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تار  پ
 حاوی متن تفصیلی دومین سخنرانی آفتاب آمد دلیل آفتاب

 مزبور ۀخطاب. یادبود دکتر منوچهر سلمان پور در مجمع عرفان است
 و حدیث حقیقترا جناب دکتر وحید رأفتی در شرح و تفصیل 

رکز مطالعات بهائی در اکوتو،  م در م۲۰۰۹  در جوالیدعای کمیل
 ایتالیا، ایراد کردند و به تقاضای مجمع عرفان با کمال لطف

 طلعات ۀای از آثار مبارک همراه با مجموعه  مزبور راۀلب خطابمطا
 حدیت حقیقت و دعای کمیل و متون ۀ امر بها ئی در بارۀمقدس

ر نشده برخی دیگر از مآخذ و منابع مورد استناد که تاکنون طبع و نش
 .اند بود در این کتاب تألیف و تنظیم نموده

 یعنی حقیقت چیست "ما الحقیقة" که به نام ،حدیث حقیقت
 گسترده ی در تفاسیر و معارف و کتب اسالمی سوابق،معروف شده
 بهائی که در این کتاب ۀمبارک  و در نصوص و آثار داردو گوناگون

فاسیر این حدیث ت. ارائه شده مورد توجه خاص قرار گرفته است
 م توسط جناب ۲۰۰۲نخستین بار در مجمع عرفان در جوالی 

 تحقیقی ایشان در دفتر ششم ۀالدین رادمهر ارائه شد و متن مقال فرید
 .    منتشر گردید عرفانۀسفین
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در پژوهش ن  ترویج و ارائۀ مطالعات تحقیقی و مجمع عرفاهدف 
 ۀلعات تطبیقی در بار امر بهائی و مطاۀاصول معتقدات و آثار مبارک

های مذهبی و مکاتب فکری و فلسفی از دیدگاه امر بهائی  نحله
مع عرفان بطور جداگانه به زبانهای ج مۀدوره های ساالن. است 

فارسی و انگلیسی و آلمانی در اروپا و آمریکای شمالی برگزار 
تعدادی از مقاالت تحقیقی که در جلسات مجمع عرفان . شود می

تا . منتشر میشود مجمع عرفان  انتشاراتۀدد در سلسلگر ارائه می
اوز جردیده و متگکنون در حدود یکصد دوره مجمع عرفان منعقد 

مزبور شامل مقاالت تحقیقی و نصوص انتشارات از سی دفتر از 
مبارکه به زبانهای فارسی و انگلیسی و آلمانی طبع و نشر شده 

 . است

 ایرج ایمن    

  ۲۰۰۹دسامبر     
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  ّدق
 

کمیل بن زیاد نخعی از یاران و یاوران حضرت امیر مؤمنان علی بن ابی 
ای در کتب اسالمی نقل  طالب بوده و از او احادیث و روایات عدیده

سوم از جمله حدیث مشهور به حدیث حقیقت و حدیث مو.  ه استدش
به حدیث قلوب و دعای معروفی به نام دعای کمیل از او در معارف 

جا مانده که مورد شرح و بسط و تفسیر و توضیح تعداد کثیری اسالمی به 
 .از علمای مسلمان در طی قرون و اعصار متمادی قرار گرفته است

 ، جمال اقدس ابهٰىاحادیث و روایات کمیل در آثار حضرت رّب اعلٰى
و حضرت عبدالبهاء نیز به صُوَر گوناگون انعکاسی وسیع یافته و بعضی 

آنچه .  اند  حدیث کمیل در بارۀ حقیقت شروحی نوشتهاز اهل بهاء نیز بر
در فصول مختلفۀ این کتاب به نظر خوانندگان گرامی خواهد رسید 
عبارت از عرضۀ مندرجات آثار بهائی در بارۀ ادعیه و احادیث کمیل 

 .است که همراه با توضیحات الزمه مذکور خواهد گشت

 مقدّماتی حاصل حال که به اجمال با مندرجات این کتاب آشنائی
یکی از خواصّ یاران رساند که او  ار میستحضگردید، در بارۀ کمیل به ا

حضرت امیرالمؤمنین و از اصحاب سرّ آن حضرت محسوب شده و در 
کمیل .  حدود پنج یا شش سال بعد از بعثت رسول اکرم تولّد یافته است

ار در جنگ صفیّن یار و یاور حضرت علی بود، در کوفه سکونت اختی
نمود و در بین مسلمانان با عزّت و احترام بزیست و سرانجام به امر 
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 م، در ٧٠٢ – ٧٠١. / ق. ه٨٣ یا ٨٢حجاج بن یوسف ثقفی در سال 
حالی که حدود نود سال داشت، به شهادت رسید و از این عالم 

شرح حال، آثار و مقام عرفانی کمیل بن زیاد «کتاب .  درگذشت
. ش.ه١٣٧٩ تألیف و به سال اللّه خیاطیان درتکه بوسیلۀ آقای ق» نخعی

تواند  در طهران انتشار یافته جامع مطالب الزمه در بارۀ کمیل است و می
 .  مورد رجوع و مطالعۀ عالقمندان قرار گیرد

امید وطید این عبد مستمند آن است که انتشار این مجموعه قدمی در 
 با معارف غنی بهاءدادن ارتباط عمیق و وسیع معارف اهل  سبیل نشان

ای از تجلّی مستمّر افکار متعالیۀ اهل  اسالمی محسوب گردد و نمونه
 .بصیرت و عرفان را در معارف مذهبی اهل عالم به دست دهد

 علیه پور این کتاب را به روح ُپرفتوح جناب دکتر منوچهر سلمان
ید نما اللّه که شیفتۀ معارف و فرهنگ اصیل اسالمی بود تقدیم می رضوان

 .و صمیمانه امیدوار است که مورد قبول و استفادۀ اهل معرفت قرار گیرد

 دلیل آفتاب آمد"فرماید  نکتۀ اخیر آن که مصرع اوّل شعر مولوی که می
) ١١۶، دفتر اوّل، بیت مثنوی" ( گر دلیلت باید از وی رو متاب–آفتاب 

اج فقد اطف السر"عنوانی برای این رساله قرار گرفت، چه هم با مضمون 
که در حدیث کمیل در بارۀ حقیقت آمده است قرابت دارد " طلع الصبح

ترین بنیان معرفت و بلوغ فکری انسان است که در  و هم ناظر به اساسی
 تبلور یافته و فهم و تفهیم ابعاد  مولویمثنویمعارف اهل عرفان و 

.  علمی، منطقی، و عرفانی آن وجهۀ همت اهل معرفت قرار گرفته است
دفتر سوّم، ابیات ( شریف مثنویولوی خود در موضع دیگری از م

 :فرماید می) ٢٧٢۵–٢٧١٩
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      خیز که آمد سخن در آفتابی…

 ...ستیز کم   بر جه  روز  بر آمد که   
        گواه  کو  آفتابا   بگویی  تو

 ... دیده خواه کور از حق گویدت ای    
  چراغ جوید او که هر  روشنروزِ

  بالغ  دارد  کوریش  جستن  عین   
       ای ردهب   گمانی بینی نمی  ور

 ای پرده تو اندر و  ست ا  صباح  که   
    فاش گفت زین را مکن کوری خود

  باش فضل  انتظار  در  و خامش   
       کو روز   گفتن  روز  میان در 

 روزجو ست ای  اخویش رسوا کردن   
    است رحمت جذوب خاموشی صبر و
 ...ت است عّل ستن نشاِن ُج وین نشان    

 

تحصیل "... ، )۵١–۵٠صص (» شرح گلشن راز«به قول الهیجی در 
و .  توان کرد معرفت حقیقی، جز بطریق تصفیه و تجلیۀ قلب حاصل نمی

 اللّه؛ چه تا نقوش اغیار از لوح دل تصفیه، موقوف است به نفی ماسوی
م توحید حقیقی در او مرقوم شود، رق به آب ذکر و فکر شسته نمی

و طریق استدالل که اثبات مدلول به ادلّه و براهین است، .  گردد نمی
برخالف طریق تصفیه واقع شده؛ چه نزد مستدِلّ، دلیل، موضّح مدلول 
است و پیش عارف، دلیل، حجاب مدلول؛ پس هرچند دلیل بیشتر 
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وحید در نفی الحقیقة ظهور کمال ت تر گردد و فی گویند، مدلول مخفی
و آنچه دلیل عالِم » کمال التّوحید نفی الصّفات عنه«غیریّت است که 

است، مدلول عارف است و آنچه حجاب دیدۀ محجوب است، نزد 
 :شعر.  ارباب شهود، آینۀ جمال محبوب است

 ...  در هر چه نظر  کند خدا  را بیند   این است کمال مرد  در راه یقین

 ذات برتر  ز علم و معرفت است      استمنزل عقل و فکر ما صفت

 ... در  پی  حقّ  غلط  نگردد  کَس     ور   او  خود   دلیل  قافله  بسن

 ...را به این و آن دانست؟ خدا کَس     نستامر و خلق از  خدا توان دا
 

      دَم   به   هیچ  بیانَوحاجتی   نَبْ     من که بینم  جمال دوست عیان
 ...بُوَد کور  روز  پرّه  همچو   شب     ن  ضعیف  نور  بوَدای  کا دیده 

ای صاحبان بصر، به : "... بیان جمال قدم در لوح جناب ورقا است که
خود شمس توجّه نمائید و او را به او بشناسید، او در اثبات امرش 

 ...".محتاج به غیر نبوده، دلیله آیاته و وجوده اثباته 

 ): ۳۳۹۱–۳۳۸۹ و ۶۹۱دفتر ششم، ابیات ( مثنویبه قول مولوی در 

 ... فرط نور اوست رویش را نقاب     پوش این آفتاب بی رویْدرومی"...

 رهنمائی جستن  از شمع  و ذبال         الـا   کمـاب  بتــور   آفـبا  حض

 روشنائی جستن از شمع و چراغ         اغـوش مسـاب خـور آفتـبا حض

 ..."کفر  نعمت  باشد   و  فعل  هوا       د ز ماـرک ادب باشـان تـگمبی
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در آفتاب  – دوند چندین هزار ذرّه سراسیمه می"بلی، حقیقت واقع آن که 
 )۶، صکلمات مکنونه." (که آفتاب چیست و غافل از آن

مقدّمۀ کوتاه این رساله را در این مقام به پایان رسانده، اهل طلب را به 
زبان  "،نماید جه در این وجیزه دعوت میرمۀ مندمطالعه و تأمّل در آثار قیّ

جای نطق و تصوّر در او  چه –به کام خموشی کشیم و دم نزنیم 
 )٧، صکلمات مکنونه." (گنجد نمی

 
  میالدی٢٠٠٩فوریه        
 وحید رأفتی                 
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  ّل اول

ت   د 
  

  توضيحات
دیث حقیقت اشتهار دارد یکی از احادیث کمیل بن زیاد نخعی که به ح

مثًال متن عربی و ترجمۀ فارسی .  در بسیاری از کُتُب اسالمی آمده است
» حکمت الهی«حدیث حقیقت که با توضیحاتی مختصر در کتاب 

 :به طبع رسیده به شرح ذیل است) ٢٧٠–٢۶٩، صص ٢ج(

اللّه روحه از  در خبر است که روزی کمیل ابن زیاد نخعی قدس
السالم   امیرالمؤمنین علی علیهرفین سیدالموحّدینالعا مولیحضرت 

 ما(؟  حضرت فرمود حقیقت چیست) یا علی ماالحقیقه(پرسید 
تو را با حقیقت چکار؟  کمیل عرض کرد ) ةلک و الحقیق

آیا من از اصحاب سّر شما نیستم؟  ) اولست صاحب سرّک(
آری تو ) بلی ولکن یرشح علیک ما یطفح منی(حضرت فرمود 
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ّر منی، لیکن صبر کن رشحات دریای علم من هنگامی صاحب س
باز .  ریز شود بر تو خواهد ریخت  بجوش آید و لباختیار که بی

آیا مثل تو سلطان جود و ) اَوَ مِثلُکَ تَخیبُ سائالً(کمیل گفت 
: الحقیقة) (فقال امیرالمؤمنین(سخاوت مرا محروم خواهد کرد؟  

حجاب  مود حقیقت بیفر) الجالل من غیر اشارة کشف سبحات
مشاهدۀ انوار جالل سلطان احدیت است بدون اشاره بمظاهر 

.  تر فرما پرده کُمیل گفت از این بی) فقال زدنی بیاناً.  (جمال
: فرمود) محو الموهوم مع صحو المعلوم) (فقال علیه السالم(

حقیقت ابر موهوم را محو کردن و جمال خورشید حقّ را آشکار 
تر از  باز کمیل عرض کرد روشن) ل زدنی بیاناًفقا.  (دیدن است

) ک الِستر لغلبة السّرهَتْ) (فقال علیه السالم(.  این بیان فرما
حقیقت آنست که سلطان عشق بر باطن مسلط و غالب شود و 

مطلب باز در ) فقال زدنی بیاناً.  (دَرردَهای ظاهر را بکلّی َب پرده
جذب االحدیة ) (السالمفقال علیه (.  تر فرما پرده است، روشن

بجذبۀ شدن قلب عارف است  حقیقت مجذوب) لصفة التوحید
فقال (تر گو  پرده باز گفت بی) فقال زدنی بیاناً.  (وصف توحید
من صبح األزل فيلوح على هياكل التوحيد  نور يشرق) (علیه السالم

حقیقت نوریست که از صبح ازل تابش کرده و آثار و ) آثاره
) فقال زدنی بیاناً.  (کل و مظاهر توحید پدیدار آیداش بر هیا اشعه

 )علیه السالمفقال ( . تر ساز دیگر بار گفت از این هم منکشف
خاموش کن که چراغ اِنّیَّت را ) اطف السراج فقد طلع الصبح(

 .صبح حقیقت طلوع کرد
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حدیث حقیقت که متن عربی و ترجمۀ فارسی آن به نظر خوانندگان 
ب رجال و احادیث اسالمی و مطالعات اهل عرفان به گرامی رسید در کُتُ

آقا بزرگ طهرانی در مجلد .  وفور نقل و شرح و بسط شده است
اسامی و مشخّصات دَه ) ١٩٨–١٩۶صص (» الذریعه«سیزدهم کتاب 

.  شرح و تفسیر موجود در بارۀ حدیث حقیقت را عرضه داشته است
ث مزبور و توضیحات یتوان حد عالوه بر این تفاسیر در آثار ذیل می

 :مربوط به آن را مطالعه نمود
 ؛)٧۵٢–٧٣٩، صص ٣ج (منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران -
 ؛)٢٢۴–٢٢١، صص ١ج (نورالبراهین -
 ؛)٢٩١–٢۶٩، صص ٢ج (حکمت الهی -
 ؛)۴٠–٣۴، صص ١ج (جواهراالسرار -
 ؛)١٠، ص٢ج (المؤمنین مجالس -
 ).١۶١–١۵٣، صص ١ج (عرفان اسالمی -

» شرح گلشن راز«وق شرح حدیث حقیقت را در غیر از آثار ف
توان مطالعه  نیز می) ٢۴٨–٢۴٧صص (الدّین محمّد الهیجی  شمس
 این کتاب حاکی از آن است که ۶۶٠تصریح مندرج در صفحۀ .  نمود

چهل «و )  ٨۵–٨۴، صص ٢ج(» طرائف«منطوق حدیث حقیقت در 
 صص(از شاه داعی » شانزده رساله«و ) ٢۴٨ص(سمنانی » مجلس

شرح .  نیز آمده است) ۶٢، ص۶ج (»الجنات روضات«و ) ۴۴–٣٩
) ۵٧۶–۵۶٠صص (» السیاحه ریاض«در شاه بر حدیث کمیل  مظّفرعلی

به طبع رسیده و کسانی نظیر مال هادی سبزواری و شیخ احمد احسائی و 
مال عبداللّه زنوزی نیز حدیث مزبور را در آثار خود نقل و مورد شرح و 

حدیث "مطالعۀ مطالب مربوط به برای .  اند ار دادهتوضیح و تفسیر قر
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توان به فصل اوّل از بخش دوّم  می" های مختلف بر آن حقیقت و شرح
 .  کتاب آقای خیاطیان مراجعه نمود

قاموس ایقان، " (روایت کمیل"خاوری نیز در ذیل عناوین  جناب اشراق
، ٣قاموس ایقان، ج(..." قول حضرت امیر "و ) ٧٨۵–٧٨١، صص ٢ج

مفصًّال حدیث حقیقت و مفاهیم و مآخذ و شروح ) ١٢٧۵–١٢٧٠صص 
بارۀ این حدیث دو مقالۀ ذیل نیز در .  اند آن را مورد مطالعه قرار داده

 :انتشار یافته است

عصر : دارمشتات(، سفینۀ عرفان »لحقیقهاما«فریدالدّین رادمهر،  -
 ؛۱۵۱–۱۲۳، صص )م، دفتر ششم۲۰۰۳جدید، 

، پیام بهائی »ت باب و حدیث حقیقتحضر«نادر سعیدی،  -
 ).۴۷–۴۱م، صص ۲۰۰۲، اکتبر ۲۷۵شمارۀ (

با توجّه به اهمّیّت و محبوبیّت این حدیث در نزد اهل عرفان و غنای 
ها محل تفکّر و تعمّق اکابر اهل فنّ در معارف مندرجات آن که قرن

ت یا تفسیری به اختصار امّا در غاسالمی قرار گرفته، حضرت رّب اعلٰى
 صفحات دراند، که متن کامل آن نفاست بر این حدیث مرقوم فرموده

 در بارۀ این تفسیر توضیح . بعد به نظر خوانندگان گرامی خواهد رسید
این مطلب ضروری است که تفسیر مزبور به صورت خطی در چند مجلد 

 که در سلسله انتشارات لجنۀ ملّی محفظۀ آثار از آثار حضرت رّب اعلٰى
م در طهران به ۱۹۷۶–۱۹۷۵/  بدیع ۱۳۳–۱۳۲های ران در سالامری ای

از جمله، تفسیر حقیقت را در .  صورت فتوکپی تکثیر شده موجود است
 :دتوان مطالعه نمودو مجموعۀ ذیل می
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لجنۀ ملّی محفظۀ آثار، : طهران (مجموعۀ آثار حضرت اعلٰى –۱
 ؛)۶۸–۶۳، صص ۵۳شمارۀ  بدیع، ۱۳۳

لجنۀ ملّی محفظۀ آثار، : طهران (اعلٰىمجموعۀ آثار حضرت  –۲
 ).۱۵۵–۱۴۸، صص ۶۷شمارۀ  بدیع، ۱۳۳

بر اساس نسخ مذکور در فوق و با مراجعه به آنها تفسیر مندرج در 
بندی به طبع رسیده  گذاری و فقرهید نقطهی این کتاب با تزیصفحات بعد

 .است

 الواح  و نیز درفقراتی از حدیث حقیقت در دیگر آثار حضرت ربّ اعلٰى
حضرت بهاءاللّه و حضرت عبدالبهاء نیز انعکاس یافته که این الواح در 

.  های آیندۀ این فصل به نظر خوانندگان گرامی خواهد رسیدبخش
حدیث حقیقت را جناب حاجی محمّد اسماعیل ذبیح کاشانی و جناب 

با توضیحات الزمه در دو اند و این دو شرح ورقای شهید نیز شرح نموده
 .انتهای این فصل مندرج خواهد گشتبخش 
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   در بارة حديث حقيقتٰ تفسير حضرت رب اعلي–1
 

 ن الرحیمبسم اللّه الرحّٰم
 فی تفسیر حدیث الحقیقة

 ناقتـه  علـیو هو ان کمیل ابن زیاد النخعی اردفه علی علیـه الـسالم یومـا
  مالـک و الحقیقـة؟: فقال کمیل یا موالی ما الحقیقه؟  قال علیه الـسالم

بلـی و لکـن یرشـح :  علیه السالم علیاولست بصاحب سرّک؟  قال: قال
: ب سـائالً؟  قـال علیـه الـسالماو مثلک یخی: قال.   ما یطفح منیعلیک

 . آخرکشف سبحات الجالل من غیر اشارة، الٰى

 السالم محیط بکل شیء و جار فی کـل العـوالم الن هفاعلم ان کالمه علی
کلم و اللّـه تعـالی جعلـه مظهـر احاطتـه و الکالم تجلی مـن تجلیـات المـت

تجلیه و کل ظهوراته الن الذات وحده وحده احاطته نفسه و هـو المحـیط 
مقــام فعلــه و ظهــوره و هــو و قبــل االقتــران و ال محــاط و مقــام االقتــران 

مخلوق خلقه بارئه بنفسه و استقره فی ظله و ان کـل التعبیـرات فـی مقـام 
ه ال یعـزب عـن  اللّٰـ احاطـة کـالماطـة کالمـهالمعرفة تعبّر عـن مقامـه و اح

 .تحت ظله شییء

انّه ما ) ع( حال کمیل یظهر من جوابه فاذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم اّن
 الّن المسئول عنه . کان کامالً فی مقام العبودیة واال لم یسئل عن الحقیقة

نفسها و لیست هـی غیرهـا بـل هـو االظهـر مـن ان یـسئل، کمـا قـال سـید 
أیکون لغیرک مـن الظهـور مـا لـیس : "الم فی دعاء عرفهّسالاء علیه الشهد

لک حتی یکون هو المظهر لک، متی غبت حتی تحتـاج الـی دلیـل یـدل 
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عمیـت .  تکون اآلثـار هـی التـی توصـل الیـک علیک و متی بعدت حتٰى
عین ال تراک علیها رقیبا، و خسرت صفقة عبـد لـم تجعـل لـه مـن حبـک 

   ۱."نصیباً

 فـی الرکـوب علـی الناقـة لمـا )ع( کمیل رأی نفـسه مرادفـا لـه و لو ال ان
 و لـو انـه عـرف نفـسه لـم )ع(ر علی مثل هذا النوع من الکـالم معـه سج

 )ع( طفــح مــن جاللــه  مــا حقیقتــه رشــحة الّن)ع(یقــدر ان یــرادف معــه 
فکیف یمکن للشعاع ان یرادف قرص الشمس و ذلک محال الن الـشیء 

 فتـوهم )ع( اخطاء کمیل لمّا رأی مرادفته معـه ال یجاوز ورآء مبدئه و لقد
مالــک : )ع(لمــا رأی نفــسانیّته و حقیقتــه فــسئل مــا الحقیقــة؟  قــال 

 بانــک فــی مقــام االثنینیــة و ذلــک بعــدک ابعــد )ع(قــصد .  والحقیقــة
مالک والحقیقة فلمـا سـمع .  المشرقین و هو اقرب الیک من حبل الورید

عنـد بارئـه ورق ظلمانیـة نفـسه، نداء البعد وعرف الشرک من نفسه خـف 
مـد نـار تجبلی، لطفا به الن ال : )ع(قال اولست بصاحب سرّک؟  فقال 

 بقولـه یرشـح علیـک مـا یطفـح )ع( و عرفـه محبته و رشح علیه ما یطفـح
منه رشحة مـا یطفـح مـن و بمعنی آخر ان مقام حقیقتک الذی تسئل منی 

فسه فی مقام عبودیـة لما سمع کمیل مسئلة البعد اقام ن.   لدیکحقیقتک
ب سائالً و حینئذ یخـرق الحجـب و او مثلک یخی: قال.  ذل عند موالهو 

 و هـو تجلیـه لهـا بهـا ) :ع(قال . یکون قابال لمطالعة انوار جمال حقیقته
کــشف : )ع( قــال  ۲. بــردا و ســالماًی بقولــه، یانــار کــون،فــی بــدء وجــوده

ع الـسبحات النـه یا کمیل فاکـشف جمیـ.  سبحات الجالل من غیر اشارة
ه و استقر فی بحر الجالل خالقهم من غیر اشـارة الـیّ و ال الیـک خلق اللّٰ

الن االشارات من السبحات و السبحات حجب البحت و عماء الصرف و 
 .لصّفاتاهی مقام االسماء و الصفات و الجالل مقام المسمّی و نفی 
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نـزل الـی فاعلم ان الحـقّ قـدیم و الممکـن حـادث والحـقّ اجـل مـن ان ی
االمکان واالمکان ممتنع فیه الصعود الی االزل فوجب فی الحکمـة علـی 
الحقّ القدیم ان یـصف نفـسه للخلـق حتـی یعـرف الخلـق بـارئهم و یبلـغ 

لوصف مخلوق ال یـشبه بوصـف و االممکن غایته من فیضه القدیم و هذا 
لوصف حقیقة العبد من عرفه عرف ربـه، ا و هذا ۳هوآیة لیس کمثله شییء

الهـی بـک عرفتـک و انـت دللتنـی علیـک و : )ع(ما اشار الیـه االمـام ک
 و ۵هه باللّٰـ  و قـال اعرفـوا اللّٰـ۴.دعوتنی الیک و لو ال انت لم ادر مـا انـت

ذلک الوصف المعبر فی بعض المقامات بالنفس التی مـن عرفهـا عـرف 
لوصف الربوبیـة التـی هـی کنـه ا و فی بعض المقامات بالفؤاد و هذا ۶ربه
ه فی االفاق و االنفـس حتـی یتبـین للخلـق  و اآلیة التی اراها الل۷ّٰبودیةالع

    ۸.انه الحق

فانظر بعین فوأدک ان حقیقتک ربوبیة ربک لک بک انت هو و هو انت 
و له مقام وحدة هویته ذات البحت ال ذکر و .  اال انک انت انت و هو هو

و مقـام کمـال التوحیـد ال اشارة و ال تعبیر عن هذا المقام اال بـالعجز و هـ
بنفی الصفات و الربوبیة التی اذ ال مربوباً ال ذکرا و ال احاطـة و ال ظهـورا 

  و ۹.و بهذا المشعر عرف نفسه مجردا عن االسماء و الـصفات و االفعـال
بعد هذا المقام له ثالث تجلیات معرفـة االسـماء و الـصفات و االفعـال و 

 االسـماء و الـصفات و االفعـال بهذا المشاعر ینکشف باالسـتدالل معرفـة
ی لـک بـک و نـاظر لـک بـک و تجلّـه سـبحانه ه سـبحانه و ان اللّٰـمن اللّٰ

 النـه  و مـسجدک االقـصٰىمحیط لک بک و هذا المقام جنّتک االعلـٰى
و .  ه االعـز االکـرمه االعظم و اسم اللّٰلیس الهل جنة الرضوان اال ذکر اللّٰ
ة مـع کمـال قربهـا بعیـدة و کمـال بعـدها هذه المرتبة ال یشار الیها باالشار

قریبة التواریهاالحجبات و هـو فـوق کـل شـییء المستـسر بالـسرّ و المقنـع 
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 ال یفید فی معرفته اال السّر و ذلک المقام المشار الیه فـی ۱۰بالسرّ المستسر
الحدیث عن علی علیه السّالم فی نفس الملکوتیة قـوة الهوتیـة و جـوهرة 

لها العقل و هو المراد بالـصبح االزل منـه بـدعت و بسیطة حیّة بالذات اص
عنه دعت و الیه دلت و اشارت و عودها الیه اذا کملت و شـابهت و منهـا 

ه العلیـا و شـجرة بدئت الموجـودات و الیـه تعـود بالکمـال فهـی ذات اللّٰـ
 و من جهلهـا  ابداً،من عرفها لم یشق و جنة المأوٰى و سدرة المنتهٰىطوبٰى

 و مـن غـرق فـی بحـر  ابـداًوصل الـی الجـالل لـم یـشقضل و غوی فمن 
الــسبحات محجــوب مــن لقــاء حقیقتــه ضــل و غــوی و ذلــک االشــارات 

انـوار  بحات و االشـارات للوصـول الـی الجـالل فـاذا کـشفتّسللکشف ا
  ۱۱.الجمال عن نفسک عرفت ربک ذو الجالل و االکرام

 اشـارة و معنی آخر کشف سبحات دخول المدینة و هی الجـالل مـن غیـر
اعنی حین غفلة اهلها و المعنی اآلخر ان حقیقتک جالل و هو الوجه من 

حالـه لمّـا  موالک و لکن من غیر اشارة و جهة و الحاصل ان کمیـل الیـح
 .  صعد و تعلل و طلب تجلیا آخراً و تحیر و لم یدر

محو الموهوم، ای الـسبحات و صـحو : فقال علیه السالم.  قال زدنی بیاناً
 ای الجالل و الحقیقة واحدة و العبارات مع کثرة الفاظها واحدة المعلوم،

 )ع(و لهذا کمیل طلب الزیادة بعد بیانه .  و لکن ال یفهم اال اهل االفئدة
فقـال .   طلب الزیادة ال یجد به و ال یحـصل لـه مـا طلـب)ع(و بعد قوله 
 و الثانی هتک الستر لغلبة السرّ و هذا معنی االول: )ع(فقال .  زدنی بیاناً

فقال کمیل بلسانه فی السرّ هـل مـن .  عرفها من عرفها و جهلها من جهلها
یـا .  جذب االحدیة لصفة التوحید: )ع(فقال .  مزید و بالقول زدنی بیاناً

 تکشف الحجب هک الی التوحید الن مشاهدتک باللّٰبکمیل االحدیة جاذ
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الثانیـة و الـسرّ فـی و االستار و الحقیقة الجالل فی االولی و المعلـوم فـی 
فقـال .  طلـع الـسائل فقـال زدنـی بیانـاًاالثالثة و االحدیة فی الرابعة و مـا 

ــی هیاکــل : )ع( ــوح عل ــور اشــرق مــن صــبح االزل فیل ــارهان ــد آث .  لتوحی
 ان یعرفـه بـان مقامـات ظهـور الفعـل و آثـاره الـصبح االزل )ع(مقصوده 

ه علیه و آله و من اشـارة علی علیه السالم و الشّمس االزل محمّد صلی اللّٰ
 و النـور، اشـارة . ق، اشارة الی االئمـة علـیهم الـسالماالی الحسنین و اشر

ره الی فاطمـة علیهـا الـسالم و هیاکـل التوحیـد االنبیـاء و االوصـیاء و آثـا
یا کمیل اشارة الـی ان مـن فاطمـة علیهـا الـسالم .   و مقام الشیعةمقامک

م بعـد ذلـک طلـب الزیـادة فقـال زدنـی لع حقایق االنبیاء و االوصیاء ثطت
 بانـک یـا کمیـل هقصد.  اطف السراج فقد طلع الصبح: )ع(فقال .  بیاناً

اطف السّراج التی تمشی بها فی ظلمات العقـل و الـنفس و الـروح حتـی 
 الـی معنـی حقیقـی فـی هـذا )ع (طلع لـک الفـوأد و هـو الـصبح و اشـار

ال تکلم و اسکت فانی .  بحالمقام بانک یا کمیل اطف السّراج و انا الص
فاعرف االشارات و اعلم ان هذا المقـام موجـود فـی .  ارید صلوة الصبح

او لم یکف بربّک انـه کـان علـی "غیبتک و حضرتک و هو الکافی لک 
 و انت بعینه تعالی نظرت الیه و هو الناظر لـک بـک و ۱۲"کلّ شییء شهید

 و ال  لـهم ال بدایـةهذا المقـاب و لیس اقرب الیک شیء من حقیقتک لدیه
 مقاماتـک و  و هـو اعلـٰى۱۳"هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن"نهایة و 

ه کما اسنی درجاتک و هذه الحقیقة آیة حادثة مخلوقة کقوله ال اله اال اللّٰ
ه کـلّ حقیقتـک و ال فـرق بینهمـا بوجـه فـاعرف انه یدلّ علـی توحیـد اللّٰـ

 .ه و انا الیه راجعونللّٰ قدرک و اکتمها اال عن اهلها فانا
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 هایادداشت

–۵۱۰صـص  (الجنـانمفاتیحای از آن نقل شده در  که فقره دعاء عرفه–۱
 .مندرج است) ۵۱۶

 .در قرآن است) ۲۱( در سورۀ انبیاء ۶۹ آیۀ ای ازفقره –۲

 .در قرآن است) ۴۲(ری و در سورۀ ش۱۱ آیۀ ای ازفقره –۳

 الجنـانمفـاتیحنگاه کنیـد بـه .  ست دعای ابوحمزه ثمالی اای از فقره–۴
 ).۳۶۱ص(

 از حدیث حضرت امیرالمؤمنین است که شیخ احمد احـسائی ای فقره–۵
:  آن را بـه ایـن صـورت نقـل فرمـوده اسـت)۹۳، ص۴ج( الزیارهشرحدر 

ه و الرسول ه باللّٰ اعرفوا اللّٰلیه السالمو فی التوحید عن امیرالمؤمنین ع"... 
 ."  ر بالمعروف و العدل و االحسانبالرسالة و اولی االم

انـد، از ثـار خـود آوردهآ بـه کـرّات در این حـدیث را حـضرت رّب اعلـٰى
 مـی)۲۵۵ص (بیـان فارسـیجمله در باب یازدهم از واحـد هفـتم کتـاب 

 : فرمایند

ه دقیق شو کـه بـه تـصدیق اهـل بیـان اللّٰهیظهرو همچنین در ظهور من"... 
ن است که ذکر شد بلکـه او را بـه خـود او تصدیق او نکنی که مثل مثل آ

ه و بر ایـن اصـل کـلّ فـروع ه باللّٰاین است معنی اعرفوا اللّٰ.  تصدیق کنی
 ...".آن را جاری کن 
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شـرح در .  »من عـرف نفـسه فقـد عـرف ربـه«شاره است به حدیث ا –۶
هر که به معرفت حقیقت انـسانی : "...  آمده است که)۱۱۲ص (گلشن راز

رؤیـت و شـناخت حـقّ، » من عرف نفسه فقد عرف ربه«رسید، بموجب 
، چنانچه هـر کـه بـه »من رآنی فقد رأی الحقّ«آن کس را میسّر است که 

  ...".  رسدمی» سیمرغ«رسید به » کوه قاف«

در بارۀ مآخذ این حـدیث ) ۶۴۱–۶۴۰صص  (شرح گلشن رازدر تعلیقات 
 :چنین آمده است

 :  بـا تفـاوت.اسـت) ص(منسوب بـه پیغمبـر –... من عرف نفسه 
 ۱۶۷ص در احادیــث مثنــوی،  .۳۸۵، ص۲، جغیرشــرح جــامع الــصّ

 منسوب اسـت بـه ۵۴۷، ص۴در شرح نهج البالغه، ج" :آمده است
جـزو " اذا عـرف نفـسه"  و بـا تعبیـر–علیه الـسالم– علی مؤمنانامیر

 ؤلــؤلف الّلــؤمو ) ۹کنوزالحقــایق، ص (احادیــث نبــوی آمــده اســت
یمیـــه آن را از موضـــوعات  از ابـــن تبـــه نقـــل ۸۶المرصـــوع، ص 

   .شمارد می

ــی۶۲۵، ص۲ایــن حــدیث درغــررالحکم، ج ) ع( از ســخنان حــضرت عل
ــسته شــده  از قــول ۳۵۲  و۳۵۱ صســرار المرفوعــه، صــاالدر   . اســتدان

الع  اطّـ بـرای.  رازی نـسبت داده شـده اسـتذ معـا بـنسمعانی به یحیی
 .ک. ر،انـد نقـل کـردهه  این عبارت که صـوفیّ مشابهازصورتهای گوناگون

 .۷۷۵، ص۲ جاسرارالتوحید،

شیخ احمـد .  »العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة«شاره است به حدیث ا –۷
 : فرماید می)۲۳ص، ۴ج (هالزیارشرحاحسائی در 
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ادة هأن الظــاهر صــفة البــاطن و آیتــه و دلیلــه فهــو مطــابق و الــش... 
جـوهرة کنههـا العبودیـة : )ع (شاهدُ الغیـب و سـفیره قـال الـصادق

الربوبیّــة فمــا فُِقــدَ فــی العبودیّــة وُجــد فــی الربوبیّــة و مــا خَِفــی فــی 
سـنریهم آیاتنـا فـی ﴿:  ه تعـالیالربوبیّة أُصیبَ فی العبودیّة قـال اللّٰـ

اآلفاق و فی أنفسهم حتّی یتبیّن لهم أنـه الحـقّ أو لـم یکـف بربـک 
ک  یعنی موجود فی غیبتک و فی حضرت﴾أنه علی کلّ شیء شهید

 .انتهٰى

ــور در بــاب صــدم  ــشریعهمــصباححــدیث مزب ــز ) ۴۵۴–۴۵۳صــص ( ال نی
 :مندرج گشته و متن عربی و ترجمۀ فارسی آن به شرح ذیل است

 متن

کُنهُهـا الرُبوبیّـة، فَمـا فُقِـد مـن ): ع(دق اقال الص ) فـی(العُبودیّةُ جُـوهرةٌ 
.  صـیبَ فـی العُبودیّـةالعُبودیّة وُجِد فی الرُبوبیّة، و ما خَفِـی عـن الرُبوبیّـة ُا

آیاتِنا فی اآلفاقِ و فـی أنفُـسهم حتّـی یَتبـیّنَ لهـم  سَنُریهم –ه تعالی قال اللّٰ
و تفـسیرُ العُبودیّـة .  أنّه الحقّ أولم یَکِف بربّک أنّه علی کـلّ شَـیء شَـهید

ی و حَملُها علی ما ، و سببُ ذلک منعُ النَفس عَمّا تهٰو)الکلیة(بذلُ الکّل 
  و طریقُـه االفتقـار الـی .فتاحُ ذلک ترُک الراحة و حُـبّ العُزلـةتَکره، و ِم

َه کأنّک تَـراه فـإن لـم تُکـن تَـراه أعبُدِاللّٰ: )ص(ه اللّٰقال رسولُ.  تعالیه اللّٰ
 .فانّه یَراک

 ترجمه

سـت کـه  اایبنـدگی حقیقـی جـوهره: فرموده اسـت) ع(حضرت صادق 
ام عبودیـت کـم و ناپیـدا از مقاساس و ذات آن ربوبیّت است، پس آنچه 
و هـر مقـداری کـه از مراتـب و .  شد، در مقام ربوبیّت پیدا و هویدا گردد
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گـر و در مراحـل عبودیـت جلـوه: صفات ربوبیت مخفی و پوشـیده گـشت
های خودمان را ما آیات و نشانی: فرماید خداوند متعال می. آشکار شود

 و آیـا .  روشـن گـردددهیم، تااصل حـقّدر آفاق و أنفس ارائه و نشان می
برای آنان کافی نیست که خداوند جهان بر همه و بر باالی همـۀ اشـیاء و 

درگذشتن از : و تفسیر حقیقت عبودیت.  موجودات حاضر و شاهد است
: همۀ عالئـق و بخـشیدن هـر چیـزی در راه اوسـت، و مقدمـه و سـبب آن

امـوری بازداشتن نفس است از خواستهای شخصی او، و واداشتن بـه آن 
 و یگانه کلید این معـانی، تـرک راحـت.  که موافق میل و هوای او نیست

گیـری از معاشـرتهای مـادی و  کردن به کنـاره ها، و عادتطلبی و خوشی
و راه و صراط این برنامه، دریافتن و ایمان به آنکـه سـراپا .  نفسانی است

او را وجود او محتاج به خداوند متعال است، و به هر حـال بایـد رضـای 
ای داشـته باشـد بایـد از او بگیـرد، تحصیل کند، و هـر مقـصد و خواسـته

 بندگی کن چنان که گویی تـو او خدای عزیز را: فرمود) ص(رسول اکرم 
ریابی، بدان کـه او حاضـر و دالت را بینی، و هرگاه نتوانستی این حرا می

 .ناظر بر تو است

کـه مـی) ۴۱ (صلتفـ در سـورۀ ۵۳شـاره اسـت بـه آیـۀ ا بیان مبارک –۸
آيَاتِنَا فِي الْآفَاِق َو: "فرماید فِي أَنفُسِهِْم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَـقُّ   سَنُرِيهِْم 

 ."أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

شـرح گلـشن راز در همان طور کـه در مقدّمـۀ کتـاب نیـز مـذکور شـد،  –۹
 : کهاست ) ۵۰ص(

تحصیل معرفت حقیقی، جز بطریق تصفیه و تجلیۀ قلب حاصل ... 
 چـه تـا ه؛اللّٰـ و تصفیه، موقوف است به نفی ماسوی. توان کردنمی
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شـود، رقـم ب ذکـر و فکـر شـسته نمـینقوش اغیار از لوح دل بـه آ
و طریق اسـتدالل کـه اثبـات .  گرددتوحید حقیقی در او مرقوم نمی

ه واقـع شـده؛ یین است، بر خالف طریـق تـصفمدلول به ادلّه و براه
چه نزد مستدلّ، دلیل، موضّح مدلول اسـت و پـیش عـارف، دلیـل، 
تـر حجاب مدلول؛ پس هرچنـد دلیـل بیـشتر گوینـد، مـدلول مخفـی

الحقیقة ظهـور کمـال توحیـد در نفـی غیریّـت اسـت کـه گردد و فی
لول و آنچه دلیل عالِم است مـد» کمال التّوحید نفی الصّفات عنه«

ب شهود، عارف است و آنچه حجاب دیدۀ محبوب است، نزد اربا
 ....آینۀ جمال محبوب است 

 در شـرح مأخـذ حـدیثِ )۶۳۰ص(شـرح گلـشن راز و در تعلیقات کتـاب 
 : چنین آمده است» ...کمال التوحید «

 بـا تفـاوت، بـدین عبـارات آمـده البالغـه در نهـج–... کمال التّوحیـد "
خالص له و کمال االخـالص لـه نفـی الـصّفات کمال توحیده اال«: است
 .".۲۳البالغه، خطبۀ اوّل صنهج» عنه

شـرح بیان مبارک نـاظر بـه حـدیث امـام جعفـر صـادق اسـت کـه در –۱۰
 : چنین نقل گردیده است)۹۳، ص۴ج (الزیاره

 و سِـرٌّ ّر مستـسرنا سِـرٌّإّن أمْ:  کما فی البصائر )ع(قول الصادق  ... 
رنـا  إنَّ أمْ)ع(و عنه .   و سِرٌّ علی سِرٌّ و سِرٌّ مقنَّعٌ بسِرٌّال یفیده إلّا سِرٌّ

رنا هـو  إنَّ أمْ)ع(نه ُه و ع هَتکه أذلٍّهُ اللّٰهذا مَستُورٌ مُقَنَّعٌ بالمیثاق مَْن
ِ و  هو الظّاهُِر و باطِنُ الظّاهِِر و باطِنُ الباطِن و هـو الحَقّ و حقُّ الحقّ

 .تَسِرِّ و سرّ مقنّع بالسرّالمُْسالسّرّ و سرّ السِّرِ و سرّ 



  حدیث حقیقت–آفتاب آمد دلیل آفتاب                                 فصل اول 

24 

 مـورد  حدیث نفـس کـه در ایـن فقـره از بیانـات حـضرت رّب اعلـٰى–۱۱
نیز آمده است که جمال قـدم مـی) ۸۲ص (لوح شیخاشاره قرار گرفته در 

 :فرمایند

حضرت امير در جواب اعرابی که از نفس سؤال نموده فرمـوده ... 
ی قوّة الهوتيّة و جوهرة بسيطة حيّة و ثالثها اللّاهوتيّة الملکوتيّة و ه(

فهـی ذات اللّـه العليـا و شـجرة (إِلی أن قـال عليـه الـسّالم ) بالذّات
 . ...)طوبی و سدرة المنتهی و جنّة المأوی

اند این بیان را حضرت عبدالبهاء نیز در یکی از مکاتیب خود نقل فرموده
 ).۲۴۵، ص۴، ج مکاتیبی ازمنتخبات(

صـص ( فـیض کاشـانی کلمات مکنونـهه نقل از قسمتی از حدیث نفس ب
 : به شرح ذیل است) ۷۷–۷۶

 علیه السالم عن الـنفس، فقـال منینؤامیرالمروی أن اعرابیا سأل 
هـل الـنفس انفـس عدیـدة : ل فقال یا موالی أعن ای نفس تس: له

فقال نعم نفس نامیة نباتیة، و نفس حـسیة حیوانیـة، و نفـس ناطقـة 
 ...کوتیة و نفس الهیة مل.  قدسیة

و ما النفس الالهوتیـة الملکوتیـة الکلیـة فقـال قـوة : فقال یا موالی
الهوتیة و جوهرة بسیطة حیة بالذات أصلها العقل منه بـدات و عنـه 
دعت و الیه دلت و أشارت، و عودتهـا إلیـه اذا کلمـت و شـابهت و 
منه بدأت الموجودات و الیه یعود بالکمال فهی ذات اللّـه العلیـا، و 

 طوبی، و سدرة المنتهی، و جنة المأوی من عرفها لم یشق، و شجرة
 ....ی، و من جهلها ضل سعیه و غوی ما هو
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قای خیاطیان به نقـل از  کتاب آ۱۳۴–۱۳۳در بارۀ فقرۀ فوق در صفحات 
چنـین ) ۹۶–۹۵اثر حاجی مال هادی سبزواری، صص  (شرح دعای صبح

 : آمده است

چیست ایـن » کوتی کلّینفس الهی مل«پاسخ حضرت به سؤال ... 
قوۀ الهوتی و جوهر بسیط که ذاتاً زنـده بـوده و اصـل آن : است که

 و بـه آن داللـت و . خوانـدعقل است، از آن آغاز شده و او را مـی
هنگـامی »  تَعُودُونَا بَدَاَکُْمکَٰم«اشاره داشته و بازگشت آن طبق آیۀ 

.   خداسـتکه کامل و مشابه عقل گردد، به سـوی او و در نتیجـه بـه
 . گردنـدموجودات از آن به وجود آمده و با کمال به سوی او برمـی

ــد و درخــت طــوبی و  ــی، ذات بلن ــن نفــس الهــی و ملکــوتی کّل ای
ــةالمأوی اســت ــه .  ســدرةالمنتهی و جن ــشناسد ب ــه آن را ب ــسی ک ک

 نـشناسد گمـراه و منحـرف شقاوت نخواهد افتاد و کـسی کـه آن را
 .خواهد شد

 .در قرآن مجید است) ۴۱( در سورۀ فصّلت ۵۳ ای از آیۀ فقره–۱۲

 .در قرآن مجید است) ۵۷( در سورۀ حدید ۳ای از آیۀ  فقره–۱۳
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  ٰ حديث حقيقت در آثار حضرت رب اعلي–2
  :فرمایندچنین می) ۵۸ص (دالئل سبعه در حضرت ربّ اعلٰى

ظهور موعود منتظر همان ظهور حقیقت مسئول عنه است کـه در ... 
 اول کشف سبحات الجالل من غیـر ۀدر سن . ای دیدهحدیث کمیل
و در ثالـث   .و در ثـانی محوالموهـوم و صـحوالمعلوم . اشارة ببـین
و در  .  لصفة التوحیـد ببـین و در رابع جذب االحدیة  .هتک الستر
اشرق من صبح االزل را خـواهی دیـد اگـر خـود هـارب  خامس نور
 .طرب نشویضنگردی و م

چنـین ) ۶۲ص(هم از واحـد دوم کتـاب بیـان فارسـی و نیز در باب شانزد
 : مذکور است

ظهور حضرت ع ظهور حقیقت مسئول عنها است که در حدیث ... 
 ....کمیل مذکور است 

، صـص ۹۸، شـمارۀ مجموعـه آثـار( در اثـر دیگـری و حضرت رّب اعلٰى
  :فرمایند چنین می)۱۷۵–۱۷۴

ان ذلـک ... ا العلـم شهد اللّه انـه ال الـه اال هـو و المالئکـة و اولـو
االمر هو حقیقة سئل عنها الکمیل عن علی علیـه الـسّالم فقـد ظهـر 
فی السنة االولی کشف سبحات الجالل من غیر اشارة و فی الثـانی 
الثانی و الثالـث الثالـث و الرابـع الرابـع و الخـامس نـور اشـرق مـن 
ی صبح االزل علی هیاکل التوحید آثاره و انّها فتنة لکـم و متـاع الـ
ل حین اطف السّراج فانّ شمس الحقیقة حینئذ فـی نقطـة الـزوال قـ

 ....سبوح ربّ المالئکة و الروح 
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 : فرمایند چنین میالحرمینصحیفۀ بین در و نیز حضرت ربّ اعلٰى

ه فی مدینة ربّـک و ه و ارحم نفسک و ادخل بإذن اللّٰأَِن اتّق اللّٰ... 
 ُن زِیـادُ النَّخَعِـیّ عَلَـٰىُل ْبدَُه کُمَْی عَبْ سبیل ما عَلََّم عَلِیٌّ عَلَٰىقل حِطة

 هـذا البـاب سـبحات الـدّالئل مِـن غیـر  أَِن اکـشف مِـنْصراطٍ قویمٍ
شارة قد نزل مَِن الفؤآد قریباً و إن أَردت اإلشارة فقد حُـرِّمَ علیـک إِ

 مکتوباً هذا ما نزّل إلیـک مِـن ه فی أَرض الحدّلِقَائِه و کنت عند اللّٰ
زّلنـا إلیـک و کـن مِـنَ ک ممّا قد سئلته مِن عبده فخذ مـا نکتاب رّب
 .السّاجدین

ــع حــضرت ربّ اعلــٰى ــرزا ســعید و در توقی ــه ســؤاالت می  کــه در پاســخ ب
 : اردستانی عزّ نزول یافته چنین مذکور است

فال ... الذی ابدع فی کینونیات الخلق آیات ظهور قدرته الحمدللّه 
لعلـم لـم تـدرک بکلمـات اهـل یخفی علیک اّن جوهریّات معانی ا

 تلک المسآئل هو کـشف الـسّبحات نالجدال الّن الحقیقة فی عرفا
عن ساحة قدس الجالل من غیر اشارة االنفصال و ال االتّصال کمـا 
امر علی علیه السّالم لکمیل بـن زیـاد النخعـی حـین سـئل عنـه عـن 

.  کشف سبحات الجالل مـن غیـر اشـارة: الحقیقة، قال علیه السّالم
محـو الموهـوم و صـحو : فقـال علیـه الـسّالم.  زدنـی بیانـا: ثّم قـال
ثـمّ .  هتـک الـستر لغلبـة الـسّر: قـال.  زدنی بیانـا: ثم قال.  المعلوم

.  جذب االحدیّة لـصفة التّوحیـد: قال علیه السّالم.  زدنی بیانا: قال
نور اشـرق مـن صـبح االزل : فقال علیه السّالم.  زدنی بیانا: ثّم قال
 . علی هیاکل التّوحید آثارهفیلوح
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و لقد شرحت اشـارات ذلـک الحـدیث فـی مقامـه و اّن االن لـیس 
المقام مقـام البیـان و لقـد ذکرتـه بعرفـان حقیقـة البیـان بـانّ بعـض 
المسآئل لم یقدر العبـد ان یحـیط بعلمـه الّـا بعـد کـشف االسـتار و 

 ....الحجب و حمل النفس علی الریاضات الواردة فی الصحف 

 : تفسیر الهاء چنین مسطور استو در

الحمدللّه الذی جعل طراز الواح االبـداع طـراز االلـف القـائم بـین 
فیـا ایهـا المتعـارج الـی معـراج الحقـایق و النـاظر الـی ... الحرفین 

تلک السبحات الـدقایق ان الـذی انـت اردتـه فـی الحـال هـو شـأن 
ــداء و المــآل و انّ الحقیقــة لــن تــدرک اال  بنفــی الجــالل فــی المب

ماسواها و اّن جوهریات آیات العلم لم ینفع لمن اراد مقام ربّـه فـی 
نفــی الــسبحات و االشــارات و العالمــات و الــدالالت کمــا صــرّح 

یقـة هـو بذلک قول من سکن فی لجة االسماء و الصفات بـانّ الحق
 غیبک  و اّن تلک الرتبة موجودة فیکشف السّبحات من غیر اشارة

 بـذلک اللطافـة رو ان االمـ...  بـه ک االّو حضرتک بل ال ظهور لـ
ه اذا احتجبت عنه باشارة لتبعد منه مـا ال التی الیحصیها احد اال اللّٰ

ه کمـا حـین سـئل الکمیـل عـن علـی علیـه الـسّالم یعلم احد اال اللّٰـ
اطرده روحی فداه بما سئل عنه الّن المسئول عنه هو اقرب الیـه منـه 

ه و عالنیته بحیـث لـم یـک نـوراً  الذی قد احاط سّررو من لم یر نو
سواه فکیف یقدر ان یری الحقیقة بالحقیقة و یشاهد سّر الصمدانیة 

 ....بالنور االزلیة 
 )۱۲۴، ۱۰۴، ۹۹، صص ۸۶، شمارۀ  آثارۀمجموع(   

 :فرمایند میرسالۀ سلوک در و نیز حضرت ربّ اعلٰى
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ــد  ــا ســائل التقــی فــی مقــام التوحی ــاذا ســلکت هــذا ... اســتقم ی ف
و رجـوت ان تـدخل ] هاللّٰـ[المسلک فقد فتحت علی نفسک بـاب 

الی ملک الکریم و الهل البصیرة اشارات لطیفة فاکـشف سـبحات 
الجالل حتی االشارة و امح الموهومات و اهتک االستار و اجـذب 
باالحدیة صفة التوحید حتی طلع نور الصبح فی شمس حقیقتک و 

ج کل من حجبـک سراطف اادخل مدینة الوحدة و اغفل اهلک و 
 ....عن اللّه تعالی 

 )۶۱–۶۰ ، صص۵۳، شمارۀ مجموعه آثار(    

 :فرمایند در اثری دیگر چنین میو نیز حضرت ربّ اعلٰى

... الحمدللّه الذی خلق کلّ شئی بامره و قدر مقادیر کلّ شئی بقوله 
و اّن سّر االسرار هذه الحقیقة التی قد طلعت ال تدور علیه الهندسـة 

ــسنة االولــی قــد ظهــر کــشف ســبحات و ال  االشــارات و ان فــی ال
 ثم هتـک ، ثم محو الموهوم و صحو المعلوم،الجالل من غیر اشارة

حدیـة لـصفة التوحیـد ثـم نـور اشـرق مـن صـبح  ثم جذب اال،الستر
االزل علی هیاکل التوحید آثاره فلما دخل فـی الخمـسة صـار النـار 

مس صورة االنسان ال یـتم نور االو الصورة قد تمت و ان صورة الخ
خلقه اال بخمس سـنین کمـا ارسـلنا صـورتک الیـک فـاذا اشـهدت 

ه فی القران من القیامة و الساعة کلها قـد ذلک فاعلم بان ما نزل اللّٰ
و هو خمسین الف سنة عنـد ربـک و ان یـوم قضت فی هذه السنین 

لدین قد قضی و انالکل فـی خلـق بـدیع هـذه نـشأة الرجعـة و هـی ا
ین الدنیا و اآلخرة قـد مـضت الـدنیا کلهـا و هـی اول ظهـور برزخ ب
 ...  البدایة و النهایة االولیة لمن فی ملکوت ه و اثبات حقیقةاللّٰ طلعة
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 :فرمایند در تفسیر سورۀ والعصر چنین میو نیز حضرت ربّ اعلٰى

ثم مـن الحـرف الثالـث و الـستین حـرف الـواو ودّ العبـد بآیـات ... 
سبحات و االشارات ثم ودّ العبد بمقـام صـحو الجالل بعد کشف ال

المعلوم ثم ودّ العبد بمقام جذب االحدیة ثم ودّ العبد بالمقام الذی 
امر علی لکمیـل حیـث قـال عـزّ ذکـره فـی مقامـات التوحیـد اطـف 

و انّ مراتـب الـصّالحات هـی مختلفـة ... السّراج فقـد طلـع الـصبح 
تلـــف مقاماتهـــا بظهـــورات المقامـــات و منهـــا الـــصلوة و انهـــا تخ

بظهورات االوقات و اال زمان و ان اصل العمـل فـی مقـام الحقیقـة 
رة الذات و اّن المـراد هـو ضهو کشف سبحات الجالل عن طلعة ح

الذّات الظاهرة الذی تجلّی لکّل بکّل فی مقامـات االمـر و غایـات 
ظهورات الخلق و اّن العبد لو اتصّل الی مقام ذروة االمـر لـم یعمـل 

ا بظهـورات مبـادی االمـر الـذی هـو مقـام محـو الموهـوم و مًال اّلع
صحو المعلوم و جذب االحدیة لصفة التوحیـد فـی عـالم الظهـور و 

فل احد عنها لتدخله فی ارض غاّن لهذه الرتبة حدود فی نفسها اذا 
نیّـة لـو التفـت السبحات الّن العبد کلّما یترقی فی مقـام حـدث لـه ا

 ...."الیها لیهلکه 
 )۹۷ و ۶۵–۶۴، صص ۶۹، شمارۀ عۀ آثار حضرت اعلٰىمجمو(    
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   حديث حقيقت در آثار حضرت بهاءاللّه–3

 :فرمایندمی) ۶۶ – ۶۵صص  (کتاب ایقانحضرت بهاءاللّه در 

هر کدام بـه  . جميع اشياء حاکی از اسماء و صفات الهيّه هستند... 
 قدر استعداد خود مـدلّ و مـشعرند بـر معرفـت الهيّـه بـه قـسمی کـه
 . احاطه کرده است ظهورات صفاتيّه و اسمائيّه همه غيب و شهود را

اَيَکُوُن لغَيرِکَ مِن الظّهُـوِر مـا لَـيسَ لَـکَ : "اين است که می فرمايد
و بـاز سـلطان  ." حَتّی يَکُوَن هَُو المُظهُِر لََک عَمِيَـتْ عَـينٌ ال َتـراک

 اللّـَه فيـهِ اَو قَبلَـُه اَو رَأيـتُ شَـيئاً إلّـا َو قَـد رَاَيـُت مـا: "فرمايدبقا می
نورٌ اَشرََق مِن صُبح األزَلِ فَيَلـوحُ عَلـی  ":و در روايت کُميل  ".بَعدَه

و انسان که اشرف و اکمل مخلوقات اسـت  ." هَياکِل التّوحيدِ آثارُه
اَشَدُّ دَاللًَة وَاَعظَُم حِکايًة است از سـائر معلومـات و اکمـل انـسان و 

 ۱ .... شمس حقيقتندافضل و الطف او مظاهر

 :فرمایندچنین می) ۱۰۹ص (کتاب ایقانو در موضع دیگری از 

کَـشفُ سُـبُحاتِ «: حال قول حضرت امير را ادراک نما که فرموده
و از جمله سبحات مجلّله علمـای عـصر و   ».الجَاللِ مِن غَيرِ إشارَةٍ

فقهای زمان ظهورنـد کـه جميـع، نظـر بـه عـدم ادراک و اشـتغال و 
نماينـد بلکـه گـوش نمـیه رياست ظاهره، تسليم امراللّه نمـیحّب ب

  ۲. الهی را بشنوندۀدهند تا نغم

 : چنین مسطور استو در یکی از الواح نازله از قلم جمال اقدس ابهٰى
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هذا کتاب من الـذی حـبس .  هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الکبریاء
... فکـر فـی امـری بما آمن باللّه الی الذی نادی العباد الـی ربـه لیت

فأعلم بأن األحزاب اختلفوا فی األسفار و منهم مـن قـال اّن الخلـق 
 الـسّفر : اسـفارةمسافرون الی مبـدئهم و سـلوکهم منحـصر فـی اربعـ

ا السّفر یرد العبد الی المناهل و ذاألوّل من الخلق الی الحقّ و فی ه
ازل و الشّوارع و الهضب و األتـالل و انّـه کثیـر االخطـار بعیـد المنـ

المراحل صعب مستـصعب اسـود کأللّیـل الـدّامس اّن الـسّالک فیـه 
ــل و االنقطــاع  ــسّیر بقــدم التّوکّ ــو مــرّة و یــسفل اخــری و هــو ال یعل

 مـرّة تکـشف األحجـاب عـن وجهـه و .للصّعود الی ذروة االختـراع
یری آیات اللّه فی اآلفاق و فی انفس العباد و مـرّة یجـده محجوبـاً 

 و األوهام قال اللّه تبارک و تعـالی سـنریهم آیاتنـا لما تعتریه الظّنون
 فی اآلفاق و فی انفسهم حتّی یتبّین لهم انّه الحقّ 

و فی هذا السّفر یأخذ السّالک جذب اآلیات و ظهورات األسمآء و 
الصّفات و تجلّیات ربّـه مبـدء البـدایات و النّهایـات و الّـذی خـرق 

سّموات یـصل الـی الـسّفر السّبحات بقدرة ربّه مالک األرضـین و الـ
ــانی و هــو الــسّفر فــی الحــقّ بــالحقّ هــذا مقــام کــشف ســبحات  الثّ
کمیــل بــن زیــاد  الجــالل مــن غیــر اشــارة کمــا ورد فــی األخبــار انّ 
النّخعی سئل احـدًا مـن األولیـآء عـن سـرّ الحقیقـة و رمـز االلهیّـة و 

 ، الحقیقة کشف سبحات الجالل من غیر اشـارة:غیب األحدیّة قال
 زدنـی : قـال. محو الموهوم و صـحو المعلـوم: قال، زدنی بیاناً:قال
ــاً ــال.بیان ــی: ق ــسّرّ ال ــة ال ــسّتر لغلب ــذی هتــک . آخــره هتــک ال  و اّل

ة و الـسّبحات الظّنونیّـة و محـا الموهـوم و تمـسّک األحجاب المانع
 و ی األشیآء بحیث ال یـری شـیئاً االّبالمعلوم انّه یری الحقّ قائماً عل



  حدیث حقیقت–آفتاب آمد دلیل آفتاب                                 فصل اول 

33 

 ال شکّ ان اللّه تبـارک و تعـالی .غالباً علیه و قائماً فیهقد یری اللّه 
لم یزل ال یعرف بذاته و ال یدرک بکنهـه الـسّبیل مـسدود و الطّلـب 

 انّه لم یزل کان مقدّساً عـن عرفـان الممکنـات و منزّهـاً مـن .مردود
 کلّ ما میّزتموه بأوهامکم فی ادقّ معانیکم هو ،ادراک الموجودات

ود الــیکم دام الملــک فــی الملــک و انتهــی مخلــوق مــثلکم و مــرد
المخلوق الی شکله و مثله و ینتهـی العرفـان مـن ذوی االیقـان الـی 
االسم األعظم الّذی جعله اللّه مظهر نفسه و مطلـع امـره بـین عبـاده 

   ۳....ه و من اطاعه فقد اطاع اللّه من عرفه فقد عرف الّل

 :رمایندفو نیز حضرت بهاءاللّه در لوحی دیگر چنین می

 جـوهر حمـد و سـاذج ثنـا –هو االسم االعظم المبیّن العلیم الخبیـر 
بساط قدس حضرت محبوبی را الیق و سزاست که لم یـزل مقـدّس 

 ذکـر کائنـات  وصف ممکنات بوده و ال یزال منزّه از ابهـٰىاز اعلٰى
 نـاطق و در  ظاهر و به انّی انا اللّـهالیوم مکلّم موسٰى... خواهد بود 

 اطـف الـسّراج :فرمایـد مقام به کمیل ابن زیـاد نخعـی مـیذکر این
تحقیق ه وهم و سؤال را خاموش کن ب یعنی چراغ ،فقد طلع الصّبح

 و این واضح و مبرهن است که بعـد از .که صبح حقیقت طالع شده
ست کـه بعـد  ااشراق شمس حقیقت سؤال از او لغو بوده و مثل آن

فتاب کو و کجاسـت و ایـن از اشراق آفتاب نفسی سؤال نماید که آ
 شـودمقام بعد از محو موهومات و کشف سبحات ظاهر شده و مـی

 دلیله آیاته و ظهوره اثباتـه و ایـن :فرمایدو در این مقام است که می
است مقام هو هو که در حـدیث شـریف مـذکور اسـت و مؤیّـد ایـن 
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 قل اللّه ثّم ذرهـم فـی :فرمایدبیان قول حقّ جلّ جالله است که می
  .خوضهم یلعبون

ه و اگر نفسی خالصاً لوجه اللّه در آنچه ذکـر شـده تفکّـر نمایـد و بـ
تمـام ه طرف انصاف ناظر باشد از عالم و عالمیـان فـارغ شـود و بـ

 و آیـات فرقانیّـه و احادیـث .انوار وجه الهـی توجّـه نمایـده توجّه ب
اختـصار بـه ایـن مقـدار ه مأثوره در ذکر این مقام بسیار است نظر ب

 : قولـه تعـالی، انّه لیهدی من یشآء الی صراط مستقیم،کفایت رفت
الّذی رفع السّموات بغیر عمد ترونها ثّم استوی علی العرش و سخّر 
الشّمس و القمر کلّ یجری ألجل مسمّی یدبّر األمـر یفـصّل اآلیـات 

 .  لعلّهم بلقآء ربّهم یوقنون

س از ظهـور شکی نبوده و نیست که ذات قدم با وصف غیبیّت مقدّ
آن فـائز نـشود مگـر در ایّـام ظهـور مظـاهر ه و بروز بوده و احدی بـ
لقـاء اللّـه فـائز ه او فائز شد به هر نفسی ب.  الهی و منبع علوم ربّانی

شده و الیوم که شمس حقیقت در قطب زوال مـشرق اسـت و کـوثر 
ــری از آن محــروم و لــب ــه  وصــال جــاری و ســاری اکث ــشنه در تی ت

شوند و بعضی از ناس کـه از سرگردان مشاهده میاللت متحیّر و ض
 لقـای الهـی را کـه ،اند و از بحر معانی غافلکوثر عرفان نیاشامیده

تفـسیر لقای تجلّـی او در یـوم قیامـت ه در آیۀ مبارکه مذکور است ب
وهـم ه انـد بـنماید که آنچه گفتـهو عالم بصیر مشاهده میاند نموده

را  انـد و معنـی آن ادراک ننمـودهصرف بوده چه که ابداً قیامـت را
او اسـت قـائم .  اند و قیامت قیام مظهر نفس اللّه است بر امرنیافته

   ۴....ها و زمین است و قیّوم و مهیمن بر آنچه در آسمان
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 :فرمایندو نیز حضرت بهاءاللّه می

 بنام مقصود عالم

ه بوده لحظات الطاف الهیّه از مشرق آیات ربّانیّه به آن جناب متوجّ
شآءاللّه خواهد بود و بر امثـال آن جنـاب واجـب اسـت کـه در و ان

قـدرت الهـی و قـوّت و غلبـۀ سـلطان الیزالـی ه صدد آن باشند تا بـ
حجبات موهومه را خرق نمایند و ناس را به مقـام اطـف الـسّراج و 

 شکی نبوده و نیست که حقّ واحد و سـبیل . قد طلع الصّبح کشانند
حــال مالحظــه نمائیــد بعــد از ارتقــای .  ســتاو واحــد اه وصــول بــ

طلعت محمّدی و جمال احمدی حزب اسـالم چـه مقـدار متفـرّق و 
انـد و از گویـا از کـوثر توحیـد ننوشـیده.  شـوندمختلف مشاهده می

اینقـدر بدانیـد کـه سـبب ضـعف .  انـدسلسبیل تجرید محروم مانده
عّلــت بــسا از نفــوس متوهّمــه کــه ســبب و .  اســالم تفریــق آن بــوده

مـاء حیـوان ه  باید آن جناب ب. اندخسران خود و نفوس عباد گشته
در صدور و قلـوب که  ن جاری است اوهاماتیکه از معین قلم رحٰم

سبیل مـستقیم و نبـأ عظـیم ه ناس نقش گرفته محو نمایند و کلّ را ب
یک اسم نـاطق باشـند و بـر ه که ناطق است دعوت کنند تا جمیع ب

است فوز اعظم و علّت نجات اهل عالم و این .  یک صراط ماشی
 .کفی باللّه شهیدا

و نیز حضرت بهاءاللّه در لوح جناب ورقا، که به تـاریخ غـرّه شـعبان سـنۀ 
 :فرمایندباشد چنین میم مورّخ می۱۸۸۱./ق.ھ۱۲۹۸

حمد مقدّس از ذکر و اصغاء مالک اسماء را الیق و سزاست کـه از 
فـو الّـذی نفـسی ... وّر فرمـود آفتاب آسمان علم عالم انـسان را منـ
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قـوّت بیـان ه نمایم کـه شـاید بعـضی بـبیده للّه گفته و للّه عرض می
الهی و ما ظهر فیـه فـائز انوار فجر یوم ه  نمایند و بحجبات را خرق

مقـام اطفـؤوا ه آءاللّه حقّ جلّ جالله تأیید فرماید تـا بـان ش.  شوند
ولکن هیهات هیهـات د نسراج األوهام قد طلع صبح الیقین فائز شو

چه کـه اغـراض نفـسانیّه اغمـاض آورد و حجبـات اوهامیّـه قلـب و 
اوهام و ظنون ه بعضی از احزاب که ب.  بصر را از مشاهده منع نمود

سالسـل ه بسیار مشکل است نجات ایشان چـه کـه بـاند تربیت شده
 ....ظنون و قیود اوهام مقیّد مشاهده میشوند 

 : چنین نازلل قدس ابهٰىو در لوحی دیگر از قلم جما

ن  هذا کتاب نزّل بالحق من سماء مشیّة الـرحٰم–بسمه العلیم الخبیر 
ان اشکر اللّه بما ایّدک علی محو الموهـوم و ... علی اهل االکوان 

صـــحو المعلـــوم و کـــشف الغطـــآء عـــن وجهـــک و جعلـــک مـــن 
ــذّهب الخــالص و  ــو کــان عنــدک مــأل األرض مــن ال ــصّرین ل المتب

غت الی هذا المقام الّا بعد اذنه و انّه لهو الحقّ و عنده انفقتها ما بل
ه من یشآء بفـضل  کذلک یختصّ اللّٰ. علم کلّ شیء فی کتاب مبین

 ....من عنده و انّه لهو األقدر األقدرین 

 :فرمایند میه در یکی از الواح مبارکه چنینحضرت بهاءاللّٰ

 ه تعالی شأنه العظمة و الکبریآءهو اللّٰ

ان فـی هـوآء المعـانی و البیـان و المطـرّز قا الطّائر بقوادم االییا ایّه
بطراز الحکمة و التّبیان قد حضر لدی المظلوم کتابکم الّذی اصـبح 
مزیّناً بذکر االسم المکنون و الرّمز المخزون و سـمعنا مـا هـدرت بـه 
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ورقآء الذّکر علی افنان سدرة فؤادک و وجـدناک سـابحاً فـی بحـر 
ه و مختومـاً ه و حـرزاً مـن حـرز اللّٰـ سرًّا مـن سـرّ اللّٰـالقدر الّذی کان

ه تعالی بأن یریکم الشّمس المشرقة مـن قعـره و  نسئل اللّٰ.هبختام اللّٰ
انّها لهی السّّر و سّر السّّر و السّّر المجلّل بالسّرّ و بها محت الظّنون و 

ن و بهـا مـاج األوهام و اشرقت شمس االیقان من افق ارادة الـرّحٰم
 لمن فاز بها ه فیما سواه طوبٰىلبحر و هاج العرف و سرت نسمة اللّٰا

منقطعاً عن دونها مرّة تریها علی صورة النّار و لهیبها و اخری کأنّهـا 
 لعمـرک .مآء الحیوان ألهل االمکان و الدّریاق األعظم لبـرء العـالم

لن یغفـل عنهـا ولـو یجتمـع علیـه مـن علـی األرض من وجد عرفها 
ة و قضب نافـذة و یـری اعمالـه و اذکـاره کلّهـا ذکـراً بسیوف شاحذ

قنا علـی نسئله تعالی ان یوفّ  .ه سرمداًواحدًا و حاله فی خدمة امراللّٰ
ــدنا علــی محــو  و المقــرّ األســنٰىعرفــان هــذا المقــام األعلــٰى  و یؤیّ

  .الموهوم و صحو المعلوم انّه لهو المهیمن القیّوم

کم هـذا المـسجون الّـذی  حـضرتو بعد قد تبـرهن بالبرهـان انّ ذکـر
ه نـسئله بـأن یجـزیکم امسی متروکاً عن العالم لم یکن الّا لوجـه اللّٰـ

 اســمائه میّــدکم علــی مــا یبقــی بــه ذکــرکم بــدوااحــسن الجــزآء و یؤ
صــفاته العلیــا اّنــه لهــو الحــاکم علــی مــا یــشآء بــسلطانه  و الحــسنٰى

   ۵.ه ربّ العالمینالمهیمن علی العالمین و الحمد للّٰ

 :و نیز در لوحی دیگر از قلم جمال قدم چنین نازل

...  یـا اسـمی علیـک بهـائی و عنـایتی –هو الـشاهد العلـیم الخبیـر 
الهی الهی لک الحمد بما انزلت الدّلیل و اظهرت السّبیل و دعوت 

و الـذّروة العلیـا المقـام الّـذی فیـه ارتفـع  العباد الی افقک االعلـٰى
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 األسمآء و  اسئلک یا مولیلمنتهٰى و حفیف سدرة اندائک األحلٰى
علی اعلی األعـالم بـأمرک فاطر السّمآء بخبآء مجدک الّذی ارتفع 

و قدرتک و بظهورات عنایتک و نفحات ایّامک بـأن تجعلنـی فـی 
ــاً  ــسّکاً بحبلــک و ناطق ــی امــرک و متم کــلّ األحــوال مــستقیماً عل

 ای رّب ایّـدنی علـی خـرق.  بذکرک و قائماً علی خدمـة اولیائـک
کون ثابتـاً علـی  الجالل و محو الموهوم و صحو السبحات معلوم أل

خیـر  حبّک و راسخاً علـی امـرک ثـمّ قـدّر لـی مـن قلمـک االعلـٰى
.  اآلخرة و األولی و ما یکون نورًا لـی فـی کـلّ عـالم مـن عوالمـک

ک انـت انّـ.  انّک انت المقتدر علی ما تشآء ال تمنعک قوّة العـالم
 ....القویّ العزیز العظیم 

 :فرماینده میو نیز حضرت بهاءاللّٰ

آنچه در او مذکور بود .   مکتوبی از شما رسید– بنام خداوند یکتا 
بشنو ندای مظلوم آفـاق را، از .  نزد اهل بصر واضح و مبرهن است

 ....وی بر محو موهوم و صحو معلوم حقّ بخواه تا قادر ش
  )۷۹–۷۸ صص ،۱، جمائدۀ آسمانی(    

 :فرماینده در لوحی دیگر چنین میبهاءاللّٰو نیز حضرت 

ه مالحظـه اللّٰـه علیـه سـالماللّٰـحبیب روحانی جنـاب آقـا سـیّد فـرج
 فرمایند

 ه تعالی شأنه العظمة و االقتدارهو اللّٰ

 در وصــف حقیقــت اگــر نفــسی ارادۀ عرفــانش انــداز قبــل فرمــوده
 از داشته باشد باید سبحات جالل را کشف نماید من غیـر اشـاره و
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در رتبۀ اوّلیّـه و مقـام .  برای این سبحات معانی شتّی بوده و هست
اوّل مقصود از سبحات علمای ایران بوده و هستند، چه که مـانع از 

الزال .  اصفیا و اولیـا آن نفوسـنده عرفان حقّ جلّ جالله و تقرّب ب
در مقـام ثـانی و و .  انـدسبب اختالف و علّت انقالب ایشان بـوده

 ایـن . نمایـدی اسبابی است که انـسان را از حـقّ منـع مـیرتبۀ اخر
اسباب گاهی اشیاء ظاهره است و هنگامی امور وارده و در مقـامی 

شـود و بعـد از  اغلـظ از جبـال مـشاهده مـیهاوهام و ظنون است ک
شـود کـه مطـالع آن همـان نفـوس مالحظه و تفرّس تمام مشهود می

 رجـال سـبحات عـالم و  ولکـن نـزد ابطـال واند کـه ذکـر شـدغافله
اصبع توکّـل خـرق نمـودهه ب.  حجبات امم الیق ذکر نبوده و نیست

اند یعنی اصنام اوهام را جلّت عضد انقطاع در هم شکستهه اند و ب
مقاماتهم و عظمت شئونهم و مراتبهم ال تلهیهم تجارة و ال بیـع عـن 

ل بـه  ایشانند مظاهر استقامت و مطالع آن در جمیـع احـوا. هذکراللّٰ
تغییـر و تبـدیل عـالم و حـوادث آن .  حقّ ناظرند و از دونش فـارغ

ه ناطق و الـی عاملند و للّٰه للّٰ.  ایشان را تغییر ندهد و محزون نسازد
   ۶... هنیئاً لهم و مریئاً لهم . ه متوکّله متوجّه و علی اللّٰاللّٰ

 :فرمایند و نیز جمال قدم در لوحی دیگر  چنین می

الله به انوار آفتاب حقیقت روشن و منیر باشی و به  شاء یا حسین  ان
ذکر الهی که از اعظم اعمال است ناطق   چه مقـدار از نفـوس کـه 

چــون بحــر حیــوان در . در کنــال طلــب و عطــش مــشاهده شــدندن 
امکان ظاهر شد از او محروم ماندند چه که قادر بـر محـو موهـوم و 



  حدیث حقیقت–آفتاب آمد دلیل آفتاب                                 فصل اول 

40 

تـسبت ایـدیهم مـن قبـل صحو معلوم نشدند و این عدم توفیق بما اک
 .بوده

حمد کن محبوب عالم را که مؤید شـده بـر ایـن امـر بـزرگ و از او 
بخواه که دوستان را بر ایـن امـر خطیـر مـستقیم دارد چـه کـه اوراق 

طـوبی للّـذین نبـذوا مـا . اشرار و نعاق ناعقین ظاهر و مرتفـع اسـت
. راخـذوا مـا امـروا بـه مـن لـدن مقتـدرٍ قـدی. سوی الله عن ورائهم 

 .البهاء علیک و علی من فاز بهدا االمر العظیم

  ) ۱۴۳، ص ای از الواح  مجموعه(    
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 هایادداشت

که در بیـان جمـال قـدم " روایت کمیل"برای مطالعۀ مطالب مربوط به  –۱
 .مراجعه فرمائید) ۷۸۵–۷۸۱، صص ۲ج ( ایقانسقاموآمده است به 

..." میـر را ادراک نمـا قول حـضرت ا"برای مطالعۀ مطالب مربوط به  –۲
 .مراجعه فرمائید) ۱۲۷۵–۱۲۷۰، صص ۳ج ( ایقانسقاموبه 

ای از آیـۀ شـمارۀ فقـره..." سنریهم آیاتنا " در این لوح مبارک عبارت –۳
 بــرای مالحظــۀ شــرح . در قــرآن مجیــد اســت) ۴۱( در ســورۀ فــصلت ۵۳

–۸۶۵، صـص ۲ج ( ایقـانسقاموبه ..." السبیل مسدود "مطالب در بارۀ 
مـأخوذ از حـدیثی ..." کل مـا میـز تمـوه "عبارت .  مراجعه فرمائید) ۸۶۶

آمده ) ۱۹ص (کلمات مکنونهو ) ۲۹۳، ص۶۹ج (نواربحاراالاست که در 
 .است

السبیل مسدود "به ذیل ..." یاته آدلیله " برای مطالعۀ مطالب مربوط به –۴
 .  مراجعه فرمائید) ۸۶۶–۸۶۵، صص ۲ج ( ایقانسقامودر ..." 

 :فرمایند قدم در لوحی میجمال

کانَ َو لَْم یَزَلَْه ألّا هَُو لَْما إٰل ٰلهَُد أَْننَْش...  ا لٰـ شَـیٍء َو  مَعَُه مِْن یَکُْن 
کَمٰـیَزالُ یَکُْو فـانِ ذاتِـِه َو قَـصُرَ ی عِْرُل إلٰـا کـانَ، قَـدِ انقَطَـَع الـسَّبِیُْن 

دُودٌ دُودٌ َو الطٍّلَُب مَْرُل مَْس السَّبِیْهِهِ،راِک کُنْ إدِْغ إلٰىبُلُْو عَِن اْلُلالدَّلِیْ
  عَـنْنِْیتَْغمُـسْنِـِه َو اْلِر دُوْ ذِکْـغَنِـیُّ عَـنْباتُـهُ اْلرُُه إْث َو ظُهُـْولُُه آیاتُـهُدَلِیْ
 ....ا سِواهُ فِ ٰموًْص

 )۸۰ص، ۳، جةلئالی الحکم(     



  حدیث حقیقت–آفتاب آمد دلیل آفتاب                                 فصل اول 

42 

حدیث مـروی "  مذکور استفمقام هو هو که در حدیث شری"مقصود از 
ه هـو لنا حـاالت مـع اللّٰـ: "فرمایندز امام جعفر صادق است که در آن میا

بـرای مطالعـۀ ".  فیها نحن و نحن فیها هو و مع ذلک هو هو و نحن نحن
) ۱۶۶، ص۱ج (قـاموس ایقـاندر " انـا هـو و هـو انـا"این مطالب به ذیـل 

 .مراجعه فرمائید

 . است) ۶( سورۀ انعام  در۹۱ای از آیۀ فقره..." ثم ذرهم ه قل اللّٰ"عبارت 
 در ۱۴۲نیز مأخوذ از آیات قرآنـی نظیـر آیـۀ ..." لیهدی من یشاء "عبارت 

نیز آیـۀ ..." الذی رفع السموات بغیر عمد "عبارت .  است) ۲(سورۀ بقره 
 .در قرآن مجید است) ۱۳( در سورۀ رعد ۲

ح کـه در ایـن لـو..." ه بحر القدر الذی کان سـراً مـن سـرّ اللّٰـ" عبارت –۵
االنـوار مبارک آمده ناظر بـه حـدیث حـضرت امیرالمـؤمنین اسـت کـه در 

 : به این نحو نقل گردیده است)۳۰۰–۲۹۹، صص ۱ج (النعمانیه

ه و حرز  فی القدر أال اّن القدر سّر من سّر اللّٰ)ع(قال امیر المؤمنین 
ه، مختـوم  مطـوّی عـن خلـق اللّٰـهه مرفوع فی حجاب اللّٰمن حرز اللّٰ
ه العباد عن علمه و رفعه فـوق ه وضع اللّٰه سابق فی علم اللّٰبختام اللّٰ

ینـا لونـه بحقیقـة الربانیّـة و ال  هم؛ ألنّهـم الشهاداتهم و مبلـغ عقـول
 ة الوحدانیّة؛ ألنّه بحر بعظمة النورانیّة و ال بعزّبقدرة الصمدانیّة و ال

ضـه رض و عره عزَّ و جلّ؛ عمقه ما بین الـسماء و األخر خالص للّٰاز
ما بـین المـشرق و المغـرب أسـود کاللیـل الـدامس کثیـر الحیّـات و 

ضئ، ال ینبغـی الحیتان یعلو مرَّة و یسفل أخری فی قعرهـا شـمس تـ
ه فمن تطلّع علیها فقـد ضـادّ اللّٰـه الواحد الفرد  اللّٰان یطّلع علیها االّ
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عّز و جلّ فی حکمه و نازعه فی سلطانه و کشف عن ستره و سرّه و 
 .ه و مأویه جهنّم و بئس المصیرب من اللّٰباء بغض

که در این لوح مبارک مـذکور شـده " سّر"برای مالحظۀ مطالب مربوط به 
 .های مندرج در ذیل بخش اوّل از فصل اوّل مراجعه فرمائیدبه یادداشت

 در سورۀ ۳۷ای از آیۀ در این لوح مبارک فقره..."  ال تلهیهم" عبارت –۶
رجال ال تلهیهم تجـارة و ال : "فرمایدد است که میدر قرآن مجی) ۲۴(نور 

 الزکـوة یخـافون یومـاً تتقلـب فیـه ءه و اقـام الـصلوة و ایتـابیع عن ذکر اللّٰ
 ".القلوب و االبصار



  حدیث حقیقت–آفتاب آمد دلیل آفتاب                                 فصل اول 

44 

   حديث حقيقت در آثار حضرت عبدالبهاء–4
 :فرمایندحضرت عبدالبهاء می

 بواسطۀ جناب آقا میرزا آقا
ــرزا ابــراهیم خــان و جنــاب ــ عــزّتجنــاب می ه خــان علیهمــا اللّٰ

 ه األبهٰىبهآءاللّٰ

ه کشف سبحات جالل شـد ه الحمدللّٰاللّٰای دو شمع افروختۀ محبّت
و هتک السّتر لغلبة الـسّرّ گردیـد و محـو الموهـوم و صـحو المعلـوم 

.   انوار صبح توحید درخشید و ظالم اوهام محو و نابود گردید. شد
فـضال و علمـا .  تأویـل گردیـدآیات هدی ترتیل شد و معانی تنزیل 

مصداق ألم تر انّهم فی کلّ وادیهیمون گشتند زیرا خویش را دانـا و 
نـصیبان بهـره و نـصیب بـیه الحمدللّٰـ.  دیگران را نادان میـشمردند

فقیران .  نزدیک شدند و محرومان محرم راز گشتندگرفتند و دوران 
 شـدند و گنج روان پی بردند و علمای مغرور مخذول و منکـوبه ب

ذلـک فرمایـد این است که می.  مبتهالن مهجور فیض موفور یافتند
 مـن یـشآء و علیکمـا تـهو یختصّ برحمه یؤتیه من یشآء من فضل اللّٰ
   ۱.البهآء األبهٰى
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 :فرمایندو نیز حضرت عبدالبهاء در لوحی دیگر چنین می

 شیراز 
 ٰىه األبهجناب میرزا محمّد باقر هشیار علیه بهآءاللّٰ

 ههواللّٰ

گـوش ه هوش آمدی و ندا به  سروش یار بود که ب،ای هوشیار بیدار
 سمع اصمّ البتّه ندای الهی نـشنود و نطـق ابکـم بثنـاء ربّـانی .رسید

قوّۀ سامعه شدید بود که اذن صاغیه کلمـۀ الهـی ه الحمدللّٰ.  نپردازد
مرکـز ه حمد خدا را از سرگردانی نجات یـافتی و بـ.  استماع نمود

البتّه پی در پی کـشف اسـرار گـردد و واقـف .   نمودیء التجاٰىهد
محـو .  آثار شوی و هتک استار نمـائی و غلبـۀ سـرّ آشـکار شـوده ب

امیـدم چنـان اسـت کـه .  الموهوم گردد و جمال معلوم جلوه نمایـد
جـوهر مقـصود رسـی و غنـای حقیقـی ه یوماً فیوماً ترقّی نمائی تا ب

 حجج و برهان بنمائی و دلیل جلیـل گنج روان پی بری وه یابی و ب
 .اقامه کنی

ایــن لــوح .  ســؤال از لــوح زبرجــدی و لــوح محفــوظ نمــوده بــودی
زبرجدی کتاب عهد است و لوح محفوظ است کـه محفـوظ بـود و 

ظـاهر و آشـکار گردیـد و در بـواطن کتـاب عهـد لـوح .  مکنون بود
 .و علیک البهآء األبهٰى.  زبرجدی مندرج و مندمج است

  abdul-Baha abbas – ۱۳۳۸االولی  جمادی۲۰  حیفا   

 :و در لوحی دیگر چنین مذکور است
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 بواسطۀ حضرت ادیب دبستان الهی

 ه األبهٰىبهآءاللّٰجناب آقا سیّد علی اصفهانی علیه 

 ههو اللّٰ

ایّهــا الفاضــل الواقــف األســرار اّنــی اتــضرّع الــی العزیــز المختــار و 
عو لک التّأیید و التّوفیـق مـع األبـرار و ابتهل فی اللّیل و النّهار و اد

العون و الصّون من األشرار فعلیک بالتّهیّأ األسفار الی سائر األقطار 
و السیّما النّاحیة المقدّسة وادی السّالم لعلّک تهدی نفوساً خائضةً 

ذه األیّـام تائهـةً فـی فیـافی الجهـل و هـفی بحور األوهام غافلًة من 
ــالعلوم و العمــی ســابحةً فــی بحــار ا لــضّاللة و الغــوی یتغمغمــون ب

یتتمتمـون بـالفنون و عن محو الموهوم و صحو المعلوم و یحتجبون 
الیعرفون ماذا یقولون کانّهم ببغآءً او عجل جسد له خـوار اصـواتهم 

 یحدث بذلک امـراً و علیـک البهـآء هترجیع صوت الصّدی لعل اللّٰ
  ۲ع ع .األبهٰى

 در پـاریس چنـین ۱۹۱۱ نـوامبر ۷بۀ مورّخ و نیز حضرت عبدالبهاء در خطا
 :فرمایندمی

 ههو اللّٰ

شما بيان  خواهم قدری از مصائب جمال مبارک برای یامروز م
را در طهران  مبارک روز جمال در سال سوم ظهور باب يک  .کنم

و وزراء دولت اعتراض کردند  فردا جمعی از امراء  .حبس نمودند
بعد در سفر   .بيرون آمدندمبارک   جمال  .و وساطت نمودند

بردند شبانه  یکه رو به قلعۀ شيخ طبرسی تشريف م یمازندران وقت
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جمعی سوار ريختند و جمال مبارک را با يازده نفر گرفتند بردند به 
روزی جميع علماء در مسجد مجتمع شدند و جمال  . شهر آمل

هر صنفی .  مبارک را حاضر کردند و اهل شهر آمل نيز جمع شدند
 نجّار با تيشه، قصّاب با ساطور، زارع با بيل و ،ایبا اسلحه
مقصودشان اين بود که به هيئت اجتماع جمال مبارک را .  کلنگ

هر سؤالی .  علماء شروع به سؤاالت علميه نمودند.  شهيد نمايند
جمال مبارک حقيقت ظهور را .  کردند جواب کافی شافی شنيدند

در صدد . علماء عاجز ماندند.  ندادلّه و براهين ثابت فرموده ب
لوحی از الواح نقطۀ .  برآمدند که از نوشتجات چيزی بدست آرند

باقر  اولی از جيب يکی از خادمين جمال مبارک که موسوم به مال
در آن لوح يک فقره از بيانات حضرت امير مؤمنان .  بود درآوردند
صحو محو الموهوم و «فرمايد  یالسالم بود که م علی عليه
مال علی جان که يکی از علمای آمل بود صدا را به .  »المعلوم

 که صحو را ی کس. فضيلت باب معلوم شد ": گفت،خنده بلند کرد
سين ه صحو بايد ب.  ست ابه صاد بنويسد ديگر مرتبۀ علمش معلوم

 ."  باب غلط نوشته.  نوشته شود

جناب آخوند شما خطا کرديد و «جمال مبارک فرمودند 
در جواب   .اين عبارت کالم حضرت امير مؤمنان است.  يديدنفهم

 که از آن حضرت سؤال از حقيقت یکميل ابن زياد نخعی در وقت
کند یدر هر مرتبه عرض م  .فرمايندینمايد چند فقره جواب میم

 يعنی ،فرمايند محو الموهوم و صحو المعلومیزدنی بيانًا تا آنکه م
ول به حقّ است بايد قلب را از  که طالب فهم حقيقت و وصیکس

س نمايد و ناظر شود به موهومات و مسموعات تقاليد پاک و مقدّ
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از موهوم بگذرد و به معلوم ناظر .  فرمايدیآنچه مظهر ظهور م
اللّه يهود و نصاری هرگاه موهومات و در وقت ظهور رسول.  گردد

ند مسموعات خود را گذارده بودند و به آن حضرت ناظر شده بود
اين کلمۀ صحو به صاد به معنی هوشياری .  رسيدندیبه حقيقت م

بسيار فرق .  است و سهو به سين به معنی فراموشی و غفلت است
اين .  شما سهو نموديد و غفلت کرديد.  است مابين اين دو کلمه
 ."  عبارت صحيح نوشته شده

چون اين بيانات در مجمع حضور خواص و عوام از لسان مبارک 
ر شد جميع مبهوت شدند و جهل آن مجتهد واضح شد و کلّ ظاه

 .... دانستند که آن آخوند از علم عاری و بريست
   )۱۲۵–۱۲۲، صص مجموعۀ خطابات(   
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 هایادداشت

) ۲۶( در سورۀ شـعراء ۲۲۵در این لوح مبارک آیۀ » ...أَلَْم تََر«عبارت  –۱
نیـز مـأخوذ از » ...ه ذلـک مـن فـضل اللّٰـ«عبارت .  در قرآن مجید است

 قُـلْ إِنَّ ...«: فرمایـداست که مـی) ۳( در سورۀ آل عمران ۷۴–۷۳آیات 
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِِه مَن يَـشَاءُ .  الْفَضْلَ بِيَدِ اللِّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللُّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ

 ».وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيِم
 مبارک اصطالحی قرآنی است کـه در این لوح» عجل جسد« عبارت –۲

) ۷( در سـورۀ اعـراف ۱۴۸در آیـۀ .  دو بار در آن سفر مجید آمـده اسـت
 َو اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَٰى مِن بَعْدِهِ مِْن حُلِيِّهِْم عِجْلًا جَسَدًا لٍُّه خُـوَارٌ«: فرمایدمی
 ًالْجــعَفــأَخْرَجَ لَُهــمْ «: فرمایــدمــی) ۲۰( در ســورۀ طــه ۸۸و در آیــۀ .  »...

 .»... جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ
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   شرح حديث حقيقت از جناب حاجي –5
  ذبيح كاشاني عيلامحمد اسم

ــد اســم: توضــیح عیل ذبــیح کاشــانی فرزنــد حــاجی اجنــاب حــاجی محمّ
او که در لوح .  محمّدحسن پرپا و برادر حاجی میرزا جانی کاشانی است

ال  ملقّــــب گــــشته در ســــ»انــــیس«رئــــیس از قلــــم جمــــال قــــدم بــــه 
 در گالیبولی به حضور جمال قدم مشرّف گردیـد و در م۱۸۶۸./ق.ھ۱۲۸۵

.   صــعود نمــودم در تبریــز بــه ملکــوت ابهــٰى۱۸۸۰./ق.ھ۱۲۹۷حــدود ســنۀ 
حاجی محمّد اسماعیل ذبیح به شعر و شاعری عالقۀ وفیر داشته، در شعر 

نموده و از او قصاید، غزلیات و مثنوی مفصّلی در چند عارف تخلّص می
 شرح حال حاجی محمّد اسماعیل کاشانی تحت .  به جا مانده استدفتر

بـه طبـع ) ۱۳۸–۱۳۴، صـص ۳ج (تذکرۀ شـعراءعنوان عارف کاشانی در 
یادنامۀ « کتاب ۱۵۰–۱۴۹رسیده و شرحی در بارۀ عائلۀ ذبیح در صفحات 

 .نیز انتشار یافته است» مصباح منیر

ۀ حـدیث حقیقـت  حاجی محمّد اسماعیل را شرحی به نظم در بـاربجنا
در دست است که در دفتر سوّم مثنوی ایشان مذکور شده و مثنـوی مزبـور 

 .باشدای خطّی از اشعار مشارالیه مندرج میدر مجموعه

هـای دکتـر  در مجموعـۀ کتـاب۷۸۷مجموعۀ اشعار مورد بحث با شـمارۀ 
.  آنجلـس محفـوظ اسـتخانۀ دانشگاه کالیفرنیا در لـوسمیناسیان در کتاب

 کــه ذیــالً در شــرح حــدیث حقیقــت بــه نظــر خواننــدگان گرامــی اشــعاری



  حدیث حقیقت–آفتاب آمد دلیل آفتاب                                 فصل اول 

51 

خواهد رسید عیناً از روی مجموعۀ خطی مذکور تسوید شده و مطابقۀ آن 
 .ای دیگر میسّر نگردیده استبا نسخه

مطالبی که به نثر در شرح ذیل در پرانتز آمده عیناً منقـول از نـسخۀ خطـی 
ذی ضروری بـوده، ایـن قبیـل فوق است، امّا هر جا توضیح و یا ارائۀ مأخ

قرار گرفته به قلم این عبد تحت [] هائی که در کروشه مطالب طبق شماره
ذیـالً شـرح .  به انتهای اشعار اضافه گردیـده اسـت» هایادداشت«عنوان 

حدیث حقیقت از حاجی محمّد اسـماعیل ذبـیح کاشـانی را منـدرج مـی
 :سازد

 نماید  از شاه والیت سؤالها در دل کمیل بود کهحدیث کمیل که مدّت(
از حقیقت، محفلی خالی از اغیار نیافت تا روزی از حضرت سؤال نمود 

 .)و حضرت جواب فرمودند که جز من حقیقتی نیست که ظاهر شود

 عباد  ربّ  مر  گشت  که سائل آن        حکایت از کمیل ابن زیادیک

  محترق     الهانو      و     عارفان      عشّاقان حقّ به  گویم  و  دارم 

 خفی   سرّ   بُد که  آن  حقیقت از       بودش در دل که بپرسد از ولی

 گداختزین سبب در فکر بود و می      محفلی خالی ز اغیار او نیافت

 شریف  ذات   با غزوه در  رود  تا ردیف     حضرت گشت با تا که روزی

 جود  سلطان  آن  نزد  سائل گشت      ب گشودفرصت از اغیار دید و ل

 کشف کن بر من حقیقت ای مهین       المتقین  امام ی ا؟ ةما الحقیق

  کار حقیقت هان چه با  بازگویت       کردگار   سّر  جوابش گفت  در

 ]۱[تَسِّر مُْس  سّر توکشف کن بر من       گفت شاها من نِیَم از اهل سرّ؟
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 حقیقت نیست چیزی و السّالمجز       انام ربّ  گفت آن  جوابش  در 

  از هامون شهر  تو  بین  را امجلوه    گرآن حقیقت نیست جز من جلوه

  بُدی چون ت  سؤال من وجود  با        بُدی بینرا عین حقیقت  تو  گر

  تمیز    ده  هستم بات بحت  حقّ      گریز غیر حقّ پیدا نما و از حقّ 

 گوش شو کمیلم  پندت  دهد  حقّ     نوحقّ بگو و از حقّ ش حقّ ببین و

 گفتنـد چـه میجـوئی؟  . نمـودعارفی را در خرابۀ دیدند که جـستجو مـی(
جوینـد و نیابنـد و مـن جویند، مردم حقّ میگفت برخالف آنچه مردم می

 ]۲.)[الحقیقه چنین استو فیجویم و نیابم غیر حقّ می

 خلق ما  در  او  کرد یجستجو م         خلق  دیدند عارفی  خرابه  در 

 گفت غیر از آنچه خلقند جستجوگفتند ای عارف چه میجوئی بگو      

 هرـمشت  وریـظه    با  نیابند   پس         رهگذر جویند خدا درمی خلق 

 جدا یابم چو من گشتم  کی لیک        خدا جز  خالیق  جویم من هم 

 هوشدار   وگوـ ب حقّ و   ببین حقّ       دار وَد عزیزم گوش غیر  حقّ  نَبْ

 زمان  ربّ  ائل ـس  آن  لـکمی آن        کن بیان بگذر از عارف تو سائل

 س جهانـسائل گشت مر شم باز        دیدن عیان چشم حقّ چون نبودش

 ابـآفت  ل اـمث تو  ی ـهست که  ای      جناب  من حقیقت ای شرح کن بر

 انـعی  ازم ـس برت  ت را ـحقیق تا       گفت آن حضرت نباشد وقت آن

 هرـمشت   ردد ـگ که  تا  وَد ت  نَبْـوق      سّر االن سرّ  آن حقیقت هست 
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  آن  ودـوعـ م مـائـق   ورــظه  در        بدان شود ظاهر آن حقیقت می

 نهان رّ ـس انـهم ر ـاهـظ ود ـشمی       ه باشد آن زمانون که یوم اللّٰچ

 ش عین آنـایـهم ظهور و هم خف        ش منزّه از بیانهست چون ذات

 ودود ت ربّ ـ رحم گـدی تا که         فزود دّ ـاز ح اح را ـالبه و الح

 اـــوف  با ک زاد ــنی ل ـکمی ی ـک        ه اال ت آن سّرـجوش آمد، گف

 ابــآفت ل اــمث ر ـاهـــظ شود یـم        ابــت آن جنـوّیـای هـدد هـع

 )عدد ها پنج است، پنج تجلّی ظاهر شود(

 چون توئی عارف بر آن سرّ نهان        گفت شاها شرح کن معنی آن

 کشف کن از ذات سبحات جالل        در جوابش گفت شیر ذوالجالل

هـای جـالل را کشف سبحات الجالل من غیر االشارة، یعنی بـردار پـرده(
جنـاب شـیخ احمـد احـسائی بـا این در ظاهر .  که اشاره نمائی بدون این

ون ایـن کـه دجناب سید کاظم رشتی بودند که کشف سـبحات نمودنـد بـ
 .)اشاره نمایند

 ردـف کــد کشـایـ بب ارهــر اشــغی        سبحه را از وجه آن سلطان خِرَد

 انـس هــهور شمــدی از ظــمانعن        ای زمانـن علمـد ایــحه باشنـسب

 حه را از وجه آنـرف کن سبـبرط جهان        شمسزین سبب فرمود آن

 له استار زمانـد جمـردنـف کــکش        ین ظهور شیخ و کاظم شد عیانا

 لقـما خ قّ در ــر حــد غیــکه نبینن        قّـه حـد از وجـحه را برداشتنـسب
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 ابــردند کامیـه گـع کـلق را مانـخ       بس علما گشته دشمن آن جناب

آن نمت یا ـگف  داوند زمانـی تو خـه هستـون کـچ       ی بیانـا زدنـربّ 

 نـقیـّ مت اهـــادشـ پ دــ باش هــک آن        حضرت چنین گفت آن جوابش در

محوالموهوم و صحوالمعلوم یعنی موهومات خود را بزدا از صفحۀ قلب (
و معلومــات خــود را کــه مقــام یقــین باشــد از آئینــه ثابــت بــدار اگــر مــی

 .)اهیخو

 ات راـلومــمع ت ــبایسیـو مـــصح     محو کن تو جمله موهومات را

 دٰىــس هــرد آن شمــی کــجّلـدو ت     ٰىـاب کان ربّ علـور بـآن ظه

 ]۳[ در خلقت جز درــه نیسـبر مدین     اب حقّـتم بــوی اوّل منســدع

 یــول آن   و  ماــام تم آن ــه منسـک     ع قول نبیـابـد تـبب شـن سـزی

 انــن و آسمــورم زمیــد از نــر شـُپ  عصر و زمان     منم آن صاحب هان

 هرــردی مشتــودی و کــرمـف حو ــم     تترـام بودی مسـچون که در اوه

 داــ ج کانــام م ـالـع از  وم ــش تا      ان ای مقتداـی بیـت زدنـباز گف

هــا را تــا غالــب شــود  کــن حجــابهتــک الــستر لغلبــة الــسرّ یعنــی پــاره(
 .)حقیقت

 روزگار در  ود ــب شـالـغ و  ردد ــگ     هتک سرّ کن تا حقیقت آشکار

 ردگارـــک از  ی ــآیت د ــباش ه ــک آن      گارـی نـا بینـار تــن استـاره کــپ

 ی را در شهودـول  ر ـردی هــک کــهت     ودـدوس بـرت قـور حضـآن ظه
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 ]۴[ جمله بگذشتند زجوهگفت آن ش     ه گریزند خلق ازو کـیآن کالم

 د عبادـداون ودی آن خــون که بــچ    ر باقی راه دادـله را در بحــجم

 دند آن ودودـد تا که دیـردنـر کــسی    کلّ شدند سایر در اطراف وجود

 دانـو بــد تـماــزده بیــصد و سیــسی    در گشتی عیانـب بحاـدد اصـع

 یـرّ خفـو آن سـا تـن بر مــف کــکش    یـاً ای ولـانـی بیـت زدنـگف باز 

 هرــمشت د ـداونـخ ای  ا ـم ر ـاز بــس    ی سرّ سرّــت که بدستــآن حقیق

را  شـود و کـلّجذب االحدیة لـصفة التوحیـد، یعنـی حقیقـت ظـاهر مـی(
 .)کند بر صفت توحیدجذب می

 انــ جه  در دــ آم دــوحیــالت  فةـص    ة تو بدانـدیـذب االحـگفت ج

 داــای مقت  دانـ ب وـاکـم در   ود ــب    ٰىـعل رّ آن ربّ ـــور ســــآن ظه

 ود آن سلطان جودـرمـف لّ ـذب کـج    ش گشود ـوجه ار از ـله استـجم

 ادـرار معــارف به اسـی عـوئـون تـچ    اها کن بیان را تو زیادـت شـگف

 ردد ای مهینـارب نگـقّ غـت حـگف     نـد مبیـاوندـش آن خـوابـدر ج

 هیاکل التوحید آثاره، یعنـی ظهـور نور اشرق من صبح االزل فیلوح علٰى(
کنـد بـر آئینـۀ ازل و ازل به چهار تمـام شـد از حقیقـت نـوری اشـراق مـی

 .)بیندکند و خود میغفلت از مجلی می

 ]۵[لـل هم اضـدد ازل برـگیـک مـلی     ح ازلـرق صبــاش ور ــ ن تــگف

 بعد از آن آن صبح صادق شد عیان   بدان    تو صبح کاذب که باشد چون
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 ر کرده این ارض و سماءـور آن ُپـن      ر آن خداوند بهاءـاهـت ظـهس

 انـوش آن ربّ جهـامـود خـشیـم      ـتانتـاف حان و ــرای امتــاز ب

 زلـم یـت لـد آن حقیقـاشک بــلی      د اشراق به مرآت ازلـکنیـم

 دانــن بـاطـب د در ـایـرمـت فـربیـت      د این خلق جهانـدارنـل پنـلی

 ه بلندـکند آن شود را میـم خـاس       ندـی ای مستمـاز برای حکمت

 ورـدی با فتـونـد و شــقّ شناسنـح       دارند شعورتا ببینند خلق و می

 بــد وَجـها شــل آنــی قتـاز مسّم       یا به اسم گردند جمله محتجب

 ی بایست کرد اسماء هر جهاتـنف       ه است نه اسماء صفاتاللّٰ اعرفو

ه و النبی بالنبوة و الولی بالوالیـة، یعنـی ه باللّٰ اعرفو اللّٰ،حدیث معتبر بود(
 شناسـید، نـه بـه  و نبی را به نبـوت آن،هخدا را به خدا شناسید در یوم اللّٰ

 ]۶.)[ادت، و ولی را به والیت او شناسید، نه به معجزاتخارق ع

 معــدا و مجتــارف خـ ع ویدـ ش تا       چون جبالی جمله محکم مرتفع

 آن ربّ علٰى ل از ـافــوید غـم شـه       نی به اسم مشغول غافل از بهاء

 ب او غافل و مهجور گشتـزین سب         دور گشتمسمّٰى از دید خود اسم

 صبح گردد طالع و شمس حقّ دیار       دگاری کرـود آن ولـرمـ بفســپ

اطف السّراج فقد طلـع الـصبح، یعنـی خـاموش کـن سـراج را کـه صـبح (
 .)حقیقت آشکار شود

 بین چه خوش فرمود آن وجه جمیل       یلـتا با کمـراج گفــفاء الّسـاط
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  هم دنی گردد آن که او مردود ز       کن تو خاموش این سراج ازلی

 تا کنی ادراک تو آن ذات بحت       پس بکش تو این چراغ ِاسمیَت

 دار هشـب من آمدم میـذات غی       تو چراغ جمله اسماء را بکش

 ارــا ربّ نهـر بهـاهــود ظــشیـم        شد آشکار از آن صادق بعد صبح

 س هدٰىود طالع همان شمـشمی       اء ـور و ضیــی و با نـوراتــبا ظه

 اـود بیـی با خـکّر یک دمـن تفـک      کی سراج را نزد آن باشد ضیاء

 رـاثودش بیـقّ وجـس حـنزد شم      ثمرور آن را بیـد نـه باشـا کـی

 ر بومـد غیـاشـقّ نبـس حـزد شمـن      یا نجوم است سراج یا هستگر قمر

انـد کـه همـۀ  زده خود طلعت ابهٰى، ذبیح،این مثل را در توقیع این فانی(
 ]۷.)[اشیاء طالب نهارند الّا این سه که قمر و نجم و سراج است

 بل سمائی شمس از آن باهر استاست    ظاهرتر سماء حقّ از این شمس

 دیدـندی جـرده برافکـش پـاز رخ      شمس از غیب سحاب آمد پدید

 انـــبی ات رـهـفـمک ح ـرشّــــت در       انـد عیـورش شــاق نــله آفــجم

 انـد هر زمـقّ شـید حـع از تقلـانـم      ادرانـا مـدر بـید پــه تقلــز آن ک

 دن محالـدا دیـن حالت خـبا چنی     عزیز وهم و خیال هست تقلید ای

 یــنه   اال ـب  م ـالــع در  دم ــق ا ــت    یـرد رهـر مــید گـلـتق از  ذر ـبگ
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 هایادداشت

هـای منـدرج در بـه یادداشـت» سـرّ«عۀ مطالـب مربـوط بـه برای مطال –۱
  .از فصل اوّل این کتاب مراجعه فرمائیدانتهای بخش اوّل 

» ...نقطۀ حمـد و جـوهر حمـد «جمال قدم در لوح مصدّر به عبارت  –۲
  :فرمایندمی

حکایت کنند از عارف نوری که روزی در کنار گوری بـه کمـال ... 
.  کنیپرسیدند که چه می.  فرمودس مینمود و تجّسجدّ تفحّص می

را حیـرت افـزود و مجـدّد سائل .  کنندکه غیر آنچه مردم میفرمود 
بعد فرمود که ای برادر مردم خدا را جویند و نیابند و .  مبالغه نمود

 )۴۹، ص۱ ، جمآخذ اشعار( .... غیر او را آنچه خواهم نیابم من

 و علـی بابهـا فمـن اراد العلـم انا مدینـة العلـم" به حدیث  اشاره است–۳
ــاب ــأت الب ــرح گلــشن راز" (فلی ــن کتــاب .  )۲۸۰، صش ــات ای در تعلیق

 :  مآخذ دیگر این حدیث چنین آمده استۀدر بار) ۶۶۵ص(

، ۱؛ شـرح الجـامع الـصّغیر، ج۷۲ ینـابیع المـودة، ص–... انا مدینة 
الخفـاء، کـشف: ؛ و با مختصر تفاوتی۷۹، ص۶؛ الغدیر، ج۱۸۶ص
ــدیث، ج۲۰۳، ص۱ج ــی الح ــصّحیحین ف ــی ال ــستدرک عل ، ۳؛ الم
. ک.ر.  های دیگـر نیـز آمـده اسـتاین حدیث به صورت.  ۱۲۶ص

 .۱۵ و فضائل شیعه، ص۷۳–۷۱ینابیع، صص 

ناظر به احادیـث اسـالمی و " آن کالمی که گریزند خلق از او"مصرع  –۴
 بیـان فارسـیحضرت بـاب در کتـاب .  بیانات شیخ احمد احسائی است

 : فرمایندمی) ۲۷۶–۲۷۵صص (
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 ایـشان در وقتی که کسی از) ع (این است سّر قول مرحوم شیخ... 
فرمایــد و سیــصد و  کــه حــضرت مــیســؤال نمــوده بــود از آن کلمــۀ

شـوند و سیزده نفر کـه در آن روز اتقیـای آن ظهورنـد متحمّـل نمـی
بعـد از نهـی .  کندذکر کاف در حقّ ایشان می) ع(حضرت صادق 
توانی متحمّل شـوی فرمـوده بودنـد کـه اگـر حـضرت بسیار که نمی

بردار، تـو ) ع(ظاهر شود و بگوید که دست از والیت امیرالمؤمنین 
و ظـاهر .  و کلّـا الفور ابا و امتنـاع نمـود کـه حاشـابرمیداری؟  فی

او شـنودند و ه است نزد اهل حقیقت که کلمه را از لسان حضرت ب
 نـشد و ایـن از آنجـائی او چون متحمّل نشد کافر شـد ولـی ملتفـت

 ....کند است که نظر بمبدء امر نمی

لئـالی(ه  در بارۀ مطلب فوق در یکـی از الـواح مبارکـه و حضرت بهاءاللّٰ
 : فرمایندچنین می) ۶۱–۶۰ ، صص۲، جالحکمة

 از قـول  در این مقـام  در بیـان فارسـی ذکـری فرمـودحضرت اعلٰى
 که نفسی از ایشان سؤال نمـود از ِهِه بَهاُء اللّٰشیخ أحمد احسائی عَلَْی

آن تکلّم میفرماید و سیصد و سـیزده نفـر کـه در آن ه کلمۀ که قائم ب
، جنـاب شـیخ از روز از أتقیا و نقبای آن ظهورند متحمّـل نمیـشوند

مِلَهـا،  تَْحدَِر أَْن تَقْـبا و إمتناع فرمودنـد َو قـالَ إِنَّـکَ لَـنْذکر کلمه ا
تو بفرماید دسـت از والیـت أمیـر ه ائم ببعد از إِصرار فرمودند اگر ق

 إمتناع نموده بود که حاشا با وؤمنین بردار برمیداری، فی الفور االم
ــزد أهــل : مقــام میفرمایــد ، و نقطــه در ایــنو کــّال و ظــاهر اســت ن

حقیقت که حضرت شیخ کلمه را از لسان قائم باو شنواندو او چون 
آفتاب قـدم ه  قسم ب .کافر شد ولی ملتفت نشد، انتهٰىمتحمّل نشد 
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قَطِعَـاً که از أُفُق سجن أعظم طالع است، اگر نفـسی در ایـن بیـان مُنْ
لع میشود و هیچ هامِ تفکّر نماید بر عظمت أَمر مّطأَوِْد َو اْللِیْعَِن التَّقْ

ــین أُ ــه ب ــم ک ــر أعظ ــری او را از ذک ــاطق اســت محجــوب ذک ــم ن مَ
 ....نمیسازد

 مـی)۲۳۷، ص۵، جاسـراراآلثار(گـر ه در لـوحی دیو نیز حضرت بهاءاللّٰـ
علماء امامیّه برآننـد کـه حـضرت قـائم موعـود بعـد از ظهـور در : "فرمایند
کلمه اعـراض مینماینـد و  ای نطق میفرماید که نقباء از آنکلمهه ه باللّٰبیت

 .".فرار اختیار میکنند

، ۵۲ج (بحـاراالنوارحدیث امام جعفر صادق در بارۀ فرار نقباء به نقل از 
 :چنین است) ۳۲۶ص

کأنّی أنظر إلی القائم علی منبـر الکوفـة و حولـه : )ع (قال الصّادق
 عدَّة أهل بدر، و هم أصحاب أصحابه ثالث مائة و ثالثة عشر رجًال

ه فی أرضـه علـی خلقـه، حتّـی یـستخرج مـن ویة و هم حکّام اللّٰاألل
 )ص( هاللّٰـقبائه کتاباً مختوماً بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول

 الـوزیر و أحـد عـشر  إجفال الغنم، فـال یبقـی مـنهم إالّفیجفلون عنه
 .)ع(بن عمران   موسٰىعنقیباً کما بقوا م

ه فیجولون فی االَٔرض فال یجدون عنـه مـذهباً، فیرجعـون إلیـه و اللّٰـ
 . الَٔعرف الکالم الّذی یقوله لهم فیکفرون بهنّیإ

 . أجفل القوم أی هربوا مسرعین:توضیح

  .آمده است) ۷( در سورۀ اعراف ۱۷۹در آیۀ » ّلبل هم اض«ت  عبار–۵
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های بخش اوّل از حدیثی که متن آن در ذیل یادداشتاشاره است به  –۶
، ۱ج (اصــول کــافیث در ی مــتن حــد. فــصل اوّل ایــن کتــاب نقــل گردیــد

 .نیز آمده است) ۸۵ص

متن لوح جمال قدم که جنـاب حـاجی محمّـد اسـماعیل ذبـیح بـه آن  –۷
ای از ایــن لــوح کــه در  در فقــره. انــد بــه شــرح ذیــل اســته نمــودهاشــار

نیـز موجـود مـی) ۲۳۵–۲۲۴ صـص ،۵۱شـمارۀ  (آثار قلـم اعلـٰىمجموعۀ 
.  حال بأسی بر شمس نبوده: "... فرمایندباشد، حضرت بهاءاللّه چنین می

حال مالحظه نمائید کـه قمـر و .  ظهور او سبب اطفای ضیاء دون او شده
 را که منیرند و از اعظم مخلوقات محسوب از ظهور شمس نجوم و سراج

 ...".و تربیت آن در این مقام محروم 

 فی الکافجناب ذبیح 

 هو المقدّس األمنع األبهٰى

هذا لوح القدس یذکر فیه ما یشتعل بـه فـی قلـوب العبـاد نـاراً لعـلّ 
ه یحرق بها کلّ الحجبات و االشـارات و یجعـل انفـسهم خالـصاً للـّٰ

ه علـی شـأن ه الحقّ من یقـرء آیـات اللّٰـتاللّٰ  .ر العزیز الجمیلالمقتد
 فی السّموات و األرض و منالّذی یجری من لسانه لینقطع عن کلّ 

 ولو یطلعنّ العباد .یتقرّب الی مقرّ القدس هذا المنظر المشرق المنیر
بحبّ الّذی یجری منه حینئذ تلک الکلمـات لیفـدینّ انفـسهم لهـذا 

 ابتلی بین یأجوج النّفاق و لن یجد لنفـسه ناصـراً الّـا المظلوم الّذی
 .ه الملک العزیز الکریماللّٰ
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و انّک انت یا ذبیح ان اسـتمع لمـا یـوحی عـن جهـة الکبریـآء مقـرّ 
 بـانّنی انـا حـیّ فـی ک العلـیّ األعلـٰىالّذی استوی علیـه عـرش ربّـ

د  اسمع و اری ما فعلوا المشرکون بجمالی األخری بعـاألفق األبهٰى
ظهوری األولی و انا الشّاهد علی کلّ شیء و انـا المقتـدر المهـیمن 

  . العزیز القدیر

ه قبـل خلـق ه ثمّ اشـهد بمـا شـهد اللّٰـان یا ذبیح ال توقّف فی امر اللّٰ
و السّمآء ثّم انقطع عن مظاهر األسمآء ثـمّ انظـر الـی الّـذی األرض 

فسک عن کـلّ  طهّر ن. خلقهم بأمر من عنده و ال تکن من الممترین
االشارات ثّم بصرک عن رمد الکلمات ثّم انظر بطرفی الی جمـالی 
ثّم انطق بکلماتی فی ثنـائی ثـمّ عـرّف بعینـی هـذا الجمـال الطّـاهر 

 .المشرق المقدّس البدیع

کسّر سالسـل التقلیـد باسـمی القـدیر ثـمّ  ان یا عبد قم باقتداری ثّم 
فوالّـذی نطـق الفجـر اغالل الوهم بسلطانی المقتدر العزیز المحیط 

بثنائی لو ترید ان تعرفنی بغیری لن تعرف ابداً و بـذلک امـرت فـی 
 ان یا ذبیح انّا تحیّرنـا مـن هـؤآلء . ه المقدّس العزیز المنیعالواح اللّٰ
ه الحقّ نزّلنا علیهم آیاتاً لو نقرئهـا علـی الجبـال لتنـدکّ و للّٰاالعباد ت

 و مـع ذلـک مـا یحرکـوا لتنـشقّعلی السّمآء لتنفطـر و علـی األرض 
 قـست . ه فی اقّل مـن الحـینهؤآلء فی انفسهم و ما صعدوا الی اللّٰ

الّذی بأمره خلقت  قلوبهم بما اتّبعوا انفسهم و هویهم و اعرضوا عن
فوعمرک لو یأمرهم من احد لیعبدوا العجـل   .السّموات و األرضین

ه و اً من دون اللّٰ ألنفسهم رّبو یتّخذوهیعبدوه فی مذ اللّیالی و األیّام 
 و کذلک کـان األمـر رفحّصون لیعرفوه و یسجدوه من غیر شعوتما ی
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ه بـسلطانه و یـشهدنّ مالئکـة  و ان یـأتیهم اللّٰـ.ان انت من العـارفین
السّموات فی حولـه و یظهـر لهـم کـلّ اآلیـات لـن یؤمنـوا بـه ابـداً و 

 .یعبدون الوهم فی انفسهم من دون بیّنة و ال کتاب مبین

 ثـمّ برهانـه اعرضـوا  و آیاتـههر حین الّذی جآء علّی بسلطنة اللّٰـفانظ
بعوا األوهام فی انفسهم و کانوا من الغافلین و عنه اکثر العباد بما اّت

ه و کلمـات الّـذین خلقـوا کلّ اسـتدلّوا بمـا عنـدهم مـن کلمـات اللّٰـ
بحرف منه ثّم اعرضوا عن الّذی خلق منزل اآلیـات بـأمره المحکـم 

ه و ارادوا عرفانـه ه باللّٰـنّهم لو ینظروا اللّٰـا و . العزیز المنیعمتعالی لا
کـذلک فاشـهد ه و لقائه و ما ضلّوا السّبیل بنفسه ما احتجبوا عن اللّٰ

فی کلّ ظهـور مـن اوّل الّـذی ال اوّل لـه الـی آخـر الّـذی ال آخـر لـه 
ه کـلّ  مـع اّن ظهـور قبلـی قـد خـرق بقـوّة اللّٰـ. لتکون مـن العـارفین

 علـی الّـذی یظهـر هام و وصّیهم فی کـلّ سـطر بـأن ال یعترضـوااألو
 و مـا خلـق بـین بالحقّ و یشتاق ظهـوره کـلّ مـن فـی المـأل األعلـٰى

حتجبــوا ا فلمّــا ظهــر بــالحقّ اعرضــوا عنــه و . الــسّموات و األرضــین
 و اذا قیل لهم بـأیّ حجّـة . بحجبات انفسهم و کانوا من المعرضین

 اآلیـات و اذا یتلـی علـیهم آیـات ربّـک آمنتم بعلّی من قبل یقولون
ــ ــه و یجعل ــون عن ــسودّ وجــوههم و ینهزم ــیم ی ــز العل ون اصــابع العزی

 کــذلک غــشّتهم . ه یــسمعوا کلمــات اللّٰــاالعــراض فــی آذانهــم لــئالّ
  . حجبات الغفلة و کانوا من الخاسرین

و انّک لو تتوجّه بسمع الفطـرة الـی مـا یخـرج مـن افـواههم لتـسمع 
ه علـی بـساط اللّٰـمن ملّـة الفرقـان حـین الّـذی اتـی منهم ما سمعت 

 و انّـک لـو تـسمع منّـی . القدس و قضی األمر من لدن مقـدر قـدیر
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دعهم و ذکـرهم و مـا عنـدهم عـن ورائـک ثـمّ اقبـل بوجهـک الـی 
 ثـمّ خـذ .  و ال تکن مـن الـصّابرینجمال ربّک و ال تخف من احد

ه  اللّٰ علی فتوکلهٰىکأس البقآء بیدک الیمنی ثّم اشربها باسمی األب
 و انّـا .و انّه ینطقک بالحقّ و یعرفک ما ال عرفه احد مـن العـالمین

لو نذکر لک ما ورد علینا ال یتمّ بالقلم و المداد و ال یکفیه األلـواح 
ه بأن یحضرک  ولکن نسئل اللّٰ. ذلک شهید و علیمه علی و کان اللّٰ

اها عـن العبـاد و مـا تلقآء العرش لتـشهد و تطّلـع بأسـرار الّتـی سـترن
  .بین الخالئق اجمعیناذکرنا حرفاً منها 

ه ه اّن الّذی اتّخذوه النّاس من دون اللّٰـه و امره تاللّٰقم علی نصرة اللّٰ
فیا لیت کان کأحد مـثلهم ولکـنّ النّـاس کـانوا مـن محبوباً ألنفسهم 

عبدة األوهام و األصـنام و کـذلک نـذکر اسـمائهم عنـد ربّـک فـی 
و لقـد   .ام الّتـی بقینـا بـین األنـام مـن غیـر ناصـر و معـینتلک األیّ

ه بأن یرزقک ارسلنا الیک من قبل لوحاً ثّم من قبله لوحاً و نسئل اللّٰ
د حـضر قـ و . بها و یظهر لک ما کنز فیها و انّه لهـو الغفـور الـرّحیم

فی هذا السّجن بـین یـدینا کتابـک و قرأنـاه و وجـدنا منـه نفحـات 
آبائک األوّلین و عرفنا شوقک فی اللّٰـه رحبّک فی اللّٰ ه بّک و رّب 

و اشتیاقک بلقائه و ما اردت الورود علی مقّر ربّک المتعالی العزیز 
 فی الوعد و نوفی ما وعدناه کذلک کتبنا علی لفناا انّا ما خ. المنیع

 و اردنـا ان نحـضرک . نفسنا الحقّ قبل خلق الـسّموات و األرضـین
رکین حـالوا بیننـا و بینـک و اخرجونـا عـن تلقآء الوجه ولکن المـش

الی ان جعلونـا مـسجوناً فـی هـذه األرض البعیـد و انّـک لـو الدّیار 
ه و تهـاجر الیـه اذاً اشـرقت شـمس االذن عـن ترید ان تسافر الی اللّٰ
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افق األمر لتفعل ما ترید و اذنّاک لتحـضر بـین یـدینا و تـشهد مـا ال 
 .لمستور عن انظر العالمینشهده احد من العباد و تطّلع بما هو ا

لسان بدیع پارسی بـا تـو تکلّـم ه ه اراده نموده که ب قلم اللّٰ،ای ذبیح
پس بـشنو .  ه خواهد بودءاللّٰاش فرماید چه که حبّش با تو بوده و ان

حرفـی از آن افئـدۀ منقطعـین مجـذوب ه نغمات قدس الهی را که ب
 نخـواهی هلّٰءال شـایـزل فرامـوش نـشده و انلـم.  شده و خواهد شـد

شـاید ألجـل .  که ارسال دارد سه لوح منیع به اخوی داده شد.  شد
مصلحتی که در سّر او مستور است تأخیر نموده ولکن کلّ ابداع را 

ه  بـ از قلم قدس اعلٰىخّط ابهٰىه لوحی مشاهده کن و بر صدر آن ب
یـزل بـدونش  ای عباد ظهور حـقّ لـم: مکتوب کهاین کلمات احلٰى

اعمـال و افعـال و صـفات مقـدّس از کـلّ ه ه و الیـزال بـمشتبه نـشد
و نفـسش معـروف بـوده ه ممکنات بوده و خواهد بود، چه کـه او بـ

 ایّاکم یا قوم بدونش توجّه ننمائید چه کـه . او معروفه ماسوایش ب
 .  ارادۀ اوه امر او و منجعلند به دونش مخلوقند ب

نفس خود ه یزل ب  لم.منظر اکبر ناظر شویده بصر اطهر به ای عباد ب
ن در شـما موجـود و انّـه ال اید و آیۀ عرفان جمال رحٰممکلّف بوده

اگر این رتبـه در .  یأمر العباد بما لم یکن عندهم و ال یستطیعنّ علیه
نفس خود مکلّف است در عرفـان الهـی ه انسان موجود پس خود ب

 یجری احدی نه و اگر این آیه مفقود ال بأس علیه و لنه و محتاج ب
 .  قلم األمر و النّهی علیه

هـیچ حجـابی ه شـیء را و بـّ باری بشنو ندای این طیر مغنّی در کـل
ه بصر خود در امراللّٰه ب.  هیچ سبحاتی ممنوع نهه محجوب مشو و ب
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و ستر خویش و اعالء امر  مشاهده کن و در ظهور این عبد بین عباد
 مطّلع نیست مطّلـع نفسی از اوکه  لطیفۀ امریه تفکّر کن که شاید ب

ــ ــذی  .  فــائز گــردی اصــفٰىکــوثر بقــا و تــسنیم ارّقه شــوی و ب فواّل
انطقنی بین السّموات و األرض که اگر از قـضایای وارده و رزایـای 

صحرا گذاری ه نازلۀ این ارض ذکر نمایم البته محزون شوی و سر ب
و لذا حفظاً لنفسک اظهار نـشده کـه شـاید بالمواجهـه ذکـر شـود و 

 .ه بعزیزذا علی اللّٰلیس ه

حفـظ جـان خـود ه  بـجناب مطّلعند که در اقلّ از آن این عبـد و آن
کــه  لــیالً و نهــاراً در دســت مــشرکین مبــتال بــوده تــا آن.  نپرداخــت

نفـسی .  ه مرتفع شد و اسم قدیر بر عرش خود مـستوی گـشتامراللّٰ
د را کـه که اهل هند طیور خو  اله الّا هو مثل آنه الّذی الرا که واللّٰ

طوطی مینامند تعلیم میدهند همان قسم تعلـیم نمـودم و حفظـش ه ب
فرمودم و چون مشاهده نمود که این عبد در کمال ظهـور بـین عبـاد 

 عرّض نهتاو راجع نشده و در این ارض هم احدی مه بوده و ضرّی ب
از خلف ستر بیرون آمده بر قتلم قیـام نمـود و چـون خـود را خاسـر 

بـصر حدیـد ه جناب ب  اگر آن. م برداشت و نوشتافترا قله یافت ب
مثـل این عبد داده مالحظه نمایند کـذبش را ه که ب در آن نسبتهائی

 که مقـصودی از ایـن وسـواس ایندآفتاب مشاهده کنند و ادراک نم
حال معلـوم اسـت .  که ناس را از منبع امر منع نماید نداشته جز آن

کـه قـادر بـر او بـوده و نفـسی .  که بر این غالم مسجون چه گذشـته
جمیع شهادت میدهند که آنچه اراده میـشد قـادر بـودم معـذلک بـا 

ایـادی قـدرت حفظـش فرمـودم حـال ه او و بما فی صدره به علم ب
 از داین عبد نسبت داده که قلم حیا میکنـه بیرون آمده و مفتریاتی ب
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 وای کاش که از اصل امر مطّلـع میـشدید اگـر حـال بـصری .ذکرش
 الـواح . و در کلماتش نظر کند بما هو علیـه واقـف شـودیافت شود

حـقّ وارد ه بدیعی از سماء قـدم نـازل در جـواب اعتراضـاتی کـه بـ
ــه ءاللّٰ شــا ان. انــدآورده ــاب میرســد نظــر آنه ب ــل .  جن درســت تأمّ

ــد ــر کنی ــد و تفّک ــ ان.  فرمائی ــه ءاللّٰاش ــائز ه ب ــۀ در آن ف ــی مودع آلل
 .  میشوید

جمیـع ایـن خلـق را مفقـود شـمر و .  دایم رابشنو در این آخر قول ن
 ایـن.   ثابـت و راسـخندهاللّٰـکه الیوم بر امر معدوم دان مگر نفوسی

امیدواریم که ه ءاللّٰ شاان.   حقّ و ما بعد الحقّ الّا لضّاللست کلمۀا
از سحاب رحمت الهی ممنوع نشوید و از غمـام مکـرمتش محـروم 

 .نگردید

ظـه نمـا کـه در کـلّ اشـیاء از آنچـه ای ذبیح در بدایع حکمتم مالح
خلق شده ما بـین ارض و سـماء آیـات حکمتیّـه و ظهـورات صـنعیّه 

 عـزّ یـزل نـاس را از سـاذجاشارات وهمیّه لم.  ظاهر و مشهود است
احدیّه و فطرت اصلیّۀ الهیّه محروم نموده و از تغییـرات و تبـدیالت 

 و خواهـد شیء این تبدیل بـوده کلّدر ملکیّه مضطرب مشو چه که 
بود ولکن آنچه ظاهر شود و هویدا گردد البتّه در او حکمتی مـستور 

 .  ده آن لطیفۀ دقیقه را ادراک ننمایکه جز افئدۀ صافی است

مثالً در شمس ظاهره مالحظه فرمـا کـه جمیـع مـن علـی األرض را 
 تربیت مینماید و اعطآء کلّ ذی حقّ حقّه در این مقام از او مـشهود

ضّر تمام حاصل و کذلک قمر و نجوم را که کـلّ در ولکن سراج را 
نفس خـود از نـور او بالضـیآء خواهنـد مانـد چنانچـه ابـداً در یـوم 
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ظهور او .  حال بأسی بر شمس نبوده.  فضلی از این اسماء ظاهر نه
حـال مالحظـه نمائیـد کـه قمـر و .  سبب اطفای ضیاء دون او شـده

وقات محـسوب از ظهـور نجوم و سراج را که منیرند و از اعظم مخل
تربیـت ه شمس و تربیت آن در این مقـام محـروم و اشـیاء ضـعیفه بـ

اذاً تفّکــر فــی نفــسک لتکــون مــن .  شــمس در کمــال علــوّ و ظهــور
ــ ــراد اللّٰ ــی م ــصل ال ــلّ ت ــائزین لع ــاراتالف  ه و ال تحتجــب عــن اش

 .المعرضین

و همچنین در شـمس سـماء معـانی مـشاهده کـن و در اسـرار خفیّـۀ 
 رموزات مستورۀ ربّانیّه تفکّر نما کـه شـاید از فیوضـات ایـن الهیّه و

او راجعنـد ه بحر اعظم که جمیع ابحر اوّلیّه و آخریّه از او ظاهر و بـ
  در ایـناصل امر ناظر شـوه ه میفرماید که بلسان اللّٰ.  محروم نمانی

از قدرت محضه ظاهر شده چه از آیـات محکمـه و آنچه ه ظهور و ب
اقیّه و انفسیّه تـا در امـرش مـستقیم مـانی و کلمـۀ چه از ظهورات آف

حقّ را چون کلمات دونش قیاس مفرما چه که از ماسـوایش ممتـاز 
بوده و خواهد بود و هر نفسی بعـد از اسـتماع مطمـئن میـشود بـأنّ 

 .  هذا لهو الحقّ

مالحظه در ظهور اوّلم فرما که ناس را جز اشـارات کلمـاتی کـه در 
ن محـروم نـساخته و چـون آذان از یمـن رحمٰـمابینشان مذکور بوده 

لـذا از اسـتماع و ادراک کلمات قبلیّـه مـأنوس نبـوده ه غیر مطهّره ب
.   محروم گشته کلمات عّز صمدانیّه در یوم قیامتنغمات رحمانیّه و

کتب و صحف و زبر و الواح ب لسان قدرت و ه این است که در کلّ 
نفــس ظهــور ه بـ غلبـه نــازل فرمـودم کــه در حـین ظهــور احـدی جــز
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وطـن اصـلی خـود کـه ه  بـتمسّک نجوید چه که سالک سبیل هدٰى
که  ست فائز نخواهد شد مگر آن امقام مسجد اقصای نفس انسانی

آنچه شنیده مقدّس نماید و این امر بر  قلب و بصر و سمع را از کلّ 
ه بوده چه که هر ملّتی بـکلّ ملل در احیان ظهور صعب و مستصعب 

حجبات غلیظه محتجب شـده و ایـن بـسی ه لیّه باشارات کلمات قب
 و در ظهور سنۀ .تفصیل نبوده و نخواهد بوده واضح است احتیاج ب

گوش خود شنیده ه چشم خود مالحظه نموده و به جناب ب ستّین آن
ولکن ملّت بیان را الیق و سزاوار نه که از جمال قدم کـه در قطـب 

 مـضیء اسـت سلطان عظمـت و اجـالل واقـف و مـشرق وه زوال ب
محتجب مانند چه که جمیع حجبات قبل را ظهور قبلم مرتفع فرمود 

اصرح بیـان و ابـدع تبیـان جمیـع را وصـیّت فرمـوده و در کـلّ ه و ب
 فواحـسرةً علـی ،امـری نفرمـودهه الواح عرفان نفس قدم را معلّق بـ
ــ ــوا عرفــان اللّٰ ــذین علّق ــرم هــؤآلء الّ ــه المب ه و نفــسه بمــا خلــق بقول

  . کیمالمحکم الح

کـه شـمس مـشرق و ه باری الزال شأن ناس این بوده که در ایّام اللّٰـ
حجبـات ه مضیء و طالع و ظاهر و هویداسـت اعتنـائی نداشـته و بـ

ه بـ و بعـد از غیبـت گروهـی مجـدّداً اندمحتجب بوده نفس و هوٰى
که اریـاح امتحـان  وهم صرف اظهار ایمان نموده ولکن غافل از آن

آن از شـطر  اوبدر هب در کلّ احیان ست و قواصف افتتـان در کـلّ 
 .   ذرّه را از ذرّه و شعر را از شعر تفصیل میفرماید. ن مرسولرحٰم

ان یا قلم القدم غیّر اللّحن ثمّ غنّ علی لحن عربیّ مبین لعلّ یجذب 
افئدة الممکنات الی ساحة قدسک و یقرّبهم الی وجهک المقدّس 
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عـن الّـذین اعتکفـوا علـی اصـنام الطّاهر األطهر المنیـر و یـنقطعهم 
 و اعرضوا عن الّذی یشهد له کلّ الکائنات بأنّه لهو النّفس و الهوٰى

قـل یـا قـوم ان ادخلـوا هـذا الرّضـراض .  ه المقتدر العلّی العظیماللّٰ
 قلزم الکبریآء ئالبیضآء الّذی ظهر علی لون کثیب الحمرآء فی شاط

 فیـه کـلّ األلـوان بعـد الّـذی ه الحقّ لو تشهدنّه ببـصری لتـشهدنّتاللّٰ
ه مقدّساً عن کلّ لون و عـن کـلّ مـا خلـق بـین الـسّموات و جعله اللّٰ
  ؟قل أتکفرون بنفسی ثـمّ تقـرؤون عمّـا خـرج مـن قلمـی  .األرضین

 .حسرتا علیکم یا مأل الغافلین فوا

رین  جعلنـا ظـاهره عبـرة لعبادنـا المتبـصّان یا ذبیح تفکّر فـی الّـذی
ه ثـمّ دًا مشیه لیوقن بأنّـه لـم یـزل کـان کـافراً باللّٰـبحیث لو یشهد اح

مشرکاً بنفسه و معرضاً عن لقائه و متوهّماً فی امره و متمسّکاً بدونـه 
ه بـسلطانه و  و انّه بعد الّذی ظهر اللّٰ.و متشبّثاً بذیل کلّ مشرک عنید

 ه اذا یستدلّ باالمامة ثّم بما قاله حـسینرسول اللّٰبمحمّد ختم النّبوّة 
 کلمـات الّتـی یـروی عنـه ابن روح بعد الّذی هو احتجب النّاس من

ت بأذنـک و کنـت مـن عجابلقا و امثاله کما سمبأنّ القائم کان فی 
السّامعین و انّک لو تنظر الیوم لتعرف بأنّ مأل الفرقـان مـا احتجبـوا 

ه علـی مـا ه و مظهر نفسه الّا بما رواه هـذا الرّجـل و کـان اللّٰـعن اللّٰ
ه و  و انّک ان رأیته قـل ان یـا ایّهـا الکـافر باللّٰـ. هید و علیماقول ش

ــه الّتــی المعــرض عــن حــضرته ــه و المنکــر بآیات  و المــشرک بجمال
ء ولیّـاً لنقـدر ااحاطت العالمین لو اردنا الیوم بـأن نجعـل کـلّ األشـی

بکلمة الّتی یخرج من قلمی الّـذی یحرکـه اصـابع قـدرتی المتعـالی 
ه فـی ازل ک یـا ایّهـا المعـرض عـن اللّٰـبغیظـمـت   .العلّی الحکـیم
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ه فی عهد ما کفرت بنفسه فی تلک اآلزال ألنّک لو کنت موقناً باللّٰ
 .األیّام الّتی ظهر فیها بسلطان الّذی احاط کلّ الخالیق اجمعین

قل یا ایّها المردود و مظهر النّمرود بأیّ حجّة آمنـت بعلـیّ مـن قبـل 
 بـالرّوح ثّم من قبله بابنی الّذی سـمّٰىه ثّم من قبله بمحمّد رسول اللّٰ

ثّم من قبله بالکلیم الّذی نادیناه من شجرة الّتی توجّهت الیها لحاظ 
ه ال اله الّا انـا المقتـدر ه مرّة و نطقت فی کلّ األحیان بانّی انا اللّٰاللّٰ

 قل ان یا کفّ التّراب لم اعرضت عـن ربّ األربـاب . العزیز الکریم
ألمـر و اتـی علـی سـمآء القـدس و قـضی ا سحاب بعد الّذی شقّت

ه اذاً للـّٰاقـل ت.  ه الواحـد المقتـدر العزیـز الحکـیماألمر من لـدی اللّٰـ
ــٰى ــق األعل ــیّ فــی الرّفی ــمّ عل ــذّرات ث ــک یلعنــک کــلّ ال  ولکــن انّ

لت بما سمّیت باسم الّذی به تفتخر بین غاحتجبت فی نفسک و اشت
 .امثالک و کنت من المحتجبین

 الیـوم یفـرّ ه الحـقّیا ذبیح ال تحتجب بحجبات نفـسه تاللّٰـاّیاک ان 
االبلیس من تلبیسه و الدّجّال مـن اضـالله و انّـک فـاحفظ نفـسک 

ه عبـرة ه انّهـا تهـّب مـن اصـل الجحـیم و جعلـه اللّٰـعن نفحاتـه تاللّٰـ
کانوا علی األرض بحیث لن یقدر ان یمشی علی ربوة ذات للّذینهم 

ه الّـذی کـان ادقّ مـن الـشّعر و احـدّ مـن قرار فکیف علی صراط اللّٰ
ه فی الّـذی نطقـت  و انّک انت فاعرف مراد اللّٰ. سیف قاطع حدید

 فوعمرک یـا ذبـیح لـم یکـن .لسان الصّدق علیه لتکون من العارفین
ه طهّـره عـن کـلّ داللـة و فی قلبی بغض احد من الممکنات ألّن اللّٰ
لی ما اقول شهید ولکـن ه ععن کلّ ما یقع علیه اسم شیء و کان اللّٰ

انکروهـا اوحـی ثـمّ  ه بأبـصارهم و قلـوبهملمّا عرفوا هؤآلء نعمة اللّٰـ
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ن ما یتنبّه به عبـاده لیکـوننّ عن شطر األیمن مقّر عرش ربّک الرّحٰم
اب منه  المقرّبون و تأخذهم نفحات العذمن المتنبّهین و لئال یقرّبهم
لّذی ینزل عن سمآء األمر و ه بعد اوا باللّٰکرو من الّذینهم کفروا و اش
ه  قبیل و انّک انت فکّر فیما جری من قلم اللّٰفی حوله من المالئکة

فـی لعلّ تصل ما کنز فیها من آللی الّتی ال مثل لها تفکّر فی کلماته 
کذلک اطلعنـاک و اخبرنـاک   .االبداع و تستغنی بها عن العالمین

علـی نفـسک و علـی  مرّة اخری فضالً من لدن ربّک العلّی األعلٰى
الّذینهم معک لتکون مطّلعًا به و بما خرج مـن قلمـه ثـمّ مـن فمـه و 

ه الّـذی تکون علی بصیرة منیر و تقـول فـی کـلّ حـین اّن الحمـد للـّٰ
 .هدانا بنفسه المتعالی العلیم المحیط

* * * * 
، میرزا »...ه الّذی ال اله اال هو نفسی را که و اللّٰ«در لوح فوق مقصود از 

تـوان بـه  ازل است که برای مطالعۀ اعمال و رفتار و اقدامات او میٰىیحی
 . مراجعه نمودقرن بدیعفصل دهم کتاب 

لن یقـدر ان «و » ...لو یشهد احدًا مشیه «در لوح جناب ذبیح مقصود از 
 محمّـدجعفر نراقـی ازلـی اسـت کـه مـالّ» ...یمشی علی ربوة ذات قـرار 

توصـیف » اعـرج« او را )۵۹ص (اتاقتدارجمال قدم در لوح مندرج در 
 .اندنموده

، شــیخ ابوالقاســم جنــاب ذبــیح در لــوح » حــسین ابــن روح«مقــصود از 
حسین بن روح ابن ابی بحر است که به عقیـدۀ اهـل تـشیّع سـومین نایـب 

  بـرای مالحظـۀ شـرح . بوده اسـتحضرت حجّت در زمان غیبت صغرٰى
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 دایرةالمعـارف تـشیّع  وخانـدان نـوبختیاحوال او به فصل یازدهم کتاب 
 .مراجعه فرمائید) ۳۳۱ – ۳۳۰ص ، ص۶ج(
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   شرح حديث حقيقت از جناب ورقاي شهيد–6
 :توضیح

 سـواد عکـسی) العدل اعظم الهیعضو سابق بیت(جناب علی نخجوانی 
اند که صـفحۀ اوّل و  رسالۀ کوچکی را در اختیار حقیر گذاشته)فتو کپی(

رسـالۀ .  اسـتگـراور شـده ت عینـاً صفحۀ آخر آن در پایان ایـن توضـیحا
مذکور فاقد عنوان، نام نویسنده، نام کاتب و تاریخ کتابـت اسـت، امّـا از 

متن آن کـامالً معلـوم اسـت کـه رسـالۀ مزبـور در شـرح تصریح مندرج در 
حدیث کمیل بـن زیـاد نخعـی در بـارۀ معنـی و مفهـوم حقیقـت بـه رشـتۀ 

 .  تحریر درآمده است

هر نیز سواد عکسی نسخۀ خطّـی دیگـری از همـین جناب فریدالدّین رادم
 ۱۰۱رساله را که بوسیلۀ جنـاب سـعید رضـوی در تـاریخ شـشم شهرالمـشیة 

از روی نسخۀ خطّـی متعلّـق بـه ] م۱۹۴۴. [ش.ھ۱۳۲۳دهم مهرماه / بدیع 
انـد کـه صـفحۀ امری تبریز استنساخ شده در اختیار حقیر گذاشتهکتابخانۀ 

  . انتهای این توضیحات عیناً گراور شده اسـتاوّل و آخر آن رساله نیز در
متن دو نسخۀ این رساله، به استثنای مواردی جزئـی، بـا یکـدیگر مطـابق 
است، جز آن کـه در نـسخۀ خـط جنـاب رضـوی دو بیـت شـعر عربـی بـه 

در صـفحات  ۲۷مطالب اضافه شده که شرح آن در ذیل یادداشت شمارۀ 
 .  بعدی مذکور خواهد گردید

 هرچند فاقد نام نویسنده است امّـا از سـبک نگـارش و حثد برسالۀ مور
احاطۀ نویسندۀ آن به معارف اسالمی و شعر و ادب فارسـی چنـین برمـی
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محمّـد  مورد بحـث بـه ظـنّ قـوی بوسـیلۀ جنـاب میـرزا علـیلۀاآید که رس
آنچه این ظنّ را قریب به یقین .  استورقای شهید به رشتۀ تحریر درآمده 

فرزنـد جنـاب علـی(ه ورقـا اللّٰـای بـه قلـم جنـاب روحرساند متن نامهمی
: انـداست که در آن به مخاطبی نامعلوم چنـین مرقـوم نمـوده) محمّد ورقا

ای را کـه حـضرت والـد ماجـد انـشاء باری حقیـر فقیـر رسـالۀ اثباتیـه"... 
فرموده بودند مع شرح و تفسیر حدیث کمیل با خّط منحوس خود نوشـتم 

 ).  ۱۵۹، ص۲، جتذکرۀ شعراء (..."نمودم و تقدیم حضور عالی 

ه ذکائی بیضائی در پاورقی صفحۀ اللّٰدر توضیح مطلب فوق جناب نعمت
شـرح و تفـصیلی را کـه : "انـد مرقوم فرموده چنینتذکرۀ شعراء کتاب ۱۵۹

انـد نگارنـده محمّد ورقای شهید بر حدیث کمیل مرقوم داشتهجناب علی
ــاه  ــصراللّٰ]م۱۹۶۴./ش.ھ۱۳۴۳ [۴۳در خردادم ــاب ن ــزد جن ــیراز ن ه  در ش

 .."ه زیارت نمودمنگار علیه بهاءاللّٰ چهره

هرچند نسخۀ مورد اشارۀ جناب بیضائی به نظر حقیر نرسیده، امّا بعید بـه 
نـسخۀ اند نگار دیده آید که شرحی که ایشان در نزد جناب چهرهنظر نمی

رامــی همــین شــرحی باشــد کــه در صــفحات آینــده بــه نظــر خواننــدگان گ
 .خواهد رسید

نظر قـرائن لفظـی آنچـه احتمـال نگـارش شـرح مزبـور را بـه قلـم  از نقطه
نمایـد اسـتفاده از کلمـاتی نظیـر جناب ورقـای شـهید شـدیداً تقویـت مـی

است که در اوائل شـرح حـدیث حقیقـت بـه کـار رفتـه و همـین » کینون«
 و ۱۲۵ ، صصهای ورقانغمه(کلمه منحصراً در اشعار جناب ورقای شهید 

مورد استفاده قرار گرفته و تا آنجا که بـر ایـن عبـد معلـوم اسـت در ) ۲۲۳
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آثار و اشعار هـیچ یـک از نویـسندگان و شـعرای دیگـر بهـائی ایـن کلمـه 
 .نیامده است

یید نگارش شرح حـدیث حقیقـت بـه قلـم جنـاب یگری که در تأمطلب د
تــوان ارائــه نمــود وفــور الفــاظ و اصــطالحات حــدیث ورقــای شــهید مــی

حقیقت در اشعار جناب ورقا است که مؤانست فکری و عاطفی ایشان را 
 : فرمایندمثالً در بیتی می.  سازدبا منطوق این حدیث برمال می

  فی فجر العیان  الح شمس الوجه     اح البیانـاء مصبـا ورقـاطف ی

 ).  ۳۹۰، صهای ورقاءنغمه(      

 :و در ابیات دیگر ایشان چنین آمده است

 از جام هو وش ـ بن یـورانـر نـخم      ح شد شمس بهاء بنمود روصب

 زالــاط الیــبس در  ردی ــگ  حو ـم  تا شوی سکران ز صهبای جمال 

 السراج فاط   مصطفٰى  یاشد  صبحابتهاج    را ز ما بوالعجب وجدیست

 )۳۹۵، صهای ورقاءنغمه(      

 شرح حـدیث حقیقـت را کـه باری، به اعتبار شواهد و قرائن مزبور رسالۀ
 محمّد ورقای شهید تلقّی نموده وذیالً درج خواهد شد به قلم جناب علی

 :سازدنکات ذیل را در کیفیت درج این رساله مطرح می

ی کـه وصـف آن گذشـت  رسالۀ مزبور کلمه بـه کلمـه از روی نـسخ–اوّل 
 .گذاری اضافه گردیده استرونویس شده و به آن عالئم نقطه
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، مخصوصاً نـسخۀ  نسخۀ خطّی مورد بحثدو در تسوید این رساله –دوّم 
ای  بـا نـسخهکـان تطبیـق آنالک قـرار گرفتـه و اماوّل مشروح در فوق، ِم

 .نشده است فراهم –دیگر 

 هر جا توضیح مطلب و یا ارائۀ مآخذ و منابع مورد نظر قرار گرفتـه –سوّم 
در انتهـای » هـایادداشـت«همۀ توضیحات بوسیلۀ این عبد تحـت عنـوان 

رساله آمده و در مـتن رسـاله دخـل و تـصرّف و جـرح و تعـدیلی صـورت 
 .نگرفته است

با توجّه به این نکات متن رسالۀ شرح حدیث حقیقت را که به ظنّ بـسیار 
محمّد ورقای شهید به رشتۀ تحریر درآمده بـه نظـر قوی به قلم جناب علی
 :رساندخوانندگان گرامی می

 
 ی شأنه الحکمة و البیانه تعالهو اللّٰ

ه الّذی استوی بسلطان وحدانیّتـه علـی عـرش العلـم و الکمـال و الحمد للّٰ
لیس له شبیه فی العظمة و االجالل و سبحان الّذی استقر بملیک فردانیّته 

  لـم .علی کرسیّ العزّة و االقتدار و لم یکن له شریک فی الشّئون و اآلثار
بیاء و اسنی جواهر تقدیـسهم  عن عرفان االن متعالیاًکان بنفسه االعلٰىزل ی

 مقدّساً من اذکار االصفیاء و اصـفی سـواذج زال تکون بذاته االبهٰىیو ال 
 .  تمجیدهم

قد ابدع االنشاء بحرکةٍ ظهرت من قلمه القدیم علی هذا اللّـوح العظـیم و 
.  اظهــر االشــیاء بکلمــة خرجــت مــن فمــه الکــریم فــی هــذا الکــون القــدیم

الی ملکوت قدس عرفانـه مـن ان یـصعد الیـه جـواهر العقـول و فتعالی تع
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االنوار من مـشارق التوحیـد و تبـاهی تبـاهی جبـروت عـزّ سـلطانه مـن ان 
 تهالیعرف حقیق.  میدحیصعد الیه لطائف النّعوت و االذکار من مطالع الت

قـد .   بوصـف مـا سـواه بعرفان دونـه و الیوصـف کینونتـه االبهـٰىاالعلٰى
بیانــه و نزلــت آیــات لرّســل بنفحــةٍ تــضّوعت مــن فــردوس بعثــت حقــائق ا
اّن حقیقـة الکامنـة فـی هوّیـة .  ظهرت من ملکوت احسانه الکتب من قوة
 بکشف  و اآلیة المشرقة من افق الظّهور ال یعرف الّا بالعبارةالغیب الیعبّر

قد امـر بمحوالموهـوم و صـحوالمعلوم اذ .  سبحات الجالل من غیر اشارة
و هتک السّتر لغلبـة الـسّر القّیوم   عن افق اسمهال االبهٰىاشرق شمس جم

المکنــون الّظــاهر مــن کنــز امــره المــصون و اظهــر جــذب االحدّیــة لــصفة 
التّوحید اظهارًا لنفوذ امره المجید و اعالناً لظهور اسـمه الحمیـد و تجلّـی 
بنــورٍ اشــرق مــن صــبح االزل فیلــوح علــی هیاکــل التّوحیــد آثــاره و عــرفّ 

فسه الحقّ و اظهر الجمـال مـن افـق الجـالل و خاطـب مـن مطلـع الخلق ن
 .  الصّباح من اقتنع بالمصباح اطف السّراج فقد طلع الصّبح والحت انواره

بنفـسه فسبحان من الیعرف حقیقته الّا بذاته القدیم و الیوصف کینونته الّا
میعـة  الـسّاطعة الّله الّا انوار و ال یحکی عن جماله االقدس االبهٰىالعظیم

 البدیعـة قـد اودع فـی  الّا آثاره اللّامعـةو ال یدّل علی ذاته االمنع االعلٰى
 و رشح علی کلّ شییء من طفحات طمطـام عنایتـه  الکبرٰىکلّ نفسٍ آیته

 لیدّل عن سلطان قدرتـه و یحکـی عـن ملیـک عظمتـه و هـو کمـا العظمٰى
ه  ما قدروا اللّٰو: "وصف نفسه القدیم فی کتابه الکریم بقوله العلّی العظیم

 بیمینـه حقّ قدره و االرض جمیعاً قبضته یوم القیمة و الـسّموات مطوّیـات
  ۱.".سبحانه و تعالی عمّا یشرکون
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ه مـشرق وحیـه و مطلـع امـره و اقامـه و الصّلوة و السّالم علی من جعله اللّٰ
مقام نفسه فی عـالم امـره و خلقـه الغـصن المرتفـع مـن سـدرة االلوهیـة و 

 و الخـطّ المتکـون مـن نقطـة الهویّـة و  الربوبیّـةةمنشعب من دوحالفرع ال
و الحقیقة البسیطة من بـسیط الحقیقـة و  االلف القائمة فی مقام الواحدیة

الیـسبقونه بـالقول و هـم بـامره "علی ایادی امـره و دالئـل فـضله الّـذینهم 
  ۲".یعملون

ة الحـبّ و و بعد، روحی لحبّک الفداء یا محبوب القلب و الفـؤاد و طلعـ
 از انوار صـدق و صـفا و آثـار  حاکیالوداد، ورقۀ سامی و نامۀ گرامی که

ــود روشــنی ــا ب ــسرّتحــبّ و وف ــون و م ــدبخــش عی ــون گردی ــزای کین .  اف
ــ ــانی بــه کــشف لهــی از بــدایع عنایــات اه الحمدللّٰ و تأییــدات مقدّســۀ ربّ

ه ءاللّٰشاان.  سبحات جالل مؤیّدید و به محوالموهوم و صحوالمعلوم موفّق
ار شود و جـذب االحدیّـة لـصفة التّوحیـد آشـکار تاز غلبۀ اسرار هتک اس

 حقیقت در مرآت فـؤاد الئـح و هویـدا و گردد و آثار انوار مشرقه از صبح
سراج نفـس را کـه .  جمال شاهد هویّت در هیکل توحید ظاهر و پیدا آید

 محفل صـدر مـشتعل اسـت بعـد از طلـوع صـبح عـشق از مـشرق فـؤاد در
موش نمائیــد و ســلطان حقیقــت را بــر عــرش قلــب مــستوی گردانیــد، خــا

 .بفضله و عنایته تعالی و انّه علی کلّ شییء قدیر

و این که مرقوم فرموده بودید که این سرگشتۀ بیدای نادانی و پَربَـستۀ قیـد 
 ،ناتوانی نصّ حدیث کمیل را مع شرح و ترجمه مرقوم دارم و عذر نیاورم

  افـق عـالملیوم شمس حقیقـت مطلقـۀ الهیّـه از اعلـٰىفیا عجبا با این که ا
ع و مـشرق و انـوار آیـات سـلطان ظهـور و آثـار بیّنـات مکلّـم طـور در طال

 کلّیّه در سینای مبارکـه  والیتمشارق و مغارب آفاق ساطع و منتشر سدرۀ
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 النّدا من فی االنشاء را به تقـرّب بـه مقـام به نار صمدانیّه مشتعل و باعلی
 دعـوت میفرمایـد و هیکـل قـدس احدیّـه در جّه به مشرق ابهـٰى و تواعلٰى

ارض بیضاء و بقعۀ نوراء بر سریر ظهور مستوی و اهل ارض و سماء را به 
 مع این کشف و شـهود ، صال میزند و بیّناته العظمٰىمشاهدۀ آیاته الکبرٰى

آیا سراج دلیل افروختن و به روشنی تفسیر و تأویل علم و عرفان آمـوختن 
 : عارف رومی علیه الرّحمه گوید؟ار استسزاو

 ۳عین جستن کوریش دارد بالغ   جوید چراغ اوروز روشن هر که

 ه ساحت آن دیار به وجود مبارک حضرت محبوباز آن گذشته بحمد اللّٰ
 نیّـر بـسیط علـم و عرفـان و بحـر محـیط ، برگزیده رّب االرباب،مستطاب

الّـذی  االبهٰىه  بهاء اللّٰحکمت و بیان جناب حاجی میرزا حیدرعلی علیه
ین خلقـه و اختـصّه ببـدایع فـضله بـین بریّتـه و  بـه علی تبلیغ امـرهاقامه اللّٰ

النتشار آثاره فی بالده مشرّف و  اصطفاه العالء کلمته بین عباده و اختاره
ط فـیض الیتنـاهی در آن هب آن مظهر فضل الهی و من با کَْو ۴.مزیّن است

 تبیین و تحقیق مسئله نمودن روا نیست، تـیمم ارض از این الشییء مفقود
  ۵.باطل است آنجا که آب است

 ۶گر او هست حقّا که من نیستم  به جائی که دریاست من چیستم

ولکن از آنجا که اطاعت و امتثال امر و ارادۀ آن محبوب روحانی بر ایـن 
حقیر واجب و لعّل حِکَم و مصالحی در آن مندرج کـه بـر فـانی مـستور و 

 اظهــاراً النقیــادی ارادتــک الــشریّفه بــه ذکــر حــدیث ،ر معلــوم اســتغیــ
 : میپردازد و هذا نصّه
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کمیل ابن زیاد النّخعـی اردفـه علـی   یومـاً علـی ناقتـه فقـال )ع(روی اّن 
اولست : مالک و الحقیقة؟  قال: )ع(یا موالی ما الحقیقة؟  قال : کمیل

قـال او .  منّـیبلی ولکن یرّشح علیـک مـا یطفـح : بصاحب سرّک؟  قال
.  کشف سبحات الجالل من غیـر اشـارة: )ع(مثلک یخیب سائله؟  فقال 

زدنـی : قـال.  محو الموهوم و صحو المعلـوم: )ع(قال .  زدنی بیاناً: قال
: )ع(قـال .  زدنـی بیانـاً: قـال.  هتک الـسّتر لغلبـة الـسّر: )ع(قال .  بیاناً

 نـورٌ اشـرقت )ع(  قـال .زدنی بیانـاً: قال.  وحیدجذب االحدیة لصفة التّ
فقـال .  زدنی بیاناً: قال.  من صبح االزل فیلوح علی هیاکل التّوحید آثاره

 .اطف السّراج فقد طلع الصبح: )ع(

ترجمۀ ظاهر حدیث شـریف آن کـه کمیـل ابـن زیـاد نخعـی روزی ردیـف 
ــی  ــود)ع(حــضرت عل ــوالی مــن حقیقــت .   ســوار ب ــود ای م ســؤال نم

عـرض کـرد آیـا .  ا حقیقت چه کار استچیست؟  حضرت فرمود تو را ب
نمایـد بـر تـو آری ولکـن ترشّـح مـی: من صاحب سّر تو نیستم؟  فرمودنـد

 عرض کـرد آیـا مثـل تـو کـسی سـائل خـود را . آنچه طافح میگردد از من
 ظهور حقیقت گشودن سبحات جـالل محروم مینماید؟  حضرت فرمودند

 :فرمودنـد.   بـرای مـن زیاد فرمـا بیـان راعرض کرد.  است من غیر اشاره
عرض کرد زیاده فرما .  محو گردانیدن موهوم است و هشیار نمودن معلوم

 ه فرمـاعرض کرد زیاد.  ردن ستر است از غلبۀ سّرکفرمودند پاره .  بیان را
عـرض کـرد .  فرمودند جذب احدیّت است مر صـفت توحیـد را.  بیان را

اق مینمایـد از صـبح ازل فرمودند نوری است کـه اشـر.  زیاده فرما بیان را
 فرما بیـان هعرض کرد زیاد.  پس آشکار میگردد بر هیاکل توحید آثار آن

 .فرمودند خاموش کن چراغ را به تحقیق که صبح طالع شد.  را
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 : ه علیهفنعم ما قال الشاعر رحمة اللّٰ

   ۷.کلّ الی ذاک الجمال یشیرو          عباراتنا شتّی و حسنک واحدٌ    

 عبارات مختلفـه و اشـارات متفاوتـه کـلّ مبـیّن و کاشـف یقه اینفی الحق
اگرچه در این مقام آن مرآت حاکیۀ از .   است و معنی واحدمطلب واحد

حقیقت کلّیّۀ الهیه و حامل علـوم و اسـرار محمّدیّـه روحـی فـداه ظهـور و 
 صــافیه و مجــالی وار شــمس حقیقــت را در مرایــای افئــدهبــروز بــوارق انــ
در نظـر واصـلین انـد ولکـن در پنج رتبه و مقام بیان فرمودههیاکل توحید 

 و مطلـب اسـنی میگـردد و دیگـر مقـام و کلّ راجع به یـک مقـصد اعلـٰى
 :مشعر سائل از سؤال معلوم و مقدار عرفان از لحن قول مفهوم

 ۸خویش رسوا کردن است ای روز جو در میان روز گفتن روز کو

ایم چیزی هـست ل نمودند که شنیدهگویند ماهیان دریا از رئیس خود سؤا
حیاتی بواسـطۀ اوسـت و آن را آب مینامنـد، آب را بمـا که حیات هر ذی

تا من آب را خبران غیر از آب را به من بنمائید پاسخ داد که ای بی.  بنما
  ۹:به شما بنمایم

 ۱۰.خدایا میکرد و از دور نمیدیدش او    بیدلی در همه احوال خدا با او بود

 شنید، آیا قطـرۀ صـغیره توانـد سـنجید" مالک و الحقیقة" در جواب و لذا
  معیار فضای بسیط را؟مقدار بحر محیط را و یا ذرّۀ حقیر تواند فهمید

 ۱۱چند گنجد قسمت یک روزۀ گر بریزی بحر را در کوزۀ

اولـست  " که عـرض نمـود معلوموضیق صدر و تنگی ظرف از این عبارت
حامـل اسـرار  میتوانـد تـاب  آیـا کـرم شـبه  سبحان اللّٰ؟"بصاحب سرّک
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آفتاب گردد و یا نملۀ نحیف قادر است بـر ایـن کـه صـاحب سـرّ سـلیمان 
   ۱۲.زمان شود؟  ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جوالنگه توست

نفسی که به قطرۀ مرشحه از بحر جود در وعاع محدود خود عارف نشده 
ف نگـشته و به پرتوی که از شـمس فـضل در مـرآت وجـودش افتـاده واقـ

چگونه تواند به عرفان بحرالبحور حقیقت فائز شود و یا به مشرق شـمس 
 الشّموس و مظهر ربّ النّفوس تقرّب جوید؟

 ۱۳عارف کردگار چون باشی  تو که در نفس خود زبون باشی

ولی از آنجا که عنایت مظاهر فضل سبحانی عامّ و رحمت مشارق فـیض 
 ولکـن آنچـه را ،ماً علیه فرمودند بلـیربّانی تامّ است حفظًا لمقامه و ترّح

که تو دارائی رشحاتی است از طفحات این بحـر اعظـم و قطراتـی اسـت 
 تاز ایـن عبـار.  که از این سحاب بیکران فضل و کرم بر تو ترشّح نموده

 کـه از آن مکمـن فـضل و عطـا نـسبت بـه یـزخمهرانگیز و اشارت بشارت
ی تـازه فـائز و روح پژمـردهاش به روحـمعدن سهو و خطا ظاهر قلب مرده

 :اندازه حائز گشتاش به فتوحی بی

 ۱۴اندک اندک مرده جنبیدن گرفت    چون صالی وصل بشنیدن گرفت

ی از شکر و شکایت عرض ورانی حاکی از عجز و نکایت و بیانی به لسا
نمود آیا مثل تـو کریمـی سـائل خـود را محـروم مینمایـد؟  و لـذا نظـر بـه 

ار و عجز و انکسار تلقاء مظهر عظمت و اقتدار بحر اظهار مسکنت و افتق
آن مکمـن رحمـت .  عنایت جوشیدن گرفت و شمس مکرمت درخـشیدن

واسعۀ الهی و مهبط فیوضات جامعۀ الیتناهی بـابی از ابـواب وصـول بـه 
عرفان حقیقت را به مفتاح بیـانی گـشودند و بـه ایـن کلمـۀ علیـا سـرّی از 
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 را کشف فرمودند که عرفان مشرق اسرار مکنونۀ خزائن عصمت صمدانی
حقیقت سبحانی و شناسائی جمال شاهد هوّیت ربّانی منـوط و معلّـق بـه 

 یعنی تـا سـالک سـبیل مدینـۀ . های جالل است بدون اشارهگشودن پرده
قدس قُرب و طالب مشاهدۀ بوارق انوار جمال عّز معبود سـبحات جـالل 

ــ ــوّرا کــشف ننمای ــه ق ــه را ب ــۀ حائل ــات مانع ــانی و قــدرت تد و حجب  ربّ
صمدانی خـرق نگردانـد جمـال شـاهد حقیقـت را کـه در خلـف سـحاب 
جالل مستور است نتواند دید و به عرفان حضرت احـدیّت فـائز نخواهـد 

ولی باید مـن غیـر اشـاره و اعتنـاء و بـدون توجّـه و التفـات ایـن .  گردید
کشف نمایـد، چـه اگـر اقـلّ مـن طرفـة سبحات غلیظه و حجبات کثیفه را 

ای متنوّعـه العین به سبحات جالل ناظر شود و به تماشای الوان و اشکال
که قلم قدرت صانع حکیم و دست عظمت مقتـدر علـیم جلّـت حکمتـه و 

محیط کشیده مـشغول گـردد در عظمت فتنته در این پردۀ بسیط و حجاب 
د نمایـد و غفلتش را مزیـ و فی کلّ حین سکر  بر حیرتش بیفزایدهر لمحۀ

بدین واسطه الزال از طلعت شاهد مقصود و جمال حضرت مَعبـود دور و 
و غیــرت محبــوب حقیقــی بــه مقتــضای قــضای محتــوم و .  مهجــور مانــد

فلمّا : " قوله تبارک و تعالی،ه در کتاب نازل فرمودهچامضای معلوم، چنان
جلـوات سـبحات  بـه ۱۵"نسوا ما ذکروا به فتحنا علـیهم ابـواب کـلّ شـییء
داشـته از سـاحت قـدس جالل و ظهـورات الـوان و اشـکال او را مـشغول 

 دنیـا و صـور اتوصال و مـشرق ظهـور جمـال بعیـد نمایـد، بـه متـاع حیـ
مهلکـۀ امتحـان و عقبـۀ ۀ این دار فنا دل بسته و پیوسته در این ورطۀ ّیشبح

غـنج و تـۀ فریـب دنیـا و فریف شیفتۀ الوان و اشکال شاهد دلمظلمۀ افتتان
 ۱۶درنما گشته مات تماشای این نطـع شـشدالل این معشوق نیست هست
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 بـستۀ بنـد حـسرات و آمـال و ۱۷الصّور گردد،و محو تجلّای این قلعۀ ذات
 :خستۀ حمل وزر و وبال شود

 ۱۸دور باشید و بترسید از خطر الصّورژ ذاتده ز آن اللّٰه اللّٰ

 :نامه گویدالرّحمة در الهیسنائی علیه

 ۱۹که تو طفلی و خانه رنگین است مه اندرز من تو را اینسته

و اگر این حقیر بخواهد مراتب سبحات جـالل و کثـرات الـوان و اشـکال 
   ۲۰ .آن را شرح دهد مثنوی هفتاد من کاغذ شود

مالحظه در عالم و امـم نمائیـد کـه کـلّ بـه تمـام وجـود شـیدای تماشـای 
 طبقـۀ علمـاء و حکمـاء . ضاللاند و سرگشتۀ بیدای کفر و سبحات جالل

بــه علــوم و فنــون و اوهــام و ظنــون مجعولــۀ خــود کــه از تتــابع تــصوّرات 
الت مظنونــه از قــدیم الّایــام الــی کنــون ســاخته و  و تــراکم تخــیهموهومــ
اند مغرور و مشغول و از مشرق جمال معلوم و شمس طلعت قیّـوم پرداخته

انـد و بـا  دور مانـدهمحتجب و ممنوع، به الفاظ کتـاب از سـلطان معـانی
 قـانع و از انـد، بـه سـراب بقیعـهحروف محدوده از منزل بیان غافل گشته

بحر عذب فرات معرض و به احادیث مجعوله معتقـد و از مـوّاجی آیـات 
اء و رؤساء به الـوان تجمّـالت و اشـکال تجلّـالت رماو همچنین .  غافلند

، به اجتنـاء لـذّات گرفتار و در شباک آمال و مضیق حبّ جاه و مال دچار
صحیفۀ آمیزی این نفسانیه و اجتالب مرضات شیطانیه پرداخته و به رنگ

فریفتـۀ عـشوه.  انـدهای این شاهد بوقلمونی دل باختهو جلوه ۲۱انگلیونی
مفتـون حـسن و .  های این نگار طنّـازلبر غمازند و شیفتۀ غمزهدهای این 

ل ایـن محبوبـۀ سـتمکار، جمال این معشوقۀ غدّارند و مبهوت غـنج و دال
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 از ،انـد که زمام عقل و اختیار را از دست دادهاندچنان سرمست این باده
 سـراج ثمرات مشتهیات مسترزقند و در غمـرات بحـور شـهوات مـستغرق،

 خاموش نموده معرفت حضرت معبود را به بادهای مخالف نفس و هوٰى
اد و و کذلک عبّ.  دانو یاد محبّت جمال مقصود را بالکلّیّة فراموش کرده

به صورت طاعات عادیه و نقش عبادات جاریه مغرور و از حضرت  ورّاع
معبود دور و کسبه و زرّاع به تحصیل معـاش و تکمیـل اسـباب فـراش در 

  ۲۲ .کلّ حزبٍ بمالدیهم فرحون.  تالشند و از جمال مقصود مهجور

جمـال  دباری، پردۀ جالل هر وجودی به مقدار جلوه و جمال اوست و نز
انـد و ه سـبحات جـاللماسوی اللّٰـ محبوب حقیقت و طلعت شاهد هویّت

 استار مانعۀ جلواِت وجه بـی وحجبات حایلۀ انوار طلعت محبوب متعال
 و عشّاق جمال حقیقت وقتی به مـشرق . مثال و ما بعد الحقّ الّا الضّالل

ه ایادی  فائز و واصل توانند شد که حجبات جالل را ب و مطلع ابهٰىاعلٰى
ه چون برق قدرت و اقتدار من دون اعتناء و اعتبار بردرند و از ماسوی اللّٰ

 و آنچه در اوسـت از حجبـات کبیـرۀ علـوم و حِکَـم و درگذرند و از عالم
ه و التفـات چـشم بپوشـند و بـه ع و هنر مـن غیـر اشـاریسبحات کثیرۀ صنا

هـم و  ربّانی و قدرت صمدانی در کشف سبحات و خرق حجبات وقوّتِ
خیال بکوشند تا حمیّای وصال را از محیّای جمال شاهد حقیقت بنوشند 

فـنعم مـا قـال ابـن .  و از ید عنایت ایزد متعال خلعت قدس قبول بپوشـند
 :ه تربتهالفارض قدّسه اللّٰ

 ۲۳و کأسی محیّاً من عن الحسن جلّت    سقتنی حمیّا الحبّ راحة مقلتی

رزومنـد وصـال سـلطان  جمـال و آ، اگر مـشتاقای سرگشتۀ بیدای طریقت
حقیقتی از هرچه غیر اوست بگذر و سبحات جوّانی و حجبات برّانـی را 
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مانند خلیل اصنام حائله را بـشکن و چـون .  به دست محبّت دوست بردر
بصر را از مشاهدۀ غیـر جمـال محبـوب .  حبیب حجبات مانعه را برافکن

حکـیم .  هـر سـازّطمقدّس نما و سمع را از اصـغای غیـر نـدای مقـصود م
 : گویدسنائی علیه الرّحمه

   وامانی چه کفر آن حرف و چه ایمانبهر چه از راه

  ۲۴بهر چه از دوست دور افتی چه زشت آن نقش و چه زیبا  

 و چون یونس تجرید خود را ۲۵ منفی نماکثرات عوالم هستی را در بحر ال
 تـا ۲۶ان برخیـزتو خود حجاب خودی حافظ از می.  به دریای توحید انداز

 و حجـاب شـمس جمـال حقیقـت را از افـق جـان طـالع بینـی و پـردهبی 
 .  هیکل قدس جانان را بر سریر دل جالس یابی

چون کمیل فارس این مضمار و طائر این گلزار نبود از این رنّـۀ الهـوتی و 
د، به بحر حقیقت واصـل لکوتی کشف حجاب و رفع سحاب ننمو مترانۀ

آن .  عرض نمود زدنی بیانـاً.  صل نکردی قلب حانگشت و تشّف مجـدّداً 
  و مقـصد اعلـٰىمکمن سّر صمدانی و معدن علم ربّانی همان معنی اولـٰى

 لطیف را در کأس داده آن جوهر جلوه و ظهور را در قمص عبارت اخرٰى
این عبارت شریف اعطاء فرمود که بعد از محو ظلمات موهوم جمال بـی

یب به عرصـۀ شـهود جلـوه نمایـد و پـس از مثال شاهد معلوم از سرادق غ
 سبحات جالل بوارق انوار طلعت حضرت مقصود چون مهـر المـع کشف

ای و آنچه از مظاهر اوهام و ظنون اندوخته.  از مشرق حقیقت طالع گردد
ای و صـور موهومـۀ کـه در مفـاهیم ه از مواقع جهل و جنون آموختـهچهر 

 و منطبـع ه بر لوح قلب مرتـسمای و نقوش محدودۀ کاندیشه تصوّر نموده
ای بالکلّیّه محو نما و روح را از نسیم روحانی صبح ظهور صـحو گردانیده
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هـای شـیطانی و خمـار آن شـرابهای نفـسانی فرما، زیرا که سـکر آن بـاده
سلطان عقل را مدهوش و سراج ادراک را خاموش نموده، از این خواب 

 تـا شـاهد معلـوم را ر گـردکـران هـشیاگران بیدار شـو و از ایـن مـستی بـی
مظهر حقیقـت سـواری ردیف .  آشکار بینی و نگار مستور را پدیدار یابی

و میگوئی حقیقت چیست، بـا یـار برابـری و میپرسـی یـار کیـست، و مـن 
  ۲۷. بانّک ماتدری و انّک ماتدری انّک ماتدری،عجب االیّام

  در عین وصالم ز وصولم خبری نیست      

 ۲۸ه که بارش همه آبستهمچون شتر تشن    

ــون  ــات ظن ــوم را حایــل اســت و حجب ــوار جمــال معل ســبحات موهــوم ان
 طـالع و اشراقات طلعـت مقـصود را مـانع، شـمس حقیقـت از افـق ابهـٰى

 مستوی، جمال غیب در هیکل ظهور پیدا و حضرت معبود بر عرش اعلٰى
 آن دیـده کـور و کبـود ، ولـی ای دریـغ. مکلّم طور در سـینای نـور هویـدا

مظاهر اوهـام حقیقتـی خلـف سـبحات موهـوم .  آفتابی اندر او ذرّه نمود
تــصوّر نمــوده و خــدائی در وراء حجبــات گمــان مقــدّر داشــته از ســلطان 

 حقیقـت چیـست و شـاهد خلـوت شهود سـؤال مینماینـدمـمعلوم و ملیک 
بک عرفتک و انت دللتنی علیک ولو ال انت لم "خفا کیست،  نشین پرده
   ۲۹ ."ادر ما انت

 : علیه الرّحمة گویدسعدی

 تر که من از وی دورموین عجب دوست نزدیکتر از من به من است

 ۳۰جورمــن مهـن و مـار مـــدر کن   یار        ـت که وان گفـه تـا کـنم بـچک
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 این که هداة راشدین و ائمۀ طاهرین بـه عبـارت فـصیح و  با،ه سبحان اللّٰ
زّ تموه باوهامکم فی ادّق معانیکم فهـو کلّمّا می: "اند صریح فرمودهتاشار

 : به قول حکیم مع ذلک۳۱،"مخلوق مثلکم مردود الیکم

 همچو نقش نقش بندان ختن هر زمان سازی خدائی رنگ رنگ

  ۳۲ی در بدنـوشـار پـکسوت گفت همووین عجب کورا پس از تصویر 

 گـردد و بـصر اگر فضای قلب از ظلمات متراکمـۀ اوهـام و ظنـون مـصفّٰى
یع صــدر از دخــان و غبــار ه روشــن و عرصــۀ وســاد بــه نــور محبّــت اللّٰــفــؤ

 مهـر منیـر در وسـط  چون راشبهات و اشارات پاک و مقدّس نیّر حقیقت
سماء ظهور آشکار و مـشهود مـشاهده نمایـد و هویّـت غیـب را در قمـص 

 :شهود پدیدار بیند

 ۳۳تا شناسد شاه را در هر لباس  شناس دیدۀ خواهم که باشد شه

خواب موهوم بیدار نشده بود و به مرور ئل از گرانای چون بصر فؤاد سول
نفحات صبح ظهور از سکر غفلت هشیار نگشته از گلزار  نسمات و هبوب

 بیان ، عرض کرد، نچشیدهایجرعهحقیقت بوئی نشنیده و از کوثر توحید 
لـع ظهـور والیـت بـابی دیگـر ط آن مـشرق نـور هـدایت و م. را زیاده فرما

لق را در این عبارت لطیفـه و د و بیان بدیع فرمودند و آن معنی مطگشودن
گــر نمودنــد کــه طلــوع انــوار حقیقــت و ظهــور آثــار  شــریفه جلــوهاشــارت

بعـد از آن کـه سـرّ جمـال غلبـه .   از غلبـۀ سـرّاحدیّت در هتک ستر است
نماید، ستر جالل را بردرد، و حجبات موهوم را از جمال معلـوم بـردارد، 

ور رخ بگـشاید و طلعـت مقنـوع چهـره بنمایـد، غلبـات شـوق شاهد مـست
های پندار را هتک نماید، ساغر استار را خرق نماید و جذبات ذوق پرده
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پـرده پدیـدار فؤاد از رحیق مختـوم وداد سرشـار گـردد و نگـار مـستور بـی
 :شود

 ۳۴را ق ـریـاب  د ــبشکن ی ــوّت مــق ق راــی توفیـزاید مـچون بیف

   ی موضع االسرار قلت لها قفیـال     ها  ـا و دب دبیبـاهـبنرـفلمّا ش

   ۳۵.و یطلع ندمانی علی سرّی الخفّی    افة ان تعلو علیّ شعاعها  ـمخ

 ن چـو .دارر پردهَدردهاین سرّ خفی کاشف استار است و این رمز معنوی َپ
لی کـه  در هر د. های ظلمانی را شقّ نماید، پردهسّر صمدانی غلبه فرماید

وی المحبوب را بسوخت، غیرتش غیر در ماسسّر محبّت آتش برافروخت 
 ستر غیریّت را پاره نمود یار غیـور  غیرتو چون غلبۀ  ۳۶.جهان نگذاشت

از سرادق ستر به عرصـۀ ظهـور خرامـد و جمـال مـستور از کنـز مخفـی بـه 
 مظاهر محبّـت ۳۷  زمزمۀ فاحببت ان اعرف به سمع.صحرای شهود شتابد

قـسم .  د و به جذبۀ روحانی عشّاق حقیقی را به وطن اصـلی کـشاندرسان
به جمال معبود اگـر سـرّی از اسـرار الهـی در قلـب راه یابـد جمیـع اسـتار 
الیتناهی را بردرد و طیر جان از قفس فراق و هجران آزاد شـده بـه گلـزار 
قرب و وصال برپرد، ولی دریغ که قلبی درخور سّر محبوب یکتا و فؤادی 

 :همتا نیست تجلّی محبوب بیالئق

  سوی آن دلبر نپوید هیچ کس با آرزو       

 ۳۸با چنان گلرخ نخسبد هیچ کَس با پیرهن    

هــای عــوالم طبیعـت طــاهر و مقــدّس نگــردد تـا بیــت حقیقــت از آلـودگی
 :محفل یزدان پاک و آرامگاه سلطان افالک نشود

 ۳۹ود فرشته درآیددیو چو بیرون ر    محفل دل نیست جای صحبت اغیار
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خرابات بنگاه دیوان گشته و خلوتخانۀ یار   یزدانزهی حسرت که آرامگاه
ــار شــده ــۀ الهــی بُت.  اغی ــۀ مــستان اســت و حــرم ســبحان کعب ــۀ خان میخان
بیگانه در جای آشنا نشسته و اهریمن بـر تخـت سـلیمان مقـرّ .  هواپرستان

دای طبیعـت بحر حقیقت امام وجـوه مـوّاج اسـت و خلـق در بیـ.  گزیده 
 و عبـاد در ظلمـات اند، و شمس هویّت از افق ظهور تابـان اسـتسرگشته
ای ننوشیده و  قلبی که از بحور بیکران ملیک محبّت قطره. گَشتهجهل گُم

گـاه نگـشته چگونـه نفسی که به سرّی از اسرار بی پایان سلطان حقیقـت آ
بـرآرد و چـسان تواند در ساحل بحر قِدَم، قَدَم گـذارد و از قـاف بقـا سـر 

موقن و مذعن گرددکه هیکل بشری عرش ظهور سلطان حقیقـت اسـت و 
 خیمـه در عـالم یـزدان پـاک.  پیکر عنصری کرسی جلوس ملیـک هویّـت

 .االرباب بر بساط تراب جای گزیندخاک زند و حضرت رّب

ور محبــوب مجیــد مهجـور و از مــشرق نحــن و چـون کمیــل از قــرب حـض
 دور بــود از ایــن زمزمــۀ یزدانــی و نغمــۀ ۴۰مــن حبــل الوریــداقــرب الــیکم 

آن .  و عرض نمود زدنی بیاناً رحمانی نیز به مقام مکاشفه و شهود نرسید
مظهر رحمت واسعۀ الهی و منبع عنایت منبسطۀ سبحانی فرمودند وصـول 
به سَرمَنزل حقیقـت در جـذب سـلطان احـدیّت اسـت مظـاهر توحیـد را و 

 بیگانگی  ورا که شئون تحدیدکشش ملیک صمدیّت است مطالع تجرید 
انـد، بـه معـشوق  و به صـفت توحیـد و یگـانگی آراسـتهاندرا تماماً کاسته

انــد، بــه نــار محبّــت الهــی  کثــرت رســته و از حــدودانــداحــدیّت دل بــسته
 :انداند و سبحات هجر و فراق را سوختهبرافروخته

  شده از بس به یاد حقّ به بحر وصل مستغرق       

 ۴۱ با حقّ شده ملحق که استثناء به مستثناچنان    
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زیرا که مغناطیس محبّت محبـوب حقیقـی جـاذب افئـده و قلـوب عـشّاق 
حـدیّت این جذب ا.  است و عاشق صادق جذبۀ جانان را به جان مشتاق

تـا .   امیـد ثمـرۀ شـجرۀ توحید است و ایـن جذبـۀ محبّـت ابهـٰىتصفدر 
ق ربّـانی متخلـق نگـردد وجود به صفت رحمانی متّصف نشود و به اخـال

 دوسـت .  نخواهد بودد اقصٰى و وصول به مقصقابل قبول حضرت اعلٰى
یگانه با بیگانه آشنا نشود و بستۀ قید جان در بحـر قـرب جانـان قـادر بـر 

به صفت توحید آراسته شو تا در سرادق وحـدت راه یـابی و .  شنا نگردد
 :به نار محبّت مشتعل شو تا مشعل بزم محبوب گردی

  ذرّه ذرّه کاندر این ارض و سماست      

 ۴۲ کاه و کهرباسترا همچوجنس خود     

ناطیس شو تـا جاذبـۀ سـلطان حقیقـت تـو را از چون حدید قابل جذبۀ مغ
خاکدان طبیعت برهاند و به ساحت قـرب خـویش کـشاند، آئینـۀ فـؤآدت 

 حقیقــت شــود و جمــال شــاهد مــستور در ایــن افــق اعلــٰىی مهــبط تجــّال
 : گردد و لسان حال به این ترانه گویامشهود

  یار در آمد به بزم خلوتیان دوست دوست      

 ۴۳ اوست اوست غلطدیده غلط میکند نیست    

چون کمیل از صفت توحید عاری بود این کشف نیز بر حجابش افـزود و 
آن مشرق نور هوّیـه .  شاهد مقصود چهره نگشود، زدنی بیاناً عرض نمود

دیّـه فرمودنـد حقیقـت نـوری اسـت کـه اشـراق مینمایـد از و مظهر سّر اح
نـسان تا مـرآت قلـب ا.  صبح ازل و بر هیاکل توحید آثارش الئح میگردد

 نـشود محـلّ تجلّـی و ن و امکـان مـصفّٰىْواز کدورات و کثافات عوالم کـ
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اشراق انوار شمس حقیقت نگردد و تا خلوت دل از اصنام ظنون و اوهام 
ن پـاک و مطّهـر نگـردد مهـبط فیوضـات سـماء و شوائب حکمت و عرفـا

 :احدیّت نشود

 زآن که زنگار از رخش ممتاز نیست   اّز نیستـی چرا غمـات دانهـآین

 داستـید خـورشـور خـعاع نــرشُــُپ   ش جداستـ آالیز زنگـه کـآین

 ۴۴نـور را ادراک کــ ن آن د از آنـبع    خ او پاک کنرتو زنگار از  رو

 کلّ شـییء تابـان اسـت، ولـی آثـارش در مرایـای صـافیه و انوار شمس بر
مرایای قلوب صافیۀ هیاکل توحیـد کـه بـه صـیقل .  مجالی مقدّسه نمایان

انـد قابـل تجلّیـات  و مقـدّس گردیـدهتجرید از زنگار عوالم تحدید پـاک
 قمر ،از صبح حقیقت عزّ و جلّ بودهالیحۀ از فجر ازل و اشراقات ساطعۀ 

 تـا انـوار مـشرقۀ از شـمس رسـالت را اقتبـاس نمایـد و صافی والیت باید
در شـجرۀ ظهـور   غصن سدرۀ طور از نـار مـشتعلۀ . افاضه فرمایدبماسوٰى

حاکی است و فرع منشعب از اصل قدیم از حقیقت مکنونۀ در سّر عظیم 
 در الـف آثار نقطۀ هویّه چون بـه کمـال ظهـور و جـال رسـد.  راوی است

هـو .   هویـدات احدیّت در طلعـت واحـدیتطوار حضرقائمه پیداست و ا
   ۴۵.و هو بکلّ شییء محیط االوّل و اآلخر و الظّاهر و الباطن

  ســدرةالمنتهٰى اعظــم کــریم و بیــان عظــیم مــشرقۀ از غــصندر ایــن کــالم
حــضرت سیّدالــشّهداء روحــی لتــراب مرقــده النّــورا و بقعتــه البیــضاء فــدا 

  :مالحظه نمائید که در دعاء عرفه میفرماید

 یکون هو المظهـر لـک أیکون لغیرک من الظّهور ما لیس لک حتّٰى
ت حتّـی  دلیـل یـدّل علیـک و متـی بعـدمتی غبت حتّی تحتاج الٰى
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ل الیک عمیت عین التراک علیهـا رقیبـاً تکون اآلثار هی التّی توص
  ۴۶ .و خسرت صفقة عبدٍ لم تجعل له من حبّک نصیباً

ن معنـی را بـه رشـتۀ نظـم کـشیده  ترجمۀ فارسـی همـیفروغی علیه الرحّمه
 :گوید

 کی بودۀ نهفته که پیدا کنم تو راو را     ه تمنـّا کنم تۀ ز دل کـ رفتیک

 پنهان نگشتۀ که هویدا کنم تو را غیبت نکردۀ که شوم طالب حضور  

 ۴۷رابا صدهزار دیده تماشا کنم تو که من   با صدهزار جلوه برون آمدی

این حدیث شریف را نیـز در ایـن ورقـه درج چون کالم به این مقام رسید 
مینماید تا به یقین مبین بدانید که آن مصباح نـور هویّـه الزال در مـشکوة 
ظهور موقد و مضیی است و آن شمس حقیقت الهیّه لم یزل در افق شهود 

یـل و نفـاد در مرایـای طالع و المع و انوار جمال و آثـار جاللـش بـال تعط
ی قلوب مظاهر تقـدیس ظـاهر و بـاهر اسـت و  هیاکل توحید و مجالافئدۀ

به مقدار استعداد عباد و قابلیت من فی البالد افاضۀ نـور و اظهـار فـیض 
ظهور میفرماید تا به مقتضیات حکمت بالغه من فی الوجود به مقام بلوغ 

   .و مرتبۀ کمال فائز و نائل گردند، و ذلک تقدیر العزیز العلیم

 :قلـت لـه:  قال)ع(ی بصیر عن ابی عبداللّه  الی ابو فی التوحید باسناده
نعم و قـد : ه عّز و جلّ هل یراه المؤمنون یوم القیامة؟  قالاخبرنی عن اللّٰ

ألـست بـربّکم : حـین قـال لهـم: متی؟  قال:   فقلت.رأوه قبل یوم القیامة
و اّن المؤمنین لیرونـه فـی الـدّنیا قبـل : ثّم سکت ساعةً ثّم قال.  قالوا بلی
  ألست تراه فی وقتک هذا؟  ،یامةیوم الق
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ال :  بهـذا عنـک؟  فقـالت فـداک فاحـدّثجعلـ:فقلت لـه: قال ابوبصیر
 حدّثت به فانکره منکرٌ جاهل بمعنی ما تقوله ثّم قـدّر انّ ذلـک ا اذفانک

ه عمّـا یـصفه  و لیست الرّؤیة بالقلب کالرؤیة بالعین تعالی اللّٰـ،تشبیه و کفر
   ۴۸.المشبّهون و الملحدون

پرسید کـه خبـر بـده ه ترجمۀ حدیث شریف آن که ابی بصیر از ابی عبداللّٰ
آیا می  در روز قیامت؟  فرمود یند او را مؤمننبینمرا از خداوند عّز و جلّ 

گفــتم در چــه .  د او را پــیش از روز قیامــتنــبین و بــه تحقیــق کــه مــیبلــی
پـس .  کـه فرمـود ألـست بـربّکم و گفتنـد بلـی وقت؟  فرمود در هنگـامی

ساکت گردید ساعتی و بعد فرمود مؤمنین میبینند خداوند را در دنیـا قبـل 
 هنگـام؟  گفـتم جعلـت فـداک از روز قیامت، آیا تو نمیبینی او را در این

فرمود نه زیـرا هرگـاه حکایـت بنمـائی بـدان .  نمایم به آن از توحکایت ب
یر مینمایـد انکار مینماید تو را منکر جاهل به این معنی که میگوئی و تقـد

 و دیـدن بـه قلـب ماننـد دیـدن بـه چـشم  اسـتکه این تشبیه اسـت و کفـر
 .هون و الملحدونبه عمّا یصفه المّشنیست، تعالی اللّٰ

ه برهانـه در تفـسیر ایـن و شیخ اوحد حضرت شیخ احمد احـسائی اناراللّٰـ
 :حدیث شریف فرموده

 تقول یعنـی فانکره منکر جاهل بمعنی ما:  السّالمفتأمّل فی قوله علیه
و ذلـک الجاهـل یقّـدر اّن ذلـک  بقلبـه ه یـراه المـؤمنانّه یقول اّن اللّٰ

تشبیه فانّه بهذا االنکار و التّقدیر یکون کـافراً مـع انّـه یریـد بـه التنزیـه 
علی زعمه لکنّه مخالف للواقع فما ظنّک بانکار هذا المشهد العظـیم 

   ۴۹ ...نیالمتواترة معالّذی نطق به القرآن صریحاً و وردت به االخبار 
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باری به مطلب اولی راجـع شـویم، چـون مـرآت قلـب کمیـل از کـدورات 
 نشده بود و لوح فؤادش از غبار اشارات امم مکدّر بـود ایـن عالم مصفّٰى

بیان صریح و تبیان فصیح را نیز ادراک ننمـود و از چهـرۀ شـاهد مقـصود 
  . پرده نگشود

 مـشیّت قـاهره و ارادۀ بـاهره ایـن  مـشرقعرض کـرد زدنـی بیانـاً و لـذا از
خطاب مبین فرمود سراج وهـم برهان قاطع و بیان جامع اشراق نمود و به 

ت از مشرق امر الهی طـالع و انـوار و سؤال را خاموش کن که صبح حقیق
 .احدیّت از مطلع فجر سبحانی المع است

 ۵۰در تجلّی است یا اولواالبصار   پرده از در و دیواریار بی

هـا را پـردۀ جهالـت کَـر  ظهور مرتفع ولـی گـوشۀمکلّم طور از سدرندای 
هـا را ه سبحانی از مشرق امر ربّانی سـاطع ولکـن چـشمساخته و انوار وج

 :دهیسبل ضاللت کور گردان

 ۵۱حیف کاندر شهر کوران آمده    حقّ عیان چون مهر رخشان آمده

کلمـی و از ردیف هیکل حقیقت سواری و از او دور، با مظهر احدیّت مت
ای و میپرسی نـور چیـست، و بـا روحاو مهجور، با مهر مبین تقابل نموده

تا جویـای دلیلـی .  وشی و سؤال مینمائی سروش کدام استآغاالمین هم
 :تا در بند گواهی داخل در اشتباهیخارج از سبیلی و 

 زــم ستیـه کـرجـد روز بـرآمـن بـهی آفتابی در سخن آمد که خیز

  ۵۲گویدت ای کور از حقّ دیده خواه ـواها کو گـابـی آفتـوئــتو بگ

چراغ محدودۀ عقل و ادراک خویش را خاموش کـن کـه انـوار خورشـید 
 مشرق آفاق پیداست و از بئر معطلۀ ظنون و اوهـام خـارج شـو حقیقت از
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مکلّم طـور بـر .  که شعاع شمس علم و ایقان بر بام قصر مشید هویداست
دا ناطق و هیکـل حقیقـت بـه سـلطان عظمـت بـر اعلی النّه سدرۀ ظهور ب

 بلنـد اسـت و  جهـانزمزمۀ یـزدان پـاک از مرغـزار.  کرسی اقتدار جالس
آتش خداوند در کوه مقـدّس روشـن ولکـن عـدل سـلطان قهّـار و سـخط 

ه علـی خـتم اللّٰـ"ملیک جبّار بر قلوب و آذان و ابصار آنهـا پـرده کـشیده، 
   ۵۳."عظیمغشاوة ولهم عذاب بصارهم اقلوبهم و علی سمعهم و علی 

مکافـات اعمـال به .  از بحر عنایت در گریزند و با مشرق شفقت در ستیز
سکر غفلت به مقامی رسیده که بـه .   مجازات دچارگرفتارند و در سلسلۀ

دست خود چشم خود را کور مینمایند و بـه پـای خـود خـود را از حیـات 
ــسازند ــدی دور می ــشند .  اب ــل را میک ــتان عاق ــل را دوس ــمنان جاه و دش

گویـا از .  نور میگرونداز مهر منیر چشم میپوشند و به چراغ بی.  میپرورند
روا فی االرض یافلم یس"،  مهجور و هوشدیده و دل محرومند و از دانش

 یسمعون بها فانّها ال تعمـی االبـصار کون لهم قلوب یعقلون بها او آذانٌفت
   ۵۴".ولکن تعمی القلوب الّتی فی الصّدور

 موجد امکـان اسـت مـشاهده ن از آهه آیات الهی را که هر کلمسبحان اللّٰ
 ، اسـت تـالوت میکننـدمینمایند و کتاب مبین را که حرفی از آن امّ البیان

معذلک از کلمات محدودۀ عباد و اشارات موهومۀ من فی الـبالد اضـائۀ 
 :سبیل و ارائۀ دلیل میطلبند

 ۵۵بندی خداتم از چشمحیر  این ذکاو چشم باز و گوش باز 

یا محبوب قلبی و فؤادی لعمرک العزیز قلم آرزوی عـدم مینمایـد و فـؤاد 
طلب فنا میکند که در مثل چنین عصر عظـیم و کـور کریمـی کـه از ظهـور 
ربیع حقیقی و هبوب نسائم نوبهـار الهـی دشـت و بـاغ پُـر گـل و ریحـان 
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ل خرمن اندر خرمن ه و راغ مملّو از شقایق و ارغوان، الله و ُگاست و کو
زار برویـد و تمثّـل جویـد کـه بـرگ است، چه گوید و چگونه در ایـن گُـل

  آیا نفسی که اقّل من ذّر شعلۀ نورانی عقـل ۵۶.سبزی است تحفۀ درویش
ی در زجاجـۀ فطـرتش روشـن باشـد راضـی میـشود کـه نـزد بـوارق نهیوال

و یـا بـه شمس الشموس شمعی بر افروزد و به مدد روشنائی آن راه جوید 
تأویل حکایات و روایات دلیل بر اثبات رّب النّفـوس بیـاورد؟  فـسبحانه 

 :سبحانه و تعالی تعالی امره و برهانه

 ل او بودـتش که ذلیــاین بسس ودـب او  ل ـدلی ه ـک بود ـه چـایــس

  ۵۷چون برآمد شمس انشقّ القمر  سمرنسایه خواب آرد تو را همچو

چنین امضا فرموده که ذرّات دانیـه نیـز در ملکوت قضا ولی چون سلطان 
هــوای آفتــاب رقــصان باشــند و نحــول ضــعیفه نیــز در گلــستان ظهــور ربّ 

خوان تا دلیلی باشد بر بـساطت رحمـت واسـعه و االرباب متدندن و نغمه
برهانی بـر احاطـۀ عنایـت بالغـه، لـذا معـروض میگـردد کـه از بـرای ایـن 

 کلّیّه و شروح و تفاسیر مبـسوطۀ  مقامی معانیحدیث شریف در هر رتبه و
مفصّله بوده، زیرا کلمات صادره از مشارق وحی و الهام ربّانی و بیانـات 

  و مقـصد اقـصٰىمشرقۀ از مظاهر علـوم و حکـم صـمدانی از مبـدء اعلـٰى
ظاهر و به مقتضای احاطۀ عامّـه کـه در کلمـات عالیـات ایـشان منـدرج و 

یـۀ الهیّـه آن بحـور ملتطمـه بـه مندمج است در هـر عـالمی از عـوالم النها
امواجی بدیعه ظاهر و آن شموس مشرقه به انواری منیعه باهر بلکه در هـر 
حرفی از کلمات عالیات مظاهر علم و قدرت سبحانی کنوز رموز و اسرار 
النهایه مکنون و در هر کلمۀ از بیانات وافیـات مـشارق فـضل و حکمـت 

را جز به ن لئالی مکنونه و آ.  ربّانی خزائن علوم و حکم الیتناهی مخزون
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بصر حدیـد نتـوان دیـد و آن معـانی مخزونـه را جـز بـه قلـب بـدیع نتـوان 
ه روشن گردد تـا قابـل مـشاهدۀ جمـال شـاهد چشم باید به نوراللّٰ.  فهمید

ه مبعـوث شـود تـا الیـق ادراک ســرّ حقیقـت شـود و دل بایـد بـه روح اللّٰـ
 و ذرّۀ ضـعیف توانـد از  معذلک چگونه این نملـۀ نحیـف. محبوب گردد

 عهدۀ شرح و بیان و تفسیر و تبیان برآید؟

  ۵۸از پشۀ الغری چه خیزد  جائی که عقاب پَر بریزد       

 .آنچه عرض و اظهار میشود از قبیل یرّشح علیک ما یطفح منّی است

 در قمـص اختـصار عـرض نمـایم تـا  وباری، بیان را در این معنـی تکـرار
 قاصدین مدینۀ قرب و لقـای رّب مجیـد را سـبیلی سالکین منهج توحید و

 . صراطٍ مستقیمالئح و دلیلی واضح باشد و هو یهدی من یشاء الٰى

 که عرفان  و حصول این غایت قصوٰىبدان که وصول به این مقصد اعلٰى
حقیقت باشد بر حسب مراتب و مقامات سالکین منـوط بـه طّـی یکـی از 

 :این سُبُل خمسه است

، یعنی باید سالک  استشف سبحات الجالل من غیر اشارهسبیل ک: اوّل
ه را از آنچـه در عـالم امکـان موجـود و مـشهود اسـت ه ماسوی اللّٰـالی اللّٰ

ــق و  ــاره از خل ــدون اش ــد و ب ــود بحــت دان ــدوم صــرف شــمرد و مفق مع
حجـاب پرده و ماعندهم بگذرد و سبحات مانعۀ حایله را برهم درد و بی 

د تا کأس اطمینان از ید فضل رحمان بنوشـد به سرادق حقیقت قدم گذار
 .و بر بساط ایقان مقرّ گزیند

سبیل محوالموهـوم و صـحوالمعلوم اسـت، یعنـی موهومـاتی کـه از : ثانی
اقران و امثال خود شـنیده و احادیـث و اخبـاری کـه در کُتُـب دیـده و بـه 
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عقل سقیم خود از برای هـر یـک معنـی سـنجیده و بـه ایـن واسـطه لـوح 
 از لوح قلب محو نماید تا  را نقوش مختلفه سیاه گردیده یکایکقلبش از

 :حافظ گوید.  و شودبه جای هر یک معلومی صح

  هیهات خاطرت کی رقم فیض پذیرد      

 ۵۹مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی     

فاسـئلوا اهـل الـذّکر "د مشکله را به دلیل و باید این مسائل معضله و عقای
 از مظاهر علم ربّـانی و مواقـع حکـم سـبحانی یعنـی ۶۰"مونان کنتم ال تعل

اند سؤال نماید تا به جهت محـو نفوسی که از خلق بریده و به حقّ رسیده
هر موهومی اجوبۀ شافیۀ کافیه شنیده و ألجل اثبـات هـر معلـومی بـراهین 

 شبهات بتمامها محو شود تـا در فـردوس ایقـان وارد و ،قاطعۀ المعه دیده
 .فان ریّان گردداز کوثر عر

سبیل هتک السّتر لغلبة السّر است، یعنی باید به سمع قبول و قلـب : ثالث
سلیم یک چند کلمات عالیات اولیای الهی را که جـواهر کنـوز حقـائق و 

 بصر طاهر معانی و لئالی بحور رموز و اسرار الهی است اصغاء نماید و به
انی مـشغول شـود و یات و مطالعۀ کلمات سـبحو قلب مقدّس به تالوت آ

البتّـه بعـد از آن .  معانی منیعه و اسرار بدیعه را در مخزن قلب جای دهـد
که اسرار غلبه نماید استار را بردرد و جند الهی لشکر شـیطان را از مدینـۀ 
قلب براند و سلطان مغلول عقـل را از محـبس مظلمـۀ نفـس برهانـد و بـه 

 . رساندمدینۀ حصینۀ علم و ایقان و قصر مشید اطمینان

سبیل جذب االحدیة لصفة التّوحید است، یعنی باید محـبّ صـادق : رابع
ذکر محبوب چنان برافروزد که سبحات عالئـق و عوائـق را بـه از اصغای 
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وار خود را به شـمع محفـل ظهـور رسـاند و ماننـد  پروانهای بسوزد، شعله
الکتریسیته مجذوب جاذبۀ محبوب حقیقی گردد و چون حدیـد از کـشش 

 حـین اصـغای نـدای محبـوب لبّیـک . ناطیس محبّت سر از پا نـشناسدمغ
 از بانـگ بیگانـه فـرق دهـد و البتّـه  رااجابت گوید و نغمۀ دوست یگانـه

 محبّت خالصه باشد آراسته شد  ازچون وجود به صفت توحید که عبارت
 جذبۀ جانان گردد و ترک جان گوید و وصال معـشوق  مجذوباختیاربی

 .دحقیقت را دریاب

 من صبح االزل فیلوح علی هیاکل التّوحید آثـاره سبیل نور اشرق: خامس
د را به صیقل اعمـال است، و سالک این سبیل باید چنان مرآت قلب خو

  و مـصفّٰى افعال طیّبه از کدورات و کثافات کونیـه مجلّـٰىصالحه و مجلّی
ر  و آثـار نیّـنماید که به محض تقابل با شمس حقیقت انوار مـشرق اعلـٰى

 را در آئینۀ فؤاد مرتسم و منطبع مشاهده کند و ظهـورات حقیقـت را ابهٰى
 :در مجالی فؤاد ظاهر و آشکار بیند و به لسان حال این مقال سرآید

 خیال تو شدم از پای تا سر توبستم بس  ز    

  ۶۱تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته    

یقـت بـه یکـی از ایـن سُـبُل  تقرّب به مقام قـرب سـلطان حقرو اگر قادر ب
 اطـف الـسّراج فقـد طلـع فـادخمسه نگردید و حقّ را نشناخت بایـد بـه م

 را خاموش نماید و در عقبۀ انتظار و مصطبۀ  و سئوالالصّبح، چراغ وهم
 :اصطبار بماند، چنانچه عارف سالک گوید

 ای که صباح است و تو اندر پرده  ایردهـی بـانـگم ی ـبینیـنم  ور 

  ۶۲خامُش و در انتظار فضل باش ی خود را مکن زین گفت فاشکور
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تا هنگامی که اشراقات انوار شمس حقیقت آفاق عوالم غیب و شهود را 
جاء " آشکار گردد و رایت ۶۳"لیظهره علی الدّین کلّه"احاطه نماید و آیت 
 اعـالم عـالم مرتفـع شـود، امـواج بحـر  بـر اعلـٰى۶۴"الحقّ و زهـق الباطـل

 و غـرب عـالم را احاطـه نمایـد و تجلّیـات خورشـید ظهـور حقیقت شـرق
 ۀ آیۀ کریمۀ عظیمـ ودسازمحو و معدوم ظلمات حایله و سبحات مانعه را 

 چون مهر منیر المع و روشن گردد، ابـواب ۶۵"و اشرقت االرض بنور ربّها"
شبهات و اوهام و ظنون به ایادی قویّۀ عظمت و اقتدار بسته شود و جنود 

  ظنّ و گمان نزد طالیع سلطان ایقان معدوم گـردد و خیمـۀشکّ و ریب و
بلند گردد، اعالم علم بر شواهق جبـال  ۶۶"ه الحقّهنالک الوالیة للّٰ "رفیعۀ

 در آن هنگـام کـلّ ،منصوب شود و الویۀ اقتدار بر قُلَـل اطـواد مرتفـع آیـد
 شـمس حقیقـت معـدوم صـرف بیننـد و مفقـود  انـوارخود را نزد تشعـشع

 .ه نمایندبحت مشاهد

  باش تا کلّ بینی آنها را که امروزند جزو   

  ۶۷باش تا گُل بینی آنها را که امروزند خار    

یا محبوب قلبی و فؤادی نظر به خواهش آن بـرادر مهربـان روحـانی ایـن 
 : اذکار از قلم جاری شد

 ۶۸ایگر فزون گردد تو اش افزوده ایمثنوی را چون تو مبدأ بوده

عبدک بملکوت الفضل و الرّحمة و فی قبضتک جبروت الخیـر اللّهم ایّد 
و العنایة اسئلک بان تقدّر فیما اجریته من قلمی اثرًا مـن عنـدک و رحمـةً 

 کـلّ شـییء سبب الهدایـة بـین خلقـک و انّـک علـٰىمن لدنک ثّم اجعله 
 .قدیر
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 هایادداشت

 . در قرآن است) ۳۹( در سورۀ زمر ۶۷آیۀ  –۱

 .  در قرآن است) ۲۱(انبیاء  در سورۀ ۲۷ آیۀ –۲

 .است) ۲۷۲۱دفتر سوّم، بیت  ( بیت از مثنوی مولوی–۳

ــاب –۴ ــف کت ــدرعلی اصــفهانی، مؤلّ ــرزا حی بهجــت مقــصود حــاجی می
مــصابیح بــرای مالحظــۀ شــرح حیــات ایــشان بــه کتــاب .   اســتالــصدور
 .مراجعه فرمائید) ۱ج (هدایت

 ". ست آنجا که آبـستتیمم باطل ا"گوید  از امثال فارسی است که می–۵
 .آورده است) ۵۷۱، ص۱ج(این تمثیل را دهخدا در امثال و حکم 

ــارم در –۶ ــاب چه ــول در صــدر ب ــت منق ــتان بی ــعدیبوس ــه  س  اســت ک
 :میفرماید

 ا بدیدـای درینـهخجل شد چو پ  اران ز ابری چکیدـره بـی قطـیک

 ه من نیستمـا کـگر او هست حق که جایی که دریاست من کیستم؟

 صدف در کنارش به جان پرورید ود را به چشم حقارت بدیدچو خ

 وارــاهــور لؤلؤ شــد نامــه شــک د کارـانیـی رسـایـه جـرش بــسپه

 ت شدـا هسـت تـی کوفـدر نیست  و پست شدـدی از آن یافت کـبلن

 نـر زمیـر بـاخ پُرمیوه ســد شــنه  نـزیـند گـوشمـد هـع کنـواضــت

 )۲۸۲، ص ت سعدیکلیّا(          
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 : است که)۳۳۴ص( عراقی کلّیّاتدر  –۷

الجرم هر عاشقی ازو نشانی دیگر دهد و هر محبّی عبارتی دیگـر ... 
 :گوید و هر محقّقی اشارتی دیگر کند و سخن همه اینست، شعر

 ... ذاک الجمال یشیرو کلّ الی    تنا شتی و حسنک واحداعبار

 و در تعلیقـات آن  نقـل شـدهنیـز) ۲۸ص (شـرح گلـشن رازبیت فـوق در 
 :کتاب چنین آمده است

.  ۱۰۸۹، ص۲، جامثـال و حکـم.  مصرع اوّل از امثـال سـائره اسـت
 .شدگوینده مشخّص ن

 . است)۲۷۲۴دفتر سوّم، بیت  (مثنوی مولویبیت از  –۸

 : چنین آمده است)۶ص ( مکنونهاتکلماین حکایت در  –۹

ت که ما حکایت آب وقتی ماهیان جمع شدند و گفتند چند گاه اس
شنویم و میگویند حیات ما از آب اسـت، و هرگـز آب را ندیـدهمی

آب را .  ایم بعضی شنیده بودند که در فالن دریا مـاهی اسـت دانـا
چــون بــاو رســیدند و .  پــیش او رویــم تــا آب را بمــا نمایــد.  دیــده

پرسیدند گفت شما چیزی بغیر آب بمن نمائید تـا مـن آب را بـشما 
 .نمایم

  با دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو    

 .و کو همی زنیم ز مستی بکوی دوستک    

 .است) ۹۶، صدیوان حافظ(بیت از حافظ شیرازی  –۱۰

 .است) ۲۰دفتر اوّل، بیت ( مولوی مثنویبیت از  –۱۱
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 :مصرع از حافظ است و تمام بیت چنین است –۱۲

  ای مگس حضرت سیمرغ نه جوالنگه توست     

 عرض خود میبری و زحمت ما میداری    

 )۳۱۳، صدیوان حافظ(       

چنـین ) ۶۳ص (حدیقـة الحقیقـةبیت از سنائی غزنوی است کـه در  –۱۳
 :فرمایدمی

 صنع او سوی او دلیل و گواستفضل او در طریق رهبر ماست    

 زـرگـدای را هـی خـاسـی شنـک       اخت خود عاجزـده از شنای ش

 یــاشـون بــردگار چـارف کــع     ود زبون باشیچون تو در علم خ

 شــاختنـی شنـم کنـّهچـون تـو اختنش    ــرّ سـو سـی تـدانـون نـچ

 ش ــد الفـزنیـرزه مــا هـهمـفه     شـافـت ز اوصـر اسـها قاصوهم

 لـامُشی تعطیـه و خـتشبی ق ـنط    ـوقت دلیل بف او ـهست در وص

 رتــغی وی او ــل سـۀ عقـایـمرت     ـــحیش ـل در رهـت عقـایـغ

 الک اوستـرید و سـهای مـتمن مراد و مالک اوست    جان را و عقل

 ر پای هستی اوستـا زیـههستی اوست    ـمای هستـا رهنـل مـعق

 ذات او برتر از چگونه و چون       فعل او خارج از درون و برون

 .است) ۴۶۸۷ت دفتر سوّم، بی( مولوی مثنویبیت از  –۱۴

 .در قرآن مجید است) ۶( در سورۀ انعام ۴۴ای از آیۀ شمارۀ فقره –۱۵
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اصطالحی در نردبازی اسـت و آن عبـارت » درنطع شش«اصطالح  –۱۶
های نردبـازی در از گرفتار شدن در خانۀ حریف است به صورتی که مهره

 .شش خانۀ پیوسته بِهَم گرفتار شده و راه بیرون آمدن بسته باشد

تلمیحی به حکایت مفصّل مولـوی در » قلعۀ ذات الصوّر«اصطالح  –۱۷
 است که پادشاهی سه پسر با کمـال داشـت، آنـان قـصد مثنویدفتر ششم 

ر ذخواهید بروید ولی برحسیر و سفر کردند و پدر به آنان گفت هر جا می
 .با نگذاریدُرر یا دژ هوش که پا به قلعۀ ذات الصّوباشید

صــر ایــن حکایــت و مقاصــدی کــه در آن مطمــح نظــر هــا و عناشخــصیت
شناسـان مولوی بوده به وجوه و انحاء گوناگون مورد شرح و بسط مولـوی

 یکی از مفاهیم بارز قـصّۀ قلعـۀ ذات. و شارحین آثار او قرار گرفته است
الصّور کنایۀ آن از جهان مادی و نقوش و الوان و صور گوناگون است که 

 ه وتوانـد فریبنـد آن مـی و مـال و علـم و جـاللهر مظهری از مظاهر جـاه
دامی برای نفوس مختلفۀ انسانی در هر شأن و مقامی باشد و راهزن دین 

 .و علم و عقل بشری گردد

در عین حال قصّۀ مثنوی ضربی از نحوۀ سلوک راهروان حقیقت را در بر 
دارد که غیر از رهـائی از خـود و انقطـاع از شـئون حیـات عنـصری بایـد 

ی نیل به مقـصد نهـائی از مـدد و هـدایت و عنایـت رهبـران زمـان کـه برا
 .مأمور هدایت سالکان هستند بهره گیرند

شـرح توان به جلد ششم برای مطالعۀ این داستان و تعابیر و تفاسیر آن می
.  که در آن ارائه گردیده اسـت رجـوع نمـود و منابعی جامع مثنوی معنوی

تفــسیر لــصّور اط بــه قــصّۀ قلعــۀ ذاتتــرین مطالعــات مربــویکـی از مفــصّل
 اسـت کـه بـه قلـم رُباالصّور یا دژ هوش داستان قلعۀ ذات–مثنوی مولوی 
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 صــفحه بوســیلۀ ۲۵۴شــتۀ تحریــر درآمــده و در رالــدّین همــائی بــه جــالل
گاه در سال   . شاهنشاهی در طهران انتشار یافته است۲۵۳۶انتشارات آ

 .است) ۳۶۳۵ت دفتر ششم، بی( مولوی مثنویبیت از  –۱۸

، هــای حکــیم ســنائیمثنــوی( اوســت ســیرالعبادبیــت ســنائی در  –۱۹
 :چنین آمده است) ۳۳۲مأخذ فوق، ص(در شرح سیرالعباد ).  ۲۴۲ص

 که تو طفلی و خانه رنگین است      همه اندرز من تُرا این است    

کـه تـو هنـوز : گـویمیعنی وصیّت من تُـرا همـه ایـن اسـت کـه مـی
نبایـد .  و این خانه رنگین اسـت و پُـرنَقش . صیطفلی، یعنی ناق

 .که تُرا بفریبد، و از راه ببرد

صـورتی از بیـت مولـوی در » مثنوی هفتـاد مـن کاغـذ شـود«مصرع  –۲۰
، ۵ج (مآخـذ اشـعارنگـاه کنیـد بـه .   است)۴۴۴۱دفتر سوّم بیت  (مثنوی
 )۶۴ص

ــونی«اصــطالح  –۲۱ ــذهبی » صــحیفۀ انگلی ــب م ــه کُتُ ــاظر ب ــی ن از جهت
رنگ اسـت کـه سیحیان و مانویان است و از جهتی به معنی دیبای هفتم

مولـوی در .  تواند رمزی از وجـود و الـوان و مظـاهر مختلفـۀ آن باشـدمی
 :فرماید می)۳۶۴–۳۶۳های دفتر اوّل، بیت (مثنوی

 اندک اندک جمع شد در کوی اوصد هزاران مرد ترسا سوی او     

 ازـنم و  زُنّار   و   ون ـانگلی   ّرـس     زکرد با ایشان به رااو بیان می

چنـین ) ۱۴۶، ص۱ج (شـرح جـامع مثنـوی معنـویدر شرح بیت ثـانی در 
 : آمده است
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او به طور نهانی اسرار انجیل و زُنّار و نمـاز و نیـایش را بـازگو مـی
یون، متضمّن سـه گَْل اَْن. کردآنان حکایت میکرد و آن حقایق را بر 

ه معنی انجیل؛ دوم به معنی کتـاب مـانی نقّـاش اوّل ب: معنی است
و سوم بـه .  که پُر از تصویر بود؛ که به ارژنگ و ارتنگ مشهور بود

 .رنگ استمعنی دیبای هفت

 : است که جناب لقائی کاشانیبهاریهدر 

ــال صــحف انگلیــون چمــن منقــوش گردیــده  ــل–مث هــای  کــه از گُ
 )  ۲۹۵، ص۳ ج،تذکرۀ شعراء (...پوش گردیده ستبرقگوناگون 

 :  جناب نعیم است کههنونیو در قصیدۀ 

 بطبـق مـصحّف و تـوراة و –چگونه گشت وفا وعـدۀ جمیـع کتـاب 
 )۵۴۲، ص۳، جتذکرۀ شعراء... (صحف انگلیون 

 .در قرآن مجید است) ۳۰( در سورۀ روم ۳۲ای از آیۀ شمارۀ فقره –۲۲

 ر مطلـع تائیّـۀِن فارض است و داند بیت از ابچنان که تصریح نموده –۲۳
 .)۲۶، صدیوان ابن الفارض(کبرای او آمده است 

تـوان  می کبرٰىتائیّۀبرای مالحظۀ شرحی در بارۀ بررسی مضامین قصیدۀ 
 . مراجعه نمود)۱۰۵–۸۳، صص ۳ج (سفینۀ عرفانبه نشریۀ 

) ۴۱۰، صبهارسـتان و رسـائل جـامی(در شرح جامی بر بیت مورد بحث 
 :چنین آمده است

 نِ جَلَِّت عَنِ الحُْس مَْنسِی مُحَیَّاوَ کأْلَتِی   مَیَّا الحُبِّ راحَةَ مُْقنِی ُحسَقَتْ
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ــا« ــال«الکــف؛ و : »الراحــة«اول ســورتها؛ و : » الکــأسِحُمَیَّ : »امُحَیَّ
ِ«مـراد بـه .  ارتفعـت: »جَلَّْت«الوجُه و  محبّـت ذاتـی » حُمَیَّـا الحُـبّ

ۀ مـشاهدۀ جمـال شاید که ظهور این معنی به واسـطون میاست، و چ
مطلق در مظاهر کونی حسّی صـورت بنـدد حوالـت آن بـه آلـت بـصر 

 کـه جمـال دَتِِه الحقیقیَّـةِظاهر وجود است بِوَْح» محیّا«کرد و مراد به 
و؛ و مراد به موصـول امطلق و وجه حقّ است و دوام و بقا الزم ذاتی 

 ثُ االطـالق، یعنـیحَیْـ مـن – عـزّ و عـال –مع صلته ذات حـقّ اسـت 
 و لهذا حـسن مَِن التَّعیُّنات، ٍءِر اعتبار تَقَیُّدِه بِشَْی غیْحقیقت وجود مِْن

 .د از وی نفی فرمود از کثرت است و به عالم ارواح مقیّرا که مبنی

ساقی من در نوشیدن شراب محبّت نظر من بـود و جـام : گوید کهمی
ــه  ــسبت حــسن ک ــالی صــفاتش از ن ــه ذات متع ــی ک ــن روی دالرام م

عـضاست مقـدّس و ا اوصـاف و اخـالق بـا مناسـبت اجـزا و مالیمت
 :معلّاست، رباعیه

    دارم به سر امروز خماری که مپرس

 شادم به غم روی نگاری که مپرس     

    ست می عشق مرا ساقی چشمه داد

 .مپرس رخ یاری که  ساغر دور  از      

 :به این نحو آمده است) ۵۱ص(بیت سنائی در دیوان او  –۲۴

 چ از راه دور افتی چه کفر آن حرف و چه ایمانبهر

 بهرچ از دوست وامانی چه زشت آن نقش و چه زیبا   
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از «تـوان بـه مقالـۀ مـی» ال و االّ«مالحظۀ مطالـب مربـوط بـه برای  –۲۵
 . مراجعه نمود)۱۱۵–۱۱۲، صص ۲ج (سفینۀ عرفان در »مسکن خاکی

 :یدافرممصرع منقول از حافظ شیرازی است که می –۲۶

 میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست 

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز      

 )۱۸۱، صدیوان حافظ(       

 عربی مأخوذ از اشعاری است که شیخ احمد احسائی نیز آن عبارت –۲۷
 : چنین آورده است)۱۸۲، ص۳ج (الزیارهشرحرا در 

    إذ کنتَ ما تدری و ال أنت بالذی

 ذی یدری هلکتَ و ال تدریتطیعُ ال     

      تدریما جَبُ من هذا بأنَّکَ و اعْ

 .دریـا تـدری بأنّک مـا تـو أنّک م     

اند پس از در نسخۀ خطّی این رساله که جناب سعید رضوی کتابت نموده
، چنین آمـده "انّک ما تدری و انّک ما تدری بانّک ما تدری"... عبارت 
 : است

 العجائب و العجائب جمة و اجاد فی معناه و من 

   قرب الحبیب و ما الیه وصول     

 کالعیس فی البیداء یقتلها الظماء  

 .و الماء فوق ظهورها محمول     
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 )۱۳۹ص (معجـم کنـوز االمثـالابیات فوق از ابوالعالء معرّی اسـت و در 
 :چنین ثبت شده است

    أَلَمِ الهَوَیتُ مِْنوَ أَمَرُّ ما القَْی

 هِ وُصُولُ ما إِلَیْبُ الحَبِیبِ َوقُْر     

   تُلُها الظٍّماداءِ یَْقکَالعِیسِ فی البَیْ

 .مُولُقَ ظُهُورِها مَْحوَ الماءُ فَْو     

 .تعیین نام شاعر میسّر نگردید –۲۸

ت که مـیبوحمزۀ ثمالی اسبه دعای ا مشهور  سحرای از دعایفقره –۲۹
لیـک و لـو ال ایک و دعـوتنی بک عرفتک و انت دللتنی عل "... :فرماید

 )۳۶۱، صمفاتیح الجنان..." (انت لم ادر ما انت 

 :ابیات سعدی در باب دوم گلستان به این صورت آمده است –۳۰

  دوست نزدیکتر از من به من است

 وینت مشکل که من از وی دورم     

  ت که اوـن گفواـم با که تــه کنــچ

 مورـجـن مهـم و  ن ـار مــدر کن     

 )۷۲، صکلّیّات سعدی(      

چنـین ) ۲۹۳، ص۶۹ج (بحـاراالنواردر » ...کلّما میّز تموه «عبارت  –۳۱
 :آمده است
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ِ معانیـه مخلـوق مـصنوع مـثلکم  کلّما میّـز تمـوه بأوهـامکم فـی أدقّ
 ه تعالى زبانيتين، فإنَّم أن للّٰلعل النمل الصغار تتوهّ ومردود إلیکم، 
صف بهمـا، وهـذا يتّـ النقصان لمن عدمها م أنَّيتوهّ ذلك كمالها، و

 .ه تعالى بهحال العقالء فيما يصفون اللّٰ

 .نیز آمده است) ۱۹ص (کلمات مکنونهاین حدیث در 

 .گویندۀ ابیات معلوم نشد –۳۲

او اسـت کـه مـی) ۱۳۱ ، بیـت۸ص (الطیـرمنطقبیت از عطّار و در  –۳۳
 :فرماید

 اه را در صد لباسگر ببیند ش شناس باید که باشد شَهمی مرد

در شرح ایـن .   است)۴۷۴۴دفتر سوّم، بیت ( مولوی مثنویبیت از  –۳۴
 :چنین آمده است) ۱۲۰۷، ص۳ج (شرح جامع مثنوی معنویبیت در 

 ق راـریـند ابـی، بشکـقُوَّت م         ق راـی توفیـفزاید مـون بیـچ  

ی ااگر حضرت حقّ، شراب توفیق و عنایت خود را نـسبت بـه بنـده
، قوّت تجلّـی و قـدرت عنایـت حـقّ، آونـد تـن را در هـم بیشتر کند

یکـی آنکـه منظـور از : بر دو وجـه اسـت» شکستن ابریق«.  شکند
با این تقدیر اشارۀ بیت .  ابریق را در اینجا خمرۀ شراب فرض کنیم

به این مطلب است که گاه شراب درون خمره بقدری تند و گرم می
همینطور وقتـی شـراب جذبـه و عنایـت شکند، شود که خمره را می
و  ای فزونی گیرد، جسم تاب این جذبه را نداردالهی نسبت به بنده

 چنانکـه در احـوال .افتـد و فـرو مـیشـوددچار ضعف و نزاری مـی
اند کـه بـه گـاه نـزول وحـی، تـن مبـارک حضرت رسول خدا آورده
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تــی مرکــوب آن حــضرت نیــز از حشــد و ایــشان دچــار ضــعف مــی
بـه هنگـام تجلّـی نیـز ) ع ( و حضرت موسٰى. ایستاد میحرکت باز

 سـورۀ ۱۴۳بـه آیـۀ .  (ق و مدهوشـی شـد، دچـار صَـعحضرت حـقّ
توانـد مـی» در هم شکستن ابریق«  همچنین .)اعراف مراجعه شود

نیز اشاره داشته باشد که در لسان صوفیه، تعبیـری » رَمْحموت َا«به 
در » ابریق تـن«.  تاست از مرگ اختیاری و قمع و سرکوب شهوا

وقتی که شراب جانفزای .  اینجا منشأ و مظهر کثرت و انانیّت است
 کسی را مست و مخمور کنـد، حجـاب کثـرت و بُـتِ دویـی و ،حقّ

 .گرددخیزد و وحدت متجلّیّ می  میتفرقه از میان بر

نیـز آورده) ۴۸ص( القـصیدهشرحاین ابیات را سید کاظم رشتی در  –۳۵
 .علوم نشدمبیات گویندۀ ا  .اند

مصرع منقول از فخرالدّین عراقی است که در لمعۀ چهارم در کتاب  –۳۶
 : نویسد چنین می)۵۹ص (لمعات

غیرت معشوق اقتضاء کرد که عاشق غیر او را دوست ندارد و بغیـر 
الجرم خود را عین همۀ اشیاء کرد، تـا هـر چـه را .  او محتاج نشود

 .او بُوَددوست دارد و به هر چه محتاج شود 

 الجَرَم عین جمله اشیاء شد    غیرتش غیر در جهان نگذاشت

نجـا و هیچکس هیچ چیز را چنان دوست ندارد که خود را، بدان ای
 ....که تو کیستی 

عبارتی در حـدیث مـشهور بـه حـدیث » فأحببت أن أعرف«عبارت  –۳۷
فأحببــت أن أعــرف کنــت کنــزاً مخفیــاً : "فرمایــدکنــت کنــز اســت کــه مــی
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حــدیث «ایــن حــدیث دو بــار بــه عنــوان ".  قــت الخلــق لکــی اعــرففخل
 .نقل شده است) ۲۵۲ و ۹۵صص  (شرح گلشن رازدر » قدسی

 : ویدگبیت از سنائی غزنوی است که می –۳۸

  سوی آن حضرت نپوید هیچ دل با آرزو   
 با چنین گُلرُخ نخسبد هیچکس با پیرهن     

 )۴۸۸، صدیوان سنائی(      

 :فرمایدحافظ است که میدر غزل  –۳۹

  جای صحبت اضدادخلوت دل نیست    

 دیو چو بیرون رود فرشته درآید      

 )۱۵۷، صدیوان حافظ(      

 : فرمایددر قرآن است که می) ۵۰( در سورۀ ق ۱۶ای از آیۀ فقره –۴۰

 .و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ..

 .گویندۀ بیت معلوم نگردید –۴۱

 اســت کــه مــی)۲۹۰۰دفتــر شــشم، بیــت  (مثنــویلــوی در بیــت از مو –۴۲
 : فرماید

  ذرّه ذرّه کاندرین ارض و سماست   

 جنس خود را هر یکی چون کهرباست    

 :فرماید نعیم سدهی است که میبهاریه از بیت مأخوذ –۴۳
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 کنان دوست دوست باز درآمد ز در جلوه   

 دیده غلط میکند نیست غلط او است او است   

 جای پیراهن است بتن بدر پوست پوستچه     

 دوست دوست  دگر  بار  بگو  مجلس  ساقی    

 ب محفل بخوان بار دگر یار یاررمط  

 )۱۶۸، صگلزار نعیم(      

ــات در  –۴۴ ــویابی ــع جعفــری مثن ــوی طب ــده اســت) ۴، ص۱ج( مول .  آم
ن جناب ورقا در اشعار خود نیز به این ابیات مولوی استشهاد نمـوده چنـی

 :فرمایندمی

  را افــالط لوۀ ــج د ـایــنم ا ــتاف را     ـۀ اوصـصاف بنما آین...

 ویـی معنــن مطلب دوبیتـر ایـبه     مولوی خوش گفته اندر مثنوی

 زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست     آینت دانی چرا غمّاز نیست«

 »دراک کنبعد از آن آن نور را ا    نگار از رخ او پاک کنرو تو ز

...کی شـود از نـور جانـان تابنـاک   جان صاف و پاک آینۀ گر نگردد
 )۳۸۹، صهای ورقانغمه(      

و هـو  "... :فرمایـددر قرآن است که می) ۵۷( در سورۀ حدید ۳آیۀ  –۴۵
 ".بکلّ شئی علیم
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.  آمـده اسـت )۵۱۶–۵۱۰صـص  (الجنـانمفـاتیحمتن دعای عرفه در  –۴۶
ــا در  ــن دع ــی از ای ــستطاب فقرات ــاب م ــانکت ــیخ و )۶۵ص (ایق ــوح ش  ل

 . نقل گردیده است)۳۲ص(

ابیاتی از غزل فروغی بسطامی بـه نقـل از صـدر دیـوان او بـه شـرح  –۴۷
 :ذیل است

       و راـم تـا کنــای زدل که تمن هـی رفتـک   
 م تو راـدا کنـته که پیـای نهف ی بودهـک

  ای که شوم طالب حضور غیبت نکرده   
 دا کنم تو راـویـه هـای ک هـگشتهان نـپن

  دی که منـوه برون آمـزار جلـبا صد ه  
  م تو راـا کنـاشـده تمـزار دیـــد هـبا ص

  ساز شد ینهئده آـد مجاهـمم به صــچش  
 دا کنم تو راـاهده شیــتا من به یک مش

  ن ببینـم مـی چش هـود در آینـباالی خ  
 را و ـم تـنک باال  م ـالـع  ز ر ــا با خبـت

  بگذری ر ـرم و دیـاش در حـانه کـمست  
  را تو ا کنم ـ ترس و ن ـؤمـگاه م لهـتا قب

  رویت بر افکنم اب ز ـی نقـخواهم شب  
 ا کنم تو راـاه کلیســه، مــد کعبــخورشی

  گر افتد آن دو زلف چلیپا به چنگ من  
 ا کنم تو راــله در پـزار سلســن هـدیـچن
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  سدره گر به قیامت به من دهندطوبی و   
  تو را ا کنم ـت رعنـامـدای قـا فـج یک

  نـم  کار  قـه عشـکارگ ود به ـا شــزیب  
 ا کنم تو راـه صورت زیبـر بـه نظـر گـه

  ور عاشقیـدم از شـی شـوای عالمـرس  
 وا کنم تو راـه رسـواستـدا نخـم خـترس

  اقم گذر کنیـبه وث زه گر ـل غمـبا خی  
  و راـت م ـآرا کن فـاه صـاه شـر سپــمی

 . آمده است)۴۵–۴۴، صص ۴ج (بحاراالنواراین حدیث در  –۴۸

، ۲ج (الزیــارهشــرحبــرای مالحظــۀ شــرح شــیخ احمــد احــسائی بــه  –۴۹
 .مراجعه فرمائید) ۳۶ص

 :بیت از هاتف اصفهانی و در ترجیع بند معروف اوست که میفرماید –۵۰

 ارـاالبص ولیی است یا ُاّلـدر تج  و دیوارپرده از در  بی یار ...

 روز بس روشن و تو در شب تار  دـبلن اب ـی و آفتـویـع جـشم

 وارــناال  ارق ــمش م ـعال ه ــهم  ز ظلمات خود رهی بینی گر 

 وارــن و همـن راه روشـر ایـبه  یـا طلبـد و عصـیش قاوَ ورُک

 در گل و خاراف ـ آب صۀجلو  چشم بگشا به گلستان و ببین

 زارلُگ ن آ ر در ــل نگالله و ُگ  آب بیرنگ صد هزاران رنگ ز

 ردارـب ای  هـتوش راه  ن ـ ای رـبه  ه و از عشقـب نـه راه طلـا بـپ

 وارــل بس دشـ عقزدـنود ـه بـک  شود آسان ز عشق کاری چند
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 که یکی هست و هیچ نیست جز او

 اله االهو وحده ال                

 )۸، صترجیع بند هاتف(     

، ۳ج(مآخـذ اشـعار برای مالحظۀ شرحی در بارۀ این بیت به کتـاب  –۵۱
 . مراجعه فرمائید)۱۵۴–۱۴۸صص 

 .است) ۲۷۲۰–۲۷۱۹دفتر سوّم، ابیات ( مولوی مثنویابیات از  –۵۲

 .در قرآن مجید است) ۲( در سورۀ بقره ۷آیۀ شمارۀ  –۵۳

 .در قرآن مجید است) ۲۲( در سورۀ حجّ ۴۶آیۀ شمارۀ  –۵۴

 :فرماید است که می)۱۱۰۹دفتر سوّم، بیت ( مولوی مثنویبیت از  –۵۵

  خدابندیّ ام در چشمخیره از و گوش باز و این ذکابچشم 

امثـال و المثـل یافتـه و در مصرع اوّل این بیت است که حکم ضرب –۵۶
ــــد  برگ سبزیست تحفۀ درویش «:آمده است) ۴۲۶، ص۱ج (حکم چکن
 .»مین داردبینوا ه

دفتر سوّم، بیـت  (مثنویبیت اوّل در .   مولوی استمثنویابیات از  –۵۷
  : به این صورت آمده است)۳۷۱۹

  که ذلیل او بُوَد شتسساین ب    د تا دلیل او بُوَدسایه که بو     

شـرح جـامع آمـده و در کتـاب ) ۱۱۸بیت  (مثنوی بیت ثانی در دفتر اوّل 
 :ر بارۀ آن چنین مسطور استد) ۹۳، ص۱ج (مثنوی معنوی

 قَمَرشَقَّ اْلچون برآید شمس، اِْن سایه، خواب آرد تو را همچون سَمَر
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بـرد، همان طور که داستان و حکایِت شبانه، تو را به خـواب فـرو مـی
ــز تــو را بــه غفلــت و خــواب بــی خبــری از ســایۀ عقــل و اســتدالل نی

بد، قمر عقـل و تابِ حقیقت بتا عالمکشاند و چون آفتابِحقیقت می
در .  دهـدشود و نور و جاذبۀ خود را از دست مـیاستدالل، زائل می

آن «.  قَمَـرشَقَّ الْتَرَبَِت الـسّاعَةُ َو انْـْقِا: ، آمده است۱سورۀ قمر، آیۀ 
 ».ساعت نزدیک شد و ماه بر خود شکافت

 ).۵۷۹، ص۲ج (امثال و حکم –۵۸

 ).۳۴۱ص (دیوان حافظ –۵۹

 .در قرآن است) ۱۶( در سورۀ نحل ۴۳ شمارۀ ای از آیۀفقره –۶۰

 صـص ،۳ج(مآخذ اشـعار برای مالحظۀ شرحی در بارۀ این بیت به  –۶۱
 .مراجعه فرمائید) ۳۳۰–۳۲۹

 .است) ۲۷۲۳–۲۷۲۲دفتر سوّم، ابیات ( مولوی مثنویابیات از  –۶۲

 . است مجیددر قرآن) ۹( در سورۀ توبه ۳۳ای از آیۀ شمارۀ فقره –۶۳

 .در قرآن است) ۱۷( در سورۀ اسری ۸۱ی از آیۀ شمارۀ افقره –۶۴

 . است مجیددر قرآن) ۳۹( در سورۀ زمر ۶۹ای از آیۀ شمارۀ فقره –۶۵

 . است مجیددر قرآن) ۱۸( در سورۀ کهف ۴۴ای از آیۀ شمارۀ فقره –۶۶

 . است)۱۸۵، صدیوان سنائی(بیت از سنائی غزنوی  –۶۷

 .است) ۵م، بیت دفتر چهار( مولوی مثنویبیت از  –۶۸



  حدیث حقیقت–آفتاب آمد دلیل آفتاب                                 فصل اول 

120 

 
 گراور صفحات اول و آخر در نسخۀ خطی
 شرح حدیث حقیقت از جناب ورقای شهید



  حدیث قلوب–آفتاب آمد دلیل آفتاب                                  فصل دوم 

121 

ّدومل 
 

وب   قد 
  توضيحات

از جمله بیانات حـضرت امیرالمـؤمنین کـه کمیـل بـن زیـاد نخعـی از آن 
حضرت روایت نموده حدیث مشهور به حدیث قلوب است کـه مـتن آن 

یاری از دیگـر کُتُـب اهـل تَـشَیّع نیـز نقـل و  و در بـس آمدهالبالغهنهجدر 
نهـجمـتن فقراتـی از ایـن حـدیث بـه نقـل از .  شرح و تفسیر شده است

 :چنین است) ۳۸۷ص (البالغه

کُمَْی  أَبِـی طَالِـبٍ ُنمِنِینَ عَلِیُّ بْـمُؤْأَخََذ بِیَدِی أَمِیرُ اْل: ُن زِیادٍُل ْبقَالَ 
حَرَ تَنَفَّسَ الـصُّعَدَاءَ ثُـمَّ جَبَّانِ، فَلَمَّا أَْص اْلرَجَنِی إلَیفَأَْخِه السَّلَاُم عَلَْی
 فَْظفَـاحْ.  عَاهَـارُهَـا أَوْعِیَـةٌ فَخَیْقُلُـوبَ أَوْذِهِ اْل  إِنَّ هٰـ!ُلیَا کُمَْی: قَالَ

 .عَنِّی مَا أَقُولُ لََک
ةٍ، َو هَمَـجٌ رَعَـاعٌ  سَبِیلِ نَجَاعَلَٰىمٌ مُتَعَّلِعَالِمٌ رَبَّانِیٌّ َو َف: النَّاسُ ثَلَاَثَُة

کُّلِ نَاعِقٍ یَمِیلُوَن أَْت کُّلِ رِیحٍ، لَْمبَاعُ   مِ، وَ لَـمْعِْلوا بِنُورِ اْلئضِیَتیَْس مََع 
 .نٍ وَثِیقٍ رُْکجَأُوا إِلَٰىیَْل
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رُسُ تَ تَحْـ َو أَنْـرُسُـکَُم یَْحعِلْـاْل.  مَـالِرٌ مِـنَ اْلُم خَیْـعِْل  اْل!ُلیَا کُمَْی
کُـو عَلَـٰىُم یَْزعِْلقُصُُه النَّفَقَةُ َو اْلتَنْمَالُ اْل.  مَالَاْل فَـاقِ، َو صَـنِیعُ إِْن اْل 
 .مَالِ یَزُولُ بِزَوَالِِهاْل

سَانُ إِنْـسُِب اْلبِـِه یَکْـ.  ِم دِینٌ یُدَاُن بِِهرِفَُة العِْلزِیَادٍ، مَْعَن  ْب!ُلیَا کُمَْی
مُ حَـاکِمٌ وَ عِلْـوَ اْل.  دَ وَفَاتِـِهثَةِ بَْعدُوأُْح وَ جَمِیلَ اْلالطٍّاعََة فِی حَیَاتِهِ،

 ....هِ کُومٌ عَلَْیمَالُ مَْحاْل

بـه ) ۳۸۷ص (البالغـهنهـجترجمۀ فارسی فقراتی که نقل شد به نقـل از 
 :شرح ذیل است

دست ) ع(امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب : کمیل پسر زیاد گفت
ی دراز کـشید و مرا گرفت و به بیابان برد، چون به صحرا رسید آه

ـــت ـــل: گف ـــن دل!  ای کمی ـــا ای ـــرین آنه ـــا آوندهاســـت، و بهت ه
 از مـن بـه گـویمپـس آنچـه تـو را مـی.  ترین آنهاست نگاهدارنده
 :خاطر دار

ای کـه دانایی که شناسـای خداسـت، آموزنـده:  اندمردم سه دسته
در راه رستگاری کوشاست، و فرومایگانی رَوَنده به چپ و راست 

پی هر بانگی را گیرنـد و بـا هـر بـاد بـه سـویی  زند، وم آمیرَهکه َد
نه از روشنی دانش فروغی یافتند و نه به سوی پناهگاهی .  خیزند

 .استوار شتافتند

دانش بِه از مال است که دانش تـو را پاسـبان اسـت و تـو !  کمیل
 کـم آیـد، و دانـش بـا پراکنـده  کردنمال با هزینه.  مال را نگهبان

 . نپاید– با تو –روردۀ مال با رفتن مال شدن بیفزاید، و پ
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شناخت دانش، دیـن اسـت کـه بـدان گـردن !  ای کمیل، پسر زیاد
 آمـوزد – پروردگار –آدمی در زندگی به دانش طاعت .  باید نهاد

رمانگذارسـت و و برای پس از مرگ نام نیک انـدوزد، و دانـش ف
 ....مال فرمانبردار 

ر آثـار بهـائی نقـل شـده عبـارت عبارتی از حدیث قلوب کـه بـه وفـور د
کُّلِ رِیحٍهَمَجٌ رَعَاعٌ أَْت« کُّلِ نَاعِقٍ یَمِیلُوَن مََع  است کـه آثـار مبارکـه »بَاعُ 

 .مشتمل بر آن در این فصل به نظر خوانندگان گرامی خواهد رسید

چنـین آمـده ) ۵۴۱ص (البالغـهنهـجدر تعلیقـات » همـج«در شرح کلمۀ 
 : است که

 و سـر گوسـفند و دیگـر ست که بـر چـشم و گونـهج، پشۀ خُرد اهََم
چارپا نشیند، و نیز به معنی مردم فرومایه که دَرهَـم غلتنـد، و گویـا 

در شـعر » هَمَـجٌ هَـامِجٌ«معنی دوم از معنی نخست گرفته شـده، و 
 : استنحارث بن حِلّزه، به معنی دَرهَم غلتید

 .یهِ هَمَجٌ هَامِجٌیَعیثُ ِف  شِِه عَیْا رَقَّحَ مِْنرُکُ ٰم یَتْ      

 ،۵ج (اسـراراآلثاردر » همـج رعـاع«و جناب فاضل مازندرانی در ذیل 
  :اند چنین مرقوم داشته)۲۷۰–۲۶۹صص 

ست که بر حیوانات مینـشینند  اهائی کوره و مگس هَمَج عربی پشه
و بر سبیل تشبیه بر مردم فرومایه استعمال زیاد پیدا کرد و با اتبـاع 

کید بهمج برَعاع که بمع ه نی عوام و مردم پست میباشد تبیین و تأ
مراد کنند و بدین طریق ذکر کلمۀ همج رعاع در آثار مرویۀ از نبی 

ــ ــه ب ــر ائّم ــی و دیگ ــد و از اینجــا ه و عل ــداول گردی ــی مت ــن معن ای
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کثـرت ه اصطالح ادبی همج رعاع باقی ماند که در آثـار بدیعـه بـ
لّـذی غفـل انّـه و ا«: استعمال شد، چنانچه در کتاب اقدس اسـت

 ...» من همج رعاع

انّهم اهمـج مـن «: و در لوحی در حقّ اهل بیان چنین مرقوم است
همج رعاع و اغفل من کلّ غافل و ابعد من کلّ بعید و اجهل مـن 

ذروهم یاقوم بانفـسهم لیخوضـوا فـی هـواهم و یلعبـوا .  کلّ جاهل
 ».بما عندهم

اتفـرح بمـا «: تو در لوح به شیخ محمّدباقر مجتهد اصفهانی اسـ
 ».تری همج االرض ورائک

و الّـذی اعتـرض الیـوم انّـه  «:خـان کریم و در لوح به حاج محمّد
 ».من همج رعاع

بـاری هـزار و دویـست و هـشتاد سـنه از ظهـور «: و در ایقان است
نقطۀ فرقان گذشت و جمیع این همج رعاع در هر صـباح تـالوت 

علـم ه الء معروف بـکه مراد از همج رعاع جه» فرقان نمودند الخ
نــوع مبالغــه اســت ه و مــراد از دویــست و هــشتاد ســنه تقریبــی و بــ
  . هفتاد و نُه بودوگرنه سال صدور ایقان تقریباً هزار و دویست و

نی قیامت و لقای الهـی را عو این همج رعاع چون م«: و نیز قوله
این فقر و غنا و ذلّت و عزّت و ... «: و قوله»  ...ادراک ننمودند 

تبـر کـه در نـزد ایـن همـج رعـاع معلطنت و قدرت و مـادون آن س
  ».است در آن ساحت مذکور نیست
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که در زمینـۀ حـدیث قلـوب و منـدرجات آن مطالـب الزمـه مطـرح  حال
ــ ــار حــضرت بهاءاللّٰ ــه نقــل آث ــده ب ه و حــضرت گردیــد در دو بخــش آین

 .پردازدیف است میرمّن عباراتی از این حدیث شمتضعبدالبهاء که 

 نیز در شرح دعای صباح که زم به توضیح است که حضرت رّب اعلٰىال
به اعزاز آقا سید ابوالحسن ابن سید علی زنوزی نازل شده و بـا عبـارت 

ه الّذی ابـدع مـا فـی الـسموات و االرض بـامره و یحکـم بـین الحمد للّٰ"
ای از حـدیث قلـوب را کـه مـیگـردد فقـرهآغـاز مـی..." الکّل بالقسط 

نقـل ..."  سبیل نجـاة الناس ثالثة، فعالم ربّانی و متعلّم علٰى. .".فرماید 
 .اند فرموده

 اطّـالع  مطالعۀ متن مفصّل حدیث قلوب و ترجمۀ فارسی آن و نیـزبرای
از مطالب و مطالعات بیشتر در بارۀ ایـن حـدیث، خواننـدگان گرامـی را 

 سوّم که عبارت از فصل» های آنحدیث قلوب و شرح«به مطالعۀ فصل
 .نماید دعوت میباشد میان یقای خیاطآاز بخش دوّم کتاب 
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   حديث قلوب در آثار حضرت بهاءاللّه–1
چنـین ) ۲۶۵، ص۲ج، آثار قلم اعلـٰى (جواهراالسرار در هحضرت بهاءاللّٰ

 :فرمایندمی

 اَى مقـامِ مدينـةِ االحديّـِة رجـال قـد رَکَبُـوا عَلـى ،و لِهذا المَقامِ... 
افَروا فى مَعـارج االحديّـِة و تَـشهُد انـوارَ الجمـالِ فُلِک الهدايِة و س

عَْن وجوههِم و اسرارَ الجَاللِ مِـنْ هيـاکِلِهِم و تجـدُ روايـحَ المِـسْکِ 
مــن کلمــاتِهِم و تُالِحــظ آيــات الــسلطنةِ فــى مــشْيِهِم و حرکــاتِهِم و 
سکونِهِم و ال يحجبکَ اعمالُ الذينَهُم ما شَرِبُوا مِْن عيونِ الصافيةِ و 

 و يتّبعونَ اهواءَ اَنفسِهِم و يُفسدونَ فـى یةوَصَلُوا اِلی مدايِنِ القدسما 
مَـجُ ه«االرِض و يحسبونَ باَنَّهُم مُهتَدونَ هُُم الذينَ وَرََد فـى شـأنِهِم 

کلِّ ناعقٍ يَميلونَ بکلِّ ريحٍ  ....» رعاعٍ اتباعُ 
 

 :فرماینده در لوحی دیگر چنین میو نیز حضرت بهاءاللّٰ
 
 هو
 

هم یا الهی کیف اذکرک بالقلم بعد تنزیهـک نفـسک فسبحانک اللّٰ
عن اشارات القدم و کیف اصـفک بمـا یظهـر مـن العـدم فـی هـذا 
اللّوح المکرّم ان اذکرک یا الهـی بأنّـک انـت سـلطان الملـوک فـو 
عزّتک ما ینبغی هذا الّـا للمملـوک و ان اصـفک بأنّـک انـت ربّ 

 مظـاهر التّـراب و ان اشـیر األرباب اشاهد بأنّک اظهرت ذلک فـی
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کـلّ الیک بأنّک منزل الکتاب ارجع البصر الی ما تغرّد بـه الورقـآء 
 فو حقّک یا محبـوب قـد صـرت متحیّـراً فـی .شیء احصیناه کتاب

نفسی فاسئلک بنفسک اللتی بها ارفعت اعالم هدایتک و اظهـرت 
 کمة الوهیّتک بأن تجعلنا منقطعـاًحاسرار ربوبیّتک و اعلنت بدایع 

عمّا سواک و معرضاً عن دونک و مقبالً الیک و متوسّـالً علیـک و 
ا ینبغی لک و یلیق بک اذ ذکرک علی مامتمسّکاً بک ألستطیع ان 

 .شیء و انّک انت علی ما تشآء مقتدراً قدیرا  کلّوتکبیدک مل

ان یا کریم قـد اردنـاک مـن قبـل و اریـدک حینئـذ و اوصـیک بمـا 
لنّاس و استیقظهم عن مراقدهم لئلّا یفسدوا ه عباده لتذکّر اوصّی اللّٰ

هم و ال یعقّبـوا کـلّ فی األرض بعد اصالحها و ال یتّبعوا اهوآء انفس
قـل لهـم یـا قـوم   .باع کلّ ناعق و ال یمیلوا بکّل ریحهمج رعاع ات

ه فاسـلکوا سـبل الحـقّ ثـمّ اخرجـوا انفـسکم عـن الـدّنیا و اتّقوا اللّٰـ
ه و  لیهـبّ علـیکم مـن اریـاح رحمـة اللّٰـهزخرفها و توکّلـوا علـی اللّٰـ

ــة الــی یمــین  ــبکم عــن شــمال الحدّیّ یأخــذکم نــسمات الــرّوح و یقلّ
یّة و یدخلکم فی حصن الهدایة و بیـت الوالیـة لتکـوننّ فیهـا األحد

ه لمن الخالدین و الرّوح علیکم و علی عباد المخلصین و الحمـد للـّٰ
 ۱۵۲ . العالمینرّب

 :ه چنین مذکور استرت بهاءاللّٰو نیز در اثر دیگری از حض
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 احمد ابن اخت جناب من فاز

 هو الشّاهد العلیم

 و اند همج رعاع عالم بر اطفاء نور مالک قدم قیام نموده،یا احمد
کـن کمال جدّ و جهد در تضییع امر الهی کوشیده و میکوشـند وٰله ب
جنـود  . ه اظهر األمر و یظهر ما اراد رغماً ألنف کـلّ غافـل بعیـداللّٰ

.  عالم و صفوف امم او را از آنچه اراده فرموده منع ننموده و ننماید
را از مالـک یـوم  که ضوضـاء غـافلین ایـشان از برای نفوسی طوبٰى

کلمـۀ ه استقامت تمام بین انام قیام نمودند و بـه  ب.الدّین منع ننمود
 حقّ از . ه ربّنا و ربّ من فی األرض و السّمآء ناطق شدندمبارکۀ اللّٰ

میطلبیم تُرا موفّق فرماید چنانچه مؤیّد نمود و بر صراطش مستقیم و 
البهآء علیک و علی الّذین فازوا .  اوست قادر و توانا.  ثابت نماید

 .بهذا األمر العظیم
  

  
 



  حدیث قلوب–آفتاب آمد دلیل آفتاب                                  فصل دوم 

129 

   حديث قلوب در آثارحضرت عبدالبهاء–2
 :فرمایندحضرت عبدالبهاء می

دید هذا ما اخبر بـه القلـم از انتشار اجنحۀ طیور لیل مرقوم نموده بو
 با وجـود]  ازلمیرزا یحیٰى[بعضی از تابعین آن مجهول  ... االعلٰى

آن که به رأی العین این را مشاهده نمودند باز بیدار نشدند تا ثابت 
 ....کلّ ریح هستند بکردند که همج رعاع اتباع کلّ ناعق یمیلون 
 :ایندفرمو نیز حضرت عبدالبهاء در اثری دیگر چنین می

ایّها النّحریر الجلیـل قـد اطّلعـت بکتابـک الکـریم و وقفـت باسـرار 
جـال و اعـتالل المـزاج و عـدم مخطابک المبین و انّنی مع عـدم ال

االبتهاج اجبت عن کلّ مسئلة جواباً شافیاً کافیاً و ارجوک ان تمعنّ 
و تطّلع النّظر فی اسرار الکلمات حتّی ینکشف لک اآلیات البیّنات 

 فــی نی ال رطــب و ال یــابس االّی انزلــه الرحمــا القــرآن الّــذباســرار
 ولکّن الغافلین یخوضون و یلعبون و لـیس لهـم نـصیب .کتاب مبین

ه یؤیّد من یشآء علی من اسرار اللّوح المحفوظ و الرّق المنشور و اللّٰ
 ال تستغرب اذا طـرق اذنیـک ما یشآء اّن ربّی لعلی صراط مستقیم و

لکتاب المبین الّن هذا من سنن الغافلین قـالوا اعتراض القوم علی ا
ان هذا الّا اساطیر األوّلین فلو کان لهم نـصیب مـن معـانی الکتـاب 
لما نطقوا بهذا الهذیان بل قالوا ربّنا آمنّا بما انزل الینـا قـال و قولـه 

ولو کانوا ال یبصرون أنت تسمع الصّم ولو  أنت تهدی العمیأ الحقّ 
 و ینکـرون خالقهـا و ن الطّبیعةء البلهآء یعبدوکانوا ال یسمعون هؤال

ــم  ــون انّه ــاب و یظّن ــی ربّ األرب ــراب و یعترضــون عل ــسجدون للّت ی
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فالسفة األرض و اساطین الحکمة و صنادید الفضائل و الحال انّهم 
همج رعاع اتباع کلّ ناعق یمیلـون بکـلّ ریـح ذرهـم فـی خوضـهم 

 .یلعبون

از احّبــای مــشهد چنــین مــیو نیــز حــضرت عبــدالبهاء در لــوح جمعــی 
 :فرمایند

 ههواللّٰ

ای که پـس از ورود دو شـمع منـوّر میـرزا  نامه،ای یاران مهربان من
از مـضمونش .  اکبـر ارسـال نمـوده بودیـد رسـیدطراز و میرزا علـی

ا را کـه دحمـد خـ.  شوری دیگر و انجـذابی بیـشتر احـساس گـشت
نفحــات ه ننــد و دوســتان منجــذب بــایــاران در نهایــت روح و ریح

ه سـفر بـه جناب آقا میرزا مهدی نیز مأمور بـ.  قدس حضرت یزدان
 .  اندالبتّه تا حال آمده.  صفحات خراسان شدند

ن گردد و آن دشت این است که خراسان منشأ نفحات رحٰممقصود 
ه از حـرارت نـار موقـده عرصـۀ سـینا  اللّٰـتتجلّـی محبّـه و صحرا بـ

ن خطّه و دیـار دائـم و مـستمرّ آه نظر عنایت جمال مبارک ب.  گردد
غـافالن آن .  البتّه باید که آثار آن عنایت ظاهر و آشکار گردد.  بود

باید بقـدر امکـان .  سامان جسور و جاهالن آن دیار متکبّر و مغرور
با آنان مدارا نمود و بـا اینگونـه نفـوس امتـزاج بـسیار آسـان، زیـرا 

ــرام و رعایــت ظــاهره هــستند ــشنۀ احت ــۀ قمــهو گرســنۀ ل ت ای و برهن
احترام ظاهری و عبـا و ردائـی نهایـت ممنونیّـت از ه عبائی، یعنی ب

هـر شخـصی حاصـل نماینـد و اگـر کـافر مطلـق باشـد در نـزد آنـان 
ایـن .  ینگونـه اشـخاص مـدارا نمـود اباید بـا.  یوسف صدیق گردد
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ــشان از ایــن ــار و  جــوش و خــروش ای ــادا اعتب جهــت اســت کــه مب
 اگــر بداننــد و ذلیــل و خــوار گردنــد،  واّالن رود احترامــشان از میــا

دوند و احترامات فائقه و رعایت عظیمه حاصل گردد از همه پیشتر 
 اتبـاع نـاعق یمیلـون بکـلّ همـج رعـاع  اظهار ایقان بیشتر نماینـد،

 ....ریح

 :و نیز در لوحی دیگر از حضرت عبدالبهاء چنین مذکور است

 ههو اللّٰ

اد کـه در الـواح الهیـه مـذکور شـد، تنـدباد سـنۀ جناب میرزا جـالل
آنچه .  روزبروز در اشتداد و افتتان و امتحان از هر جهت در ازدیاد

 کـه تزلـزل در انـدجمال مبارک روحی الحبّائه الفداء اِخبار فرمـوده
خواهـد شـد میثاق حاصل خواهد گشت و اضطراب شـدید نمـودار 

مقام  هباری نفوسی الیوم چون بنیان مرصوص ب.  جمیع ظاهر گشت
منصوص متمسّک و نفوسـی چـون همـج رعـاع یمیلـون بکـلّ ریـح 

.  روایـات مفتریـات از نـساء و رجـال متزلـزالت متمـسّکه ظاهر و ب
قول سخیف هـر بوالهوسـی ه نصّ جلیل میثاق غلیظ را بگذارند و ب

 .عنقریب پشیمان گردند.  تمسّک جویند

ه ش بـد گـوناب از ساللۀ آن روح ثبوت و رسوخي چون آن ج،اریب
.   روایات چون اضغاث و احالم مدهید و در پِـی سـراب مرویـداین

ر عهد شـرق و اعنقریب نفحۀ میثاق مشام آفاق را معطّر نماید و انو
از تزلزل در میثاق روایتی ماند و از اضـطراب .  غرب را منوّر نماید
جمیع ایـن اوهـام زائـل گـردد و نـور حقیقـت از .  در عهد حکایتی
 عو البهاء علیک ع.  ع شودافق المکان الم
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، ۱ ج (مکاتیب عبـدالبهاءو نیز حضرت عبدالبهاء در لوحی دیگر که در 
 : فرمایند به طبع رسیده چنین می)۶ و ۵ص ص

فی ريـاض  و انّک أنت يا ايّها الطير المتغنّی علی سدرة العرفان... 
المتـشابهات مـن  دع المحتجبـين بـسبحات . رحمة ربّـک الـرحمن

المـسائل االلهيّـة فـی عـالم  تمسّک بمحکمات اآليات مـنالبيان و 
اتباع کلّ ناعق يميلـون بکـلّ ريـح و   ألّن الناس همج رعاع.التبيان

و البرهان يضعون أصـابعهم فـی اآلذان و  اذا جاء هم الحقّ بالحجّة
 هـذا . انّا وجدنا آباءنا علی أمّة و انّا علی آثـارهم لمقتـدون يقولون
ال يتّخـذوه  ان يروا سبيل الرشـد  .هم يلعبون ذرهم فی خوض،شأنهم

 . ...سبيالً و ان يروا سبيل الغيّ يتّخذوه سبيالً 
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وم   ّل 

ل   کدعای 
  

  توضيحات
دعای کمیل از ادعیۀ بسیار مشهور اسالمی است که آن را کمیل بـن زیـاد 
نخعی از حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب روایت نموده و لذا بـه 

هـای جمعـه و شـباین دعا در شـب.   کمیل اشتهار یافته استنام دعای
های نیمۀ شعبان در جوامع اهل تشّیع برای طلب آمرزش گناهـان و حفـظ 

شـود و از صدمات دشمنان و نیز گشایش ابواب رزق و رخاء تـالوت مـی
 .ی نیمۀ شعبان نیز تسمیه شده استبه دعای خضر و دعا

بــه کمیــل آن کــه روزی کمیــل بــا ســابقۀ روایــت ایــن دعــا و انتــساب آن 
فیهـا «حضرت علی در مسجد بصره نشسته بودند و صحبت از آیۀ قرآنیـۀ 

 حـضرت علـی . به میـان آمـد) ۴سورۀ دخان، آیۀ (» یفرق کلّ امر حکیم
فرمودند این آیه مربوط به شب نیمۀ شعبان است که هـر کَـس آن شـب را 

 مـستجاب مـیاحیاء بگیرد و دعای حـضرت خـضر را بخوانـد دعـای او
گوید پس از این مـذاکرات بـه خانـۀ حـضرت امیـر رفـتم کمیل می.  گردد
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ــیم ودعــای خــضر را طلــب نمــودم ــه مــن تعل  و آن حــضرت آن دعــا را ب
 .فرمودند

برای مطالعۀ روایاتی که در بارۀ سابقۀ دعای کمیـل در دسـت اسـت مـی
ار گفتـاطیـان و بـه پـیشیتوان به فصل هفتم از بخش دوّم کتـاب آقـای خ

دعـای « اثـر احمـد زمردیـان و بـه ذیـل علی علیـه الـسّالم و کمیـلکتاب 
 .مراجعه نمود) ۵۳۲، ص۷ج (دایرةالمعارف تشیّعدر » کمیل

متن دعای کمیل در بسیاری از کتب  ادعیۀ اسالمی نقـل شـده و در طـی 
اعصار مختلفه این دعا مورد شـرح و تفـسیر علمـای مـسلمان قـرار گرفتـه 

های مهمّی که بـر دعـای کمیـل نوشـته  عناوین شرح  برای مالحظۀ.است
دایرةالمعـارف در » شرح دعای کمیـل«توان به ذیل عنوان شده است می

  در فصل هفتم کتاب آقـای خیاطیـان. مراجعه نمود) ۵۴۲، ص۹ج (تشیّع
اب تـمورد مطالعۀ دقیق واقـع شـده و ک» های آندعای کمیل و شرح «نیز

در . ش.ھ۱۳۷۶ بــه ســال اپ پــنجم آن کــه چــیــلعلــی علیــه الــسّالم و کم
طهران انتشار یافته یکی از جدیدترین شروحی است کـه بـر دعـای کمیـل 

 .نوشته شده است

نظر به منقبت این دعا و اشتهار و محبوبیت آن در عالم تـشیّع و مفـاهیم، 
فقراتی از دعـای کمیـل بـه ای که در آن مطرح شده مقاصد و افکار عالیه

ــار حــضرت  ــرّات در آث ــٰىک ــٰىربّ اعل ــدس ابه ــال اق ، و حــضرت ، جم
های آیندۀ این فـصل منتخبـاتی از در بخش.  عبدالبهاء نقل گردیده است
دهد و در ایـن مقـام فقراتـی از دعـای کمیـل و آن آثار مبارکه را ارائه می

 . سـازدترجمۀ فارسـی آن را کـه در آثـار فـوق انعکـاس یافتـه منـدرج مـی
 الجنّـاتحاتـمفتـوان بـه کُتُبـی نظیـر یبرای مالحظۀ تمام دعـای کمیـل مـ
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مراجعــه ) ۱۲۹–۱۱۸صــص  (مفــاتیح الجنــانو ) ۲۰۳–۱۹۵، صــص ۱ج(
 .نمود

گـست  م در ۱۹۱۵قابل توجّه است که حـضرت عبـدالبهاء در تـاریخ نهـم آ
بیانات شفاهیۀ خود در بـارۀ غـصب و غـارت بیـت جمـال قـدم از جملـه 

 :فرمایندچنین می

دعـای کمیـل بـود بـه خـطّ ... ارک از اشیاء نفیـسۀ بیـت جمـال مبـ
قرنی بزرگـان آن در هر .  حضرت امیر به خّط کوفی روی ورقۀ آهو

ماد امضاء نمـوده بودنـد کـه ایـن خـطّ حـضرت زمان از جمله میرع
در آنتیکه بـود کـه قیمـت نداشـت این قالحقیقه این فی.  امیر است

 ).۲۷۵، ص۲، جرحیق مختوم (...

مفــاتیح  ترجمــۀ فارســی آن بــه نقــل از بــاری، فقراتــی از دعــای کمیــل و
 : به شرح ذیل استالجنان

نی شـکرک و وزع من قربک و ان تیتُدْنِيَناسئلک بجودک ان *... 
  ...ان تلهمنی ذکرک 

و ایـن کـه  خـواهم کـه مـرا بـه خـویش نزدیـک کنـیبه جودت از تو مـی(
موزی و این کـه یـاد خـویش را اسپاسگزاری خود را به من الهام کنی و بی

 .)۱۱۹، صتیح الجنانامف ()به من تلقین کنی

و انت تعلم ضعفی عن قلیل مـن بـالء الـدنیا و عقوباتهـا و مـا *... 
یجری فیها من المکـاره علـی اهلهـا علـی اّن ذلـک بـالء و مکـروه 
قلیل مکثه یسیر بقاؤه قصیر مدتـه فکیـف احتمـالی لـبالء اآلخـرة و 

ه و یـدوم مقامـه و ال جلیل وقوع المکاره فیها و هو بالء تطول مدتـ
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ــه ال یکــون اال عــن غــضبک و انتقامــک و عــیخفــف  ــه الن ن اهل
 ... سخطک و هذا ما ال تقوم له السموات و االرض 

ای پروردگار من و تو خود سستی مرا در مقابل اندکی از بالی دنیا و در (
مکروهاتی که در این جهان بر اهلش مستمرّی است میدانی با ایـن مقابل 

ارۀ آن بـالء و نـامالیمی اسـت کـه کاین بالء و عقوبات دنیا و مکه قطعاً 
توقّفش اندک است، بقایش آسان و زمانش کوتاه است و حال آن که آن 
بالئی است که مدّتش طوالنی و زیست در آن دائمی اسـت و آن بـالء از 
اهلش تخفیف داده نشود زیرا که آن بالء جز از غـضب و انتقـام و خـشم 

هـا و زمـین غضب و انتقام و خشم چیزی است که آسمانتو نیست و این 
 .)۱۲۴–۱۲۳، صص تیح الجنانامف( )ارندیطاقت و تاب آن را ن

یا رّب اسئلک بحقّک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک *... 
ان تجعل اوقاتی مـن اللیـل و النهـار بـذکرک معمـورة و بخـدمتک 

ورادی کلّها موصولة و اعمالی عندک مقبولة حتی تکون اعمالی و ا
  ....حداً و حالی فی خدمتک سرمداً ورداً وا

ای پروردگــار مــن بــه حــقّ خــودت و بــه ذات مقدّســت و بــه بزرگتــرین (
خواهم که اوقـات شـب و روز مـرا بـه های مبارکت از تو میصفات و نام

گـذاری خـود بگـذرانی و  یاد خویش معمور گردانی و پیوسته بـه خـدمت
هایم همـه یـک ورد و رمائی تا اعمالم و گفتهکارهایم را مقبول حضرت ف

) یک جهت برای تو باشد و حـالم تـا ابـد بـه طاعـت تـو مـصروف گـردد
 .)۱۲۸–۱۲۷، صص تیح الجنانامف(

اغفر لمن ال یملک اال الدعا فانّک فعال لما تشاء یا من اسـمه *... 
دواء و ذکــره شــفاء و طاعتــه غنــی ارحــم مــن رأس مــا لــه الرجــاء و 
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اء یا سابغ النعم یا دافع النقم یـا نـور المستوحـشین فـی سالحه البک
بـی مـا الظلم یا عالماً ال یعلم صل علی محمّد و آل محمّـد و افعـل 

  ....انت اهله 

 کنـیبیامرز کسی را که جز دعا چیزی ندارد زیرا که هر چه بخواهی مـی(
 به ،ای که نامش دواست و یادش مایۀ شفاست و طاعتش توانگری است

  رحـم کـن ای تمـاماش گریه استاش امید و اسلحهسی که سرمایهحال ک
 هـا، ای روشـنی وحـشتکننـدۀ بـال و مـصیبت هـا و برطـرفکنندۀ نعمت

و ) ص( بفرست بر محمّد  ای دانای نیاموخته درود. ها در تاریکیزدگان
 .)۱۲۹، صتیح الجنانامف(.) تو آنچه اهل آنی با من کن.  آل محمّد

از دعای کمیل به نظر خوانندگان گرامی رسید آثار حال که منتخباتی 
، و حضرت عبدالبهاء را که ، جمال اقدس ابهٰىمبارکۀ حضرت ربّ اعلٰى

 جداگانه مندرج باشد در سه بخش از این منتخبات میشامل عباراتی
 .سازد می
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  ٰ دعاي كميل در آثار حضرت رب اعلي–1
 :فرماینددر تفسیر الهاء می حضرت ربّ اعلٰى

قد قرئت ما نزلت من سحائب سماء مشیتک و عرفت ما اشرت ... 
ک اردت ان تکشف بکشف الـسرّ  بواطن مستسرّات آیاتک کأنّفی

ک یعن وجه المستور و اال ما هو المستور فی السطور کـان بـین یـد
ان یکـشف عـن وجهـه بمثل رق منشور و ان کان الـسرّ سـرّا یمکـن 

 مکـشوف عنـد طلعتـک بمثـل ه هو بین السطورحجاب المستور فانّ
 السّر و الیفیـده اال الـستر ه االّینفعنور الظهور و ان کان سّر مجلل ال

و الیکشف عن وجهه غوامض االشارة فی االمر فکیـف یمکـن ان 
 و ان اوّل رتبة کشفه هو نفی االشارة عنه و لیس لی الیـوم .اشیر الیه

 علیه السالم کذلک السّر کشف و ال امر و ال سبب اال ما ادّب علّی
رّب اغفـر لمـن ال «کمیل النخعی  فـی دعـاء الخـضر علیـه الـسالم 

یملک اال الدعا فانـک فعـال لمـا تـشاء یـا مـن اسـمه دواء و ذکـره 
شفاء و طاعته غنی ارحم من رأس ماله الرجـاء و سـالحه البکـاء یـا 

 المستوحشین فی الظلـم یـا عالمـاً السابغ النعم یا دافع النقم یا نور 
 ....» ...صل علی محمّد و آل محمّد و افعل بی ما انت اهله یعلم 

 : فرماینددر تفسیر والعصر چنین می و نیز حضرت ربّ اعلٰى

ه سبحانه مع علو بهاء کبریائیته و جالل ظهور صمدانیته لم ان اللّٰ... 
ی الـسموات و ال فـیجر الحد ذلک البداء الن بظهوره لم یبق شیء 

حـد بـذلک الحکـم لیهلـک فـی الحـین کـلّ فی االرض ولو اراد ال
الذرات و ال یقوم به شیء فی الموجودات و الیـه االشـارة قولـه عـزّ 
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النه ال یکون اال عن غضبک و انتقامک و «ذکره فی دعاء الخضر 
ه مـن فاعوذ باللّٰـ» ا ما ال تقوم له السموات و االرضسخطک و هذ

 ....سخطه 
  



  دعای کمیل–آفتاب آمد دلیل آفتاب                                  فصل سوم 

140 

  بهاءاهللا دعاي كميل در آثار حضرت –2
 :فرماینده میحضرت بهاءاللّٰ

در جمیـع احـوال ... ه الذی کان و یکون بمثل ما قد کـان الحمد للّٰ
اعمـال طیّبـه .  شـریعت الهـی متمـسّکه د و بـنبه حکمت ناظر باش
از حقّ میطلبیم عباد خود را از این انوار مـشرقۀ .  بمثابۀ انوار است

.   ناظر و از او راجـیاوه ما همه بندگانیم و ب.  منیرۀ محروم نفرماید
در دعــای کمیــل بــن زیــاد نخعــی میفرمایــد حتّــی تکــون اعمــالی و 

از او .   واحــداً و حــالی فــی خــدمتک ســرمداًدااورادی کلّهــا ور
اوست کریم و .  میطلبیم عباد خود را از کوثر این کلمۀ علیا بنوشاند

ه الـسّالم علـیکم و علـی عبـاد اللّٰـ.  اوست رحـیم و اوسـت مهربـان
 .ه ربّ العالمینخلصین و الحمد للّٰالم

 :فرمایندو نیز می

نقطۀ حمد و جوهر حمد مخـصوص سـاحت قـدس قـرب حـضرت 
محبوبی است که برافراخت سماوات وجود را به قدرت کاملۀ خود 

 در دعای کمیل بن زیاد نخعـی ذکـر میفرمایـد کـه فقـرۀ آن ایـن... 
ی فـًا و حـالی ست حتّی یکون اعمالی و اورادی کلّهـا ورداً واحـدا

لو تجد لـذّة ذلـک المقـام  فو عزّته یا نقطة الحمد .خدمتک سرمداً
 .... عنه ولو  یقطعک ارباً ارباً لن تغفل

 :فرمایندو نیز می

شنبه نوزدهم ماه حقیقـی اسـت دسـتخطّ اسـمین امشب که شب سه
الحقیقه بیانات آن محبوبـان سـبب فی... اعلیین به این فانی رسید 
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 ربح و برکت و نعمت و مائده و آنچه در عـالم .  گردیدفرح النهایه
معــروف مــذکور اســت و از خیــر محــسوب نــصیب شــما بــوده و ه بــ

سـت بـر  ااذکار قلمیّـه و لـسانیّۀ آن محبوبـان شـاهد و گـواه.  هست
آنچـه در دعـای کمیـل بـن ه ه فائز شدید بـالحمد للّٰ.  آنچه ذکر شد

رادی کلّها ورداً واحداً و  حتّی یکون اعمالی و او،زیاد مذکور است
بـوده  چه که امور آن محبوبان لوجه اللّٰه ،حالی فی خدمتک سرمداً

 در . هه و العمـل للـّٰه و توجّـه الـی اللّٰـظهور و بروز من اللّٰ.  و هست
 ....اً واحد و احوال دائم بوده و هستصورت اعمال ورد این

وّم از فـصل اوّل ایـن در بخش سه و نیز نگاه کنید به لوح حضرت بهاءاللّٰ
 : فرمایندکه در آن می» ...یا ایها الطائر بقوادم االیقان «کتاب با مطلع 

ه و یری اعماله و اذکاره کلّها ذکراً واحدًا و حالـه فـی خدمـة امراللّٰـ
 ....سرمداً
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   دعاي كميل در آثار حضرت عبدالبهاء–3
 :ندفرمایحضرت عبدالبهاء در لوح جناب مؤیّد در شیراز می

و امّا مـا سـئلت مـا ورد فـی دعـآء کمیـل و الهمنـی ذکـرک ای ... 
وفّقنی علی ذکـرک و الهمنـی ان اذکـرک ألّن االلهـام االلقـآء فـی 

امّــا االلهــام القلــوب و التّلقــین التّعلــیم الــشّفاهی الکــافی الــوافی و 
 بواسطة الفیض الرّبّانی و النّفس الرّحمـانی مثـل االلهی ال یکاد االّ

شکاة فیها مصباح المصباح فـی الزّجاجـة و مـا دون ذلـک نوره کم
تعریـف القـوم احالم و اوهام و لیس بانعـام ألنّ االلهـام مـن حیـث 

واردات قلبیّة و الوساوس ایضاً خطورات نفسیّه و بأیّ شیء یستدلّ 
االنسان اّن ما وقع فی قلبه هو االلهام االلهی الّا ان یکـون بواسـطة 

لیل علـی ذلـک انّـک لتهـدی الـی صـراط الفیض الرّحمـانی و الـدّ
 و مـشکاة نـور الهـدی و کـلّ مستقیم فالواسطة هی الوسیلة العظمـٰى

یء مـن هـذا الهام شعاع ساطع من هـذا الـسّراج الّـذی یوقـد و یـض
 ۱....الزّجاج 

 : فرمایندحضرت عبدالبهاء در لوح جناب نورمحمّدخان می

... ه مالحظـه گردیـد لـی اللّٰـا نمیقـۀ آن مبتهـل ای بندۀ جمال ابهٰى
ه بکوشید زیرا الیوم این امر مؤیّد است و شب و روز در تبلیغ امر اللّٰ

.   گـرددهر نفس در این میدان قدم نهد مظهر نصرت ملکوت ابهـٰى
توجّـه کلّـی بـه ایـن خـدمت .  اعظم امور الیوم این امر عظیم اسـت

داً و ورداً و اذکاری ذکـراً واحـ اجعل اورادی هّم نمائید و اللّٰعظمٰى
گوئید ع  ع واحداً و حالی فی خدمتک سرمداً 
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 :فرمایندو نیز حضرت عبدالبهاء در لوح جناب آقا میرزا محمود می

ای بندۀ جمال مبارک نامه رسید و از مضمون معلوم گردیـد کـه در 
ای ثابـت بـر میثـاق وقـت ... پونه مقیم ولی در تعب عظیم هـستید 

ان هر امری در آفاق باید که چنین درخشندگی و اشراق است و نسی
هّم اجعل اورادی و اذکـاری کلّهـا ورداً واحـداً و  اللّٰمیفرماید گردید

 هر فکـری و ذکـری را کنـار گذاشـت و . حالی فی خدمتک سرمداً
خدمت آسـتان مقـدّس پرداخـت ه امر اعظم اوفی کرد و به تشبّث ب

گی بلند نمود در نهایت وله و انجذاب و شعله و التهاب نغمه و آهن
 . عنان آسمان زنده ه شعله بکه قلوب به اهتزاز آید و نائرۀ محبّت اللّٰ

 و علیـک التّحیّـة و هذا ما یبیّض بـه وجهـک فـی ملکـوت األبهـٰى
 .الثّنآء

ــه ــد عالق ــا محمّ ــاب آق ــوح جن ــدالبهاء در ل ــز حــضرت عب ــین  و نی ــد چن بن
 :فرمایند می

سب مثـل مـشهور ای ثابت بر پیمان مکتوب مفصّل شـما کـه بـه حـ
حــضرت آقــا میــرزا ... تفــسیر کــشّاف و تــاریخ وصّــاف بــود رســید 

را وقـف خـدمت  الحقیقـه حیـات خـویشالصّفآء فـیمهدی اخوان
 :اند و مظهر این مناجات هستنده نمودهامراللّٰ

نظرها کمال االنقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیآء  الهی هب لی
 النّـور و تـصل الـی معـدن الیک حتّی تخرق ابصار القلـوب حجـب

 .العظمة و السّرور و تصیر ارواحنا معلّقة بآیات عزّ قدسک
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و همچنین حتّی اجعل اورادی و اذکـاری کلّهـا ورداً واحـداً و حـالی فـی 
  ۲....خدمتک سرمداً 

اُف اسـکوئی چنـین علـیو حضرت عبدالبهاء در لوح جناب میرزا حـسین
 :فرمایندمی

 ههواللّٰ

ای کـه بـه جنـاب محمّـدتقی بنـدۀ صـادق جمـال مـان نامـهای ثابت بر پی
 ایشان در نامۀ خویش مـضمونش را تفـصیل و مبارک مرقوم نموده بودید

 . آبـاد بـودخدمات احبّاء در عـشقتشریح نموده بودند که نامۀ شما الئحۀ 
نهایـت تـضرّع و ابتهـال از ه   عبدالبهآء لهذا ب.جمیع اینها معلوم و مفهوم

یم استدعا مینماید که یاران را در مدینۀ عشق غریـق دریـای درگاه رّب قد
الطاف نماید و مورد فضل و اسعاف کند، شمعهای روشن فرماید تا خطّۀ 
ترکستان درخشنده و تابان گردد و آن حبیب مظهر الطاف رّب مجید شود 
و پیوسته خادم امر عظیم باشد، شب مناجـات نمایـد، روز در خیـر عمـوم 

تّـی اجعـل اورادی و اذکـاری ورداً واحـداً و حـالی فـی کوشد تا مظهـر ح
گـــردد  – ۱۹۱۹ تمـــوز ۷.  و علیـــک البهـــآء األبهـــٰى.  خـــدمتک ســـرمداً 

 عبّاسعبدالبهآء 

و نیز حضرت عبدالبهاء در لوح جناب میـرزا محمّـدخان سـرهنگ چنـین 
 :فرمایندمی

ای کـه بـه حـضرت حیـدر قبـل علـی مرقـوم ای ثابت بر پیمان نامـه
 مضامین دلیل بر استقامت بر امر نـور . دی مالحظه گردیدنموده بو

.  ههـذه القـدح الطّـافح بموهبـة اللّٰـ.  ًا لـک، مریئـاً لـکئـهنی.  مبین
عـالم ه چون حضرت حیدر قبل علی از جهان خاک بیـزار شـد و بـ
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 فــائز شــده لهــذا مقعــد صــدق رفیــق اعلــٰىه پــاک پــرواز نمــوده و بــ
آن شــخص جلیــل .  نگــاردب مــیعبــدالبهآء بالنّیابــه از ایــشان جــوا

در مـدّت زنـدگانی دریـن .  را وقـف ایـن سـبیل نمـود جمیع حیات
ای در اسـتقامت و کـرد و دقیقـهجهان فانی آرزوی حیات باقی مـی

ــثبــوت و تــرویج دیــن  مظهــر ایــن فقــرۀ .  ه قــصور و فتــور ننمــوداللّٰ
حتّی اجعل اورادی و اذکاری کلّها ورداً : مناجات حضرت امیر بود

  ۳....حداً و حالی فی خدمتک سرمداً وا

 :و نیز در لوح جناب میرزا حاجی آقا چنین مذکور است

هـی و الحقیقـه خـادم امـر اللّٰفی.  ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید
.  جــان میکوشــی و شــب و روز آرام نــداریه بــ.  هصــادق کلمــة اللّٰــ
حداً و داً واحتّی اجعل اورادی و اذکاری کلّها ور.  اقدام چنین باید

 ....حالی فی خدمتک سرمداً 

 :فرمایندو نیز حضرت عبدالبهاء، در لوحی دیگر چنین می

 ه االبهٰىمحمّد خان دکتر علیه بهاء اللّٰجناب میرزا علی
 

 ههواللّٰ

در خصوص فقـره.  ای ثابت میثاق آنچه مسطور بود مشهود گردید
  مقصد را حـال . ذکری نموده بودیدای که از پیش مرقوم شده بود

بایـد سـت کـه  ا مراد این. مطّلع شدید و ذلک ما اخبرناک من قبل
حقّ نمود و هر قسم کـه پـیش آمـد همـان را عـین حکمـت ه توکّل ب

گـردد و ه کلّی توجّه به دانست و اآلن نیز قطع اسباب شده تا ب حقّ 
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ــی « ــا ورداً واحــداً و حــالی ف ــاری کلّه ــی اجعــل اورادی و اذک حتّ
 .  شود» خدمتک سرمداً

الحقیقه نه ممدوح و نه مـذموم تـا نتـائج هـر یک فیفقر و غنا هیچ
بسا که فقر سبب غنای حقیقی گردد .  یک در هر شخص چه باشد

.  و بالعکس و بسا غنا سبب حصول رضـای الهـی شـود و بـالعکس
پــس آنچــه او خواهــد و مقــدّر فرمایــد بایــد راحــت جــان باشــد و 

ع شـئون را فـدای حـضرت مقـصود تا توانی جمیـ.  سالمت وجدان
 و ناخوشـی موجـود بپـوش، زیـرا کن و چشم از خوشـی و رفاهیّـت

عاقبتش تلـخ اسـت .  ست نه آب، استدراج است نه معراجسراب ا
از .  منقطــع از ایــن عــالم بــاش و محــو خداونــد مهربــان.  نــه شــهد

.  حضرت صدارت گله مکن و محزون مـشو و دلگیـری اظهـار منمـا
، و هرچـه خـواهی از خـدا امیـد ایـن و آنه ه کن، نه بـآنچه کنی لِلّٰ

 عو البهاء الیک ع.  خواه نه از بندگان

.  از کثرت متاعب و مشاغل و مصائب جواب مکاتیب تأخیر میـشود
 عمعذورم ع

 :فرمایندو حضرت عبدالبهاء در لوحی دیگر چنین می

  ناصـر و معـین نفـوس مبـارکیای ثابت نابت الیوم جنود مأل اعلٰى
 و مظهر حتّی اجعل اورادی و اذکـاری تبلیغ قیام نماینده است که ب

گردند عبدالبهآء در .  کلّها ورداً واحدًا و حالی فی خدمتک سرمداً 
حالتی که سه مرض مستولی بود از حیفا بغتةً بیرون آمد و سه سـال 

آستان مقدّس مغنـاطیس ه خدمت ب.  است که مستمرًّا در سفر است
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  .ام از برای تـو میخـواهمچه را از برای خود خواستهآن.  تأیید است
 عبدالبهاء عباس

 :و در لوحی دیگر چنین مذکور است

  مالحظه نماینده االبهٰىعلیه بهاء اللّٰه اللّٰجناب آقا حّب
 

 هواالبهٰى

ه جــواب مکتــوب شــما ارســال شــد و حــال نیــز اللّٰــای جــوهر حــّب
ر الطـاف اسـت  ایـن ورقـه کـه حـاکی از جـوهمحض رأفـت کبـرٰى

 اینقدر بدان که در این سـاحت وجـود محمـودی و . تحریر میگردد
ه و از محبوب عالمیان میطلبیم که در امراللّٰ.  عین عنایت ملحوظه ب

حّب الهی و عهـد و پیمـان ربّـانی در جمیـع احیـان ثابـت و راسـخ 
 ردیگـخدمت امر که اعظم موهبت الهیّه اسـت مـشغول ه باشی و ب

بایـد بکوشـی و آنـی از خـدمات فراغـت نداشـته چون شـب و روز 
مـور کـسب و اه سـت کـه بـ اباشی و این اشتغال دائمی مقتـضی آن

کلّها ورداً  اذکاری و اورادی  حتّی اجعلتجارت نپردازی بلکه آیت
لهذا .  واحدًا و حالی فی خدمتک سرمداً بشوی و معیشت نیز الزم

ه تخـصیص شـما از حقوق وارده در ارض طا مبلغ ده تومـان هـر مـا
کـلّ اوقـات را صـرف اعـالء شده تا بر جمیع عائله صرف نمائید و 

 عه ع و البهاء علیک و علی احبّاء اللّٰ. ه نمائیدکلمة اللّٰ

 :فرمایندو نیز حضرت عبدالبهاء در اثری دیگر چنین می
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 مدینةالسّالم
 

 ه األبهٰىجناب خلیل خیّاط علیه بهآء اللّٰ
 

 ههواللّٰ

ت نهایت درجۀ حّب است و چون ایـن شـعلۀ نورانیّـه  خّل،ای خلیل
کلّـی بیگـانگی ه  بـسوزد و بـدر هویّت دل برافروزد حجاب ماسوٰى

 سـد یعنـی جـز محبـوب ابهـٰىا و جمـال یگـانگی شنفراموش نماید
حتّی اجعل اورادی و اذکـاری کلّهـا ورداً  ،غیر او نپرستده نیابد و ب
 عواحداً ع

 :سطور استو نیز در لوحی دیگر چنین م

 بمبئی
 ه األبهٰىحضرت آقا میرزا محرم و جناب آقا جمشید علیهم بهآء اللّٰ

 
 ههواللّٰ

ه قـائم  علیه بهآء اللّٰبت بر پیمان حضرت آقا سیّد مصطفٰىاای دو ث
نهایـت همّـت ه الحقیقـه بـه فـیبر خدمت امراللّه و مبلّغ ملکوت اللّٰ

کلّها ورداً واحدًا و میکوشند و مظهر حتّی اجعل اورادی و اذکاری 
لهــذا امــور ملکــی ایــشان و .  حــالی فــی خــدمتک ســرمداً هــستند

نهایت عسرت افتاده و در چنین مورد البتّه احبّاء بایـد ه معیشتشان ب
کـه اسـمی از ایـشان  لهـذا بـدون ایـن.  معاونت از یکـدیگر نماینـد

ه ببرید یا کسی بوئی برد که سبب ذلّ ایشان گـردد بلکـه دَر بَـسته بـ
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جهت یکـی از یـاران ه احبّاء بگوئید که عبدالبهآء مرقوم داشته که ب
ه بعـد آنچـه بـ.  عزیز الهی اعانتی شود و جمع گردد و ارسال شـود

نام عبـدالبهآء سـرّاً نـزد جنـاب آقـا سـیّد ه همّت احبّاء جمع گردد ب
 و علـیکم البهـآء .  ارسـال داریـد تـا بـر ایـشان گـران نیایـدمصطفٰى
 ع عاألبهٰى

 :ر لوحی دیگر چنین مذکور استو د

 ه األبهٰىبواسطۀ جناب آقا میرزا قابل علیه بهآء اللّٰ

 آباده

ه دو سلیل جلیل جناب قابل علیهمـا اللّٰه و میرزا وجیهاللّٰمیرزا شعاع
 ه األبهٰىبهآء اللّٰ

جناب ابوی مهربان در آستان یزدان  ،های دو نجل جلیل مبلّغ امراللّٰ
همـدم بـود و تـضرّع میفرمـود تـا لحظـات عـین همواره به یاد شما 

رحمانیّت شمول یابد و شمس حقیقت بـر مفـارق پرتـوی انـدازد و 
در صــون حمایــت حــضرت احــدیّت از جمیــع شــوائب محفــوظ و 

 :من نیز این تضرّع را مجری میدارم که.  مصون باشید

ــه را در درگــاه احــدیّت  ای خداونــد مهربــان ایــن دو نفــوس مطمئّن
مظهــر آیــات توحیــد کــن و مــورد الطــاف .  یّه فرمــاراضــیه و مرضــ

پــسر را سـرّ پــدر فرمــا و از عنــصر جــان و دل .  ملکـوت جدیــد نمــا
منشعب کن تا ظاهراً و باطنـاً و روحـاً و جـسداً ماننـد پـدر گردنـد و 

گفتار و رفتـار سـبب تنبّـه ه ه پردازند و بخدمت امراللّٰه شب و روز ب
ــ. دیگــران شــوند در دســت گیرنــد و ه  اللّٰــت قــدحی از صــهباء محّب
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 ،مظهر این مناجـات شـوند.  حاضرین هر انجمن را سرمست نمایند
حتّــی اجعــل اورادی و اذکــاری کلّهــا ورداً واحــداً و حــالی فــی 

 ۱۹۱۹ اکتوبر ۱۰حیفا  .و علیکما البهآء األبهٰى.  خدمتک سرمداً

ــ ــاب عزیزاللّٰ ــوح جن ــدالبهاء در ل ــضرت عب ــز ح ــین و نی ــا چن ــان ورق ه خ
 :رمایندف می

مالحظــه ... ای عزیــز عبــدالبهاء نامــۀ نهــم شــعبان ایــن ســنه رســید 
 که عبدالبهآء جمیع افکار و اذکار را ترک کرد و به صـحرا و نمائید

شـب و روز بـه .  کوهسار و مدائن و قرای اقالیم بعیـده توجّـه نمـود
حتّی اجعل اورادی و اذکاری کلّهـا ورداً واحـداً تبلیغ مشغول شد و 

هـیچ آرام نیافـت و .   اساس سفر نمـودی فی خدمتک سرمداًو حال
با وجود ناتوانی و تبهای متتابع عـصبی و .  نَفَسی به راحت نکشید

ای بـی سـر و ضعف بنیه هـر روزی در شـهری و هـر شـبی در ناحیـه
 با وجود آن که توانائی تکلّـم حرفـی نداشـت در . سر برده سامان ب

 ایـن کـار نتیجـه . بلیـغ مینمـود دو سـاعت متمادیـاً تمحافل عظمـٰى
 ....دارد

 :فرمایندو نیز حضرت عبدالبهاء در لوح جناب فاضل شیرازی چنین می

 ههواللّٰ
 

ــا  ــه ب ــد ک ــوم گردی ــضمون معل ــید و از م ــما رس ــۀ ش ای فاضــل نام
 ،بازماندگان من ادرک عند ربّک المقعد الصّدق و الرّفیـق األعلـٰى

 .  در یک مکـان سـاکنیدبهٰىه األحضرت صدرالصّدور علیه بهآء اللّٰ
آنان مجری داریـد و همـین  البتّه نهایت احترام و رعایت را در حقّ 
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سبب حـصول تأییـد و توفیـق الهـی گـردد و همچـه گمـان منمـا کـه 
ذکر شما ذاکر و باید ه م و بییاد شما هسته همیشه ب.  فراموش شوی

 شـکرانه گـشائی و حفـظ ایـنه قدر این عنایت را بـدانی و لـسان بـ
.  یـزار شـوی و از هـر حـزب کنـاره گیـریاز مـادون ب.  مقام بنمـائی

 حتّـی اجعـل.  ترتیل آیات توحید نمائی و تمجید رّب فرید فرمـائی
و .  ورداً واحــداً و حــالی فــی خــدمتک ســرمداً اورادیاذکــاری و 

  ۴عع .علیک البهآء األبهٰى

از » قـافجناب آقا حسین مـن اهـل ال«و نیز در لوحی دیگر که به اعزاز 
 :قلم حضرت عبدالبهاء عزّ صدور یافته چنین مذکور است

 هواالبهٰى

سـدرۀ احـدیّت وارد  حمـد خـدا را کـه در ظـلّ ،ای متفکّر و متذکّر
قـدر ایـن مقـام را .  گشتی و در خباء مجد ربّ موهبت داخل شدی

بدان و در فکر اقتطاف ثمـر شـجر اقبـال و ایمـان بـاش و ثمـر ایـن 
 و احـوال مقـرّبین اسـت در اکتـساب شـئون و شجر افعال و اعمـال
 حتّــی اجعــلهمّـت مــردان بنمــا تـا بــه مقـام .  خـصائص روحانیــان

 کلّهـا ورداً واحـداً و حـالی فـی خـدمتک سـرمداً  اورادیاذکاری و
 عع  .رسی

 :فرمایندمی» حضرت فروغی«و نیز حضرت عبدالبهاء در لوح 

 انجــذاب و ای منــادی پیمــان مــضمون نامــه داللــت بــر انقطــاع و
نظر آن جناب به عبدالبهاء باشد ... ه داشت اللّٰالتهاب به نار محبّت

و گفتار و رفتار این مظلوم را مدار اعتبار بدان و شب و روز بکوش 
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 ورداً واحـداً  و اورادی اجعل اذکاری رّب،تا مظهر این فقره گردی
 عع  .و علیک البهآء األبهٰى.  و حالی فی خدمتک سرمداً

 :فرمایندز حضرت عبدالبهاء در لوحی دیگر چنین میو نی

 رشت

ْ ه مازنـدرانی حضرت منادی ملکوت الهی جنـاب آقـا میـرزا اسـداللّ
 ه األبهٰىعلیه بهاء اللّٰ

مرقـوم ه ای منادی میثاق نامۀ مفصّل که به جنـاب آقـا سـیّد اسـداللّٰ
 . جهت تبلیغ عازم قفقاز شده نموده بودی مالحظه گردید، زیرا او ب

ه آن بنـدۀ الحمـد للـّٰ.  از مضمون نامه روح و ریحان حاصل گردیـد
ه خدمت قائم و نافۀ مشکبار به صادق جمال مبارک به جان و دل ب

 عبدالبهآء امید آن دارد که انوار بـر آن کـشور . آن دیار نثار مینماید
امّـا مـشاهدۀ عکـس نـورانی .  بتابد و پرتو شمس حقیقت بدرخشد

یر بــسیار تــأثیر نمــود وهمچنــین عکــس مرقــد حــضرت حــاجی نــص
پـاره و سـوختۀ جنـاب اسـتاد محمّـد  صحرائی که جسد مطّهـر پـاره
 .اندهاشم را در آنجا دفن نموده

ه ستمکاران در این عصر نورانی مرتکـب جرائمـی شـدند اللّٰسبحان
در .  که ظالمـان اعـصار تاریـک قـدیم از آن پنـاه بـه خـدا میبردنـد

حال ایـن اهـل جفـا .  شخصی را میکشتندسابق نهایت این بود که 
پـاره  که بعضی اجساد را کـشتند از شـدّت عـداوت پـاره بعد از آن

امّا الشّهیدان هنیئـاً لهمـا هـذه الکـأس الطّافحـة .  نموده آتش زدند
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فـی هـذه الکـأس حیـق ه و مریئاً لهمـا هـذا الرّبالشّهادة فی سبیل اللّٰ
 .  األنیق

 احبّـاء ت هـر یـک از آن دو بزرگـواراز قبل عبدالبهآء در روز شهاد
مرقد انور حاجی و صـحرای معطّـر هاشـم برونـد و از ه اگر ممکن ب

قبل عبدالبهآء این زیارت را تالوت کننـد و زیـارت در جـوف نامـه 
  . است

 و جناب ابتهاج و سـائر احبّـای الهـی از خدمات جناب سیّد احمد
ّتــی اجعــل حالحقیقــه ایــن نفــوس مظهــر  فــی،مرقــوم نمــوده بودیــد

 اورادی و اذکاری کلّها ورداً واحـداً و حـالی فـی خـدمتک سـرمداً
عبــدالبهآء نهایــت رضــا از ایــن نفــوس مبارکــه دارد و اگــر .  هــستند

چنانچه ممکـن باشـد در زمـستان سـفر ثـانی در کمـال حکمـت بـه 
الخصوص نور نمائید بسیار موافق است زیـرا در نـور مازندران علی

اند بلکه به داللت و نوز از صراط نگذشتهبعضی نفوس هستند که ه
و علیــک .  هــدایت شــما ثبــوت بیابنــد و از دون حــقّ بیــزار گردنــد

 .البهاء األبهٰى

 :فرمایندو نیز حضرت عبدالبهاء در اثری دیگر چنین می

 بادکوبه

ــ  مالحظــه ه األبهــٰىجنــاب محمّــد طــاهر کرمانــشاهی علیــه بهــآء اللّٰ
 نمایند

 هواألبهٰى
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ه طهارت و تقدیس از اسّ اساس دین الهی کلمة اللّٰ های منجذب ب
است و اعظم وسیلۀ وصول درجات عالیۀ غیرمتنـاهی و ایـن جـوهر 
لطیف و نظیف چه در ظاهر و چه در باطن بسیار محبوب و مقبـول 

ثیر در مراتـب أانی که تعلّق و تو در عالم وجود از جمله شئون جسم
محـلّ ه چـون بـ.  ت دارد نظافـت و لطافـت و طهـارت اسـروحانی

پاک و طیّب و طاهر داخـل شـوی یـک نفحـۀ روحـانیّتی استـشمام 
کیـد .  نمائی لهذا در این کور اعظم این امـر اتـمّ اقـوم را نهایـت تأ

 امّا اصل تقدیس و تنزیـه . اندجمال قدم روحی ألحبّائه فدا فرموده
ــ و ه و پــاکی و لطافــت طهــارت قلــب اســت از جمیــع مــا ســوی اللّٰ

حتّی اجعل اورادی  ،ست که میفرماید ا این. هنفحات اللّٰ هال بعاشت
هنیئاً لمن   .و اذکاری کلّها ورداً واحدًا و حالی فی خدمتک سرمداً

 عبده عباس .فاز بهذا المقام األعزّ األعلٰى

 :و در اثری دیگر از قلم مرکز میثاق چنین صادر

 هواألبهٰى

علیـه ، ین حاضـرنده جناب آقا میرزا حـسنفحات اللّٰه ای منجذب ب
 بـسیار . مناسـبتی ذکـر آن جنـاب را نمودنـده  و بـه األبهـٰىبهآء اللّٰ

اگـر چنانچـه اسـباب ظـاهره و شـئون .  سبب روح و ریحـان گردیـد
جمعیّــت ه شــآءاللّٰ فانیــه پریــشان و متفــرّق گردیــد ولــی نتــایجش ان

حتّی اجعل اورادی و اذکاری کلّها ورداً واحـداً و  ،خاطر و موهبت
گــردد و تــشتّت امــور ســبب ی فــی خــدمتک ســرمداًحــال قــوّت و  

جمعیّت شئون مقدّسۀ سلطان ظهور در هویّـت قلـوب شـود و عـسی 
 حــال ان.  ان تکرهــوا شــیئاً و هــو خیــر لکــم ظــاهر و مــشهود گــردد
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ه ه و استنشاق نفحـات اللّٰـذکر اللّٰه فراغتی تمام مشغول به به شآءاللّٰ
ــ ــت اللّٰ ــح محبّ ــشر روائ ــه شــوید وو ن ــانی و جــذبی ه  ب ــوّتی رحم ق

صمدانی و بـشارتی ربّـانی و مـوهبتی آسـمانی و عزّتـی سـبحانی و 
ای رحمـانی و تأییـدی روحـی و تـوفیقی موهبتی وجدانی و رائحـه
قـه علـی الوصـول   اللّهـّم وف.ه قیـام نمـائیملکوتی بر خدمت امراللّٰ

 الغنـی  و الثّـروة وبکنز الیفنی و التّجارة الرّابحة فی افقک األبهـٰى
 عبدالبهاء ع .فی جبروتک األعلٰى

بنـد چنـین مـی و نیز حضرت عبدالبهاء در لوح جناب آقـا حـسین عالقـه
 :فرمایند

 هواألبهٰى

 هـٰىتکـه من مقـامی اسـت  در ملکـوت ابهـٰىنور هدٰىه ای مهتدی ب
آمال مقرّبین و غایت آرزوی مخلصین است و آن مقام فنای محض 

م شـغفها حبّـاً اسـت کـه نفحـات ست، یعنی مقـادر جمال مبارک ا
محبوب و جذبات مقصود چنـان سـالک را احاطـه نمایـد کـه روح 

کلّهـا  اورادیاذکـاری و حتّی اجعـل  و رتبۀ مجسّم و نور مصوّر کند
ایـن مقـام .   میـسّر گـرددورداً واحدًا و حالی فـی خـدمتک سـرمداً

ف است که سالک چون به آن فائز شود از جمیع جهات ندای هـات
 و  کنـدطراف مشاهدۀ آیات کبـرٰىنی استماع نماید و از کلّ اروحا

 و . روح القـدس گـردده ه کوشد کـه مؤیّـد بـچنان بر ترویج دین اللّٰ
           ۵  .ه و میثاقـــهالبهـــآء علیـــک و علـــی کـــلّ ثابـــت علـــی عهـــد اللّٰـــ

 عع          
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ــای کاشــان چنــین مــی ــدالبهاء در لــوح جمعــی از احّب ــز حــضرت عب و نی
 :یندفرما

ای یاران روحانی عبدالبهاء کاشـان در ایـام سـابق تفـوّق بـر جمیـع 
شـما ای احبّـای الهـی بایـد روش ... بالد در کثـرت احبّـاء داشـت 

 اعلـٰىه نفوس مبارکی که در سابق جانفشانی نمودند و هـر یـک بـ
.  مـوش کنیـداکلّـی هـر چیـزی را فره بـ.  علّیّین عروج کردند بگیرید

حتّی اجعل اورادی و اذکاری کلّهـا  ،یفرمایدچنانچه حضرت امیر م
اگــر چنــین نمائیــد در .  ورداً واحــداً و حــالی فــی خــدمتک ســرمداً

اندک زمانی عَلَم مبین موج زند و نفحات پروردگار بتمامها انتـشار 
 .و علیکم البهآء األبهٰى.  یابد

 :فرمایندو نیز حضرت عبدالبهاء در لوح جمعی از احبّای الهی چنین می

ای یاران عبـدالبهاء در نامـۀ جنـاب اسـمعیل نامهـای مبـارک شـما 
ر یـک منفـرداً زوی دل و جان آن است کـه بـه هـآر.  تالوت گردید

فرصـت .  تدبیر نیایده تقدیر موافق ب ولی ،ای سمت تحریر یابدنامه
تقریر و تحریـر اگـر .  و مهلت کیمیا گشته و اوقات سیف قاطع شده

یابد باز از عهـده نیایـد، زیـرا الحمـد در لمح بصر صد سطر صدور 
 پـس بـا هـر فـرد . ه یاران در اطراف جهان مانند دریا موج میزنندللّٰ

لهـذا جانهـای متّحـد یـاران را یـک .  منفرداً مکاتبه مستحیل اسـت
یک نامـه .  روح شمردم و اشعّۀ ساطعۀ آفتاب را یک تجلّی دانستم

 .  یگانه میخواهمانههای یگآن جمع محترم نگاشته عذر از نامهه ب

هـا از یـک نهـر در یـک حمد خدا را که امواج یک بحرید و فوّاره
طیـور یـک اوجیـد و .   نجوم یک افقید و جیوش یـک فـوج. شهر
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سالم بـه .   و سروهای یک جویباربار یک دارید.  فروع یک دوح
ه  نَفــس کتــاب بــو خطــاب بــه هــرســت  ادیگــریه  پیــام بــهــر یــک
سـت کـه در ایـن  ا جلیل امید این علیل ایناز الطاف رّب.  دیگری

  .سبیل جنود مجنّده باشید و در این منهاج اشعّۀ سراج آفاق گردیـد
افکـار را .  ای را دلیـل راه رشـاداز هر قیدی آزاد شوید و هـر قافلـه

حصر در خدمت حضرت پروردگار کنید و مقاصد را مقـصد واحـد 
لّهـا ورداً واحـداً و حتّـی اجعـل اورادی و اذکـاری کنمائید و مظهر 

گردیدحالی فی خدمتک سرمداً انـسان بایـد آسـتانی را خـدمت .   
اگر .  ست و ابدیّت و سرمدیّت از لوازم آن انماید که ایوان رحمان

به چنین موهبتی موفّق شود مانند ستارۀ صبحگاهی از افق حقیقـت 
امیدم چنان اسـت کـه چنـین گردیـد و از جیـوش علّیّـین .  بدرخشد
 .  و علیکم البهآء األبهٰى.شوید

 :در طهران چنین مذکور است» جناب یوسف خان«و در لوح 

 ههواللّٰ

جنـاب محمـود خـان ه بـ.  ای یار دیرین تحریر منیر مالحظه گردیـد
مـرا مقـصد .  سـت، برسـانید ادر طـیّ مکتـوب.  جواب مرقوم شـد

نة و سـایر احبّـای الهـی در ایـن امـور لطالّسچنان بود که جناب عین
سیاسی قطعیاً مداخله ننمایند، با هـیچ حزبـی همـدم نگردنـد، و بـا 

نفحات قدس الهی مأنوس باشـند و ه ب.  هیچ گروهی دمساز نشوند
خلــق را تحــسین اخــالق .  ذکــر آن یــار مهربــان مــشغول شــونده بــ

اعـآلء .  بیاموزند و ناس را از خلـق و خـوی نـسناس نجـات دهنـد
و امـم و اهـل عـالم ابـواب صـلح و ه کنند و با جمیع قبائل کلمة اللّٰ
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نه با انجمنـی الفتـی و نـه بـا جمعـی کلفتـی، بلکـه .   گشایندآشتی
نفحات نافۀ عرفان جهان مشکبار ه ه آشکار کنند و باللّٰاسرار محبّت

مقصد اصالح عمومی است و .  ما را کاری باین کارها نه.  فرمایند
 این صورت بـا در.  مراد صلح و سالم در بین جمیع احزاب انسانی

جـز .  هیچ حزبی ارتباطی نداریم و با هیچ قـومی اختالفـی نجـوئیم
ه و القـآء حـبّ ه و بـثّ تعـالیم اللّٰـه و اعآلء کلمة اللّٰـاللّٰنشر نفحات 

 ولکن ایشان چون انسانند جـائز . ه کاری نداریمبین قلوب عباد اللّٰ
اسرفوا  ذین یا عبادی اّل:چنانچه میفرماید.  النّسیانند، ضرری ندارد

 یغفـر الـذّنوب جمیعـاً ه ان اللّٰـهعلی انفسهم التقنطوا من رحمـة اللّٰـ
کـه دیگـر  شـرط آنه سأستغفر له ربّی اّن ربّی لرؤوف رحیم، ولی بـ

ه کلّـی فـدای کلمـة اللّٰـه ، خود را بـدر چنین موارد مداخله نفرمایند
لی فی کلّها ورداً واحدًا و حا  اورادی اذکاری وحتّی اجعل، نمایند

نفوسی که رائحۀ محبّت جمـال مبـارک در مـشام .  خدمتک سرمداً
ه ای جز رائحۀ گلـشن وفـا استنـشاق ننماینـد و بـدارند از هیچ نفحه

  ۶....ع ع.   و علیک البهآء األبهٰى. اهتزاز نیایند

ــا ســیّد مــصطفٰى ــاب آق ــوح جن ــدالبهاء در ل ــز حــضرت عب ــه و نی  در مندل
 :فرمایندهندوستان چنین می

قعده مرقـوم  به تاریخ دوازدهم ذیای که به جناب آقا سیّد تقینامه
ــاء مرقــوم نمــوده ... نمــوده بودیــد مالحظــه گردیــد  از اجتمــاع احبّ

البتّه چنین اسـت زیـرا در .  ست ابودید که در نهایت روح و ریحان
البتّـه نهایـت .  مجامع روحانیان جمال مبارک شاهد انجمـن اسـت

سـت کـه  االیـوم تکلیـف جمیـع ایـن.  ددروح و ریحان حاصـل گـر
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اجعل و ای را نسیان کنند جمیع اذکار را فراموش نمایند و هر واقعه
 مـا اورادی و اذکاری کلّها ورداً واحدًا و حالی فی خدمتک سرمداً

صدق حال و مقالشان گردد، یعنـی جمیـع فکـر و ذکـر را حـصر در 
 صفات حقّ و تحـریص بـر ه و تشویق براللّٰه و ترویج دینتبلیغ امراللّٰ

 جمیع شئون و تقدیس باطن و ظاهر و پـاکی محبّت خلق و تنزیه در
هرچــه جــز ذکــر اوســت .  و آزادگــی و اشــتعال و انجــذاب نماینــد

امروز جهان آفـرینش .  جز نعت اوست مذموم مردود است و هرچه
ایـن .  سبحان ربّـی األبهـٰىف.  اهتزاز آرده  برا این آهنگ مأل اعلٰى

ای در وجـود تـأثیر ننمایـد و جز این نغمۀ الهی نغمهه انید که برا بد
  . جز این گُلبانگ حقیقی در گلستان رحمانی نشئه و سرور نیارد

 این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست 

 تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست       

قوّتی ملکوتی و بشارتی الهوتی و قدرتی ه خالصه آن جناب باید ب
رحمانی و نفسی ربّانی و انقطاعی کلّی و بشارتی معنوی و الهامی 

ه و تـرویج الهی و تأییدی غیبی و توفیقی الریبـی بـر اعـآلء کلمةاللـّٰ
ه قیـام نمائیـد تـا مظهـر ونـریکم مـن افقـی اللّٰـه و نشر نفحاتامراللّٰ
 و  و ننصر من قام علی نصرة امری بجنود مـن المـأل األعلـٰىاألبهٰى

  ۷ .المالئکة المقرّبین گردیقبیل من 

ــین  ــرزا محمــود زرقــانی چن ــدالبهاء در لــوح جنــاب می ــز حــضرت عب و نی
 :فرمایند می
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نامۀ مفصّل شما رسـید و مـذاکرات و مکالمـات کـه بـا آن شـخص 
که در صـحف از  امّا قضیّۀ این... محترم نموده بودید معلوم گردید 

 تعالیم در زمان خود  آن،ای از این تعالیم الهی موجودپیش نیز شمّه
 ملـل ماننـد آیـت منـسوخ  حال در دست. ترویج گشت و تأثیر نمود

مالحظه در ملّت مـسیح کنیـد .  وجه حکمی ندارد یچ هد، بهمانمی
ــ ــد، و ه کــه حــال نفــسی ب ــوم عمــل ننمای وصــایای آن حــضرت الی

کلّی از وصایا و نـصایح الهـی در ه همچنین نظر به اسالم کنید که ب
و همچنـین .  لفظی خوانند امّا از معنی بـوئی نبرنـد.  دقرآن بیخبرن

حال هرچند طوائـف و ملـل سـائره از فالسـفه بعـضی از الفـاظ بـر 
و سالم باشد یا داللت بر حـسن رفتـار  زبان برانند که دلیل بر صلح

ولکـن وصـایا و .  کند ابداً حکمی نـدارد، گفتگـوی محـض اسـت
آثـارش .   نفـوس اسـتقلـوب، ثابـت درتعالیم اسم اعظم نافـذ در 

مـثالً .  ظاهر، انوارش ساطع، آیاتش باهر، و اشـاراتش المـع اسـت
ملک مقتدر امری بر زبان راند فورًا مجـری و معمـول گـردد و آثـار 

آن کلمــۀ امــر را بعینــه اگــر شــخص .  عجیبــه در آفــاق ظــاهر شــود
کمال قوّت بر زبان رانـد ابـداً تـأثیری ندهـد و ه مجهولی بگوید و ب

نفوذ کلمۀ ملیک مقتـدر دلیـل بـر سـلطنت و .  اصل نگرددثمری ح
.  اقتدار اوست، ولی لفظ شخص مجهول دلیل بر عجز و ناتوانی او

هل یستوی الّذین یعلمـون و .  کجاه بین تفاوت ره از کجاست تا بب
 .  الّذین ال یعلمون

حتّـی اجعـل اورادی و اذکـاری  :این بیان نمائیـده باری شما نظر ب
 و نـزد هـر عـاقلی . واحـداً و حـالی فـی خـدمتک سـرمداًکلّها ورداً

واضح و مبرهن است کـه الیـوم جـسم عـالم مـریض اسـت و مـرض 
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هرچنـد .  البدّ باید کـه طبیبـی حـاذق عـالج نمایـد.  مزمن و شدید
طبیبان از پیش آمدند و این بیمار را عالج و ترتیبی دادند ولـی هـر 

ایّام سلف مرض نوعی در .  حکمی و هر مرضی را دوائیرا  زمانی
نظـر حقیقـت مالحظـه نمـود ه باید ب.  دیگر بود و حال نوعی دیگر

البتّـه .  که امراض هائلۀ هیکل امکان را به چـه معالجـه تـوان نمـود
باید متابعت طبیب حاذق کرد که آثار مهارت و حـذاقت او واضـح 

  ۸....تجربه رسیده است ه و ب و مشهود است

 جناب آقا محمد مصطفی بغدادی در بیروت خطاب به و در لوحی دیگر
 :فرمایندحضرت عبدالبهاء چنین می

 هواألبهٰى

ه و انّنی اهدی الیک التّحیّة و الثّناء بقلب یا من استبشر بنفحات اللّٰ
ــ ــة اللّٰ ــافح بمحبّ ــائر ط ــبالک و س ــشّرک انّ اش ــسّرور اب ــأل ال ه و بم

تنـشقوا طیـب و اس المنتسبین الیک قد تشرّفوا بمطاف المأل األعلٰى
الیــک ه مــن البقعــة المبارکــة البیــضاء و الیــوم یرجعــون نفحــات اللّٰــ

فعلیک یا حبیب ان تحصر بیانک .  همحفوظین فی صون حمایة اللّٰ
ه و بّث نفحات قدسه و ذکـر اشـراقه و و کالمک فی ذکر جمال اللّٰ

آیاته و آثاره و انواره و حججه و براهینه و دالئله و اخالقه و شـئونه 
اطواره الّن هذا الذّکر الحکیم حیات الوجود و نور کلّ موجـود و و 

متی اشتعل القلوب بنار ذکـر المحبـوب یخلـصون وجههـم لـه و اذا 
ه ه الّذین ثبتوا فنبتوا و فازوا و استضاء وجوههم بانوار اللّٰـاخلصوا لِلّٰ

و من دون ذلک ال یجوز ذکرما کما قال علیـه الـسّالم حتّـی اجعـل 
 . ذکاری کلّها ورداً واحداً و حالی فی خدمتک سرمداًاورادی و ا
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هذا مسلکی و مشربی و سبیلی و صراطی فانّ محبوبی و مقـصودی 
انّما ربّانی و احبّائه العـالء کلمتـه و انتـشار آثـاره و نـشر نفحاتـه و 
اشراق انواره و سطوع اشعّته و هبـوب نـسیمه و ظهـور کتـاب مبینـه 

ًا الی هذا االمر المبارک العظیم و نـدع فلنجعل اشتغالنا کلّه متوجّه
کلّ ذکر دون هذا الذّکر الحکیم و اّن هذا لهـو الـصّراط المـستقیم و 

 .المنهج القویم

رّبــی و رجــائی قــوّنی علــی هــذا االمــر العظــیم و اشــدد ازری علــی 
خــدمتک و اشــرح صــدری بنــشر نفحــات رحمتــک و نــوّر بــصری 

ک و اجر من قلمی بیان بمشاهدة آیات قدرتک و انطق لسانی بثنائ
و حججک و اشغلنی باثبات ظهـورک و اسـلک بـی فـی براهینک 
خالص فی دینک و احفظنی عن کـلّ ذکـر دون ذکـرک و سبیل اال

کلّ ثناء غیر ثنائک و نجّنی من غمرات نفـسی و هـوای و خلّـصنی 
من شئون ذاتـی و کینـونتی و اجعلنـی مـن عبـادک الّـذین اخلـصوا 

   .رحیم انّک انت الغفور الکریمن یا وجههم لک یا رحٰم

 عبدالبهاء ع       

و نیز حضرت عبدالبهاء عبارت دعای کمیل را در لوح جناب ابوالفضائل 
 :فرمایندگلپایگانی نقل نموده چنین می

آفتاب توحيد در مصائب شديد تحمّل هر بـالی عظـيم  باری آن... 
يشان را مجتمع نوايان را بانوا فرمايد و نفوس پرفرمود تا جمعی بی

ــد، افــسردگان را برافــروزد و پژمردگــان را طــراوت و لطافــت  نماي
را سر و سامان دهد،  بخشد، مردگان را جان مبذول دارد و آوارگان

ــان را ــد و نادان ــه گــنج روان داللــت فرماي ــائی   مــستمندان را ب دان
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اين مدّت مديـده بـا رأفـت کبـرٰى و مالطفـت عظمـٰى ايـن .  بخشد
وش عنايت تربيت کرد و به انواع فيض پرورش داد در آغ نفوس را

وفای حقيقی و وفاق قيام نمـائيم و کمـر خـدمت  تا در يوم فراق بر
 ، از جميـع شـئون بپوشـيم و چـشم بربنـديم و بـه جـان و دل کوشـيم

ــالی فــی  ــداًو ح ــاری ورداً واح ــل اورادی و اذک ــی اجع ــر حتّ مظه
گرديم  .  ...خدمتک سرمداً 

 )۲۵۶، ص۴، جمنتخبات مکاتیب(    

ــدتقی  ــا ســیّد محمّ ــاب آق ــدالبهاء در شــرح احــوال جن ــز حــضرت عب و نی
 :فرمایند چنین می)۹۳–۹۲صص  (تذکرةالوفاءمنشادی در 

این جوهر تقی و گوهر عقل و نهـی فـضائل و خـصائلی داشـت ... 
هیچ فکری جز فکر حقّ نداشـت .  که محیّر عقول فحول رجال بود

حتّـی اجعـل مظهـر .  د نخواسـتو هیچ امیدی جز رضای رّب وحی
.  بــوداورادی و اذکــاری ورداً واحــداًو حــالی فــی خــدمتک ســرمداً 

ــ ــرب فــی بــرَّد اللّٰ ــه بــدریاق القُ ه لوعتــه بفــیض الوصــال و شــفا علّت
 .ملکوت الجمال و علیه البهاء األبهٰى
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 هایادداشت
 در ۳۵ای از آیــۀ در ایــن لــوح مبــارک فقــره» ...مثــل نــوره « عبــارت –۱

 .در قرآن مجید است) ۲۴(رۀ نور سو

به مجلۀ » ...مثل مشهور تفسیر کشاف «برای مالحظۀ شرحی در بارۀ  –۲
.  مراجعـه فرمائیـد) ۱۳–۱۲م، صـص ۱۹۸۸، اکتبـر ۱۰۷شمارۀ  (پیام بهائی
مناجــات حــضرت امیــر » ...الهــی هــب لــی کمــال االنقطــاع «مناجــات 

بـه ) ۳۱۶–۳۱۰صـص  (مفاتیح الجنانالمؤمنین در ماه شعبان است که در 
 .طبع رسیده است

جناب حاجی میـرزا حیـدرعلی » حضرت حیدر قبل علی«مقصود از  –۳
 به طبع مصابیح هدایتاصفهانی است که شرح حال ایشان در مجلد اوّل 

 .رسیده است

 مصابیح هدایتشرح احوال جناب صدرالصدور در صدر مجلد پنجم  –۴
 .به طبع رسیده است

 در سـورۀ ۳۰در ایـن لـوح مبـارک مـأخوذ از آیـۀ » شغفها حبـاً«فقرۀ  –۵
 نیـز حـضرت عبـدالبهاء در لـوح ذیـل.   اسـت مجیدقرآندر ) ۱۲ (یوسف

 :انداین فقره را آورده
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 ق

 ه األبهٰىه هاجر خاتون علیها بهاء اللّٰورقۀ فائزه امةاللّٰ

 ههواللّٰ
رزیّـۀ  بودی و در مـاتم و ای ورقۀ مؤمنۀ فائزه در ایّام مصیبت کبرٰى

 و خاک بر سـر فـشاندی و گریـه و جمال قدم گریبان چاک نمودی
فـیض ه حـال بـ.  مویه کردی و رخ بخراشیدی و سّم فراق چـشیدی

عنایــات و فــضل حــضرت بیچــونش ه ملکــوتش مــسرور بــاش و بــ
ه در جمیع اعضاء  شغفها حبّاً احاطۀ محبّت اللّٰ،مشعوف و مشغوف

ــتخو ــان و گوشــت و خــون و پوســت و اس ــوّت و و ارک ــن ق ان و ای
ه در قــرآن در حــقّ نــسوان نــازل و در حــقّ ســورت بــادۀ محبّــت اللّٰــ

  . و البهاء علیک. ه نازلرجال و الّذین آمنوا اشدّ حبّاً للّٰ
 ع  ع        

 ۵۳ای از آیـۀ در این لوح مبارک فقـره» ...یا عبادی الذین « عبارت –۶
 .در قرآن مجید است) ۳۹(در سورۀ زمر 

بـه کتـاب » ...ایـن مطـرب از کجـا «مالحظۀ مطالب مربوط به برای  –۷
و نـریکم «عبارت .  اجعه فرمائید مر)۱۴۹–۱۴۳، صص ۲ج (مآخذ اشعار

 در کتـاب ۵۳در انتهای لوح مبارک قسمتی از فقرۀ شمارۀ » ... افقی من
 .مستطاب اقدس است

مآخـذ به کتاب »  ...ین تفاوت رهبب«برای مالحظۀ مطالب مربوط به  –۸
هـل یـستوی «ت اعبـار.   مراجعـه فرمائیـد)۲۱۸–۲۰۷، صـص ۲ج (اشعار
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در ) ۳۹(سـورۀ زمـر  در ۹ ای از آیـۀفقـره لـوح مبـارک ایندر »  ...الّذین
 .قرآن مجید است
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 شناسیکتاب

 
 االصول مـن الکـافیمحمّد بن یعقوب الکلینی،   اصول کافی

ــران( ــب االســالمیه، : طه  ۱۳۶۵ – ۱۳۶۳دارالکت
 . جلد۲، )ش.ھ

طبـع هنـد، از روی  (اقتـدارات، هحضرت بهاءاللّٰـ  اقتدارات
 . صفحه۳۲۹، )ق.ھ۱۳۱۰، قلمنسخۀ خطّ مشکین

: طهـــران (امثـــال و حکـــم، اکبـــر دهخـــداعلـــی  امثال و حکم
 . جلد۴، )ش.ھ۱۳۶۳ امیرکبیر،

لجنـۀ : النگنهاین (کتاب ایقان، هحضرت بهاءاللّٰ   ایقان
  .)م۱۹۹۸ ملّی نشر آثار،

ــــسی،   اربحاراالنو ــــدباقر مجل : طهــــران (بحــــاراالنوارمحمّ
، )ش.ھ ۱۳۶۵ – ۱۳۶۲دارالکتـــب االســــالمیه، 

 . جلد۱۱۰
 بهارســتان و رســائل جــامی، ن جــامیعبــدالرحمٰ  بهارستان

 ).ش.ھ۱۳۷۹میراث مکتوب، : طهران(
بــی: طهــران (بیــان فارســی، حــضرت ربّ اعلــٰى   بیان

 . صفحه۱۶ + ۳۲۸، )تاریخناشر، بی
نــشریۀ محفــل روحــانی مّلــی ، مجلــۀ پیــام بهــائی  پیام بهائی

 . امروز تا ۱۹۷۹بهائیان فرانسه، 
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تـذکرۀ شـعرای قـرن ه ذکـائی بیـضائی، اللّٰـنعمت  تذکرۀ شعراء
 ۱۲۱مؤسّسۀ ملّی مطبوعـات، : طهران (اوّل بهائی

 . جلد۴، ) ب۱۲۹ –
 ترجیــع بنــد هــاتف اصــفهانیهــاتف اصــفهانی،  ترجیع بند هاتف

دوســتداران فرهنــگ ایــران، انجمــن : فرانــسه(
 .زادهای از استاد جمال، با مقدّمه)م۱۹۸۶

جـواهر االسـرار و ، الدّین حـسین خـوارزمیکمال جواهر االسرار
، )ش.ھ۱۳۶۰مــشعل، : اصــفهان (واهــر االنــوارز

 .۱جلد 
 ة و شـریعة الطریقـةحدیقة الحقیقسنائی غزنوی،  ةحدیقة الحقیق

ـــه ، )ش.ھ۱۳۷۴دانـــشگاه طهـــران، : طهـــران( ب
 .اهتمام مدرّس رضوی

 حکمـت الهـی، الـدّین مهـدی الهـی قمـشۀمحیی  حکمت الهی
 ).ش.ھ۱۳۶۳اسالمی، : طهران(

: طهـران (خاندان نـوبختی اقبال آشتیانی، عبّاس خاندان نوبختی
 ).ش.ھ۱۳۵۷طهوری، 

: طهران (رةالمعارف تشیّعیدابنیاد اسالمی طاهر،  رةالمعارف تشیّعیدا
 ۱۲، )ش.ھ ۱۳۸۶ – ۱۳۶۶بنیاد اسـالمی طـاهر، 

 .جلد
 دالئل سبعۀ عربی و فارسـی، حضرت نقطۀ اولٰى  دالئل سبعه

 . صفحه۷۲، )تاریخناشر، بیبی: طهران(
ــارض،  دیوان ابن فارض ــن الف ــارضاب ــن الف ــوان اب ــروت (دی : بی

 ).م۱۹۹۰دارالکتب العلمیه، 
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ــوان حــافظحــافظ شــیرازی،   دیوان حافظ ــران (دی زوّار، : طه
 اهتمـام محمّـد قزوینـی و قاسـم ، به)ش.ھ۱۳۶۲
 .غنی

سـنائی، : طهـران (دیـوان سـنائیسنائی غزنـوی،   دیوان سنائی
 .، به اهتمام مدرّس رضوی)ش.ھ۱۳۶۲

 دیـوان کامـل فروغـی بـسطامیفروغی بسطامی،   دیوان فروغی
، بـــه کوشـــش )ش.ھ۱۳۴۸امیرکبیـــر، : طهـــران(

 .حسین نخعی
 انیف الـشیعةالذریعة الـی تـصآغابزرگ طهرانی،    الذریعة

 ۱۳۹۸ – ۱۳۵۵اســــالمیه، :  طهــــران–نجــــف (
 . جلد۲۵، )ق.ھ

: طهـران (ریاض الـسیاحة، العابدین شیروانیزین ریاض السیاحة
 ).ش.ھ۱۳۳۹سعدی، 

عـصر : دارمـشتات (سـفینۀ عرفـانمجمع عرفان،   سفینۀ عرفان
 . جلد۸، ) م۲۰۰۵ – ۱۹۹۸جدید، 

ــد احــسائی،   ةشرح الزیار ــارشــیخ احم ــروت( ةشــرح الزی : بی
 . جلد۴، )م۱۹۹۹دارالمفید، 

طبــع : تبریــز (ةشــرح القــصیدســیّد کــاظم رشــتی،   ةشرح القصید
 ).ق.ھ۱۲۶۹ سنگی،

: طهـران (شرح جامع مثنوی معنـویکریم زمانی،  شرح جامع مثنوی
 . جلد۷، )ش.ھ ۱۳۸۱ – ۱۳۷۷اطّالعات، 

 شــرح گلــشن راز، الــدّین محمّــد الهیجــیشــمس شرح گلشن راز
مقدّمـه، تـصحیح و ، )ش.ھ۱۳۷۱ ار،زوّ: طهران(
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ـــت رتعلیقـــات محمّدرضـــا برزگـــ  خـــالقی و عفّ
 .کرباسی

دفتـر : طهـران (عرفان اسـالمیحسین انصاریان،  عرفان اسالمی
 . جلد۳، )ش.ھ۱۳۶۳تبلیغات اسالمی، 

ـــراق  قاموس ایقان ـــد اش ـــاوریعبدالحمی ـــان، خ ـــاموس ایق  ق
ــسۀ مطبوعــات امــری، : طهــران(  ۱۲۸ – ۱۲۷مؤسّ
 .د جل۴، )ب

کتـاب قـرن ، شـوقی ربّـانی، هحضرت ولی امراللّٰ کتاب قرن بدیع
، )م۱۹۹۲مؤسّسۀ معارف بهـائی، : دانداس (بدیع

 .دّته موترجمۀ نصراللّٰ
: طهـــران (کلمـــات مکنونـــهفـــیض کاشـــانی،  کلمات مکنونه

 ).ش.ھ۱۳۴۲فراهانی، 
هـستان، : طهران (کلّیّات سعدیسعدی شیرازی،   کلّیّات سعدی

 ).ش.ھ۱۳۷۸نگاه، 
 التقـویم یـا گُلـزار نعـیماحسنمحمّدنعیم سدهی،   گُلزار نعیم

 ).ب۱۱۷ مؤسّسۀ مطبوعات بهائی،: هند(
مـــولی، : طهـــران (لمعـــاتفخرالـــدّین عراقـــی،    لمعات

 ).ش.ھ۱۳۶۳
لـوح مبـارک خطـاب بـه شـیخ ، هحضرت بهاءاللّٰ  لوح شیخ

 محمّدتقی مجتهد اصـفهانی، معـروف بـه نجفـی
 ).م۱۹۲۰سعادت، : قاهره(
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ـــی،   مآخذ اشعار ـــد رأفت ـــار بهـــائیوحی  مآخـــذ اشـــعار در آث
 ۲۰۰۹ – ۱۹۹۰مؤسّـسۀ معـارف بهـائی، : دانداس(
 . جلد۵، )م

ـــد مولـــویجـــالل  مثنوی مولوی  مثنـــوی مولـــوی، الـــدّین محمّ
، بــه تــصحیح )ش.ھ۱۳۶۳امیرکبیــر، : طهــران(

 .نیکلسون
تحلیـل تفسیر و نقد و ، الدّین محمّد مولویجالل مثنوی طبع جعفری

: طهــران (الــدّین محمّــد مولــویمثنــوی جــالل
، بــــه اهتمــــام )ش.ھ ۱۳۶۸ – ۱۳۶۶اســــالمی، 

 . جلد۱۵محمّدتقی جعفری، 
ــ مجالس المؤمنین ــران (مجــالس المــؤمنین، ه شوشــترینوراللّٰ : طه

 . جلد۲، )ش.ھ۱۳۶۵اسالمیه، 
 مجموعۀ آثار حـضرت اعلـٰى، حضرت رّب اعلٰى  مجموعۀ آثار

 شماره،)ب۱۳۳محفظۀ آثار، لجنۀ ملّی : طهران(
 .۹۸، ۸۶، ۶۷، ۵۳های 

ای از الــواح جمــال  مجموعــهحــضرت بهاءاللــه،  ای از الواح مجموعه
 اقدس ابهی که بعـد از کتـاب اقـدس نـازل شـده

   ). م۲۰۰۰ملی نشر آثار ، لجنۀ : هوفهایم(
  حـضرت خطابـاتمجموعـۀ، حضرت عبدالبهاء مجموعۀ خطابات

ــدالبهاء ــاین (عب ــار، لج: النگنه ــشر آث ــی ن ــۀ مّل ن
 .)م۱۹۸۴
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ــ مصابیح هدایت ــانیعزیزاللّٰ ــلیمانی اردک ــدایت، ه س ــصابیح ه  م
ــسۀ مطبوعــات امــری، : طهــران(  ۱۳۲ – ۱۲۱مؤسّ
 . جلد۹، )ب

ــصادق،  ةمصباح الشریع ــد ال ــشریعامــصبجعفــر بــن محمّ  و ةح ال
ــه ــاح الحقیق ــران (مفت ــم، : طه ، .)ش.ھ۱۳۶۳قل

 .ترجمه و شرح حسن مصطفوی
 و الحکــم عجــم کنــوز االمثــالم، کمــال خالیلــی مثالمعجم کنوز اال

 .)م۱۹۹۸مکتبة لبنان، : بیروت( العربیة
ــیّد جــالل منتخباتی از آثار  ــتیانیس ــدّین آش ــار، ال ــاتی از آث  منتخب

 انتشارات دفتر مرکز:قم (رانهی ایحکمای ال  هیحکمای ال
 .۳ جلد، .)ش.ھ۱۳۷۸تبلیغات اسالمی،     

حضرت منتخباتی از مکاتیب  عبدالبهاء، حضرت منتخباتی از مکاتیب
ــدالبهاء ــاین (عب ــار: النگنه ــشر آث ــی ن ــۀ مّل ، لجن

 .۴ جلد، )م۲۰۰۰
انتـشارات : طهران (منطق الطیرعطّار نیشابوری،   منطق الطیر

، به اهتمام سـیّد .)ش.ھ۱۳۶۵علمی و فرهنگی، 
 .صادق گوهرین

ـــد ورقـــا علـــی  های ورقانغمه  هـــای ورقـــانغمـــه، ]شـــهید[محمّ
 .)م۱۹۹۸، معارف بهائیمؤسّسۀ : دانداس(

: قــم (نــورالبراهینه موســوی جزائــری، اللّٰــنعمــت  نورالبراهین
 .۱ جلد، .)ق.ھ۱۴۱۷مؤسّسة النشر االسالمی، 

: النگنهـاین (یادنامـۀ مـصباح منیـر، وحید رأفتی یادنامۀ مصباح منیر
 .)م۲۰۰۶لجنۀ ملّی نشر آثار، 
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