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  ص الف



  ّمقدمه                         
  ّکتاب مستطاب ايقان از اعظم و اهم آثارى است که از قلم معجز
  ّشيم حضرت بهاءا جل ذکره االعلى در اواخر دوره اقامت در

  از" تئولوژى"بغداد صادر گرديده و عالوه بر احتواء بر اصول اساسى 
  ل به معرفت الهى و موانع و مشاکل آن را بيانمنظر بهائى، شرائط ني

  کرده و کليد فهم و درک درست کلمات متشابهه و رموز و اسرار
  ّغامضه کتب مقدسه را بدست داده است و بحثى را نيز به اثبات

  .ّحقيقت دعوى حضرت باب بعنوان موعود اسالم مختص کرده است
  ه دانش غيبى وّدر وصف اين کتاب شريف که در حد خود بهترين گوا

  ّمظهريت الهى جمال مبارک است حضرت ولى امرا در کتاب قرن
  ):  ترجمه(اند  چنين مرقوم فرموده" گاد پاسز باى"بديع 

  در بين جواهر اسرار مخزونه و لئالى ثمينه مکنونه که از بحر " 
  ّزخار علم و حکمت حضرت بهاءا ظاهر گرديده اعظم و اقدم آن



   بص
  تطاب ايقان است که در سنين اخيره دوره اقامت بغدادکتاب مس
  ّطي دو شبانه روز از قلم)  ميالدى١٨٦٢مطابق با .  ق.  هـ (١٢٧٨ 

  ّمبارک نازل گرديده و با نزول آن بشارت حضرت باب تحقق
  پذيرفت و وعده الهى که حضرت موعود بيان فارسى را که ناتمام

  ّاين کتاب مبين و رق.  ستمانده تکميل خواهد فرمود به انجاز پيو
ّمتين در جواب اسئله جناب حاجى ميرزا سيد محمد خال    که در) ١(ّ

  آن اوان هنوز به امر مبارک اقبال ننموده با برادر خود جناب حاجى
  اند صادر گرديده ّميرزا حسنعلى عازم زيارت مشاهد مشرفه بوده

  سى استاين منشور جليل نمونه کامل از منشآت نثر پار) ٢. (است
  که داراى سبکى بديع و لحنى مهيمن و منيع و از لحاظ استحکام
  ّبيان و قوت برهان بى نظير و در فصاحت و بالغت بى بديل و مثيل
ّاست و کاشف نقشه عظيمهالهيه جهت نجات عالم بشريه است ّ  

  و در بين آثار و صحف بهائى پس از کتاب مستطاب اقدس، اعظم و
    با ظهور اين کتاب مستطاب و.ّاشرف از کل محسوب است

  ّفصل الخطاب که مفتاح معضالت کتب سماويه است و به فاصله
  ّقليل قبل از اعالم امر حضرت رب االرباب از سماء ارادهالهى نازل

ّالن الکلمات مخفية و:  گرديده بيان دانيال نبى که مى فرمايد ّ  
  کتابمختومة الى وقت النهاية، اکمال پذيرفت و ستر از کلمات 

ّبه اصابع حي قيوم گشوده" رحيق مختوم"برداشته شد و ختم  ّ  
  مشام مشتاقان و طالبان"   مسکُختامه "گرديد و رائحه مشک فام 

  .ّکؤوس ايمان را معنبر و معطر نمود
 



   جص
  ّحقيقت و وحدانيت* اين سفر قويم که ازيد از دويست صفحه است 

   عرفان نفوس و مبدءّالهيه را که ماوراء ادراک عقول و ما فوق
ّظهورات ربانيه و منشأ حقائق روحانيه و ذات قديم و عليم و حکيم ّ ّ  
  ّو قادر على االطالق است اعالم، و وحدت شرائع رحمانيه و عدم
  ّانقطاع فيض صمدانيه و تکميل هر شريعت الحقه و توحيد تعاليم
ّاساسيه مظاهر مقدسه و حقانيت کتب و صحف سماويه و واجد ّّ ّ  

ّدن مطالع سبحانيه دو مقام توحيد و تحديد يعنى اشراقات الهيهبو ّ  
  ّو حدودات بشريه را تبيين و تشريح مى نمايد و نيز مراتب جهل و

  عماء و غفلت و ضاللت علما و پيشوايان قوم را در هر زمان
  ّتوضيح و معانى بيانات متشابههانجيل و آيات قرآنيه و اخبار و

  را که پيوسته مورد تعبيرات و تفسيراتّاحاديث مأثوره اسالميه 
  در.  مختلفه و سوء تفاهمات کثيره بوده واضح و آشکار مى سازد

  ّاين کتاب مقدس، شرائط سالکين سبيل معرفت و طالبين حقيقت
  ّتشريح و حقانيت امر حضرت باب و عظمت ظهور مبارکش اثبات

  رت وو مراتب انقطاع و فداکارى و جانبازى تابعانش تقدير و نص
ّغلبه کليه ظهور مقدسى که به اهل بيان وعده داده شده پيش بينى ّ  

  ّهم چنين طهارت و معصوميت حضرت مريم تصريح و.  گرديده است
ّمقام ائمه اطهار تجليل و شهادت حضرت سيد الشهداء و علو ّ ّ  

  جيع الهى تکريم و معانى کلمات رجعت و قيامتّي شُدرجات آن جند
  زاء و غيره تبيين گرديده و مراحل ثالثهّو خاتميت و يوم الج

  .ّاشاره به تعداد صفحات نسخ خطى يا چاپ هاى قبلى است *
 



  ص د
  ّظهورات ربانيه تعليم و توضيح و معانى دقيقه مدينه الهى و تجديد
ّاين مدينه مقدسه يعنى شريعت الهيه در ميعاد مقرر براى هدايت ّ  

  ّده و بطور کلى مى تواننفوس و تربيت اهل عالم تقرير و تفصيل ش
َگفت که در بين کتب و آثارى که از قلم ملهم شارع امر بهائى نازل ُ  
  ّگرديده کتاب مستطاب ايقان بنفسه، نظر به حل مشاکل و غوامض
  ّآيات الهيه که الزال عدم فهم آن سبب تخالف و تنافر احزاب و امم

  نحلّعظيمه بوده، اساس متين و استوارى جهت وحدت کل ملل و 
  ."*ّو ائتالف اقوام و مذاهب متنوعه بر قرار نموده است

  مخزن حقائق اسرار"پس بفرموده حضرت ولى امرا کتاب ايقان 
ّالهيه و مکمن معارف بديعه رحمانيه   کتابى است که گشاينده.  است" ّ

ّرموز سرپوشيده آثار مقدسه گذشته است و تحقق دهنده مصداق آيه ّ  
  خود حضرت بهاءا در متن کتاب شريف ايقان." يوم يأتى تأويله"

  :  باين مطلب تلويحى ابلغ از تصريح دارند آن جا که مى فرمايند
  و.  آن چه ذکر شده جميع ارض و من عليها را کافى است     "
  فى الحقيقه جميع کتب و اسرار آن در اين مختصر ذکر شده بقسمى      
  جميع اسرار کلمات الهى و امورّکه اگر کسى قدرى تأمل نمايد       
  را از آن چه) مقصود حضرت باب(ظاهره از آن سلطان حقيقى       
  ...."ذکر شده ادراک مى نمايد      

  در لوحى ديگر از قلم جمال مبارک در تجليل و تکريم اين سفر عظيم
ّقرن بديع، ترجمه نصرا مودت، مؤسسه معارف بهائى، دانداس کانادا،  *  ّ١٩٩٢  

  ٢٨٧-٢٨٥ميالدى، ص 
 



   هـص
  :  مى فرمايند

  ّاگر نفسى به کتاب ايقان که در هنگام ظهور نير آفاق از افق"      
  ّعراق نازل شده نظر نمايد و تفکر کند خود را مستغنى مشاهده       
  قسم به آفتاب حقيقت که در آن کتاب مبارک لئالى علم الهى.  نمايد       
  رياهاى عرفان مستور و مکنون، نيکوست حالمخزونست و د       
  ."ّنفسى که بانقطاع کامل باو توجه نمود و بآن فائز گشت       

  بر پژوهندگان علم اديان تطبيقى پوشيده نيست که اوصاف 
  آخرالزمان يا روز قيامت کبرى در اکثر کتب دينى بصورتى مشابه ارائه

  ته شدن آسمان وشده و پيش بينى تاريکى ماه و خورشيد و شکاف
  سقوط ستارگان و زمين لرزه و بعث مردگان قبور و برپا شدن ميزان و
  سنجش ثواب و گناه و نظائر آن را در آثار مختلفه دينى مى توان

  از اين رو هرچند پرسش جناب خال در مورد.  تقريبًا يکسان باز يافت
  ال اقدسّقيامت از منظر قرآن کريم و احاديث مأثوره بوده اما پاسخ جم

  .مى دهد ّابهى فى الحقيقه مفتاح رموز و اسرار همه کتب مقدسه را بدست
  اند ممکن است به اين اينکه اين اثر شريف را به نام ايقان ناميده    

  مناسبت باشد که وصول از مرحله ايمان که مرحله ابتدائى است به
  مرحله ايقان و اطمينان که مراحل نهائى است، مستلزم وقوف بر

  ّچنين حقائق معنوى و کشف چنين اشارات و رموز دينى تلقى شده
  دو لفظ ايمان و ايقان از همان سرآغاز کتاب شريف مذکور.  است

  جوهر اين باب آن که سالکين سبيل ايمان و طالبين:  "اند آمده و فرموده
 



   وص
  ّکؤوس ايقان بايد نفوس خود را از جميع شئونات عرضيه پاک و مقدس

  ّايقان مرتبه اى از معرفت است که در آن جائى براى ظن و" .نمايند
  ّگمان و ترديد و سؤال باقى نمى ماند و کالم حق بعنوان جوهر حقيقت

  ّايمان حقيقى چنان که در الواح شتى و کتاب.  پذيرفته مى شود
  مستطاب اقدس آمده اعتقاد تزلزل ناپذير به اين است که مظهر الهى

  :  است و مصداق اين بيان مبارک" م ما يريديفعل ما يشاء و يحک"
ّپس سر تسليم نه و توکل بر رب رحيم به" ّ".  

  ّکتاب مستطاب ايقان شامل دو باب است، باب اول در شرائط    
  سالک راه خدا و طالب حقيقت که براى وصول به مقصود بايد با
ّانقطاع صرف و توجه کامل و پرهيز از تقليد و پيروى ديگران و به ِ  
  ّهدايت عقل سليم و قلب طاهر به جستجو پردازد، و باب دوم در

  .ّتوضيح معنى حقيقى سلطنت قائم موعود و ساير مسائل متفرعه بر آن
  ّباب اول در دنباله خود به مبحث تازه اى که تشريح معانى عالمات

ّظهور و قيامت و رجعت و ساير مواضيع مهمه که توجه به معانى ّ  
  از علل عمدهاحتجاب خلق بوده است نيز عطف نظرتحت اللفظى آن ها 

ّمى کند وباب دوم نيز در خاتمه، متضمن احاديث معتبره در تأييد و ّ  
  در اين.  اثبات حقيقت ظهور حضرت باب به عنوان قائم موعود است

  باب نيز حضرت بهاءا شرحى مبسوط در مورد شرائط پژوهش و
  ّ فرمايند که مکمل همان بحثلوازم پژوهنده حقائق روحانى ارائه مى

  .ّآغاز باب اول است
  در تأثير اين سفر کريم کافى است که بنقل بيانى از حضرت   

 



   زص
  :  اند عبدالبهاء مبادرت شود آنجا که فرموده

  ّدر ايام عراق روزى جمال قدم و اسم اعظم فديت بروحى و   "... 
   فرمودند که فارس چونّذاتى و کينونتى ارضًا وطئتها اقدام احبائه    
ّموطن رب اعلى و نقطه اولى بود و منتسب بآن ذات مقدس ميل     ّ  
ّمدتى جزئيه نگذشت که.  ّدارم که بنار محبت ا مشتعل گردد     ّ  
  ّجناب خال حضرت افنان آمدند و مشرف شدند و سؤاالتى نمودند و    
  ّنار محبت اّرساله خال که مسمى به کتاب ايقانست نازل شد و     
  در واليت فارس شعله شديد زد و انوار عرفان از آن طالع و الئح    
ّشد و نفوس کثيره در ظل کلمه الهيه داخل شدند و بعضى از جام     ّ  
  ..."باختند عنايت سرمست شده به قربانگاه فدا شتافتند و جان و دل    

  جديدى از ايقانناشر اين کتاب کمال افتخار را دارد که اکنون طبع  
ّشريف را بر اساس نسخه اى موثق که به خط جناب زين المقربين ّ ّ  

  را دارد به.* ق.هـ ١٣١٤ شعبان ١٥کتابت گرديده و تاريخ 
  اين نسخه آخرين نسخه شناخته.  خوانندگان عزيز عرضه مى دارد

  ّشده کتاب ايقان است که به خط اين کاتب شهير و معتبر بهائى
   و اصل آن در محفظه آثار بهائى در مرکز جهانىسواد بردارى شده

   صفحه است و در٢٩٢اين نسخه شامل .  محفوظ است) حيفا(بهائى 
  ّ سطر بر روى کاغذ براق نخودى رنگ نگاشته شده١٣هر صفحه آن 

  ١٩ شمسى و ١٢٧٥ دى ماه ٣٠ بديع، ٥٣ّبرابر است با سه شنبه اول شهر السلطان * 
  . ميالدى١٨٩٧ژانويه 

 



  ح ص
  .داشت ّنوع خط آن را مى توان نسخ مستدير معمول در ايران محسوب.  است

  بايد ياد آور شد که قبل از اين، نسخ مطبوعه ايقان شريف در  
  نسخه قاهره را.  قاهره، طهران و بمبئى به حليه طبع آراسته شده بود

  منتشر کرده بودند و با .ق.هـ ١٣٥٢ جناب فرج ا زکى در سنه
  از.  تى که در نشر آن رفته بود عارى از بعضى منقصت ها نبودّهمه دق

  ّآن گذشته بايد متذکر شد که اين کتاب مستطاب به زبان هاى عديده
  عالم ترجمه شده و ظاهرًا  ترجمه فرانسه آن به اهتمام جناب
  .هيپوليت دريفوس، سرآغاز همه ترجمه هاى ديگر بوده است

ّطبع حاضر عالوه بر دقت تام      ّ در صحت متن، حاوى مزاياى ديگرىّ
  نيز هست که از آن جمله است فهرست الفبائى که در پايان کتاب

  .ّافزوده شده و حاوى اسماء اعالم، و کلمات و اصطالحات مهمه است
  ّطبع کنونى ضمنًا مراجع دقيق آيات منقوله از کتب مقدسه را در بر

  ابهى حضرتدارد، هر چند الزم است گفته شود که جمال اقدس 
  ّبهاءا بعضى از آيات کتب مقدسه يا احاديث اسالمى را به مضمون

  اند لذا متن اين قبيل منقوالت ممکن است در اين سفر منيع نقل فرموده
  ّدر موارد چند با اصل مندرج در کتب مقدسه و احاديث اسالمى

  .تطابق کامل لفظى نداشته باشد
  جمه انگليسى آن، اثر خامهنشر اين کتاب هم زمان با نشر تر   

  از آنجا که در ترجمه انگليسى.  حضرت ولى امرا صورت مى پذيرد
  هيکل مبارک حضرت ولى امرا براى تسهيل درک مطالب اقدام به

 



   طص
  اند لذا اين پارگراف بندى و جدا نمودن بخش هاى کتاب فرموده
   هم زمان، درپارگراف ها در نشر تازه انگليسى شماره بندى شده و

  اين نشر فارسى معادل آن شماره ها در کنار مطلب مربوطه آورده شده
  بدون آنکه متن فارسى از صورت نزولى خارج گردد و پارگراف بندى

  بدين ترتيب يارانى که مايل باشند از طريق اصل به ترجمه.  شود
  حضرت ولى امرا و يا از طريق ترجمه به اصل نزولى دسترسى حاصل

  مايند به آسانى خواهند توانست با داشتن شماره پارگراف مطلبن
  همين امر در نشر ترجمه آلمانى.  مورد نظر را در متن ديگر پيدا نمايند

  منظور گرديده و اميدوارست در ترجمه اين کتاب شريف به همه
  .سهل کند ّزبان هاى عالم نيز مورد نظر قرار گيرد و کار محققين و عالقمندان را

  
  يادداشت ها                            

  چنان که از متن کتاب مبارک ايقان مستفاد مى شود پرسش هاى جناب   ١-
  - مسأله خاتم النبيين-خال عبارت بوده است از سؤال در عالمات ظهور موعود

   لقاءا در يوم- مسأله رجعت پيغمبر و ائمه اطهار-موضوع قيامت کبرى
  - حشر و نشر و زنده شدن مردگان-يف کتب آسمانى مسأله تحر-قيامت

  مسأله سلطنت و قدرت مظهر موعود و سؤاالتى از اين قبيل که پاسخ همه آن ها
  ّورقه مسوده سؤاالت.  ّبه شيوه اى منظم در آن کتاب مستطاب داده شده است

   در کتاب٤١ و ٤٠ّجناب خال که به خط خود ايشان مرقوم شده در بين صفحات 
  .است گراور شده)  بديع١٢٧تأليف جناب محمد على فيضى، طبع طهران ( ن افنان خاندا

  حضرت بهاءا شرح نزول ايقان شريف را در يکى از الواح مبارکه که  ٢-
  نازل شده است.  ق.  هـ ١٣٠٨ رجب ١٩به افتخار جناب ابن اصدق در تاريخ 

 



  ىص 
  :  اند باين گونه بيان فرموده

  ّم حضرت مرفوع جناب حاجى سيد جواد عليه بهاءا االبهىّيومى از ايا"  
  معروف به کربالئى بحضور فائز، عرض نمودند خال حضرت، جناب حاجى ميرزا

ّسيد محمد و خال ديگر عليهما بهاءا االبهى به زيارت نجف و کربال فائز ّ  
   قدمجمال.  اند و اراده رجوع به وطن دارند اند و حال مراجعت نموده شده

  چرا؟ شما بايد به:  فرمودند! فرمودند به ايشان چيزى گفته اى، عرض کرد خير
َتبليغ امرا مشغول باشيد، برو واز قبل ما سالم برسان وايشان را به حضور آور ِ.  

  تشريف بردند يوم ديگر مع حضرت خال راجع.  ّکن دليلهما الى ساحة العز والجالل
  .ب خال کبير تشريف آوردند من دون اخوى ديگرشدند و بحضور فائز و لکن جنا

  بعد از حضور امواج بحر بيان مقصود عالميان بشأنى ظاهر که احدى قادر بر احصا
  ما دوست نداريم که شما از سدره مبارکه که بين شما:  نبوده باالخره فرمودند

   وّروئيده و باثمار حکمت و بيان مزين، محروم بمانيد، عرض نمود موالئى هزار
  ُدويست سال شنيديم که حضرت قائم در مدن معروفه مشهوره ساکنند و اوالدهاى

  ّآن حضرت هر يک به کمال عزت و عظمت در آن مدن موجود و هر نفسى کلمه اى
  ّدر تولد آن حضرت ذکر مى نمود فى الحين اخذش مى نمودند و خونش مى ريختند

  بحر و قاليچه کجا رفت؟   وّو از اين گذشته، حکايت ناحيهمقدسه چه شد؟ ذکر 
  هم چنين از علماى حزب شيعه شنيده ايم که آن حضرت مى آيد، و ظاهر مى شود و

  ّديون شيعيان را اداء مى فرمايد و جميع ارض را مسخر مى نمايد و هم چنين
  .ذکرهائى که اين عبد از ذکرش عاجز است، چه که مطلب به طول مى انجامد

  مت و جالل و ذکر خوارق عادات، حال مى گويندباالخره عرض نمودند مع عظ
  اين عبد چگونه قبول نمايد آن چه از قبل گفته شده حال.  خواهرزاده شما است

  .خالف آن بمثابه آفتاب روشن و ظاهر، تکليف اين عبد چيست نمى دانم
ّيا خال، حال به مقر خود توجه نمائيد:  بعد لسان عظمت باين کلمه عليا ناطق   ّ  

ّار و شبهات مذکوره و آن چه که سبب توقف شماست درست در آن تفکرو اخب ّ  
ّکنيد و معين نمائيد مع جناب اخوى تشريف بياوريد لوشاءا يبدل   الشبهات بآيات ّ

ّمحکمات انه على کل شىء قدير   يوم بعد من غير اخوى تشريف آوردند و يک يک  .ّ



  شد ما بين عباد به رساله خالشبهات را ذکر نمودند و جواب نازل و آنچه نازل 
  ."موسوم گشت معروف و نظر به حکمت بالغه از بعد اسم خال را برداشتند و به کتاب ايقان

 



  ١ص 
ّبسم ربنا العلي االعلى                           ّ  

ِالباب المذکور فى بيان ان العباد لن يصلوا الى شاطى بحر  َ َ َ َ ِ ِ ِٕ ُ َ  َ ُ ُ                     ١  
ِالعرفان  اال باالنقطاع الصرف عن کلِ ُ َ ِ ِ ِ ِ ّ ِمن فى السموات و ٕ ِ َ  
ِاالرض ِقدسوا انفسکم يا اهل االرض لعل تصلن الى المقام.  َ ٕ  ُ ِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ُ ُ   

َالذى قدر اُ لکم و تدخلن فى سرادق جعله اُ فى سماء َ َُ ُ َُ ٍَ  ُ ُ َ   َالبيان مرفوعًا َِ.  
  ٢اب آنکه سالکين سبيل ايمان و طالبين کؤوس                      جوهر اين ب    

  ّايقان بايد نفوس خود را از جميع شئونات عرضيه پاک و
  ّمقدس نمايند، يعنى گوش را از استماع اقوال و قلب را از
ّظنونات متعلقه به سبحات جالل و روح را از تعلق به اسباب ُّ ُ  

  ّ فانيه  و متوکلينظاهره و چشم را از مالحظه کلمات
ّعلى ا و متوسلين اليه سالک شوند تا آنکه قابل تجليات ّ  

 



  ۲ص 
  ّاشراقات شموس علم و عرفان الهى و محل ظهورات فيوضات

   زيرا اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و .غيب نامتناهى گردند
ّافعال عباد را از عالم و جاهل ميزان معرفت حق و اولياى او ِ  

ّ هرگز به رضوان معرفت رب العزه داخل نشود و بهقرار دهد ّ  
  .ُسر منزل بقا نرسد و از جام قرب و رضا مرزوق نگردد

  ٣ّناظر به ايام قبل شويد که چقدر مردم از اعالى و ادانى                
ّهميشه منتظر ظهورات احديه در هياکل قدسيه بوده   اند به ّ

   و منتظر بودند وّقسمى که در جميع اوقات و اوان مترصد
ّدعاها و تضرع ها مى نمودند که شايد نسيم رحمت الهيه به ّ  
  وزيدن آيد و جمال موعود از سرادق غيب به عرصه ظهور

  و چون ابواب عنايت مفتوح مى گرديد و غمام.  قدم گذارد
  مکرمت مرتفع و شمس غيب از افق قدرت ظاهر مى شد جميع

  ين لقاءا است احترازتکذيب مى نمودند و از لقاء او که ع
  ّمى جستند چنانچه تفصيل آن در جميع کتب سماويه مذکور و

  ٤ّحال قدرى تأمل نمائيد که سبب اعتراض ناس              .  مسطور است
  و به قسمى هم اعتراض.  بعد از طلب و آمال ايشان چه بود

  مى نمودند که زبان و بيان و تقرير و تحرير همه از ذکر آن
ّو احدى از مظاهر قدسيه و مطالع احديه.   و قاصر استعاجز ّ  

  ظاهر نشد مگر آنکه به اعتراض و انکار و احتجاج ناس مبتال
 



  ٣ص 
ِيا حسرة على العباد ما يأتيهم من:  "چنانچه مى فرمايد.  گشت ِ ِْ ِ َ َ ً َ َ  
ٍرسول  ُ ِ کانوا به يستهزؤّالٕاَ َِ َ ِ ُ   :   و در مقام ديگر مى فرمايد١."َنوَ

َو ه" ِمت کل امة  برسولهم ليأخذوه و جادلوا بالباطلَ ِ ُِ َ َ َ َُ ُ ِ ِ ٍ ّ ْ ُ   
ّليدحضوا به الحق َ ِ ِِ ِ   ٥ و همچنين کلمات منزله که از غمام                ٢."ُ

ّقدرت صمدانيه و سماء عزت ربانيه نازل شده زياده از حد ّ ّ ّّ  
  ٔاحصاء و احاطه عباد است و اولوا االفئده و صاحبان بصر را

  ّقدرى در آن سوره مبارکه تأمل.   هود کفايت مى کندسوره
ّفرمائيد و به فطرت اصليه تدبر نمائيد تا قدرى بر بدائع امور ّ  
ّانبياء و رد و تکذيب کلمات نفى اطالع يابيد، شايد ناس را ّ  
ّاز موطن غفلت نفسانيه به آشيان وحدت و معرفت الهيه پرواز ّ  

  ر شجره علم ذى الجاللدهيد و از زالل حکمت اليزال و اثما
  ّاين است نصيب انفس مجرده از.  بياشاميد و مرزوق گرديد
  ٦ّاگر بر ابتالى انبياء و علت و              .  ّمائده منزله قدسيه باقيه

  ّسبب اعتراضات عباد بر آن شموس هويه آگاه شويد بر
  ّاکثرى از امور اطالع يابيد و ديگر هر چه اعتراضات مردم را

  ّارق شموس صفات احديه بيشتر مالحظه کنيد در دينبر مش
  لهذا بعضى از.  خود و امرا محکم تر و راسخ تر شويد

  ًحکايات انبياء مجمال در اين الواح ذکر مى شود تا معلوم
  شود و مبرهن آيد که در جميع اعصار و اقران بر مظاهر قدرت

  ۵ يه، آ)مؤمن(سوره غافر  -٢      ٣٠ سوره يس، آيۀ ١- 
 



  ٤  ص
  ّ مطالع عزت وارد مى آوردند آنچه را که قلم از ذکرش خجل و     و   

  شايد اين اذکار سبب شود که بعضى از ناس از.  منفعل است        
  ّاعراض و اعتراض علماء و جهال عصر مضطرب نشوند و بلکه        
  ح بودو از جمله انبياء نو.  بر ايقان و اطمينانشان بيفزايد      ٧

  که نهصد و پنجاه سال نوحه نمود و عباد را به وادى ايمن روح        
  و در هر يوم به.  دعوت فرمود و احدى او را اجابت ننمود        
  ّقدرى ايذاء و اذيت بر آن وجود مبارک وارد مى آوردند که        
  اء وّو چه مراتب سخريه و استهز.  يقين بر هالکت او مى نمودند        
َو کلما  " :کنايه که بر آن حضرت وارد شد چنانچه مى فرمايد          ُ  
مر         ِعليه َ َ مال َ َ ِ من قومهَ ِ ُسخروا َِ ِ ُمنه َ قال ان تسخروا منا ِ ِ ُ َ ََ ِ َ  
ُنا نسخرإَف         َ َ  َمنکم کما تسخرون فسوف تعلمون َ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َ ْ ُ    و بعد از١."ِ
  مرتبه وعده انزال نصر به اصحاب خودّمدت ها چند         
  و بعضى از.  ّفرمودند به وعده معين و در هر مرتبه بدا شد        
  ّآن اصحاب معدوده به علت ظهور بدا اعراض مى نمودند چنانچه        
  ّتفصيل آن در اکثر کتب مشهوره ثبت شده و البته بنظر عالى        
  ه باقى نماند از براى آن حضرت مگرتا آنک.  رسيده يا مى رسد        
  چهل نفس و يا هفتاد و دو نفس چنانچه در کتب و اخبار        
ِرب ال تذر على االرض"تا آنکه باالخره نداء .  مذکور است         َ ََ َ َ َ  
من الکافرين ديارًا٨       َ َ َِ   ّحال قدرى تأمل بايد.  از جان بر کشيد  ٢" ِ

  ٢٦سوره نوح، آيه  -۲             ۳۸-۳۹ه هود، آيه سور              ١- 
 



  ۵ص 
  ّکه سبب چه بود در اين مدت آن عباد به اين قسم اعتراض
  نمودند و احتراز جستند و از قميص نفى به خلع اثبات مفتخر

  و فائز نشدند؟ و ديگر چرا در وعده هاى الهى بدا شد که
  د تا بر اسرارّسبب ادبار بعضى مقبلين شود؟ بسيار تأمل باي

  امور غيبى واقف شويد و از طيب معنوى گلستان حقيقى بوئى
  ّبريد و تصديق نمائيد که امتحانات الهيه هميشه در ما بين
  عباد او بوده و خواهد بود تا نور از ظلمت و صدق از کذب

  ّو حق از باطل و هدايت از ضاللت و سعادت از شقاوت و خار
ُالم احسب الناس:  "چنانچه فرمود.  از گل  ممتاز و معلوم شود  َ ِ َ َ  

َان يترکوا ان يقولوا آمنا و هم ال يفتنون َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ ُ ُ   ٩ و بعد از نوح   ١."ُ
َجمال هود از مشرق ابداع مشرق شد و قريب هفتصد سنه او ُ َ  
  ازيد به اختالف اقوال، مردم را به رضوان قرب ذى الجالل

  مثل غيث هاطل بر آنو چه مقدار باليا که به .  دعوت نمود
   باريد تا آنکه کثرت دعوت سبب کثرت اعراض شدتحضر

ّو شدت اهتمام علت شدت اغماض گرديد ُو  ال يزيد.  "ّّ َ َ  
ْالکافرين کف ُ َ ِ َرهم اال خسارًاَ َ ّ ٕ ُ   ١٠ و بعد هيکل صالحى از رضوان        ٢. " ُ

  غيبى معنوى قدم بيرون نهاد و عباد را به شريعه قرب باقيه
  َنمود و صد سنه او ازيد امر به اوامر الهى و نهى ازدعوت 

  دو چن.  مناهى مى فرمود، ثمرى نبخشيد و اثرى ظاهر نيامد
  ٣٩سوره فاطر، آيه  -٢         ٢سوره عنکبوت، آيه  -     ١

 



  ٦ص 
  با آنکه آن جمال ازلى ناس را جز.  مرتبه غيبت اختيار فرمود

  ٕو الى  " : چنانچه مى فرمايد. ّبه مدينه احديه دعوت نمى نمود   
ْثمود اخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا ا ما لکم من    ِ ُِ َُ ََ َ َ َُ ُ ُِ َ َ َ َ  
ُاله  غيره     ُ َ ٍ َقالوا يا صالح قد کنت فينا:  "ٕالى آخرالقول " ٕ َ َ َِ ُ َ َُ ِ ُ  

َمرجوًا  قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ ََ ّ  
ِو اننا لفى  َ ّ ِشک مما تدعونا اليهٕ َِ ٕ ُ َ َّ  ٍمريب    و هيچ فائده نبخشيد تا١."ُ

  و بعد جمال خليل کشف نقاب نمود.  آنکه به صيحه اى  جميع به نار راجع شدند        ١١
ُو علم هدى مرتفع شد و اهل ارض را به نور تقى دعوت   َ َ  
  هر چه مبالغه در نصيحت فرمود جز حسد ثمرى نياورد.  فرمود 

ٕر غفلت حاصلى نبخشيد اال الذين هم انقطعوا بکلهم الىو غي    ِٕ  ُ ُ َ ُ َ ّ ّ  
ِا و عرجوا بجناحى االيقان الى مقام جعله ا عن االدراک    ِ ُ َُ ََ َ َ َ ٍَ ٕ ٕ ِ  
  و تفصيل آن حضرت مشهور است که چه مقدار اعداء.  َمرفوعًا   
  و بعد.  احاطه نمودند تا آنکه نار حسد و اعراض افروخته شد   
  حکايت نار، آن سراج الهى را از بلد اخراج نمودند چنانچهاز    

  و بعد زمان او منقضى .  در همه رسائل و کتب مذکور است  ١٢
  شد تا نوبت به موسى رسيد و آن حضرت به عصاى امر و    
ّبيضاى معرفت از فاران محبت الهيه با ثعبان قدرت و شوکت    ّ  
  هر شد و جميع منّصمدانيه از سيناى نور به عرصه ظهور ظا   
  و.  فى الملک را به ملکوت بقا و اثمار شجره وفا دعوت نمود   

  ٦٢ -٦١  سوره هود، آيه  ١-           
 



  ٧ ص
  ٔشنيده شد که فرعون و مال او چه اعتراض ها نمودند و چه
  ّمقدار احجار ظنونات از انفس مشرکه بر آن شجره طيبه

ٔتا به حدى که فرعون و مال .  وارد آمد   ّاو همت گماشتند کهّ
ّآن نار سدره ربانيه را از ماء تکذيب و اعراض افسرده و ّ  

  ّو غافل از اينکه نار حکمت الهيه از آب عنصرى.  مخمود نمايند
ّافسرده نشود و سراج قدرت ربانيه از بادهاى مخالف ّ  

  بلکه در اين مقام ماء سبب اشتعال شود و.  خاموشى نپذيرد
ُباد علت حفظ لو انت َ َم بالبصر الحديد تنّ َ َ َِ َرون وفى رضى اُِظِ َِ ُ  

َتسلکون ُ ُ   و چه بيانى خوش فرمود مؤمن آل فرعون چنانچه.  َ
ّحکايت او را رب العزه براى حبيب خود  َو قال:  "ى فرمايدمّ َ  

َرجل مؤمن من آل فرعون يکتم ايمانه اتقتلون رجال ان َ َ َ ًَ ٌُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َُ ْ ٕ ِ ِ ِ ٌِ  
ُيقول ربى ا َ ََ ِ و قد جاکم بالبينات مُ ِ َ َ َ ِ ُ ُ ربکم و ان يکْنَ َُ َٕ ْ   
ِکاذبًا فعليه کذ َِ َ َ ّبه و ان يک صادقًا يصبکم بعض الذىََ ُ ُ ُ َُ َ َْ ُ ُِ ِ ٕ  

ٌيعدکم ان ا ال يهدى من هو مسرف کذاب ّ ٌ ِ ُ َُ َ َ َِ ِْ ّ ٕ ُ    و باالخره١."ُ
  امر به جائى کشيد که همين مؤمن را به نهايت عذاب شهيد

َاال لعنةا على القوم الظالمين.  نمودند ِ ّ َ َ   ١٣حال قدرى در اين           .  َُ
  ّامورات تأمل فرمائيد که چه سبب اين گونه اختالفات بوده که
  ّهر ظهور حقى که در امکان از افق المکان ظاهر مى شد اين
  گونه فساد و اغتشاش و ظلم و انقالب در اطراف عالم ظاهر

  ٢٨، آيه )منمؤ(سوره غافر      ١- 
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  و هويدا مى گشت؟ با اينکه جميع انبياء در حين ظهور خود        
  ّمردم را بشارت مى دادند به نبي بعد و عالمتى از براى ظهور        
  با.  بعد ذکر مى فرمودند چنانچه در همه کتب مسطور است        
  عالمات درّوجود طلب و انتظار ناس به مظاهر قدسيه و ذکر         
  کتب، چرا بايد اين گونه امور در عالم رو دهد که جميع انبياء        
  ّو اصفياء را در هر عهد و عصر اين گونه ظلم و جبر و تعدى        
َافکلما جاکم رسول بما ال:  "نمايند؟ چنانچه مى فرمايد         َ َِ ٌ ُ ُ ُ َ َ  
َتهوى انفسکم استکبرتم ففري         َ َُ َُ َ َُ َکذبتم وفريقًا تقتلون قًاُ َُ ُ َُ ّ".١  
  مى فرمايد هر زمان و عهد که آمد به سوى شما رسولى از        
  ّجانب پروردگار به غير هواى نفس شما، تکبر نموديد و موقن        
  نشديد و گروهى از آن انبياء را تکذيب نموديد و گروهى را        
  ١٤ سبب اين افعال چه بود که              ّآخر تأمل فرمائيد که.  مى کشتيد      

  به اين قسم با طلعات جمال ذى الجالل سلوک مى نمودند؟ و        
  هر چه که در آن ازمنه سبب اعراض و اغماض آن عباد بود حال        
  ّو اگر بگوئيم حجج الهيه کامل.  هم سبب اغفال اين عباد شده        
  بب اعتراض عباد شد، اين کفرى استو تمام نبود لهذا س        
ّالجل آنکه اين به غايت از فيض فياض دور است و از.  صراح         ٔ  
  رحمت منبسطه بعيد که نفسى را از ميان جميع عباد برگزيند        
  ّبراى هدايت خلق خود و به او حجت کافيه وافيه عطا        

  ٨٧سوره بقره، آيه              ١- 
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  .ّرمايد و مع ذلک خلق را از عدم اقبال به او معذب فرمايدنف

  بلکه لم يزل جود سلطان وجود بر همه ممکنات به ظهور
  مظاهر نفس خود احاطه فرموده و آنى نيست که فيض او

  منقطع شود و يا آنکه امطار رحمت از غمام عنايت او ممنوع
  هَپس نيست اين امورات محدثه مگر از انفس محدود.  گردد

  ُکه در وادى کبر و غرور حرکت مى نمايند و در صحراهاى بعد
  سير مى نمايند و به ظنونات خود و هر چه از علماى خود

  لهذا غير از اعراض امرى.  ّاند همان را تأسى مى نمايند شنيده
  و اين معلوم است نزد.  ندارند و جز اغماض حاصلى نخواهند

  هر يک از مظاهرهر ذى بصرى که اگر اين عباد در ظهور 
  شمس حقيقت چشم و گوش و قلب را از آنچه ديده و شنيده
ّو ادراک نموده پاک و مقدس مى نمودند البته از جمال الهى ّ  
  ّمحروم نمى ماندند و از حرم قرب و وصال مطالع قدسيه ممنوع

  ّو چون در هر زمان حجت را به معرفت خود که از.  نمى گشتند
  يزان مى نمودند و به عقول ضعيفهعلماى خود شنيده بودند م

  ّآنها موافق نمى آمد لهذا از اين گونه امور غير مرضيه از ايشان
  ١٥ّو در همه اوقات سبب صد                     .  در عالم ظهور به ظهور مى آمد

  اند ّ بحر احديه علماى عصر بودهىعباد و منع ايشان از شاط
  و ايشان هم.   بودکه زمام آن مردم در کف کفايت ايشان

  ّبعضى نظر به حب رياست و بعضى از عدم علم و معرفت، ناس



  ١٠ ص
  چنانچه همه انبياء به اذن و اجازه علماى.  را منع مى نمودند          

  ّعصر سلسبيل شهادت را نوشيدند و به اعلى افق عزت پرواز        
   عصر برچه ظلم ها که از رؤساى عهد و علماى.  نمودند        
  ّو به اين ايام.  سالطين وجود و جواهر مقصود وارد شد        
  محدوده فانيه قانع شدند و از ملک ال يفنى باز ماندند چنانچه        
  چشم را از مشاهده انوار جمال محبوب بى نصيب نمودند و        
  اين.  گوش را از بدائع نغمات ورقاء مقصود محروم ساختند        
  ّاست که در جميع کتب سماويه ذکر احوال علماى هر عصر        
ِيا اهل الکتاب لم تکفرون بآيات:  "شده، چنانچه مى فرمايد         ِ َِ َ َُ ُ َ َ َِ  
َا و انتم تشهدون         َُ َ َ ِيا اهل الکتاب:  " و همچنين مى فرمايد١."َُ ِ َ َ  
َلم         َتلبسون ِ ُ ِ الحق َ ُبالباطل وتکت َ َ ِ َمونِ الحق ُ َوانتم تعلمون َ َُ ُ َ"٢  
َقل يا اهل:  "و در مقام ديگر مى فرمايد         َ َ َالکتاب لم ُ َِ َتصدون عن ِِ َ  ُ َ  
        ِِسبيل ا ِ   اند ّ و اين معلوم است که اهل کتابى که صد نموده٣." َ
  اند چنانچه مردم را از صراط مستقيم، علماى آن عهد بوده        
  اسم و رسم جميع در کتب مذکور است و از اکثر آيات و        
َاخبار مستفاد مى شود لو انتم بطرف ا تنظرون       َُ ُُ َ ِ َ   ١٦پس قدرى     .  َِ

ّبه ديده بصيرت الهيه در آفاق علم ربانى و انفس کلمات         ّ  
ّتامه صمدانيه تعقل فرمائيد تا جميع اسرار حکمت روحانيه         ّ ّّ  
  بى سبحات جالل از خلف سرادق فضل و افضال ظاهر و هويدا        

  ٧١سوره آل عمران، آيه  - ٢      ٢ سوره آل عمران، آيه             ١- 
  ٩٩سوره آل عمران، آيه             ٣-
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ّو کليه اعتراض مردم و احتجاجات ايشان از عدم.  شود ّ  

  ّتى که طلعات جمال حقًمثال بيانا.  ادراک و عرفان حاصل شده
  در عالمات ظهور بعد فرمودند آن بيانات را ادراک ننمودند و

َيه حقيقت آن واصل نشدند لهذا علم فساد برافراختند و َ  
  و اين معلوم است که تأويل کلمات.  رايات فتنه برپا نمودند

ّحمامات ازليه را جز هياکل ازليه ادراک ننمايند و نغمات ورقاء ّ  
  هرگز قبطى ظلم از.   جز سامعه اهل بقا نشنودّمعنويه را

  شراب سبطى عدل نصيب ندارد و فرعون کفر از بيضاى موسى
ّوما يعلم تأويله اال اُ و:  "چنانچه مى فرمايد.  ّاطالع نيابد ٕ ُ َُ َ َ َ َ  

ِالراسخون فى العلم ِ ِ َِ ُ    مع ذلک تأويل کتاب را از اهل حجاب١."ّ
  ١٧ًمثال چون                    .  او اخذ ننمودندمستفسر شدند و علم را از منبع 

  ّايام موسى گذشت و انوار عيسى از فجر روح عالم را
  احاطه نمود جميع يهود اعتراض نمودند که آن نفس که در
ّتورات موعود است بايد مروج و مکمل شرايع تورات باشد و ّ  
  اين جوان ناصرى که خود را مسيح ا مى نامد حکم طالق و

  و.  سبت را که از حکم هاى اعظم موسى است نسخ نموده
  ديگر آنکه عالئم ظهور هنوز ظاهر نشده چنانچه يهود هنوز

  چقدر از مظاهر.  منتظر آن ظهورند که در تورات مذکور است
ّقدس احديه و مطالع نور ازليه که بعد از موسى در ابداع ّ  

 ٧سوره آل عمران، آيه    ١- 
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ّ شده و هنوز يهود به حجبات نفسيه شيطانيه و ظنوناتظاهر         ّ  
ّافکيه نفسانيه محتجب بوده و هستند و منتظرند که هيکل         ّ  
  اند کى ظاهر مجعول با عالمات مذکوره که خود ادراک نموده        
َکذلک.  خواهد شد         ُاخذهم َِ َ َ ُا بذنبهم واخذعنهم روح االيمان  َ ُ َ ََ ََ َ ِ ِ  
َوعذبهم بنار کانت فى هاوية الجحيم         َ َ َ َِ ٍ ِ ُ    و اين نبود مگر از عدم.  َ
  عرفان يهود عبارات مسطوره در تورات را که در عالئم        
  چون به حقيقت آن پى نبردند و به.  ظهور بعد نوشته شده        
  ظاهر هم چنين امور واقع نشد لهذا از جمال عيسوى محروم        
َشدند و به لقاءا فائز نگشتند وکانوا من         َِ ُ َالمنتظرين َ َ   و لم.  ُ
ّيزل و ال يزال جميع امم به همين جعليات افکار ناالئقه تمسک         ّ  
  جسته و از عيون هاى لطيفه رقيقه جاريه خود را بى بهره و        
  ١٨رات               و در کشف اين اسرار بعضى از عبا.  بى نصيب نمودند       

  انبياء، به بدائع نغمات حجازى در الواح مسطوره قبل که         
  براى يکى از احباب نوشته شده بود مذکور گشت و حال هم        
  ّبه تغنيات خوش عراقى نظر به خواهش آن جناب در اين        
   بعد راّاوراق مجددًا ذکر مى نمائيم که شايد تشنگان صحراهاى        
  به بحر قرب داللت نمايد و گمگشتگان بيابان هاى هجر و        
  فراق را به خيام قرب و وصال رساند، تا غمام ضاللت مرتفع       
  َو.  شود و آفتاب جهانتاب هدايت از افق جان طالع گردد        
َعلى اِ اتکل و به استعين لعل يجرى من هذا          َ َِ ِ َ َ َ ََ ُ ُ َالقلم   َا يحيى بهم َ

 



  ۱۳ص 
ُافدة َ َ الناس ليقومن َّ َُ ِ الکل ِ عن مراقد غفلتهم و يسمعن ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ  

ِاطوار ورقات الفردوس من شجر  کان فى الروضة االحدية من ايدى ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ  
ِالقدرة ب َ ُذن اِ مغروسًااُ ْ َ   ١٩ بر اولى العلم معلوم و واضح بوده که   .  ِ

  ّچون  نار  محبت  عيسوى  حجبات  حدود  يهود  را  سوخت  و
  حکم  آن  حضرت  فى  الجمله  جريان  بر  حسب  ظاهر  يافت، 

  روزى  آن  جمال  غيبى  به  بعضى  از  اصحاب  روحانى  ذکر  فراق
  من  مى روم  و" فرمودند  و  نار  اشتياق  افروختند  و  فرمودند  که  

  من  مى روم و مى آيد:  " و  در  مقام  ديگر  فرمودند،"بعد  مى آيم
  ديگرى  تا  بگويد  آنچه  من  نگفته ام  و تمام  نمايد  آنچه  را  که

ِ و  اين  دو  عبارت  فى  الحقيقه  يکى  است  لو انتم فى١."گفته ام ُ َ َ  
ُمظاهر التوحيد بعين ا تشهدون َ َ َِ َ ِ   .و اگر به ديده بصيرت  

  شاهده  شود  فى الحقيقه  در عهد  خاتم، هم  کتاب  عيسىمعنوى  م
  :  در  مقام  اسم  که  خود  حضرت  فرمود.  و  امر  او  ثابت  شد

  و  آثار  و اخبار  و کتاب  عيسى را  هم  تصديق." منم  عيسى"
  در  اين  مقام  نه  در  خودشان  فرقى.  ِفرمود  که  من عندا بوده

  ّ  کتابشان  غيريتى  ملحوظ  زيرا  که  هر  دو  قائممشهود  و  نه  در
  به امرا  بودند  و هم  ناطق  به ذکر ا و  کتاب  هر  دو  هم

  از  اين  جهت  است  که  خود  عيسى.  ُمشعر  بر اوامر ا بود
  به  مثل  شمس  که."  من  مى روم  و مراجعت  مى کنم:  "فرمود

 ٧، آيه ١٦و فصل ٢٨، آيه  ١٤ا، فصل ّانجيل يوحن        ١- 
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  اگر شمس اليوم بگويد من شمس يوم قبلم صادق است و        
  و همچنين.  اگر بگويد در حدود يومى که غير آنم صادق است        
ّدر ايام مالحظه نمائيد که اگر گفته شود که کل يک شىءاند         ّ  
  شود که به حدود اسمى وصحيح و صادق است و اگر گفته         
  چنانچه مى بينى با.  رسمى غير هم اند آن هم صادق است        
  اينکه يک شىءاند با وجود اين در هر کدام اسمى ديگر و        
  ّخواصى ديگر و رسمى ديگر ملحوظ مى شود که در غير آن        
  رق وو به همين بيان و قاعده، مقامات تفصيل و ف.  نمى شود        
  ّاتحاد مظاهر قدسى را ادراک فرمائيد تا تلويحات کلمات آن        
  ُمبدع اسماء و صفات را در مقامات جمع و فرق عارف شوى و        
  واقف گردى و جواب مسأله خود را در موسوم نمودن آن        
  جمال ازلى در هر مقام خود را به اسمى و رسمى بتمامه        
  ٢١  و بعد اصحاب و تالميذ آن حضرت استدعا نمودند که            .بيابى       
  عالمت رجعت و ظهور چيست و چه وقت اين ظاهر خواهد        
  شد؟ و در چند مقام اين سؤال را از آن طلعت بى مثال نمودند و        
  آن حضرت در هر مقام عالمتى ذکر فرمودند چنانچه در        
  ٢٢و اين مظلوم يک فقره آن را ذکر           .  عه مسطور استاناجيل ارب       
  مى نمايم و نعمت هاى مکنونه سدره مخزونه را لوجه ا بر        
  عبادا مبذول مى دارم تا هياکل فانيه از اثمار باقيه محروم        
  نمانند که شايد به رشحى از انهار بى زوال حضرت ذى الجالل        

 



  ١٥ ص
  ّکه در دار السالم بغداد جارى شده فائز شوند بى آنکه اجر و

ْنما نطعمکم لوجه اِ ال نريد منکمٕا.  "مزدى طلب نمايم ْ ْ ْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ ُ ُ َُ  
ُجزا و ال شکورًا ُ َ    و اين طعامى است که ارواح و افئده١."َ

  منيره به او حيات باقيه يابند و اين همان مائده اى است که
ربنا انزل علينا مادة من السماء:  "دمى فرماي ْ َ َ َ َِ ً  َ َ    و اين مائده٢." َْ

  ّهرگز از اهلش مقطوع نشود و نفاد نجويد و در کل حين از
  شجره فضل مى رويد و از سماوات رحمت و عدل نازل

ٍمثال  کلمة طيبة  کشجرة:  "چنانچه فرموده است.مى شود َِ َ َ َ َ َ ََ ًَ  ً ًَ  
َطيبة اصلها ث ََ َُ ٍ  َابت و فرعها فى السماء تؤتى اکلهاَ ُ ُ ُُ َ َ ِ َ ٌ ِ  
ٍکل حين ِ    ٢٣ّ حيف است که انسان از اين عطيه لطيفه خود را منع نمايد و ٣."ُ

  پس.  از اين نعمت باقيه و حيات دائمه خود را محروم سازد
  قدر اين مائده معنوى را دانسته که بلکه از الطاف بديعه آن

  ت تازه يابند و ارواحشمس حقيقى اجسادهاى مرده حيا
  اى برادر من، جهدى.  پژمرده به روح بى اندازه فائز شوند

  هميشه نسيم.  از اکواب باقى چشيماست ّبايد تا ايام باقى 
  جان از مصر جانان نوزد و هميشه نهرهاى تبيان در جريان نه

  آيد وقتى که عندليبان.  و مدام ابواب رضوان مفتوح نماند
  سى به آشيان هاى الهى پرواز نمايند، ديگرجنان از گلستان قد

  پس تا حمامه.  نه نغمه بلبل شنوى و نه جمال گل بينى
  ١١٤سوره مائده، آيه -٢             ٩، آيه )دهر(سورهانسان         ١-
  ٢٥-٢٤سوره ابراهيم، آيه         ٣-



  ١٦ص 
  ّازلى در شور و تغنى است و بهار الهى در جلوه و تزيين

  اين.  ت شمرده گوش قلب را از سروش او بى بهره مکنغنيم   
َفمن شا.  ّاست نصيحت اين عبد آن جناب و احباى خدا را   َ َ  
ِفليقبل و من شا فليعرض   ِْ ْ ُْ َُ ََ َ ُان اَ کان غنيًا عنه و.  ْ َ َ َّ  ٕ  
ُعما  يشاهد   َ ُ ّ َو   يرى  َ   ٢٤           و اين است نغمات عيسى بن مريم که در رضوان     .  َُ
  ّدر سفر اول.  انجيل به الحان جليل در عالئم ظهور بعد فرموده  
  ّکه منسوب به متى است در وقتى که سؤال نمودند از عالمات  
ِو للوقت من بعد ضيق تلک االيام:  "ظهور بعد جواب فرمود   ّ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ  
ُتظلم الشمس   ُ َ والقمرال يعطى ضوه و الکواکب تَ َ َُ ِ َ َُ ُ َتساقط منُ َِ ُ َ  
ُالسماء و قواة  ّ ُ االرض ترتج َ َ ِ ُحينذ تظهر عالمات.َ َُ َ َ ٍَ  ِابن االنسان ِ  
َفى السماء و ينوح کل قبال االرض و يرون ابن  َ َ َ ََ َ َِ ِ   ُ ُ ُ   ٕاالنسان آتيًا ّ
َعلى سحاب السماء مع قواة و مجد کبير و يرسل مالکته مع  َ َ َ َُ َُ َ َ َ ُ ُِ ٍ ٍٍ ّ  ِ  
ُصوت الساف  ّ ِ ِور العظيمَ َ   ترجمه آن بفارسى  اين.   انتهى١."ِ
  است که بعد از تنگى و ابتال که همه مردم را احاطه مى نمايد 
  شمس از افاضه ممنوع مى شود يعنى تاريک  مى گردد و قمر از 
  اعطاى نور باز مى ماند و ستاره هاى سماء بر ارض نازل 
  قت ظاهردر اين و.  مى شوند و ارکان ارض متزلزل مى شود 
  مى گردد نشانه هاى پسر انسان در آسمان، يعنى جمال 
  موعود و ساذج وجود بعد از ظهور اين عالمات از 

  ٣١-٢٩، آيه ٢٤ّانجيل متى، فصل  ١- 
 



  ١٧ ص
  در آن:  "و مى فرمايد.  عرصه غيب به عالم شهود مى آيد

  حين جميع قبيله ها که در ارض ساکن اند نوحه و ندبه
  ّمى بينند خاليق آن جمال احديه را که مى آيد ازمى نمايند و 

  ّآسمان در حالتى که سوار بر ابر است با قوت و بزرگى و
  بخششى بزرگ  و مى فرستد مالئکه هاى خود را با صداى

  و در اسفار ثالثه ديگر که منسوب به.  انتهى.  سافور عظيم
  ّلوقا و مرقس و يوحنا است همين عبارات مذکور است و چون

  ّر الواح عربيه به تفصيل مذکور شد ديگر در اين اوراقد
  ٢٥و                 .  ّمتعرض ذکر آنها نشديم و اکتفا به يکى از آنها نموديم

  علماى انجيل چون عارف به معانى اين بيانات و مقصود مودعه
  ّدر اين کلمات نشدند و به ظاهر آن متمسک شدند لهذا از

ّشريعه فيض محمديه و از   ّ سحاب فضل احمديه ممنوعّ
ّو جهال آن طائفه هم تمسک به علماى خود جسته، از.  گشتند ّ  

  زيارت جمال سلطان جالل محروم ماندند زيرا که در ظهور
  .ّشمس احمديه چنين عالمات که مذکور شد به ظهور نيامد
  اين است که قرن ها گذشت و عهدها به آخر رسيد و آن

  ت خود راجع شد و نفخه ديگرّجوهر روح به مقر بقاى سلطن
ْاز نف   س روحانى در صور الهى دميده شد و نفس هاى مرده ازَ

  ّقبور غفلت و ضاللت به ارض هدايت و محل عنايت محشور
  شدند و هنوز آن گروه در انتظار که کى اين عالمات ظاهر

  



  ۱۸ ص 
  شود و آن هيکل معهود به وجود آيد تا نصرت نمايند و        
  چنانچه.  مال ها در راهش انفاق کنند و جان ها در سبيلش ايثار        
ِامم ديگر هم به همين ظنونات از کوثر معاني رحمت نامتناهي         ِ  

  ٢٦و از اين         .  اند و به خيال خود مشغولند       حضرت بارى دور مانده
    :عبارت گذشته، بيان ديگر در انجيل هست که مى فرمايد        
ُالسماء       "  ُواالرض َ ُتزوالن ولکن کالمى ال يزول َ ُ َ ْ ِ َِ    که معنى١"َ
  آن به فارسى اين است که آسمان و زمين ممکن است که زائل و        
  ّمعدوم شوند اما کالم من هرگز زائل نمى شود و هميشه باقى و        
  ه اهل انجيلو از اين راه است ک.  ثابت ميانه ناس خواهد بود        
  مى گويند که حکم انجيل هرگز منسوخ نمى شود و هروقت و        
  زمان که طلعت موعود با همه عالمت ها ظاهر شود بايد        
  شريعت مرتفعه در انجيل را محکم و ثابت نمايد تا در همه        
  و اين فقره از مطالب.  عالم دينى باقى نماند مگر اين دين        
ّمحققه مسلمه است نزد ايشان           اند که و چنان اعتقاد کرده.  ّ
  اگر نفسى هم مبعوث شود به جميع عالمات موعوده و بر        
  ّخالف حکم ظاهر در انجيل حکم نمايد البته اذعان نکنند و        
  چنانچه در.  قبول ننمايند بلکه تکفير نمايند و استهزاء کنند        
ّر شمس محمديه مشهود شدظهو           حال اگر معانى اين کلمات.  ّ
  ُمنزله در کتب را که جميع ناس از عدم بلوغ به آن، از غايت        

  ٣٣، آيه٢١و انجيل لوقا، فصل  ٣٥، آيه  ٢٤ّانجيل متى، فصل              ١- 
 



  ۱۹ص 
  ّاند از ظهورات احديه در قصوى و سدره منتهى محجوب شده

  ّتمام خضوع سؤال مى نمودند البته به انوار شمسهر ظهور به 
  هدايت مهتدى مى شدند و به اسرار علم و حکمت واقف

  ٢٧حال اين بنده رشحى از معانى اين کلمات را ذکر                    .  مى گشتند
  مى نمايم تا اصحاب بصيرت و فطرت از معنى آن به جميع

  اهر قدسى واقفتلويحات کلمات الهى و اشارات بيانات مظ
  شوند تا از هيمنهکلمات از بحر اسماء و صفات ممنوع

ّنشوند و از مصباح احديه که محل تجلى ذات است محجوب ّ ّ  
ّمن بعد ضيق تلک االيام:  "قوله.  نگردند َ ِ ِ ِِ   ٢٨، يعنى وقتى که             "َ

  ناس در سختى و تنگى مبتال شوند، و اين در وقتى است که
   و اثمار سدره علم و حکمت از ميانآثار شمس حقيقت

  ّمردم زائل شود و زمام ناس بدست جهال افتد و ابواب توحيد
  و معرفت که مقصود اصلى از خلق انسانى است مسدود
  ّشود و علم به ظن تبديل گردد و هدايت به شقاوت راجع

  چنانچه اليوم مشاهده مى شود که زمام هر گروهى به.  شود
  به هر نحو که اراده کنند حرکتدست جاهلى افتاده و 

  مى دهند و در ميان ايشان از معبود جز اسمى و از مقصود جز
  و به قسمى بادهاى هوى و نفس غالب شده که.  حرفى نمانده

  سراج هاى عقل و فؤاد را در قلوب خاموش نموده، با اينکه
  ّابواب علم الهى به مفاتيح قدرت ربانى مفتوح گشته و جواهر



 ٢٠ ص
  وجود ممکنات به نور علمى و فيوضات قدسى منور و مهتدى        
  گشتند به قسمى که در هر شىء بابى از علم باز گشته و در        
  و با همه اين ظهورات.  ّهر ذره آثارى از شمس مشهود شده        
  علمى که عالم را احاطه نموده هنوز باب علم را مسدود        
ّبه ظن تمسک.  اند و امطار رحمت را مقطوع گرفتهاند  دانسته         ّ  
  و آنچه از.  اند جسته، از عروة الوثقاى محکم علم دور مانده        
  ايشان مفهوم مى شود گويا به علم و باب آن بالفطره رغبتى        
  ّندارند و در خيال ظهور آن هم نيستند زيرا که در ظن و        
  اند و در ظهور مظهر علم، جز راى نان يافتهگمان، ابوابى ب        
  ّلهذا البته از اين گريزانند و به آن.  اند انفاق جان چيزى نيافته        
  و با اينکه حکم الهى را يک مى دانند از هر گوشه اى.  ّمتمسک        
  دو نفس بر.  ّحکمى صادر مى شود و از هر محلى امرى ظاهر        
  الحظه نمى شود زيرا جز هوى الهى نجويند و به غيريک حکم م        
  رياست را نهايت وصول به مطلوب.  از خطا سبيلى نخواهند        
  .اند اند و کبر و غرور را غايت بلوغ به محبوب شمرده دانسته        
ّتزويرات نفسانى را مقدم بر تقديرات ربانى دانند           از تسليم.  ّ
  اند و به تمام اند و به تدبير و ريا اشتغال نموده تهو رضا گذش        
  ّقوت و قدرت حفظ اين مراتب را مى نمايند که مبادا نقصى در        
  و اگر چشمى.  ّشوکت راه يابد و يا خللى در عزت بهم رسد        
ُاز کحل معارف الهى روشن شود مالحظه مى کند سبعى چند         َ  

 



  ٢١ص 
  ٢٩حال کدام ضيق و                    .  اند رهاى نفوس عباد افتادهرا که بر مردا

  تنگى است که ازيد از مراتب مذکوره باشد که اگر نفسى
  ّطلب حقى و يا معرفتى بخواهد نمايد نمى داند نزد کدام رود و

  از که جويا شود، از غايت اينکه رأى ها مختلف و سبيل ها
  از شرايط هر ظهور است کهو اين تنگى و ضيق .  ّمتعدد شده

  تا واقع نشود ظهور شمس حقيقت نشود زيرا که صبح ظهور
  اين است که در.  هدايت بعد از ليل ضاللت طالع مى شود

  ُروايات و احاديث جميع اين مضامين هست که کفر عالم را
  فرو مى گيرد و ظلمت احاطه مى نمايد و امثال اينها چنانچه

  سطه شهرت اين احاديث وو اين عبد بوا.  مذکور شد
  ٣٠حال اگر                     .  ّاختصار ديگر متعرض ذکر عبارات حديث نشده ام

  مقصود از اين ضيق را همچو ادراک نمايند که عالم ضيق به هم
  ّرساند و يا امورات ديگر که به خيال خود توهم نمايند هرگز

  فتهّمشهود نگردد و البته گويند که اين شرط ظهور نيا
  بارى، مقصود از ضيق، ضيق از.  اند و مى گويند چنانچه گفته

ّمعارف الهيه و ادراک کلمات ربانيه است که در ايام غروب ّ ّ ّ  
  شمس و مراياى او عباد در تنگى و سختى افتند و ندانند به

ِکذلک نعلمک من تأويل.  ّکه توجه نمايند چنانچه مذکور شد َ ِ َ َ َ َُ ُ  
ُاالحاديث و نلقى  َ ِ ُعليک من اسرار الحکمة لتطلع بما هوَ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ  

ِالمقصود و تکون من الذين هم شربوا من کأس العلم و ِ َ َِ ُِ ُ ُِ َ َ َ َ َ َّ ُ  
 



  ٢٢ص 
ُتظلم الشمس:  "و قوله.  ِالعرفان       ُ ُ َ والقمر ال يعطى ضوه و                      َ َ َ َُ ُ ُ َ٣١  
َالکواکب تتساقط من ا       َ َِ ُ َ   مقصود از شمس و قمر که." لسماءَُ
  در کلمات انبياء مذکور است منحصر به اين شمس  و قمر      
  بلکه از شمس و قمر.  ظاهرى نيست که مالحظه مى شود      
  اند که در هر مقام به مناسبت آن معانى بسيار اراده فرموده      
   شمس، ًمثال يک معنى از.  مقام معنيى اراده مى فرمايند      
  شمس هاى حقيقت اند که از مشرق قدم طالع مى شوند و بر      

  و اين شموس حقيقت، .  جميع ممکنات ابالغ فيض مى فرمايند        
ّمظاهر کليه الهى هستند در عوالم صفات و اسماى او           و.  ّ
  همچنان که شمس ظاهرى تربيت اشياى ظاهره از اثمار و        
  ر و الوان و فواکه و معادن و دون ذلک از آنچه در عالماشجا        
  ملک مشهود است، به امر معبود حقيقى به اعانت اوست،         
  همچنين اشجار توحيد و اثمار تفريد و اوراق تجريد و گل هاى        
  علم و ايقان و رياحين حکمت و بيان از عنايت و تربيت        
  اين است که در حين اشراق.  هر مى شودشمس هاى معنوى ظا        
َاين شموس، عالم جديد مى شود و انهار حيوان جارى         َ  
  مى گردد و ابحر احسان به موج مى آيد و سحاب فضل مرتفع        
  مى شود و نسمات جود بر هياکل موجودات مى وزد و از        
  ت که حرارتحرارت اين شمس هاى الهى و نارهاى معنوى اس        
  ّمحبت الهى در ارکان عالم احداث مى شود و از عنايت اين        



  ۲۳ص 
  ّارواح مجرده است که روح حيوان باقيه بر اجساد مردگان

  و فى الحقيقه اين شمس ظاهرى يک آيه.  فانيه مبذول مى گردد
  ّاز تجلى آن شمس معنوى است و آن شمسى است که از براى

ّمثلى و ندى مالحظه نمى شود و کل بهاو مقابلى و شبهى و  ّ  
ِمنها ظهرت.  وجود او قائمند و از فيض او ظاهر و به او راجع َِ َ  

ُاالشياء َلى خزان امرها رجعت و منها بدئت الممکنات وٕاَو َ َ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ َ َ ِ   
َالى کناز حکمها عادت ِ ُ ِ  َ   ٣٢و اينکه در مقام بيان و ذکر،                  .  ٕ

   مى شوند به بعضى از اسماء و صفات چنانچهتخصيص داده
  شنيده ايد و مى شنويد، نيست مگر براى ادراک عقول ناقصه

ّضعيفه و اال لم يزل و اليزال مقدس بوده ّ   ّاند از هر اسمى و منزه ٕ
  جواهر اسماء را به ساحت قدسشان.  خواهند بود از هر وصفى

  .نهّراهى نه و لطائف صفات را در ملکوت عزشان سبيلى 
َفسبحان ا من ان يعرف اصفياؤه بغير ذواتهم او يوصف َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ  

ِاولياؤه بغير انفسهم ِ ِِ ُِ َ َ ِفتعالى عما يذکر العباد فى وصفهم.  َُ ِ َِ َ َُ ُ ُ ّ َ ََ  
َو تعالى عما هم يعرفون َُ ِ َ ُ ّ   ٣٣ّو اطالق شموس بر آن انوار مجرده در   .  َ

  جمله در دعاى ندبهکلمات اهل عصمت بسيار شده، از آن 
َاين الشموس الطالعة ؟ اين:  "مى فرمايد ََ َُ ِ ّ ُ ُ  َاالقمار المنيرة؟ اين ََ َُ ُ  

ُاالنجم الزاهرة؟ ُ َُ ِ ّ ْ   پس معلوم شد که مقصود از شمس و قمر و" َ
ّنجوم در مقام اوليه انبياء و اولياء و اصحاب ايشانند که از ّ  

  ٣٤و در                    .  ر استّانوار معارفشان عوالم غيب و شهود روشن و منو
 



  ٢٤ص 
  مقام ديگر مقصود از شمس و قمر و نجوم، علماى ظهور        
  قبلند که در زمان ظهور بعد موجودند و زمام دين مردم در        
  ُو اگر در ظهور شمس اخرى به ضياى او.  دست ايشان است        
  ّ و روشن خواهند بود و االّمنور گشتند لهذا مقبول و منير        
  ّحکم ظلمت در حق آنها جارى است اگر چه به ظاهر هادى        
  باشند زيرا که جميع اين مراتب از کفر و ايمان و هدايت و        
  ضاللت و سعادت و شقاوت و نور و ظلمت منوط به تصديق        
  کم ايمانبر هر نفسى از علماء ح.  آن شمس معنوى الهى است        
  عرفان در يوم تغابن و احسان جارى شد حکم علم و از مبدأ        
  ّال حکم جهل وارضا و نور و ايمان درباره او صادق است و         
  ٣٥و اين بر هر             .  ّنفى و کفر و ظلم در حق او جريان يابد       
  وذى بصرى مشهود است که همچنان که نور ستاره مح        
  مى شود نزد اشراق شمس ظاهره، همين قسم شمس علم و        
  حکمت و عرفان ظاهره نزد طلوع شمس حقيقت و آفتاب        
  ٣٦و اطالق شمس بر آن علماء به         .  معنوى محو و تاريک مى شود        
ّمناسبت علو و شهرت و معروفيت است           ّمثل علماى مسلم.  ّ
  و اگر حاکى از.  ّکه مشهور بالد و مسلم اند بين عبادعصر         
ّشمس الهى باشند از شموس عاليه محسوبند و اال از شموس         ٕ  
ُالشمس:  "چنانچه مى فرمايد ّسجين         ُوالقمر ّ ِبحسبان َ َ ُ      و١." ِ

  ٥سوره رحمن، آيه                 ١-



  ٢٥ص 
  ّ هست البتهمعنى شمس و قمر هم که در آيه مذکوره

  و هر نفسى هم که از عنصر.  شنيده ايد، احتياج به ذکر نيست
  اين شمس و قمر باشد يعنى در اقبال به باطل و اعراض از
ّحق، البته از حسبان ظاهر و به حسبان راجع خواهد شد   ٣٧پس                   .  ّ

  ّاى سائل، بايد به عروة الوثقى متمسک شويم که شايد از شام
  ّلت به نور هدايت راجع گرديم و از ظل نفى فرار نموده درضال

  ّظل اثبات درآئيم و از نار حسبان آزاد شده به نور جمال
ّحضرت منان منور گرديم والسالم ّ َکذلک.  ّ ِنعطيکم من اثمار َِ َ ِ ُ ُ  

شجرة العلم لتکونن ُ ُ َ َ َِ ِ َفى رضوان حکمة ا لمن المحبرين ِِ ُ ِ ِ َِ ِ   ٣٨و     .  ِ
  امى هم مقصود از اطالقات شمس و قمر و نجوم، علوم ودر مق

  احکام مرتفعه در هر شريعت است مثل صالت و صوم که در
  ّشريعت فرقان بعد از اخفاى جمال محمدى از جميع احکام

  چنانچه احاديث و اخبار مشعر بر.  محکم تر و اعظم تر است
  بلکه در هر.  ّآن است و به علت شهرت، احتياج ذکر نيست
  ٣٩چنانچه از انوار                          .  عصرى حکم صالت محکم و مجرى بوده

ّمشرقه از شمس محمديه مأثور است که بر جميع انبياء در ّ  
  هر عهدى حکم صالت نازل شده، نهايت آنکه در هر عصر به

  و.  اقتضاى وقت به قسمى و آدابى جديد مخصوص گشته
  ادات و علوم مرتفعهچون در هر ظهور بعد، آداب و ع

  محکمه مشرقه واضحه ثابته در ظهور قبل منسوخ
 



  ٢٦ص 
  .اند مى شود لهذا تلويحًا به اسم شمس و قمر ذکر نموده        
ًليبلوکم ايکم احسن عمال      " َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ُْ   ٤٠ و در حديث هم اطالق     ١" ِ
  :  شمس و قمر بر صوم و صالت شده چنانچه مى فرمايد      
ُالصوم     "  ٌياء والصلوة نورِض ُ ُ  َ   ّو لکن روزى در محلى نشسته." ٌ

  بودم شخصى از علماى معروف وارد شد و به مناسبتى اين        
  چون صوم حرارت در مزاج:  حديث را ذکر نمود و فرمود        
  احداث مى نمايد لهذا به ضياء که شمس باشد تعبير يافته و        
  ت ليل چون برودت مى طلبد لهذا به نور که قمر باشدصال        
  مالحظه نمودم که آن فقير به قطره اى از بحر معانى.  ّمعبر گشته        
ّموفق نشده و به جذوه اى ازنار سدرهحکمت ربانى فائز         ّ  
  ّبعد از مدتى در نهايت ادب اظهار داشتم که جناب، .  نگشته        
  موديد در معنى حديث، در السن و افواه ناس مذکورآنچه فر        
  است و ليکن گويا مقصود ديگر هم از حديث مستفاد        
  ّذکر شد که خاتم انبياء و سيد.  بيان آن را طلب نمود.  مى شود        
  اند به اصفياء دين مرتفع در فرقان را تشبيه به سماء فرموده        
ّعلت علو و رفعت           و.   و عظمت و احاطه آن بر جميع اديانّ
  ّچون در سماء ظاهره دو رکن اعظم اقوم مقرر شده است که        
  ّنيرين باشد و به شمس و قمر ناميده، همچنين در سماء دين        
ّهم دو نير مقدر گشته که صوم و صالت باشد         ٌاالسالم سماء.  ّ َ ُ ٕ  

  ٢ه سوره ملک، آي                ١-



  ٢٧ص 
ُو الصوم شمسها و الصلوة قمرها ُ ُ َُ ََ    .               ٤١بارى، اين است مقصود  
  پس اطالق شمس و قمر.  از تلويحات کلمات مظاهر الهى

  در اين مراتب بر اين مقامات مذکوره به آيات نازله و اخبار
  اين است که مقصود از ذکر تاريکى.  ّوارده محقق و ثابت شد

  مر و سقوط انجم، ضاللت علماء و نسخ شدنشمس و ق
  احکام مرتفعه در شريعت است که مظهر آن ظهور به اين

  و جز ابرار را از اين کأس نصيبى.  تلويحات اخبار مى دهد
ِن االبرار يشربون منٕا.  "نيست و جز اخيار را قسمتى نه َ َُ َ َ َ َ   

ُ کان مزاجها کافورًاٍکأس ُ َ ِ َ   ٤٢در هر                ّ و اين مسلم است که ١." َ
  ظهور بعد، شمس علوم و احکام و اوامر و نواهى که در ظهور

  ّقبل مرتفع شده و اهل آن عصر در ظل آن شمس و قمر
  ّمعارف و اوامر منور و مهتدى مى شدند تاريک مى شود، يعنى

  و حال مالحظه فرمائيد که اگر.  حکمش و اثرش تمام مى گردد
  مس و قمر را ادراک مى نمودند و يا ازّامت انجيل مقصود از ش

  مظهر علم الهى مستفسر مى شدند بدون اعتراض و لجاج، 
  ّالبته معانى آن واضح مى گشت و اين گونه در ظلمت نفس و

  بلى، چون علم را از مبدأ و.  هوى مبتال و گرفتار نمى شدند
  معدنش اخذ ننمودند لهذا در وادى مهلک کفر و ضاللت به

  ّاند که عالمات کل ظاهر ُاند و هنوز مشعر نشده ههالکت رسيد
  ٥، آيه )دهر(سوره انسان         ١-
 



  ۲۸ص 
  شد و شمس موعود از افق ظهور اشراق نمود و شمس و قمر        
  حال به.  علوم و احکام و معارف قبل تاريک شد و غروب نمود٤٣   
  ّ حق اليقين قدمَچشم علم اليقين و جناحى عين اليقين به صراط        
َثم ذرهم فى خوضهم يلعبون قل اُ"گذار،          َُ َُ َِ ِ َ     تا از اصحابى١"ُ
الذين قالوا ربنااُ ثم ٕنا:  "محسوب شوى که مى فرمايد         ُ َ َ َُ َ   
ُاستقاموا تتنزل عليهم المالکة         َ َ َ َ َ َ َ َُ ُِ َ ُ  ْ ".٢  

   را  به        تا جميع اين  اسرار 
َبصر خود مشاهده فرمائى ٤٤      اى برادر من، قدم روح بردار تا.  َ
ّباديه هاى بعيده بعد و هجر را به آنى طي فرمائى و در رضوان         ُ  
ّقرب و وصل در آئى و در نفسى به انفس الهيه فائز شوى         َ   و.  َ
  لّبه قدم جسد هرگز اين مراحل طي نشود و مقصود حاص        
َوالسالم على من اتبع.  نيايد         ََ َ ِ َ الحق ُ َبالحق و کان على َ َ َ  ِ  

ِصراط االمر في شاط٤٥       ِ َ ِ ُ العرفان باسم ا موقوفًاى ِ ِ ِ   اين است.  ِ
ِفال اقسم برب المشارق و:  "معنى آيهمبارکه که مى فرمايد         ِِ َِ َ ُ ُ َ  
ِالمغارب         َ   ه از براى هر شمسى از اين شموس مذکوره زيرا ک٣." َ
  و چون علماى تفسير بر حقيقت.  ّمحل اشراق و غروب است        
  ّاين شمس هاى مذکوره اطالع نيافتند لهذا در تفسير اين آيه        
  و بعضى ذکر نمودند که چون آفتاب در.  ّمبارکه معطل شدند        
  نمايد غير از نقطه يوم قبل لهذا بههر روز از نقطه اى طلوع مى         

  ٣٠ّسوره فصلت، آيه  -٢          ٩١سوره انعام، آيه                 ١-
  ٤٠سوره معارج، آيه                 ٣-



  ۲۹ص 
  اند که مقصود و بعضى ديگر نوشته.  لفظ جمع ذکر فرموده

  ّفصول اربعه است که در هر فصلى چون شمس از محلى طالع
  ّ به محلى غروب مى نمايد لهذا مشارق و مغارب ذکرمى شود و

  و با وجود اين به جواهر.  اين است مراتب علم عباد.  شده
  علم و لطائف حکمت چه جهل ها و عيوب ها که نسبت

  ٤٦و همچنين از اين بيانات واضحه محکمه متقنه                      .  مى دهند
  م ساعت و قيامت استّغير متشابه تفطر سماء را که از عالئ

ْذا السماء انفطرتٕا:  "اين است که مى فرمايد.  ادراک نما َ ََ ََ ُ ".١  
  اديان است که در هر ظهور مرتفع مى شود و به مقصود سماء

  .ظهور بعد شکافته مى گردد، يعنى باطل و منسوخ مى شود
  ّقسم به خدا که اگر درست مالحظه شود تفطر اين سماء

  دينى.  ّقدرى تأمل فرمائيد.   سماء ظاهرىّاعظم است از تفطر
  ّکه سال ها مرتفع شده باشد و جميع در ظل آن نشو و نما نموده

  ّباشند و به احکام مشرقه آن مدت ها تربيت يافته و از آباء و
  اجداد جز ذکر آن را نشنيده، به قسمى که چشم ها جز نفوذ
  عامرش را ادراک نکرده و گوش ها جز احکامش را استما
  ّننموده، بعد نفسى ظاهر شود و جميع اينها را به قوت و

   .قدرت الهى تفريق نمايد و فصل کند بلکه همه را نفى فرمايد
  حال فکر نما که اين اعظم است يا آنچه اين همج رعاع گمان

  ١سوره انفطار، آيه         ١-
 



  ٣٠ص 
  لعات راّاند از تفطر سماء؟ و ديگر زحمت و مرارت آن ط نموده٤٧    

  مالحظه نما که بى ناصر و معين ظاهرى در مقابل جميع اهل      
  با آن همه ايذاء که بر آن.  ارض اقامه حدود ا مى فرمايند      
  وجود هاى مبارکه لطيفهرقيقه وارد مى شود و با کمال قدرت      

  و همچنين.  ّصبر مى فرمايند و با نهايت غلبه تحمل مى نمايند٤٨    
  معنى تبديل ارض را ادراک نما که غمام رحمت آن سماء بر      
  قلوبى که نيسان مکرمت مبذول داشت، تبديل شد اراضى آن      
  و چه رياحين توحيد که در.  قلوب به ارض معرفت و حکمت      
  رياض قلوبشان انبات شده و چه شقايق هاى حقايق علم و      
  و اگر ارض قلوبشان.  ن روئيدهحکمت که از صدور منيرشا      
  ّاند و معلم تبديل نمى شد چگونه رجالى که حرفى تعليم نگرفته      
   واند به کلمات اند و به هيچ دبستانى قدم نگذاشته را نديده      
  ّمعارفى تکلم مى نمايند که احدى ادراک نتواند نمود؟ گويا از      
  ّ از آب حکمت لدنىاند و تراب علم سرمدى سرشته شده      
ُالعلم:  "اين است که مى فرمايد.  اند عجين گشته       ِ ُنور  يقذفه َ ِ ْ َ ٌ ُ  
َاُ فى قلب من يشاء       َ ِ   و اين نحو از علم است که ممدوح." َ
  نه علوم محدوده که از افکار محجوبه کدره.  بوده و هست      
  مايند و بر ديگراناحداث شده و آن را گاهى از هم سرقت مى ن      

  اى کاش صدرهاى عباد از نقوش اين تحديدات.  افتخار مى کنند٤٩    
ّو کلمات مظلمه پاک و مقدس مى شد که لعل به تجلى انوار        َّ َ  

 



  ۳۱ص 
  ّشمس علم و معانى و جواهر اسرار حکمت لدنى فائز

  حال مالحظه نما، اگر اين اراضى جرزهوجود تبديل.  مى گشت
ّد چگونه محل ظهور اسرار احديه و بروز جواهر هويهنمى ش ّ ّ  

َيوم:  "مى شد؟ اين است که مى فرمايد ُتبدل َ  َ َاالرض غير ُ َ َُ  
ِاالرض   ٥٠ و از نسمات جود آن سلطان وجود ارض ظاهره هم                    ١."َ

ُتبديل يافته لو انتم فى اسرار الظهور تتفکرون ُ َ َ ََ َ  ِ   ٥١    و ديگر معنى.  َ
ُواالرض:  "اين آيه را ادراک نما که مى فرمايد َجميعًا قبضته يوم َ َ َ َُ ُ َ  

القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عما  َ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُِ ِ ٌ  
َيشرکون ُ ِ    مضمون آن اين است که همه زمين اخذ شده، ٢."ُ

  در دست اوست روز قيامت و آسمان پيچيده شده، در دست
  حال قدرى انصاف مى خواهد که اگر مقصود اين.  اوستراست 

  ّاند چه حسن بر آن مرتب مى شود؟ است که مردم ادراک نموده
ّوانگهى اين مسلم است که حق منيع، دستى که مرئى شود به ّ  
  بصر ظاهر و مرتکب اين امورات شود منسوب به ذات نيست
  بلکه کفرى است محض و افکى است صرف اقرار بر چنين

  و اگر بگوئى مظاهر امر او هستند که در قيامت به اين.  رىام
  .امر مأمور مى شوند اين هم به غايت بعيد است و بى فائده

  بلکه مقصود از ارض، ارض معرفت و علم است و از سماوات، 
  حال مالحظه فرما که چگونه ارض علم و.  سماوات اديان

  ٦٧ّسوره زمر، آيه -٢      ٤٨سوره ابراهيم، آيه             ١-  
 



  ۳۲ص 
  معرفت که از قبل مبسوط شده بود به قبضه قدرت و اقتدار        
  قبض نمود و ارض منيعه تازه در قلوب عباد مبسوط فرمود و        
  ُرياحين جديده و گل هاى بديعه و اشجار منيعه از صدور منيره        

  اوات اديان مرتفعهو همچنين مالحظه کن که سم.  انبات نمود٥٢      
  در قبل چگونه در يمين قدرت پيچيده شد و سماء بيان به        
  امرا مرتفع گشت و به شمس و قمر و نجوم اوامر بديعه        
  اين است اسرار کلمات که بى حجاب.  جديده تزيين يافت        
  کشف و ظاهر گشته تا ادراک صبح معانى فرمائى و سراج هاى        
ّظنون و وهم و شک و ريب را به قوت توکل و انقطاع خاموش         ّّ  
  نمائى و مصباح جديد علم و يقين در مشکات قلب و دل        

  و از جميع اين کلمات مرموزه و اشارات ملغزه که از.  برافروزى٥٣      
  ّمصادر امريه ظاهر مى شود مقصود امتحان عباد است چنانچه        
  ّمذکور شد تا معلوم شود اراضى قلوب جيده منيره از اراضى        
  ّو هميشه اين از سنت الهى در ميان عباد بوده.  جرزه فانيه        

  و همچنين آيه قبله را مالحظه.  چنانچه در کتب مسطور است٥٤      
ّفرمائيد که بعد از هجرت شمس نبوت محمدى از مشرق         ّ  
ّب، رو به بيت المقدس توجه مى فرمودند در وقتبطحا به يثر         ّ  
  صالت، تا آنکه يهود بعضى سخن هاى ناشايسته بر زبان        
  راندند که ذکرش شايسته اين مقام نيست و سبب تطويل        
  ّبارى، آن حضرت بسيار مکدر شدند و به لحاظ.  کالم مى شود        

 



  ۳۳ص 
ّتفکر و تحير در سماء نظر مى   بعد جبرئيل نازل شد.   فرمودندّ

قد نرى تقلب وجهک فى السماء:  "و اين آيه تالوت نمود ِ َ َ َِ َ َ ََ   
َفلنولينک قبلة  ترضاها َ َ َ ًَ َ َِ َ َ     تا آنکه در يومى آن حضرت با١." ُ

  جمعى اصحاب به فريضه ظهر مشغول شدند و دو رکعت از
  :  ض کردنماز بجا آورده بودند که جبرئيل نزول نمود و عر

َفول وجهک شطر" َ َ َ ََ َ ِالمسجد الحرام َ َِ    در اثناى نماز حضرت از٢." ِ
  فى الحين.  ّبيت المقدس انحراف جسته به کعبه مقابل شدند

  تزلزل و اضطراب در ميان اصحاب افتاد به قسمى که جمعى
  اين فتنه نبود مگر براى.  نماز را   بر هم زده اعراض نمودند

ّامتحان عباد و اال    آن سلطان حقيقى قادر بود که هيچ قبله رإ
  ّتغيير ندهد و در آن عصر هم بيت المقدس را  قرار فرمايد و

  ٥٥چنانچه در عهد اکثرى                     .  اين خلعت قبول را از وى سلب ننمايد
  انبياء که بعد از موسى مبعوث به رسالت شدند مثل داود و

  ّاعظم که ما بين اين دو نبي آمدندعيسى و دون آنها از انبياى 
  هيچ حکم قبله تغيير داده نشد و همه اين مرسلين از جانب
ّرب العالمين مردم را به توجه همان جهت امر مى فرمودند   و.  ّ

  نسبت همه اراضى هم به آن سلطان حقيقى يکى است مگر
  .هر ارضى را که در ظهور مظاهر خود تخصيص به امرى دهد

ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم:  "ايدچنانچه مى فرم َ َ َ َ َ ََ َ َ ُّ ُ ِ ُِ ِ ِ  
  ١٤٩سوره بقره، آيه  -٢            ١٤٤سوره بقره، آيه         ١- 

 



  ۳۴ص 
        ُِوجه ا   ّ با وجود تحقق اين امور چرا تبديل شد که سبب١."َ
  ّجزع و فزع عباد شود و علت تزلزل و اضطراب اصحاب        
  گردد؟ بلى، اين گونه امور که سبب وحشت جميع نفوس        
        ّاست واقع نمى شود مگر براى آنکه کل به محک امتحان ا ّ  
  اينست که.  در آيند تا صادق و کاذب از هم تميز و تفصيل يابد        
َو ما جعلنا القبلة:  "بعد از اختالف ناس مى فرمايد          َِ َ َ َ ال َ َتى کنتَ ُ  
َعليها         َ َلنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على ّالٕ اَ َُ ِ ِ ِْ   َ َُ ُ َ َ َ ْ  
َعقبيه         ِ   ما نگردانيديم و برهم نزديم قبله را:    که مضمون آن اين است٢" َ
  ّکه آن بيت المقدس باشد مگر آنکه بدانيم که متابعت تو مى نمايد       
  بيه مى شود، يعنى اعراض مى نمايد و اطاعتو که راجع بر عق        
ٌحمر مستنفرة.  "نمى کند و صالت را باطل نموده فرار مى نمايد         ٌَ َِ ْ ْ ُ ُ ُ  

ٍفرت من قسورة ٥٦       َِ َ ْ ْ ْ َ   ّاگر قدرى تأمل رود در همين مطلب و ٣"  َ
  بيان، ابواب هاى معانى و تبيان مفتوح بينيد و جميع علم و        
  و نيست اين امور.  اسرار آن را بى حجاب مشاهده فرمائيد        
  ّالامگر براى تربيت و خالصى نفوس از قفس نفس و هوى و         
  ّآن سلطان حقيقى لم يزل به ذات خود غني بوده از معرفت        
  موجودات و ال يزال به کينونت خود مستغنى خواهد بود از        
  َ  يک نسيم از غناى او جميع عالم را به خلع غنا.عبادت ممکنات        

  ١٤٣ سوره بقره، آيه -٢       ١١٥ سوره بقره، آيه                ١- 
ّسوره مدثر، آيه                ٣- ّ  ۵۰-٥١  
 



  ۳۵ص 
  مفتخر نمايد و يک قطره از بحر جود او همه هستى را به

  ّمتياز حق ازو ليکن چون مقصود ا.  ّحيات باقيه مشرف فرمايد
ّباطل و شمس از ظل است، اين است که در کل حين ّ  

ّامتحان هاى منزله از جانب رب العزه چون غيث هاطل جارى ّ ُ  
  ٥٧ّاگر قدرى در انبياى قبل و ظهور ايشان تعقل رود امر                    .  است

  بسيار بر اهل ديار سهل شود به قسمى که از افعال و اقوالى
  فس و هوى است محتجب نمى مانند و همهکه مخالف ن

  حجبات را به نار سدره عرفان محترق نمايند و بر عرش
  ًمثال موسى بن عمران که.  سکون و اطمينان مستريح شوند

ّيکى از انبياى معظم و صاحب کتاب بود در اول امر، قبل از ّ  
  دو نفر با يکديگر معارضه.  بعثت، روزى در سوق مى گذشت

  آن.  يکى از آن دو نفس از موسى استمداد جست.  مى نمودند
  ّحضرت او را اعانت نموده مدعى را بقتل رسانيد چنانچه در

  کتاب مسطور است و ذکر تفصيل، مايه تعويق و تعطيل
  و اين خبر در مدينه اشتهار يافت و آن.  مقصود مى شود

  تا آنکه.  ّحضرت را خوف غالب شد چنانچه نص کتاب است
ان" به خبر  َ المال يأتمرون بک ليقتلوکٕ َ َُ ُ َُ َ َ َِ ِِ    مخبر شد و از١"ٔ

  مدينه بيرون تشريف بردند و در مدين در خدمت شعيب
ّو در مراجعت، در وادى مبارکه که بريۀ.  اقامه فرمودند ّ  

  ٢٠سوره قصص، آيه         ١- 
 



  ۳۶ص 
ّسينا باشد وارد شد و تجلى سلطان احديه را از شجره ّ  

  ّ غربيه مشاهده نمود و نداى جانفزاى روحانى را ازّال شرقيه و ال
  ّنار موقده ربانى استماع فرمود و مأمور به هدايت انفس

  فرعونى گشت تا مردم را از وادى نفس و هوى نجات داده، به
  صحراهاى دلفزاى روح و هدى وارد نمايد و از سلسبيل انقطاع

ّجميع من فى االبداع را از حيرت بعد به دارالسال ُ ِ   م قربٕ
  و چون در منزل فرعون وارد شد و تبليغ نمود به آنچه.  رساند

  آيا تو:  مأمور بود فرعون زبان به بى ادبى گشود و گفت
  ّنبودى که قتل نفس نمودى و از کافران شدى؟ مثل اينکه رب

َو فعلت:  "العظمه خبر داد از لسان فرعون که به موسى عرض نمود َْ َ َ  
َفعلتک التى فع َ َ َ َ َ َلت و انت من الکافرين قال فعلتها اذًا وْ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ ْ  

ُانا من الضالين ففررت منکم لما خفتک ُُ ُْ ِ  ْ ْ َ ِ َِ ََ َ ّم فوهب لى ربىَّ َ َ َِ َ َ  
َحکمًا  و جعلنى من المرسلين٥٨    َ َ َ َِ ِْ ُ َُ َ   ّحال تفکر در فتنه هاى الهى و١." ْ

  قتل نفس وبدايع امتحان هاى او کن که نفسى که معروف است به 
  خود هم اقرار بر ظلم مى نمايد چنانچه در آيه مذکور است و
ّسى سنه او اقل هم بر حسب ظاهر در بيت فرعون تربيت َ  

  يافته و از طعام و غذاى او بزرگ شده، يک مرتبه او را از ما بين
  و حال.  عباد برگزيده و به امر هدايت کبرى مأمور فرمود

   آن بود که موسى را از قتلآنکه آن سلطان مقتدر قادر بر
  ٢١- ١٩ سوره شعراء، آيه                 ١- 

 



  ۳۷ص 
  ممنوع فرمايد تا به اين اسم در بين عباد معروف نباشد که

  ٥٩و                               .  ّسبب وحشت قلوب شود و علت احتراز نفوس گردد
  ازهمچنين در حالت مريم مشاهده نما که آن طلعت کبرى 

  ّعظمت امر و تحير، آرزوى عدم فرمود چنانچه مستفاد از آيه
  ّمبارکه مى شود که بعد از تولد عيسى، مريم ناله نمود و به اين

َيا ليتنى مت قبل هذا و کنت نسيًا:  "کلمه زبان گشود َ َ َ َ َْ ْ ْ  ُْ ُ َ ََ َ ِ ِ  
ّمنسيًا ْ   اى کاش مرده بودم قبل از:   که ترجمه آن اين است١."َ

  قسم به خدا که.  امر و بودم از فراموش شدگانظهور اين 
  و.  کبدها از استماع اين سخن مى گدازد و روان ها مى ريزد
  اين اضطراب و حزن نبود مگر از شماتت اعداء و اعتراض

  ّآخر تفکر نمائيد که مريم چه جواب با مردم.  اهل کفر و شقا
   مردمّمى گفت؟ طفلى که پدر او معين نباشد چگونه مى توان به
  ّمعين نمود که اين از روح القدس است؟ اين بود که آن
  تا.  ّمخدره بقا آن طفل را برداشته به منزل مراجعت فرمود

ِيا اخت هارون ما کان ابوک:  "چشم قوم بر او افتاد گفتند ُ َُ َ ََ َ َ َْ ُ  
ّامرا سو و ما کانت امک بغيًا  ِْ َِ َ َ َ َ َُ َ َ    مضمون آن اين است که اى٢."ٕ

  .رون، نبود پدر تو مرد بدى و نبود مادر تو بدکارخواهر ها
  ٦٠و از همه                    .  حال ناظر به اين فتنه کبرى و امتحان اعظم شويد

  گذشته، همان جوهر روح که در ميان قوم به نسبت بى پدرى
  ٢٨سوره مريم، آيه  -٢        ٢٣سوره مريم، آيه         ١- 

 



  ۳۸ص 
ّوده او را پيغمبرى بخشيد و حجت خود نمود بر کلمعروف ب         ّ  

  حال مشاهده فرمائيد که چقدر امور.  اهل سماوات و ارض٦١      
  مظاهر ظهور مغاير نفس و هواى عباد از سلطان ايجاد ظاهر        
  ّو چون بر اين جواهر اسرار مطلع شوى به مقصود آن.  مى شود        
  و اقوال و افعال آن مليک با اقتدار را مثل همّنگار اطالع يابى         
  مالحظه نمائى به قسمى که آنچه در افعال او مشاهده شود در        
  کلمات او هم مالحظه گردد و هرچه در کلمات او مالحظه        
  اين است که اين افعال و اقوال.  گردد در افعال او به نظر آيد        
  ّ براى فجار و در باطن رحمت اند براىاند در ظاهر نقمت        
َاگر به ديده قلب مالحظه رود کلمات منزله از سماء.  ابرار         ُ  
ُمشيت با امور مظهره از ملکوت قدرت يک شىء مشاهده شود         ّ  

  حال اى برادر.  و بر يک قسم ادراک گردد چنانچه مذکور شد٦٢      
  د چنين امورى ظاهر شود و چنينمالحظه نما اگر در اين عه        
  ّحکايت بروز نمايد چه خواهند نمود؟ قسم به مربى وجود و        
ّمنزل کلمات که در حين، بى تکلم حکم بر کفر و امر بر قتل         ِ ُ  
  کجا گوش مى دهند که گفته شود که عيسى از نفخه.  نمايند        
  .امر مبرم مأمور گشتهروح القدس ظاهر شده و يا موسى از         
  اگر صد هزار خروش بر آرى به گوش احدى نرود که بى پدرى        
        َمبعوث به رسالت گشته و يا قاتلى از شجره نار، انى انا ا َ ّ ٕ  

  چشم انصاف اگر باز شود از جميع اين بيانات مشهود.  آورده٦٣     
 



  ۳۹ص 
  جه همه اليوم ظاهرُمى گردد که مظهر همه اين امور و نتي  

  با اينکه امثال اين امور در اين ظهور واقع نشده با.  است
  ّوجود اين متمسک به ظنونات انفس مردوده شده، چه

  اند که در اند و چه باليا که وارد آورده نسبت ها که داده
  ٦٤ا اکبر، بيان که به اين مقام              .  ابداع شبه آن به ظهور نيامده

   رائحه روحانى از صبح صمدانى مرور نمود و صباىرسيد
  صبحگاهى از مدينه سباى اليزالى وزيد و اشارتش جان را

  بساط جديدى.  بشارت تازه بخشيد و روح را فتوحى بى اندازه
  بى کران از آن يار بى نشان آورد  مبسوط نمود و ارمغان بى شمار

  بيانّکه خلعت ذکر از قد لطيفش بسى قاصر است و رداء 
  بى لفظ رمز معانى کشف مى نمايد.  از قامت منيرش بس کوتاه

  و بى لسان اسرار تبيان مى گويد و بلبل هاى شاخسار هجر و
  فراق را ناله و افغان مى آموزد و قاعده و رسوم عشق و عاشقى
  و رمز دلدادگى تعليم مى نمايد و گل هاى بديع رضوان قرب و

  گرى تلقين مى نمايد ووصال را رسم دلبرى و آداب عشوه 
  اسرار حقايق بر شقايق بستان عشق مى بخشد و دقايق رموز

  به قسمى.  ّو رقايق آن را در صدر عشاق وديعه مى گذارد
  عنايت در اين ساعت فرموده که روح القدس به غايت

  ّقطره را امواج بحرى داده و ذره را طراز.  حسرت مى برد
َقامى رسيده که جعلالطاف به م.  خورشيدى عنايت نموده ُ  

 



  ٤٠ص 
ّقصد نافه مشک نموده و خفاش در مقابل آفتاب مقر گزيده         ّ.  
  مردگان را به نفخه حيات از قبور جسد مبعوث نموده و        
  جاهالن را بر صدر علم منزل داده و ظالمان را بر فراز عدل        

ّمحل معين نموده٦٥         اين عنايات حاملهو عالم هستى به جميع .  ّ
  گشته، تا کى اثر اين عنايت غيبى در خاکدان ترابى ظاهر        
  شود و تشنگان از پا افتاده را به کوثر زالل محبوب رساند و        
  ُگمگشتگان صحراى بعد و نيستى را به سرادق قرب و هستى        
  قدسّمعشوق فائز گرداند و در ارض قلوب که اين حبه هاى         
  انبات نمايد و از رياض نفوس که شقايق هاى حقايق غيبى        
  ّبارى، نه چنان سدره عشق در سيناى حب مشتعل.  بشکفد        
  عطش.  شده که به آب هاى بيان افسرده گردد و يا اتمام پذيرد        
  اين حوت را بحور ننشاند و اين سمندر نارى جز در نار روى        
  پس اى برادر، سراج روح را در مشکات.  ّيار مقر نگزيند        
  ُقلب به دهن حکمت بر افروز و به زجاج عقل حفظش نما تا        
َنفس هاى انفس مشرکه آن را خاموش نکند و از نور باز         َ  
َکذلک.  ندارد         ُنورنا افق سما البيان من انوار شموس َِ ِ َ ِ ِ َ َ َ َُ ُ   
کمة و العرفان ليطمئنِالح         َ َ َِ ِ ِ ِ بها قلبک و تکون من الذين ْ ِ َ َ َُ َ َ ُ  
ِطاروا باجنحة االيقان فى هواء محبة ربهم         ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِّ ْٕ َ ُ  

ُحينذ تظهر:  "و قوله .  الرحمن  ٦٦     َ َ ٍَ   
ُعالمة         َ ابن االنسان فى السماء َ ِ ِ ٕ   بعد از کسوف:  مى فرمايد." ِ
  ّشمس معارف الهيه و سقوط نجوم احکام مثبته و خسوف قمر        

 



  ٤١ص 
  ّعلم که مربى عباد است و انعدام اعالم هدايت و فالح و
  ظلمت صبح صدق و صالح، ظاهر مى شود  عالمت ابن

  و مقصود از سماء، سماء ظاهره است که.  االنسان در آسمان
ُقريب ظهور آن فلک سماوات معدلت و جريان فلک ه َ   دايت برَ

  بحر عظمت، در آسمان نجمى بر حسب ظاهر پيدا مى شود که
ّمبشر است خلق سماوات را به ظهور آن نير اعظم   و همچنين.  ّ

  ّدر آسمان معنى نجمى ظاهر مى شود که مبشر است اهل ارض
  و اين دو عالمت در سماء ظاهره و.  را به آن فجر اقوم اکرم

  هر گشته چنانچهّسماء باطنه قبل از ظهور هر نبي ظا
  ٦٧ّاز جمله خليل الرحمن که قبل از ظهور آن حضرت،                    .  اند شنيده

َنمرود خوابى ديد و کهنه را خواست   اخبار دادند بر طلوع.  َ
  و همچنين شخصى در ارض ظاهر شد که مردم.  نجمى در سماء

  ٦٨                     و بعد از او حکايت   .  را بشارت مى داد به ظهور آن حضرت
َکليم ا بود که کهنه آن زمان فرعون را خبر دادند که َ َ  

  ّکوکبى در سماء طالع شده که دال است بر انعقاد نطفه اى که
  و همچنين عالمى پيدا شد.  هالک تو و قوم تو بر دست اوست

  ّکه شب ها بنى اسرائيل را بشارت و تسلى مى فرمود و
  و اگر تفصيل.  انچه در کتب مسطور استاطمينان مى داد چن

  و ديگر آنکه.  اين امور ذکر شود اين رساله کتابى مى شود
  و خدا شاهد.  دوست ندارم حکايات واقعه قبل را ذکر نمايم

 



  ٤٢ص 
  حال است که اين بيان هم که مى شود نيست مگر از کمال        
  ر شاطى غناّحب به آن جناب که شايد جمعى فقراى ارض ب        
  وارد شوند و يا گروهى از جاهالن بر بحر علم وارد گردند و        
ّو اال اين.  يا تشنگان معرفت بر سلسبيل حکمت واصل آيند         ٕ  
  عبد اشتغال به اين مقاالت را ذنبى عظيم مى دانم و عصيانى        
  ٦٩فر        و همچنين نزديک ظهور عيسى شد، چند ن.  کبير مى شمرم        
  ّاز مجوس که اطالع يافتند بر ظهور نجم عيسى در سماء، به        
  ّاثر آن نجم آمدند تا داخل شدند به شهرى که مقر سلطنت        
ّو در آن ايام سلطنت آن ممالک در قبضه تصرف.  هيرودس بود         ّ  

َاين هو:  "و کانوا قائلين.  او بود      َُ ُالمولود ملک َ ِ َ َاليهود؟ النا قد   ُ َّ َ٧٠  
ُراينا نجمه         َ َ َفى المشرق ووافينا لنسجد ََ َُ َ َ َِ ِ   ّ و بعد از تفحص١."َله ِِ
ّمعلوم نمودند که در بيت اللحم يهودا آن طفل متولد شد           اين.  ّ
  و عالمت در سماء باطنه که سماء.  عالمت در سماء ظاهره        
  ّد ظهور يحيى بن زکريا بود که مردم راعلم و معانى باش        
  ان:  "چنانچه مى فرمايد.  بشارت مى داد به ظهور آن حضرت        
َاَ يبشرک بيحيى مصدقًا بکلمة من ا و         َ َ َ َِ ٍ ِ َ َِ ِ ُ ُ ُ ُسيدًا و حصورًا َ َ ".٢  
  ّمقصود از کلمه، حضرت عيسى است که يحيى مبشر به        
  َکان:  "و در الواح سماوى هم مسطور است.  ظهور او بود        
َيوحنا يکرز فى برية يهودا قاال توبوا فقد اقترب         َ َ َ َ َ َِ َِ َ ُ ُ ُ ًُ   ُملکوت ّ ُ َ َ  

  ٣٩سورهآل عمران، آيه  -٢    ٢آيه  ٢   ّانجيل متى، فصل                ١-
 



  ۴۳ص 
ِالسموات   ٧١و همچنين قبل                  .  استا، يحيى ّ  و مقصود از يوحن١."ّ

  و آثار.  ّاز ظهور جمال محمدى آثار سماء ظاهره ظاهر شد
  باطنه که مردم را در ارض بشارت مى دادند به ظهور آن

  چنانچه روزبه.  ّشمس هويه چهار نفر بودند واحدًا بعد واحد
  ّکه موسوم به سلمان شد به شرف خدمتشان مشرف بود و

  هر يک مى رسيد روزبه را نزد ديگرى مى فرستاد تازمان وفات 
  اى روزبه، :  نوبت به چهارم رسيد و او در حين موت فرمود

  ّبعد از تکفين و تدفين من برو به حجاز که شمس محمدى
  ٧٢تا                      .  اشراق مى نمايد و بشارت باد تو را به لقاى آن حضرت

  ّو اکثر از منجمان خبر ظهور نجم.  رسيد به اين امر بديع منيع
  و همچنين در ارض هم نورين.  اند را در سماء ظاهره داده

ّنيرين، احمدو کاظم، قدس ا تربتهما   ٧٣پس، از اين معانى               .  ّ
  ّمبرهن شد که قبل از ظهور هر يک از مراياى احديه عالمات

  شمس علمّآن ظهور در آسمان ظاهر و آسمان باطن که محل 
  و قمر حکمت و انجم معانى و بيان است ظاهر مى شود و آن

  ِظهور انسان کامل است قبل از هر ظهور براى تربيت و
ّاستعداد عباد از براى لقاى آن شمس هويه و قمر احديه   و.  ّ

َو ينوح کل قبال االرض و يرون ابن االنسان آتيًا على :  "قوله َ َ َٕ َ َ َ َ َ  ُ ُ            ٧٤  
ٍاب السماء مع قواة و مجد  کبيرَسح ٍ ٍَ َّ ُ َ   تلويح اين بيان اين." ِ

  ٢-١  ، آيه٣ّانجيل متى، فصل         ١- 
 



  ٤٤ص 
  يعنى در آن وقت نوحه مى کنند عباد از جهت فقدان:  است       
  ّشمس جمال الهى و قمر علم و انجم حکمت لدنى و در آن اثنا        
  ن طلعت موعود و جمال معبود از آسمانمشاهده مى شود که آ        
  نازل مى شود در حالتى که بر ابر سوار است، يعنى آن جمال        
ّالهى از سماوات مشيت ربانى در هيکل بشرى ظهور         ّ  
ّو مقصود از سماء نيست مگر جهت علو و سمو.  مى فرمايد         ّ  
ّکه آن محل ظهور آن مشارق قدسيه و مط           و.  ّالع قدميه استّ
  ّاين کينونات قديمه اگر چه به حسب ظاهر از بطن امهات ظاهر        
  مى شوند و ليکن فى الحقيقه از سماوات امر نازلند و اگر چه بر        
  ّارض ساکن اند و ليکن بر رفرف معانى متکأند و در حينى که        
  بى حرکت.  رب طائرندميان عباد مشى مى نمايند در هواهاى ق        
ّرجل در ارض روح مشى نمايند و بى پر به معارج احديه پرواز         ِ  
ّدر هر نفسى مشرق و مغرب ابداع را طي فرمايند و.  فرمايند         َ َ  
  بر عرش.  در هر آنى ملکوت غيب و شهاده را سير نمايند        

ٍال يشغله شأن عن شأن        " َ َ ََ ٌَ َيوم  هو کل"ّد و بر کرسيواقف ان"  ُ َُ ٍ  
ٍفى شأن         ّاز علو قدرت سلطان قدم و سمو مشيت.   ساکن١"َ ّ ّ  
  از:  اين است که مى فرمايد.  مليک اعظم مبعوث مى شوند        

  و لفظ سماء در بيانات شموس معانى بر.  آسمان نازل مى شود٧٥      
  ّسماء امر و سماء مشيت وًمثال .  مراتب کثيره اطالق مى شود        

  ٢٩سوره رحمن، آيه                 ١- 
 



  ٤٥ص 
  سماء اراده و سماء عرفان و سماء ايقان و سماء تبيان و

  و در هر مقام از لفظ.  سماء ظهور و سماء بطون و امثال آن
  ّسماء معنيى اراده مى فرمايد که غير از واقفين اسرار احديه و

  َو:  "ًمثال مى فرمايد.  ى ادراک ننمايدّشاربين کؤوس ازليه احد
َفى السما رزقکم و ما توعدون َُ ُ ُُ َ َ ِ     و حال آنکه رزق از ارض١"ِ
االسماء تنزل من السماء، :  "انبات مى نمايد و همچنين َ ِ ُ َ ُ ُ   با" َ

  اگر قدرى مرآت.  اينکه از لسان عباد اسماء ظاهر مى شود
  ئى جميع تلويحاتقلب را از غبار غرض پاک و لطيف فرما

  ّکلمات کلمه جامعه ربوبيه را در هر ظهورى ادراک مى نمائى و
  ّو لکن تا حجبات علميه را که.  بر اسرار علم واقف مى شوى

  مصطلح بين عباد است به نار انقطاع نسوزانى به صبح نورانى
  ٧٦   علم                   :  و علم به دو قسم منقسم است.  علم حقيقى فائز نگردى
  آن از الهامات سلطان حقيقى ظاهر و اين.  الهى و علم شيطانى

ّمعلم آن حضرت بارى و معلم.  ّاز تخيالت انفس ظلمانى باهر ّ  
اتقوا ا يعلمکم ا"بيان آن .  اين وساوس نفسانى ُ   و بيان" ّ

ُالعلم حجاب االکبر"اين    اثمار آن شجر، صبر و شوق و".  ُ
  و از.  اثمار اين شجر، کبر و غرور و نخوتّعرفان و محبت، و 

  اند هيچ رائحه بيانات صاحبان بيان که در معنى علم فرموده
  اين علوم ظلمانى که ظلمت آن همه بالد را فرا گرفته

  ٢٢سوره ذاريات، آيه         ١- 
 



  ٤٦ص 
  اين شجر جز بغى و فحشاء ثمرى نياورد و.  استشمام نمى شود         
  ّثمرش سم قاتل است و.  ّ غل و بغضاء حاصلى نبخشدجز        
  :  فنعم ما قال.  ّظلش نار مهلک        

ِتمسک باذيال" َ ِ ْ  َ ِالهوى واخلع َ َ َالحياء َ ْ  
وخل سبيل الناسکين و ان جلوا                              َ َ َ َ َٕ ِ ّ َ ".  

   و قلب راپس بايد صدر را از جميع آنچه شنيده شده پاک نمود٧٧      
ّاز همه تعلقات مقدس فرمود تا محل ادراک الهامات غيبى         ّ ّ  
  اين است که.  ّشود و خزينه اسرار علوم ربانى گردد        
ِالسالک فى النهج:  "مى فرمايد          ِّ َالبيضاء والرکن الحمراء لن ُ َ َِ   
َيصل         ِ ِلى مقامٕ اَ وطنه اال بالکف الص َ  ّ ٕ ِ ِ َ ِفر عما فى ايدى الناسَ ّ ّ َ".  
ّدرست تفکر و تعقل فرموده تا.  اين است شرط سالک         ّ  

  بارى، از مطلب  دور.  بى حجاب بر مقصود کتاب واقف شوى٧٨      
  مانديم اگر چه همه ذکر مطلب است و ليکن قسم به خدا آنچه        
  ى بينم زمام قلم ازّمى خواهم اختصار نمايم و به اقل کفايت کنم م        
  دست رفته و با وجود اين چقدر از لئالى بى شمار که ناسفته        
  ّدر صدف قلب مانده و چه مقدار حوريات معانى که در        
  ّغرف هاى حکمت مستور گشته که احدى مس آنها ننموده،         

ْلم يطمثهن انس قب" َ ٌ ٕ ُ ِ َ لهم و ال جانَ ْ ُ   بيانات با همه اين ١. " َ
  گويا حرفى از مقصود ذکر نشد و رمزى از مطلوب مذکور        
  نيامد، تا کى محرمى يافت شود و احرام حرم دوست بندد و        

  ٥٦سوره رحمن، آيه                 ١- 
 



  ٤٧ص 
  به کعبه مقصود واصل گردد و بى گوش و لسان اسرار بيان

  ٧٩مه واضحه الئحه                       پس، از اين بيانات محک.  بشنود و بيابد
  و.  ُمقصود از سماء در آيه منزله معلوم شد و مفهوم گشت

  با ابر و غمام نازل مى شود مقصود از ابر آن:  اينکه مى فرمايد
  چنانچه ذکر.  امورى است که مخالف نفس و هواى ناس است

ِافکلما جاکم رسول بم:  "شد در آيه مذکوره ٌ َ َْ ُ ُ َ َا ال تهوىَ َ  
َانفسکم استکبرتم ففريقًا  کذبتم و فريقًا  تقتلون َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ َ َ َِ ِ ْ ُ   ً مثال١."ُ

  از قبيل تغيير احکام و تبديل شرائع و ارتفاع قواعد و رسوم
ّعاديه و تقدم مؤمنين از عوام بر معرضين از علماء   و همچنين.  ّ

   فقرّظهور آن جمال ازلى بر حدودات بشريه از اکل و شرب و
ّو غنا و عزت و ذلت و نوم و يقظه و امثال آن، از آن چيزهائى ّ  

  همه اين.  که مردم را به شبهه مى اندازد و منع مى نمايد
  ٨٠و اين است آن غمامى که                             .  حجبات به غمام تعبير شده

  ّسماوات علم و عرفان کل من فى االرض به آن مى شکافد و
ُيوم تشقق السماء:  "گردد چنانچه مى فرمايدّشق مى   ُ  َ َ َ َ  
ِبالغمام َ َ    و همچنانکه غمام، ابصار ناس را منع مى نمايد از٢. "ِ

  مشاهده شمس ظاهرى، همين قسم هم اين شئونات مذکوره
  چنانچه.  مردم را منع مى نمايد از ادراک آن شمس حقيقى

ُو قالو:  "ّمذکور است در کتاب از لسان کفار ِا ما لهذا الرسولَ ُِ  َ َ َ  
  ٢٥ سوره فرقان، آيه -٢     ٨٧  سوره بقره، آيه        ١- 

 



  ۴۸ص 
ُيأکل          ُ َالطعام َ  ِيمشى فى َو ِاالسواق َ َلوالانزل َ َِ ِليهٕ اُ ٌ ملکَ َ َ فيکونَ َُ َ  
َمعه نذيرًا         َُ    مثل اينکه مالحظه مى شد از انبياء فقر ظاهرى و١."َ
  ِتالى ظاهرى و همچنين ملزومات عنصري جسدى از قبيلاب        
  چون اين مراتب از آن.  ّجوع و امراض و حوادث امکانيه        
ّهياکل قدسيه ظاهر مى شد مردم در صحراهاى شک و ريب و         ّ  
ّبيابان هاى وهم و تحير متحير مى ماندند که چگونه مى شود         ّ  
  ّبيايد و اظهار غلبه نمايد بر کل من علىنفسى از جانب خدا         
  ّاالرض و علت خلق موجودات را به خود نسبت دهد چنانچه        
َلو الک:  "فرموده         ْ لما خلقَ َ َت االفالکََ َ   و مع ذلک به اين قسم ها." ُ
  ّاند از ابتالى هر نبي ّمبتال به امور جزئيه شود؟ چنانچه شنيده        

  ّاب او از فقر و امراض و ذلت، چنانچه سرهاى اصحاب        و اصح
  ايشان را در شهرها به هديه مى فرستادند و ايشان را منع        
  مى نمودند از آنچه به آن مأمور بودند و هر کدام در دست        
  اعداى دين مبتال بودند به قسمى که بر ايشان وارد        

  و اين معلوم است که تغييرات.   نمودندمى آوردند آنچه اراده مى٨١      
  و تبديالت که در هر ظهور واقع مى شود همان غمامى است        
  تيره که حائل مى شود بصر عرفان عباد را از معرفت آن شمس        
  زيرا که سال ها عباد.  ّالهى که از مشرق هويه اشراق فرموده        
  ى هستند و به آداب و طريقى که دربر تقليد آباء و اجداد باق        

  ٧سوره فرقان، آيه                 ١- 
 



  ۴۹ص 
  اند، يک مرتبه بشنوند و يا ّآن شريعت مقرر شده تربيت يافته

  مالحظه نمايند شخصى که در ميان ايشان بوده و در جميع
  ّحدودات بشريه با ايشان يکسان است و مع ذلک جميع آن

  اند ن هاى متواتره به آن تربيت يافتهّحدودات شرعيه که در قر
  و مخالف و منکر آن را کافر و فاسق و فاجر دانسته اند همه را
  ّاز ميان بردارد، البته اين امور حجاب و غمام است از براى
  آنهائى که قلوبشان از سلسبيل انقطاع نچشيده و از کوثر

  بّو به مجرد استماع اين امور چنان محتج.  معرفت نياشاميده
  از ادراک آن شمس مى مانند که ديگر بى سؤال و جواب حکم

  اند و بر کفرش مى کنند و فتوى بر قتلش مى دهند چنانچه ديده
  ٨٢پس بايد                .  اند از قرون اولى و اين زمان نيز مالحظه شد شنيده

  جهدى نمود تا به اعانت غيبى از اين حجبات ظلمانى و غمام
   از مشاهده آن جمال نورانى ممنوع نشويم وّامتحانات ربانى

  ّاو را به نفس او بشناسيم و اگر هم حجت بخواهيم به يک
  ّحجت و برهان اکتفا نمائيم تا به منبع فيض نامتناهى که جميع
  فيوضات نزد او معدوم صرف است فائز گرديم نه آنکه هر روز

  ٨٣ن ا،             سبحا.  ّبه خيالى اعتراض نمائيم و به هوائى تمسک جوئيم
  با وجود اينکه از قبل اين امورات را به تلويحات عجيبه و

  ّاند تا جميع ناس اطالع يابند و در آن اشارات غريبه خبر داده
 



  ٥٠ص 
  روز خود را از بحر البحور فيوضات محروم نسازند مع ذلک امر             

  ين مضمونات در قرآنو ا.  چنين واقع مى شود که مشهود است        
َهل ينظرون:  "هم نازل شده چنانچه مى فرمايد         ُ ُ َ ُال ان يأتيهمٕ اَ ُ َ ِ َ ّ  
َاُ فى ظلل من         ِ ٍِ َ ِالغمام ُ     و علماى ظاهر بعضى اين آيه را از١."َ
  اند و اند گرفته ّعالئم قيامت موهوم که خود تعقل نموده        
    آيا انتظار مى کشند مگر اينکه بيايد:مضمون آن اين است        
  آنها را خدا در سايه اى از ابر؟ و حال آنکه اين مضمون در        
  اکثر کتب سماوى مذکور است و در همه اماکن در ذکر        
  ٨٤و   .  اند چنانچه از قبل ذکر شد عالمات ظهور بعد ذکر فرموده        
َيوم:  "همچنين مى فرمايد         َ تأتي السماء بدخان مبين يغشىَ َ َْ ٍ ُ ٍ ُ ِ ُ  ِ  
ٌالناس هذا عذاب اليم         ِ َ ٌَ َ َ َ َ  "روزى که:    که مضمون آن اين است٢  
  مى آيد آسمان به دودى آشکار و فرو مى گيرد مردم را و اين        
  و همين امورات را که مغاير انفس خبيثه و.  است عذاب اليم        
ّهواى ناس است حضرت رب العزه محک و ميزان قرارمخالف          ّ ّ  
  داه و به آنها امتحان مى فرمايد عباد خود را و تميز مى دهد        
ُسعيد را از شقي و معرض را از مقبل چنانچه مذکور شد           و.  ّ
ّاختالفات و نسخ و هدم رسومات عاديه و انعدام اعالم         َ  
  خان در آيه مذکوره تعبير فرموده و کداممحدوده را به د        
  دخان است اعظم از اين دخان که فرو گرفته همه ناس را و        

  ١١-١ ٠ سوره دخان، آيه-٢         ٢١٠سوره بقره، آيه                 ١- 
 



  ٥١ص 
  عذابى است براى آنها که هرچه مى خواهند رفع آن نمايند قادر

  ّهر حين به عذابى جديد معذبندنيستند؟ و به نار نفس در 
  زيرا که هرچه مى شنوند که اين امر بديع الهى و حکم منيع
  ّصمدانى در اطراف ارض ظاهر شده وهر روز در علو است
  نارى جديد در قلوبشان مشتعل مى شود و آنچه مالحظه

  مى نمايند از قدرت و انقطاع و ثبوت اين اصحاب که هر روز به
  و راسخ تر مى شوند اضطراب تازه درعنايت الهى محکم تر 
  ّدر اين ايام که بحمدا سطوت.  نفوسشان ظاهر مى گردد

  ّالهى چنان غلبه فرموده که جرئت تکلم ندارند و اگر يکى از
  ّاصحاب حق را که صد هزار جان به دل و جان رايگان در ره
  دوست ايثار مى نمايد مالقات نمايند از خوف اظهار ايمان

  ّ و چون خلوت مى کنند به سب و لعن مشغولمى کنند
َذا لقوکم قالوا آمنا وٕ اَو:  "چنانچه مى فرمايد.  مى شوند َ ُ َ ُ ُ َ   ذإ اَ

ُخلوا عضوا عليکم االنامل من الغيظ قل موتوا ُ ُْ ُ ُِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ َ بغيظکم ان ا ٕ ْ ُ ِ َ ِ  
ُعليم بذات الصد  ِ َ ِ ٌ   ٨٥هى  را             و عنقريب است که اعالم قدرت ال١." ِورَ

  در همه بالد مرتفع بينى و آثار غلبه و سلطنت او را در جميع
  بارى، اکثر علماء چون اين آيات.  ديار ظاهر مشاهده فرمائى

  اند لهذا اند و از مقصود قيامت واقف نشده را ادراک ننموده
ُجميع را به قيامت موهوم من حيث ال يشعر تفسير مى نمايند َُ َ.  

  ١١٩سوره آل عمران، آيه                 ١- 
 



  ٥٢ص 
  خداى واحد شاهد است که اگر قدرى بصيرت باشد از تلويح        
  همين دو آيه جميع مطالب که مقصود است ادراک مى شود و به        
َکذلک.  صبح منير ايقان به عنايت رحمان واصل مى گردند         َِ  
تغن         َ َعليک َ ُحمامة ََ َ َ على افنان سَالبقا ِ ِ َ ِدرةَ َالبهاء لعل تکون َ ُ  َ    فىنَ

ِمناهج العلم و الحکمة ب٨٦       ِ َِ َِ ِ ِذن ا سالکًاإْ   يرسل:  "و قوله .  ِ
  مقصود از اين مالئکه آن نفوسى.  ٕالى آخر القول" مالئکته         
ّهستند که به قوه روحانيه، صفات بشريه را به نار م         ّ   ّحبتّ
ّالهى سوختند و به صفات عالين و کروبيين متصف گشتند         ّ ّ.  
  قومى از:  ّچنانچه حضرت صادق در وصف کروبيين مى فرمايد         
  و از ذکر خلف العرش اگر چه.  شيعيان ما هستند خلف عرش        
  معانى بسيار منظور بوده، هم بر حسب ظاهر و هم بر حسب        
  .ّاطن، و لکن در يک مقام مدل است بر عدم وجود شيعهب        
  مؤمن مثل کبريت احمر:  چنانچه در مقام ديگر مى فرمايد        
  آيا کبريت احمر ديده اى؟:  است و بعد به مستمع مى فرمايد        
  ملتفت شويد به اين تلويح که ابلغ از تصريح است داللت        
  و حال.  اين قول آن حضرت.  د مؤمنمى کند بر عدم وجو        
  مشاهده کن چقدر از اين خلق بى انصاف که رائحه ايمان        
  ّاند مع ذلک کسانى را که به قول ايشان ايمان محقق نشنيده        

  بارى، چون اين وجودات.  مى شود نسبت به کفر مى دهند٨٧      
ّقدسيه از عوارض بشريه پاک و مقدس گ         ّ   ّشتند و متخلق بهّ

 



  ۵۳ص 
ّاخالق روحانيين و متصف به اوصاف مقدسين شدند لهذا اسم   ّ ّ  

  بارى، اين است.  ّمالئکه بر آن نفوس مقدسه اطالق گشته
  معنى اين کلمات که هر فقره آن به آيات واضحه و دليل هاى

  ٨٨     و چون امم عيسى به اين                .  متقنه و براهين الئحه اظهار شد
  معانى نرسيدند و اين عالمات بر حسب ظاهر چنانچه خود و

  ّاند ظاهر نشد لهذا به مظاهر قدسيه علماى ايشان ادراک نموده
  ّاز آن يوم تا به حال اقبال ننمودند و از جميع فيوضات قدسيه
  .ّمحروم شدند و از بدايع کلمات صمدانيه محجوب گشتند

  و اين قدر ادراک.  اداين است شأن اين عباد در يوم مع
  ننمودند که اگر در هر عصرى عالئم ظهور مطابق آنچه در

  ِاخبار است در عالم ظاهر ظاهر شود ديگر که را ياراى انکار
ّو اعراض مى ماند و چگونه ميان سعيد و شقي و مجرم و متقى ّ  
  ًتفصيل مى شود؟ مثال انصاف دهيد اگر اين عبارات که در

  سب ظاهر ظاهر شود و مالئکه باانجيل مسطور است بر ح
  عيسى بن مريم از سماء ظاهره با ابرى نازل شوند ديگر که
  ياراى تکذيب داردو يا که اليق انکار و قابل استکبار باشد؟
  بلکه فى الفور همه اهل ارض را اضطراب به قسمى احاطه
ّمى کند که قادر بر حرف و تکلم نيستند تا چه رسد به رد و ّ  

   به عدم ادراک اين معانى بود که جمعى از علماىو نظر.  قبول
  ّنصارى به آن حضرت معارضه نمودند که اگر تو آن نبي

 



  ٥٤ص 
  موعودى چرا با تو نيستند آن مالئکه که در کتب ما مسطور         
  است که بايد با جمال موعود بيايند تا او را اعانت نمايند در        
ّ براى عباد؟ چنانچه رب العزه از لسانامر او و منذر باشند         ّ  
ِلوال انزل اليه:  "ايشان خبر داده          ٕ َ َِ ٌ ملکُ َ َ فيکونَ َُ ُ معهَ َ   که" نذيرًا   َ
  ّچرا فرو فرستاده نشد با محمد ملکى:  مضمون آن اين است         

  اين است.  پس باشد با او بيم دهنده و ترساننده مردمان را٨٩      
  ه در همه اعهاد و اعصار اين گونه اعتراضات و اختالفاتک        
  ّو هميشه ايام مشغول به زخارف قول.  در ميان مردم بوده        
  مى شدند که فالن عالمت ظاهر نشد و فالن برهان باهر        
  ّو اين مرض ها عارض نمى شد مگر آنکه تمسک به علماى.  نيامد        
  ّدر تصديق و تکذيب اين جواهر مجرده وعصر مى جستند         
  و ايشان هم، نظر به استغراق در شئونات.  ّهياکل الهيه        
ّنفسيه و اشتغال به امورات دنيه فانيه، اين شموس باقيه را         ّ  
  مخالف علم و ادراک و معارض جهد و اجتهاد خود مى ديدند        
  ّيث و اخبار حروفات احديه را همّو معانى کلمات الهيه و احاد        
  بر سبيل ظاهر به ادراک خود معنى و بيان مى نمودند لهذا        
  خود و جميع ناس را از نيسان فضل و رحمت ايزدى مأيوس        
  ّو مهجور نمودند با اينکه خود مذعن و مقرند به حديث        
ُحديثنا صعب مس:  "مشهور که مى فرمايد         ٌُ َ ْتصَ   و در جاى. " ٌبَعَ

  ٧سوره فرقان، آيه                 ١- 
 



  ٥٥ص 
ّان امرنا صعب مستصعب ال يحتمله اال:  "ديگر مى فرمايد ٕ ُٕ ِ َ َ َ َ ٌَ ٌَ َْ ُْ ْ   

َملک مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن اُ قلبه َ َ َ َ ََ َ َ َ ٌَ ٌ ٌُ ُ ِ ٌ    و." لاليمان َ
  ّ ثالثه در حقّمسلم است نزد خود ايشان که هيچ يک از اين

ّدو قسم اول که واضح است و اما.  ايشان صادق نيست ّ  
  ّثالث، هرگز از امتحانات الهى سالم نماندند و در ظهور محک

ّالهى جز غش چيزى از ايشان به ظهور نرسيد ِ  .                    ،٩٠سبحان ا  
  ّبا وجود اقرار به اين حديث، علمائى که در مسائل شرعيه

ّر ظن و شک اند چگونه در غوامض مسائل اصول الهيههنوز د ّّ  
  ّو جواهر اسرار کلمات قدسيه اظهار علم مى نمايند و مى گويند
  فالن حديث که از عالئم ظهور قائم است هنوز ظاهر نشده با

  اند و غافل اينکه رائحه معانى احاديث را ابدًا ادراک ننموده
  مر کشيده گشت واز اينکه جميع عالمات ظاهر شد و صراط ا

ِالمؤمنون  کالبرق عليه يمرون و هم لظهور العالمة ِ ِ َِ َ َِ ُ ُ ُ ُُ  َ َ َ َ  
ُينتظرون، ق ِ َ َ يا مال الجهال فانتظروا کما کانْلَ َُ ُِ َِ َّ ِ الذين مٔ َ ُ قبلکمْنّ ِ َ  

َلمن ِ َ المنتظرينَ َ   و اگر از ايشان سؤال شود از شرائط ظهور انبياى.  ُ
   جمله آنها عالمات ظهور وبعد که در کتب قبل است، از ٩١ 

  ّاشراق شمس محمدى است چنانچه مذکور شد و بر حسب
  ظاهر هيچ يک ظاهر نشد، مع ذلک به چه دليل و برهان نصارى
  ّو امثال آنها را رد مى نمائيد و حکم بر کفر آنها نموده ايد، چون
  ّعاجز از جواب مى شوند تمسک به اين نمايند که اين کتب

 



  ٥٦ص 
  حريف شده و من عندا نبوده و نيست و حال آنکه خودت        
  و.  عبارات آيه شهادت مى دهد بر اينکه من عندا است        
  .مضمون همين آيه در قرآن هم موجود است، لو انتم تعرفون        
  ّبراستى مى گويم مقصود از تحريف را در اين مدت ادراک        
ّ، در آيات منزله و کلمات مراياى احمديه ذکر      بلى.  اند ننموده         ُ٩٢  
  تحريف عالين و تبديل مستکبرين هست، و لکن در مواضع        
  و از آن جمله حکايت ابن صوريا است.  مخصوصه ذکر شده        
  در وقتى که اهل خيبر در حکم قصاص زناى محصن و محصنه        
  ند و آن حضرت فرمود حکم خدااز نقطه فرقان سؤال نمود        
  رجم است، و ايشان انکار نمودند که در تورات چنين حکمى        
  ّحضرت فرمود از علماى خود که را مسلم و کالم او.  نيست        
  ّرا مصدقيد؟ ابن صوريا را قبول نمودند و حضرت او را احضار        
اقسمک با ال:  "نمود و فرمود         َ ُ ِ َذى فلقُ َ َلکم البحر َ َ َوانزل ُ َ َ  
عليکم المن         َ ُ َ و ظلل لکم الغمام و نجاکم من فرعون و مال َ َ َِ ّ َ ُ َ َه و  
َفضلکم على الناس ِ بان تذکر         َُ َُ َ َِ ّ َ ُلنا ما حکم به موسى فى ِ َ َ َ  
َقصاص الزانى المحصن و الزانية المحصنة         َ َ َْ ُْ ُِ ِ ِّ   ن اينکه مضمون آ." ّ
َاست که آن حضرت ابن صوريا را به اين قسم هاى مؤکد قسم دادند         ََ َّ  
  که در تورات حکم قصاص در زناى محصن چه نازل شده؟        
  آن حضرت فرمود پس چرا.  ّيا محمد، رجم است:  عرض نمود        
  اين حکم ميان يهود منسوخ شده و مجرى نيست؟ عرض        

 



  ٥٧ص 
ّچون بخت النصر بيت المقدس را بسوخت و جميع يهود:  دنمو  ّ  

  ّرا بقتل رساند، ديگر يهودى در ارض باقى نماند اال معدودى
  ّو علماى آن عصر نظر به قلت يهود و کثرت عمالقه به.  قليل

  مشاوره جمع شدند که اگر موافق حکم تورات عمل شود آنچه
  ب مقتولّاز دست بخت النصر نجات يافتند به حکم کتا

  ّمى شوند و به اين مصالح حکم قتل را از ميان بالمره
  بارى، در اين بين جبرئيل بر قلب منيرش نازل شد.  برداشتند

ِيحرفون الکلم عن مواضعه:  "و اين آيه را عرض نمود ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ    ٩٣ اين      ١."ُ
  و در اين مقام مقصود از تحريف.  يک موضع بود که ذکر شد

  اند چنانچه بعضى که اين همج رعاع فهم نمودهنه چنان است 
  مى گويند که علماى يهود و نصارى آياتى را که در وصف

ّطلعت محمديه بود از کتاب محو نمودند و مخالف آن را ثبت ّ  
  آيا مى شود.  اين قول نهايت بى معنى و بى اصل است.  کردند

  کسى که معتقد به کتابى گشته و من عندا دانسته آن را
  محو نمايد؟ و از اين گذشته، تورات در همه روى ارض بود، 

  ّمنحصر به مکه و مدينه نبود که بتوانند تغيير دهند و يا
  بلکه مقصود از تحريف همين است که اليوم.  تبديل نمايند

  جميع علماى فرقان به آن مشغولند، و آن تفسير و معنى نمودن
   در زمان آنو چون يهود.  کتاب است بر هوى و ميل خود

  ١٣سوره مائده، آيه                 ١- 
 



  ٥٨ص 
  ّحضرت آيات تورات را که مدل بر ظهور حضرت بود به         
  هواى خود تفسير نمودند و به بيان آن حضرت راضى نشدند        
  چنانچه اليوم.  لهذا حکم تحريف درباره آنها صدور يافت        
  ّنه تحريف نمودند امت فرقان آيات کتابمشهود است که چگو        
  را در عالمات ظهور، به ميل و هواى خود تفسير مى نمايند        

َو قد کان:  "و در مقام ديگر مى فرمايد.  چنانچه مشهود است٩٤       َ َ َ  
ْفريق منهم         ُ ِ ٌ َِيسمعون کالم ا َ َ ََ َ ِ ثم يحرفونه مُ ُ َُ َُ ُّ وُهُلوَقَما ع ِدْعَ بْن   
ْهم يع         َ َلمونُ ُ ّ و اين آيه هم مدل است بر تحريف معانى کالم١."َ ُ  
  ّالهى نه بر محو کلمات ظاهريه چنانچه از آيه مستفاد        
  و در موضع.  و عقول مستقيمه هم ادراک مى نمايد.  مى شود        

ِفويل ل:  "ديگر مى فرمايد٩٥       ٌ َ َلذين يکتبون الکتاَ َ ََ ُ ُ ْب بايديهم ِ َِ َ  
ِثم يقولون هذا م         َ ََ ُ ُ ُِِْدنِ عْنُترْيشِ ل ا ِوا بهَ ًثمنًا  قليال ِ َ   .ٓالى آخر االيه ٢ . "ََ
  و اين آيه در شأن علماى يهود و بزرگان ايشان نازل شد که       
  آن علماء به واسطه استرضاى خاطر اغنياء و استجالب        
ّاظهار غل و کفر، الواحى چند بر رد حضرتزخارف دنيا و          ّ  
  ّنوشتند و به دالئلى چند مستدل شدند که ذکر آنها جائز نه،         
  ّو نسبت دادند ادله هاى خود را که از اسفار تورات مستفاد        
  ٩٦ّچنانچه اليوم مشاهده مى شود که چه مقدار رد بر اين       .  گشته        
  اند که اين اند و گمان نموده يع، علماى جاهل عصر نوشتهامر بد        

  ٧٩ سوره بقره، آيه -٢        ٧٥ سوره بقره، آيه                ١- 
 



  ٥٩ص 
  ّمفتريات مطابق آيات کتاب و موافق کلمات اولى االلباب

  ٩٧بارى، مقصود از اين اذکار اين بود که اگر بگويند اين                   .  است
  ّالئم مذکوره که از انجيل ذکر شد تحريف يافته و رد نمايند وع

ّمتمسک به آيات و اخبار شوند مطلع باشيد که کذب محض و ّ  
  بلى، ذکر تحريف به اين معنى که ذکر شد.  افتراى صرف است

  ّدر اماکن مشخصه هست چنانچه بعضى از آن را ذکر نموديم تا
  حاطه علوم ظاهرهمعلوم و مبرهن شود بر هر ذى بصرى که ا

ّهم نزد بعضى از اميين الهى هست، ديگر معارضين به اين خيال ّ  
  نيفتند و معارضه ننمايند که فالن آيه دليل بر تحريف است و
  ّاين اصحاب از عدم اطالع ذکر اين مراتب و مطالب را

  و ديگر آنکه اکثر آيات که مشعر بر تحريف است.  اند نموده
ِلو انتم فى جزار علم الفرقان تحبروندرباره يهود نازل شده،  ُِ ِ  َ ُ َ.  

  ٩٨اگر چه از بعضى حمقاى ارض شنيده شد که انجيل سماوى در                      
  دست نصارى نيست و به آسمان رفته، ديگر غافل از اينکه از
  ّهمين قول نسبت کمال ظلم و جبر براى حضرت بارى جل و

  نکه شمس جمال عيسى اززيرا بعد از آ.  ّعز ثابت مى شود
  ّميان قوم غائب شد و به فلک چهارم ارتقاء فرمود و کتاب حق
  ّجل ذکره که اعظم برهان اوست ميان خلق او، آن هم غائب

  شود ديگر آن خلق از زمان عيسى تا زمان اشراق شمس
ّمحمدى به چه متمسک اند و به کدام امر مأمور؟ و ديگر ّ  

 



  ٠٦ص 
  ّتقام منتقم حقيقى مى شوند و محل نزول عذابچگونه مورد ان        
  و سياط سلطان معنوى مى گردند ؟ از همه گذشته انقطاع فيض        
ُفنعوذ.  ّفياض و انسداد باب رحمت سلطان ايجاد الزم مى آيد         ُ َ َ  
َبا عما يظن العباد فى حقه، فتعالى عما هم يعرفون         َ َ َُ َ َ َ َُ ُّ  ّ ُ ِ.  

َاُ نور السموات و"اى عزيز، در اين صبح ازلى که انوار ٩٩       ِ  ُ ُ  
َو يأبى اُ"  عالم را احاطه نموده و سرادق عصمت و حفظ ١" ٔاالرض         َ َ  
ُاال أن يتم نوره          ُ َُ  ِ ّ ِو بيده" مرتفع گشته و يد قدرت ٢" ٕ ِ َ  
         ْملکوت کل شي َ َ ُ ُُ   ّشده کمر همت را محکم مبسوط و قائم ٣" َ
  بايد بست که شايد به عنايت و مکرمت الهى در مدينه        
ّانا "ّقدسيه            "اليه راجعون"ّوارد شويم تا به مواقع عز " ٕ
  انشاءا بايد چشم دل را از اشارات آب و گل پاک.  ّمقر يابيم        
  ّ نمائيد و حق را اظهر ازنمود تا ادراک مراتب ماالنهايه عرفان        
  آن بينيد که در اثبات وجودش به دليلى محتاج شويد و يا به        

ّحجتى تمسک جوئيد١٠٠       ّاى سائل محب، اگر در هواى روح.  ّ
ّروحانى طائرى حق را ظاهر فوق کل شىء بينى به قسمى که         ّ  
ُاُ و لم يکن  َکان.  "جز او را نيابى         َ َْمعه من شي َ َُ   و اين." َ
ّمقام مقدس از آن است که به دليلى مدلل شود و يا آنکه به         ّ  
  ّو اگر در فضاى قدس حقيقت سائرى کل.  برهانى باهر آيد        
  ّاشياء به معروفيت او معروف اند و او بنفسه معروف بوده و        

  ٣٢ سوره توبه، آيه-٢        ٣٥ سوره نور، آيه                ١- 
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  ٦١ص 
  و اگر در ارض دليل ساکنى کفايت کن به آنچه.  خواهد بود
َاول:  "خود فرموده َ َ يکفهم اْمَ ِ ِ َنا انزلنا عليک الکتابَ ََ َِ َ َ َ  ".اين١   

ّاست حجتى که خود قرار فرموده و اعظم از اين حجت نبوده ّ  
ُليله آياته و وجوده اثباتهَد:  "و نيست ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُٕ   ١٠١در اين وقت از اهل       ." ُ

  بيان و عرفاء و حکماء و علماء و شهداى آن استدعا مى نمايم
  که وصاياى الهى را که در کتاب فرموده فراموش ننمايند و
  هميشه ناظر به اصل امر باشند که مبادا حين ظهور آن جوهر

  ّنور االنوار متمسک به بعضى عباراتالجواهر و حقيقة الحقائق و 
  کتاب شوند و بر او وارد بياورند آنچه را که در کور فرقان

  ّچه که آن سلطان هويه قادر است بر اينکه جميع.  وارد آمد
  بيان و خلق آن را به حرفى از بدايع کلمات خود قبض روح
  ّفرمايد و يا به حرفى جميع را حيات بديعه قدميه بخشد و از

  ملتفت و مراقب.   نفس و هوى محشور و مبعوث نمايدقبور
  ّبوده که جميع منتهى به ايمان به او و ادراک ايام و لقاى او

ِليس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و.  " مى شود ِِ َِ َ َ َ ََ َُ ُ ُ ُ ْ  ْ َ  
المغرب و لکن البر ِ ِ َ ِ ِ ِمن آمن با و اليوم االخر َ ِٓ ِ َ َ َ    اسمعوا٢." َْ

َهل البيان ما وصيناکم بالحق لعل تسکنن فى ظل کان فىَيا ا َ َ ِ  ُ ُ ُ َ  َ  
َايام ا ممدودًا ّ َ.  

  ١٧٧سوره بقره، آيه -٢        ٥١سوره عنکبوت، آيه         ١- 



  ٦٢ص 
ِالباب المذکور فى بيان ان شمس الحقيقة و مظهر نفس١٠٢    َ َ َ َ َِ ِ َ ُ ُ  
ُاِ ليکونن سلط          َ َُ ٕانًا على من فى السموات و االرض و انَ ِ َ َِ ِ َ  
ِلن يطيعه احدمن اهل         ٌ َ َُ ُ ْ ِاالرض و غنيًا عن کل من فى الملک َ ُِ ْ َّ  ُ َ َِ  
ُو ان لم يکن عنده دينار         َ ِ ْ ُ َ َ ِکذلک نظهر لک من اسرار.  ٕ َِ َ ََ ُ ُ ِ  
ِاالمر و نلقى عليک من جواهرالحکمة ل        ِ ِ َِ ِ َِ َ ََ طيرنَتُ َ بجناحىَ َ ِ  
ِاالنقطاع        َفى الهواء الذى کان عن االبصار مستورًا ِ َِ َ َ َِ  ِ.  

  ّلطائف و جواهر اين باب آنکه بر صاحبان نفوس زکيه و١٠٣     
  ّمراياى قدسيه مبرهن و واضح شود که شموس حقيقت و        
ّمراياى احديت در هر عصر و زمان که از خيام غيب هويه به         ّ  
  عالم شهاده ظهور مى فرمايند براى تربيت ممکنات و ابالغ        
  فيض بر همه موجودات، با سلطنتى قاهر و سطوتى غالب        
  ّچه که اين جواهر مخزونه و کنوز غيبيه.  ظاهر مى شوند        

 



  ۶۳ص 
ُمکنونه محل ظهور يفعل اُ ما يشاء و يحکم ما يريد اند ُ ُ َُ َ َ َُ َ    ١٠٤                 و.  ّ

  ّبر اولى العلم و افئده منيره واضح است که غيب هويه و ذات                  
ّاحديه مقدس از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول و ّ  

  خروج بوده و متعالى است از وصف هر واصفى و ادراک هر
  لم يزل در ذات خود غيب بوده و هست و اليزال به.  ُمدرکى

ُال تدرکه.  "  مستور از ابصار و انظار خواهد بودکينونت خود ُُ  
َاالبصار و هو يدرک االبصار َ ََ َُ ِ ُ ُ ُو هو اللطيف الخبير ُ ُ ُ    چه ميان او١" َ

  ُو ممکنات، نسبت و ربط و فصل و وصل و يا قرب و بعد و
  جهت و اشاره به هيچ وجه ممکن نه زيرا که جميع من فى

  و موجود شدند و به ارادهّالسموات و االرض به کلمه امر ا
  ّاو که نفس مشيت است از عدم و نيستى بحت بات به

  ١٠٥سبحان ا، بلکه                        .  عرصه شهود و هستى قدم گذاشتند
  ميانه ممکنات و کلمه او هم نسبت و ربطى نبوده و نخواهد

ُو يحذرکم اُ نفسه.  "بود ُ َُ َ َ َُ   ى است بر اين مطلب برهان٢" ّ
ْو کان اُ و لم يکن معه من شي "واضح  َ َ َ َ َُ َ َُ   .دليلى است الئح" َ

  چنانچه جميع انبياء و اوصياء و علماء و عرفاء و حکماء بر
  عدم بلوغ معرفت آن جوهر الجواهر و بر عجز از عرفان و

  ١٠٦و چون ابواب عرفان                 .  ّوصول آن حقيقة الحقائق مقر و مذعن اند
  ذات ازل بر وجه ممکنات مسدود شد لهذا به اقتضاى رحمت

  ٢٨  سوره آل عمران، آيه- ٢           ١٠٣ سوره انعام، آيه                ١- 
 



  ٦٤ص 
َسبقت رحمته کل شى "واسعه           َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ و وسعت رحمتى کل" َ ُ َ َ َْ َ ِ  
         ْشي   ّروحانى به هياکل عزجواهر قدس نورانى را از عوالم " َ
  انسانى در ميان خلق ظاهر فرمود تا حکايت نمايند از آن ذات        
ّازليه و ساذج قدميه         ّو اين مراياى قدسيه و مطالع هويه.  ّ ّ  
  بتمامهم از آن شمس وجود و جوهر مقصود حکايت مى نمايند،         
  ن از قدرت او وًمثال علم ايشان از علم او و قدرت ايشا        
  سلطنت ايشان از سلطنت او و جمال ايشان از جمال او و        
  ّو ايشانند مخازن علوم ربانى و.  ظهور ايشان از ظهور او        
  مواقع حکمت صمدانى و مظاهر فيض نا متناهى و مطالع شمس        
ُال فرق بينک و بينه:  "اليزالى چنانچه مى فرمايد         َ َ َ ََ َ ُم اال بانهمَ  ّ ٕ  
َعبادک و خلقک         َُ َ َ ُ َانا هو و هو انا"و اين است مقام ." ِ ََ   که در" َ

  ّو احاديث و اخبار مدله بر اين مطلب.  حديث مذکور است١٠٧     
  ّبسيار است و اين بنده نظر به اختصار متعرض ذکر آنها        
  ّ محال بروز صفاتبلکه آنچه در آسمان ها و زمين است.  نشدم        
ّو اسماى الهى هستند چنانچه در هر ذره آثار تجلى آن شمس         ّ  
  ّحقيقى ظاهر و هويدا است که گويا بدون ظهور آن تجلى در        
  عالم ملکى هيچ شىء به خلعت هستى مفتخر نيايد و به وجود        
  ور شده وّچه آفتاب هاى معارف که در ذره مست.  ّمشرف نشود        
  ّخاصه انسان.  چه بحرهاى حکمت که در قطره پنهان گشته        
  َکه از بين موجودات به اين خلع تخصيص يافته و به اين        

 



  ٦٥ص 
  چنانچه جميع صفات و اسماى الهى از.  شرافت ممتاز گشته 

  مظاهر انسانى به نحو اکمل و اشرف ظاهر و هويدا است و
  :  اين است که فرموده .  ات راجع به اوستّکل اين اسماء و صف

ُاالنسان سرى و انا سره" ّ ِّ َِ َ َُ   ّو آيات متواتره که مدل و مشعر." ٕ
  ّبر اين مطلب رقيق لطيف است در جميع کتب سماويه و

  :  چنانچه مى فرمايد.  ّصحف الهيه مسطور و مذکور است
ِسنريهم آياتنا فى االفاق و فى انفسهم " ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َٓ ْ    و در مقام ديگر١." ُ

َو فى ا:  "مى فرمايد  ِ َنفسکم افال تبصرونَ َ َُ ُِ ُِ ُ   و در مقام ديگر. "  ْ
ْال تکونوا کالذين نسوا اَ فانساهم:  "مى فرمايد ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ ُ  
ُانفسهم َ ُ     چنانچه سلطان بقا، روح من فى سرادق العماء فداه٣. " َ

َمن عرف نفسه فقد :  "مى فرمايد  َ َ َُ َ َ َ ّعرف ربهَ َ ََ   ١٠٨قسم به خدا اى    ." َ
  ّمخدوم من، اگر قدرى در اين عبارات تفکر فرمائى ابواب

  ّحکمت الهيه و مصاريع علم نامتناهى را بر وجه خود گشوده
  ١٠٩بارى، از اين بيانات معلوم شد که جميع اشياء حاکى از  .  يابى

  خودهر کدام به قدر استعداد .  ّاسماء و صفات الهيه هستند
ّمدل و مشعرند بر معرفت الهيه به قسمى که احاطه کرده ّ  
ّاست ظهورات صفاتيه و اسمائيه همه غيب و شهود را   اين.  ّ

َايکون لغيرک من الظهور ما ليس لک:  "است که مى فرمايد َ َ ََ ََ َِ ُِ ّ ِ ُ ُ  
ْحتى يکون هو المظهر لک عميت َّ َ َ َِ َ َ ََ ُ ُ ُِ َ  عين ال تراکُ ٌ   و باز سلطان. " َ

  ٢١ سوره ذاريات، آيه -٢             ٥٣  ّسوره فصلت، آيه        ١- 
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  ٦٦ص 
َمارأيت شيئًا :  "بقا مى فرمايد    َال و قد رايت اَ فيه اوٕاَُ َ َِ ُ َ َ ّ  
َقبله او بعده  َ ََ ُ ِنور اشرق من صبح االزل" ُو در روايت کميل .  َ َِ َٔ ُ َ َ ٌ  
َفيلوح على هي  ََ ُاکل التوحيد آثارهَُ ِ   و انسان که اشرف و." ِّ
ًاکمل مخلوقات است اشد داللة واعظم حکاية است از سائر  ًِ ُ َ ََ ََ َ َ  
  معلومات و اکمل انسان و افضل و الطف او مظاهر شمس 
  بلکه ما سواى ايشان موجودند به اراده ايشان و.  حقيقتند 
َلو الک لما خل.  "ّمتحرکند به افاضه ايشان  َ ََ َقت االفالکَ ُ ْ".  
  ّبلکه کل در ساحت قدس ايشان معدوم صرف و مفقود 
ّبلکه منزه است ذکر ايشان از ذکر غير  و مقدس.  بحت اند  ّ  
  ّو اين هياکل قدسيه.  است وصف ايشان از وصف ما سوى 
ّمراياى اوليه ازليه هستند که حکايت نموده  ّ   اند از غيب ّ
   از علم و قدرت و سلطنتّالغيوب و از کل اسماء و صفات او 
  و جميع.  ّو عظمت و رحمت و حکمت و عزت و جود و کرم 

  و.  ّاين صفات از ظهور اين جواهر احديه ظاهر و هويدا است ١١٠ 
  بلکه.  ّاين صفات مختص به بعضى، دون بعضى نبوده و نيست

ّجميع انبياى مقربين و اصفياى مقدسين به اين صفات موصوف ّ  
  نهايت بعضى در بعضى مراتب.  موسوم اندو به اين اسماء 

ُاشد ظهورًا و اعظم نورًا ظاهر مى شوند َُ َ ََ َُ   .چنانچه مى فرمايد  :  
ٍتلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض " َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ   ّ پس معلوم و محقق١."ِ

  ٢٥٣سوره بقره، آيه                 ١- 
 



  ٦٧ص 
  عاليه و اسماىّشد که محل ظهور و بروز جميع اين صفات 

  غير متناهيه انبياء و اولياى او هستند، خواه بعضى از اين
  ّصفات در آن هياکل نوريه بر حسب ظاهر، ظاهر شود و خواه

  نه اين است که اگر صفتى بر حسب ظاهر از آن ارواح.  نشود
ّمجرده ظاهر نشود نفى آن صفت از آن محال صفات الهيه و ّّ  

  لهذا بر همه اين وجودات منيره و.  ّمعادن اسماء ربوبيه شود
  طلعات بديعه حکم جميع صفات ا از سلطنت و عظمت و
  امثال آن جارى است اگر چه بر حسب ظاهر به سلطنت ظاهره

  و اين فقره بر هر ذى بصرى ثابت و.  و غير آن ظاهر نشوند
  ١١١      بلى، اين عباد چون                .  ّمحقق است، ديگر احتياج برهان نيست

ّاز عيون صافيه منيره علوم الهيه تفاسير کلمات قدسيه را ّ  
  اند لهذا تشنه و افسرده در وادى ظنون و غفلت اخذ ننموده

ُسائرند و از بحر عذب فرات معرض شده در حول ملح اجاج ِ ُ  
  :  ّچنانچه در وصف ايشان ورقاء هويه بيان فرموده.  طائف اند

َو ان يروا سبيل" ِ َ َ َ َ ال يتخذوه سبيال و ان يروا سبيلِشدالر َٕ َ َ َ َ َ َٕ ً ُ ِ   
َالغي يتخذوه سبيال، ذلک بانهم کذبوا بآياتنا َ َ َُ ُ َ َ َ ِ ً ُ ِ  ُو کانوا َ  

َعنها غافلين ِ ِ َ   اگر ببينند راه صالح و:    که ترجمه آن اين است١."َ
  ّرستگارى را، آن را اخذ نمى نمايند و به آن اقبال نمى کنند و اما

  ه باطل و طغيان و ضاللت را مشاهده کنند آن را براىاگر را
  ١٤٦سوره اعراف، آيه               ١- 

 



  ۶۸ص 
  و اين اقبال به باطل و.  ّخود راه وصول به حق قرار دهند        
  ّ اعراض از حق ظاهر نشد، يعنى به اين ضاللت و گمراهى        
  ب کردند آيات ما را ومبتال نشدند، مگر به جزاى آنکه تکذي        

  چنانچه.  بودند از نزول آيات ما و ظهورات آن غفلت کنندگان١١٢     
  ّمشاهده شد در اين ظهور بديع منيع که کرورها آيات الهيه از        
  سماء قدرت و رحمت نازل شد با وجود اين جميع خلق        
  که يک حرف ازاند به اقوال عبادى  ّاعراض نموده و تمسک جسته        
  از اين جهت است که در امثال اين.  آن را ادراک نمى نمايند        
  ّمسائل واضحه شبهه نموده و خود را از رضوان علم احديه و        

  بارى، راجع به مطلب.  اند ّرياض حکمت صمديه محروم نموده١١٣    
  نکه درمى شويم که سؤال از آن شده بود که سلطنت قائم با آ        
  احاديث مأثوره از انجم مضيئه وارد شده با وجود اين اثرى از        
  چنانچه.  ّسلطنت ظاهر نشد بلکه خالف آن تحقق يافت        
  اصحاب و اولياى او در دست ناس مبتال و محصور بوده و        
  بلى، .  ّهستند و در نهايت ذلت و عجز در ملک ظاهرند        
َتى که در کتب در حق قائم مذکور است حق و ال ريبسلطن         َ َ ٌ ّ  
  فيه و ليکن آن نه آن سلطنت و حکومتى است که هر نفسى        
  اند و ديگر آنکه جميع انبياى قبل که بشارت داده.  ادراک نمايد        
  مردم را به ظهور بعد، همه آن مظاهر قبل ذکر سلطنت ظهور        
  ده چنانچه در کتب قبل مسطور است و آن تخصيصبعد را نمو        

 



  ۶۹ ص
  ّبه قائم ندارد و در حق جميع آن مظاهر قبل و بعد حکم

  ّسلطنت و جميع صفات و اسماء ثابت و محقق است زيرا که
ّمظاهر صفات غيبيه و مطالع اسرار الهيه اند چنانچه مذکور ّ  

  ١١٤                         و ديگر آنکه مقصود از سلطنت، احاطه و قدرت آن .  شد
  حضرت است بر همه ممکنات و خواه در عالم ظاهر به

  و اين بسته به اراده و.  استيالى ظاهرى ظاهر شود يا نشود
  و ليکن بر آن جناب معلوم بوده.  ّمشيت خود آن حضرت است

  که سلطنت و غنا وحيات و موت و حشر و نشر که در کتب
  نيست که اليوم اين مردم احصاءقبل مذکور است مقصود اين 

  بلکه مراد از سلطنت سلطنتى است که در.  و ادراک مى نمايند
  ّايام ظهور هر يک از شموس حقيقت بنفسه لنفسه ظاهر

ّمى شود و آن احاطه باطنيه است که به آن احاطه مى نمايد کل ّ  
  ّمن فى السموات و االرض را، و بعد به استعداد کون و زمان و

  الم ظاهر به ظهور مى آيد چنانچه سلطنتخلق در ع
  و در.  حضرت رسول حال در ميان ناس ظاهر و هويداست

  چه مقدار اهل کفر و.  ّاول، امر آن حضرت آن بود که شنيديد
  ضالل که علماى آن عصر و اصحاب ايشان باشند بر آن

  چه مقدار خاشاک ها.  جوهر فطرت و ساذج طينت وارد آوردند
  و اين معلوم.  ّمحل عبور آن حضرت ريختندو خارها که بر 

ّاست که آن اشخاص به ظنون خبيثه شيطانيه خود اذيت به ّ  
  
  ٧٠ص  

  آن هيکل ازلى را سبب رستگارى خود مى دانستند زيرا که          
ّجميع علماى عصر به مثل عبدا ابي و ابو عامر راهب و کعب         َ ُ  
  ث، جميع آن حضرت را تکذيببن اشرف و نضر بن حار        
ُنمودند و نسبت به جنون و افترا دادند و نسبت هائى که نعوذ         ُ َ  



ِبالله من ان يجرى به         ِِ َِ َ ُالمداد ّ َاو يتحرک ِ َّ َ َ َعليه َ ُالقلم  َ ِو يحمَا  َ   ُهَلَ
ُااللواح           بلى، اين نسبت ها بود که سبب ايذاى مردم نسبت.  َ
  و اين معلوم و واضح است که علماى وقت.   آن حضرت شدبه        
  ّاگر کسى را رد و طرد نمايند و از اهل ايمان ندانند چه بر سر        

  اين.  آن نفس مى آيد چنانچه بر سر اين بنده آمد و ديده شد١١٥     
ِما اوذي نبي بمثل ما:  "است که آن حضرت فرمود         ِ ِِ ِ َ َ ُ  
  ّو در فرقان نسبت ها که دادند و اذيت ها که به آن." ُاوذيت        
ِفارجعوا اليه لعلکم بمواقع.  حضرت نمودند همه مذکور است         َ ِ ُِ ُّ َ ََ َِ ٕ  
َاالمر تطلعون         َُ ِ  َ   ّحتى قسمى بر آن حضرت سخت شد که احدى.  ِ
  با آن حضرت و اصحاب او چندى معاشرت نمى نمود و هر نفسى        
  ّکه خدمت آن حضرت مى رسيد کمال اذيت را به او وارد        

  در اين موقع يک آيه ذکر مى نمايم که اگر چشم.  مى نمودند١١٦     
  بصيرت باز کنى تا زنده هستى بر مظلومى آن حضرت نوحه و        
  ّو آن آيه در وقتى نازل شد که آن حضرت از شدت.  ندبه نمائى        
   و اعراض ناس، به غايت افسرده و دلتنگ بود، جبرئيلباليا        
ْو ان:  "از سدرة المنتهاى قرب نازل شد و اين آيه تالوت نمود         ٕ َ  

 



  ٧١ص 
َکان کبر عليک اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقًا فى   َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ْْ َ َِ ُ ُ ُٕ  

االرض او سلمًا فى السماء  ُ َ   است که اگر بزرگ که ترجمه آن اين ١. " َِ
  است بر تو اعراض معرضين و سخت است بر تو ادبار منافقين
  و ايذاى ايشان، پس اگر مستطيعى و مى توانى، طلب کن نقبى

  در زير ارض يا نردبانى به سوى آسمان، که تلويح بيان اين
  است که چاره نيست و دست از تو بر نمى دارند مگر آنکه در

  ١١٧و حال امروز                  .  ه آسمان فرار نمائىزير زمين پنهان شوى و يا ب
  مشاهده نما که چقدر از سالطين به اسم آن حضرت تعظيم
  ّمى نمايند و چقدر از بالد و اهل آن که در ظل او ساکن اند و

  به نسبت به آن حضرت افتخار دارند، چنانچه بر منابر و
  تکريم ذکرگلدسته ها اين اسم مبارک را به کمال تعظيم و 

  اند ّو سالطينى هم که در ظل آن حضرت داخل نشده.  مى نمايند
  اند ايشان هم به بزرگى و و قميص کفر را تجديد ننموده

  اين است سلطنت.  ّعظمت آن شمس عنايت مقر و معترف اند
  ّو اين البد است از براى جميع.  ظاهره که مشاهده مى کنى

  عروج ايشان به موطنانبياء که يا در حيات و يا بعد از 
  .حقيقى ظاهر و ثابت مى شود چنانچه اليوم مالحظه مى گردد
  و ليکن آن سلطنت که مقصود است لم يزل و اليزال طائف
  حول ايشان است و هميشه با ايشان است و آنى انفکاک

  ٣٥سوره انعام، آيه         ١- 
 



  ٧٢ص 
  ّطه نموده کل من فىّنيابد و آن سلطنت باطنيه است که احا             
  و از جمله سلطنت آن است که از آن.  ّالسموات و االرض را١١٨     

  آيا نشنيدى که به يک آيه چگونه.  ّشمس احديه ظاهر شد        
  ّميانه نور و ظلمت و سعيد و شقي و مؤمن و کافر فصل        
  ر وفرمود؟  و جميع اشارات و دالالت قيامت که شنيدى از حش        
  ّنشر و حساب و کتاب و غيره کل به تنزيل همان يک آيه        
  ُو همچنين آن آيه منزله، .  هويدا شد و به عرصه شهود آمد        
  رحمت بود براى ابرار، يعنى انفسى که در حين استماع        
ْربنا سمعنا واطعنا :  "گفتند          َ َ َ َِ ّو نقمت شد براى فجار، يعنى" ّ ُ  
َسمعنا و عصينا:  "آنهائى که بعد از استماع گفتند         ََ   و." ِ
  چنانچه.  سيف ا بود براى فصل مؤمن از کافر و پدر از پسر        
  ديده ايد آنهائى که اقرار نمودند با آنهائى که انکار نمودند در        
  راضچه پدرها که از پسرها اع.  صدد جان و مال هم بر آمدند        
  و چنان.  نمودند و چه عاشق ها که از معشوق ها احتراز جستند        
  ّحاد و برنده بود اين سيف بديع که همه نسبت ها را از هم        
  .و از يک جهت مالحظه فرمائيد چگونه وصل نمود.  قطع نمود        
  مثل آنکه مالحظه شد که جمعى از ناس که سال ها شيطان        
  نفس تخم کينه و عدوان ما بين ايشان کاشته بود به سبب ايمان        
  ّبه اين امر بديع منيع چنان متحد و موافق شدند که گويا از        
ِکذلک يؤلف اُ بين قلوب.  اند يک صلب ظاهر شده         ُ َ َ ُ ُ َ َ الذينَِ  ِهم ُ  

 



  ٧٣ص 
ِانقطعوا اليه و آمنوا بآياته ِ ِِ ُ َ َ َ ٕ ُ َوا من کوثرُ کانَو َ َ ْ َ الفضل بايادى ِ َِ  

ِالعز من الشاربين  َ ِ   .و ديگر آنکه چقدر از مردم مختلف العقائد و  
  مختلف المذهب و مختلف المزاج که از اين نسيم رضوان الهى

  وبهارستان قدس معنوى قميص جديد توحيد پوشيدند و از
  ١١٩                    اين است معنى حديث مشهور که       .  کأس تفريد نوشيدند

  و.  ّفرموده گرگ و ميش از يک محل مى خورند و مى آشامند
  ّحال نظر به عدم معرفت اين جهال فرمائيد، به مثل امم سابقه

  هنوز منتظرند که کى اين حيوانات بر يک خوان مجتمع
  گويا هرگز از جام انصاف.  اين است رتبه ناس.  مى شوند
  از همه.  اند سبيل عدل قدم نگذاشتهاند و هرگز در  ننوشيده

  گذشته اين امر و قوعش چه حسنى در عالم احداث مى نمايد؟
ِفنعم ما نزل فى شأنهم َِ  ُ َ َ ْ ْلهم قلوب ال يفقهون بها و لهم:  " َ ُْ ُ َُ ََ ََ َ ٌ ُ ُ  
َاعين ال يبصرون بها ِ َ َُ ُ ُِ ٌ   ١٢٠ و ديگر آنکه مالحظه فرمائيد به تنزيل  ١." ْ
  ّ از سماء مشيت چگونه حساب خاليقهمين يک آيه منزله

  کشيده شد که هرکس اقرار نمود و اقبال جست حسنات او
ّبر سيئات زيادتى نمود و جميع خطاياى او معفو شد و مغفور ّ  

ِکذلک يصدق فى شأنه بانه سريع الحساب، و کذلک.  آمد ِ ِ َِ َِ ُ ُُ ُّ َ َ َ َ  
يبد َ ُل اُ السيئات بالحسنات لو انتم فُ َ َ ِ َِ َ   ِى آفاق العلم و انقسُ ُ ِ ِ  

َالحکمة تتفرسون َُ  َ َ ِ   ّو همچنين هر کس از جام حب نصيب.  ِ
  ١٧٩سوره اعراف، آيه                 ١- 

 



  ٤٧ص 
ّبرداشت از بحر فيوضات سرمديه و غمام رحمت ابديه،            ّ  

ّحيات باقيه ابديه ايمانيه يافت و هر نفسى که قبول ننمود به         ّ  
  و مقصود از موت و حيات که در کتب.  موت دائمى مبتال شد        
  و از عدم ادراک اين.  مذکور است موت و حيات ايمانى است        
  ّمعنى است که عامه ناس در هر ظهور اعتراض نمودند و به        
  .شمس هدايت مهتدى نشدند و جمال ازلى را مقتدى نگشتند        
ّتى که سراج محمدى در مشکات احمديه مشتعلچنانچه وق         ّ  
  اين.  شد بر مردم حکم بعث و حشر و حيات و موت فرمود        
  بود که اعالم مخالفت مرتفع شد و ابواب استهزاء مفتوح        
  و:  "چنانچه از زبان مشرکين، روح االمين خبر داده.  گشت        
َلن  قلت         ُ ْ  ُنکم مبعوٕ اَ َُ َثون ِمن بعدالموت ُ َليقولن الذين َ َِ   َ َُ  
ٌکفروا ان هذا اال سحر مبين         ٌِ ُ ُِ ّ ٕ َٕ َ َ     مضمون آن اين است که اگر١."َ
  بگوئى به اين مشرکين که شما مبعوث شده ايد بعد از مردن، هر آينه        
  اند به خدا و آيات او، نيست مى گويند آنهائى که کافر شده        
  و در جاى ديگر.  اين مگر سحرى ظاهر و آشکار و هويدا        
ُن تعجب فعجب قولهم ٕ اَو:  "مى فرمايد         ُ ْ َ َ ٌَ َ َ َْ ٕا اْ َذا کنا ترابًا ُ  ُ َ  
ٍانا لفى خلق جديد         َ ٍَ ْ     اگر:   که ترجمه آن اين است که مى فرمايد٢ " ؟ َ
  رضان کهعجب مى دارى پس عجب است قول کافران و مع        
  آيا ما تراب بوديم؟ و از روى استهزاء مى گفتند که:  مى گويند        

  ٥  سوره رعد، آيه -٢       ٧سوره هود، آيه                 ١- 
 



  ٧٥ص 
  آيا مائيم مبعوث شدگان؟ اين است که در مقام ديگر قهرًا لهم

ْافعيينا بالخلق االول بل هم فى :  "مى فرمايد ُّ ْ َ ََ َ َ َ َِ ٍلبس من خلقِ ْ َ ْ ِْ ٍ َ  
ٍجديد    مضمون آن اين است که آيا ما عاجز و مانده شديم١. " َ

ّاز خلق اول؟ بلکه اين مشرکين در شک و شبهه هستند از خلق ّ  
  ١٢٢ّو علماى تفسير و اهل ظاهر چون معانى کلمات الهيه را                  .  جديد

  ذا بهادراک ننمودند و از مقصود اصلى محتجب ماندند له
  که بر سر ماضى در آيد" اذا"قاعده نحو استدالل نمودند 
  و بعد در کلماتى که کلمه.  معنى مستقبل افاده مى شود

  و:  "ّنازل نگشته متحير ماندند مثل اينکه مى فرمايد" اذا"
ٌنفخ فى الصور ذلک يوم الوعيد و جات کل نفس معها سائق َ َ َ َ َ َ ََ ٍَ ْ  ُ ْ ِ ُِ َُ ِ  

ٌو شهيد ِ   دميده شد در صور و آن:   که معنى ظاهر آن اين است ٢. "  َ
  است يوم وعيد که به نظرها بسيار بعيد بود و آمد هر نفسى

  و در مثل اين مواقع يا.  براى حساب و با اوست راننده و گواه
ّرا مقدر گرفتند و يا مستدل شدند بر اينکه" اذا"کلمه  ّ  

  ضى ادا شد کهّچون قيامت محقق الوقوع است لهذا به فعل ما
  .مالحظه فرمائيد چقدر بى ادراک و تميزند.  گويا گذشته است

ّنفخه محمديه را که به اين صريحى مى فرمايد ادراک نمى کنند و ّ  
  از افاضه اين نقره الهى خود را محروم مى نمايند و منتظر

  ّصور اسرافيل که يکى از عباد اوست مى شوند با اينکه تحقق
  ۱۲ - ٢٠    سوره ق، آيه-٢               ١٥  آيهسوره ق،        ١- 

 



  ٦٧ص 
  ُقل.  وجود اسرافيل و امثال او به بيان خود آن حضرت شده        
ِاتستبدلون الذى هو خير لکم فبئس ما استبدلتم بغير         ِ ُِ َُ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َُ ٌ ّ ُ  

َحق و  کنتم قوم سو اخسرين١٢٣     َ ََ َُ ُ ُ   .صور محمدىبلکه مقصود از صور ،ّ  
  است که بر همه ممکنات دميده شد و قيامت، قيام آن حضرت        
  و غافلين که در قبور اجساد مرده بودند همه.  بود بر امر الهى        
ّرا به خلعت جديده ايمانيه مخلع فرمود و به حيات تازه بديعه         ّ  
  ه اراده فرمود کهّاين است وقتى که آن جمال احدي.  زنده نمود        
  ّرمزى از اسرار بعث و حشر و جنت و نار و قيامت اظهار        
َفسينغضون اليک:  "فرمايد جبرئيل وحى اين آيه آورد          َ ََ ٕ ُ ُِ َ  
ُسهم و يقوُرؤ         َ َْ َلون متى هو قل عسى ان يکون قريبًاوُ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َْ ُ ُ".١  

  ى ضاللت سرهاى خود را از روىيعنى زود است اين گمراهان واد          
  استهزا حرکت مى دهند و مى گويند چه زمان خواهد اين امور        
  .ظاهر شد؟ تو در جواب بگو که شايد اينکه نزديک باشد        
  تلويح همين يک آيه مردم را کافى است اگر به نظر دقيق        

  ّاز سبل حق دورسبحان ا، چقدر آن قوم .  مالحظه نمايند١٢٤     
  با اينکه قيامت به قيام آن حضرت قائم بود و عالمات.  بودند        
  ّو انوار او همه ارض را احاطه نموده بود مع ذلک سخريه        
  مى نمودند و معتکف بودند به تماثيلى که علماى عصر به        
ّاند و از شمس عنايت ربانيه  افکار عاطل باطل جسته           وّ

  ١٥، آيه ء سوره اسرا                ١- 
 



  ٧٧ص 
َبلى، جعل از روائح.  اند ّامطار رحمت سبحانيه غافل گشته ُ  

ّقدس ازل محروم است و خفاش از تجلى آفتاب جهانتاب در ّ  
  ١٢٥ّو اين مطلب در همه اعصار در حين ظهور مظاهر حق                    .  گريز
ًبد لکم بان تولدوا مرة ال:  "يدچنانچه عيسى مى فرما.بوده ّ َ َ ُ َ ِ ُ ّ  
َمن لم يولد من الماء و:  " و در مقام ديگر مى فرمايد ١." ُاخرى َ َِ َ َُ  

َالروح ال يقدر ان يدخل ملکوت ا َ َ ََ َ َُ ُ   .ِالمولود من الجسد َِ َ َ َُ  
ٌجسد هو و المولود من الروح هو روح ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ  ِ ُ    که ترجمه آن اين٢." ٌ

  نفسى که زنده نشده است از ماء معرفت الهى و روح:  است 
  ّقدسى عيسوى، قابل ورود و دخول در ملکوت ربانى نيست
  ّزيرا هرچه از جسد ظاهر شد و تولد يافت پس اوست جسد، 
  .ّو متولد شده از روح که نفس عيسوى باشد پس اوست روح
  خالصه معنى آنکه هر عبادى که از روح و نفخه مظاهر

  ّ هر ظهور متولد و زنده شدند بر آنها حکم حيات وّقدسيه در
ّبعث و ورود در جنت محبت الهيه مى شود و من دون آن حکم ّ ّ  

  غير آن که موت و غفلت و ورود در نار کفر و غضب الهى
  و در جميع کتب و الواح و صحائف، مردمى که.  است مى شود

  اند و به فيض روح القدس از جام هاى لطيف معارف نچشيده
  وقت قلوب ايشان فائز نشده، بر آنها حکم موت و نار و عدم

  َلهم:  "چنانچه از قبل ذکر شده.  بصر و قلب و سمع شده
  ٧-٥ ، آيه٣ّانجيل يوحنا، فصل   -٢و         ١  



  ٧٨ ص
َقلوب ال يفقهون بها١٢٦           َِ َ َُ ٌ ُ   و در مقام ديگر در انجيل مسطور١."  ُ

   يکى از اصحاب عيسى والدش وفات نمود و اواست که روزى          
  خدمت حضرت معروض داشت و اجازه خواست که برود و او          
  :  آن جوهر انقطاع فرمود.  را دفن و کفن نموده راجع شود          
ُدع الموتى ليدفن "           ِ َ َ    يعنى واگذار مرده ها را تا٢." َوه الموتىَ

  و همچنين دو نفر از اهل کوفه خدمت.  هادفن کنند مرده ١٢٧    
  يکى را بيتى بود که اراده بيع آن داشت.  حضرت امير آمدند          

  ّو قرار بر آن داده بودند که به اطالع.  و ديگرى مشترى بود         
  آن.  آن حضرت اين مبايعه وقوع يابد و قباله مسطور گردد         
َقد اشترى:  " کاتب فرمودند که بنويسمظهر امر الهى به          ْ ِ َ  
َميت عن ميت بيتًا محدودًا بحدود اربعة، حد الى         ٕ  ٍ ٍ ٍَ َ َ َ ََ َِ ُ  ٌ ِالقبر ْ ِحد الى اللحد َو َ ْ  َ ٕ  َ  
و حد الى الصراط، و حد          ٕ َ ِما الى  الجنة وٕ اَ  َّ َ ٕ  
ِاما الى النار         ّ ّٕ   صور حيات علوى زنده شده حال اگر اين دو نفر از  ".ٕ
  ّبودند و از قبر غفلت به محبت آن حضرت مبعوث گشته        

  و هرگز در هيچ.  ّبودند البته اطالق موت بر ايشان نمى شد١٢٨    
  عهد و عصر جز حيات و بعث و حشر حقيقى مقصود انبياء و        
  ين بيانّو اگر قدرى تعقل شود در هم.  اولياء نبوده و نيست        
  آن حضرت، کشف جميع امور مى شود که مقصود از لحد و قبر        
  و ليکن چه چاره که جميع ناس.  ّوصراط و جنت و نار چه بود        

  ٦٠، آيه ٩انجيل لوقا، فصل  -٢      ١٧٨سوره اعراف، آيه               ١- 
 



  ٧٩ص 
  گرخالصه ا.  در لحد نفس محجوب و در قبر هوى مدفونند

  قدرى از زالل معرفت الهى مرزوق شويد مى دانيد که حيات
  زيرا که در حيات.  حقيقى حيات قلب است نه حيات جسد

  جسد همه ناس و حيوانات شريکند و ليکن اين حيات
  مخصوص است به صاحبان افئده منيره که از بحر ايمان

  و اين حيات را موت از عقب.  شاربند و از ثمره ايقان مرزوق
  :  اند چنانچه فرموده.  شد و اين بقا را فنا از پى نيايدنبا
ِالمؤمن حي فى الدارين" َ َّ ِ ِ   اگر مقصود حيات ظاهره جسدى." ُ

  ١٢٩و همچنين                  .  باشد که مشاهده مى شود موت آن را اخذ مى نمايد
  ّبيانات ديگر که در همه کتب مذکور و ثبت شده مدل است

   و همچنين آيه مبارکه که٠لى و کلمه متعالىبر اين مطلب عا
ّدر حق حمزه سيد الشهداء و ابو جهل نازل شد برهانى است ّ ّ  

ْاو من کان ميتًا:  "ّواضح و حجتى است الئح که مى فرمايد َ َ ََ َ َ  
َفا حييناه و جعلنا له نورًا يمشى به فى الناس کمن َ َ َ َ ََ َ َ َِ  ِْ ِِ ُ ُ َُ ْ  

ْمثله فى الظلمات لي َ ِ ُِ ُ ُ َ َس بخارج منهاَ َِ ٍ ِ    و اين آيه در وقتى از١." َِ
ّسماء مشيت نازل شد که حمزه به رداى مقدس ايمان متردى شده ّّ  

  از مصدر.  بود و ابوجهل در کفر و اعراض ثابت و راسخ بود
ّالوهيت کبرى و مکمن ربوبيت عظمى حکم حيات بعد از ّ  

  وداين ب.  ّموت درباره حمزه شد و بر خالف در حق ابوجهل
  ١٢٢سوره انعام، آيه                 ١-
 



  ۸۰ص 
  که نائره کفر در قلوب مشرکين مشتعل شد و هواى اعراض        
  چنانچه فرياد بر آوردند که حمزه چه زمان.  به حرکت آمد        
  مرد و کى زنده شد و چه وقت اين حيات بر او عرضه گشت؟        
  ه را ادراک نمى نمودند و به اهل ذکر همو چون اين بيانات شريف        
  ّتمسک نجستند تا رشحى از کوثر معانى بر آنها مبذول فرمايند        

  چنانچه اليوم.  لهذا اين نوع فسادها در عالم جريان يافت١٣٠     
  مى بينى که با وجود شمس معانى، جميع ناس از اعالى و ادانى        
َتمسک به جعل هاى          ُ   ّاند و متصل ظلمانى و مظاهر شيطانى جستهّ
  مسائل مشکله خود را از ايشان مستفسر مى شوند و ايشان        
  نظر به عدم عرفان چيزى جواب مى گويند که ضررى بر اسباب        
َو اين معلوم و واضح است که جعل.  ظاهره ايشان نرساند         ُ  
  رده و به رضوان رياحينخود قسمتى از نسيم مشک بقا نب        
  معنوى قدم نگذاشته، با وجود اين چگونه مى تواند رائحه        
  عطر به مشام ديگران رساند؟ لم يزل شأن اين عباد اين بوده        
ُو لن يفوز بآثار ا اال الذينهم.  و خواهد بود         َ َ َ ّ ٕ ِ ُ َ  
ِاقبلوا اليه و اعرضوا عن مظاه         َ َ َُ ْ َ ََ   ر الشيطان وٕ
َکذلک         َاثبت َِ َ ٍاُ حکم اليوم من قلم العزة على لوح َ َ ََ َِ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ  
ُکان خلف سرادق العز مکنونًا         ُ ِ ِ َ َ   اگر ملتفت به اين بيانات شويد و.  َ
ّتفکر در ظاهر و باطن آن بفرمائيد  جميع مسائل مشکله را که اليوم سدى        ّ  
  ّان عباد و معرفت يوم التناد عارف شوى ديگر احتياج به سؤالشده مي       
  نخواهى       

 



  ۸۱ص 
  انشاءا اميدواريم که از شاطى بحر الهى لب تشنه.  داشت

  و محروم بر نگرديد و از حرم مقصود اليزالى بى بهره راجع
  ١٣١بارى،               .  ّديگر تا همت و مجاهده شما چه کند.  نشويد

  قصود از اين بيانات واضحه اثبات سلطنت آن سلطانم
  حال انصاف دهيد که اين سلطنت که به يک.  ّالسالطين بود

  ّحرف و بيان اين همه تصرف و غلبه و هيمنه داشته باشد اکبر
  و اعظم است يا سلطنت اين سالطين که بعد از اعانت رعايا و

  نفقرا، ايشان را چند صباحى مردم به حسب ظاهر تمکي
  مى نمايند و ليکن به قلب همه معرض و مدبرند؟ و اين

  ّسلطنت به حرفى عالم را مسخر نموده و حيات بخشيده و
ِما للتراب.  وجود افاضه فرموده  ِ و رب االربابِ َ    چه مى توان.  َ

  ذکر نسبت نمود که همه نسبت ها منقطع است از ساحت قدس
  رگه او سلطنتّو اگر خوب مالحظه شود خدام د.  سلطنت او

  چنانچه ظاهر شده و.  مى نمايند بر همه مخلوقات و موجودات
  ١٣٢بارى، اين است يک معنى از سلطنت باطنى که نظر               .  مى شود

  و از براى آن نقطه.  ّبه استعداد و قابليت ناس ذکر شد
  وجود و طلعت محمود سلطنت هاست که اين مظلوم قادر بر

َفسبحان اِ.  يست و خلق اليق ادراک آن نهاظهار آن رتبه ن َُ  
ُعما يصف ِ َ ّ ُالعباد َ ِى سلطنتهِف ِ ِ َ َ تعالى عما هم يذکرونَو ََ َ َُ ُُ َ   ١٣٣سؤالى   .  َّ

  مى نمائيم از آن جناب که اگر مقصود از سلطنت، حکم ظاهر و
 



  ۸۲ص 
  غلبه و اقتدار ظاهر ملکى باشد که همه ناس مقهور شوند و        
  ّبه ظاهر مطيع و منقاد گردند تا دوستان مستريح و معزز و        
ّدشمنان مخذول و منکوب شوند، پس در حق رب العزه که         ّ ّ  
  ّمسلمًا سلطنت به اسم اوست و جميع به عظمت و شوکت او        
  چنانچه مشاهده.  معترفند اين نوع از سلطنت صادق نمى آيد        
  ّکه اکثر ارض در تصرف دشمنان اوست و جميع برمى نمائى         
  خالف رضاى او حرکت مى نمايند و همه کافر و معرض و        
  مدبرند از آنچه به آن امر فرموده و مقبل و فاعل اند آنچه را        
  نهى نموده و دوستان او هميشه در دست دشمنان مبتال و        
  .ّا اظهر من الشمس واضح استچنانچه همه اينه.  مقهورند        

  ّپس بدان اى سائل طالب که هرگز سلطنت ظاهره نزد حق و١٣٤     
  و ديگر آنکه اگر مقصود.  اولياى او معتبر نبوده و نخواهد بود        
  از غلبه و قدرت، قدرت و غلبه ظاهرى باشد کار بسيار بر آن        
ُو ان جندنا لهم:  "مايدمثل آنکه مى فر.  جناب سخت مى شود         ُ َُ َ  ٕ َ  
َالغالبون         َُ ِيريدون ان يطفئوا:  " و در مقام ديگر مى فرمايد١." ِ ُ َُ َ ُ  
ْنوراِ  با فواههم و يأبى اُ اال ان         َ َّ ٕ َ َ َ َِ ِِ ُ  
َيتم نوره ولو کره الکافرون        َُ ُ ُ ُِ َِ َِ  ".ُهو الغالب:  " و ديگر٢ َفوق ِ َ  

ْل شيءُک١٣٥     َ  ".و اگر.  مثل اينکه اکثرى از فرقان صريح بر اين مطلب است  
  ّمقصود  اين باشد که اين همج رعاع مى گويند مفرى براى ايشان نمى ماند

  ٣٢ سوره توبه، آيه -٢       ١٧٣ّسوره صافات، آيه                 ١- 
 



  ۸۳ص 
ّمگر انکار جميع اين کلمات قدسيه و اشارات ازليه     .را نمايندّ

  ُزيرا که جندى از حسين بن على اعلى در ارض نبوده که اقرب
  الى ا باشد و آن حضرت بر روى ارض مثلى و شبهى

ِلواله لم  يکن مثله فى الملک.  نداشت ُ ُ ُُ ُ َ   با وجود اين شنيديد.  َ
َاال لعنة اِ على القوم الظالمين.  که چه واقع شد ِ  ِ َ َ ََ   حال اگر بر.  َُ

  ّحسب ظاهر تفسير کنيد اين آيه هيچ در حق اولياى خدا و١٣٦ 
  جنود او بر حسب ظاهر صادق نمى آيد چه که آن حضرت که
ّجنديتش مثل شمس الئح و واضح است در نهايت مغلوبيت ّ  

ّو مظلوميت در ارض طف کأس شهادت را نوشيدند   و.  ّ
ِيريدون ان يطف:  "همچنين در آيه مبارکه که مى فرمايد ُ َُ َ   ئواُ

ُنوراِ بافواههم و يأبى اُ اال ان يتم نوره ولو ُ ُ َُ َ َ َ َ ِ َِ َّ ٕ ِ ِ  
َکره الکافرون،  َُ ِ َ     اگر بر ظاهر ملکى تفسير شود هرگز موافق١"ِ

  نيايد زيرا که هميشه انوار الهى را بر حسب ظاهر اطفاء
  مع ذلک غلبه.  نمودند و سراج هاى صمدانى را خاموش کردند

  َو:  "مى شود و منع در آيه شريفه که مى فرمايداز کجا ظاهر 
َيأبى اُ اال ان يتم نوره  َ َُ ُ ِ َ ّ    چه معنى دارد؟ چنانچه مالحظه شد٢" ٕ

  ّجميع انوار از دست مشرکين در محل امنى نياسودند و شربت
  ّو مظلوميت اين انوار به قسمى بود که هر.  راحتى نياشاميدند

   مى آورد آنچه را اراده مى نمودنفسى بر آن جواهر وجود وارد
  ٣٢سوره توبه، آيه   - ٢و                 ١  

 



  ۸۴ص 
  مع ذلک چگونه اين.  چنانچه همه را احصاء و ادراک نمودند        
  ّمردم از عهده معانى و بيان اين کلمات الهى و آيات عز        

  ه ادراکصمدانى بر مى آيند؟ بارى، مقصود نه چنان است ک١٣٧     
  نمودند بلکه مقصود از غلبه و قدرت و احاطه مقامى ديگر و        
ّمثال مالحظه فرمائيد غلبه ترشحات دم آن.  امرى ديگر است         ً  
  ّحضرت را که بر تراب ترشح نموده و به شرافت و غلبه آن        
  ّدم، تراب چگونه غلبه و تصرف در اجساد و ارواح ناس        
  ّچنانچه هر نفسى براى استشفاء به ذره اى از آن.  فرموده        
  مرزوق شد شفا يافت و هر وجود که براى حفظ مال قدرى از        
  ّآن تراب مقدس را به يقين کامل و معرفت ثابته راسخه در        
  و اين مراتب.  بيت نگاه داشت جميع مالش محفوظ ماند        
  ّت در ظاهر و اگر تأثيرات باطنيه را ذکر نمايمتأثيرات آن اس        
ّالبته خواهند گفت تراب را رب االرباب دانسته و از دين خدا         ّ  

  و همچنين مالحظه نما، با اينکه به نهايت.  ّبالمره خارج گشته١٣٨     
  ّذلت آن حضرت شهيد شد و احدى نبود که آن حضرت را در        
  ايد و يا غسل دهد و کفن نمايد مع ذلک حالظاهر نصرت نم        
  ّچگونه از اطراف و اکناف بالد چقدر از مردم که شد رحال        
  .مى نمايند براى حضور در آن ارض که سر بر آن آستان بمالند        

  و.  ّاين است غلبه و قدرت الهى و شوکت و عظمت ربانى١٣٩     
  امور بعد از شهادت آن حضرتّهمچه تصور ننمائى که اين         

 



  ۸۵ص 
  ّواقع شده و چه ثمرى براى آن حضرت مترتب است زيرا که

  ّآن حضرت هميشه حي است به حيات الهى و در رفرف امتناع
  و اين جواهر وجود در.  قرب و سدره ارتفاع وصل ساکن

  ّمقام انفاق کل قائم اند، يعنى جان و مال و نفس و روح همه
  انفاق نموده و مى نمايند و هيچ رتبه اىرا در راه دوست 

  عاشقان جز رضاى معشوق.  ّنزدشان احب از اين مقام نيست
  ١٤٠ديگر اگر                      .  مطلبى ندارند و جز لقاى محبوب منظورى نجويند

  بخواهم رشحى از اسرار شهادت و ثمرهاى آن را ذکر نمايم
  انشاءا.  تها نرساندّالبته اين الواح کفايت نکند و به ان

  اميدواريم که نسيم رحمتى بوزد و شجره وجود از ربيع الهى
  ّخلعت جديد پوشد تا به اسرار حکمت ربانى پى بريم و به

  تا حال نفسى.  ّعنايت او از عرفان کل شىء بى نياز گرديم
  مشهود نگشت که به اين مقام فائز آيد مگر معدودى قليل که

  ا بعد قضاى الهى چه اقتضا نمايد و ازهيچ معروف نيستند ت
ِکذلک نذکر لکم من بدائع.  خلف سرادق امضا چه ظاهر شود َ َِ ُِ َُ ُ َ َ  

ِامرا و نلقى عليکم من نغمات الفردوس لعلکم بمواقع ُ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ َ َُ  
َالعلم تصلون و من ثمرات العلم ترزقون َ َُ َ َ َُ ِ ِِ ِ ِ ِ   پس به يقين بايد.  ُِ

  ظمت اگر چه بر نقطه تراب جالسدانست که اين شموس ع
  باشند بر عرش اعظم ساکن اند و اگر فلسى نزدشان موجود

  نباشد بر رفرف غنا طائراند و در حينى که در دست
 



  ۸۶ص 
  دشمنان مبتاليند بر يمين قدرت و غلبه ساکن و در کمال         
ّذلت ظاهره بر عرش عزت صمدانى جالس و متکأ و در         ّ ّ  

  اين است.  ّنهايت عجز ظاهرى بر کرسي سلطنت و اقتدار قائم١٤١     
  ّکه عيسى بن مريم روزى بر کرسي جالس شدند و به نغمات        
  اى:  روح القدس بياناتى فرمودند که مضمون آن اين است        
  ّمردم، غذاى من از گياه ارض است که به آن سد جوع مى نمايم        
  سطح زمين است و سراج من در شب ها روشنىو فراش من         
  ماه است و مرکوب من پاهاى منست و کيست از من غنى تر        
  بر روى زمين ؟ قسم به خدا که صد هزار غنا طائف حول اين        
ّفقر است و صد هزار ملکوت عزت طالب اين ذلت           اگر به.  ّ
  از عالم ملک و هستىرشحى از بحر اين معانى فائز شوى         

  و.  ّدر گذرى و چون طير نار در حول سراج بهاج جان بازى١٤٢     
  مثل اين از حضرت صادق ذکر شده که روزى شخصى از        
  آن جمال.  اصحاب در خدمت آن حضرت شکايت از فقر نمود        
  .ال يزالى فرمودند که تو غنى هستى و از شراب غنا آشاميده اى        
ّآن فقير از بيان طلعت منير متحير شد که چگونه غني هستم         ّ  
  ّآيا محبت ما را:  که به فلسى محتاجم؟ آن حضرت فرمود        
  آيا به هزار:  فرمود.  بلى، يا ابن رسول ا:  ندارى؟ عرض نمود        
   ودينار اين را مبايعه مى نمائى؟ عرض نمود که به جميع دنيا        
  آيا نفسى که چنين:  حضرت فرمودند.  آنچه در آن است نمى دهم        

 



  ۸۷ص 
  چيزى نزد او باشد که او را به عالم ندهد چگونه فقير است؟

ّو اين فقر و غنا و ذلت و عزت و سلطنت و قدرت و مادون                       ّ١٤٣  
  ورآن که نزد اين همج رعاع معتبر است در آن ساحت مذک

َيا ايها الناس انتم الفقراء الى:  "چنانچه مى فرمايد.  نيست ٕ ُ َ َ ََ َُ ُ ُ ُ ّ   
ا و اُ هو الغني ِ َ َ    پس مقصود از غنا، غناى از ما سوى١." ُ

١٤٤و ديگر آنکه روزى عيسى بن مريم                   .  است و از فقر، فقر با  
   حضرت اقرار فرمايدرا يهود احاطه نمودند و خواستند که آن

  ّبر اينکه ادعاى مسيحى و پيغمبرى نمودند تا حکم بر کفر آن
  تا آنکه آن.  ّحضرت نمايند و حد قتل بر او جارى سازند

  خورشيد سماء معانى را در مجلس فيالطس و قيافا که اعظم
  و جميع علما در آن محضر.  علماى آن عصر بود حاضر نمودند

  ثيرى براى تماشا و استهزاء وحضور هم رساندند و جمع ک
  و هرچه از آن حضرت.  ّاذيت آن حضرت مجتمع شدند

  استفسار نمودند که شايد اقرار بشنوند حضرت سکوت
  تا آنکه ملعونى.  ّفرمودند و هيچ متعرض جواب نشدند

  برخاست و آمد در مقابل آن حضرت و قسم داد آن حضرت را
  نم ملک الملوک و منمکه آيا تو نگفتى که منم مسيح ا و م

  ّصاحب کتاب و منم مخرب يوم سبت؟ آن حضرت رأس مبارک
َاما ترى بان ابن االنسان قد جلس:  "را بلند نموده فرمودند َ َ ََ َ َِ  ْ   

  ١٥سوره فاطر، آيه                 ١- 
 



  ۸۸ص 
ِعن يمين القدرة والقوة؟         ِّ ُ َُ َ َِ    يعنى آيا نمى بينى که پسر انسان١"َ
  ّجالس بر يمين قدرت و قوت الهى است؟ و حال آنکه بر حسب        
  ظاهر هيچ اسباب قدرت نزد آن حضرت موجود نبود مگر        
ّقدرت باطنيه که احاطه نموده بود کل من فى السموات و         ّّ  
  ديگر چه ذکر نمايم که بعد از اين قول بر آن.  االرض را        
  باالخره.  د آمد و چگونه به او سلوک نمودندحضرت چه وار        
  چنان در صدد ايذاء و قتل آن حضرت افتادند که به فلک        

  و همچنين در انجيل لوقا مذکور است که.  چهارم فرار نمود١٤٥     
  روزى ديگر آن حضرت بر يکى از يهود گذشت که به مرض        
  چون آن حضرت را ديد.  تادهفلج مبتال شده بود و بر سرير اف        
  به قرائن شناخت آن حضرت را و استغاثه نمود و آن حضرت        
َقم عن سريرک فإنک مغفورة خطاياک:  "فرمودند         َ َ ََ َ َ ٌَ ُ ُ    چند يهود٢." ِ
ُهل يمکن" که در آن مکان حضور داشتند اعتراض نمودند که          ُِ َ  
َالحد  ان يغفر          َ َِ ٍَ َّالخطايا اال ا ٕ ُ فالتفت المسيح٣." َ َ َ ََ َ  
َاليهم وقال         ََ ِايما اسهل ان اقول له قم فاحمل:  "ٕ َ َ َ َ َْ ُّ ُ ُُ َ َ ْ َ  
َسريرک ام اقول له مغفورة خطاياک لتعلموا         َْ َْ َ َ َ َ َِ َ َ َ ٌَ ُ ُ  
ِبان البن          َ ِاالنسان سلطانًا على االرض ِ َٕ َ ُ  
َلمغفرة الخ         ِ ِ َِ   چون آن:  که ترجمه آن به فارسى اين است"  طاياَْ
  حضرت به آن عاجز مسکين فرمودند که برخيز، بدرستى که        
  معاصى تو آمرزيده شد، جمعى از يهود اعتراض نمودند که آيا        

  ، ٥انجيل لوقا، فصل    -٣ و ٢       ٦٤، آيه ٢٦ّانجيل متى، فصل            ١- 
  ٢٦-١٨ه آي           



  ۸۹ ص
  جز پروردگار غالب قادر کسى قادر بر غفران عباد هست؟ آن
  حضرت ملتفت به ايشان شده فرمودند که آيا کدام اسهل
  است نزد شما از اينکه بگويم به اين عاجز فالج برخيز و برو
  و يا آنکه بگويم آمرزيده است گناهان تو، تا آنکه بدانيد که

  ت در ارض براى آمرزشاز براى پسر انسان سلطانى اس
  .اين است سلطنت حقيقى و اقتدار اولياى الهى.  ذنوب مذنبان

  ّهمه اين تفاصيل که مکرر ذکر مى شود از همه مقام و همه
  جا، مقصود اين است که بر تلويحات کلمات اصفياى الهى
  ّمطلع شويد که شايد از بعضى عبارات  قدم نلغزد و قلب

  ١٤٦ّر صراط حق اليقين قدم گذاريم                    مضطرب نشود و به قدم يقين د
  ّکه لعل نسيم رضا از رياض قبول الهى بوزد و اين فانيان را به
  ملکوت جاودانى رساند و عارف شوى بر معانى سلطنت و

  و ديگر آنکه بر آن.  امثال آن که در اخبار و آيات ذکر يافته
   و نصارى به آنّجناب محقق و معلوم بوده آنچه را که يهود

  ّاند و بر جمال محمدى اعتراض مى نمودند بعينه در ّتمسک جسته
  ّاين زمان اصحاب فرقان به همان تشبث نموده و بر نقطه
  اين.  بيان، روح من فى ملکوت االمر فداه اعتراض مى نمايند

  بى خردان را مشاهده فرما که حرف يهودان را اليوم مى گويند
ُ ما نزل من قبل فى شأنهمفنعم.  و شاعر نيستند ْ َ ِ ّ ِذرهم فى:  "ُ ْ ُْ َ  
َخوضهم يلعبون َُ َ َِ ِ ُلعمر " ١." ْ ْ َ ْ انهم َک َ ُ ْلفى سکرتهم ِ ِ َِ َ َيعمهون َ ُ َ َْ".٢  

  ٧٢ سوره حجر، آيه -٢         ٩١ سوره انعام، آيه        ١- 
 



  ۹۰ص 
ّچون غيب ازلى و ساذج هويه، شمس محمدى را از افق علم و١٤٧      ّ  

  معانى مشرق فرمود از جمله اعتراضات علماى يهود آن بود        
  بلى، طلعتى در کتاب.  ّکه بعد از موسى نبى مبعوث نشود        
  ّمذکور است که بايد ظاهر شود و ترويج ملت و مذهب او را        
  نمايد تا شريعه شريعت مذکوره در تورات همه ارض را        
  ُ  اين است که از لسان آن ماندگان وادى بعد و.احاطه نمايد        
ُوقالت اليهود يد اِ:  "ّضاللت، سلطان احديت مى فرمايد        َ َ َُ ُ ِ َ َ  
ٌمغلولة        َ ُ ُغلت ايديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه.  َ َُ َ َْ ُ ُِ ِ ِِ ْ َْ  ُ  
ِمبسوطتان        َ ُ ْ   .بسته شده ترجمه آن اين است که گفتند يهودان دست خدا ١."َ
  بسته باد دست هاى خود ايشان و ملعون شدند به آنچه افترا       
  بلکه دست هاى قدرت الهى هميشه باز و مهيمن.  بستند        

ْيداِ فوق ايديهم"است، ١٤٨      ْ ِْ َ َ َ ُ   اگر چه شرح نزول اين آيه را٢." َ
  ناظراند و لکن بر مقصود  علماى تفسير مختلف ذکر نموده        
  نه چنين است يهود خيال نمودند که:  شويد که مى فرمايد        
  سلطان حقيقى طلعت موسوى را خلق نمود و خلعت پيغمبرى        
  بخشيد و ديگر دست هايش مغلول و بسته شد و قادر نيست        
  ملتفت اين قول بى معنى شويد.  بر ارسال رسولى بعد از موسى        
  و اليوم جميع اين.  چقدر از شريعه علم و دانش دور استکه         
  و هزار سال بيش.  مردم به امثال اين مزخرفات مشغول اند        

  ١٠  سوره فتح، آيه -٢      ٦٤سوره مائده، آيه                 ١- 
 



  ۹۱ص 
  ُمى گذرد که اين آيه را تالوت مى نمايند و بر يهود من حيث

ُال يشعر اعتراض    مى نمايند و ملتفت نشدند و ادراک ننمودند بهَ
  ّاينکه خود سرًا و جهرًا مى گويند آنچه را که يهود به آن

  چنانچه شنيده ايد که مى گويند جميع ظهورات منتهى.  معتقدند
  شده و ابواب رحمت الهى مسدود گشته، ديگر از مشارق

  قدس معنوى شمسى طالع نمى شود و از بحر قدم صمدانى
  ّجى ظاهر نگردد و از خيام غيب ربانى هيکلى مشهوداموا
ّفيض کليه و رحمت.  اين است ادراک اين همج رعاع.  نيايد ّ  

  منبسطه که به هيچ عقلى و ادراکى انقطاع آن جائز نيست
  ّجائز دانسته و از اطراف و جوانب، کمر ظلم بسته و همت

  يند واند که نار سدره را به ماء ملح ظنون مخمود نما گماشته
  ّغافل از اينکه زجاج قدرت، سراج احديه را در حصن حفظ

  ّو همين ذلت کافى است اين گروه را که.  خود محفوظ مى دارد
  از اصل مقصود محروم ماندند و از لطيفه و جوهر امر محجوب

ّالجل آنکه منتهى فيض الهى که براى عباد مقدر شده.  گشتند َ  
  و.  اند  آن وعده داده شدهّلقاءا و عرفان اوست که کل به

  ّاين نهايت فيض فياض قدم است براى عباد او و کمال فضل
  مطلق است براى خلق او که هيچ يک از اين عباد به آن مرزوق

  و با اينکه.  ّنشدند و به اين شرافت کبرى مشرف نگشتند
  ُچقدر از آيات منزله که صريح به اين مطلب عظيم و امر کبير

 



  ۹۲ص 
  .اند اند و به هواى خود تفسير کرده مع ذلک انکار نمودهاست     

َو الذين کفروا بآيات ا و لقائه اولک:  "چنانچه مى فرمايد   َ َ َ ُ ِ ِ ِ َ َ َِ ُ   
ٌيسوا من رحمتى و اولک لهم عذاب اليم ِ َِ َ ٌَ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ    و همچنين١." َ

ُالذين يظنون انهم مالقوا :  "مى فرمايد ُ ُْ  َ َ ُ َ َ ِ َربهم و ا ْ ِ  ْنهمَ ُ  
َاليه راجعون ُ ِ َ ِ ْ َ َقال:  " و در مقام ديگر٢."ٕ ْالذين يظنون انهم َ  ُ َ َ ُ َ َ ِ   

ًمالقوا اِ کم من فة قليلة غلبت فة  کثيرة َ ََ َ َ ًَ  ِ ٍ ٍ ِ ِْ ْ َْ َ ُ    و در٣." ُ
ْفمن کان يرجوا لقا ربه فليع:  "مقامى ديگر َ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ِ ُ ًمل  عمالْ َ ََ ْ  

ِصالحًا ُيدبر:  " و در مقامى ديگر٤."َ ُ ِاالمر يفصل االيات َ ٓ ُ  َ َُ َ  
َلعلکم  بلقا َِ ِ ْ ُ  َ ربکم توقنونَ ُ ُِ ْ ُ  َ ".٥  

  ّجميع اين آيات مدله بر لقاء را که حکمى محکم تر١٤٩      
  اند و از اين از آن در کتب سماوى ملحوظ نگشته انکار نموده        
  رتبه بلند اعلى و مرتبه ارجمند ابهى خود را محروم        
  ّاند که مقصود از لقاء، تجلى ا و بعضى ذکر نموده.  اند ساخته        
ّو حال آنکه اگر گويند تجلى عام مقصود.  است در قيامت         ّ  
  چنانچه از قبل ثابت.  است اين در همه اشياء موجود است        
ّه اشياء محل و مظهر تجلى آن سلطان حقيقىشد که هم         ّ  
ّهستند و آثار اشراق شمس مجلى در مراياى موجودات         ِ ِ  
  بلکه اگر انسان را بصر معنوى الهى.  موجود و الئح است        
  ّمفتوح شود مالحظه مى نمايد که هيچ شىء بى ظهور تجلى        

  ٤٦ سورهبقره، آيه -٢      ٢٣سورهعنکبوت، آيه                 ١- 
  ١١٠سوره کهف، آيه  - ٤            ٢٤٩سورهبقره، آيه                  ٣-
  ٢سوره رعد، آيه                 ٥-
 



  ۹۳ص 
  چنانچه همه ممکنات و مخلوقات را.  پادشاه حقيقى موجود نه 

  .مالحظه مى نمائيد که حاکى اند از ظهور و بروز آن نور معنوى
   رضوان الهى را مشاهده مى فرمائيد که در همه اشياءو ابواب

  مفتوح گشته براى ورود طالبين در مدائن معرفت و حکمت و
  و در هر حديقه اى.  دخول واصلين در حدائق علم و قدرت

  عروس معانى مالحظه آيد که در غرف هاى کلمات در نهايت
  لبو اکثر آيات فرقانى بر اين مط.  تزيين و تلطيف جالس اند
ْو ان.  "ّروحانى مدل و مشعر است ٕ ْ منَ ّ شي  االِ ٕ ْ ُ يسبحَ ُ َ  

ِبحمده ِ َ َو کل شى  احصيناه کتابًا" شاهدى است ناطق، ١."ِ َ َ َِ ُ ْ ْ َ  ُ "٢  
  حال اگر مقصود از لقاء ا، لقاء اين.  گواهى است صادق

  ّتجليات باشد پس جميع ناس به لقاء طلعت اليزال آن سلطان
  ١٥٠ف اند ديگر تخصيص به قيامت چرا؟ و اگر گويند                    ّبى مثال مشر

ّمقصود تجلى خاص است آن هم اگر در عين ذات است در ّ  
ّحضرت علم ازال، چنانچه جمعى از صوفيه اين مقام را تعبير به ً  

  اند، بر فرض تصديق اين رتبه، صدق لقاء فيض اقدس نموده
  َيد الجل آنکه اين رتبه دربراى نفسى در اين مقام صادق نيا

ُالسبيل.  " ّغيب ذات محقق است واحدى به آن فائز نشود   
ٌمسدود و الطلب مردود ٌُ َ َ َُ َ    ّافئده مقربين به اين مقام طيران." ُ

  ١٥١و اگر                         .  ننمايد تا چه رسد به عقول محدودين و محتجبين
  ٢٩ سوره نبأ، آيه -٢         ٤٤سوره اسراء، آيه         ١- 

 



  ۹۴ص 
ّگويند تجلى ثانى است که معبر به فيض مقدس شده اين          ّ ّ  
ّمسلمًا در عالم خلق است، يعنى در عالم ظهور اوليه و بروز         ّ ّ  
  ّو اين مقام مختص به انبياء و اولياى اوست چه که.  ّبدعيه        
  چنانچه.  والم وجود موجود نگشتهاعظم و اکبر از ايشان در ع        
  ّو ايشانند محال و.  ّجميع بر اين مطلب مقر و مذعن اند        
ّمظاهر جميع صفات ازليه و اسماء الهيه           و ايشانند مرايائى.  ّ
  که تمام حکايت مى نمايند و جميع آنچه به ايشان راجع است        
  و معرفت مبدأ و.  ر راجعفى الحقيقه به حضرت ظاهر مستو        
  وصول به او حاصل نمى شود مگر به معرفت و وصول اين        
  پس، از لقاء اين انوار.  کينونات مشرقه از شمس حقيقت        
  ّمقدسه لقاء ا حاصل مى شود و از علمشان علم ا و از        
ّوجهشان وجه ا و از اوليت و آخريت و ظاه         ّ ّريت و باطنيتّ ّ  
ّاين جواهر مجرده ثابت مى شود از براى آن شمس حقيقت بانه         َّ  
ُهو االول و االخر والظاهر و الباطن       " ُ ُ ُِ َ َ َّ ِ ٓ ُ     و همچنين سائر١."َ
  لهذا هر نفسى که به اين انوار.  اسماء عاليه و صفات متعاليه        
  ّحه در هر ظهور موفق ومضيئه ممتنعه و شموس مشرقه الئ        
  ّفائز شد او به لقاءا فائز است و در مدينه حيات ابديه        
ّو اين لقاء ميسر نشود براى احدى اال در قيامت.  باقيه وارد         ّ  

ّکه قيام نفس ا است به مظهر کليه خود١٥٢        و اين است معنى.  ّ
  ٣سوره حديد، آيه                 ١- 

 



                ۹۵ص 
  ّقيامت که در کل کتب مسطور و مذکور است و جميع بشارت

  حال مالحظه فرمائيد که آيا يومى از.  اند به آن يوم داده شده
ّاين يوم عزيزتر و بزرگ تر و معظم تر تصور مى شود که ّ  

  انسان چنين روز را از دست بگذارد و از فيوضات اين يوم که
َ از قبل رحمان در جريان است خود رابه مثابه ابر نيسان ِ  

  ّمحروم نمايد؟ و بعد از آنکه به تمام دليل مدلل شد که يومى
  ّاعظم از اين يوم و امرى اعز از اين امر نه، چگونه مى شود که
ّانسان به حرف متوهمين و ظانين از چنين فضل اکبر مأيوس ّ  
  قلىگردد؟ و بعد از همه اين دالئل محکمه متقنه که هيچ عا
  ّرا گريزى نه و هيچ عارفى را مفرى نه آيا روايت مشهور را

َاذا قام القام قامت القيامة:  "نشنيده اند که مى فرمايد َ َِ ُ "؟ و  
ُهل ينظرون اال ان يأتيهم"ّهمچنين أئمه هدى و انوار التطفى  ُ َُ َ َ َِ َ َّ ٕ ُ  

ِاُ فى ظلل من الغمام َ َ ِ ٍِ َ    درّ را که مسلمًا از امورات محدثه١"ُ
  .اند قيامت مى دانند به حضرت قائم و ظهور او تفسير نموده

  ١٥٣پس اى برادر، معنى قيامت را ادراک نما و گوش را از حرف هاى                  
  اگر قدرى به عوالم انقطاع قدم.  اين مردم مردود پاک فرما

  گذارى شهادت مى دهيد که يومى اعظم از اين يوم و قيامتى
  ّ قيامت متصور نيست و يک عمل در اين يوماکبر از اين

  مقابل است با اعمال صد هزار سنه، بلکه استغفرا از
  ٢١٠سوره بقره، آيه         ١- 

 



  ۹۶ص 
  ّاين تحديد زيرا که مقدس است عمل اين يوم از جزاى        
  و اين همج رعاع چون معنى قيامت و لقاى الهى را.  محدود        
  با.  ّاک ننمودند لهذا از فيض او بالمره محجوب ماندندادر        
  اينکه مقصود از علم و زحمات آن وصول و معرفت اين مقام        
  چنانچه.  اند است، مع ذلک همه مشغول به علوم ظاهره شده        
  .اند ّآنى منفک نيستند و از جوهر علم و معلوم چشم پوشيده        
  ّيم علم الهى ننوشيدند و به قطره اى از سحاب فيضگويا نمى از         

  حال مالحظه فرمائيد اگر کسى در يوم.  رحمانى فائز نگشتند١٥٤     
ّظهور حق ادراک فيض لقاء و معرفت مظاهر حق را ننمايد آيا         ّ  
  صدق عالم بر او مى شود اگر چه هزار سنه تحصيل کرده باشد و        
  ّمحدوده ظاهريه را اخذ نموده باشد؟ و اينجميع علوم         
  و لکن.  ّبالبديهه معلوم است که تصديق علم در حق او نمى شود        
  اگر نفسى حرفى از علم نديده باشد و به اين شرافت کبرى        
ّفائز شود البته او از علماى ربانى محسوب است زيرا به غايت         ّ  

  و اين رتبه هم.  ت و منتهاى آن فائز گشتهقصواى علم و نهاي١٥٥     
َيجع:  "از عالئم ظهور است چنانچه مى فرمايد         ْ ُل اعالکمَ َُ  
ُاسفلکم و اسفلکم اعالکم         َُ َ َ َ ََ َْ   :  و همچنين در فرقان مى فرمايد." َْ
ِو نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى االرض و      " َ َ َِ ِ ُِ ُْ ُ ُ َُ َ َ ْ ِ  
ِنجعلهم امة و نجعلهم الوارثين         ِ َ َ َُ ُ ُُ َ َ َْ  ْ ًْ    که اليوم چه   و اين مشاهده شد١."َ

  ٥سوره قصص، آيه                 ١- 
 



  ۹۷ص 
  مقدار از علماء نظر به اعراض در اسفل اراضى جهل ساکن

  و چه.  اند و اساميشان از دفتر عالين و علماء محو شده شده
  به اقبال، به اعلى افق علم ارتفاع جستندّمقدار از جهال، نظر 

  کذلک.  و اسمشان در الواح علم و به قلم قدرت ثبت گشته
ْيم" ْحوا اُ ما يشاء و يثَ ُ َُ َ َ ِبت و عنده ام الکتابَُ ِ ِ ُْ ُ َُ َ    اين است١."ِ

ٌالدليل عند حصول المدلول قبيح و ُطلب:  "اند که گفته ِ ِ ُِ ُ َ ِ   
َاالشتغال بالعلم بعد َ ِ ِ ِِ ِ الوصولُ ُ ٌلى المعلوم مذمومٕ اُ ُ ْ َ َِ ُ َ قل يا اهل ."َ َ ُ  

ُاالرض هذا فتى ناري يرکض فى برية الروح و يبشرکم ُُ ُ ُ َ َ َِ  ِ  ِ ً َ َِ  
ِبسراج ا و يذکرکم باالمر الذى کان عن افق ِ ِ ُِ ُ َُ َ َّ ْ ُ ُ َ ِ القدس فىَ ُ  

ِشطر ُ تحت حجبات النور بالستر مشهودًاِالعراق َ ُ َُ َ َِ ِّ ّ   ١٥٦      اى دوست من، اگر قدرى. ِ
  در سماوات معانى فرقان طيران فرمائى و در ارض معرفت 

  ّالهى که در آن مبسوط گشته تفرج نمائى بسيار از ابواب
  علوم بر وجه آن جناب مفتوح شود و خواهيد يقين نمود بر

  اينکه جميع اين امور که اليوم اين عباد را منع مى نمايد از ورود
  حر ازلى بعينها در ظهور نقطه فرقان هم مردم آندر شاطى ب

  و.  عصر را منع نموده از اقرار به آن شمس و اذعان به آن
ُهمچنين بر اسرار رجعت و بعثت مطلع شوى و به اعلى غرف ّ  

  ١٥٧از جمله اينکه روزى جمعى از                     .  ّيقين و اطمينان مقر يابى
  محرومان از کعبه اليزال از روىمجاحدان آن جمال بى مثال و 

  ٣٩سوره رعد، آيه                 ١- 
  
  ۹۸ص  

َان اَ عهد الينا أال نؤمن:  "استهزاء عرض نمودند َِ ُ  َ ٕ َٕ َِ   
ُلرسول حتى يأتينا بقربان تأکله النار ُ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ٍ    مضمون آن اين١."ِ

  يم به رسولىاست که پروردگار عهد کرده است به ما که ايمان نياور
  مگر آنکه معجزه هابيل و قابيل را ظاهر فرمايد، يعنى قربانى  



  کند و آتشى از آسمان بيايد و آن را بسوزاند، چنانچه در  
  آن حضرت.  اند و در کتب مذکور است حکايت هابيل شنيده  
َقد جاکم رسل من قبلى بالبينات و:  "در جواب فرمودند   َ َ َِ ِ ِ ٌِ ْ َْ َُ ُ ُ  
َلذى قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقينِبا   َ َ َِ ِْ ُْ ُ ُ ُ ُُ ُْ ٕ ْ ْ َ    ترجمه آن٢."َ
  آمد به سوى شما پيش از من:  اين است که آن حضرت فرمودند  
  ّرسول هاى پروردگار با بينات ظاهرات و به آنچه شما  

  ُمى طلبيد، پس چرا کشتيد آن رسل پروردگار را اگر هستيد        
  ن؟ حال انصاف دهيد، بر حسب ظاهر آن عباد کهراست گويا        
  اند کجا در عهد آدم يا انبياى در عصر و عهد آن حضرت بوده        
  ديگر بودند که چند هزار سال فاصله بود از عهد آدم تا آن        
  زمان؟ مع ذلک چرا آن جوهر صدق نسبت قتل هابيل و يا        
  مان خود فرمود؟ چاره ندارى ياانبياى ديگر را به عباد ز        
  اينکه نعوذ با نسبت کذب و يا کالم لغو به آن حضرت        
  بدهى يا بگوئى آن اشقياء همان اشقياء بودند که در هر        
  ّعصرى با نبيين و مرسلين معارضه مى نمودند تا آنکه باالخره        

  ١٨٣سوره آل عمران، آيه  -٢و                 ١  
 



  ۹۹ص 
  ١٥٨ّدرست در اين بيان تفکر فرما تا نسيم                   .  همه را شهيد نمودند  

  خوش عرفان از مصر رحمان بوزد و جان را از بيان خوش
  اين بود که مردم غافل چون.  جانان به حديقه عرفان رساند

  معنى اين بيانات بالغه کامله را ادراک نمى نمودند و جواب را
  گمان خود مطابق سؤال نمى يافتند لهذا نسبت عدم علم وبه 

  ١٥٩و همچنين در آيه                   .  جنون به آن جواهر علم و عقل مى دادند
ُو کانوا من قبل:  "ّديگر مى فرمايد تعرضًا به اهل زمان ْ َ َِ ُ َ  

َيستفتحون على الذين کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کف َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َُ ُ ُّ َْ َ   رواِ
َبه فلعنةاِ على الکافرين َِ َِ َ ََ َُ ْ   بودند اين گروه که با:   مى فرمايد١."ِ

  ّکفار مجاهده و قتال مى نمودند در راه خدا و طلب فتح
  مى نمودند براى نصرت امرا، پس چون آمد ايشان را آن

  پس لعنت خدا بر.  کسى که شناخته بودند کافر شدند به او
  ه فرمائيد که از آيه چنين مستفاد مى شودحال مالحظ.  کافران

  که مردم زمان آن حضرت همان مردمى بودند که در عهد
  انبياى قبل براى ترويج آن شريعت و ابالغ امرا مجادله و

  محاربه مى نمودند و حال آنکه مردم عهد عيسى و موسى غير
  و ديگر آنکه آن کسى را که از.  مردم زمان آن حضرت بودند

  ناخته بودند موسى بود صاحب تورات و عيسى بودقبل ش
  مع ذلک چرا آن حضرت مى فرمايد چون آمد.  صاحب انجيل
  ٨٩سوره بقره، آيه                 ١- 

 



  ١٠٠ص 
  بسوى ايشان آن کسى که او را شناخته بودند که عيسى         
  باشد يا موسى، به او کافر شدند؟ و حال آنکه آن حضرت نظر        
  ّبه ظاهر، موسوم به اسم ديگر بودند که محمد باشد و از        
  مدينه ديگر ظاهر شدند و به لسان ديگر و شرع ديگر        
  مع ذلک چگونه حکم آيه ثابت مى شود و ادراک.  آمدند        

  مى گردد؟ حال حکم رجوع را ادراک فرما که به چه صريحى در١٦٠    
  حال.   شده و احدى تا اليوم ادراک آن ننمودهخود فرقان نازل        
  چه مى فرمائيد؟ اگر مى فرمائيد که آن حضرت رجعت انبياى        
  قبل بودند چنانچه از آيه مستفاد ميشود، و همچنين اصحاب        
  او هم رجعت اصحاب قبل خواهند بود، چنانچه از آيات        
  و اگر انکار.  ح و الئح استمذکوره هم رجعت عباد قبل واض        
  .اند ّکنند بر خالف حکم کتاب که حجت اکبر است قائل شده        
  ّپس همين قسم حکم رجع و بعث و حشر را در ايام ظهور        
ّمظاهر هويه ادراک نما تا رجوع ارواح مقدسه را در اجساد         ّ  
  بارهاى جهل وصافيه منيره به عين رأس مالحظه فرمائى و غ        
  ّنفس ظلمانى را به آب رحمت علم رحمانى پاک و منزه نمائى        
  ّکه شايد به قوت يزدانى و هدايت سبحانى و سراج نورانى،         
  .سبيل صبح هدايت را از شام ضاللت تميز دهى و فرق گذارى        

  ه درّو ديگر معلوم آن جناب بوده که حامالن امانت احديه ک١٦١     
  ّعوالم ملکيه به حکم جديد و امر بديع ظاهر مى شوند چون        

 



  ١٠١ص 
  ّاين اطيار عرش باقى از سماء مشيت الهى نازل مى گردند و  

  ّجميع بر امر مبرم ربانى قيام مى فرمايند لهذا حکم يک نفس و
  ّيک ذات را دارند، چه جميع از کأس محبت الهى شاربند و از

  ّو اين مظاهر حق را دو مقام.  حيد مرزوقاثمار شجره تو
  و در اين.  يکى مقام صرف تجريد و جوهر تفريد.  ّمقرر است

  ّمقام اگر کل را به يک اسم و رسم موسوم و موصوف نمائى
ْال نفرق بين احد من:  "بأسى نيست، چنانچه مى فرمايد ِ ٍ َ َ ََ َُ  ُ  

ِرسله ِ ُ   دعوت زيرا که جميع مردم را به توحيد الهى ١." ُ
  مى فرمايند و به کوثر فيض و فضل نامتناهى بشارت مى دهند و

ّکل به خلع نبوت فائزند و به رداء مکرمت مفتخر   اين است.  ّ
َاما النبيون فانا:  "که نقطه فرقان مى فرمايد َ َ َ َ   ".و همچنين  

  و همين.  ّمنم آدم اول و نوح و موسى و عيسى:  مى فرمايد
  و امثال اين بيانات که.  اند هم فرمودهمضمون را طلعت علوى 

  ّمشعر بر توحيد آن مواقع تجريد است از مجارى بيانات ازليه و
  و اين.  ّمخازن لئالى علميه ظاهر شده و در کتب مذکور گشته

  ّطلعات مواقع حکم و مطالع امرند، و امر مقدس از حجبات
  َ ماَو:  "اين است که مى فرمايد.  ّکثرت و عوارضات تعدد است

ٌامرنا اال واحدة َ َِ َ َّ ٕ   ّ و چون امر واحد شد البته مظاهر امر هم٢." ُ
  :  ّو همچنين أئمه دين و سراج هاى يقين فرمودند.  واحدند

  ٥٠سوره قمر، آيه  -٢          ٢٨٥سوره بقره، آيه         ١- 
 



  ١٠٢ص 
ُاولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا م١٦٢     "   ُ ُ ُُ َُ َ َ ََ ٌَ ٌّ ّ ٌحمدِّ ّ   بارى، ." َ

  ّمعلوم و محقق آن جناب بوده که جميع انبياء هياکل امرا هستند       
  و اگر به نظر لطيف.  که در قمائص مختلفه ظاهر شدند        
  مالحظه فرمائى همه را در يک رضوان ساکن بينى و در يک هوا        
  و بر يک امرطائر و بر يک بساط جالس و بر يک کالم ناطق         
  ّاين است اتحاد آن جواهر وجود و شموس غير محدود و.  آمر        
  من رجوع:  ّپس اگر يکى از اين مظاهر قدسيه بفرمايد.  معدود        
  و همچنين ثابت است در هر.  ّکل انبياء هستم، صادق است        
  وافقو چون رجوع انبياء م.  ظهور بعد، صدق رجوع ظهور قبل        
  و مطابق آيات و اخبار ثابت شد رجوع اولياء هم ثابت و        
  و اين رجوع اظهر از آن است که به دليل و.  ّمحقق است        
  ًمثال مالحظه فرمائيد از جمله انبياء نوح.  برهان محتاج شود        
  ّبود که چون مبعوث به نبوت شد و به قيام الهى بر امر قيام        
  فرمود هر نفسى که به او مؤمن و به امر او مذعن شد او فى        
  ّو در حق او صادق.  ّالحقيقه به حيات جديده مشرف شد        
  مى آمد حيات بديع و روح جديد، زيرا که او قبل از ايمان به        
  خدا و اذعان به مظهر نفس او کمال عالئق را به اموال و        
  ّتعلقه به دنيا از قبيل زن و فرزند و اطعمه و اشربه واسباب م        
  امثال ذلک داشته به قسمى که اوقات ليل و نهار را مصروف بر        
ّاخذ زخارف و اسباب تعيش داشته و همت در تحصيل اشياى         ّ  

 



  ١٠٣ص 
  ّو از اين مراتب گذشته، قبل از ورود در لجه.  فانيه گماشته 

  ّت آباء و اجداد و اتباع آداب و شرائع ايشانايمان به حدودا
  چنان راسخ و محکم بود که اگر حکم به قتل او مى شد شايد
  ّرضا مى داد و راضى بر تغيير حرفى از امور تقليديه که در

َانا وجدنا آبانا"چنانچه همه قوم نداء .  ميان قوم بود نمى شد َ َ َْ  ٕ  
ْعلى امة و انا على آثارهم  ِ ٍِ َ ََ َٕ َ َ مقتدونُ ُ َ ْ   ١٦٣ و    . برآوردند١."ُ

  همين گروه، با همه اين حجبات محدوده و حدودات مذکوره
  ّبه مجرد اينکه صهباى ايمان را از کأس ايقان از ايادى مظاهر
  ّسبحان مى نوشيدند بالمره تقليب مى شدند به قسمى که از زن

  ىّو فرزند و اموال و اثقال و جان و ايمان بلکه از کل ما سو
  مى گذشتند و به قسمى غلبات شوق الهى و جذبات ذوق

  صمدانى ايشان را اخذ مى نمود که دنيا را و آنچه در آن هست
  آيا حکم خلق جديد و رجوع در اينها.  به پر کاهى ندانسته

  نمى شود؟ و همچنين مالحظه شد که اين نفوس قبل از فوز به
  حيله وعنايت بديع جديد الهى جان خود را به صد هزار 

  تدبير از موارد هالکت حفظ مى نمودند به قسمى که از خارى
  و بعد.  احتراز مى جستند و از روباهى فى المثل فرار مى نمودند
  از شرف به فوز اکبر و عنايت عظمى صد هزار جان رايگان

  ّانفاق مى فرمودند، بلکه نفوس مقدسشان از قفس تن بيزار و
  ٢٣سوره زخرف، آيه         ١- 

 



  ٤١٠ ص 
  مع ذلک.  يک نفر از اين جنود در مقابل گروهى مقاتله مى نمود         
  چگونه مى شود که اگر اين نفوس همان نفوس قبل باشند اين        

ّگونه امورات که مخالف عادات بشريه و منافى هواى جسمانيه         ّ  
  ست کهاست از ايشان ظاهر شود؟ بارى، اين مطلب واضح ا١٦٤        

  بدون تغيير و تبديل الهى محال است اين قسم آثار و افعال که        
  به هيچ وجه شباهت به آثار و افعال قبل ندارد از ايشان ظاهر        
  چنانچه اضطرابشان به.  شود و در عرصه کون بوجود آيد        
  بهّاطمينان تبديل مى شد و ظن به يقين تغيير مى يافت و خوف         
  اين است شأن اکسير الهى که در يک.  جرئت مبادله مى گشت        

ّمثال در ماده نحاسى مالحظه.  حين عباد را تقليب مى فرمايد١٦٥      ً  
  فرمائيد که اگر در معدن خود از غلبه يبوست محفوظ بماند        
  اگر چه، بعضى خود.  ّدر مدت هفتاد سنه به مقام ذهبى مى رسد        
  نحاس را ذهب مى دانند که به واسطه غلبه يبوست مريض        

  بارى، در هر حال اکسير کامل.  شده و به مقام خود نرسيده١٦٦     
  ّماده نحاسى را در آنى به مقام ذهبى مى رساند و منازل هفتاد        
  آيا آن ذهب را بعد مى توان گفت که.  ّساله را به آنى طي نمايد        
  نحاس است و يا به عالم ذهبى نرسيده و حال آنکه محک در        
  .ّميان است و صفات ذهبى را از نحا سى  معين و واضح مى نمايد        

  ّهمچنين اين نفوس هم از اکسير الهى در آنى عالم ترابى را طي١٦٧     
          نموده به عوالم قدسى قدم گذارند و به قدمى از مکان محدود

 



 ٥١٠ص 
  جهدى بايد تا به اين اکسير فائز.  به المکان الهى واصل شوند

  شوى، که در يک آن مغرب جهل را به مشرق علم رساند و
  ظلمت ليل ظلمانى را به صبح نورانى فائز گرداند و بعيد
  ّصحراى ظن را به چشمه قرب و يقين داللت کند و هياکل

  ّگر در حق اينحال ا.  ّفانيه را به رضوان باقى مشرف فرمايد
  ّذهب حکم نحاسى صادق مى آيد در حق اين عباد هم حکم عباد

  ١٦٨اى برادر، از اين                .  ّقبل از فوز به ايمان صادق و محقق است
  بيانات شافيه کافيه وافيه اسرار خلق جديد و رجوع و بعث، 

  انشاءا به تأييدات.  بى حجاب و نقاب ظاهر و هويدا است
  ّبيه جامه کهنه را از جسم و جان دور کنى و به خلعغي

  ١٦٩اين است که در هر ظهور بعد،                  .  جديده باقيه مفتخر گردى
  ّانفسى که سبقت يافتند به ايمان از کل من على االرض و شربت

  ّزالل معرفت را از جمال احديت نوشيدند و به اعلى معارج
  تفاع جستند حکم رجوع انفس قبلايمان و ايقان و انقطاع ار

  اند بر اين اصحاب که در ظهور قبل به اين مراتب فائز شده
ًظهور بعد مى شود اسمًا و رسمًا و فعالو قوال و امرًا   زيرا آنچه.  ً

  از عباد قبل ظاهر شد از اين عباد بعد بعينه ظاهر و هويدا
  ًمثال اگر شاخسار گلى در مشرق ارض باشد و در.  گشت
   هم از شاخه ديگر، آن گل ظاهر شود اطالق گل بر اومغرب
  ديگر در اين مقام نظر به حدودات شاخه و هيئت.  مى شود

 



  ١٠٦ص 
  آن نيست بلکه نظر به رائحه و عطرى است که در هر دو             
  ّپس نظر را از حدودات ظاهره طاهر و منزه کن.  ظاهر است١٧٠     

  سم و يک رسم و يک ذات و يک حقيقتتا همه را به يک ا        
  مشاهده نمائى و اسرار رجوع کلمات را هم در حروفات نازله        
  ّقدرى تفکر در اصحاب عهد نقطه فرقان نما.  مالحظه فرمائى        
ّکه چگونه از جميع جهات بشريه و مشتهيات نفسيه به         ّ  
ّنفحات قدسيه آن حضرت، پاک و مقدس            و منقطع گشتند وّ
  قبل از همه اهل ارض به شرف لقاء که عين لقاءا بود فائز        
  ايد که ّشدند و از کل اهل ارض منقطع گشتند چنانچه شنيده        
  و.  در مقابل آن مظهر ذى الجالل چگونه جان نثار مى فرمودند        
  الحظه فرما درحال همان ثبوت و رسوخ و انقطاع را بعينه م        
  اصحاب نقطه بيان راجع شده چنانچه مالحظه فرموده ايد که        
َچگونه اين اصحاب از بدايع جود رب االرباب علم انقطاع بر         َ ّ  
  بارى، اين انوار از يک مصباح.  رفرف امتناع برافراشتند        
    فى الحقيقه.اند اند و اين اثمار از يک شجره روئيده ظاهر شده        
َکل ذلک.  فرقى ملحوظ نه و تغييرى مشهود نه         ِ  ُ  ،ِِمن فضل ا َ ِ  
ِيؤتيه من يشاء من خلقه         ِ ِ َِ َ َُ   انشاءا از ارض نفى احتراز جوئيم.  ُ
  و به بحر اثبات در آئيم تا عوالم جمع و فرق و توحيد و تفريق        
  ّ را به بصرى که مقدس از عناصر وو تحديد و تجريد الهى        
  اضداد است مشاهده کنيم و به اعلى افق قرب و قدس حضرت        

 



  ١٠٧ص 
  ١٧١پس، از اين بيانات معلوم شد که اگر در                .  معانى پرواز نمائيم 

  آخر ال آخر طلعتى بيايد و قيام نمايد بر امرى که قيام نمود بر
ّآن طلعت اول ال او   ّل، هر آينه صدق طلعت اول بر طلعت آخرّ

  مى شود زيرا که طلعت آخر ال آخر قيام نمود به همان امر که
ّطلعت اول ال اول بر آن قيام نمود   اين است که نقطه بيان، .  ّ

  اند که ّروح ما سواه فداه، شموس احديه را به شمس مثال زده
ّاگر از اول ال اول الى آخر ال آخر طلوع نمايد هم   ان شمسّ

  حال اگر گفته شود اين شمس همان.  است که طالع مى شود
ّشمس اوليه است صحيح است و اگر گفته شود که رجوع آن ّ  

  و همچنين از اين بيان صادق.  شمس است ايضًا صحيح است
  ّمى آيد ذکر ختميت بر طلعت بدء و بالعکس زيرا که آنچه

  که جمال بدءطلعت ختم بر آن قيام مى نمايد بعينه همان است 
  ١٧٢و اين مطلب با اينکه چقدر واضح است                     .  بر آن قيام فرموده

  نزد شاربان صهباى علم و ايقان، مع ذلک چه مقدار از نفوس
ّکه به سبب عدم بلوغ به اين مطلب به ذکر خاتم النبيين ّ  
  اند با محتجب شده از جميع فيوضات محجوب و ممنوع شده

َاما النبيون فانا:  " آن حضرت فرموداينکه خود َ َ َ َّ   ".و همچنين  
  .منم آدم و نوح و موسى و عيسى چنانچه ذکر شد:  فرمودند

  ه بر آن جمال ازلى صادقکّمع ذلک تفکر نمى نمايند بعد از آن
  ّمنم آدم اول، همين قسم صادق:  مى آيد به اينکه فرمودند

 



  ١٠٨ص 
  و همچنانکه بدء انبياء را.  منم آدم آخر:  ندمى آيد که بفرماي            

  که آدم باشد به خود نسبت دادند همين قسم ختم انبياء هم        
  و اين بسى واضح است.  به آن جمال الهى نسبت داده مى شود        
ّکه بعد از آنکه بدء النبيين بر آن حضرت صادق است همان         ّ  

ّقسم ختم النبيين ص١٧٣        و به اين مطلب جميع اهل ارض.  ادق آيدّ
  ّاند چنانچه اکثرى به همين قول تمسک در اين ظهور ممتحن شده        
  و نمى دانم اين قوم از.  اند جسته از صاحب قول معرض شده        
ّاوليت و آخريت حق جل ذکره چه ادراک نموده         ّ ّ ّ   اند؟ اگر مقصود ّ
ّاز اوليت و آخر         ُيت، اوليت و آخريت ملکى باشد هنوز کهّ ّ ّ ّ ّ  
ّاسباب ملکى به آخر نرسيده، پس چگونه آخريت بر آن ذات         ُ  
ّاحديت صادق مى آيد؟ بلکه در اين رتبه اوليت نفس آخريت و         ّ ّ ِّ  

ّآخريت نفس اوليت باشد١٧٤      ّ   ّبارى، همان قسمى که در اول ال.  ّ
ّاول صدق آخريت           ّ بر آن مربى غيب و شهود مى آيد همانّ
ّو در حينى که اسم اوليت.  قسم هم بر مظاهر او صادق مى آيد         ّ  
  و در حينى که بر.  ّصادق است همان حين اسم آخريت صادق        
ّسرير بدئيت جالس اند همان حين بر عرش ختميت ساکن           و.  ّ
ّهده مى نمايد که مظهر اوليت واگر بصر حديد يافت شود مشا         ّ  
ّآخريت و ظاهريت و باطنيت و بدئيت و ختميت، اين ذوات         ّ ّ ّ ّ  
ّمقدسه و ارواح مجرده و انفس الهيه هستند         ّ   و اگر در هواى.  ّ
َکان اُ و لم يکن معه من شى"قدس          َ َ َِ ُ َ َ َُ   طائر شوى جميع" َ

 



  ١٠٩ص 
َن ساحت معدوم صرف و مفقود بحت بينىاين اسماء را در آ ِ  

  و ديگر هيچ به اين حجبات و اشارات و کلمات محتجب
  چه لطيف و بلند است اين مقام که جبرئيل، بى دليل.  نشوى

  ١٧٥حال                   .  سبيل نجويد و طير قدسى بى اعانت غيبى طيران نتواند
ِشف سبحاتَک:  "قول حضرت امير را ادراک نما که فرموده ُ ُ ُ  

ٍالجالل من غير اشارة ِ َِ َٕ ِ   ّو از جمله سبحات مجلله علماى."  َ
  عصر و فقهاى زمان ظهورند که جميع، نظر به عدم ادراک و

  ّاشتغال و حب به رياست ظاهره، تسليم امرا نمى نمايند بلکه
َيجعلون"بل .  گوش نمى دهند تا نغمه الهى را بشنوند َُ َ  

َاصابعهم فى آذ ِ ُ َ َِ ِانهمَ ِ ".١و عباد هم چون ايشان را من دون ا ِ  
  ّاند منتظر رد و قبول آن خشب هاى ّولي خود اخذ نموده

  ّمسنده هستند زيرا از خود بصر و سمع و قلبى ندارند که تميز
  ١٧٦با اينکه همه انبياء و                  .  ّو تفصيل دهند ميانه حق و باطل

امر فرمودند که به چشم و گوشاصفياء و اولياء من عندا   
  خود بشنوند و مالحظه نمايند مع ذلک معتنى به نصح انبياء

  و اگر مسکينى.  نگشته تابع علماى خود بوده و خواهند بود
ِيا قوم:  "و يا فقيرى که عارى از لباس اهل علم باشد بگويد َ َ  

َاتبعوا المرسلين َِ ُ ُ ِ  "فضالء، جواب گويند که اين همه علماء و٢   
  اند و ّبا اين رياست ظاهره و البسه مقطعه لطيفه نفهميده

  ٢٠ سوره يس، آيه - ٢           ١٩ سوره بقره، آيه١-  
 



  ١١٠ص 
  اند و تو و امثال تو ادراک ّحق را از باطل ادراک ننموده        

  با اينکه امم.  ّنموده ايد و نهايت تعجب مى نمايند از چنين قولى        
  سلف اکثر و اعظم و اکبرند و اگر کثرت و لباس علم سبب و        
ّعلت علم و صدق باشد البته امم سابقه اولى واسبق اند           و با.  ّ

  اينکه اين فقره هم معلوم و واضح است که در جميع احيان١٧٧      
ّظهور مظاهر قدسيه، علماى عهد مردم را از سبيل حق منع         ّ  
  ى نمودند چنانچه در جميع کتب و صحف سماوى مذکور وم        
  ّو احدى از انبياء مبعوث نشد مگر آنکه محل.  مسطور است        
ّبغض و انکار و رد و سب علماء گشت         َقاتلهم اُ بما فعلوا.  ّ َ ِ ُ َ َ  
ُمن قبل ومن بعد کانوا يفعلون         َ ََ َ َُ ُ ُِ   حال کدام سبحات جالل.  ِ
  اعظم از اين هياکل ضالل است؟ وا کشف آن اعظم امور        
َوفقنا الله و اياکم يا معشر.است و خرقش اکبر اعمال         َ َ َ َْ ُ ّ ٕ ُ  َ  

َالروح لعلکم بذلک فى زمن المستغاث تو   َ َ َُ ُِ ِِ َ َِ ُ  َ ِ ِّفقون و من لقا َ ُ ّا  
ُفى ايامه ال تحتجبون١٧٨      ِ َ َْ ِّ ّر خاتم النبيين و امثال آنو همچنين ذک.  ِ ّ  

  ّاز سبحات مجلله است که کشف آن از اعظم امور است نزد اين همج        
  ّو جميع به اين حجبات محدوده و سبحات مجلله.  رعاع        
  اند آيا نغمه طير هويه را نشنيده.  اند عظيمه محتجب مانده        
  ّ نمودم که همه بنت محمد بنالف فاطمه نکاح:  "که مى فرمايد        
ّعبدا خاتم النبيين بودند ؟ حال مالحظه فرما که چقدر از         ّ  
  اسرار در سرادق علم الهى مستور است و چه مقدار جواهر        

 



  ١١١ص 
  علم او در خزائن عصمت مکنون تا يقين نمائى که صنع او را

  قضاى او اعظم ازبدايت و نهايتى نبوده و نخواهد بود و فضاى 
  ّآن است که به بيان تحديد شود و يا طير افئده آن را طي نمايد

  ّو تقديرات قدريه او اکبر از آن است که به ادراک نفسى
ّخلق او از اول ال اول بوده و آخرى او را اخذ.  منتهى شود ّ  

  نکرده و مظاهر جمال او الى نهاية ال نهايه خواهند بود و
  حال در همين بيان مالحظه فرما که.  هابتدائى او را نديد

  ١٧٩و همچنين                     .  چگونه حکم آن بر جميع اين طلعات صدق مى نمايد
  ّنغمه جمال ازلى، حسين بن علي را ادراک نما که به سلمان

  بودم با الف آدم که:  مى فرمايد که مضمون آن اين است
  ه بود و با هر يکفاصله هر آدم به آدم بعد خمسين الف سن

  و تفصيلى ذکر مى فرمايد تا آنکه.  واليت پدرم را عرض نمودم
  ّالف مره جهاد نمودم در سبيل الهى که اصغر و:  مى فرمايد

  ّکوچک تر ازهمه مثل غزوه خيبر بود که پدرم با کفار محاربه
ّحال اسرار ختم و رجع و ال اوليت و ال آخريت.  و مجادله نمود ّ ّ  
  ١٨٠بارى اى حبيب                      .  ا از اين دو روايت ادراک فرماصنع، همه ر

  ّمن، مقدس است نغمه الهوت که به استماع و عقول ناسوت
  نمله وجود کجا تواند به عرصه معبود قدم.  محدود شود

  گذارد؟ اگر چه نفوس ضعيفه از عدم ادراک، اين بيانات معضله
  بلى، ال.  اديث را نفى کنندرا انکار نمايند و امثال اين اح

 



  ٢١١ص 
َيعرف ذلک ِ ُ ِ ِال اولو االلبابٕ اَ َ ُ ُقل هوالختم.  ّ َُ ِالذى ليس له ختم فى ُ ٌ َ ُ َ   

ِاالبداع و ال بدء له فى االختراع اذًا يا مال االرض فى ظهورات  ُِ ُُ ِ ٕ َٕ ٔ ََ َٕ ِ ٌِ  
َالبد تجليات الختم تشهدون١٨١   َُ َ َ َِ   ّبسيار تعجب است که اين قوم.  ّ

  در بعضى از مراتب که مطابق ميل و هواى ايشان است 
  ّمتمسک به آيه منزله در فرقان و احاديث اولى االيقان 
  ّمى شوند و از بعضى که مغاير هواى ايشان است بالمره اعراض 
ٍافتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض."مى نمايند  ِْ َ َ َ َِ َِ َ َ َُ ُ ُُ ِ    ما١.  " ِ
َلکم کيف تحکمون ما  ُ ُ َُ َ ال تشعرون؟ مثل آنکه در کتاب مبين، َ ُ ُ َ  
ّرب العالمين بعد از ذکر ختميت فى قوله تعالى  َو لکن رسول:  "ّ َُ َ َْ ِ  
َاِ و خاتم النبيين  َ َ َ َّ    جميع ناس را به لقاى خود وعده٢، "ّ
  ّچنانچه آيات مدله بر لقاى آن مليک بقا در کتاب.  فرموده 
  و خداى واحد شاهد.  دهمذکور است و بعضى از قبل ذکر ش 
  مقال است که هيچ امرى اعظم از لقا و اصرح از آن در فرقان 
َفهنيئًا لمن فاز.  ذکر نيافته  َ َِ ِبه َ ِفى يوم اعرض عنه اکثر الناس ِ ّ ُ َُ َ َ ََ َ َْ ٍ  

َکما انتم تشهدون١٨٢       َ َُ َ َ   ّو مع ذلک به حکم اول از امر ثانى معرض.  ُ
  ا در يوم قيام منصوص است دراند، با اينکه حکم لق گشته 
  ّو قيامت هم به دالئل واضحه ثابت و محقق شد که.  کتاب 
  مقصود، قيام مظهر اوست بر امر او و همچنين از لقا، لقاى 
ّجمال اوست در هيکل ظهور او اذ انه   ٕ َال تدرکه االبصار و"ٕ ُ ُ َُ ُ ِ  

  ٤٠آيه  سوره احزاب، - ٢       ٨٥ سوره بقره، آيه                ١- 
  
  ١١ ٣ص  
َهو يدرک االبصار  ََ ُ ِ ْ ُ    و با جميع اين مطالب ثابته و بيانات١."ُ

ّواضحه، من حيث ال يشعر به ذکر ختم تمسک جسته ُ   اند و از َُ
  َو. " اند ّموجد ختم و بدء در يوم لقاى او بالمره محتجب مانده

َلو يؤاخذ اُ الناس بما کسبوا ما ترک على َ ََ َ َ َ َ َ َُ ُِ ِّ ُْ َ ظهرها منَ ِ َ  



ًدابة ولکن يؤخرهم الى اجل مسمى ّ ْ ْ َ َ َ َُ ُ ُ ٍُ َ َ َٕ  ِ    و از همه اين مراتب٢."ٍ
  چشم پوشيده، اگر اين قوم به قطره اى از چشمه لطيف

ُيفعل ما يشاء و يحکم ما يريد" ُ ُ َُ َ َ َُ   مى آشاميدند هيچ اين گونه" َ
ّاعتراضات غير مرضيه بر محل امر نمى نمودند    فعلامر و قول و.  ّ

کل شى فى قبضة قدرته اسير  و ان.  در قبضه قدرت اوست ْ ٕ َ َ َ ٌَ َ َِ ِ ُِ ُ  
ٌذلک عليه سهل يسير َ ٌَ ْ َ َ َ   فاعل است آنچه را اراده نمايد و عامل.  ِ
َمن قال لم و بم فقد کفر.  است آنچه ميل فرمايد َ َ ََ َ َ َ ِ   و اگر اين.  ِ

  کاند هال عباد قدرى به شعور بيايند از آنچه مرتکب شده
  ّمى شوند و به دست هاى خود خود را به نار که مقر و مرجع

  ال:  "اند که مى فرمايد آيا نشنيده.  ايشان است راجع مى نمايند
ُيسل عما يفعل  َُ ََ ّ     و با اين بيانات چگونه مى توان جسارت٣؟ "ُ

  ١٨٣نمود و به زخارف قول مشغول شد؟ سبحان ا، جهل و نادانى                  
  ّعباد به مقام و حدى رسيده که به علم و اراده خود مقبل

ّشده، از علم و اراده حق جل و عز معرض گشته ّ   ١٨٤حال                     .  اند ّ
ّانصاف دهيد اگر اين عباد موقن به اين کلمات دريه و ّ  

  ٤٥ سوره فاطر، آيه -٢       ١٠٣سوره انعام، آيه         ١- 
  ٢٣ انبياء، آيه سوره        ٣-
 



  ١١٤ص 
َاشارات قدسيه شوند و حق را يفعل ما يشاء بدانند، ديگر          َُ َ ّ ّ  
ّچگونه به اين مزخرفات تشبث مى نمايند و تمسک مى جويند؟         ّ  
  قسم.  بلکه آنچه بفرمايد به جان اقرار نمايند و مذعن شوند        
  ّ حکمت هاى قدريه سبقتّبه خدا که اگر تقديرات مقدره و        
ُنيافته بود ارض جميع اين عباد را معدوم مى نمود و لکن يؤخر         ُ َ ِ َ  

ٍذلک الى ميقات يوم معلوم١٨٥     ٍُ َ ِ ِٕ   بارى هزار و دويست و هشتاد.  َ
  سنه از ظهور نقطه فرقان گذشت و جميع اين همج رعاع در       
  و هنوز به حرفى از مقصوداند  هر صباح تالوت فرقان نموده        
  فائز نشدند و خود قرائت مى کنند بعضى آيات را که صريح        
ّبر مطالب قدسيه و مظاهر عز صمديه است مع ذلک هيچ ادراک         ّّ  
  ّو اين مدت اين قدر ادراک نشده که مقصود از.  اند ننموده        
  اک معانى آن وتالوت کتب و قرائت صحف در هر عصرى، ادر        
ّبلوغ به معارج اسرار آن بوده و اال تالوت بى معرفت را البته         ّ ٕ  

  چنانچه شخصى در يومى نزد اين فقير بحر.  ّفائده کلى نباشد١٨٦     
  معانى حاضر بود و ذکرى از عالئم قيامت و حشر و نشر و        
  ئق درحساب به ميان آمد و اصرار مى نمود که حساب خال        
  ّظهور بديع چگونه شد که احدى اطالع نيافته؟ بعد قدرى از        
ّصور علميه و شئونات حکميه به قدر ادراک و فهم سامع         ّ  
  ّو بعد ذکر شد که اين مدت مگر تالوت.  القاء شد        
ٍفيومذ ال:  "فرقان ننموده و آيه مبارکه را که مى فرمايد          َ َ َ  

 



  ١١٥ص 
يسال عن ذنبه انس و ال جان   َ ٌ ٕ ِ ِ ْ َْ َ َُ    را نديده ايد و به مقصود١" ُ

  ملتفت نشده ايد که معنى سؤال چنان نيست که ادراک
  نموده ايد بلکه سؤال به لسان و بيان نيست چنانچه همين آيه

ُيعرف:  "ّمشعر و مدل بر آن است؟ و بعد مى فرمايد َ ْ ُ  
َالمجرمون بسيماهم فيؤخ َُ ُ ُ َُ َْ ِ ِ َذ بالنواصى و االقدِ َ َ ِ  ِ   ١٨٧اين است  ٢ ." ِامُ

  که از وجهه، حساب خاليق کشيده مى شود و کفر و ايمان و
  چنانچه اليوم مشهود است که.  عصيان، جميع ظاهر مى گردد

  و.  به سيما اهل ضاللت از اصحاب هدايت معلوم و واضح اند
  تاباگر اين عباد خالصًا  و طلبًا لرضائه در آيات ک

  .ّمالحظه نمايند جميع آنچه را که مى طلبند البته ادراک مى نمايند
  ّبه قسمى که جميع امور واقعه در اين ظهور را از کلى و جزئى
  ّدر آيات او ظاهر و مکشوف ادراک مى نمايند حتى خروج

  ّمظاهر اسماء و صفات را از اوطان، و اعراض و اغماض ملت
ّظهر کليه در ارض معلومو دولت را، و سکون و استقرار م ّ  

ُولکن ال يعرف.  مخصوص ِ َ ُذلک اال اولو االلباب َِ ُ ّ َاختم القول       .  ٕ َ َُ ِ ْ١٨٨  
ُبما نزل على محمد من قبل ليکون ختامه ُ ُ ُِ َِ َ َُ َُ َِ ِ ٍْ  َ  المسک الذى َ ْ ِ  

ٍيهدى الناس الى رضوان قدس منير ُِ ٍ ُ ِ ِٕ َ   َو اُ:  "ّقال و قوله الحق.  َّ
ُيدعو  ٍالى دارالسالم ويهدى من يشاء الى صراطَ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َٕ ُٕ ْ ْ ِّ ِ  
ٍمستقيم َ ْلهم دارالسالم عند ربهم و هو وليهم " ٣."  ُ  ْ ْ ّ ُْ ُ ُِ َِ َ َ َ َِ  َ ِ َ  
  ِبما کانوا

  ٤١ سوره رحمن، آيه - ٢      ٣٩ سوره رحمن، آيه                 ١-
  ٢٥سوره يونس، آيه                 ٣-
 



             ١١٦ص 
َيعملون َ  ليسبق هذا الفضل على العالم و الحمد رب١."َْ ُ َُ َ َ َِ َ َ ََ َ ِ ْ ِ  

َالعالمين١٨٩        ّبيان را در هر مطلب مکرر نموديم که شايد هر نفسى.  َ
  از اعالى و ادانى از اين بيانات به قدر و اندازه خود قسمت و        
  ى عاجز باشد، از بياننصيب بردارد و اگر نفسى از ادراک بيان        
ُليعلم کل اناس مشربهم.  ديگر مقصود خود را ادراک نمايد         َ َ َ َ ٍَ ُ ُ َْ ِ.  

  قسم به خدا که اين حمامه ترابى را غير اين نغمات١٩٠     
  نغمه هاست و جز اين بيانات رموزها که هر نکته اى از آن        

  ّتا مشيت.  ى گشتّمقدس است از آنچه بيان شد و از قلم جار     
  الهى چه وقت قرار گيرد که عروس هاى معانى بى حجاب از     
ٍو ما من امر.  قصر روحانى قدم ظهور به عرصه قدم گذارند      ْ َ ِ َ  

ْاال بعد اذنه و ما من قدرة اال بحوله و قوته و ما من  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َُ َ َِ ّ ْ ّٕ ْٕ َ  
َاله اال هو ُ ّ ٕ له الخلق واالمر و کل.  ٍٕ ُ ُ َُ ََ ْ بامره ينطقون  و منَ ِ َِ َُ َ ِ ِ  
اسرار الروح  يتکل١٩١     َ ََ َ ِ    از قبل دو مقام از براى شموس مشرقه از.  ُمونِ

  يکى مقام توحيد و رتبه تفريد، چنانچه از.  ّمشارق الهيه بيان نموديم
ُال نفرق بين احد منهم:  "قبل ذکر شد   ُِ ٍ َ َ ََ َُ  ".و مقام ديگر مقام٢   
  در اين مقام.  ّلم خلق و رتبه حدودات بشريه استتفصيل و عا  
ّهر کدام را هيکلى معين و امرى مقرر و ظهورى مقدر و   ّ ّ  
  حدودى مخصوص است چنانچه هر کدام به اسمى موسوم و به  
  .وصفى موصوف و به امرى بديع و شرعى جديد مأمورند  

  ١٣٦، آيه سوره بقره  -٢             ١٢٧سوره انعام، آيه        ١- 
 



  ١١٧ص 
ْتلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم:  "چنانچه مى فرمايد  ُ ُ ُِ ٍِ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُْ  

َمن کلم اُ و رفع بعضهم درجات و آتينا عيسى ابن َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ٍ ُ ْ َ َ َ  
ِمريم البينات و ايدناه بروح القدس ُ ُ ِ ُ ُِ َ َ َ َ َْ  َْ ِ ".١٩٢                      نظر به اختالف اين١  

  مراتب و مقامات است که بيانات و کلمات مختلفه از آن ينابيع علوم
ّسبحانى ظاهر مى شود و اال فى الحقيقه نزد عارفين معضالت ٕ  

  چون اکثر.  ّمسائل الهيه، جميع در حکم يک کلمه مذکور است
  اند اين است که در ّناس اطالع بر مقامات مذکوره نيافته

  .ّاکل متحده مضطرب و متزلزل مى شوندکلمات مختلفه آن هي
  ١٩٣بارى، معلوم بوده و خواهد بود که جميع اين اختالفات                         

  اين است که در مقام.  کلمات از اختالفات مقامات است
ّتوحيد و علو تجريد، اطالق ربوبيت و الوهيت و احديت صرفه ّ ّ ّ  

   مى شود زيرا کهّو هويه بحته بر آن جواهر وجود شده و
ساکن اند و بر کرسي بطون ا ّجميع بر عرش ظهورا  

  يعنى ظهورا به ظهورشان ظاهر و جمال ا از.  واقف
ّچنانچه نغمات ربوبيه از اين هياکل احديه.  جمالشان باهر ّ  

  ١٩٤و در مقام ثانى که مقام تميز و تفصيل و تحديد و                .  ظاهر شد
ّارات و دالالت ملکيه است عبوديت صرفه و فقر بحت واش ّ  

ُانى عبد:  "چنانچه مى فرمايد.  ّفناى بات از ايشان ظاهر است َ ّ ٕ  
ُا و ما انا اال بشر  مثلکم ُ ِ ٌ َ َ َّ ٕ   ١٩٥                  ّو از اين بيانات محققه مثبته  ." َ

  ٢٥٣سوره بقره، آيه                 ١- 
 



  ١١ ٨ص 
  ادراک فرما مسائل خود را که سؤال نموده بودى، تا در دين         
  الهى راسخ شوى و از اختالفات بيانات انبياء و اصفياء متزلزل        

َانى انا ا :  "و اگر شنيده شود از مظاهر جامعه.  نشوى١٩٦      َ ّ ٕ" ،  
  ّچنانچه به کرات مبرهن شد.  ّحق است و ريبى در آن نيست        
  که به ظهور و صفات و اسماى ايشان ظهورا و اسم ا و        
َو ما رميت:  "اين است که مى فرمايد.  صفة ا در ارض ظاهر         َ َ َ َْ  
َاذ رميت ولکن اَ رمى         َ َ َ َ َ ِْ َان الذين"  و همچنين ١. " ٕ   ٕ  
َيبايعونک انما         َ َّ ٕ َ ُ ِ ُ  
َيبايعون         ُ ِ َ ُ َبرآرند، اينٕ ا و اگر نغمه٢. " ا ّنى رسول ا  
َما کان:  "چنانچه مى فرمايد.  ّنيز صحيح است و شکى در آن نه         َ َ  
        َِمحمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول ا َ َ َ َْ ْ ْ ِّ ِ ِ ٍُ ِ َ َ ٌ    و٣. " ُ
  و.  نونت ازلىدر اين  مقام همه مرسل اند از نزد آن سلطان حقيقى و کي        
ّاگر جميع نداى انا خاتم النبيين بر آرند آن هم حق است و شبهه         ّ  ُ َ َ َ  
  را راهى نه و سبيلى نه زيرا که جميع حکم يک ذات و يک نفس        
  ّو يک روح و يک جسد و يک امر دارند و همه مظهر بدئيت و        
ّختميت و اوليت و آخريت و ظاهريت         ّ ّ ّ   ّ و باطنيت آن روحّ
  و همچنين اگر.  ّاالرواح حقيقى و ساذج السواذج ازلى اند        
ُنحن عباد ا:  "بفرمايند         ُِ ْ   .، اين نيز ثابت و ظاهر است"َ
  اند، احدى ّچنانچه به ظاهر در منتهى رتبه عبوديت ظاهر شده        
  .ت در امکان ظاهر شودّرا ياراى آن نه که به آن نحو از عبودي        

  ١٠ سوره فتح، آيه -٢        ١٧سوره انفال، آيه                 ١- 
  ٤٠سوره احزاب، آيه                 ٣-
 



  ١١٩ص 
  اين است که از آن جواهر وجود در مقام استغراق در بحار

  قدس صمدى و ارتقاء به معارج معانى سلطان حقيقى، اذکار
ّربوبيه و الوهيه ظا   اگر درست مالحظه شود در همين.  هر شدّ

  اند در مقابل رتبه منتهاى نيستى و فنا در خود مشاهده نموده
  هستى مطلق و بقاى صرف، که گويا خود را معدوم صرف

  .اند اند و ذکر خود را در آن ساحت شرک شمرده دانسته
  زيرا که مطلق ذکر در اين مقام دليل هستى و وجود است و

   بس خطا، چه جاى آنکه ذکر غير شود واين نزد واصالن
  قلب و لسان و دل و جان به غير ذکر جانان مشغول گردد و

  يا چشم، غير جمال او مالحظه نمايد و يا گوش، غير نغمه او
  ١٩٧در اين زمان                      .  شنود و يا رجل در غير سبيل او مشى نمايد

  موده، قلم ازحرکت ممنوعنسمة ا وزيده و روح ا احاطه ن
  ١٩٨بارى، نظر به اين مقام، ذکر                    .  و لسان از بيان مقطوع گشته

  ّربوبيه و امثال ذلک از ايشان ظاهر شده و در مقام رسالت
  اظهار رسالت فرمودند و همچنين در هر مقام به اقتضاى آن

  لم امراند از عا ذکرى فرمودند و همه را نسبت به خود داده
ّالى عالم خلق و از عوالم ربوبيه الى عوالم ملکيه   اين است که.  ّ

ّآنچه بفرمايند و هرچه ذکر نمايند از الوهيت و ربوبيت و ّ  
ّنبوت و رسالت و واليت و امامت و عبوديت، همه حق است ّ ّ  

  ّپس بايد تفکر در اين بيانات که.  و شبهه اى در آن نيست
 



  ٠١٢ص 
  ّل شده نمود تا ديگر از اختالفات اقوال مظاهر غيبيه واستدال            
  بارى، .  ّمطالع قدسيه احدى را اضطراب و تزلزل دست ندهد١٩٩     

  ّدر کلمات شموس حقيقت بايد تفکر نمود و اگر ادراک نشد        
  بايد از واقفين مخازن علم سؤال شود تا بيان فرمايند و رفع        
  ّيند نه آنکه به عقل ناقص خود کلمات قدسيه رااشکال نما        
  ّتفسير نمايند و چون مطابق نفس و هواى خود نيابند بناى رد        
  چنانچه اليوم علماء و فقهاى عصر که بر.  و اعتراض گذارند        
  اند و اند و جهل را علم نام گذاشته مسند علم و فضل نشسته        
  اند اگر مجعوالت خاطر خود را از شمس يدهظلم را عدل نام        
  حقيقى سؤال نمايند و جواب موافق آنچه فهميده و يا از کتاب        
  ّاند نشنوند البته نفى علم از آن معدن و مثل خود ادراک نموده        

  مثل اينکه.  چنانچه در هر زمانى اين واقع شد.  منبع علم نمايند٢٠٠     
ّدر سؤال از اهله که از سيد وجود نمودند و آنمذکور شد          ّ  
ِهي مواقيت للناس"حضرت به امر الهى جواب فرمود که          ّ ُ ِ َِ َ َ ".١  

  و همچنين در.  بعد از استماع، نفى علم از آن حضرت نمودند٢٠١   
ُو يسلونک عن الروح قل الروح:  "آيه روح که مى فرمايد        ِْ ُِ َ َ َ َ َ  
َمن ا      مر ربىِ َ ِ   ّ و چون اين جواب مذکور شد کل فرياد٢."ْ

  واويال بر آوردند که جاهلى که نمى داند روح چه چيز است        
  و اليوم چون علماى عصر به.  ّخود را عالم علم لدنى مى داند        

  ٨٥ سوره اسراء، آيه -٢       ١٨٩ سوره بقره، آيه                 ١- 
 



  ١٢١ص 
  اند آن حضرت مفتخرند و آباى خود را هم مذعن ديدهاسم  

  چنانچه اگر انصاف باشد.  لهذا تقليدًا حکمش را قبول دارند
  ّو اليوم در جواب امثال اين مسائل چنين جواب بشنوند البته
  ّرد نمايند و اعتراض کنند و همان سخن هاى قبل را اعاده

  ّد مقدسند ازبا اينکه آن جواهر وجو.  نمايند چنانچه نمودند
ّکل اين علم هاى مجعوله و منزه   اند از جميع اين کلمات ّ

  ّکل اين علوم نزد.  محدوده و متعالى اند از ادراک هر مدرکى
  .آن علم کذب صرف است و جميع اين ادراکات افک محض
  بلکه هرچه از آن معادن حکمت الهى و مخازن علم صمدانى

ِو الع.  "ظاهر مى شود علم همان است َلم نقطة  کثرهاَ  َ ٌ ُ ُ  
َالجاهلون ُ ُو العلم نور  يقذفه"دليل بر آن، " ِ ُ ُُ ِ َِ ْاُ فى قلب من ٌَ َ ِ ْ َ ِ  

  ٢٠٢بارى، چون معنى علم را ادراک                       .  مثبت اين بيان" َيشاء
  اند و افکار مجعوله خود را که ناشى از مظاهر جهل ننموده

  اند  بر مبدء علوم وارد آوردهشده، اسم آن را علم گذاشته،
  ٢٠٣ًمثال در کتاب يکى از عباد که                  .  ايد ايد و شنيده آنچه ديده

  مشهور به علم و فضل است و خود را از صناديد قوم شمرده
ّو جميع علماى راشدين را رد و سب نموده چنانچه در همه ّ  

   و اين بنده. جاى از کتاب او تلويحًا و تصريحًا مشهود است
  چون ذکر او را بسيار شنيده بودم اراده نمودم که از رسائل او

  هر چند اين بنده اقبال به مالحظه.  قدرى مالحظه نمايم
 



  ١٢٢ص 
  کلمات غير نداشته و ندارم و ليکن چون جمعى از احوال         
  ايشان سؤال نموده و مستفسر شده بودند لهذا الزم گشت که        
  قدرى در کتب او مالحظه رود و جواب سائلين بعد از معرفت و        
  ّبارى، کتب عربيه او بدست نيفتاد تا.  بصيرت داده شود        
  ّاينکه شخصى روزى ذکر نمود کتابى از ايشان که مسمى به        
  اگر چه از اين.  است در اين بلد يافت مى شود" ارشاد العوام       "
  ئحه کبر و غرور استشمام شد که مردم را عوام و خوداسم را        
  را عالم فرض نموده و جميع مراتب او فى الحقيقه از همين اسم        
  کتاب معلوم و مبرهن شد که در سبيل نفس و هوى سالکند و        
  در تيه جهل و عمى ساکن، گويا حديث مشهور را فراموش        
ُالعلم:  "مايداند که مى فر نموده         ِ ُتمام َ ِالمعلوم َ ُوالقدرة َ َ ُوالعزة َُ  ِ َ  
ِتمام الخلق         َ ُ   با وجود اين کتاب را طلب نموده، چند روز." َ
  از.  معدود نزد بنده بود و گويا دو مرتبه در او مالحظه شد        
  ّقضا مرتبه ثانى جائى بدست آمد که حکايت معراج سيد        
  َمالحظه شد که قريب بيست علم او ازيد، شرط.   بودلوالک        
  اند و همچو مستفاد شد که اگر نفسى معرفت معراج نوشته        
  اين علوم را درست ادراک ننموده باشد به معرفت اين امر        
  و از جمله علوم، علم فلسفه و علم.  عالى متعالى فائز نگردد        
  ا را مذکور نموده و ادراک اين علوم فانيهکيميا و علم سيمي        

  سبحان ا، .  ّمردوده را شرط ادراک علوم باقيه قدسيه شمرده٢٠٤    
 



  ۱۲۳ص 
  با اين ادراک چه اعتراضات و تهمت ها که به هياکل علم 

  :  فنعم ما قال.  نا متناهى الهى وارد آورده
ّمتهم دارى کسانى را که حق         ّ  

  کرد امين مخزن هفتم طبق                            
  و يک نفر از اهل بصيرت و دانش و صاحبان علوم و عقول

  با اينکه بر هر صاحب بصيرتى.  ملتفت اين مزخرفات نشده
  ّواضح و هويدا است که اين گونه علم ها لم يزل مردود حق

  و چگونه علومى که مردود است نزد علماى.  بوده و هست
  ک آن شرط ادراک معارج معراج مى شود با اينکهحقيقى، ادرا

  صاحب معراج حرفى از اين علوم محدوده محجوبه حمل
  ّنفرموده و قلب منير آن سيد لوالک از جميع اين اشارات

ّمقدس و منزه بوده ؟ چه خوب مى گويد ّ  :  
  جمله ادراکات بر خرهاى لنگ        

ّحق سوار باد پر                              ان چون خدنگّ
  ّوا هر کس بخواهد سر معراج را ادراک نمايد و يا قطره اى
  از عرفان اين بحر بنوشد اگر هم اين علوم نزد او باشد يعنى
  ّمرآت قلب او از نقوش اين علوم غبار گرفته باشد البته بايد

ّپاک و منزه نمايد تا سر اين امر در مرآت قلب او تجلى نمايد ّ   ٢٠٥   و         .  ّ
ُاليوم متغمسان بحر علوم صمدانى و ساکنان فلک حکمت ّ  
  ّربانى مردم را از تحصيل اين علوم نهى مى فرمايند و صدور

 



  ١٢٤ص 
ّمنيرشان بحمدا منزه از اين اشارات است و مقدس از اين          ّ  
َالعلم حجاب االکب:  "حجاب اکبر را که مى فرمايد .  حجبات         َ َُ ِ ُ ِ   "ر ْ
  ّبه نار محبت يار سوختيم و خيمه ديگر برافراختيم و به اين        
  افتخار مى نمائيم که الحمد سبحات جالل را به نار جمال        
  محبوب سوختيم و جز مقصود در قلب و دل جا نداديم نه به        
ّعلمى جز علم به او متمسکيم و نه به معلومى جز تجلى انوار           وا  ّ

  ّبارى، بسيار متعجب شدم، از اين بيانات نديدم.  ّمتشبث٢٠٦     
  مگر اينکه مى خواهد بر مردم برساند که جميع اين علوم نزد        
  ايشان است با وجود اينکه قسم به خدا نسيمى از رياض علم        
ّالهى نشنيده و بر حرفى از اسرار حکمت ربانى اطالع نيافته         ّ.  
  ّبلکه اگر معنى علم گفته شود البته مضطرب شود و جبل وجود        
  با وجود اين اقوال سخيفه بى معنى چه.  ّاو مندک گردد        

  ّسبحان ا، چقدر متعجبم از.  ّدعوى هاى زياده از حد نموده٢٠٧     
  به.  اند اند و تابع چنين شخصى گشته مردمى که به او گرويده        
  ّاند و از رب االرباب معرض تراب قناعت نموده و اقبال جسته        
  اند و از نغمه بلبل و جمال گل به نعيب زاغ و جمال گشته        
  و ديگر چه چيزها مالحظه شد از.  اند کالغ قناعت نموده        
  فى الحقيقه حيف است که قلم به.  کلمات مجعوله اين کتاب        
  ر ذکر آن مطالب مشغول شود و يا اوقات مصروف به آنتحري        
  ّگردد و ليکن اگر محکى يافت مى شد حق از باطل و نور از        

 



  ١٢٥ص 
  ٢٠٨از جمله علومى که اين                     .  ّظلمت و شمس از ظل معلوم مى آمد 

  بسيار طالبم که.  ّمرد مدعى به آن شده صنعت کيمياست
  ا نفسى که مقتدر باشد ظهور اين علم را از عالمسلطانى و ي

  لفظ به عالم شهود و از قول به فعل از ايشان طلب نمايد و اين
  بى علم فانى هم که دعوى اين گونه علوم ننموده و بلکه کون
  ّاين علوم و فقدان آن را علت علم و جهل نمى دانم با اين مرد

  و ليکن.  لوم شوددر همين فقره قيام نمائيم تا صدق و کذب مع
  ّچه فائده، از ناس اين زمان جز زخم سنان نديده ام و غير سم

  هنوز اثر حديد بر گردن باقى است و.  قاتل چيزى نچشيده ام
  ٢٠٩و در مراتب علم و جهل                   .  هنوز عالئم جفا از تمام بدن ظاهر

  ذکرو عرفان و ايقان او در کتابى که ترک نشد از آن امرى 
ُان شجرة الزقوم طعام:  "شده، اين است که مى فرمايد َ َ ِ   َ َ َ ٕ  

ِاالثيم ِ    و بعد بيانات ديگر مى فرمايد تا اينکه منتهى مى شود١." َ
ُذق انک انت العزيز:  "به اين ذکر ِ َ َ ََ  ٕ ْ    ملتفت شويد که٢." َالکريم ُ

  و.  چه واضح و صريح وصف او در کتاب محکم مذکور شده
  م خود را در کتاب خود از بابت خفض جناحاين شخص ه

َاثيم فى الکتاب وعزيز بين االنعام و:  عبد اثيم ذکر نموده َ َ َِ َ َ ٌَ ِ ِ ِ ٌ  
ٕکريم فى االسم ِ ٌ   ٢١٠َو ال            "ّتفکر در آيه مبارکه نموده تا معنى .  َ

ٍرطب وال يابس اال فى کتاب مبين ٍ ٍ ٍُ َ َ َ َِ ّ ْٕ    درست در لوح قلب ثبت٣" ِ
  ٤٩ سوره دخان، آيه - ٢        ٤٤-٤٣  سوره دخان، آيه        ١- 

  ٥٩سوره انعام، آيه         ٣-
 



  ١٢٦ص 
  با وجود اين جمعى معتقد او شده و از موسى علم و.  شود        
ّعدل اعراض نموده به سامري جهل تمسک جسته           اند و از شمس ّ
  اند  است معرض گشتهُمعانى که در سماء اليزالى الهى مشرق        

ُو کأن لم يکن انگاشته٢١١      َ ْ   بارى اى برادر من، لئالى علم.  اند َ
  ّربانى جز از معدن الهى بدست نيايد و رائحه ريحان معنوى        
  ّجز از گلزار حقيقى استشمام نشود و گل هاى علوم احديه جز        
َو البل.  "از مدينه قلوب صافيه نرويد         ُد الطيب يخرج نباتهَ ُ ُ َُ َ َْ ُ   ُ  

ِذن ربه و الذى خبث ال يخرج اال نکدًاإِب٢١٢     ِ َِ َ َ َ َّ  ْٕ ُ ُ َُ  ." و چون مفهوم١  
ّگشت که تغنيات ورقاء هويه را احدى ادراک ننمايد اال اهلش         ّ ّ  
  لهذا بر هر نفسى الزم و واجب است که مشکالت مسائل        
  ّت اشارات مطالع قدسيه را بر صاحبان افئدهّالهيه و معضال        
ّمنيره و حامالن اسرار احديه عرضه دارد تا به تأييدات ربانى         ّ  
  .ّو افاضات الهى حل مسائل شود نه به تأييدات علوم اکتسابى        

ِفاسلوا اهل الذکر ٢١٣     " ْ  َ َ َُ  َان کنتم ال تعلمون ْ َ ْ َ ْ ُْ ُ   و ليکن اى٢." ٕ
  من، شخص مجاهد که اراده نمود قدم طلب و سلوک در سبيلبرادر 
ّمعرفت سلطان قدم گذارد بايد در بدايت امر قلب را که محل         َ ِ  
  ّظهور و بروز تجلى اسرار غيبى الهى است از جميع غبارات        
  ّتيره علوم اکتسابى و اشارات مظاهر شيطانى پاک و منزه        
  ّر را که سرير ورود و جلوس محبت محبوبفرمايد و صد        

  ٤٣ سوره نحل، آيه - ٢        ٥٨سوره اعراف، آيه                 ١- 
 



  ١٢٧ص 
  و همچنين دل را از عالقه آب.  ازلى است لطيف و نظيف نمايد 

ّو گل يعنى از جميع نقوش شبحيه و صور ظليه مقدس گرداند ّ ّّ  
  ّ نماند که مبادا آن حبّبه قسمى که آثار حب و بغض در قلب

  او را به جهتى بى دليل ميل دهد و يا بغض او را از جهتى منع
  چنانچه اليوم اکثرى به اين دو وجه، از وجه باقى و.  نمايد

  اند و بى شبان در صحراهاى ضاللت و حضرت معانى باز مانده
ّو بايد در کل حين توکل به حق نمايد و از.  نسيان مى چرند ّ ّ  

  ض کند و از عالم تراب منقطع شود و بگسلد و بهخلق اعرا
  و نفس خود را بر احدى ترجيح ندهد و.  ّرب االرباب در بندد

  افتخار و استکبار را از لوح قلب بشويد و به صبر و اصطبار
  ّدل بندد و صمت را شعار خود نمايد و از تکلم بى فائده احتراز

  ّسمي استچه زبان نارى است افسرده و کثرت بيان .  کند
  نار ظاهرى اجساد را محترق نمايد و نار لسان.  هالک کننده

  اثر آن نار به ساعتى فانى شود و اثر.  ارواح و افئده را بگدازد
  ٢١٤و غيبت را ضاللت شمرد و به آن                   .  اين نار به قرنى باقى ماند

  عرصه هرگز قدم نگذارد، زيرا غيبت سراج منير قلب را
  به قليل قانع باشد و از.  وش نمايد و حيات دل را بميراندخام

  مصاحبت منقطعين را غنيمت شمارد و عزلت.  طلب کثير فارغ
ّاز متمسکين و متکبرين را نعمت شمرد   در اسحار به.  ّ

  ّاذکار مشغول شود و به تمام همت و اقتدار در طلب آن نگار
 



  ١٢٨ص 
   ذکر بسوزاند و از ما سوى اّغفلت را به نار حب و.  کوشد        
  و بر بى نصيبان نصيب بخشد و از.  چون برق در گذرد        
  رعايت حيوان را منظور.  محرومان عطا و احسان دريغ ندارد        
  و از جانان جان دريغ.  نمايد تا چه رسد به انسان و اهل بيان        
  و آنچه براى.  ز نجويدّندارد و از شماتت خلق از حق احترا        
  .خود نمى پسندد براى غير نپسندد و نگويد آنچه را وفا نکند        
  .و از خاطيان در کمال استيالء در گذرد و طلب مغفرت نمايد        
  و بر عاصيان قلم عفو در کشد و به حقارت ننگرد زيرا حسن        
  ن موت به جوهراى بسا عاصى که در حي.  خاتمه مجهول است        
ٔايمان موفق شود و خمر بقا چشد و به مال اعلى شتابد و بسا         ّ  
  مطيع و مؤمن که در وقت ارتقاى روح تقليب شود و به اسفل        
  بارى، مقصود از جميع اين بيانات.  ّدرکات نيران مقر يابد        
  د جزمتقنه و اشارات محکمه آن است که سالک و طالب باي        

  و اين شرايط.  خدا را فنا داند و غير معبود را معدوم شمرد٢١٥     
ّاز صفات عالين و سجيه روحانيين است که در شرايط         ّ  
  و.  مجاهدين و مشى سالکين در مناهج علم اليقين ذکر يافت        
  ّبعد از تحقق اين مقامات براى سالک فارغ و طالب صادق، لفظ        
  ّو الذين"و چون به عمل .  مجاهد درباره او صادق مى آيد        
ِجاهدوا فينا          ُ َ ّ مؤيد شد البته به بشارت ١"َ ْلنهدينهم" ّ  ُْ َ َِ َسبلنا َ َ ُ ُ"٢  

  ٦٩سوره عنکبوت، آيه   -٢ و                ١
 



  ١٢٩ص 
  ٢١٦          و چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و                .  مستبشر خواهد شد

  ّشوق و عشق و وله و جذب و حب در قلب روشن شد و نسيم
ّمحبت از شطر احديه وزيد ظلمت ضاللت شک و ريب زائل ّ ّ  

  در.  شود و انوار علم و يقين همه ارکان وجود را احاطه نمايد
  آن حين بشير معنوى به بشارت روحانى از مدينه الهى چون

   روح را به صورصبح صادق طالع شود و قلب و نفس و
  و عنايات و تأييدات روح.  معرفت از نوم غفلت بيدار نمايد

  القدس صمدانى حيات تازه جديد مبذول دارد به قسمى که
  خود را صاحب چشم جديد و گوش بديع و قلب و فؤاد تازه
  ّمى بيند و رجوع به آيات واضحه آفاقيه و خفيات مستوره

  ّيعه در هر ذره بابى مفتوحّانفسيه مى نمايد و به عين ا بد
  ّمشاهده نمايد براى وصول به مراتب عين اليقين و حق اليقين و
ّنور اليقين، و در جميع اشياء اسرار تجلى وحدانيه و آثار ظهور ّ  

  ٢١٧قسم به خدا که اگر سالک سبيل هدى                      .  ّصمدانيه مالحظه کند
  د اعلى واصل گرددو طالب معارج تقى به اين مقام بلن

  ّرائحه حق را از فرسنگ هاى بعيده استنشاق نمايد و صبح
ّنورانى هدايت را از مشرق کل شىء ادراک کند و هر ذره و هر ّ  
  ّشىء او را داللت بر محبوب و مطلوب نمايد و چنان مميز شود

ّکه حق را از باطل، چون شمس از ظل، فرق گذارد   ًمثال اگر.  ّ
  ابداع وزد و او در مغرب اختراع باشدّنسيم حق از مشرق 

  



  ٠٣١ص 
  ّو همچنين جميع آثار حق را از کلمات.  ّالبته استشمام کند         

  بديعه و اعمال منيعه و افعال لميعه، از افعال و اعمال و آثار        
  ما سوى امتياز دهد چنانچه اهل لؤلؤ، لؤلؤ را از حجر و        
  و دماغ جان.  را از خريف و حرارت را از برودتانسان، ربيع         
  ّچون از زکام کون و امکان پاک شد البته رائحه جانان را از        
  ّمنازل بعيده بيابد و از اثر آن رائحه به مصر ايقان حضرت منان        
  وارد شود و بدايع حکمت حضرت سبحانى را در آن شهر        
   و جميع علوم مکنونه را از اطوار ورقهروحانى مشاهده کند        
  شجره آن مدينه استماع نمايد و از تراب آن مدينه تسبيح و        
  ّتقديس رب االرباب به گوش ظاهر و باطن شنود و اسرار        
  چه ذکر نمايم از.   مالحظه فرمايدّرجوع و اياب را به چشم سر        
  ّتجليات که به امر سلطان اسماء وآثار و عالمات و ظهورات و         
  بى آب رفع عطش نمايد و بى.  ّصفات در آن مدينه مقدر شده        
  در هر گياهى حکمت بالغه.  ّنار حرارت محبة ا بيفزايد        
  معنوى مستور است و بر شاخسار هر گل هزار بلبل ناطقه در        
  ّسر نار موسوى ظاهر و ازاز الله هاى بديعش .  جذب و شور        
  بى ذهب.  ّنفحات قدسيه اش نفخه روح القدس عيسوى باهر        
  در هر ورقش نعيمى.  غنا بخشد و بى فنا بقا عطا فرمايد        
  ٢١٨و                  .  مکنون و در هر غرفه اش صد هزار حکمت مخزون       
  ز ما سوى چنان به آن مدينهمجاهدين فى ا بعد از انقطاع ا        

 



  ١٣١ص 
  ّدالئل قطعيه را از.  ّانس گيرند که آنى از آن منفک نشوند

  سنبل آن محفل شنوند و براهين واضحه را از جمال گل و نواى
ّو اين مدينه در رأس هزار سنه او ازيد او اقل.  بلبل اخذ نمايند َ َ َ  

  ٢١٩هدى نمود                    پس اى حبيب من، بايد ج.  تجديد شود و تزيين يابد
ّتا به آن مدينه واصل شويم و به عنايت الهيه و تفقدات ربانيه ّ ّّ  

ُکشف سبحات جالل نمائيم تا به استقامت تمام جان پژمرده را ُ  
  در ره محبوب تازه نثار نمائيم و صد هزار عجز و نياز آريم تا

   در هرّو آن مدينه کتب الهيه است.  به آن فوز فائز شويم
  ًمثال در عهد موسى تورات بود و در زمن عيسى انجيل.  عهدى

  ّو در عهد محمد رسول ا فرقان و در اين عصر بيان و در
ّعهد من يبعثه ا کتاب او که رجوع کل کتب به آن است و ُ ُ َ ْ َ َ  

  ّو در اين مدائن، ارزاق مقدر.  مهيمن است بر جميع کتب
  اى روحانى بخشد و نعمت قدمانىغذ.  ّاست و نعم باقيه مقرر

  بر اهل تجريد نعمت توحيد عطا فرمايد، بى نصيبان را.  چشاند
  نصيب کرم نمايد و آوارگان صحراى جهل را کأس علم عنايت

  ّو هدايت و عنايت و علم و معرفت و ايمان و ايقان کل.  کند
  ّمن فى السموات و االرض در اين مدائن مکنون و مخزون

  ٢٢٠ّ فرقان از براى امت رسول حصن محکم بوده که                     ًمثال.  گشته
  در زمان او هر نفسى داخل او شد از رمى شياطين و رمح
ّمخالفين و ظنونات مجتثه و اشارات شرکيه محفوظ ماند   و.  ّ

 



  ٢٣١ص 
ّهمچنين مرزوق شد به فواکه طيبه احديه و اثمار علم شجره          ّ  
  ه و از انهار ماء غير آسن معرفت نوشيد و خمر اسرارّالهي        

  ّچنانچه جميع ما يحتاج آن امت از.  توحيد و تفريد چشيد٢٢١     
  ّاحکام دين و شريعت سيد المرسلين در آن رضوان مبين موجود        
  ّو آن است حجت باقيه براى اهلش بعد از.  ّو معين گشته        
ّ مسلم است حکم آن و محقق الوقوع استنقطه فرقان زيرا         ّ  
  اند تا ظهور بديع در ّو جميع مأمور به اتباع آن بوده.  امر آن        
  و آن است که طالبان را به رضوان وصال.  ّسنه ستين        
  مى رساند و مجاهدان و مهاجران را به سرادق قرب فائز        
  و غير آن را.  تى است اعظمّدليلى است محکم و حج.  فرمايد        
  از روايات و کتب و احاديث اين فخر نه زيرا حديث و        
  ّصاحبان حديث، وجود وقولشان به حکم کتاب ثابت و محقق        
  و ديگر آنکه در احاديث اختالف بسيار است و شبهه.  شده        

ّانى"که چنانچه نقطه فرقان در آخر امر فرمودند .  بى شمار٢٢٢      ٕ  
َتارک فيکم الثقلين کتاب اِ و عترتى         ِ َ ِ ْ َّ ُ ُ ٌ   با اينکه احاديث." ِ
  بسيار از منبع رسالت و معدن هدايت نازل شده بود با وجود        
  اين جز ذکر کتاب چيزى نفرمودند و آن را سبب اعظم و        
  باد باشد تاّدليل اقوم براى طالبان مقرر فرمودند که هادى ع        

  ّحال به چشم انصاف و قلب طاهر و نفس زکيه.  يوم معاد٢٢٣     
  ّمالحظه فرمائيد که در کتاب خدا که مسلم بين طرفين است از        

 



  ٣۳١ص 
ّعامه و خاصه، چه را حجت براى معرفت عباد قرار فرموده   ّ ّ.  

ّبايد بنده و شما و کل من على االرض به نور آن تمسک جسته، ّ   
  .ّحق را از باطل و ضاللت را از هدايت تميز دهيم و فرق گذاريم
  .ّزيرا که حجت منحصر شد به دو، يکى کتاب و ديگر عترت

  ٢٢٤ّو اول                        .  عترت که از ميان رفته، پس منحصر شد به کتاب
ًالم ذلک الکتاب ال ريب فيه هدى:  "کتاب مى فرمايد ُ ِ ِ ِْ َْ َ ُ َ  

للمت ُ ْ َقينِ ّ در حروف مقطعه فرقان اسرار هويه مستور١."ِ ّ  
  ّ احديه در صدف اين حروف مخزون شده کهىگشته و لئال

  اين مقام مجال ذکر آن نه و ليکن بر حسب ظاهر مقصود خود
  ّيا محمد، اين:  آن حضرت است که به او خطاب مى فرمايد

ّکتاب منزل از سماء احديه، نيست ريبى و شکى در آن،  ّ ُ  
  مالحظه فرمائيد که همين.  هدايتى است براى پرهيزکاران

ّفرقان را مقرر و مقدر فرموده براى هدايت کل من فى ّ ّ  
ّالسموات و االرض و بنفسه آن ذات احديه و غيب هويه ّ ّ  

  ّشهادت داده بر آنکه شک و شبهه در آن نيست که هادى عباد
  خداآيا انصاف هست ثقل اعظم را که .  است الى يوم معاد

ّشهادت بر حقيت آن داده و حکم بر حقيت آن فرموده، اين ّّ ّ  
  ّعباد در آن شک نمايند و يا شبهه کنند و يا امرى را که او
  سبب هدايت و وصول به معارج معرفت قرار فرموده، از آن

  ١سوره بقره، آيه         ١- 
 



 ٤٣١ص 
  ف مزخرفاعراض نمايند و امر ديگر طلب نمايند و يا به حر         
  ناس تشکيک نمايند که فالن چنين گفته و فالن امر ظاهر نشده        
  ّو حال آنکه اگر امرى يا احداثى غير کتاب الهى علت و        

  بارى، .  ّدليل براى هدايت خلق بود البته در آيه مذکور مى شد٢٢٥    
   آيهّبايد از امر مبرم الهى و از تقدير مقدر صمدانى که در        
  ّذکر يافت تجاوز ننمائيم و کتب بديعه را مصدق شويم چه اگر        
  .تصديق اين کتب را ننمائيم تصديق اين آيه مبارکه نشده        
  چنانچه اين واضح است که هرکس تصديق فرقان ننمود فى        
  و اين معانى از.  ّالحقيقه مصدق کتب قبل از فرقان هم نبوده        
  و اگر معانى مستوره آن ذکر شود.  ظاهر آيه مستفاد مى شود        
  ّو اسرار مکنونه آن بيان گردد البته زمان به آخر نرساند و        

َوکان اُ على ما اقول شهيدًا.  کون حمل ننمايد٢٢٦      َُ ُ َ   و همچنين.  َ
ن کنتم فى ريب ممٕ اَو:  "در جاى ديگر مى فرمايد         ِْ ٍ َ ُ َا نزلنا علُ َ َ َى  

ْعبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداکم من        ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍ ُِ َُ َ ََ َ َُ ُ ُ  
َدون اِ ان کنتم صادقين       َِ ِْ ُ ُُ ْ   اگر بوديد:   که ترجمه ظاهر آن اين است١."ٕ

  ّشما در شک و شبهه در آنچه ما نازل فرموديم بر عبد خود        
  ُ منزله و بخوانيد رَوُبه مثل اين ساى ريد سوره ّمحمد، پس بيا        
  شهداى خود را يعنى علماى خود را تا اعانت نمايند شما را در        
  حال مالحظه فرمائيد چه.  انزال سوره اگر هستيد راست گويان        

  ٢٣سوره بقره، آيه                 ١- 
 



  ٣٥١ص 
  ّقدر آن که حجتمقدار عظيم است شأن آيات و بزرگ است 

  ّبالغه و برهان کامل و قدرت قاهره و مشيت نافذه را به آن
ّو هيچ شيئى را آن سلطان احديه در اظهار حجت.  ختم فرموده ّ  

  خود به آن شريک نفرموده چه ميانه حجج و دالئل، آيات به
  و آن است.  منزله شمس است و سواى آن به منزله نجوم

  ور مضىء از جانب سلطانّحجت باقيه و برهان ثابت و ن
  هيچ فضلى به آن نرسد و هيچ امرى بر.  حقيقى در ميان عباد
ّ الهيه است و مخزن اسرار احديهىکنز لئال.  آن سبقت نگيرد ّ.  

  و آن است خيط محکم و حبل مستحکم و عروه وثقى و نور
  ّشريعه معارف الهيه از آن در جريان است و نار.  اليطفى

  اين نارى است که در.   از آن در فورانّحکمت بالغه صمدانيه
  ّيک حين دو اثر از آن ظاهر است، در مقبلين حرارت حب

  ٢٢٧اى رفيق، بايد     .  احداث نمايد و در مبغضين برودت غفلت آورد
  ّاز امر الهى نگذريم و به آنچه حجت خود قرار فرموده  راضى

ُخالصه، حجت و برهان اين آيه من.  شويم و سر بنهيم   زلهّ
ُاعظم ازآن است که اين عليل تواند اقامه دليل نمايد  وا  

َيقول الحق وهو َ َ َُ  َيهدى السبيل وهو ُ َُ َ  َالقاهر فوق عباده و هو ِ ُ ُِ ِ ِ َِ َ  
ُالعزيز الجميل َ ُ َ نتلوها        ُآيات اِ َتلک:  "و همچنين مى فرمايد.  َ َُ ْ٢٢٨  

ٍعليک بالحق فباي حديث ِ َ  َ َ َ َِ ِ ْ ْ َ بعداِ و آياته يومنونَ َُ ُِ ِ ِْ َ َ ".١  
  ٦سوره جاثيه، آيه                 ١- 

 



  ٣٦١ص 
ّاين است آيات منزله از سماء هويه، مى خوانيم بر:  مى فرمايد         ُ  
  ّپس به کدام سخن بعد از ظهور حق و نزول آيات او.  شما        
  ا ملتفت شوى مى فهمى کهايمان مى آورند؟ اگر تلويح اين آيه ر        
  ّهرگز مظهرى اکبر از انبياء نبوده و حجتى هم اکبر و اعظم از        
  ّبلکه اعظم از اين حجت، .  آيات منزله در ارض ظاهر نشده        

ّحجتى ممکن نه اال ما شاء ربک٢٢٩      ّّ   :  و در جاى ديگر مى فرمايد.  ٕ
ٍويل لکل افاک اثيم       " ْ َْ ٍَ ِّ  ُ ٌ ِ يسمع آياتَ ُ َ ِاِ تتلى عليه َْ ْ َْ ََ ُ  
ِثم يص         ُ  ُر مستکبرًا  کان لم يسمعها  فبشرهُ ُْ ْ ْ  َ َ َ َ ََ َْ َْ ِ  
ٍبعذاب اليم         َ ٍَ    يعنى واى بر افک کننده گنهکار که مى شنود آيات١."ِ
ّنازله از سماء مشيت الهيه را که خوانده مى شود بر او، پس استکبار         ّ  
  .مى نمايد که گويا نشنيده آن را، پس بشارت ده او را به عذابى دردناک        
ّاشارات همين آيه کل من فى السموات و االرض را کفايت         ّ  
َمى کند لو کان الناس فى آيات ر         ِ ُ ّ َ َبهم يتفرسونَ َُ ّ َْ َ ِ .چنانچه اليوم  
  ت شود احدى اعتنا نداردّمى شنويد که اگر از آيات الهيه قرائ        
  ّکه گويا پست ترين امرها نزدشان آيات الهيه است و حال        
  :  بگو به ايشان.  آنکه اعظم از آيات امرى نبوده و نخواهد بود        
  اگر.  اى بى خبران، مى گوئيد آنچه را قبل، پدران شما گفتند        
  ند شما هم خواهيدايشان ثمرى از شجره اعراض خود ديد        
  ّفالنار.  ّو عنقريب با آباى خود در نار مقر خواهيد يافت.  ديد        

  ٨-٧ سوره جاثيه، آيه                ١- 
 



  ٧٣١ص 
َمثواهم فبس مثوى الظالمين َ َ َ َِ ّ ْ ْ ْ ِ َ   و:  "و در جاى ديگر مى فرمايد.  ُ

ُاذا علم من آياتنا شيئًا  اتخذها هزوًا ُ َ ََ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ٌ اولک لهم عذابٕ َ َ ََ َْ ُ   
ٌمهين    يعنى در وقتى که عالم شود از آيات ما شيئى را، اخذ١."ُ

  مى نمايد آن را از روى استهزاء از براى ايشان است عذابى
  از جمله استهزاء اين بود که مى گفتند معجزه.  خوار کننده

َفاسقط علين"آن يکى .  ديگر ظاهر نما و برهان ديگر بياور ْ َْ َ َ َْ   اِ
َکسفًا من السماء َ َّ ِ ن کان هذا هو الحقٕ ا" مى گفت و ديگر ٢" ِ َ َ َُ َ َ  

َمن عندک فامطر علينا حجارة من السماء َ َ َ َّ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ًِ ِ َ َ َ َ   . مذکور مى داشت٣." َ
  ّبه مثل يهودان عهد موسى که تبديل نمودند مائده سمائيه را

  به اشياى خبيثه سير و پياز، آن قوم هم طلب تبديل
  چنانچه اليوم.  ُند آيات منزله را به ظنونات نجسه کثيفهمى نمود

ّمشاهده مى شود که مائده معنويه از سماء رحمت الهيه و ّ  
  ّغمام مکرمت سبحانيه نازل است و بحور حيوان در رضوان
  جنان به امر خالق کن فکان در موج و جريان و جميع چون

  ر که ملحاند و به برکه شو ّکالب بر اجساد ميته مجتمع آمده
  ّسبحان ا، کمال تحير حاصل است.  اند اجاج است قانع گشته

  از عبادى که بعد از ارتفاع اعالم مدلول، طلب دليل مى نمايند
  ّو بعد از ظهور شمس معلوم، به اشارات علم تمسک

  ّمثل آن است که از آفتاب در اثبات نور او حجت.  اند جسته
  ١٨٧ سوره شعراء، آيه - ٢         ٩ سوره جاثيه، آيه            ١- 
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  ٣٨١ص 
  .طلبند و يا از باران نيسان در اثبات فيضش برهان جويند        
  ّحجت آفتاب نور اوست که اشراق نموده و عالم را فرا گرفته و        
  زهبرهان نيسان جود اوست که عالم را به رداى جديد تا        
  بلى، کور از آفتاب جز گرمى حاصلى نداند و ارض.  فرموده        
  .جرز از رحمت نيسانى فضلى احصاء ننمايد        
  عجب نبود که از قرآن نصيبى نيست جز نقشى        

  که از خورشيد جز گرمى نيابد چشم نابينا                             
ٍو اذا تتلى عليهم آياتنا بينات ": و در جاى ديگر مى فرمايد٢٣١      َ َُ ُِ ْ َْ َ ََ ٕ  
ْما  کان حجتهم اال ان قالوا اتوا بآبانا ان کنتم            ْ ُ ُ ُ ُُ ٕ ٕ ِ  ُ َ َ َ َْ ّ َ َ  
َصادقين           َْ ِ    يعنى  در وقتى که تالوت کرده مى شود بر ايشان آيات ما، نيست١. "ِ

  درهاى ما را اگرّحجت ايشان مگر آنکه بگويند بياوريد پ         
  ّمشاهده نما که چه حجت ها بر آن.  هستيد راست گويان        

  به آياتى که حرفى از آن.  رحمت هاى کامله واسعه مى گرفتند        
  اعظم است از خلق سماوات و ارض و مردگان وادى نفس و        
  وهوى را به روح ايمان زنده مى فرمايد استهزاء مى نمودند         
  اين بود اعراض و.  پدرهاى ما را از قبر بيرون آر:  مى گفتند        
  ّو هر کدام از اين آيات براى کل من على االرض.  استکبار قوم        
ّحجتى است محکم و برهانى است معظم که جميع ارض را         ّ  

َکفايت مى کند لو انتم فى آيات اِ تتفکرون         َ َُ ُ َ َ ِ   و در همين آيه.  َ
  ٢٥سوره جاثيه، آيه                 ١- 

 



  ٩٣١ص 
  اگر فى الجمله دردى يافت.   اسرار مکنون استىمذکوره لئال

  ٢٣٢گوش به حرف هاى مزخرف عباد مدهيد که                       .  شود دوا مى رسد
  ّمى گويند کتاب و آيات از براى عوام حجت نمى شود زيرا که

  ّد و احصاء نمى کنند، با اينکه اين قرآن حجت است برنمى فهمن
  ّاگر قوه ادراک آن در مردم نبود چگونه.  مشرق و مغرب عالم

ّحجت بر کل واقع مى شد؟ از اين قرار، بر معرفت الهيه هم ّّ  
  ّنفسى مکلف نيست و الزم نه زيرا که عرفان او اعظم از

  ٢٣٣بارى،                     .  رندعرفان کتاب اوست و عوام استعداد ادراک آن ندا
  همه از روى کبر و.  اين سخن به غايت لغو و غير مقبول است

  غرور گفته مى شود که مردم را از رياض رضاى الهى دور کنند
  ّبا اينکه نزد حق اين عوام از.  و زمام آنها را محکم حفظ نمايند

  بول تر واند به غايت مق ّعلماى ايشان که از حق اعراض نموده
  ّو فهم کلمات الهيه و درک بيانات حمامات.  پسنديده ترند

  اين منوط به صفاى.  ّمعنويه هيچ دخلى به علم ظاهرى ندارد
  چنانچه حال عبادى.  قلب و تزکيه نفوس و فراغت روح است

  اند و بر رفرف چند موجودند که حرفى از رسوم علم نديده
   قلوبشان به گل هاىعلم جالسند و از سحاب فيض الهى رياض

ِفطوبى للمخلصين من.  حکمت و الله هاى معرفت تزيين يافته ِ َِ ُ ُ َ  
ٍانوار يوم عظيم ٍَ ََ ِو الذين کفروا بآيات:  "و همچنين مى فرمايد.  ِ ِ ُ َ َ َ َ  

ٌا و لقاه اولک يسوا من رحمتى و اولک لهم  عذاب َ ََ َ َْ ْ ُْ ُ  َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ  
 



  ١٤٠ص 
ٌاليم     ِو يقولون انا لتارکوا آلهت:  "مچنين مى فرمايد  و ه١."َ َِ َ َ ََ ّ  َ َ ُ   ناُ
ٍلشاعر مجنون    ِ ُِ َ   مشاهده.   مضمون اين آيه واضح است٢." ٍَ
  آيا ما ترک:  فرمائيد که بعد از تنزيل آيات چه مى گفتند   
  کننده ايم خدايان خود را براى شاعرى مجنون ؟ که آن حضرت را   
ّو به آيات الهيه سخريه مى نمودند وشاعر مى ناميدند     ّ  
  ّاين کلمات اساطير اولين است، يعنى کلماتى است:  مى گفتند   
  ّکه قبل گفته شده و محمد آن کلمات را ترکيب نموده مى گويد   

  چنانچه اليوم به مثل همان را شنيده ايد که نسبت.  از خداست٢٣٥   
  کلمات را با کلماتبه اين امر مى دهند و مى گويند که اين   
َقد کبر.  قبل ترکيب نموده و يا کلماتى است مغلوط   ُ َ َقولهم و َ ُ ُ َ  

َصغر٢٣٦    ُشأنهم وحدهم َُ ُ ُ َ   اين است که بعد از اين انکارها و.  َ
  بعد از موسى و عيسى، :  اعتراضات که مذکور شد گفتند  

ّموافق کتب نبايد نبي مستقل که ناسخ شريعت باشد    ّ  
  .ّبايد شخصى بيايد که مکمل شريعت قبل باشد.  عوث شودمب   
ّاين آيه مبارکه که مشعر بر جميع مطالب الهيه و مدل  بر    ُ ّ  
ْو لقد جاکم:  "ّعدم انقطاع فيوضات رحمانيه است نازل شد    ُ  َ َْ َ َ  

ْيوسف من قبل بالبينات فما زلتم فى شک مما جاکم   ْ ْ ُْ ُ ِ ِ ِ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ ِْ َِ َ  
َتى اذا هلک قلتم لن يبعثَ حبه   َ َْ ْ ْ َّ ََ َ َُ ُ ًاُ من بعده رسوال ٕ ُ َ َِ ِ ِْ  

ُکذلک يضل ا ِ ُِ َ ٌ  من هو مسرف مرتابَ َ َ َْ ُْ ُ ٌُ   را يوسف از  و به تحقيق آمد شما٣."ِ
  ٣٦ّسوره صافات، آيه   -٢         ٢٣سورهعنکبوت، آيه                 - 

  ٣٤، آيه )مؤمن(سوره غافر                ٣-
 



  ١١٤ص 
ّپيش با بينه ها، پس پيوسته بوديد در شک از آنچه آمد شما ّ  

  را به آن، تا چون هالک شد گفتيد مبعوث نمى گرداند خدا بعد
  از او رسولى را، و همچنين اضالل مى کند خدا کسى را که

  پس، .  ّاوست اسراف کننده و شک آورنده به پروردگار خود
  ئيد و يقين کنيد که در هر عصر امم آناز اين آيه ادراک فرما

  ّعهد به آيه اى از کتاب تمسک جسته از اين گونه حرف هاى
  مثل.  ّمزخرف مى گفتند که ديگر نبي نبايد در ابداع بيايد

  آنکه آيه انجيل را که مذکور شده، علماى آن استدالل به آن
  ّنمودند که هرگز حکم انجيل مرتفع نمى شود و پيغمبرى مستقل

  و اکثرى از ملل.  ّبعوث نگردد اال براى اثبات شريعت انجيلم
  ٢٣٧چنانچه اهل فرقان را                       .  اند مبتال به اين مرض روحى شده

ّمى بينى که چگونه به مثل امم قبل به ذکر خاتم النبيين محتجب ّ  
ُما يعلم تأويله"ّاند، با اينکه خود مقرند بر اينکه  گشته َُ َِ َ ّ االَْ ٕ  

ِاُ والراسخون فى العلم ِ ِ َِ ُ ّ   ّ بعد که راسخ در علوم و امها و١." َ
  نفسها و ذاتها و جوهرها بيان مى فرمايد که قدرى مخالف
  هواى ايشان واقع مى شود اين است که مى شنوى که چه

  و نيست اينها مگر از رؤساى ناس.  مى گويند و چه مى کنند
  اند و بغير جز هوى اخذ نکردهدر دين يعنى آنهائى که الهى ب

  اند و به اند و به حجبات علم محتجب گشته ذهب مذهبى نيافته
  ٧سوره آل عمران، آيه                 ١- 

 



  ١٤٢ص 
  :  ّچنانچه به تصريح تمام رب االنام مى فرمايد .  اند ضاللت آن گمراه شده  
افرايت من اتخذ الهه هواه و اضل " َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ ٕ َ  ِه اُ على عِْ َ   ٍم وْلُ

ْختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة  فمن َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ  
َيهديه من بعد اِ افال تذکرون َ َُ  َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ    يعنى آيا ديدى آن١." ْ

  غافل را که گرفت خداى خود خواهش هاى نفس خود را و اضالل کرد
  بر گوش و دلش و گردانيدخدا او را بر علمى، و مهر نهاد 

  بر چشمش پرده، پس که هدايت مى کند او را از بعد خدا؟
ٍواضله ا على علم"آيا پند نمى گيريد؟ در معنى٢٣٨     ِ َ َُ    اگر چه٢، "َ

  در ظاهر آن است که ذکر شده و ليکن نزد اين فانى، مقصود      
   و بهّاز آيه علماى عصراند که اعراض از جمال حق نمودند    
  ّعلوم خود که از نفس و هوى ناشى گشته متمسک شده بر    

َقل هو نب.  " نبأ الهى و امر او احتجاج مى نمودند َ َ ُ ْ ْ عظيم انتماُ ُ َ ٌَ ِ  
َعنه معرضون َُ ُ ُِ ْو اذا تتلى عليهم:  " و همچنين مى فرمايد٣."ْ ْ َْ ََ ُ ٕ َ  

َآياتنا بينات قالوا ما هذا اال رجل يريد ا َُ ُ ُ ٌُ َ َ َ َّ ٕ َ ُ ْن يصدکمٍ ُ  ُْ َ  
ًعما کان يعبد آباؤکم و قالوا ما هذا اال افک مفترى َ َ َْ ُْ ُ ٌُ ٕ ّٕ ُ َ َ َ َْ ُّ ُ".٤  

  و  چون خوانده شود بر ايشان، يعنى بر آن کفره فجره، آيات:  ّو الحق يقول 
ّقدسيه احديه، گويند آن مشرکان از حق بى خبران، نيست  ّ ِّ  
   کند شما رااين رسول پروردگار مگر مردى که مى خواهد منع 
  از آنچه که مى پرستيدند آن را پدرهاى شما و ديگر گفتند 

  ٦٨-٦ ٧سوره ص، آيه   -٢       ٢٣ سوره جاثيه، آيه   -٢و                ١
  ٤٣سوره سبأ، آيه                 ٤-
 



  ١٤٣ص 
  ٢٣٩بشنويد نداى قدس                         .  نيست اين مگر کذبى افترا کرده شده

  الهى و نواى خوش صمدانى را که چگونه در تلويح، انذار
  ّفرموده مکذبين آيات را و بيزارى جسته منکرين کلمات

  ُو بعد ناس را مالحظه فرمائيد از کوثر قرب و.  ّقدسيه را
  با اينکه.  اعراض و استکبار آن محرومان را بر آن جمال قدس
  َدم هدايتِآن جوهر لطف و کرم، هياکل عدم را به عرصه ق

  ّمى فرمود و آن فقيران حقيقى را به شريعه قدسيه غنا داللت
  مى نمود مع ذلک بعضى مى گفتند اين مردى است افترا کننده بر
  پروردگار عالميان و بعضى مى گفتند اين منع کننده است ناس را
  از شريعه دين و ايمان و برخى نسبت جنون مى دادند و امثال

  ٢٤٠مشاهده مى کنيد چه سخن هاى لغو که به                     چنانچه اليوم .  ذلک
  اند و چه نسبت ها و خطاها که به آن منبع و آن جوهر بقا گفته

  با اينکه در کتاب الهى و لوح قدس.  اند معدن عصمت داده
  ّصمدانى در جميع اوراق و کلمات، انذار فرموده مکذبين و

  وده مقبلين آن را، بامعرضين آيات منزله را و بشارت فرم
  وجود اين چقدر اعتراضات که بر آيات منزله از سماوات

ّقدسيه بدعيه نموده   و حال آنکه چشم امکان چنين فضلى.  اند ّ
  ّنديده و قوه سمع اکوان چنين عنايتى نشنيده که آيات به
  مثابه غيث نيسانى از غمام رحمت رحمانى جارى و نازل

  زم که عظمت قدر و رفعتچه که انبياى اولوالع.  شود
 



  ١٤٤ص 
  مقامشان چون شمس واضح و الئح است مفتخر شدند هر         
  کدام به کتابى که در دست هست و مشاهده شده وآيات آن        
  احصا گشته و از اين غمام رحمت رحمانى اين قدر نازل شده        
  ٓ االن بهّچنانچه بيست مجلد.  که هنوز احدى احصا ننموده        
  دست مى آيد و چه مقدار که هنوز به دست نيامده و چه مقدار        
  هم که تاراج شده و به دست مشرکين افتاده و معلوم نيست        

  ّاى برادر، بايد چشم گشود و تفکر نمود و.  اند چه کرده٢٤١     
  ّملتجى به مظاهر الهيه شد که شايد از مواعظ واضحه کتاب        
  ّپند گيريم و از نصائح مذکوره در الواح متنبه شويم، اعتراض        
  ُبر منزل آيات نکنيم، امرش را به جان تسليم کنيم و حکمش        
  را به تمام جان و روان قبول نمائيم و مذعن شويم که شايد در        
ُو انه.فضاى رحمت وارد شويم و در شاطى فضل مسکن يابيم         ّ ٕ َ  
ٌبعباده لغفور رحيم  ٢٤٢ ٌَ ُ َ َ ِ ِ ِ .  

  :و همچنين مى فرمايد 

َقل يا اهل   "        َْ ْ َالکتاب هل تنقمون منا اال ان آمنا باِ و ما ُ َ َ َ َِ   ْْ َ َّ ٕ ُ ِ ِِ  
َانزل الينا و ما انزل من ق           ْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ُِ َُ َ ْل و ان اکثرکمْبٕ ُ َُ َ ْ َ َفاسقون  َ َُ ِ ".١  

ّ اين آيه و چه مبرهن است حجيت آياتچقدر واضح است مقصود در ّ  
ّو اين آيه در وقتى  نازل شد که کفار به اسالم اذيت مى نمودند و نسبت کفر.  منزله ّ  

  مى دادند چنانچه نسبت مى دادند به اصحاب آن حضرت که 
  ّبه خدا کافر شده ايد و به ساحرى کذاب مؤمن و موقن 

  ٥٩سوره مائده، آيه                 ١- 
 



  ١٤٥ص 
  ّو در صدر اسالم که هنوز امر بر حسب ظاهر قوت.  گشته ايد

  نداشت در هر مقام و مکان که دوستان آن حضرت را مالقات
ٕمى نمودند نهايت اذيت و زجر و رجم و سب بر آن مقبلين الى ّ ّ  

  در اين وقت اين آيه مبارکه از سماء.  ا معمول مى داشتند
  و تعليم فرمود.  ضح و دليلى الئحّاحديه نازل شد به برهانى وا

  اصحاب آن حضرت را که بگوئيد به کافران و مشرکان که آيا
  ّاذيت مى کنيد ما را و ستم مى نمائيد و عملى از ما صادر نشد
  مگر آنکه ايمان آورديم به خدا و به آياتى که نازل شد بر ما از
   قبلّلسان محمد، و همچنين آياتى که نازل شد بر انبياى او از

  که مقصود اين است تقصيرى نداريم مگر آنکه آيات جديده
ّبديعه الهيه را که بر محمد نازل شد و آيات قديمه که بر ّ  

  انبياى قبل نازل شد جميع را من عندا دانستيم و تصديق و
  ّو اين دليلى است که سلطان احديه تعليم.  اذعان نموديم

  ٢٤٣ز است اين آيات بديعه      مع ذلک آيا جائ.  فرموده عباد خود را
  که احاطه فرمود شرق و غرب را، از آن معرض شوند و خود

  ُرا از اهل ايمان دانند؟ و يا آنکه مؤمن شوند منزل آيات را؟  به
  ّاين استدالل که خود فرموده مقرين را از اهل ايمان محسوب
ّنفرمايد؟ حاشا ثم حاشا که مقبلين و مقرين آيات احديه را ا ّ   زّ

ّابواب رحمت خود براند و متمسکين به حجت مثبته را تهديد فرمايد ّ.  
َاذ انه مثبت الحق بآياته و محقق االمر بکلماته و َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُ ُ  ْ ْ  ٕ ٕ  

 



  ١٤٦ص 
ُانه لهو المقتدر المهيمن القدير٢٤٤       ُ ُ ُ ُ ُ َُ ِ َِ َ َ َ    :"و همچنين مى فرمايد.  ٕ

ِو لو  نزلنا عليک ک َ َْ َْ ََ َ َْ ْتابًا فى قرطاس فلمسوه بايديهم ْ ِْ ِِ ِ َِ َُ ُ َ َ ٍَ  
ٌلقال الذين کفروا ان هذا اال سحر  مبين ٌُ ُِ ِّ ِ َ َْ ٕ َ َ ََ    و اکثرى آيات١. " َ

ّفرقانيه مدل و مشعر بر اين مطلب است و اين بنده اختصار نمودم به اين ّ  
  و حال مالحظه فرمائيد که در جميع کتاب جز.  آيات مذکوره

  ت قرار فرموده براى معرفت مظاهر جمالّآيات را که حج
  ّخود، ديگر امرى ذکر شده تا به آن متمسک شوند و اعتراض 
  نمايند؟ بلکه در همه موارد بر منکرين آيات و استهزاء کننده 
  حال اگر کسى.  اند چنانچه معلوم شد آن وعده نار فرموده 

  ىبيايد به کرورها از آيات و خطب و صحائف و مناجات ب٢٤٥   
  آنکه به تعليم اخذ نموده باشد، آيا به چه دليل مى توان اعتراض 

  نمود و از اين فيض اکبر محروم شد؟ و جواب چه خواهند
  ّگفت بعد از عروج روح از جسد ظلمانى؟ آيا متمسک        
  ّمى شوند که به فالن حديث تمسک جستيم و چون معنى آن را        
   بر مظهر امر اعتراض نموديم و از شرائعبه ظاهر نيافتيم لهذا        
ّحق دور گشتيم؟ آيا نشنيده ايد که از جمله علت اينکه بعضى         ّ  
  از انبياء اولو العزم بودند نزول کتاب بود بر آنها؟ و اين        
  ّمسلم است، با وجود اين چگونه جائز است که بر صاحب        
  او ظاهر شده به حرف هاى فالنّکتب که چندين مجلدات از         

  ٧سوره انعام، آيه                 ١- 
 



   ١٤٧ص 
   از روى جهل بعضى کلمات براى القاى شبهه در قلوب

  جمع نموده و شيطان عصر شده براى اغفال عباد و اضالل من
  فى البالد، پيروى نمايند و از خورشيد فيض الهى بى بهره

َته، آيا از اين نفس قدسىگردند؟ و از همه اين مراتب گذش َ  
ْو نف   س رحمانى احتراز جويند و ادبار نمايند نمى دانم به کهَ

ٌو لکل وجهة"ّتمسک جويند و به کدام وجه اقبال کنند؟ بلى،  َ َْ ِ  ُ ِ  
ّهو موليها َ َُ ِ فقد هديناک السبيلين فى هذين المنهجين، ١."ُ ِ َِ َ َْ ِ َ َ َ َ َ َ  

ِثم امش على ما تختار لنفس ِْ َ َُ َ ِ  َوهذا قول الحق و ما بعد.َکُ ََ َ َ   الحق ُ
ُاال الضالل  ّ   ٢٤٦ّو از جمله ادله بر اثبات اين امر آنکه در هر عهد و   .  ٕ

ّعصر که غيب هويه در هيکل بشريه ظاهر مى شد بعضى از ّ  
  اند مردمى که معروف نبودند و عالقه به دنيا و جهتى نداشته

   قمر هدايت مهتدىّبه ضياء شمس نبوت مستضىء و به انوار
  لهذا اين بود که.  مى شدند و به لقاءا فائز مى گشتند

  چنانچه از لسان.  علماى عصر و اغنياى عهد استهزاء مى نمودند
َفقال:  "آن گمراهان مى فرمايد َ َمال الذين کفروا من قومه ماْال َ َ َِ ِ َِ َ َْ    

َنراک اال بشرًا مثلنا و ما نراک اتبعک  َ ََ َ َ َ َ َْ ِ ّ ْاال الذين همٕ ُ َ  ّ ٕ  
ٍاراذلنا بادي الرأي و ما نرى لکم علينا من فضل بل ِْ ْ ْ ْ َّ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َُ َ ُ  

َنظنکم کاذبين َِ ِ َ ْ ُ   ّ اعتراض مى نمودند و به آن مظاهر قدسيه مى گفتند که٢." ُ
  متابعت شما نکرده مگر اراذل ما که اعتنائى به شأن آنها نيست و

  ٢٧ سوره هود، آيه - ٢       ١٤٨ سوره بقره، آيه        ١- 
 



  ٨١٤ص 
  مقصودشان اين بوده که علماء و اغنياء و معارف قوم به شما        
  ايمان نياوردند و به اين دليل و امثال آن، استدالل بر بطالن        

  ّو اما در اين ظهور اظهر و سلطنت.  ّمن له الحق مى نمودند٢٤٧     
  اشدين و فضالى کاملين و فقهاىعظمى جمعى از علماى ر        
  بالغين از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنايت عظمى        
  .فائز گشتند و از کون و امکان در سبيل جانان گذشتند        
  بعضى از اسامى آنها ذکر مى شود که شايد سبب استقامت        

  جمله جناباز آن .  ّانفس مضطربه و نفوس غير مطمئنه شود٢٤٨     
ّمال حسين است که محل اشراق شمس ظهور شدند         َلو اله ما.  ّ ُ َ  
استوى اُ على عرش رحمانيته و ما استقر على کرسي         ِ ِ ِ ُِ  َ َ ََ َ َ َِ  

ِ        صمدانيته ِ ِ َ   ّو جناب آقا سيد يحيى که وحيد عصر و فريد زمان.  َ
ّخود بودند و مال محمد عل         ّى زنجانى و مال على بسطامى و مالّ ّ  
ّسعيد بارفروشى و مال نعمة ا مازندرانى و مال يوسف         ّ  
ّاردبيلى و مال مهدى خوئى و آقا سيد حسين ترشيزى و مال         ّّ  
ّمهدى کندى و برادر او مال باقر و مال عبد الخالق يزدى و         ّ  
  نها که قريب چهارصد نفر بودند کهّمال على برقانى و امثال آ        

  همه اينها.  اسامى جميع در لوح محفوظ الهى ثبت شده٢٤٩     
  ّمهتدى و مقر و مذعن گشتند براى آن شمس ظهور به قسمى        
  که اکثرى از مال و عيال گذشتند و به رضاى ذى الجالل        
  و انفاق نمودندو از سر جان براى جانان برخاستند .  پيوستند        

 



  ٩١٤ص 
  به قسمى که سينه هاشان.  به جميع آنچه مرزوق گشته بودند

  .ّمحل تيرهاى مخالفين گشت و سرهاشان زينت سنان مشرکين
  ّچنانچه ارضى نماند مگر آنکه از دم اين ارواح مجرده آشاميد

  و دليل.  و سيفى نماند مگر آنکه به گردن هاشان ممسوح گشت
  ّآيا شهادت اين نفوس قدسيه.  علشان بسبر صدق قولشان ف

  که به اين طريق جان در راه دوست دادند که همه عالم از
  ّايثار دل و جانشان متحير گشتند کفايت نمى کند براى اين
  عبادى که هستند، و انکار بعضى عباد که دين را به درهمى

  دادند و بقا را به فنا تبديل نمودند و کوثر قرب را به
   شور معاوضه کردند و بجز اخذ اموال ناس مرادىچشمه هاى

  ّنجويند؟ چنانچه مشاهده مى شود که کل به زخارف دنيا
  ٢٥٠حال انصاف دهيد        .  ّاند و از رب اعلى دور مانده مشغول شده

  که شهادت اينها مقبول و مسموع است که قولشان و فعلشان
ِاهتموافق و ظاهرشان و باطنشان مطابق به نحوى که ت َ  

ِالعقول فى افعالهم و تحيرت َِ َ َ ْ ِ َ ُ ُ ِالنفوس فى اصطبارهم و بما ُ ِِ ِ ِْ ُ ُ  
ُحملت اجسادهم و يا شهادت اين معرضين که بجز هواى نفس ُ َ ْ َ َ َ  

  اند؟ و در نفسى بر نيارند و از قفس ظنونات باطله نجاتى نيافته
  ّيوم سر از فراش برندارند مگر چون خفاش ظلمانى در طلب

  فانيه کوشند و در ليل راحت نشوند مگر در تدبيراتدنياى 
  به تدبير نفسانى مشغول گشته و از.  امورات دانيه کوشند

 



  ١٥٠ص 
  روز به جان در تالش معاشند و.  اند تقدير الهى غافل شده          
  ّآيا در هيچ شرع و ملتى جايز.  شب در تزيين اسباب فراش        
  ّ اين نفوس محدوده متمسک شوند و ازاست که به اعراض        
  اقبال و تصديق نفوسى که از جان و مال و اسم و رسم و ننگ        

  اند اغفال نمايند؟ آيا نبود که از ّو نام در رضاى حق گذشته٢٥١     
ّقبل امر سيد الشهداء را اعظم امور و اکبر دليل بر حقيت آن         ّ ّّ  
  ّ گفتند در عالم چنين امرى اتفاقحضرت مى شمردند و مى        
  ّنيفتاد و حقى به اين استقامت و ظهور ظاهر نشد؟ با اينکه        
  امر آن حضرت از صبح تا ظهر بيشتر امتداد نيافت و ليکن اين        
  ّانوار مقدسه هيجده سنه مى گذرد که باليا از جميع جهات مثل        
ّبه چه عشق و حب و محبت و ذوق کهو .  باران بر آنها باريد         ّ  
  جان رايگان در سبيل سبحان انفاق نمودند چنانچه بر همه        
  با وجود اين چگونه اين امر را سهل.  واضح و مبرهن است        
  شمرند؟ آيا در هيچ عصر چنين امر خطيرى ظاهر شده و آيا        
   ديگر که مجاهد خواهداگر اين اصحاب مجاهد فى ا نباشند        
  ّبود؟ و آيا اينها طالب عزت و مکنت و ثروت بودند؟ و آيا        
  ّمقصودى جز رضاى حق داشتند؟ و اگر اين همه اصحاب با        
  اين آثار عجيبه و افعال غريبه باطل باشند ديگر که سزاوار        
  لشان براىّاست که دعوى حق نمايد؟ قسم به خدا که همين فع        
َجميع من على االرض حجت کافى و دليل وافى است لو کان         ّ  

 



  ١٥١ص 
ُالناس ِفى اسرار ّ ْ َاالمر يتفکرون َ َ َُ  َ ُوسيعلم الذين ظلموا." َ َُ َ ََ َ َ َ ْ  

َاي منقلب ينقلبون َ َ َُ ُِ َ ٍ َ ْ  ".٢٥٢ و از همه گذشته، عالمت صدق و کذب در   ١  
ّد ادعا و دعاوى کل عباد به اينباي.  ّکتاب معلوم و مقرر شده ّ  

  اين است.  محک الهى زده شود تا صادق را از کاذب تميز دهد
َفتمنوا الموت:  "که مى فرمايد َ َ َْ ُ َن کنتم صادقينٕ اَ َِ ْ ُ ُ    حال٢." ْ

  ّمالحظه فرمائيد با اين شهداى صادق که نص کتاب شاهد بر
  مال وصدق قول ايشان است، چنانچه ديده ايد که همه جان و 

  اند و به اعلى غرف ّزن و فرزند و کل ما يملک را انفاق نموده
  رضوان عروج فرمودند، شهادت اين طلعات عاليه و انفس
  منقطعه بر تصديق اين امر عالى متعالى مقبول نيست و

  اند و براى شهادت اين گروه که براى ذهب از مذهب گذشته
   بر بطالن ايناند ّجلوس بر صدر از اول ما صدر احتراز جسته

  نور الئح جائز و مقبول است؟ با اينکه جميع مردم ايشان را
  ّاند که از ذره اى از اعتبار اند و اين قدر ادراک نموده شناخته

  ظاهرى ملکى در سبيل دين الهى نمى گذرند تا چه رسد به جان
  ٢٥٣    حال مالحظه فرمائيد که چگونه محک الهى به                 .  و مال و غيره

ّنص کتاب تفصيل نمود و خالص را از غش تميز داده و مع ذلک ّ  
  اند و در نوم غفلت به کسب دنياى فانيه و هنوز شاعر نشده

َيا ابن االنسان، قد مضى        .  اند ّرياست ظاهريه مشغول شده َ َ َِ ٕ ْ٢٥٤  
  ٩٤ سوره بقره، آيه -٢      ٢٢٧ سوره شعراء، آيه                 ١- 

 



  ١٥٢ص 
ِعليک ايام و اشتغلت فيها بما تهوى به نفسک من الظنون ِ ُِ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ِ ْ ٌّ َ  

َو اال ِالى متى تکون راقدًا على بساطک؟ فارفع رأسک عن.  ِوهامَ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ِ َِ ُ ُ ٕ  
ِالنوم   .ن الشمس قد ارتفعت فى وسط الزوال، لعلإَف َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َْ   

َتشرق عليک ٢٥٥    ََ ُ ِ ِبانوارُ ِالجمال َ   ولکن معلوم باشد که اين.  ّوالسالم.َ
  اند علما و فقها که مذکور شد هيچ يک رياست ظاهره نداشته
  چه که محال است علماى مقتدر معروف عصر که بر صدر
َحکم جالسند و بر سرير امر ساکن، تابع حق شوند اال من ّ ٕ ّ  

َشا ربک  ٌو قليل"ليلى چنين امرى در عالم ظهور ننمود مگر ق.  َ َ  
ُمن عبادي الشکور  َْ ِ ِ    چنانچه در اين عهد احدى از علماى١." َِ

  مشهور که زمام ناس در قبضه حکم ايشان بود اقبال
  بلکه به تمام بغض و انکار در دفع کوشيدند به قسمى.  نجستند

  ّو رب اعلى، .  که هيچ گوشى نشنيده و هيچ چشمى نديده٢٥٦      
   بخصوص به جميع علماى هر بلدى توقيعىروح ما سواه فداه،

  اند و مراتب اعراض و اغماض هر کدام را در صادر فرموده
ِفاعتبروا يا اولى"اند  توقيع او به تفصيل ذکر فرموده ُ َ َُ ِ ْ َ  

ِاالبصار َ    و مقصود از آن ذکر، آن بود که مبادا اهل بيان٢." َ
   درُدر ظهور مستغاث فى القيامة االخرى اعتراض نمايند که

  اند و چرا در اين ظهور ظهور بيان جمعى از علماء موقن گشته
  ّنشد و نعوذ با متمسک به اين گونه مزخرفات شوند و از

  ٢ سوره حشر، آيه -٢        ١٣ سوره سبأ، آيه                ١- 
 



  ١٥٣ص 
  بلى، اين علماء که مذکور شد.  جمال الهى محروم گردند
   به فضل ا از رياست ظاهره واکثرى معروف نبودند و

ّزخارف فانيه جميع مقدس و منزه بوده ِذلک من فضل ا، .  اند ّ َ َِ ِ  
ُيؤتيه من يشاء َ َ ِ   ٢٥٧و دليل و برهان ديگر که چون شمس بين         .  ُ

  ُدالئل مشرق است استقامت آن جمال ازلى است بر امر الهى
  ّه مخالف کل اهلّکه با اينکه در سن شباب بودند و امرى ک

  ّارض از وضيع و شريف و غني و فقير و عزيز و ذليل و سلطان
ّو رعيت بود با وجود اين قيام بر آن امر فرمود چنانچه کل ّ  

  استماع نمودند و از هيچ کس و هيچ نفس خوف ننمودند و
  ّآيا مى شود اين، به غير امر الهى و مشيت.  اعتنا نفرمودند

  دا که اگر کسى فکر و خيال چنينّمثبته ربانى؟ قسم به خ
  و اگر قلب هاى عالم را در.  امرى نمايد فى الفور هالک شود

  ّقلبش جا دهى باز جسارت بر چنين امر مهم ننمايد مگر به
  ّاذن الهى باشد و قلبش متصل به فيوضات رحمانى و نفسش

ّمطمئن به عنايات ربانى   آيا اين را به چه حمل مى کنند؟ آيا.  ّ
  ن نسبت مى دهند چنانچه به انبياى قبل دادند و يابه جنو

  مى گويند براى رياست ظاهره و جمع زخارف دنياى فانيه اين
  ٢٥٨ّاند؟ سبحان ا، در اول از کتب خود که                ّامور را متعرض شده

ّآن را قيوم اسماء ناميده و اول و اعظم و اکبر جميع کتب ّ  
  مى دهند و در مقامى اين آيه رااست اخبار از شهادت خود 

 



  ١٥٤ص 
َيا بقيةاِ، قد فديت بکلى لک:  "اند ذکر فرموده  َ َ َ ََ ّ ُ ِ ُ ْ ْ ِو رض َ ُيتَ ْ  
َالسب فى سبيلک و ما تمنيت اال القتل فى محبتک و کفى  َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ْ ْ  ّ ٕ ُ   

َبا العلي معتصمًا قديمًا َِ َِ ْ ُ  ".ى شهادتّو همچنين در تفسير هاء تمنا  
ِکانى سمعت مناديًا ينادى فى سرى افد:  "اند  خود را نموده  ِ ِ ِ ِْ ْٕ ّ ُّ ُ ُ َ َ َ  
ِاحب االشياء اليک فى سبيل ا کما فدى الحسين عليه  َ ََ َ َ َ َ َ َُ َُ َ َْ ِ ٕ   

َالسالم فى سبيلى و لوال کنت ناظرًا بذلک السر الواقع فو َ ََ َ  ِ ِِ ُ ُُ َ ّ  
َالذى نفسى بيده لو اجتم َ َ َْ ِ َِ ِ ِ َعوا ملوک االرض لن يقدروا ان َُ ُِ َ َ ِ ُ ُ  

َيأخذوا منى حرفًا فکيف العبيد الذين َ َ ُ َ َ َْ ّ ِ ُ َليس لهم شأن بذلک و ُ ِ ِ ٌ ُ َ َ  
ُانهم مطرودون َُ  ِليعلم الکل مقام صبرى و رضائى و"ٕ، الى ان قال "ٕ َ َ َ َ ُ َ ِ  

   ٢٦٠ِِفدائى فى سبيل ا َ   که درآيا صاحب اين بيان را مى توان نسبت داد ." ِ
  غير صراط الهى مشى مى نمايد و يا به غير رضاى او امرى طلب
  نموده ؟ در همين آيه نسيم انقطاعى مکنون شده که اگر بوزد
  .جميع هياکل وجود جان را انفاق نمايند و از روان در گذرند

  اند و به غايت حال مالحظه نمائيد که چقدر ناس نسناس
  اند و به عقب پوشيدهحق ّ ناسپاس که چشم از جميع اينها 

  مردارى چند که از بطنشان افغان مال مسلمانان مى آيد
  و با وجود اين چه نسبت هاى غير الئقه که به مطالع.  مى دوند 

ُکذلک نذکر لک ما اکتسبت ايدى الذين هم.  ّقدسيه مى دهند َُ َ َ َ َّ ِْ ِْ َْ َ َ َْ َ ُ  
ِکفروا و اعرضوا عن لقاء ا فى يوم القيامة َِ ََ َ َ َُ ُْو عذبهم ا ُ َ َ َ  

بنار شرکهم و اعد َ َ َ ِ ِ ِِ ِلهم فى االخرة عذابًا تحترق به ِ ِ ِِ ِ ُِ َ َ ََ ٓ ُ َاجسادهم و َ ُ ُ َ  
 



  ١٥٥ص 
َارواحهم ذلک بانهم قالوا ان اَ لم يکن قادرًا على َ َ َْ ْ ُ َ ََ  ٕ ُ ُ ُ ُِ ِ  

ًشي و کانت يده عن الفضل مغلولة َ ُ َ َ َ َِ َِ َ ُ ُ ْ   ٢٦١     ى استّو استقامت بر امر حجت.  ْ
  :  چنانچه خاتم انبياء فرمودند.  بزرگ و برهانى است  عظيم 

َشيبتنى االيتين  " َ َ َٓ ِ ْ  "يعنى پير نمود مرا دو آيه که هر دو مشعر  
ْفاستقم:  "چنانچه مى فرمايد.  بر استقامت بر امر الهى است ِْ َ َ  

َکما امرت ْ ِ   ٢٦٢           حال مالحظه فرمائيد که اين سدره رضوان     ١." ُ
  ّسبحانى در اول جوانى چگونه تبليغ امرا فرمود و چقدر
  ّاستقامت از آن جمال احديت ظاهر شد که جميع من على

  آنچه ايذاء بر.  ند حاصلى نبخشيدداالرض بر منعش اقدام نمو
  ّآن سدره طوبى وارد مى آوردند شوقش بيشتر و نار حبش

  ت واضح است و احدىچنانچه اين فقرا.  مشتعل تر مى شد
  تا آنکه باالخره جان را در باخت و به رفيق اعلى.  انکار ندارد
  ٢٦٣و از جمله دالئل ظهور، غلبه وقدرت و احاطه که                      .  شتافت

َبنفسه از آن مظهر وجود و مظهر معبود در اکناف واقطار ُ  
  نهچنانچه آن جمال ازلى در شيراز در س.  عالم ظاهر شد

  مع ذلک به اندک.  ّستين ظاهر شدند و کشف غطا فرمودند
  زمانى آثار غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار از آن جوهر

  به قسمى که.  الجواهر و بحر البحور در جميع بالد ظاهر شد
  از هر بلدى آثار و اشارات و دالالت و عالمات آن شمس

  ١١٢سوره هود، آيه                 ١- 
 



  ٦١٥ص 
  و چه مقدار قلوب  صافيه رقيقه که از آن.  الهوتى هويدا گشت        
  ّشمس ازليه حکايت نمودند و چقدر رشحات علمى از آن بحر        
  ّعلم لدنى که احاطه نمود جميع ممکنات را، با اينکه در هر بلد        
ّو مدينه جميع علما و اعزه بر منع و رد ايشان برخاستند و         ّ  
  و چه نفوس.  ّکمر غل وحسد و ظلم بر دفعشان بستند        
  ّقدسيه را که جواهر عدل بودند به نسبت ظلم کشتند و چه        
  هياکل روح را که صرف علم و عمل از ايشان ظاهر بود به        
  ّمع کل ذلک هر يک از آن.  بدترين عذاب هالک نمودند        
  ه ذکر ا مشغول بودند و در هواىوجودات تا دم مرگ ب        
  و به قسمى اين وجودات را تقليب نمودند.  تسليم و رضا طائر        
  اش مرادى نجستند و بجز ّو تصرف فرمودند که بجز اراده        
  امرش امرى نگزيدند، رضا به رضايش دادند و دل به خيالش        

  ّآيا چنين تصرف و احاطه ازّحال قدرى تفکر نمائيد، .  بستند٢٦٤     
  ّاحدى در امکان ظاهر شده؟ و جميع اين قلوب منزهه و نفوس        
  ّمقدسه به کمال رضا در موارد قضا شتافتند و در مواقع        
  ُشکايت، جز شکر از ايشان ظاهر نه و در مواطن بال، جز        
  ّم است که کلو اين رتبه هم معلو.  رضا از ايشان مشهود نه        
  ّاهل ارض چه مقدار غل و بغض و عداوت به اين اصحاب        
  ّچنانچه اذيت و ايذاى آن طلعات قدسى معنوى را.  داشتند        
  .ّعلت فوز و رستگارى و سبب فالح و نجاح ابدى مى دانستند        
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  آيا هرگز در هيچ تاريخى از عهد آدم تا حال چنين غوغائى در
  بالد واقع شد و آيا چنين ضوضائى در ميان عباد ظاهر گشت؟
ّو با اين همه ايذاء و اذيت، محل لعن جميع ناس شدند و ّ  

  و گويا صبر در عالم کون از.  ّمحل مالمت جميع عباد
  اصطبارشان ظاهر شد و وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود

  ٢٦٥ارده                       بارى، در جميع اين وقايع حادثه و حکايات و.  گشت
ّتفکر فرمائيد تا بر عظمت امر و بزرگى آن مطلع گرديد تا به ّ  
  عنايت رحمان، روح اطمينان در وجود دميده شود و بر

  خداى واحد شاهد است.  سرير ايقان مستريح و جالس شويد
ّکه اگر فى الجمله تفکر نمائيد عالوه بر همه اين مطالب مقرره ّ  

ّمذکوره، همين رد و سب و لعن اهل ارض بر اينو دالئل  ّ  
  ّفوارس ميدان تسليم و انقطاع اعظم دليل و اکبر حجت بر

ّحقيت ايشان است   ّو در هر آن که تفکر در اعتراضات.  ّ
  ّجميع مردم از علماء و فضالء و جهال فرمائى در اين امر

  زيرا که جميع آنچه.  محکم تر و راسخ تر و ثابت تر مى شوى
  ّاقع شده، از قبل معادن علم لدنى و مواقع احکام ازلى خبرو

  ٢٦٦اگر چه اين بنده اراده ذکر احاديث قبل را نداشتم                .  اند داده
  ّو ليکن نظر به محبت آن جناب چند روايتى که مناسب اين

  با اينکه فى الحقيقه احتياج نيست زيرا.  مقام است ذکر مى نمايم
  و فى.   شده جميع ارض و من عليها را کافى استکه آنچه ذکر
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  الحقيقه جميع کتب و اسرار آن در اين مختصر ذکر شده به          
  ّقسمى که اگر کسى قدرى تأمل نمايد جميع اسرار کلمات الهى        
  و امور ظاهره از آن سلطان حقيقى را از آنچه ذکر شده ادراک        
  و ليکن چون همه ناس بر يک شأن و يک مقام.  دمى نماي        
  نيستند لهذا چند حديثى ذکر مى نمايم تا سبب استقامت انفس        
  ّمتزلزله شود و اطمينان عقول مضطربه گردد و همچنين حجت        

  از جمله.  ّالهى بر اعالى و ادانى عباد تام و کامل گردد٢٦٧     
َاذا ظهرت راية الحق لعنها:  "ى فرمايداحاديث اين است که م         َ َ َ ََ َ َ ُ ْ ٕ  
ِاهل الشرق والغرب         َ َْ َ ِ    حال بايد قدرى از صهباى انقطاع." ُ
ْتفکر ساعة خير  من"ّنوشيد و بر رفرف امتناع مقر گزيد و          ِ ٌٍ َ ََ َُ   
ًعبادة سبعين سنة         َ َ َ َ َْ ِ   را منظور داشت که آخر سبب اين امر." ِ
ّشنيع چه مى شود که جميع مردم با اظهار حب و طلب حق،          ّ  
  ّبعد از ظهور، اهل حق را لعن نمايند، چنانچه مستفاد از حديث        
  و اين واضح است که سبب، نسخ قواعد و رسوم و.  مى شود        
  .اند عادات و آداب است که همه ناس به آن محدود گشته        
ّو اال            اگر جمال رحمان بر همان رسوم و آداب حرکت نمايد وٕ
  تصديق کند مردم را در آنچه به آن مشغولند، ديگر چرا اين        
  ّو مصدق و مثبت.  همه اختالف و فساد در ملک ظاهر مى شود        
ْيوم يدع الداع الى شي:  "اين حديث شريف، قوله تعالى         َ َ َ َٕ ِ ّ ُْ ْ  

ُنک٢٦٨      ّبارى، چون منادى احديه از وراى حجبات قدسيه مردم١."  ٍرُ ّ  
  ٦سوره قمر، آيه                 ١- 
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  را به انقطاع تمام مى خواند از آنچه که در دست دارند، و اين
  نداى الهى چون مخالف هوى است لهذا اين همه افتتان و

  هيچ ذکرِو حال مردم را مالحظه نما که .  امتحان رو مى دهد
  اين احاديث محکمه را که جميع ظاهر شده نمى نمايند و لکن آن

ّاحاديثى که صحت و سقم آن معلوم نيست تمسک به آنها ّ  
  ّو حال آنکه آنچه را هم که تعقل.  اند که  چرا ظاهر نشد جسته
  ّو آثار و عالمات حق به.  اند ظاهر شد و باهر گشت ننموده

  ع ذلک عباد در تيه جهل ومثل شمس در وسط سماء الئح، م
  ّبا اينکه چقدر از آيات فرقانيه و.  اند نادانى سرگردان مانده

ّروايات محققه که جميع دال است بر شرع و حکم جديد و ّ  
  امر بديع، باز منتظرند که طلعت موعود بر شريعت فرقان

  .حکم فرمايد چنانچه يهود و نصارى همين حرف را مى گويند
  ٢٦٩ّدله بر شرع جديد و امر بديع فقرات                      و از جمله کلمات م

ِاين المدخر لتجديد الفراض و:  "دعاى ندبه است که مى فرمايد  َ َِ َِ َ َُ ُ ْ  
ِالسنن و اين المتخير العادة الملة والشريعة ِ ِ َِ َ َ  ْ َ َ َ َ ٕ ُِ   و در زيارت." ُ

َالسالم على الح:  "مى فرمايد َ َ َُ ِق الجديد َ ""  .لَس  َابو عبد اِ عن ُ َ َِ  
ُسيرة المهدي کيف سيرته قال يصنع ما صنع رسول اِ و يهدم ُ ُِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ّ  

ما کان قبله کما هدم رسول اِ امر الجاهلية ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ ُ   ٢٧٠حال     . " َ
  مالحظه فرمائيد که با وجود امثال اين روايات چه استدالل ها 

  ر احکام مى نمايند با اينکه مقصود از هر ظهور، بر عدم تغيي
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  ّظهور تغيير و تبديل است در ارکان عالم سرًا و جهرًا، ظاهرًا  
  و باطنًا، چه اگر به هيچ وجه امورات ارض تغيير نيابد ظهور  
ّمظاهر کليه لغو خواهد بود و با اينکه در      که از کتب" عوالم"ّ
يظهر من بنى هاشم صبي:  "فرمايدمشهوره معتبره است مى   ِ َ َ َ ٍَ ِ ِْ ُ ْ  

ٍ ذو کتاب و احکام جديد َِ ٍ َ ٍ ِو اکثر اعداه"ٕالى ان قال " ُ  َ َُ َ َ  
ُالعلماء  َ   ّو در مقامى ديگر از صادق بن محمد ذکر مى نمايد." ُ
ُولقد يظهر صبي من بنى هاشم و يأمر:  "که فرمودند  ُ َُ َ َ َ ٍَ ِ ِْ  َ َ  
ُالناس ببيعته و ه  ِ ِ َ ْ َّ ٍو ذو کتاب جديد، يبايع الناس بکتاب جديد، َِ ٍٍ ٍَ َ َّ ُ ِ ُ ُ  
ٌعلى العرب شديد  َ َِ َ ُإن سمعتم منه شيئًا فاسرعواَف.  َ ُ ُ ُْ َ َ َِ ِْ ْ  

َاليه ُخوب  وصيت ائمه دين و سرج يقين را عمل نمودند." ٕ ُ ّ   با اينکه.  ّ
  اگر شنيديد که جوانى از بنى هاشم ظاهر شد و:  مى فرمايد 
  ّرا به کتاب جديد الهى و احکام بديع ربانىمى خواند مردم  
  بشتابيد بسوى او، مع ذلک جميع حکم کفر و خروج از ايمان 
  ّبه آن سيد امکان دادند و نرفتند بسوى آن نور هاشمى و 
  .ظهور سبحانى مگر با شمشيرهاى کشيده و قلب هاى پر کينه 
  و ديگر مالحظه عداوت علما نمائيد که به چه صريحى در 
  ّبا وجود همه اين احاديث ظاهره مدله.  ب مذکور استکت 

  ّو اشارات واضحه محققه، جميع ناس از جوهر صافى معرفت و
  اند و به مظاهر ضاللت و طغيان اقبال بيان معرض شده

  اند و با اين روايات وارده و کلمات نازله مى گويند آنچه نموده
 



  ١٦١ص 
   بيانى بفرمايد کهّو اگر جوهر حق.  نفسشان به آن مايل است

  مخالف نفس و هواى اين گروه واقع شود فى الفور تکفير نمايند
  ّاين مخالف قول ائمه دين و انوار مبين است و:  و مى گويند

  چنانچه اليوم.  در شرع متين چنين امرى و حکمى صادر نشده
  امثال اين سخن هاى بى فائده از اين هياکل فانيه ظاهر شده و

  ٢٧١اين روايت را مالحظه نمائيد که چگونه از قبل                   حال .  مى شود
  :  ذکر فرموده" اربعين"در .  اند جميع امورات را اخبار فرموده

َيظهر من بنى هاشم صبى ذو احکام جديد فيدعو الناس ولم" َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ ٍ ِ ٍِ ٍُ ٌ ُ  
ُيجبه احد واکثر ُ َُ َ ََ ٌَ ْ ُاعداه العلماء ِ َ ُ ِ ِذا حکم بإ ف َ ُشى لم يطيعوهََ ُ َ َ  

ّفيقولون هذا خالف ما عندنا من امة الدين ِ ِ ِ  َ َ َ َُ ُُ   ٕالى آخر" َ
  چنانچه اليوم جميع همين کلمات را اعاده مى نمايند و.  الحديث

َشاعر بر اين نشده که آن حضرت بر عرش يفعل ما يشاء َُ َ  
ُجالسند و بر کرسي يحکم ما يريد ساکن ُ ُ َ   ٢٧٢             و هيچ ادراکى       .  ّ

  ّسبقت نيابد بر کيفيت ظهور او و هيچ عرفانى احاطه ننمايد
ّبر کميت امر او   و جميع قول ها به تصديق او منوط است و.  ّ

  و ما سواى او به امر او مخلوق اند.  تمام امور به امر او محتاج
ّو اوست مظهر اسرار الهى و مبين.  و به حکم او موجود ُ  

  و" بحار االنوار"چنانچه در .  دانىحکمت هاى غيب صم
  ّاز صادق بن محمد وارد شده که" ينبوع"و در " عوالم"

َالعلم سبعة و عشرون حرفًا:  "فرمود َ ََ َُ ُِ ٌِ ْ ِفجميع ما جات به.  ْ ِ ُ َ َ  
 



  ١٦٢ص 
َالرسل حرفان و لم يعرف الناس حتى اليوم غير َ َ َ َ ََ  ّ ُ ُِ ِِ َ ِالحرفين ُ َ َ ْ.  

ُذا  قام قائمنا إف ْاخَ َرجَ َالخمسة َ ْالعش َو ََ   حال مالحظه." َحرفًا َرينِ
  ّفرمائيد که علم را بيست و هفت حرف معين فرموده و جميع

  اند و بر اين انبياء از آدم الى خاتم دو حرف آن را بيان فرموده
  قائم ظاهر مى فرمايد:  اند و مى فرمايد دو حرف مبعوث شده

  ن بيان قدر و رتبه آناز اي.  جميع اين بيست و پنج حرف را
  ّحضرت را مالحظه فرما که قدرش اعظم از کل انبياء و امرش

  و امرى را که.  ّاعلى و ارفع از عرفان و ادراک کل اولياست
  ّانبياء و اولياء و اصفياء به آن اطالع نيافته و يا به امر مبرم

  الهى اظهار نداشته، اين همج رعاع به عقول و علوم و ادراک
ْام.  "ّ ميزان مى کنند، اگر مطابق نيايد رد مى نمايندناقص خود َ  

َتحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون َ َ َُ ِ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ُْ ّن هم االٕ ؟ اُ ٕ ُ ْ  
ًکاالنعام بل هم اضل سبيال    ٢٧٣  َ َ َ َْ َ َ َْ ُْ   آيا اين حديث مذکور را بر چه ١. "ِ

  بديعهّحمل مى نمايند که صريح بر ظهور مطالب غيبيه و امورات 
  ّجديده است در ايام آن حضرت؟ و اين امورات بديعه سبب

  اختالف ناس مى شود به قسمى که جميع علماء و فقهاء حکم
  بر قتل آن حضرت و اصحاب او کنند و همه اهل ارض بر

  در حديث جابر در" کافى"چنانچه در .  مخالفت قيام نمايند
ِعليه:  "در وصف قائم مى فرمايد" لوح فاطمه " َ َ کمال موسى وَ ُ ُ َ  

  ٤٤سوره فرقان، آيه                 ١- 
    
  ۱۶۳ص

َبهاء عيسى و صبر ايوب فيذل اولياؤه فى زمانه و تتهادى َ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِ َ ََ  ُ  
ُرؤ ُسهم کما تتهادى رؤوُ ُ َُ َس الترک و الديلم فوَ ِ َ  ِ  َيقتلون وُ ُ َ ْ ُ  

َيحرقون و يکونون خافين َ َ َ َُ َ مرعوبين وجلين ُُ َ َ َِ ُتصبع االرضُ َُ ُ َ  
َبدماهم و يفشو الويل و الرنة فى نساهم اولئک ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِّ  ُْ ْ   َ اوليائىَ



  حال مالحظه فرمائيد که حرفى از اين حديث باقى نماند مگر آنکه ظاهر." ّحقًا
  چنانچه در اکثر اماکن دم شريفشان ريخته شد و در هر.  شد

  ها گردانيدند، بلدى ايشان را اسير نموده و به واليات و شهر
  و مع ذلک هيچ نفسى فکر ننمود که اگر.  بعضى را سوختند

  قائم موعود به شريعت و احکام قبل مبعوث و ظاهر شود
  ديگر ذکر اين احاديث براى چه شده و چرا اين همه اختالف

  ّظاهر مى شود تا آنکه قتل اين اصحاب را واجب دانند و اذيت
  ٢٧٤ معارج قرب شمرند؟ و                     ّاين ارواح مقدسه را سبب وصول به

  ديگر مالحظه فرمائيد چگونه جميع اين امور وارده و افعال
  "روضه کافى"چنانچه در .  نازله در احاديث قبل ذکر شده

َو فى روضة الکافى عن معاوية بن:  "در بيان زوراء مى فرمايد َ َ َُ َ ِ ِ  
َوهب عن ابى عبدا قال  َ َ َ ُاتعرف:  َ ِ َ ْ الزورَ ؟ قلت ا ُ ْ ُجعلت:  ُ ُْ ِ  
ُفداک، يقولون انها بغداد َ َ ٕ َ َُ َقال ال، ثم قال.  ِ  دخلت الري؟:  ُ  َ َ َْ  

ُقلت ْ ْنعم:  ُ َ ُقال اتيت سوق الدواب ؟ قلت.  َ ُْ ُ   َ ََ َْ ْنعم:  َ َ َقال.  َ َ  
رايت جبل االسود عن يمين الطريق ؟ تلک الزوراء َ َ َ َِ  ِ َ َ َ َ َ َ َ  .ُيقتل َ ُ  
َفيها ثمانون رجال من ولد فالن کلهم يصلح الخالفة َ َ َِ ُ ُ ُ ُ َُ َ َْ  ُْ ٍُ ِ ِ ُقلت.  ً َمن يقتلهم ؟ قال :ُ ْ ُ ُُ َ َ  :  
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ُيقتلهم اوالد٢٧٥    ُ َُ ُ َالعجم َ   اين است حکم و امر اصحاب آن." َ
  و حال مالحظه فرمائيد.  اند حضرت که از قبل بيان فرموده        
  و اين اصحاب را.  وافق اين روايت ارض رى استکه زوراء م        
  در آن مکان به بدترين عذاب بقتل رساندند و جميع اين        
  وجودات قدسى را عجم شهيد نموده چنانچه در حديث مذکور        
  حال.  اند و بر همه عالم واضح و مبرهن است است و شنيده        
  حاديث که جميع آن به مثلچرا اين خراطين ارض در اين ا        
ّشمس در وسط سماء ظاهر شد تفکر نمى نمايند و اقبال به حق         ّ  
  اند نمى جويند و به بعضى احاديث که معنى آن را ادراک ننموده        
  ّاند و به سقر مقر ّاز ظهور حق و جمال ا اعراض جسته        
  اعراض فقهاى عصر واند؟ نيست اين امور مگر از  گزيده        
ُفقهاء:  "ّاين است که صادق بن محمد مى فرمايد.  علماى عهد         َ ُ  
َذلک         ِ تحت ظل السما الزمان شر فقها ْ  ِ َِ َ ََ ُ منهم خرجت ِ َِ َ َ ُ  

ُالفتنة و اليهم تعود٢٧٦      ُ َُ ََ ٕ ْ   و از فقهاء و علماى بيان استدعا مى." ِ
  ّن مشى ننمايند و بر جوهر الهى و نور ربانى و صرف ازلىنمايم که  چني        
  و مبدأ و منتهاى مظاهر غيبى در زمن مستغاث وارد نياورند        
  ّآنچه در اين کور وارد شد و به عقول و ادراک و علم متمسک        
  .ّنشوند و به آن مظهر علوم نامتناهى ربانى مخاصمه ننمايند        
   با جميع اين وصايا، ديده مى شود که شخصى اعور کهاگر چه        
  و همچنين در.  از رؤساى قوم است در نهايت معارضه بر خيزد        
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  هر بلدى بر نفى آن جمال قدسى برخيزند و اصحاب آن  

  سلطان وجود و جوهر مقصود در کوه ها و صحراها فرار نمايند
  ّ توکل نمايند و باو از دست ظالمين مستور شوند و برخى

  و گويا مشاهده مى شود نفسى که.  کمال انقطاع جان در بازند
  به کمال زهد و تقوى موصوف و معروف است، به قسمى که
  جميع ناس اطاعت او را فرض شمرند و تسليم امرش را الزم

  ّدانند، به محاربه با آن اصل شجره الهيه قيام نمايد و به
  اين است شأن.  ارضه بر خيزدمنتهاى جهد و اجتهاد به مع

  ٢٧٧بارى، اميدواريم که اهل بيان تربيت شوند و در هواى                    .  ناس
  ّروح طيران نمايند و در فضاى روح ساکن شوند، حق را از غير

  .تميز دهند و تلبيس باطل را به ديده بصيرت بشناسند
  ّ مربىّاگر چه در اين ايام رائحه حسدى وزيده که قسم به

  ّوجود از غيب و شهود که از اول بناى وجود عالم، با اينکه آن
ّرا اولى نه، تا حال چنين غل و حسد و بغضائى ظاهر نشده و ّ  

  اند چنانچه جمعى  که رائحه انصاف را نشنيده.  نخواهد شد
  اند ّاند و بر مخالفت اين عبد اتفاق نموده رايات نفاق برافراخته

  با.  ّکار و ازهر سمت تيرى طيارو از هر جهت رمحى آش
  اينکه با احدى در امرى افتخار ننمودم و به نفسى برترى

  مع هر نفسى مصاحبى بودم در نهايت مهربان و رفيقى.  نجستم
  با فقراء مثل فقراء بودم و با علماء.  به غايت بردبار و رايگان
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َمع ذلک فو.  و عظماء در کمال تسليم و رضا          ّا الذى ال اله االَ ٕ ٕ  
ّهو با آن همه ابتالء و بأساء و ضراء که از اعداء و اولى         ُ  
  ّالکتاب وارد شد نزد آنچه از احباء وارد شد معدوم صرف        

  بارى، چه اظهار نمايم که امکان را اگر.  است و مفقود بحت٢٧٨     
  ّ عبد در اول ورود اينو اين.  انصاف باشد طاقت اين بيان نه        
  ّارض چون فى الجمله بر امورات محدثه بعد اطالع يافتم، از        
  قبل مهاجرت اختيار نمودم و سر در بيابان هاى فراق نهادم و        
  دو سال وحده در صحراهاى هجر بسر بردم و از عيونم عيون        
  الى که قوت دستچه لي.  جارى بود و از قلبم بحور دم ظاهر        
  و با اين بالياى نازله و.  ّنداد و چه ايام که جسد راحت نيافت        
ِرزاياى متواتره فوالذى نفسى بيده کمال سرور موجود بود و         ِ َ َِ   
  ّزيرا که از ضرر و نفع و صحت و سقم.  نهايت فرح مشهود        
  و.   و از ما سوى غافلبه خود مشغول بودم.  ّنفسى اطالع نبود        
  غافل از اينکه کمند قضاى الهى اوسع از خيال است و تير        
  سر را از کمندش نجات نه و.  ّتقدير او مقدس از تدبير        
  قسم به خدا که اين مهاجرتم.  اراده اش را جز رضا چاره اى نه        
  و.  صلت نهرا خيال مراجعت نبود و مسافرتم را اميد موا        
  ّمقصود جز اين نبود که محل اختالف احباب نشوم و مصدر        
ّانقالب اصحاب نگردم و سبب ضر احدى نشوم و علت حزن         ّ  
  غير از آنچه ذکر شد خيالى نبود و امرى منظور.  قلبى نگردم        
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  .اگرچه هر نفسى محملى بست و به هواى خود خيالى نمود.  نه
  ّارى، تا آنکه از مصدر امر حکم رجوع صادر شد و البدًاب

  ٢٧٩ديگر قلم عاجز است از ذکر آنچه                     .  تسليم نمودم و راجع شدم
  حال دو سنه مى گذرد که اعداء در.  بعد از رجوع مالحظه شد

  اهالک اين عبد فانى به نهايت سعى و اهتمام دارند چنانچه
  مع ذلک نفسى از احباب نصرت ننموده و.  ندا ّجميع مطلع شده

  بلکه از عوض نصر، حزن ها.  به هيچ وجه اعانتى منظور نداشته
ًکه متوالى و متواتر قوال و فعال مثل غيث هاطل وارد مى شود ً.  
  و اين عبد در کمال رضا جان بر کف حاضرم که شايد از
  عنايت الهى و فضل سبحانى اين حرف مذکور مشهور، در

  و اگر اين.  ل نقطه و کلمه عليا فدا شود و جان در بازدسبي
ّخيال نبود فوالذى نطق الروح بامره، آنى در اين بلد توقف ِ َِ َُ  َ َ ََ   

َنمى نمودم وکفى باِ شهيدًا َِ َاختم القول بال حول و  ال.  َ ََ َ َ َُ ِ  
ُقوة اال باِ و انالله و انا اليه راجعون ُِ ِِ ِِ ّ ّ ٕ ٕ ٕ َ   ٢٨٠ن   صاحبا.  َّ
  اند دالئل و اند و گامى به کام نفس برنداشته ّهوش که از صهباى  حب نوشيده

  ّبرهان و حجت را که جميع مشعر بر اين امر بديع و ظهور
  .منيع الهى است اظهر از شمس در فلک چهارم مشاهده نمايند

  حال اعراض خلق را از جمال الهى و اقبالشان را به هواى
  با همه اين آيات متقنه و اشارات.  يدنفسانى مالحظه فرمائ

ّمحکمه که در ثقل اکبر که وديعه ربانيه است در بين عباد و ّ  
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  اين احاديث واضحه که اصرح از بيان و تبيان است، از همه 
  اند و چند حديث که به ادراک خود مطابق غافل و معرض شده 
  ک به ظاهر آنهاّاند متمس اند و معنى آن را ادراک ننموده نيافته 
  شده و از سلسال خمر ذى الجالل و زالل بى زوال جمال اليزال 

  مالحظه فرمائيد که در اخبار، .  اند محروم و مأيوس مانده٢٨١    
  اند مع ذلک شاعر ّسنه ظهور آن هويه نور را هم ذکر فرموده

َاند و در نفسى از هواى نفس منقطع نگشته نشده   ِفى.  اند َ
ِحديث َالمف َ ِسل عن الصادق فکيف يا موالي فى ظهوره؟"ضل ُ ِ ُ َ َ ََ َّ   

ُفقال عليه السالم  ّ َ َ ُفى سنة الستين يظهر:  َ َ َ َ َِ ّ ّ ُامره و يعلو ذکره ِ ُ َ".  
  ّبارى، تحير است از اين عباد که چگونه با اين اشارات٢٨٢        

  ًمثال ذکر حزن و سجن.  اند ّواضحه الئحه از حق احتراز نموده
  ء که بر آن خالصه فطرت الهى وارد شد در اخبار قبلو ابتال

ِفى البحار .  ذکر شده ان:  "ِ ِفى قامنا اربع عالمات من اربعة ٕ ٍ َِ َ َ ََ َْ  نبي َ  
ٍموسى و عيسى و يوسف و محمد  َ َ َُ ُ ُ ُاما العالمة من موسي الخوف.  ُ َُ ََ ِ َ ّ  

ُو اما العالمة من عيسى ما قالوا فى .  و االنتظار ِ ُ َ ََ ِحقهَّ    و.  َ
ُالعالمة من يوسف السجن و التقية ُ  َ َ َُ ُ ُ ِ ِو العالمة من.  َ ُ َ ََ  

ِمحمد يظهر بآثار  مثل القرآن ِ ٍِ ٍ ِ ُ َُ َ َْ  "  .با اين حديث به اين محکمى که  
  ّاند مع ذلک احدى متنبه نشده و جميع امورات را مطابق آنچه واقع شده ذکر فرموده

َ شوند اال من شا ربکّگمان ندارم که بعد هم متنبه  َ َ ّ ُان اَ مسمع.  ٕ ُ  ٕ  
ِمن يشاء و ما انا بمسمع ُ ِ َ َ ََ ُمن فى القبور ُ ِ َ.  
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ّو بر آن جناب معلوم بوده که اطيار هويه و حمامات ازليه را             ّ٢٨٣  

  بيانى بر حسب ظاهر، بى رمز و نقاب و.  دو بيان است
  راجى باشد هدايت کننده وحجاب فرموده و مى فرمايند تا س

  نورى راه نماينده، تا سالکين را به معارج قدس رساند و طالبين
  را به بساط انس کشاند چنانچه مذکور شد از روايات

  و بياناتى با حجاب و ستر فرموده و.  مکشوفه و آيات واضحه
ّمى فرمايند تا مغلين آنچه در قلب پنهان نموده   اند ظاهر شود و ُ

  ّاين است که صادق بن محمد.  اهر گرددحقايقشان ب
واِ ليمحصن:  "مى فرمايد ُ َُ واِ ليغربلن َ ُ َ ََ ُ   اين است ميزان." َ

  .الهى و محک صمدانى که عباد خود را به آن امتحان مى فرمايد
  ّو احدى پى به معانى اين بيانات نبرد مگر قلوب مطمئنه و

ّنفوس مرضيه و افئده مجرده   صود در امثال اين گونهو مق.  ّ
  ّبيانات، معانى ظاهريه که مردم ادراک مى نمايند نبوده و

َلکل علم سبعون وجهًا و:  "اين است که مى فرمايد.  نيست َ ََ ُ ٍُ ِ ِ  
ِليس بين الناس اال واحد و اذا قام القائم يبث باق  ُ َُ َ َ َ َٕ ٌٕ ِ ّ ِ ّ ُى الوجوهَ ُ  

ِبين الناس ّ َ َو ايضًا قال." َ َنحن نت:  "َ َ ِکلم بکلمة و نريد منهاَُ ٍ ُِ ُ َُ َ َِ   
ُاحدى وسبعين وجهًا ولنا لکل منها المخرج َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُ َ   ٤٨٢        بارى، ذکر    ." ٕ

  اين مراتب براى آن است که از بعضى روايات و بيانات که در
  عالم ملک آثار آن ظاهر نشده مضطرب نشوند و حمل بر عدم

  عانى حديث زيرا که نزدادراک خود نمايند نه بر عدم ظهور م
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  ّآن عباد معلوم نيست که مقصود أئمه دين چه بود چنانچه از          

  پس بايد عباد به اين گونه عبارات، .  حديث مستفاد مى شود          
  خود را از فيوضات ممنوع نسازند و از اهلش سؤال نمايند تا           

  و ليکن احدى از.  ظاهر و واضح شوداسرار مستوره، بال حجاب ٢٨٥     



  ّاهل ارض مشاهده نمى شود که طالب حق باشد تا آنکه در           
  ّکل در ارض.  ّمسائل غامضه رجوع به مظاهر احديه نمايد         

ُولکن اَ يفعل.  ّنسيان ساکن و به اهل بغى و طغيان متبع     َ َ َّ  
ْبهم کما هم يعملون و ين   َ َ َ ُ َ ِ َهم کما نسوا لقاه فى ايامه وساِ َ َِ ِ ِّ َ   
َکذلک قضي عل   َ َ ََ ِ ُى الذين کفروا و يقضى على الذين هم کانواُِ ُ ُ َ َ َ ََ  
َبآياته يجح  َ ِ ِ َدونِ َو اختم القول.  ُ َ َُ ِ ِبقوله تعالى َ ُو من يعش عن:  "َ ْ َ َ َْ  
ٌذکر الرحمن  نقيض له شيطانًا فهو له قرين  َ َ َُ ُ ُ َُ َ ََ َ َْ  ِ ِ ْ ْو من"   ١ ."ِ َ َ  

ْاعرض عن ذکرى فإن له معيشة ضنکًا َْ َ َ َ ًَ ِ ُِ َ  ِْ َ َانتم  تعقلونو ّ و کذلک نزل من قبل ل٢."َ َِ َ.  
َالمنزول من الباء و الهاء والسالم على من سمع نغمة٢٨٩-٢٨٨   َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ ّ ُ  

َالورقاء فى سدرة المنتهى٢٩٠      َ َُ ِ َفسبحان ربنا االعلى.  ِ َ َ َ ُ  .١٥٢  
  ١٢٤ سوره طه، آيه - ٢      ٣٦ سوره زخرف، آيه                 ١- 
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  فهرست اسامى، اماکن، موضوعات                    
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  ّدر اين فهرست، اهم موضوع هاى مشروحه در کتاب مبارک١-

َايقان و نيز اسامى علم و همچنين اصطالحات دينى و عرفانى، به َ  
  .ّول هر کلمه تنظيم شده استترتيب سه حرف ا

َاز اسامى علم، آنچه مشهورتر است و يا در متن کتاب از قلم٢-  َ  
  ّمبارک نازل شده، مالک طبقه بندى قرار گرفته، اما در ذيل اسم ديگر يا

  "نگاه کنيد"ّکه مخفف (القاب  ديگر به نام اصلى با حروف نک، 
  اصطالحات وهمين روش براى .  ارجاع داده شده است) مى باشد

  .مطالب نيز به کار آمده است
  ّدر مورد بعضى اشخاص فقط کنيه آنها از قلم حق جارى شده، ٣- 

  که در" ابو جهل"لهذا همان کنيه مالک طبقه بندى قرار گرفته، مثل 
  .آمده است" الف"ذيل حرف 

  ذيل هر کلمه مطالب مربوط به آن نيز بصورت الفبائى آورده٤- 
  ساير مطالب مربوطه اينطور" آيات"ر زير کلمه ًمثال د.  شده است

  ، ..... انکار استهزاء،.....، اشاره ّآيات آفاقيه:  طبقه بندى شده است
  ، ذيل هر کلمه مطالب.....، کنزلئالى.....، در جميع.....، بمنزله.....ايمان
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  .اند از هم جدا شده  ) ؛(گوناگون با اين نشانى 

  .ب از شخص يا از مطلبى تلويحًا ياد شده استگاه در متن کتا  ٥- 
  ّحتى المقدور اين تلويحات در رديف نام يا موضوع مربوطه درج شده
  .شود ّيا به نام شخص ارجاع داده شده تا دستيابى به کليه مطالب ممکن

  .آمده است عناوين اداى احترام مانند حضرت و غيره در پى اسامى اشخاص  ٦- 
   در ذيل نام هر سوره طبقه بندى شده، نه درسوره هاى قرآن  ٧- 

  اگر سوره اى به دو نام مشهور است، آنکه.  ذيل کلمه سوره
  مشهورتر است مالک قرار گرفته و در ذيل نام ديگر به نام مشهورتر

  .سوره ارجاع داده شده است
  جزء کلمه" ال"در نقل کلمات و عبارات عربى، حرف تعريف   ٨- 

  .منظور نشده است
  ّاحاديث مشهور و بعضى عبارات مشهور که از قلم حق صادر  ٩- 

  ّشده و نيز مصرع اول ابيات منقول در کتاب، در فهرست وارد شده تا
  .ّممد حافظه بوده، رجوع به آنها سهل تر گردد

  
 ٥١٧ص

  آ                                
  ١٦٢، ١٥٧، ١١١، ٩٨:  ، عهد آدم )حضرت(آدم         
  .سماء.  نک:  آسمان        
  ١٤١، ٩٨، ٦٣، ٥١، ٤٢، ١١، ١٠):  سوره(آل عمران        
  ، ١٥٩:  دال بر شرع و حکم جديد است..ّ، آيات فرقانيه١٢٩ّآيات آفاقيه :  آيات        

  ، استهزاء و اعتراض به٩١:  اشاره صريح آيات فراوان به امر حضرت باب            
  :  ، ايمان به آيات٩٢:  ، انکار آيات از سوى مردم١٤٥، ١٤٠-١٣٧:  آيات            

ّ، در جميع کتب الهيه جز آيات چيزى حجت١٣٥:  بمنزله شمس است  ،١٤٥ ّ  
  .ّحجيت آيات.، هم چنين نک١٣٥:  ّ، کنز لئالى الهيه است١٤٦:  قرار نگرفته            

  ا                                          



  ٥١-٤٧، ٤٤، ١٧معنى، :  برا        
  ٤١، ٦):  حضرت) (خليل(ابراهيم        
  ٣١، ١٥ابراهيم، سوره،         
  ).حضرت(عيسى.  نک:  ابن االنسان        
  ٥٦:  ابن صوريا        
  ٧٩:  ابو جهل        
  ٧٠:  ابو عامر راهب        
         ابو عبدا)١٧٠، ١٦٦):  ابى عبدا  

 



  ١٧٦ص 
ّأتعرف الزوراء         ُ ِ َ  :١٦٣  
ّاتقوا ا يعلمکم         ّ  :٤٥  
  ١٢٥):  لقب(اثيم        
  ١١٨، ١١٢:  احزاب، سوره        
  ٤٣):  شيخ احمد احسائى(احمد        
  ).حضرت(ّمحمدرسول ا.  نک:  ّاحمد، جمال احمديه        
  )حضرت(مريم .  نک:  اخت هارون        
  ١٥٨....:  ّاذا ظهرت راية الحق        
  ٩٥:  اذا قام القائم قامت القيامة        
  ١٦١):  مجموعه حديث(اربعين         
  ١٤٨:  ّاردبيلى، مال يوسف        
  ١٢٢):  کتاب(ارشاد العوام         
  ، مقصود ارض٣٠:  تبديل اراضى قلوب به ارض معرفت و حکمت:  ارض، معنى        

  ٣٠:  است ، منظور اراضى قلوب٣٢-٣٠:  ، معنى تبديل ارض٣١:  معرفت و علم است          
  .زوراء.  رى، نک.  نک:  ِارض رى        
  ٨٣):  کربال(ّارض طف         
  .مظاهر الهى.  نک:  استهزاء مظاهر الهى        
  ٣٤:  استغناى حق از معرفت و عبادت خلق        
  ١٦٧، ١٦٥، ١٥٦-١٥٣):  دليل استقامت( الهىاستقامت بر امر        
  ١٢٠، ٩٣، ٧٦):  سوره(اسراء        
  .صور، معنى.  نک:  اسرافيل، صور        
  ١٤٤) ّآزار کفار(، ٢٥، ١٨، ١٧):  شريعت فرقان(اسالم         
  ٦٥:  ّاشياء حاکى از اسماء و صفات الهيه هستند        
  ، به سيما معلوم و١٥١-١٥٠:  وق جان انفاق نمودندبه عشق و ذ:  اصحاب بيان        

  ، ١٥٠:  ّ، فعلشان براى جميع من على االرض حجت کافى است١١٥:  واضح اند           
  :  ، در سبيل الهى جان فدا کردند١٥٦:  تا دم مرگ به ذکرا مشغول بودند           



  هى را فراموش، وصاياى ال١٥٧:  ّمحل لعن جميع ناس شدند، ١٠٦-١٠٧
 



  ١٧٧ص 
  .علماى بيان.  ، هم چنين نک١٦٥، ١٥٢، ٦١:  ننمايند          

  ١٦١) :  کتاب(اصول کافى         
  ١٢٦، ٧٨، ٧٣، ٦٧):  سوره(اعراف        
  ١٦٤):  لقب(اعور، شخصى اعور         
  ٥٦...:  ّاقسمک با الذى فلق لکم البحر        
  ١٠٥، ١٠٤:  الهىاکسير، اکسير         
  ٢٦...:  ّاالسالم سماء و الصوم شمسها        
  ١١١...:  الف آدم        
  ١١٠):  بيان حضرت على(الف فاطمه نکاح نمودم         
ّاما النبيون فانا         ّ ّ  :١٠٧، ١٠١  
  ١٦٩، ١٥٩، ٥٥، ٥٠، ٤٩، ٣٧-٣٢، مقصود از آن ٥:  امتحانات الهى        
  نصارى.  نک:  نجيلّامت ا        
  .نصارى.  نک:  امم عيسى        
  .على، امير المؤمنين.  نک):  حضرت(امير         
  .مظاهر الهى، مقام.   و نيز نک٦٤:  انا هو و هو انا        
  ٥٥:  ّان امرنا صعب مستصعب        
  .مظاهر الهى.  نک:  انبياء        
  ١١٣):  سوره(انبياء         
  ، ١٤:  ، اناجيل اربعه١٤١، ١٣١، ٩٩، ٨٨، ٧٨، ٥٩، ٥٣، ١٨، ١٧، ١٦:  انجيل        
    ۷۷، ۱۳ ّ، يوحنا١٧:  ، مرقس٨٨، ٧٨، ٤٤، ١٨، ١٧، ١٦:  ّى، مت٨٨، ٧٨، ١٨:  لوقا        
  ٦٦ - ٦٤):  مقام او(انسان         
  ٢٧، ١٥):  سوره(انسان         
ّاالنسان سرى و انا سره         ّ  :٦٥  
  ٦٦-٦٨، ٤٣):  مظهر ظهور الهى است( انسان کامل        
  ١٤٦، ١٢٥، ١١٦، ١١٣، ٨٩، ٧٩، ٧١، ٦٣، ٢٨):  سوره(انعام         
  ١٣٧، ١١٨):  سوره(انفال        



  ٢٩):  سوره(انفطار         
 



 ١٧٨ص 
  .سماء، معنى.  نک:  انفطار سماء         
  ١٦٨..:  .ّان فى قائمنا اربع عالمات        
ّانه مثبت الحق بآياته         ّ  :...١٤٥  
ّانى تارک فيکم الثقلين         ّ  :...١٣٢  
ّانى عبدا و ما انا اال بشر مثلکم         ّ  :...١١٧  
ّاولنا محمد و آخرنا محمد         ّ ّ  :...١٠٢  
  ٢٧، ١٨:  اهل انجيل        
  .اصحاب بيان.  نک:  اهل بيان        
ّ، به ذکر خاتم النبيين محتجب شدند١٠٦:  اهل فرقان         ّ  :١٤١  
  ٩٦-٨٥، ٥٨-٥٥، ٣٩-٣٥، ٢٠-١٤):  ّاهميت و عالمات(ّايام ظهور        
  ٦٥...:  ّايکون لغيرک من الظهور        
  ، ايمان موجب)حضرت(باب .  نک:  ايمان جمعى از علماء به امر جديد:  ايمان        

ّ، ايمان مانند سيف حاد و برنده است٧٦:  يات تازه استح                ، عالمت٧٢:  ّ
  ١٥٨، ١٥٧:  صدق و کذب در ايمان             

ّاين الشموس الطالعة         ّ  :...٢٣  
  ١٥٩...:  ّاين المدخر لتجديد الفرائض        
  ١٦٣:  ّايوب، صبر او        

   
  ب                                        

 ١٦٦-١٦٧ حديد، دو سال هجرت.  ، سجن طهران نک١٧٠):  حضرت بهاءا(الباء و الهاء          
  ، ١٥٢:  ، ارسال توقيع به علماء١٥٣:  اخبار به شهادت خود):  حضرت(باب        

  ، اعتراضات به حضرتشان و شباهت آن به١٥٣:  استقامت بر امر الهى            
  ، ١٤٣:  ، تهمت ها که نسبت دادند١٤٥-١٤٣:  ّراضات به جمال محمدىاعت            
  ، کثرت١٠٧:  اند ّ، شموس احديه را به شمس مثال زده١٥٤:  ّتمناى شهادت            
  :  ، علمائى که به ايشان مؤمن شدند١٥٥:  ، کشف غطاء فرمود١٤٤:  آيات             

  ١٦٢، ١٦١:  عظمت امر او ، ١٤٨
 



  ١٧٩ص 
  ٢١، ٢٠):  معنى(باب علم          
  ١٤٨:  ّبار فروشى، مال سعيد        
  ١٤٨:  ّباقر، مال        
  ١٦٨، ١٦١):  کتاب( بحار االنوار        
  ٥٧:  ّبخت النصر        
  ٥، ٤):  سبب بدا در وعده هاى الهى( بدا        
ّبدء النبيين         ّ  :١٠٨  
  ١٤٨  :ّبرقانى، مال على        
  ١٤٨:  ّبسطامى، مال على        
  .مظاهر الهى.  نک:  بشارات به ظهور بعد        
  ٣٢:  بطحا        
  ١٠٥، ١٠٠، ٩٧، ٧٨، ٧٧:  بعث، معنى        
  ١٦٣، ١١٥، ١٥:  بغداد        
  ، ١٠٩، ١٠١، ٩٩، ٩٥، ٩٢، ٦٦، ٦١، ٥٨، ٥٠، ٤٧، ٣٤، ٣٣، ٨):  سوره( بقره        

١٤٧، ١٣ ١٣،٤ ٣  ،١٢٠، ١١٧ ،١١٦ ،١١٢ 
        حضرت( فاطمه.  نک:  ّبنت محمد بن عبدا( .  
  ١٦١، ١٦٠:  بنى هاشم        
  .يهود.  نک:  بنى اسرائيل        
        الباء والهاء.  نک):  حضرت( بهاءا.  
  .نک:  بيانمن يبعثه ا، نقطه.نک:  ، موعود بيان١٣١، ٦٢، ١):  کتاب( بيان        
  ).حضرت( باب        
  ٤٢:  ّبيت اللحم        
  ٥٧، ٣٤، ٣٣، ٣٢:  ّبيت المقدس        

  
  پ                                      

  ).حضرت(عيسى.  نک:  پسر انسان         



  .مظاهر الهى.  نک:  پيامبران        
 



  ١٨٠ص 
  ت                                  

  .کلمات الهى.  نک:  تأويل کلمات الهى         
  ١٦٣، ١٥٩، ١٤٠،  ٢٢:  تجديد شريعت        
  ٢٢:  تجديد عالم        
  ٩٢:  ّتجلى، مقصود از آن        
        ٩٢:  ّ، تجلى عام٩٣:  ّ، تجلى خاص٩٤:  ّ، تجلى ثانى٩٢:  ّتجلى ا  
  ٦١-٥٥ ): قولى بى معنى است(تحريف کتب و آيات        
  ١٤٨:  ّترشيزى، آقا سيد حسين        
  .هاء.  نک:  تفسير هاء         
  .سماء، معنى.  نک:  ّتفطر سماء        
  ١٥٨:  ّتفکر ساعة خير من عبادة سبعين سنة        
  ٤٦...:  ّتمسک باذيال الهوى        
  ٨٣، ٨٢، ٦٠):  سوره( توبه        
  ١٣١، ٩٩، ٩٠، ٥٨-٥٦، ١٢:  تورات        
  ٧٨-٧٧:  ّتولد و موت روحانى        

  
  ث                                        

ّانى تارک فيکم الثقلين.  نک:  ثقلين          ّ  
  ٦:  ثمود        

  
  ج                                        

  ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥):  سوره( جاثيه         
  ١٠٩، ٧٦، ٧٠، ٥٧، ٣٣ : جبرئيل        
  ١٦٣):  در ارض رى(جبل االسود         
  ).حضرت(ابراهيم .  نک:  جمال خليل        

 



   ١٨ ١ص 
  ).حضرت(ّمحمد رسول ا .  نک:  ّجمال محمدى         
  ٧٨ّ، مقصود از جنت، ٧٧:  ّجنت        

  
  ح                                        

  ).حجاب اکبر است(علم .  نک:   اکبرحجاب         
  ٤٣:  حجاز        
  ٩٨):  سوره(حجر         
  ّ، حجت منحصر به دو است کتاب و١٣٥:  ّآيات حجت بالغه است:  ّحجيت آيات        

  ّ، حجج الهيه١٣٦:  ظاهر نشده...ّ، حجتى اکبر و اعظم از آيات١٣٣:  عترت           
  ١٤٤، ١٣٨:  ّ، حجيت آيات منزله مبرهن است٨:   استدر هر عصر کامل           

  ، در کتاب اربعين، ١٥٨:  ، در لعن اصحاب قائم١٦٢:  احاديث درباره قائم:  حديث        
  ، صاحبان١٣٢:  ، در احاديث اختالف بسيارست١٦١...:  بحار االنوار، عوالم          
  ، معنى حديث آب١٥٩:   نمى کنند، مردم ذکر احاديث محکمه را١٣٨:  حديث          
  ٧٣:  خوردن گرگ و ميش باهم          

  ١٦٢:  حديث جابر        
  ١٦٨:  ّحديث مفضل        
  ٥٤:  حديثنا صعب مستصعب        
  ٩٨):  سوره( حديد        
  ١٢٥...:  حديد، اثر حديد بر گردن        
  ١٢٨:  سن خاتمه مجهول استُح        
  ، بر٨٤:  ّ، به نهايت ذلت شهيد شد١٧٧):  حضرت) (امام حسين( ين بن علىحس        

  ّ، مظلوميت٨٤:  ، تأثيرات و غلبه خون او٨٣:  روى ارض مثلى و شبهى نداشت          
  ٨٣:  او          

  ١٤٨:  ّحسين، مال        
  ١٥٢، ٦٥):  سوره(حشر         
  .قيامت.  نک:  حشر و نشر        



  ١٢٩):  مرتبه(ّحق اليقين         
  ٦٣:  حکماى بيان        

 



  ١٨٢ص 
ّحمزه سيد الشهداء         ّ  :٨٠، ٧٩  
  ٧٩:  حيات، معنى        

  
  خ                                        

  ).حضرت(ّمحمد رسول ا.  نک:  خاتم، خاتم انبياء         
  ١١٠:  ّبيينّخاتم الن        
  .قمر، معنى.  ، هم چنين نک٤٠:  خسوف قمر        
  ١٩...:  خلق انسان، مقصود از        
  ١٠٥-١٠٣:  خلق جديد، خلق روحانى        
  ).حضرت(ابراهيم .  نک:  ّخليل، خليل الرحمن        
  ١٤٨:  ّخوئى، مال مهدى        
  ١١١:  ، غزوه خيبر٥٦:  خيبر، اهل خيبر        

  
  د                                        

  .بغداد.  نک:  ّدارالسالم         
  ٣٣):  حضرت(داود         
  ٥٠:  دخان، معنى        
  ١٢٥، ٥٠):  سوره(دخان         
  )سوره(انسان .  نک):  سوره(دهر         

  
  ذ                                        

  ، معرفت١١٣، ٩٣، ٨١، ٦٣:  عرفان آن محال است:  ّذات احديه، ذات غيب         
  ٦٥-٦٣:  مظاهر الهى عين معرفت ذات غيب است           

  ٦٨، ٤٦):  سوره(ذاريات         
 



  ١٨ ٣ص 
  ر                                        

  کلمات الهى.  نک:  راسخون فى العلم         
  ).حضرت(باب .  نک:  ّرب اعلى        
  ٧٢...:  ّربنا سمعنا و اطعنا        
ّربوبيت و الوهيت مظاهر الهى           .مظاهر الهى.  نک:  ّ
  ١٠٨، ١٠٥-١٠٢:  رجعت انبياء و اولياء ظهورات قبل:  رجعت        
  ٥٦حکم آن، :  رجم        
  ١١٥، ٤٦، ٤٤، ٢٤):  سوره(رحمن         
  ٩٧، ٩٢، ٧٤):  سوره(رعد         
  جبرئيل.  نک:  روح االمين        
  ١٣٠، ١٢٩، ٨٦، ٧٧، ٣٩-٣٧:  روح القدس        
  سلمان.  نک:  روزبه        
  ١٦٣):  کتاب(روضه کافى         
  ١٦٤:  رى        

  
  ز                                        

  ١٧٠، ١٠٣):  سوره(زخرف          
  ٣١):  سوره(زمر         
  ٥٦:  ا، حکم آن در توراتزن        
ّزنجانى، مال محمد على         ّ  :١٤٨  
  ١٦٤، ١٦٣):  ارض رى(زوراء         
  ١٥٩):  دعا(زيارت         

  
  س                                        

  ١٦:  سافور عظيم         
ّالسالک فى النهج البيضاء         ّ  :...٤٦  



  ١٢٦:  سامرى جهل        
 



  ١٨٤ص 
  ١٥٢، ١٤٢:  سبأ، سوره        

  ٨٧، ١١:  سبت، يوم        
  ١٣١، ١٢٤، ١٠٩، ١٠، ١):  ّسبحات مجلله(سبحات جالل        
َسبقت رحمته کل شىء         ّ  :...٦٤  
ّالسبيل مسدود و الطلب مردود         ّ  :٩٣  
  .نجم.  نک:  ستاره        
  .ابر.  نک:  سحاب        
  ).حضرت(باب.  نک:  سدره رضوان        
  ).حضرت(باب.  نک:  سدره طوبى        
  ٧٠:  سدرة المنتهاى قرب        
ّسفر اول           .ّانجيل متى.  نک:  ِ
  .نجم، معنى.  نک:  سقوط نجوم        
ّالسالم على الحق الجديد         ّ  :١٥٩  
  .)حضرت(على امير المؤمنين.  نک:  سلطان بقا        
  ).حضرت(باب.  نک:  سلطان حقيقى        
  .ّذات احديه.  ، هم چنين نک٩):  خداوند(سلطان وجود        
  .قائم.  نک:  سلطنت قائم        
  ، سلطنت٧٢، ٦٩:  ، مقصود از سلطنت٨٢-٨١معنى سلطنت :  سلطنت حقيقى        

  .مظاهر الهى.  نک:  حقيقى مظاهر الهى            
  ١١١، ٤٣:  سلمان        
  ٤٦، ٤٥، ٤١، ٣٣، ٢٨، ٢، ١:  سلوک، شرايط        
  ّ، آثار ظهور محمدى٤٨-٤١، ٣٩، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ١٨، ١٧، ١٦:  سماء، معنى آن        

  ، سماء بيان به٣٢ -٣١:  ، سماء اديان٢٩-٣٠:  ، انفطار سماء٤٣:  در سماء         
  ، ٣١، ٢٩:   از سماوات سماوات اديان است، منظور٣٢:  امرا مرتفع گشت         
  ، ظهور٤٢:  ، ظهور نجم عيسى در سماء٣٢:  سماوات اديان قبل پيچيده شد         
  ٤٥ -٤٤:  ، لفظ سماء معانى کثيره دارد٤٣:  نجم در سماء ظاهر         



  ١٦٨، ١٥٥، ١٣٢:  ّسنه ستين        
  .ّسنه ستين.  نک:  سنه ظهور        

 



  ١٨٥ص 
  ١٦٣):  در ارض رى(ّسوق الدواب               

  ).حضرت(ّمحمد رسول ا .  نک:  ّسيد اصفياء        
ّسيد الشهداء            .حسين بن على.  نک):  حضرت(ّ
  ).حضرت(باب.  نک:  ّسيد امکان        
  ).حضرت(ّمحمد رسول ا .  نک:  ّسيد لوالک        
  ).حضرت(ّمحمد رسول ا.  نک:  ّسيد المرسلين        
  ).حضرت(ّمحمد رسول ا .  نک:  ّسيد وجود        
  ١٥٩:  سيرة المهدى        
  ١٢٢):  علم(سيميا         
  ٣٥):  بريه(سينا         
  ٦:  سيناى نور        
  ٤٠:  ّسيناى حب        

  
  ش                                        

ّشجره ال شرقيه و ال غربيه          ّ  :٣٦  
  .تجديد شريعت.  نک:  شرع و حکم جديد        
  .اسالم.  نک:  شريعت فرقان        
  ١٥١، ١٣٧، ٣٦):  سوره(شعراء         
  ٣٥:  شعيب        
  ، احکام مرتفعه در هر شريعت٢٢-٢٩:  معانى بسيار دارد:  شمس، شمس و قمر        

  ِ، شمس و قمر احکام و٢٣:  ، اولياء و انبياء و اصحاب ايشانند٢٥ : است           
  مظاهر الهى، .  نک:  ، شمس حقيقت و آفتاب معنوى٢٨:  معارف قبل تاريک شد           
ّ، مظاهر کليه الهيه اند٢٤:  ، علماء ظهور قبلند٢٦:  صلوة و صوم است            ّ ّ  :١٤ ،  

  ٢٤:  ، شموس عاليه٢٧:  معنى تاريکى شمس و قمر، ۲۲
  .غيب و شهود.  نک:  شهود        
ٓشيبتنى االيتين         ّ  :١٥٥  



  ١٥٥:  شيراز        
 



  ١٨٦ص 
  ٥٢:  شيعه           

   
  ص                                        

  ١٤٢):  سوره(ص         
  ١٦١، ١٦٠، ٩٠، ٥٢):  حضرت(ّصادق بن محمد :  صادق        
  ١٤٠، ٨٢):  سوره(صافات         
  ٥):  نبى(صالح         
  ٣٣، ٢٦، ٢٥:  صالت و صوم        
  ١٢٩:  ، صور معرفت٧٨:  ، صور حيات علوى٧٦-٧٥، ١٧:  صور        
  ٧٦:  صور اسرافيل        
  ٩٣:  ّصوفيه        
ّالصوم ضياء و الصلوة نور         ّ  :٢٦  

  
  ض                                        

  ٢١:  ّضيق ايام، معنى         
  

  ط                                        
  .ّارض طف.  نک:  ّطف         
  ١٣٧، ٩٧...:  طلب الدليل عند حصول المدلول قبيح        
  ).حضرت(منينءعلى امير المو.  نک:  طلعت علوى        
  ١٧٠):  سوره(طه         
  ).حضرت(منينوءعلى امير الم.  نک:  ّطير هويه        

 



  ۱۸۷ص 
  ظ                                        

  ١٣٢:  ّظهور بديع در سنه ستين         
  

  ع                                        
  ١١٩:  عالم امر، عالم خلق         
  ١٤٨:  ّعبد الخالق يزدى، مال        
َا ابىعبد         ُ  :٧٠  
        ١٣٣، ١٣٢:  عترت رسول ا  
  ١٦٤:  عجم        
  ، العلم١٢٢...:  ، العلم تمام المعلوم٤٥:  ، علم الهى٤٥:  ، بر دو قسم است٤٥:  علم        

  ، ١٦١...:  ، العلم سبعة و عشرون حرفًا١٢٦:  ّ، علم ربانى١٢٤:  حجاب االکبر          
  ، العلم نور يقذفه ا١٢١:  ّ، العلم نقطة کثرهاالجاهلون٤٥:  يطانىعلم ش          
  ، ١٤٣، ١٢٨:  ، علم اليقين١٢١:  ، علم هاى مجعوله١٢١، ٣٠:  فى قلب من يشاء          
  ١٢٣، ١٢٢:  ، علوم فانيه مردوده ١٢٢:  ّعلوم باقيه قدسيه          

  :  ، به مانند علماى قبل مشى ننمايند١٥٣:  د، اکثرى معروف نبودن٦١:  علماء بيان        
  ؛ ١٤٩:  ، صفات آنان١٤٩:  ّ؛ سينه هاشان محل تيرهاى مخالفين گشت ١٦٣

  ، علماى راشدين و فضالى١٤٨:  علمائى که به حضرت باب مؤمن شدند          
  ١٤٨:  از کأس وصال مرزوق شدند... کاملين          

  :  ، از مقصود قيامت واقف نشدند٥٥:  نماندند ّات الهيه سالمازامتحان:  علماء دين        
  ؛ انبياء را به اجازه آنها شهيد١٤٢:  ّ؛ اعراض از جمال حق نمودند٩٦-٥١

  جهل ها و...، به جواهر علم٢٠:  اند ؛ باب علم را مسدود دانسته١٠:  کردند          
  ، تاهت١٤١:  اند هبى نيافته، به غير ذهب مذ٢٩:  عيوب ها نسبت مى دهند          
  ، جميع به اين١٤١، ٢٠:   جز هوى الهى نجويند١٤٥...:  العقول فى افعالهم          
  ، دو نفس١٢٠:  اند ، جهل را علم نام گذاشته١٠٠:  اند حجبات محتجب مانده          
  ، ١٨  :، رموز کتب الهى را درک نکردند٢٠:  بر يک کلمه مشاهده نمى شوند          

  :   صراحت کتب در عداوت آنان با مظهر ظهور ،٨٣-٨٢  ،٥٥  ،٥٣ ،٣٠-٢٧



  ؛ علماء انجيل از١٢٠:  اند ؛ ظلم را عدل ناميده١٧١، ٢٨؛ ضاللت آنان ١٦٠
 



  ۱۸۸ص 
ّشريعه فيض محمديه محروم گشتند             ، علماء يهود و٩٦:  ّ، علماء ربانى١٧:  ّ
  :  ، علم را از منبع او اخذ ننمودند٩٠-٩١:  ت مسيحاعتراض آنان به حضر          

  :  ، عوامل احتجاب خلقند١٢٣:  اند شمرده...؛ علوم مردوده را شرط ادراک ٢٧
  ، ١٠:  ّ؛ مردم را از سبيل حق منع مى نمودند١١٥-١١٢ ،٥٥ ،٢١-٢٠ ،١١-٩

  :  دند ، معنى علم را ادراک نکر٧٥:  ّ؛ معانى کلمات الهيه را ادراک ننمودند ١١٠
  ، نظر به اعراض در اسفل اراضى جهل ساکن٩١:  ؛ ميزان ادراک آنان ١٢١

  ١٥٦:  ّ، نفوس قدسيه را به نسبت ظلم کشتند٩٧:  اند شده          
  ١١٠-١٠٩، ٧٨):  حضرت(على، امير المؤمنين         
  ١٦٢...:  عليه کمال موسى و بهاء عيسى و        
  ٥٧:  عمالقه        
  ١٤٠، ١٢٨، ٩٢، ٦١، ٥):  سوره(عنکبوت        
  ١٦١، ١٦٠):  کتاب(عوالم         
  ، ٨٧، ٧٨، ٧٧، ٥٩، ٥٣ ٤٢، ٣٨، ٣٧، ٣٣، ١٦-١١):  حضرت(عيسى بن مريم         

١٦٨ ،١٦٣ ،١٤٠ ،١٣١ ،١٠٧ ،١٠٩ ،٩٩ 
  ١٢٩):  مرتبه(عين اليقين        

  
  غ                                        

  ١٤٠، ٧، ٣):  سوره(غافر          
  .ابر.  نک:  غمام        
  ٨٧:  غنا، مقصود از آن        
  ٦٨:  غيب و شهود        

  
  ف                                        

  ٧:  ّفاران محبت         
  ١١٣، ٨٧، ٥):  سوره(فاطر         
  ١٦٢، ١١٠):  حضرت(فاطمه         



  ١٣٦:  ٠٠٠ مثواهمّفالنار        
  ١١٨، ٩٠):  سوره(فتح         

 



  ۱۸۹ ص 
  ١١:  ، فرعون کفر٥٨، ٤٣، ٣٦، ٧:  فرعون        
  .قرآن.  نک:  فرقان        
  ١٦٩، ٥٦، ٤٩):  سوره(فرقان        
  ٦٨، ٢٩):  سوره(ّفصلت        
  ١٤٧...:  ّفقد هديناک السبيلين        
  ٨٧:  فقر، مقصود از آن        
  ١٦٤...:  ّفقهاء ذلک الزمان        
  ١٢٢):  علم(فلسفه        
  ٨٨:  فلک چهارم        
  ١٦...:  فمن شاء فليقبل و من شاء فليعرض        
ّفى سنة الستين  يظهر امره         ّ  :...١٦٨  
  ٩٣:  فيض اقدس        
  ٦٢، ٩:  فيض الهى، عدم انقطاع آن        
  ٩٤:  ّفيض مقدس        
  ٨٧:  فيالطس        

  
  ق                                        

  ٧٥):  سوره(ق          
  ، بر١٦١:  ، اوست مظهر اسرار الهى١٦٠:  ، اکثر اعدائه العلماء٦٨، ٥٥:  قائم        

  ، بيست و پنج حرف را ظاهر١٦١:  عرش يفعل ما يشاء جالس است          
  ّ، حزن و سجن و مظلوميت١٦٣، ١٦٢:  ، حديث در وصف او١٦٢:  ايدمى فرم          
  ، عداوت علماء با٦٨:  ، سلطنت او٩٥:  ، روايت مشهور درباره او١٦٨:  او          
 ١٥٨:  ، نسخ قواعد و رسوم فرمود٥٥:  ، عاليم ظهور او جميعًا ظاهر شده١٦٠:  او          
  .هابيل و قابيل.  نک:  قابيل
  ٧٨، ٧٦:  قبر، معنى        
  ٣٣، ٣٢:  قبله، تغيير آن        

 



  ۱۹۰ص 
ّقد اشترى ميت عن ميت           ّ  :...٧٨  
  ّ، براى امت١٥٩:  ّ، آيات آن دال است بر شرع و حکم جديد١٦٨، ٥٦:  قرآن        

  ، ١٤٠:  ، تکذيب قرآن تکذيب کتب قبل است١٣١:  رسول حصن محکم بود            
  ، عجب١٣٩:  ّ، حجت است بر مشرق و مغرب عالم١٣٩:  ّحروف مقطعه آن            
  ١٣٣:  معاد ، هادى عباد است الى يوم١٤٤:  نبود که از قرآن نصيبى نيست جز نقشى            

  ٩٦، ٣٥):  سوره(قصص        
  .شمس . ک، هم چنين ن٤٠:  ، قمر علم٤٣:  ، قمر حکمت٧٨، ٣٢، ٢٩-٢٢:  قمر، معنى        
  ١٥٨، ١٠١):  سوره(قمر         
  ٨٧:  قيافا        
  ، ١١٤، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٧٦، ٧٥، ٧٢، ٥١، ٥٠، ٣١، ٢٩:  قيامت، معنى        
  ّ، قيامتى اکبر از اين متصور٥١:  از مقصود قيامت واقف نشدند...اکثر علماء        
  ، قيام مظهر ظهور٩٤:  ّهر کليه خود، قيام نفس ا است به مظ٩٥:  نيست        

  ١١٢:  اوست بر امر او           
  .مستغاث.  نک:  قيامة االخرى        
  ١٥٣:  ّقيوم اسماء، اعظم کتاب دور بيان        

  
  ک                                        

  ٤٣:  ّکاظم رشتى، سيد         
  .فىاصول کا.  نک):  کتاب(کافى         
  ١٠٨، ٦٠:  ء کان ا و لم يکن معه من شى        
ّکانى سمعت مناديًا ينادى فى سرى         ّ  :...١٥٤  
  ٥٢:  کبريت احمر، معنى        
  ، مدينة١٣٢:  ، سبب اعظم براى طالبان است١٠٠:  ّحجت اکبر است:  ّکتب الهيه        

  ١١٤:  آن، منظور از تالوت ١٣١:  ا است           
  .قرآن.  نک:  کتاب محکم        
  ١٢...:  کذلک اخذهم ا بذنبهم        

 



  ۱۹۱ص 
  ٢١:  ّکذلک نعلمک من تأويل االحاديث        
  ٤٠...:  ّکذلک نورنا افق سماء البيان        
  .ّارض طف.  نک:  کربال        
  .شمس، معنى.  ، هم چنين نک٤٠:  کسوف شمس        
  ١٠٩:  کشف سبحات الجالل من غير اشارة        
  ٧٠:  کعب بن اشرف        
  .ّمکه.  نک:  کعبه        
  "راسخون فى العلم"ّازليه و تأويل اسرارمستورهآن فقط باهياکل:  کلمات الهى        

  ١٧٠، ١٢٦، ١٢٠، ٢٧، ١٩، ١١:  است           
  ).حضرت(عيسى.  نک:  کلمه        
  ).حضرت(باب .  نک:  هعلياکلم        
        حضرت(موسى.  نک:  کليم ا.(  
  ٦٦):  روايت(کميل،         
  ١٤٨:  ّ، مال مهدى١٤٨:  ّکندى، مال باقر        
  ٧٨:  کوفه        
  ٩٢):  سوره(کهف         
  ١٢٢:  کيميا، علم        

  
  گ                                        

  ٧٣...:  گرگ و ميش از يک محل مى خورند و مى آشامند         
  

  ل                                        
  ٧٩-٧٧:  لحد، مقصود از لحد         
  ٦٤...:  ّال فرق بينک و بينهم اال        
  ١١٢...:  ّال يعرف ذلک اال اولوااللباب        

  ١٤٧، ١٠٦، ٩٦، ٩٤-٩١:  صود از لقاءا، مق٩٤-٩١، ١٢، ٢:  لقاءا، معنى      



  ١٦٩...:  ّلکل علم سبعون وجهًا      
 



  ۱۹۲ص 
  ١٦٢:  لوح فاطمه        
  ٦٦، ٤٨...:  لوالک لما خلقت االفالک        
  .ّحسين، مال.  نک:  ّلواله ما استوى ا على عرش رحمانية        

  
  م                                        

  ١٤٤، ٩٠، ٥٧، ١٥):  سوره(مائده          
  ٧٠:  ّما اوذى نبي بمثل ما اوذيت        
        ٦٦...:  ّما رأيت شيئًا  اال و قد رايت ا  
        ١٤٨:  ّمازندرانى، مال نعمة ا  
  ١٢٨-١٢٦:  ، شرايط آنان)مجاهدين، مجاهدان(مجاهد         
  ٤٢:  مجوس        
         ّشمس احديه، شمس محمديه، شمس نبوت) (حضرت(ّمحمد رسول ا ّ ّ ّ  

ّمحمدى، سراج محمدى، فيض محمديه            ّ ّ ّ  :(...٥٥، ٥٤، ٤٣، ٣٢، ٢٥، ١٧ ،  
          ١٣٣،١٣٤،١٤٠، ١١٤،١٣١، ١١٠ ، ١٠٠، ٧٥،٧٦،٩٠، ٥٩،٧٤، ٥٧، ٧٦،  

  ، طلب١٢٠:  ّز اهله، سؤال ا١٤٣، ٩٩، ٨٩:  ؛ اعتراض و افترا به ايشان١٤٥
 ١٠١، ١٤:  ، منم عيسى٧١، ٧٠:  ، مصائب ايشان١٣٨-١٣٧، ٩٨:  معجزه از ايشان           

  .ايمان.  نک:  ّمحک ايمان        
  ٣٤):  سوره(ّمدثر         
  ٣٧):  سرزمين(مدين         
  ٥٧):  شهر(مدينه         
  .ّکتب الهيه.  نک:  مدينه ايقان        
  ١٣١-١٢٩:  مدينه الهى، معنى        
  ٧٨، ١٥:  مرده، معنى        
  ٣٧):  حضرت(مريم         

  ٣٧( :سوره)       مريم 
  ١٦٤، ١٥٢:  مستغاث        



  ۱۹۳ ص
  .ّمکه.  نک:  مسجد الحرام        
  ).حضرت(عيسى.  نک:  مسيح        
  ١٠٥:  ، مشرق علم١٢٩:  مشرق ابداع        
  .ّکتب الهيه.  نک:   ايقانمصر        
  ، ابتالء٣:  ايشان سبب محکم شدن در امرا استء آگاهى از ابتال:  مظاهر الهى        

  ، ١٤٩، ١٤٦، ١٤٣، ١٠٢، ٨٠، ٧٧:  ، استهزاء آنان٧ -٣:  ايشان به باليا            
ّ؛ اطالق ربوبيت و الوهيت به آنان١٥٢،١٥٤   ، اعتراض و آزار١٢٤-١٢٢:ّ

  ، اعظم و١٧٥، ١٠٣، ٧٨، ٧٤، ٧٣، ٥٠، ٣١، ٨، ٥، ٣:  خلق به ايشان            
  ، اعمال و اقوال عباد ميزان معرفت آنان٩٤:  اکبر از آنان وجود نداشته            
  ، بر همه٧١، ٥٧، ١٢، ١١، ٨:  ، بشارت آنان به ظهور بعد٢:  نيست            
            بيانات آنان بعضى بى رمز و٦٧:   جارى استآنان حکم جميع صفات ا ،  
  ، ١٨٨، ١٠١:  ، حکم يک ذات و يک نفس دارند١٧٦:  بعضى مرموز است            
  ، ٧٥-٧١، ٦٥:  ، سلطنت حقيقى ايشان١١٦:  ّرتبه حدودات بشريه            
  ، غلبه و قدرت٦٢:  ؛ علل ظهور آنان٦٦، ٦٤:  ؛ صفات آنان٩٣-٨٤

  ، ٢:  ، لقاء آنان عين لقاء ا است١٦٤-١٦٢، ٨٨-٨٧:  معنوى ايشان            
ّمحل بغض و انکار و رد و سب علماء گشتند             ّ   ، معرفت خداوند١١:  ّ
  ، معرفت مظاهر الهى عين معرفت ذات٩٤:  وابسته به معرفت ايشان است            
  :  ، مقامات وحدت و تفصيل١١٨-١١٦ : ، مقامات آنان٦٩-٦٧:  غيب است            
  :  ، مقام صرف تجريد١٢٤، ١٢٣:  ،  مقام رسالت١٢٣ ،١٢١ ، ١٤،٢٤
  ، ١١١، ١٠٦، ١٠٥، ١٤، ١٣:  ؛ مقام وحدت١٢٤:ّ، مقام عبوديت١٠١
  ...، هرچه ذکر نمايند١٤٦:  ، نزول کتاب بر آنان١٢٣،١٥١، ١٢١،            ١١٣

  ١٠٢:   همه در يک رضوان ساکنند،١١٩:  ّهمه حق است            
  .قائم.  نک:  ّمظلوميت قائم        
  ٢٨):  سوره(معارج         
  ١٦٣:  معاوية بن وهب        
  ١٢٣، ١٢٢:  معراج        



  ١٣٨-١٣٧، ٩٨:  معجزه، طلب آن از پيغمبر        
  ١٤٣-١٤٢:  معرضين و رفتار آنان        
  ١٠٥:  ، مغرب جهل١٢٩:  ، مغرب اختراع٣٠، ٢٩:  مغرب، مغارب        

 



  ۱۹۴ص 
  .مظاهر الهى.  نک:  مقامات مظاهر الهى        
  ٥٧، ٣٣:  ّمکه        
َملک، مالئکه، معنى         َ  :٥٤-٥١  
  ٢٦):  سوره(ملک         
  ١٦...:  ّمن بعد ضيق تلک االيام        
  ٦٥:  ّمن عرف نفسه فقد عرف ربه        
  ٢٤:  منها ظهرت االشياء و الى خزائن امرها رجعت        
         ١٣١):  موعود بيان(من يبعثه ا  
  ٧٩-٧٧، ٧٤:  موت، معنى        
، ١٣٧، ١٠٧،١٣١، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٠، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٢٣، ١١، ٦):  حضرت(موسى         
١٤٠ 

  ٧٧:  مولود من الجسد        
  ٧٧:  ّمولود من الروح        
  ).سوره(غافر .  نک):  سوره(مؤمن         
  ٨، ٧:  مؤمن آل فرعون        
ّالمؤمن حي فى الدارين         ّ  :٧٩  
  ٦٠):  سوره(مؤمنون         

  
  ن                                        

  نار، ٤٥:  ، نار انقطاع١٣:  ، نار اشتياق١٣٦، ١٣٥، ١١٣، ٧٨، ٧٦، ٤٦، ٦:  نار         
  ، ٧):  ّصمدانيه(ّ، نار حکمت الهيه٦:  ، نار حسد٢٥:  ، نار حسبان١١٥:  ّحب            

  ، ٩١:  ، نار سدره٢٦:  ، نار حکمت سدره رحمانى٧:  ّنار سدره ربانيه ،١٣٥
  ، نار٥٢:  ّ، نار محبت١٢٧:  ، نار زبان٧٧:  ، نار کفر٣٥:  نار سدره عرفان            
  :  ، نار موقده رحمانى١٣٠:  ، نار موسوى٢٢:  ، نار معنوى١٣:  ت عيسوىّمحب            
  ٨٦:  ، طير نار٣٨:  ، شجره نار٤٩:  ، سمندر نارى٥١:  نار نفس  ،٣٦

  ).حضرت(عيسى .  نک:  ناصرى        



  ٩٣):  سوره (أنب        
  سماء.  ن نک، هم چني١٣٥، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٣٢، ٢٦، ٢٥، ٢٤:  معنى:  نجم، انجم        
  ١٢٦):  سوره(نحل         

 



  ١٩٥ص 
  ١٦٩...:  ّنحن نتکلم بکلمة و نريد منها احدى و سبعين وجها          
  ١٥٩، ٢٣):  دعا(ندبه         
  ١٥٩، ٨٩، ٥٩، ٥٥، ٥٣، ٢٧:  نصارى        
  ٧٠:  نضر بن حارث        
  ١٢:  نغمات حجازى        
  .صور، معنى.   نک: قره، نقره الهىَن        
  ).حضرت(باب .  نک:  نقطه بيان        
  ).حضرت(ّمحمد رسول ا .  نک:  نقطه فرقان        
  ٤١:  نمرود        
  ١٠٧، ١٠٣، ١٠١، ٥، ٤:  نوح        
  ٤):  سوره(نوح         
  ٦٠):  سوره(نور         
  ٦٦...:  نور اشرق من صبح االزل        
  ١٢٩):  مرتبه(ليقين نور ا        
  ).ّسيد کاظم رشتى(و کاظم ) شيخ احمد احسائى(احمد.  نک:  ّنورين نيرين         

  
  و                                        

  ١٦٩:  ّ و ا ليغربلنّصنّوا ليمح         
  .مظاهر الهى.  نک:  وحدت مظاهر الهى         
  ).ّسيد يحيى دارابى(يحيى .  نک:  وحيد عصر        
  ...يظهر من بنى هاشم.  نک:  ّو لقد يظهر صبي من بنى هاشم        

  
  ه                                        

  ١٥٤:  هاء، تفسير         
  ٩٨:  هابيل و قابيل، معجزه        
  ٣٧:  هارون        



  ٥:  هود        
 



  ١٩٦ص 
  ١٥٥، ١٤٧، ٧٤، ٦، ٤  ):سوره(هود           

  .علماء دين.  نک:  هياکل ضالل        
  ٤٢:  هيرودس        

  
  ى                                        

ّيا بقية ا قد فديت بکلى لک          ّ  :...١٥٤  
  ١٥١...:  ّيا ابن االنسان قد مضى عليک ايام        
  ٣٢):  شهر(يثرب         
  ٩٦...:  عل اعالکم اسفلکم و اسفلکم اعالکميج        
  ٤٢:  ّيحيى بن زکريا        
  ١٤٨):  ّسيد يحيى دارابى(يحيى         
  ١٠٩، ٣):  سوره(يس         
  ١٦١، ١٦٠..:  ّيظهر من بنى هاشم صبي        

  ّيحيى بن زکريا.  نک:  ّ        يوحنا
  ١٤٠):  حضرت(يوسف         
  :   يوم تغابن، يوم تناد، يوم حساب، يوم عظيم، يوم معاد، يوم وعيديوم آخر،        

  .قيامت.  نک           
  .سبت.  نک:  يوم سبت        
  ١٦١):  کتاب(ينبوع         
  ١١٥):  سوره(يونس         
 ١٩٥، ١٣٧، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٣٢، ١٣، ١٢، ١١:  يهود        
  ٤٢):  ّيهّبر(ا يهود        

 



  ١٩٧ص 


