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بديع ظاهر ميشوند  حامالن امانت احديّه که در عوالم ملکيّه بحکم جديد و امر

نازل ميگردند و جميع بر امر مبرم  چون اين اطيار عرش باقى از سماء مشيّت الهى

يک نفس و يک ذات را دارند چه جميع از کأس  ربّانى قيام ميفرمايند لهذا حکم

مرزوق و اين مظاهر حق را دو مقام مقّرر  از اثمار شجره توحيد محبّت الهى شاربند و

اسم و رسم  يکى مقام صرف تجريد و جوهر تفريد و در اين مقام اگر کّل را بيک است

َحٍد ِمْن ا  قف َبيَن  نفَفر  َل ﴿ ست چنانچه ميفرمايد:موسوم و موصوف نمائى بأسى ني

ِلهِ  سف وثر فيض و فضل بتوحيد الهى دعوت ميفرمايند و بک زيرا که جميع مردم را ﴾رف

 ميدهند و کّل بخلع نبّوت فائزند و برداء مکرمت مفتخر اينست که نامتناهى بشارت

م آدم اّول و نوح و من: "" و همچنين ميفرمايدانَ ا  فَ  ونَ ي  بِ ا الن  م  ا  " :نقطه فرقان ميفرمايد

وسى و عيسى ه اند و امثال اين بيانات کهم فرموده " و همين مضمون را طلعت علویمف

تجريد است از مجاری بيانات ازليّه و مخازن لئالى علميّه  مشعر بر توحيد آن مواقع

 و در کتب مذکور گشته و اين طلعات مواقع حکم و مطالع امرند و امر ظاهر شده

نَ وَ ﴿مقّدس از حجبات کثرت و عوارضات تعّدد است اينست که ميفرمايد:   ل  ا ا  َما أْمرف

امر هم واحدند و همچنين ائّمه دين و  د شد البتّه مظاهرو چون امر واح ﴾َواِحَدة  

" باری معلوم و وسطنا محّمدأد وآخرنا محّمد وّولنا محمّ أ" سراجهای يقين فرمودند:

 که جميع انبيا هياکل امر اهلل هستند که در قمايص مختلفه ظاهر بودهآنجناب  محّقق

بينى و در يک  رضوان ساکنشدند و اگر بنظر لطيف مالحظه فرمائى همه را در يک 

بر يک امر آمر اينست اتّحاد آن  هوا طائر و بر يک بساط جالس و بر يک کالم ناطق و
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معدود پس اگر يکى از اين مظاهر قدسيّه بفرمايد  جواهر وجود و شموس غير محدود و

 انبياء هستم صادق است و همچنين ثابت است در هر ظهور بعد صدق من رجوع کلّ 

 ... قبلرجوع ظهور 

 

در اين مقام هر کدام  مقام ديگر مقام تفصيل و عالم خلق و رتبه حدودات بشريّه است

را هيکلى معيّن و امری مقّرر و ظهوری مقّدرو حدودی مخصوص است چنانچه هر 

مأمورند چنانچه  کدام باسمى موسوم و بوصفى موصوف وبامری بديع و شرعى جديد

لف َفض   ِتلَک ﴿ :ميفرمايد ْم َعلالر سف  لَنا َبْعَضهف
َ
ْم َمنْ  ى ْم  َبْعٍض ِمنهف َکل م اهللف َوَرَفَع َبعَضهف

سِ اْبَن َمْرَيَم الَبيَّناِت وَ  آَتْيَنا ِعيَسىَدَرَجاٍت وَ  دف وِح اْلقف نظر باختالف اين  ﴾أي دَناهف ِبرف

آن ينابيع علوم سبحانى ظاهر  مراتب و مقامات است که بيانات و کلمات مختلفه از

معضالت مسائل الهيّه جميع در حکم يک کلمه  ود و اّل فى الحقيقه نزد عارفينميش

اند اينست که در کلمات اّطالع بر مقامات مذکوره نيافته مذکور است چون اکثر ناس

که  هياکل متّحده مضطرب و متزلزل ميشوند باری معلوم بوده و خواهد بود مختلفه آن

مقام توحيد و علّو  فات مقاماتست اينست که درجميع اين اختالفات کلمات از اختال

ويّه بحته بر آن جواهر وجود شده و  تجريد اطالق ربوبيّت و الوهيّت و احديّت صرفه و هف

ظهور  يعنى جميع بر عرش ظهور اهلل ساکنند و بر کرسى بطون اهلل واقف ميشود زيرا که

نغمات ربوبيّه از اين هياکل  اهلل بظهورشان ظاهر و جمال اهلل از جمالشان باهر چنانچه

مقام تميز و تفصيل و تحديد و اشارات و دللت  احديّه ظاهر شد و در مقام ثانى که
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از ايشان ظاهر است چنانچه  ّت اصرفه و فقر بحت و فنای ب ملکيّه است عبوديّت

 " ... مکف مثلف  ر  شَ ّل بَ ا  نا أما و " "اهللعبد  ينّ : "ا  ميفرمايد

 

ريبى در آن نيست چنانچه  نا اهلل" حق است وأ ينّ ا  " :اگر شنيده شود از مظاهر جامعه و

ايشان ظهور اهلل و اسم اهلل و صفة اهلل  بکّرات مبرهن شد که بظهور و صفات و اسمای

و  ﴾َرَمى ِکن  اهللَ ْذ َرَمْيَت َولَ َو َما َرَمْيَت ا  ﴿ميفرمايد:  در ارض ظاهر اينست که

وَنَک ذِ ن  ال  ا  ﴿همچنين:  وَن اهللَ ان مَ ا  يَن يفَباِيعف  ﴾اهللِ ولف سف رَ  ين  ا  ﴿ :و اگر نغمه ﴾يفَباِيعف

ا د  ا بَ م  حَ مف  َما َکانَ ﴿ :ى در آن نه چنانچه ميفرمايدنيز صحيح است و شکّ  برآرند اين

وَل اهللِْم َولَ اِلکف ٍد ِمْن ِرجَ حَ ا   رسلند از نزد آن سلطان  و در ﴾ِکْن َرسف اين مقام همه مف

بيّين" بر آرند آنهم حق است و نا خاتم النّ أ" :جميع ندای حقيقى و کينونت ازلى و اگر

 راهى نه و سبيلى نه زيرا که جميع حکم يک ذات و يک نفس و يک روح و شبهه را

آخريّت و ظاهريّت  ختميّت و اّوليت ويک جسد و يک امر دارند و همه مظهر بدئيّت و 

 :ن اگر بفرمايندازليند و همچني و باطنيّت آن روح الرواح حقيقى و ساذج الّسواذج

ظاهر است چنانچه بظاهر در منتهى رتبه عبوديّت ظاهر  " اين نيز ثابت و"نحن عباد اهلل

 هر شود اينست کهيارای آن نه که به آن نحو از عبوديّت در امکان ظا اند احدی راشده

بمعارج معانى  از آن جواهر وجود در مقام استغراق در بحار قدس صمدی و ارتقاء

درست مالحظه شود در همين رتبه  سلطان حقيقى اذکار ربوبيّه و الوهيّه ظاهر شد اگر

اند در مقابل هستى مطلق و بقای صرف نموده منتهای نيستى و فنا در خود مشاهده
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اند اند و ذکر خود را در آن ساحت شرک شمردهصرف دانسته ومکه گويا خود را معد

 ذکر در اين مقام دليل هستى و وجود است و اين نزد واصالن بس خطا زيرا که مطلق

مشغول گردد و  چه جای آنکه ذکر غير شود و قلب و لسان و دل و جان بغير ذکر جانان

او شنود و يا رجل در غير سبيل نغمه  يا چشم غير جمال او مالحظه نمايد و يا گوش غير

 او مشى نمايد ...

 

شده و در مقام رسالت  باری نظر باين مقام ذکر ربوبيّه و امثال ذلک از ايشان ظاهر ...  

آن ذکری فرمودند و همه را  اظهار رسالت فرمودند و همچنين در هر مقام باقتضای

م ربوبيّه الى عوالم ملکيّه خلق و از عوال اند از عالم امر الى عالمنسبت بخود داده

 و هر چه ذکر نمايند از الوهيّت و ربوبيّت و نبّوت و رسالت و اينست که آنچه بفرمايند

تفّکر در اين  وليت و امامت و عبوديّت همه حق است و شبهه در آن نيست پس بايد

قدسيّه اقوال مظاهر غيبيّه و مطالع  بيانات که استدلل شده نمود تا ديگر از اختالفات

 ندهد ... احدی را اضطراب و تزلزل دست


