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کّل اشیاء در مقامى آيات الهى بوده و خواهند بود على قدر مراتبها در مقام تجلّى سلطان مجلّى در 

ملکوت اسماء و صفات از برای کّل اثبات آيتیّت میشود در اينصورت غیر آيات چیزی مشهود نه تا 

 قرب و بعد تصّور شود....

 

قدر پاک و چه  ری فى الملک من شىءو اگر دست قدرت الهیّه آيتیّت اشیاء را اخذ نمايد ال ت

قدر عظیم است سلطنت و غلبٴه او آيات تکوينیّه و آفاقیّه که مظاهر مقّدس است پروردگار تو و چه 

اسماء و صفات او تعالى شأنه هستند در يک مقام مقّدسند از قرب و بعد تا چه رسد بذاته 

 تعالى...

 

 ولکن مقصود شاعر از اين بیت که

 

 تر از من بمن استدوست نزديک

 تر که من از وی دورموين عجب

 

.حّق فرموده که من بانسان نزديکترم از رگ گردن او باو لذا میگويد با وجود آنکه تجلّى حضرت ..

محبوب از رگ گردن من بمن نزديکتر است مع ايقان من باين مقام و اقرار من باين رتبه من از او 

نى است و عرش تجلّى ربّانى از ذکر او غافل است و بذکر غیر دورم يعنى قلب که مقّر استواء رحما

و حّق بنفسه قرب و بعد ندارد مقّدس است از اين  مشغول از او محجوب و بدنیا و آالی آن متوّجه

اين مسلّم است که  مقامات و نسبت او بکّل على حّد سوآء بوده اين قرب و بعد از مظاهر ظاهر

انچه در احاديث قدسیٴّه قبلیّه اين مقام را بیان فرموديم ال قلب عرش تجلّى رحمانى است چن

يسعنى ارضى و ال سمائى ولکن يسعنى قلب عبدی المؤمن و قلب که محّل ظهور ربّانى و مقّر 
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تجلّى رحمانى است بسا میشود که از مجلّى غافل است در حین غفلت از حّق بعید است و اسم 

و ديگر مالحظه نما  نزديک است و اسم قريب بر او جاری بعید بر او صادق و در حین تذّکر بحّق 

که بسا میشود که انسان از خود غافل است ولکن احاطٴه علمیٴّه حّق الزال محیط و اشراق تجلّى 

شمس مجلّى ظاهر و مشهود لذا البتّه او اقرب بوده و خواهد بود چه که او عالم و ناظر و محیط و 

 ..فیه محجوب. فل و از اسرار ما خلقانسان غا

 

 و مشرک و 
ّ
و از ذکر اينکه کّل اشیاء آيات الهى بوده توّهم نرود که نعوذ باهلل خلق از سعید و شقى

موّحد در يک مقامند و يا آنکه حّق جّل و عّز را با خلق نسبت و ربط بوده چنانچه بعضى از جّهال 

ّل آيات حّقند من غیر فرق و از اين اند که کبعد از ارتقاء بسموات اوهام خود توحید را آن دانسته

اند سبحان اهلل انّه واحد فى ذاته و اند و آيات را شريک و شبیه نمودهرتبه هم بعضى تجاوز نموده

اسمى  فو واحد فى صفاته ما سواه معدوم عند تجلّى اسم من اسمائه و ذکر من اذکاره و کیف نفسه

و متزلزل است از برای قطرٴه فانیه نزد تمّوجات الّرحمن که قلم اعلى از ذکر اين کلمات مضطرب 

بحر اعظم باقى چه شأن مشاهده میشود حدوث و عدم را تلقاء قدم چه ذکری بوده استغفر اهلل 

العظیم از اين چنین عقايد و اذکار بگو ای قوم موهوم را با قیّوم چه مناسبت و خلق را با حّق چه 

و از اين مقام گذشته  ين اثر هم از کّل مقّدس و منّزه و مبّرااند و امشابهت که باثر قلم او خلق شده

در مقام آيات مالحظه کن که شمس يکى از آيات الهى است آيا میشود او را با ظلمت در يک 

مقام مالحظه نمود ال فونفسه الحّق ال يتکلّم احد بذلک ااّل من ضاق قلبه و زاغ بصره بگو در 

ر دو از شما است آيا اين دو نزد شما در يک رتبه و يک شأن خود مالحظه کنید اظفار و چشم ه

بوده اگر گفته شود بلى قل کذبتم بربّى األبهى چه که آن را قطع میکنید و اين را مثل جان عزيز 

بلى  تجاوز از رتبه و مقام جايز نه حفظ مراتب الزم يعنى هر شىء در مقام خود مشاهده شود داريد

بر کّل اشیاء تجلّى فرموده در هر شىء اثر و ثمری على قدر مقدور ظاهر وقتى که شمس اسم مؤثّرم 
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ذلک در مقام خود اثری و نفعى از او چنانچه مالحظه میشود که سّم با اينکه مهلک است مع

مشهود و اين اثر در اشیاء از اثر اين اسم مبارک است سبحان خالق األسمآء و الّصفات شجر يابس 

در احیان مظاهر  طريٴّه رطبیّه را در ظلّش مأوی گیرند و از اثمارش متنّعم شوندرا بسوزانند و شجرٴه 

الهیّه اکثری از بريّه بامثال اين کلمات ناالئقه ناطق چنانچه در کتب الهیّه و صحف منزله تفصیل 

مثًال  توحید آن است که در کّل آيٴه تجلّى حّق مشاهده کنند نه آنکه خلق را حّق دانند آن نازل

جلّى شمس اسم رّب را در کّل مالحظه نمائید چه که در کّل آثار تجلّى اين اسم مشهود است و ت

تربیت کّل منوط باو و تربیت هم دو قسم است يک قسم آن محیط بر کّل است و کّل را تربیت 

میفرمايد و رزق میدهد چنانچه خود را رّب العالمین فرموده و قسم ديگر مخصوص بنفوسى است 

اند ولکن نفوس خارجه از اين مقام محروم و از ظّل اين اسم در اين ظهور اعظم وارد شدهکه در 

مائدٴه احديّه که از سماء فضل اين اسم اعظم نازل ممنوعند چه نسبت است آن نفوس را مع اين 

نفوس لو کشف الغطآء لینصعق من فى األکوان من مقامات الّذين توّجهوا الى اهلل و انقطعوا فى 

ه عن العالمین و موّحد در اين دو طائفه تجلّى اين دو اسم را مالحظه مینمايد بقسمى که مذکور حبّ 

چنین در تجلّى شمس اسم احد مو ه شد چه که اگر اخذ تجلّى شود کّل هالک خواهند بود

و مالحظه کن که بر کّل اشراق فرموده يعنى در کّل آيٴه توحید الهى ظاهر چنانچه کّل مدلّند بر حّق 

سلطنت او و وحدت او و قدرت او و اين تجلّى رحمت او است که سبقت گرفته کّل را ولکن نفوس 

مشرکه از اين تجلّى غافل و از شريعٴه قرب و لقا محروم چنانچه مشاهده میشود جمیع ملل مختلفه 

مقّر باين کلمٴه بوحدانیّت او مقّر و بفردانیّت او معترف اگر آيٴه توحید الهى در آن نفوس نمیبود هرگز 

ذلک غافل و بعیدند و عنداهلل از موّحدين محسوب نه چه که سلطان مبارکٴه ال اله ااّل هو نبودند مع

و در مقامى اين تجلّى که در مشرکین ظاهر اثر اشراق موّحدين است ال  اندمجلّى را ادراک ننموده

ر رتبٴه اّولیّه و ايشانند که خمر يعرف ذلک ااّل اولو األلباب ولکن موّحدين مظاهر اين اسمند د
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ن نفوس مقّدسه با اند کجا است نسبت اياحديّه را از کأس الوهیّه نوشیدند و بشطر اهلل توّجه نموده

 ..آن نفوس بعیده.

 

اهلل ببصر حديد در جمیع اشیاء آيٴه تجلّى سلطان قدم مشاهده نمائى و آن ذات اطهر اقدس  انشآء

بینى اين است اصل توحید و جوهر تفريد کان اهلل و لم يکن معه من شىء و را از کّل مقّدس و مبّرا 

 العظیم
ّ
 اآلن يکون بمثل ما قد کان ال اله ااّل هو الفرد الواحد المقتدر العلى

 


