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 ولالاب اب

 تىال ذاس وصف جماحمد و سپلرحيم الرحمن اهلل ابسم  جل هلل عز واذکر  يف

ل بکينونيت خود ایز و و الا ابيئى بدون وجود شد نه فراست که لم یزل بوده یکا

و ات مقدس اتغيير و تحویل ممکن نيست وصف ذ ن علوی که بوده هست بدونابش

 اتيت خود راحدی معرفت کنه ذاب و و تکليف نکردها اب ىشيئ جل عدم وجودال

حدی بعلت عدم ا او راست اخته او نشن تاوجودمکل  اجل تقطيع و تفریق بال

ت اشد ذایق بنى که الابش حدیا او راست ادت نکرده او و عباحد نزد اوجود 

کرده نزد حق و کل خلق مردود  ار وات اذ ده محبتاراکه  ىهر شيئ او رامقدس 

 او رای معرفت کنه ادعاست نفسى که افر ال نموده و کاطلب مح نکهاجل ست الا

ده توحيد کنه اراکس  ی خلق هراز براو اختن ان که ممکن نيست شناجل نموده ال

و توحيد نکرده ات از ذانکه غير اجل ال لحين مشرک شدهاید فى انم او رات اذ

مجد تحق حمد و سست ماو او  او راحدی است اخته انشن واز او غير  او رات اذ

ت بحق تنزیه اموجود نات و بيان ممکناز عرفاست او منزه  انفس خود خود ر ءابثن

 الاله ا لحق الاسمى وهو اوصفى و  وات او دون ذات ای ذاز براو تقدیس و نيست 

ء و نيست انشاع و ابداو مجعولند بنفس ای اسو ام ک نستعين وایاک نعبد وایاهو 

ز بحبوحه اث بحت احداء فرموده بانشا وصلى و نه فصلى تاو و ممکنابين  ام

و اتشریف  جلبنفس خود ال او راست اده او نسبت د انيه رامکامشيت  عدم صرف

لى او موجود فرموده چه متعا بوجود انده و کل خلق رابمثل کعبه که بيت خود خو

که عدم  بين حرف ال از ما اء راشياکه کل  واست صنع ام او و تاست قدرت ا

 نکها ایه ملک خود حکم فرموده تاع فرموده و اختراشيئ بنفسه  نم ست الاصرف 
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ت محض اثبالؤ بتال شوند ت و متلئالالجلج نفى بحت کل موجودتج شوند بلمتلج

له است او او و ات مقدس اء ذاغن ست کل خلق بعدا وای از برات پس ائناکل ک

نکه ال او ح ىست بکل شيئالم او و عانيست در رتبه  لوهىانکه مال اکل خلق و ح

طه احا نکهال اته و حابذ ىست بکل شيئادر او و قاحت عز انيست در س معلومى

و مقدوری نيست که علم ا انکه باجل و الات ای ذاو بمقدوری سوانکرده علم 

و است و او موجود او کونيه در محضر ملک  کن وجودیهاماء در اشياتعلق گيرد کل 

 از ماست اته غنى او بذ انهاد انوجاز ابعد ء و اشياقبل خلق ى لم بکلشيئاست عا

ست ادليل  بعينه ىست بى وجود شيئاو اکه دليل وجود  ای خود و همين غناسو

م ا ئذ بودهو و الاميکنم بسوی  راستغفاوجود معلومى و من  بى و بکل شيئىابعلم 

نکه هر ذکری نقص اجل ت الاو نعت کل ممکن تاز وصف کل موجوداو اب ابجن

و و اتيت عز اذ یاز براست او و هر وصفى کذب اقدس  حتای سارز باست ا

در عين  گر چهاف بتقصير اعتراز عجز و احدی ممکن نيست غير ای از برا سبيلى

م علم نيست امفری در مق ست ولىاذکر علو توحيد و عظمت تفرید ذکر عجز بعيد 

و نعت ممکن  ستادر ملک  کم ملادو ینکهاید باد نماعتقاهلل انکه معتقد بامگر 

و ای از برازل و ات است و معروف نيست ذاعجز  ست و وصف مفتقراممکن 

ی از برا نموده ات خود خود راسمى و نه وصفى مگر وصفى که ذانيست نه  مذکور

و نيست معبودی که مستحق  ز ذکر علو و عظمتاست اعظم اجل و او ات و اممکن

م بى یت و سالاعظيم و درود بى نهلا يلعلا هو الاله ا نه الاو اشد جز ایش باست

ء الم عماعلى و عاء و در مالاسم مقدس است که ا ه مجدیارگایق بیت الابد

ء محموده حضرت رب اسماق اشتقاکه محل  لهاهلل عليه و اصلى  ستامحمد 
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ل او ح اتو ر هر قدرت حبيباء گویم مظاچگونه ثن اونداست خدا جل و عال لعزها

ء اثن يحصا ال یا مسطور فرموده تافئده موجوداح اولانکه بيد قدرت خود بر ا

م عزة اتک بدوایا تک واصل عليهم بکل نفح ثنيت عليهم ربانت ا اعليهم کم

قول ا عليهم و يصلا للهم واحمدک ا يلقوالعزیز انت انک انت ا نتا اتک کماذ

م على سال یصفون و اعمة لعزان ربک رب اسبح بک واکت ينزل ف ابحکمک فيم

هلل و معتصم الى ان ميکند عبد مفتقر او بعد بي لمينالعالحمد هلل رب ا ين ولمرسلا

بکتب  لمار علم بر کل عاظهام حجت باتماز حج که از رجوع اهلل که بعد ال ابحبل 

ن در اهل علم و بياز اشطر  ئف متقنه شده بوده کتب کثيری من کلامحکمه و صح

هل از قبل غير ار عجز اظها انهات ایاغلب ا زل و دراد نانفرابحبوحه بحر حزن و 

ن ادر بي انهابت اجاری باج اء قضامضائيکه انجاز انموده و  ت عربيهایاعلم بعمل 

 اشده ت ولالاب الکتالم باول عارسى در دین مبين نشده بود حکم رجوع باف صلىا

لسنة اعفى اسين و ب ء بر حرفات دهمافق ظلماز اهله انکه طلوع شمس مبا

ء عظمى و عطيه کبری بوده که این ثنا رناهلل مستتر گشته و مقاذن اب ١٢٦٢لمقدسه ا

ر امطاب لع وافق غيب طاز ان اکواهل احب ان و اعياشرف ا باز کتانجم مشتری 

 هله واهو  المنه کما ولحمد امع فلله یح الب الاز سحات قسم و فقر ایاعجز و 

ذن است باشعين اخت اروح حي ت بخشابت یکنفس حياجائيکه انجاز امستحقه 

ز ات عجميه حقيقت عربيت ایاین اب ان رانساسنخ  زاعجميين ان اهل بيان اهلل بلسا

 صلارف ات در کنه معالحقيقه حياجل یطفح منى ال احزن خود على م بحر عجز و

زل اتلجلج صبح  لم و مضطر بتلجلجاز عالم اهل عانکه جميع ا اشده ت او فرع عط

و متلجلج شده و در اسطه عبد ابو لهاهلل عليه و ا صلىول نور محمدی از شمس ا
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ح غير الواین ایقين گشته و در حکم منشى  احد با نع فرداف بقدرت صاعترام امق

زلى و از فيض انکه ا ازند تاری نسان سر و جهر جامحضه بر لس حکم عبودیت

نفسکم ا ازکو لمالا ایها ای الانند ان محجوب نمابدی در هيچ شات شمس انفح

لحکم من کل شطر من اء اج ء والقضالليل بادبرت ا ء والضيالشمس باجلت  اذا

 لظهور وارض ا يقور فالناقد نقر  الاء المافوق  اهلهاب رضالاحدثت  ء والسمافق ا

ح اص ون السرطافول اء عند العماوس اغن ط لبطون وات اظلم يف لدیجوراء اضا

ن ا لمون والظاخسر  و ملونالعا زالک فالطوبى هنان اغصاء من الورقالدیک على ا

  فسونالمتنافس اب فليتنالکتا ذلک ين فا ملون والعابمثل ذلک فليعمل 

 

 نىالثاب اب

ینکه اصل و فرع از نقطه ائل ای سان ابد جل و زهلل عامر اس باطلقسان ابي يف

 صل و فرعان و اقت احدی نفرموده مگر دون وسع و طاتکليف ب لعزةاحضرت رب 

 اخلق هر شيئى ر ف ميکرده واوندی طواده خداران حول الم و زماعدین در هر 

 الى ماتى که امامق ان بوده تانطفه ذکر  ماز مقان بمثل خلق نفس خود که اچنين بد

 ول تو فرعام اهده کن که مقاوند بوده و بيقين مشاعلم خد ی تو دراز برا ایة لهانه ال

 الى ماست و هم چنين اطفه علقه ز خلقت نات الذاست بلکه مقصود بانى ام ثامق

مر ظهور این افرموده و دليل بر  لعزة مقدراتى که حضرت رب امایة له بمقانه ال

در  احظه نقطه حقيقت رل که مالاست حاقدرت  تال تجلياتست که محامقدور

 ولام ایان یقين کن که یوم نطفه دین در اهم چن انمودی حکم دین ر ىکل شيئ

قع انطفه حقيقت و ماقع در مقان حق وان زماهل ام بوده که لسالادم عليه ابدیع 
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یوم ظهور  اند تا هلل ترقى نمودها ن بقدرتاهل اند و همين قسم نفس دین و ا بوده

م العظا افكسونم ان بمقاهل ام دین و اکه مق لها هلل عليه واصلى حقيقت محمدیه 

ین جهت از القين و الخاحسن اهلل ارک افتب رسيده بود خرا اه خلقانانشاثم  الحم

بيوم مضغه  هانکه تکليفى که بيوم نطفه بوده هرگاجل یع و ملل الانسخ شر ستا

لحميه تعلق گرفت بعلت  م خلقانکه تکليف بمقاز است و بعد اشود محض ظلم 

هد شد بل این شریعت مقدسه هم نسخ نخوا و مقدر نشدهای از براینکه تبدیلى ا

هلل اصلى م محمد احر و ةلقيمالى یوم ال حال لها عليه و هللاصلى ل محمد حال

م خلق ابمق ناهل انکه نطفه دین و از او بعد  ةلقيمالى یوم ام احر لها وعليه 

ببلوغ  ادین مبين فرموده و ت مراواتکليف ب ان رایشالم اوند عانيت رسيد خدانسا

ز اد رده نفس مقدس فرموده و بعابچه انراهل ادین و  مشعر توحيد نرسيده حفظ

یق مر فرموده و خالا ی حجت خوداز براول سنه بلوغ رسيده غيبت اهل دین با نکها

م علم و ات نفس ترقى بمقاهداینکه بمجا اع حجت خود فرموده تاتباحکم ب ار

ن فرقه محقه ايمف در ختالا ئهام صل شود و در عرض دهاح نایشای از براد اجتها

ل اعماو  ت صدقهاهداحکم دین بمجوند و از خوف خدانکه کل ا اشته تاد مقرر

ز ایح یوم طلوع قمر ال بلانکه قا اع دیگری شوند تاتباز ام عمل مستغنى احقه بمق

م غير مخلصين ایاین ام شوند و در لسالاعليه  لمؤمنينامير ام طرف مشرق بنص کال

هل غير مشعر توحيد که انکه ا از حکم دین مبين دور فرموده تازله ای ناه بفتنه ار

گر کسى ا نىارج شوند تمثيل ربائزین خایره فاز داست ات ات ممکنالذاقصود بم

م عمل و ای مقادر منته لهاهلل عليه و اصلى رسول  شد بدین حضرتاعمل کرده ب

ز حکم ا ضاعراشد وليکن اورده با هلل عليهمام هل بيت عصمت سالا یتر بوالاقرا
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غيبت صغری بوده نموده  مایای ز وکالاکه یکى  هلل عليهابن روح رحمة احسين 

ین انکه ثمره کل اجل ست الا اء منثوراهب کال نای اشد شکى نيست که عملهاب

حدی در هيچ ایده نمى بخشد عمل او و فار باقراز است اوند اخد عتال طاعما

ز اید و بعد انم ن عملان زمادر  اوندی راده و حکم خداراعت اطانکه انى مگر ازم

ظهر من ان اوند در هر شامر خدا نکهاکم حقيقت شدی بدز حالم برشحى انکه عا

ز الى حجتى نيست بعد المتعالم جل عزه اع وندابر خد احدی راست و الشمس ا

ی مشعر توحيد ال بصفبای رتبه رسيد و قواف بمنتهختالا م غيبتایانکه در ا

خود  نب حجتاز جالم که اوند عام رحمت خداست بر مقاگشته فرض  نزدیک

بنقطه  ات رافختالاسبيل  نکها اید تار فرماظهافيه منتخب و احجت و اب اعبدی ر

لم جسم ترقى نموده از عان اهل ادین و  صلاند و همين قسم که اوحدت برس

ست که ایة ترقى نموده فرض انهم حد بالاز مقاهم  وندیات خدایابهمين قسم 

ز او  شداوده بست بات معرفت و تجرید امالم عقول که مقاز فوق عا ن عبداحجت 

م ابمق اعظيمه ر تاماین مقاس صعب بوده اغلب نامر بر این ائيکه تصدیق انجا

ر ان قرای از براشد و حدی ان نبا در بمثلاحدی قانى که اورده بشات اجسد کلم

ر اشد چه بسياء بالسماحجت مثل شمس در وسط  تانکه بر کل موجودا اده تاند

 و که در بحبوحهاست قدرت ام ار تاسيلعزة و چه باصنع حضرت رب  ستاعجيب 

تى مفتوح فرموده ایاب او ران اعجمين منتخب فرموده و لساز ا اف دین عبدی رختالا

هد و هر وقت ان نگرفته و در هر چه بخوا ن سبقت بمثلاز احدی قبل انى که ابش

ت ایان بابه از شدت تشاسکون قلم  ند بالاو مسطور ميگرد ملات ید بالاتکلم مينم

ست که ا تىایان بل ات قرایان مثل اید و نيست حکم احدی فرق نمينما هللا
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مثل صورتى که در  ن در صورت و معنىال ارض و مثاهل ارد بر کل احجيت د

ری فرموده معنى ان من جاز لساوند اخد تى کهایاید و کل ایت نمات پنجم حکامر

مت معدوم صرف هل بيت عصات اهلل و کلماب از کتا بل یکحرفان در مقاو لفظ 

ست ایه متقنه ار ارده هزاچه هده شدهاب عدل مشانچه که در کتا لاح است و تا

بفطرت محض  نکهاجل ال ارض راهل ایت ميکند ان در حجيت کفایه اکه یک 

ز انکه بعد اجل ال انيست مردم ر ری شده و عجباین غيب جاز خزاهلل امن فضل 

ن نکرده و اذعاحدی ال ام ده سحت و کالاهل فصا هلل در بحبوحهاب انزول کت

ولين الاعجمين و بعضى قصص الات اولين و بعضى بمثل کلمالا طيراسابعضى 

ل اعما ئل صحيفهای ساف نمودند اعتراهده عجز نموده امر مشالاخر ا ات ميگفتند

ء اشد بر کل علمایه ميبا ردهان دویست و چهات ایاست و کل اب ارده باسنه چه

رض اهل اگر جميع است که اکه حق  وندیاق خدعرب و عجم عرض کن بح

ن الالى امر این از یوم طلوع انچه اورد چنانند ان نميتوا باجمع شوند بمثل یکب

ز جسدی ا م وا حدی ندیدهاز ایه ایک  ىست بکلشيئالم اوندی که عاخد بحق

ورد و ممتنع و ابي نستاستم و نتوانموده یک حدیث خو ات رایاکه جحد کل 

ز انکه است نه ات مسروقه اید کلمانم تى ترکيباگر کسى هم کلما ست وال امح

بله امق نداست کسى ميتواز صور سجين اورده انچه اید و انم نسته تکلماهلل توافطرة 

که در جميع عمر  شداو باب قدرتى در این کتاحب اید که مثل صامر نماین ا اب

شد او نباند و عجزی در امر بتوادر هر  یداهلل تکلم ننمات ایاز اهد غير اگر بخواخود 

شد حق اید بات بایای جميع ارام دلسالام عليه اما گر کسى بگوید که حجتاو 

ین ا ن بغيراتياگر است و ان معدوم ات نزد ایارد که کل ایت دایک  ست وليکنا
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ن که ات بوده فرض بود بر ایاغير ز ان اگر حجت است بلى ام ان تانکند حجت 

ت ایان مهيمن بر کل ال که حجت اح ید وليکنان نماتياهد اهر کس هر چيز بخو

زل انچه ناست بر کل چنالغ ان بانيست و حجت  ناست فرض بر انى اجسم

ت ایا هللاب اکت يب تعدل فالکتاذلک  يليک فان الا انزلن ایة مما نا الافرموده 

ین اید ئلى بگواق گراهلل ليسئلون و الخلق من حجج امن بعد ذلک کل  ام ن وييلنا

لحرف ان گفته ميشود انچه در قرا ست بمثلاست مردود از خود احجت صنعت 

ست اعد قوم اف قوت خالایاز اقع ابگوید در بعضى مو ذبىاه کالحرف و هر گاب

گشته و غير  ریاست جان ات قرایالهيه که مثل اعده ات بنهج قایابل کل  ستافترا

ب اهند که در کتابخو اعلم جميعگر است و اتبين اطين و عدم علم کاین کذب شيا

عد ایند بر قوانم او دو حرف بدون ربط پيد عدل و صحيفه حرمين یکحرف لحن

 ادعاشد اعد قوم بایه که مثل قواهند بود بل یک ادر نخواق ینهاهلل و قوم هر اب اکت

بغيظکم و  اقل موتو احده کل رایه واست همين یک افى ابت ميکند و کاث ار

هل ای از برایه امنضود و همين  رة من سجيناحج ارککم ثم کونور بشالنا ادخلوا

 الم کسى راوند عانکه خداهلل و سبوحيته و بدا م قدرةاست بدوافى اشک و جحد ک

بر  طعهاهين قافيه و برای واحفظ دین حجت خود فرموده و حجته یاز برامنتخب 

حدی احقه نزد  راثاین انموده و در  اعجمين نشو و نماری فرموده که در او جاید 

هده نشده که کسى ال مشاح او ت راثاین امى صرف بوده در مثل اتعليم نگرفته بل 

ین نوع اشد باشته باین که قدرت داز ابعد  ید و ممکن نيستانم ادر عجم نشو و نم

هر ار عجز و عدم علم بظواظها از عرفای او حکم افصح زای ات که بلغاز کلما

و هست و  بوده انه بيد علمانکه حروف بيست و نه گال احند و ا نموده انها نىامع
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لمى قلم دست اه عاری نگشته و ممکن نيست هرگاحدی جاین نهج بدیع بر ید ا

یت امر بغاهر ميشود که اتى نوشت ظایا هلل بر فطرتاب از کتاخذ ابدون و گرفت 

که ئى انجاز اهلل و اء امن ش الاحدی ممکن نيست ادر حق  ست واعظيم و صعب 

یه عظمى و حجت کبری شئون این ای است سوام اوندی تامله خداک قدرت

ین اید که اروحى یقين نم فرموده که هر ذی این نفس عطاحب اهوتيه عجيبه بصال

زده انکه در عرض دواممکن نيست مثل  حدیاوندی در حق اذن خدات بغير ایا

ز ام حجت اری ميگردد و کدان جاز قلم امل ات بال عت یک صحيفه محکمهاس

ست امحبوب  انس بات که مقعد اجام روح منان بمقانساست که اعظيمتر  ینا

نچه حضرت این متصور نيست چنا زاليتر ان عامکامى در انچه مقاشد چنارسيده ب

حدی ا زان الالى اند و ا ن فرمودهالشریعه صریح بيا حام در مصبلسالادق عليه اص

ی ا صحيفه بد بوده شده بود الانشده هرگ هرامه ظام بتماین مقا او علم ءاز حکما

حدی ام این مقامدعى  ملسالاعليهم هل عصمت از اشد و غير انده بان مایشاز ا

ت اکلم ار هلل عليهمام هلل سالال اجزه عم عظماليقين انچه مؤلف حق انشده چن

به اند و مشا هل بيت گفتهاء زبور ادیه کل علماسج ن نوشته و در حق صحيفهایشا

 کل ایت حق رت والاثبادیه اند چگونه در حق صحيفه سجا نوشته ویهاسمبصحف 

ن رسيده ا ءاور ایه و مانهلم حد بالاز عامر ائف معدوده که این صحایند و در امينم

ه ان عدو مبين و هرگانسلال نانه کان فالشيطات اهلل من خطواعوذ بایند فاتوقف مينم

لم از فوق عاتى که اماست مقار صعب ماچقدر  ند کهاقع کند ميداذی علمى نظر بو

حظه ترتيب مال اوردن باست اظ که جسد الفالم ابصر بع ز لمحاقرب است اعقول 

 بر ان راوندی که قراست بحق خدامر عظيم اند که چقدر اهر ميداو ظ طنان در با
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 اوند باخد اب تاجازل فرموده که یک منان لهاهلل عليه و اصلى حضرت رسول 

 ست الات اعاز کل طاکرم او  ز کل علوماعظم اقعيه او ترتيب وهریه احت ظافص

ید و هر که تتبع در اهر نمات بدیعه ظابکلم اليه رات عاماوقتى که مق اسيم

ء غيوب ز مالاظى الفانى و اند که معاب نموده ميداکت یناحب ای صاصحفه

ميگویم  کهئى اثوره نيست و توهم ننمادعيه ماز اورده که در هيچ یک ا لم ظهورابع

یت بوال اهلل رال اکه  وندیاست بحق خداست نه چنين اعظم اتم و ات این دعوا

ن و قلم من از لساتى که ات من و کلماصف هر فرموده که وجود وامطلقه خود ظ

هلل ام هل عصمت سالادعيه از ادل یکحرف اشد مع هداهلل خواذن اری شده و باج

 اند و ما هلل سکنى نمودهاد مشيت ان در موایشانکه اجل شد ال هداعليهم نخو

هلل ان اسبح و ولالمتنالعلى من ید این ان مذکورند و ایشاثر فعل ان در ایشای اسو

ت اکلم علىات بانست که در خطبات قدوسيه اماز شئون مقانى او ث یصفون اعم

ه کل حجت اگشته و هرگ ریاو جاز ید از کلشيئ اسهل از قلم ان احت و بياهل فصا

نکه ال او ح افى بود کل راگشته بوده ک هرانچه ظاز ام یک خطبه ان مقیاحب اص

 ابچه مشقت ه احظه کتب و تفکرهز مالابعد  اکه کل علم ننداکل مى بينند و ميد

 عظيمه تاین خطبابل انکه در مقاز امر بعد الاخر اء ميکنند و انشا یک خطبه

 اه علمابين کل بحق هرگ ام وند حکم کندان په په ميگوید خداری بمثل صبياميگذ

قع انچه وال اقع نميشد و حاحدی وابر  مر نمى نمودند ظلمىاین از اض اعرا

ز شئون حقه ظهور علم الث او ث دالمعالى یوم است ا نایشان بر اميشود ذنب 

ن نموده ات مختصره بيابکلم اليه رات غيبيه عاماست که مقام این مقاحب اص

حکمت  در نشده و هرچه نوشته بدليلان صاقسم بيین ا از علماحدی از ا نى کهابش
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ز دليل ات ذکری امامق غلباست محکم نموده و در ادله منصوصه اعظم اکه 

ین حدود بعيده ترقى از وقوف در ا امردم ر نکها ادله ننموده تاموعظه حسنه و مج

 بائف و جواب که شرح سوره بقره و صحالبالاولى از او هر کس  على دهدا بمال

 البى که علمانموده مط ره شدهاشانچه اهده نموده یقين بامش اهل علم رای اهلاسؤ

حب از صاتم مختصر ابدیعه بوجه  تاند در کلما حث عدیده ذکر نمودهادر مب

ند و ا لعظيم نمودهاهلل این من قدیم من ار باقراعلم  هلاهر گشته که کل ات ظایا

ت اسبح هلاعد اف قوالت ودر بعضى بخات تبدیل کلمامابعضى مق ینکه درا

م بر سبيل این مقاحب اص یند کهاست که مردم یقين نماین اجل ری گشته الاج

لهيه شده و ان منشرح بعلوم اهلل صدر ابل بنور  ت و علوم نکردهایاخذ اتحصيل 

نچه ایند چناجع نمالهيه راعده ابق اعد راف قون بدیع و خالابش ار حکم تبدیل

ی که ا نچه کلمهازل شده چنان ن یحصىاکثر من اهلل اب ات در کتاین کلمال امثا

کلمة منه و بــزل فرموده فى قوله اضمير مذکر ن لماوند عاست خدانيث ان تام امق

 زل فرموده فى قوله جل و عالالکبر ناحدی الــ م صفت مؤنثامق لمسيح و دراسمه ا

عد اده نموده قواراکه  ی هر کساز براذن فرموده اللبشر و  الکبر نذیراحدی ال انهاو 

نهم اذ اعد قوم ای بقواخر او یتالهيه اعد ابقو یان یتقدم اء منکم المن ش الهيه را

ین کلمه اهل علم اعد کل اف قوزل فرموده بخالانچه ناو چن هليناقوم سوء ج انواک

حکم  ظالفاط خلقت انند که منانکه کل بيقين بدا ان تاحران لسان هذا ار

ت اترقى نموده کلم لمان بل همين قسم که عواهل بياير ست نه وضع غاوندی اخد

هلل بغير ات ایالع شود که ایومى ط ست کهاب هم ترقى نموده چه قریب اعراو 

هلل بفضلک ال ائت شود رب عجل فى فرج اقوم قر ب مصطلحه بيناعراعد و اقو



 حضرت نقطه اولى   آثارمن   - صحيفه عدليه

www.oceanoflights.org 

در مروز ا نکهات خفيه ملکيه شدی بداراشالم بانکه عاز اقدیم و بعد  نک ذو منا

بعد  اصولى مشهور و حق را سمایت رسيده بعضى باف بنهختالاثنى عشریه ایفه اط

ری اخباسم انند و بعضى باخود ميد است با نایشاز عمل بظن که مجمع عليه ا

سم مرحوم انند و بعضى باخود ميد امع بز حجيت غير عقل الا بعد امشهور و حق ر

خود  اب ار لصاو حق محض خ مشهور هلل تربتهاقدس  لدینا حمد بن زینا شيخ

ند و بعضى ادرک نکرده  ار راگو ن موحد بزرات از کلمانکه قشری ال انند و حاميد

طن و از بانکه ال انند و حابر ید خود ميد ار شریعت طناسم صوفيه مشهور و باب

 راختيا اند بلکه محض طریق ظلمت و شرک را دهافتاو دور  هر هر دو محجوباظ

ربعه نيست که ا هباین مذاز ایعقلون و شکى در هر یک  ال ند من حيثا نموده

تکفير  ان هست بحدی که بعضى بعضى رایشان ایه در ميانه ال ات مافختالا

صل فرقه ارئيس و  افرقه مشهوره هم بعضى خود ر راین چهاگرچه غير ایند امينم

ی اسو احق محض و م ان و هر یک خود رایشاه اشبائيون و اند مثل صدرا گرفته

 وصال يوکل یدع عر عرباش نند چه محبوب تکلم نمودهاطل محض ميداب اخود ر

تبين من بکى ممن  نبجست دموع من خدودا اذا اکاتقر لهم بذ وليلى ال بليلى

ثنى افرقه  تافختالاین ان کل او شکى نيست که حکم حق محض در مي کىاتب

ند و جد و جهد ا نمودههلل حرکت الحب  هان هرگاهل غير اگرچه اعشریه یکى بوده 

 یبام غاماز سبيل فضل اختم شد  اینجامر که باند ا ب بودهاند مصا نموده اخود ر

ی از برامنتخب  فاشرام و اعجاز بحبوحه ا از عبيد خود راعبدی  هلل فرجهاعجل 

 او عطاست بات اعظم کل خيراکه  حفظ دین فرموده و علم توحيد و حکمت حقه

ند ا ر مينمودهافتخابين خود ات مایاعظم ان باهل اه ک نافرموده و چون هر زم
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ولو اید مبعوث گردد که ان قوم بایه در ميان اعظم اکه مبعوث بوده ب نفسى هم

 ان شرف علماین زماکه در  یند و شبهٴه نيستاو توقف ننمام تصدیق باب در مقالبالا

ه و هست و على بودا طن مالایق بوابدق اشرف عرف دیث واحان و ات قرابعلم نک

طن اب ت که علمایاین اعظم ابين قوم باز ماست که عبد منتخب افرض  یناجل ال

م و ات او عرف اکل علم شد مبعوث گردد که حجت براطن باهر باحت ظاطن و فصاب

ظهر من ا امر راید اهده نمامش تات و کلمایاشد و هر فطن دقيقى که در امل باک

حت ادیب ذی نظری که در فصاد و هر یامينم هدهال مشالزوالشمس فى نقطة ا

ليقين مى اليقين بل عين ام حق ادر مق امر راید ان نماهل بيا هده بطرفات مشایا

لمؤمنين امير احضرت  ز طرف مشرق که در حدیثا یحز طلوع قمر الامروز بعد ابيند 

عت اطاو و اعت و محبت است طافرض  ن شده بر کلاع اتبامر با ملسالاعليه 

 یداهد تصدیق نماحد هر کس ميخواوند الص خداست دین خا و همينن ام احکا

ی از براید انم هد تکذیبای نفس خود تصدیق نموده و هر کس هم ميخواز برا

 ایها ای الالم است بر کل عالغ اب وندیانفس خود تکذیب نموده و حجت خد

فقد  ينحبامن  يعرفه بنفسا اذ اناف يو من لم یعرفني فقد عرفن يس من عرفنالنا

و کفى  ئهاولياهلل و رسوله و افقد جهل  يئه و من جهلناوليارسوله و و  هللاحب ا

ت و اجات و منایاین ظهور ا نکهاو بد اشهيد يهلل علاو کفى ب افخر يبذلک لنفس

ب سيد اس مطهر جنانکه دیده رانموده ب هدهاست که مشاز نومى اعلوم لدنيه 

 لقربى و هفت جرعه دمارؤس ذوی  اد مطهر بز جسامقطوع  ام رلسالاء عليه الشهدا

ست که احضرت  ناز برکت دم اب شهيد نوشيده و ان جناز دم ال حب از کما

 يلذالحمد هلل امنشرح گشته  ت محکمهاجات متقنه و منایاین ان بمثل اصدر 
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هلل  انائه فامضاء بلبالا يو لذلک قد نزل عل يدافؤ دم حجته و جعله حقيقة يشربنا

  ملونالعان بمثل ذلک فليعمل اجعون و ايه رلا اناو 

 

 لثالثاب اب

 ستاهلل این معرفت دصل انکه ادب جل و زهلل عامر ا ائه بماوليا معرفة و هللامعرفة  يف

ت اذ زاست اء اسمات و انفى صف دل توحياو کم ستا دل معرفت توحياو کم

و  نا دجو له وصدهاع و مشطبعلم ق ستایت دحالجه  دل نفى ورواو کمو اس دمق

حضرت رب  دن بوجوایقا ون ان عرفاه بک ستاه دهلل وحایة اتب این مراحقيقت 

ن او کينونيت  ستاو ان طان نفس باهر اظ یمدت قاذنکه ادو ب ستاصل اح ةزلعا

ل هم او ح هدنبو ىی شئابر زای ده و وجودل بوزو لم ی ستا وا يتتاذنفس 

و اشيئيت ب سماکه  ىو هر شئ تو نيساتبه و ر د ىشئ دو وجول هست زا لتابح

که  ایرز ی نيستدحا زدن ت معروفاذو  ستاو اهلل خلق ات اذی اسو دق شوالطا

 دچه ح درنادن نار رتبه دی دن وجوای اسو او م ستان اقتراو  دمعرفت فرع وجو

 واس دمق تاذ زاغير  ار دونادست خاخته ای نشندحاو  دج شونامحت ناقترانکه با

و ای معرفت اعداو هر کس  وا سدت مقاذ زاغير  ار دوناده خدنکر دی توحيدحاو 

و هر کس  ستاث داش که ممکن و حدنفس خو تدابشه ستافر اک دیانم ار

 ش که ممکن نيستدت نفس خودابشه ستاه مشرک دنمو او را دی توحياعدا

ليل و سبيلى دو و ات اذی ابر زاسم و وصف ات جعل و ممکن نيس وا ان باقترا

 ه و ممکندو بوات اذو ات اذ ليلدل زو لم یاجل معرفت ی الدحای ارب زانيست 

ته اذته لاذب دیان نماظهور  دهر کس که توحي دقع شواو واليل دست که اممتنع 
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 و گرفتهاليل معرفت د ات راو هر کس که ممکن نامکافيض  یتاه بغدمتلجج ش

ظهر و اعرف و ا یدونادو ظهور خ ع لنفسه بنفسهادبایت افيض غ زاه دنامحجوب م

 وا دبوجو دهلل معروفناسوی  ابل م دشو ختهاشن دینکه بخلق خوا زاست اکرم اجل و ا

ت اثباتى که دنکه وحاجل ال دوجو دت خودابشه دمشرکن دت وجودئلين بوحاو ق

و  ستا ماچه مق زات دت وحاثباثنين و انفى  الاست و اثنين ا دفرع وجو دميکنن

ئل گشته ابين ق افيم طبرب ت حق واذ اممکن ر دصيکه علت وجواشخاهم چنين 

و دو هر  ستاثنينيت ا دفرع وجو طمعلول و رب اب ناقترانکه علت فرع اجل ال دفرناک

ی اسو ىشئ و خلق ممکن و ستات حق اذقع ابل حق و ستامحض  لطام بامق

ل ازی و ال نيست ىو معروف شئست ال حق حق زو لم ی خلق ممکن معقول نيست

 ایم خلق ردق دونادئى که خانجا زاو  ممکن نيست تاذ ابن اقتراو  ستاخلق خلق 

مر اعلت همين  اب راب و عقاو ثو هدن خلق فرموایشار درت متجليه دن قاعرف بجهة

و  نابي کيف و ال مشيت بال دخو بعليت ىشئ من ال اه مشيت رده خلق فرمودفرمو

شئ که حرف ت خلق و ممکن نيس وابعليت  ار ءاشياکل  دن خلق فرموا زا دبع

ر حق ممکن ممکن دن اقل اکه  نامکا زابهفت مرتبه  الا دشو دراو واشيئيت بر 

و هر  ستا باجل و کتان و ذاو  ار و قضده و قداران هفت مرتبه مشيت و او نيست 

بنص  تب سبعهاین مرابى عليت  ار ىه شئدخلق نمو دونادکه خ دیامن داعتقاکس 

و حين  ستامشيت  دکر شيئيت وجوذتعلق  بال ىکر شئذ ولاو  ستافر ایث کدح

 اثه رتبه قضثال یناو ظهور  ستار دق اکر معذو حين  ستاه داراشيئيت  دوجو تعلق

 لىانه و تعای حق سبحادف بباعترا است بر کل ممکنام فرض این مقار دو  ستا

 دب بعاکت (و)جل ان و ذاست حکم ابت او ث اقض زا دبع نيست ئىادنکه باجل ال
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 ستا دشهو لم غيب وار عدین سبعه ا دع وجواختراو سر  عادبابل حقيت  ءامضا زا

ن ادو ب یشرکون یصفون اهلل عمان اسبح و دشاه بدس بوده نفس مقدراکه ظهور چه

کر ذ در کتب خود وات دبر وح انع و عرفاص دليل بر وجود اکه حکم ئلای سا

و ممکن نيست  ستاکن ن که ممایشاله دات دابشه ستا دودو کل مر دنا هدنمو

ت و اظر و کشف سبحاه حقيقت نطی بنقدحاه ابل هرگ دشاب ت ممکناذليل د

بغير وصف  دت توحياثباو  دحاليل دکر ذکه  دیهه یقين ميکندلباب دیانم ار تاراشا

و ا دو توحي دمن بر وجو زدليلى ند بل نيست دشاره ميباکبر مکایر و اعظم کبا دونادخ

 دودت مرادو کل وصف موجو او رای دحاست اخته انشن وات اذو غير  واغير 

ت ثبوتيه و اصف کرذر دليقين امبين حق  هدچه عظيم جرئت نمو ستان ایشا بنفوس

 زاقل ات بل ابنفى صفم لسالا عليه لمؤمنينامير ات اکلم زاسلبيه و محجوب گشته 

ت دوحه باهرگ هدلع نشطو م هدن نکراین مسئله بيا کرذر دکر حقيقت ذ زاحرفى 

بل  محجوب گشته دتوحي زاه در ننمواقراه او هرگ هاچه ر زانيه اکر ثمذه دنمو راقرا

هل اتى که او صف وات اذی اسو و وصفىاس دت مقاذی ابر زالحقيقه انيست فى 

جل مکنسه الم لسالا عليه ام حضرت رضبنص کال دنا هدن نموابيت عصمت ع بي

 ستاو ا تاذو او علم  وا اه بدلومى نبوه و معدلم بواهميشه ع دونادخ و ستام اوها

که ممکن نيست  ایرز ستافر اک هدنمو انراو و کيفيت اه معرفت علم داراو هر کس 

وری و مسموعى و دو مق هدر و سميع و بصير بودال قزی و لم یدحای ابر زاو امعرفت 

ل وابٴه طر خد نچهاچن ىشيئ دوجو زاقبل  ىست بکلشيئالم اع هدو نبوا اب کوریذم

ه زمن دونادو خ ستات اثبافرع  کر نفىذو  دن شابحر حقيقت بي زاب رشحى اکت

سم اء اسماو کل  ستاو امشيت  دکر وجوذت او کل صف دی خواسو اکل م زاست ا



 حضرت نقطه اولى   آثارمن   - صحيفه عدليه

www.oceanoflights.org 

ر ميکنم استغفا و دتيت خواذب دی خواسو ام زاس دست مقاو او  ستاو ا هدارا

 زا دو بع یصفون اهلل عمان اسبح و وا حت قرباس زدو نای اسو اکر مذ زاو ابسوی 

نه بوصف نه  رحمن دونادسبيلى نيست بسوی معرفت خ ی کهده نمودهانکه مشا

 وای اسوام نکهاجل ال نامکاو نه بحقيقت  زن و نه بعجاسم و نه بعرفاو نه ب ناببي

و کل ار رتبه دنيست و  یدحاو ا ان هم بالاو  دنا هدوم صرف بودمع دوجو زاقبل 

 هدن فرموامکان بامکار د ار دنفس خو ت وصفاممکن دوجو زا دعو ب دوم صرفندمع

بوصفى  هو الاله ا ه الده وحدوح واس دت مقاذت دالم عباع ست بر کلاو فرض 

صل انکه ادو ب اربيک المون علوالظایقول  اهلل عمالى اتع و نار قرده دل فرموزان که

مل او ک وار باقراست بر کل افرض  که ستامعرفت بشئون عليت فعل هفت مرتبه 

ن بر سبيل حقيقت او  ناخر اب الان اول انيست  و مقبول وانيست معرفت بغير 

بر امر بجاو  دکياتم لسالا الحسين عليهمابن ا ىحضرت عل ست کهابتفصيلى 

ل اق ءالسمرانيس اب اکت يروی ف اعلى م ینستالعربيه ایث بدصل حاو ه دفرمو

 دبن محماجعفر  اثندل حاق دحمابن ان ايمسل اثندل حاق هللادبن عب دحما يثندح

سم عن القاعن  دلاعن خ يبا يخبرنال اق يلموصلا دهيم بن محمابرا اثندل حاق

 ىویل ثم تلطیث دح يفم لسالا اعليهم لحسينابن  يعن عل يلجعفا دیزبر بن یاج

 يوه وندیجح اتنایاب انواک او م اذء یومهم هالق اونس اکم هماليوم ننساف لىاقوله تع

 ام يردوتا براج ای (لان قالى ا) براج ای ایتنهلل والاو يوه اهدحاه ذوه اتنایا هللاو

 ثم الثاثب ابوالامعرفة  ثم انياثي نالمعامعرفة  ثم والا دوحيلتات اثبالمعرفة ا لمعرفةا

 ءالنجباثم معرفة  اسداس ءالنقباثم معرفة  امسان خارکالا ثم معرفة ابعام رامالامعرفة 

 دتنف ناقبل  لبحرا دلنف يبت رالکلم ادادلبحر مان اک لوقل  وجل زهو قوله عو ابعاس
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م قالا رض من شجرةالا يف امنالو  و ایضاوتلى  اددبمثله م اولو جئن يت رباکلم

بر اج ایحکيم  زیزهلل عان ا هللات اکلمت دنف ابحر ما ه سبعةدمن بع هدلبحر یماو

 ال يذلا یبالغایم دلقاهلل افمعرفة  دلتوحيا تاثبا اما ينالمعامعرفة و دلتوحيات اثبا

کره ذسن ان کمطاهو غيب بو لخبيرايف طللاهو و رابصالارک دهو یو رابصالارکه دت

ته اذنور من اعنخترا فيکم هرهاظو نيهافنحن مع ينالمعا اماو وصف به نفسه اکم

 اندرا اذاو هللاء اش اشئن اذاونحن  ءانش انه مذانفعل ب فنحن هدامور عبا اليناض فوو

ته حج اجعلنو هدامن بين عب انافطصاو لمحلا اذجل هو زهلل عا احلناونحن  هللا دارا

رسله ئه وانبياته وایاب کفرو سمهاهلل جل اعلى  در ده فقدور انکر شيئافمن  هدبال يف

ست من حکم او ابر و انچه اب ایث ردین حا زاهم که حرفى اه بخواهرگ یثدلحا

ن ان بيا زا نکه حرفىا زاقبل  ددنى ميگراف ن کالاکوالم ای عابحره دهلل شرح شوا

ت ارض سبحا زاکه  ستاب البالاي ولا داعتقاجل ب الاین کتاء انشاچونکه  دشو

 ستاليل موصل بيقين دليل حکمت که دی او سو دندگر زیال فء جالات سمابتجلي

 ات دن ميشوابي ر وکذ کل داعتقاجل نى الاتى رباکلم هدن نشاکر ذه بدارا یگردليلى د

 ولا ستامعرفت هفت رتبه  صولانکه ادب دیق شونء محبوب الام لقاکل بمق

نى اب ثاو ب ولابه طر خدرفين اع یاتى برایاو  هدن شاره به بياشاهلل که امعرفت 

ت اماو مق دیناصل نماه وصل بفصل حطنق زاو منع  عطکه کل علم بق دکر شذ

 عمل دیانم دهر کس بحقيقت توحيست ا دجع بنفس توحيار ربعها دتوحي

 دم توحيار مقدو  ت مشرکداعب دم توحيار مقدکثر خلق او  هدنمو دت توحيامابمق

شریک له  ه الده وحدت وحاذ نکهادب یعقلون من حيث ال دنا فر گشتهافعل ک

ون توجه دو باب ار وات اذ دیات نمداهر که عب و واغير  ست الات دامستحق عب
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 ستاه دت کردابتحقيق که عب واء غير ازی جابر زا اون تمندو بو ابخلق  ىبشيئ

ته اذت باذکه  دیانم یقين دیاو ب ستان ممکن امکار حق دنى که ابش ار دونادخ

و ا زحت عایق سی الدحات داو عب و هست دبو دف و لن یعرف و لن یعبلن یوص

ر ظل د اکل ر دشو دراه واکه هرگ دست بعبالهى ا يهطیت عام غاین مقاو  نيست

م سال اهلل را لا زای دحا اوصفى ی اسمى یاه کسى او هرگ دیاه مينمدهامش وافضل 

ه او هرگ ار دوناده خدنکر تداو عب فر گشتهاک دیات توجه نمدام عبار مقد هلل عليهما

ینه اهر  او را دنابخو ای او را دت کنداعب نانير زاخوف  ان یامع رضوطکسى ب

ین ات دابل سبيل عب و نيستات اذیق ال و هدی شدونادخ تداعب زامحجوب 

کر شيئ ذ باله دفرمو ار دنفس خو دبوصفى که خو دیات نمداعب او راکه  ستا

 دبابر ع دحق بو ده بودجهنم فرمو راین بندبای عابر زاه حکم محکم او هرگ هاسو

نکه حکم ال او ح در شواضى بناو ر دیات نمداعب دخو تاذق استحقاب او راکه 

ی مؤمن ابر زا دنب معبواج زاست ائى  يهطول عان او رضو ستامر این ا فخال

 هللاب دبر معتق ستال فرض افعا دم توحيار مقدو  یشرکون اهلل عمان احسب و لصاخ

بيرون ى ر کل شيئدحکم جبر و تفویض بخلق  زاو  دیاننم داعتقاو اغير  لقىاکه خ

و الق اخ دق شوالطا واسم شيئيت بر اکه  ىبل هر شيئ ستاکه کفر محض  درو

یق ار خلق حقدو فرقى  ىشيئ در خواختياب ل سبعهابعليت خص هدست وحا دونادخ

ست و نه املين نه جبر ال عبل عم بنظر حقيقت نيست نيهاکوات انيه و صفامکا

ء مشيت اسم بين ام زاوسع امر این او  ستامر او دین ای اهلل سوامر ابل تفویض 

لم اع دونادست که خاین امر اسر  وست ابل اه قوی رتباکه منته دارض جما است تا

 ازو ج دیاخلق ميفرم ات کل راراختياو بر سبيل ست الم اع ار ىت کلشيئاراختيا
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خلق  شدبر غير رتبه قبول خو ار ىه شيئان و هرگایشار اختيابوصف  ان رایشا دهدمي

خلق  دء خواولياو  دخو بر سبيل محبت انکه کل رال او ح هدو کراظلم ب دیافرم

 ذخا ار دکل نصيب خو ات هدری فرمواج نایشاء امضاب ار الک قضذ دو بع هدفرمو

نکه ا ات گرفته ده و عهدء فرمواشياخلق  زا ده خودارامر با در مشهار چهدو  دینانم

ر ذر دو  گرفته کل زا ار دلوهيت خوا دول عهار ذر د دشاو حجتى نبابر  ار یدحا

 دلث عهار ثدو  کل گرفته زا ار لهاو  هلل عليهاى صلنبوت حضرت رسول  دنى عهاث

و  هدفرمو ذخا ایت رهل والامحبت  دبع عهار ردو  هدفرمو محکم اهلل رال ایت وال

 در خواختيا یای سودحاه و دخلق فرمو راختيا بنفس ار راختيار و اختياب ار کل

ت و ات و صفاذ دبتوحي راقرا ستاو بر کل فرض  دش دنالک عملى نمى توام

ر دسبيلى  او خلق ر ستامستحق  دحا دحاو دونادنچه خاچن تدال و عبافعا

ربعه ات ایاه دهامش ستا. بل بر کل فرض زبعج ر و نهاقرانه ب نيست دمعرفت توحي

ل افعا دم توحيار مقدل اقواتم اه و داد دلم نسبت بنفس خواع دونادر نفسى که خد

 زا لسنه بعضىار دینکه او  هدل شزاین غيب نازخ زا هللاب الاة قو ال و حول ال کلمه

ر د وام علم ائم مقاو ق – هلل عليهارحمة  دحماکه مرحوم شيخ  فتهاین شهرت یدنامع

 ان حضرت راو  دینامينمم لسالا عليه لمؤمنينامير ات توجه بحضرت دام عبامق

ست افر و مشرک الب کطین ما دو معتق ستا افتراو  بذمحض ک دننادلق مياخ

 دم توحيار مقد که ستان اهم داعتقا او رام علم ائم مقار و قارگوزن بابل ع اجماب

 صل مشيتاو  ل معرفتامح هلل عليهما مسال او رار اهطال ان حضرت و او  دن شابي

هلل ام سال اهلل رال او  دهستن دنيت معتقادم صماو منتهى مقم هویت ائم مقاو ق

 دمری نميکنناب هداراکه  دننادميمکرمون  داعب دش رهاشاتى که اماین مقار د عليهم
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ر هر دن ایشاه داراو  هللانفس مشيت  مار هر مقدن ایشاهلل بل مشيت اة داراب الا

ه صفت داراینکه او قول ب ستان ایشاه داراهلل نفس اة دارا بل هللاة دارام نفس امق

و ست اول اکه خلق  ستایمت بر مشيت زه عدارابل  ستاکفر محض  ستات اذ

 داعتقا الستقالاچه ست افر اک دنادء باشيالق اخ ام رلاع دونادخ زا هر کس غير

ن ابينچه ا زا دحا دحاو دونادخ ر ميکنم بسویاستغفاو  الستقالاچه غير  دیانم

ر بعلم و دای قدحاس دت مقاذ زاکه غير  ایرز دت توحياماکر مقذر دم دنمو

ست او ا وا دبتوحي داعب راقرای ابر زاو او و علم است افى او ک نيست دحقيقت توحي

ت امامق دحا دحاو دونادم خاین مقای ابر زاو  ستانى انى معرفت معاث على کبير

ن ایقاصل او  هدسمى معنى جعل فرموا ی هرابر زابل  هدر فرمودیه مقانه ال ام

لب بن طلما دهلل بن عبادبن عب در بمحماقرا نات امامق ن بکلاعذانى و ابمع

 دونادو خست اشرف مجعول اول مخلوق و ان ا نکهابست اف امن دعب شم بناه

ء و ادب زاء او قض ءادار د دم خوام بمقای قيابر زا او را ستاه دلم جعل فرمواع

 ع ممکن نيستاختراع و ادبار دن او شبه  دونادخ ر علمدلم ار عدو او مثل  ءامضا

 ددمبعينه  دتعلق ميگير دشايت بکه مش ولاکر ذ درت بمثل وجودق نابل کل 

ر دتنع بل صور عليين مم ردن او مثل  دشاميب لهاهلل عليه و اى صل حضرت رسول

ر هر دلم اع دونادست و خاو ممتنع  ددميگر ولاه طجع بنقاهم رصور سجين هم و

 – هادروحى ف ن حضرتای معرفت ابر زاو  ه و هستدبو لمار و عداق ىن بکلشيئاش

ه دحق بو باح کتالوار ده لزال سبعه ناکه حقيقت خص ستاصل ام امق هفت

ن اهر او ظ ستان اخر ا ن عيناول ام این مقار دو  ستائيه ده بطم نقاول مقا دشاب

صرف  کور نيستذو مای ابر زاء و ختم دو ب هللامر اه بدل بوزلم ی ذان انيه عين عال
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 ال يذلا دلفرا دحالا لنفسه بنفسه هلل دلت ميکنالدکه  ستایت دحا یتاهویت و 

بل  ل نيستزان شمس امعرفت  ردم نصيب این مقار دی دحای ابر زاو  هو الاله ا

و الت علو جال زاو  وعطو مقا زحت عاس زات اصف ء واسمات و اراشاو  دودح

م عصمت سال هل بيتاو  مثل و شبه ن بالامکام این مقار دست او او  ستا ممنوع

ت ایامحض و  ده عبيو هم درنادن کریذکبر ا دن سيا زدم ناین مقار د هلل عليهما

م این مقار دلم اع دونادخ زاو غير  رارگوزن بالت جال ی ظهورابر زا درقيه هستن

ین جهت او ست ان ممتنع این بيان غير امکار دبل  یدحا او راست ا ختهانشن

 اعم ارئهاهلل بان اسبح و اعلهاج هللا الا ایعلمه ال ستاو اون طی مشيت و بعالا

م داکور و ذول مام امق ینار دن حضرت او  ستانيه امکاه طم نقانى مقاو ث یشرکون

و وجه و  دت و یاذم بنفس و این مقار دو  دشاب ولاه طم تعين نقاکه مق ستایع دب

و  ستا کورذهلل مالى اب انتسالت ار حدء فعليه اسماو بصر و جميع  عين و سمع

ب ان جنا زدر ندنى امکاکر ذ م بنحواین مقار د هلل عليهمام هل بيت عصمت سالا

ن ام کسى این مقار دم نيست و این مقان اعرف زا نصيبى اسوی ر او م دکورنذم

ه طم نقالث مقاو ث یصفون اهلل عمان اسبح و هدهلل وحا الاست ا ختهانشن احضرت ر

هلل ام هلل سالال ای ابر زا ستاب فيض اب ن حضرتام این مقار دو  ستافصليه 

م رسول این مقار دست اخته او نشن رارگوزن باحول  دئفناط هل عصمتاو  عليهم

 ابم عليهم هللام سال هل عصمتاو  هو عليه اهلل بما الا ار لهاهلل عليه و اصلى  هللا

صلى  لهيه نيست واکر ذین ان ابي ین رتبه وان ار عرفدحظى  اسوی ر او م هم عليه

ر دو  ستاه وصليه طم نقابع مقاو ر لمينالعاهلل رب  دلحما و هلها هو اكم هلل عليها

 ار والم اع دونادکه خ ستا دایجالم او سر ع دالم فؤاب عطق نحضرتام این مقا
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و  ستایت فرض ادب م علماین مقار دنحضرت ای ابر زاو  ه بر کلدمبعوث فرمو

 زان حضرت و مضيئى ال این رتبه ار د عليهم هللام هلل سالال او  یت کفرابنه داعتقا

م امق ینار دء انبيالاحتى  اسوی ر او م درکه هستناه مبن شجرا ناغصان ضوء و ا

ه ه حقيطم نقامس مقاو خ یصفون اهلل عمان اسبح و نى نيستاکری و نصيب عرفذ

م این مقار دو  عظمان نير انور  زا دمخلوقن ءاوصياو  ءانبيام کل این مقار دو  ستا

ن حضرت ا کرذب دکورنذو کل م غير ست الاب ان جنار ذلم ار عدمجيب  ولا

و  لعظيما يلعلاهو  نه واهلل سبحاب دی خواسو اکل م زاست ان غنى او  هادروحى ف

و  ن حضرتاحول  دئفناطر انوا م کلاین مقار دو  ستاصليه اه طم نقاس مقداس

رتبه  کرذو  م کثرتاین مقاو  دن حضرتنائکه شئون فيض مال ن وانساسنخ  زامؤمنين 

ين طلا و ءالمام بين دا و انبي یث کنتدو ح ستاتب فعل اس مرداکه س ستاجل ا

و  دنحضرت ميشونارف به نبوت ان عانساسنخ  زاکه مؤمنين  ستام این مقار د

 اعمرئه ابهلل ان اسبح و دینامينم ذخا دمتوح دن فرالت ر بجالاقرا زا ار دنصيب خو

رة فى ذلاست حتى ا ء فرضاشياکه بر کل  ستاه کونيه طم نقابع مقاو س یصفون

چهل  زا دن حضرت که بعایوم بعثت  زا دیان حضرت نمار بنبوت اقراکه  داجملا

و  و حکم وحىم لسالا ول جبرئيل عليهزو ن دلع شاطهلل امر اب یوم ظهور زا ستاسنه 

ی اء بمنتهدمب زا تاکه ممکن ستاین رتبه ار دب اعق زاب و نهى امر بثواب و اکت

و  دميشو ادب پيان جناکه غير مؤمن ب تسا ین رتبهار د داو فرض جه دنا هدرسي دبع

 دمقبول نميشو و ستان فرض ار دعه دت موایاتب سبعه باین مرامعرفت  بر هرکس

ن او  ربعينافول ا زا دن حضرت بعا بيوم بعثت دیاکه یقين نم ناخر اب الان اول ا

 مزاو لو نانساست مثل خلق ات و بشری ادکل موجو زا فقرام این مقار دحضرت 
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م ار مقدر دو همينق ستا ن یکتباعظم من او  کرذن یامن  زعاین رتبه ا تامامق

ن اب دورنان ایماست بر کل نفوس که افرض  بل ستافى امل کابيقين ک داعتقا

 دیناک نماردا دنناگر چه نتوا هللافضل  زاست او ان حضرت بر ا نچهاچن حضرت

 اهلل عمان اسبح و دیناه نمدهات مشادة بر کل موجوزلعافضل رب  او رابل فضل 

ر اقرامکلف  ست برام فرض این مقار دو  ستاب ابوالث معرفت اث یصفون

ی نفس اسو ىفصل شيئ لم بالاع ینار د دیانمم لسالا عليه لمؤمنينامير ایت ابوص

و  اهطبشر ستام فرض این مقار دنى ار معرفت معد کورهذتب ماو کل مر واس دمق

 دعب القه رطم یتمل والاس حدت مقاذت امامقین ار کل دینست که ان او  انهارکا

و ایت انفس وص کبرا دن سيالقه طم یتبل وال نىادب لهاهلل عليه و اى صلهلل ارسول 

 زای غير دحا ان حضرت راو کنه معرفت  لهاهلل عليه و اصلى  دی محمابر زاست ا

و او  ستاه دنکر کاردا لهاهلل عليه و اى صلهلل اکبر رسول ا دو سي دحا دونادخ

و نه حرفى  نهذاب الا دنميشو دع موجوادبا کلمه زای دحاکه  لهىالقه طب ماست با

 هللان حضرت نفس معرفت رسول او معرفت  بحکمه الا ددگر فع مىاهلل رالى ا

ن ایت بوال راقرات بنبوت نفس داو شه دبل کلمه توحي ستا لهاهلل عليه و اى صل

 ال و لملکا يوم فدلملک یان ا و یعرفه غيره ت الاذلان ابحکم  ستاحضرت 

 وصف حکم ال و ءيکر شذ ل بالزلم ی ن نفس معرفتهاک هللان معرفة ا و ه غيرهدیوح

ئى  هدحضرت بن ناکه  دیانم داعتقا دکه عب دونادلص خاین خدست اهمين  و

ی اهلل و هرکس سوان ذاب الانيست  تىاو حيای ابر زاو  وقزست مخلوق و مرا

و کل  ستافر اشکى نيست که ک دیانم داعتقاحضرت  نا ر حقدلقه طیت مدعبو

ن او  ستال دع هطین نقاجع بار درف و رتبه نفس خوار معدن حضرت ا تاکلم
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 دحمانيه و عال دیه معبواو  و بيت ظهورست قمص نور اه دبوه ادحضرت روحى ف

 هللا نافسبح اهو غيره ال و هو يه ن الاک ام دن هو هو بعابل ک لهاهلل عليه و اى صل

 دشاشته باد داعتقا ن حضرتای ابر زاربى  در که عبدیصفون همينق اه عمدموج

ی ابر زا دیاکه وصف نم لهاهلل عليه و اى صل یدحماهر وصفى غير رتبه  دبع بيقين

 تاحي لار حدن حضرت چه ا زدر ند دبل کل وجو ستاق دو ص یقن حضرت الا

 در یدست که اتمى ابمثل خ دنکور شوذگر ماو  دوم صرفندت معال ممار حدو چه 

 دست که صبر نمواو او  رکيندئلين و وهم مانعت ق ست فوقاو او  دشان حضرت با

 دی زات داشه رجهدنکه با ات دتحمل نمو دش دراهلل واء ادعا زاو هر چه  ادخ یندر د

 يللعاه هو ناهله اهو  امهلل عليه کاصلى  و جعوناليه را انا هلل و انا دیدگر زیافری فاک

معرفت  ستات فرض ادموجو م بر کلاین مقار دو  ستامت امابع معرفت ار لکبيرا

ر معرفت دتبى که او مر دشناه بدلقه بوطیت موال مائم مقاس که قده نفس مقزداود

که  نایشاسه دء مقاسماو  ستاین رتبه فرض ار دهو  هو ابم دش کورذنى مامع

لحسين و ابن  ىو عل ىن بن عللحسياو  ىلحسن بن علانست یا ستان ای بيایامر

بن  دبن موسى و محم ىجعفر و عل بن و موسى دو جعفر بن محم ىبن عل دمحم

حب الحسن صابن  دئم محماقلالحجة او  ىلحسن بن علا و دبن محم ىو عل ىعل

عظمت و نجوم  ین شموساو  جمعيناهلل عليهم ات اصلو ةیقدلصامة طالفاو ن امزلا

ء و چه ادار دچه  دنا هدبو لهاعليه و  هللاى صل هللارسول م ائم مقان قار هر شدت زع

 ميرام نفس مشيت ار هر مقدن ایشاء و مشيت ادر بدو چه  ءامضار دو چه  ار قضد

ق دان صایشار حق د هللاء ان یشا الاؤن ایش ام و یهابل  ستام لسالا عليه لمؤمنينا

نکه ال او ح ددگرن متحرک ایشاوصف  کرذچگونه قلم ب ئهارض  وهللابحب  ستا
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 هلل عليهمام هلل سالال اب دو بر معتق نایشار رتبه دصرف  مدست بعا دهابنفسه ش

ر دو  دنادت یکى ادلنسبه بکل موجواب اهلل را الاله ا حرف الانسبت که ست افرض 

مثل فضل  ستا درایث وداحار دیم بعضى بر بعضى دن رتبه تقایشا دت خوامامق

یر ابر سم لسالا لعصر عليهاحب اص نامزم اماو فضل م لسالا احسن بر حسين عليهم

 مهطاکه ف وليهاشجره  زاسه دنيه بر ورقه مقاحرف ثمافضل  و هلل عليهمات ائمه صلوا

 زاو بغير  ستاهلل ا ه قرب بفعلطساتب بواین مراو  دشاه بدبو اهلل عليهات اصلو

ن ایشاب داعتقان رکن ایشابرجعت  داعتقا و نيست یدحا لم محصىاع دونادخ

سم اعليه  وقع اکلم دوجو ستام لسالا م عصر عليهاماهلل اه بقية دارا به زمرواو  ستا

 ت رجعتامعظم عالاو ست ابرجعت  داعتقان هم مثل ايبت بغ داعتقاو  ىشيئ

ولى  ل هم هستاگر چه حا بر قمص شمس ستالمؤمنين )ع ( امير ا دظهور جس

ء اطغ ن شمس حقيقى کشفاببرکت و یوم قرب ظهور  ستاخلق  ب بر عيوناحج

یة انه ال ایة بمانه ال ارتبه مین ا تب تفصيلاو مر دش دهاخو هللاء انشار ابصاکل  زا

ست افى است و کان ایقاتسليم و  داو بر عب مالها ن وابي دونادو بر خ ستافرض  اله

ی ابر زا یست و نيکو نصير هلل عليهمام هلل سالال اب دی معتقابر زاجليه  تاراشاین ا

مس اخ الهلل وکيال المؤمنين انفس ال و يوکفى لنفسن ایشاوکل بو ت عصمت دعب

تبى که انى ذکر کرده شده و مرامع تى که در رتبهامابمثل مق ستان ارکامعرفت 

 ت و کتبایاو  اوصياء و انبيان بوجود کل ایقاین رتبه ادر  ست وام این مقازمه ال

ز نور اء اوصياء و انبيا فئدهایق اینکه حقاید بامست بر معتقد که یقين نان فرض ایشا

ست و مدل على امخلوق گشته  ملسالا اعليه طمهاشمس جسم شریف حضرت ف

ست که العزم اولى ار پيغمبر این سلسله در نبوت چهان ارکاو  او بنوره اهلل هستند بها
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ه در متى کاما شند و رتبهام بوده بلسالاهيم و موسى و عيسى عليهم ابراو  نوح

ست و در امعدوم صرف  هلل عليهمام سال هللال امت اماست در نزد ان ایشایق احق

له او  هلل عليهاصلى  هللاز بعثت رسول انچه ان چنارکا ست وجوداهر عصر فرض 

س الياخضر و  ن عيسى واند و ا ن قبول فيض بودهارکار پيغمبر ارجعت چه مایالى ا

م لسالان عليه ام زماماز ا ذ فيضخاست و همگى ام لسالادریس عليهم او 

ز ذکر و اده این رتبه زیار باقراتب است و مرا صل دیناز ان ایشار باقرایند و امينم

دس معرفت اس لوح محفوظ ين مجيد فامحيط بل هو قر مئهاهلل من وراست وان ابي

سطه امند بواماقرب بان ایشاست و اممتد  ماین مقاهلل در اط انکه صرابد ستاء انقب

ن فيض ایشا وجود ن فرض نيست و بالایشای از برات و عددی اموجود ز کلان ارکا

کثر من اهلل ا ءاش اذاثين بل لى ثالا ناکثر است و ان یکى اقل احدی نميرسد اب

عليه  نام زمامان هم هستند که در خدمت الانچه است چناذلک هم ممکن 

 ين منثبثال امولطيبة المنزل است فنعم ارد انچه در حدیث وام مشرفند چنلسالا

مه محجوب ایاهلل ام عصر عجل اما ز حضوراز طرف عينى اقل ان ایشاوحشة و 

ست ان بهفت مرتبه مذکوره فرض ایشاحدینيستند و معرفت اظر باو ناز انيستند و بغير 

ن ارکادر  نارکاخر است بتلجلج رتبه اج لن متلجایشاتب سبعه در رتبه امر یناولکن 

ن انساست و شرف امستور  مراهمين قسم  لهاهلل عليه و اصلى  حمدیام الى مقا

ست چه ممکن از جهت قرب بمبدء الم اوند عاو بخدا ست و قربام این مقابعلم 

بل بشرف  علم و عمل حدی بالاحدی بر این رتبه که سبقت گيرد از سر ا ستا

ست ار یذک یحصى و ال رتبه ال ینات او بحضرت معبود و عقباسبقت وجود و قرب 

ست و او عمل  هلل عليهمام سال هللال امعرفت  علم امت معرفت نقبعظم عالاو 
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بعضى  الاسد اکسى نميشن ان رایشاشرند ولکن امردم مع اخلقند و ب نان در ميایشا

 ان رایشان هم ایشان افرزند هل واسند حتى اميشن ان رایشاز اکه بعضى  از نجبا

بل الم بر قلب کسى که قاوند عاند خداهمرسیکى ظهور ب سند و همينکه فوتانميشن

ه اعظم روحى فدا ن نيراو گردد و بشرف حضور ام امق مئاید که قاميفرم القا ستا

 اب اتشریع و تربيت نجبدر در تکوین و  هللاذن امل فيضند بان حایشاصل گردد و او

عليه  ماماذن ارق بدیعه وليکن بى ات عجيبه و خوایابر  درندان قایشاست و ان ایشا

عليه  ماماذن ایند بامينم ار ارض و من عليهان تدبير ایشایند و اهر نميفرمام ظلسالا

ست که بعينه رؤیت ادی افو رؤیت ام رلسالاعليه  ء حجتان لقایشام و رؤیت لسالا

رکه در ارض طيبه مباشند در ارض که باهر  ن درایشاست و اهمين عين محسوس 

ز انفسى  ای این رتبه راید و انج رتبه معرفت نمر به پاقرا ه کسىاحضورند و هرگ

 نکه خيطاجل هد بود الاخو اء منثوران هباید کل معرفت انم جحد ان رایشا

ین رتبه ابمعرفت  الا هد شداملى مقبول نخواین نظم حکم شده و عمل عامعرفت ب

م رحمت و اهرکس در مق اد که بابر کل عب ستاو فرض  اهلهاهو عليه و هى  اکم

ن ایشاز اف سبيل عبودیت م خالهل حرف الا اب ادایند که مبات حرکت نممحب

که  انفس زیر یک الاکل نيست  سم و شخص کل تکليفاد و معرفت بوش هراظ

 ان رایشاء اسمام لسالاعليه  ماماز ا ه کسىاگ ست هرالم نيست بلى مبسر احدی عا

عبد  ون ممکنه حقه کهشئ الت نوم یاید در حاء فرمالقاو اب ن حضرتاید و اطلب نم

ین رتبه اب از کتا اخود ر رف شود نصيبان و هر کس عاید بر صحت ایقين نم

 رتبه المین الک او مه ستا ابع معرفت نجباس رفينالعانه لمن اخذ نموده و ا

وجود فيض  ء در رشتهاز نقبادی هستند که بعد اعب است و نجبایذکر  و ال یدرک
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هل بيت عليهم ام ن در کالایشا ی خلق و عدداسو ان بمایشاز ان رسيده و ایشاب

ند وليکن حق اشتهان چهل عدد مسطور دابي هلاز امعين نيست بعضى  ملسالا

هستند  ئىام علملسالام عليه امان در غيبت ایشاکه عدد معين نيست و  ستاچنين 

زل نصيبى مکتوب ای شمس الق زا ان رایشانند و اميرس الهى رام احکایق که بخال

 خذایز ميگردند و اف ملسالام عليه اماء حضرت ادر نوم بلق هلل ولىاء ان یشا الاده نش

 اسد بل بانسب نميشن سم واکسى ب ان راراین بزرگوایند و امينم الهى رام احکا

ء در اسطه نقبابو الهى رانند بکل فيض اميرس نایشان کل خلق محشورند و ایشا

خف ا ئى هستند که هل نسبت بکلمهان ایشامت معرفت تشریع و عال م تکوین وامق

ست عدد ام توحيد او مق ء که سر حروفاطق نيست بل عدد حرف هان نامکان در ا

ن این مقربامروز ام حروف و است در مقاء اه ست که نفس ظهوران کلمه طيبه ا

ز ا هم بعضى ان رایشاز از نظر مردم بل بعضى امحجوب هستند  علىامنظر 

کثر مردم ایعملون و  حيث ال ند منا وردهاجحد و طعن بيرون م انس در مقاطين اشي

هند اخل دوزخ خواین رتبه دانى اسطه بى عرفابو ثنى عشریهایفه اء طال و نساز رجا

ت امامق زاین مرتبه اید و در اد بيقين نماعتقا اتب سته رانفسى کل مر هاشد و هرگ

ل اعماء کل از نجبایکى معرفت  ماید در مقاجحد نم اسبعه مذکوره نقطه فصليه ر

بمعرفت  الام نميشود ام ظهور تماهلل در مقاست بل معرفت ا اء منثوراهب طل وان با

ز ا اخود ر ليفاخذ تکایقين نمود و  اتب راین مراسبعه و همينقدر که عبد  ینا

لقطع مغفور اهلل باء انشانيست که  ن خوفىاست بر اهلل اکسى نمود که مؤید من عند 

در  ادایند که مبامردم بر سبيل حب حرکت نم ست که کلال فرض ست و بر کا

ست ان جحد کل ایشاز ارد شوند و جحد یکى ان وامقرب یناز ام جحد یکى امق
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ل حفظه ارج نایشاست و اره کل ان معرفت در بایشاز اره یکى اومعرفت در ب

عت است و طالم اوند عارد خد نایشاشند که رد ام ميبلسالام عليه امات ایارو

ی نفس از براست که هرچه اخوت بر کل فرض ام امق ست و دراو اعت ان طایشا

ضى است را وا ابع بادر خود هم که در ذر رای براز براضى ميشود ار مؤمن خود

ست بر اید بل فرض ار نمانکا ابع رابين کسى که ذر ر اخوت نيست فيماشود و 

ست اصول دین اه جزء صل محکم کاین امعتقد ب امصدق که بحلم خود منکر ر

ر اواشده سز هلل در صحيفه حرمين مفصل ذکرالى اند و سلوک عبودیت و سير اگرد

ی از برایند و مختصر نقطه سلوک انم ن عملالب ترقى هستند باست بر کل که طا

یت امر بغاین ایند و معرفت ان حرکت نماهلل در کل شا ینست که هلل و فىاکل 

فر امعذلک ک د خود هلل حرکت ميکند واعتقاب شخصى است چه بساعظيم  صعب و

عت سنت که ال جماعمانموده مثل  قع حرکتاوند در واخد اد باجل عنست و الا

 قعان بل در وایشاز عمل است اوند بری افرند و خداو ک د خود هلل ميکننداعتقاب

ست که ان اقر نچه نصاست چناغوت اوند نيست بل بجبت و طاتوجه بخد

زل فرموده و ان نادر قر ان رایشاتکذیب  وندالحسنى و خدا الا انردان اميگویند 

و و ام ائم مقاهلل عليه و قام توحيد رحمة اکه شيخ منفرد در مق صىاشخان ایشامثل 

ن اشيط یند وليکناد خود هلل مينماعتقاگر چه باید اجحد و سب مينم او را محبين

 ان ماست که شيعياى کسى صبان ده و بنص حدیثان جلوه دایشاطل بنظر اب احق ر

لص امثل شيعه خين متوحد باب که البالاولى انزد  جحد کند و شکى نيست ار

ء انشان ایشایند در رجعت اهلل مينمال ان اصى که جحد بشيعياشخاست و حکم ا
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ست و اشرت بمثل حکم دم معفو امع در نایشامروز حکم اهد شد و اهر خواهلل ظا

 لعظيما يلعلاو هو  اکل ر ستاهد افى و شاوند کاخد

 

 بعالراب اب

 ونداز عدل خداکه  اب کل راین کتاوصيت ميکنم در  د هلل عز وجلالمعان ابي يف

لذین ا ایها ان یابحکم قر مر سهلى نگرفته وا اعلى راء ن مالاترسيده و جحد مقرب

ت انزد حي ات دنيانموده که حي ان راحفظ لس اسدید قوال اهلل وقولوا اتقوا امنوا

ب و اعذ شدارد اوندی که شریک ندامت بحق خداست و در روز قيا ذکر رت بالخا

هلل ال اهل معرفت ابسوی  ست که رمى ميکننداصى اشخای از براب اعظم عقا

 اوند راهده حکم خداه مشالم هرگاین عانيه بل در ات شيطابکلم هلل عليهمام سال

ره فرموده اشا لماوند عانچه خداتش عدل ميسوزند چناحين جحد و رد ب یند درانم

لن یومئذ عن اليقين ثم لتساعين  الجحيم ثم لترونهاليقين لترون اتعلمون علم  لو

ی ا افلون حقالغاولئک هم اخره و الاو  الدنيا يف لنعيماهل اولئک هم النعيم و ا

ن ا ن واهر ش یه شریفه دراین از حکم اهل یقين بترسيد ای ادین و علم ناء بزرگمال

ست او است و ان عليم و شهيد اش لم در هراوند عافرین و خدالکايطة بجهنم لمح

ست عطوف رحيم او انچه من مستحقم و او چناميکنم بسوی  راستغفاغنى مطلق و 

د و ام معاحکاست و اموره در حدیث اصل دین معرفت سبعه مائل که ای سان او بد

هفت مرتبه هفت رتبه معرفت حکم  یناست بل ان مسطور اخرت هم در ظل ا

لم بمثل ان عاليف است و تکاخرت اه اد در نشامع ماحکاست و اجنت مقدسه 

م و اجساو  داجساد و حشر ان بمعایقالحرف و الحرف باست الم این عا ليفاتک
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وند ان بمعرفت خدایقاز جزء از موت مقدر فرموده الم بعد اوند عاتى که خدامامق

ست و حرفى الم این عاکه تکليف شریعت مقدسه  تاز جزئياست و هرکس جزئى ا

نست اید بمثل ار نمانکاست از موت اه بعد اخرت که تکليف نشا لمات عاماز مقا

ت اماج و مقاز معرالم اینعاشئون  ر بکلاقرانموده و  اوند رانيت خدار وحدانکاکه 

د اعتقات مثل اماست در کل مقان فرض اء اور مى کهاحکان و امنصوصه در 

 سه و نعليه فرض وان حضرت بجسمه و لباج اد بمعراعتقاو  ستا جبابتوحيد و

ست که ا م فرضاین مقاهم در  از حميرارده اد بحدیث واعتقاست و امحقق 

ج اعت بجسمه معراس ناشتند بل همانه تشریف داج حضرت در خاعت معراس

ین ان ام خود بوده و بيانکه بجسمه در مقا رضين فرموده معات و ابملکوت سمو

ء غيبت شده ادع حدر صحيفه شر اسفه و حکمت فالاو شبه داذکر مع مطلب و

بحقيقته على  موراین اشد تصدیق باهلل و فعله باظر بقدرة ان نانساقدر که  همين

ز عدم اح بدون جسم اروابعود  ئلاند نمود و قاک نتوادراگرچه اید اليقين مينما

فته که اخلق شهرت ین اینکه در مياست و العزة ارب  قدس حضرتات امعرفت بذ

ست و ا م نيست کذب محضاجسائل بعود اق هلل تربتهاقدس  حمداشيخ  مرحوم

 اد رالم فؤاقطب ع نات است که درک کلماب علمى ز طالاین شبهه اصل ا

ز است اهلل بری اجنت رفرف بين یدی  ن مستقر بر کرسى وحدت درانکرده بل 

 هللاب است کتاطه کرده احاى که د کلشيئ بعلماست بمعائل اق ین قول بلامعتقد ب

مه و اثه فى مقلثالاب لجسمامه و النفس فى مقامه و العقل فى مقامه و اد فى مقالفؤا

ر هم انکه یقين بوجود جنت و ناو بد لمشرکينامن عدل عن ذلک فيکون من 

بعد  ین دوره بدیعاز وجود اهلل که قبل اء اش اخلقى هستند م ست و در هر دوافرض 
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ز نور حضرت ا ناء الاصل جنت و اند و ا ت خود شدهاماخل مقاحشر د بعث و زا

در  اشد خود ران حضرت بابحق  رفامخلوق شده و کسيکه ع )ع(ء الشهداسيد 

ئى که اشد و توهم ننمالم باین عاگرچه در است امتنعم  ناء الاجنت مى بيند و ب

ز اء اکشف غط هاهلل بل در حقيقت هرگاو ست الاطنى و موهوم امر باره اشا ینا

 الم راینعات انکه مخلوقا بمثل ات جنت رامائى مقاهده مينمادیده تو شود مش

ریه هرون ام بجلسالا احضرت موسى بن جعفر عليهم نکهاهده ميکنى هم چنامش

بوجود  ی یقين خوداز منتهاست او انم بر ید اوندی که جاو بحق خد نيدندایانم

ده نميشود و مى بينم بعلم ایقينى زی ی مناز براء شود اگر کشف کل غطاوندی اخد

بمثل کسى  ان رات اماء جنت و مقالام کل ا که نشسته رض وحدتاین ایقين در 

لم این عادر  ار ب کوثراهى اه بخواست و هرگائک متکئه مستقر اراجنت بر  که در

م لسالا الب عليهمابيطابن على بن  رت کن حسينامى زیاشاهده کنى و بياحد مش

س رسول اهلل در کا ل بيديبلسز عين سامر این اد باعتقاو  رتاهلل در حين زیاه وک ار

ز فرقه ا بل متوسمين ثم طوبى لک ئى فطوبى لک نوشيده لهاهلل عليه و اصلى  هللا

و حکم کنند در  نایشات انند تميز دهند بکلماميتو اهل جنت رات امامخلصه مق

ین اوجود  است که باه اوند گواخد يکنن ولایشال اعمان بایشای از برالم این عا

 ینای ان ذکر نمود. علمامحزون نموده که بتو ادهر مر ین قدرات مشهوده نه امامق

قع امن و معذلک و تاز عدم فهم کلماست ار بعجز اقراقع ان در وایشاعصر حظ 

جز بودند ان یک حدیث عاتياز اکه  نسىاطين اری نمود شياج انچه که قضاشد 

نموده و عمل نمودند بعملى که سبقت نگرفته بود در  وندام خدجرئت بر حک

مى بيند که عدد  یداهده نماقع مشاظری بسر واه ناحدی و هرگا ان رایشا نامکا
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نکه از ادر جحد بعد  اوجه ر حروف عدد مامل شد تماحروف ید معکوس ح

 الم رانست که جميع عازد مثل اندالت بيبضال انست که هر که یکنفر راميد

ر و اوند جبادت خداملين شهای عاز براست افى او قتل نموده و ک ختهاندالت بضال

هلل ال او خصميت  وندیات حکم خدایاخذ ادر  ان رایشاصر است رجل نابس 

جع اه رابل هرگ منقلب ینقلبون يا الذین ظلموادر محشر وسيعلم  هلل عليهمام سال

بيقين  اب رائت کتایند قراهده نمامش اهلل راعظمت عدل  بنفوس خود شوند و

ن کنتم ا ستار جهنم از ناحر ان ایشافئده ای از برانمود و همين حکم  هنداخو

لن یومئذ اليقين ثم لتساعين  الجحيم ثم لترونهاليقين لترون اتعلمون لو تعلمون علم 

هد شد وليکن یوم اری خواوند گذشته جاخد نچه در علمانم که النعيم و ميداعن 

هو  اهلل لناکتب  ام الا ان لن یصيبناست و ميگویم بحکم قرا هللادی ت بين یاميق

که  هاکبر روحى فدالمؤمنون و بحق سيد ايتوکل لهلل فاعلى  و اعليه توکلن انموال

هلل  اناهلل و اب الا قوة حول و ال نه الامه الصبى بثدی امن  اقاشتياشد اقم بموت امشت

فل اهلل بغاتحسبن  ینقلبون و ال منقلب یا المولذین ظا اجعون و سيعلمواليه را اناو 

ن یحصى اکثر من اد ادیه در معاعتقا مورائل ای سانکه المون بدالظایعمل  اعم

ن اهل ایر و اد بشش حظاعتقانيه که ات ثمابجن ست بر معتقدیناست و فرض ا

د اتقعاثمرٴه  نکهان و بدات امایند بجحيم سبعه و مقاد نماعتقاشند و اب شتهابيقين د

جنت بمحبت و رحمت سلوک  هلا الم باین عاست که در این ا انهاهل او  انهاب

نب حضرت رب از جان که مقدر شده ایشات امامق هل هر مرتبه بطورا ایند و بانم

ن ام بيسال هل جنتاب ان راهل رضوارف ار معاسراه ایند و هرگانم لعزة سلوکا

ن اهلل چنانموده بل بر معتقد ب نایشامل بعيد شده و ظلم بان کایمام از مقاید انم
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ید ان نماهله بياهو  اهم عليه بم اعلى م انيه ران ثماجن هلات اماست که مقافرض 

ینه اکنند هر اعط ن سبعهاهل جناب احدیت رارف جنت اه معاشبهه نيست که هرگ و

یر اهل حظان باهل جنام احکاکذلک  ز جنت ميشوند وارج اهمگى مشرک و خ

کل خلق که هر نفسى بر هر  الم باین عالص در ابنده خ سلوک ستاچه عظيم 

ست که بر عرش انيت ام رحمال مؤمن مقاست و مثا امستحق بيک نوع عطى شيئ

تى که امان و مقایر اجهنم و حظ هلاست حکم اشد و همچنين اء بابکل سو اعط

ی که لم جحد و رداین عاه در امقدر فرموده و هرگ فرینای کاز برالم اوند عاخد

هلل که اب ست بر مؤمنالم گشته بل فرض انى دهد ظاست بثاول امرتبه  هلانصيب ب

جل هلل الاذ بالعياه ان و هرگا یراهل جهنم و حظاز ا اراثانية و و عال اتبری جوید سر

ن جهنم ایه وار شده و اخل نالحين داید فى انم ملان تایشادر جحد  ىحب شيئ

 تاماحدی مقاز است و مقبول نيست اق داو صان ادر ش فرینالکاب لمحيطة

ه کسى او هرگ اتب کلهامر یناء اعداز ائت اببر الاد امعرفت سبعه مشيره و معرفت مع

کبر اعظم و اهلل ا مراست و ایند بنفسه عدو انم ءاعداز ائت یکى اشک در حکم بر

ه و سبع تباین مراء اعداز اه کسى تبری جوید اره نمود و هرگاشا نانست که بتواز ا

یت امر بغاست و اینه مشرک از عدو رتبه نقطه وصليه تبری نجوید هراخر ادر رتبه 

 ب دراحرف کلمه باز اخف است و انکه شریعت سمحه سهله ا لاست و حاصعب 

 يولامر قد عرف است بسر این دليل ازل نشده و اهلل نام سمحه بودن در کال

لم ان و عار ال قبر و فشاد بسئواعتقا و اهيهن ابم الایعلم  لک الاهن ان ماب البالا

 رض محشر بنهجى که درات اب و شئوناط و حسان و صراميز برزخ و یوم بعث و

عث اتب باتفصيل مر ست وارد شده فرض او هلل عليهمام هل عصمت سالات اکلم
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د اعتقاتب امع جميع مراذکر ميشود ج مساب خائيکه در باست دعاب عبد احج

 یناست افى اصول دین خود نموده و کاصل ان عمل بات ئاقر زاست که عبد بعد ا

عظم اش که اب ونداء و عدل خدالم ببدان عاد و در هر شاعتقام ادر مق اکل ر ادع

صول دین شده ام اب در مقار باچه یناتيکه در اراشاست و ات ات خيراماکل مق

ل حسن سبياء خود بانس ان و سلوک کن باطوبى بد ق شجرهاورابگير و  ار کال

بطرف عينى  ار نایشار ازافورند در جنت و مياق شجره کاوراء مؤمنه امحبت که نس

هلل اء ال مستعد لقاهى بود و در هر حاخو هللاز حکم اکه بقدر همين طرف محجوب 

کل  ن بپوش کهارف او زخ از دنياز کلشيئ و نظر است ان انساب قرباش که موت اب

 ات باراشاو در کل  ستاب صرف اعذ خرتار از داعت ادر نزد یک س انعيم دني

عت و اوندی در طاوجود خد احدی باز ا ست که نترسىاین اش و حد یقين ایقين ب

ئه اهلل من وراد و اعتقام ادر مق است کل رافى اربعه کا بابواو و همين احکم 

 لوح محفوظ ين مجيد فامحيط بل هو قر

 

 مسالخاب اب

ع دبا ذيلاهلل  دلحما ميلعظا يلعلاهلل ابسم  جلو ص هلل عزخالالا ءادع يف

 دكشها ينا للهما حشرونیهلل ا ىلاته ایاب اكفرون ذیلاثم  مرهارض بالاو تالسموا

 وميلقا يلحا دملصا دحالا دلفراهلل انت ا كناب ءيش لكقبل  كلنفس دتشه ابم

 دوجو نت بالكل زنت لم تاو يءر عن شذك الو ءيوصف من ش ذكخای ال ذيلا

 لازالا لزا ينت فك انت بمثل مك دن قالاو يءر شذك ئن بالاك كنا لازت الو يءش

 ىعل كعرفیلن  كناسبح كنافسبح ءيش كرتبت ير فیذك الو ءيش كن معیكلم 
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 اذه يمامق يف دیكل دشهاف دعب كتينونكي حق ىعل دكعبیلن و دحا كتيتاذحق 

یرجع لوصف ا لكف سايلاد ولساة بدهاش كتيناو لمنعاطع ولقالة باد كتينان نفساب

 دفق نتانت ان قلت ا كعاخترا مامق ىل علیدلنعت ال وك كعادبام امق ىلا

ت لد دفق نه هو هوا ن قلتاو ةدیلحالن تعرف ب كناو لالمثال بالمثات كح

ل يسب ال يلها ای كناسبح كنافسبح ةیلهوالن توصف ب كناو للجالاب ةدیحالا

 الء واسمالاب وال زلعجاب الو نايلباب الء وانلثاب الن واقيلاب الر وذكب ال يكلا دحال

 اعم كنذاح باروالابض ال قزنی يتلاعة السا كتل يف يلها ای كستغفراف تالصفاب

 تدجح ام يتينعالو يلتعلم سر يلها ای كناو كباتك يحصیو يب كعلم يطحی

 كلذ يف يء منالرجا عطنقا دقو يكلاتوب او كستغفران عملت سوء فاو يدكتوح

 ينا للهما نتا الاله ا ال دكوح كوند انيمع يلنفس دجا الو ءيش لكل من الحا

م اودب دبالا دسرم كباذل عكب يبنذلو تع يلها ای كناو كئادبو كلدبع دمعتق

ع اطمو كفعل يف دمحمو كناو كلذب انت مستحقكل یدیكن يب يرذكء ازج كتاذ

 يغن كناف كرحمتو دكبجو للهما يغفر لاف كر نفسيغ يع ليشف الو كمكح يف

 يل علزناف نكيلالهانت من كل يعندن تاو كناغفرى لا رطمض اناو يباذعن ع

 كناف كول رحمتزنو كتكئر مالاستغفاو كئاولق كئادعة ببالسا كتل يف لنصرا

 دلجواهل ا كنا نتانت ا ام يفعل باف انا انا يناو يلنفس مناع طنقا دنت قانت ا

لق اخ وال كريله غا ء والایبركلاء وامعلنان وايلبانة وطللساون امتنالاة وزلعارم وكلاو

 كبيحب دلمحم يلها ای دشهاو نيجمعالخلق ا ىة علزلعارب  كناو كاسوي ل

 يف كم نفساتجعله مقو نهاش ير فدنت تقا ام لنبوةاب كرتيخو يكصفو كورسول

ه من يلت علزنا اوم حقه يف كعلم طاحا امو ءامضالاء وادلباء والقضاء وادالا
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 جالمعرالة يل يرمته فك امو كتامامقو كماكحاه من يفرضت عل امو كتایان والقرا

 لك ىعل كنا لكلاى من عليلمها نهدیم كح يلت فزن امو كتالالدو كتاممن عال

 كندیه من يلت علزن امو سننهفروضه و لكبوبه اتكمؤمن به وب ينا للهما يدشه ءيش

ه ازفجمته ا يف مرالا حق ىنصح علو يكحمل من وح ابلغ م دنه قا دشهاو لصالخا

 كتاكوبر كتاصلو لكه بيللهم علاصل و كمحبتو كعتاطه من يهو عل امكهلل ا

 ىله علاه ويهلل علا ىصل دفضل محم جعلته ذيلا كبفضل نفس كتایاو كتاونفح

ثم  )ع( يه علدبع لهاه وي علهللا ىصل دء محمايوصال دشهاو نيجمعاهم لكلخلق ا

ثم  )ع( ين عليلحسا دثم بع )ع(ن يسلحالحسن ا دبع ثم )ع(لحسن ا يعل دبع

 ىموس دثم بع )ع( ىجعفر موس دثم بع )ع(جعفر  دمحم دثم بع دمحم يعل دبع

ثم  )ع(لحسن ا يعل دثم بع )ع( يعل دمحم دثم بع دمحم يعل دثم بع )ع( يعل

نهم اب دشهاو نيجمعاهم يعل كتاصلو كتيبقو كتحج لعصراحب الحسن صا دبع

 دحاون د نفسه اختصصت بها دق يتلاون حرف د ناش لك يف كبيم حبامق ئموناق

 كتزت عامامقو كن عظمتدامعو كعرفتل مامح انواك دنهم قا دشهاو ئهايوصامن 

 يوقهم فاسی الو دحالشرف ا يسبقهم فی ال لازالا لزا يف كتينادت وحامعالو

 يف ذيالا احتملواو كندی احملوو يدكتوح ابلغو امكهم يللهم علافصل ء يلرتبة شا

 كمراهم بو دحالقول اب سبقونهمی ن الذیلا رمونكلما دكانهم عبا دشهاو كجنب

ه توجابه  لحقا يماما كته حجيعل كتائمهم صلواق نا دشهاو مونكحیعملون وی

من  للهمانصر اف كنامئن رضوطابه و كئارجو لقابه و كعتصم بحبلابه و يكلا

ن ا دشهاو ميعل ءيش لكب كناف هدر عبكنیو عرف حقهی للهم من الال ذخاو هدارا

 اذ اناو يدكن توحاكراو يكجمة وحاو تر كباتكحملة و كندیر انصا انواكعتهم يش
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ضرهم اوح تهميمهم ويحو نهمطابو هرهماظو خرهمالهم وواو تهمينعالهم ومؤمن بسر

 كهم رحمتيللهم علال زناف كه من فضليهم عل امك برهمكاومهم دقاو ئبهماغو

 كحجت دعة عباطوم يلا نا دشهاو مكيلحا زیزلعانت ا كنا نتانت ا ام كتاكبرو

بحقه  اناو كمكفرض بح كئايولامن  نيلمقربام اقمته مقاو كتایارمته بكا ذيلا

 نهاو لمنتظرا كتيبق دحمل من جو ابلغ م دنه قا دشهاو يبر لهمكئه ادعاومن  رفاع

هل ال للهماغفر او نتانت ا ابم كندی يف للهماه زجاف كتایاوب كن بيلمؤمنالمن 

 الو ءيش لكتعلم  كنا نتانت ا ابم وتهادهل عا للهمال ذخانت وانت ا اته میوال

ن ا دشهاو يدشه ءيل شك ىلعل كنارض والات وامولسا يف ءيش يكعل ىخفی

 ب حقالحساو لبعث حقاو حق كندین اكرالقبر من ا يل فاؤلساو حق لموتا

 يف لقبورا يتبعث من ف كناو اهيف بیر ه اليتا عةالسان او ر حقالناو لجنة حقاو

 يدلحما يلغنانت ا كناو ءيش كب من علمزعی الو دكاعب ءاوم فنیو كئايولارجعة 

 تبغض امكتبغض  ال مكلو تحب امكتحب  ال مكل یدیكن يب دشها اذ انا يلها ای

 امنهو كنذاموت با اهيعلو ييحا ابه یدیكن يب دياعتقانت اكت المكلا هذن هاو

 يف كبمن يعل دفر دكن عنالا يعة فدیو كنذاب اجعلهاف یدیك ني بهللاء انشابعث ا

 دحار داوم قيق يح كناف دلبعات امعال يف نسالات ایا يل اجعلهاو لخوفاقع امو

هلل رب انت ا كناو لامث الفو وك كن لیك لمو دلم تولو دلم تل ترو دفر دصم

 اين علا دشهاو سولهره ودعب ادن محما دشهاو هللا الا لها ال نا دشها نيلمالعا

ة يبق دن عباك اين علا دشهاو ئهاحباهلل واء امنا هميهلل علات امة صلوطافئه وايوصاو

 كمتكقول بحا اذ اناو دل محماو دمحم ىعل للهم صلا ظيل لوح حفك يهلل فا

  نيلمالعاهلل رب  دلحمان ا لجنةاهل ار ذكل نالقرا يلت فزن اميف


