق بـه حسـب ظهـور در مظـاهر بـود، امـا بـه نسـبت بـا 

  حضرت او،
  .همه اسمای او یکی باشد: مصراع

ند و نه به کثرت و اسمایی که واقع شده بـر آن تلفـظ در عـالم بلکه اسماء حق من حیث هوهو نه متصف به وحدت
  حروف و رقم در کتابت،

  بیت
ــــی ــــا دان   اســــم اســــم ویســــت ت

 

 ایــــن ســــخن عارفانــــه گــــر خــــوانی
 

شوند درعالم عنصری  مبدأ حروف است از حرکت مستقیمه و اشیا قایم به قیومیت، و اعیان حروف ظاهر می فلا و
ناصر نزد بعضی حرکات افالک بود و قطع حرکـات در بیسـت وهشـت منـزل که سبب اقرب است و حدوث، و ع

شوند درهوای عنصری  قمر، و صدور عالم از نفس الرحمن و نفس مناسب عنصر وعنصر منازل فلکیه تشکیل می
  .یابد گردد از عناصر مولدات ثالثه و صور حروف ظهور می و ظاهر می

ر منازل یعنی کواکب سبعۀ سیاره و سور قرآن منازلـۀ معلومـه اسـت و خطی است از برای تنبیه بر قاطع دفلا و الم 
جامعۀ آیات و آیات جامعات کلمات و کلمات جامعۀ حـروف و حـروف ظـروف معـانی و نفـس الـرحمن معطـی 

انـد از حیثیـت  صور ممکنات وجود است، هم چنانکه نفس انسانی معطی وجود حروف بود، و عالم کلمـات الله
  .، و کلمات الهیه نامتناهی٦۲٦و کلمة القاها اىل مریم و روح منه: تعاىل این نفس، کما قال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۷۱آیۀ  ۴سورۀ  ٦۲٦



۳۶۶ 

  رباعی
 بحر اعیان گر شـود یـک سـر مـداد
ــــالم ــــد ک ــــد بنویس ــــم جاوی   ور قل

 

 کـــــی توانـــــد داد ایـــــن تقریـــــر داد
 همچنــــان بــــاقی بــــود مــــا ال کــــالم

 

  فصل
سایل است، و کـرم عطـاء بعـد صدور وجود مفاض عام از جود وجود واجب الوجود بود و آن عطا پیش از سؤال 

از سؤال و سخا عطاء به قدر قابلیت قابل، و این عطای حکیم است که به حکمت بالغۀ تامۀ شـامله هـر فـردی را 
  .فرماید انعام می

  .٦۲۷و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی االرض: قال الله تعاىل
  بیت

  جــود و کــرم و ســخا اگــر داری تــو

 

ــدین صــفت بکــار  ــه ب ــد ک ــوبای  آری ت
 

  فصل
علم تصور معلوم است و اگر متصور تصور شییء کند آن متصـور بـه تصـور خـارج متصـور نباشـد و چـون متصـور 
ظرف غري نتواند بود متصور عني متصـور بـود و عـالم در علـم الهـی بـود و هسـت و خواهـد بـود و علـم اوجلـت 

  .عظمته صفت ذاتیه
  بیت

ـــده ـــريان ش ـــالمی در ذات او ح   ع

 

ـــل کـــل بیچـــا  ره ســـرگردان شـــدهعق
 

سـبحانک مـا عرفنـاک حـق : گویـد ، و اکمل مخلوقات می٦۲۸و ما قدروا الله حق قدره: اند با اعلم علما گفته
  .معرفتک

  بیت
ــــــد غــــــري او ــــــه ذات او ندان   کن

 

ـــو ـــا و ت ـــم م ـــت عل ـــابی نیس  در حس
 

  فصل
، و نبوت از احکام او بود، یا ولدی ایدک الله بروح القدس معلوم فرما که والیت محیطۀ عامه است و دایرۀ کربی

ای که هر رسوىل نبی است و هر نبی وىل، الجرم هر رسوىل نبی و وىل باشد و رسالت خصوص مقام در  و دانسته
و رسالت ملکیه در دنیا و در آخرت باقیه اما رسالت بشریه در دار آخرت متناهیه و بعد از دخول جنـت و . والیت

الت ابالغ کالم است از متکلم به سامع و بعد از تبلیغ آن را مقامی و بقائی نار نبوت تشریع منقطع، و حقیقت رس
و رسـالت نعتـی . ٦۲۹ما یاتیهم مـن ذکـرمن ربهـم محـدث اال اسـتمعوه: نبود، بلکه تجدد یابد، کما قال تعاىل
  .است متوسط میان مرسل و مرسل

  بیت
  خـــوش رســـوىل کـــه از خـــدا آمـــد

 

ـــــد ـــــا آم ـــــن عطـــــا از خـــــدا بم  ای
 

ر قبول نفرماید رسالت بشریت اال بواسطۀ روح قدسی امني که نازل شود بر دل مبارک او و گـاه گـاهی و رسول بش
روح قدسی امني متمثل شود به صورت دحیه یا صورت رجلی دیگر و هـر وحیـی کـه بـه ایـن صـفت نباشـد آن را 

  .به این مقام والسالماستاد رسل است و موکل ) ع(رسالت بشریه نخوانند اما وحی و الهام گویند و جربئیل
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۳۶۷ 

  بیت
  یــک ســخن گفــتم بســی معنــی در آن

 

 ٦۳۰بشنو از من خوش بخـوان وخـوش بـدان
 

  فصل
  .و توبوا اىل الله جمیعا: قال الله تعاىل

  بیت
ــدای ــار خ ــار و لطــف ب ــه ک ــا گن   م

 

 در توبــــــه گشــــــاد و گفــــــت درآی
 

  .تاب و آب و اناب اذا رجع: و توبه عبارت از رجوع است
  بیت

ــــ ــــريش م ــــه غ ــــد روهرچ   را نمای

 

ـــــــه حضـــــــرت او ـــــــازگردم ازو ب  ب
 

  .التوبة ندم): ص(قال رسول الله. و رجعت عامه از مخالفات بود به موافقات
و توبه نزد فقها رکن اعظم است و نزد زهاد توبه نـدامت اسـت . و ندامت بر هر چه فوت شد از طاعت و عبادت
عالم بالله رجوع او است به حق از رجوع او بـه خلـق،  اما توبۀ. بر آنکه فوت شده از استغفار در عقب هر گناهی

  .اعوذبک منک: اما رجوع عرفا
 بیت

  گــــردم ازو امــــا بــــه او بــــاز مــــی

 

 بازگشــــنت ایــــن چنــــني باشــــد نکــــو
 

فـال ترفـع فـی دنیـا وال اآلخـرة فلهـا البدایـة و و توبۀ مشروعه تا دم آخرین همـدم تسـت، امـا توبـةالمحققني، 
  .٦۳۱النهایة لها

  بیت
  مــــا نگــــر کــــه در دو ســــراتوبــــۀ 

 

ــــــــدا ــــــــایتی پی ــــــــت او را نه  نیس
 

: ، فرمـوده٦۳۲لیغفر لک الله ما تقدم مـن ذنبـک و مـا تـأخر: اند، اما مغفور واگر چه توبه را باب االبواب گفته
  .انی استغفرالله فی کل یوم سبعني مرة

  دوبیتی
ــه را نهایــت نیســت ــني توب ــن چن  ای
  ایــن رســاله بــه توبــه کــردم خــتم

 

ـــدا گرچـــه ـــت نیســـت ابت  هســـت غای
 مثـــل ایـــن نســـخه در والیـــت نیســـت
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۳۶۸ 

  توحیدرساله 
  

  
  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ

  و به نستعني
الحمدالله الذی اعلی شانه و اعظم برهانه، المتفرد ذاته ان یتجلی ذاته بذاته فی ذاته، المنزه عن تنزیه العقلیة و 

  .اال هو، ال اله اال هو الحسیة، المقدس هویته عن عبارة ال هو االشارات
  .ته و مظهر آیاته محمد و آلهاو الصلوة علی مظهر صف

  شعر
 سبحان رب العزة الصمد
 هو الذی یکن کفوا له احد

  

 عما یدور عن االوهام فی الخلد 
 ذاتا وصفا و لم یولد ولم یلد

  

نمی تواند بود، بلکه  چون غريت غري سوز وحدت، سمت غريت را محو می گرداند، معرفت، غريمعروف را ثابت
  .عارف و معرفت و معروف یکی باید تا مقصود روی نماید
  شعر

 ما وجدالله غريالله من احد
 غري، کنه وحدته یعرف فکیف

  

 توحید حق، لذات الواحد االحد 
و قد تالشت لدیه کثرة العدد 

  

خفی ماند، کثرت در وحدت که اشارت به جهات سته است، م ،واو تجلی فرماید، ها ۀ، در دایرهواگر هویت 
  .احد متالشی شود، بحرین با هم برآمیزد

  .اشارت نماید عبارت که گوید :مصراع
  بیت

 اگر محبوب ما روزی نقاب از رخ براندازد
  

  چو ذره، آفتاب جان، به پای او سر اندازد
 تجلی صفاتش را، مظاهر در وجود آرد

  

 وىل چون ذات بنماید عدم بر مظهر اندازد
اول مراتب جربوت و ملکوت ساری و جاری نگردد، مستسقیان دتالطم دریای وحدت، حیات حقیقی، درجتا به 

  .سباسب محبت و متعطشان فیافی مودت به ورود حیاض زالل اسرار حضرت صمدیت مخصوص نگردند
ده، تا آفتاب سطوت هوی، از اوج فلک کربیا، در منازل مظاهر وجود غروب نکند، عیون خفافیش اعیان مقی

فلوال شدة ظهوره فی اشراق نوره لم یکن له بطون و لوال  .انوار، از نجوم اسما و صفات نتواند کرد ۀاستفاض
 والشمس الیتصور ادراكها اال عند استتارها فی غمام فلوال بطونه لم یكن ظهوربطونه فی حجبه لم یکن له ظهور 

م یکن له ظهور اال لنفسه و لم یبق للغري وجود حتی و لوال ظهوره لم یکن له بطون ولو ظهر النعدم الوجود فل
  .یکون منه

  بیت
 اگر پنهان شود پیدا شوم من
 وگرنه او مرا بخشد وجودی

  

 وگر پیدا شود پنهان بمانم 
 همیشه در عدم حريان بمانم

  

  .عان نور ایقانفافهم، ای عزیزاعزک الله فی الدارین که توحید ذات عبارت است از فناء الوان و زوال اعیان به لم
  شعر



۳۶۹ 

 ما وحد الواحد من واحد
 توحید من ینطق عن نعته
 توحیده ایاه توحیده

  

 اذ کل من وحده جاحد 
 عاریة ابطلها الواحد
 و نعت من ینعته الحد

  

  مثنوی
 سخن گر ز توحیدگوئی به من
 اگر موج بسیار دریا یکی است
 موحد احد بیند اندر احد

 توحید اگر دم زند موحد ز
 توحید دارد اثر ز کسی کو

 توحید توحید آگاه شو ز
  

 نماند زتوحید االسخن 
 من و تو دو اسم و مسمی یکی است
 تو معنی احدبني و صورت عدد
 همه ملک توحید بر هم زند
 نگوید ز توحید هرگز خرب
 بیا همدم نعمت الله شو

  

و من عرف التوحید فهو مشرک، و  من اجاب عن التوحید فهو ملحد،: از موحدی پرسیدند که ما التوحید؟ فرمود
  .من لم یعرف ذلک فهو کافر، و من سأل عنه فهو جاهل

  شعر
 اذا اهل العبارة سائلونا
 یشري بها فنجعلها غموضا

  

 اجبناهم باعالم االشارة 
 یقصر عنه ترجمة العبارة

  

  دوبیتی
عبارتی ز وحدتكهگفتم

 چون آتش عشق او برافروخت
  

 گویم به طریق استعارت 
 هم عقل بسوخت هم عبارت

  

من عرف الله کل لسانه، تا از جنید وقت و معروف حال، جام زالل وصال حضرت ذوالجالل : کجا است عارف
ىل مع الله وقت الیسعنی  ):ص( قال رسول الله .نوش کند، و با منصور فنا، بر سر دار بقا دست در آغوش کند

  .فیه ملک مقرب وال نبی مرسل
  مثنوی

 ماستۀه حدیث خواجىل مع الل
 گفت وقتی مرا شود حاصل
 نه نبی نه ملک بود یارش
 خانه چون گشت خاىل از اغیار

  
  

 آنکه عالم به نور خود آراست 
 که شوم تا به حضرتش واصل
 فهم فرما لطیف اسرارش
 لیس فی الدار غريه دیار

  

ینیت گسسته، و به یگانگی پیوسته، لطیفی ننوبتی عاشق و معشوق با هم نشسته بودند، و در بر اغیار بسته، و از اث
اگر : فرمودند که. كمنم باریک: طلب به دست نیاز بر در زد، گفتند کیستی؟ گفت ۀظریفی عفیفی بیامد، و حلق

  .موئی شوی نگنجی
  مثنوی

 عاشق سرمست با جانانه ای
 نازکی باریک بینی خوش لقا

 کیست بر در وقت شام؟: گفت عاشق
 در میانگفت اگر موئی نگنجی 

 او نمی گنجد که می گوئیم او

 هم نشني بودند در یک خانه ای 
 حلقه ای زد بر در خلوت سرا

 بنام كگفت هستم بنده باریک
 جان و جانانست و جانانست و جان
 او نمی گنجد چه جای ما و تو



۳۷۰ 

    

  .االن کما کان: و قال مشایخناکان الله ولم یکن معه شیئی،  ):ص(قال رسول الله
  بیت

 ای یار وجودشا که جز او را بودحا
  

 او بود و همو هست و همو خواهد بود 
  

  بیت
 هر که پا بر سر خودی کوبد

  

 وحده الشریک له گوید 
  

قل هو الله احد من حیث عینه، الله الصمد من حیث استنادنا الیه، لم یلد من حیث هویته، ولم یولد کذالک، و لم 
  .ه لقوله احد، فظهرت الکثرت بنعوته المعلومة عندنافردفافرد ذات. حد کذالکایکن له کفوا 

  رباعی
 معشوق یکی صفات او بسیاری
 یاری که ورا به هر صفت دارد دوست

  

 از هر صفتی به عاشقی بازاری 
 یاری باشد چو سید من یاری

  

  بیت
 گر فراوان ور اندکی باشد

  

 که یکی در یکی یکی باشد 
  

  .ی چهل است دریاب، و اگر فرماید که چهل یکی است فافهمو یکی قلب یکی، اگر یکی گوید یک
  .افراد االعداد فی الواحد واحد

  دوبیتی
 او ۀتا تو نشوی یگان

 دو عالم ۀباشی تو یگان
  

 هرگز نشود یگانه این دو 
 آن دم که اثر نماند از تو

  

  شعر
 اذا ما بداىل تعاظمته
 فلست الحمیم ولست الندیم
 فال تحجبني بعني الحدیث

  

 فان غاب عنی فانی العظیم 
 ولکنی اذ نظرت القسیم
 فان الحدیث بعني القدیم

  

 

  بیت
 که گفتم علم توحیدست دریابش تمام نای

  

 بعد از آن توحید می خوان ای موحد، السالم
  .توحید دگرست و علم توحید دگر: مصراع

  بیت
 پاره خرندۀآنجا رخ زرد و جام

  

 قصب فروشان دگرستۀبازارچ 
  

  .من ذاقه یعرفه. فاعلم ان للتوحید لجة و ساحال، فالساحل یعلم، واللجة یذاق، تا نچشی ندانی
  بیت

 ذوقی که دلم راست زوصلش حاصل
  

 دل داند و من دانم و من دانم و دل 
  

بارگاه جناب احدیت او رفیع تر از آن است که طایر عقول و افهام پريامن سرادقات جالل آن  ۀخاموش که عتب
التدرکه االبصار وهو یدرک . کشف و عیان جمال بی مثال او توان دید ۀت تواند رسید، یا به دیدحضر

  ٦۳۳.االبصار
  قطعه
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۳۷۱ 

 ایم مستانهسخنی گفته
 به حکایت شراب نتوان خورد

  

 عاشقانه به ذوق دریابش 
 عارفانه به ذوق دریابش

  

  شعر
 فمن کان ذافهم یشاهد ما قلنا

  

 وان لم یکن فهم فیأخذه عنا 
  

قناع امتناع منقنع است، اذا بلغ  بهتحقیق کالم در این مقام عروسی  است لم یزل و الیزال در تتق عزت و جالل 
  .تمت بالخري و الحمدالله و المنة. االکالم اىل الله، فامسکو



۳۷۲ 

  )رساله اول(ق اذوارساله 
  
  

  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ
  و به نستعني

  شکره علی آالئه و نصلی علی نبیه محمد و آلهنحمدالله علی نعمائه ون
  بیت

 سخنی از موحدان بشنو
  

 گر تو هستی موحد آن بشنو 
  

اولیت و آخریت  ۀظاهره و باطنه، و و اسط ۀوحدت ذاتی منشاء احدیت است و  مرآت ازلیت و ابدیت، که رابط
  .است

  قطعه
 حدفاصل وحدت ذاتی بود
 با نصیب از هر دو جانب برزخ است

  

 زخ جامع از آن خوانیم مابر 
 سراین از کشف می دانیم ما

  

عني این برزخ جامع و تعني و تجلی، و متضمن شعور کمال ذاتی است اجماال، و  ،)ص(و حقیقت محمدیه 
  .شامل اعتبار وجود و علم و نور، و باعث تعني شعور به کمال اسمائی تفصیال

ظاهر وجود وجوب است، و مشتمله به ظاهر  ۀاست، که شاملالوهیت  ۀو تجلی از حیثیت واحدیت عني تعني مرتب
  .علم به امکان

  بیت
 سخن از  اهل ذوق می گویم

  

 یاری از اهل ذوق می جویم 
  

  :ذوق
  .حقیقت انسانیه برزخی است میان وجوب و امکان، و برزخ با نصیب از طرفني

  دوبیتی
 جامع عالمی اگر دانی
 این همه چون همه توئی همه را

  

 خویش را فرو خوانینسخه 
 از خودش می طلب که تو آنی

  

-ص-و برزخ ثانیه یعنی حقیقت انسانیه تعني و تجلی ثانی، و تعني اول اوسع تعنیات است، و حقیقت محمدیه
  .وحدت حقیقی، برزخ است میان احدیت و واحدیت

و وحدت از وحدت  و به اعتبار وجود و علم و نور و شهود و اسم و نعت و صفت و ظهور و بطون و کثرت
  :حقیقیه مستغنی است ، و وحدت حقیقیه به حقیقت عني احدیت و واحدیت است، الجرم

  بیت
 اعتبار عدد بود، نبود

  

 حد بود، نبود نسب و اسم و 
  

و حق تعاىل مسمی است به وحدت تجلی، و تجلی اول متضمن کمال ذاتی، و غنای ذاتی الزم این کمال، اما 
  .کلی اجماال و به طریق جزئی تفصیال بود ۀکمال اسمائی به طریق

  .و کمال ذاتی ابدا مستغنی است از تفصیل، اما کمال اسمائی مشروط بود به آفاق اجماال و به انفس تفصیال
  بیت



۳۷۳ 

 جمع و تفصیل عارفان دریاب
  

 این چنني گفتم آن چنان دریاب 
  

  :ذوق
  .و اسمای ملفوظه اسمای اسماذات الهیه باصفتی متعینه و اعتبار تجلی از تجلیات اسم، 

  مثنوی
 هر عزیزی که علم ما داند
 لفظ الله اسم اسم وی است

  

 صفت و ذات اسم را خواند 
 آن یکی گنج و این طلسم وی است

  

و احدیت، عینه من وجه و غريه من وجه، و ذات مشرتک  ۀاحدیت عني مسمی است، و در مرتب ۀو اسم در مرتب
  .ه تکثر صفات، و تکثر اسما بءمیان اسما

و به اعتبار مراتب عقلیه مفاتیح الغیب، که معانی معقوله است در غیب وجود حق، و شئون و تجلیات حق به آن 
  .موجوده اند در عقل و معدومه در عني ۀمتعني می شود، و مراتب انسان اسماء الهی

موجب علم اوست به کماالت او در و از وجهی  تکثر اسماء راجع بود با علم ذاتی، زیرا که علم حق به ذات حق 
مرتبه احدیت، و محبت الهیه اقتضای ظهور ذات می کند به هر کماىل از کماالت ذاتیه بر طریق انفراد، یعنی 

  .کماالت متعینه در حضرت علمیه، بعد از آن در عینیه، هر آینه تکثر از این وجه در علم ذاتی بود
  بیت

 کثرت اعتباریند این جا
  

 ت واحدند اسماگرچه بالذا 
  

  :ذوق
کلیه، یعنی حیات و علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر و  ۀتام ۀائمه سبعه امهات صفاتند، و هر صفت را حیط

  .کالم
و سمع نزد محقق عبارت از تجلی حق به علم حق که متعلق است به حقیقت کالم ذاتی در مقام جمع الجمع، و 

  .هراً و باطناًبه کالم اعیانی در مقام جمع و تفصیل ظا
  .و بصر حق عبارت است از تعلق علم حق بر حقایق اشیا به طریق شهود

انما امره اذا اراد شیئاً : و کالم او عبارت است از تعلق ارادت و قدرت او به ایجاد و اظهار اشیا، قال الله تعاىل
  . ٦۳٤ان یقول له کن فیکون

ه بعضی، چون علم و ارادت و قدرت که مشروط اند به و اگرچه ائمه سبعه اصول اند، اما بعضی مشروط اند ب
  .مذکوره، و امهات اسما چهاراند اول است و آخر و ظاهر است و باطن ۀباقیه به اربع ۀحیات، و ثالث

  بیت
 اسم جامع جامع اسما بود

  

 این کسی داند که او از ما بود 
  

  :ذوق
قلب تفصیال، و عالمی کلی است و مظهر  ۀدر مرتبروح اجماال و  ۀانسان کامل مظهر جمیع عالم است، در مرتب

اما هر فردی از افراد مظهر اسمی اند  از اسماءِ الهیه، و هر اسمی از حیثیتی که عني مسمی است . اسم جامع
  .اسما بود، و حضرات الهیه غري متناهیه ۀجامع

  :اما حضرات کلیه پنج اند
، و مایقابل این حضرت شهادت مطلقه، و عالم او اول حضرت غیب مطلق، و عالم این حضرت اعیان ثابته
  .ملک، و غیب مضاف حضرتی است میان این دو حضرت
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۳۷۴ 

از وجهی که با غیب مطلق دارد عالم او جربوت و ملکوت، یعنی عقول و نفوس مجرده، و از وجهی که با 
 ۀنسبتی با صور عقلی شهادت مطلقه دارد عالم او عالم مثال، و صور مثالیه نسبتی با شهادت مطلقه دارد، و

مجرده، از وجهی شبیه است به اجسام مادیه، زیرا که جوهری است جسمانی محسوس، و  شبیه است به جوهر 
  :الجرم از جمیع وجوه. مجرد عقلی، از آن وجه که نورانی است

  بیت
  نه جوهر عقلی مجرد  نه جسم مرکبی است مادی

  .سانی، که جامع جمیع عوالم استحضرات اربعه است، وعالم او عالم ان  ۀو جامع
  بیت
 چار حضرت در یکی حضرت نگر

  

 در جمالش حضرت عزت نگر 
  

و عالم ملک مظهر عالم ملکوت است، و عالم ملکوت مظهر عالم جربوت، و عالم جربوت مظهر اعیان ثابته 
  .یعنی صور اسماءِالهیه در حضرت علمیه، و حضرت واحدیت مظهر حضرت احدیت

  بیت
 ما رو نمود ۀنور او در دید  ما برگشودۀاز دیدچون حجاب

  
 

  :ذوق
  .هر اسمی از اسماءِ کلی الهی مظهر اسم کلی کونی است

  بیت
 آن یکی رب و این دگر مربوب

  

 هر دو باشد محب و هم محبوب 
  

ه، و در وجود مشروط به حقایق الهی ۀظاهر وجود مظهر علم است، و ظاهر علم مظهر ظاهر وجود، و حقایق کونی
شقایق آثاریه منوط به دقایق افعالیه و دقایق افعالیه متصف به رقایق صفاتیه، و رقایق صفاتیه قایمه به حقایق 

  .ذاتیه، و از صفت واحده جز فعل واحد متصور نه، اما از فعل واحد آثار کثريه متصور است، و فیه نظر دقیق
  بیت

 ذوق ما را انتهائی هست، نیست
  

 ائی هست، نیستای چنني میخانه ج 
  

  :ذوق
  .توحید مستور است به اسباب و انکشاف آن به کشف حجاب
  بیت
 بگذر از اسباب ای صاحب حجاب

  
 تا به تو توحید بگشاید نقاب 

  
  :ذوق

جمیع  ۀجامعه و حاملۀ انسانیه، یعنی مرآت حضرتني و کلمه فاصل ۀتمیز میان رب و مربوب منوط به حقیقت برزخی
  .هحقایق الهیه و کونی

  بیت
 جامعیت از آن انسان است

  

 یعنی انسان که او از آن سان است 
  

  :ذوق
  .ص برزخ کربی میان احدیت و واحدیت به اعتبار حاملیت تجلی اول، حقیقت محمدیه است

  بیت



۳۷۵ 

 قاب قوسني است این برزخ تمام
  

 برزخ جامع بخوانش والسالم 
  

  .اختفای این برزخ در سطور نور ذات ۀاسطو او ادنی اشارات است به اتحاد احدیت و واحدیت، بو
  بیت

 غایت معراج سید گفته اند
  

 این چنني گوهر به گفنت سفته اند 
  

  :ذوق
  .برزخ صغری که برزخ ثانیه است، غایت معراج سایر انبیا است علیهم السالم

  بیت
 این چنني معراج می جو چون نبی

  

گر بیابی چون نبی ورنه  
  نبی

  

  بیت
 ی خوانآن تجلی اولش م

  

 وین تجلی ثانیش می دان 
  

  :ذوق
هر فردی از افراد عالم اثر اسمی است از اسمای الهیه، و آن اسم روح معنوی آن اثر، و آن اثر صورت او، و 

  .روح به نور اسم ۀرؤیت صورت به بصر بود، و مشاهد
  دوبیتی

 صورت و معنی به همدیگر نگر
 اسم جامع جامع اسما بود

  

 و آن با همدگرزانکه باشد این  
 صورت او اول اشیا بود

  

: به اعتباری اسم ذات است، بی اعتبار اسما و صفات، و انسان کامل را دو صورت است اللهو این اسم یعنی 
  .صورت الهیه و صورت کونیه، و به این جمعیت مستحق خالفت بود

  بیت
 مستحق خالفتش دانم

  

 خوانم کون جامع خلیفه می 
  

  

ارضیه حواس ظاهره، و  ۀعلویه حواس باطنه، و مالیک ۀه ای از جوارح عالم است، و مالیکو دار دنیا جارح
  .و به حسب روح و جسد انسان را عالم کبري خوانده اند. انسان روح او

  دوبیتی
 همه عالم تن است و او جان است
 جام گیتی نماش می خوانند

  

 شاه تربیز و مري او جان است 
 است به حقیقت بدان که این آن

  

  :ذوق
اعراف برزخی است میان دو مقام، و در ذوق، مقام کمال به نسبت با دو مقام برزخ جامع خوانند، و به نسبت با 

  .خصوص، مقام کمال برزخ الربازخ
  بیت

 اصطالح عارفان را یاد دار
  

 بشنو از من یاد دار این یادگار 
  

  .مقامی می خوانند و اهل الله اعراف را موقف گویند، و موقف را منتهای هر
  :ذوق

اسم الله جامع است، یعنی جامع اسما و صفات، و به حسب جامعیت و کلیت تقدمی دارد بر سایر اسماءِ و مظهر 



۳۷۶ 

  .این اسم به اصالت به حسب رتبت تقدم بر مجموع مظاهر، و جامع مجموع کلیات و جزئیات بود
  بیت

 ت نمود استاالدر آینه اش جمله کم  مجموع کماالت وجود استۀمجموع
اول ماخلق الله  )ص( اول عینی از اعیان ثابته که به فیض اقدس متکون گشت روح مطهر او است، کما قال

  .نوری
  بیت

 نور او اصل جمله انوار است
  

 روشنش بني که عني اسرار است 
  

  :ذوق
ظاهر در اکوان، و اعلی  مراتب عبارت است از تعنیات کلیه، و مجموع مراتب الهیه به اصالت بود، و احکام آن

  .٦۳٥ والله غنی عن العالمني: رتبت الهیه غناء ذاتیه، و این مرتبه انسان کامل را عرضیه، قال الله تعاىل
  .انسان کامل فقر است، و او به همه محتاج و همه مسخر او ۀو اگر خواهی بگو مرتب

  بیت
 عني انسان خادم انسان بود

  

 خوش بود انسان اگر زان سان بود 
  

  .اشیاءِ به اشیاءِ هو این غناءِ است از هم
  .هر چه داری از آن غنی باشی :مصراع

اما به آن، و در مجموع صور و مظاهر، حق بر انسان کامل تجلی فرموده، و در هر آینه اسمی و صفتی به او 
  .٦۳٦ىل اللهیا ایها الناس انتم الفقراءِ ا: او محتاج نباشد اال به او، و قال عزوجل ۀنموده، تا بند

  بیت
 عني او را به عني او دیدم

  

 هر چه دیدم همه نکو دیدم 
  

  .حق تعاىل متجلی است در صور اسباب و اسباب حجاب
  بیت

 بر بسته نقاب می برد دل
  

 در عني حجاب می برد دل 
  

بت صورت هر اسمی از اسماءِ الهیه او را مرتبه ای است خاصه، الجرم هر صورتی رتبتی داشته باشد خاص، و رت
  .اسم، و انسان کامل جامع جمیع مراتب الهیه و کونیه است و مظهر اسم اعظم ۀاسم به قدر مرتب

  بیت
 صاحب مرتبه چنني باید

  

 مرشد عارفان چنني شاید 
  

و مراتب نامتناهی، و درجات رفیع و ارفع، و کمال در عالم به رتبت، و تمیز اعیان به صور، و علم بر مقادیر اشیا 
  .انزل الناس منازلهم: تب، و در هر صورتی مرتبه ای و منزىل دارد، کما قال من قالبه مرا

 بیت
 هر یکی را به جای خود بنشان

  

 حکم هر یک بخوان وىل به نشان 
  

یا غالب بود در جمعیت او احکام ظاهر انسانیت حقیقیه، یا غالب احکام باطن : کون جامع سه مرتبه دارد 
  .اعتدال ۀو بطون در درجانسانی، یا جامع ظهور 

و در مقام برزخ اعلی نقطه ای است وسیطه، که وجوب و امکان به او متعني شده، متوسطی است جامع، اما مقید 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فان الله غنی عن العالمني: ۳سوره  ۹۷اشاره است به آیه  - ٦۳٥
  ۱۵آیه  ۳۵سوره  - ٦۳٦



۳۷۷ 

  .به رتبت، او را نسبتی و اسمی و صفتی نباشد، بلکه مجموع مراتب مستهلکه اند در وی
  بیت

 این همه مستهلکند در خدمتش
  

 گرچه جمله ظاهرند از حضرتش 
  

  :ذوق
حقیقت انسانی عبارت است از برزخیت جامعیه میان وجوب و امکان، و به حسب حقیقت و مرتبه غريی میان او 

جامع جانبني است و محیط بر طرفني، و او را اولویت و تقدم است بر موجودات از این وجه، و . و حق نگنجد
  .سر آخریت او از حیثیت انتهای احکام

  بیت
 تمامگر بدانی اول و آخر

  

 اول و آخر تو باشی والسالم 
  

  .کمال انسانی وقوف است بر صور رحمانی بر طریق احاطه
  بیت

 ابدا این کمال می جویش
  

 همیشه می گویش ٦۳۷رب زدنی 
  

  :ذوق
وحدانیت مجمع احکام وجوب است، و کثرت مجمع احکام امکانی، و سر خالفت جمع است میان وحدت و 

  :احکام وجوب کلیه و احکام امکانیه کتاب مبني خوانند، کما قال الله تعاىلکثرت، و خلیفه را به جمعیت 
  .٦۳۸و الرطب وال یابس اال فی کتاب مبني

  :ذوق
حصول قابل از فیض اقدس، یعنی اقدس از شوائب کثرت امکانیه و نقایص حقایق  امکانیه، و فیض اقدس 

  .است در حضرت علمیهعبارت از تجلی حبی ذاتی که موجب وجود و استعدادات اشیاءِ 
و فیض مقدس عبارت از تجلیات اسمائیه که موجب ظهور مستعدان است در خارج، و فیض مقدس مرتتب بود 

  ، ٦۳۹کل یوم هو فی شان: به فیض اقدس، و فیاض به فیض مقدس به حکم
  .در هر آنی تجلیی فرماید :مصراع

به مرتبه عقلیه، و از عقلیه به موجبه، بعد از  و امر الهی اوىل از حضرت احدیت بود به واحدیت، و از واحدیت
آن به طبیعت کلیه، دیگر هیوالی جسمیه، آن گاه به عرش، و از عرش به کرسی و به سماوات سبعه ، به ترتیب تا 

ئیه و متناهی به امور جامع، یعنی انسان،منصبغ گردد به احکام غالب و منسلخ زمتحد شود از مراتب کلیه به ج
  .نماید به حضرت الهی شود و مراجعت

الهیه است، و اگر  ۀاگر انسان کامل است و دایره تمام، اولیت او عني آخریت او بود، زیرا که مظهر مراتب جامع
قطع نصف دایره کرده بود، اولیت غري آخریت باشد، وآن امر بعد از انسالخ، راجع شود به حضرت الهیه به 

  .٦٤۰والیه یرجع االمر کله: حرکت معنویه در آن واحد، قال الله تعاىل
  .فمنه بدأ و الیه یعودیعنی آخر تجلی الهی در هر آنی نزول می فرماید و مراجعت می نماید، 

  بیت
 خوش نشانی ز بی نشان یابی  باش حاضر که ذوق آن یابی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .وقل رب زدنی علما:  ۲۰سوره  ۱۱۴اشاره است به آیه  - ٦۳۷
  ۵۹آیه  ۶سوره  - ٦۳۸
  ۲۹آیه  ۵۵سوره  - ٦۳۹
  ۱۲۳آیه  ۱۱سوره  - ٦٤۰



۳۷۸ 

    

  
  :ذوق

، و هر اول راجع با جناب الهی یعنی حضرت واحدیت: انسان است از امور ثالثه بود ۀجمعیتی که حاصل
 ۀموجودی او را وجهی خاص است با این حضرت اسما و صفات از غري واسطه، دویم با حضرت امکانیه، جامع

 .انسان کامل است ۀحقایق ممکنات موجوده و معدومه، سوم با حضرت جمع و وجود که مرتب
  بیت

 کون جامع جامع این ها بود
  

 بود ٦٤۱موج و دریا هر دو عني ما  
  

  .مجموع حضرت احدیتو حقیقة الحقایق 
  :ذوق

، واحد به اعتبار حکم وحدت، و به اعتبار حکم کثرت و ابداً وجود است ازالً ۀمرکز دایر )ص( حقیقت محدیه
متعدد و صورت اسم الهی است، و رب مطلق به ظاهر این مظهر تربیت ظواهر عالم می فرماید، و به باطن او 

  .تربیت باطن عالم
از جهت حقیقت او است نه از جهت بشریت، و حقیقت او صاحب اسم اعظم، و  )ص(و این ربوبیت، او را 

مربی که ظاهر است در وی مربی مجموع عالم است، و به ظاهر احاطه فرموده خواص عالم ظاهر، و به باطن 
  .خواص عالم باطن

  مثنوی
 مجمع البحرین می خوانیم ما
 روح اعظم روح انسانی بود

  

 حضرتش را نیک می دانیم ما 
 جامع اسرار سبحانی بود

  

مظهر ذات الهیه است از حیثیت ربوبیت، و او را در عالم کبري مظاهر است و اسما، از عقل اول و نفس کلیه و 
طبیعت کلیه و هیوالی کلی، و هم چنني در عالم صغرای انسانی مظاهر دارد چون روح و قلب و فؤاد و صدر و 

  .غريها
  بیت

 نام بسیار و مظاهر بی شمار
  

 آن یکی در هر یکی خوش می شمار 
  

  :این اعتبارات است ۀاما اگر معترب اعتبار حقیقت واحده فرماید که معروض
  .هر چه بیند همه یکی بیند :مصراع

  .و اگر حقیقت را اعتبار کند با مجموع اعتبارات، قایل شود به مغایرت
  بیت
 یار غاری نو زدریاب اعتبارات بش  آن هم به اعتباری این هم به اعتباری

  

  .واحدیت ۀقلبیه ظل مرتب ۀاحدیت است، و مرتب ۀروحیه ظل مرتب ۀمرتب
  بیت

 دریاب که اسرار دگر دریابی
  

 سعی بکن ای دوست مگر دریابی 
  

روح از آن رو که جوهریت و تجرد او است و از عالم ارواح مجرده است، مغایر بدن است، که متعلق است به آن 
تاج نبود به بدن در بقا و قوام، اما از آن وجه که بدن صورت او است، و مظهر کماالتش در تدبري و تصرف، و مح

  :عالم شهادت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .مخفف ماءِ یعنی آب  - ٦٤۱



۳۷۹ 

  بیت
 محتاج بود به صورت خویش

  

 خواه شاه است و خواه درویش 
  

  :ذوق
ثانیه صورت احدیت دارد، و وحدت حقیقیه از سرایت احدیت او است در وحدت، و کثرت  ۀظاهر وجود در مرتب

  .از سریان واحدیت بود که منشأ اسماءِ و صفات بود، و این مرتبه را صورت واحدیت گفته اند نسبیه
  .اما کثرت حقیقیه که اعیان ممکنات اند و حقایق کونیه، از سریان واحدیت است

  بیت
 در همه مرآت عالم کن نظر

  

  آن یکی در هر یکی خوش می نگر 
  .م معانی و بحر امکانو وحدت نسبیه مجموع حضرت ارتسام است و عال

  بیت
 معنی نون اگر چنني دانی

  

 خوانی ٦٤۲دایما نون و القلم  
  

  :ذوق
 ۀثانیه از وجود، و به نقط ۀمرتب با ثانیه است، و ۀحقیقت انسانیه برزخی است میان ظاهر وجود و علم، و مرکز دایر

  .انا نقطة باء بسم الله: م علیه الصلوة  والسال، تمیز عابد است از معبود، قال امريالمؤنني علی با
  بیت
 سرّ بسم الله از آن نقطه بجو  خوش بگو ای دوست بسم الله بگو

  

  :ذوق
حقایق عالم در علم و عني مظاهر حقیقت انسانیه اند، و حقیقت انسانیه مظهر اسم اعظم، و به ظهور حقیقت 

  .انسانیه در عالم، اهل الله عالم را انسان کبري می خوانند
عمائیه است، بعد از آن در صورت  ۀمرتب ۀین حقیقت اوال در صورت عقل اول بودکه صورت اجمالیو ظهور ا

  .بسیطه و مرکبه ۀفلکیه، و در صورت طبیعیه و هیوالی کلیه، و در صورت جسمی ۀباقی عقول و نفوس ناطق
  بیت
 این حقیقت در همه ساری بود

  

 با همه در غایت یاری بود 
  

  :ذوق
ی الهی طالب ظهور و سلطنت و احکام خود است، و در بعضی اسما تقابل بود، هر آینه نزاع هر اسمی از اسما

در اعیان خارجیه واقع شود، الجرم حاکم حکیم مطلق حکم فرمود بر مظهر جامع یعنی حاکم عدل، تا حکم 
یعنی حقیقت فرماید میان اسماء به عدالت، و آن نبی حقیقی است، و اول است و آخر و ظاهر است و باطن، 

  .)ص( محمدیه
  :ذوق

باطن به ظاهر آید، و والیت باطن نبوت است و منقسم به  ۀتأیید الهی و قوت و قدرت و تصرف و علم بوسیل
  :والیت عامه و خاصه، اما والیت عامه

  بیت
 به خدا هر که باشدش ایمان

  

 او ولیی بود وىل عامی 
  

فنای جهت بشریت بنده است در  ،ی به حق، و مراد به فنااما والیت خاصه عبارت است از فنای در حق و بقا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .قلم و ما یسطرونن و ال ۶۸سورة  ۱اشاره است به آیه - ٦٤۲



۳۸۰ 

  .جهت ربانیت، نه فنای عني عبد مطلقا
  بیت

 آن عني کجا فنا پذیرد
  

 او زنده بود بقا نمريد 
  

والیت انتهای سفر است از خلق به حق، به ازالت تعني از مظاهر و اغیار و خالص از قیود و استار و عبور از 
  .حصول منازل و درجات، و فنای شاهد در مشهود و محو عابد در معبودمراتب و مقامات و از 

  بیت
 در والیت وىل چنني گوید

  

 هر که باشد وىل چنني پوید 
  

  :ذوق
هر آینه کثرت . ذات الهی یکی است، و کثرت در اسما و صفات، و اسم نزد اهل الله، ذات است با صفت متعینه

و اگرچه وجودیه اند در عقل، اما امور معدومه اند به نسبت با  اسما از صفات بود، و صفات نسب معقوله،
  .خارج

و به اعتباری که اسم عني مسمی است، اسما راجع باشند با عني واحده، یعنی ذات الهیه، از آن گفته شد که وجود 
  .اسما عني ذات الهیه اند، ظاهره به حسب شئون مختلفه به صور اعیان ثابته

  بیت
 دو چشمش بگشایدیاری که بیک عني

  

 هر آینه آن یک به یکی اسم نماید 
  

  :ذوق
اسم اعظم مشتمل است بر مجموع اسماء الهیه، متجلی و مقدم است بر سایر اسما، و مظهر او مقدم است بر 
جمیع مظاهر، و به حسب مراتب متجلی در مظاهر ، و اسم جامع یعنی الله به نسبت با سایر اسماء الهیه دو اعتبار 

  .دارد
به اعتبار ظهور ذات او در هر یکی از اسما، مجموع اسما مظهر این اسم اعظم باشند، زیرا که ظاهر و مظهر در 

الهیه اشتمال کلی مجموعی است  ۀوجود واحدند، و این احدیت واحده است بر افراد متنوعه، اما بر حسب مرتب
  .بر اجزائی که عني او است به اعتبار اول

  بیت
 اسما بوداسم جامع جامع

  

 مظهر این اسم عني ما بود 
  

  :ذوق
  .در خارج، از حقایق ملک و ملکوت است ۀانسانیه از روح و جسم موجود ۀانشاءِ صورت ظاهر

  بیت
 تنت از ملک و جانت از ملکوت

  

 راز الهوت گفتم و ناسوت 
  

ه، و متصفه به صفات حقیه، انسانیه عني ثابته است، و صور اسمای الهیه در حضرت علمی ۀاما انشاءِ صورت باطن
  .ان الله خلق آدم علی صورته: کما قال نبیناص 

کنت سمعه الذی یسمع به و : و حق تعاىل به جمیع اسما بر انسان کامل تجلی فرموده و به بشارت اشارت
  :بصره الذی یبصر به ولسانه الذی یتکلم به

  بیت
 سمع و بصر و لسان عطا فرموده

  

 نمودهدر آینه اش جمال خود ب 
  

  :ذوق



۳۸۱ 

اما کمال ذاتی غنای او است از همه عالم، کما قال . حق سبحانه و تعاىل او را کمال ذاتی است، و کمال اسمائی
  .٦٤۳والله غنی عن العالمني: جل ذکره

  بیت
ذات مستغنی است از عالم

  

 بی نیاز است از حدوث و قدم 
  

اسم حق بود به حق، و اسم حق  ۀذات حق قبل از اضافاما ظهور اسما موقوف بود بر ایجاد عالم، و علم حق به 
  .ذات او است با صفت متعینه، و ذات او از صفات مستغنی است

اسمای حق تعینات حق اند در علم حق، هر آینه هر کماىل که حق ذات خود را به آن وصف فرمود،  ،و نزد محقق
ت، و وحدت حقیقیه مقتضی ذات او است، کمال اسمائی بود، اما از حینیتی که اسما از حضرت وحدت او اس

  .مجموع کماالت ذاتیه اند
چون کمال ذات او از ذات او باشد، بلکه یک عني، ذات او به عوارض خارجیه نقصی نیابد، بلکه ظهور او به 

  .عوارض و لوازم در بعضی مراتب و صفات ملکیه بود
  بیت

 هر کماىل که هست در عالم
  

 باشد آن از کمال او فافهم 
  

هر آینه غري . ذاتیه عني ذات احدیت ۀعلم و عالم و معلوم واحد، و این وصفی ،از حیثیت تعني حق در علم حق
  .متعني بود به تعینی که زاید بر ذات او در ذات او باشد، اما ذات او متعینه به نسبت با ظهور او است در متعینات

  
  بیت

 نکته ای بس لطیف می گویم
  

 ویمعارف این لطیفه می ج 
  

  :ذوق
  .ذاتیه فقر عالم است، که مثمر مطلق غنا است ۀحقیقت خلق صورت پروردگار عالم است به عالم، و این وصفی

  بیت
 نه هر فقری که می دانی چنني است

  
 فقريیم و غنای ما همني است 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فان الله غنی عن العالمني: ۳سورة  ۹۷اشاره است به آیه  - ٦٤۳



۳۸۲ 

  )رساله دوم( قاذوارساله 
  
  

  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ
  و به نستعني

وذ بوصالک عن فراقک، بل اعوذبک منک و توجهت الیک و تربأت من غريک، واصلی علی خري اللهم انی اع
 انبیائک، و هو حبیبک، و مظهر کماالت ذاتک، و مرآت صفاتک، و صورة اسمائک االعظم، و متمم العالم

  . )ص(
  ذوق

  بیت
 صورتش جامست و معنی می بنوش

  

 ساغری بستان و شادی وی بنوش
رت مظهر، و ماهیت مظهر، به مثل ضو کشف صریح، کمال مظهر در حقیقت منسوب به حنزد اهل علم صحیح 

آئینه ای است مصقوله، که به لسان استعداد، بامتفطن عارف، حکایت صورت مجازی می کند، و از آن معانی 
  :صورت شخصی که در آن مرآت روی نموده به بیان روشن می فرماید

  بیت
 پريامنیک شمع و صد آئینه بنهاده به

  

 هر آئینه ای شمعی بنموده ترا روشن 
  

و دانسته ای که عالم صورت حق است، و حق حقیقت عالم، و عالم از آن رو که سوی الله است ممکن الوجود، 
و آن قبول وجود است، چون موجد او را ایجاد فرماید، جمال اوصاف و کمال تجلیات موجد در مرآت موجد به 

  .قدر قابلیت روی نماید
  دوبیتی

 چون تو در آینه نمائی رو
 نزد یاران ظهور آن تمثال

  

 آینه می نمایدت نیکو 
 هست موقوف بودن هر دو

  

و جمیع ممکنات، از محسوسه و معنویه، مرایای اسماء الهیه اند، و اثر مرآت در منطبع از حیثیت انطباع صورت 
  .منطبع است

  ذوق
  :حق تعاىل از حیثیت اطالق و احاطه

  بیت
 به اسمی نخواند کسیمسمی

  

 به وصفی صفاتش نداند کسی 
  

  .نسب،  ومطلق است از اطالق و تقیید، و لفظ اطالق از برای تفهیم و تعلیم گفته شد ۀمنزه است از اضاف
  بیت

 مطلق از اطالق وال اطالق هم
  

 بی نیاز از وصف جفت و طاق هم 
  

 ۀاقتضاء ذاتی را مراتب ثالثه است، از حیثیت مرتب و نسبت نسبت اقتضا به حضرتش اوىل از نسبت الاقتضا، و
ثانیه، موقوف است بر شرط واحد، و  ۀاول آنست که، موقوف بر موجبی که سبب تعني او باشد، و از حیثیت مرتب

  .وسایط و ثالثه، ظهور احکام او است موقوف بر شروط و اسباب ۀاز حیثیت مرتب



۳۸۳ 

و . قابل با استعداد مستعد آید ۀجب و نه به تعلق آنکه در مقابلو حکم اقتضاء اول، فیض ذاتی است نه به مو
ثانیه موقوف بر شرط وجودی که عقل اول است، و واسطه میان حق و ممکنات تا روز قیامت، و از  ۀحکم مرتب
  .ف بر شروط متعدد کیانی موجوداتوثالثه موق ۀحیثیت مرتب
ذکوره ظاهر می گردد، متعني می شود به اقتضاء از حیثیت آن ثالثه، حقیقت واحده است که در مراتب م ءو اقتضا

  .هر مرتبه اثری یا آثار
  دوبیتی

 نازکست این لطیفه خوش گفتی
 گنج توحید را عیان کردی

  

 در تحقیق را نکو سفتی 
 گنج و گنجینه را خوشی رفتی

  

  ذوق
ه سعادت اسمی خاص، و به هر طریق که سالک سلوک می کند، غایت آن طریق حق است، و فوز از حق سبحان

  .سالک صاحب معراج بود، و سلوک عروج، فافهم
  بیت
 به هر اسمی عروجی خاص ماراست

  

 چنني مجمع درین عالم که آراست 
  

  ذوق
غیب هویت حق اشارت است به اطالق به اعتبار التعني، و وحدت هویت حقیقیه، با جمیع اعتبارات اسما و 

  .صفات و اضافات یگانه
   نظم

 با هر یکی یکتا شدهآن یکی
 هر یک آمده عني عني آن یک،

 قطره و بحر و حباب و موج و جو
  

 صدهزاران زان یکی پیدا شده 
 فی المثل چون قطره و دریا شده

 ده از ما شدهمجمع گشته آ
  

  ذوق
ولیس وراء : الهیه، مسبوقه بود به وحدت تعینی که مبدأ جمیع تعینات است ۀاسمائی ۀمتعلق ۀکثرت وجودی

، اال اطالق صرف، که امری است سلبی که مستلزم سلب اوصاف و احکام و تعینات و اعتبارات لعبادان قریةا
  .سبحانه و تعاىل است، از کنه ذات مقدسه

  بیت
 از اسم و تعني و صفت هیچ مجو

  

 می گو همه اوست غري او هیچ مگو 
  

  ذوق
و کامل که مراد است بعینه مجلی تمام تجلیات حق ست، و غريکامل به تبعیت کامل، ا انسان کامل عني مقصود او

  .است
  بیت
 در مظهر او ذات و صفات و اسما

  

 ما ۀبنمود چو نور چشم در دید 
  

  ذوق
هر موجودی که وصف کنند به اطالق، وجهی داشته باشد با تقیید، اگرچه از جهت تعني او باشد در تعقل متعقل، 

ی به اطالق دارد، و این معرفت عارفی است، که بعد از معرفت حق، و هر موجودی که محکوم بود به تقیید، وجه
این مشهد کند، به طریق ذوق، که تحقق یافته باشد به معرفت  ۀعارف اشیا بود به معرفت تامه، و مشاهدی مشاهد



۳۸۴ 

  .حق و خلق
  بیت
 حق شناس و عارفانه حق شناس

  

 تا شناسی پادشه در هر لباس 
  

  ذوق
لم معانی است، و اغیب هویت الهیه، طلب کمال جال و استجال است، و اول منازل، عسر سفر تجلی وجودی، از 

منزل ثانی عالم ارواح، که یلی عالم معانی است، و ثالثاً عالم مثال مطلق، که برزخی است میان ارواح و اشباح، و 
  .مذکوره بود ۀمنزل رابع عالم شهادت مطلقه، و ظهور اواتم، به ترتیب منازل اربع

چون ظهور بر کمال در عالم حس است، عرش جسمانی، که اول صور محسوسه است و محیط به اجسام، مقام و 
استوای رحمانی آمد، و کمال ظهور تجلی وجودی، به عرش رحمانی است، و رحمت عني وجود، و رحمان از آن 

  .رو که وجود است حق
  بیت
 مستوی و استوا را می نگر  سر عرش اینست ای صاحب نظر

  

  ذوق
ذاتی عني  ۀعلمی ۀمدرک از مدرک خارج نباشد، چه مدرک محاط است و مدرک محیط، و این احاطه، احاط

  .ذات
  .ور تو گوئی غريهم منفک مگو -مصراع

پس ذات عالم مجمع معلومات باشد، و حق تعاىل به عني علمی که عالم است به ذات خود، عالم است به عالم، 
  .تواند بودو حق مطلق غري و مظروف غري ن

  بیت
 بحرست و حباب نیک دریاب

  

 دو اسم و دو رسم هر دو یک آب 
  

 ۀکثرت در وحدت به مثل چون مطالع ۀو اعیان ثابته معلو مه اند در حضرت علمیه، و معدومه در خارج، و مشاهد
  . ٦٤٤مار و اشجار در نواتثاغصان  و اوراق و ازهار و ا

  دوبیتی
 بنگر٦٤٥ای یار در نویشبحر
 و موج و جو چو ما دریابقطره 

  

 ذوق این رند بی نوا بنگر 
 عني ما را به عني ما بنگر

  

  .وحدت در کثرت رؤیت وجه واحده است در مرایای متعدده دۀو مثال مشاه
  
  مثنوی

 آینه صدهزار می بینم
 بلکه یک آینه بود آنجا

  

 در همه روی یار می بینم 
 صورت مختلف درو پیدا

  

  .حق را به عني خود مشاهده کنند و بعضی از اهل مشاهده
  بیت
 عارفان عارفش نمی خوانند

  

 ناظر کاملش نمی دانند 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .هستة خرما - ٦٤٤
  .نوی جمع نوات - ٦٤٥



۳۸۵ 

و بعضی عارف اند، و حق را به حق مشاهده نمایند، بلکه او را شاهد بینند از هر شاهدی و مشهود از هر 
  .مشهودی

  دوبیتی
 نزد ما علم و عالم و معلوم
 هست اعیان حقایق عالم

  

 دو سه مفهومیک حقیقت بود،  
 گرچه در خارجند آن معدوم

  

  ذوق
  .سمائی، و ظهور آن موقوف بر ایجاد عالماحق را کمال ذاتی است و کمال 

  بیت
 آئینة روشنی بباید

  

 تا نور جمال او نماید 
  

، و در آئینه هر فردی، از حیثیت تعني، اسمی ظاهر گشته، و حکم بر امر، مسبوق بود به تعني محکوم در تعقل حاکم
  .اسما باشد به حق، و نزد محقق، اسماء حق تعینات حق اند ۀالجرم تعقل ذات حق، قبل از اضاف

  بیت
 بی تعني ز اسم و رسم مگو

  

 از تعني کمال اسما جو 
  

و کماالت ذاتیه از حضرت وحدت او است، و از مقتضیات ذات و کماىل که لذاته بذاته باشد، به عوارض و لوازم 
، بلکه کماالت ذاتیه، به عوارض و لوازم در بعضی مراتب به وصف اکملیت ظاهر شود، خارجیه ناقص نگردد

  پس ذات حق از تعقل و قید به تعني،
  بیت

 نشاید کرداوحکم بر اسم
  

 منع این قول هم نباید کرد 
  

  ذوق
 حقیقت حق عبارت است از صورت علم حق به ذات حق، از حیثیت تعقل به عني حق در تعقل حق ذات حق

  .را، و حقیقت خلق علم خالق به خلق
  .فقر خلق و غنای حق دریاب :مصراع
  ذوق

بودن هر شییء در شیئ به حسب محل بود، اعم از ان که محل معنوی باشد یا صوری، از این جهت معلومات 
  .ممکنه را از حیثیت ثبوت وصف کرده شد، که صور اسماء الهیه اند در حضرت علمیه

  بیت
 گفته اند قدیمتعینات ازین وجه

  

 شنو که مرشد کامل چنني کند تعلیم 
  

و تعینات از وجهی دیگر در علم حق در حکم حدوث خاىل نباشد، چه وجود عالم و علوم عالمیان حادثاتند و 
  .مفعالن، و وجود حق و علم او قدیم، فافهم

  ذوق
شتمل است به اسماء و اسماء ذاتیه را اند بود  ، و تعني اول به ذات مواطالق اسم ذات بر حق به اعتبار تعني ت

هو االول و مفاتیح غیب خوانند، و عني ذات دانند، و با هم متحدند، از حیثیث اشتمال ذات به جمیع اسما، 
  .٦٤٦اآلخر و الظاهر و الباطن، و هو بکل شییء علیم

ت وصف تعني متضادند به حسب اعتبار نسب و اضافات، و وحد و و بعضی اسما با بعضی به وجهی متغایر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳آیه  ۵۷سوره  - ٦٤٦



۳۸۶ 

  .است نه وصف مطلق
  بیت
 مطلق از اسم و رسم دان و صفت

  

 مطلق از کثرتست وز وحدت 
  

مفاتیح  ۀو از حیثیت اسماء ذاتیه، به اعتبار عدم مغایرت، حکما گفته اند که حق مؤثر بالذات است، و درج
  .تامه و عدم حیطه ۀاند از بعضی در حیط ممتفاوتند، بعضی ات

  ذوق
میان حق و انسان کامل ثابت است از وجهني، یکی جهت ضعف تأثري در تجلی متعني، و کسب  مناسبت ذاتیه

وصفی که قادح باشد در تقدیس غري قید تعني، که غري، قادح است در عظمت و جالل وحدانیت حق، و خلوان 
  .انسان از اکثر احکام امکان و خواص وسایط

  دوبیتی
 وی استولطف او و واسطة ما

 حر حبابیم بر آبما درین ب
  

 لطف او در بر ما غري کی است 
 یا چو جامی زمی و پر زمی است

  

  .و تفاوت درجات مقربني و افراد، نزد حق تعاىل به قلت کثرت وسایط بود
  بیت

 آینه چندانکه روشن تر بود
  

 در نظر تمثال او خوش تر بود 
  

ضرت الهیه، و این متفاوت است به ر به حسب حظ عبد است از صورت حگو مناسبت با حق به وجهی دی
  .تفاوت جمعیت از حیثیت ضعف قابلیت و ضیق جمعیت، و از حیثیت کمال قابلیت وسعت جمعیت

  بیت
 اگر جامی به بزم آری زخم جامی بری پرمی

  

 گر پیمانه آری بتو پیمانه پیمایدو
  . المومنمرآت  ت المومنمرآ و انسان کامل محبوب حق است و عني مقصود، و از حیثیت برزخ الربازخ و

  بیت
 هم آینه دار پادشاهست

  

 حضرت الهستۀهم سای 
  

  ذوق
تعینات بعضی با بعضی از وجوه، متعدده است، واحدی به حسب معدن اصلیه که مبدأ تعینات  ۀمناسبت مرتب

سرافیلیه، تاب است، و مبدأ بعضی لوح محفوظ، و مبدأ بعضی عرش اكام ال ۀارواح است، و مبدأ تعني اعلی درج
مبدأ بعضی میکائیلیه از مقام کرسی، و مبدأ بعضی جربئیلیه از مقام سدرة المنتهی، تا آخر اجناس این اصول 

  .روحانیه، که مختص است به اسماعیل، که صاحب آسمان دنیا است و رئیس مالئکه
دعا است و  ۀون قبلو نزد حکما معرب است به عقل فعال، اگر چه فلک قمر به جرم اصغر افالک است، اما چ

منزل نزول جمیع مالئکه، به بعضی اکرب بود، و این فلک ظهور اسم الخالق است، و سماء ثانیه محل ظهور اسم 
الباری، و ثالثه المصور، و رابعه المحیی، وخامسه القهار، و سادسه العلیم، و سابعه الرب، و فلک ثامن محل 

  .ء الرحمنظهور اسم الرحیم، و فلک االفالک محل استوا
  دوبیتی

 مسافران فلک این چنني بیان کردند
 به سوی منزل سفلی چو بازگردیدند

  

 به منزىل که رسیدند آن نشان کردند 
 حکایت سفر از بهر دوستان کردند

  

  -ذوق



۳۸۷ 

سنت الهیه آنست، که امداد الهیه، که نازل می شود بر موجودات، حکم آن عود فرماید با جناب الهی، و امداد 
به تعني اول، از مطلق فیض ذاتی است، به برزخیت، و مستفیض اول در وجود عقل اول است، بعد از آن الهی 

  .لوح قدر، بعد از آن عرش، بعد از آن کرسی، تا متناهی شود به فلک قمر
  بیت

 جمله افالک را به پیماید
  

 همه را نعمتی به بخشاید 
  

موجودات که انسان است، منصبغ  ۀدر موالید ثالثه، تا آخر درج بعد از آن ساری گردد در عناصر اربعه، بعد از آن
 ۀبه جمیع خواص، و مقید به مجموع وجوهات امکانیه، و این بیان معانی صورت نزول است، به طریق تفصیلی

  .کلیه، از اعلی رتبت، که برزخیت مذکوره است، تا آخر درجات کثرت
  بیت

 درین زندان اگر ماند بماند
  

 همان به کو نماندچنني ماندن 
  

سالک باید که عروج فرماید، و مراجعت نماید، تا متحد شود به عقول و نفوس مجرده، بعد از آن تجاوز کند، از 
نعوت  ۀل یابد به برزخیتی که حاملوذاتیه، و متصل گردد به احدیت کثرت، و وص ۀاین عالم، به مناسبت اصلی
    . وراء الله مرمی ولیساحدیت،  ۀیت تالینوحدانیت است، و وحدا

  دوبیتی
 نقطه نقطه دایره پیموده اند
 دایره آنجا ترا کردند تمام

  

 نقطه ای در دایره بنموده اند 
 گر تمامی این چنني فرموده اند

  

  .فمنه بدأ والیه یعود: ، و قال تعاىل ٦٤۷والیه یرجع االمر کله
  ذوق

  .انسان کامل ، قلب او وسع الحق است
  بیت

 د جان مندر همه عالم نگنج
  

 چون درو گنجیده است جانان من 
  

قبول امکنه و ازمنه، و مجرداند از نقاب حجاب و نقوش خیال و زوال و  و و این صاحب دالن منزه اند از حصر
انتقال، و غريمقیداند به وقتی از اوقات، و غريمخصوص به اسمی از اسماء یا صفتی از صفات، و از حضرات 

 تجلی ذاتی، چنانکه مخرب  صادق از حال ایشان خرب فرموده، بقوله ۀموده اند، به عرصتجلیات اسمائی تجاوز فر
  .صنف من اهل الجنة الیسترت الرب عنهم والیحتجب: )ص(

  بیت
 بندگان سیدند صاحب دالن

  

 دایما با سیدند این بندگان 
  

  . نفعنا الله بهم
  ذوق

سبحان من کثرت،  ۀعني او است، نه در مقابل حق وجود محض است و واحد به وحدت حقیقت، و تعقل او به
  .لم یکن علیه دلیال االنفسه والیثبت کونه االبعینه

و تحقق او در علم صحیح، بر تصویر ضدموقوف نیست، بل تحقق و به نفس او ثابته است و مثبته نه مثبته، و 
، به نوعی که متصور بود در لفظ وحدت از برای تفهیم گفته شد، نه از جهت آنکه داللت کند بر مفهوم وحدت

  .اذهان محجوبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۲۳آیه ۱۱سوره  - ٦٤۷



۳۸۸ 

  بیت
 زوحدت دم مزن در حضرت او

  

 چه جای کثرتست و وحدت او 
  

  ذوق
موجودات متفاوت الدرجاتند در شرف و خست و نقص و کمال، و شرف به قلت وسایط است میان حق و عبد یا 

  .الهیه ۀاحکام کثرت امکانیه، و صحت نسبت با حضرت وحدانی ۀبه ازال
  یتب

 کنمیشریف و اشرف و تام و اتم طلب
  

  به اشرف ارتو مشرف شوی طرب می کن

اصلیه، و بعد نسبت از حضرت  ۀعلی ۀو خست به کثرت وسایط و تضاعف وجوه امکانیه بود، و نزول از درج
ت او به وحدانیه، و هر فردی از افراد انسانیه که اتصاف او به صفات ربانیه و به حقایق کونیه اکثر بود، نسب

خالفت اقرب، و حظ او از صورت حضرت الهیه اوفر، و درجات نقص و کمال متفاوتند، به حسب قلت جمعیت 
  .ِِو کثرت جمعیت

  بیت
 جمع كن خاطر پراكنده

  

 تا زمعنی شوی پر آكنده 
  ذوق

  بیت
 از همه جام جرعه ای می نوش

  

 در کمال ای کمال دین می کوش 
  

محافظت می کند، تا حافظ صورت است از تغري، چون حفظ شراب و طعام  حفیظ مطلق اشیا را به سه قسم
  .٦٤۸فانظر اىل طعامک و شرابک لم یتسنه:کما قال الله تعاىل )ع(عزیز

دیگر حفظ صورت عزیز از تحلیل و انفکاک اجزا، با اعراض روح مدبر از صورت بدنیه، سوم جواهر صورت 
ته بود، حق تعاىل انشاء اعراض جدید فرمود تا حاصل آن جوهر اگرچه اجزای حمار تحلیل یاف -ع-عزیز ۀحماری

  .٦٤۹فالله خري حافظا: ت در این اقسام ثالثهاسشد، شبیه به اعراض متقدم، و حفظ محصر 
  ذوق 

  .احسان را مراتب ثالثه است، اول فعل ماینبغی لما ینبغی کما ینبغی
  بیت

 هر کسی را به جای خود می دار
  

 کار تخم در وقت خویشنت می 
  

الحکمة وضع الشییء فی موضعه، و حکیم خود را از تصرفات غريمرضیه، و اقوال غريمفیده محافظت : و گفته اند
فرماید، از تصورات فاسده و تخیالت باطله اجتناب نماید، و جمیع نصایح و آداب معلمه و متعلمه داخله اند در 

  .این مرتبه
الحدیث، و این  االحسان ان تعبدالله کانک تراه )ص(حضرت نبینا از) ع( ثانیه آن است که جربئیل ۀاما مرتب

انبیا علیهم السالم از  ۀعبارت است از استحضار حق، بر وجهی که ذات خود را وصف فرموده در قرآن، و به السن
  .مجرد استبعاد تصور ادراک عقلی نظری از فهم مرادالله تعاىل در آن حال اخبار ۀغري تأویالت صحیف

  بیت
 ادالله کسی داند زاخبارمر

  

 که تعلیم خدا یابد چو اخیار 
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سئوال کردند که هل رأیت  )ع( عیانیه، چنانکه از امام ۀاحسانیه مختصه است به عبادت، به مشاهد ۀو مراتب ثالث
و جعلت قرة عینی فی : فی آخر حدیثه -ص- قال رسول الله لست اعبد ربالم اراهکرم الله وجهه  ربک؟ فقال

  .و شاید که این حال مستصحب ذوالجالل باشد در غري صالت. ةالصلو
  رباعی

 هر آینه ای که در نظر  می آید
 هر لحظه کرشمه ای کند با عاشق

  

 تمثال جمال او به ما بنماید 
 هر دم حسنش به صورتی آراید

  

  .اعظم اشیا که موصوفه اند به سعت از جانب حق
  بیت

 رحمت است و قلب انسانی و علم
  

 تو گویم گوش کن از روی حلمبا 
  

  .٦٥۰و رحمتی وسعت کل شییء: و اوسع مطلق بیان معانی سعت نعمت به مسامع عرفاء حضرت رسانید و فرمود
و در سعت قلب . ٦٥۱ربنا وسعت کل شییء رحمة و علما: و در سعت رحمت و علم، به لسان مالیکه گفت

  .و وسعنی قلب عبدی المومن التقی النقیما وسعنی ارضی والسمائی : رحمانی حدیث ربانی وارد است
  بیت
 دل صاحب دالن چنني باشد

  

 سخن اهل دل همني باشد 
  

  ذوق
به ذات حق بر نحوین است، یکی به عني حق در تعقل حق ذات حق را، و این تعني اطالق است، حق تعلق علم 

  .ل هر متعقلیبه نسبت با تعني هر شیئی در علم هر عالمی، بل به نسبت با تعني حق در تعق
حق به ذات حق، از حیثیت اطالق ذات، و عدم انحصار ذات، در تعني ذات در ذات، علم و وجهی دیگر تعقل 

  .جمیله است ۀو این معرفت کلی
  :و هم چنني تعلق علم به معلومات بر دو وجه است

تعقل علمی است، و یکی به اعتبار تعني معلومات در علم، و تعقل امتیاز بعضی معلومات از بعضی، و این 
  .غريمشتمل بر جمیع ممکنات به مقدوراتی که تقدیر رفته، که در وجود داخل شوند، در دوری یا ادوار

  .و تعلق علم نسبت به جمیع ممکنات غريمتناهیه، تعلق کلی جملی است
  بیت

 علم هم اوسعست و هم اشرف
  

 او لطیف است و ذات او الطف 
  

  ذوق
  .ق صادر نشود اال واحداز حیثیت وحدت وجود، از ح

  بیت
 در یکی چون نیست کثرت بی شکی

  

 زان یکی صادر نگردد جز یکی 
  

اول است، و نزد موحدان واحد وجود عام است و مفاض بر  لو این یکی که ظل آن یکی است، پیش حکما عق
  .اعیان ممکنات

  بیت
 حق وجود عام به نامۀسای

  

 عني مطلق حقیقتاً و سالم 
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  ذوق
الهیه عبارت است از، تعلق حق اشیا را، از حیثیت کینونت اشیا در وحدانیت حق، و نظري این معنی  ۀلیحروف اص

صور نفسانی انسانی است، قبل از تعینات صور متصورات در ذهن متصور، و آن تصورات مفرده است و خالیه از 
مفاتیح الغیب، و امهات شئون ترکیب معنوی و ذهنی و حسی، و حروف اصلیه مفاتیح اول اند،که معربند به 

  .اصلیه و اسماء ذاتیه
  بیت

 ف است اصل جمله کتابواین حر
  

 اصل و فرعش بخوان و خوش دریاب 
  

علم ذاتی،  ۀو ماهیات از لوازم تعقل و تعریفات حروف اصلیه اند، اما تعقل ثانی، تعقل ماهیات است در عرص
  .ات حقو آن حضرت ارتسام است در ذ ازحیثیت امتیاز نسبی،

و فرق است میان ذوق حکیم و محقق در این مسأله، چه ارتسام، نزد محقق، وصف علم است از حیثیت امتیاز 
نه وصف ذات است از آن وجه که ذات است از ذات، نه از حیثیت آنکه علم ذات عني  ارتسام به امتیاز نسبی،

 .ذات است
معنوی است، و تعقل ماهیت با لوازم پیش از  و تعقل ماهیت از حیثیت افراد، در حضرت علم، حرف غیبی

غیبیه، و به اعتبار تعقل تقدم ایصال وجود به ماهیت، قبل از  ۀانبساط وجود مفاض بر ماهیت و بر لوازم، کلم
  .وجودیه ۀلوازم، حرف وجودی، و به اعتبار انبساط وجود بر ماهیت و بر لوازم کلیه، کلم

  بیت
 یک بیک این حرف اگر دانی به ذوق

  

 جمله ذوقیات ما خوانی به ذوق 
  

  ذوق
در اذهان، که غريواقع است در  ۀتنزیه عقل، تمیز حق است از خلق، به صفات سلبیه، از نقایض معروض ۀثمر

وجود، و ثمرات تنزیهات شرعیه، نفی تعدد وجودی است، و اشرتاک در الوهیت، و ثمرات تنزیه کشفی، نفی غري 
  .ی تعقل کماىل که مضاف به حق گردانند، به اثبات مثبتاست به ابقاء حکم عددی، و نف

  بیت
 منزه است زغريی که غري او جوید

  

 مقدس است زوصفی که عقل می گوید 
  ذوق

وجود واحد، و ادراک واحد به غري واحد محال، چه واحد از آن رو که واحد است مدرک نگردد به کثري، از آن 
ه است، و واحد است يشد ادراک انسان، از آن وجه که وحدت حقیقو صحیح نبا. وجه که کثري است، و بالعکس

به وحدت وجود، بلکه ادراک او صحیح بود از آن رو که حقیقت متصفه است به وجود وحیات و قیام علم به 
  وی، و ثبوت مناسبت میان او و مدرک، و ارتفاع موانع از ادراک، 

از حیثیت احدیت پس ادراک انسان از وجه وحدت  پس ادراک مدرک از حیثیت کثرت مدرک تواند بود، نه
  .ه متعذر باشديحقیق

  بیت
 بی کثرت صفات چه داند ترا کسی

  

 بی قید، بی اضافه، چه خواند ترا کسی 
  

  .فافهم
  ذوق

اول که اعتبار وحدت است، من  ۀوحدت را مراتب ثالثه است، و هر مرتبه مختص به اعتباری، به اعتبار مرتب
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ر احدیت نیست، بلکه عني احدیت است، و به این اعتبار احدیت ذات گفته شده، و چون هر حیث هی هی، مغای
  .شأنی از شئون ذاتیه از حیثیت مغایرت ذات منعوته است به احدیت، هر شأنی او را احدیت محضه بود

  بیت
 عني احدیت است و وحدت اینجا

  

 گر زانکه موحدی بگو سلمنا 
  

اریه بود، و احدیت به سلب کثرت، و گفته اند توحید ذات عبارت است از فناء اکوان و توحید به اعتبار کثرت اعتب
ثانیه، اعتبار وحدت نعت واحد است، و ۀ و زوال اعیان به لمعان نور ایقان، و به اعتباری که مختص است به مرتب

  .امع بوداین وحدت به حق از حیثیت اسم ج ۀآن وحدت نسبت بود به احدیت صفات و اضافات، و اضاف
ثالثه، اعتبار وحدت از حیثیت امری که ملحق امر شود، از احکام و اعتبارات، و آن بر دو نوع  ۀو اعتبار مرتب

  :است
نوعی متعقل است، اما ظهور موقوف است بر شرط واحد، یا شروط، اگرچه وحدت بالذات و بالقوه مشتمله 

  .باشد بر شروط
باشد بر نعوت، و احکام، بلکه احکامی که ملحق او شود، از امور و نوع ثانی، وحدتی که به ذات مشتمله ن

  .الواحد نصف االثنني و ثلث الثالثه: صرفیه، چنانکه گویند ۀخارجیه بود، از معقولی
افعال، از جهت  ۀو این واحد مبداء است که متعقل بود از معنی تعدد نسبی، و ضدکثرت است، و مختص به مرتب 

  .وحدت فعل و فاعل
  بیت
 فعل و فاعل گردو می گوئی رو است

  

 ور یکی گوئی بگو کان قول ماست 
  

  ذوق
شمس ذات است، اما از آن رو که سوی الله است، نقشی است موهوم و خیاىل، و  ۀعالم من حیث الوجود اشع

  .اض، که ظل ظل است، موجود تواند بودفکاینات که سراب اعیان ممکنه است، به فیض وجود م
  
  بیت

 ود است ازو دارد وجودهر چه موج
  

 خواه در غیب است خواهی در شهود 
  

  .و وجود به اعیان معلوم شود، و نور بی مظاهر ظاهر نگردد، و ذرات موجودات ظاهر نور وجودند
  بیت

 هر ذره که می بینی خورشید درو پیداست
  

 ما بیند چشمی که به حق بیناستۀدر دید
احدیت، باطن عني ظاهر، و نور مشاهده، یعنی نور  ۀر، و در مرتبو از حیثیت وحدت، ظاهر و مظهر عني مظه

احدی ذاتی، نور وجه باقی است، و نور مکاشفه و مطالعه، نور تجلیات صفاتی، و نزد ما بحر واحد است که در 
  .ظهور حباب و امواج متعدده و متکثره می نماید

  شعر
 جامیست پر آب و عني او آب
 موجست و حباب و بحر و قطره
 مه نور زآفتاب یابد

  

 آن آب درین حباب دریاب 
 هر چار به نزد ماست یک آب
 اما نامش نهند مهتاب

  

  ذوق
هویت حق به اعتبار التعني عبارت است از تعقل حق ذات حق را، و این تجلی ذاتی است، و مقام توحید اعلی 
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  .که مشهود کل است
  بیت
 چه جای جام کانجا جم نگنجد

  

 م نگنجدتعني خود درین عال 
  

اما ادراک حق ذات حق را از حیثیت تعني، ادراک تعینی است، اگرچه یلی اطالق است، به نسبت با تعني حق 
در تعقل متعقل، و تعني حق اوسع تعینات است، و حق یلی این تعني، و مبدأیت که متحد عبارات است، و منبع 

تعقالت و  ۀضافات، و باطنه است در عرصنسب و اضافات، ظاهره است در وجود، و منبع و مشرب نسب و ا
الهیه، و محقق از  ۀذاتی ۀاذهان، و وجود مطلق، که واحد واجب است، عبارت است از تعني وجود در نسب علمی

  .این نسبت حق را مبدأ می خواند
  بیت

 از مبدأ و از معاد اگر با خربی
 مجموع مراتب وجود از تحقیق

  

 می کن نظری به ما که صاحب نظری 
 ز وی گريی و باز باوی سرپیا

  

حقیقت محمدیه، از حیثیث تعني اول، صاحب اسم اعظم است و منبع جمیع تعینات، و معرب به احدیت جمع و 
  .احدیت و واحدیت ۀبرزخ الربازخ، و جامع مرتب

  بیت
 از تعني آن یکی دو بی شکی

  

 بی تعني این و آن هر دو یکی 
  

  .ه روحی روح االرواحاول ما  خلق الل: و در عالم کیانی
  بیت

 بیضا بودۀاول درلعق
  

 صورت و معنی جد ما بود 
  

او است، و  ۀغريمنصرف ۀدائم ۀمطلق ۀو هواالول بالمعنی واآلخر بالصورة، و مشرع و مرجع نبوت انبیا، نبوت ذاتی
  .متناهیه ۀجزئی ۀنبوت سایر انبیا نبوت مقید

قاتلوا المشرکني :اید خلق را به حق،و اگر مخالفت کنند به حکمواولوالعزم عبارت است از رسول که دعوت فرم
  .٦٥۲کافة 

  بیت
 مشرکان را حکم فرماید به قتل

  

 بند ایشان باز بگشاید به قتل 
  

  ذوق
جامع، یا غالب است بر جمعیت او احکام ظاهر حقیقت انسانیه، یا غالب در جمعیت او، احکام وجوبیه، یا 

اعتدال طرفني، و این جامع اتم است از جامعني، در مقام برزخی اعلی، که  ۀجامع ظهور و بطون است در درج
  .وسطیه است، و به آن نقطه طرفني متعني می شود، و این متوسط جامع، به مرتبه و نسبتی مقید نباشد ۀنقط

  دوبیتی
 و اسم بود٦٥۳وسماو مقدس ز

 نشود هیچ چیز ازو فانی
  

 بی نیاز او ز روح و جسم بود 
 ج وز طلسم بودغنی از گن

  

  .و از باب مراتب، و مراتب در حضرت او فانی، کما یظهر منه
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  هقطع
 قطره از بحر می شود پیدا
 این لطیفه بذوق دریابش

  

 باز در بحر می شود پنهان 
 یادگار من است خوش می خوان

  

  ذوق
 و یات باطنه اندحق به وجهی ظاهر است به مظاهر ارض و سماوات، و محتجب به دالیل و آیات، و غیب آ

شهادت آیات ظاهره، و عالم شهادت مشتمل به نور و ظلمت، و این دو اسمني اند، و نور و ظلمت عالم غیب 
معني، دریاب معنی المعانی و روح االرواح و قلب القلوب، و دنیا صورت اسم آخرت است، و آخرت معنی، و 

  .آخرت به معنی اسم حق تعاىل وتقدس
  بیت

  و جانان را نگرجسم و جان را بني
  

 صورت و معنی سلطان را نگر 
  

  ذوق
  بیت
 فی المثل یک دایره این شکل عالم فرض کن

  

 حق محیط و نقطه روح و دایره اشیا بود
و دایره عبارت است از خطی مستدیر، مؤلف از نقاط متواصله، و حرکت وجود از حیثیت تعني حرکت دوریه، و 

  .وجوداتحق نزد محقق به وحدت وجود مبدأ م
، فمنه بدأ و الیه یعود: و مقتضای سنت الهیه آن است که، امداد الهی، بعد از وصول به موجودات، به حکم

کلیه است، به مراتب مشهوده بود تا  ۀمعاودت نماید به مقام وحدانی اوىل، و نزول از اعلی رتبت، که برزخی
جوه امکانیه و در اسفل السافلني که نصف دایره متناهی شود به اقصی درجات کثرت، و منصبغ گردد به الوان و

  .است مقید ماند
اما سالک تجاوز نماید، و به عروج خود را در سلک عرفاء عالم نفوس و عقول منخرط گرداند، و به مناسبت 

  .علیه ترقی فرماید، تا متحد گردد به برزخیت، که یلی احدیت است ۀذاتیه، از این مرتب ۀاصلی
  بیت

 شود او را تمامدایره اینجا
  

 اول و آخر بداند والسالم 
  

  .العارف االنقطاع عن الذکرو عقوبة ولکل شییء عقوبة 
  . تمت والحمدالله والمنة



۳۹۴ 

  اماناترساله 
  

  
  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ

  و به نستعني
ی مظهر جمیع اسمائه و مظهر الحمدالله الذی نور عیون اعیاننا بانوار تجلیات ذاته و صفاته، والصلوة والسالم عل

  .آیاته، محمدوآله و عرتته
  بیت
 سخنی بس لطیف خواهم گفت

  

 گوهر عارفانه خواهم سفت 
  

منور، در  بهيبصر کنت بصره الذی صاحب نظر که عني بصريت او به کحل کشف مکحل باشد، و به بصر  
  .مرایای اعیان عالم جمال الهی به کمال مشاهده نماید

  بیت
 ه بینی حسن ترا نمایدهر آینه ک

  

 انسان کامل ما او را به ما نماید 
  

و حقیقت انسانیه مظهر اسم جامع است، که مشتمل است بر جمیع اسماء الهیه، متجلی است در اسما به حسب 
مراتب الهیه، و این اسم اعظم به ذات و مرتبه تقدم دارد بر سایر اسما، و مظهر او را تقدم بر مظاهر مجموع 

  .اسما
  بیت

 رتبت او رتبت اعلی بود
  

 عارف اسرار اوادنی بود 
  

  .و اسم جامع دو اعتبار دارد، به اعتبار ظهور ذات او در هر واحدی از اسما، مظاهر مجموع اسما مظهر او باشد
  بیت

 گر هزار اسما بخوانی وریکی
  

 آن یکی ظاهر بود در هر یکی 
  

زاویه، جالهیه، و این اشتمال کلی مجموعی است بر ا ۀز حیثیت مرتبو به اعتبار ثانی، مشتمل است بر جمیع اسما ا
  .اعتبار اول اشتمال حقیقت واحده بر افراد متنوعه

  بیت
 یک حقیقت دان و اسما بی شمار

  

 آن یکی در هر یکی خوش می شمار 
  

  .رت مضروبمعلوم است که ضرب واحد در واحد منتج تزاید نبود، و ضرب واحد در کثرت ظاهر نگردد، غريکث
  بیت

 گر فراوان گر اندکی باشد
  

 که یکی در یکی یکی باشد 
  

و اگر ناظر نظر کند در احدیت عالم، ضرب واحد در واحد، و اگر ناظر نظر فرماید به عالم ضرب واحد است در 
ت اسم کثري، و عالم اثر اسماء الهی، و هر اسمی او را اثری، و آن اثر صورت آن اسم، و حقیقیت انسانیه صور

  .اعظم
  .ان الله خلق آدم علی صورته )ص( قال رسول الله

  بیت



۳۹۵ 

 صورت و معنی این سلطان بدان
  

 جامع قرآن او نیکو بخوان 
  

  امانت
  بیت

 این امانت در اماناتش بجو
  

 گر صفاتش یافتی ذاتش بجو 
  

ذات الهیه اند، ظاهر به  اسما متعدداند به اعتبار صفات، و مسمی واحد، نظر باذات و وجود، کثرت اسمائیه عني
  .حسب شئون مختلفه به صور اعیان ثابته

  بیت
 یک دمی با ما درین دریا درآ

  

 عني ما را می نگر اما بما 
  

  امانت
نزد اهل الله عالم مفصالً به ظهور حقیقت انسانیه در هر فردی  مسما است به انسان کبري، و اول ظهور حقیقت 

یه بود، بعد از آن در صورت نفس کلیه، و در ئعما ۀن صورت اجمالیه، مرتبانسانیه، در صورت عقل اول، و ای
  .بسطیه و مرکبه ۀعقول و نفوس مجرده، و در صور طبیعیه، و در هیوالی کلی، در صورت جسمی

  بیت
 این حقیقت در همه ساری بود

  

 با همه در غایت یاری بود 
  

با صورت عقلیه، بعد از آن در  ۀصورت روحیه، مطابقاما ظهور این حقیقت در عالم انسانی اجماال، اول در 
کلیه، دیگر در صورت  تصورت طبیع ۀبا نفس کلیه، دیگر در صورت نفس حیوانیه، مطابق ۀصورت قلبیه مطابق

جسم کلی، و دیگر در صورت اعضائیه  ۀبا هیوالی کلی، دیگر در صورت دمویه، مطابق ۀلطیفه، مطابق ۀدخانی
سفلیه مطابقه حاصل آمده،  ۀعلویه و نسخ ۀري، و به این تنزالت در مظاهر انسانیه میان نسخاجسام عالم کب ۀمطابق

  .و این از تدبريات الهیه در مملکت انسانیه
  بیت

 حکمت آن حکیم مطابق بني
  

 حق شناس و به نور حق حق بني 
  

  امانت
شهود با تجلی و تعني اول، و  برزخ اول وحدت است میان احدیت و واحدیت، به اعتبار وجود و علم و نور و

برزخ میان دو شییء با نصیب باشد از طرفني، همچو نسبت منتسبني، و وحدت به حسب ذات دو اعتبار دارد، اول 
حیثیت انتفائی تعدد و نسبت، و دوم از حیثیت اثبات تعدد و نسبت، به اعتبار اول احد خوانند و به اعتبار ثانی 

  .واحد
تجلی اول است، حقیقت محمدیه صورت اسم جامع الهی است، و به ظاهر که مظهر اسم  و به اعتبار آنکه حامل

  .الظاهر و رب االرباب تربیت ظاهر عالم می فرماید، و به باطن که اسم الباطن تربیت باطن عالم
  بیت

 مظهر اسم اعظمش دانم
  

 اول است او و خاتمش خوانم 
  

عبودیت تامه،  ۀبه خالفت حضرت الهیه، و از جهت بشریت مرتبربوبیت مطلقه دارد،  ۀمرتب ،و از جهت حقیقت
  .٦٥٤ وانه لما قام عبدالله :کما قال الله تعاىل

  بیت
 حق ۀآن محمد بود بسند  حقۀسید عالمست و بند
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۳۹۶ 

    

  .٦٥٥مارمیت اذرمیت ولکن الله رمی :حق تعاىل فرموده ۀو بیان معانی وجه ربوبیت مطلق
ود، که به جمیع اسماء الهی در عالم تصرف فرمود، به حسب استعداد اشیأ و و این قوت به قدرت الهی تواند ب

خواص ظاهر عالم به ظاهر و خواص عالم باطن  ۀحکمت در تنزل او خالفت بود، که مقصود کلی است، و احاط
  .دوجود از ازل تا اب ۀبه باطن، و ادای حقوق اشیا ظهور مجموع اسما و مدار احکام عالم است، و مرکز دایر

  بیت
 قطب اقطاب عالمش خوانند

  

 سید نسل آدمش خوانند 
  

احدیت است،  ۀروحیه ظل مرتب ۀو این حقیقت واحده است به حکم وحدت، و متعدده به حکم کثرت، و در مرتب
  .واحدیت ۀقلبیه ظل مرتب ۀو در مرتب

  بیت
 نیک دریاب این سخن بتمام

  

 تا بیابی مراد خود و سالم 
  

  امانت
  .در عالم کبري مظاهر دارد و اسماروح انسانی 

  بیت
 گفتیم، چنانکه هست گفتیم

  

 دُرّیست لطیف نیک سفتیم 
  

و در  عالم صغري انسانی به حسب ظهور و مراتب در اصطالح اهل الله مظاهر دارد، و اسما چون سّر و خفی و 
ل الروح من امر ، و ق٦٥٦یعلم السرواخفیكقوله تعايل ، عقل و نفسدرو روح و قلب و کلمه و فؤادوص

، الم نشرح ٦٦۰، ماکذب الفؤاد مارای٦٥۹، و کلمة من الله٦٥۸، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب٦٥۷ربی
  .٦٦۲، و نفس ماسویها٦٦۱لک صدرک

گفته اند به اعتبار آنکه ادراک انوارش مخصوص است به ارباب قلوب، واخفی به آن معنی که حقیقت او بر سر 
عرفا و غريعرفا مخفی است، و روح به اعتبار ربوبیت بدن، و قلب به اعتبار تقلب او در معارف ربانیه، یا منقلب 

او در  ۀاو در نفس رحمانی، و فؤاد به اعتبار نایر میان انوار حقانیه و ظلمت نفس حیوانیه، و کلمه به اعتبار ظهور
  .مبدع

  بیت
 زخمیست بر دلم که دلم درد می کند

  

 دردیست درد دل که ترا مردمی کند 
  

و صدر به اعتبار آنکه مصدر انوار است، وتصدر او از بدن و عقل به اعتبار تقید به تعني خاص، و تعقل موجد 
  .بدن به تدبري و تصرفوجد، و نفس به اعتبار تعلق او به 

  بیت
 مظهر اسم او  فراوانست

  

 این همه چون تنند و او جانست 
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۳۹۷ 

  امانت
روح از حیثیت تجرد جوهری است از عالم ارواح مجرده، و مغایر بدن و قایم به ذات خود، اما در عالم شهادت 

  :چون بدن مظهر او و مظهر کماالت او است
  بیت

 محتاج بود به مظهر خود
  

 ب و روز مظهر خودخواهد ش 
  

و رب االرباب تربیت ارواح به اسما می فرماید، و تربیت ابدان به ارواح، و ربوبیت اوجل جالله در همه عالم 
  .ظاهر گشته

  بیت
 رب و مربوب اگر چنني دانی

  

 این رساله به ذوق برخوانی 
  

  امانت
  .الیة احاطة بکل شئیءالو :)ع(کربی، کما قال امامنا ۀوالیت خاصه محیط عامه است، و دایر

  بیت
 بینای سرایر و ضمایر

  

 دانای بواطن و ظواهر 
  

 ۀنبوت است، با خصوصیتی زاید ۀو نبوت از احکام والیت است، یعنی والیت خاصه با خصوصیتی مرتب
رسالت، و منبع و مرجع هر دو والیت، و وىل به والیت خاصه، متخلق بود به اخالق الهیه، که اشارت است به 

و هو الوىل  ی افعال و صفات، و تحقیق وىل به ذات الهیه اشارت بود، به فنای وىل مقید در ذات وىل مطلق،فنا
  .٦٦۳الحمید

الله وىل الذین آمنوا یخرجهم من  :اند به والیت عامه، کما قال الله تعاىل ولیه و اما هر مؤمن و مؤمنه، وىل
بقای بعد از فنا، اطالع یابد به معارف حقایق  ۀر مرتبو اگرچه وىل به والیت خاصه، د. ٦٦٤الظلمات اىل النور

نبوت تشریع و رسالت منقطع ، النبی بعدی: الهیه، او را نبی خوانند، و انباء عام را نبوت نگویند، و به حکم
  .شدند، یعنی نبیی مشروع چون موسی و عیسی نخواهد بود

راکه محقق کامل فقري تمام است، و به فقر پشت اولیا را شکسته است، زی، النبی بعدی :و گفته اند حدیث
تامه از فقري در وجود آید، هر آینه نخواهد که دعوی مشارکت کند به اسمی از اسماء الله، زیرا که  ۀعبادت کامل

اتصاف به اسماء الهی مقتضی ذات ممکن الوجود نبود، بلکه در حالت فنای بنده در حق، این سعادت عارض 
  .ایفه آن است که به اقتضای ذات خود ظاهر گردند، و آن عبادت استاو شود، و ارادت این ط

  بیت
 او باش تا سلطان شویۀبند

  

 ا کن تا چو ما جانان شویدجان ف 
  

و نبوت و رسالت مختص است به عبادت، و وىل اسمی است از اسماء الله تعاىل، و این اسم باقی است در دنیا 
لغویه یعنی اخبار از معارف حقایق الهیه، باقیه به  ۀاما نبوت عام و آخرت، و نبوت تشریع و رسالت منقطع،
  )ص( محمدیه ۀعنایت و رحمت الهیه در حق امت مرحوم

  امانت
نقود خزاین اخراویه  ) علیهم السالم( و مرياث انبیا، العلماء ورثه االنبیاء )ص(علما وارث انبیااند، کما قال نبینا

بواطن انبیااند،  ۀو اولیا ورث، نحن معاشر االنبیاء النوّرث والنورث )ص( قال دنیاویه، کما ۀاست، نه اموال دنی
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۳۹۸ 

  .ظواهر و بواطن ۀظواهر، و بعضی اولیاء کامل مکمل ورث ۀو علما ورث
  بیت

 این چنني مرياث اگر یابی تمام
  

 وارث کامل تو باشی والسالم 
  

  امانت
  ع،اگر نبی تکلم فرماید به کالمی که خارج بود از شرای

  بیت
 از والیت سخن چنان گوید

  

 آن معانی ازین بیان گوید 
  

  .لودلیتم بحبل لهبط علی الله )ع( کقوله
و افشاء حقایق و اسرار الهیت از مقام والیت بود نه از مقام نبوت و رسالت، و والیت جهت حقانیه است، و 

یعنی والیت . اذا جمع فی شخص واحدالوالیة اعلی من النبوة، اعنی : نبوت و رسالت جهت خلقیه، و گفته اند
  .نبی اعلی است از نبوت او ، و معلوم است که هر رسول نبی است، و هر نبی وىل، و رسول جامع مراتب ثالثه

و والیت از وجهی که با حق دارد، و نبوت وجهی که با ملک دارد، و رسالت وجهی که با بشر دارد، و با سه وجه 
  .که با یکی، و وىل مجرد تابع است و نبی متبوعاعلی بود که با دو وجه، اتم 

  بیت
 ابدا تابعیم و او متبوع

  

 تابع او بود چو ما مطبوع 
  

و وىل عالم بود به علم یقني از شهود ذاتی، و عطای نبوت و رسالت از اسم الظاهر بود، و عطای والیت از اسم 
  .الباطن

  بیت
 ظاهر و باطن این چنني دریاب

  

 همني دریاببا تو گفتم همان  
  

  .ظهور حق در جمیع مراتب ۀو وىل واصل و انسان کامل عارف بود به حقایق الهیه و مشاهد
  .تمت والحمدلله والمنة 

  



۳۹۹ 

  شهودیهرساله 
  

  
  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ

آله و  ه رب العالمني، والصلوة علی مظهر االول صورة االسم االعظم جامع مجمع الموجودات، و علیالحمدللّ
  .اصحابه و  احبائه دایما، و سلم تسلیما کثريا کثريا

    .ان الله خلق آدم علی صورة االسم االعظم )ص( قال النبی
هرچه متصور تصور کند، آن متصور، خارج نباشد از متصور، و البد است که عالم، پیش از وجود در خارج، در 

  .ت است از مجموع عالمعبار )ع( علم حق بوده باشد، چنانکه ظاهر شده، و آدم
  شعر

 من کل شیئی لبه و لطیفه
  

 مستودع فی هذه المجموعة 
  

  بیت
 مجموع کماالت وجود است ۀمجموع

  

  خود خوشرت از این قول که گفت و که شنود است
  .منتخبه و صغريالحجم است ۀمنتسخه و نخبۀو انسان مختصری است از عالم کبري، چون نسخ

  بیت
 ی کبريبه صورت صغري و به معن

  

 به باطن غنی و به ظاهر فقري 
  

و هر جزوی از اجزاء او، مرتبط است به حقیقت اسمی از اسماء الهیه، و هر اسمی از اسماء الهی من حیث 
  .الذات مستجمع جمیع اسما است، کل اسم فیه کل اسم

  .توحید ندانی ار ندانی این را :مصراع
اهل الله ذات است با جمیع صفات الوهیت، و اسم ملفوظ  و آدم بصورت اسم جامع است، و اسم جامع، نزد

  .این اسم قدیمه الله
  بیت

 لفظ الله اسم اسم وی است
  

 آن یکی گنج و این طلسم وی است 
  

  .و انسان متضمن جمیع معانی است
  بیت

 اگر اصغر ازین باشد
  

 وگر اکرب ازین باشد 
  

نسان کبري ااز این جهت، عقال عالم را . ل نشودکه صغر و کرب عارض شخص اند، و حقیقت، به عوارض زای
  .خوانده اند

  بیت
 هر معانی که هست در عالم

  

 می نماید چو نور در آدم 
  

  شعر
 فمن ثمه وما ثمه
 فمن قد عمه خصه

  

 و عني ثم هو ثمه 
 و من قد خصه عمه

  



۴۰۰ 

و حق تعاىل آدم را آفرید،  او،ۀعالم، و علم عالم صورت معنوی ۀو علم، تصور معلوم است، و علم از صفات ذاتی
  . ٦٦٥و علم آدم االسماء کلها :به صورت اسم اعظم، که جامع معانی تمام اسما است، و قال جل ذکره

  .او چنان دید هر دیده که دید :مصراع
  .كنت بصره الذی یبصر به: ضمري عاید باشد با آدم، انسان كامل شاهد حق است به حق، و هو قوله  هاو اگر 
  .نور او جمال او توان دیدبه  :مصراع

  .اول حروف است، وااللف یشاربه اىل الذات االحدیة، ای الحق من حیث انه اول االشیاء فی ازل اآلزال فلاو 
  .حرکت مستقیمه است از قیومیت فلاو 

  بیت
 همه عالم به حضرتش قایم

  

 حی و قیوم او بود دایم 
  

الم عنصری او، منسوبند به عناصر، زیرا که سبب اقرب و ظاهر می شوند از اعیان حروف بیست و هشت، در ع
  .است از حدوث عناصر به اسلوب حکیم، از حرکات افالک

و حرکات افالک، در بیست و هشت منزل و عالم، صادر می شود از نفس الرحمن، و آن بسط وجود است، به 
وند، و منازل در هوای عنصری، سبب اسما، براعیان ممکنات، و نفس مناسب عنصر عنصر، هر آینه متشکل می ش

  .اکمل مولودات یعنی انسان ۀو ظاهر می گردد، عناصر ظاهر می شود، و متولدات از عناصر در نشأ
و ظهور صور حروف بیست و هشت، و از بیست و هشت منزل است، و کلمات نامتناهی، در دنیا و آخرت از این 

  .حروف
سیاره، و حق تعاىل بواسطه و  ۀر این منازل، و قاطع، کواکب سبعخطی است از برای تنبیه بر قاطع د فلاو الم 

  .بالواسطه ایجاد اشیا می فرماید، وهو الخالق باالیجاد، و التقیید
  .تمت الرسالة الشریفة الشهودیة فی التصور و المتصور

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۱آیه  ۲سوره  - ٦٦٥



۴۰۱ 

  الهاماترساله 
  

  
  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ

  .ه، و رزق االحیاء بحکمته، والصلوة و السالم علی خري خلقه محمد و عرتتهه الذی خلق االشیاء بقدرتالحمدللّ
  :الهام

محسوسه در حالت نوم یا یقظه، و الهام واردی غیبی  ٦٦٦وحی عبارت است از انزال معانی مجرده در جلباب
  .است که بر دل عارف آید و او را دعوت کند به طاعتی از غري استدالل به آیتی

الهیه، و اعلی  ۀاعیان ثابته است در حضرت علمی ۀمشاهده، مشاهد ۀحجب به کلیت، اعلی مرتبو بعد از ارتفاع 
 )ص( در معراج و در بعضی اوقات، بقوله )ص( مراتب در سماع، سماع کالم ملک عالم بی واسطه، چون نبینا

  .سعنی فیه ملک مقرب وال نبی مرسلیىل مع الله وقت ال
جربئیل، دیگر سماع کالم عقل اول، دیگر عقول، دیگر سماع کالم نفس کلیه  ۀطبعد از آن سماع کالم الهی بواس

عقل منور و  ۀو منبع این انواع از مکاشفات قلب انسانی است، و نتیج. سماویه و ارضیه ۀو سماع کالم مالیک
  :استعمال حواس روحانیه، و حواس روحانیه اصل حواس جسمانیه است، چون حجاب مرتفع شود

  بیت
 ا فرع خوش برآمیزداصل ب

  

 این دوئی از میانه برخیزد 
  

، مشاهده نماید آنچه به بصريت مشاهده می فرمود، و این مکاشفات که در هب کنت بصره الذی یبصر: به بصر
ابتداء سلوک بود اول در خیال مقید رو نماید، و به تدریج ملکه حاصل شود، و سالک منتقل شود به عالم مثال 

  .به خواصی که مخصوص است به عناصر] ابدی[مطلق و اطالع 
بعد از آن صعود کند به سماوات، و بعد از ترقی از سماوات و از کرسی و عرش متناهی شود به لوح قدر، یعنی 

آنگاه به قدر قابلیت و استعداد عالم . نفس کلیه، آنگاه به لوح قضا، یعنی عقل اول که صورت ام الکتاب است
  .شود به علم الهی

در شأن این عالم  )ص( واعلم علمای عالم. ٦٦۷والیحیطون بشییء من علمه االبماشاء: الله تعاىل و قال
  .علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل: فرموده

  بیت
 سعی کن تا چنني شوی عالم

  

 تا بود علم تو به تو دایم 
  

تحی در روح که معطی فتحی در نفس و معطی علم تام است نقال و عقال، و ف: فتح بر دو قسم است :الهام
مرتبه را الهام خوانند، اگر ظاهر شود از او معنیی  نعقل و نقل، و صاحب دالن ای ۀمعرفت وجود است بی واسط

و محقق در مرتبة شهود . قلبیه ۀاز معانی غیبیه، و اگر روحی بود از ارواح مجرده، یا عینی از اعیان ثابته، مشاهد
ماوات ارواح است و اراضی مراتب اشباح، و در این مرتبه بی واسطه، روحی شبیه است به آفتاب که منور س

  .معانی غیبیه از حضرت الهیه می یابد، و بر دیگران افاضه می فرماید
  بیت

 کمل و اقطاب بودۀاین مرتب
  

 یاری داند که او ز اصحاب بود 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ).هنگ نفیسیفر(چادر و پرياهن  - ٦٦٦
  .۲۵۵آیه  ۲سوره  - ٦٦۷



۴۰۲ 

  :الهام
 ٦٦۸و علمناه من لدنا علما :گردد، و به علمقطبیت، و این مقام ملکه  ۀاگر سالکی عطیه ای از حق یابد به واسط

  :رف شودشم. 
  بیت

 عالم کامل خوشی باشد
  

 نوربخشی و مهوشی باشد 
  

ح و اتم مکاشفات حاصل صاحب مزاجی است که مزاج او نزدیکرت بود به اعتدال تام، چون مزاج انبیا و صوا
  .اولیا علیهم السالم

ملک بود، و احادیث قدسیه را  ۀملک بود، اما وحی بواسط ۀالهام بی واسط. و فرق است میان وحی و الهام
  .وحی نگویند، گرچه کالم الله است

و حصول وحی به شهود ملک بود، و سماع کالم او، و آن از کشف شهودی است که متضمن کشف معنوی است، 
  .و وحی از خواص نبوت است و الهام ملک عالم از خواص والیت. و الهام از کشف معنوی  فقط 

و وحی مشروط بود به تبلیغ، و گفته اند که الهام نبی حجت است، و گفته اند که حجت نیست، و گفته اند که الهام 
  .حجت است بر ملهم، فافهم

  .و فرق است میان واردات رحمانیه و ملکیه و جنیه و شیطانیه، و تمیز آن متعلق به میزان کاشف
  بیت
 واردات ارچه باشدت دلکش

  

 دلت برکشبه ترازوی مع 
  

  :الهام
الهیه که آن صورت معنویه را حکما ماهیت کلیه گویند، و  ۀهر اسمی از اسماء الهیه صورتی دارد در حضرت علمی

  .و هر عینی صورتی دارد که آن صورت روحانیه را مظاهر و موجودات عینیه خوانند. اهل الله اعیان ثابته
مظهر اسم اعظم، و به این اسم مربی  )ص( حقیقت محمدیهو هر اسمی مربی مظهر خود است و مظهر مربا، و 

به ظاهر تربیت ظواهر عالم می فرماید، و به باطن تربیت بواطن عالم، و ربوبیت او به خالف رب  )ص( عالم
  .االرباب است

  بیت
 الهی دریابۀاین است خلیف

  

 متناهی دریابنابحری است وىل  
  

  :الهام
ماء الهیه، و متجلی است در اسما به حسب مراتب الهیه، و مظهر او را تقدمی اسم جامع مشتمل است بر جمیع اس

است بر مجموع مظاهر اسما، و اسم اعظم به اعتبار ظهور ذات او در هر واحدی از اسما، و تمام مظاهر اسما 
  .مظهر این اسم اند

  بیت
 مظهر و مظهر ار چنني دانی

  

 کاینات بر خوانیۀنسخ 
  

  :الهام
در علم و عني مظاهر حقیقت انسانیه اند، و حقیقت انسانیه مظهر اسم جامع الهی، و مجموع ارواح  حقایق عالم

  .ه استحقاق خالفت یافتنیجزئیات روح اعظم انسانی، و به این ظهور اسرار الهیه در حقیقت انسا
و در حدیث وارد . ۀعمائی ۀمرتب ۀاول صورت اجمالی لاو در علم صورت عقل اول، و عق ۀو ظهور حقیقت انسانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۶۵آیه  ۱۸سوره  - ٦٦۸



۴۰۳ 

فی عماء ما : ؟ قالاین کان ربنا قبل ان یخلق الخلق: ص سئوال کرد که است که اعرابی از حضرت رسول
  .اول ما خلق الله نوری: ، و قال علیه السالمفوقه هواء والتحته هواء

  بیت
 نور او عقل اولش خوانند

  

 عقل اول به نور او دانند 
  

بسیطه و  ۀصورت طبیعت کلیه، و در صورت هیوالی کلی، و در صورت جسمیباز در صورت نفس کلیه، و در 
  .مرکبه

  بیت
 در همه آئینه بنموده جمال

  

 خوش جماىل بر کماىل بی مثال 
  

و اول مظاهر او در خارج، روحیه . و حقیقت انسانیه را ظهورات است در عالم تفصیال، و در عالم انسانی اجماال
حیوانیه مطابق با طبیعت کلیه، و  سگر قلبیه مطابق با نفس کلیه، باز به صورت نفاول، دی لمطابق با صورت عق
هیوالی کلیه، و در صورت دمویه  ۀلطیفه که نزد اطبا مسمی است به روح حیوانیه، مطابق ۀبه صورت دخانی

  .اجسام عالم کبري مطابقۀ با جسم کلی، باز در صورت اعضائیه ۀمطابق
کبري و صغري، و این از تدبريات الهیه است در مملکت  ۀانسانیه تطابق است میان نسخو به این تنزالت در صورت 

  .انسانیه
  بیت

 استهرچه در عالم کربی است مثالش اینجا
  

 است گرچه این عالم صغری است به نام آن کربی
  شعر

 فمن ثمه و ما ثمه
 فمن قدعمه خصه

  

 و عني ثم هو ثمه 
 و من قد خصه عمه

  

  بیت
 عقل اول خوانمشروح اعظم

  

 مظهر نور محمد دانمش 
  

مسایل نقلیه قید و  ۀعقلیه و شبک ۀادل ٦٦۹و روح انسانی از حیثیت ربوبیت شاهبازی است بلندپرواز که به ملواح
  .کشف و عیان جمال بر کمال او نتوان دید ۀصید نتوان کرد، و به دید

  بیت
 نور او را به نور او می بني

  

 بنيبد نبني تو آن نکو می  
  

و این روح انسانیه، از آن رو که جوهر مجرد است و از عالم ارواح مجرده، مغایر بدن است، و قایم به ذات خود، 
  اما از آن رو که بدن صورت او است، و مظهر کماالت او در عالم شهادت،. و غري محتاج به بدن در بقا و قوام

  بیت
 محتاج بود به صورت خویش

  

 درویش خواهی شاه است و خواه 
  

  :الهام
الله تعاىل او را تجلیات اسمائیه و صفاتیه و ذاتیه می باشد، و اسماو صفات را دولت ظهور در مرایای مظاهر، و 
در دار آخرت به ارتفاع حق تعاىل بود، به وحدت حقیقیه ظهور فرماید، و محل این تجلی روح اعظم است، و در 

ونفخ فی الصور : قال الله تعاىل. روح تمام مظاهر فانی گرددهنگام این تجلی روح فانی شود، و به فنای 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  )فرهنگ معني(اسباب صید  - ٦٦۹



۴۰۴ 

  .٦۷۰فصعق من فی السماوات و من فی االرض االمن شاء الله
ولله مرياث السماوات : ، و قال الله تعاىلکل شیئی یرجع اىل اصله: و هر شیئی به اصل خود مراجعت فرماید

  .٦۷۱و االرض
ن حال به زوال تعینات خلقیه بود، و خفای وجه عبودیت و ای ٦۷۲کل شیئی هالک االوجهه: و قال جل جالله
  .در وجه ربوبیت

  بیت
 چون نماند تعینات وجود

  

 بی تعني وجود خواهد بود 
  

احدیت، آثار کثرت معقوله و محسوسه منعدم شود، چون انعدام تعني قطرات در زمان  ۀو به ظهوردولت مرتب
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما : له تعاىلوق. در آفتاب ٦۷٤و جلید ٦۷۳وصول به دریا، و گداخنت ثلج

  .٦۷٥بدأنا اول خلق نعیده
  بیت

 تو نگوئی که آب زایل شد
  

 اسم و رسم حباب زایل شد 
  

  : الهام
دلش منور به ظهور ضیاء ایقان، دایماً اعیان عالم متبدله  ۀصاحب نظری که عني او مکمل بود به نور اعیان، و دید

 :تعاىلالله له مشاهده نماید، کما قال و تعینات کون متزای
  .٦۷٦بل هم فی لبس من خلق جدید 

  بیت
 موجد و معدم است در همه حال

  

 قدرت به كمالقدرت اوست  
  

و در مرتبۀ احدیت به تجلی ذاتی مفنی اشیاء است، و در مرتبۀ واحدیت به تجلی اسمائی مبقی، و فنا فنای اغیار 
  .است به نور واحد قهار

  بیت
 ارفان چنني بشنوسخن ع

  

 هركه گوید ترا همني بشنو 
  

  
  :الهام

اما ظاهر همیشه است . باطن مشتمل است بر وحدت حقیقیه، و آن غیب مطلق است، اما کثرت علمیه اعیان ثابته
تعدد است، و چون هر اسمی صورتی مخصوصه  ۀبه کثرت، و ظهور اسما و صفات از حیثیت خصوصیت موجب

  .است، و هر اسمی طالب ظهور سلطنت خود، الجرم نزاع در اعیان خارجیه حاصل شده دارد کثرتی الزم اسما
قدم فرموده که مظهر عدل حکم باشد تا میان اسما حکم فرماید از برای  ۀبه این واسطه حضرت سلطان سراپرد

السلطان : و حکم این حکم به حکم رب االرباب است، و این حکم عادل است که. نظام عالم در دنیا و آخرت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .                                                                   ۶۸آیه  ۳۹سوره  - ٦۷۰
  .۱۰و  ۱۸۰آیه  ۵۷و  ۳سوره  - ٦۷۱
  .۸۸آیه  ۲۸سوره  - ٦۷۲
  .برف- ٦۷۳
  .تگرگ و یخ - ٦۷٤
  .۱۰۴آیه  ۲۱سوره  - ٦۷٥
  ۱۵آیه  ۵۰سوره  - ٦۷٦



۴۰۵ 

  .عدل ساعة خري من عبادة ستني سنة: )صلی الله علیه و آله( ، و قالظل الله فی االرض
کنت نبیا : چنانکه فرمود )ص( و این حکم نبی حقیقی است و قطب ازىل و ابدی، و آن حقیقت محمدیه است

  .امت نبینا به نبی حقیقی حاکم بوده اند میان ظاهر )علیهم السالم( ، و انبیاء باقیو آدم بني الماء و الطني
و نبوت مختصه است به ظاهر، و انبیا . و انبیا یا مشرع اند چون مرسلني، یا غري مشرع اند چون انبیاء بنی اسرائیل

شریک اند در دعوت و هدایت و تصرف در مظاهر، تا خلق را به کماىل که مقدر است برسانند، کما قال الله 
  ٦۷۷النفرق بني احد من رسله: تعاىل

و نبوت دایره ای  )صلوات الله علیهم اجمعني( تامه و غريتامه ممتازند از همدیگر ۀاما در مرتبه به حسب حیط
  .متفاوته در حیطه ۀاست تامه مشتمله بر دوایر متناهی

  مثنوی
 در نبوت نکته ای خوش گفته ایم
 در والیت هم سخن خواهیم گفت

  

 گوهر تحقیق نیکو سفته ایم 
 اهیم سفتگوهر معنی بسی خو

  

  :الهام
باطن بود، و  ۀهر فیضی که از فیاض مطلق، یعنی حق تعاىل و تقدس، به ظاهر بنده رسد از علوم و قدرت بواسط

  .و وىل قریب و حبیب، و باطن نبوت است یعنی والیت. باطن مقام والیت است و مأخوذ از وىل
مؤمنني و مؤمنات، به حسب مراتب، کما قال  و والیت منقسم به عامه و خاصه، و والیت عامه مشتمله بر جمیع

سالکان واصل است و عارفان کامل، که  ۀ، و والیت خاصه، خاص االیة ٦۷۸...الله وىل الذین آمنوا: الله تعاىل
  .فانی اند در حق و باقی به حق، و تحقق یافته به اسم الوىل

افعال خود اف به والیت خاصه مبدء و این مقام فناء جهت بشریت بود در جهت ربانیت، و بنده قبل از اتص
، فاذا احببته کنت سمعه و بصره: از حیثیت جهت الهیه، کماقالاست، اما بعد از اتصاف به والیت خاصه مبدء 

  .تخلق است به اخالق الهیه ۀاین مرتب ، والحدیث
  بیت

 متخلق به خلق او باشد
  

 خلق و خلقش همه نکو باشد 
  

  .کانه هولقیت، و چون حقیت غالب شود بر جهت خ
و این سلطنت به عنایت الهیه و توجه تامه تواند بود، و توجه تمام به محبت ذاتیه بود، و محبت ذاتیه در سر 

و چون وىل متعني شود . حقیقت انسانیه مستور است، و ظهور آن موقوف است به اجتناب از محبت غريمحبوب
  انیه،به تعینات حقیقیه و محبت ذاتیه، و متصف به صفات رب

  بیت
 در والیت آن وىل واىل بود

  

 منصب او چون علی عاىل بود 
  

انبیا و اولیا است، و این مقام اختصاص الهی است، و  ۀو والیت شامل. و نبوت مختومه است، و والیت دایمه
و عبور اول والیت انتهای سفر است از خلق به حق، به ازالت تعني از مظاهر و اغیار، و خالص از قیود و استار، 

  .از منازل و مقامات، و حصول بر مراتب و درجات
د، بلکه فناء شاهد باید در مشهود، و محو بو به مجرد علم یقینی و کشف شهودی سالک به این مقام وصول نیا

  .وب بود به علم و شهودجو عارفی که وصول او علمی بود یا شهودی، مح. عابد در معبود
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۸۵آیه  ۲سوره  - ٦۷۷
  .۲۵۷آیه  ۲سوره  - ٦۷۸



۴۰۶ 

  بیت
 ساز ما از کرم چو بنوازد

  

 لطف او بنده را وىل سازد 
  

  :الهام
قدیمیه، و حق تعاىل عالم به ذات و اسما و صفات خود  ۀاسماء الهیه را صور معقوله است در حضرت علمی

عنویه را حکما ماهیات کلیه می گویند، و اصحاب صوفیه اعیان ثابته می خوانند، و صور مازالو ابدا، و این صور 
  .یض اقدس، یعنی اقدس از شوایب کثرت اسمائیه و نقایص حقایق امکانیهمستفیض اند از ذات الهیه به ف

و این تجلی اول را تجلی حبی ذاتی گفته اند، و متضمن طلب مفاتیح الغیب است، و فیض اقدس ذاتی است و 
استعدادات اعیان به فیض اقدس بود، و حصول اعیان با لوازم در و فیض مقدس اسمائی، و حصول اعیان ثابته 

  .رج به فیض مقدسخا
  بیت

 آن یکی اول این یکی آخر
  

 آن یکی باطن این یکی ظاهر 
  

وجود خارجی، اوالً در علم و ثانیاً در  ۀوجود علمی است، و ظاهریت و آخریت ثابت ۀو اولویت و باطنیت ثابت
  .ععني، و اعیان ممکنه منقسم اند به اعیان جوهریه و عرضیه، و جوهریه متبوعاتند و عرضیه تواب

  بیت
 آن یکی این دو را هویدا کرد

  

 عالمی را وجود پیدا کرد 
  

  :الهام
و به . اعیان ثابته به اعتباری که صور اسماء الهیه اند در حضرت علمیه، نسبت با اسماء نسبت ابدانند با ارواح

د اهل الله ذات است و اسماء الهیه نز. اعتباری که حقایق عالم اند، به نسبت با ارواح نسبت ارواح اند با ابدان
  .با صفت متعینه

  بیت
 ذات و صفتند اسم دریاب

  

 و هر دو قسم دریابعارف شو 
  

الهیه، و  ۀاما اعیان ثابته ثابت بود در حضرت علمی. و مجموع اسماء الهی به ذات واحد بود و به صفات متعدد
ی روحانیه انعام فرمود، و بعد از آن جود بگشود، و هر عینی را خلعت ۀو حضرت جواد دَرِ خزان. معدوم در خارج

  .تشریفی مثالیه و آخر خرقه ای حسیه
  .هر عینی صورت اسمی باشد از اسماء الهیه، و هر عینی مشرف اند به تشریفی روحانیه و مثالیه و حسیه

  بیت
 جود او بخشید عالم را وجود

  

 ورنه عالم را وجودی خود نبود 
  

  :الهام
هر روحانی شبیه به جوهر جسمانی، و از این وجه محسوس است و مادی، و از وجه عالم مثال عالمی است از جو

  :و از جمیع وجوه. نورانی شبیه است به جوهر عقلی مجرد
  بیت
 نه جسم مرکب است مادی

  

 نه جوهر عقلی مجرد 
  

ی از ارواح او کثیفه، و هر معنیی از معانی و روح ۀلطیفه، و جواهر جسمانی ۀبلکه برزخی است میان جواهر مجرد
  .را صورتی است خیالیه 

  بیت



۴۰۷ 

 در عالم مثال جماىل نموده اند
  

 نقش خیال خود به مثاىل نموده اند 
  

و فرق است میان آنكه شاهد مشاهده نماید به قوت خیالیه، یا محقق مشاهده فرماید در عالم روحانی، و حكیم 
  :به فراست کشفیهاند حکم کند، و عارف از صور محسوسه كه ظالل صور خیالیه 

  بیت
 عارفانه حکم فرماید مدام

  

 فهم فرما این تفاوت والسالم 
  

  الهام
  .کشفت المراة وجهها: رفع حجاب است، چنانکه گوید ،کشف

  بیت
 برقع از رو برفکند آن نازنني

  

 بنيهچشم تو گر روشن است رویش ب 
  

  .از روی لغت رفع حجاب است ای دوست: مصراع
. و کشف یا معنوی است یا صوری. یه عبارت است از اطالع بر معانی غیبیه و امور حقیقیهاما در اصطالح صوف

  .اما صوری در عالم مثال بود از طریق حواس ظاهره
  بیت

 سخن کشف عارفان دریاب
  

 کشف و کشاف را روان دریاب 
  

طریق سماع، کما قال الله  و انوار روحانیه، یا بر هیا بر طریق مشاهده بود، چون رؤیت کاشف صور ارواح متجسد
یا بر سبیل استنشاق، و آن تنسّم است به نفحات الهیه، و تنشق به فتوحات . ٦۷۹و کلم الله موسی تکلیما: تعاىل
انی الجد نفس :  )ع( ، و قالان لله فی ایام دهرکم نفحات اال فتعرضوالها )ص( قال رسول الله ربانیه

، رأیت ربی تبارک و تعاىل فی احسن صورة: )ص( ست، کما قالو یا بر سبیل مالم. الرحمن من قبل الیمن
  .وضع الله کفیه بني کتفی، فوجدت بردها بني ثدیی فعلمت علم االولني و اآلخرین: فقال

و این مجموع تجلیات اسمائیه اند، مجتمع . ابیت عند ربی یطمعنی و یسقینی: )ع( یا بر طریق ذوق، کما قال
  .شوند و منفرد

  بیت
 واهی که عارفی دریابیگر می خ

  

 می کوش که کشف معنوی دریابی 
  

  الهام
و او را احاطه است بر طرفني، . حقیقت انسان کامل برزخیت جامعه است میان احکام وجوب و احکام امکان

دائم ابدی و متصف به صفات سرمدی، و او را اولیت و تقدم است بر موجودات، و آخریت از  ۀحادث به نشأ
  .و احکامحیثیت انتها 

  دوبیتی
 با نصیب از وجوب و از امکان
 از سر ذوق این سخن دریاب

  

 ظاهر و باطن این چنني می خوان 
 عارفان خوشی می خوان ۀگفت

  

  الهام
یا غالب بر حقیقت او احکام ظاهر انسانیه، یا غالب بر حقیقت او احکام باطن : انسان جامع مراتب ثالثه است
وسطیت او  ۀو مقام برزخی اعلی و منصب نقط. اعتدال ۀر و بطون است در درججامع، سیم او را جامعیت ظهو

  .را است، و به این نقطه متعني شود وجوب و امکان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۶۴آیه  ۴سوره  - ٦۷۹



۴۰۸ 

  قطعه
 همه اشیا به او بود ظاهر

 کرده بهم عاین و آن هر دو جم
  

 همه اسما ازو بود پیدا 
 کون جامع چنني بود جانا

  

خریت از حیثیت صورت و جمع میان حقیقت وحدانیت که مجمع از حیثیت معنی است، و آ )ع( اولیت آدم
  .احکام وجوب است، و کثرت که مجمع احکام امکان است

و این نکته از کتاب معرفت الهیه و انسانیه بود، دریاب به ذوق تا عارف شوی بر مراتب اسماء الهیه، و تفاوت 
، و سر خالفت یعنی ٦۸۰آدم االسماء کلها و علم: درجات اسما و تفاوت درجات موجودات، و سرقوله تعاىل

 جمع میان کثرت و وحدت، و معرفت سر امداد و استمداد و معرفت سر ظهور معلومات به صور عالم، و سر قوله
  .، و حکم تفاوت استعدادات قابلیت کلیه و جزئیه، اصلیه و فرعیهان الله خلق آدم علی صورته ):ع(

  بیت
 این چنني معرفت شود حاصل

  

 ه معنی آن شوی واصلکه ب 
  

  الهام
به نور حقیقی اشیاء ممکنه معلوم گردد، اما به اشیا نور حقیقی دانسته نشود، بلکه آن تعذری دارد، زیرا که عني 

  .ذات حق است و منزه و مقدس است از اضافات
، یعنی اهنورانی ار: -ع-قال سؤال کرد که هل رأیت ربک؟  )ص( و روایت است که سایلی از حضرت سید عالم

  .ممکن نیست رؤیت نور مجرد
  بیت

 در مراتب ورا توانی دید
  

 بی اضافت کجا توانی دید 
  

، و بعد از .٦۸۱الله نور السماوات و االرض: و حق تعاىل، بیان ظهور نور وجود در مراتب و مظاهر ظاهر فرمود
  .٦۸۲نور علی نور: جل جالله ذکر مراتب تمثیل گفت

  بیت
 ضیاچون برآمیخت نور او به

  

 نور او شد به عالمی پیدا 
  

  .٦۸۳یهدی الله لنوره من یشاء: و قال الله تعاىل
  بیت

 در مظاهر نور او پیدا شده
  

 هرکه دیده همچو من شیدا شده 
  

  .ادراک نور حقیقی به اعتبار تجرد ذات از مظاهر و نسب و اضافات متعذر است، اما در مظاهر ممکن
  شعر
 کالشمس یمنعک اجتالء وجهها

  

 فاذا اکتست برقیق غیم امکنا 
  

  قطعه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۱آیه  ۲سوره - ٦۸۰
  .۳۵آیه ۲۴سوره  ۴و۳و ٦۸۱

 
  
 
  



۴۰۹ 

 نور دین نظر کنۀدر دید
 آن نور ندیده هیچ دیده

  

 کان نور به نور او توان دید 
 و آن دیده که دید آن چنان دید

  

  الهام
یکی مشارکت با وجود محض، دیگر مشارکت با علم حقیقی مطلق، سوم اختصاص . نور حقیقی سه مرتبه دارد

و هر واحدی از وجود و علم و نور از حیثیت وحدت مرئی و . او را ظهور است و اظهار او به جمیع، زیرا که
  .مدرک نگردد، و میان ایشان تعدد نباشد در حضرت احدیت ذاتیه

واحدیت تمیز شود به تعدد معلومات از حیثیت تعلقات، به خالف وجود، و موجودات متعدداند به  ۀاما در مرتب
و نور محض ممکن . متعینه در علم حق ۀمعلومات معدوم ۀو وجود ظاهر شود در مقابل. وجود در مظاهر تفصیلیه 

  .نیست ادراک او اال در مظهر موجود
  بیت

 عارفانه بیان آن کردیم
  

 این معانی به تو عیان کردیم 
  

است  را تعینی باشد در تعقل، و عدم را ظلمت ، هر آینه عدمعدم ۀنور محض وجود حق است، و متعقل در مقابل
و کمال عالم از آن وجه است که با وجود . و عالم وجهی دارد با عدم، و وجهی دارد با وجود. و وجود را نوریت

  .دارد و نقص از نسبت عدمیت
  بیت
 کمال از وجود است و نقص از عدم

  

 قدم بر عدم زن مبارک قدم 
  

  -الهام
 و استجال، و منزل اول این تجلی عالم سر سفر تجلی وجودی از غیب هویت الهیه از برای ظهور کمال جال

عالم معانی است، و ظهور در عالم ارواح اتم، و عالم مثال  ۀمعانی، یعنی عالم اعیان ثابته، و عالم ارواح همسای
  .آخر در منزل چهارم یعنی عالم حس. ارواح، و ظهور در منزل سوم اتم ۀهمسای

  بیت
 در شهادت شاهدی پیدا شده

  

 یكتا شده شاهد و مشهود ما 
  

هرچه در وجود موجود است و آن را وصف کنند به اطالق، وجهی به تقیید داشته باشد از حیثیت تعني او در 
و حقیقت این سخن عارفی داند که . تعقل متعقل، و هر موجودی که محکوم بود به تقیید وجهی دارد به اطالق

حققی است که تحقق یافته باشد به معرفت حق و م ۀعارف اشیا بود به معرفت تامه، و تحقیق این کلمات خاص
  .خلق

  بیت
 خلق و حق را تمام اگر داند

  

 ما به ذوق برخواندۀگفت 
  

حق تعاىل متجلی است در جمیع مفهومات به اسم الظاهر، و مختفی است از مفهوم بعد از ادراک جمیع 
، اال از فهم عارفی که عالم را مظهر تجلیات، و ظهورات الهی در مظاهر غريمتناهی است، و مخفی از هر فهمی

التدرکه . به حسب ظهور و تجلی نه به حسب حقیقت هویت حق بیند، و او را در جمیع مظاهر مشاهده نماید،
  .٦۸٤االبصار و هو یدرک االبصار

و به حسب تفصیل مظاهر حق مفصال غريمتناهیه اند، اگرچه به حسب امهات متناهیه اند، و ظاهر عالم مظهر 
. و اسم الظاهر مقتضی ظهور است و اسم الباطن مقتضی بطون. الظاهر است و باطن عالم مظهر اسم الباطناسم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳آیه ۶سوره  - ٦۸٤



۴۱۰ 

  .احدیت ذاتیه یکی است ۀو اگرچه ربوبیت این اسم غري ربوبیت آن اسم است، اما در مرتب
  بیت

 دو نماید یکی است تا دانی
  

 آن یکی بی شکی است تادانی 
  

انا الظاهر، نظر با حقیقت ذاتیه هر دو صادق اند، و : الباطن، و اسم الباطن فرمایدانا : اگر اسم الظاهر گوید
متکلم عني سامع بود و سامع عني متکلم، و مفهوم المعز غريمفهوم المذل است، اما ما صدق علیه واحد، و تمام 

  .فافهم. اسماء متقابله همني حکم دارد
  بیت

 عني و غرياند ما چنني دانیم
  

 ی چنان چنني خوانیمفرق و جمع 
  

. حقیقت واحده ظاهره است در مراتب متکثره و مظاهر مختلفه، و عارف طالب مزید علم است در تجلیات الهیه
  .٦۸٥و قل رب زدنی علما

  بیت
 این علم مدام از خدا می جویش

  

 او گفت چنني بگو تو هم می گویش 
  

  .ر علمی منتج ذوقیو تجلیات الهی نامتناهی است، و هر تجلی مستلزم علمی و ه
  بیت

 ذوق ما بر مزید باد مدام
  

 از تجلی است ذوق ما وسالم 
  

  .وجود عالم از تجلی وجودی است، و این وجود حقانی عطای واجب الوجود است
  بیت

 در همه آینه عیان بنگر
  

 من چنني دیده ام چنان بنگر 
  

  .جلی وجودی محالظاهر است در مرایای اعیان ثابته، و وجود اعیان در خارج بی ت
  بیت
 هر چیز که هست و نام بودی دارد

  

 از جود وجود او وجودی دارد 
  

است، زیرا که عبد قابل است و قابل کافی نباشد در حصول نتیجه، بلکه  هآن غريصادق ۀاسناد فعل به عبد نتیج
بر فعل از لوازم وجود بی وجود عدم است، و قدرت  ۀو بند. ٦۸٦فعال لما یریدالبد است از فاعل، والله تعاىل 

ه است، زیرا که امر از حق است و امتثال از عبد، قآنهم غريصاد ۀبود و اضافت فعل به حق معّرا از عني عبد، نتیج
  . ٦۸۷انما امره اذا ارادشیئاً ان یقول له کن فیکون: لقوله تعاىل

د ببه حق مطلقاً بی اعتبار عني ع هر آینه اضافت فعل. وری باید تا آمر امر فرماید و مأمور امتثال نمایدمو مأ
  .آئینه بی نماینده تمثال ننماید، و بی آئینه نماینده به صورت تمثال ظهور نفرماید. غريصادقانه باشد

  شعر
 فلواله و لوالنا
 فانا اعبد حقا
 فاعطیناه مایبدو
 فصار االمر مقسوما

  

 لما کان الذی کانا 
 و ان الله موالنا
 به فینا و اعطانا

 و ایانابایاها 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱۴آیه  ۲۰سوره  - ٦۸٥
  .۱۰۷آیه  ۱۱سوره  - ٦۸٦
  .۸۲آیه  ۳۶سوره  - ٦۸۷



۴۱۱ 

  بیت
 روشنی ببایدۀآئین

  

 تا نور جمال او نماید 
  

  الهام
امکانش از اتصاف او به . عالم ممکن الوجود است، و واجب بالغري، و فرق است میان امکان و واجب بالغري

م والعال.وجود خارجی، و امکان را عالم نخوانند، و اگر وجود از عالم زایل شود و امکان بماند، عالم بنماند
  .موجود سوی الله

: و موجود به وجود تواند بود، و امکان امری است معقول و قابل وجود و عدم، به ترجیح مرجح، و عالم حادث
  .والحادث مالم یکن فکان

  بیت
 به سبب الجرم فقري بود

  

 گرچه درویش یا امري بود 
  

  .اند از ذاتو اسماء الهیه غريعالم اند و غريموجود در خارج عندنا، اگرچه مستفیض 
  قطعه

 از جود وجود مستفیضند
 نازکی است دریاب ۀاین گفت

  

 اشیا ۀاسما و صفات و جمل 
 ما ۀدریاب به ذوق نکت

  

  الهام
اما از حیثیت ربوبیت . ٦۸۸والله غنی عن العالمني: ذات از وجه احدیت ذاتیه غنی است از عالم، کما قال تعاىل

لهیه اقتضاء وجود مربوبات می کند، و مربوبات مظاهر اسما و طالب مربوبات است، و ربوبیت جمیع اسماء ا
  .صفاتند

  بیت
 در آینه خواهند که خود بنمایند

  

 از معنی معقول به صورت آیند 
  

یعنی عابد باید که در حال عبودیت به مراقبت .الحدیث االحسان ان تعبدالله کانک تراه )ص( قال رسول الله
او مکحل بود و به نور حق  ۀو اگر عارفی بود که دید. گوئیا معبود را همی بیندتامه و توجه کلیه چنان باشد که 

  .، حق را بیند به رؤیت عیانیتان الله فی قبلة المصلی: منور، به مقتضای 
، روشن بود، و قوت بصر در غایت کمال، به کشف تام کنت بصره الذی یبصربه: و مستعدی که عني او به بصر 

 و قال رسول الله. ٦۸۹اینما تولوا فثم وجه الله  :ل مشاهده نماید، کما قال الله تعاىلدر جمیع جهات و احوا
  .رأیت ربی بربی ):ص(

  دوبیتی
 هرچه بیند به نور او بیند
 جام گیتی نما چو می نگرد

  

 بد نبیند همه نکو بیند 
 جان و جانانه روبرو بیند

  

  الهام
الهیه راجعه اند به ذات، و  ۀقی مشاهده نماید، و کثرت اسمائیمحقق کثرتی که واقعه است در عالم، در واحد حقی

در صور موجودات ظاهر گردد در قیامت کربی، و  ۀاین کثرت اسمائیه مشهوده اند با عني واحده، و هویت مستور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .لمنيفان الله غنی عن العا: ۳سوره  ۹۷اشاره به آیه  - ٦۸۸
  .۱۱۵آیه  ۲سوره  - ٦۸۹



۴۱۲ 

  .٦۹۰لمن الملک الیوم لله الواحد القهار: صور مخفی شوند و حق ظاهر، و فرماید
  .)جلت قدرته( هباز تجلی فرماید در کثرت مشهود

  بیت
 این قیامت گر ترا اینجا شود

  

 جمله مشکل های تو حل، واشود 
  

  .قدم سابق است به وجود بر عالم، و سر الهوتی مستور است در وجود ناسوتی
  بیت

 موسی و تابوت با هم می نگر
  

 روح اعظم در معظم می نگر 
  

  شعر
 سبحان من اظهر ناسوته

 ه ظاهراًقثم بدا فی خل
  

 نا الهوته الثاقبسر س 
 فی صورة اآلکل و الشارب

  

:  )ص( خلقت نور محمد من نور وجهی، و خلقت ما خلقت من نور محمد، و قال: ورد عن الله تعاىل انه قال
  .اول ما خلق الله نوری

  بیت
 چشم عالم روشن است از نور او

  

 ناظر او نیست جز منظور او 
  

  الهام
الیه و مختلفات صنعیه، واضح و الیح می نماید، و در عربانیه از متفرقات اف حقایق اسرار الهیه و دقایق انوار

کالشمس در آیات جربوتیه شارق،  ذاتیه مراتب ملکوتیه صفات و نعوت ربانیه ظاهر و باهر، و شموس تجلیات
  .فی عني القمر

  دوبیتی
 نظری کن به نور او بنگر
 در چنني بحر بی کرانه درآ

  

 بنگر هرچه بینی چو من نکو 
 عني ما بني وسو به سو بنگر

  

  .اللهم ارنا االشیاء کما هی:  -ص- کما قال رسول الله
  .و مدرکات صفات ربوبیه و آیات نعوت صمدانیه مشرقه اند در لطایف ذرات موجودات و سرایر قطرات کاینات

  بیت
 در همه نور او نموده جمال

  

 نظری کن به بني به عني کمال 
  

ظهور است به احکام  )ع( یعنی عقل اول، جمع معانی صفات حق است، و ملت ابراهیمملت امام االول، 
  .٦۹۱فاتمهن: صفات و اخالق الهیه به کمال، کما قال سبحانه

معنویه وصوریه، و  ۀملت امني، یعنی جمیع صفات و اخالق الهی: ختمیت جمع فرموده ۀبه مرتب )ص(و خاتم انبیا
  .بعثت التمم مکارم االخالق: قال

  بیت
 این است امام اعظم ای دوست

  

 گر می طلبی امام ما اوست 
  

  .٦۹۲ال اله اال هو: قال الله تعاىل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۱۶آیه  ۴۰سوره  - ٦۹۰
  .۱۲۴آیه  ۲سوره  - ٦۹۱
  .در موارد بسیاری در قرآن کریم آمده است - ٦۹۲



۴۱۳ 

  مثنوی
 همه عالم وجود ازو دارند
 گرنه جود وجود وی باشد

  

 هر یکی خلعتی نکو دارند 
 دیگری را وجود کی باشد

  

  :کان الله ولم یکن معه شییء: صلی الله علیه وآله: ، و قال نبیناالموجود علی الحقیقة مطلقا اال هو
  .او بود و همو هست و همو خواهد بود: مصراع

و . و عالم مسبوق است به عدم، و عدم مسبوق به قدم، الجرم میان عالم و قدم وادی عدم باشد .واآلن کما کان
  .من خطا خطوتني فقدوصل: )ع( قال

  مثنوی
 از وجود و عدم روان بگذر
 در صدف گوهری نهان کردند

 ف و گوهریم و دریا همصد
 صدف ما اگر چنان باشد
 صدف و گوهرش بهم می بني
 می و جامش بهمدگر دریاب
 هر صدف گوهری در او باشد
 طلب گوهر ارکنی جانا

گر تو دریادىل گهر جوئی 
 جوئی توو موج و بحر و حباب 

 گنج و گنجینه و طلسم نگر
  

 دل رها کن زجان روان بگذر 
 دندآن نهان بر همه عیان کر

 نظری کن به عني ما فافهم
 درج درّ یتیم آن باشد
 نظری کن به چشم ما بنشني
 خوش حبابی پر آب بر سر آب

 باشد وچون گهر باشدش نک
 قدمی نه درآ دراین دریا
 گوهر از خود بجو که تو اوئی
 عني ما را بجو که اوئی تو
 صفت و ذات بني و اسم نگر

  

  .مثلث عقل است و فهم و فراست
  بیت

 ن مثلث به ذوق خوش می خوانای
  

 معنی آن مثلثش می دان 
  

مختلفه، و فهم به ازای متجلیات از صفات ربوبیت در  ۀعقل به ازای افعال الهیه در متفرقات از صنایع متباین
شارقه از ورای استارغیوب در قلوب اهل  ۀبارقه و صیح ۀمشارق مرایا از اشیاء متنوعه، و فراست به ازای لمح

  .الوهیه ۀاز تجلی وحدانیشهود، 
  بیت

 در هر آئینه ای نموده جمال
  

 صفت و ذات و فعل او به کمال 
  

  الهام
میان ذات و افعال، و افعال  ۀربوبیت مفصالت الوهیت، و صفات فعلیه مفصالت ربوبیت، و صفات واصله فاصل

وحده : است بر عرش وحدت و سلطان ذاتی مستوی .تامه متفرق بر مختلفات صنعیه و متفرقات فعلیه ۀمنفصل
والله غالب علی ، و سلطنت جنود صفاتش بر حقایق ارض اشباح و سماوات ارواح مستوىل، الشریک له

، و معطی مطلق و جواد به حق، ملتمسات انسانیه و مرغوبات آدمیه، به استحقاق جبلی و استعداد فطری، ٦۹۳امره
  .به هر فردی انعام می فرماید

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   ۲۱آیه ۱۲سوره - ٦۹۳



۴۱۴ 

 عم منعمندعالم از انعام من
  

 نعمت و انعام و منعم باهمند 
  

و علم آدم : ، مشرف است، و به خلعت لطیف٦۹٤انی جاعل فی االرض خلیفة: به تشریف شریف )ع( آدم
و کلمة : به تعظیم )ع( ، و عیسی٦۹٦و کلم الله موسی تکلیما: به عنایت) ع( معزز، و موسی ٦۹٥االسماء کلها

ماکان محمدابا احد من رجالکم ولکن رسول : به کمال )ص( نبیا، و خاتم ا٦۹۷القاها اىل مریم و روح منه
و  ٦۹۹عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما: ، و خضر به اعزاز٦۹۸الله و خاتم النبیني

  ۷۰۱والله یختص برحمته من یشاء: ، قال الله تعاىل۷۰۰ولقد کرمنا بنی آدم: بنی آدم بتکریم
  بیت

 رت اوستاین همه اختصاص حض
  

 همه مرحوم خاص رحمت اوست 
  

  الهام
کما قال : جنانیه قابل کون و فساد نیست، و نعیم جنت غريمنقطع ۀغريمتناهیه، و نشأ ۀجنت حضرت الهیه باقی

و جنت  ۷۰۳ماتشتهی انفسکم: تنعم نفس انسانیه ۀجنت افعالیه خان. ، ای غريمنقطع۷۰۲عطاء غري مجذوذ: تعاىل
مافی الجنة احد سوی : و جنت ذاتیه  تخلقوا باخالق الله: )ع( نسانیه، کما قالصفاتیه دولت سرای روح ا

  .الله تعاىل
  بیت

 این جنت خاص عارفان است
  

 خود جنت خاص عارف آن است 
  

  .و معرفت حقیقت این جنت از غرایب علوم و غوامض معارف است
  بیت
 در چنني جنت اگر یابی مجال

  

 لم یزل باشی و مانی الیزال 
  

  زلغ
 همچو ما کیست مست در عالم
 شادی ما شراب می نوشد
 باش عهد درست پیوسته
 عارف حق پرست دانی کیست
 بر در می فروش بنشستیم
 نیک بنگر در آینه او را
 سید کاینات مظهر ذات

  

 عاشق و می پرست در عالم 
 رند مستی که هست در عالم
 تا نیابی شکست درعالم
 آنکه از خود برست در عالم

 زین که نشست در عالمبه ا
 تا نگوئی بد است در عالم
 آنکه جد من است در عالم

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  . ۳۰آیه  ۲سوره  - ٦۹٤
  . ۳۱آیه  ۲سوره  - ٦۹٥
  .    ۱۶۴آیه  ۴سوره  - ٦۹٦
  .     ۱۷۱آیه  ۴سوره  - ٦۹۷
  .۴۰آیه  ۲۳سوره  - ٦۹۸
  ۶۵آیه  ۱۸سوره  - ٦۹۹
  .۷۰آیه  ۱۷سوره  - ۷۰۰
  .۱۰۵آیه  ۲سوره  - ۷۰۱
  .۱۰۸آیه  ۱۱سوره  - ۷۰۲
  ۳۱آیه  ۴۱سوره  - ۷۰۳



۴۱۵ 

  لوایحرساله 
  

  
  بِسمِ َالله اَلرَّحمنِ اَلرَّحیمِ

  و به ثقتی
حجاب من  فلاان لله سبعني : )ص( ، اآلیه، و قال رسول الله۷۰٤الله نورالسماوات و االرض: قال الله تعاىل

  .وجهه ماانتهی الیه بصره من خلقهنور و ظلمة لوکشفها الحرتقت سبحات 
  بیت

 آن ظلمت و نور جسم و جان است
 گر برداری حجاب اینها

  

 وین هر دو حجاب عارفان است 
 ما را به خدا یقني همان است

  

لیس حجابه : و نقول. یا اخی ایدک الله بنوراالنوار اعلم ان التجلی عندالقوم ما ینکشف للقلوب من انوارالغیوب
  .الخفائه اال الظهوراال النور و

. و نور واحد در مراتب و مظاهر متعدده بر مقامات مختلفه. به شدت ظهور محتجب است و به سطوت نور مسترت
و اگر نه نور وجود بودی، عالم در عدم . و نور ظاهر مظهر است، واصل  ظهور وجود بود و اصل خفا عدم

  .فرسودی، و بی نور علم حقیقت اشیاء معلوم نگردد
اگر نه ضیا باشد محسوسات در ظلمت مستور مانند، زیرا که به ضیا واقع شود ادراک در حس، و به علم در و 

و ذرات کاینات به . عالم معانی، و به وجود حقانی که موجب شهود است در عالم اعیان ثابته و ارواح مجرده
  .نور حقیقی منورند ۀاشع

  بیت
 گرنه نور وجود وی باشد

  

 کی باشددیگری را وجود  
  

الله نور : و قداخرب الحق جل جالله وعم نواله . و ظاهر عالم صورت نور است، و باطن عالم معنی نور
  .۷۰٥السماوات و االرض

  .یعنی سماوات ارواح و ارض اشباح به نور منور حقیقی منورند
  بیت

 نور او عالم منور ساخته
  

 لطف او ما را مصور ساخته 
  

  .اسم من اسماء الصفات، معناه انه ظاهر بنفسه مظهر لغريه، کنور الشمسفالله اسم الذات، والنور 
  الیحه

: محققی که به علم کشفی تحقق یابد، رحمت حضرت الهی به عنایت نامتناهی شامل حال او گردد، تا به علم
ند، و این علم صحیح نوری است که کاشف را به حق رسا. ، ادراک حقایق اشیاء کند۷۰٦وعلمناه من لدنا علما

  .و این نور عبارت است از تجلی الهی در حضرت نور ذات
  بیت

 نور علم ما زنور او بود
  

 الجرم این علم ما نیکو بود 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۵آیه  ۲۴سوره  - ۷۰٤
  .۳۵آیه  ۲۴سوره  - ۷۰٥
  .۶۵آیه  ۱۸سوره  - ۷۰٦



۴۱۶ 

  الیحه
اسم نور بر غري نور حقیقی مجاز محض است، بلکه نورانیت غرينوراالنوار مستعار است از وی، و نسبت مستعار 

و هر شییء از اشیاء ممکنه وجهی . مت عدم خطی است موهومو میان نور وجود و ظل. به مستعري مجاز محض 
الفانی فان لم : ابدا باقی باشد من وجه و فانی من وجه هر آینه ازالو. بانور وجود دارد، و وجهی با ظلمت عدم

  .یزل، والباقی باق الیزال
  بیت

 فانی الیزاىل و باقی لم یزل
  

  هستند و نیستند و سخنگوی وابکمند 

  .۷۰۷کل شییء هالک االوجههاىل، قال الله تع
  بیت

 زین رو که مائیم فانی نمائیم
  

 ز آن رو که اوئیم باقی نمائیم 
  

  الیحه
عدم شرمحض، و شرف نور وجود که نور  حقیقی است به اصالت بود، که سبب ظهور  ريمحض است و خوجود 

وجود آورد، الجرم عالم در موجودات است، و حضرت واجب الوجودجل جالله وعم نواله عالم را از عدم به 
  .مرتبۀ ضیاء بود که مجمع جمع نور و ظلمت است، و برزخ میان وجود و عدم

هر آینه هر موجودی نظر با . و ظلمت عالم از جهت عدمیت او است، و نورانیت از جهت استفاضۀ نور وجود
این جامعیت مستحق امامت و اما انسان کامل جامع جمیع خريات است،و به . وجود او، از خريیتی خاىل نباشد

  .خالفت
  بیت

 کون جامع جامع اسما بود
  

 او مقدم بر همه اشیا بود 
  

  الیحه
هو با همه است، و هو با همه اسما و . ۷۰۸وهو معکم اینما کنتم: هویت الهی در مرایای الیتناهی متجلی است

در بعضی موجودات مخفی  صفات در کمل و اقطاب ظهور فرموده، و در سالکان به بعضی اسما و صفات، و
  .مانده، و هویت به حسب ظهور اسما و صفات در بعضی مظاهر افضل نماید و در بعضی مفضول

و هر اسمی از اسمای کلیۀ الهیه که مقدم داری بر اسمای جزئیه که تابع آن اسم بود، بالقوه در ضمن این اسم 
اگرچه از حیثیت هویت تابع عني متبوع بود،چنانکه مقدم بود، و آن اسم کلی مقدم مسمی باشد بر اسمای جزئیه، 

  .۷۰۹ان الله هوالسمیع العلیم: گویند
و در این آیت الله که اسم ذات است مسمی گشته به سمیعی و علیمی، الجرم الله که اسم جامع است او را 

  .اما هویت با همۀ اسما مساوی است. تفضیلی باشد، و هر اسمی از اسماء تابع
  بیت

 یکی است اسما راچون هویت
  

 به مسمی یکی بود اسما 
  

من : و هر اسمی او را نوری است، و هر نوری او را حکمتی، و هر تجلی مستلزم علمی و هر علمی منتج ذوقی
  .ذاقه یعرفه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۸آیه  ۲۸سوره  - ۷۰۷
  .۴آیه  ۵۷سوره   - ۷۰۸
  .ان الّله سمیع علیم:  ۲،۲،۸،۸،۴۹سوره های  ۱۸۱،۲۴۴،۱۷،۵۳،۱اشاره به آیه های  - ۷۰۹



۴۱۷ 

  بیت
 به هر اسمی به ما نوری نماید

  

 به هر نوری دری بر ما گشاید 
  

  .لباب وجدالله عندهفسبحان من جعل له فی کل شییء بابا اذافتح ذلک ا
  دوبیتی

 هر در که به روی او گشایند
 هر دم به پیالۀ شرابی

  

 حسن دگری به ما نمایند 
 ما را ذوقی دگر فزایند

  

  الیحه
هر فردی از افراد موجودات ممکنه مشرف اند به تشریف شریف وجود از وجود واجب الوجود، و آن نوری است 

  .منطوی در اشیا
  بیت

 ظاهر شوددر قیامت نور او
  

 او به نور خویشنت ناظر شود 
  
  

و . و نوری است پوشیده در ظلمت لیل که چراغ به نیابت آن نور از طریق، به اشعه، ظلمت را زایل می گرداند
) ص(کما قال . مؤمن در قیامت به ظهور دو نور یعنی به اجتماع نورین توجه نماید به رؤیت  نور مطلق

  .ىل المساجد بالنور التام یوم القیامةبشرالمشائني فی ظلم اللیل ا
  .و نور تام جمع است میان دو نور

  بیت
 این دو نور ار به تو نماید رو

  

 به دو نور چنني به بینی او 
  

و مسجد بیت الله است، و مؤمن سفر نماید به سوی بیت الله  از برای مناجات به تخصیص در وقت صالت 
  .صبح و عشاء آخر

  بیت
 ی است ما راوالله که بشارت

  

 دریاب بشارتش خدا را 
  

  الیحه
الظلمة عدم النور عما من شأنه ان : و قیل. از شأن نور ظهور و اظهار است، و از شأن ظلمت خفا و اختفا

  .یتنور
و کمال جال و استجالی نور تام، تجلی ذاتی الهی تواند بود، و نور شعشعانی و غريشعشعانی، شعشعانی اشعۀ نور 

هل رأیت ربک؟ فقال رسول الله ! یا رسول الله : راوی روایت می کند که سایلی سئوال کرد کهذات است، و 
  .نورانی اراه) ص(

  بیت
 چون چشم خريه گردد بر چشم کی نشیند   این نور شعشعانی هر دیده ای نه بیند

  

  .۷۱۰التدرکه االبصار و هو یدرک االبصار: قال الله تعاىل
انکم ): ص(راک آن تواند کرد، چون نور قمر، در غایت جال و وضوح، فیه یقول اما نورغري شعشعانی، مدرک اد

  .سرتون ربکم کماترون القمر لیلة البدر
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳آیه  ۶سوره  - ۷۱۰



۴۱۸ 

 سخن نور این چنني بشنو
  

 رمزی از نور نور دین بشنو 
  

  الیحه
بساط اشعۀ نور حقیقی ذات الهیه است، و نور اسمی از اسماء ذات، و در مرتبۀ احدیت عني مسما است، و از ان

  .ذاتیه اعیان ممکنات ظاهر شده، الجرم ممکنات حجاب باشند
  بیت
 این نور اعظم است که گفتم به اهل نور

  

  ذرات کاینات منور ازین ظهور
  .آن نور مشاهده است: فرمود -ص-اما نوری که رسول 

  بیت
 نعمت الله را نکو می بني

  

 نور او را به نور او می بني 
  

  .جرده است از مواد، یعنی از معارف و اسرار و عباراتاما انوار معانی م
  بیت

 این علم بدیع را بیان نتوان کرد
  

 انوار معانی است بیان نتوان کرد 
  

  :اما انوار ارواح که روح القدس جامع مجموع است
  بیت

 کشف این اسرار ما را رو نمود
  

 این همه انوار در یک روح بود 
  

  .ه مخصوص به انبیا و رسل است صلوات الله و سالمه علیهم اجمعنيو تجلی در انوار ارواح مالئک
  الیحه

  .۷۱۱و هو معکم اینما کنتم: انوار معیت فی قوله
  بیت

 این معیت عام باشد بر همه
  

 کی شناسد این سخن هر برهمه 
  

  .۷۱۲انتی معکما اسمع واری: فی قوله تعاىل) ع(و هارون ) ع(اما معیت اختصاص مثل معیت حق با موسی 
  بیت

 این نور نصیب خدمت خاصان است
  

  هر کو یابد نور چنني خاص آن است
  الیحه

و صاحب این مقام اگر نبی است معصوم، و اگر وىل . محقق از نور حقیقت سعی نماید به کشف نور  شریعت
  .است محفوظ، زیرا که عالم است به علم صحیح و کشف صریح

  بیت
 جهل در علم او ندارد بار

  

 علم را بخوان ای یاراین چنني 
  

اما دیگری که از نور شریعت به نور حقیقت توجه فرماید، در خطری عظیم باشد، یمکن که مصیب بود و یمکن 
انوار متولد وامهات و انوار علل و اسباب، تجلی الهی است، از حیثیتی که مؤثر است به این انوار . که مخطی
  .مربهن گردد
و من یطع الرسول : وقوله ایضاً . ۷۱۳یدالله فوق ایدیهم،  ک انما یبایعون اللهان الذین یبایعون: قوله تعاىل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴آیه ۵۷سوره - ۷۱۱
  .۴۶آیه ۲۰سوره - ۷۱۲
  .۱۰آیه  ۴۸سوره - ۷۱۳



۴۱۹ 

  .۷۱٤فقد اطاع الله
  بیت
 دل چو روشن شود زانوارش

  

 بنماید چو نور اسرارش 
  

  الیحه
اعیان ثابته صور اسماء الهیه اند در حضرت علمیه، و متعینه به تعینات متکثره، و من حیث الحقیقة عني، و من 

  .ات ظالل، و موجودات خارجیه همسایۀ این سایهحیث التعین
عرفت االشیاء : چنانکه سیدالعرفا فرمود. و مستدل از ظل استدالل جوید به مظل، و محقق از ذوظل به ظل

زیرا که معرفت اشیا به خواص اشیاء معرفت عرضیات، و معرفت نور به عني نور . بربی، ماعرفت ربی باالشیاء
  .عرفت ربی بربی: ل اللهص و قال رسو. معرفت اثبات

  بیت
 حق را به خلق هركه شناسد نه عارف است

  

  حق را به حق شناس كه عارف چنني بود
  شعر

 كذاك به فعلی عارف بی جاهل
  

  و عارفنی بی عارف بالحقیقة
  بیت

 او را به او شناس چو گوئی که عارفم
  

  گر عارفی تمام بدان این لطایفم
  الیحه

و به این نور مربوب ظاهر گشته، و اعیان ممکنات . هی است، مستفاد از اسم الربوجود اضافی ظل وجود ال
محل ظهورات ظل الهی اند، و این نور وجودی ممتد است در خارج، به حسب استعدادات و قابلیات اعیان، 

  .ان الماء لون انائه. هرآینه وجود کونی ظل نوری بود در غایت وضوح و منصبغ به انصباغ اعیان
  بیت

 هرچند که آب را نباشد لونی
  

 چون در دو قدح کنی نماید لونني 
  

  بیت
 آب در هر قدح که جا گريد

  

 در زمان رنگ آن انا گريد 
  

  الیحه
  .امتداد ظل وجودی براعیان ممکنات در صورت غیب مجهول است، یعنی مجهول غريالله 

  بیت
 ور کند غري او کسی معلوم

  

 آن خدا کرده باشدش مفهوم 
  

از شأن ظلمت خفا و اختفا است، و از شأن ضیاء . الم و جهول است به ظلمت عدمیه، به نسبت با خارج،و ظ
و بواسطۀ بعد مناسبت . و اسما اربابند و اعیان عبید. و هر عینی ظل اسمی است از اسمای الهیه. ظهور و اظهار

  .وجه مستطیله در مرآت مستدیره مستدیرهچنان می نماید، هم چنانکه وجه مستدیره در مرآت مستطیله مستطیله، و 
  بیت

 چنان که آینه باشد چنان نماید رو
  

 به بني به دیدۀ سید که دیده ام نیکو 
  

  الیحه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۰آیه  ۴سوره - ۷۱٤



۴۲۰ 

عني نور قابل الوان زجاج نیست، اما در نظر احمر و اصفر و اخضر نماید، و متنوع به تنوع الوان زجاج پدید آید، 
  .و فی نفس االمر منصبغ نبود

  بیت
 ظهور این رنگ بنماید ترادر

  

 ورنه بی رنگ است عني نور ما 
  

  الیحه
  .۷۱٥والله غنی عن العالمني: کمال مطلق ذات حق را است، کما قال جل جالله

  بیت
 به وجود او غنی بود از ما

  

 همه عالم به حضرتش فقرا 
  

  .و کمال انسان وقوف است بر صور رحمانیه به طریق احاطه
  بیت

 خوانیحرف حرف کتاب اگر
  

 معنی این سخن نکو دانی 
  

و کمال شمس از ازدیاد مستغنی . و کمال ذاتی الهی قابل ازدیاد نیست، چنانکه نور حقیقی قابل تغیري نیست
  .است، و قمر قابل تغیري

  .در شمس و قمر نگر که روشن بینی :مصراع
  .۷۱٦رب زدنی علما: فرمودند بگو) ص(و حضرت رسالت پناه را 

  بیت
 بخشد ترا خمخانه ایساقی ار

  

 نوش می فرما و می گو رب زد 
  

  الیحه
  .از شأن نور ظهور و اظهار است، اما نور قریب سرت نور ضعیف کند

  .چو آفتاب برآید ستاره ننماید :مصراع
و قرب قریب مانع رؤیت است . و آفتاب در ضحوۀ کربی به شدت ظهور محتجب است، و به سطوت نور مسترت

  .۷۱۷و نحن اقرب الیه من حبل الورید: عید، و قال الله تعاىلهم چنانکه بعد ب
الله : و عالم مظاهر اند،و حق تعاىل به اسم النور بر ذرات سماوات ارواح و ارض اشباح تجلی فرموده، و نور

  .به عیون روشن اعیان عالم رو نموده۷۱۸نور السماوات و االرض
  بیت
 نور چشم است و دیده ام دیده

  

 ر در دیدهمی نماید چو نو 
  

  .ما رأیت شیئا االورأیت الله فیه
  .بعضی برآنند که اول الوان بینند و بعد از آن نور

  .این غلط دیده اند تا دانی :مصراع
  .ما رأیت شیئا االورأیت الله قبله. بلکه اول نور دیده شود آنگاه الوان بینند به نور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فان الله غنی عن العالمني: ۳سوره  ۹۷اشاره به ایه  - ۷۱٥
  .۳۵آیه  ۲۰سوره  - ۷۱٦

  
  .۱۶آیه  ۵۰سوره - ۷۱۷
  .۳۵آیه ۲۴سوره - ۷۱۸



۴۲۱ 

  بیت
 نور مرئی ضیاش می خوانیم

  

 انیمنور مطلق به آن ضیا د 
  

  الیحه
التدرکه االبصار و هو یدرک . اشیا به نور حقیقی ادراک کرده شود، اما او مدرک هیچ مدرک نگردد

نور ضیا است که دیده میشود، و غري او به او . ۷۲۰نور علی نور: و بعد از ذکر مراتب، به مثل فرموده.  ۷۱۹االبصار
  :دیده شود، و نور نور مطلق

  بیت
 در خوابجز نقش خیال او نه بینی

  

 گر می خواهی بلی به خوابش بینی 
  

  .۷۲۱یهدی الله لنوره من یشاء: فقال
و رؤیت نور اصلی به اعتبار تجرد ذات از نسب و . یعنی آن نور حق که متعني است در مظاهر به نور مطلق احدی

  .اضافات متعذر است، اما در مظاهر ورای حجاب ممکن
  شعر
 کالشمس یمنعک انجالء و جهها

  

 ا اکتست برقیق غیم امکنافاذ 
  

  بیت
در سایۀ او تو آفتابش می بني
  جز نقش خیال او نه بینی در خواب

 تمثال جمال او در آبش می بني 
 گر می خواهی برو بخوابش می بني

  

  الیحه
اگرچه رؤیت جنانیه شبیه رؤیت قمر . انکم سرتون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر) ص(قال رسول الله 

  .لیس بینه وبینهم حجاب واالزار الکربیاء علی وجهه فی جنة عدناما می فرماید،  فرمود،
  .اشارتی است به بقاء رتبۀ حجابیه و هی رتبة المظهر

  بیت
 مظهر او تا ابد باقی بود

  

 جاودان الطاف او ساقی بود 
  

  الیحه
هر آینه عدم را تعني باشد  .عدم متعقل است در مقابلۀ وجود، و وجود محض متعقل است در مقابلۀ عدم محض

و ممکن الوجود را وصف کنند از وجهی که با عدم . در تعقل، و او را ظلمت است، هم چنانکه وجود را نوریت
  .دارد ظلمانی است، و از وجهی که با وجود دارد نورانی است

) ص(م اعظم و مظهر مطهر اس. و کمال ممکن از احکام نسبت وجودیه بود، و نقص از احکام نسبت عدمیه
ان الله خلق الخلق فی ظلمة ثم رش علیهم من نوره، فمن اصابه من ذلک النور اهتدی و من : فرمود

  .اخطاه ضل وغوی
  بیت

 قابلیت نداشت کرد خطا
  

 در عدم ماند، گشت بی سرو پا 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳آیه  ۶سوره - ۷۱۹
  .۳۵آیه  ۲۴سوره  -۵ و۷۲۰
 
  



۴۲۲ 

عدم تحققی و رش نور کنایت است از افاضۀ وجود اضافی بر ممکنات، و عدم متعقل است در مقابلۀ وجود، اما 
  .ندارد به غريتعقل

  بیت
 آئینۀ حضرت وجود است

  

 تمثال وجود او نمود است 
  

  الیحه
نور ایمان نوری است شعشعانی غريمشتعله، اما چون ممزوج شود به نور اسالم، منتج کشف و معاینه و مطالعۀ 

  .حضرت انوار استانوار و اسرار غیوب بود، و بعد از آن مسلمان کامل ترقی کند به مقام احسان که 
  الیحه

تا آفتاب هویت هو در مغارب مراتب غروب نکرد، عیون اعیان خفافیش مقیده، استفاضۀ انوار از نجوم اسما و 
صفات نكردند، و تا به تالطم امواج دریای وحدت آب در انهار ملک و جداول ملکوت ساری و جاری نشد، 

  .نگشتند ۷۲۲متعطشان سباسب امکان از میاه معارف ربانی ریّان
  بیت
 چو آفتاب فرو شد ستاره روبنمود

  

 اگر چنانکه برآید ستاره ننماید 
  

  .۷۲۳وبرزوالله الواحد القهار: قال الله تعاىل
  دوبیتی

 اگر پنهان شود پیدا شوم من
 وگرنه او مرا بخشد وجودی

  

 وگر پیدا شود پنهان بمانم 
 همیشه در عدم حريان بمانم

  

  الیحه
الله : ه آن است که حق سبحانه تعاىل به اسم النوربه او تجلی کرده و در ذرات موجودات نورعبدالنور نزد عبادالل

  .و نور ظاهر و مظهر است. نور السماوات و االرض مشاهده می فرماید
  بیت

 آفتاب است و عالمی سایه
  

 سایه پیدا به نور همسایه 
  

  .فافهم. ی یابندو به نور باطن و ظاهر عبدالنور، اهل ارض و سماوات هدایت م
  بیت

 ظاهرش نور و باطنش نور است
  

 نور او ناظر است و منظور است 
  

  الیحه
وجود مقید به حقیقت مطلق است، اگرچه مطلق را تقدمی بود بر مقید، و جمیع عشاق و معشوقات به عشق 

  .اما در آئینۀ عشاق به صفت حب تجلی کرده، و در مرآت معشوقات به صفت جمال. واحدند
  بیت

 محبوب و محب ما چنني است
  

 کشف همه عارفان همني است 
  

  الیحه
دحیه ) ع(جربئیل . می آمد) ص(در بدو نبوت و تلقی، به صورت دحیۀ کلبی به حضرت رسول ) ع(جربئیل 

جربئیل را متمثل دید به صورت دحیه، و حاضران ) ص(نشد، به سبب ظهور در هیأت دحیه، و حضرت رسالت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ).فرهنگ نفیسی(سري آبمرد  - ۷۲۲
  ۴۸آیه  ۱۴سوره  ۷۲۳



۴۲۳ 

  .او غایب بود، اگرچه صورت مثالیۀ او می نمود دحیه را دیدند، و
  بیت

 هرچه بینی به نور او می بني
  

 صورت و معنیش نکو می بني 
  

  الیحه
نوری که از یسار الیح و واضح شود، نور وقایت بود، و جنه ای از شبه مفضلۀ موثره در نفوس جهال، و این نور 

  .فکری یا نظری کشفینور ایمان و نور دل، یا نور نظری : بر دو نوع است
  بیت

 گرچنني نور روی بنماید
  

 همه بینی چنانکه می باید 
  

و نور ایمان نوری است شعشعانی غريمشتعل به تنهائی، اما چون ممزوج شود به نور اسالم منتج کشف و معاینه و 
افمن : الله تعاىلقال . مطالعۀ عالم غیوب بود، بقدر قوت نور، تا ترقی کند به مقام حسنات یعنی حضرت انوار

  .۷۲٤شرح الله صدره للسالم فهوعلی نورمن ربه
  قطعه

 نور اسالم رو به ما بنمود
 ما به آن نور نور می جستیم

  

 دیدۀ دل از آن منور شد 
 نور احسان ما مقرر شد

  

  .والبصرية نور  فی القلب یبصر به حقایق الغیوب، کالبصر فی العني یبصر به ظواهر الشهود
واسبغ علیکم نعمة : قال الله تعاىل. ر عالم غیب از ایمان است، و نعم ظاهره در شهادت از اسالمو نعم باطنه د

  .و تخلق به اخالق در مقام احسان. ۷۲٥ظاهرة و باطنة
  . چشم و دل دوستان ما روشن باد :مصراع

  .به محمد وآله االمجاد
  الیحه

حبیب الله . محبت عالقه ای است میان محب و محبوب. التوحید للّه والمعرفة لنا، والمحبة عالقة بیننا و بینه
  .محبوب محبان خدا است، زیرا که محبوب محبوب بود

  .و کل مایفعل المحبوب محبوب: مصراع
  بیت

 فعل محبوب به نزدیک محب محبوب است
  

  دوست دارم همه را زانکه همه مطلوب است
  الیحه

  ،کل شییء یرجع اىل اصله: موجودات به حکم
  بیت

 ا اصل خویش واگرداندهمه ب
  

 عاقبت جمله با خدا گردند 
  

  .و وصول به وجود مطلق نتوان یافت، اال به انسالخ از قید وجود جزئی
  دوبیتی

 جسم تو سایه ایست ظلمانی
 می رو از سایه تا به سایه خوشی

 جان تو سایه ایست نورانی 
تا بیابی جمال سبحانی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۲آیه  ۳۹سوره  - ۷۲٤
  .۲۰آیه  ۳۱سوره  - ۷۲٥



۴۲۴ 

    

  الیحه  
یت و غیب به صحرای وجود و فضای شهود، در ظل اسما و صفات بود، و مکشوفۀ بروز ذات ازلیه از مکمن مش

و احتجاب بی کشف منسوب . اهل اسرار و محجوبه از نظر اغیار، و ظاهره در عني مستور، و متحجبه به نور ظهور
  .۷۲٦صم بکم عمی فهم الیعقلون: قال الله تعاىل فی حقهم. است به کفار

  .محروم اند، و به نور ایمان پروردگار مشاهده نمی کنند، و حرمان دارند از نور عیانیعنی از لذت بصایر و ابصار 
اما مرتبۀ ثانیه کشف است به احتجاب، و این مخصوص بود به عامۀ مؤمنني که به نور ایمان  موجد را در موجد و 

  :رب را در مربوب مطالعه فرمایند، و می گویند
  شعر
 و فی کل شییء له آیة

  

 انه واحدتدل علی 
  

و مرتبۀ ثالثه مرتبۀ کشف بی حجاب است، و مخصوص به خواص مؤمنني که از ابصار و بصایر ایشان حجاب 
و این طایفه در مطالعۀ ذات . مرتفع شده، و ظاهر را به نور عیان دیده اند و باطن را به نور احسان و ایقان

  .باشنداحدیت و صفات ازلیت محتاج به نظر گردانیدن از محسوسات ن
  بیت
 به هرچه می نگرم نور اوست در نظرم

  

 به نور طلعت او نور روی او نگرم 
  

  الیحه
  .علم الیقني حال تفرقه است، و عني الیقني حال جمع، و حق الیقني حال جمع الجمع

ص و عني از آن خوا. اسم و رسم منصب عوام، و علم مرتبۀ اولیا. و یقني را اسم و رسم و علم است و عني وحق
و اصل .و این کمال مرتبۀ اتحاد است) ص(و حقیقت حق الیقني خاصۀ نبینا . اولیا و حق الیقني از آن انبیا است

  .یقني سکون دل است از اضطراب شک
  قطعه
 دل چو ساکن شود نماند شک
 گر دل تو چنان شود ساکن

  

 آن زمانش یقني یقني گردد 
 آن یقني تو این چنني گردد

  

  الیحه
  .شییء بما کسب فضیلة، والحمد ذکر الشییء بمافیه من الفضیلةالمدح ذکرال

  بیت
 بشنو و حمد او نکو می گو

  

 از دل و جان ثنای او می گو 
  

اما مدح صفات به ذات حمد ذات . مدح ذات به صفات به حقیقت ذم است، زیراکه مدح فاضل بود به مفضول
یقت ذات و صفات به ذات در حجاب بود، و و مدح صفات به ذات مرتبۀ محجوبی است، که از حق. باشد

صفات در مظاهر افعال مشاهده نماید، و استدالل کند به وجود افعال در مظاهر افعال بر صفات، و به وجود 
و محقق صاحب کشف مدح صفات . صفات بر ذات، و این مستدل از وصول به حقیقت ذات و صفات محروم

  .به ذات فرماید
  بیت

 اتش گوئیمما مدح صفات او به ذ
  

 آری آری مدح صفاتش گوئیم 
  

و شهود ذات به صفات حجاب ظهور اسماء ذاتیه موقوف بر ظهور ذات و صفات و موقوف بر مظاهر حواس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۷۱آیه  ۲سوره - ۷۲٦



۴۲۵ 

  .نیست
  بیت

 آئینه روشنی بباید
  

 تا نور جمال او نماید 
  

  الیحه
ردد، و به بصر صور و به بصريت حقایق غیوب مدرک گ. بصريت نوری است در دل هم چنانکه بصر در عني

  .اشیاء
  بیت
 چشم سر و چشم سّر بهم روشن باد

  

 تا نور مؤثر و اثر را بینی 
  

عالم   و ظاهره در. ۷۲۷واسبغ علیکم نعمة ظاهرة و باطنة: و نعم الهیه ظاهره است و باطنه، کما قال جل ذکره
  .ه مطالعۀ اسمای الهیه بودشهادت مدرک و محسوس است به حواس ظاهره، و باطنه در عالم غیب، و نعم باطن

  بیت
 خواندیم کتب خانۀ اسما به تمام

  

 بر هر حرفی نشان اسما به تمام 
  

  الیحه
اتصال اسما به بدن بروجه تعلق بود در مقام اسالم، و به حس بر وجه تحقق در مقام ایمان، و به نفس بر وجه 

علم یقني است به ذات و صفات و اسما، و  و تعلق ارتباط بدن است به احکام، و تحقق. تخلق در مقام احسان
  .تخلق تلبس به مالبس اخالق، و تحلل اسما و صفات بعد از وصول به حضرت ذات

  بیت
 این هر سه مقام اگر بیابی

  

 مستانه به سوی ما شتابی 
  

  الیحه
  .عاشق و معشوق با هم متحدند به حسب ذات

  .یک ذات و دو نام عاشق و معشوقند: مصراع
  .متباین و در صورت

  .آن را صفتی دیگر و این راصفتی: مصراع
  .و هردو مشتق از عني واحده

  بیت
 عاشق و معشوق شد مشتق زعشق

  

 گر تو مشتاقی درین مشتق نگر 
  

زیرا که وصف عاشق فقر است و ذلت و انکسار، و . و تا عاشق عاشق بود و معشوق معشوق، وصال بینهما محال
  .تخارصفت معشوق استغنا و  عزت و اف

  بیت
 گر عشق وصل داری در عني عشق می جو

  

 
 در عني عشق می جو گر عشق وصل داری  

  

  الیحه
  .الفقري الیملک والیملک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۰آیه ۳۱سوره - ۷۲۷



۴۲۶ 

  بیت
 بگذر از ملک و ملک و مالک هم

  

 بگذر از این سلوک و سالک هم 
  

تعلق به امالک و حقیقت فقر عدم . اما رسم فقر عدم تعلقات از امالک دنیویه. و فقر رسمی دارد و حقیقتی
  .اخرویه، یعنی طلب ثواب از اعمال صالحه و اخالق حسنه و احوال سنیه و مقامات علیه

  شعر
 و تممتها بالفقر لکن بوصفه

  

 غنیت فالقیت افتقاری و ثروتی 
  

  .هرآینه فقري حقیقی را ملک و ملک و ملک نباشد، بلکه از اتصاف به این فقر منزه بود
  بیت

 نا همنه فقر بماند و نه غ
  

 نه شاه بماند و نه گدا هم 
  

  .الفقر سوادالوجه فی الدارین) :ص(قال رسول اللّه . و این فقر مطلق منتج مطلق غنا است
  بیت

 فنای ظاهر و باطن سواد الوجه فی الدارین سواد الوجه فی الدارین فنای ظاهر و باطن
  

  :و از برای تحقق فقر و مقام فقر
  بیت

 بگذرغنافقر بگذار  و از
  

 تا نماند ترا نه خري و نه شر 
  

  الیحه
  .حواس خمسۀ ظاهره آلت احساس نفس حساسه اند که محیط است به حواس

  بیت
 حس تو دگر باشد و حساس دگر

  

  در حس تو نظر می کن و حساس نگر 

به و در حالت تکلم  عالت رؤیت مرئیات به مثابت بصر باشد، و در حالت استماع به مثابت سمحو حس در 
اما نتیجۀ اتیان به نوافل . مثابت لسان، تا ناظر و سامع و متکلم او باشد نه تو، و این نتیجۀ اتیان است به فرایض

کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی : تقرب است به حضرت حق و بعد از تقرب تحبب و بعد از تحبب انعام
  .یبصربه و لسانه الذی یتکلم به و یده التی یبطش بها

در اول سمع و بصر و لسان او است و سامع و ناظر و قایل او، و در آخر سمع و بصر و لسان تو، سامع و ناظر و و 
  .وهو متکلم علی لسانی وهو لسانی: متکلم تو

  بیت
 غريی به میان نیست که گوید شنود و هم زخود می شنودخود می گوید یار

  

  الیحه
و چون حسن سایۀ جمال محبوب است، محبان آن را . جمال مطلق هر ملیحی و ملیحه ای استعاره است از نحس

  .زیرا که محبوب است ظاهر به مظهر، و مستعري باید که استعاره به معري بسپارد. جمال می خوانند
  بیت

 بی خیانت آن امانت بازده
  

 آن امانت بی خیانت بازده 
  

ا حقیقتاً نور آفتاب انصباغ نیافته به صبغ جامات، امو اگرچه نور آفتاب متشکل نماید به اشکال و الوان 
و ظهور نور به مظاهر . و اشکال قادح نباشد در وحدت و بساطت و احاطت اوو اختالف الوان . زجاجات



۴۲۷ 

  .زجاجات به سبب احتجاب او است در حق طایفه ای، و سبب ظهور در حق طایفه ای
  بیت

  رنگ هویدا شده استهست بی رنگ وىل آفتاب است به این رنگ که پیدا شده است
  

  الیحه
  .غريت محبوب و غريت محب و غريت محبت: غريت بر سه قسم است

اما غريت محبوب با تعلق محبت محب او است به غري او با خلق ذات محبوب به غري، هم چنانکه غريت اللّه 
هر آینه غريت . ازلیهو این غريت از لوازم محبت است، و محبت الهیه ذاتیۀ . تعاىل بر تجلی ذات او به غري

  . السعد غیور و انا اغريمنه واللّه اغريمنا ان: حضرت عزت اشد و اتم بود، کما ثبت بالنقل الصحیح
غرياو به محبوب او، چون  قاما غريت محب با تعلق محبوب او است به غري او، هم چنانکه غريت ابلیس با تعل

  .اللرتاب و رب االربابم: ، چنانکه گفتندغريت مالئکه بر دعوی محبت آدمهيلع 
و این غريت محب است بر محبت غرياو به محبوب، و سبب این غريت طمع محب است که منفرد باشد در 

  :وصلت و محبت، و می گوید
  بیت

 حقا که به جز من نبود عاشق تو
  

 چون من به کمال عاشقی دیگر کو 
  

  .، و محبوب را غنی و عظیماما غريت در محبت آن است که محب خود را حقري و فقري می یابد
  بیت

 زغريت من نمی خواهم که غريت روی تو بیند
  

 مرا خود رشک می آید که این گل دیگری چیند  
  

و . و این غريت در مقام تجرید محب باشد، یعنی تجرید از مالبس کثرت و انصراف از جهات اعتبارات خارجیه
  وب حقیقی که ازىل و ابدی است، در این مقام که در محبت مجازی محبت او نماید، محب

  .ماند باقی و دایما باقی است: مصراع
  .و محبوب و محب و محبت شییء واحد

  بیت
  این طرفه نگر كه عني حب است   محبوب و محبت و محب است

  الیحه
  .اشباح ظاهره ضالالت ارواح اند و ارواح باطنه

  بیت
 در سایه و آفتاب بنگر

  

 در عني حباب آب بنگر 
  

و . و باطن محب است و محبوب، و محب عني محبوب است به اعتبار جمع، و غريمحبوب به اعتبار تفرقه ظاهر
  .توجه محب به حضرت محبوب فرع توجه محبوب است به خدمت محب

هوالطالب و : و محب اوالً محبوب باشد و آخر محب، و در حقیقت. هر آینه اوالً محب بود و ثانیاً محبوب
  .و محب مجازی اوالً در محبوب فانی شود و ثانیاً محبوب در وحدت محب. المحبوب المطلوب والمحب و

  بیت
 معدوم نه عاشق و نه معشوق بود

  

 چون نیست نه خالق و نه مخلوق بود 
  



۴۲۸ 

  الیحه
و . کان اللّه ولم یکن معه شییء:  )ص(اول حضرت فردیت، کما قال رسول اللّه: ذات را حضرات ثالثه است

  .و اول را جمع خوانند و ثانی را تفرقه. ۷۲۸وهو معکم اینما کنتم: یتثانیه حضرت مع
و این حالت فنای بعد از بقای اشیاء است . ان اللّه وتریحب الوتر: )ص(و ثالث حضرت وتریت، کما قال النبی

  .در مقام جمع الجمع
  بیت

 در حضرت او اگر حضوری یابی
  

 عالم همه روشن و تو نوری یابی 
  

  الیحه
روح اضافی است که  )ص(و معنی نبینا. و پدر به معنی و فرزند به حسب صورت اصل آدم استهيلع )ص(خاتم

هرآینه معنی خاتم اصل معنی آدم . و او نفخۀ روح معنوی آدم است. نفخه ای از آن نفخ کرده اند در آدمهيلع
  .بود

  بیت
 آدم پدر است و من پسر نیست عجب

  

 این طرفه نگر که او پسر من  پدرم 
  

  .ابواالرواح مجموع است و آدم ابواالشباح، دریاب خاتم
  بیت

 هر دو را دوست دار ای فرزند
  

 تا که باشی تو هر دو را دلبند 
  

  .۷۳۰والسالم علی من اتبع الهدی. ۷۲۹واللّه یقول الحق و هو یهدی السبیل: قوله تعاىل
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴آیه ۵۷سوره  - ۷۲۸
  .۴آیه ۳۳سوره - ۷۲۹
  .۴۷آیه ۲۰سوره - ۷۳۰



۴۲۹ 

  شرح لمعاترساله 
  
  

  بِسم الله الرحمن الرحیم
  و به نستعني

ی نور وجه حبیبه به تجلیات الجمال، فتالالنورا فصوره وابصر فیه غایات الكمال، ففرح به سرورا، الحمدالله الذ
فهو مخزن كنزالوجود و . فصدره علی یده و صافاه، و آدم لم یكن شیئاً مذكوراً و الالقلم كاتبا وال اللوح مسطورا

  :والمقام المحمود الذی لسان مرتبته یقولمفتاح خزاین الجود و قبلة الواجد والموجود، و صاحب لواءِ الحمد 
 شعر
 شاهد بابوتی فلی فیه معنی  وانی و ان كنت ابن آدم صورة

  بیت:                                                                   ن
 بگو حمد اله الحمدالله  بیا چون عارفان ای نعمت الله

ری و المدح هو الوصف بالجمیل االختیاری و غريه، و هما الحمدالله هو الوصف بالجمیل االختیا
  .باللسان وحدة فبینهما عموم و خصوص مطلقا
چنانكه در كالم الله به  قوىلاما . حاىلو  فعلیو  قوىل: و نزد درویشان حمدالهی بر اقسام ثالثه است

و طاعات و خريات، خالصًا  فعلی اتیان به اعمال بدنیه از عبادات حمدو . تخصیص در قرآن مجید وارد است
به حسب روح و قلب یعنی اتصاف به اخالق الهیه كما  حاىلو حمد . الله، و اتصاف به كماالت علمیه و عملیه

  .ای اتصفوا تخلقوا باخالق الله): ص(قال نبینا
  بیت

 بندۀ حامد نكو می باش  متخلق به خلق او می باش
ء الهی، و انسان كامل مظهر بر كمال این اسم اعظم، و هر اسمی والله اسم ذات است و جامع جمیع معانی اسما

الذی نور وجه حبیبه . از اسماءِ الهیه، نزد اصحاب صوفیه ذات الهی است با صفتی متعینه و تجلئی از تجلیات
خلقت نور : كما ورد انه قال تعاىل. نور وجه ازلیت است كه در وجه ابدیت تجلی فرمود. بتجلیات الجمال

  .نوروجه باقیه به صفت جمالیه وجهی به عیون اعیان عالم نموده من نور وجهیمحمد 
  بیت

 گرچه آن دم عالم و آدم نبود  نور او در عني عالم رو نمود
اول متعلقه به انوار معانی مجرده از معارف و اسرار، و بعضی از تجلیات : و تجلیات رامقامات مختلفه است

و بعضی به انوار طبیعیه ، و هر نوری از این انوار كه طلوع كند از  به انوار ارواح، متعلقه به نوراالنوار ، و بعضی
والتجلی . ی خاص باشد ، اگر بصريت سالم بود از رمد و آفات، ذوات و معانی آن، معاینه و مشاهده نماید افق

ءِ و صفات الهی بود، از تجلیات اسما) ص(ظهور روح حبیب الله. عندالقوم ماینكشف للقلوب من انوار الغیوب
و عني او، كه صورت معنویت اسم اعظم است از تجلی ذاته به ذاته فی ذاته، و حصول اعیان از تفاصیل عني 

و تمام تجلیات ذاتیه و صفاتیه در مرآت جامعۀ كاملۀ . اوست، و روح او روح كلی و هو روح االرواح
  .یات الكمالفتالالنورا فصوره، وابصرفیه غا. ظهور فرمود) ص(محمدیه

  بیت
 جمله در آینه عیان بنمود  آنچه پیدا و آنچه پنهان بود



۴۳۰ 

، اول است به ان الله خلق آدم علی صورته: و این آدم حقیقی كه آدم صورت اوست، متصف است به صفات
و  كنت نبیا و آدم بني الماءِ و الطني) ص(معنی بر انبیا و رسل علیهم السالم و آخر به صورت جسدیه، كما قال

فغرح به سرورا فصدره علی یده و صافاه و آدم لم یكن شیئا مذكورا، . نحن اآلخرون السابقون): ص(قال
  .والالقلم كاتبا والاللوح مسطورا

  .ای الروحا والجسدا كنت نبیا و آدم بني الروح و الجسد): ص(قال رسول الله
  بیت

 دو سرا نبود هر دو سرا، بود سید  نبود عالم و آدم كه بود سید ما
  .فهو مخزن كنزالوجود و مفتاح خزاین الجود و قبلة الواجد و الموجود

  بیت
  مظهر ذات و صفات كربیا  حضرت او سید هر دو سرا

  .كنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف): ص(قال الله تبارك و تعاىل بلسانه
  بیت

 ستگنج اسما بجو ازو ای دو  مخزن گنج كنت كنزا اوست
  .لوالك لما خلقت االفالك: و قال جل ذكره بلسان جبیبه فی حقه

مفتاح خزاین جود است و قبلۀ واجد و موجود، و مراد كلی از ایجاد عالم ظهور او است و علت غائیه جال و 
استجالءِ صاحب لوای حمد است و مالك مقام محمود، و لوای حمد حمد حمد است و آن اتم محامد بود، و 

  .ح آنست كه از ریب مصون باشد، این است معنی حمد حمد كه معرب است به لواحمد صحی
  بیت

 بازگشت همه به او نیكوست  مرجع جملۀ محامد اوست
و مقام محمود مرجع جمیع مقامات است و منظر نظر اسماءِ الهیه كه مختصه اند  به مقامات، و این مقام سزاوار 

به التماس محبی . اوتیت بجوامع الكلم): ص(كما قال. م باشدصاحب كماىل است كه جامع كالم ملك عال
ذوقیات با لمعات خواهیم آمیحت و  -علیه الرحمة-۷۳۱محبانه به محبت قدوة العرفاء شیخ فخرالملة والدین عراقی

  : به قول نعمة الله نوناشارت است به كالم او و  عني
  .امید هست كه باشد قبول اهل الله: م

  :می گوید از لسان مرتبۀ رسول ملسو هيلع هللا ىلص -قدس سره-۷۳۲الملة والدین المشهور به ابن فارض و شیخ االسالم تقی
 فلی فیه معنی شاهد بابوتی  و انی و ان كنت ابن آدم صورة

  بیت:                                                               ع
 رماز روی مرتبت به همه حال برت  گفتابه صورت ار چه زاوالد آدمم

  بیت:                                                               ن
 این طرفه نگر كه او پسر من پدرم  آدم پدر است و من پسر نیست عجب

  .ابواالرواح تمام عالم) ص(ابوالبشر مجموع بنی ادم بود و خاتم آدمهيلع
  شعر

 و اب ابنی و امی كالبناتی  و عقلی كابی نفسی كامی
  بیت                                                              : ع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  هجری ۶۸۸هجری و متوفی  ۶۱۰متولد  ۷۳۱
 هجری ۶۳۲و متوفی  ۵۷۶تولد ابوحفص عمر بن ابی الحسن الحموی االصل المصری المولد م ۷۳۲



۴۳۱ 

 ظاهرتر است هر نفس انوار از هرم  نورم كه از ظهور من اشیا وجود یافت
  .اول ما خلق الله نوری ):ص(و قال. ۷۳۳قد جائكم من الله نور و كتاب مبني: قال الله تعاىل: ن

 ش قریب استمعنی لطیف و خو  این نور تعني حبیب است
  بیت:                                                               ع

 یك لمعه بود از لمعات منورم  هر نور كآشكار شد از مشرق وجود
  بیت:                                                               ن

 عالم از نور او منور  شد
 در ازل پادشاهی عالم

  

 دم از فیض او مصور شدآ 
 بر رسول خدا مقرر شد

  

در دایرۀ اول به نعت وحدت برزخی است  میان احدیت و واحدیت، و در دایرۀ ثانیه برزخ جامع میان وجوب و 
  .و در دایرۀ اول برزخ الربازخ امكان،

  بیت:                                                               ع
 آینه عكس جمال خودچون بنگرم در

 خورشید آسمان ظهورم عجب مدار
  

 گردد همه جهان به حقیقت مصورم 
 ذرات كاینات اگر گشت مظهرم

  

  .جامع حقایق الهیه و كونیه است و كالك ممالك علویه و سفلیه: ن
  بیت

 هر دو را جمع كرد و خوش بنشست  آین و آنش به همدگر پیوست
  بیت                                   :                            ع

 اشباح انس چیست نگهدار پیكرم  انوار قدس چیست نمودار معنیم
  بیت:                                                              ن

 روح او اصل جملۀ ارواح
 چشم عالم به نور او روشن

 شحص او جان جملۀ اشباح 
 روشنش دیده است دیدۀ من

  .لوالك لما خلقت االفالك: قال الله تعاىل بلسانه يف حقه
  بیت:                                                              ع

نور بسیط لمعه ای از نور ازهرم   بحر محیط رشحه ای از فیض فایضم
  بیت:                                                              ن

 قل كل هم ظهور ازو داردع
 وجود او می دهد وجود به ما

 نفس كلیه روشن است از وی 
 نازك است این سخن بداان هی هی

  بیت:                                                             ع
 در جنب آفتاب ضمري منورم  از عرش تا به فرش همه ذره ای بود

  .ز آن وجهی كه سوی الله است امری است موهوم و در حد ذات خود معدومدر نظر صاحب وجود، عالم ا: ن
  شعر

 والذی یفهم هذا حازاسرار الطريقه فی الحقیقه انما الكون خیال و هو حق
  بیت

 در خیال آن جمال می بینم  همه عالم خیال می بینم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۵آیه ۵سوره ۷۳۳



۴۳۲ 

  تبی:                                                                ع
 گر پردۀ صفات خود از هم فرو درم  روشن شود ز روشنی ذات من جهان

  .حجب الذات بالصفات و حجب الصفات باالفعال: كما قال: ن
  بیت
 آفتابی خوش شود پیدا
 در حجاب است و دل ز عالم برد

 گر ز رخ مه نقاب بردارد 
 چه كند  گر حجاب بردارد

  بیت                           :                                     ع
  آن آب چیست؟ قطره ای از حوض كوثرم آبی كه زنده گشت از آن خضر جاودان

  بیت                                                                               : ن
 گفتا كه ز ما بجو كه جاوید آنست  آبی كه حیات جان جاویدان است

انزل من السماءِ ماءِ فسألت اودیة : و قال جل ذكره ۷۳٤و جعلنا من الماءِ كل شیی حی: اىلقال الله تع
همچنانكه قطرات مطرات از نظرات سحاب بر وجنات جبالت و غربات بارد و در وادی به قدر  ۷۳٥.بقدرها

باشد كه در بوستان قابلیت آب روان گردد، و بعد از آن در صور جداول و انهار رو به سباسب و فیافی نهد، و گاه 
و گلستانی درآید، و هر گلبنی نصیب المائی یابد، و هر ورقی از اوراق ورد آبروئی، فیوضات ربانیه و تجلیات الهیه 
بواسطۀ عیون اعیان ثابته بر جبال جبلت عالم ارواح نازل می شود، تا هر روحی از ارواح به قدر استعداد، روحی 

بعد از آن در صور انهار مثاىل ملكوتیه و جداول ملكیه و .  ی صورتی روحانیهمعنویه عینیه می یابد، و هر عین
  .باغات كلیات و جزئیات فایض می شود، تا هر فردی از افراد موجودات نصیبی می یابد

  مثنوی
 آب در برگ گل شده پنهان
 در چمن هر گلی كه می چینم
 نظری در حباب و آب نگر

 

 گل بگري و گالب ازو بستان
 ای پرگالب می بینمشیشه 

 آب می نوش و در حباب نگر
 

  بیت:                                                                 ع
یك نفخه بود از نفس روح پرورمآن دم كزو مسیح همی مرده زنده كرد

  .العطس من الرحمن): ص(قال: ن
  بیت

  او را با تو گفتم من فصیحفهم كن اسرار  عطسۀ او آدم است و عطسۀ آدم مسیح
  بیت:                                                                ع

  بل اسم اعظمم به حقیقت چو بنگرم فی الجمله مهر همه اشیا است ذات من
  بیت:                                                                ن

مظاهر مقدمش دانمبرمظهر اسم اعظمش خوانم
و اسم اعظم جامع تمام معانی اسمای الهیه است، و این اسم نفس مسما، و مظهر اسم اعظم به حسب فعلیت 

  .اسم اعظم گفته اند، و به حسب رتبت، این مظهر مطهر تقدمی داشته باشد بر مظاهر اسماءِ الهیه
  بیت

 ور چشم ما به عني ما نگرن آفتابی در قمر پیدا نگر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳۰آیۀ  ۲۱سورۀ  ۷۳٤
  ۱۷آیۀ  ۱۳سورۀ  ۷۳٥



۴۳۳ 

 آب رو می جو و در دریا نگریك دمی با ما درین دریا درآ
 

  .صلوات الله علیه و علی آله من النبیني و الصدیقني والشهداءِ و الصالحني :ع
  :بعد از حمدالله تعاىل و مدح رسول می فرماید: ن
  .كلمه ای چند در بیان مراتب عشق بر سنن سوانح به زبان وقت امالءِ كرده می شود: ع
بعضی از جواهر معانی كه در مخزن ضمري منري مخزون است در بیان مراتب عشق نه در افشای حقیقت  یعنی: ن
  .عشق یوسف مثالً از قصۀ او مدرك و مفهوم نگردد. او

  بیت
درد دل از جان بودردا بجوذوق ما از غرقۀ دریا بجو

و مسب امور عدمیه، نه وجودیه، بر سنن  والله تعاىل به اسم رفیع الدرجات تعیني مراتب فرموده، و مراتب نسب،
سوانح یعنی بر طریق سوانح، و امام احمد غزاىل علیه الرحمة رساله ای نوشته و آن را سوانح نام نهاده، و 
شكاری كه از یسار درآید آنرا سوانح خوانند، و علم ذوقی كه از عالم ارواح بر قلب انسانی نازل شود سوانح 

  .گویند
  :الءِ كرده شدبزبان وقت ام: ع
  بیت:                                                               ن

دری است سخن چنانكه گفتی سفتمگفتی كه بگو هر چه تو گفتی گفتم
تا آینۀ معشوق نمای هر عاشق آید، با آنكه رتبت عشق برتر از آنست كه به قوت عقل و فهم و بیان گرد پريامن : ع

  .جالل او توان گشت، و یا به دیدۀ كشف و عیان جمال بی مثال او توان دیدسراپردۀ 
قصد صحیح او را در امالءِ این كلمات افاده مستعدان است تا بر سنت سنیه محمدیه مستفیض و مفیض : ن

  .اللهم ارزق و ارزق منی): ص(كما قال. باشد
  بیت

مستفیضی مفیض هم می باشهر چه پاشند بر تو هم می پاش
  :عشق در مرتبۀ واحدیت

  .دیدۀ او نور او بیند به او: م
  :اما در مرتبۀ احدیت ذاتیه

  بیت
قطره چه بود كه موج و هم دریا نیستوصف و نسب و تعني اسما نیست

  بیت
 از حدوث و ازقدم با ما مگوقرب و بعد و وصل و فصل آنجا مجو

  شعر                   :                                             ع
 تعاىل العشق عن همم الرجال
 متی ماجل شییءِ من خیال

 

 و عن وصف التفرق والوصال
 یجل عن االحاطة والمثال

 

هر اسمی از اسمای الهیه او را صورتی است معنویه علمیه كه اصحاب صوفیه عني ثابته خوانند و حكما : ن
كه روحانیه و مثالیه و جسمانیه اند كه مظاهر موجودات گویند، و هر  ماهیت كلیه گویند، و سه صورت دارد خارجیه

و حقیقت محمدیه صورت اسم جامع اسمای الهی است، و . اسمی مربی مظهر خود است و مظهر او مربوب او
و این حقیقت مشتمله است بر دو . به اسم الظاهر مربی ظواهر عالم است و به اسم الباطن مربی بواطن عالم
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و اسم جامع مشتمل است بر جمیع اسما و متجلی . اما ربوبیت او به صفات الهیت بود. هیت و عبودیتجهت ال
در اسما به حسب مراتب الهیه و مقدم است به مرتبه، و مظهر او مقدم بر جمیع مظاهر اسما و متجلی در مظاهر به 

ظهور ذات او در هر واحدی از اسماءِ و  و اسم جامع به نسبت با سایر اسما دو اعتبار دارد، اعتبار. حسب مراتب
هر  آینه مظاهر مجموع اسما مظهر این اسم جامع باشند، و . اعتبار اشتمال او بر جمیع اسما، از جهت مرتبه الهیه

  .آن اشتمال حقیقت واحده است بر افراد متنوعه
  بیت

 هرچه می بینی به او نیكو نگردرهمه اسما جمال او نگر
الم در علم و عني مظاهر حقیقت انسانیه اند و او مظهر اسم جامع و كجكوع ارواح جزئیات و مجموع حقایق ع
  .روح اعظم انسانی

  بیت
تا دریابی هرآنچه خواهیدریاب خلیفۀ الهی

و وجود من حیث هوهو غري وجود ذهنی و خارجِی است، و غري مقید به اطالق و تقید، و نه كلی است و نه 
خاص، و نه واحد به وحدتی زاید و نه كثري، بلكه این اشیاءِ الزمۀ حضرت اوست به حسب  جزوی، و نه عام و نه

  .مراتب و مقامات و هو رفیع الدرجات، اما در ظهور و صور مطلق و مقید بود و خاص و عام و واحد و كثري
  بیت

 خوش ظهوری كه آن یكی فرموددر مظاهر یكی هزار نمود
  .ماعرفناك حق معرفتك: دفرمو) ص(و اعلم علمای عالم 

  بیت
 عقل حريان شده نمی داند
 عشق آمد و عقل كرد غارت
 ترك عجبی است عشق سرمست
 گفتم به عبارتی درآرم
 چون آتش غريتش برافروخت

 

 كه چه می گوید و چه می خواند
 ای دل تو بمان بر این بشارت
 وز ترك عجیب نیست غارت
 وصف رخ او به استعارت

 عبارت هم عقل بسوخت، هم
 

  .به تتق عزت محتجب ست و به كمال استغناءِ منفرد: ع
  بیت                                                                            : ن

 نعمت الله ماست نعمت او
 بی نیاز است از همه عالم

 بندۀ بندگان خدمت او
 همه عالم فقري حضرت او

 

  .والله غنی عن العالمني
و عاشق جمال او جالل او است و جمالش  و حجب ذات او صفات او است و صفاتش مندرج در ذات،: ع

  .مندمج در جالل
  .ز هر صفتی او را جماىل و هر جماىل او را جالىل، و جمال و جالل او بر كمال: ن
  .علی الدوام خود با خود عشق می بازد و با غري خود نرپدازد: ع
  .معه ان الله و الشیئیك): ص(قال رسول الله: ن

  .غري در حضرتش ندارد بار: در مرتبۀ احدیت، م
  .همه عالم به حضرتش حاضر: و در مرتبۀ واحدیت، م
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  .هر لحظه از روی معشوقی پرده ای براندازد و هر نفس از راه عاشقی پرده ای آغازد: ع
  .ان الله یتجلی فی كل نفس والیتكرر التجلی: ن

  بیت
 از می خم خانۀ بی منتهابخشد بمادم به دم جام میئی

  بیت:                                                                ع
 عشق در پرده می نوازد ساز
هر نفس نغمه ای دگر سازد 

 عاشقی كو كه بشنود آواز
 هر زمان زخمه ای كند آغاز

 

  .وحده الشریك له: ، می گویده الذی یسمع بهكنت سمع، باسمع، كنت لسانه الذی یتكلم به: به لسان: ن
  بیت:                                                              ع 

 كه شنید این چنني صدای دراز؟همه عالم صدای نغمۀ اوست
  بیت:                                                              ن

 و شورای در طلب تو عالمی پر شر
ای با همه در حدیث و گوش همه كر

 نزدیك تو یك رنگ چه پوشیده چه عور
 وی با همه در حضور و چشم همه كور

 

  بیت:                                                             ع
 خود صدا كی نگاه دارد رازراز او در جهان برون افتاد

  .ز جنس املسصدا صوتی است كه منصرف شود ا: ن
  بیت

از ازل تا ابد صدای وی استساز عالم از آن نوای وی است
  بیت :                                                                ع

 خود تو بشنو كه من نیم غمازسر او از زبان هر ذره
  .سبحان من اوجدنی: همه عالم مدام می گویند: مصرع: ن

  .۷۳٦ن من شیی االیسبح بحمده ولكن التفقهون تسبیحهمو ا: قال تعاىل
  بیت

 به كشف الهی بود والسالمهمه ذكر و تسبیح اشیا تمام
هر زمان به هر زبان راز خود با سمع خود گوید، و هر دم به هر گوش سخن خود از زبان خود شنود، و هر : ع

به هر روی وجود خود را بر شهود خود جلوه  لحظه بر هر دیده حسن خود را بر نظر خود عرضه كند، و هر لمحه
  .دهد

  بیت
مانند در دو عالم از آنم پدید نیستچون هرچه هست در همه عالم همه منم

و سمع حق علم او است متعلق به حقیقت كالم . ۷۳۷لیس كمثله شیی و هو السمیع البصري: قال الله تعاىل: ن
  .قام جمع و تفصیل ظاهرا و باطناذاتی در مقام جمع الجمع و به كالم اعیانی در م

  بیت
 گفتیم چنني تو آن چنان دریابشبشنو سخنی به گوش جان دریابش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۴۴آیۀ  ۱۷سورۀ  ۷۳٦
 ۱۱. ای ۴۲سورۀ  ۷۳۷
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االحسان ان ) ص(قال رسول الله. و بصر حق عبارت است از تعلق علم او به حقایق اشیاءِ به طریق شهود
  .تعبدالله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه یراك

  بیت
 ناظر و منظور با هم می نگراحب نظرگر نظر داری تو ای ص

  
  
  مقدمه:                                                           ع
  بیت:                                                             ن

 سخن نیك او نكو بشنوهرچه فرماید او ازو بشنو
معات ایمائی كرده می آید به حقیقتی منزه از تعني، خواه حبش نام نه بدانكه در اثنای هر لمعه ای از این ل: ع

  .اذالمشاحة فی االلفاظ، و اشارتی نموده می شود به كیفیت سري او در اطوار و ادوار. خواه عشق
  شعر                      :                                                ن

 ذاك سر الهل العلم ینكشفوالعني واحدة والحكم مختلف
  بیت

 جمله یك ذاتست اما متصف
 عباراتنا شتی وحسنك واحد

 جمله یك حرف و عبارت مختلف
 و كل اىل ذاك الجمال یشري

 

  .و سري او در اطوار معنویه و ادوار صوریه بود
به كسوت معشوق و و سفر او در مراتب استیداع و استقرار و ظهور او به صورت معانی و حقایق، و بروز او : ع

  .عاشق
او راست شئون و تجلیات در مراتب الهیه، و به حسب شئون و تجلیات ۷۳۸كل یوم هو فی شانبه مقتضای : ن

او را اسما و صفات، و ظهور اسما اوال در عالم اعیان ثابته و ثانیا در عالم ارواح و ثالثا در عالم مثال و در آخر 
  .در عالم اشباح

  بیت
 دری است محققانه سفتیمگفتیمترتیب ظهور با تو

و باز انطوای عاشق در معشوق عیناً، و انزوای معشوق در عاشق حكماً، و اندراج هر دو در سطوت وحدت : ع
  .او جمعاً

  شعر                                                                                : ن
 الكثريفالتبقی والتذرو هیجمع و فرق فان العني واحدة

، و تفریق كن در حالت ۷۳۹و هو معكم اینما كنتم: یعنی جمع كن میان عاشق و معشوق در حالت غلبۀ وحدت
  .۷٤۰هو الذی خلقكم من نفس واحدة: غلبۀ كثرت

  بیت
 جمع و تفریق این چنني فرماعارفانه روان بیا با ما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۹آیه  ۵۵سورۀ  ۷۳۸
 ۴آیۀ  ۵۷سورۀ  ۷۳۹
 ۱۸۹آیۀ  ۷سورۀ  ۷٤۰
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فی النور و بطن الظهور فی الظهور و نودی من وراءِ  وهنالك اجتمع الفرق وارتتق الفتق و استرت النور: ع
  .سرادقات العزة

  شعر
 اال كل شیی ماخال الله باطل
 و غایة العني الرسم و ال اثر

 و كل نعیم المحالة زایل
و برزوا لله الواحد القهار

زت یعنی مرتبه نور مستعار در نور حقیقی مستور گردد و ظالل اسما و اعیان مخفی شوند و از سرادقات ع: ن
  :احدیت ندا رسد كه

  بیت
كی عدم را بار باشد در قدمغري حق باطل بود یعنی عدم

  .۷٤۱و برزوالله الواحد القهار
  بیت

 لیس فی الدار غريه دیارنكته ای گفتمت ازین اسرار
  
  

  لمعۀ اول
  .اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است: ع
  بیت                          :                                      ن

گر تو مشتاقی در این مشتق نگرعاشق و معشوق شد مشتق ز عشق
  .عشق مصدر است

  بیت
ور بگردانی سخن هم صادق استباطنش معشوق و ظاهر عاشق است

نه جیم و و در این محل عشق را نه افراط محبت خوانند و نه عني و نه شني و قاف، چنانكه وجود گویند نه واو و 
  .واو و دال مراد بود، و كمال موجودات به وجود بود و كمال وجود به وجود

بل كه بهر اظهار . و عشق در مقر عز خود از تعني منزه است، و در حریم عني خود از بطون و ظهور مقدس: ع
عرضه كرد، و كمال از آن روی كه عني ذات خود و صفات خود است، خود را در آینه عاشقی و معشوقی بر خود 

  .حسن خود را بر نظر خود جلوه داد
ی است و كمال اسمائی، به  در مرتبۀ احدیت از تعني منزه است و از ظهور و بطون مقدس و او را كمال ذات: ن

كنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، : كمال ذاتی غنی علی االطالق، اما از برای ظهور اسمائی فرمود
  .فخلقت الخلق العرف

  بیت
 تا نور جمال او نمایدینۀ روشنی ببایدآئ

و از روی ناظری و منظوری نام عاشقی و معشوقی ظاهر گشت و نعت طالبی و مطلوبی پیدا شد، ظاهر را به : ع
  باطن نمود، 

  . آوازۀ عاشقی برآمد: مصرع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۴۸آیۀ  ۱۴سورۀ  ۷٤۱
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  .باطن را به ظاهر بیار است، نام معشوقی آشكارا شد
  .ثرت اغیار می نماید و در ظهور در مرایای اعتباریه پیدا می آیدواحد حقیقی است كه به اعتبارات ك: ن

 بیت
در وجود آن یكی نبود شكیعاشق و معشوق می یابم یكی

و انسان كامل آئینۀ جامعۀ كماالت او است، و اگرچه قبل از آئینه به رؤیت علمیه جمال بی مثال خود مشاهده می 
به رؤیت عینیه مطالعه نماید، و اعیان ثابته كه صور اسمای الهیه اند در فرمود، خواست تا در مرایای اعیان عالم 

حضرت علمیه عني اسمااند به حسب وجود و اسماء در مرتبۀ احدیت عني مسما، و مظهر به حسب اسم الظاهر 
  .عني مظهر و منظور عني ناظر

  تبی                                                                :ع
 یك عني متفق كه جز او ذره ای نبود
ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت 

 چون گشت ظاهر این همه اغیار آمده
 مطلوب را كه دیده طلبكار آمده؟

 

  بیت                                                                 :ن
در وجود یكی شكی نبوددر دو عالم به جز یكی نبود

با حقیقت عالم ضرب واحد است در واحد، و به اعتبار صور عالم ضرب واحد در كثري، حسب الواحد افراد نظر 
  .الواحد

  بیت
كه یكی در یكی یكی باشدگر فراوان گر اندكی باشد

عشق از روی معشوقی آئینۀ عاشقی آمد تا در وی مطالعۀ جمال خود كند و از روی عاشقی آئینۀ معشوقی تا  :ع
هرچند در دیدۀ شهود یك مشهود بیش نیاید، اما چون یكی روی به دو آئینه . اسما و صفات خود بیند در او

  .نماید هر آینه در هر آئینه روی دیگر پیدا آید، با آنكه در حقیقت جز یكی نبود
المؤمن مرآت المؤمن والمؤمن اسم من اسماء الله . مخب آینۀ محبوب است و محبوب آینۀ محب: ن

  .تعاىل
  رباعی

 او صورت او در آینه می بیند
آئینۀ خود به عني خود می نگرد 

 معنی همه هرآینه می بیند
این طرفه كه خود در آینه می بیند

  بیت
به حقیقت دو كی شود آن یكدو نماید یكی بود بی شك

  شعر                                                                             : ع
اذا انت اعددت المرایا تعدداوما الوجه اال واحد غريانه

  بیت:                                                              ن
 گر به صد آینه یكی رو بنمود صد نشد
نام یكی اگر یكی صد نهد ای عزیز من 

 عكس جمال او صد است صد نشد او كدام صد
 ود او بنام صدصد نشود حقیقتش یك ب

 

  بیت:                                                               ع
عني دگر يكی است پديدار آمدهغريی چگونه روی نماید؟ چو هرچه هست

  .نزد موحد اسمای الهی به ذات واحد بود و به صفات متعدد: ن
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  بيت
آن يكی از هزار دريابشاز هزاران يكی شده معلوم

  
  

  لمعۀ دوم
  .سلطان عشق خواست كه خیمه به صحرا زند، در خزاین بگشود و گنج بر عالم پاشید: ع
: امام منعم از برای انعام نعم و اظهار منعم به مفاتیح الغیب یعنی اسماءِ ذاتیه در خزانۀ جود بگشود و گنج: ن

ز اعیان به تشریفی خاص مشرف و ملتبس نثار و ایثار بی نوایان عالم فرمود، و هر عینی را ا كنت كنزا مخفیا
  .گردانید

  بیت
یافته از جود او یعنی وجودهرچه موجود است در دار وجود

و مقصود از عالم، انسان كامل است، و علت غائیه از ایجاد عالم انسانی جالءِ و استجالءِ بر كمال، یعنی رؤیت 
نيه، و حقايق اسماء الهيه در حضرت احدیت عني ذات و صفات و اسماءِ الهیه در مرات جامعه حقيقت انسا

  .ذاتند، و در مرتبۀ واحدیت عني من حیث الذات و غري من حیث الصفات
  بیت

عني و غري ای عزیز می خوانشغري می گو و عني می دانش
  بیت:                                                                ع

 چرت برداشت بركشید علم
بی قراری عشق شورانگیز

 تا به هم برزند وجود و عدم
 شر و شوری فكند درعالم

 

  بیت:                                                                ن
 آنش عشق در جهان افتاد
در خرابات عاشق سرمست

 سوز در جان این و آن افتاد
رفت و در پای خم روان افتاد

كان الله ولم یكن معه : بود و نابود خود آرمیده بود و در خلوت خانۀ شهود آسوده، آنجا كه ورنه عالم با: ع
  .شیئی

  .واآلن كما كان -علیه الرحمة-۷٤۲و قال رئیس الطایفه. مگو آنجا كجا، آنجا كه جا نیست: مصرع: ن
  بیت

لم یزل عاشق جمال خود استاز ازل تا ابد به حال خود است
  بیت                                                  :              ع

 آن دم كه ز هر دو كون آثار نبود
معشوقه و عشق و ما بهم می بودیم 

 بر لوح وجود نقش اغیار نبود
 در گوشۀ خلوتی كه دیار نبود

 

  :مرتبۀ عشق اقدم است و مرتبۀ معشوق اول و عاشق آخر، و گفته ایم: ن
  .عاشقان بسیارندمعشوق یكی و : مصرع

  بیت:                                                                اما
  معشوق و عشق و عاشق دیدیم یك وجودند چون پرده برگشودند خود را به ما نمودند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 منظور جنید بغدادی قدس سره می باشد ۷٤۲



۴۴۰ 

جلوه ناگاه عشق بی قرار بهر اظهار كمال پرده از روی كار بگشود، و از روی معشوقی خود را بر عني عالم : ع
  .فرمود

  بیت
 پرتو حسن او چو پیدا شد
 وام كرد از جمال او نظری
عاریت بستد از لبش شكری

 عالم اندر نفس هویدا شد
 نور رویش بدید و شیدا شد
ذوق آن چون بيافت گویا شد

ا كنت كرن: ، از برای اظهار كمال، قال جل ذكره۷٤۳كل یوم هو فی شان: ناگاه عشق بی قرار قال الله تعاىل: ن
  .، پرده از روی كار بگشود و خود را بر عني عالم جلوه فرمودمخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف

  بیت
 در همه آینه جمال نمود
پرتو حسن او چو پیدا شد

 هرچه بنمود بر كمال نمود
عالم اندر نفس هویدا شد

هنور كاف كن با نون متصل نشده بود كه  .۷٤٤انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون: قال الله تعاىل
  .عالم موجود شد

  بیت
عجب چیزی میان كاف ونون استدو عالم در میان كاف و نون است

و این دال است بر سرعت ایجاد، و كن كنایت است از تعلق ارادت مرید به بود مراد، و هر عینی را به خلعتی 
  .رف گردانیدخاص روحانیت بیاراست و به تشریف شریف اسمِ مش

  بیت
 وام كرد از جمال او نظری
 عني او در همۀ آینه ها پیدا شد
 عاریت بستد از لبش شكری

 

 حسن رویش بدید و شیدا شد
 او در آئینه و آئینه به او شیدا شد
 ذوق آن چون بيافت گویا شد

 

  ۷٤٥فتبارك الله احسن الخالقني: قال الله تعاىل. سبحان من اوجدنی
  شعر

 ني اال الیهفال ینظر الع
فنحن له و به فی یدیه

 والیقع الحكم اال علیه
 و فی كل حال فانالدیه

 

  شعر
 در آینۀ همه هویدا است
 در هر عینی نمود حسنی

 

 در دیدۀ ما چو نور پیدا است
این طرفه كه در دو كون یكتا است

ر آن جمال بدید، چه او را جز به او باز فروغ آن جمال عني عاشق را كه عالمش نام نهی نوری داد تا به آن نو: ع
  .الیحمل عطایاهم االمطایاهم: نتوان دید

  بیت:                                                               ن
كسی كو دید حسن او چنان دیدبه نور او جمال او توان دید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۴آیه  ۵۵سورة  ۷٤۳
 ۸۲آیۀ  ۳۶سورۀ  ۷٤٤
 ۱۴آیۀ  ۲۳سورۀ  ۷٤٥



۴۴۱ 

  .ناظر عني منظور آمد و منظور عني ناظر
  بیت

می نماید به چشم ما چون نورهم منظوردر نظر ناظر است و
و ظواهر عالم مظاهر اسم الظاهر و بواطن عالم مظاهر اسم الباطن، و اگرچه ربوبیت الباطن غري ربوبیت الظاهر 

  . است، اما در مرتبۀ احدیت ذاتیه ظاهر عني باطن است و باطن عني ظاهر
  بیت
نسخۀ كاینات برخوانیظاهر و باطن ار چنني دانی

بشنود رقص كنان بر در میخانۀ عشق  ۷٤٦كنعاشق چون لذت شهود بیافت و ذوق وجود بچشید و زمزمۀ قول : ع
  :دوید و گفت

  بیت
  
  
به استعداد اصلی كه از فیض اقدس ذاتی یافته بود یعنی تجلی حبی ذاتی، چون استماع فرمان عاشق مستعد : ن

  .۷٤۷وسقاهم ربهم شرابا طهورا: و ساقی. فرمود، مستعدانه اتیان نمود، و متوجۀ میخانۀ عشق شد
  :به یك لحظه چندان شراب هستی در جام نیستی ریخت كه: ع

  بیت
 از صفای می و لطافت جام

 است و نیست گوئی میهمه جام  
 تا هوا رنگ آفتاب گرفت
 روز و شب با هم آشتی كردند

 

 در هم آمیخت رنگ جام و مدام
 یامدام است و نیست گوئی جام
 رخت برداشت از میانه ظالم
 كار عالم از آن گرفت نظام

 

  .مودهررندی را به قدر قابلیت جامی یا قدحی یا سبویی یا خمی از میخانۀ تجلیات انعام فر: ن
  بیت

ای خواجه شراب از كجا می آییچندان خوردم شراب، رندان گویند
  شعر
 رق الزجاج و رقت الخمر
 فكانما خمر و القدح

 

 فتشابها و تشاكل االمر
 و كانما قدح و الخمر

و هوای امكان رنگ آفتاب وجوب گرفت و ظلمت عدم مضاف زایل شد، و آوازۀ ظهور در عالم افتاد، و شب و 
و اعیان ممكنات محل ظهور ظل الهی اند و عالم اجسام ظالالت ظلمانیه و ارواح ظالالت  عالم اند فافهم،روز 

  .نورانیه
  بیت

هر دو را جمع كن كه انسان استآن یكی جسم آین یكی جان است
ثم رش : صبح ظهور نفس زد، نسیم عنایت بوزید، دریای وجود در جنبش آمد، سحاب فیض چندان باران: ع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

آیه  ۱۹و۱۶و۶و۳و۳و۲كن فیكون در سوره های : انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون و بیان: ۳۶سوزۀ  ۸۲اشاره به آیۀ  ۷٤٦
 .نیز آمده است ۳۵و۴۰و۷۳و۵۹و۴۷و۱۱۷های 
 ۲۱آیۀ  ۷۶سورۀ ۷٤۷

 ای ساقی از آن می كه دل و دین من است
  

  پر كن قدحی كه جان شريین من است
 گر هست شراب خوردن آئني كسان

  
  

  معشوقه به جام خوردن آئني من است



۴۴۲ 

  .۷٤۸واشرقت االرض بنور ربها: بر زمني استعداد بارانید كه علیهم من نوره
  .رش علیهم من نوره كنایت است از افاضه نور وجود از برای ازالت ظلمت عدم: ن

  بیت
نظری كن به نور او در منعالم از نور او شده روشن

  شعر
 فمن ثمه و ما ثمه و عني ثمه ثمه
مةفما عني سوی عني فنور عینه ظل

 فمن قدعمه خصه و من قدخصه عمه
فمن یغفل عن هذا یجد فی نفسه غمه

  .۷٤۹انزل من السماءِ ماءِ فسالت اودیة بقدرها: قال الله تعاىل
  بیت

ما و ایشان تمام سريابیمهرچه در كنایات می یابیم
سر نهاد، و كمر  عاشق سرياب آب حیات شد، از خواب عدم برخاست، قبای وجود درپوشید و كاله شهود بر: ع

  .شوق بر میان بست، و قدم در راه طلب نهاد
  .از علم به عني آمد و از گوش به هوش: مصرع

عاشق ملتبس است به فیض مستعار روحانیه، و دراعۀ خیالیۀ مثالیه و خرقۀ چهار وصله صوریه محسوسه :ن
  .قمیس

  بیت
 بربسته كمر كاله بر سر
 از پرتو آفتاب وحدت

 ه سروربر تخت نشسته شا
روشن شده همچو ماه انور

در . ما رأیت شیئا اال و رأیت الله فیه: نخست بار چو دیده بگشاد نظرش بر جمال معشوق  افتاد و گفت: ع
  :خود نظر كرد همگی خود او را یافت، و گفت

  :مصرع
  .فلم انظر بعینی غريعینی

  !عجب كاری است
  :مصرع

  چون من همه معشوق شدم عاشق كیست؟
  بیت                                                            :     ن

 دوش چشمم یك زمانی خوش غنود
 نعمت الله را همی دیدم به خواب

 نور عالم رو به چشم من نمود
 چون شدم بیدار غري من نبود

  شعر
و عینی عینه فانظر بعینهرایت الله فی عینی بعینه

  بیت
 هر دو با ساقی ما همدم نگرنگرعاشقانه جام و می باهم

اینجا عاشق عني معشوق آمد، چه او را از خود بودی نبود تا عاشق تواند بود، او هنوز كما لم یكن در عدم : ع
  .و هو اآلن علی ما علیه كانبرقرار خود است و معشوق كما لم یزل در قدم بر قرار خود، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۷آیۀ  ۳۹سورۀ  ۷٤۸
 ۱۷آیۀ  ۱۳سورۀ  ۷٤۹



۴۴۳ 

  بیت

عاشق من حیث الوجود عني معشوق است، اما از آن رو كه او است، شم رایحۀ وجود خارجی نكرده است :ن
  .وكما لم یكن در عدم برقرار خود است و معشوق كما لم یزل در قدم برقرار خود

  بیت
 با تو گفتم چنني چنان دریابحال معشوق و عاشقان دریاب

  
  

  لمعۀ سوم
هرچند عشق خود را دایم به خود می دید، خواست كه در آینه عاشقی جمال بر كمال معشوقی خود مطالعه : ع
  :نظر در آینه عني عاشق كرد، صورت خودش در نظر آمد، گفت. كند

  شعر
حاشای حاشای من اثبات اثننيأانت ام انا؟ هذا العني فی العني

  هی مثل رویة الشیئی فی امر آخر یكون له كالمرآترؤیت الشیئی نفسه بنفسه ما : ن 
  بیت

آن عني نگر عشق است عني همگان گشتهدر آینه اعیان عینی است عیان گشته
و چون از جمیع وجوه غري نباشد احتیاج الزم نیاید، . و آینه اعیان ثابته عني نماینده اند به وجهی و غري به وجهی

گفته ند آینه را تصرفی است در نماینده، چنانكه وجه مستدیره در مرآت مستطیله  رؤیت اول علمیه و ثانیه عینیه، و
  .مستطیله نماید، نعم این در ظهور نماینده بود نه در حقیقت او
 بیت

 تمثال نظر میكن و دریاب صفاتشدر آینه تمثال جمال است نه ذاتش
  بیت

 در رحمت به روی ما بگشود
 نور اسما كه روشنند از وی

 

 م بینا به ما عطا فرمودچش
 در همه آینه به ما بنمود

 

  .۷٥۱كل یوم هو فی شأن: و قال جل ذكره ۷٥۰بل هم فی لبس من خلق جدید: قال الله تعاىل
  بیت

 هر زمان صنعی نماید در نظر
 

 می برد خلقی و می آرد دگر
 

  بیت          :                                                                      ع
 بغمز عیون ثم كسرالحواجبیحدثنی فی صامت ثم ناطق

  بيت
گفتیم به ابرو و شنیدیم به چشمبا همدگر احوال خود از بیم رقیب

  .غمز عیون و كسر حواجب اشارت است و اشارت اخفی است از رمز فافهم:ن
  :دانی چه حدیث می كند در گوشم: م: ع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۵آیۀ  ۵۰سورۀ  ۷٥۰
 ۲۹آیۀ  ۵۵سورۀ  ۷٥۱

  ون وصل درنگنجد هجران چه كار داردچ معشوق و عشق و عاشق هر سه یكی است آنجا



۴۴۴ 

  بیت
 عنقای مغربم كه نشانم پدید نیستپدید نیستعشقم كه در دو كون مكانم

تنبیه طالب مستعد است و تعریف مطلوب، عشق اظهر اشیا است به تحقق ذاتیه و اخفی از جمیع بماهیت و : ن
  .ماعرفناك حق معرفتك:حقیقت، و اعلم علماءِ عالم فرمود

  بیت
 ناظر او نیست جز منظور اوچشم عالم روشن است از نور او

  بیت                                                                               : ع
منگر به آنكه تري و كمانم پدید نیستزابرو و غمزه هر دو جهان صید كرده ام

  .بقوس وجود مضاف و سهم الغیب شهود همه عالم مسخر او است و به حكم او مسخر ما: ن
  .۷٥۲فی السموات و ما فی االرض جمیعا منه وسخرلكم ما: قال الله تعاىل

  بیت
 هركه باشد مسخر حضرت
هركه در راه عشق پای نهاد

 همه عالم مسخرش باشند
گنج اسرار بر سرش پاشند

  بیت                                                                               : ع
ظهور عیانم پدید نیستاز غایتچون آفتاب در رخ هر ذره ظاهرم

  .هر شیئی كه از حد خود تجاوز نماید منعكس شود به ضد: ن
  بیت

بلكه او انور است از هر شئیهمه ذرات روشنند از وی
  بیت:                                                                ع

و زبانم پدید نیست و این طرفه تر كه گوشگویم به هر زبان و به هر گوش بشنوم
الیزال العبد یتقرب اىل بالنوافل حتی احبه فاذا احببته كنت ): ص(كما قال الله تعاىل بلسان حبیبه: ن

سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی یتكلم به و یده التی یبطش بها و رجله التی 
  .فات، و این نتیجه نوافل است و مقام فناءِ در صیسعی بها

  بیت
 در صفاتش اگر شوی فانی

 

 یابی از وی صفات تا دانی
 

  :در جهان انداخت و چون درنگری۷٥۳یحبهمعاشق صورت خود شد و دبدبه : ع
  بیت

كس نیست در این میان تو خوش باشبر نقش خود است فتنه نقاش
  بیت:                                                                 ن

 ري او نیست در وجود ای یارغ
 وحده الشریك له گفتم

 

 اعتباری است یار با اغیار
 لیس فی الدار غريه دیار

ماه آئینه آفتاب است، همچنانكه از ذات خورشید در ماه نیست، و از ذات ماه در آفتاب اثری نه، كذالك لیس : ع
  .فی ذاته من سواه شیئی والفی سواه من ذاته شیئی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۳آیۀ  ۴۵سورۀ  ۷٥۲
 ۵۴آیۀ  ۵سورۀ  ۷٥۳



۴۴۵ 

  بیت                                                      :          ن
ظرف و مظروف نیست تا دانیمظهر و مظهرش همی خوانی

  .من زعم انه من شیئی او فی شیئی او علی شیئی فقد اشرك
  بیت

بلكه مستعنی است ازین و از آنبی نیاز است از مكان و زمان
  :كنند صورت محبوب را به محب اضافت كنند واال همچنانكه نور مهر را به ماه نسبت: ع

  بیت
 
 
  : ن

ه حقیقت نه ماه از خود نوری امور اضافی اعتباری است، و ماه از نور آفتاب و عالم از وجود اضافت دارد، و ب
  .دارد و نه عالم وجودی

  .اال كل شیئی ماخالالله باطل:م
  بیت

 غري حق باطل بود یعنی عدم
هست یك مصرع زگفتار لبید

 كی عدم را بار باشد در قدم
كرده است تصدیق آن صاحب كرم

  . صلی الله علیه وسلم
اسما مسما را از جمیع وجوه متعدد نكند، دریا چون  كثرت و اختالف صور امواج بحر را متكثر نگرداند،: ع

و چون  نفس زند بخارش گویند،مرتاكم شود ابرش خوانند، فرو چكد بارانش نام نهند، و چون روان گردد سیل،
  .جمع شود و به دریا پیوندد همان دریا بود كه بود

  شعر
 فالبحر بحر علی ماكان من قدم

 الیحجبنك اشكال یشا كلها
 دث امواج و انهاران الحوا

عمن تشكل فیها فهی استار
  :و برزخ توئی تو. ساحلش قعر است و قعرش ناپديد: م
  بیت:                                                                 ن

هر چار یكی بود به ناچاربحر است و حباب و موج و جوچار
  .زاز و اذالل معز و مذل متغایرند، اما نظر به ذات موصوف واحداسمای متقابله بسیار، ماصدق واحد، نظر باع

  بیت
در وجود یكی شكی نبوددر حقیقت به جز یكی نبود

  .چون تو نباشی همه تو باشی
  بیت                                                                                : ع

نزدیك خویش هیچ مباشرو بههمه خواهی كه باشی ای اوباش
  بیت                                                                                : ن

هرچه پاشند بر تو هم می پاشترك هستی بگو و خوش می باش
  .دع نفسك و تعال: به الهام فرموده اند با یزیدهيلع

  بیت

 هر نقش كه بر تخته هستی پیدا است
  

 آن صورت آن كس است كآن نقش آراست
  

 دریای كهن چو برزند موجی نو
  

 موجش خوانند و در حقیقت دریا است
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 برو از دل همه عالم جدا كن
 ا بیابیاگر خواهی وصال م

 خودی را پشت پا زن رو بما كن
 شبی تنها بیا خود را رها كن

 

  
  

  لمعۀ چهارم
غريت معشوق آن اقتضا كرد كه عاشق غري او را دوست ندارد و بغري او محتاج نشود، الجرم خود را عني : ع

  .جمله اشیا كرد، تا هرچه عاشق دوست دارد و به هرچه محتاج شود او باشد
السعد : و قال هيلع ان الله غیور ومن غريته حرام الفواحش ماظهر منها ومابطن )ص(هقال رسول الل: ن

غريت محب آنست كه محبوب او التفات به غير نكند و آن غريت مالیكه . غیور وانا اغري منه والله اغري منا
  .مشغول نشود ، اما غريت الله تعاىل آن است كه محب او بغريماللرتاب و رب االرباب: است چنانكه گفته اند

  بیت:                                                                  ع
الجرم عني جمله اشیا شدغريتتش غري در جهان نگذاشت

  .و هیچكس هیچ چیز چنان دوست ندارد كه خود را، از اینجا بدان كه تو كیستی
  بیت                 :                                                ن

نعمت اللهم چنني نعمت كه راستعاشق و معشوق و عشقم ای عزیز
  .حق و عارفان خود را برای حق خود دوست دارند و عاشقان حق را برای عاقالن حق را برای

  بیت
دل و دلدار و جان و جانانینكته ای نازك است اگر دانی

  بیت                            :                                   ع
 تا ظن نربی كه هست این رشته دوتو
این اوست همه ولیك پیدا است به من

 یكتواست خود اصل و فرع بنگر تو نكو
 شك نیست كه این جمله منم لیك به او

 

میز میان هر وجود حقایق كونیه مشروط است به حقایق الهیه و ظهور حقایق الهیه مربوط به حقایق كونیه و ت: ن
  .جملۀ ذرات عالم مرایای اسماءِ الهیه اند. دو منوط به حقیقت انسانیه

  .اما انسان آینۀ جامعۀ كاملۀ تمام اسما است. آینۀ اسمی دگر هر یكی: م
  بیت

می نماید نور او هر آینهآفتابی تافته بر آینه
  .و چون آفتاب بر آینه تابد آینه خود را آفتاب پندارد:ع

  بیت
آئینه انا الشمس نگوید چه كندلحظه كه بر آینه تابد خورشیدآن

  .آینه قابلی بیش نیست الجرم خود را دوست گريد و در حقیقت ظهور آفتاب را است،
  .آینه از آن رو كه با خود دارد امری است موهوم اما از آن رو كه با او دارد اوست كه آئینه اوست: ن

  بیت
چون غري نماند غري او چون بیندآئینه اوست او باو می بیند

  .، چرا نگویدالیری الله غريالله: ع
  .ناظر منظور است و ذاكر مذكور: ن
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  الیذكر الله اال الله: ع
  .محبوب خود و محب خویش است، الیحب الله اال الله: م: ن
، متعنی بككه ، مگر می گوید الهم متعنی بسمعی و بصری: بهرچه فرمود) ص(مربهن گردد كه رسول الله: ع

  .۷٥٤وانت خريالوارثني: چه سمع و بصر من توئی
مرا محقق . سمع و بصری بمن عطا فرمودی: م. تخلفوا باخالق الله ای اتصفو بصفات الله: یا میفرماید: م

  .گردان به تحقیق ذات
  شعر                                                                             : ع

 رك الله وارت عینه حجبتبا
خذحیث شیت فان الله ثم وقل

 فلیس یعلم اال الله ما الله
ماشيئت عنه فان الواسع الله

  .الحجابه االالنور والخفائه االالظهور: حجب الذات بالصفات، و حجابه عینه من وجه، و قیل: گفته اند: ن
  بیت

 جمال بی مثالت را نمودی
چو تو باسمع خود رازی بگفتی

 دل صاحب نظر از وی ربودی
چه گویم آنچه گفتی خود شنودی

  :اظهار چنني اسرار هر چند نازكی دارد اما معذور دار كه: ع
  بیت

زآن روی كه خود نمود و خود دیدخود گفت حقیقت و خود اشنید
كنت :بصر نمود، و به ان الله جمیل یحب الجمال: جمال بی مثال المؤمن مرآة المؤمن: یعنی در آئینه: ن

  .، دیدبصره الذی یبصر به
  .جنید قدس سره گفت سی سال است كه با حق سخن می گویم و خلق پندارند كه با ایشان می گویم: ع
  مثنوی:                                                              ن

 شیخ مرشد جنید بغدادی
 گفت سی سال شد كه تا با یار

 خن به خدامن به حق گفته ام س
 سخن ما بحق بود ای دوست

 

 مصر معنی دمشق دلشادی
 میكنم من سخن در این بازار
 خواجه گوید سخن كند با ما
كه سمیع و بصري و گویا او است

  .، و بسمع موسی استماع نمودانی اناالله: بزبان شجره فرمود: ع
یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه  كنت سمعه الذی: و حق سبحان الله تعاىل در حق بنده خود فرمود: ن

  .و این مقام فنا است در صفات و نتیجه نوافل است اما مقام فناء در ذات نتیجه فرایض بود. الذی یتكلم به
  بیت
هرچه گویم همه نكو گویمچون سخن من ازو به او گویم

  
  

  لمعۀ پنجم
  .ورتی دیگر برآیدمحبوب در هر آینه هرلحظه روئی دگر نماید و هر دم به ص: ع
  .بلهم فی لبس من خلق جدید: قال ذكره: ن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۸۹آیۀ  ۲۱سورۀ  ۷٥٤
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  بیت
 می برد خلقی و می آرد دگرهر زمان صنعی نماید در نظر

و هر آینه وجه  ان الله یتجلی فی كل نفس والیتكرر التجلی: و قیل. كل یوم هو فی شأن: قال الله تعاىل
له در آینه مستدیره، مستدیره پدید آید و اختالف صور مستدیره در مرآت مستطیله مستطیله نماید و وجه مستطی

  .بحكم تنوع آئینه بود
  بیت
هر لحظه به صورتی بر آیدوجهی است وجوه می نماید

  بیت:                                                                ع
 در هر آئینه حسن دیگرگون
 گه برآید بكسوت حوا

 

 هر دممی نماید جمال او 
 گه نماید به صورت آدم

 

  بیت:                                                                ن
هر زمان جانی دگر شیدا شودهر نفسی حسنی دگر پیدا شود

ابوطالب . از اینجا است كه هرگز به یك صورت دو بار روی ننماید و در دو آینه به یك صورت پیدا نیاید: ع
  .ان الله الیتجلی فی صورة مرتني والیتجلی فی صورة الثني: ی الله عنه می فرمایدرض مكی

  قطعه
 چون جمالش صدهزاران روی داشت
 الجم هر ذره را بنمود باز
 خود یك است اصل عدد از بهر آنك

 بود در هر ذره دیداری دگر
 از جمال خویش رخساری دگر
 تا بود هر دم گرفتاری دگر

 

تعني و تشخص متكثر نماید و تمثال جمال بی مثال در ظهور متعدد پدید آید اما مرآت من آینه به حسب : ن
  .حیث الحدید حقیقت واحده و نماینده وحده الشریك له

  بیت
نسخۀ كاینات برخوانیوحدت و كثرت ار چنني دانی

  :و چون استعدادات مستعدان متفاوت است
  .عارفی عبارتی دیگر می گویدهر عاشقی از او نشانی دگر می دهد و هر : ع
  .گوئیا جامات زجاج متلون آمد و هر رندی از جامی می می نوشد: ن

  بیت
بر در میخانه مست افتاده اندالجرم هر یك نشانی داده اند

  :محققان همه فرمایند
  شعر:                                                                ع

 ۷٥٥و كل اىل ذاك الجمال یشريواحدعبارتنا شتا وحسنك
  بیت:                                                                ن

جمله یك حرف و عبارت مختلفجمله یك ذات است اما متصف
  بیت                                                                               :ع

 چون درنگرند از كرانها خوبتنظاره كنان روی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 )هجری ۲۹۵متوفی (از گفتار ابوالحسني احمد بن محمد النوری بغدادی ۷٥٥
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زین جا است تفاوت نشانهادر روی تو روی خویش بینند
. و اهل كشف را یا رؤیت وحدت است در كثرت یا رؤیت كثرت در وحدت، اول تمام و آخر اتم، فافهم: ن

اءِ و صاحب نظر در عني او بعني او حقیقت خود مشاهده نماید، چنانكه او در عني صاحب نظر بعني او اسم
  .صفات خود بیند

  نظم
خوش بود گر همني همان بیندعارفی كو چنني چنان بیند

كه به تقلب خود در احوال تقلب او در صورت . ۷٥٦لمن كان له قلبدانی كه بر این شهود كرا اطالع دهند؟ : ع
، و فقد عرف ربهمن عرف نفسه : چرا می فرماید )ص(مصطفی. مطالعه داند كرد و از آن برخورد دارد تواند بود

  .لون الماءِ نائه: جنید بهر چه می گوید
یعنی قلب عارف بالله، كه عارف بود به اسم جامع الهی واین اسم جامع معانی جمیع اسما است اما عارف : ن

  ، بافعال و احكام
 عارف نبود به اسم اعظم، و این اسم نفس مسما است و هودج عظمت او كه امانت الهی است، در عالم: م

نگنجیده، و در دل صاحب دل تجلی فرموده، و آنچه سعت تامه كامله دارند از جانب حق رحمت است بر قلب 
ربنا وسعت : و گفت بلسان مالیكه. و رحمتی وسعت كل شئی: انسانی، و حق تعاىل در سعت رحمت فرموده

ما وسعنی ارضی : الخربا عن الله انه ق): ص(و در سعت قلب، قال رسول الله. ۷٥۷كل شئی رحمة و علماً 
و قلب انسان كامل استعداد جمیع تجلیات الهیه دارد، . والسمائی و وسعنی قلب عبدی المؤمن التقی النقی

  .ذاتیه و صفاتیه
  بیت

دیگری در دلش كجا گنجددر دل عارفی كه او گنجد
  .فقد عرف ربه من عرف نفسه. و دل از تقلیب خود در احوال تقلب محول در صور مطالعه تواند كرد: ع
  بیت                                                                              : ن

 نقد دل قلب از آنش میخوانند
 گاه باشد مجاور كعبه

 

 كه مقلب به این و آن گردد
گاه سرمست در مغان گردد

  .آن ناظر این و گاه این منظور آن و. گاه این شاهد آو آید و او مشهود این: ع
  .بلكه عارف او را شاهد بیند از هر شاهدی و مشهود از هر مشهودی: ن

  بیت
محمود خود است و حامد خودمشهود خود است و شاهد خود

  .و گاه این برنگ او برآید وگاه او بوی این گريد: ع
  بیت

  بیت:                                                                ع
 عشق مشاطه ای است رنگ آمیز
 تا بدام آورد دل محمود

 

 كه حقیقت كند به رنگ مجاز
 بطرازد بشانه زلف ایاز

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳۶آیۀ  ۵۰سورۀ  ۷٥٦
 ۷آیۀ  ۴۹سورۀ  ۷٥۷

  ف بیشكی استبلكه عشق است این دو و نزدیك عار گاه عاشق گاه معشوق است و این هر دو یكی
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تا چون در خود نظر كند  گاه عاشق را، حله بها و كمال خود درپوشد و به حليه، حسن و جمال خودش بیاراید،
سبحانی ما اعظم شأنی و من مثلی، و : همه رنگ و بوی معشوق یابد، بلكه خود را همه او بیند، الجرم گوید

  هل فی الدارین غريی؟
گفته اند كه سلطان محمود نوبتی تشریف شریف سلطنت در ایاز پوشید و تاج كرامت بر سرش نهاد و كمر : ن 

، و او را بر تخت دولت نشاند و مجموع مملكت به او بخشید، و فرمود انقیاد او انقیاد پادشاهی بر میان او بست
  .ما است و مخالفت او مخالفت ما،و هر كه او را بیند گوئیا كه ما را دیده است

  .كز خانه به كدخدای ماند همه چیز: م
  بیت

نظری كن به نور او در ماآفتاب است و در قمر پیدا
  .عاشق در معشوق پوشد تا از مقام استغنا و كربیائی نزول فرمایدو گاه لباس : ع
  .و گفته اند كه آن روز محمود جامه ایاز پوشیده به جائی كه ایاز استادی پیش تخت او بندگانه ایستاده بود: ن
  .و با عاشق البه گری كند: ع
یا ابن آدم انی و حقی لك : رمودهروایت می كند كه حق تعاىل در تورات ف -رضی الله عنه -و كعب االخبار: ن

  .محب، فبحقی علیك كن ىل محبا
  بیت

 لطف آن محبوب بی همتا نگر
 نور او در دیدۀ بینا به بني

 

 از محبت یك دمی در ما نگر
 یك نظر در چشم مست ما نگر

 

  .االطال شوق االبرار اىل لقائی: گاه دست طلب او بدامان این در آویزد كه: ع
الشوق هبوب القلب اىل غایت فاذا ورد سكن، : وحانیه است به لقای محبوب، و قیلو شوق حركت ر: ن

  .واالشتیاق حركة یجدها المحب عند اجتماعه بمحبوبه فرحا به والیقدر مبلغ غایة وجده فیه فلو بلغ سكن
  بیت

امروز كه دیدمش همان مشتاقممشتاق لقای حضرتش می بودم
رأیت ربی : ، گاه این بینای او شود تا گویدو انی الیهم الشد شوقأ: سر بزند كهو گاه شوق او از گریبان این : ع

  .انت: بعني ربی، فقلت من انت؟ فقال
  بیت:                                                                ن

رومگردان این سخن هم صادق استباطنت معشوق و ظاهر عاشق است
من انت بود، یا قل انت انا و انا انا هو انت هوالءِ و انا ماهو و انا و هوالءِ هو هو لو كان و این تجلی من هو و 

  .هو مانظرت ابصار نا به له، ما فی الوجود غرينا و اناهو و هوهو فمن لنا بنا لناكماله به له
  .لون الماءِ لون انانه: فرمود -رحمة الله علیه–و جنید : ع
  .حبهای لون المحبوب لون م: ن
  بیت:                                                              ع

در زمان رنگ آن انا گريدآب در قدح كه جا گريد
مثل القلب : و در خرب است. و تمثال جمال هر دم به صورتی مبدل شود، چنانكه آئینه دل بحسب تنوع احوال

التسبوا الریح : فرمود)ص(ل این ریاح آن ریح تواند بود كه مصطفیكریشة فی فالة یقلبها الریاح ظهر البطن، اص
  .فانها من النفس الرحمن
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  بیت                                                                                  : ن 
آفرین بر قدمش باد كه جانی داردباد می اید و بر بوی تو جان می بخشد

، نظاره شو تا ۷٥۸كل یوم هو شأننفحات این نفس بوئی به مشام جانت رسد، در كارستان  اگر خواهی از: ع
 لون الماءِ لون انائه: عیان بینی كه تنوع تو در احوال از تنوع او است در شئون و افعال، پس معلوم كنی كه

  .اینجا همان رنگ دارد كه لون المحب لون محبوبه
  .۷٥۹صبغة الله و من احسن من الله صبغة: اىلقال تع. ای لون المحبوب لون محبه: ن

  :الجرم دل
  بیت

هر نفس حسنش جماىل دیگر استهر دم از حاىل به حاىل دیگر است
  :اما حق

  بیت
 می برد خلقی و می آرد دگرهر زمان صنعی نماید در نظر

  شعر
 رق الزجاج و رقت الخمر
 فكانما خمر والقدح

 

 فتشابها و تشاكل االمر
۷٦۰قدح والخمرو  كانما 

  بیت:                                                               ن
 جام و می با یكدگر آمیختند
عاشق و معشوق ما یكتا شدند

 مجلس مستانه ای انگیختند
الجرم خون دوئی را ریختند

  
  

  لمعۀ ششم
  .را آینۀ اونهایت این كار آن است كه محب محبوب را آینه خود بیند و خود : ع

  بیت
 هر دم كه در صفای رخ یار بنگرد
چون باز در فضای دل خود نظر كند

 گردد همه جهان بحقیقت مصورش
 بیند چو آفتاب رخ خوب پیكرش

 

  .وحب یا الهی است یا حب جامع است یا طبیعی: ن
  بیت

محبت به از پادشاهی بودمحبت مقام الهی بود
اول حب است و آن خالص شدن دل است از كدورات عوارض و اعراض و و این مقام شریف را القاب است، 
  .عدم غري ارادۀ محبوب از محبوب

  بیت
ور بخواهد نكو نمی خواهدغري او را از او نمی خواهد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۹آیۀ  ۵۵سورۀ  ۷٥۸
 ۱۳۸آیۀ  ۲سورة  ۷٥۹
  هجری ۳۸۵منسوب است به حاجب ابن عباد متوفی  بیتاین دو  ۷٦۰



۴۵۲ 

دیگر عشق است، و آن . ۷٦۱سیجعل لهم الرحمن ودا:قال الله تعاىل.دیگر ودّ است، و آن ثبات است در محبت
، و ظهور عشق در حبة القلب است و نهایت ۷٦۲والذین آمنوا اشد حبا لله: قوله تعاىل افراط محبت بود و هو

  .حب روحانی آن است كه محب عني محبوب باشد و محبوب عني محب
  بیت
*زیرا كه حلول او محال استاین نیست حلول حل حال است

  .۷٦۳فاجره حتی یسمع كالم الله: گاه او گویای این آید كه: ع
  .این بوالعحبی ها باشددر عشق از :م
  .عجب كسی كه هوای چنني عجب نكند: م: ن
  
  

  لمعۀ هفتم
  .عشق در همه اشیا ساری است و ناگزیر جملۀ چیزها است: ع
لوال سریان الحق فی الموجوداة بالصورة ماكان : شیخ علیه الرحمة در فص الهیت در كلمۀ آدمیت فرموده: ن

ق بودی در موجودات به صورت یعنی به صفت، عالم را وجودی یعنی اگر نه تجلی هویت ح. للعالم وجود
  .نبودی، زیرا كه سوی الله در حد نفس خود معدوم اند

  بیت
 موجود به واجب الوجودند همه
از جود وجود جمله موجود شدند 

 بودند وىل هیچ نبودند همه
بی جود وجود بی وجودند همه

و لو ال هو ماظهر ماظهر، و ماظهر فمن الحب ظهر و بالحب ظهر و فكیف ینكر العشق و ما فی الوجود اال هو : ع
  .الحب سارفیه بل هو الحب كله

و موجود به وجود موجود تواند بود، و اظهار موجد بظهور موجد بود، بلكه . انكار وجود هیچ عاقل نكند: م: ن
  .به محبوبیمحبت محبوبیت عني محبوب و محب است و زوال او محال، بلكه نقل شود از محبی 

  .حب ذات محب است و عني او محال است كه مرتفع شود، بل تعلق او نقل می شود از محبوبی به محبوبی: ع
  شعر
و ما الحب اال للحبیب االولنقل فوادك حیث شیئت من الهوی

  بیت                                                                                : ن
دوست میدارش كه آن مطلوب ماستداری دوست آن محبوب ماست هرچه

  بیت
نظری كن ببني كه پیدا اوستدر همه آینه هویدا اوست

  .هر كه را دوست داری او را دوست داشته باشی و به هر چه روی آوری به او روی آورده باشی اگر چه ندانی: ع
  .ما رأيت شيأ اال و رأيت الله فيه: و گفته اند: ن

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۹۶آیۀ  ۱۹سورۀ  ۷٦۱
  ۱۶۵ۀآی ۲صورۀ  ۷٦۲
 ۶آیۀ  ۹سورۀ  ۷٦۳



۴۵۳ 

غري او چون نیست كی آید به چشمنور او پیوسته بنماید به چشم
  شعر:                                                                ع

جمیعهم لك قددانو وما فطنوافكل معزی بمحبوب یدین له
  بیت
 میل خلق جمله عالم تا ابد
جز ترا چون دوست نتوان داشنت

 و گرنه سوی تستگر شناسد
دوستی دیگران بر بوی تست

غري او را نشاید كه دوست دارند بلكه محال است، زیرا كه هرچه دوست دارند، بعد از محبت ذاتی كه موجبش 
  .معلوم نبود، یا بهر حسن دوست دارند یا بهر احسان و این هر دو غري او را نشاید

  شعر
ل ملیحةمعارله بل حسن كفكی ملیح حسنه من جمالها

بلكه  یحبونهمقدم است بر  المحبة محبة المحبة ویحبهم: محبت محبوبیت محبوب است و فرموده اند: ن
  .بود یحبهمنتیجۀ یحبونه 

  بیت
گر نه او دوست دار ما باشدما كجا دوست دار او باشیم

  شعر
و یشهده االلباب من حیث الیدریجمیل و الیهوی جلی والیری

او راست و او محب جمال در جمیع اشیاء و جمال حكمت حكیم كه مظهر و موجد عالم جمال مطلق حضرت 
  .است در مرآت عالم، به تخصیص در مظاهر بنی آدم، واضح و الیح مینماید

  بیت
همچو جام حباب و آب زاللهمه در غایت جمال و كمال

  .و جمال صفت مضاف بود با صانع فافهم
  بیت

حسن او را به لطف او دریابدقتی دارد این نكو دریاب
  .نظر مجنون هرچند بر جمال لیلی است اما لیلی آئینه ای بیش نیست: ع
  بیت:                                                               ن

 این لطف نگر كه او به بنده فرمود
 در آینۀ تمام عالم روشن

 

 درهای خزاین همه بر ما بگشود
 بی مثالش بنمود تمثال جمال

  .من عشق وعف و كتم ومات، مات شهیدا): ص(قال رسول الله: ع
  بیت                                                                              :ن

نه غلط گفتم نمیدانم به كهعاشقم اما نمی گویم به كه
  شعر

ی لمنغري ان لم یعرفوا عشقصح عند الناس انی عاشق
ان الله : نظر مجنون در حسن لیلی بر جماىل است كه جر آن جمال همه قبیح است اگرچه مجنون نداند كه: ع

  .، چه غري او را نشاید كه جمال باشدجمیل یحب الجمال
  بیت



۴۵۴ 

او را زكجا جمال باشدآن را كه به خود وجود نبود
  .جمال از آن وجود است و وجود جمیل محب جمال: ن

  شعر
 و لیس له اال جاللك ساترالك فی كل الحقایق سایرجم

و رؤیت جمال در مرتبۀ علو منتج هیمانست و در مرتبۀ دنو موجب بسط وسرور، چون غري او را حقیقت خود 
  .وجود نیست جمال چگونه تواند بود

  .و هو یحب الجمال و جمال محبوب لذاته است: ع
  .رو نماید محبوب و محبت و محب یكی باید تا مقصود: ن

  بیت
چنني حسنی به آن دیده چنان دیدبه نور او جمال او توان دید

  .او است كه به چشم مجنون نظر بر جمال خود می كند در حسن لیلی و بدو خود را دوست میدارد: ع
  .حسن عالم پرتو انوار جمال اوست و اعیان ممكنات محل ظهور ظل الهی اند: ن

  بیت
گر یافته ای نظر تو از اهل كمالاب جمالدر جسن نظر میكن و دری

  بیت:                                                                ع
دایما بر جمال خود نگرانمرد عشق تو هم توئی كه توئی

  .پس بر مجنون كه نظرش در آینه دوست بر جمال مطلق بود قلم انكار نرود
  بیت                                        :                        ن

 در آینۀ عالم دیدیم جمال او
از نور جمال او روشن شده چشم ما

 دیدیم جمال او در آینه عالم
در دیدۀ ما بنگر آن نور به بني فافهم

  بیت                                                                               : ع
در همه آفتاب گردش نیستچنني عاشقی كه می شنویاین

  بیت:                                                                 ن
 یك هویت به صورت هزار
 در دو آینه آن یكی بنمود

 صورت او هزار معنی یك
 دو نماید یكی بود بیشك

  شعر
 فال ینظر العني اال الیه
هفنحن له و به فی یدی

 والیقع الحكم اال علیه
 و فی كل حال فانا لدیه

 

  !هیهات: ع
  .آیا تو كجا و ما كجائیم: ن
  بیت:                                                              ع

كانجا كه شهر عشق است انسان چه كار دارد؟دعوی عق مطلق مشنو زنسل آدم
  بیت                                                                             : ن

بازارچۀ قصب فروشان دگر استآنجا رخ زرد و جامۀ پاره خرند
  .هرچه هست آینه جمال او است پس همه جمیل باشند الجرم همه را دوست دارد: ع



۴۵۵ 

  .محبت الهیه با عبادالله باقی به بقا است و جنت باقی به ابقا: ن
  بیت

دوست دارد بندگان خویش راما معبود ماحضرت محبوب
و هر عاشقی را كه بینی جز خود را دوست ندارد، زیرا كه در آینه روی معشوق جز خود را نه بیند، الجرم جز : ع

  .خود را دوست نگريد
  بیت:                                                                ن

 تا صورت او در آینه می بینم
 آئینۀ دل بعني او می نگرم

 

 معنی همه هر آینه می بینم
وین طرفه كه او در آینه می بینم

  شعر
و عینی عینه فانظر بعینهرأیت الله فی عینه بعینه

  .المؤمن مرآة المؤمن و الله المؤمن: ع
  بیت                                                                              : ن

بیانی چنني نیك او می كندبیان معانی نكو می كند
  بیت:                                                               ع

جامی است جهان نمای چون در نگریرو دیده به دست آر كه هر ذرۀ خاك
حسب صفت معینه مغایر مسمی، عني هر فردی از افراد عالم صورت اسمی است از اسمای الهیه و آن اسم ب: ن

، صفات ربوبیت و كما هی اللهم ارنا االشیاءِ : اما من حیث الذات عني مسما و ذات الهیه جامعه مجموع اسما
  .نعوت حمدانیت مشرقه اند در لطایف ذرات موجودات و سرایر فطرات كاینات

  بیت
اشیا می بني و گنج اسما دریاببشنو زمن این نكته و او را دریاب

آنگه بینی كه محب در آینه ذات خود صورت محبوب بیند آن محبوب بود كه صورت خود را در آینه محب : ع
  .بیند
  بیت:                                                                ن

گر دریابی به ذوق نیكوستمحبوب و محبت و محب اوست
  .شهود عني شاهدو در این مقام شاهد عني مشهود است و م

الحدیث عني محبوب كنت سمعه و بصره : زیرا كه شهود محب به بصر بود و بصر او به مقتضای حدیث: ع
  .است، پس هرچه عاشق بیند و شنود و گوید همه محبوب آید

أانت قلت للناس اتخذونی وامی الهني : در جواب ، عیسی نبیهيلعو كل مایفعل المحبوب محبوب: م-ن
و این مقام تمیز . ۷٦٥سبحانك مایكون ىل ان اقول مالیس ىل بحق: ل تنزیه فرماید و گویداو ۷٦٤من دون الله

ان اقتضای هویت و ذات من نیست كه دعوی الوهیت كنم : گوئیا می گوید. مرتبه عبودیت است از مرتبۀ الوهیت
  .  ۷٦٦كنت قلته فقد علمته

، اول انت متكلم علی لسانی و انت لسانی و ۷٦۷ماقلت لهم االما امرتنی به. هرچه گفتی بگو من آن گفتم: م
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۱۱۶آیۀ  ۵سورۀ ۷٦٤
  ۱۱۶آیۀ  ۵سورۀ  ۷٦٥
 ۱۱۶آیۀ  ۵سورۀ  ۷٦٦
 ۱۱۷آیۀ  ۵سورۀ  ۷٦۷



۴۵۶ 

اشارت است به نتیجۀ قرب فرایض و ثانی به نتیجه قرب نوافل، در اول متكلم حق است به لسان عبد و در ثانی 
  .متكلم عبد است بلسان حق

  بیت
كه سمیع و بصري و گویا اوستسخن ما از آن خوش است ای دوست

ب و طالب و مطلوب و مستمع و سمیع و مطاع و مطیع از روی ظهور پس محب و محبو. فانما نحن به وله: ع
  .همه یكی است اما فهم هركس به اینجا نرسد

و . ، و حوا سر آدم و ظهور سرآدم فافهمالولد سرابیه: بمثل آدم نقدی بحوا سرپد و حوا فرزندی نزد آدم آورد: ن
  .نفرمودند، آدم هم صورت خود را ندیدتا آدم نیافریدند مظهر اسم اعظم ظاهر نشد و تا حوا ایجاد 
  بیت
از میان آدم و حوا هویدا آمدهشیث همچون برزخی ای یار پیدا آمده

این جا منی و مائی پیدا آید و توئی و اوئی آشكارا گردد، و هم مدام كه محب را شهود جمال محبوب در آینه : ع
قبض و بسط دامن  خوف و رجا گرد گردد، شود، صورت رو نماید لذت و الم صورت بندد، اندوه و شادی ظاهر

  .گريد
  نظم:                                                                 ن

دایماً او به ذوق بنشیندهركه صورت مدام می بیند
ایند و ناظر زیرا كه صور بواسۀ قیود رسوم هر دم به تعینی خاص پیدا آیند و به وجهی ماليم یا نامالیم رو نم

  .صورت یا مبتهج گردد یا مغموم
  بیت

یا چو غنچه به ذوق می خنددیا چو بلبل بعشق میگرید
اما چون لباس صورت بر كشد و در بحر محیط احدیت غوطه خورد او را نه از عذاب خرب بود و نه از نعیم، : ع

ه ماضی و مستقبل بود و او در بحری غرق نه امید داند نه بیم، نه خوف شناسد و نه رجا، چه تعلق خوف و رجا ب
  .است كه آن جا ماضی و مستقبل نیست بلكه همه حال است در حال

  بیت
 من این دریای پرشور از نمك كمرت نمی بینم سگی كاندر نمكسار اوفتد آن سگ نمك گردد

  بیت:                                                              ن
  از این و آن چو بگذشتی همه نور خدا یابی وی فانی از آن معنی بقا یابیز صورت گر ش

 بعني ما نظر میكن كه عني ما بما یابی در این دریای بی پایان اگر غرقه شوی چون ما
  

    
  

: خوف از متوقع است و خایف مقید بود بمستقبل، و حزن از مافات بود و محزون مقید بماضی، و قال الله تعال
  ۷٦۸اولیاء الله الخوف علیهم والهم یحزنون اال ان

  بیت
باش باحال حالیا خوش باشدر همه حال همچو ما خوش باش

نیز خوف یا از حجاب بود یا از رفع حجاب بود و اینجا از هر دو ایمن است زیرا كه حجاب میان دو چیز : ع
ارد، چه از رفع حجاب كسی باك دارد فرض توان كرد، و اینجا جز یكی نتواند بود، و از رفع حجاب هم باك ند

  .و من هو نار كیف یحرتقكه ترسد از تاب سبحات سوخته شود، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۶۲آیۀ  ۱۰سورۀ  ۷٦۸



۴۵۷ 

  بیت
سایه را دوزخ و بهشت یكی استنیست را كعبه و كنشت يكی است

  شعر
تساوی فیه سكران وصاحاذا طلع الصباح بنجم راح

  بیت           :                                                     ن
 آب است كه صورتا حباب است
 گوئی موج است حباب دریا
آن كس كه ز بود خویش وارست

 صورت بگذار عني آب است
 آب است كه به رسم در حجاب است
 او را چه غم ار جهان خراب است

 

  .الفانی فان لم یزل والباقی باق الیزال
 بیت

 فانی از فصل و وصل وارسته
 داند حرف خوف و رجا كجا

 بلكه از فرع و اصل وارسته
 آنكه از باب فصل وارسته

 

  شعر
و من هو النار كیف یحرتقیحرق بالنار من یحس به

  بیت
چون سوختی در آتش، آتش نسوزد آتشدر آتش محبت خود را بسوز خوش باش

  ودپیش از این ستاره بر سماوات ظهور می نمود و فرش ظلمانیت لیل بر بساط ارض كشیده ب
  .چو آفتاب برآمد ستاره پنهان شد،و از سطوت نور آفتاب ظلمت شب منعدم گشت و عساكر كواكب منهزم: م

  بیت
 چه قبول و چه رد چه نیك و چه بدنزد آنكس كه دید جوهر خود

 پس اهل احدیت را نه از عذاب خرب بود نه از نعیم، نه امید. نور نور را نسوزاند، بلكه در او مندرج شود: ع
  .الصباح عندی والمسماءِ: كیف اصبحت؟ گفت: از بایزید قدس سره پرسیدند كه. شناسد نه بیم

  بیت
نه بیم و نه امید نه حال و نه مقامآنجا كه منم نه بامداد است و نه شام
  . انما الصباح والمساءِلمن تقید بالصفة و انا الصفة ىل

  چون نیست مرا ذات صفت كی باشد؟: م
  :نور گفته اند در تعریف: ن

  .یبصر نفسه و یبصر به غريه
  بیت

آنگه غريی به او نكو دیده شودنور آن باشد كه او به او دیده شود
  .۷٦۹اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت. و در ظهور نور حقیقی نور مجازی را فروغی بنماند

  بیت
 نور ذاتش اگر عیان گردد
 لیس فی الدار غريه دیار

 نهان گردد نور اشیا همه
این چنني است اگر چنان گردد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲و۱آیۀ  ۸۱سورۀ  ۷٦۹



۴۵۸ 

به اعتباری حقایق عالمند، و به اعتباری شم رایحه وجود . و اعیان ثابته صور اسماء الهیه اند در حضرت علمیه
  .خارجی نكرده اند، و به اعتباری من حیث الوجود عني وجودند

  بیت
دیدۀ غري دیده دربنددهركه با اصل خویش پیوندد

  .بود به صبح وصال و نه متألم به شام فراقنه متنعم 
  بیت
نه مغربی است و نه عراقینه جام و نه می نه رند و ساقی

  
  

  لمعۀ هشتم
محبوب یا در آینه صورت رو نماید و یا در آینه معنی، یاورای صورت و معنی، اگر جمال بر نظر محب در : ع

  :این جا سرّ از مالحظه قوت تواند خورد، كسوت صورت جلوه دهد، محب از شهود لذت تواند یافت، و
الله نور : ، چه وجه دارد، و معنی۷۷۰فاینما تولوا فثم وجه الله: با او بگوید رأیت ربی فی احسن صورة

  .با او در میان نهد ۷۷۱السموات واالرض
تهج گردد تجلی الهی یا جماىل بود یا جالىل، و جماىل در صورت باشد و جالىل در معنی، هر آینه عارف مب: ن

  به تجلی صوری، و عارف آن است كه او را این رویت به عني حق بود نه بعني او، مه اگر به عني او بود، 
  .عارفان عارفش نمی خوانند: م

  بیت
 بهر صورت كه می بینم چو نور او است در دیده

  

 
 بود چشمم چنان روشن كه نور او به او دیده  

  :ر صور مشاهده نماید و گویداین جا محب، محبوب را در حلی و زیو
  بیت

 هر ذره كه می بینی خورشید در او پیداست
  

  در دیده ما بیند چشمی كه به حق بینا است
  

  .رأیت ربی فی صورة شاب امرد): ص(و قال رسول الله. مارأیت شیئا اال و رأیت الله فیه: عارفی فرمود
  بیت

 آفتابی در قمر بیند تمام
 كیدر زمني و آسمان بیند ی

 

 ذوقی از صورت بیابد والسالم
 بیند او در هر یكی آن بی شكی

 

  :و فرماید
  بیت:                                                                ع

چه گویم چه ای هرچه هستی توئیجهان را بلندی و پستی توئی
  .میداند كه همه اوست اما حقیقت او نمیداند: ن

  شعر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۱۵آیۀ  ۲سورۀ  ۷۷۰
 ۳۵آیۀ  ۲۴سورۀ  ۷۷۱



۴۵۹ 

 فكیف ادركه و انتم فیهمن شیئی حقیقتهولست ادرك
  بیت

 بدانكه حضرت اعلی نمیتوان دانست
 هر انچه ممكن دانسنت است دانستیم

 ز ذات او بجز اسما نمیتوان دانست
 وىل حقیقت او را نمیتوان دانست

 

  :آن عاشق چرا نگوید. در چشم من آئید و در او درنگرید :م: ع
  رباعی

 ن صورت اوستیاری دارم كه جسم و جا
  

  چه جسم چه جان جمله جهان صورت اوست
   

 

 هر صورت خوب و معنی پاكیزه
  

 كاندر نظر من آید آن صورت اوست
  

  بیت:                                                               ن
 جامی ز حباب پر كن ازآب
صورت به نگر به عني معنی

 آن آب در این حباب دریاب
 ني در این حجاب دریابآن ع

و اگر جالل از درون پرده در عالم ارواح تاخنت آرد محب را چنان از خود بستاند كه ازو نه اسم ماند نه رسم، : ع
  .محب اینجا نه لذت شهود یابد و نه ذوق وجود

د یا ، یا صفاتی است ذاتی، و صفاتی یا جماىل بوتجلی الهی یعنی ماینكشف للقلوب من انوار الغیوب: ن
در مرایای صور موجودات تجلی فرموده، و در هر آینه از  ان الله جمیل یحب الجمال: جالىل، و جمال

صورت محسوسه مبصره بوجهی روی نموده، و عارف آنست كه به حق، حق را بیند نه بعني خود، كه اگر بعني 
  . خود مشاهده نماید

  .عارفان عارفش نمی خوانند :م
  بیت

عارف بطلب كه عارف آنستن استاین اول كشف عارفا
  .مارأیت شیئا اال و رأیت الله فیه: از این جا محب محبوب را در حلی و زیور صور مشاهده نماید و گوید

  بیت
ذوق مییابد زهر صورت تمامآفتابی در قمر بیند مدام

  .اما جالل ذوالجالل مفنی صور و ظاللست و ساتر خیال و جمال
  شعر

و لیس له اال جاللك ساترقایق سایرجمالك فی كل الح
  بیت

نه مثال اینجا بماند نه خیالگر نماید نور خورشید جالل
  شعر

و هوالذی بنعوت القهر اشهدهان الجالل علی الضدین ینطلق
هیبت و عظمت و قهر و سرت از جالل بود و رحمت و لطف  و عاطفت از جمال، و جمال و جالل معربند به 

، یعنی به صورت انسانیه و متصف بصفات جمالیه ۷۷۲ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی: ه تعاىلیدین، كقول
  .و جاللیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۷۵آیۀ  ۳۸سورۀ  ۷۷۲



۴۶۰ 

  بیت
 ی جمال و جاللخوش كماىل زھبه جمال و جالل یافت كمال

و انسان جامع جمیع اعیان ثابته است بعني ثابته و جامع جمیع موجودات خارجیه بعني خارجیه، و انسان را 
  .استاحدیت جمع 

  بیت
 او وجود و عدم بهم دارددر حدوث و قدم قدم دارد

  :با او نمایدكه من لم یزل: و بقای من لم یكناین جا فنای : ع
  شعر

 فكان بالكون النك كونهظهرت لمن ابقیت بعد فنائه
  .چگونه باشد

  بیت:                                                                ن
 و از صفات فانی شدهركه ا

از جمال و جالل هركه گذشت
 او بقا از صفات او یابد
 خوش كماىل ازو نكو یابد

  :و اگر محبوب حجاب جمال و جالل برافكند سطوت ذات با محب همه این گوید: ع
  بیت

 كاشفته بود كار والیت به دو تندر شهر بگوی یا تو باشی يا من
و برزوالله : شیا است و در مرتبۀ احدیت مفنی، چون ظهور فرماید به تجلیوجود در مرتبه واحدیت مبقی ا: ن

  :۷۷۳الواحد القهار
  بیت

 نه یار نمايد و نه اغیارنه دار بماند و نه دیار
  .اذا جاءِ نهرالله بطل نهر عیسی: رخت بربند كه: ع
  بیت                                                                             : ن

 كدام ذره در آن حال در حساب آیدچو آفتاب برآید ستاره ننماید
  .۷۷٤و قل جاءِ الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا: قال الله تعاىل

اگر مرا طاقت مقاومت او : از باد بفریاد آمد،  فرمود خصم را حاضر كن ، گفت پشه ای پیش سلیمانهيلع: ع
  دمیبودی از او به فریاد نیام

 بیت
خلق را روی كی نماید اودر كدام آینه در آید او

  .وما لالحدیة فی النداءِ اثر والفی شجرتها ثمر: ن
  بیت
 گنج و ناگنج در نمی گنجد
 آفتابی چو آشكارا شد

 

 خرب و بی خرب نمی گنجد
 ذره چبود قمر نمی گنجد

 

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۴۸آیۀ  ۱۴سورۀ  ۷۷۳
 ۸۱آیۀ  ۱۷سورۀ  ۷۷٤



۴۶۱ 

  لمعۀ نهم
را نه بیند، و محب آینه محبوب كه در او جز اسما و محبوب آینه محب است، در او بچشم خود جز خود : ع

  :صفات خود و ظهور احكام آن نه بیند، و چون محب اسما و صفات محبوب را عني خود یابد الجرم گوید
  شعر

 شهدت نفسك فینا و هی واحدة
 و نحن فیك شهدنا بعد كثرتنا

 

 ذات كثيرة به اوصاف و اسمائی
 عینا بها اتحد المرئی والرائی

 

 جام جهان نمای من روی طرب فزای تست
  

  گرچه حقیقت من است جام جهان نمای تو
   

هر كه در آینه نظر كند تمثال جمال خود مشاهده نماید و تمثال او اگرچه عني او نیست از جمیع وجوه، اما عني : ن
عني خود را بعني خود و درین حال محب . اوست من وجه، و توان گفت كه صاحب جمال خود را در آینه دید

  .نگرد، اما در آینۀ محبوب
  بیت

ما هم بنمائیمش مجموعۀ اسما راآن آینۀ محبوب بنمود به ما ما را
  :واگرچه ذرات موجودات و قطرات كاینات مرآت اند و هریكی اسمی می نماید

  بیت
 كون جامع، جامع اسما بود
قطره آب و موج آب و بحر آب

 ریا بوددیگران چون قطره، او د
 جمع كن این ها كه عني ما بود

موجودات محسوسه مبصره ملكیه سمات فعلیه اند و مظاهر اسم الظاهر و آیات . كل شیئی فیه كل شیئی: چون
ملكوتیه مرایای معنویه اسم الباطن، و اقتضای الظاهر ظهور است و اقتضای الباطن بطون، و ظاهر و باطن به 

  .بار احدیت حقیقت الحقایق واحد، فافهماقتضای اسم متباین، و به اعت
  بیت

شرح اسم به ذوق برخوانیظاهر و باطن ار چنني دانی
گاه این آینۀ او بود و گاه او آینۀ این، آنگاه كه محبوب آینه بود محب نظر كند اگر در او صورت باطن و معانی : ع

  .خود متشكل بشكل ظاهر خود بیند، نفس خود را دیده باشد بچشم خود
  بیت:                                                                ن

كردم نظری و عني خود را دیدمدر آینه ای كه عني محبوب من است
  .۷۷٥قل كل یعمل علی شاكلته: اما متشكل به شكل ظاهر

  .د به چشم محبوبو اگر صورتی بیند جسدی و ورای ان چیز دیگر داند كه هست، صورت محبوب دیده باش: ع
  بیت:                                                                ن

هر آن دیده كه دید او را چنان دیدبعني او جمال او توان دید
  شعر

و عینی عینه فانظر بعینهرأیت الله فی عینی بعینه
  .لون الماءِ لون انائه: ه حكم او را باشد كهو اگر محب آینه بود نگه كند اگر صورت مقید است بشكل آین: ع
  بیت                                                                               : ن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۸۴آیۀ  ۱۷سورۀ  ۷۷٥

 بيت
 



۴۶۲ 

گهی به صورت ترك و گهی بود هندوچنانكه آینه باشد بتو نماید رو
مستدیره، مستدیره پدید آید، این تصرف  وچه مستدیره در مرآت مستطیله، مستطیله نماید و وجه مستطیله در مرآت

  .آینه است در نماینده از حیثیت ظهور نه در حقیقت او
والله من : و اگر خارج از شكل خود چیزی بیند، بدانكه مصور است كه محیط است بر همه صور كه: ع

  ۷۷٦.ورائهم محیط
  بیت:                                                             ن

میدان به یقني كه آن نكو می بینیبی شكل اگر جمال او می بینی
مرآت با آنكه خالیه است از صور كه ظاهر می شود در او، اما اثری در صورت نماینده دارد با اشكال متغريه در 

و اگر صغر و كرب و طول و عرض و استدارت، هر آینه آئینه مؤثر بود در نماینده بوجهی و متأثر نباشد بوجهی، 
ناظر نظر فرمایند بنظر كامل در حقیقت واحده مرآتیه نه به مرایای متعدده كه اشخاصند، حقیقت مرآتیه مثال ذات 

  .غیبیه الهیه یابد و اگر نظر كند در مرایای متعدده و اصل مرایا مشاهده نماید، آن رؤیت اسما عینیه متكثره بود
همتش محبوب متعاىل صفت خواهد، سر به محبوبی فرو  چون محب مفلس از عالم صورت قدم فراتر نهد: ع

نیارد كه مقید بود بقید شكل و مثال یا بقید عالم خیال، بلكه جمله صور از شهود او محو شود، تا محبوب را بی 
  .واسطۀ صور و معانی بیند

  بیت:                                                               ن
 نقش بگذار وز خیال مگومثال مگوبگذر از شكل وز

  .ان الله یحب الهمم العالیه): ص(قال رسول الله
  بیت
همت عاىل من میل بدان خم میكردگرچه جام می و پیمانه همی كردم نوش

  .انما یتبني الحق عند اضمحالل الرسوم: ع
  بیت
 در تنگ نای صورت معنی چگونه گنجد
 صورت پرست غافل معنی چه داند آخر

 در كلبه گدایان سلطان چه كار دارد
گو با جمال جانان پنهان چه كار دارد

  :قال: ن
  بیت

مصر معنی دمشق دلشادیشیخ مرشد جنید بغدادی
  .القدیم اذا قرن بالمحدث لم یبق له اثر

  بیت
كدام ذره در آن حال در حساب آیدچو آفتاب برآید ستاره ننماید

  
  

  لمعۀ دهم
محبوب است و خفا صفت محب، چون صورت محبوب در آینه عني محب ظاهر شود،  ظهور دایم صفت : ع

  .آینه بحسب حقیقت خود ظاهر را حكمی بخشد، چنانچه ظهور ظاهر را اسمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۰آیۀ  ۸۵سورۀ  ۷۷٦



۴۶۳ 

  شعر
فانا شیخ كبري فی حجور المرضعاتولدت امی اباها ان ذامن اعجباتی

  بیت           :                                                      ن
وین ظهور او بود از بود اواو وجودی یافته از جود او

وجود حقایق اكوانیه مشروط است به حقایق الهیه، و ظهور حقایق الهیه مربوط به حقایق اكوانیه، و تمیز میان هر 
الهیه، و آن اسم و اعیان بمثابت زجاجات متلونند و هر عینی مظهر اسمی از اسمای . دو منوط به حقیقت انسانیه

داخله در اسم جامع اسما، هرآینه مجموع عالم مظهر اسم جامع باشد، و هر یكی از موجودات مخصوص به 
استعدادی خاص، و حصول استعداد از فیض اقدس یعنی تجلی حبی ذاتی كه موجب وجود استعدادات اعیان 

ب را متلون می نمایند، در مرایای اعیان است در حضرت علمیه ذاتیه الهیه، و همچنان كه جامات زجاجات آفتا
  .تجلیات الهیه متنوع پدید می آید، و نور از تلون و وجود از تنوع مقدس و منزه

  بیت
 رنگ بگذار و نور او نگر
 غري نور او نه بیند چشم تو

 

 رنگ خود بی نور كی بیند بصر
 گر تو را آن نور باشد در نظر

 

  
  

  لمعۀ یازدهم
  .ت و آینه نه اتحاد ممكن بود و نه حلولبدانكه میان صور: ع

  بیت
كه تجلی نداند او ز حلولگوید آنكس در این مقام فضول

  بیت                                                                               : ن
زیرا كه حلول او محال استاین نیست حلول حل حال است

  .ود، و موجود حال نشود در معدوم، عالم به خود معدوم است و بحق موجودمعدوم متحد نگردد به موج
و حلول و اتحاد در دو ذات صورت بندد، و در چشم شهود در همه وجود، به حقیقت جز یك ذات مشهود : ع

  .نتواند بود
  بیت

و ذاك سر الهل العلم ینكشفالعني واحدة والحكم مختلف
  بیت                                    :                            ن

جمله یك حرف و عبارت مختلفجمله یك ذات است اما متصف
  بیت

 گر به صد آینه یكی رو بنمود صد نشد
  

  نقش خیال او صد است صد نشد او كدام صد
 نام یكی اگر یكی صد نهد ای عزیز من

  

  صد نشود حقیقتش یك بود و بنام صد
  

در احكام بیند نه در ذات، كه تغري احكام در ذات اثر نكند چه ذات را كماىل است كه صاحب كشف كثرت : ع
  .قابل تغري و تأثر نیست، نور به الوان آبگینه منصبغ نشود اما چنان نماید

  شعر
شعاعه فرتی ای فیه الوانال لون للنور لكن فی الزجاج بدا
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  . و اگر ندانی كه چه می گویم
  :س نظر كندر چشم من آی و پ: م

  :تا به بینی
  بیت
 آفتابی در هزاران آبگینه تافته
جمله یك نور است اما رنگ های مختلف

 پس برنگی هر یكی تابی عیان انداخته
 اختالفی در میان این و آن انداخته

 

  بیت:                                                                ن
 ذات او از صفات مستغنی است
 ما سوی الله كه عالمش خوانند

 همه اسماءِ به ذات او محتاج
هم به ذات و صفات او محتاج

  .اعیان ثابته از حیثیت تعینات ظالل اند و موجودات خارجی ظالل آن ظالل
  بیت

هم سایه و همسایۀ او سایۀ اوعالم همه سایه سایه هم سایۀ او
  .۷۷۷الله نور السموات واالرض: گردانیده، كما قال الله تعاىلو حق به اسم النور عیون اعیان عالم را منور 

  بیت
نظری كن نكو به دیده منهمه عالم به نور او روشن

و نور اسمی است از اسماءِ ذات الهیه و اطالق نور می كنند بر وجود اضافی و بر علم و بر ضیا و ابن هرسه 
دی اعیان عالم در كتم عدم فرسودی، و اگر نه علم باشد مظهر اشیااند، اما وجود ظاهر است كه اگر نه وجود بو

اشیا مدرك نگردد ، و اگر نه ضیا بودی اعیان وجودیه در ظلمت پوشیده ماندی، وبه ضیا واقع شود ادراك در 
حس و به علم در عالم معانی و به وجود وجود حقانی كه موجب شهود است در عالم اعیان و ارواح مجرده، و 

در عالم موجود است در واحد حقیقی یعنی وجود مطلق مشاهده نماید كه ظاهر است به صور  محقق كثرتی كه
  .كثرت، چنانكه رؤیت قطرات در بحر و ثمر در شجر و شجر در تخم

  بیت
 آدمی در جملۀ مردم نگرخرمنی در دانۀ گندم نگر

  .الناس كاسنان المشط): ص(قال رسول الله
  بیت

یك هویت حقیقت آن استشانه را گر هزار دندان است
  .و كثرت اسماءِ الهیه راجع اند با ذات واحده

  بیت
 یك نظر در چشم مست ما نگرآن یكی در هر یكی پبدا نگر

  بیت:                                                                  ع
 هر گدائی مرد سلطان كی شود
بوالعجب كار ی است بس نادر رهی

 ای آخر سلیمان كی شودپشه
این چو عني آن بود آن كی شود

  رباعی:                                                                ن
 ما به گرد جواب كی گردیم خوش سئواىل كه كرده ای ای یار
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 قطره شاید اگر شود دریا
 

 ما چو آبیم آب كی گردیم
 

  بیت
 آب جویای آب این عجبست

 گوئی حجاب دریا شدموج 
 

 سر آب و سر آب این عجبست
ما زما در حجاب این عجبست

  
  

  لمعۀ دوازدهم
بر هر كه به حقیقت این در بگشایند در خلوت خانۀ بود و نابود خود بنشیند و خود را و دوست را در آینه : ع

  .الهجرة بعد الفتح: یكدیگر می بیند، بیش سفر نكند كه
  بیت

كان پذیرای صورت از نور استدور استآینه صورت از سفر
  فاین تذهبون؟: خود از این خلوت خانه سفر نتوان كرد

  .بعد از وصول بمملكت فردانیت سالك را سلوك نماند -ن
  بیت:                                                                ع

بارك بسفر می نروممن از این شهر ممن از این خانه پر نور بدر می نروم
  .لیس وراءِ العبادان قریة: ن

  بیت
گوئیا در ذات ناپیدا شدندظاهر و باطن بهم یكتا شدند

  .وصل الحبیب اىل الحبیب
  بیت

 جامی زحباب بود بشكست
 از بود و نبود باز رسته

 

 در بحر به اصل خویش پیوست
برخاست زهرچه بود و بنشست

  .وده واقعه استو نزد عارف كامل غربت غري موج
  .هیچكس از وطن خویش نیاید بريون: م

  شعر
متعلقات فی ذری اعلی القللكنا حروفا عالیات لم نقل

  بیت
 ما جمله حروف عالیاتیم مدام
 هرچند كتاب عالمی بنوشتیم

 

 پنهان زهمه به غیب ذاتیم مدام
 پوشیده زلوح كایناتیم مدام

 
ادنی بود، و اماكن اشیا نزد كامل اعیان ثابته اند، و ازالً و ابداً واجب و غربت مرتبه مرید متوسط است و منزلت 
  .واجبست و ممكن ممكن و محال محال

  بیت
همچنان در خانه خود ساكنممدتی شد تا غریبی می كشم
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  لمعۀ سیزدهم

را پس پردۀ  محبوب هفتاد هزار حجاب نور و ظلمت بهر آن بر روی فرو گذاشته، تا محب خوی فرا كند و او: ع
اسما و صفات می بیند، تا چون دیده آشنا شود و عشق سلسلۀ شوق بجنباند، بمدد عشق و قوت شوق، پرده ها را 
یكان یكان فرو گشاید، آنگه پرتو سبحات جالل غريیت موهوم را بسوزد و او بجای او بنشیند و همگی عاشق 

  .شود
  بیت

به او بخشد هر چه بخشد از اوهرچه گريد از او باو گريد
حجاب من نور و ظلمة لوكشفها الحرقت سبحات وجهه  ان الله تعاىل سبعني فلا): ص(قال رسول الله: ن

  .ما انتهی الیه بصره من خلقه
  بیت
گرچه اندر ظهور آیاتندظلمت و نور هر دو یك ذاتند

  شعر
فمن یغفل عن هذا یجد فی نفسه غمهفما عني سوی عني فنور عینه ظلمة

ب ظلمانیه اجسام طبیعیه اند كه ساتره ذاتند و ارواح نورانیه مظاهرصفاتند مظهره بوجهی و ساتره بوجهی و حج
صفات ساتره ذاتند بوجهی و مظهره بوجهی، چون شعاع آفتاب كه ساتر آفتاب است و مظهر آفتاب، از آن وجه 

ه دلیال االنفسه والثبت كونه سبحان من لم یكن علی: كه دالست و دلیل است كه مظهر مدلول است بلكه
  .االبعینه

  بیت
دلیل اگر طلبی خدمت خداوند استدلیل ما بخدا حضرت خداوند است

یا بگو حق تعاىل بصفت جاللیه تجلی فرموده، حجب ظلمانیه صورت بسته، و بصفت جمالیه تجلی كرده حجب 
  :نورانیه پیدا آمده، و مجموع حجبات اعتباریه

  بیت
رو بمیخانه و خانه طرح كنانه طرح كنخط موهوم از می

به چنني  صلوة بسواك خري من سبعني صلوة بغري سواك: در این حدیث كه) ص(مگر اشارت مصطفی: ع
زیرا كه تا توئی تو باقی است این هفتاد هزار حجاب . سری بود كه یك نماز تو بی تو بهرت از هفتاد نماز تو باتو

. چنان تواند بود فان لم تكن تراه فانه یراك: حجاب كرا باشد هم چنني سرحایل است و چون تو بی تو باشی 
كه اگر تو نباشی او را به حقیقت بینی و گفته اند این حجب صفات آدمی است، نورانی چنانكه علم و یقني و 

  .یمهاحوال و مقامات و جمله اخالق حمیده، و ظلمانی چنانكه جهل و گمان و رسوم و عادات و همه اخالق ذم
  بیت
در یقني و در گمان انداختهپرده های نور و ظلمت را زعجز

اینجا راه بسر شود و طلب نماند، قلق بیارامد، ترقی تمام  السیاحة فی امتی: از این جا غربت ممكن نگردد: ع
تا شود، اضافت ساقط افتد، اشارت مضمحل گردد، حكم من واىل طرح افتد چه وجود را ابتدا و انتها نیست 

  :طرف تواند بود اینجا، زبان صاحب خلوت همه این گوید
  شعر
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 وان كان غريی لم یصح وجودهاخلوت بمن اهوی فلم یك غرينا
  .بعد از این اگر سفری بود در خود بود و در صفات خود

  بیت
  :ن

 به اول در وجود خود نظر كن
 هر آن چیزی كه تو جویای آنی
 در این دریا كه تو غرقه در اوئی

 ري آن دامن خود او طلب كنبگ
 اگر گوئی طلب اینجا نباشد
در آن خلوت كه جای عاشقان است

 پس آنگه بیخود اندر خود سفر كن
 برون از تو نباشد تا كه دانی
 بیابی آبروئی گر بجوئی
 طلب گر میكنی نیكو طلب كن
 طلب باشد وىل از ما نباشد
مجاور شو كه جای عاشق آن است

  .مكن امكانست و امكان عدمگفته اند كه وطن م
  بیت

 جام و می، جسم وجان بود؟ نبوددر عدم این و آن بود؟ نبود
  :چون ممكن به وطن اصلی نزول فرماید گوید

  شعر
حنت اىل االوطان حن الركایباذا ما بدی الكون الغریب لناظری

  بیت
 آمدم از وجود سوی عدم

 

 تا بیابم بقا ز نور قدم
 

  . اضافت اهل صفت استو این مقام فنا 
آن اضافت مجاز بود نماند و در حقیقت عالم مضاف است بحق، و حق مضاف به عالم، الحمدالله رب : م

  :و اگر وطن اعیان گویند. العالمني
  بیت
هم بعید و قریب نتوان یافتدر جهان يك غریب نتوان یافت

: ، نعره ای زد و گفت۷۷۸ني اىل الرحمن وفدایوم نحشر المتق: شیخ ابویزید قدس سره این آیت بشنید كه: ع
من اسم الجبار اىل : دیگری شنید گفت. ؟ آنكس كه نزد او باشد كجا حشر شودمن كان عنده اىل این یحشر

  .اسم الرحمن و من اسم القهار اىل اسم الرحیم
ن حضرت و م: و این بیان ترقی است من حضرة الواحدیة اىل حضرت االحدیة: شاید كه دیگری گوید: ن

  .اشارت است بهبوط مرتبه خالفت االحدیة اىل حضرت الواحدیة
  شعر

عرجت و عطرت الوجود برجعتیو من انا ایاها اىل حیث الاىل
حجب الذات : فرموده) علیه الرحمة(پس حجب او اسما و صفات او بود، چنانكه صاحب قوة القلوب : ع

  .ظر كنی حجاب او، او تواند بوداگر به حقیقت ن. بالصفات و حجب الصفات باالفعال
  شعر

و كیف یدرك من بالعني مسترت؟لقد بطنت فلم تظهر لذی بصر
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همیشه عالم به انیت خود در حجاب بود و اگر انیت عالم از عالم زایل شود عالم نماند چه عالم از آن رو كه : ن
  :عالم است همني انیتی است، و حسني منصور دعا كرد و گفت
  شعر

فارفع بلطفك انی من البنيبینك انی یزاحمنیبینی و
و انیت عالم عارضی است و ممكن الزوال و انیت حق حقیقی و لم یزل والیزال، و حجاب محجوب را بود، و 

  .حق محتجب است و اطالق حجاب به حضرت او به مجاز
  بیت

در زمان كتابت این فرموداین به الهام رو بما بنمود
  .الحجابه االالنور والخفاءِه االالظهور: محجوب در مرتبه واحدیت تواند بود كما قیلو محتجب و حجاب و 

  :می بينم و نمی دانم كه چه می بينم الجرم می گويم: ع
  بیت
 حجاب روی تو هم روی توست در همه حال
 زرشك تا نشناسد كسی ترا هر دم

 

 نهانی از همه عالم زبس كه پیدائی
 ئیجمال خود بلباس دگر بیارا

 

نشاید كه غريی حجاب او باشد چه حجاب محدود را باشد و او را حد نيست، و هرچه در عالم صورت و معنی 
بینی صورت او بود، و او به هيچ صورت مقيد نه، و در هرچيزی كه او باشد آن چيز باشد، و در هرچيز كه او نباشد 

  .آن چيز هم نباشد
  بيت                                          :                                    ن

كه چه می بينم و چه میگويممتحير شدم نمیدانم
نشايد كه غيری حجاب حق باشد بلكه نشاید كه واحد حقیقی حقیقتاً حجاب خود بود، و مقید بی مطلق نتواند 

  :بود، و مطلق بی قید، اگرچه در تعقل متعقل باشد، و در مرتبۀ احدیت ذاتیه
  بیت
 قرب و بعد و وصل و فصل آنجا مجو
 خرقه می شوئی در آ در بحر ما

 

 جا چه باشد جا و بی جا را مجو
 عني ما را جز به عني ما مجو

 

اما در مرتبه واحدیت اسما و صفات حق در مرایای اعیان عالم ظهور كرده اند و ابوطالب قدس سره در این مقام 
و انوار شقایق آثاریه متصله اند به دقایق افعالیه و . الصفات باالفعال حجب الذات بالصفات و حجب: فرموده

  .دقایق افعالیه منوط به دقایق صفاتیه و دقایق صفاتیه قایمه به حقایق ذاتیه
لوكشفها : لیك اینجا حرفی است ، اگر  چنانكه حجب او این صفات نبودی غري سوخته شدی، زیرا كه : ع

های بصره عاید با خلق تواند بود، یعنی اگر خلق و . هی الیه بصره من خلقهالحرتقت سبحات وجهه ما انت
اوصاف خلق ادراك سبحات كنند سوخته شوند، و می بینیم كه با رؤیت نمی سوزند ، پس حجب او اسما 

  .حجب نورانی چون ظهور و لطف و جمال، و ظلمانی چنانكه بطون و قهر و جالل. وصفات او تواند بود
رما كه اجسام طبیعیه مظاهر جاللند و ارواح نورانیه مظاهر جمال و مظهر سبب وجود مظهر بود، و معلوم ف: ن

مظهر مظهر بوجهی و ساتر بوجهی، وصفات الهیه هم مظهره ذاتند و هم ساتره، و چون صفات احرتاق نمی یابند 
دیة فی النداء اثر والفی ومالالح: مظاهر نمی سوزند، و نزد اهل الله تجلی در احدیت ممنوع است، و قیل

و این . كان الله والشئی معه): ص(و مرتبه احدیت را مقام جمع الجمع گفته اند و قال نبینا. شجرتها ثمر
مرتبه اول مالحظه وجود است بشرط ان الیكون معه شئی، و در این مرتبه اگر ما ناظر او باشیم به او، او ناظر 
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ر او باشیم بخود، احدیت او به ما زایل شود، و اگر او ناظر ذات خود ذات خود بذات خود نباشد و اگر ما ناظ
  .بذات خود بود، ناظر باشد باعتباری و منظور باعتباری، و در احدیت تعدد معترب نیست فافهم

  بیت
احدیت چنني بود فاعلمباش با عارفان دمی همدم

رتفع شوند احدیت ذات از پس پرده اسما و نشاید كه این حجب مرتفع شود، چه اگر حجب اسما و صفات م: ع
و صفات بروز فرماید، اشیابكلی متالشی گردند، چه اتصاف اشیاءِ بوجود بواسطه اسما و صفات تواند بود، 

  .هرچند وجود اشیا به تجلی ذات است اما تجلی ذات از پس پرده اسما و صفات اثر كند
فی عدم از خزانه جود خلعت وجود یافتند، و وجود عالم به به تجلی ذات الهیه در مرتبه واحدیت متحريان فیا: ن

تجلی ذات است اما بواسطه اسما و صفات، و اما ذات در مرتبه واحدیت مبقی اشیا است، و در مرتبه احدیت 
  .مفنی

  بیت
 موجد و معدمست حضرت او
 بندگی كن كه در همه عام

  
 

 بر همه عالم گشته نعمت او
 پادشاهی كنی بخدمت او

 

  عۀ چهاردهملم
محب و محبوب را یك دایره فرض كن كه آنرا خطی بدو نیم كند و بر شكل دو كمان ظاهر گردد، اگر چنانچه : ع

این خط كه می نماید كه هست و نیست وقت منازله از میان طرح افتد دایره چنانكه هست یكی نماید، سّر قاب 
  .قوسني پدید آید

  بیت
 می نماید كه هست و نیست جهان

 بخوانی تو این خط موهومگر 
 

 جز خطی در میان نور و ظلم
 بشناسی حدوث را زقدم

 

دایره خطیست مستدیره مؤلف از نقاط متواصله و خط مستقیم كه در وسط دایره فرض فرموده خط موهوم : ن
  .بود چنانكه خط فاصل میان آفتاب و سایه

  بیت
ست نیستوهم تركش كن تمیزی هو هم می گوید كه چیزی هست نیست

و بواسطه این خط موهوم دایره قوسني مینماید، و دوایر بسیارند اما مراد ما دو دایره است، دایره اول و دایره 
ثانی، و قوس چهار احدیت و واحدیت و وجوب و امكان، و برزخ الربازخ، در دائره اول وحدت است و قوسني 

تجلی و تعني اول، و برزخ جامع در دایره ثانیه حقیقت احدیت و واحدیت باعتبار وجود و علم و نور و شهود با 
غایت معراج انبیاء است علیهم  فكان قاب قوسنيانسانیه، و قوسني وجوب و امكان با تجلی و تعني ثانی 

السالم، و چون در سطوت نور ذات برزخ مختفی گردد بحر ازل با بحر ابد برآمیزد و این معراج خاتم انبیا است 
  خرب از این حال میدهد ىل مع الله وقت: اشارت بدان است، و حدیثاو دانی  و آله و ، و صلی الله علیه
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  بیت
  
  مثنوی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيت
  
  

  
  

  مثنوي
 ىل مع الله حدیث خواجه ما است
 گفت وقتی شود مرا حاصل
 شنه مك نه نبی بود بار

 خانه چون گشت خاىل از اغیار
 

 آنكه عالم به نور خود آراست
 كه شوم تا بحضرتش واصل
 فهم فرما تمام اسرارش
 لیس فی الدار غريه دیار

 

  
  :هركه این خط را چنانكه هست بخواند یقني بداند كه: ع
طرح افتد صورت بدانكه اگرچه خط از میان . اما این جا حرفی است. همه هیچنند هیچ، اوست كه اوست: م

  .دایره چنان نشود كه اول بود، حكم خط زایل نگردد، واگرچه خط زایل شود اثرش باقی ماند
  بیت

كه هر كو در خدا گم شد خدا نیستخیال كج مرب اینجا و دریاب
  بیت                                                                               : ن

 ت عالم سر بسرخط موهوم اس
 سایه را از خود وجودی هست نیست

 عارفانه خوش بخوانش ای پسر
 آفتاب و سایه باهم می نگر

 

محب محبوب است و محبوب محب، باعتباری كه مناسبت میان قطره و دریا در حقیقت بود، نه در اسم و رسم، 
بوب را عني محب یابد و محب را و اگر سالك از مراتب ظهور و اظهار ترقی نماید، در مقام وحدت جمع مح

بحرین مگو كه عني گوهر بنماندجز نقش خیال خط محور بنماند

 خط متوهم كه او را قطر گویند

كلی عقل اول نفس
جامع جمیع  هواحدیت ك

تعینات است اسما و 
 میزصفات در این مرتبه مت

شود به امتیاز اعتباری  یم
 نسبی

شكل دایره این است

 ،فلك عطارد ،فلك قمر ،آتش،هوا،آبك،خا،معدن،نبات،حیوان،انسان
 عرش ،كرسی ،فلك زحل ،فلك مشرتی ،فلك مریخ ،فتابآك لف ،فلك زهره

البحرین قابمجمع
قوسني و اجتماع 
 الوجوب واالمكان

غیب هویت كه 
التقییده  الاطالقه و

مشهود و مدرك هیچ 
 آفریده نیست
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عني محبوب بوجهی، و عالم در مرتبه ثانیه است از وجود، و چنني وجود شایسته توحید نتواند بود، و معرفت 
ماسوی الله بمعرفت واحد حقیقی بوجود عالم بود از حیثیت وحدانیت، و این تجرید است كه نزد اهل طریقت 

  .توحیده ایاه توحیدهتوحید یكی باید تا مقصود روی نماید،  بلكه موحد و موحد و. معرب بتوحید است
  بیت

آن یكی هست و بود و خواهد بودگر تو فانی شوی ز بود وجود
زیرا كه هر وحدانیت كه پس از اتحاد دوگانگی حاصل آید فردا نیتش نگذارد كه گرد سراپرده احدیت گردد، : ع

از روی ذات احدیت عني، و در هر دو صورت اسم از او واحد  واحديت از روی اسما احدیت كثرت تواند بود و
  .آید
احدیت الهیه مقام جمع وجود است و معرب بواحدیت، واحدیت ذاتیه مقام جمع الجمع است و حضرت الهیه : ن

  .ذات است با جمیع اسما و صفات
  بیت

 ز واحد تا احد فرقیست ای یار
 احد در ذات خود باشد یگانه

 یاد میدارزما بشنو همیشه 
وىل واحد به كثرت گردد اظهار

و عالم مایل اند و حق قیوم مطلق ، و قایم به توحید، اما صاحب توحید مایل موحد بود، به توحیدی كه یكی 
  .بیش از دو است

  بیت
حی قیوم كی شود و سالمالجرم مایلی بود به تمام

ر واحد نباشد اعیان اعداد ظاهر نشود و اگر واحد واحد در اشیا همچنان ساری است كه واحد در اعداد و اگ: ع
  .به اسم خود ظاهر شود اعداد را عني ظاهر نگردد

وجود عدد به تكرار واحد بود، و تفصیل مراتب واحد به عدد، و همچنانكه بواحد عدد موجود میگردد، : ن
واحد است مثال اظهار اعیان بظهور حق در صور كونیه عالم وجود یافته است، و آنكه گفتیم عدد تفصیل مراتب 

و احكام اسما و صفات ربانیه است، و ظاهر نشود حكم عدد اال به معدود، و به سبب ظهور عدد ظاهر میگردد 
  .واحد در مراتب مختلفه

  بیت
 یك آب حباب و موج و دریا بنمود
 تمثال جمال بیمثالش بكمال

 

 عینی اعیان بعني ما را بنمود
 در آینۀ جملۀ اشیا بنمود

 

و كثرت نسبیه از سرایت واحديت بود و وحدت حقیقیه از تجلی احدیت و كثرت حقیقیه اعیان ممكنات اند و  
  .حقایق كونیه و وحدت نسبت حضرت ارتسام

  بیت
به چنان گفتمت چنان بشنوسخن عارفان به جان بشنو

  تبی:                                                                ع
 گر جمله توئی همه جهان چیست
 هم جمله توئی و هم همه تو
 چون هست یقني كه نیست جز تو

 

 ور هیچ نیم پس این فغان چیست
 آن چیز كه غريتست آن چیست
 آوازۀ این همه گمان چیست

 

 وحدت او از وحدت تو توان دانست، زیرا كه تو یكی و یكی او را ندانی جز بدان یكی، پس یكی نفس خود را
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بدانكه افراد االعداد فی . دانست و تو و او در میان نه، توحید باین دو حرف درست می شود، و كم كسی داند
   .الواحد واحد

  .یكی اندر یكی یكی باشد: م
اگر صاحب نظر نظر  فرماید در حقیقت عالم، ضرب واحد بود در واحد، و اگر نظر كند در صور عالم، ضرب : ن

  .واحد بود در كثري
  بیت
آن آب در این حباب دریابموج است و حباب هر دو یك آب

زید به حسب تعني و تشخص غري عمرو است اما در انسانیت حقیقت واحده، و مفهوم معز غريمفهوم مذل است 
  .و ماصدق یكی

  بیت
كه یكی در یكی یكی باشدگر فراوان گر اندكی باشد

خود، و عالم به كثرت صور، الجرم واحد باشد بذات و متعدد و هر فردی از افراد انسانی عارف بود بر وحدت 
  .بصفات

  بیت
آن یكی در هر یكی خوش میشمارزر، یكی و تنكۀ زر صد هزار

  
  

  لمعۀ پانزدهم
، چه ۷۷۹ان ربی علی صراط مستقیم: محب سایه محبوب است هرجا كه رود در پی او رود و كژ نرود، بحكم: ع

  .و نتواند رفتناصیۀ او بدست اوست جز براه ا
  شعر
و ان لم تكن افعالهم بالسدیدةفال عبث والخلق لم یخلقوا سدی

  شعر                                                                                : ن
 ان الله الصراط المستقیم
 فی كبري و صغري عینه
 ولهذا وسعت رحمته

 

 ظاهر غريخفی فی العمیم
 بامور و علیم و جهول

كل شیئی من حقري و عظیم
سایه در وجود محتاج بود بشخص و در  ۷۸۰ما من دابة اال هو آخذ بناصیتها، ان ربی علی صراط مستقیم

ظهور موقوف به تجلی و عالم در وجود محتاج به واجب الوجود و حضرت جواد از خزانه جود بتجلی وجودی 
د، و اعیان ممكنات محل ظهور ظل الهی است، و سایه تابع شخص به اسم النور عالم را وجودی انعام فرمو

است، و موجد تابع موجد، و هر موجودی از موجودات ممكنه علویه و سفلیه مظهر اسمی است از اسماءِ ربانیه، 
  .السلطان ظل الله فی االرض): ص(و كون جامع جامع جمیع اسماءِ الهیه ، كما قال سیداالولني و اآلخرین

  بیت
پادشاه همه جهان باشدكه در سایه ای چنان باشدهر
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  :از مطربی شنیدم كه می گفت: از جنید قدس سره پرسیدند كه ماالتوحید؟ گفت: ع
  شعر

 وكنا حیث ما كانوا و كانوا حیث ماكناو غناىل منی قلبی و غنیت كما غنی
  .از منصور علیه الرحمة پرسیدند كه تو بر چه مذهبی؟ گفت بر مذهب خدا

  بیت
 آنكس كه هزار عالم از رنگ نگاشت
 این رنگ همه هوس بود یا پنداشت

 رنگ من و تو كجا برد ای ناداشت
او بی رنگ است رنگ او باید داشت

معرفت توحید بتوحید تواند بود، بلكه معرفت هر شیئی به آن شیئی، والتوحید علم ثم حال ثم علم، و توحید : ن
كه به علم نظری فكری از آثار بموثر استدالل مینمایند، و توحید حاىل آنست كه علمی توحید علماء رسوم است 

و علم ثانی بعد از حال توحید مشاهده است ۷۸۱و مارمیت اذ رمیت ولكن الله رمی: حق تعاىل نعت بنده باشد
كرده، و  از حیثیت وحدانیت، و موحد در این توحید واحدی بیند كه در حمیع مقامات در مرایای موجودات تجلی

عالم وحدانیت چون مضاف گردانند بعضی به بعضی مركبات گویند، و توحید ذاتی دیگر است و توجید اسمائی 
و . توحیده ایاه توحیده: دیگر، در توحید ذاتی موحد و موحد و توحید یكی باید تا مقصود رو نماید، بل

مذهبی : آنچه حسني منصور گفت كه  توحید اسمائی تجرید است كه نزد اهل طریقت معرب به توحید است و
  .، اشارت بود به احوط مذاهب، فافهممذهب الله

  بیت
مذهب عارفان همني باشدآنچنان گفت و این چنني باشد

از : م. اگر از ناهمواری زمني در سایه كژی بینی آن كژی عني استقامت او دان، چه راستی ابرو در كژی است: ع
  .كژی راستی كمان آمد

  بیت                                                                               : ن
كژ نماید در نظر اما قد او راست استسایه سرو سهی گر بر زمني كژ اوفتد

. والحركة عند الحكماءِ خروج الشیئی من القوة اىل الفعل علی سبیل التدریج: محل مقتضی این ظهور بود
مستقیمه، وافقیه، : وع است ارادیه و طبیعیه و قسریه، اما نزد اصحاب صوفیه حركت بر سه قسم استو آن بر سه ن

و منكوسه، مستقیمه حركت انسانیه حساً و عقالً و حركت افقیه حركت ذواربع صورتاً معوج و در معنی مستقیم، 
وانستندی و راكب راحت تام اگر فرس و جمل و دیگر مركوبات باین هیئت نبودی حمل اثقال باین آسانی نت

  .نیافتی
  بیت

 بصورت كژ همی بینی به معنی راست هم بنگر
  

  بخیالنرا بسی دیدی كریمان و كرم بنگر
  .اما حركت منكوسه حركت اشجار، كه اغصان اكثر منكوسه اند و آب از اصول بفروع می كشند  

  بیت
 راستی در كژی چنان می بني
 نظر راست بني ما بنگر

 

 لقش در آن می بنيحكمت خا
 راست بینی عارفان می بني

 

  بیت
كز شصت نظر راست چگون اندازدابروی كژش به بني و تري مژه اش
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  .والحقیقة كالكرة، هرجا كه انگشت نهی حاق وسط او باشد: ع
  بیت                                                                             :ن

او بود و همو هست و همو خواهد بوداوست عالم موجوداز جود وجود
  .و هو مظهر االشیاء واالشیاء مظاهره وهو جل ذكره حقیقة االشیاءِ

  .هیهات كجا افتادم: ع
  بیت:                                                              ن

زجائی میزند رند سرمست است هر دم دممطرب عشاق هر لحظه نوایی میزند
بدانكه آفتاب محبت از مشرق غیب بتافت، محبوب سراپرده سایه خود بصحرای ظهور كشید آنگاه محب را : ع

  :گفت
  ۷۸۲الم ترااىل ربك كیف مدالظل.و در امتداد آن مرا نه بینی. آخر نظری به سايه من نكنی:م
  .از خانه به كدخدای ماند همه چيز :م
محمود غازی غزنوی تشریف شریف پادشاهی ایاز را پوشانید و تاج خسروانی بر گفته اند كه نوبتی سلطان : ن

سر او نهاد و كمر حكومت بر میانش بست و او را بر تخت دولت نشاند، و حكم فرمود كه امرا و وزرا خدمت 
مطهر كون  كمر بسته مطیع و منقاد فرمان او باشند، و محمود مجاز با ایاز این كرم كرد، اما معبود بر حق مظهر

در  ۷۸۳وعنده مفاتیح الغیب: جامع را از علم بعني آورد و از عني بعالم ارواح و از غیب به شهادت و بمفتاح
خزانۀ جود بگشود و او را به خلعت لطیف و تشریف شریف وجود مشرف فرمود و تاج كرامت نبوت بر سر او 

انی جاعل : نت خالفت ابدی نشاند و فرمودنهاد و كمر حكومت والیت بر میان او بست و او را بر سریر سلط
، و كنوز اسماء و خزاین صفات نثار و ایثار او كرد و بتحلی تجلی جمال و جالل او را  ۷۸٤فی االرض خلیفة

  .بیاراست
  بیت
بندۀ خویش را چنني بنواختبه صفات خودش مشرف ساخت

  .ان الله خلق آدم علی صورته: چنانكه قطب عالم فرمود
  .۷۸٥عمل علی شاكلتهقل كل ی: ع
  .شكل قید است و متشكل مقید به شكل و شكل معقول و متشكل محسوس، فافهم: ن
، و اگر آفتاب ۷۸٦ولوشاءِ  لجعله ساكنا: اعتبار نكنی كه اگر حركت شخص نباشد سایه متحرك نشود :ع

ثم : فتابش بحكماحدیت از مطلع عزت بتابد از سایه خودی اثری نماند، چه هر سایه كه همسایه آفتاب شود آ
  .در بر گريد۷۸۷قبضناه الینا قبضا یسريا

  بیت
 روی صحرا چو همه پرتو خورشید گرفت

  

  نتواند نفسی سایه بدان صحرا شد
تا آفتاب هویت هو در مغارب مراتب غروب نكرد عیون اعیان مقیده استفاضه انوار نجوم از اسما و صفات : ن
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  :دالهیه نكردند و اگر از مطلع احدیت طلوع كن
  بیت

نه یار بماند و نه اغیارنه دار بماند و نه دیار
  .۷۸۸و برزوالله الواحد القهار: لقوله تعاىل

عجب كاری است، هر جا كه آفتاب بتابد سایه نماند، و سایه را بی آفتاب وجودی نیست، و هر چیز را ذاتی : ع
  .است و ذات سایه شخص است و حركت سایه بحركت شخص تواند بود

  بیت
 جنبش دست هست مادامتا

 چون سایه زدست یافت مایه
 چیزی كه وجود او به خود نیست
 هستی كه به حق قوام دارد

 

 سایه متحرك است ناكام
 پس نیست خود اندر اصل سایه
 هستیش نهادن از خرد نیست
 او نیست و لیك نام دارد

 

و ظهور همسایه بسایه و وجود سایه به  سایه از آن رو كه سایه است عدمی است اما از وجه همسایه وجودی،: ن
  .همسایه

  بیت
همسایه او نیست بجز سایۀ اوعالم همه سایه، سایه همسایه او

  .السلطان ظل الله فی االرض): ص(قال رسول الله
هر گه كه مخلوقی بنامخلوقی قایم گردد، آن مخلوق در : شیخ االسالم عبدالله انصاری قدس سره گفت: ع

اگر توئی به . منی چیست؟ گفنت من و تو. ی شود، چون حقیقت صافی شود، منی عاریت بودنامخلوق متالش
  .حقیقت او كو و اگر حقست حق یكی بود نه دو

  بیت
بی من و تو یكی بود نه دودو شود آدمی هم از من و تو

چه در مرتبه واحدیت در ظهور نور حقیقی، نور مجازی ننماید و وجود در مرتبه احدیت مفنی اشیاءِ است اگر: ن
  .۷۸۹مبقی است، و عالم در حد ذات خود عریانست از وجود و بلباس مستعار ملتبس مالبس زور

  بیت
با وجود او كه را باشد وجودزود بگذر از خیال هرچه بود

  
  

  لمعۀ شانزدهم
ت و یك استاد پس پرده ظل و خیال چندین صور مختلف و اشكال متضاد می نماید و حركات و سكنا: ع

احكام و تصرفات بحكم او، و او در پس آن پرده پنهان، چون پرده براندازد معلوم شود كه آن صورت و افعال آن 
  .صورت نتیجۀ افعال او است

  شعر
بمفرده لكن بحجب االكنةو كل الذی شاهدته فعل واحد
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الهیه است در متفرقات از  این بیت از قصیده ابن فارض است و مراد تشبیه نیست بلكه مقصود بیان افعال: ن
صنایع متباینه مختلفه، واكنه پرده ای است كه لعبت بازان پیش خیمه می بندند و اطفال بنی آدم چنان می 

  : پندارند كه حركات و سكنات لعبت است اما اهل تمیز دانند كه 
لوق اضافت كنند و باطناً به افعال دیگری است در آن پرده ناپدید، و بعضی از اهل اسالم افعال ظاهراً به مخ: م

، اما اشاعره خالیق را محل فعل الهی میدانند و ۷۹۰و مارمیت اذرمیت ولكن الله رمی: خالق، لقوله تعاىل
  .، و می گویند كه فعل و مفعول و فاعل مخلوقند۷۹۱والله خلقكم و ما تعملون: میخوانند كه

منزلة بني المنزلتني و شیخ عبدالله انصاری می  الجرب والتفویض بل: و گفته اند. همه محكوم حضرت اویند: م
تو مركب در میان هر دو مريان، چون حجابت برافتد معلوم تو گردد تمام، . جرب تند است و قدر ویران: گوید 
  .والسالم

  شعر:                                                                ع
یبق باالشكال اشكال ریبةو لماذا ما ازال السرتلم تر غريه

  :در این رتبت ابن فارض ذكر چنني فرموده: ن
  .آن اقتضا می كند كه جمله كاینات سرت او باشد ۷۹۲ان ربك واسع المغفرة: و اشارت: ع

  بیت
 پیش او سایه بان همی یابمآفتابی است حضرتش كه دو كون

  .۷۹۳وهم الیشعرونو او فاعل، پس آن سایه بان، 
  .جعل فی كل شیئی بابا اذا فتح ذالك الباب وجدالله عندهفسبحان من : ن

  بیت
 هر در كه بروی ما گشایند
 گوئی كه حجاب اوست عالم
 بزمی سازند هر زمانی

 

 حسنی دگری بما نمایند
 گر غري بود دمی نپاید
تا سید و بنده خوش برآیند

عنی ساتر زلت به نور غفران، و ساتر و غافر ساتر است نه مستور و محبوب محتجب بود نه محجوب، و غافر بم
جهل بنور عرفان، و ساتر شبهه بنور بیان، و ساتر غفلت بنور ایقان، و ساتر انانیت بنور اعیان، و ساتر عدم بنور 

  .وجود، و ساتر حادث بنور قدم
  شعر

 تسرتت عن دهری بظل جناحه
فلوتسأل االیام ما اسمی مادرت

 بعینی ترا دهری فلیس ترانی
ن مكانی ما ادراین مكانیو ای

  :همه را معلوم شدی كه جرباً و قهراًبا ایشان غمزه زدی  والله خلقكم و ماتعملون: كه اگر سر: ع
  بیت

 هم از آن رو بود كه او ما شدنسبت اقتدار و فعل به ما
  بیت
 ابر هم زآفتاب جود كندهم از او دان كه جان سجود كند
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یسقی .كه در هر محلی رنگی دیگر می نماید و در هر جائی اسمی دیگر یابد اصل فعل یكی است اال آن است
  .۷۹٤بماءِ واحد و نفضل بعضها علی بغض فی االكل

والخلق احراج الشیئی من العدم اىل : خالق عالم واحد، و خلق صفت واحده، و مخلوق متعدد: ن
  .الم یكن فكانوهو الخالق باالیجاد والتقدیر، والمخلوق حادث، والحادث م ،الوجود

  بیت
فعلی از هالك نیاید والسالمالجرم حادث بود هالك مدام

و انوار شقایق آثاریه متصله اند بدقایق افعالیه و دقایق افعالیه منوط برقایق صفاتیه و رقایق صفاتیه قایمه بحقایق 
  .است، و فیه نظر دقیق ذاتیه، و از صفت واحده جز فعل واحد متصورنه، اما از فعل واحد آثار كثريه متصور

  شعر
 وان لم یكن فهم فیاخذه عنااذا كان ذافهم یشاهد ماقلنا

  بیت
 عني بحری و بحر می جوئی
عارف از ذوق ما سخن گوید

 تو چنني تشنه غرقۀ آبی
 سعی كن تا به ذوق دریابی

 

  
  لمعۀ هفدهم

و عني عاشق از پرتو روی او هر لمحه معشوق هر لحظه از دریچه ای به هر صفتی با عاشق روی دیگر نماید : ع
روشنی دیگر یابد، و هر نفس بینائی دیگر كسب كند، زیرا كه هر چند جمال بیشرت عرضه دهد عشق غالب تر آید، و 
هر چند عشق مستوىل تر گردد جمال خوبرت نماید و بیگانگی معشوق از عاشق بیشرت بود، تا عاشق از جفای 

از دوگانگی در یگانگی آویزد، و گفته اند ظهور انوار بقدر استعداد است و فیض معشوق در پناه عشق گریزد، و 
  .بقدر قابلیت

  بیت
 گر زخورشید بوم بی نريو است
 هر چه روی دلت مصفاتر

 

 از پی ضعف خود نه از پی اوست
 زو تجلی ترا مهیاتر

 

 ۷۹٥بلهم فی لبس من خلق جدید: قال الله تعاىل . ان الله یتجلی فی كل نفس والیتكرر التجلی: اقول: ن
  .۷۹٦كل یوم هو فی شان: و قال جل ذكره

  بیت
 به هر آنی ترا آنی نماید
برای آنكه تو یابی كمال

 به هر لحظه ترا جانی فزاید
 لطیفانه به هر صورت برآید

 

  .بخشایدبه هر تجلی بنده را استعدادی خاص انعام فرماید و جماىل جدید بنماید و دل محبی برباید و جانی به 
  بیت

 حسنی دگری بما نمایندهر در كه بروی ما گشایند
  .و تجلیات الهی نامتناهی و هر تجلی مستلزم علمی و هر علمی مستلزم ذوقی
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  بیت
 سخن ذوق ما بذوق بگوعلم ذوق تجلیات بجو

  .و حصول استعداد خاص از فیض مقدس بود و استعداد اصلی از فیض اقدس و آن تجلی حبی ذاتی است
  بیت

هرچه ما داریم جام و می همه وی میدهدجام استعداد بخشد آنگهی می میدهد
، بیان آن می كند محبوب چون خواهد كه خود  یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها: این خود همه هست ولكن:ع

ور آن جمال بیند و را بر عني عاشق جلوه دهد، نخست از پرتو جمال خود عني او را نوری كرامت فرماید تا به آن ن
از او تمتع گريد، و چون به آن نور از آن شهود حظی تمام بستاند باز فروغ نور روی او عني عاشق را نوری دیگر 
بخشد تا به آن نور نوری روشنرت كسب كند، و علی هذا بر مثال تشنه ای كه آب دریا خورد، هر چند بیشرت خورد 

  .بیشتشنه تر گردد، و هر چند یافت بیش طلب 
  بیت

 جز این دوست را تا نیابی نجوئیهمه چیز را تا نجوئی نیابی
  .تشنه این آب هرگز سرياب نشود

  شعر
 حتی یعود الیه الطرف مشتاقامایرجع الطرف عنه عند رؤیته

  بیت:                                                                ن
 نگویم كه بر آب قادر نیم

 چو آب است و منم مستسقی عشق تو
 و عذب فرات مزیل عطشت و ملح

 

 كه بر دجله و نیل مستسقیم
 چندانكه چنني آب خورم تشنه ترم
 اجاج مزید عطشان

 

  بیت
 هفت دریا گر بیابی همچو تشنه نوش كن

  

  همچنان میجو تو آب و این نصیحت گوش كن
  ۷۹۷وقا رب زدنی علما

  بیت
 وش میفرما و می گو رب زدنساقی ار بخشد ترا خم خانه ای

و گفته اند علم نظری فكری بمثال ملح اجاجست و علم كشفی عذب فرات، و مراد شیخ علیه الرحمة از این تمثیل 
  .آنست كه هرچند یافت بیش طلب بیش

  بیت
 ابدا راه اگر روی جانا
 در محیطی كه نیست پایانش

 

 اول منزلت بود باما
 كی بجائی رسد چنني بی پا

 

  :یحیی معاد رازی رحمة الله علیه به شیخ بایزید قدس سره نوشت: ع
  بیت

 یك جرعه ازین بیش خورم نیست شوممست از می عشق آنچنانم كه اگر
  :شیخ ابویزید درجواب او نوشت كه

  شعر
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 فما فقد الشراب وال رویتشربت الحب كاسا بعد كاس
  بیت

 خواهم بوددر آروزی بار دگر گر در روزی هزار بارت بینم
  بسبب ضعف قابلیت و نقص استعداد و بایزید بواسطه كمال قابلیت  ۷۹۸یحیی ریانست: ن
  :غرق آب است و آب می طلبد، و می گوید: م

  بیت
 رب زدنی مدام میگویمدایم آب حیات می جویم

  شعر
 الری قال بقوم و لیس لهم
 واالمر لیس له حد یحیط به

 

 علم بان وجود الری معدوم
الرزق فی االشخاص مقسوملكنه 

و طایفه ای كه به سريابی قائلند مكشوف ایشان حیات دنیا است و مدت دنیا، و صاحب این كشف از كشف 
  .آخرت محجوب است، و قایل به تكرار ایام و لیاىل و مایل بغایت و نهایت

  بیت
 گوید كه بغایتش رسیدمراهی كه نهایتی ندارد

می شوند روز وشب را جدیدان می یابند و تجليات الهی را غري متناهی می بینند و و جمعی كه به سريابی قایل ن
  .غري مكرر

  بیت
یاد دار از نعمت الله یادگاربا رفیقان روی خود بر راه دار

افتقار : گفت لیس بینی و بني ربی فرق اال انی تقدمت بالعبودیة: شیخ ابوبكر وراق رحمة الله علیه گفت : ع
و ؟ مفتاح جود نخستني چه بود؟ من اعدی االول: دیگری بشنید و گفت. من مفتاح جود او استو استعداد 

  .۷۹۹عنده مفاتح الغیب الیعلمها االهو
قدس سره گفت ) مكی(ابوطالب . انا اقل من ربی بسنتني: خرقانی علیه الرحمة اینجا رسید فریاد برآورد و گفت

  .لخالق الوجودهو خالق العدم كما هو ا: ابوالحسن راست گفت
  .، ای بلسان االستعداد۸۰۰وآتاكم من كل ما سألتموه: قال الله تعاىل: ن

  بیت
 شنیدم ساقی سرمست میگفت
 اگر جام می آری پر بری می
 بگفتم این تفاوت از چه افتاد
 صراط مستقیم است این كه گفتم

 یكی را جام بخشم دیگری خم
 وگر انبان بیاری پر زگندم

 مردم بگفتا این زاستعداد
 طریق نعمت الله را مكن گم

 

. هر آینه مستعد بلسان استعداد هرچه از جواد جوید انعام فرماید كانه كه مفتاح خزاین جود استعداد سایلست
وعنده مفاتح : مفتاح جود نخستني چه بود، میگویم علم قدیم به قبول استعداد، یا بخوان: عزیزی دیگر فرمود

ول شیخ ابوالحسن علیه الرحمة و تصدیق شیخ ابوطالب قدس الله سره بسنتني، ، و قالغیب الیعلمها اال هو
اشارت باشد به وجود و عدم و ابوالحسن نه موجد وجود تواند بود و نه خالق عدم، و عدم متعلق است در مقابلۀ 
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د بود،و عدم را وجود و ضد، هر آینه عدم مضاف را تعینی باشد در تعقل و مرتبه عدم از حیثیت مقابلۀ وجود توان
تحققی نیست اال در تعقل، و عدم را وصف كرده اند به ظلمت و وجود به نوریت و منور آسمان و زمني ظلمت 

ان الله خلق الخلق فی  ):ص(قال رسول الله و هو خالق العدم والوجود: عدم را به نور وجود منور گردانید
، والحق خالق هتدی و من اخطا ضل وغویظلمة ثم رش علیهم من نوره فمن اصابه من ذالك النور ا

  .باالیجاد والتقدیر ، و خلق اینجا بمعنی تقدیر است و رش نور كنایت از افاضه وجود بر ممكنات
  بیت
 چشم عالم روشن است از نور او
 گر ندیدی دیده ما روی او

 

 ناظر او نیست جز منظور او
 كی شدی روشن بما مستور او

 

ه مراد بسنتني ازل باشد و ابد، و ابوالحسن نه ازىل بالذات است و نه ابدی، بلكه ازلیت تأویلی دیگر تواند بود ك
تخلقوا : او به اعتبار آنكه در علم قدیم بود و هست و خواهد بود، و این معنی مخصوص به او نباشد یا به حسب

اتی و وجوب حقیقی خواهد و دیگر شاید كه وجوب ذ. ، و ابدی با بقاء تواند بود نه به بقا فافهمباخالق الله
  .این هر دو خاصه واجب الوجود است تعاىل و تقدس

  بیت
 حاصل این هر دو غريی را محالدیگری را كی بود او را مجال

و حقیقت استعداد دیگر نشود،بل اثر مشیت در تعني محل خاص : دیگری گفت مشیت در استعداد اثر نكند  :ع
اصل این اشارت آن است كه حق سبحانه و تعاىل در عالم غیب حكم تجلی باشد، از برای استعداد خاص را، ح

باطنی  را در عني بنده بصورت استعداد اصلی ظاهر گردانید تا به آن تجلی عینی وجودی قبول تجلی دیگر كند، و 
د چون این حقیقت حاصل شد آنگاه بواسطه آن تجلی استعدادی دیگر یابد در عالم شهادت، كه به آن استعدا

  .تجلی شهادتی وجودی قبول كند
  .فرق است میان مشیت و ارادت: ن

  شعر
 یرید زیادة و یرید نقصا

 

و لیس مشاءه اال المشاء
  بیت

 آن معانی بیان كنم با تو
 

كه دو یك باشد و یكی هم دو
نكنند بزیادتی  ارادت متعلقه شود بزیادتی و نقصان در جزئیات ، اما مشیت متعلقه بود به كلیات، و كل را وصف

و نقصان، و ارادت متعلقه است به ایجاد نه به اعدام موجود، و مشیت متعلقه به ایجاد و اعدام، و هر دو واحدند 
  .در عني احدیت و متغایر به اعتبار امتیاز

  بیت
 در تمام صفات ای دانا
 ما معانی آن بیان كردیم

 

 این چنني اعتبار میفرما
 یادگار است یاد دار از ما

 

و حصول قابلیت از فیض اقدس از شوایب كثرت اسمائیه و نقایص حقایق امكانیه، و آن تجلی حبی ذاتی است 
كنت كنزاً مخفیاً : كه موجب وجود اشیا و استعدادات اشیا بود در حضرت علمیه، بعد از آن عینیه، كما قال

یات اسمائیه كه موجبات اما فیض مقدس عبارت است از تجل. فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف
مقتضیات استعدادات اعیانند در خارج، و فیض مقدس مرتتب است بر فیض اقدس، و مشیت در استعداد اصلی 

  .اثر نكند اما در استعداد خاص اثر كند و فیه نظر



۴۸۱ 

بعد از آن بحسب احوال هر دم استعدادی دیگرش حاصل می شود، و در تجلیات بی نهایت بآن سبب بروی : ع
گشاده می شود، و چون تجلیات را نهایت نه، و هر تجلی مستلزم علمی است ، پس علم او را غایت نباشد،  دری

  .گوید ۸۰۱رب زدنی علماً  الجرم،
  بیت                                                                             :ن

 دنوش میفرما و میگو رب زساقی ار بخشد ترا خم خانه ای
 

  :و چون تجلیات الهی نامتناهی است
  بیت

هر نفس كشف غطائی دیگر استهر زمان ما را عطائی دیگر است
  .و علم به تجلیات متوالیات منتج ذوقیات مجددات بود

  بیت
 علم ما را نهایتش نبود

 

ذوق این علم غایتش نبود
 ۸۰۲الیه یرجعونمراد رسیدند، و به  اصحاب ری پنداشتند كه چون واصل شدند غرض حاصل گشت و بغایت: ع

منازل سلوك الساكني الینقطع ابداالبدین، و چون رجوع نه به آنجا بود كه صدور بود . بسندیده شدند، هیهات
  .سلوك كی منقطع شود، و راه كجا بسر رسد، و اگر مرجع عني مصدر باشد، پس آمدن چه فایده دهد

  :ی و دوری این راه خرب می دهدابوالحسن نوری رحمة الله علیه از بی نهایت
  شعر

وحسب لحاظ شاهد غري مشهده شهدت ولم اشهد لحاظ لحظه
و اگر واصالن را شوق باعث نیاید بر طلب اوىل و اعلی بر آن قدر كه یافتند اختصار كنند و در مقام قصور، ثم 

  .۸۰۳خالدین فیها الیبغون عنها حوالردوهم اىل قصورهم بمانند، 
ده اند به سريابی بواسطه ضیق محل، و ضعف استعداد و اول منزل را آخر منازل تصور جمعی قایل ش: ن

  .اند كرده
  بیت

تا ظن نربی كه عارف آن است این اول كشف عارفان است
و این طایفه از حقیقت كار خرب ندارند و غافلند، و از كشف اخروی محروم، و محجوب و حضرت الله تعاىل ابداً 

  .لق خالق غريمتناهی ، و طالب علم چون شارب آب دریاخالفست و علم بخ
فسبحان من : و تلوین الینقطع، و معلومات الینقطع و علوم الینقطع. چندانكه همی بیش خورد تشنه تر است:م

  .، فافهمالیعلم اال باذنه والیعلم
  
  

  لمعۀ هیجدهم
او را از خواب عدم برانگیخت  كنه قول عاشق با بود و نابود آرمیده بود و هنوز روی معشوق ندیده كه نغم: ع

  و از سماع آن نغمه او را و جدی حاصل آمد و از آن وجد وجودی یافت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۱۴آيۀ  ۲۰سورۀ  ۸۰۱
 ۳۶و۸۲و ايه هاي ۳و۱سوره هاي  ۸۰۲
 ۱۰۸آيۀ  ۱۸سورۀ  ۸۰۳



۴۸۲ 

  .ذوق آن نغمه در سرش افتاد: م
  بیت

جان ما در بوتۀ غوغا نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد
ان المحب لمن یهواه ه ترانۀ واالذن تعشق، قبل العني احیانا، و عشق مستوىل گشت سكون ظاهر و باطن را ب: م

  .برقص و حركت معنوی درآورد زوار،
كه امر موجد است از خواب عدم برخاستند و خود را بلباس معنوی كن اعیان ثابته كه حقایق عالمند بقول : ن

و بیاراستند و كمر انقیاد بر میان بستند و حلقه بندگی در گوش كردند و روی عبودیت به قبلۀ ارادت درآوردند، 
  .از عدم بوجود آمدند و به فیض اقدس یعنی بتجلی حبی ذاتی وجودی یافتندكن  بمحبت رؤیت قایل قول

  بیت
 چون بنده به ذوق بندۀ فرمانند
 از نغمۀ قول كن برقص آمده اند

 در كوی خرابات همه رقصانند
رندان خوشند و جمله سرمستانند

  .ابدانند با ارواح و به نسبت با ارواح نسبت ارواحند با ابدان و اعیان ثابته به نسبت با اسماءِ الهیه به نسبت
  بیت

علم اسرار بر تو میخوانیم عارفانه بذوق میدانیم
اینجا زمزمه عاشق . تا ابداآلبدین نه اين نغمه منقضی شود و نه آن رقص منقرض، چه مطلوب نامتناهی است: ع

  :همه این باشد
  بیت

تا گوش برگشودم آواز تو شنیدم دمتا چشم باز كردم نور رخ تو دی
  بیت:                                                                ن

 امر حق بر خلق او باشد مدام
 از عدم آیند دایم در وجود

 

 نه به بعضی بلكه بر هر خاص و عام
 هم بحكم قایل كن والسالم

 

وتری الجبال تحسبها : اگر چه به صورت ساكن نمایدپس عاشق دایم در رقص و حركت معنوی است : ع
خود چگونه ساكن تواند بود كه هر ذره ای از ذرات كاینات را محرك اوست .  ۸۰٤جامدة وهی تمر مرالسحاب

و هر ذره كلمه ایست و هر كلمه ای اسمی و هر اسمی را زبانی و هر زبانی را قوىل و هر قوىل را از محب سمعی 
  .والسماع طري یطري من الخلق اىل الحق: كنی قایل و سامع یكی باشد ، و چون نیك استماع

  بیت:                                                               ن
 همه عالم بحكم گردانند

 

نكته ای نازك است اگر دانند
اكم به حكمی و هر فردی از افراد عالم مشرف است به تشریف استعدادی خاص و مخصوص به اسمی و ح

متكلم به كالمی و متعلم به علمی و متعني به عینی و مسبح به تسبیحی و محرم به سری و منور به نوری و مشغول 
  .به شغلی، اما انسان كامل جامع جمیع كماالت الهیه و كونیه است

  بیت
 مجموعۀ مجموع كماالت وجود است

  

  خود خوشرت از این قول كه گفته كه شنود است
  .ق به معشوق عاشق تواند بود و معشوق به عاشق معشوق، و عاشق و معشوق مشتقند از عشقو عاش

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۹۰آيۀ  ۲۷سورۀ  ۸۰٤



۴۸۳ 

 صادق است این قول ما بشنو به صدق
  

  عاشق و معشوق شد مشتق زعشق
جنید رحمة الله علیه شبلی رحمة الله علیه را عتاب كرد كه سری كه در سرداب ها پنهان می گفتیم تو بر سر : ع

  ؟الابلی انا اقول وانا اسمع وهل فی الدارین غريی: شبلی گفت. كردی منرب آشكارا 
  بیت
 بوئی كه تو از مشك و قرنفل شنوی
 چون نغمه بلبل زپی گل شنوی

 

 از رایحۀ زلف چو سنبل شنوی
گل گفته بود گرچه زبلبل شنوی

  .۸۰٥وماینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی -به نص: ن
  بیت

اما بخدا كه او از او می گوید شنویهر چند تو از گفته سید
  . رأیت ربی بربی: و به اشارت

: و به سخن. رب خود را الجرم بیند عیان. لم اعبد ربا لم اره: و به قول .سید رب را بنور رب می بیند: م
  .مارأیت شیئاً اال و رأیت الله فیه

  بیت
 تا صورت او در آینه می بینم
 آئینۀ دل بچشم جان می نگرم

 ی همه هرآینه می بینممعن
این طرفه كه او در آینه می بینم

  
  

  لمعۀ نوزدهم
عاشق را دىل است منزه از تعني كه مخیم قباب عزت است و مجمع غیب و شهادت و این دل را همتی است : ع
  :كه

  بیت
 هنوز همت او جرعه ای دگر طلبد اگر بساغر دریا هزار جرعه كشد

هر آنچه در همه عالم نگنجیده بلكه جمله عالم در قبضۀ او ناپدید بود، و الجرم سعت او بمثابتی است كه 
سراپردۀ فردانیت در ساحت وحدانیت او زند، و بارگاه سلطنت آنجا سازد وبا كار جنود اسما آنجا پردازد، حل و 

  .عقد و قبض و بسط و تلوین و تمكني و تكوين همه آنجا ظاهر گردد
  شعر

و اذا بسط اعاد مااخفی فاذا قبض اخفی ما ابدی
  بیت

 بتی كز حسن در عالم نمی گنجد عجب دارم
  

  كه دایم در دل تنگم چگونه خان و مان سازد
گنج . ماوسعنی ارضی والسمائی و وسعنی قلب عبدی المؤمن التقی النقی: قال الله تعاىل بلسان جبیبه: ن

  .نجینۀ دل عارف كامل اسم اعظم گنجیدهنامتناهی اسمای الهی كه در مخزن سماوات و ارض نگنجیده در گ
  بیت

در كنج دلش گنجید در كون كجا گنجد گنجی كه نمی گنجد اندر همۀ عالم
سعت قلب او از رحمت ذاتیه الهیه بود و دل اوسع از رحمت صفاتیه و مظهر اسم اعظم است و مخزن خراین 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳آيۀ  ۵۳رۀ سو ۸۰٥



۴۸۴ 

  .حدوث و قدوم
تب خمسه است ، مرتبه معنویه و روحانیه و مثالیه و حسیه و و دل عارف را مرا. گنج و گنجینه و طلسم نگر: م

  .مرتبه جامع مراتب
  بیت
 صاحب مرتبه دل است ای دوست
 پنج وجه وی است خوش بنگر

 

 مراتب او است جامع جملۀ
دیدن پنج وجه او نیكوست

  . وجهی مواجه حضرت حق است
این وجه دارد، و وجهی با عالم ارواح و مستفیض  و هر فردی از افراد عالم. بیواسطه فیض یابد از حضرت او: م

است از فیض رب خود به واسطه ارواح بقدر استعداد او، و وجهی مختص است بعالم مثال و با نصیب از این 
عالم بمقدار مقام جمع و به حسب اعتدال مزاج و اخالق و انتظام احوال در تصرفات و تصورات و حضور و 

ادت دارد مختص باسم الظاهر و اآلخر، و وجه جامع مختص باحدیت جمع و معرفت، و وجهی به عالم شه
  .قریب بمرتبۀ هویت كه منعوته است به اولیت و آخریت و ظهور و بطون

  شعر
 تری ماالیرون الناظرونا قلوب العارفني لها عیون

  بیت
در جنان جنان چنان باشد دل صاحبدالن چنان باشد

سعت دایره دل خود چنني خرب میدهد كه اگر صدهزار عرش با آنچه در وی است شیخ ابویزید قدس سره از : ع
  .در گوشه دل عارف گذر یابد عارف از آن خرب نیابد

  بیت:                                                                ن
 فی المثل گر عالم بی منتها
 دل محس آن نگردد جان من

 ادر دل عارف درآید باره
این چنني فرمود آن جانان من

  .المحدث اذا قرن بالقدیم لم یبق له اثر: چگونه خرب یابد كه: شیخ جنید رحمة الله علیه گفت: ع
  بیت:                                                                ن

 شیخ مرشد جنید بغدادی
 گفت محدث چو شد قرین قدیم

 

 دیمصر معنی دمشق دل شا
 زو نماند اثر به نزد عظیم

 

سبحانی مااعظم : ابویزید چون نظر در چنني دل كند محدث را در او اثر نماند همه قدیم بیند الجرم گوید: ع
  .شأنی

  بیت:                                                               ن
 بایزید آن همای ربانی
 بود شهباز آشیانۀ ذوق

 ورت و معنیگفت سلطان ص
 بایزید است بایزید یقني

 

 بلبل گلستان سبحانی
 محو در بحر بیكرانۀ ذوق
 با تو گویم كه كیست آن یعنی
در میان نیست این عجایب بني

لیس فی : یكی از یخ كوزه ای ساخت و پر آب كرد، چون آفتاب بتافت كوزه و آب را یكی یافت و گفت: ع
  .الدار غريه دیار 

  بیت



۴۸۵ 

ساقی و حریف و می و پیمانه هم او ید همو دانه هم اوصیاد همو ص
  مثنوی                                                                              :ن

 آن یكی كوزه ای زیخ برداشت
 چون هوا زآفتاب گرمی یافت
 آب شد كوزه، كوزه شد با آب
 اول ما چو آخر ما شد

 

 بگذاشت كرد پر آب و یك زمان
 گرمیش بر وجود كوزه بتافت
 اسم و رسم از میانه شد، دریاب
قطره دریا است چون به دریا شد

و وسعنی قلب عبدی المؤمن، والقلب بني االصبعني من اصابع الرحمن یقلبها عجب كاری است، : ع
  .ود، او در دل و دل در قبضۀ او، بنگر كه به زبان ترجمان بیان این چگونه مري كیف یشاءِ

  بیت
 گرچه در زلف تست جای دلم
 تا بدانی كه از الطاف خویش

 در میان دل حزین منی
هم تو در بند زلف خویشتنی

  بیت:                                                                ن
 دل جام جهان نمای عشق است
 مجموع تجلی الهی
 در هرچه نظر كنیم والله

 

 نماید بنگر كه بتو ترا
 در جام جهان نما نماید
 نور رخ او بما نماید

 

آینه بردار و در برابر خود دار، و تمثال جمال بی مثال مشاهده فرما كه معلوم فرمائی كه تو در آینه ای و آینه در 
ینه آینه در نماینده تصرفی دارد به حسب ظهور نه در حقیقت نماینده، و هر آینه در هر آ: قبضه تو، و گفته اند

بواسطه تنوع آینه تمثاىل علیحده از جمال واحده بنماید و تجلی حق بقدر استعداد بود، و دل عارف كامل 
  .مستعد جمیع تجلیات الهیه است، ذاتیه و اسمائیه

  بیت
دیگری را مجال كی باشد در چنان دل كه جای وی باشد

  .ای اعیان كواكبو دیده ای كه در زمان طلوع آفتاب كواكب مخفی می شوند به ابق
  بیت

كدام ذره در آن حال در حساب آید چو آفتاب برآید ستاره ننماید
و اصبعني اشارت بود بمرتبه فاعلیت و قابلیت یا غیب و شهادت یا ارواح و اشباح یا فضل و عدل یا وجوب و 

  .امكان یا قبض و بسط یا احدیت و واحدیت
  بیت

 دل آینۀ جمله كماالت وجود است
  

  ظری كن كه در او روی نمود استروشن ن
همه در بند خود بود و پروای غري ندارد، جز در خود نگنجد، یگانگی جز در یگانگی قرار نگريد، فردانیت : ع

صاحب دىل از مناجات دل . جز در فردانیت آرام نیابد، از این حروف حقیقت دل معلوم شود و كم كسی فهم كند
  :خود چنني خرب داد

  رباعی
 كرائی تو بدین زیبائیگفتم كه

هم عشقم و هم عاشق و هم معشوقم
 گفتا خود را كه هم خودم یكتائی
 هم آینه هم جمال و هم بینائی

 

نفس ناطقه انسانی اگر معرفت ربانی او را بر وجه اجمال بود، اصحاب صوفیه او را روح خوانند، و اگر بر : ن



۴۸۶ 

ظم اوسعست از رحمت صفاتیه و مقدس از مقدار و منزه از طریق تفاصیل باشد قلب گویند، و دل عارف اسم اع
: كمیت و كیفیت و قسمت پذیر نیست، و جام جهان نمای پادشاهی است، و گنجینه گنج اسمای الهی، و بصورت

تخلقوا : مصور است، و به انوار تجلیات ذاتیه و اسمائیه الهیه منور، و بفرمانان الله خلق آدم علی صورته 
ان فی ذالك لذكری لمن كان له : قال الله تعاىل. متخلق، و به تحقق اسرار حقایق ربانیه متحقق باخالق الله

  .۸۰٦قلب
  بیت

 وصف آن دل كه راحت جان است
 دل عارف كه جان من بفداش

 

 هرچه گویم هزار چندان است
دل و دلدار و جان و جانان است

  
  

  لمعۀ بیستم
ت و افتقار به عاشق، و عاشق مذلت و افتقار از طرف عشق كشد عشق سلطنت و استغنا بمعشوق داد، و مذل: ع

یا عبادی انی اشفقت الیكم علی : نه از عزت معشوق، چه بسیار بود كه معشوق بنده باشد و عاشق سید و گوید
یحتاج اىل كل شیئی والیجتاج : غنا صفت معشوق آمد و فقر صفت عاشق پس عاشق فقريی بود كه. كل حال
  .بهمه چیز محتاج بود و هیچ چیز باو محتاج نه او. الیه شیئی

سریر سلطنت معشوق بر ذروه قدمست و تكیه گاه عاشق درویش در حضیض عدم، و میان عزت قدم و ذلت : ن
التوحید لله والمعرفة لنا والمحبة عالقة : عدم مناسبتی نیست، و عشق عالقه ای است میان عاشق و معشوق

  .زلة بني العبد و الرببیننا و بینه، بها یقع المنا
  بیت

 عاشق و معشوق ما پیوسته اند
 در میان آینه ای آورده اند

 

 در محبت خوش بهم دل بسته اند
 هر دو در یك آینه بنشسته اند

 

والله غنی عن : و غنای ذاتی در مرتبه احدیت خاصه حضرت حق است تعاىل و تقدس كما قال جل جالله
  .۸۰۷العالمني

ه اشیا محتاج بود و هیچ چیز به او محتاج نه، از آن جهت كه نظر محب محقق بر حقیقت اما آنكه او بهم: ع
  . اشيا آید

  .الجرم به همه اشيا محتاج بود. در هرچه نظر كند رخ او بیند: م
  بیت
در هرچه نظر كنم ترا پندارم از بس كه دو دیده در خیالت دارم

  .الفقر احتیاج ذاتی من غري تعني حاجة: كه
  .در همه آن جمال می بیند :م. ن

  بیت
كی شناسد این معانی بر همه الجرم مجتاج باشد بر همه

  . اما اگر به خود مشاهده نماند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳۷آيۀ  ۵۰سورۀ  ۸۰٦
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۴۸۷ 

  .عارفان عارفش نمی خوانند: م
  بیت

عارفانه همه نكو می بني نور او بنور او می بني
  مرایای جمیع موجودات مطالعه نماید، و فقرا در فقر متفاوتند، فقريی كه جمال بر كمال بی مثال حضرت حق در

  .محتاج بود به هرچه بیند: م 
  بیت

بر همه محتاج باشد والسالم در همه آینه او بیند مدام
اما آنكه هیچ چیز باو محتاج نبود، از آن جهت است كه احتیاج به موجود تواند بود و عاشق در حال تجرید و : ع

ان الله یأمركم ان تؤدوا االمانات اىل : نزد او امانت بود بحكم مقام تفرید، خلعت هستی و توابع آن كه
، حال او و هو اآلن مع الله كهو فی االزل: بمعشوق بازگذاشته است و با سر خرقۀ نایافت خود رفته ۸۰۸اهلها،

  .در چنني حال هیچ باو محتاج نبود: آمده است
  بیت           :                                                     ن

موجود به معدوم نباشد محتاج معدوم بود هركه فقري است ای یار
  .الفقر سوادالوجه فی الدارین: و قال هيلع

  بیت
 سوادالوجه فی االدارین فنای ظاهر و باطن

  

  فنای ظاهر و باطن سوادالوجه فی الدارین
  .الفقري الرب له والوجود له: و قیل

  بیت
بگذار  نوا و بی نوا شو فانی شو و از فنا فنا شو

  شعر
 فیفنی ثم یفنی ثم یفنی
 و یبقی ثم یبقی ثم یبقی

 كما یفنی الفناءِ بالفناء
كما یبقی البقاءِ بالبقاءِ 

، زیرا الفقري الیحتاج اىل الله: و در فقر مقامی است كه فقري به هیچ چیز محتاج نیود، چنانكه آن فقري فرمود: ع
د، و فقري چون در بحر نیستی غوطه خورد، احتیاجش نماند و چون احتیاجش نماند كه احتیاج صفت موجود باش

، والله سبحانه و تعاىل الشیئی اذا جاوز حده انعكس ضده: زیرا كهاذا تم الفقر فهو الله : فقرش تمام شود كه
  .در هیچ چیز به هیچ چیز محتاج نیست

  بیت
 تو همه باشی چو هیچ گردی هیچ باشی چو جفت فردی تو

غنای ذاتی حق راست و عالم را . ۸۰۹یا ایها الناس انتم الفقراءِ اىل الله هوالغنی الحمید: قال جل ذكره: ن
  .فقر ذاتی، و غناءِ نسبی از عطاءِ غنی االطالق است و نزد این فقري فقر مطلق منتج مطلق غنا است

  شعر
غنیت فالقیت افتقاری و ثروتی و تممتها بالفقر لكن بوصفه

  تبی
بگذار زنوا و بی نوا شو فانی شو و از فنا فنا شو
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۴۸۸ 

فناءِ اول ازمخالفات، و ثانی فناءِ از افعال عباد برؤیت فعل حق از خلف : و نزد فقرا فنا بر طبقات سبعه است 
  .سوم فنا از صفات غريحق. ۸۱۰وهو فعال لما یرید: حجب اكوان

  بیت
ست از آن رو نكو بودانعام حضرت ا ذات و صفات او همه انعام او بود

  .چهارم فنای ذات فقري و تحقیق این آن است كه او مركب است از لطیف و كثیف
  بیت

جسم ناسوت و روح تو الهوت تنت از ملك و جانت از ملكوت
ششم فناءِ از صفات حق بشهود ظهور عالم از . وهو الشاهد والمشهود: پنجم فنا از مجموع عالم بشهود حق

  .از فناءِ و آن عدم شعور است بر فنا هفتم فناءِ . حق
  بیت

چون نمانی تو خدا ماند خدا گر بقا خواهی فنا شو از فنا
  .چون مرتبه عاشقی به نهایت رسد بدایت مرتبۀ معشوقی بود فافهم. اذا تم الفقر فهوالله

شیئی والیحتاج الیه  پس رتبت فقريی كه الیحتاج اىل الله عاىل تر آمد از منزلت فقريی كه یحتاج اىل كل: ع
شیئی، چه آنكه محتاج بهمه اشیا است مطلوب را پس پرده اشیا می بیند و آنكه در خلوت خانۀ بود و نابود با 

و قال جنید  الفقري عندی القلب له و الرب له: یافت و نایافت خود بساخت فهو كمال قال الشیخ علی الجریری
  .اىل ربه الفقري الیفتقر اىل نفسه والعلیه الرحمة 

  بیت:                                                                ن
 این غنا از فقر حاصل میشود
 هستیئی می جوید او از نیستی

 هم فقري از فقر واصل می شود
می شود واصل چو فاصل می شود

  شعر
 ان الفناء اخ العدم
 وهو عني كذاالغريه

 

 وله التسلط ان حكم
 ه فینا قدمفیعن ل

 

  بیت
 گر زخود فانی شوی باقی شوی
 خلق را بگذار و خلق حق بجو
 بعد از آن فانی شو از اخالق او

 

 مدتی رندی كنی ساقی شوی
 تا به آن اخالق خالقی شوی
تا به فیض ذات او باقی شوی

به جمال دوست  در این حال كه فقري  از سر وجود خود برخاست و با عدم خود بساخت اگر بچشم خود نظر: ع
بروی الفقر سواد الوجه فی الدارین : كند عكس ظلمت نابود خودش در نظر  آید ، خود را بیند كه برقع

افكنده، در سرای وجود خود را نه نوری بیند كه به آن نور روسفید گردد، و نه در سرای عدم ظهوری كه از سیه 
  .كادالفقر ان یكون كفرا: روئی خالص یابد

  بیت
آنست كه سواد فقر پوشد ما سواد اعظمدر مذهب

از وجود هستی مستعار باز رسته و بر سریر سلطنت نیستی نشسته او را چشم خود بني كجا باشد، اما چنني گفته : ن
اند ما نیز چنان گوئیم، هر آینه عكس ظلمت خودش در نظر آید، و وجود محض متعقل است در مقابله عدم 
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۴۸۹ 

نی بود در تعقل و عدم را ظلمت است و وجود را نوریت و فقري باید كه نه مقید ظلمت مضاف، هر آینه عدم را تعی
  .بود نه مقید نور

  بیت
فار غ زدرست و از شكسته از ظلمت و نور باز رسته

  . اما فقريی كه به چشم خود نظر كند ظلمت خودیش در نظر آید
دد است و فقري سید بود در دارین و كامل به كمال اما نزد این فقري سواد از سؤ. نسبتی با عدم از آن دارد:م

  .حسنني
  بیت

سواد الوجه فی الدارین این است برنگی شو كه رنگی برنتابد
  .ای حقیقته ۸۱۱كل شیئی هالك االوجهه: و وجه هر شیئی حقیقت آن شیئی است كما قال الله تعاىل

  .یت بعد قریببدانكه توانگر دایما در غایت قرب بعید است و درویش در غا: ع
  شعر
غناءِ ولو بالفقر هبت لربت متی عصفت ریح الوال قصفت اخا

دانی چه می گوید؟ می گوید كه اگر توانگری و درویشی قصد عالم عشق كنند مثال در دست توانگر چراغی بود 
بنشاند و هیمۀ افروخته و در دست درویش هیمه پاره ای نیم سوخته، نسیمی كه از آن عالم بوزد چراغ توانگر را 

  :انا عندالمنكسرة قلوبهم: درویش را برافروزد بحكم
  . بردند شكستگان از این میدان گوی: م
سالكان طریق بر دو قسمند جمعی عارفند به حقیقت طریق و عالم به نهایت راه، در حق ایشان صراط مستقیم : ن

ایت راه بی خرب، در حق این طایفه است، و بعضی محجوبند از حقیقت طریق و از طارق و مطروق، و از نه
غريمستقیم، اگرچه نزد عارف مستقیم بود، و توانگر به هستی می رود و درویش به نیستی، چون به حضرت عشق 

  .رسند غريت غري سوز او هست را نیست گرداند، و الطاف و كرمش نیست را هست
  بیت

كرمش نیست هست گرداند غريتش هست نیست گرداند
  بیت

حضرت آنكه عشق میخوانی معدم است در همه حالموجد و
  بیت
پیوسته شكسته دوست دارد مائیم و دىل شكسته، چون دوست

  
  

  لمعۀ بیست و یكم
عاشق باید كه بی غرض با معشوق صحبت دارد، خواست خود را از میان بردارد، و كار به مراد او گذارد، و : ع

او باشد، زیرا كه هر مطلوب كه پس از طلب يافت شود بقدر ترك طلب خویش گريد، چه طلب عاشق سد راه 
حوصله طالب باشد، فی الجمله ترك طلب كند و مراد خود از میان برگريد، و هرچه در عالم واقع شود مراد خود 

  .انگارد، تا آسوده و شادمان ماند
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  بیت
یك بار مراد در كنارش ناید تا ترك مراد خود نگريد صدبار

آن است كه محب، محبوب را از برای محبوب خواهد، و حب روحانی حب جامع است هم از حب الهی : ن 
اما حب طبیعی، محب، محبوب را خاص از برای خود جوید و  برای خود و هم از برای محبوب محبوب را،

  :محب طالب باید كه از محبوب غريمحبوب نطلبد بلكه
  بیت

سپاردهرچه دارد بعشق ب خود طلب از میانه بردارد
و كل مایفعل المحبوب : ونزد اهل سنت هرچه در عالم واقع شود مرادالله بود، و مراد محب مراد محبوب است

  . محبوب
  :كه هرچه دوست كند همچو دوست محبوب است، الجرم: م

  بیت
 نامالیم چون نیاید شادمان باشد مدام

  

  از همه آسوده گردد ذوق یابد والسالم
باشد یعنی شرعاً نامرضی بود در دفع و تغیري آن چندان كه تواند جهد كند، باشد كه واقع و اگر واقع نامرضی : ع

غري آن بود، و محبوب آن خواسته باشد، و اگر محب مكاشف بود ، چنانكه در هر صورتی روی محبوب عیان 
است كه راضی  بیند، باید كه در صورت نامرضی اگر چه وجه او بیند، رضا ندهد، چه وجه او در نامرضی این

محبی كه حق را به حق بیند و همه عالم حق بیند الجرم منكران را انكار كند . ۸۱۲و الیرضی لعباده الكفر. نیست
بحق بر حق برای حق و حجتش قایم بود، چه در هرچه شرعاً حرام است وجه حق جل جالله نه بیند الجرم از 

ا شبهه ای زحمت می دهد كه چون او محكوم تجلی است و آن اجتناب نماید بلكه در آن طبعاً رغبتش نبود، اینج
تجلی همه اشیا را شامل است، تجلی را از نظر خود چگونه دفع كند؟ گوئیم تجلی دو نوع است تجلی ذات و 
تجلی اسما وصفات، تجلی ذات را دفع نتواند كرد اما در تجلی اسما و صفات تواند كه تجلی قهری را به تجلی 

در هرچه نامشروع است نشان قهر و جالل بیند و در هرچه مرضی است نشان لطف و جمال لطفی دفع كند و 
اعوذ بك : ، و در تجلی ذات گویداعوذ برضاك من سخطك و اعوذ بعفوك عن عقابك: یابد، اینجا گوید

  .منك
  بیت

پیش كه روم، قصه به دست كه دهم گر از تو به تو در نگریزم چه كنم
  .۸۱۳قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونی یحببكم الله: قال الله تعاىل: ن

  بیت
امت كامل نكو می باش تابع بندگی او می باش

  . سالكی اگر نظرش بر نامرضی افتد باید كه
  .عارف شود و روان كند انكارش: م

  بیت
باش چون صادقان بگو صدق منكر حق برای حق برحق
: د كه از جالل و قهر او پناه به جمال و لطف او گريد، و گويدیعنی اگر محبوب در نامشروع دیده شود، محب بای
اعوذ بك : و اگر تجلی ذاتی بود و دفع نتواند كرد، گوید اعوذ برضاك من سخطك و بعفوك عن عقابك
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۴۹۱ 

  .منك
  بیت

 ای اله من واله همه
 از تو آورده ام پناه بتو

 وی پناه من و پناه همه
كرم تست عذرخواه همه

  
  

  دوملمعۀ بیست و 
شرط عاشق آن است كه هرچه دوست دوست دارد او نیز آن دوست دارد اگرچه همه بعدو فراق بود، و غالباً : ع

النار سوط یسوق اهل الجنة : محبوب بعدو فراق محب برای آن خواهد تا از جفای او در پناه عشق گریزد كه
  .اشارت به چنني خرب تواند بود. اىل الجنة و اهل الله اىل الله

، و شرط محبت آن یابن آدم انی وحقی لك محب، فبحقی علیك كن ىل محبا: قال الله تعاىل فی التوراة: ن
احبوا الله ): ص(است كه محب دوست دوست را دوست دارد، به تخصیص محبوب محبوب، و قال رسول الله

  .لما ارفدكم من نعمة واحبونی لحب الله واحبوا اهل بیتی لحبی
  بیت

 داریم دوستدوستان دوست را
 گر بال خواهد بال خواهیم ما

 

 دوستی دوستان از بهر اوست
هرچه دارد دوست میداریم دوست

اداءِ فرایض و اتیان به نوافل منتج محبت الهی است و محبت را مراتب متمیزه است در محب، حب است 
  .واحب، در فرایض احب، و در نوافل حب است ازغريمفاصله
  بیت

  او جمیل است از آن آینه را دارد دوست  كه همه عالم از اوستعاشقم هرهمه عالم
و . ان الله جمیل یجب الجمال): ص(و عالم موجد است و او موجد، و ایجاد عالم به محبت فرموده و قال

  .لیس فی االمكان ابدع من هذا العالم: و گفته اند. عالم در غایت احكام و اتقان است
  بیت

مینماید به آن جمیل جمال لاو جمیل است و آینه بكما
  .و عالم جمال الهی است و او جمیل و محب جمال و انسان كامل كون جامع است

  شعر
مستودع فی هذه المجموعة من كل شیئی لبه و لطیفه

  بیت
 در نظر هرچه هست مظهر او است
 هجر اگر دوست دوست میدارد

 می نماید جمال دوست به دوست
 دوستی فراق او نیكو است

 

  :اما بدوستی او
  :و به فراق تن درباید داد و گفته اند. پس محب را بعد باید داشت دوست :ع

  شعر
فاترك ما ارید لما یرید ارید وصاله و یرید هجری

  . اما فراق را بعینه دوست ندارد، بل از آن رو دوست دارد كه فعل محبوب محبوب است



۴۹۲ 

  .وكل مایفعل المحبوب محبوب: م
  بیت                                                       :         ن

كام ما یكتای بی همتا بود هرچه او خواهد مراد ما بود
  :محب مسكني چه كند جز آنكه گوید: ع

  بیت
من فارغم از هر دو مرا عشق تو بس خواهی بفراق كوش خواهی بوصال
عدش خوشرت از قرب آید، چون داند كه دوست آن را دوست بلی باید كه فراق را دوست تر از وصال دارد و ب

میدارد، بعدش مقرب تر از قرب آید و هجرش سودمندتر از وصل ، زیراكه در قرب و وصال به صفت و مراد خود 
  .ست و دربعد و فراق به صفت و مراد محبوب

  بیت
 از وصل هزار بار خوشرت هجری كه بود مراد معشوق

العبد وما فی یده كان : كارخود را بحق گذارد و بحكم ۸۱٤وافوض امری اىل الله: یمحب آگاه به مقتضا: ن
خود را و مافی یده به حضرت او سپارد، و باید كه از حیثیت رضا انینیت زایل بود، كه اگر محب راضی  لمواله

د و اضداد باشد و محبوب مرضی و یا محبوب راضی و محب مرضی تقابل بود، و تقابل، امثال و امثال، اضدا
  .جمع نشود، هرآینه باید كه از حیثیت رضا دوئی نماند و رضای محبوب عني رضای محب باشد

  شعر
و فوضت امری اىل خالقی رضیت بما قسم الله ىل

  بیت
كار خود با حضرت او هشته ایم از مراد خویشنت بگذشته ایم

  .لون الماءِ لون انائه. اشدمحب باید بوصل و فصل مقید نب: و جنید علیه الرحمة فرمود كه
  بیت

 هرچه باشد مراد آن محبوب
 عاشقی گر چنني بود عاشق 

 عني مقصود این محبانست
 نزد یاران ما محب آنست

 

  شعر:                                                                ع
 النی فی الوصل عبید نفسی
 و شغلی بالحبیب بكل وجه 

 ن موىل للمواىلو فی الهجرا
 احب اىل من شغلی بحاىل

  بیت:                                                               ن
 گر وصل همی خواهی باشی تو مرید خود

  

  ور هجر طلبكاری آن شرط محبت نیست
 بگذر زمراد خود این است مراد ما

  

  مقصود همه عالم جز حضرت عزت نیست
د كه محبوب صفت او شده باشد اگر بعد دوست دارد محبوب دوست داشته باشد و این و اگر محبی بو: ع

  .غایت وصل بود در عني بعد، و فهم هركس اینجا راه نربد
حب اگر صفت  محب است حجاب بود، اما چون محبوب صفت محب شود محبوب باشد كه بعد را دوست : ن

  .بعد محبت محبوب بود داشته باشد، و صفت محبوب عني محبوب، هرآینه محبت
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۴۴آيۀ  ۴۰سورۀ  ۸۱٤



۴۹۳ 

سخن عارفان نكو دانی خوش بود گر بذوق برخوانی
  :الجرم كنت سمعه و بصره: بدانكه موجب بعد اوصاف محب است، و اوصاف او عني محبوب بمقتضی: ع

  نظم
دست او را در آستني دیدم دامنش چون بدست بگرفتم

  .اثنیت علی نفسك اعوذ بك منك، الاحصی ثناءِ علیك انت كما: پس گوئی
محب باید كه كالم محبوب بسمع محبوب استماع فرماید ووجه او را به عني او مشاهده نماید و این نتیجه : ن

  .نوافل است و مقام فنای صفات در صفات، فافهم
  بیت

چون او باشد بحضرتش می پایم سمع و بصر و لسان و دست و پایم
  
  

  لمعۀ بیست و سوم
چون در دل افتد هرچه در دل یابد همه را بسوزد تا حدی كه صورت معشوق را نیز از  عشق آتشی است كه: ع

مجنون مگر در این سوزش بود گفتند لیلی آمد، گفت من خود لیلی ام، و سر به گریبان فراغت فرو . دل محو كند
  .برد، لیلی گفت سر بردار كه منم لیلی

  بیت
دمی به لیلی پردازبگشا نظر و آخر بنگر كه از كه می مانی باز

  :و نیز گفت. گفت الیك عنی فان حبك شغلی عنك
  بیت

از عشق تو پروای توام نیست كنون آن شد كه بدیدار تو می بودم شاد
عشق مصدر است و اشتقاق عاشق و معشوق از عشق، هرآینه عاشق و معشوق باشند بعشق و هرچه مسبوق : ن

  .بۀ واحدیت قدیم و در مرتبۀ احدیت اقدم، فافهمبود بغري حادث، و عشق سابق بود در مرت
  .عاشق عالم و معشوق اسماءِ الهیه. عشق گفتم وجود می خواهم: م

  بیت
خشك و تر را بیك زمان سوزد آتش عشق چون برافروزد

عشق آتشی است هرگاه كه در خرمن هستی عاشق افتد از عقل گندم نمای جوفروش كاهی نماند، نور این نار بود 
  .۸۱٥انی انا الله الاله اال انا فاعبدنی: گفت با موسیهيلع كه

  شعر
و هو االله ولكن لیس یدریه كنار موسی رآها عني حاجته

  :و گفته اند
  شعر

و من هو النار كیف یحرتق النار یحرق من یحس به
  بیت
   در آتش محبت خود را بسوز خوش خوش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۴آيۀ  ۲۰سورۀ  ۸۱٥



۴۹۴ 

 چون سوختی در آتش آتش نسوزد آتش  
 

  .۸۱٦نارالله الموقدة التی تطلع علی االفئدة: عاىلو قال الله ت
  بیت

 آتش عشق جان ما را سوخت
 حكم ما را نشان هستی داد

 

 آن معانی بیان ما را سوخت
عشق آمد نشان ما را سوخت

، مگر می اللهم اجعل حبك احب اىل من سمعی و بصری: از این مقام چنني خرب داد كه) ص(مصطفی: ع
  :ئی و بینای من توئیای آنكه شنوا: فرماید

  بیت
كز عشق تو با تو هم نرپدازم بیش خواهم كه چنان كنی بعشقت مشغول

  .المحبت محبة المحبة: طلب محبت محبوبیت میفرماید و فرموده اند) ص(حضرت حبیب الله: ن
  بیت

  عني محبوب است و محبوبش همی خواند محب  این محبت عني محبوب است اگر داند محب
كه چنان به محبت محبوب مشغول بود كه عالم را فراموش كند، بلكه چنان مستغرق محیط محبت  و محب باید

  .بود كه جام را از می و خود را از وی و محب را از محبوب و طالب را از مطلوب تمیز تواند كرد
  بیت

  چنان مست است كز مستی نمی داند كه او مست است
 رست استزهست و نیست آزاد است زعقل و نقل وا  

 

با تو نماید كه محبوب مغلوب عشق چگونه شود، فهم من  ۸۱۷فنسیهمعجبرت آنكه محبوب نیز بحكم اشارت : ع
 احببتجملگی شرح این رموزات آنست كه عشق بحكم . فهم، و عرف من عرف، و من لم یذق لم یعرف

را بسمت دوئی و كثرت موسوم  نخست سر از گریبان عاشقی برزند، آنگه به دامن معشوق درآویزد، و چون هر دو
یابد، اول روی هریكی را از آن دیگر بگرداند، آنگه لباس كثرت و دوئی از سر هر دو بركشد، و هر دو را برنگ 

  .خود كه یگانگی صرف است برآرد
  بیت

خم وحدت همه كند یكرنگ این همه رنگ های پرنرينگ
اول محب  ۸۱۸یحبهم و یحبونه: وقال جل ذكره. الحدیثكنت كنزاً مخفیاً : قال الله تعاىل بلسان حبیبه: ن

محبت محبیه فرع محبت محبوبیه است، محب و محبوب یكی . است و آخر محبوب و هو الطالب و المطلوب
بعد از آن هر دو را بساز  باید تا مقصود رو نماید، عشق اول عاشق را به خود خواند، دیگر او را به معشوق رساند،

  :د، و موحدانه آوازه ای در عالم اندازد كهدلنواز وحدت بنواز
  بیت
  سید ما را یقني هست ترا گر شكی است  عاشق و معشوق و عشق هرسه بر ما یكی است
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۷و۶ۀ آي ۱۰۴سورۀ  ۸۱٦
 ۶۷آيۀ  ۹سورۀ  ۸۱۷
 ۵۴آيۀ  ۵سورۀ  ۸۱۸



۴۹۵ 

  لمعۀ بیست و چهارم
طلب و جستجوی عاشق نمونه طلب معشوق است، خود هرصفت كه عاشق به آن متصف شود چون حیا و : ع

محب بدان موصوف است به اصالت صفت محبوب بود، پیش محب شوق و فرح و ضحك، بلكه هر صفتی كه 
به امانت است، او را در آن شركتی نیست، چه مشاركت در صفات دلیل بود بر مبانیت در ذات، و در چشم شهود 

  .در همه وجود به حقیقت جز یك ذات مشهود نتواند بود
  بیت

چو بنگریجمله یكی بود به حقیقت  اشیا اگر صد است و گر هست صدهزار
اسماءِ الهی از حضرت ذات طلب ظهور كرده اند هر اسمی به عینی حواله رفت، اسما طالب اعیان شدند، و : ن

از نتیجه طلب آن اسم كه مطلوب او بود طلبی در آن عني پدید آمد، هرآینه اوالً اسما طالبند و اعیان ثابته 
العبد و مافی : یقت هوالطالب والمطلوب، و به مقتضای مطلوب، و ثانیاً اعیان طالبند و اسما مطلوب، و در حق

  . ، هرچه بندۀ عاشق دارد امانت سید معشوق استیده لمواله
و . آن امانت به مالكش بسپار ۸۱۹ان تودوا االمانات اىل اهلها: هرچه داری امانت است ای یار، بحكم: م

  .در همه آینه نماید رو. یمحب كامل محبوب را شاهد بیند از هر شاهدی و مشهود از هر مشهود
  بیت

 نقش خیال او صد است صد نشد او كدام صد  گر به صد آینه یكی رو بنمود صد نشد
 صد نشود حقیقتش یك بود و بنام صد نام یكی اگر یكی صد نهد ای عزیز من

 

پس صفات جمله  محبوب را باشد، محب را از خود به هیچ صفت وجودی نتواند بود عدم را صفت : ع
  ودی چگونه تواند بود؟وج
  بیت:                                                                ن

معدوم از آن وجود آمد موجود از جود وجود او این عدم یافت وجود
اما اگر محبوب از راه كرم قدم در خانه محب نهد و خانه را به جمال خود منور كند و صاحب خانه را به : ع

ورت خود مشرف گرداند و خود را بلباس محب بر خود جلوه دهد، محب را در خود به غلط نباید كسوت ص
  :افتاد كه

  بیت
پیش توحید او نه كهنه نه نو است همه هیچند و هیچ اوست كه اوست

سنت سنیه محبوبیه آنست كه به محبت قدیمیه محب مستعد را به تشریف شریف و خلعت لطیف صفات الهیه : ن
كنت بصره : ، به بصران الله جمیل یحب الجمال: ، جمالالمؤمن مرآة المؤمن: فرماید، و در اینه مشرف

، مشاهده نماید، در چنان حال محب باید كه معلوم گرداند كه محبوب است كه ناظر و منظور است الذی یبصر به
  .ود، خود را می بیندو آئینه لطیفۀ انسانیه را به انوار تجلیات جمالیه منور گردانیده و بعني خ

  بیت
محبوب خود و محب خود او است خود بیند و خود نماید ای دوست

شیخ االسالم عبدالله انصاری علیه الرحمة گفت كه حق نعاىل خواست كه صنع خود ظاهر گرداند عالم را : ع
  .آفرید، و خواست كه خود را ظاهر كند، آدم را آفرید، اینجا بدان كه تو كیستی

  بیت                                                            :    ن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۵۸آيۀ  ۴سوره  ۸۱۹



۴۹۶ 

پوشید دلق آدم ناگاه بر درآمد آن پادشاه اعظم دربسته بود محكم
  بیت

جمال خویش بر صحرا نهادیم چو آدم را فرستادیم بريون
د، اما تمام انوار مكنونه موجد به حق و جواد مطلق هر فردی را از افراد عالم به انعامی خاص مخصوص گردانی

كنت كرناً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت : و اسرار مخزونه در مرآت عني جامعه انسانیه نموده و فرموده
  .الخلق العرف

  بیت
پیدا شده است اسم اعظم در جام جهان نمای آدم

  بیت
 آن پادشاه اعظم یعنی حقیقت ما
 پوشید دلق آدم یعنی لباس اسما

 محكم یعنی كه بود تنهادر بسته بود
 ناگاه بر در آمد یعنی كه گشت پیدا

 

  
  

  لمعۀ بیست و پنجم
محب خواست كه به عني الیقني جمال دوست بیند، عمری در این طلب سرگشته می گشت، ناگاه به سمع سر : ع

  :او این ندا آمد كه
  بیت

  در منزل توست لیكن انباشته ای  آن چشمه كه خضر خورد از او آب حیات
چون بعني الیقني در خود نظر كرد خود را گم یافت، آنگه دوست را بازیافت و چون نیك نظر كرد خود عني او بود، 

  :گفت
  بیت

 ای دوست ترا بهر مكان می جستم
 دیدم بتو خود را كه تو خود من بودی

 هردم خربی از این و آن می جستم
خجلت زده ام كز تو نشان می جستم

  بیت                                                :                ن
 به اول در وجود خود نظر كن
 هرآن چیزی كه تو جویای آنی
 درآفاقش نیابی گرچه پوئی

 

 پس آنگه بیخود اندر خود سفر كن
 برون از تو نباشد گر بدانی
 وىل در خود بیابی گر بجوئی

 

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه
  رباعی

 وهر كانی كانیتا در طلب گ
 فی الجمله حدیث مطلق از من بشنو

تا زنده به بوی وصل جانی جانی 
 هر چیز كه در جسنت آنی آنی

 

  ایضاً 
 ای آنكه طلبكار جهان جانی
 مطلوب توئی طلب توئی طالب تو

 

 جانی و دىل و بلكه خود جانانی
دریاب كه بی تو هرچه جوئی آنی

چه هر ذره كه از خانه بصحرا . است اال آنست كه نمی داند كه چه می بینداین دیده هر دیده وری را حاصل : ع



۴۹۷ 

  .رود بضرورت آفتاب را بیند، اما نداند كه چه می بیند
  بیت:                                                               ن

ذوق داری گفته ما را بخوان لذت ار جوئی به بني و هم بدان
  شعر

تدل علی انه واحد یئی له آیةوفی كل ش
  .كل شیئی فیه كل شیئی. هر ذره كه می بینی خورشید در او پیداست: م
  .توحید ندانی ار ندانی این را: م

  بیت
رندانه بیا حریف ما شو می بني و بدان و آشنا شو

ماخلقكم ت و همه بعني الیقني جمال دوست می بینند، چه در حقیقت جز احدیت مجرد نیس! عجب كاری : ع
  .، اما نمیدانند كه چه می بینند الجرم لذت نمی یابند۸۲۰والبعثكم االكنفس واحدة

  بیت:                                                                ن
نظری كن به بني كه او با ماست نور چشم است و در نظر پیداست

  .ل یحب الجمالان الله جمی: عالم درغایت جمال است از جمال
  بیت

او را اثری از آن جمال است عالم به كمال و بر كمال است
  :و جمال حضرت عزت در مرتبه احدیت عني جمیل

  بیت
 چشم عالم روشن است از نور او
 در همه آئینه بنموده جمال
 موج و دریا و حباب و قطره هم
جسم و جان و جام و می، آب و حباب

 ناظر او نیست جز منظور او
 خوش جماىل می نماید بر كمال
 این همه آب است ای صاحب كرم
 فهم كن والله اعلم بالصواب

 

  .لذت آن یابد كه به حق الیقني بداند كه چه می بیند و به چه می بیند، و بهرچه می بیند: ع
  شعر                                                                               : ن

و عینی عینه فانظر بعینه یت الله فی عینی بعینهرأ
  بیت

چه خوش چشمی كه نوری آنچنان دید جمال او به نور او توان دید
، مگر اشارت به چنني یقني تواند بود، كه اطمینان قلب و سكون نفس جز بحق الیقني ۸۲۱ولكن لیطمئن قلبی: ع

  .حاصل نیاید
ه چه می بینی و بعني الیقني او را بعني او بینی و به حق الیقني اطمینان تمام باید كه بعني الیقني بینی و دانی ك: ن

  .بهمرسانی كه منظور عني ناظر است و ناظر عني منظور
  بیت

هرچه او بیند آن نكو بیند نو او او به نور او بیند
بك حتی یاتیك واعبد ر: ، پس تو نیز الیقني هوالله: از سهل قدس سره پرسیدند كه ماالیقني؟ قال: ع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۸آيۀ  ۳۱سوره  ۸۲۰
 ۲۶۲آيۀ ۲سورۀ ۸۲۱



۴۹۸ 

  .۸۲۲الیقني
  بیت
یقني گردد ترا كو تو، تو اوئی درین ره گر به ترك خود بگوئی

  غزل:                                                               ن
 خوش درآ در بحر ما ما را بجو
 در وجود خویشنت سريی بكن
 هرچه می بینی به نور او نگر

 كنقاب قوسني از میانه طرح 
 در خرابات فنا رندانه رو

 

 جو چه می جوئی بیا دریا بجو
 حضرت یكتای بی همتا بجو
 نور او در دیده بینا بجو
 منصب عاىل اوادانی بجو
 سید سرمست ما آنجا بجو

 
  

  لمعۀ بیست و ششم
ر محب چون خواهد كه مراقب محبوب باشد چارۀ او آن بود كه محبوب را به هر چشمی مراقب باشد، و به:ع

نظری ناظر، چه او را در هرعالمی صورتی است، و در هرصورتی وجهی، پس در همه اشیا ظهور او را مراقب 
  .باشد، چه ظاهر همه اشیا اوست چنانكه باطن او است و هوالظاهر والباطن

  .ظواهر عالم به اسم الظاهر حق منور است و بواطن به اسم الباطن: ن
  بیت

هر و باطنش نگر نیكوظا همه عالم منور است از او
، و محب باید كه محبانه به عني محبت محبوب ۸۲۳هواالول واآلخر والظاهر والباطن و هو بكل شیئی علیم

را در مرآت موجودات مراقب بود و ظهور انوار تجلیات اسمائیه الهیه در عیون اعیان عالم عیان بیند و عارفانه 
  :گوید

  شعر
 فالینظر العني اال الیه

 به فی یدیه فنحن له و

 والیقع الحكم اال علیه
 و فی كل حال فانا لدیه

 

  بیت
الجرم جمله را نكو بینم هرچه بینم به نور او بینم

محب اینجا بیش، خلوت نتواند كرد و . هیچ چیز نه بیند كه او را پیش از آن یا پس از آن یا با آن یا در آن بیند: ع
بیند، مقامی نگزیند، از هیچ چیز عزلت نتواند كرد، چه غایت عزلت آن بود عزلت نتواند گزید، چه او را عني اشیا 

  .كه در خلوت خانۀ بود و نابود خود بنشیند، و از جملۀ اسما و صفات خود و حق و خلق عزلت گريد
  .مارأیت شیاً اال و رأیت الله قبله): ع(قال االمام االول :ن

  بیت
اكوان بنور این نور چشمبعد از آن نور بیند اوالً این نور چشم

  .مارأیت شیاً و رأیت الله بعده :و قیل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۹۹آيۀ  ۱۵سورۀ  ۸۲۲
 ۳آيۀ ۵۷سورۀ ۸۲۳



۴۹۹ 

  بیت
آینه روشن بجمالش نگرمآن هرآینه ای كه آید اندر نظرم

  .مارأیت شیاً و رأیت الله معه: و قیل
  بیت

آن نور وجود هر یکی بنمودند او با همه و همه به او موجودند
  .مارأیت شیاً اال ورأیت الله فیه: و قیل

  بیت
 نور او بنمود نور او نگر در زمني و آسمان كردم نظر

  .فسبحان من جعل له فی كی شیئی بابااذا فتح ذالك الباب و جدالله عنده
  بیت

حسنی دگری بما نماید هر در كه بروی ما گشاید
عاشقی او تعلق لكن پس از آن كه ناظری او شایسته منظور دوست آمد، و دانست كه مرتبۀ معشوقی او را با : ع

عاشق اینجا بحسابی در می آید، چه اگر . الربوبیة بغري العبودیة محال: گونه ای هست، عزلت چگونه گريد كه
، ان للربوبیة سراً لوظهر لبطلت الربوبیة: عاشق كرشمه معشوق را قابل نیاید كرشمه معشوقی تهی ماند كه

  .كمال هیچ در نمی بایدهرچند معشوق را حسن و مالحت بر كمال است و از روی 
  .بت را چه زيان كه بت پرستش نبود: م

  بیت
بگاه جلوه مگر دیدۀ تماشائی عروس حسن ترا هیچ در نمی باید

  .آن حسن ترا شرف زبازار من است. اما از روی معشوقی نظاره عاشق درباید
معشوق عاشق را جوید و  ابداً محب و محبوب و طالب و مطلوب و ابوت و نبوت مقتضی همدگرند، همیشه: ن

لیلی باید تا مجنون عاشق شود، و مجنون باید تا لیلی معشوق بود، سید طالب عبد است . عاشق معشوق را طلبد
از برای ظهور سیادت و عبد خواهان سید از برای اظهار عبدیت، ظهور حقایق الهیه مربوط است به حقایق 

  .فافهم. لهیهاكوانیه و وجود حقایق اكوانیه مشروط بحقایق ا
ان للربوبیة سرا لوظهر لبطلت الربوبیة، و ربوبیت نسبت و : و سخن سهل بن عبدالله تسرتی است علیه الرحمة

تحقق نسبت موقوف  برمنتسبني و هوالرب و المربوب، و اعیان ثابته صور اسماءِ الهیه اند در حضرت علمیه، و 
ولو حرف امتناع است . الربوبیة، و بطالن ربوبیت محال اسما و اعیان مخفی در غیب، لوظهر ای لوزال لبطلت

  .المتناع است المتناع یعنی ممتنع است كه مربوب زایل شود، و سر هر شیئی حقیقت و لطیفه آن شیئی است
  بیت

  از من بشنو ای دوست سعیی كن ازو دریاب  این سر ربوبیت دریاب و نكو دریاب
  .بوبی باید تا ربوبیت تحقق یابدربی باید تا مربوبی ظاهر شود و رب و مر

  شعر
و انا عبده حقا و ان الله موالنا فلواله ولوالنا لما كان الذی كانا

  بیت
 غلغلی در كاینات انداخته سید و بنده بهم درساخته

  .ماهم علیه: ؟ گفتمامرادالحق من الخلق: از سهل بن عبدالله پرسیدند كه: ع
  .اید، چه هركجا كه نسبت آمد حریت رفتحریت اینجا از جانبني متعذر مینم



۵۰۰ 

  بیت
بنده شدم و نهادم از یك سو خواست آزادی و عشق چون نمی آید راست

  رباعی:                                                              ن
 خوش آینه ای لطیف پرداخته اند
 تا صورت خود بعني ما بنمایند

 

 اندآنرا بجمال خویش بنواخته 
 این آینه را زعني ما ساخته اند

 

  شعر
واظهرها فی خلقه بصفاتهم فسبحان من یخفی عن العني ذاته

حریت مطلق در مقام غنای مطلق یافت شود، واال از روی معشوقی همچنان كه نیاز و عجز عاشق را ناز و : ع
ار آید، این كار بی یكدیگر راست كرشمه معشوق درباید همچنني كرشمه و ناز او را نیز طلب و نیاز عاشق بك

  .نیاید
  :اینجا ناز و كرشمه و دالل معشوق با نیاز و انكسار عاشق همه این گوید. چو من نباشم حسن تو با كه ناز كند: م

  شعر
لیس اال بكم یتم السرور نحن فی اكمل السرور ولكن

  :دانی كه چه گفت و شنود مريود؟ می گوید هرچند
  بیت

 بی گوی روز میدان چوگان چه كار دارد        ان چوگان برد ولكنتشریف دست سلط
والله : حقیقت حریت از همه عالم در غنای ذاتی است و آن خاصه حضرت الهی است كما قال جل ذكره: ن

  .۸۲٤غنی عن العالمني
  بیت
ما فقريان حضرتش فافهم حضرت او غنی است از عالم

  .، و بندۀ آزاد آن است كه از غري حق آزاد بودان الله لیس بعبد :، اما توان گفتان الله حر: و نگویند
  بیت

 بندۀ بی غمش بود دل شاد هركه از غريحق بود آزاد
  .و گفته اند آزادی بنده ازالت صفت عبد است بصفت حق، یعنی تجرد از صفات خلقیه و تخلق  به اخالق الهیه

  بیت
باشی نكوست این چنني آزاد اگر سید ما بندۀ آزاد او است

  :اگرچه ذات الهی غنی علی االطالق است اما بحسب ظهور اسما و صفات در مظاهر
  بیت

تا نور جمال او نماید آئینۀ روشنی بباید
  : اگرچه در حقیقت

  بیت
یك ذات بود هرآینه او است اسما وصفات و آینه او است

  بیت
عذرخواهی الهی می كند ور عراقی عذرخواهی میكند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳سورۀ ۹۷اشاره است به آيۀ  ۸۲٤



۵۰۱ 

  :ی گویدو م
  نظم                                                                              : ع

  نی غلط گفتم كه اینجا عاشق و معشوق او است

 ما كه ایم؟ از ما چه آید؟ تا نه پنداری كه ما
  
  

  

 گرچه ما در عشق او اندر جهان افسانه ایم 
 مروی او را آینه یا زلف او را شانه ای

  

  
  

  لمعۀ بیست و هفتم
عاشق را طلب شهود بهرفنا است از وجود، چه دایم قدم در عدم از بهر آن زند كه در حال عدم آسوده بود، : ع

  .هم شاهد بودو هم مشهود
  بیت

كه بنزدیك خویش هیچ نبود زان قبل بود شاهد و مشهود
و نعیم مشاهده، و فرق است میان  حصول صورت مشهود در عني مشاهد در حالت شهود عني شاهد است: ن

شهود و رؤیت، مشاهده بدیده سَر بود و رؤیت بدیده سِر، و رؤیت حق خاصه حضرت انسان كامل است و 
  .مشاهدۀ عام، و وجود نزد اهل الله وجدان حقست در وجد
  شعر
 وجود الحق عني وجود وجدی
 و وجدان الوجود بكل وجه

 

 فانی بالوجود فنیت عنه
 الحال فمنهبحال او ب

 

  .و چون مشاهد در حالت شهود فانی شود، او را شهود شهود نبود
  بیت

غري او معدوم شد موجود او است در حقیقت شاهد و مشهود اوست
  شعر

 اذا افناك عنك وجود امر
 له حكم و لیس علیه حكم

 فذاك الوجد لیس به خفاءِ 
 نعم وله التلذذ والفناءِ 

 

  .ب ، و وجد متواجد كسب او است، الجرم بر وجد كسبی متواجد اعتماد نباشدوجد حال است و احوال مواه
  بیت

وجد كسبی تواجد است ای دوست وجد یاران عطای حضرت او است
عني  كنت سمعة و بصره: چون موجود شد غطای بصر خود شد، و از شهود محروم ماند، چه بصر او بدلیل: ع

  .معشوق آمد و اوئی او غطای این بصر
  رشع
فاعرف حقیقة نفسك انت الغمامة علی شمسك

  .عالم ابداً به انیت خود محجوب ماند از حق، و اگر انیت عالم از عالم زایل شود عالم نماند: ن
  بیت

 تا كه هستی او بود موجود
 چون زهستی خود شود فانی

 دایما در حجاب خواهد بود
 شاهد او بود همه مشهود

 



۵۰۲ 

  :سخن حسني منصور مغفور است
  شعر

فارفع بجودك انی من البني بینی و بینك انی یزاحمنی
  بیت

 وحده الشریك له میگو از دوئی بگذر و یكی میجو
  شعر

 سبحان ربك رب العزة الصمد
 هو الذی لم یكن كفو اله احد

 عما یدور عن االوهام فی الخلد
 ذاتاً و وصفاً و لم یولد و لم یلد

 

ست از پیش بصر كشف شود، معشوق معشوق را بیند و دوئی و توئی در میان نه، اگر این غطاءِ كه توئی تو ا: ع
  :آنگاه بسمع سر تو این ندا آید

  شعر
 بذالك سرطال عنك اكتتامه
 فانت حجاب القلب عن سر غیبه

 والح صباح كنت انت ظالمه
 ولوالك لم یطبع علیه ختامه

 

  :آنگاه گوئی
  بیت

 روزت بستودم و نمی دانستم
 بدم بمن كه من من بودمظن برده 

 شب با تو غنودم و نمی دانستم
 من جمله تو بودم و نمی دانستم

 

حجاب من نور و ظلمة لوكشفها الحرقت  فلاان الله تعاىل سبعني ): ص(بلسان نبیه: قال الله تعاىل: ن
  .سبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه

، و مظهر صفات من وجه، و ساتر صفات من وجه، و این و ارواح حجب نورانیه اند و اجسام حجب ظلمانیه
  :حجبات از رحمت الهیه است كه اگر برافتد

  بیت
هر دو عالم بیك نفس سوزد آتش غريتش برافروزد

  بیت
مائیم حجاب ما تا ما مائیم ما خود به حجاب خویشنت می پائیم
  شعر
هولوالك یم یطبع علیه ختام فانت حجاب القلب عن سر غیبه

یعنی مرا در مقام شهود بدار، تا به بینم كه . اللهم اجعلنی نورا: این جا دعای عاشق همه این تواند بود كه: ع
  .من یطع الرسول فقد اطاع الله: و تو گوئی. فقد رأی الحق من رآنی: من توأم، آنگه بگویم

  .نورانی اراه: كه اگر من من باشم ترا نه بینم الجرم گویم
  بیت

خلق را روی كی نماید او آینه در آید اودر كدام
  .وماقدروالله حق قدره

  .، و مراد به این نور، نور مشاهده ذات استاللهم اجعلنی نوراً): ص(قال رسول الله: ن
  بیت



۵۰۳ 

ذات او را به ذات او بیند چشم عارف اگر نكو بیند
ر واصف وصف او تقریر كند داخل شود در ، و نور معانی مجرده بود از مواد، و اگاجعل ىل نوراً: و فی روایت

و سماوات روحانیه و ارض جسمانیه منورند بنور اسم جامع، كما قال . مواد، زیرا كسر عبارات از مواد است فافهم
، و انوار انوار اشعه ذاتیه اند و رؤیت انوار ارواح مالیكه مخصوص  ۸۲٥الله نور السموات واالرض: الله تعاىل

السالم،و عاشق را نوری است، و معشوق را نوری، و شهود به اجتماع دو نور تواند بود و است به انبیاعلیهم 
بانوار اسماءِ مسمیات ظاهر گردند، و به انوار اسماءِ ذات، ذات و به انوار اسماءِ صفات، صفات و به انوار اسماءِ 

  .ر والخفائه االلظهورالحجابه االلنو: افعال، افعال، والنور یبصر بنفسه و یبصر به غريه، و قیل
  بیت

او حجاب وی است غريكی است نور او او و آن حجاب وی است
  
 

  لمعۀ بیست و هشتم
محبوب چون خواهد كه محب را بركشد نخست هر لباسی كه از هر عالمی به او همراه شده باشد ازو بركشد، : ع

و بجای خودش بنشاند، اینجا یا  و بدل آن خلعت صفات خودش در پوشاند، پس بهمه نام های خودش بخواند
  .در موقف الواقفني موقوف گرداند یا بعالمش از جهت تكمیل ناقصان مراجعت فرماید

محبوب محب را می كشد تا بركشد، . جذبة من جذبات الحق توازی عمل الثقلني): ص(قال رسول الله: ن
  .نمی كشد بلكه دركش خود می كشد

  رباعی
 تمحبوب مرا گفت كه بر در كشم

   والله نكشت دربر خویش كشید
 آنگه به مراد خویش در بركشمت
 گفتا كه هزار بار دیگر كشمت

 

محب چون از عالم وحدت عزیمت عالم كثرت نمود، به هر منزل كه نزول فرمود، خالصه ای به زواده برداشت و 
صفات خلقیه محجوب زبده ای به یادگار گذاشت، چون بعالم شهادت مطلقه رسید بكثرت وسایط و حجبات 

شد، اما محبوب به عنایت ازىل ترحم میفرماید و محب را از غرقاب عالیق و عوایق خالیق نجات میدهد و از 
تخلقوا : نعوت و صفات ممكنه ردیه و حسیه خسیسه مجرد میگرداند و بقدر قابلیت و استعداد او را به خلعت

، و او را بر سریر ان الله خلق آدم علی صورته: دازد كهمتخلق می سازد و آوازه در عالم می ان باخالق الله
بلغ ما انزل الیك من : ، و به امر۸۲٦انا جعلناك خلیفة فی االرض: سلطنت خالفت می نشاند، و میفرماید

از برای تبلیغ رسالت از عالم وحدت بجهان كثرت مراجعه نماید و بر سریر سلطنت خالفت نشیند، و ۸۲۷ربك
  :و حبیب الله كه هم محب است و هم محبوب میفرماید اطاع اللهمن اطاعنی فقد : گوید

  شعر
عرجت و عطرت الوجود برجعتی و من انا ایاها اىل حیث الاىل

  بیت
تا بكمال آورد پایه نقصان گرفت از بشری رسته بود باز برای بشر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۳۵آيۀ  ۲۴سورۀ  ۸۲٥
 ۲۶آيۀ ۳۸سورۀ ۸۲٦
 ۶۷آيۀ  ۵سورۀ ۸۲۷



۵۰۴ 

حدیت استفاضۀ فیض كند و از بحر وحدت به ساحل كثرت نزول كرد، و بسریر طبیعت جلوس فرمود تا از محیط ا
  :متعطشان سباسب كثرت را افاضه فرماید

  بيت
فيض می بخشد بعالم والسالمفيض می گيرد از آن حضرت مدام

و چون بعالمش بازگرداند آن رنگهای عالم ازو بركشيده بود، اكنون برنگ خود در او پوشاند، تا عاشق چون : ع
  :ران ماند، گويددر كسوت نگرد خود را برنگی ديگر بيند حي

  بیت
چه لباس است بدین یكتائی این چه رنگ است به این زیبائی

  .پیش از این عاشق حادث بود و معشوق قدیم، این زمان عاشق یه خلعت معشوقی حادث ازىل است :ن
  بیت
خلعت پادشاه پوشیده ساغر می به ذوق نوشیده

  :از خود بوئی دیگر یابد گوید :ع
  بیت

اظن لمیاءِ جرت فیك ارادنا لست اعرفهاشم منك نسیماً
  بیت:                                                                ن

 بوی معشوقم اگر خواهی ببو
 رنگ و بوی عاشقان دیگر بود

 عاشق خوش بو بگري و خوش ببو
 بوی او خوش بو شده از بوی او

 

  :ویددر خود نگرد همگی خود او را یابد، گ: ع
  شعر
نحن روحان حللنا بدنا انا من اهوی و من اهوی انا

  بیت                                                                               : ن
یوسفم معشوق و عاشق پريهن عاشقانه این سخن بشنو زمن

  :در هرچه نظر كند وجه دوست بیند متحري بماند گوید: ع
  بیت

ام شموس تهللت بغام وس تالالت بمدامام اك
  نظم:                                                                ن

 یا به می جام می شده روشن
 غريفانی شدند و باقی اوست

 یا به ابر آفتاب پنهان است
به حقیقت بدانكه او آنست

  .وجه دارد چه ۸۲۸كل شیئی هالك االوجهه: اینجا معلوم كند كه: ع
  شعر:                                                               ن

 كل شیئی هالك اال وجهه
 هركه غرق بحر او گردد چوما

 

 آنكسی داند كه گردد محوهو
 عني ما بیند بما و سو بسو

 

  .وجه هرشیئی حقیقت او است، و همه اشیا هالك، و هالك هالك نشود
  .د فانی حقیقت دایماً باقی استبصورت گر شو: م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۸۸آیۀ ۲۸سورۀ  ۸۲۸



۵۰۵ 

  :بلكه
  بیت

 هستیم و نیستیم و سخن گوی وابكمیم باقی الیزاىل و فانی لم یزل
  .چرا نشاید كه های وجهه عاید باشد باشیئی، چه هر شیئی از روی صورت هالك و از روی معنی باقی است: ع

  بیت
نیست فانی كسی چو باقی اوست می و جام و حریف و ساقی اوست

  .نعم عالم از آن رو كه نقش خیال است زایل شود: ن
  شعر
والذی یفهم هذا حاز اسرارالطریقة انما الكون خیال وهو حق فی الحقیقة

  بیت
 همه عالم خیال می بینم
 دیده روشن بنور حضرت اوست

 در خیال آن جمال می بینم
 همه را بر كمال می بینم

 

ای دوست چون دانستی كه معنی و . ۸۲۹ویبقی وجه ربك: ست كهو به چه وجه معنی آن وجه ظهور حق: ع
  :میگو تا عیان بینی كه ارنا االشیاءِ كما هی: حقیقت اشیاءِ عني وجه اوست پس

  شعر
۸۳۰تدل علی انه واحد وفی كل شیئی له آیة

  بیت:                                                                ن
نظری كن كه نور او پیدا است ده ما استدر كالمش چو نور دی

فسبحان من لم یكن علیه دلیال االنفسه : و قال فسبحان من تجلی فی كالمه علی خلقه وهم الیعلمون
فسبحان من تجلی : عالم دلیل اسما و صفات او است و دلیل بر ذات او ذات او، و اقول . والثبت كونه االبعینه

  .قهونعلی كل االشیاءِ واكثرهم الیف
  بیت

سخن عارفان ما فافهم عارفانه روان بیا فاعلم
  .سخن مستانه می رود معذور دار. ۸۳۱قل لمن االرض ومن فیها ان كنتم تعلمون سیقولون لِله: ع
، منور سماوات ارواح و موجد ۸۳۲ولئن سالتهم من خلق السموات واالرض لیقولن الله: قال الله تعاىل: ن

  .۸۳۳الله نور السموات واالرض: جل ذكره ارض اشباح او است، كما قال
  بیت

می نماید به بني نكو روشن همه عالم به نور او روشن
حضرت جواد یعنی واجب الوجود از خزانه جود، عالم را وجودی انعام فرمود و در آینه هر فردی جمال اسمی از 

  .اسما بنمود
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۷آیۀ  ۵۵سورۀ  ۸۲۹
 .منسوب است به ابی العتاهیةاین شعر  ۱۸۴ص۱فتوحات مكیه ج  ۸۳۰
 ۸۶آیۀ  ۲۳سورۀ  ۸۳۱
 ۲۵آیۀ  ۳۱سورۀ  ۸۳۲
 ۳۵آیۀ  ۲۴سورۀ  ۸۳۳



۵۰۶ 

می نماید جمال او والسالم همه افراد كاینات تمام
  شعر                                                                :ع

و كل ناطقة فی الكون تطربنی و من كل معنی لطیف اجتلی قدحا
  :چه توان كرد و چه توان گفت

  بیت
به گرد اهل مناجات و زهد كی گردم مرا چودل به خرابات مريود هردم

ق كنند یكی بر حقیقت انسانیه دیگر بر معنی دقیقه كه نور آن در عني اهل الله لطیفه را بر دو معنی اطال: ن
، و رند مستی من ذاقه یعرفه: بصريتالال كند و عبارت از ایضاح آن حقیقت قاصر بود، و آن از علوم ذوق است

  .كه به خرابات معنی توجه نماید میل به زاویه صورت زهاد نفرماید
  بیت

گوشه ای در كنج میخانه گرفت هركه ترك خویش و بیگانه گرفت
  .در بحری افتاده ام كه كرانش پدید نیست :ع

  بیت
اگرچه زور یك شبنم ندارم حریفی می كنم با هفت دریا

  نظم                                                                              : ن
 گر تو داری هفت دریا در نظر

 هست نیست جز یكی در هر دوعالم

 دیگران غرقند و از ما بی خرب
 آن یكی با هریكی خوش می شمر

 

و اگرچه صورت و معانی این كلمات به نسبت با بعضی افهام مكرر نماید معذورم دار كه در محیطی افتاده : ع
  .ام، هرچند می خواهم كه خود را به ساحل اندازم تا خرب است موجم در ربوده است و به لجه ای افكنده

كثرت عبارات اعتباریه چون وجود اعداد بود به تكرار واحد و واحد هستی عدد است و تفصیل واحد به : ن
  .عدد

  بیت
در موج و حباب آب دریاب موج است و حباب هردو یك آب

  رباعی
 به محیطی فكنده ام زورق
 زورق اندر محیط نیست عجب

 

 كه دو عالم در اوست مستغرق
 زورقعجب است این محیط در 

  

***  
 كه بر دجله و نیل مستسقیم نگویم كه بر آب قادر نیم

  بیت
ای خواجه شراب از  كجا می آری می خورم و عارفان مرا می گویند

  شعر:                                                                ع
 الحمدلله علی اننی
 ان هی فاهت مالت فاها

 

 مكضفدع تسكن فی الی
او سكتت ماتت من الغم

  :و چندان كه خود را مالمت می كنم كه
  بیت



۵۰۷ 

شاید كه شبنمی نكند قصد آشنا آنجا كه بحر نامتناهیست موج زن
  مثنوی:                                                               ن

 خوش در آن بحر بیكران بنشني
 شبنم و بحر هر دو یك آبند

 و موج و جو هرچار قطره و بحر
 تو در این بحر ما درآ با ما
 هفت دریا تو نوش كن بتمام

 

 عني ما را به عني ما می بني
 این و آن آبرو زما یابند
 جمله آبند نزد ما ناچار
 عني ما را بجو از این دریا
تشنه می باش همچنان والسالم

  .باز همت می گوید ناامیدی شرط نیست: ع
  بیت

دست و پائی بزن چه دانی بوك ان چوغوكاندرین بحر بیكر
  .ان الله یحب الهمم العالیة): ص(قال رسول الله: ن

  بیت
نوش میفرما و می گو رب زد ساقی ار بخشد ترا خم خانه ای

  :دل نیز در بحر امید دست و پائی می زند و با جان بلب رسیده می گوید كه: ع
  بیت

ه و خدا ماندهمن و تو رفت كی بود ما زما جدا مانده
  بیت:                                                                ن

 این نقش خیاىل است كه نام من و تست
  

 جانست و بدن شراب و جام من وتست
 گر زانكه من و تو از میان برخیزیم

  

 مقصود و مراد ما بكام من و تست
  

 

  
  
  
  



۵۰۸ 



۵۰۹ 

  ذوقیهرساله 
  

  
  لرحیمبسم اللّه الرحمن ا

الحمدللّه الذی نور عیون العارفني بنور معرفته، والصلوة والسالم علی مظهر صفاته و مظهر ذاته و مرآت آیاته و 
  .کماالته، المبعوث من حضرت االحدیت اىل حضرت الواحدیت بارسال کلماته، محمد و اصحابه و عرتته

  شعر
 سخن ذوق عاشقان بشنو
 گر ترا عشق ذوق یارانست

 این سخن گفتیماز سر ذوق 
 

 بشنو ای جانم از جنان بشنو
 طلبش کن بیا بجان بشنو
 این چنني است آنچنان بشنو

 

ذوق اول مبادی تجلی است، یعنی هر تجلی مبدئی دارد، و مبدء آن تجلی ذوق آن تجلی است، و تجلی الهی که 
 است، و اگر در معنی بود، ذوق می بخشد، یا در صور بود یا در معانی، اگر در صور باشد معطی ذوق خیاىل

  یعنی در اسماء الهیه،
  .ذوق عقلی ترا عطا بخشد: مصراع

و اثر ذوق عقلی در دل باشد، و اثر ذوق خیاىل در نفس، و ذوق عقلی ترا دعوت کند به ریاضیات نفسیه، و ذوق 
  :خیاىل به مجاهدات بدنیه، اما در تجلی ذاته بذاته فی ذاته
  بیت

 یانیستموج و جو و حباب و در
  
 

 ذوق چبود مذوق آنجا نیست
 

اما اگر شارب استفاده کند در نفس ثانی مضاف با نفس اول آن را شرب خوانند، واگر به سه نفس انجامد ری 
  .گویند

  شعر
 وجودی کالقدح روحی کراحی

  
 

 فخذ منی القدح و اشرب حیاتی
 

  بیت
 ذوق این شرب ما زما می جو

  
 

 این چنني ذوق از خدا می جو
 

  ۸۳٤وسقاهم ربهم شراباطهورا: و اهل جنت بعد از شرب شربت
  .ابدا تشنگی نخواهد یافت :مصراع

  بیت
 هرکه او یک جرعه خورد از جام ما

  
 

 تا ابد سرياب باشد همچو ما
 

اما شرب اهل جنت از برای استیفای لذت و شهوت بود، نه از برای ازالۀ عطش و دفع الم،  و شرب مختلف بود 
ف مشروب، و اگر  مشروب نوع واحد باشد مختلف گردد به اختالف امزجۀ شاربني و خدای تعاىل ذکر به اختال

  :انهاراربعه در قرآن فرموده
فیها انهار من ماء غريآسن وانهارمن لنب لم یتغري طعمه وانهار من خمرلذة للشاربني وانهارمن عسل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۱آیه ۷۶سوره - ۸۳٤



۵۱۰ 

  .۸۳٥مصفی
  بیت

  آب و لنب است وانگهی خمر و عسل

 

 ر است گر بود علم و عملهر چار ت
 

و هر تجلی از آنِ صنفی مخصوص است، . من ذاقه یعرفه. و تجلی علمی واقع نمی شود اال در این صور اربعه
  .و احواىل مخصوصه در شخص واحد

  بیت
 این یکی را شري بخشد آن یکی خمر آن نگار

  

  

 و آن دگر آب و عسل بخشید و ما را هر چهار  
  

انهارمن به معانی مجرده، از خطاب و نصوص در خطاب، از تجلی علمی است در صورت، و علم عالم بالّله 
، یعنی علم الهی که متعلق نبود به طبیعت، اما علم به اسرار شرع و احکام آن و معرفت میزان احکام ماء غريآسن

  .انهارمن لنب لم یتغري طعمه: به علم اوقات و احوال، از تجلی علمی بود در صورت
  بیت

 غیري نیابد این چنني علمت
  
 

 می جو زخدای خود همني علم
 

  .اما علم به کمال و احوال و جمال، اعطای تجلی علمی الهی ذوقی است در صورت خمر
  بیت

 دریاب که علم عارفانست
  
 

 هرکو دریافت عارف آنست
 

دانسنت هرچه دانستی نیست و علم به طریق وحی و ایمان و صفای الهام و علم به هر شییء که دانستنی است، و 
  .از تجلی است در صورت عسل

  بیت
 عسل صاف از کدورت موم

  
 

 علم از آن صورتش شده معلوم
 

  .و شاید  که شرب واحدی یکی بود از این مشروبات اربعه
  .الجرم او را بود علمی از آن: مصراع

  .علمت علم االولني واآلخرین: و اگر جامع مجموع مشروبات بود، فرماید
  .)ص(این چنني فرمود آن سلطان ما: مصراع

  بیت
 طلبش کن که ممتنع نبود

  
 

 که چنان دولتی ترا بشود
 

یحب مزج الماء باللنب فیشربه، و مزج العسل باللنب و مابقی االالخمر، و لیست الدار الدنیا  )ص(و کان رسول اللّه
ل، فهذه المشروبات ضرب المثل الصناف بمحل الباحتها فی الشریعة فلم یمکن لنا  ان تضرب المثل بالفع

  .۸۳٦العلوم یتجلی للعارفني فی صورة هذه المحسوسات، و خص الخمر بالجنة دون الدنیا
  .و دار دنیا محل تکالیف شرعیه است، و قوت عاقله مناط تکلیف، و خمرمزیل عقل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیه ۴۷سوره - ۸۳٥
پیغمرب خدا دوست داشت که آب را به شري بیامیزد و بیاشامد و نیز عسل و شري را، و نماند جز شراب که دنیا جای حالل کردن آن - ۸۳٦

ل مثل زنیم و این آشامیدنی ها ضرب المثلی است برای انواع علوم که برای عارفان عرا نمی رسد که به فبر حسب شریعت نبود و ما 
  .در صورت این آشامیدنی ها تجلی می کند و شراب به بهشت اختصاص دارد نه به دنیا



۵۱۱ 

  .الجرم کرده اند خمر حرام: مصراع
ظاهر گردد این علم در عموم، به اظهار این علم اسرار شریعت  و هرآینه اگر واقع شود تجلی در صورت خمر، و
  .محمدیه ظاهر شود، و ظهور اسرار مؤدی به فساد

  بیت
 سری است که یار غار ما می داند

  
 

 بیگانه چه داند آشنا می داند
 

م چون مزاج و مزاج اکثر  اوالد آدم ضعیف است و قابل سکر، اما مزاج مبارک انبیا و اکابر اولیاعلیهم السال
  .اهل بهشت
  .قابل سکر نیست تا دانی: مصراع

  .هل من مزید چون بایزید می زنند: بلکه خم خانۀ ازل و ابد نوش کرده، و دامن ساقی گرفته، نعرۀ
  بیت

 نگویم که بر آب قادر نیم
  
 

 که بر دجله و نیل مستقیم
  

 

  بیت
 ای عجب تا غرقۀ دریا شدم

  
 

 است بانگ می دارم که استسقا خوش

  قطعه
 فاسقان ظاهراً شراب خورند
 این کماالت بني که آن رندان

  
 

 عارفان باطنش همی نوشند
 می خورندش مدام و می پوشند

 

  .و عقل ساتر اسرار شرع است
  بیت

 باش ستار و سرت نیکو دار
  
 

 این سرانداز بر سرت بگذار
 

ظهر لبطلت الربوبیة، و ان للنبوة سرّ الوظهر لبطل العلم، و ان للربوبیة سّر الو: و اشارالیه سهل بن عبداللّه التسرتی
  .۸۳۷ان للعلم سّر الوظهر لبطلت االحکام

  بیت
 محرم اسرار باش و حافظ اسرار هم

  
 

 نقطه باش و می نگر این دایره پرگار هم

  .۸۳۸واللّه یقول الحق وهو یهدی السبیل
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ر ظاهر شود دانش از بني می را سری است که اگر آشکار شود ربوبیت باطل گردد و نبوت را رازی است که اگ  همانا ربوبیت - ۸۳۷
  .رود و دانش را رازی است که اگر آشکار شد احکام از بني می رود

  .۴آیه ۳۳سوره  - ۸۳۸



۵۱۲ 

  لطایفرساله 
  

  
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

. عظم وله المجد والکرم، والصلوة علی نبیه المحرتم، وآله و اصحابه المصطفني من العرب والعجمبسم الّله اال
  .کنت نبیا و آدم بني الماء والطني: )ص(قال رسول اللّه

  بیت
 اىل دار بعث قبل انداز بعثتی و من عهد عهدی قبل عصر عناصری

  

  .ا و نحن االولون واآلخرونانا اول االنبیاء خلقا وآخرهم بعث: )ص(و قال رسول اللّه
اول ماخلق اللّه : حبیبی که ابتدای کارخانۀ محبت به اظهار جمال بر کمال روح بافتوح او بود، چنانکه فرمود

  .النبی بعدی: و قال علیه السالم. وختم به النبیون: محبوبی که ختم نبوت به وجود پرجود اوست که. روحی
  بیت

 ای کوس نبوت تو در پیش
  
 

  رسالت تو در پسوی چرت
 

و حقیقت روحانیۀ محمدیه که مسمی است به عقل اول، واسطه ای است، میان مرتبۀ الهیه و مجموع عالم، هم 
  .چنانکه مرتبۀ الهیه واسطه ای است، میان حقیقت روحانیۀ محمدیه و میان ذات احدیت حق

  بیت
 بحر است و حباب آب دریاب

  
 

 آن آب درین حباب دریاب
 

یان عزت قدم و ذلت عدم مناسبتی نبود، حاکم مطلق و حکیم به حق حکم فرمود، به واسطه ای کریم و چون م
الطرفني شریف الجانبني تا به حسب مناسبت، استفاضه فرماید من وجه، و افاضه نماید من وجه، و این حقیقت 

اد، کون جامعی است که اول دلیل است بر وجود واجب الوجود، و چون از مکمن غیب به مجمع شهادت قدم نه
  .به جوامع الکلم تشریف داد، و جوامع الکلم حقایق الهی و کونی است، و آن مسمیات اسماء است

  .۸۳۹وعلم آدم االسماء کلها: قال اللّه تعاىل
مبني مسمیات، و این دلیل واضح والیح، هم چنانکه اوضح دلیل  )ص(مقرر اسماء است، و خاتم انبیا و آدمهيلع

  .ق، دلیل است در حقیقت بر حقیقت خود، فافهماست بر رب مطل
  بیت

 مدلول و دلیل با تو گفتیم
  
 

 درّیست محققانه سفتیم
 

  .النساء والطیب وجعلت قرة عینی فی الصلوة: حبب اىل من دنیاکم ثالث: )ص(قال رسول اللّه
  لطیفه

  .میل حضرت حبیب اللّه به زنان از باب محبت کل است با جزو خود
  بیت

    

 بر ذکر نسا به ذوق قایل گردید ست و به جزو خویش مایل گردیدکل ا
  

زن در اصل خلقت جزوی است از مرد، چنانکه در خرب است که حضرت خالق جل جالله حوا را از جنب چپ 
  .آدم ایجاد فرمود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۱آیه ۲سوره - ۸۳۹



۵۱۳ 

  بیت
 زان هر دو پدید آمد مردان و زنان، جانا از جنب چپ آدم حوا شده است پیدا

  

یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة، و خلق منها زوجها، و بث منهما  :قال اللّه تعاىل
  .۸٤۰رجاال کثريا ونساء

اگرچه حوا به تعني و تشخص غريآدم است، اما به حسب انسانیت متحدند بالنوع، بلکه در مرتبۀ احدیت من 
  .حیث الوجود عني واحده

  بیت
 ئی چون محو شد آن یک توئیاین دو مرد و زن چون جمع شد آنگه دوئی

  

  لطیفه
هر شییء از اشیاء، مربوب اسمی از اسماء حضرت الهیه است، که آن اسم تربیت آن شییء می فرماید، و آن شییء 

اما خلیفۀ حق که نسخۀ عالم کبري است، و مجموعۀ خزاین الهی، اوضح دلیل است بر . دلیل است بر رب خود
  .رب االرباب، و هو رب العالمني

  بیت
 مظهر اسم اعظمش خوانم

  
 

 بلکه خود اسم اعظمش دانم
 

  لطیفه
، در ۸٤۱ونفخت فیه من روحی: رابطۀ محبت میان محب و محبوب، به مناسبت لطیفه ای است، که به حکم

  .نشأۀ عنصری جسمانی انسانی از نفس رحمانی به ودیعت نهاده اند
  بیت

 در آینه تمثال جمال رخ اوست
  
 

 ه دارد دوستدوری نبود که آین
  

 

  لطیفه
  چون محبت محبوب به آینۀ محب از برای مشاهدۀ تمثال جمال بی مثال خود است حقیقةً،

  بیت
 میل او خود به سوی خود باشد

  
 

 عاشق زلف و روی خود باشد
 

  لطیفه
  .دانستی که نساء فرع رجل است، و رجل اصل نساء

  بیت
 آن یکی فرع و این یکی اصل است

  
 

 جانب وصل است میل هر دو به
 

  شعر
 یحن الحبیب اىل رویتی

  
 

 و انی الیه اشد حنینا
 

  .۸٤۲ولقد همت به وهم بهاقال اللّه تعاىل فی قصة یوسف و زلیخا، 
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱آیه ۴سوره- ۸٤۰
  .۷۲و  ۲۹آیه های  ۳۸و  ۱۵سوره های - ۸٤۱
  .۲۴آیه ۱۲سوره - ۸٤۲



۵۱۴ 

 او به ما مشتاق و ما مشتاق او
  
 

 یاد می دار این سخن از ما نکو
 

  لطیفه
، ان اللّه تعاىل خلق آدم علی صورته: ورتچون حق سبحانه و تعاىل نفخه در نشأۀ انسانیه دمید، او را بص

، تجلی فرمود، و در مظهر مطهر او، المؤمن مرآت المؤمن: بیافرید و به جمیع اسماء و صفات در آئینۀ حقیقت
به صفات اظهر، خود را به خود نمود، و نفخ روح کنایت از آن ظهور بود، تا ترا معلوم شود که بود انسانی از 

  .نفس رحمانی است
  بیت

 نفس او مرا حیاتی داد
  
 

 نفسم زآن حیات می بخشد
 

  لطیفه
  اگر سایلی گوید که چون نفس اصل انسانی از نفس رحمانی است، ناریه در این نشأه از چه خاست؟

از استعداد منفوخ فیه، یعنی چون نشأۀ جسد از این چهار ارکان بود که آن را اخالط اربعه خوانند، از : گفته اند
فخ رحمانی در این هیکل عنصری جسمانی انسانی، شعلۀ ناریۀ روح حیوانی منبعث گشت، و حرارت تأثري روح ن

غریزی یعنی روح حیوانی، به سبب رطوبتی که در مظهر بود، از نفخ رحمانی چون آتشی برافروخت، و گرم در 
  .میان آمد، و حامل آن دم شد، هم چنانکه دم حامل اوست
  شعر

 ردسیبکی نیم سرخ و نیمی ز
 دل زتن زاد لیک شاه دل است
 باز در دل یکی دل است نهان
 جنبش گرد از آن سوار بود

  
 

 از گل و زعفران حکایت کرد
 آن چنانکه بزاید از زن و مرد
 چون سوار نهان شده در گرد
 اوست کاین گرد را برقص آورد

 

  .ت، فافهمفافهم محبت بقدر علم و ادراک محب است بر معانی که در محبوب او ظاهر اس
  دوبیتی

 در آینۀ جمال خوبان
 ما آن بینیم و دیگران این

  
 

 حسنی است که دیده اند یاران
 بشنو بنگر هم این و هم آن

 

آمدیم بر سر سخن، موجد عالم چون از جنب چپ آدم حوا را، به صورت آدم ایجاد فرمود، و هر دو صورت را 
  :بهم نمود

  بیت
 از هر دو طرف میل بهم فرمودند

  
 

 در صورت هم معنی هم بنمودند
 

  لطیفه
، ان اللّه خلق آدم علی صورته: صورت حوا مصور نگشت، تا صورت آدم رو ننمود، و تا آدم پیدا نیامد معنی

  .ظاهر نشد
  بیت

 هم صورت هم صورت هم صورت او جانا هم صورت حق آدم هم صورت او حوا
  

، کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، فخلقت الخلق العرفکنت : چون محبت واقع نمی شود اال از نتیجۀ محبت



۵۱۵ 

، تا زلف مشک بوی محبوب، سلسلۀ محبت متحرک نگرداند، محب حلقۀ ۸٤۳یحبهم ویحبونه: و به مقتضی
  .محبت بر در محبوب نتواند زد

حبب : بود، الجرم فرمودان اللّه جمیل یحب الجمال : ، با نساء از محبت حضرت جمال )ص(محبت نبینا
یعنی زنان را به من دوست گردانیده اند، و به صیغۀ مبنی للمفعول فرمود، نه به صیغۀ متکلم از . حدیث، الاىل

  .مبنی للفاعل
  بیت
 او مرا کرد عاشق رخ خویش

  
 

 ورنه عاشق کجا توانم بود
 

استعداد اینقدر هست که تا عاشق را استعداد عشق نباشد، او را عاشق نگردانند، اگرچه فی الحقیقة، قابلیت و 
  .عشق، عاشق را، از فیض اقدس و تجلی ذاتی حق است

  بیت
 فیض اقدس حصول استعداد

  
 

 مستعد را زاسم باطن داد
 

  لطیفه
قوت شهوت در حالت نکاح اجزای وجود ناکح را به کلی فرو می گريد، چنانکه لذت فنا در وصول به حقیقة 

  .الحقایق
  بیت
  دریاب که خوش لطیفه ای می گویم

 

 به کمال ازین فنا می جویمذوقی
 

  لطیفه
، رضا نمی دهد، که بندۀ ان اللّه غیور و من غريته حرم الفواحش ماظهر منها و مابطن: چون غريت غريسوز

عمومی  ۸٤٤او با غري او انس گريد، الجرم ناکح را به غرامت غسل می فرماید نه وضو، تا هم چنانکه لذت وقاع
  .ومیتی داشته باشداست، اغتسال نیز با سایر بدن عم

  بیت
 گر یک سر مو بماند ناشسته تمام

  
 

 آن غسل نکرده ای جنابت باقی است
 

  لطیفه
اگرچه عارف کامل،در هر مظهری از مظاهر، خواه فاعل و خواه منفعل، مظهر را مشاهده می فرماید، چنانکه گفته 

  .مارأیت شیئاً االورأیت اللّه فیه: اند
  بیت

 در نظرمدر هرچه نظرکنم توئی
  
 

 وین طرفه که نور تو بتو می نگرم
 

اما در مظهری که جامع فاعلیت و منفعلیت بود، اتم واکمل باشد، و آن مظهر مطهرۀ جامعه، مرأة است، که مرآت 
  .رجل است

  بیت
 آن صورت خوب و معنی روحانی

  
 

 محبوب منش ساخته اند تا دانی
 

  لطیفه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۴آیه ۵سوره ۸٤۳
  .جماع - ۸٤٤



۵۱۶ 

و در بیع نسیه را اطالق کنند، و مرادبیع به تأخري . ای تأخري: ، گفته اند۸٤٥رانما النسی زیادة فی الکف: در تفسري
باشد، و چون نشأۀ صورت نساء بعد از نشأه رجل بوده، ذکر محبت ایشان به لفظ نساء فرموده اند، نه به لفظ 

  .مرأة
عالم ارواح  و نکاح عبارت است از اجتماع محب و محبوب، و اول مرتبۀ اجتماع از طرف محبوب به ایجاد

مجرده است، و صورت آن به بث نفس رحمانی، که مسمی است به طبیعت کلیه، و این اجتماع را اجتماع 
اسمائی خوانند، و اجتماع ثانی اجتماع ارواح نورانی که مقتضی ایجاد عالم اجسام طبیعی و عنصری است، و 

  .وع اجتماعات نتایج اجتماع اول استاز اجتماع طبایع و عناصر مولودات و لواحق ظاهر شده اند، و مجم
  بیت

 از اجتماع اسما اشیا پدید آمد
  
 

 اشیا پدید آمد از اجتماع اسما
 

  لطیفه
  ۸٤٦:والطیبات للطیبني والطیبون للطیبات: طیّب مأخوذ است از طیب، و به حکم

  بیت
 اطیب الطیبني رسول اللّه

  
 

 اطیب  الطیبات زوجۀ او
 

  .ه طیب الیقبل االطیباان اللّ: )ص(قال رسول اللّه
  بیت

 پاک شو تا قبول او گردی
  
 

 چون و شدی پاک خوش نکو گردی
 

  لطیفه
، که آن گلی است سرشته به آب، و متغري شده آفریده اند، و به تداخل ۸٤۷چون نشاۀ عنصریۀ انسانیه از حمأمسنون

لک باید که در تطییب و تنظیف ظاهر سا. هوا، عفونتی در وی پدید آمده، و مالئکه بالذات از آن عفونت متنفرند
  .و باطن کوشد، تا او را با مالئکه مناسبتی پیدا شود

  بیت
 پاک باش و پاک باز و پاک پوش

  
 

 ساغر پاکی بگري و پاک نوش
 

  شعر
 ومن انا ایاها اىل حیث الاىل

  
 

 عرجت وعطرت الوجود برجعتی
 

  بیت
 بشر هست وىل نیست بشرمی نماید که  خري محض است در آن صورت زیبا بنگر

  

  لطیفه
، چون به کمال مشاهدۀ اسم اعظم در نماز  رسید، الجرم روشنائی چشم ۸٤۸مازاغ البصر وماطغی: صاحب نظر

اگرچه مجموع عبادات، بلکه کل موجودات، در نظر محبان مرایای محبوب نمایند، اما آئینه . خود را در نماز دید
  .ماید، هرآینه احسن واجبات خواهد بودای که تمثال جمال بی مثال به کمال ن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۷آیه ۹سوره - ۸٤٥
  .۲۶آیه ۲۴سوره  - ۸٤٦
  .گل خشک شده - ۸٤۷
  .۱۷آیه ۵۳سوره - ۸٤۸



۵۱۷ 

  دوبیتی
 در روزه و در زکات و در حج
 اما سری که در نماز است

  
 

 اسرار بسی بود نهفته
 رازیست که با تو کس نگفته

 

  لطیفه
  .صالت ارکان مخصوصه و افعال معینه است، و آن قوىل است و فعلی

، و مناجات مستلزم ذکر محب است المصلی یناجی ربه: صلی اللّه علیه وآلله-رسول اللّه-اما قوىل کما قال 
  .مستلزم ذکر محبوب  ۸٤۹فاذکر ونی اذکرکم: مرمحبوب را، و ذکر محب به مقتضای

  بیت
 یاد می کن که تا کنندت یاد

  
 

 یادگار من است، یادت باد
 

  .، الن کربیاء لّله۸٥۰ولذکراللّه اکرب: قال اللّه تعاىل
  بیت

 این عجب بنگر که سلطان می کند یاد گدا نبود عجبگر گدا باشد بیاد پادشه
  

  لطیفه
مصلی اگر  صاحب عرفان و وجدان است، همیشه در مشاهده و عیان است، و امام المسلمني و امريالمؤمنني علی 

  .لم اعبدربا لم اره: در این مرتبه فرمود بن ابیطالبهيلع
  

  بیت
 تعبد آن چنان می کن که گویا حق همی بینی

  

 ن چنان می کن که می بینی که می بیندوگرنه آ  
  

  .اعبداللّه کانک تراه فان لم یکن تراه فانه یراک: )ص(قال رسول اللّه 
  لطیفه

نماز را مرتبه ای است که اگر امامی مرتبۀ نیابت رسول و نیابت حق داری، و اگر مأمومی رتبت مکالمه و 
  .ه ای تا دانیمخاطبه، با حضرت حق می یابی، و اگر منفردی امام مالئک

  لطیفه
الصلوة : اعلی مرتبۀ صالت درجۀ رؤیت حق است، و مرتبۀ وسطی استماع واردات غیبی، و مرتبۀ ادنی

  .االبحضور القلب
  لطیفه

سعی کن تا در نماز چنان گردی، که غريحق در خیالت نگردد، بلکه چنان باشی که راز باوی گوئی، و جواب از 
  .وی شنوی

  بیت
 نی در وجودبلکه غرياو نه بی

  
 

 بلکه بینی حضرت او در سجود
 

، مصلی را از مناهی منع می کند، و معنی فحشاء ۸٥۱ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر: و نماز به مقتضی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵۲آیه ۲سوره- ۸٤۹
  .۴۵آیه ۲۹سوره - ۸٥۰



۵۱۸ 

  .مناهی، و منکر اشتغال به غريحق، و منکر اعم است از فحشاء مطلقا
  بیت
 بگذر از فحشا و منکر ای پسر

  
 

 گررو بقبله آور و او را ن
 

  لطیفه
وجود من حیث هوالوجود، او را حرکتی است معقولۀ غريمحسوسه، و صالت جامع حرکات ثالثۀ طبیعیه است، و 

  .هر واحدی از این حرکات ثالثه، مخصوص به نوعی از مخلوقات
حرکت مستقیمۀ علویه انسان را است، و حرکت افقیۀ دوریه حیوان را است، و حرکت معکوسۀ سفلیه نبات را 

ت، و انسان در حالت صالت جامع جمیع حرکات، الجرم مستجمع مجموع مراتب حرکات موجودات است، اس
  .و جماد را حرکت محسوسه به غري او است

  بیت
 در قیام و در رکوع و در سجود

  
 

 حس این اسرار ما را رو نمود
 

اخبار به صیغۀ مجهول از آن : ندبه صیغۀ مبنی للمفعول فرمود، گفته ا جعلت: و اگر سائلی سئوال کند، که چرا
  .می فرماید که روشنائی چشم من در نماز، که مشاهدۀ حق است، محض افضال و عني انعام است

  بیت
 حق تعاىل که خود به من بنمود

  
 

 منت اوست او عطا فرمود
 

  لطیفۀ
  .القر بفتح القاف للسرور، و بالکسر للقرار، و هومأخوذ من االستقرار وبالضم الربد

  وبیتید
 خنک چشمی که بیند حضرت او
 بود دلشاد همچون سید ما

  
 

 قراری یافته از قربت او
 مدام از بندگی خدمت او

 

و عني محبی که وجه محبوب را مشاهده نماید، مقرر است که قرار گريد، و به غري او التفات نفرماید، الجرم 
  .بب اضطراب باطنش و فقدان مطلوبعني مغموم به س ۸٥۲مسرور و قریرالعني باشد، هم چنانکه تسخن

  بیت
 بی روی او قرار نگريد درون ما

  
 

 مسرور کی بود دل ما بی وصال او
 

  لطیفه
لوعلم المصلی من یناجی ما التفت یمینا والشماال، در حالت صالت، حق را مشاهده نمائی، و : باید که به حکم

  .حضرت او باشدالتفات به یمني و یسار نفرمائی، اگرچه آن ملتفت محبوب 
  دوبیتی

 التفاتی به غري او نکنی
 این سخن را زمن قبول کنی

  
 

 گرچه باشد بهشت و حور و قصور
 گر نمازی گذاردی به حضور

 

   
 

  .۲۹سوره ۴۵آیه - ۸٥۱
  .داغ شدن - ۸٥۲



۵۱۹ 

  تعریف روح رساله در
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

معلـوم فرمـا کـه  -ایـدک اللـه بـروح االرواح -یـا اخـی -اللهم اهدناالصراط المستقیم برحمتک یا ارحم الـراحمني
  :اند، توهم سعی فرما اصحاب صوفیه و ارباب الهیه عارف روح انسانی

  بیت
  عارف روح خویشنت گردی  تا به علم صحیح و کشف صریح

  .۸٥۳و یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی: قال الله تعاىل خطاباً لمحمد صلی الله علیه و سلم
  بیت
  دل به من ده تاسخن گویم ز جان

 

  این معانی را کنم با تو بیان

 

  .مراتب ارواح بشریه، روح حساس استاول بشریه را مراتبی است، و  ۀارواح نورانی
  .گوئیا اصل روح حیوانی است: مصراع

خود  ۀروح خیاىل است، و هر چه از حواس به او رسد در خزین ۀمرتب دوم. و این روح در صبی رضیع موجود بود
روح  سـیم. د، و در زمان حاجت به حضرت روح عقلی کـه فـوق اوسـت عرضـه کنـدبه قوت حافظه محافظت کن

ی که خارج حس و خیال است ادراک کند و ایـن جـوهر انسـی خـاص مـدرک عـارف کلیـه ئعقلی است که معان
مخفیه است، و مرتب ترتیب نظری به تألیفـات و ازدواجـات  ۀروح فکری است که آخذ علوم عقلی چهارم. است

کند، و  شریفه بود، و الیزال تألیف مقدمتني مرة بعد اخری می ۀو ایجابا، ومستفید نتایج معارف لطیف مقدمتني سلبا
  .فرماید ای استفاده می از او نتیجه

  بیت
  یابد چنني نهایت علم میبی  جاودان تحصیل او باشد همني

و کـذالک : یه االشارة بقوله تعاىلروح قدس نبوی است، مختص به انبیا و بعضی اولیا علیهم السالم، و ال پنجم
  .، اآلیة۸٥٤اوحینا الیک روحا من امرنا

  بیت
ــــتعقلمشرب ورای ــــرباس   عرفامش

 د 

ــا ــی بجــوی از دم م ــب آن ــو طال ــر ت   اگ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .پرسند بگو روح از امر پروردگار من است ترا از روح می: ۸۷آيۀ  ۱۷سورۀ  ۸٥۳
  .و همچنني بتو وحی فرستادیم روحی را از امر خود: ۵۲، آيۀ ۴۲سورۀ  ۸٥٤



۵۲۰ 

  روحیه هنفخرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  و به  نستعني
صورت انسانیه و حصول  ۀد از تسوییعنی بع ۸٥٥فاذا سویته و نفخت فیه من روحی: قال الله تعاىل فی حق آدم

  .استعداد قبول روحیه، آدم را روحی بال واسطه کرامت فرمودند
  رباعی

 آدم او را دمی از آن دم دادند
  عالم بـود ۀهر نقد که در خزان

 

 روحی اورا ز روح اعظـم دادنـد
  جمعش کردند و آن به آدم دادند

 

. ان الله خلق آدم فتجلـی فیـه بذاتـه و صـفاته: رب آمدهمظهر مطهر ذات و صفات الهیه است، و در خ) ع(آدم
ان اللـه خلـق آدم علـی : ، و مصـور بـه صـورت۸٥٦و علم آدم االسماء کلهـا: مرآت حضرتني است و متعلم علم

  .صورته
  بیت
  نزد ما عارف است و هم معروف

 

  به صفات خدا بود موصوف

 

  .ه فافهمبود و نفخت فیه من روحی: ۀو القاء اسماء آدم را در نفخ
  .و نزد علماء رسوم تعلیم اسماء ممکنات بوده، و عندنا تعلیم اسماء الهیه است در القاء روح اضافیه

  بیت
 آینــه بــردار و در وی کــن نظــر
  بني مجمع مجموع اسماء را به

 

 نگــر صــورت لطــف الهــی می
  خرب را کـن خـرب از کرم هر بـی

 

و نسبت انسانی به حق از جهت . او جزوی است از عالمبه حسب جامعیت عالمی است مستقل و غري  -ع-و آدم
باطن اکمل است در دار دنیا، اما در نشأة آخرت نسبت انسان به حق از ظاهر و بـاطن بـود، و نسـبت مالئکـه بـه 

  .اند از خلق آدم حق از جهت ظاهر اتم است، بلکه مالئکه جزوی
  بیت
  آدم دام است و روح دانه

  
 

  مائیم چو مرغ در میانه

 

  .و به این روح و بدن، عالم را انسان کبري خوانند، و کمال عالم به انسان، همچون کمال جسد است به روح
  بیت

 بدنهمچونودیگراناستآدمعالم جان
 

  سخن دریابی گرنیک خوانمتعالمجان

 

ثیت جوهریت و تجرد از الهیه، و روح از حی ۀواحدی ۀقلبیه ظل مرتب ۀاحدیت است و مرتب ۀروحیه ظل مرتب ۀمرتب ٤
  .عالم ارواح مجرده است

  بیت
  الجرم محتاج نبود با بدن

 

  نیاز از مرد و زنقایم است و بی

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۹، آيۀ ۱۵سورۀ  ۸٥٥
  .۲۹، آيۀ ۲ سورۀ ۸٥٦



۵۲۱ 

  :ظهر کماالتش بدن است، دریابمطهر او و مُراو و مظه ۀاما چون صورت محسوس
  .محتاج بدن بود نکو دریابش: مصراع

  .ضعیفه ایمائی نموده و تعریفی فرموده و هر معرفی درتعریف نفس ناطقه، رجما بالغیب، بمذهب
  بیت

  بینند ز دور یوسف و پريهنی

 

  هر کس بمراد خویش گوید سخنی

 

دیگـری . ابن راوندی بر آن است که روح جزوی است الیتجزی در دل بنا بر عدم انقسـام نفـس ونفـی مجـردات
  .ر عمرگفته جزوی است لطیفه ساریه در بدن، و باقیه در بدن، از اول عمر تا آخ

  بیت
  یابد و تبدیل نداردتغیري نمی

 

  گردد و تحویل ندارداز حال نمی

 

اند قوتی است در دماغ و نزد بعضـی قـوای ثالثـه اسـت، حیوانیـه در دل، و نباتیـه در جگـر، و نفسـانیه در  و گفته
  .دماغ

  بیت
  این چنني گفته است جالینوس

 

  ای سفته است جالینوسمهره

 

خلـق االنسـان مـن صلصـال : کمـا قـال اللـه تعـاىل شـأنه. رآنند که این هیکل انسانی اسـتو بعضی از حشویه ب
انهـا الهـواء، و : و قیـل. و دهریه برآنند که اخالط اربعه است، و نزد اطباء مزاج معتدل نـوعی اسـت. ۸٥۷کالفخار

  .انها الدم المعتدل: قیل
: گوید از غذای لطیف، و امام محمد غزاىل میاند بخاری است لطیف، که متکون است در تجویف ایسردل  و گفته
ای است ربانی که تعلق گرفته است با قلب جسمانی انسانی که بـه آن تعلـق انسـان ممتـاز اسـت از بهـائم و  لطیفه

بهائم از انسان، و کیفیت تعلق روح با بدن به مثل تعلق عاشق است به معشوق، به سبب توقـف تحصـیل کمـاالت 
  .به بدن  انسانیه نفسانیه و لذات عقلیه

  بیت
  ها گویندرجما بالغیب این سخن

 

  نقشی ز خیال خویش با ما گویند

 

و نزد اهل ملل نفس انسانیه حادثه است، وال قدیم عندهم سوی الله تعاىل، اما بعضی برآنند که حدوث نفـس بـه 
، مـراد افاضـة روح ۸٥۸خـرثـم انشـأناه خلقـا آ: حدوث بدن است، چنان که بعد ذکر اطوار بدن حق تعاىل فرمود

  :ع- اند که حادث است پیش از بدن، لقوله و بعضی از اهل ملل گفته. است به بدن
انـد نـه مفیـد یقـني، و  انـد و مفیـد ظن و این هر دو دلیـل اقناعیه. ان الله خلق االرواح قبل االجساد بالفی عام

اشد با بدن، و حدیث خرب واحد اسـت و آیـت ، جایز است که تعلق نفس بانشأناه خلقا آخر: اند مراد بقوله گفته
  .مقطوعة الیقني است و مظنونة الداللة، و حدیث بالعکس
  بیت

  عقل گوید حکایتی بکمال

 

  چون یقني نیست این حدیث بمان

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .انسان از گل خشکیده مانند سفال پخته آفریده شد: ۱۳آيۀ  ۵۵سورۀ  ۸٥۷
  .۱۴آيۀ  ۲۳سورۀ  ۸٥۸



۵۲۲ 

  روح اعظمرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  .۸٥۹کل شیی هالک اال وجهه: قال الله تعاىل
یعنی وجهـی بـا حـق دارد و وجهـی بـا . رد، وجهی به صورت، و وجهی به معنیهر یک از اشیاء ممکنه دو رو دا

به وجه خود ظلمانی فانی، و بـه وجـه . از این رو که با خود دارد عدمی، و از آن رو که با حق دارد وجودی. خود
  .الفانی فان لم یزل و الباقی باق الیزال. حق نورانی باقی

  بیت
  فانی بوجهی باقی بوجهی

 

  جهی ساقی بوجهیرندی بو

 

ای که حق به تجلیات اسمائی و صفاتی مبقی اشیاء است، و به تجلی ذاتی مفنـی اشـیاء و در آخـرت بـه  و دانسته
  :ارتفاع حجب و ظهور حق به وحدت حقیقیه

  .روح فانی شود چه جای بدن: مصراع
  .۸٦۰واالرضولله مرياث السماوات : و به فنای روح جمیع مظاهر فانی گردد، و قال عزمن قال

  بیت
  بنده چون رفت از میان به عدم

 

  ماند مرياث او و مالک برد

 

و تجلی ذاتی مقتضی زوال تعینات است و فناء وجـه عبودیـت در وجـه ربوبیـت، همچنـان کـه تعینـات خلقیـه بـه 
  .پذیرد وحدت حقیقیه زوال می ۀیابد، و به تجلی ذاتی در مرتب تجلیات الهیه در مراتب کثرت وجود می

  یتب
 احداستجانوآخرایاحداست اول

 

  بگذر زدوئی بگو یکی کان احد است

  

واحـدیت الهیـه، و روح اعظـم یعنـی روح  ۀقلبیـه ظـل مرتبـ ۀاحدیت ذاتیه اسـت، و مرتبـ ۀروحیه ظل مرتب ۀو مرتب
  .انسانی در عالم کبري مظاهر و اسما دارد، و در عالم صغري کذالک

. وجـود و عـدم ۀحدوث به قدم است و واسط ۀشده روح اعظم است که رابط واول اثری که از مؤثر حقیقی صادر
  .ما خلق الله خلقا اعظم من الروح): ص(کما قال رسول الله

  بیت
  روح اعظم جوهر نورانی است

 

  جوهر نورانی ربانی است

 

قکم من نفس خل: یعنی روح اعظم جوهری است نورانی که به اعتبار جوهریت نفس واحده است، قال الله تعاىل
اول مـاخلق اللـه : ، و به اعتبار نورانیت عقل اول اسـت، کمـا قـال رسـول اللـه صـلی اللـه علیـه و سـلم۸٦۱واحدة
  .العقل

و عقل به اعتبار توسط میان حدوث و قدم ذوجنبني اسـت، جنبـی بـا وجـود دارد و جنبـی بـا امکـان، و حضـرت 
رمود، و بـه سـبب جنبیـت از طـرفني تجـاذب و تحسـن از جنب ایسر او نفس کلیه را ایجاد ف -جل جالله –موجد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .همه چیز جز وجه او زوال پذیرد: ۸۸آيۀ  ۲۸سورۀ  ۸٥۹
 .ها و زمني خدا را است مرياث آسمان: ۱۷۶عمران آيۀ  سورۀ آل ۸٦۰
ای مردم از پروردگارتان برپهیزید که شما را از یک تن : نفس واحدة یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلفتکم من: ۱آيۀ  ۴سورۀ  ۸٦۱

 .او کسی است که شما را از یک تن آفرید: هوالذی خلفکم من نفس واحدة: ۱۸۹آيۀ  ۷آفرید، و سورۀ 



۵۲۳ 

  :و چون وجود او را تأثري است و فعل. الجنس اىل الجنس مایلپدید آمد، و هر آینه 
  .خوانیم ما آدم معنیش می: مصراع

  :و چون نفس را تأثر است و انفعال
  .شاید ار حوای معنی خوانیش: مصراع

  .اند، و مولود آخر نوع انسانی است نفوس به ترتیب متولد شدهو  از ازدواج این هر دو، ذکور عقول و اناث 
  بیت

  فرزند آخرینی محبوب والدینی

 

  توطالبی ولیکن مطلوب والدینی

 

- وجود با بدایت منطبق شده، و اول شخصی که روح اعظم در صورت او ظاهر شـد آدم ۀو در انسان نهایت دایر
  .کرد حوا بود بود، و اول شخصی که نفس کلیه در او ظهور -ع

  بیت
  آدم و حوای معنی یاد دار

 

  نگـر آدم و حوای صوری می

 

  .و گاه باشد که اطالق روح کنند و مراد نفس بود و اطالق نفس کنند و مقصود قلب بود و بالعکس
  بیت
  روح اعظم روح انسانی بود

 

  روشن از انوار ربانی بود

 

خوانند نفـس کلیـه را بـه اعتبـار ظلمانیـت عقـل ثـانی  ل اول میو هم چنانکه روح اعظم را به اعتبار نورانیت عق
  .گویند می

  بیت
  عقل اول مرا به حق خواند

 

  عقل ثانی ترا به غري خدا

 

  .و روح اعظم را مظاهر است و اسماء
  .خوانیم اند ومی قلمش خوانده: مصراع

ل تفصـیل کـه نفـس کلیـه اسـت، اخراج کلمات الهیه اسـت از عـني جمـع یعنـی ذات الهیـه بـه محـ ۀزیرا که واسط
همچنان که قلم واسطة اخراج صورت کلمات است از عني جمـع و خفـا کـه دوات اسـت بـه محـل تفصـیل یعنـی 

، بـه رحمـت عامـه اجسـاد عـالم را ارواح الـرحمناند، زیرا که حضـرت  و روح اعظم را نفس الرحمن گفته. لوح
  .۸٦۲روحی و نفخت فیه من: بخشاید به واسطه روح اعظم به حکم می

و کلمة : صور کلمات فایضه بر ارواح اشخاص بشریه، فی قوله تعاىلۀ صور کلمات است، و روح ماد ۀو نفس ماد
، اشارت است به این تناسب، و روح انسانی خاص است به نطق به اختصاص او ۸٦۳القاها اىل مریم و روح منه

  .فرع نطق روح و نفسبه صفت کالم، و نطق نفس فرع نطق روح است، و نطق مالئکه و جن 
شوند به اشکال مختلفه، باقدارالله تعاىل، و نزد حکما  اند لطیفه، که متشکل می و مالئکه نزد بعضی اجساد شفافه

سـماویه و ارضـیه  ۀمجرده، و مالئکۀ اند و نفوس قدسی و محققني صوفیه مالئکه اعتصام طبیعیونند، الجرم ارواح
  .اند از روح اعظم و نفس کلیه مجرده فایضه ۀقدسیعنصریه، و نفوس  ۀلطیف ۀاجسام شفاف

  بیت
  مستفیض و مفیض اگر دانی

 

  دفرت کاینات بر خوانی

 

  .فافهم. و روح کلی و نفس کلیه باقیه، و روح جزئی و نفس جزئیه فانیه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۹آيۀ  ۱۵سورۀ  ۸٦۲
 .۱۶۹آيۀ  ۴سورۀ  ۸٦۳



۵۲۴ 

  ارواحرساله منظوم 
  

  بسم الله الرحمن الرحيم

 اال اي آنكه هستي سالك راه
 ءبيا و گو كه روح جمله اشيا
 پس از مردن بگو تا در كجايند
 بگو تا روح پاك  و روح ناپاك
 همه یكجای باشند اي برادر
 دلم ميخواست تا اين سّر بدانم
 در آن عالم كه باشد اي نكوكار
 و يا آنجا همه هستند مدهوش
 بگو احواشان آنجا چسان است
 كنون بگشاي گوش اي خاص درگاه
 دريغا اين سخن كفر است گفنت

 ن حقيقت كردن اظهارببايد اي
 عزيز ارواح پاكان را دو حال است
 يكي احوال روح پاك دانا
 ويل انسان كامل اي برادر
 كنون انسان كامل كيست داني
 عزيزا آنكس است انسان كامل
 بود دانا و بینا در همه حال
گاه باشد  زحال اوليا آ
 هرآنچيزي كه در افالك و در خاك
 رز نيك و بد ز رنج و راحت اي يا
 نجنبد هيچ وحشي در بيابان
 نجنبد هيچ برگ و گياهي
 نجنبد ماهي در قعر دريا
 كه اينست حال خاصان اي برادر
 زپشت كاو ماهي تا بافالك
 بود انسان جان آن مرد عاشق
 يكي احوال روح پاك اين است
 دويم اين بود تحقيق تو اي يار

 بيا با من بگو اسرار الله
 پس از مردن كجا باشند در آنجا

 زمني يا در سماينددر اين روي 
 كجا باشند در افالك يا خاك
 و يا اين ديگر و آن جای ديگر
 كه بعد از مرگ من آنجا چسانم
 در اين عالم كسي باشد خربدار
 شود احوال آنجاشان فروشان
 فراموش است يا كشف تمام است
 رها كن گفتگوی عام گمراه
 وليكن درّ نشايد هم نسفنت
 ز بهر يار نه از بهر اغيار

 ريغا دم زدن اينجا وبال استد
 شود در قلب انسان باز پيدا
 نباشد تا نكرد افعال ديگر
 نميدانی از آن اندر گمانی
 كه باشد با خداي خويش واصل
 شود او صاحب اسرار ابدال
 هميشه ناظر الله باشد
 شود پيدا ز تشريفات افالك
 بر ايشان هست روشن ياد ميدار
 نجنبد هيچ دد در كوهساران

 د هيچ موري قعر چاهينجنب
 باذن اوست جمله آشكارا
 در اين معني تو هرگز شك مياور
 ببيند آنچه باشد جمله را پاك
 و گرنه هست او حيوان ناطق
مياور شك كه بي شك اينچنني است 
 كه خواهم كرد پيشت اين دم اظهار



۵۲۵ 

 كه روح پاك علوي از تن خاك
 وگرنه ميرود آن روح افضل

 نون آن بحر نور آسمانستك
 ز اوّل اندر اينجا بود قادر
 دگر ره باز اين نور مصوّر
 وجود جمله اشياء پيش آن نور
وجود آب و گل در نزد آن يار 
 چنانكه كوزه گر استاد كار است
 به هر نوعی كه خواهد مرد استاد
 چو شد کوزه مکمل آخر کار
 كنون آن نور افالك اي برادر

 برجمله اشياء كنون او قادر است
 چو او نقاش اين نقش جهانست

 ای گير وجود جمله اش را كوزه
 كه روح پاك علوي بار ديگر
 ز بهر ذات او يابد نهايت
 ز اسم و رسم خود آزاد گردد
 چو قطره غرق شد در بحر اسرار
 شود از نوع ديگر باز سلطان
 شك آوردن درينجا كار عام است
 نچو او كور و كر و گنگ است و نادا
 چنان پندارد آن ملعون ابرت
 نميدانند كه مردان مكاشف
 دريغا عام سرگردان گمراه
 اگر عامی ز خاص آگاه بودی
 چو آگاهی ندارد او ز خاصان
 عزيزا حال خاص الخاص الله
 نداند او كه در مجموع عالم
 چه داند عام نااهل بداخرت
 نگنجد حال ايشان در عبارت
 ندسه قومند در جهان هركس كه هست

 اگر خواهي شوي آگه ز ايشان
گاه شو نيز  ز اصحاب اليمني آ
 عزيزا حال روح پاك اين است
 ولیکن روح ناپاک بد اخرت
 گرفتار است اندر جسم فانی

 برآيد ميرود يكسر به افالك
 بر آن در تا كه واصل بود اوّل

 اين جهان استكه او نقاش نقش 
 از اينجا آمد اينجا گشت ظاهر
 شود واصل بر آن دريای جوهر
 بنزدش مختصر اي مرد مغرور
 چو مشت گل بود در نزد فخّار
 بدان گل كوزه گر را اختيار است
 كند بر خشت آن فی الحال بنياد
 فرستد بعد از آنش سوی بازار
 مثال كوزه گر دان نيك بنگر
 نهانيها بر او هست آشكارا
 بر اشيا اختيار او روانست
 كه او ميسازد آنها را بتدبير
 شود واصل بر آن درياي جوهر
 شود بار دگر صاحب دل آيد
 بدريای حقيقت باز گردد
 نماند از وجود قطره ديّار
 كند در جمله اشيا حكم فرمان
 از آن كو در حقيقت ناتمام است
 ندارد اعتقادي هم به مردان

 هم كر كه مردان همچو او كورند و
 همه دانا و بینایند و عارف
 ندارد آگهي از خاص درگاه
 كجا هرگز چنني گمراه بودي
 از آن گمراه و مردود است و نادان
 از آن پس حال آن خاصان درگاه
 هر آن کس را كه هست او شكل آدم
 كه هست او در حقيقت كمرت از خر
 ببايد اندر اين معني بصارت
 دو هشيارند و آن يك قوم مستند
 برو وَالسّابقون برخوان ز قرآن
 زاصحاب الشّمال آن قوم ناچيز
 مشو منكر گرت نور يقني است
 عذاب سخت دارد اي برادر
 ندارد ياد حال اين جهانی



۵۲۶ 

 پس از تبدیل تن دیگر حیات است
 عزیزا هرکه او در صورت خاک
 نگشت او واقف اسرار الله
 پس از مردن چنني کس را یقني دان

 اع بريونبیارندش بصد انو
 بهر جائی که باشد آن بدافعال
 کنون این حال عام ناتمام است
 بیا احوال خاصان را نظر کن
 که خاصان صاحب سّر الهند
 ز ماضی و ز مستقبل سراسر
 هرآن چیزی که پیدا و نهان است
 گر این معنی ندانستی تو ای یار
 اگر این رمز تو آگه نگشتی
 نشاید سرّ حق با وحش گفنت

 حرز کاغذ باز بندیتو اندر 
 تو کاغذ را گزیدی و کتب ها
 ترا این کاغذ و علم عزیز است
 برو گُردی بکن ای ناکس عور
 خدا را از دل مردان طلب کن
 تو هرگز خدمت مردی نکردی
 رها کن کاغذ و جزو و کتبها
 به است از جملۀ دفرت درین راه
 تو تا کی  مانده ای مشغول کاغذ

 باشیتو تا کی با یکی خورسند 
 تو را این کفر و دین ای مرد آگاه
 تو را این هستی و این آرزوها
 ترا این مال و ملک و ننگ و ناموس
 خدایان تواند اینها سراسر
 خدا گفتست در قرآن دو صد جا
 هرآنکس از خدا اندر محال است
 هر آنکس از خدا مغضوب باشد

 مقام مرد نادان اسفل آمد 
 رکسی کو اندر  اسفل باشد ای یا
 کنون جسم نبات و جسم حیوان
 یقني میدان که جای روح ناپاک
 تو تا دربند اینها مبتالئی

 فراموشي است او را ور كمال است
 نشد دانندۀ اسرار افالك
 نديد او رؤيت ديدار آن شاه
 كنندش حبس اندر بند و زندان

 ملعون گهي مردود باشد گاه
 بود او بيخرب از حال و احوال
 چو او مشغول جهل و ننگ و نام است
زحال اوليا خود را خرب كن 
 شبان روزان نديم بزم شاهند
 ز حال اين زمان از خير و از شرّ 
 بنزد آن جوانمردان عيان است
 كه نتوان با تو گفنت هيچ اسرار
 يقني ميدان كه وحشيان دشتي
 ببايد از خران گوهر نهفنت
 رموز ىل مع الله را نخواندی
 گریزی تو ز حق ای دیو اعمی
 ترا این طاعت و عقل و تمیز است
 که چو موسی بباید دولت طور
 ز دفرت چیست حاصل، جامه و نان
 چگونه میکنی دعوی مردی
 طلب کن صحبت مردان دانا
گاه  حدیث عاشقان و قلب آ
 تو تا کی گوئی از  هر نیک و هر بد

 تا چند باشیاسري کفر و دین 
 از آن پس جنت و دوزخ درین راه
 ترا این نیک و باقی هواها
 همني دارد چنني غمناک و محبوس
 که گفتم با تو ای جان برادر
 که کمرت از خراست حیوان دوپا
 عزیزا شخص نادان در عذابست
 یقني میدان که او معیوب باشد
 از آن اندر حقیقت احول آمد
 ربود مأوای این کس دوزخ و نا
 خدا داند که هست در بند و زندان
 بود پیوسته اندر آب و در خاک
 یقني میدان که اندر صد بالئی



۵۲۷ 

 اگر خواهی شوی دانای الله
 تعلق مر ترا خورسند دارد
 تعلق گر نبودی در ره حق
 تعلق گر نبودی در ره عام
 تعلق را رها کردند مردان
 تعلق عام را کرد است در بند
 تعلق چیست، این وابستگی ها

 گر زینها تو هم یکسر بریدیا
 وگرنه ناکس و ناپاک ماندی
 گرفتار آمدی در جسم فانی
 یقني میدان که در جسم مکّدر
 مقامش در نباتات است و حیوان
 در اطوارات حیوان و نباتات
 بصد شکل و لباس خوب و ناخوب
 برندش در نباتاتش کنند بند
 اگر فرمان رسد از رّب جبّار

 یوانبیارندش دگر در شکل ح
 دو حیوان است آنجا گر بدانی
 یکی حیوان صامت، کو خموش است
 دوم حیوان آدم روی گویا
 عزیزا جسم حیوان و نباتات
 کنون حیوان که گفتم هست نادان
 کاالنعام آمده در شأن جاهل
 هر آن روحی که آن ناپاک باشد
 کنون حیوان آدم روی ای یار
 به فرمان خدای حیّ و قائم

 م روح ناپاکپس از مردن مقا
 عزیزا حال روح پاک افضل
 که بعد از مرگ تن، او را دو حال است
 مقام روح ناپاک آن دیگر باز
 که او را نیز بعد از صورت تن
 پس مردن صفات روح اشیا
 کنون از روی تحقیق و حقیقت
 وىل از روی رسم و عادت عام
 بیا بشنو دگر بار و دگر حال
 پس از مردن عزیزا روح ناپاک

 برو ترک تعلق کن در این راه
 تعلّق مر ترا در بند دارد
 همه اشیاء شدندی آب مطلق
 کجا عامی شدی وابسته دام
 از آن بردند ایشان گو ز میدان
 باندک چیز ی او گشته است خورسند

 ا هست اندر دار دنیاکه تن ر
 رسیدی و بدیدی آنچه دیدی
 اسري و مبتالی خاک ماندی
 معذب در بالی آسمانی
 بدارندت بسی سال ای برادر
 کنندش حبس آنجا تو یقني دان
 رود آنجا و آید او بکرّات
 بیارندش درین زندان معذوب
 بماند اندر آنجا مدّت چند
 شود آزاد از آن زندان دیگر بار

 ند آنجا یقني دانکنندش باز ب
 یکی پیدا یکی دیگر نهانی
 ندارد نطق، گوئی جز وحوش است
 که حیوان دوپا گویند او را
 عذاب بند و زندانست هیهات
 به نزد حق چه حیوان و چه انسان
 از آنکه کمرت است از دیو غافل
 همیشه مبتالی خاک باشد
 زحیوان هست کمرت او دو صد بار
 بماند اندرین شکل بهائم

  است ای برادر گفتمت پاکهمني
 عیان کردیم با تو اندر اوّل
 همیشه در مقامات وصال است
 نمودم با تو من ای صاحب راز
 کجا باشد مقام و جا و مسکن
 چنني باشد که من گفتم هویدا
 به جز این نیست ای اهل طریقت
 خربها هست بسیار ای نکونام
 که هست او در حقیقت نغز اسرار

 ز عالم خاکچو بريونش برند ا



۵۲۸ 

 دش حبس در زندان صورتکنن
 برند و آورند او را بکرّات
 در آنجا هرکه باشد هست باشد
 نداند تا کی و اندر چه کار است
 کفافست آنقدر ای مرد هشیار
 نباید بیش از این اسرار گفنت
 چو بار این باشدت رو در عمل کوش

 

 بماند تا قیامت در کدورت
 گهی حیوان بود گاهی نباتات
 به زیر بار محنت پست باشد
 به زیر بار یا فارغ ز بار است
 که کردم پیش تو اسرار اظهار
 بباید از خران گوهر نهفنت
 مشو چون بلبالن، خاموش خاموش

  

  

  
گاه  تو خاموشی گزین ای مرد آ

 بعشــق پــري معنــی نعمــت اللــه 
  



۵۲۹ 

  لطیفهله رسا
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

کنند، یکی بر حقیقت انسـانی  که اهل الله لفظ لطیفه بر دو معنی اطالق می -اعلم ایدناالله و ایاک بروح القدس
او  ۀکه مدبر این بدن مرکبه است، که به مثل مرکب او است، و محل تدبري و تصرف او، و او محب بدن که بواسط

فرماید، و این لطیفه روح مضاف است، و وجود او از نفـس الهـی، فـی  نویه و حسیه میبدن تحصیل معلومات مع
  .۸٦٤و نفخت فیه من روحی: قوله تعاىل

  بیت
  بی واسطه روح را وجودی دادند

 

  برخلق در حیات ازو بگشادند

 

ن وجـه کـه کنـد از آ انـد بـه محـل روح نـه بـه محـل، و روح ادراک مسـموعات می اند که قایم و آالت روح معانی
  .صاحب سمع است، نه از آن وجه که صاحب اذن است، و البصر کذالک

انـد و نـاطق بـه تسـبیح رب خـود بـه  عـالم حی ۀاند که همـ و بر اهل کشف و وجود مربهن است، و به ذوق دانسته
  .لسانی که الیق او است

  بیت
  دانیمهمه عالم به ذوق می

 

  همه حی و مسبحش خوانیم

 

اند که انسان دایـم در ترقـی اسـت، و  اند، و بعضی فرموده الهیه قایل شده ۀلله به تجرید این لطیفو بعضی از اهل ا
و برزخاً و آخرتاً، و در جمیع منازل و مواطن این آالت یعنی معانی مذکوره منفـک نباشـد  یابد دنیاءً مزید علم می

  .انسانیهۀ از لطیف
  قطعه

 گــر ســبوئی شکســت یــا جــامی
  ند باکی نیستچشم و گوش ار نما

 

 حضرت عشق تا ابد ساقی است
  بصــر و ســمع دایمــا بــاقی اســت

 

الهیـه، کـه سـبب حیـات صـورت خـود اسـت، و صـورت او  ۀای است روحانی و هر موجودی از اجسام او را لطیفه
  .ظهور او، و العالم کذالک ۀواسط

  بیت
  در لطیفه معنی دیگر شنو

 

  چون لطیفان خوش بلطف ما گرو

 

گوینـد، و نـزد اربـاب لطـف،  که الیح شود در عقل و عبارت قاصـر بـود از تقریـرش، لطیفـان لطیفـه میو اشارتی 
واللـه خلقکـم : لطیفه، مطلق تجلی او است در افعال موجودات، و رعایت لطف به نسبت پیدا، و هو قوله تعاىل

  .شود اال ازمخلوقات و اعمال دیده نمی. ۸٦٥و ما تعملون
  بیت

 ل اوسـتدر حقیقت فاعل افعا
  لطف او در این و آن ساری بود

 

ــ  افعــال از آن وجهــی نکوســتۀجمل
  هست ما را بس امید از لطف دوست

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۹آيۀ  ۱۵سورۀ  ۸٦٤
  .۹۴آيۀ  ۳۷سورۀ  ۸٦٥



۵۳۰ 

  معرفترساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  و به نستعني
الحمدلله الذی جعل قلوب االولیـاء مطـالع اقمـار االنـوار، و صـدور االصـفیاء مشـارق شـموس االسـرار، فآیـات 

سرنیهم آیاتنـا فـی اآلفـاق و فـی انفسـهم : کما قال جل ذکره. فاق و اسرار اآلیات فی االنفساالسرار فی اآل
فهم بالحق مع الحق، حقیق علی ان الاقول علی الله اال الحق، وصـلی اللـه علـی . ۸٦٦حتی یتبني لهم انه الحق

یح الدجی و سـلم تسـلیماً نبی المختار الذی هدی اىل جنت الماوی، و علی آله و اصحابه مفاتیح االسالم و مساب
  .کثريا کثريا

: اند یا ولید ایدک الله بروح القدس معلوم فرما که علم ابدان بر علم ادیان مقدم است بر معرفت، چنان که فرموده
من ): ع(کما قال. و معرفت انسان بنفسه مقدم است بر معرفت رب. العلم علمان علم االبدان و علم االدیان

  .هعرف نفسه فقد عرف رب
  بیت

  بشنو ز من این معرفت نیکو را

 

  خود را بشناس تا شناسی او را

 

و مـا تـدری نفـس بـای : اند، کما قال جل ذکـره بعضی از علماء سلف و فقهاء خلف نفس را تفسري به بدن کرده
و نفس اینجا مراد بدن است و بدن مرکب است، و این مرکب، مرکب از صورت وماده، یعنی از . ۸٦۷ارض تموت

  .ناآمیزنده و از یکدیگر گریزنده ۀار ناسازندچه
  بیت
  خاک وآب و باد و آتش هر چهار

 

  اند ترکیب جسمی آشکارکرده

 

کاینات این چهار است ومیان هر چهار یک طبع مزاجی پدید آمده و بسـاطت و سـورت و  ۀنخستني در هم ۀو ماد
و هوا . شک و لطیف است علی االطالقصورت هر یک باطل شده، و آتش جسمی است بسیط و طبع او گرم وخ

و آب جسـمی . جسمی است بسیط فوق آب و تحت آتش، طبع او گرم و تر است، و لطیف است ال علی االطالق
است بسیط و طبع او سرد و تر است، و خاک جسمی است بسیط و طبع او سرد و  خشک، و آب کثیف است ال 

  .و خاک کثیف است علی االطالق. علی االطالق
و خون گرم و تر است و تولد او در جگر، و بعضی از  .خون و بلغم و صغرا و سودا: اخالط در بدن چهار استو 

  .من عرف نفسه بالعجز و الضعف و الفناء فقد عرف ربه تعاىل بالقدرة و القوة و البقاءاند،  طلبه فرموده
انـد در عقبـی، و فـی  اهـل معروف تحقیق عارف معروف اسـت و اهـل معـروف در دنیـا ۀاما نزد محققان سراپرد
و تقلیب حق در صورت بـه تقلیـب دل اسـت . ۸٦۸ان فی ذالک لذکری لمن کان له قلب: نعتهم قال الله تعاىل

  .فمن عرف نفسه فقد عرف ربهدر اشکال، 
  بیت

  نور او را به او توان دیدن

 

  آری حق را به حق توان دیدن

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .نمائیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است ی خود را در آفاق و انفس به ایشان میها بزودی نشانه: ۵۳آيۀ  ۴۱سورۀ  ۸٦٦
 .مريد داند که بکدام زمني می هیچ نفسی نمی: ۳۴آيۀ  ۳۱سورۀ  ۸٦۷
 .ر او را دىل باشدمهمانا در این پندی است برای آنکه : ۳۶آيۀ  ۵۰سورۀ  ۸٦۸



۵۳۱ 

والـد کبـري، و والـد اکـرب ابـواالرواح اسـت، و ایـن حقیقـت روحیـه  یا ولدی ارشدک الله بدانکه والداکرب اسـت و
محمدیه است صلی الله علیه و سلم و او مظهر وجود مطلق است یعنی مرآت حق و کون جامع، و عندالله اسـم او 

  .۸٦۹و انه لما قام عبدالله: کما قال الله تعاىل. عبدالله است
معنی بر صورت اسم الله است، کما قال رسول الله صـلی اللـه والله اسم ذات است با جمیع اسما و صفات و آدم 

  .، ای علی صورة اسم اللهان الله خلق آدم علی صورته: علیه و سلم
  بیت

  اللهدانسنت عني نعمت

 

  خوش معرفت خوشی است والله

 

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه
: عبـادت رب، ور: اء نفـس اسـت، و عفنـ: م. م،ع،ر،ف،ت: اند که معرفت پنج حرف اسـت و بعضی از فقرا گفته

تفویض امور صورت و معنی در دنیا و عقبی بـر حضـرت مـوىل، : ، وفحب الوطن من االیمانرغبت به وطن 
من هرب عما سوی الله و مقت نفسه و عبد ربه و رغب فی اآلخرة و فوض امره اىل الله فهـو عـارف : وت
  .بالله

  بیت
  سخن عارفانه بشنودی

 

  م بشنوعاشقانه هۀگفت

 

هوالله الذی الاله اال هو : قال الله تعاىل. و معلوم است که عالم منحصر است در جنسني، غیب است و شهادت
کند علـم او بـه  و احاطت علم او به غیب و شهادت اقتضا می. ۸۷۰عالم الغیب و الشهادت هو الرحمن الرحیم

  .نیجمیع اشیا، و انسان مرکب است از جمیع حقایق عالم صورت و مع
  بیت

  شهادت بودوتوغیبومعنیصورت

 

  غیب وشهادت بود صورت و معنی تو

 

  .۸۷۱فاذا سویته و نفخت فیه من روحی
  رباعی

 الشیءبوجودخویشنت شیء کردند
ــدا شــد ــا پی  او کــرد ظهــور عــني م

 

 کردنـد چون جـام تمـام گشـت پـر می
  زان ذات و صفات اسم ما وی کردند

 

انسان از عالم شهادت است، و نفخ روح در وی از عالم غیب، و هرچه تعلق دارد  ۀو این صورت آراسته و پرياست
و معرفـت حقیقـت . به شهادت در شهادت انسان داخل است و هرچه تعلق دارد به عالم غیب در غیب او داخـل

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه .او الزم معرفت ما سوی الله، و معرفت ما سوی الله الزم معرفت الله
  بیت

  بشناسی حقیقت مارا  گر بدانی تمام اشیا را

: معلوم فرموده باشی که عارف عالم نامتناهی درخواست فرمود از حضرت الهی دانسـنت تمـامی ظهـور پادشـاهی
  .اللهم ارنا االشیاء کما هی

  بیت
  تا تو خود را تمام نشناسی

 

  خواجه را از غالم نشناسی

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .خدا برخاست ۀهمانا چون بند: ۱۹آيۀ  ۷۲سورۀ  ۸٦۹
 .۲۲آيۀ  ۵۹سورۀ  ۸۷۰
 .چون او را درست کردم و از روحم در او دمیدم: ۲۹آيۀ  ۱۵سورۀ  ۸۷۱



۵۳۲ 

معرفـت او اسـت بـه  ۀمعرفـت او بـه رب او، و معرفـت او بـه رب او نتیجـو معرفت انسان به نفسه مقدم است بر 
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. نفس او

  بیت
  مقصودۀکعبتا معتکفان حرم

 

  خود را نشناسند خدا را نشناسند

 

وعلمـک مـالم : و متعلمی که حروف سطور غیب و شهادت از لوح ملک و ملکوت در مکتـب خانـة معلـم علـم
  .خواند، اول و آخر، صورت و معنی، ظاهر و باطن، موال و موىل، در دنیا و عقبی معلوم نگرداندن ۸۷۲تکن تعلم

  بیت
  تا نخوانی حروف مصحف ما

 

  نشناسی کالم بار خدا

 

  .و شاید که این خرب منع باشد از وصول، و عجز از معرفت
  بیت
  تا تو در نفس خود زبون باشی

 

  عارف کردگار چون باشی

 

  .بشناس تا بشناسی که اگر نشناسی نشناسی. داللت کند بر ثبوت معرفتو شاید که 
  بیت

  ور خود بشناسی، بشناسی او را

 

  خودرا بشناس تا شناسی او را

 -صلی الله علیه و سـلم- محمد مصطفی .فافهم. و هر جزوی از اجزاء عالم دلیل است بر اصل او که رب او است
  .ل کل، بل عقل کل جزو او استاوضح دلیل است و مظهر کل و مظهر عق

  بیت
  عقل کل جزوی ز نور رای او

 

  نفس ناطق واله و شیدای او

 

  بیت
 دارمروشنیدلیلگویممیکهمعنی دراین

 

  گویم می که معنی دراین دارمروشنیدلیل

 

  شعر
ـــاه ـــت معن ـــرف ان ـــود لح  ان الوج
 الحرف معنی ومعنی الحرف ساکنة
 هو ما انا قلت بـل جـاء الحـدیث بـ
 و کــان عــني وجــودی عــني صــورته
ـــــه ـــــه اکـــــرب ال شـــــیی یماثل  الل
  فمـــایری اللـــه االاللـــه فـــی نظـــری

 

ـــو ـــون اال ه ـــی الک ـــیس ىل ف  ول
 و مـــا یشـــاهد عینـــی غـــري معنـــاه
ــه و هــذا اللفــظ فحــواه  مــن ال ال
 وحــی صــحیح وال یدریــه اال هــو
 و لــیس شــیئ ســواه بــل هــو ایــاه

  المدرک االهو و صح ان الوجود

 

  غزل
 هویـــــدا شـــــدفلاای درنقطـــــه

 ذات وحدت به خود ظهوری کرد
ــد  ــع ش ــط جم ــه نق ــد فلاس  گردی

 و واو و نـــون عیـــان گشـــتند فلا
 عقــل و نــون و قلــم کــه فرمودنــد
  نقطــه گویــا بــه حــرف شــد لــیکن

 

ــــد ــــدا ش ــــروف پی ــــی در ح  الف
 کثرتـــی از صـــفات و اســـما شـــد
 ذات و فعل و صفت بیک جا شد
 دو جهان زین سه حرف یکتا شـد

 مـا شـد ۀکـه گفتـاین رمـوز اسـت 
  اللـــه بـــه نقطـــه گویـــا شـــد نعمت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .دانستی ترا یاد داد آنچه را نمی: ۱۱۳آيۀ  ۴سورۀ  ۸۷۲



۵۳۳ 

فلا اول حرفات است و آخر نقاط، و نقطه را به فلا ظهور است، و فلا را با حروف اظهـار و مسـمی یکـی و اسـما 
و اختالف حقایق و کثرت آن از عني واحده است و این کثرت معقوله در واحدةالعني، . بسیار، و مدلول اسماءالهیه

کلی کثرت مشهوده در عني واحده، چون هیوال که در جوهر صورت بـا کثـرت صـور و اخـتالف  هم چنان است که
فمـن عـرف نفسـه بهـذه المعرفـة فقـد . آن راجع است در حقیقت با جوهر واحده که هیوالی آن صورت است

روایـة ، و فـی ان الله خلق آدم علی صورته: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم .عرف ربه علی صورة خلقه
یعنی ظـاهر شـد  .علی صورة الرحمن، ای ظهر وجوده تعاىل بظهور العالم، کما ظهراالنسان بوجود الصور اللطیفیه

حق تعاىل به ظهور اعیان عالم با مجموع صور روحانیه و جسـمانیه، هـم چنانکـه ظـاهر شـد انسـان بوجـود صـور 
او اول است به معنی و آخر به صـورت، و ظـاهر  طبیعیه، و کون جامع صورت ظاهر او است و او روح مدبر این، و

  .۸۷۳و هو بکل شیی علیم. به تغیري احکام و احوال و باطن به تدبري
  بیت

  گر بدانی اول و آخر تمام

 

  ظاهر و باطن تو باشی والسالم

 

قیـل  و شاید که ضمري صورته راجع باشد باالله، ای علی صورة اسم الله، کمـا ذکرنـا، و قیـل علـی صـورة رضـاه، و
  .و اگر ضمري عاید به آدم باشد ای علی صورة روحه. علی صورة علمه او علی صفته

اند که آدم و طاووس و مار را از بهشت اخراج فرمودند و طاووس و مـار را مسـخ کردنـد امـا آدم را خلعـت  و گفته
  .ان الله خلق آدم علی صورته. صفت از او برنداشتند و او را به همان صورت گذاشتند

اذا ذبحت فاحسن ذبحتـک : قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. شاید که ضمري راجع با غريالله و آدم باشد و
  .۸۷٤و اذا قتلت فاحسن قتلتک و ایاک الوجه فان الله خلق آدم علی صورته

  بیت
 صورت اوراست نصیبیازینهربنده

 

  دراین معنی اوراست حسیبیهرخواجه

 

  شعر
  هدنافوصــف نفســه لنــا بنــا شــ

 

  و من شـهد نفسـه فقـد عـرف ربـه

  بیت
  شـنویاین چنني معرفت که می

 

  نزد عارف حجاب معروف اسـت

 

نماید که اگر صـورت  مثال موىل به یقني آن چنان رو می جمال بیۀ یعنی در آئین. لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا
  .ای نیفزاید دنیی و عقبی از میان برخیزد به یقني ذره

  بیت
  ر غیب دارد آن تحقیقهرچه د

 

  ام همه تصدیق به یقني کرده

 

هجعت و قد کشف الغطاء فابصرت ما لیس یدرک بالعیون الهجع، یعنی چون مفارقت کند روح از عالم جسمانیه 
 ۀشـود بـه عیـون بدنیـ و متصل شود به عالم روحانی ادراک کند از حقایق و اعیان به بصريت، آنچـه مـدرک نمی

. لوکشـف الغطـاء مـا ازددت یقینـا: ، قـال)ع( بـل المفارقـة المريالمـؤمنني علـی بـن ابیطالـبنائمه، کما حصـل ق
  .الحمدلله و الشکر لنعمةالله علینا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳آيۀ  ۵۷و سورۀ  ۱۰۱آيۀ  ۶سورۀ  ۸۷۳
غري حتی تعرض و قیل صورت در معنی تصویر است ای خلق علی تصویره و اوجده علی ما شاء، المدخل له من ملک و : حاشیه ۸۷٤

ان من الشریک فی ملکه و حفسب. الحیاه فی العقبی الفیا دی نوع ادمی فی الدنیا و بقیقابلیس لتصویره فلن ابدا یعنی منظرا ماب
مستقیم زاده عفی الله ذنب وجوده بمنه  ه من الزلللالنظري فی الوهیته قادر مقدر قاض ماض حکمه تعاىل فی کل ما اراد، نستغفرال

 .۱۸۴اهه علیه السالم وجوده بج
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  رفامعرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

سـرنیهم آیاتنـا : قـال اللـه تعـاىل: الحمدلله رب العالمني و الصلوة و السالم علی نبیه و حبیبه محمد وآله اجمعني
  .۸۷٥یتبني لهم انه الحق یفی اآلفاق و فی انفسهم حت

  بیت
  خود را بشناس تا شناسی او را

 

  بشنو ز من این معرفت نیکو را

  معرفت
ای چون دایره گرد نقطه، و انفـس وسـط مـدار و مـدار مرتـب اسـت بـر دایـره و  آفاق جمع افق است و افق ناحیه

تجلیـات حـق اسـت در اکـوان، ودیـدن آیـات در  ۀور و مطالعـظه ۀو رؤیت آیات در آفاق مشاهد. انفس بر ناحیه
  .اند ومجموع عالم مظاهر حق. انفس رؤیت ظهور تجلیات او است به حسب مراتب نفس

هر آینه عارف نفس خود . کامله نفس انسانیه است ومشتمله بر جمیع مراتب کونیه و الهیه ۀجملی ۀ،اما مظهر جامع
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه): ع(کما قال علی. عارف رب خود باشد

  معرفت
معلوم مجمل در صور تفاصیل، و باز شناخت ذات و صفات در صور تفاصـیل  معرفت عبارت است از بازشناخنت

  .عارف ۀتفکر، مرتب افعال بی
  بیت

  منصب عارف است تا دانی

 

  شاید او را که عارفش خوانی

 

ل مطلق حق است، و در تفاصیل به تأمل بازشناسد، عارفان و اگر اول دانسته بود مجمال که موجود حقیقی و فاع
  .۸۷٦اولئک هم الغافلونشناسد،  او را متعرف خوانند، و اگر بفکر باز نمی

معرفـت و عـارف و معـروف . هوالعارف و المعـروف: از جنید رحمةالله علیه پرسیدند که معرفت چیست؟ فرمود
  .یکی باید تا مقصود روی نماید

  معرفت
ه مظهر اسم جامع الهی است و عالم مظاهر او، و او برزخی است میان صفات الهیـه و کونیـه و جـامع نفس انسانی

  .معانی کلیه و جزئیه
  بیت

  برزخی در میان بحرین است

 

  واقف سر قاب قوسني است

 

ن و از وجه روحانی مقدس است از مکان و زمان و منزه از تغري و حدثان، و از وجه جسمانی محتاج بود بـه مکـا
حـق اسـت، و  ۀزمان و متغري به تغیريات ازمان و اکوان، و متمم عـالم علـوی روحـانی و سـفلی جسـمانی و خلیفـ

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. ان الله خلق آدم علی صورته: مخلوق به صورت الهیه که
  معرفت

جامع جمیع اسـماء الهیـه، اول عینی که متعني شده عني انسان کامل است که مظهر اسم جامع است، و اسم جامع، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .نمایانیم تا آنان را آشکار گردد که اوحق است بزودی آیات خود را به ایشان در آفاق و در خودشان می: ۵۳سورۀ فصلت آيۀ  ۸۷٥
 .خربانند آن گروه ایشان بی: ۱۷۸آيۀ  ۷سورۀ  ۸۷٦
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مـن عـرف نفسـه فقـد ): ع(کمـا قـال. و از جهت جامعیت، معرفت الهیه مشروط است به معرفت نفـس انسـانیه
  .عرف ربه

  بیت
  انوار انسانی بخوانۀنسخ

 

  مخزن اسرار ربانی بدان

 

  معرفت
، و قـد تکـون المعرفـة من عرف نفسه فقد عرف ربه، فمن عجز عن معرفة نفسه فقد عجز عن معرفة ربه): ع(قال

بالشیی العجز عن المعرفة، فیعرف العارف ان هذاالمطلوب الیعرف، و ان الشرع اغلق فی هذا القول بـاب العلـم 
بالله، لعلمه بانه الیصل احد اىل معرفة نفسه، فان النفس التعقل مجردة عن عالقتها بهیکـل تـدبره منـورا کـان او 

هیتها ما تعقل، و ال تشهد مجردة عن هذه العالقـة، و کـذالک اللـه التعقـل اال مظلما، فال تعقل کونها اال مدبرة ما
  .الها غري الهیة التعقل

العلم به تجریده عن عالم المربوب، و اذا لم یعقل مجردا عن العالم المربوب فلم یعقل ذاته، فاشبه  یفال یتمکن ف
  .العلم به، العلم بالنفس

  بیت
 هرکه او نفس خویش نشناسد

ــه ذ ــش نمیکن ــوم ات ــد معل   کن

 

 تو بگو رب خود کجا داند
  خوانـد بجمال و جالل می

 

  معرفت
تقلبات قلب در صور، به حسب عوالم خمسة کلیه، و  ۀنماید، بواسط حق تعاىل در صور متنوعه تجلیات مختلفه می
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. شود از تقلب دل تحول حق در تجلیات معلوم می

ی الله علیه و آله و سلم مثل القلب بني اصبعني مـن اصـابع الـرحمن کریشـة بـارض فـالة یقلبهـا صل:قال رسول الله
  .۸۷۷کل یوم هو فی شأن: الریاح ظهر البطن، و قال الله تعاىل

  بیت
  برد از ما خداهرزمان دل می

 

  هر نفس جان خوشی بخشد بما

 

  معرفت
امـا از حیثیـت . ۸۷۸واللـه غنـی عـن العـالمنيت، ذات الهیه از حیثیت احـدیت متعالیـه اسـت از نسـب و اضـافا

ربوبیت طالب مربوب است و ربوبیت نسبی است، و تحقق نسبت به منتسبني، و آن رب است و مربوب، و معرفت 
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. رب مشروط به معرفت مربوب

  بیت
  رب و مربوب را نکو دریاب

 

  خویشنت را بدان و او دریاب

 

  معرفت
وعالم ارواح مظهر اسم باطن مضاف و ظاهر مضـاف، . ان ثابته مظهر اسم اول مطلق و باطن مطلق استعالم اعی

و عالم شهادت مظهر اسم ظاهر مطلق و آخر من وجه، و عالم آخرت مظهر اسـم آخـر مطلـق و ظـاهر مـن وجـه، و 
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. نفس انسان کامل مظهر اسم جامع

  معرفت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .او هر روزی در شأنی است: ۲۹آيۀ  ۵۵سورۀ  ۸۷۷
 .نیاز است همانا خدا از جهانیان بی: الله غنی عن العالمنيفان : ۳، سورۀ ۹۲اشاره است به آيۀ  ۸۷۸
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اند، و حقیقـت انسـانیه مظهـر اسـم جـامع، و مجمـوع ارواح  علـم و عـني مظهـر حقیقـت انسـانیهحقایق عـالم در 
  .گویند جزئیات روح اعظم انسانی، و به ظهور حقیقت انسانیه در عالم، اهل الله عالم مفصل را انسان کبري می

  بیت
  مخزن اسرار ربانی بود

 

  آن حقیقت نفس انسانی بود

 

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه
  معرفت

  .حقیقت انسانیه را ظهورات است در عالم تفصیال و درعالم انسانی اجماال
  شعر
  کل الجمال غدالوجهک مجمال

 

  لکنه فی العالمني مفصل

 

 ۀنفـس کلیـه، و صـورت نفـس حیوانیـه مجـرده مطابقـ ۀمجرده مطابقـ ۀو مظهر اول حقیقت انسانیه صورت روحی
 ۀطبیعـت کلیـه، و صـورت دخانیـ ۀکلیه، و صورت نفس حیوانیه مطابقنفس  ۀصورت عقلیه، و صورت قلبیه مطابق

جسم کلی، و صـورت اعضـائیه مطابقـة عـالم کبـري، و بـه ایـن  ۀهیوالی کلیه، و صورت دمویه مطابق ۀلطیفه مطابق
مـن عـرف . صحیحه، و این از تدبرات الهیه است در مملکـت انسـانیه ۀتنزالت مطابقت است میان این دو نسخ

  .عرف ربه نفسه فقد
  بیت
  همه عالم توئی اگر دانی

 

  فهم فرما کمال انسانی

 

  معرفت
  .زید و عمر و بکر و خالد به تعني و تشخص چارند و به حقیقت واحد

  بیت
  نزد ما آب باشد آن ناچار  بحر و موج و حباب و جوهر چار

، امـا معرفـت بـر کمـال جـدنیسـبحان مـن او: گوینـد ای از ذرات موجودات بـه لسـان حـال می و اگرچه هر ذره
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. ازمظاهر جمال و جالل توان یافت

  معرفت
و عرفا اثر را به . من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفت است ۀاصحاب استدالل مؤثر به اثر دانند و این اول مرتب

مـؤثر بـه مـؤثر شناسـد، کمـا قـال  و محقق. عرفت االشیاء بربی ما عرفت ربی باالشیاء: مؤثر شناسند و فرمایند
  .عرفت ربی بربی): ص(رسول الله
  معرفت

لله تعاىل سبعني فلا حجاب من نور و ظلمة لو کشفها الحرتقت سـبحات وجهـه مـا  ان): ص(قال رسول الله
  .انتهی الیه بصره من خلقه
لطافـت و کثافـت و دایـر اند و حجب نورانیه ارواح لطیفه، و عالم موصوف است به  حجب ظلمانیه اجسام طبیعیه

است میان لطیف و کثیف، و انیت عالم که عني عالم است حجاب عـالم اسـت، الجـرم همیشـه عـالم بـه عـالم در 
  .حجاب باشد

  بیت
  گر بشناسی توئی یگانه  بردار حجاب عارفانه

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه
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  بیت
  از حدوث و قدم شوی واقف

 

  مظهر و مظهرت شود معلوم

 

  تمعرف
اگر کاتبی بر ورقی حرفی نوشت و بر لوحی سطری و بـر کتـابی درجـی، عـارف کامـل در هـر حرفـی بلکـه در هـر 

  .ای کاتب را بیابد، خاصه در سطری، اما معرفت بر کمال درخواندن و دانسنت درج است نقطه
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه

  معرفت
انسـانیه اگـر عـارف بـود بـه  ۀواحدیت، و نفس ناطق ۀمرتبقلبیه ظل  ۀاحدیت است، و مرتب ۀروحیه ظل مرتب ۀمرتب

  .قطب است ۀمعرفت اجمالیه روح خوانند، و اگر بر سبیل تفصیل باشد قلب گویند، و معرفت تفصیلیه خاص
  بیت

  آنکه اعیان همه نکو بیند

 

  عني هر یک به عني او بیند

 

  .یال، فقد عرف ربه تفصیالمن عرف نفسه اجماال، فقد عرف ربه اجماال، و من عرف نفسه تفص
  بیت

  ز اجمال و تفصیل واقف بود

 

  سزد گر بگوئی که عارف بود

 

  معرفت
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. علم ذوق و شهود مقتضی اتصاف ذایق است به مذوق، من ذاقه یعرفه

  معرفت
اند  ظهوری نبود، و گفتهدوم را بخود و جودی و ععالم از آن رو که غري حق است، در نفس خود معدوم است، و م

  .موجود حقیقی حق است
  بیت

 بجزازذات خدانیستموجودحقیقی
 

  وصفت ازذات جدا نیستمائیم صفات

 

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. و اظهار عالم بظهور وجود
  معرفت

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفت انسان است به نفس او ۀمعرفت انسان به رب او نتیج
  بیت

  ی حقیقت انسانگر بدان

 

  عارفی کاملی شوی زان سان

 

  معرفت
اند که معرفت حقیقت نفس معلوم هیچ عارف نیست، اما به حسب معرفت کماالت و صفات ممکنـه اسـت،  گفته

مـن عـرف . اند، امـا معرفـت اسـما و صـفات ممکـن عرفا است، و معرفت کنه ذات الهیه ممتنع گفته ۀبلکه حاصل
  .نفسه فقد عرف ربه

  بیت
  فت ذات او توان دانستص

 

  هر که دانست آن چنان دانست

 

  معرفت
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. حضرت الهیه است، و معرفت موجد مستلزم معرفت موجد ۀنفس انسانیه مخلوق

  بیت



۵۳۸ 

  هرکه خود را شناخت او را یافت

 

  بد نگویم که او نکو را یافت

 

  معرفت
، انسان کامل جـامع اسـماء ۸۷۹و علم آدم االسماء کلها: ۀو به اشار ،ان الله خلق آدم علی صورته: به مقتضای

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. او در حضرت علمیه متصفه به صفات الهیه ۀو نعوت ربانیه است و عني ثابت
  معرفت

اند از خلق بـه حـق، امـا کامـل را رؤیـت جمـال  اند از حق به خلق و بعضی در حجاب آدم محجوب بعضی از بنی
  .ع نشود ازجالل و نه جالل از جمالمان

  .اهل کمال است به کمال ۀاین مرتب: مصراع
  بیت

  صورت و معنی بهمدیگر بدان

 

  جام و می همچون مه انور بدان

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه
  معرفت

  .صفاتیه بر موجودات افعالیه ۀسابقه از خزان ۀالهیه فایضه است به رحمت شاملۀ هویت جامع
  بیت

  برحمت وجودیمموجود

 

  وجودیم جود وجود بیبی

 

  معرفت
 ۀافعـال، و مرتبـۀ مربوبیت کـه مقتضـی عبودیـت اسـت و نتیجـ ۀادنی مرتب ۀالوهیت است، و مرتب ۀاعلی مرتب ۀمرتب

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. ربوبیت که واسطه است میان رب و مربوب ۀوسط مرتب
  معرفت

الق، وجهی داشته باشد با تقییـد، و هرچـه محکـوم بـود بـه تقییـد وجهـی هر موجودی که وصف کنند او را به اط
من عرف نفسه فقد عرف . دارد به اطالق، و این معرفت عارفی است که به معرفت تامه عارف حق و خلق باشد

  .ربه
  بیت
  عارف کامل این چنني باشد

 

  سخن عارفان همني باشد

 

  معرفت
حضرت الهیه است به اسمی خاص که مربـی اوسـت،  ۀعارفه، که مسبح ۀقهر فردی از افراد عالم نفسی دارد، ناط

و معرفت اوالزم معرفت رب او است، و نفس انسانیه جامع جمیع نفوس عالم است، و معرفت او مستلزم معرفت 
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. رب االرباب

  معرفت
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. ه قمرعارف واصل قمر را به شمس مشاهده نماید، و عاقل کامل شمس را ب

  بیت
 حکیم خردمند دانی کـه کیسـت
  وىل هر که حق را شناسد به حق

 

 کسی کو خدا را به اشیا شـناخت
  سزد گر بگوئی که حق را شناخت

 

  معرفت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .اسماء را آموخت ۀو به آدم هم: ۲۹آيۀ  ۲سورۀ  ۸۷۹



۵۳۹ 

نفس انسانی از عالم مجردات است و به ذات مجرد ابدا، و به صفت مقید به تعلق به بدن، و گاه مجـرد بـه قطـع 
رف ربـه بالتقلیـد، و مـن عـق، من عرف نفسه بالتجرید فقد عرف ربه بالتحقیق، و من عرف نفسه بالتقیید فقد تعل

  .عرف نفسه بالمخلوقیة فقد عرف ربه بالخالقیة، و من عرف نفسه بالعبودیة فقد عرف ربه بالمعبودیة
  بیت

  بنده گر خود به بندگی داند

 

  رب خود را اله خود خواند

 

  معرفت
واحدی است حقیقی، و به معرفت کثرت معرفت واحد حقیقی حاصل نشود، و صحیح نیست که انسـان از وجود 

آن رو که کثري است عارف وحدت حقیقیه بود، نعم از آن وجه که حقیقی اسـت متصـفه بـه حیـات و علـم و سـایر 
مـن عـرف . حـدتاسما و صفات عارف حقیقت تواند بود، و این ادراک از حیثیـت کثـرت بـود نـه از حیثیـت و

  .نفسه فقد عرف ربه
  معرفت

الوجود اعیان موجودات  نزد حکما و محققني صوفیه وجود مضاف عام ظل وجود خاص است، و حضرت واجب
را به خلعت وجود عام مشرف و موجود فرموده، و وجودعام مشرتک است میـان قلـم اعلـی، یعنـی عقـل اول، کـه 

من عرف نفسه بوجود العام فقـد . ی است میان او و سایر موجوداتا مفعول ابداعی است، به فعل اول که واسطه
  .عرف ربه بوجود العام و من عرف نفسه بوجودالخاص فقد عرف ربه بوجودالخاص

  بیت
  خاص و عام و مقید و مطلق

 

  هرچه یابی تو حق طلب از حق

 

  معرفت
هر واحدی متفـاوت، بـه حسـب  مناسبت میان حق و بنده به حسب حظ عبداست از صفات و اسماء الهیه و حظ

واحده از درجـات  ۀتفاوت جمعیت و قلت وسایط، و مناسبت میان زید و عمر و یعنی وقوع مزاج هر دو در درج
  .اعتداالت

  بیت
  همدگر را الجرم دارند دوست

 

  این چنني یاری اگر یابی نکوست

 

   :مختلفه باشند ۀو این اصلی عظیم است در مشرب تحقیق، و اگر به امزج
  .هر یکی را مشربی باشد دگر: مصراع

و تعینات ارواح اناسی از عالم روحانیت است و درجات ارواح متفاوت، در شرف و علو منزلت، از حیثیت قلـت 
و اوسع تعینات که مشهود کمل است تجلی ذاتی اسـت، و مقـام توحیـد اعلـی و مبـدئیت مجمـع . وسایط و کثرت

  .تعقالت و اذهان ۀت ظاهره در وجود و باطنه در عرصاعتبارات است، و منبع نسبت و اضافا
الهیه، و محقق به این نسبت حق را  ۀذاتی ۀو وجود مطلق واحد واجب عبارت است از تعني وجود در نسبت علمی

  .فافهم. گوید، و این معرفت اصل اصول معارف الهیه است مبدأ می
  معرفت

ویه است، و راضیه از رب خـود و مرضـیه در حضـرت رب، و دنیا ۀنفس مطمئنه تارک هوای نفسانیه و لذات فانی
جامعیت که مظهـر کمـال و  ۀکند از الله تعاىل مرتب مأموره به مراجعت به حضرت عزت، و نفس به رجوع طلب می

مـن . انـد و ذات رب االربـاب مجلی انوار و محل ظهور سلطنت افعـال رب االربـاب باشـد، اسـماء الهیـه ارباب
  .ربه عرف نفسه فقد عرف



۵۴۰ 

  معرفت
اند و بـه قـدر اسـتعداد از  مجموع موجودات علویه و سفلیه از نقود خزاین صفات و ذخایر نعوت الهی با نصـیب

 ۀبـا بهـره، بلکـه انـوار صـفات جامعـ ۸۸۰التـی وسـعت کـل شـیی: ۀواسع ۀنفایس نعمت و کرامت و رحمت شامل
 ۀل به طریـق اجمـال از جمـال و جـالل در آئینـماکنماید، اما ظهور بر  ربوبیت در مرآت مربوباب واضح والیح می

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. نفس انسانیه اجمل و اظهر است ۀکامل
  معرفت

ــ ذات و مجلــی صــفات و محــل تصــرف والیــت پروردگــار اســت، و موجــود بــه جــود وجــود  ۀانســان کامــل آئین
  :حق است، و قیل غري حق، بلکه عالم حقیقت او عالم ۀالوجود، و حقیقت او غري معلوم واجب

  شعر
  ولســت اعــرف مــن شــیی حقیقتــه

 

ــه   و کیــف اعرفــه و انــتم فی

 

  معرفت
  بیت

 دانستتواننمیاعلیحضرتکه بدان
 هرآنچه ممکن دانسنت است دانستیم

 

 توان دانست ز ذات او بجز اسما نمی
  توان  دانست وىل حقیقت او را  نمی

 

  :ود رو نماید، و معرفت چهار مرتبه داردبلکه عارف و معرفت و معروف یکی باید تا مقص
  .من عرف نفسه بنفسه، و من عرف ربه بنفسه، و من عرف نفسه بربه، و من عرف ربه بربه

  شعر
  و عارفنی بی عارف بالحقیقة  جاهلکذاک بفعلی عارف بی

  بیت
 استعارفشناسدنههرکهرابخلق حق

 

  که عارف چنني بود شناسحقرابهحق

  معرفت
انـد و ظـاهره در صـفحات ذرات موجـودات و مـؤثرات نعـوت صـفاتیه در  ت ملکیه یعنی آثار کـه سـمات فعلیهآیا

ذاتیـه آیـات جربوتیـه، و انسـان بـه  ۀصفاتیه آیات ملکوتیه و مشرق ۀملکوت اشیاءاند، و مشرقه به نور ذات و مشرق
من عـرف نفسـه . از اسماء رب االرباب هیأت اجتماعیه جامع آیات ثالثه و هر فردی از افراد عالم مربای اسمی

  .فقد عرف ربه
  معرفت

زالل ربوبیت از عني الحیاة افضال الوهیـت در مجـاری وجـود مربوبـات جـاری اسـت و الطـاف بـاری از ذخـایر 
: آدم و عـالم نثـار فرمـوده، و در آینـة صفات الهی و خزائن نعوت نامتناهی و ظـواهر جـواهر اسـرار بـر سـرایر بنـی

ان اللـه جمیـل یحـب الجمـال، بـه کمـال نمـوده و ذرات موجـودات را از : ، تمثال جمالالمؤمن المؤمن مرآت
من عرف نفسه ): ع(شعاع شموس تجلیات صفات قدیمه منور و موجود گردانیده، خاصه نفس انسانیه، کما قال

  .فقد عرف ربه
  بیت

  همه عالم منورند از او

 

  بني نیکو نظری کن به او به

 

  معرفت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و رحمتی وسعت کل شی: ۷سورۀ  ۱۵۵و آيۀ  ربنا وسعت کل شیی رحمه و علما: ۴۰سورۀ  ۷اشاره است به آيۀ  ۸۸۰



۵۴۱ 

 ۀگوینــد کــه بــدن جســمانی یکــی حقیقــت انســانیه را لطیفــه ربانیــه می. کننــد فــه بــر دو معنــی اطــالق میلفــظ لطی
  .مرکب او است، و محل تدبري و تصرف، و آلت تحصیل معلومات معنویه و حسیهۀانسانی

  بیت
  این لطیفه روح انسانی بود

 

  فیضی از الطاف ربانی بود

 

فــاذا ســویته و نفخــت فیــه مــن : رت اللــه فــی قولــه تعــاىلو مســتفیض از روح مضــاف، یعنــی مضــاف بــه حضــ
شـود، چـون  ای است مصقوله که فیض نور الهی یعنی روح اضـافی در او ظـاهر می و بدن به مثل آئینه. ۸۸۱روحی

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. ظهور حرف از نفس متکلم
از آن قاصر، زیرا که از علـوم اذواق  دیگر معنی لطیف دقیق که در ذهن آید و در فهم واضح و الیح بود و عبارت

  .من ذاقه یعرفه. گویند و احوال است لطیفه می
  بیت

 حاصلوصلشبهراستدلمکهذوقی
 

  دل داندومن دانم و من دانم و دل

 

  معرفت
انسانیه بعـد از مفارقـت از بـدن مجـرد خواهـد بـود، امـا کسـب خلـق و علـوم و  ۀبعضی از عبادالله برآنند که لطیف

اند، اما فکر و نظـر عقلـی  کند، و این طایفه اهل الله کمال در عالم تجرید از اخوان صفا می ۀف و طلب درجمعار
و ملوک اهل تدبرياند و مـومن و قائـل  ،اند، ودایم علم ایشان بر مزید بر ایشان غالب است، و اهل کشف اهل حق

حیات بدن به او، هم چنانکه وجود حقایق کونیه این لطیفه به هیکل جسمانی بود، و  ۀبه حشر اجساد، و ظهور تام
  .مشروط است به حقایق الهیه و ظهور حقایق الهیه مربوط به حقایق کونیه

  بیت
  روشنی ببایدۀآئین

 

  تا نور جال او نماید

 

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه
  معرفت

ارواح و از عـالم ارواح بـه عـالم انسان دایم در ترقی است از علم به عني آید و از عني به حسـب ظهـور در عـالم 
مثال و از عالم مثال به عالم اشباح و درعالم اشباح هر آنی در ترقی است، و از غایت لطافـت حجـاب و دقـت و 

خرب، و هیوالی عناصر جوهر واحد  و از ترقی خود بی ۸۸۲کل یوم هو فی شأن: رقت نقاب و نشأة صور از تجلی
  .نماید ارکان، چهار می ۀظهور در صور اربعاست، و ظل نفس رحمانی، که از حیثیت 

  بیت
  گر دریابی حقیقت چار

 

  آن چار یکی بود بناچار

 

 ۀصفاتی ۀو ائم. ۸۸۳هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیی علیم: و امهات اسماء الهیه چهاراند
ف بـه ایـن صـفات سـبعه، و ایـن الهیه هفت، حیات و علم و ارادت و قدرت و سمع و بصر و کالم، و انسان متص

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه. اند الهیه ۀسبع ۀانسانیه ظالالت ائم ۀصفات سبع
  بیت

  بني وىل یک آبهفت دریا به

 

  نظری کن به عني ما دریاب

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .میدمپس چون آنرا راست کردم و از روحم در آن د: ۲۹آيۀ  ۱۵سورۀ  ۸۸۱
 .هر روزی در شأنی است: ۲۹آيۀ  ۵۵سورۀ  ۸۸۲
 .۳آيۀ  ۵۷سورۀ  ۸۸۳



۵۴۲ 

  معرفت
  .من عرف نفسه بالعجز و الضعف و الفناء فقد عرف ربه بالقدرة و القوة و البقاء: قیل

 ۸۸٥ان الله هو الرزاق ذوالقـوة المتـني، و نفس ضعیف است ۸۸٤لله علی کل شیئی قدیروانفس عاجز است، 
و الله باق ببقائه و الکل باق بابقائه یفنی الخالئق کلهم من الخـواص و العـوام ویبقـی ونفس فانیه است، 

  .۸۸٦وجه ربک ذوالجالل و االکرام
  معرفت

، کنـت بصـره الـذی یبصـربه: د حقیقیـه بـه بصـربه توفیق حق، صاحب تحقیق، کثرت اسـمائیه الهیـه را در واحـ
  .مشاهده نماید، و امواج و حباب و قطره وجو، در بحر ما به عني ما مطالعه فرماید

  بیت
  عني ما را به عني ما بیند

 

  این و آن مظهر خدا بیند

 

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه
  معرفت

من عرف نفسه . است که جامع حقایق اسماء استهویت الهیه در حقیقت انسانیه تجلی فرموده و آن اسم اعظم 
  .فقد عرف ربه

  بیت
  گر برقع از آن روی چو مه بگشاید

 

  هر آینه حسن دگری بنماید

 

  معرفت
روح حیوانی که مخزون است در تجویف قلب صنوبری انسانی برزخی است میان روح انسانی و مـزاج، بـوجهی 

متکثـره و  ۀمعقوله، و از حیثیتی که متصرفه است در قوای مختلف ۀکه نسبتی دارد با روح انسانی قوتی است بسیط
بذات مشتمله است بر قوای متعدده نسبتی دارد با مزاج، ومزاج مرکب است از طبـایع مختلفـه، و ایـن از لطـایف 

  .جمع است میان اضداد در امر جامع ۀحکم الهیه است که مقتضی
  بیت
  نظری کن به حکم وحکمت او

 

  قدرت او تا بدانی کمال

 

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه
  معرفت

جامعـة مراتـب اربعـه، و پـنج وجـه دارد، وجهـی  ۀود معنویه و روحانیه و مثالیه و حسیه، و مرتببدل را پنج مراتب 
  .مواجه حضرت حق است

  بیت
  یابــدواســطه فــیض از خــدا می بی

 

  یابـد این مرتبه او هم از خدا می

 

و وجهی بـا عـالم ارواح دارد . الطرق اىل الله بعدد نفوس الخالیق): ع(کما قال .اشیاء این وجه دارند ۀو هم
گريد، و وجهـی  روحی از ارواح انبیا و اولیا علیهم السالم از رب خود فیض مـی ۀچنانکه استعداد او است بواسط

نتظام احوال در مختص است به عالم مثال، و به مقدار نسبت از مقام جمع و به حسب اعتدال مزاج و اخالق و ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .های متعددی در قرآن مجید آمده است در آیه ۸۸٤
 .۵۸آيۀ  ۵۱سورۀ  ۸۸٥
  .ماند که صاحب جالل و درخور گرامی داشنت است و ذات پروردگارت باقی می: ۲۷آيۀ  ۵۵سورۀ  ۸۸٦



۵۴۳ 

  .تصرفات و تصورات و حضور و معرفت محظوظ
و وجهی با عالم شهادت دارد و مخصوص به اسم الظاهر و اآلخر، و وجهـی جـامع وجوهـات اربعـه مخـتص بـه 

ست به اولیت و آخریت و ظهـور و بطـون و اهویت که منعوته  ۀاحدیت جمع، واین وجه جامع قریب است به مرتب
  .اربعهجمع میان این نعوت 

  قطعه
 سخن دل ز اهل دل شنود
  ظاهر و بـاطن اول و آخـر

 

 دل یاری که ذوق جان دارد
  همه از دل بجو کـه آن دارد

 

  معرفت
کاملـه بیسـت و هشـت طبقـات موجـودات علویـه و  ۀشامل ۀبه قدرت بالغ ۸۸۷والله بکل شیی قدیرحضرت قادر 

مراتـب را تعیـني  الرفیـع الـدرجاتبـه اسـم . مـودهسفلیه و محسوسه و معقوله را به بیست و هشت اسم ایجاد فر
  .آفریده و عقل مظهر او است و این اسم مظهر و حقیقت او البدیعکرده، و عقل اول به فعل اول به اسم 

، و جسـم کلـی بـه اسـم اآلخـر، و هیـوالی کلـی بـه اسـم الباطن، و طبیعت کلیه به اسم الباعثو نفس کلیه اسم 
، و فلـک اطلـس بـه اسـم الشـکور، و کرسـی بـه اسـم المحیط، و عرش به اسم یمالحک، و شکل به اسم الظاهر
، و آسمان سوم به العلیم، و آسمان دوم به اسم الرب، و آسمان اول به اسم المقتدر، فلک ثابتات به اسم الغنی

هفتم بـه  ، والمحصی، و ششم به اسم المصور، و آسمان پنجم به اسم النور، و آسمان چهارم به اسم القاهراسم 
تـراب بـه اسـم  ۀ، و کرالمحییآب به اسم  ۀ، و کرالحیهوا به اسم  ۀ، و کرالقابضاثري به اسم  ۀ، و کرالمبنياسم 

، و اللطیـف، و جـن بـه اسـم المـذل، و بهـائم بـه اسـم الرزاق، و نبات به اسم العزیز، و معادن به اسم الممیت
  .لهیعنی ال الجامع، و انسان به اسم القویملک به اسم 

  بیت
 خوش بگو الله و اسم ذات بني

  کن نظــر در زمـني و آسـمان مـی

 

 جمله اشیا مصحف آیات بني
  ذرات بـــني ۀنـــور او در دیـــد

 

من عرف شیئا فقد عرف ربه و من عرف نفسه فقد عرف کـل االشـیاء و مـن عـرف کـل االشـیاء فقـد عـرف رب 
  .والله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب. االرباب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .های قرآن مجید آمده است ر بسیاری از سوره، که دوالله علی کل شیئی قدیر: اشاره است به آيۀ ۸۸۷



۵۴۴ 

  نفسه رسال
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  و به ثقتی
  . الحمدلله رب العالمني و الصلوة و السالم علی محمد وآله اجمعني

در بطن ماهی چهـل روز ) ع(این ذکری است در بیان آنکه درویشی از روی استفاده سؤال کرد که یونس: اما بعد
سـرنیهم : کالم ربانی آمـده اسـت قولـه تعـاىلمتمکن شد مقصود چه بود و در وجود انسانی چیست؟ چرا که در 

  .۸۸۸آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم
خلـق ): ص(قـال النبـی. بدان که مراد از یونس روح است ومراد از ماهی تن و مراد از بحر اشـیاء اسـت -جواب

للـه اول مـا خلـق اللـه العقـل، و اول مـا خلـق ا: و جائی دیگر فرمـوده اسـت. قبل االجسام الله تعاىل ارواح
پس معلوم شد حضرت حق سبحانه و تعـاىل روح انسـان را پـیش از جسـم بیافریـد، و خواسـت کـه آن را . الروح

آشکارا کند، از مقام اجمال آن را مفصل گردانید و از علـم بـه عـني آورد و از غیـب بـه شـهادت و از احـدیت بـه 
انه و تعاىل آتش و بـاد و آب و خـاک را سبح بعد از ارواح، حق .واحدیت، که اظهار کمال اسماء و صفات نماید

. خمـرت طینـة آدم بیـدی اربعـني صـباحا: بیافرید و عالم را از اینها مرتب گردانید و بعد از آن تخمري آدم کـرد
  .یعنی بسرشتم گل آدم را به دو دست قدرت خود به چهل صباح و قالب آدم را از این چهار چیز آفریدم

  بیت
 داشتمادستبامداددرگلچهل دوست

 

  آمدیم دست به دست دوست ازدستماچوگل

 

  .۸۸۹فاذا سویته و نفخت فیه من روحی: قال الله تبارک و تعاىل. و روح در وی دمیدم
بدان ای دوست که چون قالب انسان را خـدای تعـاىل از آتـش و بـاد و آب و خـاک بیافریـد هـر یکـی از ایشـان 

. است و باد گرم و تر و آب سرد و تر و خاک سـرد و خشـکآتش گرم و خشک . راخاصیتی داد که دیگری ندارد
اند، آتـش را نفـس امـاره و بـاد را  اند و خاصیت هر یک را دانسـته اما عارفان هر عنصری را به نفسی تشبیه کرده

حق تعاىل در محکـم  .اند و ایشان را چهل مراتب داده .نفس لوامه و آب را نفس ملهمه و خاک را نفس مطمئنة
 ۳خشـم  ۲جهـل  ۱: و نفس امـاره را ده مراتـب اسـت ۸۹۰ان النفس المارة بالسوء االمارحم ربی: مودهتنزیل فر

  .نفاق۱۰کفر ۹بخل ۸حسد ۷کینه ٦کرب  ٥قهر  ٤بغض 
هم مالمـت  -اند و او را نیز ده مراتب است، هم لطافت دارد و هم کثافت این نفس را به باد تشبیه کرده -اما لوامه

و آن ده مراتـب کـه از لوامـه  ۸۹۱ال اقسـم بـالنفس اللوامـة: قال اللـه تعـاىل. و بدی کنندهکننده است و هم نیکی 
  .جهاد۱۰زکات  ۹عمره  ۸حج   ۷روزه  ٦نماز  ٥بندگی   ٤ورع   ۳تقوی   ۲ زهد ۱ :شود حاصل می

ا فجورهـا و فالهمهـ: اند، قوله تعاىل شود، و عارفان آن را تشبیه به آب کرده و این مراتب که از ملهمه حاصل می
  :یعنی الهام پذیرنده است، و ده مراتب آب ۸۹۲تقویها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .نمائیم های خودرا در آفاق و در خودهاشان به ایشان می بزودی نشانه: ۵۳آيۀ  ۴۱سورۀ  ۸۸۸
 .۲۹آيۀ  ۱۵سورۀ  ۸۸۹
  .۵۳آيۀ  ۱۲سورۀ  ۸۹۰
 .۲آيۀ  ۷۵سورۀ  ۸۹۱
 .۸آيۀ  ۹۱سورۀ  ۸۹۲



۵۴۵ 

  .سخاوت خلق۱۰احسان ۹فضل ۸کمال ۷خرب ٦الهام ٥وحی ٤دانش ۳حکمت ۲عقل  ۱
اند و هیچ حرکت خارج در وی نیست و به امـر  اما ده مراتب که در نفس مطمئنه است و او را بخاک نسبت کرده

زیرا که بهشت در تحت او است و او را . ۸۹۳یا ایتهاالنفس المطمئنة: تعاىلقوله . آید رود و باز می حق تعاىل می
. ۸۹٤و  علـم آدم االسـماء کلهـا: اند که مفصالت کتاب او است، و حق تعاىل فرموده که به آدم معنوی نسبت کرده

و همگـی  ها، خطاب به این نفس است، و  این نفس، نفس انبیاء و اولیاء است، یعنی درآموختیم به آدم همه اسم
علـم ٦رضـا ٥انصـاف ٤عـدل ۳صـرب ۲فقـر ۱ :شود و او را نیز ده مراتـب اسـت کماالت ازال و ابدا بر او ظاهر می

  .وفا۱۰عهد ۹یقني ۸تحقیق ۷
است، و او را ابوتراب از ) ع(رسد که پدر خاک علی و این چهل مراتب که نام آنها گفته شد از خاک به کمال می

به این مقام رسد نبوت و والیت یکی شود، زیرا که نبوت و والیت یکی اسـت و  برای این گویند که هرگاه سالک
  :گوید می ۸۹٥چنان که شیخ محمود. والیت باطن نبوت

  بیت
  والیت در نبی پوشیده باید

 

  وىل اندر وىل پیدا نماید

 

اطن بـاد چون سالک را این کماالت حاصل شود باطن آتش به رنگ میکائیل درآید که سـبب رزق او اسـت، و بـ
، و بـاطن آب بـه رنـگ الـریح مـن روح اللـه: به رنگ اسرافیل برآید و آن سـبب احیـای او اسـت، کقولـه تعـاىل

  .جربئیل برآید و آن سبب پیغام آوردن است، و باطن خاک به رنگ عزرائیل برآید و آن سبب قبض روح او است
آیـد و بـاطن آب بـه رنـگ عقـل و بـاطن نوعی دیگرباطن آتش به رنگ عشق برآید و باطن باد بـه رنـگ روح بر

من عرف نفسـه فقـد عـرف : فرماید که می) ع(خاک به رنگ نفس برآید، آن نفس که حضرت امريالمؤمنني علی
اند  این نفس را عارفان نفس ناطقه خوانند و این نفس انبیا و اولیاء است، زیرا که عوام الناس مظهر طبیعت .ربه

به این مقـام رسـید ) ص(اند و رسول اند و انبیاء و اولیاء مظهر حق ا مظهر عقلاند و حکم و پادشاهان مظهر نفس
  .های ما های ما روح های ما است و جسم های ما جسم ، یعنی روحارواحنا اشباحنا، اشباحنا ارواحنا: که گفت

یـونس کـه روح هرگه عروج کند . کند و گاه نزول این مراتب که گفته شد جمله کماالت انسان است، گاه عروج می
، بداند و شیاء کماهیالاللهم ارنی ا): ع(است از جسد تن که ماهی است و بحر که اشیاء است بريون آید، قوله

بیند، آن زمان از حبس تن آزاد شود و بحق بینا گـردد و  بیند، و این چهل مراتب را در نفس نفس یکان یکان به به
بحق گريا گردد، و از آن اسامی اشیاء کما هی حاصل گـردد، زیـرا  بحق گویا و بحق شنوا و بحق پویا و بحق روا و

  .که حقیقت اشیاء حق است، و از جنگ و جدال و تفرقه و وسوسه و خودبینی همچو مردان آزاد شود
  .وجودک ذنب الیقاس به ذنب: قال النبی

  بیت
  خودبینی من عني گناه است مرا

 

  لطفی کن ازین گناه سرم فرما

 

  :چنان که سرخیل ابرار امري قاسم انوار فرماید. ۸۹٦اهدناالصراط المستقیم: این مقام است که و این آزادگی
  بیت

 تو دیدجمالکردنظرقاسمیهرچه به
 

  چنني بود نظری کز سر یقني باشد

 

  .کل شیی یرجع اىل اصله: قال النبی. آن گاه همه جا حق را بیند و از حبس طبیعت بريون آید و به حق پیوندد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۷آيۀ  ۸۹سورۀ  ۸۹۳
 .۲۹آيۀ  ۲سورۀ  ۸۹٤
 .صاحب گلشن راز استشیخ محمود شبسرتی اشاره به  ۸۹٥
  .۵آيۀ  ۱سورۀ  ۸۹٦



۵۴۶ 

  معرفت نفساله رس
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  .الحمدلله رب العالمني و الصلوة و السالم علی خري خلقه محمد و آله اجمعني
  .۸۹۷ان النفس المارة بالسوء االمارحم ربی: قال الله تعاىل

  بیت
  نفس اماره ناکسی باشد  صفت بد درو بسی باشد

نفس بسـیار اسـت،  ۀروح منبع اخالق حسنه، و صفات سیئ فات ذمیمه است، وصاین نفس در وجودآدمی معدن 
  .۸۹۸افرایت من اتخذ الهه هواه: یکی عبودیت هوی است، قال الله تعاىل

  بیت
  خلقی به هوا هوی پرستند

 

  رستندبجمعی خوشک از هوی 

 

  شعر
  الهوی سبب الهویانالهوی  وحق

 

  فی القلب ما عبدالهویو لو ال الهوی

 

  .۸۹۹و نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی المأوی :قال جل ذکره
و همیشه اهل هوی بر مشتهیات و لذات حسی اقدام نمایند و کمر مطاوعت هوی بر میان جان بندند و به جد تام 
به خدمت دشمن جانی مشغول شوند و هوی را به هوی پرستند، و ایـن صـفت از نفـس امـاره زائـل نشـود اال بـه 

  .محبت الهی
  .فاق دارد، در اکثر احوال ظاهر و باطنش موافق نبود، و صورت و معنیش مطابق نباشددیگر صفت ن

  بیت
  هر دم از حاىل به حاىل دیگراست

 

  هر زمان او را خیاىل دیگر است

 

ایـن مـرض نفسـانی بـه معجـونی مرکـب از  ۀدیگر صفت عجب، و آن طلب جاه است به غري استحقاق، و معالجـ
ای بـود، از مجـرای بـول بـريون آمـد و درمحلـی  اول تصور کند که نطفـه. آن سه تصور بود ثالثه توان کرد، و ۀادوی

  .چنان قرار گرفت و در وقت والدت بطریق چنني خارج شد
  .الیق عجب کی تواند بود: مصراع

  بیت
  درد اگر داری ز ما بستان دوا

 

  نوشدارو نوش تا یابی شفا

 

  .ربوبیتدیگر دعوی الهیت کند و منازعت نماید با 
  .فرعون لعني است که خاکش بر سر: مصراع

و دیگـر بخـل اسـت، هـر چـه یابـد از . معنی از او زایـل نشـود اال بـه تجلـی صـفات الهـی و این دعوی دروغ بی
  .مرغوبات نفسانیه ممسکانه امساک نماید

  .به توکل دوا توان کردن: مصراع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۲سورۀ یوسف، آيۀ  ۸۹۷
 .۲۲سورۀ جاثیه آيۀ  ۸۹۸
 ۴۰سورۀ نازعات آيۀ  ۸۹۹



۵۴۷ 

  دوبیتی
 نفس ناقص بخیل خواهد بود
  گــــر توکــــل کنــــد دوا یابــــد

 

 در سخاوت دخیل خواهد بود
  ورنه دایـم علیـل خواهـد بـود

 

و ایـن صـفات مـذکوره . دیگر سرعت ماللت از طاعت وعبادت، و انخالع ازامر حاىل و اشتغال به خیـاىل مـآىل
اگر به عنایت الهی و تربیت مرشد کامل مکمـل از ایـن امـراض . اند و اماره از آمره بود امهات صفات نفس اماره

صحت لوامه برسـد، یعنـی چـون نفـس امـاره تـابع دل  ۀای مانده باشد، به درج الص یابد، اگر چه بقیهمختلفه خ
  .کند صفات نفسانیه پیوسته خود را مالمت می ۀشود، والیت وجود تسلیم نماید، اما به جهت بقی

  .اند نفس لوامه از آنش گفته: مصراع
  بیت

  دایما در مالمت خویش است

 

  یش استشرمسار از غرامت خو

فالهمهـا : اما چون نـوری از روح علـوی انسـانی بـر وی فـایض شـود، عـارف فجـور و تقـوا گـردد، لقولـه تعـاىل
  .۹۰۰فجورها و تقویها

  بیت
  عارف نیک و بد شود به تمام

 

  همچو نیکان بره رود و سالم

 

  .و زاهدانه از منهیات اجتناب نماید و به واجبات امتثال فرماید
  بیت

 خـود سـازدراستی را شعار
  کرم و خلق و عافیت جوید

 

 خدمت حق دثار خود سازد
  ذکر دایم مـدار خـود سـازد

 

اما اگر نزاع بکلی از وی زائل شود و کراهت به رضا  مبدل گـردد آن نفـس را مطمئنـه گوینـد، و راضـیه بـه انعـام 
و صـاحب  ۹۰۱الوعـد انه کـان صـادق: صادقی باشد به صدق. ملک عالم، و مرضیه به مراجعت به حضرت الهیه

مؤمنني است، و عني الیقني منصب اولیا و حق  ۀوعلم الیقني از آن عام. ۹۰۲واعبد ربک حتی یأتیک الیقني: یقني
التعظـیم : خاتم انبیاصـلی اللـه علیـه و علـیهم اجمعـني و بـه مقتضـی ۀانبیا و حقیقت حق الیقني خاص ۀالیقني مرتب

، و متقی به وقایت انوار ۹۰۳وعلمناه من لدنا علما: مه و عالم به علمالمرالله و الشفقة علی خلق الله، مشفق بر ه
  .و محق به تحقیق اسرار

  بیت
  مطمئنه صفاتش این باشد

 

  وصف او نزد ما چنني باشد

 

و نفـس . مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه): ع(و نفس واحده، و به صفات متعدده، و به اسماء متکثره، و قـال
  .علیهم السالم و اول صفات بر کمال نفس عاشقه کمال طلب استعاشقه مخصوص است به انبیاء 

  مثنوی
 کنایــــــــــن کمــــــــــال طلــــــــــب طلــــــــــب مــــــــــی

 بعــــــــدازین قــــــــرب و دولــــــــت وصــــــــل اســــــــت
ــــــــــی ــــــــــب طــــــــــرب م  کن وز کمــــــــــال طل

 صــــــلی عظــــــیم بــــــر اصــــــل اســــــتقــــــرب ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .پس بدکاری و پرهیزکاری او را به او الهام کرد: ۸آيۀ  ۹۱سورۀ  ۹۰۰
 .همانا او راست وعده بود: ۵۵آيۀ  ۱۹سورۀ  ۹۰۱
 .پروردگارت را تا آمدن مرگ پرستش کن: ۹۹آيۀ  ۱۵سورۀ  ۹۰۲
 .و او را علمی از نزد خودمان آموخته بودیم: ۶۴آيۀ  ۱۸سورۀ  ۹۰۳



۵۴۸ 

ـــــــــــــــا باشـــــــــــــــد ـــــــــــــــاز معـــــــــــــــراج انبی  ب
 )یعنی مقام جمع حضرت وجـود(آید پدید جمعیتی نیک

 کـــــــــرده اســـــــــت تحقیـــــــــق  اســـــــــرار ۀجملـــــــــ
  مرشـــــــــــــدی کـــــــــــــاملی بـــــــــــــود بکمـــــــــــــال

 

 هـــــــــــم نصـــــــــــیبی ز اولیـــــــــــا باشـــــــــــد
 )یعنی احدیت فرق و جمـع(بیاراید مجلس جمع را

 یافتــــــــــه از خــــــــــدای خــــــــــود توفیــــــــــق
  جمــــــــــــال وجــــــــــــالل ۀبــــــــــــود آئینــــــــــــ

 

اما نفس فقريه، که فانیه است از غري حق خاصه حضرت محمـدی اسـت علیـه   
  .افضل الصلوة و اکمل التحیات

  بیت
 اوال توحیــد کلــی آن اوســت

  ابــالغ جــامع یافتــه وانگهــی

 

 کــل کلیــات در فرمــان اوســت
ــه   در همــه مصــنوع صــانع یافت

 

و مقام فردیت حضرت او را است، و اول عینی از اعیان که به تجلی حبی ذاتی یعنی فیض اقدس متعني شـد، در 
است، و اول روحی که به فیض مقدس در خارج متکـون گشـت روح -ع- محمدی ۀالهیه، عني ثابت ۀحضرت علمی

 -ع- محمدیه ۀالهیت و عني ثابت ۀو به ذات احدیت و مرتب. اول ماخلق الله روحی -ع- قدس اوست، کما قالم
الجمع به کمال او راست، یعنی شهود خلق قایم به حق، یعنی همه عـالم بـه  فردیت اوىل حاصل آمد، و مقام جمع

و به خلق از حق سیدعالمني اسـت و  اند و به حق موجود، و محقق که محجوب نباشد به حق از خلق خود معدوم
االقربني  دیگر والیت اعظم که باطن نبوت ذاتیه است، خاصه مظهر اسم اعظم است و مقام اقرب. مرآت حضرتني

  .اقوم عن یمني العرش عند ربی فی مقام الیقوم فیه احد من العالمني غريی): ص(قال رسول الله. او را است
  بیت

 گفتتواننزدیککهاستآنتراز نزدیک
 

سفت نتوان گوهرمعنی ترازینخودخوش
  .دیگر مقام محمود

  بیت
  اومقام محمود استۀخاص

 

  است و این چنني بود استچنانآن

 

: اند بـه مقامـات، و بـه مقتضـی مقام محمود مرجع جمیع مقامات است و منظر نظر تمام اسماء الهیه، که مختصـه
و غـري متناهیـه او را اسـت،  ۀ، نبـوت ذاتیـه دایمـالنبی بعدی: و به اشارت، کنت نبیاً و آدم بني الماء و الطني

  .فنای وحدت بود در احدیت اوادنی



۵۴۹ 

  حواسرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  .من فقد حسا فقد فقد علما): ص(قال رسول الله). ص(الحمدلله و الصلوة علی رسول الله
  بیت

  لم معانی کنم بیان دریابروان بعاند آن دریابظاهروباطن دهحواس

 

  .باصره و سامعه و شامه و ذائقه و المسه: اما ظاهره. اند یا باطنه مدرکه یا ظاهره ۀقوای نفسانی
  بیت

 پنجنیزباطنآمدحسظاهرپنج حس
 

گنج ازپنج بهرتاست است اربرکمالدوپنجاین
  .اول بصر است و نور چشمش خوانیم: مصراع

  .کند هوای شفاف و انعکاس صورت مرئی ادراک مبصرات می ۀکه بواسط و بصر قوتی است در عینني
  بیت

  ضوءولون است ای پسـربینیهرچه

 

  نگـر در همه لطـف خـدا را می

 

گوینـد، و  العني می مـردم را انسـان ۀو مردمـک دیـد. و چشم محل بصر است و مرکب از طبقات سبعه و میاه ثالثه
  .العني است عني انسان است که انسان

  دوبیتی
 ساختچگونهحکمتبهخدانگرکه صنع

بگشای چشم خویش که بینی جمال او
 درنظر آب  وسه پرده  هفتبهچشمت

  بی خـرب تست،توازخویش اونورچشم

 

و سمع قوتی است موضوع در عصبی که مفروش اسـت در درون گـوش، کـه مـدرک بـه آن ادراک مسـموعات ۹۰٤
  .کند، و آن صوت است و حرف می

  بیت
  ه سمعت شنید آواز استهرچ

 

  بشنوی الجرم چو در باز است

 

  .و سبب ادراک سمع هوای متموج از قارع به مقروع
  .کند به روایح مشمومه و شم قوتی است موضوع در خیشوم، در اول دماغ، که ادراک مشمومات می

  بیت
  دماغ جان مشتاقان ببوی او معطر شدببوی او معطرشددماغ جان مشتاقان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  : در حاشیه نسخه مصر این غزل اضافه بود ۹۰٤
  گوش تو در سخن گشاید           چشمت نورش بتو نماید
  هر لحظه ترنمی سراید            در گلشن ما زبان چو بلبل
  دگر زانکه یدش بدست آی           دست تو بیان کند یدالله
  قدرت او بپا نپاید بی                پائی که بقدرتش بپایست

  خود بود وجود ما نشاید             الله جود وجود نعمت بی
  :اضافه بود ديگریاین دو بیت هم فقط در نسخه 

  چشمت به هفت پرده و سه آب منقسم             کرد آفریدگار تعاىل به لطف خویش
  پس عنکبوت و بیض و عنب قرن وملتحم        و پس جلیدصلب و مشمیه شبکه زجاجی 



۵۵۰ 

 

قوتی است نهاده در عصبی که مفروش است بر جرم لسان و ادراک او به مخالطت رطوبت دهن ذائـق، و  و ذوق
  .ذوق اتصاف ذائق به مذوق است

  بیت
  خوش بود گر به ذوق دریابی  لب دلرب خوش است بوسیدن

  .استو لمس قوتی است در جمیع جلد بدن و ادراک او به اتصال به ملموس، و این قوت در اصابع اتم 
قوت حس به قوت ممانعت بود، و ضعف به ضعف ممانعت، و قوت ممانعت به غلظت آلـت بـود، و ضـعف بـه 

واضعف حواس حاسة بصر است و آلت او الطف و اضعف، و آن نور است، و آلت سمع هوا است، و . رقت آلت
  .آلت شم بخار، و آلت ذوق آب دهن و آلت لمس اعضای مرکبه از اجزای ارضیه

هود بصر از اسم البصري و شـهود سـمع از اسـم السـمیع، و شـهود شـم از نفـس رحمانیـه و شـهود ذوق از ش -نکته
و قال . کنت یده التی یبطش بها و رجله التی یسعی بها: کنت لسانه الذی یتکلم به، و لمس اشارت از: لسان

به فاذا احببتـه کنـت سـمعه الیزال العبدیتقرب اىل بالنوافل حتی اح): ص(الله تعاىل جل ذکره بلسان حبیبه
  .الذی یسمع به و بصره الذی یبصربه و لسانه الذی یتکلم به ویده التی یبطش بها و رجله التی یسعی بها

نزد ظرفا و لطفا، مقصود ازسمع استماع اصوات طیبه است و نغمات متناسبه و نظم و نثر مشوقه، و به نزد  -نکته
الله است، و ثانی استماع کالم عقل  محققني مراد اول از سمع استماع کالم و نزد. زهاد شنیدن نصایح انبیا واولیا

  .سماویه و ارضیهۀ اول، بعد از آن استماع کالم نفس کلیه و کالم مالئک
 ۀذمیم ۀو منبع این انواع از مکاشفات قلب انسانیه است، و دل صاحب دل که مزکی و مصفا است از صفات ردی

 ۀ، تصرف فرماینـد بـه حـواس روحانیـ۹۰٥وایدناه بروح القدسهیه منور است به نور خلقیه، و عقل این عقالی ال
معنویــه در مبصــرات و مســموعات و مشــمومات و مــذوقات و ملموســات، و عــني محــل بصــر اســت و دل محــل 

  .بصريت
  شعر

  تری ماال یرون الناظر و نا  قلوب العارفني لها عیون

  بیت
  آثار بچشم سر توان دید

 

  سـر ۀبدیداسرار نگر

 

  .بصر ظاهر است و بصريت باطن
  .این یکی خاص و آن دگر عام است: مصراع

  بیت
  این عني کمال روح گسرت

 

  وان سایه نشني روح پرور

 

اما اعیان ثابته یعنی صور اسماءالهیه در حضرت علمیه، به . مرئیات محسوسه به بصر بیند، و معقوالت به بصريت
مارأیت : مروی است که فرمود) ع(و از حضرت امريالمؤمنني علی. مشاهد نمایدکنت بصره الذی یبصر به : بصر

  .مارایت شیئا اال و رایت الله قبله: فرماید و دیگری می. شیئا االورایت الله فیه
  بیت
  هرچه دیدم همه نکو دیدم

 

  نور او را به نور او دیدم

 

ورای حجاب از معانی غیبیه و امور حقیقیـه، کشف در لغت رفع حجاب است، و در اصطالح اطالع بر ما -نکته
  .و کشف معنوی است و صوری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و بروح القدس او را تأیید کردیم: ۲۵۴آيۀ  ۲سورۀ  ۹۰٥



۵۵۱ 

ظاهره، یا بطریق مشاهده است چـون رؤیـت  ۀصوری آن است که در عالم مثال حاصل شود از طریق حواس خمس
کـالم ملـک عـالم را، بواسـطه و ) ص(الله ارواح متجسده، و انوار روحانیه، یا بطریق سـماع چـون سـماع رسـول

  .ه، یا بر سبیل استنشاق، و آن تشمم نفحات الهیه است، و تنشق فتوحات ربوبیهبالواسط
الجـد نفـس الـرحمن مـن انـی ): ص(، و قالان لله فی ایام دهر کم نفحات االفتعرضوالها): ص(قال النبی

آن اطـالع میان دو نور ودو جسد مثاىل تواند بود، یا بـر طریـق ذوق، و  ۀیا بر سبیل مالبسته و مالمس. قبل الیمن
  .است بر معانی غیبیه، و مجموع کشفیات صوریه از تجلیات  اسماء الهیه بود

  بیت
  خوش حواسی اگر چنني باشد

 

  کشف یاران ما همني باشد

 

  .حس مشرتک و خیال و وهم و حافظه و متخیله: باطنه نیز پنج است ۀقوای نفسانیه مدرک -نکته
  بیت
  صحت این دو پنج در یک تن

 

  ج هر یکی صد منبه زده گن

 

 ۀشود صور جزئیات محسوسه به حواس خمسـ کند، و در این قوت مرتسم می حس مشرتک ادراک صور جزئیه می
  .ظاهره، و محل او مقدم بطن اول است از دماغ

دار حس  دوم خیال است و خیال محافظت صور جزئیه کند که حس مشرتک ادراک آن کرده، وخیال به مثل خزانه
  .شود به این قوت مثالزیددیده شد و غایب گشت و باز حاضر آمد، شناخته میمشرتک است، و 

  بیت
  گر نباشد خیال خازن آن

 

  شناسد که این همان یار استکه

 

  .ومحل او مؤخر بطن اول است از دماغ
قوتی است که ادراک معانی جزئیه کند، چون صداقت زید و عداوت عمرو و محل او مقدم بطن اخري : سیم وهم

  .از دماغ است
بطـن ۀ کنـد، و محـل او مـوخر وهـم بـود می ۀقوتی است که محافظت معانی جزئیه که ادراک کـرد: چهارم حافظه

اخري از دماغ است، و نسبت حافظه با و هم نسبت خیال است با حس مشرتک، و حافظه را ذاکره نیز خواننـد کـه 
  .مذکر اشیاء است

  بیت
 کاملاســـــتایمذکرگنجینهحافظ این

 

  حــافظ مــذکر این ای اســت کاملگنجینــه

 

قوتی است متصرفه در صور و معانی به ترکیب و تفصیل، و محل او وسط هر دو بطن است، و ایـن : پنجم متخیله
  .قوت را اگر عقل استعمال کند متفکره گویند، و اگر وهم استعمال کند متخیله گویند

  بیت
  این همـه از بـرای خـدمت تـو

 

ــو بــرای خــدمت   او خــدمت ت

 

قوای نفسانیه، و انطباع صـور اشـیا در  ۀکند، بواسط انسانیه ادراک اشیا می ۀمتکلمان برآنند که نفس ناطق -مسأله
قوای نفسانیه، و نزد حکما نفس ناطقه مدرک کلیات و جزئیات است، امـا کلیـات بـه ذات و جزئیـات بـه آلـت، 

  .ندک وبعضی برآنند که نفس ناطقه ادراک جزئی بروجه جزئی می
کند به وجه کلی، ونزد ابن راوندی نفس ناطقه جـزء  و ارسطو و ابوعلی و تابعني ایشان برآنند که ادراک جزئی می
ای اسـت در بـدن، و امـام غـزاىل، رحمةاللـه علیـه،  الیتجزی است در دل، اما نظام بر آن است که این جزء لطیفـه

سانی که به آن لطیفه انسان ممتاز است از بهائم، و بعضی ای است ربانی، متعلقه به قلب ان گوید که روح لطیفه می



۵۵۲ 

  .حیوانیه و نباتیه و نفسانیه: اند سه قوت است گفته
حیوانیه در دل و نباتیه در جگر و نفسانیه در دماغ، و نفسانیه را نفس ناطقه حکمیه خوانند، و حیوانیه را غضـبیه 

اند هیکل محسوس وبعض دیگر مـزاج معتـدل نـوعی و  ه، و گفتهاند اخالط اربعه معتدل و گفته. و نباتیه را شهوانیه
  .گویند خون معتدل می

  بیت
  گفتندچیزیخویشخیالبههریک

 

  رفتند وىل راه نکو کم رفتند

 

امـا . و علما و حکما به حقیقت نفس اطالع نیافتند، و حقیقت این لطیفة الهیه به علم نظری فکری دانسته نشود
  .اند به طریق کشف و عیان الهیه به عنایت ربانیه عارف اصحاب صوفیه و ارباب

  بیت
  از خدمت جانان شنوجانحال

 

  من به دل گفتم تو هم از جان شنو

معقوالت بدام صیاد عقلی در نیاید، عارف من عـرف نفسـه بایـد تـا معرفـت  ۀشاهبازی است بلند پرواز که به دان
ان اللـه : اسرار الهی، انسان کامل داند که مخلوق اسـت بـه صـورتاین سری است از . فقد عرف ربه او را شاید

  .۹۰٦تعاىل خلق آدم علی صورته
انسانی قدیم است، اما نزد ارسطو حادث است به حـدوث بـدن و  ۀبعضی از فالسفه برآنند که نفس ناطق -مسأله

خلـق االرواح قبـل  ان اللـه): ص(بعداز مفارقت باقی، و اهل ملل برآنند کـه حـادث اسـت پـیش از بـدن لقولـه
شاید که سابق باشد بر وجود و به تعلق حادث به حدوث بـدن، و تعلـق روح بـه بـدن تعلـق . االجساد بالفی عام

ن، هـر آینـه بـدعاشق است به معشوق، و سبب این تعلق توقف تحصیل کماالت نفسانیه است و لـذات عقلیـه بـه 
  .انسان هم عاشق باشد و هم معشوق

  بیت
ــی آدم   نگــرمیصــورت و معن

 

ــاهم می ــوق ب ــر عاشــق ومعش   نگ

 

انسانیه به مثابت حاکمی اسـت مقیـد بـه حکـم حـاکم مطلـق و عقـل وزیـر اوسـت، و قـوای  ۀبدنی ۀو نفس ناطق
نفسانیه عمله ومملکت ملک و ملک مالـک الملـک، و حـاکم را در والیـت دو تعلـق بـود، تعلـق تعشـق و تعلـق 

  .د، تصرف نماند، اما تعشق باقی باشدتصرف، اگر حضرت پادشاه اورا معزول گردان
  بیت

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

از . سؤال و جواب نوشته شده است ۀه است بنام مسأله که در دیوان چاپ شده و نیز در رسالددر اینجا سؤال و جوابی به نظم آم ۹۰٦
  .تکرار آن صرف نظر شد

  دایما جان به تن بود مشتاق

  

  ای به ملک عراقهم چو داروغه

 



۵۵۳ 

  خیالرساله 
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  .الحمدلله حق حمده والصلوة علی خري خلقه محمدوآله

ت ایشان بر این ضعیف اما بعد این عجاله ای است که به موجب التماس عزیزی از اخوان صفا که حقوق مود
واجب است، و اقدام ثبات ایشان بر جادۀ اخالص ثابت، در بیان حقیقت مثال و خیال مقیده، و کیفیت مراتب و 
مقامات رؤیا، و درجات خلق در ادراک علوم و معانی، از عوالم علوی و اطوار خیال و مثال و ارواح و اعیان و 

  .انشاءالله العزیز. نچه زبان وقت امالکند در قلم خواهد آمدغريه به مقتضای آن التماس کلمه ای چند آ
بدان ای عزیز نورالله بصريتک بنورالعیان که وجود را من حیث احدیة الکثرة نزد ارباب کشف و عرفان سه مرتبه 

  :است
  .مرتبه اول نور حقیقی مطلق، دویم ظلمت، سیم ضیا

اضافات متعذر است، زیراکه آن از هویت مطلق است، و  اما رؤیت نور مطلق از آن رو که مجرد است از نسب و
عتبۀ بارگاه جناب حضرت صمدیت او رفیع تر  از آنست که طایر عقول و افهام هیچ مخلوقی به پريامن سرادقات 

  .۹۰۷التدرکه االبصار و هو یدرک االبصار وهو اللطیف الخبري: جالل آن حضرت تواند رسید
ر مظاهر، و تعني در حجب مراتب نسب و اضافات ممکن است، و هریک را لکن رؤیت آن نور در حالت تنزل د

  .از این اقسام سه گانه شرفی است، یعنی نور مطلق و ظلمت و ضیا
ولکن شرف نور به اصالت است زیرا که او است که سبب ظهور اعیان موجودات است که درکتم عدم مختفی و 

  .یمکنونه بودند، و در ظلمت خلوت خانۀ فنا متوار
  :مرتبۀ دویم ظلمت است که در مقابلۀ نور است و آن سه قسم است

  .ظلمت حقیقی که رؤیت او به هیچ وجه ممکن نیست و آن عدم محض است: قسم اول
ظلمت جهل که رؤیت آن اگرچه به بصر حسی ممکن نیست اما به نور بصريت آثار قبح او هویدا : قسم دویم

  .است
  .ظلمت شب و تاریکی منازل مظلمه که حس ادراک آن تواند کرد ظلمت محسوس است، چون: قسم سیم

و شرف ظلمت آن است که واسطۀ ادراک نور مطلق می شود به سبب تنزل در عالم محسوس یا غیب یا شهادت 
  .آن در مراتب ظلمات امکان و امتزاج و اتصال آن با نور حقیقی

و حقیقت آن ممتزج گشته از طرفني، و برزخی مرتبۀ سیم ضیا است، و آن حضرت جمعیت نور و ظلمت است، 
است میان وجود و عدم، زیرا که نور صفت وجود است، و ظلمت صفت عدم، و از این جهت است که اصل 

  .ممکن را به ظلمت وصف کنند
. و آن مقدار نورانیت که ممکن را حاصل است به سبب وجود است که بواسطۀ آن از کتم عدم ظهور کرده است

و هر نقصی که . ی از جهت عدمیت او است، چنانکه نورانیت او از جهت استفاضۀ نور وجود استپس ظلمت و
  .ممکن را ملحق می گردد، از احکام، بواسطۀ عدمیت او است

، الحدیث، بدین ان الله خلق الخلق فی ظلمة ثم رش علیهم من نوره: فرمود که)ص(وآنکه رسول الله 
ورش نور کنایت از افاضۀ نور . معنی تقدیر است، یعنی تقدیر سابق بر ایجادو خلق در این حدیث به . معنی است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳ایه ۶سوره - ۹۰۷



۵۵۴ 

  .وجود است از خزاین جود بر ممکنات
چون این معانی مقرر گشت، بدان که علوم حقیقی که در مقابلۀ وجود مطلق است متحقق نیست اال بواسطۀ 

ال بواسطۀ تنزل، و مرتبۀ عدم از عقل، و ادراک وجود محض که نور مطلق است من حیث هی هی ممکن نیست ا
روی تعقل مثال آینه که قابل تجلیات انوار وجود است، و متعني از طرفني ضیا است که حقیقت آن عالم مثال 

  .است
آنچه ورای آن است، از ملکوت و  و جمال نور مطلق در این عالم ادراک توان کرد، زیرا که عالم ارواح و

عالم اجسام متصف به ظلمت و کدورت است، و عالم مثال و ضیا برزخ  جربوت، در غایت نورانیت است، و
و مابني العالمني با هریک از این دو عالم مناسبتی و تشبهی دارد، و هر عینی از اعیان . است میان اجسام و ارواح

می کند، عالم اجسام و ارواح، بواسطۀ مناسبتی که با این عالم دارد به حسب قوت و ضعف در این عالم جوالن 
  .و حقایق اسرار عالم خود در مراتب وجودی مشاهده می کند

ای عزیز چون هویت غیب مطلق نور حقیقی است، و کمال رؤیت نور، موقوف است به وجود ضد آن که ظلمت 
است، پس موجب  تعلق ارادت حق به ایجاد عوالم مختلفه، موجب کمال رؤیت آثار عظمت و احکام و قدرت 

  .دت جملةً، و از روی ظهور او در مراتب و شئون تفصیالًاست، از روی وح
و چون شئون الهی ذاتی است، جال و استجال که ذات را است، به حصول نپیوست، اال به ظهور در هر مرتبه ای، 
و بروز در هر شأنی از مراتب شئون وجود، به حسب استعداد و قابلیت است در هر مرتبه ای معني و شأنی مقید، 

رؤیت موقوف گشت به ظهور در جمیع مراتب و شئون، و چون اختالف شئون و مراتب اعیان و  پس کمال
استعدادات و قابلیات آن، در مراتب اطالق و تعني و تقید و تفاوت هریک، غري متناهیه افتاد، الجرم عدم 

  .انحصار مستلزم دوام تنوع ظهور حق شد در عوالم مختلفه
کثرت شئون از روی افراد و اشخاص تعینات غريمتناهیه است، اما از وجه کلی ای عزیز اگرچه مراتب اعیان و 

محصور است در دو عالم ظاهر و باطن، و تمیز جمیع مراتب ظهور و بطون مبنی بر اعتدال و انحراف، و ظهور 
  .نتایج اعتداالت و انحرافات بواسطۀ سري در منازل عوالم چهارگانه به کمال می رسد

  .م روحانی، سیم مثاىل، چهارم حسیاول معنوی، دوی
تا به تالطم امواج دریای وحدت، نور حقیقی در جداول مراتب جربوت و ملکوت به فسحت صحرای عالم مثال 
مطلق نرسد، مستسقیان سباسب محبت و متعطشان فیافی مودت به ورود افیاض زالل اسرار حضرت صمدیت 

از اوج فلک کربیائی، در منازل مظاهر وجود غروب نکند، و تا سطوت نور آفتاب هویت غیب . محفوظ نگردند
  .عیون خفافیش اعیان مقیده، استفاضۀ انوار هدایت از نجوم اسما و صفات نتواند کرد

و دویم نور . ای عزیز ضیادو است، یکی نور محسوس است که ظاهر بنفسه و مظهر لغريه است، از اشکال و الوان
  .در کسوت خیاللطیف که آن مظهر اسرار غیب است 

سیوم عالم مثال مطلق است، و عالم مثال مطلق را دو وجه است، وجهی عام از روی ذات خود، و وجهی خاص 
و خالیق، در خیاالت مقیده و اکتساب علوم ملکوتی و . به مقیدات عالم خیال هر متخیلی از نوع انسانی و غريه
عالم مثال و عدم سري و درجات ضعف و قوت، بر اقسام  اقتباس انوار اسرار جربوتی بواسطۀ سري خیال مقید در

رؤیا من الله، و رؤیا من الشیطان و : الرؤیا ثالث: از کلیات آن خرب می دهد )ص(چنانکه نبی صادق. اند
  .رؤیا حدث المرء به نفسه

ینۀ عالم مثال متجلی می گردد، در حالت رکود حواس در آ ۹۰۸و قوت و ضعف اسرار ملکوتی را که در فیجای
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .بیابان بني دو کوه - ۹۰۸



۵۵۵ 

سببی که موجب اطالع نایم است بر معانی  ۹۰۹خیال مقید مشاهده گردد، او را اسباب است، و قوی ترین رقود
عالم مثال احدیت، توجه سالک است به مقصود، و جمع همم از تصارف کثرت احکام و تعطیل خواطر آن شعب 

  .و هموم متفرقه
محسوسات متفرقۀ مجرده از معانی تطلع کند، مواد چه هرگاه که شعور نفسانی از پس پردۀ حجاب طبع بر صور 

صور که مصاحب او گشته باشد از عالم حسی، در حالت نوم، پیش قوت خیال جلوه گری کند، و چنانکه شاغل 
روح است در بیداری از مطالعۀ اسرار روحانی، بواسطۀ حواس ظاهره، در حالت نوم هم شاغل او گردد بواسطۀ 

پس رؤیای این چنني کس دال بر هیچ معانی نبود، و صورتی بی . بر وی مسدود گرداندخیال، و باب عالم مثال 
  .روح باشد که آن را هیچ اثری نبود

ای عزیز بدان که میان عالم ارواح و عالم اجسام عالمی دیگر است، که آن نمودار هردو عالم است، و هر فیضی 
عالم می رسد، زیراکه فیض روحانی چون از عالم ارواح که از عالم ارواح به عالم اجسام می رسد، بواسطۀ آن 

تنزل می کند، مجرد است از مناسبت و الفت با عالم اجسام، چون به عالم مثال مطلق می رسد، آن عالم را کریم 
  .الطرفني می یابد، که با عالم ارواح بواسطۀ مجاورت مشابهتی دارد و با عالم اجسام هم چنني

ر مقام غربت نسیم آشنائی می یابد، به جهت نایرۀ اشتیاق وطن اصلی غالب می پس چون آن فیض دارد، د
گردد، و به آن اثر روحانی مألوف حال خود جلوه می دهد، و سریان نتایج اسم الظاهر که مالک اجسام است به 

مانیات آن آثار روحانی ممتزج گشته، و بواسطۀ برزخیت جاذب آن فیض می گردد، و رو به اسفل السافلني جس
  .می نهد

مرتبۀ مقید به هر متخیلی صحیح، و در این مرتبه آن را خیال مقید . و این عالم متوسط را دو مرتبه است و دو اسم
خوانند، و مرتبۀ اطالق، و در این مرتبه آن را مثال مطلق گویند، و انطباع معانی در مرتبۀ اطالق به این عالم، 

مقید گاه مطابق باشد و گاه غريمطابق، به حسب صحت شکل دماغ و  اما در مرتبۀ. مطابق اصل بود بی شک
  .اختالل آن و انحراف و اعتدال مزاج و قوت و ضعف مصوره

ای عزیز بدان که نسبت خیاالت مقیدۀ مردم با عالم مثال مطلق، نسبت جداول که جوهای خرد است که از نهری 
عالم مثال، و طرفی دیگر منشعب می شود در تأمالت  و هر یکی را طرفی متصل است به. عظیم متفرع می گردد

  . عوارض و لواحق و لوازم و عواقب امور، و اقسام و اصناف محسوسات
گاه متوجه به سري در . پس خیال مقید به مثابت جاسوسی است در شهر بدن، و دایماً کار او تجسس اخبار است

م حسی بود، و گاهی متوجه طرف مقصد او به عالم مجاری تصاریف امور و کشفیات عواقب و وقایع حوادث عال
مثال شود، و از نهر اعظم مثال مطلق اغرتاف میاه معانی و اسرار کند، و گاه باشد که در ظلمت تیه مجاری احکام 

  .کثرت چنان گم شود که مرجع اصلی خود باز نیابد، و رجوع او به مغرتف معانی و علوم ممکن نگردد
بواسطه ادراکات حواس ظاهر از مختلفات امور شهادتی که مستحضر او شده بود در  و متوجه در حالت یقظه

وقت رکود حواس، همان اشیا به معاونت مصوره در پردۀ خیال نمایندگی کند، و آن را هیچ اثری نبود، و خواب 
  .این چنني کس بیشرت اضغاث احالم باشد و این حال اکثر  خالیق است االماشاءالله

عده مقرر شد، بدان که اسباب موجب صحت خیال و رؤیای نوع انسانی چند چیز است، بعضی از چون این قا
اما آنچه مخصوص به مزاج است صحت هیأت دماغ است، و اعتدال . آن مزاجی و بعضی خارج از آن مزاج

 مزاج و قوت تصرف مصوره، و اما آنچه خارج مزاج است بقای حکم مناسبت و اتصال و قرب خیال مقید
شخص که مقتضی اتحاد است به عالم مثال، و آن قلت وسایط است از تعلقات لذات نفسانی و افکار فاسده و 

  .تصورات باطله و تشعب هموم به امور متفرقه و صدق اقوال و احوال مرضیه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .خوابیدن - ۹۰۹



۵۵۶ 

و از اینجاست که معرب کامل صاحب بصريت که به قوت کشف سری و روحی بر مدارج ارواح و مراتب تمثالت 
لم مثال و اشباح اطالع یافته باشد، چون رؤیای صاحب مزاج مستقیم بشنود به حسب معرفت او به مواقع منام عا

و مواطن خیال تشخیص آن رؤیا کند در خیال خود، و از طرف متصل خیال به عالم مثال درآید، و آن رؤیای 
  .مشخص را با معانئی که مناسب آن باشد در آن عالم نسبت دهد

معرب عارف بود به مراتب علویات، در عالم مثال توقف نکند، و ترقی کند به عالم ارواح، و از آنجا به بلکه اگر 
عالم جربوت منتهی شود، و در مرآت استعداد عني ثابتۀ آن شخص مشاهده کند که اصل رؤیا به مقتضای استعداد 

  .ید و به چه صورت ظاهر شودحاىل او نمودار چیست، و حقیقت آن در عالم شهادت در کدام وقت پدید آ
و بعد از مطالعۀ آن سر اگر مصلحت گفنت نباشد هیچ نگوید و اگر مصلحت گفنت بود از مضمون آن خرب دهد، و 

  .آن خرب را تعبري گویند و آن مخرب را معرب خوانند
ت باطن و و هر خللی که در رؤیا واقع شود از عدم مطابقت میان مقصود و میان صورت ممثله از آثار کدور

انحراف مزاج و فساد هیأت دماغ و اختالل احوال حسی صاحب رؤیا بود، چون کذب در اقوال و سريت 
نامرضی و صرف اوقات به امر خسیس، چنانکه بقیۀ آثار صفات حمیده در ضمن آن مستهلک گردد، واالمر 

  .بالعکس اذا کان الحال بالعکس
چون این معانی مفهوم . ، اشارت است بدین معنیقکم حدیثااصدقکم رؤیا اصد: فرمود)ص(وآنکه رسول الله 

شد، اکنون بدان که حظوظ طبقات اصناف نوع انسانی در ادراک اسرار و معانی عالم مثال و ارواح و غريه 
  .بواسطۀ خیال مقید در حالت نوم بر چند قسم است

  .ای ایشان به تعبري محتاج استبعضی آنانند که رؤیای ایشان قابل تعبري نیست، و بعضی آنهااند که رؤی
  :و رؤیای بعضی که قابل تعبري نیست بر دو قسم است

قسم اول محبوبانند، که صفات تقییدیه و احکام انحراف خلقیه، بر نفوس ایشان غالب گشته، و کدورات نفسانی 
یالی ظلمت قوای و فساد هیأت قوای روحانی مشرع خیال را که متصل است به عالم مثال مسدود کرده، و به است

خبیثه از مطالعۀ اسرار دور افتاده، و از خلقت کرامت تعریفات الهی محروم گشته، بیداری این قوم عني خواب 
و تحسبهم ایقاظ و هم . است، و خواب عبث، نه بیداری ایشان را ثمره ای و نه خواب ایشان را نتیجه ای

  .۹۱۱، سواء محیاهم و مماتهم ۹۱۰رقود
ن اهل سلوکند، که آینۀ دل خود را مستعد قبول فیض معانی و اسرار عالم مثال ساخته اند، و متوسطا: و قسم دویم

از قرب مشرع خیال به حکم انقطاع از عالیق تجاوز کرده، پس در حالت نوم آنچه آید، اسرار عالم مثال عکس 
اصل است محتاج بر آینۀ دل ایشان زند، عکس آن از دل به دماع زند، و چون عکس عکس ظاهر به صورت 

  :.)ص(تعبري نباشد، و این هم چو اول حالت حبیب است
  .قسم اول متوسطان و قسم دویم کامالن: و اما آن قسم که رؤیای ایشان به تعبري محتاج است هم بر دو قسم است

 اما متوسطان طایفه ای اند که در بعضی اوقات همت را از تعلقات جسمانی جمع می کنند و به حسب فراغ از
شواغل آئینۀ دل ایشان اندک صفائی می پذیرد، و بعضی معانی از عالم مثال در وی منعکس می گردد، و عکس 
آن عکس بر دماغ می زند، و بواسطۀ بقیۀ رسوخ آثار اوصاف ذمیمه، اثر حدیث نفس با آن ممتزج می شود، و 

چنني رؤیا را معربی فطن می باید قوت مصوره آن معنی ممتزج را در کسوت خیال عرضه می دهد، و امثال این 
  .که به امعان نظر اثر حدیث نفس را از معانی مجرده تمیز کند

اما قسم دویم کامالنند که ذهب نفس در بوتۀ مجاهده صاف گردانیده اند، وآئینۀ دل را از زنگار طبیعت پاک 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۸آیه ۱۸سوره - ۹۱۰
  .۲۱آیه ۴۵سوره - ۹۱۱



۵۵۷ 

کّروبیان و روحانیان مالء اعلی سبق برده، کرده، و قدم السري اىل الله بر کنگرۀ اوج کربیا زده، و در میدان شهود از 
و طی بساط زمان و مکان کرده، گلیم ادبار امکان پس پشت انداخته، اسرار ازل بر لوح ابد خوانده، از روزن ازل 
نظارۀ صحرای ابد کرده، بر مدارج اسما و صفات عالم جربوت عبور نموده، و از مشرق هویت غیب طلوع کرده، 

  .رت الوهیت گردانیدهعرش دل را مستوی حض
پس چون دل این طایفه خزانۀ اسرار حق گشته است، در حالت نوم عکس بعضی از آن اسرار که در خزانۀ دل 
ایشان متوطن است بر دماغ زند، و قوت مصوره آن عکس را در کسوت خیال مقید بر ذهن عرضه دهد، و چون 

ین نوع خواب کامل است از انبیا و رسل و خواص عکس به صورت اصل نیست، الجرم به تعبري محتاج بود، و ا
  .اولیاصلوات الله علیهم اجمعني

یکی ناقص و یکی کامل، و : چون معلوم کردی که آن طایفه که رؤیای ایشان را به تعبري حاجت نیست دو گروهند
نتیجۀ بعضی از  یك ناقص و یكی كامل،اکنون بدان که در ظهور: آنها كه به تعبري محتاج اند، هم دو طایفه اند

  .منافات تأخري می افتد، و حکم بعضی سریع الظهور می باشد
ای عزیز تأخري ظهور نتیجۀ رؤیا، نزد ارباب تحقیق دلیل است بر علو مرتبۀ نفس صاحب رؤیا، زیرا که چون قرب 
یم عروج نفس دراک به کماىل رسد که خرق حجب عالم های علوی کند، و در محل اعلی، که خرانۀ علم قد

است مطالعۀ آن امر قریب الوقوع کند، البد بعد از اطالع این امر، آن سالک از آن حضرت به هر عالمی از عالم 
های عالیه که نزول می کند مدتی مکث می کند، و به حکم تصرف اسمی که رب و مدبر آن عالم است منصبغ 

  .می گردد و از آن جا به عالمی دیگر نزول می کند
ان االمر االلهی یقع فی الجو بعد مفارقة سماء الدنیا ثالث سنني حتی یصل : است که  و در حدیث آمده

  .۹۱۲اىل االرض
از این  و بدین تقریر اثر نتیجۀ بعضی رؤیای اهل کمال بعد از چهل سال ظاهر شود، و خواب یوسف صدیقهيلع

تا آن  ۹۱۳رأیتهم ىل ساجدینیا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر : جمله بود، از آن روز که گفت
، نزد اکثر مفسران و اهل تواریخ چهل ۹۱٤یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قدجعلها ربی حقا: روز که گفت
  .سال بوده

و سرعت ظهور حکم رؤیا دلیل است بر ضعف حال نفس رائی که قوت ترقی و عروج ندارد، که کیفیت صور 
لیه اخذ کند، قوت ترقی وی در حالت اعراض از تعلقات جسمانی و امور و حقایق کونیه این مقدار از عوالم عا

شواغل نفسانی است که آنچه از فلک قمر به فضای جو سما نزول کرده بود بقدر صفای نفس ادراک بعضی از 
الجرم به سبب قرب آن امر مدرک، . آن امور کند، و از آنجا تجاوز نتواند کرد، و قوت عروج به عالم علوی ندارد

  .ر اثر و نتیجۀ رؤیا در تأخري نیفتدظهو
ایزد تعاىل خطوات انفاس سالکان مسالک اعلی و قاصدان مقاصد اقصی را از آفات عوارض صدور و آثار 

  .۹۱٥انه قریب مجیب. بمنه و کرمهشوایب موانع تجلی شهود در پناه عصمت مصون و محفوظ دارد، 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .امر خدا پس از جدا شدنش از آسمان دنیا در جو سه سال می ماند تا بزمني برسد - ۹۱۲
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۵۵۸ 

  تجلی انواعرساله 
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  نستعنيو به 

  .۹۱٦الله نور السماوات واالرض
  شعر

للغیب نور علی البصایر
 

 یظهر ماکان فی السرایر
 

یا خی ایدک الله بنور القدس اعلم ان التجلی عندالقوم ما ینکشف للقلوب من انوار الغیوب، و هو علی مقامات 
  .مختلفه

علق بانوار االنوار، و منها ما یتعلق بانوار االرواح، فمنها ما یتعلق بانوار المعانی المجردة عن المواد، و منها ما یت
و منها ما یتعلق بانوار الریاح و منها ما یتعلق بانوار االسماء و منها ما یتعلق بانوار المولدات و االمهات، فکل نور 

کل نور ما من هذه االنوار اذا طلع من افقه و وافق عني البصرية، سالما من العمی والرمد، وآفات االعني کشف ب
انبسط علیه فعاین ذوات المعانی علی ماهی علیه فی نفسها، و منها انوار یسعی بها، و منها انوار یسعی الیها، و 
منها انوار یسعی منها، و منها انوار یسعی بني ایدینا، و منها انوار یکون خلفنا و منها انوار یکون عن ایماننا، و منها 

انوار یکون عن فوقنا، و منها انوار یکون تحتنا، و منها انوار یکون فی ابشارنا و  انوار یکون عن شمایلنا، و منها
  .اشعارنا

فاما انوار المعانی المجردة عن المواد، فکل علم ما یتعلق بجسم و المتخیل، و النعلمه من حیث تصوره، بل 
  .نعقله علی ما هو علیه

ی یسعی بني ایدینا، فهو نورالوقت، والوقت ما انت به، فاما النور الذی یسعی به، فهوالوجود، واماالنور الذ
واماالنور الذی خلفنا، فهوالنور الذی یسعی بني یدی من یسری بنا، واماالنور الذی فوقنا فهو ینزل نورالهی قدسی، 

  .یعلم غریب لم یتقدمه خرب، والیعطیه نظر
یفنا، واما النور الذی یسعی منه فهو واما النور الذی من تحتنا فهو النور الذی یکون تحت حکمنا و تصر

نورالحقیقة سواء علمها، اولم،والنور الذی یسعی الیه و هو الشریعة، فصاحب هذا المقام هو المعصوم المحفوظ، 
  .واما انوار المولدات فهی انوار یعطیه بذاتها علما صحیحا من العلم بالله

وار الطبیعة فهو انوار یکشف بها صاحبها ما یعطیه الطبیعة من اما انوار االسماء فهی التی یظهر مسمیاتها، و اما ان
الصور فی البها، و اما انوار الریاح فهو انوار عنصریة اخفاها شدة ظهورها فغشیت االبصار عن ادراکها، و اما 

فوذ فی انوار االرواح فمنها من یجعلها انوار العقول و منها من یجعلها انوار الرسل ولها القوة والسلطان والن
  .اللکون

اما النور الحقیقی هوالذات االلهیه الغري اذ هو اسم من اسماء الذات، و کل ما یطلق علیه اسم الغريیة ظل من 
  .اىل عالم الجسام والسالم ظاللها واالرواح و عالمها من ظاللها، و کونه نورانیا باالضافة

  
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۵آیه ۲۴سوره- ۹۱٦



۵۵۹ 

  تجلی انواعرساله ترجمه 
  
  

  بنام خداوند بخشندۀ مهربان
  . خدا نور آسمانها و زمني است

   .از غیب نوری در چشمها است که آشکار می کند آنچه در پنهانی ها است
ای برادر خداوند ترا بنور قدس تأیید فرماید بدان که تجلی نزد این طایفه چیزی است که کشف شود بر دلها از 

  .نورهای پنهانی ها و آن را مقام های متفاووت است
است که تعلق دارد به نورهای معانی مجرد از ماده ها، دیگر مقامی است که تعلق دارد به از جمله، مقامی 

نورهای نورها، دیگر مقامی است که تعلق دارد به نورهای ارواح، و دیگر مقامی است که تعلق دارد به نورهای 
لق دارد به نورهای زائیده بادها و دیگر مقامی است که تعلق دارد به نورهای اسم ها، و دیگر مقامی است که تع

  .ها و مادرها، که سالم باشد از کوری و چشم درد و بالهای درونی
پس تمام این انواع هرگاه طلوع کند از افق خود و چشم بصريتی برابر و موافق آن قرار گريد، کشف می کند هر 

هستند و از آن جمله انواری نوری را که به آن برخورد کند و می بیند ذات آن معانی را بنوعی که در حقیقت 
هستند که بوسیلۀ آنها میتوان رفت، و از آنجمله انواری هستند که بسوی آنها باید رفت، و از آنجمله انواری هستند 
که از آن باید رفت، و انواری است پیش ما، و انواری است پشت سرما، و انواری است در جانب راست ما، و 

انواری است در باالی سرما، و انواری است در زیر پای ما، و انواری است  انواری است در جانب شمال ما، و
  .در جلدها و مویهای ما

و اما انوار معنی های مجرده و عاری از ماده، همۀ آن انوار علمی است که متعلق بجسم و متخیالت نیست و ما 
گاه نیستیم بلکه آن را بنحوی که هست درک می کنیم   .از حیث تصور بر آن آ

و نوری که در پیش ما است نور وقت است، و وقت آن است . و اما نوری که بدان راه توان رفت نور وجود است
و اما نوری که باالی . که تو در آنی، و اما نوری که در پشت سرما است نوری است نزد کسی که برما احاطه دارد

که خرب بر آن پیشی نگرفته، و نظر آن را  سر ما است و نازل می شود، نوری است خدائی و پاک، ناشناخته است
  .درک نکرده است

و اما نوری که زیر پای ما و تحت ما است، نوری است که بفرمان ما و زیر تصرف ما است، و اما نوری که از آن 
نوری که به سوی آن باید رفت شریعت است و . می گذریم نور حقیقت است اعم از اینکه درک شود یا نه

کسی است معصوم و محفوظ، و اما انوار مولدات عبارت است از انواری که به ذات خود به  صاحب این نور
نحو صحیح علم خداشناسی را می بخشد، و اما انوار ذات انواری است که موسومات خود را ظاهر می گرداند، 

بیعت بوی میدهد از انوار طبیعت انواری است که صاحب آن در نتیجۀ آن انوار چیزها را کشف می کند از آنچه ط
و اما انوار ریاح، انواری است عنصری که شدت ظهورش آن را پوشیده داشته است و . صورتها و روشنائیها

چشمها از دیدن آن قاصراند، و اما انوار ارواح، بعضی از آن انوار عقول است و بعضی انوار رسل، این انوار در 
  .کاینات دارای قوت و تسلط و نفوذ می باشند

اما نور حقیقی عبارت است از ذات الهی الغري، زیرا این اسمی است از اسماء ذات، و آنچه اسم غريیت بر او و 
و اینکه گوئیم . اطالق شود سایه ایست از سایه های آن، ارواح و عالمهای آن هم از جملۀ آن سایه ها هستند

  .نورانی است به اعتبار اضافۀ او به عالم اجسام است، والسالم



۵۶۰ 

  موت و حیاتاله رس
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

اند از حـق تعـاىل درمقـام  روح عیسی و ارواح مهیمیه و عقل اول فایضـه. ۹۱۷و کلمة القاها اىل مریم و روح منه
  .هو روح من: عني، از غري واسطة اسمی از اسماء و روحی از ارواح، الجرم فرمودند

  بیت
  روح من الله ال من غريه فلذا

 

  وات و انشاء الطري من طنياحیا الم

 ۀاما صـفوف باقیـ. ۹۱۸یوم یقوم الروح و المالئکة صفا: قال الله تعاىل. و این ارواح مذکوره افراد صف واحدند
  .بسط کلمات وجودیه است، و این حیات را الهوت خوانند ۀعقل اول بود، که واسط ۀآن ارواح به واسط

  بیت
  خوانیم ماروح را الهوت می

 

  دانیم ما اسوت میهم بدن ن

 

اند، و چون بـدن مشـتمل اسـت بـر روح، بـدن را بـه  و محل حیات را ناسوت و روح منطبعه را نفس منطبعه گفته
را روح االمني، و حیات نام روح معنـوی اسـت، الجـرم حضـور در صـالت ) ع(اند، و جربئیل مجاز روح خوانده

  .روح حضور تنی بی روح نماز باشد، و نماز بی
  بیت

 به من ده تا سخن گویم زجاندل
 

  تا بیابی خوش حضوری آن چنان

 

  .۹۱۹الحمدلله رب العالمني. یابند اند، و هر مظهری به اسمی تربیت می و ارواح مظاهر اسم الرب
اسـماء، و هـر  ۀاالئمـ مو حیات به حسب وجود صفت اول است که اصل صفات وجودیه است، و اسم الحی امـا

ه فایض است بر وی از رب العالمني، و آن شیئی را حیاتی خاصه مناسب اسمی شیی مخصوص است به روحی ک
که در او تجلی کرده، و در انسان که مزاج او قریب است به اعتـدال، مجمـوع خـواص یـا اکثـر ظـاهر گشـته، و در 

ت، کـه حیوان غري ناطق که مزاج او بعید است از اعتدال مستور و مخفـی مانـده، و محبـت الهیـه روح معنویـه اسـ
  .سبب وجود عالم است

  بیت
 ماراوجوددادکهاستمعنویروح این

 

  برمادر محبت ودولت خوشی گشاد

 

بیضاء و آدم معنی و علت اوىل یعنی عقل اول و  ۀبعضی از اهل السالم برآنند که قلم اعلی و لوح قضا ودر -تنبیه
نم و روح انسانی ابدا به ابقـاء مبقـی بـاقی لوح قدر و حواء معنویه یعنی نفس کلیه و عرش و کرسی و جنت و جه

  .خواهند بود
  بیت

  اند این هر هفتابدا باقی

 

  اند بحق نه بخود بلکه باقی

 

کل من علیها فان، و یبقـی وجـه ربـک : و حکم. ۹۲۰کل شیی هالک اال وجهه: اند که بمقتضی و بعضی گفته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۶۹آيۀ  ۴سورۀ  ۹۱۷
  .روزی روح و فرشتگان در یک صف بایستند: ۳۸آيۀ  ۷۸سورۀ  ۹۱۸
 .۱آيۀ  ۱سورۀ  ۹۱۹
  .۸۸آيۀ  ۲۸سورۀ  ۹۲۰



۵۶۱ 

  :۹۲۱ذوالجالل و االکرام
  بیت

  ای عالم فنا یابد تماملمحه

 

   حق باقی نماند والسالمغري

 

  .۹۲۲الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عمال: قوله تعاىل
  بیت

 نکوهردودریـابوحیاتاست موت
 

  تا دریابی تـو حکمـت حضـرت او

 

بخشد، هم چنانکه آفتاب سبب روشنی زمني اسـت کـه بـر وی  معلوم فرما که ظهور روح جسم مستعد را حیات می
هر آینه اجتماع حیـات بـود . غروب آفتاب سبب لیل، و غیبت روح از جسم زوال جسم، و هوالموتطلوع کرد، و 
  .و فرقت موت

  بیت
  هجران تو موت عاشقان است

 

  وصل تو حیات عارفان است

 

شـود میـان قـوا  نمایـد، بلکـه حجـب ابخـره اسـت کـه حایـل می اما در حالت نوم روح از بدن بکلی اعراض نمی
  .ومدرکات حسیه

  .تا وجود حیات دریابیم: مصراع
  بیت

  کسی است نبسته نقش ترازینخودخوشدرخواب و خیال نقش بستیم بسی

 

  .و الربزخ شیئی بني الشیئني و هو علی نصیبني من الطرفني. و هر آینه نوم برزخی باشد میان حیات وموت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۷و  ۲۶های  یهآ ۵۵سورۀ  ۹۲۱
  .تر است آنکه مردن و زندگی را پدید آورد تا بیازماید کردار چه کسی از شما خوب: ۲آيۀ  ۶۷سورۀ  ۹۲۲



۵۶۲ 

  منشئاترساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  و به نستعني
انشأ اعیاننا ثابتة فی علمه اوال، و انشأ ارواحنا بعد انشاء الروح الکلیـة ثانیـا، و انشـأ اشـباحنا فـی الحمدلله الذی 

  ).ص(عالم العناصر آخرا، و الصلوة والسالم علی نبینا و هواب الروح العالم، محمدالمصطفی
  بیت

  گمانبیدانیکهاگرخواهینساناۀنشئ

 

  نبدا انسان   ۀو نشئ ما بخوان منشئات

 

الکتاب، به قلم اعلی یعنی قضا بر لوح محفـوظ قـدریرلیغ قضـای انسـانی را  معلوم فرما که اگرچه منشی دیوان ام
انـد در  علمیـه اول اعیـان اسـت، بلکـه اعیـان از تفاصـیل حقیقـت انسـانیه، ثابته ۀکتابت فرموده، اما انسان به نشئ

توقـف ظهـور او بـه حصـول  ۀزمانیه، بواسط ۀبه بعدی عنصریه آخر موجودات است ۀالهیه، و به نشئ ۀعلمی حضرت
مزاجی، که حاصل شود از ارکان عنصریه به فعل و انفعال و مرتبه، و آن به فعل و انفعال مزاج اعدل امزجه باشـد 

  .که مزاج انسانیه است
  بیت

  قابلیت چون به فعل آید تمام

 

  مستعدی رو نماید والسالم

 

  .رت طینة آدم بیدی اربعني صباحاخم: کما اشارالیه بقوله تعاىل
  بیت

  گرچه اندر مثنوی تأخري شد

 

  مدتی بایست تا خون شري شد

 

  ):ص(قال رسول الله. کلیه مقدم است بر جمیع ارواح ۀروحانی ۀو انسان به نشئ
  .اول ما خلق الله روحی

  بیت
  اصل ارواح روح خدمت او  روح کلی است روح حضرت او

  .ئیه، در عالم مثال، سابق بر مجموع مبدعاتجز ۀروحانی ۀو به نشئ
  بیت

  اندکشیدهخیالشنقشازخیالپیش

 

  اند درعالم مثال مثالش کشیده

 

و انسان اگرچه متأخر است بـه صـورت بشـریت، از عقـول و نفـوس فلکیـه، بـه تـأخر زمانیـه، امـا صـاحب شـهود 
ه در جمیـع مظـاهر سـماویه و عنصـریه موجـود دانـد کـ حقیقیه، که محققی است عارف به مراتب وجود حقیه، می

بوده، و به صور مناسب تنزل فرموده، از حضرت علمی به عینی، و از عینی، به قطع منازل و مراحـل، بـه شـهادت 
  .۹۲۳وقدخلقکم اطوارا: فافهم قوله تعاىل. حادثه ۀمطلقه، قبل از ظهور او در این صورت انسانی

  دوبیتی
 بودغیب نهاندرتتقجانکهوقت آن

  عشق تودرآن حال ۀکرد نشان بودیم

 

ــد ــودۀدر دی ــان ب ــار عی ــور رخ ی ــا ن  م
  هرچنددر آن حال نه نام و نه نشان بود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۳آيۀ  ۷۱سورۀ  ۹۲۳



۵۶۳ 

  .توان نمود انسانیه مطالعه می ۀای از نشآت عالم انشاء، نشئ و در هرنشئه
  دوبیتی

 ای یافتـهبه هر صـورتی نشـئه
  هـا قطـع کـرده تمـام همه برج

 

 تافتـههـا  چو خورشید بـر ذره
ـــه   همـــه نـــور معنـــی ازو یافت

 

انسانیه، که موجوده اسـت در خـارج از جسـم و روح، از عـالم ملـک و ملکـوت اسـت، و  ۀو انشای صورت ظاهر
انسـانیه متصـفه اسـت، بـه صـفات  ۀاو، که موجوده است در علم، عني ثابته است، و عني ثابت ۀانشای صورت باطن

  .ان الله خلق آدم علی صورته: الهیه، چنان که اعلم علمای عالم فرموده
  مثنوی

 مایک زمان وخوش بنشنيۀبیابدید
  زروی لطف نظرکن به عني  انسانی

 

 بني مــا نــور چشــم مــا مــیۀبنــور دیــد
  که متصف به صفات خداست تادانی

چنان که حقیقت انسانیه به صورت اعیان خارجیه ظـاهر گردیـده، حـق، سـبحانه و تعـاىل، تعظمـت اسـمائه و  و هم
  .قدست صفاته، به صور اسماء و صفات در عالم ظهور فرمودهت

  بیت
  آیدای که در نظر میهر آینه

 

  نیکو بنگر که حسن او بنماید

 

  .روحانیه ۀمالئک ۀنشأتني است از روحانیه و جسمانیه و نشئ ۀانسانیه جامع رتبت احاط ۀو نشأ
  بیت
  ربینی بیا درما نگور نمی  رتبت خود بر ملک پیدا نگر

  :قال الله تعاىل. و نواشی اختصاصیه عبارت است از هدایت و اولیت هر مقامی و حاىل
  .۹۲٤و ننشئکم فیما التعلمون

اگر ارواح ما بسوی اجساد ما در آخرت بر همني مزاج باشد که مارا است در دنیـا، چگونـه صـحیح باشـد کـه حـق 
، و قـال ۹۲٥ولقد علمتم النشأة االوىل فلـو التـذکرون: ، با آنکه فرمودهو ننشئکم فیما التعلمون: تعاىل فرماید
  .دنیاویه باشد درعالم مثال ۀاخراویه شبیه نشئ ۀ، یعنی نشئ۹۲٦کما بدأکم تعودون: الله تعاىل

  بیت
  مثال سابقت او آفریدبی

 

  مثال دیگرت آرد پدیدبی

 

تـدبري اجسـام، بـه فرمـان ملـک اند که تعـود نماینـد بـه  ، ارواح انسانیهکما بدأکم تعودون: و مخاطب به خطاب
  .اخراویه آفریده باشند ۀر و متصرف ابدان بودند در دنیا، به مزاجی که در آن نشئبعالم، هم چنانکه مد

  بیت
  کریمبخشد ترا حکیمبهمزاج چنان

 

  جاودان بتوانی که برخوری زنعیمکه

 

ثم : شاء فرماید، اما تعلیق به مشیت فرمود کما قالانسانیه در آخرت بعینه ان ۀو اگرچه الله تعاىل قادراست که نشئ
  .، و ما قال ثم ینشره۹۲۷اذا شاء انشره

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .دانید و بیافریدیم شما را در آنچه نمی: ۱۶۱آيۀ  ۵۶سورۀ  ۹۲٤
  .یدشو و به تحقیق افرینش نخستني را دانستید پس چرا متذکر نمی: ۶۲آيۀ  ۵۶سورۀ  ۹۲٥
 .همچنانکه شمارا نخست آفرید عود خواهید کرد: ۲۸آيۀ  ۷سورۀ  ۹۲٦
 .چون خواهد زنده گرداندش: ۲۲آيۀ  ۸۰سورۀ  ۹۲۷



۵۶۴ 

  تراحق عطادهدلطیفاینشئهخوش

 

  وانگه ترا به جنت فردوس جا دهد

 

  .و بدان که ساعت عبارت است از قیامت، و قیامت بر پنج نوع است به عدد حضرات خمس
  بیت

  بر تخت ابد همی نشینی  بینیاین پنج قیامت ار به

بـل هـم فـی لـبس مـن خلـق : و بحکـم ۹۲۸کـل یـوم هـو فـی شـأن: اول قیامت آنست که در هر آنی بمقتضی
  .روند آیند و از شهادت به غیب می ، معانی، به تجلیات بر کاینات و ماهیات از غیب به شهادت می۹۲۹جدید

  بیت
  او ز غیب اندر شهادت الیزال

 

  النماید در خیال ما جممی

 

  .و دیگر قیامت موت طبیعی است، و آن مفارقت روح است از جسد
  بیت

  مردن هر کسی قیامت اوست

 

  خواجه خفت و قیامتش برخاست

  .۹۳۰من مات فقد قامت قیامته): ص(قال رسول الله
و و دیگر قیامت موت ارادی است، و آن اعراض است به اراده از متاع دنیا وطیباتش، و ازمقتضـیات و لـذاتش، 

  .موتوا قبل ان تموتوا): ص(قال رسول الله. عدم متابعت هوی
  رباعی
 این موت قیامتی خوشـت بنمایـد
  موتش خوانند لیکن از بهر حیات

 

 اسرار بتو بگشایدۀگنیجین
  جان ابدی ترا عطا فرماید

 

  .۹۳۱و ان الساعة آتیة الریب فیها: قال الله تعاىل. و دیگر قیامت مشهور و آن موعود جمهور است
  

و دیگر قیام قیامت کربی است، به طلوع شمس حقیقی از مغارب مظاهر خلقیه، و انکشاف کلیـه و بـروز وحـدت 
  .۹۳۲وبرزوالله الواحد القهار: تامه و ظهور ذات احدیت و انقهار کثرت، کقوله تعاىل

  .و عارف موحد را به فناء الفناء الله و به بقاء البقاء بالله این قیامت حاصل شده
  بیت

  گرز خود فانی شوی حاىل تمام

 

۹۳۳این قیامت رونماید و السـالم
  

  .الهیه بود ۀعدد انواع ساعت به عدد حضرات خمس
  بیت

  در هر آنی قیامتی بنماید

 

  تا دریابیم این سخن فرماید

 

  .، و تحول از غیب به شهادت ایجاد خوانند و از شهادت به غیب اعدام گویندبلهم فی لبس من خلق جدید
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۹آيۀ  ۵۵سورۀ  ۹۲۸
 . بلکه ایشان از آفرینش نو در تردیداند: ۱۴آيۀ  ۵۰سورۀ  ۹۲۹
 .شود هرکه بمريد قیامتش برپا می ۹۳۰
  .آن شکی نیستو اینکه قیامت آینده است در : ۷آيۀ  ۲۲سورۀ  ۹۳۱
 .و برای خدای یکتای غالب ظاهر شد: ۴۹آيۀ  ۱۴سورۀ  ۹۳۲
 .ه شدآورداينجا نيز موت و حیات با تغیريی در عبارات تکرار شده بود که  ۀقسمت در آخر رسالاين  ۹۳۳



۵۶۵ 

  این تحول به اعتبار بود

 

  با تحول وراچکار بود

 

مـن مـات فقـد قامـت ): ص(اما موت طبیعی به مفارقـت روح بـود از جسـد، کمـا قـال سـیداالولني و اآلخـرین
  .قیامته

  .موتوا قبل ان تموتوا: دیگر قیامت است به موت ارادی، کما قال علیه افضل الصلوات
  بیت
  از هوای خویش اگر مريی تمام

 

  جاوید باشی والسالمۀندز

 

ان السـاعة آتیـة الریـب : دیگر قیامت موعوده به موت مجموع مخلوقات یا به مـوت اکثـر خالیـق کقولـه تعـاىل
  .فیها

  بیت
  شک ندارم که آنچنان گردد

 

  بر شما نیز هم عیان گردد

 

کلیه و ظهور وحدت  اما قیامت کربی به طلوع شمس ذات احدیت بود از مغرب مظاهر خلقیه و انکشاف حقیقت
  .۹۳٤لمن الملک الیوم لله الواحد القهار: تامه و فناء کثرت اعتباریه، کقوله تعاىل

اند بـه فناءالفنـاءفی  عام، بر عامه و اولیاءالله که فانی ۀواین تجلی خاص است در دنیا بر عرفا و در قیامت موعود
. والله اعلم بالحقایق والیـه مرجـع الخالیـق. واننداین ساعت را قیامت کربی خ. الله و باقی به بقاءالبقاءبالله

  .والسالم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .که راست پادشاهی آن روز؟ خدای راست که یکتای قهرکننده است: ۱۶آيۀ  ۴۰سورۀ  ۹۳٤



۵۶۶ 

  جرب و قدررساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  .الحمدلله رب العالمني و الصلوة علی محمد و آله الطاهرین
. یا عزیز اعزک الله فی الدارین معلوم فرما، که اشاعره برآنند که همه از او است، یعنی خالق همه اشـیا حـق اسـت

  .۹۳٥والله خلقکم و ما تعملون: کما قال الله تعاىل
  بیت

  همه مخلوق حضرت اویند

 

  جمله چون خلق اوست نیکویند

 

و مـا اصـابک مـن حسـنة فمـن اللـه، و مـا  : ، کمـا قـال اللـه تعـاىلالخري من الله والشر منـا: و معتزله برآنند که
  .۹۳٦ة فمن نفسکیئاصابک من س

  بیت
  او ادب را رعایتی فرمود

 

  ن معانی درین بیان بنمودآ

 

  .۹۳۷قل کل من عندالله: اند که حق تعاىل فرمود و اهل سنت و جماعت، گفته
  بیت
  خري و شر نیک و بد ازو دانیم

 

  این چنني مذهبی نکو دانیم

 

  :گوید و شیخ عبدالله انصاری رحمة الله علیه می
  مثنوی

 جرب تند و قدر بود ویران
  درمیان دو ره بود راهـی

 ران خود میانشان میمرکب
  رو به همراهی این چنني راه

  .فویض بل منزلة بني المنزلتنيتالجرب وال: روایت است که) ع(و ازامام جعفر صادق
  بیت

  این راه طریق دوستداران منست

 

  در راه درآ که راه یاران منست

 

یعنی همه عالم بخود معدومند و . م به غريهو هوالقیوم، والقیوم یقوم بنفسه و یقو. اند که همه بر اوست و عرفا گفته
  .به حق موجود

  بیت
  همه را او وجود نیکو داد  جود او بنده را وجود او داد

  .۹۳۸و هو معکم اینما کنتم: جل جالله با همه است، کما قال الله تعاىل و عرفا برآنند که حق
  بیت

ــر ــه بنگ ــی را در آین   آن یک

 

  بــاش یــک رو هــر آینــه بنگــر

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .سازید آفرید ا را و آنچه را میو خدا شم: ۹۴آيۀ  ۳۷سورۀ  ۹۳٥
 .رسد از نفست باشد رسد از خداست و آنچه از بدی می آنچه بتو از خوبی می: ۸۱آيۀ  ۴سورۀ  ۹۳٦
 .بگو همه ازنزد خدا است: ۸۰آيۀ  ۴سورۀ  ۹۳۷
 .و او هرجا باشد با شما است: ۴آيۀ  ۵۷سورۀ  ۹۳۸



۵۶۷ 

  .۹۳۹ل و االخر و الظاهر و الباطن، و هو بکل شیی علیمهواالو
  :و قیل

  بیت
  گرهمه اوست این چه دمدمه است

 

  همه اونیست لیکن او همه است

 

وحدت است در کثرت، چون ظهور تجلی ذات، در مجلی اسماء و  ۀو رؤیت عني واحده، درمرایای متعدده، مطالع
  .صفات در حضرت ذاتکثرت در وحدت، رؤیت اسماء و  ۀو مشاهد. صفات

  بیت
  آبست و حباب نیک دریاب

 

  این جام لطیف و آب دریاب

 

  بیت
  از فصوص و نصوص وارستم

 

  باز با اصل خویش پیوستم

 

  .۹٤۰یا حبیبی انظراىل حقیقة االشیاء تعش عیشة السعداء و السالم علی من اتبع الهدی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳آيۀ  ۵۷سورۀ  ۹۳۹
  .دایت شدو سالم بر آنکه پريو ه: ۴۹آيۀ  ۲۰سورۀ  ۹٤۰



۵۶۸ 

  تحقیق فصوص الحکمرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  ثقتیو به 
  .الحمدلله رب العالمني و الصلوة و السالم علی محمد و آله اجمعني

  غزل
ــــاىل ــــا ذا المع ــــیدی ی ــــی س  حبیب
 خیـــاىل نقـــش بســـته عـــالمش نـــام
ــــن کــــل وجــــه ــــاظر م ــــی ن  و عین

 صاف است و خوش جام مصـفا می
 رأیـــــت اللـــــه فـــــی مـــــرآة کـــــون
ــوری ــن ظه ــور م ــروح ن  و شــمس ال
ــتی ــد مس ــه رن ــت الل ــید نعم ــو س   چ

 

ـــد ـــه عن  شمســـی کـــالظالل ســـوی الل
 نمـــــــوده در خیـــــــاىل آن جمـــــــاىل
ــــال ــــل ح ــــی ک ــــر ف ــــی حاض  و قلب
ــــن زالىل ــــرب م ــــی و اش ــــذ من  فخ
ـــــاىل ـــــن کم ـــــذا م ـــــه ه ـــــني الل  بع
ــــالىل ــــن ه ــــدی م ــــدرالکون عن  و ب
ــــال ــــی مح ــــال ف ــــی مح ــــال ف  مح

 

  ایضاً 
ــود ــور او ب ــه ن ــن ب ــا روش ــم م  چش
ــــر ــــد در نظ ــــک رو نمای ــــه ی  آین
 غــري او چــون نیســت در دار وجــود
ــو ــی دو ت ــرا بین ــو چ ــک ت ــتۀ ی  رش
 عــــالمی از جــــود او دارد وجــــود
ـــان  عاشـــق و مســـتیم در کـــوی مغ
  سید مـا در همـه عـالم یکـی اسـت

 

 بیــــنم از آن نیکـــو بــــود هرچـــه مـــی
ــــود ــــک رو ب ــــه ی ــــا آین ــــه او ب  هرک

 چـــو بـــود چشـــم مـــا بـــر روی غـــريی
 ای یــک تــو بــود نیــک بنگــر رشــته

 مـــا کجـــا باشـــیم اگـــر نـــه او بـــود
ـــود ـــو ب ـــا انج ـــزم م ـــل در ب ـــل ک  عق
ـــود  بلکـــه خـــود مجمـــوع عـــالم او ب

 

  رباعی
 روشن بصری بـه مـا عطـا فرمودنـد
  میخانه درش را بگشـودند بـه ذوق

 

 در آینــــه آن جمــــال خــــود بنمودنــــد
 آن بــــادۀ مســــتانه بــــه مــــا پیمودنــــد

 

ماس محبی سلمه الله در تحقیق سر هر فصی از فصوص الحکم و اسناد حکمـت بـه کلمـۀ معینـه و اما بعد، به الت
  .معانی کلمات بیان خواهیم کرد، فافهم
  .فص حکمة الهیة فی کلمة آدمیة

فص هر شییء خالصه و زبدۀ آن شییء است، و فص خاتم زینت خاتم بود، و محـل اسـم مالـک بـه جهـت خـتم 
  .به حقایق اشیاء و عمل به مقتضای آن علمخزاین، و حکمت علم است 

  بیت
  خــوش حکیمــی کــه آنچنــان باشــد

 

 عـــــــالم عامـــــــل زمـــــــان باشـــــــد
 

و فص در فصوص الحکم عبارت است از خالصۀ علوم که خاصه روح آن نبی است که آن نبی منسوب اسـت بـه 
مطهر، که ثابت اسـت  وفص حکمت الهیه محل حکمت الهیه، یعنی دل). ع(کلمۀ او، و کلمه روح مجردۀ آن نبی



۵۶۹ 

  .در کلمۀ آدمیت و منتقش به علوم خاصه
خلیفـۀ ) ع(و الهیت اسم مرتبۀ جامعیت جمیع حقایق اسماء و تخصیص کلمه الهیه به کلمۀ آدمیه آن است کـه آدم

  .حق است در عالم و خالفت مرتبۀ جامعۀ جمیع مراتب
  شعر

  مــــن کــــل شــــییء لبــــه و لطیفــــه

 

 مســـــتودع فـــــی هـــــذه المجموعـــــة
 

  .مراد به کلمۀ آدمیت روح کلی است که مبدأ نوع انسانی استو 
یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلـق منهـا زوجهـا و بـث منهمـا : قال الله تعاىل

  .۹٤۱رجاال کثريا و نساء
کنـت نبیـاً ): ع(او قال نبین. والد اکرب) ص(اول افراد بشر است و مظهر اسم جامع و والد کبري، و خاتم) ع(و آدم

  .۹٤۲و آدم بني الماء و الطني
  بیت

  گــــر نســــب را درســــت گردانــــی

 

 دل و دلــــــدار و جــــــان و جانــــــانی
 

  .فص حکمة نفثیة فی کلمة شیثیة
دمنـد و اینجـا اسـتعارت  نفث در لغت ارسال نفس است که اصحاب عزایم از برای زوال مرض در عقب دعا می

ان روح القـدس نفـث ): ص(کما قال رسـول اللـه) ع(قلب شیث نبیاست از القای وهبیت و عطایای الهیه در 
  .و معنی شیث در لغت عربانیه هبة الله است. الحدیث فی روعی

  بیت
ـــــه آدم داد ـــــدا ب ـــــه خ ـــــة الل   هب

 

ــه او بگشــاد  جــود حــق خــوش دری ب
 

بـه حسـب به تعني اول به وجه اجمال مشتمل است بر جمیـع مراتـب عـالم، و تفصـیل آن اجمـال ) ع(و مرتبۀ آدم
نفس رحمانی، که عبارت است از انبساط وجود بر اعیان ثابته از حضـرت الوهـاب، و بعـد از مرتبـۀ الهیـه، مرتبـۀ 

  .مبدأیت بود، و حصول آن به ارسال نفس رحمانی است در وجود اعیان
  بیت

ــان   بــود پنهــان زان نفــس گشــته عی

 

ــــان ــــن معــــانی را نکــــو کــــردم بی  ای
 

  .ر تجلی الوهاب است و اسم او مطابق مسمامظه) ع(و هبة الله یعنی شیث
  بیت

  اســــمی اســــت مطــــابق مســــما

 

ـــــا ـــــنو از م ـــــني و بش ـــــا بنش ـــــا م  ب
 

  .فص حکمة سبوحیة فی کلمة نوحیة
ای که کماالت الهیه ازلیۀ ابدیه،  و بعد از مرتبۀ مبدأیت مرتبۀ ارواح است و تنزیه حق از نقایص امکانیه، و دانسته

  .ت متعینه و ذوات مقیده بودو نقایص امکان به حسب وجودا
تنزیه بود، و از شأن رسل علیهم السـالم ) ع(هر آینه منزه تنزیه حق کند از نقصی که در وی است، و غالب بر نوح

آن است که قوم را دعوت فرمایند به حق، منزله از نقایص امکانیه، اگرچه دانند که مرایـای عـالم مجلـی تجلیـات 
  .اند حضرت الهیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

پروردگارتان برپهیزید که شما را از یک تن آفرید و از او جفت وی را خلق کرد و از نسل آن دو مردان  زای مردم ا: ۱آیۀ  ۴سورۀ  ۹٤۱
  .بسیار و زنان را پراکنده ساخت

  .من پیامرب بودم و آدم میان آب و گل بود ۹٤۲



۵۷۰ 

بـه ایـن . ایشان را به تنزیـه دعـوت فرمـود) ع(عبادت اصنام غالب بود، و به تشبیه مایل، ونوع) ع(حو بر قوم نو
مناسبت حکمت سبوحیه به کلمۀ نوحیه مخصوص گشـته و معنـی سـبوح مسـبح اسـت و منـزه، اسـم مفعـول چـون 

  .قدوس به معنی مقدس
  دوبیتی

ــــــه ــــــی تنزی ــــــه اگــــــر کن  عارفان
  دانـــی ور کنـــی هـــر دو آن تـــو مـــی

 

ــــرت ــــیبه ــــه م ــــی تشــــبیه  از آنک  کن
 کـــــن از تنزیـــــه بلکـــــه تنزیـــــه مـــــی

 

  .فص حکمة قدوسیة فی کلمة ادریسیة
قدوس مشتق است از تقدیس و آن تطهري حق اسـت از نقـایص امکـان بـل از کمـاالت موجـودات مجـرده و غـري 

  .تنزیهبلکه تنزیه حق از حیثیت ذات تنزیه است از . ۹٤۳و کل صفة یتصور الخلق فهو منزه عنهامجرده، 
  قطعه

ــــــبیه ــــــاز تش ــــــی و ب ــــــه کن  تنزی
ــــالق ــــد اط ــــد و قی ــــالق ز قی   اط

 

ــــــــه ــــــــن و آن یگان  ذاتســــــــت ازی
ــــــــــــه ــــــــــــت از آن محققان  رمزیس

 

و تنزیه نوح تنزیه عقلی است، و تنزیه . و تسبیح به حسب مقام جمع فقط بود، و تقدیس به حسب جمع و تفصیل
ه به حسب مرتبـۀ اوسـت، یعنـی بـه جهـت روح ادریس عقلی و نفسی، و مناسبت حکمت قدوسیه به کلمۀ ادریسی

مقدس او به ریاضت شاقه و مجاهدۀ شدیده، و تقدیس او از صفات حیوانیه و تغلیـب قـوت روحانیـه و انسـالخ 
  .معنویه از بدن و اختالط با مالئکه و ارواح مجرده

علوی عروج کرد و بـر سـریر  اند که شانزده سال خواب نکرد و طعام تناول نفرمود و از جهان سفلی به عالم و گفته
و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا : قال الله تعاىل. قطب افالک نشست، و او قطب عالم انسانی است

  .۹٤٤نبیا و رفعناه مکانا علیا
  دوبیتی

ـــا کـــه جـــان گردیـــد  جســـم او گوئی
  دنیی دون بهشت و شـد بـه بهشـت

 

ـــــد ـــــان گردی ـــــتش چن  الجـــــرم رفع
 مســـــکنش روضـــــۀ جنـــــان گردیـــــد

 

  .فص حکمة مهیمیة فی کلمة ابراهیمیة
و الـذین : قال الله تعـاىل. مهیم اسم مفعول است از تهییم، و حصول هیمان از افراط عشق، و عشق افراط محبت

  .۹٤٥آمنوا اشد حبالله
  .، الحدیثکنت کنزا مخفیا: و محبت اصل و سبب ایجادعالم، کما قال الله تعاىل

  شعر
ـــیده ـــه جـــان مارس ـــژده ب ـــني م  چن

ــــرای ــــده ب ــــور دی ــــت ای ن  معرف
ـــیکن ـــر عـــالم و ل   فشـــانده گـــنج ب

 

ـــه کـــه شـــنیده ـــن خوشـــرت کـــه گفت  ازی
 مـــــــــرا و دیگـــــــــران را آفریـــــــــده
 ز عـــــــالم ســـــــید مـــــــا برگزیـــــــده

 

و حصول هیمان، یعنی حريانی، از تجلیات جالل و جمال مطلق است بر مالیکه مهیمه و بر مجـذوبان اوالد آدم، 
  .و هر مجنونی از آن نصیبی یافته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .حق منزه است از هر صفتی که به تصور خلق آید ۹٤۳
  .ادریس را در کتاب یادکن که او نبی راست گوئی بود و به جایگاهی بلند او را باال بردیم: ۵۷و  ۵۶های  یهآ ۱۹سورۀ  ۹٤٤
  .و آنان که ایمان آوردند به شدت خدا را دوست دارند: ۱۶۵آیۀ  ۲سورۀ  ۹٤٥



۵۷۱ 

  بیت
  رکـــه او مجنـــون آن ســـلطان بـــوده

 

 عقــــل او مســــتور و او حــــريان بــــود
 

و اول کسی که بـه ) ع(که حق تعاىل به هویت ذاتیه بر وی تجلی کرد ابراهیم بود) ع(و اول واحدی از اوالد آدم
اول مـن : خلعت خلت و تشریف شریف صفات ثبوتیۀ حقیقیه مشرف شد او است، کمـاورد فـی الخـرب الصـحیح

  .لقیامة ابراهیمیکسی یوم ا
و آخر مطابقۀ  اول بود در روز جزا، و بعـد از تنزیـه و تقـدیس مرتبـۀ تشـبیه اسـت، و رؤیـت ذات  الهیـه در صـور 

در زمان کمال هیمان فانی شد در حق، و به تجلی حق باقی گشت به حق، و در مقـام ) ع(و ابراهیم. مظاهر عینیه
انی : ارض اجسام و اشباح نور حق را مشاهده نمود، و فرمود جمع و فرق به نور حق درمظاهر سماوات ارواح و
  .۹٤٦وجهت وجهی للذی فطر السماوات واالرض

  بیت
ـــان کـــن ـــا بی   معـــانی خوشـــی جان

 

ـــن ـــان ک ـــاری چن ـــی ب ـــر کن ـــه گ  توج
 

و مـا انـا مـن : فانی بود از افعال و صفات و ذات خود در افعـال و صـفات و ذات حـق، و فرمـود) ع(و ابراهیم
، در مرایـای صـور ان اللـه جمیـل یحـب الجمـال: ، جمـالکنت بصره الذی یبصربه: به بصر و. ۹٤۷المشرکني

  .اکوان، به کشف و عیان، عیان دید
  دوبیتی

 دیــــدۀ روشــــن آن چنــــان بینــــد
  دیــــــدۀ هرکــــــه نــــــور او یابــــــد

 

ــــد ــــان بین ــــني چشــــم عارف ــــن چن  ای
ــــــد ــــــان بین ــــــه عی ــــــور او در هم  ن

 

  .فص حکمة حقیة فی کلمة اسحاقیة
  بیت

  درین ترتیـب ای دوسـتنظر فرما 

 

 که ترتیبی به غایت خوب و نیکوسـت
 

بعد از مرتبۀ عالم ارواح مجرده مرتبۀ عالم مثال مطلق است و مثال مقید، یعنی عـالم خیـال آنمـوذج مثـال مطلـق 
  .است

  بیت
  دیشب بخواب دیدم نقش خیال رویش

 

 کشیدم مستانه سوبسـویش دیدم که می
 

یا ابـت افعـل مـا تـؤمر : گفت) ع(، اسحاقنی انی اری فی المنام انی اذبحکیا ب: فرمود) ع(چون ابراهیم
  .۹٤۸ستجدنی انشاء الله من الصابرین

و اکثر مفسران برآنند که فدا از اسماعیل بود، و شیخ علیه الرحمة والغفران معـذور اسـت، زیـرا کـه مـأمور اسـت و 
  .المأمور معذور

باید، هم چنانکه در صورت قصاص که قتل نکننـد مسـلمان را از  میاند که میان فدی ومفدی وجه مناسبتی  و گفته
  :و قال شاعر. برای ذمی و آزاد را از برای بنده

  شعر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .ني نیستمها و زمني را پدید آورد و از مشرک رویم را بسوی کسی متوجه گردانیدم که آسمان: ۷۹آیۀ  ۶سورۀ  ۹٤٦
  .ها و زمني را پدید آورد و از مشرکني نیستم رویم را بسوی کسی متوجه گردانیدم که آسمان: ۷۹آیۀ  ۶سورۀ  ۹٤۷
ای پدر آنچه را که امر شده ): اسماعیل گفت(کنم،  گفت ای فرزند در خواب دیدم ترا قربان می: ۱۰۳و  ۱۰۲های  آیه ۳۷سورۀ  ۹٤۸

 .کنی در این مورد مالحظه می انجام ده، بخواست خدا شکیبائی مرا



۵۷۲ 

  ذبــــح لقربــــانذَبــــحفـــداء نبــــی

 

 و این ثـواج الکـبش مـن نـوس انسـان
 

صـوت  فداء نبی استفهام است بر سبیل تعجب و ذبح به فتح ذال مصدر است و به کسر اسم ذبـیح، و ثـواج اسـم
  .غنم است ونوس اسم صوت انسان وسوق اسم صوت ابل

گوید چگونه صوت کبش و حرکت او در حالت ذبح قائم مقام صوت انسان و حرکت اوشد، و این تعجـب بـه  می
زعم محجوبان است، اما نزد موحدان سرّ توحید است که ظاهر است درمرایای موجودات، هر آینه وجـه مناسـبت 

  .بود
  بیت

  ی اســت اشــیا راچــون هویــت یکــ

 

ـــــیا ـــــود اش ـــــی ب ـــــت یک ـــــه هوی  ب
 

  .فص حکمة علیة فی کلمة اسماعیلیة
و : بـود، و همـت او عالیـه العلـیمظهـر اسـم ) ع(اسناد حکمت علیه به کلمۀ اسماعیلیه بر آن فرمود که اسماعیل

عنـد ربـه و کـان : ، یعنی به وفاء با حق در عهـود سـابقه و عقـود الحقـه، و در مرتبـۀ عـاىل۹٤۹کان صادق الوعد
  .مظهر ذات جامعه و او را علو ذاتی) ص(بود و نبینا) ص(، و مظهر مطهر سید عالم۹٥۰مرضیا

  بیت
ـــــفات ـــــۀ ذات وص ـــــني او آئین   ع

 

ـــــات ـــــد او درکاین ـــــود مانن ـــــی ب  ک
 

  .و هو علی بذاته: و علی اسمی است از اسماء الله تعاىل
  .سما و صفاتو الوهیت مقتضی اسما و صفات، هر آینه الهیت ذات باشد با جمیع ا

  بیت
ــر او حضــرت ســلطان ماســت   مظه

 

ــت ــان ماس ــه او جان ــدای او ک ــان ف  ج
 

اما هر واحدی از موجودات عینیه، غري حقیقت انسانیه مربوب اسمی اسـت از اسـماء الهیـه، و اسـم اعظـم جـامع 
  .معانی اسما

  بیت
  اســـم اعظـــم جـــامع اســـما بـــود

 

ـــود ـــا ب ـــد کـــه او از م ـــن کســـی دان  ای
 

و معلـوم فرمـا کـه . یت ذات رب اسما است و اسمای باقیه اربـاب متعینـه و افـراد عـالم مربوبـاتو به اعتبار احد
  .احدیت الهیه مقام جمع وجود است و جامع به اسماء، اما در احدیت ذاتیه اسماء و صفات و مظاهر مستهلکند

  بیت
  آنجــا صــفت و تعــني اســما نیســت

 

ـــیکن آنجاجـــا نیســـت  آنجـــاگفتم و ل
 

  .فی کلمة یعقوبیة فص حکمة روحیة
، ۹٥۱یا بنی اذهبوا فتجسسوا من یوسف و اخیه و التیأسوا مـن روح اللـه): ع(قال الله تعاىل عن لسان یعقوب

فرماید، و دین به معنـی انقیـاد و جـزا و عـادت  و روح از راحت است، و دراین فص حکمت احوال دین بیان می
مالـک یـوم : و قـال جـل جاللـه. و االسـالم هواالنقیـاد ،۹٥۲ان الـدین عنداللـه االسـالم: آمده، قال الله تعـاىل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .انه کان صادق الوعد و کان رسوال نبیا: ۵۴آیۀ  ۱۹اشاره به سورۀ  ۹٤۹
  .و نزد پروردگارش پسندیده بود: ۵۵آیۀ  ۱۹سورۀ  ۹٥۰
  .ش را جستجو کنید و از رحمت خدا نومید مشویدای فرزندان من بروید و یوسف و برادَ: ۸۷آیۀ ۱۲سورۀ  ۹٥۱
  .دین نزد خدا اسالم استهمانا : ۱۹آیۀ  ۳سورۀ  ۹٥۲



۵۷۳ 

  .۹٥۳الدین
  بیت

  در روز قیامــت او جــزا خواهــد داد

 

 شک به یقني جزای مـا خواهـد داد بی
 

  و به معنی عادت،
  .کدینک من ام الحویرث قبلها: مصراع

  .و دین به هر سه معنی منتج راحت است. ای عادتک
  هر که منقاد حکم حق باشد،: مصراع
  .ۀ علیا و راحت قصوی یابددرج

  .راحت جان ما از آن باشد: مصراع
و هر مؤمنی که اعتقاد کند که جزا مرتتب است بر اعمال، و او به عمل صالح در سلک صلحا منخرط شود، راحتی 

  .یابد عظیمه
  بیت

ـــــد ـــــا باش ـــــالکان م ـــــت س   راح

 

 بـــــه ازیـــــن راحتـــــی کجـــــا باشـــــد
 

و دین به حسب لغت تعلق به این مفهومات ثالثه دارد، و فرق  و عادت ظاهر است که موجب لذت و راحت بود،
  .است میان شرع و دین، و دین از انقیاد بود و انقیاد از عبد و شرع از حق

  بیت
  هـــر کـــه منقـــاد حکـــم او باشـــد

 

ـــــــد ـــــــو باش ـــــــل نک ـــــــؤمن کام  م
 

ه انسـان بـه کثـرت و عادت حقیقت معقوله، و آن بازگردانیدن شییء است به حاىل که اول بود، و معلـوم اسـت کـ
اشخاص متکثر نگردد، بلکه متکثر صور اشخاص بود، و صور اشخاص امثال، و مثلیـت متحققـه میـان اشـخاص، 
هر آینه حقیقت معقوله از عادت اتصال افراد متکثره بود، و به اعتباری که حال ثـانی مثـل حـال اول بـود عـادت 

ول اطالق نکنند، بلکـه عـادت بـود بـه وجهـی و عـادت گویند، و اگر حال ثانی مغایر حال اول باشد عادت بر ا
  .نبود به وجهی

  بیت
ـــی ـــه ذوق م ـــا ب ـــخن م ـــش س   دان

 

ـــــی خـــــوانش ـــــان هم ـــــۀ عارف  گفت
 

  .فص حکمة نوریة فی کلمة یوسفیة
مثـاىل اسـت بـر وجـه ) ع(عالم ارواح مسما است به عالم مثال مطلق، و آن عالمی است نورانی، و کشف یوسـف

ب حکمت نوریه که کاشفۀ حقایق است به کلمۀ یوسفیه اضافت کرده، و از آن عـالم عـالم اتم و اکمل، و از آن سب
  .صورت او نیز در حسن و بهجت کامله بود) ع(بود به علم تعبري، و بواسطۀ قوت نوریۀ روح او

  بیت
  چشم ما روشن به نـور روی اوسـت

 

 در همــه آئینـــه چشــم مـــا بــر اوســـت
 

ر اسمی از اسماء ذات، و هر چه اسم غري بر آن اطالق کنند، ظلی از ظالالت و نور حقیقت ذات الهیه است، و نو
آن نور است، وعالم ارواح از ظالالت آن نورند، و نورانی به اضافت با عالم اجسام، و دخول روح به عالم اصلی 

  .بواسطۀ عبور بود به حضرت خیال مقیده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .مالک روز جزا: ۴آیۀ  ۱سورۀ  ۹٥۳



۵۷۴ 

نبساط نور بر حضرت مثالیۀ مقیده، منتقل شود به عالم مثال و به اشراق نور روح ظاهر شود صور مثالیه، و بعد از ا
  .مطلق، و حکمت نوریه عبارت است از انبساط نور علوم منتقشه در کلمۀ یوسفیه بر حضرت خیال

و مـن یـوتی الحکمـة فقـد : و الحکمة ادراک الشییء علی ما هو به و العمل بمقتضاه، و قال اللـه تعـاىل
  ۹٥٤.اوتی خريا کثريا

  بیت
  نــني حکمــت ار حکــیم شــویبــه چ

 

ــــــوی ــــــیم ش ــــــالم عظ ــــــاکم ع  ح
 

  .فص حکمة احدیة فی کلمة هودیة
احدیت الهیه را مراتب ثالثه است، اول احدیت ذات، دوم احدیت اسماء و صفات، سوم احدیت افعال که نتیجۀ 

  .ربوبیت است
و ربوبیـت او داعـی  آن است که هود مظهر توحید ذاتی و اسمائی بـود،) ع(و تخصیص این حکمت به کلمۀ هود

  .۹٥٥ما من دابة االهو آخذ بنا صیتها، ان ربی علی صراط مستقیم: قوم به مقام تحقیق، بقوله تعاىل
و احدیت جمع مسما است به واحدیت و احدیت ذات احدیت جمع الجمع، و مالحظۀ وجود، بشرط ان الیکون 

اند، و اهل الله این مقام را جمع  فات مستهلکهمعه شییء، مرتبۀ احدیت خوانند، و در این مرتبه جمیع اسماء و ص
  .اند الجمع و حقیقة الحقایق گویند، متأخرین  این مرتبه را مرتبۀ عمائیه گفته

  رباعی
 تقریــر موحــد از لســانی دگــر اســت

  نشـانی بـر مـا بگذر ز نشـان کـه بـی

 

ــر اســت ــانی دگ ــدیع را بی ــم ب ــن عل  ای
 نامی دگر است و هم نشانی دگر است

 

  .فتوحیة فی کلمة صالحیةفص حکمة 
مظهـر ) ع(فتوح عبارت است از حصول شییء مالیم غري متوقع، و مأخوذ است از فتح و جمع آن فتوح، و صـالح

اسم الفتاح، و خروج ناقه عادتاً غريمتوقع، و آن معجزۀ اوست و از مفاتیح است، به ایـن مناسـبت اسـناد حکمـت 
  .اند فتوحیه به کلمۀ صالحیه کرده

  شعر
ــــن ا ــــات الرکایــــبم ــــات آی   آلی

 

ـــذاهب ـــی الم ـــک الخـــتالف ف  و ذل
 

و اضـافت آیـات بـه ) ص(و از جملۀ آیات و معجزات، آیات رکایب اسـت، چـون ناقـۀ صـالح و بـراق سـید عـالم
رکایب اگرچه اینجا نفس آیات است، اما به اعتبار مغایرت آیات منحصر نبود در رکایب، و در حقیقت رکایب در 

  .وانیه است که مراکب نفس ناطقه بودبدن انسانیه نفوس حی
و رکایب جمع رکیبه چون قبایل جمع قبیله، و راکب از برای حصول مقصود بر رکیبه سوار گردد، و حاصل نشـود 

  .مقاصد نفوس ناطقه از تحصیالت کماالت و ذوقیات نفسانیه اال به نفوس حیوانیه
  بیت

ــــام ــــدان بتم ــــاطنش ب   ظــــاهر و ب

 

ـــــا وســـــالم ـــــوز م ـــــدانی رم ـــــا ب  ت
 

  .فص حکمة قلبیة فی کلمة شعیبیة
به اصطالح اصحاب صوفیه و ارباب الهیه چون قلب انسانیه مشاهدۀ معانی کلیه و جزویه کند، نفس ناطقه گویند، 

  .و حکما این مرتبه را عقل مستفاد خوانند، و قلب اطالق کنند بر متخلقی که متصف باشد به اخالق حمیده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .اند و هر که را حکمت دهند در حقیقت خري بسیار داده: ۲۶۹آیۀ  ۲سورۀ  ۹٥٤
  .۵۶آیۀ  ۱۱سورۀ  ۹٥٥



۵۷۵ 

اند، به تقلیب او میان عالم عقلی محض و عالم نفـوس منطبعـه، و در  قلب گفتهو همیشه دل عارف اسم اعظم را 
اند از وی قـوای  عوالم کلیه خمسۀ الهیه، و دل را احدیت جمع است و برزخی است میان ظاهر و باطن و منشعب

  .روحانیه و جسمانیه
  بیت

ــه تمــام ــوا ب ــر ق   او مفــیض اســت ب

 

 مســـــتفیض و مفـــــیض دان وســـــالم
 

رتبۀ احدیت است، و به این کمال و جامعیت همۀ موجودات از خلق و حـق در او گنجیـده و او در و دل صورت م
  .خود نگنجد

  مثنوی
ــل گــر عــالم ارض و ســما  فــی المث
 دل محـــس آن نگـــردد جـــان مـــن
ــان گــر شــود یکســر مــداد  بحــر اعی
ــــالم ــــد ک ــــد بنویس ــــم جاوی   ور قل

 

ـــــــا ـــــــد باره ـــــــارف درآی  در دل ع
ـــن ـــان م ـــود آن جان ـــني فرم ـــن چن  ای

 ی توانـــــد داد ایـــــن تقریـــــر دادکـــــ
 همچنــــان بــــاقی بــــود مــــاال کــــالم

 

نتایج و اوالد بسیار بـود، و متحقـق بـه مقـام دل و مشـاهدۀ ) ع(شمار است و شعیب را و دل را نتایج و شعب بی
فرمود، و متخلق به اخالق الهیه بود، و قایم به عدل، و عدل سبب وجود عالم، بـه ایـن مناسـبت اضـافت  کلیه می
  .قلبیه به کلمۀ شعیبیه فرمودحکمت 

  .فص کلمة ملکیة فی کلمة لوطیة
  .ملکت العجني اذا شدت عجینا: ملک به فتح میم و سکون الم شدت و ملیک شدید، قال صاحب الصحاح

در میان قوم ضعیف بود و قوم او اقویا به قوت ) ع(و نسبت این حکمت ملکیه به کلمۀ لوطیه از آن فرمود که لوط
شـد، و اهـل  کردند اوامر و نواهی کـه از حـق تعـاىل نـازل می محجوب به شدت حجاب، و قبول نمیجسمانیه، و 

  .فساد بودند و مشتغل به شهوت بهیمیه و سرگشته در فیافی امور طبیعیه
و قوت یا جسمانیه است یا روحانیه، و روحانیه اقوی بود، و آن همـت مـؤثره اسـت، و اثـر آن در اکثـر اهـل عـالم 

  .۹٥٦لوان ىل بکم قوة اوآوی اىل رکن شدید: ل الله تعاىل عن لوطبود، و قا
این بیان معانی ظاهر این آیت است، اما به حسـب بـاطن التجـای . و آوی التجا بود و رکن شدید قبیلۀ قویۀ غالبه

اً توجه به حق بود، و لوط عالم است که افعال الله تعاىل ظاهر نشود در خارج اال به مظاهر، هر آینه باطن) ع(لوط
یـرحم اللـه اخـی ): ص(قال رسـول اللـه. نماید به حق تا قبیلۀ او را ناصر لوط گرداند، و او نصرت یابد بر اعدا

  .لوطا لقد کان یأوی اىل رکن شدید
  بیت

  خــوش بــود همتــی کــه او بخشــد

 

 او بــــه مــــا همتـــــی نکــــو بخشـــــد
 

  .فص حکمة قدریة فی کلمة عزیریة
و قضا و قدر مرتبنـد بـر اعیـان ثابتـه، و اختصـاص حکمـت قدریـه بـه کلمـۀ  مراد به حکمت قدریه سرّ قدر است،
  .به استعداد اصلیه طالب سرّ قدر بود و قابل شهود احیا) ع(عزیریه آن است که عني ثابتۀ عزیر

ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مائـة : ای عبور کرد، عظام رمیم ریخته دید، گفت نوبتی بر قریۀ ویرانه
  .، اظهار قدرت بر اعادۀ ارواح مشاهده کرد۹٥۷ام ثم بعثهع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۰آیۀ  ۱۱سورۀ  ۹٥٦
  .۲۵۹آیۀ  ۲سورۀ  ۹٥۷



۵۷۶ 

  بیت
  خواست حـق بـه او بنمـود آنچه می

 

 قــــــدری از قــــــدر عیــــــان فرمــــــود
 

و قضا حکم کلی الهی است بر اشیا، و آنچه مقتضیۀ اعیان اشیا است، از احوال نیک و بد از ازل تـا ابـد، و قـدر 
صی مشخص، و فضای قضا وسیع است و قدر قدر منیـع، جزوی است و تفصیل قضا وموقت به وقتی معني و شخ

  .و سرّ قدر به شدت ظهور محتجب است
، ۹٥۸و هو خالق کل شییء: شود از حق تعاىل نماید که وجود اشیا صادر می و صاحب بصر و بصريت مشاهده می

نطفـۀ انسـانیه، و  فرماید، هم چنانکه افاضۀ صورت انسـانیه بـر و در هر آنی، به حسب قابلیت، قوابل را افاضه می
  .افاضۀ صورت بر نطفۀ فرسیه

  رباعی
 هر لحظه به ما خدا عطـائی بخشـد
  ســلطان کــریم اســت و کــرم فرمایــد

 

 نــوائی بخشــد هــر دم ملکــی بــه بــی
 صــد گــنج بقــا بــه یــک گــدائی بخشــد

 

  .فص حکمة نبویة فی کلمة عیسویة
  .و در این حکمت، نبویت مراد رفعت استنبی وارد است به همزه و به غري همزه از نبأینبؤ، یعنی ارتفاع، 

نبی است به نبوت عامه ازالً و ابداً، و به نبوت خاصـه در ) ع(و تخصیص به کلمۀ عیسویه از آن فرموده که عیسی
، و در بطـن والـده از ۹٥۹آتـانی الکتـاب و جعلنـی نبیـا: حالت بعثت، و در مهد ایمائی فرمـود از نبـوت و گفـت

  .، ای سیداً علی القوم۹٦۰اال تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا: هسیادت ازلیه خرب داد، بقول
فرمود، و نبوت عامه او راسـت  و بر وی غالب بود خرب از احوال مالئکه و روحانیان، و اغلب دعوت به باطن می

، و یابند، و او صاحب این مقام است ازالً و ابداً و نبوت عامه نتیجۀ والیت بود، و اولیا والیت از مشکات او می
): ع(نبی است به نبوت ذاتیۀ غريمتناهیه، کمـا قـال) ص(والیت عامۀ او ازلیۀ اصلیه، و خاتم والیت عامه، و نبینا

  .کنت نبیا و آدم بني الماء و الطني
و نبوت سایر انبیا علیهم السالم بعد از بعثت بود و متناهیه، به این سّر حکمت نبویه بعد از حکمت قدریه فرمـود، 

اند بر عباد بر حسب تخلق عبـد اسـت بـه اخـالق  که اطالق کرده الوىلفرماید که اسم  کند و می یت میو بیان وال
و هو الـوىل الهیه، و آن اشارت است به فنای عبد در افعال و صفات حق، و تحقق به ذات الهیه، و الوىل اسمه، 

  .۹٦۱الحمید
  .یت خاصه فانی باشد در حق و باقی به حقو تحقق به ذات اشارت است به فناء در ذات، هر آینه وىل به وال

  قطعه
ــــی ــــم یفن ــــی ث ــــم یفن ــــی ث  فیفن
ــــم یبقــــی ــــم یبقــــی ث   و یبقــــی ث

 

 کمـــــا یفنـــــی الفنـــــاء بـــــال فـــــنالء
ـــــاء ـــــال بق ـــــاء ب  کمـــــا یبقـــــی البق

 

  بیت
  گـر چنــني فــانی شــوی بــاقی شــوی

 

 مـــدتی رنـــدی کنـــی ســـاقی شـــوی
 

  .و مؤمن وىل است به والیت لغویه، فافهم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .الله خالق کل شییء: ۴۰، ۳۹، ۱۳، ۶های  سوره ۶۳، ۶۲، ۱۶، ۱۰۲های  اشاره است به آیه ۹٥۸
  .۳۰آیۀ  ۱۹سورۀ  ۹٥۹
  .۲۴آیۀ  ۱۹سورۀ  ۹٦۰
  .۲۸آیۀ  ۴۲سورۀ  ۹٦۱



۵۷۷ 

  .ی کلمة سلیمانیةفص حکمة رحمانیة ف
مراد به حکمت رحمانیه بیان اسرار رحمت صفاتیه است، که ناشیه اسـت از رحمـت ذاتیـه، و رحمـت صـفاتیه یـا 

  .عامه رحمت رحمانیه و خاصه رحمت رحیمیه و هر دو مذکور در ام الکتاب: عامه است یا خاصه
. ۹٦۳الحمدللـه رب العـالمني، ۹٦۲حیمبسـم اللـه الـرحمن الـر: اما رحمت ذاتیۀ عامه و خاصۀ مذکور در بسـمله

والله تعاىل به رحمت ذاتیۀ عامه اعیان ثابته را در حضرت علمیه، به تجلی حبـی ذاتـی وجـود و اسـتعداد کرامـت 
فرمود، و به رحمت ذاتیۀ خاصه هر عینی را به اسمی معني گردانید، و به رحمت عامـۀ صـفاتیه عـالم را در خـارج 

  .موجود کرد
  بیت

  اوئــــیمهمــــه مرحــــوم رحمــــت

 

ــــــیم ــــــت اوئ ــــــون نعم ــــــه ممن  هم
 

اما رحمت خاصۀ صفاتیه، یا موقته است یا غري موقته، امـا موقتـۀ متناهیـه، در دنیـا خاصـۀ اهـل دولـت و سـعادت 
  .است از نعمت و عزت و صحت و سالمت

اما رحمت صفاتیۀ خاصۀ غريمتناهیه، خاصۀ اهل جنت است، و اهل جنت مرحوم باشند به جمیع مراتـب امهـات 
انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن : عالم بود به جمیع مراتب رحمت و کتابت فرمود) ع(رحمت، و سلیمان

، و منعم بود به نعمت نبوت و رسالت، و سلطان بر عالم علوی و سفلی، به تأیید الله تعاىل، و حکم او ۹٦٤الرحیم
  .عام بر جن و انس

  بیت
ـــــــــی ـــــــــۀ اله ـــــــــود خلیف   او ب

 

ـــــه ـــــا ب ـــــاه ت ـــــاهی حـــــاکم از م  م
 

در یـاب مناسـبت حکمـت . و عالم بر السنۀ جمادات و عـارف بـر منطـق حیوانـات و متصـرف در اعیـان عناصـر
  .رحمانیه به کلمۀ سلیمانیه

  بیت
  حضــرتش بــني رحمــت مــوىل نگــر

 

ـــــی نگـــــر  پادشـــــاه صـــــورت و معن
 

  .فص حکمة وجودیة فی کلمة داودیة
نه مطلق وجـود، کـه مطلـق وجـود مخـتص نیسـت بـه  مراد به حکمت وجودیه، حکمت وجود عالم انسانی است،

اول افراد انسانی است، و هر چه از او ظاهر شد به مقتضی تعني او بود از جمعیت ) ع(فردی از موجودات و  آدم
حقیقت انسانیه و استعداد اصلیه و اعتدال مزاج شخص و آنچه شایسـتۀ مقـام خالفـت اسـت، هـم چنانکـه مقـام 

) ع(و احکام آن در هر نبیی از انبیا علیهم السالم ظهور کرد، به تدریج و بتمـام در داود و آثار) ع(رسالت به نوح
و لقد آتینـا داود و : و پدر و پسر شریک بودند در این جمعیت، لقوله تعاىل) ع(ظاهر شد، و به کمال در سلیمان

  .۹٦٦و کال آتینا حکما و علما: ، و قال جل جالله۹٦٥سلیمان علما
داود انـا جعلنـاک خلیفـة فـی  یـا: ت به تمام در داود ظاهر شد، حق تعـاىل صـریح فرمـودو چون احکام خالف

  .۹٦۷االرض فاحکم بني الناس بالحق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱آیۀ  ۱سورۀ  ۹٦۲
  .۲آیۀ  ۱سورۀ  ۹٦۳
  .۳۰آیۀ  ۲۷سورۀ  ۹٦٤
  .و داود و سلیمان را علم دادیم: ۱۵آیۀ  ۲۷سورۀ  ۹٦٥
 .و هر یک را حکم و علم دادیم: ۷۹آیۀ  ۲۱سورۀ  ۹٦٦
  .پس به حق بني مردم حکم کنای داود ترا روی زمني خلیفه قرار دادیم، : ۲۶آیۀ  ۳۸سورۀ  ۹٦۷
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به این مناسبت جامعیت، حکمت وجودیۀ انسانی به کلمۀ داود مخصوص گردانید، و اگرچه آدم خلیفۀ حق است، 
  .اما صریح نفرمود، فافهم

  بیت
  احکام خالفـت چـو ورا بـود تمـام

 

ــــۀ حــــق وســــالم ــــد او را خلیف  گفتن
 

  .فص حکمة نفسیة فی کلمة یونسیة
معلوم فرما که نفس ناطقۀ انسانیه مظهر اسم الهی است، و هم بـرزخ اسـت میـان صـفات الهیـه و کونیـه، و جـامع 

، و گريد به ابدان، و بـرزخ بـا نصـیب بـود از طـرفني معانی کلیه و جزویه، و به واسطۀ این برزخیت جامعه تعلق می
جامع است میان روحانی محض و جسمی صرف از مکان و زمان، و منزه است از تغیـري و حـدثان، و بـه او تمـام 
است عالم علوی روحانی و سفلی جسمانی، و از این وجه جسمانی محتاج بود به مکان و زمان، و متغري بـه تغـري 

سلیمانیه و داودیه حکمـت نفسـیه فرمـود  زمان و اکوان، و خلیفۀ حق است در مملکت انسانی، و بعد از حکمت
  .که نفس ناطقه خلیفۀ حق است، و مدبر مملکت و رعایا

  بیت
  حـــاکم عـــادل اســـت تـــا دانـــی

 

ــــه خــــوانی ــــس ناطق ــــو نف  آنکــــه ت
 

  .فص حکمة غیبیة فی کلمة ایوبیة
قیقیـه بـه هویت غیب الغیوب متجلیه است در جمیع اشیاء علویـه و سـفلیه مکانیـه و مرتبیـه، و عـني آب حیـات ح

  .، از غیب در تحت او جاری شد۹٦۸ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب: حکم
 و چون اعضاء خود را به آن آب غسل کرد، طاهر گشت از امراضی که ازمسّ شیطان بود، یعنی از دوری از جانـب

در تحت رجـل اند، و آبی که سبب ازالۀ مرض او شد مستور بود  ، و این حکمت را حکمت غیبیه فرمودهالرحمن
  .او

  بیت
  جـــو دوای درد دل از خــویش مــی

 

ــی ــیش م ــم ب ــد ه ــر دردت رس ــو وگ  ج
 

  .۹٦۹و کان عرشه علی الماء: و این آب آن است که
  بیت

  آب حیـــوان ز خـــود بجـــو ای یـــار

 

 تـــا کـــه گـــردی ز خـــویش برخـــوردار
 

  .اراز امراض دوری طاهر شد و باطناً باطن مطهرش از مالحظۀ اغی) ع(و ظاهراً ظاهر ایوب
  بیت

  ظـــاهر و بـــاطنش چـــو طـــاهر شـــد

 

 عــــني غیبــــی کــــه بــــود ظــــاهر شــــد
 

  .غسل کرد) ص(به این آب صدر سید عالم) ع(و جربئیل
  بیت

ـــات ـــه آب حی   دل خـــود را بشـــو ب

 

ــــابی وصــــال ذات و صــــفات  تــــا بی
 

و و اضافۀ حکمت غیبیه به کلمۀ ایوبیه به جهت نزول خطاب است در حق او، و مـراد بـه حکمـت غیبیـه سـلوک 
و وصول یافت به آب حیات در عني ظلمات اما به صرب در انـواع بالیـا و محـن و آن . ریاضت و طاعت وعبادت

  .همه سبب رفعت و درجات او شد و واسطۀ تحصیل کماالت و ترقی مراتب حاالت و تجلیات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ای است جهت شستشوی، سرد و آشامیدنی است پایت را به زمني زن این چشمه: ۴۱آیۀ  ۳۸سورۀ  ۹٦۸
  .و عرش او بر آب بود: ۷آیۀ  ۱۱سورۀ  ۹٦۹
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رباب دریافت، شد به مداوات و ازالت مرض، تا دولت قرب رب اال و صابر بود در مقامات شداید، و مشتغل نمی
الصـرب حـبس : انـد ، و گفته۹۷۰انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمني: و او را مقام انس حاصل آمد، و ندا کرد

  .النفس عن الشکوی اىل غري الله
  بیت

ــوب ــون ای ــد صــبور چ ــه باش ــر ک   ه

 

 خــــوش بیابــــد مــــرادی از محبــــوب
 

  .بلکه صرب هم حجاب دید
  :برداشت حجاب صرب و فرمود: مصراع

  .مسنی الضر و انت ارحم الراحمنيانی 
  .فص حکمة جاللیة فی کلمة یحیاویة

هرچه مختص است به قهر از اسما و صفات الهیه مسما است به جالل، و آنچه مختص به لطف، مسما به جمال، 
و تجلی جالل معطی قبض است و تجلی جمال معطی بسط، و حضرت جالل به طریق عظمت بر بعضـی تجلـی 

  .ر بعضی به طریق قهرفرماید، و ب می
  شعر

ــایر ــایق س ــی کــل الحق ــک ف   جمال

 

ـــــاتر ـــــک س ـــــه االجالل ـــــیس ل  و ل
 

  .همیشه مقبوض و محزون و مبکی بود از خوف حضرت ذوالجالل) ع(و یحیی
  بیت

ــــی ــــر روی او روان م ــــت آب ب   رف

 

 رفـت ای خوش روان چنـان مـی چشمه
 

کانـک قـد : گفت) ع(ایت بسط بود، یحییدر غ) ع(که نوبتی عیسی: فرمود) ص(و روایت است که سید عالم
کانک قد آیست من فضـل اللـه و رحمتـه، فـاوحی اللـه : جواب داد) ع(، عیسیآمنت من مکرالله و عذابه

  .۹۷۱الیهما احبکما اىل احسنکما ظنابی
رفت، تا کافران هفتاد هزار همـدیگر را هـالک کردنـد، و آن  شهید شد، آب از دیدۀ او روان می) ع(و چون یحیی

  .یجۀ ظهور جالل بودنت
  

  .۹۷۲لمن الملک الیوم لله الواحد القهار: قال الله تعاىل
  .فص حکمت اولیت است، و یحیی را اولیت اسما در اسما، فافهم

  بیت
ـــــه مـــــی ـــــد نســـــبتی عارفان   گوین

 

ــــــی ــــــد ســــــخن عاشــــــقانه م  گوین
 

  .فص حکمة مالکیة فی کلمة زکریاویة
و ملیـک شـدید القـوی بـود، و اطـالق کننـد بـر قـدرت و مالک مأخوذ است از مَلک بـه معنـی شـدت و قـوت،  

  .تصرف
مؤید است به تأیید حق سبحانه و تعاىل به قوت تامه و همت مـوثره و بـه ) ع(و کلمه ذکریاویه یعنی روح مجرد او

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ترین رحم کنندگانی مرا آزار رسید و تو رحم کننده: ۸۳آیۀ  ۲۱سورۀ  ۹۷۰
پس خدا به . مثل اینکه تو از فضل و رحمت خدا ناامیدی: عیسی جواب داد. منیمثل اینکه از مکر و عذاب خدا ای: یحیی گفت ۹۷۱

  .باشد تر می آندو وحی فرستاد که از شما آنکه حسن ظنش به من بیشرت است نزد من محبوب
  .۱۶آیۀ  ۴۰سورۀ  ۹۷۲
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 او را به دو نیم کردند، و او مستجاب الدعوه بود، و دعا نفرمود، ۹۷۳صرب جمیل بر مقامات شداید، و کفار به منشار
و از آن بــال، آال و نعمــا یافــت، زیــرا کــه ســبب وصــول او بــود بــه کمــاالت، و واســطۀ ارتفــاع درجــات و غفــران 

  .البالء سوط من سیاط الله تعاىل یسوق به عباده): ص(خطیئات، کما قال نبینا
  دوبیتی

 از بــال ایــن کــار مــا بــاال گرفــت
ــــاده ــــر درش افت ــــم عاشــــقانه ب   ای

 

ــت ــا گرف  آتــش عشــقش خوشــی در م
 ق او در جــان مــا مــأوی گرفــتعشــ

 

  .بال از غضب بود و وجود غضب از رحمت، هر آینه بال از رحمت بود
  بیت

ــــال ــــرا ب ــــال زی ــــالم از ب ــــن نن   م

 

ــــــتال ــــــزد مب  راحــــــت جانســــــت ن
 

  .فص حکمة ایناسیة فی کلمة الیاسیة
حانیه هیأت وحدانیت معلوم فرما که قوای روحانیه را به حسب فعل و انفعال به اعتبار اجتماعات و امتزاجات رو

آید، و صورت ملکیه تابعۀ هیأت وحدانیت است، هم چنانکه صورت طبیعیـه تابعـۀ مـزاج، کـه حاصـل  حاصل می
  .شود از عناصر مختلفه و کیفیات متقابله می

به حسب مزاج روحانی نسبتی با مزاج صورت ملکیـه دارد، و بـه مـزاج جسـمانی نسـبتی بـا انسـان، ) ع(و الیاس
جامع هـر دو ) ع(ئکه از حیثیت صورت روحانیه و انس با انسان از حیثیت صورت جسمانیه، و الیاسانس با مال

صورت است به کمال و برزخی است میان مالئکه و انسان، و صـورت مالئکـه موجبـۀ اعتـدال حقیقـی اسـت، و 
  .هرکه بر مزاج صورت ملکیه بود زنده ماند به حیات دایمه
  بیت

  امبــا ملــک گــر نســبتی یــابی تمــ

 

ـــالم ـــک والس ـــا مالی ـــده باشـــی ب  زن
 

  .فص حکمة احسانیة فی کلمة لقمانیة
ان الله کتب ): ص(احسان در لغت فعل پسندیده را گویند از خري به مال و قال و فعل و حال، کما قال رسول الله

  .، الحدیثاالحسان علی کل شییء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة و اذا قتلتم فاحسنوا القتلة
  .ن را مراتب ثالثه است، اول لغوی است و آن نیکی است با محب و عدوو احسا

  بیت
  کنـی ای یـار غـار گر تو نیکـی مـی

 

 دوست و دشـمن هـر دو را نیکـو بـدار
 

  .االحسان ان تعبدالله کانک تراه): ع(دوم عبادت به حضور تمام، کما قال
  .من یسلم وجهه اىل الله و هو محسنو : سوم شهود حق است در مرآت ذرات موجودات، کما قال جل جالله

  بیت
ـــیم ـــن تعل ـــو ای ـــر کـــرد در ت   گـــر اث

 

 هرچـــــه داری بـــــه او کنـــــی تســـــلیم
 

صاحب حکمت بود، چنانکـه اللـه تعـاىل ) ع(و اختصاص حکمت احسانیه به کلمۀ لقمانیه از آن فرمود که لقمان
: و خـري احسـان اسـت. ۹۷٥رياو من یـوتی الحکمـة فقـد اوتـی خـريا کثـ، ۹۷٤و لقد آتینا لقمان الحکمة: فرمود

الحکمة : ، و نقولالحکمة وضع الشییء فی موضعه: و قیل. واالحسان فعل ما ینبغی لما ینبغی کما ینبغی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .اره:  ۹۷۳
 .۱۲آیۀ  ۳۱سورۀ  ۹۷٤
 .۲۶۹آیۀ  ۲سورۀ  ۹۷٥
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  .ادراک الشییء علی ماهو به و العمل بمقتضاه
  .و چون حکمت مستلزم احسان است، قرین کلمۀ لقمانیه گردانید
  دوبیتی

 این حکمت الهی است نه حکمـت منـاهی
  ان چنان حکیم است ای نور چشم سیدلقم

 

 بگرفت حکم حکمت از ماه تا به مـاهی
 ده چو مـا گـواهی دریاب و بر کمالش می

 

  .فص حکمة امامیة فی کلمة هارونیة
انـی جاعلـک للنـاس امـا ): ع(امامت اسمی است از اسماء خالفت، کما قال الله تعاىل فـی حـق نبیـه ابـراهیم

  .، ای خلیفة علیهم۹۷٦ما
اخلفنـی فـی : اسـت، کمـا قـال) ع(ص حکمت امامیه بـه کلمـۀ هارونیـه فرمـوده کـه اول خلیفـۀ موسـیو تخصی
و امام مطلق از جانـب حـق، ) ع(، دوم مبعوث است از حق به خلق، و امام مقید است از جانب موسی۹۷۷قومی

  .یا علی انت منی بمنزلة هارون من موسی، اال انه ال نبی بعدی): ص(و قال رسول الله
  بیت

ـــ ـــن و آن امـــامم ـــأموم ای   ا همـــه م

 

ــــالم ــــا را والس ــــد م ــــوش امامانن  خ
 

  .فص حکمة علویة فی کلمة موسویة
  ۹۷۸.التخف انک انت االعلی: اختصاص حکمت علویه به کلمۀ موسویه، لقوله تعاىل

  .انا ربکم اال علی: گوید کند به باطل و می عون که دعوی علو می یعنی تو اعالئی بحق از فرعون بی
  بیت

  منصب فرعون خود چه خواهد بودعلو 

 

 علو خدمت موسی هزار چنـدان اسـت
 

و . ۹۷۹و کلم اللـه موسـی تکلیمـا: کما قال تعاىل) ع(واسطۀ ملک اول علو مرتبۀ او استماع کالم ملک عالم بی
ان الله تعاىل کتب التوراة بیده و غرس شجرة طوبی بیده و خلق جنـة عـدن : در حدیث صحیح وارد است

  .آدم علیه السالم بیدیه بیده و خلق
اللهـم اجعلنـی مـن : را مقام جامعیت است و کثرت امت، و با وجود جامعیت و علوّ مرتبـه فرمـود) ع(و موسی

  .امة محمد
  بیت

  عیسی گردون نشني امـت او در ازل

 

ــزال ــابع او الی ــا شــکاف ت  موســی دری
 

  .فص حکمة صمدیة فی کلمة خالدیة
  .۹۸۰الله الصمد: قال الله تعاىل. المقصد و الملجأ الصمد ما الجوف له و هو السید و

  بیت
  نیــــاز اســــت از همــــه عــــالم بــــی

 

ـــاج ـــرتش محت ـــه حض ـــالم ب ـــه ع  هم
 

و خالدبن سنان مالذو ملجأ قوم بود و مستجاب الدعوة و مظهـر الصـمد، و نـزد بـدال اسـم او عبدالصـمد و اکثـر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۲۴آیۀ  ۲سورۀ  ۹۷٦
  .۱۴۲آیۀ  ۷سورۀ  ۹۷۷
  .۶۸آیۀ  ۲۰سورۀ  ۹۷۸
  .۱۶۴آیۀ  ۴سورۀ  ۹۷۹
  .۲آیۀ  ۱۱۲سورۀ  ۹۸۰



۵۸۲ 

  .ختصاص یافتهاوقات ذاکر الصمد، به این سبب حکمت صمدیه به کلمۀ خالدیه ا
  .فص حکمة فردیة فی کلمة محمدیة

بـه مقـام جمعیـت ) ص(در بعضی نسخ عوض کلمۀ فردیه کلیه آمده، و فردیت اشارت است به انفراد حضـرت او
  .الهیه، و فوق این مرتبه، مرتبۀ ذات الهیه، و سید عالم مظهر اسم اعظم، و اسم اعظم جامع معانی اسمای الهیه

است از جامعیت جمیع کلیات و جزئیات، و تمام کماالت اسما درتحت کمال او داخـل، اما حکمت کلیه عبارت 
و مجموع مظاهر به کلمۀ او ظاهر، و اول فردیـت بـه عـني ثابتـۀ او حاصـل آمـده، و اول عینـی از اعیـان ثابتـه کـه 

ض مقـدس، مستفیض شد به فیض اقدس عني ثابتۀ او است در علم، و اول روحی که موجود گشت درخارج به فی
  .اول ما خلق الله نوری): ص(کما قال) ع(روح مقدس او است

و به ذات احدیه و مرتبۀ الهیه و حقیقت روحانیۀ محمدیۀ فردیـه در خـارج ظـاهر شـده، و هـر نبیـی از انبیـاعلیهم 
السالم مظهر اسمی است کلی، و تمام کلیات در تحت اسم اعظم، و اسم اعظم بـه حسـب جامعیـت او را تقـدمی 

  .ت بر تمام اسمای الهیه و مظهر مطهرش تقدم دارد بر جمیع مظاهر اسمای الهیهاس
  بیت

ــــر آن اســــم اعظــــم ــــود او مظه   ب

 

 بـــه رتبـــت بـــر همـــه عـــالم مقـــدم
 

  .ادل دالیل است به حق و همیشه واقف است از مقید و مطلق) ص(او
  بیت

  او ادل دالیلســــــت بــــــه حــــــق

 

 واقفســـــــت از مقیـــــــد و مطلـــــــق
 

  .نحن اآلخرون السابقون): ص(جود او بود، و ختم نبوت و رسالت به او، کما قالابتدای ایجاد به و
  بیت

ـــی ـــت و م ـــالم اس ـــید ع ـــویم س   گ

 

 در همـــــــه حـــــــال تـــــــابع اویـــــــم
 

  



۵۸۳ 

  شرح فص االول من فصوص الحکمرساله 
   

  
  ۹۸۱بسم الله الرحمن الرحیم

  و به ثقتی
  .آله اجمعني، و الصلوة و السالم علی خري خلقه محمد و ۹۸۲الحمدلله رب العالمني

قال شیخ المحققني و امام الموحدین ابوعبدالله محمـدبن علـی الطـائی االندلسـی المشـهور بشـیخ محیـی الـدین 
  .فص حکمة الهیة فی کلمة آدمیة: العربی قدس الله سره فی اول کتاب فصوص الحکم

  بیت
ـــــی ـــــه م ـــــد ســـــخنی عارفان   گوی

 

ـــــاری از اهـــــل ذوق مـــــی ـــــد ی  جوی
 

او است، و انگشرتی زیب انگشت است و نگني زیـب انگشـرتی، و محـل نقـش و  فص هر شییء زبده و خالصۀ
  .کند کتابت اسم مالک که خزانه بدان مهر می

  بیت
  خـــوش نشـــانی کـــه نـــام او دارد

 

ـــــر کـــــه دارد نشـــــان نکـــــو دارد  ه
 

  .و الحکمة ادراک الشییء علی ما هو به و العمل بمقتضاه
وح هر نبی است از انبیا که مذکور است در فصوص الحکـم بـه و حکمت عبارت است از علوم ربانی که خاصۀ ر

  .به حسب استعداد اصلیه و قابلیت فرعیه) ع(اسمی غالب بر روح آن نبی
یا مراد از فص، دل صاحب دىل است که منقش بود به علوم خاصه و جامع جمیع اسما و صفات و محل حکمت 

  .الهیه است دىل که ثابت بود در کلمۀ آدمیه
عبارت است از روح مجرده، و الهیت اسم مرتبۀ جامعۀ مراتب، و اسم جامع یعنی الله متبوع مجمع اسما و و کلمه 

از برای خالفت بود، و ) ع(و تخصیص حکمت الهیه به کلمۀ آدمیه از آن فرمود که ایجاد آدم. صفات الهیه است
نامتنـاهی در مـرآت منـور او چـون نـور ای اسـت کـه اسـرار اسـماء الهـی و انـوار حقـایق عـالم  خلیفه به مثل آینـه

  .نماید، و اول افراد است در شهادت، و مظهر اسم جامع از حیثیت خواص اوالد می
  بیت

ــــم نگــــر ــــه و طلس   گــــنج و گنجین

 

ــــر ــــم نگ ــــني و اس ــــفت و ذات ب  ص
 

  .ان الله خلق آدم علی صورته): ص(قال رسول الله
  بیت

ـــدا کـــرد   جـــام گیتـــی نمـــا چـــو پی

 

 کــــرد بــــه صــــفات خــــودش هویــــدا
 

، و او را ۹۸٤و علم آدم االسماء کلهـا: ، مشرف فرمود، و به تعلیم۹۸۳انی جاعل فی االرض خلیفة: و به تشریف
اعلم علمای عالم و معلم مالئکه گردانید، و مفتاح خزاین صورت و معنی در قبضـۀ تصـرف او نهـاد، و یـد قابلـۀ 

، الحدیث، نثار و کنت کنزا مخفیا: الیدین آفرید، و گنجعالم به ید فاعلۀ او داد و به ید معطیه و ید آخذه او را ذو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .منت عربی فصوص از روی کتاب فصوص الحکم به تصحیح ابوالعال عفیفی چاپ بريوت تصحیح شده است ۹۸۱
 .۲آیۀ  ۱سورۀ  ۹۸۲
  .۳۰آیۀ  ۲سورۀ  ۹۸۳
  .۳۱آیۀ  ۲سورۀ  ۹۸٤



۵۸۴ 

  .ایثار او کرد
  دوبیتی

 هرچــه در غیــب و در شــهادت بــود
  بـــه صـــفت ذات او تجلـــی کـــرد

 

 در چنــــان مظهــــری عیــــان بنمــــود
ــــود ــــا فرم ــــه او عط ــــالم ب ــــه ع  هم

 

اسـمی خـاص  و حقیقت انسانیه عني اول اسـت درحضـرت علمیـه و از تفصـیل ایـن عـني هـر عینـی از اعیـان بـه
، هر عینی که به لسان استعداد اصلیه سؤال کرد، ۹۸٥و آتاکم من کل ماسألتموه: مخصوصند، و به اشارت بشارت

  .جواد کریم اجابت فرمود
  بیت
  اگر جامی به بزم آری ز خم جامی بری پر می

 

 ای آری بتـو پیمانـه پیماینـد وگر پیمانـه
 

تعدین متفاوتند، هر یک نشانی طلبند موشح به اسمی از اسماء و اگرچه فیض حق تعاىل عام است، اما قوابل مس
  .الحاجات ای جویند مسجل به سجل قاضی ذات، و وثیقه

و کثرت اسما از صفات بود و کثرت صفات به اعتبار کثرت مراتب غیبیه، و مراتب غیبیـه مفـاتیح الغیـب و مفـاتیح 
  .۹۸٦ب الیعلمها اال هوو عنده مفاتح الغیالغیب معانی معقوله در غیب وجود حق، 

  بیت
  ایـــــن نکتـــــۀ عارفانـــــه دریـــــاب

 

 مســــــــتانه و عاشــــــــقانه دریــــــــاب
 

  .۹۸۷لما شاء الحق سبحانه من حیث اسماؤه الحسنی التی الیبلغها االحصاء: قوله
در مقصود شروع فرمود، و با آنکه وجود عالم مستند است به اسما، و انسان مقصود اصلی اسـت از ایجـاد، اوالً 

فرماید  که حق سبحانه و تعاىل از حیثیت اسماء الحسنی ایجاد عالم  اً در عني، و این معانی بیان میدر علم و آخر
  .فرمود

و علت غائیه از ایجاد عالم انسانی، ظهور و اظهار یعنی جال و استجال است، بلکه رؤیت ذات حق بـود بـه ذات 
  .فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف کنت کنزاً مخفیا: حق در آینۀ جامعۀ انسانیه، کما قال جل ذکره

و استعمال لمّا شاء مجاز است، و مشیت الهی عبارت از تجلی ذاتی و عنایـت سـابقه بـه ایجـاد معـدوم و اعـدام 
هر آینه مشیت اعم بود از اراده، و مراد به اسماء حسنی اسمای کلیـه . موجود، و ارادۀ تجلی الهی به ایجاد معدوم

  .الیبلغها االحصاءکلیه متناهیه و اسماء جزویه غريمتناهیه،  و جزویه است، و اسمای
امـا ذات مـن . و اسما طالب مظهرند تا انوار مکنونه در مظاهر ظاهر گردد، و اسرار مخزونـه در محـل هویـدا شـود

  .۹۸۸والله غنی عن العالمني: حیت هی هی غنی عن االطالق است، کما قال تعاىل
  دوبیتی

ــتغنی ا  ســتذات او از صــفات مس
ـــــد ـــــی جوی ـــــه هم ـــــم او آین   اس

 

ــــتغنی اســــت ــــات مس ــــه کاین  وز هم
 گرچه اسمش بـه ذات مسـتغنی اسـت

 

  .ان یری اعیاننا وان شئت قلت ان یری عینه فی کون جامع یحصر االمر کله: قوله
انـد  بیان متعلق به مشیت است، و مراد به اعیان شاید که اعیـان ثابتـه خواهـد کـه صـور معنویـۀ حقـایق اسـماء الهیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۴آیۀ  ۱۴سورۀ  ۹۸٥
  .۵۹آیۀ  ۶سورۀ  ۹۸٦
 .والعال عفیفی چاپ بريوت مقابله شداصل فصوص با فصوص الحکم به تصحیح اب ۹۸۷
 .فان الله غنی عن العالمني: ۳سورۀ  ۹۲اشاره است به آیۀ  ۹۸۸



۵۸۵ 

انـد، و جـایز کـه اعیـان خارجیـه  درحضرت علمیه، و جایز که اعیان اسما مراد بود، که ارباب اعیان و ماهیات کونیه
گویند، و شاید که مراد از عینیه عني حق بود، زیرا که جمیع حقایق اسمائیه در حضـرت احـدیت عـني ذاتنـد، و در 

  .مرتبۀ واحدیت عینند ازوجهی و غريند از وجهی
  بیت

  ت و حباب هر دو یک آبموج اس

 

 آن آب دریــــــن حبــــــاب دریــــــاب
 

و کون در اصطالح اهل الله عبارت از وجود عالم است از وجهی که غري است، و کون جامع انسان کامل است، که 
  .قابل کماالت و فیوضات تجلیات الهیه و کونیه است

  قطعه
 نمایـــد ای کـــه مـــی خـــوش آینـــه

ـــد   در صـــورت ومعنـــیش تـــوان دی

 

 ل بــــــی مثــــــالشتمثــــــال جمــــــا
ـــــالش ـــــر کم ـــــوب ب ـــــان و وج  امک

 

  .لکونه متصفا بالوجود: قوله
تعلیل حصر است نه تعلیل رؤیت، زیرا که حق سبحانه و تعـاىل پـیش از ظهـور انسـان کامـل و وجـود او درخـارج 

  .عالم، بود و هست و خواهد بود، بر اسما و اعیان و مظاهر
یا حمل رؤیت به رؤیت مخصوصه کنند که حاصله است در مظاهر اما اگر فرق گویند میان علم الهی و رؤیت او، و 

انسانی، و گویند الله تعاىل خواست تا اعیان اسما که عني او است در مرتبۀ احدیت، به آدم در آدم مشاهده نمایـد، 
  .تعلیل رؤیت تواند بود

به تحقق حقـایق ذاتیـه و کون جامع که قابلیت ظهور مجموع اسما دارد، و متصف است به صفات الهیه و محقق 
  .از حیثیت عني ممکنه معدوم است، و موجود به جود وجود واجب الوجود

  بیت
ــه واجــب الوجــود اســت   موجــود ب

 

 معــدوم بــه خــویش چــون نبــود اســت
 

ای کـه  و دانسـته. و به قابلیت کاملۀ تامه، منحصر بود در کون جامع، امر جمیع اسرار وجـود و خصوصـیات وجـود
  .وجود الزم است، اعم از آنکه بواسطه بود یا به غريواسطه وجود ملزوم موجب

  بیت
  مخـــــزن اســـــرار ربـــــانی بـــــود

 

ــــــود ــــــبحانی ب ــــــوار س ــــــر ان  مظه
 

  .و یظهر به سره الیه: قوله
و مراد به سرّ کماالت ذاتیۀ الهیه است که عني ذاتند، و غیب الغیوب اشاره به آن اسـت، و حضـرت حـق تعـاىل و 

فرماید به رؤیت علمیۀ الهیـۀ ازلیـه ابدیـه،  رآت شهادت مطلقۀ انسانیه مشاهده میتقدس کماالت غیب مطلق در م
  .اما رؤیت عینیه

  بیت
  آئینــــــــــۀ روشــــــــــنی ببایــــــــــد

 

ـــــــد ـــــــال او نمای ـــــــور جم ـــــــا ن  ت
 

فان رؤیة الشییء نفسه بنفسه ما هی مثل رؤیته نفسه فی امر آخـر یکـون لـه کـالمرآة، فانـه یظهـر لـه : قوله
  .ل المنظور فیه ممالم یکن یظهر له من غريوجود هذا المحل و ال تجلیه لهنفسه فی صورة یعطیها المح

الله تعاىل سـمیع اسـت و بصـري، ازالً و ابـداً، چگونـه : گوید که تعلیل مشیت است و ایمای سؤال مقدر، وسائل می
شد، مثـل رؤیـت او رؤیت یوسف مثالً عني او به عني او در عني او نبا: فرماید که گوید لمّا شاء؟ جواب می شیخ می

  .در امری که به مثل آینۀ او باشد



۵۸۶ 

و آینه را خصوصیتی است که حاصل نشود و ظاهر نگردد از غري آینه و تجلی نماینده ولـذت تصـور جمـال دیگـر 
مثـال بـه  است، و رؤیت تمثال جمال دیگر، و هر آینه آینۀ مصقوله باید و نماینـده کـه تجلـی فرمایـد، تـا جمـال بی

  .و نماید، و آینه چنانکه استعداد او است ما را به ما نماید، و این تصرف آینه است در ظهور ماصورت تمثال ر
  بیت

ــــت آن تصــــرف او ــــور اس   در ظه

 

ـــــن لطیفـــــه ز مـــــا شـــــنو نیکـــــو  ای
 

وجه مستدیره در مرآت مستطیله نماید، و وجه مستطیله در آینۀ مستدیره مستدیره نماید، و اگـر یـک رو بـه مرایـای 
  .ید، هر آینه در هر آینه از وجه واحد تمثاىل در نظر آیدمتعدده نما

  دوبیتی
 یــک وجــود اســت و آینــه بســیار
  گـــر بـــه صـــورت هـــزار بنمایـــد

 

 آن یکــــی در همــــه خوشــــی بشــــمار
ـــزار ـــه ه ـــود ن ـــی ب ـــت یک ـــه حقیق  ب

 

  .اگر آینه غري باشد، حق تعاىل در رؤیت اسما و صفات مستکمل بود به غري: گفت که عزیزی می
  .غري بود چنني بود غري کجاست گر: مصراع

اند که لوازم ذاتند، وصور اسمای الهیه در حضـرت علمیـه ازالً و ابـداً، و اعیـان عـني اسـمااند بـه  مرایا اعیان ثابته
حسب وجود و غري به حسب تعني علمیه، و اسما در مرتبـۀ احـدیت عـني مسـمااند، و در مرتبـه واحـدیت عـني بـه 

  .ات، و تعني ذاتی اصل جمیع تعینات استحسب ذات و غري به اعتبار صف
تعلیل عدم مماثلت، و تقابل اسما از مرایا بـود، کـه اگرمحـل تجلـی و تجلـی نبـودی تقابـل . یظهر له نفسه: قوله

  .اسماء حق ننمودی
  قطعه

ـــی ـــو م ـــا چ ـــی نم ـــنم جـــام گیت  بی
 کــون جــامع وجــوب و امکــان هــم
  آینـــــــه آن چنانکـــــــه او باشـــــــد

 

ــــــد ــــــال بنمای ــــــر کم  حضــــــرتش ب
ــــــه  ــــــدب ــــــال بنمای  جــــــالل و جم

 نقــــــش گــــــريد خیــــــال بنمایــــــد
 

و . و قد کان الحق سبحانه او جد العالم کله وجود شبح مسوی ال روح فیه، فکـان کمـرآة غريمجلـوة: قوله
من شان الحکم االلهی انه ما سوی محال اال و یقبل روحاً الهیا عرب عنه بـالنفخ فیـه، و مـا هـو االحصـول 

  .مسواة لقبول الفیض التجلی الدایم الذی لم یزل و الیزالاالستعداد من تلک الصورة ال
موجد عالم جل جالله و عم نواله پیش از ایجاد انسان صغري، به وجود عینی، انسان کبري را آفرید، بـه مثـل وجـود 

ای جال ناکرده، و از شأن حق و حکمت حکیم مطلـق، و سـنت  راح، یا آینه روح و قدحی بی شبح، چون بدنی بی
قـال اللـه . البته قابل روح الهی بود، و آن قبول معبّـر اسـت بـه نفـخ. الهیه است که هر شیئی که ایجاد فرمایدسنیۀ 

  .۹۸۹فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین: »)ع(فی حق آدم«تعاىل 
وجـودۀ و نفخ الهی اعطای قابلیت و استعداد است، هـر آینـه نفـخ کنایـت از حصـول اسـتعداد بـود، از صـورت م

ای فرض انقطاع  ای و لمحه مسواة از برای قبول فیض مقدس، که تجلی دائم است لم یزل و الیزال، که اگر لحظه
  .فیض کنند همه عالم معدوم شود، اعم از آنکه وجود علمی بود یا عینی

  بیت
ـــیم ای مـــرد خـــدا ـــا کجـــا باش   م

 

ـــا ـــه م ـــا ب ـــه او بخشـــد وجـــود م  گرن
 

ابدی است، و به نشـأۀ علمیـه سـابق بـر مجمـوع اعیـان، زیـرا کـه اعیـان تفاصـیل و انسان به حسب نشأۀ اخراویه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۹آیۀ  ۱۵سورۀ  ۹۸۹



۵۸۷ 

اند، و از حیثیت نشأۀعنصریه آخر همه، و توقـف ایـن نشـأه از بـرای حصـول اسـتعداد مزاجـی کـه  حقیقت انسانیه
مرت طینـة خ: حاصل شود از ارکان عنصریه، به فعل و انفعال و به تربیت رب االرباب، کما اشارالیه بقوله تعاىل

  .آدم بیدی اربعني صباحا
و از  اول مـا خلـق اللـه نـوری،): ص(و از حیثیت نشأۀ روحانیۀ کلیه مقدم بر جمیع ارواح، کمـا اشـارالیه النبـی

حیثیت نشأۀ روحانیۀ جزویه در عالم مثال مقدم بر مبدعات و متـأخر از عقـول و نفـوس مجـرده، و تنـزل حقیقـت 
و قـد خلقکـم : ه غیبیه، و از غیبیه به شهادت مطلقـه، فـافهم تحقیـق قولـه تعـاىلانسانیه از حضرت علمیۀ الهیه ب

  .۹۹۰اطوارا
  بیت

  جام است و شراب و رنـد و سـاقی

 

 هـــم مغربـــی اســـت و هـــم عراقـــی
 

  .و مابقی اال قابل و القابل الیکون اال من فیضه االقدس: قوله
حضرت الله تعـاىل، زیـرا کـه ذات قابـل در نفـس کند که وجود او مستند باشد به  قابل روح الهی استدعای آن می

. فرماید، و وجود قابل از فـیض اقـدس بـود خود معدوم است، و فیاض مطلق دائم از خزانۀ جود افاضۀ وجود می
  .یعنی اقدس از شوایب کثرت اسمائیه و نقایص حقایق امکانیه

و فیض اقدس عبارت است از تجلـی حبـی اند و فایضه از حق به فیص اقدس،  و اعیان ثابته قوابل تجلیات الهیه
: ذاتی که موجب وجود اشیا و استعدادات اشیا است در حضرت علمیه اوالً، دیگر در عالم عینیه، کما قـال تعـاىل

  .کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف
ته بود در خارج و فیض و فیض مقدس تجلیات اسمائیه بود که موجب ظهور هرچه اقتضای استعدادات اعیان ثاب

  .مقدس مرتتب به فیض اقدس
  مثنوی

 فـــیض اقـــدس وجـــود و اســـتعداد
ـــفات ـــش ز ص ـــیض مقدس ـــاز ف   ب

 

ـــــــاطن داد ـــــــم ب ـــــــتعد را ز اس  مس
 بـــــر تـــــو خوانـــــد تمـــــامی آیـــــات

 

  .کما ابتدأ منه ۹۹۱فاالمر کله منه ابتداؤه و انتهاؤه والیه یرجع االمر کله: قوله
  بیت

  همـــه عـــالم بـــه مـــا خـــدا بخشـــید

 

ــ ــیدجس ــا بخش ــن و آن بم ــان ای  م و ج
 

  .و قابل و هرچه مرتتب است بر قابل، از استعدادات و کماالت و علوم و معارف فایض از واجب الوجود
  بیت

  جود او بخشد وجـود انـس و جـان

 

 جــودش نــه ایــن باشــد نــه آن ورنــه بــی
 

  .و به حسب ایجاد و تکمیل فمنه بدأ و الیه یعود
  بیت

ـــدأ و مرجـــع وجـــود وی ا   ســـتمب

 

ــی ــی اســت ب ــود غــري ک  وجــودش وج
 

انمـا امـره اذا اراد شـیئاً ان یقـول لـه کـن : ، کمـا قـال تعـاىلکـنو مراد به امر مأمور اسـت بـه وجـود بـه قـول 
  .۹۹۳و الیه یرجع االمر کله: قال الله تعاىل. وحق تعاىل اول و مبدأ است وآخر و مرجع. ۹۹۲فیکون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۴آیۀ  ۷۱سورۀ  ۹۹۰
 .۱۲۳آیۀ  ۱۱سورۀ  ۹۹۱
  .۸۲آیۀ  ۳۶سورۀ  ۹۹۲



۵۸۸ 

ه فنای افعـال و صـفات و ذات خلـق در افعـال و صـفات و ذات و تحقیق این رجوع در قیامت کربی پیدا شود ب
  .حق

  دوبیتی
 بــــان او بــــود آنکــــه عــــالم ســــایه

ــا   از دوئــی فــانی شــو و یــک رو بی

 

 بـــــان او همـــــه نیکـــــو بـــــود ســـــایه
ـــود  زانکـــه کـــار عاشـــقان یـــک رو ب

 

  شعر
ــــی ــــم یفن ــــی ث ــــم یفن ــــی ث  فیفن
ــــم یبقــــی ــــم یبقــــی ث   و یبقــــی ث

 

ـــــاء ـــــال فن ـــــاء ب ـــــی الفن ـــــا یفن  کم
ـــــ ـــــاءکمـــــا یبق ـــــال بق ـــــاء ب  ی البق

 

  رباعی
 مســـتانه ســـخن ز مـــا شـــنو ای اوبـــاش
  از فعل و صفات و ذات خود فانی شـو

 

 پـاش ای که داری مـی هر نقدی و نسیه
 باقی به صفات و ذات و فعل او باش

 

، ۹۹٤کل یوم هو فی شـأن: این مرتبه موجب رفع اثنینیت است و ازالت مباینت و ظهور حکم احدیت، و به حکم
شود بر عبادالله از حضرت احـدیت، بعـد از آن از واحـدیت، بـاز مرتبـۀ عقلیـه، آنگـاه  نی حکمی نازل میدر هر آ

لوحیه دیگر طبیعت کلیه باز هیوالی جسمیه، دیگر عرش و کرسی و سماوات سبعه، و از مراتب کلیه به جزویـه، تـا 
  .متناهی شود به انسان منصبغ به احکام جمیع مراتب در آن واحد

و الیـه  :کامل مظهر مرتبۀ جامعۀ الهیه است و دایرۀ او تمـام، الجـرم آخریـت او عـني اولیـت باشـد، قولـه و انسان
  .، فمنه بدأ و الیه یعود و هوالمبدأ و المعیدیرجع االمر کله کما ابتدأ منه

  بیت
ــا عطــا فرمــود ــه م   هرچــه ســلطان ب

 

ـــــود ـــــاز آنجـــــا رود کـــــه آمـــــده ب  ب
 

  .لعالم، فکان آدم عني جالءتلک المراة و روح تلک الصورةفاقتضی االمر جالء مرآة ا: قوله
  بیت

  همـــه عـــالم تنســـت او جانســـت

 

 تــــــن و جــــــانش از آن جانانســــــت
 

ای بـود غـري مجلـوة و اقتضـای امـر الهـی جـالء آینـه از بـرای  پیش از انشای نشأۀ عنصریۀ آدم، عالم به مثـل آینـه
اسما و صفات مکنون است، و مظهر جمیع اسـرار انسـان  تحصیل مقصود بود، و آن ظهور اسرار الهیه است که در

  .است اجماال در مقام روح، و تفصیال درمقام قلب، و آدم یعنی انسان کامل مکمل عالم است
  بیت

ـــر ازو دگـــر کـــدام اســـت ـــل ت   کام

 

ــــه وجــــود او تمــــام اســــت  عــــالم ب
 

منـور جـام جهـان نمـا یعنـی انسـان  انوار شوارق تجلیات حقایق الهیه در عیون اعیان عالم عیانست اما در مـرآت
  .نماید کامل اوضح می

  بیت
  دیگری را این مقـامش هسـت نیسـت

 

 نســـبتی دارد تمـــامش هســـت نیســـت
 

 

  .۱۲۳آیۀ  ۱۱سورۀ  ۹۹۳
  .۲۹آیۀ  ۵۵سورۀ  ۹۹٤



۵۸۹ 

، یعنـی اهـل ۹۹٥انـا عرضـنا االمانـة علـی السـماوات و االرض و الجبـال: این اشارت است که حق تعاىل فرمود
  . ان یحملنا و اشفقن منهافابنيها و زمني و کوهها از ملک و ملکوت و جربوت،  آسمان
  .قابلیت نداشت حمل نکرد: مصراع

، یعنی ظلوما لفنسه جهوال بقدرها، ان کان ظلوما جهوال، اما انسان مستعد بود حامل آن شد، و حملها االنسان
  .ماللرتاب و رب االربابنه حد خود دانست و نه قدر امانت که اسرار اسما و صفات الهی است 

  بیت
  پســـر از ســـر بنـــهتـــاج شـــاهی ای

 

ـــــی ـــــت ب ـــــاز ده آن امان ـــــت ب  خیان
 

و کانت المالئکة من بعض قوی تلک الصورة التی هی صورة العالم المعرب عنه فـی اصـطالح القـوم : قوله
  .باالنسان الکبري

  بیت
ــــــنو ــــــدا بش ــــــدۀ خ ــــــخن بن   س

 

  رمــــــز ســــــرّ خــــــدا ز مــــــا بشــــــنو

 

فرمود که از بعضی قوای این صورتند، زیـرا کـه  اند، و و مراد از مالئکه در این محل اهل جربوت و نفوس مجرده
اهل جربوتند چون عقل اول و مالئکۀ مهیمه و عقـول سـماویه، دیگـر اهـل ملکـوت، . اند روحانیات انواع متکثره

  .نفس کلیه و نفوس مجردۀ سماویه
سـید عـالم  و هر فردی از افراد عالم نصیبی عقلی دارد از جربوت ونصیبی از ملکوت، و عقل اول کـه روحانیـت

  .ایم ونفس کلیه را قلب عالم روح اعظم گفته) ع(است
  .از عرش تا به فرش همه صورت ویست: مصراع

گویند، زیرا که مجموع عـالم در نشـأۀ انسـانیه منـدرج اسـت، و اعیـان عـالم  و اهل تصوف عالم را انسان کبري می
  .انسان صغري به درجه اند، و انسان عالم کبري است به مرتبه و عالم مفصل نشأۀ انسانیه

  بیت
ـــــــــی ـــــــــۀ اله ـــــــــاب خلیف   دری

 

 گنجینــــــــه و گــــــــنج پادشــــــــاهی
 

  .فکانت المالئکة له کالقوی الروحانیة و الحسیة التی فی النشأة االنسانیة: قوله
نسبت مالئکه با عالم، نسبت قوای روحانیه و حسیه بود با انسان، نفس ناطقه مدبرۀ بـدن انسـان اسـت بـه قـوای 

  .۹۹٦فالمدبرات امرا: کند به واسطۀ مالئکۀ مدبره، کما قال تعاىل لیه تدبري عالم میروحانیه و نفس ک
فکل قوة منها محجوبة بنفسها التری افضل من ذاتها، و ان فیها، فیها تزعم، االهلیـة لکـل منصـب : قوله

  .عال، و منزلة رفیعة عندالله، لما عندها من الجمعیة االلهیة
  بیت

ــــی ــــر نم ــــل مگ ــــدر کام ــــد ق   دان

 

ــــد افضــــل از خــــود دگــــر نمــــی  دان
 

اند در نشأۀ انسانیه، یا خارجه که محجوبند به ذات خود و مالئکه نزاع کردند در آدم، و  و قوای روحانیه که داخله
شـوند، و دعـوی عقـل آن اسـت کـه محـیط اسـت بـه ادراک  کنند ومنقاد غـري نمی عقل و وهم دعوی سلطنت می

  .ک است به حسب قوۀ نظریهجمیع حقایق وماهیات، چنانکه حق ادرا
  بیت
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۵۹۰ 

ـــود ـــان نب ـــني چن ـــد چن ـــل گوی   عق

 

ــــــود ــــــقان نب ــــــزد عاش ــــــدر او ن  ق
 

. و عقال مقلد عقول خودند، و از ادراک حق و حقایق محجوبند، و غایت معرفت این طایفه علـم اجمـاىل اسـت
ه طریـق کشـف و فرمایند تجلیـات الهـی مفصـالً بـ اند مجمالً و مشاهده می اما اصحاب تحقیق و اهل طریق عالم

  .عیان
  بیت

  شــــبهه در علــــم مــــا نــــدارد بــــار

 

 عقـــــل بـــــا ذوق مـــــا نـــــدارد کـــــار
 

نمایـد، و طـور او ادراک معـانی جزئیـه بـود  کند و هرچه خارج از طور اوست انکار می معنی می و وهم دعوی بی
  .غري کلیه

  بیت
ـــم ســـرگردان ـــل حـــريان و وه   عق

 

ــــــــان ــــــــت انس ــــــــال حقیق  در کم
 

ئکه آن است که اهلیت جمیع مناصب عـاىل و مرتبـۀ رفیـع عنداللـه او دارد، بـه جامعیـت و زعم هر واحدی از مال
  .جمعیت الهیه

  بیت
  این چنني پندارد امـا هسـت نیسـت

 

 آب دارد همچــو دریــا هســت نیســت
 

و اهلیت جامع جمیع مناصب عالیه و مرتبۀ ارفع انسان کامل را است که خلیفۀ حضرت الهیه است و مربای تربیت 
  .الربابرب ا

  شعر
  مــــن کــــل شــــییء لبــــه و لطیفــــه

 

 مســـــتودع فـــــی هـــــذه المجموعـــــة
 

  بیت
  جــــامع جملــــۀ مناصــــب اوســــت

 

 جمــــع مجموعــــۀ مراتــــب اوســــت
 

فی النشأة الحاملة لهـذه -مما یرجع من ذالک اىل الجناب االلهی، واىل جانب حقیقة الحقایق، و : قوله
  .ابل العالم کله اعاله و اسفلهاىل ما تقتضیه الطبیعة الکلیة التی حضرت قو -االوصاف

  بیت
ــــم نگــــر ــــه و طلس   گــــنج و گنجین

 

ــــر ــــم نگ ــــني و اس ــــفت و ذات ب  ص
 

  .جمعیتی که حاصل انسان کامل است از امور ثالثه بود
، و هر واحـدی از موجـودات بـا ایـن حضـرت ۹۹۷قالوا انالله و انا الیه راجعون: اول راجع است با جناب الهی

  .ز غري واسطهاسما و صفات وجهی خاص دارد ا
دوم راجع است با حضرت امکانیه کـه جـامع حقـایق ممکنـات اسـت، و بـه ایـن وجـه ممتـاز اسـت از ربوبیـت و 

  .متصف است به عبودیت، و مرتبۀ انسان کامل که حضرت جمع است و وجود
و مـراد . اند هسیوم راجع است با طبیعت کلیه که مبدأ فعل و انفعال بود در مجموع جواهر که قابل تأثريات اسـمائی

، استعداد خاص است که حاصل صاحب این جمعیـت اسـت و قابلـۀ نشـأۀ اىل ما تقتضیه الطبیعة الکلیة: بقوله
  .طبیعیۀ قوابل مجموع عالم است، ونشأۀ حامله نشأۀ عنصریه بود

و مـراد بـه . اما نشأۀ مرتبتیه جمع اسـت میـان نشـآت ثالثـه. روحیه و طبیعیه و عنصریه: و انسان را سه نشأه است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵۶آیۀ  ۲سورۀ  ۹۹۷



۵۹۱ 

اوصاف کماالت انسانیه قوای روحانیه و جسمانیه، و مراد به عالم عالم ملک سماوی علوی و عنصری سـفلی، و 
  .جایز که عالم روحانی و جسمانی خواهد، زیرا که طبیعت کلیه محیطه است به عالم روحانی و جسمانی

  بیت
ــت ــان اس ــه پنه ــدا و آنچ ــه پی   هرچ

 

 جملــه در یــک وجــود انســان اســت
 

و هذا الیعرفه عقل بطریق نظر فکری، بل هذا الفن من االدراک الیکـون اال عـن کشـف الهـی منـه : قوله
  .یعرف ما اصل صور العالم القابلة الرواحه

) ص(عقال و حکما در اسما و صفات الهی متحرينـد و انبیـا و اولیـا در معرفـت کنـه ذات، و اعلـم علمـای عـالم
تفکروا فی آالء اللـه وال تتفکـروا ): ع(، و قالکما احتجب عن االبصار ان الله احتجب عن العقول: فرمود

و مـا قـدروا اللـه حـق : ، و قـال جـل ذکـرهسـبحانک مـا عرفنـاک حـق معرفتـک): ع(، و قالفی ذات الله
  .۹۹۹ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار: ، و قال جل جالله۹۹۸قدره

وىل بایـد کـه مطهـر از کـدورات عالیـق و عوایـق . ری اسـتو این امور مذکوره که شیخ فرموده فوق طور عقل نظـ
هـر آینـه چـون آینـۀ دل مصـفا و مزکـا . خالیق بود که به نور ربانی منور باشد، تا عارف حقایق اسرار مذکوره شود

بود، عني عقل، که قوتی از قوای او است، از اشعۀ نور دل روشن گردد، و بـه آن نـور تحقیقـات محققـان بـه قـدر 
  .استعداد معلوم کند قابلیت و

  بیت
  عقــل اگــر روشــن شــود از نــور دل

 

ـــــاظر جـــــان باشـــــد ومنظـــــور دل  ن
 

): ص(، و قال جل جالله بلسان حبیبه و نبیـه و رسـوله۱۰۰۰ان فی ذالک لذکری لمن کان له قلب: قال الله تعاىل
  .ما وسعنی ارضی و ال سمائی و وسعنی قلب عبدی المؤمن التقی النقی

  بیت
  چنــدان نیســتدل بدســت آر عقــل

 

 عقــل بــی دل مگــر مســلمان نیســـت
 

و هو الحـق . فسمی هذا المذکور انسانا و خلیفة، فاما انسانیته فلعموم نشأته و حصره الحقایق کلها: قوله
  .فلهذا سمی انسانا. بمنزلة انسان العني من عني الذی یکون به النظر، و هو المعرب عنه بالبصر

  بیت
ـــود ـــما ب ـــامع اس ـــامع ج ـــون ج   ک

 

 و خلیفـــــه بـــــر همـــــه اشـــــیا بـــــودا
 

ای که مشتمل است بر مراتب مجمـوع عـالم و  خوانند، و به عموم نشأه کون جامع را انسان کامل و خلیفۀ حق می
  .منحصر بود بر وی حقایق مفصلۀ انسان، و انسان به حسب لفظ مأخوذ است از انس یا نسیان

  .گريند اشیا با وی انس می اما انس، از آن وجه که مجمع و مظاهر اسما است و حقایق
  بیت

ـــــان باشـــــد ـــــم محقق ـــــور چش   ن

 

ـــد ـــان باش ـــس و ج ـــان ان ـــونس ج  م
 

کند برعموم نشـأه و احاطـت  اما نسیان ذهول او است از بعضی اشیا درحالت مشغوىل به غري، این همه داللت می
  .م و مسمااین است مناسبت جامعه میان اس. او، که اگر نشأۀ او واحد بودی او بر منوال واحد بودی

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۹۱آیۀ  ۶سورۀ  ۹۹۸
 .۱۰۳آیۀ  ۶سورۀ  ۹۹۹
  .۳۷آیۀ  ۵۰سورۀ  ۱۰۰۰



۵۹۲ 

  لفــظ انســان را بیــان کــردم تمــام

 

ـــالم ـــن والس ـــب ک ـــان طل ـــی انس  معن
 

  .و انسان کامل در نظر مرحمت حق تعاىل به منزلۀ انسان العني است از عني، و آن نظر معرب است به بصر
  بیت

  نــور چشــم اســت ودرنظــر داریــم

 

 الجــــــرم روشــــــنی بصــــــر داریــــــم
 

کند، و ظاهر عالم  و انسان به واسطۀ انسان العني نظر مردمی به مردم می و مقصود اصلی ازعني انسان العني است،
نماید، و اسرار و معارف ربانی که مقصود است از خلـق، بـه انسـان کامـل  که مظهر اسم الظاهر است مشاهده می

  .گردد، و مراتب باطن و ظاهر عالم به ظهور او کمال یافته ظاهر می
بد عابد کامـل سـمع و بصـر حـق شـود، و ایـن فنـای ذات عبـد اسـت در ذات و نتیجۀ قرب فرایض آن است که ع

  .معبود در حالت عبودیت
  بیت

ـــده ـــد بن ـــا یاب ـــني فن ـــاین چن   ای ک

 

ــــــد ــــــا یاب ــــــا بق ــــــاودان زان فن  ج
 

و این مرتبه اعلی است از رتبت قرب نوافل که حـق سـمع و بصـر بنـده شـود، و ایـن نتیجـۀ . در مقام جمع و فرق
  .فنای صفات است

  بیت
  رو فنا شو چو مـا ز ذات و صـفات

 

ــــفات ــــا ز ذات و ص ــــابی بق ــــا بی  ت
 

و انسان کامل واسطه است میان حق تعاىل و عالم، و در حضرت الله تعاىل به منزلۀ انسان عني اسـت از عـني، کـه 
  .واسطه است میان رائی و مرئی

  بیت
  چشم ما روشن به نـور روی اوسـت

 

 نــور او روشــن بــه چشــم مــا نکوســت
 

  .فانه به ینظر الحق اىل خلقه فريحمهم: قوله
انسان کامل سبب ایجاد عالم است و واسطۀ بقا و کماالت عالم اوالً و آخراً در علم و درعـني ، امـا در علـم، حـق 
تعاىل تجلی فرمود ذاته لذاته، و جمیع صفات و کماالت خواست که در حقیقتـی مشـاهده نمایـد، کـه جـام جهـان 

  .یقت محمدیه را ایجاد کردحق. نمای حضرت او باشد
و این حقیقت نوع انسانی است، و در این حقیقت حقایق مجموع موجود است به طریق اجمال، و عني ثابتـۀ او 
مرآت کاملۀ تمام مراتب الهیه است و جامع مجموع اسباب صوریه و معنویـه، و از تفصـیل ایـن عـني اعیـان ثابتـه 

است، کما قال ) ص(ی کرد عني عقل اول بود، و آن نور محمدیمفصل شدند، و اول عینی که طلب وجود خارج
  .اول ما خلق الله نوری: علیه الصلوة و السالم

  بیت
ـــده ـــدا ش ـــا پی ـــم م ـــور او درچش   ن

 

ـــا شـــده  الجـــرم خـــوش روشـــن و بین
 

  .هم چنانکه انعکاس نور آینه که در مقابلۀ شعاع شمع باشد و منعکس شود به هرچه در مقابلۀ آینه آید
  رباعی

 عــالم همــه پــر ز نــور ســبحانی شــد
ــت ــی دریاف ــت اله ــه عنای ــی ک   عین

 

 در هــر دو جهــان ظهــور ســلطانی شــد
ــــد ــــانی ش ــــارف رب ــــرفتش ع  از مع

 

: در حق رسول الله فرمـود) ص(و این حقیقت مقصود کلی است، و درخرب است که حضرت الله تعاىل بلسان نبی



۵۹۳ 

  .لوالک لما خلقت االفالک
لمی و عینی و واسطۀ افاضۀ رحمت رحمانیۀ مجمله و رحمت رحیمیۀ مفصـله بـر این شهود ازىل است و ایجاد ع

  .موجودات و اعطای تمام کماالت که مرتتب است بر وجود
  بیت

ـــه ـــود اصـــل هم   اصـــل او او، او ب

 

ـــه او ثابـــت شـــود نســـل همـــه  هـــم ب
 

  .ةفهو االنسان الحادث االزىل و النشأة الدائم االبدی، و الکلمة الفاصلة الجامع: قوله
حادث ازىل است، اوالً حادث به حدوث ذاتی، زیرا کـه حقیقـت او مـن حیـث هـی ) ص(یعنی حقیقت محمدیه
اما حدوث زمانی که مسبوقیت اسـت . کند، هر آینه در وجود محتاج بود به واجب الوجود هی اقتضای وجود نمی

ثابته بـه وجـود عینـی روحـانی غـري به عدم به حسب نشأۀ عنصریه و ازلیت او به وجود علمی و تقدم او بر اعیان 
  .نحن اآلخرون السابقون): ع(زمانی است، کما قال

و فرق است میان ازلیت اعیان و ارواح مجرده و میان ازلیت مبدع به معنی افتتاح وجود از غري، بلکه مبدع نعت 
لهیـه و کونیـه و جـامع واو محیط بـر حقـایق ا. سلبی است به نفی اولیت، و دوام این حقیقت به ابقا و بقای مبقی

  .اسما و مظاهر اسما، و کلمۀ فاصله است میان ارواح و صور معنویۀ ارواح
  بیت

ــدم دارد نصــیب ــدوث و از ق   از ح

 

 ایــن چنــني انســان بــود حــق را حبیــب
 

  .العالم بوجوده ۱۰۰۱فتم: قوله
  بیت

ــــت ــــه وجــــود او تمامس ــــالم ب   ع

 

 او اصـــل وجـــود خـــاص و عامســـت
 

متصرف عالم است، و حیات جسد به روح بود و ظهـور روح بـه جسـد، و روح حـافظ روح عالم است که مدبر و 
جسد است از آفات، و حکمت در تأخري نشأۀ عنصریه کون جامع، ارادۀ الهیه آن بود که حقیقت او متصـف باشـد 

  .به جمیع کماالت که جامع مجموع حقایق باشد، و به خالفت الله تعاىل متصرف در مجموع اشیا
  بیت

ـــون  ـــودک ـــما ب ـــامع اس ـــامع ج   ج

 

 او خلیفـــــه بـــــر همـــــه اشـــــیا بـــــود
 

و حضرت رب االرباب در اطوار روحانیات و سماویات و عنصریات او را تربیت فرمود، تا در صور نوعیۀ حسـیه 
  .ظاهر شد، و از حضرات اسمائیه معانی کلیه و جزویه بر او نازل شد، و به واسطه او، بقدر استعداد ما بر ما

  .۱۰۰۲و ما ارسلناک اال رحمة للعالمني: تعاىل کما قال الله
فهو من العالم کفص الخاتم من الخاتم، و هو محل النقش و العالمـة التـی بهـایختم الملـک علـی : قوله

  .و سماه خلیفة من اجل هذا. خزانته
  دوبیتی

 اش عــــالم گــــنج اســــما خزانــــه
ــــم نگــــر ــــه و طلس   گــــنج و گنجین

 

ـــــت آدم ـــــه اس ـــــن خزان  حـــــافظ ای
 اســــت فــــافهم مظهــــر اســــم اعظــــم

 

کند به نگینی از نقره مثالً بر انگشرتی از نقره، که منفصـل باشـد بـه  فرماید و تشبیه می بیان سبب تسمیۀ خلیفه می
  .صورت و به حقیقیت متصل، و فص محل نقش و عالمت که حضرت سلطان به آن خاتم خزانه را ختم کند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .قیام: اصل فصوص ۱۰۰۱
  .۱۰۷آیۀ  ۲۱سورۀ  ۱۰۰۲



۵۹۴ 

  بیت
  کند از برای عاقالن تشبیه نیکو می

 

 کند بیه نیکو بهر تو او میاین چنني تش
 

و انسان کامل محل نقوش اسماء الهیه است و جامع حقایق کونیه، و بـه ایـن جمعیـت مسـتحق خالفـت و حـافظ 
  .خزاین عالم است و ازعالم بود به وجهی و اصل عالم به وجهی

  بیت
  حضـــــرت او خلیفـــــۀ بـــــر حـــــق

 

 واقــــف اســــت از مقیــــد و مطلــــق
 

فمـا دام خـتم الملـک علیهـا الیجسـر احـد . لقه کما یحفظ الختم الخـزاینالنه تعاىل الحافظ به خ: قوله
فـال یـزال العـالم محفوظـاً مـادام فیـه هـذا االنسـان . علی فتحها االباذنـه فاسـتخلفه فـی حفـظ الملـک

  .الکامل
  بیت

  عـــالمی در پنـــاه حضـــرت اوســـت

 

ــت ــظ او نیکوس ــه حف ــاهی ب ــنج ش  گ
 

  .و حافظ خزانه بود به خالفت نه به اصالت
  بیت

ـــی ـــه م ـــا خلیف ـــرم م ـــوانیم الج   خ

 

 دانــــیم خالفــــی خلیفــــه مــــی بــــی
 

و حفظ عالم عبارت است از ابقای صور انواع موجودات که مظاهر اسما و صفات حقند، و تصرف انسان کامـل 
در عالم به حکم تجلیات ذاتیۀ حق است، و به توقیع رحمت رحمانیه و به نشان رحمت رحیمیه در عالم علویـه و 

صرف، و قادر به احیاء و اماتت، و عالم محفوظ به وجود اوست، و هرچه از غیب به شـهادت آیـد یـا از سفلیه مت
شهادت به غیب رود به فرمان او بود، و صاحب اسم اعظم  است و برزخ جامع میـان حـق و خلـق، کمـا اشـارالیه 

  .۱۰۰۳مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ الیبغیان: بقوله تعاىل
  بیت

  نصـیب از ایـن و آنبرزخست و بـا

 

 جان و جانانسـت و جانانسـت و جـان
 

اال تراه اذازال و فک الختم من خزانة الدنیا لم یبق فیها ما اختزنه الحق فیها و خرج ما کان فیها و : قوله
  .التحق بعضه بعض، و انتقل االمر اىل اآلخرة فکان ختما علی خزانة اآلخرة ختما ابدیا

  بیت
ـــــی ـــــر عقب ـــــت ب ـــــدا حافظس   اب

 

ـــــــــوىل ـــــــــاء و ارادت م ـــــــــه بق  ب
 

ای نباشد کـه متصـف بـود بـه کمـال او، تـا قـایم مقـام او  و چون قطب عالم از دنیا منتقل شود به آخرت، و خلیفه
  .باشد، کماالت این خزانه چون سایه در عقب آفتاب منتقل شود به آخرت

  بیت
ــــه کمــــال   عــــالم از جــــود او گرفت

 

 وجــــودش بــــود خیــــال محــــال بــــی
 

  گوید ختم حافظ خزاین است اما از انتقال او انتقال خزاین الزم نیاید،اگر سایلی 
  بیت

  انـد خوش سؤاىل خوش جـوابی گفتـه

 

 انـــد دّر معنـــی را بـــه حکمـــت ســـفته
 

کما قال . اند که ختم خافظ خزاین است به وجود، و اسرار الهیه درعالم مفصله، و در انسان کامل مجمله و فرموده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۹آیۀ  ۵۵سورۀ  ۱۰۰۳



۵۹۵ 

  :الشاعر
  بیت

  غدا کوجهـک مجمـالکل الجمال

 

ــــــالمني مفصــــــل ــــــی الع ــــــه ف  لکن
 

و تجلی الهی بر دنیا و اهل دنیا بواسطۀ کون جامع بود، هر آینه بـه انتقـال او امـداد الهـی کـه موجـب بقـای دنیـا 
  .است منقطع شود

  بیت
ــــایه بــــی   آفتــــاب کــــی پایــــد س

 

ـــــــاب مـــــــی ـــــــد ســـــــایه را آفت  بای
 

اء فـی هـذه النشـأة االنسـانیة فحـازت رتبـة االحاطـة و فظهر جمیع ما فی الصور االلهیة مـن االسـم: قوله
  .الجمع بهذا الوجود، و به قامت الحجة لله تعاىل علی المالئکة

  بیت
  نقـــد گـــنج تمـــام اســـما اوســـت

 

 خـــود مـــراد از وجـــود اشـــیا اوســـت
 

اء انسان کامل حافظ خزاین الهی است در دنیا و آخرت، و جام جهان نمای معنی و صورت و آینـۀ مجمـوع اسـم
  .الهی به نشأۀ روحیه، و جامع جمیع حقایق کونیه به نشأۀ عنصریه، وقادر بر ایجاد و اعدام به اسم اعظم

  بیت
  مجمموعۀ مجموع کماالت وجـود اسـت

 

 خود خوشرت ازین قول که گفته که شنود است
 

ان اللـه خلـق ): ع(یقال النبـ. و انسان در مرتبۀ روح جمعاً و درمقام دل تفصیالً موصوف به صفات الهیه است
  .آدم علی صورته

و اطالق صورت بر اللـه تعـاىل نـزد اهـل ظـاهر مجـاز اسـت، و اهـل ظـاهر، صـورت بـه حقیقـت در محسوسـات 
استعمال کنند و در معقوالت به مجاز، و انسان کامل به نشأۀ انسانیه، یعی وجود عینی، جامع رتبۀ احاطـه و جمـع 

  .ت ارواح، به جمعیت حجة بر مالیکهاست به جسم رتبت اجسام و به روح رتب
  بیت

  حجــت حــق بــر ملــک انســان بــود

 

 لــیکن انســانی کــه او زان ســان بــود
 

  .فتحفظ فقد وعظک الله بغريک و انظر من این اتی علیه: قوله
  بیت

  هــــر کــــه را عقــــل کــــاملی باشــــد

 

 وعـــظ حـــق را بـــه جـــان قبـــول کنـــد
 

  .الله ظاهر نگرداندو انانیت علم و عمل نزد الله تعاىل بلکه نزد اهل 
  بیت

  مــــرد عاقــــل چنــــان کنــــد نکنــــد

 

 طعـــــن بـــــر دیگـــــران کنـــــد نکنـــــد
 

فان المالئکة لم تقف مع ما تعطیه نشأة هذا الخلیفة، و ال وقفت مع ما تقتضیه حضـرت الحـق مـن : قوله
  .العبادة الذاتیة

به ) ع(رتبۀ جامعۀ علیۀ آدمو مالئکه را اطالع نبود بر م) ع(بیان سبب وقوع مالئکه است در انکار اوصاف آدم
حسب نشأۀ روحانیه، و معلوم نداشتند که مقصود از عالم وجود انسان کامـل اسـت و دیگـر موجـودات از ارض و 

  .یابند سماوات تمام کماالت ازحضرت الله بواسطۀ او می
  قطعه



۵۹۶ 

ـــــی ـــــور م  بخشـــــد آفتابســـــت ون
ــــد ــــو دان ــــی نک ــــر کس ــــت ه   رتب

 

ـــــد ـــــر ازو یابن ـــــران چـــــون قم  دیگ
 ازو نکــــــو یابنــــــد هرچــــــه یابنــــــد

 

  .و حصول مراتب موجودات در هر آنی از مرتبۀ او است
  .او مظهر اسم اعظم اوست: مصراع

  .کنند و تمام موجودات استمداد از این اسم جامع می
  قطعه

ـــــد ـــــور ش ـــــور او من ـــــالم از ن  ع
ـــه ذوق مـــی ـــه ب ـــد نعمـــت الل   گوی

 

ــه ــور الل ــه ن ــن اســت ب ــه او روش  گرچ
ــــــــــه ــــــــــه اال الل ــــــــــده ال ال  وح

 

است که مراد به این نشأه در این محل نشأۀ رتبت خلیفه بود که جامعـۀ نشـأۀ روحانیـه وعنصـریه اسـت، و  و جایز
کنـد کـه عـالم تعبـد ذات او  جایز که مراد نشأۀ روحانیه بود، و مالئکه را وقوف نیست که ذات حق اقتضای آن می

  .کنند به ذات او
ذات، و ذوات مالئکه مقتضی عبـادت اسـما و و حضرت حق حضرت ذات است، و حق اسمی است از اسمای 

  .اند و ذوات ما مقتضی تعبد اسما و صفات و ذات، فافهم صفات الهیه
  بیت

  رب خود بشناس و خـود را ای غـالم

 

 بنــــــدۀ ذات و صــــــفاتی والســــــالم
 

  .فانه ما یعرف احد من الحق اال ما تعطیه ذاته: قوله
. مع است یعنی انسان کامل، و عبودیت مسبوقه به معرفت معبـودو تعبد حضرت معبود به تمام اسما مرتبۀ عبد جا

، ای ۱۰۰٤و مـا خلقـت الجـن و االنـس اال لیعبـدون: انـد فـی قولـه تعـاىل و عرفا عبادت را به معرفت تفسري کرده
  .لیعرفون

  قطعه
 بنــــدۀ بــــر کمــــال حضــــرت حــــق
ـــــرای او باشـــــد   آنکـــــه عـــــالم ب

 

ــــــــــدش ــــــــــات دانن  ســــــــــید کاین
ـــــدش ـــــفات خوانن ـــــور ذات و ص  ن

 

  .و لیس للمالئکة جمعیة آدم: لهقو
  .و حال آنکه مالئکه جمعیت اسماء الهیه ندارند

  دوبیتی
ـــود ـــما ب ـــامع اس ـــامع ج ـــون ج  ک
ــــدۀ حــــق ســــید هــــر دو ســــرا   بن

 

ـــــود  اعظـــــم اقطـــــاب جـــــدّ مـــــا ب
ـــود ـــا ب ـــره او دری  دیگـــران چـــون قط

 

  .و ال وقفت مع االسماء االلهیة التی تخصها: قوله
  دوبیتی

ــائی یا ــک از اســمی عط ــر ی ــهه  فت
   جــــــامع اســــــما وىل آدم بــــــود

 

ــــــی ــــــه ب ــــــوائی یافت ــــــوا از وی ن  ن
ــــــم ز جــــــائی یافتــــــه  آدم آن دم ه

 

  .و سبحت الحق بها و قدسته: قوله
  .هر یک از مالئکه مسبحۀ حق است به اسمی خاص، و انسان کامل مسبح و مقدس حق به جمیع اسما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۶آیۀ  ۵۱ۀ سور ۱۰۰٤



۵۹۷ 

  بیت
ــــــود ــــــام ب ــــــدۀ تم ــــــرم بن   الج

 

ـــــود ـــــدام ب ـــــری ک ـــــو او دیگ  همچ
 

  .ما علمت ان لله اسماء ما وصل علمها الیهاو : قوله
  بیت

ــام ــه اســما را تم ــد جمل   چــون ندان

 

 شـــرح اســـما هـــم ندانـــد والســـالم
 

  .فما سبحته بها: قوله
  .ملک به اسمی که نداند تسبیح مالک الملوک نتواند گفت

: یـث النشـأةفغلب علیها ما ذکرناه، و حکم علیها هذا الحال فقالت مـن ح. وال قدسته تقدیس آدم: قوله
  ۱۰۰٥؟»اتجعل فیها من یفسد فیها«

و در آنحال غافل ۱۰۰٦ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؟: از عدم وقوف از حیثیت نشأۀ خاصه گفتند
  .اند از نشأۀ روحانیه و قربیۀ آدم، و تسبیح اعم است از تقدیس بوده

  بیت
  ایـن معــانی ز مــن شــنو ای دوســت

 

 تـــا بیـــانش کـــنم کـــه آن نیکوســـت
 

تسبیح تنزیه حق است از نقایص امکان و حدوث، و تقـدیس تنزیـه حـق اسـت از نقـایص امکـان و حـدوث و از 
  .و کل صفة یتصور الخلق فهو منزه عنها: بل نقول. نقایصی که الزمۀ اکوان است از احتیاج و صفات ذمیمه

  دوبیتی
 ملـــک و ملکـــوت هـــر دو انســـان
  مســـتکمل ذات او صـــفت نیســـت

 

ــــــــۀ   صفاتســــــــتاو مظهــــــــر جمل
ــــــت ــــــتکمل آن صــــــفات ذاتس  مس

 

  .فما قالوه فی حق آدم هو عني ما هم فیه مع الحق. و لیس االالنزاع و  هو عني ما وقع منهم: قوله
و قول مالئکه در حق آدم نیست اال منازعت و مخالفت فرمان حق، و این منازعت و مخالفت عني آن نزاع است 

  .به آدم منسوب کردند عني نقصان ایشان است که واقع شده ازمالئکه با حق، و نقصانی که
  قطعه

 هرکــــه او نقــــص دیگــــری گویــــد
ــه نیکونیســت ــو ک ــردم مگ   نقــص م

 

 شـــک نباشـــد کـــه نقـــص او باشـــد
 نقــــــص آدم کجــــــا نکــــــو باشــــــد

 

  .فلو ال ان نشأتهم تعطی ذلک ما قالوا فی حق آدم ما قالوه وهم الیشعرون: قوله
بـودی، نگفتنـدی در حـق آدم آنچـه گفتنـد، و ایـن تنبیهـی اسـت کـه اگر نشأۀ مالئکه حجاب ایشـان ن: فرماید می

ای که نزاع کردند نه از اهل جربوتند و نه از اهل ملکـوت، زیـرا کـه مالئکـۀ جربوتیـه و ملکوتیـه، بـه غلبـۀ  مالئکه
  .نوریت، علم ایشان محیط است به مراتب انسان کامل، و بر رتبۀ کون جامع نزد خدای تعاىل

انـد بـر آدم، و ظلمـت بـر ایشـان غالـب، و نشـأۀ ایـن طایفـه موجبـۀ  ه و جن و شیاطني طعـن کردهاما مالئکۀ ارضی
حجاب و صدور فساد از قوای جسمانیه بود نه از قوای روحانیه، و ایـن دلیلـی اسـت واضـح کـه اهـل جـربوت و 

الیعصـون اللـه مـا : ملکوت نزاع نکنند با حق و مخالفت امر و نهی الهی از ایشان صادر نگردد، کما قال تعاىل
  .۱۰۰۷امرهم و یفعلون ما یؤمرون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۰آیۀ  ۲سورۀ  ۱۰۰٥
  .۳۰آیۀ  ۲سورۀ  ۱۰۰٦
  .۶آیۀ  ۶۶سورۀ  ۱۰۰۷



۵۹۸ 

  دوبیتی
 کمـــــر انقیـــــاد خـــــوش بســـــته
ـــــــدگان تمـــــــام ـــــــد و بن   بندگانن

 

ــــــته ــــــی بنشس ــــــر و نه ــــــر در ام  ب
ـــــــدگی مـــــــی ـــــــد پیوســـــــته بن  کنن

 

  .فلو عرفوا نفوسهم لعلموا؛ و لو علموالعصموا: قوله
ازکماالت و نقایص، و عارف بـه مرتبـۀ  اگر مالئکه عالم حقایق خود بودندی و از لوازم وجود خود باخرب، یعنی

  .انسان کامل که جامع اسماء الهی است انکار آدم و تزکیۀ انفس خود نفرمودندی
  .ثم لم یقفوا مع التجریح حتی زادوا فی الدعوی بماهم علیه من التسبیح و التقدیس: قوله

عارف حقیقـت خـود بودنـدی عارفانـه و به طعن در آدم اکتفا ننمودند و ظاهر شدند به تقدیس و تسبیح، که اگر 
  .دانستندی که مسبح و مقدس حق حق است در مظاهر اشیا، و این دعوی موجب شرک خفی است

  بیت
  از وحدت و توحید گرت هست خرب

 

 از شــرک جلــی و از خفــی هــم بگــذر
 

سـته عنهـا و عند آدم من االسماء االلهیة مـا لـم تکـن المالئکـة علیهـا؛ فمـا سـبحت ربهـا بهـا والقد: قوله
  .تقدیس آدم و تسبیحه

  بیت
  جـــــامع اســـــماء حـــــق آدم بـــــود

 

ــــود  در خالفــــت صــــاحب اعظــــم ب
 

، و از مقام خود تجـاوز نتواننـد ۱۰۰۸و ما منا اال له مقام معلوم: و هر ملکی را مقامی است معني، چنانکه فرمودند
  .لودنوت انملة الحرتقت: نمود، الجرم جربئیل فرمود

قام اوست به خالف انسـان کـه مقـام او مشـتمل اسـت بـر جمیـع مقامـات علویـه و و تسبیح هر ملکی به حسب م
سفلیه، و در جمیع مقامات مطلع بر تسبیحات موجودات وعارف تسبیحات حسی و مثاىل و معنوی به لسان حـال 

  .و قال و استعداد در هر زمانی
مرحـوم  الـرحیمسـت، و حضـرت و انسان مسبح است در مراتب نقصان و کمال، و نقصان او از وجهـی کمـال او

مخالفـت، و بـه مقتضـی المنـتقم مقهور، الجرم هر آینه الرحیم به جهـت ظهـور موافقـت طلبـد و القهار جوید و 
  .را به صفات جمالیه و جاللیه ایجاد فرمود) ع(، آدمخمرت طینة آدم بیدی اربعني صباحاً: حدیث ربانی

  بیت
ــــــد ــــــالل بنمای ــــــال و ج   او جم

 

ــــــال ــــــر کم ــــــر دو را ب ــــــده  بنمای
 

  :الولد سّرابیه: و آنچه مستور بود در آدم اول در هابیل و قابیل ظاهر شد، و به مقتضی
  بیت

  هرچــــه انــــدر پــــدر بــــود پنهــــان

 

ــــــدان ــــــه فرزن ــــــود ب ــــــکارا ش  آش
 

  .فوصف الحق لنا ماجری: قوله
  .یعنی درعلم از اعیان مالئکه یا درعالم روحانی از ارواح ایشان

االدب مع الله تعاىل فال ندعی ما نحن متحققـون بـه و حـاوون علیـه بالتقییـد؛ لنقف عنده و نتعلم : قوله
فکیف ان نطلق فی الدعوی فنعم بها ما لیس لنا بحال و ال نحن منه علی علم فنفتضح؟ فهذا التعریـف 

  .االلهی مما ادب الحق به عباده االدباء االمناء الخلفاء
  دوبیتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۶۴آیۀ  ۳۷سورۀ  ۱۰۰۸



۵۹۹ 

 ایــن نصــیحت بگــوش جــان بشــنو
ــــود حضــــرت او ادب ــــني فرم   چن

 

 بشـــــنو ای جـــــانم از جنـــــان بشـــــنو
ـــده ـــا بن ـــر چـــو م ـــنو گ ـــان بش  ای چن

 

اعلم ان االمور الکلیة و ان لم یکن لها وجود فی عینها فهی معقوله : ثم نرجع اىل الحکمة فنقول: قوله
  .معلومة بالشک فی الذهن، فهی باطنة التزال عن الوجود العینی

تقریر حکمت الهیه، و مراد بیان ارتباط است میان حق و عـالم امـور کلیـه بعد از حکایت مالئکه رجوع فرمود به 
انـد، معدومـه در  یعنی حقایق الزمه طبایع موجـودۀ در خـارج چـون حیـات و علـم و قـدرت و ارادت امـور عقلیه

ممکـن اند باطنه و از جملۀ لوازم اعیان موجودۀ درخـارج،  خارج، موجوده در عقل، و از حیثیت آنکه امور معقوله
  .نیست زوال امور معقوله

  .و لها الحکم و االثر فی کل ماله وجود عینی: قوله
اند در خارج، اما حکم و اثر دارند در اعیان کونیـه و حقـایق خارجیـه بـه حسـب وجـود  امور کلیه اگر چه معدومه
  .عقلیه و کماالت معقوله

  بیت
  حکمـــت حضـــرت حکـــیم نگـــر

 

 قـــــــدرت قـــــــادر عظـــــــیم نگـــــــر
 

اند، و اسم ذات است با صفت متعینه هر آینه تکثر اعیان از صفات بود و امور کلیـه را  مه اسماء الهیهو اعیان معلو
اعیان نباشد در خارج، و نزد حکما علم الهی فعلی است و سـبب وجـود موجـودات اسـت، و همچنـني قـدرت و 

  .ارادت معربند به عنایت الهیه
به حیات، او را حـی نگوینـد و وصـف نکننـد او را بـه انـواع و معلوم است که عینی موجوده، اگر متصف نباشد 

اند بر طبایع موجودات خارجیه، و تمیز میان اشیا به علم بـود، و تخصـیص بعضـی بـه  کماالت، و امور کلیه حاکم
  .ارادت و تمکن از افعال به قدرت

  .بل هو عینها الغريها اعنی اعیان الموجودات العینیة: قوله
کلیۀ معقولۀ منعوته است به عوارض و لوازم، و حقیقة الحقایق مجمـوع حقیقـت واحـده، و  وجود عینی عني امور

نماید، و به حقایق مختلفۀ جوهریۀ متبوعه و عرضـیۀ تابعـه  به اعتبار تعینات و تجلیات در مراتب متکثره متکثر می
  .ظاهر آمده

  بیت
ــود ــه نم   یــک حقیقــت درصــد آئین

 

ــر نبــود ــز یکــی دیگ ــد نمــود و ج  ص
 

انـد و آن کلـی  اند نه اعیان موصوفات، زیرا که موصـوفات هـم امـور کلیه اند اعیان موجودات اعیان اوصاف گفتهو 
ای مـراد اسـت کـه اعیـان ندارنـد در خـارج و عـني موجـودات  زیرا که در این محـل، امـور کلیـه. طبیعی و فیه نظر

  .اند غیبیه
  .و لم تزل عن کونها معقولة فی نفسها: قوله

  .اند اند در خارج، اما حقیقةً امور معقوله ه عني اعیان موجودهامور کلی
  رباعی

 نگـریم شکی مـی این هردو به ذوق بی
  بینـــیم در هـــر چـــه نظـــر کنـــیم او مـــی

 

ــال آن یکــی مــی  نگــریم در هــردو جم
 نگــریم ایــم و نیککــی مــی بــد دیــده نــه

 

  .عقولیتهافهی الظاهرة من حیث اعیان الموجودات کماهی الباطنة من حیث م: قوله



۶۰۰ 

  .اند باطنه اند، و به اعتباری که امور معقوله اند، ظاهره  فرماید که امور کلیه، به اعتباری که عني اعیان موجوده می
فاستناد کل موجود عینی لهذه االمور الکیة التی الیمکن رفعها عن العقل و ال یمکن وجودهـا فـی : قوله

  .العني وجوداً تزول به عن ان تکون معقولة
  بیتیدو

ــــــه ــــــه هســــــت معقول ــــــر کلی  ام
  اثـــــر و حکـــــم باشـــــدش دایـــــم

 

ــــــه ــــــني معلول ــــــان و ع ــــــني اعی  ع
 نشـــــــــود او ز عقـــــــــل معزولـــــــــه

 

موجــودات عینیــه متعــني و متکثرانــد بــه صــفات، و صــفات امــور کلیــۀ معلومــه، و موجــودات از حیثیــت کمــاالت 
  .اند به امور کلیه مستنده
 مؤقـت، نسـبة المؤقـت و غريالمؤقـت اىل هـذا االمـر و سواء کان ذلک الوجود العینی موقتـا او غـري: قوله

  .الکلی المعقول نسبة واحدة
یعنی تأثري امور کلیه مختص نیست به بعضی موجودات، بلکه متأثراند اعـم از آنکـه موجـودات موقـت باشـند بـه 
زمان چون عالم خلق یا غـري موقـت چـون مبـدعات، و نسـبت موقـت و غـري موقـت در وجـود، و کمـاالت نسـبت 

  .واحده
  بیت

ـــاب ـــیط و حب ـــا مح ـــبت آب ب   نس

 

ــــاب ــــود دری ــــی ب ــــا آن یک ــــزد م  ن
 

غري ان هذا االمر الکلی یرجع الیه حکـم مـن الموجـودات العینیـة بحسـب مـا تطلبـه حقـائق تلـک : قوله
و العلم حقیقـة . فالحیاة حقیقة معقولة. کنسبة العلم اىل العالم و الحیاة اىل الحی. الموجودات العینیة

ثم نقول فی الحق تعاىل ان له علمـا و حیـاة فهـو . میزة عن الحیاة، کما ان الحیاة متمیزة عنهمعقولة مت
و نقول فی االنسان ان لـه حیـاة . و نقول فی الملک ان له حیاة و علما فهو العالم و الحی. الحی العالم

  .و علما فهو الحی العالم
و نقـول فـی . اىل العـالم و الحـی نسـبة واحـدة و نسـبتها. و حقیقة العلم واحدة، و حقیقة الحیاة واحدة

فـانظر مـا احدثتـه االضـافة مـن الحکـم فـی هـذه . علم الحق انه قدیم، و فی علم االنسـان انـه محـدث
  .الحقیقة المعقولة

تأکید بیان ارتباط است میان موجودات عینیه و امور کلیه، و هر موجودی عینی مستند بود به امری از امور کلیه که 
به حسب اقتضای اعیان موجودات، و احکام ] دارند[اما موجودات هم در امور کلیه حکم و اثر . اند در وی موثره

  .اند وجودیۀ عینیه تابعۀ احکام معنویۀ غیبیه
  بیت

  تـــابع و متبـــوع هـــم باشـــند مـــدام

 

ـــوب باشـــند و الســـالم ـــب و مطل  طال
 

فکما حکم العلم علی من قام به ان . العینیةو انظر اىل هذا االرتباط بني المعقوالت و الموجودات : قوله
فصـار . یقال فیه عالم، حکم الموصوف به علی العلم انه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم

  .کل واحد محکوما به محکوما علیه
لم کـه بیان ارتباط است میان اشیاءعینیه و امور غیبیه، و چون ارتباط عینیه و غیبیه حاصل است میـان انسـان و عـا

  .هر دو موجودند اقوی و احق باشد
  بیت

  به حکمت گر سخن گوید حکیمانه ازو بشنو

 

 تأمل کن در آن معنی ز من بشنو نکو بشـنو
 



۶۰۱ 

  .و معلوم ان هذه االمور الکلیة و ان کانت معقولة: قوله
  .یعنی موجود درعقل

  .فانها معدومة العني: قوله
  .یعنی درخارج

  .موجودة الحکم: قوله
  .ه اعیان موجودهیعنی ب
  .کما هی محکوم علیها اذا نسبت اىل الموجود العینی: قوله

کند که حیات و علم عني ذاتنـد یـا غـري  کند بر موجودات به حدوث و قدم، نیز حکم می هم چنانکه عقل حکم می
  .ذات
  .فتقبل الحکم فی االعیان الموجودة وال تقبل التفصیل وال التجزی فان ذلک محال علیها: قوله

اند از موجودات عینیه، در حالتی که عارضۀ موجودات شوند، اما قابل تفصـیل نباشـند، زیـرا  امور کلیه قابل حکم
که حقیقت کلیه اگر قسمت کنند، و تعني هر قسمی از اقسام تعني آن حقیقت بود اقسام نباشد، چـون انسـانیت کـه 

  .باشد عني آن حقیقت معدومه بود در هر شخصی به تمامی است، و اگر تعني قسمی غري تعني دیگر
فانها بذاتها فی کل موصوف بها کاالنسانیة کل شخص من هذاالنوع الخاص لم تتفصل و لم تتعـدد : قوله

  .بتعدد االشخاص
حقیقت کلیه موجوده است به ذات خود در هر چه موصوف بود به آن حقیقت کلیه، چون انسانیت که کلی طبیعی 

  .از نوع انسانی، و انسانیت مفصل و متعدد نشود به تعدد اشخاصاست و موجوده در هر شخصی 
  بیت

  گویـــــد معرفـــــت عارفانـــــه مـــــی

 

 ایـــن ســـخن عـــارفی همـــی جویـــد
 

  .وال برحت معقولة: قوله
یعنی حقیقت کلیه موجوده بود، متغري نشود به عروض، و متکثر نگردد بـه تکثـر موضـوعات، هـم چنانکـه حقـایق 

حقایق در مجموع مظاهر ظاهر است از غري تعـدد و تکثـر، و بسـیاری مظـاهر قـادح موجودۀ در اعیان، و حقیقة ال
  .نباشد در حدوث ذات مظهر

  قطعه
 گر به صد آینه یکی رو بنمود صـد نشـد
  نام یکی اگر یکی صد نهد ای عزیز من

 

 نقش خیال او صد است صد نشد او کـدام صـد
ــد ــام ص ــود و بن ــک ب ــتش ی ــود حقیق  صــد نش

 

االرتباط بني من له وجود عینـی و بـني مـن لـیس لـه وجـود عینـی قـد ثبـت، و هـی نسـب و اذا کان : قوله
عدمیة، فارتباط الموجودات بعضها ببعض اقرب ان یعقل النه علی کل حـال بینهـا جـامع وهـو الوجـود 

  .العینی
بود، زیرا چون ارتباط میان موجودات خارجیه و میان امور کلیه ثابت است، میان موجودات بعضی با بعضی اوىل 

اند در وجود عینی، و صفات نسب عدمیه، یعنی تغیّر معروضات صفات اعیان نباشد در خارج، هـر آینـه  که جامع
انـد بـه آن اعتبـار کـه  نسبت با خارج امور عدمیه بود و به نسبت با عقل وجودیه، و صفات را که امور عدمیـه گفته

  .غري ذاتند
  .و هناک فماثم جامع: قوله

  .مور عدمیه و موجودات خارجیهیعنی میان ا



۶۰۲ 

  .و قد وجد االرتباط بعدم الجامع فبالجامع اقوی و احق: قوله
اند به عوارض و بعضی تابعـۀ ال حقـۀ متبوعـۀ جواهرنـد، و تابعـه اعـراض و  و اشیاء ممکنه بعضی متبوعۀ مکتنفه

لب عـرض اسـت تـا ظـاهر جامع هر دو وجود، و عرض به ذات طالب جوهر است تا قایم باشد به آن، و جوهر طا
  .گردد به او

هر آینه همیشه میان جوهر و عرض ارتباط حاصل بود از غري انفکاک، و چون ارتباط میان موجـودات خارجیـه و 
  .میان امور کلیه ثابت است، میان بعضی موجودات با بعضی که جامعند در وجود عینی اوىل بود

  ،اىل محدث احدثه وال شک ان المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره: قوله
  قطعه

 شــک هــر کجــا محــدثی بــود بــی
  یـــک وجـــود اســـت مظهـــر عـــالم

 

 افتقـــارش بـــود بـــه محـــدث خـــویش
 مظهـــرش صـــد هـــزار باشـــد بـــیش

 

  .فوجوده من غريه، فهو مرتبط به ارتباط افتقار. المکانه لنفسه: قوله
  .هر آینه موجد مرتبط بود به موجد

لوجـود لذاتـه غنیـاً فـی وجـوده بنفسـه غـري مفتقـر، و هوالـذی و ال بدان یکون المستند الیه واجب ا: قوله
  .اعطی الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب الیه

  بیت
  نسبت ما همـه بـه حضـرت اوسـت

 

 نســـبت عـــالم ایـــن چنـــني نیکوســـت
 

  .و لما اقتضاه لذاته کان واجباً به: قوله
گردد به واجب الوجود، و جـایز اسـت  و چون اقتضا کند واجب لذاته حادثی را واجب شود که آن حادث موجود

یعنی چون حادث اقتضاء وجود کند ازواجب لذاته، حادث واجـب بـود بـه . که ضمري فاعل راجع باشد با حادث
یـا : واجب، زیرا که معلول واجب شود به علت، و حق تعاىل در وجود غنی مطلق و عالم مفتقـر، کمـا قـال تعـاىل

  .۱۰۱۰والله غنی عن العالمني :و قال جل ذکره، ۱۰۰۹و الله هو الغنی الحمیدایها الناس انتم الفقراء اىل الله 
  بیت

  مـــا فقـــريیم و او غنـــی بـــه وجـــود

 

 داد مــــا را وجــــود و ســــاخت غنــــی
 

  .و لما کان استناده: قوله
  بیت

  جملـــه عـــالم مســـتند باشـــد بـــه او

 

ــی ــن ســخن م ــد ای ــد نباش ــو ب ــو نک  گ
 

  .دهر آینه موجد به موجد و محدث به محدث مستند بو
اىل من ظهر عنه لذاته، اقتضی ان یکون علی صورته فیما ینسب الیه من کل شییء مـن اسـم وصـفة : قوله

ما عداالوجوب الذاتی فان ذالک الیصـح فـی الحـادث و ان کـان واجـب الوجـود و لکـن وجوبـه بغـريه 
  .البنفسه

کمـاالت موجـد غـري وجـود  کند که حادث به صورت واجب بود و متصف به صـفات و یعنی این استناد اقتضا می
  .انا اقل من ربی بسنتني: ذاتی، و موحدی فرموده

و ما : سنۀ اول وجوب ذاتی و ثابتۀ امکان ذاتی، و علت غائیه از ایجاد حادث عرفان موجد است، کما قال تعاىل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیۀ  ۳۵سورۀ  ۱۰۰۹
  .ان الله غنی عن العالمني: ۲۹سورۀ  ۵اشاره است به آیۀ  ۱۰۱۰



۶۰۳ 

  .، ای لیعرفونخلقت الجن و االنس اال لیعبدون
عرفت االشیاء بالله مـا عرفـت : ئل بما عرفت الله؟ قالحني س) ع(و عبادت مستلزم معرفت معبود است، و قال

  .فرماید که اول حق را به حق شناختم بعد از آن غري حق را به حق می. الله باالشیاء
  بیت

ــید ــناس س ــق ش ــه ح ــو ب ــق را ت   ح

 

 گــــر بنــــدۀ نیــــک حــــق شناســــی
 

ند به وجود، امـا صـالحیت ا و موجودی که وجود او ازغري باشد وجوب او به غري بود، و غري انسان اگرچه متصف
  .ظهور جمیع کماالت وجود ندارند

  بیت
  ایــــن ســــعادت از آن انسانســــت

 

 هـــم از اینســـان و هـــم از آن سانســـت
 

یعنی ظهور انسان کامل حادث به صـورت . ثم لتعلم انه لما کان االمر علی ما قلناه من ظهوره بصورته: قوله
  .حق

  رباعی
 ای ز غیـب پیـدا کردنـد خـوش آینـه

ــ   دۀ مــا نقــش خیــالش بنمــوددر دی

 

 در آینــــه خــــویش را هویــــدا کردنــــد
ـــد ـــا کردن ـــم بین ـــه چش ـــونظری ب  نیک

 

  .احالنا تعاىل فی العلم به علی النظر فی الحادث و ذکرانه ارانا آیاته فیه: قوله
  قطعه

ــــــــادث ــــــــود ح ــــــــۀ وج  در آین
ــــريی ــــوح ضــــمري هــــر حق ــــر ل   ب

 

ـــــی ـــــدیم م ـــــوار ق ـــــد ان ـــــوان دی  ت
ـــــد اســـــرار عظـــــیم مـــــی  تـــــوان دی

 

  .۱۰۱۲و فی انفسکم افال تبصرون: ، و قوله تعاىل۱۰۱۱سرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم: تعاىل قوله
تر است که در نفـس او، و  و آیات تفصیل مرتبۀ انسان است، و رؤیت آیات مفصالً در عالم کبري محجوب را آسان

  .عارف را بالعکس
  بیت

ــی او را ــا شناس ــناس ت ــود را بش   خ

 

ـــن معرفـــت ن  یکـــو رابشـــنو ز مـــن ای
 

  .فاستدللنابنا علیه: قوله
اند و متأثره در صفحات ذرات موجودات آیـات ملکیـه  همچنانکه استدالل از اثر به موثر، و آثار اگر سمات فعلیه

اند در ملکوت اشیا، آیات ملکوتیـه گوینـد، و مشـرقۀ  خوانند، و اگر مؤثراتند، یعنی نعوت و صفات الهیه که ظاهره
  .ذاتیه آیات جربوتیه

  .فما وصفناه بوصف اال کنا نحن ذلک الوصف: قوله
کنت سـمعه الـذی یسـمع بـه و بصـره الـذی اند، و به مقتضای  یعنی متصفیم به صفاتی که ما را وصف فرموده

  .شود، و کما یلیق بقدرته ، الحدیث، حضرت الله تعاىل عني اعیان حادثه مییبصربه
اند به صفات و واحد به ذات و عـالم از حیثیـت  و اسما متعدده و اسم الهی نزد عرفا ذات است با صفت متعینه،

  .کنا نحن ذلک الوصف: کثرت اعراض، و لذا قال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۳آیۀ  ۴۱سورۀ  ۱۰۱۱
 .۲۱آیۀ  ۵۱سورۀ  ۱۰۱۲



۶۰۴ 

  بیت
  عـــرض و جـــوهرش بهـــم آراســـت

 

ـــان برخاســـت  کـــون جـــامع ازیـــن می
 

  .االالوجوب الخاص الذاتی: قوله
  .این وجوب وجود که عني وجود است خاصۀ حضرت واجب الوجود است

  .ناه بنا و منا نسبنا الیه کل ما نسبناه الینافلما علم: قوله
  بیت

  او را به خود شناسم و خود را به او دگـر

 

ــر ــار ای پس ــر ب ــناس دگ ــه او ش  او را ب
 

  .کند به ما از کماالت کنیم به حضرت او هرچه او نسبت می ما نسبت می
  .و بذلک وردت االخبارات االلهیة: قوله
  ، ۱۰۱۳اقرضواالله قرضا حسنا: و مرضت فلم تعدنی،: و، ان الله خلق آدم علی صورته: مثل

  بیت
  ایـــن کمــــاالت حضـــرت متعــــال

 

 نـــــزد کامـــــل بـــــود همـــــه بکمـــــال
 

  .علی السنة الرتاجم: قوله
  .از انبیا و اولیا

  .فوصف نفسه لنابنا. الینا: قوله
  .یعنی حق تعاىل ذات خود را به صفات ما وصف فرمود

  بیت
  سمع و بصری کـه او بـود نیکـو بـو

 

 یکــو باشــد ســمع و بصــر کــز او بــون
 

سالک کامل که افعال و صفات و ذات او در افعال و صفات و ذات حق فانی شود حضرت کریم رحـیم قـدیم او 
  .را افعال ربانی و صفات سبحانی و وجود حقانی کرامت فرماید

  بیت
  در خود نگرد حضرت سلطان بینـد

 

 آب است و حباب هر دو یکسان بینـد
 

  .فاذا شهدناه شهدنا نفوسنا، و اذا شهدنا شهد نفسه :الجرم گوید
  بیت

ــــاب ــــور آفت ــــه ن ــــد ب ــــاه را بین   م

 

ـــــــاب ـــــــد او در ماهت ـــــــابی بین  آفت
 

  .و اذا ابصرتنی ابصرته و اذا ابصرته ابصرتنا
  بیت

ـــا نگـــر   قطـــره را بگـــذار و در دری

 

 یــک نظــر در چشــم مســت مــا نگــر
 

  .و النشک اما کثريون بالشخص و النوع: قوله
  یرباع

ــه ــاهم آمیخت  انــد ملــک وملکــوت ب
  کردند طلسمی به جمال وبـه کمـال

 

 انــد نقــد جــربوت بــر ســرش ریختــه
 انــد گــنج خــود آویختــه ِآنگــه بــه دَر

 

  .در ترکیب جامع نظر فرما از روحانی و جسمانی تا کثرت را در وحدت مطالعه نمائی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۰آیۀ  ۷۳و سور ۱۸آیۀ  ۵۷سورۀ  ۱۰۱۳



۶۰۵ 

  بیت
  به معنـی یکـی و بـه صـورت هـزار

 

 نمایــــد بــــه نقــــش خیــــالم نگــــار
 

  .و انا و ان کنا علی حقیقة واحدة: ولهق
  .اگرچه ما حقیقت واحدیم اما مشتمله است بر حقیقت نوعیه
  بیت

  جمــــع داریــــم وحــــدت و کثــــرت

 

 از تجلــــــــی حضــــــــرت عــــــــزت
 

  .تجمعنا فنعلم قطعا ان ثم فارقابه: قوله
  .فارقی باید تا به آن فارق تمیز توان کرد میان اشخاص

  .بعض، و لوال ذلک ما کانت الکثرة فی الواحدتمیزت االشخاص بعضها عن : قوله
  .اگر تمیز اشخاص به فارق نباشد کثرت درواحدحاصل و متصور نگردد

  بیت
ــــق ــــل وح ــــان باط ــــرادر می   ای ب

 

 فــــــارقی بایــــــدت بگــــــو صــــــدق
 

  .فکذلک ایضا، و ان وصفنا بماوصف نفسه من جمیع الوجوه فالبد من فارق: قوله
اید، تا جامع باشد میان تنزیه و تشبیه، به سنت سنیۀ انبیا علیهم السالم و به حسب فرم اول تشبیه فرمود باز تنزیه می

ظهور اسما و صفات الهیه در مظاهر خلقیه تشبیه به اعتبار اسما و صفات قدیمه، تنزیه نظر بـاذات تنزیـه از تنزیـه، 
  .بلکه تنزیه در مقام واحدیت بود، اما درمرتبۀ احدیت ذاتیه

  نه تشبیه است دریاب، نه تنزیه و: مصراع
  .والله اعلم بالصواب

  بیت
  بگـــذر از تنزیـــه و تشـــبیه ای پســـر

 

ـــرب ـــا معت ـــت آنج ـــرت نیس ـــه کث  زانک
 

  .ولیس اال افتقارنا الیه فی الوجود و توقف وجودنا علیه ال مکاننا و غناه عن مثل ما افتقرنا الیه: قوله
  بیت

ـــه وجـــود اســـت بـــی ـــاز ازمـــا ب   نی

 

ــــه او مح ــــا ب ــــودیم م ــــه وج ــــاجب  ت
 

  .و حضرت فارق فرمود به افتقار ما و غنای حق و غري این دوعاید به این دو وجودیه و عدمیه
فالتنسب الیه . فبهذا صح له االزل و القدم الذی انتفت عنه االولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم: قوله

  .االولیة مع کونه االول
ت حق قدیم اسـت در ذات و صـفات، و ازل انتفـای اولیـت یعنی به سبب غناء ذاتی صحیح است ازلیت، و ابدی

  .است به معنی افتتاح وجود از عدم، و ازلیت اعیان و ارواح زمانیه بود و ازلیت حق ذاتیه
  بیت

  نیــــاز اســــت ذات او ز همــــه بــــی

 

 فقــــــر عــــــالم وىل بجــــــو ز همــــــه
 

  .اول ما خلق الله العقل): ص(قال رسول الله
آینه مسبوق بود به عدم ذاتی، اما مسبوق نباشد به عدم زمانی، بلکـه اولیـت حـق  اولیت عقل را به وجود بود، هر

  .فمنه بدأ و الیه یعود. به معنی آنست که مبدأ اشیا است، و آخریت به معنی منتهی و مرجع همه
  .کان الله و لم یکن معه شییء): ع(و قال



۶۰۶ 

اآلن : یه چون این حدیث را استماع فرمود، گفتاند اولیت و آخریت، و جنید رحمة الله عل و به این معنی مجتمع
، یعنی مرتبۀ احدیت تغیري نیافته اگرچه در مرتبۀ واحدیت کثرت اسما و صفاتند، و اعیان ثابته اکـوان، و کما کان

این مقام عارفی است که در تجلی ذاتیۀ برقیه او به قیامت کـربی شـود و از رؤیـت خـود و عـالم فـانی شـود و بـه 
  .ت ربی بربیرأی: مقتضای
  .رب خود را به رب خود بیند: مصراع

  .رزقنا الله و ایاکم
  قطعه

ـــد  آنکـــه حـــق را بـــه خویشـــنت بین
ـــرد ـــاهده ک ـــه او مش ـــه او را ب   آنک

 

 داننـــــد عارفـــــان عـــــارفش نمـــــی
 عــارف اســت او و عــارفش خواننــد

 

اآلخـر للمقیـد، النـه فلو کانت اولیته اولیة وجود التقییـد لـم یصـح ان یکـون . و لهذا قبل فیه اآلخر: قوله
و انما کان آخراً لرجوع االمر  کلـه الیـه بعـد نسـبة . الآخر للممکن، الن الممکنات غري متناهیة فال آخرلها

  .ذلک الینا، فهو اآلخر فی عني اولیته، و االول فی عني آخریته
باشـد آخریـت حـق، و فرماید که اولیت حق نیست عبارت از افتتاح وجود از عدم، که اگر چنني باشد صـحیح ن می

دار  اگر آخریت عبارت باشد از انتهاء موجودات مقیده، ممکنات بـه حسـب .۱۰۱٤هواالول و اآلخر: قال جل ذکره
اند، بلکه نزد محققني آخریت عبارت است از فنای ذات و صفات و افعال موجودات بـه ظهـور  آخرت غريمتناهیه

  .فمنه بدأ و الیه یعود. آن به غريقیامت کربی و رجوع تمام امور به حضرت حق بعد نسبت 
  دوبیتی

 مــــائی مــــا ز پــــیش مــــا وا شــــد
ــد ــو آبن ــوج و ج ــر و م ــره و بح   قط

 

ــــد ــــأوا ش ــــه م ــــا ب ــــا گوئی ــــني م  ع
 دیـــــدۀ مـــــا بـــــه عـــــني بینـــــا شـــــد

 

  .کل شییء یرجع اىل اصله: کما قال
  .ند و عالمی معدومک بلکه موجد عالم به ارادۀ تامۀ بالغه و به قدرت کاملۀ شامله در هر آنی عالمی ایجاد می

  .۱۰۱٥بل هم فی لبس من خلق جدید: کما قال تعاىل
نماید و اللـه تعـاىل بـه انـواع تجلیـات ذاتیـه و صـفاتیه  و همیشه آن عالم از حضرت الله تعاىل استمداد فیض می

  .فرماید و او اول است درعني آخریت و آخر در عني اولیت امداد می
  بیت

  دان اول و آخـــر ایـــن چنـــني مـــی

 

ـــاه ـــیظ ـــان م ـــاطن آنچن ـــوان ر و ب  خ
 

  ،ثم لتعلم ان الحق وصف نفسه بانه ظاهرو باطن: قوله
  .ان الله خلق آدم علی صورته: مزید بیان است چنانکه فرمود

  بیت
  بــه کمــاالت او چــو کامــل گشــت

 

ــــاطنیش حاصــــل گشــــت  ظــــاهر و ب
 

  .حضرتش تا مستدل استدالل جوید از انسان کامل به حق، و سالک متمکن بود از وصول به
  .فا وجدالعالم: قوله

یعنی عالم انسانی، و اگر خواهی بگو کـه عـالم کبـري کـه صـورت حقیقـت انسـانیه اسـت، امـا اول انسـب اسـت و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳آیۀ  ۵۷سورۀ  ۱۰۱٤
  .۱۵آیۀ  ۵۰سورۀ  ۱۰۱٥



۶۰۷ 

  .مقصود که انسان مخلوق است به صورت اله
  بیت

ــه صــفاتش اگــر شــوی موصــوف   ب

 

 عـــــارف کـــــاملی و هـــــم معـــــروف
 

  .م، ای عالم الروح و الجسعالم غیب و شهادة: قوله
  بیت

  در عــالم جســم و جــان ســفر کــن

 

ــــــت نظــــــر کــــــن  در ظــــــاهرو باطن
 

  .لندرک الباطن بغیبنا و الظاهر بشهادتنا: قوله
هر آینه مدرک، باطن مضاف یعنی جربوت و ملکوت به معرفـت روح و قـوای روحانیـه ادراک کنـد، و ظـاهر بـه 

  .ت نه از حیثیت ذاتابدان و قوای منطبعه، یا ادراک کنیم غیب حق از حیثیت اسما و صفا
  بیت

  نیست ممکـن را در آن حضـرت مجـال

 

ــال ــر کم  گرچــه باشــد کــاملی خــوش ب
 

  .۱۰۱٦ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار: قال الله تعاىل
  بیت

  نسبتی چون نیسـت غـريی را بـه او

 

ــــو ــــنو نک ــــی شناســــد ذات او بش  ک
 

  .و وصف نفسه بالرضا و الغضب: قوله
  .وف از غضبرضای ما از رضای اوست و خ

  
  .سبقت رحمتی غضبی: ، و قال۱۰۱۷رضی الله عنهم و رضوا عنه: قال تعاىل

  .واوجد العالم ذا خوف و رجاء فیخاف غضبه ویرجوا رضاه: قوله
بیان ارتباط است میان حق و عالم و صفات فعلیه و انفعالیه، و هر دو مستدعی همدگرند، و خوف و رجـا خاصـۀ 

  .ز فرمان حق و رجا به امید ترقیانسان است، خوف به سبب خروج ا
  بیت

  در کتم عدم نه خوف باشد نه رجـا

 

 در جنــت ذات فــارغ از هــر دو ســرا
 

وهکذا جمیع ما ینسب الیه تعـاىل و . و وصف نفسه بانه جمیل و ذوجالل فاوجدنا علی هیبة و انس: قوله
صفات جاللیه از قهر و عزت و  مراد به جمیل صفات جمالیه است و رحمت و لطف، و مراد از جالل .یسمی به
فاوجدنا علی هیبة و انس، مثاىل است جامع میان دو مقصود و آن بیان ارتباط اسـت، و هیبـت از جـالل  .عظمت

  .بود و انس از جمال
  بیت

  انس از جمال باشد و هم هیبـت ازجـالل

 

 این انس و هیبت است که داریم بر کمـال
 

  ،فعرب عن هاتني الصفتني: قوله
  .مال و جاللیعنی ج

  بیت
  ســخنی بــس خوشســت بنویســش

 

 تــــا ببوســــیم هــــر دو دســــت تــــرا
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳آیۀ  ۶سورۀ  ۱۰۱٦
  .۱۱۹آیۀ  ۵سورۀ  ۱۰۱۷



۶۰۸ 

  .بالیدین: قوله
به طریق مجاز فرمود، و مراد صفات جمالیه و جاللیه است که به این هر دو ربوبیت به کمال ظهور کـرده، بـه مثـل 

  .همچنانکه انسان متمکن است از گرفنت و دادن به یدین
  بیت

  مـــاذوالیـــدین اســـت شـــاه عـــادل

 

 بــــه یــــدین اســــت کــــار کامــــل مــــا
 

  .اللتني توجهتا منه علی خلق االنسان الکامل: قوله
  .، یعنی به صورت انسانیه و به صفات جمالیه و جاللیه۱۰۱۸ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی: کقوله تعاىل

  بیت
  کـــون جـــامع جـــامع اشـــیا بـــود

 

ـــــود ـــــاکش مظهـــــر اســـــما ب  روح پ
 

  .الم و مفرداتهنه الجامع لحقایق العلکو: قوله
یعنی انسان کامـل جـامع حقـایق عـالم اسـت و مظـاهر صـفات جمالیـه و جاللیـه و حـایز مجمـوع اعیـان ثابتـه و 

اند به عني حقیقت انسانیه، و مجموع موجودات خارجیـه موجـود  و اعیان ثابته ثابته. مفردات موجودات خارجیه
است در علم وعني، و حصول اعیان عالم در علـم از و این حقیقت احدیت جمع  .به عني خارجیۀ حقیقت انسانیه

به اعتبار احدیت جامعه، اهل . اعتبار احدیت و اعتبار کثرت: تفصیل عني ثابتۀ انسانیه است، وعالم دو اعتبار دارد
  .باشدهر آینه به اعتبار کثرت عالم را احدیت جمع ن. الله عالم را انسان کبري گویند، و به اعتبار افرادیه انسان صغري
  بیت

  ایــن مرتبــه از خــدمت انســان بتــوان یافــت

 

 انسان طلب ای یار کـز آن سـان بتـوان یافـت
 

  اما عالم به اعتبار احدیت جمع،
  .مجموعۀ مجموع کماالت وجود است: مصراع

  .فالعالم شهادة و الخلیفة غیب، و لذا تحجب السلطان: قوله
انـد چـون عـالم ارواح  را شهادت فرمود، اگرچه بعضی غیب فرماید که عالم ظاهر است و خلیفه باطن، و عالم می

مجرده، غالباً اطالق اسم بعض است بر کل، و مراد ازعـالم کبـري روحـانی و جسـمانی اسـت کـه صـورت حقیقـت 
اند، و حقیقت انسانیه غیب این عـالم، و انسـان کامـل مظهـر کمـاالت ایـن حقیقـت و خلیفـۀ اوسـت، و او  انسانیه

  .اگرچه خلیفه موجود است در خارج همیشه در غیب است
  بیت

ـــداد ـــه در بغ ـــری خلیف ـــیخ مص   ش

 

 مــــــن و ماهــــــان ازیــــــن و آن آزاد
 

یا گوئیم خلیفه متصف است به صفات الهیه، و هویت الهیه الیزال در غیب، و حقیقت انسـانیه اول مظـاهر الهیـه 
  ).ع(یعنی نور حقیقت و تعني او. اول ما خلق الله نوری): ع(است، کما قال

و این مظهر مربوب است، اما به خالفت مدبر ومربی عالم است و عقل اول و غـري او از ارواح بواسـطۀ حقیقـت 
  .یابند انسانیه فیض از فیاض مطلق می

  .و لهذا تحجب السلطان: قوله
  .ایمائی است بر آنکه مظهر خلیفۀ غیبیه ظاهر است در ملک، و واجب بود انقیاد و مطاوعت او

  بیت
ـــاواجـــب اســـت ـــر م ـــاد او ب   انقی

 

 بشــــــنو از بنــــــده خــــــادم فقــــــرا
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷۵آیۀ  ۳۸سورۀ  ۱۰۱۸



۶۰۹ 

  .و وصف الحق نفسه بالحجب الظلمانیة و هی االجسام الطبیعیة و النوریة، و هی االرواح اللطیفة: قوله
حجاب من نـور و ظلمـة لـو کشـفها  فلاان لله تعاىل سبعني : فرمود) ص(حق سبحانه و تعاىل بلسان ختم انبیا

  .هی الیه بصره من خلقهالحرتقت سبحات وجه ما انت
  بیت

  آن ظلمـــت و نورجســـم وجانســـت

 

 ویــــن هــــر دو حجــــاب عارفانســــت
 

و اجسام طبیعیه حجب ظلمانیۀ ذات و ارواح لطیفه حجب نورانیۀ صفات کـه مظهـر ذاتنـد بـه وجهـی و سـانز بـه 
  .وجهی، مثل شعاع آفتاب که سرت آفتاب است و دلیل بر آفتاب
  بیت

  نظـــری کـــن بـــه آفتـــاب ای جـــان

 

 بـــه شـــعاع ظاهراســـت و هـــم پنهـــان
 

  .فالعالم بني کثیف و لطیف: قوله
  .هم چنانکه حق موصوف است به حجب ظلمانیه ونورانیه، عالم دایر است میان کثیف و لطیف

یعنی عالم به عني و انیت خود عني حجاب عالم است، و اگر انیت عـالم  .و هو عني الحجاب علی نفسه: قوله
م از آن رو که عالم است معدوم گردد، و جایز است که ضمري هو عایـد باشـد بـا حـق، یعنـی از عالم زایل شود عال

  .و لیس حجابه اال النور و ال خفائه االالظهور :اند حق از حیثیت انوار عني حجاب باشد، چنانکه گفته
  .فالیدرک الحق ادراکه نفسه: قوله

ند، زیرا که مدرک ادراک مدرک نکنـد بـه ذوق یعنی عالم ادراک حق نکند همچنانکه حق ادراک ذات خود ک
و وجدان، اال به حسب نصیبی که از مدرک در مدرک باشـد، و شـیخ قـدس سـره در فـص نفثیـه در کلمـۀ شـیثیه 

  .فما فی احد من الله شییء، و ما فی احد من سوی نفسه شییء: فرموده
  مثنوی

ــــام اســــتعداد ــــدس تم ــــیض اق  ف
ـــفات ـــش ز ص ـــیض مقدس ـــاز ف   ب

 

ـــــا را ز ـــــني م ـــــم بـــــاطن داد ع  اس
ـــــات ـــــوایح آی ـــــد ل ـــــو خوان ـــــر ت  ب

 

  .فالیزال فی حجاب الیرفع: قوله
  .یعنی عالم ابدا در حجاب خواهد بود و قادر نیست بر حق معرفت موجد و نه بر معرفت حقیقت خود

  .مع علمه بانه متمیز عن موجده بافتقاره: قوله
و  موجِـدت ازموجد بـه سـبب افتقـار موجَـد بـه یعنی عالم همیشه در حجاب است با وجود علم به آنکه متمیز اس

  .علم به این امتیاز موجب علم است به طرفني
  بیت

  دانی بندی تو پنداری که می خیاىل نقش می

 

 دانی که نـادانی خیال است آنکه دانائی نمی
 

  .ولکن الحظ له فی الوجوب الذاتی الذی لوجود الحق: قوله
یق تفصیل و انسان کامل متصف بود به وجه اجمال، اال وجوب ذاتـی و عالم متصف است به صفات الهیه به طر

  .که خاصۀ حضرت حق است
  .فالیزال الحق من هذه الحقیقة. فالیدرکه ابداً: قوله

  .یعنی از حیثیت وجوب ذاتی
  قطعه

 جـــــز معرفـــــت صـــــفاتیش نیســـــت عقل ار چه بـه غایـت کمـال اسـت



۶۱۰ 

  ذاتـــش بـــه کمـــال کـــی شناســـد

 

 تاو را چــــو وجــــوب ذاتــــیش نیســــ
 

  .غري معلوم علم ذوق و شهود، النه القدم للحادث فی ذلک: قوله
  بیت

  علـــم ذوق و شـــهود خـــوش باشـــد

 

ــــابی وجــــود خــــوش باشــــد  گــــر بی
 

نزد نعمت الله علم ذوق اتصاف مذوق است به مذوّق به خالف علم تصوری که به مجرد اطالع به وجوب ذاتی 
  .است
  .یفاًفما جمع الله آلدم بني یدیه اال تشر: قوله
فرماید که حق تعاىل آدم را به تشریف شریف و خلعت لطیف صفات جمالیه و جاللیه مشرف فرمود، کمـا قـال  می

بحر علوم نامتناهی است و مظهـر صـفات ) ع(آدم. ۱۰۱۹و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی الرب و البحر: تعاىل
  .الهی و متصرف در عالم به ید معطیه و آخذه

  ۱۰۲۰.»ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی«: البلیسو لهذا قال : قوله
  دوبیتی

 ســاقی مــا بـــه ذوق ســر مستســـت
  بـــرد دســـت از همـــه عـــالم مـــی

 

ـــــت ـــــدام بنشستس ـــــان م ـــــا حریف  ب
 زانکـــــه دســـــتان او از آن دستســـــت

 

  .صورة العالم و صورة الحق، و هما یداالحق: و ما هواالعني جمعه بني الصورتني: قوله
هیه، و صورتني کـه یـدین فرمـود تنبیهـی اسـت بـر عـدم مغـایرت درحقیقـت، اال در یعنی حقایق کونیه و حقاین ال

ظاهریت و مظهریت، و حق تعاىل تجلی فرموده هم درفاعـل و هـم در قابـل، و یـدایمن عبـارت اسـت از صـورت 
فاعلیت که متعلقۀ حضرت ربوبیت است، وایسر اشارت به ید قابلیت که متعلـق حضـرت عبودیـت اسـت، و مـراد 

  .متقابله بود صفات
  .و ابلیس جزء من العالم لم تحصل له هذه الجمعیة: قوله

  .زیرا که ابلیس مظهر اسم المضل است و این اسم در اسم جامع داخل است، وآدم مظهر اسم جامع
  بیت

ـــــه   مظهـــــر مجمـــــوع اســـــماء ال

 

ــــاه ــــدۀ ســــلطان پن  کــــون جــــامع بن
 

  .و لهذا کان آدم خلیفة: قوله
  .خلیفۀ حق است در عالمیعنی به حصول جمعیت آدم 

  بیت
  تربیـــت یافـــت ازجـــالل و جمـــال

 

ـــال ـــلطنت بـــه کم ـــرم یافـــت س  الج
 

  .فان لم یکن ظاهراً بصورة من استخلفه فیما استخلفه فیه: قوله
ظاهر نشدی به صورت حق، یعنی به کماالت صفات ربانی، قادر نبودی بر تدبري عـالم، ) ع(فرماید که اگر آدم می

ید که به نعوت مخلّف منعوت بود، و رسول نسبتی داشته باشد به مرسل، و مرسل خلیفـه نسـبتی و هر آینه خلیفه با
  .دارد به مخلّف

  .ازواین نسبت کامل طلب کن: مصراع
  .فما هو خلیفة؛ و ان لم یکن فیه جمیع ما تطلبه الرعایا التی استخلف علیها الن استنادنا الیه: قوله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷۰آیۀ  ۱۷سورۀ  ۱۰۱۹
  .۷۵آیۀ  ۳۸سورۀ  ۱۰۲۰
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  .لم مستند به آدمآدم مربی عالم است به مرتبه و عا
  دوبیتی

ــــر اســــم اعظــــم اســــت آدم  مظه
  برزخــــی در میــــان عــــالم و حــــق

 

ـــالم ـــه ع ـــر هم ـــت ب ـــه اس ـــه خلیف  ک
 جــــــامع ایــــــن و آن بــــــود فــــــافهم

 

فمـا صـحت الخالفـة االلالنسـان . فالبد ان یقوم بجمیع مـا تحتـاج الیـه و اال فلـیس بخلیفـة علـیهم: قوله
  .الکامل

  .خالفت نصیبی دارد، اما خالفت عظمی از آن مظهر اسم اعظم است اگرچه هر فردی از افراد انسانیه از
  بیت

  نســـبش بـــا حســـب بهـــم پیوســـت

 

 بـــه خالفـــت بـــه تخـــت دل بنشســـت
 

مـن مـات و لـم یعـرف امـام ): ص(کما قال رسول الله. ای موجود بود که امام زمان است ودر هر عصری خلیفه
  .زمانه مات میته جاهلیة

  بیت
  گـــــر تـــــو نـــــور امـــــام دریـــــابی

 

ـــــــــابی ـــــــــابی در آن قمـــــــــر ی  آفت
 

  .فانشأ صورته الظاهرة: قوله
  .یعنی صورت خلیفه که موجود است در خارج

  بیت
  جسمش از ملک و روحـش از ملکـوت

 

ــــوت ــــم او ناس ــــوت و جس  روح اله
 

  .من حقائق العالم و صوره: قوله
  بیت

  صـــورت جســـم و روح او دریـــاب

 

 نیـــک دریـــاب یـــک زمـــان مشـــتاب
 

یعنی صـورت موجـودۀ در علـم کـه عـني ثابتـه اسـت و صـورت  .الباطنة علی صورته تعاىل و أنشأ صورته: قوله
و هـر یکـی از  .اسماءالهیه در حضرت علمیه و متصف به صفات حق، و اطالق صور بر اسما و صفات بـه مجـاز

لـق امـا بـاطن مط. باطن مطلق و باطن مضاف و ظـاهر مطلـق و ظـاهر مضـاف: اند بر دوقسم ظاهر و باطن منقسم
ذات الهیه و صفات قدیمه و اعیان ثابته، اما باطن مضاف عالم ارواح که باطن مضاف است بـه نسـبت بـا بـاطن 

  .مطلق، و ظاهر مضاف است به نسبت با ظاهر مطلق یعنی عالم اجسام
حـق تعـاىل  .ففـرق بـني الصـورتني: کنت سمعه و بصره مـا قـال کنـت عینـه و اذنـه: و لذلک قال فیه: قوله

  .طنۀ آدم راصورت با
  .به صفات خودش مشرف کرد: مصراع

  .کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصربه: و در نتیجۀ نوافل فرمود
واگرچـه . اند ، که از جوارح صورت بدنیهکنت عینه و اذنه: اند، و نفرمود و این سمع و بصر از ائمۀ سبعۀ صفاتیه

  .و ظاهر ظاهر مظهر باطن است، اما تفریق فرمود میان باطن
  بیت

  ظــــاهر و بــــاطن ار چنــــني دانــــی

 

 نســــخۀ خلــــق و حــــق فروخــــوانی
 

  .و هکذا هو فی کل موجود من العالم بقدر ما تطلبه حقیقة ذلک الموجود: قوله
  .و حق تعاىل تجلی کرده در آدم به کمال، و در هر موجودی از موجودات بقدر قابلیت و استعداد حقایق عالم



۶۱۲ 

  بیت
  نـش دادهر کسـی هرچـه خواسـت آ

 

ـــانش داد ـــود نش ـــام خ ـــه صـــفت ن  ب
 

  .فما فاز االبالمجموع: ولکن لیس الحد مجموع ما للخلیفة: قوله
  قطعه

ـــــدم ـــــۀ حـــــدوث و ق  ذوق میخان
ــــــود ــــــوم ب ــــــۀ عل   جــــــامع جمل

 

ـــــی ـــــه م ـــــو ک ـــــه بج ـــــد ازخلیف  دان
 خوانــــد  شــــرح اســــما تمــــام مــــی

 

  .ولو ال سریان الحق فی الموجودات بالصورة ما کان للعالم وجود: قوله
یعنی اگر نه تجلی حق بودی در موجودات، عالم را وجودی نبودی، هویـت او اسـت کـه بـه صـفات بـر کمـال در 

  .مرایای حقایق عالم تجلی کرده
  بیت

  ازجود وجود اوسـت عـالم موجـود

 

 نیکـــو دریـــاب تــــا بیـــابی مقصــــود
 

  .ینیةکما انه لوالتلک الحقایق المعقولة الکلیة ما ظهر حکم فی الموجودات الع: قوله
  بیت

  آئینــــــــــۀ روشــــــــــنی ببایــــــــــد

 

ـــــــد ـــــــال او نمای ـــــــور جم ـــــــا ن  ت
 

واگر حقایق معقولۀ کلیه، که در قدیم قدیم است و در حادث حادث، نبودی، ظاهر نشدی حکمی از احکام اسما 
و صفات حق در موجودات عینیه، و ظهور احکام اسماء الهیه به حقایق معقولۀ تابعه و متبوعه بود، و وجود عالم 

ی حق در موجودات و ارتباط عالم به حق در ارتباط افتقار بود، و ارتباط حـق بـه  عـالم از حیثیـت ظهـور به تجل
  .احکام اسما و صفات

  بیت
  عالم همه فقريند ذاتـش غنـی ز عـالم

 

 اما ظهور اسـما جویـای ماسـت فـافهم
 

  .و من هذه الحقیقة: قوله
  .یعنی از این ارتباط که او معنئی است ثابت

  .ن االفتقار من العالم اىل الحق فی وجودهکا: قوله
  بیت

ــــی ــــا دان ــــت ت ــــه اس ــــۀ تام   کان

 

 خـــوش بـــذوقش بخـــوان اگرخـــوانی
 

اند  ، تنبیه است بر آنکه اعیان مجعول نیستند به جعل جاعـل و مسـتفیضفی ذاته: ، و نفرمودفی وجوده: فرمود
لهیه، و جعل متعلق به وجود خارجی از حق به فیض اقدس، و آن تجلی حبی ذاتی است در حضرت علمیۀ ذاتیۀ ا

  .بود
  :قوله

  شعر
  فالکــل مفتقــر مــا الکــل مســتغن

 

ــی ــاه النکن ــد قلن ــذا هوالحــق ق  ه
 

هر واحدی از عالم در وجود و کماالت مفتقر است به موجد و ظهـور اسـما و صـفات موقـوف بـر مظـاهر، و ایـن 
و حقـایق کونیـه در وجـود مشـروطند بـه . مـودهتکلف ارشاد فرموده، و عارفان را طریق سـداد ن ارتباط ثابت و بی

  .حقایق الهیه و حقایق الهیه در ظهور منوطند به حقایق کونیه
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  :قوله
  شعر

ــه ــار ب ــاً ال افتق ــرت غنی ــان ذک   ف

 

 فقـــد علمـــت الـــذی بقولنـــا نعنـــی
 

قـراء اىل یا ایها الناس انـتم الف: کما قال. یعنی عالم به وجود مفتقرند و ذات الهی در وجد غنی علی االطالق
  .۱۰۲۱الله و الله هوالغنی الحمید

  .کنند نه ذات من حیث هی هی اما اسما و صفات طلب ظهور می
  بیت

ــی ــاز اســت ازوجــود و از عــدم ب   نی

 

 بلکــــه مســــتغنی ز اوصــــاف قــــدم
 

  :قوله
  شعر

  فالکــل بالکــل مربــوط فلــیس لــه

 

 عنــه انفصــال خــذوا مــا قلتــه عنــی
 

  .با حق و الباقی ظاهرضمري له عاید است با عالم و ضمري عنه 
  بیت

  عـــــالم از نـــــور او هویـــــدا شـــــد

 

 گــــنج پنهــــان کــــه بــــود پیــــدا شــــد
 

  .فقد علمت حکمة نشأة آدم اعنی صورته الظاهرة: قوله
  .یعنی حکمت در نشأۀ جسد آدم ظهور اسما و صفات الهیه است

  بیت
  در جــــام جهــــان نمــــای ثــــانی

 

ــــی ــــه دان ــــده اســــت آنک ــــاهر ش  ظ
 

  .وح آدم اعنی صورته الباطنةو قد علمت نشأة ر: قوله
  بیت

  در عـــــــني وجـــــــود عقـــــــل اول

 

ــــــل ــــــد ممث ــــــفات ش ــــــال ص  تمث
 

  .به خالفت رب االرباب مربی عالم است و مربای حق و ربوبیت او عارضیه و عبودیت ذاتیه
  .حق به اعتبار ربوبیت و اتصاف به صفات الهیه وخلق به اعتبار مربوبیت و عبودیت .فهو الحق الخلق: قوله
و خلیفـۀ الهـی بـه نشـأۀ روحانیـه  .و قد علمت نشأة رتبته وهـی المجمـوع الـذی بـه اسـتحق الخالفـة :قوله

  .مستفیض است از حق و به نشأۀ جسمانیه مفیض بر عالم و به نشأۀ جامعه کمال مرتبه دارد
  بیت

ـــــــی ازو دارد ـــــــر کس ـــــــه ه   مرتب

 

ــــه نیســــت ــــه هــــیچ مرتب ــــد ب  او مقی
 

  .آدم در حقیقت نفس واحده است .لق منها هذا النوع االنسانیفآدم هوالنفس الواحدة التی خ: قوله
  .عقل اول آدم معنی است: مصراع

اول مـا خلـق اللـه ): ع(و آن نور محمدی است علیه الصلوة و السالم که ظاهر آمده در نشأۀ عنصـریه، کمـا قـال
  .نوری

  بیت
  هرچه هست از نور او روشـن شـده

 

ــــده ــــرياهن ش ــــه پ ــــدا ب ــــفی پی  یوس
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیۀ  ۳۵سورۀ  ۱۰۲۱



۶۱۴ 

نسانیه را ظهورات است در مظاهر جمیع عوالم، مظهر اول در عـالم جـربوت روح کلـی اسـت، و حـوای حقیقت ا
  .معنویه نفس کلیه، و در عالم ملکوت نفس واحده نفس کلیه و حوا طبیعت کلیه، و در ملک آدم ابوالبشر

و ابن خاتم به معنـی، و آدم اب خاتم است به صورت ) ع(و اول موجودی که ظاهر شد از اجسام انسانیه آدم بود
  .و مدار عالم جربوت و ملکوت به او است و او خلیفۀ حق است ازالً وابداً

  دوبیتی
ـــــــان را ره نکـــــــو بنمـــــــود  طالب
  بنـــدگی کـــن مطیـــع ســـید بـــاش

 

ــــود ــــني فرم ــــه او چن ــــان رو ک  ره چن
ــــود ــــم مقص ــــراد و ه ــــابی م ــــا بی  ت

 

ن نفس واحدة وخلق منهـا زوجهـا و بـث یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم م: وهو قوله تعاىل: قوله
  .۱۰۲۲منهما رجاال کثريا ونساء

  .اتقوا ربکم الذی خلقکم من عني واحدة: معنی این آیت به نسبت به عالم جربوت
  بیت

ـــه ـــد عقـــل اول عـــني واحـــد گفت   ان

 

 انـــد درّۀ بیضـــا بـــه حکمـــت ســـفته
 

  .نفس کلیهو خلق منها زوجها 
  بیت

  ای بـــه جمـــال نفـــس کلیـــه زوجـــه

 

 زوج او بـــود بـــه کمـــال عقـــل کـــل
 

  .عقول و نفوس مجرده و بث منهما رجاال کثريا و نساء
و بـث طبیعـت کلیـه،  و خلـق منهـا زوجهـانفـس کلیـه،  خلقکم من نفس واحـدةو به نسبت با عالم ملکوت، 

  .نفوس منطبعه و نساءنفوس ناطقه  منهما رجاال کثريا
  :و به نسبت با عالم ملک

  بیت
ـــز و حـــوا ـــمآدم اســـت ای عزی   ه

 

 آدم پــــــــــدر و مــــــــــادر بنــــــــــی 
 

اتقواربکم، اجعلواما ظهر منکم وقایة لربکم، و اجعلوا ما بطـن مـنکم، و هـو ربکـم، وقایـة : فقوله: قوله
  :فکونوا وقایته فی الذم واجعلوه وقایتکم فی الحمد تکونوا ادباء عالمني: فان االمر ذم و حمد: لکم

گاه، از قول حبیب الله یعنی محم آمـوزد تـا بـه رعایـت ادب،  د رسول الله، سالک طالب را ادب میادیب کامل آ
زیرا که توحید افعال مقتضی آن است که اسناد خري و شر به الله . نورانیت او زیاده شود و در مهالک اباحت نافتد

تعاىل کنند، و سالک را پیش از تصفیه و تزکیۀ نفس و قلب، خوف اباحت باشد در اسناد خري و شـر بـه حضـرت  
  .الله تعاىل، اما بعد از طهارت دل ادب نگه دارد در اسناد قبایح به حق

  بیت
ـــب شـــوی ـــا ادی ـــاش ت ـــا ادب ب   ب

 

ـــوی ـــب ش ـــا حبی ـــه ت ـــن ک ـــدگی ک  بن
 

  .اتقأ ماخوذ است از وقی یقی
، یعنـی آلـت ۱۰۲۳خذواحـذرکم: اجعلوا ما ظهر منکم وقایة لربکم، یعنی آلت وقایت، کمـا قـال اللـه تعـاىل: وقوله

  و مراد ما ظهر منکم جسد بود با نفس منطبعه، واجعلوا ما بطن منکم،.  ونیزه و غريه از سالححذر، چون سرپ
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۶۱۵ 

  بیت
  روح اســـت مـــدبر بـــدن تـــا دانـــی

 

 شــاید کــه مربیــت بــه ربّــش خـــوانی
 

سبحانک العلم لنا اال مـا : کماالت را به حق نسبت کن و نقایص را به نفس خود، کما قال عن لسان المالئکة
  .که کماالت به حق نسبت کند و نقایص به نفس خود به حجاب انیت محجوب نگردد هر. ۱۰۲٤علمتنا

و سالک باید که ظاهر را وقایت باطن گرداند در ذم و باطن را وقایت ظاهر در حمد، و کماالت را به بـاطن خـود 
بـع انـوار و زیرا که نفس منطبعه که در بـدن اسـت محـل نقـایص اسـت و روح من. حواله کند و نقایص را به ظاهر

مرآت تجلیات رحمانیه، و از حیثیت باطن و اتصاف به کماالت او را مرتبۀ ربوبیت است و ربوبیـت او عرضـیه و 
  .اعوذبک منک): ع(عبودیت ذاتیه، و باطن آلت اتقا است و ظاهر متقی، کما قال
  بیت

ــــه او آورده ــــاه از او ب ــــا پن ــــم م   ای

 

ـــــدر گـــــاهی نکـــــو آورده ـــــم رو ب  ای
 

القبضـة الواحـدة فیهـا : سبحانه و تعاىل اطلعه علی ما اودع فیـه و جعـل ذلـک فـی قبضـتيه ثم انه: قوله
  .و بني مراتبهم فیه. العالم، و القبضة االخری فیها آدم و بنوه

بعد از آن که موجد عالم آدم را ایجاد فرمود، او را به صفات کماالت ربانیه متصف گردانید و به خلعت خالفـت 
  .امامت مشرف ساخت، و مفتاح خزاین عالم کبري و صغري در قبضۀ قدرت او نهاد عظمی و تشریف شریف

، یعنی مقبوضۀ مسخره در ید حـق، و در ۱۰۲٥واالرض جمیعا قبضته: و مراد به قبضه مقبوض است، قال الله تعاىل
ر وجـه قبضۀ واحده اعیان موجوداتند بر سبیل تفصـیل و در قبضـۀ دیگـر آدم و بنـوه، و مشـتمل بـر هـر واحـدی بـ

  .اجمال، و دوید معربند به صفات فاعلیه و قابلیه، و عالم ید قابله و آدم ید فاعله و متصرف در ید قابله
  .و بني مراتبهم فیه: قوله

الجـرم . ان الله مسح بیده ظهر آدم واخرج منه مثـل الـذر: یعنی مراتب بنی آدم در آدم، کما جاء فی الحدیث
  .الهیه که درحقیقت او به ودیعه بود مطلع شد آدم بر نقود کنوز معارف و اسرار

  بیت
ــــر ــــبحانی نگ ــــرار س ــــزن اس   مخ

 

ــــــر ــــــانی نگ ــــــاف رب ــــــر الط  مظه
 

ولما اطلعنی الله سبحانه و تعاىل فی سری علـی مـا اودع فـی هـذا االمـام الوالـد االکـرب، جعلـت فـی هـذا : قوله
  .لم الموجود اآلنالکتاب منه ماحدّىل ال ما وقفت علیه، فان ذلک الیسمه کتاب و الالعا

کـه جـامع کمـاالت انسـانیه و ) ص(والد کبري آدم اسـت ابوالبشـر، و والـد اکـرب آدم حقیقـی، یعنـی روح محمـدی
مجموعۀ کماالت عالم است به تمامی، و زیادت بـر کمـاالت عـالم حضـرت جامعیـه و هیـأت اجتماعیـه کـه بیـان 

  .عاجز و قاصرند مقرران عالم و بنان محرران بنی آدم از تقریر و تحریر آن
  بیت

ـــام ـــد تم ـــا دان ـــید را کج ـــده س   بن

 

ـــی ـــدر او حـــق م ـــالم ق  شناســـد والس
 

  ).۱۰۲٦تمت والحمدلله و المنة والسالم علی من اتبع الهدی(
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۶۱۶ 

  الحکم صدر ترجمۀ نقوش فصو جواهررساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  و به نستعني

  ).ص(الحمدلله والصلوة علی رسول الله
  بیت

  او بــود او گویــدحمــدی کــه ســزای

 

  حقســت کــه حمــد خــویش نیکــو گویــد

 

  بیت
  نقـــوش فصـــوص از جـــواهر بجـــو

 

ـــــو ـــــا بگ ـــــا م ـــــوز فتوحـــــات ب   رم

 

کنـت : ای اسـت کـه نقـود معـانی الحکم که به الهام ربانی جواهرش نام کرده شد، گنجینـه صترجمۀ نقوش فصو
، در اصداف عبارات بیان یئة المکنونالعلم که، در او دفینه است، بلکه بحری است محیط که درر کنزا مخفیا

  .آن مخزون است
  بیت

ـــت ـــارات اس ـــن عب ـــظ او احس   لف

 

ـــــــت ـــــــرف اشاراتس ـــــــیش اش   معن

 

ای که اسما الله به اصطالح اهل الله ذات است که مسما اسـت بـه  ای طالب مطلوب و ای محب محبوب دانسته
  .قدوس و سالم علیم و قدیر، یا به اعتبار نسبت عدمیه چون اعتبار صفت وجودیه، چون

و اسماء ذات عبارت است از آن اسما که تعقل او موقوف نباشد بر تعقل غريی، و اگر موقوف باشد اسماء اولیـه 
  .و مفاتیح الغیب و ائمۀ سبعه خوانند، و اسم اعظم جامع جمیع اسماء الهیه است

  بیت
  اســـم اعظـــم جـــامع اســـما بـــود

 

 صــــــورت او معنــــــی اشــــــیا بــــــود
 

  .اند ات از ذات طلب وجود عالم کردهو اسماء حسنی به ذ
  بیت

  همـــه عـــالم طلســـم و گـــنج اســـما

 

 بطلــــب ایــــن طلســــم و گــــنج از مــــا
 

  .فص حکمة الهیة فی کلمة آدمیة
ای صیقل ناکرده، و آدم عني جـالء  مـرآت عـالم  راح، و آئینه روح و جامی بی آدم جسدی بود بی و وجود عالم بی

  .است
  .مبا عني جال آینۀ اکوانی: مصراع

  بیت
  همـــه عـــالم تنســـت او جانســـت

 

ـــــت ـــــاه او جانس ـــــز و ش ـــــري تربی  م
 

، الحـدیث، بـه منزلـۀ قـوای انسـان کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بـه: و اسماء الهیه به مقتضی
  .کامل است، از این جهت عالم را انسان کبري گویند

  بیت
  عـــالم بدنســـت و جـــان عـــالم آدم

 

 المانســــان کبــــري اســــت بــــه آدم عــــ
 



۶۱۷ 

و حقیقت انسانیه را ظهورات است در عالم سوی االنسان مفصال، و درعالم انسانی مجمـالً، و انسـان مختصـری 
  .ان الله خلق آدم علی صورته: است از حضرت الهیه و مخصوص به معنی

  شعر
  عـــني مقصـــود اوســـت در عـــالم

 

 گرچـــه خـــود عـــالم اســـت او فـــافهم
 

اول . ود وجود او معمور اسـت، و کارخانـۀ عقبـی بـه روح کلـی او محفـوظمعماری است که گنج ویرانۀ دنیا به ج
  .است به قصد اول و آخر به ایجاد و ظاهر به صورت و باطن به منزلت

  بیت
ـــــاه ـــــاهر م ـــــاب و ظ ـــــاً آفت   باطن

 

ــــــه ــــــام عبدالل  صــــــورت حــــــق بن
 

  .و انسان کامل اعّز موجودات است به ربوبیت و اذل به عبودیت
  بیت

ـــز ـــنی عزی ـــه اســـمای حس   خـــداب

 

ـــده ـــود بن ـــت ب ـــه ذل ـــا ب  ای همچـــو م
 

ای اسـت منتخبـه  ای است منتسخه در کتب خانۀ الهوت، و نخبـه مربی عالم است و مربای رب االرباب، و نسخه
العـالم علـی : از لوایح ناسوت، جامع است به هیئت جامعه، و مستجمع صور به ظهـور صـورتني کاملـه، کمـا قـال

  .صورة الحق و االنسان علی صورتني
  بیت

  صورت و معنی او جام و می است

 

 حضرت ساقی کی است جام و می بی
 

و تخصیص حکمت الهیه به کلمۀ آدمیه آن است که خلعت خالفت اسـم جـامع سـزاوار قامـت قابلیـت او بـود، و 
  .مراد به کلمۀ آدمیه روح کلی است که مبدأ نوع انسانی است
  بیت

ـــني و اســـم نگـــر   صـــفت و ذات ب

 

ـــــه ـــــنج و گنجین ـــــر گ ـــــم نگ  و طلس
 

  شعر
ـــــر ناســـــوته ـــــن اظه  ســـــبحان م
  ثــــم بـــــدا فـــــی خلقـــــه ظـــــاهراً

 

ـــــــب ـــــــه الثاق  ســـــــرّ ســـــــنا الهوت
 فـــــی صـــــورة اآلکـــــل و الشـــــارب

 

  .فص حکمة نفثیة فی کلمة شیثیة
عطیات حق بر اقسام است، بعضی خاص از حضرت الوهاب است و آن بر قسـمني اسـت، هبـۀ ذاتیـه اسـت و آن 

  .۱۰۲۷کل شییء خلقه ثم هدی: قال الله تعاىل. یه به قدر قابلیت قوابل استعطای بالعوض است، و هبۀ اسمائ
  بیت

ـــــاهی ـــــی پادش ـــــلطان حقیق   ز س

 

 بیــــابی گــــر بــــه اســــتعداد خــــواهی
 

  بیت
ـــاىل بمـــا چنـــني فرمـــود ـــق تع   ح

 

ــــــــا بگشــــــــود ــــــــه را بم  در گنجین
 

  .، ای بلسان االستعداد۱۰۲۸و آتاکم من کل ماسألتموه
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۰آیۀ  ۲۰سورۀ  ۱۰۲۷
 .۳۴آیۀ  ۱۴سورۀ  ۱۰۲۸



۶۱۸ 

  اینست سـؤال حـال ای اهـل کمـال

 

 کنـی از سـر حـال گر زانکه سـؤال مـی
 

، و ایـن ۱۰۲۹ادعـونی اسـتجب لکـم: و سؤال یا به قول است یا به طبع، یا به امتثال امر الهی، کما قال اللـه تعـاىل
  .مرتبۀ عبد کامل است

 بیت
  وار از سـر صـدق گفتی که بخواه بنده

 

ــی ــو م ــان ت ــی فرم ــرم از آن م  خــواهم  ب
 

  .مت ومعرفت کندو سایل باید که سؤال به طریق حک
  بیت

  بــــاش خواهنــــدۀ بــــر کمــــال مــــی

 

 بـــاش ســـایل بـــه همـــه ســـؤال مـــی
 

  .ان الهلک علیک حقا و لنفسک و لعینک، الحدیث): ص(قال رسول الله
و نفث که ترجمۀ آن ارسال نفس است، در این محل استعاره است از القاء و حق علوم علو و هبیه و عطایاء الهیه 

یث در لغت عربانیه هبةالله اسـت، و بعـد از مرتبـۀ الهیـه، مرتبـۀ مبدائیـه و موجودیـه و معنی ش) ع(رابر قلب شیث
  .است، و حصول آن به نفس رحمانی است از وجود اعیانی

و چون حکمت نفثیه بعد از حکمت الهیه است و مظهر تجلی وجودی بعد از تعـني اول، حکمـت نفثیـه بـه کلمـۀ 
  .شیثیه تخصیص یافته

  بیت
  شــــنو از مــــاایــــن نکتــــۀ شــــیث ب

 

 اســــــمی اســــــت مطــــــابق مســــــما
 

  .فص حکمة سبوحیة فی کلمة نوحیة
ای که تنزیه از تشبیه تشبیه است، و مقید به قید اطالق، و صاحب معـرفتني  تنزیه از منزه تحدید منزه است، ودانسته

  .۱۰۳۰میع البصريلیس کمثله شییء و هو الس: فرمود) ع(تنزیه و تشبیه فرماید، چنانکه خدای تعاىل به لسان شارع
  :و معتقد مومن اعتقاد فرماید و علم این تشبیه حواله کند به حضرت حق تا از عطای ذاتی الهی

  .این علم ورا به کشف معلوم شود: مصراع
و بعد از مرتبۀ مبدائیه مرتبۀ عالم عقول مجرده است، و مرتبۀ عقول تنزیه حق اسـت از نقـایص امکانیـه، زیـرا کـه 

رواح بالفعل است، و نقایص از حیثیت احتیاج و امکان به حسب وجودات متعینـه و ذوات جمیع کماالت عالم ا
  .مقیده، هر آینه منزه تنزیه منزه کند از نقصی که درخود یابد

اول مرسلني بود و تنزیه حق بر وی غالب و از شأن انبیا است، علیهم السالم، که امـت را دعـوت کننـد ) ع(و نوح
) ع(امکانیه، و نفی الهیت کنند از هرچه اسم غري بر وی واقع شود، و غالـب بـر قـوم نـوحبه حق، منزه از نقایص 

  .عبادت اصنام بود، و او منزه از آن عبادت، الجرم حکمت سبوحیه به این مناسبت وارد شد به کلمۀ نوحیه
  بیت

ــــی ــــت و ب ــــبوح منزهس ــــب س   عی

 

ـــــی ـــــیم ب ـــــی کن ـــــه هم ـــــب تنزی  ری
 

  .فص حکمة قدوسیة فی کلمة ادریسیة
: و علو مکانـت ،۱۰۳۱الرحمن علی العرش استوی: علو مکان است و علو مکانت، اما علو مکان مثل قوله تعاىل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۶۰آیۀ  ۴۰سورۀ  ۱۰۲۹
  .۱۱آیۀ  ۴۲رۀ سو ۱۰۳۰
  .۵آیۀ  ۲۰سورۀ  ۱۰۳۱



۶۱۹ 

وعارف کامل جامع است میان علم و عمل، و علو عامل علو مکان است و علو . ۱۰۳۲کل شییء هالک اال وجهه
  .عالم علو مکانت

  بیت
  گر جمع کنی علم وعمـل را بـا هـم

 

 عـت چـو علـمعاىل باشی به هـر دو رف
 

، و آن راجع است با تجلی حق در مظاهر و حق درتجلی ۱۰۳۳و انتم اال علون و الله معکماند،  و در علو متفاضله
اننـی : ، و مثـل۱۰۳٤لیس کمثله شییء و هـو السـمیع البصـري: اعلی نباشد از حق در تجلی دیگر، مثل قوله تعاىل

  .جعت و لم تطعمنی: ، و مثل۱۰۳٥معکما اسمع واری
  بیت

  ایـم ین دریـا بـه حکمـت سـفتهدُر ا

 

 ایــم مــا صــدف عــاىل و اعلــی گفتــه
 

و قدوس به معنی مقدس است و مشتق از تقدیس، چون سبوح که مشتق از تسبیح است، و حـق مقـدس اسـت از 
  .نقایص امکانیه و احتیاج کونیه و ذات حق تعاىل غنی علی االطالق است

  رباعی
ــه ــی اســت ذات ال ــو غن  از مــن و ت

ــود غ ــري او خ ــتغ ــق نیس ــی مطل   ن

 

ــــاه ــــدان درگ ــــر ب ــــو مفتق ــــن و ت  م
ــــــــــه ــــــــــه اال الل ــــــــــده ال ال  وح

 

و کماالت ذاتیه اعلی است از آنکه به دیده عقل و فهم توان دید، یا به پـای وهـم و خیـال بـه سـر حـد ادراک آن 
توان رسید، و تسبیح تنزیه است در مقـام جمـع فقـط، و تقـدیس تنزیـه اسـت بـه حسـب جمـع و تفصـیل، و تنزیـه 

و تخصیص حکمت قدوسیه به کلمۀ ادریسیه بـه مناسـبت . عقلی و نفسی) ع(عقلی بود، و تنزیه ادریس) ع(حنو
  .تطهري نفس او است، به ریاضت شاقه، و تقدیس وجود مطهرش از صفات حیوانیه به غلبۀ روحانیه

  بیت
  هـا پاکباز است او و پـاک از عیـب

 

ـــــــا  محـــــــرم پاکـــــــان قصـــــــر کربی
 

  .دن عروج فرموده و با مالیکه اختالط کرده و با ارواح مجرده آسودهو به کثرت انسالخ از ب
  بیت

  هــم جــام لطیــف وهــم مــی صــافی بــود

 

ـــی ـــد از آن م ـــدیس خداون ـــود تق  فرم
 

  .فص حکمة مهیمیة فی کلمة ابراهیمیة
  .البد است از اثبات عني عبد تا صحیح بود که حق سمع و بصر و لسان و ید و رجل او باشد

  رباعی
 تمثـــال نمایـــد هـــی هـــیآینـــه  بـــی

ــا ــدۀ م   ســوزد ســبحات وجــه او دی

 

 مــاه بــه شــب مهــر برآیــد هــی هــی بــی
 گـــر پـــردۀ وجـــه برگشـــاید هـــی هـــی

 

و سلطنت کنت سمعه و بصره و لسانه، الحدیث، نتیجۀ حب نوافل است و نفـل زیـادتی و صـورت عـالم زایـد بـر 
  .عالم، فافهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۸آیۀ  ۲۸سورۀ  ۱۰۳۲
  .۳۵آیۀ  ۴۷سورۀ  ۱۰۳۳
  .۱۱آیۀ  ۴۲سورۀ  ۱۰۳٤
 .۴۶آیۀ  ۲۰سورۀ  ۱۰۳٥



۶۲۰ 

ان اللـه جمیـل یحـب : نود، و بـه بصـر او جمـالاما نتیجۀ حب فرایض آن است که محبـوب بـه سـمع محـب شـ
  .انت متکلم علی لسانی و انت لسانی: ، در مرایای عالم مشاهده نماید و صاحب مرتبتني فرمایدالجمال

  بیت
ـــــو دانـــــی ـــــوئیم آن ت   مـــــا آن ت

 

 بحـــــری و حبـــــاب و ایـــــن و آنـــــی
 

و حصـول محبـت از  و حصول هیمان از افراط عشـق اسـت و عشـق افـراط محبـت، و محبـت اصـل ایجادعـالم،
و اول کسـی از اوالد آدم کـه سـلطان سـراپردۀ قـدم او را عـارف  .تجلیاتی که وارده است از حضرت جمال مطلق

و اول نبیی از انبیا که بعد از فناء در حق و ) ع(گردانید به هویت ذاتیه که ساریه است در مظاهر کونیه ابراهیم بود
ان : نبویۀ حقیقیه مشرف شد او بود، کما ورد فـی الخـرب الصـحیح بقاء به حق در صورت بشریه به خلعت صفات

  .اول من کسی یوم القیامة ابراهیم لیکون آخره مطابقا لالول
مظهـر مطهـر عشـق و خلعـت بـود، و ذات الهیـه در ) ع(و بعد از مرتبۀ تنزیه و تقدیس مرتبۀ تشبیه است، و خلیـل
وب را در مظـاهر نوریـۀ کواکـب کـه موجـب تشـبیه اسـت صور مظاهر بر او تجلی فرمود، و از شدت محبـت محبـ

، اعنی حایرین فـی ۱۰۳٦لئن لم یهدنی ربی الکونن من القوم الضالني: گفت مشاهده نمود، و از غلبۀ هیمان می
، بر عارض صورت و معنی نهاد، و الفقر سواد الوجه فی الدارین: الجمال المطلق، و در حال کمال هیمان خال

، در مجمع جمع و فرق حق بـاقی مانـد، و حـق را بـه حـق در مظـاهر ۱۰۳۷لک اال وجههکل شییء هابه مقتضی 
  .۱۰۳۸انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و االرض: سماوات ارواح و ارض اشباح مشاهده نمود و گفت

فرمـود، و چـون از افعـال و صـفات و  حنیفـاو بعد از وجدان ذات الهیه در جمیع صور اکوان، به کشف و عیـان 
  .و ما انا من المشرکني: د فانی گشت، موحدانه از اثبات غري تربا کرد و فرمودذات خو

  بیت
ــارم بخــدا ــیم و شــرک نی   مشــرک ن

 

 واللـــه کـــه وجـــودی نـــنهم غـــريش را
 

حضرت خیال حضرتی است جامعه و شاملۀ شییء و الشییء، و خیال را  .فص حکمة حقیة فی کلمة اسحاقیة
ال اگر مطابق است به صورتی از خارج معرب اسـت بـه کشـف، و اگـر غـري به حکم تصویر عام است، و تصویر خی

  .مطابق است
  .تعبريش کن که الیق تعبري است: مصراع

و رؤیا بر اقسام اربعه اسـت، و تعبـري معـرب . و آنچه در بیداری دیده شود رؤیت گویند، و آنچه در خواب بینند رؤیا
ی دیگـر، و تجلـی صـورت در حضـرت خیـال محتـاج اسـت بـه عبور است از صورتی که دیده شود در نوم به امر

   .علمی که به آن علم ادراک کرده شود آنچه مرادالله است از آن صورت مرئیه
، اآلیـة، و نفرمـود قـد صـدقت فـی ۱۰۳۹ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیـا: حني ناداه) ع(البراهیم: قال الله تعاىل

  .متعلم صادق است در رؤیا، فافهم و عالم صادق الرؤیا است و. »انه ابنک«الرؤیا 
  دوبیتی

 هــا یعنــی خیــال نگــارد نقــش مــی
ـــده ـــواب دی ـــال او بخ ـــش خی   ام نق

 

 گـــاه ممکـــن گـــاه واجـــب گـــه محـــال
  در خیــــال نمایــــد خــــوش خیــــاىل می

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷۷آیۀ  ۶سورۀ  ۱۰۳٦
 .۸۸آیۀ  ۲۸سورۀ  ۱۰۳۷
  .۷۹آیۀ  ۶سورۀ  ۱۰۳۸
 .۱۰۵آیۀ  ۳۷سورۀ  ۱۰۳۹



۶۲۱ 

و بعد از مرتبۀ عالم مجرده مرتبۀ عالم مثال است که مسما است به خیال، و خیال منقسم است به مطلق و مقید، و 
  .ثال مقید در کلمۀ اسحاقیه مراعات ترتیب است درمیان مراتب، و مثال مقید انموذج مثال مطلق استحکمت م

رؤیای صالحۀ خـود را بیـان فرمـود، اسـحاق ) ع(و تشبیه حکمت حقیه به کلمۀ اسحاقیه آن است که چون ابراهیم
عنـی بجـای آور آنچـه ، ی۱۰٤۰افعـل مـا تـؤمر سـتجدنی ان شـاء اللـه مـن الصـابرین: محقق تصدیق کرد، و گفت

هـذا تأویـل ): ع(کمـا قـال یوسـف. صـابران» جملۀ«ای در خیال محقق در حس که مرا یابی انشاء الله از  دیده
  .۱۰٤۱، معناه حساً ای محسوساًرؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا

   شعر
ــــــــه  ام آری ســــــــخن از ذوق گفت

ــی ــویش در م ــدۀ خ ــه دی ــه را ب  خان
  بنـــدم خیـــالش کـــه نقـــش مـــی بـــی

 

ــــــــــــــی ــــــــــــــفتهدُر بس  ام آری ار س
 ام آری ام آب و رفتــــــــــــــــــــــــه زده

 ام آری یــــــــک زمــــــــانی نخفتــــــــه
 

  .و کل مایراه االنسان فی حیوة الدنیا انما هو بمنزلة الرؤیا للنایم خیال فالبد من تأویله: قیل
  شعر
  انما الکون خیال و هو حق فـی الحقیقـة

 

 والذی یفهم هذا حاز اسرار الطریقـة
 

  .یلیةفص حکمة علیة فی کلمة اسماع
عالم موجود است از احدی الذات و منسوب به احدی الذات، و کثرت از حیثیت اسما است، و هو احـد بالـذات 

  .و کل باسماء
  بیت

  چــون هویــت یکــی اســت اســما را

 

ـــــود اســـــما ـــــت یکـــــی ب ـــــه هوی  ب
 

نشدی، و کند از اسماء حق از حق، و عالم اگر ممکن نبودی موجود  و هر حقیقتی از حقایق عالم طلب اسمی می
  .۱۰٤۲کن فیکون: حصول عالم از اقتدار الهیت است و آن قبول قابل است، و لهذا قال الله تعاىل عند قوله

  بیت
  هرچـــه آن قابــــل وجـــودش بــــود

 

ــــای آن فرمــــود ــــب عط ــــود واج  ج
 

اند از جهت قبول وجود، و اسناد حکمت علیه به کلمۀ اسماعیلیه از آن سـبب فرمـود  و نسبت تکوین به عالم کرده
ه مظهر اسم العلی بود و صادق الوعد بود به وفاء با حق در عهود سابقه و عقود الحقه، و اعلی است به مرتبه، ک

  .۱۰٤۳و کان عند ربه مرضیا
مظهر روحانیۀ محمدیه بود، و حضرت او علیه الصلوة و السـالم مظهـر ذات جامعـه، و ذات ) ع(و چون اسماعیل

ذات، تخصیص حکمت علیّه به کلمۀ اسماعیلیه به این مناسـبت بـود،  را علو ذاتی، و العلی اسمی است از اسماء
  .فافهم

  .فص حکمة روحیة فی کلمة یعقوبیة
  .۱۰٤٤ان الدین عند الله االسالم: قال الله تعاىل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۲آیۀ  ۳۷سورۀ  ۱۰٤۰
  .۱۰۰آیۀ  ۱۲سورۀ  ۱۰٤۱
  .و موارد بسیاری دیگر ۱۱۷آیۀ  ۲سورۀ  ۱۰٤۲
  .۵۵آیۀ  ۱۹ سورۀ ۱۰٤۳
  .۱۹آیۀ  ۳سورۀ  ۱۰٤٤



۶۲۲ 

و معنی اسالم انقیاد است، پـس هـر کسـی کـه از او کـاری طلـب کننـد و فرمـان بـرداری کنـد در آنچـه از او طلـب 
  .ن است، فافهماند، او مسلما داشته

  بیت
ــرم ــان ب ــان فرم ــائی بج ــه فرم   هرچ

 

ـــی ـــه م ـــی هرچ ـــا م ـــواهی بج  آورم خ
 

ماشاء اللـه کـان و مـالم یشـأ لـم . واسطه، و مخالفت امر بالواسطه متصور نیست و امر الهی بواسطه است یا بی
  .یکن

  بیت
  همـــــه منقـــــاد حضـــــرت اوینـــــد

 

 جملــــــه فرمــــــانرب و دعــــــا گوینــــــد
 

  .ند به اشرتاک لفظی بر مفهومات ثالثهکن و دین در لغت اطالق می
  بیت

  انقیـــــاد و جـــــزا و عـــــادت گـــــو

 

 دیــــن بدســــت آور و ســــعادت جــــو
 

) ع(و تخصیص حکمت روحیه به کلمۀ یعقوبیه از آن فرمـود کـه راحـت حقیقیـه و نبـوت و روح دایـم یعقـوب را
  .حاصل بود

  بیت
  ز انقیاد ورا روح روح حاصـل بـود

 

 زودافـــ مـــدام روح وی از انقیـــاد مـــی
 

  .چون بندۀ فرمان امتثال امر سید فرماید و اجتناب از منهیات کند هر آینه درجۀ علیا و راحت قصوی یابد
  بیت

  هـــر کـــه منقـــاد حکـــم سلطانســـت

 

ــــراوان اســــت  رفعــــت و راحــــتش ف
 

و عالمی که معلوم فرماید که جزا مرتتب است بر اعمال، و اعمال از مقتضیات ذات واسـتعداد او اسـت، و وجـود 
  .از حق تعاىل و تقدس

  بیت
ــــام ــــد تم ــــی یاب   الجــــرم او راحت

 

ــــــالم ــــــت آن والس  روح روح عارفس
 

و شیخ قدس سره در فکوک فرمـوده کـه تخصـیص حکمـت . و ظاهر است که عادت موجب لذت است و راحت
انی، عالم به عالم انفاس و ارواح بود و کشـف او روحـ) ع(روحیه به کلمۀ یعقوبیه به مناسبت آن است که یعقوب

بود بـه کشـف وجـدانی اجمـاىل، کمـا ) ع(، و آن روح لقای یوسف۱۰٤٥التیأسوا من روح الله: از آن سبب فرمود
و ابیضـت عینـاه مـن : عیـانی تفصـیلی نبـود فرمـود) ع(و چـون کشـف او۱۰٤٦ )ع(انی الجد ریح یوسـف: قال

  .۱۰٤۷الحزن
  بیت

  چشم آن دارم که حال چشم من پرسـد نگـار

 

 ام شد دلفکـار نقش خیالش دیده زانکه بی
 

  .فص حکمة نوریة فی کلمة یوسفیة
از شأن نور ظهور است و اظهار، و اتم انوار نوری است که آنچه مرادحق است به صور مرئیه در خواب به آن نـور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۷آیۀ  ۱۲سورۀ  ۱۰٤٥
 .۹۴آیۀ  ۱۲سورۀ  ۱۰٤٦
  .۸۴آیۀ  ۱۲سورۀ  ۱۰٤۷



۶۲۳ 

  .مکشوف شود
  بیت

  علم تعبري اسـت و بـر مـن روشـن اسـت

 

 این چنـني نـور خوشـی نـور مـن اسـت
 

شود به لمعان کثريه مختلفه است، و اگر مرئی واحده باشد و رائـی متعـدد،  چه صورت واحده که در نوم ظاهر می
در حق هریکی تعبريی بود علی حده، و عالم ارواح که مسما است به عالم مثال، عـالمی اسـت نـورانی، و کشـف 

مثاىل بود بر وجه اتم و اکمل، الجرم حکمت نوریـه کـه کاشـفۀ حقـایق کلیـه اسـت، بـه کلمـۀ یوسـفیه ) ع(یوسف
اضافت رفته است، و معربی که عالم باشد به علم تعبري، از صور مثالیۀ خیالیـه مراداللـه معلـوم گردانـد، و از مرتبـۀ 

  .مستفید بود، و از قوت روح او صورت مستفیض حضرتش کامله بود در حسن و بهجت) ع(روحانیۀ یوسف
نور بـر غـري حـق مجـاز محـض و عـالم و نور حقیقی ذات الهیه است، و نور اسمی است از اسماء ذات و اطالق 

ارواح ظالالتند نورانی به اضافت با عالم اجسام، و دخـول روح در عـالم اصـلی بواسـطۀ عبـور بـود بـر حضـرت 
گردد صور مثالیه، و چون نور منبسط شود بر آن حضـرت،  خیال که مثال مقید است، و به اشراق نور روح ظاهر می

  .کرده شود لطایف مجسده از معانی فایضه مشاهده
والله یقـول و در این رؤیا شهود عیانی است، چه روح منور بعد از تنویر منتقل گردد از مثال مقید به مثال مطلق، 

  .۱۰٤۸الحق و هو یهدی السبیل
  .فص حکمة احدیة فی کلمة هودیة

  .غایات طرق سالکان و نهایات سبل عارفان حضرت اسم جامع است، و آن الله است تعاىل و تقدس
  بیت

  متنـــاهی بـــه او شـــود همـــه شـــییء

 

ــــد وی ــــت باش ــــه هس ــــت هرچ  غای
 

وسـعت کـل : ، و بـه مقتضـی۱۰٥۰والیه یرجـع االمـر کلـه: ، و قال تعاىل۱۰٤۹ان اىل ربک المنتهی: قال الله تعاىل
  .، مآل و مرجع مجموع به سعادت خواهد بود و عاقبت همه محمود۱۰٥۱شییء رحمة رحمة و علما

  بیت
  سعادت نیست هر شیئی کـه هسـت بی

 

 گرچــه از وجهــی شــقاوت داد دســت
 

راه نمـوده، و ) ع(و تعبد حضرت معبود به طریقی که موصل شود به سعادت خاصه، آن اسـت کـه صـاحب شـرع
انـد از غـري منـت و بعضـی از منـت، و از حیثیـت وجـوب همـه  اگرچه مجموع مرحومند، اما بعضی رحمـت یافته

و رحمت وجوبیه خاص، اما سبب حصـول رحمـت وجوبیـۀ  برحمت رحمانیه، و اگرچه رحمت امتنانیه عام است
  .رحیمیه از عني منت رحمت رحمانیه است

  بیت
ــــیم ــــت الله ــــوم رحم ــــه مرح   هم

 

ــــــیم ــــــون نعمــــــت الله  همــــــه ممن
 

الطـرق اىل اللـه . و اسم جامع جامع جمیع اسماء الهیه است، و طریقۀ این اسـم جـامع طـرق جمیـع اسـما اسـت
کند، و رب هر مربـوبی اسـمی از  ظهری مربوبی است که رب خود را تعبد میالجرم هر م. بعدد انفاس الخالیق

  .اسمای حق است و هو رب االرباب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴آیۀ  ۳۳سورۀ  ۱۰٤۸
  .۴۲آیۀ  ۵۳سورۀ  ۱۰٤۹
  .۱۲۳آیۀ  ۱۱سورۀ  ۱۰٥۰
 .۷آیۀ  ۴۰سورۀ  ۱۰٥۱



۶۲۴ 

هر آینه هر مربوبی به تعبد اسمی خاص سعادتی خاصه دارند اما سـلوک بـه جمیـع طـرق اسـما کـه توحیـد جـامع 
  ).ص(است خاصۀ حضرت محمدی است

  بیت
ــــــت ــــــق در طریق ــــــت طری   اینس

 

 ایــــن حقیقــــت زیــــن راه رســــی بــــه
 

  .اول ذاتیه، دیگر اسمائیه، دیگر افعالیه: واحدیت را مراتب است
مظهـر توحیـد ذاتـی و اسـمائی بـوده، و ) ع(و اسناد حکمت احدیه به کلمـۀ هودیـه از آن سـبب فرمـوده کـه هـود

راط ما مـن دابـة االهـو آخذبناصـیتها ان ربـی علـی صـ: ربوبیت او داعی قوم خود بود به مقام تحقیق، بقوله
  .۱۰٥۲مستقیم

  بیت
  چون همه راه اوست از چپ و راست

 

ــی ــه م ــر ره ک ــه ه ــو ب  روی او راســت ت
 

  .فص حکمة فتوحیة فی کلمة صالحیة
حصول نتیجه از نور فردیت تواند بود و ثالثۀ اول افراد است، و صدور عالم از ذات و اراده و قول موجد اسـت، 

  .۱۰٥۳قول له کن فیکونانما امره اذا اراد شیئا ان ی: قال الله تعاىل
  .این هر سه یکی است در حقیقت: مصراع

  شعر
  العني واحدة و الحکـم مختلـف

 

 و ذاک ســر الهــل العلــم ینکشــف
 

  .ذات یکی صفت بسی، عني یکی و نام صد: مصراع
عني واحده است و نسب مختلفه، و فتوح حصول شییء است کـه متوقـع نباشـد، و آن خـروج ناقـه بـود از صـخرۀ 

و او مظهر اسم الفتاح، و آن ازجملـۀ مفـاتیح الغیـب اسـت، بـه ایـن مناسـبت حکمـت ) ع(عجرۀ صالحصما، به م
  .فتوحیه قرین کلمۀ صالحیه گردانید

  بیت
ــــــاح دارد ــــــوح از اســــــم الفت   فت

 

ــــــرآرد  شــــــرت از صــــــخرۀ صــــــما ب
 

  :فص حکمة قلبیة فی کلمة شعیبیة
  بیت

  اللــــه وجـــود دل بــــود از رحمــــت

 

 شــاهو لــیکن اوســع اســت از رحمــت 
 

  .ما وسعنی ارضی والسمائی و وسعنی قلب عبدی المؤمن التقی النقی: کقوله
  مثنوی

ـــل گـــر عـــالم بـــی  منتهـــا فـــی المث
  دل محـــس آن نگـــردد جـــان مـــن

 

ـــــــا ـــــــد باره ـــــــارف درآی  در دل ع
ـــن ـــان م ـــود آن جان ـــني فرم ـــن چن  ای

 

در رحمت که یـک صـفت چه قلب عارف بالله ذات را به جمیع اسما در خود گنجانیده، و ذات با جمیع صفات 
  .ذاتیۀ او است نگنجد

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۶آیۀ  ۱۱سورۀ  ۱۰٥۲
  .۸۲آیۀ  ۳۶سورۀ  ۱۰٥۳



۶۲۵ 

ــــنو ــــان بش ــــل دل بج ــــخن اه   س

 

ـــــان بشـــــنو  بشـــــنو ای جـــــانم آنچن
 

  .ای است عجیبۀ غریبه و حکم رحمت متعلق نشود اال به حوادث، و این مسأله
  بیت

  گویی عجب است این سـخن دریـابش

 

 دریاب تو ایـن عجـب ز مـن دریـابش
 

. لون المـاء لـون انائـه: اند متغري نگردد، و اگرچه جامات متلونند، و گفته چون در صور فی نفسه و حق واحد بی
  .اما حقیقت آب به تلون جامات متغري نشود، اگر چه به ظاهر متغري گردد

  بیت
ــابی در آب ــی بی ــم اگــر دوی   در طع

 

ــاب ــی یــک آبســت دری  از روی حقیق
 

  .و جامات قلوب در خواطر منقلبه
  قطعه

 واننــدخ نقــد دل قلــب از آنــش مــی
ــــــه   گــــــاه باشــــــد مجــــــاور کعب

 

ــــردد ــــن و آن گ ــــه ای ــــب ب ــــه مقل  ک
ـــــان گـــــردد  گـــــاه سرمســـــت در مغ

 

  کل یوم هو فی شأن: و قال تعاىل، ۱۰٥٤ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب: قال الله تعاىل
  .و تقلب قلب به تقلیب مقلب القلوب در عالم عقل محض است، و در عالم نفس منطبعه و در عالم کلیۀ خمسه

  بیت
ـــی ـــالل م ـــال و ج ـــه جم ـــردد ب   گ

 

ــــی ــــال م ــــر کم ــــدا ب ــــا خ ــــردد ب  گ
 

  .و مرتبۀ احدیت جمع دارد از اسماء الهیه و برزخی است بني البحرین
  بیت

  کابلیّی در میان ترک و هنـدو آمـده

 

 ترک و هندو خوانمش زیرا کـزین دو آمـده
 

  .و روح صورت مرتبۀ احدیت اند از وی، و دل صورت مرتبۀ الهیه است و قوای روحانیه و جسمانیه منشعب
  بیت

  حـــق در او گنجـــد و همـــه اســـما

 

ـــا ـــنش از م ـــب ک ـــني دل طل ـــن چن  ای
 

کثريالشعب و بسیار اوالد بود، و متحقق به مقام قلب به ) ع(و همچنان که دل کثري الشعب و النتایج است، شعیب
جود عالم است به ابقای حقوق در مشاهدۀ معانی کلیه و جزئیه و متخلق به اخالق الهیه و قایم به عدل که سبب و

و بـه حکمـت اضـافۀ حکمـت قلبیـه بـه کلمـۀ . مکیال و میزان به قسطاس، به مقتضی استعداد هر واحدی از ناس
  .شعیبیه

  بیت
ــــان آن روشــــن ــــو کــــردم بی ــــا ت   ب

 

ــــن ــــه صــــدق دل از م ــــاد دارش ب  ی
 

  .فص حکمة ملکیة فی کلمة لوطیة
  .۱۰٥٥ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاالله الذی خلقکم من ضعف : قال الله تعاىل

ضـعف . به نور الهی از معنی این آیه ادراک کرد که حق سبحانه و تعـاىل مخلوقـات را از عـدم آفریـد) ع(و لوط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۷آیۀ  ۵۰سورۀ  ۱۰٥٤
  .۵۴آیۀ  ۳۰سورۀ  ۱۰٥٥



۶۲۶ 

  .۱۰٥٦والله ذوالقوةالمتنيعدم قوت است و عدم اصل متعینات، و سوی الله را قوت عارضی، 
مـزاج و ضـعف ثــانی ضـعف معرفـت و ضـعف اول در عمــوم و ضـعف اول ضـعف مـزاج اسـت، و قــوت قـوت 

  .و حکم الشیخ حکم الطفل فی الضعف و حق قوی علی االطالق. وخصوص و ضعف ثانی در خصوص
  بیت

  بـــه اصـــالت قـــوی مطلـــق اوســـت

 

ـــر حـــق اوســـت ـــد و ب  دیگـــران باطلن
 

  .۱۰٥۷لو ان ىل بکم قوة او آوی اىل رکن شدید: فرمود) ع(و حق تعاىل از لسان لوط
و . همة الرجـال تقلـع الجبـال: وت روحانیه که همت اوست در تأثري اقوی است از قوت جسمانیه، کما قالو ق

اما به حسب باطن رکن شدید توجه اوست بـه حـق، و التجـاء ) ع(رکن شدید به حسب ظاهر قبیلۀ قویۀ غالبۀ لوط
  . رکن شدیدیرحم الله اخی لوطا لقد کان یأوی اىل: فرمود) ص(به آن حضرت چنانکه نبینا

و این حکمت ملکیه از کلمۀ لوطیه، لباب معرفت است، زیرا که مشتمله است بر بیان ضـعف اصـلی خلقـی و نـزد 
  .محقق کمال معرفت مانع تصرف است در عالم

  بیت
  مگر به امر الهی که دارمش معـذور

 

 کسی که کرد خالفم گـذارمش مهجـور
 

شـدید الحجـاب بودنـد و مفسـد و ) ع(ک شـدید، و قـوم لـوطو مَلک به فتح میم و سکون الم شدت است وملی
مشتغل به شهوت بهیمیه و امور طبیعیه، الجرم پناه گرفت به حضرت قویی که قـوت او بـه اصـالت اسـت و قـوت 

  .غري به تبعیت
  بیت

  حقســت قــوی مــا همــه ای یــار نحیفــیم

 

 بل اضعف از آنـیم کـه گـوئیم ضـعیفیم
 

  .فص حکمة قدریة فی کلمة عزیریة
  .حجت بالغۀ شامله حضرت او را است بر خلق. ۱۰٥۸فلله الحجة البالغة علی خلقه

  بیت
  کسی را نیست حجـت بـر خداونـد

 

 خــدا را حجــت اســت بــر خلــق عــالم
 

و علـم در . چه علم درمرتبۀ احدیت چنانکه مقتضی معلوم باشد تعلق گريد، و حکم نکند بـر معلـوم اال بـه معلـوم
  .۱۰٥۹ال تبدیل لکلمات الله: س علم را اثری نباشد در معلوماین مرتبه تابع معلوم است، پ

  قطعه
 سایۀ سـرو سـهی گـر بـر زمـني کـج اوفتـد
  زاهدان را زهد بخشیدند و ما را عاشـقی

 

ــد او راســت اســت ــا ق ــر ام ــد در نظ  کــج نمای
 اند چیزی که اوخود خواستسـت هرکس را داده

 

ر بـود بـه شـهود احیـا، الجـرم حکمـت قدریـه بـه کلمـۀ به استعداد اصلی طالب سرّ قد) ع(و چون عني ثابتۀ عزیر
  .عزیریه تخصیص یافته

  بیت
  بر سـّر قـدر هـم قـدری واقـف شـد

 

 از حکم خـدا بـه معرفـت عـارف شـد
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتني :۵۱ۀ رسو ۵۸اشاره است به آیۀ  ۱۰٥٦
  .۸۰آیۀ  ۱۱سورۀ  ۱۰٥۷
  .قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداکم اجمعني: ۶سورۀ  ۱۴۹اشاره است به آیۀ  ۱۰٥۸
  .۶۴آیۀ  ۱۰سورۀ  ۱۰٥۹



۶۲۷ 

  .فص حکمة نبویة فی کلمة عیسویة
  :از خصایص روح است که

  بیت
  هرجــا کــه گــذر کنــد حیــاتی بخشــد

 

ــد ــاتی بخش ــاخ نب ــد ش ــر خــاک رس  ب
 

  .ه حسب مزاج و استعداد او باشد نه به حسب روحو حیات هر شییء ب
  بیت

  روح قدســـــی بقـــــدر اســـــتعداد

 

ــــــد داد ــــــات خواه ــــــتعد را حی  مس
 

و نفخ الهی در اجسام مسواة، و تصرف درمنفوخ فیه بانزاهت و علـو حضـرت بـه قـدر اسـتعداد مسـتعد اسـت، و 
عامه ازال و ابدا، و به نبوت خاصه نبی است به نبوت ) ع(نسبت حکمت نبویه به کلمۀ عیسویه آن است که عیسی

، و در بطن والده انباء کرده از سیادت ۱۰٦۰آتانی الکتاب و جعلنی نبیا: عندالبعث انباء فرمود از نبوت عامه بقوله
  .ای سیدا علی القوم. ۱۰٦۱اال تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا: ذاتیه بقوله

  بیت
ـــــش ـــــی دان ـــــد نب ـــــا اب   از ازل ت

 

 شدر والیــت هــم ایــن چنــني خــوان
 

  .فص حکمة رحمانیة فی کلمة سلیمانیة
انا آتیک بـه قبـل : قول عالم جن در آوردن تخت بلقیس به حضرت سلیمان آن است که خدای تعاىل خرب فرمود

  .۱۰٦۳انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک: ، اما سخن آصف بن برخیا این است که۱۰٦۲ان تقوم من مقامک
، چه عني قول او عني فعل او بود، در زمان واحد، که تصرف فرمـود و ظاهر است که قول آصف اتم است در عمل

: درعرش بلقیس به اعدام در شهر سبا و به ایجاد در حضرت سـلیمان، در آن واحـد، و ایـن تصـرف بـه مقتضـای
  .، به تصرف الهی بود۱۰٦٤بلهم فی لبس من خلق جدید

  بیت
  تکلـــف تکلـــف نیســـت بشـــنو بـــی

 

 بحــق در خلــق حــق کــردی تصــرف
 

بود، این خـرق عـادت از وی، داللـت کـرد بـر عظمـت سـلیمان، و ) ع(ن آصف وزیر و تابع و تلمیذ سلیمانو چو
بلقیس عالم بود به بعد مسافت و نـزد او ۱۰٦٥ اهکذا عرشک؟: چون بلقیس عرش را مشاهده کرد، سلیمان فرمود

و ایـن حکمـت اسـت بـه  ،۱۰٦٦قالـت کانـه هـومحال نمود انتقال عرش عظیم او در ازمنۀ قلیله از مسافت بعیـده، 
  .مغایرت، و مشابهت و تشبیه میان متغایرین تواند بود، و تغایر به حسب عرض بود و اتحاد به حسب جوهر

  بیت
ــه اعــراض دو ــه جــوهر یکــی و ب   ب

 

ــــو  بــــدان ســــّر عــــالم کــــه گفــــتم بت
 

ف بود، و در ، از سلیمان استماع نمود، و آن صرح قواریر از آبگینۀ شفا۱۰٦۷ادخلی الصرحو بلقیس چون خطاب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۰آیۀ  ۱۹سورۀ  ۱۰٦۰
  .۲۴آیۀ  ۱۹سورۀ  ۱۰٦۱
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۶۲۸ 

  :کشف ساقني فرمود، اما بعد از انتباه عالم شد که. او هیچ اعوجاجی نه، از غایت لطافت او را آب نمود
  بیت

ـــــد آب امـــــا در نظـــــر مـــــی   نمای

 

 یافــت او از حـــال عــرش خـــود خـــرب
 

زیبـد ظهـور بـه مجمـوع ملـک بـه طریـق  و این کشف صریح و علم صحیح سلیمانی است، و جـز سـلیمان را نمی
  ۱۰٦۸.الینبغی الحد من بعدی. رفتص

و ظهور علم در صورت بنسبت شبیه ظهور جربئیل است در صورت بشریت که از عالم حقایق مجرده متعالیه ظاهر 
  :آمده به امر حق در صورت حسیه، و حیات حسیه ظل حیات حقیقیه است، الجرم حیات که ظل است

  بیت
  این نقش خیاىل است که درخواب توان دید

 

 ماىل است که در آب توان دیـدتمثال ج
 

انه من سـلیمان و انـه : و مراد به حکمت رحمانیه بیان اسرار رحمتني صفاتیتني ناشیتني از رحمتني ذاتیتني، بقوله
  .۱۰٦۹بسم الله الرحمن الرحیم

و حکم اسم الرحمن عام است و رحمت او مشتمل بر جمیـع موجـودات بـه رحمـت وجودیـۀ عامـه و بـه رحمـت 
منعم بود به نعمت نبوت و رسالت و رحمت والیـت، و خلیفـۀ حـق بـود در جـن و ) ع(و سلیمان. رحیمیۀ خاصه

انس، و سلطان درعالم علوی و سفلی، و نافذاالمر در اعیان عناصر، و متصرف در موالید ثالثه، و عالم بـه السـنۀ 
  .هجمادات و منطق حیوانات، به این مناسبت حکم رحمانیه در کلمۀ سلیمانیه ذکر رفت

  بیت
  از ســــلیمان ذکــــر الــــرحمن شــــنو

 

 دل به من ده ایـن سـخن از جـان شـنو
 

  .فص حکمة وجودیة فی کلمة داودیة
قـال اللـه . را کرامـت فرمـود) ع(حضرت الوهاب که معطی عطایای بالعوض است نعمت نبوت و خالفـت داود

  .۱۰۷۰و لقد آتینا داود منافضال: تعاىل
  بیت

  این جزا نیسـت محـض افضالسـت

 

ـــن ـــتای ـــای اعمالس ـــز عط ـــا ج  عط
 

  .۱۰۷۱و وهبنا لداود سلیمان: قال الله تعاىل
  بیت

  غـــري وهـــاب ایـــن عطـــا کـــه دهـــد

 

 غـــري او ایـــن عطـــا بمـــا کـــه دهـــد
 

اند، امـا  و نبوت و رسالت اختصاص الهی است در انبیا و رسل، اگرچه اعیان انبیا و رسل طالب نبوت و رسـالت
است، و اول یعنی کـه حضـرت المـنعم در ایـن عـالم داود را  اقتضای علت اختصاص در فیض اقدس اسم االول

  .انعام فرمود اسمی از حروف منفصله
  بیت

  منفصـــــل بـــــود از همـــــه عـــــالم

 

ـــافهم ـــخن ف ـــن س ـــاب ای ـــک دری  نی
 

اعملـوا آل داود شـکرا و قلیـل مـن عبـادی : و شکر داود شکر تربع بود و شکر قوم او تکلیفی، قال الله تعاىل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۵آیۀ  ۳۸سورۀ  ۱۰٦۸
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۶۲۹ 

  .۱۰۷۲الشکور
  بیت

  و از شــــکور و شــــکاراز شــــاکر

 

ــــــم نصــــــیب در همــــــه کــــــار  داری
 

: ، و شــکر مــا شــکر تکلیفــی، قــال اللــه تعــاىلافالاکــون عبداشــکوراشــکر تــربع اســت، ) ص(و شــکر محمــدی
  .۱۰۷۳واشکروا نعمة الله

  .۱۰۷٤الناله الحدید: و فرق میان شکرین فرق است میان شکورین، و به حکم
  .آهن اندر دست او بودی چو موم: مصراع
اند که تلیني حدید اشارت است به تلیني قلوب قاسیۀ جافیه   قلوب قاسیه اصعب است از تلیني حدید، و گفتهو تلیني

  .به زجر و وعید و مواعظ ربانیه و تصرفات روحانیه
  بیت

  درهوای مجلسش چندان بگریم همچوشمع

 

 کــاب چشــمم نــرم گردانــد دل چــون آهــنش
 

  .م المنتقم به اسم الرحیم پناه گريندو همچنانکه به آهن از آهن پرهیزند از اس
  .اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک منک): ص(قال رسول الله

  بیت
  از حضرت منـتقم بـه درگـاه رحـیم

 

ــاهی اســت عظــیم ــاه و آن پن ــردیم پن  ب
 

  .از موجودات و مراد به حکمت وجودیه وجود عالم انسانی است، چه مطلق وجود، غري مختص است به واحدی
  بیت

  هرچه هست و بـود باشـد از وجـود

 

ـــی ـــود ب ـــار موجـــودی نب  وجـــود ای ی
 

  .ظاهر شد، به نص صریح خلیفۀ حق است) ع(و احکام خالفت به تمام و کمال در مظهر مطهر داود
  .۱۰۷٥یا داود انا جعلناک خلیفة فی االرض فاحکم بني الناس بالحق: قال الله تعاىل

  بیت
ــــق ــــۀ ح ــــه خلیف ــــتآدم ارچ   اس

 

 نیســــت نــــص صــــریح در حــــق او
 

  .به خالفت اله در مألوه تصرف نمود، چون ترجیع جبال با وی به تسبیح، و ترنم طیور به موافقت) ع(و داود
  بیت

ای داریـم صوت داود اسـت ومـاخوش نغمـه
  ازآن

 

 مــرغ روح مــا کنــد تســبیح باماجــاودان
 

  .فص حکمة نفسیة فی کلمة یونسیة
  دوبیتی

ـــدم ـــاش هم ـــی ب ـــینفس ـــو من  چ
  هســـت جـــان عزیـــز تـــو یـــونس

 

ـــــه ســـــخنی ـــــس ناطق  بشـــــنو از نف
ـــــــو پريهنـــــــی ـــــــدن نـــــــازک ت  ب

 

برزخـی اسـت میـان صـفات الهیـه و کونیـه و معـانی کلیـه وجزویـه، و . نفس ناطقه که مظهر اسم جامع الهی است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۳آیۀ  ۳۴سورۀ  ۱۰۷۲
  .۱۱۴آیۀ  ۱۶سورۀ  ۱۰۷۳
  .۱۰آیۀ  ۳۴سورۀ  ۱۰۷٤
 .۲۶آیۀ  ۳۸سورۀ  ۱۰۷٥



۶۳۰ 

نـد از ا برزخیت او تعلق وی است با بدن، و جامع الطرفني است، میان روحانیت محض ومعانی صرف کـه مقدس
اند به مکان و زمـان و متغـري  زمان و مکان و منزه از تغري و حدثان، و میان عالم جسمانی مادی ظلمانی که محتاج

  .به تغري ازمان و اکوان
و کمال عالم روحانی علوی و جسمانی سفلی به وجود این خلیفۀ حق است که راعـی رعیـت و مـدبر در مجمـوع 

  .مملکت است
  بیت

ـــت ـــه اس ـــرت ال ـــورت حض   اوص

 

ــــک پادشــــاه اســــت او ــــه مل  در هم
 

ال اله االانت سبحانک انی کنت : در بطن حوت در قعر بحر محبوس بود و ندا کرد که) ع(و هم چنانکه یونس
  ،۱۰۷٦من الظالمني

  .مستجاب الدعوه بود و شد دعایش مستجاب: مصراع
  .۱۰۷۷و نجیناه من الغم: حضرت وهاب از آن غرقاب او را نجات داد و فرمود

کنـد بـه وحـدانیت  اطقه نیز غرقۀ ظلمات طبیعت و بحر هیوالئی و لجّۀ جسمانی ظلمـانی اسـت، توجـه مینفس ن
نماید بـه عجـز و قصـور خـود، و حـق تعـاىل او را از مهالـک طبیعـت نجـات  حق و فردانیت مطلق و اعرتاف می

، و نعیم روحـانی در عـني فرماید بخشد، و انوار شریعت و طریقت و حقیقت درمقابلۀ ظلمات ثالثه کرامت می می
  .دهد جحیم جسمانی عطا می

  بیت
ــه درگــاه بــی ــاز ب ــاز بــردیم مــا نی   نی

 

 بنواخت ساز ما به کرم لطف کـار سـاز
 

  .فص حکمة غیبیة فی کلمة ایوبیة
  بیت

  غیب الغیوب نزد حریفان جناب اوست

 

 مجموع کاینات خیال حجـاب اوسـت
 

  .جمیع اشیای علویه و سفلیه، مکانیه و مرتبیه هویت الهیه که سّر حیات است ساریه است در
  بیت

  هویت در همه ساری است در یاب

 

ــــوان آب دان آب ــــه حی  حیــــات جمل
 

  .۱۰۷۸ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب): ع(قال الله تعاىل فی قصة ایوب
  بیت
  سرآبی، نه سرابی، طلب از خویش تو آبـی

 

 کــه بیــابی ز ســرابت ســرآبی و شــرابی
 

  .قیقت بود که از غیب ظاهر شدآب حیات ح
  دوبیتی

 ظاهرش چـون بشسـت طـاهر گشـت
ــود بنشســت ــار خ ــار غ ــا ی ــت ب   رف

 

ــت ــاطنش چــون بخــورد راحــت یاف  ب
 هـــا ســــالمت یافــــت وز همـــه رنــــج

 

  .و مرض ایوب از بعد بود ازجانب الرحمن، و سّر هر شییء غیب اوست که مستور است در وی
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۷آیۀ  ۲۱سورۀ  ۱۰۷٦
  .۸۸آیۀ  ۳۱سورۀ  ۱۰۷۷
  .۴۲آیۀ  ۳۸سورۀ  ۱۰۷۸



۶۳۱ 

  السروی است قد ما که کشیده است به با

 

 خوش آب حیاتی است روان در قـدم مـا
 

  ۱۰۷۹.و کان عرشه علی الماء: و نزد ما این آب آن آب است که
  بیت

ــا ایــن چنــني سرچشــمه   ای داریــم م

 

ـــی ـــو آب م ـــر س ـــه ه ـــا زان ب ـــم م  آری
 

و مراد به حکمت غیبیه ظهـور حـق . و اضافۀ حکمت غیبیه به کلمۀ ایوبیه به سبب نزول خطاب است در حق وی
  .ی سلوک و ریاضت و طاعت و عبادت و به صرب جمیل در انواع بالیا و محن واقعهاست یعن

  بیت
ــــا ــــن بالی ــــی دری ــــرب کن ــــر ص   گ

 

ــــــا ــــــون م ــــــات چ ــــــابی آب حی  ی
 

  .، نفس الرحمن است که هیوىل کلی و جوهر اصلی استو کان عرشه علی الماء: و آب نزد ما در آیۀ
  بیت

  عرش ملکست و هیوالآب دریاب این سخن

 

 آید مفرما عیب مـن ن ازغیب میکاین سخ
 

  .فص حکمة جاللیة فی کلمة یحیویة
صفات الهیه و اسماء ربانیه اگرمختص است به قهر جالل خوانند و اگر مختص است به لطف و رحمـت جمـال 

دایما از خشیت الله ) ع(گویند، اول معطی قبض و خشیت و وحشت، و ثانی معطی رجا و بسط و انس، و یحیی
دموع چون مطرات غمام بر وجنات غربات باریدی و خونابۀ جگر از راه بصـر بـر عـارض حجـر و  تعاىل قطرات
  .مدر ریختی

  بیت
  چنــــدان بگریســــتی بــــه یــــک دم

 

ــــم ــــدی ن ــــني ش ــــی زم ــــز آب بس  ک
 

کانک قد آمنت من مکرالله : که پسرخالۀ یحیی بود تبسمی فرمود، یحیی تعجب نمود و گفت) ع(نوبتی عیسی
انک قد آیست من فضل الله و رحمته، فاوحی اللـه الیهمـا ان احبکمـا اىل احسـنکما ک: و عذابه، فاجابه

  .۱۰۸۰ظناًبی
  بیت
  آن یک به جالل آمد و این یک به جمـال

 

 خوش باشد اگر هردو بیـابی بـه کمـال
 

  .و یحیی یحیی ذکر زکریا است و اسم او ذا احیا است، چون علم ذوقی که یحیی نفوس جاهله است
  قطعه

ـــان ـــی زم ـــردهیحی ـــی دل م  باشـــد یحی
 ذات و صفتش با هم یحیی بود و یحیی

  
 

ـــد ـــان باش ـــی زم ـــرده یحی ـــی دل م  یحی
 ذاتی که خدا بخشـد خاصـیتش آن باشـد

 

و چون جالل بر او غالب بود، بعد از قتل او خون او چندان جوش کرد که هفتاد هزار کافر بـه قصـاص او هـالک 
قـال اللـه . بلکه جالل نفی موجـودات اسـت. ه این سبب بودشدند، و تخصیص حکمت جاللیه به کلمۀ یحیویه ب

و واحد و قهار از اسمای جالل است و یحیی را اولیـت اسـت . ۱۰۸۱لمن الملک الیوم لله الواحد القهار: تعاىل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷آیۀ  ۱۱سورۀ  ۱۰۷۹
: پس خدا به آن دو وحی فرمود که. گوئی تو از فضل و رحمت حق مأیوسی: ی از مکر خدا و عذابش ایمنی، عیسی فرمودگوئ ۱۰۸۰

  .محبوب ترین شما نزد من کسی است که حسن ظنش به من بیشرت باشد
  .۱۶آیۀ  ۴۹سورۀ  ۱۰۸۱



۶۳۲ 

  .در این اسما
  بیت

  زان به او این کمال شد مخصـوص

 

ـــاب جـــالل شـــد مخصـــوص ـــه جن  ب
 

  .فص حکمة مالکیة فی کلمة زکریاویة
أخوذ اسـت از ملـک و آن شـدت اسـت، و ملـک را شـدید القـوی گوینـد و متصـرف نیزخواننـد، و کلمـۀ مالک م

زکریاویه مؤیده بود من عندالله به قوت تامه و همت موثره و صرب بر مقامات شـداید، و بـه ایـن نسـبت تخصـیص 
  .یافته به حکمت مالکیت

  بیت
ـــنش ـــه بی   تخصـــیص و مناســـبت ب

 

 گفتــــــــــیم هــــــــــزار آفــــــــــرینش
 

آالم و محن از غضب است و وجود غضب از رحمت حق است بـر غضـب، بلکـه رحمـت اللـه سـابقه  و حصول
، و قال جـل ۱۰۸۲و رحمتی وسعت کل شییء: است بر هر شییء، و الغضب شییء من االشیاء، کما قال الله تعاىل

  .سبحان من تجلی لطفه فی صورة قهره: و قیل سبقت رحمتی غضبی،: ذکره
  بیت

ـــرا ـــر ت ـــر اگ ـــودلطـــف در قه   بنم

 

ـــود غضـــبش مـــی  نمـــود و رحمـــت ب
 

  .اگرچه مستجاب الدعوه بود اما در آالم تحمل نمود) ع(و زکریا
  بیت

  دعا نکردچو دانست کان بـال آالسـت

 

 بلی بال نتوان گفت چـون از آن باالسـت
 

و صرب او سبب حصـول او شـد بـه کمـاالتش، و واسـطۀ رفعـت درجـاتش و موجـب غفـران خطیـآتش، کمـا قـال 
  .البالء سوط من سیاط الله تعاىل یسوق به عباده): ص(انبین

  بیت
  مبـــتال از بـــال چـــو بـــاال یافـــت

 

ــــت ــــال وا یاف ــــو آن ب ــــت آال چ  یاف
 

  .فص حکمة ایناسیة فی کلمة الیاسیة
  .۱۰۸٤افمن یخلق کم الیخلق: وقال جل ذکره. ۱۰۸۳فتبارک الله احسن الخالقني: قال الله تعاىل

  .ت و در ثانی به معنی ایجاد و هوالخالق باالیجاد و التقدیرخلق در آیۀ اول به معنی تقدیر اس
و حضرت شیخ المحققني رضی الله عنه به طریق کشف و عیان ارواح جمیع انبیاعلیهم السالم مشـاهده فرمـود، و 

کنـد کـه  ادریس نبی بود که نزول فرمود به رسـالت و کیفیـت عـروج او بـه آسـمان بیـان می) ع(فرماید که الیاس می
ای صما منفلق شـد و  ، در کوه لبنان، که جبلی است از جبال شام، دید که صخره)ع(یس جد اعالی نوح استادر

فرسی به هیأت ناریه بريون آمد، و هرچه متمثل شود در عالم مثال به صـورتی، معنیـی باشـد از معـانی روحانیـه و 
ی ازو زایـل شـد و قـوای روحانیـه بـر او حقیقتی از حقایق غیبیه، الجرم در حیوانیت او اثـر کـرد وشـهوت او بکلـ

  .غالب گشت
  بیت

  در صــورت انســانی او روح مجــرد شــد

 

 او روح مجرد شد در صـورت انسـانی
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۵۳آیۀ  ۷سورۀ  ۱۰۸۲
  .۱۴آیۀ  ۲۳سورۀ  ۱۰۸۳
  .۱۷آیۀ  ۱۶سورۀ  ۱۰۸٤



۶۳۳ 

و به حسب غلبۀ مزاج روحانی که مزاج صور ملکیه است با مالیکه انـس گرفـت و بـر سـریر سـلطنت فلـک رابـع 
ل رسالت، به حکم اشرتاک واقـع میـان او و مالیکـه، نشست، و قطب عالم انسانی گشت، که بعد از نزول به ارسا

  در مراتب روحانیه،
  .انس جانی با مالیک داشتی: مصراع

و از حیثیت صـورت جسـمانیۀ اناسـی در صـورت طبیعیـۀ عنصـریه، بـا انسـان مخالطـت فرمـودی، و چـون جـامع 
  .صورتني بود به برزخیت میان عالمني ظاهر گشت

  بیت
ــودی اناســی ــه ظــاهر صــورتش ب   ب

 

 بــــه بــــاطن معنــــیش از روح قدســــی
 

ای که صورت ملکیه موجبۀ حیات دایمه  به این مناسبت حکمت ایناسیه به کلمۀ الیاسیه مخصوص گشت، و دانسته
  .است

  دوبیتی
 بــه عــالم هرکــه او فرخنــدگی یافــت
  خضــر آبــی ازیــن سرچشــمه نوشــید

 

ــت ــدگی یاف ــان از بن ــه ک ــان خواج  بج
 کــه چــون عیســی مــریم زنــدگی یافــت

 

  .ص حکمة احسانیة فی کلمة لقمانیةف
  .، الحدیثان الله کتب االحسان علی کل شییء): ص(قال رسول الله

  بیت
  به مال و منال و به فضل و به حـال

 

ــال ــر کم ــنی ب ــی محس ــان کن ــو احس  چ
 

، و در باطن و حقیقت، شهود حق است در ان تعبدالله کانک تراه: و احسان در ظاهر شرع، مخرب صادق فرمود
  .ع مراتب وجودیهجمی

  بیت
  هرچه بیند چشم مـا نـور وی اسـت

 

 نـور او روشـن کـی اسـت چشم مـا بـی
 

و احسان را مراتب ثالثه است، اول به حسب لغت، فعل ما ینبغی ان یفعل مـن الخـري و هـو ان الحسـن علـی کـل 
اسـت بـه حضـور تـام، و و مرتبۀ ثانیه عبادت . شییء ما اساء الیک و نظر علی الموجودات بنظر الرحمة و الشفقة
  .مرتبۀ ثالثه مشاهدۀ رب العالمني است با هر شییء و در هر شییء

  بیت
  آیـــد ای کـــه در نظـــر مـــی هـــر آینـــه

 

 روشـــــن مـــــا را جمـــــال او بنمایـــــد
 

و تخصیص حکمت احسانیه به کلمۀ لقمانیه از آن سبب رفته که لقمان حکیم صاحب حکمت بود به شهادت الله 
  .۱۰۸٦و من یؤت الحکمة فقد اوتی خريا کثريا، ۱۰۸٥مان الحکمةو لقد آتینا لق: تعاىل

و خري احسان است و حکمت مستلزم احسان، و نشأۀ لقمانیه کامله بود در حکمت و معرفت تامه، و فرزنـد دلبنـد 
  .۱۰۸۷یا بنی التشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم: را نصیحت فرمود که

  بیت
ــــا ــــا م ــــرک ار شــــرک آورد ب   مش

 

 یک خـــداظلـــم کـــرده اســـت بـــر شـــر
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۲آیۀ  ۳۱سورۀ  ۱۰۸٥
 .۲۶۹آیۀ  ۲رۀ سو ۱۰۸٦
  .۱۳آیۀ  ۳۱سورۀ  ۱۰۸۷



۶۳۴ 

  :چه یکی را دو گفنت و یکی را شریک همان یکی گردانیدن
  مثنوی

 ظلـــم و جهلســـت عـــالم آن نکنـــد
ـــی ـــري از یکـــی نم ـــم چـــون بغ   دان

 

ــــد ــــان نکن ــــني بی  کــــس معــــانی چن
ـــوانم ـــی خ ـــی یک ـــریک یک ـــی ش  ک

 

  .فص حکمة امامیة فی کلمة هارونیة
واســطه، و هــر دو قســم ثابــت بــود در امامــت اســمی اســت از اســماءخالفت، و امامــت یــا بواســطه اســت یــا بال

  .، چه امامت مطلقۀ بالواسطه ازجانب حق داشت و مبعوث بود از حق به خلق)ع(هارون
  بیت

  در امامـــت صـــاحب ســـیف وقلـــم

 

 در نبــــــوت دو شــــــریک محـــــــرتم
 

  ۱۰۸۸.یا هارون اخلفنی فی قومی: کما قال) ع(و امامت مقیده از جانب موسی
نیه از این جهت فرموده، و نسبت اودر خالفت موسی با موسی نسبت نواب و تحقیق حکمت امامیه به کلمۀ هارو

  .و منزلت خلیفه به قدر و مرتبۀ مخلف تواند بود) ص(محمد است با محمد
  بیت

  گر خلعت این خالفتت دست دهد

 

 پــیش تــو خلیفــه دســت بردســت نهــد
 

علمـاء امتـی : ، و بـه مقتضـیالنبیـاءالعلمـاء ورثـة ا: و هارون اکرب السن بود وموسی اکرب النبـوت، و بـه حکـم
، مرتبـۀ وارث بـه قـدر ارث اسـت از مـورث، و کمـال وراثـت ورثـه آن اسـت کـه قـایم مقـام کانبیاء بنی اسرائیل

  .صاحب مال باشد و متوىل در والیت واىل مطلقا متصرف بود، کان کانه هو
 بیت

  هرکـــــه باشـــــد خلیفـــــۀ ســـــلطان

 

ـــــران ـــــۀ دگ ـــــر خلیف ـــــت ب  حاکمس
 

  .ة فی کلمة موسویةفص حکمة علوی
  .اختصاص کلمۀ موسویه به حکمت علویه به حسب علو شأن است

  بیت
  اش نیک نیک عاىل بـود علو مرتبه

 

 از آن به حکمت علویه نسـبتش فرمـود
 

  : ، موسی به حق از وی اعلی بود۱۰۸۹انا ربکم االعلی: عون که به باطل دعوی علو کرد بقوله و فرعون بی
، به علو مرتبه مخصوص است، و به استعالء بر عدو منصوص، و علو مرتبـۀ ۱۰۹۰علیالتخف انک انت االکقوله، 

و کلمه : واسطۀ ملک مشرف بود او عندالله اختصاص او است به امور کثريه، یکی آنکه به تشریف مکالمۀ حق بی
  ،۱۰۹۱ربه

  .واسطۀ ملک سخن گفت و شنید بی: مصراع
کتب التوراة بیده و غرس شجرة الطوبی و خلق جنـة عـدن  ان الله تعاىل: و دیگر در حدیث صحیح آمده است که

  .بیده) ع(بیده و خلق آدم
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .و قال موسی الخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح: ۷سورۀ  ۱۴۲اشاره است به آیۀ  ۱۰۸۸
  .۲۴آیۀ  ۷۹سورۀ  ۱۰۸۹
 .۶۸آیۀ  ۲۰سورۀ  ۱۰۹۰
 .۱۴۳آیۀ  ۷سورۀ  ۱۰۹۱



۶۳۵ 

  مخصوص وی است جملـه تـورات

 

ـــــات ـــــب و روز در مناج ـــــودی ش  ب
 

  :دیگر
  بیت

ـــی ـــار بس ـــر دی ـــه ه ـــد ب ـــتش ب   ام

 

ـــی ـــیش ازو نداشـــت کس ـــیش ازو ب  پ
 

  .و به کماالت دیگر
  .معلوم است) ص(ی امت مرحومۀ حضرت محمدیهقصۀ او در قرآن مسطور است و علو شأن او از علما

  بیت
  از علـــــو او تـــــرا کـــــردم خـــــرب

 

 منصـــــب عـــــاىل موســـــی را نگـــــر
 

و محققانه تحقیق رفته که وجود حقیقت واحده است و تعدد و تکثر به حسبت تعینـات اسـت و تجلیـات، و روح 
انــد درتحــت  ه داخلهنبــی کلــی اســت و ارواح امــت جــزوی، و کــل مشــتمل اســت بــر جــزو، چنانکــه اســماء جزئیــ

اسماءکلیه، و جایز است که بعضی ارواح با بعضی چنان متحـد شـوند کـه تمیـز بینهمـا مرتفـع گـردد، چـون اتحـاد 
قطرات مطرات و انوار کواکب با نور آفتاب در نهار، و قصۀ قتل انبیای بنـی اسـرائیل و عـود ارواح آن اطفـال بـا 

  به کماالت و استعدادات،) ع(روح موسی
  .معلومش کن بذوق دریاب :مصراع

  .والله اعلم بالصواب
  .فص حکمة صمدیة فی کلمة خالدیة

  .الصمد فی اللغة ماالجوف له
  بیت

  فـــــرد مطلـــــق پنـــــاه موجـــــودات

 

ــــات ــــاج اوســــت مخلوق  آنکــــه محت
 

  . مالذ و ملجأ قوم بود و مظهر اسم الصمد) ع(و خالدبن سنان
  .همه مردم بهمتش محتاج: مصراع

  .از این جهت به حکمت صمدیه مخصوص گشت. االحد الصمد: ین ذکر فرمودی کهو در اکثر اوقات ا
  بیت

ــی ــوب آن ــو مرب   هــرآن اســمی کــه ت

 

 بــه آن مخصــوص باشــی گــر بــدانی
 

  .فص حکمة فردیة فی کلمة محمدیة
از آن جهت به حکمت فردیه مخصوص گردانیده کـه بـه مقـام جمعـی الهـی ) ص(کلمۀ جامعۀ فاصلۀ محمدیه را

  .منفرد است
  بیت

  موسی و هارون، ندیم وعیسی ویحیی حریـف

 

 همتاست بشنو ای شریف حضرتش یکتای بی
 

اول فیضی که به فیض اقدس از حضرت ذات فایض شـد او بـود، و بـه عـني ثابتـه از جمیـع اعیـان اول او متعـني 
ل، و بـه فـیض ، و حقیقت روح محمدیۀ نزد اهل کمال مسما است به عقـل اواول ما خلق الله العقل: گشت که

  .نوریو فی روایة  اول ما خلق الله روحی،: مقدس از حضرت اسم جامع اول روح او متکون شد که
  .پس اولیت فردیت الزمۀ وجود او باشد و فردیت در وجود به سه چیز حاصل شد

  بیت



۶۳۶ 

  وان هر سه یکی اسـت در حقیقـت

 

ـــــــریعت و طریقـــــــت ـــــــاب ش  دری
 

لف نقاط ثالثه، و آن ذات احدیت حـق اسـت و مرتبـۀ الهیـت و عـني  الف است و اصل  و اصل کتب خانۀ عالم ا
  ).ص(ثابتۀ محمدیه

  بیت
  زین هرسه یکـی همـی پدیـدار آمـد

 

 وین طرفه کـه در دو کـون یکتـا گردیـد
 

  .و هر جزوی از اجزای این عالم صورت اسمی است از اسمای حق
  بیت

  اســـم رّبســـت وصـــورتش مربـــوب

 

 کنــی تــوئی مطلــوب گــر طلــب مــی
 

و خلیفۀ حق و مظهر الله است، و کون جامع یعنی جامع مجموع کمـاالت کونیـه و الهیـه و اکمـل نـوع انسـانی و 
  .، و اوضح دلیل است بر وجود رب مطلق تعاىل شأنهکنت کنزا مخفیانسخۀ عالم کبري است، و مجموعۀ خزاین 

  بیت
ــــلطانی ــــني س ــــۀ چن ــــائیم خلیف   م

 

 داریـــم بـــه مـــدعای خـــود برهـــانی
 

ت ذات حق، با سرها و اجمعها، در مرآت منور وجود او ظاهر شد، و از مکمن غیب به مجمع شهادت بـه و کماال
شده و امهات حقـایق الهـی ) ع(جوامع الکلم تشریف مکمن دارد، و جوامع الکلم مسمیات اسمائی که تلقني آدم

  .و کونی
  بیت

ـــــــدۀ اســـــــمها اســـــــت آدم   دانن

 

ــــــه مســــــمیات خــــــاتم ــــــارف ب  ع
 

  .وآله و سلمصلی الله علیه 
  
  



۶۳۷ 

  شرح ابیات فصوص الحکمرساله 
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله و الصلوة علی رسول الله، یا اخی ایدک الله بروح االرواح اعلم ان الحق اذا اراد من عبـاده المناجـات 

سـمع داعیـة فی مساجد الجماعات امر باعالن االذان الصحاب اآلذان، فمن لم یکن له اذن واعیة ماسـمع، و ان 
  .۱۰۹۲فال یکون االذان اال لمن شغل باالکوان

  بیت
  فمن مـنح الجهـال علمـا اضـاعه

 

 ۱۰۹۳و من منع المستوجبني فقد ظلم
 

  دوبیتی
ـــی ـــف ب ـــاقیا از روی لط ـــران س  ک

  می بـه زاهـد گـر دهـی ضـایع شـود

 

 ده بـــه دســـت عاشـــقان ســـاغر مـــی
 نوشـد بـه جـان می به رندی ده که مـی

 

االشیاء تعش عیشة السعداء و کن من االمناء فالتدع شیأ من االسرار الهلهـا اال بطریـق یا حبیبی انظر اىل حقیقة 
  .۱۰۹٤االیماء

  بیت
  بـــــه کرشـــــمه اشـــــارتم دریـــــاب

 

 تــــا بگــــویم لطیفــــه از هــــر بــــاب
 

رود که به درخواست یاری که محرم ما است و به التمـاس دردمنـدی کـه مسـتحق دوا  اما بعد دوستان را اعالم می
  .بیات فصوص الحکم شروع خواهیم کرد و بالله التوفیقاست، در شرح ا

  قطعه
ـــــوص در دل مـــــا ـــــات فص  کلم
  از رســـــول خـــــدا رســـــید بـــــه او

 

ــت ــود بنشس ــام خ ــني در مق ــون نگ  چ
ـــــا پیوســـــت ـــــه م ـــــاز از روح او ب  ب

 

  : قوله
  فمـــــــــن اللـــــــــه فاســـــــــمعوا

 

 ۱۰۹٥واىل اللـــــــــــــه فـــــــــــــارجعوا
 

اسـت و از حـق اسـت، فمـن اللـه فاسـمعوا، واگـر  شود حـق فرماید که تحقیق حقایق اشیا که محققانه گفته می می
ای واقع شود که علم شما به حقیقت آن نرسد، واىل الله فارجعوا، تا به اشراق انوار حقایق انسان العـني عـني  نکته

  .انسانی منور گردد، و بر معانی آن نکته کما هی، که سری است از اسرار الهی مطلع گردد
موحدین شیخ محیی الملة و الحق والدین ابوعبدالله محمدبن علی بن محمد و حضرت قطب المحققني و امام ال

المأمور معذور، مأمور است به ابراز و اظهـار انـوار کشـفیه و : العربی الطائی االندلسی قدس الله روحه به مقتضی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

کند که اذان  دت کنند امر میای برادر خدا ترا به روح ارواح تأیید کند، بدان که خدا وقتی از بندگانش بخواهد که در مساجد عبا ۱۰۹۲
دهد، اگرچه داعی او را بشنود، پس اذان نیست مگر  گویند برای کسانی که گوش دارند، و کسی که او را داعیۀ عبادت نباشد گوش نمی

  .برای کسی که به جهان مشغول باشد
  .اشته استهرکه علم را به نادان دهد علم را تباه کرده و هرکه از مستحقش باز دارد ستم روا د ۱۰۹۳
ای دوست من به حقیقت اشیا نظر کن تا مانند سعادتمندان زندگی کنی و از مردم امني باشی و چیزی از اسرار را به اهلش جز  ۱۰۹٤

  .بطریق اشاره مسپار
  .از خدا بشنوید و بسوی خدا باز گردید ۱۰۹٥



۶۳۸ 

  )ص(اسرار الهیه به امر مظهر اسم اعظم
  قطعه

ــــود ــــا بنم ــــه م ــــرا ب ــــه گــــر ت  آین
  در وی ای چــون تــو خــود را نمــوده

 

ــــی ــــان نم ــــب ک ــــاید مکــــنش عی  ش
ــــد کــــه ننمایــــد  ســــاده دل چــــون کن

 

  : قوله
  فـــــــــاذا ماســـــــــمعتم مـــــــــا

 

ـــــــــــه فعـــــــــــوا ـــــــــــت ب  ۱۰۹٦.أتی
 

  بیت
  من چـو از خـود فـانیم بـاقی بـه او

 

 گــویم بــه تــو بشــنو از او هرچــه مــی
 

  .و چون کالم حق است و ازحق است، معانی این علم بدیع را معلوم کن و اسرارش تحقیق فرما
   :قوله

ـــــــــلوا ـــــــــالفهم فص ـــــــــم ب   ث

 

 ۱۰۹۷مجمــــــل القــــــول واجمعــــــوا
 

بعد از تفهیم معانی این بیان و تحقیق رموز آن مفصل گردانید کنوز رموز اجمـال و تفـاریع مرتبـه و اسـرار کلیـه کـه 
دفینه است در وی، وفطنی باید با طبعی سلیم و ذهنی مستقیم تا به تفاریع ایـن اصـول عـارف گـردد، و بـه طریـق 

  .ذوق دریابد ذوق گفتۀ اهل
  بیت

  زیرکــی بایــد کــه آن صــاحب کمــال

 

ــن ذوق و حــال ــا ای ــد ز م  نیــک دریاب
 

و تفاریع را در اصول جمع فرماید تا عالم باشد به فروع در عني اصول و به اصول در عني فروع، بعد از آن معلوم 
  .کند که الله تعاىل عالم جزئیات اشیا است در عني کلیات

  .۱۰۹۸ذرة فی االرض وال فی السماءالیغرب عن علمه مثقال و
  بیت

  مجملش گردان مفصل وان مفصل جمع کن

 

 جمع کن اجزای موم و نام جمله شمع کن
 

  :قوله
  ثــــــــم منــــــــوا بــــــــه علــــــــی

 

۱۰۹۹.طالبیــــــــــــه وال تمنعــــــــــــوا
  

 

  بیت
ـــه ـــی کـــه زهـــر گنجـــی ب   نقـــد معن

 

ــــــه  طالبــــــان را بــــــده و منــــــت ن
 

در این کلمات مودعه اسـت، طالبـان را ارشـاد فرمـا، و  ، از معانی که۱۱۰۰و مما رزقنا هم ینفقون: یعنی به متابعت
  .، مستحق را محروم مگردان۱۱۰۱و اما السائل فالتنهر: به مقتضی

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .اند شنیدید بخاطر بسپارید وقتی آنچه را بمن داده ۱۰۹٦
  .ام تفصیل دهید و فراهم آورید ه به اجمال گفتهسپس بافهم خود آنچه را ک ۱۰۹۷
الیعزب عنه مثقال : ۳۴سورۀ  ۳اشاره است به آیه . ای از آنچه در زمني و آسمان است از دانش او بريون نیست بقدر ذره: یعنی ۱۰۹۸

  .ذرة فی السماوات و الفی االرض
 .سپس به آن بر طالبانش منت نهید و دریغ نکنید ۱۰۹۹
  .کنند ر قرآن کریم آمده است، یعنی از آنچه آنها را روزی دادیم انفاق میدر موارد بسیاری د ۱۱۰۰
  .یعنی سایل را مران: ۱۰آیۀ  ۹۳سورۀ  ۱۱۰۱



۶۳۹ 

  در گنجــی چــو حــق بــه تــو بگشــاد

 

ــــــی ــــــد داد ب ــــــوا را نصــــــیب بای  ن
 

بـل : و منت بر دو قسم است محموده است و مذمومه، اما منت محموده منت حق است برخلـق، قـال اللـه تعـاىل
  :۱۱۰۲الله یمن علیکم ان هداکم لالیمان

  بیت
ــــون او ــــان و مــــا ممن   اســــم او من

 

 او بــــه مــــا منــــت نهــــاد و مــــا بتــــو
 

شما نیز بعد از تحصیل مرتبۀ مرشدین، ارشاد مسرتشدین فرمائید، و منت نهید و متخلق باشـید بـه اخـالق الهیـه و 
  .متصف به صفات حقانیه

  رباعی
 هرکس که رسد کنم بجانش خدمت

  هم اگــر ببخشــم دو جهــانمنــت نــن

 

 حســاب بخشــم نعمــت منــت و بــی بــی
 امــا بــه یکــی جــام نهــم صــد منــت

 

  :قوله
  هـــــــــذه الرحمـــــــــة التـــــــــی

 

 ۱۱۰۳وســــــــــــــعتکم فوســــــــــــــعوا
 

  دوبیتی
ـــو رســـید از مـــا ـــه ت  فیضـــی کـــه ب
ــــه دوســــتانت ــــز رســــان ب ــــو نی   ت

 

 از رحمـــــت حـــــق شـــــناس یـــــارا
ــــــــانیش خــــــــدا را ــــــــرار و مع  اس

 

شود بر شما، رحمتی اسـت از  سطۀ اقمار وجود اولیای ربانی فایض مییعنی انوار شموس معارف سبحانی که بوا
: در آنچه فرمود) ص(حق تعاىل جل و عال شما نیز آنچه یابید بر طالبان پاشید، تا اقتدا کرده باشید به رسول خدا

  .اللهم ارزقنی و ارزق منی
  :قوله

  فالکــل مفتقــر مــا الکــل مســتغن

 

۱۱۰٤هذا هوالحـق قـد قلنـاه النکنـی
  

 

حقایق کلیۀ معقوله که در قدیم قـدیم اسـت و  تجلیات اسما و صفات حق، موجودات عالم را وجودی نه، و بی بی
  .در حادث حادث احکام اسما و صفات حق را ظهوری نه
  قطعه

 آن بـــه ایـــن مـــرتبط ز روی ظهـــور
ـــدگر باشـــند ـــر دو موقـــوف هم   ه

 

 ویــــن بــــه آن مفتقــــر بــــرای وجــــود
 تــــا ظهــــور وجــــود خواهــــد بــــود

 

دی از افراد عالم خواه در علم و خواه در خارج، در وجود مفتقر خواهد بود به جود واجب الوجود، و ذات هر فر
الهیه من حیث هی هـی غنـی علـی االطـالق اسـت، امـا ظهـور احکـام اسـما و صـفات موقـوف باشـد بـه اعیـان 

  .موجودات
  شعر

 نماید رو به ما اسما بدان نیکو به اعیان می
 به ما باشـد ظهـور او به ذات اما غنی باشد

  
  
  

 

ــا آن رو ــد بم ــه بنمای ــه باشــد ک ــه آین ــر ن  اگ
 نماید رو عجب بنگر که آن یکتا به اسما می

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .بلکه خدا بر شما منت نهاد که به ایمان هدایتتان کرد: ، یعنی۱۷آیۀ  ۴۹سورۀ  ۱۱۰۲
  .این رحمتی است که شما را فراگرفته است شما هم آن را گسرتش دهید ۱۱۰۳
 .این است حق که گفتیم و پوشیده نداشتیم -نیاز نیست ازمندند و هیچ کس بیپس همه نی ۱۱۰٤



۶۴۰ 

  .فص حکمة الهیتة فی کلمة آدمیة
  شعر

ـــه ـــا ال افتقارب ـــان ذکـــرت غنی   ف

 

 ۱۱۰٥فقــد علمــت الــذی بقولنــا نعنــی
 

  بیت
ـــود ـــارش نب ـــی و افتق   ذاتســـت غن

 

ــود ــارش نب ــار و ب ــه هــیچ ک ــاج ب  محت
 

  .اما اگر اسما نباشند اعیان پیدا نشوند، و هیچ کارش نبود
  شعر

  فالکــل بالکــل مربــوط فلــیس لــه

 

 ۱۱۰٦عنه انفصال خذوا مـا قلتـه عنـی
 

  دوبیتی
 عـــالم از حـــق منفصـــل یـــابیم نـــه
  جــام پــرآبیم بــر کــف چــون حبــاب

 

ـــه ـــابیم ن ـــق ت ـــق رو ز ح ـــنو از ح  بش
ــــه لحظــــه ــــیم ن ــــا خــــاىل از آب  ای م

 

گویـد، هـم  حامد حق است و به ذات خود بـر ذات خـود در مقـام تفصـیل حمـد خـود می و حقا که حق است که
، ای الیه یرجع عواقب الثناء فهو المثنـی والمثنـی ۱۱۰۷الحمدلله رب العالمني: چنانکه در مقام جمع، کقوله تعاىل

  .علیه
  بیت

ــا   گرچــه از مــن بشــنوی حمــد و ثن

 

 در حقیقــت حمــد خــود گویــد خــدا
 

  .کلمة نوحیة فص حکمة سبوحیة فی
  شعر

  فــان قلــت بالتنزیــه کنــت مقیــدا

 

 وان قلـــت بالتشـــبیه کنـــت محـــددا
 

  بیت
  ای مایـل اگر تنزیه فرمائی بقیدش گشـته

 

 
 ای قایل گوئی به حدش بوده وگر تشبیه می

 

  شعر
 و ان قلت باالمرین کنـت مسـددا
ــر ــبیه ای پس ــه و تش ــع کــن تنزی   جم

 

 و کنــت امــا مــا فــی المعــارف ســیدا
 اشــی عــارف صــاحب نظــرتــا کــه ب

 

، در مقام تنزیه تنزیه فرمـا و در ۱۱۰۸لیس کمثله شییء و هو السمیع البصري: بر سنت انبیا و طریق اولیا به مقتضای
  .مقام تشبیه تشبیه تا سید اهل معارف باشی، به متابعت سید السادات علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات

  شعر
  فمن قـال باالشـفاع کـان مشـرکا

 

 ۱۱۰۹قـال بــاالفراد کـان موحــداو مـن
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .دانی که مقصود ما چیست  نیازی را بخاطر آوری که نیازی ندارد آنگاه می اگر بی ۱۱۰٥
 .اند نیست چیزی که جدا باشد، آنچه گفتم از من فراگري  پس همه بهم بسته ۱۱۰٦
  .۲آیۀ  ۱سورۀ  ۱۱۰۷
 .۱۱آیۀ  ۴۲سورۀ  ۱۱۰۸
  .همتائی برای او قائل شود مشرک است و هر که او را یکی داند موحد و یکتا است هرکس ۱۱۰۹



۶۴۱ 

  دوبیتی
 دو مگــو غــريی شــریک او مکــن
  گــر یکــی گــوئی موحــد خوانمــت

 

 بـــد بـــود ایـــن قـــول ای نیکـــو مکـــن
 آن یکـــــی را در حقیقـــــت دومکـــــن

 

  شعر
ــاً   فایــاک و التشــبیه ان کنــت ثانی

 

 ۱۱۱۰وایــاک و التنزیــه ان کنــت مفــردا
 

و اثبــات کنــی، آن غــري او را از جمیــع وجــوه غــري اگــر موحــدی واحــد حقیقــی را یکــی دانــی و اگــر غــري او بــه ا
  کنی، اگر هردو را قدیم خوانی، اونگردانی، چه امر ثانی که اثبات می

  بیت
  آن قول مشرکانست تو مـؤمنی نگـویی

 

 شاید که غري توحید در دو جهـان نجـویی
 

ا واجـب الوجـود کنـی و یکـی ر و اگر چون علمای رسوم و حکمای محجوب به عقل مشوب اثبـات اثنینیـت می
داری کـه واجـب عـني  گوئی و جایز نمـی دانی و حادث می خوانی و دیگری را مستفیض از واجب الوجود می می

  محدث باشد به وجهی از وجوه،
  .فایاک و التشبیه ان کنت ثانیا: مصراع

را تشبیه به  چه وجود حادث ظالىل است مستعار، و به مثل سرابی است متوهم و فی نفسه معدوم، و عقال معدوم
واجب الوجود نکنند، و اگر قایلی به حقیقت واحده که ظاهره است در مقام جمع به الهیـت و در مقابـل تفصـیل 

  به ماهیت،
  .و ایاک و التنزیه ان کنت مفردا: مصراع

  واگر جامعی میان تنزیه و تشبیه در مقام جمع و تفصیل،
  بیت

ــاش ــدۀ کــون جــامعی جــامع ب   مانن

 

 نفسـی سـامع بـاشبشنو ز من و یـک 
 

  شعر
  بل انت هو و تـراه فـی:فما انت هو

 

ــــدأ ــــرحاً و مقی ــــور مس ــــني االم  ع
 

  بیت
  ای،تـادانی زانرو که تـویی، تـو اونـه

 

ــی ــت آن ــه درحقیق ــن ک ــو ازی ــذر ت  بگ
 

  به اعتبار تقید و احتیاج تو به وجود،
  بیت

ــــدت ــــري خوانن ــــی و غ ــــري اوی   غ

 

 غـــــري مطلـــــق بـــــه قیـــــد داننـــــدت
 

ای از مراتـب وجـود، و  یت حق است که ظاهره است به هر صفتی از صفات الهیه، در هر مرتبـهاما در حقیقت هو
  .مسرح به حسب ذات مطلقه و مقید به اعتبار هر صفتی از صفات متعدده

  بیت
  ای نــــور دو چشــــم نعمــــت اللــــه

 

 بــــر دیــــدۀ مــــا نشــــني نظــــر کــــن
 

  .مطالعه فرماو مطلق را درعني مقیدات به حسب ظهور وجود در مراتب موجودات 
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .زنهار از تشبیه اگر بدو قایلی، و زنهار از تنزیه اگر یکتاپرستی ۱۱۱۰



۶۴۲ 

ـــــا ـــــدۀ م ـــــه دی ـــــا را بنگـــــر ب   م

 

 آنگـــــه مـــــا را ز مـــــا خـــــرب کـــــن
 

نماید، هم چنانکه تنوعات ظهورات وجه  و ظهور واحد حقیقی در صور اسمای الهیه در حضرت علمیه متنوع می
ا و کنند بر حق ظهور اسـم اند به حسب استعدادات حکم می واحده درمرایای متعدده، و اعیان ثابته که مجلی حق

  .صفات، چون ظهور وجه نماینده که در آینۀ مستدیره مستدیره نماید و در مستطیله مستطیله پدید آید
  بیت

  نعمت الله حاکم و محکوم ماسـت

 

ـــدوم ماســـت ـــا خـــادم و مخ ـــید م  س
 

  شعر
  فــالحق خلــق بهذالوجــه فــاعتربوا

 

 ۱۱۱۱ولیس خلقا بـذاک الوجـه فـاذکروا
 

کننـد حـق قبـول  نمایـد، و هـر حکمـی کـه می انـد متنـوع می ور کلیـۀ معقولهچون حق در مرایای اعیان ثابته کـه امـ
  .فرماید، و به مظاهر خلقیت در غیب و شهادت ظهور کرده حق مشهود باشد و خلق معقول می

  بیت
  انـــــد بنگـــــر تشـــــبیه کـــــه کـــــرده

 

 تنزیـــــه شـــــنو بـــــه وجـــــه دیگـــــر
 

حـق منـزه از صـفات خلقیـه و محتجـب بـه ، و المـؤمن مـرآت المـؤمن: انـد در مـرآت و چون اعیان ثابته ظاهره
  حجاب عزت و باقی در غیب ذات مطلق،

  بیت
  هرچــه بینــی خلــق باشــد در نظــر

 

 خــواه انــدر شــمس و خــواهی در قمــر
 

  .فص حکمة قدوسیة فی کلمة ادریسیة
  شعر

  من یدر مـا قلـت لـم تخـذل بصـريته

 

 ۱۱۱۲و لـــیس یدریـــه اال مـــن لـــه بصـــر
 

  دوبیتی
ــه ز ــن لطیف ــت ای ــه دریاف ــنهرک  م

ـــــد ـــــد دی ـــــل دل توان ـــــدۀ اه   دی

 

 چشـــم او شـــد بـــه نـــور حـــق روشـــن
 یوســـــــــفی در هـــــــــزار پـــــــــرياهن

 

  و بصريت عبارت است، . ۱۱۱۳فبصرک الیوم حدید: قال الله تعاىل
  .از دیدۀ دل که دایما روشن باد: مصراع

ن عبـداالو مـا مـ): ص(کنند، قال رسول الله و اهل دل به نور بصريت مشاهدۀ لطایف غیبیه به شهودیۀ معنویه می
  .، الحدیث۱۱۱٤لقلبه عینان

  بیت
  به نور دیدۀ دل حسن جان توان دیدن

 

 نگاه کن که بـه آن نـور آن تـوان دیـدن
 

  شعر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .پس حق بدین وجه خلق است عربت گريید، و بدان وجه حق خلق نیست پس بیاد داشته باشید ۱۱۱۱
 .تش ناتوان نیست و جز مردم صاحب نظر آن را نداندام قوۀ بصري هرکس بداند که من چه گفته ۱۱۱۲
  .، یعنی چشم تو امروز تیزبني است۲۲آیۀ  ۵۰سورۀ  ۱۱۱۳
 .ای نیست مگر آنکه قلبش دو دیده دارد هیچ بنده ۱۱۱٤



۶۴۳ 

  جمع و فـرق فـان العـني واحـدة

 

 ۱۱۱٥و هــی الکثـــرية التبقـــی والتـــذر
 

  ، میان هویت حق و عني عبد،کنت سمعه و بصره: ، و به مقتضی۱۱۱٦و هو معکم اینما کنتم: به حکم
  بیت

  جمــــع کــــن هــــر دو را بهمــــدیگر

 

 جمـــــع بنشـــــني و هـــــر دو را بنگـــــر
 

  یا جدا کن چنانکه حق فرمود،: مصراع
، یا در زمان مشاهدۀ حق به حکم غلبۀ وحدت جمع، و به شهود خلق در حالت غلبۀ کثـرت ۱۱۱۷قل الله ثم ذرهم

  فرق،
  بیت

  در جمع سزد که حق به حق بنمائی

 

 درعـــــالم فـــــرق فـــــرق را آرایـــــی
 

  .لهیه در حقیقت عني واحده، و به حسب مظاهر و اسما و صفات متکثرهو ذات ا
  .جمع و فرق فان العني واحدة: مصراع

  هرگاه که آن عني واحده یعنی ذات الهیه تجلی فرماید،
  بیت

ــور ــاء منث ــرت در دم هب   شــود۱۱۱۸کث

 

ـــود ـــتور ش ـــري مس ـــود او و غ ـــدا ش  پی
 

  .فص حکمة مهیمیة فی کلمة ابراهیمیة
  شعر

  مسـلک الـروح منـیقد تخللـت

 

 ۱۱۱۹و بــــه ســــمی الخیــــل خلــــیال
 

  بیت
  ای تخلــــــل یافتــــــه در کاینــــــات

 

ـــه ذات و صـــفات ـــده در هم ـــار دی  ی
 

درمظـاهر الهیـه و صـفات ربوبیـت چـون سـریان هویـت حـق در ) ع(و تخلل خلیل الله عبارت است از سـریان او
روح حیوانی در مسالک اجزای  ، در روح خلیل چونان الله جمیل یحب الجمال: جمیع اشیا، و محبت جمیل
  .بدن جسمانی او ساری بود

  دوبیتی
 عشــــق او جــــان عاشــــقان باشــــد
  نقـــــش روح مجســـــمی بنگـــــار

 

 همچــــو جــــان در بــــدن روان باشــــد
ــــد ــــان باش ــــه آنچن ــــل الل ــــه خلی  ک

 

  شعر
ـــــــــــده ـــــــــــدنی و احم   فیحم

 

ـــــــــــــده ـــــــــــــدنی و اعب  ۱۱۲۰و یعب
 

  قطعه
ــــــــد ا آینـــــه چـــــون جمـــــال او بنمـــــود ــــــــودحم ــــــــه روان فرم  و آین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .گذارد جمع است و فرق و حقیقت یکی است وهمان است بسیار، چیزی باقی نمی ۱۱۱٥
  .۴آیۀ  ۵۷سورۀ  ۱۱۱٦
  .۹۱آیۀ  ۶سورۀ  ۱۱۱۷
  .ۀ در هوا پراکندهیعنی ذر ۱۱۱۸
  .اند ای و بهمني جهت هم خلیل را خلیل نامیده تو مانند روح در همۀ اجزاء من جا کرده ۱۱۱۹
  .پرستد و من او را او مرا می    ستاید و من او را او مرا می ۱۱۲۰



۶۴۴ 

ــــــای او او را ــــــد ثن ــــــد باش   حم

 

ــــود ــــد و محم ــــاب حام ــــک دری  نی
 

فرماید و مظهر به اظهار کماالت مظهر را و بـه  ، موجد موجد را ثنا میان الله خلق آدم علی صورته: به مقتضی
  گوید، قبول احکام صفاتش به لسان قال و حال ثنا می

  بیت
  به لسان حال گویم ابدا ثنای حضـرت

 

 خدمتبزبان قال حمدش کنم از برای 
 

و چون حق سبحانه و تعاىل ایجاد و اظهار بنده فرموده، و رد مراتب وجود روحانیه و جسـمانیه و علویـه و سـفلیه 
  تربیت نموده، و اظهارش از غیب به شهادت نوعی است از عبادت،

  بیت
  ســــید مــــن بنــــدگی مــــن کنــــد

 

ــــد ــــرياهن کن ــــه پ ــــی ب ــــفم میل  یوس
 

مر ونواهی قایم است، و در باطن بـه قبـول تجلیـات ذاتیـه و اسـمائیه و عبد در ظاهر به اقامت حدود و حقوق اوا
  .دایم به عبادت مشغول است

  .دایم بنده به بندگی مشغولست: مصراع
، و نوعی از تـرک تعاىل الله عن ذلک علوا کبريانماید،  و اگرچه اطالق عبادت بر حق تعاىل و تقدس قبیح می

انسانیه غلبه کند، عقل را پای اقامت از جـادۀ اسـتقامت تزلـزل یابـد و ادب است، اما چون تجلیات الهیه بر قلب 
  .ترک االدب عند اهل االدب ادب: مجال مراعات ادب نماند، و درآن حال

  بیت
  ادب از عقــل جــو کــه هشــیار اســت

 

ــت ــدار اس ــه پن ــن چ ــت ای  ادب و مس
 

  شعر
  و آداب اربـــاب العقـــول لـــدی الهـــوی

 

 ۱۱۲۱کآداب اهل السکر عند اوىل العقـل
 

المأمور : به او رسیده و شیخ رحمةالله علیه به ابراز و اظهار آن مأمور است که) ص(دیگر چون از حضرت رسول
  .معذور

  شعر
ـــــــر بـــــــه ـــــــال اق ـــــــی ح   فف

 

 ۱۱۲۲و فـــــــی االعیـــــــان احجـــــــده
 

  دوبیتی
 وحــــدت ذات چــــون نمایــــد رو
  ور بـــه کثـــرت خیـــال بنـــدد نقـــش

 

 کـــــــنم اقـــــــرار عارفانـــــــه بـــــــه او
ـــــــویم دو ـــــــردم و بگ ـــــــرش گ  منک

 

  و در مقام جمع الهی که جمیع اکوان مستهلکند در وی، 
  .حق بینم و هم به حق کنم اقرارش: مصراع

  و به رؤیت خلق وغلبۀ کثرت و اختفای حق در اعیان و اکوان،
  .ای چنني کنم انکارش در مرتبه: مصراع
  .لقای که هر موجودی معني در خارج مقیدی باشد مشخص و مقید مخلوق و خالق مط و دانسته

  قطعه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .آداب و رسوم خردمندان در پیشگاه عشق چون آئني و رسوم مستان است نزد خردمندان ۱۱۲۱
  .کنم و در اعیان او را منکرم می در حاىل به او اقرار ۱۱۲۲



۶۴۵ 

ــــنم ــــد بی ــــر مقی ــــنم اگ ــــار ک  انک
  اقرار من ای خواجه و انکـار همـی

 

ــــرش بیــــابم مطلــــق  اقــــرار کــــنم گ
 کـنم مـن بـر حـق از امر حق است مـی

 

  شعر
  فیعرفنــــــــــــــی و انکــــــــــــــره

 

 ۱۱۲۳واعرفـــــــــــــــه فاشـــــــــــــــهده
 

در جمیع مواطن و مقامات حق تعاىل عالم است به اهل ارض و سماوات، اما عبـد کامـل در مقـام جمـع و مرتبـۀ 
واحدیت عارف و مشاهد حق است به معرفت اسما و صفات و غري عارف است در مقـام جمـع الجمـع، و مرتبـۀ 

از زبان محجوب فرموده باشد و اعرفه و اشهده از لسان عارف  فیعرفنی انکرهاحدیت به هویت ذات و شاید که 
  .صاحب شهود

  بیت
ــــار ــــد انک ــــرا کن ــــر ت   منکــــری گ

 

 مــــن مقــــرم بــــه جــــان کــــنم اقــــرار
 

  رشع
ـــــــــا ـــــــــالغنی وأن ـــــــــأنی ب   ف

 

ـــــــــــــعده؟ ـــــــــــــاعده فأس  ۱۱۲٤أس
 

  .وجود مطلق یعنی ذات حق من حیث هی هی غنی علی االطالق است
  بیت

  یــــاری و یــــار را مجــــاىل نیســــت

 

 عـــالم اینجـــا بجـــز خیـــاىل نیســــت
 

نماید، کما قال اللـه  اما به امتثال احکام اسما و صفات و قبول تجلیات مجموع کماالت قابل کامل مساعدت می
  .۱۱۲٥ان تنصرواالله ینصرکم: ىلتعا

و نصر مساعدت است به اظهار کلمۀ علیا و ظهور جمال و جـالل حضـرت ذوالجـالل در مرایـای ذوات و مظـاهر 
اعیان عالم به کمال، و اگرچه نسبت اسعاد حق به عالم رفته اما اسعاد حق برای حـق بـه عـني حـق اسـت از غـري 

  .اعتبار تعدد و تکثر در حقیقت
  بیت

  ت ناصــر ومنصــور اوســتدر حقیقـ

 

 دیـــده بگشـــا نـــاظر و منظـــور اوســـت
 

  شعر
  لـــــــذاک الحـــــــق أوجـــــــدنی

 

ــــــــــــــده ــــــــــــــه و أوج  ۱۱۲٦فأعلم
 

که مظهر کون جامع اسـت ایجـاد فرمـود، آن آینـه کاملـه از  المؤمن مرآة المؤمنموجد عالم جل جالله چون آینۀ 
منور اعیان عالم نمود، و لطایف عالم  غایت ساده دىل که بود مجموع تجلیات ذاتیه و اسمائیه و صفاتیه به عیون

  .، مارا تعلیم فرمود۱۱۲۷و علمک مالم تکن تعلم: غیب را در مشهد شهادت پیدا کرد، و علم
  بیت

ــد ــه او بنمودن ــه ب ــا هرچ ــود بم   بنم

 

ــــد ــــه ورا فرمودن ــــا هرچ ــــود بم  فرم
 

  شعر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .بینم شناسم و می کنم، و او را می شناسد و او را انکار می پس مرا می ۱۱۲۳
  رسانم؟ کنم و بسعادت می نیازی در کجاست، که من او را کمک می بی ۱۱۲٤
  .کند اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری می: یعنی ۷آیۀ  ۴۷سورۀ  ۱۱۲٥
  .نمایم یابم و اظهار می شناسم در آینۀ وجود او را می رد پس او را میاینست که حق مرا بوجود آو ۱۱۲٦
  .دانستی ، یعنی آموخت ترا آنچه نمی۱۱۳آیۀ  ۴سورۀ  ۱۱۲۷



۶۴۶ 

  بــــــــذاجاء الحــــــــدیث لنــــــــا

 

ــــــــی مقصــــــــده ــــــــق ف  ۱۱۲۸و حق
 

، الحدیث، در گنجینـۀ آدم اجمـاال، د رخـزاین کنت کنزا مخفیا: که گنج و مقصود کل از ایجاد این وجود آن بود
عالم تفصیال بما نمایند، و علت غایی از ایجاد سریر عالم جلوس سلطان حقیقت انسانی است، و مـراد از اظهـار 

  .عني انسانی ظهور اسما و صفات سبحانی و معرفت و عبودیت ربانی
  دوبیتی

 مقصــد و مقصــود از عــالم تــوئی
 نچه در مجموع عالم ظـاهر اسـتآ
  

 

 نـــــور چشــــــم عــــــالم وآدم تــــــوئی
ــوئی  بشــنو و از خــود بجــو کــان هــم ت

 

  .فص حکمة حقیة فی کلمة السحاقیة
  شعر

ــــان ــــح لقرب ــــح ذب ــــی ذب   فــــداء نب

 

۱۱۲۹و این ثـواج الکـبش مـن نـوس انسـان؟
  

 

  بیت
  ام تـا دانـی در کیش تو قربـان شـده

 

 صــد جــان بــه فــدای آن چنــان قربــانی
 

باید، و ظاهراً میان صـورت اسـحاقیه و صـورت  ست که میان فدا ومفدی عنه مناسبت ومقارنت در فدا میمعلوم ا
  :فرماید، و تقدیر این سخن آنست که کبشیه مناسبتی نیست، استفهام بر سبیل تعجب می

  افداء نبی ذَبح ذبح لقربان؟: مصراع
اسم صوت ابل و نوس اسم صوت انسـان و  و ثواج اسم صوت قوچ است و بغام و بغاء اسم صوت شات و رغام

فرماید که صوت کبش و حرکت اوچگونه قایم مقام صوت انسان و حرکـت او  حرکت او در حالت ذبح،تعجب می
  .شد

  شعر
ـــة ـــیم عنای ـــه العظ ـــه الل   و عظم

 

 ۱۱۳۰بنــا او بــه ال ادر مــن أی میــزان
 

  .۱۱۳۱و فدیناه بذبخ عظیم: ، بقولهو او حال است، و حال آنکه الله تعاىل آن کبش را به عظیم وصف فرمود
شود که عنایت به ذبح است و تعظیم شأن او که فدای نبی است کـه معظـم اسـت عنداللـه یـا غایـت  و دانسته نمی

  .است به نبی که ذبح را فدای او گردانید و این تعظیم تعظیم قدر اوست
  رباعی

 ذبحــی کــه فــدای آن کریمــی باشــد
  کبشی که فدای اسلمی خواهد شـد

 

 نیست که آن ذبح عظیمـی باشـدشک
ــــد ــــلیمی باش ــــبت س ــــه مناس  از وج

 

  شعر
  وال شــک ان البــدن اعظــم قیمــة

 

 ۱۱۳۲و قد نزلت عن ذبح کبش لقربان
 

  .و شک نیست که قیمت شرت اکثر است از قیمت قوچ و هیأتش اکرب، اما درجۀ کبش در فدا عندالله اعظم بود
  دوبیتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .حدیث اینگونه آمده است و در وجود من مقصد خود را بحقیقت رسانیده است ۱۱۲۸
 .ن کجاکشنت قربانی برای تقرب بخدا فدای پیغمربی است، صدای قوچ کجا و نوای انسا ۱۱۲۹
  .دانم از روی چه میزانی است خدا آن فدا را عظیم شمرده است، ابن عنایت به او یا به ماست؟ نمی ۱۱۳۰
  .یعنی او را به ذبحی عظیم فدا کردیم: ۱۰۷آیۀ  ۳۷سورۀ  ۱۱۳۱
 .و شکی نیست که شرت قیمتش بیشرت است و بجای قوچ در قربانی قبول شده است ۱۱۳۲



۶۴۷ 

ــه شــکل برهانســت ــه بزرگــی ب  اگرچنانچ
  مقام بزرگی به قدر و قیمت نیست در این

 

ـــم از بزرگانســـت ـــه ه ـــان بهیم  شـــرت می
 قبول حضرت او هر که شد بزرگ آنسـت

 

  شعر
ــه ــاب بذات ــف ن ــعری کی ــت ش   فیالی

 

 ۱۱۳۳شخیص کبیش عـن خلیفـة رحمـان
 

  دوبیتی
 کاشـــکی ســـرّ ایـــن شـــدی آســـان
ـــب شـــد   گوســـفندی چگونـــه نای

 

 بــــر مــــن و دیگــــران کــــه در قربــــان
ــــــــرحم ــــــــول ال ــــــــدای رس  ندر ف

 

و مراد از انشای این ابیات بیان سّر توحید است، و حقـا کـه حقیقـت واحـده اسـت کـه در صـور متعـددۀ مختلفـۀ 
  .اکوان و اعیان ظاهر گشته، و حقیقةً او بود که فدای او بود
  بیت

ـــدای خـــود شـــد ـــود کـــه او ف   او ب

 

 آمـــــد خـــــود و از بـــــرای خودشـــــد
 

  شعر
  الـــم تـــدر ان االمـــر فیـــه مرتـــب

 

ــاح  ۱۱۳٤و نقــص لخســران وفــاء الرب
 

الـذی خلـق سـبع : ای که امر الهی در وجود و تنزل و ظهور در جمیع مراتب است کما قـال اللـه تعـاىل آیادانسته
سماوات و من االرض مثلهن یتنزل االمر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شییء قـدیر و ان اللـه قـد احـاط 

  .۱۱۳٥بکل شییء علما
اسب است، الجرم خسیس را عوض شریف و حقري را فدای عظیم نگرداند، وامر الهی فی نفسه مرتب و مرعی تن

انـد و مناسـبت صـفاتیه در انقیـاد و  و مناسبت ذاتیه میان فدا و مفدی عنه آن تواند بود که هر دو مظهر ذات الهیه
ران، زیرا تسلیم المرالله تعاىل و وفاء به عهد سابق ازىل، و کمال اصلی موجب ربح فراوان و نقص کمال سبب خس

  .که غري مستعد کمال است
  دوبیتی

 مستعد فـانی بـود در حـق بـه حـال
  گر ز خود فانی شود بـاقی بـه حـق

 

 ســـــود او باشـــــد بقـــــای الیـــــزال
 کــــاملش خواننــــد اصــــحاب کمــــال

 

  شعر
  فال خلق اعلی من جماد و بعده

 

 ۱۱۳٦نبــات علــی قــدر یکــون و اوزان
 

ظاهر، اما تفاوت و تفاضل واقع است در مراتب، و هر آینـه اگرچه اشیا من حیث الوجود واحدی است ظاهر به م
اقرب به حق افضل خواهد بود و اقربیت بواسطۀ قلّت وسایط است و عدم تضاعف وجوه امکانیـه، چـه اتصـاف 

  .به امکان به هیأت اجتماعیه که مرکب را حاصل گردیده بعد ازترتیب و ترکیب اجزای اوست از امور ممکنه
  بیت

  ت اسـت امکـان وجـودچندانکه زیاد

 

 شک نیست که بعد او چنان خواهد بـود
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .چ نایب خلیفۀ خدای رحمن شده استدانستم چگونه وجود این قو کاش می ۱۱۳۳
 .دانی که امر الهی در آن مرتب و به حصول مراتب است، وفای بعهد است در رساندن به سود و کمال و نقص زیان مگر نمی ۱۱۳٤
ه خدا بر هر کند تا بدانید ک یعنی خدائی که هفت آسمان آفریدو از زمني مانند آنها و امر در میان آنها تنزل پیدا می: ۱۲آیۀ  ۶۵سورۀ  ۱۱۳٥

  .چیز توانا است و علم او به همه چیز احاطه دارد
  .باشد ای باالتر از جماد نیست وبعد از آن نبات است و همه به اندازه و میزان می پس آفریده ۱۱۳٦



۶۴۸ 

  .۱۱۳۷لقد خلقنااالنسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلني: قال الله تعاىل
  دوبیتی

ــو ــه نزدیکــان ت ــرین جمل  نزدیــک ت
  جـــان و تـــن تـــو بهمـــدگر پیوســـته

 

ــــــو ــــــۀ دوران ت ــــــرین جمل  ای دورت
 وین هر دو یکی شدند و آن انسـان تـو

 

قربند به حق از مرکبات، و جمادات ازنباتات، و مجمـوع موجـودات موجـود بـه وجودنـد، و وجـود منبـع بسایط ا
جمیع کماالت، الجرم مجموع عالم به وجود جامع کماالت باشند، و چون کمال اعتـدال مـزاج انسـانی را اسـت 

از جمـاد و نبـات و  مجموع کماالت در انسان به ظهور پیوسـت ودر غـري او مسـتور مانـد، ونـزد محقـق هـر یکـی
  .حیوان عالمند به رب خود و به مراتب ارواح به علم کشف و عیان

  بیت
ـــــده ـــــد هـــــم زن ـــــاطق و عالمن   ن

 

 ســـــرّ ایـــــن حـــــال بشـــــنو از بنـــــده
 

  شعر
  وذوالحس بعد النبت و الکـل عـارف

 

ــان ــفا و ایضــاح بره ــه کش  ۱۱۳۸بخالق
 

  بیت
  سرّی کـه تـرا بـه نقـل گـردد معلـوم

 

ــته  ــق کشــف گش ــه طری ــا را ب ــومم  مفه
 

و ایضاح برهان بر مدعای محققان که مجموع اشیا عارفند به خالق خود، عقل منور است و شرع مطهر، قال الله 
  .۱۱۳۹و ان من شییء االیسبح بحمده و لکن التفقهون تسبیحهم: تعاىل

  دوبیتی
 هرچــه بینــی عــارف آن حضــرتند

ــه مــی ــدام جمل ــد تســبیحش م   گوین

 

 بندگانــــــــه دایمــــــــا در خدمتنــــــــد
 و شــــــــاکران نعمتنــــــــدمنعمنــــــــد 

 

  شعر
  و امــــا المســــمی آدمــــا فمقیــــد

 

ـــان ـــالده ایم ـــر اوق ـــل و فک  ۱۱٤۰بعق
 

و اگرچه دیدۀ رمد دیدۀ عقل مشوب که به رمد توهم سبل خیال مبتال است از ادراک ظهور کلیه محجوب است، 
کـه هـر فـردی از اما اگر به نور الهی منور گردد عارف شود به سریان وجود در مجموع موجودات و معلوم گرداند 

بیـده ملکـوت کـل : افراد عالم نصیبی از عالم ملکـوتی دارد ونفـس ناطقـۀ عالمـۀ سـامعه، کمـا قـال اللـه تعـاىل
  .۱۱٤۱شییء

  .و نصیب تمام از عالم ملکوتی و حجب وجوه امکانات انسان را است
  شعر

 قـرب و بعـدی تمـام انسـان راسـت
 ســـخت دوری و نیـــک نزدیکـــی
ـــد ـــو دور و نزدیکن ـــان ت ـــن و ج   ت

 

 جــامع خــاص و عــام انســان راســت
 معنــــی ایــــن کــــالم انســــان راســــت
 مـــی صـــافی و جـــام انســـان راســـت

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ردانیدیمترین درجات برگ همانا که ما انسان را در بهرتین صورت و ترکیب آفریدیم و سپس او را به پست: ۵و  ۴های  آیه ۹۵سورۀ  ۱۱۳۷
 .شناسد از روی کشف و برهان واضح بعد از نبات است پس همه پروردگار خود را می هدر مرتب) حیوان(و دارای حس  ۱۱۳۸
 .فهمید گوید وىل شما تسبیح آنها را نمی ، یعنی چیزی نیست مگر آنکه خدای را ستایش و تسبیح می۴۴آیۀ  ۱۷سورۀ  ۱۱۳۹
 .فکر یا در بند قالدۀ ایمان است و اما آنکه آدم نام دارد در قید عقل و ۱۱٤۰
  .، یعنی ملکوت و قدرت و سر هر چیز بدست اوست۸۳آیۀ  ۳۶سورۀ  ۱۱٤۱



۶۴۹ 

  شعر
  بــذا قــال ســهل و المحقــق مثلنــا

 

ـــان ـــزل احس ـــاهم بمن ـــا و ای  ۱۱٤۲ألن
 

قدوة المحققني شیخ سـهل بـن عبداللـه تسـرتی رحمـة اللـه علیـه و مجمـوع محققـان عـارف و قایلنـد کـه بسـایط 
ز مرکبات، و مجموع محققان به منزلۀ احسانند و آن مقام مشاهده است، و عرفا در این ترند به حق تعاىل ا نزدیک

معرفت مثل همدگر باشند، بلکه به تعلیم الله تعاىل بر مقام همدگر عارف شوند، و به سنت انبیا و رسل از کمـال و 
  .مرتبه همدیگر را خرب فرمایند

  بیت
  خــــربی از مقــــام خــــود گوینــــد

 

ـــــل خویشـــــنت ـــــارفی مث ـــــد ع  جوین
 

  شعر
  فمن شهداالمر الذی قد شـهدته

 

 ۱۱٤۳یقول بقوىل فـی خفـاء و اعـالن
 

  بیت
  هرکه بیند آنچه ما دیدیم از اسرار غیب

 

 عیب و ریب شاید ارگوید سخن از قول ما بی
  

 

  یعنی صاحب نظری که حقایق را در غیب الهی مشاهده فرماید، همچنانکه محققان مشاهده نمایند،
  بیت

  ایــم کــه آن مــا گفتــه گــو بگــو ســری

 

ـــــفته ـــــان دُّر س ـــــکارا و نه ـــــم آش  ای
 

  شعر
  والتلتفــت قـــوال یخــالف قولنـــا

 

 ۱۱٤٤والتبذر السمراء فی ارض عمیان
 

  بیت
  قول حسینی شـنو راه مخـالف مـرو

 

 راست بروتا حجاز خصم عراقـی مشـو
 

  باشد،اگر محجوبی از اهل نظر یا مقلدی از اصحاب ظاهر سخنی گوید که مخالف قول محققان 
  .التفاتی مکن به گفتۀ او: مصراع

و تخم معارف در زمني نابینایان که مزرعۀ طافیـه و بئـرۀ معطلـه اسـت وز عمـاو دهـاقینش از رؤیـت حـق در اشـیا 
  .اند زرع مکن اعمی

  شعر
  هم الصم و البکم الذین أتـی بهـم

 

 ۱۱٤٥السماعناالمعصوم فی نص قرآن
 

ل بـه حـق و اعمـی از رؤیـت تجلیـات ذات و صـفات حـق درمظـاهر اند از استماع کالم حـق و ابکـم از قـو اصم
، و از نص قرآن که کالم ملک عالم است ونازل شده به حضرت معصـوم ۱۱٤٦فطبع الله علی قلوبهمموجودات 

  .شود که جهال از مشاهده و ادراک حق محرومند ، معلوم میکاالنعامدربارۀ این طایفۀ ) ع(نبینا
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .اند، زیرا ما و ایشان در مقام احسانیم سهل و محقق مثل ما گفته ۱۱٤۲
 .ام در پنهان و آشکار مانند من سخن گوید هر که شهود کند چیزی را که من دیده ۱۱٤۳
 .لف سخن ماست، و بذر نیکوی عرفان در زمني دل نابینایان میفکنتوجه مکن به گفتاری که مخا ۱۱٤٤
  .ها هستند که پیغمرب در نص قرآن برای شنیدن ما آورده است آنان همان کرها و الل ۱۱٤٥
  .فطبع علی قلوبهم فهم الیفقهون: ۶۳سورۀ  ۳۸اشاره است به آیۀ  ۱۱٤٦



۶۵۰ 

ـــودش عصـــای اســـتعداد   چـــون نب

 

ــــــــاد  کــــــــور نامســــــــتعد از آن افت
 

  ۱۱٤۷.صم بکم عمی فهم الیعقلون
و عقول ضعیفه عاجزه است از ادراک تجلیات الهیه در مواطن و مقامات عقلیه و حسیه و حق اسـت کـه متجلـی 

  .است در همه و متجلی از همه
  شعر

  فللو احد الرحمن فـی کـل مـوطن

 

 ۱۱٤۸من الصور ما یخفی وماهوظاهر
 

  دوبیتی
ــدچشــم و دل و ع  قــل هرچــه دیدن

  جــــز نــــور رُخــــش ندیــــد دیــــده

 

ــــــــال او کشــــــــیدند  نقشــــــــی ز خی
 زان مــــــــردم دیــــــــده آرمیدنـــــــــد

 

اند یا غري مقبولۀ شرعیه و عقلیه یا مقبولۀ شرعیۀ فقـط یـا مقبولۀعقلیـه فحسـب، و  و صور یا مقبولۀ شرعیه و عقلیه
و بعضی غريظاهر در حس، و الرحمن واحدی است که به رحمت عامه متجلی است بر همه، و صور بعضی ظاهر 

اند عني او بر عني او ظاهر، و به نسبت با غري  صور خیالیه در عالم مثال به نسبت با اهل نظری که کشف غطا کرده
اند بـر لبیـب فطـن ظـاهر و از جاهـل مسـتور، و صـور نوریـه بـر دل  اوىل االبصار غري ظاهر، و علوم که صور عقلیه

دۀ عقل پوشیده، و صورت نوریه غري صورت مثالیه است کـه مطابقـۀ صـورت صاحب دالن واضح و الیح و از دی
  .خارجیه است

  دوبیتی
 بــه هــر صــورت کــه آنجــا رو نمایــد
  توان دیـدن اگـر لطفـش ز رحمـت

 

ــــد ــــور چشــــمت را فزای ــــا ن ــــني ت  بب
ـــــا برگشـــــاید ـــــدۀ م  حجـــــاب از دی

 

  شعر
  فان قلت هذا الحق قدتک صـادقا

 

آخــراً انــت عــابر  ۱۱٤۹وان قلــت امــراً 
 

  بیت
ــه حقســت حقســت   اگــر گــویی هم

 

 وگر خلقش همی خـوانی خطـا نیسـت
 

  اگر معترب اعتبار وحدت ظاهر و مظهر کند،
  .سخنش حق بود به حق خدا: مصراع

  و اگر اعتبار ظاهر فقط کند،
  بیت

  حــق باشــد و حکــم حــق بــود حــق

 

 صــــادق باشــــد بگــــو کــــه صــــدق
 

وز نماید از صورت مرئی به معنی که ظاهر است در آن صـورت و اگر اعتبار امتیاز فرماید میان مظهر وظاهر و تجا
  و حکم کند که،

  صورت خلق است و معنیش حق،: مصراع
  بیت

ــــــور فرمــــــوده   صادقســــــت و عب

 

ــــوده ــــق بنم ــــه خل ــــق را ب ــــني ح  ع
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۷۱آیۀ  ۲سورۀ  ۱۱٤۷
 .ها است که او پنهان است و هم او ظاهر است ورتخدای یگانه را در هرجا و مقام و مرتبه ص ۱۱٤۸
  .ای ای و اگر چیزی دیگر بگوئی تو از حق گذشته اگر بگوئی این حق است راست گفته ۱۱٤۹



۶۵۱ 

  شعر
  و ما حکمه فی موطن دون مـوطن

 

 ۱۱٥۰ولکنـــه بـــالحق للخلـــق ســـافر
 

قامی، بلکه به حکم او ساری است در جمیع مـواطن بـه و حکم حق تعاىل و تقدس منحصر نیست در موطنی و م
. حسب سریان وجود در موجودات، و ظهور حق درمخلوقـات و حقیقـةً حـق اسـت کـه ظـاهر اسـت از بـرای حـق

  .۱۱٥۱حقیق علی ان الاقول علی الله اال الحق
  شعر

  اذا مــــا تجلــــی للعیــــون تــــرده

 

ــــابر ــــه تث ــــان علی ــــول بربه  ۱۱٥۲عق
 

صورت مثالیه یـا خیالیـه، عقـول محجـوب مشـوب تـردد یابـد، بواسـطۀ آنکـه در  چون حق تعاىل تجلی فرماید در
دانـد کـه تنزیـه ذات حـق از تشـبیه  نمایـد، و نمی جمیع مواطن به براهني عقلیه منزه حق است و مواظبـت تنزیـه می

ب اسـمائیه و است در عني تنزیه، و محقق حق را در مرتبۀ احدیت ذاتیـه منـزه از تشـبیه و تنزیـه دانسـته و در مراتـ
  .صفاتیه موصوف به تنزیه و تشبیه

  بیت
ــــني اســــت ــــان چن ــــار محقق   گفت

 

 این قول حق است و حق همـني اسـت
 

  شعر
  و یقبل فی مجلی العقول و فی الذی

 

 ۱۱٥۳یسمی خیاال و الصحیح النـواظر
 

  دوبیتی
ــــدد نقــــش ــــال بن  دیــــدۀ مــــا خی
  عقــل را زیــن خیــال نقشــی نیســت

 

ــــش ــــدد نق ــــال بن ــــد کم ــــه بین  هرچ
 دل ایـــن خیـــال بنـــدد نقـــشاهـــل 

 

کنند مجلی خیالیۀ الهیه، و اهل کشف و شهود در مجلی عقول و مجاىل مثاىل کـه عـالم خیـاىل  و عقول قبول نمی
فرمایند میان مقام تنزیه و تشبیه درمراتب اسمائیه و صـفاتیه و در مرایـای مجمـوع  است و در صور حسیه جمع می

چه مرتبۀ عني الیقني عقل عاىل است امـا مرتبـۀ حـق الیقـني عـارف اعلـی نمایند، و اگر مجاىل حق را مشاهده می
  .است

  بیت
ــی ــردد در یک ــع گ ــب جم ــر مرات   گ

 

 شـــکی باشـــد اعلـــی از دو عـــالم بـــی
 

  شعر
ـــه ـــی نفس ـــیاء ف ـــا خـــالق االش   ی

 

ـــــامع ـــــه ج ـــــا تخلق ـــــت لم  ۱۱٥٤ان
 

ید، و ثانیاً به وجـود عینـی در حق سبحانه و تعاىل اوالاشیا را به صورت اعیان ثابته در حضرت علمیه متعني گردان
  .خارج ایجاد فرمود، و نسبت اعیان ثابته در حضرت علمیه با ذات الهیه، نسبت امواج است با بحر محیط

  بیت
  موج و دریائیم و هر دو غري آبی هست نیست

 

 در میان ما و او جز ما حجابی هست نیسـت
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ای نیست بلکه او به حق و برای حق در همه جا ساری است حکم خدای را انحصاری به موطن و مرتبه ۱۱٥۰
 .ربارۀ خدا نگویم، یعنی سزاوار است که جز حق د۱۰۵آیۀ  ۷سورۀ  ۱۱٥۱
  .کنند آنگاه که بر چشمها تجلی کند عقوىل که بر برهان مداومت دارد او را رد می ۱۱٥۲
  .شود شود در برابر دیدگان سالم پذیرفته می ها و در آنچه خیال نامیده می جلوۀ حق در مجالی عقل ۱۱٥۳
  .های خویش هستی ای آفریدگار اشیا، در علم خود تو جامع همۀ آفریده ۱۱٥٤



۶۵۲ 

  شعر
ــه فیــک   تخلــق مــا الینتهــی کون

 

ـــــــع ـــــــت الضـــــــیق الواس  ۱۱٥٥فأن
 

  بیت
ــــــا ــــــی منته ــــــالم ب ــــــده ع   آفری

 

ـــــــاً ـــــــارج ثانی ـــــــم و خ  اوال در عل
 

  .ماند چون در ظهور وجود حق واحدی را از مخلوقات وجود نمی
  بیت

ــار مــن   تنــگ شــود جــای ســخن ی

 

 چــــون مــــتکلم نبــــود کــــو ســــخن
 

، و بـه احاطـۀ ۱۱٥٦و رحمتـی وسـعت کـل شـییء: یاضیّق به اعتبار ظهورش در موجودات مقیده و واسع به سعت
  .۱۱٥۷والله من ورائهم محیط: لمع

  بیت
  ضیق به اعتباری واسع بـه اعتبـاری

 

 گو به یار غاری رازیست با تو گفتم می
 

  شعر
  لـــوان مـــا قـــد خلـــق اللـــه مـــاال

 

 ۱۱٥۸ح بقلبــــــی فجــــــره الســــــاطع
 

دل صاحب دىل که به انوار اقمار اسرار اسماء نامتناهی حضـرت الهـی منـور اسـت، اگـر مجمـوع شـعاع شـموع 
  .قات در مجمع دل او الیح شود از غلبۀ ضیای صفای دل مبارکش همه ساطع و مرتفع گردندوجود مخلو

  بیت
  به نزد نور خدا نور خلـق کـی پایـد

 

 چـــو آفتـــاب برآیـــد ســـتاره ننمایـــد
 

  شعر
  مــن وســع الحــق فمــا ضــاق عــن

 

ــامع؟ ــا س ــر ی ــف االم ــق فکی ۱۱٥۹خل
  

  
 

  دوبیتی
ــــــۀ اهــــــل نظــــــر ــــــود آئین  دل ب

  ستدر دل آنکس که حق گنجیده ا

 

ـــــی ـــــردار و در وی م ـــــه ب ـــــر آین  نگ
 تنگــدل کــی باشــد از خلــق ای پســر

 

  شعر
  فوقتــاً یکــون العبــد ربــاً بالشــک

 

 ۱۱٦۰و وقتاً یکون العبد عبدا بال افک
 

  بیت
  گاه سید گاه بنده گاه سلطان گه گدا

 

 گه بخاک ره نشسته گـه بـر اوج کربیـا
 

و عجز و قصور و عبودیت ذاتیـه، امـا هـر انسـانی از اگرچه صفت الهیت و ربوبیت به نسبت با عبد عرضیه است 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

گريی یا هم دروجود ضیق مقید ظهور  آفرینی، پس تو در عني وحدت همۀ وجود را فرا می آنچه را نهایت ندارد در خود میتو  ۱۱٥٥
 .وجود مطلق کنی و هم در می
  .۱۵۶آیۀ  ۷سورۀ  ۱۱٥٦
  .۲۰آیۀ  ۸۵سورۀ  ۱۱٥۷
 .درخشد اگر آنچه خدا آفریده است در قلب من باشد، نور درخشان آن در دل من نمی ۱۱٥۸
 .قلبش حق را فرا گريد، قلبش برای خلق تنگ باشد، پس کار چگونه است ای شنوندههر کس که  ۱۱٥۹
 .هیچ دروغ بنده بنده است گاهی بدون شک بنده رب است و گاهی بی ۱۱٦۰



۶۵۳ 

  .ربوبیت نصیب المائی دارد، و انسان کامل که خلیفۀ حق است ربوبیت او تامه و عبودیت او تامه
  دوبیتی

 ســــــــید کاینــــــــات باشــــــــد وی
  گـــاه بـــر تخـــت حضـــرت هســـتی

 

ــــــی ــــــارک پ ــــــرک و مب ــــــدۀ زی  بن
 گـــاه بـــر خـــاک نیســـتی ال شـــییء

 

  .امل و غريکامل صحیح است فافهمو حمل این ابیات بر انسان ک
  شعر

  فان کـان عبـدا کـان بـالحق واسـعاً

 

 ۱۱٦۱و ان کان رباً کان فـی عیشـة ضـنک
 

  بیت
  گر بندۀ سـلطانی خوشـوقتی و شـادانی

 

 ای از بنده پیوسـته پریشـانی ور خواجه
 

باشد به حق و حق به مقتضی تارة من هذا و تارة من هذا، چون بنده به صفت عبودیت ظاهر گردد، وسیع المجال 
واسع و قادر بر جمیع اشیا، و اگر به نعت ربوبیت برآید، گاه باشد که رعایا چیزی طلبند که از اعطای آن عاجز آید، 

  .در تعب افتد و تنگ دل شود
  بیت

  پس بندۀ سلطان باش خرم شـو و خنـدان بـاش

 

 شو رو خواجۀ گریـان بـاش ور خواجه شوی می
 

  شعر
   نفسـهفمن کونه عبـد ایـری عـني

 

ـــه بالشـــک ـــال من ـــع اآلم  ۱۱٦۲و تتس
 

  بیت
  هرکه باشد بنده بیند عجز نفس خود مدام

 

 گرچه امیدش بود از لطف سلطان والسالم
 

  شعر
  و مـــن کونـــه ربـــاً یـــری الخلـــق کلـــه

 

 ۱۱٦۳یطالبه مـن حضـرة الملـک و الملـک
 

  بیت
ــــد هرکــــه اور ا خلیفــــه مــــی   گوین

 

ـــــد ـــــه ازو جوین ـــــا هم ـــــن و دنی  دی
 

ایصال حقوق رعایا و اعطای آنچه مستعدین به حسب استعداد طلبند بر خلیفه واجب، و گـاه باشـد  و انعام عام و
  .که در حال شئون مخلوقی از ایصال حقوق جمهور عاجز ماند
  شعر

  و یعجــــز عمــــا طــــالبوه بذاتــــه

 

 ۱۱٦٤لذا تر بعـض العـارفني بـه یبکـی
 

  بیت
  در چنني حال نیـک غمگـني اسـت

 

 در تمنـــــای جـــــاه مســـــکني اســـــت
 

  شعر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .اگر بنده باشد به وجود حق همه را فرا گريد و اگر بنده رب باشد، در زندگی تنگ و سختی است ۱۱٦۱
  .خواهد شک از خدا می بیند و آرزوهای خود را بی میاز آنجا که بنده است وجود خود را  ۱۱٦۲
  .عالم ملک و ملکوت همه ازو خواهانندند که در بی واز آنجا ک رب است می ۱۱٦۳
  .خواهند عاجز است، از این روی بعضی از عارفان ازین مقام گریانند و ذاتاً از آنچه از وی می ۱۱٦٤



۶۵۴ 

  فکــــن عبــــد رب التکــــن رب عبــــده

 

 ۱۱٦٥فتــذهب بــالتعلیق فــی النــار و الســبک
 

قبول فرما از بنده و ظاهر مشو اال به مقـام عبودیـت کـه اشـرف مقامـات اسـت و اسـلم از آفـات، و اگـر بـه مقـام 
فمـن  العظمة آزاری و الکربیاء ردائی: ، الحدیث، به مقتضیان الله غیور: ربوبیت ظاهر گردی غريت غري سوز

  .گرداند و معلق در نار ۱۱٦۷و ثبور ۱۱٦٦، ترا از اهل ویلنازعنی فیهما ادخلته النار
  دوبیتی

 ای ای یـــار بنـــدگی کـــن کـــه بنـــده
  ور کنــــی دعــــوی شــــریکی حــــق

 

 پادشـــــــــاهی بپادشـــــــــاه گـــــــــذار
ـــاده ـــت نه ـــار تخـــت و بخت ـــد در ن  ان

 

تی دارد عینیـۀ خارجیـه، و هـر هر عینی از اعیان ثابته صورت اسمی است از اسماء الهیه در حضرت علمیه، صـور
عینی که دیده شود از صور حسیه و مثالیه و عقلیه و نوریه اسمی باشد از اسماء الهیـه بـا  معروضـۀ مشخصـه و آن 

  .اسم رب آن مظهر است که ظاهر است در وی
  بیت

ــــر ــــر و مظه ــــوب، مظه   رب و مرب

 

ـــاهر ـــوب خـــود شـــود ظ ـــه مرب  رب ب
 

  .کند به قبول احکام و اظهار کماالتش ن و مربوب تعبد او میفرماید از باط و رب تربیت مربوب می
  بیت

  چو این معنی بدانستی بدان یک معنی دیگر

 

 تر ازآن خوش معنی که آن یک معنیی خوش بودواین

، ربوبیت ذاتیه حضرت او را ثابته ۱۱٦۸هواالول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شییء علیم: به مقتضای
فرماید به افاضۀ انوار غیب و اظهار احکام اسماء غیبیه، و به ظاهر تربیت باطن  تربیت ظاهر می است، که به باطن

کند به استفاضۀ آن انوار و اظهار اسرار آن احکام، و هر واحدی از این اسمني رب است به اعتباری و مربـوب  می
  .به اعتباری، و رب علی االطالق حضرت الهیه

  بیت
ــا لــذات غنــی اســت از صــف   اتشب

 

ــــش ــــه ذات ــــود ب ــــاج صــــفت ب  محت
 

  .فص حکمة علیة فی کلمة اسماعیلیة
  شعر

  و انـــــــت رب و انـــــــت عبـــــــد

 

ـــه فـــی الخطـــاب عهـــد  ۱۱٦۹لمـــن ل
 

  .یعنی ربی به اعتبار هویت که ظاهره است در تو وعبدی به اعتبار تقید و تعني تو
  بیت

  ربی به اعتباری عبدی بـه اعتبـاری

 

 هــم ســیدی و بنــده بشــنو ز یــار غــاری
 

ای  ، دانسته۱۱۷۰الست بربکم قالوابلی: ای، اگرچه از آیۀ ای و کدام عهد شکسته و باید که بدانی که با که عهد بسته
  .ای ای، اما باید که بدانی که چون بسته که عهد بسته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .عا، در آتش افتی و بسوزیپس بندۀ پروردگار باش نه رب بندۀ او، پس به این اد ۱۱٦٥
 .هالک و هالکت: یعنی ۱۱٦٦
  ).فرهنگ نفیسی(هالکت و عذاب و زیان  ۱۱٦۷
 .۳آیۀ  ۵۷سورۀ  ۱۱٦۸
 .ای با او عهد بسته) الست بربکم(ای برای کسی که در خطاب  تو رب هستی و تو بنده ۱۱٦۹
 .۱۷۲آیۀ  ۷سورۀ  ۱۱۷۰



۶۵۵ 

  بیت
  ام بـــه خـــدا بـــا خـــدا عهـــد بســـته

 

ـــــا خـــــدا بســـــته  نشـــــکنم عهـــــد ب
 

کلی میان اسم جامع الهی است و عباد  که تعبد ایـن اسـم و عهد سابق میان رب و عبد کلی است وجزوی، و عهد 
جامع کنند به حسب هر اسمی که حاکم یابند بر عبدی از عباد، و عهد جزئی میان هر اسمی است از اسماء الهیـه 

  .و میان هر واحدی از عبید و نقض این عقود کلیه ممکن و نقض این عهود جزئیه ممکن نیست
: شود به احتجاب فطـرت اصـلیه بـه غواشـی طبیعیـه، کمـا قـال اللـه تعـاىل واقع می اما بعضی را نقض عقود کلیه

انـد در تحـت حیطـۀ اسـم اعظـم، الجـرم عابـد  و مجموع اسماء الهیه داخله. ۱۱۷۱وقضی ربک اال تعبدوا اال ایاه
  .تعبد هر اسمی از اسما که کند تعبد اسم اعظم باشد

  بیت
ـــت ـــد اینس ـــر ندان ـــد و گ ـــر دان   گ

 

 همــــــني اســــــتمعبــــــود حقیقــــــی 
 

  .کند به حسب هر اسمی که حاکم باشد بر وی، فافهم و عبد الله تعبدالله به الله می
  بیت

  بنـــدگی اســـم جـــامع کـــن نکـــو

 

ــــه بجــــو ــــن ســــعادت را ز عبدالل  ای
 

  شعر
  فکـــــل عقـــــد علیـــــه شـــــخص

 

ــــــد ــــــن ســــــواه عق ــــــه م  ۱۱۷۲یحل
 

و هـر . ، ای بـالعهود السـابقة۱۱۷۳عقودیا ایها الذین آمنوااوفوا بال: عقد اینجا به معنی عهد است، کقوله تعاىل
  .شخصی از اشخاص او را عقیده این است به اسمی که حاکم است بر وی

  بیت
  آن رب ویست و این یکـی مربوبسـت

 

 این هر دوبهم محب و هم محبوب است
 

  .اند مظاهر اسماء متقابله بواسطۀ اعتقادات مختلفه، و تعبدات ارباب متعدده متفاوته
  بیت

  قادی با هم خالف کردههریک به اعت

 

 هریک ز خُم وحدت جامی شراب خـورده
 

  .اما عارف بالله که جامع عقاید مجموع است
  بیت

  خورد زهر جام یادش کند به هـر نـام می می

 

 خم خانه خاص او راست باشد عطای او عـام
 

  شعر
  فلم یبق اال الحق لـم یبـق کـائن

 

ــائن ــاثم ب ــم موصــول و م ــا ث  ۱۱۷٤فم
 

نمودند مرتفـع شـدند و  مثال در عالم مثال می ت وجود ظهور فرمود، مرایای اعیان که تمثال بیچون سلطنت وحد
بسـتند بـاقی نماندنـد، و کثـرت در وحـدت حقیقیـه  صور اکوان که بر الواح ارواح و اشباح خیال اضداد نقش می

  .فانی شد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۳آیۀ  ۱۷سورۀ  ۱۱۷۱
  .ن را کسی که او عهدی دیگر داردگشاید آ پس هر عهدی که شخص بر آن است، می ۱۱۷۲
 .۱آیۀ  ۵سورۀ  ۱۱۷۳
 .ای ای است و نه گسسته پس باقی نماند جز حق موجودی، پس نه در آنجا بسته ۱۱۷٤



۶۵۶ 

  .فما ثم موصوف و ما ثم بائن: مصراع
  بیت

  راست وصالچو نیست در دو جهان جز یکی که

 

 عجــب بــود کــه یکــی باشــد از یکــی مهجــور
 

  شعر
  بذا جاء برهـان العیـان فمـا أری

 

 ۱۱۷٥بعینــــــی اال عینــــــه اذا عــــــاین
 

شاهد عدل این معانی و بیان این علم بدیع برهان است بـه طریـق کشـف و عیـان، و حقـا کـه موجـودات عقلیـه و 
، عني حق را به عني حق معاینه بصره الذی یبصر به کنت: خارجیه به بصر و بصريت مطالعه کردیم، بلکه به بصر

  .و مشاهده نمودیم
  دوبیتی

ــــدیم ــــني او دی ــــه ع ــــني او را ب  ع
  چــــون یکــــی در دو آینــــه بنمــــود

 

 نیـــک بنگـــر کـــه مـــا نکـــو دیـــدیم
ــــــدیم ــــــور دو دی ــــــی در ظه  آن یک

 

  شعر
ــــــــق ــــــــر اىل الح ــــــــال تنظ  ف
ـــــــــــق ـــــــــــر اىل الخل   وال تنظ

 

ــــــــــق ــــــــــه عــــــــــن الخل  و تعری
ـــــــوی الحـــــــق ـــــــوه س  ۱۱۷٦و تکس

 

ظر مکن بر آنکه حق را در مرتبۀ واحدیت در خارج مجرد از اکوان و منزه از مظاهر خلقیـه گردانـی، تـا از خلـق ن
عاری نگردی و خلق را مجرد و مغایر از حق از جمیع وجوه نظر مفرمـا، و بـه لبـاس غـريو عـدول از حـق ملتـبس 

کن و وحـدت ذاتیـه در کثـرت  شـاهده مـیبلکه حق را در خلق م .۱۱۷۷وهو معکم اینما کنتم :قال الله تعاىل .مشو
  .نما خلقیه و کثرت خلقیه در وحدت ذاتیه مطالعه می

  رباعی
 عینــی بــه ظهــور در همــه اشــیا بــني
ــر ــو بنگ ــني و نیک ــا نش ــدۀ م ــر دی   ب

 

ـــني ـــما ب ـــرت اس  در وحـــدت ذات کث
ــني ــا ب ــره و دری ــاب و قط ــواج و حب  ام

 

  شعر
 و نزهــــــــــــــــه و شــــــــــــــــبهه
  و کــــن فــــی الجمــــع ان شــــئت

 

ــــــی مق ــــــم ف ــــــد الصــــــدقو ق  ع
 ۱۱۷۸و ان شــــــئت ففــــــی الفــــــرق

 

به سنت انبیا و به طریق اولیا چون عرفای کامل حق را در مقام احدیت تنزیه فرما از جمیع شایبۀ کثرت امکانیه، و 
  .در مرتبۀ واحدیت تشبیه کن به صفات کمالیه از سمع و بصر و قدرت و ارادت تا جامع باشی میان تشبیه و تنزیه

  بیت
  قــۀ اهـل کمــالخـواهی طری گـر مــی

 

 این هر دو کمال جمع کن در یک حال
 

و چون نزد محقق محقق است که وحدت حقیقیه وجودیه است، و به حکم معیت مطلوب طالـب اسـت و طالـب 
  مطلوب و در مقام فرق محب محب است ومحبوب محبوب و در مقام جمع مطلق،

  .همه حق است هرچه دریابی: مصراع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .بینم بینم مگر عني او را وقتی چیزی را به چشم می به آن برهان شهود آمده است پس نمی ۱۱۷٥
 .ر مکن به خلق بدانگونه که جامۀ غريیت بر او بپوشانیپس نگاه مکن بحق بدانگونه که او را از خلق جداسازی و نظ ۱۱۷٦
  .۴آیۀ  ۵۷سورۀ  ۱۱۷۷
 .خواهی در فرق خواهی در جمع باش اگر می هم تنزیه کن و هم شبیه درجایگاه راستی بایست، اگر می ۱۱۷۸



۶۵۷ 

  و در مقام فرق مطلق،
  .همه خلقند اگرچه در خوابی: مصراع

  .و اگر محققانه به جمیع مقامات تحقق یابی، خواه در جمع باش خواه در فرق
  بیت

ـــو یکـــی باشـــد ـــزد ت ـــه جـــا ن   هم

 

 آن یکــــــی دو و دو یکــــــی باشــــــد
 

  شعر
  تحـــــــــز بالکـــــــــل ان کـــــــــل

 

ــــــــبق ــــــــدی  قصــــــــب الس  ۱۱۷۹تب
 

  .به معرفت کثري و علم کبري جمع شو باکمل کماالت اهل کمال تا واصل گردی با هر واحدی از سابقني
  بیت

  قصـــد کـــن آنچـــه ســـابقان کردنـــد

 

ـــــــــد ـــــــــان کردن  رهنمـــــــــائی طالب
 

  شعر
 فـــــــــال تفنـــــــــی وال تبقـــــــــی
  وال یلقـــــی علیـــــک الـــــوحی

 

ـــــــــــــــی ـــــــــــــــی وال تبق  وال تفن
ــــــــی  ــــــــري و ال تلق ــــــــی غ  .۱۱۸۰ف

 

  گردد، چون دانستی که در حقیقت همه حق است، و گرد عدم و غبار فنا گرد سراپردۀ کربیای او نمی
  بیت

  فــــانی نشــــود حقیقــــت انســــانی

 

 هرچنــد بــه صــورت بــرود تــا دانــی
 

و چون حصول مظاهر خلقیه به ظهورات حق است در مراتب مختلفه به حسب معارج و تنزالت، و این معنـی بـه 
، در هر آنی به حسب مواطن تنزل در نشأۀ دنیاویه و اخراویـه از آن وجـه کـه آینـۀ ۱۱۸۱کل یوم هو فی شأن: حکم

  یابد، دل میخلقیه است تب
  بیت

ــني اســت ــن چن ــود چــو ای ــاقی نب   ب

 

 التبقـــــــی هـــــــم بیـــــــان اینســـــــت
 

  اند، و چون حق جل جالله ازال و ابدا ظاهر است در مظاهر، و اعیان وجودیه مظاهر حضرت الهیه
  بیت

  مطلقـــا فـــانی نگـــردد عـــني تـــو

 

ـــو ـــر دم ز ن ـــود ه ـــانی میش ـــه ف  گرچ
 

  در زمان تجلی واحد قهار،و به اعتبار استهالک اعیان وجودیه در وجود حق 
  بیت

ــود ــوان ب ــی دو دم نت ــه تعین ــاقی ب   ب

 

 فرمـــود دریـــاب کـــه پريمـــا چنـــني مـــی
 

  .اند در ازل، و حقا که حق است که باقی است لم یزل بلکه اعیان ممکنات به حسب تعینات فانی
  شعر

ـــزل ـــم ی ـــاقی ل ـــزاىل و ب   فـــانی الی

 

 هستیم و نیستیم و سخن گوی وابکمیم
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .کنی اگر همه هم گوی سبقت را بربند آوری و جمع می مقام همه را بدست می ۱۱۷۹
کنی و نه بغري القاء  گذاری و نه وحی را از غري تلقی می کنی و نه باقی می مانی و نه فانی می قی میشوی و نه با پس نه فانی می ۱۱۸۰
  .کند می
  .۲۹آیۀ  ۵۵سورۀ  ۱۱۸۱



۶۵۸ 

انـد از جهـت او بـه عبودیـت تـو  وحی که القـا کرده. تواند بود قت غريواجب الوجود را وجود نمیو چون در حقی
  .حقیقةً القای وحی باشد از مقام جمعی ملقی به مقام تفصیلیه
  بیت

  از خـــودش بـــا خـــودی آه نامـــه

 

  سانشـانه؟-کاری پس او و کل بهانه 

 

اند و او جمیـع  رد و مجموع عباد مظهر حقیقـت انسـانیهو حقیقت انسانیه به نیابت رب االرباب ربوبیت عالم دا
  .همه و همه تفاصیل او

  بیت
  تو جمع همـه، همـه تفاصـیل توانـد

 

 شــاید کــه همــه بحضــرتت جمــع شــوند
 

  .پس القا نکند انسان کامل وحی را به ربوبیت خود اال در حق نفس خود فافهم
  .حالت نوم یا یقظهو وحی انزال معانی مجردۀ عقلیه است در قوالب حسیه در 
  شعر

  فلم یبق االصـادق الوعـد وحـده

 

ــاین ــد الحــق عــني تع ــا لوعی  ۱۱۸۲وم
 

فرماید، و ذات و صفات خود را  ثنا به صدق وعد است نه به صدق وعید، و حضرت الهیه طلب ثنای محمود می
و : ، بل قالیدهوع، و نفرمود ۱۱۸۳فال تحسنب الله مخلف وعده رسله: به صدق وعد ثنا فرموده و قال الله تعاىل

و چون سیآت که سبب وقوع وعید است به عفو و تجاوز مرتفع شود، سبب وقوع وعید  .۱۱۸٤نتجاوز عن سیآتهم
زایل گردد، چه زوال علت موجب زوال معلول است و هرگاه که امکـان وقـوع و عیـد زایـل شـود بـاقی نمانـد اال 

  .ی معني نهصدق تحقق وعد وحده و حق صادق است در وعد، ووعید او را عین
  بیت

  شــــاید کــــه گنــــاه مــــا ببخشــــد

 

ـــــه کـــــرم خـــــدا ببخشـــــد ـــــا را ب  م
 

و زوال وعید در حق عصات اهل ایمان به عفو است و غفران، و دربارۀ کافران به انقـالب عـذاب بـه نعیمـی کـه 
  .مناسب ایشان باشد در نريان

  شعر
ـــانهم ـــوا دار الشـــقاء ف   وان دخل

 

 ۱۱۸٥علـــی لـــذة فیهـــا نعـــیم مبـــاین
 

  دوبیتی
 یم سـرکه فروشـان برتـرش رویـاننع
  

  جعل ز گل بگریزد به پشـکل آویـزد

 

 بهشت عاشق سرمست بزم می نوشـان
  

 اگرچه بلبل مسکني به گـل بـود نـاالن
 

و هر آینه نعیم اهل جهنم مباین نعیم اهل جنان خواهد بود، چه نعیم نفوس طیبه به ادراک طیبـات اسـت و نعـیم 
  .نفوس خبیثه به خبیثات

  رباعی
ـــــــان در صـــــــحرادر   ـــأوا آب و ماکی ـــه م ـــی گرفت ـــه تنعم ـــک ب ـــر ی  ه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .ماند مگروعدۀ راست تنها، و برای وعید حق حقیقت و عینی که دیده شود نیست پس باقی نمی ۱۱۸۲
  .۴۷آیۀ  ۱۴سورۀ  ۱۱۸۳
 .۱۶آیۀ  ۴۶سورۀ  ۱۱۸٤
  .داخل شوند لذت نعیمی دارند که فرق دارد) جهنم(ت و بدبختی وشقاو اگر در خانه  ۱۱۸٥



۶۵۹ 

  دیدیم سمندری در آتش خوشوقت

 

 بینـــــیم نعـــــیم مـــــرغ در روی هـــــوا
 

  شعر
  نعیم جنان الخلـد فـاالمر واحـد

 

 ۱۱۸٦و بینهمــا عنـــد التجلــی تبـــاین
 

جلی در اگرچه اسما و صفات الهی نامتناهی است اما بالذات واحدی است حقیقی و متجلی بر سعدا و اشقیا وت
و تعـدد وتبـاین کـه واقـع اسـت بـه حسـب  .۱۱۸۷وما امرنا اال واحدة کلمح بالبصر: قال الله تعاىل. حقیقت یکی

  .قابلیت قوابل است
  دوبیتی

 هر مستعدی یافته کامی به استعداد خویش
ــه کــی باشــی ز مــا   تــو آشــنائی آشــنا بیگان

 

ــت داد خــویش ــابلی داده روان از قابلی  هــر ق
 تا کرده باشـی یـادخویشکن همیشه یادما  می

 

  شعر
  یســمی عــذابا مــن عذوبــة طعمــه

 

ـــه کالقشـــر والقشـــر صـــاین  وذاک ل
 

اند از عـذوبت طعـم اسـت بـه  عذاب در اصل لغت مأخوذ است از عذب، و عذب نعیم اهل شقاوت عذاب گفته
ز ادراک نسبت معذوب، و نعیم اهل جهنم قشر نعیم اهل جنت است، و لفظ عذاب حافظ معنی آن نعـیم اسـت ا

  .محجوبني و غافلني از حقایق اشیا
  بیت

  عاشـــــقان را عـــــذاب معشـــــوقان

 

ــدان خــوش ــر اســت از بهشــت جاوی  ت
 

  .فص حکمة روحیة فی کلمة یعقوبیة
  .، ای عادتککدینک من ام الحویرث قبلها: مصراع

و جـزا وعـادت،  کنند، و آن انقیاد است و لفظ دین به حسب لغت به اشرتاک لفظی اطالق بر مفهومات ثالثه می
و شرعا دین جامع این معانی ثالثه است، و چون هر حاىل در عقـب آن حـاىل دیگـر اسـت، و حـال ثـانی جـزای 

و العادت حقیقة معقولة هی عودالشییء اىل ما کان  .اند حال اول است، دین که جزا است تفسري او به عادت کرده
  .علیه اوالً و الحقیقة التتکرر و التتکثر فی نفسها

  بیت
  به معنـی یکـی و بـه صـورت هـزار

 

ــــمار ــــزارش ش ــــري و ه ــــی را بگ  یک
 

  .تا معلوم فرمائی که فما ثمة عادة بوجه و ثمة عادة بوجه
  بیت

ـــني باشـــد ـــیش چن ـــن معن   لفـــظ ای

 

 ســـــخن اهـــــل دل همـــــني باشـــــد
 

  .فص حکمة احدیة فی کلمة هودیة
  شعر

ـــــتقیم ـــــه الصـــــراط المس   ان لل

 

ــوم ــی العم ــی ف ــري خف ــاهر غ  ۱۱۸۸ظ
 

امع الهی واحد است به احدیت و طریق او جامع جمیع اسماء الهیه است، اگرچه هر طریقی مختص است اسم ج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .بهشت جاویدان پس امری واحد است و در میان آنها هنگام تجلی جدائی است ۱۱۸٦
  .۵۰آیۀ  ۵۴سورۀ  ۱۱۸۷
  .برای خدا راهی راست است که ظاهر است و بر کسی پوشیده نیست ۱۱۸۸



۶۶۰ 

به اسمی، و آن اسم رب مظهر خود است و مظهر او عابد او، الجرم مظهر سالک بر سبیل مستقیم باشد به اسـمی 
سمی عابـد اسـم جـامع الهـی اند در تحت اسم جامع، پس عابد هر ا که رب اوست، و مجموع اسماء الهیه داخله
اند بر صـراط اللـه و اللـه تعـاىل بـر صـراط مسـتقیم الجـرم همـه بـر  باشد، اما از وجهی خاص و همۀ عالم سالک

و مظهر مطهر محمدی علیه الصلوة والسالم صـورت اسـم جـامع الهـی  .صراط مستقیم باشند، اما من وجه، فافهم
  .اند ید است که انبیا و اولیا بر این طریق سالک بودهاست بر سبیل جامع سلوک فرموده و آن طریق توح

  بیت
ـــــن راه ـــــروی درآ در ای ـــــر راه   گ

 

ــــه ــــت الل ــــی جــــو چــــو نعم  همراه
 

  .و این صراط مستقیم جامع ظاهر است در عموم اسما میان عموم خالیق
  دوبیتی

ـــن اســـت  گـــر راهـــروی طریـــق ای
  همـــــراه رفیـــــق جـــــامعی بـــــاش

 

ـــت ـــني اس ـــن چن ـــت ای ـــارا ره راس  م
ــــود ز  ــــتمقص ــــني اس ــــروی هم  ره

 

  شعر
 فــــــی صــــــغري و کبــــــري عینــــــه
ـــــــه   و لهـــــــذا وســـــــعت رحمت

 

ــــــــیم ــــــــامور و عل  و جهــــــــول ب
 ۱۱۸۹کــل شــییء مــن حقــري و عظــیم

 

  بیت
ــــد ــــت اللهن ــــوم رحم ــــه مرح   هم

 

 همــــه مــــنعم بــــه نعمــــت اللهنــــد
 

حق سبحانه و تعاىل الله مجموع است به ایجاد و رحمن مجموع به رحمـت ذاتیـه، و جمیـع موجـودات از جـود 
د واجب الوجود موجودند، و حقري و عظیم و جهول و علیم بلکه غضب و انتقام حضرت او مرحـوم رحمـت وجو

  .اند ذاتیۀ حضرت الهیه
  بیت

  وجود جملـۀ اشـیا ز جـود او باشـد

 

 ظهور اسم و صفت از وجـود او باشـد
 

  شعر
  اذا دان لــــــــــــک الخلــــــــــــق

 

ــــــــک الحــــــــق ــــــــد دان ل  ۱۱۹۰فق
 

و در نظر انور اوىل االبصار واضح و الیح که هـر متحرکـی حرکـت او بـه بر ضمري منري اوىل االلباب مربهن است 
  .تبعیت اسمی است از اسمای الهیه که حاکمه است بر وی، و معیت حق با خلق به این اسم ثابت

الجرم اگرخلق انقیاد تو کنند و طاعت برند حق باشد که انقیاد و طاعت تو کند، و طاعت خالیق ظل طاعـت حـق 
ق سابق بر طاعت خالیق و طاعت خالیق ترا به قدر طاعت عني تست به قبول تجلی وجودی و است و طاعت ح

و عینی که مطاوعت نماید حق را به جمیع تجلیات وجودی و اظهـار مجمـوع احکـام  .اظهار احکام اسمای حق
  .فرماید اسمای الهی، حق تعاىل به جمیع اسما در صور روحانیه و جسمانیۀ اکوانیه انقیاد عني آن بنده

  دوبیتی
 اگــر خــزاین اســما کنــی تمــام اظهــار
  بدان قدر که تو باشی مطیع حضـرت او

 

 سزد کـه نقـد دو عـالم بپـای تـو پاشـد
 بدان که حضرت او هم مطیع تو باشـد

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

بعضی دانا، بهمني جهت رحمت او همه چیز را فرا گرفته است چه خرد و در بزرگ و کوچک عني اوست، برخی بکارها نادانند و  ۱۱۸۹
  .چه بزرگ

 .آنگاه که خلق منقاد تو شد، حق منقاد تو است ۱۱۹۰



۶۶۱ 

  شعر
  وان دان لـــــــــــک الحـــــــــــق

 

ـــــــــق ـــــــــع الخل ـــــــــد الیتب  ۱۱۹۱فق
 

  بیت
ــر ــرد ای پس ــو ک ــاد ت ــو حــق انقی   چ

 

ــــادت بســــر ــــد انقی  همــــه کــــس کنن
 

کران به حکم مباینت و مغایرتی که میان رب محققـني و اربـاب مقلـدین اسـت تـابعني انبیـا و اولیـا را از و اگر من
متابعت و مطاوعت منع کنند، مومنني و مریدین به امتنـاع آن قـوم رو از راه راسـت حسـینی نگرداننـد و از حجـاز 

موحدین شاید که منکرین را معـذور  وصال متوجه عراق فراق نگردند و ترک متابعت حق و طریق ثواب نگویند و
  .فرمایند

  دوبیتی
ــــار ــــرا انک ــــد ت ــــر کن ــــری گ  منک
  زانکـــه هـــر کـــو موحدیســـت تمـــام

 

 مکــــــن انکــــــار منکــــــرت زنهــــــار
ـــــرار ـــــد اق ـــــد یکـــــی کن ـــــه بین  هم

 

  شعر
ــــــــــه   فحقــــــــــق قولنــــــــــا فی

 

 ۱۱۹۲فقـــــــــوىل کلـــــــــه الحـــــــــق
 

  بیت
  قول ما حق است، از حق حق شـنو

 

 تـــرک باطـــل کـــن بیـــا بـــر حـــق گـــرو
 

  ه شد درحق حق و انوار حق و در حق خلق و اسرار خلق، و آنچه گفت
  .همه حق است و هیچ باطل نیست: مصراع

و محقق را این معنی به تجلی علمی از علیم مطلق محقق است و این افاضه از مقام تقدیس است و منـزه اسـت 
  .از اغراض و تلبیس

  بیت
  معـــذورم اگـــر گفـــتم اســـرار الهـــی

 

 مــا هــیگــویم احــوال ک مــأمورم و مــی
 

  شعر
  فمـــــا فـــــی الکـــــون موجـــــود

 

 ۱۱۹۳تـــــــــــراه مالـــــــــــه نطـــــــــــق
 

  بیت
  هرچه باشد در وجود و هرکه بینی در شهود

 

 باشد آن دستانسرائی در گلستان وجود
 

و هر موجودی که دیده یا دانسته شود، او را روحی بود مجرد و ناطق به لسانی که الیق وی بود، و زعم محجوب 
کند و همـه  لسان حال، اما کامل مرفوع الحجاب، روحانیت مجموع اشیا مشاهده میاند به  آن است که اشیا ناطق
  .و الحمدلله اوال و آخراًیابد، باطناً و ظاهراً،  را حی و ناطق می

  بیت
ــه حــی ــرم هم ــاطق ای مح ــد و ن   ان

 

ــــالم ــــه ع ــــنو از هم ــــق بش ــــر ح  ذک
 

  شعر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .کنند و اگر حق مطیع تو شد گاهی پريوی نمی ۱۱۹۱
  .اش حق است سخن ما را دربارۀ او مقرون به حق بدان که سخن ما همه ۱۱۹۲
  .بینی که گویا نباشد پس در جهان هستی موجودی را نمی ۱۱۹۳



۶۶۲ 

  و مــــــا خلــــــق تــــــراه العــــــني

 

 ۱۱۹٤اال عینــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــق
 

ی از اعیان تجلی فرموده و در صـوت آن عـني عـني اسـمی از اسـما بـه اعیـان نمـوده، و و حق است که در هر عین
اسمای حق در مرتبۀ احدیت عني حق و در مرتبۀ واحدیت عني است به وجهی و غري به وجهی، و حق را مشـهود 

ما انزل اللـه ، ای افک، و تقدیر من عندکم، ۱۱۹٥ان هذا اال اختالق: قال الله تعاىل. مشاهده نما وخلق را موهوم
  .۱۱۹٦بها من سلطان

  شعر
ـــــــــه ـــــــــودع فی ـــــــــن م   و لک

 

 ۱۱۹۷لهــــــــــذا صــــــــــورة حــــــــــق
 

  :در هر صورتی از صور محسوسه و معقوله
  بیت

  ایســــت از گــــوهر بــــه مثــــل حقــــه

 

ــــــی ــــــت از معن ــــــه درو جوهریس  ک
 

  شعر
 هرکجـــا صـــورتی اســـت در نظـــرم

 هـــــای جـــــوهریی گـــــوهر حقـــــه
ـــــــان دارم ـــــــۀ جه ـــــــد گنجین  نق
  نعمـــــت اللهـــــم و ز آل رســـــول

 

 عنیـــــــــی درو نگـــــــــرمشـــــــــاهد م
 بـــــر ســـــر چارســـــو همـــــی شـــــمرم
ــــــرم  الجــــــرم پادشــــــاه بحــــــر و ب
ـــــــرپم ـــــــانتی س ـــــــی ام ـــــــه امین  ب

 

  شعر
ــــــــــون کلــــــــــه ــــــــــو الک  فه
  قــــــــــام کــــــــــونی بکونــــــــــه

 

ــــــــــذی  و هــــــــــو الواحــــــــــد ال
ـــــــــذی ـــــــــت یغت ـــــــــذا قل  ۱۱۹۸و ل

 

  شعر 
 او یکـــــی و همـــــه بـــــه او قـــــایم
 بــــه وجــــود او غــــذا دهــــد مــــارا
  بــــه ظهــــورش غــــذا بــــود از مــــا

 

 همـــــه قـــــایم بـــــه آن یکـــــی دایـــــم
ـــــني غـــــذا صـــــایمبا  شـــــد او از چن

 آن ظهــــورش بــــه ایــــن غــــذا قــــایم
 

  .حق است که شاهد حقیقی است از هر شاهدی و مشهود حقیقی از هر مشهودی
  دوبیتی

ــــال مــــی ــــنم نقــــش عــــالم خی  بی
  همــــه عــــالم چــــو مظهــــر حقنــــد

 

ـــــی ـــــال م ـــــال آن جم ـــــنم در خی  بی
 بیـــــنم همـــــه را بـــــر کمـــــال مـــــی

 

  شعر
ــــــــــــــذاؤه   فوجــــــــــــــودی غ

 

ـــــــــذی ـــــــــن نغت ـــــــــه نح  ۱۱۹۹و ب
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .نیست خلقی که او را چشم بیند مگر آنکه عني او حق است ۱۱۹٤
 .۷آیۀ ۳۸سورۀ  ۱۱۹٥
 .یعنی، این سخن نیست مگر ساختۀ شما وخدا بر آن دلیل و برهانی نازل نکرده است: ۲۳و  ۴۰های   آیه ۵۳و  ۱۲های  سوره ۱۱۹٦
  .وىل در او صورت حق به ودیعه گذارده شده است ۱۱۹۷
  .کنم ازو تغذیه می: ای است که هستی من از هستی اوست و لذا گفتم ام وجود است و او یگانهپس او تم ۱۱۹۸
  .در او از اوست پناه من، اگر به وجه وحدت نظر کنی. کنیم پس وجود من غذای اوست و ما به او تغذیه می ۱۱۹۹



۶۶۳ 

ود و قیام عالم دایم به وجود حق است و حق ظاهر به وجود عالم و به اختفاء غذا در متغذی و ظهور غـذا بـه وج
صورت متغذی سبب بقا و ظهور کالم متغذی است و حصول وجود عالم به اختفاء هویت حق است درعالم و به 

  .ظهور حق در صور عالم
  دوبیتی

 انـــد لفـــظ غـــذا گرچـــه فرمـــوده
ــی ــذای  م ــد او غ ــودده ــه وج ــا ب   م

 

ـــا ـــذا آنج ـــن غ ـــت ای ـــاز اس ـــه مج  ب
 بظهــــــورش غــــــذا بــــــود از مــــــا

 

  شعر
ـــــــــه ان نظـــــــــرت ـــــــــه من   فب

 

ــــــــــــــــوذی ــــــــــــــــه تع  ۱۲۰۰بوج
 

  دوبیتی
ــــــه ــــــه هم ــــــن و ال ــــــه م  ای ال

ــــو مــــی ــــه ت ــــو ب ــــاه از ت   آورم پن

 

ــــه گــــاه همــــه  حضــــرت تســــت تکی
ـــــــاه همـــــــه ـــــــاه مـــــــن و پن  ای پن

 

اعوذ بـک ): ص(ضرت، کما قال رسول اللهاگر نظر کنی به وجه جمع و وحدت، پناه بری به آن حضرت از آن ح
  .منک

  شعر
ـــــه ـــــني اال الی ـــــال تنظـــــر الع   ف

 

ــــــه ــــــم اال علی ــــــع الحک ۱۲۰۱والیق
  

 

  دوبیتی
ـــود ـــري او موج ـــت غ ـــر نیس  در نظ
ـــتی آن   هرچـــه کـــردیم حکـــم هس

 

ــهود ــم مش ــاهد اســت و ه ــه او ش  بلک
ـــــود ـــــري آن او ب ـــــدیم غ  چـــــون بدی

 

  .۱۲۰۲فنحن له و به فی یدیه: مصراع
  .۱۲۰۳ولله ما فی السماوات و االرض: کما قال تعاىل. اوئیم و درتصرف اوئیمما بندۀ اوئیم و به 

  بیت
ــــم   در مــــا متصــــرف اوســــت دای

 

 باشــــــیم بــــــه او همیشــــــه قــــــایم
 

  .و فی کل حال فانالدیه: مصراع
  .در هر حال خواه حسنه و خواه سیئه

  دوبیتی
 حاضـــر اوئـــیم و دایـــم در حضـــور

ـــی ـــا هرگـــز نم   باشـــد جـــدا او ز م

 

 پیوســــته چــــو نــــوردر نظــــر داریــــم 
 گـــــردیم دور مـــــا ازو هرگـــــز نمـــــی

 

  .۱۲۰٤و هو معکم اینما کنتم: قال الله تبارک و تعاىل
  .فص کلمة فتوحیة فی کلمة صالحیة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  است ۴۹۷همان توضیح  ۱۲۰۰
 .بر او شود مگر کند مگر به او و حکم واقع نمی پس چشم نظر نمی ۱۲۰۱
  .پس ما برای او و به اوهستیم و در دست قدرت اوئیم ۱۲۰۲
  .۱۳۱و  ۱۲۶های  آیه ۴سورۀ  ۱۲۰۳
  .۴آیۀ  ۵۷سورۀ  ۱۲۰٤



۶۶۴ 

  .من اآلیات آیات الرکایب: مصراع
و اگرچـه رکایـب در ایـن ) ص(و بـراق نبینـا) ع(از جملۀ آیات و معجزات آیات رکایب است، چـون ناقـۀ صـالح

است، اما اضافۀ آیات به رکایب به اعتبار مغایرت فرمود، چه آیات منحصـر، نیسـت در رکایـت، محل نفس آیات 
انـد، و ابـدان  انـد کـه مراکـب نفـوس ناطقه ای آیتی باشـد، و ایـن رکایـب در حقیقـت نفـوس حیوانیه ونه هر رکیبه

بـرای حصـول بـه مقصـد  مراکب نفوس حیوانیه، و رکایب جمع رکیبه است و رکیبه مرکبی را گویند کـه راکـب از
  .گردد اال به نفوس حیوانیه سوار شود و مقاصد نفوس ناطقه حاصل نمی

  بیت
  نفس حیوانی چو مرکب روح انسانی سوار

 

 تن درین میدان که گردد گَرد باشد یا غبار
 

  .و ذلک الختالف فی المذاهب: مصراع
است، یعنی در سرياىل الله، چه سلوک سالکني بـه اند بر صدق انبیا و اختالف در مذاهب  و رکایب که آیاتند داله

  .باشد اختالف استعدادات مختلف می
  بیت

  رهروان بعضی به آسانی نهند در راه گـام

 

 روند در ره به دشواری تمام گرچه بعضی می
 

  شعر
ــــا بحــــق ــــائمون به ــــنهم ق   فم

 

ـــا السباســـب ـــاطعون به ـــنهم ق  و م
 

  به سوی حق قایمند به قیوم مطلق ای از اصحاب مذاهب در طاعت و سري اما طایفه
  بیت

  ثابــــــت قدمنـــــــد در حقیقـــــــت

 

 خـــــــوش راهرونـــــــد در طریقـــــــت
 

و طایفۀ ثانیه که قطع کنندگان سباسبند بواسطۀ رکایب در ظلمات عالم طبیعت و فیافی اجسام بشـریت حرياننـد و 
  .اند در خیال جهل و ضالل اند به حقیقت حال و ثانیه باقیه فرقۀ اول عالم

  یعنی قایم اهل شهودند و عیان: فاماالقایمون فاهل عني: مصراع
  یعنی دوراند از خدا: اما القاطعون هم الجنایبو : مصراع

محجوبان و سبب دوری و مهجوری محجوب از حضرت محبوب و مطلوب آنست که به رفاقـت عقـل مشـوب و 
  .روند داللت وهم معیوب، به استدالل از اثر به مؤثر راهی می

  بیت
  ت رفیـــق نعمـــت اللـــهچـــون نیســـ

 

ــــــی ــــــم م ــــــه از ســــــر عل  رود راه ن
 

  شعر
ـــــه ـــــه من ـــــنهم یأتی ـــــل م   و لک

 

 ۱۲۰٥فتـــوح غیوبـــه مـــن کـــل جانـــب
 

  بیت
  هـــر یکـــی از قایمـــان ایـــن طریـــق

 

 رونــــد در راه بــــا اســــما رفیــــق مــــی
 

اند به حلی تجلـی ذاتیـه از جوانـب حضـرت روحانیـه و  مجموع مشروح الصدورند به فتوح اسماء الهیه و متجلی
  .سمانیهج

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .باشد پس هریک از آنها فتوح غیبش از هر سو از جانب حق می ۱۲۰٥



۶۶۵ 

  در راه چنــني کــه او کنــد همراهــی

 

 روی زهــــی گمراهــــی گــــر راه نمــــی
 

  .فص حکمة قلبیة فی کلمة شعیبیة
  شعر

ـــــــه ـــــــا ثم ـــــــم و م ـــــــن ث   فم

 

ـــــــم هـــــــو ثمـــــــه  ۱۲۰٦و عـــــــني ث
 

چون عني واحده است که در عني مرایای متعدده رو نموده و در هر آینه ظهوری فرموده، پس کیست که آنجا است 
  .ا است و عني آنجا او است، خواه اینجا و خواه آنجاو یا چیست که آنج

  دوبیتی
 یک عـني نمـوده روی در دیـدۀ هرکامـل
  تمثــــال اگــــر بینــــی در آینــــه بســــیارند

 

 چون نور عیان گشته در عاقل والیعقل
 امــا کــه نماینــده عینــی بــود ای عاقــل

 

  شعر
ــــــه ــــــه خص ــــــد عم ــــــن ق   فم

 

ــــــه ــــــد خصــــــه عم ــــــن ق  ۱۲۰۷و م
 

  .حدهضمري عمه عاید است با عني وا
  بیت

  آن عني وجود است و وجود است یکی

 

ــکی ــیچ ش ــی ه ــود در آن یک ــز نب  هرگ
 

ای خـاص، و مـن حیـث هوهـو نـه عـام اسـت و نـه خـاص، و  ای عام اسـت و در مرتبـه و وجود است که در مرتبه
وجودی که عام است به بسط او است بر جمیع اعیان، و خاص است بـه جعـل وجـود معـني، یـا خـاص بـه جعـل 

معینه و عام به نسبت با افـراد آن ماهیـت، یـا وجـود معنیـی بـود خـاص و عـام گشـته بـه شـمول او بـر کـل ماهیت 
  .موجودات

  شعر
ــــــني ــــــوی ع ــــــني س ــــــا ع   فم

 

ــــــــــه ظلمــــــــــه ــــــــــور عین  ۱۲۰۸فن
 

  .چون وجود عني واحده است پس عني خاص غري عني عام نباشد
  بیت

ــد ــر دو یــک ذاتن ــور ه   ظلمــت و ن

 

 گرچــــــه انــــــدر ظهــــــور آیاتنــــــد
 

  شعر
ــــــن ی ــــــذافم ــــــن ه ــــــل ع   غف

 

ــــــه ــــــه غم ــــــی نفس ــــــد ف  ۱۲۰۹یج
 

  .غافل از مقام وحدت محجوب است به حجاب کثرت، و وحدت منبع نور است و کثرت مشرع ظلمت
  بیت

ـــن معنـــی ـــود ازی ـــل ب ـــه غاف   هرک

 

ــــــی ــــــدش یعن ــــــر باش ــــــاه در اب  م
 

  شعر
ـــــــه  وال یعــــــــــرف مــــــــــا قلنــــــــــا ـــــــه هم ـــــــد ل  ۱۲۱۰ســـــــوی عب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .پس کیست در آنجا و چه هست در آنجا و عینی که در آنجا است او است که در آنجا است ۱۲۰٦
  .عمومیت دهد، خاصش دانسته و هر که خاصش دانسته عمومیتش داده است پس هر که او را ۱۲۰۷
 .پس نیست عینی غري عني دگر پس نور عني ظلمت است ۱۲۰۸
 .یابد پس هر کس ازین معنی غافل باشد در روح خود تريگی می ۱۲۰۹
 .ای که صاحب همت باشد و نمیداند چه گفتیم مگر بنده ۱۲۱۰



۶۶۶ 

  

علوم رسوم، بل عاىل همتی باید که قادر بود بر خرق حجـب نشناسد معنی کالم عرفا اال عارفی که قانع نگردد به 
  .ناتجه از کثرت صور ذاتیه

  بیت
  می نوشان بجورند سرمستی طلب کن ذوق

 

 مرد عاىل همتی جو حال ما با او بگـو
 

  .فص حکمة ملکیة فی کلمة لوطیة
  شعر

  فالکـــــــــل منـــــــــا و مـــــــــنهم

 

ــــــــنهم ــــــــا و ع ــــــــذ عن  ۱۲۱۱واألخ
 

  دوبیتی
ــــــ ســــــاز سرمســــــتانه  های بنواخت

ـــه ـــنوده نکت ـــه ش ـــل از غنچ   ای بلب

 

ـــــاخته ـــــت س ـــــان حـــــق روای  از لس
ـــــــه ـــــــتان انداخت ـــــــی در گلس  غلغل

 

فرمایـد کـه هـر تجلـی از تجلیـات ذات مـا کـه بـر  یعنی حـق می. ، بیان افاضه و استفاضه استفالکل منا و منهم
است به حسـب شود از حضرت ما  موجودات طاری گردد و واردی که از طرف اسمای ما بر ممکنات متعاقب می

  .فاعلیت، و تلقی نمودن از جهت ممکنات است به حسب قابلیت
  بیت

ــــا بشــــنو زمــــن ــــی دیگــــر بی   معن

 

 از زبــــان خلــــق اگــــر گویــــد ســــخن
 

یعنی همه از ما است که بر ما است و خواست تجلیـات از قابلیـت مـا خاسـت و داد او بواسـطۀ مقتضـیات اسـما 
  .االخذ عنا و عنهم .است

  بیت
ـــا ـــا ســـتد و ب ـــا بخشـــایداز م   ز بم

 

ــــــد ــــــا بنمای ــــــني م ــــــا را بع  آری م
 

  شعر
ــــــــــــــا ــــــــــــــون من   ان الیکون

 

 ۱۲۱۲فــــــــنحن الشــــــــک مــــــــنهم
 

بود ظهور اسمای حق از اعیان ما است و وجـود اعیـان از اسـما و اسـما مـن حیـث االسـما نسـب، و نسـب امـور 
  طالق،صور اعیان صورت نبندد، اما از آن وجه که اسما عني ذاتند و ذات غنی علی اال عدمیه، و بی

  بیت
ــو ــن و ت ــی اســت از م   اســماش غن

 

 آنجــا چــو یکــی اســت کــی بــود دو
 

  شعر
 فقـــــــد بـــــــان لـــــــک الســـــــر
ـــــــفع ـــــــی الش ـــــــد ادرج ف   و ق

 

ـــــــــــر ـــــــــــد اتضـــــــــــح االم  و ق
 ۱۲۱۳الــــــــذی قیــــــــل هوالــــــــوتر

 

بیان کردیم از برای تو نوری از انوار معانی و سری از اسرار سبحانی، و روشن گردانیدیم امری از امور ربـانی، کـه 
خوانی، مندرج است در شـفع اگـر دانـی، و واحـد حقیقـی حـق مطلـق  ت حقیقی، که تو آن را وتر میواحدی اس

گویند که در مرتبـۀ ثانیـه از وتـر ظـاهر  است و موصوف به وتریت ومندرج در اعیان عالم و اعیان را از آن شفع می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .هم از ما و از آنها استپس همه از ما و از آنها است و گرفنت  ۱۲۱۱
  .اگرآنان از ما نیستند، ما بدون شک از ایشان هستیم ۱۲۱۲
  .گفتند داخل شد در آنچه جفت است روز برای تو آشکار شد و کار واضح گردید و آنچه طاقش می ۱۲۱۳



۶۶۷ 

  .شود
  دوبیتی

 گــــر یکــــی را دو بــــار بشــــماری
  دو یکــی باشــد و یکــی دو عجــب

 

ـــــی ر ـــــداریآن یک ـــــک نگه  ا دو ی
ــــــــاری ــــــــار از ی ــــــــاد دارش ز ی  ی

 

  .فص حکمة نبویة فی کلمة عیسویة
  شعر

 عن ماء مریم او عن نفخ جربیـل
  تکــون الــروح فــی ذات مطهــرة

 

 فی صورة البشر الموجود مـن طـني
 ۱۲۱٤مـــن الطبیعـــة تـــدعوها بســـجني

 

یـا هـر دو بـاهم ) ع(نفـخ جربئیـل از آب مـریم بـوده یـا از) ع(فرماید که تکّون عیسی استفهامی بر سبیل تقریر می
واسـطه از حـق تلقـی نمـوده و بـه مـریم القـا  اند، و جسمانیه از مریم بوده و روحانیه از نفخ جربئیل، کـه بی آمیخته

ملکی بوده و در صورت بشر ظاهر شده و روحانیت او در ذات مطهرۀ مریم از غلبـۀ احکـام ) ع(فرموده، و عیسی
انـد، بـه  عالم کون و فساد دو سه روزی قرار گرفته و عالم کون و فسـاد را سـجّني گفتهطبیعیۀ مطلقه ظهور کرده و در

سبب تقیدات نفسانیه و تعلقات جسمانیه و قیود ظلمانیه و محبـوس در ایـن سـجن محـروم و محجـوب اسـت از 
بس رسته و پیوسته انوار ربانیه و اسرار سبحانیه، مگر عارفی خجسته که از تعلقات گسسته و قیود را شکسته و از ح

  .به حق پیوسته
  شعر

ــه  الجــل ذلــک قــد طالــت اقامت
ــذا ــه المــن غــريه فل   روح مــن الل

 

ــــی  ــــزاد عل ــــا ف ــــفافیه ــــني ل  بتعی
 ۱۲۱٥احیا الموات و انشأ الطري من طـني

 

الولد سرابیه، موجب کمال ولد است، طهارت مظهر مطهرۀ مـریم سـبب : چون طهارت بدن والد و الده به مقتضی
) ع(زیـادت بـر هـزار سـال، بلکـه ذات عیسـی) ع(شد در آسمان و واسـطۀ طـول عمـر او)ع(سیمدت اقامت عی

مقدسه بود از دناس و ارجاس طبیعت که مقتضی آن احکام متضاده و مفاسد معتاده است، الجـرم مـدت اقامـت 
  .روح با فتوحش در آن مظهر مطهر به تطویل انجامید

  رباعی
 تا قـدرت حـق دری بـه عیسـی بگشـود

  هــزار و هفتصــد و چــل بتمــامبگذشــت 

 

 وان ذات مطهـــرش بـــه مـــردم بنمـــود
 شــاید کــه بســی ســال دگــر خواهــد بــود

 

  .واسطۀ اسمی از اسما و بی سبب روحی از ارواح و روح او را مقام جمعی الهی است بی
  بیت

  مظهــــر اســــم جــــامع حــــق بــــود

 

 اســـم جـــامع بـــه جمـــع خـــود بنمـــود
 

  : خرب فرمود و خدای تعاىل جل و عال از حال و مقام او
انی اخلق لکم من الطني کهیئة الطري فانفخ فیه فیکون طريا باذن الله وابریء االکمه و االبـرص و احـی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

و پاکیزه، از طبیعت  بوجود آمد روح در ذاتی پاک ،از آب مریم یا از دمیدن جربئیل در صورت بشری که از گل بوجود آمده است ۱۲۱٤
 .خوانی که آن را سجني می

بهمني سبب اقامت و حیات او بیش از هزار سال طول کشیده است، او روحی از خداست نه روحی از غري او، لذا مردگان را زنده  ۱۲۱٥
 .کرد و از گل پرنده بوجود آورد



۶۶۸ 

  .۱۲۱٦الموتی باذن الله
  بیت

ــودی ــرده بخش ــه م   نفســش جــان ب

 

 از دمـــــــش روح خلـــــــق آســـــــودی
 

  شعر
ــه نســب ــن رب ــه م ــی یصــح ل   حت

 

 ۱۲۱۷به یؤثر فی العـاىل و فـی الـدون
 

  بیت
  وان و نسب به کسـر بـداننسب به فتح بخ

 

 که هست نسبت عیسی به هر دو وجه عیان
 

نسب و نسب او به رب او که رب العالمني است آن است که به بواسطۀ والد از حـق تعـاىل صـدور یافـت و مظهـر 
اسم جامع الهی بود و هست و خواهد بود، و به قدرت قادر علی االطالق در عالم علوی و سفلی تصرف فرمـود 

، در آینۀ منور او ان الله جمیل یحب الجمال: ش از گل پیدا ساخت و مرده را به حیات بنواخت، وجمالو خفا
  .به کمال بنمود

  بیت
ـــني باشـــد ـــن چن   نســـب عیســـی ای

 

 خــــود کمــــال نســــب همــــني باشــــد
 

  شعر
ــــه ــــما و نزّه ــــرّه جس ــــه طه   الل

 

 ۱۲۱۸روحـــا و صـــريه مـــثال بتکـــوین
 

یعنی بـدن مطهـرش از ادنـاس طبیعیـه کـه ) ع(م، و الله تعاىل جسم عیسیذکرالله تعاىل تقدیم یافته از برای تعظی
هـم چنانکـه . واسطۀ والد آفریـد و بدن او بی. نماید منزه و مقدس گردانید بواسطۀ آن شیطان در انسان تصرف می
لق طري ، در احیاء اموات و خای متماثاللربه: مثالً که شیخ فرموده صريهو . روحش ازغري واسطۀ روحی از ارواح
، توانـد بـود، و اطـالق مثلیـت بـه مجـاز، ان الله خلق آدم علی صـورته: و تکوین او که مخلوق است بر صورت

چنانکـه حـق سـبحانه و تعـاىل ) ع(یا گوئیم که متماثل آدم بـود .، اآلیة۱۲۱۹لیس کمثله شییءالمثل له و الضدله، 
  .۱۲۲۰ه کن فیکونان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال ل: فرمود

  بیت
ـــه وجـــه چـــون آدم ـــود عیســـی ب   ب

 

ــــــم ــــــود آدم و او ه ــــــدر ب ــــــی پ  ب
 

  شعر
 فلــــــــــــــــواله و لوالنــــــــــــــــا
ـــــــــــا ـــــــــــد حق ـــــــــــا اعب   فان

 

ــــــــا ــــــــذی کان  لمــــــــا کــــــــان ال
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــه موالن  ۱۲۲۱و ان الل

 

گر نه حق بودی که اعیان ثابتۀّ عالم را به اسما و صفات انوار کماالت عطا فرمودی، و اگر نه اعیان بودنـدی کـه 
  .احکام را به قدر قابلیت اجابت نمودندی، صور و معانی و اشباح و ارواح عالم را بودی نبودی آن تجلیات و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

شود و کور مادرزاد  دمم و به اذن خدا پرنده می آن می سازم و در گل مانند صورت پرنده میازیعنی من برای شما : ۴۹آیۀ  ۳سورۀ  ۱۲۱٦
  .کنم دهم و به اذن خدا مردگان را زنده می و مبتلی به مرض پیسی را به اذن خدا شقا می

  .تا برای او انتساب به پروردگارش درست آید و به سبب آن در باال و پست اثر کند ۱۲۱۷
 .جود آوردن مثل قرار دادخدا جسم او را پاک و روحش را پاکیزه کرد و در و ۱۲۱۸
  .۱۱آیۀ  ۴۲سورۀ  ۱۲۱۹
  .باش، و او بوجود آمد: همانا مثل عیسی در نزد خدا مانند آدم است که او را از خاک آفرید و به وی گفت: ۵۹آیۀ  ۲سورۀ  ۱۲۲۰
  .پرستیم و او موالی ماست اگر او نبود واگر ما نبودیم، آنچه بود نبود، ما براستی او را می ۱۲۲۱



۶۶۹ 

  رباعی
 بــی بلبــل و گــل رونــق بســتان نبــود
  گــر نــائی و نــی بهــم نســازند دمــی

 

 بـــی جـــام شـــراب ذوق مســـتان نبـــود
ــــود ــــان نب ــــص حریف ــــی و رق  آواز ن

 

م به قبول جمیع افیاض اسـمائی و صـفاتی واللـه کـه اسـم پرستی و حقا که به حقیقت ما بندگان حقیم و حق را می
  .جامع جمیع اسماء الهیه است

  .و ما مظاهر اوئیم و او متوىل امور ظاهر و باطن ما است، به صفات کمالیۀ خویش مدبر احوال سرایر و ضمایر ما
  شعر

  و انــــــــــا عینــــــــــه فــــــــــاعلم

 

 ۱۲۲۲اذا ماقلــــــــــــــت انســــــــــــــانا
 

  ه و الهیه است و صاحب مرتبۀ جامعۀ کامله،کون جامع که مستجمع جمیع کماالت کونی
  .گرچه انسان کاملش گویند: مصراع

  اما چون اسم از وجه احدیت عني مسما است و او مظهر اسم جامع شاید که فرماید، 
  بیت

  مــــا مظهــــر اســــم و اســــم او او

 

ـــو ســـّری اســـت کـــه گفتـــه  ایـــم نیک
 

  شعر
ــــــــان ــــــــب بانس ــــــــال تحج   ف

 

 ۱۲۲۳فقــــــــد اعطــــــــاک برهانــــــــا
 

  دانی که، جاب نمانی با آنکه خود را انسان خوانی، اگر به برهان کشفی میباید که درح
  .غريی به اعتباری عینی به اعتباری: مصراع

  و برهان نقلی حدیث قدسی است،
  بیت

  سمع و بصرت چو حق بود حـق شـنوی

 

 حق را بینـی بـه حـق و بـر حـق گـروی
 

  شعر
  فکــــــن حقــــــا و کــــــن خلقــــــا

 

 ۱۲۲٤تکـــــــــن باللـــــــــه رحمانـــــــــا
 

  .اسمای الهیه و حایز جمیع کماالت کونیه باش و به خالفت الرحمن به رحمت عامه یعنی جامع
  شعر

  و غــــــــــذ خلقــــــــــه منــــــــــه

 

 ۱۲۲٥تکــــــــن روحــــــــا و ریحانــــــــا
 

و به حکم خالفت عالم را از خوان انعام عام وجود اسما و صفات حق غذا ده تا به نسبت با عالم رحمت باشی 
هـم ارواح از انفـاس نفیسـت مـروح گردنـد و هـم اشـباح از  ، تـا۱۲۲٦و ما ارسلناک اال رحمة للعـالمني: و خلیفۀ

  .نفحات لطیفت مشرف شوند
  شعر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .گوئی انسان عني او هستیم، وقتی که میبدان که ما  ۱۲۲۲
  .در پردۀ انسان بودن محجوب مشو که خدا به تو برهان داده است ۱۲۲۳
  .پس حق باش و خلق باش تا به سبب خدا رحمت عامه داشته باشی ۱۲۲٤
  .خلقش را ازو غذا بده تا روح و ریحان باشی و رحمت جهانیان گردی ۱۲۲٥
  .مگر برای رحمت بر جهانیان نفرستادیم ترا: ، یعنی۱۰۷آیۀ  ۲۷سورۀ  ۱۲۲٦



۶۷۰ 

ـــــــــدو ـــــــــا یب ـــــــــاه م   فاعطین

 

۱۲۲۷بــــــــــه فینــــــــــا و اعطانــــــــــا
  

 

  بیت
ـــا ـــرا آنچـــه خـــدا داد بم ـــم ت   دادی

 

ــــیم از داد خــــدا ــــی ده ــــا داد هم  م
 

عطـا کـردیم، و  ، عطـای حـق بـه امـر حـق بـه حـق۱۲۲۸ان الله یأمرکم ان تؤدوا االمانات اىل اهلهـا: و به حکم
  .ای که مظهر معطی وجود مظاهر است و مظاهر معطی ظهور مظهر دانسته

  دوبیتی
ــــالم را ــــدوث ع ــــودی ح ــــر نب  گ
  عجـــز مـــا قـــدرتش کنـــد ظـــاهر

 

ـــــی ـــــه م ـــــدم او ک ـــــا ق ـــــنود از م  ش
 فقــــــر مــــــا آن غنــــــا کنــــــد پیــــــدا

 

  شعر
  فصـــــــــــــاراألمر مقســـــــــــــوما

 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاه و ایان  ۱۲۲۹بای
 

  .به حباب دریاب که وجود حباب به آب است و ظهور آب
  مثنوی

 از جــــام حبــــاب نــــوش کــــن آب
ــــر ــــني و بنگ ــــا نش ــــدۀ م ــــر دی  ب
ـــــات مـــــا بنوشـــــی  گـــــر آب حی
  یک بـاده و صـد هـزار جـام اسـت

 

ـــــــاب ـــــــری و آب دری ـــــــا نظ  بگش
ـــــی خـــــور ـــــاب آب م  از جـــــام حب
ـــــی ـــــان بکوش ـــــا بج ـــــنت م  در جس
 ویـــن جـــام و مـــدام مـــا مـــدام اســـت

 

  شعر
ــــــــدری ــــــــذی ی ــــــــاه ال   فأحی

 

 ۱۲۳۰بقلبــــــــی حــــــــني احیانــــــــا
 

  .ما به حیات ذاتیۀ حق است در ازل، و حیات دل به حیات علمیه به تجلیات اسما و صفات الهیه و حیات روح
  دوبیتی

 در ازل زنـــــده کـــــرد او دل مـــــا
  ایـــم چـــون ز ازل تـــا ابـــد زنـــده

 

ـــــــا ـــــــا آنج ـــــــده دىل م ـــــــد زن  دی
ـــــــا بخـــــــدا ـــــــافتیم م ـــــــدگی ی  زن

 

  .یاناالذی یدری بقلبی احیاه حني اح: در این تقدیر است که فاحیاه الذی یدری
  بیت

  این است حیـات طیبـه عمـرت بـاد

 

 گر نیست حیاتت اینچنـني عمـرت بـاد
 

اند در حضرت علمیه و دیگر صور روحیه در عالم ارواح  و اکوان موجوده و اعیان ثابته اوالصور اسماء الهیه بوده
  .و گاه صور حسیۀ زمانیه در حال تنزل از اوج عالم اعلی تا حضیض عالم اشباح

  بیت
  در عـــالمی پیـــدا شـــدههـــر دمـــی

 

ــــده از مــــا شــــده ــــته آم ــــع گش  جم
 

نمـود،  مثال اسمی می و حق به حسب ظهور دایماً در مظاهر اکوان موجوده ظاهر بود و در هر آینه تمثال جمال بی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .شود در ما بوسیلۀ آن و او هم به ما عطا کرد پس به او عطا کردیم چیزی را که ظاهر می ۱۲۲۷
  .ها را به صاحبانش برسانید کند که امانت یعنی خدا بشما امر می: ۵۸آیۀ  ۴سورۀ  ۱۲۲۸
 .پس کار به او و ما تقسیم شد ۱۲۲۹
گاه است که آن را زن ۱۲۳۰  .دگی بخشید وقتی که به خود ما زندگی دادآن کسی از قلب من آ



۶۷۱ 

کنت سمعه الذی یسمع بـه و : تا مظهر جامع انسان که مستعد ظهور جمیع کماالت است ایجاد کرد، و نور ظهور
مشـرف گردانیـد، و خلعـت  و بی یسمع و بی یبصر: ، او را عطا فرمود، و به تشریف شریفصربهبصره الذی یب

: ، او را پوشـانید، و معنـی۱۲۳۲و علم آدم االسـماء کلهـا: ، معلم به علم۱۲۳۱انی جاعل فی االرض خلیفة: لطیف
در مظهـر ناسـوتی ، تجلی فرمود و اسرار الهـوتی المؤمن مرآة المؤمن: ، در آینۀان الله خلق آدم علی صورته

  .ظاهر بنمود
  بیت

ــه ــه هم ــوده ب ــه نم ــا آنچ ــود بم   بنم

 

 بگشــود بمــا آنچــه گشــوده بــه همــه
 

  شعر
  و کنــــــــــا فیــــــــــه اکوانــــــــــا

 

ــــــــــــــا ــــــــــــــا و ازمان  ۱۲۳۳و اعیان
 

و بودیم در ذات حق مسترت پیش از وجود خارجی اکـوان موجـوده و اعیـان مـا شـئون ذاتیـۀ او بـود و او مجـالی 
  .اعیان ما

  بیت
  مــــان عیــــان نــــهبــــودیم عیــــان ز

 

 یعنــــی کــــه زمــــان در آن زمــــان نــــه
 

و زمان نزد محققني صورتی دارد که مقدار حرکت فلک اعظم است، و حقیقت آن امتـداد امـداد نفـس رحمانیـه 
  .است

  بیت
  مقـــدار و تعـــني نبـــود تـــا دانـــی

 

ـــــاب زمـــــان نفـــــس رحمـــــانی  دری
 

  شعر
ـــــــــا ـــــــــدائم فین ـــــــــیس ب   و ل

 

 ۱۲۳٤و لکــــــــــــن ذاک أحیانــــــــــــا
 

  بیت
  م و بـی حـال کیـیمدر حکم محـولی

 

 بی حال نییم و هم به یـک حـال نیـیم
 

یا به غیب الغیب باشیم، یا در عوالم ارض و سماوات به انقالب، و هر زمانی و مکانی مقتضی ظهوری اسـت از 
  .ىل مع الله وقت الیسعنی فیه ملک مقرب والنبی مرسل): ص(قال رسول الله. ظهورات

  بیت
  هر نفـس مـا را ظهـوری دیگرسـت

 

ــا را حضــوری دیگرســت ــان م ــر زم  ه
 

و این حالت غلبۀ حقیقت انسان کامل است بر خلقیـت او، و حقیقـت انسـانیه کـه جامعـۀ مرتبـۀ کاملـه اسـت، بـه 
  تارة من هذا و تارة من هذا،: مقتضی

  بیت
  گهی هم صحبت آدم زمانی با ملک همـدم

 

 دمی محتاج تائی نان دمی مستغنی از عـالم
 

  .ىل و تقدس که تغیري بر او روا نیست، اما انسان کامل گاه مفیض است و گاه مستفیضچه حق مطلق است تعا
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۳۰آیۀ  ۲سورۀ  ۱۲۳۱
 .۳۱آیۀ  ۲سورۀ  ۱۲۳۲
  .ما در علم به صورت اعیان و سپس به صورت اکوان، روزگاران وجود داشتیم ۱۲۳۳
  .او همیشه در ما نیست وىل گاه بگاهی هست ۱۲۳٤



۶۷۲ 

  گه ز ساقی جام گريد گه دهد جامی به ما

 

 گاه با عالم نشـیند گـاه باشـد بـا خـدا
 

زل از و در غیب الغیب ما را اعیان ثابته خوانند و بعد از تنزل به عالم ارواح موجودات مقدسه گویند، و بعد از تنـ
جربوت به ملکوت و از ملکوت به ملـک، و در ملـک در عـالم اجسـام و عناصـر و معـادن و نباتـات و حیوانـات 

، و بـه ۱۲۳٥کـل یـوم هـو فـی شـأن: سیاحت کردیم تا به صورت انسانی ظاهر گشـتیم، و درایـن صـورت بـه حکـم
  ،۱۲۳٦بل هم فی لبس من خلق جدید: مقتضی

  دوبیتی
 هــر دم از حــاىل بــه حــاىل دیگــریم

  ای پیــــدا کنــــیم  ر زمــــان آئینــــههــــ

 

 هــــر نفــــس نوبــــاوۀ مــــه پیکــــریم
ــــــی در صــــــورت آن بنگــــــریم  معنی

 

  شعر
 فلــــواله و لوالنــــا لمــــا کــــان الــــذی کانــــا
ــــــا ــــــه موالن ــــــا و ان الل ــــــد حق ــــــا اعب  فان
ــــانا ــــت انس ــــا قل ــــاعلم اذا م ــــه ف ــــا عین  و ان
 فالتحجــــب بانســــان فقــــد اعطــــاک برهانــــا
 فاعطینـــــاه مـــــا یبـــــدو بـــــه فینـــــا و اعطانـــــا

 مر مقســـــــوما بایـــــــاه و ایانـــــــافصـــــــاراال
 فاحیـــاه الـــذی یـــدری بقلبـــی حـــني احیانـــا
 و کنــــــا فیــــــه اکوانــــــا و اعیانــــــا و ازمانــــــا
ــــا ــــن ذات احیان ــــا و لک ــــدائم فین ــــیس ب  و ل

  هردونعمـــت اللهنـــد بنگـــر کـــه بـــه نـــور مهرومـــه

 

 اگرنـــه مـــا و او بـــودی نبـــودی ایـــن و آن جانـــا
 حقیقــــت بنــــدۀ اوئــــیم و سلطانســــت او مــــا را

 نـامش یکـی مـوج ویکـی دریـایکی عینست و دو
 بــرون آی از حجــاب خــودنگر برهــان مــا پیــدا
 عطـــا کـــردیم ســـرّ او وشـــد آن مشـــکلت حـــل وا

 بایــد کــه تــا پیــدا شــود اینهــا بهــم پیوســته مــی
 بخشـد حیـات اوحیـات مـا حیّی که مـی چه خوش

ــدا گشــته ــودیم در ذاتــش کــه پی ــم اینجــا همــه ب  ای
ـــا ـــم بـــود حـــق دایمـــا دان  نباشـــد حـــال مـــا دای

ــردو ــا زه ــدۀ بین ــني دردی ــه ب  روز و شــب روشــن ب
 

  شعر
ـــــنفس   فالکـــــل فـــــی عـــــني ال

 

ـــــس  ۱۲۳۷کالضـــــوء فـــــی ذات الغل
 

  قطعه
 یــک وجــود اســت نــور بــا ظلمــت
ـــد ـــس از آن خوانن   آخـــر شـــب غل

 

 نمایـــــــــد ز دور پوشـــــــــیده مـــــــــی
 کـــــه درو هســـــت نـــــور پوشـــــیده

 

ض کـه معروضـۀ حقیقـت و در این تشبیه ایمائی است، یعنی عالم باسره عرض است، چه ضوء عرض و نفس عـر
وجود حقیقی است، و نفس در این محل عبارت است از انبساط و امتداد تجلی وجودی و ضوء تأثري اشعۀ نور و 

ان الله خلق الخلق فی ظلمة ثـم ر ش علیـه مـن نـوره فمـن اصـابه مـن : اشعۀ انعکاس نور وجود، به حکم
یض واجـب الوجـود علـی طریـق الـرش، کـه تا نور وجود به فـ .۱۲۳۸ذلک النور اهتدی و من اخطأ ضل و غوی

نفــس عبــارت از آن اســت، بــه ظلمــت آبــاد عــدم ظهــور نفرمــود، اعیــان موجــوده و اکــوان صــادره ظــاهر و منــور 
نگشتندی، و اول عینی که از نفس الهی متعني شد در علم، عني انسان کامل بود، و اول اثری که از نفس الرحمن، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۹آیۀ  ۵۵سورۀ  ۱۲۳٥
 .۱۵آیۀ  ۵۰سورۀ  ۱۲۳٦
  .ئی هستند در تاریکی آخر شبپس همه درعني نفس رحمانی مانند روشنا ۱۲۳۷
خدا خلق را در تاریکی آفرید، سپس از نور خود بر آنها افشاند، هر کس از این نور به او رسید هدایت یافت و به هر کس نرسید  ۱۲۳۸

 .گمراه شد



۶۷۳ 

گشت آدم معنی بود، یعنی عقل کل، و نفس کلیه که حّوای معنویه اسـت از که اسمی است از اسماء کلیه، حاصل 
و بعضـی از اشـیا از انفـاس اسـماء کلیـه و بعضـی از اسـماء جزئیـه، کـه مقتضـی اعیـان  .اسم الرحیم صادر گشـته

اند، و حقیقةً حق است که به هویت در همه ساری است و گاه درمظهـر نـوری و  اند، ظاهر شده موجودات شخصیه
  .نماید می کالضوء فی ذات الغلسگاه در صورت ناری بر دیدۀ اهل نظر 

  بیت
ـــد ـــوان دی ـــور آن ت ـــت و ن   در ظلم

 

 روشـــن چشـــمی کـــه ایـــن روان دیـــد
 

  شعر
  والعلـــــــم بالربهـــــــان فـــــــی

 

ـــــس  ۱۲۳۹ســـــلخ النهـــــار لمـــــن نع
 

ادراک  سلخ النهار آخر روز را گویند، و نعس فعل ماضی است از نعاس و نعاس خواب و خواب غفلت اسـت از
حقیقت اشیا، و ادراک این معانی به کشف عیانی است نه به کسـب برهـانی، و اگـر اهـل نظـر بـه نظـر فکـری و 

  کنند، برهان عقلی از ورای استار که حجب اسرار است تحصیل این علم می
  بیت

  جوینـــد بـــه خیـــاىل وصـــال مـــی

 

ــــی ــــال م ــــوابی خی ــــا بخ ــــد ی  جوین
 

  کشف و وجدان، اگرچه آفتاب حقیقت ابدا طالع است و به
  .در دیدۀ ما چو نور پیداست: مصراع

  .۱۲٤۰الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا): ع(اما ناعس غافل است در نوم غفلت، کما قال علی
  رباعی

 کی خواب کند هرکـه دریـن کـار شـود
  هــرکس کــه رود بخــواب در آخــر روز

 

 در خــواب کجــا محــرم اســرار شــود
 در ظلمــت شــب ز خــواب بیــدار شــود

 

  شعر
ــــــري ــــــهف ــــــد قلت ــــــذی ق   ی ال

 

 رؤیــــــا تــــــدل علــــــی الــــــنفس
 

  مثنوی
 هرکه در خواب خـوش خیـاىل دیـد
ــــني باشــــد   عقــــل را معرفــــت چن

 

ـــــــــید ـــــــــان آن پرس ـــــــــر بی  از معّب
 قـــــــوّت عاقلـــــــه همـــــــني باشـــــــد

 

و علم نظری فکری در معرفت ربانی از ورای آثار و آیات شبیه است به رؤیائی که تعبري آن داللـت کنـد بـر معنـی 
  .انی و انبساط نفس رحمانیکشوف تجلی سبح

  بیت
  بیند خیال دیگـری عقل اگر درخواب می

 

 اعتباری بر خیاىل یا بخوابی هست نیسـت
 

  شعر
ــــــه مــــــن کــــــل غــــــم   فريیح

 

ــــــــــه عــــــــــبس ــــــــــی تالوت  ۱۲٤۱ف
 

غایت فکر متفکر آن است که او را از غم غمه، که حجاب او بود بعد از ادراک آن معنی، به طریق برهان برهاند، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و علم به برهان برای کسی است که در آخر روز او را خواب گرفته باشد ۱۲۳۹
  .ند بیدار شوندیعنی مردم در خوابند آنگاه که بمري ۱۲٤۰
 .رهاند در خواندن سورۀ عبس، یعنی تريگی که درخود میدید پس او را از هر غمی می ۱۲٤۱



۶۷۴ 

خوانـد، و بعـد  می۱۲٤۲ عبس وتوىل،: حل آن مسأله در عبوس نکره بوده، گوئیا از دفرت حال خویشو چون قبل از 
وجوه یومئذ مسفرة، : از ادراک آن معانی اگرچه به مرتبۀ عیان نرسیده باشد، اما به مقام کشف قریب بود، و سرّ

  .، از لوح وجوه دالیل و براهني مطالعه نماید۱۲٤۳ضاحکة مستبشرة
  بیت

  رور بنشــــــیندالجــــــرم بــــــا ســــــ

 

 غـــــم از آن بـــــزم مهـــــره برچینـــــد
 

  .و اگرچه از سحاب حجاب ظلمانیۀ جهالت بريون آمده، اما به استار انورا براهني و دالیل محجوب است
  بیت

  ذوقش به معانی و بیـان نزدیـک اسـت

 

 دوری نبود بـه عارفـان نزدیـک اسـت
 

  شعر
  و لقــــــــد تجلــــــــی للــــــــذی

 

ـــبس ـــب الق ـــی طل ـــاء ف ـــد ج  ۱۲٤٤ق
 

به علم برهانی سعی فرماید در طلب علم کشفیات ربانی زود باشـد کـه از پـس پـردۀ اقتبـاس در وادی اگر عالمی 
مثال حقیقت حال در آینۀ عني او به او روی نماید و کسـوف بـه  مقدس روح القدس نفس به نفس، نور جمال بی

هـاد بکوفـت و شـب چون تمامی سباسب جسمانی به قدم جد و اجت) ع(کشوف مبدل گردد، چنانکه موسی کلیم
ای به سراپردۀ دلش که وادی مقدس نورانی است گشاده شد،  ظلمانی طبیعت را طی کرد، از قوای روحانیه دریچه

  .و به نور الهی اشیا را کماهی در صورت ناری متناهی مشاهده نمود
  بیت

ــن نــور ــب کــن ای ــدۀ دل طل   در دی

 

ـــــــک ـــــــر آ ز دل مشـــــــو دور نزدی  ت
 

  شعر
  فـــــــرآه نـــــــارا و هـــــــو نـــــــور

 

ـــی العســـس  ۱۲٤٥فـــی الملـــوک و ف
 

نار نمود اما نور الهی بود که تابنده است بر ملوک سریر حقیقت کـه واصـالن والیـت مرتبـۀ ) ع(اگرچه موسی را
و اطـالق عسـس . اند و  ناظران مملکت جمال و جالل و بر امرای سلوک طریقت که حارسان عالم مثالنـد کمالیه

حکومت دارند، هم چنانکه سالکان را در وجـود مثـال مطلـق کـه میـان  بر متوسطان از آن فرمود که در ظلمت لیل
عالم ملکوت است و عالم ملک، و شبیه است بـه وجهـی بـه جـوهر نـورانی و بـه وجهـی شـبیه اسـت بـه وجـوهر 

  .اما ملوک این طریق هم سلطان لیل عالم مثالند و هم پادشاه روز مقام جمع الهی. جسمانی
  بیت

  روز و شب سـلطان تـوئیروز و شب گر جمع داری

 

 گرچه یک نور است اما در ظهور آمد دوئی
 

  شعر
ــــــــالتی ــــــــت مق ــــــــاذا فهم   ف

 

ــــــــئس ــــــــک مبت ــــــــم بان  ۱۲٤٦تعل
 

  شعر
ــــانی ــــم بره ــــتی بعل ــــه هس ـــــــی ای ک  عـــــــالم عـــــــالم ســـــــخن دان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱آیۀ  ۸۰سورۀ  ۱۲٤۲
 .هائی در آن روز درخشان و خندان و شاداب است صورت: ۳۹و  ۳۸های  آیه ۸۰سورۀ  ۱۲٤۳
  .تجلی کرد) یعنی موسی(ای آمده بود  برای کسی که در جستجوی آتش پاره ۱۲٤٤
 .او را به صورت آتش دید در صورتی که او نور است چه در پادشاهان و چه در پاسبانانپس  ۱۲٤٥
  .نوا و فقريی دانی که تو بی وقتی که سخن مرا فهمیدی می ۱۲٤٦



۶۷۵ 

ــا چــه مــی ــدانی کــه م  گــوئیم گــر ب
ـــــــائی ـــــــال دان ـــــــی از کم   مفلس

 

ـــی ـــم کـــی دان ـــه عل ـــم خـــود را ب  عل
ــــم برهــــانی ــــه عل ــــا ب ــــو دان  گــــر ت

 

  به علم صحیح عالم عالم کشف نشوی، و تا
  .دعوی عارفی مکن زنهار: مصراع

  .۱۲٤۷المتشبع بما الیملکه کالبس ثوبی زور: فرمود) ص(که اعلم علمای عالم
  رباعی

 ای خواجه بجامـۀ کسـان نـاز مکـن
  چون نیست ترا قماش بـزازی هـیچ

 

 بـــی حســـن بـــه روز نـــاز آغـــاز مکـــن
ـــاز مکـــن ـــان ب ـــازار دک ـــدر ســـر ب  ان

 

  شعر
ــــــو کــــــ   ان یطلــــــب غــــــري ذال

 

 ۱۲٤۸لـــــــــرآه فیـــــــــه و مـــــــــانکس
 

اگر طالب علم ذوق از سّر جدی تمام به رفاقت رنـدی کامـل متوجـه میخانـۀ مـا شـود، و محبانـه از غـري محبـوب 
  بگذرد، ساقی کریم او را مخمور و محروم باز نگرداند، بلکه به جامات تجلیات اسما و صفات،

  بیت
  رندانـــه ورا بـــه بـــزم مســـتان آرد

 

ــــۀ ــــه او بســــپاردخمخان  عاشــــقان ب
 

در آن حـال غـري نـار ) ع(اگر طلب موسی .فطوبی لمن لم یتعلق بقلبه غريحب مواله و الیطلب طول عمره االایاه
بودی حق در صورت مطلوب او نور ظهور وجود به او نمـودی، تـا حقیقـةً از مطلـوب حقیقـی رو نگردانیـدی، و 

وجه متوجه چیزی شـود مطلـوب حقیقـی در آینـۀ آن چیـز وجهـی ای که اگر طالبی به قوت صدق و کثرت ت دانسته
  .خاص به او نماید

  .فص حکمة رحمانیة فی کلمة سلیمانیة
  شعر

ــه ــه اال الی ــن الیتوج ــوبی لم   فط

 

ـــه ـــني یدی ـــه اال ب  ۱۲٤۹وال یضـــع راس
 

  شعر
ـــــــــال ـــــــــون خی ـــــــــا الک  انم
  و الـــــــــذی یفهـــــــــم هـــــــــذا

 

ــــــة ــــــی الحقیق ــــــو حــــــق ف  و ه
ــــــــة ــــــــرار الطریق ــــــــاز اس  ۱۲٥۰ح

 

  دوبیتی
ــــــال  یم و درحقیقــــــت اومــــــا خی

  هـــر کـــه اســـرار مـــا نکـــو دریافـــت

 

 جــــز یکــــی در دو کــــون دیگــــر کــــو
 عـــــــارفی کـــــــاملی بـــــــود نیکـــــــو

 

  .و شاید که مراد از کون عالم باشد باسره که ظل غیب مطلق است و شاید که کون عالم صورت باشد
  .بلکه عالم ظل اعیانند و اعیان ظل حق: مصراع

به اعتبار ظلیت خیال است و به اعتبار حقیقـت عـني وجـود کـه بـه صـور  و شاید که حق حق لذاته، چه کون جامع
مختلفۀ اعیان متعني شده و مسما به اسم اکوان گشته، و هر آینه عارفی که این معنی دریابد جامع اسـرار سـلوک و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .خواهد خود را سري کند، مانند کسی است که دو جامۀ دروغني پوشیده باشد کسی که بآنچه ندارد می ۱۲٤۷
  .گردانید دید و روی از حق نمی خواست می ست همان که میج اگر او را در غري این صورت می ۱۲٤۸
  .گذارد مگر در برابر او خوشا به حال کسی که توجه ندارد مگر به او و سر نمی ۱۲٤۹
  .آید و در حقیقت حق است و هر کس این معنی را فهمید اسرار طریقت را بدست آورد جهان بنظر خیال می ۱۲٥۰



۶۷۶ 

  .محرم راز ملوک باشد
  دوبیتی

ــالش نقــش مــی ــده خی ــه دی ــدم ب  بن
  خیـــال عارضـــش بـــر دیـــدۀ مـــا

 

ــان حســن و چنــني ــده چن ــده کــه دی  دی
 بــود نقشــی بــر آبــی خــوش کشــیده

 

  .فص حکمة وجودیة فی کلمة داودیة
  شعر

  فمن کان ذافهم یشـاهد مـا قلنـا

 

 ۱۲٥۱و ان لم یکـن فهـم فیأخـذه عنـا
 

  بیت
  هرکه را ذوقی است داند این سخن

 

ــــن ــــدارد ذوق گــــو بســــتان ز م  ور ن
 

هود عیانی مشاهده نمایـد کـه رحمـت رحمـانی صاحب نظری که اهل بصريت باشد، به دیدۀ کشف و عرفان، به ش
  .، اول و آخر اشیا است۱۲٥۲نبیء عبادی انی انا الغفور الرحیم: ، و به حکمسبقت رحمتی غضبی: به مقتضی

و رحمت الهیه در اکوان ساریه است و درذوات و اعیان جاریه، و جمیع اشیا به حرکت دوریۀ وجودیه متحرکند، و 
  .برسند و به غایت درجۀ خود وصول یابندهمه در سري به نهایت مراتب 

  بیت
  به اعتقاد بیا این سـخن ز مـا بشـنو

 

 به ذوق نوش کن این جام می بیا بشنو
 

  شعر
ــاه فاعتمــد ــا ذکرن ــم اال م ــا ث   فم

 

 ۱۲٥۳علیه رکـن بالحـال فیـه کمـا کنـا
 

  دوبیتی
 گمــان نیســت در ملــک معــانی هــیچ معنــی بــی

ــه نــور حــق جمــال حــال مــردم دیــده  ایــم مــا ب
  

 

 غري از این حاىل که من با خدمتت کـردم بیـان
ـــر آن  از ســـر تحقیـــق بشـــنو اعتمـــادی کـــن ب

 

  .و در وجود دنیوی مشاهد این حال و معتقد این مقال باش
  دوبیتی

 باش چـون مـا کـه تـا چـو مـاگردی
ـــروی   بـــه طریقـــی کـــزین جهـــان ب

 

ـــــردی ـــــدا گ ـــــارف حضـــــرت خ  ع
ـــه حشـــر واگـــردی ـــر آنســـان ب  هـــم ب

 

المـرء مـات علـی مـا عـاش علیـه و : ، معتقد را با معتقد برانگیزند، و به مقتضـیاحب المرء مع من: به حکم
  .، دُرد را با درد و صاف را با صاف برآمیزندیحشر علی ما علیه مات

  شعر
ـــیکم ـــا عل ـــا تلون ـــا م ـــه الین   فمن

 

ــا ــا کــم من ــیکم مــا وهبن ــا ال  ۱۲٥٤و من
 

م بر شما از معارف و علوم ربانیه، پس حقیقةً از ما از حق نازل شد به ما الهامات و مکاشفات غیبیه آنچه خواندی
  نباشد،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .گريد بیند و هر که فهمی ندارد آن را از ما فرا می تیم میهر که را فهمی است آنچه را که ما گف ۱۲٥۱
  .۴۹آیۀ  ۱۵سورۀ  ۱۲٥۲
  .نیست در آنجا مگر آنچه گفتیم پس بر آن اعتماد کن و دارای حاىل باش که ما بر آن هستیم ۱۲٥۳
  .رسد آنچه بشما بخشیم پس از او بما رسیده است آنچه بر شما فروخواندیم و از ما به شما می ۱۲٥٤



۶۷۷ 

  .بلکه باشد عطای حضرت او: مصراع
  بیت

ــیم ــرا بخش ــا ت ــه م ــد ب ــه بخش   هرچ

 

 هرچــــه بخشــــیم از خــــدا بخشــــیم
 

  .فص حکمة احسانیة فی کلمة لقمانیة
  شعر

ـــــا ـــــد رزق ـــــه یری  اذ شـــــاء اال ل
ــــا ــــد رزق ــــه یری   و ان شــــاء اال ل

 

 لــــــه فــــــالکون اجمعــــــه غــــــذاء
 ۱۲٥٥نــــا فهــــو الغــــذاء کمــــا یشــــاءل

 

ارادت نزد محققان متعلقه است به جزئیات، و مشیت به کلیات و چون مشیت متعلقه به ظهور او گردد اعیان عالم 
باسره رزق حق باشند، یعنی مظهر او گردند تا در هر عینی به حسب استعدادآن عني ظهوری فرماید، و اگر مشـیت 

  ی انعام فرماید یعنی وجودی به بخشاید،حق متعلقۀ آن شود که عالم را رزق
  دوبیتی

ــــا را ــــد م ــــذا ده ــــت غ ــــه هوی  ب
  جــــوئیم مســــتعدیم و هرچــــه مــــی

 

ـــا را ـــد م ـــذا خـــود خـــدا ده ـــن غ  ای
ـــــا را ـــــد م ـــــا ده  از وجـــــودش عط

 

  شعر
ــــــــوا ــــــــه فقول   مشــــــــیته ارادت

 

 ۱۲٥٦بهـــا قـــد شـــاءها فهـــی المشـــاء
 

  .وزن مراد است و هم به معنی مراد و مشیت حق عني ارادت او است در مرتبۀ احدیت و مشا به ضم میم به
  بیت

  هرچـــــه باشـــــد مـــــراد او بشـــــود

 

ـــــود ـــــراد او، نش ـــــود م ـــــه نب  و آنچ
 

  شعر
  یریــــد زیــــادة و یریــــد نقصــــا

 

ــــــیس مشــــــاءه االالمشــــــاء  ۱۲٥۷و ل
 

  بیت
  به فتح میم بخوانش که مصـدر میمـی اسـت

 

 مراد ازین سخن ای یار عني تعلیمـی اسـت
 

  .ان آن شییء، و نخواهد بود اال آنچه او خواهدیعنی تو زیادتی چیزی طلبی و حق نقص
  بیت

  تو زهد زمن جوئی و اوخوردن می

 

 شک نیسـت کـه نشـنوم بجـز گفتـۀ وی
 

بـه تـا خـوانی، در هـر دو موضـع، و معنـی آن دهـد کـه  تریدو شاید که مشیت در این بیت به معنی ارادت باشد و 
علق به کمی شییء، چه ارادت در جزئیـات بـه زیـادت و ارادت یک بار متعلق به زیادتی شییء شود و یک بار مت

نقصان تعلق دارد، و مشـیت حـق تعـاىل و تقـدس متعلـق اسـت بـه کلیـات و کلـی موصـوف بـه زیـادت و نقصـان 
  .باشد نمی

  بیت
ــــــــــاب مشــــــــــیت و ارادت ــــــت  دری ــــــی و جــــــزوی آن دو آی  در کل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

برای او روزی اراده کند همۀ جهان غذا و خوراک است، و اگر خدا برای ما روزی بخواهد همه برای ما غذاست  وقتی خدا ۱۲٥٥
  .خواهیم همانطور که می

  .مشیت او ارادۀ اوست و نیست مشیت او مگر آنچه خواسته است ۱۲٥٦
  .خواهد خواهد و نخواهد بود مگر آنچه او می جوئی او کمی می ادی مییتو ز ۱۲٥۷



۶۷۸ 

  

به ایجاد ممکنات، به خالف مشیت کـه و مشیت متعلقه است به فیض اقدس، و ارادت به فیض مقدس و متعلقه 
  .متعلقه است به افاضۀ اعیان به حسب اقتضای حکمت حق تعاىل و تقدس

  شعر
  فهـــذا الفـــرق بینهمـــا فحقــــق

 

 ۱۲٥۸و مــــن وجــــه فعینهمــــا ســــواء
 

  بیت
  بالــــذات یکــــی و بالصــــفت دو

 

ـــو ـــا ت ـــع ب ـــرق و جم ـــه ف ـــتم هم  گف
 

اند در مرتبۀ احـدیت  لم و علم بر حیات، و مجتمعو ارادت مرتتب است بر مشیت ومشیت بر قدرت و قدرت بر ع
شود که ارادت متعلقه است به ایجـاد معـدوم نـه بـه اعـدام  و متفرق در مرتبۀ واحدیت، و در قرآن چنان معلوم می

  .۱۲٥۹و ما تشاءون اال ان یشاء الله: قال الله تعاىل. موجود، به خالف مشیت که متعلقه است به ایجاد و اعدام
  .یة فی کلمة هارونیةفص حکمة امام

  شعر
  و حق الهوی ان الهـوی سـبب الهـوی

 

 ۱۲٦۰و لوال الهوی فی القلب ما عبد الهوی
 

  .اهل هوا هوارا پرستند و غري هوا را به هوا
  بیت

  جمعـــی کـــه از ایـــن هـــوا نرســـتند

 

ـــــه هـــــوا هـــــوا پرســـــتند  ایشـــــان ب
 

وسـتی نگرينـد، امـا حـق سـبحانه و تعـاىل سببی نرپستند و به د و عالم ممکن الوجود است و ممکن الوجود را بی
  .واجب الوجود است و وجوب ذاتی او راست

  بیت
  از هســــــتی خویشــــــنت برســــــتیم

 

ــــــذات مــــــی ــــــش بال  پرســــــتیم ذات
 

  .فص حکمة علویة فی کلمة موسویة
  شعر

  کنــار موســی رآهــا عــني حاجتــه

 

 ۱۲٦۱و هــو اال لــه و لکــن لــیس یدریــه
 

شمار است، و از آن جمله یکی آنکـه حـق سـبحانه و  بسیار و بی )ع(عنایت ازىل و الطاف لم یزىل در حق موسی
تمام اقبال نمـود وحـق ) ع(تعاىل تجلی در صورت ناری فرمود، چه مطلوب او در آن حال نار بود، الجرم موسی

  .تعاىل به مثل اقبال او به او اقبال فرمود
  بیت

  اگر اقبال فرمائی به تو اقبـال فرماینـد

 

 تو اعراض بنمایندوگر اعراض بنمائی به 
 

من اقبل علی الله تعاىل بکلیته اقبل الله علیه بکلیته و من اعـرض عـن اللـه تعـاىل : کما جاء فی الحدیث
  .۱۲٦۲بکلیته اعرض الله عنه بکلیته و من یکون هکذا اوهکذا فالله معه کذلک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فرق در میان آنها محقق است و از وجهی هر دو یکسانندپس این  ۱۲٥۸
  .خواهید مگر آنکه خدا بخواهد و نمی: یعنی ۲۹و  ۳۰های  آیه ۸۱و  ۷۶های  سوره ۱۲٥۹
 .شد بحق عشق که عشق سبب عشق است و اگر عشق در دل نبود، هوا پرستیده نمی ۱۲٦۰
 .دانست او نمی دید وىل او خدا بود و همچون آتش موسی که او را اصل حاجتش می ۱۲٦۱
هر کس به تمام وجود خود روی به خدا آورد خدا بر او اقبال کند و هر کس از حق روی بگرداند خدا از او اعراض کند و هر که  ۱۲٦۲

 .هرگونه باشد خدا با وی بهمانگونه است



۶۷۹ 

  .علیه الصلوة و السالم و التحیةفص حکمة فردیة فی کلمة محمدیة 
  شعر

ـــــب ـــــییحـــــن الحبی  اىل رؤیت
  و تهفواالنفـــوس و یـــأبی القضـــا

 

 و انـــــــی الیـــــــه اشـــــــد حنینـــــــا
ـــــکواالنینا ـــــکواالنني و یش  ۱۲٦۳فأش

 

  .۱۲٦٤من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من کره لقاء الله کره الله لقاءه: به حکم
  قطعه

ــــی ــــود فروپاش ــــراپای خ ــــر س  گ
  ور محــــــب لقــــــای او باشــــــی

 

ــــد ــــرو پاش ــــر ســــرت ف ــــف او ب  لط
 او محــــــب لقــــــای تــــــو باشـــــــد

 

و این دو بیت که شیخ رحمة الله علیه انشا فرموده و حقیقت حال باز نموده در مقـام شـوق بـوده و از لسـان حـق 
، نفوس مشتاقان حضرت مـا در طلـب وصـال جمـال و االطال شوق االبرار اىل لقائی: فرماید که به مقتضای می

  .و انی الیهم الشد شوقااند،  جالل ذات بر کمال ما مضطرب
تر از مشتاقانیم، اما قضا چنـني رفتـه کـه ظهـور هـر امـری از امـور بـه وقتـی از  ه رؤیت خاص خاصان مشتاقو ما ب

  :اوقات موقت است و به اصلی معني مقید، و تقدیم و تأخري در آن ممکن نه، قال الله تعاىل
  .ه ندهدالجرم پیش از وقت حنني و انني فاید. ۱۲٦٥اذا جاء اجلهم ال یستأخرون ساعة و ال یستقدمون

  بیت
  تا نرسد وقت گل نالۀ بلبل چه سود

 

 نالۀ بلبل چه سـود تـا نرسـد وقـت گـل
 

  شعر
ـــق   صـــح عنـــدالناس انـــی عاش

 

 ۱۲٦٦غــري ان لــم یعرفــوا عشــقی لمــن
 

صورت پرستان در صورت عني صورت مطالعه نمایند و اهل معنی در هر صورت از صور دنیی و عقبـی و معقـول 
  .اهده فرمایندو محسوس، جمال و جالل موىل مش

  رباعی
 یــارب دانــی کــه مــن بــه گــاه و بیگــاه
  حسن تو مهست و شاهدان چون آبنـد

 

 جز در تو نکردم از چپ و راست نگاه
ـــی  کـــنم و بیـــنم مـــاه در آب نظـــر م

 

  تا پروانۀ پرسوخته ذوقی که از احرتاق شمع یافته و شعاعی که از شعاع شعلۀ آتش بر او تافته با تو نگوید، 
  .چه دانی که ذوق او چه بودتو : مصراع
  بلکه،

  .تا ذوق او نیابی احوال او ندانی: مصراع
  بیت

  یارب که ترا ذوق خوشی حاصـل بـاد

 

 پیوســته دلــت بکــام خــود واصــل بــاد
 

  .بحمد و آله االمجاد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

پس من از . خواهد قدر نمی جانها مشتاق و پریشانند وىل قضا و. معشوق سخت به من مشتاق است و اشتیاق من به او بیشرت است ۱۲٦۳
 .ناله شکایت کنم و او از ناله شکایت کند

  .خواهد و هر که را دیدار خدا ناپسند باشد دیدار او خدا را مکروه باشد هر که دوستدار لقای خدا باشد خدا لقای او را می ۱۲٦٤
 .وقتی اجلشان فرا رسد نه ساعتی عقب اندازند و نه پیش افتد: ۳۴آیۀ  ۷سورۀ  ۱۲٦٥
 .دانند که عشق من از آن کیست دم را درست آمد که من عاشقم وىل نمیمر ۱۲٦٦



۶۸۰ 

  فاتحهرساله 
  

  بسم الله الرحمن الرحیم

  الله و علی آله حجج الله  الحمدلله والصلوة علی رسول

  بیت
 و حضور اگر دانیسر غیب

 بسم الله الرحمن الرحیم غیبه؛
 .الرحمن الرحیم در فاتحه غیبت در حضور
 .ایاک نعبد حضور در حضور
 .اهدانا الصراط المستقیم غیبه

  

 حافظی فاتحه چنني خوانی 
 رب العالمني غیبه. الحمدلله حضور

 مالک یوم الدین غیبت در غیبت
 ایاک نستعني حضور در غیبت

 .انعمت علیهم غیبت در غیبت صراط  الذین
  

  و کک والالضالني هرآینه مجاری قرآن عظیم و معابع کتاب مستقیم غیبت و حضور و صعود و هبوط

  شعر
 هر که ام الکتاب میداند

  

 همچو ما عارفانه میخواند 
  

بحضور الصلوة اال):ص(و قال . چون مصلی گوید الله اکرب حضور  الصلوة اال بفاتحة الکتاب): ص(و قال 
و حضور  در نماز روح معنوی نماز است و سمع الله لمن حمده غیبت و التحیّات لله غیبت والسالم  القلب

والسالم علینا و علی عبادالله الصالحني غیبت  گفنت اشهد ان ال . علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته حضور
 اله اال الله و اشهد ان محمد رسول الله حضوراست 

  بیت
نیک دریاب این سخن به تمامهم

  

تا بیابی مراد خود و سالم  
  



۶۸۱ 

  بیان ثمرات فاتحة الکتاب در رساله 
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم

 گر کسی پرسدت که ایمان چیست
 بزبان گو همی کنم اقرار
 اول ایمان من بود بخدا
 قادر و ناظر و علیم و حکیم
 واحد و لم یلد و لم یولد

 ار جهاندویّم از حکم کردک
 سیوم ایمان بحکم جبّارم
 چارم آورده ام بصدق ایمان
 پنجم ایمان بروز حشرم هست
 ششم ایمان که خري وشر زقضاست
 گر زاسالم پرسدت عاقل
 اول از صدق پاک بی اکراه
 که محمد رسول اوست بحق
 دومني از طریق عجز و نیاز
 رکن دیگر زکات مال بود
 چارمني هست روزه رمضان

 ر استطاعت هستپنجمني حج گ
 شرط این خاص و عام دانسنت
 چونکه معلوم گشت ایمانم
 باید آنگاه حاصل عملم
 کار ایمان بقول ناید راست
 گر کتب ها تمام برخوانی
 بر عمل بایدت قیام نمود
 چونکه معلوم شد که ایمان چیست
 شرط احسان تمام عرضه بکن

 صفت دین و شرط احسان چیست 
 اعتقادم بدل درین گفتار
 آن خدائی که هست بی همتا
 صانع و مالک و سمیع و کریم
 صمد و حیّ والیموت و احد
 بمالئک بود مرا ایمان
 به کتبهای پاک او دارم

 الن خالق دیّانبرسو
 بسؤال و جواب و نشرم هست
 همه تقدیرها بحکم خداست
 نشوی در جواب او غافل
 گفنت ال اله اال الله
 سرور قوم و سیّد مطلق
 بنمودن قیام پنج نماز
 بر نصاب گذشت سال بود
 خاص از اسالم روزه رکنی دان
 راه این راه گر سالمت هست
 واجبست این تمام دانسنت

 میدانم رکن اسالم جمله
 گر عمل نیست همچنان دغلم
 قول با فعل اگر بود زیبابست
 یا زتحصیل داد بستانی
 علم اگر با شدت عمل نه چه سود
 بعد از اسالم شرط احسان چیست
 چیست بگشای درج در سخن



۶۸۲ 

 این سؤاىل که شد بدین منوال
 گر عبادت کنی زبهر خدا
 تا کجائی و درچه کاری تو
 یا نداری دو چشم دیدن او
 پس چنني دان باعتقاد درست
 گر چنني میکنی عبادت حق
 گر برپسند کاصل ایمان چیست
 بیخ و شاخ و زمني ایمان را
 جان ایمان بگو که چیست ترا
 اصل ایمان بگو عنایت حق
 دل مؤمن زمني ایمان است
 هست اخالص بیخ ایمانم

 که شرم خداستپوست ایمان بگو 
 عشق حق میوه ایست ایمانرا
 نه مسائل به نظم گفنت
 یا رب از فضل خویش رحمت کن

  

 بشنو از من جواب حق سؤال
 اندر آن حال چشم جان بگشا
 در جهان پا وسر چه داری تو
 یا دو گوش سخن شنیدن او
 کاندران دم خدای ناظر تست
 بی گمان مريوی به جنت حق
 سرّ ایمان و تخم ایمان چیست
 چیست بنمای هرسه برهان را
 گر بگویی غریب نیست ترا
 سر ایمان شهادت مطلق
 جان ایمان کالم رحمانست
 شاخ ایمانست خوف دیّانم
 برگ او تقوی است و ترک هواست
 که حالوت رسد مسلمانرا

 سفنت در به الماس علم
 جای سید مقام جنت کن

  



۶۸۳ 

تفسري اسرار القرآن فی بیان مراتب االیمان و شئون رساله 
  االنسان

  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
بعد حمدالله والصلوة علی رسول لله صلی الله علیه وآله قال سید المحققني و سند المدققني نعمة الله الوىل قدس 

آن المجید و الفرقان الحمید سورة البقره قوله تبارک و تعاىل ان الله لله سره العزیز فی تفسري بعض آیات القر
بعلم الصفات و کشف جمال الذات قبل خلق الخلق فی ازل االزال ) ع(اصطفی آدم و نوحا ان الله اصطغی آدم 

فة فخلقها بص) ع(ماذاخلق روحه نظر بجماله اىل جالله و نظر کماله اىل جالله فظهر بني النظرین روح آدم 
الخاص الذی یتعلق بالذات و خلق ایضا صورته بصفة الخاص فنقح فیها روح االول روح الثانی فوصف روحه 
فقال فنفحت فیه من روحی و وصف صورته فقال خلقت بیدی فسبق بهذه الصفات من الملئکة الکرام الربرة و 

ال علی مشایخ الملکوت و قال انی البسه خلعت خالفته و اسجدله مالئکة الجل هذا التخصیص کرامة له و تفضی
جاعل فی االرض خلیفه و قال اسجدوا آلدم والیوثر فی نعوت الزل طوارقات الحدوث مادام الصطفاءِ بهذه 
الصفه سابق له و ایضا اصطفاهم لنفسه عن خلقه لموقع الخطاب بکشف النقاب الستعداد هم بحمل اثقال امانته 

فی میادین وحدانیته و الطريان فی هوا فردا نیته لطلب کشف احدیته و جمال و التعمق فی بحار ازلیه و السريان 
سرمدیته و قال اصطفا هم علی الناس لنبوئه واسخلصهم لرسالته فهم المبعوثون اىل خلفه رحمة علی اولیائه و 

ین الیم العقاب حّجة علی اعدائه فهم الدعاة اىل الله با الحکمته و الموعظه مبشرین عباده جزیل الثواب و منذر
یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل اذلوشاء لهدیکم اجمعني و قال ایضا اصِغاهم فی ازلیته صفاهم لقربه و  لئال

الیؤثر فی اصطفائیه له النه سبق العصیان ) ع( قال اصطفاهم فی االزل قبل کونه اعلم بهذا خلقه ان عصیان آدم
اضاف الحج اىل نفسهُ مافیه من آثار  ۱۲٦۷لله علی الناس حج البیتومع علم الحق بمایکون منه قوله تعاىل 

الربوبیة و حقایق العبودیه و الزم حق العبودیه علی عباده الزاء شکرالربوبیة و ایضا فرض حج البیت علی 
الجمهور اراد ان یری عباده و عظمته و کربیاءه فی رویتهم اىل العبودیة و التواضع و التضرع علی اعناقهم و 

اجب اىل الوجوب علی عبادی القصد اىل مُشاهداتی ببذل االموال والنفوس و االرواح و ترک الراحة و
والشهوات و االوالد و االزواج بنعت التجرید عن المکونات فی قصدهم اىل بیته و یحص البیت لقصد هم رسما 

ات اصطفاها الله تعاىل و معرفه حفظ و حکما عن المشاهدة النه تعاىل منزه عن الحلول والتشبیه قال فیه آیات بین
الصیانه عن دعوته النفس قبله لعباده و مرآة الکشوف لخواصه واالستطاعه فی سبیل معرفته و قربته و رؤیة الطافه 
فی سایر االوقات و الیقني فی وعده والتوکل علیه فی جمیع االمور و المراقبه و دوام الرعایة و معرفه حفظ و 

النفس و صدق القصد الیه بصفاء النیة و طهارة القلب عماسواه زادهم دوام الذکر والفکر فی الصافیه عن رعونة 
آالئه و نعمائه و قدرته الکاملة و رحمته الشامله الکافیه هذا و امثال هذه المقامات استطاعة القاصدین اىل بیته و 

العنادثم ان القاصدون اىل بیت الله من     لم یتصف بهذه المعانی انقطع عن سبیل الرشاد و هلک فی مهلکة 
تعاىل علی ثالثة اقسام قسم منها القاصدون اىل البیت باموالهم و انفسهم لطلب الثواب و قسم منها القاصدون 
اىل بیت بقلوبهم صافیه من الدنیا و ما فیها المتثال االمور لطلب مرضاة لله تعاىل و منهم القاصدون اىل مشاهدة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۹۷: آل عمران  ۱۲٦۷



۶۸۴ 

العاشقه لطلب حقایق المعرفه و القربه و صفاء الوصّله فبزیارة مشهد التجلی و التدىل فاهل  رب البیت بارواحهم
الظاهر یحرمون عن المحظورات و یحلّون عن احرامهم عندانقضاءِ مسلکهم و اداء فرایضهم و اهل الباطن 

الذات و کشف الصفات یحرمون عن الکاینات و النظر اىل الربیات والیحلون ماداموا فی الدنیا اال مشاهدة 
وا باستقبال قلوبهم اىل نحو المقصود عن بیت لله   د ولنذکرمن االشارة فی قصود حجاج کعبه الحقیقة اذا ارا

وا فی غري طریق الحق  الحرام عقدوا بالحقیقه مع لله بنعت المحبه عقد المعرفه و فسخوا جمیع المعقود التی عقد
التی خذت للریاء والسمعه و طلب العلو و الشرف عدو السبیل مواطن  من ایثار ما سواه علیه و عهود النفس

المشاهدة زاد الصدق و التوکل واالخالص و الیقني و الزهد فی تجارة الله و رحلته الصرب و قوایمها الجد و راسها 
ها الیقني و الحلم و بطنها الورع و مرکبها التمکني و زمامها التسلیم و صوتها االدب و ارضها الرضا و سماءِ

ماءِواها الفکر و ریاضها المکاشفة و مرعاها المشاهده و توجهها اىل شهود القدم و اذ اخرجومن اوطانهم بهذه 
الراحلة هجروا من الدنیا و ما فیها و استعدوا هبّه الموت من جمیع الخالیق من العاشرین و المتغاربني واسرعوا 

ادحني المجدین و توجهوا بنعت االخالص اىل الله و عزموا ان فی طریق الریاضة والزموا انفسهم کمدح الم
کبهم یکون قایدهم الهدی و سایقهم  الیجوزوا عن قصد السبیل اىل سبیل دواعی الهوا و الشاطني و اذا رکبوا مرا

العشق  التقوی و منحجهم الصفا و رفیقهم الموىل وعدیلهم العلم و حبیحهم الحلم و الشوق یسوقهم فی واد
سهم الحنني و مطربهم االنني بدرقتهم الحبیب و اذا قربوا فی وادی المحرم ساروا سرعني من الشوق و مون

قطعواها نادمني من الذنب وحدقوها سادمني اىل مشاهده الرب متحّرین من فوت االوقات ها یمني فی طلب 
ا بلغوا راس الوادی خلعو ثوب الدرجات با كني دماء الحزن بالزّفرات نابحني علی انفسهم بنعت العربات و اذ

وا عن جمیع الشهوات و لبسوا احرام التفرید و اغتسلوا فی بحر التجرید و تطهروا عن جمیع  الراحات و تجرد
شوایب العلل و اذا تلبسوا سمعوا اصوات الرضا بنعت الوصلة و القربة و نداءِ الحق قبل كونهم فی االزل و اذا 

فیود السكر ال فكاك لهم عنها اال بسر الصحو فی بني الصحو والسكر و بني الهیبة  بلغوا عرفات صاروا متبطئني فی
و البسط حایرون یعرف لهم الحق جلت عظمته حقایق المشاهده و صفات المكاشفه و اظهر لهم مكنونات 

شاهدین الغیوب و مضمرات القلوب و اذا وقفوا وقفوا راحني اىل لقاء الرحمن خایفني من القطیعه و الهجران 
مقام الحیاءِ حاضرین مقام الغناء فی رؤیة البقاء و اذا وصلوا اىل مشعر الحرام ذكروا الله بنعمة رؤیته و ذكرهم 
هناك طی اللسان و حجلة الجنان فی قدم الرحمن متشوّرین بني یدیه مطرفني من التقصري منحنني من التفریط  و 

شهوات و اذا رموا بالجمرات رموا مجاهدتهم و ریاظتهم و عبادتهم اذا بلغوا المنی ذبحوا انفسهم عن اللذات و ال
اىل كتم العدم بوصولهم مشاهدة القدم و اذا كسروا لحجارة كسروا معها شهوات بواطنهم وارادات انفسهم عن 
ممكّنات اسرارهم و اذا حلقوا حلقوا باطنهم فضوالت الوسواس و حب یحمد الناس و اذا دخلوا ارض الحرم 

انهم فی سرادق العظمة و ابواب الحضره خاضعني من االجالل ذائبني فی نريان الكربیاء محرمني عما  علموا
الله ال یحل علیهم شئ من االكوان قبل وصولهم الیه النهم فی معادن الصّمدیه وصوله الصمدیه بمنعهم عن  دون

نزلة الجنه و من دخلها امن من عقابه فی عالمات الحدوثیه و اذا دخلوا مكّه ایقنوا انهم فی جواره الن مكّه بم
جواره لوعده لله تعاىل و اذا دخلوا المسجد دخلوها هائمني من رؤیة عظمته و هیبته و جالله و اذاراءِ البیت زار 
قبل رؤیة البیت رب البیت و مشاهدته و علموا انهم فی حضرة القدیمه و مشاهدته الکریمه و اذاطافوا حول البیت 

المطیفني حول العرش و الکرسی و ایقنوا انهم عندلله بمنزلتهم و اذا استسلموا علموا انهم بایعوالله راوالملئکه 
ببیعة االزل تبعت الخروج عن المخالفه بعد تلک المبایعه و الیمدون ایدیهم اىل المالوفات و الشهوات و اذا 

محل الوافني بعهد الله و اذا تعلقوا باستار  وصلوا خلف المقام علموا انهم فی مقام الوصله والقربه والمناجاة و
الکعبه ایقنوا انهم معتصمون بحبل االعتصام الیذون بحقیقه عصمة ملتجئون اىل کنف قربته متفردون عن اللیاذة 
باحدون الحق بعد ذلک و اذا دخلوا بیت لله تعاىل ایقنوا انهم فی حفظ عنایته مستغرقني فی وجود قدمه و بقائه 
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ا الصفا و المروة یخرجوا من کدورات النفسانیه و راوا انهم فی مقام االصطفاء واالجتباء و من له و اذا صعدو
بصرية المعرفه علم و تحقق ان لله تعاىل رسم هذه المناسک و المشاعر امتثاال المره جل جالله  قدسه فبنی 

 للجنه و الصفا و المروة و جبال  الکعبه مثاال للعرش و مسجدالحرام مثاال لحظرية القدس و جعل البلد مثاال
المکة مثاال لحجاب الملکوت و الحرم کله سواتر الجربوت و المنی مقام اال من و المشعر مقام الخوف و الحطیم 
و العرفه ارض المحل و المحرم مقام القیامة و البادیة مثال الدنیا و الخروج عن الواطن بمنزلة الموت و القصد 

ائب للقاء الرحمن فاذا ابصر حقایق هذه االمثال صار حجّه قربة و مشاهدة و سعیه مربورا و اىل زیارة البیت الت
عمله مشکورا ذکرت حجة العارفني من الموقنني و المشاهدین و اما اسرار العاشقني ایضا اذا حججت فکعبتها 

ددت االسرار فی بیداه ذات القدیمته جلت عظمته و عز کربیاء و مناسکها مراتب السري فی الصفات فاذا تجر
االزل عن االماکن و االزمان و الحدثان استقبلت اىل عروش البقاء و السرمدیة بحق لها مطاف حظایر القربه علی 
بساط الحشمة و االنبساط فکل نفس منها لها نظرة و مشاهدة و مکاشفه فحجها منه الیه و عنه به و به عنه و منه 

ل لم یخاطب لله تعاىل عبادة فی شر من العبادات باذن لله علیهم اىل الحج له فشانها عجیب و جدها غریب و قی
ما اصابک النه لیس من العبادات عبادة یشرتک فیها الحال و النفس اال الحج فاخرجه بهذه االمم قوله تعاىل 

عرفه الحسنه الطاعة و الحسنه المحبة و الحسنه الم ۱۲٦۸من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک
ذلک فاشار اىل هذه الحسنات انها بفضل لله المن کسب العبد النه تعاىل واهب هذه المراتب بالعلة و الشفاعة 

و هو اهل الفضل و العطاء و السیئة معصیة الله و ذلک صفة نفس االمارة نزّه نفسه  ۱۲٦۹فضل الله یؤتیه من یشاء
دتی و انا حسنة اولیائی فمن شاهدتی یصدر حسنات تعاىل من مباشرة المستقبحات ای کل حسنة ترجع اىل مشاه

تجلیاتی و کل سیئة و معصیة فتصدر من نفس االمارة التی خلقها و ما فیها النها مباشرها و انا خالقها انا منزّه عن 
باتّباع هواها و ترك رضاء موالها و هی  ۱۲۷۰ما اصابك من سیئة فمن نفسكمباشرة سیئ بذاتی و قیل فی قوله و 

فس االمارة بالسوأ و استدل القدریه بهذه اآلیه علی مذهبهم حیث اضاف القدرة اىل النفس قال علیه من الن
لیزدان  و االهرمن لم یفهم الكفرة والعرفة الضالة ان من لم یقدر  السالم القدری مجوس هذه االمة النهم قالوا با

رآن و خطاب الله فان لله سبحانه نسب اتیان ان یخلق ذاته فكیف یقدربان یخلق صفاته و لم یفهموا اسرارا الق
و االصابة فعل الغري ال فعل النفس و تبني من مجهل خطابه  ۱۲۷۱ما اصابكالسیئة اىل غريه ال اىل النفس فقال و 

ان ان السّیئة عنی به البالء الذی هو جزاء معصیة النفس فاصابه البالء من الله جزاءً لكسب المعصیة كما قال 
كتساب  و هذه السیآت هی من االسباب ال من اال ۱۲۷۲سؤهم و ان تصبكم سیئة یفرحوا بهاتمسسكم حسنة ت

قال المحقق ما اصابك من حسنة فمن الله فضال و ما اصابك من سیئة فمن نفسك كسیئاً و كالً هی من الله خلقاً 
وجهه حتّی ال یری احد اراد بالسطان المبني طلوع نور التجّلی من  ۱۲۷۳وآتینا موسی سلطاناً مبیناًقوله تعاىل 

وجهه االحارت عیناه من غلبة بهاء الله و عظمته علی وجهه و اخرب سبحانه عن ذلك النور بقوله تعاىل و القیت 
علیك محبةً منّی قیل فی التفسري الظاهر مالحة فی عینیه الیریه احد اال احبه و ذلك النور ایضا من النور التجّلی 

من فرقه اىل قدمه ) ع(خطاب الحق منها و ذلك قوله انی آنست ناراوكان موسی الذی ظهر من الشجره حني سمع 
برهان الله للعالمني و هكذا كل نبی و وىل اال تری اىل الید البیضاء و العصا و اعظم الربهان فی وجهه عكس 
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قوة عظیمه  التجلی من جبل الطور علی وجهه حتی احتاج بعد ذلك ان یسرت وجهه بالربقع و قال بعضهم السطان
كان روح القدس  ۱۲۷٤و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبّه لهمعلی سماع المخاطبه من كالم الحق قوله تعاىل 

روحاً روحانیاً الهیّاً یحیی الموتی به حیث ینور نور اآللهیة لها النه من لله سبحانه بالقدره ) ع(عیسی بن مریم 
ن نوره فظهر روحه لبعض خاصیته فصار منقوشابنقشه الن صورة فلما اراد لله ان یرفعه اىل جواره رفع الحجاب ع

عیسی منقوش بنقش روحه و هذا منه قوة اآللهیه و هو كان بها مؤیدا فقلب االعیان و ال یكون هذا اال بفعل لله 
بمیلها المنزه عن مزج الالهوتیه بناسوتیه االنسان وادق االشارة فیه ان لله سبحانه عرف طبایع الیهود و النصاری 

اىل التشبیه و بتعریها من القدس و التنزیه النهم اصحاب  المخائیل اال تری اىل عبدة العجل كیف كان جهنم لها 
و قول النصاری ان الله هو المسیح بن مریم فشبه لهم صورة  عیسی بنعت االلتباس من تجلی نور الالهوت من 

ط بعضهم و قالوا بآلهیة عیسی وعُزیر فعرف عیسی الناسوت لعله عرفانهم قدس االزل عند نعوت الحدث فغل
مكان المكر فی االلتباس فقصدوه بالقتل فالقی لله سبحانه عكس ذلك الشبه علی احد رؤساء الیهود استدراجاً و 

من حالوة الحب و لذة العشق و هذا لفقدان من ) ع(مكرا فقتلوه و صلبوه النهم وجدوا فیه ما وجدوا فی عیسی
السماء بقوله تعاىل بل رفعه الله الیه قیل فی تفسري بل رفعه لله كساه الریش والبسه النور و قطع عنه  اىل) ع(رفعه 

سمّاعون شهوة المطعم و المشرب و طارمع الملئكه حول العرش فصار انسیا ملكیا سماویا  ارضیا قوله تعاىل 
لزمان یجلسون فی الزوایا و وصف لله سبحانه اهل السالوس الذین فی هذا ا ۱۲۷٥للكذب اكّالون للسحت

یظهرون الزهد والتعشق و یطرحون علی اعناقهم الطیاله یستمعون مدایح اهل الدنیا لهم مثل ما قالوا لیس فی 
الدنیا مثلك یا شیخ و انت كذا و كذا و هو یشرتی  غرورهم و اقاویلهم الباطله وهم یمدحونه الجل الشفاعه عند 

سطان و یعطونه رشوة الستجالب مرادهم فهو یسمع الكذب و یاكل السحت ظهر االتراك ویجعلونه وسیلة اىل ال
الله وجه االرض منهم و وقانا من صحبتهم و سورا اعمالهم و افعالهم فرقوا من الدین واكلوا الدنیا بالدین و 

الحق بهذه المراتب  الربانیوّن و االحبار الربانی الذی نسب اىل الرب بالمعرفه و المحبّة  والتوحید فاذا وصل اىل
و استقام فی شهود جالله و جماله صار متصفا بصفات الله طأل انوار ذاته فاذا فنی عن نفسه و بقی بربه صار 

لم یكن فی النار كان مستعدالقبول النار و لم یكن نارا فاذا وصل اىل النّار   ربانیا و مثله مثل الحدید فی النار اذا
ارف فاذا كان منورا بتجلی الرب صار ربانیا روحانیا نورانیا ملكوتیا جربوتیا كال من واحمر صار ناریا هكذاشان الع

شفون وجه لله سبحانه واالحبار  الرب اىل  الرب  مع الرب فالربانیون عشاق لله واحباؤه الحاضرون بني یدیه المكا
یوم یجمع ور لله سبحانه قوله تعاىل الذین یسمعون كالمهم الله من لله بالواسطه والمغرقون بني الحق و الباطل بن

اّن الله تعاىل سبحانه  ۱۲۷٦الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالو االعلم لناالّا ماعلّمتنا انّك انت علّام الغیوب
ایاما و ساعات الظهور جربوته و كشف ملكوته و بروز انوار عن قدرته و شروق بروق لمعان و حدانیه ابدیّته و 

و سیات السلطنه و اظهرها القلوب اهل اجالله رؤیة عظام قدره و اجراء مشیته وهناك خص لها خطاب العظمه 
تفوح بحار عطر صفاته و تدرع نفحة مسك سبحات ذاته قال سید اهل االشارة علیه السالم ان لربكم فی ایام 

اكابر اهل القرب دهركم نفحات االفتعرضوا لنفحات الله فلما اراد كشف الكلی و اجراء الخطاب االزىل بجمیع 
من المرسلني و النبني و الملئكه المقربني و ذلك فی یوم القیمه یوم العرض االكرب حیث یتمتع العارفون بجمال 
الحق و جالله و قربه و وصاله و القیامة تلذ احباء الله هناك یستانسون به ابدا و تجولّون مراكب النور فی میادین 

بقاء و ذلك من بسط الله بساط العطایا المشاهدة و فی مقام لهم فناء و ذلك  السرور هناك مقامات ففی مقام لهم
من تراكم عساكر سطوات العظم حیث یظهر رداء الكربیاء وازار عظمته و فی ذلك المقام  یضمحل الحدثان و ما 
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عة بالقهر فیها فی غرة القدم فیفنیهم ساعة بالجالل و یبقیهم ساعة بالجمال و یخاطبهم ساعة باللطف و سا
لمن الملك الیوم لله الواحد لیعرفهم فهم طرایق كشف االلوهیة لنعت المباشرة و من ذلك الخطاب قوله 

قالو عرفهم بخطابه معهم عجز  ۱۲۷۸یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتمو ایضا قوله سبحانه  ۱۲۷۷القهار
اطبهم بعد احاطته بجمع ذرات المكّون و بعد علم العبودیة فی الربوبّیة و فناء الحدث فی القدم عیانا بعد الخرب خ

الشامل بخربیان الحدثان من االزل اىل االبد و مقصوده تعاىل منهم، اظهار ما اخربه بما جری علی الخلق فی 
كتابه كیف یوافق الخرب بالمعاینه و هو تعاىل منزه عن الجهل بشیء من العرش اىل الثری قال محمد بن فضل 

علم لنا بجواب ما یصلح لهذا السؤال قال ابن عطا العلم لنا بسؤالك و الجواب لنا عنه قوله تعاىل العلم لنا ای ال
اتفق اهل التفسري ان الله الیغفر  ۱۲۷۹ان تعذبهم فانهم عبادك و ان نغفر لهم فانّك انت العزیز الحكیم

یفة و هی ان لله تعاىل اجٌر  المشركني الذین ماتوا علی شركهم ذلك مذهب المسلمني جمیعا و قد  اری ههنا لط
سرا مكتوما بهما علی قلوب جمیع الخالیق االمن كان من اهل خالصة سرّه و محال ان ) ع(علی لسان عیسی 

خفی علی عیسی ان من مات  علی الشرك فهو غري مغفور فی ظاهر العلم و وارد الشرع و انما نطق بذلك من 
طابه فی ذلك كانه اشار اىل ما اشار ابن عباس و ابن مسعود فی عالم السر المتكوم فی الغیب و مفهوم اصل خ

قاال النار ان یاكلهم و یفنیهم ثم  ۱۲۸۰خالدین فیها ما دامت السموات و االرض اال ما شاء ربكقوله تعاىل 
یجدد خلقهم قال ابن مسعود لتاتّني علی جهنم زمان یحقّق ابوابها لیس فیها احد و ذلک بعد ما یلبثون فیها 

یغی نغذبهم  انابا قال الشعبی جهنم اسرع الدارین عمرانا و اسرعها خرابا اال تری اىل صورة اللفظ احق
ماهم فیه من الدنیا الیوم من یمنعك عن ذلك ان تعفرلهم فهو حق الطالق الملك لك و  فانهم عبادكبكفرهم 

انك حكیم فی امرك و مرادك و الواحد بالوحدانیه فی ملكك لست بجاهل فی غفرانهم ف انت العزیز الحیكمو 
امضاء مشیتك و نحن النقول اكثر من هذا فانه موضع االسرار قال الوراق ان تعذبهم بتقصريهم فی طاعتك فانهم 
عبادك مقرین لك بالتقصري و ان نعفرلهم ذنوبهم فانك انت اهل العزة و اكرم االكرمني و ارحم الراحمني قوله 

ادق طریق معارفه حیث ابسل نقاب العظمة علی وجه  ۱۲۸۱اىل ربهم یحشرواو انذر الذین یخافون ان تعاىل 
جالل القدم و صرف سرادق العزة علی ساحات الكربیاء حتی الیصل الحدث اىل اذیال ادراك كنه قدمه و بقاء 
دیمومیّته و بني لك فی كتابه القدیم ای خوف بما وصفت نفسی بامتناعی عن مطالعه الخلیفه و ادراكها سر 

یقه و جودی فی كتابی و خطابی الذین یخافون من تطیغی و یعلمون تنزیه جالىل عن ان یصل احد اىل بطاعة حق
حني احشر اىل بعلل االنسانیه وسمات النفسانیه ان االمرتباک اجل من ان یخطر بخواطرهم و ادق من ان یفهمه 

د بعد ان یکونوا من اهل القرب فال اباىل احد فان مکری قدیم و صفتی تنزیه لواحرق جمیع المخلصني نريان البع
فان کیدی متني و لویاتونی بمالء السموات و االرضني اخالصا و ارید ان ادق علیهم باخالص االخالص 
الیخلصهم اخالصهم من دقایق حسابی و ما اطلع علیهم من خطرات ضمایرهم المشرية اىل غريی و لو امنهم منی 

 ۱۲۸۲لیس لهم من دونه وىل والشفیع لعلّهم یتقون ريی و هذا معنی قوله تعاىلمن یتوىل امرهم بارجاعهم اىل غ
ای لعلّهم یتقدمون من قدس نفوسهم بقدس تذکرنی و ذکری لهم و یخافون منی بقله خوفهم عنی قال الله تبارک 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                ۱۶: غافر  ۱۲۷۷
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۶۸۸ 

ه بّین لله سبحانه فی هذه اآلی ۱۲۸۳و التطرد الذین یدعون ربهم بالغداة و العشیّ یریدون وجههوتعاىل 
تخصیص الوالیة بعد تخصیصه النبوة والرساله و صرّح فی بیانه ان الوالیة اصطفائیة محضة کما ان النبوة و 
الرساله اصطفائیة محضة الیتعلقان بسبب من االسباب من العرش اىل الثری و کما انه تعاىل احب االنبیاء والرسل 

سبحانه خص نبینا صلی لله علیه وآله بالرسالة بغري علّه  کذلک احب االولیاء واالصفیاء محبة بالعلّه و کما ان لله
اصحابه و جمیع الخالیق من الجن و االنس و الملئکه کذلک خص اصحابه بشرف الوالیه بغري سبب من جهة 

بل  ۱۲۸٤ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیءوالجهة و صحة ذلک قوله تعاىل 
بالرسالة کما سبقت لهم فی االزل بالوالیة کک دفعت لهم الصحبة والموافقه من  کماسبق فی االزل العنایة له

جهة تلک االهلیه اتبعوه و قبلوا امره و وضعوا رقابهم تحت قدمه و لوالتلک العنایة االزلیه کان حالهم کحال 
له و نصر اصحابه له قوله بتأئیده ) ص(هوالء االعداء لکن الفضل بیدالله یؤتیه من یشاء فمّن لله تعاىل علی نبیه 

بمراعاتهم و ) ع(و لمّا بلغ فرقهم بهذه المرتبه وصیّ لله نبیه  ۱۲۸٥هوالذی ایّدک بنصره و بالمؤمننيتعاىل 
والتطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی رعایة حالهم و تربیتهم و عاینه فی اآلیه الجلهم بقوله تعاىل 

ولو کان لخطر الجل حرصک باسالم البطالني فان هدایتهم عندی  ای التمنع هوالء من صحبتک یریدون وجهه
من هوالء الفقراء مثل بالل وصهیب و  ۱۲۸٦لکن الله یهدی من یشاءمن اقربائک و انک التهدی من احببتو 

سلمان و عمار و خذیفه و مقداد و تطراتهم من اصحاب الصفة الذین یدعون لله لوصولهم الیه عند کل صباح و 
اىل جماله و محبتهم للخوف به و هذا معنی قوله یریدون وجهه و خص الغداة و العشی بالدعاء  مساء بشوقهم

البخالل اذیال النظالم من النهار بالغداة و انحالل اذیال الضیاء من الظالم بالعشی والن هناک ظهور تجلّی 
لله بنعت الغناء فی شوق جماله القدرة و جالل العظمة و هناک تکون ساعة یستجاب الدعوة فیها و ایضاً یدعون 

عند طلوع صباح من انوار تجلی صفاته فی قلوبهم عند کل نفس الن عند تنفس کل نفس من المعارف یکون 
صبحا من ظهور برکة مشاهدته یستزیدون محبته و شوقه و قرب مشاهدته هناک و یدعون عند کل وارد طراوة 

هناک  ظهور تراکم سحاب العظمة و ضبایب الکربیاء بعد کل  االحوال علی قلوبهم بنعت الحرية فی عظمته الن
نفسٍ نفسٍ یتنفس العارف یکون اعشنی الحال ولیل الوصال کانهم کانوا یدعون لله فی جمیع انفاسهم لقائه 
الرائهم احرتاقهم فی انوار وجهه تعاىل وعلق الدعاءِ بالموقنني النهم هناک سکنوا من غلبة الواردات وطوارق 

ت فلما سکنوا فی تلک الساعات ضاقت صدورهم و دعو الله بارجاعهم اىل السکر بعد الصحو و اىل الحاال
لهم فی بالمعرفه الن الکامل یرجع  حضورهم بعد الغیبته اال تری اىل قوله یریدون وجهه وصفهم باالراده مع کما

نزل النکرة فی ظهور انوار آفاق القدم  و عند کل نفس من مقام النهایة اىل معرفه العجز بمقام البدایة الن هناک م
بروز سلطان االزل و کشف عیوب االباء فّزوا من سطوات الذات اىل نور الصفات الن مناک مقام المعرفه ورؤیة 
الذات مقام النکرة ففرارهم من النکرة اىل المعرفه و من النهایة اىل البدایة کما قال امام المتقني علیه السالم 

یجعل سبیال اىل معرفته اال بالعجز عن معرفته وسئل عن بعض العارفني ما النهایات قال الرجوع سبحان من لم 
اىل البدایات و ذکر الوجه خاصة لما کان حالهم العشق و العاشقني فی جنب العارفني و الموحدین کقطرات فی 

ه مفاتح الغیب الیعلمها اال هو و عندالبحار الصغار و الکبار التی وقع فی جمیع اآلفاق قوله تبارک و تعاىل و 
یعلم ما فی الرب و البحر و ماتسقط من ورقة االیعلمها و الحبة فی ظلمات االرض و الرطب و الیابس اال 
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۶۸۹ 

ان الله عنده قال علیه السالم مفاتیح الغیب خمس الیعلمها اال الله کما قال عز من قایل  ۱۲۸۷فی کتاب مبني
قال الذی من کبار المفسرین مفاتیح الغیب خزاین الغیب عنده  ۱۲۸۹م خبريان الله علیاىل قوله  ۱۲۸۸علم الساعة

انوار عنایه االزلیة التی سبقت منه بنعت الکرم و الفضل االنبیاء و االولیاء و مالئکته و غیبته ذاته و صفاته تعاىل 
یفتح بلطفه بتلک االنوار و تقدّس النّه کنزهم القدیم الباقی اال تری اىل قوله کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف ف

االزلیة التی سماها المفاتیح لهم ابواب خزاین صفاته و ذاته لیعرفوا کنزالقدم بانوار القدم و هو تعاىل یظهر مکنون 
اسراره من ذاته و صفاته لهم و هم یستخرجون من بحار الذات و الصفات جواهر علومه االزلیّه و االبدیّة 

یة لعباده و قوله الیعلمها اال هو ای الیعلم االولون و اآلخرون قبل اظهاره تعاىل لیضوحوا بانوارها طرق العبود
ذلک لهم و الیعلم حقایق اقدارها اال هو النه تعاىل عرف قدره بالحقیقه الغري و ایضا مفاتیح الیعرف طریق 

لغیب فال یظهر علی غیبه عالم اوجدانها و الوسیله الیها اال هو هو بذاته تعاىل عرف طرقها الهلها قال تعاىل 
و ایضا له مفاتیح اللطفیات و القهریات یفتح بها ابواب انوار المعرفة  ۱۲۹۱االمن ارتضی من رسول ۱۲۹۰احدا

لالولیاء و یفتح بها ابواب ظلمات الطبیعة لالعداءِ و ایضا عنده مفاتح الغیب الدرجات یفتح للقلوب خزاین 
قول خزاین المعارفات و لالسرار خزاین علوم الذات و الصفات المشاهدات و لالرواح خزاین المکاشفات و للع

ءِ بها خزاین المعجزات و یفتح لالولیاء خزاین الکرامات قوله تبارک و  و لالشباح خزاین المعامالت یفتح لالنبیا
 ما تسقط من ورقة االیعلمها و الحبة فی ظلمات االرض و الرطب و الیا بس اال فی کتاب مبنيتعاىل و 

سقط ورقه من اوراق اشجار الغیوب اىل فضاء القلوب من سطوة صرصر ریاح القهر و اللطف التی هی حکمة الت
تسقط ورقه من اوراق تجلی الجمال و الجالل من شجرة القدم اىل   من حکم علوم االزىل و االبدی و ایضا ما

هم بذلک و الیکون حبة المحبة فی القلوب المحبني و المشتاقني و العارفني االیعلمه علی خاصیتهم و اصطفائ
غیوبات قلوب المحبني اال هو تعاىل یربیها بمیاه لطفه و ریاح کرمه و بیاض بهار مشاهدته حتّی رسخت اصلها فی 
ارض القلوب و اثمرت فرعها فی اسماء الیقني قال اصلها ثابت و فرعها فی السماء اخرب سبحانه و تعاىل باحاطة 

عرش اىل الثری و عن شمول انوار سلطان کربیائه بنعت الغلبة علی جمیع الحدثان ظاهرا علمه علی کل ذرّه من ال
و مدّد به العباد لیفزعوا منه الیه عند کل خاطر  ۱۲۹۲الیعزب عنه مثقال ذرّة فی السماوات و ال فی االرضو باطنا 

من العرش اىل الثری فی  یخطر علی قلوبهم یسرت اىل غريه فانه یعلم السرو اخفی و بني ان جمیع المقدورات
کنهونتها من العدم اىل الوجود و من الوجود اىل العدم یکون لسابق مشیة االزلیه و ارادة القدیمه وان جمیعها 
مکتوب علی الواح الصمدیه باقالم اقداره العزبه محفوظه من تغیريات الحدثان فی قلوب الزمان و المکان و 

رطوبتها من اثر نسیم شمال ربیع لطف مشاهدته  بس اال فی کتاب مبنيو الرطب و الیا صحة ذلک قوله تعاىل 
و خضرتها من نضارة ظهور عرایس قدرته و صفرتها من تأثري ریاح حریق قهره و سقوطها من حدة صولة نظر 
عظمته و مدرّها خضوعا لربوبیته و زوالها من تقدیس هالله عن علة الکون و الوجود و العدم قال ابرهیم بن 

د فی هذه اآلیه ما من دابة االولها ورقة خضراء معلقه من تحت العرش فاذا تسقط الورقه وقعت بني یدی محم
ملک الموت مکتوب علیه اسمه و اسم ابیه فعلم ملک الموت انه قد امر به بقبض روحه فقبض روحه و فی 

ثمار علی االشجار االعلیها الحدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله  قال ما من زرع علی االرض و ال
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۶۹۰ 

تسقط من  و مامکتوب بسم الله الرحمن الرحیم رزق فالن بن فالن و ذلک قوله فی محکم کتابه و مربم خطابه 
صدق لله تعاىل و رسوله  ورقه االیعلمها و الحبة فی ظلمات االرض و الرطب و الیابس اال فی کتاب مبني

بحانه موازین یزن بها الحوال و االعمال یزن بمیزان االخالص قال الله تعاىل الوزن یومئذ الحق للحق س
المعامالت و یزن بمیزان الصدق الحاالت فکّل عمل عمل برؤیة االعواض و رؤیة العمل و االلتفات فیه اىل 

عن درجة القبول الوصول فالنیات  غريالله فهو ساقط عن محل القبول و کل حالة صاحبها معجب بها فهی ساقطه
المعامالت و الموازین مختلفه میزان للنفس و الروح و میزان للقلب و العقل و میزان للمعرفة و السِر  موازین

فمیزان النفس و الروح االمر و النهی و کفّتاه الکتاب و السنه و میزان القلب و العقل الثواب و العقاب و کفّتاه 
فتاه الهرب و الطلب و قال االستاد یوزن اعمالهم الوعد و الوعید و میزان المعرفه و السر الرضا و السخط و ک

بمیزان االخالص و احوالهم بمیزان الصدق فمن کانت اعماله بالریاء مصحوبة لم یقبل اعماله و من کانت احواله 
باالعجاب مشوبة لم یرفع احواله و افهم یا صاحبی ان حکمة وزن االعمال یوم القیمة للعباد ان لله یبني لهم 

وبا فی اللوح المحفوظ قبل الخلق مما یجری علیهم من القضاء و القدر و الرضا و السخط و الشقاوة و ماکان مکت
السعادة مقابلة بما جری علیهم فی الدنیا الذی هو فی اوراق الحساب التی فی ایدی مالئکه لیزیدهم برهانا و 

علی وفق ما کان مکتوبا علیهم و  عیاناو علما بعلمه المحیط علی کل شیء ولیکون حجة علیهم خرج اعمالهم
افهم یا صاحبی ان االعمال اعراض کیف تکون موزونه لیس هذا فی علم الحق ان میزان الحقیقی رده و قبوله و 
هو قادر علی ان یخرج االعراض بصور الجواهر فیزن بمیزانه الذی یظهره لهم یوم القیمة و ذلک علی لسان 

اس یوزن الحسنات و السیآت فی میزان له لسان و کفتان فاما المؤمن یوتی الشرع یوجب االیمان به قال ابن عب
بعلمه فی احسن صورة فیوضع فی کفة المیزان و هو الحق فیثقل حسناته علی سیآته فیوضع عمله فی الجنه 

و  ای اذا عرفتم نعوت الکربیاء ۱۲۹۳ادعوا ربکم تضرّعا و خفیةفیعرفوها بعلمه قال عز من قایل تبارک و تعاىل 
جالل العظمة و عزالقدم و البقاء کونوا فی رؤیة هذه الصفات عند احتیاجکم الینا بنعت الغناء بحیث الیطلع علی 
اسرارکم نفوسکم فان دعوة المضطریقع علی سامع الغیوب حني هاجت بوصف اللطف من لسان القلوب و ان 

ه السالم حیث قال خري الذکر الخفی قال صفتی الوقت فی التضرع و دعوة الخفیة و ذکر الخفی الذی وصفه علی
التضرع فی الدعاء ان تقدم افتقارک وعجزک و ضرورک و فاقتک و قلة حیلتک ثم تدعو بال علة وسبب فرتفع 

  دعاوُک قال الواسطی تضرعاً بذل العبودیه وخلع االستطاعه و خفیه ای اخفی ذکری صیانه عن غريی االتراه 
لخفی و افهم ان للدعاء مقامات فبعضهم یدعوه بلسان الظاهر و بعضهم یدعوه یقول علیه السالم خري الذكر ا

بلسان الباطن و بعضهم یدعوه باشارة العقل و بعضهم یدعوه باشارة القلب و بعضهم یدعوه باشارة الروح و 
قول بعضهم یدعوه باشارة السرفنعت اهل الظاهرالتضرع و نعت اهل الباطن االفتقار والخشع و نعت اهل الع

الفکر و نعت  اهل القلب الذكر و نعت اهل الروح الشوق و نعت اهل السر الغناء یدعونه باالذن و ال یكون االذن 
فی الدعاء اال فی مقامني مقام القبض والبسط الدعاء فی مقام القبض بنعت العبودیة و الدعاء فی مقام البسط 

البد للعارفني من هذین المقامني و الدعاء علی احوال شتّی  الحكم و االنبساط من ادارك مباشرة صولّه الربویتة و
فدعاء اهل البالء لكشف الهموم و دعاء اهل النعمه لكشف الوجود و دعاء اهل المحبني لتسلی القلوب و دعاء 
المشتاقني للبلوغ اىل الوصول و دعاء العاشقني لنیل المامول و دعاء العارفني لوجدان البقا و دعا الموحدین 

محوهم فی الفناء و فیه انس المستانسني و تضرع العارفني و بهاءِ المحبني و زیادة قرة عیون الموحدین ما اطیب ل
الحانهم فی السجود لكشف مشاهدة الموجود و ما احلی طیب مناجاتهم بالعربات و الحركات ضمائرهم بالزفرات 

من اول یوم احقّ ان یقوم فیه رجال یحّبون لمسجد اسسّ علی التقوی بعون لله سبحانه وتعاىل قوله تعاىل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۵۵: األعراف  ۱۲۹۳



۶۹۱ 

بني لله سبحانه ان تأسس كل عبادة ال یقوم اال بالتقوی و التقوی  ۱۲۹٤یحب المتطّهرین ان یتطّهروا و الله
تطهري االسرار عن النظر اىل االغیار و كل موضع یتضرع فیه میزان التقوی لحرق جمیع االوصاف النفسانیه و 

شرك و الریاء و النفاق و السمعة و ال یبقی هناك االصفاء السر و طهارة الضمري و خلوص الشیطانیه من الشك و ال
النیة و صفاءِ القلب و تجرید ذكر الله عن ذكر كل مخلوق فادا كان كك تكون العبادة و االرادة  تبلغ االیمان و 

التوحید یبلغ جمیع العشاق اىل  االیقان اىل درجة العرفان و العرفان یبلغ  هذه المراتب اىل درجة التوحید و
الیه یصعد الكلم مشاهدة الموحد حتّی صارت كل غیبه عیاناً و كل نكرة  عرفاناً و كل ایهام بیاناً قال لله تعاىل 

و فی هذه اآلیه عرفنا لله سبحانه ان السّر قدیم و فی كل زمان لكل صادق  ۱۲۹٥الصالح یرفعه الطیب و العمل
و من  ۱۲۹٦و كذلك جعلنا لكل نبّی عدوا من المجرمنيسالوسایوذیه كما قال لله تعاىل فیّض الله الیذاء ملعونا 

جملة من كان یوذی نبیا صلی لله علیه و آله ابوعامر الفاسق و كان راهبا امرالمنافقني لیبنو مسجدا ضد مسجد 
سالم كك فی زماننا هذا ریاء و سمعةً و نفاقاً و صد الخلق عن الدخول فی اال)  ص(القباء الذی ینسب اىل النبی 

السالوسني البسوا الصوف و اظهروا الزهد و بنوا بقاع السوء و جلسوا فیه االربعني و یرسلون االشیاطني من 
المریدین و المتابعني اىل ابواب االتراك حتی یقولون طیقوا ان فالنا فی االربعني ینبغی ان یزوره فانه من اولیاء 

المنفعه الیه و صرف وجوه الناس الیهم مع عباداة اولیاءالله و اذا ادخل فیهم احد لله و یریدون بذلك الخرب جز 
من العوام یقولون فی مساؤی اولیاء الله و غیبتهم و قبیح المقال فیهم لیصدوا الناس عن التربك بهم و االعتقاد 

له تعاىل وجه االرض منهم و من طهر ال ۱۲۹۷و انّ الله ال یهدی كید الخائننيفیهم یخونون لله و یخونوا اولیاء لله 
مثلهم قال الواسطی ارض الفتنه ال ینبت فیها اال الفتنه و ارض الرحمة یصیب االنسان رحمته ولو بعد حني قال 

ان فی اختالف اللیل و قوله تبارك وتعاىل  ۱۲۹۸لمسجد اسسّ علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه
جعل اللیل ماوی انس العارفني و جعل  ۱۲۹۹رض آلیات لقوم یتقونالنهار و ما خلق الله فی السموات و اال

النهار مواضع نزهة الصدیقني اظهر فی لباس اللیل انوار العظمه و ابرز من مرآة النهار انوار مشاهدة الجمال و 
فاته الجالل و جمیع ما خلق لله معه من العرش اىل الثری مراءی لطفیاته یربز منها الهل الهیبة والرجل انوار ص

لیلة قبض قلوب العارفني و نهاره بسط فواد المحبني وما بینهما بني السماءِ االرواح و ارض القلوب اشكال 
ونه من الحدثان قال االستاد النهار وقت حضور اهل الغفله  االحوال من المكاشفات و الیراها اال المنفی عما د

ود ربهم ای الشمس اال ان للشمس غیبة و هذا الذی فی اوطان كسبهم واللیل وقت ارباب الوصله بانفرادهم شه
یغیبه و لیس یغیب و قال اللیل الحد الشخصني اما للمحبني  فوقت النجوی و اما للعاجلني فلبث الشكوی ثم 
وصف لله تعاىل من ال نصیب له مما ذكرنا من رؤیه شواهد الغیب والحظ له من رؤیه اآلیات بقوله ان الذین 

رضوا بالحیوة الدنیا و  و ی الیرجون وصالنا ثم ذكر علة قلة رجائهم و خوفهم بقوله تعاىلالیرجون لقاءنا ا
منهم من یستمعون الیك افانت تسمع ای لِایثارهم الحیوة الفانیه علی الباقیه قال الله تعاىل و  ۱۳۰۰بها اطمانوا

هذه اآلیه  ۱۳۰۲وا ال یبصرونو منهم من ینظر الیك افانت تهدی العمی و لوكان ۱۳۰۱الصّم و لوكانوا ال یعقلون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۰۸: التوبه  ۱۲۹٤
  ۱۰: الفاطر  ۱۲۹٥
  ۳۱: الفرقان  ۱۲۹٦
  ۵۲: وسف ی ۱۲۹۷
  ۱۰۸: التوبه  ۱۲۹۸
 ۶: ونس ی ۱۲۹۹
  ۷: ونس ی ۱۳۰۰
  ۴۲: ونس ی ۱۳۰۱
 ۴۳: ونس ی ۱۳۰۲



۶۹۲ 

مصداق االزل لمالم یسمعوا باسماع العقول و االفهام خطاب الغیب و حقایق االلهام و لمالم یبصروا مشاهدة 
الحق بعیون القلوب كذّبو اما اخربهم اولیاء لله مما راوا من انوار الغیوب صرح الحق سبحانه انه مسلمون فی 

یة الملكوتیة و ابصار االرواح الجربوتیه الجرم لم یكن لهم استعداد قبول االزل اسماع الخصوصیه العقول القدس
الحقایق و علم الدقایق و قد تبني ان المعرفه بحقایق علوم اللدنیه و النظر اىل عالم الملكوت لم یكن مکتسبا بل 

اهل خالصة  ودّه  هما موهبتان خاصتان من مواهب الله الخاصیتة االزلیة خص بها فی سابق علمه و اوایل حكمه
بغري علة اعتدال اكتسابهم فلوكان مكتسبا لكان النبی صلی لله علیه و آله قادرا علی ان یسمعهم و یبصرهم بل 
فضل الله یؤتیه من یشاء من خواص عباده و خالصة عرفائه و الحمد لله الذی خص نجباءه بسمع الخاصة من 

بصر الخاص من ابصار صفاته و لم یبق بني ذلك السمع و اسماع صفاته والحمدلله الذی اصطفی اولیائه بال
االسماع و الخطاب حجاب و لم یبق بني ذلك البصر و االبصار و رویة الجمال نقاب قال بعضهم اذا انت لم 
تسمع نداء الله فكیف یجیب داعی لله ثم بني سبحانه وتعاىل ان ما یجری فی االكوان من االمر و القضاء و 

یة والكفر و االسالم هو ما جری فی االزل باقالم االقدار علی الواح االحكام السابقه بمشیة لله الطاعة و المعص
و ارداته القائمه بذاته و فیما قسم فی االزل لحلقه كان حكیماعلیما لم یظلم فی ذلك حیث اختار قوما بالوالیة 

ان الله الیظلم مثقال لكه كما یشاء بقوله والنبوة و الزم قوما بالكفر و الضالله النه مالك الملك یتصرف فی م
للطفه و الیظلم علی اهل  الیظلم علی الكافر و المطرود اذا عاقبهم فانهم مخلوقون فی االزل لقهره ال ۱۳۰۳ذرة

لطفه حیث یربهم بلطایف مشاهدته باقدار حواصلهم ثم اعلمنا ان تلك الطایفتني السعداءِ و االشقیاء یظلمون 
و كذلك اخذ ربك اذا اخذ القری وهی و لكن الناس انفسهم یظلمون قال الله تعاىل  انفسهم لقوله تعاىل

هذا تهدید الهل الغفله فی النعمة شغلهم النعمة عن رؤیة المنعم قال ابوبكر الوراق اذا سخط الله علی  ۱۳۰٤ظاملة
ا فی المعاصی قوم اكثر علیهم نعمه و انساهم شكره و تزغ عن قلوبهم التوفیق و تركهم سدی حتی اغمرو

ای معرضته عن  كذلك اخذ ربك اذا اخذ القری و هی ظاملة واستوجبوا اخذهم علی عزه قال لله تعاىل 
الحق مقبلة اىل الحق قوله ذلك یوم مجموع له الناس و ذلك یوم مشهود و ذلك الیوم یجمع العارفني لموقف رؤیة 

بون لمقام مشاهدتهم الجمال و شهودهم لقاء البقاء الجالل و شهودهم مشاهدة الكربیاء و العظمة و یجمع المح
یجمع الموحدون لرؤیة القدم و شهود االزل و هم صبّار الیزالون عن طوارق القدرة و سطوة العظمة النهم فی 
الدنیا اهل جمع و اهل شهود و قال یوم المورود یوم المشهود یوم یقوم الناس لرب العالمني فانظر اىل نفسك 

 ۱۳۰٥خالدین فیها مادامت السموات و االرض اال ما شاء ربكیوم و جواب السؤال قال الله تعاىل لوقوف ذلك ال
یرجی من كرم لله و لطفه ان الكفار اذا حشروا یدخلهم النار بال حساب ثم یحشر المؤمنون اىل عند المیزان و 

در علی ان یحاسبهم بلحظه فادا تبدل االرض و یلقع السماء من البني و یحاسب المؤمنون حساباً یسرياً و هو قا
ارادون یدخلهم الجنه خرج الكفار من النار و یلقهم فی بحر الحیوان ویدخلهم مع المؤمنني فی الجنان النه تعاىل 
وعدهم فی النار مادامت السموات واالرض فاذا زالت السماء و االرض كملت الحجة و هذا شیء مرجولیس 

الماشاء ربك االمن آمن بقلبه قبل معاینة اآلخرة بلمحة و لم یطلع علیه احد بمعتقد اهل االسالم و معنی قوله ا
غري لله فان دخوله ورود علی الصراط كالمؤمن یكون كك انشا لله فانه تعاىل مستغن عن عذاب الكفار  كما 

منزهة عن  یستغنی عن ایمان المؤمنني و طاعتهم و ایشیء یضّربه ان یدخل الكافرین فی الجنه و ساحة كربیائه
خلل الحدثان و اذا نشر بساط الكرم یدخلون االولون و اآلخرون و المؤمنون و الكافرون فی حاشیة من حواشی 
بساط رحمته و هو صادق فیما وعدوا وعداً و انما العلم عند الله و تاكید ماذكرنا قول البعض هو جزاؤهم اال ان 
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۶۹۳ 

ل ابن مسعود لیانني علی جهنم زمان تخفف ابوابها لیس فیها یشاء ربك ان بتجاوز عنهم فال یدخلهم النار و قا
احد و ذلك بعد ما یلبثون فیها احقابا قال الشعبی جهنم اسرع الدارین عمرانا و اسرعهما خرابا و تصدیق هذه 

و اما الذین سعدوا ففی و ان هذا مما یریده انشالله قوله تعاىل  ۱۳۰٦ان ربك فعال لما یریداالحوال قوله تعاىل 
الذین سبقت لهم فی االزل السعادة الكربی و هی التوحید و المعرفه علی فواصلی النور علی رفارف  ۱۳۰۷الجنة

الجنان تحت سرادق العرش خالدین فیها مادامت السموات و االرض ذلك عطاء غري مجذوذ قال تبارك و تعاىل 
الدالل و تقلیب طرفهن و كشف اراد بالكیدههنا التجبس و الغنج و  ۱۳۰۸انه من كید كّن ان كید كنّ عظیم

ذوایبهّن و خضاب اطراف نبانهن و لطافة حركاتهن و القائها التفاح و السفر جل اىل معشوقهن و تزیني لباسهن و 
لطافه كالمهن و انواع الرعونات علی من له لطافة و ظرافة ورقة الطبع و اهلیة للعشق فاین ابلیس منهن و هوهناك 

سبب ضعف  ۱۳۰۹ان كید لشیطان كان ضعیفااضعف كید الشیطان ههنا بقوله تعاىل اجريهن عظم الله كیدهن و
كید الشیطان ههنا ان الشیطان قبیح الصورة شنیع المنظر الیقدر علی الرجال اال بالوسوسة و هناك بحسنهن 

ن النار و حوالیات الشهوات یحرون بها الخیال قال صلی لله علیه و آله مانزلت من بعدی فتنه اضر علی الرجال م
قال علیه السالم النساء حبایل الشیطان ای اعظم معاملة ابلیس النساء بالرجال اطلق جبال ذكرهن من فلا فرسخ 
فقیّد بها اعناق الرجال و لوالهن اىل الملعون من وساوس الخلق فان اعظم الفتنه فی العالم النساء و ایضا سمی 

ف ما ذكرنا من شمایلهن و ذلك من اصل و هو ان حسنهن و کیدهن عظیما و ذلک القید كیدهن الرجال بلطای
جمالهن فظرافتهم من حسن فعل الله فی وجوههن و ذلك الفعل مرآة تجلی حسن االزل لذلك سماه عظیما و هذا 
اشاره الیعرفها اال صاحب الواقعه و این الباپله والفانی و البلید من فهم هذ المعنی قال بعض الحکماء انا اخاف 

ان و قال فی حق النساء  ان كید الشیطان كان ضعیفا لنساء اكثر مما اخاف من الشیطان الن لله تعاىل یقولمن ا
و قال الشبلی كید كن عظیم علی من یصحبه من ربه التوفیق فاما من كان بعني الحق كیف یلحقه  كید كن عظیم

یصی هذا فالقوه علی وجه ابی یآت اذهبوا بقمكید كاید و مكر ماكر هوالء یحفظون قال سبحانه و تعاىل 
الیحتمل الوصال الكلی بالبدیهه فجعل وصاله ) ع(الحكمه فی ارسال القمیص انه علم ان یعقوب  ۱۳۱۰بصريا

بالتدریج لئالیهلك فی اول المالقاة من فرح الوجدان فارسل القمیص لیقویه بریحه فی طلب روحه و الن عینی 
اعمت انما ضعفت نورها فارسل القمیص لذهاب بیاضهما فانه لوشم  یعقوب علیه السالم ابیضنا و لم یكونا

یوسف بعینه احرتقت بقیة نورهما من فورة الهیجان فخاف علی عینه و ایضاً ان قمیص یوسف علیه السالم كان 
من نسج الجنة فرای یوسف عني الحق فارسله القمیص الیه لیشم اوال رایحة بساط القرب و ایضا كان قمیص 

المة بینه و بني ابیه فارسل القمیص ای اذا كان القمیص با لسالمة من خرق الذئب  فانا ایضا بالسالمة و یوسف ع
و جأوا عن علی بن موسی الرضا علیه السالم قال كان المراد فی القمیص انه اتاهم الّهم من قبل القمیص بقوله 

سوف هّم به علیه قال الله تعاىل فاحب ان یدخل السرور من جهة التی دخل ال ۱۳۱۱علی  قمیصه بدم کذب
ان یعقوب علیه السالم كان عالما بالله و باخالقه العظیمه و بصفاته  ۱۳۱۲استعفرلكم ربی انه هو الغفور الرحیم

المنزه باالفات و باالوقات التی هو لله تعاىل یقبل توبه المذنبني و یغفر ذنوب الخاطئني و یستجیب دعوة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۰۷ :هود  ۱۳۰٦
  ۱۰۸: هود  ۱۳۰۷
 ۲۸: وسف ی ۱۳۰۸
 ۷۶:  النساء ۱۳۰۹
 ۹۳: وسف ی ۱۳۱۰
 ۱۸: وسف ی ۱۳۱۱
   ۹۸ : وسف ی ۱۳۱۲



۶۹۴ 

انفحات شمال و ضلته فی ارواح المقربني و فواد الصادیقن و قلوب العارفني المضطرین و هو وقت تضرع مسك 
واسرارا الموحدین و عقول المحبني و نفوس المریدین و هم یعرفون منه مكان قبول التوبه و استجابة الدعوة و 

وقوع نور عالمتها اقشعرار جلودهم و وجّل قلوبهم و اضطراب صدورهم و فورات عرباتهم و هیجان اسرارهم و 
التجلی فی صمیم افئدتهم وطريان ارواحهم فی ریاض الملكوت و انوار الجربوت و هی تری تبسم صبح الوصال 
بنعت الرضا عند منازل الفناء و كشف نقاب البقاء و اكثر ذلك وقت االسحار عند تجافی جنوب االبرار عن 

ینزل بجالله من هواء القدم اىل عروس البقاء  مضاجعهم و انتباههم بركضات عساكر التجلی و عرایس التدىل حني
اذا كنت تعاىل الله تعاىل عما اشار الیه اهل اخیال قیل فی التفسري اخراىل السحر من لیلة الجمعه قال الله تعاىل و 

بني الله سبحانه و تعاىل ان واجبات العبودیة ال تسقط عن العبد مادام فیه الرمق  ۱۳۱۳فیهم فاقمت لهم الصلوة
ی الخوف و اما فی االمن و من فاه فی الوجد و هام فی العلة فهو مجنون العشق خارج عن مراتب التمكني اما ف

له حیث ضعف فی الوجد عن حمل وارد الشرع الن سلطان الشرع حق الله و سلطان الوجد حظ   و ذلک علة
اء باقامة الصلوة فی مقام االظطراب العبد و سلطان الله غالب علی مادونه لذلك امر سید الرسل و االنبیاء و الولی

و التلوین و االمتحان و هو سایح بحر المشاهدة و اصحابه فرسان میادین المحبة  و سادات اهل الوالیة و لو سقط 
العبودیة عن اهل الوجد لما امر سید الواجدین باداءِ الفریضة فی مقام الخوف و االشارة فیه ای اذا كنت بینهم 

وفق مراد لله من العباد و ایضا اذا كنت فیهم فالصلوة ترجع الیهم و اذا غبت عنهم فالصلوة  فتكون الصلوة علی
ترجع الینا النهم فی البدایة فی رؤیة الوسیله و فی النهایة فی اسقاط الوسیله و ایضا ای اذا كنت فیهم فاقمت لهم 

حار قدمی بنزهة عن ورود الواردین الصلوة النك تدری ان ساحة كربیائی مقدس من وقوف المصلني و شریعة ب
فالعبودیة ترجع اىل العباد و الربوبیة ترجع اىل عظمتی و كربیایی و ایضا ای اذا كنت مشغوال بمشاهدات جماىل 
تسبیح فی بحار عظمتی فیضیق عالم بخدمة الیهم فانك غایب بسرك فی غیبی و غیب غیبی و جالل مشاهده 

ري و هذا موضع خاصته الذی قال صلی لله علیه و آله ىل مع لله وقت ال ازىل و سقط عنك ما اوجبت علی الغ
ای و ما  ۱۳۱٤و ما دعاء الكافرین اال فی ضاللیسعنی فیه ملك مقرب و ال نبی مرسل قال الله سبحانه و تعاىل 

دعاء المراثني من اصحاب النفوس و الهوی اال فی ضالل عن طریق الحق و االخالص قال ابن عطا اصدق 
اعی دواعی الحق و من اجاب داعی الحق بلغه اىل الحق و من اجاب داعی النفس رقی به اىل الهالك و الدو

قال المحققون و داعی اللطف و القهر من الحضرة االحدیة علی سبعة انواع دعوة الحق خاصة بال واسطه و 
اولها دواعی الشیطان و عالمتها دعوة الملك و دعوة الروح و دعوة العقل و دعوة القلب و اما دواعی القهریات ف

النزع و هیجان النفس و الطبیعه و احرتاق فی الصدر و غمة فی القلب و غبار فی عني الروح و خفة فی النفس 
وانجداب فی الطبیعه اىل طلب حظوظ الشهوات و اكثر ما یلقی الوسواس ما یفض اىل الكفر واكبایر فمن اجابه 

التعطیل و االهواء المختلفه و الثانی هواجس النفس لالماره یدعو صاحبها اىل  تزندق و هلك فی اودیه التشبیه و
الوان الشهوات و حظوظها و اضمار السوء و الفحشاء و جمیع االخالق المذمومة و ربما یدعو النفس و الشیطان 

جابها صار مرتهنا صاحبها بلسان العلم اىل مهالك الریاء و السمعه و قلیل من یعرف ذلك المكر والخدیعه فمن ا
بالبطالة و الكسالة و القساوة و یكون محجوبا عن حسن الرادة و الصحبه و الثالث دواعی الفطرة الطبیعیه و ذلك 
سر عجیب و هو یحرك الفطره المخمرة باستعداد قبول الشهودة الخفیة التی فی مکان غیب القلب و هو ان یکون 

ها من لذایذ میلها و حرکتها اىل مایقوی به من الصفات البشریة و بعد ان یحرکها سر القهر اىل طلب ماخلق ل
الشهوة و ذلك الشهوه شهوة الخفیة اىل اضمرتها الفطرة الطبیعیه و تلك ما استغاث منها النبی صلی الله علیه و آله 

كر و انوار قال اخوف ما اخاف علیكم الشهوة الخفیه و من اجابها بعد حركتها دعوتها صار محجوبا عن روح الذ
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الفكر و السبعه التی من دواعی اللطف  اولها داعی القلب و هو امر منه لصاحبه برتك االشتغال کتزكیة االعمال و 
فمن  ۱۳۱٥االبذكرالله تطمئن القلوبوقوع صفاء الذكار و لوجدان طمانینه و لذة الیقني قال لله تبارك تعاىل 

م صفاءالعبادة و یجد روح الملكوت و نفحة الجربوت و الثانی اجابها بنعت المراقبه و تقدیس الخواطر لذوق طع
داعی العقل و هو ان یدعو صاحبه اىل تزكیة النفس و مجاهدتهاو ریاضتها و قبول الطاعات الخلوات فمن اجابه 
وصل اىل انوار المراقبات و المحاضرات و الثالث داعی الروح و هو ان یدعو صاحبها اىل الخواص فی تفكر 

و طلب االسرارها و طلب رویة انوارالملكوت و استماع اصوات الجربوت و طلب كشف هالل المشاهدة  الغیوب
و المحاضرة و سقی شراب المحبة بكؤس الشوق فمن اجابها بنعت خروجه من اوصاف البشریة و تحلیه بتجلیة 

فان و الرابع داعی الملك و هو الروحانیه و سقوط علل االنسانیه یجد حالوة بروق التجلی من مرآة الیقان و العر
الهامه بامرلله سبحانه یلهمه بعلم یفرق به بني الحق و الباطل من خطرات اللطیفه و القهریه و ما یؤل عواقبه 
بمتابعة الكتاب و السنه فمن اجابه یقع فی بحرالحكمه و یستخرج منهاجواهر علوم الهیه و الخامس لسان داعی 

 تجرید الهمة من االكوان والحدثان فمن اجابه یصل اىل كشف مشاهدة الرحمن و السر و هو ان یدعو صاحبه اىل
یری بنور تجلیه عجایب االسرار المعرفه فی خزاین الربوبیه و السادس لسان داعی السر و هو لسان نور ینادیه من 

بودیة و االتصاف فضاء غیب الغیب اىل افراد القدم عن الحدوث واالنخالع عن الوجود و االنسالخ من جلدالع
بصفات الربوبیه فمن اجابه یصل اىل مطالعه مشارق انوار تجلی الصفات و الذات و السابع داعی الحق بنفسه 
بالواسطه و هو ثالث مراتب المرتبه االوىل منادات بلسان االفعال الخاصه و دعائه اىل مشاهدة الصفات فی 

فی بحر العشق الذی یغرقه ساعة بامواج المكرمات تربیه الفعل و هو مقام مشاهدة االلتباس فمن اجابه یقع 
لعشقه و زیادة لقربه و بقائه فی السرمنه الیه و تارة یغرقه بامواج اللطف حیث یدعوه بلطایف اللتباس والیبقیه فیه 
 بل یخرجه اىل معادن الصدق و یریه بعض احكام الصفه العلی حد الكمال المرتبه الثانیه داعی الصفات و ذلك
یدعوه اىل النظر اىل طلوع اقمار الصفات من مشارق الذات لیطعیه من كل صفه و رفرفا و یسقیه من عني کل 
صفه  شرابا لیكون كامال فی حمل موارد انوار الذات فمن اجابه یقع فی نور االسماء والنعوت فیطري بجناحه من 

القدم  المرتبه الثالثه داعی الذات و ذلك  انوار الصفات اىل سبحات الذات فیكون فی مشاهداتها عارفا بصفه
كالم الصرف المقرون خطابه بكشف الحقیقه من عني الذات یدعوه اىل الفناء فی كنه القدم و ازلیه الذات و 
ابدیته فمن اجاب سره و سرسره اىل ذلك یقع فی بحر طوالع شموس القدم و قدم القدم و اقمار  االبد و ابد 

 و عني العني و عجب العجب و غیب غیب الذات فیصري متصفا بالذات و الصفات بعد االبد و ینكشف له العني
فنائه فی الذات و الصفات فنطقه بعد ذلك نطق االزل و سمعه سمع االزل و عینه عني االزل و یده یدالقدرة 

ا و یدا فیؤیده بقوله بعد ذلك خروج العبد من رسوم العبودیه اىل جالل الربوبیه كنت له سمعا و بصرا و لسان
بسجوده و جالل وجوده اىل معرفه نفسه بنفسه ثم یعرف نفس العبد للعبد فیعرف الحق بالحق و یعرف نفسه 

ثم وصف نفسه تعاىل باذعان  من عرف نفسه فقد عرف ربهبالحق بعد نسیان نفسه فی الحق و هذه معنی قوله 
من فی السموات و االرض طوعا و كرها و ظاللهم لله یسجد الوجود بنعت التالشی بني یدی كربیائه بقوله و 

یسجد له اهل الملكوت بعد ان شاهدوا عظمته خوفا و اجالال و یسجد له اآلدمیون و الجن  ۱۳۱٦بالغّدو و االصال
بعد ان شاهدوا انوار ربوبیته فمنهم من سجد طوعا لما لوكشف له من انوار جماله تعاىل فیسجد و یخضع له محبتا 

اً و معرفة و توحیدا و منهم من سجد له كرها فی مقام المجاهدات و تكلیف العبودیه و المتابعه و شوقاً و عشق
كرها طالم یكشف له  دواعی العشق و المحبته و الشوق من الحق و من الطف معاینه ان العاشقني و المحبني 

ن العارفني و الموحدین یسجدون له طوعا النهم فی محل العبودیة من العشق و المحبه و ان اهل الكمال م
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یسجدون له كرها النهم فی مقام شهود الربوبیه و هم فی الحالني هناك فی كرههم فی السجود له احدهما ان 
بعضهم عاینوا عني القدم و جالل االزل و االبدوالیرون بسجود الحدثان یلتق بعزة الرحمن بل یرون الحدثان 

حق و الخلیفه من قدمه و هو بعزته اعز من ان یتقرب الیه احد متالشیا فی اول بدیهه سطوة جالله و این ال
بسجوده و الثانیه ان بعضهم شربوا من بحار االزلیه شربات االتصاف و االتحاد و لكن لم یكونوا كاملني فی مقام 

اله حال االنفراد و االتحاد بالربوبیه فیسجدون له كرها فان العبودیه شرك فی الربوبیه و من كمل منهم الیكون ح
  العبودیه بل حاله حال الربوبیه من استغراقه فی احدیته و لیس هناك للعبودیة اثر و سكران التوحید منسلخ عن علة
الحدثان فالمعبودیة علی من هوسكران غایب بل فان علی الوجود فی الموجود و ایضا االنسان عالم الصغري 

السموات و من اسفلها االرض و من فی السموات و االرض بالصورة و عالم الكبري بالمعنی فصورته من اعالها 
الروح و العقل و القلب و النفس وجنودهم فیسجد االرواح طوعا عند كشف الجمال روحاً و انساً و یسجد العقول 
طوعا عند كشف اآلالء و انوار االفعال ذكراً و فكراً و اعتباراً و یسجد القلوب طوعاً عند كشف الجالل اجالال و 

عظیما و یسجد النفوس كرها عند كشف الجباریه و القهاریه خوفاً و خشیةً و ذلك النها خلقت متوحشة بما فیها ت
من نظر القهر و نكرته و یسجد ظالل االرواح و العقول و القلوب هی االسرار الممكنه التی جعلها لله تعاىل مرآة 

ع شمس االلوهیة من مشرق االزلیه و غروبها فی مغرب الحقایق العرفان فیسجد االسرار التی هی ظاللها عند طلو
االبدیه معرفة و توحیدا و فنائه و بقائه و اضمحالل فی قدم و یسجد ظالل النفوس و هی هواها راغبه عند طلوع 

انزل من السماء شموس القهریات كرها لكرما لنفوس و  استسالما و انقیادا علی جناب الربوبیه قال لله تعاىل 
اىل آخری و به شبه لله سبحانه انزال الماء من السماء  ۱۳۱۷لت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدّا رابیاً ماء فسا

اىل االودیه بما نزل من میاه بحار انوار ذاته و صفاته و اوصافه و اسمائه و نعوته و افعاله اىل قلوب الموحدین و 
و المشتاقني و المحبني و الموقنني و المخلصني و العارفني و الصدیقني و المكاشفني و المشاهدین و العاشقني 

المتعدبدین و المریدین فكما یحتمل الودیة بضعفها و قوتها و ضیقها و بسطها ماء المطر فكك تلك القلوب 
یحتمل میاه انوار قاموس الكربیاء من الذات و الصفات و االوصاف و النعوت و االسماء و االفعال بقدر 

دادها من المحبة و المعرفه و التوحید و كما ان قطرات  االمطار یكون فی االودیة سبال حواصلها و اقدار استع
فیحتمل السیل زبدا و حنالة و مایكون ما نعا من جریان السیل فی االودیة فكك یكون تواتر انوار تجلی الحق 

البشریة و مادون  یكون سیل المعارف و الكواشف فیسیل من جداول القلوب انهار الغیوب فتحمل من اوصاف
الحق الذی یمنع القلوب من رؤیة الغیوب فیذهب به عن صحاری القلوب وقیعانها و اودیتها التی هی اصداف 
الهمم العالیه فی طلب جواهر الحكم من بحار المشاهدة فیصري بعد ذلك صافیه مقدسة عن زید الریاء و السمعة و 

نبغی القلوب فی بحر المشاهدة سایحه فی نور االزل و االبد الشك و الشرك و النفاق و الخواطر المذمومه فی
بالعالقه و مانع من العرش اىل الثری و ذلك من بركة تجلی مشاهدة الله سبحانه التی بدت من الحق بالواسطه و 
السبب كما ان المطر ینزل من السماء بال سبب من اسباب الخلق و البعلة طالبهم بل محض فیض الفیاض القدیم 

زىل الذی ارتضی برضاه من اهل رضوانه فی االزل فمیاه تلك البحار فی اودیة تلك القلوب بعضها من بحر اال
الذات و بعضها من بحر الصفات و بعضها من بحر االسماءِ وبعضها من بحر االوصاف و بعضها من بحر النعوت 

حدین و العارفني و المنفردین و و بعضها من بحر االفعال فالذی من بحر الذات یجری فی اودیة قلوب المو
المتجردین و یذهب بما فی قلوبهم اوصاف الحدوثیه و ینبت اوراق ورد الربوبیه و من هناك یدعون االتحاد و 
یؤلهون فی االنبساط و اما الذی فی بحر الصفات فیجری علی قلوب العاشقني و المحبني و المشتاقني و یذهب 

نبت فیها نرجس االنس و یاسمني القدس و من هناك یدعون السكر و الهیجان منها اوصاف القدسیة النفوسیة و ی
للمواحید و اما الذی فی بحر االوصاف و النعوت فیجری علی اودیة قلوب الموقنني و المشاهدین و المکاشفني و 
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حر االسماء یذهب منها غبار الخطرات و زید الهواجس و ینبت فیها ریاحني الدقایق و الحقایق و اما الذی فی ب
فیجری علی اودیة قلوب المخلصني و المتعبدین و یذهب منها وساوس الشیطان و المیل اىل الحدثان و ینبت فیها 
زهر الحكمه التی قال و من یؤتی الحكمة فقد اوتی خريا كثريا و اما الذی من بحر االفعال فیجری علی اودیة 

ها شقایق المعامالت و عبهه المراقبات فسبحان الذی خص قلوب المریدین و یذهب منها زبدالشهوات و ینبت فی
كل قلب من قلوب هوالءِ بمورد من موارد الطافه و مشرب من مشارب اعطافه قال الواسطی خلق لله سبحانه درة 
صافیة فالحظها و این الجمال فذاب حیاءً منه فسالت فقال انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فضعفاء 

وصول تلك الماء الیه و جمال االسرار من نزول ماء ذلك المشرب و قال بعضهم انزل لله تعاىل من  القلوب من
السماء انواع الكرامات فاخذ كل قلب بحظه و نصیبه فكل قلب كان مؤیداً بنور التوحید اضاء فیه سراج المعرفه و 

ه لهیب الشوق اضاء فیه انس القرب كك كل قلب اید  بنور التوحید اضاء فیه انوار المعرفه و كل قلب اضاء فی
القلوب بتقلب من حالة اىل حالة حتی یستغرق فی انوار المشاهدة و اخذ كل قلب بحظه و نصیبه اىل ان تبدو 

یوم تبدل االرض غري االرض و السموات و  االنوار علی الشواهد من فضل نور السر قال لله تبارك و تعاىل 
ارة فی الحقیقه تبدل ارض قلوب العارفني من صفات البشریة و اوصاف االش ۱۳۱۸برزوالله الواحد القهار

النفسانیه و الخواطر الرویه اىل روحانیه المقدس بنور شهود جمال الحق و تبدل سموات االرواح من 
عجزالحدوثیه صفاتها و ضعفها عن رؤیه انوار العظمة صرفا بال حجاب و ال واسطه فاالرواح و القلوب یخرج 

لقلب ای محل البسط و من خفقان الخوف اىل روح الرجاء و من رسوم العبودیة اىل مشاهدة الربویته و من ضیق ا
بروز اهل هذه القلوب و االرواح من اماكن غیبه سكاری من شدة و لههم فی جمال دیمومیه فی میادین وحدانیه 

یتهم لرایت اطراق اردیة الكربیاء متعلقون االزلیه خرجوا بنعت المبارزة و المفاخرة بوالیته و قربته یا اخی لو را
بحفوی ازار العظمة الجباریه یستغیثون بنعت الوله من فراقه فی وصاله حتی لورایتهم ما رایت علیهم رسوم 

  البشریات بل رایت علیهم سمات االلوهیات 
  شعر

 فما الناس بالناس الذین عهدتهم
  

 و للدار بالدار التی كنت اعرف 
  

لك ارض الظاهر و سماء الظاهر انها تبدل من هذه الوصاف و ظلمة الخلیفه اال انها منورة بربوز ولو ترید ان ذ
انوار جالل الحق علیها و انها صارت مشرق عیان الحق للحق حني بدأ سطوات عزته بوصف الجباریة و القهاریة 

م من استیالء قهر انوار القدم قال بقوله و اشرقت االرض بنور ربها و هناك یا اخی یدخل الوجود تحت ازبال العد
و ان من شیء اال عندنا خزاینه الله سبحانه تعاىل عما یقول الظالمون علوا كبريا  ۱۳۱۹ء هالك اال وجهه كل شی

ای ما من شیء فی قلوب العارفني من انوار المكاشفه المشاهدة و المعرفه و  ۱۳۲۰و ما ننزله اال بقدر معلوم
المقامات و الحاالت و االلهام و الخطاب اال عندنا خزاینه و خزاین هذه الحقایق  التوحید و االیمان و الیقني و

ذات القدیمة و صفات االبدیة فان كل وجد و كشف و حال و علم و معرفه و توحید و مقام و مقال متعلق بكشف 
و ما ننزله اال بقدر  الذات و الصفات و كشوف انوارهما یظهر بقدر قوة القلوب مقرون بارادة االزلیه بقوله تعاىل

و علم االشارة فی اآلیه دعوة العباد اىل حقایق التوكل بوصف قطع االسباب و االعراض عن االغیار قیل  معلوم
قال فاین تذهبون قال بعضهم القلوب خزاین الحق  و ان من شیء االعندنا خزاینهكان الجنید اذا قرا هذه اآلیه 
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التوحید و زینها بالمعرفه و نورّها بالیقني و یحدها بالتفویض و عمّرها  عند الخلق اودع فیها اجّل شیء و هو
بالتوكل و شرحها باالیمان و لم یملکهم من قلوبهم شیء النه قایم بالحق منقلب فی اوصافه قال النبی صلی لله 

لوب علی الجوارح علیه و آله قلب ابن آدم بني اصبعني من اصابع الرحمن یقلبها كیف یشاء و جعل آثار انوار الق
من التارع اىل الطاعات و االجتناب عن المعاصی و المخالفات و هذا دلیل لما قلت من الكرامات كك قال لله 

فمن رفع بعد هذا حاجته اىل غريه فهو بجهله و خطائه قال سهل بن  و ان من شیء اال عندنا خزاینهتعاىل 
ه التی هی محل معرفته و غیبه و محل نظره فمن حفظ تلك عبدلله اخص خزاین لله تعاىل فی االرض قلوب اولیائ

الخزانه بالذكر و المراقبه عمرلله قلبه بالرجوع الیه علی دوام االوقات و االعراض عما سواه و قال خزاینه فی 
االرض قلوب العارفني بالله و فی الخزانه جواهر من کل صنف فحقایق العقل جواهر وضعها فی قلوب اقوام و 

العلم جواهر و بدایع المعرفه جواهر و اسرار العارفني مواضع سره فالنفوس خزاین توفیقه و القلوب خزاین لطایف 
الحقیقه و اللسان خزاین ذكره فالملك كل لله سبجانه االمر بیده فال قادر علی االبداع اال الله قال الله تعاىل و 

 ۱۳۲۲الجان خلقناه من قبل من نار السمومو  ۱۳۲۱و لقد خلقنا االنسان من صلصال من حماءٍ مسنونتقدس 
ان الله سبحانه کان موصوفا فی االزل بالقهر و اللطف و للصفتني منه تواثري فی تجالتهما من عني القدم اىل العدم 
فتجلی بلطفه من انوار لطفه اىل العدم فاظهر بنور لطفه الرتاب و الماء و جعلهما اصال فی موالید االنسان و تجلی 

دم فاوجد من تجاله النار و جعلها اصال لموالید الجن و الجان فخلق من الماء و الطني آدم و ذریته و بقهره للع
جمیع معاشهم من الماء و الطني الذی اصلهما من تجلی نور لطفه و خلق الجن و ابلیس من النار التی هی من 

الماء و الطني و النار فخلق الول الماء و  تاثري قهره فوقع المخالفه بني الجان واالنسان كما وقعت المخالفه بني
الطني من لطفه ثم خلق النار من قهره فسبق الماء و الطني علی النار الن الماء و الطني سبب الرحمة و النار سبب 
العذاب للعباد لذلك قال سبقت رحمتی غضبی فبني فضل الماء و الطني و تقدمهما علی النار فاذا كان الماء و 

و المثابه خلق سبحانه آدم و ذریته من الماء و الطني و خلق ابلیس و ذریته من النار قوله تبارك و تعاىل الطني بهذه 
ای من قبل كون صورة آدم ال من كون الماء و الطني الن الماء و الطني  الجان خلقناه من قبل من نار السموم

یه و آله اول ما  خلق لله تعاىل درة بیضا و اذا من تلك الدُرة التی هی فعل الکون اال تری اىل قوله صلی لله عل
اراد سبحانه فی االزل خلق دُرة بیضاء فتجلی لها بجمیع صفاته و ذاته فذابت تلك الدُره من صولة تجلی ذاته و 
صفاته و صارت ماء زاللیا جاللیا جمالیا فاثر فیها بركة تجلی ذاته و صفاته فتالطمت بعضها بعضا و القت فوق 

بدة من نفسها فصارت تلك الزبده طینا فخلق سبحانه من تلك الزبده االرض و دار ذلك الماء حول االرض الماء ز
و دخل فی بطنها ثم خلق منها آدم منها كان طینا لزجا فیبس الماء فی نفسها بتاثري شعاع تجلی العظمه لذلك قال 

آدم سلط علی ترابه و مائه سطوات فاذا اراد خلق  خلقنا االنسان من صلصال من حماء مسنونجل جالله 
تجلی قدمه و بقائه فخمرها بتجلی القدم و البقاء الَذین كنی عنهما بالیدین بقوله خلقت بیدّی یدالقدم و ید البقاء 
اربعني صباحا كل صباح منها صبح كشف فلا صفة لها مخمرها اربعني صباحا بتجلی كشف اربعني فلا صفة من 

رحها بني العرش و الكرسی ثمانني فلا سنة من السنة آلخره و هو سبحانه خلق روحه صفاته فلما كملت صورته ط
قبل صورته و صور الكون بالفی فلا عام من اعوام االخرة قال علیه السالم خلق الله االرواح قبل االجساد بالفی 

فی جحال غیب الغیب و  فلا عام و كان خلق روحه من تاثري تجلی ذاته فكملّها ایضا بتجلی جیمع صفاته فجحلها
غیب غیب الغیب و سرّها بقباب غزته عن اعني المالئكه تم البس طینتها و صورتها لباس العزة فنظرت الملیكه 
اىل صورة آدم فاصغرتها لقلة عرفانهم بجالل قدرها و اعمی لله ابلیس عن رؤیة ما فی صوره آدم حتی تفاخر 

ه و ملكوته و جالل صفته للوجود جاء بروحه التی انقوحت من زنود علیها فما اراد سبحانه اظهار صنعه فی ملك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۶: الحجر  ۱۳۲۱
 ۲۷: الحجر  ۱۳۲۲



۶۹۹ 

و ادخلها بنفحة المنزهة عن همهمه االنفاس  ۱۳۲۳و نفخت فیه من روحیتجلی الذات و الصفات بقوله 
الحدثانیه فی صورته فقام باذن لله متلبسا بنور الصفات و الذات و جلس علی بساط ملك بقائه فصار مختارا من 

ني الجن و الملئكة بالقرب و الوصال و كشف الجمال و الجالل و العلم و الكمال فبهذا خريته من بني الفریق
الملئكه الن الملئكه خلقت بامر واحد و کان آدم علیه السلم خلق بتجلی الذات و الصفات فشبّان بني آدم و ذریته 

و اذ قال ربك للملئكه انی بخلق آدم بقوله  و بني الملئکه وبینه و بني االبلیس و جنوده ثم اخرب سبحانه للملئكه
اخباره لهم من خلق آدم افتتاحه لهم ابواب خزاین الملكوت  ۱۳۲٤خالق بشرا من صلصال من  حماء مسنون

االصغر لريیهم ما فی العالم الكبري و ما فی العالم الصغري و هو االنسان لیشاهدوا عجایب صنعه و قدرته و یروا 
فاذا سوّیته و م كان مرآة الحق فی العالم من یراه یری آثار لله فیه قال لله تبارك و تعاىل فیها جمال جالله الن آد

اعلمنا ان مزیة آدم علی الكل تشریف تسویته و نفخة روحه فیه و  ۱۳۲٥نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین
م اعلمهم انه اذا سوتیه بان البسه ان كان شریفا فی اصل فطرة طینه شرفه كان بالله مباشرة انوار ذاته و صفاته فیه ث

انوار مجمع صفاته و نفخ فیه روح تجلی جالل ذاته المنزه عن الحلول و االجتماع و االفرتاق فیصري قبلة لله فی 
بالده و عباده فاذا ظهر لكم فاسجدوا له عند معانیتكم انوار قدرتی و عجایب لطفی فسجدوا الملئكه كلهم 

آدم نورالحق فسجدوا له البالحقیقه بل سجدوا لالزىل البدی المنزه عن اشارة  اجمعون سجودهم لما بدا من
الزایقني و تزیّقت المراة و تهمة المبطلني و ارحام المغالطني و لم یر ابلیس ما رات الملئكه النه كان مخلوقاً من 

ابی ان یكون مع الساجدین و  عالم القهر محجوبا اذا تزّینت بالقهر عن رؤیة جمال الحق فی آدم بقوله اال ابلیس
لوادركه بتلك الصفه سجد له فی كل لمحة فلا مرة لو یسمعون كما سمعت حدیثها خروا ركعّا و سجّدا فقال 
المالئكه انت تختص من تشاء من عبادك بخصایص الوالیة و تنعته بنعت الربوبیه و انت الفعال لما ترید قال 

رجمه باحجار القهر من مکان  ۱۳۲٦ان علیك اللعنة اىل یوم الدین فاخرج منها فانك رجیم وتبارك و تعاىل 
اللطف اىل معدنه النه کان فیه عاریة قدخصّه باللعنة اىل یوم الدین و كان فی االزل ملعونا اراد بقوله اىل یوم 

بعباده عن الدین فان اللعن لعنان لعن قدیم و لعن جدید فابلیس كان موصوفا بهما فاللعن القدیم سبق ارادة الحق 
رحمته و ذلك الیتغري ابداالن القدیم هو الباقی و تلك االرادة قایمه به و اللعن الجدید زیادة القهریة حیث اعطی 
زمام العصاة علی یده حتی یفعل بهم ما یشاء باذن الله و استكباره عن طاعته و ارتكاب معصیته و اغواء عباده هو 

لك منقطعه اىل یوم الدین حیث ارتفعت العبادة و المعصیته فیكون موصوفا اللعن الجدید الذی هو زیادة العبد و ذ
قایما فی علم القدیم اىل البد و یا لیت لو كنت رجال من الرجال و یطلب الحق فی اودیة قهره لريی اشیاء من 

ت من عجایب الربوبیه ما یری الرجال فی معادن اللطف و لكن كیف اقول فانه لیس من دواب ذات االصل عجب
المخنث كیف یمشی خلف صبیان وجهالت و یفعل كما یعفلون من خساسة طبعه و كثرة  جهله یستانس بكل 
مستوحش و یستوحش من كل مستانس و لیس هذا من اوصاف الرجال و لما سقط من امله بحسده و عداوته 

هم و القائهم نريان ضاللته اىل اراد بذلك ایذائ ۱۳۲۷فانظرنی اىل یوم یبعثوناولیاء لله زاد حسده و استنظر بقوله 
فانك عباد لله و ظن من جهله بالله انه یسبق القدر المعلوم حتی الیموت كما یموت الخلق فرّد علیه الحق بقوله 

ای یموت كما یموت الخلق بالنفخه االوىل واراد الملعون ان  ۱۳۲۹اىل یوم الوقت المعلوم ۱۳۲۸من المنظرین
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یستخر منهم بما فیه من الحسد علیهم فالقی لله سبحانه رعام الحسرة علی  یبغی علی آدم و ذریته بعد موتهم و
ثم ذهب الملعون اىل طلب الحیله فی اغواء بنی آدم و  فانك من المنظرین اىل یوم الوقت المعلومانفه قال 

م برهانه خرج بالجراة فی المخاطبة فی الحضرة بما اخرب الحق عنه بقوله تعاىل و تقدس و تبارك جل شانه و عظ
ادعی  ۱۳۳۱االعبادك منهم المخلصني ۱۳۳۰رب بما اغویتنی ال زیّننّ لهم فی االرض و الغوینهم اجمعنيقال 

الملعون اتصافه بصفه القدم حیث قال الزین لهم فی االرض و الغوینهم اجمعني و ذلك دعوی االتصاف 
ینهم البقدره نفسی تكلم من التوحید بالقدرة فی عالم القهر ای بما البسنی من لباس قهرك و اغوائك ایای الغو

الباختیاره و اعلم ان اللطف من الحق سبحانه و رحمته سابقان علی قهره و غضبه فاستدرك واستثنی اهل اللطف 
و الرضوان الذی اصطفاهم لله بوالیته و طّهر ابرارهم عن دنس الریاء و الشرك بما یجرا خالصه و توحیده فقال 

و بانه رائیهم خارجني من تحت اذیال قهر القدم اىل ساحة كربیاء لطف االبد و  اال عبادك منهم المخلصني
ملتبسون بانوار قدس المجالسون معی فی  ۱۳۳۲ان عبادی لیس لک علیهم سلطانذلك عقیب االیه ما قال 

مجالس انس واخرتتهم لنفسی و هم مواطن سری و سكان اماكن غیبی البستهم انوار صفاتی و سناء بها ذاتی 
بدانهم فی بحار عبودیتی مستغرقه و قلوبهم فی بحار شوقی و محبّتی مستغرقه و ارواحهم فی هواء هویتی هایم و ا

اسرارهم فی اودیه اسراری تایئهة ال تقدر ان تسلط علیهم و ان كان معك رایة قهری فانهم فی ساحة لطفی 
اهم و قهری علیهم وافهم یا عاقل ان لله معصومون من قهری فان سلطنتك علی من تبعك من الغاوین باغوائی ای

وصف المخلصني من عباده انهم معصومون من شر ابلیس بنوراخالصهم و ذلك النور نور التوحید و نور التوحید 
من كشف نور الموحدین فیغلب نوره علی ناره فیذهب النار و بقی فیهم النور و انقطع سلطنه الملعون عنهم النهم 

ان عبادی لیس لك علیهم ة االزل محفوظون عن الخطرات قال بعضهم فی قوله تعاىل بعني العنایة و رعای
ای الذین اوصلتهم قربی من غري كلفة وافنیتهم عن اوصافهم و زینتهم باظهار صفاتی علیهم فهم مع الخلق  سلطان

ادی حقا لیس لهم مطلب بالهیا كل ومعی باالرواح و السرایر العلیهم من الخلق اثر واللهم مما فیه خرب اولئك عب
سوای و المرجع اال الّی هم هم بل ایایهم بل انا انا والهم هم فالصفه لهم و الاخبار عنهم لفنائهم عنهم و 
بقائهم بی وقال جعفر مّن الله تعاىل بهذه آلیه ان لیس للشیطان علی عباده المخلصني سبیل و للمخلصني درجات 

خلص فی عمله فهو مخلص و من اخلص بقلبه فهو مخلص و من عن قبل المجاهدات و المشاهدات فمن ا
اخلص سریرته و عالنیته لله فهو مخلص و من اخلص روحه نال االستقامة بالله و الوصول اىل قربه ثم ان لله 
سبحانه وصف تلك العباد الذینهم معصومون من شر ابلیس بالتقوی و ذکر منازلهم فی جنات العلی و سالمة من 

ای الذین یغضون  ۱۳۳٤ادخلوها بسالم آمنني ۱۳۳۳ان المتقني فی جنات و عیونله تبارک و تعاىل البلوی بقو
ابصارهم و اسرارهم عن االكوان و الحدثان فی جمال الرحمن هم فی جنات مشاهدة الذات و عیون الصفات 

ا بسالمة من االنقطاع یشربون من سواقیها شربات المحبة و رواق المعرفه بقول حبیبهم ادخلوا بساتني القدم و البق
و االمن من الفراق و قال االستاد فی قوله ادخلوها فقوم یقول لهم الملك حتی یقول الحق لهم ادخلوها ثم ان لله 

و نزعنا ما فی صدورهم سبحانه زاد فی وصف المتقني انهم مقدسون من علل النفسانی بقوله سبحانه و تعاىل 

 

  ۳۸: الحجر  ۱۳۲۹
 ۳۹: الحجر  ۱۳۳۰
 ۴۰: الحجر  ۱۳۳۱
 ۶۵: األسراء  – ۴۲: الحجر  ۱۳۳۲
 ۴۵: الحجر  ۱۳۳۳
 ۴۶: الحجر  ۱۳۳٤



۷۰۱ 

فی هذه اآلیه ان قلوب الصدیقني و المتقني مقدسة من علل االنسانیه بني  ۱۳۳٥من غل اخوانا علی سرر متقابلني
و الشیطانیه النها مقدسة بقدس جمال الرحمن و النها منقلبة بني اصبعني من اصابع صفة الرحمن و الیدخل فیها 

لیه ماجرت علة الحدثان االرواح كانت فی بحر كان مستغرقه فی لجج بحار الوحدانیه و االسرارهایمه فی قدم االز
علیها اوصاف الرتابیه و ما اشرف علیها غبار وساوس الشیطانیه و ما اطری علیها قیام هواحبس النفسانیه هلكی 
لما اراد الحق سبحانه امتحانهاخلق االشباح و جعل فیها اودیة الشهوات و انبت فیها نبات االخالق الذمیمه و 

عل االسرار اماكن لطایف معرفته و حكمته و جعل الصدق فطرة السلیمه و جعل القلوب اماکن االسرار  و ج
جواهر تجلی جماله و جالله ثم وضع الجمیع فی مواضع الفطرة من االشباح فلما سكنت هذه الجنود فی 
االشباح و تواترت علیها انوار تجلی الحق فطهرت الصدور بمساكنها من علل االنسانیه و انسدت علیها ابواب 

فیها علل االخالق و الیدخل فیها بعد ذلك غبار الوساوس فاذا بعد ذلك صاروا متقني الذین الشیطانیه فلم یبق 
الغل و الغش عن صدورهم بكرمه   وصفهم لله تعاىل بنزغ الغل عن صدورهم قبل دخولهم فی الجنان نزغ علة

بة و المودة و ادخلهم فی جنان مشاهدته و اجلسهم علی كراسی قربته ینظرون بعضهم اىل وجوه بعض بالمح
الشوق اىل لقائه یری سماءِ نور االلوهیته بعضهم من وجوه بعض ولو بقی الغل فی صدورهم علی باب الجنه ما 
اسوا حالهم اذ بقی قلوبهم فی غواشی الغل الله الله البطن فانه بجالل قدره رفع عن صدورهم هذه العلة قبل 

فاة و المودة و االلفة االلهیة مغشوشه بغل الطبیعه و الغل دخول ارواحهم فی اجسادهم و كیف یكون موضع المصا
و الغش من اوصاف اهل النفوس الصفة المتحابني فی لله اال تری كیف وصفهم باآلخرة و الیبعد من قدرة لله و 
 حكمته ان یدخل الغل فی صدور وىل من اولیائه ابتالءً و امتحانا لیشتغل بدفعه و تطري سره عن ذلك و استعاذئه

بالحق من وسواسه و یصل اىل معارج الدرجات باستنكاره علی نفسه و محاربته مع شیطانه و الیكون ذلك 
منقضه فی والیته اال تری اىل قول امام المتقني اسد لله الغالب علیه السالم من عرف لله كّل لسانه قال ابو جعفر 

جتمعت علی مودته و آنست بذكره ان تلك كیف یبقی الغل فی قلوب ایتلفت باللّه و اتفقت علی محبته و ا
القلوب صافیه من هواجسن النفس و ظلمات الطبایع بل كملت بنور التوفیق فصارت اخوانا قال االستاد امر 

و ) ص(حتی غسل قلب المصطفی) ع(و امر جربئیل  ۱۳۳٦طهر بیتیببناء العكبه و تطهريها فقال و ) ع(الخلیل 
التقدیماً علی االنبیاء علیهم  نزعنا ما فی صدورهم من غلاصني فقال و طهره و توىل بنفسه تطهري قلوب الع

السالم و لكن رفقاً بهم و قد یصنع لله للضغیو ما یتعجب منه القول و لو و كل تطهري قلوبهم لهم الشتهر عبوبهم 
لهم اال شتهر فتوىل ذلك بنفسه رفقابهم و قد یصنع لله للضعیف ما یتعجب منه القوی و لو وکل تطهري قلوبهم 

عیوبهم فتوىل ذلک بنفسه رفقابهم و یقال و نزعنا ما فی قلوبهم من غل و لم یقل ما فی قلوبهم من غل الن 
القلوب فی القبضة یقلبه بالخري كما قال النبی صلی لله علیه و آله قلب المومن بني اصبعني من اصابع الرحمن ثم 

 ۱۳۳۷الیمّسهم فیها نصب و ماهم منها بمخرجنيجواره بقوله  ان لله سبحانه نفی عنهم النَصَب و المشقة فی
ای اعطاهم انوار بقائه و مشاهدة جماله و حرّسهم بها عن قهر سلطان كربیاء القدم الذی لو تهجم علیهم سطوة 
من سطواته یغنیهم عن اللذة و ماهم فیه مع الجنان كلها الن الحادث اذا فوزت بالقدیم یزول من عظمته فیه باقل 

ن لمحة و لوال استتارهم باستار نور البقاء لهلكوا فی جالل االزل كانه تعاىل حفظهم به عنه و ایضا لوال تفضله م
ان فی ذلك و رحمته بهم حیث اراهم جماله بوصف اللذة لیغنوا فی بوادی عزته و عظمته و جالله قال لله تعاىل 

ات و الشواهد و العالمات كما قال فی موضع آخر و رهن الحق سبحانه الفراسته برؤیه اآلی ۱۳۳۸آلیات للمتوسمني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۴۷: الحجر  ۱۳۳٥
 ۲۶: الحج  ۱۳۳٦
 ۴۸: الحجر  ۱۳۳۷
 ۷۵: الحجر  ۱۳۳۸



۷۰۲ 

و هذه اوصاف البدایات فی الفراسات حیث یحتاج  ۱۳٤۰تعرفهم بسیماهمو  ۱۳۳۹لتعرفنهم فی لحن القول
النظر اىل العالمات واصل الفرات نظر الروح اىل المقدورات الغیبیته بال عالمة و العّله و السبب بل متعلق هذه 

من الغیب بنور الغیب و سر المقدور و خفیات الضمایر و مكنونات السرایر االبصار و  الفرات بانكشاف ما یبدو
االرواح الناطقه بالحق السامعه اصوات انباء الغیبة الشاهدة مشاهدة الحق فرتی بالحق بعد ان تكون موصوفه 

یسمع به و یصره  بصفة الحق ما للحق فكیف یخفی شیء عن من ینظر بالحق و یبصر به النه تعاىل سمعه الذی
الذی یبصربه و لسانه الذی ینطق به من جهة االتصاف و االتحاد بالنعوت االزلیه و افهم ان الفراسة علی عشر 
مراتب فبعض الفراسته تحصل بعني الظاهر و رؤیتها اىل منقلبات اآلیات و االفعال فی عالم الصورة و هی 

ا عن اعني الخلق و هذا تفرس بصرية ظاهریة مقرونه بعلم تصرف الحق مكان اآلیات اعالما من مكنون مایسرته
العقل و القلب و الروح و النفس و السر و سر السر و الثانی ما یسمع آذان العارفني حركات العالم و ماینطق عن 
الحق و ملئكته بالسنته الخلق و الخلیفه و ذلك بسمع الظاهرة و مایسمع ایضا باسماع البواطن و الثالث من 

راسة مایبدو فی الصورة المتفرس من اشكال تصرف الحق و انطاقه وجوده له حتی ینطق جمیع شعرات بدنه الف
من حیث التصرف و التغري بالسنته مختلفه فريی و یسمع من ظاهر نفسه ما یدل علی وقوع االمور الغیبیه  و ذلك 

جزاء الظاهر و الرابع ما یحصل بحواس الباطن ایضا یتعلق بالرؤیه و السمع و حركه الفطرة فی الباطن و اتصالها با
و  حیث وجدت بلطفها عالمات اوایل الغیبیات بالالیحه الواضحة و الخامس ما یحصل من نفس االمارة بمایبد

فیها من التمنی و االهتزاز و ذلك سر عجیب الن لله اذا اراد فتح باب الغیب القی فی النفس المارة آثار بوادیه 
تی و امامكروها فیفزع و الیعرف ذلك االربانی الصفه و السادس مایحصل للقلب اما سمعیاً اما محبویا قیم

بااللهام و اما فعلیا كوجدانه برّد الواقعه و اما كشفیا یبصر و یعلم و السابع مایحصل للعقل و ذلك مایقع من اثقال 
لحق و ذلك ایضا یحصل سمعیا و برجاء الوحی الغیبی فیعلم من وجوه الوحی و الهامه مایستمع من تصرف ا

بصریا و الثامن ما یحصل للروح النها یراه عن تصرف الحق فیها و ما یبدو فی غیبه یبصر الخاص و مایسمع من 
الحق بالواسطه و غري الواسطه و التاسع ما یحصل لعني السریری بتصرف الصفه و تبصر عالمه كون الحال فی نور 

لسر و ظهور عرایس اقدار الغیبه ملتبسات باشكال آللهیه ربانیه روحانیه الصفة و العاشر مایحصل فی سر ا
فیتصرف تصرف الذات فی الصفات و یسمع الصفات بوصف الحدیث و الخطاب من الذات بالواسطه و هناك 

وجب  منتهی الكشف و الفراسة الحقیقیه قال النبی صلی لله علیه و آله اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنورلله فاذا
الخوف من فراسة من یری بنور الحق فكیف ال یحب الخوف من فراسة من یری بالحق ال بالغري و قال 
المتفرسون علی ثلثه اوجه بالنظر و السمع و العقل و اجل من هذا حال كشف و المشاهدة لمن ادیتها فیكون 

تظهر فی اسرار العارفني قال لله تبارك و فراسة غایبا و حاضرا صحیحه سئل الجنید عن الفراسة فقال آیات الربانیه 
فیه بیان الخلق و االتصاف بصفات القدیمه و  ۱۳٤۱و لقد آتیناك سبعاً من المثانی و القرآن العظیمتعاىل 

اخالقه الكریمه ای البسناك انوار سبع الصفات من صفاتنا و االتصاف بصفاته القدیمه لیتصف بها و یتخلق 
جربوتیا ملكوتیاجاللیاجمالیا نوریا قدمیا اولیا آخریا رحمانیا رحیمیا ذاتیا صفاتیا و بخلقها لیكون ربانیا الوهیا 

السبع المثانی سبع بحار الصفات القدیمیه فغسله  فیها و البسه من انوارها كسوة الربوبیه حتی یكون مرآة فی بالد 
من بحر بصره و من بحر كالمه و من الله و عباده فسقاه من بحر علمه شربات و من بحر قدرته و من بحر سمعه و 

بحر ارادته و من بحر حیوته عالما بعلمه قادرا بقدرته سمیعا بسمعه، بصريا ببصره، متكلما بكالمه، مریدا بارادته، 
حیا بحیوته، فعلم بعلمه علم ما كان و ما سیكون و یقلب االعیان فی السموات واالرض بقدرته و یسمع حركات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳۰: محمد  ۱۳۳۹
 ۲۷۳: البقرة  ۱۳٤۰
 ۸۷: الحجر  ۱۳٤۱



۷۰۳ 

ما فی الضمایر ببصره و یتكلم بحقایق الربوبیة و العبودیة بكالمه، فیكون ما اراد بارادته و  الخواطر بسمعه و یری
یحیی القلوب المیته و االبدان الفانیه بحیوته ولكل صفه منها تانیها من جهود الصفات الخاصة علی ازاء كل 

لرؤیة و الصمدیة و الربوبیة فالصفات صفه منها صفه حق یكون مثانی و منها القدم والبقاء و الجالل و الجمال و ا
االوىل هذه الصفات السبع المثانی فكان من مشاهدة القدم و االتصاف به صار بنعت التجرید عن الحدثان و من 
مشاهدة البقاء و االتصاف به صار متمكنا فی محل الصحو و من مشاهدة الجالل و االتصاف به صار فی محل 

رض و من مشاهده الجمال و االتصاف به صار عاشقا بوجه القدم و صار مرآة الهیبة مهیباً فی السموات واال
جمال الحق فی العالم و من مشاهدة رؤیته و االتصاف بها صار محبا مستغرقا فی بحر االزل و صار معشوقا 

مشاهده لقلوب الخلیفه و من مشاهده الصمدیة و اال تصاف بها صار صمدایناً مشربه من العندیه  و طعامه من ال
بقول صلی لله علیه و آله ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی و كان الیراه احد اال یسكن جوعه من تاثري الصمدانیه 
و من مشاهدة الربوبیه و االتصاف بها صار متصرفاً فی ممالیک الحق و عباده و بالده االتری كیف اجابته 

و كیف انشق القمر باشارته فصار بذلك مسجوداً للشجر و الشجرة حتی اتت عبده من البعید و سرتته لقضاء حاجته 
الحجر فقد اعطاه لله تعاىل انوار هذه السبع المثانی من الصفات القدیمیه و زاد بانه اعطاء القرآن العظیم الذی 
رفه اخربه خرب جمیع اسمائه و نعوته و اوصافه و مالم یصل الله من جمیع الصفات الن صفاته تعاىل غري متناهیة فع

القرآن اوصاف الذات و الصفات جمیعا و عظم القرآن من عظم متكلمه و هو بذاته تعاىل تكلم بالقرآن عظمته 
من حیث عظمة الذات و عظمته ان نحت كل حرف من حروفه بحراً من علوم االزلیه و االبدیة و ایضا لكل صفة 

الصفه لیس من جهة االفرتاق و االجتماع هو من صفاته تأتی من غیته الذات فالصفه ثانی الذات و الذات ثانی 
واحد من جمیع الوجوه و هو منزه عن كل تفرقة و جمع كانه قال آتیناك معانی الذات و الصفات و حیث عرفها 

و القرآن  من رأنی فقد رای الحق و من عرفی فقد عرف الحق) ع(بعد ان عرفك تعاىل بجالله و عزته فقال 
ة و عرفك حقایق اللوهیه و اعلمك علوم الغیبیه و احكام العبودیة وادق االشارة ان العظیم علمك انباء الربوبی

النه العلیم و القادر ) ص(السبع المثانی هی تلك الصفات القایمة و تاثريها من جهة االتصاف بها فی قلب النبی
تلك الصفات القایمه  موالید) ص(و السمیع  و البصري و المتکلم و المرید و الحی و هذه الصفات من النبی 

اذا احببته كنت له االزلیه المنزه من العلّه و تواثريها اال تری اىل ما حكی عن لله فی حق المحبني ما قال لله 
و یمكن انه تعاىل قد اشار  خلق لله تعاىل ادم علی صورته) ع(و لذلك      قال سمعا و بصرا و لسانا و یدا 

صه مثل المتشابهات ای عرفناك صفتی الخاصه و العامه و عرفناك القرآن ایضا اىل صفته العامه و صفته الخا
العظیم معانی الصفات العامه و الخاصة فصرت عاشقا محبا مشتاقا عن رویه الصفات الخاصة المتشابهة النها 
معدن الجمال و صرت منفردا من رؤیه صرف االلوهیة بواسطه الصفات العامه عن االكوان و الحدثان فظاهر 

اربعة عشر خلقا من اخالقه مثل الرحمة و الشفعه و العفو و الصفح و الكرم و  ۱۳٤۲آتیناك سبعا من المثانیاآلیه 
الظرافه و اللطافه و الحسن و الجمال و الهیته و الحیاء و السخاء و الوفاء و الوالیة و النبوة و الرسالة و هذا كما 

الیه قال اكرمناك و انزلنا الیك و ارسلناك و الهمناك و روی عن علی بن موسی الرضا علیه السالم فی هذه آ
هدیناك و سلّطناك ثم اكرمناك بسبع كرامات اولها الهدی و الثانی النبوة و الثالث الرحمة و الرابع الشفقه و 
 الخامس المودة و االلفه و آلسادس النعیم و السابع السكینه و القرآن العظیم و فیه اسم لله االعظم و لما بني
امتنانه علیه و عرفه مكان النعمة السرامدیة له صغر الكون و مافیه فی عینه بقوله تبارك و تعاىل عما یقول 

ای ال تنظر یا صاحب هذه المعانی  ۱۳٤۳التمدّنّ عینیك اىل مامتّعنا به ازواجاً منهمالظالمون علواً كبريا 
انیه ال تلیق بهمتك و هذا اشاره اىل سرالفطرة النفسانیه العظیمه الربانیه اصناف اهل الدنیا من الغافلني عنا فانها ف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۸۷: الحجر  ۱۳٤۲
                  ۱۳۱: طه  – ۸۸: الحجر  ۱۳٤۳



۷۰۴ 

المجبورة فی الشهوة الخفیه ای ینبغی ان ال تمیل نفسك اىل شیء غرينا فانه موضع خطر المخلصني آلنه محل 
امتحانها التمدن عینیك اىل طلب جمالنا فی غرينا من اوصاف الروحانیات فان حقیقه المشاهدة ما تكون خالیه 

وجهت وجهی للذی سایط ای التكن كالخلیل حیث قال هذا هذا لکن اقتصر بآخر مقامه حیث قال من الو
فبدایته فی قوله هذا ربی مقام العشق و آخر مقامه افراد القدم عن الحدوث فاول  ۱۳٤٤فطر السموات واالرض

 ۱۳٤٥مازاغ البصرىل مقامك آخر مقام الخلیل فعض علیه الصلوة و السلم بصره عن الوجود لذلك وصفه بقوله تعا
و ناطقی و فی الحدیث المروی انه هی اذا رای اموال الدنیا من االبل و الغنم و غريهما یغطی عینه بكمّه و یقول 

ثم امر باستعمال خلقه للمقبلني اىل الله  ۱۳٤٦وال تحزنبهذا امرنی ربی ثم زاد التاكري برفع الهمة عن الغري بقوله 
  .یمان و الیمنيالمتابعني حبیبه بنعت المحبه واال

جناح همتك ارتفعت من الكونني و وصلت اىل قاب قوسني النها اجنحه  ۱۳٤۷و اخفض جناحك للمؤمننيبقوله 
الوهیة ربانیه قیومیة ای اخفض جناح الربوبیة التی اتصفت بها الهل العبودیة حتی یطريوا بجناح نبوتك اىل 

قه و الوالیات الرفیعه و مع ذلك الیتكلم من حیث معادن رسالتك و یجدون بمتابعتك و همتك المقامات الشری
 ۱۳٤۸و قل انی انا النذیر المبنيانت فانت من حیث انا و لكن تلكم معرفه من حیث انت فی مقام العبودیه بقوله 

فمن  جهة الوحی لینذركم من عظم جالله و  ۱۳٤۹انا بشر مثلكم یوحی اىللست من قیل الربوبیة بشیء و لكن 
كم من الم فراقه انا النذیر منه مبني حیث النبی شواهد ملكه و عز جالله و انوار بهائه مبني من قهر كربیایه و احذر

ان یستحن من الملكوت شیأ او ) ع(حیث ظهر معجزتی لكم و انتم معاینواها قال بعضهم غار الحق علی حبیبه 
اته مصروفه الیه و ایامه موقوفه علیه بغريها طرفه غني فان ذلك متعه الحاصل له عند الحق و اراد منه ان یكون اوق

فما زاغ البصر و لذلك وقع فی المحل االعلی  ۱۳٥۰التمدن عینیك اىل ما متعنا بهو انفاسه حسیبه عنده فقال 
الیحتاج الحق اىل السؤال عما  ۱۳٥۲عما كانوا یعملون ۱۳٥۱فوربك لنسالنهم اجمعنيقال لله تعاىل  ما طغی

طرات واعوجاج الهمم و میالن الطبیعه الطیم و دقایق النفس و الشیطان عمل اهل معرفته لكن معرفهم مکان الخ
حتی یكونوا ندا مني من حیائه فی بحر الخجل من صولة العظمة و الهیته قال الواسطی یطالب االنبیاء و االولیأ 

شایخ قال لبعض بمثاقیل الزّر بسمّو رتبتهم و البطالب العامه بذلك لبعدهم عن مصادرة السر و بلغتی ان بعض الم
المریدین ایاك و هذا الدعاوی فان لله تعاىل سایلك عنها فقال المرید لو علمت ان لله تكلمنی فی القیمة او 
یسالنی عن هذا لما كان منی فی طول عمری اال هذا و انا ممن یصلح لمخاطبه الحق و للوقوف بني یدیه و سقط 

 ۱۳٥۳نزل المالئكة بالروح من امره علی من یشاء من عبادهیو مات رحمة لله علیه قال الله تبارك و تعاىل 
مقامات الوحی فنون، فبعضها وحی الذات و بعضها وحی الصفات و بعضها وحی الفعل و من وحی الفعل ما 
یاتی به من الوحی یكون علی مراتب ارباب القلوب فوحی فی مقام االدب و وحی فی مقام العبودیة و وحی فی 

ل او تخویف من الفراق او بشارة لنیل الوصال او تعریف اسرار عیوب النفس و مداوائها و ابراز الحق من الباط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۷۹: األنعام  ۱۳٤٤
 ۱۷: لنجم ا ۱۳٤٥
 ۸۸: الحجر  ۱۳٤٦
 ۸۸: الحجر  ۱۳٤۷
 ۸۹: الحجر  ۱۳٤۸
  ۶: فصلت  – ۱۱۰: الكهف  ۱۳٤۹
 ۱۳۱: طه  – ۸۸: الحجر  ۱۳٥۰
 ۹۲: الحجر  ۱۳٥۱
  ۹۳: الحجر  ۱۳٥۲
  ۲  :النحل  ۱۳٥۳



۷۰۵ 

دفع مكاید الشیطان ورد وسواسه او تربیة العقل بالتفكر او تربیة القلب بالذكر او تصفیه السر بنور الفراسة او خرب 
عن وقوع كشف عالم الملكوت او من الغیب الكاین من وقوع المقدرات مایخفی فی الضمایر و السرایر و خرب 

خرب عن اختصاص الربانیه من لمعان انوار الذات و الصفات و الملئكه یخربون بارباب القلوب من اسرار ما 
و اما وحی  ۱۳٥٥علی قلبك ۱۳٥٤نزل به الروح االمنيوصفنا و مخاطبتهم مع القلوب اال تری كیف قال تعاىل 

ب االرواح علی قدر سريها فی عالمها و آما وحی الذات یکون الصفاتیه یكون بانواع علی مراتب الصفات یخاط
من االسرار و هناك یتزلزل الصفات و یتغري االحوال و یضمحّل الرسوم و یسقط الوسایط یحدّث فی السّر بالسر 
للسر و یظهر للسر مافی السر قال صلی لله علیه و آله ان فی امتی محدثني و مكلمني فالمحدثون الدین یحدّث 

ینزل الملئكة بالروح من هم الملئكه و المكلمون الذین یكلمهم لله و یجوزان یحّدثهم لله و بیان قوله تعاىل مع
الروح الوحی االلهی سماه بالروح النه كالمه صدر من ذاته و هو حیوة قلوب الصدیقني من المكلمني و  امر ربه

ت الجهالة بخرب االولیاء من وحیه ما یهذب المحدثني و هو سبب حیات قلوب المؤمنني یحییهم بعلمه من مو
قلوب السامعني و هو توحیده و وصف عظمة كربیائه لیسقط علیهم الخیال و لیزول عن قلوبهم المحال قال لله 

ان لله سبحانه حیّ االفهام و العقول عن حصر افعاله و بدایع  ۱۳٥٦یخلق ما التعلمونتبارك و تعاىل و تقدس و 
رها عن ادراك لطایف فعله و عجایب قدرته و ما یصدر من غیبه من االالء و النعماء ای اذ صنعه النها قاصرة بفتو

اعجزتهم عن ادراک الخلق فكیف الیعجزون عن ادراك الخالق و هو قادر ان یخلق علی ظهر نملة فلا فلا عرش 
البهایم و هم بها یعیشون  و فلا فلا كرسی و فلا فلا عالم بخلق بساتني الروحانیه فی قلوب االطیار و الوحوش و

یریحون و یسرّحون و یخلق فی قلوب الجن جنان الرحمه و نريان العذاب و یخلق فی قلوب الملئكه بحار التسبیح 
و التهلیل و یخلق فی قلوب العقالء المحابني عیون الحكم و المحبة و الشوق و المناجاة و یخلق لعشاق حضرته 

الما فی عالم و تجلی بجوده و جالله منها لهم و الیعرفها اال شایق عاشق من العارفني من صورة الروحانیه ع
ان عن یمني العرش نهرا من نور مثل  و یخلق ماالتعلمونواقف باسرار الربوبیه، روی ابن عباس فی قوله 

و جماال  كل بحر فیغتسل فیزداد نورا اىل نوره) ع(السموات السبع و االرضني السبع و البحارا سبع یدخل جربئیل 
اىل جماله و عظما اىل عظمه ثم  ینتفض فیخرج لله تعاىل من كل قطره تقع من ریشه كذا و كذا فلا ملك یدخل 
منهم كل یوم سبعون فلا ملک البیت المعمور وفی الكعبه سبعون فلا ملك الیعودون الیه اىل ان تقوم الساعه قال 

ر الصنع و فنون العلم ان الیقابله باالفكار فانه خلق ما بعضهم علمك الحق الوقوف عنه ماالیدرك عقلك من آثا
اال فی وقت مباشرته  و یخلق ماال تعلمونالتعلم انت و الیعلمه احد من خلقه اال من علمه الحق اال تری بقوله 

من اماته  ۱۳٥۷اموات غري احیاء و ما یشعرون ایان یبعثونو هو عالم به النه الذی قضی و قدر قال الله تعاىل 
حق بموت الحرمان عن حیوة العرفان كیف یحی بحیوة الموت فیها فالجاهلون فی غمرات موت الجهاله و ال

العارفون فی حیوه المشاهده اماتهم حني طرّدهم عن ابواب لطفه فهم یعمهون فی ظلمات القهر و ما یشعرون سبل 
داد لها بقبول الحیوة فلك اهل الجهل به الحیوة و طریق النجاة فمثالهم مثال االصنام التی الروح فیها و الاستع

لیس لهم استعداد قبول حیوة المعرفه و روح المحبة كك اّكد فی حق االصنام بعد قوله اموات غري احیاء قطع 
الحیوة االصلیه منها و قطع عنها ایضاً استعداد بقبول الحیوة النها جمادات فآلمنكرون كك اموات القلوب عن 

ستعدین الحوالهم و العلم بعرفانهم فسالطني المعرفه احیاء بارواح معرفته و المحبون احیاء معرفه العارفني غري م
بارواح محبته والموقنون احیاء بانوار مشاهدته و الصدیقون احیاء بانوار لقائه والمقربون احیاء بانوار صفاته و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۹۳: الشعراء  ۱۳٥٤
  ۱۹۴: الشعراء  ۱۳٥٥
    ۸ : النحل  ۱۳٥٦
 ۲۱: النحل  ۱۳٥۷



۷۰۶ 

لجمهور من وصل القدم فی بحر مكرمة الموحدون احیاء بانوار ذاته و اهل سر الغیب احیاء بحیوته القدیمه و ا
مستغرقون الیموتون فیها بالحقیقه من سكون ارواح معرفته فی اسرارهم و احاطه ارواح بقائه علی ارواحهم و ال 
یحبون فیها بالحقیقه لوصوله سطوات عظمة االزلیات علیهم و اذا بصرتهم بالحقیقه فعن ادراك كنه القدم اموات 

للحدث فی القدم بنعت ادراكه لكن هم فی جنان من حالوة اوقاتهم فی ادراكه و ما غري احیاء اذ ال سبیل 
یشعرون النهم ال یدركون ابدا لكن اذ طلع اصباح الوحدانیه علیهم و باشرهم انوار شموس الذات و اقمار 

فی هذه المنازل  الصفات یقومون معه بوصفه الحیوة الباقیه والعلم بفروغ الربوبیه ولكن ال یعرفون ایان یبعثون
الن االوقات هناك وقت واحد بنعت السرمدیة واالزلیه سبحانه و تعاىل و قال بعضهم الحیوة علی اقسام، فحیوة 
بكلماته و حیوة بامره و حیوة بقربه و حیوة بنظره و حیوة بقدرته و حیوة هی الموت و هی الحركات المذمومه و 

قال سهل خلق لله الخلق ثم احیاهم باسم الحیوة ثم اماتهم  وناموات غري احیاء و ما یشعرهو قوله تعاىل 
بجهلهم بانفسهم فمن حی بالعلم فهو حی و اال فهم موتی بجهلهم و قال الواسطی المیت من غفل من مشاهدة 
المنان و الحی من كان حیا بالحی الذی ال یموت و قال بعضهم اهل الجنه اموات و ال یشعرون الشتغالهم بغري 

قال لله تبارك  اموات غري احیاء و ما یشعرونو اهل الحضره احیاء النهم فی مشاهدةالحق قال لله تعاىل الحق 
ای للذین رفعوا ارواحهم و قلوبهم و عرضواها فی الحضره  ۱۳٥۸للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنةو تعاىل 

هدة ایقان و عرفان فی دار االمتحان وا مشا لها و فدائها الروس المشاهده و احسنوا عبودیة خالقهم و شاهد لبذ
حسنة مشاهدة الرحمن فی وقت كشوف انوار جماله فی اوقات المواحید و الواردات و لهم فی دار اآلخرة عیان 
فی عیان و بیان فی بیان بال  فرتة و فتور و بال حجاب و ال عیاب و لنعم دار هوالء المنفردین عن االكوان و 

ن ثم وصف مقاماتهم السنیه و درجاتهم الرفیع فی مقاعد صدق المشاهدة  بقوله الحدثان دار مشاهدة الرحم
 ۱۳٥۹جنات عدن یدخلونهاتجری من تحتها االنهار لهم فیها ما یشاءون كذلك یجزی الله المتقنيتعاىل 

حالوة ساتني مقام الجمال و الجالل تجری فیها انوار زواید المنن و لهم من مشاهده جماله و جالله ما یشأون من 
الخطاب و الوصل و هذا جزاء اقوام انفردوا بالحق عمادون الحق قال االستاد ان فی الدنیا مشاهدة و فی آلخره 
معاینه ثم وصف هوالء المحسنني المتقني بطیب قلوبهم و ارواحهم عند خروجهم من الدنیا بقوله تبارك و تعاىل 

مسك تجلیاته و تدلیاته و فی االخرة بطیب مشاهدته فی الدنیا بطیب نفحات  ۱۳٦۰الذین تتوفهم الملئكه طیبني
و وصاله و ایضا طیبني بطیب محّبه و معرفته طابت نفوسهم فی خدمة موالها و طابت قلوبهم فی محبة سیدها و 
طابت ارواحهم بطیب مشاهدة ربها و طابت اسرارهم بطیب اسرارهم هوالء مقدسون من شوایب الحدثان و 

نفوسهم من لوث الطبیعیات و تقدست قلوبهم من لطخ الشهوات و تقدست ارواحهم اشراك اال صنام تقدست 
من الوقوف فی اآلیات و تقدست اسرارهم من عالیق الكرامات طابوا بطیب المناجاة واستانسوا بانس المداناة و 

نوار الذات سكروا بوحوه المشاهدات وصاحوا فی مجالس انوار الصفات و طاروا باجنحه الشوق و المحبته فی ا
طیب لله قلوبهم حیث جعلها متصفه بانوار شهوده علیها و طابت الوجود بوجودهم وفاحت فاراة مسك محبتهم 
فی اآلفاق فما اطیب ذلك الطیب اذا تنفسوا من غلبات الشوق اىل جماله و استانسهم طیب وصاله هبت علیها 

ان و الحدثان من طیب انفاسهم النها ریاض ریح الشمال و حملت انفاسهم ودارت حول الكونني فطابت الكو
انی الجد نفس الرحمن من ) ص(جمال الحق و موضع انفاس الرحمن اال تری كیف قال سید اهل االنفاس 

ان لربكم فی ایام دهركم نفحات اال فتعرضوا لها لنفحات الرحمن عرایس حور المشاهدة ) ع(و قال  قبل الیمن
نفس الربانیه فطابت السموات و االرض بطیبها قیل ای طیب ابدانهم و هناك یتجز فیطیب بطیبها تلك اال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۱۰: الزمر  ۱۳٥۸
 ۳۱: النحل  ۱۳٥۹
 ۳۲: النحل  ۱۳٦۰



۷۰۷ 

ارواحهم بالزمة الخدمة و ترك الشهوات و قال طیبني بقبض ارواحهم طیبه  ببدلها نفوسهم قال الله تعاىل و 
بني سبحانه جالل كرم حبیبه و شفیقه علی  ۱۳٦۱ان تحرص علی هداهم فان الله ال یهدی من یضل تقدس

لدینه و نظاما لعبودیته ثم قال ال یضیق صدرك الجل من اغویته فی االزل عن طریقك فانك ال تهدیه  خلقه محبة
فان من طرده سابقه ارادة االزلیة ال یقدر الحدثان سدباب الطرد علیه فآن العبودیة من خلقه یتعلق باختصاصه من 

تقدران تنزع ذلك عنه فان حریان امر القدم خصه بمعرفته البسه لباس عبودیته و من البسوه لباس قهره فانت ال 
الیدفعه اال العدم و انما بعثت الرسل لبیان الشریعه و وضوح الطریقه ال لشركتهم فی الهدایة الن السعادة و 
الشقاوة و الهدی و الضالله جرت فی االزل بما ال تبدیل فیهما و ال تحویل و انما تظهر فی االوقات رسما علی 

اكل و ال صنع فیها الحد و لیس یقدر علیها خلق بل هی ارادة جرت فی االزل بعلم سابق فصرت االجسام و الهی
و تصدیق ما ذكرنا ما اشار الیه قوله تعاىل  ان الله ال یهدی من یضلعنها ایدی االنبیاء و السن االولیاء بقوله 

شیاء اال بتكویننا ایاها اما فی ای ال یكون كون اال ۱۳٦۲انما قولنا لشیئ اذا ارادناه ان نقول له كن فیكون
االیجاد و اما فی الهدایة و بیان هذه اآلیه ان لذاته تعاىل صفات قدیحه ازلیه منها االراده و المشیه و هما 
سابقتان قبل كل سابق النهما قدیمتان جرت لكون الكون و ما فیه ال ان یكونا محدثان فی الحق آلنه منزه عن 

ة و المشیة فی سوابق العلم انما اراد فی القدم و علمه كان مقرونا بارادته و كان الوجود البدأ الذی خل عنه لالراد
موجوداً فی علمه مرید االرادته و كان قادرا بقدرته القدیمه بایجاد الكون بمحض االرادة و معلوم العلم و لكن 

ن الوقات اراد حدث الحدوث و لواوجده لكان معاد لووجود الحدثان رتبة القدم اخرها بغري علمه واللوقت م
احداثه فعلم وجوده بعد ان كان معدوما فاوجده بتمام الصفه حتی یكون علی حد الكمال النه تعاىل خلق الشیاء 
بمباشرة نور ذاته و جمیع صفاته فالقول منه صفة من صفاته فقال للمعدوم كن بتكویننا ایاك حی یكون ذلك 

اذ لو كان خالیاً عن االمرو الكالم كان ناقصا مع انه تعاىل قادر بجمیع  المعدوم موجوداً بكمال جمیع الصفات
االرزاق  ۱۳٦۳و الله فضل بعضكم علی بعض فی الرزقاالشیاء علی حد الكمال قال لله سبحانه و تعاىل 

منقسمه علی اهل سلوك المعارف و الرزق لبعضهم طاعات و لبعضهم ارادات و لبعضهم مقامات و لبعضهم 
بعضهم مكاشفات و لبعضهم مشاهدات و لبعضهم معرفه و لبعضهم محبة و لبعضهم توحید و لبعضهم حاالت و ل

تفرید فرزق االشباح بالحقیقه العبودیه و رزق االرواح بالحقیقة رؤیة انوار الربوبیه و رزق العقول االفكار و رزق 
مجلس القرب مشاهدة الغیب الخطاب  القلوب االذكار و رزق االسرار حقایق العلوم الغیبیة المكشوفه بها فی

لالسماع و العیان لالبصار و الحالوة لفطرة الحقیقه و السكر للروح و العني للفواد و المعرفه للعقول و الغیبة 
للقلوب والغناء للنفوس و الحق للخلق و الخلق للحق و نصیب العارف من المعروف معروف و هو المعروف و 

قوته لم یكن للعارف و یبقی المعروف بال عارف و كلهم مشفقون علی ارزاقهم  لوال المعروف غذاء العارف و
عریان اىل قوتهم من الحقایق عطشان اىل مشاربهم بعد سقیهم بحار القرب و المشاهدة ال یطیفون اىل رؤیه غري 

و الله و تقدس  هم من المریدین ان یكون معهم فی المشرب  و المطعم غريه علی احوالهم قال لله تبارك و تعاىل
 ۱۳٦٤اخرجكم من بطون امهاتكم التعلمون شیئاً و جعل لكم السمع و االبصار و االفئده لعلكم تشكرون

قدار و ارحام الغیب و اصالب المشیة علی نعت الجهل به و االشراف  اخرب لله تعاىل انه اخرج الكل من بطون اال
كام الربوبیه و امور العبودیه و العلم باوصاف االزل علی ذاته و صفاته بنعت المعرفة و ال تعلمون شیأ من اح

فالبسكم اسماعا من نور سمعه و كساكم ابصارا من نور بصره و اودع فی قلوبكم علوم غیبه بان  حلّها بحلیه فطرز 
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و االیمان و االسالم و االیقان فتستمعون بسمع كالمه و تبصرون ببصر جماله و تعقلون بنور معرفته بذاته و صفاته 
نعوته و اسمائه و تشرب ارواحكم من سواقی قلوبكم شراب محبته و شوقه و عشقه حني ترد انوار المواحید علیها 

تعرفونه بانه ال یشكره غريه ثم جعل للسعداء من عباده  لعلكم تشكرونمن بحار كشف وحدانیته و سرمدیته 
االفئده لیكون عارفا بصانعه و مخرتعه و هذه  السمع لیستمع بها لطایف ذكره واالبصار لیبصر بها عجایب صنعه و

االعضاء و الحواس هی الموجبة للشكر فالشاكر من رای منة لله علیه فی سالمة هذه الحواس و الكفران من رای 
انه یؤدی بها شكر شیء من نعمة لله علیه بشیء من احواله قال بعض المحققني جعل لكم السمع لتسمعوا به 

لعلكم االبصار لتبصروا بها عجایب القدرة واالفئدة لیغرفوا بها آثار موارد الحق علیكم خطاب االمرو النهی و
ای لعلكم تبصرون دوام نعمتی علیكم فرتجعوا اىل بامری ثم بني قدرته سبحانه فی امساكه اطیارا  تشكرون

قان علی سرادق مجده و لالرواح فی اهواء الملكوت و انوار سماء الجربوت حني یطريون با جنحة العرفان و االی
بساط كربیائه مسخرات بانوارجذبه ما یمسكهن اال الله بكشف جماله لها امسكها به عن قهر سلطان سبحات 

الم یرو اىل الطري مسخرات فی جوّ السماء ما یمسكهن اال الله ان فی جالله حتی الیغنی فی بهائه بقوله 
الزل ممسكه اریاش طلبها بجبال انوار الیدرعن الوقوع طري الهموم فی جو سما ا ۱۳٦٥ذلك آلیات لقوم یؤمنون

علی غري مواقع مشاهدة الوّصلّه و كك یتم نعمته علیكم اتمام النعمة بان تكون عاقبتكم مختومة بالحسن و یكفیهم 
امور الدین والدنیا و یصونهم عن اتباع الهوی و قال تمام النعمة خلو القلب من الشرك الخفی و السالمه النفس 

ما عندكم ینفد و ما عند الله باق و لنجزین الذین صربوا اجرهم من الریا واسمعه قال الله تباّرك و تعاىل 
اخرب سبحانه ان كل وارد یرد علی قلوبهم من موارد قرب االلوهیة یجری و الیثبت  ۱۳٦٦باحسن ما كانوا یعملون

دكم من المعارف ینفذ فی سبحات جمال و الیبقی لهم اصل االصل و هو مشاهدة الجالل و عزته و ایضا ماعن
المعروف و ما عنده من انوار الذات و الصفات التی یبد و  جمیع المعارف باقیه للعارفني المحبني فان ینقض 
المعارف الینقض الكواشف و ان ینقض االعمال ال ینقض االحوال ثم اخربانه یجازی المحبوسني فی قیود اسر 

الء عشقه بشماهدته و كشف  جماله لهم احسن ما یرجون منه فان رجائهم علی قدر بأل محبته و امتحان شوقه و ب
همهم و همهم علی قدر نیاتهم و نیاتهم علی قدر قصورهم و ای كلها معلوله مقصورة و اجر جماله و وصاله غري 

قال  ۱۳٦۷انما یوّفی الصابرون اجرهم بغري حسابمحسوب من حیث وجود الخلق و الخلیفه قال الله تعاىل 
بعضهم ما منكم من الطاعات فانها فانیه و ما منی الیكم من جزاء اعمالكم فهوباق علی الدوام قال ابن عطاء 
اوصافكم فانیه و احوالكم باقیه فال تدعوا منها شیأ و ما من الحق الیكم باق فالعبد ما كان فانیا فی اوصافه باقیا 

و قال ما عندكم ینفذ من اشتیاقكم اىل لقائنا  ما عند لله باقما عندكم ینفد و بما عند لله و هو تفسري قوله 
فیعرض الزوال و قبول االنقضاء و ما وصفنا به نفسنا ربما ورد به اآلثار االطال شوق االبرار اىل لقائی و انی اىل 

الكاف و  لقائهم ال شد شوقاً و ذلك اقبال الیتناهی و افضال الیفنی فسبحان من جعل خزاین علمه و قدرته بني
قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت النون انما امره اذا اراد شیأ ان یقول له كن فیكون قوله تعاىل 

) ع(ان لله سبحانه و تعاىل كلّم فی الزل فا وحی كالمه اىل جربئیل  ۱۳٦۸الذین آمنوا و هدی و بشری للمسلمني
مومنني الذین عرفو الله باالرواح حني اخذها الحق بمیثاقه و و امره ان یوحی اىل حبیبه و امر حبیبه ان یبلغه اىل ال

كلّمها بكالمه حیث قالوا بلی لیثبتوا فی معرفة الله بخطاب لله و یستقیموا فی طاعته ثم وصف كتابه بانه معرف 
ه اذا و ان لله سبحان و هدی و بشری للمسلمنيجیمع خطابه و ذاته الهله و یبشرلهم بوصالهم حبیبهم ابدا بقوله 
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اراد ان یتكلم تكلم بنفسه مع نفسه كما یلیق بجالله بال همهمة و ال اصوات و الشیء من صفة الحدثان ثم یلبس 
كالمه قوة من قوته و جالال من جالله و عظمته من عظمته فیسمع جربئیل علی ما یلتق بقوته فیسمع كالمه بقوة 

هل الملكوت ثم ان جربئیل علیه السالم احتمل ذلك و قدسیة مستعارة من قدس لله و لوال ذلك لذاب بسماعه ا
نزل به اىل النبی صلی لله علیه و آله فالبس الحق ذلك القوة  و الجالل قلب نیبه و یسمعه بتلك القوة ثم بعیض 

انا تلك القوة فی جمیع وجوده فثقل علیه محفظ لله بحفظه حتی بقی تحت اثقال برجاء وحی االتری اىل قوله 
هو الملقی و هو الحامل و لوال قوته االزلیه اعانقه لطاش فی اول سماعه یسمع من  ۱۳٦۹یك قوال ثقیالسنلقی عل

كالمه و روح القدس مع جمیع ارواح المقدسه من فیض تجلی قدس جالله فكلها تكون قدسیه فای روح قدسیه 
واح لیس لها نوم و اللذة و ال علیها اقرب فهو اظهر من قدسها ال یلصق بها العلل و الحوادث قال الواسطی االر

موت و ال حیوة بل هی جوهرة لطیفه للطفه یسّمی و للطف یسمی جربییل روح القدس قال الله تبارك و تعاىل 
االنفس بالتفاوت فنفس تجادل عن معصیتها و نفس تجادل من  ۱۳۷۰یوم تانی كل نفس تجادل عن نفسها

هؤالء االنفس مشغوله مجادلتها عن مشاهده خالقها و  خوفها من النار و نفس تجادل عن طمعها فی الجنه و
الشوق اىل لقائه و النفس المنبسطه العاشقه الهایمه یبسط اىل ربها و یدل علیه دالل عاشق علی مشعوقه و شایق 
علی شیوقه و یقول فی مجادلتها و انبساطها الهی فعلت ىل ما فعلت فی الدنیا اتبلیذ ببالیا محبتك عظایم الشوق 

یك و حبتنی فی داراالمتحان مع اعدائی فاین عدلك و انصافك اما ان وقت حصول المراد فیكشف ىل جالل ال
مریدیتك حتی انظر الیك بك ابدا فكل نفس لیس هذا دایمها و هی محجوبه بمجادلتها محجوجّه بعملها فی 

مامول و هو منزه عن النسیان  الدنیا و آلخرة و هو تعاىل یعطی كل ذی فضل فضله و یعطی كل نفس بقدر طاعتها
و الظلم و الظالله فیجازی الكل احسانه فانه ال ینقص من ملكه مثقال ذرة و ان یدخل الكل فی جواره و یریهم 
جماله قال المحقق ذهب وقت الخلق فی الدنیا اشتغالهم و بنفوسهم فی الدنیا و یجادل عنها و فی اآلخرة تجادل 

ضرب الله مثال قریه كانت آمنة مطمئنة ق جل جالل قدسه قال تبارك و تعاىل و عنها فی یتفرع اىل معرفة الح
القریة المطمئنه قلب العارف الصادق المطئنه بل با لله  ۱۳۷۱یأتیها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بانعم الله

وس و شوارق طمانینه حني شاهده بكشف جماله و جالله امن بلطف لله عن قهر لله و برعایته عن طوارق الوسا
الهواجس یاتی علیه رزق المعرفه و المحتة و یرد االنس و المشاهدة من كشف الذات و جمیع الصفات رزقا 
رغدا بحیث الكدر فیه و ال كدورة علیه فی قیام الهجران و ظلمة الحرمان فاذا اراد الحق سبحانه اتمام انعام 

ان حتی ال یشتغل اال بمراعاة اسراره و مدارك لطایف انواره النعمة علیه رفع عنه الخطا و النسیان و الظن و الحسب
و اذا اراد به االمتحان وضع علیه النسیان و اغلق علیه ابواب فتوح المشاهده حتی یذوق طعم وبال الحرمان و 

فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع یسقط فی ورطه الهجران و یكون خایفا بعد ان یكون آمنا بقوله 
قال االستاد فزاع القلب عن االشتغال نعمة عظیمه اذا كفر عبد هذه النعمه بان  ۱۳۷۲الخوف بما كانوا یصنعونو 

فتح علی نفسه باب الهوی و اعرفی میاد الشهوات شوش لله علیه نعمة قلبه و سلب ما كان یجده من صفاءِ وقته 
سری بعبده لیال من المسجد الحرام سبحان الذی افان طوارق النفس یوجب شوارق القلب قال الله تعاىل 

فی هذه االیه اربع اشارات اشارة التقدیس و اشارة الغرية و اشارة الغیب و اشارة  ۱۳۷۳اىل المسجد االقصی
السرفاما اشارة التقدیس بقوله سبحانه ای منزه عن اشارة الجهات و االماكن من الفوقیه و ما یتوهم الیه الحق 
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لواراء انه كان فی مكان ای الیتو هموا برفع عبده اىل ملكوت السموات انه رفع اىل النه اذ وصل عبده اىل وراء ا
مكان او هو فی مكان فان المكان و االكوان اقل من خردله فی وادی قدرته اال تری اىل قوله تمم الكون فی 

انه اسری به اىل المكان یمني الرحمن اقل من خردلة فالعندیة و الفوقیه منه منزهة عن اوهام البشریه حیث توهموا 
ای سبحان من تقدس عن هذه التهمه و اما اشارة الغرية بقوله الذی و لم یذكر من اسم الظاهر مثل الله و الرحمن 
النه غار بنفسه ان یراه احد سوی عبده و ما یسمی النبی باسمه الظاهر ایضا غريه علیه فرفع االسمني من الیمني 

رنني اىل الثری و اما اشارة الغیب قوله اسری سرا علی ما بني العبد و الرب و قوله لئال یطلع علیهما احد من الق
لیال محل السر و النجوی فبان من التقدیس افراد القدم عن الحدوث و سقوط االكتاب عن محل التفصیل و كون 

فني و عرفان االختصاص له من الربیة فطهارة القدم عن احاطة الحدث به و العزة بوصفه عن محمدة العار
الموحدین و بان عن اسم المبهم حقایق المحبه و امتناع الصمدیة عن اندارك الخلیفه و بان من اشارة الغیب و 
ظهور انوار الربوبیة و سطوع انوار علم المجهول و بان من اشارة السر خطاب المتشابهات و غوامض علوم 

ه من محل االرادة اىل محل المحبة و من محل المحبة المشكالت و الشارة اىل وقایع اشراط الساعة اسری بعبد
اىل محل المعرفه و من محل المعرفه اىل محل التوحید و من محل التوحید اىل محل التفرید و من محل التفرید 
اىل محل الفناء و من محل الفناء اىل محل البقاء و من محل البقاء اىل محل اال تصاف و من محل اال تصاف 

حاد فلم یبق فیه منه شئ من رسوم الحدوثیه من استیالء القدم اىل الحدث فدنی منه ثم بدّىل ثم اىل محل االت
فنی فیه فكان بني فنائه و بقائه قاب قوسني قوس االزل و قوس االبد فبني القوسني غاب فی الغیبه فبقی غیبه و 

اء عن الفناء فبقی اسمه مع اسم االشارة اسری اوادنی فازال ما بغري وغیب غیبه كانه كان فی فناء الفناء و الفن
ای هو مع مكانته فی مقام االتحاد علی وصف العبودیة فسبحان الذی   بعبده سبحان الذی اسریبقوله تعاىل 

سبحانه عن ان یكون محل للحوادث او یحل فی الحوادث او امتزجت الالهوتیه با لناسوتیه قوله سبحان كان ازلیا 
االیجاد العبد و العبید هو  هو بذاته و صفاته له ال بغريه امتنع عن القرب و البعد من جهة سرمدیا كان سبحان قبل 

الخلیفه بحال من االحوال ابد االبدین اسری من رؤیة فعله و آیاته اىل رؤیة صفاته و من رویة صفاته اىل رویة ذاته 
ق مكان روحه روحه و عقله عقله  و و اشهده مشاهدة جماله فرای الحق بالحق و صار هناك موصوفا بوصف الح

قلبه قلبه فرای الحق بجمیع وجوده آلن وجوده كان بجمیع عنیاً من عیون الحق فرای الحق بجمیع العیون و سمع 
خطابه بجمیع االسماع و عرف الحق بجمیع القلوب حتی فنیت عیونه و اسماؤه و قلوبه و ارواحه و عقوله فی 

ثبات عینه الن العیون الحدوثیه فنیت فی عیون الحق و عیون الحق رجع اىل  الحق فنظر الحق اىل الحق الجل
الحق فرای الحق الحق و عرف الحق الحق و سمع الحق بني الحق الحق رحمة لله تعاىل علیه، قال لله تبارك 

یطلع هذا مقام السر و مقام الغرية علی احبائه حتی ال  ۱۳۷٤اقرا كتابك كفی بنفسك الیوم علیك حسیباتعاىل 
علیهم االغیار من المالئكه و الجن و االنس بل هو مقامات النجوی و سرایرات الیخفی و حقایقات البلوی و 

و كل عجایبات السكوی قال الزمت نفسك احواال و الزم احواال و ما الزمت اشد مما الزمت نفسك قال لله تعاىل 
ن الزم الصرب علی مقام المشاهدة و منهم من الزم من سعادة و شقاوه و منهم م ۱۳۷٥انسان الزمناه طایره من عنقه

التمسك باالدب علی بساط القرب و هذا اشد و اشد قال بعضهم كتابا یكتبه علی نفسك فی ایامك و ساعاتك و 
كتاب كتب علیك فی االزل الیحالف هذا ذاك و الذالك هذا قال بعضهم الكتاب یخرج الیك هو كتاب لسانك 

ك قرطاسه انت كنت الممتلی علی حفظتك ما زید فیه و ال ینقص و متی انكرت ذلك قلمه و اعضاؤك و مفاصل
شیأ یكون الشاهد فیه منك علیك قال لله تعاىل یوم تشهد علیهم السنتهم قال بعض المحققني من المفسرین 

ان تكونوا  ربكم اعلم بما فی نفوسكممحاسبة االبرار فی الدنیا و محاسبة الفجار فی اآلخرة  قال لله تعاىل 
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بما فی انفسكم من اجالل لله و تعظیم كربیائه و شهود النعمة علی بساط  ۱۳۷٦صالحني فانه كان لالوابني غفورا
قربه و رؤیة العقل مشاهدة انوار آیاته و مشاهدة الروح ضیاء صبح صفاته و سكون السر بنعت االنس اىل عظم 

ن فی قضائها ان تكونوا صالحني مصلحني خطرات سبحات ذاته و نیة بذل الوجود لرضاه و الصرب و التمك
النجمل و الفناء فیه و ذلك  النفسانیه بانفاس الروحانیه و تقدیس الخلقیه بتقدیس المعرفه و الفرار منه الیه بنعت

راجعني منه الیه بنعت النجمل بني یدیه و طلب مزید القربة منه فانه غفور لمن اتی  لالوابني غفورا فانه كانقوله 
لله بنعت التضرع و البكاء و الخشوع و التواضع فی جالل قدره و عظم كربیائه و فیه نكته انه سبحانه ذكر ا

النفوس ال القلوب و ال االرواح و ال االسرار و ال العقول ای هو اعلم بما فی نفوسكم من شریتها و سجیتها 
اىل المعصیة لذلك قال ان تكونوا صالحني مایلني  المایله اىل االستكبار و االنكار و الفرار من الطاعة و اهوائها

راجعني فیها اىل لله  فانه كان لالوابنيعن متابعتها راجعني من امر هواها اىل مراد لله فی مجاهدتها و اما تبتها 
غفورا ای لذنوب  فانه كان لالوابنيبنعت الندم علی ما سلف من الذنوب طلب المشاهده الغیوب قال فی قوله 

العهد عهد  ۱۳۷۷و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئوالً الیه من عنده غافرا و لهم راحما قال لله تعاىل  من رجع
االزل الذی وقع بني كینونه االرواح فی عالم االفراح قبل كون االشباح بینهما و بني الحق العهد صدر من الحق 

لك مسئول عن كل نفس و مطالب عند كل حركة معهما بان ال یشتغل بغري لله ابدا قال اوفوا بمعاهد االول فان ذ
فعهد المحب المحبه و عهد العارف المعرفه و عهد الموحد التوحید و عهد المرید االرادة و لكل عهد رعایة 
فعهد المرید بذل الوجود و عهد المحب الصرب فی المفقود و عهد العارف تربی الهمة عن الدارین و عهد 

قال یحیی بن معاذ لربك علیك عهود ظاهراً و باطنا . ث و الفناء فی بقاء الحقالموحد افراد القدم عن الحدو
فعهد علی االسرار ان الیشاهد سواه و عهد علی الروح ان ال یفارق مقام القربة و عهد علی القلب ان ال یفارق 

المخالفات  الخوف و عهد علی النفس فی اداء الفرایض و عهد علی الجوارح فی مالزمته االدب و ترك ركوب
تسبح له السموات السبع و االرض و من قوله تبارك و تعاىل  ان العهد كان مسئوالو لله سبحانه و تعاىل یقول 

ان لله سبحانه ایجاد الخلق بقدرته القایمه االزلیه و المشیه السابقه و  ۱۳۷۸فیهن و ان من شیء اال یسبّح بحمده
لكون من القدم بما ظهر علیها من الصفات القدم مباشر انوار االرادة القایمه بذاته و علمه و حكمته فخرج ا

قدرته الوجود فاثرت قدرته مباشرتها فی االشیاء االرواح الحضرتیه و العقول الربانیه و االلسنته الجباریة و المعرفة 
ت ارواحها االبدیة و رفع الحجاب من بینها و بني معان القدرة و معادن الفعل فشاهدت االشیاء مصادرها فاهتز

بنعت عشقها اىل معادنها و تكلمت السنتها بقدس خالصها و تقدیس بارئها و تسبیح صانعها و ذلك من حیوة 
فایضه شایعة من تواثري الحیوة االزلیه فالكل فی حیوتهاقایمة بتلك الحیوه مسبحة لصانعها بتلك االلسنه و ذلك 

ها فالسموات سبح له بلسان العظمة و االرض سبح له بلسان من استیالء غواشی انوار القدرة و سبحات العظمة علی
القدره و من فیهن سبح له ذوات  االرواح و الحیوة بالسنته الصفات و االفعال علی قدر مراتبهم و جمیع االشیاء 
 سبح له من النباتات و الجمادات بالطاهر من قول اهل الرسوم ال من قول اهل المعرفه سبح له بلسان االوصاف و
االسماء و النعوت و العارفون من بینهم یسبحون له بالسنة الذاتیه النهم فی شروق شموس االزل و انوار طلوع 
اقمار اآلباد و لكن ال یعرف تسبیح الجمیع اال من تجلی الحق بسره و روحه و عقله و قلبه و صورته بجمیع 

بلغات غیبیة  و اشارات ازلیة و ال یسمعها اال  الذات و الصفات ولالشیاء السنة روحانیه ملكوتیه سبح الحق بها
اهل شهود الغیب الذین ینطقون بالحق و یسمعون بالحق و یعقلون بالحق و یعرفون الحق بالحق و ینظرون بالحق 
اىل الحق و تصدیق ما ذكرنا فی تسبیح الجمادات ما روی انس بن  مالك قال كنا عند رسول لله صلی لله علیه و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۵: اإلسراء  ۱۳۷٦
 ۳۴: اإلسراء  ۱۳۷۷
  ۴۴: اإلسراء  ۱۳۷۸



۷۱۲ 

من الحصباء بسجن فی ید رسول لله حتی سمعنا التسبیح ثم صّبهن فی ید امام المتقني علی بن ابی  آله فاخذ كفاً 
طالب علیه الصلوة و السالم یسبحن حتی سمعنا التسبیح ثم صبهّن فی ایدینا فما سبحت فی ایدینا و الدلیل علی 

ای سبحی معه و معروف ان  ۱۳۷۹یا جبال اوبی معه و الطري و النّا الحدیدصدق هذا الحدیث قوله تعاىل 
الجبال سبحن تسبیح داود علیه السالم و عن جعفر بن محمد عن ابیه علیهما السالم قال مرض رسول لله صلی 

فسبح ثم دخل الحسن و الحسني ) ص(لله علیه و آله فاتاه جربئیل علیه  السلم بطبق فیها رمان و عنب فاكل النبی 
) ع(لعنب و الرمان ثم دخل رجل من اصحابه فتناول فلم یسبح فقال جربئیل علیهما السالم فتناوال منه فسبح ا

یوم یدعوكم انما یاكل هذا نبی او وصی او ولد نبی و اصدق التصدیق قوله سبحانه فی آخر اآلیه قال لله تعاىل 
جماله و  اذا وصل العارفون اىل مشاهدة الحق حني فارقو من الدنیا و غابوا فی جالله و ۱۳۸۰فتستجیبون بحمده

استغرقوا فی بحار ازلیته ینادیهم الحق یوم العرض االكربیا احبائی و عرفائی و اصفیائی و اولیائی احضروا 
ساعدة مواقف رؤیة صنایعی و افعاىل فی الیوم الحشر و انظروا اىل آثار ربوبیتی فی خلقی فیستجیبونه بلسان 

ربه و الذایذ جماله و جالله شبه السكاری و یقولون بعزتك و الثناء و الحمد له و علیه بما وجدوا منه من لطایف ق
جاللك و مجدك و كربیائك ما اریناك لمحة اتركنا فی مشاهدتك حتی نراك لحظه وربما عاشوا فی جماله فلا سنة 
و استقلوا ذلك لعظیم حالوة وصاله و لذایذ عیشهم فی قربه لم یعرفوا مرور الزمان و انقالب الملوان بقوله و 

علمه سبحانه  ۱۳۸۱ربكم اعلم بكم ان یشأ یرحكم اوْ ان یشاء یعذبكمتظّنون ان لبثتم اال قلیال قال لله تعاىل 
المعلومات خارجا عن جمیع العالت اختار فی علمه بعلمه و ارادته جواهر ارواح المقربني و . كان ازلیا قبل وجود

مانته و جعلها فی اماكن غیبه طایرة فی مزار قدمه و العارفني من بني الربیة بشرف قبول معرفة و استعداد حمل ا
اراها منازل العبودیة و االمتحان من فیض لطفه و قهره فحبسها بعضا فی مقام المشاهدة و حبسها بعضا فی مقام 
الوصله و حبسها بعضا فی مقام منازل الدنو و القربه و هو عالما بشوق المشتاقني الیه و داء المحیني لدیه و 

اس المستانسني به و استغراق  العارفني فی بحار عظمته و حرية الموحدین فی میادین ازلیته فريحم بعضهم استین
برؤیه حسن الجمال حتی بقوا مع بنعت عیش السرمدیه و یعذب بعضهم بان نفسهم فیه من تسلط سطوات العظمه 

فسه فرحمته علی العارفني كشف بال علیهم حتی ال یدركوا فی محل الفناء فیض البقاء و ذلك من غريته علی ن
عتاب و وصال بال حجاب و عذابه علیهم غلبة النكرة علی قلوبهم و هذا دأبه مع اهل والیته ابدا و حدیث سبق 
العنایة حیث اختار اهل وداده بمعرفته خلّصهم من عذاب فرقته و اذا اراد بطرا لغافلني شغلهم بغريه عن االقبال 

االستاد سد علی كل احد طریق معرفته بنفسه لتعلق كل قلبه بربه فجعل العواقب علی  علیه و رؤیة رحمته قال
ان یشا یرحمكم و ان  ثم قدم حدیث الرحمه علی حدیث العذاب فقال ربكم اعلم بكماربابها مشتبهه فقال 

ض و لقد و ربك اعلم بمن فی السموات و االرو فی ذلك ترجیح االمل قال لله تبارك و تعاىل  یشأ یعذبكم
بني سبحانه انه علم بما اعطی مالئكته فی السموات من  ۱۳۸۲فضلنا بعض النبیني علی بعض و آتینا داود زبورا

مقام الخوف و العبودیة و اختیاره لهم شرف القربه و فضل بعضهم علی بعض فی الذكر و التسبیح و العبادة و 
عه و الحقیقه و الطریقه و فضل بعضهم علی الخوف و الخشیة و هو اعلم بما هو اعطی من فی االرض الشری

بعض فی مراسم السلوك فاعطی الشریعه للعموم و الطریقه للخصوص و الحقیقة لخصوص الخصوص فالتم نظام 
الولالیه رجع االمر اىل درجات النبوه فاعطی المرسلني خرب غیب الغیب و اعطی النبیني خرب الغیب و كشف جمیع 

ملكوتهم بالهمم و سريهم فی میادین جربوته باالرواح و االسرار و فضل بعضهم علی  مراتب القربة  وادارهم فی
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بعض فی الدنو دنو الدنو و التجلی و التدىل و الكالم و الخطاب و المعارف و الكواشف فبعضهم اهل رویة 
هل رؤیة الذات و القدم و خربه و بعضهم اهل رؤیه البقاء و خربه و بعضهم اهل رویة الصفات و علمها و بعضهم ا

 ۱۳۸۳هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطنمعرفته فهوالء اهل االول و اآلخر و الظاهر و الباطن قال لله تعاىل 
فاهل القدم اهل االول و آهل البقاء اهل اآلخر و اهل الصفات اهل الظاهر و اهل الذات اهل الباطن فاصطفی 

خلق لله )  ع(فه و تجلی الذات فصار فی محل عني الجمع بقوله بعلم االسماء و النعوت و مباشرة الص) ع(آدم 
آدم علی صورته و اصطفی نوحا بالسلطنه و المعجزة و اجابة الدعوة و اصطفی الخلیل بالخله و السماع و مقام 

) ع(االلتباس حیث قال هذا ربی و افراد القدم من الحدوث بقوله انی بری مما تشركون و اصطفی موسی 
بدرجة القدس و جعله روح القدس ) ع(الصلی و سماع الكالم االزىل و التجلی و اصطفی عیسی بالخطاب ا

بالزبور الذی فیه بیان الذات و الصفات و اعطاء مقام العشق و حسن ) ع(من كلمته العلیه و اصطفی داود 
و اصطفی یوسف بالملك و التمكني ) ع(الصوت الذی من امر الصفات و الحان بالهل القدم و اعطی سلیمن 

بكسوه حسن جماله الذی اشرق فی وجهه من طلوع صبح الصفه فی عالم الفعل و اصطفی خاتم لنبیني ) ع(
صلی اله علیه و آله بجمیع ما اعطاه ایاهم و خصه بالمعراج و الدنو والتجلی و التدىل و المحبة الكربی و 

می بقوس االزل ما وهب الله اىل الجمهور و رمی المجلس االعلی و المقام االدنی مكان قاب قوسني او ادنی فر
من قوس االبد ما وهبه لله له فبقی بعد القوسني بعد ذهاب الكونني الن هناك ال یلیق اال صاحب الرفیق االعلی 
و المخرب عن المقام االدنی المذكور اسمه بطاها محمد سید الوری صلی لله علیه و آله و سلم بعدد ذرات ما بني 

 الثری قال محمد بن الفضل تفضیل االنبیاء بالخصایص كالخلة و الكالم و المعراج و غري ذلك فضل العرش اىل
علی الجمیع االتراه یقول انا سید ولد آدم و ال فخر كیف افتخر ) ص(البعض منهم علی البعض و فضل محمد

بالحق و القرب والدنو منه  بهذا و انا باین منهمم بحاىل واقف مع لله بحسن االدب لو كنت مفتخرا الفتخرت
اولئك الذین یدعون یبتغون اىل ربّهم فلما لم افتخر بمحل الدنو كیف افتخر بهذا قال لله تبارك و تعاىل 

رد لله تعاىل بهذه االیه زمام التغري علی انوف  ۱۳۸٤الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یحافون عذابه
من المالئكه و االنبیاء مثل عیسی و عزبر و بعضا من مؤمن الجن و  المبطلني الذین یشريون اىل غريه بالعبودیة

هوالء الذین یشريون الیهم الظلمة بانهم معبودون فانهم علی باب كربیاء االزل یعجزون تحت االنوار عظمته حتی 
ن سلطان یصريوا فی حد الفناء من عظمة لله و جالله یطلبون وسیله قربته من لله یشفعهم عنده النهم یخافون م

قهره و یطمعون اىل كشف جماله بقوله یرجون رحمته و یخافون عذابه و اخص الوّسیلّه كرمه القدیم و احسانه 
العمیم ثم بعد ذلك اقرب الوسیله الیه من كان معرفته به اكثر و خوفه منه اوفر و مقام الوسیله مقام الشفاعة و تلك 

محمود و كل شفاعة منه ینشعب اىل غريه و هو اقرب الوسایل اىل خاصة لمحمد صلی لله علیه و آله و هی مقام ال
لله فكان الكل یجعلونه وسیله اىل لله من االنبیاء و الملئكه و غريهم و وصف لله تعاىل طالب هذه الوسیله 
بالخوف و الرجاء و الخوف صدر من انوار عظمته و الرجاء صدر من انوار جماله فالصادق یطري اىل الحق بجناح 
نور الجمال و الجالل و هما وسیله منه له الیه بقربائه من الله فینظر  اىل العظمه و الجالل فیفنی و ینظر اىل 
الجمال فیبقی  و همانظام العبودیة  و عرفان الربوبیة قال سهل الرجاء و الخوف زمامان علی االنسان فاذا استویا 

یقول لووزن رجاء المومن و خوفه العتدال قال ) ص(ری النبیقام له احواله و اذا ارجح احدهما بطل اآلخر اال ت
بعضهم رجاء الرحمة هو طلب الوصول اىل الرحیم  و خوف العذاب هو االستعاذة من قطعه فال عذاب اشد من 

و لقد كرمنا بنی آدم و حملناهم فی الرب و البحر و رزقناهم من الطیبات و ذلك قال لله سبحانه و تعاىل 
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اعلم یا اخی ان كرامة لله سابقه علی كون الخلق جمیعا النها من  ۱۳۸٥كثري ممن خلقنا تفضیال فضلنا هم علی
صفاته و اختیاره و مشیته االزلیة اوجد الخلق برحمته و خلق آدم و ذریته فی خري الكرامة و الرحمة للعموم و 

و اصطفیناك لنفسی و جعل آدم الكرامة للخصوص فخلق الكل آلدم و ذریته و خلق آدم و ذریته لنفسه لذلك قال 
خلیفته و جعل ذریته خلفاء ابیهم الملئكه و الجن و االنس فی خدمتهم و االمر و النهی و الخطاب معهم و 
الكتاب انزل الیهم و الجنه و النار و السموات و االرض و الشمس و القمر و النجوم و جمیع اآلیات خلق لهم و 

لوالك لما خلقت الكون و لهم كرامة الظاهر و هی تسویه ) ص(یقول لحبیبه خلق كلهم طفیال لهم اال تری الله 
خلقهم و ظرافه صورتهم و حسن فطرتهم و جمال وجوههم حیث خلق فیها السمع و االبصار و االلسنته و استواء 

فطرة آدم القائه و حسن المشی و البطش و استماع الكالم و التكلم باللسان و النظر بالبصر و جمیع ذلك مرياث 
التی صدرت من حسن اصطباع صنعته الذی قال خلقت بیدی فنور وجوههم من معادن نور الصفة فانوار 
الصفات نورت آدم و ذریته فیكون من حیث الصفات و الهیاة و الحسن و الجمال متصفون متخلقون بالصفات 

من حیث التشبه و لهم كرامه الباطن و لذلك قال علیه السالم خلق لله تعاىل آدم علی صورته  من حیث التخلق ال 
هی العقل و القلب و الروح و النفس و السّرو فی هذه الجنود خزاین ربوبیته فالنفس مع جنوده قهره و العقل مع 
جنوده لطفه و القلب مع جنوده تجلی صفاته و الروح مع جنوده تجلی ذاته و السر مستغرق فی علوم اسراره 

من له استعداد رؤیة الصفات فهو فی مشاهدة الصفات و من له استعداد رؤیة  فالكل مكرمة بكشوف الصفات
الذات فهو فی مشاهدة الذات فبكرامته عرف العقول آیاته و عرف النفوس عبودیته و عرف القلوب صفاته و 
ا و عرف االرواح جالل ذاته و عرف االسرار علوم اسراره فاعطی العارفني من سمعه اسماعا و من بصره ابصار

من كالمه خطابا و من عمله قلوبا و من سره اسراراً و من انوار صفاته ارواحا و من انوار فعاله عقوال فخلقهم 
بخلقه و وصفهم بوصفه من حیث االتصاف متصفون و من حیث االتحاد متحدون و من حیث العبودیة هم فی 

ىل ابد االبد فای كرامة اشرف مما ذكرت یا الربوبیة یطريون باجنحه االزلیة فی ظالل خريوم القدم مع الحق ا
كریم بن الكریم و یا آدم بن آدم یا عارف تعرف من انت تفنی الناسوت فی الالهوت و بقی الالهوت للّناسوت و 
خاطب الالهوت مع الالهوت العارفون ینظرون الیك من مجالس سرادق مسجد اكربیاء و یفرحون بك فی عالم 

این انت و این مأواك من حیث ال یعرفون الكل ثم ان لله سبحانه اسقط العلل و  البقاء طیب لله و قتك من
االسباب من مواضع تفضلهم من حیث كرمهم قلبهم بكرامته و محبته السابقه لهم ثم بني عقیب كرامته بانه بعزه و 

و حملناهم فی الرب  جالله حملهم فی بر الصفات بمراكب عنایاته و فی بحر الذات بسفن محبته و كفایاته و قال
ادارهم فی براری النعوت و الصفات معادن المعارف و استفادوا من بحار الذات اصداف جواهر  و البحر

الكواشف حملهم فی الرب العبودیة بمركب المعرفه و حملهم فی بحر الربوبیه بمركب المحبه حملهم فی بر 
ركب الحقیقه ثم رزق اسرارهم مواید علوم الغیبه و المجاهدات بمراكب الشریعه و حملهم فی بحر المشاهدات بم

رزق ارواحهم فیض الوصلة و رزق قلوبهم لطایف القربة و رزق عقولهم حقایق الحكمة و رزق اشباحهم فیض 
عناصر فعله من منابت عنصر الخلیفه بتواثري میاه قدرته و ظالل لیاىل رحمته و انوار شموس كفایته و صفاء اقمار 

ثم قربّهم منه من الربیة و كساهم  و رزقناهم من الطیباتلی خوان الرحمانیه و موائد اكرامة قال كالیته فهم ع
و فضلناهم علی كثري ممن خلقنا فضیال حلل المغفرة و جمعهم فی دارا الوصلة و دار الكون لهم بالخدمة قال 

باالجابة قبل الدعاء و بالعطاء قبل ابتالهم بالرب قبل الطاعات و  و لقد كرمنا بنی آدمقال ابن عطا فی قوله 
السؤال كفاهم الكل من حوایجهم لیكونوا لمن له الكل و بیده كفایة الكل قال الواسطی فی قوله كرمنا بنی آدم 

و بان سخرنا لهم الكون و ما فیها لئال یكونوا فی تسخري شئ و یتفرعوا اىل عبادة ربهم قال بعضهم فی قوله 
معنی الرب النفس و معنی البحر القلب فمن حمله فی النفس فقد اكرمه بنور الله یرو  رحملناهم فی الرب و البح
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من حمله فی القلب فقد اكرمه بنور التائید فمن لم یكن له نور التائید فهالكه عن قریب و قال الرب ما اظهر من 
م بالله تعاىل قال لله تبارك و النعوت و ابحر ما اسرت من الحقایق قال السیاری فضلنا العلمأ علی الجهال بالعل

و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل ىل من لدنك سلطانا تعاىل و تقدس 
ای ادخلنی فی بحر قدمك نبعت الفناء و التجرید عن غريك و صدق المحبة الن هناك مدخل الصدق  ۱۳۸٦نصريا

بقاء حتی اكون باقیا معك فی مشاهدتك فان حیث ال یبقی معه شیء غريك و اخرجنی من بحر الفناء بنعت ال
هناك مخرج صدق حیث ال یبقی معی غريك و البسنی من انوار سلطان عزتك قمیسی الستقامة حتی ال اكون 

و ایضأ ادخلنی مدخل صدق العبودیة و  و اجعل ىل من لدنك سلطانا نصريافانیا فیك و هذا معنی قوله 
من لدنك قوة االتصاف و االتحاد من سلطان كربیأبك قال سهل اخرجنی مخرج صدق الربوبیه و اجعل ىل 

ادخلنی فی تبلیغ الرساله مدخل صدق ان ال یكون ىل میل اىل احد و ال اقصر فی حدود التبلیغ و شروطه و 
اخرجنی ذلك علی السالمه و طلب رضائك منه و الموافقه و اجعل ىل من لدنك سلطاناً نصريا زینی بزینة 

الغالب علی سلطان الحق ال سلطان الهوی و قال ادخلنی میدان معرفتك و اخرجني من مشاهده جربوتك لیكون 
المعرفة اىل مشاهدة الذات و قال السلطان مهنا سلطانا علی نفسه بقمع هواه فیهلك نفسه سلطان الوحدانیه و 

یسالونك عن و تعاىل و  ینصر علی عدوه بحسن نظر لله له فی معاونته و حمله علی رؤیة هواه قال لله تبارك
ان لله سبحانه ایهم علی الروح فی ظاهر  ۱۳۸۷الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم اال قلیال

رسوم العلم و بینها الهل المكاشفه من االنبیاء و االولیاء بانه اراهم الروح باوصافها فی المكاشفه و ذلك سر 
لخالیق و ال یعلمون مهیه وجودها و كیفیه خلقها قط آلن لله سبحانه قال عنده و هم یكتموته لقلة ادراك افهام ا

و ال یطلع علی مهیتها اال صانعها و كیف یعلم الخلق مهیتها و هی كانت معدومه كونّها  قل الروح من امر ربی
بقدرته  الحق سبحانه بعد ان ظهر صفاته و ذاته نبعت التجلی و الكشف عیانا بال حجاب  للعدم فاوجد الروح

القایمه و ارادته االزلیه حني شاهد الصفات الذات و شاهد الذات الصفات و شاهد  كل صفّه علی كل صفّه و 
شاهد الصفات الفعل و شاهد الفعل العدم فباشر الموجود المعدوم و ظهر الروح من تحت مباشرة القدم للعدم 

امعة مخلوقه بخلق الحق متصفه بصفاته اىل موجودة بوجود الذات و الصفات و شهودها بنعت ظهور كامله ج
محل یحیی بفیض مباشرة فعله جمیع الكون ففی كل موضع بقع عكس یحیی بحیوة تامة كاملة الموت فیها و من 
خاصیتها النها یمیل اىل كل حسن و مستحسن و كل صوت طیب و كل رایح طیببه بحسن جوهرها و روح وجودها 

ه مصورة بصورة آدم و خلق لله تعاىل آدم علی صورته فاذا اراد لله خلق آدم احضر ظاهرها غیب لله و باطنها سر لل
روح فصور صورته بصورة الروح لذلك قال علیه السلم اشارة و ایهاماً خلق لله آدم علی صورته و قآل ابن عباس 

من الروح قال الروح خلق من خلق لله صورت علی صورة بنی آدم و ما نزل من السماء ملك اال و معه واحد 
المجاهد الروح علی صورة بنی آدم لهم اید و ارجل  و رؤس یأكلون الطعام و ما ذكرنا فی صفته فهو اقل القلیل 

قال بعضهم الروح شعاع الحقیقه یختلف آثارها فی االجساد و قال  و ما اوتیتم من العلم اال قلیالقال سبحانه 
ن معرفه و ال یعترب عنه اكثر من موجود بایجاد غريه و قیل الروح لم الروح لطیفه یسری من الله عز و جل اىل اماك

یخرج من الكون النها لوخرجت من الكون لكان علیها الذات فقیل من ای شی اخرجت فقال من بني جماله و 
من  جالله و قدسه بال حظه االشارة و غشاها بجماله و دارها بحسنه و اشتملها بسالمة و حیاها بكالمه فهی معتقه

ذل كن و الروح هی الّی وقفت علی البدن اسم الحیوة و بالروح تثبیت العقل و بالروح قامت الحجه و لو لم یكن 
سئل الواسطی عن الروح این كانت مكانها حني اظهرها فقال ان . الروح كان العقل متعطال الحجة علیه و ال له

عاین عیانا الن الدنیا و االخرة عند االرواح سواء  االرواح خلقها و قبضها قبل االجساد این كانت تری صارما
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ای بحق الروبوبیه  ۱۳۸۸و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك اال مبشرا و نذیراقال الله سبحانه و تعاىل 
رهم علی العبودیة انزلنا القرآن علی قلوب الصدیقني و المقربني لیعرفهم ذاتنا و صفاتنا االزلیه االبدیه و یدرو اسرا

فی عالم الغیوب لريی اسرارنا و خزاین ملكنا و عجایب قدرتنا فی جمیع الذرات ان القرآن مفاتیح الذات و 
الصفات و خزاین الملك و الملكوت و بحق العبودیه نزل القرآن لیعرفهم منازلها و مقاماتها من الصدق و 

القلوب الروحانیه و العقول الصافیه و االخالص و جمیع المعامالت لیسری علی بحارها االرواح القدسیه و 
الهله و حاملیه  و ما ارسلناك اال مبشرا و نذیرااالبدان المقدسّه لعرفان مكان الخصوع و الفناء فی الحق 

بحسن القبول و الیقني و المعرفه و التمكني و نذیرا لمن یقاعد عن امره و لم یعرف مكانه قال جعفر الحق انزل 
كنون فوایده و عجایب بره و لطایف صنعه ما نور بها الله اسرارهم و طّهر بها قلوبهم و علی قلوب خواصه من م

ان الذین اوتوا العلم من قبله زین جوارحهم و بالحق نزل علیهم هذه اللطایف و الحقایق قوله تبارك و تعاىل 
اولوالمعرفه و  اراد اوتوا العلم ۱۳۹۰و یقولون سبحان رّبنا ۱۳۸۹اذا یتلی علیهم یخّرون لالذقان سجّدا

اولواالرواح الناطقه بالحق العارفه بالحق العاملة علی الحق فی بدو امرها قبل الكون من قبل طهور الشرایع و 
العبودیة سامعه للحق من الحق بال واسطه و الحجاب اذا ابتلی علیهم بعد كونهم فی االشباح یكون من محبة لله 

ارفه بمراده خاضعة المره اذا سمعوا كالم الحق استلذ و محبته فی متحركه بشوق لله مروّحة بلذة خطاب لله ع
قلوبهم و وجوههم فهّیجهم اىل بذل الوجود و الخضوع بني یدی جربوته فال حیلة لهم اال وضع وجوههم علی 
الرتاب خشوعا لجربوته و معرفته بغظایم ملكوته و یذكرون و یقدسونه و ینزّهونه عن االضداد و االنداد و عن 

بالخوف عنه و اجالل  سبحان ربنا زاد فی وصفهمالشرك و الشریك فی ملك ربوبیته و ذلك قوله و یقولون 
بكاؤهم من شوقهم اىل  ۱۳۹۱و یخرّون لالذقان یبكون و یزیدهم خشوعاجالله بعت البكاء و الخشیه بقوله 

ع بكاوهم منه علمه یبكون من جماله و حبّا للقائه و تعظیما لعظمة ما اطیب هذا البكاء و ما الذ هذه الخشو
الفقدان فی الوجدان و من الوجدان فی الفقدان و من الحضور فی الغیبه و من الغیبة فی الحضور و السرور 
بالشهود و حسن االقبال علیه و خوف اعراضه عنهم قال سهل ال یؤثر شئ علی السرما یؤثر علیه سماع القرآن فان 

قال ابو . اعه و انام قلبه بالرباهني الصادقه و زین جوارحه بالتذلل و االنقیادالعبد اذا سمع القرآن خشع سره اسم
البكاء علی انواع بكاء من الله و هو ان یبكی شفقه لما  و یخرون لالذقان یبكونیعقوب السوس فی قوله 

وته من الحق جری علیه من الحق فی االزل من السعاده و بكاء علی لله و هو ان یبكی حسرة و تحسرا علی ما یف
و من حظه منه و بكاء لله و هو البكاء عند ذكره و قربه و وعده و وعیده و بكاء بالله و هو ان یبكی مالحظه منه 
فی بكائه قال القاسم البكاء علی وجوه بكاء الجهال علی ما جهلوا و بكاء العلماء علی ما قصّروا و بكاء 

سبق و بكاء الفرسان من ارباب القلوب للهیبته و الخشیه و تواثري الصالحني مخافه الفوت و بكاء االئمه مخافه ال
االنوار و ال بكاء للموحدین و قال االستاد السماع موثر فی قلوب قوم فتاثري السماع فی قلوب العلماء بالتبصري و 

ود الجمال تاثري السماع فی اسماع الموحدین بالتحري فتبصري العلماء بصحة الستدالل و تحري الموحدین فی شه
اغرقهم الحق فی بحار ازلیته و قلّبهم نفسه ذات  ۱۳۹۲نقلّبهم ذات الیمني و ذات الشمال وقال لله تبارك و تعاىل 

یمني االزل و ذات شمال االبد قلبهم من رؤیه االفعال اىل انوار االسماء و من انوار االسماء اىل انوار النعوت و 
و من رؤیة انوار الصفات اىل رؤیة انوار الذات قلّبهم فی كل نفس من االوصاف و منهما اىل رویه انوار الصفات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۱۰۵: اإلسراء  ۱۳۸۸
 ۱۰۷: اإلسراء  ۱۳۸۹
  ۱۰۸: اإلسراء  ۱۳۹۰
 ۱۰۹: اإلسراء  ۱۳۹۱
 ۱۸: الكهف  ۱۳۹۲



۷۱۷ 

عالم صفة اىل عالم صفة و هو معهم فی سريهم بني الصفتني فدار بارواحهم اىل صحاری اآلزال و ازال اآلزال و 
فی بساتني  دار بقلوبهم فی بوادی اآلباد و آباد اآلباد و ادار بانجم عقولهم فی افالك حقایقه و دار باسرارهم

علوم غیبه المجهوله فقصر علیها بعد فرامر اسفارهم بلطفه و لوال ذلك لبقوا فی تقلب المقامات و سري الحاالت 
و لكنه بلطفه و رحمته خلصهم من التقلب فی عالم الصفات و لو تركیهم مع انفسهم لم یبلغوا من االزل اىل االبد 

ی عالم صفاته ثم القاهم فی بحر وحدانیته فصاروا مستغرقني فی رؤیه صفة بعد صفه حملهم بنفسه  و ادارهم ف
بحار ذاته متخلصني من التقلب ذهب بهم سیول طوفان الكربیاء اىل قاموس البقاء و هناك قلبهم سراالسرار تارة 

م فی نقلبه نقلبهم ذات الیمني و ذات الشمالاىل نكرة القدم و تارة اىل معرفة البقاء قال ابن عطا فی قوله و 
حالتی القبض و البسط و الجمع و التفرقه جمعناهم عما تفرقوا فیه فجعلوا معی فی عني الجمع و قال بعضهم 

و تحسبهم نقلبهم بني حالتی الفناء و البقاء و االحتجاب و التجلی و الكشف و االستتار قال ابن عطا فی قوله 
م بوقت و ال زمان و ال معرفة و ال بمحل و ال مقیمون فی الحضره كالنومی ال علم له ۱۳۹۳ایقاظاً و هم رقود

مكان احیاء موتی نومی منتبهون ال لهم اىل غريهم طریق و ال لغريهم الیهم سبیل و محل الحضور و المشاهدة انما 
هو الخمود تحت الصفات ال غري قال الجنید هذا محل الفناء و البقاء ان یكونوا فانني بالحق باقني به الهم كالنیام 

 كالیقظی اوصافهم فانیه هوالء ائمه الواجدین لما قاموا فقالوا ربنا رب السموات و االرض كشف لهم حتی و ال
تبینوا جالل القدره و عظم الملكوت فعینوا عن التمتع الشیء من الكون بحقیقه احوالهم و دهشني ال ایقاظ و ال 

لكهف و تحسبهم ایقاظا و هم رقود بشواهد رقود و یقال اهل التوحید صفتهم ما قاله الحق من وصف اصحاب ا
الفرق فی ظواهرهم لكنهم بغري الجمع لما كشفوا به فی اسرارهم یجری علیهم احواله و هم غري متكلفني بلهم 

وقع ىل من طریان االحوال رفرفی وصف  نقلبهم ذات الیمني و ذات الشمالمثبتون و هم خمود و فی قوله و 
نفسه اىل قلبهم نفسی فی حجر وصلتی وهذه ففهم تلك الخاصیه التی خص بها آدم المشابهة اصناف نقلبهم اىل 

بقوله تعاىل خلقت بیدی فباشرهم انوار یدی البقائ و العدم و قلبهم فی ذات یمني الربوبیه بمحض الصفه ) ع(
نومهم علی رؤس  بغري التشبیه و الحلول اىل ذات شمال العبودیة و ذلك حني القاهم فی قفاء اآلزال و اآلباد و

اودیة الصفات بنعت الغیبته عن الذات و لوال ذلك التقلب الذی ارجعهم من معدن الربوبیه اىل معدن العبودیة 
لنفسهم صرصر الكربیاء فی هواء غرة البقاء و لما اطلع علیهم الحق شموس حالله كادون یذوبوا فی رؤیتها فقلبهم 

لبقائهم بالحق مع الحق و اال كیف یكون بقاء الحدث فی القدم فهم من ذات یمني االحدیه اىل شمال الحدوثیه 
بني الثقلني فی المقامني الفناء و البقاء و القبض و البسط و الجمع و التفرقه و هذه من لطایف العارفني و تقلب 

نته بانه اسرار الموحدین فی عالم الملكوت و الجربوت ثم اخرب سبحانه من سعة قدرته و كمال رحمته و جالل م
اختار من بني سباع الربیه كلها عارفا و جعله مستعد القبول معرفته مهداً لجریان انوار محبته و مقبال علیه مع اولیائه 

وضع بقدرته قلب الروحانی المكوتی فی كلب و جعل قلبه خزانه  ۱۳۹٤كلبهم باسط ذراعیه بالوصید لدیه بقوله و
اسراره و حركة بسالسل جذباته و حسن عنایته اىل مشاهدة قربه و  من خزاین معارفه و صندوق من صنادیق جواهر

عرفه طرق الربوبیه و سلوك العبودیة فروحه كان روحانیا و سره ربانیا و شهوده رحمانیا و البسه ما البس القوم 
الصفات لذلك فر اىل الحق مع اولیاء من اماكن الحدثان و یا عاقل ال تنظر اىل صورة الكب و غريه فان محتمل 

حقایق فعله و الكلب و الغري من افعاله و االفعال و الصفات فی معادنها منزه عن التفاضل بل اذا اضاف اىل 
الكون تفضل البعض علی بعض من حیث العلم و الحكمه و اذا كان سبحانه اختار احدا من خلقه بمعرفته و 

و ال اىل صورته و ال اىل مرتبته بل یجری علیه بارادته محبته بحسن عنایته االزلیه ال ینظر اىل سببه و ال اىل نسبه 
القدیمه احكام حسن عنایته فیصريه جوهر االفاق و یرفعه اىل مقام الملكوت و یوصله اىل میادین الجربوت قال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۸ :الكهف  ۱۳۹۳
 ۱۸: الكهف  ۱۳۹٤



۷۱۸ 

فجعل الكلب معظم آیاته لهم حیث انطقه بمعرفته و كلبی قلبه اسرار  نوره  ۱۳۹٥یختص برحمته من یشاءلله تعاىل 
ز له انوار هیبته فاضطجع مقام الحرم للرعایة حسن االدب بالوصید و بني سبحانه رتبة االنسانیه و فضلها علی و ابر

رتبه الحیوانیه بحیث اقامه بالوصید علی سرادق الكربیاء و صید مجد الجالل و ادخلهم فی دعوة الوصال سبحان 
یوثر علی الخلق و ان لم یكونوا اخباسا اال تری المتفضل بالكمال قال الواسطی مجالسة الصالحني و مجاورتهم 

الله كیف ذكر اصحاب الكهف فذكر كلهم معهم لمجاورته ایاهم و یقال لما لزم الكلب محله و لم یجاوز  حده 
فوضع یده علی الوصید بقی مع الولیاء كذا ادب الخدمه یوجب بقاء الوصله ثم زاد سبحانه فی وصفهم بما 

و عظمته التی یرتعد من رؤیتها قلوب الصدیقني و یقشعر من صولتها جلود المقربني و  كساهم من انوار جالله
بانه ) ص(یفزع من حقایقها ارواح المرسلني بقوله سبحانه و تعاىل ان لله سبحانه و تعاىل ظهر جالل قدر نبیه 

بال   ار جمال وجهه خاصةتعاىل خلق روحه و عقله و قلبه و سره و نفسه فی بدو االول بنور حسن مشاهدته و انو
مطالعه العظمة و الكربیاء النه كان مصطفی اعطاه لطایف قرب قربه و البسه حلل حسن صفاته و طیبه بطیب 
البسه و سقاه ورد قدسه فی بحر وداده بكاس روحه من كان عیشه مع الحق من حیث االنس و البساط و البسط و 

قدس رای الحق بعني الجمال فی مرآة الجمال وراه بعني الجالل الجمال كان ضد ریاض االنس و بلبل بساتني ال
فی مرآة الجمال محفوظا عن طوارق قهریات القدم و سطورات عظمة االزل حاله اصفی من كدوره عیش 
الخایفني و غبار ایام المجاهیدن ما وقع علی سره قهر الغرية كان معشوقا حبیبا محبوبا موصوال بالوصال معروفا 

ان من لطافته الطف من نور العرش و الكرسی و طیبه كان اطیب من طیب الفردوس شمال جماله یهّب بالجمال ك
علی ریاض وصال االزل و حیوة جنانه منزه عن قهر ایدی االجل لو رای بالثمیل نملة ملبت بنورهیبته فعل الحق 

من حیث اتت علی ما البستهم لباس  نفرع منها من حسنه و لطفاته لذلك قال لله تعاىل لو اطلعت علیهم یا حیلنی
 ۱۳۹٦لملئت منهم رعباقهر ربوبیتی و سطوات عظمتی لوّلیت منهم فرار من رؤیه ما علیهم من هیبتی و عظمتی و 

النهم مرآة عظمتی تجلی منهم نبعت عظمتی للعالمني لئال یقربوا منهم و یطلعوا علیهم التهم فی عني غريتی و ال 
ی و انت یا حبیب موصع سری و سرسری و مكان لطفی لو رایتهم بذلك اللباس اریدان یطلع علیهم احد غري

السلطان الجباری لتعرفنهم و تمالء من رویتهم رعبا كما خر موسی كلیمی من رؤیة عصاه حني قلبّتها حیة تسعی 
ال نقص ذلك من الباسی ایاها كسوة عظمتی و جالل هیبتی ففر موسی من عظمتنا و لم یعلم من ای شیء فّر و 

علیك فانك و ان كنت مربی برؤیه الحسن و الجمال منا بجمیع صفات العظمة و نعوت الكربیاء انكشف لك فی 
لباس الحسن و الجمال و انت جامع الجمیع قال جعفر لو اطلعت علیهم من حیث انت لو لیت منهم فرارا و لو 

انیه و قال جعفر لو اطلعت علی ما بهم من اطلعت علیهم من حیث الحق لشاهدت فیهم معانی الوحدانیه و الرب
آیات قدرتنا و رعایتنا لهم لو لیت منهم فرارا ای ما قدرت علی مشاهدة بانهم من هدیتنا فیكون حقیقه الفرار منا 

بالغداة و العشّی یریدون وجهه و ال تعد  و اصرب نفسك مع الذین یدعون ربهمال منهم قوله تبارك و تعاىل 
هذا تسلیه  ۱۳۹۷زینة الحیوة الدنیا و ال تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه عیناك عنهم ترید

بقلبه فی الملكوت و بروحه فی الجربوت و بسره فی مشاهدة القدم و بعقله فی انوار ) ع(فانه كان )  ص(لنّبیه
یطري اىل منازل قاب قوسني غیبه مشتاقا اىل الحق و ال یصري فی الدنیا ان یكون مع الخلق بالصورة و كان یرید ان 

كل وقت لما رای بني القوسني بعني الكونني مشاهدة الجمال و الجالل فقال سبحانه احبس نفسك من هوالء 
الفقراء العاشقني بجماىل المشتاقني اىل جالىل الذین فی جمیع الوقات یسألون عنی لقاء وجهی الكریم و یریدون 

تی حتی یكون متسّلني بصحبتك عن مقام الوصال فان فی رؤیتك لهم رؤیه ان یطريوا بجناح المحیه اىل عالم وصل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۷۴: آل عمران  – ۱۰۵: البقرة  ۱۳۹٥
  ۱۸: الكهف  ۱۳۹٦
  ۲۸: لكهف ا ۱۳۹۷



۷۱۹ 

ذلك الجمال فیكون معهم موافقا و سرك و عقلك و روحك و قلبك عندی فانها مواضع تجلی كربیائی و اسرار 
جلی عزتی ال یطیق الكون ان یكون فی جوار قلبك فان قلبك معادن اسرار العیلیني و مزار الكروبیني و هو عرشی ت

فانهم ینظرون بعینك اال اذا تعد عیناك عنهم  و الاهل العدم  القدم و معدن عیون الكرم و ال یلیق به مصاحبة
كانت عینك فی طلب مشاهداتی فی مرآة افعاىل من الخلق و الخلیقه و ال تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا فان 

ب الخلق بخلقه عن خلقه و حجبهم برؤیه الخلیقه الوسایط فی الحقیقة یورث الغفله عنا و هو سبحانه شغل قلو
عن مشاهدة الحقیقه لمن غافل سبب غفلته خوف النار و من غافل سبب غفلة الجنه و من غافل سبب غفلته 
استكثار العبودیه و من غافل سبب غفلته رؤیة الكرمات و من غانل سبب غفلته المجاهدات و من غافل سبب 

السكون بما وجد من الحق و الوقوف مع مقام الخط فاكل محجوبون   و ادق الغقلة غفلته العیش التی فی الدنیا
عن مشاهدة االزل صرفا ای ال یكون مثل هوالء الواقفني عن مقامتهم المحجوبني بحظوظهم من احوالهم قال 

م الغفله عقوبة ذوالنون امر لله تعاىل االغنیاء بمخالطه الفقراء و الصحبة معهم و االستیناس بسنتهم قال بعضه
و لم یقل قلبك الن قلبه  واصرب نفسكالقلب  و هو حجابه علی المنعم و قال الغفلة ابطال الوقوت بالبطالة و قال 

و وجدوا ما كان مع الحق فامره صحبته الفقراء جهراً بجهر و استخلص قلبه نفسهً سراً بسر قال لله تبارك و تعاىل 
لی الزهاد و العّباد و یوضع كتاب المحبة و الشوق الهل الخصوص و كتاب االعمال یوضع ع ۱۳۹۸عملوا حاضرا

یوضع كتاب الطاعته و المعصیته للعموم حكم من زمرة مكتوبه و كم من عربة منقوشه و كم من لوعة االشتیاق 
 مشهودة و تلك الكتب بتطایر حقایق انوار اسرارهم مشحونه و هی لفضایل هوالء المشتاقني منشورة یعرض كتبهم

علی االولني و اآلخرین حتی یعرتفوا بجهلهم عن معرفتهم فی الدنیا یاسیاً فكم من عارف لیس له كتاب و هو من 
اهل السر فی سرالسر ما عرف ملكاه ما جری علیه و كیف یكبتان الذی ال یعرفان فاعما له قلبیه و قلبه غیبی و 

ان لله عبادا ال یطلع علیهم ملك مقرب و ال نبی مرسل )  ع(غیبه ازىل ال یطلع علیه اال الحق تعاىل  و هذا لقوله 
و هو من اهل خصوص الخصوص ظاهرا النه تخویف لمن له خاطر من الخواطر المذمومة و نفس من انفاسه 

 و وجدوا ما عملواالمعدودة المعلولة المشوبة بالتفات سره اىل غري الحق قال ابوحفص اشد آیة فی القرآن قوله 
اىل المخالفات كان فیها الهالك و انظروا اىل الموافقات و وجدوها مشوبه بالریاء والسمعه و  انظروا حاضرا

الشهوات مخوف اهل الیقظه من الموافقات اكثر خوفهم من المخالفات الن المخالفات فی مقابلة العفو و 
عبدا من عبادنا آتیناه  فوجداالشفاعة و سوء االدب فی الموافقه اصعب و اكثر خطرا قال لله تبارك و تعاىل 

خفیه ان لله سبحانه خواصا من عباده و هم الذین  فیه اشارة ۱۳۹۹من لدنا علما رحمة من عندنا و علمناه
اصطفاهم لله لمعرفته ما استاثر لنفسه من علوم الربوبیة و اسرار الوحدانیه و حقایق الحكمه و لطایف ملكوته و 

سر و سر السر الذین غیبهم لله فی غیبه و سرتهم عن خلقه شفقه علیهم جربوته و هم اهل الغیب و غیب الغیب و ال
لئال یهلكوا باالنكار علیهم فیما یظهرون من سّر لله و هم العباد بالحقیقه الذین بلغوا حقیقه العبودیة بحیث جعل 

ن حیث المعرفه و لوال الله عبودیتهم محاذیا لربوبیته و اال فاكل عباده من حیث الخلیقه لكنهم العباد بالحقیقه م
انا العبد ال آله اال لله انا العبد الحقیقه ال غري و ای تشریف اشرف ) ع(تلك الخاصیه المخصه لها قال

من هذه الخاصیته له سماه عبدا و من بالحقیقه عبده  لوال رحمته الكافیه التی سبقت فی االزل لعباده ) ع(للخضر
آتیناه رحمة من بدك النه منزه عن ان یعبده الحدثان بالحقیقه و قوله لما یحتومی احد من خلقه ان یقول انا ع

معرفة كاملة و علما من علوم المجهوله الغیبیه التی  و علمناه من لدنا علماو االیة و قربا و مشاهدة  عندنا
لك العلم مكتومة عن كثري من االخیار و هو العلم اللدنی الخاص الذی استاثره لله لنفسه و لخواص خواصه و ذ

مجهوله حقایقها مقرونه بمنافع الخلق و هذا یتعلق بعلم عالم ال یعمل االفعال التی   حكم الغیب علی صورة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۲۹: الكهف  ۱۳۹۸
 ۶۵: الكهف  ۱۳۹۹



۷۲۰ 

براهینها الستحكام العبودیة و اخص من ذلك الوقوف علی بعض سر القدر قبل وقوع واقعته و اخص من ذلك 
علم المجهول و كل ما یتلعق بهذه العلوم  علم الصفات و اخص من ذلك علم الذات و علم المتشابهة خاص فی

یكون بالمكاشفات و ظهور الغیبات والعلم القدمی الذی هووصف الحق سبحانه من علوه الربوبیه یتعلق بااللهام 
الخاص و سماع الكالم القدیم بغري الواسطه و فوق ذلك ما استاثر الحق لنفسه خاصة و لیس للخلق الله سبیل 

علم اللدنی هو الذی یحكم علی الخلق بموانع التوفق و قال علم بال واسطه الكشوف و ال بحال قال ذوالنون ال
بتلقني الحروف لكنه الملقی الیه بمشاهده االرواح و قال العلم اللدنی الهام اخلد الحق االسرار فلم یملكها 

خالف واقع لكنه مكاشفات انصراف قال الجنید العلم الله فی ما كان محكا علی االسرار من غري الظن فیه و ال
االنوار عن مكنون المغیبات و ذلك بقع للعبد حفیظ جواره عن جمیع الخالفات و افنی حركاته عن كل االرادات 

و اوحی ربك اىل فكان شحامني یدی الخلق یمأل بتمیّز االمر او قال سهل اللهام نبوت عن الوحی كما قال 
الهام نبوت و قال اذا سمی لله انسانا بانه عبده جعله من جمله و كالهما  ۱٤۰۱و اوحینا اىل ام موسی ۱٤۰۰النحل

الخواص فاذا قال لله عبدی جعله من خواص الخواص و قال العلم اللدنی فی ما یحصل من طریق االلهام دون 
ن اما الغالم فكان ابواه مؤمنني فخشینا االتكلف بالطلب  و یعرف به الحق اولیائه و اصفیائه قال الله تعاىل و 

قد عجبت من هذا االمروان لله سبحانه كان فی الزل عالماً بذلك قادرا علی ان یخلقه  ۱٤۰۲یرهقهما طغیاناو كفراً
مؤمنا و لم یطبع علی قلبه الكفر حتی ال یكون ابواه بسببه كافرین لكن حكمته االزلیه جاریه بغري ادراك افهام 

و قادر علی ان یهدیه اىل طریق الحق حتی ال یغشی علیه و الفهماء و هو ال یحتاج اىل قتل الغالم بغري جرم بل ه
ظاهر  ۱٤۰٥و ال یسأل عما یفعل و هم یسألون ۱٤۰٤و یحكم ما یرید ۱٤۰۳یفعل الله ما یشاءعلی ابویه ظلمة الكفر 

اآلیه كانها یتبني ان اكتساب البشر مانع القدر كقتل الغالم الخضر بمنع صريورة كفر ابویه و االمر اعلی مما یتوهم 
كان فعل لله و الغالم فعل لله و القتل ) ع(متوهمون فیه الن ذلك بیان وصف عني الجمع فی العالم ان خضرال

فعل لله و االمر امر لله والقدر قدر لله فمن حیث القدر یثبت و من حیث الفعل یمحو اما قدر یمجو لله ما یشأ فی 
زل و هو علم العلم وغیب الغیب و سر السر و یثبت االزل مما قدر لله فی االزل بقدر اسبق من ذلك القدر فی اال

اىل القدر الظاهر و ) ع(ما یشاء مما قدر الذی ما یسبق علیه قدر القدر فهو فی جمیع ذلك واحد فان نظر الخضر
اىل قدر القدر كان موسی احتج علی الخضر بان القدر سبق علی بقاء ایمان ابویه و ایمان المقتول ) ع(نظر موسی
ن لم یكن القتل فی البني و احتج الخضر علی موسی بان قتل الغالم كان ایضا مقدورا فی ازل اآلزال و هو معا و ا

و اظن  ۱٤۰٦هذا فراق بینی و بینكبذاته فعل الله المباشر فی امر الله فلما عال علمه بالقدر علی علم موسی قال 
خاف الحضر اىل اهل الحق و معرفته ان فی ذلك ان الغالم كان حسن الوجه و فیه نور من كسوة حسن الحق ف

ینظروا الیه و یستأنسوا بما یجدون من نور لله فیه فیقفون بالوسایط عن مشاهدة لله فقتله بغري الله و رفع الوسایط 
من بینه و بني احیائه و انبیائه قال بعضهم تفرس الخضر فی الغالم مایؤل الیه عاقبته من الكفر كك تفرس بنور لله 

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد فی لله قال الله تبارك و تقدس  ال یخطی
آن لله سبحانه اخرب بهذه اآلیه ان اوهام الخلیقه تقاصرون عن ادراك  ۱٤۰۷كلمات ربی و لوجئنا بمثله مدداً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۶۸: النحل  ۱٤۰۰
 ۷: القصص  ۱٤۰۱
  ۸۰: الكهف  ۱٤۰۲
  ۲۷ :م یابراه ۱٤۰۳
  ۱: مائدة  ۱٤۰٤
 ۲۳ :اء یاألنب ۱٤۰٥
 ۷۸: الكهف  ۱٤۰٦
 ۱۰۹ :الكهف  ۱٤۰۷



۷۲۱ 

ان قلوبها عاجزة عن فهم  عن االحاطه بذاته و صفاته و علومه و حكمه بالحقیقه و ان ابصار المبصرین عاجزة
معانی صفاته فی ذاته و ذاته فی صفاته و ان الكون لو كان كل ذرة منها بحر اال بساحل لهامدادا و ان من العرش 
اىل الثری كل ذرة منها میدانا و صحاری من اقالم و جمیع االولني و اآلخرین من االزل اىل االبد یكتبون كلمات 

و بقی الكمال غري محصور بحصر الحدثان وكیف ذلك والحوادث منتهیه و  القدیمه لفنت الكل عن حصرها
صفات االزلیة منزهته عن نقص الحدوثیه و العدد و المداد من قیل الخلیقه فلو كان هذه البحور و االقالم و اال 

قالم و یدی یكتب ما فی قلب عارف فی ساعة من كالم الحق و خطابه و حدثیه و وحیه لنفد البحر و ینقطع اال
اال یدی و ال یتنهی ذلك الكلمات النها قایمة بالصفات و الذات والصفات منزهته عن تقدیر المقدرین و حسبان 

و لو انما فی االرض من شجرة اقالم وابحر یمده من بعده المتوهمني و حساب المحاسبني قال لله تعاىل 
ن بحار القلوب مملوة من مداد الخواطر و و االشارة الحقیقه ای لو كا ۱٤۰۸سبعة ابحر مانفدت كلمات الله

اسرارها التی یحول فی سرادق الكربیاء و یستمد مدادها من بحور االفعال لنفدت عنده نشر معاد علم لله فی 
كلمته من كلمات لله آلن تلك البحار افعالیة و الكلمات صفاتیه ذاتبه و االفعال متالشیته تحت انوار الصفات و 

كوان من العرش اىل الثری لو كانت كل ذرة منها فلا بحر ال ساحل لها یكون قطرة من بحر التعجب ان جمیع اال
ال یحیطون به  وخواطر القلوب واسرارها سبحان المنزه من احاطة المخلوقات بشئ من علمه قال سبحانه 

یوصف اكثر مما قد اشري  فلو كانت ابداالبد اقالماً و مداداً و بیاضا ما نفد معانی كلمة من كلماته ما ال ۱٤۰۹علما
الیه و انما یذكر للناس ما یستفیدهم معانی العودیة من علم و ثواب و عقاب و وعد و وعید علی حسب ما یحتمل 
عقولهم فامآ الكمال من فایدة الكالم فلالنبیاء المرسلني و االصفایائ المقربني و الولیاء الصالحني قال لله تبارك 

الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا و هم یحسبون انهم  ۱٤۱۰خسرین اعماالباال قل هل ننبّئكمو تعاىل 
وصف لله تعاىل اهل الریاء السالوس الذین یجلسون فی الصوامع الجل نظر الخلق و صرف  ۱٤۱۱یحسنون صنعا

وجوه الناس الیهم و طلب الربوبیة و السلطنه ضل سعیهم فی الدنیا و اآلخرة حني نفتضحون فی اعني الخلق الن 
ن سنة لله تعاىل ان یفتضح المرایئن فی الدنیا و مع ریائهم یجهلون سوء عواقبهم وآل یعرفون ان ما هم فیه عن م

الشرك و الضاللة یحسبون ان اعمالهم حسنة و كیف بقع الحسن علی اعمالهم و هم فیها یشركون بنظرهم فیها اىل 
ن هذه االیه قال هو الذی یبطل معروفه فی الدنیا مع ادنی الریاء الشرك سئل ابوبكر الواراق ع) ع(غري لله قال 

اهلها بالمنه و طلب الشرك علی ذلك و یبطل طاعته بالریاء و السمعه ثم ان لله سبحانه وصف عقیب ذكر هوالء 
ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم المبطلني اهل االخالص من الصالحني بقوله تبارك و تعاىل 

ای ان الذین عاینوا الحق و صربوا فی الحق و تمكنوا فی اخفاء االسرار و استقاموا فی  ۱٤۱۲زالجنات الفردوس ن
ادارة قلوبهم یوصف الهدف عند اصابة سهام الربوبیة فیه كانت فی االزل لهم باختیار الحق و اصطفائیه لهم 

یحتجبون عنها ابدا قط الن من  بساتني فردوس جالله و جماله و لطایف وصاله و اسرار كماله اىل ابد اآلبدین ال
وصل الله صار مستقیما بالحق مقدسا بقدسه عن علل الحجاب و االعوجاج و التحویل قال الوراق من انزل نفسه 

ان الذین آمنوا و عملوا فی الدنیا منزل الصادقني انزل لله تعاىل فی اآلخرة منزل المقربني بقوله سبحانه و تعاىل 
منعمني  ۱٤۱٤خالدین فیها ال یبغون عنها حوالقال ابن عطا فی قوله  ۱٤۱۳حمن وداالصالحات سیجعل لهم الر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۷: لقمان  ۱٤۰۸
 ۱۱۰: طه  ۱٤۰۹
 ۱۰۳: الكهف  ۱٤۱۰
 ۱۰۴: الكهف  ۱٤۱۱
 ۱۰۷: الكهف  ۱٤۱۲
 ۹۶ :م یمر ۱٤۱۳



۷۲۲ 

فیها نعیم االبد ینقلبون فی مجاورته و یفرحون بمرضاته قد آمنوا كل مخوف و وصلوا اىل كل محبوب و ال یشّهون 
خار الدم من النعاس ارتفاع ب ۱٤۱٥اذ یغشیكم النعاس آمنهشیأ اال وجدوه كیف یطلبون عنه قال سبحانه و تعاىل 

حوطه القلب اىل الدماغ فی اصل الحكمه السرتاخه اعصاب الدماغ وقت اسرتحانها من حده مشاغل التنفس 
انفاس الدمویة المختلط برطوبات صفاء البلغمیه و لیس ذلك یقوی فاذا هاج ذلك الدم من اصل الكبد و القلب 

فیصري الدماغ  ثقیال فیسقط ثقله اىل القلب و صار و المعده و ارتفع اىل الدماغ یختلط هناك برطوبات الدماغ 
الدماغ و القلب ثقیال و یجری ذلك الثقل فی جمیع العروق فیصري جمیع االعضاء مسرتخیا عن غلیان ذلك الدم و 
یغلب علی العقل والحواس فیسمی ذلك بعینه النوم و هذه الصفات صفة حیوانیه انسانیه نفی لله تلك الصفه عن 

و من فضله و  ۱٤۱٦ال تاخذه سنته و ال نومحیث وصف نفسه بالثریه و التقدیس عن علة الحدثان بقوله جالل ذاته 
كرمه علی اولیائه اذا اراد ان یروح ابدان الصدیقني من ثقل العبادات یغشی دماغهم بقوة النعاس لیسرتیحوا 

اشفات واستماع هوائق الغیبه من برجاء القبض و یسكنوا الروح البسط ثم النعاس موضع ظهور اوایل اشكال المك
عالم الملكوت یرون بقلوبهم بني النعاس و النوم و الیقظه اشیاء بدیهیه غیبته یورث السكینه و الطمانینه و اال من 

ای آمنا منه من زیادة االمتحان و غلبة النفس و الشیطان قال ابن المسعود النعاس فی القتال  منه آمنةبقوله تعاىل 
نومه نعاسا لذلك قال تنام عینای و الینام قلبی الن القلب ) ص(و فی الصلوة من الشیطان و كان النبی امنة من لله 

اذا نام لم یر عالم الملكوت شیء و كذا حال االولیاء قلوبهم فی جمیع االوقات یقظاته و نومهم لیس بكثري و كل 
اس قال سهل النعاس نزل من الدماغ و القلب قلب یری فی نومه شیاً من الغیب لم یكن فی ذالك الوقت اال النع

حی و النوم یحّل بالقلب من الظاهر و هو حكم النوم و حكم النعاس حكم الروح و فایدة النعاس منها اعالم لله 
و اولو االرحام بعضهم اوىل ببعض فی ایاهم ان فیض كرمه لیس باكتسابهم امهاهم عن انفسهم قال الله تعاىل 

بني سبحانه ان مرياث االولیاء و الصدیقني من العلوم العینیه و االنبیاء  ۱٤۱۷بكل شیء علیم كتاب الله ان الله
العجیبة و بیان المكاشفات و المشاهدات و اسرار الجذبات و احكام المواحید و الواردات و لطایف المقامات و 

و القاصدین المریدین و المحبني و السري فی المجاهدات ال یصل اال اىل المریدین الصادقني و الطالبني الموقنني 
المستغرقني فی انوار االذكار و الطایرین من المشتاقني باجنحه االفكار النهم فی محاضر الوالیات خرجوا برسم 
االرواح جمیعا من معادن االفراح و ظهروا من ارحام العدم بتجلی القدم و لم یكن من اهل الدعاوی و 

بالبل بساتني الملكوت و عنادل ریاض الجربوت و ال یعرف الحان تلك اال طیار المرتسمني و لم یصل الیه مرياث 
) ع(االطرياً یطري بجناح الرسالة و المحبة و النبوة و الوالیة االتری كیف وصف لله سبحانه خلیفه ملكه سلیمی

م بطرائق من من نسب الیه ۱٤۱۸علمنا منطق الطري و اوتینا من كل شیءحیث نشر فضایل ما من لله علیه بقوله 
هذه الطرق فهو نسبهم فی الوالیة و له منهم مرياث علوم الحقیقه و ان لله سبحانه بني فی كتابه االزىل بقوله فی 

فی هذه االشاره العلماء ورثه االنبیاء ورثوا علومهم بقدر )  ع(كتاب لله قسمة ارباب هذه المواریث قال
الملكوت و اقتباسهم انوار الجربوت اولئك هم ورثوآ نعیم حواصلهم و فهومهم و احوالهم و سرعة سريهم فی 

مشاهدته و هم فیها خالدون ثم اثنی علی نفسه بانه كان عالما فی االزل باختیاره هوالء الصدیقني بهذه الكرمات 
و لقد اخرتناهم علی علم محیطا بعلمه علی اصطالحهم بعد اتحاده ایاهم یوصف قلوبهم هذه الكرامات بقوله 

 

  ۱۰۸ :الكهف  ۱٤۱٤
 ۱۱: األنفال  ۱٤۱٥
  ۲۵۵: قرة الب ۱٤۱٦
 ۷۵ : األنفال  ۱٤۱۷
  ۱۶ : النمل  ۱٤۱۸



۷۲۳ 

انما الصدقات للفقراء و المساكني و العاملني علیها و المؤلفة قال لله تبارك و تعاىل  ۱٤۱۹العالمنيعلی 
ان لله  ۱٤۲۰قلوبهم و فی الرقاب و الغارمني و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حكیم

نه علیهم بعلمه وانهم غایبون فی سبحانه و تعاىل اقسم هذه الجوابر من فضله و لطفه علی اهل معرفته رحمة م
اودیة فردانیته المستغرقون فی بحار وحدانیته و الهون فی حبه ها یمون من شوقه ال یطیقون ان یشتغلوا بما البد 
لهم من كسريات و خریقات لیآخذوا كلهم علی قدر مراتبهم من سهام ما رزقهم لله حالال طیبا مما اوجبه علی 

لدنیا من عذابه االلیم اذا یقّصرون فی اعطاء الزكوة اىل هوالء السادة بطیب نفوسهم و طالب الدنیا و حذر اهل ا
انما الصدقات للفقراء و نشاط قلوبهم و بني عدد اهلها و قسمهم بثمانیه اقسام و جعل اولهم الفقراء و قال 

دا و الفقراء المتجردون و من بعد هم من اصناف الثمانیه و دلیل الخطاب ان هذه لهم ال لغريهم اب المساكني
المنعوتون بنعت التزیه حیث وقعوا فی قدس القدم فانصقوا بقدسه و  و العاملنيبقلوبهم و ابدانهم عن الكونني 

هم الذین سكنوا فی جمال االنس بنور  و المساكنيتنزهوا بتنزیهه و انفردوا بفردانیته مفتخرون اىل وصال االبد 
سهم غایبون فی انوار الربوبیة بقلوبهم لذلك اختار المسكنه سید العالمني خاتم القدس حاضرین فی العبودیه بنفو

  .بقوله اللهم احینی مسكینا و امتنی مسكینا واحشرنی فی زمرة للمساكني) ع(النبني 
  شعر

 مساكني اهل االرض ضاقت قلوبهم
  

 فهم انــفس عاشوا بــــــغري قلــوب 
  

 و اهل استعانة من الموحدین الذین وقعوا فی نور البقاء و اورثهم البسط و و العاملون اهل التمكني من العارفني
االنبساط فیاخذون منه و یعطون له و هم خزان خزائن جوده المشفقون علی اولیائه معلقه بالله ال بغريه من العرش 

نیاتهم و بذلوا محبتهم هم المریدون الذین سلكوا طریق محبته برقه قلوبهم و صفاء  و المؤلفه قلوبهماىل الثری 
فی عساكر میادین شوقه و محبته و عشقه و هم عند االقویاء ضعفاء االحول یلحقهم الله هذه التحفه فی مواساة 
حظوظهم و الستجالب نشاط احوالهم فی طاعات موالهم و حاشا انهم بذلوا انفسهم لنیل ثواب او لرؤیة مقام او 

هم الذین و هنت قلوبهم بلذة محبة لله و بقیت نفوسهم  و فی الرقابه لیطلع حال بل فناء فی لله عما سوی لل
فی المجاهده فی طریق لله لم یبلغوا بالكلیه اىل شهوده كشف مشاهدة الله فنارة تعریهم سلبات القهر و تارة 

فی فقر یفنیهم انوار اللطف فلحظه هم فی لجج بحار االرادة و لحظه هم فی سواحل بحر القدرة ما اشد حريتهم 
الوالیة و ما اعظم درجة رغبتهم فی فقر المحبه ال یصلون اىل الحقیقه مادام علیهم بقیة المجاهدة قال علیه 

هم الذین ما قضوا حقوق معارفهم فی العبودیة و ما ادركوا  و الغارمنيالسالم المكاتب عبد ما بقی علیه درهم 
العراقیه الن الفقدان بال نهایة و الوجدان بالغایة و من یؤدی فی ایقانهم حقایق الربوبیه و هم بقوا ابدا فی ملك 

ما فات عنه فی الفقدان من بذل الوجود بنعت الصرب و من یودی حقوق الوجدان نبعت الشرك لهذا قیل المعرفة 
هم المحاربون مع نفوسهم بالمجاهدات و المرابطون بقلوبهم فی شهود  و فی سبیل اللهغریم ال یقضی دینه 

هم المسافرون بقلوبهم فی بوادی االزل و مسافرون بارواحهم فی فقار  و ابن السبیلب لكشف المشاهدات الغی
االبد و بعقولهم فی طرق اآلیات و بنفوسهم و طلب اهل الوالیات فریضه من لله واجبة باعلی زمام اهل االیمان 

حیث اوجب  حكیمبني فی غیبتهم عن الدنیا باحوال هذه المقر و الله علیمان یواسوا بهذه القسمة اهل االیقان 
مواساتهم علی اهل اآلخرة و العقبی قال بعضهم الفقراء ثالثه فقري ال یسال و ال یتعرض و ان اعطی ال یقبل 
فلذلك كالروحانني و فقري الیسال و ال یتعرض و ان عطی قبل بقدر حاجته فذاك ال حساب علیه و فقري یسال 
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۷۲۴ 

كف فذاك فی خطرية القدس قال الرباهیم الخواص نعت الفقري السكوت عند العدم و مقدار قوته و ان استغنی 
االیثار و البذل عند الوجود و قال االستاد ابن السبیل عند القوم اذا یغرب اكعبد عن مالوفات اوطانه فهو فی 

و سقاهم هوده نجوی الحق فالجوع طعامه و الخلوة مجلسه و المحبته شرابه و االنس سوده و الحق تعاىل ش
وعد الله المؤمنني و القوم  وعد فی الجنة و اآلخرین نقد فی الوقت قال لله تعاىل  ۱٤۲۱ربهم شرابا طهورا

المومنات جنات تجری من تحتها االنهار خالدین فیها و مساكن طیبّه فی جنات عدن و رضوان من الله 
قنني الصادقني فی رویه االخرة و اللحوق ان الله سبحانه وعد شهود الغیب من المو ۱٤۲۲ذلك هو الفوز العظیم

بالله و هذا الوعد منه تعاىل وصول نقد الن الخرب منه معاینه حیث یهب روایح قدسه الهل االنس و یسقیها مع 
طیبها ارواحهم و قلوبهم الجل ذلك هاموا فی شوقه و غابوا فی حبه و طاروا من  الفرح بوصاله و ما قرن هذا 

فی نفس اآلیه تدل انه فضل بال علة و وصول اهلها اىل معادنها الن تراب اهل العرفان من  الوعد بشرط العبودیة
لله فی االزل  اصطفاهم ۱٤۲۳ان الذی فرض علیك القرآن لرادك اىل معادمعدن الرضوان قال لله تعاىل 

قا فهو صالح و هو بحضرته و سماهم المومنني ای الصادقني فیما روا بقلوبهم انوار الغیب و المؤمن اذا كان صاد
شهید النه یتبع ببذل نفسه و روحه لمن استنشق من الغیب من نسیم الوصال و هو مقبول بحبه مشاهدة الجمال و 
ال یباىل الله بما جری علی صورته من الزالت فان المومن اذا باشر معصیة ندم و غص تلك المعصیه له وصار 

ن فی معصیته طاعة وعدهم بالجنات و قلوبهم فی جنات منقضا بندامته و یذوب فی قلبه فی حیاء ربه كا
المشاهدة و كیف یلتفتون اىل الجنه و وعدهم بالمساكن الطیبه و هم ساكنون بارواحهم فی مشاهدة جماله و قربه 
و وصاله و یجری علیهم واردات لذة خطابه و لذایذ لطایف دنوّه طآبت نفوسهم فی مساكن طاعاته باسرتواحها 

ة رجاء وصاله و طابت عقولهم بد والنها فی انوار آیاته و طابت قلوبهم بشهودها علی مشارب صفاته بنسیم مروح
فلیشرب منها شربات المحبة و یشكر برؤیتها بنعت الحرية و طابت ارواحهم بطريانها فی سبحات ذاته باجنحه 

ه االكرب نسیم صبح الصفات فی رضوانه االكرب فهی تعلوا بدا اىل مساكن كشف قدمه و جالل سرمدیته و رضوان
وجده الهایمني فی محبة مشاهدة الذات یا اخی هوالء فی الدنیا فی طیب مساكن الوصلة و جنات عدن القربة و 
ماداموا مهنا فی هذه القربه وجدوا ما یعاین الهل الوعد فال یبالون الوعد ما یفرحون طیب جمیع المساكن ال 

درك ذلك كیف یلتفت اىل حسن المنظر و طیب المساكن و ان كان فی موضع یكون اال برؤیته و جماله و من ا
وحش قال االستاد امارة هذه الرضوان وجدان طعمه نقدا فهو روح االنس و روح االنس ال یتقاصر عن راحة دار 

 خوف اال ان اولیاء لله الالقدس بل هواتم و اعظم هذا من فضل لله و كرمه و رحمته قال لله سبحانه و تعاىل 
العارف الصادق اذا كشف له انوار جمال الذات استانس بها و فرح بمواصلتها علی  ۱٤۲٤علیهم و الهم یحزنون

الدوام ثم دخل فی نور البسط و غلب علیه الطمانینه و الرجاء ثم یدخل فی سماع االنبساط من روح الوصال 
وب من سطوات العظمه و االضطراب االرواح فیغلب علیه النشاط و االستبشار و ذلك مقام الیدخل فیه وجل القل

من انوار الهیبة و الفناء االسرارا من قهر سلطان االولیه و االضمحالل الوجود من قوارع العزة الن الوىل العارف 
اذا كان فی رؤیه هذه الصفات یكون اسراره فی اسفار اآلزال و اآلباد و یكون هناك علی خطر الفناء من غرية 

ری اىل قوله و المخلصون علی خطر عظیم فاذا سكنت اسراره عن تلك االسفار و كملت بالحق فی القریات اال ت
الحق و تمكنت بالله فی لله و توطنت فی مواطن انوار الجمال الیجری بعد ذلك علیه طوارقات االمتحان اال 

ی جنات الظاهر و موضع تری اىل المومن فی الجنان الیجری علیه آفات العذاب و ضرر الخوف و الحزن النه ف
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۷۲۵ 

الله یكون محروسا رعایة لطفه عن طوارق   الروح و الریحان فالعارف الوىل ایضا اذا بلغ اىل جنان جمال مشاهدة
من مكر السابق فی  الخوف علیهم ان اولیا الله الخوف علیهم و ال یحزنونقهره آمنا به  عنه لذلك قال 

من مستقبل عارض القهر النهم اصحاب  و الهم یحزنونالقدم  االزل فانهم اصحاب العنایات فی سوابق علم
الكفایات اىل االبد و كیف یخاف من ینطر اىل جماله و الیتم الوالیة االباربع مقامات االول مقام المحبة و 
 الثانی  مقام الشوق و الثالث مقام العشق و الرابع مقام المعرفه و ال یكون المحبة اال بكشف الجمال و الیكون
الشوق االباستنشاق نسیم الوصال و الیكون العشق اال بدنو الدنو و الیكون المعرفه اال بالصحبة و اهل الصحبة 
كشف االلوهیة الدقیمه مع ظهور انوار الصفات جمیعا فاذا ارای انوار الصفات و عرف النعوت و االسماء و 

منها فیها بنعت البقاء فیكون و لیا فیورث مشارب الصفات و عرف بها الذات سبحانه و یخرج عن درك الفناء 
محبة الطاعة و یورث شوقه الحالة و یورث عشقه بذل الوجود و یورث الطاعة الفراسات و یورث بذل الوجود 
الكرامات فاذا كان كك بما وصفناه یكون آیة لله فی بالد لله اخالقه الصحبة و النصیحه بامر بالمعروف و ینهی 

ود لله علی عباد لله طوبی لمن رآه و طوبی لمن صحبه و اثر خدمته و تصدیق ما ذكرنا عن المنكر و یحفظ حد
آمنوا عاینوا لله بنوره و شاهدوا لله بشهود  ۱٤۲٥الذین آمنوا و كانوا یتقونوصف لله تعاىل عقیب هذه اآلیه بقوله 

یتقون مما سواه من نفوسهم و لله ایاهم و عرفوا بالله حیث ال سبب لمعرفتهم اال كشف جمال الله لهم و كانوا 
قوله  ۱٤۲٦و لو شاء ربك آلمن من فی االرض كلهم جمیعاغريها من العرش اىل الثری قال لله تبارك و تعاىل 

كل نفس لیس لها استعداد معرفته و قبول محبته و لیس لها من  ۱٤۲۷و ما كان لنفس ان تموت اال باذن اللهتعاىل 
اصطفانیها بالوالیه كیف یعرفه و معرفته نتایج انوار طوالع صفاته فی الله سابقه حسن عنایته فی االزل بنعت 

قلوب العارفني قال بعضهم ال یظهر االیمان علی احد اال بسعادة سابقه له فی االزل و نور متقدم ثم زین 
لباء السموات و االرضني بانوار ملكوته و جربوته و اظهر منها سبحات جالله و شهود عظمته لنظار المعارف و ا

ای ما یربز  ۱٤۲۸قل انظروا ماذا فی السموات و االرضالكواشف و دعی االحباء و االعداء اىل النظر الیها بقوله 
من نوره من حني الشمس و سنائه من عارض القمر و ضیائه من مرآة الكواكب الذی انكشف لخلیله وسیله من 

ثم اخرب عن خروجه منها اىل انوار  ۱٤۲۹ربی هذا قالالحدثان اىل رؤیة القدم بالنظر اىل هذه الوسایل حني 
ای لوان لكم بصائر الصفاتیه و ابصار الذاتیه انظروا فان  ۱٤۳۰انی برئ مما یشركونالسرمدیة و الفردانیه بقوله 

جمال القدم ظاهر للعاشقني عیانا للمشتاقني بیانا للمحبني ثم بني ان من لم یكن له عینا من تلك العیون و نورا من 
ای كیف تعقل  ۱٤۳۱و ما تغنی اآلیات و النذر عن قوم ال یومنونالیری جماله و جالله بقوله تعاىل  تلك النوار

اآلیات عمن یخلق محروما عن االیمان قال بعضهم العقول الخالیة عن التوفیق اىل سبیل النجاة و ما تغنی ضیاء 
قیل یا ارض توفیق قال لله تبارك و تعاىل العقل مع ظلمة الحدثان انما ینفع بانوار العقل من كان مؤیدا بانوار ال

ابلعی ماء ك و باسماء اقعلی و غیض الماء و قضی االمر و استوت علی الجودی و قیل بعداً للقوم 
لما غاضت سفینة القلوب فی بحار غیوب القدم و دارت فی لحج عظمتها كادت ان غرقت بطوفان  ۱٤۳۲الظالمني

قها فی بحار الفناء لئال یغنی العبودیة فی سطوات الربوبیه فنادی السنة غريتها سبقت لها عنایة االزلیه و ما اب
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۷۲۶ 

الوصال اىل سماء كمال الذات و ارض الصفات یا ارض ابلعی ماء ك و یا سماء اقلعی فامتنع الذات و الصفات 
سالك عن دركها و تلطفت الذات و الصفات علیها بار جاعها اىل مشاهدة االفعال و اآلیات و اندرس علیها م

جری علیها احكام  غیض الماء و قضی االمر و استوت علی الجودیاالزال و اآلباد و هذا معنی قوله و 
معارف الذات و الصفات و غرق منها مادون الذات و الصفات فی الذات و الصفات من النفوس و هو احسبها 

استواها بنعت التمكني علی جودی  من الشیطان و وساوسها و العقول و مرابت مقاماتها و الكونني و العالمني
الطریقه و الحقیقه ان تكون ساكنه بعد االضطراب فی المواحید و صاحبته بعد السكر باشربة بحار المقادیر بقول 
صلی لله علیه و آله حیث دنی من الوصال و تدىل اىل مشاهدة الجمال فكان بني قاب قوسی االزل و االبد و 

رق فی بحر االزل و الفناء فی میادین االبد من قهر طوفان قلزم الكربیاء و العظمة بما االستعاذنی دنو الدنو من الغ
سبق له من حسن عنایة القدم بنعت الرضا بقوله آعوذ برضائك من سخطك و اعوذ بمعافاتك من عقوبتك و اعوذ 

خاف من فنائه فی بك منك كان علیه السالم فی مدارك الصفات و انوار الذات سابحا فی بحر حقایق االزل ف
قهر النكرات ففر تارة من الصفات اىل صفة و تارة من الفعل  اىل الفعل و تارة من الذات اىل الذات تارة فقال 
اعوذ برضائك من سخطك ای اعوذ برضوان عنایتك من سخط غريتك علیك ان یعرفك احد غريك و ایضا ای 

و اعوذ برضاء بقائك من صولة عساكر تجلی  اعوذ برضوان جمالك من سطوات جاللك حتی الافنی بك فیك
قدمك فلما دار فی الصفات و خاف من الزوال و منها اىل انوار االفعال الروح فواده الغایب فی االلوهیه عن 
اثقال برجاء العزة فقال اعوذ بمعافاتك من عقوبتك بمعافاه وصالك االزىل عن عقوبة هجران االزىل فلما اسرتوح 

ی الصفات بلطایف االفعال رجع اىل مشاهده الذات فقال اعوذ بك منك اعوذ بفردانیتك من من اثقال السرب ف
حالوة جمال مشاهدتك التی بصرياً لعاشق بك بنعت وحدانیتك حتی یحرج بدعوی االنانیه من مشهد تنزیهك 

كون كما لم تزل اعوذ بك من هذا المكر حتی اكون ال اكون و ان تكون الت تكون و ازول كما لم ازل ازول و ت
تكون فلما فنی عن رسوم العبودیة و عن مشاهده الربوبیة من االفعال و الصفات و بقی بازاء انوار االلوهیة بنعت 
استقامة التوحید و افراد القدم عن الحدوث و استعمار من الحق سبحانه لسان االزىل و اثنی به علیه فقال ال 

و العبودیة و التكلیف و الكینونه و البینونه و القرب و البعد و  احصی ثناء علیك ثم اخرج الثناء و النفس
التصاریف و العلل من ساحة جود صاحب الجود االزىل بقوله انت كما اثنیت علی نفسك ظهر اىل ظاهر اآلیه ان 

 كان من مضیق القبض من اذیة قومه فاشتهی وصلة بال فرقه و بسط بال قبض و انس بال وحشته) ع(نبی لله نوح
فدعاء به حتی یخلصه من ذلك فاغرق قومه و ناجی ربه و انفرد به عن الكل فجاء الموج و اغرق الكل حتی ال 

سكن الموج و نصب الماء و اقلع السماء فكانه كان ) ع(یبقی فی قلبه غري لله قال االستاد لما غرق ابن نوح
الكشف  ۱٤۳۳من انباء الغیب نوحیها الیكتلك المقصود من الطوفان ان یغرق ابن نوح قال لله تعاىل و تقدس 

و االنباء علی مرتبتني الالوىل لالرواح قبل االشباح فی دیوان الغیب حتی رات بنور الغیب اسرار المكتوم و 
االخری بعد كونها فی الشباح فرتی و تسمع مارأت و سمعت فی الغیب قبل دخولها فی االشباح تجدید العهد 

ای قبل كون روحك و اما بعد كون  ۱٤۳٤ماكنت تعلمها انتشاهدة و ما قال سبحانه المكاشفه و تذكري العقود الم
فی احتمال البلوی من اهل الجفاء اقتداء باهل الوفاء من ) ع(روحك علمت ما كان و ماسیكون و ههنا تسلیه قلبه 

 ۱٤۳٥عالیها سافلها فلما جاء امرنا جعلنااولوالعزم من الرسل من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی قال لله تعاىل 
اذا طاب عیش العارفني بکمال معروفهم و سكنوا بمواساة لطایف قربه و استانسو برنجس مودته و ورد وصلته و 
یاسمني نور صحبته و اطمانوا فی مكافاة كشف غرایب الملك و الملكوت و آمنوا من بلیات االمتحان هاج غربة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۴۹  :هود  ۱٤۳۳
 ۴۹: هود  ۱٤۳٤
 ۸۲: هود  ۱٤۳٥



۷۲۷ 

هم اىل منازل االمتحان و جعلت اعاىل قلوبهم و احوالهم اسافل القدم علیهم و اقلعهم طوارقات القهریات و القا
نفوسهم و شهواتها حتی یعرفوا ان ساحة الكربیاء منزهه عن االنس و الوحشة و الوجود و العدم و المریدون اذا 

كذا استكربوا علی المشایخ یقلب لله مواجیدهم بطر النفوس و مجاهداتهم اتباع شهواتهم  الویل لمن كان شانه ه
امطر علیهم احجار العبد نعوذ بالله فیها و سیمائها تواثري العصیان و الخروج عن اطیار بساتني الرحمن و هذا جزاء 

ان  ۱٤۳٦نحن نقص علیك احسن القصص بما اوحینا الیكمن خرج علی ساداته و مشایخه قال لله جل و عال 
كة عشق زیب و سقاها من مشارب سواقی االلتباس لله سبحانه لما اراد ان یوقع عنقاء همته القاب قوسیه اىل شب

زالل بحر تجلی صفة الجمال باقداح الفعال رای قدس همته عن علل االنسانیة فی ذلك و غريته علی مشاهد 
االزل تسلی قلبه بهذه القصه التی هی مطلعه رواحل اسرار العاشقني و الواقعني و هو تعاىل بجوده واختیاره له 

سالة العالمني بواسیه لئال یضیق صدره فی محل االمتحان النه امتحانه بالعشق االنسانی مراقی سیاده الكونني و ر
فی مشاهدة جمال اآلزال و اآلباد لیسري فی میادین القدم و االبد بمراكب العشق فان بلغوا اىل العشق و احسن 

مقام اىل عشق االلوهیه و مشاهدة القصص بیان عشق االنسانی فی مراتب االرواح العاشقه و طريانها من هذا ال
االزلیه بني سبحانه و تعاىل ان قصه العاشق و المعشوق احسن القصص لما فیها فی االمثال و الغري و الذوق و 

كله عشق عشق به ابوه و هكذا كل من رآه الن ) ع(الشوق و الفراق و الوصال و البالء و العناء و شان یوسف
كان مرآة لله فی بالد لله بتجلی الحق منها للعباد و كیف ال یكون احسن حسن جمال القدیم البس وجهه و 

القصص و هذه القصه قدیمة االزلیه و كل حسن فی هی معدنها و منها صدر كل الحسن والمستحسن و من كمال 
حسنها انه تعاىل اخرجها من تحت التكلیف و لم یذكر فی قصة العاشق و المعشوق المر و النهی كانها خرب 

قال بعضهم اعجب  ۱٤۳۷و لله المثل اال علی و هو العزیز الحكیمالوصال و اثرالجمال و میل لعشاقه و معه 
لما الفی من اهل بیته ان یوسف لفی من اخوته اكثر مما لفی من اهل ) ص(القصص و فیه تعریه و سلوة لله للنّبی 

قال ال اء و مواجب القدر فلما رجعوا الیه بیته فلم یخرج علیهم بنفسه منقسما بل رای ذلك كله من موارد القض
كیف یكون علیكم فیه تحت و كنتم المجبورین علیه و كنت المقصود به من حیث القضاء  ۱٤۳۸تثریب علیكم الیوم

و القدر قال علی بن موسی الرضا علیه السالم اشتغل العوام بسماع القصص و اشتغل الخواص باعتبار فیه لقوله 
قال بعض المفسرین هذا ما یدل علی صدق احوال  ۱٤۳۹م عربة الوىل االلبابلقد كان فی قصصهتعاىل 

المومنني و معانی صفات المتقني و اىل حقایق محبة المحني و صفاء سر العارفني و بنیها علی حسن عواقب 
و كشف  الصابرین و اال قتداء بزهد الزاهدین و داللة علی اال نقطاع اىل لله و االعتماد علیه عند نزول الشداید

احوال المحاسبني و قبح طریق الكاذبني و ابتالء الخواص بانواع المحن و الفنت و كشف تلك المحن و عواقبها 
عن االعزاز و االكرام و تبدیل تلك الشدة بالراحة و النعمه و العبودیة با الملك و فیه ما یدل علی سیاسة الملوك 

الن الحق یقصّ و علیك نقصّ احسن القصص  سن القصصاحفی ممالیكهم و حفظ رعایاهم و غري ذلك و قال 
لخلوه عن االمر و النهی الذی استماعه یوجب اشتغال القلب علیه الن فیها ذكر الحبیب و المحبوب قوله تعاىل 

ارق من ماء السماء بل ) ص(كان خاطب النبی ۱٤٤۰اصرب علی ما یقولون و اذكر عبدنا داود ذا االید انه اواب
رش و الكرسی من كثرة ما ورد علیه من نور الحق فكان متلطفا بنور نوره مرفقا بلذایذ محبته و الطف من نور الع

شوقه ال یحتمل زحمة مقالة المنكرین و هذا من كمال جالله فی المعرفه النه لم یكن صابرا فی مقام العبودیة بل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳: وسف ی ۱٤۳٦
 ۶۰: النحل  ۱٤۳۷
 ۹۲: وسف ی ۱٤۳۸
  ۱۱۱: وسف ی ۱٤۳۹
 ۱۷: ص  ۱٤٤۰



۷۲۸ 

علی دینه و شریعته فمع ذلك امره كان جلیس الحق و اهل ملكوته و سرادق مجده كیف یسمع سخریة المستهزئني 
الحق بالصرب علی ما قالوا و اعلمه بان امتحان من والیة القهر والواجب علی العاشق الصادق ان یستقیم فی 
مشاهدة القهر كما یستقیم فی مشاهده اللطف و اصل الصرب التلبس بنعت صرب االزل حتی یمكن احتمال اثقال 

فی ) ع(دث وارد القدم و هذا امر له باالتصاف به و مع ذلك ذكره شان داود امتحانه به و اال كیف یحتمل بالح
صربه علی ما قالوا فیه حسني عشق بعروس من عرایسه حني تجلی الحق منها له فانه كان عاشق الحق فكان فی 

لملكوتیه مبادی عشقه فسّاله بواسطه من وسایطه حتی ال یغی فیه ثم زاد فی وصفه حني قوی فی المحبة بالقوة ا
بقوله تعاىل ذی اال یدی واهب نفسه له حامل اثقال قهره به راجع من الوسیله االصل بقوله انه اداب رجع اىل 
الحق بنعت الندم علی ما سلف من ایامه فی العشرة من عني القدم بغريه من اهل العدم و ان كان طریقا منه الیه 

اء و المرسلني و العرفاء و الصدیقني و قال الصرب ثالثه ترك كداود فی بالئی فانا بالء االنبی یا محمدای كن 
انا الیدی ذی الصرب قال لله تبارك و تعاىل  الشكوی و صدق الرضأ و قبول القضأ بحالوة القلب قال بعضهم ذی

هذا التسخري وقوع نور العقل معها و مباشره انوار الصفات  ۱٤٤۱شراق سخرنا الجبال معه یسبحّن بالعشی و اال
ا بواسطه الفعل فیظهر روح الفعل فیها فیقبل فیض الصفة من الصفه فصارت خاضعة متخشعه فی نور عظمته فیه

تعاىل فلما وصل الیها الحان داود من حیث روحه العاشقه ترنمت بالحان العشق من اغصان ورد الجمال و 
ر و التسبیح و ذلك الطیور اذا الجالل تحركت من لذة سماع صوت داودو تسبیحه و تنزیهه فوافقت داود فی الذك

سمعت اصوات الوصلة منه صفرت بصفري التنزیه و التقدیس من وجدان حالوة وجد داود و ادراك روح 
الملكوت النهن مقدسات خلقهن مستعدات بقبول انوار فعل الخاص و اشكال الروحانیات و فیهن خویصات 

یعرف اصواتهن ) ع(ری و الحماقه و مالك البحرین و كان لهن عشق و معرفة كالهدهد و البلبل و العندلیب و القم
و تسبیحهن من حیث المحبة و العشق االزىل و خاصة العشی و االشراق ان فیهما زیادة ظهور انوار قدرة القدیمه 
و آثار بركه عظمة العظیم و ان وقت الضحی وقت صحو اهل السكر من خمار شهود المقامات المحمودة و ان 

اقبال المقبلني اىل مشاهدة المناجاة و استماع طیب الخطایات قال محمد بن علی الرتمذی لما العشاء وقت 
اخلص هو فی تسبیحه لربه جعل لله الجماد یوافقه فی تسبیحه و تعیینه علی عبادته قال ابن عباس كان یفهم 

ددنا ملكه و آتیناه الحكمة و و شتسبیح الحجر و الشجر بالعشی و االشراق و كان یفهم تسبیح الطري قوله تعاىل 
ملكه من معرفته بالله و ما وصل الیه من لله من النبوة و الرسالة و الوالیه و المحبة ای ایدناه  ۱٤٤۲فصل الخطاب

بتائیدنا فی مقام المشاهده حتی احتمل بنا حمل واردات سطوات عظمتنا و الحكمه منها الفهم علی مواقع معانی 
و المعرفه علی بطون حقایق فعل الحق و العلم باحكام العبودیة و آثار الربوبیه و  الهام الخاص و لطایف الوحی

فصل الخطاب فصاحة اللسان و شرح هذا المقامات باحسن البیان حیث ال اعوجاج فیه و قال سهل آتیناه 
و الثبات فی  الحكمه ای اعطیناه علما بنفسه والهمناه مواعظاً منه و نصیحتهم  و قال صدق القول و صحة العقل

ظّن االمور و قال مخالطة االبرار و مجانبة االشرار و قیل النطق بالصدق او یقول بالحق قال سبحانه و تعاىل و 
هذه القصه تسلیه لقلب نبینا محمد صلی لله علیه و آله  ۱٤٤۳داود انما فتناه فاستغفر ربه و خّر راكعاً و اناب
ففرح  ۱٤٤٤سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنافقال سبحانه  حیث اوقع لله فی قلبه محبة زینب فضاق صدره

بذلك وزاد له محبة لله و الشوق اىل لقائه و افهم ایها الممتحن بالمحبة ان لله خلق سبحانه قلوب عشاق االنبیاء 
و و االولیاء من آثار تجلی جماله و جالله و محبته و شوقه و عشقه و بهائه و لطفه و اوقعها فی بحار نور نوره 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۸: ص  ۱٤٤۱
 ۲۰: ص  ۱٤٤۲
 ۲۴: ص  ۱٤٤۳
  ۷۷: اإلسراء  ۱٤٤٤



۷۲۹ 

غسلها بمیاه التنزیه و التقدیس ثم كاشف بها عني االلوهیة حتی غرقت فیها و انهزمت من سطوات انوار كربیاء 
قدمه اىل اكناف انوار فعله فعلم الحق ضعفها عن حمل وارد شهود جالل كربیائه فتلطفت علیها واراها فی انوار 

فنائها فیه فمتها واقعة آدم بحّوا و الخیطه و ابراهیم  افعاله آیات جمال ذاته و صفاته حتی سكنت بها و بقیت بعد
بالشمس و القمر و الكواكب و حسن ساره و موسی بالجبل و الشجر و یوسف بزلیخا و یعقوب بیوسف و داود 

بزینب والمراد من ذلك ان جذبهم بنور حسن فعله اىل مشاهدة ) ص(بامراة اوریا و سلیمان ببلقیس و المحمد
هم بمقام االلتباس فی العشق فی اول المعرفه حتی وصلوا الیه بوسایط حسن فعله بعد ان تجلی جمال قدمه فربا

بنفسه منه لهم فیما یحب انظر اىل مقام االتحاد فالكل هوال غري فی البني اال تری كیف خاطب هو موسی من 
بنعت العظمة حیث صارت حیه  الشجره و تجلی له منها مرة ثم تجلی له من الجبل مرة ثم تجلی له من العصاء مرة

و تلك بروز انوار قهر عظمته رای داود ذلك الصورة الطري فی الخلق و من فی البني ابلیس كان ملتبسا من حیث 
االلتباس ثم رای ذلك فی صورة امراة حسناً و این الصور و العلل بل هناك حیل و مكر وقع نظره علی جمال 

الیها غاب ذلك عنه فعلم انه ممتحن فرجع من الفعل اىل الفاعل بنعت االزل وظن ان ذلك حاصل له فلما وصل 
الخجل و الحیاء و من مقام التفرقه اىل مقام الجمع و من مقام االلتباس اىل مقام التوحید قال سبحانه فی وصف 

غفر من است و ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه و خّر راكعا و انابحاله فی قصة دخول الملكني الیه بقوله 
انی برئ مقامه االلتباس كما استغفر موسی حیث قال تبت الیك و كما استغفر آدم بقوله ربنا ظلمنا و كقول ابراهیم 

صلی لله علیه و  محمد المصطفیو كما مّس علی صفی المملكة و عندلیب ورد بساتني المشاهدة مما تشركون 
ع بنعت الفناء فی البكاء من مقام االنابة و فر منه الیه بعد آله لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر ثم تضر

ان حتجب منه به قال ابو سهل ایقن داود باوایل البالء فالتجا اىل التضرع و قال زلّات االنبیاء فی الظاهر زالت 
ال ظنه و فی الحقیقه كرامات و زلفی اال تری اىل قصة داود كیف استغفر و تضرع فاخرب لله عنه بما ناله فی ح

قال ابو سعید الخرّاز ان بالء  ۱٤٤٥عندنا لزلفی و حسن مآبفتضرع و رجع فقال  و ظّن داود انما فتناهفقال 
فغفرنا له ذلك و ان له عندنا االنبیاء و االولیاء ال ینقص اطصفاء هم بل یزید شرفهم علی شرفهم لقوله تعاىل 

و من الصفة اىل الفعل فاذا رجع اىل اوایل الحقایق زلته كان التفاته من الذات اىل صفة  ۱٤٤٦لزلفی و حسن مآب
فی التوحید و افراد القدم عن الحدوث سرت مقام البالء عنه بعد ذلك حتی لم یطق الرجوع من النهایة اىل البدایه 
له  و معنی قوله ان له عندنا لزلفی زاد زلفته حیث اوقعه فی بحار الدیمومیه و االزلیه و االبدیه و فی كل لمحة كان

استغراقا و حسن مآب له بان اداه الحق الیه منه و وقاه من قهر حتی كان ال یجری علیه بعد ذلك احكام االمتحان 
لما خرج من امتحان الحق و بلیاته كساه خلعة الربوبیه و  ۱٤٤۷یا داود انا جعلناك خلیفة فی االرضقوله تعاىل 

جلس فی االرض علی بساط تلك الخالفه و ذلك بعد  خرج من البالء و) ع(البسه لباس العزة و السلطنه كآدم
كونهما متخلقني بخلق الرحمن مصورین بصورة روح االعظم فاذا تمكن داود فی العشق و النبوة و الرسالة و 
المحبة و التخلق صار امره امر الحق و نهیه نهی الحق بل هو الحق ظهر من لباس الملك والملكوت ثم لما وضع 

هر االزل فی طبع االنسان و هو محل االستدراج الذی یجری علیه احكام مكر القدم دقق الحق معجون سهر ق
فاحكم بني الناس علیه االمر و حذره ان یری نفسه فی البني فی اجراء الحكم بني الخلیقه فقال لله تعاىل 

االتحاد فینطمس ای و ال تتبع الهوی بان تنظر الیك فیضلك ذلك عن رؤیتی و حكم  ۱٤٤۸بالحق و ال تتبع الهوی
علیك سبیل الصواب فی ظهور لطایف حكمتی و حقایق امور ربوبیتی فمن احتجب به منی فهو محجوب به عنی 
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ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم ال یسلك بعد ذلك طرق الحقایق فبقع فی الیم عذاب الحجاب بقوله 
ال تتبع هواك فیهم ورأیك و تحكم ای جعلتك خلیفه فی االرض لتحكم فی عبادی بحكمی و  ۱٤٤۹عذاب شدید

افهم یا حبیبی انه تعاىل بوجود جالل  ۱٤٥۰انا وجدناه صابراً نعم العبد انه اوابلهم بحكمك لنفسك قوله تعاىل 
قدمۀ بالاهل محبته الیوازی بالءه صرب اهل الحدثان بل كان خارجا عن صرب المخلوق و الصرب المكتسب و رجع 

لع من حوله و قوته و سال ان یعطیه لله صربا یحتمل به بالء القدیم كسوة فاحتمل به اىل الحق بال صرب نفسه و الخ
بالء القدیم كسوة فاحتمل به باله علیه الحق بعد اتصافه به و انخالعه من دعوی االنانیه فلمآ لم یؤثر فیه سكر 

ما استلذ بمشاهدته من لطفه و االتحاد و االتصاف بقی متمكناً فی العبودیة و استلذ بحالوة مشاهدته من قهره ك
ای راجع من دعوی االنانیه اىل نعت العبودیه و من لم یحتمل باله اال به كیف یحمل  نعم العبد انّه اوّابقال 

بالؤه بنفسه قآل ابوالحسن بن ذرعان فی قوله انا وجدناه صابراً نعم العبد انه استلذ وجود البالء مع لله فاستزاد 
حیث ظهر علیه آثار العافیه و ان العیش فی البالء مع لله عیش الخواص و  ۱٤٥۱مسّنی الضره من البالء و ذلك قول

عیش العافیه مع الله عیش العوام مسنی الضر بفقدان عیش الخواص و الرجوع اىل عیش العوام قال جعفر بن 
اء النفاد الحكم و المشیه فیه و محمد علیه السالم لما اظهر الله البالء بایّوب و كثّر علیه الدود عقل لسانه عن الدع

حكم له بالصرب فلما دام احكام الصرب اورثه الرضا لما وجد حالوة القرب مع الله تعاىل فاتنی لله علیه فی االولني 
ای اخلصناهم  ۱٤٥۲انا اخلصناهم بخالصةو اآلخرین بقوله انا وجدناه صابراً نعم العبد انه اواب قال لله تعاىل 

ا فی محل التمكني فی دار التفرید و عني التجرید و حق التوحید و مشاهده الجربوت و مما سوانا حتی خلصو
الملكوت دعوا المریدین اىل مقام القربات و المداماة و المشاهدات و المكاشفات و ما ارعوجوا من حد 

ایر الربانیه قال ابن عطا االستقامة اىل حد التلوین و ما احتجبوا بشیء عنه تعاىل فانهم اولو القوة االلوهیة و البص
اخلصناهم لنا و حصصناهم بنا و معنا و قال بخالصه تلك الخالصه خلو سره عن ذكرالدارین و ما فیهما حتی كان 
لنا خالصاً مخلصا قال سهل اخلصهم له دون ذكرهم له و لیس من ذكر الله ما بعد كمن ذكر لله بذكر لله قال ابن 

صنعت قلوبهم لذكره عند ذلك ورقت ارواحهم بارادته فهم فی مكنون ما تقدم  یعقوب لما قال اخلصناهم بخالصه
لهم فی الغیب سبقت لهم منا الحسنی فصارو بدرجة المخلصني ثم زاد فی وصفه بقوله و انهم عندنا لمن 

الكون فاذا المصطفني االخیار ذكر العندیة و قرن بها االصطفائیه و بني ان اصطفایتهم فی العندیه ازلیه قبل وجود 
كان االصطفائیه ازلیة تسقط عنها اسباب الحدثان وصار شرفهم خاصا و موهبته خالصة لذلك قال 

ان  و الذین اجتنبوا الطاغوتقال سبحانه و تعاىل  ۱٤٥٤و انهم عندنا لمن المصطفني االخیار ۱٤٥۳اخلصناهم
الدنیا و اصلها التجمل و  الطاغوت ۱٤٥٦و اولئك هم اولوااللباب ۱٤٥٥یعبدوها و اتابوا اىل الله لهم البشری

فرعها المآكل و المشارب و زینتها التفاخر و ثمرتها المعاصی و مرياثها القسوه و القویه قال ابوبكر بن طاهر فی 
بشّر لله تعاىل من فتح سمعه الستماع االحسن  ۱٤٥۸الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ۱٤٥۷فبّشر عبادقوله 
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یة الیه و العلم به و العقل فیما یستمع فآن العارف العاشق بجمال الحق یلقی مما یستمع و صنعهم لله معه بالهدا
سماع الحاض فی مقام المراقبة علی بساط القرب و الحق سبحانه یتكلم بكل لسان من العرش اىل الثری فلحظه 

ت و االرضني نطق علی السنة الطیور فی الحانها و ساعة نطق فی اصوات الخالیق المختلفه و علی السنة السموا
و الجبال و حركاة الریاح و االشجار والمیاه و علی السنة المالئكه و االرواح و النفوس فبعض الهام و بعض 
وحی و بعض كالم فاالحسن منها ان یتكلم معهم بكالمه العزیز الخاصة الصفاتی الذاتی الخارج من الوسایط و 

نفسه و عقله و قلبه وعدوه و الملك و االولیاء و االنبیاء و الوسایل فذلك العارف العاشق یسمع الكل من روحة و 
حركات االكوان و اهلها و یتبع جمیع الخطاب من حیث ادراك حقایقها ما یوافق حاله و علمه و عمله رسما و 
یتبع الكالم االزىل الذی هو احسن الخطاب بالفهم العجیب و العلم الغریب و االدراك الصافی و انفراد الحق من 
المخلوق بالمحبة و الشوق و العشق و المعرفه و التوحید و االخالص و العبودیه و الربوبیه والحریة قال الله تبارك 

بني لله سبحانه و تعاىل شرایف الصدیقني من  ۱٤٥۹افمن شرح الله صدره لالسالم فهو علی نور من ربهو تعاىل 
ء دیمومیته و میادین ازلیته فابدالهم نور جماله و اهل مشاهدته المنورین بانوار قدسه اواجد ارواحهم فی فضا

جالله فهم منورون بنوره حیث البسهم قمیص سناء عظمته و بهاء كربیایه فهذا معنی شرح صدورهم بعد نشر نور 
تجالئه فی ارواحهم و عقولهم حتی وقع فیها نور العبودیه و ما بدا من نور الیقني و العرفان و االیمان و االسالم 

شرح صدورهم انوار صفاته فیها و آخر انقسامها ظهور سناء ذاته فیما بهم علی نور من ربه و بذلك النور  فآول
یلبسني فريون الحق بنور الحق و یرون مادون الحق من العرش اىل الثری بنوره ثم ذبح اضدادهم بقساوة القلوب و 

حرمهم من نور اسالمه و ایمانه و هدهم بعقوبته  تباعد النیات و احتجابهم عن نور ذكره بعد ان قهرهم بخذالنه و
بقوله فویل للقاسیة قلوبهم من ذكر لله فسوة قلوبهم من اتباع نفوسهم و اعراضهم عن قبول طاعته موالهم ثم بني 

احسن الحدیث كتابا  الله نزّلانهم فی ضالل عن الوصال بقوله اولئك فی ضالل مبني قال لله تبارك و تعاىل 
وصف  ۱٤٦۰انی تقشعرّ منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلني جلودهم و قلوبهم اىل ذكر اللهمتشابها مث

لله تعاىل كالمه القدیم و حدیثه الباقی الذی احسن من كل حسن او جمیع الحسن منه بدار و حسنه بان یكون 
و مصنوعات الكون محسن االشیاء و انه صفته االزلیه التی خارجه بنعوتها عن رسوم االصوات و علل الحروف 

ما یشبهها كالم الحق اوكالم الحق من فعله صدر  و كالمه تعاىل من ذاته صدر فكیف تكون مشابه كالم الحدثان 
و معنی قوله متشابها انه اخرب عن كلیه الذات و الصفات التی تبعها اصل القدم و صفاته كذا و ذاته كصفاته و كل 

س و التقدیس و الكالم بنفسه متشابه المعنی و كل معنی یتكرر فی غري صفه كصفه االخری من حیث التزیه و القد
موضعه بلغة اخری و وضعها مذكورة بحروفها و المتشابه فی القرآن خاص مذكوریبیّن الهل الخصوص من اهل 
الشهود صفات الخاصة االزلیه الذین یشهودن باالرواح و االشباح فی مراقد الغیوب یستمعون من الحق باسماع 
القلوب فاذا سمعوا خطاب الحق من الحق یستوىل علی اسرارهم انوار التجلی ثم یستوىل من االسرار علی 
االرواح ثم یستوىل من االرواح اىل العقول ثم من العقول اىل القلوب ثم من القلوب اىل الصدور ثم من الصدور 

عظمة بنعت الخشیه و االجالل بنور علی الجلود منتقش منها جلودهم من حیث وقوف اسرارهم علی مشاهدة ال
الجالل شهد علی وجوهم سطوات الكربیاء فتلني جلودهم و قلوبهم بنور البسط و االنس فزاد شوقهم اىل سماع 
الكالم من الملك العالم و ذلك قوله تلني جلودهم و قلوبهم اىل ذكر لله و خطابه سبحانه و تعاىل سراج یستضئ 

الله یتوّفی  رشد فی التوحید راسخ فی محبة لله تعاىل شانه قال لله سبحانه و تعاىلبنوره كل راشد قی المعرفة م
االنفس حني موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسك التی قضی علیه الموت و یرسل االخری اىل اجل 
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ال خلق لله االرواح قبل الكون بني النور و السرور وتجلی لها من حسنه و جماله فاستبشرت بجم ۱٤٦۱مسمی
جربوته و بروح ملكوته فلم اردخلها فی االجساد انقبضت من االحتجاب بهاعن تلك النسایم فتشتاقت و 
استنشقت نفحات معادنها فی االشباح فتلطفت علیه الحق سبحانه فیخرجها كل لیله من االشباح و یطريها فی 

حالوة المشاهدات و یزید رغبتها فی بساتني ملكوته و یسرتبها ربال نوره حتی تجددت علیها لذایذ المحبات و 
قرب مواله و خدمته فمن حان اجلها من خروجها من الدنیا اىل الحضرة یمسكها هنده عند توفیقها اما بالموت و 
اما بالنوم و من بقی علیها بعض سريها فی عالم االمتحان یرسلها اىل محلها اىل وقت خروجها بالكلیه اىل عند 

روی عن النبی صلی لله علیه و آله انه قال ان ارواح المومنني تصعد كل لیله اىل تحت موالها و فی الحدیث الم
العرش فمن نام علی طهارة اذن لها بالسجود و من لم نیم علی الطهارة لم یؤذن قال سهل ان لله اذا توفی النفس 

الطبع اللطیف نفس  اخرج روحی النور من لطیف نفس الطبیعی الكشفی فالذی یتوفی فی النوم من لطیف نفس
الروح و النایم یتنفس نفساً لطیف و هو نفس الروح الذی اذا زال لم یكن للعبد حركة و كان میتا و قال حیوة 
النفس الطبیعی بنور لطیف و حیوة نفس لطیف الروح بذكر لله قال االستاد و قبض لله االرواح فی حال النوم 

و یخلق بدل االستشعار و العلم الغفله و الغیبه االحساس و العلم و اذ  بالخراج اللطیفه التی فی البدن و هی الروح
ارد االرواح بعد النوم اىل االجساد خلق االدراك فی محل االستشعار فیصرب یتیفظا و االرواح اذا قبضها الله فی 

جد الله و یكون حال النوم فقد وردت الخباران لها مراتبا و ان روحا یقبض علی الطهاره یرفع اىل العرش و یس
بداً  ولها تعریفات و معها مخاطبات كما ورد فی االحادیث النبوی صلی لله علیه و آله قال الله تعاىل و تقدس 

هذه اآلیه خرب من لله للذین فرحوا بما وجدوا فی اوایل البدایات مما  ۱٤٦۲لهم من الله ما لم یكونوا یحتسبون
مقام فوق مقامهم فلما روا ما بخالف ظنونهم الهل معارفه و احبّائه و  یغرت به المغرتون و قاموا به و ظنوا ان ال

عشاقه من درجات المعرفه و حقایق التوحید و لطایف المكاشفات و غرایب المشاهدات ماتوا حسرة و ایضا 
ا لهم سكن قوم اىل االنوار و ظهور بدایع صنع الحق و اطمانوا الیها و ظنوا انها هو و هم اهل الغلطات فلما بد

من لله جالل عظمته علموا انهم لیسوا علی شیء من معرفة لله و ظاهر اآلیه یتعلق باهل الریا و السمعه الذین 
یتعجبون قبول الخلق و استحسانهم ظواهرهم من الدین و العبادة اغرتوا بمراعاتهم و ظنوا انهم علی شیء من عند 

انهم مشركون بالریاء و السمعة و افتضحوا هنالك عند العارفني و لله من ذلك فاذا بدالهم من الله بیان یوم القیمة 
الصدیقني و افهم ایها الناظر فی هذا الكتاب ان لنا من علوم المجهولة ذوقیا و ذلك الذوق ال یلیق بفهم اهل 

لمومن الطیلسان و الطرق و من ذلك ان الكفر و االیمان طریقان من القهر و اللطف اىل عرفان وحدانیته فیبلغ ا
الیه بطریق االیمان و اللطف و یبلغ الكافر اىل رؤیة قهریاته بالحقیقه ضد المعاینات فاذا عرف انه هالك فیه و 
اقتحم فی ظلماته یبداله فی احانني من لله سبحانه من كشوف جالله و جماله و علومه االزلیه والطاف االبدیه ما 

ك منه و من اتت بني العبد و الرب قوله صدق و وعده حق و تضمحل فیها نريان جمیع جهنم و هوالء یحتسب ذل
اشارته خفیفه فاول اآلیة واضحة و آخر اآلیه اشارة قال سهل فی قوله تعاىل و بدالهم اثبتوا النفسهم اعماال 

منها فاعتمدوها فلما بلغوا اىل المشهد االعلی رأوها هباء منثورا فمن اعتمد الفضل نجا و من اعتمد افعاله بدا له 
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم الهالك اعاذنا لله تعاىل من شر هذا قال الله تبارك و تعاىل و تقدس 

بسط الحق فی هذه اآلیه بساط عطایاه و فجر بحر  ۱٤٦۳ال تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً 
ایس بكم عبادی منی تخافون و من رحمتی كراماته لعطاش الرحمة و رفع سجوف الغرية عن اطباق االسرار 

یقنطون ال تخافوا و ال تحزنوا ال تقنطوا فانی اجبتكم فی االزل اجزیتها علیكم الفتقاركم اىل و عجزكم بني یدی 
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۷۳۳ 

كیف یقدح ذنوب االولني و اآلخرین علی بحار رحمتی الواسعة و جمیع الحدثان اقل من قطرة فی بحار رحمتی 
یدخل عصیان جمیع خالیقی فی حاشیة من حواشیها و هذه اآلیه من اعظم ترجته  فاذا فتحت خزاین جودی

العباد جمیعا تسلی لله بها قلوب الخایفني الذین یحتشمون من دقایقه فیقول الباس بكم فانی اغفر الصغایر و 
تنظروا اىل وجهی  الكبایر و االسرار و الضمایر اطهركم عن الجمیع و البسكم انوار رحمتی حتی تبقوا معی ابدا و

الكریم بال حساب و العتاب و ال حجاب و ال عذاب قال سهل امهل عباده تفضال منه علی آخر نفس فقال لهم 
ال تقنطوا من رحمتی و لو رجعتم اىل بابی آخر نفس لقبلتكم قال الحریری امر لله عباده ان ال یعتمدوا اعمالهم و 

قل یا عبادی الذین اسرفوا علی العنایة سبقت العنایة اال تراه یقول  ال یقنطوا من التقصري فیها فان الرعایة و
الله خالق قوله تعاىل انفسهم ال تقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم 

كان  تبارك سر هذه االیه فان لله سبحانه اخرب منها من سر نفسه انّهم  با ۱٤٦٤كل شیء و هو علی كل شیء وكیل
فی االزل اآلزال بحار االلوهیة متالطمة قهارة مرتاخرة و لم یكن لمكان قهره مقهوراً و العزته ذلیال فغلب عزة 
قهره و جالل سلطانه و نور مشیته و ارادته فاوجد الكون فجاء الكون من العدم مقهورا ذلیال لقهره و عزته فقهر 

مقوریة فاذا تصاغر االكوان فی قدم الرحمن و سطوات كربیائه و المخلوقات اذ لم یكن فی القدم مكان القهر و ال
قال الحسني كل شیء اراد   وكیل و هو علی كل شیءكاد ان یضمحل امسكها بلطفه عن قهره و هذا معنی قوله 

 و خالق كل شیء لله الله به برهانه و التذلل البسه لباس المخولقیه اال تری كیف نزه عن ذلك صفاته و كالمه قال
لئن اشركت المخلوقات لیس لها عز اال بالنسبة اىل خالقه و انها مخلوقه فبنسبته الیها اعزها قوله سبحانه و تعاىل 

هذا من اوایل احوال النبی صلی لله علیه و آله حني دخل فرسان اسراره فی میادین اآلزال و  ۱٤٦٥لیحبطنّ عملك
زاً فی عز و بحرا فی بحر و سلطانا فی كربیاء و كربیاءً اآلباد و رای جربوتا فی جربوت و ملكوتا فی ملكوت و ع

فی عظمة فما رای للقدیم االزىل اهل من الحدثان و ما رای اثر من نفسه فی جناب الربوبیه فكادان یخطر فی 
بغريالرسالة و النبوة و االنباء العجیبه و ال شك فی حالك  ۱٤٦٦و لقد اوحی الیكقلبه انه معطل قال لله تعاىل كال 

انك مكرم بسابق عنایتی و اصطفایتی االزلیه و لك اخوان حل بها ما حل بك من االحوال السنیه و غرایبات ف
انواره العزة انظر اىل ما وهبت لك من تلك الكرامات و ال ینظر الیها منی فان االلتفات اىل المقامات فی 

الك فان الكل قایم ىل قال المكاشفات و المجاهدات شرك و اذا وقعت عنی علی خطك من لیحبطن احو
ابوالعباس بن عطا ای لئن طالعت بسرك اىل غريی لیحرمن خطك من قربی قال ابن عطا هذا شرك المالحظة و 

و ما قدروا الله االلتفات اىل غريه لئن نظرت اىل سوائی لحر من عن لقائی قال الله تبارك و تعاىل جل جالله 
 ۱٤٦۷یمة و السماوات مطّویات بیمینه سبحانه و تعاىل عما یشركونحق قدره و االرض جمیعاً قبضته یوم الق

كیف یقدرونه حق قدره و نعوته االزلیه منزهة عن ان یحتویه الحوادث و تحیط به االماكن و تدركه االبصار و 
و تفطنه االوهام و االفكار االرواح محرتقه فی اول بوادی انوار قدرته و العقول فانیة فی لمعان بدیع صنایعة 

القلوب مضمحلة فی لزوم واردات تقلب قضائه و قدره علم سبحانه عجز الخلیقه عن وصف جالله و ادارك 
كماله و ال یحتملون ذرة من انوار ذاته و صفاته عند ظهور كشفها بنعت غلبة قهره علی االكوان و الحدثان 

االضداد ثم فصل من بطون  حیث وصفوه بنعت االنداد و و ما قدروا الله حق قدرهفآجمل القول بقوله 
لو  و االرض جمیعا قبضته یوم القیمة والسماوات مطویات بیمینهاالفعال و لوایح انوار بعض الصفات فقال 

وصف حقیقه نفسه بغري ذكر االكوان و االفعال لغابوا فی مهمة االوهام و ما تخلصّوا ابدا من تراكم االفكار فی 
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۷۳۴ 

فعل المحیط به صفاته ای كیف تدركون من كان قهره و عظمته فی مباشرة طلب االسرار بل احالهم اىل رؤیة ال
فناء العالم هكذا من حیث عقولكم و ان السموات و االرضني اقل من كرة فی میادین قهر صفاته و عندكم ان 

و وقوع العظیم لو یكون من یقلع جمیلة من الجبال فذكر فعله علی حد عقولهم فلما علم ترددهم فی مماثله افعاله 
عقولهم فی اودیة االشكال و مخایل االبعاض نزه نفسه عن ذلك فی آخر اآلیة كما نزه نفسه فی اولها فقال 
سبحانه و تعاىل عما یشركون ای مقدس من ان یقبس المتقابسون او یشري الیه المشريون اول اآلیة ذكر قدم القدم 

جالله و جماله بنعت االلتباس فی آیاته االفعاىل  الهل الفناء فی التوحید الذاتی و اوسط اآلیة ذكر ظهور
للعاشقني و آخر اآلیة ذكر حقیقه السر الصفاتی بنعت التزیه و التقدیس و وصف افراد قدمه عن الحدوث فرؤیة 
الذات الهل الفناء و رؤیة الصفات الهل البقاء و رؤیة الجمال و الجالل فی االفعال الهل العشق و كلهم معزولون 

ما  ما قدروا الله حق قدرهقال سهل فی قوله تعاىل و  سبحانه و تعاىل عما یشركونة الكربیاء بقوله عن ساح
عرفوه حق معرفته فی االصل و الفی الفرع و كیف یعرف قدر من ال یقدر قدره سواه قال الواسطی لو طالعوا حق 

نفسه معه مقامات سئل الجنید عن قوله حقه فی محبتهم لعلموا العجز عن ذلك بالكلیه فلم یعرف قدره من ادعی ل
فقال متی كانت منشورة حتی صارت مطویة فالله سبحانه نفی عن نفسه ما یقع علی  و السموات مطویات بیمینه

قائم علی كل نفس بما العقول من طیها و نشرها اذ كل الكون مخزولة او خباح بعوضته او اقل منها لذلك قوله 
و نفخ فی لی هذا الكون الذی یزن ذرة عنده قال الله تبارك و تعاىل و تقدس كیف الیستحیل قیامه ع ۱٤٦۸كسبت

الصور فصعق من فی السماوات و من فی االرض اال من شاء الله ثم نفخ فیه اخری فادا هم قیام 
اول النفخه و الصعقه ترشح انوار قهر العظمة علی االكوان و االماكن و الهیا كل و االمثال و الصور  ۱٤٦۹ینظرون

و االشكال و االرواح القدسیة الملكوتیه فی اكناف الطافه قایمة بوجوده الیقع علیها تلوین الصفات و الفزع و 
العقوبات و الثانی النفخ و الصعقه ظهور انوار جماله فی انورا جالله فمن ذلك یحیی االنفس و یقوم االشباح 

البقاء ینتظرون وقوع نور الكشف قال لله تعاىل جل بنور الرواح ینظرون اىل سرادق الكربیاء و ساحة العظمة و 
یتجلی الحق سبحانه الرض ارواح العارفني و االنبیاء والمرسلني  ۱٤۷۰و اشرقت االرض بنور ربهاجالل قدسه 

وارض قلوب الصدیقني و المقربني و یظهر نور جماله البصار الوالهني العاشقني ثم یستضیء بانوارها ارض 
وص تعاىل صفاته عن ان یقع عن االماكن و ان یكون محال للحدثان یا عاقل ال یكون المحشر للعموم و الخص

ذرة من العرش اىل الثری االوهی مستغرقه فی انوار اشراق آزاله و آباده و قال سهل قلوب المومنني یوم القیمة 
ه لهم فیه انوار الله و قآل القاسم اشرقت االرض باولیاء الل) ص(تشّرق بتوحید سیدهم و االقتداء بسنة نبیهم 

و اهل بیته و ) ص(مواضع حجته و غیاث عباده و ملجأ خلقه و قال جعفر و نفخ فی الصور اهل االستثناء محمد 
اهل المعرفه و اهل التمكني و االستقامة الذین استقاموا الله علی بساط العبودیة فمكّن الله اسرارهم بحمل 

فی هذه اآلیه سر لطیف ذكر  ۱٤۷۱ا سالم علیكم طبتم فادخلوها خالدینو قال لهم خزنتهالموارد بقوله تعاىل 
ای  ۱٤۷۲سالم علیكم طبتملله سبحنه وصف غبطة المالئكه علی منازل االولیاء والصدیقني و ذلك قوله تعاىل 

انتم فی مشاهدة جماله ابدا طیبني بلذة وصاله سالمني عن الحجاب ابدا و آیضا هذا سالم لله و لكن بالواسطه 
لسالم الخاص بعد دخولهم فی الحضرة بقوله سالم قوال من رب رحیم قال ابن عطا السالم فی الجنه من وجوه وا

سالم قوال منه من یسلم علیهم خزنة الجنه و منهم من یسلم علیهم لمالئكه و منهم من یسلم علیهم الحق بقوله 
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۷۳۵ 

حمد بعد الوصول و ثناء علیه بعد هذا  ۱٤۷٤و الحمد لله الذی صدقنا وعدهقال الله تعاىل  ۱٤۷۳من رب رحیم
مشاهدته و وصاله من فرح وجدان مواعده الجلیله و مواهبه السنیه حمدوه بعد ما وجوده بآلسنته ربانیه ملتبت بنور 
ربه استعار و السان المدح من الحق فاثنوا و اال كیف یحمدونه بالسنته حدیثه معلوله قاصرة عاجزة قآل ابن عطا 

دوا فی المشهد االعلی آثار الفضل و ما انعم علیهم من فنون النعم التی لم یكن یبلغونها ان العبید اذا شاه
بفضله من غري استحقاق منا لذالك منا بال فضالً وجوداً و كرماً و الحمد لله الذی صدقنا وعده باعمالهم فقالوا 

اىل عرّاف مالیكته الذین وصف لله تع ۱٤۷٥الذین یحملون العرش و من حولهقال لله تبارك و تعاىل  احسانا
البسهم لله قوة جربوته و نور ملكوته و هم الالهوتیون یحملون كنز االعظیم بعظمة لله و قوته و السكر من شراب 
قربه و محبته و فیض مشاهدته یطريون فی هواء هوتیه باالجنحة القدوسیه و الرفارف السبوحیه مع مرآة الوجود و 

انه عن االماكن و المشاهد یسبحون الله بما یجدون منه القدس و التزیه حمد كنوز الجود حیث یشاء لحق سبح
االفضا له و بانه منزه عن النظري و الشبیه یومنون بالله فی كل لحظه بما یرون منه من كشوف صفات االزلیات و 

عن معرفه  انوار حقایق الذات التی یطمس فی كل لمحة مسالك رسوم العقلیات و هم یقرون كل لحظة بجهلهم
وجوده ثم بني انهم اهل الرافه و الرحمة و الشفقه علی اولیائه النهم اخوانهم فی نسب المعرفه و المحبة 
یستغفرون لهم حني اقروا كلّهم بانه تعاىل ال یدركه غوص االوهام و ال یحویه بطون االفهام سالوا غفرانهم علی 

 ۱٤۷٦ربنا وسعت كل شیء رحمةً و علماًله تبارك و تعاىل ما جری قلوبهم من انهم علی شیء فی معرفته قال ال
اوجدت الوجود برحمتك القدیمه و علمك االزىل حتی ال یخلوا ذرة من العرش اىل الثری من رحمتك وعلمك و 
جعلت الكل مرآة لنفسك تجلیت منها الهل الخضوع من العارفني تظهر انوار جمالك منها الهل رحمتك و هم 

والشوق و تربز منها بنعت الجالل و االلوهیة والقدم والبقاء الهل المعرفه قال الله جل  اهل المحبة و العشق
ای اغفر للذین تابوا من وجودهم فی  ۱٤۷۷فاغفر للذین تابوا و اتبعوا  سبیلك وقهم عذاب الجحیمجالله 

دراك عزتك وجودك و رجعوا من دونك الیك و استقاموا علی سبیل المعرفه بعظمتك و جاللك و عجزهم عن ا
بانهم تؤویهم اىل اكناف قربك و ترحیهم من صلولة جربوتك بما یكاشف لهم من جمال سرمدیتك عجبت من 
رحمة المالئكه المقربني كیف تركوا المصرین علی الذنوب عن استغفارهم هذا قطعه زهد وقعت فی مسالكهم 

حیث قال اللهم اهد قومی فانهم ال یعلمون این هم من قول سید البشر صلوات لله علیه و سالمه حني آذوه قومه 
اعّموا االشیاء بالرحمة ثم اخصوا منها التائبني یا لیت لویقوا علی قول االول و سألوا الغفران لجمیع التائبني و 
العاصني قال ابن عطا فی هذه اآلیه من خلفوا مطیعني قایمني بالله بالتسبیح والتنزیه یستغفرون لمذنبی المؤمنني و 

وآنسوا  و قال سهل فی قوله فاغفر للذین تابوا من الغفلهغافلون عن الندم علی ذنوبهم و االستغفار منها هم 
 ۱٤۷۸الدرجات ذوا العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده رفیعبالذكر قال الله تعاىل و تقدس 

ت و یرفع درجات العارفني اىل معرفة یرفع درجات المریدین اىل الكرامات و یرفع درجات المحیني اىل المشاهدا
الذات والصفات و یرفع اهل المواحید اىل شهود الجمال واهل الشهود اىل مشهد العظمه و الجالل یرفع 
الزاهدین اىل الجنان و یرجع المنقطعني الیه اىل درجة االیقان و العرفان یرفع النفوس بعد تقدیسها بالمجاهدة و 

الرواح اىل قرب مجالس االنس و یرفع االسرار اىل مراقد القدس و یرفع الیه سراً الریاضه اىل جنته و یرفع ا
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خالصاً من جمیع الدرجات حتی ال تبقی بینه و بني الحق درجة و صار انوار الذات والصفات منازل شهوده 
و ال فوق الحق فیكشف كل نور له فیغیب فی االنوار و یفنی فی االسرار ثم یفنی عن الفناء و تبقی الحق بالحق 

ای ذو العرش الذی محیط  ذوالعرشاىل الحق و هو فوق كل درجات بقهر الربوبیة و سلطة الكربیاء و ذلك قوله 
بجمیع الكاینات و هو اقل من خردلة فی جالل عزة كربیائه ذكر العرش علی حدالعقول آلن العقول ال یصل اال 

و هو متعلق بافعاله تعاىل و االفعال قائمه لصفاته و صفاته قایمة اىل مثله و هناك عالم العقل فتستقر العقول هناك 
ای مقهور لسطان عزته محتاج اىل لباس نور  ذوالعرشبذاته ذلك سر استوائه علی العرش فجواب االستوا قوله 

آة فعله قدرته یكون بایجاده تعاىل الله بذاته و صفاته عن ان یشهده االماكن و هو منور بنور تجلی صفاته و هو مر
یظهر منها مقدورات اآلیات و قضّیات العلم و القضاء و القدر و هو روح فعلی فوقه روح صفتی و فوق تلك 
الروح روح ذاتی و ذلك تجلی الصفات و تجلی الذات یلقی تلك االرواح علی من یشاء من خلقه فروح االفعال 

فیقع االمر  ربهیلقی الروح من امر قوله تعاىل  للمومنني و روح الصفات للمحبني و روح الذات  للعارفني و ذلك
علی ما ذكرنا فامره فعله و قوله و ذاته و صفاته و ظهور نور الذات امر الخاص لالنبیاء و المرسلني و ظهور نور 
الصفات امر خالص الهل المعرفه و التوحید و نور العقل امر بدیهی الهل محبته و الموقنني فی رویة آیاته فهوأل 

ون بتلك االرواح من حیث الوحی و الرساله و االلهام و الحدیث و الكالم و الكشف و العیان لیخوفوا محصص
العباد من المشهد العظیم و بروز سطوات عظمته العظیم یوم المشاهدة و یوم المكاشفة و یوم المخاطبة حتی یلقی 

لینذر یوم لموجد الموجد بقوله سبحانه المحب المحبوب و العاشق المعشوق والعبد الرب و العارف المعروف وا
ای یوم كشف اللقاء و یوم بروزهم فی میادین ملكوته و صحاری جربوته ببارزون  ۱٤۸۰یومهم بارزون ۱٤۷۹التالق

علی مراكب النور فی میادین السرور و لو رایت یا حبیبی هنالك زفرات الوالهني و عربات الشایقني و شهقات 
ربدة العاشقني وانبساط الصدیقني و سكر العارفني و له الموحدین و ذلك عند المشتاقني و غلبات المحبني و ع

سبحانه  كشف لقائه و ظهور جمال وجهه تعاىل و هو یعلم اسرار بجمیع ال یخفی علیه احوالهم و اسرارهم بقوله
ع عن ای محیط بضمایرهم و یعلم مراداتهم فلما تمكنوا یرف ۱٤۸۲ال یخفی علی الله منهم من شیء ۱٤۸۱و تعاىل

ابصارهم جمیع الحجب و یریهم سبحات جمال القیومیة فیفنی فیها االولون و اآلخرون فلما سكنت االرواح و 
ای این المدعون فی المعارف و  ۱٤۸۳لمن الملك الیومبدات االصوات و ال یبقی اال حی قیوم یقول بعزته 

السرمدی و لمن الجالل االزىل و لمن الكربیاء  التوحید و المبارزة بالعربدة و االنبساط فی مقام المحبة لمن البقاء
القدمی این اصحاب االنانیه فاخرس الكل و افنی الكل فیحیب نفسه اذ ال یستحق بجواب خطابه اال هو فیقول 

الواحد فی وحدانیته القهار فی فردانیته ثبت نسبة الوحدانیه اذا  ۱٤۸٤لله الواحد القهارتعاىل شانه و عظم برهانه 
ن فی غشاوة التفرقه القهار من حیث قهر المجموع و ال یبقی عند سطوات عظمته احد من خلقه الكل مبهوتو

اوجدهم من صعقات الفناء یجازی الكل علی قدر مقاماتهم فیجازی الزاهدین بالجنة و یجازی العابدین  فلمآ 
 بالوصلة و یجازی بالدرجة و یجازی المحبني بالمشاهدة و یحازی المشتاقني بالمكاشفه و یجازی العارفني

الموحدین بمطالعة سر االولیة و اآلخریه الیوم یجزی كل نفس ما كسبت ای من هموم فراقه و مقاساة بالئه و 
دوام الحزن فی العبودیة و هذه المقاساة عقوبته و بالیاه التی امتحنهم بها فی الدنیا فريفع لله ذلك عنهم ابد 
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بحار كرمه سیول الرحمة و االنعام و ال یبقی ذرة من بالئهم اال و هو  االبدین و یفرع ای یصیب علی الجمیع من
ال ظلم الیوم ان الله یجازبه بحسن صحبته و كشف نضارة وجهه تعاىل لله عن الشیبه قال لله سبحانه و تعاىل 

ی قدر كل سرعة حسابه تعاىل ان لوكان مثل ما خلق فلا فلا مرة و بكل ذرة منها عالم و فیها عل ۱٤۸٥سریع الحساب
ذرة خلق و هم یعلمون علی اصغاف ما عملوا فريیهم  جمیع ذلك فی اقل من لمحه بحیث هم یعرفونهم و یرونها 
ثم یجازیهم باقل من لمحة و هو قادر بذلك فههنا ان یسئل عنهم اعمالهم فیغفر لهم ذنوبهم فی اقل من لمحه و 

یرفع درجات من یشاء فی الدارین  ت ذوالعرشرفیع الدرجاهو غفور شكور رحیم ودود قال سهل فی قوله 
فیجعله عزیزا فیهما و العرش اظهاراً لقدرته المكاناً لذاته یلقی الروح من امره علی ضروب فمن القی الیه روح 
الصفاء انطقه بها و احیاه حیوة االبد والروح روحان روح بها حیوة الخلق و اخری لطیفه بها ضیاء الخلق و قال 

یلقی عرش بانوار ذاته فال یوازنه شیء و ال یقابله مثل و العرش غایه ما اشار الیه الخلق و فی قوله جعفر زین ال
حیوة الخلق علی حسب ما القی الیهم من الروح فمنهم من القی الیه روح الرسالة و منهم من  ربهالروح من امر 

ن القی الیه روح الشهادة و منهم من القی الیه القی الیه روح النبوة و منهم من القی الیه روح الصدیقیه و منهم م
روح الصالم و منهم من القی الیه الروح العباده و الخدمه و منهم من القی الیه روح الهدایه و منهم من القی الیه 

ربه و یلقی الروح من امر روح الحیوة فقط فهو میت فی الباطن و ان كان حیا فی الظاهر و قال جعفر فی قوله 
یشاء من عباده برتویح سره بمعرفته و تزیني نفسه بطاعته و قال االستاد روح هو روح االلهام و روح هو  یختص من

لوال سوء طبایع الجهال و قلة معرفتهم لما  لمن الملك الیومروح االعالم و روح هو روح االكرام و فی قوله 
و هو الملك علی الحقیقه و لكن لما جهلوا حقه  ذكروا الله تعاىل لمن الملك الیوم فان الملك لم یزل و الیزال له

قال  الله الواحد القهارو حجبوا عن معرفته فی الدنیا فشاهدوا بالملك و حقیقه الجائهم االضطرار اىل ان قالو 
الواجد الذی یصل به االعداد و القهار الذی قهر الكل علی العجز باالقرار له بالعبودیه طوعاً و كرها قال جعفر 

اخرس المكونات ذوات االرواح عن جواب سؤاله فی قوله  لمن الملك الیوممد علیه السالم فی قوله بن مح
فلم یجسر احد علی االجابة و ما كان بحقیق ان یجیب سؤاله سواه فلما سكنت االلسن عن الجواب  لمن الملك

الیوم تجزی كل ی قوله و قال ابن عطا ف لله الواحد القهاراجاب نفسه بما كان یستحق من الجواب فقال 
من طالع فی نفسه افعاله و انكاره و طاعته جزی علی ذلك و الظلم علیه فیه و من طالع فضله و منه  ۱٤۸٦نفس

 ۱٤۸۷قل بفضل لله و برحمته فبذالك فلیفرحوااسقط عن درجة الجزا علی مقام االفضال و الرحمة بقوله تعاىل 
وصف لله تعاىل خیانة العیون و خفایاء  ۱٤۸۸ا تخفی الصدوریعلم خائنة االعني و مقال الله سبحانه و تعاىل 

الصدور و قال ال یخفی علی منها شیء و ذلك ان العیونات من ابواب القلب فاذا رأت شیأ یكون خط القلب منه 
یعلم ذلك نفسه قیطلب الخط منه و من القلب اىل العني باب یجری علیها حركة هواجس النفس بجهتها علی 

فیه لها نصیب فاذا تحققت ذلك علمت ان خیانة االعني متعلقه بما تخفی الصدور و اذا كان النظر اىل شیء 
العارف عارفا بنفسه و یروضها بروضات طویله و بقدسها بمجاهدات كثرية و یزمها بزمام الخوف و اداب الشریعة 

سرها طلب حظوظها صارت صافیه من حظوظها فبقیت فی سرها حیلتها علی الشهوات فقی كل لحظه یجری فی 
و لكنها بسرتها عن العقل و اخفاها عن الروح من خوفهما فاذا وجدت الفرصه خرجت من روزنة العني فنتظر اىل 
مرادها و تسرق حظها من النظر اىل المحارم و ذلك النظر خفی وتلك الشهوة خفیة وصفها لله سبحانه فی هذه 

حیث قال اعوذ بك من الشهوة الخفیة و قال خیانة اعني المحبني  صلی لله علیه و آله النبیاآلیه و استعاذ منها 
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هل اكتحلت بمنظر حسن یذغبت عن عینی قال لله تبارك و  باقرة العني سل عنیاستحسانها شیأ لهذا فقال 
ای ادعونی فی زمان الدعاء الذی جعلة خاصا الجابة الدعوة  ۱٤۸۹و قال ربكم ادعونی استجب لكمتعاىل 

االوقات استجب لكم فان وقوع االجابة فیها حقیقه بال شك و من لم یعرف اوقات الدعاء فادعونی فی تلك 
فدعاوه ترک ادب فان الدعاء فی وقت االستغفار من قله معرفه المقامات فان السلطان اذا کان غضبانا الیسال 

نه شیء فیضرب عنقه و عنه و اذا کان مستبشرا فیکون زمانه زمان العطاء والفضل و من عصی السلطان و یسال ع
من یطع السلطان ثم یسال فانه احذر ان یعطیه مأموله و ایضا ادعونی فی وقت غلیان قلوبکم بالشوق اىل لقائی 
استجب لکم بکشف جماىل و اعطیکم مامولکم لذلک قال علیه السالم ادعوالله علی رقه قلوبکم و ایضا 

ت اىل جماىل تدعونی لنفسی فواجب من حیث الکرم ان ادعونی بالسئوال استجب لکم بالمجال فانک اذا شوق
اىل حد  ادعونیاجیبب لک بنعت مرادک فانک اذاسئلت شیأ لم تدعنی بل دعوت مرادک قال الوراق 

و قال محمدبن علی علیهما السالم من  استجب لکماالضطرار و االلتجاء حیث الیکون لکم مرجع اىل سوائی 
الدعاء بالتوبة و االنابه و اکل الحالل و اتباع السنن و مراعاة السّرکان دعاوه  دعی لله ولم یعّمر قبل ذلک سبیل

مردودا و اخشی ان یکون جوابه الطرد و اللعن و قال ادعونی بالغفلة استجب لکم بالمهلة قال لله جالله و عم 
بیاء و االولیاء و ایضا سماء زینها با نوار الکروبني کما زین االرض باالن ۱٤۹۰بمصابیح زیّنا السماء الدنیا ونواله 

قلوب العارفني بشموس تجلی الذات و اقمار تدىل الصفات و نريان سیارت الملکوت و الجبورت قال سهل من 
فقضهن سبع سموات فی ای قضی خلقها فی یومني کما قال  ۱٤۹۱خلق االرض فی یومنيعبدلله فی قوله تعاىل 

ستوی امره علی االرض و السماء و مابینهما و ماتحت ال ۱٤۹۳ثم استوی اىل السماءو قال فی قوله  ۱٤۹۲یومني
الرواسی االجلة  ۱٤۹٤و جعل فیها رواسیالثری قال استوی علم فیما قرب منه و بعد اذالقرب والبعد و فی قوله 

من االولیاء الذینهم المشرفون علی الخلق النهم الخواص منهم و فی قوله من فوقها ای من فوق عامة االولیاء و 
ظرهم اصح و برکاتهم اعم والشرف علیهم احد اال القطب الذی هوالواحد فی العدد و به قوام کل اشراقهم ن

الجبال  جعل فیها رواسیالجنة بنور مناجاة العارفني و زهره خدمه العابدین و فی قوله و  زینااالولیاء و قال 
الربکة و زیاده یاتیهم المطر بربکة اوتاد االرض فی الصورة و االولیاء اوتاد االرض فی الحقیقه و بارک فیها 

جعل نفوس العارفني ارضاً لطاعته  زینا السماء الدنیا بمصابیحاالولیاء و یدفع عنهم البالء بربکتهم و فی قوله و 
و عبادته و جعل قلبه فیها فلکل النجوم علمه و شمس معرفته فاوتاد النفوس الخوف و الرجاء و الرغبة و فی 

یصرفها علی ما اراد  العقول و النفوس والقلوب بیدهن و شموس التوحید و نجوم العلوم و القلوب ضیاء العرفا
و نورا هدی القلوب العارفني اىل مقدمه  ۱٤۹٥قل هوللذین آمنوا هدی و شفاءمن احکامه قال لله تبارک و تعاىل 

می ابصار النه خطاب و هوالذات القدیم هدی و شفاء لقلوب العاشقني المشتاقني و ارواح مرضی المحبته و س
حبیبهم و کتاب شوقهم یستلذونه من حیث العبارات و یعرفونه من حیث االشارات قال جعفربن محمد علیه السلم 
شفاء لمن کان فی ظل العصمة و عمی لمن کان فی ظلمة الخذالن فکما وصف لله اهل خالصته مما یقع لهم 

فی اذان قلوبهم و اسماع عقولهم وقر الخذالن و بخطابه وصف المنکرین کالمه و الجاحدین وجوده بان 
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والذین الیؤمنون فی آذانهم و الضاللة و الیرون جمال خطابه بان لیس فی عیونهم انوار کحل مشاهدته بقوله 
اذلم یروا جمال القرآن بنور الفهم و االیمان زاد  ۱٤۹٦قر وهو علیهم عمی اولئک ینادون من مکان بعید

نهم فی مکان الضاللة بعید من ان یسمعوا بوصف الفهم و االدراک و المتابعة قال طغیانهم باالنکار علیه ال
ذوالنون من وقر سمعه واصم عن نداء الحق فی االزل ال یسمع ندائه عند االیجاد و ان سمعه کان ذلک علیه 

الیسأم عاىل عمی و یکون عن حقایقه بعیدا و ذلک انهم یؤذوعن بعد ولم یکونوا بالقرب قال لله سبحانه و ت
وصف لله سبحانه من لم یعرفه و لم یعرف لطایف  ۱٤۹۷االنسان من دعاء الخبري و ان مسّه الشّر فیؤوس قنوط

برّه باولیائه و یکون مقلدا فی الدعاء و معرضا بسرّه عنه و بظاهره عن طاعته لیس هو یدعوه بالحقیقه انما یدعو 
ان لم یحصل مراده و یمسه بالؤه یفر منه و ال یدعوه و لوکان  مراده فاذا حصل مراده قام علی تكلفه و تقلیده و

علی محل التحقیق فی دعائه و معرفة بربّه فانه الیفرمن بالئه و الیقنط من رحمته فان العارف الصادق یستلذ 
ان  بالءه کما یستلذ نعمه و فی لسان الحقایق لنافیه اشارة و ذلک ان العارف المشتاق الذی من کمال شوقه یرید

یشرب جمیع بحار االزل و االبد و الربوبیة و االلوهیه والذات و الصفات المنزهه عن مباشرة الحدثان بشربة 
واحدة و هو الیقدر النه تعاىل منزها عن ان یسهل علیها شربها علی قدر مذاقها و زیادة لیستقیم فی طلیها و اذا 

ن یدرکه بالحقیقه و هذا اذا کان هو مطالعا فی بطون االزل نظر اىل امتناع االلوهیه عن ادراکه یئس و یقنط عن ا
و اکناف القدم و عیوب االبد لو راتیه یا عاقل کیف یفر من الخلق و هو غضبان علیه معربد شطاح یتکلم عن سر 
االنبساط و تخاصم و تداخله من جربوته فی لله و اشتیاقه اىل ادرک الحقایق و المعارف و اللطایف قال لله 

اظهر اآلیات وجعلها  ۱٤۹۸سرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبني لهم انه الحقىل و تقدس تعا
مراة لصفاته و ذاته سبحانه و یتجلی منها من انوار الذات و الصفات للمشاهدین مشاهدة القدم سراً بسر فی 

قامه للمحبّة و التباساً المر الحقیقه حقایق التوحید و ظاهرا یرونه من اآلیات من زیان العشق فی لباس العقل است
و لوظهر بنعت االلوهیة ظاهرا و باطنا لتعطلت االشیاء و لغیبت االرواح واضمحلت النفوس و العقول آلن بروز 
سطوات االحدیة التحمله اآلیات و ال االشباح و ال االبصار و ال االفکار ذکر فی االول آیاته و مقصوده صفاته 

فی آفاق االسرار و االیات و العلم الفعلی و المقصود من الصفات ظهور الذات لنظار حقیقه  التی تشرق انوارها
الحقیقه والفاین االیات فی ظهور الصفات و الذات االیات للعیون والصفات للغیوب و الذات لالرواح و سّر 

الیری شیئا اال و یری الحق القدم لالسرار و الینکشف السّر االللسّر والعارف الصادق اذا کان فی عني الجمع 
بعینه الن فی حقیقه الحقیقه ما بدأ منه هو فعله و فعله غرق فی صفاته و صفاته قایمة بذاته فاذا شاهده فی نفسه 
كما شاهده فی آیاته یختلط االمر و یغیب الحدث فی القدم و یحل علیه سکر االنانیه فید عی الربوبیه آلن 

المحبة و مشاهدة الحق فی مرآة النفس یقتضی االتحاد من تأثري مباشرة مشاهدة االیات یقتضی العشق و 
سرالتجلی و هذا حال حسني بن منصور الحالج قدس روحه حیث قال انا الحق و حال االول حال الواسطی 
حیث قال ضحکت االشیاء للعارفني بافواه القدرة بل با فواه الرب لوتری یا شاهد مشاهدة الحق فی االیات تری 

نوار العظمة و الکربیاء من عیون اآلساء و انیاب التغابني و تری انوار جماله من اوراق الورد والرنجس و ا
الیاسیمني و وجوه الّحسان و تسمع اصلوات الوصلة من الحان الطیور و البالبل و العندلیب و اصلوات الریاح و 

رد االحمر من بهاءلله من اراد ان ینظر اىل بهاء اله السحاب و االنسان و االتاد االتری اىل قوله علیه السالم الو
ای سرنیهم هذه الحقایق فی االیات و فی انفسهم حتی  حتی یتبني لهم انه الحقلینظر اىل الورد الحمر قوله 

یتبني لهم انها هی الحق بعینه االیات و ال فی ایات و فی انفسه حتی یتبني لهم انهم الحق لعینه الم آیات وال 
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ت و ال االنفس بل الح الحق من الحق الهل الحق و تأکید ذلک برهان ظهوره من کل شیء و شهوده علی االفا
 اولم کل ذره من العرش اىل الثری بنعت التجلی و تنسیم صبح االزل فی عیون المشاهدین جالله قوله تعاىل

کل مستانس شاهدته فیه ای ظاهر من کل شیء بسطوع نور ازلیة منها ل ۱٤۹۹یکف بربک انه علی کل شیء شهید
ثم بني ان المحرومني فی االزل یسبق الشقاوة الیرونه حقیقتا وبیانا و کشفاً و عیانا و عزا و سلطانا و برهانا بقوله 

ای انهم مطموسون عن مشاهدته بلطمات قهره فهم فی شک و ریب من  ۱٥۰۰اال انهم فی مریّه من لقاء ربهم
احاط علمه و قدرته و  ۱٥۰۱اال انه بکل شیء محیطی الکل بقوله تعاىل حیث عینهم و جهالتهم ثم اکد ظهوره عل

جالله و جماله بکل شیء من العرش اىل الثری لکن الیراه بنعوته اال العاشقون الوالهون العارفون قال القحطبی 
اء ثم یرتقی به الیزال العبد یرتقی من حال اىل حال حتی یبلغ اىل االحوال السنیة العلیه فريی لله قایما ثم باالشی

من ذلک الحال حتی یری االشیاء فانیة فی رؤیة الحق و یتیقّن ان القدیم ان قورن بالحدث الیثبت له اثر و ان 
و  سرنیهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبني لهم انه الحقجل قدره و عظم خطره و هو معنی قوله 

لحق بالغناء من الکون و هو ان یصري النعوت نعتا و الیشاهد اال هو النظر اىل الکون لشاهد الحق ثم النظّر اىل ا
حقا صرفا قال بعضهم یری االشیاء عدمها وجودها و وجودها عدمها کما ان کل قرب بعد و کل بعد قرب الن 

دین احاطة القدرة بالشیء وجود الشیء و قال ایضا اوایلها الطایفني و العابدین طالعوه و راغبواه و اواخرها للواج
مشاهدوه علی ایادیته و سرمدیته الذی فیه فناء معانیهم قال ابن عطا قوله سرنیهم آیاتنا فی االفاق آیات الحق 
بادیه فمن كحل بنور التوفیق نظر الیها بعني التحقیق و کلما اظهر لله تعاىل من خلقه ناطق بتوحیده اما صریحاً و 

بصر و بصرية والدلیل علیه و الیه سواه قال لله تعاىل جل جالل اما دلیال فالکل دلیل فیه للحق ان شاهدوا عن 
هذه االحروف رمزلله مع حبیبه صلی لله علیه و آل یخربه بهّن و من  بسم الله الرحمن الرحیم حم عسققدسه 

عینیة  الحاء رمز الحیوة االزلیه و المیم رمز محبة القدیمة و العني رمز. کان اهله من سر الذات و الصفات و الفعل
ذاته و علم القدیم و عیانه الهل  العیان و السني رمز سره و سرسره و غیب غیبة و سناء سبحات وجهه و کشفه 
الهل الکشوف و القاف رمز عن قدیمه وجود قوله القدیم الذی منه بدأ العالم و آدم بالحاء الحیوتی احی قلوب 

ملک ارواح المحبني بحالوة محبته التی برقت ساؤها فی العارفني حني تجلی منها حیوته لها و بالمیم المحبتی 
عیونها ثم بسر الحرفني و رمز النّقیني خمی اسرار الواصلني عن خطرات الریب و کاشف لها اسرار الغیب و من 
العني عاین ذاته وصفاته للعالمني به و باوصافه و نعوته و بالسني سار سناء برق سبحانة فی اسرار الشایقني و به 

لقاف اظهر قاف کربیائه قدم ذاته و قیومیة صفاته للقائمني به فی قربه عند ظهور قیامه علیهم و افهم یا صاحبی با
ان الحروف علی االوایل السور نور الحق اخفی اسرارها عن غري اهلها ثم اخفی من تلک الخفیات هذه االحرف 

ای یحی االزل و  حم عسقالسني الشني و بیان علی اوایل هذه السوره بان رفع عن السني نقوش الشني فاراد ب
جمال االبدی عشق العاشقون و انا عشقیهم و برمز العشق اخاطبهم حتی الیطلع علی احوالنا اهل الرسوم 
فیهلکون الن بني العاشق و المعشوق ارتفع حشمة الربوبیة و کلفة العبودیة فی مقام المشاهدة ثم اقسم الحق بهذه 

ا حبیبی و مجدی و جماىل و ملکی و محبتی لک و الولیاء امتک یا محب یا محمد و بعلوّ النعوت ای بحیوتی ی
شانی و علمی المحیط و عزی و بسنائی و قدسی و سرمدیتی و سبق وجودی علی کل شیء یا صاحب سری و یا 

ومی علی کل سابق کل سلبق بالشرف و الفضل و التقّدم و یا سّیاح بحر قدسی و انسی  بقدمی و قیومیتی و قی
شیء و بقوىل الحق و بقدرتی القدیمه و بقضائی و قدری و بعشقی یا عاشق و بصدقی یا صادق ان هذه االشارة 

کذلک یوحی الیک و اىل الذین قد اشرتها الیک و اىل انبیائی قبلک و اولیائی و اهل خالصتی و ذلک قوله 
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یائی و بحکمتی اصطفیتک و اصطفیت ای بعزتی عززتک و عززت اول ۱٥۰۲من قبلک الله العزیز الحکیم
احبائی و اعطیتک و اعطیتهم حکمتی و معرفتی و منعت عنک و عن اهل محبتی کید الکایدین و غلبة الجاهلني 

ای کل ماوفقّتم علیه من العرش اىل الثری فانامنزه عن ذلک ولو  ۱٥۰۳لیس کمثله شیءقال لله سبحانه و تعاىل 
لت الحدثان و فنیت االکوان سبحانی تعالیت عن خطرات االوهام و تجلی من قدس جالىل بالحقیقه الضمح

عما یحل فی االفهام و عمایدرکه العقول و یشاهده القلوب و یعانیه االرواح و یصادفه االسرار من ذکرنی بحظ 
فقد افرتی و من شکرنی بحظ فقد اسرتی و من صرب فی موازاة قدمی فقد اجرتی لوال رحمتی الواسعه علی 

خلقی ماوجدتهم و ما خاطبتهم اذ خطابی معهم من وراء کل حادث فلیس فی عزة قدمی وراء و المالء و جمیع 
الخال و المکان و الزمان من اشار اىل نبعت المعرفة فانا منزه عن ان اکون معروفا بمعرفته و من اشار اىل 

ني حیّ توجدت فان وحدا نیتی منزهة بالتوحید فتوحیده راجع الیه و انا واحد فی وحدا نیتی مافارقت عن االثن
عن الکثرة والقله و لم یکن للحدثان وجود بالحقیقه حتی یکون مثاىل اذ قیامها بی و کیف یکون االشیاء مماثلی 
و االشیاء قایمة بقدرتی و لوال قدرتی ماتکونت االشیاء لیس لصنیعی مثل و فکیف لصفاتی و ذاتی یا حبیبی 

الهموم و الیاس و القنوط من ادراک عني حقیقته و ان کنت شاهدا ایاه ابدا فان الکون احرتق فی نريان الغموم و 
نفی الکیفیه و االنییه فی اول ابراز نور قدسه بقوله لیس و قد کفی به  لیس کمثلهغاب فی بحر الاله اال لله و الم 

فی رمزها  لیس کمثلهرة لراوا معنی اهل التوحید اذا عدم التشبیه و المشابهه و لوفهم المخاطبون حروف اول السو
سبحانه هام فواد اعرافه کل لسان واصفه سبحانه ما اعظم شانه قال الواسطی امور التوحید کلها خرجت من هذه 

النه ما عرب عن الحقیقه بشیء اال و العلة مصحوبة و العبارة منقوصته الن الحق النیعت  لیس کمثله شیءاالیه 
مشرف عن المنعوت و جل ان یشرف علیه مخلوق قال الشبلی کل ما میزتموه علی اقداره الن کل ناعت 

باوهامکم و ادرکتموه بعقولکم و اتم معانیکم فهو مصروف الیکم و مردود علیکم محدث مصنوع مثلکم الن 
حقیقه الله سبحانه عال عني ان یلحقه عبارة وهم اویدرکها فهم اویحیط بها علم کال کیف یحیط به علم و قد 

ایّ عبارة تخرب عن حقیقه هذه  ۱٥۰٤هواالول و اآلخر و الظاهر و الباطنانتفت فیها االضداد بقوله تعاىل 
قال الواسطی احتجب بخلقه عن  لیس کمثله شیءااللفاظ کل اقصرت عنه العبارات و خرست االلسن لقوله 

ناله و الالعقول ان یختاله و ال خلقه ثم عرفهم بصنعه عن صنعه و ساقهم اىل امره بامره فالیمکن االوهام ان ی
االبصار ان یشتمله و ال االسماع ان یسمعه هو الذی القبل له والیعدوال مقصد عنه والغایة و المیقات و 

لیس کمثله شیء الانقضاء الیسرته حجاب و الیقیله مکان و الیحیتونه هواء و الیحتاطه فضاء و الیتضمنه خالء 
لطیف  ۱٥۰٥الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هوالقوی العزیزارک و تعاىل قال لله تبو هو السمیع البصري 

باولیائه و اهل معرفته و محبته بان اودع ارواحهم فی االزل ودایع العلم اللدنی و انوار محبته االزلیه و اصطفاهم 
رای لهب نريان قلوبهم بقربه و وصاله و اغرقهم فی بحار شوقه و عشقه و معرفته ثم طالع اسرارهم بعلومه القدیمه ف

من شوقه ال یخفی علیه هیجانهم و هیجانهم شوقهم الیه فجذبهم من ممكن العدم اوال اىل نور القدم و اشهدهم 
علی مشارب بحار الذات و الصفات ثم جذبهم اىل بساط العبودیة و تلطف علیهم بان رفع عنهم اثقالها تلطفا و 

جذبهم اىل مشاهدة الربوبیه و ادناهم منه و دنی منهم حتی ال یبقی  كرما حتی سهل علیهم مسالك االستقامة ثم
 ۱٥۰۷فكان قاب قوسني او ادنی ۱٥۰٦دنی فتدىلالبني فی البني قال لله تعاىل فی وصف حبیبه صلی لله علیه و آله 
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لكه و ثم هم من قهر غريته و البسهم قباء انوار بقائه و شد فی اوساطهم مناطق الحرمه و اجلسهم علی ارائك المم
خاطبهم باسرار ملكه و ملكوته و جعلهم اهل سره و اكرمهم بكشف ملكه لهم حتی حكموا فیه بشرط االنبساط ال 
یثقل علیهم حقوق المعارف و ال یجری علیهم اال انوار الكواشف هم طیور مناهل الوصال و یطريون فی بساتني 

هم من اسرار الذات طوبی لهم ثم طوبی لهم طوبی الجمال و الجالل و یرتنمون بالحان الصفات و یخربون اهالی
لهم و حسن مآب فارجع من كمال كرم القدیم وجوده العمیم ان اكون طريا من تلك البالبل اصفر بصفري الصفات 
من بطنان غیب الذات سكران من رؤیة الذات والها من شراب الصفات معشوقا لسناء الذات ثم افنی فی الذات 

الیجری علی بعد ذلك طوارق الفناء فابقی ببقاء االبدی و اتدارك بافات بني من المعیة  و ابقی فی الصفات و
القدیمة مع القدم فان اآلخر بالحقیقه اول و االول آخر و الظاهر باطن و الباطن ظاهر فنحن االول حیث قام 

صف بقائه و نحن الظاهرون الحق باولیة مقام اولیتنا و ان كنا معدومني و نحن اآلخرون من حیث البسنا الحق و
بظهوره علینا و نحن اهل الباطن و الغیب اذ الغیب فی الكشف وال باطن فی الظهور تعاىل لله من ان یدركه 
بوصفه غريه رزق لله تعاىل هذه المراتب العلیه والمواهب السنیه من آمن بنا و بكل وىل صدر من بساتني الغیب و 

یرزق من یشاء و هو ذه الكمات البدیهیة اآللهیة الربانیه كما قال سبحانه مشارب القرب الذین یتكلمون بمثل ه
باصطفاتیهم و ابالغهم اىل مرادهم عزیز حیث ان ال یغیب علیه بان یسقطهم مما اختار لهم فی  القوی العزیز

اطن و االشیاء ازله اىل ابده قال جعفر بن محمد علیه السالم فی قوله الله لطیف بعباده موجود فی الظاهر و الب
هو  اللطیفكلها موجودة به لكن بوجد ذكره فی قلب العبد مرة و یفقده مرة لیجدوا بذلك افتقاره الیه و قال 

االمر للعموم  ۱٥۰۸استجیبوا لربكم من قبل ان یاتی یوم ال مرّد لهالعالم بدقایق االمور قال لله تعاىل و تقدس 
ه فی االزل لمحل خطابه و سماع دعائه و كیف یجیب من لم فی اجابة دعوته و ال تسمع نداه اال من اصطفا

یسمع باسماع التنبیه و المعرفه و المحبة و الفهم هواتف اطیار االلهام والخاطب و الكالم من خاطبه الحق بال 
واسطه فیسمع ایضا الخطاب بالوسایط و من كان خالیا عن استعداد قبول الخطاب ال یجیب و لو ناداه الحق بكل 

قال جعفر بن محمد علیه السالم استجابة الحق  ۱٥۰۹ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهمن قال لله تعاىل لسا
لمن یسمع هواتفه و اوامره و خطابه فیتحقق له االجابة بذلك السماع و من لم یسمع الهواتف كیف یجیب قال لله 

فی الحیوة الدنیا و رفعنا  اهم یقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بینهم معیشتهمتبارك و تعاىل و تقدس 
جعل معشیة البعض ارادة و جعل معشیة البعض عمالً و خدمة وجعل معیشة  ۱٥۱۰بعضهم فوق بعض درجات

البعض ایمانا و صدقا و جعل معیشه البعض توبة و انابة و جعل معیشة البعض محبه و شوقا و جعل معیشة البعض 
جعل معیشه الذاهدین بالكرمات و جعل معیشه العارفني  معرفة و التوحید و جعل معیشة السالكني العرسات و

تراكم الواردات و جعل معیشه الفقراء القناعة و التوكل و الرضا و التسلیم هذا للمقبلني الیه و للمدبرین عنه الغی و 
ن بعض الضاللة و الجعل و الغبادة و الدنیا الكثريه الساعة عن الله و هم ایضا فی ذلك متفاوقون بعضهم اعلی م

بالمعرفه و بعضهم اعلی من بعض بالمشاهدة و بعضهم اعلی من بعض فی المكاشفه و بعضهم اعلی من بعض 
فی المحبة و كك فی جمیع المقامات كما فضل بعض اصحاب الدنیا فی الرزق والمعیشه قال الواسطی فی قوله 

لیه و قوما جراما و عاقبهم علیه و غذاء رزق قوما حالال و مدحهم علیه و رزق قوما شبّهه و ذمّهم ع نحن قسمنا
قوم بالحرام المحض و لم یلمه علیه قال النبی صلی لله علیه و آله ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا ال 
تموت ال تستكمل رزقها اال فاتقوا لله واجتهدوا فی الطلب و ان عیش اآلخرة للمومنني خري من عیش الدنیا بقوله 

 

  ۹: النجم  ۱٥۰۷
  ۴۷ : یالشور۱٥۰۸  
    ۷ : البقرة  ۱٥۰۹
 ۳۲: الزخرف  ۱٥۱۰



۷۴۳ 

امر  ۱٥۱۲قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدینقال لله تبارك و تعاىل  ۱٥۱۱ا یجمعونو رحمت ربك خري مم
ان الق رغام الهوان علی انوف اهل الخیال من الكفرة و المشبهة و الزنا دقه والثنویة و ) ص(لله سبحانه حبیبه 

الحدوثیه و اوصاف النصاری و الیهود و المشركني باظهار تنزیه عزة اولیته و تقدیس جالل قدمه عن علل 
المخلوقیه حتی یموتوا فی غمار الغفله من ضربات قدس االلوهیة و قهر الجباریة ان كنتم تزعمون الله المنزه 
القدیم شیئا ال یلیق بجالله فانا اول من تقدس من طریان علل الحدثان علیه و انا اول من افنی من حیوتی فیما 

اىل فی وصف السموات و االرض و الجبال كیف تخشعت من اقوال اسمع منكم له فیه و هذا كما قال لله تع
ان دعوا للرحمن  ۱٥۱۳تكاد السموات یتفطّرن منه و تنشق االرض و تخر الجبال هذاالكفره بقوله تعاىل 

ویل لمن یتعاقد بعقله من الجمادات فی معرفه لله و اشاره اولیته صلی لله علیه و آله فی عبودیته اشارة  ۱٥۱٤ولدا
وجوده فی اتیانه من العدم بنور القدم فی اول تجلی جالله و هذا كما قال الصادق علیه السالم اول ما اىل بدو 

 اول العابدینقال فانا  ۱٥۱٦محمد رسول لله ۱٥۱٥ال اله اال للهو اول من جری به القلم ) ص(خلق لله نور محمد
افهم  ۱٥۱۷یها الموت اال الموته االوىلال یذوقون فاحق بتوحید لله و بذكر لله تاكید تقدیسه قال لله جل و عال 

یافهیم لو تدرك حقایق االمور المعارف اال تمنی بالجهل فیما اقول لك فآن الموت االصلی هو العدم و كیف 
یموت من اوجده الحق بنور القدم الموتة االوىل هی عدمهم قبل وجودهم فعبد الوجود الیكون العدم بالحقیقه 

متحانات الحق كآلذهب ساعة فی البیت و ساعة فی النار و ساعة فی البوطقه و انما یجری علیهم انور فنون ا
ساعة فی سواد و ساعة فی بیاض حتی یعود اىل ما خرج من المعدن فآطوار الخلیقه اىل االبد تقلبها بقأ فی بقاء 

كربیائه و  و كیف یفنی بالحقیقه من اوجده الحق من مكمن الغیب اىل فضاء ربوبیته فآذا احضرهم فی ساحة
یتجلی لهم بالبدیهه من عني الجباریة والقهاریه یكونون فی محل الفناء و فی فناء الفناء من غلوات سطوات 
الوهیته فاذا اصاروا فانني البسهم لله تعاىل لباس بقائه فیبقون ببقائه ابد اآلبدین فتارة موت هناك و تارة حیوة 

بواطن القدم اال تری اشارة النبی صلی لله علیه و آله كیف قال هناك الن الحدث ال یستقیم عند بروز حقایق 
حجابه النور لو كشفه الحرتقت سبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه قیل للجنید اهل الجنه باقون ببقاء 

ه و تعاىل الحق فقال ال و لكنهم یبقون ببقاء الحق و الباقی علی الحقیقه من لم یزل و ال یزال باقیا قال لله سبحان
لیس  ۱٥۱۸فاعلم انه ال اله اال الله و استغفر لذنبك و للمؤمنني و للمؤمنات و الله یعلم متقلبكم و مثویكم

فی القرآن ذكر الذات المجرد عن ذكر الصفات و االفعال اال ههنا و الله اعلم فههنا خرب عن عني االلوهیة الذی 
صفة و الفعل فدعا حبیبه صل الله علیه و آله فی رؤیه ذاته یقتضی توحید المجرد الخاىل عن التفرقه فی طلب ال

عن درك الكل و یذوق طعم الفناء فی سطوات عزة ذاته ال انه دعاه اال ان یعلم عن كنه القدم فآنه منزه عن 
ادراك الخلیقه بل عرفه نعوت االولیة المنزهة عن ادراك و عن درك المتحريین فیه بان یدركوه بعجزه عنه بكل 

ای من وجودك فی الحق مطا لعطّی و وجود جالىل فان بقاء وجود الحدث  و استغفر لذنبكو اشارة قوله  حال
و قال انی استغفر لله فی كل یوم سبعون مرة و من وقع فی ) ص(فی بقاء الحق اعظم الذنوب لذلك عرف حاله

هو علم ) ص(ی الله المصطفیهذا البحر فقد وجب علیه فی كل نفس فلا استغفار قال الحسني العلم الذی دع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳۲: الزخرف  ۱٥۱۱
   ۸۱ : الزخرف  ۱٥۱۲
 ۹۰ :م یمر ۱٥۱۳
 ۹۱: م یمر ۱٥۱٤
 ۱۹: محمد  – ۳۵: ت الصافا ۱٥۱٥
 ۲۹: فتح  ۱٥۱٦
 ۵۶: الدخان  ۱٥۱۷
 ۱۹: محمد  ۱٥۱۸



۷۴۴ 

الحروف و علم الحروف فی االلف و علم االلف فی النقط و علم النقط فی المعرفه االصلیه و علم المعرفه 
االصلیه فی علم االول وعلم االول فی علم المشیة و علم المشیة فی غیب الهویة و هو الذی دعاه الیه فقال 

حمد علیهما السالم ان لله تعاىل امر النبی صلی لله علیه و آله ان یدعو قال جعفر بن م فاعلم انه ال اله اال لله
ای انت تدعو الخلق اىل و انا ادعوك من نفسك اىل  فاعلم انه ال آله اال للهالخلق الیه دعاه من نفسه الیه بقوله 

بآداب ) ص(بیبه ادب الله تعاىل ح ۱٥۱۹كما صرب اولوا العزم من الرسل و ال تستعجل فاصربقال لله  جل جالله 
اكابر االنبیاء الذینهم اهل عزایم بذل الوجود لله و فی لله بعد ان عاینوه و عرفوه و احبوه و صربوا له و فیه ای 
انت فی بحر بالئی و امتحنتك بعظایم االمتحان التی ال یثبت بازائما الصخور الصم اعظم البالء كشف جمال 

ثری فاصربنی فی مشاهداتی و ال تفش سری بینی و بینك عند الخلق قدسی لك الذی یفنی فیه من العرش اىل ال
و حقیقه االشارة ای انت عزمت بسرك و روحك ای تسری من عالم الحدثیه اىل میادین الوحدانیه و تطري باجنحه 

مت فان المعرفه فی هواء القدم و البقاء الذی النهایة له اذ الدهر الدّهار اقل من لمحة فی زمانها فآصرب فیماعز
تفنی فی كل لمحة منك فی سطوات الوهیه كما صرب اولو العزم فی اسفار الدیمومیة و ادراك حقایق االزلیه و 
االبدیة صربوا فی تقلبهم فی لطمات بحار القدمیة حني استغرقوا فی قاموسی الكربیاء و ما وجدوا نها یتها فكادوا 

وا منه الیه فالبسهم قوی الربانیه فسبحوا فیها بالحق و ذهبت ان یفرق و یخرجوا منها فاغرقتهم امواجها فاستغاث
بهم بحار الربوبیه اىل معادن االولیة فلما بلغوا اقصی غایات همهم فظنوا انهم وصلوا فلما راوا نفسهم انهم فی 

وا من اسفارهم اوایل اسفار الغیب كادوا ان تغبوا فصربوا بالله فی لله و آیسوا من الوصول اىل كنه القدم و لم ینقط
فایضا فاصرب فانك فی تلك االسفار و ال تصح حني لم تجد هنالك یفاد الخروج منهما فان من عرفنی عرف فی 

ای ال تستعجل فان اموری ال یدرك بحالوة العقول و  ال تستعجلبحر كربیائی و عظمتی ابد اآلبدین كیف قال و 
هر الدهارو ال بقلب االفكار فآن جمیع االزمنه و الدهور ال یدركنی غوص الفهوم و ال الباب القلوب و ال الد

كانهم یوم یرون ما یوعدن لم مقصرة عند اوّلیتی و آخریتی اال تری كیف وصفا لهالكني فی بحار قهره بقوله 
ای ما مضی من بدو الوجود اىل زمان الفناء فی زمان القدم قال لله تبارك و تعاىل ۱٥۲۰یلبثوا اال ساعة من نهار

اقسم لله سبحانه بذاته و صفاته قاف كربیاء قدمه الذی هو  ۱٥۲۱لله الرحمن الرحیم ق و القرآن المجیدبسم ا
اصل االصل واصل كل اصل و القرآن المجید الذی هو مخرب عن جمیع الذات والصفات المشرف عن حكمیات 

رفني و اسرار الواصلني و قلوب االفعال المنزه علی تغایر االزمنه و الدهور الذی كشف بیان ما یقع االرواح العا
المحبني و عقول الصدیقني و صدور المقربني ظاهره ظاهر البیان من حیث العبودیه باطنه باطن العیان من حیث 
الربوبیة و حرف القاف كنائه عن كل اسم فیه القاف مثل القدیم و القائم بذاته و القادر و الباقی و القوی و القاهر 

القریب ای بقربی من قلوب العارفني و قرب ارواحهم و اسرارهم مشاهدة بقائی و قدمی و و المقتدر و القیوم و
بقصد كل ذی قصد بنعت االرادة و الشوق اىل مشاهدتی و بقیامی علی كل ذره من العرش اىل الثری و بقیامهم 

قلوب العاشقني والشایقني  بقیومیتی اىل االبد و بالقلم القاوی الذی رقم القرآن علی اوراق نور الملكوت و بحرقة
و المشتاقني اىل جماىل و بقسمی االصطفائیه النبیائی و اولیائی و المقربني فی سوابق علم قدمی انا اقرب اىل 
قلوب الفرارین منی من عروق قلوبهم اكشف بكشف جماىل قساوة قلوبهم و اقربهم منی حتی یشتاقوا اىل و 

اء و االولیاء و المرسلني و العارفني والصدیقني و ما انزلت الیك من القرآن بقربك منی یا محمد یا قرة عیون االنبی
المجید قف عند قوام كربیائی و ال نقص فی قاموس قلزم قدمی حتی ال تستغرق فی قعر بحر بقائی فینقطع منك 

ب قرآنی قوافل الحدثان و یعفو عن محل القربات بل قف فی مقابله قمر جماىل و یبقی ببقائی و تلقی عجای
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 األحقاف ۱٥۱۹
 ۳۵: األحقاف  ۱٥۲۰
 ۱: ق  ۱٥۲۱



۷۴۵ 

المجید علی قلوب القایمني فی مقام اال ستقامه افهم انما یتعلق بحرف القاف مما یكون فیه القاف من جمیع 
اعلم بذلك  قكلمات لله و ما كان و ما یكون فی افعاله فهذا القاف المقسم علیه رمز جمیعا فاذا قال سبحانه 

و هو عرف بالله ما قال لله فیه باقل لمحة و هذا رمز بني حبیبه جمیع معانیها من خرب الذات والصفات و االفعال 
المحب و الحبیب اال تری كیف انشد العاشق لمعشوقه فقلت لها قفی فقالت ىل قاف فسكنت عن الوقوف 
لعاشقها والمعانی الذی فیه بحرف القاف و هو فهم بها عنها ما كان فی خاطرا من الوقوف علی مراد عاشقها 

بما بني القافقني سر ما بني الخافقني و ما یصل الیه فی لیله المعراج من )  ع(فعلم  ق و القرآنفاذا قال سبحانه 
الحق من الدنو فیما بني قاب قوسني من القرب و قرب القرب و كشف النقاب ای بهذین القسمني عجبوا اقرباؤك 

بل ت منهم بالظاهر قوله تعاىل انك من بني الربیات تكون حامل امانات الذات و الصفات و انت منذرهم و ان
ای شیء عجیب او ظهر انوار القدیم مما  ۱٥۲۲عجبوان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شیء عجیب

خرج من العدم لم یعلموا ان لله سبحانه اصطفاه من بني الربیة لحمل امانة رسالته و كشف جماله و قربته قال ابن 
الخطاب و المشاهده و لم یؤثر ذلك فیه لعلو حاله قال لله سبحانه و حیث حمل ) ص(عطاء اقسم بقوة قلب حبیبه

سایق نفس العارف شوقه اىل جماله الحق و شاهد شوق كشف  ۱٥۲۳و جاءت كل نفس معها سائق و شهیدتعاىل 
مشاهدة معشوقه شاهدبنعت االطالع علی حرق فواده فشهد له انه وىل مقرب یجلسه علی بساط انسه ابد اآلبدین 

 ۱٥۲٤لقد كنت فی غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدیدالحق و شهیدها الحق قوله  سایقها
یا لیت لو علم الغافل هناك فامره غایة اذ كان غافال عن مشاهده الغیب فصار له منكشفا فريی ما یری مشاهدة و 

من الفرح بكشفها ما یزیل عن قلبه هّم عیانا و ثبت له حقیقه العیان بال علّه االستدراج لیفرح بوجدانها حتی یطري 
العذاب و حزن العتاب فاذا حصل المقصود فانی للعذاب خطر اذ االحرتاق بالنار بعد الیقني و العیان سهل علی 
من یسره لله علیه و بني سبحانه انه اذا رفع غواشی قهره عن ابصار الغافلني صارت ابصارهم نافدة فی رؤیة 

ه قلوب العارفني فی الذنیا من كشف عجایب الملكوت و انوار الجربوت فآین انت من الغیوب فريون ما یفرح ب
العذاب و العتاب عند كشف النقاب و سماع الخطاب و من لیس بغافل عن كشف عیان العیان و بیان البیان و من 

االلوهیة و سناء لم یطلع علی حقیقه الحقیقه ههنا حتی انی بساط االعظم و مجالس االقرب هناك ینكشف انورا 
القدوسیة فیكتحل عیون الكل ضیاء مشاهدته قیصري ابصارهم حدید و بصایرهم نافدة فريون ما ال یرون فی الذنیا 
حقیقه فیذهب من البني الدلیل و االستدالل و المحائیل و المحال و االیمان و االیقان و یبقی العیان و العرفان 

االمري الهمام امريالمؤمنني علی بن ابی طالب علیه السالم لو كشف الغطاء ما ابدا و هذا كما قال السید الضرغام و 
ثبت لله  ۱٥۲٥ان فی ذلك لذكری لمن كان له قلب او القی السمع و هو شهیدازدت یقینا قوله تبارك و تعاىل 

و له القاء السمع  سبحانه رؤیة انوار حكمته االزلیه و سناء الكربیاء و العظمه و ظهور قهر جباریته لمن كان له قلب
و له شهود السر و القلب عیارة عن نقطه دایرة الفطره القدسیة التی خلقها لله تعاىل من نور صفته و من نور ذاته و 
هناك لطیفه الكرباء و هی سر النقطه حولها دایرة الفعل و وراء الدایره حواشی فعله التی تحتها سر الصفات ثم 

هو بذاته و صفاته حافظ فعله الخاص البس سرت الفعل العام علی غاشیتها و تحت ذلك السر ظهور الذات لها ف
حولها عالم الملكوت والشهادة و باطنها كشف الصمدیة و جالل االزلیة و بینها و بني الحق لم یبق حجابا اال 

لذلك قا ل حجاب امتناع قدمها عن احاطتها و تلك الكشف و العیان من بدو وجودها اىل ابد اآلباد ال ینقطع 
جعفر بن محمد علیهما السالم بصایر المبصرین و معارف العارفني و نور العلماء الربانیني و طرف السایقني 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲: ق  ۱٥۲۲
        ۲۱ : ق  ۱٥۲۳
 ۲۲: ق  ۱٥۲٤
 ۳۷ :ق  ۱٥۲٥



۷۴۶ 

الناحني و االزل و االبد و ما بینهما من الحدث عربة لمن كان له قلب او القی السمع و قال القلب مضغه و هو 
فی ذالك  اناالعتبار جعل لله القلب للجسد امري و قال  محل االنوار و موارد الرواید من الجبار و بها یصح

ثم جعله لربه اسريا فقال یحول بني المرء و قلبه و قال بعضهم للقلوب مراتب فقلوب  لذكری لمن كان له قلب
فی قبضة الحق و قلوب اعتقدت فیه اآلمال و قلوب اىل ربها ناظرة و قلوب یبكی من الفراق وشده االشتیاق و 

ت فی دارالفنا و توجهه اىل دار البقا و قلوب خاطبها فی سرها فزال عنها مرارة االوجاع و قلوب مرّت قلوب ضاف
فی الهدایات و ابتغت من لله العنایة و قلوب شربت بكاس الوداد فاستوحشت من جمیع العباد و قلوب ساقت 

قصد فهو بتبع قصده قال لله سبحانه و فی الطریق الیه و قلوب انقطعت بالكلیه الیه فهذه مراتب القلوب سلوك و 
ان المتقني ای الذین یتجردون بهمومهم  ۱٥۲۷آخذین ما اتهم ربهم ۱٥۲٦ان المتقني فی جنات و عیونتعاىل 

الصافیه عن غبار الخلیقه ینقلبون فی جنات القربة و یعیشون بنسیم الوصلة و یشربون من عیون المعرفه شراب 
طایف المقامات و غرایب الدرجات فی الدّنیا لهم الكرامات و فی اآلخرة المحبة آخذین ما آتهم ربهم ای من ل

ای باذلني وجودهم لله شوقا  ۱٥۲۸انهم كانوا قبل ذلك محسننيلهم المداراة ثم ذكر سبب و صولهم الیها فقال 
قلیال من كانوا اىل لله ثم زاد فی وصفهم بانهم یاتوا فی ظلم اللیاىل لتفقد الواردات و كشف المكاشفات بقوله 

تهّجدوا فی اجواف اللیاىل لطیب مناجاتهم و حالوة مراقباتهم و لذة انبساطهم وعربدتهم  ۱٥۲۹اللیل ما یهجعون
علی بساط االحتشام حني یسمعون لطایف االلهام و الخطاب و الكالم فیا لها من عرباتهم و بالها من زفراتهم و 

و غرایب الكلمات اآللهیات و هذا من كمال عشقهم و  بالها من شهقاتهم و بالها من لذة تلفطهم بالشطحیات
غلبات محبتهم و شوقهم ال یقدرون ان نیاموا فی مضاجعهم من لذة االنسن بالله و وجدان قرة عیونهم من نور 

این انت یا صاحبی من  ۱٥۳۰فال تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعنيمشاهدته حیث قال فی و صفهم 
لورایت عیونهم الباكیه لريی فیها دماء اكبادهم لله بعلم اسرارهم حیث هیجهم سقوطهم و تمرغهم فی الرتاب 

بشوقه و عشقه اىل قربه حتی الیناموا علی فراشهم مثل البطالني والغافلني ثم و وصفهم لله تعاىل بانهم مستغفرون 
من تقصريهم من الصرب فی باالسحار و ذلك انهم اذا ارجعوا من مقام المشاهدة اىل مقام المراقبة یستغفرون لله 

رؤیه ذاته و صفاته و ایضاً یستغفرون من الزالت و الخطرات قبل المداناة و بعد المكاشفه من المعارضات ثم زاد 
و فی اموالهم حق للسائل و فی وصفهم انهم بذلوا ما لهم فی سبیل لله لمن سال منهم و لمن لم یسال بقوله 

نس فی الذكر فتهجّدوا و هجروا النوم و قاموا له اناء اللیل و اطراف قال بعضهم ذاقوا حالوة اال ۱٥۳۱المحروم
النهار طالبني مرضاته منقطعني اىل ما یرد علیهم من زواید مناجاته و فوایده قال الستاد اللیل اما لالحباب فی 

لهف و اما انس المنجاة و اما للعصات فی طلب النجاة و السهر لهم فی لیالیهم دایم اما لفرط اسف و شدة 
ای ففروا من وجودكم و من االشیاء كلها  ۱٥۳۲ففرّوا اىل اللهلالشتیاق و الفراق و الهجران وامثالهم قوله تعاىل 

اىل الله بنعت الشوق والمحبة و التجرید عما سواه قال سهل ففروا مما سوی لله اىل لله فروا من المعصیة اىل 
رحمته و من سخطه اىل رضوانه قال الفرار اىل الله ماروی عن الطاعة و من الجهل اىل العلم و من عذابه اىل 

النبی صلی الله علیه و آله انه قال و الجأت ظهری الیك و اعوذ بك منك و هذا غایة الفرار منه الیه سئل بعضهم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۵: ات یالذار ۱٥۲٦
 ۱۶: ات یالذار ۱٥۲۷
 ۱۶ :ات یالذار ۱٥۲۸
  ۱۷ :ات یالذار ۱٥۲۹
 ۱۷: السجده  ۱٥۳۰
 ۱۹: ات یالذار ۱٥۳۱
  ۵۰: ات یالذار ۱٥۳۲



۷۴۷ 

لله قوله عن قول النبی صلی لله علیه و آله سافروا تصحوا قال سافروا الینا تجدونا فی اول قدم ثم قرأ ففروا اىل 
فی ابالغ رسالتك و اشتغالك بالظاهرهم و باعالمهم باسباب نجاتهم  ۱٥۳۳فتوّل عنهم فما انت بملومتعاىل 

فانت مستقیم الیحجبنك ابالغ الرساله عن شهود العني فلما امر ان یتوىل عن االعوار امر بان یقبل علی طالب 
و ذكّر فان الذكری یهم من التوحید و المعرفه بقوله مشاهدته من العارفني و یجدد بقوله سوابق ما انعم الله عل

ای ذكرهم جماىل و جالىل و حسن اصطناعی و قربی منهم و ما خصصتهم من سنی  ۱٥۳٤تنفع المؤمنني
الدرجات و رفیع المقامات فان ذكرك ینفع لهیب فوادهم و لوغة قلوبهم و اشواق ارواحهم قال لله تعاىل ان 

و ما ی و ما سبق لهم من رحمتی یا محمد المتك خاصة قال الله جل جالله جودی و كرمی و آالئی و نعمائ
فی هذه اآلیه اشارة عجیبة و هو انه تعاىل اذا اراد خلق الجن واالنس  ۱٥۳٥خلقت الجن و االنس اال لیعبدون

ودهم فی ابرز من عیون الربوبیه عینا فاوجدهم برؤیة العني فلما عكس علیهم سناء التنزیه باشر ذالك السناء وج
ایجادهم تلطفوا و استلذوا تلك المباشرة و فرحوا بوجدانها و سكروا  بحالوتها فكادو ان یدّعوا الربوبیه و ذلك 
سر النفس التی سرة فی النفس االمارة و ذلك ظهر للفراعنه فادّعوا الربوبیة لغلبتها علی هواهم لمن لم یغلب علیه 

و ما خلقت الجن و ه فلما علم الحق منهم ذلك حذرهم منه بقوله ذلك لم یدّع و لكن ذلك السر مخفی فی نفس
اعلمهم ان ما غلبهم هو كسوة الربوبیه العاریة لهم فلما ارتفعت الكسوة بقوا فی رق عبودیة  االنس اال لیعبدون

یف ال یكونوا الخالق المفرد المنزه عن مباشرة الخلیقه ای ال تظنّوا انها لكم فذلك ىل حقیقه ازلیة ىل اىل االبد ك
عابدیه و هم فی قبضة عزته تكونوا و ما یجری علیهم بغري اختیارهم و هم بذلك مجبورون فاذا صحت عبودیتهم 
الن حركاتهم و سكناتهم یقع علی وفق مشیة الزلیه فذلك منهم عني العبودیه اذال ارادة لهم فی حركاتهم و 

ا یظهر منهم فهو محض ارادته القدیمه ما اراد منهم فی سكناتهم و دخولهم و خروجهم و انفاسهم و خطراتهم مم
االزل فیكون منهم یظهروا هذا عني العبودیة قامت بمشیة الكاینات و الحركات و السكنات الیذوبها فمن عرف 
نفسه بالعبودیه فقد عرف ربه بالربوبیه ثم بعد ذلك ال یكون منهم نفس و ال حركه اال و یكون ساقطا فی مشاهدة 

كل شیء هالك اال وجهه له الحكم و الیه ته فبقی الحق هناك و لم یبق العبد فی البني قال لله سبحانه ربوبی
افهم یا حبیبی اذا امر لسان االزل بكون شیء فیكون بامره فاذا ناداه من بطنان االزل و دعاه من  ۱٥۳٦ترجعون

و اما متسقبحا فان استقباحه و  غیب العدم كیف ال یجیب المكوّن بكل ما دعاه آما مستحسناً فی الظاهر
استحسانه یكون باالضافه اىل الخلق و اال فی عني المشیة كلها مستحسن یكون محض العبودیة الربوبیة الحق و 
ان خرج فی لباس المخالفه من حیث الرسوم و من عرف ما ذكرنا من عني التوحید فقد سقط عن عینه جهد 

فبضه الجربوت و استغرق فی بحار الملكوت الیكون منه نفس اال و الجاهدین و تكلف السالكني و یتحري فی 
ان الله هو الرزاق ذوالقوة یخرج بشرط الرضاء و الیتحرك اال بوفق الوفا قال لله تبارك و تعاىل و تقدس 

كل مخلوق من الجن و االنس خاضع لقضاء الله مذلل بمشیه خلقه علی ما اراد و رزقه كما قضی ال  ۱٥۳۷المتني
رزقه بالتفاوت رزق بعضهم  ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتنياحد لنفسه خروجا عما خلق علیه قوله یملك 

االیمان و رزق بعضهم االیقان و رزق بعضهم العرفان و رزق بعضهم البیان و رزق بعضهم العیان هذا الهل 
عضهم الطغیان و رزق بعضهم الوالیة و رزق بعضهم من اهل الشقاوة الخذالن و رزق بعضهم الحرمان و رزق ب

الكفران فصدر االول صدورا من مكان انوار لطفه و هوالء المحرومون خرجوا من ظلمات قهره و هو جل جالله 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۵۴: ات یالذار ۱٥۳۳
 ۵۵: ات یالذار ۱٥۳٤
 ۵۶: ات یالذار ۱٥۳٥
 ۸۸: القصص  ۱٥۳٦
 ۵۸: ات یالذار ۱٥۳۷



۷۴۸ 

و اصرب ذوالقوة االزلیة و هو متني قوی عزیز یعز من یشاء و یذل من یشاء بعزه و قدرته قال لله سبحانه و تعاىل 
سبحانه فی هذا االمر تبني مرتبه التفرقه و مرتبه الجمع الخطاب االول  بني الله ۱٥۳۸لحكم ربك فانك باعیننا

وقع الصرب لجریان الحكم فی امر  فاصرب لحكم ربكخطاب الغیبه و الخطاب الثانی خطاب المشاهدة فاذ قال 
لك امره العبودیة و ذكر قوله ربك بالغیبته النه فی مقام تفرقه العبودیة و الرسالة یقضی حاله حال المشقة لذ

لحفظك من االعوجاج  و التغري فی جریان احكامنا علیك حتی نصري مستقیما بنا لنا فینا  فانك باعیننابالصرب 
ای نحن نریك بجیمع عیون الصفات و الذات بنعت المحبة  فانك باعینناانظر اىل ما قال سبحان لحبیبه فی قوله 

بها حتی ال یغريك عیونا من الحدثان عنا و ندفع بها  و العشق ینظر بها الیك شوقا الیك و حراسة لك نحرسك
عنك طوارقات قهری فانك فی مواضع عیون محبتنا و انت فی اكناف لطفنا افهم یا صاحبی كیف قال الحق ذكر 
اال عني و لیس فی الوجوه اشرف من العیون انظر كیف شرفه اذ قال انت بعیننا ای انت علی عنینا فی عیننا 

ا و رمز الزفري فی قوله فانك باعیننا فان الحبیب علیه السالم فی مقام المشاهدة و كاد ان یفنی محروسا عن قهرن
فی عظمته و جالله محجبه بحكمة لحظه و الصرب فیه حتی ال یغنی و النبی صلی لله علیه و آله كاد ان یری الحق 

رای الحق بجمیع العیون فامنن الله علیه و عیانا فی عیان و ال طاعة له فالبس لله بعد ذلك عینه نورا من اعینه ف
معرف الیه مواضع نعمه بقوله فانك باعیننا ای باعیننا ترانا قال ابن عطا فانك باعیننا ای مغمور فی حفظنا و 
غریق فی فضلنا و مستور بحفظنا و من اختص بالله كان فی حفظ و من كان فی حفظ كان فی مشاهدته و من كان 

معه و وصل الیه و من وصل الیه انقطع عما سواه من انقطع عما سواه عاش معه عیش فی مشاهدته استقام 
ما ضلّ صاحبكم و ما  ۱٥۳۹بسم الله الرّحمن الرّحیم والنجم اذا هویالربانني قال لله تعاىل جل جالله 

ب اقسم لله سبحانه و تعاىل بالنجم و ذلك النجم الهام قلوب الملهمني حی یسقط من صحایف القلو ۱٥٤۰غوی
اىل معادن القلوب و بانوار تجلی جماله و جالله اذا وقع علی ارواح العاشقني و باتیان بالبل علومه اللدنیه التی 
یرتنم بحقایق ما كنز الحق فی كنوز القدم اذا جلست علی اغصان و ردبساتني اسرار العارفن فتكلموا و اخربوا انها 

اردات الجذب التی تبدو بانوارها من الغیوب لفهوم المحبني و من مكنون غرایب علوم الصفات و الذات ایضاً بو
حقایقها المواجید و الحاالت و الكشف و  ۱٥٤۱رب العالمنيتسقط علی اسرار الواصلني و تزعجها اىل مشاهدة 

المشاهدات ایضا ای باالرواح العاشقه السابقه اذا صعدت اىل ملكوت الغیب قتسقط اىل بحر جربوت الرب و 
حیوة القدم من بحر البقاء و تاتی سكراته اىل معادن االشباح و یتضرع نفحاتها فی بساتني العقول و تحمل میاه 

ریاض القلوب و ایضأ ای بما نبت فی بساتني قلوب االنبیا من عجایب اصناف ازهار الحكم و المعارف و العلوم 
لمحة و ما احتجب بشیء دونی لحظه و  و الفهوم لهذا المقسمات الشریفه و المیزان الواضحّه ما ضل حبیبی عنی

و ایضا ما ضل عنی بی فی میادین  ما ضل صاحبكم و ما غویما اعوج عن طریق استقامته قّط و ذلك قوله 
عظمتی حیث الیدری الموحد این هو هو كان عالما بی بحیث سلك و ما غوی ما میّز بما وجد منی فیشتغل به 

و ضل عن قربی طرفة عني و عن الرؤیه طرفة عني قوله تبارك و تعاىل ما  ما ضل صاحبكم و ما غوی عنی و قال
كیف ینطق عن الهوی من لیس له علة الهوی كان مقدسا  ۱٥٤۳ان هو اال وحی یوحی ۱٥٤۲ما ینطق عن الهوی

عن شوایب الخلیقه منورا بانوار الحقیقه كان نطقه نطق الحق و فعله فعل الحق و قلبه میدان تجلی الحق كیف 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۴۸: الطور  ۱٥۳۸
 ۱  :النجم  ۱٥۳۹
 ۲: النجم  ۱٥٤۰
 ۴۵: األنعام  – ۲۸: المائدة  – ۲: فاتحه  ۱٥٤۱
 ۳: النجم  ۱٥٤۲
 ۴: النجم  ۱٥٤۳



۷۴۹ 

خطوات الشیطانیه و الهواجس الوعاییه ما نطق فهو وحی لله و كالمه و اشارة الله و الهامه جعله لله  یجری علیه
ان هو اال تعاىل مصباح وجوده فی العالم و انوار جوده فی آدم قال جعفر بن محمد علیهما السالم فی قوله 

الرسل بالرسل من الملئكه و الثانی  الوحی لالنبیاء علی ضروب و الوحی للعامة عن غري االنبیاء و وحی یوحی
آداب نفوسهم من قوة الفهم ما ینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی بان الوحی الهام یومئذ تحدث اخبارها 
بان ربك اوحی لها و الثالث من كان فی المنامات و هو اعلی شیء لهم لیس لغري لله فیه معنی قال لله جل جالله 

اخرب لله سبحانه و تعاىل عن دنو حبیبه منه و ذلك بعد ان  ۱٥٤٥قوسني او ادنیفكان قاب  ۱٥٤٤ثم دنی فتدلّی
البسه نعوت الصفات و انوار الذات و اخرجه عن جمع العلل الحدثانیة فدنی بالحق من الحق دنی فی الصفات 

ن دنی من الصفات فلما استلذ مشاهدة الصفات كادان یقف فی سريه بلذة الصفات فادناه الحق من الذات بعد ا
من الصفات و استغرق فی بحر الذات و لم یبق معه عن علم شیء و ال من بصره شیء و ال من سمع شیء و ال 
من ادراكه شیء فالبسه لله ایضا نورا من سمعه و بصره فرای الحق بنور الحق و سمع من الحق بسمع الحق فظن 

قوسني او ادنی ای منی و منه قوس الحدویثه و انه قد وصل بالكل اىل الكل فاراه الحق قیمته بقوله فكان قاب 
قوس االفعالیه فبقی بني القوسني عن ادراك العني بالحقیقه بالعني و القلب و ظن انه وصل اذ ال فصل هناك و ال 
وصل و ال قرب و ال بعد فان ساحة الكربیاء منزهة عن هذه العلل فبني له الحق ان بینه و بني الحق قوسني قوس 

س االبد و من یصل اىلّ من بعده منه من االزل اىل االبد ای الحدث بعید منی بقدر االزل و االبد اذ االزل و قو
ال قدر فی االزل و االبد و كیف یصل اىل من تنزیهه ابعده باالزل و االبد من ذاته و صفاته فاذا كان كك استحال 

م الدنو من قوس االزل ورمی سهم التدىل قرب الحدث من ذاته و صفاته من حیث المسافة و ایضأ رمی الحق سه
من قوس االبد من كنایة الذات و الصفات اىل قلب حبیبه فخرجه بسهم المحبة و سهم المحبة و سهم المعرفه و 
كان فی تلك اللیله مطروحا فی میدان االزل مخروجا فی میدان االبد و قال ادناه منه حتی كان كقاب قوسني قال 

ابهم لله سبحانه سر ذلك الوحی الخفی علی جمیع فهوم  ۱٥٤٦فاوحی اىل عبده ما اوحیالله سبحانه و تعاىل 
الخالیق من العرش اىل الثری بقوله ما اوحی النه لم یبني آی شیء اوحی اىل حبیبه الن بني المحب و المحبوب 

لماتوا جمیعا من ثقل  سّر ال یطلع علیه غريهما و اظن ان لو بني كلمة من تلك االسرار بجمیع االولني و اآلخرین
صلی لله علیه و آله بقوة ربانیه ملكوتیه  المصطفیذلك الوارد الذی ورد من الحق علی قلب عبده احتمل ذلك 

الهوتیه البس لله ایاه و لوال ذلك لم یحتمل ذرة منها النها انباء عجیبة و اسرار ازلیة لو ظهرت كلمة منها لتعطلت 
جسام و اندرست الرسوم و اضمحلت العقول و الفهوم و العلوم هكذا رسم العلوم االحكام و لغیبت االرواح و اال

المجهوله الذی یتبنی عن عني العشق بني العاشق و المعشوق ذالك سر فی سر و غیب فی غیب یسقط عند ذالك 
تی حكم العبودیه الن ذلك محض االنبساط و به ظهور كشف الكلی و غلبات سیول رحمة االزلیة الواسعة ال

تجری من بحار القدس و انوار االنس ربما نشق لله من نفحات نرجسها و وردها مشام المستسنفني نسایم الوصال 
و شمایم الجمال فیطريون من الفرح بوجدانها و یضحكون و یبكون و یرقصون و یصیحون من لذة ما وصل الیهم 

بال واسطه  فاوحی اىل عبده ما اوحیقوله فی  )ع(جعفرمن عرفاتها و یسرتون تلك االسرار عن االغیار قال 
فیما بینه و بني نبیه سرا اىل قلبه ال یعلمه احد سواه بال واسطه اال فی العقبی حني بعطیه الشفاعه المته و قال 
القی اىل عبده ما القی و لم یظهر ما الذی اوحی النه خصه به و ما كان مخصوصا به كان مستورا و ما بعث به اىل 

ما الرؤیة الثانیه  ۱٥٤۸و لقد رآه نزلة اخری ۱٥٤۷افتمارونه علی ما یریظاهرا قال الله تبارك و تعاىل  الخلق كان
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) ص(اقل كشفا من رؤیة االوىل و ما الرؤیة االوىل ما كشف من الرؤیة الثانیه این انت لو كنت اهال لقلت لك انه
غاب قلبه من تلك الرؤیة لمحة و ما ذكر رای ربه فی لحافه بعد ان رجع من الحضرة ایضا فی تلك الساعة و ما 

سبحانه بیان ان ما رای فی االول فی ال مكان و ما رای عند سدرة المنتهی كان واحد االن ظهوره هناك ظهور 
القدم و الجالل و لیس ظهوره یتعلق با لمكان و ال بالزمان اذ القدم منزه عن المكان والجهات كآن العبد فی 

و هذا غایة كمال تنزیهه و عظیم لطفه اذ یتجلی من نفسه لقلب عبده و هو فی ال مكان  مكان و الرب فی المكان
و العبد فی مكان و العقل ههنا مضمحل و العلم متالشی و االفهام عاجزة و االوهام متحريه و القلوب والهة و 

ه نزلة اخری عند سدرة اذ رآ) ص(و االسرار و فانیه و فی هذه اآلیه بیان كمال شرف حبیبه   االرواح حایرة
ان ما رآه فی الوىل ال یكون فی الكون لكمال علمه بتنزیه الحق و لما رآه ثانیا علم انه ال  ) ص(المنتهی ظن 

الكرباء اذا زارهم احد یاتون معه اىل باب الدار اذا كان كریما فهذا من لله  یحجبه شیء من الحدثان و عادة 
قیقه االشارة انه سبحانه اراد ان یعرف حبیبه مقام االلتباس فلبس االمر و سبحانه اظهار كمال حبه لحبیبه و ح

لیعرفه حبیبه بكمال ) ع(اظهر المكر و بان الحق من شجرة سدرة المنتهی كما بان من شجرة العناب لموسی
درة ما اذ یغشی السالمعرفة اذ لیس بعارف من لم یعرف حبیبه بلباس مختلفه و بیان ذلك قوله تبارك و تعاىل 

و ابهم ما غشیه الن العقول ال تدرك حقایق ما یغشاه و القدم منزه عن الحلول فی االماكن كان و ال  ۱٥٤۹یغشی
ما یعلم تاویله اال الله و الراسخون فی شجرة و كانت الشجرة مرآ ة لظهوره سبحانه سبحانه ما الطف ظهوره 

بشیء من علمه اال هو قال لله تبارك و تعاىل جل  بعد عرفانهم به سبحان من ال یحیط ۱٥٥۰العلم یقولون آمنا به
وصف نفسه بانه  ۱٥٥۳و انه هو امات و احیی ۱٥٥۲و انه هو اضحك و ابكی ۱٥٥۱و ان اىل ربك المنتهیجالله 

اضحك و ابكی اضحك بطلوع صبح جماله للعاشقني و ابكی بظهور شموس ذاته العارفني یبكون علیه منه لفقدان 
عن ادراكهم و عن تقصريهم ایضا فی طلب معرفتهم بربهم و قلة معرفتهم بوجود ربهم الكل النهم یعرفونه بامتنانه 

و ذلك عند كشف العاینه اضحك المستانسني برنجس مودته و یاسیمني قربته و طیبه شمال جماله و ابكی المشتاقني 
ار ذاته و احیی بظهور عظمته و جالله امات العارفني بنعت الفناء فی سطوات دیمومیته و ظهور صدمات انو

العاشقني بكشف صفاته قال اولون فنوا فیه و اآلخرون بقوا به و ایضا امات المریدین بالحجاب و احیی المحیني 
فی  ۱٥٥٥و ان سعیه سوف یریذلك فی بدایتهم  ۱٥٥٤و ان لیس لالنسان اال ما سعیبكشف النقاب قال الوراق 

و ذلك عند فناء العبد  ان اىل ربك المنتهی وهم و ذلك فی نهایات ۱٥٥٦ثم یجزاه الجزاء االوفیتوسط امورهم 
و ابكی اضحك المطیع بالرضا و ابكی العاصی بالسخط و قیل اضحك  و انه هو اضحكمن ارادته و صفاته 

قلوب العارفني بالحكمه و ابكی عیونهم بالحزن والحرقه و قال اضحك قلوب اولیاء به انوار معرفته وابكی قلوب 
امات و قال اضحك االرض بالنبات و ابكی السماء بالمطر قآل ابن  عطا فی قوله  اعدائه بظلمات سخطه و

امات بعدله و احیی بفضله و قال امات باالعراض عنه و حیی بالمعرفه و قال امات النفوس  ۱٥٥۷احیی
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بالمخالفه و احیی القلوب بانوار الموافقه و قال امات نفوس الزاهدین بالمجاهدة و احیی قلوب العارفني 
 ۱٥٥۹فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر ۱٥٥۸ان المتقني فی جنات و نهربالمشاهدة قال لله تبارك و تعاىل 

وصف لله سبحانه منازل المتقني الذین اقبلوا علی لله بنعت المعرفه و المحبة و خرجوا مما دونه من الربیة و تلك 
ا انوار القدس اجلسهم لله فی بساط المنازل عالم المشاهدة و مقامات العندیة جنانها رفارف االنس وانواره

الزلفه والمداناة التی ال یتغري صاحبها بعلة القهر و ال یزول عنها بالسرت والحجاب لذلك سماه مقعد صدق ای 
محل كرامة دایمة و قربة قایمة و مواصلة سرمدیة یا اخی هوالء غرباء لله فی الدنیا و االخرة ادخلهم لله فی اقرب 

مجالسة الحق معهم حیث ال یطلع علیهم اال اهل الصدق فی عشقه و اهل الشوق فی طلبه و منازل و هو مقام 
اهل المعرفه به و لله بذلك مقتدر قادر لذلك وصفهم رسول لله صلی لله علیه و آله حیث قال الفقراء جلساء لله 

و طالبه ما لك فی النار لم یجده سئل ابو یزید عن الغریب قال الغریب من اذا طالبه الخلق فی الدنیا لم یجدوه و ل
و لو طالبه رضوان فی الجنه لم یجده فقیل فاین یكون فقال ان المتقني فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند 

لو نظرت  ۱٥٦۱و یبقی وجه ربك ذو الجالل و االكرام ۱٥٦۰كل من علیها فانملیك مقتدر قال لله جل و عال 
فنائه و فناء اهله و ان كان فی الظاهر علی رسم الوجود الن من بنظر التحقیق فی الكون و اهله لرأیت حقیقه 

یكون قیامه بغري فهو فان فی الحقیقهُ اذ ال یقوم بنفسه و كیف الحدث یقوم بنفسه و ال نفس له فی الحقیقه فان 
بقاء و حقیقه الو یبقی وجه ربك ذوالجالل و الكرام الوجود الحقیقی وجود القدم لذلك اثنی علی نفسه بقوله 

فاذا لمن ال یزال باقیا قدیما و من كان اوله عدما و آخره عدما وجوده الخالف من كان اوله قدماً و آخره بقاء فاذا 
شاهدت مشاهدة الحق تری الحق قایما بنفسه و تری االشیاء قایمة به فقد علمت هناك حقیقه الفناء و البقاء و 

خلقه بفناء الدنیا و اهلها لیتحقّقوا فی معرفته الن من دخل فی  حقیقه الوجود و العدم عرف سبحانه قدمه و بقاء
البقاء بغري دخوله فی الفناء لم یعرف حقیقه البقاء و ذكر جالله و وجهه الباقی تسلیة لقلوب المشتاقني و ترویح 

یتسرمد ذلك الفواد الموحدین و العارفني آی انا ابقی لكم ابدا فان لكم ما وجدتم فی الدنیا من كشف جماىل و 
لكم بال حجاب ابدا ایها العاشقون استبشروا ببقائی و اخرجوا بلقائی و فیه دقیقه و اشارة اىل حبیبه صلی لله 
علیه و آله ای كلهم استحقّوا بتجلیاتی و كشف الوجه باق لك ابدا رایت وجهی خاصة لك ثم العشاق اتباعك فی 

و تعاىل عما یقول الظالمون علوا كبريا قال لله سبحانه و  النظر اىل وجهی فاول الكشف لك ثم للعموم تبارك
یساله من فی السموات من الملئكه كلهم علی  ۱٥٦۲یساله من فی السموات و االرض كل یوم هو فی شانتعاىل 

قدر مقاماتهم یساله الخایف النجاة من البعد و الحجاب و یساله الراجی الوصول اىل محل الفرح و یساله المطیع 
دته و یساله المحب ان یصل الیه و یساله المشتاق ان یراه و یساله العاشق ان یقرب منه و یساله العارف ان قوة عبا

یعرفه و یساله الموحدان یفنی فیه و هكذا اهل االرض یسال الجاهل ما یحتجب به عنه و یسال العالم ما یعرفه به 
ون منه علی قدر مراتبهم و درجاتهم معرفته و وصاله و ربه و كك االنبیاء و االولیاء و االصفیاء و االبدال یسال

التخلص بوقایة عصمته من قهره یسال العارف الرعایة و یسأل الموحد النهایة و هو سبحانه و تعاىل یكون من 
مزید قرب المقربني و وصل  كل یوم هو فی شان حیث مراد الجمیع یعطی الكل ما مولهم و یزید من فضله فی

اللقاء للمتشاقني و ظهوره فی كل ذرة للشایقني یظهر فی كل لحظه من انوار عجایب ربوبییة  الواصلني و كشف
للمستانسني و تلك العجایب مما لم ترها العیون و لم یدركها العقول و لم یتعلقها القوب و لم تلحقه االرواح و لم 
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ها االسرار و لیس له نهایة یبزرهاكل یوم و تنالها االشباح و لم تشاهدها االرواح و لم تنالها االشباح و لم تشاهد
ساعة انوار عجایب ملكه و ملكوته علی قدر قوة ادراك الدراكني و افهام العلماء و العارفني و ما كان فی سوابق 
علمه فی آزال آزاله یسوق اسرارها و مقادیرها بسوط القدرة اىل مجاریها و مواردها و ال یظن ان احدا یصل اىل 

انه اعظم من ان یدركه احد من خلقه قآل جعفر علیه السالم فی قوله یساله من فی السموات و شانه فان ش
حبّب االرض من سال لله اعطاه سؤله علی قدره من ابتداء بالعطاء بما یلیق بفضله وجوده و كرمه قال لله تعاىل 

ل ان تسالونی و استجبت قبل ان قال آلنبی صلی لله علیه و آله بقول الله تعاىل اعطینكم قب ۱٥٦۳الیكم االیمان
من یقول  ۱٥٦٤تبارك اسم ربك ذی الجالل و االكرامتدعونی بفضلی و رحمتی علیكم قال لله تعاىل و تقدس 

من فی اسمه تقدس عن ادراك االوهام و اشارة العقول اذا سمعه نعته والنعوت صفات و الصفات قایمة بالذات 
یم كیف یصل اىل العلم بوجود المسمی و هو اجل من ان یحیط فمن عجز عن ادارك حقیقه اسم الموصوف القد

بقدس جالله االفكار او یحوی ذرة من نعوته االذكار جالله اجاد عقول العارفني فی میادین عزته و اغرق ارواح 
الموحدین فی بحار عظمته و افنی اسرار الواصلني فی شامخات كربیائه اسمع معانی قدسه كیف فعل یشاهد الحق 

مشاهدته حیوة فی اودیة الجالل و اغرقه فی قلزم الجمال و  كاشف له عني العني و سلبه من االین فبان له ما فی 
بان من عیون االلوهیة و بهاء القدم والبقاء ما اسكته عن وصف قدسه حیث قآل افصح العالمني صلی الله علیه و 

لیك انت كما اثنیت علی نفسك ذكر سبحانه بذكر آله من حقیقه الحیوة فی ساحات العزة بقوله ال احصی ثناء ع
الجالل لطیب قلوب الوالهني بآن یكشفه لعیونهم و ابصارهم و ارواحهم و اسرارهم و قلوبهم و عقولهم لريبحهم 

ربك  تباركمن تراكم االحزان و ظلمة هذه اال سبحان و یبلغهم اىل مجالس الحسان و كشف العیان قآل بعضهم 
و عظم قدره عما یقول فیه الموحدون و المبطلون جمیعا الن كل شیء یثنی علیه بقدره و كل  ای جل ربك و تنزه

ذاكر یذكره علی مقدار طاقته و طبعه و علمه و فهمه و الحق تعاىل ذكره خارج عن اوهام آلدمیني الن الثناء و 
بما یلیق به سواه عجز االنبیاء  المعارف دون الغایات فسبحانه و تعاىل ما اثنی علیه حق ثنائه غريه و ال وصفه

باجمعهم فی ذلك حتی قآل اجلّهم قدرا و ارفعهم محال صلی لله علیه و آله ال احصی ثناء علیك انت كما اثنیت 
هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علی نفسك قال لله سبحانه و تعاىل جل جالله 

سبحانه اشار بها اىل سر ذاته و صفاته و نعوته و اسمائه و اظهر باطن  افهم سر تفسري هذه اآلیه ان لله ۱٥٦٥علیم
غیبه و غیب غیبه و سره و سرسره لتحري ارواح العارفني فی بحار قدمه و بقائه و فناء اسرار الموحدین فی صفاته و 

عرفه احد اىل البد هو ذاته و ما اماد هذه االسرار اال التحسر عن اداركه ذكر سره و لم یعرف احدا ذلك السر و الی
ذاكره و هو عالم به الغري كیف یعرف االولیة من االولیه له و كیف یعرف اآلخریة من اآلخریة له و كیف یعرف 
غلبة سلطان قهر عزه من الیدری السبیل اىل عینیة الذات و كیف یعرف بطن سر السر واصل االصل من الحقیقه 

و ال تقف فانه اغرق االولني و اآلخرین فی قطرة من قطراته و هم فی ادراك کنهه غري من هذا البحر العمیق 
عطاش من بعد افواههم عن توارتها این انا بني من االقبال نبغت االدراك علی قدم القدم و االبد االبد و  بطن 

االزل و العلم واشراق شمس االلوهیه و سبحاتها تحرق االبصار و اسرارها تحري االفكار ایاك والفرار من ضرغام 
تنیّن االبد مآللرتاب و رب االرباب سقط الزمان و المكان و االوایل و االواخر و الظفروف و االماكن والفهوم و 
العلوم عن بوادی انوار اولیته و آخریته و ظهور سبحات ظاهریته و لمعان اسرار باطنیته فلم یبق اىل اللسان حیث 

الیقان االیمان لمن و العرفان لمن و االیقان فیمن و هو ممتنع بعز الیبقی البیان و الربهان والالعرفان وال ا
جباریته عن درك الخواطر و جریان الضمایر سبحانه سبحانه سبحان قوله هو االول اظهار االزل فی االزآل و قوله 
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ل فی الصفات و هو االخراظهار االبد و اآلباد و قوله الظاهر عیانه بذاته فی صفاته و صفاته فی افعاله اذ االفعا
الذات فانیه فبقی ظهوره لنفسه اذ ال شیء دونه و قوله هو الباطن استتار كنهه بكنهه و سره بسره الیدرك باطنه بعد 
االوهام و ال غوص االفهام سبحانه عما اشار الیه الربیة بنهایتة من یعرف عروق االشیاء حتی یعرف اولیته و من 

ه و من یعرف كینونیه االفعال حتی یعرف ظاهریته و من یعرف اسرار یعرف عقود االعصار حتی یعرف آخریت
بطون االرواح و النفوس حتی یعرف باطنیته لو یعرف المحلقون حقیقه وجوده بنعت احاطة علمه علیها یعرف 

هر و اصل كل اصل و  علة كل علة اذ ال یعرفها اال من یوجدها  ال یوجدها اال هو الذی نعته االول و اآلخر و الظا
الباطن ال تظن فی اولیته غد االدهارو ال یظن فی آخریته حصر االعصار و الیظن فی ظاهریته بوادی اآلیات و 
یظن فی باطنیته اسرار الخفیات فان هذه الصفات منفیه عن كمال الوهیته االولیة فی اذهان تاخرها اىل قدم 

ىل دوام االعصار و ال اعصار فی االبد و الظاهریة فی الزمان و الزمان فی االزل و اآلخریة فی افهام استباقها ا
العقول للظهور فی اماكن و ال مكان عند ظهوره و الباطنیه فی الخیال طویة الخفیات و هو منزه عن ان یكون 
محل جریان العلل اذ ال علة فی وجوده اعرب من هذه الظمات فانه تعاىل منزه عن القیاس و الوسواس اوله آخره و 

وله و ظاهره باطنه و باطنه ظاهره فاذا خرجت بالنفس من رقومات المكنونات و صورة اآلیات و رسم آخره ا
االفعالیات و نسبت العدم و الوجود و سقط عنك الرسم و االسم و الوسم و فنیت عنك بالحق تری لله بالله و ال 

نایات و اآلخر للقلوب بحسن یبقی عنك هذه الرسومات و یثبت لك حق الحقیقات االول لالرواح بسبق الع
الرعایات و الظاهر بنعت الكشف االسرار و الباطن ببیان علم المجهول و انكشاف حقیقه حكم الربانیه للعقول 
القدسیة تفضل اعظم من هذا التفضل من الحق سبحانه للعارفني اذا تجردت نعوته و اسماؤه و صفاته و ذاته لهم 

ه بمعرفتهم كك اظهر كنزا لربوبیة و االلوهیة لهم بقوله كنت كنزا مخفیا فاحبت و هذا من كمال حبه لحبهم و ارادت
ان اعرف یآ صاحبی كدت ان انقل احجار قاف الكربیاء بینائی و اغرق میاه قاموس االزل و البقاء فلما وصلتها 

ذه اآلیه ال احصی فی ه) ص(رایتها ممنوعة من ادراك الفهوم و وصول العلوم و رجعت و ما قلت اال قول حبیبه 
قال النوری هو االول الذی ال هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن ثناء علیك انت كما اثنیت علی نفسك 

یخرجه االولیة و االخریة و ال الظاهریة و ال الباطنیه اىل نعوت الحلول و الفرتاق و كیف یسمعه او یدركه شیء 
بد و اآلباد من جمیع الوجوه و الیه الغایة و المنتهی ازىل العلم ازىل من خلقه و هو المحیط باالزل و اآلزل و اال

القدرة ازىل الشان ازىل المشیه ازىل النور ازىل الرحمة البادی لكل عالم و معلوم و شاهد و مشهود جل و تعاىل 
ار بربوبیة بظاهریته شانه نفی القدم عن كل اول باولیته و نفی البقاء عن كل آخر باخریته و اضطر الخلق اىل االفر

و حجب االفهام كنهه و كیفیته بباطنیته و قال جعفر بن محمد علیها السالم االولیة هی اآلخریه و اآلخریة هی 
االولیة و الظاهریة هی الباطنیه و الباطنیة هی الظاهریة كما ان االزلیة هی االبدیه و البدیة هی االزلیة لیس بینهما 

دك و فناء لتجدبد اللذة و رؤیه العبودیة و قال االستاد االول البزمان و اآلخر الباوان حاجز اال انه یفقدك و یشه
و ال تكونوا كالذین نسوا الله و الظاهر البقرتان و الباطن ال باحتجاب قال لله تعاىل جل جالله و نعم نواله 

نسوا لله حیث اشتغلو بنفاد حذر لله المومنني بهذه اآلیه وامرهم بان ال یكونو كالذین  ۱٥٦٦فانساهم انفسهم
شهواتهم و طلبهم حظوظ انفسهم من رؤیة الكون و نسوا طیب العیش مع لله و روح االنس فی مشاهدة لله و 
سكنوا منه بحظ النفوس فلما وجدهم لله ساكنني عنه مشتغلني بغريه فآنساهم انفسهم حیث الیعرفونها و الیعرفون 

ل و الیرشدهم طریق الماب الیه و ای شقی اعظم شقاوة ممن اصحب طریق رشدها و وصولها اىل معادن االو
بنفسه عن لله سبحانه و تعاىل قال سهل نسوا الله عند الذنوب فان هم لله االعتذار و طلب التوبه و قد وقع ىل 

ی عني نكته بان االشارة فی الحقیقه اىل المتحدین و المتصفني الذین غلب علیهم سكر االنانبه و راوا وجودهم ف
الجمع فمن حده السكر خرجوا بدعوی االنانیه و ذلك بان رویة الصفه فهم غلبت علی رؤیة الذات فبقوا فی رؤیة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۹: الحشر  ۱٥٦٦



۷۵۴ 

الصفات عن رؤیة الذات ثم وقعوا فی نور الفعل و بقوا عن رؤیة الصفه فطارت قلوبهم بالنظارة و دعوی االنانیه 
رتقوا اىل مدارج الفردانیه انساهم لله انفسهم الحدیثه حتی لم و هذا مقام المكر فلما سكنوا فی هذا المقام و لم ی

یروها فی البني فبقوا بانانیتهم عن رویة الحقیقه و لو ال انسا لله انفسهم لوجدوا مقام العبودیة اعلی مما هم فیه اذ 
رب عن هذا المقام فیه افراد القدم عن الحدوث و حقیقه صرف التوحید و هو مقام النبی صلی لله علیه و آله حني ع

ال اله اال و لم یتعلق ذیل همته بحظ االلتباس و المحبة و وصل اىل الرؤیة االحدیة و اختار العبودیة بقوله اناالعبد 
وحده ال شریك له له الملك و له الحمد و هو حی یحیی و یمیت و هو حی ال یموت بیده الخري و هو علی  ۱٥٦۷لله

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعاً متصدعاً من خشیة الله و  ىلكل شیء قدیر قال لله سبحانه و تعا
فی هذه اآلیة بعض العتاب مع اهل المآب بانهم ال یذوبون  ۱٥٦۸تلك اال مثال نضربها للناس لعلهم یتفكرون

ن تحت موارد الخطاب االزىل و ال یفنون فی مشاهدة الصفات و ال یرون بها عني الذات فآن من حقه ان یكو
المخاطب بعد متابعته فاینا عن نفسه و عن الكون فیه و لو كان الجبال مقام فی الخطاب لقد تدكّت الجبال و 
تذررت و انفلقت الصخور الصم وانهدمت الشامخات الكالیات فی سطوات انواره و هجوم سناء اقداره اذ كل 

ن و الحدثان و ذلك بانها عرفت حقیقه و حرف من خطابه اعظم من العرش و الكرسی و الجنه و النار و اال كوا
فابني ان یحملنها و اشفقن منها و حملها  اقر بالعجز عن حمل هذا الخطاب العظیم حیث قال سبحانه 

ظلمه قیامه بازاء القدم و جهله قلة معرفته بحقایق العبودیة و الربوبیة و ال  ۱٥٦۹االنسان انه كان ظلوما جهوال
كلمني ان الجبال لیس لها عقل فآن هناك ارواحا و عقوال ال یعلمها اال الله قال تخض یا اخر فی بحر كالم المت

فلوال هناك ما یقبل الخطاب لما خاطبها فان ببعض الخطاب و مباشرة االمر یهبط  ۱٥۷۰جبال اوّبی یالله تعاىل 
مكان  ۱٥۷۱خشیه الله و ان منها لما یشقّق فیخرج منه الماء و ان منها لما یهبط منمن خشیة لله قال لله تعاىل 

العلم بالله و بخطابه و فیه اشارة اخری فی بیان شرف النبی صلی لله علیه و آله و امته بانهم حملواما لم تحمله 
الجبال بقوتها یحملونه بذوق الخطاب و كشف النقاب والسرور بالمآب قال ابن عطا اشار اىل فضله باولیائه و 

وم بصفاته و ال یبقی مع تجلیه اال من قواه لله علی ذلك و هو قلوب العارفني اهل معرفته ان شیأ من اال شیاء ال یق
فقاموا له به ال بغريه وهو القایم بهم ال هم و هكذا قآل االستاد لیس هذا الخطاب علی وجه العتاب معهم بل 

نخشع و هوالء علی سبیل المدح و بیان تخصیص ایاهم بالقوة فقال لوانزلنا هذا القرآن علی جبل لم یطق و ل
الغنب كل الغنب ان  ۱٥۷۲یوم یجمعكم لیوم الجمع وذلك یوم التغابنحملو بهذه القوة قال الله تعاىل و تقدس 

ال یعرف مكان خطابه والطافه الذی ظهرت له فی الدنیا و اآلخرة بلباس القهریات و مكان االمتحان ور بما زاده 
شرف حاله فكان مشغوال عنه برسم االعتذار و العبودیه الحق فی اوجس مقام و هو مشغول الرسم و لم یعرف 

فیآرب صفاء فی الكدورة و یآ رب مكاشفه فی المعصیة اكتم یا اخی اكتم غیب الحق بسرت القربه حتی ال یكون 
السر ظاهرا الهل الرسوم فیسقطون من ایمانهم بقع الغنب یوم التغابن لمن كان مشغوال بالجزاء و العطاء و رؤیة 

اض و رؤیة المعصیة و الطاعة و من كان شاهد الحق خرج من وصف  الغنب اذا الغنب من اوصاف من كان االعو
غایبا عن مشاهدته فآذا استغرق فی بحار جماله و جالله ال یبقی علیه الغنب و ال حزن الفوت اذا لكل عاین له و 

یقع فی الغنب اذا عاینوا الحق بوصفه و سقط عنه ذكر ما مضی و ما یستقبل وىل لسان آخر فی التوحید ان الكل 
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هم وجدوه اعظم و احل مما وجدوا منه فی مكاشفاتهم فی الدنیا فیكونون مبهوتني متحرین مغبونني مهمومني 
حیث لم یعرفوه حق معرفته و لم یعبدوه حق عبادته و ال یعرفون عبادته و ال یعرفونه ابدا حقیقه المعرفه و ای غنب 

من یتوكل علی الله  وونه و ال یصلون اىل وجوده بالحقیقه قال لله تبارك و تعاىل و تقدس اعظم من هذا اذ یر
و لم یقل و من یتق من عذابه او یتق  ۱٥۷٤و من یتق اللهو من ادق االشارة ان لله سبحانه یقول  ۱٥۷۳فهو حسبه

یبته و عظمته و من شیء دون نفسه فخص التقوی ان یكون من نفسه خاصة و ذلك اذا كان یتجلی بجالله و ه
كربیایه من االلوهیة القدیمه و االبدیة الباقیه لقلب عارف من عرفائه و یستوىل علی قلبه سطوات عظمته یتقی 
العارف من صدمات القدوسیه و طوارقات العزة ضعفا و خوفا من ان ال یحرتق فیها فیفر منه آلنه علم ان 

اء الوحدانیة و یطلب الفرار منه مع ما فی قلبه من محبة جماله الحادث یتالشی فی العدم و ال یطبق ان یستقیم باز
والشوق اىل لقائه فآذا رای الحق سبحانه ذلك منه یتجلی لقلبه من عني الجمال جماال فیجر قلبه بحسنه و جماله 

یخرج من رؤیة العظمة اىل  ۱٥۷٥یجعل له مخرجا والیه و یعصمه من نفسه بنفسه و ذلك هو المخرج الذی قال 
یة الجمال و یستقیم بالجمال الرویة الجالل فیحتمل الحق بالحق ثم همته همة العجز عن البلوغ اىل دنوه فیبني رؤ

و یرزقه فی نفسه من نفسه انوار النعوت االزلیه فیتصف صفاته بصفاته فال یری هناك اال عینا واحدا و ذلك قوله 
ة الحق لكن یرزقه من حیث ال یحتسب انه هو ان یكون منعوتا بنعت الحق فی رؤی ۱٥۷٦من حیث ال یحتسب

یصل الیه بنعت البقاء یبقی ببقائه و یخرج من فناء فان بعد ذلك فی سرسره نورا و عرفانا خاصا بنفسه انه 
محجوب منه به فیسقط عنه همته و آیس ایضا من الوصول اىل الكل فیعرفه الحق نعتا من نعوته و یعلمه انه ال 

نعت الرضاء من جمیع النعوت و من اسم من جمیع االسماء و من صفة من جمیع صفاته یصل اىل الكنه فريضیه ب
و من و من كشف من ذاته من جمیع ذاته حتی ال یبقی له طلب و ال قصد بل یسكن بالحق فی الحق و ذلك قوله 

ائه فیبقی الحق له ای من یتوكل علیه حني یبقی من الفناء فیه فهو حسبه بان یبقیه ببق یتوكل علی الله فهو حسبه
علمه بكل ذرة فتلقی  و ان هو فنی فیه فبقاء الحق له خري له من بقائه و من عرف لله عرفه بكمال قدرته و احاطة

و من یتق الله زمام االحتشام الیه فهو تعاىل یكفی له كل مؤنة فی الذنیا و آلخرة و هو راض و هذا معنی قوله 
ما انت  ۱٥۷۷ن و القلم و ما یسطرونقال لله سبحانه و تعاىل  حتسبیجعل له مخرجا و یرزقه من حیث ال ی

ای بنور صفتی و قلم فعلی ما یسطرون من احرف مقادیری علی الواح امری و ایضا  ۱٥۷۸بنعمة ربك بمجنون
النون هو الذات و القلم الصفات و ما یسطرون من االفعال علی الواح التقدیر و هی تسطربني الكاف والنون من 

ی الواح االرادة و ایضا النون نور وجهه الذی یظهر یوم الشهود و به بنور جمیع العارفني و العاشقني اىل العدم عل
االبد و ایضا ای نبني ان قلوب المحیني و نور فواد المشتاقني و نصرتی لالنبیاء و المرسلني و االولیأ و الصدیقني و 

االرواح و ما یسطرون ی علی الواح اسرار العارفني ایضا ای بنوادر انوار صفاتی و بقلم افعاىل الذی یجر
القدسیه من مخاطباتی فی اوراق اسرارها و ایضا ای بنريات ملكوتی و نادرات عجایب جربوتی و بنور القرآن 
والقلم الذی كتبته فی اللوح المحفوظ فی اول االول و ما ینسخون منه سفرتی كرام بردتی و ایضا ای بندائی فی 

من القدم اىل العدم الستماع اسرار االرواح القدسیة الملكوتیة التی خرجت من العدم بكشف نور اول اولیتی 
القدم و نداء االزل و ندائی للقلم حني قلت بعد ان اوجدته اكتب ما هو كاین اىل االبد و بهذا القلم و ما یسطرون 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳: طالق  ۱٥۷۳
  ۵ - ۴ – ۲: طالق  ۱٥۷٤
 ۲: طالق  ۱٥۷٥
 ۳: طالق  ۱٥۷٦
  ۱: القلم  ۱٥۷۷
 ۲: القلم  ۱٥۷۸



۷۵۶ 

ن العارفني و بنون حاجبینك و قلم لسانك و اهل قربی من خطابی اىل بهذا االقسام المباركه یا حبیبی یا قرة عیو
لوح وجهك و ما یسطرون كتبته انوار تجلیاتی من عجایب سناء كشف جماىل و جالىل فی جمالك لنظار هالل 
جاللك و جمالك ما انت بنعمه ربك بمجنون ای لست باصطفائیتك و بنعمة ربك من النبوة و الوالیة من مثل ما 

سنستد ت سید حبیب صفی نبی مرسل رغما النف الكفرة قوله تعاىل جل جالله یزعمون هوالء الظلمه بل ان
وصفه لله سبحانه فی حقیقه االشارة اهل السكر فی المشاهدة اذا وصلوا محض  ۱٥۷۹رجهم من حیث ال یعلمون

نعت االتصاف و االتحاد غابوا فی غیبه و استغرقوا فی بحار الوهیته و فنوا فی اوصاف الحدوثیه بعد انعاتهم ب
االلوهیة و صاروا باقني بنعته الیرون وصفهم و یرون وصف الحق فكادوا ان یخرجوا بدعوی االنانیه فان الله 
سبحانه سیاخذ انوار شموس الذات و اقمار الصفات عن عیون ارواحهم قلیال قلیال و هم ال یعلمون من غلبة 

هم و یتقهم فی عرصات الصحو حتی یروا سكرهم و حالوة احوالهم حتی یغیب انوار الغیب من ابصار اسرار
انفسهم فی مقام الغیب و االستتار قال الواسطی لو كشف للحق ابصار و احباری و لكن لسداهم بالتلبیس والسرت 
ثم یكشف لیعرفوا قدر ما هم علیه و اما البقاؤه فهو االستدارج و هو فقدان الیقني الن بالیقني یستبني فواید باطنه 

ني فقد فواید باطنه و اشتغل بظاهره و استكثر من نفسه حركاته و سعیه لغیبوبیته عن المنه و لوال فاذا فقد الیق
فباالستدراج یعرف العقوبة و با النتباه یعرف   االستدراج لما عرف العبد طعم الكرامة و لما انزجر عن العقوبة

انفس المحبني رهینه  ۱٥۸۰س بما كسبت رهینةكل نفالنعمة و یرجوا القربه قال الله تعاىل جل جالله و عم نواله 
بالمحبة و انفس المشتاقني رهینه بالشوق و انفس لعاشقني رهینه بالعشق و انفس العارفني رهینه بالمعرفه و انفس 
الغافلني رهینه بالغفلة و لكل نفس عنه حجاب فمن شاء ان یخرج عن الحجب فلیخرج من االنفس و لیقبل علی 

ن الكل مرتهن بماعنده اال من تجرد مما دون لله بالله و هم اصحاب یمني مشاهدات مشاهدة رب االنفس فا
فانهم فی حیات قربه و وصاله قال بعضهم این الفرار من القدر و كیف  ۱٥۸۱الّا اصحاب الیمنيالحق قال لله تعاىل 

وصف لله سبحانه  ۱٥۸۲یرید كل امریء منهم ان یؤتی صحفا منتشرة الفرار علی الخطر قال الله تبارك و تعاىل
حسرة المرائني و المنافقني و السالوس و المفسدین بانهم یتمنون مقام الوالیة و یكشف لهم الكرامات و الوالیات 
و یعطهم علوم المعارف و الحقایق لیعظم اقدارهم عند الناس و ال یعلمون ان هذا قسمة االزلیه سبقت من لله فی 

ه و احبائه هذا كتاب منشور من الله سبحانه یعوضه علی الكل و هم ال یعلمون اصطفائیة انبیائه و اولیائه و اصفیائ
حقیقته النهم اهل الشك والنفاق و كیف یفهمون حقایقه و هم لیسوا باهل الله و اهل خطابه قال النوری كیف لهم 

حق كیف یفهم بهذه االرادة و لهم نفوس خالیة عن الحق معرضة عن امور الحق غافلة عن الوقوف بني یدی ال
ال اقسم بیوم الصحف المنشورة اسرار خافیه واصلها ان البشریة النضمام الربوبیة قال لله سبحانه و تعاىل 

انظر كیف قرن لله قسمه النفس اللوامة بقسمه بیوم القیمة الن ما یكون  ۱٥۸٤و ال اقسم بالنفس الوامة ۱٥۸۳القیمة
للوامة القیامة عالم و النفس اللوامه بقسمه عالم یظهر من فی القیمه من جمیع احوالها فمكنها لله فی النفس ا

النفس اللوامة لعارفها ما یظهر یوم القیمة الن الملكوت و الجربوت تظهر بنورها و سنائها و عجایبها و غرایبها 
ه یتجلی من النفس اللوامة و عرض الكل من العرش اىل الثری هی النفس اللوامه فالنفس اللوامه الروح الناطق

العامله بربها العارفه بصانعها المحبة المدبرها المشتاقه اىل الله للعاشقه بالله تلوم نفسها عند کل خطوه تاطاها 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۸۲: األعراف  ۱٥۷۹
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 ۵۲: المدّثر  ۱٥۸۲
  ۱: امة یق ۱٥۸۳
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نبعت الوقفه علی ما یجد من لله من فی الدرجات و رفیع المقامات و تلوم علی قصور معرفتها بالله علی الحقیقه 
ننظر اىل العمال فان جمیع االعمال التزن عندها جناح والیاتی حضرة لله االنبعت الخجل و الحیا روی ال

بعوضته بل تلوم النفس االنسانیه الحیوانیه و الجسمانیه بما یعرف من الذنوب و السیآت حني لم توافق العمل 
القدسی الذی هو وزیره و ذلک المالمه منها اذا کانت فی السري فاذا وصلت مشاهدة الحق و غابت فی شهود 

عنه المالمه آلن هناک تفنی الرسوم و الیبقی للحدثان اثر فخرج من البحر الربوبیة علی نعت  الغیب سقطت
یا ایتها النفس الطلمانینه فاذا کادت ان اتشتغل برسوم العبودیة نادیها الحق و دعاها اىل نفسه بقوله 

رینه الحرص و االمل و قال النفس اللوامة هی النفس االمارة بالسوء وهی ق ۱٥۸٦ارجعی اىل ربک ۱٥۸٥المطمئنه
اخربلله سبحانه علی  ۱٥۸۷هل اتی علی االنسان حني من الدهر لم یکن شیئا مذکوراقال لله تبارک و تعاىل 

التی قد اتی علیها احیان لم یکن شیأ یطلع علیها المقربون و الکروبیون مع علمهم و معرفتهم و ) ع(سر فطرة آدم 
ورا فی محال االنس و ریاض القدس منوره عن اعني اهل کیف ذکروه و هو عن علمهم فی غیب الغیب مست

الملکوت فهناک لیس بمکان و الزمان یتجلی له من جمیع الذات و الصفات و بقی بني انوار الذات و انوار 
الصفات حیّ صار فطرة الروحیة القدسیة الملکوتیه کاملة بکمال لله عالمة قادرة سمیعه بصرية متصفة بجمیع 

هناک صباح و المساء و الزمان و المکان غرفه لله نعوته القدیمه و اسماءه الحسنی و صفاته  صفاته و لم یکن
العلیا و سقاها من بحر الذات شربات المحبته و الشوق و المعرفه ففی کل صفه لها طور و فی کل مشاهدة لها 

ال و ابدا لم یکشف ذکره حال و وجد و کشف الیطلع علیها اهل القربة فکیف ذکر ذکروه و هو مذکور الله از
اظهره لله مالهم بصورة ترابیة و  ۱٥۸۸نحن نسبح بحمدک و نقدس لکالحد غريه عما ذکره فاذا قالت الملئکه 

فطرة جسمانیه و ال انه سرته بالماء و الطني لماتواجمیعاً فی النظر الیه النه کان خارجا من الحضرة منعوتا نبعت 
الربوبیة فقیل دخوله فی صورته لم تکن الصورة شیئا مذکوراحنب لم نیعکس لله موصوفا بصفته علیه لباس انوار 

علیها انوار روحه فاذا اراد ان ینفخ فیها روحه خلقها بیده و خمرطینتها بمیاه لطفه و صوّرها بصورة علمه و جعل 
علیها فلک دوار  فیها اطوار من معجونات قدرته و علمه ثم ترکها فی فضاء غیبه حتی مضی علیها دهردهار و دار

ففی کل لحظه و ساعة ابدع فیها بدایع فطریه و لم یکشف تلک الحقایق للملئکه و لم یروها الصورة صلصالیه 
طوراً من ماء مسنون و طورا من تراب و غبار و طورا من صلصال کالفخار حتی تنشقت القدرة و دخل فیها روح 

ا علیه من آثار جالل الحق و کیف یذکره احد و ذکره غایب االولیه فلما قام آدم فی الحضرة سجد له کل شیءلم
بهذا المثابه خلق و زینة فی معادن غیبه , ) ع(فی ذاکره و مذکوره تعاىل لله عن کل نقص و علّه فکما خلق آدم

سریا و  اطوارا طورا روحیاً و طوراً عقلیا و طورا نفسانیه و طوراً حیوانیا و طوراً شهوانیا و طوراً شیطانیا و طوراً
طورا ملکوتیا و طورا ربانیا فهذه االطورا یقلبها لله فی زمان علمه و قدرته و یجعلها فی کل اوان عجیبة من علمه 

اخرب لله  ۱٥۸۹وسقاهم ربهم شرابا طهوراً غریبة من قدرته  مصنوعة بصنع تجالئه قال لله تعاىل جل جالله 
رویة انوار القدم حیث ظهر جالل ذاته و صفاته لها و ذلک سبحانه عن سقیه ارواح اولیائه فی االزل شراب بحار 

الشراب الطهور طهوریته من تجلی قدس ذاته الذی طهر تلک االرواح من شیوب االمتحان بعد شربها اشربه 
افانني انوار الصفات فتلک الکاسات المروقات عن علل  والعتاب الحجاب و العتاب دارت علیها فی الدنیا 

ادنها من الغیب فغی كل لمحه و العتاب دارت علیها فی الدنیا حتی ترجع اىل معادنها من حتی ترجع اىل مع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۷: الفجر  ۱٥۸٥
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و بتلک االشربه آثار  ۱٥۹۰المقطوعة و الممنوعةالغیب ففی کل لمحه لهم شراب الوصال و الکشف و الجمال 
ن و الحدثان السکر فی وجودهم و هجوم المواحید علیهم حني سلبتهم جذبات واردات الغیب عن روّیة االکوا

سکرت ارواحهم بشراب رویة القدیم و سکرت اسرارهم بشراب رؤیة البقا و سكرت عقولهم بشراب رؤیة نورا 
الصفات و سکرت قلوبهم بشراب رویة الذات و سكرت نفوسهم بشراب المداناة فی الخلوات و المناجات ففی 

بان و وله و هیجان لیس لهم فی الکون كل حالة لهم من ذالك الشراب وقت و وجد و ذوق و شوق و عشق و ه
  سؤال غري هذا الشراب و آللهم منی غري هذا الوصال به داوی جروح قلوبهم من آالم المحبة البشئ دونه   

  شعر

 تراویت من لیلی بلبلی عن الهوی
  

 کما یتواری شارب الخمر بالخمر 
  

وز ربوبیة الولیائه و اصفیائه یعجرلهم من ینبوع قال بعضهم ان لله شرابا صافیا طاهرا شهیّا نقیا ذخّرها فی کن
المعرفه فی انهار المئه  فسقهم ربهم بکاس المحبة شرابا طهورا فآذا شربوا بقلوبهم تلني جلودهم و قلوبهم اىل 
ذکر الله سقیهم ذلک فی الدنیا فی میدان ذکره بکاس محبته علی منابر انسه بمخاطبة االیمان وسقیهم فی 

دان قربه بکاس رویته علی منابر النور بمخاطبة العیان قال سهل فرق الله بهذه اللفظ بني الطهور و اآلخرة فی می
الطاهر و بني خمور الجنه و خمورالدنیا فان خمور الدنیا نجسه تنجس صاحبها و شاربها باالثام و خمور الجنه 

ال فارس منهم من سقاه شراب طهور یطهر شاربها من کل دنس و یصلحه لمجالس القدس و مشهد العزه و ق
الهدایة فهداه و منهم من سقاه شراب الوالیة فواله و منهم من سقاه شراب المعرفه فقربه و ادناه و منهم من سقاه 
شراب التوحید فسّره و اوّاه قال سلیمان الدار انّی سقاهم ربهم علی ماشبه بساط القرب و اراهم رویة الحق ثم 

و حیاهم بتحف المزید و امطر علیهم مطرالتائید قالت علیهم اودیه الشوق و القرب اقعدهم علی منابر القدس 
فکفاهم هموم الفرقه و حماهم بسرور القربة الخیل سقوا شراب المودة فی کاس المحبة فی دار الکرامة 

هورا ای طاهرا فسکروابها فمشوا فی میدان الشوق و لم یفیقوا بشیء غري الرؤیة و قال جعفر علیه السالم شرابا ط
ای طاهرا مطهرا صافیا اذخره فی کنوز  ربوبیته سقاه اولیائه فی میدان کرامته بکاس هیبته علی منابر عزه فاذا 
اشربوا سکروا و اذا سکروا طاشوا و اذا طاشوا اشتاقوا و اذا اشتاقوا طاروا و اذا طاروا بلغوا و اذا بلغوا وصلو و 

نوا و آذا فنوا بقوا و اذا بقوا صاروا ملوکا و سادة و احرارا و قادة قال لله تعاىل و اذا وصلوا اتصلوا و اذا اتصلوا ف
مهد ارض قلوب االولیاء و ربطها بجبال المعارف و  �۱٥۹۲ًوالجبال اوتادا ۱٥۹۱الم تجعل االرض مهاداتقدس 

العالمون قال بعضهم اوتاد العقول لعساکر تجلّاه االوتاد عصبته من التمکني من االولیاء بهم یستقیم العالم و 
االوتاد علی الحقیقه سادات االولیاء و خواص االصفیاء سئل ابوسعید الحراز عن االوتاد و االبدال ایهم افضل 
فقال  االوتاد قیل کیف فقال الن االبدال ینقلبون من حال اىل حال و یبدل لهم من مقام اىل مقام و االوتاد بلغ 

ذین بهم قوام الخلق قال ابن عطا االوتاد هم اهل االستقامة و الصدق الیغريهم بهم النهایة و ثبت ارکانهم فهم ال
الهم فوزالمشاهدة و غیبته  ۱٥۹۳ان للمتقني مفازاً احوال و هم فی مقام التمکني قال لله جل جالله قدسه 

اض االنس المکاشفه ولذة الوصلة النهم اتقوا مما سواه و یعطیهم مایکفیهم رویة غريه فی بساتني القدس و ری
الیسمعون اال کالم حیبیهم و مایهیجهم من قربه و وصاله و الشوق اىل جماله لیفنیهم بنفسه عن کل مامول کما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       ۳۳ : واقعة   ۱٥۹۰
 ۶: نبأ  ۱٥۹۱
  ۷: نبأ  ۱٥۹۲
  ۳۱: نبأ  ۱٥۹۳



۷۵۹ 

فوزهم علی قدر تصورهم و  ۱٥۹٥جزاء من ربک عطاء حسابا ۱٥۹٤و الکذابا الیسمعون فیها لغواًقال لله  تعاىل 
ا ظهرت الحقیقه خنست المعاذیر و صار الکل هباً فی ای کالما اال من الحق فانه اذ الیسمعون فیها لغوانیاتهم 

جنب الحقایق و من تحقق بالحق فی الدنیا الیسمع الحق االمنه و الیشهده سواه النه مستغرق فی معادن 
الجزاء اذا کان من  جزاء من ربک عطاءو فی قوله تعاىل  الیسمعون فیها لغوا و ال کذاباالتحقیق قال لله تعاىل 

ه نهایه النه ال یكون علی حدا االعواض بل تکون فوق الحدود النه ممن الحدله و النهایة فعطاوه لله الیکون ل
ایضا الحدله و النهایه و قال بعض المحققني العطاء من الله موضع الفضل الموضع الجزاء و الجزاء علی 

اذ ناداه  ربّه بالواد تعاىل االعمال و الفضل موهبة من الله یخص به الخواص من اهل ودادة قال لله تبارک و 
طري روح كلیه فی وادی قدس آزاله و آباده و طوی لها بعد  ۱٥۹۷اذهب اىل فرعون انه طغی ۱٥۹٦المقدس طوی

اسفار القدم و البقاء فدنا منه و اغرقه فی بحر جماله و جالله واسکره شهود العني بوصف کادان یکون هو هومن 
جوه حظ الربوبیة و بقی سمعه من االتصاف بصفته فناداه حتی حیث االتحاد و االتصاف فاستوا فی جمیع و

تکون جامعا فی االتصاف و االتحاد فلما کادان یدعی االنانیه من حدة السکر فناداه حتی یفیق من سکر سکره و 
الیتجاوز عن حده فناداه این انت یا موسی انا انا و انت انت و احاله اىل فرعون حتی یکون مشغوال عن حدة 

حیث یدعی ما  اذهب اىل فرعون انه طغیتحاد و لوال الرسالة و االبالغ لفنی فی شهود الکربیا لذلک قال اال
لیس له اذ هو رای علی نفسه عکس قهر القدم فظن انه هو فی الربوبیة و لم یفهم ان القهر یمنعه من الوصول اىل 

العالمات الصحیحه االلهیه الربانیه مثل العصا لیدموا علیه بغريته و یکذبه ب) ع(االزل باالتصاف فاغراء موسی 
والید بیضا و ارسال موسی اىل فرعون موضع االمتحان و التعریف باالمتنان و الغرق بني العرفان و الخذالن و 

و اما من خاف مقام ربه و نجاة اهل االیمان من بني اهل الطغیان خذلهم لله و دمّرهم قال لله سبحانه تعاىل 
خاطب لله العباد بهذه اآلیه فی اوایل مقاماتهم حني  ۱٥۹۹فان الجنة هی الماوی ۱٥۹۸الهوی عن نهی النفس

وجب علیهم تزکیة النفس عن شرهویها و الیل اىل حظوظها النهم فی وقت قصودهم اىل لله الیجوزلهم الرخص 
الله ولعلهم و الرفاهیه فقد وجب علیهم االعراض عن حظوظ انفسهم خوفا من االحتجاب بها عن الوصول اىل 

بانه تعاىل یحیط تحرکات شهوات نفوسهم الخفیه حني یمیل بخفایاها اىل مرادها ممادون لله فاذا جاهدوها و 
قهروها بتأئید الله تعاىل اوصلهم لله مقام مشاهداته و هی جنة العارفني فآذا بلغوا اىل درجات المعرفة لم یحتاجوا 

سامهم و شیاطینهم صارت روحانیة تجانست االرواح الملکوتیه اىل نهی النفس عن الهوی فان نفوسهم و اج
فشهوات نفوسهم هناک من تواثري حالوة ارواحهم فی مشاهدات الحق فیشتهی االنفس ما یشتهی االرواح فی 
الغیوب و النفوس فی القلوب فنظرهم هناک اىل کل شیء یکون للنفوس و االرواح جنات نظهر فیها انوار شهود 

الکافروالمعطل و المدعی من هذا المقام وهم خلقوا من الجهالة فیموتون فی الضاللة و اصحاب الحق و این 
القلوب و المعارف عیش  ارواحهم عیش الربانني و عیش نفوسهم عیش الجنابني ولله قادر بذلک یختص برحمة 

و اذا النجوم  ۱٦۰۱تاذا الشمس کوّرقال لله جل حالل قدسه  ۱٦۰۰وان الفضل بیدالله یؤتیه من یشاءمن یشاء 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۳۵: نبأ  ۱٥۹٤
 ۳۶: نبأ  ۱٥۹٥
 ۱۶: النازعات  ۱٥۹٦
 ۱۷: النازعات  ۱٥۹۷
 ۴۰: النازعات  ۱٥۹۸
 ۴۱: النازعات  ۱٥۹۹
 ۲۹: د یالحد ۱٦۰۰
  ۱: ر یتكو ۱٦۰۱



۷۶۰ 

االشارة فی هذه اآلیات ظهور تجلی الذات و الصفات فی قلوب العارفني  ۱٦۰۳و اذا الجبال سیّرت ۱٦۰۲انکدرت
فهناک تکورت شموس ارواحهم من غلبة نور عظمة الذات وانکدرت نجوم عقولهم من صولة انوار الصفات و 

سطوات جاللها فهناک سجرّت بحار التوحید  تسري جبال قلوبهم من اثقال واردات تجلیها و تعطلت نفوسهم فی
و حشرت طیور التفرید و الیبقی االوجهه ذوالجالل و االکرام ولکل عارف فی کل حاله من هذه االحوال قیامة 
قال الحسني یطمس الشمس بعد تنویرها و تفور الجبال بعد تفجريها و تنشق الجبال بتسمريها و تدرس العشار بعد 

حیم بعد تسعريها و تطورالصحف بعد النشر و تحشر الوحوش من القرب و تزلزلت االرض و تعطیلها و نجمد الج
تخرج اثقالها للعرض علی الجبار و ذلک اصعب مقام للمخالفني واهون مقام علی الموافقني قال لله تعاىل و 

نريان اقسم لله ب ۱٦۰۷و الصبح اذاتنفس ۱٦۰٦و اللیل اذا عسعس ۱٦۰٥الجوار الکنس ۱٦۰٤فال اقسم بالخنستقدس 
عالم الملکوت اذا شاهدت عرایس الصفات فی روازقها و نظرت اىل قلوب المشتاقني و جذبتها بنورها اىل اعلی 
علیني فلما بلغت االرواح اىل سرادق الدنوتخنس باستتارها بعد تجلیها و تنکس باحتجابها بعد انکشافها لذوبان 

االفراح و اقسم بظلمة لیاىل الهجران فی وقت االستتار فی االرواح فی نريان االشراق و هیجان االشباح اىل عالم 
قلوب العارفني و بطلوع انوار مشاهدته نبعت الوصال فی فواد المحبني و ایضا اقسم بطريان ارواح القدسیة بجناح 
المحبة و المعرفه فی هواء الهویة و هذاکنوسها اذاهامت بوجهها فی غیب الغیب فاذا وصلت اىل قاف القدم و 

ذردت بسطوات االزلیه تخنس و تفرمن صدمات القیومیّة اىل عالم االمر و الحکم الن الحدوثیه نزول عن مزاراة ت
القدم و ایضا اقسم بسري هذه االرواح العاشقة فی طرقات العلوم مجهوله فتستفید منها بخالف العلوم الرسمیة قال 

عجبت من هذا الخطاب الذی فیه تهدید خالف  ۱٦۰۸میا ایها االنسان ما غرّک بربک الکریلله تبارک و تعاىل 
المخالف و مواساة الموافق کیف یخاطب بخطاب مع المخالف الذی فیه مواساة الموافق فیه مافیه من اشارات 
علومه المجهوله و رموزات کنوزة الغیبیه التی الیعرفها اال من دهش فی الوحدانیه هایم فی رویه الفردانیه مشرف 

لحق من مکنون سره و لطایف بره الذی حالوتها تغرکل مغرور و تنشط کّل مجرّی فی اقتحامه فی بالحق علی ما ل
تلقینهم جواب سواله لیقولوا کرمک یا ربنا  ماغرّک بربّک الکریمشاقات البلیات و بیان ذلک ظاهر فی قوله 

قیل ىل ما غرّک بی قلت  اغرنا و قال لوقیل ىل ماغرک بی قلت جهلی بک غرنی الغري قال منصور بن عمار لو
اذا السماء یا رب ماغرنی اال ما علمته من فضلک علی عبادک و صفحک عنهم قال لله تعاىل جل جالله 

اذا اراد الله قلع الکون یلقی علی السموات و االرض اثقال هیبته عظمته و  ۱٦۱۰و اذنت لربّها وحقّت ۱٦۰۹انشقّت
عظمته و کربیائه و حق منهما ان یتصدّعا لما علیهما من کربیائه فتنشق السماء و تمد االرض من عکس تجلی 

اثقال قهریات جربوته حیث شققتها و هما طایقتها لربها و کیف الیکون منهما طاعته و هما فی قبضه قهر جالله 
ثم الکون فی یمني الرحمن اقل من خرد له و کذلک یتجلی السماء ارواح ) ع(اقل من خرد له اال تری کیف قال 

ني و ارض قلوب المحني نبعت العظمة و الکربیاء فتشقق االرواح و زلزلت القلوب من وقوع نور هیبته العارف
اذا فزع عن قلوبهم قالوا علیهما و بهذا الوصف وصف قلوب المقربني عند نزول خطاب الهیبة قال لله تعاىل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲: ر یتكو ۱٦۰۲
 ۳: ر یتكو ۱٦۰۳
  ۱۵: ر یتكو ۱٦۰٤
 ۱۶: ر یتكو ۱٦۰٥
 ۱۷: ر یتكو ۱٦۰٦
 ۱۸: ر یكوت ۱٦۰۷
  ۶: اإلنفطار  ۱٦۰۸
  ۱: اإلنشاق  ۱٦۰۹
  ۲: اإلنشاق  ۱٦۱۰



۷۶۱ 

فمن بني مطیع و عاص و خطاب قال بعضهم خطاب االمر اذا وقع علی الهیا کل  ۱٦۱۱ماذا قال ربکم قالوا الحق
و رد علیها صفة الهیبة  اذا السماء انشقت و اذنت لربها وحقّتالهیبة اذا وردت تفنی و تفجر والقرار معه کقوله 

یبدی و الفقود من العدم بنور القدم و یعید الموجود بقهر استیالء  ۱٦۱۲انه هو یبدئ و یعیدفانشقت قوله تعاىل 
معدوما ثم یعیده یوم المیثاق للحکم و القضاء یبدی بالتجلی قلوب العارفني فیفینها   الواحدنیه حیّ یصري الموجود

ثم یعید بالتدل فیحیها و قال ابن عطا یبدی باظهار القدرة و یوجد المعدوم ثم یعید اظهار الهیبه فیفقد الموجود و 
غفور للجنایات  ودود  ۱٦۱۳لودودو هو الغفور اقال یبدی فیفنی عم سواه ثم یعید فینبقی ببقانه قوله تعاىل 

بکشف المشاهدات قال الواسطی الغفور طائر تکبوته من انواع المخالفات و الودود بما ایدی علیهم من آثار 
وصف نفسه بایجاد اعظم خلقه و هوالعرش ثم وصف نفسه بالشرف و  ۱٦۱٤ذوالعرش المجیدفضله قوله تعاىل 

اآلن لیس فی المکان اذجالله و جماله منزه عن مماسر المکان التزیه و القدس اعالماً بانه کان وال مکان و 
والحاجة اىل حدثان قال النوری هو اعلی من ان یکون له فیه والیه حاجة بل اظهر العرش اظهارا للقدرة المکانا 

مقدمه  کان مریدا فی االزل ارادته منزه عن ان یحدث فیه ارادة ثانیه فاالرادة ۱٦۱٥فعال لما یریدللذات قوله تعاىل 
علی الفعل اذ االرادة قدیمة والفعل منه ایجاد الخلق الشریک له فی ارادته و ال فی ایجاد خلقه فاذا االرادات 
زایله والخواطر علیله و التدابري مضمحلة عند ظهور ارادته یختص برحمته من یشاء بمعرفته وان کان فارا من بابه و 

ه و ان کان تزّهدا بزهده الیسئل عما یفعل قال الله تبارک و تعاىل یذل من یشأ من بعده و یخذل من یشاء من قرب
و اىل  ۱٦۱۸و اىل الجبال کیف نصبت ۱٦۱۷و اىل السماء کیف رفعت ۱٦۱٦افال ینظرون اىل االبل کیف خلقت

افالینظرون اىل خود هل االرواح وهی جمال االبدان واىل سماء القلوب التی تربز فیها  ۱٦۱۹االرض کیف سطحت
ف رفعت عن اسرتاق استماع الخواطر و الهواجس و اىل جبال العقول التی تستقیم بها ارض انجم الغیوب كی

النفوس واىل ارض النفوس التی بسطت مهادالعبودیة و مراکبا لالنوار الربوبیه انظر کیف احالهم اىل رویة االفعال 
الم تر اىل ربک ) ص(ه و لو کانوا علی محل تحقیق المعارف و الکواشف لکانوا مخاطبني بما خاطب حبیب

و تعرف اىل  افالینظرون اىل االبل کیف خلقتقال بعضهم تعرف اىل العوام بافعاله بقوله  ۱٦۲۰کیف مدّ الظّل
و کذلک اوحینا الیک روحا من و تعرف لالنبیاء بنفسه بقوله  ۱٦۲۱افال یتدبرون القرآنالخواص بصفاته بقوله 

و اىل الجبال قال بعضهم فی قوله  الم تر اىل ربکوله باخص التعریف بق) ص(و تعرف اىل نبینا  ۱٦۲۲امرنا
یا ایتها النفس اشار اىل قلوب العارفني کیف اطاقت حمل المعرفة قال لله سبحانه و تعاىل  کیف نصبت
النفس المطمئنه هی الروح التی صدرت من نور خطاب االول الذی اوجدها من العدم بنور القدم  ۱٦۲۳المطمئنه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۳: سبأ  ۱٦۱۱
 ۱۳: الربوج  ۱٦۱۲
  ۱۴: الربوج  ۱٦۱۳
 ۱۵: الربوج  ۱٦۱٤
 ۱۰۷ :هود  ۱٦۱٥
  ۱۷ :ة یالغاش ۱٦۱٦
 ۱۸: ة یالغاش ۱٦۱۷
 ۱۹: ة یالغاش ۱٦۱۸
 ۲۰: ة یالغاش ۱٦۱۹
 ۴۵: الفرقان  ۱٦۲۰
 ۲۴: محمد  – ۸۲: النساء  ۱٦۲۱
 ۵۲:  یالشور ۱٦۲۲
  ۲۷: الفجر  ۱٦۲۳



۷۶۲ 

به و بوصله قدعاها اىل معدنها االول و هی التی مامالت من االول اىل االخر اىل غري واطمانت بالحق و بخطا
مشاهدة لله راضیة من لله بالله مرضیة عندلله نبعت االصطفائیه االزلیه قال الحسني النفس المطمئنه هی النفس 

النفس الراضیة والنفس  الشاکره هی النفس المرحومه و النفس الخاصة هی النفس العارفه والنفس العاقله هی
االمارة هی النفس الجاهلة قال ابوعبدلله الخفیف النفس المطمئنه الیه الحق اوصاف الهدایة و صارت نفس 

و الشمس لوامة والنفس المطمئنه هی العارفه بالله سبحانه و تعاىل قال لله تعاىل جل جالله و عم نواله 
و االرض  ۱٦۲۸و السماء و مابنیها ۱٦۲۷والیل اذا یغشیها ۱٦۲٦او النهار اذاجلیه ۱٦۲٥والقمر اذا تلیها ۱٦۲٤وضحیها

اقسم لله بشمس جمال قدمه اذا ارتفع من مشارق قلوب العارفني فانور بسنائها اسرارهم ای و  ۱٦۲۹و ما طحیها
شمس عرفانهم اشرقت بنور االیقان و ادرت لهم لطایف العیان و البیان و قمر صفاته اذا تنابع انوارها عقیب 

اته فی فواد المقربني و ایضا ای بقمر االیمان اذا تلی بنفس العرفان و نهار صباح االزل اذا تجلی کشوف انوار ذ
االرواح الموحدین و الصدیقني فی میادین وحدانیته حیث الیدرکون منافذ درک الحقایق و ایضا ای بلیل 

یب هذا البالء قال سید الوری انه قهریات عظمته اذا یغشی بامتحان افئدة الطالبني و المطلوبني الن الکل فی ضر
لمیعان علی قلبی و سماء قلوب المحبني التی فیها ابراج الغیوب تسری فیها نريات کسوفات الملکوت و الجربوت 
و مابناها اقسم بالفعل ثم بالصفه ثم بالذات و جمیعها خرب عن عني الجمع فی الحقیقه و عني التفرقه من حیث 

و اشرقت االرض بنور العارفني التی هی ساقط شروق انوار المشاهدة بقوله تعاىل رسوم الحقیقه و ارض عقول 
و الذی بسطها لمزول مهاد الربوبیه علیها و بالذی باشرها بنور الفعل و الصفة والذات لتجری فیها انوار  ۱٦۳۰ربها

ق و یاسمني المودة و الکواشف و المعارف و تنبت فیها ازهار المحبة و انوار الحکمة و ریا حني الشوق و العش
الزلفه و النفس الناطقه العارفه التی صورها بصورته و البسها نعته و وصفه فی مدارج الغیوب و اسکنها فی بطون 
القلوب و من سوّیها بتسویة الصفة بنور االزلیه سبحان المقدس عن کل شوب من العرش اىل الثری تعاىل لله 

و النهار  ۱٦۳۱واللیل اذا یغشیلوا کبريا قال الله تبارک و تعاىل و تقدس سبحانه عمایقول الظالمون و المبطلون ع
ای دلیل قهره اذا یغشی قلوب المحرومني عن مشاهدة الحق و نهار انوار مشاهدته اذا تجلی  ۱٦۳۲اذا تجلّی

االرواح العارفني نورّها بضیائ قدسه و لطایف انسه قال االستاد و لیل اصحاب التحري یستغرق جمیع اقطار 
افکارهم فالیهتدون اىل الرشد و نهار اهل العرفان اذا تجلی بضیائها لقلوبهم قال سهل اقسم لله بنفس الطبع و 

سعی البعض بالنفوس لطلب الدرجات و سعی  ۱٦۳۳لشتی انّ سعیکمنفس الروح و هوالضوء مثل فی اشراقه 
ی البعض باالرواح لطلب البعض بالعقول لطلب الکرامات و سعی البعض بالقلوب لطلب المشاهدات و سع

المداناة و سعی البعض باالسرار لفنائها فی انوار الذات و بقائها فی انوار الصفات، سعی البعض باالرادة و 
سعی البعض بالمحبة و سعی البعض بالشوق و سعی البعض بالعشق و سعی البعض بالمعرفة قال ابن عطا بان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱: الشمس  ۱٦۲٤
  ۲: الشمس  ۱٦۲٥
 ۳: الشمس  ۱٦۲٦
  ۴: الشمس  ۱٦۲۷
 ۵: الشمس  ۱٦۲۸
 ۶: الشمس  ۱٦۲۹
  ۶۹: الزمر  ۱٦۳۰
 ۱: ل یالل ۱٦۳۱
 ۲: ل یالل ۱٦۳۲
  ۴: ل یالل ۱٦۳۳



۷۶۳ 

و ان  ۱٦۳٤نحن قسمنابینهم معیشتهمقبل التکوین و التخلیق بقوله هذه االیه ان یری سعیه قسمة من الحق له من 
السعی له مراتب کمراتب المتصلني بالسلطان و الواصلني الیه و الندماء و الجلساء و اصحاب االسرار کک سعی 
ف المریدین و المرادین والعارفني و المحبني و المشتاقني و الواصلني و الفانني عن اوصافهم و المتصفني باوصا

و طور  ۱٦۳٥و التني و الزیتونقال لله تعاىل جل جالله  انّ سعیکم لشتیالحق هذا اىل ماالعبادة له و الغایة 
التی ) ع(اقسم الله سبحانه بمواضع تجلی جماله و جالله اما التني فشجرة آدم  ۱٦۳۷و هذا البلد االمني ۱٦۳٦سینني

و  ۱٦۳۸انی آنست نارا حیث قال) ع(ی منها لموسی نهاه عن قربها و هو تجلّی عنها له و شجرة الزیتون التی تجّل
و طور سیناء الذی تجلی عنه ایضا لکلیم الرحمن موسی  ۱٦۳۹الشجرة ان یا موسی انی انا الله منقال نوری 

) ع(لذلک قال  ۱٦٤۰فیه آیات بیناتو البلد االمني الذی هو بیته فیه و هو محل آیاته و کشوف صفاته بقوله ) ع(
ني فلّا عرب بساعرب و اشرق من جبال فاران و ایضا و التني ای شجره روح القدسیة و جاءلله من سیناء واستعل

الزیتون شجره عقل القدس و طور سینني هو قلب العارف بالله و البلد االمني صدر المحب التمکن قال الجنید 
 مسجد الحرام و انما التني مسجد ایلیا و الزیتون مسجد بیت المقدس و طور سینني مسجد طور و هذا البلد االمني

لقد خلقنا االنسان فی احسن هذه مساجد عظمّها الله النها بقاع الله الن الله جل ذکره یذکر فیها فاقسم بهذا 
اقسم لله بهذه المکرمات انه خلق آدم فی احسن منظر و اکرم خلقه اوسواه بنور کشف صفاته و الباسه  ۱٦٤۱تقویم

یل اتم معرفة و حسن التقویم وصف قائم بالحق العبارة عنه قال لله تعاىل ایاه سناء ذاته قیل فی احسن صوره و ق
نصّرلله لحبیبه و جمیع احبائه افرادهم بفردانیته عمادونه وانحاءهم عن  ۱٦٤۲اذا جاء نصرالله والفتحو تقدس 

ل و جنس النفوس و ابالغهم مقام االنس و اداء ماعلیهم من حقوق العبودیة و الفتح انفتاح ابواب الوصا
انکشاف انوار الجمال و الجالل و بلوغهم عني الکمال و ایضا نصرلله کشف غطاء النفس والفتح وقوع 
نورالقدس فی القلب اذا ذهب قیام الحدثان فجاء النصر و اذا انکشف جمال الرحمن قام الفتح و ذلک بشارة 

ه االغیار فامره بتقدیسه لنفسه و االستغفار الله لحبیبة صوله الیه و تخلصه من اعثار النبوة و مشقه الرساله و رؤی
اذا کمال فی المعرفه والستقاته فی التوحید و اقبل  ۱٦٤۳فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا المته بقوله

بکماله نحوالحق عند رجوعه من نفسه الیه کان مع بحار الثناء والعرفان و االیقان و االیمان فابرز الحق نورا من 
فسقط عنه ما معه من جمیع الثناء فامره باستیناف ثنائه البنفسه و اعلم طریق الثناء علیه فی ایام  قدس قدمه له

انی نزهه عما جری علی قبلک فی طول عمرک فانه اعز من ان یلحقه  فسبح بحمد ربکالوصول الیه و قال 
سبحه بالحمد حمد ای ف فسبح ربکوصف الواصفني و حمد الحامدین فانت سبحه بحمده االتری کیف قال 

من و استغفره الذی بحمده ماوصل مدحه مدح المادحني والحمد الحامدین  سبح بحمد ربکنفسه فی االزل 
حمدک و ثنائک و جمیع اعمالک فان الکل معلول اذ وصف الحدثان الیلیق بجمال الرحمن فانه کان موصوف 

لی عبادة حیث قال ثنائهم و تسبیحهم و توتیهم بوصفه البوصف  الغري و کان قابل الثواب فی االزل ذوالمنته ع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۳۲: الزخرف  ۱٦۳٤
 ۱ :ن یالت ۱٦۳٥
  ۲ :ن یالت ۱٦۳٦
 ۳ :ن یالت ۱٦۳۷
  ۲۹: القصص  ۱٦۳۸
 ۳۰: القصص  ۱٦۳۹
 ۹۷: آل عمران  ۱٦٤۰
 ۴: ن یالت ۱٦٤۱
 ۱: النصر  ۱٦٤۲
  ۳: النصر  ۱٦٤۳



۷۶۴ 

اذا کان بنعت العمل فی العجز عن ادراک کنه قدمه و اعرتاف بالجهل عن المعرفة بحقیقته و قال الواسطی ای 
و قیل  انه کان تواباعلی ماکان منک من قلة العلم بما ارید منک  فسبح بحمد ربک و استغفرهفتح العلوم 

ة منته علیک اقبل لله قلوب عباده الیک حتی یاتوک فوجًا فوجاً قال بعضهم حمدلله حیث اذافتح لله قلبک برؤی
جعلک سبب وصول عباده الیه و استغفرلله من مالحظه دعائک فان من اجابک هو الذی اجابنا وقت المیثاق و 

لله سبحانه و تعاىل  قال ۱٦٤٤السعري فریق فی الجنة و فریق فیکتب له السعادة و الشفاوة فی االزل بقوله تعاىل 
کان لله جل جالله مسترتا بنفسه فی ازل ازله قال کنت کنزا مخفیا  ۱٦٤٥احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هوالله

فاحببت ان اعرف فاذا اوجداعالم ظهور افعاله یعرف نعوته بفعله فلم یعرفه احد بالحقیقة اذا لوسایط حجاب 
خالصة الوجود خاصاً خالصا فالبس لسانه فصاحة الربوبیة و نور قلبه  فاراد اظهار کنوز ذاته و صفاته فاختار من

بنور المعرفه و ظهر لعینه عني الحقیقة فامره بتعریفه لعباده العارفني بقوله قل ظاهره امرباطنه سرکل حرف تحته 
ن حقیقة اف اشارة اىل قهر عظمته علی الحدثان حتی الیصل اىل ذرة م ۱٦٤٦فالقبحر من غوامض علوم الربوبیة 

العرفان بالوهیته الرحمن الن علی وجه القدم و قایة الغرية و هناک فی االزل قلزم الحرية و الالم اشارة اىل الء 
الفنی ای الیصل اىل کنه االلوهیته اهل الحدوثیه امره باالشارة اىل االشارة و غوامض سر الذات اذ قال هو اوقع 

فی تیه غیب الغیب نبعت الوله و الحرية فلم یصلوا اىل هاء الهویة قلوب الراسخني فی اودیة الهویة الغیبیه 
فانصرفوا اىل و اوالوصف فعجزوا عن الوصف اذلم یصلوا اىل الموصوف فاحتجبوا بالغیب و بعد بطون الهویة و 
انصرفوا حباری سکاری عطاشا والهني غري مدرکني اوایل الحقایق فاعرتفوا بالفجر عن االدراک و ادراک 

دراک فلما علم الحق عجزهم عن ادراک سّر هویته اظهر لهم انوار الذات و الصفات رحمة و لطفابهم کیال اال
تحرموا عن نصیب عرفانه و ایمانه و قال لله ای الذی لم تروه و لم تدرکوه بعد طلبکم هذا هو لله الذی بان نبعت 

وا فی بحار الهویة بان لهم انوار االلوهیته فانصرفوا الواحدینه و الجمال و الجالل من قوام الهوّیة و ایضا لما غاص
من صدمات  الصمدیه و سطوات االحدیة و دفعوا فی تیه الحرية و نسوابان لهم و فروا ثم طلبوا فلم یجدوا 
فاظهرلله ما ظهر لهم فی الغیب فقال این انتم رأیتم هذا هولله فظهر لهم فی الظاهر كما ظهر لهم فی الباطن فلما 

عیانا فنوا فی اول فلا الفردانیه ثم بقوا فی الم جماله و تابوا من عظم الم جالله ثم سقطوا فی بحر هویته  راوه
فی البني بداء و  هو االول و االخرایضا منه بداء و الیه یعود االول اشارة و غیب و االخر اشارة و غیب قال 

و اتصفوا بجالله و اتحدوا بفردانیته و صاروا  فلما عاینوه سکر و الجماله هو الظاهر والباطنخفاء بقوله 
فانختمت اطماعهم عن  الله احدوحدانیني کادوا ان یدعی الوحدانیه فقطعهم الحق عن سراالحدیّة و قال 

الوحدانیه حني بان لهم انوار وحدته فسبحوا فی بحار ذانه و صفاته و طلبوا الخروج اىل سواحل العرفان فناد لهم 
ون ابدا فی بحر الذات و بحرالصفات لم تنجوا من قعر حقایق االلوهیّة فان بحر الذات و این انتم لوتسبح

الصفات واحد والکل فی خري سرادق وحدانیة االفعال غایب فی الصفات و الصفات فی الذات فمن عني الجمع 
ء ثم زاد فی تنزیه هوهو و من حیث الحقیقه هولله و من حیث الفردانیه احد وحید الغري اذالغري یفنی فی بقا

لله ظاهر بنعوت الکمال و الجالل و الفردانیه  ۱٦٤۸الله الصمد ۱٦٤۷تعاىل عما یقولون علوا کبريا فردانیته بقوله
والواحدنیه و الصمدیه انقطع عن ادراک الخواطر و الضمایر و غاب فی مهمة صفاته االسرار و االرواح و تاه فی 

جالله و صمدیته حجبّهم من نفسه ثم ابرز من نعت صمدیته و وحدانیته  تیه هو تیه القلوب و االشباح و هو تنزیه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۷:  یالشور ۱٦٤٤
  ۱: د یتوحال ۱٦٤٥
 ۹۶ - ۹۵: األنعام  ۱٦٤٦
  ۴۳: اإلسراء  ۱٦٤۷
  ۲: د یالتوح ۱٦٤۸



۷۶۵ 

نور تنزیهم و نشفهم رواح قدسه و انسه و جعلهم مشتاقني اىل لقاله عاشقني بجماله فیصمدون الیه نبعت الفناء و 
لجمال من لباس و فردانیته تجلی لهم بنعت ا  البقاء فلما علم عجزهم عن رؤیة حقیقه هوتیه و صمدتیه و وحدانیته

االفعال فهاموا بعشقه فی یبداء انوار جماله سکاری منبسطني و طابوا بکل مستحسن من عالم االفعال امالت ازمّه 
ای لم یکن  ۱٦٤۹لم یلد و لم یولدقصودهم اىل فضاء الوحدانیه فاعلهم انه منزه من مباشرة الحوادث بقوله تعاىل 

تجلی ظهور الصفات و االلتباس ظهورها فی االفعال و هو منزه هو فی محل الحوادث و لم یکن الحوادث محل 
غلط  ۱٦٥۰احد لم یکن له کفوا ومن التمثل و الخیال اال تری کیف حقق التوجد لمن شاهد مشاهدته و قوله 

النصاری و الیهود و الکفرة و المجوس حني راو من االشخاص انوار االرواح و من االرواح سناء روح فعلة ثم 
وقعوا فی ظلمات الحلول حني لم یعفرفوا اصل االصل و حقیقه الحقیقه و عني العني و فردانیة الذات  نور صفته و

و الصفات عن مباشرة االتمثال سبحان المنزه بذاته عن رؤیة کل دائی و معرفه کل عارف و توحید  کل موحد و 
کرة النکرة معزولون عن عبادة کل عابد و جحود کل جاحد و جهل کل جاهل و وصف کل واصف کلهم فی ن

الصمد خمس حروف اللف دلیل علی احدیته و الالم دلیل علی الوهیته و هما ) ع(حقیقه المعرفه قال جعفر
مدغمان الیظهران علی اللسان و یظهران فی الکتابة فول ذلک علی ان احدیته و الوهتیه الیدرک بالحواس و انه 

العقول الیدرکه و الیحیط به علما و اظهاره فی الکتابه دلیل علی الیقاس بالناس مخفاه فی اللفظ دلیل علی ان 
انه یظهر علی قلوب العارفني و یبدو العني المحبني فی دار السالم و الصاد دلیل علی انه صادق فیما وعد فعله 
مة صدق و کالمه صدق و دعا عباده اىل الصدق  والمیم دلیل علی ملکه و هو الملک علی الحقیقه و الدال عال
قل دوامة فی ابدیته و ازلیته و ان کان ال ازل و الابد النهما الفاظ تجری علی العواری فی عباده قال ابن عطا 

ظهر لک  لم یولد وظهر لک االیمان  لم یلدظهر لک المعرفه  الله الصمدظهر لک منه التوحید  هو الله احد
االستاد  کاشف الوالهني بقوله هو و کاشف  ظهر لک منه الیقني قال لم یکن له کفوا احد ومنه السالم 

فی هذه الکلمه  ۱٦٥۱قل اعوذ برب الفلقالموحدین بقوله الله و کاشف العارفني بقوله احد قال لله تبارک و تعاىل 
و الفلق انفالق صحور قلوب  الفلقباالستعاذه به ثم ذکر  وصفه و صفته و فعله بقوله ) ص(سر امر لله حبیبه 
لمحبة و المعرفه من تاثري انکشاف سبحات الغريه عن كمال المشاهدة و طلوع صباح الوصلّه من العارفني بمیاه ا

مشارق االحدیة امر باالستعاذه به منه حتی الیکون بني الفصل و الوصل محجوبا عن عني العني و ادراک حقیقه 
ای من شر ظلمات  ۱٦٥۳من شر غاسق اذا وقب و ۱٦٥۲من شر ماخلقالحقیقه بعوارض البشریه بقوله جل و عال 

 فهذه اذا غطی قلوب اهل الحرمان و طار علی اسرار اهل العرفان فی زمان االمتحان قوله تبارک و تعاىل و تقدس
ای نفس االمارة والشیطان الملعون حسدا علی روح جوّالة فی الملکوت سیارة فی  ۱٦٥٤من شر حاسد اذا حسد و

اال تری کیف قال علیه السالم العني حق النها فی سهام قهره  انوار الجربوت فحسدها مرامی سهام غرية قهرالقدم
قال محمدبن علی الرتمذی عطف الله علی قلوب خواص عباده فقذف النور فیها فانفلق الحجاب و انکشف 

و قال اشار الحق اىل جمیع خلقه فی معنی القطیعه عنه بکلمة واحدة و  قل اعوذ برب الفلقالغطاء و هو قوله 
و فلق البحر  ۱٦٥٦و النوی فالق الحبو  ۱٦٥٥فالق االصباحو  قل اعوذ برب الفلقف القرآن هی من لطای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳: د یالتوح ۱٦٤۹
 ۳: د یالتوح ۱٦٥۰
 ۱ :فلق  ۱٦٥۱
  ۲: فلق  ۱٦٥۲
  ۳: فلق  ۱٦٥۳
  ۴ :فلق  ۱٦٥٤
  ۹۶: األنعام  ۱٦٥٥
 ۹۵: األنعام  ۱٦٥٦



۷۶۶ 

و فلق االسماع و االبصار و فلق القلوب حتی انکشف له الغیوب قال النبی صلی لله علیه و آله ) ع(لموسی 
لمباشرة من سجدوجهی للذی خلقه وشق سمعه و بصره و فلق الصدور وفتقها و شرحها التدارک ماجری فها من ا

اعلمک ان الحق کلهم موصوف بالشریه و ان الخري  شر ما خلق منشر ما خلق قال محمدبن حامد فی قوله 
 ۱٦٥۷قل اعوذ برب الناسالذی الشرفیه هو الذی خلق الخلق علی هذه الصفه ولله اعلم قال لله تعاىل جل جالله 

هو احبس النفس االمارة و الثانیه  للوسوسة مراتب االوىل ۱٦٦۰من شر الوسواس ۱٦٥۹اله الناس ۱٦٥۸ملک الناس
وسوسة الشیطان و الثالثه وسوسة جنود القهریات و مواضع هذه الوساوس الصلد الّن القلب موضع العقل و الروح 
و اللطیفه و التجلّی و الخطاب و المشاهدة و هو مصون برعایة الحق فاماوسوسة النفس فیکون فی طلب 

یطان فیکون فی الکفر و الطغیان و البدع و اما وسوسة القهریات فیربز الشهوات و الحظوظ و اما وسوسة الش
وسوسة النفس و الشیطان القاه الحق فی ارض الصمد المتحان عباده و هو غرية االزل منعهم بهذه الوساوس عن 
م مشاهدة الکل فاذا اراد بلطفه وصولهم الیه فیکشف االسرارهم سبحات جمال عظمته فیّهب فی صحاری قلوبه

شمال جماله فیکشف عن قلوبهم و صدورهم عني الوساوس و ظلمة الهو اجس و ذلک قوله تبارک و تعاىل ثم 
بیّن ان الوسوسها تاتی من الشیطان تارة بالواسطة و تارة بالواسطه اذا لم یقدر الملعون ان یوسوس فی صدر من 

علیه فی مقامه اغواه بعض الشیاطني االنس و  علیه نور التوفیق و المشاهدة و طهارة الفکر و صفاء الذکر و غار
یدعوه بلسانه اىل بعض الشهوات و البدع و االهواء فیوقعه اىل الحجاب فامرلله حبیبه ان یستعیذ به وسوسة 

شیاطني االنس و الجن یوحی بعضهم اىل بعض زحزف القول شیطان االنس و الجن الذی وصفهم لله بقوله 
هذه الوساوس و اعرف شانها و اصلها و فرعها فان الوسواس یاتیک من جمیع و احذر یا صاحبی من  ۱٦٦۱غرورا

المقامات و فی بعض المواجید االحوال فینبغی ان تعرف مکایده و اسلحته و مواقعه و وساوسه و استعن بالله فی 
وّراً بنوره جوابه و عالجه حتی تبلغ اىل مقام شاهدت الحق بالحق و استغنی عنک بشریتک و اوصافها و تکون من

مقدّسا بقدسه عن کل خاطر و عارض فاذا عرفت حقیقه ما ذکرتک فصرت اماما للمتقني و سراجا للمقتبسني قال 
عمرو المکی الوسواس من وجهني من النفس و العدو فوسواس النفس بالمعاصی الذی یوسوس فیها العدو و کلها 

خر علی لله بغري علم قال لله تعاىل فی وصف عن شیئني فان النفس الیوسوس بهما احدهما التشکیک و اال
و قال یحی بن معاذ الوسوسه  ۱٦٦۲انما یامرکم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا علی الله ماالتعلمونالشیطان 

برّز الشیطان فان لم تعطه ارضاء و ما رضاع برّزه و ان اعطیته االرض و الماء برّزفسئل ما االرض و ما الماء فقال 
و النّوم ماؤه قال یحی انما هو جسم و روح و قلب و صدرو شغاف و فؤاد، فالجسم بحرالشهوات قال  الشبیع ارضه

الذی و الرّوح بحر المناجاة و الصدر بحر الوسواس قال الله تعاىل  ۱٦٦۳ان النفس المارة بالسوءلله تعاىل 
و الفؤاد بحر الرّؤیة قال  ۱٦٦٥قد شغفها حبّاو الشغاف بحر المحبة قال الله تعاىل  ۱٦٦٤یوسوس فی صدور الناس

و القلب بحر العمل و قال اذ کان القلب مشغوال بالله لم یصل الیه  ۱٦٦٦ماکذب الفؤاد ما رأیالله تعاىل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱: الناس  ۱٦٥۷
 ۲: الناس  ۱٦٥۸
 ۳: الناس  ۱٦٥۹
 ۴ :الناس  ۱٦٦۰
  ۱۱۲ :األنعام  ۱٦٦۱
 ۱۶۹ :البقرة  ۱٦٦۲
  ۵۳: وسف ی ۱٦٦۳
  ۵: الناس  ۱٦٦٤
 ۳۰: وسف ی ۱٦٦٥
 ۱۱ :النجم  ۱٦٦٦



۷۶۷ 

الوسواس و قال عبدالعزیز المکی یوسوس فی فؤاد العامّه و قلوب الخواص لودنا منه ابلیس الحرتق صدق الشبح 
و نورالنّور و سناء السناء و لطف اللطف و شهود الشهود و دنّو الدنّوا و  فیما قال ولکن فی سرّ السرّ و غیب الغیب

وصال الوصال و بقاء البقاء و عیان العیان فیکون قلوب العارفني و الموحّدین و المحبّني و المریدین و المؤمنني 
بة لوصل الوصل و عرفان فی قبض العزة منقلبه بني اصابع الصفتني اللّتی هی انوار ازل االزال و ابد االباد طال

العرفان و حقیقة الحقیقة کالفراش حول الشمع کمال شوقها االحرتاق نريانه لک قلوبهم محرتقه هناک نريان 
الکربیاء فانیه فی سطوات الجالل باقیه بسبحات الجمال مصنوعه عن ذلّ الحجاب محروسه عن طویّات العذاب 

حدیث انفس النّاس سبحان من صفاهم بصفاته من کل کدورة و  کیف یخلّلها قام الوسواس و هواحبس النّفس و
برأهم بقدسه عن کل علة الوسواس فی الصدور و القلوب فی الحضور و النّور و السّرور کیف یصل حرکات 
االنسانیه اىل من استغرق فی بحار الوحدانّیه الباس بان طری علی الصدور وساوس و هو احبس من محل 

ح فی یمني الرّحمن و القلوب بني اصبعني من اصابع الرّحمن والحمدلله الذی ردّ امره اىل االمتحان فان االروا
وسوسة اال تری کیف شکی عنه علیه السّالم خواصّ الصّحابه اىل حبیب الله و صفیه فقالوا انا نجد فی انفسنا ما 

االیمان قال ابوعمروالمکّی اصل اوقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلک صریح ) ع(یتعاظم احدنا ان نتكلم به فقال 
الوسوسة و نتیجتها من عشرة االشیاء اوّلها الحرص فقابله باالتوكل و القناعه و الثانیه االمل فاكسره بمناجاة 
االجل و ثالثها التمتع بشهوات الدنیا فقابله بزوال النعمة و طول الحساب و رابعها الحسد فاکسره برؤیة العدل و 

كسره  برؤیة المنه و ساوسها الكرب فاكسره بالتواضع و سابعها االستخفاف بحرمة المؤمني خامسها البالء  فا
فاكسره بتعظیم حرمتهم و ثامنها حب الدنیا و المحمدةً من الناس فاکسره باالخالص و تاسعها طلب العلو و 

  .الرفعه فاکسره بالخشوع و عاشرها المنع و النّحل فاکسره بالجود و افسحار
  

  دالله حمد النقطاع والانتها لهو الحم
  و الصلوة و السالم علی سیّد الرّسل و خاتم النبیاء محمّد

 الربرة االتقیا اىل یوم الحشر و النشور
  

  



۷۶۸ 

  )رساله اول( حروفرساله 
  
  

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
لقیوم سورۀ آل عمران، بسم الم ذلک الكتاب سورة البقرة، بسم اللّه الرحمن الرحیم الم اللّه ال اله اال هوالحی ا

اللّه الرحمن الرحیم المص کتاب انزل الیک، سورة االعراف، بسم اللّه الرحمن الرحیم الر تلک آیات الکتاب 
الحکیم سورۀ یونس، بسم اللّه الرحمن الرحیم الر کتاب احکمت آیاته سورۀ هود، بسم اللّه الرحمن الرحیم الر 

ف، بسم اللّه الرحمن الرحیم الر تلک آیات الکتاب سورۀ الرعد، بسم اللّه تلک آیات الکتاب المبني سورۀ یوس
الرحمن الرحیم الر سورۀ ابراهیم، بسم اللّه الرحمن الرحیم الر تلک آیات الکتاب و قرآن مبني سورة الحجر، بسم 

رآن لتشفی سورۀ طه، بسم اللّه الرحمن الرحیم کهیعص سورۀ مریم، بسم اللّه الرحمن الرحیم  طه ما انزلنا علیک الق
اللّه الرحمن الرحیم طسم السورۀ الشعرا، بسم اللّه الرحمن الرحیم طس تلک آیات القرآن و کتاب مبني سورة 
النمل، بسم اللّه الرحمن الرحیم طسم تلک آیات الکتاب المبني سورة القصص، بسم اللّه الرحمن الرحیم الم سورة 

یم الم سورة الروم، بسم اللّه الرحمن الرحیم الم سورۀ لقمان، بسم اللّه الرحمن العنکبوت، بسم اللّه الرحمن الرح
الرحیم الم سورة السجدة، بسم اللّه الرحمن الرحیم یس والقرآن الحکیم سورۀ یس، بسم اللّه الرحمن الرحیم ص 

من الرحیم حم سورة والقرآن ذی الذکر سورۀ ص، بسم اللّه الرحمن الرحیم حم سورة المؤمن، بسم اللّه الرح
السجدة، بسم اللّه الرحمن الرحیم حمعسق سورة الشوری، بسم اللّه الرحمن الرحیم حم والکتاب المبني سورة 
الزخرف، بسم الّله الرحمن الرحیم حم سورة الدخان، بسم اللّه الرحمن الرحیم حم سورة الجائیه، بسم اللّه الرحمن 

الرحمن الرحیم ق، بسم اللّه الرحمن الرحیم ن و القلم ومایسطرون، بسم اللّه الرحیم حم سورة االحقاف، بسم اللّه 
  .الرحمن الرحیم الحمدللّه رب العالمني، والصلوة والسالم علی خري خلقه محمدوآله اجمعني

  بیت
 معنی حرف با تو خواهم گفت

  
 

 در معنی لطیف خواهم سفت
 

ا ل م ط س ح : غريتکرار ۱۴تکرار و  ۶۴قرآن نازل شده،  هفتاد وهشت حروف مقطعات بر اول بیست و نه سورۀ
  .۱قاف  ۲صاد  ۱عني  ۱یا  ۱ها  ۵را  ۶حا  ۴سني  ۳ط  ۱۶میم  ۱۲الم  ۱۲فلا: ر ک ه ی ع ص ق ن، اما تکرار

حروف خاصۀ خلیفه است و علم بر بواطن این حروف  ۷۸و هر حرفی معنی خاص دارد، و علم بر ظواهر این 
، خلفای ۱٦٦۷ومایعلم تاویله االاللّه والراسخون فی العلم: جل وعال کما قال جل جاللهخاصۀ حضرت اللّه 

حق اند، و این علم در اوراق کشف و کتاب کشاف ننوشته اند و نخوانده اند، بلکه به کشف ربانی و تعلیم 
  .سبحانی خلیفة الّله را معلوم باشد

  بیت
 تا علم حروف را نداند بتمام

  
 

 حق و سالمهرگز نشود خلیفۀ 
 

  حرف
از  ، و کلمه در این محل حقیقت روحیه عیسی استهيلع۱٦٦۸وکلمة القیها اىل مریم و روح منه: قال اللّه تعاىل

تجلی نفسیۀ رحمانیه، و جربئیل نزد اصحاب صوفیه روح طبیعیۀ عالم عناصر است، و عیسی به وجهی صورت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .و تأویلش را جز خدا و آنانکه در دانش قدمی استوار دارند نمی دانند: ۷آیه ۳سوره - ۱٦٦۷
  .۱۷۱آیه ۴سوره - ۱٦٦۸



۷۶۹ 

  .هی شبیه است به اجسامبه وج روحانیۀ جربئیل و مریم صورت عنصریۀ کربی و جربئیلهيلع
  بیت
 نه جسم مرکبی است مادی

  
 

 نه جوهر عقلی مجرد
 

  .و مقام او سدرة المنتهی و سدره مقام برزخی متوسط میان عالم طبیعت عنصریه و عالم طبیعت کلیه
  حرف

  ال           را           زا فلا      با         تا          ثا          جیم        حا          خا          دال         ذ
  یه ناریه      ترابیه      هوائیه      مائیه      ناریه       ترابیه       هوائیه       مائیه       ناریه       ترابیه       هوائ

  سني        شني         صاد         ضاد       ط      ظ      عني     غني     فا      قاف     کاف 
  ائیه      ناریه       ترابیه        هوائیه       مائیه        ناریه       ترابیه      هوائیه      مائیه    ناریه      ترابیه م

  .الم     میم       نون      واو     ها     یا
  .هوائیه      مائیه       ناریه       ترابیه       هوائیه      مائیه

و حکما ترتیب حروف و بروج چنني وضع . هفت حرف ترابیه و هفت هوائیه و هفت مائیههفت حرف ناریه و 
  :کرده اند

  حمل      ثور      جوزا     سرطان      اسد      سنبله     میزان     عقرب     قوس 
  ناریه       ناریه     ترابیه       هوائیه      مائیه        ناریه       ترابیه       هوائیه     مائیه 

  .جدی     دلو     حوت
  ترابیه     هوائیه     مائیه

  



۷۷۰ 

   حرفرساله 
  
  

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
حروف تهجی مرکب است از سه نقطه، نقطه اول را روح القدس خوانند، متوسط را روح الّله، و  فلابدانکه 

قدس را نفس واحده خوانند، و ظاهر روح ال و این سه نقطه را سه ظاهر است، ظاهر روح. آخرین را روح االمني
  اللّه را نفس واجده، و ظاهر روح االمني را واخذه، 

واجده و واخذه دو صفت اند، نفس واخذه را نبوت خوانند، و نفس واجده را والیت، و نفس واحده را الهیت، 
  .۱٦٦۹ر والظاهر والباطنهواالول واآلخ: از سبب آنکه الهیت را نیز ظاهری است و باطنی، چنانکه می فرماید

انبیا واصفان صورت الهی اند، و اولیا کاشفان آن معنی، همچنانکه آدم را تعلیم اسما کردند، و آن ابتداء نبوت 
: وضع صور الهی تمام شد که )ص(بود، و هر روز شریعت در ترقی بود، تا به وقت مصطفی، و در مصطفی

  .قبعثت التمم مکارم االخال: ، واوتیت جوامع الکلم
هرچه در عالم شهادت است، هریکی را . غیب و شهادت: و مراد از این وضع، صور الهی است که عالم دو است

در عالم غیب باطنی است، که این صورت بدان معنی باطن قایم است، و نبی آن است که حقایق را از  باطن به 
کشف آن معنی می کند، و معنی هرچیزی  ظاهر می آورد، و هر معنی را صورتی پدید می کند، و وىل آن است که

  .آن است که مقصود آن چیز است
علی الخصوص حروف تهجی که اصلی است در کلمات، و وضع الهی است، و هریکی را از این حروف ظاهری 
هست و باطن، و ظاهر منبی است از باطن، و اصل در حروف نقطه است، و از نقطه به خط می رسد، و از خط 

  .سطح به جسم، و حقیقت جسم نقطه است به سطح، و از
اشارت است به الهیت، و مرکب است از سه نقطه، و از  فلاپس حقیقت کالم از نقطه پیدا می شود، همچنانکه 

ونفخت فیه :به ب می آید، که اشارت است به روح منفوخ، که مرتبۀ بیان الهیت است، چنانکه می فرماید فلا
  .۱٦۷۰من روحی

می آید که مرتبۀ ثوران ث به ت که اشارت است به عقل کل که مرتبۀ تبیان الهیت است، و از می آید  تبه  بو از 
  .اشارت است به آدمهيلع ثالهیت است، و آن سه نقطۀ 

الهیت است که سمع است و بصر است و علم است، و نقطۀ علم اشارت است به الهیت، و نقطۀ  فلاو سه نقطۀ 
  .اشارت است به والیت، که ظاهر و باطن الهیت اندبصر اشارت است به نبوت، و نقطۀ سمع 

  
، و ۱٦۷۱وعلم آدم االسماء کلها: چنانکه می فرماید و الهیت را سه تجلی است، یکی تجلی به اسما، بر آدمهيلع

، و یک تجلی است به افعال بر خاتم ۱٦۷۲وانک لعلی خلق عظیم  )ص(یک تجلی است به اخالق بر مصطفی
  .اولیا

ی تمام شد، کشف معانی می باید که بر شخص معني تمام شود، تا هر باطنی را چنانکه وضع صور بر مصطف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳آیه ۵۷سوره - ۱٦٦۹
  .۷۲و  ۲۹، آیه های ۳۸و  ۱۵سوره های - ۱٦۷۰
  ۳۱آیه ۲سوره - ۱٦۷۱
  .۴آیه ۶۸سوره - ۱٦۷۲



۷۷۱ 

ظاهری پیدا شود، و مراد از باطن حقیقت آن چیز است، چه هر چیزی را که حقیقتی نباشد، لغو باشد، و لغو کار 
  .حکیم نباشد

هرچه متناهی بود الهیت  و معلوم است که کالم متناهی است به کلمات، و کلمات به حروف، و حروف به نقطه، و
نبود، نسبت خلقی باشد، از آنکه منقطع است، و کالم و کلمات و حروف متناهی می شود به نقطه، و نقطه به هیچ 

  .چیز متناهی نمی شود، از آنکه باالی نقطه هیچ چیزی دیگر نیست
ند، و در هیچ حرفی است، و تمام بیست و نه حرف صور الهی ا فلاپس حقیقت علم الهی در نقطه است، که 

و این معنی اشارت است به . فلامدرج نیست، به خالف حروف دیگر، چنانکه در سني، یا، و در یا،  فلانیست، که 
  .خاىل نیست که اشارت است به الهیت فلاآنکه هیچ حرف از 

ا است، و الهیت خاىل نیست، از آنکه این بیست و نه حرف مراتب اند، و اسم سمت مسم فلاو هیچ مسما از 
منبی است از باطن خود که مسما است، و چون در هیچ حرفی نیست که الفی نیست، مسما باید که همچنني بود تا 

  .لکل کلمة ظهر و بطن: می فرماید )ص(هر ظاهر را باطنی اثبات کرده باشی، و مصطفی
که نه ازظاهر خرب دارند و  و جماعتی باشند. ظاهر کلمه جسم او است و باطن او معنی او است، که جان او است

نه از باطن، و ایشان اهل کفراند که محجوبند به ظلمت ذات، و جماعتی اند که از باطن خرب دارند و از ظاهر 
ندارند، و ایشان عقالء مجانني اند، و جماعتی اند که هم از ظاهر خرب دارند و هم از باطن، و ایشان انبیا و 

  .اولیااند
کالم اللّه را ظاهری است و باطنی، ظاهرش قرآن است و باطنش . تمام شد  )ص(یو حقیقت نبوت در مصطف

  . فرقان، جماعتی مفسران ظاهراواند و ایشان اهل فقه اند، و جماعتی کاشفان باطن اواند و ایشان اهل فقراند
مد و نبی را ظاهری است و باطنی، ظاهرش محمد است، که طرف رسالت و عقل و اذن است، و باطنتش اح

و همچنانکه نبی را ظاهری است و باطنی، ظاهرش را شریعتی است، . است که طرف نبوت و ورح و معانی است
  .و باطنش را شریعتی، ظاهرش را شرع رسالت گویند، و باطنش شرع نبوت

شرع رسالت همچون عبادات و معامالت، و شرع رسالت فسخ می پذیرد به حسب قوم و وقت، و شرع نبوت که 
و مبني شرع نبوت اولیااند، همچنانکه . و اخالق و حقایق است هرگزفسخ نمی پذیرد، چه حقیقت استمعانی 

  .مبني رسالت فقهااند، و والیت باطن نبوت است
علویات طرف وجه است، و سفلیات طرف ذات، و . طرف علویات و طرف سفلیات: الهیت را دو طرف است

رتبۀ ذات است، و از نفس به نبوت می رسد، چنانکه از روح به روح دوم مرتبۀ وجه است، چنانکه نفس دوم م
ظلمت طرف ذات است، چنانکه . جحیم حجاب ذات است، چنانکه جنت حجاب وجه است. والیت می رسد

  .جباری و قهاری طرف ذات است، و کریمی و رحیمی طرف وجه است. نور طرف وجه است
ست از مراتب امر الهی و نفس مرتبه ای از مراتب اذن و روح اضافی از صفات حق است، و روح مرتبه ای ا

واو مکتوب . اشارت است به دو وجود  واوو . الهی، و اذن طرف نبوت است، چنانکه امر طرف والیت است
  .وجود نبی است، واو ملفوظ که باطن او است وجود وىل است

  .یاولیائی تحت قبابی الیعرفهم غري :و هرکس را به دانش وىل راه نباشد
در واو، و  فلاهرکه اولیا را بشناسد، آن نور الهی را بشناخته باشد، که در باطن آن کس پنهان است، چنانکه 

بسیاری از مشرکان دالیل و معجزات نبوی را می دیدند، و هر زمان منکرتر می شدند، از سبب ضدیت حقیقی، 
ظلمت از طرف قهر است و نور از  محل لطف حقیقی است و )ص(که ایشان محل قهر حقیقی اند، و مصطفی

طرف لطف پرواز ایشان در هوای ظلمت جهل بود، مثل خفاش، چه چندان که نور ظاهرتر می شود، خفاش 
صم بکم عمی فهم : محجوب تر می گردد، با وجود آنکه چشم ظاهر داشتند و گوش ظاهر، حق تعاىل فرمود



۷۷۲ 

  .۱٦۷۳الیعقلون
ی دیگر هست، که به آن سمع و بصر چیز دیگری بشنوند و به بینند، و پس معلوم شد، که بجز این سمع و بصر چیز

  .هرکه را سمع و بصر حقیقی حاصل شود، از نبوت و والیت الهی خرب یابد
  فصل

بدانکه مراتب الهی چهار است، که چهار حرف الله اشارت بدان چهار مرتبه است، و آن قلب و عقل و روح و 
قلب طرف جربئیل است، که قلب را آن قابلیت هست که . چهار مرتبه اندنفس، چهار ملک اند که حامل این 

محل علم است، و جربئیل واسطۀ علم است، چنانکه قلب واسطۀ علم است، و این به اسم می گردد، خواهی 
وعقل طرف میکائیل است، که میکائیل . قلبش گوی، خواهی جربئیل، چون مراد از هر دو لفظ یک معنی است

ق است، و عقل نیز واسطۀ ارزاق حقیقی، و آن علم و معرفت است که به واسطۀ عقل حاصل می واسطۀ ارزا
  .۱٦۷٤والله بکل شییء محیط: شود، که صورت احاطت الهیت است، چنانکه می فرماید

و روح طرف اسرافیل است، که صور الهی در دست او است، و آن صور صفات الهی است، که مکنون است در 
و صفت . ۱٦۷٥ونفخت فیه من روحی: بر روح است و روح از امر، و نفخ به روح تعلق دارد کهروح اضافی، امر 

الرحمن علی العرش : اسرافیل نفخ صور است، واو صورت استواء رحمانی است، چنانکه می فرماید
  .۱٦۷٦استوی

علیه ، و قوله ۱٦۷۷یدالله فوق ایدیهم: و نفس طرف عزرائیل است، ونفس صورت فوقیت حق است، قوله تعاىل
  .دست فالن باالی دست ها است: و ید به معنی فوقیت باشد، که گویند. والذی نفس محمد بیده: السالم

صفت عزرائیل آن است که اوقابض ارواح است، و حقیقت هر چیزی روح وی است، چنانکه این چهار ملک 
ایع خاک صورت جربئیل صورت چهار معنی اند، عناصر اربعه صورت این چهار ملک اند، بر این مثال از طب

  .است، و آب صورت مکائیل و هوا صورت اسرافیل و آتش صورت عزرائیل
ومی بینیم که چون کسی خواهد که حبی بکارد و از وی انتفاع گريد، اول مرتبۀ خاک مطلوب است، که اگر 

به ای حاصل خاک نبودی، که تثبیت و ثبات و امانت و تواضع و خرسندی در وی است، ممکن نگردد که خود ح
  .شود، پس اول زمني مطلوب است و دانه بدو تسلیم کردن

پس آب که نشو و نما از او است، و غذا از او به حب می رسد، پس هوا و آب که رطوبت از او است و یبوست 
  .از خاک، و در یبوست لینی نباشد

یشان را طرف علوی می کشد، و بعد از این هوا در ایشان تصرف می کند، و بر اجزاء ارضی غلبه می کند، و ا
اگر هرسه طبیعت حاصل شود و آفتاب تصرف نکند، ثمره حاصل نیاید، که مقصود از درخت ثمره است که 
درخت از وی پدید آمده است، و آن آفتاب است که طرف عزرائیل است، چه صفت آتشی است که آنچه حقیقت 

به خود جذب می کند، و آن محل جذب را که آن ثمره است درکل درخت موجود است بالقوه، آفتاب او را 
  .حقیقت در وی جمع می شود ثمره گویند

ثمره اشارت است به  رثمره اشارت به ثوران حقیقی است که در درخت بوده است، از اصل خود به فرع، و  ث
می رود و رجوع از طرف سفلیات به علویات، آنچه کثافت است در اسفل می ماند و آنچه لطافت است به اعلی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۷۱آیه  ۲سوره - ۱٦۷۳
  .انه بکل شییء محیط: ۴۱سوره ۵۴اشاره است به آیه  - ۱٦۷٤
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  .۱۰آیه ۴۸سوره - ۱٦۷۷



۷۷۳ 

  .ثمرۀ هرچیز زبده و خالصۀ آن چیز است
  .رجوع رِثوران است و  ثو م ثمره اشارت است به مرادی که از آن هردو حقیقت است، که حقیقت 

  .پس معلوم شد که قوت عزرائیل فوق قوای مالئکۀ دیگر است در مرتبه، چنانکه گفته شد
ر وجود انسان، سودا طرف خاک است و و نفس صورت فوقیت حق است، و عزرائیل صورت وی است د

  .رطوبت طرف آب، وصفرا طرف هوا و خون طرف آتش
و امر و اذن الهی بر چهار مرتبه نازل می شود، و از این چهار مرتبۀ قلب و روح و عقل و نفس، بر چهار ملک 

ن است فرود می آید، و جربئیل و مکائیل و اسرافیل و عزرائیل نازل می شود، و از ایشان بر طبایع که صورت ایشا
  .از طبایع آن حقیقت، به نبات و معادن و حیوان می پیوندد

و انسان نوعی است از حیوان، و این هر چهار  حقیقت در وجود انسان در غایت اعتدال افتاده است، به نسبت 
  .با دیگر حیوان

بر چهار مرتبۀ الهی، چنانکه  این صورتی است اما معانی که کالم است از چهار حرف الله است، تنزل می کند
گفته شد، بر قلب و روح و عقل و نفس، و ایشان بر چهار ملک جربئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، و از 

و از ایشان بر چهار نبی، و آن ابراهیم است که : ایشان بر چهار حقیقت، و آن امر و نهی و وعدو وعید است
ت عقل است، و عیسی که صورت روح است و محمد که صورت صورت قلب است حقیقی، و موسی که صور

  .نفس کل است علیهم السالم و فوقیت حق است که مرتبۀ عزرائیل است
الله  فلاصحف صورت قلب است که صفت . و از ایشان، بر چهارکتاب، بر صحف و تورات، و انجیل و فرقان

رت روح است، که الم دوم الله است، و است، و تورات صورت عقل است، که ل اول الله است، وانجیل صو
  .فرقان، که صورت نفس است و صورت فوقیت حق است، که صورت هاء الله است

همچنانکه محمد صورت فوقیت حق است در عالم ظاهر، و از وی بر چهار رکن نبوت که عرتت حضرت رسول 
است، و حسني صورت اند، اول علی که صورت قلب است، و فاطمه صورت عقل است و حسن صورت روح 

نفس است، و از ایشان بر چهار امام دیگر که چهار رکن اسالم اند، و آن زین العابدین صورت قلب است، و 
محمد باقر صورت عقل است، و جعفر صادق صورت روح است، و موسی کاظم صورت نفس است، و از ایشان 

رت قلب است و علی نقی صورت عقل است و بر چهار امام دیگر كه چهار ركن اسالم اند، و آن محمد تقی صو
  .حسن عسگری صورت روح است و محمد مهدی صورت نفس است

و از این جمله به چهار رکن اسالم که ارکان ظاهر است و آن نماز و روزه و زکات و حج است، نماز طرف 
  .جربئیل است و روزه طرف ميکائیل و زکات طرف اسرافیل و حج طرف عزرائیل

الاله االالله روح . ت که به باطن تعلق دارد و آن چهار رکن دارد، صدق و اخالص و توکل و رضاو ایمان آنس
  .ایمان است که طرف باطن است، محمد رسول الله روح اسالم است که طرف ظاهر است

  .صالت جربئیل است، صوم مکائیل است، زکات اسرافیل است، حج عزرائیل است
و شرع صورت عرش است، که از عرش الهی به شرع رسیده است، عرش را معکوس گردانی شرع شود، 

همچنانکه حامالن عرش الهی چهار ملک اند، حامالن شرع نیز چهار امام اند، و رکن شرع چهار است چنانکه 
گفته شد، و هم چنانکه رحمن بر عرش مستوی است صاحب شرع نیز  بر شرع مستوی است، و آن کنز مخفی 

  .کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف: ید، چنانکه می فرمایداست که به ظهور می آ
پس هرکه از صورت شرع انحراف می کند، از صورت عرش الهی انحراف می کند، و هریکی را از این چهار 
ملک که حملۀ عرش الهی اند چهارهزار رقایق است، چهارهزار رقایق جربئیلی بر قلب مصطفی بود، و چهارهزار 

و در . عقل او و چهارهزار رقایق اسرافیلی بر روح او، و چهارهزار رقایق عزرائیلی بر نفس او رقایق مکائیلی بر



۷۷۴ 

  :از آن معنی می فرماید )ص(جملۀ مکونات هیچ کس را این نبود، اال مصطفی را
  .انا اعلمکم بالله و اخشاکم لله، اللهم ارنی االشیاء کما هی

که نصیبی است، مثل مصطفی چون دریای محیط است، و دیگر انبیا و و هر کس را از انبیا و اولیا از رقایق مالی
اولیا چون دریاهای دیگر که روی به محیط دارند، که آن محل جمع است، و همه را رجوع به وی، و انبیا و 
ابه اولیای دیگر به مرتبۀ نازل تراند از دیگر انبیا و اولیا، همچون رودهای بزرگ، که روی به دریاها دارند، و صح

و تابعني و علما همچون جوی ها که سر از رودها دارند، و عوام خلق همچون زمني، چنانکه از جوی ها آب به 
  .زمني ها می رسد، و اگر در زمني تخمی است برمی آید، و اگر شوره است از وی هیچ منفعت حاصل نشود

می رسد، آنکس که قابلیت علم ندارد  و علم که از علما به عوام می رسد، همچون آب است، که از جوی به زمني
همچون زمني شوره زار است، و اگر شوره است هر تخم که در وی اندازی ضایع شود، اگر مستعد است همچون 

  .آن زمني است که مستعد تخم است، که چون آب در وی بندی، ودرنشو و نما آید و زندگی در وی پدید شود
اطن خرب ندارند، و بعضی آنند، که از ظاهر و باطن خرب دارند، به نسبت و خالیق، که بعضی علماء ظاهرند و از ب
آنکه از باطن خرب دارد و از ظاهر خرب ندارد، به نسبت به آنکه نه از . به آنکس که از باطن خرب ندارند عالم اند

عقل دارند به همان ظاهر و نه از باطن خرب دارد عالم است و ایشان به مرتبه، از حیوان کمرتاند، با وجود آنکه 
صفت مشغول اند که سبع و بهائم و شیطان، خلق را از ایشان مضرت است، از سباع و بهائم گاه هست که مضرت 

  :نیست، از این فرمود
  .۱٦۷۸اولئک کاالنعام بل هم اضل

پس معلوم شد، که شرف به صورت نیست، بل که به صفت است و معنی، و هر کس را که از این چهارهزار رقایق 
جربئیلی یک رقیقه حاصل شود، ان را قلب گویند، که قابل معنی حقیقت است، همچون که خاک قابل حب 
است، و هركه را از این چهارهزار رقایق ميکائیلی یک رقیقه حاصل شود آن را عقل گویند، و هرکه را از این 

از این چهارهزار رقایق عزرائیلی چهارهزار رقایق اسرافیلی یک رقیقه حاصل شود آن را روح گویند، و هرکه را 
  .یک رقیقه حاصل شود آن را نفس گویند

و آن چهارهزار رقیقه قابل معرفت الهی شود، آن هیأت قابلیت که در وجود او پیدا آمد، به سبب این رقایق، آن 
 عرش وجود اوست، و عرش وجود پیدا شد، رحمانی در وی مستوی شد، قلب در کسوت صالت تنزل می کند، و

  .عقل در صورت صوم و روح در صورت حج و نفس در صورت زکات
از سبب آنکه ابتداء ریاضت ها صوم است، که به سبب صوم حرارتی در دل پیدا می آید، و آنچه رطوبت و 
شهوت است و حجاب های غلیظ می سوزاند، و دفع می کند، و دم قلب رقیق می گرداند، و از حجاب های 

و در دم قلب رقیقه ای پیدا می آید که آن رقیقه را قلب می گویند، چون چیزی بدو  طبیعی مجرد می گرداند،
  .فرستند آن معانی را فهم تواند کرد

دوم ریاضت صالت است، که اصل مواصلت است با حق، همچنانکه بنده با حق است با خلق نیست، و چون با 
د را به حق مشغول گرداند، ظاهراً و باطناً، خلق است با حق نیست، حالت صالت همني است، که بنده همگی خو

  .۱٦۷۹ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر: و حق جل عال می فرماید
و عقل نیز همني است، که فرق کند میان حق و باطل، و از چیزی که منهی و مذموم بود بازدارد، و حقیقت 

جهل است، چون عقل حقیقت را از  هرچیزی را چنانکه هست در دل کند، از بهر آنکه فحش و منکرات طرف
و مواصلت حقیقی با حق سبحانه و تعاىل به علم و معرفت . جهل به علم می آورد آن جهل را نهی کرده است
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۷۷۵ 

است، و این بواسطۀ عقل به حاصل می آید، پس مواصلت حقیقی به عقل بود، و صالت نسبت آن است که 
نه روح منفوخ می خواهیم، که جملۀ بنی آدم را  صورت دل است، و حج صورت روح است، و از این روح

  .حاصل است، بل که به این روح حیات حقیقی می خواهیم، که آن اخالق و معانی است و صفات
که چون انسان از حقیقت خویش خرب یابد، در وی شعوری و ادراکی پیدا آید، و از علم الهی زندگی حقیقی 

رد، و در عالم صورت از خانه و از وطن و از زن و فرزند جدایی می یابد، و چون این کس، که عزم حج خواهد ک
کند، در وی توجه پیدا می آید، و روی به راه حج می آورد، و چون در راه شهرهای بسیار است، اگر در راه مقام 

ایستاد، کند، به حج نرسد، و اگر روزی چند مقام کرد، و باز روی به راه آورد، باشد که برسد، و اگر بکلی باز 
  .هرگز نرسد

و بعد از شهرها بادیۀ خون خوار است، و تنها نتواند رفت، پس آن را قافله می باید، باقافله ساالر و نقیبان و 
  .مشعله داران

سالک دین، چون دوستی زن و مال و جاه واکل و شرب و هرچه داعیۀ نفس است، چون شهرها است در راه 
بادیۀ خونخوار است، که به ریاضت بروی گذر باید کرد، و قافله ساالر حج حقیقت، چون از این ها گذر کرد 

و اگر در متابعت این قافله ساالر تقصري کرد، واپس ماند، اعرابیان نفس او را هالک   )ص(مصطفی است
  .گردانند

صورت مکه، صورت دین است، حایط اول که محیط است به حرم، اشارت به اخالق است، و حایط دوم 
پس کعبه اشارت است به صورت اسماء الهی، و مسما در اسما پیدا شود، و هرکه به . ه اوصاف الهیاشارت ب

  .۱٦۸۰و من دخله کان آمنامسما رسید به کعبۀ حقیقی رسید، 
پس تا شعور و ادراک در مردم پدید نمی آید، او را . و هرکه در حقیقت بیت آمده، که مسما است، ایمن شد

زندۀ حقیقی شد، نفی ماسوی الله کرد، و چنانکه کسی که به کعبۀ صورت رسید  زندگی حقیقی نیست، و چون
جملۀ مراتب و منازل بازپس کرد، همچنني چون حقیقت انسان به مسما رسید،جملۀ مراتب و منازل بازپس كرد، و 

  .این به سبب شعور و ادراک حاصل می آید، که روح حقیقی الهیت است
  .موالکم بالزکوةحصنوا ا: و زکات عزرائیل است

زکاتی است در ظاهر، و زکاتی است در باطن، و اموال جمع میل است، و وجود انسان را به هر چیزی میل است، 
و تا آن وقت که میل های انسانی از وی منقطع نشود، نفی ماسوی الله نکند، زکات حقیقی نیابد، و میل از طرف 

  .پس این کس در مقام تفرقه باشد. رف شیطان استطبیعت است، و طبیعت از طرف ظلمت، و ظلمت از ط
، و در حقیقت زکات چرک مال است، چنانکه مال به حصنوا اموالکم بالزکوة: فرمود  )ص(دیگر مصطفی

زکات پاک می شود، چون روح از میل های طبیعت پاک می گردد، زکات حقیقی حاصل می شود، و عالم ظاهر 
  .والله اعلم. و آن قوت عزرائیلی است که روح از طبیعت جدا می کند نیز شوخ مال است، به صورت آن معنی،
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۷۷۶ 

  تحقیقات حروفرساله 
  

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

یا اخی ایدک الله بروح القدس معلوم فرما که عالم در علم و عني مظهر حقیقت انسانیه است، و حقیقت انسانیه 
ه بود، و صور روحانیه و مثالیه و حسیه صور حقیقت انسانیه، و مظهر اسماء الهیه، و اعیان ثابته تفصیل عني انسانی

  .مجموع ارواح جزئیات روح اعظم  انسانی، به آن سبب اهل الله عالم را انسان کبري می خوانند
  بیت

 این حقیقت در همه کرده ظهور
  
 

 می نماید در نظر ما را چو نور
 

  فلا
و در عالم انسانی اجماال، و انسان را نسخه ای ظاهره است و حقیقت انسانیه را ظهورات است در عالم تفصیال 

نسخه ای باطنه، و هر دو جامعۀ کاملۀ ظاهره منتخبه از جامع حقایق عالم، و باطنه منتسخه از مجموعۀ اسرار 
  .الهیه

  بیت
 در حقیقت کل کلی خوانمش

  
 

 قابل توحید جامع دانمش
 

  .برزخی است او میان عالم و حق: مصراع
  بیت

 جمع و تفصیل این و آن دارد
  
 

 از حدوث و قدم نشان دارد
 

  .مرآت حضرتني است و خط فاصل
  بیت

 کردیم بیان خط مبهم
  
 

 این نکتۀ عارفانه فافهم
 

  ها
حق تعاىل را کمال مطلق است در قدم و عالم را کمال مطلق در حدوث، و کون جامع را کمال مطلق در حدوث و 

  .قدم
  بیت

 مالش بنيدر حدوث و قدم ک
  
 

 آن جمالش نگر جاللش بني
 

  عني مهمله
اما . هرچه دیده ای از اشیاء محسوسۀ مبصره، آثار فعل حق است، و سمات صنع و صنعت او تعاىل و تقدس

ملکوت یعنی باطن ملک که مؤثر است در وی تجلیات صفاتیه اند، و هرآینه بارزۀ صفاتیه آیات ملکوتیه، و مشرقۀ 
  .یهذاتیه آیات جربوت

  بیت
 مختصر گفتمت نکو دریاب

  
 

 در همه کاینات او دریاب
 

هر فردی از افراد موجودات شاهدی عدل است که در دارالقضاء ملک و در دارالحکمة ملکوت و در دارالعزت 



۷۷۷ 

  .جربوت به احدیت ذاتیه و به واحدیت الهیه و به وحدت هویت ربانیه گواهی می دهند
  بیت

 گواهان عادل گواهی دهند
  
 

 گواهی به حق الهی دهند
 

و آیات ملکوتیه یا ملتبسه به لباس صورت ملک و شهادتند یا منفرده، اما ملتبسه از وجهی شبیه اند به جواهر 
  .نورانی عقلی و از وجهی شبیه اند به اجسام ظلمانی

  بیت
 گوئیا عالم مثال است این

  
 

 نظری کن که بر کمال است این
 

  حاء مهمله
به دارد، ذاتیه و صفاتیه و افعالیه، اما توحید ذاتیه عبارت است از فنای اکوان و زوال اعیان به توحید سه مرت
  .لمعان نور ايقان

  .توحیده ایاه توحیده: مصراع
  بیت

 توحید و موحد و موحد
  
 

 این هرسه یکی است نزد اوحد
 

بۀ توحید افعالیه مشاهدۀ کثرت آثار اما توحید صفاتیه، جمع اسماء و صفات الهیه بود در حضرت واحدیت، و مرت
  .است از فعل واحده

  بیت
 مکتوب و کتابت است و کاتب دریاب

  

 دریاب به ذوق این روایت دریاب  
  

  شعر
 و کل الذی شاهدته فعل واحد

  
 

 بمفرده لکن بحجب االکنة
 

احدیت ذات و : فته اندو احدیت ذاتیه و احدیت الهیه از حیثیت ربوبیت واحد است، واحدیت را مراتب ثالثه گ
  .احدیت اسما و صفات واحدیت افعال

  بیت
  موحدان جهان این چنني سخن گفتند

 

 غلط مکن که چنان گوهری نکو سفتند
 

  غني معجمه
عني . فرض وجود برحسب مناسبت یا عني یا اعیان العني یا عني االعیان یا اعیانات اعیان العني یا معلول عاىل

مصدر اول، و اعیان العني چون احدیت، و عني العیان برزخ، و اعیانات اعیان العني چون نقطۀ موهوم، یعنی 
  .تنزالت هویت، و معلول عاىل کتاب مبني

و وجود متنوع می نماید چنانکه اقتضای انعکاس طبیعت است، و در جمیع مراتب وجود می گویند به مجاز نه 
  .به حقیقت

  .تعاىل الله عن ذلک علوا کبريا
  بیت

 نه این و آن نمایددرآی
  
 

 هرلحظه به صورتی برآید
 

  خاء معجمه



۷۷۸ 

عارف وحدت در کثرت مشاهده نماید، و محقق کثرتی که واقع است در عالم، در واحد حقیقی مطالعه فرماید، و 
  :حق تعاىل از حیثیت ذات متعالیه است از نسب و اضافات و غنی است از عالم، کما قال جل ذکره

  .۱٦۸۱منيوالله غنی عن العال
  .اما از آن وجه که ربوبیت صفت ذاتیه است طالب مربوب بود، فافهم

  دوبیتی
 طلب او ترا عیان کردم
 گرچه از عاقالن نهان است آن

  
 

 این معانی به تو بیان کردم
 آشکارا به عاشقان کردم

 

  قاف
ضای ظهور عالم می کند ظاهر عالم مظهر اسم الظاهر حق است و باطن عالم مظهر اسم الباطن و اسم الظاهر اقت

و اسم الباطن اقتضای بطون عالم، و ظاهر و باطن به اعتبار ربوبیت و مربوبیت متغایرند، اما به اعتبار حقیقة 
  .الحقایق ظاهر عني باطن است و باطن عني ظاهر

  .۱٦۸۲هواالول واآلخر والظاهر والباطن و هو بکل شییء علیم
  بیت

 او محب ما و هم محبوب ما
  
 

 او وهم مطلوب ماطالب ما
 

  کاف
حصول عدد به تکرار واحد بود و تفصیل واحد به عدد و وجود خلق به حق بود و ظهور حق به خلق، و ارتباط 
بود میان واحد و عدد، و حکم عدد ظاهر نشود اال به معدود، و مبني نگردد واحد اال به عدد، هرآینه عدد و 

  .لفه به سبب ظهور عدد ظاهر شودمعدود باید تا واحد در مراتب و مقامات مخت
  بیت

 آئینۀ روشنی بباید
  
 

 تا نور جمال او نماید
 

  جیم
امام االئمة الحی، امام المحکم العالم، امام المخصص المرید، امام االوحد القادر، امام اآلمن القابل، امام 

  .المنعم الجواد، امام العدل المقسط
جود عالم کردند، حضرت جواد مطلق یعنی حق درِ خزانۀ جود بگشود، به اجتماع و اتفاق، این ائمۀ سبعه طلب و

کنت کنزا مخفیا، الحدیث، هر : عدم مضاف بودند از نقود ۱٦۸٤فنا که عریان سباسب ۱٦۸۳و بی نوایان فیافی
  :هر آینه. واحدی را چنانکه مناسب استعداد او بود انعامی کرامت فرمود

  بیت
 عالم همه سر بسر کماىل دارد

  
 

 نگر که خوش جماىل داردنیکو ب
 

  .در غایت احکام و اتفاق است، فلم یبق فی االمکان ابدع من هذا العالم
  بیت
  خود نباشد عالمی خوش تر ازین

 

 کس ندیده صورتی بهرت ازین
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۷۷۹ 

  .که اگر ممکن باشد ابدع ازین عالم، جواد جواد نبود، بلکه بخل یا عجز بود، وکالهما علی الله محال
  بیت

 به صورت الهی استعالم که
  
 

 مرآت جمال پادشاهی است
 

  شني معجمه
  .۱٦۸٥الم تراىل ربک کیف مدالظل: اعیان ممکنات محل ظهور ظل الهی است، قال الله تعاىل
  بیت

 از نور وجود اوست عالم روشن
  
 

 روشن بنگر که روشنست آن برمن
 

  .۱٦۸٦ولوشاء الله لجعله ساکنا
  بیت

 موجود به  جود آن وجودیم
  
 

 جود وجود بی وجودیمبی
 

  .ثم جعلنا الشمس علیه دلیال
و جود عالم نور الهی است، و این نور را شمس گفته اند، به اعتباری که مظهر نور است، و سماوات ارواح و 

  .این نور دلیل بود بر اعیان ممکنات. منوراند ۱٦۸۷الله نور السماوات واالرض: ارض اشباح، به نور
  بیت

 ذره بی آفتاب ننماید
  
 

 سایه بی شخص کی پدید آید
 

  یاء
و وجود اضافی ظل وجود مطلق است، و مقید بی مطلق نتواند بود، و مطلق بی مقید، اگرچه در تعقل متعقل 
بود، و وجود حقیقی حق را است، و ظل حضرت او است که در ذرایاء کونیه به صورت ظلیه می نماید، و نظر با 

  .و به اعتبار حقیقت ضرب واحد در واحد، فافهمصور عالم ضرب واحد است در کثري، 
  .و نتیجۀ ضرب واحد در واحد واحد

  بیت
 یک وجود و اعتبارش صدهزار

  
 

 آن یکی در هریکی خوش می شمار
 

  ضاد معجمه
موجودات از حیثیت وجود دال اند بر احدیت واجب الوجود، و از آن رو که خیال اند دلیل بر کثرت اسماء الهیه، 

ما ظاهر به صور خیالیه، اما وقوف به احدیت وقوف بود با ذات، از آن رو که غنی است از عالم، لقوله و کثرت اس
  .۱٦۸۸والله غنی عن العالمني: تعاىل

وقوف به احدیت مرتبۀ عارفی است که محجوب بود از . و وقوف با کثرت وقوف است با عالم و به اسماء الهیه
که از حق محجوب باشد به خلق، اما مقام اعلی جامع دو مقام خلق به حق، و وقوف باکثرت مرتبۀ شخصی 

  .است، و اهل کمال در جمیع مظاهر مظهر بینند، و وحدت را با کثرت و کثرت را با وحدت مشاهده فرمایند
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴۵آیه ۲۵سوره - ۱٦۸٥
  .۴۵آیه ۲۵سوره - ۱٦۸٦
  .۳۵آیه ۲۴سوره -۱٦۸۷
  .ان الله لغنی عن العالمني: ۲۹ایه ۵است به سورهره اشا - ۱٦۸۸



۷۸۰ 

 باده نوشند و جام را بینند
  
 

 نزد رندان به ذوق بنشینند
 

  الم
روحانیه و جسمانیه و صور مشهودۀ در هیوال معقوله، و  هیوالی کلیه جوهری است قابل صور جمیع موجودات

  .جوهر در حقیقت واحده، و صور کثريۀ مختلفه
  بیت

 به معنی یکی و به صورت هزار
  
 

 تو نقش خیالش خوشی می نگار
 

  نون
ان الله : مصور است به صورت الهیه، یعنی به اسما و صفات رحمانیه، کما جاء فی الحدیث الصحیح آدمهيلع
  .، و فی روایة علی صورة الرحمنم علی صورتهخلق آد

  .و مراد به صورت صفت است، یعنی موصوف به اسما و صفات الهیه
  بیت

 عقل از ادراک آن حريان شده
  
 

 الجرم در درک سرگردان شده
 

است در ظلمات نفسانی و عاجز از دفع وهم و شبهات و قاصر از ادراک ظهور  ۱٦۸۹زیراکه عقل جسمانی منغمس
  .در صورت انسانی و غريانسانیربانی 

  بیت
 در همه آئینه بنموده جمال

  
 

 الجرم باشند جمله بر کمال
 

  راء مهمله
نفس ناطقۀ انسانیه مظهر اسم جامع الهی است و برزخی است میان صفات الهیه و کونیه، و از آن وجه که 

رزخ با نصیب بود از طرفني، هرآینه روحانی محض است مقدس بود از زمان و مکان و منزه از تغري و حدثان، و ب
از جهت جسمانی محتاج بود به مکان و زمان، و متغري به تغیريات زمان واکوان، و او را دو عالم علوی روحانی 

  .است و سفلی جسمانی، و خلیفۀ حق است در ملک و ملکوت
  بیت

 وی است۱٦۹۰ملک و ملکوت جمله سورغال
  

 تاو جان من است و این چنني حال وی اس  
  

  طاء مهمله
اعیان ممکنه منقسم اند به اعیان جوهریه و عرضیه، و جواهر متبوعات، و اعراض توابع، و جواهر منقسم به بسیط 
در عقل و خارج، چون عقول و نفوس مجرده، یا بسیط در خارج و مرکب در عقل، چون اجسام بسیطه، یا مرکب 

  .در خارج چون موالید ثالثه
هریه و عرضیه منقسم به اعیان اجناس عالیه و متوسط سافله و فاصله، و هر یکی از وهر واحدی از اعیان جو

  .اعیان اجناس منقسم به اصناف و اشخاص
  .فسبحان الذی الیعزب عن علمه شییء فی االرض والفی السماء و هوالسمیع العلیم

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .یعنی فرو رفته - ۱٦۸۹
  .کلمه ای است ترکی به معنی بخشش و انعام - ۱٦۹۰



۷۸۱ 

 به کمال است علم حضرت او
  
 

 نظری کن به صنع و صنعت او
 

  دال مهمله
ت ذات به ذات اکمل معارف است، و معرفت ذات به صفات اسهل، و معرفت مؤثر به آثار طریقۀ عقل معرف

: )ص(کما قال رسول الله. مرتبۀ عرفا، و معرفت ذات به ذات خاصۀ محققني است، و معرفت ذات به صفات
  .عرفت ربی بربی

  به دو نقطه از فوق تاء
وجوب ماه به آفتاب پدید آید الجرم موحد وحدت ذات در کثرت  در لیل امکان آفتاب به ماه نماید، و در نهار

اسما و صفات مشاهده فرماید، و محقق کثرت اسما و صفات در ذات، و وحدت اسما به ذات بود و کثرت اسما 
  .به صفات و صفت نسب و نسب امور عدمیه نسبت با خارج
  بیت

 منصب هریکی بیان کردم
  
 

 گنج پنهان به تو عیان کردم
 

  اء معجمهز
هویت الهیه اوالً در مظاهر اعیان ثابته ظهور فرموده، و ثانیاً در مرایای ارواح، بعد از آن در مظاهر اشباح، و در 

  .هرآینه تمثال جمال اسمی نموده
  بیت

 می نماید حضرتش در هر یکی
  
 

 هریکی روشن از آن یک بی شکی
 

  شعر
 العني واحدة والحکم مختلف

  
 

 علم ینکشفو ذاک سر الهل ال
 

  بیت
 جمله یک ذاتست اما متصف

  
 

 جمله یک حرف و عبارت مختلف
 

  سني
عالم مسبوق است به عدم، و قدم سابق برعدم، هرآینه میان حدوث و قدم وادی عدم بود، و طالب معرفت ربانیه 
ت راکشوف ربوبیت به شوارق الوهیت ظلیت باشد، و اگرچه سمات و آیات صفات الهیه در صفحات ذرا

  .موجودات می نماید، اما در آینۀ کاملۀ جامعۀ انسان کامل اظهر و انور است
  بیت
 کون جامع کمال او به کمال

  
 

 بنماید بما جمال و جالل
 

  صاد مهمله
احدیت الهیه مقام جمع وجود است، و مسما به واحدیت، اما احدیت ذات، مقام جمع الجمع بود، و در این مقام 

  ۱٦۹۱کل شییء هالک االوجهه: قال الله تعاىل. نسب و اضافات مستهلکه اندتمام اسما و صفات و 
  .و وجه هر شییء حقیقت آن شییء باشد، فافهم 

  بیت
 غريحق هالک بود اشیا تمام

  
 

 فهم فرما این حقیقت والسالم
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۸آیه ۲۸سوره - ۱٦۹۱



۷۸۲ 

  ظاء معجمه
ت الهیه، و انوار اسرار آثار محسوسۀ ملکیه سمات فعلیۀ ربانیه اند، و آیات معقولۀ ملکوتیه مشرقۀ اسما و صفا

جربوتیه شوارق تجلیات ذاتیۀ سبحانیه، و عاقل گل را به رنگ جوید و مشک را به بو بوید، و مؤثر را به اثر تعقل 
  .کند

  شعر
 کذاک بفعلی عارف بی جاهل

  
 

 و عارفنی بی عارف بالحقیقة
 

، رأیت ربی فی احسن صورة: مایداما موحد در ملکوت اشیا حقیقت واحده به اسما و صفات متعدده معلوم فر
  .رأیت ربی بربی: و محقق بعد از فناء ذات در ذات به تحقیق گوید

  مثنوی
 چشم عالم روشن است از نور او
 می نماید نور او درآینه
 دیدۀ ما دیده نور او به او
 خوش خیاىل نقش بسته در نظر
 رند سر مستیم و با ساقی حریف
 در خرابات فنا افتاده ایم

 اده بر لب ساغر مداملب نه
  
 

 ناظر او نیست جز منظور او
 نه به یک آئینه در هر آینه
 الجرم بیند همه علم نکو
 یک نظر در چشم مست ما نگر
 خوش می صافی و خوش جامی لطیف
 سر به پای خم می بنهاده ایم
 همدم جامیم دایم والسالم

 

  ثاء
یه اند و این حقیقت مظهر اسما و صفات الهیه، و عالم کبري و صغري روحانی و جسمانی صورت حقیقت انسان

  .دانسته ای که اسرار ربانیه مفصله است در عالم، و مجموع در انسان
  شعر
 کل الجمال غدا لوجهک مجمال

  
 

 لکنه فی العالمني مفصل
 

  بیت
 به جمال و جالل موصوف است

  
 

 کاملی بر کمال موصوف است
 

افظ خزانتني، و خلیفۀ حق به صورت و معنی، در دنیی و عقبی، و مصور مرآت حضرتني است و جامع نشأتني و ح
، و به نشأۀ انسانیۀ ان الله جمیل یحب الجمال: ، و جمیل به جمالان الله خلق آدم علی صورته: به صورت

  .جامعیه، جامع رتبت جمع وجود است، به جسم رتبت تمام اجسام، و به روح رتبت جمیع ارواح
  دوبیتی

 ست برهمه عالماو محیط ا
 این چنني والد ارهمی طلبی

  
 

 مظهر اوست حضرت آدم
 طلبش کن زخدمت خاتم

 

  .به این جمعیت خلیفة الله حجت بود بر مالئکه، و از عالمات حجة الله آنست که قادر باشد بر احیاء و اماتت
  بیت

 سید عالم و خلیفۀ حق
  
 

 حضرت اوست خوش بگو صدق
 

  ذال معجمه
عاىل از حیثیت اسم الظاهر در مجموع مظاهر ظاهر است، اما به حسب اسم الباطن مختفی است حق سبحانه و ت



۷۸۳ 

از فهوم عموم، مگر از ادراک کاملی که عالم را مظهر حضرت او بیند، و در هر مظهری مظهر مشاهده نماید، و 
  .این رؤیت به حسب ظهور تجلی است نه به حسب حقیقت، زیراکه ادراک ذات ممکن نیست

نزد اهل الله رؤیت الله تعاىل در مرتبۀ احدیت ممنوع است، بلکه ادراک جمیع تجلیات حق به طریق تفصیل  و
  .ممکن نیست، و مظاهر اسماء الهیه مفصالً غريمتناهیه اند، اگرچه به حسب امهات متناهی است

البصار و هو یدرک االبصار التدرکه ا: عقول عقالء عالم از ادراک ذاتش عاجز و قاصراند، کما قال الله تعاىل
  .۱٦۹۲و هواللطیف الخبري

  بیت
 دیده باید که نور او بیند

  
 

 دیده آنجا چو نیست چون بیند
 

احدیت الهیه احدیت جمع است، و احدیت ذاتیه احدیت جمع الجمع و احدیت جمع مسما است به واحدیت و 
  :در واحدیت تواند که موحد گوید

  .چیزی دگر دارم ترا چیزی دگر دادند و من: مصراع
  .اما در احدیت ذاتیه مجموع اسما و اشیا مستهلکه اند

  بیت
 اسما و اضافات و صفات آنجا نیست

  
 

 اعیان چه بود تعینات آنجا نیست
 

هرآینه ممکن نبود که واحدی را قدم در احدیت ذاتیه داشته باشد، و هویت الهیه حقیقت واحده، هم چنانکه 
  .انسان در واحدی واحد

  بیت
 قطره و بحر هر دو یک آیند

  
 

 عارفان این رموز دریابند
 

واحدیت مسمی الله عبارت است از مجموع اسماء الهی که ارباب متعینه اند در ذات الهیه، و مرتبۀ الوهیت فوق 
و ربوبیت اسما و . مرتبۀ ربوبیت است، و الوهیت حضرت اسماء ذات و صفات و افعال است به طریق اجمال

  .عال به وجه تفصیل، و ربوبیت نسبت و نسبت طالب منتسبنيصفات و اف
  .فافهم. آن یکی رب و ما و تو مربوب: مصراع

  با
اسم جامع مشتمل است بر جمیع اسماء الهی و مقدم بر  اسما به حسب مراتب الهیه، و مظهر این اسم هم مقدم 

اند، زیراکه مظهر و مظهر در وجود بود بر مظاهر اسما، و مجموع مظاهر اسما مظاهر این مظهر اسم اعظم 
  .واحدند، اگرچه در عقل ممتازند

  )پاره ای از غزل(
 مظهر و مظهر بیکدیگر نگر
 خوش حبابی پر کن از آب حیات
نعمت الله در همه عالم به بني 

  
 

 مظهری ظاهر درین مظهر نگر
 آب را می نوش و در ساغر نگر
 نور او در بحر وهم دربر نگر

 

  .عیت مستحق خالفت استو به این جام
  شعر

 سرسنا الهوته الثاقب سبحان من اظهر ناسوته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۳آیه ۶سوره - ۱٦۹۲



۷۸۴ 

 ثم بدا فی خلقه ظاهرا
  
 

 فی صورة اآلکل والشارب
 

  میم
ظهور حقیقت انسانیه در عالم تفصیال، اوالً در صورت عقل اول، و عقل اول صورت فلکیۀ اجمالیۀ مرتبۀ عمائیه 

ه و غريه، آن گاه طبیعیه، دیگر در صورت هیوالی کلی، آخر در بعد از آن در صور عقول و نفوس فلکی. است
  .صورت جسمیۀ بسیطه و مرکبه

اما ظهورات این حقیقت در عالم انسانی اجماالً مظهر اول او صورت روحیۀ مجرده، مطابقۀ صورت عقلیه، دیگر 
دیگر درصورت دخانیۀ در صورت قلبیه مطابقۀ نفس کلیه، دیگر در صورت نفس حیوانیه مطابقۀ طبیعت کلیه، 

  .لطیفه مطابقۀ با هیوالی کلیه، دیگر درصورت دمویه مطابقۀ جسم کلی، آخر در صورت اعضائیه مطابقۀ عالم کبري
و به این تنزالت مطابقت حاصل آمده میان نسخۀ مجمل و مفصل، و این از تدبريات الهیه است در مملکت 

  .انسانیه
  دوبیتی
 هرچه در غیب و در شهادت بود

 سن اسما و هم جمال صفاتح
  
 

 همه ایثار بندگان فرمود
 درچنني آینه بما بنمود

 

  واو
و هر اسمی از اسماء الهیه صورتی دارد معنویه در حضرت علمیه، که اصحاب صوفیه آن را عني ثابته گویند، و 

بیت مربوبات به صورتی خارجیه که مظهر و موجود عینیه خوانند، و مظاهر مربوب اند و حضرت رب االرباب تر
  .اسماء می فرماید

صورت اسم جامع الهی است، و اسم جامع، جامع معانی جمیع اسما است، و عني   )ص(و حقیقت محمدیه
مسما و مظهر او خلیفۀ او، و به خالفت این اسم اعظم تربیت عالم می فرماید ظاهر به اسم الظاهر و باطن به اسم 

. اما ربوبیت او عرضیه و مربوبیت او ذاتیه  )ص(مام خواص و عوامالباطن مربای تام ملک عالم و مربی ت
وانه لما قام : ، و بیان معنی مربوبیت کاملۀ او۱٦۹۳وما ارسلناک االرحمة للعالمني: اشارت به ربوبیت او

  .۱٦۹٤عبدالله
مشتمل است بر جهت ربوبیت و عبودیت، و تنزل او به عالم از برای احاطه است به   )ص(و حقیقت محمدیه

مجمع البحرین و مظهر عالمني است، و نزول او کمال او . ظاهر خواص عالم ظاهر و به باطن خواص عالم باطن
است هم چنانکه عروجش کمال است، قطب عالم به اصالت و مدار احکام عالم بر وی است، و مرکز دایرۀ 

  .کثرت وجود است از ازل تا ابد، واحد به اعتبار حکم وحدت، و متعدد به اعتبار حکم
  مثنوی

 در دو آئینه یکی گر رونمود
 آن یکی در هر یکی پیدا شده
 یک حقیقت مظهر ذات وصفات
 جمع کرده جامع اسما تمام

  
 

 دو نمود اما حقیقت دو نبود
 جان من از عشق او شیدا شده
 وحده ال مثل له فی الکاینات
 مجمع ام الکتابست والسالم

 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۷هآی ۲۱سوره - ۱٦۹۳
  .۱۹آیه ۷۲سوره - ۱٦۹٤



۷۸۵ 

  اسرار حروفرساله 
  
  
  ن الرحیمبسم الله الرحم

  و به نستعني
  بیت

 خوش بگو ای یار بسم الله بگو
  
 

 هرچه می خواهی ز بسم الله بجو
 

. یا اخی ایدک الله بروح القدس معلوم فرما که اسماء الهی نامتناهی است، اما مفاتیح اسماء ملفوظه حروف اند
رواح، و انیت ارواح در قلوب، و هرآینه انیت اسما در حروف بود و انیت حروف در انفاس، و انیت انفاس در ا

انیت قلوب نزد مقلب قلوب، و تعدد و تکثر اسماء حق در مظاهر بود، و به نسبت با حضرت او جل جالله نه 
  .عدد است و نه واحد

  بیت
 وحدت و کثرت اعتباری دان

  
 

 نسخۀ عقل را چنني می خوان
 

  .۱٦۹٥یوم موجود الیقوم بغريه و یقوم به غريهمبدء حروف است، و حرکت او مستقیمه از قیومیت، والق فلاو 
  بیت

 حی و قیوم باشد او دایم
  
 

 همه عالم به حضرتش قایم
 

  اگر سائلی سئوال کند که به چه حساب عدد حروف بیست و هشت اند، 
  بیت

 جوابی عارفانه بشنو از ما
  
 

 که باشد آن مسلم نزد دانا
 

تی با عناصر دارند، واگرچه سبب بسیارند اما عناصر سبب اعیان حروف که در عالم عنصری ظاهر گردد، نسب
و حصول . و حدوث عناصر از حرکات افالک بود، و قطع حرکات افالک در بیست و هشت منزل .نزدیک تراند

حروف از متنفس بود بوسیلۀ نفس، و نفس را وجه مناسبت بود با عناصر، و نفس انسان عبارت است از ارسال 
ه ظاهر، و ایراد هوای بارد از ظاهر به باطن، و صدور عالم از نفس الرحمن است، و به نفس هوای حار از باطن ب

و نفس انسانی به مناسبتی که با عنصر  .رحمانی اشیاء از غیب به شهادت می آیند و از شهادت به غیب می روند
حروف بیست و هشت از دارد متشکل می گردد در منازل فلکیه، و  ظاهر می شود در اکمل نشأۀ مولدات صور 

  .بیست و هشت منزل
که در مرتبۀ جوز هراست، یعنی میان دو دایره که از هم گذشته باشد هست تنبیه بود بر قاطع این منازل و  فلاو الم 

  .آن کواکب سیاره اند
ند، و و گفته اند که حروف اسماء مالئکۀ روحانیاتند در عالم ارواح، و این حروف اجساد آن مالئکه که مدبران

و رتبت مالئکه روحانیات به ترتیب حروف بود و ترتیب حروف . عمل حروف به ارواح بود نه به صور محسوسه
به اتفاق، و اعلی  واوو آخر  همزهاست، و گفته اند  هانزد ما به مناسبت مخارج، و اول مخارج حروف مخارج 

  .واوو ادنی  هامالئکه اسم او 
دو حرفی است تا پنج حروف متصله و منفصله، و کالم الهی که نازل شده  و ترکیب کلمات در نسخۀ انسانیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .القیوم موجودی است که قوامش به دیگری نیست بلکه قوام دیگران به اوست - ۱٦۹٥



۷۸۶ 

  .حرف است و کلمه و آیه و سوره و سور و کتاب
الرطب و انسان کامل یعنی کون جامع به جمعیت احکام وجوب کلیه، و احکام امکانیه کتابی است ناطق، 

  .۱٦۹٦والیابس اال فی کتاب مبني
  بیت
 این کتاب مبني خوشی می خوان

  
 

 معنی آن چو عارفان می دان
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .تر و خشکی نیست که در کتاب مبني نباشد: ۵۹آیه ۶سوره  - ۱٦۹٦



۷۸۷ 

  در بیان حروف اصلیه و ماهیترساله 
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
و بعد یا اخی ایدک الله بروح القدس معلوم فرما که حروف اصلیه الهیه عبارت است از تعقالت حق اشیا را از 

تعینات صور اشیا در علم، و آن حیثیت کینونت اشیا در وحدانیت حق، و نظري آن تصور نفسانی انسانی پیش از 
تصورات مفرده است، خالیه از ترکیب معنوی و ذهنی و حسی، و آن مفاتیح اول بود، معرب به مفاتیح الغیب، و آن 

  .اسماء ذاتیه اند و شئون اصلیه، و ماهیات از لوازم آنست
و فرق است میان . ارتسام و تعقل ثانی تعقل ماهیات در عرصۀ علم ذاتی، از حیثیت امتیاز نسبی و آن حضرت

  .ذوق حکیم و محقق در این مسأله
  .و ارتسام نزد محقق، و صف علم است از حیثیت امتیاز نسبی از ذات

و نزد حکیم علم الله تعاىل عني ذات است و تعقل ماهیت از حیثیت افراد بی لوازم حرف عینی معنوی، و تعقل 
اهیت و لوازم کلمه، غیبیۀ معنویه، و به اعتبار تعقل تقدم ایصال ماهیت با لوازم پیش از انبساط وجود مفاض بر م

وجود به ماهیت پیش از لوازم حرف وجودیه، و به اعتبار انبساط وجود بر ماهیت وبر لوازم ماهیت کلیه کلمۀ 
  .وجودیه

  .و ترکیب کلمات در نسخۀ انسانیه از دو حرف است تا حروف خمسۀ منفصله و متصله
  



۷۸۸ 

  الحروفاسرار  دررساله 
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  و به نستعني

حمد جوادی که از خزانۀ جود موجودات علویه و سفلیه را در عالم غیب و شهادت نور وجود عام انعام فرمود، و 
کنت : در مرایای تعینات کلیه و تقیدات جزئیه اعیان و اکوان به بصر ان الله جمیل یحب الجمال: جمال

  .ود، نمبصره الذی یبصر به
حقیقت انسانیه در اول کتب خانه  فلاو از نقطۀ احدیت ذاتیه و نقطۀ واحدیت صفاتیۀ الهیه و نقطۀ اخريۀ افعالیه 

عالم کتابت فرمود، و ذات مقدسه را به اسماء حسنی و اسما به اعیان ثابته و اعیان به ارواح و ارواح به اشباح 
  .در هر شییء از برای خود بر اهل الله دری گشود. ۱٦۹۷االهووعنده مفاتح الغیب الیعلمها : نمود، و به مفتاح

  .۱٦۹۸فسبحان من جعل له فی کل شییء بابا اذا فتح ذلک الباب وجدالله عنده
  بیت

 هر در که بروی ما گشایند
  
 

 حسنی دگری بما نمایند
 

آدم علی  ان الله تعاىل خلق: موجدی که ظلمت عدم را به ظهور نور وجود منور کرد، و آدم را به صورت
مصور گردانید، و صالت صلوات زاکیات الیق سید عالم ومظهر مطهر اسم اعظم، که جامع مجالی  صورته

  .)ص(خمسه و حایز مراتب سته بود، و متخلق به اخالق الهیه، یعنی متصف به صفات و متحقق به ذات مقدسه
  .العلم نقطة کثرها الجاهلون: مقال امريالمؤمنني وامام المتقني علی بن ابی طالب علیه الصلوة والسال

  رباعی
 یک نقطه به ذات خود هویدا گردید

 پدیدار آمد فلازین هرسه یکی 
  
 

 زآن نقطه به دم دو نقطه پیدا گردید
 این طرفه که در دو کون یکتا گردید

 

  .معنویه از افراد ثالثه فلامکتوبه مرکب است از نقاط ثالثۀ متواصله، و  فلاو 
  .نقطۀ افعالیۀ اعتباریه: نقطۀ صفاتیۀ نسبیه، سیوم: ۀ حقیقیه، دویمنقطۀ ذاتی: اول

  دوبیتی
 هویدا شدفلانقطه ای در

 گفتند فلاسه نقطه جمع شد 
  
 

 الفی در حروف پیدا شد
 حرف اول چنني مهیا شد

 

  حرف
  .باشد ۸، مجموع ۴بی صفر ۴۰، میم ۳چون صفرش اعتبار نکنند  ۳۰الم  ۱فلا در جمل 

  بیت
 الم ومیم اگر خوانیوفلا

  
 

 هشت جنت تراست گر دانی
 

ملفوظه سه  فلایا بگو . اشارت است به ذات احدیت، و الم و میم اشارت به ائمۀ سبعۀ اسمائیۀ الهیه فلابلکه 
  .۸ثالث ۳ثانی ۱اول: حرف است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .و کلیدهای غیب نزد اوست، ان را جز او نمی داند: ۵۹آیه ۶سوره - ۱٦۹۷
  .ی است که هر زمان آن در گشوده شود خدا را آنجا یابندمنزه است خدائی که در هرچیزی برای او در - ۱٦۹۸



۷۸۹ 

  .ده و دو این سه حرف یادش دار:مصراع
  .۴، ثالث۱، ثانی۳و الم ملفوظه سه حرف اول

  .شت باشد زیاد خود مگذاره: مصراع
  .بی صفر ۴، آخر۱، دوم۴و میم ملفوظه سه حرف اول

  مثنوی
 جمله بیست و نه است اگر دانی
 در کتابت سه حرف می دانم
 بیست و نه حرف زین سه حرف بخوان

  
 

 و الم و میم چون خوانیفلا
 در تلفظ سه در سه می خوانم
 جمع و تفصیل این کالم بدان

 

  حرف
الله اشارت است به ذات احدیت الهیه، و الم اول الم معرفت است، و این الم از  فلاله بن عبدالله نزد نعمت ال
دارد تعریف علم حق می کند به ذات حق ازال و از وجهی که با الم ثانیه دارد تعریف علم حق  فلاوجهی که با 

لک است، و ها اشارت است به می کند به خلق او ابدا، و الم ثانیه الم ملک است و ملک صورت مالک الم
  .هویت مطلقه

  بیت
 هرکه الله این چنني گوید

  
 

 یابد او هرچه از خدا جوید
 

  حرف
  .که اشارت است به هویت به کسره و فتحه و ضمه متغایر هاهویت حق حقیقت واحده است و 

  دوبیتی
 خوش بگو الله و اسم ذات بني
 ها بکسر و ضمه و فتحه بخوان

  
 

 آیات بني معنیش در صورت
 یک حقیقت در دو سه مرآت بني

 

  حرف
به اصطالح صوفیه حروف اصلیه شئون ذاتیه اند که معربند به مفاتیح الغیب و ماهیات از لوازم این شئون اند، و 

  .تعقل ماهیات تعقل ثانی است
لوازم بی اعتبار  و ماهیت کلیه من حیث هی هی قبل از اعتبار وجود و لوازم حرف غیبیه می خوانند، و ماهیت با

وجود کلمۀ غیبیه، و ماهیت باوجود پیش از اعتبار لوازم حرف وجودیه، و ماهیت با وجود و لوازم کلیه کلمۀ 
  .وجودیه، و صور اسماء الهیه در حضرت علمیه ما اعیان ثابته می خوانیم و حکما ماهیات ممکنه می گویند

  بیت
 دریاب که عارفان چنني می خوانند

  
 

 شریف است نکو می داننداین علم
 

  حرف
ترکیب کلمات وجودیه در نسخۀ انسانیه از حرفني است تا حروف حمسۀ متصله و منفصله، و به عدد حضرات 

  .کلیۀ الهیه خمسه، و ترکیب کلمه از مسمیات حروف است
  بیت

 اسماء حروف با تو گویم دریاب
  
 

 تا دریابی لطیفه ای از هر باب
 

ترکیب کرده اند و عشق گفته، و مسمای هر اسمی از اسما حروف اول  ق و قاف اسم شو شني اسم  ءعني اسم 



۷۹۰ 

آن اسم است، و اسماء حروف یا دوحرفی است یا سه حرفی، یعنی یا مسما است با حرفی دیگر یا مسما است 
  .با دو حرف دیگر، و هر اسمی از اسماء الهیه ذات است با صفت متعینه

  مثنوی
 انندعارفانی که علم ما د

 لفظ الله اسم اسم ویست
  
 

 صفت و ذات اسم را خوانند
 آن یکی گنج و این طلسم ویست

 

  حرف
  .بود وشفع بی تحقق تاىل وتر ۱۷۰۰به تحقق تاىل شفع ۱٦۹۹وتر

  بیت
 وتر جوی و شفع از بیفلااز

  
 

شفع بی وتر دیده ای نی نی 
 

  :مظهر توحید صفاتی بیمظهر توحید ذاتی است، و  فلاو 
  بیت

 و بی بیا و خوش می خوانفلا
  
 

 سر علم حروف را می دان
 

  حرف
  .دایره خطی است مستدیر مرکب از نقاط متواصله

  بیت
 فی المثل یک دایره این شکل عالم فرض کن

  

 حق محیط و نقطه روح و دایره اشیا بود  
  

حیط را قوسني نماید، و چون خط موهوم که محورش خوانند در وسط دایره درآید دایره را قسمني گرداند و م
  .الجرم مرتبۀ واحدیت متعني شود، و اعتبار وجوب و امکان پدید آید

فکان قاب سر: ، اضافۀ وجود ممکن الوجود طرح کندالتوحید اسقاط االضافات: اما چون سالک به مقتضی
  .حقق یابدت ۱۷۰۲اوادنیدریابد، و اگر اضافت وجود به واجب از حیثیت مغایرت زایل شود به تحقیق   ۱۷۰۱قوسني

  دوبیتی
 ازلش با ابد برآمیزد
 اسم و رسمش همه شود فانی

  
 

 از ره شرک نیک برخیزد
 خون مشرک به خاک ره ریزد

 

  حرف
هرحرفی روحی دارد از ارواح، و آن روح ملکی است از مالئکه و رتبت این مالئکه به ترتیب مخارج حروف 

  .است در نفس انسانی
  شعر

 خاهمزه و ها عني وحا و غني و
 ضاد و الم و نون و را و طا و دال

 قاف و کاف و جیم و شني و باز یا
 تا و زا و سني وصاد و ظا و ثا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  اقط - ۱٦۹۹
  .جفت - ۱۷۰۰
  .پس بود قدر دو کمان یا نزدیک تر: فکان قاب قوسني او ادنی: ۹آیه ۵۳سوره -۴و ۱۷۰۱

 
  



۷۹۱ 

 ذال و فا و با و میم و واو هم
  
 

 یاد می دارش تو از گفتار ما
 

  حرف
ن سنت سنیۀ الهیه آن است که هر صورتی از صور محسوسه که در وجود آید آن را روحی کرامت فرماید، و اگر آ

  .صورت زایل شود روح آن صورت مراجعت نماید به برزخ اصلیه، فمنه بدأ والیه یعود
  بیت
 هرکه دارد ساغری در وی می است

  
 

 جام و می هردو تجلی وی است
 

  حرف
حروف مقطعات که در اول بیست و نه سور قرآن نازل شده، هفتادوهشت حرف است، اگر عسق از مقطعات 

  .است، وباقی تکرار حرف غري مکرر ۱۴گريند، و
  بیت

 چارده حرفست نیکو گوش کن
  
 

 از همه جامی شرابی نوش کن
 

فلا، الم، میم،را، طا، سني، کاف، ها، یا، عني، صاد، حا، نون، قاف، و هرحرفی از این حروف اسم ملکی است از 
  .مالئکه

  بیت
 دیدم ملکی که قاف خوانند او را

  
  

  
 

 در غایت حسن بود و در عني کمال
 

  .فافهم.و عمل به حروف موقوف است به علمی دقیق، و مؤثر روح حرف است به حرف، نه حرف بی روح
  حرف

کواکب را ارواح مالئکه اند که مدبرانند، و کواکب به مثل اجسادند و مالئکه ارواح، هم چنانکه از صورت 
  .رواح افعال از ایشان ظاهر نشودانسانی، بی وسیلۀ جان، فعلی ازو صادر نگردد، از کواکب و حروف بی واسطۀ ا

  بیت
 هرچه یابی حیات دارد آن

  
  

  
 

 صورتش بني و معنیش می دان
 

  حرف
حرفی است مرکب، و نازل  فلاعدد حروف به عدد منازل قمر بود، بلکه منازل قمر به عدد حروف است، و الم 

در زمان کسوف که اسعد حاالت قمر  فلامنزل حرف، واحد به کمال نشأه، و مرتبة او مرتبۀ جوزهر، و عمل به الم 
  .است اقوی بود که ددر اوقات دیگر

  حرف
  .ص،ق،ن: یک حرفی، سه: حروف مکتوبۀ منقوشه که در اوایل بیست و نه سورۀ قرآن نازل شده

طه، طس، یس، حم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، حم تنزیل من الرحمن الرحیم، حم عسق، : دو حرفی، ده
کتاب المبني انا جعلناه قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون، حم والکتاب المبني انا انزلناه فی لیلة مبارکة، حم تنزیل حم وال

حم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحكیم ما خلقنا  الکتاب من الله العزیز الحکیم ان فی خلق السماوات و االرض،
  .السماوات واالرض

لکتاب، الم الله، الر سورۀ یونس، الر سورۀ هود، الر سورۀ یوسف، الر سورۀ الم ذلک ا: اما سه حرفی، سیزده
الم سورۀ . ابراهیم، الر سورۀ حجر، طسم سورۀ شعراء، طسم سورۀ قصص، الم سورۀ عنکبوت، الم سورۀ روم



۷۹۲ 

  .لقمان، الم سورۀ سجده
  .المص، سورة االعراف، المر، سورۀ رعد: و چهار حرفی، دو
  .هیعص سورۀ مریمک: و پنج حرفی، یکی

  حرف
اول ماخلق الله القلم، و عقل اول را قلم : )ص(و قال رسول الله ۱۷۰۳بدیع السماوات واالرض: قال الله تعاىل

گفته اند که واسطۀ اخراج کلمات الهیه است از عني جمع که ذات ازلیه است به محل تفصیل، یعنی نفس کلیه، 
  .مع که دوات  است به محل تفصیل که لوح استهم چنانکه قلم واسطۀ صور کلمات است از عني ج

و حصول عقل اول در نفس رحمانی به مثابت همزه است در نفس انسانی، اول حرفی که موِجِد ایجاد فرمود 
همزه بود، و از منازل قمر شرطني، و عقل اول که به اسم البدیع آفریده اند مفعول ابداعی گفته اند، و هر خلقی که 

  .بدع خوانند به فتح دال و خالق آن مخلوق مبدع به کسر دالبر غريمثال بود م
  بیت
 مجموع حروف با تو خواهم گفنت

  
 

 بسیار اللئی بخواهم سفنت
 

  حرف
و از منازل مقدره  هاحضرت الهیه به اسم الباعث لوح محفوظ یعنی نفس کلیه را ایجاد فرمود و از حروف 

  .از حروف عني مهمله، و از منازل ثریا به اسم الباطن طبیعت کلیه را آفرید، و. بطني
  .به اسم اآلخر جوهر هبا یعنی هیوىل کلی آفرید و از حروف حاء مهمله و از منازل دبران

  .به اسم الظاهر جسم کلی آفرید، و از حروف غني معجمه و از منازل رأس الجوزا یعنی هقعه
  .ه و از منازل هنعهبه اسم الحکیم توجه فرمود به ایجاد شکل و از حروف حاء معجم
  .به اسم المحیط عرش آفرید و از حروف قاف، و از منازل ذراع
  .به اسم الشکور کرسی آفرید و از حروف کاف و از منازل نثره

  .به اسم الغنی فلک اطلس آفرید و از حروف جیم و از منازل طرفه
  .به اسم المقدر فلک منازل و از حروف شني معجمه و از منازل جبهة االسد

  .۱۷۰٤به اسم الرب فلک کیوان و یوم السبت، و از حروف یاء به نقطتني و از منازل خراتان
  .به اسم العلیم فلک مشرتی و از ایام یوم الخمیس و از حروف ضاد معجمه و از منازل صرفه

الم از  به اسم القاهر فلک بهرام و از منازل عّوا و از ایام یوم الثلثا و از حرکت این فلک ظاهر می شود حرف
  .حروف لفظیه

به اسم النور فلک شمس که قلب سماوات است و مسکن قطب ارواح انسانیه و از حروف نون و از منازل 
  .سماک و از ایام یوم االحد

  .به اسم المصور فلک خامسه و از منازل غفره و از حروف راء مهمله و از ایام یوم الجمعه
  .مهمله و از ایام یوم االربعا و از منازل زبانابه اسم المحصی سماء سادسه و از حروف طاء 

  .به اسم المبني سماء دنیا آفرید و یوم الثنني و از منازل اکلیل و از حرکت این فلک دال مهمله
به اسم القابض حق سبحانه و تعاىل ایجاد فرموده کرۀ اثري و آنچه ظاهر می شود در اثري از ذوات االذناب و 

  .بنقطتني، و از منازل قلب االثري احرتاقات و از حروف تاء
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱۷آیه ۲سوره - ۱۷۰۳
ی میان دو کتف او و بهمني جهت خراتان یا خرتني دو ستاره اند از منازل قمر و نزد عرب آن دو ستاره بمنزلۀۀ زبرۀ اسد است یعن - ۱۷۰٤

  .این دو ستاره را زبرة نیز گویند



۷۹۳ 

  .به اسم الحی ایجاد فرمود هوا و هرچه ظاهر می شود در هوا، و از حروف زاء معجمه و از منازل شوله
  .به اسم المحیی آب و هرچه ظاهر می شود در آب، و از حروف سني مهمله و از منازل منزلة النعایم

  .اهر می شود در زمني، و از حروف صاد مهمله و از منازل بلدهجل ذکره و آنچه ظ» به اسم الممیت زمني آفرید
  . به اسم العزیز معادن و از حروف ظاء معجمه و از منازل سعدالذابح

  .به اسم الرزاق نبات از مولدات، و از حروف ثاء منقوطه به ثلث نقاط و از منازل بلع
  .ودبه اسم المذل حیوان و از حروف ذال معجمه و از منازل سعدالسع

  .به اسم القوی مالئکه و از حروف فاء و از منازل سعداالخبیه
  .به اسم اللطیف جن و از حروف باء معجمه و از منازل فرع المقدم

حضرت الله سبحانه و تعاىل به اسم جامع یعنی الله انسان را ایجاد فرمود و می فرماید، و از حروف میم و از 
  .منازل مقدرة الفرع المؤخر

مراتب که امور اعتباریه است تعیني فرمود و مراتب حرف واو است که اول  ۱۷۰٥یع الدرجات ذوالعرشرفبه اسم 
  .عدد کامله بود، و از منازل رشا

  بیت
 این چنني دیده ام به عني یقني

  
 

 دیده بگشا و این چنني می بني
 

  حرف
اعلی رتبت الهیه ظاهر در  مجموع مراتب حضرت الهیه را به اصالت بود، و ظهور احکام مراتب در عالم، و

  .انسان کامل، و اعلی رتبت غنا است
  .آن رتبت ذات حضرت اوست: مصراع

  .از عالم به عالم، و اگر خواهی بگو احتیاج است به هر شیئی که این هم مرتبۀ انسان کامل است
  بیت

 همه عالم فدای او باشد
  
 

 هرچه باشد برای او باشد
 

یا ایها : قال الله سبحانه و تعاىل. شیا متجلی بیند، الجرم محتاج به هر شیئی بودو انسان کامل حق را در همۀ ا
  .، فافهم۱۷۰٦الناس انتم الفقراء اىل الله

  شعر
 آزاد زعالمم به عالم
 چون نور به چشم من نماید
 هر صورت و معنیی که بینم

  
 

 محتاج به این، غنی به آن هم
 در جمله جمال اسم اعظم

 م جمجام است و مدام همد
 

و هر اسمی از اسماء الهیه او را مرتبه ای است خاصه، و هر صورتی از صور عالم رتبتی دارد که آن دیگر ندارد، 
الجرم مفاضله در رفعت واقع بود و در اسماء الهیه مراتب کونیه رفیع وارفع باشد، و اگر صور . و مراتب الیتناهی

ر مراتب نباشد مقادیر اشیا معلوم نگردد، و منزلت صورتی از صور نبودی ممیز اعیان را به چه تمیز فرمودی، و اگ
  :و گفته اند. دانسته نشود

  .انزل الناس منازلهم
و به رتبت فاضل از مفضول توان شناخت، و به رتبت ظاهر گردد حقایق اسماء الهیه از عموم تعلق و خصوص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیه ۴۰سوره - ۱۷۰٥
  .۱۵ایه ۳۵سوره - ۱۷۰٦



۷۹۴ 

  .و مظهر از مظهر تمیز کرده شودتعلق، و به رتبت جام از شراب و حباب از آب، و موجد از موجد 
و از هر حرفی به اسمی از اسماء الهیه به وجه مناسبت اشارتی رفت، و جامع صور موجودات نفس الهی است و 

ها جامع حروف نفس انسانی، و رتبت حروف به رتبت مخارج، و اول حرفی که ظاهر می شود در مخرج اول 
  .است و اول منازل شرطني

  .ت میان هردودریاب مناسب مصراع
  بیت

 تا به آخر این چنني می دان تمام
  
 

 یک دو حرفی گر بخوانی والسالم
 

  حرف
هر حرفی مفتاح اسمی است از اسماء الهیه، و دانسته ای که اصحاب صوفیه و ارباب الهیه ذات با صفت متعینه 

سماء الهی نامتناهی و حروف و ا. اسم می خوانند، و اسماء که ظاهر می شود از حروف، اسماء اسماء می گویند
متناهی، اما به حرف واحد ابتدا کرده اند به اسماء کثريه، چون ملک و مصور و منان و مقتدر و مغنی و محیی و 

  .ممیت و مقیت و مومن و مهیمن و معز و مذل و مقدم و موخر، و میم حرف واحد است
  بیت

  در کتابت میم یک حرفست و این حرفی نکوست

 همه اسمای ربانی بروستافتتاح این  
  

  حرف
حرفی است مرکبه به منزلۀ حرف واحد، به کمال نشأۀ حروف، و  فلا، و الم ۷۲اند و ملفوظه ۲۸حروف مکتوبه 

  .مرتبۀ این حرف مرتبۀ جوزهر، و اسماء حروف یا دو حرفی است یا سه حرفی
  بیت

 با تو گویم ابتدا تا انتها
  
 

 گوش کن تا بشنوی اسرار ما
 

۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲   
و مسمای هر حرفی از اسماء حرف اول آن اسم است، و اسمای حروف یا مسما است با حرفی دیگر، یا مسما 

  .و ترکیب کلمه از مسمیات حروف است نه از اسماء. است با دو حرف دیگر
  بیت
 حرف و معنی حرف می دانم

  
 

 وانمدفرت کائنات می خ
 

  حرف
  .حروف حقایق بسیطه اند از اعیان

  بیت
 حروف کتاب محقق بخوان

 

 که یابی حقایق ز اعیان عیان
 

  حرف
  .۱۷۰۷حروف عالیات شئون ذاتیه اند در غیب الغیوب چون شجره در نوات

  .الجرم عارفی چنني فرمود: مصراع
  شعر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .نوات به معنی هسته است و جمع آن نوی - ۱۷۰۷



۷۹۵ 

 کنا حروفا عالیات لم نقل
 

 متعلقات فی ذری اعلل القلل
 

  بیت
 ا جمله حروف عالیاتیم مدامم

 

 پنهان زهمه به غیب ذاتیم مدام
 

  حرف
، و این ۹بی صفر مجموع  ۴۰میم  ۴دال  ۱ فلاو آدم سه  حرف است  ۵ها  ۳۰الم  ۱ فلالفظ الله سه حرف است 

  .نسبت آدم است به حضرت الله به حسب حروف اسم
  بیت

 ما نسبت خود درست کردیم به او
 

 ما هست بگو خود بهرت ازین نسبت
 

  حرف
  .حرف، مجموع بی نقط ۱۲حرف است، محمد رسول الله  ۱۲الاله اال الله 

  بیت
 در وجه مناسبت نظر کن

 

 گر دریابی مرا خرب کن
 

  حرف
  .حرف تکرار ۹غريمکرر و  ۳حرف است  ۱۲الاله اال الله 

  بیت
 فلا و الم و ها بود مقصود

 

 سید عارفان چنني فرمود
 

  حرف
ب امداد الهی است در وجود، هم چنانکه همزه در نفس انسانی موجب امداد بود در صورت، و عقل اول سب

 فلاامداد متناهی می شود بر هر طبیعتی در درجات اربعه، و هر مدی زیادت بر اصل بر قدر اصل بود، و اصل 
  .طبیعت است در ممدود

ک وجه از قالون در روایت از ابن کثري، و ما اا فی قرائة سوسی از ابی عمر و ی فلامثال آن و ما آمن مقدار یک 
فی قرائة ابن عامرو   فلافی قرائة قالون و روایت از ابی عمرو به خالف، و ما ااا آمن مقدار سه  فلاآمن مقدار دو 

ی فی قرائة ورش و حمزه و بعض فلافی قرائة عاصم، و ما ااااا آمن مقدار پنج  فلاکسائی و ما اااا آمن مقدار چهار 
  . فلابرآنند که مقدار شش 

  بیت
 این قرائت تمام می دانش

 

حافظانه بیا و می خوانش 
 

و تعقل زیادت بعد از . ۱۷۰۸والله یضاعف لمن یشاءو امداد در نفس رحمانی ایجاد نغم است بر تعقل تضعیف، 
قل، و بر قدر اصل بود، ، و نفس کلیه زیادت بر عفلااصل تواند بود، و هر طبیعتی بمنزلۀ عقل اول است، مثل مد 

  .و طبیعت کلیه بر قدر عقل، و جوهر هبا یعنی هیوال بر مقدار عقل، بعد از آن جسم کلی
  .بعد از اینها صور بود بتمام: مصراع

  :و مراتب اربعۀ مذکوره
  بیت

 همه بر اصل زایدند این چار
 

 اصل اصلش نکو بدان ای یار
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۶۱آیه ۲سوره  - ۱۷۰۸



۷۹۶ 

  حرف
  .اعتبار ذات است به حسب غیبت و فقدان هو ود، واعتبار ذات است به حسب حضور و وج ها

  بیت
 گم کرده هویت و به هو می جوید غایب ز حق است هو از آن می گوید

 

  حرف
سني انسان در میان دو آن، درآمده است، و سني در کتابت سه دندانه دارد، و انسان سه رو، وجهی با واجب 

  .عالم عناصرالوجود دارد، و وجهی با عالم ارواح و وجهی با 
  بیت
 گر برافتد سني انسان از میان

 

 اول و آخر نماند غري آن
 

  حرف
  .باشد ۲۹چنانکه مجموع  ۵ها  ۹قاف بی صفر ط  ۵نقطه چهار حرف است، نون 

  بیت
 مجموع حروف نقطه ای می دانش

 

 این نکته بدان و حرفها می خوانش
 

  حرف
  .کامل کون جامع است، فافهم انسان کامل جامع جمیع مراتب حروف بود، و انسان

  بیت
 کون جامع بیست و هشت انسان کامل بیست و هشت

  

  بیست و هشت حرفست اگر جوئی بجو زین بیست و هشت  

  حرف
منازل دارد، به عدد حروف مفرده، و هر منزىل از این منازل متضمن منازل متعدده، و در مقام  ۲۸انسان کامل 

  .بود ۵۸۳۸نی چند که داللت کند بر حق، و آن نشان ها جمع وجود ظاهر می گردد از وی نشا
و محققی حکم نیابت و مرتبۀ خالفت حق بیابد، که به طریق کشف و عیان عالم بود نه به وجه کسب و بیان، 

  .سور قرآن نازل شده تحقیق فرماید ۲۹معانی حروف مفرده که در اول 
  بیت
 بر تو گر روشن شود این حرف ما

 

 آن حرف هاباز یابی معنی 
 

  حرف
الحرف هیئة تعرض للصوت فتمازبها عن صوت آخر مثله، و حرف یا مصوته است چون حروف مدولني یا صامته 
و آن غري مصوته بود، یا اینیه صرفه است هم چون ثا و ظا، یا زمانیه چون فا و قاف، یا شبیه به زمانیه چون زا و 

ذات همچون با و میم، و به عرض یاء ساکنه و متحرکه در ابتدا به  خا، ومتماثله مثل یائني ساکنني، و متخالفه به
  .ساکن، و اجتماع ساکنني صامتني خالف

  حرف
اسماء الهیه در عالم خلق و امر یا متقابله اند چون معز و مذل و محیی و ممیت، یا متقاربه چون علیم و خبري و 

ت با صفت متعینه، و صفت نسب، و نسب امور قدیر، و نزد اصحاب صوفیه هر اسمی از اسماء الهیه ذات اس
  .عدمیه، الجرم در مرتبۀ احدیت اسم عني مسما باشد و در مرتبۀ واحدیت عني من وجه و غريمن وجه

  بیت



۷۹۷ 

 نوجوانی کام خود از پري جو
 

 حل مشکل ازین تقریر جو
 

  حرف
ول به تربیتني مخلوق شده، به وضع الهی بود نه به اصطالح وضعی، و صورت انسان ا تعلیم اسماء آدم راهيلع
  .یعنی به جمال و جالل

  بیت
 آدم عاشق است و معشوقست

 

 به جمال و جالل مخلوقست
 

  شعر
 من کل شیئی لبه و لطیفه

 

 مستودع فی هذه المجموعة
 

، از نفس رحمانی روح حقانی اضافی ۱۷۰۹و نفخت فیه من روحی: به اشارت و بعد از تعدیل صورت آدمهيلع
  .، و در آن نفخه القاء اسماء الهی بودمتعلق صورت او شد

  بیت
 کون جامع جامع اسمای اوست

 

 نیک دریابش که این رمزی نکوست
 

  .ان الله خلق آدم فتجلی فیه بذاته و صفاته: )ص(قال رسول الله
  بیت

 گنج و گنجینه توئی ای ماهرو
 

 هرچه می خواهی زعني خود بجو
 

  حرف
بداً، و آن وجود واجب الوجود است، و عدم محض قابل وجود نیست ازالً وجود محض قابل عدم نیست ازالً و ا

  .و ابداً وهوالمحال
و امکان محض مرتبه ای است میان وجود و عدم، الجرم نور عالم از وجهی وجود نفس رحمانی است که 

  .معطی وجود ممکنات است، و ظلمت عالم طبیعیۀ عدمیه
  بیت

 از روی وجود نیک روشن
 

 تمام تاریک وز وجه عدم
 

  حرف
  .عالم هم حامل است و هم محمول، به حسب صورت و جسم حامل، و به اعتبار معنی و روح محمول

  بیت
 رندی به اعتباری، ساقی به اعتباری

 

 فانی به اعتباری، باقی به اعتباری
 

  حرف
به کالم واحد، اما کتب منزله و صحف مرسله کالم الهی است، و ظاهره از نفس رحمانی، و حق تعاىل متکلم 

عبارات که دالالتند مختلف، تورات عربانیه و انجیل سریانیه و زبور یونانیه، و قرآن عربیه، و سور قرآن منازل 
معلومه و جامعۀ آیات، و آیات جامعات کلمات و کلمات جامعۀ حروف و حروف ظروف معانی و در هر حرفی 

  .معنیی ظهور کرده
و معانی فرع، و عندالمحققني بالعکس، اما امهات مخارج حروف انسان را یا  و نزد علمای رسوم حروف اصلند

باطن قلب است یا صدر یا حلق یاحنک یا شفتان، و باقی مخارج متعني می شوند میان دو مخرج از امهات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۹آیه ۱۵سوره - ۱۷۰۹



۷۹۸ 

  .مجارج، فافهم
ه، و رتبت خامسه و اصول که از نفس رحمانی صدور یافته عقل اول، و نفس کلیه، و نفوس فلکیه و اجسام بسطی

  .اجسام مرکبه، و نفس رحمانی سرایت کرده در این اصول خمسه
  حرف

حروف اصلیۀ الهیه عبارت است از تعقالت حق اشیا را از حیثیت کینونت اشیا در وحدانیت، و نظري آن به صور 
وی و ذهنی و نفسانی انسانی قبل از تعینات صور متصورات، و آن تصورات، مفرده است، خالیه از ترکیب معن

  .حسی
و این تعقالت را مفاتیح اول می خوانند و معربند به مفاتیح الغیب، و اسماء ذاتیه اند، و امهات شئون اصلیه، و 
ماهیات از لوازم این تعینات اما تعقل ماهیات تعقل ثانی است در عرصۀ علم ذاتی، از حیثیت امتیاز نسبی، و آن 

  .تهحضرت ارتسام است و اشاراتی بدان رف
  حرف

نسبت ارواح ناریه در صور جرمیه به مناسبت اقرب است به تجلی الهی در صور مشهوده از جسم انسانی، و 
  .همیشه صورت ناری مجهوله بوده به نزد بشر از غایت لطافت، و اگر کسی را معلوم شود به اعالم الهی باشد

  بیت
 به اعالم الهی می توان یافت

 

 افتهدایت موسی از حضرت چنان ی
 

و اگرچه اسماء الهیه متعلقه اند به اکوان، اما بعضی در ممکن معني اقوی اند، الجرم نسبت آن ممکن به اسم 
اغلب کرده ایم، که حکم و اثر آن اسم در آن ممکن اکثر است، هم چنانکه نسبت یوم السبت به زحل و یوم 

و یوم االربعا به عطارد، و یوم الخمیس به مشرتی و  االحد به شمس و یوم االثنني به قمر، و یوم الثلثا به بهرام،
  .یوم الجمعه به زهره

  بیت
 بهمان اسم غالب ار دانی

 

 نسبت خود درست گردانی
 

  حرف
انسان کامل صورت اسم جامع است و مرآت حضرتني، یعنی وجوب و امکان، و مربای یدین یعنی جمال و جالل 

ف است و واو که بعد از میم است از برای مراتب بود، و مراتب و او را از حروف حرف میم است که آخر حرو
شامل حق و خلق است، و مراتب حضرت الهیه را به اصالت بود، و ظهور احکام آن مراتب در کون، و رتبت 

  .اعالی الهیه ظاهره در انسان کامل و اعلی رتبت، رتبت غنا است از عالم
  بیت

 این رتبت خاصۀ الهی است
 

 ن پادشاهی استاین مرتبه آ
 

  .۱۷۱۰والله غنی عن العالمني
  بیت
 حق است که غنی است از من و تو

 

 مائیم فقري حضرت او
 

  .اما اعلی رتبت در عالم غنا است به هر شیئی از آن شیئی
  بیت

 هرچه داری غنی به آن باشی
 

 چونکه داری، غنی چنان باشی
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .فان الله غنی عن العالمني: ۹۷سوره ۳اشاره است به آیه - ۱۷۱۰



۷۹۹ 

  .که این هم مرتبۀ انسان کامل استو اگر خواهی بگو که انسان کامل محتاج است به اشیا 
  مثنوی

 هرچه باشد برای انسانست
 همه عالم چو آینه نگرد

 

 الجرم این فقري از آن سانست
 آن یکی در هزار می شمرد

 

  حرف
، ای مارمیت من کونک خلقا اذرمیت من کونک حقا ۱۷۱۱و مارمیت اذرمیت ولکن الله رمی: قال الله تعاىل

اول نفی رمی است و ثانی اثبات رمی، و  لکن الله رمی استدراک و ما رمی االبید . ولکن الله رمی النه الحق
  .)ص(رسول الله

  بیت
 صورت و معنی بهم چون ما نگر

 

 در سبب بني و مسبب را نگر
 

  حرف
، ای التفقهون تسبیحهم ۱۷۱۲و ان من شیئی االیسبح بحمده ولکن التفقهون تسبیحهم: قال الله تعاىل

  .االبکشف االلهی
  یتب
 همه تسبیح حضرتش گویند

 

 همه حی و مسبح اویند
 

فکان الخلق هوالظاهر . الجرم همه عالم به نفس رحمانی متنفس اند و نفس حق را باطن است و خلق را ظاهر
  .والحق باطن مستور فیه

  بیت
 خلق و حق را بهمدگر بنگر

 

 ظاهر و باطن ای پسر بنگر
 

  حرف
حکمت بالغۀ تامۀ شامله شکل را آفریده، و شکل قید است، و متشکل  حضرت حاکم مطلق و حکیم بر حق به

: مقید به شکل، و شکل معقول، و متشکل محسوس، و مجموع عالم موجّد والله تعاىل موجِد، و قال الله تعاىل
  .۱۷۱۳قل کل یعمل علی شاکلته

  بیت
 مشکلت حل شود بیا ای دوست

 

 متشکل به شکل عالم اوست
 

  حرف
 -جل و عال- اسمی عطا فرمود از چهار حرف منفصله، و اهل الله فرموده اند که حق  راهيلع حضرت ودود داود

ما را تنبیه کرد که داود منقطع بود از عالم، و اگرچه در معنی واصل بود به حق، اما اتصال او از اسم او معلوم 
و  فلاهد از وصال او به حق، و و دال احمد داللت کرد به انقطاع او از عالم، و حا و میم خرب می د فلانشد، و 

  .دال از حروف منفصله اند، و حا و میم از حروف متصله
  بیت

 آنچه داود داشت در معنا
 

 اسم احمد خرب دهد ما را
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .تی هنگامی که انداختی لیکن خدا انداختتو نینداخ: ۱۷آیه ۸سوره - ۱۷۱۱
  .هیچ چیزی نیست جز اینکه تسبیح بستایش او می کند لکن تسبیح آنها را نمی فهمند: ۴۴آیه ۱۷سوره  - ۱۷۱۲
  .۸۴آیه ۱۷سوره - ۱۷۱۳



۸۰۰ 

  حرف
  .رتبت مالئکه که ارواح حروفند به ترتیب مخارج بود

  .اولش ها و آخرش واو است: مصراع
مؤلفه الزم نیاید، و اگر نفس و استعدادات مخارج در تنفس و از ترتیب حروف در مخارج ترتیب در کلمات 

  .نبودی حروف را وجودی مسموع ظاهر نشدی، واگر نه تألیف حروف بود کلمات عینی پیدا نگردد
الجرم وجود مربوط بود بعضی به بعضی، و نفس رحمانی جامع موجودات است، هم چنانکه نفس انسانی 

  .ط اند یا مرکبات، بسیطه به مثابت حروف مفرده و مرکبه کلمهجامع حروف، و اشیاء ممکنه یا بسای
  بیت

 جمع کن تا جامعی باشی تمام
 

 حرف حرف آن بخوانش والسالم
 

  حرف
حرف واحد چون مجتمع شود با حرفی دیگر حکم او غريحکم اول بود، مثالً قاف داللت کند به امر به وقایت، 

قل، : م، و از صورت اجتماع قاف باالم یامیم، چون سید بنده را گویداما مجتمع باالم قل حاصل شود، و با میم ق
  .از بنده قول ظاهر شود و اگر فرماید قم، قیام از عبد پدید آيد
  بیت
 این رموزی که گفته ام دریاب

 

 تا بگویم لطیفه از هر باب
 

  حرف
اعیان کلمات گویند، الجرم عالم  معلوم فرما که در نفس رحمانی کائنات امر می خوانند، و چون ظاهر گردد بر 

وجودیه و نایب مناب مجموع کن  و لفظ کن کلمات الله بود در عمّا و کلمه که اصل کلمات است معرب بود به
  .اوامر الهیه، همچنانکه فا و عني و الم فعل در جمیع اوزان، وکن قائم مقام قل و قم است، فافهم

  حرف
اف و نون است، اما از بصر، محجوب به واسطۀ غشاوت ادارک نمی کلیمۀ فردیت است به واو که میان ککن 

  .کند، و به حسب لفظ و خط دو حرف می بیند
  بیت

 گر واو جهات سته آری به میان
 

 روشن بینی که کون کن باشد آن
 

و کاف کن کاف اثبات است و کاف لم یکن کاف نفی، باید که به کاف اثبات نفی تشبیه کنی، و به کاف نفی، 
  .فی اثبات تعطیلن

  حرف
  .امداد الهی بر موجودات الیزاىل بود

  بیت
 همیشه فیض خدا فایض است بر عالم

 

 نهایتش نبود بخشش خدا فاعلم
 

از امداد . ۱۷۱٤کل اناس مشربهم: و از فیض الیتناهی الهی، هر قابلی به قدر قابلیت محظوظ می گردد، هرآینه
ر طبیعی، و طبیعی محتاج الیه باشد و زیادده غريمحتاج الیه به قدر موجودات وجودی یابند یا طبیعی یا زیاده ب

  .حاجت یا به قدر طلب، و نزد علمای علم حروف همزه نصف حرف است
  حرف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۶۰آیه ۲سوره - ۱۷۱٤



۸۰۱ 

اول اسم الظاهر و آخر اسم الباطن و هر دو اسم حرف واحد و مد امداد محسوس است و جزر امداد معنوی و 
  .نفس رحمانی در امداد موجود

  بیت
 جزر خوشی بیا دریابمد و

 

 عني ما را به عني ما دریاب
 

  .والله اعلم بالصواب
  .اهعح، غخق، کجش، یصل، نرط، دتز، سضظ، ثذف، بمو: ابجد بطریق مخارج

  بیت
 همزه اش اول است تا دانی
 این به ترتیب مخرجش می دان

 

 بیست و هشت این حروف برخوانی
 ای عزیز لطیف کرمانی

 

  



۸۰۲ 

  »ها«رساله 
  

  
  الله الرحمن الرحمیم بسم

  و به نستعني
  .)ص(الحمدالله الذی نور وجه حبیبه بنوروجهه، و خلق العالم من نور حبیبه محمد

  بیت
 این رساله نام او کردیم ها

 

 از هویت نکته ای بشنو زما
 

  ها
و  مخرج ها اول مخارج حروف یعنی ینبوع قلب یا ادخل حلق،. هوها است و واو. ۱۷۱٥»الاله االهو«هوهو 

  .مخرج واو آخر مخارج حروف یعنی ظاهرشفتان
  بیت

 آن یکی اول این یکی آخر
 

 آن یکی باطن این یکی ظاهر
 

  .۱۷۱٦هواالول واآلخر والظاهر والباطن وهو بکل شییء علیم
  ها

  :اشارت است به هویت الهیه واو به جهات سته، و عارفی فرموده
  بیت

 عارفان چون دم از قدیم زنند
 

 ن دو نیم زنندهای هو را میا
 

یابگو ها دایره ای است و خطی در وسط و به شکل قوسني ظاهر گشته، و برزخ الربازخ برزخ اول است، و قوسني 
فکان قاب قوسني : کما قال الله تعاىل )ص(احدیت و واحدیت، و این نهایت معراج محمدی است

  .۱۷۱۷اوادنی
  .تواوادانی اشارت است به خفای برزخ وحدت در سطوت نور ذا

  بیت
 سخن ما به ذوق اگر خوانی

 

 ذوق ما را به ذوق وا دانی
 

و واسطه است میان حق و . و انسان کامل برزخ است میان وجوب و امکان، و مرآت جامعۀ ذات وصفات الهیه
  .و جامع جانبني است و با نصیب تام از طرفني. خلق

  بیت
 برزخ جامعش از آن خوانند

 

 عارفان حضرتش چنني دانند
 

  ها
  .الله، الله: الیقوم الساعة و فی االرض من یقول : )ص(قال رسول الله

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .در موارد بسیاری در قرآن مجید ذکر شده است - ۱۷۱٥
  .۳آیه۵۷سوره - ۱۷۱٦
  .۹آیه ۵۳سوره - ۱۷۱۷



۸۰۳ 

 به استحضار او گوید که الله
 

گاه  از آن تکرار شد جان من آ
 

و عارف این اسم اعظم عارف بود به معرفت تامه . والله اسم جامع است، و منعوت به جمیع معانی اسمای الهی
من مات و لم یعرف امام زمانه : و قالهيلع. ی است که اکمل آن عصر استو در هر عصری خلیفه ا. بر مسما

  .مات میتة جاهلیة
  قطعه
 گر تو داری هوای گنج اله
 می به زاهد مده که مخمور است

 

 گنج و گنجینه را بدست آور
 می به نزدیک رند مست آور

 

ر تمام جمال بی مثال نموده، و از قمری است که در لیاىل البدور ظهور فرموده، و در شب چهاردهم به صورت بد
  .نور آفتاب اسم جامع به کمال مستفیض و مفیض است

  بیت
 نور می گريد ازو و نور بخشاید بما

 

 آفتابی او به شب چون نور بنماید بما
 

هرآینه حب الهی متعلق شده به ایجاد عالم که موجب حب کمال . کمال رؤیت نور موقوف است برمقابلۀ ظلمت
  .است، اجماالً از حیثیت هویت و وحدت، و تفصیالً از حیثیت ظهور در شئونرؤیت حق 

و شئون . و شئون الهیه ذاتیه، و جال و استجالی تام ذات را در شئون تواند بود، و کمال ظهور در جمیع شئون بود
  .مختلفه اند به خصوصیات، و غريمنحصره، هرآینه دوام تنوعات به ظهورات الزم بود

  بیت
 این ظهور خواهد بودابداً

 

 دیده روشن به نور خواهد بود
 

  ها
و متحقق به تجلی وجودی . اول مفاتیح الغیب جمع احدیث است، و برزخ جامع میان احکام وجوب و امکان

اطالقی وحدت و کثرت اطالق نفرماید، و صدور اشیا از حق از حیثیت واحدیت بود، و واحدیت یلی احدیت 
  .ات الهیه، و اسما و صفات کثرت نسبیهاست و مشرع اسما و صف

و تعینات کامنۀ مرتسمه اند در عرصۀ علم ذاتی الهی، و آن احکام وجوب اند، و قابلیات احکام امکان و 
  .اعتبارات و صفات اضافیه متفاوته اند در مراتب

  بیت
 گر بدانی مراتبش به تمام

 

 صاحب مرتبه توئی وسالم
 

  ها
صورت  ل است که جامع جمیع تعینات بود، و خاص است به انسان حقیقی که آدمهيلعاول مراتب متعلقه تعني او

و اول مراتب الهیه مرتبۀ احدیت جمع است، و اول قوابل فیض ذاتی الهی در خارج عالم ارواح است، . او است
و نسبت . و این عالم اتم موجودات است به طهارت از کثرت امکانیه و ترکیب و نقایص ملتبسه از وسایط متفرقه

  .عالم ارواح به وحدانیت حق اتم است از غري
  بیت

 وربه صورت بازمانی دور باشی والسالم گر به آن عالم خرامی نسبتی یابی تمام
  

  ها
  .۱۷۱۸لیس کمثله شییء :قوله تعاىل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱آیه ۴۲سوره - ۱۷۱۸



۸۰۴ 

  بیت
 مثل مثلش مگو که مثلش نیست

 

 غري او نیست مثل چون باشد
 

است از سمت محدثات و نعت ممکنات، و مطلق است از  ذات و صفات او تعاىل و تقدس منزه و مقدس
  .حدوث و از تغیري و از زوال و انتقال ازالً و ابداً

و ذات او جل جالله در مرتبۀ واحدیت منعوت است به جمال و جالل و کمال، و عالم منعوت به حدوث و زوال، 
  .۱۷۱۹کل شییء هالک االوجهه: و در حد ذات خود هالک، کما قال الله تعاىل

و هر فردی از افراد عالم رویی با وجود دارد و رویی باعدم، به وجه عدمی ظلمانی، و به وجه وجودی نورانی به 
  .نور جود وجود واجب الوجود

  بیت
 فانی الیزاىل و باقی لم یزل

 

 هستیم و نیستیم و سخن گوی وابکمیم
 

  ها
حدیت ذاتیه میان وجود و علم و نور تعدد وجود و علم و نور از حیثیت وحدت وجود واحداند، و در حضرت ا
اما تمیز علم از وجود به معلومات بود، . نیست، و ظاهر وجود نور است و باطن علم، و وجود حقیقت واحده

یعنی علم متعدد می شود از حیثیت تعلقات در مرتبۀ تعقل، به خالف وجود که موجودات متعدد می گردند به 
  .ظهور وجود در مدارک تفصیلیه

اما فرق میان نور حقیقی و مسمای وجود محض آن است که وجود ظاهر شود بر مدرک در مقابلۀ معلومات 
فافهم، تا معلوم فرمائی . معدومۀ متعینه و در علم حق، اما نور محض  ممکن نبود ادراک او اال در مظهر موجود

ور و نسبت ایشان باهم، و نسبت فرق میان حقایق اسمای الهیه، و فرق میان حکم وجود و حکم علم و حکم ن
  .هرسه با غري از لوازم و توابع لوازم و اسمائی که متفرعه اند از این ثالثۀ مذکوره

  قطعه
 به حقیقت یکی است این هرسه
 یک حقیقت به نام گفتیم سه

 

 هم به وجهی زهمدگر ممتاز
 ساز وحدت به ذوق خوش بنواز

 

  ها
اما وحدت حقیقت حق و ماهیت با جمیع . ه اعتبار التعنيغیب هویت حق اشارت است به اطالق حق ب

اعتبارات و اسماء و صفات و نسب و اضافات عبارت است از علم حق به ذات حق و ادراک ذات حق حق را، 
  .از حیثیت تعني حق در علم حق

قریب این و این تعني اوسع تعینات است و مشهور کمل است و مقام توحید اعلی، و آن تجلی ذاتی است و حق 
تعني، و مبدائیت جامع اعتبارات است و منبع تمام نسب و اضافات، در وجود ظاهره، و در عرصۀ تعقالت و 
اذهان باطنه، و معقول در این مقام وجود مطلق واحد واجب که عبارت است از تعني وجود در نسبت علمیۀ ذاتیۀ 

  .الهیه
  بیت

 مبدء عالم است حضرت او
 

 مت اونعمت الله ما است نع
 

  ها
، مجموع ۵و ها  ۹و طا  ۱۰و قاف بی صفر  ۵حروف نقطه چهار است، و به حساب جمل صغري نون بی صفر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۸آیه ۲۸سوره - ۱۷۱۹



۸۰۵ 

  .بیست و نه
  بیت
 بیست ونه حرف و نقطه اصل تمام

 

 گفتمت نکتۀ خوشی و سالم
 

  .العلم نقطة: کما قال االمام علی بن ابیطالب علیه السالم
  رباعی

 گردیدیک نقطه به ذات خود هویدا
 پدیدار آمد فلازین هرسه یکی 

 

 زان نقطه به دم دو نقطه پیدا گردید
 دریاب که در دو کون یکتا گردید

 

  ها
دارد  فلااسم جامع یعنی الله اشارت است به احدیت ذات، و الم اول الم معرفت است، و از وجهی که با  فلا

الم ثانیه دارد تعریف علم حق می کند به خلق حق تعریف علم حق می کند به ذات حق ازالً، و به وجهی که با 
والم ثانی الم ملک است، و ملک مظهر مالک الملوک، و ها اشارت است به هویت الهیه که تجلی فرموده . ابدًا

  .در مرآت حقایق عالم
  بیت
 یک هویت با صفات بر کمال

 

 در همه آئینه بنموده جمال
 

  .الوهیت مکنون در واو والیت فلاو واو والیت مبطون در نون نبوت، و 
  بیت

 فلا از واو جوی و واو از نون
 

 این چنني گفت حضرت بی چون
 

  .۱۷۲۰ن والقلم ومایسطرون
  ها

و هر واحدی یا عامه است با . صفات الهیه متوسطه است میان ذات و افعال، و رحمت یا ذاتیه است یا صفاتیه
عیان ثابته و استعدادات اعیان است در حضرت علمیه، و به اما رحمت ذاتیۀ رحمانیۀ عامه، معطی وجود ا. خاصه

  .رحمت رحیمیۀ ذاتیۀ خاصه تعني اعیان ثابته فرموده
و ذکر رحمت ذاتیۀ عامه و خاصه در بسم الله الرحمن الرحیم آمده و ذکر رحمت صفاتیۀ عامه و خاصه در اول 

  .۱۷۲۱الحمدلله رب العالمني، الرحمن الرحیم: فاتحه فرموده
  بیت

 نگوئی مگر که تکرار استتا
 

 علم ذوق است و کشف اسرار است
 

و حضرت الرحمن به رحمت عامۀ صفاتیه، مجموع موجودات ممکنۀ خارجیه را، از روحانیات و جسمانیات و 
  .بسایط و مرکبات به خلعت وجود موجود گردانیده، و هریکی را به تشریف شریف خاص مشرف فرموده

  بیت
 دهمه مرحوم رحمت اوین

 

 همه ممنون نعمت اویند
 

اما موقته به نشأۀ دنیاویه، و خاصۀ اهل سعادت . اما رحمت رحیمیۀ صفاتیۀ خاصه، یا موقته است یا غريموقته
  .دنیاویه است چون تنعمات نفسانیه و تلذذات حیوانیه و مناصب صوریه و حکومت ظاهره و صحت بدنیه

و مؤمنان مرحوم تمام . یۀ ابدیه، خاصۀ اهل جنت است در جنتاما رحمت صفاتیۀ رحیمیۀ غريموقته، یعنی باق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱آیه ۶۸سوره - ۱۷۲۰
  .۳و۲آیه های ۱سوره - ۱۷۲۱



۸۰۶ 

  .۱۷۲۲و هوارحم الراحمنيمراتب رحمت اند، 
  دوبیتی

 بندۀ خاص حضرت اوئیم
 ما همه منعمیم و او منعم

 

 غرق دریای رحمت اوئیم
 متنعم به نعمت اوئیم

 

  ها
کنت کنزا مخفیا، : )ص(سان حبیبهقال جل ذکره بل. نماینده و آئینه باید تا تمثال جمال بیمثال او نماید

  .فاحببت ان اعرف، فخلقت الخلق العرف
  بیت

 آینه گر هزار می نگرم
 

 آن یکی در هزار می شمرم
 

حدید واحد و مرایا متعدد، و زید و عمرو به تعني و تشخص متکثر، و به انسانیت واحد، و اسماء الهیه متعدد به 
  .صفات و واحد به ذات

  بیت
 بی شمار استیک ذات و صفات

 

 عینی به ظهور صدهزار است
 

  ها
و انوار افعال ربانیه در . مجموع اشیاء محسوسه و غريمحسوسه نتیجۀ فعل حق است وانموذج صنع و صنعت او

ذرات آیات ملکیه به بصر و بصريت می نماید، و بر لطیفۀ هر شییء انوار بدور صفات صمدانیت شارق است، و 
  .دات شموس تجلیات ذاتیه، و هویت وحدانیت الهیه بارقبر حقیقت و خالصۀ موجو

  بیت
 ذره از نور او شده روشن

 

 قطره از جود او بود موجود
 

  ها
  بیت
 تنت از ملک وجانت از ملکوت

 

 عني انسان زعالم جربوت
 

 فسبحان الذی بیده: قال الله تعاىل. هر شییء را ملکی است و ملکوتی، ملک او ظاهر و ملکوت او باطن
  .۱۷۲۳ملکوت کل شییء

و آیات ملکیه حکمیه و ملکوتیه ربوبیه و جربوتیه الوهیه، و ملک سمات فعل و داله بر فاعل مختار، اما ملکوت 
  .سمات اوصاف و نعوت ربانیه، و داله بر موصوف، و جربوت داله بر ذات الهیه

افعال، و ربوبیت میان الوهیت و این است بیان آیات ملکیه و ملکوتیه و جربوتیه و صفات متوسط میان ذات و 
  .مربوبات، و سرالهوت مستور است در وجود ناسوت

  بیت
 سری است که عارفان ما می دانند

 

 این نکته به ذوق عاشقان می خوانند
 

  .الوهیت اشارت است به نقطۀثالثۀ ذاتیه و صفاتیه و افعالیه فلا
  بیت

 یکتا توئیفلاگر بخوانی این
 

 ی از دوئیچون شدی یکتا برست
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۹۲و۶۴آیه های  ۱۲سوره - ۱۷۲۲
  .۸۳آیه۳۶سوره - ۱۷۲۳



۸۰۷ 

  ها
فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخريات باذن : موحدان در توحید بر مراتب ثالثه اند

  .۱۷۲٤الله
ظالم لنفسه فانی از . سابق اهل کشف و عیان، و مقتصد اهل علم و ایقان، و ظالم لنفسه اهل تصدیق و ایمان

  .در ذات حق،و سابق بالخريات باقی به ذات حقصفات خود در صفات حق، و مقتصد فانی از ذات خود 
  بیت
 باقی و جاودان به امراله

 

 وحده الاله اال الله
 

ظالم لنفسه موحد به توحید عقلی، و مقتصد موحد به توحید شرعی، و سابق بالخريات باذن الله موحد به توحید 
  .الهی

  بیت
 نکته ای از موحدان بشنو

 

 گر تو هستی موحد آن بشنو
 

لم لنفسه موحد به توحید افعال، مقتصد موحد به توحید صفات، و سابق بالخريات موحد به توحید ذات، و ظا
  .این موحد به نور توحید واحدی را مشاهده فرماید در مجموع واحدات

  بیت
 آن یکی در هر یکی ظاهر نگر

 

 یک  نظر در چشم این ناظر نگر
 

  .ن به لمعان نور ایقان بودو این کشف بعد از فنای اکوان و زوال اعیا
  بیت
 این چنني کشف اگر مدام شود

 

 ذوق توحید او تمام شود
 

  .۱۷۲٥انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون: قال الله تعاىل
  بیت

 دو عالم در میان کاف و نون است
 

 عجب سری بیان کاف و نون است
 

  .خزاینه بني الکاف والنونو واو کون در بطن نون مبطون است و سبحان من جعل 
  بیت

 کون جامع جامع اشیا بود
 

 حافظ مجموعۀ اسما بود
 

  ها
  .انوار ربانیه و اسرار صمدانیه و آثار تجلیات الهیه در مرآت منور حقیقت انسانیه واضح والیح می نماید

  بیت
 در جمله جمال می نماید

 

 اینجا به کمال می نماید
 

  .ضور و وجود، وهو اعتبار ذات است به حسب غیبت و فقودها اعتبار ذات است به حسب ح
  بیت
 گم کرده هویت و به هو می جوید غایب زحق است و هو از آن می گوید

  

  ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳۲آیه ۳۵سوره - ۱۷۲٤
  .۸۲آیه ۳۶سوره - ۱۷۲٥



۸۰۸ 

اسرار علوم غیبیه و معرفت حقایق شهادیه و کنوز اسماء ذاتیۀ الهیه، در خزانۀ دل عارف ربانیه مکنونه و مخزونه 
  .است

: )ص(قال رسول الله. ذوقیات اصحاب صوفیه و ارباب الهیه محجوب و محرومند اما علمای رسوم از کشفیات و
  .ان من العلم کهیئة المکنون الیعلمها اال العلماء بالله، فاذا نطقوا به لم ینکره اال اهل العزة بالله

  بیت
 غالبا اهل غّرت ایشانند

 

 منکر جمع و خود پریشانند
 

  ها
ما و صفات و نسب و اضافات، و حضرت واحدیت مرتبۀ ثانیه است، حق در حضرت احدیت مقدس است از اس

و بعد از این حضرت، حضرت تلبس به معانی اسماء و حقایق اعیان ثابته، و بعد از آن به صور روحانیه، آنگاه به 
  .صور مثالیه، آخر به صور حسیه

  بیت
 گرچه صورت چار باشد بی شکی

 

 می نماید آن یکی در هر یکی
 

  ها
  .معنویه حقایق بسیطه اند، و حروف عالیات شئون ذاتیه در غیب الغیوبحروف 

  شعر
 کنا حروف عالیات لم نقل

 

 متعقالت فی ذری اعلی القلل
 

  رباعی
 ما جمله حروف عالیاتیم مدام
 هرچند کتاب عالمی بنوشتیم

 

 پنهان زهمه به غیب ذاتیم مدام
 پوشیده زلوح کایناتیم مدام

 

  .۱۷۲٦العالمنيوالحمدلله رب تمت، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲آیه ۱سوره - ۱۷۲٦



۸۰۹ 

  عینیهرساله 
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  .الحمد لوىل الحمد والصلوة علی صاحب لوای الحمد

االلف یشار به اىل الذات االحدیة ای الحق من حیث هواول االشیاء فی ازل اآلزال، وااللف مبدء الحروف : قیل
  .الن الحرکة المستقیمة عن القیومیة یقوم به کل شییء

  بیت
 نقش بستفلاکهنقطۀ اول

 

 بر در محجوبۀ احمد نشست
 

  .از نقاط ثالثه فلامکتوبه مرکبه است از نقاط متواصله، واقل ترکیب  فلاو 
  بیت

 هویدا شدفلااز سه نقطه
 

 الفی در حروف پیدا شد
 

ه محال همزه ای است ساکن و همزه الفی متحرک، و مخرج همزه ینبوع قلب است، و گفته اند ک فلاو نزد ادبا 
  .است ابتدا به حرفی بی همزه، و همزه اول حروف ملفوظه است

اما به اصطالح صوفیه حروف اصلیه و شئون ذاتیه را مفاتیح الغیب می خوانند، و ماهیت بی اعتبار وجود و 
ر لوازم لوازم حرف عینیه می گویند، و ماهیت با لوازم قبل از اعتبار وجود کلمۀ عینیه، و ماهیت با وجود بی اعتبا

  .حرف وجودیه، و ماهیت با وجود و لوازم کلیه کلمۀ وجودیه
و حروف اصلیۀ الهیه عبارت است از تعقالت حق اشیا را، از حیثیت کینونت اشیا در وحدانیت حق، و نظري آن 
تصور نفس انسانی است قبل از تعني صورت متصوره در ذهن متصور، و آن تصور مفرده است یعنی خالیه از 

  .معنویه و حسیه ترکیب
و آن تعقالت حق را مفاتیح اول خوانند و معرباند به مفاتیح الغیب، و آن اسماء ذاتیه اند و شئون اصلیه و 
ماهیات از لوازم آن شئونند، و تعقل ماهیات تعقل ثانی است در عرصۀ علم ذات از حیثیت امتیاز نسبی و آن 

سخۀ انسانیه از حرفني است تا حروف خمسۀ متصله و حضرت ارتسام است، و همچنانکه ترکیب کلمات در ن
  .منفصله، حضرات کلیۀ الهیه پنج است

  مثنوی
 غیب مطلق حضرتی از حضرتش
 هم شهادت حضرت دیگر بود
 حضرت دیگر بود غیب مضاف
 برزخ است این حضرت و باشد دورو
 وجه غیب مطلقش جربوت دان
 با شهادت وجه او باشد مثال

 چهار حضرتی کو جامع این هر
 چار حضرت در یکی حضرت نگر

 

 عالم اعیان بود در خدمتش
 عالم او ملک خوش پیکر بود
 در میان هر دو حضرت بی خالف
 زین سبب غیب مضافست نام او
 علم معقوالت ازین عالم بخوان
 چار حضرت گفتم ای صاحب کمال
 باشد آن انسان کامل یاد دار
 تا به بینی پنج حضرت ای پسر

 

  .ر به اىل اول الموجودات الممکنة و هو المرتبة الثانیة من الوجودوالباء یشا



۸۱۰ 

  بیت
 وتر جو وشفع از بیفلااز

 

 شفع بی وتر دیده ای نی نی
 

  .وتر به تحقق تاىل شفع خوانند و بی تحقق تاىل وتر
  بیت

 گر یکی را هزار بشماری
 

 آن همه جز یکی مکرر چیست
 

ت، و ذات به اعتبار غنای او از عالم مشارالیه نتواند بود، و اشارت یا حسیه مظهر توحید ذاتی و اسمائی اس فلاو 
  .ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن االبصار :)ص(است یا عقلیه، و قال رسول الله

  بیت
 چو اسما نباشد اشارت چه جوید؟

 

 اضافت نگنجد، عبارت که گوید؟
 

و وحدت را مراتب ثالثه . ، به اعتبار احدیت اسما و صفات تواند بودرفته، به احدیت ذات فلااما اشارتی که به 
مرتبۀ اول اعتبار وحدت است من حیث هی هی و وحدت از این وجه مغایر  .است، و هر مرتبه اعتباری است

احدیت نیست، بلکه عني احدیت است، اما به اعتباری که مختص است به مرتبۀ ثانیه اعتبار وحدت است از آن 
نعت واحد بود، و این وحدت را وحدت نسبت می خوانند به احدیت صفات و اضافات، و اضافت این  رو که

 .وحدت به حق از حیثیت اسم جامع است، یعنی الله، که منبع اسما و صفات حق است و مشرع وحدت و کثرت
: شود چنانکه گویند و اعتباری که مختص است به مرتبۀ ثالثه اعتبار وحدت است از حیثیتی که احکام الحق او

واحدیت الله از حیثیت اسماء الهیه طلب ما واحدیت کثرت  .الواحد نصف االثنني و ثلث الثالثه و ربع االربعه
می کند، اما از آن رو که غنی است از ما و از اسماء احدیت عني می گویند، واحدیت به هر دو معنی اطالق می 

واحدیت می گویند، و به معنی ثانی مقام جمع الجمع می خوانند، و  کنند، اما به معنی اول مقام احدیت جمع و
  .اول احدیت ذات است و دویم احدیت صفات و سیم احدیت افعال

  شعر
 و کل الذی شاهدته فعل واحد

 

 بمفرده لکن بحجب االکنة
 

  بیت
 مفعول بسی فعل  بسی فاعل یک

 

 محجوب بود هرکه در این آردشک
 

  .مطلقا، بلکه من حیث هواول االشیاء و الحق وجود الیاتی علیه الباطلو ذات احدیت حق است ال
و محقق حق را مبدء می خواند به اعتبار تعني وجود در نسبت علمیۀ ذاتیۀ الهیه، و قلم اعلی را عقل اول می 

ازىل  خوانند به معنی افتتاح وجود به وی، و حق اول است به نفی اولیت فی ازل اآلزل، واسما و صفات الهی
این است معنی ازل آزال، و چون مرجع مجموع اسما حضرت است، . اند، و ذات را تقدم است بر صفات

و حکومت اسما به حسب ظهور  .۱۷۲۷کل شییء هالک االوجهه: قال الله تعاىل .سلطنت ابداآلباد او را است
و اول عینی از اعیان ثابته . ابدیدر مبدعات ازىل ابدی است، و در دار آخرت ابدی، و در دار دنیا نه ازىل و نه 

که به فیض اقدس متعني شد عني ثابتۀ محمدیه بود، و اول شخصی که به فیض مقدس وجود یافت در خارج 
و به ذات احدیت و مرتبۀ الهیه و به عني ثابتۀ  .اول ما خلق الله نوری: کما قال: )ص(روح مقدس اوست

بر این افراد ثالثه است از این افراد صادر گشته، و افراد ثالثه در محمدیه فردیت اوىل حاصل آمده، و هرچه زاید 
اول حروف است و  فلاوجود ذات احدیت است، و مرتبۀ الهیه در حقیقت روحانیۀ محمدیه یعنی عقل اول، و 

  .والله اعلم بالصواب. آخر نقاط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۸۸آیه ۲۸سوره  - ۱۷۲۷



۸۱۱ 

  در تحقیق معنی والیترساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  و به نستعني
  .۱۷۲۸ول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیی علیمهو اال

  بیت
  عارفان چنان بشنوۀگفت  عارفانه سخن بجان بشنو

اما کثرت علمیه حضرت اعیان ثابته اسـت، و . باطن والیت مشتمل وحدت حقیقیه است، که آن غیب مطلق است
اند در حضرت علمیه، و ظهور اسماء و صفات  همیشه ظاهر پوشیده به کثرت است، و اعیان ثابته صور اسماء الهیه

  .تعدد اسماء است، و هر اسمی او را صورتی مخصوصه ۀالهیه از حیثیت خوصیات موجب
هر آینه اعیان ممکنات متکثر باشند به کثرت معنویه، و هر اسمی طالب ظهور و سلطنت و احکام خوداند، الجـرم 

انــد و بعضــی متقابلــه، و اعیــان  بعضــی اســماء متقاربهشــود، و  نــزاع و خصــومت در اعیــان خارجیــه حاصــل می
حـاکم عـادل : اند از اسم الظاهر در غري، و از برای رفع نزاع حاکم مطلق و حکیم بحق حکم فرمـود کـه محتجب

و تحکــم ایــن حــاکم بــه رب او اســت، و رب او رب  .ا و آخــرتیــمیــان ایشــان تحکــم فرمایــد، از بــرای نظــام دن
رسـاند ظـاهراً و باطنـاً، و او نبـی حقیقـی اسـت، و قطـب ازىل و  اسمی را بـه کمـال می االرباب، و به عدالت هر

چنانکـه اشـارت فرمـوده . یعنی حقیقت محمدیه صلی الله علیـه و آلـه و سـلم ،ابدی، اوالً و آخراً و ظاهراً و باطناً
  .ای بني العلم و الجسم کنت نبیا و آدم بني الماء و الطني ):ع(بقوله

نبیـی اسـت کـه حاصـل باشـد او را  ۀمرتبـ ءسلطان انبیاء است اما حکم میان مظاهر به غري اسـما ۀاصاین مرتبه خ
، و مبعوث باشد به امر حق به خلق، تا تصویر حق کند در عقول خلق، و ارشاد فرمایـد ینبوت از نیابت نبی حقیق

ایشـان، و تصـرف ۀ ت اعیـان ثابتـالهیه، به اقتضای اسـتعدادا ۀمقدر است خالیق را در حضرت علمی به کماىل که
و نبـوت مختصـه بـه .و مظاهر اسـماء ءبود، و نبی حقیقی متصرف در اسما ءدر مظاهر اسما -علیهم السالم-انبیاء 
  .ظاهر

 ۀاند در دعوت و هدایت و تصرف در خلق، و تمیز در میـان انبیـاء در مرتبـه بـود، بـه حسـب حیطـ و انبیاء شریک
ای اسـت  و غري تامه چون انبیـاء بنـی اسـرائیل، و نبـوت دایـره -الله علیهم الجمعني صلوات- تامه، چون اولوالعزم

  .والیت ۀمتفاوته درحیط ۀتامه، مشتمله بر دوایر متناهی
  شعر

 در مراتب نگـر نکـو دریـاب
  سخن از زلف صورتش بشنو

 

 منصب هر یکی به او دریاب
  آن معانی تو مو بمـو دریـاب

 

کنـد، بـه وسـیله بـاطن بـود، و بـاطن مقـام  و علوم کـه ظـاهر از حـق استفاضـه میتأیید و قوت و قدرت و تصرف 
  .والیت، و وىل به معنی قریب و حبیب است، و باطن نبوت والیت، و والیت منقسم به عامه و خاصه

  .۱۷۲۹الله وىل الدین آمنوا: اما والیت عامه مشتمل بر اهل ایمان، به حسب مرتبة هر مؤمنی، کما قال الله تعاىل
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳آيۀ  ۵۷سورۀ  ۱۷۲۸
 .دوست آنان که گرویدند خدا است: ۲۵۸آيۀ  ۲سورۀ  ۱۷۲۹



۸۱۲ 

  هر که مؤمن بود وىل باشد

 

  تابع حضرت علی باشد

 

و والیت خاصه، خاصة سالکان کامل و عارفان واصل است، و خاصه عبـارت اسـت از فنـای سـالک در حـق، و 
وىل فانی است در حق و باقی به حق، و مراد به این فنا، فنای جهت بشریت است در ربانیت، و هر بنده را جهتی 

و بنده پیش از اتصـاف او بـه والیـت، مبـدء  .۱۷۳۰و لکل وجهة هو مولیها: ، چنانکه فرموداست ازحضرت الهیه
افعال و صفات خود بود، از حیثیت جهت بشریت، و بعد از اتصاف به مقام والیت، مبـدء افعـال و صـفات حـق 

ذا احببتـه الیزال العبد یتقرب اىل بالنوافل حتی احبه، فـا: کما قال جل ذکره. است، از حیثیت جهت الهیت
  .، الحدیثکنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به

تا جهت حقیه غلبه کند بر  -سبحانه–و سلطنت این والیت وىل را حاصل نشود اال بتوجه تام به جناب حق مطلق 
  .جهت خلقیه

  بیت
  چو آفتاب برآید ستاره ننماید

 

  کدام ذره در آن حال درحساب آید

 

  .محبت ذاتیه تواند بود که پوشیده است در عني ثابته و ظهور آن توجه به اجتناب از غري کامله به ۀو توجه تام
  قطعه

 محبت مرکب است و زاد تقوی
 چــو مــردان بــر ســر دار فنــا شــو
ــاقی ــابی ز ب ــا ی ــا بق ــو ت ــا ش   فن

 

 به این مرکب نشني و زاد بردار
 که در دار بقا گردی تو سردار

  دار الله یاد مـی سخن از نعمت

 

  .ه این فنا سالک متعني شود به تعینات حقانیه و صفات ربانیهو ب
  بیت
  گر شوی فانی زخود باقی شوی

 

  مدتی رندی کنی ساقی شوی

 

  ،النبی بعدی: چون وىل متعني شود به تعینات حقانیه، آن تعني مطلقاً از وی زایل نباشد، و به مقتضای
  بیت

  نبوت ختم شد بر حضرت او

 

  ت اوچنني فرمود مارا حضر

 

اند درحضرت حق و باقی  فانی -علیهم السالم-و والیت باطن نبوت است و شامل انبیاء و اولیاء، و انبیاء و اولیاء
  .به حق

  بیت
  محرم اسرار سلطان دانمش

 

  سید و بنده سزد گر خوانمش

 

کسـبیه اسـت، و غـري  ۀالله این اختصاص الهی است غري کسبی، بلکه جمیـع مقامـات اختصاصـیه عطائیـ و نزد اهل
وىل است از فیض اقدس، و ظهور آن به تدریج به حصول شرایط و اسباب، و اول والیـت سـفر  ۀحاصل عني ثابت

است از خلق به حق، به ازالت تعینات خلقیه از مظـاهر و اغیـار، و خـالص از قیـود و اسـتار، و عبـور از منـازل و 
کشف شهودی سالک را این مقام حاصل نشود، زیرا کـه و به علم یقینی و  .مقامات و حصول بر مراتب و درجات

این مقام موجب فنای شاهد است در مشهود، و محو عابد در معبود، و عارفی که به قوت استعداد مشـاهد اسـرار 
غیب بود و متصف به صفات حمیده و اخالق مرضیه، غري سالک طریق حـق اسـت بـه فنـای افعـال و صـفات و 

  .ذات
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۴۳ آيۀ ۲سورۀ  ۱۷۳۰



۸۱۳ 

  تا دانیاین وىل واصل است

 

  شاید ار واصلش همی خوانی

 

عارف مستعد غري واصل است، در حقیقت به حجاب علم و شهود محجوب است، و اصـحاب طریقـت مقامـات 
و علـم الیقـني تصـور مطلـوب اسـت چنانکـه . اند به علم الیقـني و عـني الیقـني و حـق الیقـني کلیه را سمت فرموده

ست چنانکه او است، و حـق الیقـني فنـاء در حـق و بقـاء بـه حـق، بـه مطلوب است، و عني الیقني شهود محبوب ا
و کمـال والیـت را نهایـت نیسـت، و مراتـب اولیـا غريمتناهیـه، و رسـل جـامع  .طریق حال، نه به علم وشهود فقـط
. اند، و انبیاء جامع مراتب والیت و نبوت، و هر رسوىل نبی است و هـر نبـی وىل مراتب والیت و نبوت و رسالت

  .فافهم. نبوت او ۀوالیت نبی فوق مرتب ۀرسالت رسول است، و مرتب ۀنبوت نبی فوق مرتب ۀمرتب اما
  بیت

  سخن عارفان نکو دریاب

 

  صربکن یک زمان دمی مشتاب

 

انبیاء و اولیاء است، و والیت انبیاء عام است، و وىل چون فانی شـود درحـق اطـالع یابـد بـر  ۀوالیت عامه شامل
  .ع منقطع استییه، اما او را نبی نخوانند، و انباء عام را نبی نگویند زیرا که نبوت تشرحقایق و معارف اله

  بیت
  نبوت به ختم رسل ختم شد

 

  کماالت اجزا به کل ختم شد

 

  .اما اخبار از معارف ربانیه و اسما و صفات الهیه غري منقطعه
  بیت

  در دنیی و آخرت چنني است

 

  مرياث من از نبی همني است

 

، و اولیاء نحن معاشر االنبیاء النرث والنورث): ع(، و قالالعلماء ورثة االنبیاء: صلی الله علیه و آله-ا قال کم
  .جمعۀظواهر انبیاء، و وىل کامل مجتهد ورث ۀبواطن انبیاءاند و علماء ورث ۀورث

  بیت
  خوش امامی که عارفان دارند

 

  مجتهدی وىل چنان دارند

 

  .است نه علم در است، علم کشفی است نه علم کسبی مراد به علم، علم وراثت
  بیت

 قمرچونکســـــــبیوعلمآفتابکشفی علم
 

  هردونگـر  بـني وجـامع  را بـهجامعکون

 

والیت ابدا باقیـه، و نبـوت نعـت مخلـوق  ۀرسالت و نبوت متناهیه، اما مرتب ۀاند، و مرتب و رسل جامع مراتب ثالثه
اسمی است از اسماءالله، و اطالق کنند بر عبـدی کـه فـانی باشـد از خـود در  الوىل. است، و والیت صفت خالق

  .حق و باقی به حق
  دوبیتی

ـــد ـــا یاب ـــانی شـــود بق  هرکـــه ف
  چون ز ذات و صفت شود فانی

 

 خوش بقائی از آن فنا یابد
  صفت و ذات از خدا یابـد

 

  .لودلیتم بحبل لهبط علی الله: صلی الله علیه و آله-قال رسول الله 
  وبیتید
 این سخن از والیت او فرمود
  در بیـــــان بـــــدیع آن بنگـــــر

 

 هرچــه فرمــود او نکــو فرمــود
  این معانی بدان که چو فرمود

 

حاجت، اعیان عالم متناهی شوند به اعیان ثابته، و اعیان ثابته به اسماءالهیه، و اسماء الهیه به اسـم  ۀیعنی در سلس
  .و الیه یعودفمنه بدأ . اعظم، و اسم اعظم عني مسمی است



۸۱۴ 

  ارشاد الطالبنيرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  و به نستعني
حقـایق ذاتیـه از تتـق رقـایق صـفاتیه و افـق  ۀاعلم ایدنا الله و ایاک که با عالیق و عوایق خالیق، سلطان سـراپرد
تی باطـل راسـت فرماید، و بـا محبـت حـق، دوسـ شاهق دقایق افعالیه، بر گدایان حضیض شقایق آثاریه تجلی نمی

  .گر دانی روی از همه گردانی، تا از جمیع وجوه او را یابی. آید نمی
  بیت

  روی از همه بتابی مقصود را بیابی

 

  چون جمله را بمانی مطلوب رخ نماید

 

الجرم طالب حق باید که از جواهر و اعراض و اغراض باطل اعراض نماید، و از طریـق یـاری بـه حضـرت بـاری 
و نگذارد که غبار خاک تصرف محسوسات، و گرد تراب تعلقات، از روزن حواسش درآید، و گرد  عزیمت فرماید،

و  امارات نفـس امـاره بـه . وجودش برآید، که تربیت صفات ذمیمه، و تقویت نفس اماره از آن است ۀخلوت خان
  .نفاق، طلب امارت است به غري استحقاق

، نفـس امـاره را کـه از آمـره ۱۷۳۱اللـه، فـاتبعونی یحبـبکم اللـه قل ان کنتم تحبون: و سالک باید که به متابعت
جهالــت نفســانیه و از  ۱۷۳۳، از فیــافی۱۷۳۲و توبــوا اىل اللــه جمیعــا: اســت، مــأموره گردانــد، و بــه فرمــان بــرداری

، بـه ۱۷۳٥و لقـد کرمنـا بنـی آدم: ۀ، بـه والیـت انسـانی۱۷۳٤اولئک کاالنعام بلهم اضـل: ۀصحرای ضاللت حیوانی
  .سالمت مراجعت نماید

  بیت
  بعد از آن تایبی بود عامی

 

  زاهدی باشد او وىل طامع

 

الزهـد عنـد غريالعـارف معاملـة، کانمـا : و حقیقت زهد آن است که تزهد نماید به ارادت ازدنیا و آخرت، کما قیل
. یشرتی بمتاع الدنیا متاع اآلخرة، و عندالعارف تنزه عما یشتغل سره عن الحق و تکـرب علـی کـل شـیی غريالحـق

س باید که پیش آید و بیش از این در آن مقام نپاید، کـه بـه عـزل حـواس، و قطـع طمـع از نـاس، وسـواس نفـس پ
  .شود الخناس منقطع نمی

  بیت
  مبتدیانست و لیکنۀاین مرتب

 

  قومی که ندانند، نهایات شمارند

 

  .اغیار چنني بود و لیکن ابرار: مصراع
کوشند، و بـه عشـق مسـتی مشـاهده، از جـام مجاهـده شـراب  خالق میدر لیل و نهار و نهان و آشکار، در مکارم ا

ان الحـب ماثبـت و کـل : باشند، و بر سـاز دلنـواز نفس و قلب مشغول می ۀنوشند، و به تصفیه و تزکی ریاضت می
  :سرایند ، این بیت میدائی دوائی: ، به نغمةحب یزول فلیس بحب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .بگو اگر خدا را دوست دارید مرا پريوی کنید تا خدا شما را دوست دارد: ۲۹آيۀ  ۳سورۀ  ۱۷۳۱
 .و همه بسوی خدا بازگشت کنید: ۳۱آيۀ  ۲۴سورۀ  ۱۷۳۲
 ).فرهنگ نفیسی(اب  جمع فیفاء به معنی بیابان فراخ و بی ۱۷۳۳
 .تراند آنان مانند چهارپایان بلکه گمراه: ۱۷۸آيۀ  ۷سورۀ  ۱۷۳٤
 .و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی گردانیدیم: ۷۲آيۀ  ۱۷سورۀ  ۱۷۳٥



۸۱۵ 

  بیت
  درد تو دوای دردمندان

 

  انرنج تو شفای مستمند

 

جذبـة مـن جـذبات الحـق : ۀتفرید، مجذوب جذبـ ۀسفین ۀدیباچ ۀتجریدند، و خطب ۀاما نظار، که سر دفرت جرید
حقیقـت آدم، وارسـته از آراسـنت ظـاهر بـه معـامالت، و  ۀانـد، و خالصـ حقـایق عالم ۀ، زبـدتوازی عمل الثقلـني

رق خلـق، از گـردن چـو مـن بـدر کـرده، و از باطل گسسته و بـه حـق پیوسـته، و دلـق ز. پرياسنت باطن به مجاهدات
 تخلقـوا بـاخالق اللـه: غوطه خورده، و از نعوت خلقیت فانی شده، و به حکم المحو فی اللهوار در بحر  قطره

  .به صفات حقیه باقی گردیده
  بیت

  فانی ز خود و به دوست باقی باشد

 

  و حریف و ساقی باشد هم جام و می

 

او : گویـد وار، از آشیان یقني و اقرار، به آستان گمان و انکار نرپی، و گوئی که می  فافهم، تاظن غلط نربی، و خفاش
خدا است، و از خلق جدا است، و عندالله اسم او عبدالله است، کما قال اللـه تعـاىل فـی حـق  ۀاو بند. خدا است

  :، اآلیة۱۷۳٦و انه لما قام عبدالله: صلی الله علیه و آله-رسوله 
  بیت

  اللهتاینست مقام نعم

 

  خوش مرتبة خوشی است والله

 

  .آیا تو کجا و ما کجائیم: مصراع
  :چنانکه حبشی گوید

  کرا کره منکره  اره بره کنگره

  .یعنی به لسان ظاهر فرماید، و به سمع باطن شنود، مبانی مناجات، مبانی نباهت، معانی محاجات، معانی قضیه
  بیت

 جدا باشدازخلقبود او دایم باحق 
 

  پیوسته به حق چون ما او عبد خدا باشد

 

مثال شاهد  کنت بصره الذی یبصر به، جمال بر کمال بی: گاهی به بصر. محرم حرم قدم بود، و عالم وجود و عدم
کنـت سـمعه : و گاهی به سـمع. ، مشاهده فرماید۱۷۳۷الله فاینما تولوا فثم وجه: عیب، در مشهد شهادت غیب بی

انا جعلناک خلیفة : ۀخالف، خلیف ، شنود، و بی۱۷۳۸اننی معکما اسمع واری: بالذی یسمع، به خطاب مستطا
، بیـان رأیـت ربـی فـی احسـن صـورة: ، در تقریـران الله خلق آدم علی صورته: بود، و معانی ۱۷۳۹فی االرض

  .ان الله جمیل یحب الجمال: فرماید، و به تبسم این ترنم سراید که
  عربیه

  جمالــک فــی کــل الحقــایق ســافر

 

  لــه اال جاللــک ســاترولــیس

  بیت
 ماومن او دیدمبینظرکردمدرهرچه

 

  ما و من او دیدم درهرچه نظر کردمبی

 

  .و این حکایت بدایت حالت درویشان است نه حقیقت والیت ایشان
  .این اول کشف عارفانست: مصراع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .خدا برخاست ۀو اینکه چون بند: ۱۹آيۀ  ۷۲سورۀ  ۱۷۳٦
 .هرجا روی آورید آنجا روی خدا است: ۱۰۹آيۀ  ۲سورۀ  ۱۷۳۷
 .بینم شنوم و می بدرستی که من با شمایم می: ۴۸آيۀ  ۲۰سورۀ  ۱۷۳۸
 .ردانیدیمبدرستی که ترا در زمني خلیفه گ: ۲۵آيۀ  ۳۸سورۀ  ۱۷۳۹



۸۱۶ 

اما . ناع امتناع متقنع استو تحقیق کالم در این مقام عروسی است که لم یزل والیزال در تتق عزت و جالل به ق
ــ۱۷٤۰اللــه نورالســماوات و االرض: جمعــی پریشــان روزگــار کــه شــعاع نــور ــور  ۀ، خلــوت خان مکــدر ایشــان را من

ملکـوت برایشـان نتافتـه، و از  ۀ، آسمان جربوت و دریچ۱۷٤۱و جعلنا الشمس علیه دلیال: نگردانیده، و تاب آفتاب
تیمـار، در بیابـان هندوسـتان  یافته، چون بوتیمار بیمـار بی، نصیبی ن۱۷٤۲الم تر اىل ربک کیف مدالظل: ظل ظلیل
زادی، چــون غــوالن  اســتعدادی و بــد اعتقــادی و بــی انــد، و از غایــت بی برگ و نــوا درمانده و ریــابی ۱۷٤۳ســمعت

اند، و از  منحوس در حبس ترکستان عجب و تکرب، مأیوس و محبوس گشـته ۱۷٤٥ابلوک ۱۷٤٤مغوالن مفلوک و گوالن
ای بـه روایتـی و حکـایتی و  ای، و از کتـب خانـه و از آفتـابی بـه ذره ۱۷٤٦ای از شـهری بـه تـره ای، و بحری به قطـره

معنـی از مخـاطره و مکاشـفه و  شکایتی قـانع و مغـرور شـده، و از لـوایح و لوامـع و طوالـع اثـر ندیـده، دعـوی بی
  .اعوذ بالله ان اکون من الجاهلنيمشاهده کرده، 

ترا بـه عهـد  ۀبست ۀشکست ۀه طبیب حبیب حاذق صادقی را طلب، تا دل خستداری، دردمندان ای عزیز اگردرد دین
 ۱۷٤۸انسانیه است، به مـوس ۀرمد دید ۀهستی خودپرستی که حجاب مردمک دید ۱۷٤۷درست عالج فرماید، و سبل

  .مکحل گرداند ۱۷٤۹مازاغ البصر و ما طغی: نظری چشم روشن ترا به سرمة ۀالماس مجاهده بردارد، و به گوش
  بیت

  ه گشائی همگی او بینیچون دید

 

  بد دیده نباشی همه نیکو بینی

 

  .فافهم
  قطعه

 گر طبیبی طلب کند بیمار
  الله اگر کسی جوید نعمت

 

 مــا طبیــب حبیــب دانــائیم
  گو بیا سوی ما که او مائیم

 

، و صـلی اللـه علـی خـري خلقـه محمـد و آلـه ۱۷٥۰والله یدعو اىل دارالسالم، و یهدی مـن یشـاء اىل صـراط مسـتقیم
  .اجمعني الطیبني الطاهرین، و السالم، والحمدالله رب العالمني

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .ها و زمني است خدا نور آسمان: ۳۵آيۀ  ۲۴سورۀ  ۱۷٤۰
  .آفتاب را بر او دلیل گردانیدیم: ۴۷آيۀ  ۲۵سورۀ  ۱۷٤۱
 .بینی که چگونه پروردگارت سایه را پهن گردانید آیا نمی: ۴۷آيۀ  ۲۵سورۀ  ۱۷٤۲
  )فرهنگ نفیسی(ریا و دورنگی  ۱۷٤۳
 ).فرهنگ نفیسی(ابله و نادان  ۱۷٤٤
 ).دهخدا(و فضول  مردم منافق و دورنگ ۱۷٤٥
  ).فرهنگ نفیسی(هر سبزة بستانی عموماً و چغندر و اسفناج و گندنا و کرفس خصوصاً  ۱۷٤٦
  .شود سرخی که در چشم پیدا می: بادوفتحه ۱۷٤۷
 .تراشیدن ۱۷٤۸
 .بجانبی چشم نگردید و از حد تجاوز ننمود: ۱۷آيۀ  ۵۳سورۀ  ۱۷٤۹
 .۲۵آيۀ  ۱۰سورۀ  ۱۷٥۰



۸۱۷ 

  قطبیهرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  و به ثقتی
الحمدلله الذی یوجب الدنو و التدىل، و اشکرله شکر القائله یحصل التحلی و التجلی، واصـلی علـی نبیـه محمـد 

علیه و علی آله صلواة متوالیة متعاقبة یحکـم لقایلهـا  المصطفی الموصوف بالتعلی فی مقامات التحلی، صلی الله
  .بالسرور الدائم و التسلی

آب و گـل اسـت، و سـلطان  ۀانـد کـه انسـان مهمـان خلـوت خانـ گفته -ایدک اللـه بـروح القـدس-اما بعد یا ولدی 
صلی الله -لله قال رسول ا. رعایای او، و رعایت رعیت بر واىل والیت واجب حجان و دل، و قوا و جوار ۀسراپرد

  .االکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته: علیه و آله
  بیت

  ای شاه رعیتی که سلطان بتو داد

 

  کن در ذمت تست آن رعایت می

 

و رعایت اعضاء و جوارج که رعیت انسان است، آن است که هر واحدی را به طریق حکمت، و به وجه متابعـت، 
، تا تمامی مملکت بندگان تمام بندگی حضرت باشند، و عبـد کامـل چنانکه مناسب منصب او باشد، نصب فرماید

آن است که به صورت و معنی، ظاهراً و باطناً، عابد حضرت معبود بود، و مقصود از عالم وجـود انسـان اسـت، و 
  :فی التوراة -جل و عال-الله تعاىل، کما قال  مراد از انسان عبادت

  .الجلک یا ابن آدم خلقتک الجلی و خلقت االشیاء
  بیت

  مقصود همه بندگی حضرت تست

 

  وز خدمت تو مراد او بندگی است

 

کاملـه، و انسـان غريکامـل، اگرچـه انسـان اسـت، امـا انسـان  ۀانسـانیۀ و کمال بندگی حاصل نشود مگر به این نشـئ
ی ظاهراً جامع و اقطاب از کامالنند و انسان کامل کون جامع است، یعن. حیوان است، المسمی باسمه حیوانا ناطقا

  .جمیع کماالت کونیه، و باطناً متصف به صفات الهیه، مربای تام رب است و مربی تمام مربوب
  شعر

  من کل شیی لبه و لطیفه

 

  مستودع فی هذه المجموعة

 

  بیت
 ویدرکهاستکمالمجموعۀمجموع

 

  دید چو در ساغر مامیساقی  بتوان

 

وعني، اقطاب بعد بعثته، و اقطاب قبل بعثته و هم الرسل، و هم ثالث مائة و ني علی نو اعلم ان االقطاب المحمدیّ
ثالثة عشر رسـوال، واالقطـاب مـن بعـده اىل یـوم القیامـة اثنـی عشـر قطبـاً، و الختمـان خارجـان عـنهم فهمـا مـن 

زده قطـب اند نه از اقطـاب، و مـدار امـت بـر ایـن دوا از مفردین -علیهماالسالم–المفردین، یعنی عیسی و مهدی 
  .است تا روز قیامت، و اگر مدار این درویشان نه به ایشان بودی کار امت پریشان بودی

روح مطهـر آن نبـی، آن وىل از حضـرت فیـاض  ۀو هر قطبی از اقطاب بر قلب نبیی از انبیاء اسـت، یعنـی بواسـط
  .کند فیض می ۀاستفاض

تفسري و تحقیق این سوره نکو داند، و یـس قلـب بود، و سورة یس بسیار خواند، و ) ع(بر قلب نوح قطب اولو 



۸۱۸ 

  .لکل شیی قلب و قلب القرآن یس): ص(قال رسول الله. قرآن است
و قلب کامل جامع جمیع کماالت است، والله تعاىل این اکمـل اقطـاب را ظـاهراً مظهـر اسـم الظـاهر گردانیـده، و 

  .و در باطن به همت حق بود، در ظاهر به شمشري ۀباطناً مظهر اسم الباطن، و او خلیف
  بیت

  در ظاهر و باطن او امام است

 

  در صورت و معنی او تمام است

 

 ۀاخـالص اسـت، زیـرا عـالم اسـت کـه خوانـدن سـور ۀاسـت، و مخلـص سـور) ع(بر قلب ابـراهیم قطب دومو 
و قرائت این سوره ثواب ثلـث قـرآن اسـت، و . اخالص سبب خالص مخلصان است و موجب دخول جنان است

قطب صاحب حجت و دلیل و برهان است، و هو حکیم الهی متوغل فی التالـه و البحـت، فلـه الریاسـة و هـو این 
  .الله فی االرض خلیفة

  بیت
  خلعتش خلت خلیل بود

 

  صاحب حجت و دلیل بود

  

، و او از اوتـاد بـود، کـه ۱۷٥۱اذا جاءنصرالله والفتح: است، و فتوح روح او از) ع(بر قلب موسی قطب سیماما 
قطبی یافت، چون قطب ثانی که از ائمه بود و به سلطنت قطبـی رسـید، و صـاحب جهـاد بـود، و تـا بـود از  ۀتبمر

  .اشتغال منفک نبود
  بیت

  مشغول جهاد و کار دین بود

 

  تا بود همیشه او بر این بود

 

بود بحلـی ، و دائم متجلی ۱۷٥۲قل یا ایهاالکافرون: است، و سورة او سورة) ع(بر قلب عیسی قطب چهارماما 
  .تجلی، و مزیل شبهات و مبني حقایق کائنات، به دالیل منقوالت و معقوالت

  بیت
  ساختمشکل خلق جمله حل می

 

  عالمی را به علم خود بنواخت

 

، و او را مقـام محبـت اسـت و در دمنـد و ۱۷٥۳اذا زلزلـت: اسـت، و سـورة او) ع(بـر قلـب داود قطب پنجماما 
  .فدائه دوائه -معلول حب

  بیت
  یار درد استای درد دل ایدو

 

  بحمدالله که ما داریم در دست

 

  .ان الحب ما ثبت، و کل حب یزول فلیس بحب: و سخن آن محب است که
  بیت
  آن دوست که ثابت نبود در یاری

 

  شاید که ورا بدوستی نشماری

 

د او از ائمـه بـود کـه منتقـل و نیست او را علمی که تقدم جوید بر دیگر اقطاب اال علم ثبوت محبت الهیه، و گوین
  .شد به قطبیت

است، و مخصوص به علم حیات و حیـوان، و  ۱۷٥٤اذا وقعت: است و سورة او) ع(بر قلب سلیمان قطب ششمو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱۰سورۀ  ۱۷٥۱
  .۱۰۹سورۀ  ۱۷٥۲
 .۹۹سورۀ  ۱۷٥۳
 .۵۶سورۀ  ۱۷٥٤



۸۱۹ 

  .۱۷٥٥کل یوم هو فی شأن: حال او متنوع به تنوع
  بیت
  هر دم از حاىل به حاىل دیگر است

 

  هر زمان او را کماىل دیگر است

 

است و حال او عظـیم اسـت بـه حیثیتـی کـه او از  ۱۷٥٦البقرةاست، و سورة او ) ع(ایوببر قلب  قطب هفتماما 
  .گنجد ذوق در عالم نمی

  بیت
  گنجد حالتش در بیان نمی  گنجدذوق او درجهان نمی

گنجـد، و در دل او گنجیـده و قـد ورد فـی  عـالم نمی ۀفرماید گنجی که در گنجینـ و ذوق او آن است که مشاهده می
  .ما وسعنی ارضی والسمائی و وسعنی قلب عبدی المؤمن: الحق یقولالخرب ان 
  .این چنني ذوقی که ما داریم در عالم که را است: مصراع

  .من ذاقه یعرفه
  شعر

 واز آدمبوداز عــــالممخفیکــــهگنج آن
 موجودات گنجددرمخزن نمی که گنجی

 

 گنجم آن محرم من برمن، استپیداشده
  گـنجم کجا گنجید،درکون دلم درکنج

 

اللـه، آن علـم کـه  ، و عـالم بـه متشـابه کالم۱۷٥۷آل عمـران: اسـت، و سـورة او) ع(بر قلب الیاس قطب هشتماما 
  .الیعلم تأویله االالله

  بیت
  عالم است اما به اعالم اله

 

  حاکم ملک است وىل ازحکم شاه

 

ی شـود شـیئی کـه مـؤدّ ، و محفوظ است از هر۱۷٥۸الکهفاست، و سورة او ) ع(بر قلب لوط نبی قطب نهماما 
  .ادبی، که او را بعید گرداند از بساط قرب به بی

  بیت
  وقت او محفوظ باشد بردوام

 

  ناظر حق است دائم والسالم

 

و . شمار ، و او را علم بسیار است و فضایل بی۱۷٥۹انعام ۀسور: است، و سورة او) ع(بر قلب هود قطب دهماما 
عنی عـالم اسـت کـه هـر مخلـوقی در اصـل خلقـت مسـتحق چگونـه از آن جمله یکی علم استحقاق خلق است، ی

  :خلعتی است از حضرت خالق
  بیت
  محیط علم او را منتها نیست  چنني شاهی سزای هر گدا نیست

است، و این قطـب اگرچـه در مرتبـه فـرود سـایر اقطـاب اسـت امـا ) ع(موجود بر قلب صالح قطب یازدهماما 
اقطاب است، و شرف سورة طه بر دیگر سـور از قـرآن آن اسـت کـه در  که او را است اشرف ۱۷٦۰طه ۀسوربشرف 

عالم سعید حضرت حمید مجید در کثیب مسک بالواسطه بر بندگان خود خواهد خواند، و قرائت اهل بهشـت از 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۹آيۀ  ۵۵سورۀ  ۱۷٥٥
 .۲سورۀ  ۱۷٥٦
  .۳سورۀ  ۱۷٥۷
 .۱۸سورۀ  ۱۷٥۸
  .۴سورۀ  ۱۷٥۹
  .۲۰سورۀ  ۱۷٦۰



۸۲۰ 

  .طه و یس باشدۀ قرآن سور
طـه و یـس قبـل ان ان الله قـرء ): ع(و قال. الیقرء اهل الجنة من القرآن اال طه و یس): ص(قال رسول الله

  .بالفی عامعلیه السالم یخلق آدم 
اسـتماع  -رحمةالله علیـه-چنانکه سلطان العارفني ابویزید بسطامی . و این قطب را علم کثري است و قوت و بطش

  .، و کان حاله حال من ینطق باللهبطشی اشد: قال ۱۷٦۱.ان بطش ربک لشدید: خواند فرمود که قاری می
  رباعی

 گویمنکو میهابشنو که لطیفه
  سید شنوی ۀهرچند تو از گفت

 

 گویم با قطب نشسته روبرو می
  گـویم اما بخدا که مـن ازو می

 

، و او را علـم بـراهني اسـت، و ۱۷٦۲تبارک الذی بیده الملک: است، و سورة او) ع(اما قطب آخر بر قلب شعیب
ی از علوم منطقیه و ریاضیه و الهیـه موازین علوم و معرفت، و مؤید شریعت است و حاکم بر طبیعت، و در هر علم

  .و غريها او را ذوقی
  .دائم متبسم است و بشاش: مصراع

  رباعی
 باشچون قطب مدام در ترنم می

  نوش الله می جام می ذوق نعمت

 

 باش بشاش و لطیف و با تبسم می
  بــاش جاویـد بــه ذوق در تـنعم می

 

و غري اقطاب اثنی عشریه در هر اقلیمی قطبی اسـت کـه و این قطب از ائمه است که منتقل شده است به قطبیت، 
  .دور امر جماعت آن اقلیم بر وی است، چون بدالء سبعه

  بیت
  انداین هفت ابدال جمله یاران من

 

  اند اند و دوستداران منیاران من

 

) ع(م موسی کلیم، اسم او عبدالحی، و یکی در اقلیم دوم بر قد)ع(یکی در اقلیم اول است، بر قدم ابراهیم خلیل
، اسـم او عبدالمریـد، و یکـی در اقلـیم چهـارم بـر قـدم )ع(اسم او عبدالعلیم، و یکی در اقلیم سوم بر قدم هارون

، اسـم او عبدالشـکور، و یکـی در اقلـیم )ع(، اسم او عبدالقادر، و یکی در اقلیم پنجم بر قدم یوسـف)ع(ادریس
اسم او عبدالبصري، و هر یکی از ) ع(ر اقلیم هفتم بر قدم آدماسم او عبدالسمیع، و یکی د) ع(ششم بر قدم عیسی

  .سیاره بودیعت نهاده است ۀاند به لطایفی که الله تعاىل از امور و اسرار در کواکب سبع این هفت ابدال عارف
  بیت

  این هفت ممد رونق اسلیمند

 

  هفت اقلیمند ۀسلطان سراپرد

 

او عبـدالودود، و یکـی در مشـرق، اسـم او عبـدالرحمن، و یکـی در اما اوتاد چهارند، یکی در مغرب است، اسـم 
جنوب، اسم او عبدالرحیم، و یکی در شمال، اسم او عبدالقدوس، و جهات اربعه معمور بوجود ایـن چهـار اوتـاد 

انـد، و هـوالء قـد یعـرب عـنهم  معمـوری جهـات اربعه ۀاست، و چنانکه کوه سبب ساکنی زمني است، اوتـاد واسـط
  .۱۷٦۳الم نجعل االرض مهادا، و الجبال اوتادا. لقوله تعاىلبالجبال، 

  بیت
  در چارجهات این چهارند اقطاب

 

  اوتاد والیت و مدار اصحاب

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .همانا گرفنت پروردگار تو سخت است: ۱۲آيۀ  ۸۵سورۀ  ۱۷٦۱
 .۶۷سورۀ  ۱۷٦۲
 .ها آیا زمني را بسرت قرار ندادیم، و کوهها را میخ: ۷و ۶های  آیه ۷۸سورۀ  ۱۷٦۳



۸۲۱ 

: و سئل عن بعضهم بماذا کانت لهـم هـذه المنزلـة، فقـال باالربعـة التـی ذکرهـا ابوطالـب مکـی، یعنـی
  .الجوع و السهر و الصمت و العزلة

  رباعی
 اىل دارنـدهرچار ازین چـار کمـ

  جانم بفدای صحبت ایشان باد

 

ــد ونیــک حــاىل دارنــد  خــوش یارانن
  کایشان به جالل خوش جماىل دارند

 

خوانند، زیرا که هر سـال از اسـتهالل هـالل رجـب تـا انفصـال،  اند که درویشان ایشان را رجبیون می و چهل ابدال
ا شـاهد غیـب در مشـهد شـهادت دسـت در جام زالل وصال از ساقی جالل، به کمـال و جمـال، نـوش کننـد، و بـ

  .آغوش کنند
  رباعی

 اونوش کنندچون جام شراب عشق
  بادلربخویش دست،دست زحمت بی

 

 خود را و همه خلق فراموش کننـد
  مستانه چو عاشقان در آغوش کنند

 

ماوات بـر کنـد کـه گوئیـا طبقـات سـ الله تعاىل است، به حیثیتی غلبـه می روز اول رجب حال ایشان قائم به عظمت
انـد، امـا روز دوم تخفیفـی یابنـد، و در سـیم چـون  اند، آن روز تا صبح صادق روز ثانی بـر یـک حال ایشان نهاده

فاذا تم الشهر و دخل . آفتاب طلوع کند، مطلع شوند بر مغیبات و مشرف شوند به تشریف مکشوفات و تجلیات
  .شعبان قام کانها انشظ من عقال

  رباعی
ــــانند بی ــــوادرویش ــــادهن  افت

  از اول ماه تا بآخر شب و روز

 شاهند وىل همچو گدا افتاده
  برخاک سر کوی فنـا افتـاده

اند به خاصیت مجموع بروج و اسرار افالک و  اند بعدد بروج فلک و هر یک از این دوازده عالم اما نقبا دوازده
اند به معرفت مکـر  یعت نهاده، و عارفعالم به حقایق علوم شرایع، و به اسراری که ملک عالم در آن مقام به ود

. توانـد کـرد نظران محجـوب نمی نفس و خداع او، و ابلیس پرتلبیس به هـیچ لبـاس خـود را از نظـر ایـن صـاحب
شخصی مشـاهده  ۱۷٦٤، و علم فراست الهیه به کمال دارند، که هرگاه که اثر وطأةیعرفون منه ما الیعرف من نفسه
  .ی است یا شقی، خبیثی یا نقی، فاسقی است یا تقیفرمایند معلوم کنند که وطأة سعید

  رباعی
 ایــــن علــــم فراســــت الهــــی بنگــــر
  ایــن جمــع گــدا نگــر کــه از دولــت شــاه

 

 ویــــن ســــلطنت نامتنــــاهی بنگــــر
  اند و پادشــاهی بنگــر ســلطان شــده

 

د، ، موجـود تـا قیامـت، الیزیـدون و الینقصـون، و اگـر یکـی بـرود یکـی بیایـ)ع(اند بـر قلـب آدم و سیصد ابدال
والله تعـاىل جـل و عـال را . باشند مستفیض می) ع(روح آدم ۀمنقلبونند در معارف الهیه، و از مقام اقدم به واسط

گـردد، دولـت ابـدی و سـعادت سـرمدی  قسیصد خلق است که اگر موحدی به واحدی از آن سیصـد خلـق متخلـ
  .اند یابد، و هر یک از این سیصد ابدال به سیصد صفت الهی موصوف

  بیت
  ون کمال این معانی یافتندچ

 

  روی صورت از همه برتافتند

 

رب اغفـرىل ): ع(و قبض ایشان بر بسـط غالـب و دعـای ایشـان دعـای نـوح اسـت) ع(اند و چهل بر قلب نوح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ).فرهنگ نفیسی(وطأة بمعنی جای پا است  ۱۷٦٤



۸۲۲ 

، و مقام این رجال الله غريت دینیه است، و این ۱۷٦٥ولوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنني و المؤمنات
  .ای است واىل رتبهمنزىل است عاىل و م

  .ان الله غیور و من غريته حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ای، علم و مالم یعلم): ص(الله قال رسول
  بیت

 بیندتورویغريیکهخواهمنمیمن غريت ز
 

چیند دیگری گل این آیدکه میمراخودرشک
ــب ابراهیم ــر قل ــت ب ــد و هف ــل)ع(ان ــای خلی ــان دع ــای ایش ــو) ع(، و دع ــی : دب ــا والحقن رب هــب ىل حکم

  .اند به علم صحیح اند به قول فصیح و عالم قایل. ۱۷٦٦بالصالحني
  بیت

  اند ایشان زظن و وهم و شکایمن

 

  ام دیده است نور یک بیکدیده

 

بینند جز  ان و شرور انسان حجابی فروگذاشته تا نمیشاین پاکان برداشته و میان ای ۀوالله تعاىل غل و غش از سین
  .اللهم احشرنا فی زمرتهم والتجعلنا محرومني من برکاتهم: ما نیکی

کـه معـرب اسـت بـه ) ع(اند و علم ایشان بعدد قوای جربئیـل که ملوک اهل طریقت) ع( اند و پنج بر قلب جربئیل
کننـد از غیـب، و  فـیض می ۀجربئیـل استفاضـ ۀکند، و بواسـط تجاوز نمی) ع(اجنحه، و علم ایشان از مقام جربئیل

  .باشند در موقف) ع(قیامت با جربئیل روز
  بیت

  شاهان طریق بدال ایشانند

 

  اند اگرچه درویشانندسلطان من

 

اند، و ایشان را خري محض است و رحمت و عاطفت و رأفت غالب، و به تبسم دائـم، ولـني  و سه بر قلب میکائیل
  .القوی و شفقت بر خالیق، و لهم من العلوم علی قدر ما لمیکائیل من ۱۷٦۷الجانب

  بیت
  همه نازنینان پاک عفیف  سلیم و حلیم و لطیف و ظریف

است جامع طرفني است وناظر ملک و ملکوت و مشرف ناسوت اسـت و الهـوت، و ) ع(و یکی بر قلب اسرافیل
  .نیل ۀکنش در جبل قمر بر سر چشمس، و م)ع(علم او همچو علم اسرافیل

  بیت
  بوجهی مقدم استجملهآخرین این

 

  نقیض امرمر او را مسلم استامرو

 

، و )ص(، یعنی محمد۱۷٦۸و انه لما قام عبدالله: قال الله تعاىل. او عبدالله است اسم اما قطب االقطاب عندالله
او را دو وزیر است، یکی بر یمني و یکی بر یسار، یکی ناظر ملکوت است و اسـم او عبـدالملک، و یکـی حاضـر 

عبـد مضـاف اسـت بـه اللـه کـه اسـم جـامع اسـت و مجمـوع کمـاالتی کـه ملک است و اسم او عبدالرب، و این 
  .متکلمني را به تفاصیل حاصل است، کون جامع را به وجه اجمال جمع است

  بیت
  جود استۀمیخانۀسلطان سراپرد

 

  مجموع کماالت وجود استۀمجموع

و اسـم او عبداللـه نهـد، و  و چون قطب االقطاب متوفی شود خدای تعاىل عبدالملک را قطب االقطـاب گردانـد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .پروردگارا مرا و پدر و مادرم را و کسی را که با ایمان داخل خانه من شد و مردان وزنان مؤمن را بیامرز: ۲۹آيۀ  ۷۱سورۀ  ۱۷٦٥
  .پروردگارا مرا حکمی عطا کن و به شایستگان برسان: ۸۳آیه  ۲۶سورۀ  ۱۷٦٦
  ).فرهنگ نفیسی( ظریف، خوش و نیک سريت ۱۷٦۷
 .رخاستهمانا چون بندة خدا ب: ۱۹آيۀ  ۷۲سورۀ  ۱۷٦۸



۸۲۳ 

اسـت او را ) ع(عبدالرب را منصب عبدالملک بخشاید، و او را عبدالملک خوانند و یکـی کـه بـر قـدم اسـرافیل
  .عبدالرب دهند ونام او عبدالرب نهند ۀمرتب

  بیت
  این است عطای خدمت شاه

 

  خوشی است و اللهۀخوش مرتب

 

یکی از زهاد اهل اسالم بدل او گردد، و اگر یکی از چهل متـوفی از سیصد ابدال متوفی شود  و هر وقت که یکی
شود یکی از سیصد بدل او شود، و یکی از چهل بدل هفت و یکی از هفت بدل پـنج و یکـی از پـنج بـدل سـه و 

  .یکی از سه بدل یکی
  نه بیش همی شوند و نه کم: مصراع

  .والله تعاىل اعلم



۸۲۴ 

  حق ۀخلیفرساله 
   

  
  یمبسم الله الرحمن الرح

  و به ثقتی
الحمدلله رب العالمني و به نستعني چون اقتضا کرد حکم ظهور سـلطنت ذات ازلیـه و اظهـار صـفات علیـه، بسـط 
مملکت الوهیت و نشر لوای ربوبیت، به اظهار خالیق و تسخري و امضاء امور و تدبري، و حفظ مراتب وجود و رفع 

واسطه بعید بود، چه میان عزت قدم و ذلت عدم مناسبتی  مناسب شهود، ومباشرت این امور از ذات قدیمه به غري
او باشد در تصرف والیـت  ۀذوجهتني، که خلیف ۀنیست حاکم مطلق و حکیم بر حق، حکم فرمود به خالفت خلیف

  .و حفظ مملکت و رعایت رعیت، و او مرآت حضرتني است ومشرف به تشریف شریف صورتني
  بیت
  جام است و شراب و رندو ساقی

 

  مغربی است و این عراقیآن

 

 ۀالعني که عني انسانی است، او را انسان خواننـد، بـه امکـان وقـوع انـس میـان او و خلـق، بـه رابطـ و چون انسان
انسیت، و حق تعاىل او را به اسم الظاهر و الباطن معنیی باطنه و صورتی ظاهره کرامت فرموده،  ۀجنسیت و واسط

  .این خلیفه روح اعظم است ۀتصرف ملک وملکوت، و حقیقت باطنتا متمکن باشد به ظاهر و باطن در 
  بیت

  ای دانماین چنني خوش خلیفه

 

  مستحق خالفتش خوانم

 

  :او ۀاما صورت ظاهر. عامله ۀو عقل اول وزیر اوست، و نفس کلیه خازنه، و طبیعت کلی
  .از عرش تا بفرش همه صورت وی است: مصراع

  بیت
 استجانانوحضرتشوجانتنعالم

 

  انسان کبري نزد یاران آنست

ای اسـت  حق است در سـماءارواح و ارض اشـباح و انسـان صـغري خلیفـه اسـت در زمـني، و او نسـخه ۀو او خلیف
ای منتخبه، به مثابت ولد از والد، حقیقتی دارد باطنه، و صورتی ظـاهره، و حقیقـت باطنـة او روح  منتسخه و نخبه
از روح اعظم، و عقل او جزئی است و نفس او جزئیه وطبیعـت او جزئیـه، و منفوخ است در وی  جزوی است که

  .مثال انسان کبري در او هویدا است ای است مصقوله که تمثال جمال بی صورت انسان صغري به مثل آئینه
روح  ۀآدم و حـوا اسـت و معنـی او نتیجـ ۀ، و صورت هر شخص انسانی نتیجـالولد سرابیه): ص(قال رسول الله

  .اعظم
  بیت

  پدر و مادر ار چنني دانی

 

  این نسب نامه را فروخوانی

 

  .از فناء جزئی فناء کلی الزم نیاید، اما فناء کلی مستلزم فناء جزئی باشد



۸۲۵ 

  تاج نامهرساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  و به ثقتی

  .المقال الحمدلله علی کل حال و الصلواة و السالم علی نبیه محمد و وصیه و اوالده علی احسن
  بیت

گاه   الله فرزند رسول نعمت  تاج سر عارفان آ

  :فرماید می -علیه الرحمة-آن حضرت 
هـم ه المثل چنانچه دوازده بـرج اسـت در آفـاق دوازد فی. بدان ای عزیز که تاج دوازده ترک است و دوازده طلب

ک فعل احسن نمایـد، چنانچـه باید که در هر ترک، ترک یک فعل قبیح کند، وطلب ی درویش می. در انفس است
  .ذکر کرده شود

االلـف یشـار بـه اىل : بدان که فلا تاج دلیل است بر ذات احدیت، چنانکه محقق کاشی اشـاره بـه آن کـرده اسـت
نـون  ۀذرات کائنات و مخلوقات مکونـات در صـحیف ۀالمثل چنانچه جمل حدیة من حیث ازل اآلزال، فیذات اال

  .ها و طلب که ذکر کرده شد محفوظ بود ویش باید که این ترکوالقلم مسطور است، در لوح در
  .بدان ای عزیز که دو نقطة تاء تاج اشاره به قرص شمس و قمر است

، و دوازده ترک اشاره به )ع(، و قمر اشاره به حضرت شاه والیت علی)ص(شمس اشاره به حضرت محمد است
انـا کالشـمس و علـی کـالقمر و اوالدی : ث آمـده کـهاوالد پیغمـرب اسـت، علـیهم السـالم، چنانچـه در حـدی ۀائم

های  ، یعنی من چون آفتابم و علی چون ماه بـدر، و فرزنـدان مـن ماننـد سـتارهکالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم
  .یابید کنید راه نجات می ها که اقتدا می درخشان، به هر کدام از این

  قطعه
 بدانرهیکدلاهللباسپوشی می  که ای
 کني قهروترک وترک بغض ترک و  بخــــــل ترک
ــرک ــان ترک شــهوت  ترک  نخــوت  ت  آزارکس
 و اسـرار نهـان اسـت   بـرعلم  را اثبات  نقطه
 الله هسـت نیسـت نعمت سید جو طریق  راه 

 

 شـاه تاج دارد  و دو تـرک  ده  معنی کز ره
 اشتباه بی  کن عیب  و ترک خودبینی   ترک
ـــاه عالاف وترک خواب ترک خورپس ترک  تب
 خواه نیک احدای برذات است دال  فلا  پس
  شــاهراه آیــد بــر طریــق  رو بایــد کــه  راه

 

  :و دوازده فعل که ترک باید کرد
  ،خیل الیدخل الجنة و لوکان عابدابال: ترک بخل است که -اول

  .السخی الیدخل النار و لو کان فاسقا: و طلب فعل احسن سخاوت است که
  .حب الفقراء من االیمان: و طلب محبت که. بغض الفقراء من الکفر: ترک بغض است که -دوم
رحم الله من یرحم : ، و طلب رحمت که۱۷٦۹والکاظمني الغیظ و العافني عن الناس: ترک قهر است که -سیم
  .الناس
  .السودد مع انتقام: ترک کینه است که  -چهارم

  قطعه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .فروخورندگان خشم و عفوکنندگان از مردم: ۱۲۸آيۀ  ۲سورۀ  ۱۷٦۹



۸۲۶ 

 صــولت انتقــام از مــردم
  از ره انتقام یک سو شو

 

 رتی کنـد باطـلدولت مه
  که نمانی ز مهرتی عاطل

 

  .الیرحم الله من الیرحم الناس: و طلب عفو که
، و ۱۷۷۰و ان علیـک لعنتـی اىل یـوم الـدین: ترک خودبینی است که شیطان از خودبینی ملعون گشت که -پنجم

  .طلب افتادگی و شکستگی
  بیت
  کو کار شکستگان برآرد  پیوسته شکسته باش چون ماه

  .یب جوئیترک ع -ششم
  بیت

 بنيکجچشمشوخایچکارتکس باعیب
 

 خودبني های روعیب بینی چهکسانعیب
 

وامـا مـن خـاف مقـام ربـه و نهـی الـنفس عـن الهـوی، فـان الجنـة هـی : ترک نفس اماره است که  -هفتم
  .۱۷۷۱المأوی

  بیت
  هني بیان کردم سلوک راه دین  نفس را گردن بزن فارغ نشني

  .ن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاءم: و طلب معرفت که
  :اند ترک شهوت که گفته -هشتم

  بیت
 تندخواژدهایشهوترعنااستجادوی

 

  اژدها آن  از فتنة  برتس  گرخردمندی 

 

  .۱۷۷۲ان الله یحب التوابني و یحب المتطهرین: نفس که ۀو طلب ریاضت و تزکی
  .ناههرچه نه آزار نه گ: اند ترک آزار کسان که گفته -نهم

  بیت
ــو ــدانی ت ــر ب   درد آزار اگ

 

  ای نیــازاریخــاطر پشــه

 

  .هرچه نه راحت نه طاعت: اند و طلب راحت بمردم رسانیدن که گفته
  .ترک خواب -دهم

  بیت
 داررازندهخیزوشبجاویدخواهی دولت

 

  نابینا بود دولت به بینایان رسدخفته

  .من طلب العلی سهراللیاىل: و طلب بیداری که
  بیت

  رشوی بیدار ازغفلت دمیگ

 

  حاصل هر دو جهان آری به کف

 

  .اند ترک خود گفنت که گفته -یازدهم
  بیت

  ازخودبگذر تابخودت راه دهند

 

  الله دهند و آنگاه ندای ىل مع

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .همانا تا روز جزا لعنت من بر تو است: ۷۹آيۀ  ۳۸سورۀ  ۱۷۷۰
 .اما آنکه از مقام پروردگارش برتسد و نفس را از خواهش باز دارد بهشت جایگاه او است: ۴۱و  ۴۰های  آیه ۷۹سورۀ  ۱۷۷۱
 .ان و پاکان را دوست داردکنندگ خدا توبه: ۲۲۲آيۀ  ۲سورۀ  ۱۷۷۲



۸۲۷ 

کل من علیها فان، و یبقی وجه ربک . قوله تعاىل. موجودات از بقای حق است ۀو طلب بقا زیرا که بقای هم
  .۱۷۷۳االکرامذوالجالل و 
  .انما االعمال بالنیات): ص(الله ترک ظن بد است در حق برادران دینی، قال رسول -دوازدهم

  بیت
  بد مکن ای عزیز و نیک اندیش

 

  تا نیابی جزای آن در پیش

 

  .و طلب اخالق حمیده
  مثنوی

 خلق خوش با خلق نیکو یارکن
 مــن ندیــدم در جهــان جســتجو
  درگذر از فضل و از جلدی فن

 

ــر  ک خــودبینی و اســتکبار کــنت
 هیچ خاصـیت بـه از خلـق نکـو
  کار خدمت دان دگر خلق حسن

  :و نعم ماقیل
 خواهی پوشوهرچهدر عمل کوش

  زاهــدی در پــالس پوشــی نیســت

 

 تــاج برســر نــه و علــم بــردوش
  زاهد پاک باش و اطلس پوش

 

  بیت
 هر کس که نهد تاج سرما بر سر

گـــاهی یافـــت از ســـرّ   عشـــق آ

 

 ز درد سر هر دو سرافارغ شود ا
  اللهی هـــر کـــه او گشـــت نعمـــت

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .هرکسی در معرض فنا است و ذات پروردگار تو پاینده است که صاحب جالل و گرامی داشنت است: ۲۷و  ۲۶های  آیه ۵۵سورۀ  ۱۷۷۳



۸۲۸ 

  فقریهرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

الشریعة اقواىل، و الطریقـة افعـاىل، و الحقیقـة حـاىل و المعرفـة رأس مـاىل، و العقـل دینـی، ): ص(الله قال رسول
و التوکل ردائی، و القناعـة  والحب اساسی، و الشوق مرکبی، و الخوف رفیقی، و العلم سالحی، و الحلم صاحبی،

  .کنزی، و الصدق منزىل، و الیقني ماوائی، و الفقر فخری و به افتخر علی سایراالعمال المرسلني
  .کاد الفقران یکون کفرا: و باز فرمود که الفقر سوادالوجه فی الدارین: و فرمود

خالصة ایـن مجمـوع آن اسـت کـه فقـر  اند، و و موحدان نیز اشارتی کرده. اند و علما درباب هر یکی سخنی گفته
ای رسد که او را اصالً تملیک نماند، او را فقر  حقیقی عبارت از عدم تملک است، پس هر وقتی که فقري به مرتبه
بدین فقر فخـر فرمـوده اسـت، نـه بـه فقـر ) ص(حاصل شده باشد، و او را رسد که افتخار بر کائنات کند، که رسول

  .ن بودند که به حسب صورت فقري بودند، و عدم تملیک را نداشتندچه در مکه بسیار کسا. صوری
و عدم تملیک را معنی آن است که فقري را هیچ چیز نباشد که آن را به حسب ملک بـا خـود اضـافه توانـد کـرد، تـا 

 و ایـن مقـام. الفقري الیحتـاج اىل شـیی و الیحتـاج الیـه شـیی: اند غایتی که از خود فانی شود، چنانکه فرموده
التوحیـد وحدت صرف است و توحید محض، اگرچه هر وقت که اضافت ساقط گشـت وحـدت ثابـت شـد، کـه 

  .اذا تم الفقر فهوالله: اند که و از اینجا فرموده. اسقاط االضافات
الدارین، اگر تحقیق کنند، به حسب این مقام همني معنی دارد، که مراد  الفقر سوادالوجه فی: اند که اما آنچه فرموده

بـه . ز سواد فنای سالک است در دارین، یعنی دنیا و آخرت، زیرا که سـواد ظلمـت اسـت، هرجـا کـه آمـده اسـتا
اللـه وىل الـذین آمنـوا یخـرجهم مـن الظلمـات اىل النـور، : کما قال جـل ذکـره. معنی عدم و فنا آمده است

  .۱۷۷٤والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، یخرجونهم من النور اىل الظلمات
فقر حقیقی آن باشد، که فقر حقیقی ثابت نشود، اال به فناء سـالک در داریـن، و آن هـم عـدم تملیـک پس معنی 

است، و اسقاط اضافات، و آنچه اضافه بدو بوده است، از وجود خود و توابع آن را، اسـقاط کـرده باشـد، و او را 
ه باشـد، و سـفید روی دنیـا و فقـر او را حاصـل شـد ۀهیچ تملیک نماند، هیچ شک نیست که فقـري باشـد، و مرتبـ

  .۱۷۷٥وجیها فی الدنیا و اآلخرة و من المقربني: قوله تعاىل. آخرت شود
: و هر که بدین صفات مذکوره نرسیده باشد، و دعوی فقر کرده باشد، سیاه روی دنیـا و آخـرت باشـد، قولـه تعـاىل

  .۱۷۷٦رونفاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقواالعذاب بما کنتم تکف
یعنـی چـون . ، یعنی به حقیقت، همني فقر نزدیک باشد بـه کفـرکادالفقران یکون کفرا: اند که و اما آنچه فرموده

نهایت فقر حقیقی عدم تملیک باشد و اسقاط اضافات آنچه مضاف است با وی، پـس آن چیـز نمانـد االوجـود 
سـبحانی مـا اعظـم : ه شـخص گویـدصرف ذات واحد، که آن وجود حق است، و این معنـی اقتضـای آن کنـد کـ

  .اناالحق: شأنی و لیس فی جبتی سوی الله و دیگر
امـا گـوئیم . و معلوم است که در شریعت به حسب ظاهر کفر است، اگرچه به حسب طریقت و حقیقت حـق اسـت
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  .اید شده



۸۲۹ 

  .نبأهم اذا جاوز شیی حده انعکس ضده، تا بدین جا سخنم جمله سر است
  بیت

  ره نورد بیان قوی تند است

 

  ترسم از دست من عنان بجهد

 

  .العاقل یکفیه االشارة
لیکن اگر سالک صاحب کمال باشد دانـد کـه . چون نهایت فقر بدایت الوهیت و ربوبیت است موجب کفر نباشد

به رفع وجود غري، و عدم تملیک مجازی، موجب الوهیت و بقاء ربوبیت و غنـا نگـردد، امـا سـبب بقـاء اسـتغنا و 
الله، و اللـه  و در مقام توحید صرف و وحدت محض باشد، و ذالک المراد من الفقر باتفاق اهل انفراد فقري گردد،

  .اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب



۸۳۰ 

  )رساله اول( فقریهمنظوم رساله 
  
  

 ای که داری لباس فقر برب
 شربت تلخ فقر را نوشی
 گر تو در بند جامۀ صوفی
 زهد در جامۀ مرقع نیست

 باصفا نبود هر که را سینه
 هر که در خرقه ناتمام بود
 بس بلند است کارخانۀ فقر
 ای که هستی ز قدرت صانع
 اندر این مزرعه زراعت کن
 التموتون چنانکه فرمانست
 هر که با حرص آشنا گردد
 هر که دنبال حرص و آز گرفت
 فقر در نیستی قدم زدن است
 فقر بیگانگی است از بد و نیک
 ای برون آمده زما و منی
 گفته حق در کالم خود همه را
 پادشاهان که صاحب تاجند
 افتخار همه به حضرت اوست
 هر که او فقر اختیار کند
 در حدیث آن نبی که درّها سفت
 فقر در نزد مردمان شني است
 فقر جز صلح و تازه روئی نیست
 فقر خود را به حق سپاردن است
 فقر را برگزیده ختم رسل
 گفت یا رب بمري مسکینم

 که او را ز فقر ننگ بود هر
 فقر نان دادن است همچو خلیل
 هر که را پیشه عدل و داد بود
 داد یابد هرآنکه داد دهد
 هر که اوِ دادِ دادخواه دهد
 هر که از خویش داد نستاند

 هیچ داری زحال فقر خرب
 خرقه می بایدت که در پوشی

 کی شود صوفی کس به پشمینه
 کسوت فقر را بسی معنی است
 خرقه پوشیدنش روا نبود
 خرقه بر قد او حرام بود
 کس نبوسیده آستانۀ فقر
 باش با دادۀ خدا قانع
 با کم و بیش خود قناعت کن
 دیدن حال خلق نقصانست
 بستۀ محنت و بال گردد
 راحت از وی خدای بازگرفت
 بر سر کوی غم علم زدن است

 رقم زدن است بخود از بیخودی
 تو فقريی و کردگار غنی
 ایها الناس انتم الفقرا
 بر در حق فقري و محتاجند
 عزت فقر هم ز عزت اوست
 هرچه دارد همه نثار کند
 در بیان فقري و فقرا گفت
 لیک در نزد حق همه زین است
 رنگ و بوی و دروغ گوئی نیست
 نه فلوس و درم شماردن است
 مصطفی ختم هادیان سبل

 دان تو با مساکینمحشر گر
 به خداوند خود به جنگ بود
 نه که از زله پر کنی زنبیل
 در دو عالم زبخت شاد بود
 ورنه بیداد دین بباد دهد
 حق به نزد خودش پناه دهد
 چون شود وقت کار درماند



۸۳۱ 

 داد سر آن بود به دین داری
داد چشم آن بود که در نظرش 
 داد دست آن بود که وقت نیاز

 خدای داد پای آن بود که بهر
 هر که را دیده برگشایندش
 دید صورت به غري ظاهر نیست
 آنکه بینا شود به دیدۀ دل
 هر که را نیست چشم عربت بني
 هر که را چشم دل شود بیدار
 ای که داری در آخر توفري
 هرکه دنیا گزید و در دین کاست
 آنکه خواهد سرای عقبی را
 بی گمان هرکه او بود عاقل
 ددهر که او پريو هوا گر

 سالکا روی در ارادت آر
 دست سر از سر ارادت گري
 به ارادت اگر مرید شوی
 هر که از پري روی گرداند
 گنده مغزی که بوی مزاج
 بیضه صد سال گر بود تنها
 چونکه مرغش کشید در ته بال
 هر که ترک مراد خویش گرفت
 هر که او در پی مراد بود
 نامرادی نصیب درویش است

 ه بودبی ارادت چو نارسید
 هر که گفتار او بود بسیار
 چون زبان جای نوش و نیش بود
 ای که از روی نطق انسانی
 هر که گفتار او درشت بود
 نیش باشد سخن چو بدگوئی
 ای که دستت نمی دهد صدقات
 سخن خوب در محل گفنت
 با کلیمش چو گفت شاه دو کون
 در کالمش ستوده حی قدیم

 که بجان پیش حق فرود آری
 باشد از دیده عزت دگرش
 نکنی سوی نانهاده دراز
 ننهی هرکجا که یابی پای

 رچه ممکن بود نمایندشه
 دیدن باطل از سر معنی است
 حل شود هرچه باشدش مشکل
 ناقصش می شمار در ره دین
 باشد از جملۀ اولواالبصار
 رو به فقر آر و ترک عادت گري
 دین و دنیا بهم نیاید راست
 گو رها کن ز دست دنیا را
 ننهد در جهان فانی دل
 به بال زود مبتال گردد

 د کاربی ارادت کجا برآی
 در ره فقر ترک عادت گري
 در مرادات خود مزید شوی

 را ماند ۱۷۷۷تخم مرغ پلغده
 نپذیرد به هیچ روی عالج
 نشود زندگی در او پیدا
 جانور گردد اندر او به مثال
 رفت و راه خدای پیش گرفت
 عمر او سر بسر بباد بود
 فقر در ترک دایۀ خویش است
 بالغ است آنکه راه دیده بود

 طا رود ناچاردر زبانش خ
 در خموشی نجات بیش بود
 بد مگو تا در او نه درمانی
 او سزاوار زخم و مشت بود
 نوش باشد به وقت دلجوئی
 سخن خوش بود بجای زکات
 به بود مرد را ز ّدر سفنت
 که سخن نرم گوی با فرعون
 مصطفی را که داشت خلق عظیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   ه ای که درون آن گندیده و ضایع شده باشدتخم مرغ و میو۱۷۷۷



۸۳۲ 

 آنکه سنگش زدند بر دندان
 خوی خوش بود یارش هر که را

 هر که او را سخاوت و کرم است
 آنکه با نعمتش سخاوت نیست
 هر توانگر که با سخا باشد
 هر که را دست و دل گشاده بود
 مدخل شوم دوزخی باشد
 ننگرد هیچ کس به روی بخیل
 ای خدادوست زر مدار نگاه
 هرکه او روشن و پسندیده
 آنکه از سرّ فقر آگاه است

 حق سرپده بودآنکه خود را به 
 ای برادر کسی مسلمان است
 هرکه را از خدا نباشد ترس
 بندگان را خدای کرد خطاب
 اندر این راه هر که بر خطر است
 ای که در راه صد خطر داری
 مؤمنا خیز و در گناه مباش
 بنده از حق امیدوار بود
 آنکه جرمش فزون ز بحر و بر است
 چونکه التقنطوا رسید نوید

 ونکه غفار استخالق الخلق چ
 گر جهان سربسر گناه بود
 عاصیا در دمی که آه کنی
 گر به عذر گناه مشغوىل
 هرکه را توبه از معاصی نیست
 هر گناهی که از تو می آید
 توبه کردن بسی فعال نکوست
 دایم ای بنده ذکر یزدان گو
 ذکر و تسبیح بهر یزدان گو
 هر که او را زبان ذاکر نیست
 دذکر، سوزندۀ گناه بو
 ذکر جاروب خانقاه دل است
 هر که با ذکر آشنا گردد
 بندگان را خطاب در قرآن
 الجرم ذکر فرض عني بود

 او دعا کرد با لب خندان
 دوست دارد خدای جبارش

 ق خلق محرتم استپیش خال
 هیچ از نعمتش حالوت نیست
 حافظ و ناصرش خدا باشد
 نیک مرد و حالل زاده بود
 چون بهشتی بود سخی باشد
 گنده باشد همیشه بوی بخیل
 خیز و در باز فی سبیل الله
 جای او بر سر است و بر دیده
 چون زبانش دو دست کوتاه است
 آرزوهاش نفس مرده بود

 استکه دلش از خدای ترسان 
 در مدارس چه سود او را درس
 فاتقوا الله یا اولوااللباب
 هرکه را خوف نیست بی خرب است
 یک زمان سر ز خاک برداری
 ناامید از در اله مباش
 گنهش گرچه بی شمار بود
 ناامیدیش از گنه برت است
 مشو از رحمت خدا نومید
 هرکه نومید شد ز کفار است

 اش اله بود در گذارنده
 وبه از گناه کنیدم به دم ت

 رو که نزد اله مقبوىل
 از عذاب خدا خالصی نیست
 در عقب توبه ای همی باید
 تایبان را خدای دارد دوست
 تا چو مردان بری زمیدان گو
 خواه الله و خواه رحمن گو
 به حقیت بدان که شاکر نیست
 ذکر، آئني مرد راه بود
 همچو آشوب بارگاه دل است
 همۀ حاجتش روا گردد

 وا الله آمد از یزدانفاذکر
 گفنت او ادای دین بود



۸۳۳ 

 مرض قلب را شفا ذکر است
 گفنت ال اله اال الله
 زهد نیکوترین صفات بود
 زهد و تقوی شعار پاکان است
 زاهدی تخم نیک کاشنت است
 زاهد آنست که بی ریا باشد
 دزاهدان از حالل پرهیزن
 زهد از غري دیده دوخنت است
 آرزو باز گري از کامت
 ای که نعمت ز حق بسی داری
 حق تعاىل لئن شکرتم گفت
هر که با نعمتش شکور بود 
 شکر، بی شک شکر بکام آرد
 شکر نعمت هرآنکه نگذارد
 شکر دین هم دلیل اقبال است
 دین به دیندار نعمت است مدام
 هرکه زین نعمت است برخوردار

 لله را زواىل نیستنعمت ا
 ای که در راه فقر قالشی
 ادب آئني نیک مردان است

 طلبی گر رضای خدا می
 باادب مرد سرخ رو گردد
 باادب بنده پادشاه شود
 باادب شربت زالل خورد
 باادب را بود سعادت یار
 هر که شمع صفا برافروزد

 

 مونس جان اولیا ذکر است
 روشنائی دهد به قلب سیاه
 زهد آئني مرد ذات بود
 هرکه او زاهد است پاک آنست
 از جهان دست بازداشنت است
 همه مقصود او خدا باشد
 با حرامی کجا درآمیزند
 خرمن حرص و آز سوخنت است
 تا برآید بزاهدی نامت

 مت سزد که بگذاریشکر نع
 شاکران را گل طرب بشکفت
 دولتش از زوال دور بود
 نعمت رفته را مدام آرد
 نعمتش را خدا زوال آرد
 مرد شاکر همیشه خوشحال است
 رو بکن شکر نعمت اسالم
 بی شک او را بود سعادت یار
 بهرت از شکر هیچ حاىل نیست
 کوش دایم که باادب باشی
 بی ادب بر مثال حیوان است

 ادبی یدت کرد ترک بیبا
 بی ادب چون سگان کو گردد
 بی ادب کم زخاک راه شود
 بی ادب سخت گوشمال خورد
 بی ادب هیچ گه نیاید کار
 ادب از سالکان بیاموزد

  

 



۸۳۴ 

  )رساله دوم( منظوم فقریهرساله 
  
  

 دال پرهیز از زهد ریائی
 هوا و كرب را از سر بدر كن
 مشو مغرور بر طامات و تلبیس

 ل در ناموس كوشیاگر صد سا
 مكن دعوی ز زهد و پارسائی
 ز دعوی بگذر و معنی طلب كن
 چو خودبینان مجو از خویش تحسني
 چنان كن زندگانی با خالیق
 اگر خالق ز تو راضی نباشد
 ترا گر تكیه بر زهد و نماز است
 اگر تكیه كنی بر فضل او كن
 مشو بر طاعت بسیار مغرور
 هزاران سال طاعت بیش آورد

 ین دشمنان دینار دون استسر ا
 مناز از شیخی و زهد و كرامات
 در این ره رشمنان صعب ناكند
 دگر كرب و نفاق و حرص و آزست
 مباش ایمن تو از ابلیس مكار

 حسد را نیز بس دزدی قوی دان 
 درازی امل دزدی قبیح است
 بنه از سر درازی امل را
 چرا را از مرگ دایم در نفوری

 عالم زمانی فكر كن در كار
 كیان بودند و این لحظه كجایند
 كجا شد آدم و كو نوح جرجیس
 كجا شد یوسف صدیق و یعقوب
 كجا شد حشمت و ملك سلیمان
 كو ابراهیم و اسمعیل و داود
 كجا شد سرور اوالد آدم
 همه رفتند و ما از پی روانیم
 اگر جاهل نیی و ز عاقالنی

 بینم مداری كه دنیا را نمی

  
  

 اگر تو طالب راه خدائی
 ز پندار و ز خود بینی حذر كن
 كه تا ملعون نگردی همچو ابلیس
 ز جام وحدتش یك دم ننوشی
 ریا باشد طریق خودنمائی
 مقام قرب اوادنی طلب كن
 كه این ره را نشاید مرد خودبني

 اشند از تو راضی خلق و خالقكه ب
 نماز و روزه جز بازی نباشد

 نیاز است مكن تكیه كه خالق بی
 چو سید جسم و جان را بذل او كن
 كه ابلیس از پی این گشت مقهور
 بشد باطل چو عجبی پیش آورد
 دگر نفست كز او جانت زبون است
 كه این راهی است پر خوف و پر آفت
 كمني كرده ترا بهر هالكند

 ها كار بر مردم دراز است اینكز 
 قوی دزدی است آن ملعون غدار
 كه دارد همچو شیطان قصد ایمان
 نه پنهان است این نكته صریح است

 داری اجل را چه از خود دور می
 به تو نزدیك تو بس دور دوری
 به بني كز دور آدم تا بدین دم
 سراسر غرق دریای فنایند
 كجا شد دانیال و شیث و ادریس

 د یونس و ذوالكفل و ایوبكجا ش
 كجا شد یونس بسیار لقمان
 كو اسحق و كجا شد صالح و هود
 محمد صدر و بدر هر دو عالم
 همانا كز شما رفتگانیم
 مشو غره بدین دنیای فانی
 ندارد كار عالم اعتباری



۸۳۵ 

 رفتنی هستز دنیا عاقبت چون
 مكن در كار عالم عمر ضایع
 كه قانع در حقیقت پادشاه است
 قناعت كن قناعت كن قناعت
 اگر در حضرت او قرب یابی
 دمی بی او نباشی همچو پاكان
 چو تو صافی شوی از وحشت غري
 چو تو با این صف موصوف باشی
 چو الفت یافتی از حضرت او
 اگر ملك تو گردد ملك كونني

 یق مفسدان استكه غفلت از طر
 طریق اهل فسق و اهل نار است
 از این شیوه اگر بوئی بخواهی
 اگر تو از مناهی دور باشی
 مرو زنهار در راه مالمت
 ره تحقیق ما را راه شرع است
 شریعت را طریق مصطفا دان
 قدم در نه به پاكی در طریقت
 حقیقت چیست در حق محو گشنت
 ز جان و دل مر او را بنده بودن

 ر و طاعت او خو گرفنتبه ذك
 اگر با ذكر حق تو انس گريی
 تو تا با خلق عالم انس داری
 برب از خلق كز خلقت گزند است
 منه دل بر زن و اوالد و فرزند
 ز جان و دل طلبكار خدا باش
 مدام اندر سلوك راه دین باش
 باز درین ره هر چه داری پاك می

 اگر داری سر این راه بر خیز
 ل و جاه هیچ استزن و فرزند و ما

 درین ره چون دلت آگاه گردد
 اگر در بند مال و جاه باشی

  
  

 به هر حاىل كه باشد مردنی هست
 ز دنیا با قلیلی باش قانع
 قناعت شیوۀ مردان راه است

 اهی كه یابی این سعادتاگر خو
 ز ملك هر دو عالم رخ بتابی
 مدام از غري او باشی هراسان
 همه در عالم وحدت كنی سري
 به وحدانیتش معروف باشی
 زمانی رخ متاب از خدمت او

 العني مشو غافل از او یك طرفة
 طریق فاجران و مشركان است

 مدار است طریق فاسقان بی
 برو پرهیز میكن از مناهی

 ر حضرتش مغفور باشییقني د
 ره تحقیق گري و رو سالمت
 شریعت اصل و دیگر جمله فرع است
 طریق ره روان راه دین دان
 كه تا بوئی بیابی از حقیقت
 ز خاطر غري او را سهو گشنت
 همیشه بر درش افكنده بودن
 طریق و سريت نیكو گرفنت
 بمانی زنده جاویدان نمريی

 وقاری بدان كاندر حضورش بی
 بند است رد خلقت پایقبول و 

 به غري حق سر موئی میپوند
 ز خود بیگانه با او آشنا باش
 گمان بگذار و در راه یقني باش
 به دنیا و به عقبی هم مرپداز
 قدم در نه ز مال و جاه بگریز
 درین ره جز دل آگاه هیچ است
 ندیم حضرت اللّه گردد
 همیشه مفسد و گمراه باشی

  
  



۸۳۶ 

  نسبت خرقهرساله 
  
   

  الله الرحمن الرحیمبسم 
  .الحمدلله علی نواله و الصلوة و السالم علی محمد و آله

، اخوان صفا را، یعنی االرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف: چون به مقتضای
د بـود اوالً اند و مظاهر اسـماء حضـرت الهیـه معرفتـی و الفتـی بـوده و هسـت و خواهـ اعیان ثابته، که صور علمیه

تخلقوا باخالق الله، ای اتصفوا بصفات الله، در جهان اشباح از متابعت متبوعی : درعلم و ثانیاً در عني، و بحکم
آن صاحب کمال، تحصیل کماالت، که احاطه است بر جمیع مراتب وجـود، میسـر  ۀمطبوع چاره نیست، تا بواسط

علیـه افضـل الصـلوات و اکمـل -نـی صـاحب شـریعت حقیقت یع ۀطریقت با حضرت سر حلقۀ گردد، و در سلسل
   -التحیات
  .نسبت خود صحیح گرداند: مصراع

-جذبة من جذبات الحق توازی عمل الثقلني، درویـش طالـب و طالـب درویـش، االخ فـی اللـه : ۀالجرم به جذب
  .ح گردانیدريان صحیقتشریف فرمود و دست ارادت در دامن والیت درویشان زد و نسبت خرقه با ف -سلمه الله

  دو بیتی
 ای کـــه مـــن دارمنســـبت خرقـــه

  دهم شرحش می  که است  چنني  این

 

گاه  بشنو از من که تا شوی آ
ــول ــد رس ــدم رس ــا بج   الله ت

المحققني  الله بن عبدالله بن محمد بن عبداللـه الحسـینی از حضـرت بـا رفعـت قطـب این فقري نعمت ۀنسبت خرق
ــه ناصــر ع ــه یــافعیقــدوة الســالکني حــافظ بالدالل ــه شــیخ عبدالل ــه رحمةالله- بادالل و او از ســالک مســالک  -علی

و او از مرشـد کامـل و مکمـل واصـل شـیخ  -علیه رحمةالله-مکاشفات و عالم عالم مشاهدات شیخ صالح الرببری 
و او از شهســوار میــدان ریاضــت و تــاج فــرق اهــل والیــت شــیخ ابوفتــوح  -علیــه رحمةالله- کمــال الــدین الکــوفی

 -رحمةاللـه علیـه-و او از مجرد جهان تجرید ومفرد عالم تفرید شیخ ابی مدین المغربی  -علیه رحمةالله- الصعیدی
از مقـدم  او و -علیه رحمةالله- قدسی شیخ ابوسعید االندلسی ۀانسی و معتکف خلوت خان ۀو او از ساکن سراپرد

حقیقـت و مفتـی  ۀواو از مجـاور کعبـ -علیـه رحمةالله-اصحاب مقامات و سرور ارباب حـاالت شـیخ ابوالربکـات 
و او از مظهر جمـال ذوالجـالىل  -علیه رحمةالله-شریعت شیخ ابوالفضل بغدادی ۀ خانقاه طریقت و مدرس مدرس

و او از  -علیه رحمةالله-و او از محق محقق و صدیق مصدق شیخ ابوبکر نساج  -علیه رحمةالله-شیخ احمد غزاىل 
واو از رهنمای سالکان و مقتدای و اصـالن  -علیه رحمةالله-دایم شیخ ابوالقاسم  شیخ المشایخ شاکر عالم و ذاکر

شیخ ابوعلی  ۱۷۷۸وعلمنا من لدنا علماه: علم ۀو او از حافظ مکتب خان -علیه رحمةالله -شیخ ابوعثمان المغربی 
صـوفیه  ۀز سـید طایفـو او ا -علیه رحمةالله-و او از مظهر الطاف باری شیخ علی رودباری  -رحمةالله علیه-کاتب 

  :شیخ جنید بغدادی
  بیت

  مصر معنی دمشق دلشادی

 

  شیخ مرشد جنید بغدادی

 

واو از عـارف معرفـت  -رحمةالله علیـه-رحمةالله علیه و او از سر خیل عارفان و مربی عاشقان شیخ سری سقطی 
و او  -علیه رحمةالله-طائی  و او از ودود حضرت کربیائی شیخ داود -علیه رحمةالله- رموز کلی شیخ معروف کرخی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و او را از نزد خود دانش آموخته بودیم: ۶۴آيۀ  ۱۸سورۀ  ۱۷۷۸



۸۳۷ 

و او از همـای آشـیان ملکـوت و شـاهباز  -علیـه رحمةالله-از طالب مطلوب و محب محبوب شیخ حبیـب عجمـی 
واو از امام االئمة محیـی السـنة و الجماعـة سـلطان االولیـاء و  -علیه رحمةالله- فضای جربوت شیخ حسن البصری

 ۀدایـر ۀعلی بن ابیطالب علیه الصـلوة والسـالم، و او از حضـرت نقطـبرهان االصفیاء مظهرالعجایب امريالمؤمنني 
 اصطفی، محمد مصطفی ۀظهور احدیت و مرکز اظهار محیط و احدیت، اول به معنی و آخر به صورت، صدر صف

  :صلی الله علیه و آله و سلم-
  بیت

  نسبت خرقه را بیان کردیم

 

  خرقه پوشان بسی روان کردیم

 

  .صلی الله علی خري خلقه محمد و آله اجمعني و سلم والحمدلله و المنة و



۸۳۸ 

  سلوکرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  و به نستعني
قـال مظهـر الحقـایق و مظهـر الـدقایق . الحمدلله علی صفاته العلی و السالم و الصلوة علی عباده الذین اصـطفی

لبـان و سـبیل سـالکان بـه حضـرت حقیقـة یعنـی راه طا. الطرق اىل الله بعدد نفـوس الخالیـق: سالم الله علیه
  .الحقایق به عدد نفوس خالیق است

  دوبیتی
 ز خاری به پرهیز کو خنجری است

ـــــت ـــــان دل خس ـــــه ۀمرنج   ای پش

 

 ز مـــوری بینـــدیش کـــو صـــفدری اســـت
ــــرت دری  ــــوی حض ــــردىل س ــــه ازه ک

له راهی است، اما اقرب طرق آری از هر نفسی و نفسی به حسب اعمال و اعتقاد و قابلیت و استعداد به درگاه ال
  :و انورسبل صراط مستقیم مشتاقان ما است که شروع در شرح آن خواهیم کرد، و بالله التوفیق

  بیت
  شمار بودراهها گرچه بی

 

  راه عشاق ما یکی باشد

 

یکـی طریـق اربـاب معـامالت اسـت، بـه : و طرق مختلفه با کثرت عدد و معنی واحد محصور اسـت در سـه نـوع
  .صوم و صالت و تالوت قرآن و حج و جهاد و غريها از اعمال ظاهرهکثرت 

  بیت
  این طریق رفیق اخیار است

 

  رهروی کن که اول کار است

 

  :و بدان که صوم بر سه قسم است
  .مع النیة راست و آن امساک از شراب و جماع و طعام است از اول فجر تا آخر نها صوم عام -اول
  .مجموع قوا و اعضاء، از جمیع ذنوب و عیوب، دائم صایم باشند است که به صوم خاصان -دوم
اند و مالزمان بارگاه سبحان، کـه بـه آشـکار و نهـان از  است که مقربان درگاه رحمان صوم خاص الخاص -سوم

الصـوم ىل و انـا : غري محبت حق همه روزه روزه دارند، و خلعت لطیف و تشـریف شـریف ایـن مـژده پوشـند کـه
  .اجزی به

  بیتیدو
 از غري تو دارم همه روزه روزه

  مــن تــرا قبــول افتــاده ۀتــا روز

 

 هر شب کنم از عطای تـو دریـوزه
  اند هر روزه جان و دل من به روزه

 

ت و وصلت حقیقت، و قاما خدمت شریعت است و قربت طری. و بدان که صالت خدمت و قربت و وصلت است
  .نماز جامع این خصال ثالثه است

  .شود نماز تو جمع بودگر جمع : مصراع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  :استاضافه  اين اشعار در بعضی نسخ ۱۷۷۹
ــــني ــــارت مب ــــه چشــــم حق  مگــــس را ب

 م یکســــان نگــــرســــالبــــه کفــــر و بــــه ا
ـــــــدار ـــــــز عـــــــزت ب ـــــــات را نی  خراب

 

ـــــت ـــــرتی اس ـــــه مه ـــــز دربارگ ـــــه او نی  ک
 دفــرتی اســت کــه هــر یــک ز دیــوان حــق

 کـــه او نیـــز در ملـــک حـــق کشـــوری اســـت
 

 



۸۳۹ 

  بیت
  این است نماز با نیازم

 

  پیوسته چنني بود نمازم

 

قوموا فتوضئوا و صلوا رکعتني، بهر آن یگانه از سر هر دو کون برخیز و به آب طهـور بـه حضـور دل : تو نیز به حکم
فاینمـا : ۀروی بـه قبلـ و. عبودیت عابدانه بازکش، و قدم بندگی عارفانه برآن نه کـه تـرا بـه ۀطهارت کن، و سجاد
آور، و تکبري فنا بر چهار رکـن وجـود، از بـرای بقـای مقصـود، فروخـوان، و ثنـای ملـک  ۱۷۸۰تولوا فثم وجه الله

: ام الکتاب افتتاح کن، و بعد از قرائت کالم خدا در رکوع تواضع درآ و به اطمینان طریقت ۀفایح ۀوهاب از فاتح
  .آرام گري ۱۷۸۱اال بذکرالله تطمئن القلوب

و اسـجد و : ۀبعـد از آن بـه عـالم غیـب حقیقـت سـجد. آنگاه آگاه به استقامت شهادت به قیام شـریعت بـاز گـرد
عزیمت فرما، تا کرم معبود از برای تکمیـل وجـود موجـود، کامالنـه تـرا بـه جهـان قعـود بازگردانـد، تـا  ۱۷۸۲اقرتب

: وانی، و بـدانی معنـی قولـه تعـاىلکنت لسانه الذی یتکلم بـه، فروخـ: التحیات حضرت معشوق عاشقانه به لسان
  .۱۷۸۳الذینهم علی صلوتهم دائمون

  بیت
  این است نماز تواگر مردخدائی

 

  هرگه که گذاری تو به معراج برآئی

 

  .الصلوة معراج المؤمن): ع(کما قال النبی
حـرف و صـوت وزبـان و  و دیگر تالوت قرآن است و آن کالم قـدیم سـبحان اسـت و بـه حقیقـت خوانـدن آن بی

  .لحان استا
  بیت

براندازدآنگهنقابقرآنخلوتعروس
 

  بیندازغوغا رامسلم ایمانکه دارالملک

، تـا ۱۷۸٤الـرحمن علـم القـرآن خلـق االنسـان علمـه البیـان: ۀاز خدا بشنو و از خود بدرآ و درآ در مکتب خانـ
  .معانی قرآن با تو بیان کنم

  مثنوی
 پـــاک شـــو تـــا معـــانی مکنـــون

ــم از  ــنو ه ــاری ش ــول ب ــاریق  ب
ــد ــه جــان ســماع کن ــا ب   مــرد دان

 

 آیــــد از پــــردة حــــروف بــــرون
 کـــه حجابســـت صـــنعت قـــاری
  حرف و صوتش همه وداع کنـد

 

قول شیخ مرشد جنید بغدادی است که لفظ قرآن و جسم انسان توأمانند و معنی قرآن و معنـی انسـان توأماننـد، و 
  .حقیقت قرآن و حقیقت انسان یکی است، و هو حقیقةاالشیاء
  بیت

  حافظی باشد او و خوش خوانـد  هرکه قرآن چنني نکو داند

اما تحقیق حج آن است که روی ارادت بـه هـدایت و عنایـت . ۱۷۸٥من استطاع الیه سبیال: و دیگرحج فرض است
باری برآری، و قدم از شهرستان هستی بريون نهی، و گام ناکامی در بیابان نیستی زنی، تا به موضع احرام رسی، و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .به هر سو رو کنید رو به خدا است: ۱۰۹آيۀ  ۲سورۀ  ۱۷۸۰
گاه باشید که دل: ۲۸سورۀ رعد آيۀ  ۱۷۸۱  .یابد ها به یاد خدا آرامش می آ
 .سجده کن و نزدیک شو: ۱۹سورۀ علق آيۀ  ۱۷۸۲
 .آنان که همیشه در نمازاند: ۲۳سورۀ معارج آیه  ۱۷۸۳
  .خدایمهربان قرآن را یاد داد، انسان را آفرید، وی را بیان آموخت ۳و۲و۱های  من آیهسورۀ الرح ۱۷۸٤
  .کسی که استطاعت طی راه بسوی او را دارد: ۹۱عمران آيۀ  سورۀ آل ۱۷۸٥



۸۴۰ 

اساس ناس و دلق خلق از گردن خود چومنی بدر کنی، و احرام تجرید و خلعـت تفریـد خلیالنـه  لباس بیمجردانه 
  .درپوشی

العلمني صفتني عبور فرمائی، و عارفانه بر عرفات معرفت برآئی، و کبش کـبش را قربـان سـازی، و  و عالمانه از بني
انکـار، بـه دسـت ذوق و شـوق اقـرار، بـه  ۀپسندیدجان فرود آئی، و احجار افعال ناۀ صوفیانه به صفای دل و مرو

  .آوری ۱۷۸٦و من دخله کان آمنا: ۀتاب پرتاب کنی، و روی به کعب
چون درآئی گرد خود برآئی، و در دم از زمزم یم نـم دم دیـده غسـل بـرآری، و بـه محبـت کـرم و الطـاف قـدم، بـه 

بلـه نهـی، و بعـد از ادای او قُۀ لـطواف حرم مشغول گردی، چون واصـل شـاهد حجراالسـود شـوی، مسـتانه بـر قب
در توکل زنی، و ناچار نه به اختیار عاشـقانه وداعـی کنـی، و خـرم و  ۀفرایض و سنن به وجه احسن دست در حلق

شاد به متابعت مرشد آزاد به جانب بغداد شریعت مراجعت نمائی، یـا در عقـب عشـق بـه طـرف دمشـق طریقـت 
  .یچون بازآئی حاجی زیبا باش. عزیمت فرمائی

  بیت
  دل این باشدۀحاجی خان

 

  حج یاران ما چنني باشد

 

رجعنـا مـن الجهـاد : فرمـود) ص(اکـرب اسـت و اصـغر، چنانکـه پیغمـرب: و دیگر جهاد و جهاد بر دو قسم اسـت
و جهاد اکرب آن است که به قـوت عسـاکر روح بـافتوح بـا جنـود جهـود نفـس امـاره . االصغر اىل الجهاد االکرب

  .اد اصغر مشهور استمحاربه کنی و جه
  بیت

  این هر دو جهاد کار اخیار انست

 

  هر کس که کند بدانکه اخیار آنست

 

  .فالواصلون بهذا الطریق فی الزمان الطویل اقل من القلیل
باشـند، و  نفـس مشـغول می ۀکوشند، و به تزکیـ دوم اصحاب مجاهدات و ارباب ریاضاتند که در تبدیل اخالق می

سوز، به سوهان الی نفی و صیقل االی اثبات رنگ زنگ کثـرت بشـریت بـه عشـق دلـرب از  شب و روز، به ساز و
فرمایـد، و بـه  دارند، الجرم بعد از تخلیه و تجلیه و تصفیه دل و جان، جمال ذوالجـالل تجلـی می مرآت دل برمی

  :سراید تبسم این ترنم می
  بیت

  دل پاک کنیۀگر زنگ تو ز آئین

 

  بینیچون در نگری جمال دلرب 

  .قلب المؤمن کمرآة اذا نظر فیها تجلی ربه: الله علیه و آله صلی-کما قال النبی 
  بیت

  جمال شاهنشاهی استۀدل آین

 

  مگذار که گرد گرد او برگردد

 

  .المؤمن مرآت المؤمن والله المؤمن
  بیت

  تو نمای جهان جام اســت منحقیقتگرچه تستفزایطربرویمننمایجهان جام

 

  .نمایند نه در عبادت ظاهر البان این معنی سعی در عمارت باطن میو ط
  شعر

  این است طریق هر که ابرار بود

 

  در مجلس و خلوت همه با یار بود

 

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .کسی که درون کعبه شود ایمن باشد: ۹۱عمران آيۀ  سورۀ آل ۱۷۸٦



۸۴۱ 

  یک چند درین مقام بودیم

 

  بسیار دری ازین گشودیم

 

ه حقیقت اصـول درویشـان، از و سالکان این سبیل و واصالن این طریق اکثراند از آن فریق، و اما وصول ایشان، ب
از غواص خاص ابراهیم خواص سئوال کـرد  -علیه رحمةالله- نوادر است، چنان که مغفور مشهور حسني بن منصور

رضا و کنج توکل مدت سی سال است که نفس  ۀدر گوش: دهی؟ گفت که در کدام مقام نفس نفیس را ریاضت می
ای بـرادر مـن در خـوش : حسني منصور گفـت. نهم بر جبینش میدهم و داغ ناامیدی از غري دمبدم  را ریاضت می
گاه از فناء الفناء فی ای ساکن، اما عمر خود را فوت کرده مقامی گشته   .الله ای در عمارت باطن، مگر نه ای آ

  شعر
  فافنوا ثم افنوا ثم افنوا

 

  فابقوا بالبقاء فی قرب ربی

 

  بیت
 فنا شو از وجود خود فنا شو

  الله  نعمت درآ در بزم خاص

 

 که تا یابی حیات از رب باقی
  که تا مستت کند انعـام سـاقی

  

  .سبیل سایران السري اىل الله و طریق طایران الطري بالله است -سوم
  رباعی

 این است طریـق هرکـه طیـار بـود
  چشمش چوبه نور عشق بینا باشد

 

 در ظاهر وباطن همه با یار بود
ــد ــود ۀدر دی ــدار ب   او مــدام دی

 

  .این طایفه را اهل محبت خوانند و سلوک ایشان درویشان به جذبه داننداما 
  بیت

  درصدهزارسال به برج دىل رسد

 

  ای ازآسمان عشق بدینسان ستاره

 

موتـوا قبـل ان : فرمـود) ع(واین طریق مختار، ای یار مبنی بر موت ارادی است، چنانکه جان انـام و جانـان ایـام
  .تموتوا

  بیت
ازما پیش گشت بهشتی مردن ازچننيادریسکهخواهیزندگیاگرمیرگازمپیش دوست بمريای

  .موتوا حتی التموتوا: و قول حکماء خلف و علماء سلف است که
  بیت
 گــربمريی زخــود بقــا یــابی
  هرکه مرد او دگر نخواهد مرد

 

 ورکشی زحمتی عطا یابی
  ور نمــردی بمــري تــا یــابی

 

فمـن مـات فـی . ثالثة، موت فی الدنیا و موت فی العقبی و موت فـی المـوىلالموت  -علیه رحمةالله- قال الشبلی
  .حب الدنیا مات منافقا، و من مات فی حب العقبی مات زاهدا و من مات فی حب الموىل مات عارفا

  دوبیتی
 زاهدان جانب بهشـت رونـد

  خوشا وقت ما و آن یاران ای

 

 منکــران در تــک ســقر مرينــد
  پیش معشوق چون شکر مريند

 

  .وبالله التوفیق. و وصول به موت ارادی در ده اصل تقریر و تحریر آن خواهد رفت
  .، و توبه ندامت است از معصیت، به حیثیتی که اگر قادر شود بر مثل آن میل ننمایدتوبه است اصل اول
  :خاصۀ عام است وىل توب ۀاین توب: مصراع

  .در خلوت خانة معنی باطنه آنست که تایب بريون آید از لذات صورت ظاهره و درآید



۸۴۲ 

  بیت
  توبه کن از دنیی و لذات آن

 

  تا درآئی در بهشت جاودان

 

مراجعت است به حضرت عزت بـه عـني ارادت، چنانکـه مـوت مراجعـت اسـت بـه غـري  خاص الخاص ۀاما توب
ض یعنی از جواهر و اعـراض و اغـراض باطـل اعـرا. ۱۷۸۷ارجعی اىل ربک راضیة مرضیة: کفوله تعاىل. ارادت

نما و از طریق یاری به درگاه باری مراجعت فرما، و مخلصانه از جمیـع ذنـوب و عیـوب خـالص شـو تـا خـالص 
  .گرداند از خدای تعاىل از مراتب دنیا و عقبی یابی، و بدانی که گناه آن است که ترا محجوب می

: کمـا قیـل. او باشـدو بر طالب واجب است که ترک محبت غريمحبوب کند به عشق مطلوب، چه اگر همه وجود 
  .وجودک ذنب الیقاس به ذنب

  بیت
  باره گناهی یک که ازخویشکنروتوبهیارگذرکن ز مناهیایبشنو ز من

لـذت جسـمانی و تزهـد نمایـد از متـاع  ۀو زاهد پرهیزکار باید که بريون آیـد از خلـوت خانـ اصل دوم زهد است
ال و جـاه و یـار و اغیـار، چنانکـه بـه مـوت اضـطراری از همـه دنیائی و استمتاع نفسانی، از اندک و بسـیار از مـ

و حقیقت زهد آنست که تزهد نمائی به اراده از دنیا و آخرت، چنانکه مظهـر هـدایت و عنایـت . نماید بیزاری می
  .الدنیا حرام علی اهل اآلخرة و اآلخرة حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی اهل الله): ع(فرمود

  بیت
  رت دوسرای است عام رادنیاوآخ

 

  قفل نفور بر در هر دو سرا زدیم

 

مـدت زاهـدی بایزدیـد سـه روز بـود، اول از : فرموده است کـه علیه رحمةالله نقل است که سلطان العارفني بایزدید
  .الله تعاىل دنیا و مافیها، دوم از آخرت و مافیها، سوم از ما سوی

  شعر
  ل خویش پیوستمزانکه بااص  روز چارم ز زهد وارستم

  بیت
  زاهد زاهدانه این باشد

 

  عاشق عاشقانه این باشد

 

  .برخدای تعاىل، ثقة بالله الواحدالوهاب اصل سوم توکل است
  شعر

  توکلنا علی رب السماء

 

  و سلمنا باسباب القضاء

 

  بیت
  توکل برخدای خویشنت کن

 

  وداع محنت مردم چو من کن

 

  .نسب و اسباب و متوکل باید که بريون آید از
فقـريی . در بغداد آزاد عزم مکه معظم محرتم مصـمم فرمـود  -رحمةالله- نوبتی موحد مقدم ابراهیم ادهم حکایت

  :حقريی خرب یافت به حضرت او شتافت، گفت
  بیت

  آخر چه شود که با خودم یارکنی

 

  هر توشه که باشد به من آن بارکنی

 

در ایـن طریـق بـا تـو رفیـق باشـم بـه شـرط آنکـه توشـه : گشود و گفتشیخ محرتم چون بشنود در درج معانی را ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و خشنود باشی و او از توبسوی پروردگارت برگرد در حاىل که تو از ا: سورۀ حجر ۲۸آيۀ  ۱۷۸۷



۸۴۳ 

  .۱۷۸۸و من یتوکل علی الله فهو حسبه: برنداریم و اگر دهند قبول نکنیم و نخواهیم و بخوانیم
  بیت

  این است توکل صحیحم

 

  بشنو سخن خوش فصیحم

 

وسته وارسته باشـد، کمـا هـو و قانع آنست که از شهوات نفسانی و تمتعات حیوانی پی. اصل چهارم قناعت است
  .بالموت

  بیت
  کنجی و قناعتی اگر دست دهد

 

  پیش تو فرشته دست بردست نهد

  .۱۷۸۹القناعة کنز الینفد
  بیت

  ای قناعت توانگرم گردان

 

  که ورای تو هیچ دولت نیست

 

  .من قنع شبع
  بیت

 دنیائیدونوگرنهحقزدونکنقناعت
 

  ئیاگرتومرددانا ازغري اوچیزی مخواه

 

، و باید کـه در مـأکول والعارف یکفی باالشارةمگر به قدر کفایت از ماالبد انسانی از برای قوت جهت طاعت، 
  .۱۷۹۰ان الله الیحب المسرفني: و ملبوس اسراف ننمائی که

فاخـذ بهلـول بیـده فحمـا و کتـب علـی الحـایط . فاستقبله و قال عظنـی. ول یوما فی دار مأمون الخلیفةلدخل البه
یا مأمون رفعت الطني و وضعت الدین، ان کان من مالک فقد اسرفت واللـه الیحـب المسـرفني، و ان : صالمجص

  .کان من مال غريک فقد خاینت والله الیحب الخائنني
  بیت
  اسراف مکن بجزکه درمی خواری

 

  لیکن می عشق تا نیابی خواری

 

  .الیق به انقطاع عالیق و عوایقو عزلت آن است که بريون آید از مخالطت خ. اصل پنجم عزلت است
  بیت

 نشني شوماگوشهۀدیدمردمکچون
 

  بني شو  چشم درآ و همهۀدر زاوی

 

  .تابوت تصور فرماید ۀو عارف عزلت گزین خلوت نشني باید که کنج خلوت را گوش
  بیت

  غريتز غري او بهکنتو عزلت

 

  که تا عاىل شود هر لحظه سريت

و شـیخ  .مشو مگر به خدمت شیخ کامل مکمـل کـه بـه اجـازت و اشـارت او قیـام نمـائیو یک دم همدم دیگری 
کامل آن است که مکمل بود در شریعت و طریقت و حقیقت، به حیثیتی که دیگری را در این علوم ثالثـه عـالم و 

  .کامل تواند گردانید
  بیت

  گربیابی این چنني صاحبدىل

 

  خدمت او کن که گردی مقبلی

 

نـامرادی  ۀد که چون مرده از مراد بگذرد، و رشیدانه خود را به پريی مرشد سپارد تا مراد مرید را بر تختو مرید بای
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .کسی که برخدا توکل کند او را کافی است: ۳سورۀ طالق آيۀ  ۱۷۸۸
 .رود قناعت گنجی است که از بني نمی ۱۷۸۹
 .کنندگان را دوست ندارد خدا اسراف: المسرفني انه الیحب: سوة ششم ۱۴۲اشاره به آيۀ  ۱۷۹۰



۸۴۴ 

خواباند، و چنانکه خواهد به آب والیت و ماء ورد نبوت به هدایت وی را بشوید و به عني عنایت وجود او را از 
  .لوث جنابت اجنبیت وحدث حدوث نفسانیت غساالنه غسل فرماید

  بیت
  من مرده بدم شیخ مرا پاک بشست

 

  شویم ایندم به دمی هزار از آن می

 

واصل عزلـت آن اسـت کـه معـزول گردانـد حـواس را، بـه خلـوت از تصـرفات در محسوسـات، از آن کـه تعلقـات 
  .جان و دل استۀ ممکنات آفات و بال و فتن

  رباعی
 بنشني به در خلوت دل ای کامل
  زیرا که اگر غري درآیـد بـه وثـاق

 

 مگـذار کــه غـري او درآیــد در دل
  آسان تو دشوار شود حل مشکل

 

مگذار که غبار خاک تصرف محسوسات و گرد تـراب تعلقـات از روزن حواسـت درآیـد، و گـرد سـراپردة وجـودت 
برآید، که تقویت نفس اماره و تربیت صفات ذمیمه از آن است، و روح نفیس را در این معامله زیـان اسـت، زیـرا 

  :اند السافلني نهند، و گفته وح نفیس با نفس خسیس مؤانست گريد، به اتفاق روی به اسفلکه چون ر
  بیت
  روح بانفس هر دو جمع شدند

 

  دل چو فرزند در وجود آمد

 

اگر فرزند گرامی از غایت نادانی در عقب مادر نفسانی رود، پدر عقل نیز به محبت فرزند با ایشان متفق گـردد و 
متابعـت پـدر حقیـق  ۱۷۹۱فـاتبعونیاما اگر فرزند دل بالغ و رسیده باشد، بـه امـر . نای دنیا نهندبا هم روی بدار ف

الله، از جهان صورت ظاهره، بـه  کند، مادر نفسانی نیز بر سبیل مرافقت با ایشان موافقت نماید، و به طریق صراط
  .عالم معنی باطنه مراجعت نماید

  بیت
  برخیز و بیا نفس مطیع خود کن

 

  که روح عاجز نفس شودمگذار

داد نفس الخناس از دنیای دون و شیطان ملعـون مو بدان که به خلوت و عزلت حواس و قطع طمع ازناس، و است
شود، بلکه عزلت همچنان است که احتما کردن و در خستگی طعام و شراب زاید ناخوردن،  منقطع و منفصل نمی

خـام ۀ ر، از برای تیمار، اول احتما فرماید، بعد از آن چون مـادبیما ۀزیرا که طبیب حبیب صادق حاذق، در معالج
  :آویخت، باقی نماند انگیخت و در وی می پخته گردد، و مدد مواد فاسد که مرض از آن می

  بیت
  به سبیل نصیحت از حکمت

 

  آن طبیب این سخن بر او خواند

 

گاه حکیمانه آن مزاج . الحمیة رأس کل دواء: که محتاج را به مسهل ذکر عالج فرماید و قوای آنگاه آن طبیب آ
  .قوتی و تقویتی بخشاید ۱۷۹۲یحبهم و یحبونه: حبّ طبیعی و حرارت غریزی را به حبّ

  بیت
  آن زمان از سقم به کلی رست

 

  چون طبیعت به صحتش پیوست

انـد، و بعـد از احتمـاء  هجهان نهاد ۀو بدان که انبیا و اولیا اطبای اخرویند، که قدم از قدم در این بیمارستان سراچ
و ننـزل : ۀمواد به خلوت، از حکمت و مرحمت، رنجور مهجور منزوی طالب را از شـربت شـفاخان ۀعزلت و تنقی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

فاتبعونی و اطیعوا : ۲۰سورۀ  ۹۲و نیز آيۀ  الله ونی یحببکمالله فاتبع قل ان کنتم تحبون: ۳سورۀ  ۲۹اشاره است به آيۀ  ۱۷۹۱
 .امری
 .۵۹سورۀ پنجم آيۀ  ۱۷۹۲



۸۴۵ 

  .اند ، مسهلی از ذکر دائم تعیني و تلقني کرده۱۷۹۳من القرآن ماهو شفاءورحمةللمؤمنني
  بیت
 ذکــر حــق قــوت خویشــنت ســازد

  خورد رنجور همچو مسهل که می

 

 ا هست با منش یاریهرکه ر
ـــد شـــفا ز بیمـــاری ـــا بیاب   ت

 

و عالمت مالزمت ذکر آن است که در آن کوشی کـه از ذکـر غـري حـق بـدرآئی بـه . اصل ششم مالزمت ذکر است
  .فراموشی

  بیت
  باطل بگذار و فارغ از باطل شو

 

  آنگاه به ذکرحق چو ما واصل شو

 

  .هغري الل ۱۷۹٤و اذکر ربک اذا نسیت: کما قال الله تعاىل
  بیت

  یعنی که بگوتوذکرما از دل و جان

 

  وقتی که فراموش کنی هر دو جهان

 

  بیت
 ای جانامگشتهبیاد تو مشغول چنان

 

  ناید یاد جان و دلم در ضمري میکه

 

و نسبت ذکر کردن با مسهل خوردن نسبتی است حکیمانه به اشارت و عبارت، و کلمه الاله االالله معجونی اسـت 
فی و اثبات، الجرم حکیم کریم به شربت الی نافیـه، مـواد فاسـده و اخـالط زایـده کـه رنجـوری دل و مرکب از ن

گرداند، و عالمات خسـتگی دل و بسـتگی جـان  مهجوری جان و تربیت و تقویت نفس اماره از آن است زایل می
  .حیوانیه و تعلقات کونیه است ۀنفسانیه و اوصاف شهوانی ۀاز اخالق ذمیم

  بیت
  نکه زنفی شربتی نوش کنیگر زا

 

  خستگی فراموش کنیۀوین جمل

 

شـبهت از رذایـل اخـالق  ۀافزاید و سدة تهمت و عقد دریاب که به اثبات االالله صحت و سالمت دل و جان می
. کل شیی یرجع اىل اصله، بازآیـد: گشاید، تا مزاج محتاج، به عالج، به اعتدال اصلی انگیز به سالمت می مالمت
اللـه نورالسـماوات و االرض باشـد، و شـاهد : بقاءو استواء مزاجت و  نور حیاتت به نور نگما به یقني بی آن زمان

روح با فتوحت به شواهد حق مزین و متجلی گردد، و به تجلی ذات و صـفات آراسـته و پرياسـته شـود، و خطـاب 
اللــه : د نفــس بــه نــوریعنــی زمــني اســتعدا ۱۷۹٥واشــرقت االرض بنــور ربهــا: مســتطاب ملــک وهــاب در رســد کــه

یوم تبـدل االرض : منور شد، و ظلمات تعلقات نفسانی به ضیاء رحمانی مبدل گشت ۱۷۹٦نورالسموات و االرض
  .۱۷۹۷غرياالرض و السموات و برزوالله الواحد القهار

  بیت
  آن زمان جان و دل بود همه یار

 

  لیس فی الدار غريه دیار

 

  .اىل البدایةالنهایةالرجوع : الله سره قدس-قال الجنید 
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و فروفرستیم از قرآن آنچه برای مؤمنان شفاء و رحمت است: ۸۴سورۀ بنی اسرائیل آيۀ  ۱۷۹۳
 .فراموش کردی) غرياورا(خدا را یاد کن آنگاه که : ۲۳سورۀ کهف آيۀ  ۱۷۹٤
  .به نور پروردگارش روشن شدو زمني : ۶۹سورۀ الزمر آيۀ  ۱۷۹٥
 .خدا نور آسمانها و زمني است: ۳۵سورۀ نور آيۀ  ۱۷۹٦
 .روزی که زمني مبدل شود غري این زمني و آسمانها و ظاهر شود برای خدای یکتای غالب: ۴۹سورۀ ابراهیم آيۀ  ۱۷۹۷



۸۴۶ 

  پنهانپیداوچهچهاوستسیدچوهمه

 

  و نهایات چه باشد ل بدایات احوا

 

فـاذکرونی : ۀای که نهایت ظلمت بدایت نـور اسـت چنانکـه غایـت شـب بـدایت روز، الجـرم بـر قضـی و دانسته
ر ذکرالله فانی شود، و چون ذاکر آگاه د. شود و ذاکر مذکور، و الله الناصر و المنصور مذکور ذاکر می ۱۷۹۸اذکرکم

  .الله اگر ذاکر جوئی مذکور یابی و اگر مذکور طلبی ذاکر بینی آنگاه چون نعمت
  شعر

 الغطاءدهراقبل ان یکشــفلقــدکنت
  فلمــا اضــاء اللیــل اصــبحت شــاهدا

 

 اخا لک انی ذاکر لـک شـاکر
  بانــک مــذکور و ذکــر و ذاکــر

  .فاذا ابصرتنی ابصرته و اذا ابصرته ابصرتنی
  دوبیتی

ــی ــاز پرســیدند خیل ــون ب  ز مجن
  بگفتند روز مجنون چیست فرما

 

 که ای مجنون چه نامی گفت لیلی
ــــ ــــون روی لیل ــــا روز مجن   یبگفت

 

  شعر
  انا من اهوی و من اهوی انا

 

  نحن روحان حللنا بدنا

 

  دوبیتی
 سخناینمجنونگفتمیروزوشب

  نیســت لیلــی غــري مــن مــن غــري او

 

 نمن کیم لیلی و لیلی کیست مـ
  ما دو روحیم آمده در یک بدن

 

و توجه کامل به حضـرت عـزت آن اسـت کـه متوجـه حـق شـوی بکلـی ظـاهراً و باطنـاً، : اصل هفتم توجه است
  .خواند ای که ترا به غري حق می جوهراً و عرضاً، و بريون آئی از هر داعیه

  .بدان نمط که به مرگ از همه شوی آزاد: مصراع
  .بوبی و مطلوبی و مقصدی و مقصودی و رغبتی و مرغوبی غري خدای تعاىلچنانکه باقی نماند ترا مح

  بیت
  کلی ز سر وجود برخیز

 

  و آنگاه توجهی به حق کن

 

  .ای، به اعراض از حضرت معبود و اگر مقامات انبیا و اولیا بر تو عرض کنند، التفات نباید نمود لحظه
  بیت

  ما را به غري او نبود التفات هیچ

 

  ست جز کرم او نجات هیچزیراکه نی

 

ای اعـراض  سخن جنید است که اگر صدیقی هزار سال گام تصدیق در طریق تحقیق زند و لحظـه ای بلکـه لمحـه
  .العینی تغافل نماید، اکثر کماالتش و بیشرت حاصالتش به هیچ برآید، و زیانش زیادت از سود آید کند و طرفة

  بیت
  زنهار که اعراض مکن از دریار

 

  نیفتی چو فالن از بر یارتا دور

 

  .الصرب مفتاح الفرج: که اصل هشتم صرب است
  بیت

  کندصربی کنیم تا ستم او چه می

 

  کند با این دل شکسته غم او چه می

 

، و بایـد کـه ثبـات نمایـد بـر ۱۷۹۹و صابر باید که بريون آید از حظوظ نفسانی و مراد جسمانی به مجاهده و مکابـده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم: ۱۴۷سورۀ بقره آيۀ  ۱۷۹۸
 .رنج کشیدن و سختی دیدن ۱۷۹۹



۸۴۷ 

  .ا او را مرادات نفس و محبوبات و تعلقاتش راکب نشودنظام معنی این کالم ت
  بیت

  بلکه مرکوب او شوند همه

 

  گر ز شهوت به صرب باز آید

 

  :دل و تخلیه جان مداومت کردن ۀو مالزمت بر طریق اخیار و استقامت بر سبیل ابرار نمودن و بر تصفی
  بیت

  صفت صابران همچون ما است

 

  وین دلیل من ازکالم خدا است

 

  .۱۸۰۰و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صربوا و کانوا بآیاتنا یوقنون :قال الله تعاىل
  بیت

  تلخی صرب اگر گلوگري است

 

  عاقبت خوش گوار خواهد بود

 

  .یکی بر طاعت و یکی از معصیت و یکی در مصیبت: و مجموع صرب برسه نوع است
  بیت

  باشدر همه حال صابری می

 

  باش می واندرآن صرب حاضری

 

  .اند که محافظت کن آنچه میان تو و یاران است و صرب کن بر آنچه میان تو و اغیار است و گفته
  بیت

  صربکن در بالی آن محبوب

 

  تاکه باشی صبور چون ایوب

 

  .الصرب حبس النفس عن الشکوی بغري الله ال اىل الله
  :و بدان که شکایت بر سه وجه است

  .کند از یاری زد غري حبیب و آن اقتضای بیزاری میاول شکایت است از حبیب ن 
  .دوم شکایت است از غري حبیب نزد حبیب و آن شرکت است در محبت حبیب

  .اما شکایت از دوست پیش دوست، و آن عني توحید و محض تفرید است
  بیت

  گرصربکنی صرب چنني کن به تمام

 

  ها و سالم این است تمامی سخن

 

  .مراقب باید که از حول و قوت و قدرت خود بريون آیدو  اصل نهم مراقبت است
  .گردد بدان صفت که مراقب به موت می: مصراع

مراقب حق شود، و از برای نفحات الطاف وجود مطلق اعراضش از غري خدا باشد و استغراقش در بحـر محبـت 
گـردد، و  الـیهم الشـد شـوقاً و انـی: ۀ، بود و آشفتاالطال شوق االبرار اىل لقائی: چو ما باشد، و مشتاق لقای

  .جان و دلش نه آب و گلش روز و شب به حضرت او شتابد، و روحش حیات از او یابد
  بیت

  ز خود و به دوست باقی باشدفانی

 

  باجام می و حریف و ساقی باشد

 

او کنـد، چنانکـه  و پناه از فراق او به وصال او گريد و مدد و استعانت از درگاه او بـه او جویـد و شـکایت از او بـه
الهی ان عرفتنا حريتنا و ان جهلتنا عذبتنا و ان ترکتنا احرقتنا المعـک طاقـة : الله سره حسني بن منصور گفت قدس

  .و البد ونک راحة و المستغاث منک الیک
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

کردند، چون شکیبائی کردند و به آیات ما باوری  از آنها پیشوایانی را قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می: ۲۴آيۀ  ۳۲رۀ سو ۱۸۰۰
 .داشتند



۸۴۸ 

  گراز تو به تو در نگریزم چه کنم

 

  پیش که روم قصه بدست که دهم؟

 

  .اعوذبک منک
  بیت

  هان مکن نزد غري یار اظهار  ت از یارهر شکایت که باشد

تا مسبب االسباب و مفتح االبواب درهای رحمت وصال بگشاید چنانکه الیزال بسته نشود، و در فـراق در بنـدد 
  .چنانکه لم یزل گشاده نگردد

ان ای چنـ و به نظر مرحمت پادشاهی و به نور ساطع از رحمت نامتناهی ظلمات امارات نفـس امـاره را بـه لحظـه
  .زایل گرداند که به مجاهدات و ریاضات سی ساله زایل نگردد
  بیت

  دانمبجز از رحمتش نمی

 

  ها کند با ما که چنني لطف

 

  .۱۸۰۱ان النفس المارة بالسوء االمارحم ربی: قال الله تعاىل
  .مردم اخیار بود ۀاین مرتب: مصراع

  .بلکه ملک وهاب سیئات نفس را به حسنات روح مبدل گرداند
  .۱۸۰۲فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات: ه تعاىلقول

  .این سخن از مقام ابرار است: مصراع
و حسنات ابرار سیئات مقربان و نقص درجات و اصالن است، الجرم سـیئات روح بـه حسـنات الطـاف صـفات 

  .مبدل گرداند
  .۱۸۰۳للذین احسنوا الحسنی و زیادة: لقوله جل ذکره

. ق است و آن رحمت است و لقاء و قربت است و بقاء و احسان و عطـاءالطاف ح ای که زیادت حسنات و دانسته
  .۱۸۰٤الله یوتیه من یشاء ذالک فضل: لقوله

  بیت
 لقا نکردخوشصنمنماندکانلطفی

 

  مارا چه جرم گر کرمش باشما نکرد

 

  .اصل دهم رضا است
  ):ع(قال علی

  شعر
 رضیت بما قسـم اللـه ىل

  الله فیما مضی لقد احسن

 

 مری اىل خالقیو فوضت ا
  حسـن فیمـا بقـییکذالک 

 

و کـل مـا یفعـل و راضی باید که از مستقبل و ماضی آزاد آید و بر سر کوی حال نشیند، هرچه آید از محبوب بینـد 
  .بر خود خواند المحبوب محبوب

  .که هر چه دوست کند همچو دوست محبوب است: مصراع
در رضـای خـدای تعـاىل، بـه تسـلیم احکـام ازلیـت و  و رضا بريون آمدن است از رضـای نفـس خـود و در آمـدن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .کند مگر آنکه پروردگارم رحم فرماید همانا نفس به بدی امر می: ۵۳آيۀ  ۱۶سورۀ  ۱۸۰۱
 .فرماید ها مبدل می هایشان را به نیکوئی پس آن گروه خدا بدی: ۷۰آيۀ  ۲۵سورۀ  ۱۸۰۲
  .برای آنانکه نیکی کردند نیکی و زیادتی است: ۲۷آيۀ  ۱۰سورۀ  ۱۸۰۳
  .دهد آن فضل خدا است به هر که خواهد می: ۲۱آيۀ  ۵۷سورۀ  ۱۸۰٤



۸۴۹ 

و بـدان کـه رضـا تـرک . تفویض امور کلی و جزوی به حضرت مقدر تقدیر و تدبري ابدیت، بال اعراض و اعرتاض
  .اعرتاض است بر افعال و اقوال محبوب، با پاکی نفس بقضائه و قدره

  بیت
  از کوچة اعرتاض دیگر مگذر

 

  ربنشني بسر کوی رضا باقی عم

 

  بیت
 رضاومراد خـویش بگـوبیا وترک

 

  رضای او باشد بدان صفت که رضایت

 

  :چنانکه کالم با نظام آن عاشق صادق است
  شعر

  و کلت اىل المحبوب امری کله

 

  اتلف ءفان شاء احیانی و ان شا

 

  بیت
  مائیم و مراد یار و تسلیم و رضـا

 

  دانـد هلـد او می کشـد ارمیگر می

سی سال آن کردم که رضای دوست بود، این زمان سی سـال اسـت کـه : گفت -رحمةالله علیه-با یزید اند که  و گفته
  .۱۸۰٥رضی الله عنهم و رضوا عنه. کند که رضای ما است دوست آن می

  بیت
  گر ترک رضای خود بگوئی

 

  یابی ز خدا بسی نکوئی

 

ور و بـه نـور عنایـت نامتنـاهی او را و شريمردی که از اوصاف ظلمانیت مرده شود، حی غفور بـه هـدایت نامحصـ
  .زنده گرداند

  بیت
  او باشدشود زندگیشزندهچون

 

  والله بخدا که مرد نیکو باشد

 

اومن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورایمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس : الله تعاىل کما قال
  .۱۸۰٦بخارج منها

وجود انسانیت مرده بود، به اوصاف ربانیـت و الطـاف رحمانیـت  ۀدر شجر یعنی آن دىل که به اوصاف ظلمانیت
  .زنده گردانیدیم، و به انوار جمال ذوالجالل منور ساختیم

  بیت
  زنده بودحقبهکو نهدىلزندهآن

 

  مانند کسی بود که او مرده بود

 

  بیت
  آن دل که ز جهل بود مرده

 

  هان مژده که شد بعلم زنده

 

بعد از آن فارسانه بر مرکب فراست نشیند، و در میدان جهان جـوالن کنـد، و در سـایر بنـی آدم بـه فراسـت الجرم 
و مثل معنی آن دل در صورت ایـن آب و گـل، همچنـان اسـت کـه  .نگرد و شاهد احوال و ناظر افعال ایشان باشد

باشـد، و اوراق اسـالمیت و طیبـه جاویـد خـارج نۀ انسـانیت، کـه از آن شـجر ۀحقیقت نورانیت در ظلمـات شـجر
  .نبوت ۀمؤمنیت ابدا مثمر بود به اثمار والیت و میو ۀشکوف

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .خدا از ایشان خشنود شد و از او خشنود شدند: ۱۱۹آيۀ  ۵سورۀ  ۱۸۰٥
وری قرار دادیم که با آن بني مردم راه برود چون کسی است که در آیا کسی که مرده او را زنده ساختیم و برایش ن: ۱۲۲آيۀ  ۶سورۀ  ۱۸۰٦

 آید؟ ها است و از آن بريون نمی تاریکی



۸۵۰ 

  آن دل که چنني بود صفاتش

 

  بنگر چه بود حیات ذاتش

 

  .من صمت نجی): ص(الله خاتمه قال رسول .والله اعلم بالصواب
  بیت

  در همه حال در طرب باشد  هرکه خاموش و با ادب باشد

  .سکوت اللسان سالمة االنسان): ع(لمؤمنني علیو قال امريا
  بیت

  گرچه باشد فصیح و خوش گفتار

 

  تر است از آن صدبارخوشخامشی

 

خاموشی به زبان از سخن غريالله تعاىل با غريالله تعاىل، و خاموشی به دل اسـت از : و خاموشی بر دو قسم است
  .بدل است تفکر و تصور غري، و این نعمتی بی

  بیت
  تا همو گوید و همو شنود  زبان و به دل شدم خاموشبه

و هـر کـه را دل و زبـان از . و هر که را زبان از حدیث غريخاموش باشد و دل خاموش نباشد وزری مخفی باشدش
  .جل جالله- ی باریکالم غري صامت شود، ظاهر شود او را سر تجلّ

  بیت
  باشد زبان بی که است زبانیهبسخناینکهطرف بگشاآنسووزبندازینبه زبان 

 

  .و هر کس که به دل خاموش باشد و به زبان نه، باید به لسان حکمت متکلم باشد
  بیت

  گوحکمتیاربهایگوئیسخنگرزانکه

 

  تا اهل خرد گوید گفتار ترا نیکو

 

مت دل از کـالم و صـ. و هر که را دل و زبان از حدیث غري خاموش نیست، مملوک شیطان است و مسخر فرمان او
اند، و خاموشی زبان، سالکان را سـالمت اسـت از آفـات و مقربـان را  غري، صفت مقربان است که اهل مشاهدات

و هرگاه که دل و زبان از سخن غريخاموش شوند، چون ناطق گردند، به نطـق باصـواب  .خطاب است به مؤانست
  .ناطق خواهند بود، زیرا که از خدای تعاىل ناطق باشند

  .۱۸۰۷ا ینطق عن الهوی ان هواال وحی یوحیو م
  بیت

  من کیم تا زبان من گوید

 

  سخن از من نگوید اال هو

 

  .۱۸۰۸هو متکلم علی لسانی و هو لسانی
  بیت

  بلبل ز پی گل شنویۀچون نغم

 

  گل گفته بود گرچه ز بلبل شنوی

 

همه حال، و به غري مؤانست خاموشی است از خطا، و سخن با غري حق تعاىل خطا است بۀ و نطق به صواب نتیج
الخري فی کثري من نجویهم اال مـن امـر بصـدقة او معـروف او : قال الله تعاىل. گرفنت شر است از جمیع وجوه

  .۱۸۱۰والسالم علی من اتبع الهدی. ۱۸۰۹اصالح بني الناس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .شود کند و آن نیست مگر وحیی که به وی می از خواهش نفس سخن نمی: ۴و۳های  آیه ۵۳سورۀ  ۱۸۰۷
 .او به زبانم گویا است و او زبان من است ۱۸۰۸
 .ر خوبی یا اصالح میان مردم امر کنداای یا ک ز نجوای آنها نیست مگر کسی که به صدقهخريی در بسیاری ا: ۱۱۴آيۀ  ۴سورۀ  ۱۸۰۹
 .و سالم بر آن که پريو هدایت شد: ۴۹آيۀ  ۲۰سورۀ  ۱۸۱۰



۸۵۱ 

  محبت نامهرساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  و به ثقتی

، و جعـل عینـه عـني اعیـان العـالم فـی شـهادته و غیبـه، و الصـلوة و یلـالحمدلله الذی عني عني حبیبه بحبه فی ع
  .و آله )ص(السالم علی خلیله و صفیه و رسوله و نبیه محمد

یا بن آدم انی و حقی لک : و فی التوراة. ۱۸۱۱قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله: قال الله تعاىل
  .ان الله جمیل یحب الجمال ):ص( الله ، و قال رسولمحب، فبحقی علیک کن ىل محبا

  بیت
  محبت به از پادشاهی بود  محبت مقام الهی بود

  .و این مقام شریف را القاب اربعه است
  بیت

  است بشنو ای دوستحباول

 

  از یار بیان آن که نیکوست

 

ب محبـو ،صفاوت قلب محب است از کدورات اعراض و اغـراض، و محـب بایـد کـه از محبـوبحب و عالمت 
  .جوید و غري محبوب نپوید

  شعر
 گویمسخنی خوش ز یار می
ــار می ــار ی   جویــد هرکــه از ی

 

 گـویم راز با یـار غـار می
  دگوی آن چنان یار یار می

 

  .وداً لثبوته فی االرض و به سمی الوداست و آن اثبات است در محبت،  وّدو دیگر 
  بیت

  در محبت ودود باید بود

 

  دزانکه محبوب این چنني فرمو

 

  .فی قلوب عباده، هذا معنی الودو ای ثباتا فی المحبة  ۱۸۱۲سیجعل لهم الرحمن ودا: قال الله تعاىل
  .۱۸۱۳والذین آمنوا اشد حبالله: قال الله تعاىل. است و آن افراط محبت است عشقسوم 

  رباعی
 وبرفتبربسترختآمدوعقلعشق

 چون دیدکه پادشه درآمد سرمست
 

 برفت آن عهدکه کرده بودبشکست و
  بیچاره غالم چست برجست و برفت

 

با ظهور نور آفتاب غريت غري سوز عشق، پرتو چراغ عقل را فروغی نباشد، و چـون سـلطنت سـلطان عشـق سـریر 
  .مملکت وجود عاشق فرو گريد، به تیغ غريت دمار از غري برآورد ۀسراپرد

  دوبیتی
 آتــش غــريتش برافــروزد
  لیس فی الدار غريه دیار

 ا بیک نفس سوزدغري خود ر
ــوزد ــا درآم ــن ســخن را بم   ای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .بگو اگر خدا را دوست دارید مرا پريوی کنید تا خدا شما را دوست دارد: ۲۹عمران آیه  سورۀ آل ۱۸۱۱
 .۹۶آيۀ  ۱۹سورۀ  ۱۸۱۲
 .نان که گرویدند بشدت خدا را دوست دارندآ: ۱۶۰آيۀ  ۲سورۀ  ۱۸۱۳



۸۵۲ 

  

ما اگر به عقل خوانی نتوانی، لفظ عشق مشتق اسـت از  ۀعشق دردی است، تا ترا نگريد ندانی، و این محبت نام
  :وجود عاشق برآید ۀعشقة، هرگاه که گرد شجر

  بیت
  آن شجر هم بپای او مريد  از سرش تا قدم فرو گريد

ای اگـر  تواند بود، و عشق افراط محبت اسـت، بـه طریقـی کـه یافتـه صفات قدیمه نمیو چون افراط و تفریط در 
  .وال یطلق علی الحق اسم العشق و العاشق. ای یافته

ساری و جاری گـردد،   و چون آب حیات محبت در مجموع انهار قوای روحانیه و جداول اجزای جسمانیه محب
  :محبت گرداند و سراب وجود محب را به صدمات سیالب حب، ابحار

  دوبیتی
 نزد ما او ز عاشقان باشد
  در دل او محبت محبوب

 

ـــ ـــر بیۀغرق ـــد بح ـــران باش  ک
  همچو جان در بدن روان باشد

 

صوتی که شنود از محبوب شنود، و سخنی کـه گویـد از محبـوب گویـد، و در هـر چـه نظـر کنـد محبـوب بینـد و از 
  .محبوب محبوب جوید

  بیت
  توه وه چه خوش است این محب

 

  گر هست ترا بیا به صحبت

 

نوبتی چون خون در مجرای عروق زلیخـا بجـوش آمـد و دلـش در خـروش افتـاد، از بـرای دفـع فسـاد،  -حکایت
چکید، بر آن موضـع صـورت اسـم یوسـف علـی  دم که در آن دم بر لوح زمني می ۀفصادی او را فصد کرد، هر قطر

  .بست نقش میعليه السالم نبینا و
  بیت

 بخون خودآغشتیرشدخاکچون
 

  یوسف یوسف به خون دل بنوشتی

 

  .محبی است که در محبت محبوب مستهلک باشد ۀو این مرتب
  بیت

 ای یار هوا ستمحبتلقب چارم
 

راستکه مارااست هواکهترازینخودخوش

  .هوا مقتضی محو ارادت محب است در محبوب، و تعلق به محبوب در اول به هرچه در دل او گذرد
  تبی
  هرکه را این چنني هوا باشد

 

  در دل او هوای ما باشد

 

: ، و اگـر احسـان اسـتان اللـه جمیـل یحـب الجمـال: و سبب حب یا جمال است یا احسان، اگر جمال باشد
  .ماتم احسان اال من الله وال محسن االالله

  بیت
  چنني باشد طریق دوست داری

 

  که عالم را به عشقش دوست داری

، اىل آخرالحدیث، نوافل سبب حب باشد، و نوافـل الیزال العبد یتقرب اىل بالنوافل حتی احبه: چون به دلیل
، و صور عالم زیادت در وجود، و نافله محبـوب محبـوب اسـت، پـس صـور عـالم محبـوب محبـوب است زیادت

ا احببـة فـاذ: مطلق باشد، و غريت محبوب مطلق مقتضی آن است که غري خود را دوست نـدارد، الجـرم بجـزای
  .سمع و بصری بما عطا فرماید ،کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصربه



۸۵۳ 

  بیت
  تا کـه محبـوبش نباشـد غـري او

 

  بس دقیق است این سـخن فـافهم نکـو

 

  .و هذه مسألة غامضة دقیقة
  .و حب یا الهی است یا روحانی یا طبیعی

  بیت
  ازحق است این سخن خیاىل نیست

 

  اىل نیستحب ازین هر سه قسم خ

 

کنـت کنـزا : دارد و هم از برای مـا، و معـانی وحب الهی آن است که حق تعاىل مارا هم از برای خود دوست می
  .کند با خلق از برای خود الحدیث، بیان محبت حق میمخفیا، 

  بیت
 اندازبرای معرفت ما را هویدا کرده

 

  اند اسما را درین گنجینه پیداکردهگنج

 

  .عبودیت و معرفت حضرت او سبب نجات و درجات ما استای که  و دانسته
  بیت

  با ما زبرای ما محبت دارد

 

  ما را با ما ازین سبب نگذارد

 

و حب روحانی حبی است جامع در محب و این همچو حب الهـی مقتضـی آنسـت کـه محـب محبـوب را هـم از 
ی آن اسـت کـه محـب محبـوب را برای خود دوست دارد و هم از برای محبوب محبوب را، و غایت حب روحـان

  .عني خود یابد و خود را عني محبوب بیند
  بیت

  وین عیننيمنو تو عنيتوعنيمن

 

  یک عني بود ظهور او در کونني

 

  .و هر لقبی از القاب محبت او را حاىل است و هر حاىل او را کماىل
  رباعی

 بشنو ز هوا کـه بـا تـو گـویم سـخنی
  گر استهواکه این هوای د ز بگذر

 

 هرچند هوا خـوش ننمایـد ز منـی
  ما را ست هوای یوسف و پريهنی

 

  .و هوا دو نوع است. و هوا اسمی است از اسماء حب، یقال هوی النجم، اذا سقط
  .اول ظهور حب است از غیب به شهادت در دل محب

  بیت
  زین هوا باد برد جمله هوا  خوش هوائی وزید بر دل ما

  شعر
ــــا عرف ــــم م ــــوال ک ــــویفل ــــا اله  ن

  الهوی سبب الهوی ان  الهوی  و حق 

 

 ولــــوال الهــــوی مــــا عرفنــــا کــــم
  ولو ال الهوی فی القلب ما عبدالهوی

  
 

، و سبب حصـول هـوا در دل محـب یـا نظـر اسـت یـا سـماع یـا ۱۸۱٤افرأیت من اتخذ الهه هواه: قال الله تعاىل
  .و لیس کذالک السماع فانه یتغري باللقاءیابد،  نظر است که به لقاء تغیري نمی ،احسان، و اتم واعظم اسباب

  دوبیتی
 همچــو آئینــه روبــرو داریـــم نکوداریموماحبیبی چه خوش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .آیا دیدی او را که هوای خود را خدای خود گرفت: ۲۲سورۀ جاثیه آيۀ  ۱۸۱٤



۸۵۴ 

ــدیم ــا دی ــنود م ــر ش ــری گ   دیگ

 

  در دل و جان هوای او داریم

 

  .و محب حب احسان، حب او معلول است، و زایل شود به نسیان
  رباعی

 حبی که چنني بود کمالش نبود
  اراناست اما یـ یهرچند محبت

 

ــود ــالش نب ــار بجــز نقــش خی  از ی
  قدرش ننهند و ذوق و حالش نبود

 

را نهـی ) ع(از هوا محاب احباب است و انسان مأمور به تـرک محـاب خـود، چنانکـه داود پیغمـرب و نوع دیگر
  .، ای التتبع محابک بل اتبع محابی و هو حکم بمارسمته لک۱۸۱٥والتتبع الهوی: فرمودند، وفرمودند

  بیت
 ماداریبگذراگرسودایهانجزسودای

 

  بگذاراگرماراهواداری خویشنتهوای

 

، ای ۱۸۱٦ان عـذابها کـان غرامـا: قـال اللـه تعـاىل. و استهالک در محبوب آنرا غرام خوانند و مستهلک را مغـرم
او  هچه مالزمت شهود محبوب موجب هالک محب اسـت، و غـرام اکمـل صـفات حـب اسـت، و احاطـ. مهلکا

  .اعظم و اتم
  مثنوی

ـــی صـــاف دگـــر در جـــام کـــردم  م
 محبانـــــه بـــــه محبـــــوبی نوشـــــتم

 خوش که اسـرارالهی اسـت بخوانش
ـــــی ـــــد دوائ ـــــه دردت ازو یاب  هم
 بهرصــــورت بتــــو حســــنی نمایــــد
 کـــالم دل پـــذیر عاشـــقان اســـت

 خودنیست وغريازعشق است عشق همه
 از عشـق پیـدا اسـت بعشـق همه عالم

ــوق بی ــق و معش ــد عاش ــق نباش  عش
 تمحب ار وصل محبـوبش تمنااسـ

 محــب و حــب و محبــوب ار بــدانی
 اگر دریا و گـر مـوج و حبـاب اسـت
ـــه سراســـر  ســـبیل مـــا اســـت میخان

ــادی نعمت ــی بش ــن م ــوش ک ــه ن  الل
  اش از یـــاد مگـــذار محبـــت نامـــه

 

 اش زان نـــام کـــردم محبـــت نامـــه
 ز طالـــب ســـوی مطلـــوبی نوشـــتم
 معــــانی بیــــان پادشــــاهی اســــت

ــــــ ــــــود آئین ــــــی نمــــــائی ۀب  گیت
 ز هـــر معنـــی تـــرا عشـــقی فزایـــد

 گر معشوق جوید عاشق آن اسـتا
 انـد و بـد نیسـت بنزد او همه نیک

 نظرکن عشق درعالم هویـدا اسـت
ــوق بی ــالق و مخل ــابی خ ــق نی  عش

 شـود راسـت مرادش در محبت می
ــوبش نخــوانی  محــب را غــري محب
ــزد مــا همــه جــام شــراب اســت  بن

 خـوری پـیش آر سـاغر اگر می می
 یابی حریفی مست چون وی که کم

  د میـــدارمحـــب خویشـــنت را یـــا

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۵آيۀ  ۳۸سورۀ  ۱۸۱٥
  .۶۶آيۀ  ۲۵سورۀ  ۱۸۱٦



۸۵۵ 

  فی بیان مقامات القلوبرساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  و به نستعني
  .الحمدلله و السالم علی عباده الذین اصطفی، و الحول و ال قوة اال بالله، و الصلوة علی نبیه و صفیه محمد وآله

 سمی القلـوب باسـماء اربعـة، مقامات القلوب اربعة، و ذالک ان الله تعاىل: قال ابوالحسن النوری رحمةالله علیه
  .صدرا و قلبا و فؤادا و لبا: سماه

و : ، و القلب معدن االیمان لقوله تعـاىل۱۸۱۷افمن شرح الله صدره لالسالم: فالصدر معدن االسالم، لقوله تعاىل
مـا کـذب الفـؤاد : ، و الفؤاد معدن المعرفـة، لقولـه تعـاىل۱۸۱۸لکن الله حبب الیکم االیمان وزینه فی قلوبکم

  .۱۸۲۰ان فی ذالک لذکری الوىل االلباب: ، و اللب معدن التوحید، لقوله تعاىل۱۸۱۹رآیما
فالتوحیـد تنزیـه . فاللب و عاء التوحید، و الفؤاد وعاء المعرفة، والقلـب و عـاء االیمـان، و الصـدر و عـاء االسـالم

القلب بنفـی جمیـع مـا الحق عن درکه، و المعرفة اثبات الحق بصفاته العلیـا و اسـمائه الحسـنی، و االیمـان عقـد
  .و االسالم استسالم االمور کلها اىل الله تعاىل سراواعالنا. تولهت القلوب الیه من المضار و المنافع سواه عزوجل

فهذه االنوار کائنة من انوار الموحـدین، والیصـح المعرفـة االبالتوحیـد، والیصـح االیمـان اال بالمعرفـة، والیصـح 
توحید له المعرفة له، و من ال معرفة له الایمان له، و من ال ایمان له ال اسالم لـه، و  فمن ال. االسالم اال باالیمان

  .ال ینفعه ما سواه من االعمال و االفعال و االخالق
فنوراالسالم یذکرالعواقب، ونوراالیمان ینبه الطوارق، ونور المعرفة یذکرالسوابق، و نور التوحید یکشف الحقـایق، 

سیاسة النفوس، و انتبـاه الطـوارق یوجـب ریاضـةالنفوس، و ذکـر السـوابق یوجـب حراسـة و ذکر العواقب یوجب 
  .القلوب، و مشاهدة الحقایق یوجب رعایة الحقوق

فبالسیاسة یصل العبد اىل التطهري، و بالریاضة یصل اىل التصدیق و بالحراسة یصل اىل التحقیق، و السیاسـة حفـظ 
و هالکهـا، و الحراسـة ذکراللـه تعـاىل فـی الضـمایر، و الرعایـة مراعـات  النفس و معرفتها، و الریاضة ادب النفس

و الرعایـة توجـب الوفـاء بـالعهود، و الحراسـة توجـب حفـظ الحـدود، و الریاضـة توجـب . حقوق الموىل بالسرایر
  .الرضاء بالموجود، و السیاسة توتجب الصرب عن المفقود

  .بودیة سراوا عالنا و باطنا و ظاهراهذه الخصال جمیع ما کلف الله تعاىل عباده من الع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .اش را برای اسالم گشادی داد آیا کسی که خدا سینه: ۲۳آيۀ  ۳۹سورۀ  ۱۸۱۷
 .های شما آراست نید، و آن را در دلاما خدا بشما ایمان را محبوب گردا: ۷آيۀ  ۴۹سورۀ  ۱۸۱۸
 .دید تکذیب نکرد آنچه را دل نمی: ۱۱آيۀ  ۵۳سورۀ  ۱۸۱۹
 .همانا در آن پندی است مر خردمندان را: ۲۲آيۀ  ۳۹سورۀ  ۱۸۲۰



۸۵۶ 

   در بیان مقامات دلترجمه رساله 
  
  

   مهربانۀ بنام خداوند بخشند
  جوئیم و از او یاری می

 ۀدرود بر پیغمرب و برگزیـد. ای نیست مگر به خدا اش، و حول و قوه سپاس مر خدای را، و سالم بر بندگان برگزیده
  .او محمد و یاران وی
های دل چهار است، زیرا که خـدای بـزرگ دل را بـه چهـار  مقام: خداش رحمت کند، فرماید ابوالحسن نوری که
  :نام نامیده است

  .صدر، قلب، فواد، لب
، و قلب معـدن ایمـان اسـت، افمن شرح الله صدره لالسالمصدر جای اسالم است، چنانچه حق تعاىل فرماید، 

، و فؤاد معدن معرفت اسـت، کـه نه فی قلوبکمیمان وزو لکن الله حبب الیکم االی: چنانکه حق تعاىل فرماید
ان فـی ذالـک : ، و لب معدن توحید است، چنانچه حق تعاىل فرمایـدما کذب الفؤاد مارای: حق تعاىل فرماید

پس لب جایگاه توحید، و فواد محل معرفت، و قلب مخزن ایمان، و صدر مکان اسـالم . لذکری ال وىل االلباب
  .است

ایمـان . باشـد معرفت اثبات حق به صفات عالیه و اسمای حسنای او می. درک او است ز حق اتوحید منزه داشنت
اسالم واگذاشنت جمیع . آنند، از مضار ومنافع، جز ذات اقدس او ۀبستگی دل است به نفی جمیع آنچه دلها شیفت

  .امور به ذات مقدس او در آشکا ر و نهان است، و این انوار انوار موحدین است
. ت حق جز به توحید درست نیاید، و ایمان جز با معرفت صحیح نباشد، و اسالم جز بـا ایمـان راسـت نیایـدمعرف

پس هر که را توحید نیست، معرفت نباشد، و هر که را معرفت نیست ایمانی ندارد، و هر که را ایمـان نیسـت اسـالم 
  .ها سودی نبخشد نباشد، و جز اینها او را از کردار و گفتار و منش

نور معرفـت انسـان را بـه سـوابق . سازد می رنور ایمان دل را به حوادث بیدا. شود نور اسالم عواقب را یادآور می
  .دارد کند، و نور توحید حقایق را مکشوف می آشنا می

یـاد سـوابق . گردد شود، بیداری به حوادث ریاضت نفوس را سبب می یادآوری عواقب موجب سیاست نفوس می
  .گردد شود، و شهود حقایق موجب رعایت حقوق می را باعث میها  نگهبانی دل

سیاسـت . رسـاند حراست به تحقیـق می. گردد ریاضت موجب تصدیق می. رسد به سبب سیاست بنده به پاکی می
هـا  ریاضت تهـذیب نفـس و از بـني بـردن او اسـت، حراسـت یـاد خـدا در دل. نگهداری نفس و شناسائی اوست

  .وق موىل در نهانی استاست، و رعایت مراعات حق
رعایت موجب وفای به عهدها، حراست سبب حفظ حدود، ریاضت موجب رضای به موجود، و سیاست موجـب 

اینها تمام خصائلی است که خدای تعاىل از بندگان خود خواسـته اسـت . باشد شکیبائی بر آنچه از دست رفته می
  .از بندگی در نهان و عیان و ظاهر و باطن



۸۵۷ 

  توکل رساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  .۱۸۲۱و من یتوکل علی الله فهو حسبه: قال عزوجل
  بیت

  خداکرد چومابههرکس که توکل

 

  ایمن بود از دردسر هر دو سرا

 

یدخل الجنة من امتی سبعون الفا بغري حسـاب، هـم الـذین الیسـرفون و : صلی الله علیه و آله الله قال رسول
  .الیقرتون و علی ربهم یتوکلون

  بیت
  دریاب توکل صحیحم

 

  بشنو سخن خوش فصیحم

 

  .التوکل ترک االسباب و نسیان االحباب و اتکال القلب علی الملک الوهاب فی کل االبواب: اقول
  بیت

  جوئی تو اسبابمیجو چهمسبب

 

  توکل با تو گفتم نیک دریاب

 

  .التوکل انقطاع الطماع: و قال ذوالنون
  بیت

  و آنگاه توکلی چو ما باید کرد  اید کردقطع طمع از غريخدا ب

  .التوکل معاینة االضطرار: و قال الجریری
  بیت

  عاجزی خلق اگر بینی تمام

 

  کاملت باشد توکل والسالم

 

  .التوکل سکون القلب فی الموجود والمفقود: قال شاه الکرمانی
  بیت
  ساکن شده دل به لطف معبود

 

  از بود و نبود خود بر آسود

 

  .التوکل اعتماد القلب علی الله فی جمیع االحوال: الجنیدقال 
  بیت

  در همه حال اعتماد بر اوست

 

  اعتمادی مکن به دشمن و دوست

  .التوکل فی االصل استعمال العلم وفی الحقیقة استعمال الیقني: و قال الکتانی
  بیت

 چنني باشدگرکنیویقنيعلمبهعمل
 

  کمال حال توکل یقني همني باشد

 

  .التوکل هواالعتصام بالله: و قال القصار
  بیت

  دست کوتاه کردم از غريت

 

  پیش غريت نربدم از غريت

 

  .التوکل هو المحمود بحسب الموارد: قال الحالج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .کند کسی که بر خدا توکل کند او را کفایت می: ۳سورۀ طالق آيۀ  ۱۸۲۱



۸۵۸ 

  بیت
  ازفرمانشسرمکشسرتآیدبه هرچه

 

  گرکشد ور نکشدباش چومن قربانش

 

  .لهالتوکل اسقاط الخوف و الرجاء بما سوی ال: قال الخواص
  بیت

  خوف و امید ما ز غريی نیست

 

  ور ز غريی بود به خريی نیست

 

التوکل طرح البدن فی العبودیة و تعلق القلب بالربوبیة و الطمأنینة اىل الکفایة، و ان اعطی : قال ابویزید
  .شکر وان منع صرب، الراضی موافق القدر

  .التوکل نسیان التوکل فی وقت الحضور: و قال االنصاری
  عیربا
 وقتی کـه توکلـت فرامـوش کنـی
  ور زانکه سبوکشی و منت داری

 

 با دلرب من دست در آغوش کنی
  جامی ز مـی تـوکلم نـوش کنـی

 

من طعن علـی االکتسـاب فقـد طعـن علـی السـنة و مـن طعـن علـی التوکـل فقـد طعـن علـی : قال السهل
  .االیمان

  بیت
  گر کسب و توکلت بهم جمع شود

 

  شود افروخته مجلس تو چون شمع

 

  .التوکل سکون السر اىل موعودالله عزوجل و ایقان القلب بان القول الیبدل: و قال بعض الفقراء
  دوبیتی

 حق خالف نبودۀدر وعد
  بــر قــول خــدا تــوکلی کــن

 

 هر وعده که کرد آن چنان کرد
  تـوان کـرد کاین قول دگر نمی

 

  .من توکل و قنع کفی الطلب: صلی الله علیه و آله و قال النبی
  بیت

  توکل بر خدای خویشنت کن

 

  وداع منت مردم چو من کن

 



۸۵۹ 

  خلوترساله 
   

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

ای  مستحسنات متصوفه اسـت، و خلـوت مجموعـه ۀمعلوم فرما که خلوت از جمل -اعزک الله فی الدارین-یا اخی 
ت منام و صوم ایـام و قلـت کـالم و است، از چند گونه مخالفت نفس و ریاضات تألیف یافته، از تقلیل طعام و قل
  .ترک مخالطت انام و مداومت ذکر ملک عالم و نفی خواطر و دوام مراقبت

و سالک چون خواهد که به خلوت درآید اول غسلی کامل برآورد و بعـد از اداء صـالت صـبح بـه خلـوت متوجـه 
ق و اجعـل ىل مـن رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صـد: شود، و چون بر در خلوت رسد بگوید

  .۱۸۲۲لدنک سلطانا نصريا
، و بعـد اللهم اغفرىل ذنوبی و افتح ىل ابواب رحمتک: و چون بر مصلی رود، پای راست پیش نهد و بگوید

از طلوع آفتاب دو رکعت نماز بگذارد به خشوع و خضوع از سر صدق و اخالص، و در حالت جلوس بر هیـأت 
االاللـه را اختیـار  اذکـار ذکـر الاله ۀکـر مشـغول شـود، و مشـایخ از جملـتشهد نشیند، و بعد از فرایض و سنن بـه ذ

  .اند کرده
  بیت

  عارفانه چو ذاکر آگاه

 

  االالله خوش بگو الاله

 

محدثات به نظر فنا مطالعه کنـد، و در طـرف  ۀو باید که مواطات میان دل و زبان نگاه دارد، و در طرف نفی جمل
ده نماید، و صاحب خلوت باید که جمیع اوقات را به این اوراد موزع دارد تـا اثبات وجود قدیم به عني بقا مشاه

  .من الورد له فال وارد له: اند طریق واردات بر وی گشوده شود، و گفته
هر آینه چون همت علیه سالک از زیغ التفات به زینت مزخرف دنیای دون مصون ماند، ینـابیع حکمـت از دل او 

  ):ص(الله ان شود، کما قال رسولمنفجر گردد و به زبانش رو
  .لله اربعني صباحا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه من اخلص

  بیت
  این چنني خلوتی مبارک باد

 

  با چنان حضرتی مبارک باد

 

  .به محمد و آله االمجاد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

استی و بريون آور بريون آوردن راستی، و از نزد خود برای من پروردگارا مرا داخل گردان داخل گردیدن ر: ۸۲آيۀ  ۱۷سورۀ  ۱۸۲۲
  .تسلطی یاری دهنده قرار ده



۸۶۰ 

  کمال بلوغ بلوغ کمال ورساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سائلی سلمه الله سئوال کرد که فرق میان کمال بلوغ و بلوغ کمال چیست؟. الله اکربالحمدلله و ال اله اال الله و 

  بیت
  ایمآن سئوالش را جوابی گفته

 

  ایم معنی را به حکمت سفتهدرّ

 

ذات بلوغ کمال، و فناء در ذات کمال بلـوغ اسـت و فنـاء از ایـن فنـاء  فناء در صفات کمال بلوغ است و فناء در
از افعال خود در افعال فعال لمایرید بلوغ کمال و فناء در صفات حقیقیه و اضافیه و سلبیه الهیـه  بلوغ کمال، فناء

کمال بلوغ، فناء در ذات قدیمه کمال بلوغ و بقاء به افعال و صفات و ذات بلوغ کمـال، بقـاء بـه تخلـق صـفاتیه 
  .کمال بلوغ و تحقق بذات الهیه بلوغ کمال

  .ز او بريون آید و بالغ طریقتی آن است که او از منی بريون آیدو بالغ شرعی آن است که منی ا
 ۀحق در اشیاء کمال بلـوغ و مشـاهد ۀمن عرف نفسه کمال بلوغ فقد عرف ربه بلوغ کمال، مشاهد): ع(قال علی

کمـال بلـوغ و رؤیـت بـه  مارایت شیئا اال ورایت اللـه فیـهاشیاء درعلم حق بلوغ کمال، و رؤیت حق به مقتضی 
بلـوغ  عرفت ربـی بربـیکمال بلوغ و  عرفت االشیاء باللهمارایت شیئا اال ورایت الله قبله بلوغ کمال،  اشارت
  .کمال

 ۀکمال بلوغ والیت و بلوغ کمال نبوت، کمال بلوغ منصب خلیل و بلوغ کمال مرتبـت حبیـب، کمـال بلـوغ مرتبـ
غ کمـال عشـق، و آن افـراط محبـت محبت محبیه و بلوغ کمال رتبت محبت محبوبیـه، کمـال بلـوغ محبـت و بلـو

  :قال الله تعاىل. است
  .۱۸۲۳و الذین آمنوا اشد حبالله

کمال بلوغ مقام صاحب دل و بلوغ کمال مقام وىل بوالیت خاصه، کمال بلوغ سفر از خلـق بحـق و بلـوغ کمـال 
. ال هـوسفر از حـق بخلـق، کمـال بلـوغ علـم بـه اسـماء و صـفات الهـی و بلـوغ کمـال علـم بانـه الیعلـم الغیـب ا

  .۱۸۲٤والحمدلله رب العالمني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .آنان که گرویدند و سخت خدای را دوست دارند: ۱۶۰آيۀ  ۲سورۀ  ۱۸۲۳
  .۱آيۀ  ۲سورۀ  ۱۸۲٤



۸۶۱ 

  العبادات اسراررساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الذی خلق االرواح بقدرته و صور االشباح بحکمته والصلوة والسالم علی خري خلقه محمد و آله و 

من قال : علیه السالم، و قال من قال ال اله اال الله دخل الجنة: الله صلی الله علیه و آله ولقال رس. عرتته
  .یعنی خالص از شرک جلی و مخلص از شرک خفی ،الاله االالله خالصا مخلصا دخل الجنة

  بیت
  کننفی و اثبات همچو ما می

  

  کن حق و باطل زهم جدا می 

  

 انی امـرت ان اقاتـل النـاس حتـی یقولـوا الالـه االاللـه، قـاذا: ، و قال علیه السالم۱۸۲٥فاعلم انه ال اله اال الله
  .قالوها، فقر عصموا منی دمائهم و اموالهم اال بحق االسالم و حسابهم علی الله تعاىل

  .ای از شعب ایمان رکنی است از ارکان اسالم، و تصدیق آن به جنان، شعبه الاله االاللهگفنت این کلمة طیبة 
  بیت

  مؤمنی توحید مطلق را بدان

  

  کن و حق را بدان ترک باطل می 

  

االیمان بضع و سبعون شعبة، افضلها الاله االالله و ادناها اماطـة االذی : صلی الله علیه و آله قال رسول الله
  .و اما طت به ادلة عقیله و اثبات شرعیه، و اذی شرک است در طریق توحید. عن الطریق

  بیت
  یهو الم و ها است اصلفلا

  

  ها است نوریه این همه حرف 

  

  . این کلمه اله است و مقصود از
و خرق عادت عادت گفته اند، و اثبات خرق عادت هر آینه عادت بود، و نفی . الاله اال اللهخوش بگو : مصراع

اثبات عبارت است از امری مقرر که جمیع عالم بـرآن باشـند، و مـا بـر : و بعضی گفته اند که. عادت اثبات عادت
  .له اثبات فرموده اند، و حق مثبت عالم استآنیم که اثبات آنست که خدای تعاىل و رسول اوصلی الله علیه و آ

  بیت
  گر نباشد مثبت او گو مباش

  

  او به ذات خویشنت ثابت بود 

  

  .فا علم انه ال اله اال الله: و قال جل جالله
  قطعة

 کنیم مدامنفی و اثبات می
  گوئیم دل و جان همیشه می از

  

 نفی و اثبات ذاکران این است 
  سخن خوب مؤمنان این است

  

بـر آن اسـت   علیـه الرحمـة و کتانیدر توحید ادخل است  ال هو االهو: بر آن است که  علیه الرحمة مام غزاىلا
 عبداللـه انصـاری، و شـیخ الالـه االانـاقـدس سـره بـر آن اسـت کـه یزیـد  ابیاتم است ورای  ال اله االانت: که

  .د که الاله االالله توحید مطلق استتوحیده ایاه توحیده، و اکثر علماء برآنن: الله علیه می گوید رحمة
  بیت

  عارفانه چو ذاکر آگاه

  

  خوش بگو الاله اال الله 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۲۱آيۀ  ۴۷سورۀ  ۱۸۲٥



۸۶۲ 

و متکلمان برآنند که استثناء در این کلمه منقطع است به معنی غري، و مقصود نفی الهه باطله است، و اثبات معبود 
ت، میگوئیم بیان واقع است، و صاحب و بعضی گفته اند که نفی منفی است و اثبات مثب. بر حق الزمة عقل است

گوئیم موضوع به وضـع شـرعی  شرع این کلمه را کلمة توحید فرموده، اگر گویند موضوع به وضع لغوی نیست، می
  .است

  بیت
  دریابشنیکاستدلیلیخوش

  

  ذاکرانه به ذکر بشتابش 

  

راتب ثالثه و اوقات نماز بر سه قسم، عـالم معلوم فرما که عالم منقسم است به م -الله بروح القدس ایدک-یا اخی 
، ان تعبداللـه کانـک تـراه: کند، و به مقتضای شهادت به منزلۀ صالت نهار و در این صالت مصلی مناجات می

  .نماید در مرایای عالم شهادت، آثار اسم الظاهر حق مشاهده می
شافعی از غروب شفق حمره است تا  اما عالم غیب به منزلۀ صالت عشاء آخر است و صالت لیل در مذهب امام

کند از عالم عقل، از ادلـه و بـراهني بـه اسـم  طلوع فجر، و در این صالت مصلی مناجی است به آنچه ادراک می
الباطن حق، و این نماز محبان و اهل اسرار است، ووقت معارج انبیا و رسل و عروج ارواح بشریه از برای رؤیـت 

  .الهیه و قربت روحانیه
کند معانی مجرده در صور حسـیه، زیـرا  لم تجلی برزخی است میان غیب و شهادت، و در این عالم تنزل میاما عا

که نسبتی دارد با صورت حسیه، و نسبتی با معانی مجرده، به منزلۀ صالت مغرب و صالت صبح، و این دو وقت 
   .اند میان لیل و نهار، نه از روزاند مطلقا و نه از شب مطلقا برزخ

  بیت
  کن ای یارنیک دریاب گوش

  

  برزخی در میان لیل و نهار 

  

  ۱۸۲٦ .اللیل النهار و یکور النهار علی یکوراللیل علی: قال الله تعاىل
و در این دو وقت مصلی مناجـات کنـد بـه آنچـه مشـاهده نمایـد از . یکی پوشیده شود چون پنج عمامه که به یکی

و مغـرب خـروج اسـت از شـهادت بـه غیـب، و صـبح . در صورعالم برزخ از دالالت برحق، در تجلیات و تحول 
و این برزخ خیاىل است که از وقت صالت فجر است تا طلـوع آفتـاب، کـه لیـل . خروج است از غیب به شهادت

  .خیال پوشیده شود، و از اثر برزخ است که معقول محسوس شود و محسوس معقول
  بیت

کردی خویشدرذهنایخانهخیالاوالً
  

 شد تومحسوس معقول ساختیچونبعدازآن 
و در صـالت عشـاء آخـر . که وقت ظهر است و عصر عالم علـم دنیـا شـود  و نمازگذارنده باید که در صالت نهار

  .عالم علم آخرت، و در صالت مغرب و صبح عالم علم موت
  بیت

  شب و روزش اگر چنني گذرد

  

  نگرد برزخی در میانه می 

  

  فصل
و  اللـه نورالسـماوات: چـون نـور -۱۸۲۷وللـه المثـل االعلـی -است و اعتبار آن در بـاطناوقات منهی از نماز پنج 

الله  الله صـلی تجلی فرماید، کالم و مناجات صحیح نبود مگر که تجلی در صور بـود، کمـا قـال رسـول. ۱۸۲۸االرض
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .پیچد و روز را بر شب شب را بر روز می: ۷سورۀ زمر آيۀ  ۱۸۲٦
  .خدا مثل برتر است و برای: ۶۲آيۀ  ۱۶سورۀ  ۱۸۲۷
 .۳۵آيۀ  ۲۴سورۀ  ۱۸۲۸



۸۶۳ 

ود و معبـود در اول عبـد شـاهد بـ. لم تکن تـراه فانـه یـراک االحسان ان تعبدالله کانک تراه، فان: علیه و آله
  .مشهود، در آخر حق شاهد است و بنده مشهود

  بیت
  مرید بودم آخر مراد گشتماول

  

  بنمود آفتابی از سایه درگذشتم 

  

امـا در وقـت اسـتوای آفتـاب چـون سـایه کـه . یالی مشهود منـاجی نتوانـد بـودتو بندۀ عابد در حالت شهود و اس
  .ر گردداشارت است به حقیقت ما غایب شود و جهات ما منو

  .سایه روی بنماید نور بی: مصراع
هر آینه . و انوار در انوار مندرج شود. الصلوة نور، الحدیثو نماز نور است، کماقال صلی الله علیه و آله و سلم 

نمازگذارنده نماز نگذارد بعد از صالت صبح تا طلوع آفتاب، که وقت خروج است از برزخ به عـالم شـهادت، و 
  .ه دخول اوقات محسوسه تعلق گرفته نه در برزخفریضه شدن صالت ب

  بیت
  ها از ماکن لطیفهگوش می

  

  عارفانه تأملی فرما 

  

اما بعد از نماز عصر وقت مشغوىل محـب اسـت بـه محبـوب، و از سـریان لـذت و حصـول نعمـت و اسـتغراق در 
  .حضرت عزت مخاطب نباشد

  بیت
  گشتممشغولچنانآنمحبوب  به

  

  ستد معزول گشتمکه از داد و  

  

  فصل
بانگ نماز در اوقات خمسه اعالم است به دخول وقت، و قامت دعوت بود به مناجات الهیـه، ودر بـاطن بانـگ 

حــق، و قامــت قیــام بــود از بــرای تجلــی ۀ نمــاز اعــالم اســت بــه تجلــی الهــی، و طهــارت ذوات از بــرای مشــاهدِ
  .المصلی من یناجی ماالتفت یمینا و ال شماال  لملوع: کما قال نبیناصلی الله علیه و آله. العالمني رب

و ان من : اند، و به حکم و انسان عاقل چون نظر کند، به بصر بصريت مشاهده نماید، که اشیاء شعائر و اعالم حق
هر آینه شعائر اللـه را . ، از اشیاء ثنای حق استماع فرماید۱۸۲۹شیی اال یسبح بحمده و لکن التفقهون تسبیحهم

: و قال جل ذکره. هللا التعظیم المرالله و الشفقة علی خلق: السالم الله تعظیم کند، کما قال علیه ظیماز برای تع
  .الله اکرب، الله اکرب: الجرم عارفانه گوید. ۱۸۳۰و من یعظم شعائرالله فانها من تقوی القلوب

  بیت
  گوئیمیچننينماز اینگر بانگ

  

  والله که توبس مؤذن نیکوئی 

  

: فرمایـد کـه ، و موحـد می۱۸۳۱فالتجعلواللـه انـدادا: انـد اند فرموده پریشان که ایشان به اشـیاء مشـغول و با جمعی
  .، ای ال خالق االاللهاشهد ان الاله االالله

  بیت
  خالق همه اوستاند وهمه خلق

  

  هرچه او خالقش بود نیکو است 

  

  .الله اشهد ان محمداً رسول
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .فهمید کند اما تسبیح آنها را نمی هیچ چیزی نیست جز اینکه به ستایش او تسبیح می: ۴۶سورۀ بنی اسرائیل آيۀ  ۱۸۲۹
 .ها است کسی که شعائر خدا را بزرگ دارد این عمل از پرهیزکاری دل. ۳۳آيۀ  ۲۲سورۀ  ۱۸۳۰
 ).۲۰آيۀ  ۲ۀ سور(برای خدا همتایانی قرار مدهید  ۱۸۳۱



۸۶۴ 

 مظهر اسم اعظمش خوانم
  صدق تمام ی دهم بهاین گواه

  

 بلکه خود اسم اعظمش دانم 
  که رسول خدا است سلطانم

  

، دو نوبت اول ندا بـا حی علی الصلوة، حی علی الفالح: و بعد از شهادتني شارع تعلیم فرموده که مؤذن گوید
اللـه  متوجـه بیتیعنی اقبال نمائید به مناجات پروردگار عالم و خود را پاک گردانید و . نفس مؤذن و ثانی با غري

  .شوید
  بیت

  برتابیدیک زمان رو ز غري

  

  تا فالح و خوشی ازو یابید 

  

و مـؤمن بایـد کـه چـون مسـتقبل . الله اکـرب، اللـه اکـرب، الالـه االاللـه: و بعد از آن ختم به توحید مطلق کند و گوید
عراض از حق وقوع است در مسجدالحرام شود محبت غريحق برخود حرام گرداند، و اعراض از حق ننماید، که ا

  .عدم
  بیت

 او اگر گذاری هیچعمر بی
  در پی دیگری اگر گردی

  

 داری هیچ غرياو هرچه دوست 
  روی، چه آری؟ هیچ به عدم می

  

  شعر
  اال کل شیی ما خالالله باطل

  

  و کل نعیم ال محالة زایل 

  

  بیت
  گو به حقبگذر از شر خري را می

  

  حقجو به را بگذار و حق میخلق 

  

  فصل
  :مواضع منهی از نماز چون مقربه و مربز و شاهراه و هر موضعی که مناقض طهارت باشد

  بیت
  کن نمازکن میجای خود را پاک

  

  خوش نمازی کن چو سید با نیاز 

  

مـن حسـن : صـلی اللـه علیـه و آلـه-و در اعتبار طهارت لسان است از دروغ و افرتا و ماال یعنـی، کمـا قـال نبینـا 
کفـر و نفـاق و شـرک و   شـبهه و حـرام، و طهـارت دل از ۀ، و طهارت شـکم از لقمـالمرء ترکه ما الیعنیهاسالم 

  .۱۸۳۲ثیابک فطهرو : شقاق، و طهارت سر از غري حق، و طهارت ملبوس
  بیت

  و پاک نوش و پاک باشپاک پوش

  

  از خود پاک پاش هر چه غري اوست  

  

د، به جهت آنکه اهل اسالم در حالت اداء صالت مأموراند بـه اسـتقبال اما بر بام کعبه نماز گذاردن منهی گفته ان
کعبه، و مصلی بر ظهر کعبه نه مستقبل کعبه است و نه در کعبه، هر آینه صالت او مشروع نباشد، و مصلی بایـد کـه 

  .به ظاهر مستقبل کعبه شود و به باطن متوجه به حضرت عزت
  بیت

  خوش نمازی اگر چنني باشد

  

  را نماز این باشدتن و جان 

  

  فصل
عمل غري نماز در نماز مبطل نماز است مگر قتل حیه و عقرب و فواسق ثالثة باقیه، اما عمل خفیـف مبطـل نمـاز 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .ات را پاک کن و جامه: ۴سورۀ مدثر آيۀ  ۱۸۳۲



۸۶۵ 

  .نبود، و در قتل فواسق خمسه اختالف است
  .اما عارفی که قتل حیة هوی و عقرب شهوت محال داند

  .مذهبش قتل این و آن نبود: مصراع
  :آن حجاب بیند میان خود و مناجات و عالمی که این و

  .می دهد فتوی به قتل این و آن: مصراع
  فصل

ای  اللـه، و بنـده و مناجـات کـالم اسـت و قـرآن کالم. المصلی ینـاجی ربـه: صلی الله علیه و آله-قال رسول الله 
مصـلی را تعلـیم  الجـرم حـق سـبحانه و تعـاىل. الله در وقت اداء صالت مناجـات کنـد قاصر، که به کالم غري کالم

  .تو نیز در نماز به کالم خدا با خدا در مناجات باش. فرمود که چگونه مناجات کن
  .محبوب روشنی چشم محب، و صالت عبادتی است مقسومه میان حق و بنده ۀو نماز مشاهده است، و مشاهد

ني، نصـفها ىل و نصـفها قسـمت الصـلوة بینـی و بـني عبـدی نصـف: انه قال الله تعاىل الخربالصحیح عن کماورد فی
  .لعبدی، و لعبدی ما سئل

: العـالمني، یقـول اللـه الحمدللـه رب: یقـول العبـد. ذکـر نـی عبـدی: الله یقول. الله الرحمن الرحیم بسم: العبد یقول
: اللـه الـدین، یقول مالـک یوم: العبـد یقول. الله اثنـی علـی عبـدی الرحیم، یقول الرحمن: العبد یقول. حمدنی عبدی

  .و فوض اىل عبدی، فهذاالنصف کله لله تعاىل خالصا. ی عبدیمجدن
اهـدنا : العبـد یقول. هذا بینی و بني عبدی، و لعبـدی ماسـئل: الله یقول. ایاک نعبد و ایاک نستعني: ثم یقول العبد

فهـؤالء لعبـدی و : اللـه یقول. الصراط المستقیم، صـراط الـذین انعمـت علـیهم غريالمغضـوب علـیهم و الالضـالني
  .لعبدی ماسئل

صلی الله علیه و آله فرمود  معلوم شد از این حدیث ربانی وجوب قرائت فاتحه الکتاب در نماز، و حضرت رسول
و اگر مصلی در نماز فاتحه نخواند نمازی که مقسـوم اسـت میـان حـق تعـاىل و . بفاتحة الکتابالصلوة اال: که

  .بنده نگذارده باشد
  بیت

  خوانفاتحه در نماز خوش می

  

  شافعی مذهبی چنني میدان 

  

  فصل
. نمازگذارنده در حال قیام به نماز، قائم است به وجود وصف قیومیت، و الله تعاىل قائم علی کل نفس بما کسبت

  الله تعاىل،  و قیام بنده به کالم
  .دانند سری است که عارفان ما می: مصراع

ای اسـت میـان قیـام و  سخن است، و رکوع فاصـلها رب خود در بو قاری قرآن در حال قرائت به کالم رب خود 
  .هر آینه راکع باید که از رکوع به قیام آید و از قیام به سجده رود. رکوع سجود، و سجود صحیح نباشد بی

  بیت
  دارشپنج وقت نماز را نگه می

  

  آرش ارکان نماز را بجا می 

  

  فصل
وثیابـک : ه مـأمور اسـت بـرآن، فـی قولـه تعـاىلمصلی پیش از شروع در قرائت از برای تطهري او اسـت کـ تۀسک

اللهـم باعـد بینـی و بـني : هر آینه عارف در نماز میان تکبريةاالحرام و قرائت امتثال نمایـد و گویـد. ۱۸۳۳فطهر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .ات را پاک کن و جامه ۴سورۀ مدثر آیه  ۱۸۳۳



۸۶۶ 

، زیـرا کـه مناجـات در محـل قـرب بـود و مخطـی در محـل بعـد الخطایای کما باعدت بني المشرق و المغرب
  .او، او را گناه استاست، و هستی مصلی و رؤیت افعال 

  .وجودک ذنب الیقاس به ذنب
اسـتغفرالله فـی قلـة صـدقی فـی قـوىل . و هر وصفی که وصاف از خود کند الیق حضـرت اللـه تعـاىل نباشـد

  .اللهم نقنی من الذنوب: الجرم گوید. استغفرالله
خطایای بالماء و الثلج و اللهم غسل : و چون بنده را حوىل و قوتی نیست اال به حق، بندگانه التماس نماید که

خطایای خودبینی مرا پاک کن تا دلم زنـده شـود، و در  ۱۸۳٤و جعلنا من الماء کل شیی حی: الهی به آب. الربد
حالت مناجات از غم دوری و مهجوری خالص یافته به رؤیت قرب مسرور گردد و سیئات به حسنات توبه و عمل 

  .صالح تبدیل یابد
  بیت

  مرااستگناهعنيمنخودبینی

  

  کن و این گناه سرتش فرمالطفی 

  

  فصل
العبـد و مـا : کامل به تعلیم الله تعاىل وجه را به خود اضافه فرمـود و در حقیقـت ۀبند. ۱۸۳٥وجهت وجهی: قوله

و بنده سزاوار آن نیست که چیزی به خود اضافه کند مگر به فرمان سید، و اگر سید اضافه کند از . فی یده لمواله
وجهـت : هر آینه بنده ادب را رعایـت کنـد و گویـد. ۱۸۳٦والهکم اله واحد: الله تعاىل ف بود، کما قالجهت تعری
  .وجهی
  .گو این چنني حق چنني فرمود می: مصراع

یعنی آن قادری که سماوات سبعه و ارض از هـم جـدا کـرد و درانفـس ظـاهر . ۱۸۳۷للذی فطرالسموات و االرض
  :یه در ذات من منفصل کردمرا از باطن تمیز فرمود، و قوای روحان

  .مانند سماوات نکو دریابش: مصراع
ففتقنـا . و جوارح مرا از هم جدا ساخت، چـون هفـت زمـني، و عـني را حکمـی داد و گـوش را حکمـی و فرمـود

  .۱۸۳۸هما
  بیت

  عارف این چنني گویدۀبند

  

  با خدا در نماز این گوید 

  

الوجـود بـه وجـوب وجـود  نی مایل از امکـان وجـود ممکنیع. ای مایال منقادا ۱۸۳۹حنیفا مسلما: بعد از آن گوید
  .حق

  بیت
  شنویمیکهکنمیلچننياین

  

  گر به اسالم سیدم گروی 

  

ــا از شــر عــدم خالص ــاقی مــانی ت ــابی و در خــري محــض یعنــی وجــود ب ــه بگــو. ی ــا : بعــد از آن موجدان و مــا ان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و همه چیز را از آب زنده گردانیدیم: ۳۱آيۀ  ۲۱سورۀ  ۱۸۳٤
 .متوجه گردانیدم رویم را: ۷۹آيۀ  ۶سورۀ ۱۸۳٥
 .۱۵۸آيۀ  ۲سورۀ  ۱۸۳٦
 .متوجه گردانیدم رویم را: ۷۹آيۀ  ۶سورۀ  ۱۸۳۷
  .پس آن دو را شکافتیم: ۳۱آيۀ  سورۀ انبیا ۱۸۳۸
  .۶۰آيۀ  ۳سورۀ  ۱۸۳۹



۸۶۷ 

جـل -م، و بـه فرمـان او مایـل شـدم بـه حضـرت او خـواه یعنی در این میل غـري او را از او نمی. ۱۸٤۰المشرکني من
و مـا فعلتـه ) ع(و هذا کما قـال الخضـر. و حق تعاىل بنده را تعلیم فرمود که چگونه توجه کن -جالله و عم نواله

  .۱۸٤۱عن امری
  بیت

  این توجه به حکم او کردم

  

  الجرم میل دل نکو کردم 

  

یعنی ظهور این عبودیت در من از برای اوست نـه . ۱۸٤۲لله رب العالمني ان صالتی و نسکی و محیای و مماتی
  .۱۸٤۳وما خلقت الجن و االنس االلیعبدون: زیرا که خدای تعاىل فرمود. از برای فایده ای که عاید باشد بامن

  .در بندگیش بندگی اوست مراد: مصراع
  .۱۸٤٤الشریک له و بذالک امرت و انا من المسلمني

  بیت
  بنده ام در بندگی فرمانربم

  

  فرمان و من فرمان برماو دهد 

  

انـت الملـک، و بعـد از آن بـه : و چون مملوک به درگاه ملک رود، به حضور تمام به اسم خاص یاد کند و گویـد
: آنگاه خود را اضافه به حضرت حـق کنـد و بـه حـرف خطـاب گویـد. الاله االانت: وصف خاص یاد کند و گوید

، نه طلـب اسـقاط ذنـوب فاغفر ىل ذنوبی: ذنوب کند و گویدانت ربی و انا عبدک، و ادیبانه به ادب طلب سرت 
  .که شامل حظ نفس است

و مطلوب سرت ذنوب بود در حال مناجات، یعنی در نمازی کـه منقسـم اسـت میـان مصـلی و رب او، و اگـر نمـاز 
و : ل بگویدگذارنده در نماز گناه خود مشاهده نماید، حیا مانع شود او را از این عبودیت خاصه، آنگاه به صدق د

، راه نما مرا به حسن اخالق تا استعمال حسن اخالق کنم در این حـال، و ادب را رعایـت تـوانم کـرد در اهدنی
  .والشر لیس الیکمناجات با حضرتت، و حقیقتاً هادی به حسن اخالق توئی، 

. انواع شـر بـود بلکه به فلا و الم آمده تا شامل. و شر محض عدم است و عدم به حضرت حق مضاف نتواند بود
و مؤمن عاقل شر مطلق به خري مطلق اضافه نکند، و ادب مقتضی آن است که شر مقید هم مضاف نگردانند، اگر 

  .دانند
  بیت

  دمی مشتابباادب باش و یک

  

  فکر فرما و این سخن دریاب 

  

  .ایاک نعبد و ایاک نستعني: قوله تعاىل
لم سر و عالنیة خود داند، و اگر به ایـن مثابـه نباشـد در قرائـت قاری باید که در حالت قرائت این آیت حق را عا

والله تعاىل بر سرایر و ضمایر ما دانا و بینا است و مصلی مشغول به تخیل غري، ودر نماز بـه غـري قبلـه . کاذب بود
لصـلوة ان ا: بلکه مصلی باید که در صالت بـه مقتضـی. ایاک نعبد: ملتفت، هر آینه صادق نباشد در این قول که

  .۱۸٤٥تنهی عن الفحشاء و المنکر
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .متوجه گردانیدم رویم را: ۷۹آيۀ  ۶سورۀ  ۱۸٤۰
 .و آن را از رأی خود نکردم: ۸۱آيۀ  ۱۸سورۀ  ۱۸٤۱
 .۱۶۳آيۀ  ۶سورۀ  ۱۸٤۲
 .وجن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا برپستند یا مرا بشناسند: ۵۶آيۀ  ۵۱سورۀ  ۱۸٤۳
 .ی نیست و به آن مأمور شدم و من از مسلمانانماو را شریک: ۱۶۳آيۀ  ۶سورۀ  ۱۸٤٤
 .دارد همانا نماز ازکار زشت و ناپسند باز می: ۴۴سورۀ عنکبوت آيۀ  ۱۸٤٥



۸۶۸ 

  التفاتی به این و آن نکند

  

  هیچ میلی به جسم و جان نکند 

  

  .ایاک نعبد، تا نگویند او را کذب است: و عارفی که در نماز خاطر او به غري حق مشغول بود، شرم دارد که گوید
  بیت
 لوح دل را ز نقش غري بشو
  نون جمع است نیک دریابش

  

 گو می ک نعبدایابشنو 
  جو می نعبدمعنی نون 

  

  فصل
التحیات جمع تحیت است، و تحیات جمیع عالم سزاوار اسم اعظم است، و انسان به دل و نیت مجمـوع تحیـت 

  .گوید التحیات به قوت حقایق الهیه جمع کرده، به لفظ می
مـأمور بـه طلـب  -له علیه و آلـهصلی ال-المبارکات مضاف است به هویت الهیه و معنی برکات زیادتی علم، و نبینا

  .۱۸٤٦قل رب زدنی علما: زیادتی علم، کما قال
و چـون . ۱۸٤۷هوالذی یصلی علیکم و مالئکتـه: کند بر عموم رحمت و انواع دعا، کما قال الصالت داللت می

به علم صـحیح و کشـف صـریح معلـوم فرمـود کـه ذات حـق تعـاىل اعظـم و  -صلی الله علیه و آله- حضرت رسول
بلکه به یقني دانست کـه ذات حـق بـه صـفت . الطیبات: آن است که علم غريی بر آن محیط شود، فرموداکمل از 

  .۱۸٤۸و ما قدرواالله حق قدره. ثبوتیه مدرک نگردد
  بیت

  معنی طیبات این باشد

  

  سخن طیب این چنني باشد 

  

باشـد، و شـکر مـنعم بـر مـنعم گویم، نه به طمع صـله و انعـام، کـه غـري او  میاو یعنی ثنای حضرت او از برای لله 
  .واجب

  بیت
  بنده در بندگی چنني باشد

  

  غرض همني باشدعمل بی 

  

  فصل
کرد، تا داللت کند بر جنس سالم مثل التحیات، -علیه السالم- حق تعاىل به فلا و الم سالم بر نبی. السالم علیک

  .از برای شمول و عموم
  بیت

  سالم باداتوتعاىل برحقلطف از

  

  تعاىل لطف حق سالم بادا ازتوبر 

  

، و عطف بـه رحمـت ایهاالنبی و رحمةالله: و چون رسول خدا در حال قرب بود، به حرف ندا خطاب فرمودند
، علـم او بـه حـق برکاتـهو : زیادتی رحمت است، و چـون مصـلی گویـد برکاتةو . کردند و اضافت به اسم جامع

  .زیادت شود
امـا سـالم در . ای سالمة عن کل ما نسب الیه مما کره من عباده ان ینسـبوه الیـهوالسالم اسم من اسماء الله تعاىل 

الجـرم چـون از نمـاز . آخر نماز وقتی صحیح باشد که مصلی در حال صالت مناجی بود بـا حـق و غایـب از غـري
  .اکوان، و غایب سالم کند بر حاضرانۀ حق به مطالع ۀخارج گردد منتقل شود از حالت مشاهد

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .بگو پروردگارا بر دانش من بیفزای: ۱۱۳سورۀ طه آيۀ  ۱۸٤٦
 .فرستد و فرشتگانش نیز او است کسی که بر شما رحمت می: ۴۲سورۀ احزاب آيۀ  ۱۸٤۷
 .را سزای شناختنش نشناختند و خدای: ۹۱آيۀ  ۶سورۀ  ۱۸٤۸



۸۶۹ 

  حاضر شد تمامکهچونایببود غ

  

  ما سالمی والسالمکند برمی 

  

  :و اگر نمازگذارنده همیشه با اکوان است و غایب نه، چگونه سالم کند
  بیت

  سالمباشد آنباید کهچننياین

  

  السالم ور نباشد کی بود خري 

  

  . موالسال. اما خروج عارف از نماز به سالم، انتقال بود از حاىل به حاىل
  فصل

  اگر شخصی تنها نماز گذارد یا به جماعت ادا کرد و جماعتی دیگر دریافت، نماز را اعادت کند یا نه؟
و جعلـت قـرة عینـی : فرمـود -صلی الله علیه و آله-اند و بعضی به اعادت، و شارع  بعضی به عدم اعادت قائل

ت، و نمازگذارنـده جـامع بـود میـان حـق اسـۀ معلوم شد که مصلی در حالت صالت از اهـل مشـاهد. فی الصلوة
محبوب بود، و دایم در مناجات بـه تخصـیص کـه  ۀشهود و مناجات، و مجب از خدا خواهد که همیشه در مشاهد
حـی علـی الصـلوة، و حـی علـی الفـالح، قـد قامـت : حق تعاىل او را دعوت کند به شهود و مناجـات فرمایـد بـه

  .الصلوة
  .نماید تا به شهود ربانی و مناجات سبحانی لذت روحانی دریابدالجرم محب باید که محبانه مسارعت 

  .اما عرفا برآنند که اعادت محال است، زیرا که تجلی که در نماز اول کردند غري تجلی بود که در نماز دیگر کنند
  .تکرار و اعاده در تجلی نبود: مصراع

و محب نماز اعادت . جلیات نامتناهی استاز کمال قدرت و اتساع الهی ت. ان الله ال یتجلی فی صورة مرتني
و علـم اشـرف مقامـات اسـت و محبـت اشـرف . کند به غري علم و عارف نماز گذارد به علم نـه بـه وجـه اعـادت

  .احوال، و جامع میان محبت و معرفت قایل شود به اعادت نسبت با تجلی و به عدم اعادت نظر با متجلی
  بیت

  ای نازک است اگر دانینکته

  

  خوانی ذوق اگر بخوانش بهخوش 

  

  فصل
اوىل به امامت صاحب کماىل است که سمع و بصر و سایر قوای او حق باشـد، و اگـر در ایـن حالـت دو شـخص 
مساوی باشند، واحدی که اعلم بود به استحقاق ربوبیت، و اگر در این علم برابر باشند اعرف به عبودیت و لوازم 

  .یعنی نیست ورای معرفت و عبودیت مقامی و لیس وراء العبادان قریة. عبودیت
  فصل

و امامت ریاسـت عامـه . من مات و لم یعرف اما زمانه مات میتة جاهلیة: صلی الله علیه و آله-قال رسول الله 
اللـه، و موصـوف  الله و باطنـاً خلیفة رسول ۀمفرتض الطاعة خلیفه است، ظاهراً خلیف ماست دردین و در دنیا، و اما

  .و اهل اسالم مأمورند به متابعت اوبه صفات حق، 
  .و به حقیقت، امر اوىل االمر، امر حق است ۱۸٤۹الرسول و اوىل االمر منکم اطیعوالله و اطیعوا: قال جل ذکره

  :زیرا که به حق امر به ما فرماید :مصراع
قدرت حق ، و به کنت بصره الذی یبصر به: ، و بصري به بصرکنت سمعه الذی یسمع به: سمع به و سمیع است

  .۱۸٥۰من اطاعه نجا و من عصاه هلک: قادر به احیاء و اماتت، و این امام به منزلۀ امرالله است
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .فرمان برید خدا و رسول و صاحبان امر را که از شما هستند: ۶۲آيۀ  ۴سورۀ  ۱۸٤۹
 .هرکه فرمان او را برد نجات یابد و هر که سرکشی کند هالک گردد ۱۸٥۰



۸۷۰ 

  همچو سید اقتدا کن بر امام

  

  تا بیابی دین و دنیا والسالم 

  

  فصل
 در عید غسل سنت است و آن طهارت عامه است و پوشیدن لباس احسن، و باید که صغري و کبري به توقري به مصلی
  .روان شوند و بانگ نماز و اقامه در نماز عید ساقط بود، زیرا که اعالم تنبیه غافالن است و روز عید معلوم است

  بیت
  امروزعید استدانند کهزیرا همه

  

  است امروز ورزانکه ندانند بعید 

  

علـم و قـدرت و ارادت و حیـات و : الهی، یعنـی ۀو تکبري اما در رکعت اول بی تکبري احرام اعتبار به صفات سبع
و عارفی که موصوف بود بـه ایـن صـفات سـبعه و نسـبت ایـن صـفات . سمع و بصر و کالم، به هر صفتی تکبريی

  .یعنی از این نسبت در هر صفتی. الله اکرب: سبعه به حق همچنان داند که نسبت با بنده، گوید
خاصـه  ۀباقیـه بـه صـفات اربعـ ۀ، و در اربع۱۸٥۱لیس کمثله شیی: و تکبري اول در رکعت ثانیه اشارت بود به ذات

یعنی حیات و علم و قدرت و ارادت از عدم شـبه و مناسـبت، و دسـت برداشـنت در تکبـريات بـر آنکـه نیسـت در 
  .دست بنده چیزی که منسوب باشد به او

  بیت
  ما را استو آناینکهایناستغلط

  

  است آن خدا هرچه داریم جمله 

  

  .ه لموالهالعبد و ما فی ید
  فصل

ابلیس پرتلبیس که به لباس شیطنت ۀتلقني مؤمن در حالت نزع مستحب است، زیرا که مقام عظیم است و وقت فتن
 ۀتلقینش فرما تا تنبیه یابـد و گویـا شـود بـه کلمـ. و صور مختلفه برآید و خواهد که اغوا کند و ایمان مؤمن را رباید

صلی الله علیـه -قال رسول الله . رحلت فرماید و موحدانه از قرب برخیزدشهادت، تا موحدانه  ۀتوحید، بلکه به کلم
  .المرء یموت علی ماعاش علیه و یحشر علی ما علیه مات: و آله

  بیت
  مريمخود مییوسفدر پريهنکه من

  

  گريم یوسف دامن  روم کهروز آخر 

  

  فصل
  .به ضرب کفار از برای دین کشته شودحرب  ۀبر شهید غسل نیست،و شهید مقتوىل بود که در معرک

  رباعی
  شویکشتهخدا اگر چننيدر راه

  جاویدی ۀدىل و زند تو زنده

  

 شوی آغشته  خویش  خون بهمردانه 
  شوی  شو شسته مرده  کجا به مرده   چون

  

رحني بمـا آتـاهم فالتحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فـ: قال الله تعاىل
  .اىل آخراآلیة. ۱۸٥۲الله من فضله

و رکوع و سـجود در نمـاز جنـازه . و تکبريات در صالت بر میت چهار است به عدد رکعات نماز فرض چهارگانه
نباشد، و تکبري اول تکبري احرام است و در این تکبري حرام است که از غري خدای تعاىل طلب مغفرت کند از برای 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .مانند او چیزی نیست: ۹آيۀ  ۴۲سورۀ  ۱۸٥۱
اند و نزد پروردگارشان روزی داده  اند مرده مپندارید بلکه زنده دهو آنان را که در راه خدا کشته ش: ۱۶۴و  ۱۶۳های  آیه ۳سورۀ  ۱۸٥۲
  .شوند و به آنچه خدا به ایشان از فضل خود داده است شادند می



۸۷۱ 

  .۱۸٥٤ههو کل شیی هالک االوج، ۱۸٥۳حی الذی الیموت: ثانیه اشارت است بهآن میت، و تکبري 
  بیت

  آن فانیواوست باقی و این

  

  دانی نیک دریاب تا نکو 

  

و تکبري ثالثه اشارت است به کرم و رحمت حق در قبال شفاعت، و چهارم تکبريشکر است به حسـن ظـن مصـلی 
سالم بازگشنت بود . بعد از آن سالم دهد. ز برای آن میت کندبه حضرت الله تعاىل به قبول سئواىل و شفاعتی که ا

از میت، و باید که نمازگذارنده بر میت از خدای تعاىل خالص میت از عذاب سئوال کند نه دخول جنت، زیرا کـه 
  .دعای او قبول فرماید، و در طریق جنت هول و خوف خواهد بود، و التماس تخلیص از عذاب میت را انفع بود

  بیت
  رما تو نماز اگر گذاریب

  

  ما را به دعا بیاد آری 

  

  فصل
بعضی برآنند که چون نماز برمیـت گذارنـد، میـت قریـب امـام بایـد، و میـت در جانـب قبلـه، وقـومی عکـس ایـن 

الجرم او اوىل بود به جانـب و اعتبار در اين مسأله آن است که زن محل تكوین است و به مکون اقرب، اند،  گفته
  .آن که مرد مرده قریب امام باشد، و سرتی بود میان امام و میتدیگر . قبله

  فصل
اللـه  قال. انـد جایز است نماز بر قرب اگر صالت فوت شده باشد بر جنازه، به اعتبـار آن کـه جسـم از خـاک آفریده

منهـا خلقنـاکم و فیهـا نعیـدکم و منهـا : و بـه مقتضـی. ، اآلیـة۱۸٥٥خلق االنسان من صلصال کالفخار: تعاىل
  .۱۸٥٦خرجکم تارة اخرین

  .خاک با خاک رفت و پاک به پاک: مصراع
جسد، روح میت ملحق شد به عـالم  وو فرقی نماند از حال او در روی زمني یا در زیر خاک، و انسان روح است 

و -اگر نماز بر روح است روح مفارقت کرد و عروج فرمود به حضرت باری جل جاللـه . ارواح و عنصر به عنصر
  .ر جسد است بر روی زمني و در زیرزمني یکسان استاگر نماز ب

  رباعی
 زخاکمندیشای جوهر جان پاک

  مغاک تريه   ازین شوی  روان   که دم  آن

  

 چه باکناپاک پاک و ترازپاکی تو 
  پاک توبه   و پاک  خاک تو رود به  خاک 

  

  فصل
گذارد، زیرا که غاسل را منـع نکننـد از نمـاز بـر  اگر امام به حکم شرع مسلمانی را قتل کند نماز بر آن مقتول باید

مغسول، و امام غاسل آن مقتول است و قتل طهور معنوی و مکفر ذنوب مقتول، و در خرب است که از برای تحقق 
  .طهور آن مقتول نماز بر وی بگذارند

  فصل
ذهـب و : معـدن. ت وحیـوانشرعاً زکات واجب است در اشیاء ثمانیه به اتفاق، از مولدات ثالثه از معـادن و نبـا

غـنم و بقـر و ابـل، و در اعتبـار زکـات : حنطه و شعري و تمـرب و در زبیـب خـالف اسـت، و حیـوان: فضه، و نبات
بر هر عضوی . واجب است بر انسان در اعضاء ثمانیه، یعنی بصر و سمع و لسان و ید و بطن و فرج ورجل و قلب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .مريد ای که نمی زنده: ۶۰آيۀ  ۲۵سورۀ  ۱۸٥۳
 .همه چیز زوال پذیرد جز وجه او: ۸۸آيۀ  ۲۸سورۀ  ۱۸٥٤
  .د سفال پخته آفریدگل خشکیده مانن انسان را از: ۱۳سورۀ الرحمن آيۀ  ۱۸٥٥
 .آوریم بریم و بار دیگر شما را از آن بريون می شما را از آن آفریدیم و در آن باز می: ۵۷آيۀ  ۲۰سورۀ  ۱۸٥٦



۸۷۲ 

  .ه استالل ای واجب است و این حق از این اعضاء صدقه
  بیت

  زکاتز تو جویند ایندر دار آخرت

  

  تو بگذار در حیات  و زکاتکنفکری 

  

و زکات را نصاب است و مقدار، و نصاب عني بلوغ عـني اسـت بـه نظـر ثانیـه کـه مقصـوده اسـت و بلـوغ سـمع 
  .اصغاء به سمع ثانی، و همچنني در باقی اعضا از برای قصد و مقدار زمانی

  فصل
ماالصدقات للفقراء و المساکني و العاملني علیها و المولفة قلوبهم و فی الرقاب و الغـارمني نا: قوله تعاىل

  .۱۸٥۷و فی سبیل الله و ابن السبیل
  .فقري آن است که واجب بود اعطاء صدقه به او، اما واجب نبود بر وی که زکات بستاند

  بیت
 غنا بنواختۀعدل حق پرد

  الله را پدید آورد نعمت

  

 هم فقري را بنواختفضل او 
  نوا بنواخت به کرم ساز بی

  

الله واجب باشد بر فقري که در وقت احتیاج صدقه قبول کند، اما به اتفاق سئوال جایز نیسـت،  و نزد بعضی از اهل
  .و خوردن بندگان از مال سید بود

  بیت
  بندگان جناب سلطانی

  

  دانی مال سلطان خورند تا 

  

: فقري اعلی مراتب است و گفته انـد ۀالله حرام کرده اند، و مرتب بر اهل بیت رسول زکات ۀو به تخصیص این اضاف
یـا ایهاالنـاس انـتم : و حـق تعـاىل از بـاب غـريت الهیـه فرمـود. فقري یفتقراىل کل شیی و ال یفتقر الیه شییلا

  .۱۸٥۸الله الفقراء اىل
  .ما همه مفتقر به حضرت او: مصراع

  .۱۸٥۹والله هوالغنی الحمید
  .به وجود او غنی است از من و تو: مصراع

و عارف کامل اسماء الهیـه را در اعیـان ثابتـه مشـاهده نمایـد و اعیـان ثابتـه در ارواح و ارواح در اشـباح، و ایـن 
  .کامل در عبودیت معبود منغمسۀبند

  بیت
  او بیند هرچه بیند به نور

  

  الجرم جمله را نکو بیند 

  

و موت سکون و میت ساکن، و حرکـت او بـه تحریـک غـري بـود،  و مسکني از سکون است و سکون ضد حرکت،
  .الجرم تدبري او به غري حوالت فرموده اند

و زکات از برای او تعیني کرده اند و مسکني را نگفته اند بستان، زیرا که مسکني به حاجت و عدم حاجت متصف 
  .نبود

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ها و کسانی که با گرفنت صدقه قلبشان به اسالم  نوایان و درماندگان و کارگزاران صدقه ها از برای بی همانا صدقه: ۶۰آيۀ  ۹سورۀ  ۱۸٥۷
 .باشد آزاد کردن بندگان و بدهکاران و آنچه در راه خدا است و برای در راه ماندگان می مایل گردد و برای

  .نیاز و سزاوار ستایش است ای مردم شما به خدا نیازمندید و تنها خدا بی: ۱۶سورۀ فاطر آيۀ  ۱۸٥۸
 .نیاز و سزاوار ستایش است ای مردم شما به خدا نیازمندید و تنها خدا بی: ۱۶سورۀ فاطر آيۀ  ۱۸٥۹



۸۷۳ 

  استمسکنيچننيباشد هرکهمسکني

  

  است مسکني   عزیز نازننيجانای 

  

و عامل مرشد است به معرفت معانی و معلم و مبني حقـایق زکـات و عـالم و جـامع بـه جمیـع آنچـه زکـات در آن 
  .واجب است

  بیت
  عامل کامل این چنني باشد

  

  سخن کامالن همني باشد 

  

  :و المؤلقة قلوبهم
  بیت

  ایمان دادهرکه او دل به اهل

  

  یاریش کن که تا بیابد داد 

  

اند، و ایـن حریـت  اند از بندگی مجموع عالم، و احرار از حجـاب و اسـباب گذشـته طالبان حریت: الرقابو فی 
  .حریت نسبیه بود

  بیت
  او است از همه آزادۀبند

  

  به چنني بندگی بود دل شاد 

  

و همـه عـالم مفتقـر بـه حضـرت حـق و عـالم را . ۱۸٦۰والله غنی عن العـالمني: و به حقیقت حریت حق را است
  .ت میسر نشود ابدا، اما حریت نسبیه نزد ما ازالت صفت بنده است و اتصاف بنده به صفات حقحری

  رباعی
 و پایمو دستسمع و بصر و لسان

  او ۀآزاد از آنم که منم بند

  

 پایم می او از آن   لطف به او استچون 
  دربنده نگر که سیدم بنمایم

  

  :والغارمني
  بیت

 مددش کن که قرض بگذارد
  

 هرچه دارد به قرض بسپارد 
  

  .مجاهدانند: و فی سبیل الله
  بیت

  درراه خدا چو رو نهادند

  

  با نفس همیشه در جهادند 

  

و جهـاد اکـرب بـا نفـس امـاره . الجهـاداالکرب رجعنا من الجهاد االصـغر اىل: الله علیه و آله الله صلی قال رسول
د از صراط مستقیم، یا مراد از سبیل مجموع خريات بود از است و مخالفت او در اغراض نفسانیه، که صارفه باش

  .مکارم اخالق
  بیت

  خري او عام برهمه اشیا

  

  مهربان بر همه برای خدا 

  

فریضـة مـن اللـه و اللـه از برای تعریف بود و بدل اضافه،  السبیلند و فلا و الم ا ابناء سبیل حق: وابن السبیل
  .۱۸٦۱علیم حکیم

  بیت
  روره میندر راه خدا چو رهروا

  

گاه برو به گاه و بی    رو گه می آ

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .ان الله لغنی عن العالمني: ۲۹سورۀ  ۵نیاز است اشاره به آيۀ  و خدا از جهانیان بی ۱۸٦۰
 .۶۰آيۀ  ۹سورۀ  ۱۸٦۱



۸۷۴ 

  فصل
ۀ الله به منزلۀ اقـوات اسـت از بـرای مصـالح اجسـام طبیعیـه، و در اوقـات اغذیـ اوقات در طریق حق از برای اهل

و به اعمال صالحه و به علم و عمل مقاصد الهیه . ارواح است همچنانکه در اقوات اغذیه اشباح و غذای جوارح
  .، همچنانکه به ذهب و فضه جمیع مرادات از اغراض صوریه و معنویهبتوان یافت

  بیت
  هرکه علم و عمل چنني دارد

  

  زر و نقره هم آن هم این دارد 

  

  فصل
تطوع است، و امـر بـه قـرض وارد اسـت همچنانکـه بـه اعطـای  ۀقرض اینجا صدق. ۱۸٦۲واقرضوالله قرضا حسنا

  .زکات، و زکات داخل است در قرض
زکات را صدقه خوانده انـد، یعنـی واجـب را زکـات و صـدقه گوینـد و . ۱۸٦۳انما الصدقات للفقراء :و قال تعاىل

  .والقرض لیس کذلکو زکات موقت بود به زمان و نصاب و اصناف، . تطوع ۀغريواجب را صدق
از هر آینه اخراج مال خراج بود بر نفس بخیل غافل که اعتقاد کرده که زکات . و معنی صدقه کلفت و شدت است

از مال وی، و اجر صدقه زیاده بود بر اجر زکات، زیـرا کـه اجـر نه داند که در مال وی است  مال وی است، و نمی
  .زکات اجر اخراج است و اجر صدقه اجر مشقت و اجر اخراج، و در زکات تطهري نفس است و برکت در مال

  فصل
 ۀو دار انسـان جسـم اوسـت، و صـدق. دورهم یالصـدقة التواخـذ االفـ ان: صلی الله علیـه و آلـه-الله  قال رسول

هر آینه البد بود از حشر اجساد، و زکات از ارواح وقتـی گرينـد . معنویه در دار آخرت از روح انسانی طلب دارند
  .ارواح اناسی اجسام است ۀخود بود، و خان ۀکه در خان

  بیت
 دهسرای خود میای درصدقه

  و باطن خوش زکاتی به ظاهر

  

 ده برای خود میبشنو و از 
  ده به رضای خدای خود می

  

  فصل
نهند، نه از بـرای اجتنـاب از سـمعت و ریـا،  سر بر عالنیه می ۀفرمایند و تفضیل صدق بعضی رعایت صدقه سر می

امـا . بلکه خدای تعاىل این طایفه را از شرک جلی و خفی محفوظ فرمـوده و سـر و جهـر نـزد ایشـان برابـر اسـت
نفسـه ذکرتـه  مـن ذکرنـی فی: و قـال جـل ذکـره. ماتدری شماله ما ینفق یمینه: فرماید چون خدای تعاىل می

  .نفسی فی
  بیت

  گویم نهانالجرم من ذکر می

  

  گرچه نزد من بود جمله عیان 

  

  :گوید حق غالب بود و میۀ اما صاحب اعالن صدقه، بر بصر و بصريت او مشاهد
  بیت

  آیدای که در نظر میهر آینه

  

  او به ما بنمایدتمثال جمال 

  

  :آید و چون غري در چشم صاحب نظر نمی
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .و خدا را وام نیکو دهید: ۲۰سورۀ مزمل آيۀ  ۱۸٦۲
 .نوایان است ها از برای بی همانا صدقه: ۶۰آيۀ  ۹سورۀ  ۱۸٦۳



۸۷۵ 

  کندطاعت خود آشکارا می

  

  کند آب بیند رو به دریا می 

  

  : من ذکرنی فی مالء ذکرته فی مالء خريا منهم: قال جل جالله
  .ر دو مقامکند میان ه گوید در هر دو حال سراً و عالنیةً، و جمع می دهد و ذکر می اما عارف کامل صدقه می

  بیت
  چنني اوىل بودعارف ایننزد

  

  عاىل باشد این اعلی بودآن دو 

  

  ۀمسأل
  .زمني خراجی چون منتقل شود به مسلمانی، در وی خراج و عشر هر دو بود

  بیت
  دانندعلما این خالف می

  

  خوانند این و آن همیۀگفت 

  

بدن به منزلۀ زمـني و هـوا حـاکم بـر زمـني، چـون زمـني از  اند که اعمال بدنیه به منزلۀ زرع است و اما عرفا فرموده
حاکم هوا منتقل شود شرعاً به زارع، و زرع عمل کند به مقتضای اسالم، خراج بر عامل بود، و این خـراج شـکر 

  .منعم است و منعم حق تعاىل و تقدس
  .اند و غريعارف اند عارف و اهل اسالم در این مسأله بر دو قسم

عمل صالحه، زکات حق عمل داند نه حق زمني، و زکات در عمل رد کند به عامل، و قال اللـه  اما عارف در زرع
  .و غريعارف عمل از قوای بدنیه بیند، الجرم خراج بر وی واجب بود. ۱۸٦٤والله خلقکم و ما تعملون: تعاىل

  بیت
  خود بیند تمامنفسازعملچون

  

  خراجی والسالم بروی واجب است 

  

  فصل
شرعاً خمس است و رکاز معنویه مرکوزه است در طبیعت انسانیه، از حـب ریاسـت و تقـدم بـر ابنـای  ۱۸٦٥ازدر رک

جنس و جذب منفعت و دفع مضرت، و خمس در این رکـاز آن اسـت کـه چـون تمنـای ریاسـت در دل او درآیـد، 
  .قصد او به آن ریاست اعالی کلمةالعلیا بود

  بیت
  یار منگر بیابی این رکاز ای

  

  دلدار من بگذار ای آنخمس 

  

  فصل
  .فرایض است ۀمسارعت به توبه از جمل

  بیت
  نفسییکآنبهجهانایندرزنده  چون 

  

  فردا نرسی  کند گر تو بهکهتوبه 

  

واللـه و اگر تأخري کنی تا به طریق کشف معلوم گردانی که الله تعاىل خالق جمیع اشـیاء اسـت و محققانـه تحقیـق 
  .بدانی، ترا در ظاهر و باطن عملی و نیتی و حرکتی نماندتعملون  خلقکم و ما

  .توبه از فعل تو کجا باشد: مصراع
 ۀشخصی بود که بعد از طلوع آفتاب از جانب مغرب توبه کند و قبول عمـل بـه احتجـاب اضـاف ۀتو توب ۀبلکه توب

ت جسـمانیه و انـوار کواکـب و چون نور شمس حقیقی از مغرب دل عـارف شـروق کنـد، ظلمـ. عمل بود با عامل
  .روحیه نماند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۹۴آيۀ  ۳۷سورۀ  ۱۸٦٤
 .گنجینه و معدن ۱۸٦٥



۸۷۶ 

  .جا کجا و عامل کو عمل آن: مصراع
  :الله قبول فرمودی اگر اعراض و اعرتاض ننمودی و نصیحت نعمت

  بیت
  بشتاب چو عارفان به طاعات

  

  دریاب طریق اهل خريات 

  

  فصل
ی به حد نصـاب نرسـد، اگرچه مال شریکان به حدنصاب رسیده باشد، زکات واجب نشود تا حکم مال هر واحد

  :اند که عمل انسان به اشرتاک و اگر قایلی گوید حکم مال مشرتک حکم مال واحد است، عارفان گفته
  .الیق حضرت خدا نبود: مصراع

هـر آینـه . شرکاء عن الشرک، فمن عمل عمال اشرک فیه غريی فانا منه بـریءلانا اغنی ا: و حق تعاىل فرموده
اند، و اتصـال دلیـل  اند، اگرچـه در شـرکت متصـل نبود و شـریکني در حکـم انفصـالنصاب به اشرتاک غري معترب 

  .است بر وجود انفصال، که اگر فصل نبودی اتصال نبودی
  بیت

  بودمنفصلکهشدیعنیمتصلکه گفتی

  

  شد متصل  که   بود گفتی منفصل کهیعنی 

  

  فصل
و صوم ارفع است از سـایر عبـادات در . ر اذا ارتفعصام النها: یقال. صوم امساک است و رفعت در اسرار صوم

  .درجه
  بیت

  خوانندجهتازینرا صومروزه

  

  عاىل از هر عبادتش دانند 

  

. امرنـی بـامر اخـذه عنـک: صـلی اللـه علیـه و آلـه فقلـت الله اتیـت رسـول: و ابی امامه روایت کرده اسـت
: فرمایـد صـوم فرمـود، و حـق سـبحانه و تعـاىل مینفی مثلیـت از . ۱۸٦٦له علیک بالصوم فانه المثل): ص(فقال

و الیـری مــن لــیس کمثلــه شــیی اال مــن لــیس کمثلــه . و صــوم صــفت صــمدیت اســت. ۱۸٦۷لـیس کمثلــه شــیی
  .۱۸٦۸شیی

  بیت
  به صفات او توان دیدرااو

  

  هم ذات به ذات او توان دید 

  

  فصل 
  .فطره و فرحة عند لقاء ربه للصایم فرحتان فرحة عند -صلی الله علیه و آله و سلم-الله  قال رسول

هر آینه صوم منتج دو فرح بود فرح حیوانیت و فرح انسانیت، و فـرح حیوانیـت از حیثیـت ایصـال حـق نفـس کـه 
رساند، و در این مقـام  ، او حق نفس به نفس میان للنفس علیک حق: کند از صائم، و به مقتضی طلب غذا می

  .العالمني یابد، همچنانکه به صوم در حالت لقاء رب میقائم است به صفت رزاقی، الجرم فرح به فطر 
و روزة عوام امساک است از طعام و شراب و جماع از اول فجر تا آخر نهار با نیت، و خواص ماننـد عـوام روزه 

نـی لسـان را نگـاه دارنـد و گـوش را از سـخن بـد شـنودن، و چشـم را از دیـدن نـامحرم یعدارند، اما از کالم ماال 
ند و از نامشروعات اجتناب نمایند، و خاص الخاص روزه دارند به این دو روزه و از اندیشة غريحـق محافظت کن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .فرمود بر تو باد به روزه که مانندی ندارد: م مرا دستوری فرمای تا از تو فراگريیمنزد پیغمرب آمدم و گفت ۱۸٦٦
 .چیزی مانند او نیست: ۹آيۀ  ۴۲سورۀ  ۱۸٦۷
 .کسی که چیزی مانندش نیست نه بیندز کسی را که چیزی مانند نباشد ج ۱۸٦۸



۸۷۷ 

  .محرتز باشند
  رباعی

 روزهدارم همه روزهتواز غري
  من ترا قبول افتاده ۀتا روز

  

 شب کنم از عطای تو دریوزههر 
  اند هر روزه به روزه  من دل جان و

  

ا است، و صوم ذاتی صفت صمدی است، و آن تنزیـه اسـت از غـذا ازال و ابـداً و و این صوم بر کمال عارض عرف
روزه دار تقید است به تنزیه نه به اطالق تنزیه، و صوم عارضـی متنـاهی بـود، الجـرم حـق سـبحانه و  ۀوصف بند

  .الصوم ىل و انا اجزی به: تعاىل صوم از صائم سلب کند و گوید
  بیت

  دوستبود ایچننيکاینایروزه

  

  اوست ۀحق تعاىل جزای روز 

  

  فصل
اذا جاء رمضان فتحت ابـواب الجنـة و اغلقـت ابـواب النـار و صـفدت : صلی الله علیه و آله-قال رسول الله 

  .الشیاطني
 ۀاین لطیفه دریاب که اول فتح ابواب جنت فرمود، بعد از آن اغالق ابواب نار، بلکه در بسنت درهای جهـنم نتیجـ

وصـوم عملـی اسـت . الصوم جنـة): ع(قال. هشت است، و معنی لغوی جنت سرت، و صوم جنتگشادن ابواب ب
وچـون . دار را صائم خواند، و اگر نه حقیقةً ما جایعیم صایم اوسـت روزه) ع(مستور از غري خدای تعاىل و شارع

در حالت صوم  دار در جهنم در بندند، حرارت دوزخ زیادت شود و بعضی آتش بعضی را بخورد، همچنانکه روزه
ابواب تناول اطعمه و اشربه بر طبیعت فروبندد آتش شهوت طعام را برافروزد، و حرارت زیادت گردد، والم آن در 

  :باطن صائم پدید آید، و طلب طعام کند به توهم آنکه الم به راحت مبدل شود
  بیت

  بشتابدروانو نانآببهخواهد که

  

  باشد ز گرسنگی خالصی یابد 

  

  .الشیاطني، و شیطنت صفت بعد است و شیطان بعید و صائم قریب به حضرت حق به صفت صمدانیت صفدتو
  مثنوی

 اوبهقریباینواستآن بعید
  بربسته که نفس  داری  روزه

  

 شیطان چنني بود نیکوقید 
  شک از دست دیو وارسته بی

  

التقولـوا جـاء رمضـان فـان : للـه علیـه و آلـهصـلی ا-قال رسول اللـه . و رمضان اسمی است از اسماء حق تعاىل
  .۱۸٦۹فمن شهد منکم الشهر فلیصمه: وقال الله تعاىل. رمضان اسم من اسماء الله تعاىل

  بیت
  شهر رمضان مگو که آمد

  

  مقصود ازو بجو که آمد 

  

  فصل
  :در حالت رؤیت ماه نو مبواسطه رفع صو

  .خوانند ماه نو را هالل می: مصراع
  :ل معرفت در قلوب عرفا از اسم الهی یعنی رمضانو چون ظاهر گردد هال

  .روزه واجب شود برآن عارف: مصراع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .پس هرکه از شما آن ماه را دریابد باید روزه بگريد: ۱۸۱سورۀ بقره آيۀ  ۱۸٦۹



۸۷۸ 

  .طالع شود فطر بر ارواح و بر اشباح الزم بود ۱۸۷۰فاطرالسماوات و االرضو اگر هالل معرفت 
  فصل

. پس حکم رؤیت هالل آن شهر حکم رؤیت هالل شهری دیگـر نباشـد. افق هر شهری مغایر افق شهری دیگر بود
و قابلیت قوابل متفاوت، و چون معرفت اسم الهی یعنی رمضان ظاهر گردد، و بصريت به نور آن منور شود، در آن 
طلوع عارف را دعوت به صفت صمدانیت کند تا قوای باطنـه و جـوارح ظـاهره مقیـد گردانـد از اکـل و شـرب و 

  .مثل و مطعوم عرفاً ذوق است و صائم متصف به صفت بی. جماع
  .مثل جرم صائم است و هم بیال :مصراع

و . و ذوق نفس اول مبادی تجلی است، و اگر دوام یابد دو نفس شرب خوانند و اگر به سه نفس رسد ری گویند
و صوم ترک است و ترک نعت سـلبی نـه امـر وجـودی کـه حـادث . شود نزد ذایق ذوق نسبتی است که حادث می

  .تا زایل نشود حکم صوم از صائماند  شود، الجرم تناول مطعوم بر صائم حرام کرده
امـا حرمـت جمـاع در حـال صـوم . اما شرب تجلی وسط است و وسط محصور، و حق تعاىل از حد و حصر منزه

خواننـد، و  یابنـد، و از ایـن اجتمـاع جمـاع می به واسطه لذت شفعیت بود که زوج و زوجه در آن حـال لـذتی می
  .له صوم صفتی است المثل

  .جماع بر صائم حرام استن زی: مصراع
  بیت

  لذتی کز دوئی پدید آید

  

  باید صائم آن لذتش نمی 

  

  .و نیت شرط صحت صوم است و آمدن شهر رمضان به ارادت الله تعاىل و نیت ارادت بود
  بیت

  عزم دل نیتی بود اما

  

  که خوش باشدبه زبان هم بگو 

  

  فصل
قال بود از اسمی به اسمی، و اسماء الهیـه در طریـق سالک مسافرت در مقامات به اسماء الهیه کند و اقل سفر انت

و سالک چون سـفر کنـد از حظـوظ نفسـائیه بـه حضـرت اسـم . به مثل چون منازل بود، و نهایت منازل اسم جامع
  :جامع الهیه
  .مقصود و مراد خود بیابد: مصراع

ا نیـت اقامـت نکنـد مهمـان و نزیل حق باشد، و صوم و افطار و حرکت و سکون او به فرمان حق بود، و مهمان تـ
و اهل جنت سـه روز مهماننـد از ایـام رب . الضیافة ثالثة ایام و الباقی صدقةو قال صلی الله علیه و آله . است

  :و چون نیت اقامت کند. کل یوم کالف سنة مما تعدون: در بهشت
  .الجرم حکم اهل او یابند: مصراع

  .الله و خاصته آن اهلاهل القر: صلی الله علیه و آله-قال رسول الله 
  بیت

  اللهیادگري این سخن ز اهل

  

  تا ز اهل خدا شوی آگاه 

  

  فصل
اند که واجب شـود، و ایـن از بـاب  اگر صائم به فراموشی مجامعت کند قضاء و کفاره واجب نشود، و بعضی گفته

فاسـد شـود، و از او  ۀغريت الهیه است که صائم را فراموش گرداند که متصف است بـه صـفت صـمدانیت تـا روز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .ها و زمني پدید آورندة آسمان: ۹آيۀ  ۴۲ۀ سور ۱۸۷۰



۸۷۹ 

بالذات دعوی اشرتاک در این صفت خالص یابد، و تنبیه گرداند که صوم حق ذاتی است و صوم او عرضی و او 
  .الیزول و ما بالعرض یزول

  بیت
  اکل طعامهم به شرب شراب و

  

  ما فقريیم و او غنی و سالم 

  

  .رهایما کان له مثل اجصمن افطر : قال رسول الله صلی الله علیه و آله
  بیت

  دار طعامکه بخشد به روزههر

  

  اش بود بتمام اجر آن روزه 

  

: ری معاونـت مـؤمنی کنـد در عمـل خـري بـه مقتضـایازاین خرب معلوم شد که فطر از تمامی صوم است، و اگر خیّـ
  :، الجرمالجنة الدال علی الخري کفاعله و فاعله فی

  .اجر هر واحدی تمام بود: مصراع
اگرچه جزوی از صوم است، زیرا که اگر شخصی متلبس شـود بـه جـزو شـیی کـه آن شـیی را  و فطر از صوم گفتیم

  .اجزا بود، آن شخص را جزئیت آن شیی حاصل شود، اگرچه متصف نباشد به مجموع اجزای آن شییتناسب 
پیغمـربی و روایت است که در قیامت پیغمربی آید و با وی سواد اعظم از امت، و پیغمربی آیـد و بـا وی کمـرت، و 

آید و با وی دو مرد، و پیغمربی آید و با وی یک امت، و پیغمربی آید با وی نیم امـت یعنـی عـورتی، و پیغمـربی 
  .آید تنها، و مجموع در اجر به تبلیغ برابر باشند

و صایم بعد از غروب آفتاب شرعاً مفطور است اگرچه طعام یا شراب نخـورد، و کریمـی کـه صـایم را طعـام دهـد 
  .و هوالفاطر: ود به صفت الهیهمتصف ب

  بیت
  داری را اگر بخشی طعامروزه

  

  یابی والسالم تو ثواب روزه 

  

  .السحور فالح: و فی روایة. السحور برکة علیکم بالسحور فان فی: صلی الله علیه و آله-قال رسول الله 
  بیت

  تنبیه محمدی است دریاب

  

  این سنت احمدی است دریاب 

  

غذی است و به عرض صایم، الجرم صوم مارا بقائی نیست و بـه زوال دنیـا حکـم صـوم زایـل و انسان به ذات مت
  .۱۸۷۱کلوا و اشربوا هنیئاً بما اسلفتم فی االیام الخالیة: اکل و شرب، کما قال جل جالله ۀشود و آخرت خان

غـذا فـالح یابـد یعنـی ، و انسان به ۱۸۷۲و اکلها دایمبقا،  ۀو ایام خالیه ایام صوم است در دنیا، و دار آخرت خان
  .و السحور فالحبقاء، 

  بیت
  تن و جان را خدا غذا بخشد

  

  الیق هر یکی به ما بخشد 

  

  فصل
  در اسرار حج
  .ای معبدا ۱۸۷۳ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا: قال الله تعاىل

و ایـن بیـت را مثـال . ۱۸۷٤و طهربیتـی: و حق تعاىل این خانه را یعنی کعبه به خود اضافه فرمـود فـی قولـه تعـاىل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .بخورید و بیاشامید گوارا باد شما را به سبب آنچه در روزهای گذشته پیش فرستادید: ۲۴سورۀ الحاقة آيۀ  ۱۸۷۱
 .هایش دائمی است میوه: ۳۴آيۀ  ۱۳سورۀ  ۱۸۷۲
  . مبارکه است هست که به مکای ا ای که برای مردم بنا نهاده شد خانه همانا اول خانه: ۹۰سورۀ آل عمران آيۀ  ۱۸۷۳



۸۸۰ 

کمـا قـال جـل . انـد عرش گردانید و مؤمنان را امر فرمود به طواف کعبه، همچنانکه مالئکـه گـرد عـرش در طواف
  .۱۸۷٥و تری المالئکة حافني من حول العرش: ذکره

ماوسعنی ارضی و السمائی ووسعنی : مؤمن کامل را بیت کریم و حرم عظیم گردانید، و قال عز اسمه ۀو دل بند
  :اند و خواطر طوافني این بیت. عبدی المؤمن التقی النقی قلب

  بیت
  این خواطر به حاجیان مانند

  

  گرد دل در طواف گردانند 

  

ناطقـه بـه  ۀاند و بعضی به قلوب غافله و السـن و طوافني کعبه به حضور تمام به تسبیح و تهلیل و تحمید در طواف
اند محمود باشند و مذموم باشند، و خواطر مذمومه تا ظـاهر  ه دلهمچنني خواطر که طواف خان. غري ذکرالله تعاىل

  :نشود حکم آن بر ظاهر جوارح
  بیت

  عفو فرماید خدا از بندگان

  

  این معانی را نکو کردم بیان 

  

الله است از برای متابعت الهیه، در دل عارف بالله، حق سـبحانه و تعـاىل از غـري تشـبیه  و همچنانکه در کعبه یمني
ما وسعنی ارضـی و السـمائی و وسـعنی قلـب عبـدی : الیق حضرت او است گنجیده و فرموده جل ذکره چنانکه

  .المؤمن التقی النقی
، و چـون دل محـل جمیـع تجلیـات الهیـه اسـت و مسـتعد کلتا یدیه یمني: الله در دل مؤمن مسما است به و یمني

  .مجموع فیوضات ربانیه، عندالله ارفع باشد به مکانت از کعبه
  بیت

  گنج الهۀدل بود گنجین

  

  جان گدای دل بود دل پادشاه 

  

 ۀرکنی در جانب حجراالسود و صورت او چون حجراالسود مکعب است، و به واسط. و کعبه را چهار ارکان است
و قلوب انبیا محل خواطر ثالثه است یعنی خـواطر . خوانند این شکل مکعب و نسبت با کعب آن خانه را کعبه می

تفضیل رکنی  -صلی الله علیه و آله- الله لکی و نفسی و مؤمنان را خواطر اربعه است، و از دعوات رسولالهی و م
اند، و رکن یمنی خاطر ملکی و رکن شامی خـاطر  بر رکنی معلوم شده، و رکن حجر را به نسبت خاطر الهی گفته

  .نفسی
  .انبیا را این سه خاطر بیش نیست: مصراع

 -صلی اللـه علیـه و آلـه-و شارع . نی، و گردانیدیم خاطر شیطانی را از برای رکن عراقیو رکن عراقی خاطر شیطا
و بـه ذکـر مشـروع در هـر . اعوذبالله من الشقاق و النفـاق و سـوء االخـالق: چون به این رکن رسیدی فرمودی

  .شود رکنی مراتب ارکان معلوم می
مجمـوع بیسـت و هشـت گـز باشـد، و ایـن مقـادیر  و ارتفاع کعبه بیست و هفت گز است و یک گز شرفه، چنانکه

و ایـن . اند در وی، از برای اظهار حوادث کـه جـاری اسـت در نفـس نظري منازل دل است که کواکب ایمان سیاره
  .معنیً مقادیر نظري منازل قمر است از برای اظهار حوادث در عالم عنصری حرفا حرفا و معنیً

م تاز بـرای مصـلحت خـا -صلی اللـه علیـه و آلـه-ری دفینه است، و رسول گل، یعنی کعبه، گنج صو ۀو در این خان
بـه  کنـت کنـزا مخفیـا فاحببـت ان اعـرف فخلقـت الخلـق العـرف: اولیاء گذاشته و در دل عارف باللـه گـنج

فاتیه گردانیده، و هر چیزی که در اکوان و صدل مؤمن کامل را محل مجموع تجلیات ذاتیه و ۀ ودیعت نهاده و آین
 

 .مرا ۀو پاک گردان خان: ۲۷آيۀ  ۲۲سورۀ  ۱۸۷٤
 .۷۵سورۀ زمر آيۀ  ،اند فرشتگان را بینی که پريامون عرش را فرا گرفته ۱۸۷٥



۸۸۱ 

  .دل عارف ابدا مذخر است ۀن ظاهر گردد از احکام، گنج معرفت الهی است، و این گنج در گنجیناعیا
  بیت

  این امانت در دل مؤمن بجو

  

  گر امینی پیش نامحرم مگو 

  

اربعه است، و قیام قلب صنوبری بر طبایع اربعه و  ۀو همچنانکه قیام کعبه به ارکان اربعه است، قیام عرش بر حمل
  .الهیه، یعنی بر علم و قدرت و ارادت و کالم ۀعنوی بر صفات اربعقیام قلب م

  بیت
  معنی عرش دل بیان کردیم

  

  چون چنان بود آن چنان کردیم 

  

و عرش معروف مستوی اسم الرحمن است، و دل انسان کامل محل تجلی اسم اعظـم، و فـرق میـان عرشـني فـرق 
حسـنی اسـت و اسـمی اسـت کـه بـه جامعیـت نایـب منـاب است میان اسمني، و اگرچه اسم الرحمن او را اسماء 

  .۱۸۷٦وما الرحمن: مسمی است، اما هیچ واحدی انکار اسم جامع نکرد، و انکار اسم الرحمن کردند و گفتند
هر آینه مشهدالوهیت اعم باشد به اقرار جمیع، زیرا که متضمن بال وعافیت است و این هر دو موجودند در عـالم، 

  :اما مشهد رحمانیت
  .عارفی داند که او مرحوم اوست: راعمص

  .و رحمانیت متضمن غري عافیت و خري محض نباشد، فافهم
  بیت

  لطف الرحمن مرا مرحوم کرد

  

  هم به رحمت بنده را معلوم کرد 

  

  .۱۸۷۷من استطاع الیه سبیال: قوله تعاىل
  بیت

  گر ترا زاد و راحله باشد

  

  خوش روان شو چو قافله باشد 

  

ایـن هیکـل جسـمانیه کـه مرکـب  ۀمکان اکتساب است در قافله، اگرچه به سـئوال بـود، و راحلـو نزد صوفیه زاد ا
انسـانیه، بـه واسـطه آالت و ادوات بدنیـه، ۀ شـود از لطیفـ انسانیه است که منفوخه است در وی و صادر می ۀلطیف

اند بنـده را بـه  اصلهطیبه و زکات و حج و صالت که اعمال مو ۀاما صالحه چون کلم. اعمال صالحه و غريصالحه
  .حضرت حق و به سعادت ابدیه

  بیت
  گريپیشنیکانکار نیکو همچون

  

  گري یشب  کار و مزدتکنمیبیش 

  

  آالیه،. ۱۸۷۸وانفقوا مما جعلکم مستخلفني فیه: کما قال الله تعاىل. و نیابت در حج جایز
  بیت

 گر بود ترا زین راهمانعی
  چنني اجازت داد این حق  لطف 

  

 خواه تو عذرخود میبه وکیلی 
  وحده ال اله اال الله

  

و بنـده . یـده لمـواله العبـد و مـا فی. و استخالف نیابت بود و ما و هرچه در تصرف مـا اسـت خداونـد راسـت
  .متصرف است به نیابت

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .تا آخر واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ماالرحمن: ۲۵سورۀ  ۶۱ای به آيۀ  اشاره ۱۸۷٦
  .راه آن پیش گريدهر که بتواند که : ۹۱سورۀ آل عمران آيۀ  ۱۸۷۷
 .و انفاق کنید از آنچه که شما را در آن خلیفه قرار داده است: ۷آيۀ  دسورۀ حدی ۱۸۷۸



۸۸۲ 

  هست مالک را استو هرچهبنده

  

  کج مرو ای عزیز بشنو راست 

  

و وکیل نایب است از موکل در آن شیی که او را وکیل . ۱۸۷۹فاتخذه وکیال: له تعاىلاما وکالت حق از بنده، قال ال
  . نعم الموىل و نعم الوکیل. گردانیده
  فصل

بنده باید که در بیت رب با رب بیت مناجات کند یعنی در هر موضعی که نماز گذارد صـحیح بـود، و زیـارت میـل 
عمره واجـب اسـت در ادای فـرایض و سـنت در غایـب و  است و حج زیارت، و البد است زیارت را از عمره، و

  .تطوع در نوافل
  بیت

  عمرت باداکه عمره آری بتمام

  

  زیارتی خوش و سالمتا دریابی 

  

  فصل
احرام ظاهره معلـوم اسـت امـا باطنـه بعـد از تجریـد از صـفات نفسـانیه و تفریـد از عـادات -در بیان معنی احرام 

ز رذایل اخالق ذمیمه و تطهري دل از نعوت غضـبیه و شـهوانیه، محـرم بایـد کـه شیطانیه و تنظیف باطن ا ۀمستقبح
  .گريد ازار وردا

  .خوش بگو الاله االالله: مصراع
و نفرمـود قمیصـی و سـراویلی، . العظمـة ازاری: و فی روایةالعزة ازاری و الکربیاء ردائی : و حق تعاىل فرمود

ای است مؤلـف از تنـوع شـکل و مرکـب در  و سراویل جامه زیرا که قمیص ثوبی است مؤلف از وصالت مختلفه
  .حکم انفصال است، و اگر فرض انفصال متصل کنند محال نباشد، بلکه صحیح بود

اند به احدیت، و در حق معنویت و در خلـق حسـیت، در حـق عظمـت و کربیـا و در خلـق ازار و  وردا و ازار اقرب
  .س عادیه از برای زینت و تفاخر متلبس شودمحرم را جایز نباشد که به لبا ۀرداء، و بند

  رباعی
 دوخته براندازو بروۀاین جام
  باش خوش اگر بسوزی  عشق   در آتش

  

 این سازمجردانه بنواز و برو 
  بگذار و برو و زر خود تمام  سیم 

  

  فصل
ت الحمـام نعمـت البیـت بیـ: انـد حمام ادل دالیل است بر آخرت و گفته. الحمام البأس بدخول المحرم فی

  .۱۸۸۰الدرن و تذکراآلخرة البدن و یزیل ینعم
حرارت  ۀو از این آثار است که حمام رفنت مکروه نباشد و حمام از حمیم است و حمیم یار شفیق را گویند بواسط

  .محبت و حرارت حمام از آتش و رطوبت از آب و حمام حار رطب
  بیت

  حیات داردطبعبرادرحمام ای

  

  برادر  مام ایحیات دارد حطبع 

  

  .و هرکه در حمام است
  بیت

  است از مال و منالخاىلاودست

  

  صاحب کمال آن   استنیک عریان 

  

  .هر آینه داللت کند بر آخرت و قیام مردم از قبور
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .او را وکیل قرار بده: ۹سورۀ مزمل آيۀ  ۱۸۷۹
 .افکند زداید و بیاد آخرت می کند و چرک را می چه نیکوخانه است حمام، بدن را نرم می ۱۸۸۰



۸۸۳ 

  بیت
  و پا و سر عریانحريانهمه

  

  پادشاه و گدا همه یکسان 

  

  .ند اال عریان و تنقیة بدن از اخص صفات حمام استکنند اال به کفن و در حمام نرو و دفن میت نمی
  بیت

  شود به تمامو سخش پاک می

  

  هرکسی کو رود سوی حمام 

  

  :و چون ظاهر و باطن طاهر گردد
  .امید هست که باشد قبول حضرت او: مصراع

  .الله طیب الیقبل االطیبا ان
  فصل

اآلخـرة و  :ل زاهـدآد حق است از آخرت، و ما، و عارف صییزاهد صیدحق است از دن. در تحریم صید بر محرم
  .۱۸۸۲والله خري وابقی: و مآل عارف. ۱۸۸۱خريوابقی

  بیت
 حضرتیکیاینلامجنتیکیآن لام

  

  نعمتزاهدان  لام منعم عارفانلام 

  

انـد کـه نـدای حـق شـنودند و اجابـت حـق  و بعضی طیور به صفري صیاد در دام آیند، و ایشان به منزلۀ آن جماعت
اند و آن جماعـت بنـدگان حقیقـی بـه  مودند و بعضی بـه طمـع دانـه در دام آمدنـد، و ایـن طایفـه عبیـد احسـانفر

  :عبودیت ذاتیه
  بیت

 ایمگفتهصید بر ما صید احسان
  بر بندة محرم حرام  شده زان  

  

 ایم تکلف در معنی سفتهبی 
  او والسالم ۀتا که باشد بند

  

و . ۱۸۸۳المـاء کـل شـیی حـی و جعلنـا من: قـال جـل ذکـره. صر حیات استو صید بحر نهی نفرمودند و آب عن
ها است، و مناسبت میان صید بحر و میان آب حاصل،  مطلوب به اقامت این عبودیت و دیگر عبودیات حیات دل

  .دىل باشد که او نسبتی به آب دارد و به لفظ بحر فرمودند نسبت با عموم دریا هر آینه طالب حیات قلوب زنده
  بیت

  ای چون ماتو احرام بستهگر

  

  بگذر از بر درآ در این دریا 

  

  فصل 
چون عمره مکرر شود در کرت ثانیه حج بود و عمره داخل در حـج، و بـه یـک احـرام حـج و . عمره زیارت است

  .عمره گذارده، و این مقام اتحاد است و التباس بنده به صفت حق
  بیت

  کنحج و عمره به هم ادا می

  

  کن ای ما میکرمی کن دع 

  

  فصل
بنـدگان مـؤمن را بـه زیـارت کعبـه دعـوت  -و تعـاىل معلوم فرما که حق سـبحانه-یا اخی اسعدک الله فی الدارین 

یعنی احرام، و اول و آخر طـواف واجـب گردانیـده، اول طـواف قـدوم و آخـر طـواف  فرموده و به وصف خاص،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .ر استت و آخرت بهرت و پاینده: ۱۷آيۀ  ۸۷سورۀ  ۱۸۸۱
 .تر است و خدا بهرت و پاینده: ۷۵آيۀ  ۲سورۀ  ۱۸۸۲
 .و از آب هرچیز را زنده گردانیدیم: ۳۱آيۀ  ۲۱سورۀ  ۱۸۸۳



۸۸۴ 

  .وداع
  .آخرش مثل اولش فرمود: مصراع
و هـو معکـم اینمـا ، و نفرمود حجی، یعنی که به زیارت من بیا، زیرا که او با تـو اسـت، ۱۸۸٤حج البیت: و فرمود
ای رویـم کـه  هر آینه صحیح نباشد که به گام حس به حضرت او روند، بلکه مأموریم که به زیارت خانـه. ۱۸۸٥کنتم

  .ای خفیفه مندرج است همچو ما مخلوق است، و در این دعوت لطیفه
ی قصد معرفت حقیقت خود کـن، هـر آینـه چـون بـه کعبـه رسـی وصـول یـابی بـه معرفـت یعنی چون عزم کعبه کن

مـن عـرف نفسـه . و اگر عارف خود شوی رب خود را معلـوم گردانـی. حقیقت خود، و خود را بدانی که کیستی
  .۱۸۸٦فقد عرف ربه

  فصل
و مقصـود داعـی  بعد بیت است از مدعو، و معنی لبیک از حق اجابـت دعـا اسـت ۀرفع صوت در تلبیه به واسط
هر آینه اگر شرایط دعا رعایت کند حق تعاىل اجابت فرماید، و مشاهدی که در این . الله کشف اسرار و آیات بیت

و نـزد اهـل ). ص(مناسبتی باشد زیارت نکند بـر تلبیـه رسـول-صلی الله علیه و آله -مشهد او را با حضرت محمد
اعلم خلق است به حق و علم به حق از تجلی حق با بنده بـود بـه  -صلی الله علیه و آله-اسالم مقرر است که نبینا

  :بنده به حقعلم قدر 
  بیت

 لبیک محمدی به حق بود
  تو نیز بگو چنانکه او گفت

  

 عالم بر حق سخن نیفزود 
  تا دریابی مراد و مقصود

  

ای وقت شاء من لیل یا بنی عبد مناف التمنعوا احدا طاف بهذاالبیت و صلی فی : قوله صلی الله علیه و آله
  .اونهار

  بیت
 گذارنمازآنجاخواهیکهدر هر زمان

  

  خواهی که  آنجا نماز بگذار در هر زمان  

  

  .الله بنده متمکن تواند بود که استقبال مشرق و مغرب بنماید، اما در آفاق متمکن نبود زیرا که به شهود بیت
  بیت

  یکی دگر استالجرم حکم هر

  

  نظر است احبداند آن کس که ص 

  

و حق تعاىل الیزال تجلی فرموده، و تجلی حق مقید نباشد به وقتی از اوقـات، و چـون حجـب از ابصـار بردارنـد 
  .۱۸۸۷فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید: فرمایند

  بیت
  زمان دیده تیزبني گرددآن

  

  نور چشمت اگر چنني گردد 

  

 ۀاند، احرتاز از تشبه به کفار، زیـرا کـه در ایـن دو وقـت عبـد و در وقت شروق و غروب آفتاب سجده را نهی کرده
کفار از برای آفتاب کفـر اسـت، و  ۀاگر سجد. کنند، و منع سجده تنبیه است بر سر معقول آفتاب می ۀشمس سجد

د کفر ایشان منع مؤمن کند از سجود از برای خدای تعاىل، اثر کفر اقوی بود از اثر ایمان و هوالمحال عنـدنا و عنـ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۵۳آيۀ  ۲سورۀ  ۱۸۸٤
  .و او با شما است هر جا که باشید: ۴آيۀ  ۵۷سورۀ  ۱۸۸٥
 .هرکه خود را شناخت پروردگارش را شناخت ۱۸۸٦
 .چشم تو تیزبني استپرده را از تو برداشتیم امروز : ۲۱سورۀ ق آيۀ  ۱۸۸۷



۸۸۵ 

  .۱۸۸۸العالمني والحمدلله رب. المسلمني، و انا منهم جمیع
  فصل

اگر فوت شود صفت قربـت در محـل قربـت حـج نباشـد، . معنی مزدلفه قربت است و عمل در محل قربت قربت
زیرا که حج نشأة کامله است از مجموع افعال معینه، و این افعال حج را به مثابت صـفات نفسـیه اسـت، کـه اگـر 

صفت زایل شود موصوف به آن صفت موصوف نماند، و هر عبـادتی کـه مرکـب از اشـیاء مختلفـه واحدی از این 
بود صحت آن عبادت به مجمـوع ارکـان آن عبـادت توانـد بـود، و در عبـادت رکـن خواننـد و در ذوات و اعیـان 

  .صفت نفسیه
  بیت

  استشریفاینکتهکهدریاب

  

  تقریر و عبارتی لطیف است 

  

  فصل
معرفت است به حق، و روز عرفه وقت معرفت قرب عید وصال اسـت، و معرفـت حـق برمـا واجـب، و  عرفه مقام

عارف معرفت ذات او به ذات او باشد، و معرفت منقسم  عرفت ربی بربی: عارف تمام آن است که به مقتضای
و این نصف معرفت ایم وجود ذات به ادلة عقلیه و شرعیه،  قسمی معرفت ذات و ما اثبات کرده. است بر دو قسم

  .اما حقیقت ذات الهیه غريمعلوم. است
  بیت

  الجرم معرفت تمام نشد

 

  چنني معرفت به کام نشداین

  

  :اما عارفی که به ادلة عقلیه اثبات کند صفت الوهیت
  .عارفی باشد به نصف معرفت: مصراع
صـلی اللـه علیـه و - الله لو قال رسـو. سبحانک ما عرفناک حق معرفتک: الجرم عارفان چنني گفتند: مصراع

  .الله حمقاء ذات کلکم فی: آله
  بیت

  بنده ذات خدا کجا داند

 

  آری ذات خدا خدا داند

 

  فصل
ان اللـه : صـلی الـه علیـه و آلـه و سـلم-الله  کمـا قـال رسـول. اند و مستحب اسـت کـه وتـر بـود جمرات جماعات
  .ریزه به هفت نوبت باید انداخت سنگ ای از جمرات ثالثه هفت و در حج به هر جمره. وتریحب الوتر

  بیت
  چنان که خواهم گفتعارفانه

 

  در معنی تمام خواهم سفت

 

کند بـر خـروج شـدت بـرودت زمسـتان و آن جمـرات ثالثـه اسـت، هـر  ماه داللت می ۱۸۸۹زمانیه در شباطۀ و جمر
  .هفت روز

  بیت
  درویشروز باشد ایو یکبیست

 

  و بیشگفتم تمام بی کم توبا

 

اول سلب چون  ۀشرعیه است و جمرات شرعیه مثل ادله و براهني، و جمر ۀو این جمرات مثل جمرات ثالثه متصل
حضرت ذات و دویم اثبات چون حضرت صـفات و سـوم اضـافت چـون حضـرت افعـال، و در هـر جمـره هفـت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱آيۀ  ۱سورۀ  ۱۸۸۸
 .نام ماهی است از ماههای شمسی ۱۸۸۹



۸۸۶ 

  .سنگ باید انداخت، و هر سنگی اشارت است به دلیلی
  بیت

  از ما طلبیلدلاز ویبنيخویش

 

  دریا طلب  درین  گوهر معنی

 

 لشـود بـه طریـق اثبـات صـفت متعینـه یـا صـفت نفسـی اول از برای معرفت ذات، و معرفت ذات تمام نمی ۀجمر
نفسیه باشد، و اگر حقیقت او دانسـته نشـود،  ۀمتعدده، بلکه البد است که حق تعاىل و تقدس او را صفت واحدی

شـأنه، و  عالم مفتقرند به حضرت او معلوم است، و این معرفـت احـدیت او اسـت تعاىلاما وجود او به وجهی که 
ممکـن  ای در خاطر آید که تواند بود که این ذات ممکن باشـد سـنگی بینـدازد و اشـارت کنـد بـر آن کـه اگر شبهه

. رت اوالوجود است لذاته، و اکـرب اسـت از نسـبت امکانیـت بـه حضـ محتاج است به مرجح، و حق تعاىل واجب
  .۱۸۹۰الله عن ذالک علواکبريا تعاىل

ز، و اگر نفس گوید چرا نشاید که جسم و اگر درخاطر آید که جوهر باشد سنگ ثانیه دلیل افتقار جوهر است به حیّ
و اگر گوید عرض است سنگ چهارم . باشد سنگی ثالثه اندازد به ازالت ترکیب جسم، و هر مرکبی محتاج به اجزا

است که عرض مفتقر بود به حدوث و به محلی که مقوم او باشد، و اگر چون اهل علل علت  بیندازد و آن اشارت
صـلی اللـه علیـه و آلـه -گوید سنگ پنجم اشارت است به آنکه تخلف معلول از علت تامه محال اسـت و رسـول 

  .کان الله وال شیی معه: فرمود
است و افتقار هر واحدی از آحاد طبیعـت  و اگر تخیل کند که طبیعت است سنگ ششم دلیل نسبت کثرت طبیعت

به امری دیگر در اجتماع به جهـت ایجـاد اجسـام طبیعیـه، زیـرا کـه طبیعـت مجمـوع شـدن حـرارت و بـرودت و 
بعد از آن اگر نفس گویـد کـه . رطوبت و یبوست است، و این طبایع اربعه را عینی نباشد مگر در عني عناصر اربعه

الوجود در ممکن ظاهر اسـت و  ود عدم باشد، سنگ هفتم دلیل است، که آثار واجبتواند ب اینها که گفته شد نمی
  .عدم را اثر نباشد

  بیت
  ایمکردهواجباثباتچننياین

 

  ایم عارفانه حج بجا آورده

 

الوجود مرجح ممکن است امـا  اگر شخصی گوید مسلم که ذات واجب. الهیه ۀثانیه در اثبات صفات سبع ۀو جمر
معلوم شد که عالم است و او را علم است و حیات و قدرت و اراده و سمع و بصر و کالم، هـر یـک از ایـن از چه 

  .مذکوره ۀثانیه اندازد اشارت است بر اثبات صفتی از صفات سبع ۀاحجار سبعه که در این جمر
نگی بینـداز بـه افتقـار انـد سـ اگر در خاطر آید که مولدات بـه خـود قایم –ثالثه در اثبات حضرت افعال  ۀاما جمر

اند  و اگر در خاطر قرار نگريد و گوید که مولدات محتاج به سـببی -سبحانه و تعاىل-مولدات از وجه خاص به حق 
تعاىل و -اند در افتقار به غري و آن حق است  غري حق سبحانه و تعاىل و آن عناصر است، بگو عناصر مثل مولدات

  .ه خاص نظر کند و به اسباب در حجاب نماندالوجود از وج و عارف در ممکن -تقدس
  بیت

  یار عارفانهبینداز ایخوشیسنگی

 

  موجداله عالم دیگر همه بهانه

 

اند به فلک و فلک موجود ارکان است، سـنگی دیگـر بینـداز بـه  و اگر نفس تشویش کند که وجود عناصر موقوف
که شکل محتاج است به جسم، کـه اگـر نـه جسـم  افتقار فلک به شکل به حضرت حق از وجه خاص، و اگر گوید

  .باشد شکل ظاهر نگردد، بینداز سنگ چهارم که جسم مفتقر است به الله تعاىل از وجه خاص
گویند و صورت جسـم ظـاهر نشـود  و اگر در خاطر آید که جسم قایم به جوهر هبا است که اهل نظر هیوىل کلیه می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .سبحانه و تعاىل عما یقولون علوا کبريا: ۱۷سورۀ  ۴۵اشاره است به آيۀ  ۱۸۹۰



۸۸۷ 

احتیاج هیوىل به الله تعاىل به وجه خاص، و اگر نفـس گویـد کـه هیـوىل  اال درهیوىل، سنگ پنجم بینداز، به دلیل
و . مفتقر است به نفس کلیه، سنگی دیگر بینداز، بگو که نفس کلیه محتاج است به خـدای تعـاىل بـه وجـه خـاص
ل اگر در خاطر آید نفس کلیه مفتقر است به عقل اول که قلم اعلی است، سنگ هفتم بینداز دلیل افتقـار عقـل او

اللـه العقـل و لـیس وراء اللـه  اول مـا خلق: الله صلی الله علیه و آله قال رسول. الوجود به وجود حضرت واجب
  .مرمی

  بیت
  سنگ اندازی عارف آنست

 

  دریاب که عید عارفان است

 

  فصل
، و الله الحرام تأثري است در نفس و این عبادت از سایر عبادات اشق اسـت بـر نفـس غرض اصلی از زیارت بیت

وضعی اصلی و تدبريی کلی فرموده کـه شـامل احـوال امـم اسـت و صـالح حـال هـر  -الله علیه و آله صلی- شارع
 ۀآدم، و این تدبري کلی منقسم است بـر اقسـام ثالثـه، یـومی چـون صـلوات خمـس کـه محوکننـد فردی از افراد بنی

م و زکات، و صیام امساک است از خـود ذنوب است و آثام، و مثبت حسنات در لیاىل و ایام، و تدبري سنوی صیا
  .و زکات انفاق است به غري

امـا مـراد کلـی از حـج . و تدبري عمری حج، و آن زیارت کعبه معظمه است و مشرف شدن به مناسک مشـاء عظـام
و شرایط این سلوک تغیري نفس است به کلیت، و  -تعاىل و تقدس-استجماع شرایط سلوک است به حضرت حق 

بار فرض است، زیرا که  نفسانیه، و در مدت عمر حج یک ۀشیطانیه و انخالع از عادات قبیح ۀدیازالت ملکات ر
  .تغیري نفس به کلیت یک نوبت تواند بود

  بیت
 باشد چنانتغیري یابد جاودانچون  نفس

 

  بود او جاودان شود مؤمن  چون مطمئنه

 

رعایت مناسک، باطن حج مفتقـر اسـت بـه صـحت و همچنانکه ظاهر حج محتاج است به صحت بدنیه از برای 
الله الحرام، و باطن حج سلوک است به حضرت حق و تحقق به حقـایق آن  نفسانیه، ظاهر حج توجه است به بیت

و استطاعت مذکوره نزد عامه استطاعت بدنیه و مالیه بود ونزد خاصه قلبیه و حالیـه و مقصـود . مناسک، والسالم
  .کلیه ازالت موانع خلقیه

  بیت
  روروی چنان میگربه حج می

 

  رو عاشقانه بیا روان می

 

  .۱۸۹۱محلقني رئوسکم و مقصرین التخافون: الله تعاىل قال
  بیت

  سر را برتاش عارفانه

 

  مو را جویند عارفان نه

 

ه صورةً طهارت ظاهر است و متابعت طیب و طاهر، و معناً اشارت به تصویر تجرید باطن و تجرد دل از زینت بدنی
  .و ازالت حجاب و رفع نقاب

  بیت
  سر مو برداریکحجابگر هست

 

  سر مو مگذار و یک  تراش سر پاک

 

عبادات عموماً و در این مناسک  ۀسعی میان صفا و مروه از برای تدارک و عذرخواهی ترفیع و استقامت در جمل
اید، و عبادت او مسـتجمع شـرایط ظـاهره و خصوصاً، و حاجی بعد از قطع منازل و مراحل به این عبادت قیام نم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .ترسید اید نمی در حاىل که سرهای خود را تراشیده و تقصري کرده: ۲۷سورۀ فتح آيۀ  ۱۸۹۱



۸۸۸ 

  .باطنه و صوریه و معنویه باشد
  .امید هست که یابد مراد خود بتمام: مصراع

الله الحرام طواف فرماید، چون تردد اربـاب حاجـات  و چنان زیبد که از صفا بريون آید به قدم اخالص و گرد بیت
کند، از حضرت ملک  د که در هر گامی از سعی طلب کامیبر ابواب ملوک کرام از برای تحصیل مرام، و ساعی بای

  . عالم
. الحرام ثم لم یحج فال علیه ان یمـوت یهودیـاً او نصـرانیا من ملک زاداً و راحلة تبلغه اىل بیت): ع(قال

  .اخرجه الرتمذی
  بیت

  تأویل محققانه بشنو

 

  عارف شو و عارفانه بشنو

 

و اهـل تـورات . الله و خاصته اهل القرآن اهل: حمدیه است کهم ۀمعظم از خصایص این امت مرحوم ۀحج کعب
الله الحرام، و هر که اسـتطاعت انعـام فرمودنـد، و هـدایت ندادنـد کـه بـه  اند به زیارت بیت و انجیل مخاطب نبوده

الله الحرام مشرف گردد، حکم او حکم یهود و نصاری است، و او را در اتمـام اسـالم نصـیب نباشـد،  زیارت بیت
  .را که حج رکنی است از ارکان اسالمزی

  بیت
  دین او تمام نبودۀخان

 

  اش به کام نبودکدخدا خانه

 

  .اخرجه مسلم. الله علیکم الحج فحجوا یا ایهاالناس قد فرض: الله علیه و آله صلی- قوله
 ۀو در همـ. الله تعـاىل ه حضرتالحرام، اما باید که باطناً متوجه شویم ب الله ما مأموریم که ظاهراً توجه نمائیم به بیت

و  االاللـه الاله ۀاول کلمـ. بار واجب است به مناسبت احدیت، و ختم ارکـان اسـالم مثـل اول اسـت عمر حج یک
  .آخر حج، الجرم حج منفرد باشد به احدیت، زیرا که آخر در الهیات عني اول است

  بیت
  دری است لطیف نیک سفتم  دریاب که عارفانه گفتم

  .، اخرجه ابو داوداالسالم الضرورة فی: )ع(قوله
مسلمانی که ثابت بود اسالم او، هر آینه در نیت او حج باشد، که مؤمن در نماز است مادام که منتظر نمـاز اسـت، 
همچنانکه در حج است مادام که منتظر اسباب طریق حج است از زاد و راحله، و اگر متوفی شود، او را اجر حـج 

الضـرورة : کشـیده، همچنانکـه منتظـر صـالت اگـر متـوفی شـود او را مصـلی نویسـند پـس باشد بـه انتظـاری کـه
  .االسالم فی
  .الحج لمن الیتکلم): ع(قوله
و ذکر کالم است و کالم صفت الهیت، و ما مأموریم به عبادت مشـروعه، . ۱۸۹۲انا نحن نزلنا الذکر: الله تعاىل قال

انـد مقصـود اقامـت ذکراللـه اسـت، و صـمت حالـت  هو وارد است در حدیث کـه مناسـک در حـج کـه وضـع کرد
عدمیت و کالم حالت وجودیت، و کالم از کلم است و کلم جرح و جرح اثر دربدن، و انسان باید کـه متصـف باشـد 

  .به صفت وجودیت نه به صفت عدمیت، و صمت اضافی سکوت است از ماال یعنی
  بیت

  غري اواز کالمخاموشباش

 

  گو نکو و میروز و شب تو ذکر ا

 

  .، الحدیثنزل الحجراالسود من الجنة و هوا شد بیاضا): ع(قوله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .تادیمهمانا ما قرآن را فرو فرس: ۹سورۀ حجر آيۀ  ۱۸۹۲



۸۸۹ 

  .اخرجه الرتمذی
  بیت

  تو موی سیه سفید کردی

 

  آن سنگ سفید چون سیه شد

 

خطیه صادر نشدی سیادت او در دنیا ظاهر نگشتی و هبوط او هبوط خالفت بود نه هبـوط دوری ) ع(اگر از آدم
آدم این سواد که اثر سودد اوست یافتـه  ه از بهشت آوردند سفید بود، و از خطایای بنیاز رحمت، و حجراالسود ک

  .و به این سودد احسن احجار جنت بود و ممتاز از امثال خود
  بیت

  گوهر شدما چننيگناهبهسنگی

 

  تر شد سیه خوش شد سفیداو بود

 

  فصل
الجـرم محـل قربـان . مشروع، هر آینه رسیده باشد به نهایـت منا از بلوغ امنیت است و چون حاجی برسد به مناء

باشد، و قربان اتالف ارواح است از تدبري اجسام حیوانیه از برای تغذی اجسام انسانیه و غنم را نسبتی اسـت بـه 
  :جل ذکره-کما قال . روح، زیرا که کبش را قیمت نبی مکرم گردانید

  .۱۸۹۳و فدیناه بذبح عظیم
  بیت

  بذاتهنابیفکشعریفیالیت

 

  خلیفة رحمن عن  کبیش شخیص

 

اسـرائیل  غنم به این اعتبار ارفع است از سایر حیوان و بقرة را با نفس مناسبتی است، زیرا که در میان بنیۀو در ج
امرهم الله ان یذبحوابقرة و یضربوا المیت ببعضها یکی کشته شد و اختالف کردند، و هر کسی سخنی گفتند، 

  .الله ذنفیحیی با
زیرا که بدنه اسـمی اسـت از . معلوم شد که میان بقرة و نفس نسبتی هست و میان ابل و جسم نسبتی است در اسم

خوانند و بدن از عالم طبیعت است و میان  اسماء ابل، و بدنه جمع است و مفرد او بدن، و جسم انسان را بدن می
هر آینه بعید بـود . سوم از قرب ۀس کلیه و طبیعت در درجطبیعت والله تعاىل دو درجه است، یعنی عقل اول و نف

  .از قرب الهی
  بیت

  گر توانی هرسه را قربان کنی

 

  جمله را ایثار درویشان کنی

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و او را به ذبحی بزرگ فدا دادیم: ۱۰۷سورۀ صافات آيۀ  ۱۸۹۳



۸۹۰ 

  در بیان حجرساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  .، اخرجه المسلمیا ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج، فحجوا: صلی الله علیه و سلم-قوله 

  .کتاب اذکار حج و دعوات بر ترتیب عمل حج
  فصل

و در رکعـت اول بعـد از . چون خواهد که احرام بندد اول غسل کند، و ازار و ردا بپوشد و دو رکعت نماز بگـذارد
و مستحب است که چون احرام گريد نیت کند به . بخواند و در ثانیه سورة اخالص ۱۸۹٤قل یا ایهاالکافرونفاتحه 

  .نویت الحج و احرمت به لله عزوجل، لبیک اللهم لبیک تا آخر تلبیه: دل و بزبان بگوید
: اگر اقتصار کند بر آن جایز و اگر اقتصـار کنـد بـه لسـان جـایز نـه و گویـد. و واجب است نیت دل و به لسان سنت

لبیک اللهم لبیک لبیک الشریک لک لبیک ان : و گوید. اللهم انی نویت الحج فاعنی علیه و تقبله منی
  .لحمد و النعمة لک والملک، الشریک لکا

 ۀو بقول اصح تلبیه سنت است، اگر کسی ترک کند، حج و عمـر -صلی الله علیه و آله وسلم-این است تلبیه رسول 
او صحیح باشد، اما فضیلت عظیمه از او فوت شده باشد، و مستحب است تلبیـه در جمیـع احـوال قـایم و قاعـد، 

  .و زمان، اال در حال سعی و طواف که اذکار مخصوصه استماشی و راکب، در تمام مکان 
  بیت

  نیک بشنو که حق ترا خوانده

 

  جوابش خوشی بگو لبیکدر

 

  .و تلبیه همیشه مستحب است مردان را به آواز بلند حتی در روز جمره و در روز نحر
  بیت

اللهگوید که نعمتاو می
  بیا

 

  لبیک همی گویم وگویم لبیک

 

  فصل
اللهم هذا حرمک و امنک فحر منـی : مستحب است که گوید -زادها الله شرفا- د محرم به حرم مکهچون برس

  .علی النار و آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک و اجعلنی من اولیائک و اهل طاعتک
  بیت

  خواه هرچه داری مراد خود می  بعد از آن عارفانه از سرصدق

  فصل
اند که  برداری و دعاکنی، که فرموده جدالحرام و کعبه را مشاهده نمائی، دستو چون درآئی در مکه و برسی به مس

اللهم زد هذا البیت تشریفا و تعظیمـا و تکریمـا : و گوید. مؤمن در زمان رؤیت کعبه مستجاب است ۀدعای بند
  .و مهابة و زد من شرفه و کرمه ممن حجه او اعتمره تشریفا و تکریما و تصدیقا و تعظیما

اکرب، اللهم ایمانـا بـک و تصـدیقا بکتابـک و وفـاء بعهـدک و اتباعـا  الله و الله بسم: ذکار طواف در -فصل
و مستحب است که در طواف چون برسد در برابر حجراالسود . الله علیه و آله و سلم صلی-لسنة نبیک محمد 

مـا تعلـم و انـت االعـز اللهـم اغفـر و ارحـم واعـف ع: این ذکر تکرار فرماید در هر طوافی، و در طواف گویـد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۹سورۀ  ۱۸۹٤



۸۹۱ 

  .االکرم
در طـواف و در ملتـزم و در زیـر نـاودان و در . اند که در پانزده مواضع دعا مسـتجاب اسـت و بعضی علما فرموده

خانه و درنزدیک زمزم و صفا و مروه و در سعی و در خلف مقام و در عرفـات و در مزدلفـه و در منـا و درحالـت 
  .انداخنت جمرات ثالثه

  بیت
  است این دعاکنوشیختعلیم

 

  از صدق برو دعا چو ما کن

 

  فصل
اللهم لـک الحمـد : و ازدعاء مأثوره است این دعاء-ملتزم میان در کعبه است و حجراالسود -در دعاء در ملتزم 

ایوافی نعمک ویکا فی مزید کرمک احمدک بجمیع محامدک ما علمت منها و مـالم اعلـم و نعمـک مـا 
  .اللهم صل علی محمد و علی آل محمد .علمت منها و مالم اعلم

اللـه، و دعـا آنجـا مسـتجاب اسـت، و از  و حجر محسوب از بیت -حجر به کسرحا و اسکان جیم -در حجر -فصل
یارب اتیتک من شقة بعیدة مؤمال معروفک فانلنی معروفا من معروفـک تغننـی بـه : دعاء ماثورة در حجر

  .عن معروف سواک یا معروفا بالمعروف
  فصل
الله علیـه و  صـلی-الله  ان رسول -الله عنهما رضی-بن زید  الکتاب النسائی عن اسامة روینا فی -الله دعاء در بیت در

ی بما استقبل من دبر الکعبه، فوضع وجهه و خده علیه و حمدالله تعاىل و اثنی علیـه نلما دخل البیت ا -آله و سلم
اللـه  الکعبة، فاستقبله بالتکبري و التهلیل و التسبیح و الثناء علی و سأله و استغفره، ثم انصرف اىل کل رکن من ارکان

  .عزوجل
  فصل

: باید که استقبال کعبه کند و قایم شـود بـر صـفا زمـانی طویـل و تکبـري گویـد و دعـا کنـد و فرمایـد -در اذکار سعی
االاللــه وحــده  مــا اوالنــا، الاله اکرب علــی مــا هــدانا، والحمدللــه علــی الحمــد، اللــه اکرب ولله اکرب اللــه اکرب اللــه اللــه

  .وهو علی کل شیی قدیر. الحمد، یحیی و یمیت بیده الخري الملک و له له، له الشریک
  فصل

اللهـم ایـاک ارجـوا و لـک : چون بريون آید از مکه و متوجه عرفات شود، چون برسـد بـه منـا گویـد -در اذکارمنا
  .ی بما امننت باهل طاعتک انک علی کل شیی قدیرادعوا فبلغنی صالح املی و اغفرىل ذنوبی و امنن عل

  فصل
خريالدعاء یوم عرفة و خري ما قلت انـا و النبیـون مـن : صلی الله علیه و سلم-الله  قال رسول. در دعوات به عرفات

 الحمد، و هو علی کل شیی قدیر و آن روز افضل ایام سال است الملک و له له، له االلله وحده ال شریک الاله: قبلی
  .و معظم حج

  بیت
  روز عرفات آن چنان است

 

  مقصود و مراد عارفان است

 

  فصل
کثرت تلبیه در هـر مـوطنی مسـتحب اسـت و مسـتحب اسـت کـه  -در اذکار مستحبه در مراجعت از عرفه به مزدلفه

بل نسـکی و اللهم الیک ارغب و ایاک ارجوا فتق: اکرب و تکرار کند چند نوبت و گوید الاله االالله و الله: گوید
  :و آن شب. وفقنی و ارزقنی فیه اکثر مما اطلب و التخیبنی انک انت الله الجواد الکریم



۸۹۲ 

  .گو شب عید است به ذوق خوش می: مصراع
  .شرف زمان و مکان باید که تا روز به دعوات و قرائت قرآن مشغول باشد

  بیت
 استایزندهدلۀداردبندزندهشب آن هرکه

 

است ای نیکوبنده هزیراک برخدمتشآفرین
  فصل

در اذکار مستحبه چون معاودت نماید از عرفات و برسد به مشعرالحرام ذکر گویـد، چنانکـه اول گفـت در مزدلفـه 
هـذا المکـان  اللهـم انـی اسـألک ان ترزقنـی فی: ذکر بسیار گوید، و به تلبیه و قرائت قرآن قیام نماید و گویـد

الشر کله، فانـه الیفعـل ذالـک غـريک و الیجـود بـه اال  تصرف عنیالخري کله و ان تصلح شانی و ان  جوامع
  و باید که در مشعرالحرام نماز صبح در اول وقت بگذارد، و مشعرالحرام کوهی است،. انت

  .به صورت صغري و به معنی کبري: مصراع
او توقف  ۀه برآید در پایو اگر نتواند که بر باالی آن کوه باشکو. ح، به ضم قاف و فتح زازدر آخر مزدلفه اسم او ق

اللهـم وفقتنـا : و مستحب اسـت کـه گویـد. نماید و مستقبل کعبه به تحمید و تهلیل و تکبري و تسبیح مشغول شود
  .فیه واریتنا ایاه و وفقنا لذکرک کما هدیتنا و اغفرلنا وارحمنا کما وعدتنا بقولک و قولک الحق

  فصل
وشن شود روانه گردد از مشعرالحرام، به منا متوجه شود، و بـه تلبیـه چون صبح ر-در اذکار مستحبه از مشعرالحرام 

  .و اذکار و دعا مشغول باشد
  فصل

: روز قربان چون منصرف شود از مشعرالحرام و وصول یابد به منا مستحب است که گوید -در اذکار مستحبه به منا
عبدک و فی قبضتک، اسألک ان تمـن  الحمدلله الذی بلغناها سالما معافا، اللهم هذه مناقد آتیتها و انا

  .الراحمني علی بما مننت به اولیائک، اللهم انی اعوذبک من الحرمان والمعصیة فی دینی یا ارحم
عقبه قطع تلبیه کند و با هر سنگی که انـدازد تکبـريی گویـد، و مسـتحب اسـت کـه در ۀ و چون شروع کند در جمر
اکرب اللهم صل علی محمد و آله و سلم و بعد از ذبح در حالت سرتراشیدن  بسم الله و الله: حالت ذبح و نحر گوید

اللهم الحمدلله علی ما انعم به علینا، اللهـم هـذه : موی پیشانی به دست گريد و سه نوبت تکبري گوید و گوید
  .ناصیتی فتقبل منی و اغفرىل ذنوبی، اللهم اغفرىل و للمحلقني و المقصرین یا واسع المغفرة

الحمدللـه الـذی قضـی عنـا نسـکنا، اللهـم زدنـا ایمانـا و : از سرتراشیدن فارغ شود تکبري گوید و گویدو چون 
  .یقینا و توفیقا و اغفرلنا و آل بائنا و امهاتنا و للمسلمني اجمعني

  فصل
اکل و شـرب  ایام التشریق ایام: صلی الله علیه و آله و سلم-الله  قال رسول-در اذکار مستحبه به منا در ایام تشریق 

اول مسـتقبل  ۀو مستحب است کثرت اذکار، و افضل اذکار در ایام رمی قرائت قـرآن، و در جمـر. و ذکرالله تعاىل
کعبه باشد و به حمدالله تعاىل و تکبري و تهلیل و تسبیح به حضور دل و خشوع جوارح مشغول، و مکـث فرمایـد، 

عقبـه  ۀاما در ثالثه که جمر. وسطی است همچنني ۀه که جمرثانی ۀچندان که حافظی سورةالبقرة بخواند، و در جمر
  :است توقف حاجت نیست، و چون از منا به استعجال بريون آید

  بیت
  حج حاجی تمام شد بتمام

 

  حاجی کاملی بود و سالم

 

  .و اموری که مشرتکه است میان حج و عمره احرام است و طواف و سعی و ذبح و حلق



۸۹۳ 

  فصل
مـاء زمـزم لمـا شـربه، : قـال -صلی الله علیـه و سـلم-اللهم انه بلغنی ان رسولک : گوید چون آب زمزم شرب کند

  .۱۸۹٥اللهم و انی اشربه للمغفرة و الشفاء فاغفرىل و اشفنی
  بیت

  تا بیابی از همه علت نجات

 

  تر از آب حیات آب زمزم خوش

 

  فصل
کنـد، بعـد از آن بـه ملتـزم آیـد و زمـانی چون خواهد که از مکه بريون آید و به وطن مراجعت نمایـد طـواف وداع 

اللهم البیت بیتک و العبد عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، حملتنی علـی ماسـخرت ىل : توقف کند، آنگاه گوید
من خلقک حتی سريتنی فی بالدک و بلغتنی بنعمتک حتی اعنتنی علی قضاء مناسکک، اللهم اصبحنی العافیـة 

منقلبی و ارزقنی طاعتک ما ابقیتنی و اجمع ىل خرياآلخرة و الـدنیا، انـک  فی بدنی و العصمة فی دینی و احسن
  .۱۸۹٦تم والحمدلله و المنة-علی کل شیی قدیر 

  فصل
زیبنـده و پسـندیده بـود کـه عزیـزی کـه حـج بگـذارد متوجـه قـرب  -صلی الله علیه و آله وسلم-در زیارت قرب رسول 

از اهم قربـات ) ص(هل ایمان بر آن است که زیارت حضرتشود، اگرچه آن راه او نباشد، و اعتقاد ا) ص(رسول
  .و افضل طلبات است

اللهـم : و چون توجه زیارت کند صلوات فرستد، و چون اشجار مدینه مشـاهده نمایـد در صـلوات افزایـد و گویـد
افتح علی ابواب رحمتک و ارزقنی زیارة نبیک صلی الله علیه و آله و سلم و اغفـرىل و ارحمنـی یـا خـري 

  .ئولمس
و صـالت تحیـت . اللهم افتح ىل ابواب رحمتک و ابـواب مغفرتـک: و در زمانی که در مسجد قدم نهد گوید

بگذارد و از سر صدق و اخالص به زیارت قرب کریم آید و رو به قرب آرد و بـه مقـدار چهـارگز دور از دیـوار قـرب بـه 
  :خشوع و خضوع و صوت حلیم سالم کند و گوید

الله، السالم علیک یـا سیدالمرسـلني و خـاتم  ة الله من خلقه، السالم علیک یا حبیبالسالم علیک یا خري
اشـهدانک . النبیني، السالم علیک و علـی آلـک و اصـحابک و اهـل بیتـک و سـایر االنبیـاء و الصـالحني

  .االمانه و نصحت االمة، فجزاک الله عنا افضل ما جزا رسال عن اممهم بلغت الرسالة و ادیت
بـن فـالن، بعـد از آن بیایـد در  الله بـن عبداللـه یعنـی از فالن الله از نعمت السالم علیک یا رسول: گوید بعد از آن

  :الله صلی الله علیه و سلم و قال رسول. روضه و آن میان قرب است و منرب، و محل اجابت دعا
  .مابني قربی و منربی روضة من ریاض الجنة

مراجعت نماید به محل اول، و سالم کند و دعا گوید همچنانکه گفتـه بـود و و چون بريون آید از مدینه بعزم سفر، 
و یسرىل العود اىل الحرمني سبیال بمنک  -صلی الله علیه و سلم-كاللهم التجعل هذا آخرالعهد بحرم رسول: گوید
  .آمني. لک و ارزقنی العفو و العافیة فی الدنیا و اآلخرة و ردنا سالمني غانمنيضو ف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

خورم برای آمرزش گناه و شفا،  خدایا من از این آب می: خدایا بمن خرب رسیده است که وقتی پیغمربت از آب زمزم خورد، گفت ۱۸۹٥
 .پس گناه مرا بیامرز و مرا به بخش

ای سوار کردی  ای و مسخر من ساخته تو و پسر بنده و پسرکنیز توام، مرا بر آنچه خلق کرده ۀدتو است و من بن ۀخدایا این خانه خان ۱۸۹٦
خدا به من سالمتی در بدن و عصمت در . و درشهرها گردانیدی و مرا به نعمت خود رساندی و بر انجام مناسک حج کمک کردی

 .و  خري دنیا و آخرت را فراهم آور که تو بر هر چیز توانائی ام طاعت روزی کن دین همراه کن و بازگشت مرا نیکو گردان و تا زنده



۸۹۴ 

  یحتسبرساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  و به نستعني

، فثوا به عشرون، و من الحمدللهفثوا به عشر، و من قال  سبحان اللهمن قال : الله صلی الله علیه و آله قال رسول
کنـد کـه  روایـت می -الله عنـه رضـی-ابـوهریره  .فثوا به اربعـون اکرب اللهفثوا به ثالثون، و من قال  الاله االاللهقال 
الله ده ثـواب یابـد، و اگـر گویـد الحمدللـه بیسـت  هرکـه گویـد سـبحان: ضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمـودح

چهل ثواب، ده و بیسـت سـی، و سـی و سـی  اکرب الله: ، سی ثواب، و اگر فرمایدالاله االالله: ثواب، و اگر گوید
   .شصت، و شصت و چهل صد

اکرب، صـد ثـواب در دیـوان  اللـه و اللـه الله و الحمدللـه و الالـه اال حانسـب: هر آینه اگر مؤمنی از صمیم قلب گویـد
الله تسبیح مالیکه است، و آن تنزیه حق است نه از نقایص امکانیـه، بلکـه از کمـاالت  اعمال او ثبت کنند، سبحان

  .خلقیه، و کل صفة یتصورالحق فهوه منزه عنها
  .۱۸۹۷و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمني: الجنة، کما قال الله تعاىل والحمدلله ورد اهل

  .اکرب گفنت اولیای کاملني و عرفای متبحرین والاله االالله ذکر موحدین و محققني، و تلقني انبیاو مرسلني، و الله
  بیت

  اکرب خوش بگوبشنو و الله  عید قربانست و ما قربان او

  .و کمال عالم ظل کماالت او است. الله و ال کمال اال الله و من: و الحمد مرتتب است بر کمال
  بیت

  کمالستبهو کمالشالهست  مخلوق

 

  جمالست که تمثال  جمیلست حسنخوش

 

  .والاله االالله نزد محقق توحید مطلق است
  بیت

  عارفانه چو ذاکر آگاه

 

  خوش بگو الاله اال الله

 

  .اند که افعل تفضیل است اکرب بعضی گفته والله
  :لله که ما چنني گوئیم حاش: مصراع

مـا للـرتاب و رب : خلقیـه ۀچه وجه مناسبت اسـت میـان ذات و صـفات ازلیـه و ابدیـه و میـان موجـودات ممکنـ
  .اکرب له الله اکرب من ان یقال الله: ، بلکه بگواالرباب

  بیت
  کنه ذات او نداند غري او

 

  شود عارف  چون  نیست غري او چون

 

: ابـن عطـا فرمـود. نوبتی راکب جمل بـود، و دسـت جمـل از جـا برفـت -علیه الرحمة- روایت است که ابن عطا
  .جل من اجاللک الله: جمل گفت. الله جل

  بیت
  آن جمل اعلمست ازین کامل

 

  نظری کن به افضل و فاضل

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و آخر خواندنشان اینکه سپاس خدائی را که پروردگار جهانیان است ۱۱آيۀ  ۱۰سورۀ  ۱۸۹۷



۸۹۵ 

  .سبحانک ما عرفناک حق معرفتک: بمعنی االضافة و المقایسة، و اعلم علمای عالم فرمود
  شعر

 دانستتواننمیاعلیضرتح بدانکه 
 دانستیم است  دانسنت  ممکن   هرآنچه

 

 دانست توان  او بجز اسما نمیز ذات
  دانست  توان نمی را  حق   حقیقت  وىل

 



۸۹۶ 

  بیان معراجرساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  .توحید مستور است به اسباب، و انکشاف آن به کشف حجاب
  بیت

  حجاباحبصایاز اسباببگذر

 

  تو توحید بگشاید  نقابتا به

 

جامعـه و  ۀفاصـل ۀحضـرتني، و کلمـ ۀاست به حقیقـت انسـانیه، یعنـی مـرآت کاملـ طو تمیز میان رب ومربوب، منو
  .جمیع حقایق الهیه و کونیه ۀحامل

  بیت
  جامعیت از آن انسان است

 

  او از آن سان استکهانسانیعنی

 

سـت میـان احـدیت و واحـدیت، کـه بـه اعتبـار حاملیـت تجلـی اول، حقیقـت محمدیـه ووحدت به مثل، برزخی ا
  .اند گفته

  بیت
  تمامبرزخایناستقوسنيقاب

 

  برزخ جامع بخوانش والسالم

 

  .، اشارت است به اتحاد قوسني احدیت واحدیت، به اختفاء این برزخ در سطوت نور ذاتواوادنی
  بیت

  معراج محمدیست دریاب

 

  دریابی طریق اصحابتا

 

  .تمت والله اعلم بالصواب
  



۸۹۷ 

  مهدیهرساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
الله  ذکررسـول: الله عنـه قـال عن ابـی سـعید الخـدری رضـی. الله صلی علیه و آله الحمدلله و الصلوة علی رسول

الظلـم، فیبعـث اللـه د الرجـل ملجـاً یلجـا الیـه مـن جصلی الله علیه و آله بالء یصیب هذه االمة حتی الی
رجال من عرتتی اهل بیتی، فیمالء االرض قسطا و عدالً کما ملئت جورا و ظلما، یرضی عنه ساکن السـماء 

ارا و التدع االرض من نباتها شـیئا االاخرجتـه رو ساکن االرض، التدع السماء من قطرها شیئاً االصبته مد
  .وثمان سنني اوتسع سننيسبع سنني ا حتی یتمنی االحیاء االموات یعیش فی ذالک

  بیت
 آمدقرآنصاحبآنراکهبادیاران بشارت

 

آمد روان درتن شددیگرچوجانزندهدلجهان
  .الله الله صلی الله علیه و آله خوانند و به لسان باطن خلیفة رسول ۀو این خلیفه را به لسان ظاهر خلیف

  بیت
  مصطفا است دریاباز عرتت

 

  باولیا است دریاۀسرحلق

 

  .اند جد او امريالمؤمنني حسني و اسم او محمدبن عبدالله و گفته
ملـک بالتذهب الدنیا حتی ): ع(کما قال. الله علیه و آله صلی-خلق و خلقش چوخلق و خلق رسول : مصراع

العرب رجل من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی یمالء االرض قسطا و عدال کمـا ملئـت 
  .اجورا و ظلم

  بیت
 بیایدشاهآنمباشید کهنومید

  باز خرامد عدم  به   نور آید و ظلمت

 

 رو بنماید جهان  خلق بهمهلطفش
  کرم خوش بزداید  به  دلها  ۀآئین

المهدی من عرتتـی مـن اوالد فاطمـه : الله صلی الله علیه و سلم، یقول سمعت رسول: عن ام سلمه، قالت
  .علیهاالسالم

  بیت
  خدا استرسولاز عرتتمهدی

 

  او ختم اولیا است جداستآنکه

 

المهـدی منـی اجلـی الجبهـة اقنـی االنـف : صلی الله علیـه و آلـه-الله  قال رسول: عن ابی سعیدالخدری، قال
وجهی منور و مظهـری مطهـر، جبهـه ای . یمالءارض قسطا و عدال کما ملئت ظلما و جورا، یملک سبع سنني

  .یده، و اعلم علمای زمان و اکرم کرمای جهانگشاده، انفی کش
  بیت

 استجبانو نهبخیلو نهجاهل  نه
 

  است  وجان انس  ۀسراپردسلطان

 

و قسمت کند مال را بسویت و قائم باشد به معـدلت و راحـم بـر رعیـت، و چـون سـائل گویـد یـا مهـدی اعطنـی، 
  .ریزداعطنی چندان که قوت حمل سایل بود زر در دامن او 

فیجیءالیه الرجل، فیقول : قال) عج(فی قصة المهدی -صلی الله علیه و آله-عن ابی سعیدالخدری، عن النبی 
  .یا مهدی اعطنی اعطنی، قال فیحثی ای یعطی له فی ثوبه ما استطاع ان یحمله



۸۹۸ 

  بیت
  در شجاعت نظري او نبود

 

  کاملی چون وزیر او نبود

 

فت یا نه، بـه هـر سـال حکومـت، یـک وزیـر اسـالم بـه دولـت او عـزت یابـد و و عدد وزرای او یا پنج باشد یا ه
  .شریعت به متابعت او نیز رونق گريد

  بیت
  دین حق رارونقی بخشد تمام

 

  حامی اسالم باشد والسالم

 

، و اگـر سرکشـی از حکـم او السیف انا وىل: نیز گوید) عج(، مهدیالسیف انا نبی: فرمود) ص(و همچنانکه نبینا
  .د، بکشد و اگرنزاع کند خوار گرداندسرکش

  بیت
 بشمشري دعوت کند خلق را

 

  ز راه ضاللت براه خدا

 

  .اختالف مجتهدان زایل کند و مذاهب مرتفع و بدعت مندفع
  بیت
  دین حق ظاهرشود درعهد او

 

  تابعینش پاک دینان نکو

 

بـود، امـا از خـوف تـیغش و سـطوت اعدای او مقلدان اهل علم باشند، در آنچه حکم او برخالف حکم مجتهـد 
مسـلمني بـه  ۀقهرش و رغبت در مالش و توقع انعامش، با کراهت باطن به ظاهر در تحت حکم او درآینـد، و عامـ

الله که به علم صـحیح و کشـف صـریح و بـه تعریـف الهـی عـارف او  اما اهل. ظهور او بیشرت فرح یابند از خواص
  .باشند، از سر صدق و اخالص درآیند

  بیت
  باشداگرامام ما دریابیخوش

 

  با ما بنشینی و بما دریابی

 

  .عظمی شبی بیک تکبري او را میسر گردد ۀشرطی است از شرایط قیامت، و فتح قسطنطنی) عج(و ظهور مهدی
  بیت

  دهنداز دستممالکجهانشاهان

 

  آیند بسالم و دست بردست نهند

 

اهی که آفتاب در اسد بود، و در روزی که مـاه در اسـد باشـد، صـاحب در ساىل که طالع آن سال اسد باشد و در م
  .فاطمه از جانب قبله ظهور فرماید کماىل که طالع او اسد باشد، از اوالد اسدالله از بنی

  رباعی
 به ظهور او منور گرددعالم

  او پیچد  سر از اطاعت که  هرکس

 

 خوشش جهان معطرگرددوزبوی
  رددازپای درآید او و برسر گ

 

  .مابني خلق آدم اىل قیام الساعة امراکرب من الدجال: صلی الله علیه و سلم-الله  قال رسول
  بیت

  کافری ظالمی پدید آید

 

  دین و دنیای خلق برباید

 

الله لیس با عور و ان المسیح الدجال اعور عني الیمنـی کـان  الیخفی علیکم ان: الله علیه و آله صلی-و قال 
  .ةعینه عنبة طافی

  بیت
  ظاهر و باطنش بدین منوال

 

  کیست؟ دجال کور بد افعال

 



۸۹۹ 

یمکـث الـدجال فـی االرض اربعـني سـنة، : الله علیـه و آلـه صـلی-قال النبی : دالسکن قالتيعن اسماء بنت یز
  .السنة کالشهر و الشهر کالجمعة و الجمعة کالیوم و الیوم کاضطرام السعفة فی النار

ای مقـدار  ای و هفتـه چهل سال بود، سـاىل همچـو مـاهی و مـاهی همچـون هفتـه یعنی مکث دجال در روی زمني
  .ای در آتش بسوزد روزی و روزی چندانکه اندک هیمه

  بیت
  ز خود شاد مبادزمانیککهدجال

 

  رود زود بباد باد است و میعمرش

 

امته االعور الکـذاب اال انـه اعـور و ان  ما من نبی االوقد انذر: الله صلی الله علیه و آله قال رسول: عن انس قال
  .ک، ف، ر: ربکم لیس با عور، مکتوب بني عینیه

  بیت
 اندبستهمحکمقهرازکفربرسرش سربند

 

  اند بسته  حق نیز بر هم او از دیدن چشم

  .اند از برای اختصار یا مراد به کفر کفر است از افعال، یا کافر است و فلا را حذف کرده
اال احدثکم حدیثا عن الدجال ماحدث به نبی قومه، : الله صلی الله علیه وآله قال رسول: هریره، قالعن ابی 

انه اعور و انه یجیئی معه بمثل الجنة و النار، فالتی یوقل انها الجنة هی النار، و انی انذرکم کما انذر به 
  .نوح قومه

  بیت
 دوزخ جان استنفسجنت

  آب آتش نماید آتش آب

 

 دوزخ بگو بهشت آن استترک
  دوزخش در بهشت پنهان است

 

ان الدجال یخرج و ان معه ماء و نـارا، فامـا الـذی یـراه : النبی صلی الله علیه و آله قال عن -الله رضی-عن حذیفه 
مـاء الذی یراه نارا، فانـه  الناس ماء فنار تحرق، و اما الذی یراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن ادرک فالیقع فی

عذب طیب، و ان الدجال ممسـوح العـني علیهـا ظفـرة غلیظـة مکتـوب بـني عینیـه کـافر، یقـرء کـل مـؤمن کاتـب و 
  .غريکاتب

  بیت
  استآتشو آبشاستآبآتشش

 

  کافری بس ناخوش استتکلفبی

 

باشـند ) ع(یسـیپوش از یهود، دجال بـد افعـال بـا لشـکر اسـالم کـه بـا ع دمشق با هفتاد هزار طلیسان ۀو در غوط
محاربه کند، و عساکر منصور نصرت یابند، و هفتاد هزار یکی کم به قتل آورند، و یکـی کـه مانـد منهـزم گـردد، و 

) ع(بن مـریم مدینه رسد، غازی از عقب او بیاید و او را هالک گرداند، و دجال به تیـغ عیسـی ۀچون به در درواز
  .کشته شود

  بیت
 اهد شدخوهالکمریمعیسی تیغ   به

 

  خواهد شد پاک  ز ناپاک پاکجهان

 

بیضاء خواهد بود، برجانب شرقی دمشق تکیه کرده، بر جناح ملکـني، یکـی از  رۀبه منا) ع(بن مریم و نزول عیسی
، یعنـی در نصـرت و بهـاء و آبـرو و ۱۸۹۸کانـه خـرج مـن دیمـاسیمني و یکی از یسار، در غایت جمـال و کمـال، 

بوتر، و آب از جبني مبارکش چون لؤلؤ  خوش رنگ، و زلف معنربش از مشک خوشصفای وجه منورش چون گل 
  .خوشاب بر عارض او روان، و لب شکرینش چون غنچه خندان

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .گوئی از حمام بريون آمده است ۱۸۹۸



۹۰۰ 

  دهدمیآبروئیمردمآبروی او به

 

  دهد می و ما را سبوئی  را جرعه دیگران

 

بسیار خواند و حالل  ۱۸۹۹قل یا ایهاالکافرونرة وکنوزصوری و معنوی بر او ظاهر گردد و منطق حیوان داند و سو
  .مشکالت و مبني معضالت باشد

  شعر
 شبهه از راه خلق بردارد
  حاکم عادىل بود بر عدل

 

 میان بنگذاردای درشمه
  حق هرکس تمام بگذارد

 

 م ابـن مـریموالذی نفس محمد بیده لیوشکن ان ینزل فیک: الله صلی الله علیه و آله قال رسول: عن ابی هریره قال
حکما و عدال، فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیة و یفیض المال، حتی الیقبله احد حتـی یکـون ) ع(

  .السجدة الواحدة خريا من الدنیا و ما فیها
  بیت

  خاتم اولیا بود عیسی

 

  قلب عیسی کنی بود یسعی

 

بع الهدی والصلوة علی محمد و آله مصابیح والسالم علی من ات. ۱۹۰۰یسعی نورهم بني ایدیهم: الله تعاىل قال
  .الدجی

  مثنوی
 ده چیز نبی حق به امت
 اول دود از جهان برآید
 آنگه دجال کور ناخوش
 دابه پس از آن پدید آید
 خورشید عیان شود زمغرب
 مغرب مشرق نماید آن روز
 پنجم عیسی فرود آید
 آنگه باشد ظهور یأجوج
 یکسال سه بار مه بگريد

 آید آتشآخر زیمن بر
  این است عالمت قیامت

 

 فرمود عالمت قیامت
 دنیا پس از آن بسی نپاید
 پیدا گردد چو آب و آتش
 اما بسیار هم نپاید
 آنگاه روان شود ز مغرب
 از پرتو شمع عالم افروز
 بر ما در رحمتی گشاید

 شمار مأجوج با لشکر بی
 بسیار گدا و شه بمريد
 سوزد ترو خشک مردمان خوش

۱۹۰۱حق به امت فرمود رسول
  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۰۹سورۀ  ۱۸۹۹
 .۱۲آيۀ  ۵۷سورۀ  ۱۹۰۰
  .ه استشد الله وىل تصحیح شاه نعمتحضرت ابیات این مثنوی از روی دیوان  ۱۹۰۱



۹۰۱ 

  ادبرساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
ان الله ادبنـی ): ص(الله قال رسول. الحمدلله رب العالمني، و الصلوة و السالم علی خري خلقه محمدو آله اجمعني

و . و آن محل جماعت است بر افطار طعام ةو ادب مشتق است از مادب. فحسن ادبی، ای جمع ىل جمیع الخريات
  .یعنی اگرچه غري جامع صورت خريیت بود. تادب وصل و من وصل لم یرجع، ولوکانت غريادیب من: لیق

اما ادب شریعت، یا در جواهر است، یا در اعراض، یا در زمانیه، یا در مکانیه، یا در وضع، . و ادب بر اقسام است
  .یا در اضافه، یا در حال، یا در عدد، یا در مقدار، و صاحب شرع حاکم است

  تبی
  تا که باشی تو تابع کامل  باش محکوم حاکم عادل

  .اما ادب در عروض، تعلق به افعال مکلف از وجوب و خطر و ندب و کراهیت و اباهیت
  .یق وقتضاما ادب زمانیه، تعلق به اوقات عبادت، و هر وقتی او را حکمی است در مکلف، از سعت وقت و 

  بیت
  داراوقات عزیزرا غنیمت می

 

  دار تمام را به طاعت میاوقات

 

  .اما آداب مکانیه، در مواضع عبادات، مثل مساجد
  بیت
  عبادت کن عبادت بندگانه  به مسجد چون درآئی عارفانه

  



۹۰۲ 

  فی تحقیق معنی الجناترساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  و به ثقتی

ده و رسـوله و صـفیه الهـا دی اىل صـراط اشهد ان الاله االالله الربالکریم الرئوف الـرحیم، و اشـهد ان محمـد عبـ
  .المستقیم صلوات الله و سالمه علیه و علی سایر النبیني و آله اجمعني و سایر الصالحني

اعلم ان الجنة جنتان، جنة محسوسة و جنة معنویة، کما ان العالم عالمان -الله تعاىل بروح االرواح  ایدک-یا ولدی 
یم بمـا یحملـه مـن العلـوم و المعـارف، و نعـیم بمـا یحملـه مـن اللـذات و و للـروح نعـ. عالم لطیف و عالم کثیف

اشهوات مما تناله النفس الحیوانیة من طریق قواها الحسیة، من اکل و شرب و نکـاح و لبـاس و روایـح و نغمـات 
و طیبة، یتعلق بهااالسماع، و جمال حسن فی صورة حسنة یعطیه البصر فی وجوه حسان والـوان متنوعـة و اشـجار 

  .انهار
وانی یـحلحسـاس الکل ذالک ینقله الحواس اىل النفس الناطقة فتلتذ به من جهة طبیعتها و لم یلتذ به اال الـروح ا

  .الالنفس الناطقة، لکان الحیواان یلتذ بالوجه الجمیل الحسن و االلوان الحسنة
جنة مائة درجة، لوان العالمني اجتمعوا ان فی ال: قال -صلی الله علیه و آله-ان النبی -الله عنه  سعید رضی-عن ابی 

  .اخرجه الرتمذی. فی احدیهن لوسعتهم
  مثنوی

 جنت ذاتنـد اعیـان گـوش کـن
 عـــالم ارواح جنـــات صـــفات
 ملک باشد جنت خاص ملک
 جنــت افعــال ایــن جنــت بــود

 ماسـت وجسم روح او عني جنت
 اوبـــاتوچون کـــردم بیـــان جنت

ــر بیت ــوئی س ــی ت ــه اگردان  الل
ــود در آن ــد ب ــت زاه ــرا جن  س

ــیاروحوران بی نعمت ــمار بس  ش
 خواننــد ایــن جنــت اعمــال می

ـــود ـــی دیگرب ـــان را جنت  عارف
 گر به خلق حـق تخلـق یـافتی

 شوبا صفات حضرتش متصف
 جنت ذات است اعالی جنان
 درظهــور ذات ایــن جنــت بــود
ــــت هردوســــرا ــــاتوگفتم جن  ب
  حال جنت نیک دریابی تمـام

 

 درچنــني جنــت شــرابی نــوش کــن
 جنـت حیـات یابندازین جمله می

 بینم اینجا حضرت خـاص ملـک
ــــود ــــای پرنعمــــت ب ــــت زیب  جن
 ساتر اوئـیم و جنـت اسـم ماسـت
 جنــت تــو بــا تــو گــویم هــم بــدان

 خوانی توئی جنت حضرت که می
 هـــا بوســـتانی بـــس نـــزه پرمیوه

 هرچه خواهدنفس باشد صدهزار
 نیکــوئی کــن تــا جــزا یــابی چنــني

 تر بــود جنــت ایشــان ازیــن خــوش
ـــا ـــق ی ـــت تعل ـــني جن ـــا چن  فتیب

 تـــا بیـــابی جنتـــی از رحمـــتش
 جنت صاحبدالن اسـت آن چنـان
 درچنني جنت چنان حضرت بـود
ـــــا درآ  در بهشـــــت جـــــاودان م
  گرتــو از اهــل بهشــتی والســالم

 

الجنه ان الله عزوجل یقول ال هل : قال-صلی الله علیه و آله -ان رسول الله  -الله عنه رضی-عن ابی سعیدالخدری 



۹۰۳ 

ک ربنا و سعدیک و الخري فی یدیک، فیقول هل رضیتم، فیقولون و ما لنا ال نرضـی یـا فیقولون لبی! الجنةیا اهل 
و ای شیی افضل من : فیقولون. فیقول اال اعطیکم افضل من ذالک. ربنا و قد اعطیتنا مالم تعط احدا من خلقک

  .بعده ابدا متفق علیه ماحل علیکم رضوانی فال اسخط علیک: فیقول. ذالک
  شعر

 آشنای او طلـباین بهشت از
  زاهدانه گر همی جوئی بهشت

 

 جنت المأوی برای او طلب
  بشنو از بهر رضای او طلب

 

لجنة االعمال مائة درجة، فی کل جنة من الجنات الثمانیة، و اعالها جنـة عـدن و هـی قصـبة الجنـة، فیهـا  اعلم ان
ی الجنات، و هی فـی الجنـات بمنزلـة الکثیب الذی یکون اجتماع الناس فیه لرؤیة الحق تعاىل و هی اعلی جنة ف

دار الملک، یدور علیها ثمانیة اسوار، بني کل سورین جنة، والتی یلی جنة عدن هی جنـة الفـردوس، و هـی اوسـط 
  .الجنات و افضلها، ثم دارالجالل، ثم جنة الخلد، ثم جنة النعیم، ثم جنة المأوی، ثم دارالسالم، ثم دارالمقامة

یث اسماء الجنات، اولهـا جنـة عـدن و ثانیهـا جنـة الفـرودس و ثالثهـا جنـة النعـیم و و رأیت فی بعض کتب الحد
رابعها جنة المأوی و خامسها جنة دارالسالم و سادسها جنة الخلد و سابعها جنة الطوبی و ثامنها دارالجالل و اما 

  .خاصةالله صلی الله علیه و آله حصلت له  الوسیلة فهی اعلی درجة فی جنة عدن و هی لرسول
و یحوی درجات الجنة من الدرج فیها علی خمسة آالف درج و مائـة و خمسـة ادراج الغـري، و اهـل الجنـة علـی 

الرسل و االنبیاء و االولیاء و هم اتباع الرسل علی بصرية مـن ربهـم و المؤمنـون و هـم المصـدقون : اربعة اصناف
ون فـی جنـات عـدن قلیة، و هؤالء اربـع الطوایـف یهتـزّبهم علیهم السالم، العلماء بتوحید الله من حیث االدلة الع

  :عند رؤیة الحق سبحانه و تعاىل فی کثیب االبیض، و هم فیه علی اربع مقامات
طایفة منهم اصحاب منابر و هی الطبقة العلیا الرسل و االنبیاء، و الطایقة الثانیة االولیاء ورثة االنبیاء قوال و عمال 

، و الطبقـة الثالثـةالعلماء باللـه مـن طریـق النظـر الربهـانی العقلـی و هـم اصـحاب و حاال و هـم اصـحاب السـرایر
الکراسی، و الطبقةالرابعة هم المؤمنون المقلدون فی توحیدهم، و لهم المراتـب، و هـم فـی الحشـر مقـدمون علـی 

جلـی لعبـاده فـی اصحاب النظر العقلی و هم فی الکثیب عندالنظر، یتقـدمون علـی المقلـدین، فـاذا اراداللـه ان یت
  :الزورالعام نادی منادی الحق فی الجنات کلها

یا اهل الجنان حی علی المنرب العظمی و المکانة الزلفی و المنظراالعلی، هلموا اىل زیارة بارئکم فـی جنـة عـدن 
فیــدخلونها، و کــل طایفــة قــد عرفــت مرتبتهــا و منزلتهــا، فیجلســون ثــم یــؤمر بالموایــد فینصــب بــني ایــدیهم موائــد 
االختصاص مارأوا مثلها، والتخیلوه فی حیوتهم وال فی جناتهم جنات االعمال و کذالک الطعام ماذا قوا مثله فی 
منازلهم و کذالک مایتنا و لونه من الشراب، فاذا فرغوا من ذالک خلعت علیهم من الخلع مـالم یلبسـوا مثلهـا فیمـا 

  .تقدم
  .ة، فیها ماال عني رأت وال اذن سمعت و الخطر علی قلب بشرفی الجن-صلی الله علیه و آله -مصداق ذالک قوله 

فاذا فرغوا من ذالک قاموا اىل کثیب من المسک االبیض فاخذوا منازلهم فیه علی قدر علمهم باللـه العلـی قـدر 
خلـف حجـاب  -جـل جاللـه-فیتجلـی لهـم الحـق . عملهم فان العمل مخصوص بنعیم الجنان ال بمشاهدةالرحمن

الجمیل اللطیف اىل ابصارهم، و کلهم بصر واحد فیتفرق علیهم نور یسری فی ذواتهم فیکونون بـه واحد فی اسمه 
  .سمعاکلهم و قد اظهرتهم جمال الرب و اشرقت ذواتهم بنور ذالک الجمال االقدس

م سـالم علـیکم عبـادی و مرحبـابکم، حیـاکم اللـه، سـال: فیقـول اللـه تعـاىل -صلی الله علیه و آله-قال رسول الله 
علیکم من الرحمن الرحیم الحی القیوم، طبتم فادخلوها خالدین، طابت لکم الجنة، فطیبوا انفسکم بالنعیم المقـیم 

انتم المؤمنـون اآلمنـون و انااللـه المـؤمن المهـیمن، شـققت لکـم اسـما مـن . و الثواب من الکریم و الخلود الدائم
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  .الخوف علیکم و ال انتم تحزنون. اسمائی
و جريانی و اصفیائی و خاصتی و اهـل محبتـی و فـی داری دارالسـلم، سـاریکم وجهـی کمـا سـمعتم  انتم اولیائی

کالمی فاذا تجلیت لکم و کشف عن وجهی الحجب، فاحمـدونی و ادخلـوا اىل داری غريمحجـوبني عنـی بسـالم 
مـن ملکـی و  آمنني فردوا علی و اجلسووا حوىل حتی تنظروا اىل و ترونی من قرب فاتحفکم بتحفی و اهب لکـم

  .افاکهکم من ضحکی و اعلقکم بیدی و اشمکم روحی
انا ربکم الذی کنتم تعبدونی ولم ترونی و تحبونی و تخافونی، و عزتی و جالىل و علوی و کربیائی و سـنائی انـی 
لکم راض و احبکم واهب ماتحبون و لکم ما تشتهی انفسکم و تلذا عینکم و لکـم عنـدی مـا تـدعون و مـا شـئتم 

  .نی و ال  تحتشموا و ال تستحیوا وال تستو حشوا و انی اناالله الجواد الغنی الملی الوفی الصادقفاسألو
و هذه داری قـد اسـکنتم فیهـا و الظـل مبسـوطة ال اقبضـها عـنکم، و انـا انظـر الـیکم، ال اصـرف بصـری عـنکم، 

ذا، و البـوس و المسـکنة و فاسئلونی ماشئتم ممتدة علیکم و انا لکـم جلـیس و انـیس فالحاجـة و الفاقـة بعـد هـ
الضعف و الهرم و ال سخط و الحـرج و ال تحویـل ابـدا سـرمدا نعـیمکم نعـیم االبـد و انـتم اآلمنـون المقیمـون 
الماکثون المکرمون المتنعمون و انتم سادة االشراف الذین اطعتمونی و اجتنبتم محـارمی فـارفعوا اىل حـوائجکم 

  .اقضها لکم کرامة و نعمة
ما کان هذا املنا و ال امنیتنا و لکن حاجتنا الیک النظـر اىل وجهـک الکـریم ابـدا و رضـی نفسـک  ربنا: فیقولون

  .عنا
فهذا وجهی بارزا لکم ابدا سرمدا فـانظروا الیـه وابشـروا  -لهم العلی االعلی مالک الملک تبارک و تعاىل: فیقول

و اىل غـرفکم فـادخلوا و اىل بسـاتینکم  فان نفسی راض عنکم فتمتعوا و قوموا اىل ازواجکـم فعـانقوا و انکحـوا
فتنزهوا، و اىل دوابکم فارکبوا و اىل فراشـکم فاجلسـوا و اىل جـواریکم و سـراریکم فـی الجنـان فاستانسـوا و اىل 

  .هدایاکم من ربکم فاقبلوا و اىل کسوتکم فالبسوا و اىل مجالسکم فتحدثوا
مر مقیل و مجاورة الجلیل، ثم روحوا اىل نهرالکوثر و الکافور ثم قیلوا قایلة النوم فیها و ال غایلة فی ظل ظلیل و ا

  .و الماء المطهر و التسنیم و السلسبیل و الزنجبیل فاغتسلوا و تنعموا، طوبی لکم و حسن مآب
م الشـریفة سـنة ثـالث و سـتني و حراخربنی بهذا الحدیث االمام الهمام ابوعبدالرحمن الشیخ عبداللـه الیـافعی بـال

السید شریف الدین المکی عن محمود بـن سـراج الـدین المحـدث البغـدادی عـن فقیـه عبدالسـالم سبعمأتة عن 
الدمشقی عن ابی عبدالله محمد العربی عن ابی محمد یونس بن یحیی عن ابی الفضـل االرمـوی عـن ابـی بکـر 

عـن محمدبن حسن النقاش عن محمد بن حمیدالرازی عن ابی صالح عن قاسـم بـن الحکـم عـن سـالم الطویـل 
  .صلی الله علیه و آله-غیاث بن المسیب عن عبدالرحمن بن عمیم عن ابن مسعود عن النبی 

  بیت
  حدیثی است عشق اگرداریخوش

 

  اعتقــاد آوری و بــرداری

 

جنة اختصاص الهی و هی التی یدخلها االطفال الذین لم یبلغوا حدالعمل و حدهم من اول : و قیل الجنات ثالثة
ستة اعوام و یعطی الله ما یشاء من عباده من جنات االختصاص ما شاء، و من اهلها المجانني ما یولد اىل انقضاء 

-الذین ما عقلوا، و من اهلها اهل التوحید العلمی، و من اهلها اهل الفرتات، و من لم تصل الیهم دعوة رسول الله 
  .و هم موحدون -صلی الله علیه و آله

دخل الجنة ممن ذکرنا و من المؤمنني و هی االماکن التـی کانـت معینـة ال هـل  والجنة الثانیة مرياث ینالها کل من
  .النار لو آمنوا

والجنة الثالثة جنة االعمال و هی التی تنزل الناس فیها باعمالهم فمن کان افضل من غريه فی وجوه التفاضل کـان 
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  .ل االوله جنة و التفاضل علی مراتبله من الجنة اکثر، فما من عمل من االعمال الصالحة من الفرایض و النواف
و اعلم ان الله خلـق الجنـة المعنویـة التـی هـی روح الجنـة المحسوسـة مـن الفـرح االلهـی مـن صـفت الکمـال و 
االبتهاج و السرور فکانت الجنة المحسوسة کالجسم، و الجنة المعنویة کـالروح و لهـذا سـماها الحـق تعـاىل الـدار 

  .حسا و معنا الحیوان، فاهلها یتنعمون فیها
  بیت

 و صورت آن تستجنت معنی
  صورت و معنی اگر یابی تمام

 

 جسم وجانش آن جسم و جان تست
  مـــؤمنی باشـــی بهشـــتی والســـالم

  

ان ادنی اهل الجنة منزلة من ینظـر فـی ملکـه فلا عـام، و : قال -صلی الله علیه و آله-عن ابی هریره عن رسول الله 
  .اخرجه رزین-ما یری ادناه فی روایة الفی عام یری اقصاه ک

ادنی اهل الجنة الذی له ثمانون : قال -صلی الله علیه و آله-ان رسول الله -رضی الله عنه -و عن ابوسعیدالخدری 
اخرجـه . فلا خادم و اثنتان و سبعون زوجة و تنصب له قبة من لؤلؤ و زبرجد و یاقوت کمـا بـني الخابیـة اىل صـنعاء

  .الرتمذی
ان فی الجنة لسوقا ما فیها شـراء و ال بیـع اال الصـور مـن : صلی الله علیه و آله-قال رسول الله : قال) ع(عن علی

  .غریب-الرجال و النساء، فاذا اشتهی الرجل صورة دخل فیها
  مثنوی

 درین صورت بیا معنی طلب کن
 بهرصــورت کــه بنمایــد جمــالش
ــت ــازار جن ــر ســر ب  گــذر کــن ب
 بهــر صــورت تــرا حســنی نمایــد

 ای خـوب تی آئینـهبود هر صـور
ــرا درجنــت و مــارا همــني جــا   ت

 

 بیان ایـن سـخن یعنـی طلـب کـن
 جمالش بني و آن صورت خیالش
 کــه او بنمایــدت معنــی بصــورت
 از آن صــورت تــرا معنــی فزایــد
ــوب ــی محب ــو معن ــد بت ــه بنمای  ک
ــا   بــود ایــن ســلطنت ای جــان باب
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   ها در تحقیق معنی بهشتترجمه رساله 
  
  

  یمبسم الله الرحمن الرح
  و به ثقتی

دهم که محمد  دهم که خدائی نیست جز خدای نیکوکار و بزرگوار و مهربان و بخشایشگر و گواهی می گواهی می
درود و سالم خـدا بـر او و بـر دیگـر پیغمـربان و . اوست که براه راست هدایت کرده است ۀبنده و پیامرب و برگزید

  .تمام خانواده او و سایر شایستگان
. تــرا بجــان جانــان تأییــد کنــد، بدانکــه بهشــت دوگونــه اســت بهشــت محســوس و بهشــت معنــوی فرزنــد، خــدا ای

روح را نعمتی است بآنچه از علوم و معارف ). مادی(همچنانکه عالم بر دو قسم است عالم لطیف و عالم کثیف 
آورد، از  دارد و نیز نعمتـی اسـت از راه لـذات و شـهوات از آنچـه نفـس حیـوانی از راه قـوای حسـی بدسـت مـی

خوردن و آشامیدن و زناشـوئی و لبـاس و بوهـای خـوش و آواز خـوش کـه بگـوش مربـوط اسـت، و روی نیکـو و 
همـه . شـود ها دیـده می صورت زیبا که بواسطه چشم در صورتهای نیکو و رنگهای مختلف و درختـان و رودخانـه

و اگر تنها روح حسـاس حیـوانی . برد یکند و طبیعت نفس از آنها لذت م اینها را حواس به نفس ناطقه منتقل می
  .مند شود نه نفس ناطقه، حیوان هم باید از روی نیکو و رنگهای زیبا لذت برد از آن بهره

از ابی سعید نقل است که پیغمرب فرمود در بهشت صد درجه است که اگر تمـام جهانیـان در یکـی از آن درجـات 
  .ی روایت کرده استاین حدیث را ترمذ. جمع گردند وسعت آنها را دارد

ای اهل بهشت؟ : خدای عزوجل به اهل بهشت گوید: از ابی سعید خدری روایت شده است که پیغمربخدا فرمود
: آیــا خشــنود شــدید؟ گوینــد: خــدا فرمایــد. هــا بدســت تســت لبیــک پروردگــارا و ســعدیک و تمــام نیکی: گوینــد

آیا بهرت : خدا فرماید. ای بهیچیک از مخلوق نداده پروردگارا چرا خشنود نباشیم که تو بما چیزی عطا فرمودی که
رضای خود را بر شـما فـرود آورم و پـس از آن هیچگـاه بـر : بهرت از آن چیست؟ فرماید: از آن بشما ندهم؟ گویند

  ).این حدیث مورد اتفاق است(شما خشمگني نشوم 
و آن . الترین آن بهشت عـدن اسـتدربهشتی از بهشتهای هشتگانه، و با. بدانکه بهشت اعمال را صد درجه است

و . ها اسـت آیند و این بـاالترین بهشـت در آن تلی است که مردم برای دیدن خدا بر آن گرد می. مرکز بهشت است
. برگرد آن هشت حصار است و در میان هر دو حصـار بهشـتی اسـت. پادشاه است ۀها بمنزلت خان در میان بهشت

ها است و پـس از آن دارالجـالل و پـس  ن در وسط و بهرتین بهشتپس از بهشت عدن بهشت فردوس است که آ
از آن بهشت خلد و پس از آن بهشت نعیم و پس از آن جنت المأوی و بعـد از آن دارالسـالم و سـپس دارالمقامـه 

نخست بهشـت عـدن و دوم بهشـت فـردوس، سـوم : ها را چنني دیدم و در بعضی از کتب حدیث نام بهشت. است
. م جنت المأوی پنجم بهشت دارالسالم و ششم بهشت خلد هفتم بهشت طوبی هشتم دارالجاللبهشت نعیم چهار

. او بوجودآمـده اسـت ۀآن باالترین درجه است در بهشت عـدن کـه از آن رسـول خـدا اسـت کـه ویـژ وسیلهو اما 
نبیاء، و اولیا که پیغمربان و ا: اند اهل بهشت بر چهار دسته. درجات بهشت شامل پنجهزار و صد و پنج درجه است

انـد و دیگـر  اند که سـخن آنهـا را تصـدیق کرده اند با بینائی از طرف پروردگارشان، و دیگر مؤمنان پريوان پیغمربان
و این چهار دسته در بهشت عدن هنگـام دیـدار حـق . اند لیه بدست آوردهقع ۀدانشمندانند که توحید خدا را از ادل

 ۀای بـر بـاالی منربهـا هسـتند کـه طایفـ طایفـه. انـد کننـد و در چهـار مقام بر جایگـاه بلنـد سـفیدی خوشـحاىل مـی
دوم اولیـا هسـتند کـه در گفتـار و کـردار و حـال وارث انبیاانـد و آنـان بـر  ۀطایفـ. اند یعنی پیغمـربان و انبیـا برترین
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اند و اینهـا  هسوم دانشمندانی هستند که از راه نظـر و برهـان عقلـی بوجـود خـدا معتقـد شـد ۀطبق. ها هستند تخت
اند و آنها هم مراتبی دارند وىل در حشر بر  اند که در توحید تقلید کرده چهارم مؤمنان ۀصاحبان کرسی هستند و طبق
وقتـی کـه . اند و در آن جایگاه رفیع هنگام دیدار اصحاب نظر عقلی بر مقلدان مقدمنـد اصحاب نظر عقلی مقدم

ای اهـل : ها نـدا در دهـد ش تجلی کند، منادی حـق در همـه بهشـتخدا بخواهد در دیدار عام برای بندگان خوی
بشـتابید بـه زیـارت پروردگارتـان در بهشـت . بهشت همگی بشتابید بسوی منرب بزرگ و مقام قرب و منظـر اعلـی

عدن همه داخل بهشت شوند و هر طایفه مرتبت و منزلت خویش بشناسد، پس در جایگاه خویش قرار گريند و امر 
چیزی بینند کـه در زنـدگی خـویش و در بهشـت . ها آورند و مائدة خاص هر طایفه در برابر آنها نهند هشود تا مائد

اند و همـني  خوراکها خورند که در منازل خویش نظـري آنـرا نچشـیده. اند اعمال مانند آنرا ندیده و خیال هم نکرده
ها بر آنها بپوشـانند کـه در گذشـته ماننـد  خلعتآنگاه که فارغ شوند . گونه شرابها نوشند که نظري آن ننوشیده باشند

در بهشت چیزهائی هسـت کـه نـه چشـمی دیـده و نـه : مصداق آن سخن پیغمرب است که فرمود. آن نپوشیده باشند
وقتی کـه از همـه ایـن کارهـا فراغـت یابنـد برخیزنـد و بسـوی . گوشی شنیده و نه بر قلب بشری خطور کرده است

روند و در منازل خویش جای گريند و مرتبت آنها بر قدر علم آنهـا بخـدا اسـت نـه جایگاه بلندی از مشک سفید 
پس حق جل جاللـه . پروردگار ندارد ۀبر اندازه عملشان، زیرا عمل مخصوص نعیم بهشت است و ربطی بمشاهد

ت در پشت یک پرده بنام جمیل لطیف در پیش دیدگان آنها جلوه کند و همه یـک چشـم باشـند، و نـوری در ذوا
آنها پراکنده شود که بوسیله آن همه گوش باشند، در حاىل که جمال رب آنها را ظاهر سـاخته و ذات آنهـا بنـور آن 

سـالم بـر شـما بنـدگان مـن و : فرماید پس خدای تعاىل می: پیغمرب خدا فرمود. جمال اقدس نورانی گردیده است
پـاکیزه شـوید پـس داخـل . رحمن رحیم حـی قیـوممرحبا بشما، خدا بر شما درود فرستاد، سالم بر شما از خدای 
خود را به نعمتهـای جاویـدان و ثـواب از خـدای . بهشت شوید و جاودان بمانید که بهشت بر شما خوش آیند باد

بـرای شـما نـامی از . کریم و خلود همیشگی خوشحال سازید شما مؤمن و ایمن هستید و من خدای مؤمن مهیمن
شـما دوسـتان مـن و همسـایگان و . شـوید بر شما نیست و شـما غمگـني نمی نامهای خویش مشتق ساختم، خوفی

مـن روی خـود را بشـما نشـان . گان و اهل محبت مـن هسـتید، در خانـه مـن کـه دارالسـالم اسـتژبرگزیدگان و وی
ها از رخسار خویش برداشتم مرا ستایش  آنگاه که بر شما تجلی کردم و پرده. دهم، همچنانکه سخن مرا شنیدید می

پس بازگردید بسـوی مـن و اطـراف مـن . حجاب داخل شوید و در سالمت و ایمنی باشید من بی ۀکنید و در خان
بخشم  دهم و از ملک خویش بشما می ها بشما می من تحفه. بنشینید تا بسوی من نگاه کنید و از نزدیک مرا ببینید

مـن پروردگـار شـما . رسـانم بمشـام شـما می گريم و بوی دلپذیر خـود را خندم و شما را در آغوش می و با شما می
به عـزت و جـالل و علـو و کربیـا و . ترسیدید دیدید، مرا دوست داشتید و از من می هستم که مرا میرپستیدید و نمی

بخشم و آنچه دلتـان  بزرگی خود قسم که من از شما راضی هستم و شما را دوست دارم و آنچه بخواهید بشما می
شما هرچه بخواهید نزد من دارید از من بخواهید، . یدنش لذت برد برای شما آماده استبخواهد و چشمتان از د

  .نه شرمگني شوید و نه حیا کنید و نه وحشت بخود راه دهید
ام بر سر  ام و سایه من که شما را در آن مسکن داده ۀنیاز باوفای راستگو هستم و اینست خان من خدای بخشنده بی

دارم پس هرچـه  کنم و چشم از شما برنمی من بشما نگاه می. گريم سایه را از شما بازنمی شما گسرتده است که این
خواهید از من بخواهید که برای شما مهیا است و من جلیس و انیس شما هسـتم، دیگـر نـه نیـازی هسـت و نـه  می

دان در اینجـا هسـتید جـاو. فقری و نه سختی و نه بیچارگی و نه ناتوانی و نه پـريی و نـه خشـم و نـه تغیـري مکـان
شـما . بینیـد مانید و مـورد احـرتام هسـتید و نعمـت می نعمت شما همیشگی است شما ایمن هستید و در اینجا می

حاجـات خـویش نـزد مـن . سروران بزرگانی هستید که از من اطاعت کردید و از آنچه نهی کردند اجتناب نمودیـد
گوینـد پروردگـارا ایـن آرزو و امیـد مـا نبـود وىل . مـت بخشـمآورید تا آنرا انجام دهم و شـمارا بـزرگ دارم و نع
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خدای علی اعلی مالک ملک تبارک . حاجت ما اینست که همیشه بروی کریم تو نظر کنیم و تو از ما راضی باشی
این روی من است آشکارا همیشه برای شما ظاهر است، پس بآن نگاه کنید و خوشحال باشید که : و تعاىل فرماید

های خـویش در  منـد شـوید و نـزد همسـران خـویش رویـد و آنهـا را در غرفـه اینـک بهره. راضی هستم من از شما
هـای خـویش  آغوش گريید و دربستانهای خویش داخل شوید، تفریح کنید، بر اسبان خـود سـوار شـوید و بـر تخت

. را بنگرید و بپذیرید بزنان و کنیزان خویش در بهشت بنگرید و مأنوس شوید و هدایای پروردگار خویش. بنشینید
ای فرو روید که نه خـوابی در آن  بخواب قیلوله. های خویش بپوشید ودر مجالس خود بنشینید و سخن گوئید لباس

سـپس برویـد بسـوی نهـر کـوثر و کـافور و آب . است و نه زیانی، در سایة همیشگی و همسایگی پروردگـار بـزرگ
ایـن . خوشا بحال شما که عاقبتی نیک داشتید. ئید و متنعم شویدپاک و تسنیم و زنجبیل و سلسبیل و خود را بشو

بمن خربداد و نقل کرد از سـید  ۷٦۳حدیث را امام همام ابوعبدالرحمن شیخ عبدالله یافعی در حرم شریف بسال 
شرف الدین مکی از محمودبن سراج الدین محـدث بغـدادی از فقیـه عبدالسـالم دمشـقی از عبداللـه بـن محمـد 

بی محمد یونس بن یحیی از ابوالفضل ارموی از ابـی بکـر محمـدبن حسـن نقـاش از محمـدبن حمیـد عربی از ا
رازی از ابی صالح از قاسم بن حکم از سالم طویل از غیاث بن مسیب از عبدالرحمن بن عمیم از ابن مسـعود از 

  ).ص( پیغمرب
شوند کـه بمرحلـه عمـل  فاىل داخل میالهی که در آن اط ۀبهشت ویژ. ها سه گونه است و گفته شده است که بهشت

تولد تا پایان شش سالگی است و خدا هرچه بخواهد به بندگان خویش از بهشت آغاز اند وحد آنها از ؛از  نرسیده
اند و همچنني اهل توحید علمی و اهل فرتات کـه  دیوانگانی همه که عقل ندارد در این بهشت. دهد ویژه خود می

  . ه است و آنها موحد باشنددعوت رسول خدا بآنها نرسید
رسد و آنجا مکانی است که  بهشت دوم مرياث است هر کدام از آنان که گفتیم داخل بهشت شود باین مقام نیز می

بهشت سوم بهشـت اعمـال اسـت و آنجـائی اسـت کـه مـردم . آوردند برای اهل آتش معني شده بود اگر ایمان می
هـیچ . ، هر که از دیگـری افضـل اسـت از ایـن بهشـت سـهم بیشـرت داردگريند باندازة اعمال خود در آنجا مقام می

عملی از اعمال صالحه از فرایض و نوافل نیست مگـر بـرای آن بهشـتی اسـت و امتیـاز آنهـا بانـدازه مراتـب آنهـا 
آنها از فرح الهی آفریده . بدانکه خدا بهشت معنوی را نیز خلق کرده است وآن روح بهشت محسوس است. است

پس بهشت محسوس همچون جسم است و بهشـت معنـوی . منشأ آن صفت کمال و ابتهاج و سرور است است که
  .اند نامیده است که اهل آن بظاهر و معنی متنعم دارحیوانهمچون روح و باین جهت خدا آن را 

لـک ترین مـردم بهشـت در مقـام کسـی اسـت کـه در م از ابی هریره نقل است که از رسول خدا نقل کـرد کـه پـائني
و در روایتـی اسـت کـه مسـري دوهـزار سـال، دورتـرین نقـاط آن را . کنـد خویش باندازه مسري هزار سـال نظـاره می

این حدیث را رزین از ابوسعید خدری از پیغمرب خـدا نقـل کـرده اسـت کـه . بیند که نزدیکرتین آن را همانگونه می
ای از لؤلـؤ و  و هفتـاد و دو زن باشـد و قبـه کمرتین اهل بهشت کسی است که برای او هشـتاد هـزار خـادم: فرمود

) ع(ایـن حـدیث را ترمـذی از علـی. زبرجد و یاقوت برای او نصب شود که مابني خابیه تا صنعا وسعت آن باشد
شـود مگـر  در بهشت بازاری اسـت کـه در آن خریـد و فـروش نمی: نقل کرده است که گفت حضرت رسول فرمود

  ).حدیث عجیبی است(مردی صورتی را آرزو کند داخل در آن بازار شود صورتهای زنان و مردان، پس هرگاه 
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  تحقیق االیمانرساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  و به نستعني

اعلم ان االیمان واجب علی العاقل البالغ، فـرض عـني . ارشدک الله و ایانا اىل تحقیق االیمان: ایها االخ المؤمن
و فـی . جـب بالـذات لذاتـه، و بـالغري لغـريه، کـالنظر فـی معرفةاللـه تعـاىلیحب علی کل مکلف، واالیمـان اول وا

   ).ع(الشرع، تصدیق الرسول، فیما علم ضرورة مجیبه به
، ای ۱۹۰۲و مـا انـت بمـؤمن لنـا: قال الله تعاىل، خربا عن اخوة یوسـف. و التصدیق هواالیمان، و هو مؤمن اآلمن

  .بصدق لنا
  بیت

  تصدیق خدا و مصطفی ایمانست

 

  من باشد چو اعتقادش آنستمؤ

 

، و هو حی، عالم، قادر، مرید، سمیع، بصري، متکلم، الندله، و ال ضدله، و ال جـنس لـه، و ال ۱۹۰۳وحده الشریک له
و هو االول و اآلخر و الظاهر و البـاطن و هـو فصل له، و ال حدله، و ال اشارة الیه، اال بصریح العرفان العقلی، 

  .۱۹۰٤بکل شیی علیم
  بیت

 استاویکیکهتعاىلخدایام دانسته
 یزل الیزال وقدیم است لم است حی

 

 کمال است و بردوام ذات وصفات اوبه
  ایم و خـالق مـا اوسـت والسـالم مابنده

 

  .۱۹۰٥الیعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمروناند،  و ایمان به مالیکه اعتقاد است برآن، که مالیکه عبادالله
  بیت

  اند روز و شب دربندگی پاینده  اندندهفرمان و حق را بۀبند

و ایمان به کتب، تصدیق مجموع کالم اسـت، و کتـب منـزل صـدوچهار اسـت، ده صـحایف نـازل شـده بـر آدم، و 
وخ یعنی ادریس، و ده بر ابراهیم، و تورات بر موسی، و انجیل بر عیسـی، و زبـور بـر نپنجاه بر شیث، و سی بر اخ
  .صلی الله علیه و علیهم اجمعني- اء محمد مصطفیداود، و قرآن بر خاتم انبی

و ایمان به روز آخر، یعنی اعتقاد به قیامت و جزا و حشر و نشر و میـزان و حسـاب و صـراط و بهشـت و دوزخ، و 
  .بدان که حالل را حساب است و حرام را عذاب، و اعتقاد کنی که خري و شر به تقدیر الله تعاىل است

  .راضی نباشدوىل از کفر وشر : مصراع
  بیت

 به خـدا و مالیکـه بـه کتـاب
  دارم ایمان به خريوشر هر دو

 

 به رسوالن و روز حشر وحساب
ــاب ــود دری ــدیر او ب ــه تق ــه ب   ک

 

الله، لقوله صلی الله علیه  اشهد ان ال اله اال الله، و اشهد ان محمد رسول: و ایمان نزد کرامیه عبارت است از گفنت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .و تو مارا باور نداری: ۱۷آيۀ  ۱۲سورۀ  ۱۹۰۲
  .او را شریکی نیست: ۱۶۳آيۀ  ۶سورۀ  ۱۹۰۳
 .۳آيۀ  ۵۷سورۀ  ۱۹۰٤
  .کنند کنند و آنچه را که امر شود می آنچه خدا ایشان را امر کند نافرمانی نمی: ۶آيۀ  ۶۶سورۀ  ۱۹۰٥
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الله، و یقیمواالصلوة، و یوتـو الزکـوة،  س حتی یشهدوا ان ال اله االالله، و ان محمد رسولامرت ان اقاتل النا: و آله
  .عزوجل-الله  فاذا فعلوا ذالک، اعصموا منی، دمائهم و اموالهم، اال بحق االسالم، و حسابهم علی

صـلی اللـه علیـه و - لهال قـال رسـول: قال -الله عنه رضی-عن معاذ. توحید ایمان است ۀو بعضی برآنند که گفنت کلم
  .من کان آخر کالمه الاله االالله دخل الجنة: آله

ما مـن احـد یشـهد : صلی الله علیه و آله- الله قال رسول. توحید ایمان است به شرط تصدیق دل ۀاند که کلم و گفته
  .رواه معاذ-الله صدقا من قلبه، اآلخر، مدالله علی النار  ان الاله االالله، و ان محمد رسول

و ارکان ایمان نزد امام شافعی تصدیق جنان است، و اقرار به لسان، وعمل بـه ارکـان، و جمعـی از سـلف بـر ایـن 
  .دارد، و عمل از حقوق ایمان، نه از ارکان ابوحنیفه تصدیق و اقرار را از ارکان ایمان می ماند، و اما قول قایل

ان عزم القلب، و العزم جزم االرادة بعـد الـرتدد، الن مـن اند که ایمان اذعان جنان است، و االذع و متأخرین متفق
: و نـزد معتزلـه اصـول ایمـان پـنج اسـت .صدق بالله و رسوله، و مات قبل اشتغاله بالطاعة، مات مؤمنا باالجمـاع

میـه و نـزد اما .توحید، و عدل، و اقرار به نبوت انبیا، و اقرار به وعدو و عید، و قیام به امر معروف و نهی از منکـر
و عدل در افعال حق جل و عال، و تصدیق به نبوت انبیا، و به امامت . ایمان تصدیق است به وحدانیت الله تعاىل

  .ائمة معصوم، و معاد
  فصل

اگر مصدقی تصدیق کند وحدانیت الله تعاىل، و رسالت رسل، و مهلت نشد، که اقرار کند، عندالله مـؤمن باشـد، و 
مؤمن بود عندالله، و فاسق بود عندنا، به تـرک ذکـر، زیـرا کـه ایمـان متحقـق نشـود، اگر مهلت شد، و اقرار نکرد، 

. اند که اقرار از برای اجرای احکام است، و دال بر تصدیق قلبی، و دال غري مدلول و گفته. عندالناس، به غري اقرار
  .فافهم
  فصل

  .نزد اهل سنت و جماعت مؤمن به فسق از ایمان خارج نشود
  .کامل نماندش ایمانگرچه : مصراع

اند که خارج شود از ایمان، و داخل نشود در کفر، یعنی مرتکب کبريه، نه مؤمن اسـت و نـه کـافر، و  اما معتزله گفته
الجـرم خـارجی مسـلمان کـم تـوان . اما خوارج برآنند، که مرتکب صغريه و کبريه کافر اسـت. منزلة بني المنزلتنيوه

  .یافت
  فصل

یزیـد و یـنقص، اعنـی یزیـد بالطاعـة، و یـنقص بالمعصـیة، و عنـداالمام  -اللـه علیـه رحمة-ایمان نزد امام شـافعی 
  .الیزید والینقص، اعنی بالذات -رحمة الله علیه- ابوجعفر

  بیت
 ذات تصدیق بیش و کم نشود

  انـــد اهـــل نظـــر نظـــری کرده

 

 به صـفت بـیش و کـم توانـد بـود
  آن چنان گفت و این چنني فرمود

 

بلکـه زیـادتی . یمان زیادت نشود، اال به انضمام طاعات، و نـاقص نگـردد اال بـه ارتکـاب معاصـیاند که ا و گفته
و  -ع-ایمان از حیثیت تجدد امثال تواند بود، زیرا که ایمان تصدیق عبد است به دل، به مجموع ماجـاء بـه النبـی

  .عراضهو والعرض، العرض الیبقی زمانني، الجرم بقا به تجدد امثال بود، چون سایر ا
افمن شـرح اللـه صـدره لالسـالم : قال الله تعاىل. اند که زیادتی، از حیثیت ثمره، و اشراق نور ایمان است و گفته



۹۱۱ 

  .۱۹۰٦فهو علی نور من ربه
الیزید و الینقص، و ایمان الصـحابة یزیـد بالتفضـیل و الیـنقص، و ایمـان -علیهم السالم -ایمان الرسل : یا گویند

ایم  در عالم و متعلم فرموده کـه تصـدیق کـرده -رضی الله عنه-و امام  .و ینقص بالمعصیة سایر االمة یزید بالطاعة،
  .صلوات الله علیهم اجمعني-اند، انبیا و رسل  وحدانیت الله تعاىل و ربوبیت او را، همچنانکه تصدیق کرده

  فصل
ضـی از علمـاء حنیفیـه اسـتثنا انا مؤمن انشاءالله، و نـزد بع: نزد اصحاب امام شافعی، صحیح است که مؤمن گوید

  .اینجا صحیح نیست
  بیت

  گر ترا شک است در ایمان خود

 

  بنده را شک نیست در ایمان خویش

 

  .اما ایمان معترب، منجی در آخرت، موقوف است، بر بقاء ایمان تا نفس آخرین، و وىل را خوف خاتمت است
  .داند حال او جز خدا نمی: مصراع

دیگر بقاء ایمان عارض ایمـان بـود، و شـک . ت الله تعاىل، و گوید انا مؤمن انشاء اللهالجرم تفویض کند، به مشی
اآلن انـا مـؤمن حقـا عنـدی، و : و روایت است که امام اعظـم فرمـوده. در عارض، مستلزم شک نباشد درمعروض

-الله  کان رسول: ال بریدةاند، کما ق مؤمن عندالله انشاءالله، و لفظ انشاءالله از برای تربک و تواضع استعمال کرده
السالم علیکم یا اهل الدیار من المـؤمنني و المسـلمني، و انـا : یعلمهم اذ اخرجوا اىل المقابر -صلی الله علیه و آله

  .انشاءالله بکم الحقون، سأل الله لنا و لکم العافیة
  بیت

  مؤمنی گر هست ایمانت تمام

 

  عاقبت محمود بادا والسالم

 

  فصل
صحیح است نزد اهل سنت و جماعت، خالفاً للمعتزلة، و تقلید قبول کردن امری است بـه غـري دلیـل، ایمان مقلد 

یعنی اعتقادی جـازم، مطـابق غـري موجـب، و مصـدق مقلـد، مـؤمن اسـت بـه تصـدیق، و عاصـی بـه تـرک نظـر و 
  .استدالل، و عندالمعتزلة لیس بمؤمن والکافر

  فصل
قالـت االعـراب آمنـا، قـل لـم تؤمنـوا و لکـن قولـوا : لقولـه تعـاىلایمان غـري اسـالم اسـت نـزد امـام شـافعی، 

عـن  -صـلی اللـه علیـه و آلـه- فانـه سـئل النبـی-اثبات اسالم فرمود، و نفی ایمـان، و حـدیث جربئیـل . ۱۹۰۷اسلمنا
: فقـال. ان تؤمن بالله و مالئکته و کتبه و رسله، والیوم اآلخر، و تؤمن بالقدر خريه و شـره، مـن اللـه: االیمان، فقال

الله، و تقیمـوا  رسـول الالـه االاللـه، و ان محمـد: االسـالم ان تشـهد: فقـال. فاخربنی عـن االسـالم: قال. صدقت
  .الصلوة، و توتی الزکوة، و تصوم رمضان، و تحج البیت، ان استطعت الیه سبیال، قال صدقت

  .ای که اصل اسالم استسالم است و اصل ایمان تصدیق و دانسته
  دوبیتی

ــی ــدشآن یک ــاد خوانن  انقی
  آن یکی ظاهراین یکی باطن

 

 وین یکـی اعتقـاد داننـدش
  خوش بود گر بهم رسانندش

 

و چون اسالم به معنی استسالم گريند، هر مؤمنی مسلمانی باشد، اما الزم نیسـت کـه هـر مسـلمانی مـؤمنی بـود، و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .داد، پس او است بر نوری از پروردگارش اش را برای اسالم گشادگی آیا کسی که خدا سینه: ۲۳آيۀ  ۳۹سورۀ  ۱۹۰٦
  .مای اید اما بگوئید که اسالم آورده نشینان گفتند که گرویدیم، بگو ایمان نیاورده بادیه: ۱۴آيۀ  ۴۹سورۀ  ۱۹۰۷



۹۱۲ 

و مـن : قال الله تعاىل. ان که قعود و جلوساند، همچن اسالم و ایمان از اسماء مرتادفه: اند که علماء حنیفیه فرموده
  .۱۹۰۸یبتغ غرياالسالم دینا فلن یقبل منه

و وصی بها ابراهیم، بنیه و یعقوب، یـا : اگر اسالم غري ایمان بودی حق تعاىل قبول نفرمودی، و قال الله تعاىل
اءالـدین بـااللف و  ای منقـادون الیـه، و ج. ۱۹۰۹نبی ان الله اصطفی لکم الدین، فالتموتن اال و انتم مسلمون

  .۱۹۱۰ان الدین عندالله االسالم: االم للتعریف، فهودین معلوم، و هو قوله تعاىل
  بیت

  اگر به ظاهرو باطن ترا بود اسالم

 

  تو مؤمنی و مسلمان کاملی و سالم

 

 الله، یا قیام بدن است بـه وظـایف احکـام، و هواالسـالم، یـا قیـام دل و آداب سلوک در خدمت ملوک نزد نعمت
چنانکـه رسـول . است به وظایف استسالم، و هواالیمان، یا قیام روح است به مشاهدة ملک عالم، و هواالحسـان

، یعنی عابد در حال عبودیت باید کـه معبـود االحسان ان تعبدالله کانک تراه: فرمود -صلی الله علیه و آله-خدا
  .را مشاهده فرماید

  .یعنی به صفات حضرتش را بیند: مصراع
بینـد، و  یا قایم باش به عبودیت به آن که خدای تو تـرا می. الحقیقة فان لم تکن تراه فانه یراک. تراهکانک 

و المریــد الیکــون االموجــودا، و المــراد الیکــون . در اول مریــدی و محجــوب بــه ارادت خــود و در ثــانی مــراد
  .والسالم علی من اتبع الهدی. االمعدوما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .جوید هرگز از او پذیرفته نشودبهرکه بجز اسالم دینی را : ۷۹آيۀ  ۳سورۀ  ۱۹۰۸
ب را وصیت کرد، ای پسران من بدرستی که خدا برای شما دین را برگزید پس و بآن ابراهیم پسرانش و یعقو: ۱۲۶آيۀ  ۲سورۀ  ۱۹۰۹

 .نباید بمريید مگر مسلمان باشید
 .بدرستی که دین نزد خدا اسالم است: ۱۷آيۀ  ۳سورۀ  ۱۹۱۰



۹۱۳ 

  فی تحقیق االیمانرساله 
  
   

  الله الرحمن الرحیمسم ب
ا چـون معلوم فرموده باشـی کـه بنـّ -ایدک الله بروح القدس -یا اخی-الحمد لولیه و الصلوة علی نبیه محمد و آله 

بنای بیتی کند اول زمینی اختیار فرماید، بعد از آن به آالت و ادوات چهـار دیـواری بـرآورد، آنگـاه سـقفی بـر آن 
  .نهد

  بیت
  گاه درویشانباشد آن تکیه

 

  ایشان ۀای چون سراچخانه

 

  .سازند، و منقش کنند ۱۹۱۲گردانند و مجصص ۱۹۱۱و اگر طینني
  .قصر سلطان ممالک باشد آن: مصراع

  .ای حقیقی که معمار عالم است، و سید اوالد آدم صلی الله علیه و آله و سلمو بّن
  .دین ما بنا فرمود ۀخان: مصراع
  .اسالم ایمان است ۀ، و زمني خانبنی االسالم علی خمس: و فرمود
  .ور زمني نیست خانه ویران است: مصراع

، و ایمان نزد متـأخرین تصـدیق اسـت یعنـی تصـدیق ۱۹۱۳قالت االعراب آمنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا
  .، و تصدیق واحد، و به قوت و ضعف متفاوت)ع(الرسول بالقلب فیما علم ضرورة مجیئه به

  بیت
 باشثابتتصدیقبداناگرداری تصدیق دل به

 

باش ثابت تحقیق بشنودراین سخناینتحقیقبه
و : ، و ثالـث۱۹۱٤و اقـام الصـلوة: و ثانی ان الاله االالله و ان محمدا رسول الله: دین شهادت ۀوجدار اول خان
  .۱۹۱٦و حج البیت من استطاع الیه سبیال: ، و سقف این بیتصوم رمضان: ، و رابع۱۹۱٥ایتاء الزکوة

  .خانه چون تمام شود این چنني: مصراع
  :، و اگر به محبت طینني شود و به تخلق مجصص گردد و به تحقق منقش۱۹۱۷و من دخله کان آمنا

  بیت
الله است خلوت خاص نعمتبارگاه سرای آن شاه است

  .فافهم، تم و الحمدلله و المنة. کامله دارد ۀست ۀو اسالم به هیأت اجتماع ارکان خمسه و مرتب
  
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .گلی ۱۹۱۱
 .گچ اندود شده ۱۹۱۲
 .ایم ید که اسالم آوردهاید، اما بگوئ نشینان گفتند که ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاورده بادیه: ۱۴آيۀ  ۴۹سورۀ  ۱۹۱۳
  .۳۷آيۀ  ۲۴سورۀ  ۱۹۱٤
  .۷۳آيۀ  ۲۱سورۀ  ۱۹۱٥
  .۹۱آيۀ  ۳سورۀ  ۱۹۱٦
 .۹۱آيۀ  ۳سورۀ  ۱۹۱۷



۹۱۴ 

  ایمانیه منظومۀرساله 
  

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
 گر كسی پرسدت كه ایمان چیست
 بزبان گو همی كنیم اقرار
 اول ایمان من بود بخدا
 قادر و ناظر و علیم و حكیم
 واحد و لم یلد و لم یولد
 دویم از حكم كردگار جهان
 سیم ایمان به حكم جبارم

 ام بصدق ایمان چارم آورده
 پنجم ایمان بروز حشرم هست

 م ایمان كه خري و شر ز قضاستشش
 گر ز اسالم پرسدت عاقل

 اكراه اول از صدق پاك بی
 كه محمد رسول اوست به حق
 دومني از طریق عز و نیاز
 ركن دیگر زكات مال بود
 چارمني هست روزۀ رمضان
 پنجمني حج گر استطاعت هست
 شرط این خاص و عام دانسنت

 چونكه معلوم گشت ایمانم 
 عملمباید آنگاه حاصل 

 كار ایمان بقول ناید راست
 گر كتب را تمام بر خوانی
 بر علم بایدت قیام نمود
 چونكه معلوم شد كه ایمان چیست
 شرط احسان تمام عرضه بكن
 این سئواىل كه شد بدین منوال
 گر عبادت كنی ز بهر خدا
 تا كجائی و در چه كاری تو
 یا نداری دو چشم دیدن او
 پس چنني دان به اعتقاد درست

 كنی عبادت حق گر چنني می

 و شرط احسان چیست صفت دین 
 اعتقادم به دل در این گفتار

 همتا آن خدائی كه هست بی
 صانع و مالك و سمیع و كریم
 صمد و حی و ال یموت و احد

بمالئك بود مرا ایمان 
 های پاك او دارم به كتب

 به رسوالن خالق دیان
 به سئوال و جواب و نشرم هست
 همه تقدیرها به حكم خداست
 لنشوی رد جواب او عاق
 گفنت ال اله اال اللّه
 سرور قوم و سید مطلق
 بنمودن قیام پنج نماز
 بر نصاب گذشت سال بود
 خاص از اسالم روزه ركنی دان
 زاد این راه گر سالمت هست
 واجب است این تمام دانسنت

 دانم ركن اسالم جمله می
 گر عمل نیست همچنان دغلم
 قول با فعل اگر بود زیباست
 ییا ز تحصیل داد بستان
 علم اگر باشدت عمل نه چه سود
 بعد از اسالم شرط احسان چیست
 چست بگشای درج در سخن
 بشنو از من جواب حق سئوال
 اندر آن حال چشم جان بگشا
 در جهان پا و سر چه داری تو
 یا دو گوش سخن شنیدن او
 كاندر آن دم خدای ناظر تست

 گمان مريوی به جنّت حق بی



۹۱۵ 

 گر برپسند كاصل ایمان چیست
 بیخ و شاخ و زمني ایمان را
 جان ایمان بگو عنایت حق
 دل مؤمن زمني ایمان است
 هست اخالص بیخ ایمانم
 پوست ایمان بگو كه شرم خداست
 عشق حق میوه است ایمان را
 نه مسائل به نظم گفنت ما
 یا رب از فضل خویش رحمت كن

  

 سّر ایمان و تخم ایمان چیست
 چیست بنمای هر سه برهان را
 گر بگوئی غریب نیست ترا
 سّر ایمان شهادت مطلق
 شاخ ایمانست خوف دیانم
 برگ او تقوی است و ترك هوی است
 كه حالوت رسد مسلمان را
 در به الماس علم سفنت ما
 جای سید مقام جنّت كن

  



۹۱۶ 

  نصیحت نامهرساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
نوایان سباسب عدم را بـه  جود بی ۀالوجود از خزان معلوم باشد که حضرت واجب- الدارین یا ولدی اعزک الله فی

تشریف شریف وجود مشرف فرموده، و خلعت لطیف هر فردی از افراد عالم را بـه اسـمی از اسـماء الهیـه معلـوم 
مقدسـه ذاتـه بذاتـه  گردانیده، و در مرآت منري موجودات تمثال جمال بر کمال به وجه احسن نموده، و ظهور ذات

  .اند، اما ظهور ذاته بذاته فی تعیناته استجال فی ذاته جال گفته
  بیت

  مظهر و مظهری شده ظاهر

 

  نظری کن به مظهر و مظهر

 

  :نصیحت
  بیت
  این نصیحت بگوش جان بشنو

 

  دل بمن ده بجان روان بشنو

 

االحسان ان تعبدالله کانک ): ع(قال، الحدیث، و ان الله کتب االحسان علی کل شیی): ص(قال رسول الله
  :و حقیقت احسان شهود حق است در جمیع مراتب وجودیه، و احسان را مراتب ثالثه است. ، الحدیثتراه

  .اول، احسان لغوی نیکی کردن است با جمیع موجودات
  رباعی

 زنهــار دال مکــوش جــز برنیکــی
  گرزانکه کسی بجای تونیک نکرد

 

 کیزیراکه زیان نکرد کس در نی
  تو نیکی کن بجای او گـر نیکـی

 

  .محبوبۀ عبادت به حضور تام و مشاهد: دوم
  .۱۹۱۸و من یسلم وجهه اىل الله و هو محسن: کما قال الله تعاىل. العالمني با هر شیی شهود رب: سوم

  بیت
 توداریکهاحسانزهیباشیچنني اگرمحسن

 

  باشی چنني اگرمحسن توداری کهاحسانزهی

  :نصیحت
الحکمـة : ، و نقـول۱۹۱۹ولقد آتینا لقمان الحکمة و من یـوتی الحکمـة فقـد اوتـی خرياکثـريا: لله تعاىلقال ا

  .الحکمة ادراک الشیی علی ماهو به و العمل بمقتضاه: ، و نقولوضع الشیی فی موضعه
  بیت

  عمل و علم جمع گردانی

 

  گر تو باشی حکیم ربانی

 

علم شریعت بدان و بگو و علم طریقت معلوم کن و با اهل  اما. علوم شریعت است و طریقت حکمت منطوقهو 
  .طریقت بگو

  شعر
  فمن منح الجهال علما اضاعه

 

  و من منع المستوجبني فقد ظلم

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۲آيۀ  ۳۱سورۀ  ۱۹۱۸
  .لقمان را حکمت دادیم و کسی را که حکمت داده شود خري بسیاری داده شده است: ۲۷۲آيۀ  ۲سورۀ  ۱۹۱۹



۹۱۷ 

 حکمـت مجهولـهاسرار حقیقت است که علمـاء رسـوم و عـوام از ادراک آن قاصـراند، و  حکمت مسکوتهاما 
کمت در آفریدن ایالم بعضی عبـاد، و مـوت اطفـال، و خلـود آنست که بر غري حکیم مطلق پوشیده است، یعنی ح

  .در نار، و شرعاً تصدیق بر آن واجب است، و اعتقاد کردن که عدل است
  بیت

  هرچه آن حاکم حکیم کند

 

  عدل باشد که آن کریم کند

 

نـا اللهـم ار): ع(کمـا قـال. معرفت حق است و عمل به آن، و معرفـت باطـل و اجتنـاب از آن حکمت خاصهو 
  .الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطال و ارزقنا اجتنابه

  بیت
  این دعا را ورد خود سازش مدام

 

  بر امید استجابت والسالم

 

  :نصیحت
اهل اسالم امتثال است به واجبات و اجتناب ازمنهیات و تهذیب اخالق و طهارت قلـب از کفـر و نفـاق و  ۀوظیف

  .ري حقشرک و شقاق ونزاهت سر از غ
  بیت

  روندره روان ما به این ره می

 

گه می   روند عارفانه نیک آ

 

  :نصیحت
انسان کامل اکمل عباد است و مقام او ارفع مراتب ومقامات و مجالی تجلیات اسما و صفات و ذات، و عندالله 

  .اسم او عبدالله
  بیت

  کامل ار چنني باشیۀبند

 

  همه پاشند بر تو هم پاشی

 

  .باش برحمت عامهو عبدالرحمن 
  بیت

  باشبر همه خلق مهربان می

 

  باش راحم خلق آن چنان می

 

  .و عبدالرحیم مظهر اسم الرحیم است برحمت خاصه
  بیت
  مؤمنان را به لطف خود بنواز

 

  کافران را بقهر هم بگداز

 

  :نصیحت
ضات و مجاهدات، و باید متمکن باش در همه کاری، و تعجیل مکن در عقوبات و مؤاخذات، و صرب فرما در ریا

  .که تغیري نیابی از موذیات
  بیت

  ایوب صبور این چنني صابر بود

 

  فرمود در حال بال صرب خوشی می

 

  :نصیحت
دلـم را از مــن ۀ الهــی فرزنـدم، ریحانـ: بنالیــد، و مناجـات کـرد، و گفـت) ع(در فـراق یوسـف) ع(یعقـوب پیغمـرب

خطاب مستطاب ملـک وهـاب در رسـید کـه نـوبتی . بینم و ببویم ا بهای او ر بازگرفتی بازش به من برسان، تا لحظه
ای محتاج بر درت آمد، تـو او را از آن طعـام محـروم گردانیـدی، مـا هـم  خوردی و مشتهی بودی، گرسنه طعام می

ول آنچه تو اشتهای آن داری از تو باز گرفتیم، یعقوب بعد از آن توبه کرد، و شخصی را تعیني فرمود تا در حال تنـا



۹۱۸ 

  .خورد هر که ارادت دارد تشریف فرماید طعام می) ع(اسرائیل الله، یعنی یعقوب: طعام منادی کردی که
  بیت

  درویش عزیزی کـه درآیـد ز در تـو

 

  باید که به خواری نـرود او ز بـر تـو

 

  :نصیحت
و تعلـق بـه  طاهر باش از مخالفت حق، و طاهر الظاهر از معاصی، و طاهر الباطن از وساوس و هـواجس شـیطانی

  :ای از حق غافل مشو و، و طاهر السر و العالنیة اغیار، و طاهر السر یعنی لحظه
  بیت

  صورت و معنی بهم نیکو بدار

 

  ظاهروباطن به آن حضرت سپار

 

  :نصیحت
  ):ع(قال امريالمؤمنني

  شعر
ــآخرة ــا ب ــذین شــروا دنی  ان ال
  باعوا کریما جدیدا باقیا حسنا

 

 ل خسروالم یربحواباتخاذ البیع ب
  بدارس طامس یابئس مـااتجروا

 

  بیت
  رها کن فانی و باقی طلب کن

 

  بیا رندانه و ساقی طلب کن

 

  :نصیحت
  .خرياالمور اوسطهااند، و افراط و تفریط مردود،  اسراف و امساک هر دو مذموم

  بیت
  باشدر همه کار معتدل می

 

  باش تابع قول اهل دل می

 

  :نصیحت
، انـزل النـاس منـازلهم: امرا و علمـا و حکمـا و فقـرا ومسـاکني کـه برسـند بـه مقتضـی هر واحدی از سالطني و

  .چنانکه مناسب او باشد به خدمت قیام نمای
  بیت
  الله زیاد هم مگذارنعمت  هر یکی را بجای خود میدار

رار اال الهلها بطریـق یانورالله انظر اىل حقایق االشیاء تعش عیشة السعداء و کن من االمناء فالتدع شیئا من االس
  .۱۹۲۱و السالم علی من اتبع الهدی ۱۹۲۰.االیماء، فان الله اقدر علی ظهورها و قدمحیها بنورها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ایق اشیاء نظر کن تا مانند زندگی خوشبختان زیست کنی و از مردمان به حق) الله بوده است شاه جناب شاه نعمت ۀنو(ای نورالله  ۱۹۲۰
امني باش، اسرار را جز به اهلش آن هم به طریق اشارت مسپار که خدا بر آشکار کردنش تواناتر بوده و حال آنکه آنرا به نور خود ناپیدا 

 .ساخته است
 .سالم بر کسی که پريو هدایت شد: ۴۹آيۀ  ۲۰سورۀ  ۱۹۲۱



۹۱۹ 

  )ولده(سید خلیل الله  ۀنام نصیحترساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  .الحمدلله رب العالمني و الصلوة علی سید المرسلني

 اللــه مــن ای نــور دیــدهخلیل
 اللـــه تبمـــانی یادگـــار نعم

 به صدق دل بامیدی که دارم
  ای بس عارفانه نصیحت نامه

 

 کـــه مثلـــت دیـــدة مـــردم ندیـــده
 بسی روی و بسی سال و بسی ماه

ــاىل می  نگــارم بخــاطر خــوش خی
  نوشــــــتم از بــــــرای آن یگانــــــه

 

  :اول نصیحت
  .دار و عقبی را چون اولیاء کامل تا سلطان صورت و معنی باشی دنیا را چون حکام عادل

  بیت
ـــدن ـــر حســـب باش ـــبت هســـت اگ  س

 با هر كسی سحن نكنی از برای عرض
  
 

ـــــد ـــــب باش ـــــني نس ـــــا چن ـــــبت ب  حس
  دنيا فدای جان كن و جان را فدای عرض

 

  :دوم نصیحت
  .، در هر حال که باشی از محول احوال غافل مباش۱۹۲۲وهومعکم اینما کنتم: به حکم

  بیت
  به بازی تو خود را ببازی مده

 

  هتو خود را به یار مجازی مد

 

  :سوم نصیحت
  .طفالن را پدر باش، جوانان را برادر، و پريان را فرزند ،الله ای فرزند دلبندارشدک

  :چهارم نصیحت
وسط خط مسـتقیم  ۀامیدوارم که ظاهرت جامع کماالت کونیه باشد و باطنت حایز مجموع مراتب الهیه، و بر نقط

  .قیومیت قیوم مطلق قائم وجوب و امکان، باسم العدل مستوی گردی، و به ۀمحور دائر
  :پنجم نصیحت

  تخلقوا باخالق اللهبمقتضای .موحد به توحید جامع باش
  بیت

 متخلق به خلق او مـی بـاش
  اسم جامع زهر یکی برخوان

 

 همه را جمع كن نكو می باش
 همه را جمع كن يكـی گـردان

 

  :ششم نصیحت
  .تجلیات الهی نامتناهی است و هر تجلی مستلزم علمی

  بیت
  باشتجلی میعلماینماً طالبدائ

 

  بگذر در پی عاىل می باشهر چه یابی

 

  .رب زدنی علما: و به متابعت سید عالم میگو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .هرجا که باشید او با شما است: ۴آيۀ  ۵۷سورۀ  ۱۹۲۲



۹۲۰ 

: منور گرداند و بر نوافل اتیان نماتا به تشریف شریف نطقیسمع و بی ی بی: بفرایض قیام نما تا خداترا به نورو 
  .، الحدیث، مزین شویولسانه الذی یتکلم به کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به

  بیت
  الهمشرف به تشریف خاص

 

  بمعنی و صورت بود پادشاه

 

  :هفتم نصیحت
من اقبل علی الله بکلیته اقبل الله علیـه بکلیتـه، و مـن اعـرض عـن اللـه بکلیتـه اعـرض اللـه عنـه : بحکم

  .۱۹۲۳بکلیته، و من یکون هکذا اوهکذا فالله معه هکذا
  .کن تا اقبال فرمایند به جمیع اسما و صفات، و اعراض مکن تا اعراض ننماینداقبال تام 
  :هشتم نصیحت

 ترعایت نما، و در حضرات خمسه الهیه مسافرت فرما، و در مراتب سته و مجلی حقیقیـرا ارکان خمسه اسالمیه 
  .اللهم ارزقنی و ارزق منی: کلیه پرواز کن، به مقتضی

  بیت
  باشیعنی که بدین حق چو ما

 

  فرمان بر حضرت خدا باش

 

  .باش می)ص(حضرت محمدی  ۀو تابع سنت سنی
  :نهم نصیحت

ذیل عبودیت از دست مده تا سر از جیـب ربوبیـت برنیـاوری، ودر حالـت تفرقـه از جمـع بـه کلـی  ،در وقت جمع
  .غافل مشو تا از حق محروم نمانی

الله را فرمـود،  بـن نعمـت اللـه اسـت، وصـیت اسـرائیلاللـه  الله جد پنجاه و چهارم نورالله بـن خلیل حضرت خلیل
و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفی لکم الدین فالتمـوتن : چنانکه حق تعاىل خرب داد

  .۱۹۲٥یا بنی التشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم: گفت و لقمان با فرزند می. ۱۹۲٤اال و انتم مسلمون
مشاهده فرما، و  يهشمس حقیقۀ اشع ،ت موجوداتاتب ذامثال مجرد شو و در مرمجردانه از نقوش خیال و لباس 

  .کاینات معانی انوار اسرار صوراسماءالهیه مطالعه نما ۀکتب خان اتدر ضمري منري حروف
  بیت

  چیند از جنانگل توحید  منور چشم من این چنني بین

  .اهر مکتنفه به اعراض متعدده استمظهر به مظهر ظاهر است و بحر به کثرت امواج و حباب و جو
  :۱۹۲٦الدنیا مزرعة اآلخرة: ۀمور دار و مرید منکر را معذور، و در مزرعأمرید معتقد را م

  بیت
  کارتخم نیکی بوقت خود می

 

  هرچه کاشتی بردارازخرمن

 

و جمـال  عالم مصنوع صانع علیم حکیم کریم عظیم است، و شرف دال بقدر مدلول، الجرم عالم در غایت جالل
کن، و در مجموع مظاهر، نـاظر ظهـور مظهـر بـاش، و همـه را بـه نظـر  باطن نظریبه چشم . و کمال و شرف باشد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

آن که بتمامی بخدا روآورد خدا بتمامی بوی رو کند و آنکه بتمامی از خدا کناره گريد خدا بتمامی از وی کناره گريد و هر که هر  ۱۹۲۳
 .طور باشد خدا باوی همانگونه است

ن من همانا خدا برای شما دین را برگزید پس نباید ای پسرا. ابراهیم به آن پسرانش را وصیت کرد ویعقوب: ۱۲۶سورۀ دوم آيۀ  ۱۹۲٤
 .بمريید مگر اینکه از گروندگان باشید

 .ای پسر من بخدا شرک میاور که شرک ظلمی بزرگ است: ۱۲آيۀ  ۳۱سورۀ  ۱۹۲٥
  .زار آخرت است دنیا کشت ۱۹۲٦



۹۲۱ 

  .موال، فافهم در حقيقت اسمایم و عقبی  خواندهسم عقبی ادنیا را . کن تعظیم و اجالل مشاهده می
غـري در تجلـی الهیـه اقـرار نمـا، و ، در مرضـیات شـرعیه بـه برخيـزبارند تردامن منشني، و از صحبت زاهد خشک 

  .کن مرضیات بشناس و صادقانه انکار می
  بیت

  این نصیحت بگوش جان بشنو

 

  یک نفس وعظ عارفان بشنو

 

ای  فرونشـان، اگـر نشسـتهرا در حالتی که آتش خشم برفروزد و خون دل بجوش درآید، به آب حلم غلیان دم قلب 
  . و خموش باشای بنشني برخیز و روان شو، و اگر استاده

قـال . آن دایم دریاب تا دایم با آن باشـی .از وساوس و هواجس معصوم طلو با و پاك دارظاهر از معاصی طاهر 
  .۱۹۲۷اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنورالله): ص(رسول الله

و اتیـان من عد کالمه قل کالمه، و علیک بحسن اخالقـک : علیک بمراعاة النیة کماتراعی اعمالک ، و لهذا قیل
  .مکارمها
مالک، میزانک فیها موضوع، و کالمک مسموع، و اذنک واعیـة و با لمت لس انت فیها سالک و داراً ةاغتنم حیا

  .مواعظک داعیة و انفاسک باقیة و اعمالک بالخريات وافیة فنور بیتک المظلم واوضح سرک المبهم
  بیت

 تاریک اگر روشن کنیۀخان
  گل پـريهن یگر بیایی یوسف

 

 خود چون سرای من کنیۀانخ
  کی سخن با ما ز پرياهن کنـی

 

واصـرب نفسـک مـع : ، و قـال تعـاىلجالس العلماء و صاحب الحکماء و خـالط الکـرباء): ص(قال رسول الله
  .۱۹۲۸ة والعشی یریدون وجههوالذین یدعون ربهم بالغد

  بیت
  یار نیکان باش تا نیکان تمام

 

  یار تو باشند از جان والسالم

 

  :دهم نصیحت
پـس فنـاء سـالک . فند، الفناء عن کذا و البقاء مع کذا، و صحیح نیست فناء از حـق اصـاليضاتبقا و فنا از قبیل م
و سالک وقتی فانی شـود از سـالک کـه فـانی شـود از اکـوان و . ۱۹۲۹کل شیی هالک اال وجهه: باشد از سالک

احکامت، و  نوعی باقی دارد ترا با تو و احکـام و تجلیات حق بر نوعني، نوعی فانی گرداند ترا از تو و از  اعیان
هـیچ بـه اگـر نـه تکلیـف بـودی حـق تعـاىل وصـیت . باش تجلی میعلم طالب این  ،تو، و مادام که دردار تکلیفی

  .ای نفرمودی، زیرا که عالم وصیت نفرماید اال بعد از علم او که وصیت اثری دارد بنده
  بیت

  به است ازدوجهان رف دانانزدعاکهازجانکنگوشبزرگانهاستوصیتی

 

الوجود، الجـرم مجمـوع مصـنوعات  دی که موجد ایجاد فرموده مستند باشد در وجود به حقیقت واجبوهر موج
  .ازین وجه حسن باشند

  بیت
  فال ینظرالعني اال الیه

 

  وال یقع الحکـم اال علیـه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .نگرد از فراست مؤمن برپهیزید که او بنور خدا می ۱۹۲۷
  .خواهند خوانند و او را می ود را با آنان که ببامداد و شبانگاه پروردگارشان را میشکیبا بدار نفس خ: ۲۷آيۀ  ۱۸سورۀ  ۱۹۲۸
 .هر چیزی جر وجه حق هالک شدنی است: ۸۸آيۀ  ۲۸سورۀ  ۱۹۲۹



۹۲۲ 

  شعر
 ان لله الصراط المستقیم

ــر و فــی    صــغري عینــهكبي

 

 خفی فی العمیمظاهر غري
  و جهـــول بـــامور و علـــیم 

 

ی تجلیـات ، عـالم صـور توانـد بـود کـه مجـالانما الکون خیال و هو حق فی الحقیقة: و مراد از کون فی قوله
  .حقند

  بیت
  صورت و معنی بهمـدیگر نگـر

 

  نوش و در سـاغر نگـرباده را می

م ظل اعیانند و اعیـان ظـل حـق، و اگـر حـق و جایز است که عالم باشد باسره که ظل غیب مطلق است، بلکه عال
را از قول مـا . حق است ۱۹۳۰و یحق الحق بکلماته: شاید، چه عالم به دلیل بغريه گویند که درمقابل باطل آید، می

  .شنو در حقيقت حق 
ظلیت خیال است و بـه اعتبـار  حق بذاته مراد بود خیال است ورواست که کون جامع که به اعتبار۱۹۳۱ء واگرچه فی

مسمی به اسم اکوان آمده، هر آینه عارفی کـه در هـر آینـه ایـن معنـی را  ،ت حق، که بصور متخیله متعني شدهحقیق
  .مشاهده فرماید جامع اسرار طریقت و حایز انوار حقیقت بود
  بیت

 بندم بدیدهخیالش نقش می
  مـا ۀخیال عارضش بـر دیـد

 

 چنان حس و چنني دیده که دیده
  بود نقشی بـر آب خـوش کشـیده

 

  شعر
  فلعینها من عینها کحل

 

  ولوجهها من وجهها قمر

 

  قطعه
 تـــوۀآفتـــابی تـــو و مـــا ســـای

 روی تو نورهم از روی تو یافت
ـــ ـــن گفت ـــه ازی ـــتان ۀب ـــا ۀمس   م

 

 احول است آنکه یکی را به دودید
ــو کشــید ــو ســرمه بچشــم ت  چشــم ت
  در خرابــات کــه گفــت و کــه شــنید

 

  :ر کلمة لبیداصدق کلمة قالها الشاع): ص(قال رسول الله
، ای ما سوی الحق معدوم فی نفسه و ان کان موجودا بالله، فالکل للـه و اال کل شیی ما خالالله باطل: مصراع

  .بالله بل هوالله
اند بر کثرت   کثرت متخیالت عالم دلیل. صدور همه از اوست و قیام همه به اوست، بلکه در حقیقت همه او است

اکوان ظاهر گشته، و احدیت ذات دلیل است بر احدیت ما فی ۀ هری از صور خیالیاسماء الهیه، و هر اسمی به مظ
  .الکون

  شعر
  الحقیقةفیوهوحقخیالانماالکون

 

  هذا حاز اسرار الطریقةیفهموالذی

  دوبیتی
 بینم در خیال آن جمال می بینمهمه عـالم خیـال مـی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .گرداند و حق را به کلماتش ثابت می: ۲۳آيۀ  ۴۲سورۀ  ۱۹۳۰
روفيت را ميرساند موهوم است و از مظ وهم چون ظرفيت » فی«حقيقه است يعنی كلمۀ الاست كه در فی » فی«مقصود كلمۀ ۱۹۳۱

    باب تنگی عبارت است



۹۲۳ 

  دنهمه عالم چو مظهر حق

 

ــر کمــال مــی   بینم همــه را ب

 

  .الباطل اليأتی عليهالحق عندی وجود و
الوجود  الوجود که به وجود از وجود واجـب الوجود باطل مطلق، و ممکن الوجود حق مطلق است، و ممتنع وواجب

  .اند من وجه اند من وجه، وباطل مستفیدند، حق
واصـلی ک و تربأت من غـريک و توکلـت علیـک باللهم انی اعوذبوصالک عن فراقک بل اعوذمنک و توجهت 

علی خري انبیائک و اصـفیائک و هـو حبیبـک و خلیلـک و مظهـر کمـا التـک و مـرآة جمالـک و صـورة اسـمک 
  .االعظم و متمم العالم و تعني االقدم، و صلی الله علیه و آله و سلم

  بیت
  بنوشمیومعنیاستجامصورتش

 

  ساغری بستان و شادی وی بنوش

 

الوجـود، و آن  حقیقت و باطن معلول، و معلول من حیـث هوهـو ممکنمعلول صورت و ظاهر علت است، و علت 
چون علت ایجاد کند معلول را، تمثال جمال اوصاف و کمـال تجلیـات علـت در مظهـر مطهـر و . قبول وجود است

  .مرآت منور ماهیت معلول به قدر قابلیت و استعداد او رو نماید
  بیت

  وصدآئینه بنهاده به پريامنشمع یک

 

  روشن به توای شمعی بنموده هرآینه

 

شـناخته شـود بـه  اتـو در حقیقت نزد اهل علم صحیح و کشف صریح اطالق علم کنند بـر وی بـه قیـدی از قیـود، 
مضاف باشد به حضرتش نسبتی از وحدت یا وجوب وجود یا مبدئیت یا اقتضاء به ایجاد یا صدور اثـر  ياوصفی 

  .یا تعلق علم او به او یا به غري او
که این مجموع مقتضی تغري و تقید است و تعلق بغري مسبوق بود به التعني، و آن منافی اطـالق اسـت، بلکـه  زیرا

است، بلکه اطالق اسـت  اتشرط در تصور اطالق حق تعلق است به تعني سلبی نه بمعنی اطالق که ضد او تقید
  .از وحدت و کثرت و از حصر اطالق و تقید

متعلقه  ري و فعل ایجادی به حضرت حق به اعتبار تعني صحیح است، و اول تعنياما نسبت وحدت و مبدئیت و تأث
  .نسبت ذاتیه به اعتبار تمیز این نسبت به امتیاز نسبتی غريحقیقی

نسبت علمیه ذاتیه، وحدت حق و وجوب وجود حق و مبـدئیت حـق تعقـل تـوان کـرد، و علـم حـق عـني  ۀوبواسط
سبب علم اوست به اشـیاء، و اشـیاء عبـارت اسـت از تعنیـات تعقـالت  در ذات او، و علم او به نفس او و اوست

کلیه تفصیلیه، و ماهیات عبارت است از اعیان ثابته یعنی صور اسماء الهیه، و اسـماء الهیـه ذات اسـت بـا صـفت 
  . متعینه



۹۲۴ 

  خلیفةالله فی ارضه مهنا نصیحترساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
المتعزز صفاته سرمدا، و الصـلوة و السـالم علـی خـري خلقـه محمـد، عبـده و رسـوله و الحمدلله المنفرد ذاته ابدا، 

  .اذابویع خلیفتان فاقتلوا اآلخر منهما): ص(قال رسول الله. حبیبه، و علی آله و اصحابه اجمعني
  بیت
  آن رسول الله حبیب کربیا  این چنني فرمـوده شـاه انبیـا

وکت دیگر پیدا شود، و دعوی مملکت و مشارکت کنـد، تـابع خلیفـة اول ای، و ذو ش که چون بیعت کنند با خلیفه
باید بود، و به قلع و قمع ثانی قیام باید نمود، و نزد انبیا و اولیا و حکما مبني و مربهن است که خـالق عـالم جـل 

: فرمـود) ص(جالله واحدی اسـت وحـده الشـریک لـه، و حضـرت سـلطان اصـفیا محمـد مصـطفی رسـول اللـه
  .ظل الله فی االرض السلطان

دو ذاتند، و این دوئی مؤدی شود بـه  ۀاگر سلطان دو باشد، دو سایه پیدا شود، و متوهم توهم کند که دو سایه، سای
  .۱۹۳۲لو کان فیهما الهة االالله لفسدتا: فساد عالم، کما قال الله تعاىل

  بیت
  شکدر دو عالم یکی بود بی

 

  همه مخلوق و خالق است آن یک

 

گـوئیم دوی از آخـر حاصـل آمـده، و  ایل گوید چون مراد رفع دوئی است چرا آخر متعني شد به قتـل؟ میو اگر س
  .اول دال است بر وحدانیت

  قطعه
 درستترا بیعتیهستکهباحضرتی
  ایم و برین عهد ثـابتیم ماعهد بسته

 

 باش استوار کـه یـابی عنـایتیمی
  ایم عهد، که اهل والیتیم نشکسته

  :بانی و تأیید سبحانیبه الهام ر
  بیت

  ای بس عارفانهنصیحت نامه

 

  نوشتم از برای آن یگانه

 

  .خلدالله ملکه و سلطانه، و اوضح علی العالمني بره و احسانه
یا محـول الحـول و االحـوال، حـول حالنـا : فرما در هر حال که باشی از محول احوال غافل مباش و می! پادشاها

  .اىل احسن الحال
  بیت

  بر مزید باد مدامسلطنت

 

  بمحمد و آله وسالم

 

، یعنی هـر انزل الناس منازلهم: اند کار بزرگ به خرد نباید فرمود و کار خرد به بزرگ، و حکما گفته: نصیحت
  .واحدی را چنانکه مناسب منصب او است نصیب باید فرمود

  .عدل ساعه خري من عبادة ستني سنة): ص(قال رسول الله: نصیحت
  .است، اما تساوی در عدل شرط نیست، بلکه به حسب استحقاق مستحقان را تربیت باید فرمود عدل راستی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .اگر در آن دو اله که غريخدایند بودی هر آینه آن دو تباه شده بودند: ۲۲آيۀ  ۲۱سورۀ  ۱۹۳۲



۹۲۵ 

  شعر
 مدامازخداخواهمعادلسلطاناین کام

 

  زانکه باشد پادشاه عادل ما والسالم

 

  .االکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته): ص(قال رسول الله: نصیحت
  .همه را این سؤال خواهد بود: مصراع

  عیربا
ــو ــه حــق داد بت ــی ک  ای شــاه رعیت

  پرس از نیک و بد اهل ممالک می

 

 کن در ذمت تست آن رعایت می
ــی ــت م ــت والی ــق رعی   کن تحقی

کاینـات،  ۀخانـ در مرآت ذرات موجودات ممکنه انـوار آثـار ربـانی مشـاهده فرمـا، و در حروفـات کتب: نصیحت
  .معانی اسماء سبحانی، مطالعه نما

  بیت
 خوانمیخوشبکتااینحرفحرف

 

  دان معنی آن چو عارفان می

 

اغتنم حیوة انت فیها هالک، و دارا انت فیها مالک، میزانک فیها موضوع، و کالمک فیها مسموع، و : نصیحت
  .۱۹۳۳اذنک واعیة، و مواعظک داعیة، و انفاسک باقیة، و اعمالک بالخريات وافیة

  بیت
  عمر عزیزت مگذارنفسیضایع

 

  مایه مرادی برداروز عمر گران 

 

  .جالس العلماء و صاحب الحکماء و خالط الکرباء): ص(قال رسول الله: نصیحت
  .همنشني علما باش، و دوستدار حکمای اهل اسالم، و اختالط با بزرگان فرما

ات الهـی اند به ذات و صف فقها است، یا عالم ۀاند به احکام الله تعاىل، و این درج اند، یا عالم و علما بر سه قسم
  .کربا است ۀاند به علم احکام، و عارف به ذات و صفات، و این مرتب و هم الحکماء، یا جامع

علـیهم –االنبیا را  خاتم ۀدارند، و امت مرحوم فقها به مثل به چراغ منور مانند که مجالس اهل ایمان را روشن می
شان را به امـر معـروف و نهـی منکـر، دعـوت نمایند، و به سنت سنیه محمدی ای مستقیم می ۀالسالم طریقه و جاد

  .فرمایند می
  .اما حکما، اگرچه نقد معقوالت دارند، هم چنانند که گنجی در زیر زمني پنهان

  .رسد بکسی هیچ نفعی نمی: مصراع
  .کربی ظاهری منور و باطنی مطهر و فیض او عام بر خواص و عوام ۀاما کربا چون آفتاب در ضحو

  .نست که اختیار از دست ندهنداختیار عقال آ: نصیحت
  بیت

  دامن مقصود اگر آید به دست

 

  گر دهند از دست آن دامن بدست

  .صیادان را اگر مرغی به دام آید غنیمت شمرند
  بیت

 دارندبگريندونگهیاشاهني،اگربازاست
 

نگذارند زنده یاگنجشک،زمانیاستوگرکبک
  .۱۹۳٤اذا عزمت فتوکل علی اللهوشاورهم فی االمر، ف: قال الله تعاىل: نصیحت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ای را که مالک آنی، ترازوی تو آنجا گذارده شده، بیان تو در آنجا شنیده  شوی و خانه غنیمت شمار حیاتی را که در آن نابود می ۱۹۳۳
 .های تو باقی و اعمال تو سراسر نیک است و مواعظ تو دعوت کننده و نفس ده، و گوش تو شنواش

  .و با آنها در کار مشورت کن و چون عزم کردی بر خدا توکل کن: ۱۵۳آيۀ  ۳سورۀ  ۱۹۳٤



۹۲۶ 

  با عقال و امنا و احبا، در کارها مشورت فرما، چون تردد زایل شود و ارادت جازم گردد،
  شعر

  کن در آن کارتوکل برخدا می

 

  که حق باشد ترا دایم نگهدار

 

  .گناه میازار و تیغ سیاست از کفار و اعداء غدار دریغ مدار بی ۱۹۳٥خاطر فاتر
  بیت

 برد بنواز اورا از کرمفرمانت هرکه 
 

  وانکه ازتوسرکشد بفرست اورا با عدم

 

  .رجعنا من الجهاد االصغر اىل الجهاد االکرب): ص( قال رسول الله: نصیحت
اند، و بعضی اهل همت، صاحب قوت را قوت بخش و از اهل همـت،  اند، چندی صاحب قوت غازیان بردوقسم

  .همت طلب، تا قلع و قمع اعدا کنند
  بیت

  عرفت از عارف کامل بجوم

 

  همت از درویش صاحب دل بجو

 

  :نصیحت
در صـحرائی کـه نـزول فرمـودی، صـد فرسـخ طـول و عـرض ) ع( که سـلیمان پیغمـرب  اند در بعضی تفاسري آورده

  .تفقد حال او فرمود) ع( سلیمان. نوبتی هدهدی ازمیان طیور غایب شد. لشکرگاه او بودی
  بیت

  بوداین چنني با خرب ز لشکر

 

  ضبط ملکش از آن نکو فرمود

 

  قطعه
 داری همه به تدبري استملک

 هــر کــه تــأخري کــرد در تــدبري
 ســـخن نوجـــوان دگـــر باشـــد

ــه می ــاهی ک ــدبري پادش ــد ت   کن

 

 چه تدبري هم بـه تقـدیر اسـتگه
 عاقبــت کــار او بــه تقصــري اســت

ــ ــیحت ز گفت ــن نص ــت ۀای  پرياس
  شاه صاحب قران جهانگري است

 

  .مةالعلیا و احیاء شریعت غرا منتج سعادت دنیا و عقبا استاعالء کل: نصیحت
  بیت

  دولت آن دولتست و کار آن کار  چنني کار دولتست ای یاراین

  :نصیحت
را منصـب وزارت کرامـت فرمایـد، اول بایـد کـه او را  ۱۹۳٦اگر حضرت سلطنت پناه پادشـاهی، خواهـد کـه گلخنـی

ای کنـد، و بعـد ا زرعایـت رعیـت و کمـال  فرماید، او را رئیس قریهحمام گرداند، اگر نیکو محافظت  ۱۹۳۷دار فوطه
نیابت وزیر رسد، و چون از مالزمـت  ۀریاست، به امری از امور دیوانی نصب فرماید، تا به مرور ایام به مرتب ۀمرتب
شغل آن ۀ که از عهد ۱۹۳۸خدمت وزیر استعداد و قابلیت وزارت حاصل کند، او را بر مسند وزارت نشاند، یمکن و

  .خطري بريون آید
  عربیة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ).فرهنگ نفیسی(سست و زبون و ناتوان  ۱۹۳٥
 ).فرهنگ نفیسی(خانه و کوره و تون  و تاب حمام ۀخان آتش: گلخن –) فرهنگ نفیسی(تابد  آنکه گلخن حمام می ۱۹۳٦
 ).فرهنگ نفیسی(دار  خزانه ۱۹۳۷
 .روید کند و می ای را که شاهد بلندی آنی بندبند نمو می نیزه ۱۹۳۸



۹۲۷ 

  ان القناة التی شاهدت رفعتها

 

  تنمو و تنبت انبو بافانبوبا

 

  قطعه
 در نی نیزه بني که رفعت او

ــاده می  گــردد رویــد او و زی
  آدمی این چنني شود عـاىل

 

 باید با تو گویم چنانکه می
 بنـــد بـــر بنـــد او بیفزایـــد
  عالمست آنکه فهم فرماید

 

  :نصیحت
  .ای، و فلا در میانه شاهني ای، ذال کفه عدلت است، دال کفهداذ میزان م
  .وین فلا عدلست یعنی راستی: مصراع

  بیت
  راستی رستی که مهر شاه ماست

 

  داند کسی کو آشناستفلااین

 

  .میزان است پا سنگ آسیا است ۀو نقطه که بر کف
  بیت

  داد بیچارگان چنان بخشد

 

  از کرم داد این و آن بخشد

 

  :نصیحت
چون آتش خشم برافروزد، و خون دل به جوش آید بـه آب حلـم، غلیـان دم قلـب کـه ابتـدای غضـب اسـت، فـرو 

به حسب تعلق رحمت است به . سبقت رحمتی غضبی: بندگان را بشارت فرمود -سبحانه و تعاىل-نشاند، که حق 
  .مرحوم، یا سبقت به معنی غلبت

  بیت
  این اشارت بشارتی است تمام

 

  است بنده را وسالمخوش امیدی

 

  :نصیحت
  .ظاهر محجوب نماند ۀباطن از مطالع ۀباطن محروم نگردد، و به مشاهد ۀباید که به رؤیت ظاهر از مشاهد

  بیت
  بنيسید و بنده را بهم می

 

  پادشاهی درین میان بنشني

 

  .ودخواص اشیا فوق طور عقل است، اگر اجازت فرمایند به تیغ والیت غازیانه غزائی کرده ش
  بیت

  خوش غزائی کنیم مردانه

 

  ما چو شمعیم و غري پروانه

  

  .والله اعلم بالصواب



۹۲۸ 

  نصایح منظومهرساله 
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  وبه االستعانه والتوفیق

  . هواالول واآلخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم

  بیت
 باطن و ظاهر ار کنی طاهر

  

 پاک باشی بباطن و ظاهر 
  

  :نصیحت.                      لله یحب التوابني و یحب المتطهرینان ا
 این نصیحت بگوش جان بشنو
 قرّه العني همدم ما شو
 این دوئی خیال را بگذار
 صورت و معنی همه دریاب
 درهمه آینه یکی بنگر
 متخلق به خلق حق میباش
 گر توفانی شوی بقایابی
 درد دردش بنوش و درمان جو

 ل اسما بنيدر همه شیء جما
 گر خیالش بخواب می بینی
 ماه دیدی در آفتاب نگر
 گفته ام من ترا خلیل الله
 گرز باطل تمام وارستی
 جرب تند وقدر بود ویران
 تو زهستی و نیستی بگذر
 در والیت امام کامل جو
 جام گیتی نما بدست آور
گاه  گر زاسرار حق شوی آ
 تابع دین جّد خود میباش
 یندهرکه حق را بعني او ب

 ني چنان بشنوبا تو گویم چن 
 سعی کن همچو جد و آبا شو
 ای یگانه بیا و یکتا شو
 می و جامند همچو آب و حباب
 آن یکی بني و بیشکی بنگر
 گنج اخالق بر جهان میپاش
 عمر جاوید از خدایابی
 جان به جانان سپار و جانان جو
 با همه اسم یک مسّمی بني
 تو بخوابی حجاب می بینی
 آفتابی به ماهتاب نگر

 خلیلی اگر شوی آگاهخوش 
 حق پرستی بحق چو پیوستی
 مرکب خود میانشان مريان
 شاید اینجا که نیستی بگذر
 عمر داری زعمر حاصل جو
 دامن اولیا بدست آور
 خوش بگو ال اله اال الله
 هرچه یابی باین و آن میپاش
 بد نبیند همه نکو بیند



۹۲۹ 

 چون هویت یکیست اسماء را
 در نظر عالمیست چون سایه
 صفت و اسم و ذات را میدان
 یک وجود است اگر خرب داری
 نور او را بنور او بنگر
 در ظهور است مظهر و مظهر
 ابداً علم از خدا میجو
 سخن عارفان خوش میخوان
 یک حقیقت باسم بسیار است
 کثرت وحدت اینچنني گفتیم

  

 به هویت یکی بود اسما
 سایه بنگر بنور همسایه

 یکی به سه میخوانسه یکی و 
 عني او بني اگر نظر داری
 در همه آینه نکو بنگر
 نیک دریاب باطن و ظاهر
 چون بیابی بطالبان میگو
 معنیش همچو عارفان میدان
 یک مؤثر هزار آثار است
 در توحید را چنني سفتیم

  

  والصلوة علی خاتم الرسالة



۹۳۰ 

  مکتوبات شاهرساله 
  
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
  نيو به نستع

شش جهات عالم را، به رواق نـه  ۀنهایت، الیق حضرت قدیمی را است، که سراپرد حمد بی غایت، و ستایش بی
مصـور سـاخت، و . ان الله خلق آدم علی صورته: طاق، در مقدار ایام سته پرداخت، و سريت آدم را به صورت

و  .، بنواخـت۱۹۳۹االسـماء کلهـاو علـم آدم : ، بـه نـوایخمرت طینت آدم بیدی اربعـني صـباحا: ساز دل نواز
ان اللـه جمیـل : روح معطر و مظهر مطهـر سـیدی را اسـت، کـه جمـال ۀصالت صلوات زاکیات نامیات، شایست

کنت بصره الذی : ، به بصرالمؤمن مرآة المؤمن: ۀ، در آینمن رآنی فقدرأی الحق: ، به تمثالیحب الجمال
 ۀو در روضـ .صـور الهـی، در حـروف بیـان، ایمـائی فرمـودنامتناهی، به وضـع  ۀخان ، نمود، و معانی کتبیبصربه
، بر ۱۹٤۱لقد رضی الله عن المؤمنني اذیبایعونک تحت الشجرة: ، به مفتاح۱۹٤۰ورضوان من الله اکرب: رضوان

. ، بودند، برگشوداوالدی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم: روی اوالد اطهار و اصحاب کبار، که کواکب سماء
الیحصی، به جنـاب  ۀالینتهی، و تسلیمات متوالی ۀاما بعد تجلیات متواتر .و اصحابه اجمعني صلی الله علیه و آله

  .دارد جنت مآب اصحاب و احباب عرضه می
  بیت

  العهد الذی کان بینناعلیسالم

 

  سالم علی العهد القدیم سالم

  رباعی
 ایم در روز نخستآن عهدکه بسته

  گـویم ای می مستانه شکسـته بسـته

 

 کسنت او خاطر من هیچ نخستبش
  مائیم و دل شکسته با عهددرسـت

 

  شعر
ــیکم  معاشــر اخــوانی ســالم عل
ــا  اقــول و قــد طــال التفــرق بینن

  ایامنا لما نعمنا بوصلکم طالبت 

 

 لقد طارت االشواق منـی الـیکم
ــدیکم  اال لیتنــی قــد کنــت بــني ی
ـــیکم ـــا ســـالم عل   و طیـــب لیالین

قني به تطویل انجامید، رجاء واثـق اسـت، و اعتقـاد صـادق، فاعـل مختـار و اگرچه اشواق مشوقني و اشتیاق مشتا
ای سازد کـه متعطشـان فیـافی حـراق و  قادر جبار جل جالله و عم نواله حاکم بر حق و حکیم مطلق است، لطیفه

  .۱۹٤۲انه علی ذالک قدیر. زالل وصال همدیگر رساند ۀمتحريان سباسب فراق به خط
  نظم

 بدستمیوجامیمراسرمستبینی ناگهان
 صورتم درکوبنان ومعنیم درکـوه صـاف

 

 زنیم را صالئی می  ویاران در بزم آمده
  زنیم می مرحبائی راخوش صاف صوفیان

 

  بیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .ها را به آدم آموخت نام ۀو هم: ۲۹آيۀ  ۲سورۀ  ۱۹۳۹
 .تر است و خشنودی از خدا بزرگ: ۷۳آيۀ  ۹سورۀ  ۱۹٤۰
 .منان خشنود شد وقتی که با تو در زیر آن درخت بیعت کردندبه تحقیق خدا از مؤ: ۱۸آيۀ  ۴۸سورۀ  ۱۹٤۱
 .و کان الله علی ذالک قدیرا: ۴سورۀ  ۱۳۲اشاره است به آيۀ  ۱۹٤۲



۹۳۱ 

  الله هاتلک الدیار و اهلهاسقی

 

  و دام بها االقبال و االمن و السعد

 

  بیت
  یاد باد آن مقام دل افروز

 

  که درو بود یک جهت شب و روز

 

  :ا الحمدلله که از دوران نزدیکیم، نه از نزدیکان دورام
  بیت

 شمانزدیکنیکوباطنظاهراًدوریم
 

  ما ای یار ما با یاران   ما اینستحال

 

  :گوید ه آن پسر عزیز دارد، و میکپري، چنان باید  ۀخود اعتقاد مرید دربار
  بیت

 باتودمبدممائیمبهموبیداری درخواب
 

غم به زهجرانت گاهی مانشادوصلتبهگاهی
   .االطال شوق االبرار اىل لقائی و انی الیهم الشد شوقا

  .بمحمدوآله االمجاد. یا رب برسان به همدگر یاران را: مصراع
انـد، و اورادی کـه از مـا  صدقند، تلقینـی کـه از مـا یافته ۀمیخان ۀامیدواریم که حریفان بزم عشق، که رندان سراپرد

الـذین : دگار ما یاد دارند و در اوقات عزیزه، و ساعات شریفه، رعایت فرماینـد، و بـا سرخوشـاناند، به یا آموخته
فـاذکرونی : ، شراب محبـتانا جلیس من ذکرنی: درمجلس ۱۹٤۳یذکرون الله قیاما وقعوداً و علی جنوبهم

له فاتبعونی قل ان کنتم تحبون ال: ، نوش کنند و محبانه با محبوب۱۹٤٥اذکروا نعمة الله: ، از جام۱۹٤٤اذکرکم
  .، در مسند به التزام جوارح لکن اعشقت، با هویت دست در آغوش کنندیحببکم الله

  رباعی
 گرجام شراب عشق ما نـوش کننـد

  با دلربخویش دست دست زحمت بی

 

 خود را و همه خلق فراموش کنند
  مستانه چوعاشقان در آغوش کنند

 

ان است، از غبار اغیار مصون دارند، و نگذارنـد، کـه گـردی گـرد ضمري منري، که جام گیتی نمای یار ۀو باید که آئین
دل برآید، و منتظر باشند که ناگاه دلرب آید، و از کلمات ناشایسته، و لقمات نابایسته احرتاز و احتما نمایند، و یـک 

  .ماینددو سه روزی عمر باقی را غنیمت شمارند، و به نصیحت اخوان صفا، که ندیمان مجلس درویشانند ترقی ن
  بیت

  که عمری این چنني دیگر نیابی  اللهغنیمت دان حضور نعمت

دردان را دردی، و دردمندان را دوائی، و حریفان را صفائی و وفائی، کرامت کنـاد، بحـق  حق سبحانه و تعاىل بی
انی و تایید سبحانی، کوبنان، صانها الله عن الخذالن، به الهام رب ۀدر رابع صفر، ختم بالخري و الظفر، از بلد .حقه

زدگان هجران برسد، و مبشرانه یعقـوب را از  این سطور مسطور گشت، و مستور است تا سالم و سالمتی ما به غم
  .یوسف بشارتی بخشاید

  بیت
 پرسی خرب از حال ماکه میای

  حــال بــزم مــا بجــو از ذوق او

 

 آمد آن کس کـو زمـا دارد خـرب
ــر ــا اث ــه او دارد ز ذوق م   زانک

 

  الم علی من اتبع الهدیوالس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .کنند آنان که ایستاده و نشسته و بر پهلوشان خدا را یاد می: ۱۸۸آيۀ  ۳سورۀ  ۱۹٤۳
  .مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم: ۱۴۷آيۀ  ۲سورۀ  ۱۹٤٤
 .باشد ۳سورۀ  ۹۸الله بایستی آیه  است، با توجه به منظور حضرت شاه نعمتدر چند آیه آمده  ۱۹٤٥



۹۳۲ 

  سئوال و جوابرساله 
  
   

  میحالرِّ حمنِالرَ اللّه سمِبِ
  محمد و آلهی نو اله و الصلوة و السالم علی الحمدلله عل

  مثنوی
 ینیو قرة عیبیا حبی

 شكی بود بی كیقت یبه حق
 انت ال انت و انا ما هو

  

 ینیع كنینك و عیانا ع 
 كینمود آن ی در ظهور آن دوئ
  اله اال هوهو هو ال

  

  ،نياالرضی ف اللّه ، ضل نيالسالطی حضرت اعلی از بندگی ا ع االول، نوازش نامهیاما بعد، در رابع رب
  بیت

 او باشدیآنكه عالم فدا
  

 او باشدی هر چه باشد برا 
 
  

  . بره و برهانه، نزول اجالل فرمودنيالعالمی ملكه و سلطانه، واوضح عل اللّهخلد
  ده نهادمیبر مردمك ددم و یبوس: مصراع

، یاست و منبع و مصدر كماالت نامتناهی هر الطاف الهظ، و حضرت خالفت پناه، كه مظهر ملفاً ا لفاًابله تقف
و حكماء  ، و اگر چه علماء رسومريچند محققانه فرموده كه عقول در آن متفكر است و فهوم مرتدد و متح سئواىل

ت و یك به قدر قابلینموده اند، و هر ی ئمایسئواالت ان یاز ای بعضی معانان یه، در بیه و نقلیل عقلیقدوم، به دال
   : گفتهی تیو روای تیاستعداد حكا

  بیت
 هر كه در معرفت سخن راند

  

ند اگر داند ك یوصف خود م 
  

ات دیو تائی ور تكلفات مستور مانده، به الهام ربانیو زی مراد به جلبات عبارات وحلس مقصود و ابكار یاما عرا
  ،یحضرت خاقانی و به دولت بندگی سبحان

  بیت
 م جواب آن سئوال از سر حالیگوئ

  

 ابند ذوق آن اهل كمالیتا در 
  

  سئوال
اند،  گفتهی زیچی ند عشق، و هر فرقه ایگو یمی ند عقل، و بعضیگو یمی ده شد چه بود؟ جمعیكه آفری زیاول چ
  .ندیان فرمایبه كرم ببود؟ ی كیقت آن كدام یحق
  ب جوا

ق و یه، به اظهار خالیه و نشر لواء ربوبیه و بسط مملكت الوهیه و صفات علیچون اقتضا كرد حكم سلطنت ذات
ه یقیحق ۀدح جمهور و حفظ مراتب وجود و رفع مناصب شهود، و از ذات واريو تدب ق و امضاء اموریظهور حقا

  .الحدوث لةالقدم و ذ  عزةنيب سبةلبعد المنا  د بود،ین امور بعی واسطه، اريمه به غیقد
ب یكه نای فه ایم بر حق، حك فرمود به خالفت خلینبود، حاكم مطلق وحكی ان عدم و وجود مناسبتیو چون م

ت مربوبات و محافظت یت و تربیت رعیت و ضبط مملكت و رعایوال مناب حضرت عزت باشد، در تصرف
  . و سماواتنيارض



۹۳۳ 

كه با ی كه در قدم دارد از مقام اقدم استفاده كند، و به وجهی وجهد، تا به ی گرداننيو مرآت منور او را دوجهت
ه است، یاله ۀیه و افعالیفاتصه و یات ذاتیلجع تید، و او جامع جمیق را افاده فرمایبا امكان ، خالی عنیعدم دارد، 
  .ست كه به صورت اوستافت، اویوحده صدور  تعاىلی قیكه از موثر حقی و اول اثر

  بیت
 یع كمالست كه در وموجمۀمجموع

 

 یم د چو در ساغر مایبتوان دیساق
 

ت او نهاده؛ و حواله حكم جمهور به جناب او فرموده، و او بر موجودات مقدم است، یدر كف كفا رد امویو مقال
  .و اسم او روح اعظم است

    .خلقا اعظم من الروح اللّهما خلق : )ص(اللّهقال رسوال 
  بیت

دندیبت آفرحاو را به م
 

دند یخلق بر گزلۀاز جم
 

ی ت او مظهر علم ذاتیه است در عالم ظهور، و نورانیتش مظهر ذات متجلی، جوهریاست نورانی و او جوهر
و به اعتبار . ۱۹٤٦خلقكم من نفس واحده :تعاىل اللّهقال . ت او را نفس واحده خوانندی، و به اعتبار جوهرازىل
  .العقل اللّهاول ما خلق : )ص(اللّهند، قال رسول یت عقل اول گوینوران

 نيت علت ضم است، سلسله محبت از جانبیجنس ندند، و چویه آفریسرش كه با حدوث دارد نفس كلیو از جنب ا
زوج و زوجه، و نتاج ی ه از برایم، حكم فرمود به ازدواج روح اعظم با نفس كلیدر حركت آمد، الجرم حاكم حك

  .است، و انوثت نفس از تاثر و انفعالی روح از تاثر فعل است كه در و ةذكور
ره به اول یشده به آخر مولود كه نوع انسان است، و آخر دای ب، تا منتهینات بر ترتین هر دو كایو متولد شده از ا

   .وستیره پیاد
 جمع نيه است، از عیاخراج صورت كلمات اله طۀاول چون واس: و روح اعظم به اعتبار اوصاف او را اسما است

ه است، قلم گفته اند، همچنانكه قلم واسطه اخراج صور یل، كه نفس كلیت است ، به محل تفصیازل كه ذات
  .ل كه لوح استیدوات است، به محل ظهور و تفص ه جمع و خفا كنياز عكلمات است 

و لوح قضا ی را نفس الرحمن و روح كل ملسان است از قلم، و روح اعظ ۀعقل از روح اعظم مثاب ۀو مثاب
  .انندخو یم

  دوبیتی
ضا بودیروح اعظم دره ب

 عقل كل بناماست مظهر عشق 
 

 دا بودیاندرو پ اللّهصورة
 داند كه او از ما بودی ن كسیا

 

اسما ی است، آنگاه حضرت تلبس به معان هیت حضرت ثانیرا كه واحدیت بود، زیت، قبل از واحدیحضرت احد
  ه،یه، آخر به حسیگاه به صور مثاله، آنیبه صور روحان آنان، بعد از یق اعیو حقا

  بیت
یشكیت چار باشد بگر چه صور

 

ی كیدر هر ی كید آن ینمایم
 

  نش بر سبب؟یا آفرینش ینش چه بود؟ و سبب مقدم بود بر آفریآنكه سبب آفر: سئوال
  :جواب

ل مطلق، یمجر چه ظهور و اظهار، و اگی عنیات عالم، جال و استجال است، یو جزوات یجاد كلیاز ای مقصود كل
نمود، خواست  یه مطالعه میت علمیؤاروح و اشباح به ری ایمرا ۀلیوسی ب، حب الجمالیل یجم اللّهن ا: جمال
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۹۳۴ 

 ی تا در جام جهان نما
ت یؤاسرار بر كمال، به صورت تمثال به ری مثال و معانی مال بجال، یتفص مان عالیاعی ایاجماال، و در مرااول 
  .دیمشاهده فرماه ینیع

  بیت
كردداینه هویالجرم آ

 ن فعلیحب ذاتست باعث ا
 

 دا كردیراز پنهان كه بود پ
  نها كردیان ایكنت كنزا ب

 

ه یه و فاعلیه و صوریماد: ر، معلول علل اربعه است یمربهن باشد كه سری حضرت اعلی انور مالزمان بندگی بر را
ه، اما در یه موخر باشد از علل باقیالحرم علت غائ است برتخت، هر جلوس پادشایه سریه، و مراد از تعبیو غائ

  .ت استیفاعل ۀیه علت علیه، بلكه علت عائیه مقدم بود بر علل باقیذهن فاعل علت غائ
  :سئوال
شود چگونه است؟ به كرم  یان واقع مین میا خواهد بود و اطوار كه در اجاز كجاست و بازگشت او به كی أ آدممبد
  .ندیم به جواب مشرف فرمایعم

  :جواب
تعقالت و اذهان،  ۀمع اعتبارات و منبع نسب و اضافات ظاهره است در وجود، و باطنه در عرصجت حق میمبدئ

ن يت ایثیه، و محقق حق را از حیاله يۀه ذاتی وجود در نسبت علمنيو وجود واحد واجب عبارت است از تع
نات حق اند یر اسماء حق، تعی، و سادیگو یم نات است اسم اعظمی اول كه اصل تعنيخواند، و تع ینسبت مبدأ م
  .در علم حق

  بیت
اسم اعظم مبدأ اسما بود

 

  جد ما بودنيصورت آن ع
 

ان ممكنات محل ظهور ضل یا، وجود عام مفاض است كه ضل وجود مطلق است، و اعیأ اشو گفته اند كه مبد
  .استی اله

  بیت
كو بدانینین محل معنویا

 

 و او بدان نياو را به بۀیسا
  
 

 نات ارواحیه، كه مبدأ تعی قطب عالم معدن اصلنيمبدأ و معاد، خالصه و لباب حكمت است، و مبدأ تعو علم 
است به عقل اول، و ی ، كه مسمیقلم اعلی نات ارواح بعضیتع اءِو مبدنات كمل ام الكتاب، یبدأ تعماست، و 

صدرة ی ه، و بعضیلیكائیمی كرسی ه، و بعضیلیسرافعرض ای ه، و بعضینفس كلی عنیلوح محفوظ ی بعض ءِدامب
  .بیه به ترتیباق ۀاز سماوات ستی ه، و بعضیلیاز مقام جربئ  یالمنته

  مثنوی
واناو سرا در آن فریشهر

 دیخود در آی هر كس به سرا
 

آن شهر همه از آن سلطان 
 دیسرا یمستانه سرود م

 

   ۱۹٤۸رجع االمر كلهیه یو ال :، و قال تعاىل ۱۹٤۷ه راجعونیو انا ال اللّهان :تعاىل اللّهقال 
  بیت

د بود و گر مطلقیگر مق
 

 بازگشت همه بود با حق
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۱۵۶آیه  ۲سوره  ۱۹٤۷
  ۱۲۳آیه  ۱۱سوره  ۱۹٤۸



۹۳۵ 

  .عودیه یفمنه بدأ و ال
ن صورت خواهد بود، آن ثواب و عقاب یند كه بعد از ایگو یكه به حسب عمل هر كس می ثواب و عقاب: سئوال

  ست؟یعبارت از چ
ه و یه به معارف قدسیه و علمیل قوت نظریمطاهره، به تك ۀوس كاملل نفیثواب مرتتب است بر تحص: جواب
  .هیهعلوم ال

  بیت
افت ثوابیل كردیهر كه تحص

 

د عقاب یم ماند دووانكه محر
 

  .بالصواب اعلم اللّهو
زش به یان روح و خاك چگونه تواند بود، و آمیب می، تركیاست و روح نورانی ند كه جسم خاكیگو یم: سئوال
  ق بود؟یچه طر
در ی و ظهور سلطنت پادشاهی ، و انوار اسرار الهیاست و عالم ارواح نا متناهی عالم اجسام متناه: جواب

ض یب است، كه سالك عاقل كامل از حضیح، و عالم شهادت مرقات عالم غیواضح و الو  عوالم ارواح
 نيعان به یارواح و اعی ایه در مرایمثال اسماء الهی د، و جمال تمثال بینمای ات ترقیات به اوج روحانیانمسج

   .دیان، مشاهده فرمایكشف و ع
د، و صورت ینما ی او مري منري، كه معقوالت در مرآت ضمیو روحانی است نوران یان جوهرنسای و روح جزئ

ل باشد نه معقول، الجرم حلول روح در جسم محال یست، و اگر فرض انقصام او كنند، متخیر نیمعقوله قسمت پذ
  .ط تواند بودیط در بسید، بلكه حلول بسیام محل انقسام حال الزم آساز انقكه را یزبود، 
روح حساس است، كه آلت نفس ناطقه است، و تعلق روح به بدن، به مثل تعلق تعشق ی دن بدن از برایو آفر

  .ا تعلق تدبر و تصرف پادشاه به مملكتیعاشق است به معشوق، 
  بیت

دنپادشه جان است و ملكش چون ب
 

د باد ین ملك و بدن جاویا رب ای
 

مجرد ی  و تصرف، و قسمريد، به تدبريبا ماده تعلق گی ز و جهات مقدس اند، اما قسمیو عوالم معقوالت از ح
  .ان معقوالت به ذوات باشدیز میبود از تعلق به ماده، و تم

  بیت
با همیجام و مجسم و روح است

 

ی نشسته خوش با والّلهنعمت
 

د، یمتعدده آفر ۀجاد فرمود، و از اصول امزجیشامله اصول ا ۀتام ۀم مطلق، و حاكم به حق، به حكمت بالغیو حك
كه اكمل انواع است ی كه اقرب بود به اعتدال به نوعی ، و مزاجاز انواع ی د به نوعیگردانرا معد ی و هر مزاج

  .فرمود انعام
  بیت

 بهم آراستهیصورت و معن
 

سته برخاسته ان نوخایاز م
 

ست؟ و ین هزار ساله راه چگونه باشد؟ و فرشته خود چی چندنيالع فة او به طرريدر باب فرشته كه س: سئوال
  رود؟ یا نمی از انبريغی گریش دیكه پ! ل چگونه استیجربئ

ۀ است، و عقل اول و مالئكه یانسان ۀیه و حسیصور روحانی ، نسبت قوارينسبت مالئكه با انسان كب: جواب
ا یطه یۀ بسیه و عنصریه و نفوس سماویند، و نفس كلريۀ انسان كبیه و حربوتیمعنوی ه، قوایمه و عقول سماویمه

  .ۀ اویۀ ملكوتیروحانی مركبه، قوا



۹۳۶ 

ی  تقدمريابد، او را بر غین ارواح مدد یاز ای كه از روحی ، و عارفیه معربند به مالء اعلیاز ارواح علوی و بعض
ة یحانروكه از ی ی، و ولیو سفلی بود در عالم علوی اثر آن روح، عارف را ۀحسب مرتب نه بهیباشد، و هر آ

متفاوت  ، الجرم در درجات عقول، عقالابد، از امناء حق باشد، و مستعدان به استعداد متفاوتندیض یه فیلیجربئ
  .باشند

  بیت
نه چندان كه روشن تر بودیآ

 

در نظر تمثال آن خوش تر بود 
 

هم السالم یاء علیكمال، و هم االنبه و آله مخصوص است به اهل یعل اللّهی ل كه رسول رسول خداست صلیربئجو 
كات ر، و آنچه از مدیداریا بیده، در خواب یۀ مقیه است در قوالب حسیعقل ۀمجردی انزال معانی و ابتداء وح

ال، كما ادرك یبود در خ ، اما آنچه از مدركات حس۱۹٤۹ایسو اًفتمثل لها بشرحس بود در حضرت محسوس، 
  .صورة اللنبی العلم، فه و آله، یعل اللّهی صل الّلهرسول 

  بیت
 فته ام از سر حالگازیبا اهل ن

 

ال یرا به خی امده كسیكه نیسر
 

ند كه به وقت یگو یا به روح، و آنكه میه و آله كه آن به جسم بود یعل اللّهی صل اللّهدر باب معراج رسول : سئوال
د یو چون به آسمان هشتم رس، ی، سوار شدن دشوار بودیل مدد كردیكرد، اگر نه جربئ یمی چون براق تند عروج

ل یز ماند، مراد آنكه براق چه بود، و آن مدد چه بود، و براق و حربئیل نید حربئیبراق ماند، و چون به رفرف رس
  .یست؟ و االمر اعلیل چیچگونه ماندند، و جربئ

بعد از آن به عقل اول، شود،  یواصل مه یلصۀ ای، به برزخیض مطلق ذاتی از فنيبه تعی اول مدد اله: جواب
گر به افالك سبعه، فلكاً بعد فلك، بعد از آن به عناصر، به یدآنگاه به نفس كليه، ديگر به عرش، ديگر به كرسی، 

  .ع خواصیشود به انسان منصبغ به جمی ب تا منتهیترت
  .بر فرش نشستاز عرش فرود آمد و : مصراع

 ۀز شود، بعد از آن به جذبیه، به نفوس و عقول متحیۀ اصلیمناسبت ذات عروج كند، و بهی  معنورياما چون به س
دع نفسك : د، خطاب مستطاب ملك وهاب در رسد كهی، از عقول و نفوس تجاوز نمامن جذبات الحق بةجذ

  .الحرتقت ةلودنوت انمل: دیل گوی، و جربئو تعال
  بیت

 لید آن پر جلیر بگشااحمد ا
  

ل یان بماند جربئريتا ابد ح
 

عروج كند، و انسان كامل به اسم جامع، ی به اسمی و سالك صاحب معراج بود، و سلوك او عروج او، و هر سالك
ت جمع، كه معرب است به اسم جامع، یه بود به سبب اتحاد او با احدی مقصود است و مظهر حضرت الهنيو او ع

  .ت كثرت متصل گرددیكثرت به احدی و از انتها
  بیت

از جام حباب آب نوشد
  

 مستانه چو ما شراب نوشد 
  

  .ه استیت ذاتیاحد ۀینعوت او است، و تال ۀت از جملیاست، كه وحدانی ت كثرت برزخیو احد
  بیت

ره آنجا شود او را تمامیدا
  

 اول و آخر بداند و السالم 
  

طان خود چه یچگونه باشد؟ و شع كائنات تصرف یدند، او را در جمیفرطان را از آتش آیند شیگو یم: سئوال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۱۷آیه  ۱۹سوره  ۱۹٤۹



۹۳۷ 

  .ندیست؟ به جواب مشرف فرمایس چیطان و ابلیان شیباشد؟ و فرق م
است از عالم و مظهر اسم المضل و سبب ی س جزئیس است، و ابلی، ابلريانسان كب ۀامار ۀنفس منطبع: جواب

نفوس اماره مشوش اوالد  نیعیات او كه كفار جن اند، یت و جزئایس مزاحم آدم شد، ذریاضالل، و همچنانكه ابل
  .آدمند

  بیت
نفس اماره دشمن جانست

  

 مان استیكافر است او و دور از ا 
  

 ۀاند قو وان، و گفتهیس مهرت دیو، ابلیطان دید، الشیزا یمی با وی ویاز اوالد آدم كه متولد شود، دی و با هر ولد
 اند، و عاقل از احكام و هم نياطیه شیوانیه و حیه در اشخاص انسانیوهم ایوس است، و قیه ابلیكل ۀیهمو

ن یبود در ای طانید، الجزم وهم شاشه نبیرده از صور وهمجم ۀیه و عقلیه و حسیابد، و مدركات جزئی یخالص نم
   .هیانسان ۀصور كامل
ت دارد؟ یهشت چه خاصو صراط چه خواهدبود؟ و عدد هفت دوزخ و هشت بقت بهشت و دوزخ یحق: سئوال

ن هر دو است عبارت از یان ایدر م است؟ و اعراف كه ن دو مقامین دو عدد مخصوص ایو چون است كه ا
  .یست؟ و االمر اعلیچ

ان عالم یا محسوسه، و اعیله یا متخیا معقوله ی، یاو را صورتی است، و هر معنی ا معنر اوی هر صورت :جواب
  .ع عوالمیه ثابته اند، و جنت ونار مظاهر دارند در جمیهال ۀیو ابداً در حضرت علم الًاز

ان به نفس نسه، و ایا معنویا محسوسه است یف، بهشت و دوزخ یثكف و یان لطیر است میو هم چنانكه عالم دا
ن یه و الوان متوعه، و ایت صورت حسیؤبه و ریه است، كه جنت افعال است به لذات طیه، در جنت صوریوانیح

  .ه، روح جنت محسوسه استیعرفا، و جنت معنو ۀزهاد است و مشهود ۀموعود ه،یجنت افعال
  بیت

جان استیكیجسم و آنیكینیا
  

 جانان استی جنت ما لقا 
  

ن یه، و ایفاتصاست ی از امهات اسماء سبعه، جنتی ، تخلق به هر اسماللّهتخلقوا باخالق  :یاما به مقتضا
  ۱۹٥۰.یجنتی و ادخلی عبادی فی فادخل :عاىلت الّلهجنت، دل صاحب دالن است، قال 

  بیت
است جنت دل مایخوش بهشت

  
  

 است حاصل مای  جنتنين چنیا 
  

جمال  ۀه، اما جنت ذات مشاهدیه و معرفت ربانیه، از علوم الهیم معنوین جنان متنعم بود به نعیسان در انو ا
  .ت است، و آن جنت روح استیاحد

  بیت
ن جنت روح عارفان استیا

  

 خود راحت روح عارف آنست 
  

ات و علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر و كالم، و تحقق به ذات یح نیعیه، یاله ۀبه صفات سبعی و تجل
  .ه استیجنات ثمان

  بیت
افتمی درنين چنیهشت جنت ا

  

 ز دوزخ، الجرم برتافتمرو 
  

  .عت استیه، جهنم طبیمه و نعوت ردیاما صفات ذم
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۹،۳۰آیه های  ۸۹سوره  ۱۹٥۰



۹۳۸ 

ا خوش نبودیو رحرص و حسد وبخل
  

 نه دلكش نبودیو آز و كینمام 
  ژ

  .د جامع استیق توحیه است كه طریالصراط، اول صراط مشروع معنوی اما القول ف
  بیت

د مایق سین است طریا
  

 ره رو تو، به راه جمله اسما 
  

د باشد و نه بر یتوح د نباشد، و معطل مغفل، نه بر صراطیق توحیو اگر چه مشرك بر صراط وجود بود، اما بر طر
 د است، و باطنایست به وجود واجب الوجود، و منافق ظاهرا بر صراط توحیرا كه عارف نیصراط وجود بود، ز

  .منحرف و منكر
  بیت

ظاهراً در تنعم است وىل
  

 باطناً در عذاب خواهد بود 
  

ا باطنه، اعمال یا ظاهره است یعمال و ا. ب بود، و به انكار، از جهنم با بهرهیالجرم به اقرار حق از جنت با نص
ا محسوس یزان یفرج و رجل، و مو  د و بطنیسمع و بصر و لسان و  نیعیشود،  یظاهره از جوارح سبعه صادر م

عدل سلطان عادل ی معنوی كمزان حی، و میبه معنوی ، محسوس به محسوس موازنه كنند و معنویا معنویاست 
  .است

  بیت
دن و آن بویزان ایعدل حق م

  

 زان بودیراست سنجد چون چنان م 
  

   االحد و الواحد؟نيرق بالفما : سئوال
  احد با لذات واحد بالصفات: جواب

  یتیدو ب
 اریتا احد فرق است بسواحدز

 گانهیات خود باشد ذاحد در 
  

 دار یاد میكن یز من بشنو و ل 
 واحد به كثرت گردد اظهار وىل

  

: اسماء نسب و اضافات، و وحدت را، مراتب ثاللثه است و اء تعدد صفاتبه اعتبار انتف استاحد، اسم ذات 
  .هیه و افعالیه و صفاتیذات

  .مطلقه است ۀیت ذاتیاز وجوه، وحدت احدی اعتبار كثرت، به وجهی بی اما مرتبه اعل
  بیت

ستینجا صفت و تعدد اسما نیا
  

 ستینجا نینات ایو تعنسبیآر 
  

 اللّهت اسم یاحد، وبود ت یت ربوبیه احدیت افعال الهیت، و احدیت الوهیاحد ، و وحدت اسما با كثرت صفات
ه كثرت اسماء و صفات یت ذاتیاحد احد است، و در احدو تعاىل اللّهه است، و یشامل مجموع اسماء اله

  .اند مستهلكه
  بیت

اسماء  ه،ینه اند، بالقوه در ذات الهیكه ارباب متع ء، عبارت است از بودن مجموع اسمااللّهی ت مسمایو احد
 نيت كثرت عیثیه از حی است، و اسماء الهري، و به اعتبار كثرت صفات غی مسمنيت ذات عیت احدیثیه از حیهال

  

    ، كه نه موج است و نه دریاار به عني ما به بني ما
  

  نه امروز است و نه فردا نه جام و نه می و ساقی



۹۳۹ 

 حكم و قال ني حكم دارند، و ارواح با اشباح همنيان با ارواح همیه، و اع من وجرياند من وجه و غ ثابته اعيان
   ۱۹٥۲.نما كنتمیكم او هو مع :تعاىل اللّهو قال ۱۹٥۱طیءٍ محییبكل ش اللّهو  :تعاىل اللّه

  بیت
 میباشیم هر چه ما میباشیاز و

  

 میباش یم هر كجا میباشیبا و 
  

  الة؟ة و النبوة و الرسی الوالنيرق بالفما  :سئوال
  .كند از حق یرا وجه واحده است، و بال واسطه استفاضه م وىل: جواب

  بیت
 ابدییض خدا میواسطه، او فیب

  

 ابدی یآمدن ملك عطا میب 
  

  .ت بال واسطهیت والیثیض بود، و از حیملك از ملك مستف ۀلیت نبوت، بوسیثی، به حیاما نب
  بیت

 ضیجسم و جانش هست هر دو مستف
  

 ضیكو مستفین شینصورت و مع 
  

  .الّلهاست كه با بشر دارد به ارسال كلمات ی م او راست، و رسالتش وجهین هر دو كه گفتیاما رسول، ا
  بیت

 رساند به ما رسول خدایم
  

 رسد او رای آنچه از حق هم 
  

ی نب است از نبوتش، و نبوت او از رسالتش، و هر رسوىلی ت او اعلیو رسول جامع مراتب ثالثه است، و وال
  .، ال بالعكسوىلی یاست و هر نب

ت مخلوق ة، و نبوت نعا و االخریالدنی  متصرفه فريمه غیداۀ یت باقیه، و والیقطعه متناهمنو رسالت  و نبوت
  .شخص واحدی اذا جمع ف من النبوةی تة اعلیمه، و الوالین حادثه و آن قدیه، ایت صفت الهیاست و وال

ده است و موقت، به استعداد هر یه، و نبوت مقیت به نشأء اخراویه، و والیاویگر نبوت متعلقه است به نشأء دنید
  .فافهم . موقتريت غی، و والیدر هر عصری قوم

، از اللّهو هو خلق  اللّهی المحو ف: ، و به حكماللّهتخلقوا باخالق  :یكامل آن است كه به مقتضا و وىل
افته به اسم یعال و صفات و ذات حق، و محققانه تحقق به افی باشد، و باقی افعال و صفات و ذات خود فان

  .فان بالحق باق بالحق ، و الوىلالوىل
  بیت

 به اویو ما باقیحق به خود باق
 

 ما بجوی ن بقایاز حق ما ا
 

  .حضرت وهاب، و تعلق، بقاء بعد از فنا ۀ، مكتسب سالك كامل بود، و تحقق، هبم الوىلاسو تحقق به 
  بیت

 سعادت را تمامنیایابیگر ب
 

 د و السالمیچو سیابییدولت
 

  :سئوال
  قطعه

 بلبل مست وقت گل در باغ
 دیگرد ميسروصل گل چون 

 

 د؟یگو یعاشقانه بگو چه م
 د؟یجو یچه می گری گل دريغ

  :جواب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  انه بكل شیئی محیط: ۵۴سوره  ۴۱اشاره به آیه  ۱۹٥۱
  .۴آیه  ۵۷سوره  ۱۹٥۲



۹۴۰ 

  قطعه
 م صبایبلبل مست از نس

 ابدیبه گلستان رود، چو گل 
 زدیر یگل چو می اشك بر رو

 

 دیبو یمافت یگل چون بیبو
 دیحال گل از زبان گل گو

 دیجو یالب مگل گاز ی گوئ
 

  : سئوال
  یتیدو ب

 و جام می بر دستمیرند مست
 انش كنین سخن بینازك است ا

 

 فرق چبود ميان جام و شراب؟
 االلبابی تا شود كشف بر ذو

 

  :جواب
  دوبیتی

 زحبابیپر كن از آب ساغر
 است نامش دوی كیقت یبه حق

 

 ابیبهمدگر در  رایجام و م
 خواه جامش بخوان و خواه شراب

 

  :سئوال
  دوبیتی

 ست؟یقت بگو كه عالم چیبه حق
 استی چو مظهر اسمی نیهر چه ب

 

 ست؟یصورت حق به نام آدم چ
 ست؟یمظهر خاص اسم اعظم چ

 

  :جواب
  دوبیتی

 نه، عالمش خوانندیگنج و گنج
 كون جامع كه جامع اسماست

 

 حافظ هر دو، آدمش خوانند
 مظهر اسم اعظمش خوانند

 

  :سئوال
  بیت

  

 گویند؟ بیا بگو تو كه الهوت را چه می
  

 

  وگر بگفتی، ناسوت را چه می گويند؟

  :جواب
  بیت

  

  :سئوال
  بیت

 دانند؟بگو كه چیست كه می را به جام می
  

 

  خوانند؟ ش به نام مییكی وجود و هزار

  :جواب
  بیت

 اگر یكی، به دو صد آینه نماید رو
  

 عجب مدار كه آن یك، دو صد نماید زو
 

  ما الوجود؟: سئوال

 سوتی استاتن مبارك تو، از جهان ن
  

 

  اگر چه جان عزیرت، لطیف الهوتی است



۹۴۱ 

ه الباطل، و الباطل هو یعلی أتیالوجود عند صاحب الوجود، وجدان الحق ذاته بذاته، والحق وجود ال: جواب
  :دیلب ةلها الشاعر كلم، اصدق كلمة قا)ص(الّلهالعدم، كما قال رسول 

  .باطل اللّهءٍ ما خال ییاال كل ش: عمصرا
  بیت

 عدمیعنی حق باطل بودريغ
 

 عدم را راه باشد در قدمیك
 

  :سئوال
  دوبیتی

 ار دلكشیویم كاملیحك
 ستینی كیعناصر، جز ی والیه

 

 را بگو خوشی وال من، جوابئس
 ن آب و آتشیچرا ضدان شدند ا

 

  :جواب
  یتیدو ب

 ذات و صفاتش صد هزار استیكی
 داستیتقابل چونكه در اسما هو

 

 شمار استی ب و جالىلجماىل
 ار غار استیگر یار و دیاغی كی

 

  :سئوال
  یتیدو ب

 ن كنایبیز واحد تااحد فرق
 و ما مجموع سائل تو مسئوىل

 

 ان كنیرا عی ن معانیان ایب
 ن سئوال ما روان كنیجواب ا

 

  :جواب
  دوبیتی

 ارییاست ایتا احد فرقز واحد
 گانهیباشد  یاحد بالذات، م

 

 دار یاد میكن یز من بشنو ول
 واحد به كثرت گردد اظهار وىل

 

  :سئوال
  دوبیتی

 ست؟یدا و نهان چی است پنيك عیچو 
 د، هر دو آدمی اندیو ز وچو عمر

 

 ست؟یخالف عاشقان و عاقالن چ
 ست؟ین و آن چیان ایتفاوت در م

 

  :جواب
  دوبیتی

 ینیاگر موج و حباب ما به ب
 یابید ما بیتفاوت هم به ق

 

 ینیا نشین دریدمی با ما در
 ینید، چه رومی چه چیوىل بی ق

 

  :سئوال
  دوبیتی

 ارانیندیگویكیو دو،یكي
 اند؟ی كی، هر دو یچگونه جام و م

 

 انش كن كه بر تو هست آسانیب
 شان استیكجا جمعش كند عقل پر

 

  :جواب



۹۴۲ 

  دوبیتی
 بساز و پر كن از آبیخ جامیز 

 چو بگدازد مرپس از حال هر دو
 

 ش آتش نزد اصحابیبنه در پ
 ابیباشند ؟ دری كیكه چون هر دو 

 

  :سئوال
  دوبیتی

 د تخت امامتیسیا ایب
 میك دانیامت را به صورت نیق

 

 متم سالیكه بادت از خدا دا
امت یقی بگو با ما تو معن

 

  :جواب
  دوبیتی

 د تمامتیر ذات بنمابه تو، گ
 ك دمیبه ی همه عالم شود فان

 

 ت، نه نشان ماند، نه نامتريغز
 امتینك قیامت آن بود، ایق
 

 ۱۹٥۳ع االمةیمحمد شفی وة عللو المنة، و الص اللّهتمت االسولة و االجوبة ، بحمد
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .چاپ شده استنعمت الله وىل شاه حضرت یوان قسمت منظوم این رساله در كلیات د ۱۹٥۳



۹۴۳ 

  سئوال و جواب منظومرساله 
   

  
  س

 و نیست آفریدهعارف خدا ندارد ا  گفت در بیان رندی دهل دریده می
  
  ج

 زیرا هم اوست عارف كو نیست آفریده اللّه عارف خدا نداردفرمود نعمت
  

  س و ج
 آن پادشاه اعظم یعنی حقیقت ما
 پوشید دلق آدم یعنی لباس اسما 

 دربسته بود محكم یعني كه بود تنها 
 ناگاه بر در آمد یعنی كه گشت پیدا

  
  س و ج

 نآن پادشاه اعظم یعنی حبیب رحما
  پوشید دلق آدم یعنی لباس سلطان 

 زیرا هم اوست عارف كو نیست آفریده 
 ناگاه بر در آمد یعنی كه گشت انسان

  
  س

 عالم نبود و من بدم یعنی كه بودم با خدا  آدم نبود و من بدم یعنی كه نور مصطفا
  
  ج

 م دایماام یعنی كه بود من عاشق دیرینه  او هم نبود و من بدم یعنی كه ظهور كربیا
  

  س
 گر خدای است چون جدا گردد  بنده آخر كجا خدا گردد

  
  ج

 لیكن از خویشنت فنا گردد بنده هرگز خدا شود نشود
  

  س
 معلومت شد كه این جهان كی كردند آنجا بودی كه این جهان پی كردند؟

  
  ج

 شیی از ال بود یا ز ال شیی كردند؟ پیدا شدن وجود ال از شیی بود
  



۹۴۴ 

  س
 رند چو تركیب چنني خوب آراستدا

گر خوب نماید این صور عیب كراست 
 باز از چه سبب فكندش اندر كم و كاسته 

 ور خوب آمد شكستش بهر چه راست
  
  ج

 تركیب طبایع ار نگشتی كم وكاست
 پرورد و بكاست تا بدانند كسان

  

 صورت بستی كه طبع صورت گرماست 
 كاین علم را مصوری كامرواست

  
  س

  حقیقتی و هم كان سخاهم پري
 گویند خدا بود دگر هیچ نبود

  

 در مشكل این بیت جوابی فرما 
 چون هیچ نبود پس كجا بود خدا

  
  ج

 ای سایل این مسالۀ راه نما
خواهی كه ترا كشف شود این معنی 

 دان به یقني كه المكان است خدامی 
 جان در تن تو به بني كجا دارد جا

  
  س

 تبیا ای سید تخت امام
 همه عالم شود فانی به یك دم

  

 ز غريت نه نشان انده نه نامت 
 قیامت آن بود اینت قیامت

  
  ج

 بتو گر ذات بنماید تمامت
همه عالم شود فانی به یك دم 

 ز غريت نه نشان ماند نه نامت 
 قیامت آن بود اینت قیامت

  
  س

 یكی دو دو یكی گویند یاران
اند  چگونه جام و می هر دو یكی

 نش كن كه بر تو هست آسانبیا 
 كجا جمعش كند عقل پریشان

  
  ج

 ز یخ جامی بساز و پر كن از آب
چو بگدازد به پرس از حال هر دو 

 بنه در پیش آتش نزد اصحاب 
 دریاب» شد نیك«كه چون هر دو یكی

  
  س
 چو یك عني است پیدا و نهان چیست
 اند چو زید و عمرو هر دو آدمی

  

 چیستخالف عاشقان و عاقالن  
 تفاوت در میان این و آن چیست

  



۹۴۵ 

  ج
 اگر موج و حباب ما به بینی
 تفاوت هم به قید ما بیابی

  

 دمی با ما در این دریا نشینی 
 قید چه رومی چه چینی وىل بی

  
  س

  

 حكیم كاملی و یار دلكش
 هیوالی عناصر جز یكی نیست

  

 سؤال من جوابی را بگو خوش 
 چرا ضدان شدند این آب و آتش

  
  ج

كی ذات و صفاتش صد هزار استی
 تقابل چون كه در اسما هویداست

  

 شمار است جالىل و جماىل بی 
 یكی اغیار و دیگر یار غار است

  
  س

 گویند دگر به گفنت ناسوت را چه می  گویندبیا بگو تو كه الهوت را چه می
  

  ج
 تاگر چه جان عزیزت لطیف الهوتی اس تن مبارك تو از جهان ناسوتی است

  
  س

 خوانند یكی وجود و به نامش هزار می  دانندبگو كه چیست كه می را به جام می
  

  ج
اگر یكی به دو صد آینه نماید رو
 به هر تعني اگر نا دیگرش بنهند

  

 عجب مدار كه آن یك دو به صد به دید آید 
 یكی بود كه به اسما ظهور فرماید

  
  س

 به حقیقت بگو كه عالم چیست
  چو مظهر اسمی استهر چه بینی 

  
  

  گنج و گنجینه عالمش خوانند
  كون جامع كه جامع اسماست

  
  

  رند مستیم و جام می بر دست

 
  
  
  ج
  
  
  
  س
  

  صورت حق به نام آدم چیست
  مظهر خاص اسم اعظم چیست

  
  

  حافظ هر دو آدمش خوانند
  مظهر اسم اعظمش خوانند

  
  

  فرق چبود میان جام و شراب



۹۴۶ 

 نازك است این سخن بیانش كن
  
  

  پر كن از آب ساغری ز حباب
  به حقیقت یكی است نامش دو

  
  

  بلبل مست وقت گل در باغ
  وصل گل چون میسرش گردید

  
  

  بلبل مست از نسیم صبا
  رود چو گل یابدبه گلستان 

  ریزد اشك بر روی گل كه می
  
  

  ز واحد تا احد فرقی بیان كن
  تو مسئوىل و ما مجموع سائل

  
  

  ز واحد احد فرقی است ای یار
  احد بالذات باشد آن یگانه

  
   

  بگو جانی كه زین مظهر جدا شد
  اگر دارد مقامی آن كدام است
  نشانی ده از آن خلوت سرایش
  یز تو باور ندارم گر بگوئ

  
  

  جوابی خوش چو آئی بشنو از ما
  حباب جان ما در بحر وحدت
  بهر موجی که در دریا رسیدیم
  در این دار فنا آمد دو روزی
  زدیده یک دو روزی گر نهان شد
  ز غیب آمد شهادت یافت این جا

 
  
  ج
  
  
  
  س
  
  
  
  ج
  
  
  
  
  س
  
  
  
  ج
  
  
  
  س
  
  
  
  
  
  ج
  
  
  
  
  
  

  تا شود كشف بر ذوی االلباب
  
  

  ی را بهمدگر دریابجام و م
  خواه جامش بخوان و خواه شراب

  
  

  گوید عاشقانه بگو چه می
  جوید غري گل دیگری چه می

  
  

  پوید بوی گل چون بیافت می
  حال گل از زبان گل گوید

  گوید گوئی از گل گالب می
  
  

  بیان این معانی را عیان كن
  جواب این سئوال ما روان كن

  
  

  ز من بشنو و لیكن یاد میدار
  واحد به كثرت گردد اظهاروىل 

  
  

  كجا رفت و چر آمد چرا شد
  و گر جائی ندارد او كجا شد
  كه گویم زین سرا با آن سرا شد
  هوائی بود و بر باد هوا شد

  
  

  که کشف آن ز حق ما را عطا شد
  شکست آن صورت و آن عني ما شد
  چو از ما بود با ما آشنا شد
  روانه گشت و با دار بقا شد

  یا فنا شد نکوئی گشت فانی
  عیب وا شدبغیب خویشنت بی



۹۴۷ 

 نوائی داد جسم بینوا را
  حباب و موج و دریا جمله آبند
  مثال جان و تن تمثال مرآت

  ا آئینه میداشتاز آنوجهی که ب
  نمريد نعمت الله حاش للله
  شوی دل زنده گر مريی بعشقش

  
  

  کسی است بحر معانی علم در عالم
  کمال نفس بعرفان چنان کند ثابت
  بگویدم که فلا نقطه بود در مبداء
  بگویدم که بقدرت خدای عز و جل
  مرا ازین دو سؤالم جواب ساقی کو
  من آن محقق دین را مرید و معتقدم

  
  
  ا لطیف سؤاىل که از سؤال خوشتای

  ز نظم دلکشت از غایت خردمندی
  بدانکه در احدیت که شیئی الشی بود
  چو کرد از احدیت بواحدی اطالق
  وجود جمله اشیا چو نقطه و حرف است
  چو کرد صورت آدم مرکب از حکمت
  مگر هنوز ندانستۀ تو این معنی
  هر آن کسی که زنداز کمال عرفان دم

  هر آن کس کمال عرفان یافتیقني بدان که 
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  س
  
  
  
  
  
  
  
  ج

  چو رفت او از بدن تن بینوا شد
  ای از ما جدا شدنگوئی قطره

  شکست آئینه تمثالش هبا شد
  نه زان وجهی که با حق آشنا شد
  که دل زنده بدرگاه خدا شد
  چنني مرگی مرا عمریست تا شد

  
  

  که هر دقایق مشکل که هست بگشاید
  بیفزاید که در علوم بیان عقل و جان

  از او کتابت اشیا که کرد و چون شاید
  چگونه صورت آدم ببست و آراید

  بایدبوجه معنی روشن چنانکه می
  که چون بدید خدا رابخلق بنماید

  
  

  بسمع هر که رسد روح او بیفزاید
  بایدبنزد اهل خرد هیچ در نمی
  شایدبغري نقطۀ اصلی شیئی نمی
  آیدز وحدت این همه اشیا پدید می

  نقطه نیست نشاید که هیچ حرف آید چو
  نمود تا که هیوالش صورت آراید
  وگر بدید و بدانست از چه فرماید
  همه دقایق مشکل که هست بگشاید
  هر آینه که خدا را بخلق بنماید

  

  



۹۴۸ 

  )رساله اول( بیان اصطالحاترساله 
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
محمدیـه را نجـات داد از مباحـث علـوم  ۀمـت مرحومـالوجودی را که خـواص ا قیاس حضرت واجب  سپاس بی 

نقل و  ۀگردانید، به روح معاینه، از مکاید  نیاز  کسب و اعمال، و ایشان را بی ۀرسمیه، به محض افضال، بی وسیل
کثرت قیل و قال، از معارضـه و منـاظره و خـالف و   کالم ماال یعنی و استدالل، و مخلصان را خالص بخشید از

  .شکالِشکال اَاصایر و ابصار محبان به اشراق نور سبحات وجه باقی، مرتفع کرد استار اغیار وجدال؛ و از ب
و صالت صلوات زاکیات برسید رسل و هادی سبل که متحريان فیافی ظلمت حجب جالل را، راه نمود به طریـق 

  .نور جمال؛ وعلی آله و صحبه خري صحب و آل
  بیت

  بیـــــان اصطالحاتســـــت دریـــــاب

 

 ترا در بیست و هشت بـابکه تاگویم
 

  :»ةو الدین عبدالرزاق کاشانی علیه الرحم ةقال شیخ االسالم موالنا کمال المل«
  باب االلف

به تحقیق این سـخن در . ، ای الحق، من حیث هو اول االشیاء فی ازل اآلزالةیشار به اىل الذات االحدی :االلف
  ۱۹٥٤.فانظر ماذا تریای دیگر اشارتی رفته،  رساله

  بیت
ـــه  ـــفاب ـــودل ـــارتی فرم ـــوش اش  خ

  مابشـــنو ۱۹٥٥کمـــال ایـــن ســـخن از

 

ــــــود ــــــا بنم ــــــیش بم ــــــاهد معن  ش
ـــود ـــد ب ـــال خواه ـــن کم ـــرا ای ـــه ت  ک

 

  .شهود وجود واحد مطلق است از حیثیتی که مجموع اشیا موجودند به حق :االتحاد
  ۱۹٥٦.ما بتو قایم چو تو قایم به ذات: مصراع

الله را وجـودی اسـت خـاص کـه  وم، نه از حیثیـت آنکـه سـویبه آن معنی که همه به حق موجودند و به خود معد
  .متحد شود به حق

  بیت
ـــد حاش ـــني گوین ـــن چن ـــه کـــه ای   لل

 

 یـــــا بـــــه ایـــــن اتحـــــاد آن جوینـــــد
 

عبد است عني خود را که متصل است به وجود احدی به قطع نظر از تقیید وجود حق به عـني  ۀمالحظ :االتصال
  .ت و ازالت اثنینیتاو، و اسقاط اضافه به خود و رفع مباین

  بیت
  در چنــــني حــــال دیــــده بگشــــاید

 

 در نظــــــر جــــــز یکــــــیش ننمایــــــد
 

  .الجرم مشاهده فرماید مدد وجود و اتصال نفس رحمانی به خود علی الدوام
  بیت

 اتصـــــال اینســـــت دریـــــابش نکـــــو  الجــرم موجــود بینــد خــود بــه او
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۰۲آیۀ  ۳۷سورۀ  ۱۹٥٤
 .اشاره به کمال الدین عبدالرزاق کاشانی است ۱۹٥٥
  .۱۲مصراع از حکیم نظامی گنجوی است رجوع شود به خمسۀ نظامی چاپ امريکبري ص  ۱۹٥٦



۹۴۹ 

  

  رباعی
 دادند جهانی دل و هـم دسـت بـه مـا

  چـو حبـابما بحر محیطیم و محبـان 

 

 برخاست ز غري هـر کـه بنشسـت بـه مـا
 پیوســته بــود کســی کــه پیوســت بــه مــا

 

  .اسم ذات است به اعتبار انتفاء تعدد اسما و صفات و نسب و تعینات :االحد
  بیت

  اینجـا صـفت و تعـدد اسـما نیسـت

 

 آری نســـب و تعینـــات اینجـــا نیســـت
 

  .اعتبار ذات است به اسقاط جمیع اشیا :االحدیه
  بیت

ـــه دواحـــد ـــانگی اســـت ن   یت یگ

 

 جــــز یکــــی در دو کــــون دیگــــر کــــو
 

اسـقاط و اثبـات؛ بـه حیثیتـی کـه منـدرج بـود نسـب  اعتبار ذات است از آن رو که ذات است، بی :الجمعةاحدی
  .حضرت واحدیت

  بیت
  نه اسقاط و نه اثبات است ای یـار

 

 گنجــــد در اینجــــا یــــار و اغیــــارنمی
 

احدیت بشـرط الشـییء، . شییء  است یا بشرطی شییء است یا بشرط الشییءای که ماهیت یا ال بشرط  و دانسته
  .ء و واحدیت بشرط شییء، و احدیت جمع البشرط شییء و البشرط الشیی

  بیت
  عارفانـــــه دریـــــابۀایـــــن نکتـــــ

 

ـــــــــاب ـــــــــه دری ـــــــــر محققان  تقری
 

: بـدایات احدیت جمع و فرق اسـت، و ایـن توحیـد حـق اسـت ذاتـه بذاتـه، و صـورت ایـن توحیـد در :التوحید
  .، است۱۹٥۷شهدالله انه ال اله االهو

  بیت
ــدیگر ــق و حــق بهم ــع کــن خل   جم

 

ــــــه عــــــني او بنگــــــر  عــــــني او را ب
 

اسماء الهیه، تحقق به اسماء الهیـه اسـت در حضـرت واحـدیت، بـه فنـا از رسـوم خلقیـه، و بقـا بـه بقـاء  :احصاء
  .حضرت احدیت

  بیت
  هســتی اوســت هســتیت ای دوســت

 

ــ  تی اوســتبگــذر از ســایه هرچــه هس
 

دخول جنت وراثـت اسـت بـه  ۀموجب تخلقوا باخالق الله: اما احصاء اسماء الهیه به تخلق به اسما، به مقتضای
  ۱۹٥۸.اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون: که حق فرمود) ص(صحت متابعت نبینا

  بیت
ـــــــما ـــــــاد دارشءاس ـــــــدا بی   خ

 

ــــــــا روز شــــــــمار می  شــــــــمارش ت
 

ما به تیقن معانی و عمل به فحوای آن مستلزم دخول جنت افعال است، به صـحت توکـل در مقـام اما احصای اس
  .ةمن احصاها دخل الجن: مجازات

  دوبیتی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۸آیۀ  ۳سورۀ  ۱۹٥۷
  .۱۱و  ۱۰های  آیه ۲۳سورۀ  ۱۹٥۸



۹۵۰ 

 نمــائیبــه هــر نــوعی کــه احصــا می
  وگر محصی به هـر سـه نـوع باشـی

 

 دان کـــه در جنـــت درآئـــییقـــني مـــی
 دریــــن جنــــات یــــار غــــار مــــائی

 

نفس  ۀعبد، از رب او، و موهبت یا به جزای عمل صالح باشد، یا به سبب تزکی مواهبی است فایضه بر :االحوال
  .قلبۀ و تصفی
  .یا محض امتنان است، احوال ما چنان است: مصراع

فرمایـد از رسـوم خلقیـه و درکـات بعـد، بـه  گویند به سبب آنکه، محـول بنـده را تحویـل می و احوال را احوال می
  .معنی ترقی صفات حقیه و درجات قرب، این است

یعنی حق را موصوف یابد و . حضرت ربوبیت به نور بصريت ۀتحقق عبد است به عبودیت به مشاهد :االحسان
بیند، از آن جهت  بیند اما حقیقت حق را نمی گوئیا می. بیند به صفت او او را بیند، و به عني حق حق را می

است، پس حق را به حقیقت ندیده است، والله زیرا که از ورای حجب صفات دیده . کانک تراه: اند فرموده
تعاىل رائی وصف خود است به عني وصف خود، و مقام رؤیت حضرت ربوبیت به نور بصريت فرود مقام 

  .مشاهده است در مقام روح
  بیت

  هرکه حق را بدین صـفت دیـده اسـت

 

 به صفت دیده اسـت اگـر دیـده اسـت
 

  .دواعی حقیقت است ۀکه مقتضی است از نار محبت در دل، ۱۹٥۹ای جمره :ةاالراد
  بیت

  ســـوزددر دلـــم آتـــش اســـت و می

 

 شـــــمع جـــــان شـــــاید ار برافـــــروزد
 

  .اند، زیرا که اسمای ذاتیه مظاهر ذاتند اوال در حضرت واحدیت اسماء ذاتیه :ارائک التوحید
ه اعتبـار به اصطالح قوم نه لفظی است که داللت کند بر شییء بالوضـع، بلکـه اسـم تجلـی ذات اسـت بـ :االسم

  .صفت متعینه، یا وجودیه است چون علیم و قدیم، یا عدمیه چون قدوس و سالم
  مثنوی

ــــــد  عارفــــــانی کــــــه علــــــم مادانن
ــــت ــــم ویس ــــم اس ــــه اس ــــظ الل   لف

 

 صـــــفت و ذات اســـــم را خواننـــــد
 آن یکــی گــنج و ایــن طلســم ویســت

 

باشـد بـه اعتبـاری و تعلقـی، آن است که موقوف نباشد وجود او بر وجود غـري، و اگـر موقـوف  :ةاالسماء الذاتی
  .اولیه و مفاتیح الغیب و ائمة اسما خوانند ءاسما

  :االسم االعظم
  دوبیتی

 اســـــم اعظـــــم جـــــامع اســـــما بـــــود
ــــــني مــــــوج او ــــــم دریــــــا و تع   اس

 

 صــــــورت او معنــــــی اشــــــیا بــــــود
ـــود ـــا ب ـــد کـــه او از م ـــن کســـی دان  ای

 

عشـق افـراط محبـت اسـت و هیمـان  حريتی که غالب است بر دل، و این نزدیک است بـه هیمـان، و :االصطالم
  .افراط عشق
و علـی االعـراف رجـال یعرفـون : قـال اللـه تعـاىل. مطلع است، و آن مقام اشراف است بـر اطـراف :االعراف

  .۱۹٦۰کالبسیماهم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .یعنی اخگر ۱۹٥۹
  .۴۶آیۀ  ۷سورۀ  ۱۹٦۰



۹۵۱ 

  بیت
ـــود مشـــرف ـــر وجـــود و عـــدم ب   ب

 

 بــــر حــــدوث و قــــدم بــــود مشــــرف
 

ثابته در حضرت علمیه، ونسـبت اعیـان ثابتـه بـا  ۀیاعیان ثابته اعیان ممکناتند و صور اسمای اله :ةاالعیان الثابت
  .اسمای الهیه نسبت ابدانند با ارواح ونسبت اعیان با ارواح نسبت ارواحند با ابدان

  بیت
  ام اعیــان بــه عــني خویشــنت دیــده

 

ـــريهن ـــل پ ـــف گ ـــک یوس ـــني هری  ع
 

  .نهایت مقام دل است :االفق المبني
  .ت واحدیت است و حضرت الوهیتنهایت مقام روح است و آن حضر :االفق االعلی

  بیت
ـــد ـــو اگـــر کمـــاىل یابن   روح و دل ت

 

ـــد ـــاىل یابن ـــرا مج ـــق ت ـــر دو اف  در ه
 

  :ام الکتاب
  بیت

ـــــام او ام ـــــل اول ن ـــــابعق   الکت

 

  فهــــم کــــن واللــــه اعلــــم بالصــــواب

 

در مقـام اهـل  منقلباننـد ۀاند و پیدا نشود اثر کماىل که در بواطن ایشان است بـر ظـواهر، و تالمـذ مالمتیه :االمناء
  .فتوت، و قایمانند  به حق از غري رسم، و واقفونند به حق به غري اسم

  بیت
  اسم ورسم باشندباحضرت خداوند بی

 

 اسم و رسم باشـند با حضرت خداوند بی
 

امامی را نام عبدالرب و مسند وزارتش بر یمني سریر غوث و ناظر است در ملکوت، و واحدی بر یسار  :االمامان
و نـام غـوث . قطـب اسـت ۀو اول اعلی است از عبدالرب و خلیفـ. ت نامش عبدالملک و ناظر درملکقطب اس

  .اند عبدالرب و عبدالملک عندالله عبدالله است، و اسم امامان که وزیران قطب
  بیت

ـــود ـــني ب ـــن چن ـــه ای ـــابود همیش   ت

 

 تــــا هســـــت همیشـــــه آن چنانســـــت
 

مقصـود  مبرود یکی بیاید، و او قطب عالم انسانی است و امـاو دایم انسان کامل در دنیا موجود است، اگر یکی 
  .ةجاهلی ةمن مات و لم یعرف امام زمانه مات میت): ص(کما قال نبینا. در زمان خود
ازل مندرج باشد در ابـد، و ازل و امتداد امتداد حضرت الهیه است و نفس رحمانیه، الجرم به این  :اآلن الدایم

  .ع ازل و ابد و ازل و ابد متحد باشند به وقتابد در وقت حاضر و وقت مجم
  بیت

  وقت چون حاضر اسـت حاضـر بـاش

 

 نظـــری کـــن بـــه وقـــت و نـــاظر بـــاش
 

اند، و نسبت متغريات با متغـريات زمـان، و نسـبت ثابتـات بـا متغـريات دهـر،  و نسبت ثابتات با ثابتات سرمد گفته
شـود احکـام و صـورت او، و  به این نقـوش ظـاهر میواصل زمان سرمد است، و آفات زمانیه نقوشند بر سرمد، و 

  .خوانند سرمد بر حال خود دایما سرمد، و او را حضرت عندیت هم می
  .لیس عند ربک صباح والمساء): ع(بقوله

  بیت
  شب وروزکجاسـتنیستآنجاچوزمان

 

 آن مسکن عارفـان و جـای فقـر اسـت
 



۹۵۲ 

نفـس مـن و روح مـن و دل مـن و : گرداند، چنانکه گویدحقیقتی که هرچه بنده را باشد به خود مضاف  :ةاالنانی
  .و العبد و ما فی یده لمواله. و انانیت حق تعاىل وجودیه است و انانیت ماعدمیه. بدن من

  بیت
  بنـــده و هرچـــه هســـت سیدراســـت

 

 راسـت بـاش و بشـنو راسـتکج مـرو
 

  .ذاتیه ۀتحقق وجود عینی از حیثیت رتب :ةاالنی
  بیت

  لــــومرتبــــت خویشــــنت کنــــی مع

 

ـــوم ـــرا مفه ـــن ســـخن ت  گـــر شـــود ای
 

  .تحرک دل است به حضرت حق به تأثري وعظ و سماع :االنزعاج
  بیت

  هرکس که بشنود صفت بر کمـال او

 

 تــا جــان بــود دلــش بــرود در خیــال او
 

  .فرق بعد از جمع است به ظهور وحدت در کثرت و اعتبار کثرت در وحدت :انصداع الجمع
واحـدی در مشـرق و اسـم  ،جهات اربعه و موجود در هر زمانی، الیزیدون و الینقصون اوتاد چهارند در :االوتاد

  .دالقادر در جنوب است، و عبدالمرید در شمالباو عبدالحی، و یکی در مغرب نام او عبدالعلیم، و ع
جبـال و هـم چنانکـه . انـد فرماید به اوتاد اربعه که محـل نظـر مرحمـت حق والله تعاىل محافظت جهات اربعه می

الـم : لقولـه تعـاىل. انـد، الجـرم معربنـد بـه جبـال اند، اوتاد سبب وجود معموری جهات اربعـه سبب سکون زمني
  .۱۹٦۱نجعل االرض مهادا، و الجبال اوتادا

اند و هی الحی و العالم و المرید و القادر و السـمیع و  اند، و اول مسمیات اسماء الهیه اسمای سبعه :االسماء ةائم
الله به عوض السـمیع و البصـري،  و بعضی اهل. اند و این اسماء سبعه اصول مجموع اسماء الهیه. تکلمالبصري و الم

  .اند الجواد و المقسط آورده
  .اند و نزد ما این اسمني از اسماء ثابته
دت و قدرت، بلکه جود و عدل موقوفنـد بـه ائمـة سـبعه، زیـرا کـه فـیض جـواد اار وجود و عدل موقوف به علم و

است بر رؤیت استعداد مستفیض وجود اعطاء ماینبغی لمن ینبغی کماینبغی است، الجـرم عـدل موقـوف  موقوف
کـن، بـر وجهـی کـه مقتضـی  ۀباشد بر رؤیت استعداد بر دعای سایل به لسان استعداد و اجابـت دعـای او بـر کلمـ

  .، ای بلسان االستعداد۱۹٦۲ةو آتاکم من کل ماسألتمو: الله تعاىل قال. استعداد سایل باشد از اعیان ثابته
  .اند و نزد ما جواد و مقسط همچنانند که موجد و خالق و رازق، و این هر سه از اسمای ربوبیه

اند، زیرا که الحی به ذات مقدم است بر عالم و حیات شرط علم است و شـرط  و بعضی الحی را امام االئمه گفته
  .را تقدمی است بر مشروط
وىل است، زیرا که امامت امری است نسبی و مقتضی مأموم و امام اشـرف از مـأموم، و و نزد ما العالم به امامت ا

  .ضی غريالحیتالتق ةو الحیوعلم مقتضی آنست که معلوم قایم باشد بر وی، 
نسبت، و ظـاهر اسـت کـه علـم اشـرف اسـت از حیـات، و امامـت از تقـدم  ۀو حیات عني ذات است و غريمقتضی

  .ای که مزاج معتدل بدن را شرط حیات است و حیات را تقدم شرف است بر مزاج تهو دانس. بالطبع الزم نیاید
  بیت

  علـــم اســـت امـــام جملـــه اســـما

 

 اوىل اینســـــــــت بشـــــــــنو از مـــــــــا
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷و  ۶های  آیه ۷۸رۀ سو ۱۹٦۱
 .۳۴آیۀ  ۱۴سورۀ  ۱۹٦۲



۹۵۳ 

  باب الباء
  .مرتبه الثانیه من الوجودو یشار به اىل اول الموجودات الممکنه و ه :الباء

  بیت
ـــــــو فلا ـــــــا در دوم ج   در اول و ب

 

ــ ــی را ه ــوان هردویک ــوبخ ــی گ  ر دوم
 

توبه است، و توبه رجوع است، تاب و آب و اناب اذا رجع، و اول دری که عبد درآید به حضرات  :االبواب باب
  .قرب از جناب رب باب توبه است

  بیت
  گــــر درآئــــی خوشــــکی از درمــــا

 

 در دیگــــــــــر بگشــــــــــایند تــــــــــرا
 

  .یل کشف استپاید، و آن از اوا نماید و نمی الیحه است از جناب اقدس که می :ةالبارق
  بیت

  ربایــــدنمایــــد حســــن و دل را می

 

ـــه ـــز لحظ ـــد وىل ج ـــس نپای ـــا ک  ای ب
 

  :الباطل
  بیت

  ما سـوی الحـق عـدم بـود بـه یقـني

 

 تــــرک باطــــل بگــــو و حــــق را بــــني
 

  .زیرا که وجود در حقیقت حق راست: مصراع
  :اصدق بیت قالته العرب قول لبید: السالم لقوله علیه
  .لله باطلاالکل شییء ما خالا: مصراع

  بیت
ــدم ــی ع ــود یعن ــل ب ــق باط ــري ح   غ

 

 چــــون نــــدارد او وجــــودی در قــــدم
 

هفت رجالند، چون مسافرت کنند، یکی از ایشان از موضعی تـرک جسـد کنـد بـه صـورتی کـه داشـت بـه  :البدالء
  ).ع(اند شد و معنی بدل این است، و بدالی سبعه بر قلب ابراهیم  حیثیتی که هیچ کس نداند که او غایب

  یتب
  شــیخ در مصــر و خرقــه در کنعــان

 

 خرقــــه بــــازی چنــــني کننــــد ایشــــان
 

  .کنایت است از نفسی که در سري قاطعه از برای منازل سایرین و مراحل سالکني موافقت کند :ةالبدن
  بیت

  اشـــــرتی مســـــت بـــــارکش دارم

 

ــــار و میمی ــــورد خ ــــارم خ ــــد ب  کش
 

  .دعوت کند عبد را به دخول درحضرت قرب، از رب اول چیزی که ظاهر شود بنده را از لوامع نوری و :الربق
  بیت

  بـــرق خواننـــد و بـــرق ایـــن باشـــد

 

ـــــد ـــــني باش ـــــا چن  اصـــــطالحات م
 

شییء که حایل بود میان دوشییء، همچنانکه حال برزخی است میان ماضی و مستقبل، و برزخ با نصیب  :الربزخ
ال که حاجز است میان عـالم کثیفـه و ارواح  نهایت ماضی است و بدایت مستقبل، و عالم مث بود از طرفني، و حال

  .اند مجرده، اعنی دنیا و آخرت، برزخ گفته
  بیت

  میان صورت و معنی و دنیی و عقبـی

 

 لطیف و خوب مثاىل است برزخی یعنـی
 



۹۵۴ 

حضرت واحدیت و تعني اول است که اصل مجموع برازخ است، و این برزخ جامع را برزخ اول :الربزخ الجامع
  .خوانند  میو اعظم و اکرب

  بیت
  برزخ جامع بود اصـل بـرازخ تمـام

 

 دالن برزخ مـا والسـالم مجمع صاحب
 

رجا است در مقام نفس و ما یقابل بسـط قـبض اسـت هـم چنانکـه خـوف مـا  ۀبسط در مقام دل به مثاب :البسط
  .یقابل رجا است در مقام نفس

  بیت
  والطاف از سلطان مـاچویابدرحمت دل

 

 ما جان شودچون انخند گرددخوشیمنبسط

آن است که خدای تعاىل بنده را منبسط گرداند بـا خلـق ظـاهراً و مقبـوض باطنـاً و ایـن  :البسط فی مقام الخفا
نگنجد، و مؤثر باشد در اشـیا و هـیچ شـیئی  ئیاشیا در او گنجد و او در هیچ شی ۀرحمتی بود از حق به خلق تا هم

  .در او مؤثر نباشد
بصر که به معاونت  ۀدل منور به نور قدس که حقایق و بواطن اشیا به او دیده شود به مثابقوتی است در  :ةالبصري

خواننـد، و  نظریـه می ۀعاقلـ ۀو حکما بصـريت را قـو. ظواهر اشیا بیند» صورو«نور شمس یا قمر یا نريان مشتعل 
  .یم او را قدسیه گویداو مرتفع شود حک ۀدید چون منور گردد به نور قدس و هدایت حق، حجب وهم و خیال از

  بیت
  یارب که ترا چنني دىل حاصـل بـاد

 

 پیوســته دلــت بکــام خــود واصــل بــاد
 

. کنایت است از نفسی که مستعد ریاضت باشد و ظاهر شود در دىل صالحیت قمع هوا که حیـات اوسـت :ةالبقر
چـون در سـلوک درآیـد ، و ةبقـرگفتند، و به ایـن صـفت  می کبشو پیش از آنکه این صالحیت در او ظاهر شود 

  .بدنه
  رباعی

 ســازیهرســه اگرچنانکــه قربان این
  عیــدی بکنــی و گــر قبولــت افتــد

 

 در آتــش عشــق نیــک بریــان ســازی
 شکرانه تـو جـان فـدای جانـان سـازی

 

  .جمع باده است و باده چیزی که ناگه دردل بیاید از غیب که موجب بسط او باشد یا قبضش :البواده
  :ةبیت الحکم

  قطعه
ــ ــالصدل ک ــرو اخ ــود ب ــب ب  ه غال

  اهــل دل، هرکــه نیســت اخالصــش

 

 حکمـــــتش همـــــی خواننـــــدۀخانـــــ
ــــــتش نمی ــــــد صــــــاحب حکم  دانن

 

  .دىل که طاهر بود از تعلقات به غري :المقدس بیت
  بیت

ــــــري او نمی ــــــم غ ــــــددر دل    گنج

 

ـــو نمی ـــت ار نک ـــد اس ـــر ب ـــد گ  گنج
 

  :الحرام بیت
  قطعه

ــت ــن بی ــل اســت ای  دل انســان کام
ـــ   ني باشـــدهرکـــه صـــاحب دىل چن

 

 کـــه حرامســـت بـــر ســـوی المحبـــوب
 طلــــب و طالبســــت و هــــم مطلــــوب

 



۹۵۵ 

  .دىل که واصل بود به مقام جمع در حال فنا در حق :ةالعز بیت
  بیت

ـــل ـــود واص ـــود ب ـــانی ش ـــه ف   هرک

 

ــن حاصــل ــائی کــه باشــد ای  خــوش فن
 

  الجیم باب
جموع مایحتاج بنده در طـی تقرب عبد است به حضرت حق به مقتضی عنایت الهیه و مهیا گردانیدن م :ةالجذب

  .کلفت وسعی منازل و قطع مراحل بی
  بیت

ـــت ـــدا نیس ـــه پی ـــا در میان ـــار م   ک

 

 کـــرم اوســـت ســـعی مـــا را نیســـت
 

  .اجمال خطاب است به ضربی از قهر :الجرس
  رباعی

 بــا قافلــه همــراه شــو ای جــان پــدر
  وآواز درآ چو بشـنوی حاضـر بـاش

 

 شــاید کــه رســی بــه شــهر خــود بــاردگر
 ابســت بضــربی از قهــرکاجمــال خط

 

  :روحانیه ۀآنچه ظاهر شود از ارواح و متمثل شود در جسم ناری چون جسد کثیفه و جسم نوری لطیف :الجسد
  ۱۹٦۳.فتمثل لها بشراسویا

  بیت
  جسدت همچو جـام و روحـت راح

 

 نــــــوش در صــــــباح و رواحراح می
 

  .ت لذاته فی تعیناتهظهور ذات مقدسه است لذاته فی ذاته، و استجال ظهور ذات اس :الجالء
  بیت

  خوش تمیزی اسـت گـر تـو دریـابی

 

ــــاب دریــــابی  ۱۹٦٤گرچــــه باشــــی حب
 

احتجاب حق است از بصایر و ابصار، و غريی نتواند کـه بـه حقیقـت هویـت حـق را دریابـد چنانکـه او  :الجالل
  .داند خود را می

  .۱۹٦٥وما قدرواالله حق قدره: قال الله تعاىل
  .یستکه شناسد ورا چنانکه و: مصراع

  .و هیچ احدی از سوی الله ذات او نه بیند چنانکه او بیند
  بیت

  درحضرت ذات غريرا باری نیسـت

 

 غريی چه بوداسم و صفت آری نیست
 

  ۱۹٦٦.التدرکه االبصار وهو یدرک االبصار: قوله تعاىل
  دوبیتی

 غـــــــري او ذات او کجـــــــا بینـــــــد
ـــــــد از گ ـــــــتانشلگـــــــل توحی   س

 

 غــــــري بــــــا او چگونــــــه بنشــــــیند
ـــــــدنتوانـــــــد کـــــــه   دیگـــــــری چین

 

  .تجلی حق است به وجه حق برای حق و جمال مطلق را جالل است و این قهاریت جمال است :الجمال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۷آیۀ ۱۹سورۀ  ۱۹٦۳
  .یعنی دریا باشی ۱۹٦٤
  .۶۷آیۀ  ۳۹، و سوره ۹۱آیۀ  ۶سورۀ  ۱۹٦٥
  .۱۰۳آیۀ  ۶سورۀ  ۱۹٦٦
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  بیت
  چــو آفتــاب برآیــد ســتاره ننمایــد

 

 کـدام ذره در آن حـال در حسـاب آیـد
 

  :اند دنو او، ظهور اوست در مجموع اعیان، چنانکه گفته ۀعلو جمال است، اما مرتب ۀو این مرتب
  شعر

 جمالک فی کـل الحقـایق سـایر
  تجلیت لالکـوان خلـف سـتورها

 

ـــــک ســـــاتر ـــــه االجالل ـــــیس ل  و ل
 فتمـــت بمـــا یخفـــی علیـــه الســـرائر

 

  .و جمال جالل احتجاب اوست به تعینات اکوان، و هر جماىل جالىل دارد و هر جالىل او را جماىل
  بیت

  هرنقش خیاىل کـه مـرا در نظـر آیـد

 

 حســـنی و جمـــاىل و جـــالىل بنمایـــد
 

  .اجتماع همت است در توجه بسوی حضرت حق :ةالجمعی
  بیت

  .تفرغ خاطر است و مشغوىل به خلق: تفرقهاما 
  رباعی

ــود ــه خلــق دایمــا خــوش نب  مشــغول ب
 خود، خود زخدا محجوبست به مشغول

  
 

 نزد تو خوش است پیش ما خوش نبود
 محجوب ز حضـرت خـدا خـوش نبـود

 

  .خلق شهود حق است بی :الجمع
  بیت

  ق است و  خلق اینجا نیستهمه ح

 

ـــت ـــا نیس ـــا م ـــه ب ـــو ک ـــا را مج  غريم
 

  .شهود خلق است قایم به حق :الجمع جمع
  بیت

  خوان ایـن مقـامفرق بعدالجمع می

 

 جمع کن این فرق و جمعـش والسـالم
 

  .۱۹٦۷بما کانویعملون جزاءً: جنت صوریه است از جنس مطاعم سازگار و مشارب خوش گوار :االعمال ةجن
  بیت

ـــت ا ـــجن ـــوداعم ـــت ب ـــن جن   ل ای

 

 جنـــت محســـوس پـــر نعمـــت بـــود
 

) ص(جنت نفس است که اخالق حمیده است، و حصول این اخالق به کمـال حسـن متابعـت نبینـا :ةالوراثةجن
  .تواند بود

. دالن اســت جنــت معنویــه اســت از تجلیــات صــفات و اســمای الهیــه، و ایــن جنــت دل صــاحب :الصــفاتةجن
  ۱۹٦۸.فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی

  بیت
  خــوش بهشــتی اســت جنــت دل مــا

 

ــا ــی اســت حاصــل م ــني جنت ــن چن  ای
 

  .جمال احدیت است و آن جنت روح است ۀاز مشاهد :الذات ةجن
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۴آیۀ  ۵۶سورۀ  ۱۹٦۷
  .۳۰و  ۲۹های  آیه ۸۹سورۀ  ۱۹٦۸



۹۵۷ 

ـــــت ـــــت روح عارفانس ـــــن جن   ای

 

 خـــود راحـــت روح عـــارف آنســـت
 

، و بـه للـهالسـري اىل ا: راهروان راه حق در منازل نفوس و حامالن زاد تقوی و طاعتند، و سـري ایشـان :الجنایب
  .نسبت اهل شهود و عیان اهل جنایب محجوبانند

  شعر
ـــــایمون فاهـــــل عـــــني ـــــا الق   فام

 

ـــــب ـــــم جنای ـــــانطون فه ـــــا الق  و ام
 

یعنی از حضرت حق و معرفت حقـایق اشـیا . العبد و جنایب جمع جنیبه است، و جنیبه فعیله است از جنوب وهی
جویند از اثر به مؤثر و تا نرسند بـا  محجوبه استدالل میبه وهم  ۀمشوب ۀاین طایفه بعیدند، زیرا که به عقول ضعیف

  .، نیابندالسري فی الله: ۀاهل دل و مقامات قرب مرتب
  بیت

  برسی به منـزىلکیرهربتضعیف عقل

 

 اهل دىل طلب چو ما تا که بیـابی حاصـلی
 

هرچه در فهم و عقل ضیق وسعت دو اعتبار است ذات را، یا به حسب تنزیه ذات است از  :ةوالسع قجهتا الضی
  .ما آید، و آن اعتبار وحدت حقیقی است

  .گنجد غري در حضرتش نمی: مصراع
  .الوجوداً و التعقالً

  .جای سخن تنگ شد، الیعرف الله االالله
  .ةاند، وهوالسع مظاهر غريمتناهیه ۀاما به حسب ظهور در جمیع مراتب به اعتبار اسما و صفات که مقتضی

  .قع و ضّیر و وّسو کّثد ع و وّحرق و جّمففّ
  بیت

  وحدت به اعتباری کثرت بـه اعتبـاری

 

 واســع بــه اعتبــاری ضــیق بــه اعتبــاری
 

این دو جهت وجوبیه و امکانیه است و طلب اوال طلب اسماء ربوبیه است از برای ظهور به اعیان  :جهتاالطلب
هر دو سئوال، و حضرت او حضرت  ثابته، و طلب اعیان ظهور اعیان است به اسما، و ظهور رب در شئون اجابت

  .تعني اول
یابند به اختالف شرایع و اخـتالف امـم و  اند که تغري و تبدل نمی حقایق ثابته :جواهرالعلوم و النباء و المعارف

  :ازمنه، کما قال الله تعاىل
ن شرع لکم من الدین ماوصی به نوحا والذی اوحینا الیـک و مـا وصـینا بـه ابـراهیم و موسـی و عیسـی ا

  ۱۹٦۹.اقیمواالدین و التتفرقوا فیه
  بیت

ـــن خـــدا ـــت دی ـــخ نیس ـــل نس   قاب

 

ـــدی ـــل ه ـــن وىل زاه ـــب ک ـــن طل  دی
 

  الدال باب
آیـد، و  دبـور کـه از جهـت مغـرب می هوای نفس و استیالی او باشد تشبیه کـرده بـه ریح ۀصولتی که داعی :الدبور

مـا یقابـل او ریـح صـبا کـه از جهـت  شود که مغرب نور است، و چنني صولتی از جهت طبیعت جسمانیه ظاهر می
بالصـبا و اهلـک عـاد  نصـرت): ع(روح و اسـتیالی اوسـت، و لهـذا قـالۀ آیـد و آن صـولتی کـه داعیـ شرق می
  .بالدبور

  دوبیتی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۳آیۀ  ۴۲سورۀ  ۱۹٦۹
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 بادصبا ز مشرق جانان به جان رسـید
  قوی شادوجان ودلم گشت ضعیف نفسم

 

 خوش نصرتی به لشکر اسالمیان رسید
 دگان رسـیدکز سید این خـرب بـه دل بنـ

 

  :البیضا ةالدر
  بیت

  ة بیضـــــــا بـــــــودعقـــــــل اول دّر

 

ــــود ــــا ب ــــد م ــــی ج ــــورت و معن  ص
 

  .اول ما خلق الله العقل): ع(، الحدیث، و قالالبیضاء ةالله الدر اول ما خلق): ع(لقوله
  الهاء باب

  .اعتبار ذات است به حسب حضور و وجود :الهاء
  بیت

  هـــا نظـــر کـــن کـــه در نظـــر دارم

 

ــــــــني  ــــــــت چن  خــــــــرب دارماز هوی
 

  .اعتبار ذات است به حسب غیبت و فقدان :الهو
  بیت

  گویـدغایب زحق است هـوازآن می

 

ــه هــو می ــد گــم کــرده هویــت و ب  جوی
 

انـد و حکمـا او را هیـوال  گرداند و او را عنقا گفته ای است که مصور صور اجسام عالم در او پیدا می ماده :الهباء
  .فرموداو را هبا ) ع(خوانند، و حضرت امام

  بیت
  صور او را وجودی هست نیست بی

 

 حال بودی هست نیسـت زین محل بی
 

  .اول درجات همت است و این همت باعثه است بر طلب باقی و ترک فانی :ةاالفاق ةهم
  بیت

ــتان ــاقی بس ــت ب ــده و نعم ــانی ب   ف

 

 تـــــا تـــــاجر عاقـــــل مبصـــــر باشـــــی
 

آنچه  علق باشد بر اجر عمل و دلش مشغول به توقدرجة ثانیة همت و صاحب این همت خاطرش متع :ةااللف ةهم
  .حق نکند، بلکه تعبدالله کند به امید احسان او ۀالجرم طلب مشاهد. خدای تعاىل وعده فرموده از ثواب بر عمل

  بیت
ـــــــیم ـــــــري او ازو نکن ـــــــب غ   طل

 

 ور کنـــــیم آن طلـــــب نکـــــو نکنـــــیم
 

همـم عالیـه متعلـق نگـردد اال بـه حـق، و ملتفـت ارباب  ۀثالثه است و همت علی ۀدرج :ةالعالی الهمم ارباب ةهم
نشود به غري او و این مرتبه اعلی همم است، بلکه راضی نبـود بـه احـوال و مقامـات و توقـف ننمایـد بـه اسـما و 

  .صفات و نظر نفرماید اال به عني ذات
  بیت

  کردم نـوشهمیپیمانهوگرچه جام می

 

 کـرد همت عاىل من میل بر آن خـم می
 

  .یل نفس است به مقتضیات طبع، و اعراض از جهت علویه به توجه به جهت سفلیهم :الهوی
  قطعه

 همچـــو عیســـی بـــه آســـمان بـــر رو
  در پـــی نفـــس دوزخـــی چـــه روی

 

ــــني ــــر زم ــــرو بزی ــــارون م  همچــــو ق
ـــرین ـــد ب ـــه خل ـــه خوشـــی ب  قـــدمی ن

 



۹۵۹ 

  ۱۹۷۰.النفس عن الهوی فان الجنه هی المأوی ونهی: لقوله تعاىل
  .خاطر نفسانیه :الهواجس

  .ای که بغته وارد شود بر دل از قوت وقت از غري عمل از بنده لطیفه :لهواجما
  بیت

گـــه برســـد ـــر دل آ   ناگـــه برســـد ب

 

 بــاش زانکــه ناگــه برســدحاضــر می
 

الله هیوال اسم چیزی که صور در او ظاهر شود و هر باطنی که صورتی در او ظـاهر گـردد هیـوال  نزد اهل :الهیوىل
  .خوانند

  الواو باب
  .وجه مطلق در همه :الواو

  بیت
ـــه ـــر هم ـــق ب ـــق ح ـــه مطل   واو وج

 

 ۱۹۷۱کی شناسد این سـخن هـر بـر همـه
 

اسما از وی است، و  واحدیت اسما به ذات است و تکثـر اسـما  ۀاعتبار ذات است از آن رو که نشأ :الواحدیت
  .به صفات

  دوبیتی
 وجـام صـدشاه یکی غالم صدباده یکی

  نام یکی اگریکی صـدنهدای عزیـز مـن

 

 وعام صـد یکی خاص صفت بسـییکیاتذ
 صدنشــودحقیقتش یــک بــود او بنــام صــد

 

  .اسم ذات به این اعتبار :الواحد
  بیت

  صــفت و ذات جمــع کــن بــا هــم

 

ــافهم ــان ف ــو عارف ــوان چ  واحــدش خ
 

  .آنچه نازل شود بر دل از معانی از غري عمل از عبد :الوارد
  بیت

ـــانی آنچـــه آیـــد بـــر دلـــت   از مع

 

ـــــود بی ـــــل وارد ب  آن حاصـــــلتعم
 

  .آنچه فرود آید به دل از عالم غیب به هر طریق که باشد :الواقعه
  بیت

  آنچــه آیـــد بـــه دل از عـــالم غیـــب

 

 عیـــب ای خـــوش بی بـــود آن واقعـــه
 

انسان کامل است که رابطه است میان حق و خلق به مناسبت طـرفني، کمـا قـال : المدد ةالفیض و واسط ةواسط
  .کلوالک لما خلقت االفال: تعاىل

  بیت
  از حق و خلـق بـا نصـیب اسـت او

 

ـــر دو را ازو می ـــق ه ـــق و ح ـــو خل  ج
 

  .ذات است به اعتبار سقوط جمیع اعتبارات :الوتر
  .اعتبارات را مجاىل نیست: مصراع

  .زیرا که احدیت نسبتی ندارد با غري، بلکه هیچ شیئی را با او نسبت نه
  .بلکه در حضرت او غري ندارد باری: مصراع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴۱و  ۴۰های  آیه ۷۹سورۀ  ۱۹۷۰
 .یعنی برهمن که پیشوای بودائیان است ۱۹۷۱



۹۶۰ 

  .شوند اعیان فع که به اعتبار او متغري میبه خالف ش
  بیت

ـــر کـــه غـــري او احـــد نیســـت   آن وت

 

ــل عــدد اســت و از عــدد نیســت  اص
 

  .اند بدین معنی حضرت جمع را حضرت وجود گفته. وجدان حق است ذات او به ذات او :الوجود
  بیت

ـــی ـــع گردان ـــو جم ـــویش را گرت   خ

 

 جمـــــع گـــــردی ازیـــــن پریشـــــانی
 

  :ةوجهاالعنای
  بیت

ـــر دو جذبه ـــن ه ـــلوک ای ـــد و س   ان

 

 از هــــــدایت مــــــرا بــــــود نیکــــــو
 

اعتبـار ذات بـه حسـب سـقوط جمیـع اعتبـارات و اعتبـار ذات اسـت بـه حسـب جمیـع  :وجهااالطالق و التقید
یعنی حقیقتـی . اعتبارات، زیرا که ذات وجود است من حیث هو وجود، و وجود به حسب سقوط اعتبارات مطلق

ارنه، و غري وجود به حیثیت عدم محض، الجرم وجود مقارن شییء نباشد که بـه او که با هر شییء است از غري مق
موجود بود و به خود معدوم، و غري هر شییء است از غري مزایله، زیرا که غري وجود اعیان معدومند، و اگـر وجـود 

  .و المعدوم لیس بشییء عندناجدا شود از شییء آن شییء موجود نباشد، 
و اگر وجود را مقیـد گرداننـد بـه قیـد تجـرد یعنـی بـه . ودند و به خود معدوم و وجود به خودو اشیا به وجود موج

کان اللـه ولـم یکـن معـه : فرمود) ص(، اوراحدی باشد، غري او با او نه، چنانکه رسولان یکون معه شییء: قید
  :اند و محققان گفته. شییء

  .واالن کما کان
چنانکه دانستی که هرچه غري وجود است به وجود موجـود . ني مقید باشدو اگر قیدکنند که با او شیئی هست، او ع

تواند بود، واگر تجلی کند در وجود صورتی وجود را مضاف گرداند به آن صورت، و چـون اسـقاط اضـافت کنـد 
  .التوحید اسقاط االضافات: این است معنی قول موحد که فرمود. وجود معدوم بود آن صورت بی

ند وجود عني حقیقـت واجـب اسـت و در ممکـن زایـد و شـک نیسـت کـه سـوادیت سـواد و و صادق بود که گوی
  .انسانیت انسان غري وجود ایشان است

  بیت
  هرچه هست و بود و باشد بـاوجود

 

 از وجـــود اوســـت بـــی او کـــس نبـــود
 

  :وجه الحق
  .هر چه بینی به وجه حق حق است: مصراع

  .زیرا که هیچ شیئی را حقیقتی نبود اال به حق
  .حقیقت همه حق است نزد اهل حقایق: مصراع

الجرم اهـل نظـر . ۱۹۷۲الله فاینما تولوا فثم وجه: قال الله تعاىل. و عني حق است که مقیم اشیا است و هو القیوم
  .اشیا مشاهده نمایند ۀچون به نور کشف قیومیت حق را در هم

  بیت
  وجـــه حـــق در همـــه عیـــان بینننـــد

 

 ایـــن چنـــني اســـت و آن چنـــان بیننـــد
 

  :العابدین جمیع ةوجه
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۹۶۱ 

  بیت
  توجه همه عالم بود بـه حضـرت او

 

 کمر به بسته همه دایمـا بـه خـدمت او
 

  .ةااللوهی ةالحضر وهی
  .نفس کلیه است که قلب عالم است و لوح محفوظ و کتاب مبني :الورقا

  بیت
ــــني ــــب عــــالم ب ــــه قل   نفــــس کلی

 

ـــني ـــاب مب ـــم کت ـــوظ و ه ـــوح محف  ل
 

احدیت قبل از واحدیت، زیرا که حضرت واحدیت حضرت ثانیه است و بعـد حق است در حضرت  :وراءاللبس
از آن تلبس است به معانی اسما و حقایق اعیان، بعد از آن بـه صـور روحانیـه، آنگـاه بـه صـورت مثالیـه، آخـر بـه 

  .حسیه
  بیت

  يشـکگرچه صورت چار باشـد بی

 

ــــر یکــــی می ــــد آن یکــــی در ه نمای
 

  .است و وجوب ذاتی و غنی از عالم احدیت جمع :الوصف الذاتی للحق
  بیت

ــو ــن و ت ــی اســت از م ــذات غن   بال

 

 مـــــــــا و تـــــــــوفقري حضـــــــــرت او
 

  .امکان ذاتی و فقر ذاتی :الوصف الذاتی للخلق
  بیت

  گــر همــه عــالم بــود ملــک امــري

 

 چنـــان باشـــد بـــه ذات خـــود فقـــريهم
 

  :الواصل
صل را از سبق رحمت به محبت، چنانکـه حـق اند و وحدت حقیقت است واصله میان بطون و ظهور، و تعبري کرده

اند از قیومیت حق اشیا را زیرا که از قیومیت حـق کثـرت  و تعبري کرده. فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق: فرمود
) ع(چنانکـه امـام معصـوم جعفـربن محمدالصـادق. یابد بعضی بر بعضی و بالفصل تنزهه عن حـدوثها وصل می
  .من السکون فقد بلغ القرار فی التوحید ةوالحرکمن عرف الفصل من الوصل : فرموده

انـد بـه وصـل از فنـای عبـد از  و تعبـري کرده. و مراد به حرکت سلوک است و به سکون قرار در عـني احـدیت ذات
): ع(اوصاف خود در اوصاف حق و آن تحقق است به اسماءالله تعاىل که معرب است به احصـاء اسـما، کمـا قـال

  .ةمن احصاها دخل الجن
  بیت

ـــر شـــوی واصـــل ـــه حـــال اگ   بهم

 

ــا شــدت حاصــل ــاتی کــه ب  خــوش حی
 

فصول اسـت بـه اتحـاد  ۀجمع فرق است و آن ظهور وحدت است درکثرت، زیرا که وحدت واصل :وصل الفصل
زیرا کـه کثـرت فاصـله اسـت آنچـه وصـل . کثرت به وحدت، همچنانکه فصل وصل ظهور کثرت است در وحدت

تنـوع ظهـور وحـدت اسـت در قوابـل مختلفـه، چـون اخـتالف وجـه  ۀکه موجبـآن است به تعینات  ۀوحدت مکثر
  .واحده درمرایای متعدده

  دوبیتی
 در دو آئینـــــه چـــــون نمایـــــد رو
  آن یکــــی دو نشــــد بــــه ذات وىل

 

 متنـــــــوع بـــــــه تـــــــو نمایـــــــد او
 دو نمایــــــد نگــــــاه کــــــن نیکــــــو

 



۹۶۲ 

  مثنوی
ــــــی ــــــزار م ــــــد ه ــــــه ص  بینمآی

ــــا ــــود آنج ــــه ب ــــک آین ــــه ی   بلک

 

ــــــــی ــــــــار م ــــــــه روی ی  ینمب در هم
ــــــــدا ــــــــف در او پی  صــــــــور مختل

 

و هر واحدی تنزىل کرده از اعلی مراتب که عني جمـع . بازگشنت بعد از ذهاب و عروج بعد از نزول :فص الوصل
  .احدیت است، و آن وصل مطلق بود در ازل، به ادنی هبوط که عالم عناصر است

سـافلني، و بعضـی رجـوع فرمودنـد و  رو رفتنـد بـه اسـفلفحضیض تا  تآدم اقامت کردند در غای و بعضی از بنی
به اتصاف به صفات حق و فناء در ذات تا حاصل شد او را  الله و فی الله السري اىل: معاودت نمودند به سلوک

  .وصل حقیقی ابدا، همچنانکه بود در ازل
  بیت

ــــام ــــود او را تم ــــا ش ــــره آنج   دای

 

 اول و آخـــــــر بدانـــــــد والســـــــالم
 

السـت ای در زمان اقرار به ربوبیت، و درجواب  عهدی که با رب خود بسته ۀخروج است از عهد :الوفاء بالعهد
  .ای، و عبادت عامه معلول بود به رغبت در وعد و رهبت به وعید گفته۱۹۷۳ بربکم، بلی

  بیت
  ز خــــوف دوزخ و امیــــد جنــــت

 

 کنـــد زاهـــد همیشـــه میـــل خـــدمت
 

  .ةو الرهب ةاما عبودیت خاصه به متابعت امر است بال رغب
  بیت

ــا ــه جــان میفرم ــرا کمــر ب ــدمن ت   بن

 

ـــی می ـــو گل ـــدگیت همچ ـــدم در بن  خن
 

خود و غـري محبـوب حقیقـی مطلـوبی و مرغـوبی نـدارد، و از  ۀو عبودیت خاص الخاص برتر است از حول و قو
  .لوازم وفاء به عهد عبودیت آن است که هر نقصی که بینی از خود بینی و کمال از حضرت او

  بیت
  اینستازخودطریقونقصاوبنيازحضرت کمال

 

 
 اینست رفیق راهت درآن اگریابی مردی چنان

باید که ترک عبودیت نکنی، و غافل نباشی از عجز خود در اوقات عطای تصرفات  :الوفاء بحفظ عهدالتصرف
  .و خرق عادات

  .یازی پوستني را یادداراتو: مصراع
  :الوقت
  .باش حاضر وقت خویشنت می: مصراع

فعلیک الرضا، تا به حکم خـود باشـی و : کسب تو اید در حال، اگر به تصرف حق است بیتا هرچه بر تو روی نم
  .یابی به کسب خود آنچه اهم تو است اختیار کن غري در خاطرت خطور نکند و اگر متعلق می

  .بگذر ازماضی و مستقبل که حالت فوت شد: مصراع
  :اند وت شدن وقت است، به این معنی گفتهزیرا که تدارک ماضی ضایع کردن وقت است، و فکر در مستقبل ف

  .الصوفی ابن الوقت
  بیت

ــان ــتقبل بم ــذر از ماضــی و مس   بگ

 

ــــزت حــــال دان ــــر عزی  حاصــــل عم
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۹۶۳ 

  :الوقت الدایم
  بیت

ــــم گفته ــــم آن دای ــــدوقــــت دای   ان

 

ــــــی ســــــفتهفلادر ــــــن در معن  اند ای
 

  .آنچه ترقی کند به ادای ثانی ۀتوقف میان دو مقام، از برای آنچه باقی است از حقوق اول و تهی :الوقفه
  بیت

ـــــی ـــــی ادا م   کنحـــــق اول خوش

 

 کن ور نکــــــردی دوم قضــــــا مــــــی
 

  .وقوف است بر مراد حق :الصادق الوقوف
  بیت

ـــر مـــراد تـــو مـــراد حـــق بـــود   گ

 

 شـــکی صـــادق بـــود آن وقوفـــت بی
 

از عصـیان، و نگـاه آن کس که توىل کند به حق و متابعت نماید امر او، حـق تعـاىل محافظـت نمایـد اورا  :الوىل
  .۱۹۷٤وهویتوىل الصالحني: قال الله تعاىل. رجال ۀدارد او را از خذالن تا برساندش در کمال به درج

  بیت
ــــد ــــت ســــزا باش ــــه خــــدا تولی   ب

 

ــــــــا خــــــــدا باشــــــــد ــــــــوىل م  مت
 

قیام عبد است به حق در حال فناء از خود، و وىل فانی است در حق و باقی به حـق، الجـرم وىل مطلـق  :ةالوالی
  .فانی را تربیت فرماید تا برساند به مقام قرب و تمکني ۀندآن ب

  بیت
  نـــوا بنواخـــتبـــه کـــرم ســـاز بی

 

 مجلــس خــاص خــود بــه مــا پرداخــت
 

  الزاء باب
  .و آن نوری است که در دل درآید و مؤمن را دعوت کند به حق. واعظ حق است در دل مؤمن :الزاجر

  بیت
  بـــه چنـــني واعـــظ خوشـــی بگـــرو

 

 او بشـــــنو بشـــــنو ای یـــــار وعـــــظ
 

  :ةالزجاج
  بیت

  درآیـــت نـــور ایـــن لطیفـــه دریـــاب

 

ـــــ ـــــاب لطیف ـــــابۀ دری ـــــه دری  خفی
 

زجاجه اشارت است به دل صاحب دل، و مصباح روحش و شجره نفسش و مشکات بدنش که مظاهر مراتب نور 
  .مضافند

  بیت
  همـــه عـــالم بـــه نـــور او روشـــن

 

 مــــن ۀنظــــری کــــن ببــــني بــــه دیــــد
 

  .تعال بود به نور قدس به قوت فکر و زیت نور استعداد اصل نفس استنفسی که مستعد اش :ةالزیتون
  بیت

ــــان دریــــابۀزیــــت و زیتونــــ   چن

 

ـــــاب ـــــان  دری ـــــدیل عارف ـــــور قن  ن
 

  .ةالنفس الکلی هی :ةالزمرد
  بیت
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۹۶۴ 

ــا   نگــني خــاتم خــتم رســل بــود گوی

 

 انــد اشــیا زمــردی کــه بــر او نقــش کرده
 

  .مضاف است به حضرت عندیت و آن دایم است :الزمان
علوم طریقت است که اشرف و انور علوم است، و زواهـر وصـلت  :ةزواهراالنباءوزواهر العلوم و زواهر الوصل

  .است زیرا که وصلت به حق موقوف به علم طریقت است
  بیت

ـــابی وصـــال ـــم طریقـــت بی ـــه عل   ب

 

 بیـــــابی اگـــــر عـــــالمی بـــــر کمـــــال
 

  الحاء باب
ای از غري عمل چون حزن و خوف یا قبض و بسط یـا شـوق  ای که بر دل فرود آید به محض موجبه عطیه :الحال
و حال زایل شود به ظهور صفات نفس، اعم از آنکه در عقب آن حال مثل آن حـال بـر دل آیـد یـا نـه، و . و ذوق

  .اگر دایم شود و ملکه گردد مقام خوانند
  بیت

  ایــن چنــني حــال را مقــامش خــوان

 

ـــــدامش دان ـــــال را م ـــــال ذوالح  ح
 

یـا آدم : کـه حجـت بـود بـر مالئکـه، قـال اللـه تعـاىل) ع(انسان کامل اسـت چـون آدم :لخلقا علی الحق ةحج
  .۱۹۷٥ما کنتم تکتمون: اىل قولهانبئهم باسمائهم 

  بیت
ـــا ـــزد م ـــل ن ـــان کام ـــدمت انس   خ

 

حجـــت حـــق اســـت برخلـــق خـــدا 
 

  .قبول تجلی حقایق بود ۀانطباع صور کونیه در دل که مانع :الحجاب
  دوبیتی

 نمایدروآیدمرامعنیشپیکههرصــــورت به
  عاشق ای گشته صورت به بینی نمی اگرمعنی

 

 جو تومعنی صورت درآن خوبشصورتآنبنيبه
 کو معنی تراخودذوق صـــــورت آن تست حجاب

 

  .اند از اعیان حقایق بسیطه :الحروف
  بیت

  حــــروف کتــــاب محقــــق بخــــوان

 

 کـــه یـــابی حقـــایق ز اعیـــان عیـــان
 

  .الغیوب چون شجر در نوات اند کامنه در غیب شئون ذاتیه :الحروف العالیات
  :الجرم شیخ ما چنني فرمود :مصراع

  شعر
ـــا حـــروف عالیـــات لـــم نقـــل  کن
  انا انت فیه و نحن انت و انت هو

 

 متعلقـــات فـــی ذری اعلـــل القلـــل
 والکــل هوهــو، فســل عمــن وصــل

 

  رباعی
ــدام ــاتیم م ــروف عالی ــه ح ــا جمل  م
  هــر چنــد کتـــاب عــالمی بنوشـــتیم

 

 بــه غیــب ذاتــیم مــدام پنهــان زهمــه
 پوشـــــیده ز لـــــوح کاینـــــاتیم مـــــدام

 

  :ةالحری
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

آیا شما را نگفتم که : های ایشان خرب داد، گفت های ایشان خربده، چون آنها را به نام گفت ای آدم آنها را به نام: ۳۳آیۀ  ۲سورۀ  ۱۹۷٥
 .دانم دارید می کنید و پنهان می کار میدانم و آنچه را آش من نهانی آسمانها و زمني را می



۹۶۵ 

  بیت
  وارســــــــته ز بنــــــــدگی اغیــــــــار

 

ـــــــرار ـــــــزد اح ـــــــه ن ـــــــود ب  آزاد ب
 

ایشـان در  ۀق مرادات به فنای ارادق شهوات، و حریت خاصه ازّرحریت عامه است ازّر: و حریت بر مراتب است
  .وجود خود در تجلی نوراالنوار ق رسوم وآثار به فنایالخاصه ازّر حق، و حریت خاصه ۀاراد

  بیت
ـــــده ـــــودآزاد بن ـــــني ب   ای کـــــو چن

 

 بغـــــداد ّۀســــید اســــت بـــــر خلیفــــ
 

  .امتثال به واجبات و اجتناب از منهیات :حفظ العهد
  :ةو العبودی ةحفظ العهد الربوبی

  بیت
ــه اونیــک را منســوب می   گــردان ب

 

ـــو ـــنو نک ـــت ادب بش ـــدبخود کاینس  ب
 

  .خوانند جمیع حقایق است، و حضرت جمع و حضرت وجود می ۀکه جامعذات احدیت است  :الحقایقةحقیق
  بیت

  دریـــاب حقیقـــت حقـــایق بخـــودآ

 

 تـــا دریـــابی حقیقـــت خـــود بخـــدا
 

  .کلها و هو االسم االعظم۱۹۷٦ فله االسماء الحسنیذات است با تعني اول،  :ةالمحمدی ةحقیق
  بیت

ــــوختیم ــــا ازو آم ــــم م ــــم اعظ   اس

 

ـــــوختیم ـــــو آم ـــــا نک ـــــران را م  دیگ
 

تعینات و نسب ذاتند، زیرا که تعینات صفاتند و تمیز بعضی از اسـما از بعضـی بـه تعینـات ذات : االسماء ایقحق
  .بود یعنی صفات

  بیت
ـــه صـــفات ـــا ب ـــد ام ـــما متعدن   اس

 

ــذات ــیکن بال ــود و ل  مجمــوع یکــی ب
 

  .در مقام عني جمع احدیت ةشهود حق است حقیقی :الیقني حق
به اوصاف و خواص و احکام ایشان، و ارتباط اسباب به مسببات، و اسـرار  علم است به حقایق اشیا و :ةالحکم

  ۱۹۷۷.فقد اوتی خرياً کثرياً ةو من یؤت الحکم. انضباط نظام موجودات و عمل به مقتضای آن
  بیت

ـــود ـــني حکـــیم ب ـــو چن   هرکســـی ک

 

ـــــود ـــــیم ب ـــــا عظ ـــــزد م ـــــدر او ن  ق
 

ت بدان و بگو، و علم طریقت بدان و با اهل علوم شریعت و طریقت است، اما علم شریع :المنطوق بها ةالحکم
  .طریقت بگو

  .اسرار حقیقت است که علمای رسوم و عوام از ادراک آن قاصرند :المسکوت عنها ةالحکم
  بیت

ــا نامــه نمی ــا خامــه و ب ــارراز ب   گفــتمی

 

ــد عــارف ــان راز نگوی ــا دو روی و دو زب  ب
 

ای از  و بعضـی اصـحاب در قـدم مبـارک او، ضـعیفه فرمـود، در مدینه طـواف می) ص(روایت است که سید عالم
آتشی . االحزان او را مشرف فرمایند، اجابت فرمود و درآمدند خلوت سرای خود بريون آمد و التماس کرد که بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱۰آیۀ  ۱۷سورۀ  ۱۹۷٦
  .۲۶۹آیۀ  ۲سورۀ  ۱۹۷۷
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یا نبی الله الله ارحـم بعبـاده ام انـا : دیدند برافروخته و فرزندان آن ضعیفه گرد برآمده به بازی مشغول، فقالت
  ۱۹۷۸.بل الله ارحم فانه ارحم الراحمني): ص(فقال باوالدی؟

خود را در آتش  ۀدارم که فرزند خود را در آتش اندازم چگونه خدای تعاىل بند الله من دوست نمی گفت یا رسول
  ۱۹۸۰.هکذااوحی الله اىل: راوی گوید که گریان شد رسول خدا، و قال. ۱۹۷۹و هوارحم بهماندازد، 

  بیت
  گفـتدانی تواننه هر رازی که می

 

ــه هــر دّر ــوان ســفتن ــابی ت  ی کــه دری
 

آن است که پوشیده است بر وجه غري، حکمت در ایجاد آن شییء، همچنان که ایالم بعضـی  :ةالمجهول ةالحکم
  .عباد و موت اطفال و خلود در نار و ایمان بر آن واجب، و رضا به وقوع آن و اعتقاد کردن که عدل است

  بیت
ــــد   هرچــــه آن حــــاکم حکــــیم کن

 

 ل باشــــد کــــه آن کــــریم کنــــدعــــد
 

الهم ارنا الحق ): ع(معرفت حق است و عمل به آن و معرفت باطل و اجتناب از آن، کماقال :ةالخاص ةالحکم
  ۱۹۸۱.حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطال و ارزقنا اجتنابه
  الطاء باب

ین گرداند اخالق و اوصافش به تنویر اول چیزی که پیدا شود از تجلیات اسماء الهیه بر باطن عبد و مز :الطوالع
  .باطنش

  بیت
ـــــماء خداســـــت ـــــات اس   از تجلی

 

 اول حــــــاالت درویشــــــان ماســــــت
 

  .پاکی که خدای تعاىل او را نگاه دارد از مخالفات :الطاهر
  رباعی

ـــی ـــه م ـــق نگ  دارداو راز خـــالف ح
  امری که رسد زحق بـه او، ازسرصـدق

 

 او را بــــه مخالفــــت دمــــی نگــــذارد
ــــرد  ــــدا ب ــــان خ ــــیفرم ــــا م  آرد بج

 

  :طاهرالظاهر
  بیت

  وطاهرظاهراستپاکاوازمعاصی دامن

 

 ظاهرطاهراست که گفنت توان پاکیچننياین

  .معصومی که خدای تعاىل او را از وساوس و هواجس و تعلق به اغیار نگاه دارد :طاهرالباطن
  بیت

ــني می ــاکی چن ــاداگــر پ ــاش دلش   ب

 

 نگـــه دار تـــن و جانـــت خـــدا بـــاد
 

  .ای از الله تعاىل غافل و زاهل نباشد ای و لمحه پاکی که لحظه :طاهرالسر
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

خدا مهربان تر است، زیرا که او مهربان : تر است یا من به فرزندانم؟ حضرت فرمود خدا به بندگانش مهربان! گفت ای نبی خدا ۱۹۷۸
  .ها است ترین مهربان

  .تر است و او به آنها مهربان ۱۹۷۹
  .ا اینطور به من وحی فرموده استخد: حضرت فرمود ۱۹۸۰
خدایا حق را چنانکه هست به من بنمایان و پريوی از آن را روزی فرما و باطل را چنانکه هست نشان ده و پرهیز از آن را نصیب  ۱۹۸۱

  .گردان



۹۶۷ 

ـــد ـــور او باش ـــه ن ـــن ب ـــه روش   هرک

 

ــــــــد ــــــــور او باش ــــــــا درحض  دایم
 

  .صاحب کماىل که دایم قایم بود به ادای حقوق حق به رعایت جانبني :هطاهر السر و العالنی
  دوبیتی

 کنــدصــورت و معنــی رعایــت می
  ظـــــاهر و بـــــاطن بهـــــم آراســـــته

 

 کنـــــد یـــــی وعقبـــــی رعایـــــت میدن
ــــت می ــــی رعای ــــر دو را یعن ــــد ه  کن

 

علم است به کماالت قبول و به آفات و امراض و ادوات آن به کیفیت حفـظ صـحت و اعتـدال  :الروحانی طب
  .او در امراض به صحت و اعتدال کماالت

  .شخصی که عارف باشد به این علم و قادر باشد به ارشاد و تکمیل :الروحانی الطبیب
  بیتیدو

 طلــــــبدردمندانـــــه طبیبـــــی می
  کن همچـو مـا درد دردش نوش می

 

ـــــیبی می ـــــفاخانه نص ـــــب زان ش  طل
ـــی می ـــی از حبیب ـــب خـــوش دوائ  طل

 

  .، از قطع و ترقی مقاماتالسالک اىل الله: سريتی که مختصه بود به سالک: ةالطریق
  دوبیتی

ــني اســت ــت ایــن چن ــرار طریق  اس
ــــــات ــــــازل و مقام ــــــذر ز من   بگ

 

 مـــا همـــني اســـتره رو کـــه طریـــق 
ــال خــورده بــني اســت  کــان نقــش خی

 

  .ذهاب رسوم سایر است به کلیه در صفات نوراالنوار :الطمس
  قطعه

ــو شــدی ــو مح ــر ت  در صــفاتش اگ
ــرت ــني  آن حض ــه ع ــیدی ب   ور رس

 

ـــد ـــو و صـــفات نمان ـــو رســـم ت ـــا ت  ب
 ظلمــــت و نــــور ممکنــــات نمانــــد

 

  الیاء باب
ت نوریت او به ظلمت تعلق به جسم به خالف عقل مفـارق کـه نفس کلیه است که ممتزجه اس :الحمراء ةالیاقوت

  .بیضا ۀرب است به درمعّ
  بیت

  کابلیی در میان ترک و هنـدو آمـده

 

 ترک و هندوخوانمش زیراکزین دوآمده

مامنعک ان التسجد : اند متقابله چون قابله و فاعله، از این جهت الله تعاىل با ابلیس گفت اسماء الهیه :الیدان
  .دین حضرت وجوب اندوامکان و حق آنست که تقابل اعم استیاند که  و بعضی گفته. ۱۹۸۲قت بیدیلما خل
  .توان یافت چو در فاعل تقابل می: مصراع

  .چون جمیل و جلیل
  .توان دید و در قابل تقابل می: مصراع

  .چون راجی و خائف
  .وقت لقاء و وصل به عني جمع :ةالجمع یوم

  بیت
  باشدآنزجمعهروشوکهواصلجمع عني به

 

 باشد چننيباشداگرروزی ایجمعهمبارک
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷۵آیۀ  ۳۸سورۀ  ۱۹۸۲
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  الکاف باب
  ۱۹۸۳.والرطب والیابس اال فی کتاب مبني: قال الله تعاىل. لوح محفوظ است :الکتاب المبني

  دوبیتی
 هرچه هست و بـود وباشـد ای پسـر
  لوح محفوظ است از اثبات و محو

 

 جملـه محفـوظ اسـت در وی سـر بسـر
 نظر صـــاحب ایـــن چنـــني فرمـــود آن

 

مجمـوع اسـما اسـت، بـه ایـن  ۀبه اعتبار حضرت واحدیت الهیه که جامعـ -تعاىل وتقدس-اسم حق است  :الکل
  .احدبالذات کل باالسماء: اند معنی که گفته

  قطعه
ـــــــدنهدایاگریکی یکی نام  عزیزمنص
  

 گربه صد آینه یکی رو بنمودصد نشد

 صدنشـــودحقیقتش یـــک بـــود و بنـــام صـــد
  

  صــد صدنشداوکدام داستنقــش خیــال اوص

 

انـد  ای از ماهیات و اعیان و حقایق موجودات خارجیه، اما معقوالت مختص عبارت است از هر واحده :ةالکلم
  .تامه ۀوجودیه، و مجردات مفارقات به کلم ۀمعنویه، و خارجیات به کلم ۀبه کلم

عینیـه، و ماهیـت بـا وجـود  ۀلـوازم، کلمـانـد، و ماهیـت بـا  اعتبار وجود و لوازم، حرف عینیـه خوانده و ماهیت بی
  .وجودیه ۀلوازم، حرف وجودیه، و ماهیت با وجود و لوازم کلیه، کلم بی

  بیت
  خوانحرف حرفش بجای خود می

 

 دان ســــر هــــر حــــرف را نکــــو مــــی
 

  ۱۹۸٤.انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون: ، کقوله تعاىلکن ۀاشارت است به کلم :ةالحضر ةکلم
  .کلیه است، و  آن تعلق ارادات مرید است به بود مراد ۀدر این محل صورت اراد کن ۀلمو ک

  بیت
  هرچـــه خواهـــد روان عیـــان گـــردد

 

 هرچــــه گویــــد چنــــني چنــــان گــــردد
 

  .هویت احدیت مکنونه در غیب، و او بطن هر باطن است :الکنزالخفی
  بیت

  بطـــن هـــر بـــاطنی کـــه مـــا نگـــریم

 

 شـــمریم یـــک هویـــت بـــود کـــه می
 

در شریعت تارک فرایض بود، و در طریقت تارک فضایل، و در حقیقت نادانی که چیزی خواهد که حـق : لکنودا
  .تعاىل نخواهد، و نزاع کند با حق در مشیت حق و نداند حق نعمت حق

  بیت
  ترک فرایض مکن ترک فضـایل مگـو

 

 خواسنت حق بخواه خواسنت حـق بجـو
 

جا تمیز خلق است از حق بـه تعـني، و معنـی آن سـخن آنسـت کـه تکثـر فطور این :للشمل ةکون الفطور غري مشی
  .ذاتیه نیست ۀواحدی که حق است به تمیز تعینات موجب تفرق جمعیت الهیه واحدی

  دوبیتی
ـــــردد دو ـــــی نگ ـــــني یک ـــــه تع  ب
ــــی ــــات بس ــــود و تعین ــــک وج   ی

 

ــــــو ــــــنت ت ــــــی بگف ــــــود دو یک  نش
 جــــز یکــــی در دو کــــون دیگــــر کــــو

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۹آیۀ  ۶سورۀ  ۱۹۸۳
  .۸۲آیۀ  ۳۶سورۀ  ۱۹۸٤



۹۶۹ 

کنند بر مظهر منوری که متحقق باشد به مظهریـت  نماید از تجلیات، و اطالق میاول نوری که رو : الصبح کوکب
  ۱۹۸٥.فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا: نفس کلیه، من قوله تعاىل

  بیت
ـــاران اســـت ـــل ی ـــتاره دلی ـــن س   ای

 

ـــار آنســـت  صـــبحدم روشـــن اســـت ی
 

  .کنز الینفد ةقناعال): ع(قال امريالمؤمنني. قناعت به موجود و ترک تشوق به سوی مفقود :الکیمیا
  بیت

  گنجی است قناعت که ندارد پایان

 

 دان گر زانکـه تـرا هسـت غنیمـت مـی
 

نفـس از ذمـایم و اکتسـاب فضـایل و تحلـی بـه حلـی ۀ تهذیب اخالق به اجتناب رذایل و تزکیـ :ةکیمیاءالسعاد
  .کماالت

  دوبیتی
 بگــــذر ز کــــدورت و صــــفا جــــو

  دوســت گــر هســت تــرا ســعادت ای

 

 را ز مـــــا جـــــو و آن پـــــاکی نفـــــس
ــــــا جــــــو ــــــو کیمی  از اهــــــل دالن ت

 

  .استبدال متاع اخروی باقی به حطام دنیوی فانی :کیمیاءالعوام
  بیت

ـــه تجـــارتی اســـت مـــی   کنفالجمل

 

ــــی ــــت م ــــارتی اس ــــودا و بص  کن س
 

  .تخلیص دل است از کون به استار مکون: کیمیاءالخواص
  بیت

ـــان شـــد ـــاب خوشـــی چـــو تاب   آفت

 

ــــد ــــان ش ــــایه پنه ــــود و س ــــور بنم  ن
 

  الالم باب
  .آنچه ظاهر شود از نور تجلی، باز چون پوشیده شود بارقه و خطره خوانند: ةالالیح

  دوبیتی
 الیحــــه چــــون جمــــال بنمایــــد
  بـــاز پنهـــان شـــود چنـــني گفتنـــد

 

 دل عاشــــــق بــــــه لطــــــف بربایــــــد
ـــــــــــــد وىل نمی می ـــــــــــــد نمای  پای

 

  .حیات که سایر است در اشیا و ناسوت محل آن و ذلک الروح :الالهوت
  بیت

  روح شـمع و شـعاع اوسـت حیـات

 

ــــــــن ازو و او از ذات ــــــــه روش  خان
 

قل هل یستوی الذین : قال الله تعاىل. عقلی که منور به نور قدس بود و صافی از قشور اوهام و تخیالت: اللب
  ۱۹۸٦.یعلمون و الذین الیعلمون انما یتذکر اولوااللباب

  بیت
  لبیب عاقل ولب عقل و جمع او البـاب

 

 ن آی و مـخ او دریـابز قشر وهم بـرو
 

آید از قشور اوهام و تخـیالت،  یابد به آن نور و بريون نمی نور الهی قدسی است که عقل تأیید میۀ ماد :اللب لب
و این علم مصون . کند علوم صحیحه که متعالیه است از ادراک مدرکی که دلش متعلق باشد به کون و ادراک می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۷۶آیۀ  ۶سورۀ  ۱۹۸٥
  .۹آیۀ  ۳۹سورۀ  ۱۹۸٦



۹۷۰ 

  .م رسمی و آن از حسن سابقه است که مقتضی حسن خاتمه استاست از فهم عالمی که محجوب بود به عل
  بیت

ـــی ـــا دان ـــان اوســـت ت ـــه احس   هم

 

 اول و آخــــــــر ار فــــــــرو خــــــــوانی
 

لبسـنا علیـه مـا لولو جعلناه ملکـا لجعلنـاه رجـال و : اند، قال الله تعاىل لباس روحانیه ۀصورت عنصری :اللبس
  ۱۹۸۷.یلبسون

اولیـائی تحـت قبـابی : الحـدیث القدسـی بقولـه تعـاىل یشـارالیه فی اند کما الحقایق صور انسانیه ةاما لبس حقیق
  .الیعرفهم غريی

  رباعی
 آن صـــورت الطـــاف الهـــی مـــائیم
  مـــا محـــرم راز حضـــرت ســـلطانیم

 

 دار شــاهی مــائیم هــم جامــه و جامــه
 اســــــرار کمــــــاهی مــــــائیم ۀداننــــــد

 

  .المتکلم انسان کامل که متحقق بود به مظهریت اسم :الحق لسان
  بیت

  اشـــد لســـان حـــق جانـــاهرکـــه ب

 

ــــــا ــــــود گوی ــــــه کــــــالم خــــــدا ب  ب
 

  .اشارتی که دقیق بود معنی آن، اما روشن شود از آن اشارت معنیی در فهم که در عبارت نگنجد :اللطیفه
  بیت

ــــــــ ــــــــاب لطیف ــــــــانۀدری   لطیف

 

 ایـــــن اســـــت لطیفـــــه و لطیـــــف آن
 

 ۀقیقـت تنـزل روح اسـت بـه رتبـو در ح. دالن دل گوینـد حکما نفس ناطقه خوانند و صاحب :االنسانیه ةاللطیف
به وجه اول صـدر گوینـد و بـه . قربیه از نفس، و مناسبت دارد با نفس به وجهی و مناسبت دارد با روح به وجهی

  .وجه ثانی فؤاد
  بیت

  دل چـــو فرزنـــد دان بجـــو خـــربش

 

ــــدرش ــــادر و پ ــــد م ــــس و روحن  نف
 

حس را ازعالم مثال، و ایـن از کشـف صـوری کنند بر شیئی که ظاهر شود  جمع الیحه است و اطالق می: اللوایح
  .است، اما به معنی الیحه از کشف معنوی است از جناب اقدس

  بیت
  نمایدنورچشممیمعنیبهگهصورت به گه

 

 فزاید نـور چشـم نماید می نور او رو می
 

د آن نور از خیال انوار ساطعه که پیدا شود اهل بدایات را از ارباب نفوس ضعیفه طاهره، و منعکس شو :اللوامع
به حس مشرتک و مشاهده نمایند به حواس ظاهره و ببیند انوار همچو انوار شهب و قمـر وآفتـاب، و روشـن شـود 

انـوار لطـف و  ۀانوار قهر و وعید بود سرخ رنگ نمایـد و اگـر از غلبـ ۀحواىل ایشان و آن انوار ساطعه اگر از غلب
  .وعد باشد به رنگ سبز برآید

  بیت
ــو ــافی چ ــی ص ــدم ــاغر درآی   در س

 

 بـــه رنـــگ جـــام مـــی مـــی را نمایـــد
 

خـود را » ۀومرتبـ«شبی که سالک را به تجلی خاص مشـرف گرداننـد، تـا بـه آن تجلـی بشناسـد قـدر : القدر ةلیل
  .نسبت با محبوب و آن وقت ابتدای وصول سالک است به عني جمع و مقام اهل کمال در معرفت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۹آیۀ  ۶سورۀ  ۱۹۸۷



۹۷۱ 

  بیت
  داندر شــب قــدر قــدر خــود مــی

 

 ران ر معرفــــــت ســــــخن مــــــیروز د
 

  المیم باب
عهود معنویه است، و آن حقیقت انسان کامل اسـت،  :الماسک و الممسوک والممسوک به و الممسوک الجله

القلـوب فرمـوده کـه ةسـره در کتـاب قو الله قدس و شـیخ ابوطالـب مکـی .لوالک لما خلقت االفـالک: کما قال
الحمدللـه : فرمایـد الحق میةقدس سره در اول کتاب نسـخ لدینا افالک دایرند به انفاس بنی آدم، و شیخ محیی

  ۱۹۸۸.الذی جعل االنسان الکامل معلم الملک وادارسبحانه و تعاىل تشریفاً و تنویها بانفاسه الفلک
  بیت

  همــه عــالم فــدای حضــرت اوســت

 

ــه خــدمت اوســت  بلکــه مقصــود جمل
 

نجاست رذایل شهوانیه، یـا شـهود حقیقـی اسـت علمی که نفس را طاهر گرداند از دنس طبیعیه و از : ماءالقدس
  .به تجلی قدیم که رافع حدث است

  رباعی
 علمـی کــه تــرا پــاک کنــد از مــن و مــا
  خواهی که حدث پـاک شـودازتوتمام

 

 ماءالقدســـش نـــام کنـــد مـــرد خـــدا
ـــ ـــو جام ـــز و بش ـــا ۀبرخی ـــتی و بی  هس

 

ت که منشأ تعینات و نسب اسمائیه محضه است به اعتبار تقدم ذات احدیت بر حضرت واحدی ۀاضاف: المبدئیت
  .و صفات و اضافات و اعتبارات عقلیه است

  بیت
ـــــدئیت را اضـــــافت گفته ـــــدمب   ان

 

 اند لطیفــــی ســــفته ایــــن چنــــني دّر
 

تعقـالت و اذهـان و  ۀو مبدئیت مجمع اعتبارات و منبع نسب و اضافات ظاهره است در وجود، و باطنه در عرصـ
الهیـه، و محقـق از حیثیـت ایـن نسـب  ۀذاتی ۀز تعني وجود در نسب علمیوجود مطلق واحد واجب عبارت است ا

  .خواند حق را مبدأ می
فروض عبادات است چون صالت و صوم و زکات و حج، و نهایت صالت کمال قـرب اسـت  :النهایات مبادی

و مواصلت حقیقت، و نهایت زکات بذل غريحق از سر صدق و اخالص به محبـت حـق و نهایـت صـوم امسـاک 
  .الصوم ىل و انا اجزی به: ةست از رسوم خلقیه به فنای در حق، لهذا قال فی کلمات القدسیا

انـد بـه  و نهایت حج وصول است د ر معرفت و تحقق به بقای بعد از فنا، زیرا که مجموع مناسک که وضـع کرده
  .ازاء منازل سالک است تا نهایت که مقام احدیت جمع و فرق است

  دوبیتی
 ایـــن چنـــني باشـــیگـــر در اســـالم

  بــه نهایــت اگــر رســی بــه کمــال

 

ــــــی ــــــني باش ــــــادق ام ــــــؤمن ص  م
ــــــی ــــــزین باش ــــــل گ ــــــل عام  کام

 

  :فرموده ةعلیه الرحم خصال ثالثه است که ابومحمد رویم :التصوف مبنی
  بیت

ــد ــرا باش ــر ت ــه خصــلت اگ ــن س   ای

 

ــــو صــــوفیی کجــــا باشــــد  همچــــو ت
 

  .و اختیار تمسک به فقر و افتقار و تحقق به بذل و ایثار و ترک تعرض
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

سپاس خدایی را که انسان کامل را آموزگار فرشته گردانید و ازنظر بزرگ داشت و بلندی مرتبت، گردش فلک را به انفاس وی  ۱۹۸۸
  .مرتتب ساخت



۹۷۲ 

  دوبیتی
 فقــــر بگــــزین و غنــــا ایثــــار کــــن
   صــوفیانه چــون بیــابی ایــن خصــال

 

ـــــار کـــــن ـــــار خـــــود فـــــدای ی  اختی
ــوفی خانــه و ایــن کــار کــن  رو بــه ص

 

تعني آن متعـني، زیـرا کـه اللـه تعـاىل اگرچـه  حق فرماید در هـر متعینـی بـی ۀمحققی که مشاهد :بالحق المتحقق 
ا صفتی یا اعتبـاری یـا تعینـی یـا حیثیتـی منحصـر و مقیـد نیسـت در اینهـا، مشهود است در هر مقیدی به اسمی ی

  .الجرم مطلق مقید باشد، و مقید مطلق منزه بود از تقیید و التقیید و اطالق والاطالق
  بیت

ــم ــالق ه ــالق وال اط ــق از اط   مطل

 

ــاز از وصــف جفــت و طــاق هــمبی  نی
 

د که هـر مطلقـی در وجـود وجهـی دارد بـا تقیـد و هـر نظری که مطالعه فرمای صاحب :المتحقق بالحق و الخلق
مقیدی او را وجهی است به اطالق، بلکه مشاهده فرماید که وجود حقیقت واحده است، او را وجهی است مطلق 

  .این مشهد به طریق ذوق متحقق بود به حق و خلق و فنا و بقا ۀو وجهی مقید به هر قیدی، و مشاهد
  بیت

ــق ــنوش از ح ــه حــق اســت بش   هم

 

ـــــق ـــــی مطل ـــــود گه ـــــد ب  گـــــه مقی
 

عزیزی که حق تعاىل او را از برای خود برگزیند، و اختیار فرمایـد او را از بـرای حضـرت انـس و بـه  :المجذوب
و مواهب کرامـت فرمایـد، تـا برسـد بـه جمیـع مقامـات و  ۱۹۸۹آب قدس خود او را مقدس گرداند، و مجموع منح

  .کلفت کسب و تعب طلب مراتب، بی
  رباعی

 انــدطلــب گــنج بقــا یافتهرنج  بــی
ــد بــس لطیــف و نمکــني   مجذوبانن

 

ـــی ـــا یافتهب ـــل ازو عط ـــد علم و عم  ان
ـــال از خـــدا یافته ـــه کم ـــی ب ـــد لطف  ان

 

میان ظـاهر وجـود و بـاطن ۀ اند که ابواب مسدود مظاهر مفاتیح الغیوب: و المطالع و المنصات ةالمجاىل الکلی
  :نج استشود و آن مفاتیح پ وجود به این مفاتیح گشاده می

الغایات و  ةالحقایق و آن غایـ ةالکربی و مجلـی حقیقـ ةمجلی ذات احدیت وعني جمع و مقام اوادنی و طامـ: اول
  .النهایات است نهایت

  بیت
  غایت آنجـا نیسـتکهبرسـیدم به غایتی

 

 ت آنجـا نیسـتیـنهایتی است که نـام نها
 

  .و حضرت اسماء الهیه اوىل و مجمع البحرین و مقام قاب قوسنيۀ مجلی برزخی: دویم
  بیت

ـــر تـــو باریـــابی   دریـــن بـــرزخ اگ

 

ــــابی ــــار ی ــــزاران ی ــــد ه ــــاپی ص  پی
 

  .مجلی عالم جربوت است و انکشاف ارواح قدسیه: سیم
  .کنند به امر الهی در عالم ربوبیت مجلی عالم ملکوت است و مدبرات سماویه که تدبري می: چهارم
  .ب عالم مثال و کشف مدبرات کونیه در عالم سفلیمجلی عالم ملک است به کشف صوری و عجای: پنجم

  بیت
  هیچ رنــجپــنج مجلــی گفتمــت بــی

 

 نـــزد مـــا ایـــن پـــنج بـــه از پـــنج گـــنج
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .جمع منحة به معنی عطا و دهش ۱۹۸۹



۹۷۳ 

  .حضرت قاب قوسني به اجتماع بحرین وجوب و امکان :البحرین مجمع
  بیت

ـــــع ـــــني مجم ـــــاب قوس   البحرینق

 

 یــک محـــیط اســت ازو روان نهـــرین
 

  .به اعتبار اجتماع اسماء الهیه وحقایق کونیه اند که حضرت جمع وجود است و گفته
  بیت

  یافــتبتوانوخممیماجــام درمجمع

 

 اسرار حقایق همه بـا هـم بتـوان یافـت
 

  :حضرت جمال مطلق است که میل به غري خود نکند مگر به التفاتی، و لذلک قیل :االهوا مجمع
  شعر

  الهـوینقل فؤادک حیث شئت من

 

 
ــــب اال ــــب اال للحبی ــــا الح  ولو م

 

  :الله علیه ةرحم و قال الشیبانی
  شعر

  کل الجمال غـداً لوجهـک مجمـال

 

 الکنـــــه فـــــی العـــــالمني مفصـــــل
 

  دوبیتی
 همــه عــالم جمــال حضــرت اوســت
  هم محب خود است و هم محبوب

 

 او جمیـــــل و جمـــــال دارد دوســـــت
 عشــق و معشــوق و عاشــقی نیکوســت

 

  .هویت مطلقه است :االضداد مجمع
  دوبیتی

ــــت اول ــــک هوی ــــودی  و آخــــر ب
ــدام ــد م ــی گوی ــاطن یک ــاهر و ب   ظ

 

ــــود ــــاهر ب ــــاطن و ظ ــــت ب  آن حقیق
ــــود ــــاظر ب ــــر کــــه او ن ــــت ه  در هوی

 

  :محبت ذاتیه است بلکه :ةاالصلی ةمحب
  .محبوب خود و محب خویش است: مصراع

ها است، و شیئی که میان دو شییء باشد یـا بـه مناسـبت باشـد در  و این محبت اصلیه اصل مجموع انواع محبت
  .ةالمحب ةمحب ةالمحب: اند ات یا طرفني یا اتحاد در وصف یا درمرتبه یا حال یا فعل، و گفتهذ

که نگاه داشته باشد او را حفـیظ مطلـق یعنـی حـق از مخالفـات در قـول و فعـل و  محفوظ آن است :المحفوظ
 آنچه خـدا امـر کنـد ارادت تا هرچه گوید و کند مرضی حق باشد و نخواهد اال آنچه خدا خواهد و قصد نکند اال

  .او را بدان
  بیت

ـــــدد   امـــــر او را کمـــــر بجـــــان بن

 

 نیـــــک در خـــــدمتش میـــــان بنـــــدد
 

رفع اوصاف عادت است و خصال ذمیمه و ما یقابل آن اثبات و آن اقامت احکام عبـادت  :الظواهر محوارباب
  .است و اکتساب اخالق حمیده

  بیت
ـــاری ـــر ک ـــد اگ ـــم ب ـــود تخ ـــد ب   ب

 

 نیــــــک باشــــــد اگــــــر نکوکــــــاری
 

ازالت علل و آفات و اثبات مواصالت، و این محو و اثبات به رفع اوصاف و رسوم و افعال  :السرایر محو ارباب



۹۷۴ 

، کنت سـمعه الـذی یسـمع بـه: و اخالق عبد است به تجلیات صفات و اخالق و افعال حق، کما قال جل ذکره
  .الحدیث

  بیت
  سمع و بصرو لسان و دسـت وپـائی

 

ــه عــوض بی ــد ب ــا ب ــ ی  ائیعــوض یکت
 

  .فنای کثرت در وحدت :محوالجمع و محوالحقیقی
  بیت

ــــــد ــــــني آب نمان ــــــر غريع   درنظ

 

 ه و حبـــاب نمانـــدرمحـــو شـــد قطـــ
 

اند ظاهریـه  اسقاط اضافت وجود است بسوی اعیان، زیرا که اعیان شئون ذاتیه :و محو عني العبد ةمحوالعبودی
اند ابدا، و وجود حق است ظاهر در مرایای  نيالع و اعیان معلومات معدوم. در حضرت واحدیت به حکم عالمیت

  .الوجود عني نماینده اعیان، و مرایا من حیث
و اعیان از آن رو که ممکناتند معدوم، و اعیـان ممکنـات را آثـار اسـت در وجـودی کـه ظـاهر اسـت در امکـان، و 

وجودنـد، و اعیـان  ۀتابعـوجود به اعیان نسبتی است اعتباریـه و افعـال و تـأثريات  ۀوجود عني حق است، و اضاف
  .تعاىل وحده معدومه، و معدوم نه مؤثر تواند بود و نه فاعل، بلکه موجود حق است

  .حامد به اعتباری محمود به اعتباری: مصراع
پس حق است که عابد است به اعتبار تعني و تقید به صورت عبد، و آن شأنی است از شئون ذاتیه، و حـق معبـود 

  .عني عبد باقیه در عدم اصلیه است به اعتبار اطالق و
  بیت

ــانی اســت ــه ف ــدگی هم ــده و بن   بن

 

 هرچه هست آن ظهـور سـلطانی اسـت
 

 اال هـو رابعهـم، ةما یکون من نجـوی ثالثـ: و قال تعاىل۱۹۹۰ وما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی،: کما قال
  ۱۹۹۲.ةلقد کفرالذین قالوا ان الله ثالث ثالث: و قوله تعاىل۱۹۹۱

ثانی نفی ثالث ثالثه فرمود، که اگر احـدی از ثالثـه بـودی  ۀت فرمود که رابع ثالثه است و در آیاول اثبا ۀو در آی
  .تعاىل عن ذلک و تقدس-ممکن بودی مثل ایشان 

اما اگر چهارم باشد غري ثالثه بود به اعتبار حقیقت و عني ایشان به اعتبار وجود یا غـري بـه اعتبـار تعینـات غـري و 
  .یقت عنيعني عني به اعتبار حق

  بیت
 کردتوانچـــهوجهینبودندبه که اعیان

  
ـــــــــــند که وجه غريندازآن   غريندنباش

 

 تـوان کـردچه وجهی  موجود ز جودند به 
  

 گر عني وجودند به وجهی چه تـوان کـرد
 

فنای وجود عبد است در ذات حق، هم چنانکه محو فنای افعال عبد است در فعل حق و طمـس فنـای  :المحق
  .صفاتصفات است در 

  بیت
ـــانی   اول محـــو اســـت و طمـــس ث

 

ــــدانی ــــر ب ــــت اگ ــــق اس ــــر مح  آخ
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۷آیۀ  ۸سورۀ  ۱۹۹۰
  .۷آیۀ  ۵۸سورۀ  ۱۹۹۱
 .۷۳آیۀ  ۵سورۀ  ۱۹۹۲



۹۷۵ 

، بیند و ثانی هر صـفتی کـه از موصـوفی یابـد صـفت فعال لما یرید: اول هر فعلی که از شیئی در وجود آید فعل
  .حق مشاهده نماید و ثالث وجود نیابد اال وجود حق

  بیت
  هرچـــه بینـــد وجـــود حـــق بینـــد

 

ـــد ـــود حـــق بین ـــم ز ج ـــر ه ـــن نظ  وی
 

  .تعاىل و تقدس- از اسماء حق ۀحضور دل است با حق در استفاض :المحاضره
  بیت

 دل حاضــــــردار بــــــا خــــــدایت
  ز اســماء  خــدا چــو فــیض یــابی

 

ــــــت ــــــابی از عنای ــــــیض بی ــــــا ف  ت
 واقــــــف گــــــردی تــــــو از بــــــدایت

 

  .حضور عبد است با وجه حق به مراقبت و ذهول او از غريحق :ةالمحاذا
  بیت

ـــــدالجـــــرم غـــــري حـــــق نمی   بین

 

ــــــیند ــــــه بنش ــــــريی چگون ــــــزد غ  ن
 

  .ةاز شجر) ع(خطاب حق است بنده را در صورتی از عالم ملک، همچنانکه ندا فرمودند موسی را  :ةالمحادث
  دوبیتی

ـــه لســـان شـــجر ســـخن فرمـــود  ب
ــــــود او را ــــــی نم   صــــــورت آتش

 

ـــه آن ســـمع موســـوی بشـــنود  خـــود ب
 در حقیقــــــت الــــــه موســــــی بــــــود

 

  .موضع سرت قطب از افراد واصلني :المخدع
  بیت

  مـردمۀهرچند که پنهان شود از دیـد

 

ـــد ـــان شـــدن از دی ـــد ۀپنه  ســـید نتوان
 

  :المددالوجودی
  بیت

  هرچه موجوداست از جـود وی اسـت

 

 جودش وجودی خود کـی اسـتبلکه بی
 

  .نهد وجود عالم بر عدم عالم فرماید از نفس رحمانی به وجود تا ترجیح می و حق تعاىل موجودات را مدد می
  بیت

  نـــــور ظهـــــور او نباشـــــد اگـــــر

 

ـــانی ـــان بم ـــرا پنه ـــت س ـــو در ظلم  ت
 

بخشد از هـوا، امـا در جمـادات و افـالک و روحانیـات، عقـل  دهد از غذا و نفس را مدد می و در تحلل بدل می
کنـد کـه هـر ممکنـی در هـر آنـی خلقـی  فرماید به دوام رجحان وجود ایشان از مرجح، و شهود حکـم می حکم می

  ۱۹۹۳.بل هم فی لبس من خلق جدید: قال الله تعاىل. است
  بیت

  هــر زمــان صــنعی نمایــد در نظــر

 

ـــــی و مـــــیمی ـــــرد خلق  آرد دگـــــر ب
 

  :ةالکلی المراتب
  بیت

  شش مرتبه است اگـر نکـو دریـابی

 

 مـــوجی و حبـــاب و قطـــره و دریـــائی
 

 ۀرتبـارواح مجـرده، و م ۀحضرت الهیت که حضـرت واحـدیت اسـت، و مرتبـ ۀذات احدیت، دیگر مرتب ۀاول مرتب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۵آیۀ  ۵۰ۀ رسو ۱۹۹۳



۹۷۶ 

کـون جـامع یعنـی  ۀملک که عالم شـهادت اسـت، و مرتبـ ۀنفوس عامله که عالم مثال وعالم ملکوت است، و مرتب
  .انسان کامل که مجلی مجموع و صورت جمعیت است

  .اند و مراتب شش و مجلی پنج گفته
اعتبـار تعـدد شـود مراتـب، و ذات احـدیت مجلـی شـییء نـه، زیـرا  زیرا که مجلی مظهر است و به مظهر ظاهر می

اصـلیه  ۀو بـه تنـزل ایـن مرتبـ. اصالنیست، بلکه اعتبار ذات احدیت سلب اعتبارات است تا عالمیت و معلومیـت
  .اند یا ظاهره، و مجلی احدیت ذات نیست اال انسان کامل وغري این مرتبه مجاىل باطنه. سایر مراتب مرتتب آید

  بیت
  ذات اوســتمجلیکهاســت کامل انسان

 

 جامع ذات وصفات اوستکهایمجموعه

شـود در وی و او  وجود مضاف وحـدانی اسـت کـه اکـوان و اوصـاف و احکـام اکـوان ظـاهر می :الکون مرآت 
  .مخفی به ظهور اکوان هم چنانکه وجه آئینه پوشیده شود به ظهور صورت نماینده

  بیت
ـــــود ـــــر فرم ـــــه نظ ـــــه در آین   هرک

 

ــــــود ــــــان و او بنم ــــــد نه ــــــه ش  آین
 

اند به سوی شئون باطنه، و اکوان صور شـئونند و شـئون باطنـه وجـود متعـني بـه  نات که منسوبهتعی: الوجود مرآت
  .از این وجه شئون مرایای وجودند و وجود واحد متعني به صور اکوان. تعینات صور ظاهره

  مثنوی
ــــــــی ــــــــدهزار م ــــــــه ص  بینمآین

ــــا ــــود آنج ــــه ب ــــک آین ــــه ی   بلک

 

ــــــــی ــــــــار م ــــــــه روی ی  بینم در هم
ــــــــدا ــــــــف در او پی  صــــــــور مختل

 

حضرتني انسان کامل و هم مرآت حضرت الهیه اسـت کـه  ۀیعنی حضرت وجوب و امکان وآین :الحضرتني مرآت
  .مظهر ذات است با جمیع اسما

  قطعه
ـــــــــ ـــــــــلۀدر آین  وجـــــــــود کام

ـــن ـــر ک ـــیش نظ ـــورت و معن   در ص

 

ــــوب می ــــان و وج ــــد امک ــــوان دی  ت
ـــد ـــان دی ـــوان دروعی ـــه ت ـــاین جمل  ک

 

  .در سر و در عرف محادثه است در شب حق است مر بنده را همسامر: ةالمسامر
  شعر

  یحــدثنی فــی صــامت ثــم نــاطق

 

 عـــني ثـــم کســـر الحواجـــبةبغمـــز
 

  بیت
  با همدگر احـوال هـم از بـیم رقیـب

 

ــم ــه چش ــنیدیم ب ــرو و ش ــه اب ــیم ب  گفت
 

هود بلکه عارف به اسماء ذاتیه و ش. ذکر ذاکر ذات به اسماء ذاتیه دون وصفیه و فعلیه :ةمسالک الجوامع االثنی
اسما و ذاکر ذات و ذات مطلقه اصل جمیع اسما است و اجل وجوه تعظیم مطلق است که متناول جمیع اوصاف 

  .حق است
امااگر ثنا گویند حق را به . اما اگر ثناگویند او را به علم یا جود یا قدرت تعظیم او را قید کرده باشند به آن وصف

  .حق و امثال آن حق را ثنا گفته باشند با جمیع اسما اسماء ذاتیه چون قدوس و سبوح و سالم و غنی و
  دوبیتی

 زبان از دل و جان به فرمان اوسـت
  چــــو تعظــــیم مطلــــق بجــــا آوری

 بـــه اســـمای ذاتـــی ثنـــاخوان اوســـت
 مقیـــد در آن ضـــمن هـــم زان اوســـت



۹۷۷ 

  

  .دل الحق است یعنی دل کامل صاحب المحرم است که وسع بیت :االعظم مستوی االسم
  بیت

ــــم ــــتوی اس ــــودمس ــــم دل ب   اعظ

 

ـــــود ـــــل ب ـــــرکس دل کام ـــــه دل ه  ن
 

  .حضرت واحدیت است که منشأ جمیع اسماء الهیه است: ةمستندالمعرف
  دوبیتی

ـــــاب ـــــه را دری  حضـــــرت واحدی
  عارفانــــه بــــه حضــــرتش بخــــرام

 

 ها دریــــــاب منشــــــأ جملــــــه اســــــم
 معرفــــــت بایــــــدت بیــــــا دریــــــاب

 

  .رسم فانی در ذات احدیت به حیثیتی که باقی نماند از او :المستهلک
  قطعه

ـــانی ـــود ف ـــق ش ـــه در ذات ح  هرک
ــی خــوانیم   گرچــه مســتهلکش هم

 

 بطریقـــــی کـــــه شـــــرح آن گفتـــــیم
 بـــــاقی ملــــــک جــــــاودان گفتــــــیم

 

ــه کــه صــور اســماء الهیه: الغامضــه المسأله ــان ثابت ــار احــدیت وجــود عــني  اعی ــه اعتب ــه، ب انــد در  حضــرت علمی
به ایـن وجـه . اند وجود نکردهۀ رایح اند شّم و که ممکنهاند، اما از آن ر الوجودند، و به اعتباری حقایق عالم واجب
  .معشوق کما لم یزل در قدم برحال خود است و عاشق کما لم یکن در عدم برقرار خود: اند گفته

النور یعنی وجود ظاهر در صور اعیان و ظهور وجود به احکام اعیان و بروز وجود در  بلکه تجلی حق است به اسم
و اگـر . وجود به اعیان و تعني وجود به اعیان به ابقای اعیان بر عدم اصـلی ۀات به اضافصورت خلق جدید بر آن

نه دوام ترجیح وجود اعیان بودی به اضافه به سوی اعیان و تعني وجـود بـه اعیـان، عـالم را بـودی نبـودی و ایـن 
  .امری است کشفی ذوقی

  بیت
  دریاب به ذوق عقـل را هـیچ مگـو

 

 عقـل مجـوایـن سـخن تـو از ۀسر رشت
 

قـدر، الجـرم مطالعـه نمایـد کـه هرچـه مقـدور اسـت  ای که خدای تعاىل او را مطلع گرداند بر سـّر بنده: المسرتیح
المقدور کـاین و ): ص(قال رسول الله. واجب بود وقوع آن در وقتی معلوم، و هرچه نیست ممتنع است وقوع آن

  .الهم فصل
مـا اصـاب مـن : کمـا قـال تعـاىل. ن و تحسرش نماند بر مافاتالجرم مسرتیح اسرتاحت یابد از تعب طلب و حز

عشر سنني، فلم یقل لشیء فعلته لم فعلته واللشیءترکته لم ) ص(خدمته: و قال انس. ةآآلی ۱۹۹٤فی االرض، ةمصیب
  .۱۹۹٥ترکته

  :گوید الجرم عاشقانه می
  بیت

  همه عـالم عطـای حضـرت اوسـت

 

 هرچــه آیــد ز دوســت باشــد دوســت
 

  .اند و تجلیات اسمائیه مفاتیح اسرار غیب و تجلیات ذاتند ات اسمائیهتجلی :الفتح مشارق
  قطعه

ـــد  جمـــع مشـــرق مشـــارقش خوانن
ـــما ـــه او اس ـــد ب ـــی کن ـــون تجل   چ

 

ــــات اســــت ــــور آی ــــا آن ظه ــــزد م  ن
ــــــــی ذات اســــــــت ــــــــاح تجل  افتت

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۲آیۀ  ۵۷سورۀ  ۱۹۹٤
  .غمرب را ده سال خدمت کردم هرگز هرچه را کردم نفرمود برای چه کردی وهرچه را نکردم نفرمود چرا نکردیپی: انس گفت ۱۹۹٥



۹۷۸ 

  .تجلیات ذات قبل از فنای تام در عني احدیت جمع :ةالحقیق مشارق شمس
  دوبیتی

ـــد در ـــن نمای ـــرصـــبحدم روش  نظ
ـــاب ـــد آفت   چـــون شـــود روز و برآی

 

 گرچـــه باشـــد همچنـــان از شـــب اثـــر
 محـــو گـــردد ظلمـــت شـــب ســـر بســـر

 

مشرفی که الله تعاىل مطلع گرداند او را بر ضمایر بنی آدم و به تشریف شریف تجلی اسم الباطن  :الضمایر مشرف
  .مشرف بر بواطن، و شیخ ابوسعید ابوالخري قدس سره مشرف به خلعت اشراف

  بیت
ــود ــراف ب ــریف اش ــه تش ــرف ب   مش

 

 مــــزین بــــه انــــواع الطــــاف بــــود
 

ترتب حقایق کونیه بر حقایق الهیه که اسمااند و ترتب اسما بر شئون ذاتیـه،  :المضاهات بني الشئون و الحقایق
  .الجرم اکوان ظالل اسما باشند و اسما ظالل شئون

  بیت
  ســـایة اســـما بـــود اکـــوان تمـــام

 

 المهــم شــئون را ســایه اســما و الســ
 

انتساب اکوان است به حضـرات ثالثـه یعنـی حضـرت وجـوب و حضـرت  :المضاهات بني االسماء و االکوان
امکان و حضرت جمع میان وجوب و امکان، و هرچه در اکوان است او را نسـبتی اسـت بـا وجـوب و نسـبتی بـا 

 ۀه یـا ملکیـه بـود یـا بسـیطروحیـ ۀامکان، و اگر نسبتش با وجوب اقوی بود اشرف و اعلی بود و حقیقت او علوی
بسیطه یا مرکبه، و هرچـه  ۀعنصری ۀفلکیه، و اگر نسبتش با اکوان اقوی بود و اخس و ادنی باشد و حقیقتش سفلی

  .نسبت او به حضرت جمع اشهرواشد باشد حقیقت انسانیه
و اگـر بـه جانـب و هر انسانی که به امکان امیل بـود و احکـام کثـرت در او اغلـب باشـد از کـافران و محجوبـان، 

وجوب امیل بود و احکام وحدت در او اغلب باشد از سابقني و صدیقني چون انبیا و اولیا و اگر تسـاوی بـود در 
  او جهتان،
  .مقتصد خوانمش بود مؤمن: مصراع

  .مؤمنان باشد در قوت ایمان و ضعف ۀو به حسب اختالف میل به جهتی از جهتني اختالف درج
  بیت

  جوئیمیخویشجنسکنیمیل بهرچه

 

 روی تو خـود اوئـی هرآنچه در پی آن می
 

  .توقیعات حق است عارفان را: المطالعه
  .ابتدای حکم سلطانی بود: مصراع

کننـد بـر استشـراف مشـاهده در زمـان طوالـع  و از سؤال از عرفا در آنچه راجع بود به حوادث و مطالعه اطالق می
  .توقیعات و مبادی بروق آن

  بیت
ــــ ــــق راون ــــیر ح ــــاهده م   کنمش

 

ـــــی ـــــه م ـــــم مطالع ـــــم او ه  کن حک
 

ای کـه مصـدر آن آیـت اسـت، کمـا  شهود متکلم است در وقت تالوت کالم او که متجلی است به صیغه :المطلع
ــه الســالم ــه و علــی آبائ ــاده فــی کالمــه لکــن : قــال االمــام جعفــربن محمدالصــادق علی لقــد تجلــی اللــه لعب

  ۱۹۹٦.التبصرون
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .بینند کند اما نمی همانا خداوند در کالم خود بر بندگانش تجلی می ۱۹۹٦



۹۷۹ 

ــد کــالم حــق چــو   امــامهرکــه خوان

 

ـــــــد و ســـــــالم  مـــــــتکلم نظـــــــر کن
 

در نماز به سجده در افتاده و بیهوش گشت، چون بـاز آمـد از آن حـال سـئوال کردنـد، ) ع(اند که روزی امام و گفته
و شـیخ االسـالم شـهاب الـدین سـهروردی قـدس سـره . ۱۹۹۷حتی سمعتها من المتکلم ةما زلت اکرر آی: فرمود

  .از شجره۱۹۹۸ انی اناالله: بود درحال ندای) ع(موسی ۀجردر آن وقت چون ش) ع(گفته که لسان امام
  بیت

  تـــــو ز مـــــا بشـــــنوی و مـــــا از او

 

 بشــــــنو ای یــــــار از خــــــدا نیکــــــو
 

و شاید که مطلع اعم باشد زیرا مقام شهود حق است در هر شییء که متجلی بود به صفتی کـه آن شـییء مظهـر آن 
ــوی ــ): ص(صــفت باشــد، چنانکــه وارد اســت در حــدیث نب ــا ظهــر و بطــن و لکــل حــرف  ةمــامن آی االوله

  ۱۹۹۹.حدومطلع
  بیت

ـــیا ـــه اش ـــد در هم ـــوان دی ـــق ت   ح

 

ـــــا ـــــید م ـــــور روی س ـــــه در ن  خاص
 

  :معالم اعالم الصفات
  .اعضای شریف تست ای یار: مصراع

الدین و  ها و معلم محل ظهور کمعالم شود به این محل که معانی و اصول صفات ظاهر می» اذن وید«چون عني و 
  .الطریق معالم

  عر ش
ـــد ـــو نمای ـــه ت ـــورش ب ـــمت ن  چش
 در گلشـــن مـــا زبـــان چـــو بلبـــل
ــــدیت ــــد ی ــــان کن ــــو بی  دســــت ت
ــای اســت ــه قــدرتش بپ ــائی کــه ب   پ

 

 گــــــوش تــــــو در ســــــخن گشــــــاید
 هـــــــر لحظـــــــه ترنمـــــــی ســـــــراید
ــــد ــــت آی ــــدش بدس ــــه ی ــــر زانک  گ

  قــــــــــدرت او بپــــــــــا نپایــــــــــد بی

 

  ۲۰۰۰.میا آدم انبئهم باسمائه: لقوله تعاىل) ع(آدم است: المعلم االول و معلم الملک
  دوبیتی

 ز حــــق تعلــــیم اســــما او گرفتــــه
  در مکــــــــــب گشــــــــــاده اوال او

 

ـــــو گرفتـــــه ـــــک تعلـــــیم ازو نیک  مل
ـــــه ـــــو گرفت ـــــه انج ـــــک را هم  مالی

 

  .استتار حق است به تعینات و اختفاء روح به جسد :الشمس مغرب
  بیت

  جــان تــو در مغــرب تــن شــد نهــان

 

ــــان ــــرب عی ــــد از مغ ــــت آی  در قیام
 

  .ات اعیان ممکنه است در ازلاختالف استعداد: مفتاح سرالقدر
  دوبیتی

 قـــــدر عظـــــیم بـــــودعلـــــم ســـــّر
ــــتعداد ــــدر اس ــــم حــــاکم بق   حک

 

 خـــوش بزرگـــی کـــه او علـــیم بـــود
 بـــــر تـــــو از حـــــاکم حکـــــیم بـــــود

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .شنوم اش آن را می کنم مگر اینکه از گوینده هیچ آیتی را تکرار نمی ۱۹۹۷
  .۳۰، آیۀ ۲۸سورۀ  ۱۹۹۸
  .ت که اورا ظاهر و باطنی نباشد و هر حرفی را حد و مطلعی استآیتی نیس ۱۹۹۹
  .۳۳آیۀ  ۲سورۀ  ۲۰۰۰



۹۸۰ 

انـدراج جمیـع اشـیا اسـت در غیـب الغیـوب یعنـی احـدیت ذات چـون شـجره در نـوات و تسـمی :مفتاح االول
  .ةبالحروف االصلی

  بیت
  ایهخــــرمن گنــــدم نگــــر در دانــــ

 

ــانه ــک ش ــه در ی ــوت صــد دندان  ای ق
 

  :مفتاح االحزان و مفتاح الکروب
  بیت

  ایمــان بــه قــدر مفــرح احزانســت

 

 تصـــدیقش کـــن اگـــر تـــرا ایمانســـت
 

نـور هـدایت  ۀزیرا که متحقق است به اسـماءالله تعـاىل و مظهـر افاضـ) ص(اسمی است از اسماء نبینا :المفیض
  .مجموع ۀاست بر همه و واسط

  بیت
  حــــق مســــتفیض و مــــا از او او ز

 

 مســــتفیض و مفــــیض چــــون او کــــو
 

استیفای حقوق هر اسم است که اگر استیفای حقوق منزىل که در وی است نفرماید سالک ترقـی نتوانـد  :المقام
کرد بر مقامات فوق، همچنانکه اگر تحقق نیابد به قناعت صحیح نبود او را توکل، و اگر تحقق به حقـوق توکـل 

  .باشد او را تسلیم و هلم جرانیابد صحیح ن
ای از درجات مقـام سـافل تـا ممکـن بـود ترقـی بـه مقـام  و مراد از استیفا آن نیست که باقی نماند با سالک بقیه

بلکه مـراد تملـک سـالک اسـت و . آن مقام در عاىل مدرک گردد ۀعاىل، بلکه اکثر بقایای سافل و درجات رفیع
شود و اسم آن مقام به حصـول معنـی آن بـر او صـادق آیـد تـا او را قـانع و  ثبات آن درمقام به حیثیتی که حال او

  .المسمی بوده و مقام را که مقام گویند به حسب اقامت سالک است است در وی متوکل که خوانند اسم مع
  بیت

  به هر مقام که آنجا رسی اقامت کن

 

 وىل دمی نه اقامت کـه تـا قیامـت کـن
 

  .یعنی ظهور وجود حقانی در مراتب تعینات. انی استنفس رحم :مقام تنزل الربانی
  بیت

 دانـینزول حق به سـماوات اگـر نمی
 

  بــدان کــه هســت ظهــور وجــود حقــانی

 

کنند بر مکانت مکان چنانکـه حـق اشـاره فرمـود بقولـه  منزىل که ارفع منازل باشد عندالله، و اطالق می :ةالمکان
  ۲۰۰۱.فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر: تعاىل

  بیت
  وش منزلتــی اســت ایــن مکانــتخــ

 

ـــــت ـــــود مکان ـــــني ب ـــــد کـــــه چن  بای
 

  .ارداف نعم است با وجود مخالفت و ابقای حال با ترک ادب و اظهار آیات و کرامات از غري تحدی :المکر
  بیت

  العالمنيازمکرربنازننيمشوای ایمن

 

 ۲۰۰۲.خريالماکرین والله:چننيبرخوانحقازقول

  .ةالشهاد عالم :الملک
  بیت

 اند عــــــاقالن دامــــــن ازو افشــــــانده  انـدم محسـوس ملکـش خواندهعال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۵۵آیۀ  ۵۴سورۀ  ۲۰۰۱
  .۳۰آیۀ  ۸و سورۀ  ۵۴آیۀ  ۳سورۀ  ۲۰۰۲



۹۸۱ 

  

  .الغیب عالم :الملکوت
  قطعه

 ملکوتســـــــــــت عـــــــــــالم ارواح
ـــني گفته ـــن چن ـــی ای ـــد و م   دانیم ان

 

ـــــز غیـــــب مضـــــاف می ـــــدنی  خوانن
 عارفــــان ایــــن ســــخن نکــــو داننــــد

 

فرماید مؤمنني  مدد می، و علی من یشاء من عبادهحق است هدایت را  ۀافاض ۀکه واسط) ص(نبینا :ممدالهمم
  .و مؤمنات را به نور آیات

  بیت
ـــه  اهـــل همـــت همـــت از وی یافت
  نعمـــت دنیـــا و عقبـــا را چـــه قـــدر

 

 مـــــال داران ثـــــروت از وی یافتـــــه
 اللــــــه نعمــــــت از وی یافتــــــه نعمت

 

  .انصاف است، یعنی حسن معامله با خلق و حق: ةالمناصف
  بیت

  با خلق خدا به خلق صدقست مدام

 

 اف همني است وسالمانصاف که انص
 

او را بینـا گردانـد  ۀانتشار جمیع اسما و صفات در رتبت ذات، و اهل نظری که خدای تعاىل دید :المنهج االول
  .به نور تربیت اسما و صفات در جمیع رتبت ذات، بدرستی که راه نموده باشند او را به اقرب سبل در منهج اول

  بیت
  در حضــرت ذات جملــه اســما و صــفات

 

 دایست به بني سلطنت حضرت ذاتپی
 

  .محل انقطاع اغیار و عني جمع احدیت است :المنقطع الوحدانی
  بیت

ــار نیســت ــا حضــرت او ب   غــري را ب

 

 هرچه غـري اسـت یـار یـا اغیـار نیسـت
 

  .خوانند االشیاء و حضرت وجود و حضرت جمع می و منقطع
اعتبـار انتشـار نفـس رحمـانی کـه ظهـور صـور  گویند به حضرت واحدیت است که منشأ غري می :ةمنتهی المعرف

  .معانی از او است و منبعث جود الهی است زیرا که فیضان جود حق اوال از نفس رحمانی است بر اسما
  بیت

  همـــه اشـــیا ازیـــن نفـــس موجـــود

 

 این نفس هست و بـود و خواهـد بـود
 

وجه، از جهـت ضـعف تـأثري مراتـب او  مناسبت ذاتیه میان حق و انسان کامل ثابت است از دو :الذاتیه ةالمناسب
در تجلی متعني، به حیثیتی که کسب نتواند کرد صفتی که قادح باشد در تقدیس او به غري تعني که قادح نیسـت در 

این است وجهی از وجهني . حق و خلواو از اکثر احکام امکان و خواص وسایط» او وحدانیت«عظمت و جالل 
  .مناسبت بنده با حق

  بیت
ــــ ــــه یاب ــــن روهرک ــــبت زی   د مناس

 

ــــــــا او  باشــــــــد او را مناســــــــبت ب
 

الثانی اتصاف عبد است به صفات حق و تحقق به جمیع اسماء الهیه، و اگر اتفاق افتد مناسبت بـه وجـه اول بـه 
  .غري ثانی محبوبی باشد مقرب و حصول مناسبت به وجه ثانی به غري اول محال و در هر امر مراتب کثريه

وحدت بر کثرت و قـوت اسـتیالی احکـام  ۀنور وحدت بر کثرت و ضعف غلب ۀشدت غلب اما در امر اول به حسب
  .وجوب بر امکان و ضعف آن و در امر ثانی تحقق او به مجموع یا تحقق به بعضی به غري بعض



۹۸۲ 

امااگر مناسبت به وجهني حاصل شود، از وجه اول که کمال است محبوب حق و مقصود بعینه باشـد و از حیثیـت 
  .الربازخ و مرآت ذات و الوهیت معا زخحقیقت بر

  بیت
ــــ ــــد او آئین ــــفاتۀباش   ذات و ص

 

ــــــات ــــــود در کاین  ســــــید عــــــالم ب
 

داننـد کـه خـدای  حق نمی ۀاند در شهود جمال حق و از غایت شدت اشتغال به مشاهد مهمهیّ ۀمالئک :المهیمون
  .باشند اند مکلف به سجود نبوده تعاىل آدم را آفریده است، و چون از غري حق غایب

  بیت
ــــد ــــال حريانن ــــالل و جم ــــه ج   ب

 

ـــــری نمی ـــــق دیگ ـــــري ح ـــــد غ  دانن
 

. به اصطالح محققني موت اختیاری قمع هوای نفس است، زیرا که حیات نفس در تـرک هـوای اوسـت :الموت
  ۲۰۰۳.هی المأوی ةونهی النفس عن الهوی فان الجن: قال الله تعاىل

یه و مقتضیات بدنیه هر آینه مایـل شـود بـه جهـت سـفلیه و و اگر نفس حیوانیه میل کند به لذات و شهوات نفسان
  .علمیه به موت جهل ۀالجرم دل یعنی نفس ناطقه بمريد از حیات حقیقی. جذب کند نفس ناطقه را به مرکز خود

، بـا عـالم حـب الـوطن مـن االیمـان: و اگر نفس بمريد از هوای خود دل بازگردد به محبت اصلیه، به مقتضای
  .نده شود به حیات ذاتیهقدس و نور، و ز

  .جاوید ۀایمن از مرگ زند: مصراع
فتوبـوا اىل بـارئکم : و قـال اللـه تعـاىل. ةالموت هـو التوبـ: و امام جعفربن محمدالصادق علیهماالسالم فرمود

و مـا ! یـا رسـول اللـه: قـالوا .رجعنا من الجهاد االصـغر اىل الجهـاد االکـرب): ص(قال ۲۰۰٤.فاقتلوا انفسکم
  .النفس ةمخالف): ص(قال رب؟الجهاد االک

، هرکسی که بمريد از هوای نفس خود زنده گردد به هدایت المجاهد من جاهد نفسه: و در حدیث دیگر فرموده
، یعنـی میتـا بالجهـل فاحیینـاه ۲۰۰٥او مـن کـان میتـا فاحیینـاه: قال الله تعاىل. از ضاللت و به معرفت از جهالت

  .علم لم یمت ابدامن حی بال): ص(و قال رسول الله. بالعلم
  بیت

  موتی کـه حیـات جـاودان بخشـاید

 

 بایـــد اینســـت و تـــرا مـــوت چنـــني می
 

  :الموت االبیض
  قطعه

ــنگی ــار ۲۰۰٦گش ــیض اســت ای ی ــوت اب  م
ـــــده ـــــت زن ـــــود دل ـــــرده ش ـــــس م   نف

 

 دل تــــــــــو زان ســــــــــفید رو گــــــــــردد
 بـــــــدی تـــــــو همـــــــه نکـــــــو گـــــــردد

 

  .من ماتت بطنته حیت فطنته: اند و گفته
  :الموت االخضر

  رباعی
ـــذ ـــذاربگ ـــرب بگ ـــل و تک  روکهنــه بپـــوش و بــا قناعـــت بســـرآر ر ز تجم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۴۰آیۀ  ۷۹سورۀ  ۲۰۰۳
  .۵۴آیۀ  ۲سورۀ  ۲۰۰٤
 .۱۲۲آیۀ  ۶سورۀ  ۲۰۰٥
  .به لهجۀ محلی کرمانی و کردستانی به معنی گرسنگی است ۲۰۰٦



۹۸۳ 

  جـــائی کـــه بـــود تجمـــل ذاتـــی او

 

ــار ــد ی ــار آی ــل بچــه ک ــوع تجم ــن ن  ای
 

  .ات و قناعت از لباس جمیل به دلق ذبیلپوشیدن مرقع است از خرق ملقّ: موت اخضر
  بیت

  داردمراصوف وحریر عشق او گرم می

 

 غم ندارم گر ندارم در هـوای بـرد بـرد
 

  .مخالفت نفس است :االحمر الموت
  بیت

  عاشقانستطریقروکهرهنفس خالف به

 

 تو قدم براه ما نه که طریق عاشق آنست
 

  .جرح والم، بلکه تلذذ یابد از محبوب اگر از محبوب بیند احتمال اذی خلق است بی :الموت االسود
  .که هرچه دوست کند، همچو دوست محبوبست: مصراع

  .بوب محبوبکل ما یفعل المح
  .هرچه از تو آید خوش بود خواهی کرم خواهی الم: مصراع

و موت اسود فنا است در محبوب به شهود اذی از او به رؤیت فنای افعال در فعل محبوب، بلکه به رؤیـت فنـای 
  .نفس خود و انفس خلق در محبوب

  دوبیتی
 هــر بالئــی کــه باشــد از محبــوب
ـــا باشـــی ـــال صـــرب کـــن کـــه ت   در ب

 

 ن بـــــال بـــــود مطلـــــوبمـــــر مـــــرا آ
 مبـــــتالی بـــــالش چـــــون ایـــــوب

 

  .و اگر نفس به موت اسود بمريد دل زنده شود به وجود حق از امداد حضرت جود مطلق
  بیت

ــــرکش ــــرتازو ب ــــت ب ــــول و فعل   ق

 

 کــــم مــــده راســــت بــــده زوبــــرکش
 

ت کـه به میزان اقوال سدیده و افعال جمیله تمیـز تـوان کـرد از اضـداد، و آن عـدالت اسـت و ظـل وحـدت حقیقـ
مشتمل است بر علم شریعت و طریقت و حقیقت، و محقق به این علوم بعد از تحقق عالم بـود بـه مقـام احـدیت 

  .جمع و فرق
  بیت

ــــــرا زو ــــــد کســــــی ت ــــــا ره نزن   ت

 

ــــــرازو ــــــود ت ــــــرا ب ــــــه ت ــــــد ک  بای
 

م و میزان اهل ظاهر شرع است و میزان اهل باطن عقل، اما عقلی که منور بود به نور قدس و میزان خصـوص علـ
  .الخاصه عدل الهی، و محقق به عدل الهی منصبی از مناصب انسان کامل است ةطریقت است و میزان خاص

  بیت
  ایـــن ترازوهـــا اگـــر دســـتت دهـــد

 

 جــان مــن صــد بوســه بــر دســتت دهــد
 

  النون باب
آن اخبار است از حقایق الهیه یعنی از معرفت ذات حق و اسما و صفات و احکـام او تعـاىل و تقـدس و  :ةالنبو

  :بر دو قسم است
  .نبوت تعریف است و نبوت تشریع

و اول اخبار است از ذات و صفات و اسما، و ثانیـه اخبـار اسـت از ایـن مجمـوع، بـا تبلیـغ احکـام و تأدیـب بـه 
  .اخالق و تعلیم به حکمت و قیام به سیاست، و این نبوت مختص است به رسالت



۹۸۴ 

  بیت
  ازویابدقوامتادیناســتباقیایــن نبوت

 

 ن نبوت ختم گشته بـر محمـد والسـالموی
 

  :النجبا
  بیت

ـــم ـــد و هـــر چهـــل دای   چهـــل تنانن

 

ـــــــه امـــــــور جهانیـــــــان قـــــــایم  ب
 

  .آدم و متصرفند در حقوق خلق یعنی قایمند به اصالح کارهای مردم و حامل اثقال بنی
  .ترویح قلوب است به لطایف غیوب، محب را انس است به محبوب :النفس

  قطعه
 گــريد محــبانــس بــا محبــوب اگــر

  گـر دمــی بــا یـار خــود همــدم شــود

 

 گرچه باشد یک نفس مطلوب اوست
 حاصــل اوزان نفــس محبــوب اوســت

 

وجود اضافی است که وحدانی به حقیقت و متکثر به صور معانی یعنی اعیان و احکام اعیان  :النفس الرحمانی
  .خارج و مقاطعشود به صور حروف در م در حضرت واحدیت، همچنانکه نفس انسانی مختلف می

و نفس انسانی ارسال هوای حار است از باطن به ظاهر و ایراد هوای بارد، و نفس سبب ترویح متنفس اسـت، و 
  .اسم الرحمن داخل بود ۀنفس روحانی ترویح اسمائی است که در تحت حیط

  دوبیتی
ـــد ـــدا ش ـــس هوی ـــور آن نف  در ظه
  صــبح صــادق نفــس زد از نفســش

 

ـــدا شـــد ـــود پی ـــن نفـــس هرچـــه ب  زی
 کاینـــــــــات در وا شـــــــــد ۀخانـــــــــ

 

  :النفس
  بیت

  استجوهریوخوشاستلطیف بخاری

 

 شریف و عفیف و نکو محضری اسـت
 

ای اسـت میـان  خوانـد، و واسـطه حیات و حس و حرکت ارادیه اسـت و حکـیم او را روح حیـوانی می ۀحامل قو
ه، نه شرقیه و نه غربیه، یعنـی نـه از زیتونه و موصوفه به مبارک ۀنفس ناطقه و بدن، و در قرآن موسوم است به شجر

  .شرق عالم ارواح مجرده و نه از غرب عالم اجسام کثیفه
  بیت

  درمیان ترک وهندو کـابلی ره یافتـه

 

 این چنني راهی به یمن دولت شه یافته
 

هت نفس اماره مایل بود به طبیعت بدنیه و آمربه لذات و شهوات حسیه و جذب کند دل را به ج :ةالنفس االمار
 ةان الـنفس المـار: قـال اللـه تعـاىل. سفلیه، و این نفـس مـأوای شـر و منبـع اخـالق ذمیمـه و افعـال سـیئه اسـت

  .۲۰۰۷بالسوء
  بیت

ـــأموره شـــود ـــاره اگرچنانکـــه م   ام

 

ــــ ــــودۀویران ــــوره ش ــــام معم ــــو تم  ت
 

  :ةالنفس اللوام
  بیت

ــور گــردد ــه نــور دل من   نفســی کــه ب

 

 از ظلمــــت فعــــل بــــد روان برگــــردد
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۵۳آیۀ  ۱۲سورۀ  ۲۰۰۷



۹۸۵ 

دل هدایت یابد و از خواب غفلت بیدار شود وبه اصالح حال خود مرتدد بود میان ربوبیت و خلقیت، و و به نور 
ای از او صادر شود، تدارک آن کند، و به نـور تنبیـه الهـی بـه مالمـت نفـس قیـام  اگر به حکم جبلت ظلمانیه سیئه

از این سبب الله تعاىل او را مقسم قسـم . دنفسانیه به استغفار به درگاه رحیم غفار مراجعت نمای ۀنماید، و از سیئ
  .۲۰۰۸ةوال اقسم بالنفس اللوام: گردانیده فی قوله تعاىل

  بیت
ــردد ــوا گ ــر ه ــس ب ــن نف ــه ای   گرچ

 

 بــــد نباشــــد چــــو بــــا خــــدا گــــردد
 

  :ةالنفس المطمئن
  بیت

  هان مـژده کـه نفـس مطمئنـه بتمـام

 

 گردیـــد بـــه نـــور دل منـــور وســـالم
 

خ شد و به خلعت لطیف اخالق حمیده متلبس گشت و توجـه نمـود بـه جهـت از لباس تلبیس صفات ذمیمه منسل
دل به کلیت ومسابقت نمود در ترقی بـه نهایـت جنـاب عـالم قـدس کـه منـزه اسـت از خبایـث رجـس ظلمانیـه و 

الدرجات ساکن باشد تـا خطـاب مسـتطاب ملـک وهـاب برسـد،  مواظبت نماید بر طاعات و بر درگاه بارگاه رفیع
فــادخلی فــی عبــادی و ادخلــی ة مرضــی ةارجعــی اىل ربــک راضــی ةیــا ایتهــاالنفس المطمئنــ :بقولــه تعــاىل

  .۲۰۰۹جنتی
  بیت

ــني اســت ــردی چن ــه مج ــرکس ک   ه

 

ــــني اســــت  تشــــریف شــــریف او هم
 

یابند  اند و مشرفند به تشریف اشراف بر بواطن بنی آدم و اطالع می محبانی که تحقق به اسم الباطن یافته :النقبا
  .به انکشاف ستایر از وجوه سرایربر خفایای ضمایر 

  بیت
ـــیش ـــم و ب ـــه ک ـــا سیصـــدند ن   نقب

 

 بــــــــر در پادشــــــــاه ای درویــــــــش
 

کنـت : توجه حبی است که حق تعاىل اشاره به آن فرموده فـی قولـه تعـاىل :النکاح الساری فی جمیع الذراری
است باسبق خفا و اشارت  کنت کنزا مخفیااند  و گفته. کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف

  .غیبت و اطالق بر ظهور و تعني سبق ازىل ذاتی
اشارت است بامیل اصلی وحب ذاتـی کـه وصـلت اسـت میـان خفـا و ظهـور و فاحببت ان اعرف : و قوله تعاىل

اشارت است به این وصلت و این وصلت اصل نکاح است کـه سـاری اسـت در جمیـع ذراری و وحـدت  العرف
  .یت است که ساری است در جمیع مراتب تعینات مرتتبه و تفاصیل کلیاتدحمحبت ظهور شئون ا ۀمقتضی

  بیت
  آن یکــی در هــر یکــی کــرده ظهــور

 

ـــورمی ـــان چـــو ن  نمایـــد در همـــه اعی
 

و وحدت حافظ کثرت است زیرا که شامل کثرت است در جمیع صور از پریشانی و تفرقه، و اقرتان این وحدت بر 
حضرت واحدیت به احدیت ذات در صور تعینات به احدیت  ۀت در مرتبکثرت وصلت است، و آن نکاح اول اس

جمع اسما، بعد از آن به احدیت وجود اضافی در جمیع مراتب اکوان تا در حصول نتیجه در حدود قیاس و تعلیم 
  .و تعلم و غذا و تغذی و ذکر وانثی

  بیت
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۹۸۶ 

  مرد و زن چون جمع شـد آنگـه دوئـی

 

 این دوئی چون محو شد آن یک توئی
 

و این حب ذاتی محبیت و محبوبیت است، بلکه عالم مقتضی عالمیت و معلومیت است، و این نکاح اول سریان 
وحدت است در کثرت و ظهور تثلیث موجب اسـت ایجـاد را بـه تـأثري وفاعلیـت و مفعولیـت، و آن نکـاح سـاری 

  .است در جمیع ذراری
  دوبیتی

 خوش نکاحی است در همه ساری
  صـــــغریزیـــــد کـــــربی و زینـــــب 

 

 نظـــــری کـــــن بـــــه ذوق اگـــــر داری
 جمـــــع کـــــن تـــــا نتیجـــــه بـــــرداری

 

  .رفع حجب کثرت است از وجه وحدت :السفراالول ةنهای
  بیت

  بــــردار خوشــــی حجــــاب کثــــرت

 

ــــــدت ــــــال روی وح ــــــیش جم  از پ
 

  .باطنه ۀرفع حجاب وحدت است ازوجوه کثرت علمی :السفرالثانی ةنهای
  بیت

  کثــرت چــو حبــاب و وحــدتش آب

 

 و آب دریــــــاب بــــــردار حجــــــاب
 

  .زوال تقید است به ضدین ظاهر و باطن به حصول در احدیت عني جمع: السفر الثالثةنهای
  دوبیتی

 ظـــاهر و بـــاطن ار چـــه ضـــدانند
  ایــن دو اســمند و ذات هــر دویکــی

 

 عارفـــــان هـــــر دو را یکـــــی داننـــــد
ــــد ــــی دو گردانن ــــه صــــفت آن یک  ب

 

استقامت که احدیت جمع و فرق است به شـهود انـدراج  رجوع است از حق به خلق درمقام :السفر الرابع ةنهای
نمایـد و صـور کثـريه در عـني  حق در خلق و اضمحالل خلق در حـق و عـني واحـده را در صـور کثـريه مطالعـه می

  .واحده
  بیت

  مجمــــــــال و مفصــــــــال بینــــــــد

 

 مــــوج و دریــــا بــــه عــــني مــــا بینــــد
 

  .حضرت تفصیلوالقلم ت، علم اجماىل است در حضرت احدی ن. ۲۰۱۰ن و القلم: فی قوله تعاىل
  بیت

  علــم اجمــاىل و تفصــیلی بخــوان

 

ـــــدان ـــــر دو ب ـــــم ه ـــــی ن والقل  معن
 

هی کل ماینیله الحق اهل القـرب مـن خلـع الرضـا و قـدیطلق علـی کـل خلقـه یجعلهـا اللـه علـی احـد و  :ةالنوال
  .قدیخص باالفراد

، یعنی وجودالظـاهر در صـور مجمـوع اسمی است از اسماءالله تعاىل و آن تجلی حق است به اسم الظاهر :النور
  .کنند برهرچه پیدا شود بر علوم ذاتیه وارادات الهیه که مزیل کون باشد و اطالق می. اکوان

  بیت
  ظلمــــت و کفــــر رو ز دل برتافــــت

 

 نــور ایــن علــم چــون بــه دل در تافــت
 

  :نوراالنوار
  بیت
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۹۸۷ 

  انوار اسـتۀحق است که نور جمل

 

 دریــاب کــه گــنج مخــزن اســرار اســت
 

  
  السني باب

  ۲۰۱۱.و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عندربهم: عنایت ازلیه است، چنانکه حق فرمود :السابقه
  بیت

  یــــــــک ذره عنایــــــــت الهــــــــی

 

 بهــــــــــرت ز هــــــــــزار پادشــــــــــاهی
 

  .یعنی السایر اىل الله که متوسط است میان مرید و منتهی مادام که در سري است :السالک
که غري واضح است و موجوده نتواند بـود اال بـه صـور محلیـت کـه حـال او  جوهر هبا است یعنی هیوىل :ةالسبخ

  .بوقلمونی است که هر دم به رنگی نماید و هر نفس به صورتی برآید. مقوم او است
  بیت

  کشــدهــر زمــان نقــش خیــاىل می

 

 کشـــد هـــر دمـــی خـــود را بجـــائی می
 

  .اعمال هرچه محجوب گرداند ترا چون غطاء کون ووقوف به عادات و :السرت
  دوبیتی

ـــرا  هرچـــه آن محجـــوب گردانـــد ت
  بگــذر از عــادات خــودبینی تمــام

 

 ســـــرت خواننـــــدش وىل یـــــاران مـــــا
 پرســـتی گـــو خـــدا گـــر خـــدا را می

 

  .اند صور اکوانیه که مظاهر اسماء الهیه :الساتر
  بیت

  هــر حبــابی کــه هســت او از ماســت

 

ــــیم مظهــــر اسماســــت  هــــر چــــه بین
 

  شعر
  تجلیت لالکـوان خلـف سـتورها

 

 فتمـــت بهـــا ضـــمت علیـــه الســـتایر
 

  .انسانیه که رابطه است میان غیب و شهادت و هوالحق و الخلق ۀمختص است به هیاکل بدنی :الستور
  بیت

  ســرت اســت و ســتایر و ســتور اســت

 

ـــور اســـت ـــردار حجـــاب اگرچـــه ن  ب
 

ردانـد او را فنای عبـد اسـت در حـق در زمـان شـهود حـق تعـاىل و تقـدس بـه حیثیتـی کـه بـاز نگ :سجودالقلب
  .استعمال جوارح از حق

  بیت
  در شـــهود ار چـــو مـــا فنـــا گـــردی

 

ـــردی ـــا گ ـــو م ـــا چ ـــای م ـــرق دری  غ
 

  .ذهاب ترکیب بنده است در تحت قهر :السحق
  بیت

ــــده را بگــــداخت   آتــــش قهــــر بن

 

 بــاز مــا را بــه لطــف خــود بنواخــت
 

 ۀعلوم کـامالن و آن نهایـت مرتبـ شود به آن سري کمل و اعمال برزخیت کربی است که متناهی می :المنتهیةسدر
  .اسمائیه است

  بیت
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۹۸۸ 

ــ   عــاىل اســت ای عــاىل نســب ۀرتب

 

 از همــــت عــــاىل طلــــب ایــــن علــــوّ
 

  :السر
  دوبیتی

 عــالم حــق حــق اســت تــا دانــی
  طالب حق حق است در همه حـال

 

 خــــوانی غريحــــق عــــالمش چــــه می
ـــــی ـــــی آن ـــــب کن ـــــه آن را طل  هرچ

 

  شعر
ــارف بی ــی ع ــذاک بفعل ــلک   جاه

 

 ةعـــــارف بالحقیقـــــ و عـــــارفنی بی
 

  بیت
  استعارفشناسدنههرکهخلق حق رابه

 

 حق را به حق شناس که عارف چنني بود
 

  .عرفت ربی بربی): ص(کما قال النبی
  .آنچه شناخته بود از مراد خدای تعاىل در آن حال :سرالحال

  بیت
ـــراد حـــق در حـــال ـــدانی م   گـــر ب

 

 د در حــــالوســـر حالــــت عیـــان شــــ
 

عالم به آن عالم است، زیرا که علم حق عني حق است در حقیقت، اگرچه غري او اسـت بـه حقیقتی که  :سرالعلم
  .اعتبار

  بیت
  در حقیقت علم حق عني حق است

 

ـــرب از غـــري می ـــد حـــق اســـت معت  گوی
 

  .افشا ناکردن راز حقیقت حق در هر شییء :ةسرالحقیق
  بیت

  ســـر حـــق در هـــر یکـــی بینـــد وىل

 

 حــــق وىل کــــی کنــــد  افشــــای ســــّر
 

  .شهود هر چیزی در هر چیزی :التجلیات سر
  بیت

  آن یکــی در هــر یکــی پیــدا نگــر

 

 یــک نظــر در چشــم مســت مــا نگــر
 

و این شهود به انکشاف تجلی اول است بر دل، و صاحب این تجلی، احـدیت جمـع میـان جمیـع اسـما مشـاهده 
ز اسـما بـه تعینـات کـه ظـاهر نماید، به اتصاف هر اسمی به جمیع اسما بـه اتحـاد اسـما بـه ذات احـدیت و امتیـا

  .اند در اکوان که صور اسمااند شده
  بیت

  صدوجامیکیصدبادهغالم یکی شاه

 

 ذات یکی صفت بسی عني یکی ونام صد

  .کل شییء فیه کلی شییء
  .تعدد اسما به صفات و اتحاد به ذات

  بیت
  صـــد هـــزار آئینـــه گـــر بینـــد یکـــی

 

 شـــکی هـــر یکـــی آن یـــک نمایـــد بی
 

چه حق دانسته است از هر عینی در ازل، و احوال آن عني، و هر آینه چنانکـه اقتضـای آن عـني باشـد آن: سرالقدر
ظاهر شود بر وی، در زمان وجود آن عني در خارج، و حکم تابع علم بود و علم تابع معلوم، الجرم حق تعـاىل کـه 
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شییء در حال ثبوت او در حضرت  حاکم حکیم است حکم نفرماید بر شییء اال به آنچه دانسته باشد، از عني آن
  .علمیه

  مثنوی
ــــد ــــل جمــــال بنمودن  چــــون قواب
ـــد ـــد کردن ـــک و ب ـــل نی ـــب فع  طل
ـــر در آب ـــد اگ ـــش رون ـــر در آت   گ

 

ــــــــد ــــــــؤال فرمودن ــــــــتعدان س  مس
 هریکــی حکــم خودبــه خــود کردنــد

ــــب کرده ــــاب خــــود طل ــــد آن دری  ان
 

بـد اسـت از منتسـبني، و واحـدی از توقیف ربوبیت است، زیرا که ربوبیت نسبتی است و نسبت را ال :ةسرالربوبی
منتسبني مربوب است ومربوب اعیان ثابته است در عدم و موقوف بر معـدوم معـدوم و سـهل بـن عبداللـه تسـرتی 

  .ةسر لوظهر لبطلت الربوبی ةان اللربوبی: الله علیه فرموده ةرحم
  بیت

ـــو ـــا و ت ـــود از م ـــت ب   چـــون ربوبی

 

 تــــا ابــــد او رب و مــــا مربــــوب او
 

انـد بـه ذات رب و رب  ظهوری است به صور اعیان و صور اعیان از حیثیـت مظهریـت رب قایم :ةوبیسر سرالرب
ظاهر به تعینات اعیان و اعیان موجود به وجود رب و اعیان از این حیثیت عبیدند و مربـوب و حـق رب اعیـان و 

سـری باشـد  ةسـرالربوبی اما در حقیقت حصول ربوبیت به حق است و اعیان معدومه به حال خود در ازل، الجـرم
  .ةکه لوظهر لم تبطل المربوبی

  بیت
  بوددایمربوبیتواومربوباست چواورب

 

 قایم رب به است چومربوب شودمربوبکجافانی

  .اند از بواطن اکوان اند که الیحه اسماء الهیه :سرائراآلثار
  بیت

  ظـــاهر اســـما بـــود اکـــوان بنـــام

 

ــــام ــــما تم ــــود اس ــــوان ب ــــاطن اک  ب
 

، الحـدیث، و ىل مع اللـه وقـت): ع(فنای سالک است در حق در حال وصول تام، چنانکه فرمود نبینا :السرایر
  .اولیائی تحت قبابی الیعرفهم غريی: قوله تعاىل

  بیت
  قطـــره در دریاچوفـــانی شـــد تمـــام

 

ــــالم ــــد والس ــــا را ندان ــــا م ــــري م  غ
 

  .وجوب است امکان و ۀتحقق انسان کامل است به حقیقت برزخیه که جامع :القلب ةسع
  بیت

  آن بــرزخ جامعــه دل کامــل اوســت

 

 او را بطلــب ازو کــه او حامــل اوســت
 

  .توجه دل است به حضرت حق، و اسفار چهار است :السفر
  .السري اىل الله، از منازل نفس و وصول به افق مبني و آن نهایت مقام دل است و مبدء تجلیات اسمائیه :اول

به صفات حق و تحقق به اسماء حـق تـا بـه افـق اعلـی کـه مقـام روح اسـت و  السري فی الله، به اتصاف :الثانی
  .نهایت حضرت واحدیت

، و چون دوئی ةترقی است به عني جمع و حضرت احدیت، و این مقام قاب قوسني است، ما بقیت اثنینی :الثالث
  .مرتفع شود ومغایرت مندفع، نهایت والیت بود

  .تکمیل، و این مقام بقای بعد از فنا است و مقام فرق بعد از جمع السريبالله عن الله، از برای :الرابع
  بیت



۹۹۰ 

  فرق و جمع ار جمـع گردانـی تمـام

 

 مرشــــدی باشــــی مکمــــل والســــالم
 

  .سقوط اعتبار احدیت ذات :سقوط االعتبارات
  بیت

ـــاىل نیســـت   صـــفت و اســـم را خی

 

ـــــــارات را مجـــــــاىل نیســـــــت  اعتب
 

  .معرفتی که نگنجد در عبارت :ةالسمسم
  بیت

  ذوقـــی اســـت مـــرا دریـــن والیـــت

 

 چـــــه جـــــای عبـــــارت و حکایـــــت
 

سؤاىل صادر شده از حضرت وجوب به لسان اسماء الهیه در نفس الرحمن طالب ظهـور بـود  :سؤال الحضرتني
به صور اعیان، و سؤاىل از حضرت امکان است به لسان اعیـان طالـب ظهـور امکـان بـه اسـما و امـداد نفـس بـر 

  .ابدی است اتصال اجابت سؤال هر دو
  بیت

  مســتجاب اســت ایــن ســؤال مــدام

 

ــــب او وســــالم ــــایل اینجــــا مجی  س
 

فنا است در حق به کلیت، به حیثیتی که صاحب این را وجودی نمانـد، نـه در ظـاهر و  :سوادالوجه فی الدارین
اذا تم الفقر  :اند نه در باطن، نه در دنیا و نه در عقبی، و آن فقري حقیقی است، و رجوع با عدم اصلی ازین گفته

  .فهوالله
  بیت

  فنای ظاهروبـــاطنالدارینفی ســـوادالوجه

 

 فنای ظاهر و باطن سوادالوجه فـی الـدارین
 

  العني باب
  .ظل ثانی است و السلطان ظل الله :العالم

  بیت
  اوۀعــالم همــه ســایه ســایه همســای

 

  او ۀاو ســـــای ۀآن ســـــای ۀهـــــم ســـــای

  

 ۀحق به تعینات ممکنات مسما است به اسم غـري، و اعتبـار اضـافوجود حق است ظاهر به صور مجموع، و ظهور 
  .عني حق است ةًوجود به ممکنات، و ممکنات را وجودی نیست غري این نسبت، و وجود حقیق

اند کامنـه در غیـب الغیـوب، الجـرم عـالم  اند بر عدمیت خود در علم حق، و ممکنات شئون ذاتیه و ممکنات ثابته
انـد، و اسـم الظـاهر  الظاهر حق عالم و ایـن تعینـات در وجـود واحـد احکـام اسـمصورت حق است و حق هویت 

  .مجلی اسم الباطن
  بیت

  ظــــاهر و بــــاطن ار چنــــني دانــــی

 

 خلـــق و حـــق فـــرو خـــوانیۀنســـخ
 

  .عالم اسما و صفات الهیه است :عالم الجربوت
  بیت

ــرا باشــد مجــال ــن عــالم ت   گــر دری

 

 هــــم بقــــدر خویشــــنت یــــابی کمــــال
 

 ۀواسـط عالم ارواح و روحانیات است که موجودنـد بـه امـر حـق بی :الغیب الملکوت و عالم و عالمعالم االمر 
  .ماده و مدت

  بیت
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ـــــد ـــــدن دمیدن ـــــه در ب   آن روح ک

 

ــــــــدبی ــــــــدت آفریدن ــــــــاده و م  م
 

عالم جسم و جسمانیاتند و ایـن عـالم را بعـد از عـالم امـر ایجـاد : ةالخلق و عالم الشهاد عالم الملک و عالم  
  .ند به ماده و مدتفرمود

  بیت
  تنت از ملـک و جانـت از ملکـوت

 

 راز ناســـــــوت گفـــــــتم و الهـــــــوت
 

نظری که الله تعاىل او را بینا گرداند به ذات و صفات و اسما و افعال خود و معرفت او از دیده  صاحب :العارف
  .عارف از دیده گوید و عاقل از شنیده: اند بود، چنانکه گفته

  بیت
  گوینـــــدمیانـــــد وعارفـــــان دیده

 

 جوینـــــــد عـــــــاقالن از شـــــــنیده می
 

  :العارالعظیم و المقت الکبري
  .این عار عظیم نقض عهد است: مصراع

  .کنند دهند و وفا نمی کنند و یا وعده می گویند و نمی و شکسنت عهد یا می
رب و تنسـون اتـأمرون النـاس بـال: و قـال تعـاىل۲۰۱۲ کرب مقتا عنداللـه ان تقولـوا مـاال تفعلـون،: قال الله تعاىل

  ۲۰۱۳.انفسکم و انتم تتلون الکتاب افال تعقلون
  افال تعقلون،: و در تجهیل این طایفه بقوله

  بیت
ــــدانی ــــر ب ــــیم اگ ــــت عظ   عاریس

 

ـــــانی ـــــار در نم ـــــه ع ـــــه ب ـــــد ک  بای
 

  .غایت تذلل است :ةالعباد
  بیت

  ام زار و حقـريبر خاک درش فتـاده

 

ـــد ـــون بن ـــار ۀچ ـــري ۀبیچ ـــکني فق  مس
 

عبودیت خاصه را، و آن صحیح گردانیدن نسبت است با حق به صدق قصد بـه حضـرت  و عبادت عامه راست و
اند بـه  الخاصه است، و این آن است که مشاهده فرماید که همه قایم ةخاص ۀاو در سلوک طریقت، و عبودیت خاص

  .حق در بندگی، و تعبد این طایفه به حق است در مقام احدیت جمع و فرق
  بیت

ـــــد کـــــی شـــــود ـــــده از بن   آزادبن

 

ــــاد ــــوی دلش ــــدگی ش ــــی بن ــــر کن  گ
 

اند چون تحقق یابند به حقیقـت اسـمی از اسـمای الهیـه و متصـف گردنـد بـه  ارباب تجلیات اسمائیه :العبادات
ربوبیـت آن  ۀصفتی که حقیقت آن اسم است و به عبودیت خود را به آن اسـم منسـوب گرداننـد بـه سـبب مشـاهد

  .اسم
  بیت

  اینجاهگشــتمخصوصنامیبهای هــر بنده

 

 به نـامی ای  اینجا هر بنده گشته مخصوص
 

چنانکه یکی را عبدالرزاق و دیگری را عبدالعزیز و یکی راعبدالمنعم خوانند، و فرق میان عباد فـرق اسـت میـان 
  .خرياالسماء عندالله عبدالله و عبدالرحمن): ص(قال رسول الله. اسما

فرموده باشد بر وی به جمیـع اسـما و اکمـل و اتـم عبـاد اسـت و  ای بود کامل که حق تعاىل تجلی بنده :عبدالله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳آیۀ  ۶۱سورۀ  ۲۰۱۲
  .۴۴آیۀ  ۲سورۀ  ۲۰۱۳
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خاصه ) ص(ارفع مقام و اعلی مراتب او را است به تحقق او به اسم اعظم و اتصاف به جمیع صفات الهیه ونبینا
  ۲۰۱٤.و انه لما قام عبدالله: است به این اسم، فی قوله تعاىل

به تبعیت او، بر غري اقطاب اطالق کنند، به طریق مجـاز، بـه  او ۀو این اسم به حقیقت او راست، و اقطاب، از ورث
  .اتصاف هر اسمی از اسمای حق که آن اسم جامع جمیع اسما است به حکم واحدیت و احدیت جمیع اسما

  بیت
ــاه ــم اســت آن ش ــم اعظ ــر اس  مظه

  گویــــد اللـــه بــــه صــــدق می نعمت

 

ـــه ـــت عبدالل ـــی اس ـــت یک ـــه حقیق  ب
 وحـــــــــــده الالـــــــــــه اال اللـــــــــــه

 

  .مظهر اسم الرحمن است و رحمت عالمیان :عبدالرحمن
  بیت

  همـــه اشـــیا بـــه رحمـــتش مرحـــوم

 

 وجـــــودش همـــــه بـــــود معـــــدومبی
 

  .و هیچ فردی از افراد عالم خارج از رحمت او نباشد به حسب قابلیت و استعداد
  بیت

  همــــه مرحــــوم رحمــــت اوئــــیم

 

ــــــیم ــــــت اوئ ــــــون نعم ــــــه ممن  هم
 

مخصوص به متقیان است و صلحا، و کینه کشـد از آن شخصـی مظهر اسم الرحیم است و رحمت او  :عبدالرحیم
  .که خدای تعاىل غضب کرده بر وی

  بیت
ــــوازد ــــف بن ــــه لط ــــتان را ب   دوس

 

 دشــــــمنان را بــــــه قهــــــر بگــــــذارد
 

خلـق اسـت بـه حـق،  ۀملک مطلق است، و ملک نفس خود و غري به تصـرف، و فرمـان دهنـد ۀبند :عبدالملک
  .خالیق ۀالله است بر خلیف واشد خلق

  بیت
ـــوکاووغريهماومملوک نفس   اوممل

 

ـــدالملک همچواینتکلفبی  کو مملوک عب
 

  .ای که خدای تعاىل او را پاک گردانیده باشد از احتجاب بنده :عبدالقدوس
  بیت

  در دل پـــــاک او خـــــدا گنجـــــد

 

 غــــري حــــق در دلــــش کجــــا گنجــــد
 

  .الیسعنی ارضی و السمائی و یسعنی قلب عبدی المؤمن: کما قال تعاىل
  .و قدوس در دىل گنجد که مقدس بود از اکوان

  بیت
  در دل آن کســــی کــــه وی گنجــــد

 

 ســـــر مـــــوئی ز غـــــري کـــــی گنجـــــد
 

  .سالمی که اسم السالم بر وی تجلی کرده بود و به سالمت باشد از هر نقصی و آفتی و عیبی :عبدالسالم
  بیت

ــــــت عبدســــــالمپاکبازخوشی   اس

 

ـــاک و بی ـــالم پ ـــد او وس ـــب باش  عی
 

  .منی که خدای او را ایمن کرده باشد از عقاب و بال و ایمن باشند مردم از ویؤم :عبدالمؤمن
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۹آیۀ  ۷۲سورۀ  ۲۰۱٤



۹۹۳ 

  از چنني مؤمن که عبدالمؤمن اسـت

 

 نفس و مال و عرض مردم ایمن اسـت
 

نظری که مشاهده کند که حق رقیب و شهید است بر هر شییء، و حاضر نفـس خـود و غـري  صاحب :عبدالمهیمن
  .مستحق به او زیرا که مظهر اسم المهیمن استبود، تا برساند حق هر 

  بیت
  اسـتنـاظرچـونغريخودبر و خود بر

 

 رســاند حاضــر اســت حــق هــرکس می
 

  .عزیزی که حق تعاىل او را عزیز گردانیده باشد به تجلی عزت خود :عبدالعزیز
  بیت

ـــــب ـــــوب او و او  غال   همـــــه مغل

 

ــــب ــــو طال ــــن ب ــــار و اب  باشــــد او ی
 

  :عبدالجبار
  بیت

ـــاز  ـــرمدل بیس ـــه ک ـــوازد ب ـــوا ن   ن

 

ـــرم ـــه ک ـــازد ب ـــاز بس ـــکندش ب  ور بش
 

  .ای را به پیوندد، جابر حال همه و جابر به کمال همه ای را باز بندد و هر گسسته هر شکسته
  قطعه

 پیوســـته شکســـته بـــاش چـــون مـــا
ـــائیم و دل شکســـته چـــون یـــار   م

 

 کــــــو کــــــار شکســــــتگان بــــــرآرد
ــــــت دارد ــــــته دوس ــــــته شکس  پیوس

 

گی که فانی شده باشد تکرب او به تذلل او در حضرت حق، و کربیائی حق قایم گردد در مقام کرب بزر :عبدالمتکرب
  .او، و تکرب کند به حق بر غري حق

  بیت
  گـــر تکـــرب کنـــد ســـزای وی اســـت

 

 کــــاین تکــــرب ز کربیــــای وی اســــت
 

خلـق و تقـدیر،  مقدری که تقدیر اشیا کند بر وفق مراد حق به تجلی حـق بـر عبـدالخالق بـه وصـف :عبدالخالق
  .الجرم تقدیر او به تقدیر حق باشد

  بیت
ــــدالقادر مقــــدر هــــر دو ســــرا   عب

 

ــــه تقــــدیر خــــدا ــــد وىل ب  تقــــدیر کن
 

قـرب عبـدالخالق اسـت امـا عمـل عبـدالباری مـربا اسـت از تفـاوت و اخـتالف، و فعـل او مناسـب  :عبدالباری
مــاتری فــی خلــق الــرحمن مــن : عــاىلعبــدالباری اســت بــه اعتــدال و تناســب و بــری اســت از تنــافر، لقولــه ت

ای اسـت از شـعب اسـمائی کـه در تحـت اسـم  زیرا که الباری کـه بـر عبـدالباری تجلـی فرمـوده شـعبه ۲۰۱٥.تفاوت
  .اند الرحمن

  بیت
ـــاری ـــداز ی ـــه کن ـــدالباری هرچ   عب

 

ـــــاری ـــــا ب  باشـــــد او را مناســـــبت ب
 

د زیــرا کــه صــدور فعــل او آن اســت کــه تصــور و تصــویرش بــه مطــابق و موافــق تصــویر حــق باشــ :عبدالمصــور
  .ازمصوریت حق است

  بیت
ـــر حـــق و موافـــق حـــق   فعـــل او ب

 

 الجــــــرم کــــــار او مطــــــابق حــــــق
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۳آیۀ  ۶۷سورۀ  ۲۰۱٥



۹۹۴ 

دارد کـه بپوشـانند از وی،  آنچه دوست می ۀجنایت هر که بر او جرمی کرده باشد و پوشانند ۀبخشایند :عبدالغفار
  .اند کند که با وی کرده میزیرا که غفار سرت عیوب او کرده است به تجلی غفاریت، او نیز همان 

  بیت
  عیــــب او پوشــــید غفارالــــذنوب

 

ــــز می ــــرم او نی ــــوب الج ــــد عی  پوش
 

مؤیدی که اوال به توفیق و تأیید حق نفس خود را قهر کند، بعد از آن حق به اسم القهار از بـرای وی  :عبدالقهار
  .د در اکوان و متأثر نشود از غريتجلی فرماید بر اعدای او، و بر اندازد هر که را باوی در اندازد و اثر کن

  بیت
  یارهمچومنایخودارقهرکنی برنفس

 

 توقهرکند حضــــرت قهــــاربردشــــمن
 

سـزاوار باشـد بـر وجهـی «الجواد و بخشد آنچـه  جوانمردی که حق تجلی کرده باشد بر وی به اسم :عبدالوهاب
  .جواد و مظهر او است جود ۀالله بود، زیرا که واسط عوض و غرض و ممد اهل سزاوار بود بی» که

  بیت
ـــــدمدامغرضبخشدبی به چون   بخش

 

ـــــالم ـــــد والس ـــــاب باش ـــــر وه  مظه
 

مرزوقی که حضرت رزاق او را فراخ روزی آفریده باشد به رزق صوریه و معنویه، او نیز عطا دهد بـه  :عبدالرزاق
  .مردم به قدر قابلیت هر کسی، و حق تعاىل در قدم مبارک او سعتی و برکتی نهاده

  بیت
ــــــــا ــــــــت بم ــــــــدم او مبارکس   ق

 

 گــــو قــــدم نــــه دمــــی بیــــا برمــــا
 

آن است که خدای تعاىل عطا فرموده باشد او را علم اسرار مفاتیح براختالف انواع مفـاتیح، الجـرم  :عبدالفتاح
به انواع مفاتیح فتح فرماید ابواب خصومات و مغالق و معضالت و مضایق، و حضـرت فتـاح ارسـال فرمایـد بـه 

  .رحمت و انواع نعمت او فتوحات ۀواسط
  بیت

ــــت ــــد اوس ــــوح در ی ــــاح فت   مفت

 

 فـــتح بـــر قـــد اوســـت ۀایـــن جامـــ
 

  :یملعبدالع
  بیت

  کشفی ازحضرت خداونـدعالم به علم

 

 از حضرت خداوند عالم بـه علـم کشـفی
 

  .تأمل و تفکر بلکه به مجرد صفای فطری و تائید انوار قدسی تعب طلب و بی بی
  بیت

  شـداز جسم عبـور کـرد و روحـانی

 

ـــانی شـــدبی ـــالم رب ـــل ع  فکـــر و عم
 

  ۲۰۱٦.و علمناه من لدنا علما: قال الله تعاىل
بعد از آن او را قابض نفس خود و . آن است که حق تعاىل او را قبض کرده به سوی خود جل وعال: عبدالقابض
  .غري گردانیده

  رباعی
 ازهرچــه نــه الیــق و ســزاوار بــود
ــود ــردم نب ــه آن صــالح م ــز ک   هرچی

 

ــه ــته ب ــود پیوس ــار ب ــدل در ک ــم ع  حک
 مـــانع بـــود ارچـــه یـــار و اغیـــار بـــود
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۹۹۵ 

  :عبدالباسط
  دوبیتی

ــود ــلطان ب ــط آن س ــط او از بس  بس
  از نســـــیم لطـــــف او گلـــــزار مـــــا

 

 در میـــان اهـــل دل چـــون جـــان بـــود
ـــود ـــدان ب ـــا خن ـــه دایم ـــو غنچ  همچ

 

  .منبسط بود بر بسط حق در خلق
  بیت

  دوســـــــتان خـــــــدا ازو دلشـــــــاد

 

 بنــــــــــدة او بــــــــــود همــــــــــه آزاد
 

  .و بسط او به تجلی اسم الباسط، الجرم مخالف شرع نباشد
  :عبدالخافض

  بیت
  برخاک فتد پیش همـه جـان سـرپد

 

ـــه خـــدا می  نگـــرد چـــون در همـــه آین
 

خفض ضـد رفـع اسـت و عبـدالرافع خـود را ارفـع از جمیـع اشـیا بینـد، بـه قیـام او بـه حـق، و حـق  :عبدالرافع
لــه را عــدم محــض بینــد و ال شــییء صــرف یابــد، و مظهــر تجلــی الخافض ســوی ال الــدرجات، و مظهــر اســم رفیع
عبـدالرافع ارفـع اسـت و منصـب او  ۀاند که مرتبـ الشأن بیند به رؤیت حق در اشیا، و گفته الرافع همه اشیا عظیم اسم

  .اوىل و اعلی، زیرا که عارف طلب کند رحمت را تا متصف شود به آن تا رحیم باشد نه مرحوم
  بیت

ـــــای عا ـــــد بق ـــــادجاوی ـــــان ب   رف

 

ـــن و  ـــدای ای ـــه ف ـــاد صـــدجان ب  آن ب
 

خـدا را عزیـز دارد بـه عـزت  ۀالمعز، او نیز عزیـز کـرد آن است که حق بر او تجلی فرموده باشد به اسم :عبدالمعز
  .حق

  بیت
  انگاشتتوانخوارچونحق ۀعزیزکرد

 

ـــرد ـــتۀعزیزک ـــد داش ـــز بای  او را عزی
 

المذل کـه  گرداند هر که او را حق خوار گردانیده باشـد بـه اسـم مظهر صفت اذالل است، الجرم خوار :عبدالمذل
  .تجلی کرده بر وی

  بیت
ــیش او   دشــمن حــق خــوار باشــد پ

 

 خـــوار دارد گرچـــه باشـــد خـــویش او
 

مظهری مطهر و مرآتی منور که این اسمني تجلی کرده باشـد در وی و متصـف بـود بـه  :عبدالسمیع و عبدالبصري
  .سمع حق و بصر او

  بیت
ــ ــا ب ــه حــق شــنودت ــد و ب   ه حــق بین

 

 او بـــه حـــق بـــر کـــالم حـــق گـــردد
 

  .حکم کند به حکم حق بر بندگان حق :عبدالحکم
  بیت

ــود حــاکم ار چنــني باشــد   خــوش ب

 

 حکــــم عبــــدالحکم همــــني باشــــد
 

آن است که راستی کند در میان خلق زیرا که مظهر عدل حـق اسـت و درعـدل تسـاوی شـرط نیسـت،  :عبدالعدل
  .حقاق چنان که مناسب منصب او باشد تربیت فرمایدبلکه به حسب است



۹۹۶ 

  بیت
  جومدامازخدامیعادلسلطان عمرآن

 

 زانکه باشد پادشاه عـادل مـا والسـالم
 

لطیفی که تلطف فرماید بر بنـدگان خـدا زیـرا کـه بصـري اسـت بـه مواقـع لطـف، و از غایـت لطـف  :عبداللطیف
فرمایـد بنـدگان را و بنـدگان  ه عبـاد حـق و امـداد میلطـف حـق اسـت بـۀ ادراک مطلع بـود بـر بـواطن، و واسـط

  .و اللطیف هو الذی الیدرکه االبصاردانند از کمال لطف او به تجلی اسم اللطیف در وی،  نمی
  بیت

ــر لطــف حضــرت شــاه اســت   مظه

 

ـــــه اســـــت جـــــان جانـــــان نعمت  الل
 

. پـیش از بـودن و بعـد از بـودن صاحب خربتی که حق تعاىل او را مطلع گرداند بر علم خود بر اشـیا :عبدالخبري
  .علمت علم االولني و اآلخرین): ص(قال رسول الله

  بیت
  بـــه علـــم حـــق اگـــر اشـــیا بـــدانی

 

ـــــــدانی ـــــــردا را ب ـــــــوز دی و ف  رم
 

آن است که تعجیل نفرماید در جزای جانی به عقوبت، بلکه عفو کند از وی، و تحمل ایذای مـوذی  :عبدالحلیم
  .به وجه احسن کندو سفاهت سفها کند، و دفع سیئه 

  بیت
  آن کــــــه عبــــــدالحلیم دارد نــــــام

 

ـــني اســـت حـــال او وســـالم ـــن چن  ای
 

آن است که حق تعاىل تجلی فرموده باشد بر وی به عظمت خویش جلـت عظمتـه، الجـرم از بـرای  :عبدالعظیم
گردانـد و  ذلیل خود را در چشم مردم عظـیم ۀادای حق عظمت حق تذلل یابد غایت تذلل، هر آینه الله تعاىل بند

  .آدم منتشر سازد تا او را بزرگ و موقر دارند به ظهور آثار عظمت حق بر ظاهر او ذکر او به بزرگی در میان بنی
  بیت

ـــرده نکـــو چون ـــیم او ک ـــدا تعظ   خ

 

 الجـــــرم واجـــــب بـــــود تعظـــــیم او
 

غفـران اسـت و ال ابلغ اسـت در غفـران جنایـت و سـرت ذنـوب از عبـدالغفار، زیـرا کـه عبـدالغفور دایم :عبدالغفور
  .عبدالغفار کثريالغفران

  دوبیتی
 آن یکـــــی دایمـــــاً گنـــــه بخشـــــد
  ایـــن دو مظهـــر گنـــه بـــه بخشـــایند

 

 وان یکـــی بخششـــش فـــراوان اســـت
 مظهـــر ایـــن و آن چـــو غفـــران اســـت

 

  :عبدالشکور
  بیت

ــــد ــــاً شــــکر حــــق روان گوی   دایم

 

 ر شــــــکر او بجــــــان جویــــــدشــــــکّ
 

ر در صورت بالنامالیمی برسد در باطن آالونعمـا بینـد، کمـا یابد، اگ زیرا که نعمت و نقمت از حضرت عزت می
رحمته و اتسعت رحمته الولیائـه فـی  ةسبحان من اشتدت نقمته العدائه فی سع: الله علیه ةصلوا: قال امامنا

  .نقمته ةشد
  دوبیتی

ــود ــا را ب ــز حضــرتش م ــال ک ــر ب  ه
ــــال ــــود ب ــــد ازو نب ــــال کای ــــر ب   ه

 

 آن بــــــال نبــــــود کــــــه آن آال بــــــود
 ی کـــز چنـــان بـــاال بـــودخـــوش بالئـــ

 



۹۹۷ 

آن است که قدر او اعلی بود از دیگران و ارفع بود همتش در طلب معانی از همـت اخـوان، و جـامع  :عبدالعلی
  .علیه بود و مستجمع فضایل سنیه ۀمجموع رتب

  بیت
  مـــــدح عبـــــدالعلی ز مـــــا بشـــــنو

 

ــــــــا بشــــــــنو  صــــــــفت آن وىل ز م
 

  .یاده بود به بزرگی در فضل و کمال بر خلقبزرگی که بزرگی کند به کربیای حق و ز :عبدالکبري
  بیت

  دانشبزرگ دین خدا این بزرگ مـی

 

 خـوانش همیشه همچو بزرگان بزرگ می
 

وخواطر و ظواهر و  لآن است که خدای تعاىل او را محافظت فرموده باشد در اقوال و افعال و احوا:عبدالحفیظ
  .بواطن

  بیت
  از هــر چــه بــد اســت در پنــاه اســت

 

ــــــه اســــــتمحفــــــوظ ع ــــــت ال  نای
 

  .شود حفظ از او در همنشینانش الحفیظ تجلی فرموده بر وی تا ساری می و حق به اسم
  بیت

  بــــاشهمنشــــني چنــــني کســــی می

 

 ورنـــه تنهـــا نشـــني مبـــاش او بـــاش
 

او نگذشـت و نـه در خـاطر  رطاکه مدت سی سال نامشـروع در خـ ةالرحم اند از سلیمان دارانی علیه حکایت کرده
  .ادام که همنشني او بودندهمنشینانش م

  بیت
  بــــــــــــاریاگرباربیابیباب درچنني

 

 بنشني خوش به حضـوری کـه بیـابی بـاری
 

صاحب دولتی که خدای تعاىل او را مطلع گردانیده باشد بر حاجت محتاج و بقدر و وقت حاجـت  :عبدالمقیت
  .بر وقت و تأخري ننماید از وقت و توفیق یافته از حق بر وفق علم او از غري زیادت و نقصان، و تقدم فرماید

  بیت
ــد ــا بخش ــود عط ــت خ ــه وق   در هم

 

ــــــا بخشــــــد ــــــدر شــــــما و م  آن بق
 

هرکـه ۀ محاسبی که دایم به حساب نفس خود در انفاس خود مشغول باشد و قیام نماید به محاسـب :عبدالحسیب
  .تابع او باشد

  بیت
  حســـــاب او باشـــــددرهرکـــــه او

 

ــــد ــــو باش ــــی نک ــــابش کن ــــر حس  گ
 

الشأنی که حق تعاىل او را بزرگ گردانیده بود در جاللت، و هر که او را بیند به جـالل و قـدر  عظیم :عبدالجلیل
  .آید او خود را حقري یابد و از عبدالجلیل هیبتی در دل بیننده در
  بیت

  رســـتمش گـــر نظـــر بـــر او افتـــد

 

 زود از هیبــــــــتش بــــــــه رو افتــــــــد
 

ا اسم الکریم، و تجلی فرموده بر وی به کرم و تحقق یافته به آن است که حق تعاىل نموده باشد او ر :عبدالکریم
  .قدره و عدم التعدی عن طوره ةان الکریم یقضی معرف: حقیقت عبودیت به مقتضی

  .، الجرم هرچه بخشاید به کرم الله تعاىل بخشایدالعبد و ما فی یده لمواله: داند که و این عارف می
  بیت



۹۹۸ 

ـــد ـــه او بخش ـــد ازو ب   هرچـــه بخش

 

 هــــان را بــــه مــــا نکــــو بخشــــددو ج
 

از کسی بیند سرت فرمایـد و هرکـه حیفـی کنـد بـر وی عفـو و تجـاوز نمایـد، بلکـه بـا کـرم  هوعبدالکریم هر گناهی ک
  .خصال و اجمال فعال عذرخواهی کند

  ۲۰۱۷ .کرمک: ، قالما غرک بربک الکریم: لما سمع قوله تعاىل) ص(قیل ان بعض اصحاب رسول الله: روایت
  .پایان نامتناهی نعمش بی کرمش: مصراع

و الدین قدس سره فرمـوده کـه ایـن آیـت از بـاب تلقـني حجـت اسـت، تـا در وقـت  ةو شیخ المحققني محیی المل
یـا ایهااالنسـان مـاغرک بربـک : ، بلکـه فرمـود کـهیا ایهاالـذین آمنـوا: بود بنده را و نفرمود که تحاجت حج

  .کرمک: ، لیقول۲۰۱۸الکریم
  بیت

ـــده را« ـــرد بن ـــرمش ک ـــرور»ک   مغ

 

 ام شـــــوم مغفـــــور گـــــر گنـــــه کـــــرده
 

و گناه جمیع بندگان در جنب کرم او وزنی نیارد، و مجموع نعمتی که عالمیان را بخشیده با وجـود فـیض جـودش 
آدم است، زیرا که صدور فعل او از کرم رب اوسـت کـه تجلـی کـرده او را بـه  قدری ندارد، و عبدالکریم اکرم بنی 

  .کرم
  بیت

  بــــــودحضــــــرت کــــــریم ۀبنــــــد

 

ــــــود  کــــــرمش الجــــــرم عظــــــیم ب
 

  :عبدالجواد
  بیت

ــــر اســــم الجــــواد اســــت او   مظه

 

 عبــــــاد اســــــت او ۀاجــــــود جملــــــ
 

  .وجود جواد بر عباد، چگونه اجود نبود که خود را محبانه فدای محبوب کرده ۀجواد است و واسط ۀخلیف
  بیت

  گنجــــددل بــــه او داده جــــان نمی

 

ـــــــان نمی  گنجـــــــد دیگـــــــری در می
 

  :عبدالرقیب
  تبی

  تر باشـــدرقیبازمنمنبـــه من رقیب

 

ــرا نظــر باشــد ــی گــر ت  چنــني نظــر بکن
 

چون نفس عبدالرقیب فـانی اسـت در تجلـی اسـم الرقیـب تجـاوز ننمایـد از حـدی از حـدود اللـه تعـاىل، و اشـد 
مراعات فرماید نفس خود را و رقیب یاران خود باشد چون حاضـر شـوند در حضـرتش بـه رقیبیـت حـق تعـاىل و 

  .تقدس
  :عبدالمجیب

اجیبـوا داعـی : ای که اجابت دعوت حق فرموده باشد، و اطاعت او نموده تا شنوده قوله تعـاىل الدعوه مستجاب
الهیه دعـوت ۀو حق دعوت او را اجابت کرده و تجلی فرموده او را به اسم المجیب، او نیز به سـنت سـنی ۲۰۱۹.الله

و اذاسئلک عبادی عنی  :ا اجابت فرموده فی قوله تعاىلمحتاج را اجابت فرماید، زیرا که حق تعاىل دعای او ر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۶آیۀ  ۸۲سورۀ  ۲۰۱۷
  .۶آیۀ  ۸۲سورۀ  ۲۰۱۸
  .۳۱آیۀ  ۴۶سورۀ  ۲۰۱۹



۹۹۹ 

  .۲۰۲۰الداع اذا دعان فلیستجیبوا ىل ةفانی قریب اجیب دعو
بینـد الجـرم  و عبدالمجیب دعای دعاگویان به حکم قرب و توحید که الزم ایمان شهودی اسـت دعـوت حـق می

  .اجابت بر او واجب بود
  دوبیتی

ــــاران ــــب ی ــــا ســــایل و او مجی  م
  ســت دعــوت حــقچــون دعــوت ما

 

 الجملــــه بــــه انــــدک و فــــراوانفی
 واجــــــــب باشــــــــد اجابــــــــت آن

 

  :عبدالواسع
  بیت

  برهمه شـــییءمحیطوخريش فضـــل

 

 ء محـــیط نیســـت بـــه وی هـــیچ شـــیی
 

  .زیرا که او را احاطه است بر جمیع مراتب و هر مستحقی که بیند او را از فضل خود انعامی فرماید
  دوبیتی

 مســــــتحقان عطــــــا ازو یابنــــــد
ــــجــــامع  ــــاالت اســــت ۀجمل   کم

 

ـــــــــدبی ـــــــــوا ازو یابن ـــــــــان ن  نوای
 دردمنــــــــــــدان دوا ازو یابنــــــــــــد

 

  :لحکیمداعب
آن است که بینا باشد به مواقع حکمت در اشیا، و صادق بود در قول، و راسخ و ثابت باشد در عمل، و هر خللـی 

  .که یابد در شیئی اصالح فرماید
  بیت

  بـــــه صـــــالح آورد فســـــاد همـــــه

 

ــــ ــــتاد هم ــــی و اوس  هخــــوش حکیم
 

  :عبدالودود
  بیت

  آنکـــــه کامـــــل بـــــود مـــــودت او

 

 بـــــه خـــــدا و بـــــه دوســـــتان خـــــدا
 

  .الجرم خدای تعاىل او را دوست دارد و القای محبت او کند بر جمیع خالیق
  بیت

  همــــه کــــس دوســــتدار او باشــــند

 

ــــــند  ــــــار او باش ــــــار غ ــــــان ی عارف
 

  :االجهال جن و انس
، فقال انی احب فالنا فاحبه، فیحبه جربئیل ثم ینـادی ان الله اذا احب عبدا دعا جربئیل): ص(قال النبی

  .فی السماء فیقول ان الله یحب فالنا فاحبوه، فاحبه اهل السماء ثم یوضع القبول فی االرض له
  بیت

ــی ــت م ــی دوس ــه بین   دارد وراهرچ

 

 دارد خـــدا زانکـــه او را دوســـت مـــی
 

  :عبدالمجید
رموده باشد و به کمال اخالق و صفات کمال و تخلق او بـه شریفی که حق تعاىل او را به تشریف شریف مشرف ف

  .اخالق الهیه مزین، هر آینه شرف او به فضل و حسن خلق او باشد بر خلق
  بیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .۱۸۶آیۀ  ۲سورۀ  ۲۰۲۰



۱۰۰۰ 

ـــن اخـــالق ـــت احس ـــق او هس   خل

 

ــــه او خــــّال ــــق خوشــــی ب  قداده خل
 

  :عبدالباعث
ز موت ارادی او از صـفات نفـس و ای که خدای تعاىل دل او را زنده گردانیده باشد به حیات حقیقیه، بعد ا زنده

بـه جهـل بـه آب حیـات علـوم کشـفیه زنـده گردانـد، و  ۀالباعث است، و قلـوب میتـ شهوات نفسیه و او مظهر اسم
  .دالن را به طلب حق ترغیب کند زنده

  بیت
  نفســـش روح بخـــش و عیســـی دم

 

 زنـــــده ســـــازد هـــــزار دل یـــــک دم
 

اشـیا، و عبدالشـهید  ۀنموده باشد کـه حـق شـهید اسـت بـر همـ آن است که خدای تعاىل او را معاینه :عبدالشهید
  :مشاهده کند در نفس خود و در غري، حق را شهید بیند، الجرم گوید

  بیت
  او شـــهید اســـت بـــر ســـرایر مـــا

 

 حاضــــــر و نــــــاظر ضــــــمایر مــــــا
 

ال الجـرم آن است که حق او را تجلی کرده باشد و معصوم گردانیده از باطل در اقوال و افعال و احو :عبدالحق
الوجود و قایم بذاته و سوی الله زایـل وباطـل، بلکـه در  حق را در هر شییء بیند، زیرا که حق ثابت است و واجب

  .صور حق حق بیند و باطل را باطل
  بیت

  غريحـــق باطـــل بـــود یعنـــی عـــدم

 

ـــدم ـــود آن ثابـــت ق ـــن چنـــني فرم  ای
 

  :عبدالوکیل
  بیت

 مســـبب بـــا همـــه اســـباب بینـــد
  د وکـیلشبود راضـی کـه حـق باشـ

 

ـــد ـــل خـــود در خـــواب بین ـــال فع  خی
 وکیـــل خـــویش در هـــر بـــاب بینـــد

 

  :عبدالقوی
  بیت

 نفس و شیطان زبـون خـدمت اوسـت
  همـــــــه مغلـــــــوب او و او غالـــــــب

 

ـــاجز شـــده ز غـــريت اوســـت  غـــري ع
ـــت ـــوت اوس ـــوی و ق ـــق ق ـــوت ح  ق

 

  :عبدالمتني
  بیت

ــــــت محکم   ودیناودایماًدرملکاس

 

ـــدالمتني  ایمـــن اســـت از دیگـــران عب
 

فرق میان عبدالقوی و عبدالمتني آن است کـه عبـدالقوی مـؤثر باشـد در هـر شـییء و عبـدالمتني متـأثر نشـود از و 
  .شییء

و هــو یتــوىل : متــوىل اسـت بــه والیـت حــق اولیـاء اللــه را از مـؤمنني و صــالحني، و قـال اللــه تعـاىل :عبـدالوىل
  ۲۰۲۱.الصالحني

  بیت
  اوبه والیت خـدا هسـت وىل اولیـا

 

ــ ــت خــداهســت وىل اولی ــه والی  ا او ب
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۱۰۰۱ 

مـردم حمـد او گوینـد و او  ۀتجلی کرده باشد او را به اوصاف حمیـده، و همـ آن است که حق تعاىل :عبدالحمید
  .حمد نگوید غريخدا را

  بیت
  مدامحمداوگویمحمیدهاوصاف به من

 

 او نگوید حمدغريحضرت حـق والسـالم
 

را مطلع گردانیده باشد بر ابداء خـود و مشـاهده فرمایـد  آن است که حق تعاىل تجلی کرده باشد او :عبدالمبدی
  .اند از خريات ابتدای خلق و امر و ابتدا کند به اذن مبدی آنچه ابتدا کرده

آنکه به عنایت الله تعاىل اطالع یافته باشد براعادت خلق و مجموع امور به حضرت معیـد، الجـرم  :عبدالمعید
آن به حضرت او بازگرداند، و مشاهده نماید عاقبت و معاودت جمیع  ۀاعاداو نیز به اذن المعید آنچه واجب بود 

  .اشیا به حق در عافیت و سعادت بروجه احسن، از آنکه بود
  بیت

ــــــی ــــــام گردان ــــــر تم ــــــره گ   دای

 

ــــی ــــود دان ــــاد خ ــــم مع ــــدء و ه  مب
 

زنده ساخته و او  المحیی، ودل او را به حیات طیبه دىل که حق تجلی کرده باشد بر وی به اسم زنده: عبدالمحیی
  ).ع(را قادر گردانیده به احیاء موتی چون عیسی

  بیت
ــده شــد زان دم  دل هــر کــس کــه زن
ــد ــده کن ــدا و زن ــت از خ ــده اس   زن

 

ــــــازد او در دم ــــــده س ــــــرده را زن  م
ـــــریم ـــــی م ـــــو عیس ـــــرده را همچ  م

 

دل او را زنـده  آنکه حق تعاىل او را مريانیده باشد از هوای نفسـانیه و غضـب و شـهوت حیوانیـه و :عبدالممیت
کرده به حیات ربانیه و عقل او را منور به نور قدسیه، تا اثر در غري کند به اماتت قوای نفس خود، یا اثر کند نفـس 

  .اند اورا او در غري بهمتی که متاثره است از حق به آن صفت که تجلی کرده
  بیت

  هرکـــــه خواهـــــد روان بمريانـــــد

 

 رانــــــد بنــــــده حکــــــم ممیــــــت می
 

  .که حق تعاىل تجلی فرموده است او را به حیات سرمدیهآن :عبدالحی
  بیت

ــــد ــــود ۀزن ــــدالحی ب ــــد عب   جاوی

 

 حــی خــوف مــوتش کــی بــودۀبنــد
 

مشاهده کند قیام اشیا به حق و به قیومیت حق که تجلی کرده او را قایم باشد به مصالح خلق و ممـد : عبدالقیوم
  .اند به آن از معاش و مصالح حیات ق در آنچه خلق قایممردم باشد، بلکه ممد مخلوقات بود به قیومیت قیوم مطل

  بیت
ــــایم ــــود ق ــــه او ب ــــیا ب ــــه اش   هم

 

 او بــــــــه قیــــــــوم قــــــــایم دایــــــــم
 

خاص گردانیده خدای تعاىل او را به وجود در عني جمع احـدیت، الجـرم هـر واحـدی کـه یابـد بـه  :عبدالواجد
  .از غري جود وجود احدی موجود بیند، یعنی به وجدان حق مستغنی بود به حق

  بیت
ــــق نمی ــــري ح ــــرم غ ــــدالج  جوی

  بــــه خــــدا از همــــه غنــــی باشــــد

 

ــــد ــــی پوی ــــرده ک ــــم نک ــــیچ را گ  ه
ــــــد ــــــه گوی ــــــریک ل ــــــده الش  وح

 

آنکه حق تعاىل او را مشرف فرموده به اوصاف کمـال خـود و بـه قـدر اسـتعداد و قابلیـت او، او را  :عبدالماجد



۱۰۰۲ 

  .عطا فرمود از بزرگی و شرف همچو عبدالمجید
  بیت

ـــتع ـــام اس ـــیج ـــر م ـــودداد او پ   ب

 

 چـــه جویـــد از شـــرف بـــاوی بـــودره
 

آنکه حق تعاىل رسانیده باشد او را به حضرت واحدیت و کشـف کـرده او را احـدیت جمیـع اسـماء  :عبدالواحد
  .الهیه، و ادراک و فعل او به وجود اسماء الهی بود، و وجوه اسماء حسنی مشاهده نماید

  بیت
  اســـم بســـیار و مسماشـــان یکـــی

 

ــ ــني بیآن یک ــی ب ــر یک ــکی ی در ه  ش
 

  :وحید وقت است و صاحب زمان و او را قطبیت کربی است و قایم به احد، اقول :عبداالحد
  بیت

  ای اسـت وىلقطب وقـت و یگانـه

 

ـــــی ـــــت و عل ـــــد اس ـــــار محم  یادگ
 

مظهر صمدیت است و ملجاً اصحاب و احباب، و رفع بلیات و ایصال خريات و شفاعت کرده شـود  :عبدالصمد
  .ی، عندالله تعاىل در رفع عذاب و اعطاء ثواب، و محل نظر عنایت حق است به سوی عالم در ربوبیت حقبه و

  رباعی
ــدا ــیش خ ــری پ ــفاعت ار ب ــه ش  اوراب
  عبدالصمداست پناه مردم شـب و روز

 

 بـــر کـــه شـــفاعتش قبولســـت آنجـــامی
ــــزا ــــدا روز ج ــــق خ ــــاد رس خل  فری

 

القادر، و او صورت یـداللهی اسـت و یـد الهـی صـورت  به اسم قدرت الله کند در مقدورات ۀمشاهد :عبدالقادر
  .قدرت
  .هرچه گريد ازو به او گريد: مصراع

و هر چه ممکن بود بر وی ممتنع نباشد و مشاهده نماید موثریت الله تعاىل در همه، و مطالعه فرماید دوام ایصـال 
و مـؤثر بـود بـه قـدرت اللـه تعـاىل در الوجود بـر معـدومات، و نفـس خـود را معـدوم بینـد،  مدد وجـود از واجـب

  .مقدورات
  بیت

ـــــا ـــــادر توان ـــــدرت ق ـــــود از ق   ب

 

ـــــؤثر باشـــــد او درجملـــــه اشـــــیا  م
 

  .نماید همني مرتبه دارد و مبدأ ایجاد هم مشاهده می: عبدالمقتدر
م به حق تعاىل او را پیشوا ساخته و از اهل صنف اول گردانیده، الجرم تقدم فرماید به تجلی این اس :عبدالمقدم

  .المقدم و بر مجموع چیزی که تقدیم آن واجب است از افعال هر که استحقاق تقدم دارد به اسم
  بیت

  بــــــود او پیشــــــوای پیشــــــوایان

 

ـــــان ـــــل ایم ـــــر اه ـــــدم دارد او ب  تق
 

  :عبدالموخر
  دوبیتی

ــــد ــــان بعی  از تعــــدد دور و از طغی
  دیگــــران را نهــــی فرمایــــد ز بــــد

 

 از شـــقاوت دور دور اســـت آن ســـعید
ــه  ــدزانک ــک آفری ــني نی  حــق او را چن

 

مشاهده فرماید اولیت حق بر هر شییء و ازلیت او مطالعه نمایـد بـر همـه و او اول بـود بـه تحقیـق و  :عبداالول
موصوف است به این اسم بر مجموع در مقامات و در مسابقت به طاعات و در مسارعت به خـريات، و اول بـود 



۱۰۰۳ 

  .ق او به ازلیت، و خلقیت موسومه است به سمت حدوثبر هر که وقفه کند با خلقیت از برای تحق
: مطالعه نماید آخریت حق تعاىل و تقدس و بقای حق بعد از فنای خلق و عالم به تحقیق قوله تعاىل :عبداآلخر

  ۲۰۲۲.کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام
  بیت

  بروی مــــدامتافتــــهباقیوجه آفتاب

 

 وبــاقی والســالماز فنــا ایمــن بــود بــاقی 
 

  .و اکثر اولیاء الله را این مرتبه است
الظاهر، و بدانـد کـه او اسـت کـه  ظاهر بشود به طاعات و خريات تا الله تعاىل کشـف کنـد او را اسـم :عبدالظاهر

ظاهر است، و متصف شود به ظاهریت حق، و دعوت مردم کند به کماالت ظاهره و آراسنت ظاهر و تـرجیح تشـبیه 
و وعده دادن امت خود به بهشت و لذت جسـمانیه و نعـیم نفسـانیه و ) ع(هم چنانکه دعوت موسی بود بر تنزیه،

  .عظیم گردانیدن تورات به حجم کبري و کتابت آن به آب زر
  بیت

ــردی ــیش ک ــاهر پ ــم ظ ــه حک   همیش

 

ـــردی ـــیش ک ـــاهر ب ـــل ظ ـــا اه ـــر ب  نظ
 

  .بالغ در معامالت قلبیه، خالصالله :عبدالباطن
  بیت

  یـــــا بـــــود طـــــاهرعلـــــم او از ر

 

 بــــاطنش راحــــج اســــت بــــر ظــــاهر
 

الباطن او را تجلی کرده و روحانیـات او غالـب شـده، و اشـراف بـر  و حق تعاىل سر او مقدس گردانیده، و به اسم
بواطن یافته، الجرم از مغیبات خرب فرماید و مردم را به کماالت معنویـه دعـوت کنـد، و اصـحاب و احبـاب را بـه 

کـرد بـه  دعـوت امـت می) ع(گرداند و تنزیه را ترجیح نهـد بـر تشـبیه، هـم چنانکـه عیسـیتقدیس و تطهري راغب 
 ةاخشو شنوا واخشو شـبوا وامشـوا هفـا: فرمود مرقع و عزلت و خلوت، و می ۀروحانیات و عالم غیب و به خرق

  ۲۰۲۳.ةحتی ترون الله جهر ةعرا
  بیت

  کنشظـــاهر و بـــاطن رعایـــت مـــی

 

 کنش دنیـــی و عقبــــی عمـــارت مــــی
 

الوىل، و او حـاکم نفـس  آدم گردانیده به ظهور در مظهر او به اسـم ی که واىل مطلق او را واىل بنیولّی :دالواىلعب
خود و غري خود است در سیاست الهیه و عدل او قایم در میان عبادالله، و مردم را دعوت کند به خريو امر فرمایـد 

و مکرم و موقر گردانیده و اول سعدای سعبه بود روز قیامت،  به معروف ونهی کند از منکر، و الله تعاىل او را معزز
  .االرضني و ظل الله فی. عرش حضرت عزت، و او سلطان عادل است ۀدر سای

آنکـه  او اثقل بود از موازین رعایا، زیرا که صفات و خـريات رعایـا در تـرازوی او نهنـد بی ۀو میزان اعمال صالح
فرماید،  ا که دین رعایا به حاکم عادل قایم است، رعایا را به خريات ترغیب میای از اجر رعایا کم کنند، زیر حسنه

  .و او ناصر عبادالله است و الله تعاىل مؤید و حافظ او
  بیت

  پادشــــاه عــــادل ار باشــــد چنــــني

 

 حــــق اســــت بــــر روی زمــــنيیۀســــا
 

هـر او اسـت مقیـد و موقـوف الله تعاىل متعاىل است در علو از ادراک غـري و عبـدالمتعاىل کـه مظ :عبدالمتعاىل
عاىل بـه اعلـی، زیـرا  ۀنماند هیچ کماىل و علوی که حاصل شود او را، بلکه به همت عالیه طلب ترقی کند از مرتب
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  .بینید یعنی بر رنج و مشقت و لباس خشن صرب وعادت کنید و گرسنه و برهنه راه روید تا خدا را آشکارا به ۲۰۲۳



۱۰۰۴ 

که علو حقیقی مطلق که مقدس است از علو مکانی ومکانت مشـاهده فرمایـد، الجـرم الیـزال طلـب علـو کنـد در 
و قـل رب : مأمور بود به طلب زیـادتی علـم، بقولـه تعـاىل) ص(بیناجمیع کماالت، و اکرم و اعلی خالیق اعنی ن

  ۲۰۲٤.زدنی علما
  دوبیتی

 گــــر بیــــابی کمــــال اهــــل کمــــال
  چــون کمــاالت را نهایــت نیســت

 

ــــال ــــب متع ــــاش طال ــــان ب ــــم چن  ه
ــــد می ــــا اب ــــال ت ــــال کم ــــب کم  طل

 

  .محسنی که متصف بود به جمیع انواع بر :عبدالرب
  بیت

  صــــورت و معنــــیش همــــه نیکــــو

 

 نیــــک مــــرد دیگــــر کــــو بــــه ازیــــن
 

  .که داشته باشد عطا فرماید یانواع بر که یابد بخشاید و هر فضل
  .ة، اىل آخراآلی۲۰۲٥و لکن الرب من آمن بالله: قوله

  بیت
  جــــامع مجمــــوع نیکــــی او بــــود

 

 ای نیکـــو بـــود ایـــن چنـــني مجموعـــه
 

  :عبدالتواب
  بیت

ـــه حـــقدایمـــاً همـــراز می   گـــردد ب

 

ــاز می ــه ب ــوی الل ــ از س ــه ح ــردد ب  قگ
 

  .کاران معلوم گرداند گناه ۀتوحید حقیقی کند و قبول توب ۀتا مشاهد
  بیت

ـــدام ـــد م ـــدا باش ـــا خ ـــنت ب   بازگش

 

 از خــود و از غــري خــود هــم والســالم
 

حـدود در میـان عباداللـه بـر وجـه  ۀآن است که قایم گردانیده باشد او را خدای تعاىل از برای اقامـ :عبدالمنتقم
  ۲۰۲٦.فی دین الله ةوالتأخذکم بهما رأف: رماید به ترک حدود، کما قال تعاىلمشروع و اغماض، و ترحم نف

  بیت
ــــد ــــدا بکش ــــمن خ ــــه از دش   کین

 

 گرچــــه صــــد نــــاز اولیــــا بکشــــد
 

  .کثريالعفو و قلیل المؤاخذه، عفو و تجاوزش از مردم بسیار بود و مؤاخذه اندکی :عبدالغفور
  بیت

  عفوکنــدکندآنگناهیکهبلکــه هرکس

 

 ودازدل و جـان عفـو کنـدهرگناهی که ب
 

  .ان الله عفو یحب العفو): ص(قال النبی
  بیت

ــالم ــر تقصــري غ ــذرد از س ــر درگ   گ

 

ــه وســالم ــاه خواج ــود گن ــو ش ــم عف  ه
 

رحیم دىل که حق تعاىل او را مظهر رأفت و رحمت خود گردانیده باشد و او ارحم خلق اللـه بـود بـه  :عبدالرؤف
فرماید بر دست او به حکم و قضـای  داند که حدی که خدای تعاىل اجرا می مردم اال در حدود شرعیه، زیرا که می

حـدعني رأفـت اسـت، ومعرفـت  ۀالهی است و رحمتی است از حق به خلق، اگرچه ظاهراً نقمت است باطناً اقام
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۱۰۰۵ 

  .الخاصه است ةخاص ۀلطیفه خاص ۀاین نکت
  بیت

ــــت ــــن روای ــــه ذوق ای ــــاب ب   دری

 

ــــــا شــــــکایت ــــــار مکــــــن ز م  زنه
 

آن است که مشاهده کند مالکیت مالک الملوک در ملک و نفـس خـود را ملـک خـالص او  :لملکعبدمالک ا
مالکیت حق در اشیاء و مشتغل گردد به عبودیـت معبـود، از هرچـه تملیـک او  ۀبیند، و چون تحقق یابد به مشاهد

، الجـرم مالـک او را دنـلکی که مـانع شـود از مالـک نمالکی و مُاند، بلکه از هر شییء، وچون مملوک را مِ کرده
  .الملک گرداند مظهر مالک

  بیت
ـــــونني ـــــدگی در ک ـــــود ز بن   آزاد ب

 

 مالک باشـد، بـه ملـک هـم در داریـن
 

آن است که خدای تعاىل او را بزرگ و گرامی گردانیده باشد به اتصاف او به صفات  :الجالل و االکرام عبدذی
  .است و بزرگ و منزه سدحق، و به تحققش به اسمای او، و هم چنانکه اسمای حق مق

  .مظهرش نیز هم چنان باشد: مصراع
  .و به جاللت و قدرت دشمنان خدا را گدازد و به لطف و کرم دوستان را نوازد

  بیت
  مارابنواخـت دشــمنان را بگــداخت

 

 بایار و بـه اغیـار بـدین سـان پرداخـت
 

  :عبدالمقسط
  بیت

ــاه ــن پادش ــادل اســت ای ــاه ع   پادش

 

 الــــهحکــــم او عدلســــت از عــــدل 
 

و دایم مردم را به عدل قایم دارد تا از نفس خود داد غري بدهد، و حق غري از خود بستاند، بـه طریقـی کـه غـري را 
فرماید بـه عـدل اللـه تعـاىل کـه تجلـی کـرده در او، هـر آینـه حـق بـه  بدان معرفت و شعور نباشد، زیرا که عدل می

بد بر آن، و بیندازد هرکه واجب بود انـداختنش، و بـردارد مستحق رساند، و قلع و قمع کند هر جوری که اطالع یا
  .هرکه واجب بود رفعتش

  بیت
  برکرســــی نــــور پادشــــاه اســــت

 

 حضــــــرت الــــــه اســــــتۀهمســــــای
 

ان المقسـطني عنداللـه علـی منـابرمن نـور عـن یمـني الـرحمن و کلتایدیـه یمـني ): ص(کما قال رسول الله
  .الذین یعدلون فی حکمهم و اعلیهم و ماولوا

  تبی
  پادشــــه گــــر چنــــني بــــود عــــادل

 

ــــــود کامــــــل ــــــای اوب ــــــن و دنی  دی
 

کند به  جمع کرده در وی خدای تعاىل جمیع اسما، و او را مظهر جامعیت گردانیده، الجرم جمع می :عبدالجامع
  .ای که باشد از نفس خود و از غري جمعیت الهیه هر تفرقه

  بیت
  عبــد جــامع کــون جــامع دانمــش

 

ــــر اســــماء حــــق می  خــــوانمش مظه
 

  :عبدالغنی
  بیت



۱۰۰۶ 

  خلـق غنـیۀحق ساخت مرا از همـ

 

ـــی ـــار من ـــر ی ـــا اگ ـــای م ـــاب غن  دری
 

یعنی غنی مطلق عبدالغنی را غنی گردانیده از جمیع خالیـق و عطـا داده او را از غـري سـؤال از حـق اال بـه لسـان 
  .استعداد به تحقق به فقر ذاتی، و افتقارش به غنی علی االطالق به جوامع همت

  بیت
  اشدبه حق و زغريحق باشد غنـیمفتقرب

 

 این غنی محتاج کی باشدبه هر دون دنی
 

توانگری که خدای تعاىل او را توانگر گردانیده، و بعد از کمال غنا او را مغنی خلق ساخته به تجلـی  :عبدالمغنی
  .المغنی بر وی اسم

  بیت
  توانگرندازاوکستوانگری کـه بسـی

 

 مگرکــه مظهــر المغنــی اســت آن نیکــو
 

آن است که او را خدای تعاىل محافظت فرماید و منع فرماید از هرچه در وی فسادی باشـد، اگرچـه  :عبدالمانع
 آن کـه در او چیـزی اسـت چـون مـال و جـاه و صـحت و امثـال ایـن، و حـق» به ظـن«طلب کند و دوست دارد، 

ان تحبواشــیئا و هــو  عســی ان تکرهواشــیئا و هــو خــريلکم و عســی: ســبحانه بــه او نمایــد معنــی قولــه تعــاىل
  ۲۰۲۷.شرلکم

و یاری که تحقق یابد به این اسم منع اصحاب و احباب کند از هرچه در وی ضری و فسادی باشد و مانع حقیقی 
  .عبدالمانع منع فساد کند از غري ۀبواسط

  بیت
  دهـد از آن فقـر مـرنجگر مـال نمی

 

 کان فقر بسی بـه بـود از مـال بـه رنـج
 

ست که حق تعاىل نموده باشد او را که فعال لما یرید حق است، و توحید افعال حـق بـر آن ا :عبدالنافع و الضار
  : او ظاهر شده، الجرم

  .نفع و ضر و خري و شر بیند ز حق: مصراع
و چون تحقق به این اسمني یابد و مظهر اسمني گردد ضار و نافع مردم باشد به رب خـود، واللـه تعـاىل بعضـی از 

دانیده و بعضی را مظهر اسمی از این اسـمني، همچنانکـه شـیطان و تـابع او را مظهـر ضـر عباد را مظهر اسمني گر
  .و نوابش مظهر نفع) ع(گردانیده، و خضر

  بیت
  نفــع و ضــرو خــري و شــر باشــد ازو

 

 گــــر ز اهــــل وحــــدتی بشــــنو نکــــو
 

اللـه : ه تعـاىلآن است که حق تجلی کـرده باشـد بـر وی بـه اسـم النـور، و مشـاهده فرمایـد معنـی قولـ :عبدالنور
  ۲۰۲۸.نورالسماوات واالرض
  .و نور طاهر مطهر است

  بیت
ــــاب اســــت و عــــالمی ســــایه   آفت

 

 ســـــایه پیـــــدا شـــــده بـــــه همســـــایه
 

اللهـم ): ع(یابنـد، کمـا قـال  و عبدالنور نور صورت و معنـی اسـت کـه اهـل سـماوات و ارض بـه او هـدایت می
  .اجعلنی نورا
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۱۰۰۷ 

  بیت
  ظــاهرش نــور و بــاطنش نــور اســت

 

ـــ ـــه روش ـــتهرک ـــور اس ـــد او ک  ن ندی
 

  .حق تعاىل مظهر این اسم را رهنمای خلق گردانیده :عبدالهادی
  بیت

  رهنمای خلق و هـم نـاطق بـه حـق

 

 هرچــه گویــد باشــد آن صــادق بــه حــق
 

) ص(زیادت و نقصان، کالنبی مبلغی که آنچه بر او نازل شده به طریق وحی و یا الهام، مأمور است به تبلیغ آن، بی
  .ةثته بالتبعیرو ةباالصال

  بیت
  او بـــــه اصـــــالت برســـــاند پیـــــام

 

ـــما والســـالم ـــه ش ـــت ب ـــه نیاب ـــا ب  م
 

آن است که مشاهده نماید که الله تعاىل بدیع است در ذات و صفات و افعال، و او را مظهر این اسم  :عبدالبدیع
  .الجرم اخرتاع کند از غري مثال چیزی که غري عاجز بود از مثل او. گردانیده باشد

  رباعی
 این علم بـدیع را بیـانی دگـر اسـت
  یاری که بود مظهـر ایـن اسـم بـدیع

 

 اســـرار معـــانیش نشـــانی دگـــر اســـت
ــی دگــر اســت  او را نظــری دیگــر و آن

 

  :عبدالباقی
  بیت

  آنکــه بینــد بقــای خــود بــه خــدا

 

ـــــا ـــــا چـــــون م ـــــه بق  از خـــــدا یافت
 

تعـني او اسـت،  ۀودیت محضه، کـه الزمـباقی به بقای حق بود در زمان فنای همه، و تعبد کند حق را به حق به عب
، زیرا که این عبد را اثری و رسمی ةًمحب است و محبوب تفصیال و جمعا، و طالب است و مطلوب تعینا و حقیق

  .باقی نمانده و فانی شده در وجه تجلی وجه باقی
  بیت

ـــــد رو ـــــر نمای ـــــاقی اگ ـــــه ب   وج

 

 هـــیچ وجهـــی نمانـــد از مـــن و تـــو
 

ث است، و او از لوازم عبدالباقی است، زیرا که عبـدالباقی بعـد از فنـای او بـاقی بـه الوار مظهر اسم :عبدالوارث
گريد از همـه، بعـد از فنـای همـه، از علـم و ملـک، الجـرم  بقای حق بود، هر آینه مرياث برد آنچه حق مرياث مـی

  .بیاءاالن ةالعلماء ورث): ص(عبدالوارث وارث علوم و معارف و هدایت انبیا است کما قال نبینا
  دوبیتی

 مــن حســینی مــذهبم ای یــار مــن
  از قیــل و قــال هعلــم تــو باشــد همــ

 

 یافتـــــه مـــــرياث از خلـــــق حســـــن
 وان مـــن مـــرياث مـــن از جـــد مـــن

 

و ): ع(مرشدی که حق تعاىل او را رشدی داده باشد به تجلی ایـن اسـم در وی، کمـا قـال البـراهیم :عبدالرشید
اد خلق قیام نموده در مصالح خالیق، دنیویه و اخرویه، در معاش و بعد از آن به ارش .۲۰۲۹لقد آتینا ابراهیم رشده

  .معاد
  بیت

  حقراارشادفرماید بهمرشداست وخلق

 

 بردل مسرتشد خود راه بگشاید به حق
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۱۰۰۸ 

متأنی بود در امور، به تجلی الصبور در وی و تعجیل نفرماید در عقوبـات و مؤاخـذات، و صـرب کنـد  :عبدالصبور
  .ري نیابد از ایذاء موذیاتات و بلیات، و تغّدر مجاهدات و ریاض

  بیت
  ایـــوب صـــبوراین چنـــني صـــابربود

 

ـــود درحـــال بالصـــرب خوشـــی می  فرم
 

آنچه عبور کند به وی از ظواهر احوال مردم در خري و شر، و آنچه جاری است بر مـردم از نفـع و ضـرر در  :ةالعرب
جزا و بر بواطن و خفیات کارها، تـا ظـاهر گـردد بـر وی  دنیا و آخرت و بر ثواب و عقاب که به مردم رسید در دار

  .عواقب امور و معرفت خفایا
  .ةامرت ان یکون نطقی ذکرا و همتی فکرا و نظری عرب): ص(قال رسول الله

و در عربت عبور داخل است از رؤیت حکمت در ظواهر خلقیه بر رؤیت حکیم و از ظاهر وجود بـه بـاطن وجـود 
  .اشیا مشاهده نماید ۀتا حق و صفات او در هم

  رباعی
 در حکمــت آفــرینش ای یــار ســلیم

  حکمت نیست هرچه باشـدموجود بی

 

ــیم ــد حک ــوان دی ــی ت ــه نظرکن  گرزانک
 خواهیش حقري گـري و خـواهیش عظـیم

 

گاهی معرب باشد از عقل اول و گاهی از طبیعت کلیه، و نفس ناطقـه را ورقـا خواننـد، و عقـل گـاه پـرواز  :العقاب
  .الم سفلی و حضیض جسمانی به عالم علوی و اوج فضای قدسیکند از ع می

  .مانند عقاب زان عقابش خوانند: مصراع
  .واگر به متابعت طبیعت، مایل شود به حضیض سفلی

  .گویند ورا عقاب دریاب: مصراع
  .و فرق میان این اطالق و آن اطالق به استعمال بود به قراین
  بیت

  عقــل اررودبــه باالیادرنشــیب مانــد

 

 درهردوحال صوفی آن را عقـاب خوانـد
 

  .عبارت است از بقای حظ بنده در عمل یا حال یا مقام با بقای رسم یا صفت :ةالعل
  بیت

  معلــول بودخواجــه و اینهــا علــت

 

 یـــارب کـــه مبـــاد هـــیچکس را علـــت
 

  .حضرت احدیت است نزد ما، زیرا که در آن حضرت غري را مجاىل نیست :العماء
  بیت

  مســتور اســتبــه حجــاب جــالل

 

 درک او از عقــــول مــــا دور اســــت
 

گوینـد کـه حایـل میـان  اند که حضرت واحدیت است که منشأ اسما و صفات اسـت، و عمـا راغـیم رقیـق می و گفته
آسمان و زمني است، و حضرت واحدیت حایله اسـت میـان سـماء احـدیت ذاتیـه و ارض کثـرت خلقیـه، و درایـن 

ایـن کـان ربنـا قبـل ان : کنـد کـه ند ایشان را، زیرا کـه سـایل سـؤال میک مساعدت نمی) ص(تأویل حدیث نبوی 
  .کان فی عماء مافوقه هواء و ما تحته هواء: فرماید می) ص(حضرت رسول یخلق الخلق؟

چـه هرو حضرت واحدیت متعني است به تعني اول، زیرا که محل کثرت و ظهور حقایق و نسب اسـمائیه اسـت، و 
  .اول ما خلق الله العقل): ع(آن عقل اول است، قال آن متعني بود مخلوق بود، و

و حق در این حضرت متجلی است به صفات خلق، اما اگر مـراد سـایل بـه . قبل ان یخلق الخلق: گوید وسایل می
یعنی برزخ جامع، و اگـر سـؤال از مکـان رب بـود حضـرت  ،خلق عالم جسمانی بود عما حضرت الهیه تواند بود
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  .تمنشأ ربوبیت اس ۀالهی
عمد معنویه روح عالم و قلب و نفس عالم است و آن حقیقـت انسـان کامـل اسـت، و غـري حـق  :ةالعمدالمعنوی

  .اولیائی تحت قبابی الیعرفهم غريی: قال الله تعاىل. نداند این حقیقت
  بیت

  حق است درحقیقـتحقیقت دانای این

 

 حق است در حقیقت دانای این حقیقت
 

  .۲۰۳۰اوات بغري عمد ترونهارفع السم: قال الله تعاىل
شـود، همچنانکـه عنقـا، و هیـوىل موجـود نتوانـد بـود  کنایت اسـت ازهیـوىل، زیـرا کـه هیـوىل دیـده نمی: العنقاء

  .صورت، و هیوالی مطلقه معقوله است و مشرتکه میان مجموع اجسام بی
  بیت

ـــد ـــی خوانن ـــش هم   عنصـــر اعظم

 

ـــــز می ـــــاش نی ـــــه عنق ـــــد گرچ  نامن
 

تب است نازلـه از حضـرت احـدیت، زیـرا کـه ذات قدسـیه تنـزل فرمـوده بـه تعینـات در جمیع مرا :عوالم اللبس
  .مراتب، و متصف شده به صفات روحانیه و مثالیه و حسیه
  بیت

ــــد ــــاس آم ــــن لب ــــه ای ــــبس ب   متل

 

ـــد ـــن اســـاس آم ـــالم بـــه ای ـــه ع  هم
 

در علـم الهیـه، و  اسـت ثابتـه ۀحقیقت شییء است در حضرت علمیه، موجوده نیست، بلکه معدومـ :ةالثابت العني
  .ثانیه است از وجود حقی ۀمرتب

  بیت
ـــود ـــت ب ـــم او ثاب ـــو در عل   عـــني ت

 

ــــت بــــود ــــم نکــــو ثاب ــــرم دای  الج
 

  :عني الشییء
  بیت

ــی ــر دان ــیا حــق اســت اگ   عــني اش

 

 رو ز حـــــــق شـــــــاید ار نگردانـــــــی
 

ه تعـاىل نظـر کـربی زیـرا کـه اللـ ۀانسان کامل اسـت کـه متحقـق اسـت بـه حقیقـت برزخیـ: العالم الله و عني عني
لـوالک لمـا خلقـت : کنـد خالیـق را بـه وجـود او، چنانکـه فرمـود فرماید بـه نظـر او بـه عـالم، و رحمـت می می

  .االفالک
  .و انسان کامل متحقق است به اسم البصري، الجرم هرچه بیند درعالم به عني این اسم مشاهده نماید

  بیت
  آینـــــه بـــــا او نشســـــته رو بـــــرو

 

 او نمایـــــــد نـــــــور روی او بـــــــهمی
 

  .شربتی نوش کند ةالحیو باطن اسم الحی است، و زنده دىل که تحقق یابد به حی و ازعني :ةالحیو عني
  .جاودان بود به خدا ۀزند: مصراع

  .زندگان زنده به حیات او ۀزیرا که زنده بود به حیات حق و هم
  بیت

  او زنده به حق باشد و مازنده به او

 

 خوش آب حیاتی است درین چشمه بجو
 

  .التجلی او وقت التجلی کیف کان ما یعود علی القلب من :العید
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  بیت
ــ ــرب ۀاز خان   دل برفــت دی شــب دل

 

ــــدی بــــود اربــــاز درآیــــد در بــــر  عی
 

  الفاء باب
نوعیـه، یـا ظهـور آنچـه بـاطن بـود در حضـرت  ۀمطلقه به صورت مـاد ۀما یقابل رتق است از تفصیل ماد :الفتق

آنچه پوشیده بود در ذات احدیت از شئون ذاتیه، چون حقایق کونیه بعد از تعني واحدیت از نسب اسمائیه و بروز 
  .در خارج

  بیت
  مجمل مفصل آمدپوشـیده شـد هویـدا

 

 وحدت ظهور فرمود کثرت شدند پیـدا
 

آنچه گشاده شود بر بنده بعد از آنکه بسته بـود بـر وی، از نعـم ظـاهره و باطنـه، چـون ارزاق و عبـادت و : الفتوح
  .معارف و مکاشفات و غريذلک علوم و

  بیت
  رسد مـا را فتـوح خـاص و عـام می

 

 خـــوش دری بگشـــاده مـــارا والســـالم
 

  .بدایت است ۀانکسار است و ضعف، و در اصطالح ساکن شدن حرارت طلب که الزم :ةالفرت
  بیت

  بسیارفتنه انگیخـتمستمترک برخاست

 

 
 بنشست وفتنه بنشاند آبی بر آتشی ریخت

 

  .احتجاب به خلق از حق و بقای رسوم خلقیه به حال خود :لالفرق االو
  بیت

  به خلق از حق اگرمحجـوب باشـی

 

ـــی ـــوب باش ـــنت مغل ـــم خویش ـــه رس  ب
 

شهود قیام خلق است به حق، و رؤیـت وحـدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت ازغـري احتجـاب بـه  :الثانی الفرق
  .واحدی از وحدت و کثرت

  بیت
  قبني وىل قــایم بــه حــخلــق را مــی

 

ــه حــق ــم ب ــر دای ــرت نگ  وحــدت و کث
 

  .علم تفصیلی است فارق میان حق و باطل، و قرآن علم اجماىل لدنی است جامع جمیع حقایق: الفرقان
  مثنوی

 روبــه فرقــان حــق زباطــل کــن جــدا
 حافظانــــه جــــامع قــــرآن بخــــوان
  علـــم تفصـــیلی بـــود فرقـــان تمـــام

 

 تاکــــه باشــــی عــــارف هــــر دو ســــرا
 خالیـــــق را بـــــدان ۀمجمـــــع جملـــــ

 علـــم اجمـــاىل اســـت قـــرآن والســـالم
 

تکثـر واحـد اسـت بـه ظهـور او در مراتـب، و آن ظهـور شـئون ذات احـدیت اسـت، و آن شـئون در  :الجمع فرق
  .حقیقت اعتبارات محضه، زیرا که تحقق ندارند اال در وقت بروز واحد، یعنی به صور شئون

  بیت
ــــد دو ــــور آن یکــــی نمای ــــه ظه   ب

 

ــــو ــــن و ت ــــد از م ــــی دو نمای  آن یک
 

  .ظهور ذات احدیت است به اوصاف در حضرت واحدیت :الوصف فرق
  بیت
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  دریابشبســــــــیصفتیکی ذات آن

 

ــــابش  ایــــن را بنگــــر آن نفســــی دری
 

متخلق آن است که کسب فضایل و اخـالق و اوصـاف حمیـده فرمـوده باشـد،  :الفرق بني المتحقق و المتخلق
و او را آثار اسماء الهیه بود، اما متحقق بـه اسـما آن اسـت کـه  تکلفا و تعمال، و اجتناب نموده از رذایل و ذمایم،

حق تعاىل او را مظهر اسما و صفات خود گردانیده بود و تجلی فرموده به اسـما و اوصـاف خـود در وی، و محـو 
  .کرده اخالق و اوصاف او

  بیت
ـــا ـــای م ـــاده در دری ـــی افت   جوشش

 

 محــو شــد اوصــاف و هــم اســمای مــا
 

کمال عبارت است ازحصول عني جمعیت الهیه و حقایق کونیه  :ةالشرف و النقص و الخس الفرق بني الکمال و
  .یهدر انسان
  .هرچند بود بیش کمالت بیش است: مصراع

و هر یاری که حظ او از اسمای الهیه و حقایق کونیه اوفر ظهور اواتم، و هـر دوسـتی کـه جمعیـت الهیـه بـه جمیـع 
خالفـت الهیـه  ۀاشد و هرکه را حظ از اسمای الهیه اقـل انقـص و از مرتبـصفات و اسما در وی اکثر بود اکمل ب

  .ابعد
  بیت

  ناقص منشني کمـال را حاصـل کـن

 

 خــودرا بــه کمــال کــاملی کامــل کــن
 

اما شرف عبارت است از ارتفاع وسایط میان موجد و موجد، و هر شییء که وسـایط میـان او و حـق کمـرت بـود و 
اغلب، آن شییء اشرف، و اگر وسـایط اکثـر باشـد آن شـییء اخـس، هـر آینـه احکام وجوبش بر احکام امکانش 

  .مقربون از انسان کامل اشرف باشند و انسان کامل از ایشان اکمل ۀعقل اول و مالیک
  قطعه

 میان اشرف و اکمـل تمیـزی اسـت
  ملــک اشــرف بــود ز انســان کامــل

 

 تــــرا کــــردم خــــرب دریــــاب نیکــــو
 بـــــود انســـــان کامـــــل اکمـــــل از او

 

  .تمیز خلق است از حق به تعني و توابع تعني: ورالفط
  بیت

  مـــاۀمـــوج و دریـــا نگـــر بـــه دیـــد

 

 فرمــــــــا بــــــــه تعــــــــني تمیــــــــز می
 

  .خطاب حق است به طریق مکافحه در عالم مثال :ةالفهوانی
  بیت

  فهوا نیت خطاب حق اسـت بـه مـا

 

ــــني می ــــه چن ــــه مواجه ــــا ب ــــا ام  فرم
 

  الصاد باب
اوىل و مطلـع بـر حقـایق اشـیا کـه  ۀمتحقق بـود بـه جمعیـت برزخیـ :الالوقت و الح الزمان و صاحب الصاحب

هـر . اند از حکم زمان و تصرفات ماضیه و مستقبله تا آن دایم که ظرف احـوال و صـفات و افعـال او اسـت خارج
و . آینه متصرف است بـه زمـان بـه طـی و نشـر و درمکـان بـه بسـط و قـبض و متحقـق اسـت بـه حقـایق و طبـایع

  .حقیقت در قلیل و کثري و طویل و قصري و عظیم و کبري و صغري متساوی است ای که دانسته
  شعر

ــــــه ــــــري عین ــــــغري و کب ــــــی ص   ف

 

ـــــــــیم ـــــــــامور و عل ـــــــــول ب  و جه
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الزمان متصرف در همـه و در وهـم متصـرف اسـت، هـم  اند و صاحب و وحدت و کثرت و مقادیر مجموع عوارض
مفهوم شده، زیرا که متحقق به حق متصرف بود بـه  چنانکه در عقل و تصرف او در شهود و کشف صریح معلوم و

حقایق، و فعل او و طور او ورای طور حس و وهم و عقل است، و او را تسلط بود بر عوارض به تعیني و تعدیل و 
  .تغیري و تبدیل

  بیت
  بــر همــه چیــز حاکمســت ایــن شــاه

 

ــــان و ظل ــــه هســــت صــــاحب زم  الل
 

بــه ) ص(الله تحقــق بــه مظهریــت ایــن اســم بــه تحقــق رســول الجواد و متحقــق بــه حقیقــت اســم :الوجه صــبیح
  .الجواد اسم

کمـا اشـار الیـه . قـط قـال ال و مـن استشـفع بـه اىل اللـه الیـرد سـؤاله) ع(انـه ماسـئل -رضی الله عنه-روی جابر 
ل ثـم اسـأ) ص(علـی النبـی ةالصـلو ةفابدأ بمسال ةاذا کانت لک اىل الله حاج): ع(طالب ابی بن امريالمؤمنني علی

  .االخری حاجتک، فان الله اکرم من ان یسأل حاجتني فیقضی احدهما و یمنع
اشعث مدفوع  رب: و السالم اشعث بود از اخفیا، چنانکه فرمودند ةو متحقق به وراثت او در جود اوعلیه الصلو

نـد صـباح اطلبـوا الحـوائج ع): ص(خواننـد، لقولـه الوجه می و او را صـبیح .باالبواب لواقسم علی الله البره
  .الوجوه

  بیت
  همت عاىل اوهرچـه بخـواهی بخشـد

 

 هرچه بخشد بتو از جـود الهـی بخشـد
 

  .عندحسان الوجوه ةوفی روای
  بیت

  کــــام دل را زمــــاه روئــــی جــــو

 

 گـــو حـــال خـــود بـــا چنـــني کســـی می
 

  .نفحات رحمانیه که ازجهت مشرق روحانیات آید، و دواعی که باعثه باشد بر خرب :الصبا
  بیت

  آیـدکنـان میبادصـبا رقصرسد  می

 

 آید ازمشرق جان می که استنسیمیخوش

  .مبالغه است در صدق :الصدیق
  بیت

  جـــوکمـــال صـــدق از صـــدیق می

 

 گــــو چنــــان تصــــدیق آن صــــدیق می
 

کشفی که بعد از ظهور مستور نگردد، و برقی که درخشد و باران بارد صادق خوانند، و اال کـاذب، و : النور صدق
  .النور خوانند، زیرا که استار و اختفا بعد از آن نباشد قام جمع رسد صدقچون کشف به م

  بیت
ــد ــني باش ــن چن ــف ای ــه را کش   هرک

 

 جـــــاودان کاشـــــف یقـــــني باشـــــد
 

اندک پوششی که از ظلمت هیأت نفـس بـر وجـه دل باشـد و محجـوب گردانـد دل را از قبـول حقـایق و  :الصدا
  .رمان رین خوانند و رانتجلیات انوار، اما اگردر رسوخ برسد به حد ح

  بیت
ـــی ـــاب آن دل بکل ـــد در حج   بمان

 

ــــی ــــل بکل ــــود حاص ــــد او ز خ  نیاب
 

  .اعوذ بالله منه



۱۰۱۳ 

  .فنا است در حق به تجلی ذاتی :الصعق
  .صوفیانند و متحقق به صفا از کدورت غري: ةالصفو

  بیت
  اهل صفوت به ایـن صـفت دانـش

 

 صـــــفا خـــــوانش ۀصـــــوفی صـــــف
 

) ع(انـد از او به تحقق او به حقیقت احـدیت و واحـدیت، و تعبـري کرده) ص(محمد مصطفی است :الحق ةصور
  .کان علیه عرش الرحمن ةجبل بمک: الله سؤال کردند از معنی صاد، فرمود ةرحم عباس به صاد، و از ابن

  بیت
  صــورت حــق محمــد اســت بــه نــام

 

ــــــه ســــــالم ــــــود علی ــــــه ب  ص و ط
 

  .قایق اسماء الهیهانسان کامل است که تحقق یافته به ح :االله ةصور
  بیت

  آن یکـــی خـــادم ایـــن یکـــی آدم

 

 ایـــن عظـــیم اســـت و آن دگـــر اعظـــم
 

گمـارد همـت بـر  دارند ذاکر را از جـدائی از مـذکور و برمی اند که نگاه می احوال و مواطن معنویه :صوامع الذکر
  .مذکور بکلیه

  بیت
ـــــــر ـــــــذکور در دل ذاک   غـــــــري م

 

ـــــر ـــــری حاض ـــــت دیگ ـــــوان یاف  نت
 

 حق ۀغريحق، و شهود وقوع جمیع اشیا به اراد ۀانقطاع نفس است از رؤیت وقوع شییء به اراد :ةاالراد ةصور
  .تعاىل وتقدس

  بیت
  هرچــه بودوهســت وباشــددرجهان

 

 حکــــــم او کــــــرده ارادت را نشــــــان
 

  القاف باب
  .اصل اصول است و آن معنی تعني اول است :االوىلةالقابلی

  بیت
ــــــــني اول ــــــــه تع   اصــــــــل جمل

 

 هفــــت هیکــــل جــــامع چارکتــــاب و
 

  .فاحببت ان اعرف: محبت اول است که مشارالیه بود بقوله تعاىل: الظهور ةقابلی
  دوبیتی

 بـــــه محبـــــت ظهـــــور فرمودنـــــد
ـــــتند ـــــان گش ـــــه عی ـــــه آین   درهم

 

 در رحمــــت بــــه خلــــق بگشــــودند
ــــد ــــه خــــویش بنمودن  خویشــــنت را ب

 

خواننـد، هـم چنانکـه  وجود می ۀایرقرب اسمائی است به اعتبار تقابل میان اسما در امر الهی که د: قاب قوسني
  .ابداء و اعاده و نزول و عروج و فاعلیت و قابلیت، و آن اتحاد است به حق به ابقای تمیز و اثنینیت اعتباریه

  بیت
ـــده ـــب شـــود بن ـــني قری ـــر چن   ای گ

 

ـــــــود ـــــــوز ب ـــــــی هن ـــــــار دوئ  اعتب
 

  .السرياىل الله :عربت در حال سري ۀبیداری است از خواب غفلت و برخاسنت از سن :القیام لله
  بیت

ـــز ـــان برخی ـــدار یـــک زم ـــاش بی   ب

 

 از بــــــــرای خــــــــدا روان برخیــــــــز
 



۱۰۱۴ 

استقامت است درحال بقاء بعد از فنا، و عبور بر مجموع منازل و سري از الله باالله در اللـه و بـريون : القیام بالله
  .آمدن از رسوم بکلیت

  بیت
  خـــوش قیـــامی کـــه قـــایمیم بـــه او

 

ــــــود نیکــــــو ــــــني ب  اســــــتقامت چن
 

  .تعلق خوف و رجا به مکروه و مرغوب و متوقع بود و قبض و بسط متقابالنند به وقت حاضر نه به آجل :لقبضا
  دوبیتی

 بگذر از خوف و رجـا بـا مـا نشـني
  ماضــــی و مســــتقبل مگــــو ۀقصــــ

 

ــــن دریانشــــني ــــه خــــوش دری  عارفان
 حالیــــا بــــا مــــا بــــه حــــال مانشــــني

 

بنـده را بـه کمـال  ،تعـاىل و تقـدس ن حکـم حضـرت حـقازىل اسـت و عنایـت لـم یـزىل، و بـه ایـۀ سابق :القدم
  .گرداند، از موهبت اخريه به نسبت باعبد رساند، و استعداد او را تمام می می

  بیت
ــــام شــــود   بــــه قــــدم کارهــــا تم

 

ــــــق را حــــــال بانظــــــام شــــــود  خل
 

  .هل من مزید حتی یضع الجبار فیها قدمه فیقول قطنی قطنی: الیزال جهنم یقول) ع(لقوله
فرماید به بنده به اسمی که چون عبد اتصـال یابـد تحقـق  هبت آخر مواهب است که حق تعاىل تقرب میو این مو

  .او کامل شود
  بیت

  کمــــال تحقــــق قــــدم خــــوانمش

 

ـــــــه دانمـــــــش  قـــــــدم آخـــــــر مرتب
 

فرماید بر بندگان صالح مخلص مخلص من قوله  جمیله و موهبت جزیله که حق تعاىل عطا می ۀسابق :الصدق قدم
  :تعاىل
  ۲۰۳۱.شرالذین آمنوا ان لهم قدم صدق عندربهمو ب

  بیت
  صــــدق مــــا بــــاد دایــــم ارزانــــی

 

 نــــزد مــــا صــــدق بــــه ز ســــلطانی
 

  .عبارت است از وفاء به عهد سابق میان حق و بنده: القرب
  بیت

  ام بـــه خـــدابـــه خـــدا عهـــد بســـته

 

ـــــا خـــــدا بســـــته  نشـــــکنم عهـــــد ب
 

  .قاب قوسني و این خاص به مقام .۲۰۳۲الست بربکم قالوابلی: فی قوله تعاىل
  :القشر

  بیت
  ظاهرهمچوپوستهمچومغزوعلم باطن علم

 

 نکوست تعلیمی پرورکه می مغزرادرپوست

یعنی به شریعت، طریقت نگاه دار، به طریقت حقیقـت را محافظـت کـن، زیـرا کـه هرکـه حـال او و طـریقتش، بـه 
  ۲۰۳۳.الحور بعد الکور اعوذبالله من. شریعت مصون نبود، حال و مآل او به هوا و وسوسه خواهد بود

  .و هرکه محافظت ننماید حقیقت را به طریقت، حقیقت او فاسد بود، و مآلش به الحاد وزندقه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲آیۀ  ۱۰سورۀ  ۲۰۳۱
  .۱۷۲آیۀ  ۷سورۀ  ۲۰۳۲
  .برم بخدا از نقصان بعد از افزونی پناه می ۲۰۳۳



۱۰۱۵ 

  بیت
ــــــدکسشریعت علم بی   بطریقتنرس

 

 نتوان یافـــت حقیقـــت طریقـــتعلمبی
 

  ).ع(ای که منظر نظر حق تعاىل باشد از عالم در هر زمانی و او بر قلب اسرافیل بود یگانه :القطب
  بیت

  دایمـــاً قطـــب ایـــن چنـــني بایـــد

 

 رود یکـــــی آیـــــد گـــــر یکـــــی مـــــی
 

  .و السالم ةعلیه الصلو قطب االقطاب است، و او باطن نبوت محمد است ۀمرتب: الکربی ةالقطبی
  بیت

  مظهـــــر بـــــاطن نبـــــوت اوســـــت

 

ــــت اوســــت  خــــاتم حضــــرت والی
 

  .م نبوتاالقطاب و بر باطن خات  اکمل خاتم والیت محمدیه است و قطب ۀو این ورث
یابد انسـانیت، و حکـیم  جوهر نورانی مجرد است و متوسط میان روح و نفس، و به این جوهر تحقق می :القلب

خوانـد و ایـن را  گویـد، و نفـس حیوانیـه را مرکـب او می این جوهر نورانی که ما او را دل گفتـیم نفـس ناطقـه می
: و الکواکب الدری والروح بالمصباح فی قوله تعاىل ةجالقرآن بالزجا کما مثله فی. داند میان او و بدن متوسط می

 ةمبارکـ ةکانهـا کوکـب دری یوقـدمن شـجر ةالزجاج ةفیها مصباح المصباح فی زجاج ةمثل نوره کمشکو
  .ةو الغربی ةالشرقی ةزیتون

لـوح محفـوظ اسـت  ۀو شجره نفس کامله است و مشکات بدن و دل وسط در وجود و در مراتب تنزالت به مثابـ
  .عالمدر 

  بیت
  بدانتفصـیلیعلم اجماىل بخوان و علم

 

 بخوان و آن دگرازلوح جانازدلیکیاین

اند و تائیـدات الهیـه بـر اهـل  موانع انسان از مقتضیات طبع و نفس و هوی و این قوامع امداد اسـمائیه :القوامع
  .السري فی الله: عنایت در سري

  بیت
  مااسـتصانعوهمماخسته واوحکیم

 

 ه زیـان کـار بـود مـانع مـا اسـتازهرچ
 

  الراء باب
  .محقق بود به معرفت علوم سیاست و متمکن بود ازتدبري نظام که موجب صالح عالم است: الراعی

  بیت
  اگرباشـــــد چنـــــانبودچوپان خوش

 

 گوســـفندان ایمـــن از گـــرگ و ســـگان
 

ظلمـات جسـمانیه در  ۀدل و غلبـ حجابی که حایل بود میان دل و عالم قدس به استیالء هیأت نفسـانیه بـر :الران
  .دل، تا در حجاب ماند از انوار ربوبیت بکلیت

  ۲۰۳٤.کالبل ران علی قلوبهم ماکانوایکسبون: قال الله تعاىل
  بیت

  دلــت بــود غالــب چــو مغلــوب شــد

 

ـــوار محجـــوب شـــد ـــه ظلمـــت ز ان  ب
 

  .عزاسمه به اعتبار نسب ذات بسوی موجودات عینیه اسم حق است :الرب
  بیت
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  ســـــاد را بـــــود شـــــاملروح و اج

 

 از چنــــــني تربیــــــت شــــــود کامــــــل
 

اند چون قادر و مرید، اما نسب ذات به سـوی اکـوان خارجیـه منشـأ  و نسبت ذات به اعیان ثابته منشأ اسماء الهیه
  .اند چون رازق و حفیظ اسماء ربوبیه

اقتضـای ثبـوت  اضافه اسم خاص حق است و مقتضی وجود و تحقق مربوب اسـت والـه ای که الرب بی و دانسته
کند، و تعني مألوه در حضرت علمیه، و هرچه ظاهر شود از اکوان صورت اسمی از اسـمای ربـانی اسـت  مألوه می

االربــاب تربیــت مربوبــاب یعنــی موجــودات خارجیــه  فرمایــد بــه آن اســم و رب کــه حــق آن صــورت را تربیــت می
  .فرماید می

  بیت
  اسم رب است و صـورتش مربـوب

 

ــ  ن دگــر محبــوبآن محــب اســت و ای
 

حاجـات  ۀالغایات و قبل ةحق است به اعتبار اسم اعظم و تعني اول که منشأ جمیع اسما است و غای :االرباب رب
  ۲۰۳٥.و ان اىل ربک المنتهی: بقوله تعاىل ةرغبات و حاوی مطالب و جامع مشارب و الیه االشار ۀو کعب
  .به اومظهر تعني اول است و ربوبیت عظمی مختصه است ) ع(و نبینا

  بیت
  االربـــاب رب ایـــن مربوبســـت رب

 

 مربوبی محب و هم محبوب اسـتخوش
 

کنند بـر ذات بـه اعتبـار نسـب و  اند یا صفتیه یا فعلیه، زیرا که اسم را اطالق می الهیه یا ذاتیه ءاسما :االسماءةرتب
چون قدوس و سـالم، و  تعني، و آن اعتبار یا امری است عدمی نسبی محض چون غنی و اول و آخر، یا غري نسبی

کند از غري آن که زاید دانـد  گویند، و اگر معنیی است وجودی که عقل اعتبار می این هر دو قسم را اسماء ذات می
  .بر ذات

  بیت
  تــوان گفــتمگــر در عقــل زایــد می

 

ــــني دُ ــــفتّرچن ــــوان س ــــه ت  حکیمان
 

و قادر، و این را اسماء صفات خوانند، و و این قسم یا تعقل او موقوف نیست بر تعقل غريی غري ذات چون عالم 
  .اند اگر موقوف بود بروجود غري، چون خالق و رازق، اسماء افعال گویند، زیرا که مصادر افعال

  بیت
ـــی ـــني دان ـــماء او چن ـــو اس ـــر ت   گ

 

ـــــــه خوشـــــــی فروخـــــــوانی  عارفان
 

  :الرتق
  بیت

  بســته و بنمــود جمــالِرَبگشــود د

 

ــــال ــــه کم ــــاىل ب ــــمابنمودند جم  اس
 

اند، و مرتوق بود قبل از آفریدن آسمان و  وحدانیت است و عنصر اعظم مطلق گفته ۀر اصطالح اجمال مادورتق د
کننـد، بـه اعتبـار عـدم ظهـور  زمني و مفتوق شد بعد از تعني او به خلق، و بـر نسـب حضـرت واحـدیت اطـالق می
ز تفاصـیل حقـایق در حضـرت واحدیت، و بر بطون اشیا همچون حقایق که مکنونه بودند در ذات احدیت پیش ا

  .واحدیت مثل شجره در نوات
  رباعی

 با هر دانـه درخـت و برگـی و بهـار
  آنگاه درآن درخـت و آن میـوه نگـر

 بســـیار تـــوان دیـــد ای یـــارۀبـــا میـــو
  در هــــر دانــــه ببــــني درختــــی پربــــار
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۱۰۱۷ 

   

فرماید وجـود و  اسم حق است به اعتبار جمعیت اسمائیه در حضرت الهیه که از این حضرت افاضه می :الرحمن
  .هرچه تابع وجود است از کماالت بر جمیع ممکنات

  دوبیتی
ـــاجـــود او می ـــه م  دهـــد وجـــود ب

  همـــه عـــالم بـــه رحمـــتش مرحـــوم

 

 لطــــف او از کــــرم نمــــود بــــه مــــا
ــــه مــــا ــــني گشــــود ب  در رحمــــت چن

 

  .اسم حق است به اعتبار فیضان کماالت معنویه بر اهل ایمان چون معرفت و توحید :الرحیم
  بیت

  مـــت خـــاص او دری بگشـــادرح

 

ــــــان را داد ــــــم و توحیــــــد مؤمن  عل
 

وسـعت : نعم سابقه است بر عمل، چنانکه حـق فرمـود ۀاین رحمت رحمانیه است که مقتضی :االمتنانیه ةالرحم
  ۲۰۳٦.و علما ةکل شییء رحم

  رباعی
 بخشـــدعمـــل نعـــم میۀواســـط بی

  عـالم همــه از رحمــت او موجودنــد

 

 بخشـــــد نـــــاکرده ســـــؤال ازودرم می
ــه کــرم میهر ــز کــه خواهــد ب  بخشــد چی

 

اللـه قریـب مـن  ةان رحم: محسـنان اسـت فـی قولـه تعـاىل ۀرحمت رحیمیه بـود کـه موعـود :الوجوبیه ةالرحم
  ۲۰۳۷.المحسنني

  .رحمت به عمل محض منت است ۀو این رحمت داخله است در امتنانیه زیرا که وعد
  قطعه

 زانکــــه ســــلطان رحــــیمکن توعمل
  نـــدگرنـــه او برخویشـــنت واجـــب ک

 

ـــو ـــر ت ـــی از به ـــب رحمت ـــرده واج  ک
ـــرو ـــن واجـــب ب ـــد کـــرد ای  کـــی توان

 

  .ظهور صفات حق است بر بنده در صورت بنده :الرداء
  بیت

ــــاداظهوری خوش   کــــه جــــاودان ب

 

 ایـــــن چنـــــني دایمـــــاً چنـــــان بـــــادا
 

  :الردی
  .این به فتح را بدان و آن به کسر را بخوان: مصراع

 ةالکربیـاء ردائـی و العظمـ: قـال اللـه تعـاىل. آن هـالک عبـد اسـتاظهار عبد است صفات حق را به باطل، و 
  .ازاری فمن نازعنی واحداقصمته

  رباعی
 اظهار صفات حق به باطل چه کنی
  رو بــــر در کربیــــا تکــــرب بگــــذار

 

 حق را تـو بـه بـاطلی مقابـل چـه کنـی
 از کــرب بجــز هــالک حاصــل چــه کنــی

 

  .خلق است و صفات خلق رسوم :الرسم
  بیت

ــه می ــار اوســتبیهرچ ــه آث ــی هم   ن

 

ــتدوست ــار دوس ــم آث  دارددوســت ه
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۱۰۱۸ 

  .الله آثار او است ناشیه از افعال اوجلت قدرته و افعاله زیرا که ما سوی
  بیت

ــــــد ــــــدرت اوین ــــــار ق   همــــــه آث

 

 الجـــــرم هرچـــــه هســـــت نیکوینـــــد
 

کـه ظـاهر شـده بـر  چون سمیع و بصري. اند اند، زیرا که رسوم اسما الهیه مشاعر انسان: العلوم العلوم و رقوم رسوم
دارالقرار، بني حق و خلق، الجرم هر  ِرَاند بر د ستور که هیاکل بدنیه است، و مشاعر جاماتند به مثل، که تعبیه کرده

: ایـن اسـت. که خود و صفات خود را بشناسد بتمام، عارف شود که آثار حق و آثار صفات، رسوم اسماء اوسـت
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه

  بیت
ــدحــق شناســا ــني گوین   ن ســخن چن

 

ـــــد  همـــــه در معرفـــــت همـــــني گوین
 

  .وقوف است با حظوظ نفس و مقتضی طبایع او :ةالرعون
  بیت

ـــدم ـــو هم ـــی مش ـــت دم ـــا رعون   ب

 

ــــدم  ورشــــوی پــــس تــــو نشــــنوی پن
 

ای که رابطـه باشـد میـان دو شـییء، چـون مـدد کـه  کنند بر واسطه، لطیفه ای روحانیه که اطالق می لطیفه :ةالرقیق
گویند، و اطـالق رقـایق بـر علـوم طریقـت و  االرتقاء می ةالعروج و رقیق ةرا رقیق هاز حق به عبد و رقیقواصل شود 
  .عبد بدان لطیف گردد و کثافات نفس از او زایل کند اند، و به هرچه سرّ سلوک کرده

  بیت
  ای لطیــف اســت گــو کــه رقیقــه مــی

 

 ای شـــریف اســـت دریـــاب کـــه نکتـــه
 

ای است انسانیۀ مجرده، و در اصطالح اطبا بخاری است لطیـف متولـد در دل،  طیفهفی اصطالح القوم ل: الروح
خواننـد، و متوسـط میـان روح و  و در اصطالح قوم این روح را نفـس می. که قابل حیات و حس و حرکت است

  .نفس، که مدرک کلیات و جزئیات است، دل
  بیت

 خواننــد نقــد دل قلــب از آنــش مــی
ــــــه   گــــــاه باشــــــد مجــــــاور کعب

 

ــــه ــــرددک ــــن و آن گ ــــه ای ــــب ب  مقل
ـــــان گـــــردد  گـــــاه سرمســـــت در مغ

 

  .خوانند کنند میان قلب و روح و روح را نفس ناطقه می و حکما فرق نمی
  :الروح االعظم و االقدم و االول و اآلخر

  بیت
ـــه ـــل اول روح اعظـــم گفت ـــد عق   ان

 

 انـــــد درۀ بیضاســـــت نیکـــــو ســـــفته
 

اند و هـو  و روح االلقا بر قرآن نیز اطالق کرده) ع(جربئیل استالقاکنندۀ علم غیوب بر قلوب، و آن : روح االلقا
  ۲۰۳۸.ذی العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده: المشارالیه فی قوله تعاىل

  بیت
  صدجان به فدای اووبرروحش بـاد

 

 
 روحی که بیافـت روح از روحـش بـاد

 

  باب الشني
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۱۰۱۹ 

  .ا به علم لدنیآنچه حاضر شود در دل از اثر مشاهده ی :الشاهد
  بیت

ـــود و حـــق داد   علمـــی کـــه تـــرا نب

 

 بــــــی واســــــطۀ ادیــــــب و اســــــتاد
 

  .یا به طریق وجد یا حال یا تجلی یا شهود
  بیت

  دل مــــــا شــــــاهدی چنــــــني دارد

 

ــــــار نگــــــذارد  یــــــک زمــــــان از کن
 

به حسب لغت حرکت گویند، و طاحونه را شّطاح خوانند به کثرت حرکت رحی، و چون آب غلبه کنـد و  :الشطح
، اما عرفا حرکت اسـرار واجـدین چـون وجـد ایشـان قـوت گـريد بـه شطح الماء فی النهر: در نهر نگنجد، گویند

حیثیتی که بریزد از اناء استعدادات واجدین میاه معارف و اسرار الهـی، بـه عبـارتی کـه عقـل از ادراک آن عـاجز 
  .باشد

  بیت
  شــطح خواننــد و شــطح ایــن باشــد

 

 حــــال شــــطاح مــــا چنــــني باشــــد
 

اما صدع الشعب نزول اسـت از . جمع فرق بود به ترقی از حضرت واحدیت به حضرت احدیت :شعب الصدع
  .احدیت به واحدیت در حال بقای بعد از فنا از برای تکمیل غري

  بیت
ــــد ــــل آی ــــوت و تکمی ــــرای دع   ب

 

ـــــد ـــــا نپای ـــــاودان اینج ـــــیکن ج  ول
 

، زیـرا ۲۰۳۹الشفع و الوتر: اند به قَسَم هر دو مقسم خلق است و آن مرتبۀ ثانیه است از وجود، و شفع و وتر: الشفع
اند، و تا شفیعت حضرت واحدیت با وتریـت حضـرت احـدیت منضـم نشـد، اسـماء  که اسماء الهیه ظاهر به خلق

  .الهیه ظاهر نگشت
  بیت

  جو و شـفع از مـا طلـب وتر ازو می

 

ــا طلــب ــر از مــوج و از دری  شــفع و وت
 

  :الشهود
  بیت

  ودرویــت حــق بــه حــق شــهود بــ

 

 خاصـــــۀ حضـــــرت وجـــــود بـــــود
 

  .رویت کثرت است درذات احدیت :شهود المفصل فی المجمل
  بیت

  در ذات احـــد کثـــرت اســـما بنگـــر

 

ـــر ـــا بنگ ـــوج دری ـــني و م ـــا بنش ـــا م  ب
 

  .رؤیت احدیت است در کثرت: شهود المجمل فی المفصل
  بیت

  همتـانگر بـی اویکتای ازاسمای درهریک

 

 گـربـني امابـه عـني مـا ن آب درهرحبـابی
 

  .مشاهدۀ حقایق اکوان بود به مکّون :شواهد الحق
  قطعه

ــه نظرکــردیم دیــدیم کمــال آن دیدیم کمال آن درهرچـه نظرکـردیم  درهرچ
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۱۰۲۰ 

ـــون را ـــیم مّک ـــوان بین ـــۀ اک   در آین

 

 بینــــیم مّکـــــون را در آینـــــۀ اکـــــوان
 

به آن ممتاز اسـت از  تعینات اشیا است، زیرا که هر شیئی او را احدیتی است به تعني خاص، که :شواهدالتوحید
  .غري

  بیت
  چون یکی دارندۀ اشیابود دردوعالم

 

 همتابود درذات خود یکتای بی هریکی

اختالف اکوان است به احوال و اوصاف و افعال، چون مرزوق بر رازق و حی بر محیی و میّت  :شواهداالسماء
  .بر ممیت

  بیت
  گواهـــان عـــدل و گـــواهی دهنـــد

 

 گــــواهی بــــه اســــم الهــــی دهنــــد
 

   :الشئون
  بیت

  بـــه لغـــت کارهـــا شـــئون گوینـــد

 

 هــــر زمــــان شــــأن دیگــــری جوینــــد
 

  .انسان کامل است در شریعت و طریقت و حقیقت، و بالغ بود در تکمیل علوم ثالثۀ مذکوره :الشیخ
  بیت

ـــل ماســـت ـــل مکم ـــا کام   شـــیخ م

 

 ایــن چنــني شــیخ ای عزیــز کجاســت
 

  باب التاء
  .و تعددات کنایت است از ذات به اعتبار تعینات :تا

تجلی است در مظاهر حیه از برای مرید مبتدی، و شـدت او بـه تزکیـه و تصـفیه، و ایـن را تجلـی عقـل  :التانیس
  .خوانند، به ظهور او در صور اسباب

  بیت
  بیندحبیب است به هرصورت که می

 

ــا حبیــب خــود قریــب اســت   همیشــه ب

 

  .آنچه ظاهر شود بر قلوب از انوار غیوب :التجلی
  بیت

ــور ــدن ــدا ش ــون هوی ــب چ   ی از غی

 

ــــــدا شــــــد ــــــی بودچــــــو پی  آن تجل
 

  .تجلی ذاتی است و تجلی ذاتی وحدها لذاتها است و آن حضرت احدیت بود :التجلی االول
  بیت

  اینجـامگو ورسم ونعت ووصف اسم

 

 وحـــــدت او هـــــم ز عـــــني او بجـــــو
 

دم مطلق بود، پس وجـود زیراکه ذات حق وجود اوست، و وحدت وجود عني او، و غري حق به جود وجود حق ع
  .محتاج نباشد در احدیت خود به وحدت و تعني که ممتاز گردد از غري

و وحدت وجود عني او است، و این وحدت منشأ واحدیت واحدیت است، و عني ذات است من حیث هی هـی، 
ء یعنی مطلق که شامل احدیت و واحدیت اسـت، بشـرط ان الشـییء معـه احـدیت، و بشـرط ان یکـون معـه شـیی

  .واحدیت، و حقایق در ذات احدیت چون شجره بود در نوات، و ذات غیب الغیوب
  دوبیتی

ـــــر در او ـــــار ب ـــــیند غب  غــــــري را نیســــــت بــــــار در بــــــر او کـــــی نش
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ـــه غیـــب الغیـــوب او بگـــذار   دل ب

 

ــــی ــــن ســــخن م ــــر در او ای  نگــــار ب
 

تعاىل، و آن تعـني اول اسـت بـه  به تجلی ثانی ظاهر گشته اعیان ممکنۀ ثابته که شئون ذاتند لذاته :التجلی الثانی
اند و ذاتیة و قابلیة تجلی شهودی، و حق به این تجلی نزول  صفت عالمیت و قابلیت، زیرا که اعیان معلومات اول

  .فرموده از حضرت احدیت به نسب اسمائیه
  رباعی

ــــافظ ــــد ح ــــزل ار بدان ــــی تن  معن
ــــردیم ــــاترقی ک ــــزول م ــــرد ن   او ک

 

 تنزیــل بــه عشــق دل بخوانــد حــافظ
ـــافظتحق ـــد ح ـــا توان ـــني کج ـــق چن  ی

 

ظهور وجود است که مسما است به اسم النور، و آن ظهور حق است به صور اسما در اکوان،  :التجلی الشهودی
  .اند و آن ظهور نفس الرحمن است و اکوان صور صور اسمای الهیه

  بیت
ــه ایــن نفــس موجــود   همــه اســما ب

 

ــــۀ جــــود ــــن خزان ــــا هســــت ای  گوئی
 

  .در صور اسمائیه ظهور حق است :التحقیق
  بیت

  هرچه بینی صورت اسـم وی اسـت

 

 اســم بســم اللــه کــی اســت صــورت بــی
 

  .و متحقق محجوب نباشد به حق ازخلق، و به خلق از حق
  بیت

  هـــا نوشـــیم مـــا از چشـــمه آب مـــی

 

ــی ــر دو م ــا ه ــوج و دری ــا م ــیم م  ۲۰٤۰بین
 

  .تخلق بود به اخالق الهیه :التصوف
  بیت

ــــابی ــــق اوی ــــه خل ــــق ب   گــــر تخل

 

ـــــوف ـــــابیص ـــــو ی ـــــی ار نک  ئی باش
 

احتجاب است از احکام حال یا مقام بلند به آثار حال یـا مقـام پسـت، و تلـوین در مقـام تجلـی جمیـع : التلوین
تجلیات اسمائیه در حال بقای بعد از فنا اعلی مقامات است نزد شیخ محیـی الـدین قـدس سـره و نـزد او تلـوین 

  .فرق بعد از جمع است
حجاب نشود از وحـدت جمـع، و ایـن مقـام احـدیت فـرق اسـت در جمـع، و انکشـاف  و در این فرق کثرت فرق
  .و شک نیست که اکمل مقامات است. ۲۰٤۱کل یوم هو فی شان: حقیقت معنی قوله تعاىل

  بیت
  تلوین چنني بسی به ازتمکني اسـت

 

 به فدای این چنني تلوین است صدجان

که آخر تلوینات بود در میان فرق بعد از جمع تواند بـود، و و نزد بعضی این مقام نهایت تمکني است، اما تلوینی 
  .موحد محجوب به ظهور آثار کثرت از حکم وحدت

  بیت
  بود این تلوین بودگرحکم ازتلوین به تمکني

 

 بود ازتلوین به بودتمکني این تلوین گرحکم

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .مخفف ماء یعنی آب است ۲۰٤۰
  .۲۹آیۀ  ۵۵سورۀ  ۲۰٤۱
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  باب الخاء
  :آنچه وارد شود بر دل از خطاب و آن چهار قسم است :الخاطر

  .طاب ربانی استخ :اول
  .درین خاطر خطا هرگز نباشد: مصراع

  .خواند، و شناخته شود این خاطر به قوت و تسلط و سهل بن عبدالله علیه الرحمة خاطر را سبب اول می
  بیت

ــــع دافــــع ــــه دف ــــود ب ــــل نش   زای

 

 ایمــــــن بــــــود او ز رفــــــع رافــــــع
 

  .ملکی و آن باعث بود بر مندوب یا مفروض :ثانی
  .حال ما باشد آن با آنکه صالح: مصراع
  .گوئی رواست این چنني خاطر اگر الهام می: مصراع
  ویسمیها حباً.نفسانی و آن خاطری بود که در آن حظوظ نفس بود :ثالث
الشـیطان یعـدکم الفقـر و یـأمرکم : قال الله تعـاىل. شیطانی و آن آنست که مخالفت کند به مخالفت حق: رابع

، و خـاطر شـیطانی را لمة الشیط تکذیب بالحق و ایعـاد بالشـر: یه و آله، و قال النبی صلی الله عل۲۰٤۲بالفحشاء
  .وسواس گویند

کنـد و خـاطری  و خواطر اربعه را به میزان شرع موازنه باید کرد، اگر آن خاطری اسـت کـه تـرا دعـوت بـه حـق می
کـی، و اگـر خـاطری شـود مل کند اما خاطر دیگر مانع او می شود ربانی، و اگر دعوت به خري می دیگر مزاحم نمی

شود شـیطانی، و اگـر الحـاح نمایـد  است که در او کراهت یا مخالفت شرع باشد، دیگر به اندک توجهی زایل می
  .نفسانی، و بر صادق صافی دل که حاضر باشد با حق آسان بود تمیز میان خواطر، به توفیق الله تعاىل

  .لوغ یافته به نهایت کمالآن است که قطع مقامات کرده باشد به تمامی، و ب: الخاتم
  بیت

ــد ــامالن دارن ــه ک ــاىل ک   خــوش کم

 

ـــــیارند ـــــال و بس ـــــدم اهـــــل کم  دی
 

  .آن است که ختم کرده خدای تعاىل به او نبوت :خاتم النبوة
  .در همه عالم او یکی باشد :مصراع

کمـال رسـد، و هم چنني خاتم والیت آن است که صالح دنیا و آخرت به وجود او به نهایت ) ص(و او نبینا است
  .و هو المهدی الموعود فی آخر الزمانو مختل شود نظام عالم به موت او، 

  بیت
ـــاطن او ـــد و او ب ـــاهر او باش   او ظ

 

 گفتـــیم صـــریح اگـــر بـــدانی نیکـــو
 

  .ای که مرید پوشد از دست شیخی که توبه به دست او کرده باشد و درارادت او درآمده جامه :خرقة التصوف
  بیت

ــه ــري ای  گــر بپوشــی کهن   از دســت پ

 

ــی ــم ب ــی و ه ــی باش ــه پوش ــري خرق  نظ
 

و در پوشیدن خرقه امور است، اوىل ترین تذّی مرید است به ذی مراد از برای تلبس به صـفات پـري، هـم چنانکـه 
قـد انزلنـا علـیکم لباسـاً یـواری : قال اللـه تعـاىل. تلبس ظاهر به لباس او، و آن لباس تقوی است ظاهراً و باطناً

  ۲۰٤۳.ا و لباس التقوی ذلک خريسؤاتکم وریش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۶۸آیۀ  ۲سورۀ  ۲۰٤۲
های شما را بپوشد و آرایش شما باشد، اما لباس پرهیزگاری برای شما  بر شما پوششی فرستادیم که عورت: یعنی -۲۶آیۀ  ۷سورۀ  ۲۰٤۳
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  .دیگر وصول به برکت شیخ که از دست مبارک او پوشیده
  .این فایدۀ دگر بود تا دانی :مصراع

دیگر دریافت آنچه غالب بود، در وقت پوشیدن خرقـه از دسـت شـیخ بـر شـیخ، از حـاىل کـه آن صـاحب نظـر بـه 
  .ود در رفع حجب و تصفیۀ استعداد مریدبصريت ناقدۀ منورۀ به نور قدس مطالعه نماید آنچه مایحتاج ب
  بیت

ــــد ــــاز یاب ــــد ب   چــــون حــــال مری

 

 در حــــــال بــــــه حــــــال او شــــــتابد
 

  .و حق تعاىل اوال شیخ را به نور حق عالم و بینا گرداند به مایحتاج
  .بعد از آن نازل شود از حق به شیخ :مصراع

  .مریدتا دل او منور ومتصف شود به آن، و ساری گردد از باطن پري به باطن 
دیگر مواصلت میان مرید و پري، و هر آینه باقی ماند اتصال قلبی و محبت جانی میان ایشان دایم، و شـیخ دعـوت 
فرماید مرید را به متابعت در اوقات در طریقت و سريت و اخالق و احوال خود تا برساند مرید را به درجۀ رجال 

  :السالمالله، و شیخ پدر حقیقی است، کما قال علیه الصلوة و 
  .خرياآلباء من علمک: اآلباء ثالثة اب ولدک و اب علمک و اب ادبک، و قال علیه السالم

  بیت
ـــت ـــن اس ـــري م ـــدران پ ـــرتین پ   به

 

ــن اســت ــري م ــن و م ــیخ م ــن ش ــري م  پ
 

اما بودن خضر که شخصـی اسـت انسـانی . نزد طایفۀ صوفیه خضر کنایت است از بسط و الیاس از قبض :الخضر
شود به صورت خضر از برای ارشاد مسرتشـد،  تا این وقت یا روحانی است که متمثل می) ع(باقی از زمان موسی

شـود و دیگـر  این هر دو ممکن است، وىل نزد عارفان معنی اوست که به صفتی که غالبه اسـت بـر وی متمثـل می
  .القدس علیهماالسالم  گردد، و آن روح اوست یا روح مضمحل می

  بیت
ــــده ــــا دی ــــن مع باره ــــم ای ــــیای   ن

 

ــــوده ــــا خضــــر ب ــــی ب ــــا یعن ــــم م  ای
 

  .ای که بنده را به رب دعوت کند و بنده قادر نبود بر دفع آن داعیه :الخطره
  بیت

ــد ــده را حــق بســوی خــود خوان   بن

 

 رفــــــع آن خطــــــره بنــــــده نتوانــــــد
 

  .تحقق عبد است به صفات حق :الخلة
  :خلیل الله

  بیت
  آئینــــــۀ حضــــــرت الــــــه اســــــت

 

 تمثــــــال جمــــــال پادشــــــاه اســــــت
 

محادثۀ سر است با حق، به حیثیتی کـه غـريی مجـال نیابـد، و ایـن حقیقـت و معنـی خلـوت اسـت، امـا  :وةالخل
  .صورت خلوت انقطاع است از غري، و بوسیلۀ صورت خلوت وصول به معنی خلوت توان یافت

  بیت
  بیابا حق نشني کن بريون غريراازخانه

 

 مبني وغرياوکس را بگوی رازخودباحق

ای کـه مقتضـی  ق است به عبودیت به موافقت امر حق به حیثیتی کـه در آن عبودیـت، داعیـهتحق: خلع العادات
 

  .بهرت است
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  .طبع و عادت باشد، نباشد
  بیت

  بگـــــذر ز طبیعـــــت و ز عـــــادات

 

 کـــــز بنـــــدگیش بـــــری ســـــعادات
 

اتصال امداد وجود است از نفس الرحمن به هر واحدی از موجودات ممکنه، و ممکن الوجود  :الخلق الجدید
  .و فیض وجود بر موجَد، موجَد منعدم گردد جِدد معدوم است، که اگر قطع نظر کنی از موبه ذات خو

  بیت
ـــــردد از وی ـــــن موجـــــود گ   ممک

 

ـــی ـــییء ب ـــت الش ـــود اوس ـــود وج  ج
 

چون اعطای وجود پیوسته بود،در هر آنی خلقی جدید باشد به اختالف نسـب وجـود ممکـن الوجـود بـا آنـات و 
  .استمرار عدم ممکن در ذات خود

  یتب
  موجــود بــه واجــب الوجودنــد همــه

 

ــه ــد هم ــی وجودن ــود ب ــود وج ــی ج  ب
 

  باب الذال
فرماید از بندگاان، هم چنانکه بـه ذخـريه دفـع  جمعی از دوستان خدایند که از برای ایشان دفع بال می :ذخایرالله

  .کنند بالی فاقه می
  دوبیتی

 باشـــــــــند ذخـــــــــريۀ الهـــــــــی
ــــــن ــــــق ایم ــــــانند خل ــــــا ایش   ت

 

 نقدینــــــــــۀ گــــــــــنج پادشــــــــــاهی
 باشـــــند ز مـــــاه تـــــا بـــــه مـــــاهی

 

اول درجات شهود حق است به حق، در اثنای بوارق متوالیه، به ادنی درنگـی و انـدک زمـانی از تجلـی  :الذوق
  .برقی، و اگر نفسني موقوف ماند و یا وسط مقام شهود رسد

  .اند این را شاربان شرب خوانده :مصراع
  .و اگر به نهایت رسد ری خوانند

  بیت
ـــده ـــه باش ـــون ریری چ   زار همچ

 

ـــــــرای منصـــــــب رَی ـــــــدهیم از ب  ب
 

  .و این به حسب سرّ است از نظر به عني
آنکه خلق را ظاهر بیند و حق را باطن، و حق نزد او آینۀ خلق باشد، و آینه پنهان شـود بـه صـورتی کـه  :ذوالعقل

  .ظاهر بود در آینه، و هرآینه این احتجاب مطلق است به مقید
  بیت

  را نهـــانخلـــق پیـــدا بینـــد و حـــق

 

 ایــــن چنــــني بیننــــد یعنــــی عــــاقالن
 

اند، و حق ظهور کرده بر آینه، و خلق مستورند  حق را ظاهر یابد و خلق را باطن، و خلق نزد او آینۀ حق :ذوالعني
  .به ظهور حق، چون اختفای آئینه به صورت آئینه

  بیت
  آینــــه بــــا روی او یــــک رو شــــده

 

ــــــده ــــــدا او ش ــــــان و پی ــــــه پنه  آین
 

  رباعی
ــی حــق بینـدکه خلق و حق بهـم مـیآنست  ــیندبَرب ــان ننش ــق یــک زم  خل
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نماید در مرتبۀ ظاهر و در مرتبۀ باطن، و در حجاب نباشـد بـه کثـرت از شـهود وجـه  بلکه وجود واحد مشاهده می

ثرت خلقیه محجوب نماند، واحدیت ذات متجلیـه بینـد در واحد احد، و به شهود به احدیت وجه حق از شهود ک
  .قدس سره ۲۰٤٤مرآت اعیان که عني اویند، واىل المراتب الثالث اشار الشیخ الکامل

  شعر
 ان کنـت ذاعـني الحق عني الخلق ففی

  وان کنـت ذاعـني و عقــل فمـا تــری

 

 الخلـق ان کنـت ذا عقـل عني الحق وفی
 سوی عـني شـییء واحـد فیـه بالشـکل

 

  قطعه
 نـــزد ذوالعـــني حـــق بـــود ظـــاهر
 پـــیش ذوالعقـــل خلـــق ظـــاهر دان
 هرکــه را عــني و عقــل جمــع بــود
  بلکــــه او هــــر دو را یکــــی بینــــد

 

 خلــــــق بــــــاطن بیــــــان آن کــــــردیم
ــــان کــــردیم ــــاطن و بی ــــود ب  حــــق ب
ــــــردیم ــــــان ک ــــــري عارف ــــــام او م  ن
 مـــــا نظـــــر نیـــــز همچنـــــان کـــــردیم

 

  باب الضا
ان للـه ضـناین ): ع(کما قـال. گویند یسان را ضناین مینفایس خصایص انسان است، و از نفاست نف: الضناین

  .من خلقه البسهم النور الساطع یحییهم فی عافیة و یمیتهم فی عافیة
  بیت

  پاکنــد و لطیفنــد و محبــان جمالنــد

 

ــد  در عافیــت و در همــه حــاىل بکمالن
 

  .رؤیت اشیا به عني حق عني حق :الضیاء
  دوبیتی

ـــده بگشـــا خـــدای را مـــی ـــني دی  ب
  نــی بــه عــني حــق بنگــرهرچــه بی

 

 بــــني عــــني او را بــــه عــــني مــــا مــــی
ـــی ـــني چیزهـــا م ـــه حـــق ع  بـــني بلک

 

  باب الظاء
انـد و  تجلی حق است به صور اعیان و صفات ممکنات، و این تجلی را وجود اضـافی خوانده :ظاهرالممکنات
  .گویند ظاهر وجود نیز می

  قطعه
 ظاهرممکنـــــات دانـــــی چیســـــت

  انـــــد ظـــــاهر وجـــــود وىل گفتـــــه

 

ـــــــدآن وجـــــــ  ود اضـــــــافیش خوانن
ــــد عارفــــان خــــود وجــــود مــــی  دانن

 

وجود اضافی است ظاهر به تعینات اعیان ممکنه، و احکام تعینات معدومات، و ظاهر به اسم النـور، و آن  :الظل
کنـد نـور کـه ظـاهر اسـت بـه  وجود خارجی است که منسوب است به اعیان ممکنه، و ظلمت عدمیۀ اعیان سرت می

  .صور اعیان
  .شود پیدا جرم سایه میال :مصراع

  .همچنانکه ظهور ظل به نور و سایه در نفس خود معدوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .منظور جناب محیی الدین و الملة ابن عربی است ۲۰٤٤

  محجوب ازین هردو نباشد یک دم

 

ـــی ـــوۀ او م ـــجری می ـــر ش ـــد از ه  چین
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اند بر اعیان ممکنـات، و  و آن وجود اضافی است که کشیده .۲۰٤٥الم تر اىل ربک کیف مدالظل: قال الله تعاىل
  .ظلمت به ازاء آن نور عدم بود

  بیت
ــی ــود م ــور ب ــدم ن ــت ع ــیم ظلم   دان

 

 انیمخـو این ظلمت و نـور سـایه را مـی
 

  .الظلمة عدم النور عما من شأنه ان یتنور: اند و گفته
  ۲۰٤٦.الله وىل الذین آمنوا یخرجهم من الظمات اىل النور: قال الله تعاىل

  بیت
  ظلمـــت و نـــور بـــني بـــه ســـایۀ مـــا

 

ــــا ــــور بی ــــه ن ــــت و ب  بگــــذر از ظلم
 

  :الظل االول
  بیت

ــــه ــــل اول گفت ــــل اول ظ ــــد عق   ان

 

ــــی ــــفته ب ــــف در بیضــــا س ــــد تکل  ان
 

  .ا که اول عینی که ظاهر شد به نور حق، و قبول کرد صورت کثرت یعنی شئون وحدت ذاتیه، عقل اول بودزیر
  بیت

  نشني مبـاش وگـر سـایه پـروری سایه

 

 ای نشني که ازآن سایه برخوری درسایه
 

  .، انسان کامل است متحقق به حضرت واحدیتظل االله
  بیت

  آئینـــــۀ حضـــــرت الهـــــی اســـــت

 

 اســــــت مجموعــــــۀ راز پادشــــــاهی
 

  باب الغني
کنایت است از جسم کلـی، و جسـم کلـی در غایـت دوری اسـت از عـالم قـدس و حضـرت احـدیت، و : الغراب

  .خلواو از ادراک و نوریت، و غراب مثل او است در بعد و سواد
  بیت

  ماننــددربعــدو ســواد چــون بهــم مــی

 

 خواننـــد او را بـــه غـــراب عارفـــان می
 

  :الغشا و الغشاوة
  رباعی

 دل از آن مکـــــدر گـــــردد آئینـــــۀ
  بــــردار غشــــاوه و غشــــا از دیــــده

 

 هـــم عـــني بصـــريه نیـــز مضـــطر گـــردد
ـــــه ـــــا آین ـــــردد ت ـــــور گ ـــــاز من   ات ب

 

  .ملک تام و غنی بالذات حق است، زیرا که حقایق اشیا از آن اوست :الغنی
  بیت

ـــــد ـــــه ذات ازو دارن ـــــوی الل   ماس

 

ـــــد  بلکـــــه ذات و صـــــفات ازو دارن
 

نی باشد و مستغنی از غري حق، وهر که حق دارد همه دارد، بلکـه غـري حـق را در و بندۀ غنی آن است که به حق غ
  .نظر نیاورد، و چون ظفر یابد به مطلوب مستبشر بود به شهود محبوب

  بیت
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ــه خــدا   هرکــه باشــد چــو او غنــی ب

 

 نیــــازی بــــود ز هــــر دو ســــرا بــــی
 

  .گویند برند به او غوث می قطب است، که در هنگامی که پناه می :الغوث
  بیت

  درچنــان وقــت غــوث خواننــدش

 

 ملجـــــأ و هـــــم غیـــــاث داننـــــدش
 

  .ذات حق است به اعتبار التعني :غیب الهویة و الغیب المطلق
  بیت

  خـوانمش غیب مطلق ذات حق می

 

ـــش ـــت دانم ـــب هوی ـــم غی  گرچـــه ه
 

  ۲۰٤۷.و ما قدروا الله حق قدره. سر ذات و کنه ذات است :الغیب المکنون و الغیب المصون
  بیت

ـــــري او ـــــی غ   دانـــــد قـــــدر او نم

 

ــــی ــــوز م ــــن رم ــــا ای ــــاه م ــــد ش  دان
 

  .زیرا که مصون است از اغیار و مکفور و مکنون است از عقول و ابصار
  رباعی

ــد  آنجــا بصــر و بصــريه کــاری نکنن
  نــه یــار و نــه اغیــار در آنجــا گنجــد

 

ــــد ــــکاری نکنن ــــعیفند ش ــــیاد ض  ص
 نـــا بـــودن و بـــود اعتبـــاری نکننـــد

 

صدا است و صدا حجاب رقیق است که جلی شود به تصفیه و زایـل گـردد بـه نـور غشا و غشاوة  :الغني و الرین
  .تجلی بواسطۀ بقای اعیان با وی

  بیت
  گرخودسرموئی است بردار از پیش

 

ــیش ــی کــم و ب ــال او ب ــد جم ــا بنمای   ت

 

  .اما رین حجابی است کثیف میان دل و ایمان به حق
  بیت

  کافرخوانش حجاب به این محجوب

 

 دانــش خــدا مــی محــروم ز حضــرت
 

  . اما غني ذهول بود از شهود یا احتجاب از شهود یا صحت اعتقاد
  :ختم الرسالة

  دوبیتی
 تکلف اصـطالحاتی خـوش اسـت بی

  بگـو وخـوش بدان وخوش بخوان خوش

 

 خوش بیـانی و عبـاراتی خـوش اسـت
  علم حال است و کماالتی خوش است
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  ۲۰٤۸)رساله دوم( بیان اصطالحاترساله 
  
  

  الله الرحمن الرحیمبسم 
  

  کنم از قسم ثانی یاددار انتخابی می

 

 یاددار این یادگار از نعمت الله یادگـار
 

  .اصل است در این قسم، و مستصحب در سایر اقسام، و در او فروعات و شعبات و درجات است :الیقظة
نهایت تمکني است فی یقظۀ و یقظه در این قسم تنبیه است از سنۀ غفلت و قیام به عبودیت حضرت عزت، و در 

  .حقانیه و احرتاز از اشتباه احکام وجوبیه به امکانیه
  .در بدایات رجوع است از معاصی و اعراض از آن، و در نهایات رجوع است از ظهور بقیت انیت :التوبة

در بـدایات موازنـه اسـت میـان حسـنات و سـیئات، و در نهایـات تحقـق بـه محـض توحیـد در مقـام  :المحاسبة
  .حدیت فرق و جمعا

در بدایات رجوع است به حق به وفاء به عهد توبه، و در نهایات اضمحالل بـود در عـني جمـع وجـود و  :االنابة
  .خالص از تعني به محض شهود

در بدایات توجه بصريت است بـه ادراک محتاجـه، و درنهایـات انتقـال بـود از معرفـت بـه تحقیـق و از  :التفکر
  .فکرک فیک یکفیک. ه حقصورت به معنی و ازخلق ب

در بدایات قبول موعظه و استبصار عني و استحضار آنچه صید کـرده اسـت بـه فکـر، و در نهایـت رجـوع  :التذکر
  .کان الله و لم یکن معه شییء): ص(و قال رسول الله. است اىل ما کان علیه من الفناء

و آن احدیت فرق و جمـع اسـت، از ایـن  .نواآلن کما کا: و بقای حق در ابدهم چنان است که در ازل، کما قیل
  ۲۰٤۹.الفانی فان فی االزل و الباقی باق الیزال: اند جهت گفته
در بدایات تمسک بود به حبل الله، و آن طاعت است بـر وفـق کتـاب و سـنت، و در نهایـت تمسـک  :االعتصام

  .ببقائهاست به الوهیت حق بعد از فنای تام در هویت هو، حتی یفعل مایفعل به و باقیاً 
در بدایات گریخنت است از هر چه ترا باز دارد از طاعت حق و از آنچه ترا مایل گرداند به معصیت، و در  :الفرار

  .نهایات فرار است از احکام اثنینیت و اعتبار دوئی بلکه از رؤیت فرار و آثار رؤیت
رح بـر موافقـت حکـم شـرع و در بدایات ترک حظوظ نفس است و اقتصار از حقوق به اسـتمرار جـوا :الریاضة

مخالفت مقتضی طبع، و در نهایات تصفیۀ معرفت است از علم و تصفیۀ شـهود حـق بـه حـق از شـهود خـود و از 
شهود غري درحال بقای بعد از فنا در زمان ظهور کثرت در وحدت تا تغیري نکند حدوث قدم را، و معـارض نشـود 

  .فرق با جمع، بلکه مجموع را یکی بیند
در بدایات سماع وعد و وعید است از واعظ ربانی به سمع قبول و در نهایات سماع عبـد اسـت کـالم  :السماع

  .همه به سمع حق
  ۲۰٥۰.اال ان اولیاء الله الخوف علیهم والهم یحزنون: قال الله تعاىل :الحزن و الخوف

ظـر بـه زمـان و مولد حزن، طلب ادراک حظ فایت است و مولد خوف طلب دوام حظ موجود، الجرم خوف از ن
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  .۶۲آیۀ  ۱۰سورۀ  ۲۰٥۰



۱۰۲۹ 

و اولیاءاللـه حاضـر  .الحزن علی مافات و الخوف ممـالم یـأت. مستقبل تولد کند و حزن از نظر به زمان ماضی
  .اند و به ماضی و مستقبل نرپدازند حال

در بدایات اشفاق بر عمل، تا مبادا که ضایع شود، و در نهایات در مقام تحقیق منع کردن بقیۀ رسوم از  :االشفاق
  .محض توحید

  .در بدایات خضوع جوارح است در طاعات، و در نهایات تجرد از بقیۀ رسوم و اعتبار اثنینیت :الخشوع
در بدایات سکون نفس است به رجوع از مخالفات، و در نهایات سکون است با حق به حـق و قـرار  :االخبات

  .به فنای رسوم خلق
ق، و درنهایـات نفـی بقیـت اسـت بـه محـق رسـم در بدایات ترک شواغل بود و قطع عالیق و رفـع عوایـ :الزهد
  .اثنینیت
در بدایات استقصا اسـت در اجتنـاب از قبـایح مکروهـات، و اخـراج از شـبهات، و در نهایـات اعـراض  :الورع

  .است از هرچه عارض شود در حال جمع، به محق رسوم، بلکه به محق رویت بودن او در جمع
ه معاصی و تجرد نفس است از آن انقطاع، و در نهایات فنای صفات در بدایات انقطاع است از تلذذ ب :التبتل

  .است در جمع به کلیت و فنای ذات در حق با امن از بقیت
  .در بدایات توقع نجات است، و در نهایات طلب اعطای مقام احدیت جمع و فرق :الرجا

  .در حال ظهور فرق ثانی: مصراع
  .و تلوین به ظهور خلق

یل نفس است از طبع به سـوی دل و در نهایـات معیـت اسـت بـا حـق بغـري مقارنـت، بلکـه در بدایات م :الرغبة
  .تحقیق است به حقیقتی که فوق توهم مقارنه بود

در بدایات انقیاد است به حکم شرع اگرچه با کلفت بـود، و در نهایـات رعایـت ازلیـت حـق اسـت بـه  :الرعایة
  .حق، زیرا که در ازلیت ازل نیست غريحق وحده

در بدایات محافظت جوارح است از مخالفات، و در نهایات مراقبۀ اشارات ازل است بر استوای ابـد،  :راقبةالم
  .و مراقبۀ اخالص از ربطۀ مراقبه به فنای ذات رسم به عني جمع

، و در نهایـات اخـالص توحیـد ۲۰٥۱فلیعمل عمال صـالحا و الیشـرک بعبـادة ربـه احـدادر بدایات،  :االخالص
نـور یشـرق مـن صـبح االزل : فرمـود) ع(از جمع در مقام احدیت فـرق وجمـع، چنانچـه امـام است به نفی فرق

  .فیلوح علی هیاکل التوحید آثاره
رؤیـت  در بدایات تحسني عمل است به موافقت علم، و در نهایات تهذیب عـني جمـع بـود از فـرق بی :التهذیب

  .تهذیب بل بعینه در جمع از رؤیت جمع
وفا است بعهد توبه و ثبات بر حکم آن و در نهایات استقامت بود در بقای بعد از فنـا بـه در بدایات  :االستقامة

  .حق و سري او به حق، سري اىل الله بود به شهود او که قائم است به حق
در بدایات ترک افعال عادیه بود که صادر شود از هوا به التزام افعال مأمورۀ مشروعه، و در نهایات قیام  :التوکل

  .به حق در جمیع امور نه بخوداست 
در بدایات انقیاد امر است و استسالم طاعت به ترک تدبري، و درنهایات استسالم وجود است از برای  :التفویض

  ۲۰٥۲.کل شیی هالک اال وجهه: واجب الوجود و شهود وجه حق به حق و متحقق به معنی
ت وثوق است به بقای خود بـه قیومیـت حـق و در بدایات تصدیق خرب مخرب صادق است جزماً و در نهایا :الثقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۱۱۰آیۀ  ۱۸سورۀ  ۲۰٥۱
  .۸۸آیۀ  ۲۸سورۀ  ۲۰٥۲



۱۰۳۰ 

  .امن از فنای خود
در بدایات تسلیم احکام شرعیه است بی اعرتاض و بی طلـب علـت، و در نهایـات تسـلیم غـري حـق بـه  :التسلیم

  .حضرت حق بود با سالمت از رؤیت تسلیم و به معاینۀ تسلیم حق او را
عات به ثبات به طاعات و عدم شکایت با غري حـق، ودر در بدایات حبس نفس است از معاصی و بر طا :الصرب

  .نهایات صرب است به حق در مقام بقای بعد از فنا
، و در نهایات رضیت بالله ربا و باالسالم دینا و بمحمد صلی الله علیه و آله نبینا و رسوالدر بدایات  :الرضا

  .به رضای حق قیام است به حق در ذات و صفات خود و راضی بودن از حق و غري حق
در بدایات ثنا است به زبان و جوارح، و در نهایات مشاهده ننماید از حق  نعمتی و نقمتی، به استهالک  :الشکر

  .او در عني جمع و محض توحید
در بــدایات شــرم داشــنت از خواســنت مــرادات بواســطۀ علــم او بــه اطــالع حــق بــر بــاطن او، هــم چنانکــه  :الحیــا

  .ا ازعجز است در قیام به حقوق عبودیت در اوایل مقام بقا پیش از کمال استقامتبرظاهرش، و در نهایات حی
  .در بدایات صدق در اقوال و اعمال و در نهایات صدق در محو رسم در عني حق :الصدق
در بدایات انفاق آنچه زیاده باشد از قوت و ترک ذخريه، و در نهایـات محـق انیـت و کـم کـردن بقیـت و  :االیثار

  .م به کلیتمحو رسو
در بدایات وفاست به عهود شرعیه و امتثال به واجبات و اجتناب از منهیات و سـالم بـودن مسـلمانان از  :الخلق

  .دست و زبانش، و در نهایات تحقق است به اخالق حق در حال بقای بعد از فنا
  .اصلی در وجود حقی در بدایات تواضع از برای دین است ظاهراً، و در نهایات رجوع است با عدم :التواضع
در بدایات وفا است به عهد ایمان و عقود اسالم و ترک خصومت بـا انـام، و در نهایـات قیـام اسـت بـه  :الفتوة

  .حق از غري رسم و وقوف با حقیقت نه با اسم
در بدایات ترک تکلف است، و در نهایات انبساط به بسـط حـق بـود در مقـام بقـای بعـد از فنـای از  :االنبساط

  .رسوم جمیع
در بدایات قصد تجرید اسـت از بـرای طاعـت و در نهایـات قصـد محـو اسـت در عـني جمـع بـه حـق و  :القصد

  .خالص از رسم خلق
در بدایات عزم بر محافظت حدود شرعیه و در نهایات تحقق به مشیت الله تعـاىل بـود و حـال تحقـق بـه  :العزم

  ۲۰٥۳. ان یشاءاللهو ما تشاؤن اال: بقای او به بقای حق، قال الله تعاىل
نیـازی اسـت از  در بدایات ترقی است از سرور به میدان مشاهده و صفا از تکثر صفات، و در نهایات بی :االدب

  .ادب به تادیب حق و خالص از شهود ادب
در بدایات صرف شهود حجاب علم است، و دراحوال غنا است به استدراک از استدالل، و به عیـان از  :الیقني

قایق حق الیقني استیالی نور تجلی حقیقت است بر ظلمت رسم عبد، و در نهایات فنا است در حـق خرب، و در ح
  .الیقني از رسم خود بکلیت

در بدایات انس به طاعات و موافقات و وحشت از معاصی و مخالفات، و در نهایـات انـس اضـمحالل  :االنس
  .رسوم بکلیت در عني جمع احدیت

و در نهایات شهود ذکر حق ما را و خالص از شهود ذکر ما او را و فنـای ذاکـر در  در بدایات ذکر ظاهر، :الذکر
  .مذکوربانّه مذکوروذکر و ذاکر

  .در بدایات ترک دنیا و مافیها، و در نهایات فنا است در عني جمع احدیت :الفقر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۲۹و  ۳۰های  آیه ۸۱و  ۷۶های  سوره ۲۰٥۳



۱۰۳۱ 

  در بدایات، :الغنی
  .دهد رزّاق قناعت است به رزقی که می: مصراع

  .ی است به حقنیاز و در نهایات بی
در بــدایات عصــمت اســت از جفــا و مخالفــت، و در نهایــات اســتخالص اســت بــه خالصــیت، و  :مقــام المــراد

  .اختصاص به نبیی از انبیا یا ولیی از اولیا
، و در نهایات شهود ذات حق به ذات حق با تلون بقیت از رسـم ان تعبدالله کانک تراهدر بدایات،  :االحسان
  .و انیت
بدایات علم شرعی است حاصل به استفاده و تواتر، و در نهایات شهود حـق ذاتـه بذاتـه، ایـن را عـني در  :العلم

  .گویند خوانند، و کمال مقام احسان می الیقني می
در بدایات معرفت آنچه حق تعاىل تکلیف فرموده بنده را از عقاید ایمانیه و اعمال اسالمیه و معرفـت  :الحکمة

ام دینیه، و در نهایات استقامت است در حال بقای بعد از فنا و کمال تمکني و امـن خواص خمسۀ شرعیه، و احک
  .از تلوین
در بدایات ادراک حقیقت اخبار شریعت و صدق مخرب، و در نهایات شـهود کثـرت در عـني وحـدت و  :البصرية

  .قیام تمام به حقوق عبودیت و ایفای حقوق ربوبیت
مقامات صادقه بـه قـوت ایمـان، و در نهایـات شـهود غیـب الغیـوب بـه عـني در بدایات خواطر ثابته و  :الفراسة
  .محبوب
در بدایات تعظـیم امـر و نهـی اسـت بـه امتثـال، و در نهایـات تعظـیم حـق اسـت بـه حـق بـر تمکـني و  :التعظیم

  .استقامت در حال بقای بعد از فنا و فرق بعد از جمع
  .واسطه تکلم به کالم حق ازىل بیدر بدایات صدق خواطر است، و در نهایات  :االلهام
در بدایات سکون نفس بود به طاعت اللـه بـه خشـوع جـوارح، و در نهایـات سـکون تمکـني اسـت در  :السکینة

  .شهود احدیت جمع و فرق
ــة ــه  :الطمأنین ــه حکــم شــرع، و در نهایــات استســالم ب ــاد ب ــه ذکــر حــق و انقی ــرار گــرفنت نفــس ب ــدایات ق در ب

  .برداری فرمان
بدایات عقد همت است به طاعت و وفاء به عهد توبه، و در نهایات همت نیست اال تأثري به مؤثریـت  در :الهمة

  .حق در جمیع ممکنات
در بدایات تلذذ است به عبادت و فراغت از فوات اسـباب تفرقـه، و در نهایـات دوسـتی ذات از بـرای  :المحبة

  .ذات در حضرت احدیت به فنای رسم حدوث در عني ازلیت
در بدایات اصول غريت است بر میل غري محبـوب و فتـور در طریقـت و انـس بـه غـري حـق، و در نهایـت  :ةالغري

  .غريت بود بر اثبات وجود غري حق تعاىل
اند از ثواب، و در نهایات اشـتیاق بـود بـه وصـول  در بدایات اشتیاق است به جنت و آنچه وعده فرموده :الشوق

  .بروز در مظاهر کایناتشهود حق به جمیع تجلیات و شهود و 
در بدایات تحریک نفـس اسـت بـه طلـب موعـود و فـرار از غـري مطلـوب در وجـود، و در نهایـات بـاقی  :القلق

  .نماندن شییء از نظر و خرب و فانی شدن هر علتی و اثر
در بدایات عطش مرید است به هرچه موجب یقني بود از شواهد و خالص بودن مرید از شبه و شکوک  :العطش

  .مفاسد و در حقایق عطش بود به اتصال و خالص از انفصال و
  .در بدایات آتشی است برافروخته :الوجد



۱۰۳۲ 

  شعر
  کنـــار موســـی رآهـــا عـــني حاجتـــه

 

 و هوااللــــه و لکــــن لــــیس یدریــــه
 

  .و در نهایات تبدل وجد است به وجود یا تعارض جمع و فرق به سبب تلون در شهود
صنع و عجایـب مصـنوعات، و در نهایـات حـريت درعـني جمـع  در بدایات حريت است در صورت :۲۰٥٤الدهش
  .احدیت
  .دوام و ثبات حريت است :الهیمان
  در بدایات لمعۀ نور که تنبیه کند بنده را و دعوت کند به سري؛ :الربق

  .، و در نهایات اول بارقۀ جمع احدیت است که مورث فنا است در ذاتالسري اىل الله
سابق است در رزق و حفظ و تکلیف؛ و در نهایات شهود حق به حق در عـني  در بدایات مالحظۀ فضل :الذوق
  .جمع

در بدایات هنگامی که نفس لوامه مرتدده بود میان رویت فضل و لطف و صدمۀ طرد و قهـر بـا رجحـان  :الوقت
بـه ظهـور  رؤیت لطف و قوت شوق، و در نهایات زمان استقرار مقام دل و ابتدای مقام بقا با کدورت قلیله احیانا

  .کثرت عني واحده
در بدایات صفای علم است خاص از برای عمل و معد داشنت نفس از برای سلوک، و در نهایات صفای  :الصفا

  .خلق جمع بود به شهود حق بی
در بدایات اخفای علم است بواسطۀ احرتاز از ریا و تحصیل پاکی و صفا، و در نهایات فنا است در هویت  :السر
  .ازلیه
در بدایات رفنت است از مألوفات و اغرتاب از عادات، و در نهایات اغرتاب بود از خلقیت به فنای رسم  :ةالغرب

  .در حقیقت
  .در بدایات استغراق بود به طاعت و در نهایات اشتغال در جمیع اوقات بر ریاضت :الغرق
بواسـطۀ سـقوط ثنویـه در در بدایات غیبـت بـود از رسـوم عـادات و در نهایـات غیبـت اسـت از غیبـت  :الغیبت
  .حضرت
در بدایات تمکن بود از فناء به عهد توبه و مداومت بر عبودیت از غري فـرتت، و در نهایـات اسـتقامت  :التمکن

  .مطلقه است در احدیت جمع و فرق و رؤیت خلق در عني حق
چـه تحقیـق صـحیح در بدایات شهود اعیان بود و آنچه در اعیـان اسـت از احـوال در عـني حـق، و آن :المکاشفه

  .است به مطالعۀ اسماء الهیه، و در نهایات شهود احدیت ذات است در صور صفات در مقام بقای بعد از فنا
اولم یکف بربک انـه : در بدایات اعتقاد حضور حق بذاته به هر شییء و ایمان به این، لقوله تعاىل :المشاهدة

به ذات او بر اسـتمرار کـه الزم تمکـن اسـت در عـني و در نهایات معاینۀ حق ذات او . ۲۰٥٥علی کل شییء شهید
  .جمع در حال محو رسم در عني ازلیت به کلیت

در بدایات حیات طیبه به حیات علم شرعی است، و در نهایات حیات وجـود بـود در وقـت اضـمحالل  :الحیوة
  .رسم بکلیت

و حال بنده از بنده در مقام در بدایات قبض عبد است از مخالفات، و در نهایات قبض حق است رسم  :القبض
  .مضافات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ها الدهیش بود  کسی که تحري بر او عارض شده در بعضی نسخه) صفت(هِشبه معنی تحري و ذهول عقل است، دَ ) مصدر(ش هَدَ ۲۰٥٤
 .که به نظر صحیح نیامد

  .۵۳آیۀ  ۴۱سورۀ  ۲۰٥٥



۱۰۳۳ 

در بدایات فرح بود به توفیق موافقات و امیدواری به وعد در آیات و طلب رحمت بـر جمیـع کاینـات، و  :البسط
  .در نهایات بسط نتیجۀ جمال مطلق بود و شهود جمال حق در جمیع اشیا

و بـر قـدر تـارة، و در نهایـات اصـطالم بـود  اند بر جرب تـارة در بدایات حريت بود در سماع آیات که دال :السکر
  .میان سطوت فنا و استقرار آن و بدایت بقا بعد از استهالک

در بدایات فراغ بود از عـادات و مألوفـات طبیعـت، و در نهایـات صـفای عشـق اسـت و ذوق احـدیت  :الصحو
  .جمع و فرق
لله تعاىل به تصحیح قصد، و درنهایات در بدایات حضور با حق است به سالمتی فطرت و اعتصام به ا :االتصال

  .استغراق بود در احدیت به انتفای رسم در ازلیت
در بدایات انفصال بود از مرادات نفسـانیه و عـادات و در نهایـات انفصـال بـود از شـهود مزاحمـت  :االنفصال

  .اتصال و انفصال عني احدیت ازلیه
نهایات احاطه بود به عني حقیقت به حقیقت چنانکـه در بدایات معرفت حق به نعوت و صفات، و در  :المعرفة

  .حقیقت است
در بدایات فنا است از عادات مألوفات به امتثال مامورات و در نهایات زوال جمیع رسـوم بـود بکلیـه در  :الفناء

  .عني ذات احدیت به ارتفاع اثنینیت، و این مقام محبوبیت است
است به ما، مخري توئی به هر نسبتی کـه مناسـب منصـب خـوددانی نسبت ما است به حق، و فنا نسبت ما  :البقاء

خود را به آن نسبت منسوب گردانی، و بقا در بدایات بقای خلق است که به ذات خود معدومند و به وجـود حـق 
  .موجود و قایم به عبودیت، و در حقایق بقای مشهود بود به فنای شاهد

است، و در نهایات تحقیق بودن وجود و تمکن از شهودالله تعاىل در بدایات بودن حکم و امر خدا را  :التحقیق
  .حاالً و اگر استقرار یابد این معنی در نهایت مقاماً

اند به صور امتثـال، و در نهایـات تلبـیس اهـل تمکـن اسـت بـر اهـل عـالم بـه  در بدایات تلبیس اعمال :التلبیس
  .مالبسۀ اسباب

د خود به وجود خود نه به صورت زائده بر ذات او، و در نهایات، در بدایات ادراک مبتدی است وجو :الوجود
  ۲۰٥۷.و وجدالله عنده: ، و قوله تعاىل۲۰٥٦لوجدوا الله توابا رحیما: قوله تعاىل

و وجود به معنی ادراک حقیقت شییء است، و این اصفی مراتب شهود بود اعنی وجود مقام و مضـمحل شـدن 
  .اجد در عني اولیت، و مراد وجود حق است عینه بعینهرسم وجود در مقام وجود بکلیت، به حصول و

  بیت
  چــــون نمانــــد تعینــــات وجــــود

 

 تعـــــني وجـــــود خواهـــــد بـــــود بـــــی
 

در نهایات تجرید خالص است از شهود تجرید و در بدایات تجرید بود از مخالفات و لذات طبیعیه و  :التجرید
  .مألوفات و زخارف دنیویه و طیباتش

اشارت از حق یعنی اشارت نکند به سوی خلق در هدایت و دعـوت اال از حـق، و در  در نهایات تفرید :التفرید
  .بدایات تخلیص اشارت بود به سوی حق به عبادت

در نهایات احدیت جمع و فرق است و در بدایات شهادت ان ال اله االالله وحده الشریک لـه االحـد  :التوحید
  .احدالصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .۶۴آیۀ  ۴سورۀ  ۲۰٥٦
  .۳۹آیۀ  ۲۴سورۀ  ۲۰٥۷



۱۰۳۴ 

  :ختم الکتاب
  دوبیتی

 بخوان و بدان و چنـان شـو چـو مـا
ـــه شـــرع محمـــد درآ در ســـلوک   ب

 

ـــه ـــن گفت ـــابی ازی ـــی بی ـــه ذوق ـــا ک  ه
 کـــــه یـــــابی ز ســـــید طریـــــق هـــــدا

 

  .والحمدلمفیض الجود فی عالم الغیب و الشهود، الحمدلله و السالم
  

  
  
  
  
  


