كتاب ايقان – اثر حضرت هباءهللا

العلی االعلی
بسم ربّنا ّ
کل
الباب املذکور فی بیان أ ّن العباد لن یصلوا إلی شاطئ حبر العرفان ّإّل ابّلنقطاع ّ
الصرف عن ّ
اّلل لکم و
تصلن إلی املقام الّذی ق ّدر ّ
لعل ّ
من فی ّ
السموات و األرض .ق ّدسوا أنفسکم ای أهل األرض ّ
اّلل فی مساء البیان مرفوعا.
تدخلن فی سرادق جعله ّ
ّ
جوهر این ابب آنکه سالکنی سبیل امیان و طالبنی کؤوس ایقان ابید نفوس خود را از مجیع
شئوانت عرضیّه اپک و مق ّدس منایند ،یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنوانت متعلّقه به
سبحات جالل و روح را از تعلّق به اسباب ظاهره و چشم را از مالحظهٴ کلمات فانیه و متوّکلنی علی
حمل
ّ
اّلل و ّ
متوسلنی الیه سالک شوند ات آنکه قابل جتلّیات اشراقات مشوس علم و عرفان اهلی و ّ
ظهورات فیوضات غیب انمتناهی گردند زیرا اگر عبد خبواهد اقوال و اعمال و افعال عباد را از عامل
العزه داخل نشود و به
و جاهل میزان معرفت ّ
رب ّ
حق و اولیای او قرار دهد هرگز به رضوان معرفت ّ
سر منزل بقا نرسد و از جام قرب و رضا مرزوق نگردد .انظر به ّاایم قبل شوید که چقدر مردم از
اعالی و ادانی مهیشه منتظر ظهورات احدیّه در هیاکل قدسیّه بودهاند به قسمی که در مجیع اوقات و
تضرع ها می منودند که شاید نسیم رمحت اهلیّه به وزیدن آید و
اوان ّ
مرتصد و منتظر بودند و دعاها و ّ
مجال موعود از سرادق غیب به عرصهٴ ظهور قدم گذارد .و چون ابواب عنایت مفتوح می گردید و
غمام مکرمت مرتفع و مشس غیب از افق قدرت ظاهر می شد مجیع تکذیب می منودند و از لقاء او
لقاءاّلل است احرتاز می جستند چنانچه تفصیل آن در مجیع کتب مساویّه مذکور و مسطور
که عنی
ّ
أتمل منائید که سبب اعرتاض انس بعد از طلب و آمال ایشان چه بود .و به قسمی
است .حال قدری ّ
هم اعرتاض می منودند که زابن و بیان و تقریر و حتریر مهه از ذکر آن عاجز و قاصر است .و احدی
از مظاهر قدسیّه و مطالع احدیّه ظاهر نشد مگر آنکه به اعرتاض و انکار و احتجاج انس مبتال
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گشت .چنانچه می فرمایدَ ﴿ :ای َحسَرَة َعلَی العبَاد َما َیتیهم من َرسول إَّل َکانوا به یَستَ هزؤو َن﴾ و در
مقام دیگر می فرمایدَ ﴿ :و َمهَت ک ُّل أ َمة بَرسوهلم لیَأخذوه َو َج َادلوا ابلبَاطل لیَد َحضوا به الَ ّق﴾ و
عزت رّابنیّه انزل شده زایده از ح ّد احصاء و
مهچننی کلمات منزله که از غمام قدرت صمدانیّه و مساء ّ
احاطهٴ عباد است و اولوا األفئده و صاحبان بصر را سورهٴ هود کفایت می کند .قدری در آن سورهٴ
رد و تکذیب کلمات
أتمل فرمائید و به فطرت اصلیّه تدبّر منائید ات قدری بر بدائع امور انبیاء و ّ
مبارکه ّ
نفی اطّالع ایبید ،شاید انس را از موطن غفلت نفسانیّه به آشیان وحدت و معرفت اهلیّه پرواز دهید و
از زّلل حکمت ّلیزال و امثار شجرهٴ علم ذی اجلالل بیاشامید و مرزوق گردید .این است نصیب
جمرده از مائدهٴ منزلهٴ قدسیّهٴ ابقیه .اگر بر ابتالی انبیاء و علّت و سبب اعرتاضات عباد بر آن
انفس ّ
مشوس هویّه آگاه شوید بر اکثری از امور اطّالع ایبید و دیگر هر چه اعرتاضات مردم را بر مشارق
اّلل حمکم تر و راسخ تر شوید .هلذا بعضی
مشوس صفات احدیّه بیشرت مالحظه کنید در دین خود و امر ّ
از حکاایت انبیاء جممال در این الواح ذکر می شود ات معلوم شود و مربهن آید که در مجیع اعصار و
عزت وارد می آوردند آنچه را که قلم از ذکرش خجل و منفعل است.
اقران بر مظاهر قدرت و مطالع ّ
جهال عصر مضطرب
شاید این اذکار سبب شود که بعضی از انس از اعراض و اعرتاض علماء و ّ
نشوند و بلکه بر ایقان و اطمینانشان بیفزاید .و از مجلهٴ انبیاء نوح بود که هنصد و پنجاه سال نوحه
منود و عباد را به وادی امین روح دعوت فرمود و احدی او را اجابت ننمود .و در هر یوم به قدری
ایذاء و اذیّت بر آن وجود مبارک وارد می آوردند که یقنی بر هالکت او می منودند .و چه مراتب
سخریّه و استهزاء و کنایه که بر آن حضرت وارد شد چنانچه می فرمایدَ ﴿ :و کلَ َما َمَر َعلَیه َم َل من
ف تَعلَمو َن ﴾.و بعد از م ّدت
قَومه َسخروا منه قَ َ
ال إن تَس َخروا منَا فَإ َان نَس َخر منکم َک َما تَس َخرو َن فَ َسو َ
معنی و در هر مرتبه بدا شد .و
ها چند مرتبه وعدهٴ انزال نصر به اصحاب خود فرمودند به وعدهٴ ّ
بعضی از آن اصحاب معدوده به علّت ظهور بدا اعراض می منودند چنانچه تفصیل آن در اکثر کتب
مشهوره ثبت شده و البتّه بنظر عالی رسیده ای می رسد .ات آنکه ابقی مناند از برای آن حضرت مگر
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ب
چهل نفس و ای هفتاد و دو نفس چنانچه در کتب و اخبار مذکور است .ات آنکه ابّلخره نداء ﴿ َر ّ
أتمل ابید که سبب چه بود در
ین َد َایرا﴾ از جان بر کشید .حال قدری ّ
َّل تَ َذر َعلَی األَرض م َن ال َکافر َ
این م ّدت آن عباد به این قسم اعرتاض منودند و احرتاز جستند و از قمیص نفی به خلع اثبات مفتخر
و فائز نشدند؟ و دیگر چرا در وعده های اهلی بدا شد که سبب ادابر بعضی مقبلنی شود؟ بسیار
أتمل ابید ات بر اسرار امور غیبی واقف شوید و از طیب معنوی گلستان حقیقی بوئی برید و تصدیق
ّ
منائید که امتحاانت اهلیّه مهیشه در ما بنی عباد او بوده و خواهد بود ات نور از ظلمت و صدق از
حق از ابطل و هدایت از ضاللت و سعادت از شقاوت و خار از گل ممتاز و معلوم شود.
کذب و ّ
ب النَاس أَن ی ت َرکوا أَن یَقولوا آ َمنَا َو هم َّل ی فتَ نو َن﴾ و بعد از نوح مجال هود
چنانچه فرمود﴿:امل أَ َحس َ
از مشرق ابداع مشرق شد و قریب هفتصد سنه او ازید به اختالف اقوال ،مردم را به رضوان قرب ذی
اجلالل دعوت منود .و چه مقدار بالای که به مثل غیث هاطل بر آن حضرت ابرید ات آنکه کثرت
ین
دعوت سبب کثرت اعراض شد و ش ّدت اهتمام علّت ش ّدت اغماض گردیدَ ﴿ .و َّل یَزید ال َکافر َ
کفرهم إَّل َخ َسارا﴾ و بعد هیکل صالی از رضوان غیبی معنوی قدم بریون هناد و عباد را به شریعهٴ
قرب ابقیه دعوت منود و صد سنه او ازید امر به اوامر اهلی و هنی از مناهی می فرمود ،مثری نبخشید و
اثری ظاهر نیامد .و چند مرتبه غیبت اختیار فرمود .اب آنکه آن مجال ازلی انس را جز به مدینهٴ احدیّه
اّللَ َما لَکم من إلَه
صالا قَ َ
دعوت منی منود .چنانچه می فرمایدَ ﴿:و إلَی َمث َ
ال َای قَوم اعبدوا ّ
ود أَ َخاهم َ
ؤان َو
آاب َ
ت فی نَا َمرجوا قَب َل َه َذا أَتَن َه َ
صالح قَد کن َ
َغی ره﴾ إلی آخر القول ﴿:قَالوا َای َ
اان أَن نَعب َد َما یَعبد َ
وان إلَیه مریب﴾ و هیچ فائده نبخشید ات آنکه به صیحه ای مجیع به انر راجع
إنَنَا لَفی َش ّ
ک ممَا تَدع َ
تقی دعوت
شدند .و بعد مجال خلیل کشف نقاب منود و علم ٰ
هدی مرتفع شد و اهل ارض را به نور ٰ
فرمود .هر چه مبالغه در نصیحت فرمود جز حسد مثری نیاورد و غری غفلت حاصلی نبخشید ّإّل
اّلل عن اّلدراک مرفوعا .و
اّلل و عرجوا جبناحی اإلیقان إلی مقام جعله ّ
الّذین هم انقطعوا بکلّهم إلی ّ
تفصیل آن حضرت مشهور است که چه مقدار اعداء احاطه منودند ات آنکه انر حسد و اعراض
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افروخته شد .و بعد از حکایت انر ،آن سراج اهلی را از بلد اخراج منودند چنانچه در مههٴ رسائل و
موسی رسید و آن حضرت به عصای امر
کتب مذکور است .و بعد زمان او منقضی شد ات نوبت به
ٰ
و بیضای معرفت از فاران حمبّت اهلیّه اب ثعبان قدرت و شوکت صمدانیّه از سینای نور به عرصهٴ ظهور
ظاهر شد و مجیع من فی امللک را به ملکوت بقا و امثار شجرهٴ وفا دعوت منود .و شنیده شد که
فرعون و مل او چه اعرتاض ها منودند و چه مقدار احجار ظنوانت از انفس مشرکه بر آن شجرهٴ طیّبه
وارد آمد .ات به ح ّدی که فرعون و مل او مهّت گماشتند که آن انر سدرهٴ رّابنیّه را از ماء تکذیب و
اعراض افسرده و خممود منایند .و غافل از اینکه انر حکمت اهلیّه از آب عنصری افسرده نشود و
سراج قدرت رّابنیّه از ابدهای خمالف خاموشی نپذیرد .بلکه در این مقام ماء سبب اشتعال شود و ابد
اّلل تسلکون .و چه بیانی خوش فرمود مؤمن آل
علّت حفظ لو انتم ابلبصر الدید تنظرون وفی رضی ّ
ال َرجل مؤمن من آل
العزه برای حبیب خود می فرمایدَ ﴿ :و قَ َ
رب ّ
فرعون چنانچه حکایت او را ّ
اّلل َو قَد َجاءَکم ابلبَ یّنَات من َربّکم َو إن یَک َکاذاب فَ َعلَیه
فر َعو َن یَکتم إمیَانَه أَتَقت لو َن َرجال أَن یَق َ
ول َربّ َی ّ
اّللَ َّل یَهدی َمن ه َو مسرف َک َذاب﴾ و ابآلخره
صادقا یصبکم بَعض الَذی یَعدکم إ َن ّ
َکذبه َو إن یَک َ
اّلل علی القوم الظّاملنی.
امر به جائی کشید که مهنی مؤمن را به هنایت عذاب شهید منودند .أََّل لعنة ّ
أتمل فرمائید که چه سبب این گونه اختالفات بوده که هر ظهور ح ّقی که
حال قدری در این امورات ّ
در امکان از افق ّلمکان ظاهر می شد این گونه فساد و اغتشاش و ظلم و انقالب در اطراف عامل
نبی
ظاهر و هویدا می گشت؟ اب اینکه مجیع انبیاء در حنی ظهور خود مردم را بشارت می دادند به ّ
بعد و عالمتی از برای ظهور بعد ذکر می فرمودند چنانچه در مههٴ کتب مسطور است .اب وجود
طلب و انتظار انس به مظاهر قدسیّه و ذکر عالمات در کتب ،چرا ابید این گونه امور در عامل رو
دهد که مجیع انبیاء و اصفیاء را در هر عهد و عصر این گونه ظلم و جرب و تع ّدی منایند؟ چنانچه می
فرماید﴿:أَفَکلَ َما َجاءَکم َرسول بَا َّل تَه َو ٰی أَن فسکم استَکبَ رت فَ َفریقا َک َذب تم َو فَریقا تَقت لو َن﴾ می فرماید
تکرب منودید و
هر زمان و عهد که آمد به سوی مشا رسولی از جانب پروردگار به غری هوای نفس مشاّ ،
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أتمل فرمائید که
موقن نشدید و گروهی از آن انبیاء را تکذیب منودید و گروهی را می کشتید .آخر ّ
سبب این افعال چه بود که به این قسم اب طلعات مجال ذی اجلالل سلوک می منودند؟ و هر چه که
در آن ازمنه سبب اعراض و اغماض آن عباد بود حال هم سبب اغفال این عباد شده .و اگر بگوئیم
حجج اهلیّه کامل و متام نبود هلذا سبب اعرتاض عباد شد ،این کفری است صراح .ألجل آنکه این به
غایت از فیض فیّاض دور است و از رمحت منبسطه بعید که نفسی را از میان مجیع عباد برگزیند برای
حجت کافیهٴ وافیه عطا نفرماید و مع ذلک خلق را از عدم اقبال به او
هدایت خلق خود و به او ّ
مع ّذب فرماید .بلکه مل یزل جود سلطان وجود بر مههٴ ممکنات به ظهور مظاهر نفس خود احاطه
فرموده و آنی نیست که فیض او منقطع شود و ای آنکه امطار رمحت از غمام عنایت او ممنوع گردد.
پس نیست این امورات حمدثه مگر از انفس حمدوده که در وادی کرب و غرور حرکت می منایند و در
أتسی می
صحراهای بعد سری می منایند و به ظنوانت خود و هر چه از علمای خود شنیدهاند مهان را ّ
منایند .هلذا غری از اعراض امری ندارند و جز اغماض حاصلی خنواهند .و این معلوم است نزد هر ذی
بصری که اگر این عباد در ظهور هر یک از مظاهر مشس حقیقت چشم و گوش و قلب را از آنچه
دیده و شنیده و ادراک منوده اپک و مق ّدس می منودند البتّه از مجال اهلی حمروم منی ماندند و از حرم
حجت را به معرفت خود که از
قرب و وصال مطالع قدسیّه ممنوع منی گشتند .و چون در هر زمان ّ
علمای خود شنیده بودند میزان می منودند و به عقول ضعیفهٴ آهنا موافق منی آمد هلذا از این گونه امور
غری مرضیّه از ایشان در عامل ظهور به ظهور می آمد .و در مههٴ اوقات سبب ص ّد عباد و منع ایشان
از شاطی حبر احدیّه علمای عصر بودهاند که زمام آن مردم در کف کفایت ایشان بود .و ایشان هم
حب رایست و بعضی از عدم علم و معرفت ،انس را منع می منودند .چنانچه مههٴ
بعضی نظر به ّ
عزت پرواز منودند.
انبیاء به اذن و اجازهٴ علمای عصر سلسبیل شهادت را نوشیدند و به اعلی افق ّ
چه ظلم ها که از رؤسای عهد و علمای عصر بر سالطنی وجود و جواهر مقصود وارد شد .و به این
یفنی ابز ماندند چنانچه چشم را از مشاهدهٴ انوار مجال
ّاایم حمدودهٴ فانیه قانع شدند و از ملک ّل ٰ
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حمبوب بی نصیب منودند و گوش را از بدائع نغمات ورقاء مقصود حمروم ساختند .این است که در
مجیع کتب مساویّه ذکر احوال علمای هر عصر شده ،چنانچه می فرمایدَ ﴿ :ای أَه َل الکتَاب ملَ تَکفرو َن
اّلل َو أَن تم تَش َهدو َن﴾ و مهچننی می فرمایدَ ﴿ :ای أَه َل الکتَاب ملَ تَلبسو َن الَ َق ابلبَاطل َو
ب َایت ّ
تَکتمو َن الَ َق َو أَن تم تَعلَمو َن﴾ و در مقام دیگر می فرماید﴿ :قل َای أَه َل الکتَاب ملَ تَص ُّدو َن َعن َسبیل
اّلل﴾ و این معلوم است که اهل کتابی که ص ّد منودهاند مردم را از صراط مستقیم ،علمای آن عهد
ّ
بودهاند چنانچه اسم و رسم مجیع در کتب مذکور است و از اکثر آایت و اخبار مستفاد می شود لو
اتمهٴ
انتم بطرف ّ
اّلل تنظرون .پس قدری به دیدهٴ بصریت اهلیّه در آفاق علم رّابنی و انفس کلمات ّ
صمدانیّه تع ّقل فرمائید ات مجیع اسرار حکمت روحانیّه بی سبحات جالل از خلف سرادق فضل و
افضال ظاهر و هویدا شود .و کلّیّهٴ اعرتاض مردم و احتجاجات ایشان از عدم ادراک و عرفان حاصل
حق در عالمات ظهور بعد فرمودند آن بیاانت را ادراک ننمودند
شده .مثال بیاانتی که طلعات مجال ّ
و یه حقیقت آن واصل نشدند هلذا علم فساد برافراختند و راایت فتنه براپ منودند .و این معلوم است
که أتویل کلمات محامات ازلیّه را جز هیاکل ازلیّه ادراک ننمایند و نغمات ورقاء معنویّه را جز سامعهٴ
اهل بقا نشنود .هرگز قبطی ظلم از شراب سبطی عدل نصیب ندارد و فرعون کفر از بیضای موسی
اّلل َو الَراسخو َن فی العلم﴾ مع ذلک أتویل
اطّالع نیابد .چنانچه می فرمایدَ ﴿ :و َما یَعلَم َأتوی لَه إَّل ّ
موسی
کتاب را از اهل حجاب مستفسر شدند و علم را از منبع او اخذ ننمودند .مثال چون ا ّایم
ٰ
عیسی از فجر روح عامل را احاطه منود مجیع یهود اعرتاض منودند که آن نفس که در
گذشت و انوار
ٰ
اّلل
مکمل شرایع تورات ابشد و این جوان انصری که خود را مسیح ّ
مروج و ّ
تورات موعود است ابید ّ
موسی است نسخ منوده .و دیگر آنکه عالئم
می انمد حکم طالق و سبت را که از حکم های اعظم
ٰ
ظهور هنوز ظاهر نشده چنانچه یهود هنوز منتظر آن ظهورند که در تورات مذکور است .چقدر از
موسی در ابداع ظاهر شده و هنوز یهود به حجبات
مظاهر قدس احدیّه و مطالع نور ازلیّه که بعد از
ٰ
نفسیّهٴ شیطانیّه و ظنوانت افکیّهٴ نفسانیّه حمتجب بوده و هستند و منتظرند که هیکل جمعول اب
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اّلل بذنبهم واخذعنهم
عالمات مذکوره که خود ادراک منودهاند کی ظاهر خواهد شد .کذلک اخذهم ّ
روح اّلمیان وع ّذهبم بنار کانت فی هاویة اجلحیم .و این نبود مگر از عدم عرفان یهود عبارات مسطوره
در تورات را که در عالئم ظهور بعد نوشته شده .چون به حقیقت آن پی نربدند و به ظاهر هم چننی
لقاءاّلل فائز نگشتند وکانوا من املنتظرین .و مل
امور واقع نشد هلذا از مجال عیسوی حمروم شدند و به
ّ
متسک جسته و از عیون های لطیفهٴ رقیقهٴ
یزل و ّل یزال مجیع امم به مهنی جعلیّات افکار انّلئقه ّ
جاریه خود را بی هبره و بی نصیب منودند .و در کشف این اسرار بعضی از عبارات انبیاء ،به بدائع
نغمات حجازی در الواح مسطورهٴ قبل که برای یکی از احباب نوشته شده بود مذکور گشت و حال
هم به تغنّیات خوش عراقی نظر به خواهش آن جناب در این اوراق جم ّددا ذکر می منائیم که شاید
تشنگان صحراهای بعد را به حبر قرب دّللت مناید و گمگشتگان بیاابن های هجر و فراق را به خیام
قرب و وصال رساند ،ات غمام ضاللت مرتفع شود و آفتاب جهانتاب هدایت از افق جان طالع گردد.
الکل عن مراقد
لعل جیری من هذا القلم ما حییی به افئدة النّاس
و علی ّ
ّ
لیقومن ّ
اّلل اتّکل و به استعنی ّ
اّلل
غفلتهم و
الروضة اّلحدیّة من ایدی القدرة إبذن ّ
ّ
یسمعن اطوار ورقات الفردوس من شجر کان فی ّ
مغروسا .بر اولی العلم معلوم و واضح بوده که چون انر حمبّت عیسوی حجبات حدود یهود را سوخت
و حکم آن حضرت فی اجلمله جراین بر حسب ظاهر ایفت ،روزی آن مجال غیبی به بعضی از
اصحاب روحانی ذکر فراق فرمودند و انر اشتیاق افروختند و فرمودند که ﴿ من می روم و بعد می
آمی﴾ ،و در مقام دیگر فرمودند﴿ :من می روم و می آید دیگری ات بگوید آنچه من نگفته ام و متام
اّلل
مناید آنچه را که گفته ام﴾ و این دو عبارت فی القیقه یکی است لو انتم فی مظاهر التّوحید بعنی ّ
عیسی و
تشهدون .و اگر به دیدهٴ بصریت معنوی مشاهده شود فی القیقه در عهد خات ،هم کتاب
ٰ
عیسی
عیسی) و آاثر و اخبار و کتاب
امر او اثبت شد .در مقام اسم که خود حضرت فرمود( :منم
ٰ
ٰ
عنداّلل بوده .در این مقام نه در خودشان فرقی مشهود و نه در کتابشان
را هم تصدیق فرمود که من
ّ
اّلل و کتاب هر دو هم مشعر بر
اّلل بودند و هم انطق به ذکر ّ
غرییّتی ملحوظ زیرا که هر دو قائم به امر ّ
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عیسی فرمود﴿ :من می روم و مراجعت می کنم﴾ به مثل
اّلل بود .از این جهت است که خود
ٰ
اوامر ّ
مشس که اگر مشس الیوم بگوید من مشس یوم قبلم صادق است و اگر بگوید در حدود یومی که غری
کل یک شیءاند صحیح و
آمن صادق است .و مهچننی در ّاایم مالحظه منائید که اگر گفته شود که ّ
صادق است و اگر گفته شود که به حدود امسی و رمسی غری هم اند آن هم صادق است .چنانچه می
اصی دیگر و رمسی دیگر
بینی اب اینکه یک شیءاند اب وجود این در هر کدام امسی دیگر و خو ّ
ملحوظ می شود که در غری آن منی شود .و به مهنی بیان و قاعده ،مقامات تفصیل و فرق و ّاحتاد
مظاهر قدسی را ادراک فرمائید ات تلوحیات کلمات آن مبدع امساء و صفات را در مقامات مجع و فرق
عارف شوی و واقف گردی و جواب مسألهٴ خود را در موسوم منودن آن مجال ازلی در هر مقام خود
را به امسی و رمسی بتمامه بیابی .و بعد اصحاب و تالمیذ آن حضرت استدعا منودند که عالمت
رجعت و ظهور چیست و چه وقت این ظاهر خواهد شد؟ و در چند مقام این سؤال را از آن طلعت
بی مثال منودند و آن حضرت در هر مقام عالمتی ذکر فرمودند چنانچه در اانجیل اربعه مسطور
اّلل بر
است .و این مظلوم یک فقرهٴ آن را ذکر می منامی و نعمت های مکنونهٴ سدرهٴ خمزونه را لوجه ّ
عباداّلل مبذول می دارم ات هیاکل فانیه از امثار ابقیه حمروم منانند که شاید به رشحی از اهنار بی زوال
ّ
السالم بغداد جاری شده فائز شوند بی آنکه اجر و مزدی طلب منامی.
حضرت ذی اجلالل که در دار ّ
اّلل َّل نرید منکم َجَزاء َو َّل شکورا﴾ و این طعامی است که ارواح و افئدهٴ منریه
﴿إَمنَا نطعمکم لََوجه ّ
به او حیات ابقیه ایبند و این مهان مائده ای است که می فرمایدَ ﴿ :ربَنَا أَنزل َعلَی نَا َمائ َدة م َن
کل حنی از شجرهٴ فضل می
ال َس َماء﴾ و این مائده هرگز از اهلش مقطوع نشود و نفاد جنوید و در ّ
روید و از مساوات رمحت و عدل انزل می شود .چنانچه فرموده استَ ﴿ :مثَال َکل َمة طَیّبَة َک َش َجَرة طَیّبَة
أَصل َها َاثبت َو فَرع َها فی ال َس َماء ت ؤتی أکلَ َها ک َل َحنی﴾ حیف است که انسان از این عطیّهٴ لطیفه
خود را منع مناید و از این نعمت ابقیه و حیات دائمه خود را حمروم سازد .پس قدر این مائدهٴ معنوی
را دانسته که بلکه از الطاف بدیعهٴ آن مشس حقیقی اجسادهای مرده حیات اتزه ایبند و ارواح پژمرده
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به روح بی اندازه فائز شوند .ای برادر من ،جهدی ابید ات ّاایم ابقی است از اکواب ابقی چشیم.
مهیشه نسیم جان از مصر جاانن نوزد و مهیشه هنرهای تبیان در جراین نه و مدام ابواب رضوان مفتوح
مناند .آید وقتی که عندلیبان جنان از گلستان قدسی به آشیان های اهلی پرواز منایند ،دیگر نه نغمهٴ
بلبل شنوی و نه مجال گل بینی .پس ات محامهٴ ازلی در شور و تغنّی است و هبار اهلی در جلوه و
تزینی غنیمت مشرده گوش قلب را از سروش او بی هبره مکن .این است نصیحت این عبد آن جناب و
عما یشاهد و یری .و این
احبّای خدا را .فمن شاء فلیقبل و من شاء فلیعرض .إ ّن ّ
اّلل کان غنیّا عنه و ّ
است نغمات عیسی بن مرمی که در رضوان اجنیل به الان جلیل در عالئم ظهور بعد فرموده .در سفر
ّاول که منسوب به متّ ٰی است در وقتی که سؤال منودند از عالمات ظهور بعد جواب فرمودَ ﴿ :و
ک األ َایم تظلَم ال َشمس َو ال َق َمر َّل ی عطی ضوءَه َو ال َک َواکب تَتَ َساقَط م َن
لل َوقت من بَعد ضیق تَل َ
ال َس َماء َو ق َواة األَرض تَرتَ ُّج .حی نَئذ تَظ َهر َع َال َمات ابن اإلن َسان فی ال َس َماء َو یَنوح ک ُّل قَبَائل األَرض َو
صوت ال َسافور
یََرو َن اب َن اإلن َسان آتیا َعلَی َس َحاب ال َس َماء َم َع ق َواة َو َجمد َکبری َو ی رسل َم َالئ َکتَه َم َع َ
العظیم﴾ انتهی .ترمجهٴ آن بفارسی این است که بعد از تنگی و ابتال که مههٴ مردم را احاطه می مناید
َ
مشس از افاضه ممنوع می شود یعنی اتریک می گردد و قمر از اعطای نور ابز می ماند و ستاره های
مساء بر ارض انزل می شوند و ارکان ارض متزلزل می شود .در این وقت ظاهر می گردد نشانه های
پسر انسان در آمسان ،یعنی مجال موعود و ساذج وجود بعد از ظهور این عالمات از عرصهٴ غیب به
عامل شهود می آید .و می فرماید :در آن حنی مجیع قبیله ها که در ارض ساکن اند نوحه و ندبه می
منایند و می بینند خالیق آن مجال احدیّه را که می آید از آمسان در حالتی که سوار بر ابر است اب
ّقوت و بزرگی و خبششی بزرگ و می فرستد مالئکه های خود را اب صدای سافور عظیم انتهی .و در
اسفار ثالثهٴ دیگر که منسوب به لوقا و مرقس و یوحنّا است مهنی عبارات مذکور است و چون در
متعرض ذکر آهنا نشدمی و اکتفا به یکی از آهنا
الواح عربیّه به تفصیل مذکور شد دیگر در این اوراق ّ
منودمی .و علمای اجنیل چون عارف به معانی این بیاانت و مقصود مودعه در این کلمات نشدند و به
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حممدیّه و از سحاب فضل امحدیّه ممنوع گشتند .و
متمسک شدند هلذا از شریعهٴ فیض ّ
ظاهر آن ّ
متسک به علمای خود جسته ،از زایرت مجال سلطان جالل حمروم ماندند زیرا که
ّ
جهال آن طائفه هم ّ
در ظهور مشس امحدیّه چننی عالمات که مذکور شد به ظهور نیامد .این است که قرن ها گذشت و
مقر بقای سلطنت خود راجع شد و نفخهٴ دیگر از نفس
عهدها به آخر رسید و آن جوهر روح به ّ
حمل
روحانی در صور اهلی دمیده شد و نفس های مرده از قبور غفلت و ضاللت به ارض هدایت و ّ
عنایت حمشور شدند و هنوز آن گروه در انتظار که کی این عالمات ظاهر شود و آن هیکل معهود به
وجود آید ات نصرت منایند و مال ها در راهش انفاق کنند و جان ها در سبیلش ایثار .چنانچه امم
دیگر هم به مهنی ظنوانت از کوثر معانی رمحت انمتناهی حضرت ابری دور ماندهاند و به خیال خود
مشغولند .و از این عبارت گذشته ،بیان دیگر در اجنیل هست که می فرماید﴿ :ال َس َماء َو األَرض
تَز َوّلن َو لَکن َک َالمی َّل یَزول﴾ که معنی آن به فارسی این است که آمسان و زمنی ممکن است که
زائل و معدوم شوند ّاما کالم من هرگز زائل منی شود و مهیشه ابقی و اثبت میانهٴ انس خواهد بود .و
از این راه است که اهل اجنیل می گویند که حکم اجنیل هرگز منسوخ منی شود و هروقت و زمان که
طلعت موعود اب مههٴ عالمت ها ظاهر شود ابید شریعت مرتفعهٴ در اجنیل را حمکم و اثبت مناید ات در
مههٴ عامل دینی ابقی مناند مگر این دین .و این فقره از مطالب حم ّققهٴ مسلّمه است نزد ایشان .و چنان
اعتقاد کردهاند که اگر نفسی هم مبعوث شود به مجیع عالمات موعوده و بر خالف حکم ظاهر در
اجنیل حکم مناید البتّه اذعان نکنند و قبول ننمایند بلکه تکفری منایند و استهزاء کنند .چنانچه در
حممدیّه مشهود شد .حال اگر معانی این کلمات منزله در کتب را که مجیع انس از عدم
ظهور مشس ّ
بلوغ به آن ،از غایت قصوی و سدرهٴ منتهی حمجوب شدهاند از ظهورات احدیّه در هر ظهور به متام
خضوع سؤال می منودند البتّه به انوار مشس هدایت مهتدی می شدند و به اسرار علم و حکمت
واقف می گشتند .حال این بنده رشحی از معانی این کلمات را ذکر می منامی ات اصحاب بصریت و
فطرت از معنی آن به مجیع تلوحیات کلمات اهلی و اشارات بیاانت مظاهر قدسی واقف شوند ات از
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حمل جتلّی ذات است
هیمنهٴکلمات از حبر امساء و صفات ممنوع نشوند و از مصباح احدیّه که ّ
ک األَ َایم﴾ ،یعنی وقتی که انس در سختی و تنگی مبتال
حمجوب نگردند .قوله﴿ :من بَعد ضیق تَل َ
شوند ،و این در وقتی است که آاثر مشس حقیقت و امثار سدرهٴ علم و حکمت از میان مردم زائل
جهال افتد و ابواب توحید و معرفت که مقصود اصلی از خلق انسانی است
شود و زمام انس بدست ّ
ظن تبدیل گردد و هدایت به شقاوت راجع شود .چنانچه الیوم مشاهده می
مسدود شود و علم به ّ
شود که زمام هر گروهی به دست جاهلی افتاده و به هر حنو که اراده کنند حرکت می دهند و در
میان ایشان از معبود جز امسی و از مقصود جز حرفی منانده .و به قسمی ابدهای هوی و نفس غالب
شده که سراج های عقل و فؤاد را در قلوب خاموش منوده ،اب اینکه ابواب علم اهلی به مفاتیح قدرت
منور و مهتدی گشتند به
رّابنی مفتوح گشته و جواهر وجود ممکنات به نور علمی و فیوضات قدسی ّ
قسمی که در هر شیء اببی از علم ابز گشته و در هر ذرهّ آاثری از مشس مشهود شده .و اب مههٴ این
ظهورات علمی که عامل را احاطه منوده هنوز ابب علم را مسدود دانستهاند و امطار رمحت را مقطوع
متسک جسته ،از عروة الوثقای حمکم علم دور ماندهاند .و آنچه از ایشان مفهوم می
گرفتهاند .به ّ
ظن ّ
ظن و
شود گوای به علم و ابب آن ابلفطره رغبتی ندارند و در خیال ظهور آن هم نیستند زیرا که در ّ
گمان ،ابوابی برای انن ایفتهاند و در ظهور مظهر علم ،جز انفاق جان چیزی نیافتهاند .هلذا البتّه از
متمسک .و اب اینکه حکم اهلی را یک می دانند از هر گوشه ای حکمی صادر
این گریزانند و به آن ّ
می شود و از هر حملّی امری ظاهر .دو نفس بر یک حکم مالحظه منی شود زیرا جز هوی اهلی جنویند
و به غری از خطا سبیلی خنواهند .رایست را هنایت وصول به مطلوب دانستهاند و کرب و غرور را غایت
بلوغ به حمبوب مشردهاند .تزویرات نفسانی را مق ّدم بر تقدیرات رّابنی دانند .از تسلیم و رضا گذشتهاند
و به تدبری و رای اشتغال منودهاند و به متام ّقوت و قدرت حفظ این مراتب را می منایند که مبادا نقصی
عزت هبم رسد .و اگر چشمی از کحل معارف اهلی روشن شود
در شوکت راه ایبد و ای خللی در ّ
مالحظه می کند سبعی چند را که بر مردارهای نفوس عباد افتادهاند .حال کدام ضیق و تنگی است
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که ازید از مراتب مذکوره ابشد که اگر نفسی طلب ح ّقی و ای معرفتی خبواهد مناید منی داند نزد کدام
رود و از که جوای شود ،از غایت اینکه رأی ها خمتلف و سبیل ها متع ّدد شده .و این تنگی و ضیق
از شرایط هر ظهور است که ات واقع نشود ظهور مشس حقیقت نشود زیرا که صبح ظهور هدایت بعد
از لیل ضاللت طالع می شود .این است که در رواایت و احادیث مجیع این مضامنی هست که کفر
عامل را فرو می گرید و ظلمت احاطه می مناید و امثال اینها چنانچه مذکور شد .و این عبد بواسطهٴ
متعرض ذکر عبارات حدیث نشده ام .حال اگر مقصود از این
شهرت این احادیث و اختصار دیگر ّ
توهم منایند
ضیق را مهچو ادراک منایند که عامل ضیق به هم رساند و ای امورات دیگر که به خیال خود ّ
هرگز مشهود نگردد و البتّه گویند که این شرط ظهور نیافته چنانچه گفتهاند و می گویند .ابری،
مقصود از ضیق ،ضیق از معارف اهلیّه و ادراک کلمات رّابنیّه است که در ّاایم غروب مشس و مراایی
توجه منایند چنانچه مذکور شد .کذلک نعلّمک من
او عباد در تنگی و سختی افتند و ندانند به که ّ
أتویل اّلحادیث و نلقی علیک من اسرار الکمة لتطّلع با هو املقصود و تکون من الّذین هم شربوا
من کأس العلم و العرفان .و قوله﴿ :تظلَم الشَمس َو ال َق َمر َّل ی عطی ضوءَه َو ال َک َواکب تَتَ َساقَط م َن
ال َس َماء﴾ مقصود از مشس و قمر که در کلمات انبیاء مذکور است منحصر به این مشس و قمر
ظاهری نیست که مالحظه می شود .بلکه از مشس و قمر معانی بسیار اراده فرمودهاند که در هر مقام
به مناسبت آن مقام معنیی اراده می فرمایند .مثال یک معنی از مشس ،مشس های حقیقت اند که از
مشرق قدم طالع می شوند و بر مجیع ممکنات ابالغ فیض می فرمایند .و این مشوس حقیقت ،مظاهر
کلّیّهٴ اهلی هستند در عوامل صفات و امسای او .و مهچنان که مشس ظاهری تربیت اشیای ظاهره از
امثار و اشجار و الوان و فواکه و معادن و دون ذلک از آنچه در عامل ملک مشهود است ،به امر
معبود حقیقی به اعانت اوست ،مهچننی اشجار توحید و امثار تفرید و اوراق جترید و گل های علم و
ایقان و رایحنی حکمت و بیان از عنایت و تربیت مشس های معنوی ظاهر می شود .این است که
در حنی اشراق این مشوس ،عامل جدید می شود و اهنار حیوان جاری می گردد و احبر احسان به موج
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می آید و سحاب فضل مرتفع می شود و نسمات جود بر هیاکل موجودات می وزد و از حرارت این
مشس های اهلی و انرهای معنوی است که حرارت حمبّت اهلی در ارکان عامل احداث می شود و از
جمرده است که روح حیوان ابقیه بر اجساد مردگان فانیه مبذول می گردد .و فی
عنایت این ارواح ّ
القیقه این مشس ظاهری یک آیه از جتلّی آن مشس معنوی است و آن مشسی است که از برای او
کل به وجود او قائمند و از فیض او ظاهر و به
مقابلی و شبهی و مثلی و ن ّدی مالحظه منی شود و ّ
او راجع .منها ظهرت اّلشیاء وإلی خزائن امرها رجعت و منها بدئت املمکنات و إلی کنائز حکمها
عادت .و اینکه در مقام بیان و ذکر ،ختصیص داده می شوند به بعضی از امساء و صفات چنانچه
شنیده اید و می شنوید ،نیست مگر برای ادراک عقول انقصهٴ ضعیفه و ّإّل مل یزل و ّل یزال مق ّدس
منزه خواهند بود از هر وصفی .جواهر امساء را به ساحت قدسشان راهی نه و
بودهاند از هر امسی و ّ
اّلل من ان یعرف اصفیاؤه بغری ذواهتم او
عزشان سبیلی نه .فسبحان ّ
لطائف صفات را در ملکوت ّ
عما هم یعرفون .و اطالق
عما یذکر العباد فی وصفهم و تعالی ّ
یوصف اولیاؤه بغری انفسهم .فتعالی ّ
جمرده در کلمات اهل عصمت بسیار شده ،از آن مجله در دعای ندبه می فرماید:
مشوس بر آن انوار ّ
الشموس الطَال َعة؟ أَی َن األَق َمار املن َریة؟ أَی َن األَجنم الَزاهَرة؟) پس معلوم شد که مقصود از مشس و
(أَی َن ُّ
قمر و جنوم در مقام ّاولیّه انبیاء و اولیاء و اصحاب ایشانند که از انوار معارفشان عوامل غیب و شهود
منور است .و در مقام دیگر مقصود از مشس و قمر و جنوم ،علمای ظهور قبلند که در زمان
روشن و ّ
ظهور بعد موجودند و زمام دین مردم در دست ایشان است .و اگر در ظهور مشس اخری به ضیای
حق آهنا جاری است
منور گشتند هلذا مقبول و منری و روشن خواهند بود و ّاّل حکم ظلمت در ّ
او ّ
اگر چه به ظاهر هادی ابشند زیرا که مجیع این مراتب از کفر و امیان و هدایت و ضاللت و سعادت
و شقاوت و نور و ظلمت منوط به تصدیق آن مشس معنوی اهلی است .بر هر نفسی از علماء حکم
امیان از مبدأ عرفان در یوم تغابن و احسان جاری شد حکم علم و رضا و نور و امیان درابرهٴ او
حق او جراین ایبد .و این بر هر ذی بصری
صادق است و اّّل حکم جهل و نفی و کفر و ظلم در ّ
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مشهود است که مهچنان که نور ستاره حمو می شود نزد اشراق مشس ظاهره ،مهنی قسم مشس علم و
حکمت و عرفان ظاهره نزد طلوع مشس حقیقت و آفتاب معنوی حمو و اتریک می شود .و اطالق
علو و شهرت و معروفیّت است .مثل علمای مسلّم عصر که مشهور
مشس بر آن علماء به مناسبت ّ
بالد و مسلّم اند بنی عباد .و اگر حاکی از مشس اهلی ابشند از مشوس عالیه حمسوبند و ّإّل از مشوس
سجنی چنانچه می فرماید﴿ :ال َشمس َو ال َق َمر حبسبَان﴾ و معنی مشس و قمر هم که در آیهٴ مذکوره
ّ
هست البتّه شنیده اید ،احتیاج به ذکر نیست .و هر نفسی هم که از عنصر این مشس و قمر ابشد
حق ،البتّه از حسبان ظاهر و به حسبان راجع خواهد شد .پس
یعنی در اقبال به ابطل و اعراض از ّ
متمسک شومی که شاید از شام ضاللت به نور هدایت راجع گردمی و
ای سائل ،ابید به عروة
ٰ
الوثقی ّ
منور
ظل اثبات درآئیم و از انر حسبان آزاد شده به نور مجال حضرت منّان ّ
ظل نفی فرار منوده در ّ
از ّ
اّلل ملن احملربین .و در
السالم .کذلک نعطیکم من امثار شجرة العلم
لتکونن فی رضوان حکمة ّ
ّ
گردمی و ّ
مقامی هم مقصود از اطالقات مشس و قمر و جنوم ،علوم و احکام مرتفعهٴ در هر شریعت است مثل
حممدی از مجیع احکام حمکم تر و اعظم تر
صالت و صوم که در شریعت فرقان بعد از اخفای مجال ّ
است .چنانچه احادیث و اخبار مشعر بر آن است و به علّت شهرت ،احتیاج ذکر نیست .بلکه در
حممدیّه مأثور است که
هر عصری حکم صالت حمکم و جمری بوده .چنانچه از انوار مشرقه از مشس ّ
بر مجیع انبیاء در هر عهدی حکم صالت انزل شده ،هنایت آنکه در هر عصر به اقتضای وقت به
قسمی و آدابی جدید خمصوص گشته .و چون در هر ظهور بعد ،آداب و عادات و علوم مرتفعهٴ
حمکمهٴ مشرقهٴ واضحهٴ اثبته در ظهور قبل منسوخ می شود هلذا تلوحیا به اسم مشس و قمر ذکر
منودهاند﴿ .لیَ ب ل َوکم أَیَکم أَح َسن َع َمال﴾ و در حدیث هم اطالق مشس و قمر بر صوم و صالت شده
صلَوة نور) و لکن روزی در حملّی نشسته بودم شخصی از
صوم ضیَاء َو ال َ
چنانچه می فرماید( :ال َ
علمای معروف وارد شد و به مناسبتی این حدیث را ذکر منود و فرمود :چون صوم حرارت در مزاج
احداث می مناید هلذا به ضیاء که مشس ابشد تعبری ایفته و صالت لیل چون برودت می طلبد هلذا به
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معرب گشته .مالحظه منودم که آن فقری به قطره ای از حبر معانی موفّق نشده و به
نور که قمر ابشد ّ
جذوه ای ازانر سدرهٴ حکمت رّابنی فائز نگشته .بعد از م ّدتی در هنایت ادب اظهار داشتم که
جناب ،آنچه فرمودید در معنی حدیث ،در السن و افواه انس مذکور است و لیکن گوای مقصود دیگر
هم از حدیث مستفاد می شود .بیان آن را طلب منود .ذکر شد که خات انبیاء و سیّد اصفیاء دین
علو و رفعت و عظمت و احاطهٴ آن بر مجیع
مرتفع در فرقان را تشبیه به مساء فرمودهاند به علّت ّ
مقرر شده است که ّنریین ابشد و به مشس و قمر
اداین .و چون در مساء ظاهره دو رکن اعظم اقوم ّ
الصوم
انمیده ،مهچننی در مساء دین هم دو ّنری مق ّدر گشته که صوم و صالت ابشد .اإلسالم مساء و ّ
الصلوة قمرها .ابری ،این است مقصود از تلوحیات کلمات مظاهر اهلی .پس اطالق مشس و
مشسها و ّ
قمر در این مراتب بر این مقامات مذکوره به آایت انزله و اخبار وارده حم ّقق و اثبت شد .این است
که مقصود از ذکر اتریکی مشس و قمر و سقوط اجنم ،ضاللت علماء و نسخ شدن احکام مرتفعه در
شریعت است که مظهر آن ظهور به این تلوحیات اخبار می دهد .و جز ابرار را از این کأس نصیبی
نیست و جز اخیار را قسمتی نه﴿ .إ َن األَب َر َار یَشَربو َن من َکأس َکا َن مَزاج َها َکافورا﴾ و این مسلّم
است که در هر ظهور بعد ،مشس علوم و احکام و اوامر و نواهی که در ظهور قبل مرتفع شده و اهل
منور و مهتدی می شدند اتریک می شود ،یعنی
ظل آن مشس و قمر معارف و اوامر ّ
آن عصر در ّ
حکمش و اثرش متام می گردد .و حال مالحظه فرمائید که اگر ّامت اجنیل مقصود از مشس و قمر را
ادراک می منودند و ای از مظهر علم اهلی مستفسر می شدند بدون اعرتاض و جلاج ،البتّه معانی آن
هوی مبتال و گرفتار منی شدند .بلی ،چون علم را از
واضح می گشت و این گونه در ظلمت نفس و ٰ
مبدأ و معدنش اخذ ننمودند هلذا در وادی مهلک کفر و ضاللت به هالکت رسیدهاند و هنوز مشعر
کل ظاهر شد و مشس موعود از افق ظهور اشراق منود و مشس و قمر علوم و
نشدهاند که عالمات ّ
احکام و معارف قبل اتریک شد و غروب منود .حال به چشم علم الیقنی و جناحی عنی الیقنی به
اّلل ثَ ذَرهم فی َخوضهم یَل َعبو َن﴾ ات از اصحابی حمسوب شوی که
حق الیقنی قدم گذار﴿ ،قل ّ
صراط ّ
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اّلل ثَ استَ َقاموا تَتَ نَ َزل َعلَیهم امل َالئ َکة﴾ ات مجیع این اسرار را به بصر
ین قَالوا َربَنَا
می فرماید﴿ :إ َن الَذ
ّ
َ
َ
طی
خود مشاهده فرمائی .ای برادر من ،قدم روح بردار ات ابدیه های بعیدهٴ بعد و هجر را به آنی ّ
فرمائی و در رضوان قرب و وصل در آئی و در نفسی به انفس اهلیّه فائز شوی .و به قدم جسد هرگز
ابلق و کان علی صراط
الق ّ
السالم علی من اتّبع ّ
طی نشود و مقصود حاصل نیاید .و ّ
این مراحل ّ
ب
اّلمر فی شاطئ العرفان ابسم ّ
اّلل موقوفا .این است معنی آیهٴمبارکه که می فرماید﴿ :فَ َال أقسم بََر ّ
امل َشارق َو املغَارب﴾ زیرا که از برای هر مشسی از این مشوس مذکوره حم ّل اشراق و غروب است .و
َ
َ
چون علمای تفسری بر حقیقت این مشس های مذکوره اطّالع نیافتند هلذا در تفسری این آیهٴ مبارکه
معطّل شدند .و بعضی ذکر منودند که چون آفتاب در هر روز از نقطه ای طلوع می مناید غری از
نقطهٴ یوم قبل هلذا به لفظ مجع ذکر فرموده .و بعضی دیگر نوشتهاند که مقصود فصول اربعه است که
در هر فصلی چون مشس از حملّی طالع می شود و به حملّی غروب می مناید هلذا مشارق و مغارب ذکر
شده .این است مراتب علم عباد .و اب وجود این به جواهر علم و لطائف حکمت چه جهل ها و
عیوب ها که نسبت می دهند .و مهچننی از این بیاانت واضحهٴ حمکمهٴ متقنهٴ غری متشابه تفطّر مساء
را که از عالئم ساعت و قیامت است ادراک منا .این است که می فرماید﴿ :إذَا ال َس َماء ان َفطََرت﴾
مقصود مساء اداین است که در هر ظهور مرتفع می شود و به ظهور بعد شکافته می گردد ،یعنی
ابطل و منسوخ می شود .قسم به خدا که اگر درست مالحظه شود تفطّر این مساء اعظم است از
ظل آن نشو و
تفطّر مساء ظاهری .قدری ّ
أتمل فرمائید .دینی که سال ها مرتفع شده ابشد و مجیع در ّ
منا منوده ابشند و به احکام مشرقهٴ آن م ّدت ها تربیت ایفته و از آابء و اجداد جز ذکر آن را نشنیده،
به قسمی که چشم ها جز نفوذ امرش را ادراک نکرده و گوش ها جز احکامش را استماع ننموده،
بعد نفسی ظاهر شود و مجیع اینها را به ّقوت و قدرت اهلی تفریق مناید و فصل کند بلکه مهه را نفی
فرماید حال فکر منا که این اعظم است ای آنچه این مهج رعاع گمان منودهاند از تفطّر مساء؟ و
دیگر زمحت و مرارت آن طلعات را مالحظه منا که بی انصر و معنی ظاهری در مقابل مجیع اهل ارض
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اّلل می فرمایند .اب آن مهه ایذاء که بر آن وجود های مبارکهٴ لطیفهٴرقیقه وارد می شود و
اقامهٴ حدود ّ
حتمل می منایند .و مهچننی معنی تبدیل ارض را
اب کمال قدرت صرب می فرمایند و اب هنایت غلبه ّ
ادراک منا که غمام رمحت آن مساء بر قلوبی که نیسان مکرمت مبذول داشت ،تبدیل شد اراضی آن
قلوب به ارض معرفت و حکمت .و چه رایحنی توحید که در رایض قلوبشان انبات شده و چه
شقایق های حقایق علم و حکمت که از صدور منریشان روئیده .و اگر ارض قلوبشان تبدیل منی شد
چگونه رجالی که حرفی تعلیم نگرفتهاند و معلّم را ندیدهاند و به هیچ دبستانی قدم نگذاشتهاند به
کلمات و معارفی تکلّم می منایند که احدی ادراک نتواند منود؟ گوای از تراب علم سرمدی سرشته
اّلل فی
شدهاند و از آب حکمت لدنّی عجنی گشتهاند .این است که می فرماید( :العلم نور یَقذفه ّ
قَلب َمن یَ َشاء) و این حنو از علم است که ممدوح بوده و هست .نه علوم حمدوده که از افکار حمجوبهٴ
کدره احداث شده و آن را گاهی از هم سرقت می منایند و بر دیگران افتخار می کنند .ای کاش
لعل به جتلّی انوار
صدرهای عباد از نقوش این حتدیدات و کلمات مظلمه اپک و مق ّدس می شد که ّ
مشس علم و معانی و جواهر اسرار حکمت لدنّی فائز می گشت .حال مالحظه منا ،اگر این اراضی
حمل ظهور اسرار احدیّه و بروز جواهر هویّه می شد؟ این است که
جرزهٴوجود تبدیل منی شد چگونه ّ
ض َغی َر األَرض﴾ و از نسمات جود آن سلطان وجود ارض ظاهره هم
می فرماید﴿ :یَوَم ت بَ َدل األَر َ
تبدیل ایفته لو انتم فی اسرار الظّهور تتف ّکرون .و دیگر معنی این آیه را ادراک منا که می فرمایدَ ﴿ :و
وم القیَ َامة َو ال َس َم َوات َمطوَایت بیَمینه سب َحانَه َو تَ َعالَی َع َما یشرکو َن﴾ مضمون
األَرض مجَیعا قَب َ
ضته یَ َ
آن این است که مههٴ زمنی اخذ شده ،در دست اوست روز قیامت و آمسان پیچیده شده ،در دست
راست اوست .حال قدری انصاف می خواهد که اگر مقصود این است که مردم ادراک منودهاند چه
حق منیع ،دستی که مرئی شود به بصر
حسن بر آن مرتّب می شود؟ وانگهی این مسلّم است که ّ
ظاهر و مرتکب این امورات شود منسوب به ذات نیست بلکه کفری است حمض و افکی است
صرف اقرار بر چننی امری .و اگر بگوئی مظاهر امر او هستند که در قیامت به این امر مأمور می
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شوند این هم به غایت بعید است و بی فائده .بلکه مقصود از ارض ،ارض معرفت و علم است و از
مساوات ،مساوات اداین .حال مالحظه فرما که چگونه ارض علم و معرفت که از قبل مبسوط شده بود
به قبضهٴ قدرت و اقتدار قبض منود و ارض منیعهٴ اتزه در قلوب عباد مبسوط فرمود و رایحنی جدیده
و گل های بدیعه و اشجار منیعه از صدور منریه انبات منود .و مهچننی مالحظه کن که مساوات اداین
اّلل مرتفع گشت و به مشس و قمر
مرتفعه در قبل چگونه در مینی قدرت پیچیده شد و مساء بیان به امر ّ
و جنوم اوامر بدیعهٴ جدیده تزینی ایفت .این است اسرار کلمات که بی حجاب
ک و ریب را به
کشف و ظاهر گشته ات ادراک صبح معانی فرمائی و سراج های ظنون و وهم و ش ّ
ّقوت توّکل و انقطاع خاموش منائی و مصباح جدید علم و یقنی در مشکات قلب و دل برافروزی .و
از مجیع این کلمات مرموزه و اشارات ملغزه که از مصادر امریّه ظاهر می شود مقصود امتحان عباد
است چنانچه مذکور شد ات معلوم شود اراضی قلوب جیّدهٴ منریه از اراضی جرزهٴ فانیه .و مهیشه این
از سنّت اهلی در میان عباد بوده چنانچه در کتب مسطور است .و مهچننی آیهٴ قبله را مالحظه
توجه می
حممدی از مشرق بطحا به یثرب ،رو به بیت املق ّدس ّ
نبوت ّ
فرمائید که بعد از هجرت مشس ّ
فرمودند در وقت صالت ،ات آنکه یهود بعضی سخن های انشایسته بر زابن راندند که ذکرش شایستهٴ
این مقام نیست و سبب تطویل کالم می شود .ابری ،آن حضرت بسیار مک ّدر شدند و به لاظ
ب
تف ّکر و ّ
حتری در مساء نظر می فرمودند .بعد جربئیل انزل شد و این آیه تالوت منود﴿ :قَد نََر ٰی تَ َقلُّ َ
اها﴾ ات آنکه در یومی آن حضرت اب مجعی اصحاب به فریضهٴ
ک فی ال َس َماء فَلَن َولّیَ نَ َ
َوجه َ
ک قب لَة تَر َ
ضَ
ظهر مشغول شدند و دو رکعت از مناز جبا آورده بودند که جربئیل نزول منود و عرض کرد﴿ :فَ َوّل
ک َشطَر املسجد الََرام﴾ در اثنای مناز حضرت از بیت املق ّدس احنراف جسته به کعبه مقابل
َوج َه َ
َ
شدند .فی النی تزلزل و اضطراب در میان اصحاب افتاد به قسمی که مجعی مناز را بر هم زده اعراض
منودند .این فتنه نبود مگر برای امتحان عباد و ّإّل آن سلطان حقیقی قادر بود که هیچ قبله را تغیری
ندهد و در آن عصر هم بیت املق ّدس را قرار فرماید و این خلعت قبول را از وی سلب ننماید.
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عیسی و دون آهنا
موسی مبعوث به رسالت شدند مثل داود و
چنانچه در عهد اکثری انبیاء که بعد از
ٰ
ٰ
نبی آمدند هیچ حکم قبله تغیری داده نشد و مههٴ این مرسلنی از
از انبیای اعظم که ما بنی این دو ّ
توجه مهان جهت امر می فرمودند .و نسبت مههٴ اراضی هم به آن
جانب ّ
رب العاملنی مردم را به ّ
سلطان حقیقی یکی است مگر هر ارضی را که در ظهور مظاهر خود ختصیص به امری دهد .چنانچه
اّلل﴾ اب وجود حت ّقق این امور چرا تبدیل شد
می فرمایدَ ﴿ :و ّّلل املَشرق َو املَغرب فَأَی نَ َما تولُّوا فَثَ َم َوجه ّ
که سبب جزع و فزع عباد شود و علّت تزلزل و اضطراب اصحاب گردد؟ بلی ،این گونه امور که
اّلل در آیند ات
کل به حم ّ
ک امتحان ّ
سبب وحشت مجیع نفوس است واقع منی شود مگر برای آنکه ّ
صادق و کاذب از هم متیز و تفصیل ایبد .اینست که بعد از اختالف انس می فرمایدَ ﴿ :و َما َج َعلنَا
ول ممَن یَن َقلب َعلَی َعقبَیه﴾ که مضمون آن این است:
ت َعلَی َها إَّل لنَ علَ َم َمن یَتَب َع الَرس َ
القب لَةَ الَتی کن َ
ما نگردانیدمی و برهم نزدمی قبله را که آن بیت املق ّدس ابشد مگر آنکه بدانیم که متابعت تو می مناید و
که راجع بر عقبیه می شود ،یعنی اعراض می مناید و اطاعت منی کند و صالت را ابطل منوده فرار می
أتمل رود در مهنی مطلب و بیان ،ابواب های
مناید﴿ .محر مستَ نفَرة فَ َرت من قَس َوَرة﴾ اگر قدری ّ
معانی و تبیان مفتوح بینید و مجیع علم و اسرار آن را بی حجاب مشاهده فرمائید .و نیست این امور
مگر برای تربیت و خالصی نفوس از قفس نفس و هوی و اّّل آن سلطان حقیقی مل یزل به ذات خود
غنی بوده از معرفت موجودات و ّل یزال به کینونت خود مستغنی خواهد بود از عبادت ممکنات .یک
ّ
نسیم از غنای او مجیع عامل را به خلع غنا مفتخر مناید و یک قطره از حبر جود او مههٴ هستی را به
ظل است ،این است
مشرف فرماید .و لیکن چون مقصود امتیاز ّ
حیات ابقیه ّ
حق از ابطل و مشس از ّ
العزه چون غیث هاطل جاری است .اگر قدری در
رب ّ
کل حنی امتحان های منزله از جانب ّ
که در ّ
انبیای قبل و ظهور ایشان تع ّقل رود امر بسیار بر اهل دایر سهل شود به قسمی که از افعال و اقوالی
هوی است حمتجب منی مانند و مههٴ حجبات را به انر سدرهٴ عرفان حمرتق منایند و
که خمالف نفس و ٰ
بر عرش سکون و اطمینان مسرتیح شوند .مثال موسی بن عمران که یکی از انبیای معظّم و صاحب
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کتاب بود در ّاول امر ،قبل از بعثت ،روزی در سوق می گذشت .دو نفر اب یکدیگر معارضه می
موسی استمداد جست .آن حضرت او را اعانت منوده م ّدعی را بقتل
منودند .یکی از آن دو نفس از
ٰ
رسانید چنانچه در کتاب مسطور است و ذکر تفصیل ،مایهٴ تعویق و تعطیل مقصود می شود .و این
نص کتاب است .ات آنکه به
خرب در مدینه اشتهار ایفت و آن حضرت را خوف غالب شد چنانچه ّ
ک﴾ خمرب شد و از مدینه بریون تشریف بردند و در مدین در خدمت
خرب ﴿إ َن امل َلَ َیَمترو َن ب َ
ک لیَ قت لو َ
َ
شعیب اقامه فرمودند .و در مراجعت ،در وادی مبارکه که ّبریّهء سینا ابشد وارد شد و جتلّی سلطان
احدیّه را از شجرهٴ ّل شرقیّه و ّل غربیّه مشاهده منود و ندای جانفزای روحانی را از انر موقدهٴ رّابنی
هوی جنات داده،
استماع فرمود و مأمور به هدایت انفس فرعونی گشت ات مردم را از وادی نفس و ٰ
هدی وارد مناید و از سلسبیل انقطاع مجیع من فی اإلبداع را از حریت
به صحراهای دلفزای روح و ٰ
السالم قرب رساند .و چون در منزل فرعون وارد شد و تبلیغ منود به آنچه مأمور بود فرعون
بعد به دار ّ
رب
زابن به بی ادبی گشود و گفت :آای تو نبودی که قتل نفس منودی و از کافران شدی؟ مثل اینکه ّ
ت م َن
العظمه خرب داد از لسان فرعون که به
ت فَعلَتَ َ
ٰ
ت َو أَن َ
ک الَتی فَ َعل َ
موسی عرض منودَ ﴿ :و فَ َعل َ
ب لی َربّی حکما َو َج َعلَنی م َن
ال فَ َعلت َها إذا َو أَ َان م َن ال َ
ین قَ َ
ضالّ َ
ال َکافر َ
نی فَ َفَررت منکم لَ َما خفتکم فَ َوَه َ
نی﴾ حال تف ّکر در فتنه های اهلی و بدایع امتحان های او کن که نفسی که معروف است به
املر َسل َ
اقل هم بر
قتل نفس و خود هم اقرار بر ظلم می مناید چنانچه در آیه مذکور است و سی سنه او ّ
حسب ظاهر در بیت فرعون تربیت ایفته و از طعام و غذای او بزرگ شده ،یک مرتبه او را از ما بنی
عباد برگزیده و به امر هدایت کربی مأمور فرمود .و حال آنکه آن سلطان مقتدر قادر بر آن بود که
موسی را از قتل ممنوع فرماید ات به این اسم در بنی عباد معروف نباشد که سبب وحشت قلوب شود و
ٰ
کربی از عظمت امر و
علّت احرتاز نفوس گردد .و مهچننی در حالت مرمی مشاهده منا که آن طلعت ٰ
عیسی ،مرمی انله منود و
حتری ،آرزوی عدم فرمود چنانچه مستفاد از آیهٴ مبارکه می شود که بعد از تولّد
ٰ
ّ
ت قَب َل َه َذا َو کنت نَسیا َمنسیا﴾ که ترمجهٴ آن این است :ای
به این کلمه زابن گشودَ ﴿ :ای لَی تَنی م ُّ
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کاش مرده بودم قبل از ظهور این امر و بودم از فراموش شدگان .قسم به خدا که کبدها از استماع این
سخن می گدازد و روان ها می ریزد .و این اضطراب و حزن نبود مگر از مشاتت اعداء و اعرتاض اهل
معنی نباشد
کفر و شقا .آخر تف ّکر منائید که مرمی چه جواب اب مردم می گفت؟ طفلی که پدر او ّ
معنی منود که این از روح القدس است؟ این بود که آن خم ّدرهٴ بقا آن طفل را
چگونه می توان به مردم ّ
ت َهارو َن َما َکا َن أَبوک إمَرا
برداشته به منزل مراجعت فرمود .ات چشم قوم بر او افتاد گفتندَ ﴿ :ای أخ َ
سوء َو َما َکانَت أ ُّمک بَغیا﴾ مضمون آن این است که ای خواهر هارون ،نبود پدر تو مرد بدی و نبود
مادر تو بدکار .حال انظر به این فتنهٴ کربی و امتحان اعظم شوید .و از مهه گذشته ،مهان جوهر روح
کل اهل
که در میان قوم به نسبت بی پدری معروف بوده او را پیغمربی خبشید و ّ
حجت خود منود بر ّ
مساوات و ارض .حال مشاهده فرمائید که چقدر امور مظاهر ظهور مغایر نفس و هوای عباد از
سلطان اجیاد ظاهر می شود .و چون بر این جواهر اسرار مطّلع شوی به مقصود آن نگار اطّالع ایبی
و اقوال و افعال آن ملیک اب اقتدار را مثل هم مالحظه منائی به قسمی که آنچه در افعال او مشاهده
شود در کلمات او هم مالحظه گردد و هرچه در کلمات او مالحظه گردد در افعال او به نظر آید.
فجار و در ابطن رمحت اند برای ابرار .اگر
این است که این افعال و اقوال در ظاهر نقمتاند برای ّ
به دیدهٴ قلب مالحظه رود کلمات منزله از مساء مشیّت اب امور مظهره از ملکوت قدرت یک شیء
مشاهده شود و بر یک قسم ادراک گردد چنانچه مذکور شد .حال ای برادر مالحظه منا اگر در این
عهد چننی اموری ظاهر شود و چننی حکایت بروز مناید چه خواهند منود؟ قسم به مربّی وجود و منزل
کلمات که در حنی ،بی تکلّم حکم بر کفر و امر بر قتل منایند .کجا گوش می دهند که گفته شود که
موسی از امر مربم مأمور گشته .اگر صد هزار خروش بر
عیسی از نفخهٴ روح القدس ظاهر شده و ای
ٰ
ٰ
اّلل
آری به گوش احدی نرود که بی پدری مبعوث به رسالت گشته و ای قاتلی از شجرهٴ انر ،إنّی اان ّ
آورده .چشم انصاف اگر ابز شود از مجیع این بیاانت مشهود می گردد که مظهر مههٴ این امور و
متمسک به
نتیجهٴ مهه الیوم ظاهر است .اب اینکه امثال این امور در این ظهور واقع نشده اب وجود این ّ
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ظنوانت انفس مردوده شده ،چه نسبت ها که دادهاند و چه بالای که وارد آوردهاند که در ابداع شبه
اّلل اکرب ،بیان که به این مقام رسید رائحهٴ روحانی از صبح صمدانی مرور منود و
آن به ظهور نیامدهّ .
صبای صبحگاهی از مدینهٴ سبای ّلیزالی وزید و اشارتش جان را بشارت اتزه خبشید و روح را فتوحی
بی اندازه .بساط جدیدی مبسوط منود و ارمغان بی مشار بی کران از آن ایر بی نشان آورد که خلعت
ذکر از ق ّد لطیفش بسی قاصر است و رداء بیان از قامت منریش بس کواته .بی لفظ رمز معانی
کشف می مناید و بی لسان اسرار تبیان می گوید و بلبل های شاخسار هجر و فراق را انله و افغان
می آموزد و قاعده و رسوم عشق و عاشقی و رمز دلدادگی تعلیم می مناید و گل های بدیع رضوان
قرب و وصال را رسم دلربی و آداب عشوه گری تلقنی می مناید و اسرار حقایق بر شقایق بستان عشق
عشاق ودیعه می گذارد .به قسمی عنایت در این
می خبشد و دقایق رموز و رقایق آن را در صدر ّ
ذره را طراز
ساعت فرموده که روح القدس به غایت حسرت می برد .قطره را امواج حبری داده و ّ
خورشیدی عنایت منوده .الطاف به مقامی رسیده که جعل قصد انفهٴ مشک منوده و خ ّفاش در مقابل
مقر گزیده .مردگان را به نفخهٴ حیات از قبور جسد مبعوث منوده و جاهالن را بر صدر علم
آفتاب ّ
معنی منوده .و عامل هستی به مجیع این عناایت حامله گشته ،ات
حمل ّ
منزل داده و ظاملان را بر فراز عدل ّ
کی اثر این عنایت غیبی در خاکدان ترابی ظاهر شود و تشنگان از اپ افتاده را به کوثر زّلل حمبوب
رساند و گمگشتگان صحرای بعد و نیستی را به سرادق قرب و هستی معشوق فائز گرداند و در
ارض قلوب که این حبّه های قدس انبات مناید و از رایض نفوس که شقایق های حقایق غیبی
حب مشتعل شده که به آب های بیان افسرده گردد
بشکفد .ابری ،نه چنان سدرهٴ عشق در سینای ّ
مقر نگزیند.
و ای امتام پذیرد .عطش این حوت را حبور ننشاند و این مسندر انری جز در انر روی ایر ّ
پس ای برادر ،سراج روح را در مشکات قلب به دهن حکمت بر افروز و به زجاج عقل حفظش منا ات
نفس های انفس مشرکه آن را خاموش نکند و از نور ابز ندارد .کذلک ّنوران افق مساء البیان من انوار
لیطمئن هبا قلبک و تکون من الّذین طاروا ابجنحة اإلیقان فی هواء حمبّة رّهبم
مشوس الکمة و العرفان
ّ

www.oceanoflights.org

كتاب ايقان – اثر حضرت هباءهللا

الرمحن .و قوله﴿ :حی نَئذ تَظ َهر َع َال َمة ابن اإلن َسان فی ال َس َماء﴾ می فرماید :بعد از کسوف مشس
ّ
معارف اهلیّه و سقوط جنوم احکام مثبته و خسوف قمر علم که مربّی عباد است و انعدام اعالم
هدایت و فالح و ظلمت صبح صدق و صالح ،ظاهر می شود عالمت ابن اّلنسان در آمسان .و
مقصود از مساء ،مساء ظاهره است که قریب ظهور آن فلک مساوات معدلت و جراین فلک هدایت بر
مبشر است خلق مساوات را به ظهور
حبر عظمت ،در آمسان جنمی بر حسب ظاهر پیدا می شود که ّ
مبشر است اهل ارض را به آن فجر
آن ّنری اعظم .و مهچننی در آمسان معنی جنمی ظاهر می شود که ّ
نبی ظاهر گشته چنانچه
اقوم اکرم .و این دو عالمت در مساء ظاهره و مساء ابطنه قبل از ظهور هر ّ
الرمحن که قبل از ظهور آن حضرت ،منرود خوابی دید و کهنه را خواست.
شنیدهاند .از مجله خلیل ّ
اخبار دادند بر طلوع جنمی در مساء .و مهچننی شخصی در ارض ظاهر شد که مردم را بشارت می
اّلل بود که کهنهٴ آن زمان فرعون را خرب دادند که
داد به ظهور آن حضرت .و بعد از او حکایت کلیم ّ
دال است بر انعقاد نطفه ای که هالک تو و قوم تو بر دست اوست.
کوکبی در مساء طالع شده که ّ
و مهچننی عاملی پیدا شد که شب ها بنی اسرائیل را بشارت و تسلّی می فرمود و اطمینان می داد
چنانچه در کتب مسطور است .و اگر تفصیل این امور ذکر شود این رساله کتابی می شود .و دیگر
آنکه دوست ندارم حکاایت واقعهٴ قبل را ذکر منامی .و خدا شاهد حال است که این بیان هم که می
حب به آن جناب که شاید مجعی فقرای ارض بر شاطی غنا وارد شوند و
شود نیست مگر از کمال ّ
ای گروهی از جاهالن بر حبر علم وارد گردند و ای تشنگان معرفت بر سلسبیل حکمت واصل آیند .و
إّلّ این عبد اشتغال به این مقاّلت را ذنبی عظیم می دامن و عصیانی کبری می مشرم .و مهچننی نزدیک
عیسی در مساء ،به اثر آن جنم
عیسی شد ،چند نفر از جموس که اطّالع ایفتند بر ظهور جنم
ظهور
ٰ
ٰ
مقر سلطنت هریودس بود .و در آن ّاایم سلطنت آن ممالک در
آمدند ات داخل شدند به شهری که ّ
تصرف او بود .و کانوا قائلنی﴿ :أَی َن ه َو املولود َملک الیَ هود؟ ألَ َان قَد َرأَی نَا َجن َمه فی املشرق َو
قبضهٴ ّ
َ
َ
تفحص معلوم منودند که در بیت اللّحم یهودا آن طفل متولّد شد .این
َوافَی نَا لنَسج َد لَه﴾ و بعد از ّ
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عالمت در مساء ظاهره .و عالمت در مساء ابطنه که مساء علم و معانی ابشد ظهور حییی بن زکرّای بود
ص ّدقا
اّللَ ی بَ ّشر َ
که مردم را بشارت می داد به ظهور آن حضرت .چنانچه می فرماید﴿ :إ َن ّ
ک بیَحیَی م َ
مبشر به ظهور او
اّلل َو َسیّدا َو َحصورا﴾ مقصود از کلمه ،حضرت
حییی ّ
عیسی است که ٰ
ٰ
ب َکل َمة م َن ّ
ب
وحنَا یَکرز فی بَّریَة یَه َ
ودا قَائال توبوا فَقد اق تَ َر َ
بود .و در الواح مساوی هم مسطور استَ ﴿ :کا َن ی َ
حممدی آاثر مساء
َملَکوت ال َس َم َوات﴾ و مقصود از یوحنّاٰ ،
حییی است .و مهچننی قبل از ظهور مجال ّ
ظاهره ظاهر شد .و آاثر ابطنه که مردم را در ارض بشارت می دادند به ظهور آن مشس هویّه چهار
مشرف بود و
نفر بودند واحدا بعد واحد .چنانچه روزبه که موسوم به سلمان شد به شرف خدمتشان ّ
زمان وفات هر یک می رسید روزبه را نزد دیگری می فرستاد ات نوبت به چهارم رسید و او در حنی
حممدی اشراق می مناید و
موت فرمود :ای روزبه ،بعد از تکفنی و تدفنی من برو به حجاز که مشس ّ
منجمان خرب ظهور
بشارت ابد تو را به لقای آن حضرت .ات رسید به این امر بدیع منیع .و اکثر از ّ
اّلل تربتهما.
جنم را در مساء ظاهره دادهاند .و مهچننی در ارض هم نورین ّنریین ،امحدو کاظم ،ق ّدس ّ
پس ،از این معانی مربهن شد که قبل از ظهور هر یک از مراایی احدیّه عالمات آن ظهور در آمسان
حمل مشس علم و قمر حکمت و اجنم معانی و بیان است ظاهر می شود و
ظاهر و آمسان ابطن که ّ
آن ظهور انسان کامل است قبل از هر ظهور برای تربیت و استعداد عباد از برای لقای آن مشس هویّه
و قمر احدیّه .و قولهَ ﴿ :و یَنوح ک ُّل قَبَائل األَرض َو یََرو َن اب َن اإلن َسان آتیا َعلَی َس َحاب ال َس َماء َم َع
ق َواة َو َجمد َکبری﴾ تلویح این بیان این است :یعنی در آن وقت نوحه می کنند عباد از جهت فقدان
مشس مجال اهلی و قمر علم و اجنم حکمت لدنّی و در آن اثنا مشاهده می شود که آن طلعت موعود
و مجال معبود از آمسان انزل می شود در حالتی که بر ابر سوار است ،یعنی آن مجال اهلی از مساوات
مسو که
علو و ّ
مشیّت رّابنی در هیکل بشری ظهور می فرماید .و مقصود از مساء نیست مگر جهت ّ
حمل ظهور آن مشارق قدسیّه و مطالع قدمیّه است .و این کینوانت قدمیه اگر چه به حسب ظاهر
آن ّ
از بطن ّامهات ظاهر می شوند و لیکن فی القیقه از مساوات امر انزلند و اگر چه بر ارض ساکن اند
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و لیکن بر رفرف معانی متّکأند و در حینی که میان عباد مشی می منایند در هواهای قرب طائرند .بی
حرکت رجل در ارض روح مشی منایند و بی پر به معارج احدیّه پرواز فرمایند .در هر نفسی مشرق و
طی فرمایند و در هر آنی ملکوت غیب و شهاده را سری منایند .بر عرش "ّل یشغله
مغرب ابداع را ّ
علو قدرت سلطان قدم و
کرسی ﴿ک ُّل یَوم ه َو فی َشأن﴾ ساکن .از ّ
شأن عن شأن " واقف اند و بر ّ
مسو مشیّت ملیک اعظم مبعوث می شوند .این است که می فرماید :از آمسان انزل می شود .و لفظ
ّ
مساء در بیاانت مشوس معانی بر مراتب کثریه اطالق می شود .مثال مساء امر و مساء مشیّت و مساء
اراده و مساء عرفان و مساء ایقان و مساء تبیان و مساء ظهور و مساء بطون و امثال آن .و در هر مقام
از لفظ مساء معنیی اراده می فرماید که غری از واقفنی اسرار احدیّه و شاربنی کؤوس ازلیّه احدی ادراک
ننماید .مثال می فرمایدَ ﴿ :و فی ال َس َماء رزقکم َو َما ت و َعدو َن﴾ و حال آنکه رزق از ارض انبات می
مناید و مهچننی" :األَمسَاء ت ن َزل م َن ال َس َماء "،اب اینکه از لسان عباد امساء ظاهر می شود .اگر قدری
مرآت قلب را از غبار غرض اپک و لطیف فرمائی مجیع تلوحیات کلمات کلمهٴ جامعهٴ ربوبیّه را در هر
ظهوری ادراک می منائی و بر اسرار علم واقف می شوی .و لکن ات حجبات علمیّه را که مصطلح بنی
عباد است به انر انقطاع نسوزانی به صبح نورانی علم حقیقی فائز نگردی .و علم به دو قسم منقسم
است :علم اهلی و علم شیطانی .آن از اهلامات سلطان حقیقی ظاهر و این از ختیّالت انفس ظلمانی
اّلل﴾ و بیان
اّللَ ی َعلّمکم ّ
ابهر .معلّم آن حضرت ابری و معلّم این وساوس نفسانی .بیان آن ﴿اتَقوا ّ
این (العلم حجاب األکرب) .امثار آن شجر ،صرب و شوق و عرفان و حمبّت ،و امثار این شجر ،کرب و
غرور و خنوت .و از بیاانت صاحبان بیان که در معنی علم فرمودهاند هیچ رائحهٴ این علوم ظلمانی که
ظلمت آن مههٴ بالد را فرا گرفته استشمام منی شود .این شجر جز بغی و فحشاء مثری نیاورد و جز
سم قاتل است و ظلّش انر مهلک .فنعم ما قال:
غل و بغضاء حاصلی نبخشد .مثرش ّ
ّ
َ"متَ َسک بَذ َایل اهلََوی َواخلَع الَیَاء
نی َو إن َجلُّوا".
یل النَاسک َ
َو َخ ّل َسب َ
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حمل
پس ابید صدر را از مجیع آنچه شنیده شده اپک منود و قلب را از مههٴ تعلّقات مق ّدس فرمود ات ّ
ادراک اهلامات غیبی شود و خزینهٴ اسرار علوم رّابنی گردد .این است که می فرماید( :ال َسالک فی
الصفر َع َما فی أَیدی النَاس) این است
یضاء َو ُّ
النَهج البَ َ
مراء لَن یَص َل إلَی َم َقام َوطَنه إَّل ابل َک ّ
ف ّ
الرکن الَ َ
شرط سالک .درست تف ّکر و تع ّقل فرموده ات بی حجاب بر مقصود کتاب واقف شوی .ابری ،از
مطلب دور ماندمی اگر چه مهه ذکر مطلب است و لیکن قسم به خدا آنچه می خواهم اختصار منامی
اقل کفایت کنم می بینم زمام قلم از دست رفته و اب وجود این چقدر از لئالی بی مشار که انسفته
و به ّ
در صدف قلب مانده و چه مقدار حورّایت معانی که در غرف های حکمت مستور گشته که احدی
مس آهنا ننمودهَ ﴿ ،مل یَطمث ه َن إنس قَب لَهم َو َّل َجان﴾ اب مههٴ این بیاانت گوای حرفی از مقصود ذکر
ّ
نشد و رمزی از مطلوب مذکور نیامد ،ات کی حمرمی ایفت شود و احرام حرم دوست بندد و به کعبهٴ
مقصود واصل گردد و بی گوش و لسان اسرار بیان بشنود و بیابد .پس ،از این بیاانت حمکمهٴ
واضحهٴ ّلئحه مقصود از مساء در آیهٴ منزله معلوم شد و مفهوم گشت .و اینکه می فرماید :اب ابر و
غمام انزل می شود مقصود از ابر آن اموری است که خمالف نفس و هوای انس است .چنانچه ذکر
شد در آیهٴ مذکوره﴿ :أَفَکلَ َما َجاءَکم َرسول بَا َّل تَه َوی أَن فسکم استَک َربت فَ َفریقا َک َذب تم َو فَریقا
تَقت لو َن﴾ مثال از قبیل تغیری احکام و تبدیل شرائع و ارتفاع قواعد و رسوم عادیّه و تق ّدم مؤمننی از
عوام بر معرضنی از علماء .و مهچننی ظهور آن مجال ازلی بر حدودات بشریّه از اکل و شرب و فقر و
عزت و ذلّت و نوم و یقظه و امثال آن ،از آن چیزهائی که مردم را به شبهه می اندازد و منع
غنا و ّ
کل
می مناید .مههٴ این حجبات به غمام تعبری شده .و این است آن غمامی که مساوات علم و عرفان ّ
شق می گردد چنانچه می فرماید﴿ :یَوَم تَ َش َقق ال َس َماء ابلغَ َمام﴾ و
من فی اّلرض به آن می شکافد و ّ
مهچنانکه غمام ،ابصار انس را منع می مناید از مشاهدهٴ مشس ظاهری ،مهنی قسم هم این شئوانت
مذکوره مردم را منع می مناید از ادراک آن مشس حقیقی .چنانچه مذکور است در کتاب از لسان
ک ّفارَ ﴿ :و قَالوا َما هلََذا الَرسول َیکل الطَ َع َام َو َمیشی فیاألَس َواق لَوَّل أنزَل إلَیه َملَک فَیَکو َن َم َعه
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نَذیرا﴾ مثل اینکه مالحظه می شد از انبیاء فقر ظاهری و ابتالی ظاهری و مهچننی ملزومات عنصری
جسدی از قبیل جوع و امراض و حوادث امکانیّه .چون این مراتب از آن هیاکل قدسیّه ظاهر می
متحری می ماندند که چگونه می شود
شد مردم در صحراهای ش ّ
حتری ّ
ک و ریب و بیاابن های وهم و ّ
کل من علی اّلرض و علّت خلق موجودات را به
نفسی از جانب خدا بیاید و اظهار غلبه مناید بر ّ
ک) و مع ذلک به این قسم ها مبتال به
ک لَ َما َخلَقت األَف َال َ
خود نسبت دهد چنانچه فرموده( :لَوَّل َ
نبی و اصحاب او از فقر و امراض و ذلّت ،چنانچه
امور جزئیّه شود؟ چنانچه شنیدهاند از ابتالی هر ّ
سرهای اصحاب ایشان را در شهرها به هدیه می فرستادند و ایشان را منع می منودند از آنچه به آن
مأمور بودند و هر کدام در دست اعدای دین مبتال بودند به قسمی که بر ایشان وارد می آوردند آنچه
اراده می منودند .و این معلوم است که تغیریات و تبدیالت که در هر ظهور واقع می شود مهان
غمامی است تریه که حائل می شود بصر عرفان عباد را از معرفت آن مشس اهلی که از مشرق هویّه
اشراق فرموده .زیرا که سال ها عباد بر تقلید آابء و اجداد ابقی هستند و به آداب و طریقی که در آن
مقرر شده تربیت ایفتهاند ،یک مرتبه بشنوند و ای مالحظه منایند شخصی که در میان ایشان
شریعت ّ
بوده و در مجیع حدودات بشریّه اب ایشان یکسان است و مع ذلک مجیع آن حدودات شرعیّه که در
قرن های متواتره به آن تربیت ایفتهاند و خمالف و منکر آن را کافر و فاسق و فاجر دانسته اند مهه را
از میان بردارد ،البتّه این امور حجاب و غمام است از برای آهنائی که قلوبشان از سلسبیل انقطاع
جمرد استماع این امور چنان حمتجب از ادراک آن مشس
نچشیده و از کوثر معرفت نیاشامیده .و به ّ
می مانند که دیگر بی سؤال و جواب حکم بر کفرش می کنند و فتوی بر قتلش می دهند چنانچه
دیدهاند و شنیدهاند از قرون اولی و این زمان نیز مالحظه شد .پس ابید جهدی منود ات به اعانت
غیبی از این حجبات ظلمانی و غمام امتحاانت رّابنی از مشاهدهٴ آن مجال نورانی ممنوع نشومی و او
حجت و برهان اکتفا منائیم ات به منبع فیض
حجت خبواهیم به یک ّ
را به نفس او بشناسیم و اگر هم ّ
انمتناهی که مجیع فیوضات نزد او معدوم صرف است فائز گردمی نه آنکه هر روز به خیالی اعرتاض
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اّلل ،اب وجود اینکه از قبل این امورات را به تلوحیات عجیبه و
متسک جوئیم .سبحان ّ
منائیم و به هوائی ّ
اشارات غریبه خرب دادهاند ات مجیع انس اطّالع ایبند و در آن روز خود را از حبر البحور فیوضات حمروم
نسازند مع ذلک امر چننی واقع می شود که مشهود است .و این مضموانت در قرآن هم انزل شده
اّلل فی ظلَل م َن الغَ َمام﴾ و علمای ظاهر بعضی این
چنانچه می فرمایدَ ﴿ :هل یَنظرو َن إَّل أَن َیتیَ هم ّ
آیه را از عالئم قیامت موهوم که خود تع ّقل منودهاند گرفتهاند و مضمون آن این است :آای انتظار می
کشند مگر اینکه بیاید آهنا را خدا در سایه ای از ابر؟ و حال آنکه این مضمون در اکثر کتب
مساوی مذکور است و در مههٴ اماکن در ذکر عالمات ظهور بعد ذکر فرمودهاند چنانچه از قبل ذکر
اس َه َذا َع َذاب أَلیم﴾ که مضمون
شد .و مهچننی می فرماید﴿ :یَ َ
وم َأتتی ال َس َماء بد َخان مبنی یَغ َشی النَ َ
آن این است :روزی که می آید آمسان به دودی آشکار و فرو می گرید مردم را و این است عذاب
کو
العزه حم ّ
رب ّ
الیم .و مهنی امورات را که مغایر انفس خبیثه و خمالف هوای انس است حضرت ّ
شقی و معرض را از
میزان قرار داه و به آهنا امتحان می فرماید عباد خود را و متیز می دهد سعید را از ّ
مقبل چنانچه مذکور شد .و اختالفات و نسخ و هدم رسومات عادیّه و انعدام اعالم حمدوده را به
دخان در آیهٴ مذکوره تعبری فرموده و کدام دخان است اعظم از این دخان که فرو گرفته مههٴ انس را و
عذابی است برای آهنا که هرچه می خواهند رفع آن منایند قادر نیستند؟ و به انر نفس در هر حنی به
عذابی جدید مع ّذبند زیرا که هرچه می شنوند که این امر بدیع اهلی و حکم منیع صمدانی در اطراف
علو است انری جدید در قلوبشان مشتعل می شود و آنچه مالحظه می
ارض ظاهر شده وهر روز در ّ
منایند از قدرت و انقطاع و ثبوت این اصحاب که هر روز به عنایت اهلی حمکم تر و راسخ تر می
حبمداّلل سطوت اهلی چنان غلبه
شوند اضطراب اتزه در نفوسشان ظاهر می گردد .در این ّاایم که
ّ
حق را که صد هزار جان به دل و جان رایگان
فرموده که جرئت تکلّم ندارند و اگر یکی از اصحاب ّ
در ره دوست ایثار می مناید مالقات منایند از خوف اظهار امیان می کنند و چون خلوت می کنند به
ضوا َعلَیکم
سب و لعن مشغول می شوند .چنانچه می فرمایدَ ﴿ :و إذَا لَقوکم قَالوا َآمنَا َو إذَا َخلَوا َع ُّ
ّ
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الصدور﴾ و عنقریب است که اعالم قدرت اهلی
اّللَ َعلیم ب َذات ُّ
األَ َانم َل م َن الغَیظ قل موتوا بغَیظکم إ َن ّ
را در مههٴ بالد مرتفع بینی و آاثر غلبه و سلطنت او را در مجیع دایر ظاهر مشاهده فرمائی .ابری،
اکثر علماء چون این آایت را ادراک ننمودهاند و از مقصود قیامت واقف نشدهاند هلذا مجیع را به
قیامت موهوم من حیث ّل یشعر تفسری می منایند .خدای واحد شاهد است که اگر قدری بصریت
ابشد از تلویح مهنی دو آیه مجیع مطالب که مقصود است ادراک می شود و به صبح منری ایقان به
تکونن فی
لعل
ّ
عنایت رمحان واصل می گردند .کذلک ّ
تغن علیک محامة البقاء علی افنان سدرة البهاء ّ
اّلل سالکا .و قوله﴿ :ی رسل َم َالئ َکتَه﴾ إلی آخر القول .مقصود از این
مناهج العلم و الکمة إبذن ّ
مالئکه آن نفوسی هستند که به ّقوهٴ روحانیّه ،صفات بشریّه را به انر حمبّت اهلی سوختند و به صفات
کروبینی می فرماید( :قومی از
کروبیّنی متّصف گشتند .چنانچه حضرت صادق در وصف ّ
عالنی و ّ
شیعیان ما هستند خلف عرش) .و از ذکر خلف العرش اگر چه معانی بسیار منظور بوده ،هم بر
مدل است بر عدم وجود شیعه .چنانچه
حسب ظاهر و هم بر حسب ابطن ،و لکن در یک مقام ّ
در مقام دیگر می فرماید( :مؤمن مثل کربیت امحر) است و بعد به مستمع می فرماید( :آای کربیت
امحر دیده ای)؟ ملتفت شوید به این تلویح که ابلغ از تصریح است دّللت می کند بر عدم وجود
مؤمن .این قول آن حضرت .و حال مشاهده کن چقدر از این خلق بی انصاف که رائحهٴ امیان
نشنیدهاند مع ذلک کسانی را که به قول ایشان امیان حم ّقق می شود نسبت به کفر می دهند .ابری،
چون این وجودات قدسیّه از عوارض بشریّه اپک و مق ّدس گشتند و متخلّق به اخالق روحانیّنی و
متّصف به اوصاف مق ّدسنی شدند هلذا اسم مالئکه بر آن نفوس مق ّدسه اطالق گشته .ابری ،این
است معنی این کلمات که هر فقرهٴ آن به آایت واضحه و دلیل های متقنه و براهنی ّلئحه اظهار
عیسی به این معانی نرسیدند و این عالمات بر حسب ظاهر چنانچه خود و علمای
شد .و چون امم
ٰ
ایشان ادراک منودهاند ظاهر نشد هلذا به مظاهر قدسیّه از آن یوم ات به حال اقبال ننمودند و از مجیع
فیوضات قدسیّه حمروم شدند و از بدایع کلمات صمدانیّه حمجوب گشتند .این است شأن این عباد در
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یوم معاد .و این قدر ادراک ننمودند که اگر در هر عصری عالئم ظهور مطابق آنچه در اخبار است
شقی و
در عامل ظاهر ظاهر شود دیگر که را ایرای انکار و اعراض می ماند و چگونه میان سعید و ّ
جمرم و متّقی تفصیل می شود؟ مثال انصاف دهید اگر این عبارات که در اجنیل مسطور است بر
حسب ظاهر ظاهر شود و مالئکه اب عیسی بن مرمی از مساء ظاهره اب ابری انزل شوند دیگر که ایرای
تکذیب داردو ای که ّلیق انکار و قابل استکبار ابشد؟ بلکه فی الفور مههٴ اهل ارض را اضطراب به
رد و قبول .و نظر به عدم
قسمی احاطه می کند که قادر بر حرف و تکلّم نیستند ات چه رسد به ّ
نبی
ادراک این معانی بود که مجعی از علمای نصاری به آن حضرت معارضه منودند که اگر تو آن ّ
موعودی چرا اب تو نیستند آن مالئکه که در کتب ما مسطور است که ابید اب مجال موعود بیایند ات او
العزه از لسان ایشان خرب داده:
رب ّ
را اعانت منایند در امر او و منذر ابشند برای عباد؟ چنانچه ّ
حممد
﴿لَوَّل أنزَل إلَیه َملَک فَیَکو َن َم َعه نَذیرا ﴾ که مضمون آن این است  :چرا فرو فرستاده نشد اب ّ
ملکی پس ابشد اب او بیم دهنده و ترساننده مردمان را .این است که در مههٴ اعهاد و اعصار این گونه
اعرتاضات و اختالفات در میان مردم بوده .و مهیشهٴ ّاایم مشغول به زخارف قول می شدند که فالن
متسک به
عالمت ظاهر نشد و فالن برهان ابهر نیامد .و این مرض ها عارض منی شد مگر آنکه ّ
جمرده و هیاکل اهلیّه .و ایشان هم ،نظر به
علمای عصر می جستند در تصدیق و تکذیب این جواهر ّ
استغراق در شئوانت نفسیّه و اشتغال به امورات دنیّهٴ فانیه ،این مشوس ابقیه را خمالف علم و ادراک و
معارض جهد و اجتهاد خود می دیدند و معانی کلمات اهلیّه و احادیث و اخبار حروفات احدیّه را
هم بر سبیل ظاهر به ادراک خود معنی و بیان می منودند هلذا خود و مجیع انس را از نیسان فضل و
مقرند به حدیث مشهور که می فرماید:
رمحت ایزدی مأیوس و مهجور منودند اب اینکه خود مذعن و ّ
صعب مستَص َعب َّل َحیتَمله إَّل
صعب مستَص َعب) و در جای دیگر می فرماید( :إ َن أَمَرَان َ
(حدی ث نَا َ
َ
اّلل قَلبَه للمیَان) و مسلّم است نزد خود ایشان که هیچ یک
َملَک م َقَرب أَو نَبی مر َسل أَو َعبد امتَ َح َن ّ
حق ایشان صادق نیست .دو قسم ّاول که واضح است و ّاما اثلث ،هرگز از
از این ثالثه در ّ
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غش چیزی از ایشان به ظهور نرسید .سبحان
امتحاانت اهلی سامل مناندند و در ظهور حم ّ
ک اهلی جز ّ
ک اند چگونه در
ظن و ش ّ
ّ
اّلل ،اب وجود اقرار به این حدیث ،علمائی که در مسائل شرعیّه هنوز در ّ
غوامض مسائل اصول اهلیّه و جواهر اسرار کلمات قدسیّه اظهار علم می منایند و می گویند فالن
حدیث که از عالئم ظهور قائم است هنوز ظاهر نشده اب اینکه رائحهٴ معانی احادیث را ابدا ادراک
ننمودهاند و غافل از اینکه مجیع عالمات ظاهر شد و صراط امر کشیده گشت و املؤمنون کالربق علیه
اجلهال فانتظروا کما کان الّذین من قبلکم ملن املنتظرین.
میرون و هم لظهور العالمة ینتظرون ،قل ای مل ّ
ّ
و اگر از ایشان سؤال شود از شرائط ظهور انبیای بعد که در کتب قبل است ،از مجلهٴ آهنا عالمات
حممدی است چنانچه مذکور شد و بر حسب ظاهر هیچ یک ظاهر نشد ،مع
ظهور و اشراق مشس ّ
رد می منائید و حکم بر کفر آهنا منوده اید ،چون
ذلک به چه دلیل و برهان
ٰ
نصاری و امثال آهنا را ّ
عنداّلل نبوده و نیست
متسک به این منایند که این کتب حتریف شده و من
ّ
عاجز از جواب می شوند ّ
عنداّلل است .و مضمون مهنی آیه در
و حال آنکه خود عبارات آیه شهادت می دهد بر اینکه من
ّ
قرآن هم موجود است ،لو انتم تعرفون .براستی می گومی مقصود از حتریف را در این م ّدت ادراک
ننمودهاند .بلی ،در آایت منزله و کلمات مراایی امحدیّه ذکر حتریف عالنی و تبدیل مستکربین هست،
و لکن در مواضع خمصوصه ذکر شده .و از آن مجله حکایت ابن صورای است در وقتی که اهل خیرب
در حکم قصاص زانی حمصن و حمصنه از نقطهٴ فرقان سؤال منودند و آن حضرت فرمود حکم خدا
رجم است ،و ایشان انکار منودند که در تورات چننی حکمی نیست .حضرت فرمود از علمای خود
که را مسلّم و کالم او را مص ّدقید؟ ابن صورای را قبول منودند و حضرت او را احضار منود و فرمود:
ک اب ّّلل الَذی فَلَ َق لَکم البَحَر َو أَن َزَل َعلَیکم امل َن َو ظَلَ َل لَکم الغَ َم َام َو جنََاکم من فرعو َن َو َم َلَه
(أقسم َ
َ
صنَة) که
ح
امل
ة
ی
ان
ز
ال
و
ن
ص
ح
امل
ی
ان
ز
ال
اص
ص
ق
ی
ف
سی
َو فَ َ
َ
َ
ضلَکم َعلَی النَاس بَن تَذکَر لَنَا َما َح َک َم به مو ٰ
َ
َ
َ َ َ
مضمون آن این است که آن حضرت ابن صورای را به این قسم های مؤّکد قسم دادند که در تورات
حممد ،رجم است .آن حضرت فرمود پس
حکم قصاص در زانی حمصن چه انزل شده؟ عرض منود :ای ّ
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چرا این حکم میان یهود منسوخ شده و جمری نیست؟ عرض منود :چون خبت النّصر بیت املق ّدس را
بسوخت و مجیع یهود را بقتل رساند ،دیگر یهودی در ارض ابقی مناند ّاّل معدودی قلیل .و علمای
آن عصر نظر به قلّت یهود و کثرت عمالقه به مشاوره مجع شدند که اگر موافق حکم تورات عمل
شود آنچه از دست خبت النّصر جنات ایفتند به حکم کتاب مقتول می شوند و به این مصاحل حکم
ابملره برداشتند .ابری ،در این بنی جربئیل بر قلب منریش انزل شدو این آیه را عرض
قتل را از میان ّ
منود﴿ :حیَّرفو َن ال َکل َم َعن َم َواضعه﴾ این یک موضع بود که ذکر شد .و در این مقام مقصود از حتریف
نصاری
نه چنان است که این مهج رعاع فهم منودهاند چنانچه بعضی می گویند که علمای یهود و
ٰ
حممدیّه بود از کتاب حمو منودند و خمالف آن را ثبت کردند .این قول
آایتی را که در وصف طلعت ّ
عنداّلل دانسته
هنایت بی معنی و بی اصل است .آای می شود کسی که معتقد به کتابی گشته و من
ّ
آن را حمو مناید؟ و از این گذشته ،تورات در مههٴ روی ارض بود ،منحصر به م ّکه و مدینه نبود که
بتوانند تغیری دهند و ای تبدیل منایند .بلکه مقصود از حتریف مهنی است که الیوم مجیع علمای فرقان به
هوی و میل خود .و چون یهود در زمان آن
آن مشغولند ،و آن تفسری و معنی منودن کتاب است بر ٰ
مدل بر ظهور حضرت بود به هوای خود تفسری منودند و به بیان آن
حضرت آایت تورات را که ّ
حضرت راضی نشدند هلذا حکم حتریف درابرهٴ آهنا صدور ایفت .چنانچه الیوم مشهود است که
چگونه حتریف منودند ّامت فرقان آایت کتاب را در عالمات ظهور ،به میل و هوای خود تفسری می
اّلل ثَ
منایند چنانچه مشهود است .و در مقام دیگر می فرمایدَ ﴿ :و قَد َکا َن فَریق من هم یَس َمعو َن َک َال َم ّ
مدل است بر حتریف معانی کالم اهلی نه بر
حیَّرفونَه من بَعد َما َع َقلوه َو هم یَعلَمو َن﴾ و این آیه هم ّ
حمو کلمات ظاهریّه چنانچه از آیه مستفاد می شود .و عقول مستقیمه هم ادراک می مناید .و در
اّلل لیَشتَ روا به
اب بَیدیهم ثَ یَقولو َن َه َذا من عند ّ
ین یَکت بو َن الکتَ َ
موضع دیگر می فرماید﴿ :فَ َویل للَذ َ
َمثَنا قَلیال﴾ الی آخر اآلیه .و این آیه در شأن علمای یهود و بزرگان ایشان انزل شد که آن علماء به
رد
غل و کفر ،الواحی چند بر ّ
واسطهٴ اسرتضای خاطر اغنیاء و استجالب زخارف دنیا و اظهار ّ
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ستدل شدند که ذکر آهنا جائز نه ،و نسبت دادند ادلّه های خود
حضرت نوشتند و به دّلئلی چند م ّ
رد بر این امر
را که از اسفار تورات مستفاد گشته .چنانچه الیوم مشاهده می شود که چه مقدار ّ
مفرتایت مطابق آایت کتاب و موافق
بدیع ،علمای جاهل عصر نوشتهاند و گمان منودهاند که این ّ
کلمات اولی اّللباب است .ابری ،مقصود از این اذکار این بود که اگر بگویند این عالئم مذکوره که
متمسک به آایت و اخبار شوند مطّلع ابشید که کذب
از اجنیل ذکر شد حتریف ایفته و ّ
رد منایند و ّ
مشخصه هست
حمض و افرتای صرف است .بلی ،ذکر حتریف به این معنی که ذکر شد در اماکن ّ
چنانچه بعضی از آن را ذکر منودمی ات معلوم و مربهن شود بر هر ذی بصری که احاطهٴ علوم ظاهره
هم نزد بعضی از ّامیّنی اهلی هست ،دیگر معارضنی به این خیال نیفتند و معارضه ننمایند که فالن آیه
دلیل بر حتریف است و این اصحاب از عدم اطّالع ذکر این مراتب و مطالب را منودهاند .و دیگر
آنکه اکثر آایت که مشعر بر حتریف است درابرهٴ یهود انزل شده ،لو انتم فی جزائر علم الفرقان
نصاری نیست و به
حتربون .اگر چه از بعضی محقای ارض شنیده شد که اجنیل مساوی در دست
ٰ
عز
جل و ّ
آمسان رفته ،دیگر غافل از اینکه از مهنی قول نسبت کمال ظلم و جرب برای حضرت ابری ّ
عیسی از میان قوم غائب شد و به فلک چهارم ارتقاء
اثبت می شود .زیرا بعد از آنکه مشس مجال
ٰ
جل ذکره که اعظم برهان اوست میان خلق او ،آن هم غائب شود دیگر آن خلق
فرمود و کتاب ّ
حق ّ
متمسک اند و به کدام امر مأمور؟ و دیگر چگونه
از زمان
ٰ
عیسی ات زمان اشراق مشس ّ
حممدی به چه ّ
حمل نزول عذاب و سیاط سلطان معنوی می گردند؟ از مهه
مورد انتقام منتقم حقیقی می شوند و ّ
یظن
گذشته انقطاع فیض فیّاض و انسداد ابب رمحت سلطان اجیاد ّلزم می آید .فنعوذ ّ
ابّلل ّ
عما ّ
اّلل نور ال َس َم َوات َو
عما هم یعرفون .ای عزیز ،در این صبح ازلی که انوار ﴿ ّ
العباد فی ح ّقه ،فتعالی ّ
اّلل إَّل أَن یت َم ن َوره﴾ مرتفع گشته و
األَرض﴾ عامل را احاطه منوده و سرادق عصمت و حفظ ﴿ َو َیبَی ّ
ید قدرت ﴿ َو بیَده َملَکوت ک ّل َشیء﴾ مبسوط و قائم شده کمر مهّت را حمکم ابید بست که شاید به
مقر
عنایت و مکرمت اهلی در مدینهٴ قدسیّهٴ ﴿إ َان ّّلل﴾ وارد شومی ات به مواقع ّ
عز ﴿إلَیه َراجعو َن﴾ ّ
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انشاءاّلل ابید چشم دل را از اشارات آب و گل اپک منود ات ادراک مراتب ماّلهنایهٴ عرفان
ایبیم.
ّ
متسک
منائید و ّ
حق را اظهر از آن بینید که در اثبات وجودش به دلیلی حمتاج شوید و ای به ّ
حجتی ّ
کل شیء بینی به قسمی
حمب ،اگر در هوای روح روحانی طائری ّ
جوئید .ای سائل ّ
حق را ظاهر فوق ّ
اّلل َو َمل یَکن َم َعه من َشیء) و این مقام مق ّدس از آن است که به دلیلی
که جز او را نیابیَ ( .کا َن ّ
کل اشیاء به
مدلّل شود و ای آنکه به برهانی ابهر آید .و اگر در فضای قدس حقیقت سائری ّ
معروفیّت او معروف اند و او بنفسه معروف بوده و خواهد بود .و اگر در ارض دلیل ساکنی کفایت
حجتی که خود قرار
کن به آنچه خود فرموده﴿ :أََوَمل یَکفهم أَ َان أَن َزلنَا َعلَی َ
اب﴾ این است ّ
ک الکتَ َ
آایته َو وجوده إث بَاته) در این وقت از اهل بیان و
حجت نبوده و نیستَ :
فرموده و اعظم از این ّ
(دلی له َ
عرفاء و حکماء و علماء و شهدای آن استدعا می منامی که وصاایی اهلی را که در کتاب فرموده
فراموش ننمایند و مهیشه انظر به اصل امر ابشند که مبادا حنی ظهور آن جوهر اجلواهر و حقیقة
متمسک به بعضی عبارات کتاب شوند و بر او وارد بیاورند آنچه را که در کور
القائق و نور اّلنوار ّ
فرقان وارد آمد .چه که آن سلطان هویّه قادر است بر اینکه مجیع بیان و خلق آن را به حرفی از بدایع
کلمات خود قبض روح فرماید و ای به حرفی مجیع را حیات بدیعهٴ قدمیّه خبشد و از قبور نفس و
هوی حمشور و مبعوث مناید .ملتفت و مراقب بوده که مجیع منتهی به امیان به او و ادراک ّاایم و لقای
الرب َمن َآم َن اب ّّلل َو الیَوم
الرب أَن تولُّوا وج
او می شود﴿ .لَی
وهکم قبَ َل املشرق َو املغرب َو لَک َن َ
س َ
َ
َ
َ
َ
اّلل ممدودا .الباب
م
اای
فی
کان
ظل
فی
تسکنن
لعل
ّ ّ
وصیناکم ّ
اآلخر﴾ امسعوا ای اهل البیان ما ّ
ّ
ّ
ابلق ّ
السموات و اّلرض و
اّلل
املذکور فی بیان ا ّن مشس القیقة و مظهر نفس ّ
ّ
لیکونن سلطاان علی من فی ّ
کل من فی امللک و إن مل یکن عنده دینار .کذلک نظهر
إن لن یطیعه احدمن اهل اّلرض و غنیّا عن ّ
لک من اسرار اّلمر و نلقی علیک من جواهرالکمة لتطری ّن جبناحی اّلنقطاع فی اهلواء الّذی کان عن
اّلبصار مستورا .لطائف و جواهر این ابب آنکه بر صاحبان نفوس زکیّه و مراایی قدسیّه مربهن و
واضح شود که مشوس حقیقت و مراایی احدیّت در هر عصر و زمان که از خیام غیب هویّه به عامل
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شهاده ظهور می فرمایند برای تربیت ممکنات و ابالغ فیض بر مههٴ موجودات ،اب سلطنتی قاهر و
اّلل ما
حمل ظهور یفعل ّ
سطوتی غالب ظاهر می شوند .چه که این جواهر خمزونه و کنوز غیبیّهٴ مکنونه ّ
یشاء و حیکم ما یرید اند .و بر اولی العلم و افئدهٴ منریه واضح است که غیب هویّه و ذات احدیّه
مق ّدس از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول و خروج بوده و متعالی است از وصف هر واصفی
و ادراک هر مدرکی .مل یزل در ذات خود غیب بوده و هست و ّل یزال به کینونت خود مستور از
ص َار َو ه َو اللَطیف الَبری﴾ چه میان
صار َو ه َو یدرک األَب َ
ابصار و انظار خواهد بودَّ﴿ .ل تدرکه األَب َ
او و ممکنات ،نسبت و ربط و فصل و وصل و ای قرب و بعد و جهت و اشاره به هیچ وجه ممکن نه
السموات و اّلرض به کلمهٴ امر او موجود شدند و به ارادهٴ او که نفس مشیّت
زیرا که مجیع من فی ّ
اّلل ،بلکه میانهٴ
است از عدم و نیستی حبت ابت به عرصهٴ شهود و هستی قدم گذاشتند .سبحان ّ
اّلل نَف َسه﴾ بر این مطلب
ممکنات و کلمهٴ او هم نسبت و ربطی نبوده و خنواهد بودَ ﴿ .و حیَ ّذرکم ّ
اّلل َو َمل یَکن َم َعه من َشیء) دلیلی است ّلئح .چنانچه مجیع انبیاء و
برهانی است واضح ( َو َکا َن ّ
اوصیاء و علماء و عرفاء و حکماء بر عدم بلوغ معرفت آن جوهر اجلواهر و بر عجز از عرفان و
مقر و مذعن اند .و چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممکنات مسدود
وصول آن حقیقة القائق ّ
شد هلذا به اقتضای رمحت واسعهٴ ( َسبَ َقت َرمحَته ک َل َشیء) و ( َوس َعت َرمحَتی ک َل َشیء) جواهر قدس
عز انسانی در میان خلق ظاهر فرمود ات حکایت منایند از آن ذات
نورانی را از عوامل روحانی به هیاکل ّ
ازلیّه و ساذج قدمیّه .و این مراایی قدسیّه و مطالع هویّه بتمامهم از آن مشس وجود و جوهر مقصود
حکایت می منایند ،مثال علم ایشان از علم او و قدرت ایشان از قدرت او و سلطنت ایشان از
سلطنت او و مجال ایشان از مجال او و ظهور ایشان از ظهور او .و ایشانند خمازن علوم رّابنی و
مواقع حکمت صمدانی و مظاهر فیض ان متناهی و مطالع مشس ّلیزالی چنانچه می فرمایدَّ( :ل فَر َق
ک) و این است مقام (أَ َان هو َو ه َو أَ َان) که در حدیث مذکور
ک َو َخلق َ
بَی نَ َ
ک َو بَی نَ هم إَّل بَنَهم عبَاد َ
متعرض ذکر
است .و احادیث و اخبار مدلّه بر این مطلب بسیار است و این بنده نظر به اختصار ّ
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حمال بروز صفات و امسای اهلی هستند چنانچه در
آهنا نشدم .بلکه آنچه در آمسان ها و زمنی است ّ
هر ذرهّ آاثر جتلّی آن مشس حقیقی ظاهر و هویدا است که گوای بدون ظهور آن جتلّی در عامل ملکی
ذره
مشرف نشود .چه آفتاب های معارف که در ّ
هیچ شیء به خلعت هستی مفتخر نیاید و به وجود ّ
خاصه انسان که از بنی موجودات به این
مستور شده و چه حبرهای حکمت که در قطره پنهان گشتهّ .
خلع ختصیص ایفته و به این شرافت ممتاز گشته .چنانچه مجیع صفات و امسای اهلی از مظاهر انسانی
کل این امساء و صفات راجع به اوست .این است که
به حنو اکمل و اشرف ظاهر و هویدا است و ّ
مدل و مشعر بر این مطلب رقیق لطیف است
فرموده( :اإلن َسان سّری َو أَ َان سَره) و آایت متواتره که ّ
در مجیع کتب مساویّه و صحف اهلیّه مسطور و مذکور است .چنانچه می فرمایدَ ﴿ :سنریهم آایتنَا فی
اآلفَاق َو فی أَن فسهم﴾ و در مقام دیگر می فرمایدَ ﴿ :و فی أَن فسکم أَفَ َال ت بصرو َن﴾ .و در مقام
َ
اّللَ فَأَن َساهم أَن ف َسهم﴾ چنانچه سلطان بقا ،روح من فی
ین نَسوا ّ
دیگر می فرمایدَّ﴿ :ل تَکونوا َکالذ َ
ف َربَه) .قسم به خدا ای خمدوم من ،اگر
ف نَف َسه فَ َقد َعَر َ
(من َعَر َ
سرادق العماء فداه می فرمایدَ :
قدری در این عبارات تف ّکر فرمائی ابواب حکمت اهلیّه و مصاریع علم انمتناهی را بر وجه خود گشوده
ایبی .ابری ،از این بیاانت معلوم شد که مجیع اشیاء حاکی از امساء و صفات اهلیّه هستند .هر کدام
مدل و مشعرند بر معرفت اهلیّه به قسمی که احاطه کرده است ظهورات صفاتیّه
به قدر استعداد خود ّ
ُّ
ک َحتَی
س لَ َ
و امسائیّه مههٴ غیب و شهود را .این است که می فرماید( :أَیَکون لغَری َ
ک م َن الظهور َما لَی َ
اک) و ابز سلطان بقا می فرمایدَ ( :ما َرأَیت َشیئا إَّل َو قَد
یَکو َن ه َو املظهر لَ َ
ک عمیَت َعنی َّل تَ َر َ
اّللَ فیه أَو قَب لَه أَو بَع َده) و در روایت ک َمیل (نور أَشَر َق من صبح األََزل فَیَ لوح َعلَی َهیَاکل
َرأَیت ّ
التَ وحید آاثره) و انسان که اشرف و اکمل خملوقات است اش ّد دّللة واعظم حکایة است از سائر
معلومات و اکمل انسان و افضل و الطف او مظاهر مشس حقیقتند .بلکه ما سوای ایشان موجودند
کل در ساحت قدس
ک لَ َما َخلَقت األَف َال َ
متحرکند به افاضهٴ ایشان( .لَوَّل َ
ک) بلکه ّ
به ارادهٴ ایشان و ّ
منزه است ذکر ایشان از ذکر غری و مق ّدس است وصف
ایشان معدوم صرف و مفقود حبت اند .بلکه ّ
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سوی .و این هیاکل قدسیّه مراایی ّاولیّهٴ ازلّیه هستند که حکایت منودهاند از غیب
ایشان از وصف ما ٰ
عزت
کل امساء و صفات او از علم و قدرت و سلطنت و عظمت و رمحت و حکمت و ّ
الغیوب و از ّ
و جود و کرم .و مجیع این صفات از ظهور این جواهر احدیّه ظاهر و هویدا است .و این صفات
مقربنی و اصفیای مق ّدسنی به این
ّ
خمتص به بعضی ،دون بعضی نبوده و نیست .بلکه مجیع انبیای ّ
صفات موصوف و به این امساء موسوم اند .هنایت بعضی در بعضی مراتب اش ّد ظهورا و اعظم نورا
ضهم َعلَی بَعض﴾ پس معلوم و حم ّقق
الرسل فَ َ
ک ُّ
ظاهر می شوند .چنانچه می فرماید﴿ :تل َ
ضلنَا بَع َ
حمل ظهور و بروز مجیع این صفات عالیه و امسای غری متناهیه انبیاء و اولیای او هستند ،خواه
شد که ّ
بعضی از این صفات در آن هیاکل نوریّه بر حسب ظاهر ،ظاهر شود و خواه نشود .نه این است که
حمال صفات اهلیّه و
جمرده ظاهر نشود نفی آن صفت از آن ّ
اگر صفتی بر حسب ظاهر از آن ارواح ّ
اّلل از
معادن امساء ربوبیّه شود .هلذا بر مههٴ این وجودات منریه و طلعات بدیعه حکم مجیع صفات ّ
سلطنت و عظمت و امثال آن جاری است اگر چه بر حسب ظاهر به سلطنت ظاهره و غری آن
ظاهر نشوند .و این فقره بر هر ذی بصری اثبت و حم ّقق است ،دیگر احتیاج برهان نیست .بلی ،این
عباد چون از عیون صافیهٴ منریهٴ علوم اهلیّه تفاسری کلمات قدسیّه را اخذ ننمودهاند هلذا تشنه و افسرده
در وادی ظنون و غفلت سائرند و از حبر عذب فرات معرض شده در حول ملح اجاج طائف اند.
الرشد َّل یَتَخذوه َسبیال َو إن یََروا
یل ُّ
چنانچه در وصف ایشان ورقاء هویّه بیان فرمودهَ ﴿ :و إن یََروا َسب َ
نی﴾ که ترمجهٴ آن این است :اگر
یل الغَ ّی یَتَخذوه َسبیال ذَل َ
ک بَنَهم َک َذبوا بایتنَا َو َکانوا َعن َها َغافل َ
َسب َ
ببینند راه صالح و رستگاری را ،آن را اخذ منی منایند و به آن اقبال منی کنند و ّاما اگر راه ابطل و
حق قرار دهند .و این اقبال به ابطل
طغیان و ضاللت را مشاهده کنند آن را برای خود راه وصول به ّ
حق ظاهر نشد ،یعنی به این ضاللت و گمراهی مبتال نشدند ،مگر به جزای آنکه
و اعراض از ّ
تکذیب کردند آایت ما را و بودند از نزول آایت ما و ظهورات آن غفلت کنندگان .چنانچه مشاهده
شد در این ظهور بدیع منیع که کرورها آایت اهلیّه از مساء قدرت و رمحت انزل شد اب وجود این مجیع
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متسک جستهاند به اقوال عبادی که یک حرف از آن را ادراک منی منایند .از این
خلق اعراض منوده و ّ
جهت است که در امثال این مسائل واضحه شبهه منوده و خود را از رضوان علم احدیّه و رایض
حکمت صمدیّه حمروم منودهاند .ابری ،راجع به مطلب می شومی که سؤال از آن شده بود که سلطنت
قائم اب آنکه در احادیث مأثوره از اجنم مضیئه وارد شده اب وجود این اثری از سلطنت ظاهر نشد بلکه
خالف آن حت ّقق ایفت .چنانچه اصحاب و اولیای او در دست انس مبتال و حمصور بوده و هستند و
حق قائم مذکور است حق و
در هنایت ذلّت و عجز در ملک ظاهرند .بلی ،سلطنتی که در کتب در ّ
ّل ریب فیه و لیکن آن نه آن سلطنت و حکومتی است که هر نفسی ادراک مناید .و دیگر آنکه
مجیع انبیای قبل که بشارت دادهاند مردم را به ظهور بعد ،مههٴ آن مظاهر قبل ذکر سلطنت ظهور بعد
حق مجیع آن مظاهر
را منوده چنانچه در کتب قبل مسطور است و آن ختصیص به قائم ندارد و در ّ
قبل و بعد حکم سلطنت و مجیع صفات و امساء اثبت و حم ّقق است زیرا که مظاهر صفات غیبیّه و
مطالع اسرار اهلیّه اند چنانچه مذکور شد .و دیگر آنکه مقصود از سلطنت ،احاطه و قدرت آن
حضرت است بر مههٴ ممکنات و خواه در عامل ظاهر به استیالی ظاهری ظاهر شود ای نشود .و این
بسته به اراده و مشیّت خود آن حضرت است .و لیکن بر آن جناب معلوم بوده که سلطنت و غنا
وحیات و موت و حشر و نشر که در کتب قبل مذکور است مقصود این نیست که الیوم این مردم
احصاء و ادراک می منایند .بلکه مراد از سلطنت سلطنتی است که در ّاایم ظهور هر یک از مشوس
کل من فی
حقیقت بنفسه لنفسه ظاهر می شود و آن احاطهٴ ابطنیّه است که به آن احاطه می مناید ّ
السموات و اّلرض را ،و بعد به استعداد کون و زمان و خلق در عامل ظاهر به ظهور می آید چنانچه
ّ
سلطنت حضرت رسول حال در میان انس ظاهر و هویداست .و در ّاول ،امر آن حضرت آن بود که
شنیدید .چه مقدار اهل کفر و ضالل که علمای آن عصر و اصحاب ایشان ابشند بر آن جوهر
حمل عبور آن حضرت
فطرت و ساذج طینت وارد آوردند .چه مقدار خاشاک ها و خارها که بر ّ
رخیتند .و این معلوم است که آن اشخاص به ظنون خبیثهٴ شیطانیّهٴ خود اذیّت به آن هیکل ازلی را
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ابی و ابو عامر راهب و
سبب رستگاری خود می دانستند زیرا که مجیع علمای عصر به مثل
ّ
عبداّلل ّ
کعب بن اشرف و نضر بن حارث ،مجیع آن حضرت را تکذیب منودند و نسبت به جنون و افرتا
یتحرک علیه القلم او حیمله اّللواح .بلی،
دادند و نسبت هائی که نعوذ ّ
ابّلل من ان جیری به املداد او ّ
این نسبت ها بود که سبب ایذای مردم نسبت به آن حضرت شد .و این معلوم و واضح است که
رد و طرد منایند و از اهل امیان ندانند چه بر سر آن نفس می آید چنانچه
علمای وقت اگر کسی را ّ
ی نَبی بثل َما أوذیت) و
بر سر این بنده آمد و دیده شد .این است که آن حضرت فرمودَ ( :ما أوذ َ
در فرقان نسبت ها که دادند و اذیّت ها که به آن حضرت منودند مهه مذکور است .فارجعوا إلیه
لعلّکم بواقع اّلمر تطّلعون .حتّی قسمی بر آن حضرت سخت شد که احدی اب آن حضرت و
اصحاب او چندی معاشرت منی منود و هر نفسی که خدمت آن حضرت می رسید کمال اذیّت را به
او وارد می منودند .در این موقع یک آیه ذکر می منامی که اگر چشم بصریت ابز کنی ات زنده هستی بر
مظلومی آن حضرت نوحه و ندبه منائی .و آن آیه در وقتی انزل شد که آن حضرت از ش ّدت بالای و
اعراض انس ،به غایت افسرده و دلتنگ بود ،جربئیل از سدرة املنتهای قرب انزل شد و این آیه تالوت
ت أَن تَب تَغی نَ َفقا فی األَرض أَو سلَما فی ال َس َماء﴾
منودَ ﴿ :و إن َکا َن َکب َر َعلَی َ
ک إعَراضهم فَإن استَطَع َ
که ترمجهٴ آن این است که اگر بزرگ است بر تو اعراض معرضنی و سخت است بر تو ادابر منافقنی
و ایذای ایشان ،پس اگر مستطیعی و می توانی ،طلب کن نقبی در زیر ارض ای نردابنی به سوی
آمسان ،که تلویح بیان این است که چاره نیست و دست از تو بر منی دارند مگر آنکه در زیر زمنی
پنهان شوی و ای به آمسان فرار منائی .و حال امروز مشاهده منا که چقدر از سالطنی به اسم آن
ظل او ساکن اند و به نسبت به آن
حضرت تعظیم می منایند و چقدر از بالد و اهل آن که در ّ
حضرت افتخار دارند ،چنانچه بر منابر و گلدسته ها این اسم مبارک را به کمال تعظیم و تکرمی ذکر
ظل آن حضرت داخل نشدهاند و قمیص کفر را جتدید ننمودهاند
می منایند .و سالطینی هم که در ّ
مقر و معرتف اند .این است سلطنت ظاهره که
ایشان هم به بزرگی و عظمت آن مشس عنایت ّ
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مشاهده می کنی .و این ّلب ّد است از برای مجیع انبیاء که ای در حیات و ای بعد از عروج ایشان به
موطن حقیقی ظاهر و اثبت می شود چنانچه الیوم مالحظه می گردد .و لیکن آن سلطنت که مقصود
است مل یزل و ّل یزال طائفحول ایشان است و مهیشه اب ایشان است و آنی انفکاک نیابد و آن
السموات و اّلرض را .و از مجلهٴ سلطنت آن است
کل من فی ّ
سلطنت ابطنیّه است که احاطه منوده ّ
که از آن مشس احدیّه ظاهر شد .آای نشنیدی که به یک آیه چگونه میانهٴ نور و ظلمت و سعید و
شقی و مؤمن و کافر فصل فرمود؟ و مجیع اشارات و دّلّلت قیامت که شنیدی از حشر و نشر و
ّ
کل به تنزیل مهان یک آیه هویدا شد و به عرصهٴ شهود آمد .و مهچننی آن
حساب و کتاب و غریه ّ
آیهٴ منزله ،رمحت بود برای ابرار ،یعنی انفسی که در حنی استماع گفتندَ ﴿ :ربَنَا َمسعنَا َو أَطَعنَا﴾ و
اّلل بود
صی نَا﴾ و سیف ّ
نقمت شد برای ّ
فجار ،یعنی آهنائی که بعد از استماع گفتندَ ﴿ :مسعنَا َو َع َ
برای فصل مؤمن از کافر و پدر از پسر .چنانچه دیده اید آهنائی که اقرار منودند اب آهنائی که انکار
منودند در صدد جان و مال هم بر آمدند .چه پدرها که از پسرها اعراض منودند و چه عاشق ها که از
حاد و برنده بود این سیف بدیع که مههٴ نسبت ها را از هم قطع
معشوق ها احرتاز جستند .و چنان ّ
منود .و از یک جهت مالحظه فرمائید چگونه وصل منود .مثل آنکه مالحظه شد که مجعی از انس که
سال ها شیطان نفس ختم کینه و عدوان ما بنی ایشان کاشته بود به سبب امیان به این امر بدیع منیع
اّلل بنی قلوب الّذین
چنان متّحد و موافق شدند که گوای از یک صلب ظاهر شدهاند .کذلک یؤلّف ّ
الشاربنی .و دیگر آنکه چقدر
العز من ّ
هم انقطعوا إلیه و آمنوا بایته و کانوا من کوثر الفضل ابایدی ّ
از مردم خمتلف العقائد و خمتلف املذهب و خمتلف املزاج که از این نسیم رضوان اهلی وهبارستان قدس
معنوی قمیص جدید توحید پوشیدند و از کأس تفرید نوشیدند .این است معنی حدیث مشهور (که
جهال
حمل می خورند و می آشامند) .و حال نظر به عدم معرفت این ّ
فرموده گرگ و میش از یک ّ
فرمائید ،به مثل امم سابقه هنوز منتظرند که کی این حیواانت بر یک خوان جمتمع می شوند .این
است رتبهٴ انس .گوای هرگز از جام انصاف ننوشیدهاند و هرگز در سبیل عدل قدم نگذاشتهاند .از مهه
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گذشته این امر و قوعش چه حسنی در عامل احداث می مناید؟ فنعم ما ّنزل فی شأهنمَ ﴿ :هلم ق لوب َّل
یَف َقهو َن هبَا َو َهلم أَعنی َّل ی بصرو َن هبَا﴾ و دیگر آنکه مالحظه فرمائید به تنزیل مهنی یک آیهٴ منزله از
مساء مشیّت چگونه حساب خالیق کشیده شد که هرکس اقرار منود و اقبال جست حسنات او بر
عفو شد و مغفور آمد .کذلک یصدق فی شأنه ابنّه سریع
سیّئات زایدتی منود و مجیع خطاایی او م ّ
تتفرسون .و
الساب ،و کذلک یب ّدل ّ
السیّئات ابلسنات لو انتم فی آفاق العلم و انقس الکمة ّ
اّلل ّ
حب نصیب برداشت از حبر فیوضات سرمدیّه و غمام رمحت ابدیّه ،حیات
مهچننی هر کس از جام ّ
ابقیهٴ ابدیّهٴ امیانیّه ایفت و هر نفسی که قبول ننمود به موت دائمی مبتال شد .و مقصود از موت و
حیات که در کتب مذکور است موت و حیات امیانی است .و از عدم ادراک این معنی است که
عامهٴ انس در هر ظهور اعرتاض منودند و به مشس هدایت مهتدی نشدند و مجال ازلی را مقتدی
ّ
نگشتند .چنانچه وقتی که سراج حم ّمدی در مشکات امحدیّه مشتعل شد بر مردم حکم بعث و حشر
و حیات و موت فرمود .این بود که اعالم خمالفت مرتفع شد و ابواب استهزاء مفتوح گشت .چنانچه
َ
ین َک َفروا
از زابن مشرکنی ،روح اّلمنی خرب دادهَ ﴿ :و لَئن ق ل َ
ت إنَکم َمب عوثو َن من بَعد املَوت لَیَ قولَ َن الذ َ
إن َه َذا إَّل سحر مبنی﴾ مضمون آن این است که اگر بگوئی به این مشرکنی که مشا مبعوث شده اید
بعد از مردن ،هر آینه می گویند آهنائی که کافر شدهاند به خدا و آایت او ،نیست این مگر سحری
ظاهر و آشکار و هویدا .و در جای دیگر می فرمایدَ ﴿ :و إن تَع َجب فَ َع َجب قَوهلم إ َذا کنَا ت َرااب أَئنَا
لَفی َخلق َجدید﴾ که ترمجهٴ آن این است که می فرماید :اگر عجب می داری پس عجب است قول
کافران و معرضان که می گویند :آای ما تراب بودمی؟ و از روی استهزاء می گفتند که آای مائیم مبعوث
شدگان؟ این است که در مقام دیگر قهرا هلم می فرماید﴿ :أَفَ َعیینَا ابلَلق األََول بَل هم فی لَبس من
َخلق َجدید﴾ مضمون آن این است که آای ما عاجز و مانده شدمی از خلق ّاول؟ بلکه این مشرکنی در
ک و شبهه هستند از خلق جدید .و علمای تفسری و اهل ظاهر چون معانی کلمات اهلیّه را ادراک
ش ّ
ننمودند و از مقصود اصلی حمتجب ماندند هلذا به قاعده حنو استدّلل منودند "اذا" که بر سر ماضی
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متحری ماندند مثل
در آید معنی مستقبل افاده می شود .و بعد در کلماتی که کلمهٴ "اذا" انزل نگشته ّ
الوعید َو َجاءَت ک ُّل نَفس َم َع َها َسائق َو َشهید﴾ که
اینکه می فرمایدَ ﴿ :و نف َخ فی ُّ
الصور ذَل َ
ک یَوم َ
معنی ظاهر آن این است :دمیده شد در صور و آن است یوم وعید که به نظرها بسیار بعید بود و
آمد هر نفسی برای حساب و اب اوست راننده و گواه .و در مثل این مواقع ایکلمهٴ "اذا" را مق ّدر
ستدل شدند بر اینکه چون قیامت حم ّقق الوقوع است هلذا به فعل ماضی ادا شد که گوای
گرفتند و ای م ّ
حممدیّه را که به این صرحیی می
گذشته است .مالحظه فرمائید چقدر بی ادراک و متیزند .نفخهٴ ّ
فرماید ادراک منی کنند و از افاضهٴ این نقرهٴ اهلی خود را حمروم می منایند و منتظر صور اسرافیل که
یکی از عباد اوست می شوند اب اینکه حت ّقق وجود اسرافیل و امثال او به بیان خود آن حضرت شده.
حق و کنتم قوم سوء اخسرین .بلکه مقصود
قل أتستبدلون الّذی هو خری لکم فبئس ما استبدلتم بغری ّ
حممدی است که بر مههٴ ممکنات دمیده شد و قیامت ،قیام آن حضرت بود بر امر
از صور ،صور ّ
اهلی .و غافلنی که در قبور اجساد مرده بودند مهه را به خلعت جدیدهٴ امیانیّه خملّع فرمود و به حیات
اتزهٴ بدیعه زنده منود .این است وقتی که آن مجال احدیّه اراده فرمود که رمزی از اسرار بعث و حشر و
ؤسهم َو یَقولو َن
جنّت و انر و قیامت اظهار فرماید جربئیل وحی این آیه آورد﴿ :فَ َسی نغضو َن إلَی َ
کر َ
َمتَی ه َو قل َع َسی أَن یَکو َن قَریبا﴾ یعنی زود است این گمراهان وادی ضاللت سرهای خود را از روی
استهزا حرکت می دهند و می گویند چه زمان خواهد این امور ظاهر شد؟ تو در جواب بگو که شاید
اینکه نزدیک ابشد .تلویح مهنی یک آیه مردم را کافی است اگر به نظر دقیق مالحظه منایند .سبحان
حق دور بودند .اب اینکه قیامت به قیام آن حضرت قائم بود و عالمات و
اّلل ،چقدر آن قوم از سبل ّ
ّ
انوار او مههٴ ارض را احاطه منوده بود مع ذلک سخریّه می منودند و معتکف بودند به متاثیلی که
علمای عصر به افکار عاطل ابطل جستهاند و از مشس عنایت رّابنیّه و امطار رمحت سبحانیّه غافل
گشتهاند .بلی ،جعل از روائح قدس ازل حمروم است و خ ّفاش از جتلّی آفتاب جهانتاب در گریز .و
حق بوده.چنانچه عیسی می فرمایدَّ﴿ :ل ب َد لَکم
این مطلب در مههٴ اعصار در حنی ظهور مظاهر ّ
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الروح َّل یَقدر أَن یَدخ َل
بَن تولَدوا َمَرة أخَری﴾ و در مقام دیگر می فرمایدَ ﴿ :من َمل ی ولَد م َن املاء َو ُّ
َ
الروح ه َو روح﴾ که ترمجهٴ آن این است  :نفسی
ملَکوت
اّلل .املولود م َن اجلَ َسد َج َسد ه َو َو املولود م َن ُّ
َ
َ َ ّ َ
که زنده نشده است از ماء معرفت اهلی و روح قدسی عیسوی ،قابل ورود و دخول در ملکوت رّابنی
نیست زیرا هرچه از جسد ظاهر شد و تولّد ایفت پس اوست جسد ،و متولّد شده از روح که نفس
عیسوی ابشد پس اوست روح .خالصهٴ معنی آنکه هر عبادی که از روح و نفخهٴ مظاهر قدسیّه در
هر ظهور متولّد و زنده شدند بر آهنا حکم حیات و بعث و ورود در جنّت حمبّت اهلیّه می شود و من
دون آن حکم غری آن که موت و غفلت و ورود در انر کفر و غضب اهلی است می شود .و در مجیع
کتب و الواح و صحائف ،مردمی که از جام های لطیف معارف نچشیدهاند و به فیض روح القدس
وقت قلوب ایشان فائز نشده ،بر آهنا حکم موت و انر و عدم بصر و قلب و مسع شده .چنانچه از
قبل ذکر شدهَ ﴿ :هلم ق لوب َّل یَف َقهو َن هبَا﴾ و در مقام دیگر در اجنیل مسطور است که روزی یکی از
عیسی والدش وفات منود و او خدمت حضرت معروض داشت و اجازه خواست که برود و
اصحاب
ٰ
او را دفن و کفن منوده راجع شود .آن جوهر انقطاع فرمودَ ﴿ :دع املوتَی لیَدفنوه املوتَی﴾ یعنی واگذار
َ
َ
مرده ها را ات دفن کنند مرده ها .و مهچننی دو نفر از اهل کوفه خدمت حضرت امری آمدند .یکی را
بیتی بود که ارادهٴ بیع آن داشت و دیگری مشرتی بود .و قرار بر آن داده بودند که به اطّالع آن
حضرت این مبایعه وقوع ایبد و قباله مسطور گردد .آن مظهر امر اهلی به کاتب فرمودند که بنویس:
الصَراط،
(قَد اشتَ َری َمیّت عن َمیّت بَیتا َحمدودا حبدود أَربَ َعةَ ،حد إلَی ال َقرب َو َحد إلَی اللَحد َو َحد إلَی ّ
َو َحد إ َما إلَی اجلَنَة َو إ َما إلَی النَار) .حال اگر این دو نفر از صور حیات علوی زنده شده بودند و از
قرب غفلت به حمبّت آن حضرت مبعوث گشته بودند البتّه اطالق موت بر ایشان منی شد .و هرگز در
هیچ عهد و عصر جز حیات و بعث و حشر حقیقی مقصود انبیاء و اولیاء نبوده و نیست .و اگر
قدری تع ّقل شود در مهنی بیان آن حضرت ،کشف مجیع امور می شود که مقصود از لد و قرب
هوی
وصراط و جنّت و انر چه بود .و لیکن چه چاره که مجیع انسدر لد نفس حمجوب و در قرب ٰ
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مدفونند .خالصه اگر قدری از زّلل معرفت اهلی مرزوق شوید می دانید که حیات حقیقی حیات
قلب است نه حیات جسد .زیرا که در حیات جسد مههٴ انس و حیواانت شریکند و لیکن این حیات
خمصوص است به صاحبان افئدهٴ منریه که از حبر امیان شاربند و از مثرهٴ ایقان مرزوق .و این حیات را
موت از عقب نباشد و این بقا را فنا از پی نیاید .چنانچه فرمودهاند( :املؤمن حی فی ال َد َارین) .اگر
مقصود حیات ظاهرهٴ جسدی ابشد که مشاهده می شود موت آن را اخذ می مناید .و مهچننی
مدل است بر این مطلب عالی و کلمهٴ متعالی .و
بیاانت دیگر که در مههٴ کتب مذکور و ثبت شده ّ
حجتی
مهچننی آیهٴ مبارکه که در ح ّق محزهٴ سیّد ّ
الشهداء و ابو جهل انزل شد برهانی است واضح و ّ
است ّلئح که می فرماید﴿ :أََوَمن َکا َن می تا فَأَحیَ ی نَاه َو َج َعلنَا لَه نورا َمی َشی به فی النَاس َک َمن َمثَله فی
ُّ
س خبَارج من َها﴾ و این آیه در وقتی از مساء مشیّت انزل شد که محزه به ردای مق ّدس امیان
الظل َمات لَی َ
کربی و مکمن
مرتدی شده بود و ابوجهل در کفر و اعراض اثبت و راسخ بود .از مصدر الوهیّت ٰ
ّ
حق ابوجهل .این بود که
ربوبیّت عظمی حکم حیات بعد از موت درابرهٴ محزه شد و بر خالف در ّ
انئرهٴ کفر در قلوب مشرکنی مشتعل شد و هوای اعراض به حرکت آمد .چنانچه فراید بر آوردند که
محزه چه زمان مرد و کی زنده شد و چه وقت این حیات بر او عرضه گشت؟ و چون این بیاانت
متسک جنستند ات رشحی از کوثر معانی بر آهنا مبذول
شریفه را ادراک منی منودند و به اهل ذکر هم ّ
فرمایند هلذا این نوع فسادها در عامل جراین ایفت .چنانچه الیوم می بینی که اب وجود مشس معانی،
متسک به جعل های ظلمانی و مظاهر شیطانی جستهاند و متّصل مسائل
مجیع انس از اعالی و ادانی ّ
مشکلهٴ خود را از ایشان مستفسر می شوند و ایشان نظر به عدم عرفان چیزی جواب می گویند که
ضرری بر اسباب ظاهرهٴ ایشان نرساند .و این معلوم و واضح است که جعل خود قسمتی از نسیم
مشک بقا نربده و به رضوان رایحنی معنوی قدم نگذاشته ،اب وجود این چگونه می تواند رائحهٴ عطر
اّلل ّإّل الّذینهم
به مشام دیگران رساند؟ مل یزل شأن این عباد این بوده و خواهد بود .و لن یفوز باثر ّ
العزة علی لوح کان
اقبلوا إلیه و اعرضوا عن مظاهر ّ
الشیطان و کذلک اثبت ّ
اّلل حکم الیوم من قلم ّ
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العز مکنوان .اگر ملتفت به این بیاانت شوید و تف ّکر در ظاهر و ابطن آن بفرمائید
خلف سرادق ّ
مجیع مسائل مشکله را که الیوم س ّدی شده میان عباد و معرفت یوم التّناد عارف شوی دیگر احتیاج
انشاءاّلل امیدوارمی که از شاطی حبر اهلی لب تشنه و حمروم بر نگردید و از
به سؤال خنواهی داشت.
ّ
حرم مقصود ّلیزالی بی هبره راجع نشوید .دیگر ات مهّت و جماهدهٴ مشا چه کند .ابری ،مقصود از این
السالطنی بود .حال انصاف دهید که این سلطنت که به
بیاانت واضحه اثبات سلطنت آن سلطان ّ
تصرف و غلبه و هیمنه داشته ابشد اکرب و اعظم است ای سلطنت این
یک حرف و بیان این مهه ّ
سالطنی که بعد از اعانت رعاای و فقرا ،ایشان را چند صباحی مردم به حسب ظاهر متکنی می منایند
مسخر منوده و حیات خبشیده و
و لیکن به قلب مهه معرض و مدبرند؟ و این سلطنت به حرفی عامل را ّ
رب اّلرابب .چه می توان ذکر نسبت منود که مهه نسبت ها منقطع
وجود افاضه فرموده .ما ّ
للرتاب و ّ
است از ساحت قدس سلطنت او .و اگر خوب مالحظه شود خ ّدام درگه او سلطنت می منایند بر
مهه خملوقات و موجودات .چنانچه ظاهر شده و می شود .ابری ،این است یک معنی از سلطنت
ابطنی که نظر به استعداد و قابلیّت انس ذکر شد .و از برای آن نقطهٴ وجود و طلعت حممود سلطنت
عما
هاست که این مظلوم قادر بر اظهار آن رتبه نیست و خلق ّلیق ادراک آن نه .فسبحان ّ
اّلل ّ
عما هم یذکرون .سؤالی می منائیم از آن جناب که اگر مقصود از
یصف العباد فی سلطنته و تعالی ّ
سلطنت ،حکم ظاهر و غلبه و اقتدار ظاهر ملکی ابشد که مههٴ انس مقهور شوند و به ظاهر مطیع و
العزه که
معزز و دمشنان خمذول و منکوب شوند ،پس در ّ
رب ّ
منقاد گردند ات دوستان مسرتیح و ّ
حق ّ
مسلّما سلطنت به اسم اوست و مجیع به عظمت و شوکت او معرتفند این نوع از سلطنت صادق منی
تصرف دمشنان اوست و مجیع بر خالف رضای او
آید .چنانچه مشاهده می منائی که اکثر ارض در ّ
حرکت می منایند و مهه کافر و معرض و مدبرند از آنچه به آن امر فرموده و مقبل و فاعل اند آنچه را
الشمس
هنی منوده و دوستان او مهیشه در دست دمشنان مبتال و مقهورند .چنانچه مههٴ اینها اظهر من ّ
حق و اولیای او معترب نبوده و
واضح است .پس بدان ای سائل طالب که هرگز سلطنت ظاهره نزد ّ
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خنواهد بود .و دیگر آنکه اگر مقصود از غلبه و قدرت ،قدرت و غلبهٴ ظاهری ابشد کار بسیار بر آن
جناب سخت می شود .مثل آنکه می فرمایدَ ﴿ :و إ َن جن َد َان َهلم الغَالبو َن﴾ و در مقام دیگر می
اّلل إَّل أَن یت َم ن َوره َو لَو َکرَه ال َکافرو َن﴾ و دیگر:
اّلل بَف َواههم َو َیبَی ّ
فرماید﴿ :یریدو َن أَن یطفئوا ن َور ّ
کل شیء﴾ مثل اینکه اکثری از فرقان صریح بر این مطلب است .و اگر مقصود
﴿هو الغالب فوق ّ
مفری برای ایشان منی ماند مگر انکار مجیع این کلمات قدسیّه
این ابشد که این مهج رعاع می گویند ّ
اّلل ابشد
و اشارات ازلیّه را منایند .زیرا که جندی از حسنی بن علی اعلی در ارض نبوده که اقرب الی ّ
و آن حضرت بر روی ارض مثلی و شبهی نداشت .لوّله مل یکن مثله فی امللک .اب وجود این شنیدید
اّلل علی القوم الظّاملنی .حال اگر بر حسب ظاهر تفسری کنید این آیه هیچ
که چه واقع شد .اّل لعنة ّ
حق اولیای خدا و جنود او بر حسب ظاهر صادق منی آید چه که آن حضرت که جندیّتش مثل
در ّ
طف کأس شهادت را نوشیدند.
مشس ّلئح و واضح است در هنایت مغلوبیّت و مظلومیّت در ارض ّ
اّلل إَّل أَن یت َم
اّلل بَف َواههم َو َیبَی ّ
و مهچننی در آیهٴ مبارکه که می فرماید ﴿ :یریدو َن أَن یطفئوا ن َور ّ
ن َوره َو لَو َکرَه ال َکافرو َن﴾ اگر بر ظاهر ملکی تفسری شود هرگز موافق نیاید زیرا که مهیشه انوار اهلی را
بر حسب ظاهر اطفاء منودند و سراج های صمدانی را خاموش کردند .مع ذلک غلبه از کجا ظاهر
اّلل إَّل أَن یت َم ن َوره﴾ چه معنی دارد؟ چنانچه
می شود و منع در آیهٴ شریفه که می فرمایدَ ﴿ :و َیبَی ّ
حمل امنی نیاسودند و شربت راحتی نیاشامیدند .و
مالحظه شد مجیع انوار از دست مشرکنی در ّ
مظلومیّت این انوار به قسمی بود که هر نفسی بر آن جواهر وجود وارد می آورد آنچه را اراده می منود
چنانچه مهه را احصاء و ادراک منودند .مع ذلک چگونه این مردم از عهدهٴ معانی و بیان این کلمات
عز صمدانی بر می آیند؟ ابری ،مقصود نه چنان است که ادراک منودند بلکه مقصود از
اهلی و آایت ّ
ترشحات دم آن
غلبه و قدرت و احاطه مقامی دیگر و امری دیگر است .مثال مالحظه فرمائید غلبهٴ ّ
تصرف در
حضرت را که بر تراب ّ
ترشح منوده و به شرافت و غلبهٴ آن دم ،تراب چگونه غلبه و ّ
اجساد و ارواح انس فرموده .چنانچه هر نفسی برای استشفاء به ذرهّ ای از آن مرزوق شد شفا ایفت
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و هر وجود که برای حفظ مال قدری از آن تراب مق ّدس را به یقنی کامل و معرفت اثبتهٴ راسخه در
بیت نگاه داشت مجیع مالش حمفوظ ماند .و این مراتب أتثریات آن است در ظاهر و اگر أتثریات
ابملره خارج گشته .و
ابطنیّه را ذکر منامی البتّه خواهند گفت تراب را ّ
رب اّلرابب دانسته و از دین خدا ّ
مهچننی مالحظه منا ،اب اینکه به هنایت ذلّت آن حضرت شهید شد و احدی نبود که آن حضرت را
در ظاهر نصرت مناید و ای غسل دهد و کفن مناید مع ذلک حال چگونه از اطراف و اکناف بالد
چقدر از مردم که ش ّد رحال می منایند برای حضور در آن ارض که سر بر آن آستان بالند .این است
تصور ننمائی که این امور بعد از شهادت آن
غلبه و قدرت اهلی و شوکت و عظمت رّابنی .و مهچه ّ
حی است به
حضرت واقع شده و چه مثری برای آن حضرت مرتتّب است زیرا که آن حضرت مهیشه ّ
حیات اهلی و در رفرف امتناع قرب و سدرهٴ ارتفاع وصل ساکن .و این جواهر وجود در مقام انفاق
کل قائم اند ،یعنی جان و مال و نفس و روح مهه را در راه دوست انفاق منوده و می منایند و هیچ
ّ
احب از این مقام نیست .عاشقان جز رضای معشوق مطلبی ندارند و جز لقای
رتبه ای نزدشان ّ
حمبوب منظوری جنویند .دیگر اگر خبواهم رشحی از اسرار شهادت و مثرهای آن را ذکر منامی البتّه این
اّلل امیدوارمی که نسیم رمحتی بوزد و شجرهٴ وجود از ربیع
الواح کفایت نکند و به انتها نرساند .انشاء ّ
کل شیء بی نیاز
اهلی خلعت جدید پوشد ات به اسرار حکمت رّابنی پی برمی و به عنایت او از عرفان ّ
گردمی .ات حال نفسی مشهود نگشت که به این مقام فائز آید مگر معدودی قلیل که هیچ معروف
نیستند ات بعد قضای اهلی چه اقتضا مناید و از خلف سرادق امضا چه ظاهر شود .کذلک نذکر لکم
اّلل و نلقی علیکم من نغمات الفردوس لعلّکم بواقع العلم تصلون و من مثرات العلم
من بدائع امر ّ
ترزقون .پس به یقنی ابید دانست که این مشوس عظمت اگر چه بر نقطهٴ تراب جالس ابشند بر عرش
اعظم ساکن اند و اگر فلسی نزدشان موجود نباشد بر رفرف غنا طائراند و در حینی که در دست
عزت صمدانی جالس و
دمشنان مبتالیند بر مینی قدرت و غلبه ساکن و در کمال ذلّت ظاهره بر عرش ّ
کرسی سلطنت و اقتدار قائم .این است که عیسی بن مرمی روزی بر
متّکأ و در هنایت عجز ظاهری بر ّ
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کرسی جالس شدند و به نغمات روح القدس بیاانتی فرمودند که مضمون آن این است :ای مردم،
ّ
غذای من از گیاه ارض است که به آن س ّد جوع می منامی و فراش من سطح زمنی است و سراج من
در شب ها روشنی ماه است و مرکوب من اپهای منست و کیست از من غنی تر بر روی زمنی؟ قسم
عزت طالب این ذلّت .اگر
به خدا که صد هزار غنا طائف حول این فقر است و صد هزار ملکوت ّ
به رشحی از حبر این معانی فائز شوی از عامل ملک و هستی در گذری و چون طری انر در حول
سراج هبّاج جان ابزی .و مثل این از حضرت صادق ذکر شده که روزی شخصی از اصحاب در
خدمت آن حضرت شکایت از فقر منود .آن مجال ّل یزالی فرمودند که تو غنی هستی و از شراب غنا
غنی هستم که به فلسی حمتاجم؟ آن
آشامیده ای .آن فقری از بیان طلعت منری ّ
متحری شد که چگونه ّ
اّلل .فرمود :آای به هزار دینار این
حضرت فرمود :آای حمبّت ما را نداری؟ عرض منود :بلی ،ای ابن رسول ّ
را مبایعه می منائی؟ عرض منود که به مجیع دنیا و آنچه در آن است منی دهم .حضرت فرمودند :آای
نفسی که چننی چیزی نزد او ابشد که او را به عامل ندهد چگونه فقری است؟ و این فقر و غنا و ذلّت
عزت و سلطنت و قدرت و مادون آن که نزد این مهج رعاع معترب است در آن ساحت مذکور
و ّ
اّلل ه َو الغَن ُّی﴾ پس مقصود از غنا،
اّلل َو ّ
نیست .چنانچه می فرمایدَ ﴿ :ای أَیُّ َها النَاس أَن تم الف َقَراء إلَی ّ
ابّلل .و دیگر آنکه روزی عیسی بن مرمی را یهود احاطه منودند
غنای از ما سوی است و از فقر ،فقر ّ
و خواستند که آن حضرت اقرار فرماید بر اینکه ّادعای مسیحی و پیغمربی منودند ات حکم بر کفر آن
حضرت منایند و ح ّد قتل بر او جاری سازند .ات آنکه آن خورشید مساء معانی را در جملس فیالطس و
قیافا که اعظم علمای آن عصر بود حاضر منودند .و مجیع علما در آن حمضر حضور هم رساندند و
مجع کثریی برای متاشا و استهزاء و اذیّت آن حضرت جمتمع شدند .و هرچه از آن حضرت استفسار
تعرض جواب نشدند .ات آنکه ملعونی
منودند که شاید اقرار بشنوند حضرت سکوت فرمودند و هیچ م ّ
اّلل و
برخاست و آمد در مقابل آن حضرت و قسم داد آن حضرت را که آای تو نگفتی که منم مسیح ّ
خمرب یوم سبت؟ آن حضرت رأس مبارک را بلند منوده
منم ملک امللوک و منم صاحب کتاب و منم ّ
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َ
س َعن َمینی القد َرة َو الق َوة﴾ یعنی آای منی بینی که پسر
فرمودند﴿ :أََما تَ َری بَن اب َن اإلن َسان قَد َجلَ َ
انسان جالس بر مینی قدرت و ّقوت اهلی است؟ و حال آنکه بر حسب ظاهر هیچ اسباب قدرت نزد
السموات و اّلرض را.
کل من فی ّ
آن حضرت موجود نبود مگر قدرت ابطنیّه که احاطه منوده بود ّ
دیگر چه ذکر منامی که بعد از این قول بر آن حضرت چه وارد آمد و چگونه به او سلوک منودند.
ابآلخره چنان در صدد ایذاء و قتل آن حضرت افتادند که به فلک چهارم فرار منود .و مهچننی در
اجنیل لوقا مذکور است که روزی دیگر آن حضرت بر یکی از یهود گذشت که به مرض فلج مبتال
شده بود و بر سریر افتاده .چون آن حضرت را دید به قرائن شناخت آن حضرت را و استغاثه منود و
ک﴾ چند یهود که در آن مکان حضور
ک فَإنَ َ
ک َمغف َورة َخطَ َاای َ
آن حضرت فرمودند﴿ :قم َعن َسریر َ
اّلل﴾ فالتفت املسیح إلیهم وقال﴿ :أََمیَا
داشتند اعرتاض منودند که ﴿هل میکن ألَ َحد أَن یَغفَر الَطَ َاای إَّل ّ
ک لتَ علَموا بَ َن ّلبن اإلن َسان سلطَاان َعلَی
أَس َهل أَن أَق َ
ک أَم أَقول لَه َمغف َورة َخطَ َاای َ
ول لَه قم فَامحل َسر َیر َ
األَرض ل َمغفَرة الَطَ َاای﴾ که ترمجهٴ آن به فارسی این است :چون آن حضرت به آن عاجز مسکنی
فرمودند که برخیز ،بدرستی که معاصی تو آمرزیده شد ،مجعی از یهود اعرتاض منودند که آای جز
پروردگار غالب قادر کسی قادر بر غفران عباد هست؟ آن حضرت ملتفت به ایشان شده فرمودند که
آای کدام اسهل است نزد مشا از اینکه بگومی به این عاجز فاجل برخیز و برو و ای آنکه بگومی آمرزیده
است گناهان تو ،ات آنکه بدانید که از برای پسر انسان سلطانی است در ارض برای آمرزش ذنوب
مکرر ذکر می شود از
مذنبان .این است سلطنت حقیقی و اقتدار اولیای اهلی .مههٴ این تفاصیل که ّ
مهه مقام و مهه جا ،مقصود این است که بر تلوحیات کلمات اصفیای اهلی مطّلع شوید که شاید از
حق الیقنی قدم گذارمی که
بعضی عبارات قدم نلغزد و قلب مضطرب نشود و به قدم یقنی در صراط ّ
لعل نسیم رضا از رایض قبول اهلی بوزد و این فانیان را به ملکوت جاودانی رساند و عارف شوی بر
ّ
معانی سلطنت و امثال آن که در اخبار و آایت ذکر ایفته .و دیگر آنکه بر آن جناب حم ّقق و معلوم
حممدی اعرتاض می منودند بعینه در
متسک جستهاند و بر مجال ّ
بوده آنچه را که یهود و نصاری به آن ّ
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این زمان اصحاب فرقان به مهان تشبّث منوده و بر نقطهٴ بیان ،روح من فی ملکوت اّلمر فداه اعرتاض
می منایند .این بی خردان را مشاهده فرما که حرف یهودان را الیوم می گویند و شاعر نیستند .فنعم ما
ک إنَهم لَفی َسکَرهتم یَع َمهو َن﴾ چون
ّنزل من قبل فی شأهنمَ ﴿ :ذرهم فی َخوضهم یَل َعبو َن﴾ ﴿لَ َعمر َ
حممدی را از افق علم و معانی مشرق فرمود از مجله اعرتاضات علمای
غیب ازلی و ساذج هویّه ،مشس ّ
موسی نبّی مبعوث نشود .بلی ،طلعتی در کتاب مذکور است که ابید ظاهر
یهود آن بود که بعد از
ٰ
شود و ترویج ملّت و مذهب او را مناید ات شریعهٴ شریعت مذکوره در تورات مههٴ ارض را احاطه مناید.
این است که از لسان آن ماندگان وادی بعد و ضاللت ،سلطان احدیّت می فرمایدَ ﴿ :و قَالَت الیَ هود
یَد هللا َمغلولَة غلَت أَیدیهم َو لعنوا بَا قَالوا بَل یَ َداه َمبسوطَتَان ﴾ ترمجهٴ آن این است که گفتند یهودان
دست خدا بسته شده .بسته ابد دست های خود ایشان و ملعون شدند به آنچه افرتا بستند .بلکه
وق أَیدیهم﴾ اگر چه شرح نزول این آیه
دست های قدرت اهلی مهیشه ابز و مهیمن است﴿ ،یَدا ّّلل فَ َ
را علمای تفسری خمتلف ذکر منودهاند و لکن بر مقصود انظر شوید که می فرماید :نه چننی است یهود
خیال منودند که سلطان حقیقی طلعت موسوی را خلق منود و خلعت پیغمربی خبشید و دیگر دست
موسی .ملتفت این قول بی معنی
هایش مغلول و بسته شد و قادر نیست بر ارسال رسولی بعد از
ٰ
شوید که چقدر از شریعهٴ علم و دانش دور است .و الیوم مجیع این مردم به امثال این مزخرفات
مشغول اند .و هزار سال بیش می گذرد که این آیه را تالوت می منایند و بر یهود من حیث ّل یشعر
سرا و جهرا می گویند آنچه را که
اعرتاض می منایند و ملتفت نشدند و ادراک ننمودند به اینکه خود ّ
یهود به آن معتقدند .چنانچه شنیده اید که می گویند مجیع ظهورات منتهی شده و ابواب رمحت اهلی
مسدود گشته ،دیگر از مشارق قدس معنوی مشسی طالع منی شود و از حبر قدم صمدانی امواجی
ظاهر نگردد و از خیام غیب رّابنی هیکلی مشهود نیاید .این است ادراک این مهج رعاع .فیض کلّیّه
و رمحت منبسطه که به هیچ عقلی و ادراکی انقطاع آن جائز نیست جائز دانسته و از اطراف و
جوانب ،کمر ظلم بسته و مهّت گماشتهاند که انر سدره را به ماء ملح ظنون خممود منایند و غافل از
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اینکه زجاج قدرت ،سراج احدیّه را در حصن حفظ خود حمفوظ می دارد .و مهنی ذلّت کافی است
این گروه را که از اصل مقصود حمروم ماندند و از لطیفه و جوهر امر حمجوب گشتندّ .لجل آنکه
کل به آن وعده داده شدهاند .و
منتهی فیض اهلی که برای عباد مق ّدر شده
ٰ
ّ
لقاءاّلل و عرفان اوست که ّ
این هنایت فیض فیّاض قدم است برای عباد او و کمال فضل مطلق است برای خلق او که هیچ یک
مشرف نگشتند .و اب اینکه چقدر از آایت
از این عباد به آن مرزوق نشدند و به این شرافت ٰ
کربی ّ
منزله که صریح به این مطلب عظیم و امر کبری است مع ذلک انکار منودهاند و به هوای خود تفسری
َ
ك َهلم
ك یَئسوا من َرمحَتی َو أولَئ َ
ین َك َفروا ب َایت هللا َو ل َقائه أولَئ َ
کردهاند .چنانچه می فرمایدَ ﴿ :و الذ َ
َ
ین یَظنُّو َن أَنَهم مالَقو َرّهبم َو أَنَهم إلَیه َراجعو َن ﴾ و در مقام
َع َذاب أَلیم﴾ و مهچننی می فرماید﴿ :الذ َ
دیگر﴿ :قَ َ َ
اّلل َكم من فئَة قَلیلَة َغلَبَت فئَة َکث َریة﴾ و در مقامی دیگر:
ین یَظنُّو َن أَنَهم مالَقو َ
ال الذ َ
صل اآلایت
صالا﴾ و در مقامی دیگر﴿ :ی َدبّر األَمَر ی َف ّ
﴿فَ َمن َکا َن یَرجوا ل َقاءَ َربّه فَلیَع َمل َع َمال َ
لَ َعلَکم بل َقاء َربّکم توقنو َن﴾ .مجیع این آایت مدلّه بر لقاء را که حکمی حمکم تر از آن در کتب مساوی
ملحوظ نگشته انکار منودهاند و از این رتبهٴ بلند اعلی و مرتبهٴ ارمجند اهبی خود را حمروم ساختهاند .و
عام
بعضی ذکر منودهاند که مقصود از لقاء ،جتلّی ّ
اّلل است در قیامت .و حال آنکه اگر گویند جتلّی ّ
حمل و مظهر
مقصود است این در مههٴ اشیاء موجود است .چنانچه از قبل اثبت شد که مههٴ اشیاء ّ
جتلّی آن سلطان حقیقی هستند و آاثر اشراق مشس جملّی در مراایی موجودات موجود و ّلئح است.
بلکه اگر انسان را بصر معنوی اهلی مفتوح شود مالحظه می مناید که هیچ شیء بی ظهور جتلّی
اپدشاه حقیقی موجود نه .چنانچه مههٴ ممکنات و خملوقات را مالحظه می منائید که حاکی اند از
ظهور و بروز آن نور معنوی .و ابواب رضوان اهلی را مشاهده می فرمائید که در مههٴ اشیاء مفتوح
گشته برای ورود طالبنی در مدائن معرفت و حکمت و دخول واصلنی در حدائق علم و قدرت .و در
هر حدیقه ای عروس معانی مالحظه آید که در غرف های کلمات در هنایت تزینی و تلطیف جالس
مدل و مشعر استَ ﴿ .و إن من َشیء إَّل ی َسبّح
اند .و اکثر آایت فرقانی بر این مطلب روحانی ّ
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صی نَاه کتَااب﴾ گواهی است صادق .حال اگر مقصود
حبَمده﴾ شاهدی است انطقَ ﴿ ،و ک َل َشیء أَح َ
مشرف
از لقاء ّ
اّلل ،لقاء این جتلّیات ابشد پس مجیع انس به لقاء طلعت ّلیزال آن سلطان بی مثال ّ
خاص است آن هم اگر در عنی ذات
اند دیگر ختصیص به قیامت چرا؟ و اگر گویند مقصود جتلّی ّ
است در حضرت علم ازّل ،چنانچه مجعی از صوفیّه این مقام را تعبری به فیض اقدس منودهاند ،بر فرض
تصدیق این رتبه ،صدق لقاء برای نفسی در این مقام صادق نیاید ّلجل آنکه این رتبه در غیب ذات
مقربنی به این مقام
حم ّقق است واحدی به آن فائز نشود( .ال َسبیل َمسدود َو الطَلَب َمردود) افئدهٴ ّ
معرب به فیض
طریان ننماید ات چه رسد به عقول حمدودین و حمتجبنی .و اگر گویند جتلّی اثنی است که ّ
خمتص
مق ّدس شده این مسلّما در عامل خلق است ،یعنی در عامل ظهور ّاولیّه و بروز بدعیّه .و این مقام ّ
به انبیاء و اولیای اوست چه که اعظم و اکرب از ایشان در عوامل وجود موجود نگشته .چنانچه مجیع بر
حمال و مظاهر مجیع صفات ازلیّه و امساء اهلیّه .و ایشانند
مقر و مذعن اند .و ایشانند ّ
این مطلب ّ
مراایئی که متام حکایت می منایند و مجیع آنچه به ایشان راجع است فی القیقه به حضرت ظاهر
مستور راجع .و معرفت مبدأ و وصول به او حاصل منی شود مگر به معرفت و وصول این کینوانت
اّلل حاصل می شود و از علمشان علم
مشرقه از مشس حقیقت .پس ،از لقاء این انوار مق ّدسه لقاء ّ
جمرده اثبت می
اّلل و از وجهشان وجه ّ
ّ
اّلل و از ّاولیّت و آخریّت و ظاهریّت و ابطنیّت این جواهر ّ
شود از برای آن مشس حقیقت ابنّه ﴿ه َو األ ََول َواآلخر َوالظَاهر َوالبَاطن﴾ و مهچننی سائر امساء عالیه
و صفات متعالیه .هلذا هر نفسی که به این انوار مضیئهٴ ممتنعه و مشوس مشرقهٴ ّلئحه در هر ظهور
میسر نشود
موفّق و فائز شد او به
ّ
لقاءاّلل فائز است و در مدینهٴ حیات ابدیّهٴ ابقیه وارد .و این لقاء ّ
اّلل است به مظهر کلّیّهٴ خود .و این است معنی قیامت که
برای احدی ّاّل در قیامت که قیام نفس ّ
کل کتب مسطور و مذکور است و مجیع بشارت داده شدهاند به آن یوم .حال مالحظه فرمائید که
در ّ
تصور می شود که انسان چننی روز را از دست
آای یومی از این یوم عزیزتر و بزرگ تر و معظّم تر ّ
بگذارد و از فیوضات این یوم که به مثابهٴ ابر نیسان از قبل رمحان در جراین است خود را حمروم مناید؟
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اعز از این امر نه ،چگونه می
و بعد از آنکه به متام دلیل مدلّل شد که یومی اعظم از این یوم و امری ّ
متومهنی و ظانّنی از چننی فضل اکرب مأیوس گردد؟ و بعد از مههٴ این دّلئل
شود که انسان به حرف ّ
مفری نه آای روایت مشهور را نشنیده اند که
حمکمهٴ متقنه که هیچ عاقلی را گریزی نه و هیچ عارفی را ّ
أئمهٴ هدی و انوار ّل تطفی ﴿ َهل یَنظرو َن إَّل أَن
می فرماید( :إ َذا قَ َام ال َقائم قَ َامت القیَ َامة)؟ و مهچننی ّ
اّلل فی ظلَل م َن الغَ َمام﴾ را که مسلّما از امورات حمدثه در قیامت می دانند به حضرت قائم و
َیتیَ هم ّ
ظهور او تفسری منودهاند .پس ای برادر ،معنی قیامت را ادراک منا و گوش را از حرف های این مردم
مردود اپک فرما .اگر قدری به عوامل انقطاع قدم گذاری شهادت می دهید که یومی اعظم از این یوم و
متصور نیست و یک عمل در این یوم مقابل است اب اعمال صد هزار سنه،
قیامتی اکرب از این قیامت ّ
اّلل از این حتدید زیرا که مق ّدس است عمل این یوم از جزای حمدود .و این مهج رعاع چون
بلکه استغفر ّ
ابملره حمجوب ماندند .اب اینکه مقصود از
معنی قیامت و لقای اهلی را ادراک ننمودند هلذا از فیض او ّ
علم و زمحات آن وصول و معرفت این مقام است ،مع ذلک مهه مشغول به علوم ظاهره شدهاند.
ک نیستند و از جوهر علم و معلوم چشم پوشیدهاند .گوای منی از میّ علم اهلی
چنانچه آنی منف ّ
ننوشیدند و به قطره ای از سحاب فیض رمحانی فائز نگشتند .حال مالحظه فرمائید اگر کسی در یوم
حق را ننماید آای صدق عامل بر او می شود اگر چه
حق ادراک فیض لقاء و معرفت مظاهر ّ
ظهور ّ
هزار سنه حتصیل کرده ابشد و مجیع علوم حمدودهٴ ظاهریّه را اخذ منوده ابشد؟ و این ابلبدیهه معلوم
حق او منی شود .و لکن اگر نفسی حرفی از علم ندیده ابشد و به این
است که تصدیق علم در ّ
شرافت کربی فائز شود البتّه او از علمای رّابنی حمسوب است زیرا به غایت قصوای علم و هنایت و
منتهای آن فائز گشته .و این رتبه هم از عالئم ظهور است چنانچه می فرمایدَ ( :جی َعل أَع َالکم أَس َفلَکم
َ
ین استضعفوا ِف األَرض
َو أَس َفلَکم أَع َالکم) .و مهچننی در فرقان می فرمایدَ ﴿ :و نرید أَن َمن َن َعلَى الذ َ
نی﴾ و این مشاهده شد که الیوم چه مقدار از علماء نظر به اعراض در
الوارث َ
َو َجن َعلَهم أَئ َمة َو َجن َعلَهم َ
اسفل اراضی جهل ساکن شدهاند و اسامیشان از دفرت عالنی و علماء حمو شده .و چه مقدار از
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جهال ،نظر به اقبال ،به اعلی افق علم ارتفاع جستند و امسشان در الواح علم و به قلم قدرت ثبت
ّ
اّلل َما یَ َشاء َو ی ثبت َو عن َده أ ُّم الکتَاب﴾ این است که گفتهاند" :طَلَب ال َدلیل
گشته .کذلک ﴿َمیحوا ّ
عن َد حصول املدلول قَبیح َو اّلشتغَال ابلعلم بَع َد الوصول إلَی املعلوم َمذموم ".قل ای اهل اّلرض هذا
َ
َ
اّلل و یذ ّکرکم ابّلمر الّذی کان عن افق القدس فی
اج
ر
بس
کم
ر
یبش
و
وح
الر
ة
ی
بر
فی
کض
انری یر
ّ
ّ
فتی ّ
ّّ ّ
ابلسرت مشهودا .ای دوست من ،اگر قدری در مساوات معانی فرقان
شطر العراق حتت حجبات النّور ّ
تفرج منائی بسیار از ابواب علوم بر وجه
طریان فرمائی و در ارض معرفت اهلی که در آن مبسوط گشته ّ
آن جناب مفتوح شود و خواهید یقنی منود بر اینکه مجیع این امور که الیوم این عباد را منع می مناید از
ورود در شاطی حبر ازلی بعینها در ظهور نقطهٴ فرقان هم مردم آن عصر را منع منوده از اقرار به آن
مشس و اذعان به آن .و مهچننی بر اسرار رجعت و بعثت مطّلع شوی و به اعلی غرف یقنی و
مقر ایبی .از مجله اینکه روزی مجعی از جماحدان آن مجال بی مثال و حمرومان از کعبهٴ ّلیزال
اطمینان ّ
از روی استهزاء عرض منودند﴿ :إ َن هللاَ َعه َد إلَی نَا أَّلَ ن ؤم َن لَرسول َح ََّت َیتیَ نَا بقرَابن َأتكله النَار﴾
مضمون آن این است که پروردگار عهد کرده است به ما که امیان نیاورمی به رسولی مگر آنکه معجزهٴ
هابیل و قابیل را ظاهر فرماید ،یعنی قرابنی کند و آتشی از آمسان بیاید و آن را بسوزاند ،چنانچه در
حکایت هابیل شنیدهاند و در کتب مذکور است .آن حضرت در جواب فرمودند﴿ :قَد َجاءَکم رسل
نی﴾ ترمجهٴ آن این است که آن حضرت
صادق َ
من قَبلي ابلبَ یّنَات َو ابلَذي ق لتم فَل َم قَتَ لتموهم إن كن تم َ
فرمودند :آمد به سوی مشا پیش از من رسول های پروردگار اب بیّنات ظاهرات و به آنچه مشا می
طلبید ،پس چرا کشتید آن رسل پروردگار را اگر هستید راست گواین؟ حال انصاف دهید ،بر حسب
ظاهر آن عباد که در عصر و عهد آن حضرت بودهاند کجا در عهد آدم ای انبیای دیگر بودند که
چند هزار سال فاصله بود از عهد آدم ات آن زمان؟ مع ذلک چرا آن جوهر صدق نسبت قتل هابیل و
ابّلل نسبت کذب و ای کالم لغو
ای انبیای دیگر را به عباد زمان خود فرمود؟ چاره نداری ای اینکه نعوذ ّ
نبینی و مرسلنی
به آن حضرت بدهی ای بگوئی آن اشقیاء مهان اشقیاء بودند که در هر عصری اب ّ
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معارضه می منودند ات آنکه ابآلخره مهه را شهید منودند .درست در این بیان تف ّکر فرما ات نسیم خوش
عرفان از مصر رمحان بوزد و جان را از بیان خوش جاانن به حدیقهٴ عرفان رساند .این بود که مردم
غافل چون معنی این بیاانت ابلغهٴ کامله را ادراک منی منودند و جواب را به گمان خود مطابق سؤال
منی ایفتند هلذا نسبت عدم علم و جنون به آن جواهر علم و عقل می دادند .و مهچننی در آیهٴ دیگر
َ
ین َك َفروا فَلَ َما َجاءَهم َما َعَرفوا
تعرضا به اهل زمانَ ﴿ :و َكانوا من قَبل یَستَ فتحو َن َعلَى الذ َ
می فرماید ّ
ین﴾ می فرماید :بودند این گروه که اب ک ّفار جماهده و قتال می منودند در
َك َفروا به فَلَعنَة َ
اّلل َعلَى ال َكافر َ
اّلل ،پس چون آمد ایشان را آن کسی که شناخته
راه خدا و طلب فتح می منودند برای نصرت امر ّ
بودند کافر شدند به او .پس لعنت خدا بر کافران .حال مالحظه فرمائید که از آیه چننی مستفاد می
شود که مردم زمان آن حضرت مهان مردمی بودند که در عهد انبیای قبل برای ترویج آن شریعت و
موسی غری مردم زمان آن
عیسی و
اّلل جمادله و حماربه می منودند و حال آنکه مردم عهد
ٰ
ٰ
ابالغ امر ّ
عیسی
حضرت بودند .و دیگر آنکه آن کسی را که از قبل شناخته بودند موسی بود صاحب تورات و
ٰ
بود صاحب اجنیل .مع ذلک چرا آن حضرت می فرماید چون آمد بسوی ایشان آن کسی که او را
عیسی ابشد ای موسی ،به او کافر شدند؟ و حال آنکه آن حضرت نظر به ظاهر،
شناخته بودند که
ٰ
حممد ابشد و از مدینهٴ دیگر ظاهر شدند و به لسان دیگر و شرع
موسوم به اسم دیگر بودند که ّ
دیگر آمدند .مع ذلک چگونه حکم آیه اثبت می شود و ادراک می گردد؟ حال حکم رجوع را
ادراک فرما که به چه صرحیی در خود فرقان انزل شده و احدی ات الیوم ادراک آن ننموده .حال چه
می فرمائید؟ اگر می فرمائید که آن حضرت رجعت انبیای قبل بودند چنانچه از آیه مستفاد میشود ،و
مهچننی اصحاب او هم رجعت اصحاب قبل خواهند بود ،چنانچه از آایت مذکوره هم رجعت عباد
حجت اکرب است قائل
قبل واضح و ّلئح است .و اگر انکار کنند بر خالف حکم کتاب که ّ
شدهاند .پس مهنی قسم حکم رجع و بعث و حشر را در ّاایم ظهور مظاهر هویّه ادراک منا ات رجوع
ارواح مق ّدسه را در اجساد صافیهٴ منریه به عنی رأس مالحظه فرمائی و غبارهای جهل و نفس ظلمانی
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منزه منائی که شاید به ّقوت یزدانی و هدایت سبحانی و سراج
را به آب رمحت علم رمحانی اپک و ّ
نورانی ،سبیل صبح هدایت را از شام ضاللت متیز دهی و فرق گذاری .و دیگر معلوم آن جناب بوده
که حامالن امانت احدیّه که در عوامل ملکیّه به حکم جدید و امر بدیع ظاهر می شوند چون این
اطیار عرش ابقی از مساء مشیّت اهلی انزل می گردند و مجیع بر امر مربم رّابنی قیام می فرمایند هلذا
حکم یک نفس و یک ذات را دارند ،چه مجیع از کأس حمبّت اهلی شاربند و از امثار شجرهٴ توحید
مقرر است .یکی مقام صرف جترید و جوهر تفرید .و در این
مرزوق .و این مظاهر ّ
حق را دو مقام ّ
کل را به یک اسم و رسم موسوم و موصوف منائی بسی نیست ،چنانچه می فرمایدَّ﴿ :ل
مقام اگر ّ
نی أَ َحد من رسله﴾ زیرا که مجیع مردم را به توحید اهلی دعوت می فرمایند و به کوثر فیض و
ن َفّرق بَ َ
نبوت فائزند و به رداء مکرمت مفتخر .این است که
کل به خلع ّ
فضل انمتناهی بشارت می دهند و ّ
نقطهٴ فرقان می فرماید( :أََما النَبیُّو َن فَأَ َان) .و مهچننی می فرماید( :منم آدم ّاول و نوح و موسی و
عیسی) و مهنی مضمون را طلعت علوی هم فرمودهاند .و امثال این بیاانت که مشعر بر توحید آن
مواقع جترید است از جماری بیاانت ازلیّه و خمازن لئالی علمیّه ظاهر شده و در کتب مذکور گشته .و
این طلعات مواقع حکم و مطالع امرند ،و امر مق ّدس از حجبات کثرت و عوارضات تع ّدد است .این
است که می فرمایدَ ﴿ :و َما أَمرَان إَّل َواح َدة﴾ و چون امر واحد شد البتّه مظاهر امر هم واحدند .و
أئمهٴ دین و سراج های یقنی فرمودند( :أََولنَا حمَ َمد َو آخرَان حمَ َمد َو أَو َسطنَا حمَ َمد) .ابری،
مهچننی ّ
اّلل هستند که در قمائص خمتلفه ظاهر شدند .و
معلوم و حم ّقق آن جناب بوده که مجیع انبیاء هیاکل امر ّ
اگر به نظر لطیف مالحظه فرمائی مهه را در یک رضوان ساکن بینی و در یک هوا طائر و بر یک
بساط جالس و بر یک کالم انطق و بر یک امر آمر .این است ّاحتاد آن جواهر وجود و مشوس غری
کل انبیاء هستم ،صادق
حمدود و معدود .پس اگر یکی از این مظاهر قدسیّه بفرماید :من رجوع ّ
است .و مهچننی اثبت است در هر ظهور بعد ،صدق رجوع ظهور قبل .و چون رجوع انبیاء موافق و
مطابق آایت و اخبار اثبت شد رجوع اولیاء هم اثبت و حم ّقق است .و این رجوع اظهر از آن است
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نبوت
که به دلیل و برهان حمتاج شود .مثال مالحظه فرمائید از مجلهٴ انبیاء نوح بود که چون مبعوث به ّ
شد و به قیام اهلی بر امر قیام فرمود هر نفسی که به او مؤمن و به امر او مذعن شد او فی القیقه به
حق او صادق می آمد حیات بدیع و روح جدید ،زیرا که او قبل از
مشرف شد .و در ّ
حیات جدیده ّ
امیان به خدا و اذعان به مظهر نفس او کمال عالئق را به اموال و اسباب متعلّقه به دنیا از قبیل زن و
فرزند و اطعمه و اشربه و امثال ذلک داشته به قسمی که اوقات لیل و هنار را مصروف بر اخذ
زخارف و اسباب تعیّش داشته و مهّت در حتصیل اشیای فانیه گماشته .و از این مراتب گذشته ،قبل
از ورود در جلّهٴ امیان به حدودات آابء و اجداد و اتّباع آداب و شرائع ایشان چنان راسخ و حمکم بود
که اگر حکم به قتل او می شد شاید رضا می داد و راضی بر تغیری حرفی از امور تقلیدیّه که در میان
آابءَ َان َعلَى أ َمة َو إ َان َعلَى آ َاثرهم مهتَدو َن﴾
قوم بود منی شد .چنانچه مههٴ قوم نداء ﴿إ َان َو َجد َان َ
جمرد اینکه صهبای امیان را
برآوردند .و مهنی گروه ،اب مههٴ این حجبات حمدوده و حدودات مذکوره به ّ
ابملره تقلیب می شدند به قسمی که از زن و فرزند
از کأس ایقان از اایدی مظاهر سبحان می نوشیدند ّ
کل ما سوی می گذشتند و به قسمی غلبات شوق اهلی و
و اموال و اثقال و جان و امیان بلکه از ّ
جذابت ذوق صمدانی ایشان را اخذ می منود که دنیا را و آنچه در آن هست به پر کاهی ندانسته.
آای حکم خلق جدید و رجوع در اینها منی شود؟ و مهچننی مالحظه شد که این نفوس قبل از فوز به
عنایت بدیع جدید اهلی جان خود را به صد هزار حیله و تدبری از موارد هالکت حفظ می منودند به
قسمی که از خاری احرتاز می جستند و از روابهی فی املثل فرار می منودند .و بعد از شرف به فوز
اکرب و عنایت عظمی صد هزار جان رایگان انفاق می فرمودند ،بلکه نفوس مق ّدسشان از قفس تن
بیزار و یک نفر از این جنود در مقابل گروهی مقاتله می منود .مع ذلک چگونه می شود که اگر این
نفوس مهان نفوس قبل ابشند این گونه امورات که خمالف عادات بشریّه و منافی هوای جسمانیّه است
از ایشان ظاهر شود؟ ابری ،این مطلب واضح است که بدون تغیری و تبدیل اهلی حمال است این قسم
آاثر و افعال که به هیچ وجه شباهت به آاثر و افعال قبل ندارد از ایشان ظاهر شود و در عرصهٴ کون
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ظن به یقنی تغیری می ایفت و خوف به
بوجود آید .چنانچه اضطرابشان به اطمینان تبدیل می شد و ّ
جرئت مبادله می گشت .این است شأن اکسری اهلی که در یک حنی عباد را تقلیب می فرماید .مثال
مادهٴ حناسی مالحظه فرمائید که اگر در معدن خود از غلبهٴ یبوست حمفوظ باند در م ّدت هفتاد
در ّ
سنه به مقام ذهبی می رسد .اگر چه ،بعضی خود حناس را ذهب می دانند که به واسطهٴ غلبهٴ
مادهٴ حناسی را در آنی به
یبوست مریض شده و به مقام خود نرسیده .ابری ،در هر حال اکسری کامل ّ
طی مناید .آای آن ذهب را بعد می توان گفت که
مقام ذهبی می رساند و منازل هفتاد ساله را به آنی ّ
حناس است و ای به عامل ذهبی نرسیده و حال آنکه حمک در میان است و صفات ذهبی را از حنا سی
طی منوده به عوامل
ّ
معنی و واضح می مناید .مهچننی این نفوس هم از اکسری اهلی در آنی عامل ترابی را ّ
قدسی قدم گذارند و به قدمی از مکان حمدود به ّلمکان اهلی واصل شوند .جهدی ابید ات به این
اکسری فائز شوی ،که در یک آن مغرب جهل را به مشرق علم رساند و ظلمت لیل ظلمانی را به
ظن را به چشمهٴ قرب و یقنی دّللت کند و هیاکل فانیه را به
صبح نورانی فائز گرداند و بعید صحرای ّ
حق این عباد
حق این ذهب حکم حناسی صادق می آید در ّ
مشرف فرماید .حال اگر در ّ
رضوان ابقی ّ
هم حکم عباد قبل از فوز به امیان صادق و حم ّقق است .ای برادر ،از این بیاانت شافیهٴ کافیهٴ وافیه
انشاءاّلل به أتییدات
اسرار خلق جدید و رجوع و بعث ،بی حجاب و نقاب ظاهر و هویدا است.
ّ
غیبیّه جامهٴ کهنه را از جسم و جان دور کنی و به خلع جدیدهٴ ابقیه مفتخر گردی .این است که در
کل من علی اّلرض و شربت زّلل معرفت را از
هر ظهور بعد ،انفسی که سبقت ایفتند به امیان از ّ
مجال احدیّت نوشیدند و به اعلی معارج امیان و ایقان و انقطاع ارتفاع جستند حکم رجوع انفس قبل
که در ظهور قبل به این مراتب فائز شدهاند بر این اصحاب ظهور بعد می شود امسا و رمسا و فعالو
قوّل و امرا .زیرا آنچه از عباد قبل ظاهر شد از این عباد بعد بعینه ظاهر و هویدا گشت .مثال اگر
شاخسار گلی در مشرق ارض ابشد و در مغرب هم از شاخهٴ دیگر ،آن گل ظاهر شود اطالق گل
بر او می شود .دیگر در این مقام نظر به حدودات شاخه و هیئت آن نیست بلکه نظر به رائحه و
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منزه کن ات مهه را به
عطری است که در هر دو ظاهر است .پس نظر را از حدودات ظاهره طاهر و ّ
یک اسم و یک رسم و یک ذات و یک حقیقت مشاهده منائی و اسرار رجوع کلمات را هم در
حروفات انزله مالحظه فرمائی .قدری تف ّکر در اصحاب عهد نقطهٴ فرقان منا که چگونه از مجیع
جهات بشریّه و مشتهیات نفسیّه به نفحات قدسیّهٴ آن حضرت ،اپک و مق ّدس و منقطع گشتند و
کل اهل ارض منقطع گشتند
قبل از مههٴ اهل ارض به شرف لقاء که عنی
ّ
لقاءاّلل بود فائز شدند و از ّ
چنانچه شنیدهاید که در مقابل آن مظهر ذی اجلالل چگونه جان نثار می فرمودند .و حال مهان
ثبوت و رسوخ و انقطاع را بعینه مالحظه فرما در اصحاب نقطهٴ بیان راجع شده چنانچه مالحظه
رب اّلرابب علم انقطاع بر رفرف امتناع برافراشتند.
فرموده اید که چگونه این اصحاب از بدایع جود ّ
ابری ،این انوار از یک مصباح ظاهر شدهاند و این امثار از یک شجره روئیدهاند .فی القیقه فرقی
انشاءاّلل از ارض
اّلل ،یؤتیه من یشاء من خلقه.
ّ
کل ذلک من فضل ّ
ملحوظ نه و تغیریی مشهود نهّ .
نفی احرتاز جوئیم و به حبر اثبات در آئیم ات عوامل مجع و فرق و توحید و تفریق و حتدید و جترید اهلی
را به بصری که مق ّدس از عناصر و اضداد است مشاهده کنیم و به اعلی افق قرب و قدس حضرت
معانی پرواز منائیم .پس ،از این بیاانت معلوم شد که اگر در آخر ّل آخر طلعتی بیاید و قیام مناید بر
امری که قیام منود بر آن طلعت ّاول ّل ّاول ،هر آینه صدق طلعت ّاول بر طلعت آخر می شود زیرا که
طلعت آخر ّل آخر قیام منود به مهان امر که طلعت ّاول ّل ّاول بر آن قیام منود .این است که نقطهٴ
بیان ،روح ما سواه فداه ،مشوس احدیّه را به مشس مثال زدهاند که اگر از ّاول ّل ّاول الی آخر ّل آخر
طلوع مناید مهان مشس است که طالع می شود .حال اگر گفته شود این مشس مهان مشس ّاولیّه است
صحیح است و اگر گفته شود که رجوع آن مشس است ایضا صحیح است .و مهچننی از این بیان
صادق می آید ذکر ختمیّت بر طلعت بدء و ابلعکس زیرا که آنچه طلعت ختم بر آن قیام می مناید
بعینه مهان است که مجال بدء بر آن قیام فرموده .و این مطلب اب اینکه چقدر واضح است نزد شارابن
صهبای علم و ایقان ،مع ذلک چه مقدار از نفوس که به سبب عدم بلوغ به این مطلب به ذکر خات
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النّبیّنی حمتجب شده از مجیع فیوضات حمجوب و ممنوع شدهاند اب اینکه خود آن حضرت فرمود( :أََما
النَبیُّو َن فَأَ َان) .و مهچننی فرمودند( :منم آدم و نوح و موسی و عیسی چنانچه ذکر شد) .مع ذلک
تف ّکر منی منایند بعد از آنکه بر آن مجال ازلی صادق می آید به اینکه فرمودند :منم آدم ّاول ،مهنی
قسم صادق می آید که بفرمایند :منم آدم آخر .و مهچنانکه بدء انبیاء را که آدم ابشد به خود نسبت
دادند مهنی قسم ختم انبیاء هم به آن مجال اهلی نسبت داده می شود .و این بسی واضح است که بعد
از آنکه بدء النّبیّنی بر آن حضرت صادق است مهان قسم ختم النّبیّنی صادق آید .و به این مطلب
متسک جسته از صاحب قول
مجیع اهل ارض در این ظهور ممتحن شدهاند چنانچه اکثری به مهنی قول ّ
جل ذکره چه ادراک منودهاند؟ اگر
معرض شدهاند .و منی دامن این قوم از ّاولیّت و آخریّت ّ
حق ّ
مقصود از ّاولیّت و آخریّتّ ،اولیّت و آخریّت ملکی ابشد هنوز که اسباب ملکی به آخر نرسیده ،پس
چگونه آخریّت بر آن ذات احدیّت صادق می آید؟ بلکه در این رتبه ّاولیّت نفس آخریّت و آخریّت
نفس ّاولیّت ابشد .ابری ،مهان قسمی که در ّاول ّل ّاول صدق آخریّت بر آن مربّی غیب و شهود می
آید مهان قسم هم بر مظاهر او صادق می آید .و در حینی که اسم ّاولیّت صادق است مهان حنی
اسم آخریّت صادق .و در حینی که بر سریر بدئیّت جالس اند مهان حنی بر عرش ختمیّت ساکن .و
اگر بصر حدید ایفت شود مشاهده می مناید که مظهر ّاولیّت و آخریّت و ظاهریّت و ابطنیّت و
جمرده و انفس اهلیّه هستند .و اگر در هوای قدس ( َکا َن
بدئیّت و ختمیّت ،این ذوات مق ّدسه و ارواح ّ
اّلل َو َمل یَکن َم َعه من َشیء) طائر شوی مجیع این امساء را در آن ساحت معدوم صرف و مفقود حبت
ّ
بینی و دیگر هیچ به این حجبات و اشارات و کلمات حمتجب نشوی .چه لطیف و بلند است این
مقام که جربئیل ،بی دلیل سبیل جنوید و طری قدسی بی اعانت غیبی طریان نتواند .حال قول حضرت
امری را ادراک منا که فرمودهَ ( :کشف سب َحات اجلََالل من َغری إ َش َارة) .و از مجلهٴ سبحات جملّله
حب به رایست
علمای عصر و فقهای زمان ظهورند که مجیع ،نظر به عدم ادراک و اشتغال و ّ
صاب َعهم فی
ظاهره ،تسلیم امر ّ
اّلل منی منایند بلکه گوش منی دهند ات نغمهٴ اهلی را بشنوند .بل ﴿ َجی َعلو َن أَ َ
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رد و قبول آن خشب
لی خود اخذ منودهاند منتظر ّ
آ َذاهنم﴾ و عباد هم چون ایشان را من دون ّ
اّلل و ّ
حق و ابطل.
های مسنّده هستند زیرا از خود بصر و مسع و قلبی ندارند که متیز و تفصیل دهند میانهٴ ّ
عنداّلل امر فرمودند که به چشم و گوش خود بشنوند و
اب اینکه مههٴ انبیاء و اصفیاء و اولیاء من
ّ
مالحظه منایند مع ذلک معتنی به نصح انبیاء نگشته اتبع علمای خود بوده و خواهند بود .و اگر
نی﴾ ،جواب گویند
مسکینی و ای فقریی که عاری از لباس اهل علم ابشد بگویدَ ﴿ :ای قَوم اتَبعوا املر َسل َ
حق را از ابطل
که این مهه علماء و فضالء اب این رایست ظاهره و البسهٴ مقطّعهٴ لطیفه نفهمیدهاند و ّ
تعجب می منایند از چننی قولی .اب اینکه
ادراک ننمودهاند و تو و امثال تو ادراک منوده اید و هنایت ّ
امم سلف اکثر و اعظم و اکربند و اگر کثرت و لباس علم سبب و علّت علم و صدق ابشد البتّه امم
لی واسبق اند .و اب اینکه این فقره هم معلوم و واضح است که در مجیع احیان ظهور مظاهر
سابقه او ٰ
حق منع می منودند چنانچه در مجیع کتب و صحف مساوی
قدسیّه ،علمای عهد مردم را از سبیل ّ
سب
حمل بغض و انکار و ّ
رد و ّ
مذکور و مسطور است .و احدی از انبیاء مبعوث نشد مگر آنکه ّ
اّلل با فعلوا من قبل ومن بعد کانوا یفعلون .حال کدام سبحات جالل اعظم از
علماء گشت .قاتلهم ّ
اّلل و ّإایکم ای
اّلل کشف آن اعظم امور است و خرقش اکرب اعمال .وفّقنا ّ
این هیاکل ضالل است؟ و ّ
اّلل فی ّاایمه ّل حتتجبون .و مهچننی
الروح لعلّکم بذلک فی زمن املستغاث توفّقون و من لقاء ّ
معشر ّ
ذکر خات النّبیّنی و امثال آن از سبحات جملّله است که کشف آن از اعظم امور است نزد این مهج
رعاع .و مجیع به این حجبات حمدوده و سبحات جملّلهٴ عظیمه حمتجب ماندهاند .آای نغمهٴ طری هویّه
عبداّلل خات النّبیّنی بودند)؟
حممد بن ّ
را نشنیدهاند که می فرماید( :الف فاطمه نکاح منودم که مهه بنت ّ
حال مالحظه فرما که چقدر از اسرار در سرادق علم اهلی مستور است و چه مقدار جواهر علم او در
خزائن عصمت مکنون ات یقنی منائی که صنع او را بدایت و هنایتی نبوده و خنواهد بود و فضای
طی مناید و تقدیرات قدریّهٴ او
قضای او اعظم از آن است که به بیان حتدید شود و ای طری افئده آن را ّ
اکرب از آن است که به ادراک نفسی منتهی شود .خلق او از ّاول ّل ّاول بوده و آخری او را اخذ
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نکرده و مظاهر مجال او الی هنایة ّل هنایه خواهند بود و ابتدائی او را ندیده .حال در مهنی بیان
مالحظه فرما که چگونه حکم آن بر مجیع این طلعات صدق می مناید .و مهچننی نغمهٴ مجال ازلی،
علی را ادراک منا که به سلمان می فرماید که مضمون آن این است :بودم اب الف آدم که
حسنی بن ّ
فاصلهٴ هر آدم به آدم بعد مخسنی الف سنه بود و اب هر یک وّلیت پدرم را عرض منودم .و تفصیلی
مره جهاد منودم در سبیل اهلی که اصغر و کوچک تر ازمهه
ذکر می فرماید ات آنکه می فرماید :الف ّ
مثل غزوهٴ خیرب بود که پدرم اب ک ّفار حماربه و جمادله منود .حال اسرار ختم و رجع و ّل ّاولیّت و ّل
آخریّت صنع ،مهه را از این دو روایت ادراک فرما .ابری ای حبیب من ،مق ّدس است نغمهٴ ّلهوت
که به استماع و عقول انسوت حمدود شود .منلهٴ وجود کجا تواند به عرصهٴ معبود قدم گذارد؟ اگر چه
نفوس ضعیفه از عدم ادراک ،این بیاانت معضله را انکار منایند و امثال این احادیث را نفی کنند.
بلیّ ،ل یعرف ذلک إّّل اولو اّللباب .قل هوالتم الّذی لیس له ختم فی اإلبداع و ّل بدء له فی
تعجب است که این قوم
اإلخرتاع إذا ای مل اّلرض فی ظهورات البدء جتلّیات التم تشهدون .بسیار ّ
متمسک به آیهٴ منزله در فرقان و احادیث
در بعضی از مراتب که مطابق میل و هوای ایشان است ّ
ابملره اعراض می منایند﴿ .أَ فَت ؤمنو َن
اولی اّلیقان می شوند و از بعضی که مغایر هوای ایشان است ّ
ببَ عض الكتَاب َو تَكفرو َن ببَ عض﴾ ما لکم کیف حتکمون ما ّل تشعرون؟ مثل آنکه در کتاب مبنی،
نی﴾ مجیع انس را به
رب العاملنی بعد از ذکر ختمیّت فی قوله تعالیَ ﴿ :و لَكن َرس َ
ول َ
اّلل َو َخ َاتَ النَبیّ َ
ّ
لقای خود وعده فرموده .چنانچه آایت مدلّه بر لقای آن ملیک بقا در کتاب مذکور است و بعضی
از قبل ذکر شده .و خدای واحد شاهد مقال است که هیچ امری اعظم از لقا و اصرح از آن در
فرقان ذکر نیافته .فهنیئا ملن فاز به فی یوم اعرض عنه اکثر النّاس کما انتم تشهدون .و مع ذلک به
حکم ّاول از امر اثنی معرض گشتهاند ،اب اینکه حکم لقا در یوم قیام منصوص است در کتاب .و
قیامت هم به دّلئل واضحه اثبت و حم ّقق شد که مقصود ،قیام مظهر اوست بر امر او و مهچننی از
ص َار﴾ و اب مجیع
صار َو ه َو یدرک األَب َ
لقا ،لقای مجال اوست در هیکل ظهور او إذ إنّه ﴿َّل تدرکه األَب َ
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متسک جستهاند و از موجد ختم
این مطالب اثبته و بیاانت واضحه ،من حیث ّل یشعر به ذکر ختم ّ
َاس بَا َك َسبوا َما تَ َرَك َعلَى ظَهرَها
ابملره حمتجب ماندهاندَ ﴿ .و لَو ی َؤاخذ َ
و بدء در یوم لقای او ّ
اّلل الن َ
َجل م َس َمی﴾ و از مههٴ این مراتب چشم پوشیده ،اگر این قوم به قطره
من َدابَة َو لَكن ی َؤ ّخرهم إ ََل أ َ
ای از چشمهٴ لطیف ﴿یَف َعل َما یَ َشاء َو َحیکم َما یرید﴾ می آشامیدند هیچ این گونه اعرتاضات غری
کل شیء فی قبضة قدرته
حمل امر منی منودند .امر و قول و فعل در قبضهٴ قدرت اوستّ .
مرضیّه بر ّ
اسری و إ ّن ذلک علیه سهل یسری .فاعل است آنچه را اراده مناید و عامل است آنچه میل فرماید .من
قال مل و مب فقد کفر .و اگر این عباد قدری به شعور بیایند از آنچه مرتکب شدهاند هالک می شوند
مقر و مرجع ایشان است راجع می منایند .آای نشنیدهاند که
و به دست های خود خود را به انر که ّ
می فرمایدَّ﴿ :ل یسئَل َع َما یَف َعل﴾ و اب این بیاانت چگونه می توان جسارت منود و به زخارف قول
اّلل ،جهل و اندانی عباد به مقام و ح ّدی رسیده که به علم و ارادهٴ خود مقبل
مشغول شد؟ سبحان ّ
عز معرض گشتهاند .حال انصاف دهید اگر این عباد موقن به این
شده ،از علم و ارادهٴ ّ
جل و ّ
حق ّ
حق را یفعل ما یشاء بدانند ،دیگر چگونه به این مزخرفات
دریّه و اشارات قدسیّه شوند و ّ
کلمات ّ
متسک می جویند؟ بلکه آنچه بفرماید به جان اقرار منایند و مذعن شوند .قسم به
تشبّث می منایند و ّ
خدا که اگر تقدیرات مق ّدره و حکمت های قدریّه سبقت نیافته بود ارض مجیع این عباد را معدوم می
یؤخر ذلک إلی میقات یوم معلوم .ابری هزار و دویست و هشتاد سنه از ظهور نقطهٴ
منود و لکن ّ
فرقان گذشت و مجیع این مهج رعاع در هر صباح تالوت فرقان منودهاند و هنوز به حرفی از مقصود
عز صمدیّه
فائز نشدند و خود قرائت می کنند بعضی آایت را که صریح بر مطالب قدسیّه و مظاهر ّ
است مع ذلک هیچ ادراک ننمودهاند .و این م ّدت این قدر ادراک نشده که مقصود از تالوت کتب
و قرائت صحف در هر عصری ،ادراک معانی آن و بلوغ به معارج اسرار آن بوده و ّإّل تالوت بی
معرفت را البتّه فائدهٴ کلّی نباشد .چنانچه شخصی در یومی نزد این فقری حبر معانی حاضر بود و
ذکری از عالئم قیامت و حشر و نشر و حساب به میان آمد و اصرار می منود که حساب خالئق در
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ظهور بدیع چگونه شد که احدی اطّالع نیافته؟ بعد قدری از صور علمیّه و شئوانت حکمیّه به قدر
ادراک و فهم سامع القاء شد .و بعد ذکر شد که این م ّدت مگر تالوت فرقان ننموده و آیهٴ مبارکه را
که می فرماید﴿ :فَیَ وَمئذ ّلَ یسأَل َعن َذنبه إنس َوّلَ َجان﴾ را ندیده اید و به مقصود ملتفت نشده
اید که معنی سؤال چنان نیست که ادراک منوده اید بلکه سؤال به لسان و بیان نیست چنانچه مهنی
مدل بر آن است؟ و بعد می فرماید﴿ :ی عَرف املجرمو َن بس َیماهم فَی ؤ َخذ ابلنَ َواصی َو
آیه مشعر و ّ
األَق َدام﴾ این است که از وجهه ،حساب خالیق کشیده می شود و کفر و امیان و عصیان ،مجیع
ظاهر می گردد .چنانچه الیوم مشهود است که به سیما اهل ضاللت از اصحاب هدایت معلوم و
واضح اند .و اگر این عباد خالصا ّّلل و طلبا لرضائه در آایت کتاب مالحظه منایند مجیع آنچه را که
می طلبند البتّه ادراک می منایند .به قسمی که مجیع امور واقعه در این ظهور را از کلّی و جزئی در
آایت او ظاهر و مکشوف ادراک می منایند حتّی خروج مظاهر امساء و صفات را از اوطان ،و اعراض
و اغماض ملّت و دولت را ،و سکون و استقرار مظهر کلّیّه در ارض معلوم خمصوص .و لکن ّل
حممد من قبل لیکون ختامه املسک الّذی یهدی
یعرف ذلک ّإّل اولو اّللباب .اختم القول با ّنزل علی ّ
القَ ﴿ :و هللا یَدعو إلَی َدار ال َس َالم َو یَهدی َمن یَ َشاء إلَی
النّاس إلی رضوان قدس منری .قال و قوله ّ
صَراط مستَقیم﴾ ﴿ َهلم َدار ال َس َالم عن َد َرّهبم َو ه َو َولیُّ هم بَا َکانوا یَع َملو َن﴾ لیسبق هذا الفضل علی
رب العاملنی .بیان را در هر مطلب مکّرر منودمی که شاید هر نفسی از اعالی و ادانی
العامل و المد ّّلل ّ
از این بیاانت به قدر و اندازهٴ خود قسمت و نصیب بردارد و اگر نفسی از ادراک بیانی عاجز ابشد،
کل اانس مشرهبم .قسم به خدا که این محامهٴ ترابی را
از بیان دیگر مقصود خود را ادراک مناید .لیعلم ّ
غری این نغمات نغمه هاست و جز این بیاانت رموزها که هر نکته ای از آن مق ّدس است از آنچه
بیان شد و از قلم جاری گشت .ات مشیّت اهلی چه وقت قرار گرید که عروس های معانی بی حجاب
از قصر روحانی قدم ظهور به عرصهٴ قدم گذارند .و ما من امر ّاّل بعد إذنه و ما من قدرة ّإّل حبوله و
الروح یتکلّمون .از قبل دو
کل ابمره ینطقون و من اسرار ّ
ّقوته و ما من إله ّإّل هو .له اللق واّلمر و ّ
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مقام از برای مشوس مشرقه از مشارق اهلیّه بیان منودمی .یکی مقام توحید و رتبهٴ تفرید ،چنانچه از قبل
َحد من من هم﴾ و مقام دیگر مقام تفصیل و عامل خلق و رتبهٴ حدودات
ذکر شدَّ﴿ :ل ن َفّرق بَ َ
نی أ َ
مقرر و ظهوری مق ّدر و حدودی خمصوص
بشریّه است .در این مقام هر کدام را هیکلی ّ
معنی و امری ّ
است چنانچه هر کدام به امسی موسوم و به وصفی موصوف و به امری بدیع و شرعی جدید مأمورند.
ضهم َد َر َجات
ضهم َعلَى بَعض من هم َمن َكلَ َم َ
ك ُّ
چنانچه می فرماید ﴿ :تل َ
اّلل َو َرفَ َع بَع َ
الرسل فَضَلنَا بَع َ
یسى اب َن َمرَمیَ البَ یّنَات َو أَیَد َانه بروح القدس﴾ نظر به اختالف این مراتب و مقامات است
َو آتَی نَا ع َ
که بیاانت و کلمات خمتلفه از آن ینابیع علوم سبحانی ظاهر می شود و ّإّل فی القیقه نزد عارفنی
معضالت مسائل اهلیّه ،مجیع در حکم یک کلمه مذکور است .چون اکثر انس اطّالع بر مقامات
مذکوره نیافتهاند این است که در کلمات خمتلفهٴ آن هیاکل متّحده مضطرب و متزلزل می شوند.
ابری ،معلوم بوده و خواهد بود که مجیع این اختالفات کلمات از اختالفات مقامات است .این است
علو جترید ،اطالق ربوبیّت و الوهیّت و احدیّت صرفه و هویّهٴ حبته بر آن جواهر
که در مقام توحید و ّ
اّلل واقف .یعنی
کرسی بطون ّ
وجود شده و می شود زیرا که مجیع بر عرش ظهور ّ
اّلل ساکن اند و بر ّ
اّلل از مجال شان ابهر .چنانچه نغمات ربوبیّه از این هیاکل
اّلل به ظهور شان ظاهر و مجال ّ
ظهور ّ
احدیّه ظاهر شد .و در مقام اثنی که مقام متیز و تفصیل و حتدید و اشارات و دّلّلت ملکیّه است
اّلل و ما
عبودیّت صرفه و فقر حبت و فنای ّ
ابت از ایشان ظاهر است .چنانچه می فرماید( :إنّی عبد ّ
أان إّّل بشر مثلکم) و از این بیاانت حم ّققهٴ مثبته ادراک فرما مسائل خود را که سؤال منوده بودی ،ات
در دین اهلی راسخ شوی و از اختالفات بیاانت انبیاء و اصفیاء متزلزل نشوی .و اگر شنیده شود از
کرات مربهن شد که به
اّلل)ّ ،
مظاهر جامعه( :إنّی أَ َان ّ
حق است و ریبی در آن نیست .چنانچه به ّ
اّلل در ارض ظاهر .این است که می
اّلل و صفة ّ
اّلل و اسم ّ
ظهور و صفات و امسای ایشان ظهور ّ
َ
اّللَ﴾ و
ك إَمنَا ی بَایعو َن َ
ت َو لَك َن َ
ین ی بَایعونَ َ
ت إذ َرَمی َ
فرمایدَ ﴿ :و َما َرَمی َ
اّللَ َرَمى﴾ و مهچننی ﴿إ َن الذ َ
اّلل برآرند ،این نیز صحیح است و ش ّکی در آن نه .چنانچه می فرمایدَ ﴿ :ما
اگر نغمهٴ إنّی رسول ّ
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اّلل﴾ و در این مقام مهه مرسل اند از نزد آن سلطان
َکا َن حمَ َمد أََاب أَ َحد من ر َجالکم َو لَکن َرس َ
ول ّ
حق است و شبهه را راهی نه
حقیقی و کینونت ازلی .و اگر مجیع ندای اان خات النّبیّنی بر آرند آن هم ّ
و سبیلی نه زیرا که مجیع حکم یک ذات و یک نفس و یک روح و یک جسد و یک امر دارند و مهه
مظهر بدئیّت و ختمیّت و ّاولیّت و آخریّت و ظاهریّت و ابطنیّت آن روح اّلرواح حقیقی و ساذج
اّلل) ،این نیز اثبت و ظاهر است .چنانچه به
السواذج ازلی اند .و مهچننی اگر بفرمایندَ :
(حنن عبَاد ّ
ّ
ظاهر در منتهی رتبهٴ عبودیّت ظاهر شدهاند ،احدی را ایرای آن نه که به آن حنو از عبودیّت در
امکان ظاهر شود .این است که از آن جواهر وجود در مقام استغراق در حبار قدس صمدی و ارتقاء
به معارج معانی سلطان حقیقی ،اذکار ربوبیّه و الوهیّه ظاهر شد .اگر درست مالحظه شود در مهنی
رتبه منتهای نیستی و فنا در خود مشاهده منودهاند در مقابل هستی مطلق و بقای صرف ،که گوای
خود را معدوم صرف دانستهاند و ذکر خود را در آن ساحت شرک مشردهاند .زیرا که مطلق ذکر در
این مقام دلیل هستی و وجود است و این نزد واصالن بس خطا ،چه جای آنکه ذکر غری شود و
قلب و لسان و دل و جان به غری ذکر جاانن مشغول گردد و ای چشم ،غری مجال او مالحظه مناید و
اّلل وزیده و
ای گوش ،غری نغمهٴ او شنود و ای رجل در غری سبیل او مشی مناید .در این زمان نسمة ّ
اّلل احاطه منوده ،قلم ازحرکت ممنوع و لسان از بیان مقطوع گشته .ابری ،نظر به این مقام ،ذکر
روح ّ
ربوبیّه و امثال ذلک از ایشان ظاهر شده و در مقام رسالت اظهار رسالت فرمودند و مهچننی در هر
مقام به اقتضای آن ذکری فرمودند و مهه را نسبت به خود دادهاند از عامل امر الی عامل خلق و از عوامل
نبوت و
ربوبیّه الی عوامل ملکیّه .این است که آنچه بفرمایند و هرچه ذکر منایند از الوهیّت و ربوبیّت و ّ
حق است و شبهه ای در آن نیست .پس ابید تف ّکر در
رسالت و وّلیت و امامت و عبودیّت ،مهه ّ
این بیاانت که استدّلل شده منود ات دیگر از اختالفات اقوال مظاهر غیبیّه و مطالع قدسیّه احدی را
اضطراب و تزلزل دست ندهد .ابری ،در کلمات مشوس حقیقت ابید تف ّکر منود و اگر ادراک نشد
ابید از واقفنی خمازن علم سؤال شود ات بیان فرمایند و رفع اشکال منایند نه آنکه به عقل انقص خود
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رد و اعرتاض گذارند.
کلمات قدسیّه را تفسری منایند و چون مطابق نفس و هوای خود نیابند بنای ّ
چنانچه الیوم علماء و فقهای عصر که بر مسند علم و فضل نشستهاند و جهل را علم انم گذاشتهاند
و ظلم را عدل انمیدهاند اگر جمعوّلت خاطر خود را از مشس حقیقی سؤال منایند و جواب موافق آنچه
فهمیده و ای از کتاب مثل خود ادراک منودهاند نشنوند البتّه نفی علم از آن معدن و منبع علم منایند.
چنانچه در هر زمانی این واقع شد .مثل اینکه مذکور شد در سؤال از اهلّه که از سیّد وجود منودند و
آن حضرت به امر اهلی جواب فرمود که ﴿ه َی َم َواقیت للنَاس﴾ بعد از استماع ،نفی علم از آن
الروح من أَمر
الروح قل ُّ
ک َعن ُّ
حضرت منودند .و مهچننی در آیهٴ روح که می فرمایدَ ﴿ :و یَسئَ لونَ َ
کل فراید واویال بر آوردند که جاهلی که منی داند روح چه چیز
َربّی﴾ و چون این جواب مذکور شد ّ
است خود را عامل علم لدنّی می داند .و الیوم چون علمای عصر به اسم آن حضرت مفتخرند و آابی
خود را هم مذعن دیدهاند هلذا تقلیدا حکمش را قبول دارند .چنانچه اگر انصاف ابشد و الیوم در
رد منایند و اعرتاض کنند و مهان سخن های قبل را
جواب امثال این مسائل چننی جواب بشنوند البتّه ّ
منزهاند از
کل این علم های جمعوله و ّ
اعاده منایند چنانچه منودند .اب اینکه آن جواهر وجود مق ّدسند از ّ
کل این علوم نزد آن علم کذب صرف
مجیع این کلمات حمدوده و متعالی اند از ادراک هر مدرکیّ .
است و مجیع این ادراکات افک حمض .بلکه هرچه از آن معادن حکمت اهلی و خمازن علم صمدانی
اّلل
العلم نور یَقذفه ّ
ظاهر می شود علم مهان استَ ( .و العلم ن قطَة َکثََرَها اجلَاهلو َن) دلیل بر آنَ ( ،و َ
فی قَلب َمن یَ َشاء) مثبت این بیان .ابری ،چون معنی علم را ادراک ننمودهاند و افکار جمعولهٴ خود را
که انشی از مظاهر جهل شده ،اسم آن را علم گذاشته ،بر مبدء علوم وارد آوردهاند آنچه دیدهاید و
شنیدهاید .مثال در کتاب یکی از عباد که مشهور به علم و فضل است و خود را از صنادید قوم مشرده
سب منوده چنانچه در مهه جای از کتاب او تلوحیا و تصرحیا مشهود
و مجیع علمای راشدین را ّ
رد و ّ
است .و این بنده چون ذکر او را بسیار شنیده بودم اراده منودم که از رسائل او قدری مالحظه منامی.
هر چند این بنده اقبال به مالحظهٴ کلمات غری نداشته و ندارم و لیکن چون مجعی از احوال ایشان
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سؤال منوده و مستفسر شده بودند هلذا ّلزم گشت که قدری در کتب او مالحظه رود و جواب
سائلنی بعد از معرفت و بصریت داده شود .ابری ،کتب عربیّه او بدست نیفتاد ات اینکه شخصی روزی
مسمی به "ارشاد العوام" است در این بلد ایفت می شود .اگر چه از این
ذکر منود کتابی از ایشان که ّ
اسم رائحهٴ کرب و غرور استشمام شد که مردم را عوام و خود را عامل فرض منوده و مجیع مراتب او فی
هوی سالکند و در تیه جهل و
القیقه از مهنی اسم کتاب معلوم و مربهن شد که در سبیل نفس و ٰ
عمی ساکن ،گوای حدیث مشهور را فراموش منودهاند که می فرماید( :العلم َمتَام املعلوم َو القد َرة َو العَزة
ٰ
َ
َمتَام الَلق) اب وجود این کتاب را طلب منوده ،چند روز معدود نزد بنده بود و گوای دو مرتبه در او
مالحظه شد .از قضا مرتبهٴ اثنی جائی بدست آمد که حکایت معراج سیّد لوّلک بود .مالحظه شد
که قریب بیست علم او ازید ،شرط معرفت معراج نوشتهاند و مهچو مستفاد شد که اگر نفسی این
علوم را درست ادراک ننموده ابشد به معرفت این امر عالی متعالی فائز نگردد .و از مجلهٴ علوم ،علم
فلسفه و علم کیمیا و علم سیمیا را مذکور منوده و ادراک این علوم فانیهٴ مردوده را شرط ادراک علوم
اّلل ،اب این ادراک چه اعرتاضات و هتمت ها که به هیاکل علم ان متناهی
ابقیهٴ قدسیّه مشرده .سبحان ّ
اهلی وارد آورده .فنعم ما قال:
حق
متّهم داری کسانی را که ّ
کرد امنی خمزن هفتم طبق
و یک نفر از اهل بصریت و دانش و صاحبان علوم و عقول ملتفت این مزخرفات نشده .اب اینکه بر
حق بوده و هست .و
هر صاحب بصریتی واضح و هویدا است که این گونه علم ها مل یزل مردود ّ
چگونه علومی که مردود است نزد علمای حقیقی ،ادراک آن شرط ادراک معارج معراج می شود اب
اینکه صاحب معراج حرفی از این علوم حمدودهٴ حمجوبه محل نفرموده و قلب منری آن سیّد لوّلک از
مجیع این اشارات مق ّدس و منّزه بوده؟ چه خوب می گوید:
مجله ادراکات بر خرهای لنگ
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حق سوار ابد ّپران چون خدنگ
ّ
سر معراج را ادراک مناید و ای قطره ای از عرفان این حبر بنوشد اگر هم این علوم
وّ
اّلل هر کس خبواهد ّ
سر
نزد او ابشد یعنی مرآت قلب او از نقوش این علوم غبار گرفته ابشد البتّه ابید اپک و ّ
منزه مناید ات ّ
متغمسان حبر علوم صمدانی و ساکنان فلک حکمت
این امر در مرآت قلب او جتلّی مناید .و الیوم ّ
منزه از این اشارات است
رّابنی مردم را از حتصیل این علوم هنی می فرمایند و صدور منریشان حبمد ّ
اّلل ّ
و مق ّدس از این حجبات .حجاب اکرب را که می فرماید( :العلم حجاب األکرب) به انر حمبّت ایر
المدّلل سبحات جالل را به انر مجال
سوختیم و خیمهٴ دیگر برافراختیم و به این افتخار می منائیم که
ّ
متمسکیم و نه به
حمبوب سوختیم و جز مقصود در قلب و دل جا ندادمی نه به علمی جز علم به او ّ
متعجب شدم ،از این بیاانت ندیدم مگر اینکه می
معلومی جز جتلّی انوار او متشبّث .ابری ،بسیار ّ
خواهد بر مردم برساند که مجیع این علوم نزد ایشان است اب وجود اینکه قسم به خدا نسیمی از رایض
علم اهلی نشنیده و بر حرفی از اسرار حکمت رّابنی اطّالع نیافته .بلکه اگر معنی علم گفته شود البتّه
مندک گردد .اب وجود این اقوال سخیفهٴ بی معنی چه دعوی های
مضطرب شود و جبل وجود او
ّ
متعجبم از مردمی که به او گرویدهاند و اتبع چننی شخصی
زایده از ح ّد منوده .سبحان ّ
اّلل ،چقدر ّ
رب اّلرابب معرض گشتهاند و از نغمهٴ بلبل و
گشتهاند .به تراب قناعت منوده و اقبال جستهاند و از ّ
مجال گل به نعیب زاغ و مجال کالغ قناعت منودهاند .و دیگر چه چیزها مالحظه شد از کلمات
جمعولهٴ این کتاب .فی القیقه حیف است که قلم به حتریر ذکر آن مطالب مشغول شود و ای اوقات
ظل
مصروف به آن گردد و لیکن اگر حمکی ایفت می شد ّ
حق از ابطل و نور از ظلمت و مشس از ّ
معلوم می آمد .از مجله علومی که این مرد م ّدعی به آن شده صنعت کیمیاست .بسیار طالبم که
سلطانی و ای نفسی که مقتدر ابشد ظهور این علم را از عامل لفظ به عامل شهود و از قول به فعل از
ایشان طلب مناید و این بی علم فانی هم که دعوی این گونه علوم ننموده و بلکه کون این علوم و
فقدان آن را علّت علم و جهل منی دامن اب این مرد در مهنی فقره قیام منائیم ات صدق و کذب معلوم
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سم قاتل چیزی نچشیده ام.
شود .و لیکن چه فائده ،از انس این زمان جز زخم سنان ندیده ام و غری ّ
هنوز اثر حدید بر گردن ابقی است و هنوز عالئم جفا از متام بدن ظاهر .و در مراتب علم و جهل و
عرفان و ایقان او در کتابی که ترک نشد از آن امری ذکر شده ،این است که می فرماید﴿ :إ َن َش َجَرَة
ك
الَزقُّوم طَ َعام األَثیم﴾ و بعد بیاانت دیگر می فرماید ات اینکه منتهی می شود به این ذکر﴿ :ذق إنَ َ
ت ال َعزیز ال َكرمی﴾ ملتفت شوید که چه واضح و صریح وصف او در کتاب حمکم مذکور شده .و این
أَن َ
شخص هم خود را در کتاب خود از اببت خفض جناح عبد اثیم ذکر منوده :اثیم فی الکتاب وعزیز
بنی اّلنعام و کرمی فی اإلسم .تف ّکر در آیهٴ مبارکه منوده ات معنی ﴿ َو ّلَ َرطب َوّلَ َایبس إّلَ ِف كتَاب
مبنی﴾ درست در لوح قلب ثبت شود .اب وجود این مجعی معتقد او شده و از موسی علم و عدل
متسک جستهاند و از مشس معانی که در مساء ّلیزالی اهلی مشرق است
اعراض منوده به
ّ
سامری جهل ّ
معرض گشتهاند و کأن مل یکن انگاشتهاند .ابری ای برادر من ،لئالی علم رّابنی جز از معدن اهلی
بدست نیاید و رائحهٴ رحیان معنوی جز از گلزار حقیقی استشمام نشود و گل های علوم احدیّه جز
ث ّلَ َخیرج إّلَ نَكدا﴾
از مدینهٴ قلوب صافیه نرویدَ ﴿ .و البَ لَد الطَیّب َخیرج نَبَاته إبذن َربّه َو الَذي َخب َ
و چون مفهوم گشت که تغنّیات ورقاء هویّه را احدی ادراک ننماید ّاّل اهلش هلذا بر هر نفسی ّلزم و
واجب است که مشکالت مسائل اهلیّه و معضالت اشارات مطالع قدسیّه را بر صاحبان افئدهٴ منریه و
حل مسائل شود نه به أتییدات
حامالن اسرار احدیّه عرضه دارد ات به أتییدات رّابنی و افاضات اهلی ّ
علوم اکتسابی﴿ .فَاسئَ لوا أَه َل ال ّذکر إن کن تم َّل تَعلَمو َن﴾ و لیکن ای برادر من ،شخص جماهد که
حمل
اراده منود قدم طلب و سلوک در سبیل معرفت سلطان قدم گذارد ابید در بدایت امر قلب را که ّ
ظهور و بروز جتلّی اسرار غیبی اهلی است از مجیع غبارات تریهٴ علوم اکتسابی و اشارات مظاهر
منزه فرماید و صدر را که سریر ورود و جلوس حمبّت حمبوب ازلی است لطیف و
شیطانی اپک و ّ
نظیف مناید .و مهچننی دل را از عالقهٴ آب و گل یعنی از مجیع نقوش شبحیّه و صور ظلّیّه مق ّدس
حب او را به جهتی بی دلیل میل
حب و بغض در قلب مناند که مبادا آن ّ
گرداند به قسمی که آاثر ّ
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دهد و ای بغض او را از جهتی منع مناید .چنانچه الیوم اکثری به این دو وجه ،از وجه ابقی و حضرت
کل حنی توّکل
معانی ابز ماندهاند و بی شبان در صحراهای ضاللت و نسیان می چرند .و ابید در ّ
رب اّلرابب در بندد.
به ّ
حق مناید و از خلق اعراض کند و از عامل تراب منقطع شود و بگسلد و به ّ
و نفس خود را بر احدی ترجیح ندهد و افتخار و استکبار را از لوح قلب بشوید و به صرب و اصطبار
دل بندد و صمت را شعار خود مناید و از تکلّم بی فائده احرتاز کند .چه زابن انری است افسرده و
مسی است هالک کننده .انر ظاهری اجساد را حمرتق مناید و انر لسان ارواح و افئده را
کثرت بیان ّ
بگدازد .اثر آن انر به ساعتی فانی شود و اثر این انر به قرنی ابقی ماند .و غیبت را ضاللت مشرد و
به آن عرصه هرگز قدم نگذارد ،زیرا غیبت سراج منری قلب را خاموش مناید و حیات دل را بریاند .به
متمسکنی و
قلیل قانع ابشد و از طلب کثری فارغ .مصاحبت منقطعنی را غنیمت مشارد و عزلت از ّ
متکربین را نعمت مشرد .در اسحار به اذکار مشغول شود و به متام مهّت و اقتدار در طلب آن نگار
ّ
اّلل چون برق در گذرد .و بر بی نصیبان
حب و ذکر بسوزاند و از ما سوی ّ
کوشد .غفلت را به انر ّ
نصیب خبشد و از حمرومان عطا و احسان دریغ ندارد .رعایت حیوان را منظور مناید ات چه رسد به
حق احرتاز جنوید .و آنچه برای
انسان و اهل بیان .و از جاانن جان دریغ ندارد و از مشاتت خلق از ّ
خود منی پسندد برای غری نپسندد و نگوید آنچه را وفا نکند .و از خاطیان در کمال استیالء در گذرد
و طلب مغفرت مناید .و بر عاصیان قلم عفو در کشد و به حقارت ننگرد زیرا حسن خامته جمهول
است .ای بسا عاصی که در حنی موت به جوهر امیان موفّق شود و مخر بقا چشد و به مل اعلی
مقر ایبد.
شتابد و بسا مطیع و مؤمن که در وقت ارتقای روح تقلیب شود و به اسفل درکات نریان ّ
ابری ،مقصود از مجیع این بیاانت متقنه و اشارات حمکمه آن است که سالک و طالب ابید جز خدا
را فنا داند و غری معبود را معدوم مشرد .و این شرایط از صفات عالنی و سجیّهٴ روحانیّنی است که در
شرایط جماهدین و مشی سالکنی در مناهج علم الیقنی ذکر ایفت .و بعد از حت ّقق این مقامات برای
َ
ین
سالک فارغ و طالب صادق ،لفظ جماهد درابرهٴ او صادق می آید .و چون به عمل ﴿ َو الذ َ
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اهدوا فی نَا﴾ مؤیّد شد البتّه به بشارت ﴿لَنَ هدیَنَ هم سب لَنَا﴾ مستبشر خواهد شد .و چون سراج طلب
َج َ
حب در قلب روشن شد و نسیم حمبّت از شطر
و جماهده و ذوق و شوق و عشق و وله و جذب و ّ
ک و ریب زائل شود و انوار علم و یقنی مههٴ ارکان وجود را احاطه
احدیّه وزید ظلمت ضاللت ش ّ
مناید .در آن حنی بشری معنوی به بشارت روحانی از مدینهٴ اهلی چون صبح صادق طالع شود و قلب
و نفس و روح را به صور معرفت از نوم غفلت بیدار مناید .و عناایت و أتییدات روح القدس صمدانی
حیات اتزهٴ جدید مبذول دارد به قسمی که خود را صاحب چشم جدید و گوش بدیع و قلب و فؤاد
اّلل بدیعه
اتزه می بیند و رجوع به آایت واضحهٴ آفاقیه و خفیّات مستورهٴ انفسیّه می مناید و به عنی ّ
حق الیقنی و نور الیقنی ،و
ذره اببی مفتوح مشاهده مناید برای وصول به مراتب عنی الیقنی و ّ
در هر ّ
در مجیع اشیاء اسرار جتلّی وحدانیّه و آاثر ظهور صمدانیّه مالحظه کند .قسم به خدا که اگر سالک
حق را از فرسنگ های
سبیل هدی و طالب معارج تقی به این مقام بلند اعلی واصل گردد رائحهٴ ّ
کل شیء ادراک کند و هر ذرهّ و هر شیء او
بعیده استنشاق مناید و صبح نورانی هدایت را از مشرق ّ
ظل ،فرق
را دّللت بر حمبوب و مطلوب مناید و چنان ممیّز شود که ّ
حق را از ابطل ،چون مشس از ّ
حق از مشرق ابداع وزد و او در مغرب اخرتاع ابشد البتّه استشمام کند .و
گذارد .مثال اگر نسیم ّ
حق را از کلمات بدیعه و اعمال منیعه و افعال ملیعه ،از افعال و اعمال و آاثر ما
مهچننی مجیع آاثر ّ
سوی امتیاز دهد چنانچه اهل لؤلؤ ،لؤلؤ را از حجر و انسان ،ربیع را از خریف و حرارت را از
برودت .و دماغ جان چون از زکام کون و امکان اپک شد البتّه رائحهٴ جاانن را از منازل بعیده بیابد
و از اثر آن رائحه به مصر ایقان حضرت منّان وارد شود و بدایع حکمت حضرت سبحانی را در آن
شهر روحانی مشاهده کند و مجیع علوم مکنونه را از اطوار ورقهٴ شجرهٴ آن مدینه استماع مناید و از
رب اّلرابب به گوش ظاهر و ابطن شنود و اسرار رجوع و اایب را به
تراب آن مدینه تسبیح و تقدیس ّ
سر مالحظه فرماید .چه ذکر منامی از آاثر و عالمات و ظهورات و جتلّیات که به امر سلطان
چشم ّ
اّلل بیفزاید.
امساء و صفات در آن مدینه مق ّدر شده .بی آب رفع عطش مناید و بی انر حرارت حمبّة ّ
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در هر گیاهی حکمت ابلغهٴ معنوی مستور است و بر شاخسار هر گل هزار بلبل انطقه در جذب و
سر انر موسوی ظاهر و از نفحات قدسیّه اش نفخهٴ روح القدس عیسوی
شور .از ّلله های بدیعش ّ
ابهر .بی ذهب غنا خبشد و بی فنا بقا عطا فرماید .در هر ورقش نعیمی مکنون و در هر غرفه اش
اّلل بعد از انقطاع از ما سوی چنان به آن مدینه انس گریند
صد هزار حکمت خمزون .و جماهدین فی ّ
ک نشوند .دّلئل قطعیّه را از سنبل آن حمفل شنوند و براهنی واضحه را از مجال گل
که آنی از آن منف ّ
اقل جتدید شود و تزینی ایبد .پس
و نوای بلبل اخذ منایند .و این مدینه در رأس هزار سنه او ازید او ّ
ای حبیب من ،ابید جهدی منود ات به آن مدینه واصل شومی و به عنایت اهلیّه و تف ّقدات رّابنیّه کشف
سبحات جالل منائیم ات به استقامت متام جان پژمرده را در ره حمبوب اتزه نثار منائیم و صد هزار عجز
موسی
و نیاز آرمی ات به آن فوز فائز شومی .و آن مدینه کتب اهلیّه است در هر عهدی .مثال در عهد
ٰ
اّلل فرقان و در این عصر بیان و در عهد من
تورات بود و در زمن
ٰ
حممد رسول ّ
عیسی اجنیل و در عهد ّ
کل کتب به آن است و مهیمن است بر مجیع کتب .و در این مدائن،
یبعثه ّ
اّلل کتاب او که رجوع ّ
مقرر .غذای روحانی خبشد و نعمت قدمانی چشاند .بر اهل جترید
ارزاق مق ّدر است و نعم ابقیه ّ
نعمت توحید عطا فرماید ،بی نصیبان را نصیب کرم مناید و آوارگان صحرای جهل را کأس علم عنایت
السموات و اّلرض در این
کل من فی ّ
کند .و هدایت و عنایت و علم و معرفت و امیان و ایقان ّ
مدائن مکنون و خمزون گشته .مثال فرقان از برای ّامت رسول حصن حمکم بوده که در زمان او هر
نفسی داخل او شد از رمی شیاطنی و رمح خمالفنی و ظنوانت جمتثّه و اشارات شرکیّه حمفوظ ماند .و
مهچننی مرزوق شد به فواکه طیّبهٴ احدیّه و امثار علم شجرهٴ اهلیّه و از اهنار ماء غری آسن معرفت
نوشید و مخر اسرار توحید و تفرید چشید .چنانچه مجیع ما حیتاج آن ّامت از احکام دین و شریعت
حجت ابقیه برای اهلش بعد از
سیّد املرسلنی در آن رضوان مبنی موجود و ّ
معنی گشته .و آن است ّ
نقطهٴ فرقان زیرا مسلّم است حکم آن و حم ّقق الوقوع است امر آن .و مجیع مأمور به اتّباع آن بودهاند
ات ظهور بدیع در سنهٴ ستّنی .و آن است که طالبان را به رضوان وصال می رساند و جماهدان و
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حجتی است اعظم .و غری آن را از
مهاجران را به سرادق قرب فائز فرماید .دلیلی است حمکم و ّ
رواایت و کتب و احادیث این فخر نه زیرا حدیث و صاحبان حدیث ،وجود وقولشان به حکم کتاب
اثبت و حم ّقق شده .و دیگر آنکه در احادیث اختالف بسیار است و شبهه بی مشار .چنانچه نقطهٴ
اّلل َو عت َرتی) اب اینکه احادیث بسیار از
فرقان در آخر امر فرمودند که (إنّی َاترک فیکم الثَ َقلَنی کتَاب ّ
منبع رسالت و معدن هدایت انزل شده بود اب وجود این جز ذکر کتاب چیزی نفرمودند و آن را سبب
مقرر فرمودند که هادی عباد ابشد ات یوم معاد .حال به چشم انصاف
اعظم و دلیل اقوم برای طالبان ّ
عامه و
و قلب طاهر و نفس زکیّه مالحظه فرمائید که در کتاب خدا که مسلّم بنی طرفنی است از ّ
کل من علی اّلرض به نور آن
ّ
خاصه ،چه را ّ
حجت برای معرفت عباد قرار فرموده .ابید بنده و مشا و ّ
حجت
متسک جستهّ ،
حق را از ابطل و ضاللت را از هدایت متیز دهیم و فرق گذارمی .زیرا که ّ
ّ
منحصر شد به دو ،یکی کتاب و دیگر عرتت .عرتت که از میان رفته ،پس منحصر شد به کتاب .و
نی﴾ در حروف مقطّعهٴ فرقان اسرار
ّاول کتاب می فرماید﴿ :امل َذل َ
ب فیه هدی للمتَق َ
ک الکتَاب َّل َری َ
هویّه مستور گشته و لئالی احدیّه در صدف این حروف خمزون شده که این مقام جمال ذکر آن نه و
حممد ،این
لیکن بر حسب ظاهر مقصود خود آن حضرت است که به او خطاب می فرماید :ای ّ
کتاب منزل از مساء احدیّه ،نیست ریبی و ش ّکی در آن ،هدایتی است برای پرهیزکاران .مالحظه
السموات و اّلرض و بنفسه آن
فرمائید که مهنی فرقان را ّ
کل من فی ّ
مقرر و مق ّدر فرموده برای هدایت ّ
ک و شبهه در آن نیست که هادی عباد است الی
ذات احدیّه و غیب هویّه شهادت داده بر آنکه ش ّ
یوم معاد .آای انصاف هست ثقل اعظم را که خدا شهادت بر ح ّقیّت آن داده و حکم بر ح ّقیّت آن
ک منایند و ای شبهه کنند و ای امری را که او سبب هدایت و وصول به
فرموده ،این عباد در آن ش ّ
معارج معرفت قرار فرموده ،از آن اعراض منایند و امر دیگر طلب منایند و ای به حرف مزخرف انس
تشکیک منایند که فالن چننی گفته و فالن امر ظاهر نشده و حال آنکه اگر امری ای احداثی غری
کتاب اهلی علّت و دلیل برای هدایت خلق بود البتّه در آیه مذکور می شد .ابری ،ابید از امر مربم
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اهلی و از تقدیر مق ّدر صمدانی که در آیه ذکر ایفت جتاوز ننمائیم و کتب بدیعه را مص ّدق شومی چه
اگر تصدیق این کتب را ننمائیم تصدیق این آیهٴ مبارکه نشده .چنانچه این واضح است که هرکس
تصدیق فرقان ننمود فی القیقه مص ّدق کتب قبل از فرقان هم نبوده .و این معانی از ظاهر آیه مستفاد
می شود .و اگر معانی مستورهٴ آن ذکر شود و اسرار مکنونهٴ آن بیان گردد البتّه زمان به آخر نرساند
اّلل علی ما اقول شهیدا .و مهچننی در جای دیگر می فرمایدَ ﴿ :و إن كنتم
و کون محل ننماید .وکان ّ
نی﴾ که
صادق َ
ِف َریب ممَا نََزلنَا َعلَى َعبد َان فَأتوا بس َورة من مثله َو ادعوا ش َه َداءَكم من دون هللا إن کن تم َ
ک و شبهه در آنچه ما انزل فرمودمی بر عبد خود
ترمجهٴ ظاهر آن این است :اگر بودید مشا در ش ّ
حممد ،پس بیارید سوره ای به مثل این سور منزله و خبوانید شهدای خود را یعنی علمای خود را ات
ّ
اعانت منایند مشا را در انزال سوره اگر هستید راست گواین .حال مالحظه فرمائید چه مقدار عظیم
حجت ابلغه و برهان کامل و قدرت قاهره و مشیّت انفذه
است شأن آایت و بزرگ است قدر آن که ّ
حجت خود به آن شریک نفرموده
را به آن ختم فرموده .و هیچ شیئی را آن سلطان احدیّه در اظهار ّ
حجت
چه میانهٴ حجج و دّلئل ،آایت به منزلهٴ مشس است و سوای آن به منزلهٴ جنوم .و آن است ّ
ابقیه و برهان اثبت و نور مضیء از جانب سلطان حقیقی در میان عباد .هیچ فضلی به آن نرسد و
هیچ امری بر آن سبقت نگرید .کنز لئالی اهلیّه است و خمزن اسرار احدیّه .و آن است خیط حمکم و
وثقی و نور ّل یطفی .شریعهٴ معارف اهلیّه از آن در جراین است و انر
حبل مستحکم و عروهٴ ٰ
حکمت ابلغهٴ صمدانیّه از آن در فوران .این انری است که در یک حنی دو اثر از آن ظاهر است،
حب احداث مناید و در مبغضنی برودت غفلت آورد .ای رفیق ،ابید از امر اهلی
در مقبلنی حرارت ّ
حجت و برهان این آیهٴ
حجت خود قرار فرموده راضی شومی و سر بنهیم .خالصهّ ،
نگذرمی و به آنچه ّ
السبیل وهو
اّلل یقول ّ
منزله اعظم ازآن است که این علیل تواند اقامهٴ دلیل مناید و ّ
الق وهو یهدی ّ
ک ابلَ ّق
اّلل نَت ل َوها َعلَی َ
القاهر فوق عباده و هو العزیز اجلمیل .و مهچننی می فرماید﴿ :تل َ
آایت ّ
ک َ
اّلل َو آایته ی ؤمنو َن﴾ می فرماید :این است آایت منزله از مساء هویّه ،می خوانیم بر
ی َحدیث بَع َد ّ
فَبأَ ّ
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حق و نزول آایت او امیان می آورند؟ اگر تلویح این آیه را
مشا .پس به کدام سخن بعد از ظهور ّ
حجتی هم اکرب و اعظم از آایت منزله
ملتفت شوی می فهمی که هرگز مظهری اکرب از انبیاء نبوده و ّ
حجتی ممکن نه ّإّل ما شاء ربّک .و در جای دیگر
حجتّ ،
در ارض ظاهر نشده .بلکه اعظم از این ّ
اّلل ت ت لَی َعلَیه ثَ یصُّر مستَکربا َکأَن َمل یَس َمع َها فَبَ ّشره
آایت ّ
می فرمایدَ ﴿ :ویل لک ّل أَفَاک أَثیم یَس َمع َ
ب َع َذاب أَلیم﴾ یعنی وای بر افک کنندهٴ گنهکار که می شنود آایت انزله از مساء مشیّت اهلیّه را که
خوانده می شود بر او ،پس استکبار می مناید که گوای نشنیده آن را ،پس بشارت ده او را به عذابی
السموات و اّلرض را کفایت می کند لو کان النّاس فی آایت
کل من فی ّ
دردانک .اشارات مهنی آیه ّ
یتفرسون.چنانچه الیوم می شنوید که اگر از آایت اهلیّه قرائت شود احدی اعتنا ندارد که گوای
رّهبم ّ
پست ترین امرها نزدشان آایت اهلیّه است و حال آنکه اعظم از آایت امری نبوده و خنواهد بود .بگو
به ایشان :ای بی خربان ،می گوئید آنچه را قبل ،پدران مشا گفتند .اگر ایشان مثری از شجرهٴ اعراض
مقر خواهید ایفت .فالنّار مثواهم
خود دیدند مشا هم خواهید دید .و عنقریب اب آابی خود در انر ّ
ك َهلم
آایتنَا َشی ئا َاختَ َذ َها هزوا أولَئ َ
فبئس مثوی الظّاملنی .و در جای دیگر می فرمایدَ ﴿:و إ َذا َعل َم من َ
َع َذاب مهنی ﴾ یعنی در وقتی که عامل شود از آایت ما شیئی را ،اخذ می مناید آن را از روی استهزاء
از برای ایشان است عذابی خوار کننده .از مجلهٴ استهزاء این بود که می گفتند معجزهٴ دیگر ظاهر منا
و برهان دیگر بیاور .آن یکی ﴿فَأَسقط َعلَی نَا ك َسفا من ال َس َماء﴾ می گفت و دیگر ﴿إن َكا َن َه َذا ه َو
الَ َق من عند َك فَأَمطر َعلَی نَا ح َج َارة من ال َس َماء﴾ مذکور می داشت .به مثل یهودان عهد موسی که
تبدیل منودند مائدهٴ مسائیّه را به اشیای خبیثهٴ سری و پیاز ،آن قوم هم طلب تبدیل می منودند آایت
منزله را به ظنوانت جنسهٴ کثیفه .چنانچه الیوم مشاهده می شود که مائدهٴ معنویّه از مساء رمحت اهلیّه
و غمام مکرمت سبحانیّه انزل است و حبور حیوان در رضوان جنان به امر خالق کن فکان در موج و
جراین و مجیع چون کالب بر اجساد میّته جمتمع آمدهاند و به برکهٴ شور که ملح اجاج است قانع
حتری حاصل است از عبادی که بعد از ارتفاع اعالم مدلول ،طلب دلیل
اّلل ،کمال ّ
گشتهاند .سبحان ّ
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متسک جستهاند .مثل آن است که از آفتاب
می منایند و بعد از ظهور مشس معلوم ،به اشارات علم ّ
حجت آفتاب نور
حجت طلبند و ای از ابران نیسان در اثبات فیضش برهان جویندّ .
در اثبات نور او ّ
اوست که اشراق منوده و عامل را فرا گرفته و برهان نیسان جود اوست که عامل را به ردای جدید اتزه
فرموده .بلی ،کور از آفتاب جز گرمی حاصلی نداند و ارض جرز از رمحت نیسانی فضلی احصاء
ننماید .عجب نبود که از قرآن نصیبی نیست جز نقشی
که از خورشید جز گرمی نیابد چشم انبینا
آایت نَا بَیّنَات َما َكا َن ح َجتَ هم إّلَ أَن قَالوا ائ توا ب َابئنَا
و در جای دیگر می فرمایدَ ﴿ :و إ َذا ت ت لَى َعلَیهم َ
حجت ایشان
صادق َ
نی﴾ یعنی در وقتی که تالوت کرده می شود بر ایشان آایت ما ،نیست ّ
إن کن تم َ
حجت ها بر آن
مگر آنکه بگویند بیاورید پدرهای ما را اگر هستید راست گواین .مشاهده منا که چه ّ
رمحت های کاملهٴ واسعه می گرفتند .به آایتی که حرفی از آن اعظم است از خلق مساوات و ارض و
مردگان وادی نفس و هوی را به روح امیان زنده می فرماید استهزاء می منودند و می گفتند :پدرهای ما
کل من علی اّلرض
را از قرب بریون آر .این بود اعراض و استکبار قوم .و هر کدام از این آایت برای ّ
اّلل
حجتی است حمکم و برهانی است معظّم که مجیع ارض را کفایت می کند لو انتم فی آایت ّ
ّ
تتف ّکرون .و در مهنی آیهٴ مذکوره لئالی اسرار مکنون است .اگر فی اجلمله دردی ایفت شود دوا می
حجت منی
رسد .گوش به حرف های مزخرف عباد مدهید که می گویند کتاب و آایت از برای عوام ّ
حجت است بر مشرق و مغرب عامل.
شود زیرا که منی فهمند و احصاء منی کنند ،اب اینکه این قرآن ّ
کل واقع می شد؟ از این قرار ،بر معرفت اهلیّه هم
اگر ّقوهٴ ادراک آن در مردم نبود چگونه ّ
حجت بر ّ
نفسی مکلّف نیست و ّلزم نه زیرا که عرفان او اعظم از عرفان کتاب اوست و عوام استعداد ادراک
آن ندارند .ابری ،این سخن به غایت لغو و غری مقبول است .مهه از روی کرب و غرور گفته می شود
حق این عوام
که مردم را از رایض رضای اهلی دور کنند و زمام آهنا را حمکم حفظ منایند .اب اینکه نزد ّ
حق اعراض منودهاند به غایت مقبول تر و پسندیده ترند .و فهم کلمات اهلیّه و
از علمای ایشان که از ّ
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درک بیاانت محامات معنویّه هیچ دخلی به علم ظاهری ندارد .این منوط به صفای قلب و تزکیهٴ
نفوس و فراغت روح است .چنانچه حال عبادی چند موجودند که حرفی از رسوم علم ندیدهاند و بر
رفرف علم جالسند و از سحاب فیض اهلی رایض قلوبشان به گل های حکمت و ّلله های معرفت
َ
ین َك َفروا ب َایت هللا َو
تزینی ایفته .فطوبی للمخلصنی من انوار یوم عظیم .و مهچننی می فرمایدَ ﴿ :و الذ َ
ك َهلم َع َذاب أَلیم﴾ و مهچننی می فرمایدَ ﴿ :و یَقولو َن أَئنَا لَتَاركوا
ك یَئسوا من َرمحَتی َو أولَئ َ
ل َقائه أولَئ َ
آهلَتنَا ل َشاعر َجمنون﴾ مضمون این آیه واضح است .مشاهده فرمائید که بعد از تنزیل آایت چه می
گفتند :آای ما ترک کننده امی خدااین خود را برای شاعری جمنون؟ که آن حضرت را شاعر می انمیدند
و به آایت اهلیّه سخریّه می منودند و می گفتند :این کلمات اساطری ّاولنی است ،یعنی کلماتی است
حممد آن کلمات را ترکیب منوده می گوید از خداست .چنانچه الیوم به مثل مهان
که قبل گفته شده و ّ
را شنیده اید که نسبت به این امر می دهند و می گویند که این کلمات را اب کلمات قبل ترکیب منوده
و ای کلماتی است مغلوط .قد کرب قوهلم و صغر شأهنم وح ّدهم .این است که بعد از این انکارها و
مستقل که انسخ
نبی
موسی و
اعرتاضات که مذکور شد گفتند :بعد از
ٰ
ٰ
ّ
عیسی ،موافق کتب نباید ّ
مکمل شریعت قبل ابشد .این آیهٴ مبارکه که مشعر
شریعت ابشد مبعوث شود .ابید شخصی بیاید که ّ
مدل بر عدم انقطاع فیوضات رمحانیّه است انزل شدَ ﴿ :و لََقد َجاءَكم یوسف
بر مجیع مطالب اهلیّه و ّ
اّلل من بَعده َرسوّل
ث َ
من قَبل ابلبَ یّنَات فَ َما زلتم ِف َش ّ
ك ق لتم لَن یَب َع َ
ك ممَا َجاءَكم به َح ََّت إ َذا َهلَ َ
ك یض ُّل هللا َمن ه َو مسرف مرَاتب﴾ و به حتقیق آمد مشا را یوسف از پیش اب بیّنه ها ،پس پیوسته
َك َذل َ
ک از آنچه آمد مشا را به آن ،ات چون هالک شد گفتید مبعوث منی گرداند خدا بعد از او
بودید در ش ّ
ک آورنده به پروردگار
رسولی را ،و مهچننی اضالل می کند خدا کسی را که اوست اسراف کننده و ش ّ
خود .پس ،از این آیه ادراک فرمائید و یقنی کنید که در هر عصر امم آن عهد به آیه ای از کتاب
نبی نباید در ابداع بیاید .مثل آنکه
ّ
متسک جسته از این گونه حرف های مزخرف می گفتند که دیگر ّ
آیهٴ اجنیل را که مذکور شده ،علمای آن استدّلل به آن منودند که هرگز حکم اجنیل مرتفع منی شود و
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مستقل مبعوث نگردد ّاّل برای اثبات شریعت اجنیل .و اکثری از ملل مبتال به این مرض
پیغمربی
ّ
روحی شدهاند .چنانچه اهل فرقان را می بینی که چگونه به مثل امم قبل به ذکر خات النّبیّنی حمتجب
اّلل َو الَراسخو َن فی العلم﴾ بعد که راسخ
مقرند بر اینکه ﴿ َما یَعلَم َأتویله إَّل ّ
گشتهاند ،اب اینکه خود ّ
در علوم و ّامها و نفسها و ذاهتا و جوهرها بیان می فرماید که قدری خمالف هوای ایشان واقع می
شود این است که می شنوی که چه می گویند و چه می کنند .و نیست اینها مگر از رؤسای انس در
دین یعنی آهنائی که اهلی جبز هوی اخذ نکردهاند و بغری ذهب مذهبی نیافتهاند و به حجبات علم
رب اّلانم می فرماید:
حمتجب گشتهاند و به ضاللت آن گمراه شدهاند .چنانچه به تصریح متام ّ
صره غ َش َاوة
َضلَه َ
ت َمن َاختَ َذ إ َهلَه َه َواه َو أ َ
﴿أَفَ َرأَی َ
اّلل َعلَى علم َو َختَ َم َعلَى َمسعه َو قَلبه َو َج َع َل َعلَى بَ َ
فَ َمن یَهدیه من بَعد هللاَ أَفَالَ تَ َذ َكرو َن﴾ یعنی آای دیدی آن غافل را که گرفت خدای خود خواهش های
نفس خود را و اضالل کرد خدا او را بر علمی ،و مهر هناد بر گوش و دلش و گردانید بر چشمش
اّلل َعلَى علم﴾
َضلَه َ
پرده ،پس که هدایت می کند او را از بعد خدا؟ آای پند منی گریید؟ در معنی ﴿ َو أ َ
اگر چه در ظاهر آن است که ذکر شده و لیکن نزد این فانی ،مقصود از آیه علمای عصراند که
متمسک شده بر نبأ اهلی
اعراض از مجال ّ
حق منودند و به علوم خود که از نفس و هوی انشی گشته ّ
و امر او احتجاج می منودند﴿ .قل ه َو نَبَأ َعظیم أَن تم َعنه معرضو َن﴾ و مهچننی می فرمایدَ ﴿ :و إ َذا
آابؤكم َو قَالوا َما َه َذا إّلَ
آایت نَا بَیّنَات قَالوا َما َه َذا إّلَ َرجل یرید أَن یَص َدكم َع َما َكا َن یَعبد َ
ت ت لَى َعلَیهم َ
الق یقول :و چون خوانده شود بر ایشان ،یعنی بر آن کفرهٴ فجره ،آایت قدسیّهٴ
إفك مفتَ رى﴾ و ّ
حق بی خربان ،نیست این رسول پروردگار مگر مردی که می خواهد منع
احدیّه ،گویند آن مشرکان از ّ
کند مشا را از آنچه که می پرستیدند آن را پدرهای مشا و دیگر گفتند نیست این مگر کذبی افرتا کرده
شده .بشنوید ندای قدس اهلی و نوای خوش صمدانی را که چگونه در تلویح ،انذار فرموده مک ّذبنی
آایت را و بیزاری جسته منکرین کلمات قدسیّه را .و بعد انس را مالحظه فرمائید از کوثر قرب و
اعراض و استکبار آن حمرومان را بر آن مجال قدس .اب اینکه آن جوهر لطف و کرم ،هیاکل عدم را به
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عرصهٴ قدم هدایت می فرمود و آن فقریان حقیقی را به شریعهٴ قدسیّهٴ غنا دّللت می منود مع ذلک
بعضی می گفتند این مردی است افرتا کننده بر پروردگار عاملیان و بعضی می گفتند این منع کننده
است انس را از شریعهٴ دین و امیان و برخی نسبت جنون می دادند و امثال ذلک .چنانچه الیوم
مشاهده می کنید چه سخن های لغو که به آن جوهر بقا گفتهاند و چه نسبت ها و خطاها که به آن
منبع و معدن عصمت دادهاند .اب اینکه در کتاب اهلی و لوح قدس صمدانی در مجیع اوراق و
کلمات ،انذار فرموده مک ّذبنی و معرضنی آایت منزله را و بشارت فرموده مقبلنی آن را ،اب وجود این
چقدر اعرتاضات که بر آایت منزله از مساوات قدسیّهٴ بدعیّه منودهاند .و حال آنکه چشم امکان چننی
فضلی ندیده و ّقوهٴ مسع اکوان چننی عنایتی نشنیده که آایت به مثابهٴ غیث نیسانی از غمام رمحت
رمحانی جاری و انزل شود .چه که انبیای اولوالعزم که عظمت قدر و رفعت مقامشان چون مشس
واضح و ّلئح است مفتخر شدند هر کدام به کتابی که در دست هست و مشاهده شده وآایت آن
احصا گشته و از این غمام رمحت رمحانی این قدر انزل شده که هنوز احدی احصا ننموده .چنانچه
بیست جملّد اآلن به دست می آید و چه مقدار که هنوز به دست نیامده و چه مقدار هم که اتراج
شده و به دست مشرکنی افتاده و معلوم نیست چه کردهاند .ای برادر ،ابید چشم گشود و تف ّکر منود
و ملتجی به مظاهر اهلیّه شد که شاید از مواعظ واضحهٴ کتاب پند گریمی و از نصائح مذکوره در الواح
متنبّه شومی ،اعرتاض بر منزل آایت نکنیم ،امرش را به جان تسلیم کنیم و حکمش را به متام جان و
روان قبول منائیم و مذعن شومی که شاید در فضای رمحت وارد شومی و در شاطی فضل مسکن ایبیم.و
إنّه بعباده لغفور رحیم .و مهچننی می فرماید﴿ :قل َای أَه َل الكتَاب َهل تَنقمو َن منَا إّلَ أَن َآمنَا ابلل َو
َما أنزَل إلَی نَا َو َما أنزَل من قَبل َو أَ َن أَکثََرکم فَاسقو َن﴾ چقدر واضح است مقصود در این آیه و چه
حجیّت آایت منزله .و این آیه در وقتی انزل شد که ک ّفار به اسالم اذیّت می منودند و
مربهن است ّ
نسبت کفر می دادند چنانچه نسبت می دادند به اصحاب آن حضرت که به خدا کافر شده اید و
به ساحری ک ّذاب مؤمن و موقن گشته اید .و در صدر اسالم که هنوز امر بر حسب ظاهر ّقوت
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نداشت در هر مقام و مکان که دوستان آن حضرت را مالقات می منودند هنایت اذیّت و زجر و رجم
اّلل معمول می داشتند .در این وقت این آیهٴ مبارکه از مساء احدیّه انزل شد
سب بر آن مقبلنی إلی ّ
و ّ
به برهانی واضح و دلیلی ّلئح .و تعلیم فرمود اصحاب آن حضرت را که بگوئید به کافران و مشرکان
که آای اذیّت می کنید ما را و ستم می منائید و عملی از ما صادر نشد مگر آنکه امیان آوردمی به خدا
حممد ،و مهچننی آایتی که انزل شد بر انبیای او از قبل که
و به آایتی که انزل شد بر ما از لسان ّ
حممد انزل شد و آایت
مقصود این است تقصریی ندارمی مگر آنکه آایت جدیدهٴ بدیعهٴ اهلیّه را که بر ّ
عنداّلل دانستیم و تصدیق و اذعان منودمی .و این دلیلی
قدمیه که بر انبیای قبل انزل شد مجیع را من
ّ
است که سلطان احدیّه تعلیم فرموده عباد خود را .مع ذلک آای جائز است این آایت بدیعه که احاطه
فرمود شرق و غرب را ،از آن معرض شوند و خود را از اهل امیان دانند؟ و ای آنکه مؤمن شوند منزل
مقرین را از اهل امیان حمسوب نفرماید؟ حاشا ثّ حاشا که
آایت را؟ به این استدّلل که خود فرموده ّ
حجت مثبته را هتدید
متمسکنی به ّ
مقبلنی و ّ
مقرین آایت احدیّه را از ابواب رمحت خود براند و ّ
الق بایته و حم ّقق اّلمر بکلماته و إنّه هلو املقتدر املهیمن القدیر .و مهچننی می
فرماید .إذ إنّه مثبت ّ
ك كتَااب ِف قرطَاس فَلَمسوه بَیدیهم لََق َ َ
ین َك َفروا إن َه َذا إَّل سحر مبنی﴾
فرمایدَ ﴿ :و لَو نََزلنَا َعلَی َ
َ
ال الذ َ
مدل و مشعر بر این مطلب است و این بنده اختصار منودم به این آایت
و اکثری آایت فرقانیّه ّ
حجت قرار فرموده برای معرفت
مذکوره .و حال مالحظه فرمائید که در مجیع کتاب جز آایت را که ّ
متمسک شوند و اعرتاض منایند؟ بلکه در مههٴ موارد
مظاهر مجال خود ،دیگر امری ذکر شده ات به آن ّ
بر منکرین آایت و استهزاء کنندهٴ آن وعدهٴ انر فرمودهاند چنانچه معلوم شد .حال اگر کسی بیاید به
کرورها از آایت و خطب و صحائف و مناجات بی آنکه به تعلیم اخذ منوده ابشد ،آای به چه دلیل
می توان اعرتاض منود و از این فیض اکرب حمروم شد؟ و جواب چه خواهند گفت بعد از عروج روح از
متسک جستیم و چون معنی آن را به ظاهر
متمسک می شوند که به فالن حدیث ّ
جسد ظلمانی؟ آای ّ
حق دور گشتیم؟ آای نشنیده اید که از مجلهٴ علّت
نیافتیم هلذا بر مظهر امر اعرتاض منودمی و از شرائع ّ
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اینکه بعضی از انبیاء اولو العزم بودند نزول کتاب بود بر آهنا؟ و این مسلّم است ،اب وجود این چگونه
جائز است که بر صاحب کتب که چندین جملّدات از او ظاهر شده به حرف های فالن از روی
جهل بعضی کلمات برای القای شبهه در قلوب مجع منوده و شیطان عصر شده برای اغفال عباد و
اضالل من فی البالد ،پریوی منایند و از خورشید فیض اهلی بی هبره گردند؟ و از مههٴ این مراتب
متسک
گذشته ،آای از این نفس قدسی و نفس رمحانی احرتاز جویند و ادابر منایند منی دامن به که ّ
السبیلنی فی هذین
جویند و به کدام وجه اقبال کنند؟ بلیَ ﴿ ،و لك ّل وج َهة ه َو م َولّ َیها﴾ فقد هدیناک ّ
الضالل .و از مجلهٴ ادلّه بر
الق ّإّل ّ
الق و ما بعد ّ
املنهجنی ،ثّ امش علی ما ختتار لنفسک.وهذا قول ّ
اثبات این امر آنکه در هر عهد و عصر که غیب هویّه در هیکل بشریّه ظاهر می شد بعضی از
نبوت مستضیء و به انوار
مردمی که معروف نبودند و عالقه به دنیا و جهتی نداشتهاند به ضیاء مشس ّ
لقاءاّلل فائز می گشتند .هلذا این بود که علمای عصر و اغنیای
قمر هدایت مهتدی می شدند و به
ّ
َ
ین َك َفروا من قَومه
عهد استهزاء می منودند .چنانچه از لسان آن گمراهان می فرماید﴿ :فَ َق َ
ال ال َم َل الذ َ
َما نَر َاك إّلَ بَ َشرا مث لَنَا و َما نَر َاك اتَبَ َع َ َ
ی الَرأی َو َما نََرى لَكم َعلَی نَا من فَضل
ك إّلَ الذ َ
ین هم أ ََراذلنَا َابد َ
َ َ
َ
نی﴾ اعرتاض می منودند و به آن مظاهر قدسیّه می گفتند که متابعت مشا نکرده مگر
بَل نَظنُّكم َكاذب َ
اراذل ما که اعتنائی به شأن آهنا نیست و مقصودشان این بوده که علماء و اغنیاء و معارف قوم به مشا
الق می منودند .و ّاما در این
امیان نیاوردند و به این دلیل و امثال آن ،استدّلل بر بطالن من له ّ
ظهور اظهر و سلطنت عظمی مجعی از علمای راشدین و فضالی کاملنی و فقهای ابلغنی از کأس
قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظمی فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جاانن
گذشتند .بعضی از اسامی آهنا ذکر می شود که شاید سبب استقامت انفس مضطربه و نفوس غری
حمل اشراق مشس ظهور شدند .لوّله ما استوی
مطمئنّه شود .از آن مجله جناب ّ
مال حسنی است که ّ
کرسی صمدانیّته .و جناب آقا سیّد حییی که وحید عصر و
ّ
اّلل علی عرش رمحانیّته و ما ّ
استقر علی ّ
مال نعمة
مال سعید ابرفروشی و ّ
مال علی بسطامی و ّ
حممد علی زجنانی و ّ
فرید زمان خود بودند و ّ
مال ّ
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مال مهدی کندی
مال مهدی خوئی و آقا سیّد حسنی ترشیزی و ّ
مال یوسف اردبیلی و ّ
اّلل مازندرانی و ّ
ّ
مال علی برقانی و امثال آهنا که قریب چهارصد نفر
مال عبد الالق یزدی و ّ
مال ابقر و ّ
و برادر او ّ
مقر و مذعن گشتند برای
بودند که اسامی مجیع در لوح حمفوظ اهلی ثبت شده .مههٴ اینها مهتدی و ّ
آن مشس ظهور به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند و به رضای ذی اجلالل پیوستند .و از سر
جان برای جاانن برخاستند و انفاق منودند به مجیع آنچه مرزوق گشته بودند .به قسمی که سینه
حمل تریهای خمالفنی گشت و سرهاشان زینت سنان مشرکنی .چنانچه ارضی مناند مگر آنکه از
هاشان ّ
جمرده آشامید و سیفی مناند مگر آنکه به گردن هاشان ممسوح گشت .و دلیل بر صدق
دم این ارواح ّ
قولشان فعلشان بس .آای شهادت این نفوس قدسیّه که به این طریق جان در راه دوست دادند که مههٴ
متحری گشتند کفایت منی کند برای این عبادی که هستند ،و انکار بعضی
عامل از ایثار دل و جانشان ّ
عباد که دین را به درمهی دادند و بقا را به فنا تبدیل منودند و کوثر قرب را به چشمه های شور
کل به زخارف دنیا
معاوضه کردند و جبز اخذ اموال انس مرادی جنویند؟ چنانچه مشاهده می شود که ّ
رب اعلی دور مانده .حال انصاف دهید که شهادت اینها مقبول و مسموع
مشغول شدهاند و از ّ
است که قولشان و فعلشان موافق و ظاهرشان و ابطنشان مطابق به حنوی که اتهت العقول فی افعاهلم
حتریت النّفوس فی اصطبارهم و با محلت اجسادهم و ای شهادت این معرضنی که جبز هوای نفس
و ّ
نفسی بر نیارند و از قفس ظنوانت ابطله جناتی نیافتهاند؟ و در یوم سر از فراش برندارند مگر چون
خ ّفاش ظلمانی در طلب دنیای فانیه کوشند و در لیل راحت نشوند مگر در تدبریات امورات دانیه
کوشند .به تدبری نفسانی مشغول گشته و از تقدیر اهلی غافل شدهاند .روز به جان در تالش معاشند
و شب در تزینی اسباب فراش .آای در هیچ شرع و ملّتی جایز است که به اعراض این نفوس حمدوده
متمسک شوند و از اقبال و تصدیق نفوسی که از جان و مال و اسم و رسم و ننگ و انم در رضای
ّ
الشهداء را اعظم امور و اکرب دلیل بر ح ّقیّت
حق گذشتهاند اغفال منایند؟ آای نبود که از قبل امر سیّد ّ
ّ
آن حضرت می مشردند و می گفتند در عامل چننی امری اتّفاق نیفتاد و ح ّقی به این استقامت و ظهور
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ظاهر نشد؟ اب اینکه امر آن حضرت از صبح ات ظهر بیشرت امتداد نیافت و لیکن این انوار مق ّدسه
حب و حمبّت
هیجده سنه می گذرد که بالای از مجیع جهات مثل ابران بر آهنا ابرید .و به چه عشق و ّ
و ذوق که جان رایگان در سبیل سبحان انفاق منودند چنانچه بر مهه واضح و مربهن است .اب وجود
این چگونه این امر را سهل مشرند؟ آای در هیچ عصر چننی امر خطریی ظاهر شده و آای اگر این
عزت و مکنت و ثروت
اصحاب جماهد فی ّ
اّلل نباشند دیگر که جماهد خواهد بود؟ و آای اینها طالب ّ
حق داشتند؟ و اگر این مهه اصحاب اب این آاثر عجیبه و افعال
بودند؟ و آای مقصودی جز رضای ّ
حق مناید؟ قسم به خدا که مهنی فعلشان برای مجیع
غریبه ابطل ابشند دیگر که سزاوار است که دعوی ّ
حجت کافی و دلیل وافی است لو کان النّاس فی اسرار اّلمر یتف ّکرونَ ﴿ .و َسیَ علَم
من علی اّلرض ّ
َ
مقرر
ین ظَلَموا أَ َ
الذ َ
ی من َقلَب یَن َقلبو َن﴾ و از مهه گذشته ،عالمت صدق و کذب در کتاب معلوم و ّ
کل عباد به این حمک اهلی زده شود ات صادق را از کاذب متیز دهد .این
شده .ابید ّادعا و دعاوی ّ
نی﴾ حال مالحظه فرمائید اب این شهدای صادق
صادق َ
است که می فرماید﴿ :فَتَ َمنُّوا املَ َ
وت إن کن تم َ
نص کتاب شاهد بر صدق قول ایشان است ،چنانچه دیده اید که مهه جان و مال و زن و فرزند
که ّ
کل ما میلک را انفاق منودهاند و به اعلی غرف رضوان عروج فرمودند ،شهادت این طلعات عالیه و
و ّ
انفس منقطعه بر تصدیق این امر عالی متعالی مقبول نیست و شهادت این گروه که برای ذهب از
مذهب گذشتهاند و برای جلوس بر صدر از ّاول ما صدر احرتاز جستهاند بر بطالن این نور ّلئح
جائز و مقبول است؟ اب اینکه مجیع مردم ایشان را شناختهاند و این قدر ادراک منودهاند که از ذرهّ ای
از اعتبار ظاهری ملکی در سبیل دین اهلی منی گذرند ات چه رسد به جان و مال و غریه .حال
غش متیز داده و مع
نص کتاب تفصیل منود و خالص را از ّ
مالحظه فرمائید که چگونه حمک اهلی به ّ
ذلک هنوز شاعر نشدهاند و در نوم غفلت به کسب دنیای فانیه و رایست ظاهریّه مشغول شدهاند.
ای ابن اإلنسان ،قد مضی علیک ّاایم و اشتغلت فیها با هتوی به نفسک من الظّنون و اّلوهام .إلی
لعل
متی تکون راقدا علی بساطک؟ فارفع رأسک عن النّوم .فإ ّن ّ
الشمس قد ارتفعت فی وسط ّ
الزوالّ ،
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السالم .و لکن معلوم ابشد که این علما و فقها که مذکور شد هیچ یک
تشرق علیک ابنوار اجلمال و ّ
رایست ظاهره نداشتهاند چه که حمال است علمای مقتدر معروف عصر که بر صدر حکم جالسند و
حق شوند ّإّل من شاء ربّک .چننی امری در عامل ظهور ننمود مگر قلیلی ﴿ َو
بر سریر امر ساکن ،اتبع ّ
ی ال َشکور﴾ چنانچه در این عهد احدی از علمای مشهور که زمام انس در قبضهٴ
قَلیل من عبَاد َ
حکم ایشان بود اقبال جنستند .بلکه به متام بغض و انکار در دفع کوشیدند به قسمی که هیچ گوشی
رب اعلی ،روح ما سواه فداه ،خبصوص به مجیع علمای هر بلدی
نشنیده و هیچ چشمی ندیده .و ّ
توقیعی صادر فرمودهاند و مراتب اعراض و اغماض هر کدام را در توقیع او به تفصیل ذکر فرمودهاند
صار﴾ و مقصود از آن ذکر ،آن بود که مبادا اهل بیان در ظهور مستغاث فی
﴿فَاعتَربوا َای أولی األَب َ
القیامة اّلخری اعرتاض منایند که در ظهور بیان مجعی از علماء موقن گشتهاند و چرا در این ظهور
متمسک به این گونه مزخرفات شوند و از مجال اهلی حمروم گردند .بلی ،این علماء
نشد و نعوذ ّ
ابّلل ّ
اّلل از رایست ظاهره و زخارف فانیه مجیع مق ّدس و
که مذکور شد اکثری معروف نبودند و به فضل ّ
اّلل ،یؤتیه من یشاء .و دلیل و برهان دیگر که چون مشس بنی دّلئل
منزه بودهاند .ذلک من فضل ّ
ّ
سن شباب بودند و امری که
مشرق است استقامت آن مجال ازلی است بر امر اهلی که اب اینکه در ّ
غنی و فقری و عزیز و ذلیل و سلطان و رعیّت بود اب وجود
خمالف ّ
کل اهل ارض از وضیع و شریف و ّ
کل استماع منودند و از هیچ کس و هیچ نفس خوف ننمودند و
این قیام بر آن امر فرمود چنانچه ّ
اعتنا نفرمودند .آای می شود این ،به غری امر اهلی و مشیّت مثبتهٴ رّابنی؟ قسم به خدا که اگر کسی
فکر و خیال چننی امری مناید فی الفور هالک شود .و اگر قلب های عامل را در قلبش جا دهی ابز
مهم ننماید مگر به اذن اهلی ابشد و قلبش متّصل به فیوضات رمحانی و نفسش
جسارت بر چننی امر ّ
مطمئن به عناایت رّابنی .آای این را به چه محل می کنند؟ آای به جنون نسبت می دهند چنانچه به
ّ
متعرض
انبیای قبل دادند و ای می گویند برای رایست ظاهره و مجع زخارف دنیای فانیه این امور را ّ
اّلل ،در ّاول از کتب خود که آن را قیّوم امساء انمیده و ّاول و اعظم و اکرب مجیع
شدهاند؟ سبحان ّ
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اّلل ،قَد
کتب است اخبار از شهادت خود می دهند و در مقامی این آیه را ذکر فرمودهاندَ ﴿ :ای بَقیَةَ ّ
العل ّی
ضیت ال َس َ
ک َو َما َمتَنَ یت إَّل ال َقت َل فی َحمَبَت َ
ب فی َسبیل َ
فَ َدیت بکلّی لَ َ
ک َو َر َ
ک َو َک َفی اب ّّلل َ
معتَصما قَدمیا﴾ .و مهچننی در تفسری هاء متنّای شهادت خود را منودهاندَ ﴿ :کأَنّی َمسعت منَادای ی نَادی
اّلل َک َما فَ َدی ال َسنی َعلَیه ال َس َالم فی َسبیلی َو لَوَّل کنت
فی سّری إفد أَ َح َ
ب األَشیَاءَ إلَی َ
ک فی َسبیل ّ
الواقع فَ َو الَذی نَفسی بیَده لَو اجتَ َمعوا ملوک األَرض لَن یَقدروا أَن َیخذوا منّی َحرفا
َانظرا ب َذل َ
ک ّ
السّر َ
ف َ َ
ک َو إنَهم َمطرودو َن﴾ ،إلی ان قال آای صاحب این بیان را می
س َهلم َشأن ب َذل َ
فَ َکی َ
العبید الذ َ
ین لَی َ
اّلل﴾ غری صراط اهلی
صربی َو ر َ
ضائی َو ف َدائی فی َسبیل ّ
توان نسبت داد که در ﴿لیَ علَ َم الک ُّل َم َق َام َ
مشی می مناید و ای به غری رضای او امری طلب منوده؟ در مهنی آیه نسیم انقطاعی مکنون شده که
اگر بوزد مجیع هیاکل وجود جان را انفاق منایند و از روان در گذرند .حال مالحظه منائید که چقدر
انس نسناساند و به غایت حقّ انسپاس که چشم از مجیع اینها پوشیدهاند و به عقب مرداری چند که
از بطنشان افغان مال مسلماانن می آید می دوند .و اب وجود این چه نسبت های غری ّلئقه که به
اّلل فی
مطالع قدسیّه می دهند .کذلک نذکر لک ما اکتسبت ایدی الّذین هم کفروا و اعرضوا عن لقاء ّ
اّلل بنار شرکهم و اع ّد هلم فی اآلخرة عذااب حترتق به اجسادهم و ارواحهم ذلک
یوم القیامة و ع ّذهبم ّ
حجتی
ّ
ابهنم قالوا إ ّن ّ
اّلل مل یکن قادرا علی شیء و کانت یده عن الفضل مغلولة .و استقامت بر امر ّ
است بزرگ و برهانی است عظیم .چنانچه خات انبیاء فرمودند ( :شیّبتنی اآلیتنی) یعنی پری منود مرا دو
ت﴾ حال
آیه که هر دو مشعر بر استقامت بر امر اهلی است .چنانچه می فرماید﴿ :فَاستَقم َك َما أمر َ
اّلل فرمود و چقدر
مالحظه فرمائید که این سدرهٴ رضوان سبحانی در ّاول جوانی چگونه تبلیغ امر ّ
استقامت از آن مجال احدیّت ظاهر شد که مجیع من علی اّلرض بر منعش اقدام منودند حاصلی
طوبی وارد می آوردند شوقش بیشرت و انر حبّش مشتعل تر می
نبخشید .آنچه ایذاء بر آن سدرهٴ ٰ
شد .چنانچه این فقرات واضح است و احدی انکار ندارد .ات آنکه ابّلخره جان را در ابخت و به
رفیق اعلی شتافت .و از مجلهٴ دّلئل ظهور ،غلبه وقدرت و احاطه که بنفسه از آن مظهر وجود و
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مظهر معبود در اکناف واقطار عامل ظاهر شد .چنانچه آن مجال ازلی در شریاز در سنهٴ ستّنی ظاهر
شدند و کشف غطا فرمودند .مع ذلک به اندک زمانی آاثر غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار از آن
جوهر اجلواهر و حبر البحور در مجیع بالد ظاهر شد .به قسمی که از هر بلدی آاثر و اشارات و
دّلّلت و عالمات آن مشس ّلهوتی هویدا گشت .و چه مقدار قلوب صافیهٴ رقیقه که از آن مشس
ازلیّه حکایت منودند و چقدر رشحات علمی از آن حبر علم لدنّی که احاطه منود مجیع ممکنات را ،اب
غل وحسد و ظلم بر
اعزه بر منع و ّ
اینکه در هر بلد و مدینه مجیع علما و ّ
رد ایشان برخاستند و کمر ّ
دفعشان بستند .و چه نفوس قدسیّه را که جواهر عدل بودند به نسبت ظلم کشتند و چه هیاکل روح
کل ذلک هر یک از
را که صرف علم و عمل از ایشان ظاهر بود به بدترین عذاب هالک منودند .مع ّ
اّلل مشغول بودند و در هوای تسلیم و رضا طائر .و به قسمی این
آن وجودات ات دم مرگ به ذکر ّ
تصرف فرمودند که جبز ارادهاش مرادی جنستند و جبز امرش امری نگزیدند،
وجودات را تقلیب منودند و ّ
تصرف و احاطه از
رضا به رضایش دادند و دل به خیالش بستند .حال قدری تف ّکر منائید ،آای چننی ّ
منزهه و نفوس مق ّدسه به کمال رضا در موارد قضا
احدی در امکان ظاهر شده؟ و مجیع این قلوب ّ
شتافتند و در مواقع شکایت ،جز شکر از ایشان ظاهر نه و در مواطن بال ،جز رضا از ایشان
غل و بغض و عداوت به این
کل اهل ارض چه مقدار ّ
مشهود نه .و این رتبه هم معلوم است که ّ
اصحاب داشتند .چنانچه اذیّت و ایذای آن طلعات قدسی معنوی را علّت فوز و رستگاری و سبب
فالح و جناح ابدی می دانستند .آای هرگز در هیچ اترخیی از عهد آدم ات حال چننی غوغائی در بالد
حمل لعن مجیع
واقع شد و آای چننی ضوضائی در میان عباد ظاهر گشت؟ و اب این مهه ایذاء و اذیّتّ ،
حمل مالمت مجیع عباد .و گوای صرب در عامل کون از اصطبارشان ظاهر شد و وفا در
انس شدند و ّ
ارکان عامل از فعلشان موجود گشت .ابری ،در مجیع این وقایع حادثه و حکاایت وارده تف ّکر فرمائید ات
بر عظمت امر و بزرگی آن مطّلع گردید ات به عنایت رمحان ،روح اطمینان در وجود دمیده شود و بر
سریر ایقان مسرتیح و جالس شوید .خدای واحد شاهد است که اگر فی اجلمله تف ّکر منائید عالوه بر
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سب و لعن اهل ارض بر این فوارس میدان تسلیم و
مقرره و دّلئل مذکوره ،مهنی ّ
رد و ّ
مههٴ این مطالب ّ
حجت بر ح ّقیّت ایشان است .و در هر آن که تف ّکر در اعرتاضات مجیع
انقطاع اعظم دلیل و اکرب ّ
جهال فرمائی در این امر حمکم تر و راسخ تر و اثبت تر می شوی .زیرا که
مردم از علماء و فضالء و ّ
مجیع آنچه واقع شده ،از قبل معادن علم لدنّی و مواقع احکام ازلی خرب دادهاند .اگر چه این بنده
ارادهٴ ذکر احادیث قبل را نداشتم و لیکن نظر به حمبّت آن جناب چند روایتی که مناسب این مقام
است ذکر می منامی .اب اینکه فی القیقه احتیاج نیست زیرا که آنچه ذکر شده مجیع ارض و من علیها
را کافی است .و فی القیقه مجیع کتب و اسرار آن در این خمتصر ذکر شده به قسمی که اگر کسی
أتمل مناید مجیع اسرار کلمات اهلی و امور ظاهره از آن سلطان حقیقی را از آنچه ذکر شده
قدری ّ
ادراک می مناید .و لیکن چون مههٴ انس بر یک شأن و یک مقام نیستند هلذا چند حدیثی ذکر می
حجت اهلی بر
منامی ات سبب استقامت انفس متزلزله شود و اطمینان عقول مضطربه گردد و مهچننی ّ
اتم و کامل گردد .از مجلهٴ احادیث این است که می فرماید( :إ َذا ظَ َهَرت َرایَة الَ ّق
اعالی و ادانی عباد ّ
مقر گزید و
لَ َعنَ َها أَهل ال َشرق َو الغَرب) .حال ابید قدری از صهبای انقطاع نوشید و بر رفرف امتناع ّ
نی َسنَة) .را منظور داشت که آخر سبب این امر شنیع چه می شود
(تَ َف َکر َس َ
اعة َخی ر من عبَ َادة َسبع َ
حق را لعن منایند ،چنانچه مستفاد از
حق ،بعد از ظهور ،اهل ّ
حب و طلب ّ
که مجیع مردم اب اظهار ّ
حدیث می شود .و این واضح است که سبب ،نسخ قواعد و رسوم و عادات و آداب است که مههٴ
انس به آن حمدود گشتهاند .و ّإّل اگر مجال رمحان بر مهان رسوم و آداب حرکت مناید و تصدیق کند
مردم را در آنچه به آن مشغولند ،دیگر چرا این مهه اختالف و فساد در ملک ظاهر می شود .و
مص ّدق و مثبت این حدیث شریف ،قوله تعالی﴿ :یَوَم یَدع الدَاعي إ ََل َشيء نكر ﴾ ابری ،چون
منادی احدیّه از ورای حجبات قدسیّه مردم را به انقطاع متام می خواند از آنچه که در دست دارند ،و
این ندای اهلی چون خمالف هوی است هلذا این مهه افتتان و امتحان رو می دهد .و حال مردم را
مالحظه منا که هیچ ذکر این احادیث حمکمه را که مجیع ظاهر شده منی منایند و لکن آن احادیثی که
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متسک به آهنا جستهاند که چرا ظاهر نشد .و حال آنکه آنچه را هم
ّ
صحت و سقم آن معلوم نیست ّ
حق به مثل مشس در وسط مساء
که تع ّقل ننمودهاند ظاهر شد و ابهر گشت .و آاثر و عالمات ّ
ّلئح ،مع ذلک عباد در تیه جهل و اندانی سرگردان ماندهاند .اب اینکه چقدر از آایت فرقانیّه و
دال است بر شرع و حکم جدید و امر بدیع ،ابز منتظرند که طلعت موعود بر
رواایت حم ّققه که مجیع ّ
شریعت فرقان حکم فرماید چنانچه یهود و نصاری مهنی حرف را می گویند.
و از مجلهٴ کلمات مدلّه بر شرع جدید و امر بدیع فقرات دعای ندبه است که می فرماید( :أَی َن
السنَن َو أَی َن املتَ َخیَ ر إل َع َادة امللَة َو ال َشر َیعة) .و در زایرت می فرماید:
امل َد َخر لتَجدید ال َفَرائض َو ُّ
صنَ َع َرسول
اّلل عن سریة
(ال َس َالم َعلَی الَ ّق اجلَدید)( .سئل أبو عبد ّ
املهدی کیف سریته قال یَصنَع َما َ
ّ
اّلل أَمَر اجلَاهلیَة) .حال مالحظه فرمائید که اب وجود امثال این
اّلل َو یَهدم َما َکا َن قَب لَه َک َما َه َد َم َرسول ّ
ّ
رواایت چه استدّلل ها بر عدم تغیری احکام می منایند اب اینکه مقصود از هر ظهور ،ظهور تغیری و
سرا و جهرا ،ظاهرا و ابطنا ،چه اگر به هیچ وجه امورات ارض تغیری نیابد
تبدیل است در ارکان عامل ّ
ظهور مظاهر کلّیّه لغو خواهد بود و اب اینکه در "عوامل" که از کتب مشهورهٴ معتربه است می فرماید:
صبی ذو کتَاب َو أَح َکام َجدید) إلی ان قال ( َو أَکثَر أَع َدائه العلَ َماء) .و در
(یَظ َهر من بَنی َهاشم َ
صبی من بَنی َهاشم َو َیمر
حممد ذکر می مناید که فرمودندَ ( :و لَ َقد یَظ َهر َ
مقامی دیگر از صادق بن ّ
العَرب َشدید .فَإن َمسعتم منه
اس بکتَاب َجدیدَ ،علَی َ
اس ببَ ی َعته َو ه َو ذو کتَاب َجدید ،ی بَایع النَ َ
النَ َ
ائمهٴ دین و سرج یقنی را عمل منودند .اب اینکه می فرماید :اگر
َشیئا فَاسرعوا إلَیه) .خوب وصیّت ّ
شنیدید که جوانی از بنی هاشم ظاهر شد و می خواند مردم را به کتاب جدید اهلی و احکام بدیع
رّابنی بشتابید بسوی او ،مع ذلک مجیع حکم کفر و خروج از امیان به آن سیّد امکان دادند و نرفتند
بسوی آن نور هامشی و ظهور سبحانی مگر اب مششریهای کشیده و قلب های پر کینه .و دیگر
مالحظهٴ عداوت علما منائید که به چه صرحیی در کتب مذکور است .اب وجود مههٴ این احادیث
ظاهرهٴ مدلّه و اشارات واضحهٴ حم ّققه ،مجیع انس از جوهر صافی معرفت و بیان معرض شدهاند و به

www.oceanoflights.org

كتاب ايقان – اثر حضرت هباءهللا

مظاهر ضاللت و طغیان اقبال منودهاند و اب این رواایت وارده و کلمات انزله می گویند آنچه نفسشان
حق بیانی بفرماید که خمالف نفس و هوای این گروه واقع شود فی
به آن مایل است .و اگر جوهر ّ
ائمهٴ دین و انوار مبنی است و در شرع متنی چننی
الفور تکفری منایند و می گویند :این خمالف قول ّ
امری و حکمی صادر نشده .چنانچه الیوم امثال این سخن های بی فائده از این هیاکل فانیه ظاهر
شده و می شود .حال این روایت را مالحظه منائید که چگونه از قبل مجیع امورات را اخبار فرمودهاند.
اس َو َمل جیبه أَ َحد َو
در "اربعنی" ذکر فرموده( :یَظ َهر من بَنی َهاشم َ
صبی ذو أَح َکام َجدید فَیَدعو النَ َ
أَکثَر أَع َدائه العلَ َماء فَإ َذا َح َک َم ب َشیء َمل یطی عوه فَیَ قولو َن َه َذا خ َالف َما عن َد َان من أَئ َمة ال ّدین) إلی آخر
الدیث .چنانچه الیوم مجیع مهنی کلمات را اعاده می منایند و شاعر بر این نشده که آن حضرت بر
کرسی حیکم ما یرید ساکن .و هیچ ادراکی سبقت نیابد بر کیفیّت
عرش یفعل ما یشاء جالسند و بر ّ
کمیّت امر او .و مجیع قول ها به تصدیق او منوط است و
ظهور او و هیچ عرفانی احاطه ننماید بر ّ
متام امور به امر او حمتاج .و ما سوای او به امر او خملوق اند و به حکم او موجود .و اوست مظهر
مبنی حکمت های غیب صمدانی .چنانچه در "حبار اّلنوار" و "عوامل" و در "ینبوع" از
اسرار اهلی و ّ
الرسل َحرفَان
حممد وارد شده که فرمود( :العلم َسب َعة َو عشرو َن َحرفا .فَ َجمیع َما َجاءَت به ُّ
صادق بن ّ
ین َحرفا) .حال مالحظه
اس َحتَی الیَ َ
وم َغ َری الَرفَنی .فَإ َذا قَ َام قَائمنَا أَخَر َج الَم َسةَ َو العشر َ
َو َمل یَعرف النَ َ
معنی فرموده و مجیع انبیاء از آدم الی خات دو حرف آن را
فرمائید که علم را بیست و هفت حرف ّ
بیان فرمودهاند و بر این دو حرف مبعوث شدهاند و می فرماید :قائم ظاهر می فرماید مجیع این بیست
کل انبیاء و
و پنج حرف را .از این بیان قدر و رتبهٴ آن حضرت را مالحظه فرما که قدرش اعظم از ّ
کل اولیاست .و امری را که انبیاء و اولیاء و اصفیاء به آن
امرش اعلی و ارفع از عرفان و ادراک ّ
اطّالع نیافته و ای به امر مربم اهلی اظهار نداشته ،این مهج رعاع به عقول و علوم و ادراک انقص خود
رد می منایند﴿ .أَم َحت َسب أَ َن أَكثَ َرهم یَس َمعو َن أَو یَعقلو َن إن هم إّلَ
میزان می کنند ،اگر مطابق نیاید ّ
ضل سبیال﴾ آای این حدیث مذکور را بر چه محل می منایند که صریح بر ظهور
َكاألَن َعام بَل هم أَ َ
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مطالب غیبیّه و امورات بدیعهٴ جدیده است در ّاایم آن حضرت؟ و این امورات بدیعه سبب اختالف
انس می شود به قسمی که مجیع علماء و فقهاء حکم بر قتل آن حضرت و اصحاب او کنند و مههٴ
اهل ارض بر خمالفت قیام منایند .چنانچه در "کافی" در حدیث جابر در "لوح فاطمه" در وصف
ب فَیَذ ُّل أَولیَاؤه فی َزَمانه َو تَتَ َه َادی
قائم می فرمایدَ ( :علَیه َک َمال مو َس ٰی َو بَ َهاء عی َس ٰی َو َ
صب ر أَیُّو َ
نی تصبَغ
رؤسهم َک َما تَتَ َه َادی رؤس ُّ
نی َوجل َ
نی َمرعوب َ
الرتک َو ال َدی لَم فَی قتَ لو َن َو حیَرقو َن َو یَکونو َن َخائف َ
ک أَولیَائی َحقا) .حال مالحظه فرمائید که حرفی
الویل َو الَرنَة فی ن َسائهم أولَئ َ
األَرض بد َمائهم َو یَفشو َ
از این حدیث ابقی مناند مگر آنکه ظاهر شد .چنانچه در اکثر اماکن دم شریفشان رخیته شد و در
هر بلدی ایشان را اسری منوده و به وّلایت و شهرها گردانیدند ،بعضی را سوختند .و مع ذلک هیچ
نفسی فکر ننمود که اگر قائم موعود به شریعت و احکام قبل مبعوث و ظاهر شود دیگر ذکر این
احادیث برای چه شده و چرا این مهه اختالف ظاهر می شود ات آنکه قتل این اصحاب را واجب
دانند و اذیّت این ارواح مق ّدسه را سبب وصول به معارج قرب مشرند؟ و دیگر مالحظه فرمائید چگونه
مجیع این امور وارده و افعال انزله در احادیث قبل ذکر شده .چنانچه در "روضهٴ کافی" در بیان زوراء
ال :أَتَعرف الَزوَراءَ؟ ق لت:
اّلل قَ َ
می فرمایدَ ( :و فی َرو َ
ضة ال َکافی َعن م َعاویَة بن َوَهب َعن أَبی َعبد ّ
ت سو َق
ی؟ ق لت :نَ َعم .قَ َ
ال َّل ،ثَ قَ َ
اک ،یَقولو َن إنَ َها بَغ َداد .قَ َ
ت الَر َ
جعلت ف َد َ
ال أَتَی َ
الَ :د َخل َ
ک الَزوَراء .ی قتَل فی َها َمثَانو َن َرجال من
اب؟ ق لت :نَ َعم .قَ َ
ت َجبَ َل األَس َوَد َعن َمینی الطَریق؟ تل َ
ال َرأَی َ
ال َد َو ّ
الع َجم) .این است حکم و امر
ولد ف َالن کلُّهم یَصلَح ال َالفَةَ .ق لتَ :من یَقت لهم؟ قَ َ
ال :یَقت لهم أَوَّلد َ
اصحاب آن حضرت که از قبل بیان فرمودهاند .و حال مالحظه فرمائید که زوراء موافق این روایت
ارض ری است .و این اصحاب را در آن مکان به بدترین عذاب بقتل رساندند و مجیع این وجودات
قدسی را عجم شهید منوده چنانچه در حدیث مذکور است و شنیدهاند و بر مههٴ عامل واضح و مربهن
است .حال چرا این خراطنی ارض در این احادیث که مجیع آن به مثل مشس در وسط مساء ظاهر شد
حق منی جویند و به بعضی احادیث که معنی آن را ادراک ننمودهاند از
تف ّکر منی منایند و اقبال به ّ
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مقر گزیدهاند؟ نیست این امور مگر از اعراض
حق و مجال ّ
ظهور ّ
اّلل اعراض جستهاند و به سقر ّ
ک الَزَمان َشُّر ف َق َهاء
حممد می فرماید( :ف َق َهاء ذَل َ
فقهای عصر و علمای عهد .این است که صادق بن ّ
ت ظ ّل ال َس َماء من هم َخَر َجت الفت نَة َو إلَیهم تَعود) .و از فقهاء و علمای بیان استدعا می منامی که
َحت َ
چننی مشی ننمایند و بر جوهر اهلی و نور رّابنی و صرف ازلی و مبدأ و منتهای مظاهر غیبی در زمن
متمسک نشوند و به آن
مستغاث وارد نیاورند آنچه در این کور وارد شد و به عقول و ادراک و علم ّ
مظهر علوم انمتناهی رّابنی خماصمه ننمایند .اگر چه اب مجیع این وصاای ،دیده می شود که شخصی
اعور که از رؤسای قوم است در هنایت معارضه بر خیزد .و مهچننی در هر بلدی بر نفی آن مجال
قدسی برخیزند و اصحاب آن سلطان وجود و جوهر مقصود در کوه ها و صحراها فرار منایند و از
دست ظاملنی مستور شوند و برخی توّکل منایند و اب کمال انقطاع جان در ابزند .و گوای مشاهده می
شود نفسی که به کمال زهد و تقوی موصوف و معروف است ،به قسمی که مجیع انس اطاعت او را
فرض مشرند و تسلیم امرش را ّلزم دانند ،به حماربه اب آن اصل شجرهٴ اهلیّه قیام مناید و به منتهای جهد
و اجتهاد به معارضه بر خیزد .این است شأن انس .ابری ،امیدوارمی که اهل بیان تربیت شوند و در
حق را از غری متیز دهند و تلبیس ابطل را به
هوای روح طریان منایند و در فضای روح ساکن شوندّ ،
دیدهٴ بصریت بشناسند .اگر چه در این ّاایم رائحهٴ حسدی وزیده که قسم به مربّی وجود از غیب و
غل و حسد و بغضائی ظاهر
شهود که از ّاول بنای وجود عامل ،اب اینکه آن را ّاولی نه ،ات حال چننی ّ
نشده و خنواهد شد .چنانچه مجعی که رائحهٴ انصاف را نشنیدهاند راایت نفاق برافراختهاند و بر
خمالفت این عبد اتّفاق منودهاند و از هر جهت رحمی آشکار و ازهر مست تریی طیّار .اب اینکه اب
احدی در امری افتخار ننمودم و به نفسی برتری جنستم .مع هر نفسی مصاحبی بودم در هنایت
مهرابن و رفیقی به غایت بردابر و رایگان .اب فقراء مثل فقراء بودم و اب علماء و عظماء در کمال
ضراء که از اعداء و اولی
تسلیم و رضا .مع ذلک فو ّ
اّلل الّذی ّل إله ّإّل هو اب آن مهه ابتالء و بساء و ّ
الکتاب وارد شد نزد آنچه از احبّاء وارد شد معدوم صرف است و مفقود حبت .ابری ،چه اظهار
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منامی که امکان را اگر انصاف ابشد طاقت این بیان نه .و این عبد در ّاول ورود این ارض چون فی
اجلمله بر امورات حمدثهٴ بعد اطّالع ایفتم ،از قبل مهاجرت اختیار منودم و سر در بیاابن های فراق
هنادم و دو سال وحده در صحراهای هجر بسر بردم و از عیومن عیون جاری بود و از قلبم حبور دم
ظاهر .چه لیالی که قوت دست نداد و چه ّاایم که جسد راحت نیافت .و اب این بالایی انزله و
رزاایی متواتره فوالّذی نفسی بیده کمال سرور موجود بود و هنایت فرح مشهود .زیرا که از ضرر و نفع
صحت و سقم نفسی اطّالع نبود .به خود مشغول بودم و از ما سوی غافل .و غافل از اینکه
و ّ
کمند قضای اهلی اوسع از خیال است و تری تقدیر او مق ّدس از تدبری .سر را از کمندش جنات نه و
اراده اش را جز رضا چاره ای نه .قسم به خدا که این مهاجرت را خیال مراجعت نبود و مسافرت را
حمل اختالف احباب نشوم و مصدر انقالب اصحاب
امید مواصلت نه .و مقصود جز این نبود که ّ
ضر احدی نشوم و علّت حزن قلبی نگردم .غری از آنچه ذکر شد خیالی نبود و امری
نگردم و سبب ّ
منظور نه .اگرچه هر نفسی حمملی بست و به هوای خود خیالی منود .ابری ،ات آنکه از مصدر امر
حکم رجوع صادر شد و ّلب ّدا تسلیم منودم و راجع شدم .دیگر قلم عاجز است از ذکر آنچه بعد از
رجوع مالحظه شد .حال دو سنه می گذرد که اعداء در اهالک این عبد فانی به هنایت سعی و
اهتمام دارند چنانچه مجیع مطّلع شدهاند .مع ذلک نفسی از احباب نصرت ننموده و به هیچ وجه
اعانتی منظور نداشته .بلکه از عوض نصر ،حزن ها که متوالی و متواتر قوّل و فعال مثل غیث هاطل
وارد می شود .و این عبد در کمال رضا جان بر کف حاضرم که شاید از عنایت اهلی و فضل
سبحانی این حرف مذکور مشهور ،در سبیل نقطه و کلمهٴ علیا فدا شود و جان در ابزد .و اگر این
ابّلل شهیدا .اختم القول بال
الروح ابمره ،آنی در این بلد توقّف منی منودم وکفی ّ
خیال نبود فوالّذی نطق ّ
حب نوشیدهاند و
حول و ّل ّقوة ّإّل ّ
ابّلل و إ ّان ّّلل و إ ّان الیه راجعون .صاحبان هوش که از صهبای ّ
حجت را که مجیع مشعر بر این امر بدیع و ظهور
گامی به کام نفس برنداشتهاند دّلئل و برهان و ّ
منیع اهلی است اظهر از مشس در فلک چهارم مشاهده منایند .حال اعراض خلق را از مجال اهلی و
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اقبالشان را به هوای نفسانی مالحظه فرمائید .اب مههٴ این آایت متقنه و اشارات حمکمه که در ثقل
اکرب که ودیعهٴ رّابنیّه است در بنی عباد و این احادیث واضحه که اصرح از بیان و تبیان است ،از مهه
غافل و معرض شدهاند و چند حدیث که به ادراک خود مطابق نیافتهاند و معنی آن را ادراک
متمسک به ظاهر آهنا شده و از سلسال مخر ذی اجلالل و زّلل بی زوال مجال ّلیزال حمروم
ننمودهاند ّ
و مأیوس ماندهاند .مالحظه فرمائید که در اخبار ،سنهٴ ظهور آن هویّهٴ نور را هم ذکر فرمودهاند مع
املفضل (سئ َل َعن
ذلک شاعر نشدهاند و در نفسی از هوای نفس منقطع نگشتهاند .فی حدیث ّ
الستّنی یَظ َهر أَمره َو یَعلو ذکره).
ی فی ظهوره؟ فَ َق َ
ال َ
صادق فَ َکی َ
ف َای َموَّل َ
ال َعلَیه ال َس َالم :فی َسنَة ّ
حق احرتاز منودهاند .مثال
ابریّ ،
حتری است از این عباد که چگونه اب این اشارات واضحهٴ ّلئحه از ّ
ذکر حزن و سجن و ابتالء که بر آن خالصهٴ فطرت اهلی وارد شد در اخبار قبل ذکر شده .فی
الع َال َمة من
البحار( :إ َن فی قَائمنَا أَربَ َع َع َال َمات من أَربَ َعة نَب ّی مو َسی َو عی َسی َو یوس َ
ف َو حمَ َمد .أََما َ
السجن َو
الع َال َمة من یوس َ
الع َال َمة من عی َس ٰی َما قَالوا فی َح ّقهَ .و َ
مو َسی الَوف َو اّلنتظَارَ .و أََما َ
ف ّ
الع َال َمة من حمَ َمد یَظ َهر باثر مثل القرآن) .اب این حدیث به این حمکمی که مجیع امورات را
التَقیَةَ .و َ
مطابق آنچه واقع شده ذکر فرمودهاند مع ذلک احدی متنبّه نشده و گمان ندارم که بعد هم متنبّه
اّلل مسمع من یشاء و ما اان بسمع من فی القبور .و بر آن جناب معلوم
شوند ّإّل من شاء ربّک .إ ّن ّ
بوده که اطیار هویّه و محامات ازلیّه را دو بیان است .بیانی بر حسب ظاهر ،بی رمز و نقاب و
حجاب فرموده و می فرمایند ات سراجی ابشد هدایت کننده و نوری راه مناینده ،ات سالکنی را به معارج
قدس رساند و طالبنی را به بساط انس کشاند چنانچه مذکور شد از رواایت مکشوفه و آایت
واضحه .و بیاانتی اب حجاب و سرت فرموده و می فرمایند ات مغلّنی آنچه در قلب پنهان منودهاند ظاهر
اّلل
اّلل لَی َم َحص َن َو ّ
حممد می فرمایدَ ( :و ّ
شود و حقایقشان ابهر گردد .این است که صادق بن ّ
لَی غَربَل َن) .این است میزان اهلی و حمک صمدانی که عباد خود را به آن امتحان می فرماید .و احدی
جمرده .و مقصود در امثال این
پی به معانی این بیاانت نربد مگر قلوب مطمئنّه و نفوس مرضیّه و افئده ّ
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گونه بیاانت ،معانی ظاهریّه که مردم ادراک می منایند نبوده و نیست .این است که می فرماید( :لک ّل
نی النّاس) .و ایضا
نی النَاس إَّل َواحد َو إذَا قَ َام ال َقائم یَب ُّ
ث َابقی الوجوه بَ َ
س بَ َ
علم َسب عو َن َوجها َو لَی َ
نی َوجها َو لَنَا لک ّل من َها املخَرج) .ابری ،ذکر این
قالَ ( :حنن نَتَ َکلَم ب َکل َمة َو نرید من َها إح َدی َو َسبع
َ
َ
مراتب برای آن است که از بعضی رواایت و بیاانت که در عامل ملک آاثر آن ظاهر نشده مضطرب
نشوند و محل بر عدم ادراک خود منایند نه بر عدم ظهور معانی حدیث زیرا که نزد آن عباد معلوم
أئمهٴ دین چه بود چنانچه از حدیث مستفاد می شود .پس ابید عباد به این گونه
نیست که مقصود ّ
عبارات ،خود را از فیوضات ممنوع نسازند و از اهلش سؤال منایند ات اسرار مستوره ،بال حجاب ظاهر
حق ابشد ات آنکه در مسائل
و واضح شود .و لیکن احدی از اهل ارض مشاهده منی شود که طالب ّ
لکن
کل در ارض نسیان ساکن و به اهل بغی و طغیان متّبع .و ّ
غامضه رجوع به مظاهر احدیّه منایدّ .
اّلل یفعل هبم کما هم یعملون و ینساهم کما نسوا لقائه فی ّاایمه و کذلک قضی علی الّذین کفروا و
ّ
یقضی علی الّذین هم کانوا بایته جیحدون .و اختم القول بقوله تعالیَ ﴿ :و َمن یَعش َعن ذکر الَرمحَن
ضنکا﴾ و کذلک ّنزل من
ض َعن ذکری فَإ َن لَه َمعی َشة َ
ن َقیّض لَه َشیطَاان فَه َو لَه قَرین﴾ ﴿ َو َمن أَعَر َ
قبل لو انتم تعقلون.
السالم علی من مسع نغمة الورقاء فی سدرة املنتهی .فسبحان ربّنا اّلعلی.
املنزول من الباء و اهلاء و ّ
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