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﴿ بسمی احملزون ﴾

ای سلمان * از شهر جان بنسامي قدس رمحن بر اهل اکوان و امکان
اّلل
مرور منا * و بقدم استقامت و
جناحَي انقطاع و قلب مشتعل بنار حمبة ه
ن
سائر شو ات برد شتا در تو اثر نکند و تو را از سري در وادی أحديهه منع
ننمايد *
ای سلمان * اين أ هّيم مظهر کلمه حمکمه اثبته ال إله إهال هو است *
چه که حرف نفی ابسم إثبات بر جوهر إثبات و مظهر آن مق هدم شده و
سبقت گرفته و احدی از أهل إبداع ات حال ابين لطيفه رهابنيهه ملتفت نشده
و آنچه مشاهده منوده که مل يزل حروفات نفی علی الظهاهر بر أحرف اثبات
غلبه منودهاند از أتثري اين کلمه بود که ُمنزل آن نظر حبکمتهای مستوره در
اين کلمه جامعه نفی را مق هدم داشته * و اگر ذکر حکمتهای مقنعه مغطهئه
منامي البتهه انسرا منصعق بل ميهت مشاهده خواهی منود * انچه در ارض
مشاهده مينمائی ولو در ظاهر خمالف اراده ظاهريهه هياکل امريهه واقع شود و
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لکن در ابطن کل ابراده اهليه بوده و خواهد بود * اگر نفسی بعد از
مالحظه اين لوح در کلمه مذکوره تف هکر منايد حب نکمی مطهلع شود که از قبل
نشده چه که صورت کلمات خمزن حقند و معانی مودعه در آن آللئ علميهه
سلطان أحديهه و يد عصمت إهليهه انس را از اطهالع آبن منع ميفرمايد * و
اّلل تعلهق گرفت و يد قدرت ختم آنرا گشود بعد انس آبن ملتفت
چون إرادة ه
ميشوند * مثال در کلمات فرقان مالحظه منا که مجيع خزائن علميهه مجال ق ندم
عز بوده و مجيع علماء در کل ليالی و أ هّيم قراءت مينمودند و تفاسري
جل و ه
ه
مينوشتند مع ذلک قادر بر اينکه حرفی از آللئ مستوره در کنوز کلماتيهه
ظاهر منايند نبودهاند * و إذا جاءن الوعد دست قدرت ظهور قبلم ختم خزائن
أو را علی شأن النهاس و استعداد هم حرکت داد * لذا أطفال عصر که حرفی
از علوم ظاهره ادراک ننموده بر اسرار مکنونه علی قدرهم اطهالع ّيفتند
بشأنيکه طفلی علمای عصر را در بيان ملزم مينمود * اينست قدرت يد إهليهه
و احاطه اراده سلطان أحديهه * اگر نفسی در اين بيان مذکور تف هکر منايد
ذرات حرکت منی کند مگر ابراده حق و احدی
ذره از ه
مشاهده مينمايد که ه
حبر فی عارف نشده مگر مبشيهت او * تعالی شأنه و تعالی قدرته و تعالی
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سلطنته و تعالی عظمته و تعالی أمره و تعالی فضله علی من فی ملکوت
السموات و األرض *
ه
ای سلمان * قلم رمحن ميفرمايد در اين ظهور حرف نفی را از هأول
اّلل از مساء مشيَّت انزل خواهد شد * و
إثبات برداشتم و حکم آن لو شاء ه
بعد ارسال خواهيم داشت *
ای سلمان * أحزان بشأنی احاطه منوده که لسان رمحن از ذکر مطالب
عاليه ممنوع شده * قسم مبربهی امکان که أبواب رضوان معانی از ظلم مشرکَي
عز أحديهه مقطوع شده *
مسدود گشته و نسائم علميهه از مين ه
ای سلمان * بالّيمي علی الظهاهر از قبل و بعد بوده منحصر ابين أ هّيم
مدان * نفسريا که در شهور و سنَي بيد رمحت تربيت فرمودم بر قتلم قيام
منود * اگر از اسرار قبل ذکر منامي مطهلع ميشوی که مل يزل بعضی از عباد که
بکلمه امريهه خلق شدهاند اب حق مبعارضه بر خواستند و از بدائع امرش ختلهف
مقرب اهلی بودند از
منودند مالحظه در هاروت و ماروت منا که دو عبد ه
www.oceanoflights.org

لوح سلمان ( – )1اثر حضرت هباءهللا – جمموعه الواح مباركه چاپ مصر صفحه 160-128

غايت تقديس مبنلنک موسوم گشتند ابراده حميطه از عدم بوجود آمدند و در
ملکوت مسوات و ارض ذکرشان مذکور و آاثرشان مشهور * و بشأنی عند
مقرب بودند که لسان عظمت بذکر شان انطق بود ات مبقامی رسيدند که
ه
اّلل ه
خود را أتقی و أعلی و أزهد از کل عباد مشاهده منودند * بعد نسيمی از
شطر امتحان وزيد و أبسفل نريان راجع شدند * و تفصيل اين دو نملنک
آنچه ما بَي انس مذکور است اکثری کذب و از شاطئ صدق بعيد است *
عز حمفوظ * و مع ذلک احدی بر حق
کل شئ فی ألواح ه
و عندان علم ه
جل کربّيؤه بعد از بلوغ اين دو
اعرتاض ننموده از امم آن عصر که حق ه
نملنک مبقامات قدس قرب چرا اينمقامرا اخذ فرمود *
ای سلمان * بگو ابهل بيان که سلسال ابقيه اهليهه و کوثر دائمه رهابنيهه
را مباء ملحيهه تبديل مکنيد ونغمات عندليب بقا را از مسع حمو منمائيد * در
ظل سحاب رمحت منبسطه مشی کنيد * و در سايه سدره فضل ساکن
ه
شويد*
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ای سلمان * مل يزل حق بظاهر بَي انس حکم فرموده و مجيع نبيهَي و
مرسلَي مأمور بوده که ما بَي بريهه بظاهر حکم منايند و جز اين جائز نه *
موحد است و مشس توحيد در او جتلهی
مثال مالحظه منا نفسی حال مؤمن و ه
مقر و معرتف است جبميع امسا و صفات اهلی و شهادت
فرموده بشأنيکه ه
کل أوصاف
ميدهد آبنچه مجال قدم شهادت داده لنفسه بنفسه در اين مقام ه
در حق او جاری و صادق است بلکه احدی قادر بر وصف او علی ما هو
کل اين اوصاف راجع ميشود آبن جتلهی که از سلطان
عليه إهال ه
اّلل نبوده و ه
جملهی بر أو إشراق فرموده * در اين مقام اگر نفسی از او اعراض منايد از حق
اعراض منوده چه که در او ديده منيشود مگر جتلهيات اهلی ماداميکه در اين
مقام ابقيست * اگر کلمه دون خري در ابره او گفته شود قائل کاذب بوده و
خواهد بود * و بعد از اعراض آن جتلهی که موصوف بود و مجيع اين اوصاف
مبقر خود ابز گشت * ديگر آن نفس نفس سابق نيست ات آن
راجع ابو ه
اوصاف در او ابقی ماند * و اگر ببصر حديد مالحظه شود آن لباسريا هم
که پوشيده آن لباس قبل نبوده و خنواهد بود * چه که مؤمن در حَي إميان أو
اّلل از حرير جنهت
ابّلل و إقرار ابو لباسش اگر از قطن نخلن نق ْه ابشد عند ه
ه
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حمسوب * و بعد از اعراض از قطران انر و جحيم * در اينصورت اگر کسی
اّلل از أهل انر مذکور *
وصف چنَي نفسريا منايد کاذب بوده و عند ه
کل اشياء بنفسه لنفسه وديعه
ای سلمان * دالئل اين بيان را در ه
گذاشتهام * مع ذلک بسيار عجب است که انس آبن ملتفت نشدهاند و در
ظهور اينگونه امور لغزيدهاند * مالحظه در سراج کن ات وقتيکه روشن و منري
و مشتعل است اگر نفسی انکار نور آن منايد البتهه کاذب است * و لکن
بعد از ان که نسيمی بوزد و او را منطفی منايد اگر بگويد مضیء است
کاذب بوده و خواهد بود * مع انکه مشکاة و مشع در حَي ضياء و دون
آن يکی بوده و خواهد بود *
ای سلمان * اليوم کل اشيا را مراّي مشاهده منا چه که خلق بيک کلمه
اّلل قائمند * و اگر مجيع ابين مشس
خلق شدهاند و در صقع واحد بَي يدی ه
توجه منايند در مجيع جتلهی مشس
ه
عز ابقی که از أفق قدس أهبی إشراق فرموده ه
هبيئته مرتسم و منطبع * در اين صورت مجيع اوصاف و صفات مشس بر آن
مراّي صادق چه که ديده منيشود در آن مراّي مگر مشس و ضياء آن * و بر
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عارف بصري مربهن است که اين اوصاف مراّي لنفسه بنفسه نبوده بلکه کل
أوصاف راجع است آبن جتلهی که از مشرق عنايت مشس در آن مراّي ظاهر و
مشرق شده * و ماداميکه اين جتلهی ابقی اوصاف ابقی و بعد از حمو آن
جتلهی از صور مراّي وصف واصفَي آن مراّي را کذب صرف و افک حمض
الصفات ينطُوفُ هن حول جتلهي الهذی أشرق
بوده و خواهد بود * أل هن األمساءن و ه
لنفسهن *
بنفسهن
الشمس ال حول املراّي
من ه
ه
ه
عزت کل امسا و رفعت آن و عظمت و اشتهار آن
ای سلمان * ه
اّلل بوده * مثال مالحظه منا در بيوتيکه بَي ملل خمتلفه مرتفع
بنسبتها الی ه
شده و مجيع آن بيوترا طائفند و از اماکن بعيده بزّيرت آن بيوت مريوند * و
جل
اين واضح است که احرتام اين بيوت بعلهت آن بوده که مجال ق ندم ه
اجاللُه خبود نسبت داده اب انکه کل عارفند که مجال ق ندم حمتاج به بيتی نبوده
و خنواهد بود * و نسبت کل اماکن بذات مق هدسش علی ح هد سواء بوده *
بلکه اين بيوت و امثال آنرا سبب فوز و فالح عباد خود قرار فرموده ات مجيع
اّلل نو نعم نل مبنا
انسرا از بدايع فضل خود حمروم نفرمايد * فنطُْوبنی ل نمن اتَّبن نع أنْمنر ه
معززند
ين * و اين بيوت و طائفَي آن عند ه
اّلل ه
أ ُْمنر م ْن لن ُدنْه نو نکا نن م نن ال نفائز ن
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ماداميکه اين نسبت منقطع نشده * و بعد از انقطاع نسبت اگر نفسی
اّلل حمسوب * و هم
طائف شود طائف نفس خود بوده و از اهل انر عند ه
چنَي در بيوت انفسيَّه مالحظه منا که بعد از اعراض حکم صنم بر او جاری
اّلل از عبده أصنام بوده و خواهند بود * حال تف هکر منا که
و عاکفانش عند ه
اّلل و بعد از انقطاع نسبت بيک صورت بوده
اين بيوت در حَي نسبتها الی ه
و خواهند بود * و صورت ظاهره اين بيوت در دو حالت بيک حنو مشاهده
ميشود بشأنيکه در ظاهر اين بيوت چه در حَي نسبت و چه در دون آن
أبدا تغيري ملحوظ نه * و لکن در حَي قطع نسبت روح خفيهه مستوره از آن
بيوت اخذ ميشود * و ال يدرکه إهال العارفون * و هم چنَي در کل مظاهر
امساء که بيوت انفسيههاند مالحظه کن *
ای سلمان * در کلمات رمحن بقلب طاهر و بصر مق هدس مشاهده منا
اّلل فائز شوی *
لعل مبراد ه
و تف هکر کن که ه
اّلل مجيع را اخبار فرمود که
ای سلمان * در حَي خروج از عراق لسان ه
سامری ظاهر خواهد شد و عجل بنداء آيد و طيور ليل بعد از غيبت مشس
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البتهه حبرکت آيند * آن دو که ظاهر شدند * و لکن عن قريب طيور ليل
اس
يعر ن
بدعوی ربوبيهت و الوهيهت برخيزند * و لکن نسأل ه
اّلل أبن ه
ف النه ن
اّللن هبذا ال هذکر األعظم و
أنفسهم ه
لئال يتجاوزوا عن ح هدهم و شأهنم و يذکرون ه
ن
السموات و
بکل جوارحهم و أرکاهنم و
ينصرون ه
ه
يکونن کاألعالم بَي ه
اّلل ه
اّلل
استقروا علی مقاعدکم بسکينة ه
ظل ه
اّلل مثه ه
األرضَي * أن اسکنوا ّي قوم فی ه
احلق إ ههنا لنشأن ال يعادله ما
متسکوا حببل العبوديهة * هّلل ه
و وقار عظيم * و ه
اّلل بَي عباده و بريهته و من
السموات و األرضَي * و هبا يظهر أمر ه
خلق بَي ه
حق النهصر و من ختلهف عنها فقد استکرب
اّللن ه
صر ه
متسک هبا فی تلک ه
ه
األّيم لننن ن
ظل مجال ق ندم
اّلل و لن
يستکرب إهال ُّ
کل معتد أثيم * إن شاءن ه
علی ه
ن
اّلل مجيع در ه
ساکن و مسرتيح ابشند و بشطر او انظر و إ هن هذا لفضل عظيم *
و اينکه از معنی شعر سؤال منودی اگر چه قلم امر اقبال بر اينکه بر
معانی شعر حرکت منايد نداشته چه که اليوم حبور معانی بکينونتها و اصلها
ظاهر شده ديگر احتياج بکلمات قبل نبوده و نيست بلکه کل ذی علم و
متموجه بديعه بوده وخواهند
حکمت و عرفان از قبل و بعد حمتاج ابين حبور ه

www.oceanoflights.org

لوح سلمان ( – )1اثر حضرت هباءهللا – جمموعه الواح مباركه چاپ مصر صفحه 160-128

بود * و لکن نظر خبواهش تو خمتصری ذکر ميشود و از قلم ق ندم علی ما اراد
اّلل جاری ميگردد *
ه
سؤال  - :چونکه برينگی اسري رنگ شد * موسی اب موسی در جنگ شد
ای سلمان * عرفا را در امثال اين مقاالت بياانت بسيار است بعضی
ص نور
ح هقرا حبر و خلقرا امواج فرض گرفته * و اختالف أمواج را ميگويند از ُ
ص نورْ مجيع ببحر راجع * يعنی
است * و صور حادث است و بعد از نخ ْلع ُ
ص نوْر هم بعضی بياانت ديگر منودهاند که ذکر آن در
حقيقت حبرند * و در ُ
اين مقام جائز نه * وهم چنَي حقرا مداد و سائر اشيا را مبنزله حروفات ذکر
بص نور خمتلفه حروفات
منودهاند * و گفتهاند مهان حقيقت مداد است که ُ
ص نوْر در حقيقت مداد واحد بوده * و هاول را مقام وحدت
ظاهر شده و اين ُ
و اثنريا مقام کثرت گفتهاند * و هم چنَي حقرا واحد و اشيا را مبنزله اعداد *
و حقرا آب و اشيا را مبنزله ثلج چنانچه گفتهاند *
اخللق فی التهمثال هإال کثلجة
وما ُ

وأنت هلا املاءُ الهذی هو نانب ُع
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حکمهُ
ولکن ب نذ ْوب الثهلج يُرفع ُ

ويوضع حکم املاء واألن ْم ُر نواق ُع

و در مقامی ديگر گفتهاند:
نوالبن ْح ُر نْحبٌر نعلنی نما نکا نن فی ق ندم

اح
إ َّن احلننواد ن
ث أنْم نو ٌ
اج نوأن ْشبن ُ

ابری مجيع اشيا را مظاهر جتلهی ذاتی حق ميدانند * و جتلهی را هم سه قسم
ذکر منودهاند * ذاتی و صفاتی و فعلی * و قيام اشيا را حبق قيام ظهوری
دانستهاند * و اگر اين مطالب بتمامها ذکر شود سامعَي را بشأنی کسالت
اخذ منايد که از عرفان جوهر علم حمروم مانند * و هم چنَي بکون اعيان
حقائق
اثبته در ذات قائل شدهاند * چنانکه يکی از حکمای عارف گفته (
ُ
األشياء کائنةٌ فی ذاته تعالی بنحو أشرف مثه أفاضها ) چه که معطی شئ را
فاقد شئ ندانستهاند و ميگويند حمال است * چنانچه ابن عرب در اين
متأخرين مبثل صدر
مطلب شرحی مبسوط نوشته * و حکمای عارفَي و ه
اض ساقيه ابن عرب مشی منودهاند *
شريازی و فيض و أمثاهلما در نر ْ
ضر ْ
فطوبی ملن ميشی علی کثيب األمحر فی شاطئ هذا البحر الهذی مبوج من
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نفسه
أمواجه ُحمينت ُّ
عما ت ه
الص نوُر و األشباح ه
ومهوه القوم * فيا حبهذا ملن نعَّری ن
کل اإلشارات و ال هدالالت و نسبن نح فی هذا البحر و غمراته و وصل حبيتان
عن ه
ين * و هر نفسيکه
املعانی و آللئ ح نکمه اليت خلقت فيه * فنننعيما ل ْل نفائز ن
معتقد بر بياانت عرفا بوده و در آن مسلک سالک شده موسی و فرعون هر
دو را از مظاهر حق دانسته * منتهی آنست که َّاول را مظهر اسم هادی و
عزيز و أمثال آن * و اثنريا مظهر اسم ُمض هل و ُمذ هل و أمثال آن * و لذا
حکم جدال ما بَي اين دو حم هقق * و بعد از خلع تعيهنات بشريهه هر دو را
واحد دانستهاند چنانچه در اصل مجيع اشيا را واحد ميدانند * و جممل آن از
قبل ذکر شد * اين مطالب قوم که بعضی از آن جممال بيان شد و لکن *
ای سلمان قلم رمحن ميفرمايد * اليوم مثبت و حم هقق اين بياانت و ُمْبطل آن
در يکدرجه واقف چه که مشس حقيقت بنفسها مشرق و از أفق مساء ال يزال
اليح است * و هر نفسيکه بذکر اين بياانت مشغول شود البتهه از عرفان
مجال رمحن حمروم ماند * ربيع حتقيق أوهام زمان غيبت است * و اليوم ربيع
األّيم فی رّيض املکاشفة و
قوم فی تلک ه
مکاشفه و لقاء * قل أن ْارتنعُوا ّي ُ
اّلل املهيمن القيهوم * ذکر مجيع
ه
قلم ه
الشهود مثه دعوا األ ن
وهام * کذلک أمرکم ُ
علوم برای عرفان معلوم بوده و بيان ادلهه خمصوص اثبات مدلول * حال
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احلمد هّلل که مشس معلوم از أفق مساء قيهوم مشرق * و قمر مدلول در مساء
کل إشارات مق هدس کن و مشس معانريا در مساء
امر ظاهر و الئح قلربا از ه
قدس روحانی بچشم ظاهر مشاهده منا و جتلهيات امسائيهه و صفاتيهه اشرا در
ما سواه مالحظه کن ات جبميع علوم و مبدأ و منبع و معدن آن فائز شوی *
ای سلمان * قسم جبمال ق ندم که اين هاّيم در هر حَي از مساء عرفان
رب العاملَي معارف جديد انزل فطوبی ل نم ْن وصل الی هذا املعَي و انقطع
ه
عما عنده * ای اهل جذب و شوق انصاف دهيد در اين بياانت که از قول
ه
عرفا خمتصر ذکر شده کتب ال حتصی حال ما بَي انس موجود * اگر انسان
اراده منايد مجيع را ادراک کند دو عمر کفايت ننمايد *
کل شئ و امللک يومئذ هّلل مثه ذنر النهاس
ظاهر ن
ای سلمان * قل ه
اّللُ ٌ
فوق ه
مبا عندهم * ابری معارف قبل را بقبل بگذار * موسی که از انبيای اعظم
است بعد از ثالثَي يوم که بقول عرفا در عشره هاول افعال خود را در افعال
حق فانی منود * و در عشره اثنی صفات خود را در صفات حق * و در
عشره اثلث ذات خود را در ذات حق * و گفتهاند چون بقيَّه هستی در او
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اّلل انطق و ميفرمايد
ابقی بود لذا خطاب لن ْن تنرانی شنيد * و حال لسان ه
يکبار أرنی گو و صد هزار ابر بزّيرت ذواجلالل فائز شو * کجا است فضل
اين هاّيم و هاّيم قبل * ابری
ای سلمان * آنچه عرفا ذکر منودهاند مجيع در رتبه خلق بوده و خواهد
جمرده هر قدر در مساء علم و عرفان طريان
بود چه که نفوس عاليه و افئده َّ
کل
منايند از رتبه ممکن و ما خلق فی أنفسهم أبنفسهم جتاوز نتوانند منود * ه
کل
کل األوصاف من ه
کل ذاکر و ه
کل األذکار من ه
کل عارف و ه
العرفان من ه
واصف ينتهی الی ما خلق فی نفسه من جتلی ربهه * و هر نفسی فی اجلمله
تف هکر منايد خود تصديق مينمايد ابينکه از برای خلق جتاوز از حد خود ممکن
نه و کل أمثله و عرفان از هأول ال هأول خبلق او که از مشيهت امکانيَّه بنفسه
ف بعرفان أحد
اّلل من أ ْن يُ ْعنر ن
لنفسه ال من شئ خلق شده راجع * فسبحان ه
يرجع إليه أمثال نفس * مل يکن بينه و بَي نخ ْلقه ال من نسبة و ال من
أو أن ن
ربط و ال من جهة و إشارة و داللة و قد خلق املمکنات مبشيئته الهتی
علو سلطان ارتفاع وحدت خود مق هدس از
أحاطت العاملَي * حق مل يزل در ه
منزه از ادراک
بسمو امتناع مليک رفعت خود ه
عرفان ممکنات بوده و ال يزال ه
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السماء بکلمه او خلق
موجودات خواهد بود * مجيع نمن فی األرض و ه
شدهاند و از عدم حبت بعرصه وجود آمدهاند چگونه ميشود خملوقيکه از
کلمه خلق شده بذات ق ندم ارتقا منايد *
کل مقطوع
ای سلمان * سبيل کل بذات ق ندم مسدود بوده و طريق ه
خواهد بود * و حمض فضل و عنايت مشوس مشرقه از أفق أحديهه را بَي انس
ظاهر فرموده و عرفان اين انفس مق هدسه را عرفان خود قرار فرموده * نم ْن
أقر هبم
اّللن و من مسع کلماِتم فقد مسع کلمات ه
نعنرفهم فقد عرف ه
اّلل و من ه
اّلل و من کفر هبم فقد کفر
ابّلل و من أعرض عنهم فقد أعرض عن ه
أقر ه
فقد ه
اّلل فی ملکوت األمر و
السموات و األرض و ميزا ُن ه
ابّلل و هم صرا ُط ه
ه
اّلل بَي ه
ججه بَي عباده و دالئلُه بَي بريهته *
ظهور ه
اّلل و ُح ُ
اخللق و هم ُ
ای سلمان * منقطع شو از کل آنچه ما بَي عباد مشهور است و
اتّلل لو تطري إليها و تصل الی
جبناحَي انقطاع بسماء قدس اهبی طائر شو * ه
قُطب املعانی فيها لن تری فی الوجود إهال طلعةن حضرة احملبوب و لن تری
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املعرضَي إهال کيوم مل يکن أح ٌد منهم مذکورا * ذکر اين مقام را لسانی ديگر
ابيد ات ذکر منايد و مسعی ديگر شايد ات استماع کند *
ای سلمان * حال خوشرت انکه اسرار جان و بدايع اذکار جاانن را در
مساء مشيهت رمحن وديعه گذارمي و در معنی شعر شروع منائيم *
بدان مقصود صاحب مثنوی از ذکر موسی و فرعون ذکر نمثن ْل بوده نه
ابّلل عن ذلک * چه که فرعون و
اينکه اين دو در ذات يکی بودهاند * نعوذ ه
أمثال أو بکلمه موسی خلق شدهاند لو أنتم تعرفون * و مهان اختالف ظاهره
که ما بَي بوده دليل بر اينست که در کل عوامل اب يکديگر خمالف بودهاند و
کل عارف بصري * و صاحب مثنوی مجيع
اين بيانيست خفی * ال يعرفه إهال ه
عباد را در ملکوت امساء موسی فرض منوده چه که کل از تراب خلق شده و
برتاب راجع خواهند شد * و هم چنَي کل حبروف موسومند و در عامل ارواح
که عامل يک رنگی است ابدا جنگ و جدال نبوده و نيست چه که اسباب
جدال مشهود نه و لکن بعد از دخول ارواح در اجساد و ظهور آن در اين
عامل اسباب نزاع مبيان می آيد چه حق و چه ابطل * و اين نزاع و جدال
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اگر إلثبات أمر ذواجلالل واقع شود حق بوده و خواهد بود و من دون آن
حب و نفاق و إقبال و إعراض مجيع طائف
ابطل و اين نزاع و جدال و ه
حول اسبابند * مثال مالحظه منا يک سبب از مسبهب ظاهر ميشود و اين
سبب واحد بوده و لکن در هر نفسی مبا هو عليه منقلب ميشود و آاثر آن
ظاهر ميگردد و لکن در هر مقام بظهوری ظاهر * مثال در اسم مغنی اهلی
مالحظه منا که اين اسم در ملکوت خود واحد بوده و لکن بعد از جتلهی در
مراّيی وجود انسانی در هر نفسی ابقتضای او اثر آن جتلهی ظاهر ميشود *
مثال در کرمي کرم * و در خبيل خبل * و در شقی شقاوت * و در سعيد
سعادت ظاهر ميشود چه که در حالت فقر نفوس و آنچه در او است
مستور است * مثال نفسی که فن ْلسی نزد او موجود نه کرم و خبل او مستور
است * و هم چنَي سعادت و شقاوت در اين مقام غري مشهود و بعد از
غنا در هر نفسی آنچه در اوست ظاهر و مشهود ميگردد * مثال نفسی
اّلل انفاق مينمايد * و نفسی اسباب حماربه
آنچه را مالک شد فی سبيل ه
ترتيب ميدهد و اب حق مبعارضه و جمادله قيام مينمايد * و نفسی مجيع را
حفظ مينمايد بشأنيکه خود و دون او از مال او حمرومند * حال مالحظه
کن از يک جتلهی چه مقدار امور خمتلفه متغايره ظاهر ميشود * و لکن قبل از
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جتلی مجيع اين نفوس در اماکن خود خممود و مستور و افسرده بوده و بيک
جتلهی مشس اسم مغنی اين نفوسرا چه گونه حمشور منود و آنچه در ابطن
مستور بود ظاهر و مشهود فرمود * و اگر بچشم بصريت در اين بيان
مالحظه منائی بر اسرار مستوره مطهلع شوی * مالحظه در فرعون زمان کن
که اگر غنا و قدرت ظاهره نبود ابدا مبحاربه اب مجال أحديهه قيام منی منود *
چه که در فقدان أسباب عاجز بوده و خواهد بود و کفر در او مستور *
پس خوشا حال نفوسيکه اسري رنگ دنيا و ما خلق فيها نشدهاند و بصبغ
اّلل فائز گشتهاند يعنی برنگ حق در اين ظهور بديع در آمدهاند * و آن
ه
تقديس از مجيع رنگهای خمتلفه دنيا است و جز منقطعَي بر اين رنگ
عارف نه چنانچه اليوم اهل هبا که بر سفينه بقا را کبند و بر قلزم کربّي سائر
يک ديگر را ميشناسند و دون اين اصحاب احدی مطهلع نه * و اگر هم
عارف شوند مهان مقدار که أعمی از مشس ادراک مينمايد *
ای سلمان * بگو بعباد که در شاطئ حبر ق ندم وارد شويد ات از مجيع
مبقر أقدس أطهر و منظر أکرب وارد شويد *
رنگها مق هدس گرديد و ه
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ای سلمان * مجيع عباد را رنگهای خمتلفه دنيا از شاطئ قدس أهبی
منع منوده * مثال در نفس معروف که مبحاربه بر خواسته مالحظه منا * قسم
آبفتاب افق معانی که ليال و هنارا طائف حومل بوده و در اسحار که در فراش
اّلل بر او القا ميشد و در متام ليل و هنار
بودم ت ْلقاء رأس قائم بوده و آّيت ه
خبدمت قائم * و چون امر مرتفع شد و مالحظه منود امسش مشهود لون اسم
حب رّيست چنان اخذش منود که از شاطئ قدس احديهه حمروم ماند * فو
و ه
حب رّيست و جاه ديده
الهذی نفسی بيده که در ابداع شبه اين نفس در ه
کل شئ بثناء نفسه که اگر مجيع اهل ابداع اراده
نشده * فو الهذی أنطق ه
منايند که حسد و بغضای نفسشرا احصا کنند مجيع خود را عاجز مشاهده
صدره و يُرج نعهُ الی نفسه و يؤيه نده علی اإلقرار
منايند * نسأل ه
اّللن أب ْن ه
يطهنر ن
العلي العظيم *
ه
ابّلل املقتدر ه
اّلل منا که يک کلمه از لسان مظهر
ای سلمان * مالحظه در امر ه
أحديَّه ظاهر ميشود و آن کلمه در نفس خود واحد بوده و از منبع واحد
اّلل بر عباد در هر
ظاهر شده و لکن بعد از اشراق مشس کلمه از افق فم ه
نفسی علی ما هو عليه ظاهر ميشود * مثال در يکی اعراض و در يکی اقبال
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ب و ُمبغض مبحاربه
* و هم چنَي حب و بغض و امثال آن * و بعد اين ُحم ه
و معارضه قيام مينمايند و هر دو را رنگ اخذ منوده چه که قبل از ظهور
کلمه اب يگديگر دوست و متهحد بودهاند و بعد از اشراق مشس کلمه ُم ْقبل
اّلل مزيهن شده * و ُم ْعرض بلون نفس و هوی * و اشراق مهَي کلمه اهليه
بلون ه
در نفس مقبل بلون اقبال ظاهر شده و در نفس معرض بلون اعراض مع
انکه أصل إشراق مق هدس از الوان بوده * در مشس مالحظه منا که بيک جتلهی
در مراّي و زجاجات جتلهی مينمايد و لکن در هر زجاج بلون او در او جلوه
مينمايد * چنانچه مشهود است و مجيع ديدهايد * ابری سبب جدال معرض
و مقبل لون و رنگ شده و لکن ما بَي اين دو رنگ فرقی است ال حيصی *
اّلل ظاهر شده * و آن بصبغ هوی * و صبغ مؤمن مقبل جماهد
اين بصبغ ه
صبغ رمحن بوده * و صبغ معرض منافق صبغ شيطان * آن رنگ سبب و
اّلل * و اين علهت آاليش نفوس
علهت تطهري نفوس است از رنگ ما سوی ه
است برنگهای خمتلفه نفس و هوی * آن حيات ابقيه عنايت فرمايد * و اين
موت دائمه * آن منقطعَي را بکوثر بقا هدايت فرمايد * و اين حمتجبَي را
زقهوم فنا چشاند * از آن رائحه رمحن در مرور * و از اين روائح شيطان * و
مقصود صاحب مثنوی در اين کلمات آن نبوده که موسی و فرعون در يک
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جهال چنَي
درجه بودهاند * فنعوذ ه
ابّلل عن ذلک * چنانچه بعضی از ه
فهميدهاند * فعل موسی بر دين او گواهی است صادق چه که جدال او هّلل
اّلل فائز منايد
بوده و مقصود انکه فرعون را از الوان فانيه جنات خبشد و بلون ه
و خود در سبيل دوست شربت شهادت چشد * و لکن جدال فرعون برای
آنکه جان خود و سلطنت خود راحفظ منايد * مقصود موسی اشتعال سراج
اّلل بَي ما سواه * و مقصود فرعون امخاد آن * أفن نم ْن يُْنف ُق روحهن فی سبيل
ه
لف نقاب فما هلؤالء ال يکادون يفقهون
خلف سبعَي أ ن
کم ْن حيفظ نفسهن ن
ه
اّلل ن
اّلل العامل احلکيم * بلکه مقصود صاحب مثنوی آنکه سبب جنگ
بياان من ه
موسی و فرعون رنگ شده * و لکن رنگ موسی رنگی بوده که اهل مأل
أعلی خود را فدای آن رنگ منودهاند * و رنگ فرعون رنگی که اهل جحيم
سفلی از آن احرتاز منوده * خود صاحب مثنوی در مواضع عديده ذکر
فرعون منوده اگر مالحظه کنيد ادراک مينمائيد که مقصود او اين نبوده که
بعضی نسبت ميدهند * و چه مقدار اظهار اشتياق منوده که اب احبهای اهلی
مأنوس شود و خدمت دوستان حق فائز گردد * اين است که در مقامی
ذکر مينمايد *

www.oceanoflights.org

لوح سلمان ( – )1اثر حضرت هباءهللا – جمموعه الواح مباركه چاپ مصر صفحه 160-128

بی عناّيت حق و خاصان حق

ک ابشد سياه هستش ورق
گر نملن ْ

ابری ای سلمان * بر احبهای حق القا کن که در کلمات احدی بديده
اعرتاض مالحظه منمائيد بلکه بديده شفقت و مرمحت مشاهده کنيد * مگر
اّلل الواح انريهه نوشته بر مجيع نفوس حتم است که
آن نفوسيکه اليوم در رد ه
اّلل آنچه قادر ابشند بنويسند * کذلک قُ هد نر من لدن
رد من ه
بر ه
رد علی ه
مقتدر قدير * چه که اليوم نصرت حق بذکر و بيان است نه بسيف و امثال
آن * کذلک هنزلنا من قبل و حينئذ إن أنتم تعرفون * فو الهذی ينطق حينئذ
اّلل کلمه
رد من ه
کل شيء أبنهه ال إله هإال هو که اگر نفسی در ه
رد علی ه
فی ه
مرقوم دارد مقامی ابو عنايت شود که مجيع أهل مأل أعلی حسرت آن مقام
برند * و مجيع اقالم ممکنات از ذکر آن مقام عاجز * و ألْ ُسن کائنات از
وصفش قاصر چه که هر نفسی اليوم بر اين أمر أقدس أرفع أمنع مستقيم
اّلل علی ذلک
السموات و األرض و کان ه
شود مقابل است اب کل نم ْن فی ه
الراحة و إذا عرفتم
اّلل ال
لشهيد و عليم * أ ْن ّي أحبهاءن ه
تستقروا علی فراش ه
ه
أقل من
ص ُمتوا َّ
ابرءنکم و مسعتم ما ورد عليه قوموا علی النهصر * مثه انطقوا و ال تن ْ
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آن * و إ هن هذا خري لکم من کنوز ما کان و ما يکون لو أنتم من العارفَي *
اّلل را *
اينست نصح قلم أعلی عباد ه
ابری ای سلمان * بدان که هر گز احدی از عباد که فی اجلمله شعور
موحد و مشرک در يک مقام و
داشته قائل ابين نشده که مقبل و معرض و ه
درجه ابشند * و اينکه شنيدهايد و ّي در بعضی از کتب قبل ديدهايد مقصود
در ساحت قدس حق است * و اينکه ذکر شد امساء در ملکوت امساء
واحدند * ملکوت را موهوم مدان ملکوت و جربوت و الهوت اليوم طائف
عرشند * و از افاضه اين مراتب و عوامل که در اين مقام مشهود است عوامل
الهوت و جربوت و ملکوت و فوق آن در مواقع خود موجود و بر قرارند *
اّلل ابلفضل
ينزله ه
تفصيل اين مقامات جائز نه و در مساء مشيَّت معلهق الی أن ه
کل شئ قدير * ابری در ساحت حق کل امساء واحد بوده و
و إنهه علی ه
خواهند بود و اين قبل از ظهور کلمه فصليهه است * مثال مالحظه کن که
اّلل مشهود * و هم چنَي
اليوم مجيع مظاهر امساء در ملکوت خود بَي يدی ه
کل ما کان و مبقتضای استوای هيکل ق ندم بر عرش عدل
مطالع صفات و ه
عنايتش نسبت جبميع علی ح هد سواء بوده * و لکن بعد از القای کلمه تفريق
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و تفصيل ما بَي عباد موجود و مشهود * چنانچه هر نفسيکه بکلمه بلی
بکل خري فائز * قسم حبزن مجال ذواجلالل که از برای مقبل مقامی
موفهق شد ه
اقل من سم ابره از آن مقام بر اهل ارض ظاهر شود مجيع
مق هدر شده که اگر ه
از شوق هالک شوند * اينست که در حيات ظاهره مقامات مؤمنَي از خود
اّلل غري
مؤمنَي مستور شده * و هر نفسيکه موقن نشد بذکر بلی عند ه
عما قُ هدر له من عذاب الهذی ال ع ْد نل له *
مذکور * فنعوذ ه
ابّلل ه
ای سلمان * بر عباد کلمات رمحن را القا کن و بگو خود را از ذائب
ارض حفظ منائيد * و بسخنهای مزخرف که بعضی آبن انطقند گوش مدهيد
منزه کنيد
مطهر داريد * و قلربا برای عرفان مجامل ه
مسع را برای اصغای کلمامت ه
کل آنچه خلق شده *
از ه
ای سلمان * القا کن که بسا از اسحار که جتلهی مجال خمتار بر قلوب
مبقر قرار خود راجع شد *
مشا مرور منود و مشا را بدون خود مشغول ّيفت و ه
ای سلمان * بگو ای عباد بر اثر حق مشی منائيد و در افعال مظهر
ق ندم تف هکر کنيد و در کلماتش تدبهر * که شايد مبعَي کوثر بيزوال ذواجلالل
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ض در يک مقام ابشند و عوامل اهلی منحصر
بل و ُم ْعر ْ
فائز شويد * و اگر ُم ْق ْ
ابين عامل بود هر گز ظهور قبلم خود را بدست اعدا منيگذاشت و جان فدا
منينمود * قسم آبفتاب فجر امر که اگر انس برشحی از شوق و اشتياق مجال
خمتار در حينيکه آن هيکل صمدانريا در هوا آوخيتند مطهلع شوند مجيع از
عز رهابنی دهند * ابری ش نک ْر بطوطی دادهاند
شوق جان در سبيل اين ظهور ه
بل جبُ نع ْل * زاغ از نغمه بلبل بی نصيب * و خ هفاش از شعاع مشس در
وزْ
گريز*
حجتيست
ای سلمان * ابتالمي در بَي ملل و دول دليلی است قوی و ه
حمکم * در م هدت بيست سنه شربت آبی براحت ننوشيدم و شبی نياسودم *
غل و زجنري و گاهی گرفتار و اسري * و اگر انظر بدنيا و ما عليها
گاهی در ه
بودمي هر گز ابين بالّي گرفتار منيشدمي * طوبی از برای نفسيکه از امثار اين
مقام مرزوق شود و از حالوت آن بچشد * از خدا بصر خبواهيد و ذائقه
سامل طلب کنيد چه که نزد بی بصر نقش يوسف و ذئب يکسان است * و
در ذائقه مريض نحْنظن ْل و ش نک ْر در يک مقام * و لکن اميدوارم که از
نفحات مق هدس اين هاّيم نفوسی ظاهر شوند که عامل و ما فيها را ب نف ْلسی خنرند
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اّلل انظر شوند * و جان دادن در سبيل
کل ما سواه بشطر ه
* و عری از ه
رمحن را أسهل شئ مشرند * و از اعراض معرضَي از صراط نلغزند * و در
عزا هلؤالء و
مقر گزينند * فيا طوبی هلؤالء فيا بشری هلؤالء * و ّي ه
ظل دوست ه
ه
اتّلل حورّيت غرفات أعلی از شوق لقای اين نفوس نيارامند
ّي شرفا هلؤالء * ه
اّللُ هؤالء لنفسه و
* و أهل مأل بقا از اشتياق نياسايند * کذلک
َّ
اختص ه
جعلهم منقطعا عن العاملَي *
ای سلمان * احزان وارده قلم رمحن را از ذکر مقامات احديَّه منع
عزيرا که اگر مجيع ما کان بر خوان نعمتش
ضر مبقامی رسيده نم نقهر ه
منوده * ه
متنعم گردند ابدا
حاضر شوند و الی آخر ال آخر له از آنچه موجود است ه
کسی را حرفی نه نسبت خبل دادهاند * و ابطراف نوشته که شهريهه ما را
قطع کردهاند * رذالت و پست فطرتريا مالحظه کن که برای جلب زخارف از
انس و افرتای جبمال قدم اين گونه مفرتّيت ابطراف نوشته و فرستادهاند * اب
اينکه تو در اينجا بوده و ديده که ابدا اين عبد شهريهه اين قومرا بچشم خود
نديده و آنچه هست در بريون قسمت شده هبر نفسی داده ميشود * مع
اّلل و اخذ دينار اين قسم معمول داشتهاند که شنيده
ذلک حمض تضييع أمر ه
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ضری که بر اين غالم وارد شد اين بود که قبول
* قسم جبمال ق ندم که هاول ه
شهريه از دولت منود و اگر اين نفوس مهراه نبودند البتهه قبول منی کردم * و تو
مطهلع شده که چه مقدار امر بر مهاجرين صعب شده و مع ذلک مجيع
اّللُ لنا *
کتب ه
شاکرمي و در قضای اهلی راضی و صابر * لن يصيبنا إهال ما ن
کل األمور * و اين قوم که ابطراف شکايت شهريهه مينمايند و
عليه توهکلنا فی ه
تک هدی ميکنند هادعای ربوبيهت مينمايند و از حق معرض * ديگر در شأن آن
ُف هلم و ملن اتهبعهم
نفوس که متابعت اين گروه منودهاند مالحظه کن * أ ه
فسوف أيخذهم زابنية القهر من لدن عزيز مقتدر قيهوم * و لن جيد هن ألنفسهم
اّلل املهيمن العزيز
ابحلق من جربوت ه
من ُمعَي و ال انصر * کذلک هنزل ه
اّلل
احملبوب * و البهاء عليک ّي سلمان و علی الهذين ما ابعوا کلمات ه
بتومهات مردود *
ه
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