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بيضا وحمراست  و اینکه سئوال از قول ماریه نمودید اصل عمل ماریه در صمغه

ی و  ص  بالغایة الق   ر  ف  به فقد ظ   ر  ف  ومن ظ   وصمغه حمراء را از صمغه بيضاء اخذ نموده

 وکبریتهم وبيضة شقراء وهذا معنى قولنا لوال القمر لم تکن واوست دهن حکماء

 يها هن  ا  البيضاء و رضة اال  ردنا من الفض  أوهب ة لم یکن الذ  مس ولوال الفض  الش  

سماء ال تحصى أمغة الحمراء وله يناه بالص  وسم   هبخرجنا منها الذ  أمغة البيضاء والص  

قبضته ي وف يءش ن عنده علم الکتاب وعند رب ک علم کل  ال  م  ا  حد أ لع بهاما اط  

 ما ام  ألعزیز الوهاب وه لهو ان  ا  یشاء  نلمن یشاء ویمنع عم   يشياء یعطمفاتيح خزائن اال  

 لى آخر قولها.ا  صله وال من الحجر أخذ من فرع الحجر ال من  ها قالتن  ا  ذکرت 

 

و اخذ فرع حجر منوط  بدانکه اصل مقصود در این فن شریف معرفت حجر مکرم است

باصل عارف شد از امثال این عمل مذکوره غنى و  بعرفان اصل حجر است و هر نفسى

اصل حجر را  که بر اعمال عظيمه قادر است وجميع حکماءخواهد بود چه  مستغنى

اند یا محذوف االول ذکر نموده اند غایت کتمان و آنچه هم از اعمالکتمان نموده

و آنچه  اندمحذوف الوسط هيچ عملى را بترتيب ذکر ننموده است یا محذوف االخر یا

مل جوانيه بوده از برای انظار از اصل ع اند الجل انصرافاز اعمال برانيه ذکر نموده

رموز و  اند وهمان ذکر اشيای برانيهاند و ذکر نمودهدر برانيه یافته اعمال جوانيه امثله

اند و مثال ذهب ذکر نموده اشارات و کنایات و استعارات و تشبيهات حکما است

در معدن مخصوص است و چون مناسبت و مشاکلت  مقصود از ذهب ذهبى است که
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اند و چون ناس گفته وانيه و ذهب برانيه در لون و طبع بوده لذا ذهبذهب ج ما بين

اند و مشغول در توهمات خود عمر صرف نموده اند لذا سالهابمقصود پى نبرده

ذهبهم ذهب  انداند و بمقصود فائز نشدهاند و بحسرت رفتهو بحسرت زیسته اندشده

ة ة وکذلک الفض  ال ذهب العام   ذهبناا وليس بذهب وقمرهم قمر وليس بقمر لذا قالو

 اند و بفجر صادق فائزدر ظلمت اعمال برانيه عمر تلف نموده مع ذلک اکثری از عباد

اربعه در شئ واحد که  اند نظر بآنست که طبایعاند و اینکه جوانيه ذکر نمودهنشده

نيه و بعد از تفصيل نزد متبصرین همان جوانيه برا اند مستور استبحجر تعبير نموده

جوانيه بر او  طبایع اربعه در باطن معدن خود مستور و غير مفصول لفظ ميشود ماداميکه

 بر او صادق و در این مقام برانيه عين صادق و بعد از تميز و تفصيل در ظاهر اسم برانيه

از برای طبایع اربعه و  جوانيه بوده و جوانيه نفس برانيه ولکن بعضى از حکماء

نفس حجر مستور و مخزون است اشيائى قریب  قدیمه که دراسطقسات العوالى ال

چنانچه مجملى  انداند و برانيه ناميدهاند و ذکر نمودهوالمشاکله در خارج یافته المناسبه

نه ذاتى چه که مسبوق بعلت است  از آن ذکر شد و مقصود از قدم قدم زمانى است

والمخلصون  بوندرکه المقر  أذي دم ال  نفس الق   ن  أبالحدوث نشهد ب ن تقترنأتعالى من 

س عن ه المقد  ن  ا  دم والحدوث والق   سا عن ذکره لم یزل کان مقد  ن  ا  هو حادث عنده و

 کوانسماء والصفات هذا من فضله على اال  به نفسه من اال  ى البيان وما سم  وکر الذ  

اصل بدان ای سائل که  ه لهو العزیز المنانن  ا  مکان واال   ير فا قد  حمن عم  تعالى الر  

ما هو المکنون فيه و تطهير و تزویج آن و باید نفس  مقصود عرفان حجر است و تفصيل
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شود مزاج  باعانت خود حجر تطهير شود و تفصيل گردد چه که اگر غير حایل حجر

روح و نفس را از او خارج نما بعد  مشکل است پس بگير حجر را و بعزرائيل عذاب

 حایله بتدبير عمليه پاک و طاهر شود و بعد آنچه اوساخ مانعه بتطهير آن جهد کن تا از

جسد مرده زنده شود و خلق  خارج نموده برگردان بجسد تا بتأیيدات اسرافيل روح آن

و  چه که جسد روح غير را قبول نکند ن  ي  ق  ال  الخ   ن  س  ح  ا   اهلل   ک  ار  ب  ت  بدیع مالحظه کنى ف  

و این روح و نفس بعد از  ه  ي  ف   ک   ش  ال  و   ق  ح  ل   اذ  همچنين روح بجسد غير اقبال ننماید ه  

 ميشوند اما در حقيقت و ذات متحدند و یک شئ اند تفصيل اگر چه دو شئ مالحظه

در هر مقام بمناسبت آن  و آنچه از حجر خارج ميشود بکل اسماء ناميده شده یعنى

همچنين خروج از معدن باسمائى ناميده شده و  مقام باسمى ناميده شده مثال قبل از

و همچنين در  خروج و قبل از تطهير باسمائى و بعد از تطهير باسماء اخری بعد از

روح و نفس و جسد باسمى ناميده  مقامات ظهور اثر و فعل و در هر مقامى هر یک از

در کتب حکماء مسطور است مقصود ماء منحل مقطر از حجر  شده مثال لفظ قرار که

و الخمر و نار  ماء الشب و الخل و لعاب االفعى و این ماء را ماء الکبریت و است

ماء الهواء و نار الهواء است این تمام  اند و اینکه گفته شدالهواء و امثال آن ذکر نموده

دو  شوی مستغنى شوی از عمل کل روی ارض هواء صاحب بيانست اگر بآن عارف

سب دهنيت از الهى قبل از ک رکن است نار و ماء یعنى رطوبت و حرارت و این ماء

چه که رطوبت در آن غالب است و بعد از آنکه این  ارض کبریتى ماء الهواء ذکر ميشود

نار مکنونه در او  اول که ماء است و هواست کسب ناریه از مقطر ثانى نمود عنصر مقطر
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ميشود و این رکنين اعظمين که فى الحقيقه  از او ظاهر در این وقت بنار الهواء ناميده

العقول باری  ر عنهظاهر فسبحان من علق االلوان به و فيه کنز ما تحي   از هواءفاعلينند 

راجع و همين قسم ارض حجر و ما یخرج منه  جميع اسماء مذکوره بماء منحل از حجر

مختلفه  اند حافظ این کنز احدیه اسماءباسماء بسيار ناميده شده را قياس کن هر یک

خائنه محفوظ گردد و بعضى  اند و از انفسشده تا حقيقت آن از جاهلين مستور م

و  انداند و بعضى ارض را حجر گفتهاند و بآن ناميدهکرده بروح و نفس و جسد اختصار

اگر چه در صورت مغایر و  اند و این زیبق وکبریتما یخرج منه را زیبق و کبریت ناميده

شابهت یک ذات و یک نفسند چه اگر م مختلفند ولکن فى الحقيقه متحدند و

دست  حل طبيعى که منتهى مراتب تشميع اول رتبه اوست ومشاکلت باطنيه نباشد

العلم قبل  ن  أالحل کما  بعدا المزاج ن  أندهد در این صورت مزاج ممتنع فاعلم 

 العمل.

 

 

و بيان که از قلم قدم واسم  ای سائل جهد کن که بعنایت رحمن از کوثر حيوان حکمت

فائز گردی باری این زیبق وکبریت را که از معدن  بمقصوداعظم جاری شده بياشامى و 

این دو را باید تطهير نمود  اندظاهر شده و اخ و اختند و بذکر و انثى ناميده شده واحد

تا آن  و قابل امتزاج گردند و مقصود از تطهير آنکه تدبير نمود تا اوساخ مانعه زائل شود

مثال زیبق رطوبت ظاهریه او  مزاج گردندمشاکلت باطنيه در صورت طاهر شود تا قابل 
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ای عاقل آب و نار هرگز امتزاج نپذیرند چه که آب آتش  مانع امتزاج او با کبریت است

پس ماء الهى را که از عين  بيفسرد و مخمود نماید این دو ضدند وقابل امتزاج نه را

طوبت ظاهریه که اند باید تدبير نمود تا رو بفرار ناميده حجر حکمت رب انى جاری شده

که جهت  از امتزاج با نار کبریتى است زایل و غایب شود و حرارت باطنيه مانع

مزاج سهل است چه که دهن با  مشاکلت با کبریت است طاهر شود در این صورت

 آب و دهن هرگز امتزاج نگيرند پس جهد کن تا دهن دهن زود امتزاج گيرد ولکن

گشته بتدبير عملى طاهر  فسرده مانده و محجوبباطنيه زیبقى که نظر بغلبه رطوبت ا

دهن است متحد شوند و سبب اعظم اتحاد و  شود با نفس کبریتى که فى الحقيقه

 مزاج در اینحکمت رب انى و صنع اعظم مشاکلت است. 

 

 فکر کن تا حقيقت و اسراری که از قلم مختار جاری شده ادراک ای سائل بسيار

ذکر شده حق است و  ک کنى یقين مينمائى که آنچهنمائى و اگر معانى آنرا ادرا

و شهادت ميدهى که زمام کل علوم در قبضه  نيست بعد از حق مگر ضاللت و خسران

نار  غيب و شهود است و مفتاح این کنز اعظم و سر  اکرم را بعضى قدرت سلطان

شاهده بوده و خواهد بود چه م اند ولکن مفتاح المفاتيح عقل و درایت عامليندانسته

و عمر  اشيای متضاده که در ظاهر و باطن مغایر و مخالفند گرفته ميشود اکثری از ناس

و امتزاج گيرند و این محال بوده  ها صرف نموده و مينمایند که اشياء متنافره حل شوند

و امتزاج حقيقى حاصل نشود مگر بمشابهت و مشاکلت  و خواهد بود و حل طبيعى



  26، صفحه 1مائده آسمانى، جلد  –اثر حضرت بهاءاهلل  –من الواح اكسير 

www.oceanoflights.org 

بوده ظاهر و هویدا  زال در غرفات حفظيه عصمتيه الهيه مستوراسرار مستوره که ال ابکار

ای سائل ظهور هر امری و احداث هر صنعتى بامر  ا.مر  أاهلل یحدث بذلک  گشت لعل  

طلب نمود و همچنين  االسباب معلق و منوط شده یاقوت را از معدن آن باید  مسبب

و غير از آن نيابى اگر حجر است طلب نمائى  جواهر حکمت را باید از معدن آن که

ه ن  ا  و سبابل على اهلل مسبب اال  سباب متوک  أتفحص کنى ناظر شو ب چه در تمام عمر

 رباب.اال   يبواب ومرب  مفتح اال  

 

 

بلکه ماء مقطر از حجر  ای سائل معلوم شد که مقصود از ماء الهى نه هر آبى است

باطن نار است و  بصورت ماء است ولکن در مکرم است و این ماء اگر چه در ظاهر

و اطالق  بر او نظر برطوبت و برودتى است که در ظاهر او مشهود است اطالق لفظ ماء

او مستور است پس این زیبق و  اسم نار نظر بدهنيت و کبریتيتى است که در باطن

در حقيقت و ذات یک شخصند  و اما نفس حجر  کبریت اگر چه در صورت دو اند

 ست و فاعل است و حامل زیبقين است وصاحباست و مصنوع ا اصلش از ماء

ميشود سبحان اهلل  نفسين و مطلع روحين و حرکت فعل اوست که از حرارت او احداث

خود واحد بوده مع ذلک بطبایع مختلفه و  اصل امر از یک شئ است و او در ذات

کن مالحظه  و الوان متعدده و اسماء کثيره ظاهر گشته و ناميده شده ظهورات متغایره

و بعد از تفصيل سه ميشود چنانچه  مخزن و مبدء این امر واحد است و آن حجر است
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 روح و نفس خارج ميشود مع ذلک در این الواح بچند اسم معلوم شد که از حجر

و همچنين زیبقين و  ناميده شده در مقامى زیبق و کبریت و در مقامى روح ونفس

و مبدأ جميع این کثرات شئ واحد بوده و شده  نفسين و روحين و فرار و ماء الهى ذکر

مثال در مقامى  مقامات تدبير و اخراج الوان و اصباغ باسمى موسوم گشته باقتضای

بآب ناميده لرطوبته و برودته و در مقامى  بزیبق ناميده شده النه یظهر من النار وقتى

در  است نظر بکبریتى است که ماده اشتعال است و در او مستور بکبریت مذکور شده

و باقتضای آن باسمى موسوم  مراتب تدبير هر یک در مقامى بلون و اثری ظاهر ميشوند

اسامى که در کتب مذکور است شبهه نمائى و بيقين  ميگردند لذا نباید از اختالف

شده  اصل امر و مبدأ آن شئ واحد است و باسماء ال تحصى ناميده بدان که

منه را بمعادن سبعه که در  ن حجر و مایخرجوبظهورات متکثره ظاهر گشته و همچني

اند للونها اند مثال در مقامى بنحاس ناميدهناميده عرف حکماء متعلق بانجم سياره اند

خالص و فارغ  فى الذوب و چون جسد بتدبير سریع الذوب شد و از ظلمت و بطئها

بقوت زیبق محلول متصعد شد  گشت برصاص ابيض ناميده شده و چون صبغ حجر

کليل و کبریت کليل اال  ا  شراقه و اوست ا  ظهوره و لونه و  اند العتداله وبذهب ناميده

راد و ما بقى أبما  سرار و الذی فاز به فقد فازو ذهب حکماء و سر  النار و سر  اال   اصفر

اربعه صفراء و سوداء و بلغم و دم که  معادن را بهمين قسم قياس کن و باخالط

تا بمعدن  اند پس از خدا بخواهر شخص انسانى ناميدهاربعه اند د ظهورات طبایع
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است باعانت مظهر کليه رحمانيه فائز  حکمت الهيه که در اشرف اجناس ثالثه مکنون

 شوی و راه یابى.

 

 

باشى چه که اوست کنز  ای طالب اگر بمطلوب رسيدی جهد کن از متقيان وشاکران

بنار یابسه تفصيل نما و بعد از  حاجت از او اخذ کن و اعظم وحامل حجر مکرم وبقدر

مهيا شدند  اخراج غير مشاکل کن و چون غير مشاکلين خارج شدند و مشاکلين تفصيل

را که ذکر است و روح است  این مقام تزویج اول حکما است پس این ماء الهى

و مفعول است تزویج کن چون چندی بر آید و بگذرد  وفاعلست بارض کبریتى که انثى

و سر  مخزون  شود چه که گفتيم حجر مصنوع است و اوست کنز مکنونمنعقد  نطفه

آمده و از عنصرین متقاربين متشاکلين  پس این ولد نورانى را که بقوه روحانى بوجود

است و اگر  موجود شده از بطن ام  خارج کن این زمان زمان تطهير یعنى زیبق و کبریت

زمان تحليل است. بفهم ای  ولکن گفته شود زمان تزویج است آن نيز صدق است

 مالک اسماء و صفات را و بيقين بدان تا این حين کشف سالک اشارات کلمات

برای اصفياء نه از برای  حجبات این علم اعظم و سر  اقوم اقدم باین نحو نشده نه از

 يخری واضطرب به من فأبهى مر ة على ال ذي ظهر باسمه اال  نا اال  ولياء قل سبحان رب  أ

ماء رض وااال     ر  ال  من تمس ک بحبل المحکم الد  ا  لس 
نشاء ملکوت اال  ي ق فال ذي عل   ي

مکرم را یعنى ارض معقوده را که از نار  سماء پس بگير این ولدمر اهلل مالک اال  أب



  26، صفحه 1مائده آسمانى، جلد  –اثر حضرت بهاءاهلل  –من الواح اكسير 

www.oceanoflights.org 

از  بوجود آمده و بپاره از زیبق محلول که ماده و حقيقت اوست و کبریتى و ماء زیبقى

آنچه از ذات کبریتى  عنصر عالم اوست مخلوط نما و در آتش مالیم معتدل بگذار تا

مفتاح زیبقى حل شود و بآب متحد گردد  در این ارض طيبه مبارکه مکنونست بقوت

از  تا آنچه از صبغ که نار است و دهن است وحقيقت نفس است این عمل مکرر شود

نيست و بعضى بزیبق وحده اکتفا  اذن گفتنارض خارج شود استغفر اهلل بيش از این 

 محلول زیبقى که حامل صبغ شده و حقيقت کبریتى را بحکم اند یعنى ایننموده

اند و عقد را از او اخذ کرده اند وصبغ مطهرجنسيت در خود پنهان نموده تفصيل نموده

الملک  اند من بلغ اليه فقد بلغ الىرا تمام کرده اند وعملاند وحل نمودهنموده

بهواء ناميده شده  اینست زیبقى که در کتب مسطور است و اوست دم اطهر که االعظم

کبریت و زرنيخ است فى الحقيقه مرکب  وکبریت احمر و اگر چه این صبغ که خالصه

 است و صاحب طبایع اربعه که بقوه روحانيه از هر رکنى اخذ از روح و نفس و جسد

چه که حامل جوهر  ياج برکن آخر نداشته و نداردنموده وبا خود متحد ساخته و احت

بذاته صابغ نباشد محال است بتدبير صباغ  فاعل است و او بذاته صابغ است چه اگر

ظاهر  مخصوص آنست که این جوهر نفس نورانى که از معدن الهى شود بلى تدبير

ظهور اثر مفسده غير معتدله که مانع  شده طاهر شود و از وسخ و سواد و رطوبات خارجه

غالب  اوست آیه غلبه الهيه لذا باکليل غلبه ناميده شده چه و فعل او است پاک گردد

نقيه خود که ارض عطشان  است بر کل اجساد ولکن اگر روح و نفس بارض طاهره

 اسلم است ولى بيواسطه امتزاج نگيرند و اتحاد نپذیرند اند تدبير شود احب وناميده
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شده وآب بوده و کسب  به و نوشادر جنسى معدنى ناميدهچه که این صبغ که بنفس رط

و بعد از نشف رطوبات بصورت نار که  دهنيت از ارض خود نموده و هواء شده

 ظاهر شد وبنفس یابسه موسوم گشت اگر او را بارض یابسه حقيقت کبریتى است

مزاج حقيقى مشکل  بخورانى البته نار ارض را بگذارد در اینصورت حل طبيعى و

اگر آتش دهى البته هالک شود و هرگز  ت چه که ارض عطشان مستحق آبستاس

و  این ارض یابسه را بآبى که از عنصر اوست و فى الحقيقه اصل زنده نشود پس باید

ارض مبارکه انبات  حقيقت و ماده اوست بنوشانى تا نبات حکمت ربانى از این

ه غذای حرارت رطوبت همچنين نار چه ک نماید مختصر آنکه ارض محتاج آبست و

قابل  المقصود وچون این دو رکن بتربيت آب معتدل شدند هو ر لتفهم مااست فک  

و تزویج ثالث است و این  امتزاج کلى خواهند بود و این آخر مقامات تزویج است

الحقيقه بقيه اوست و ارض باقيه است برماد  ارض ثانى که غير ارض اول است و فى

 برة على النار لن یجزع ولن یهرب منها.صا هان  ا  ناميده شده و 

 

تربيت کن چنانچه از  پس این رضيع را از لبن عذراء که از عنصر اوست و موافق است

دهى در حين هالک شود و ابدا بحد  رشد و  قبل ذکر شد که اگر غذای غير موافق باو

رض ميت ا تصرف و غلبه و تاثير اوست نخواهد رسيد و فى الحقيقه این بلوغ که مقام

مبعوث شود یعنى زنده و پاینده  است چه که روح او اخذ شد پس باید باعانت روح

 بصبغ نيست باید ارض را بروح وحده تشميع نمود تا حل گردد و در عمل قمر احتياج
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ارض مشمع بخورانى  شود و تکرار نمود تا تمام و کامل گردد و اگر صبغ مطهر باین

و حل و عقد منوط بعقل و درایت عامل و  تشميععمل شمس تمام است ودیگر مراتب 

مراتب  بتجدیدات وقتيه و عددیه ندارد چه که بسا شده بعد از ظهور فعل است دخلى

بار تجاوز نموده و االمر بيد اهلل  تشميع بيک حل و عقد اثر ظاهر شده و بسا شده از سه

حل کن و آنچه از او حجر را بماء الهى و مفتاح زیبقى  یظهر کيف یشاء ویا آنکه اصل

غرق نشود و چندان  شد مجدد بر ارض باقيه مسلط کن ولکن بتدریج که یکمرتبه اخذ

و جسد آب شوند و اینست که گفته للحجر  تکرار نما تا جميع ارکان از روح و نفس

فى طباعه پس  و هو ماء فى منظره و تار فى طبيعته محرق بحرارته کل ما طریق جوانى

این مياه حذف نماید و صورت ناری  ر تا حرارت نار رطوبات را ازبآتش مالیم بگذا

 مضمر وباطن است ظاهر شود وصورت آبى مضمر گردد و چون که در ذات این مياه

کن تا فاعل گردد و از این  دهنيت باطنيه طاهر شد ناچار عقد شود پس حل کن و عقد

اضح و مبرهن گشت طبيعى مکنون مستور و بيان که از قلم رحمن جاری شد ميزان

رض ملک اال   بميزان خارجه ندارد لو تعرف ما ذکر لتفرح وتجد نفسک دیگر احتياج

ت حجبات المعلوم ال ذي به شق   قبضة سلطان يمفاتيح العلوم ف ن  أها وتوقن بکل  

 ال  هو المهيمن القي وم و یا اگر خواهىا  له ا  م العيوب ال عال   ن ه لهو الحق  ا  الموهوم و

تدبير صيد کنى پس  از اعراض اخذ نمائى و طير حکمت الهى بشباک جوهر فاعل را

صبغ است و سریع االنحالل است باین آب  بگير حجر را و بآب سحق نما تا آنچه

نماید و بر  است حل شود و آب زیاده کن تا آنچه حل شده صعود مفتاحى که زیبق
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روح الهى وذهب شرقى و هوای حقيقى و وجه آب ظاهر شود اوست دهن اعظم و زیبق

و  که بقوت جناحين یعنى آب مفتاحى و نار عنصری طيران نموده ذی الجناحين

فاعلين است که در نفس  متصاعد شده ولکن فى الحقيقه جناحين رکنين اعظمين

اجساد و اوست طبيب بحر که صحت اجساد  اوست و باین دو جناح طایر است در کل

مظهر اسم اهلل  ه بحذاقت او منوط است و اوستاز بری ه وبحری ه و معدني   عليله مریضه

 الغالب واسمه الغن
 
 لواح ماهذه اال   ين ا بي نا فأنبيائه بأشهد اهلل وملئکته وأ واسمه القادر ي

المکنون المصون ال ذي ي هوتزال وبذلنا المتبصرین علم الال  زل اال  أ يا فکان مستور  

ا سواه مره واالنقطاع عم  أباع اهلل وات  عباد اهلل بتقوی ي سبحات الجالل ونوص يکان ف

 ول ن ها  
 
 قدیر. يءش ن ه على کل  ا  من وااله و ي

 

نمودی اول تعقل  ای سائل بشنو نصح قلم امر را و چون اراده این صنعت مکنونه

آنکه مثل سيمرغ و عنقای عباد است که اسم  وتفکر نما که این صنع اکبر وجود دارد یا

ایند واین هاشياء ب بى مسم  و چون  اید متشاکله و متقاربه باشند و یا مختلفه و متضاد 

اگر جهد نمائى ال بأس  مطلع شدی و یقين نمودی بوجود و معدن آن در تحصيل

ر رب انيه اند ونزد و جکمت الهي ه را انکار نموده عليک و اليوم حکمای ارض این س 

بطول  ئل قوم ذکر شوداند که چنين چيز محال است و اگر دالکرده خود ببرهان ثابت

است که این کنز را از ابصار خائنين  خواهد انجاميد باری سبب انکار حفظ ید مختار

ظهور  فرموده ولکن عنقریب بعضى تصدیق نمایند و اذعان کنند و وایدی سارقين حفظ
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از بلوغ خطر عظيم و بالی عقيم  این کنز مستور بين هؤالء عالمت بلوغ دنياست و بعد

 مگر آنکه کل در رضوان الهى وارد شوند. ل آنرا از عقبعالم و اه

 

مشو و از غير معدن عامل  ای طالب نصح غالم مسجون را بشنو و قبل از عالم عامل

ر لکل  ش  ن ادخل کل  أردته ال تغفل منه أن ا  مر مخرج أ ولکل   سبب يءمباش قد قد 

معدن این صنع اعظم در  وح المبينهذا الل   يذا فا  من بابه کذلک نزل من قبل و بيت

از قبل از قلم اعلى نازل که در اشرف اجناس  تفکر کن تا یقين نمائى و عارف شوی

 درست تعقل نما در عالم اصغر است و عالم اصغر حاکى از عالم ثالثه موجود است

اجناس ثالثه حيوان و نبات و  اند واکبر بل محيط بر آن و افالک را عالم اکبر دانسته

است گفته اند و همچنين در اشرف امکان موجود و  از آن معادن حجر که مقصود

واگر نفسى  در طور است یعنى طوریکه مضاف و منسوب بعالم اصغر است اندگفته

وحق را نيابد تعرض او باین علم  باین تلویحات که ابلغ از تصریح است ملتفت نشود

تمت ولکن اهلل یرزق رت وما کقص   بهى مااال   يفومحبوب مصلحت نبوده ونخواهد بود

  اب.الوه   ين ه لهو المعطا  یشاء و من

 

اند و بعضى روح را و دانسته بدان در اصل حجر اختالف بسيار است بعضى ذهب را

 اند وبعضى شعر و آبار و نحاسزیبق و کبریت را دانسته بعضى زاج را گفته اند وبعضى

است باین اذکار و تو بعقل  مشحوناند و کتب اند وا کثری بيضه دانستهو امثال آن گفته
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بيقين صادق مبين معدن حجر را بشناسى و بهر  و درایت در این الواح تفکر نما تا

اند تتبع نموده مطمئن مشو چه که اکثری از طالبين چون فى الجمله در کتب کتابى

 اَل ا   م  ه   ن  ا   ون  ل  ق  ع  ی   و  ا   ون  ع  م  س  م ی  ه  ر  ث  ک  ا   ب  س  ح  ت  ا  اند بتصنيف و تأليف مشغول شده

و  ال  ي  ص  ف  ت   اه  ن  ل  َص ف   يءل  ش  م ک  ل  ا ع  ن  د  ن  ع  ا و  و  ل  ض  ا  ا و  و  ل  ض   ال  ي  ب  س   ل  ض  ا   م  ه   ل  ام ب  ع  ن  اال  ک  

اند باری صادق و ننموده همچنين بعضى از حکما نوشته آنچه را که ابدا ادراک

ه است سراج کن و باین سراج را که ودیعه رب اني کاذب در هر عصری بوده پس عقل

بچشمه  ظلمات کلمات وارد شو که شاید از فضل مالک اسماء و صفات وهاج در

مشو چه که مشاهده شد نفس  حيات برسى ابدا بروایات و بشارات احدی مطمئن

 اوليائه در سنين معدودات که تلقاء وجه حاضر بود از هر مشرک باهلل و شارب دماء

داده و باینجهت اظهار  ماع نموده و همان را نوشته و بمردمعلوم و فنون چيزی است

که مخصوص او اوراقى در این علم نوشته مع  فضل نموده از جمله نفسى مذکور نمود

برای  ال  هو حرفى از آن مطلع نيست و از جمله عمل مناصفه راا  له ا  ال ي آنکه واهلل ال ذ

این اعمال لم یزل مردود حق  الابلهى مثل خود نوشته و اینقدر شاعر نيست که امث

 خدعه و مکر است و عمل بآن حرام استغفر اهلل العظيم من بوده چه که مناصفه از اصل

علما آن ملحد عنود را  و ای کاش عالمى در این فن قطع نظر از عمل م  ي  ن  عمل هذا الزَ 

آن نفوس  یکون از امثال غالم بل ماکان و ما ميآزمود فو اهلل العزیز المحمود این

ما  صاحب سمع صوت اصلى را از صوت عاریتى تميز دهد چه که متحيرند ولکن

لک ولکن این الم   يکفو وال شبه ف وليس له ن ه من الحق  أبنفسه یشهد ب یظهر من الحق  
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 ن  اهلل غنا  حوال کل  اال   يو بصر موجود باشند و ف در صورتى است که اهل سمع
 
 ي

الواح عربيه وفارسيه  بخواه بعد در این الواح و بعضىاز حق تعالى علمه توفيق  حميد

نما تا بر اصل و ماده امر مطلع شوی بعد از  که در این علم از قلم قيوم نازل شده نظر

رب   لى صراط مستقيم والحمد هللا  من یشاء  ين ه ليهدا  ما ن اطالع شروع در عمل

ى ترشح نمود و اال  بيان رحمان العالمين محض فضل رشحات علم و معانى از سحاب

با ید کل نفوس از کل اشياء منقطع شوند و بتبليغ امر  اليوم یوم سئوال و جواب نيست

نفسه  يلى دونه ویفدا   ة هذا المقام ال یلتفتو نصرته مشغول گردند من وجد لذ   اهلل

  حب ا لرب ه العزیز الکریم
 
ن ه ما ا   ال ذي سکنمعنا ندائه من سمع ال یسکن ون یسأاهلل ب ل  نسئ

قنا على ما عظيم ویوف   من کل   عظمأهذا فضل قد کان  ن  ا  مره وأسمع ویستقيمنا على 

 ن ه لهو المقتدر العزیز القدیر.ا  و راد ویرزقنا حالوة حب ه وذکرهأ

 

ی  ا   ا ن  ا  ولى فاعلم محکمات اال   ربع کلماتأ يه يات ال تن ا زی نا سماء البيان بکواکب در 

من  نفجرا  طور واحد سبحان من  يمعدن الحجر والعقل ف ها وجدناسترنا المعادن کل  

عظم ودع فيها جوهر المختار ال ذي ال یغرقه المياه وجعله مفتاح اال  أنهار وحجار اال  اال  

فاعلم  ةانيالث   ارن ه لهو العزیز الجب  ا  راد وأال  لمن شاء وا  بصار عن اال   سترها يلخزائنه ال ت

 کل   ين ه موجود فا  ى لواح شت  اال   يوقلنا ف لذا قيل به حامله ين ا مر ة نذکر الحجر ونعنأب

نا فبي  ة الثحيان الث  اال   کل   ينسان حکمة الر حمن ثم  اشکره فی ها اال  أ ن اعرف یاأمکان 

راد الحکماء من أن ما شارات ثم  نبي  واال   موزغياهب الکلمات بالر   يف يبيعميزان الط  
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قدر هذه  المشاکلة فاعرف ية وهالکمي   ة دونالکيفي   يعمال وهو فاال   کثرأ يالميزان ف

هل البهاء ا ال  تفصيال رحمة من لدن   لناهفص   يءش ماء کل  نزلت من الس   يتعمة ال  الن  

 یبق والکبریت وهو الجوهرمن الولد هو ما یولد من الز   المقصود ن  أفاعلم ب ةابعالر  

کما قلنا  ض لحق  رأ ن المولودأة الماء ولو تقول رض بقو  المطلوب ال ذي یصعد من اال  

نه ا  ها ود الجواهر والمعادن کل  ن ه لسي  ا  مبين وي نا بلسان فارسه فيها کذلک بي  ن  من قبل ال  

من  ال تضطرب ا کامال  ا شاب  رضعه ليصير بالغ  أن ألبن العذراء  لولد ال ذي یطلب

العلوم  ن  أنقطة واحدة کما  لىا  ها یرجع فات کل  سماء والص  اختالف بيانات مالک اال  

الحجر والبهاء  يکویني ة وهقطة الت  ل من الن  تفص   نایعقطة وکذلک الص  لت من الن  فص  

 .سرار القدرألع بکبر واط  لى المنظر اال  ا  ه توج   على من


