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 میبسم الله الرحمن الرح 

 .  نیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل میالحک میالنعلم اال ما علمتنا انک انت العل ربنا

االشاره  لیسب یالسالم عل همیاملثبته من عند االمئه عل نیالتکو یاثبات املنزله ف یف یالفائده االول*» 
*» . 

 کتنههیو ال رهیغ عرفهیال ایقدس کامله و عز جالله کنزا مخف یکان ف یان الله سبحانه و تعال اعلم
و کان خلقه الخلق تفضال منه و طوال  عرفی یالخلق لکخلق  عرفیسواه کام هو االن فلام احب ان 

حبه ال من ب أهممذکورا فبد ئایش کونوایو تحننا منه و حبا ال سابقه منهم و رشفا فانهم قبل ذلک مل
و کان فانه ل ونیالع یالسالم ف هیعن الرضا عل یالحق و الخلق کام هو مرو  نیشئ سابق لعدم ثالث ب

 االزل و کالهام باطالن یف رهیلهم ماده قبل خلقهم لکانت تلک املاده اما حصه من ذاته سبحانه او غ
 یمن االزل و هذا خلف تعال تنعحدوثه املم تهیسبحانه و من تجز تهیتجز لزمیالنه من اثبات ذلک 

ب اال و هو مرک دیلوجود املقکون بدئهم ال من شئ و ملا کان ال شئ من ا نیفتع رایعن ذلک علوا کب
 نکو یشئ اال و هو موجود لزم ان  تکونیاالفاق و االنفس و ال اتیآ هیعل شهدیمن ماده و صوره کام 

و تکون تلک املاده وجودا النه ان تأخر عن  ادهبامل امهایاول صادر عن الفعل املاده دون الصوره لق
د اذ وجو  ریمن غ دیاملق کونیف دیاملق یمن مباد کنیاملاده تکون املاده و ال وجود و ان تقدم فلم

 و یه فهو الوجود و الرتبه  یو ان تساوق معها ف نیماده له و ال عرض کام هو ب کونیان  مکنیال
ل الوجود املاده قب کونیالعرض رتبه ف یو املعروض سابق عل عروضعرضا و العرض تابع للم کونیاال ف

 تهیکون الوجود ماده لکل شئ و اول صادر عن الفعل بالذات الستقالله و اصل نیو کل هذا خلف فتع
و کون  ئتهیه شابهیله النه  دایلتعلق الفعل به و تاک ئتهیله ایو کونه اثرا للفعل لصدوره عنه و حاک

و بالعرض النها ماخلقت لنفسها بل لتحقق الوجود فانه  ایالصوره صادرا عن الفعل بنفس الوجود ثان
 یاال و هو هو فلزم مام قررنا ف ئایالشئ ش کنیو مل هیو الهو هیجهه االن یاال بصوره النها ه تحققیال

 لو ال بد لک هیله جهتان جهه من ربه و جهه من نفسه و هام الوجود و املاه کونیتحقق الشئ ان 
اق و االف اتیآ هیکام شهدت عل یو خلق ثانو  یخلق اول نیخلق یذلک اال ف تحققیممکن منهام و ال

و هو خلق الخشب و هو مرکب من  یفانه له خلقان خلق اول ریخلقه الرس یاالنفس مثال ذلک ف
ره و ضم الصو  نیتیالنوع نیالقسمت نکیو هو اخذ حصه من ت یو خلق ثانو  نیتیماده و صوره نوع

هذا النوع  یاالفاق بل کلها عل یف ریو مثال ذلک کث ریللرس هیمبنزله املاده الشخص نئذیح یو ه هاب
ه و اصول نیتیاملمکن الخلق االول هو خلق الوجود و هو مرکب من ماده و صوره نوع یملن تدبر فف

 الوجود یا یالجمله و ه یف نتیهو اال انها قد تع یو ه نیمن االمکان فانه حصه منه اخذت للتکو
الصوره  وره و تشخص تنزل و تخصص بتلکبص نیلکل صوره فاذا تع صلحیقبل التعلق بالصوره مطلقا 

 املشخص الوجود  یما کان و هو ا یال ردیفاذا نزعت عنه الصوره  نایله بعد ما کان متع ریفال تغ
ل من السامء الهباء للامء الناز  همبنزله الهواء و صورته مبنزل هیالنوع مادته و للنبات املاء مبنزله للمکون

 یمبنزله االرض للنبات و لذلک تسم یه یالت هیتلک املاده مع املاههو ضم حصه من  یو الخلق الثانو 
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رضب من مبنزله ال هیان الوجود هو اثر املش نایمام ب نیفتب تیبارض القوابل و ارض الجرز و البلد امل
 هی فال رش ریو خ هیو علم ال جهل ف هینور ال ظلمه ف هوف ئتهایتشابه ه ئتهیو ه دهایرضب و هو تاک

ل ظهور فلوال الفع امیو هو ظاهر بها ق هیصدور و ظهر باملاه امیصدر عن الفعل و هو قائم به دامئا ق
 هایظلمه ال نور ف یفه تهیو هو تهیمن نفس الوجود و ان یه هیملاظهر و املاه هیملاصدر و لوال املاه

مه و اال فهو ظل هیاالثر یان نور الشمس نور ان لوحظ عل یاالتر  هایف ریرش ال خ و هایو جهل ال علم ف
هو  یمبنزله انخلق للخلق الصادر عن خلق الذ ینفسه ال نور له فافهم و ه ثیفانه من ح هیال نور ف

 امنصفه للخلق خلقه الله سبحانه بالوجود نفسه بعده النها ) النه خ ( تابعه ملوصوفها و ا یالفعل فه
ها مبنزله الخلق فان یمساوقه للوجود ف یالواقع فه یو اما ف هیو التبع هیالوصف ثیخلقت بعده من ح

الخلق و لوال الخلق ملاکان االنخالق النها  یه یاالنخالق من الوجود فلوال االنخالق ملاظهرت املاده الت
رکن  امیو الشئ قائم بهام ق خرالکون و الظهور کل منهام قائم باال  یهو صفه تابعه فهام متساوقان ف

بحسب  اختلف اءیبطن امه کذلک مراتب االش یف تصوریاالب و االم فکام ان الولد و هام للشئ مبنزله 
 الله ألتس ما مبنزله االم و تصور بحسب اجابتها بتلک القوابل و امنا کان ذلک بعد  یالقوابل الت

ربکم ست بفسألها و قال ال هایالله سبحانه باالفاضه عل سئلهای ان افتقارها بلسان القبول من او سبحانه
و منهم من اجاب بقول نعم فتصور کل  یفمنهم من اجاب و قال بل کمیول یو عل کمیو محمد نب

م کام قال قوابله یو تلک االجابه خلق من الله خلقه الله سبحانه مبقتض تهیبحسب اجابته و قابل
و هم ذر اجابوا  فیجواب السائل اذ سأل ک یما اذا سألهم اجابوا ف همیالسالم جعل ف هیاالمام عل

لب بطن االم ال ص یو سعد من سعد و امنا کان ذلک ف تهیقابل یه یبطن امه الت یف یمن شق یفشق
اال  قهیاالمکان حق یتصلح لکل صوره فانها ه هیاالثر ثیسابقا من ح هیاالب فان املاده کام ارشنا ال

حققت ت فیک لیو ان ق هیال االثر هیو تتصور بحسب القابل زییو التم کونانها اجزاء منه اخذت لل
 ناظر بعقله هل کان نظریاملنزله و اجابتهم مخلوقه و انفسهم مخلوقه و اکوانهم مخلوقه اقول فل

 رین غم حیالجور و الرتج حیالظلم و رص نیلزوم تلک الصور باجابتهم ام ال فان قال ال فقد اقر بع
ال فقد انقض قوله االول و ان قال  ام ال فان قال ئاینعم فاقول هل کانت االجابه ش لمرجح و ان قا
ه ام ال فان سبحان هیمحتاج ال ریملک الله ثابتا مستقال بنفسه غ یشئ ف کونیان  مکنینعم اقول هل 

 وو ان من شئ اال عندنا خزائنه  قولیو هو  اتهیآ یقال نعم فقد اخرج الله عن سلطانه و الحد ف
الحجه و تقرر ما قلنا ثم ان التزم مبا قلنا و اراد التفهم ماننزله اال بقدر معلوم و ان قال ال فقد ثبتت 

سول فانه قلبه للم فرغیملا اقول و  صغیفل انیو تب حیو ترش انیو ب حیتوض ادهیحق الفهم سنزده ز
 .  دیالسمع و هو شه یاال من کان له قلب او الق هیعل طلعیال

 هیبان خلق اوال من الشبح املنفصل من الشبح املتصل باملش هیباملش اءیاعلم ان الله سبحانه خلق االش 
ا منه املبدء و ادناه یال اءیابسط منه و کان ذلک اقرب االش دیالوجود املق یف سیل طاینورا مجردا بس

 یلنور فلذلک ا ساوقهمت یو بالعرض و ه ایخلقت بذلک النور ثان یه یالت هیمسترته ف تهیبقابل
صدور  یشئ الزم ف یذلک النور من الفعل و ه یو بتلک دن هیقت تلک القابلالوجود فبذلک النور خل

ئ به ذلک الش بیغ یالخلق ال قبله و ال بعده و ذلک القبول مستقر ف نیح خلقیالشئ عن مصدره 
النور  کن فبذلک القبول کان ذلکیمل اهیخلق و لوال خلق الله ا تحققیو لواله مل تبعدیو به  تقربی

املبدء و انعکاسه من الشبح املتصل بالفعل کان واحدا  یو لقربه ال اءیو انور االش هیاملش اول صادر عن
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و  دیبال نقص و ظلمه فافهم و ملا کان من الوجود املق ایبال تکرث و ال اختالف و کان کامال نوران طایبس
)  تمسکیا م هیو االن هیلزمه املاه بیاال بالرتک تقومیال یبیترک وجاال و هو ز  دیال شئ من الوجود املق

خ ( به ذلک النور و هو تلک االجابه الالزمه فلام تم خلقه و کمل خلق الله سبحانه من  ستمسکی
القتضاء  هنایالسالم و تکرث الخلق ه همیعل اءیالشبح املنفصل من الشبح املتصل بذلک النور انوار االنب

و هذا ظاهر الن النور کلام قرب من  یاالصل ریذلک الشبح البسط و االنتشار لبعده عن املبدء و املن
 صدریاالنتشار و القرب و البعد فانه لو مل یکان ابسط و انور و اجمع و کلام بعد عنه اقتض ریاملن
 خلوقمله قرب و بعد باقتضاء من نفس ذلک النور  کونیمبسوطا منترشا و  کونیو ان صدر ف کنیمل

 ماده منه و بالعرض فکان االقرب انور و املاخوذ  ایلنور ثانخلق ا نیمن الله سبحانه بذلک النور ح
اضعف و اقل و االبعد اظلم و املاخوذ منه ماده اخس و انقص نورا و  تهیو هو تهیان و اکمل و ارشف

بقبول  بعض و کل ذلک یلع نییو لقد فضلنا بعض النب یو هو قوله تعال یاکرث و اقو  تهیو هو تهیان
الشبح  من االنس من نیو بالعرض ثم خلق بتلک االنوار انوار املومن ایالخلق ثان نیمنهم مخلوق بهم ح

انتها عن فتکرثت اکرث مام تکرثت اوال لبعد رتبتها و مک اءیبانوار االنب یاملنفصل من الشبح املتصل بها ا
و لکل  یحسب ما قدمنا و هو قوله تعال یفبذلک صار بعضها اقرب و بعضها ابعد عل یاملصدر االصل

نورا و  اءیآخر الخلق و هو الجامد فکان اقل االش یال یان انته یدرجات ما عملوا و کذلک االمر ال
من امتحن اال مو  هیعل طلعیمن العباره فانه رس ال هیلک من االشاره و رددنا ف نایادونها رتبه فافهم ما ب

 ،  دیالسمع و هو شه یاال من الق فهمهیو ال امنیالله قلبه باال

 فهم فتاخذه عنا  کنیکنت ذا فهم تشاهد ما قلنا       ** * **      و ان مل فان

 کام کنا  هیالحال ف یو کن ف هیثم اال ما ذکرناه فاعتمد       ** * **      عل فام

 سیالخم هلیل یمستغفرا مبحروسه کرمان ف ایرحمه الله حامدا مصل میبن ابره میکتب ذلک محمدکر و
 .  نیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل ١٢٤٦من سنه  االولیتاسع شهر جامد

 «*االشاره .  لیسب یافعال العباد عل یاثبات املنزله ف یف هیالثان الفائده »*

 یه یجهه من ربه الت نیللمکون من جهت بیاالفعال ظهرت من ترک یهداک الله ان املنزله ف اعلم
و هاتان الجهتان ضدان من کل  هیو املاه هیجهه االن یه یو جهه من نفسه الت هیو االثر هیجهه االئ
 و نهامکل واحده م یمقتض اریاخت یفاملکون موسع ف شاکلهیما  یکل واحده منهام ال لیمیجهه و 

 انشاء الله و ال شک ان کال هیعل دلیما  یاتیالفائده السابقه و س یذلک ف انیقد تقدم شطر من ب
النه  انیمن االح نیکل ح یف ایکان او عرض ایاملدد ذات لزمهامیمحتاجان مفتقران  نیلجهتا نیمن هات

 ءیجیاال باملدد و س سهامانف یمقتضاه اال بوجود االخر و التقوم لهام ف یکل واحد منهام عل قدریال
 یبفعل العبد لالعامل الصالحه اعن یمن فعل الله الذات ایمددا ذات ستمدیانشاء الله فالوجود  انهیب

و ظاهره بفعل العبد فام بفعل العبد قبول و ما  یاالول یمدده صادره عن فعل الله سبحانه الذات
ال الله الروح باقتضاء من الجسد فان االفع خلقبفعل الله سبحانه مقبول و هام مبنزله الروح و الجسد 

لفعل و اما ا نیبفعل العبد ح یانه ذلک املقتضالله سبح خلقیو  ئایش یقتضیکل فعل  اتیمقتض
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ده صادره مد یاعن یمن فعل العبد لالعامل الصالحه بامر الله سبحانه العرض ایتستمد مددا ذات هیاملاه
هر و الله سبحانه مظ فعلیالعبد متکون و متقوم و ما  فعلی عن العبد ظاهره بامر الله سبحانه فام

 و دام اذا املدد بذلک منهام کل  یتقو ی انین املددان من جنسهام ذاتمقوم بکرس الهاء و الواو و هذا
 لعدم متکنها من العمل یخ ( به االخر  ستمسکی)  تمسکیمنها اال ما  یبقیال ثیبح یاالخر  ضعفی

لتعاقب ا یالعمل مبقتضاهام اال عل مکنهامیبه فال یتتقو  ایمنه مددا ذات دمبقتضاها وحدها لتستم
 یالخر به ا یو تتقو  هامیفبذلک تضعف احد یبعدم قوام کل واحد منهام بدون االخر  قیللزوم التفر

و الفقر و هذان البابان ظهرا  یمنهام اشعتهام من الغن خرجیاملکلف باب  یثم اعلم ان لکل منهام ال
تخرج منه اشعه النور  هیاملاه یال لهیم نیفباب الوجود العقل ظهر ح یاالخر  یواحده ال لک لیمن م

منها  قبولها له تخرج یالوجود اعن یال لهایم نیالنفس ظهر ح هیو باب املاه یالثابته و الفقر الفخر 
و  سارهی نالقلب و هو باب الوجود و النفس ع نیمیفالعقل عن  یالفقر  یآثار الظلمه الثابته و الغن

و هو قطب کره البدن تدور  نیالجهت نکیمن ت یالقلب مرکب منهام ا یا یو ه هیباب املاه یه
مرکبه منهام صالحه لکل  ضایشهواته و آالته و ادواته و اعوانه و خدمه ا عیو تستمد منه فجم هیعل

باب  یرکن فعل امیالنها کلها مستمده من القلب املرکب منهام القامئه بهام ق نیالطرف یمن مقتض
و  ترایعوان و انصار من االمالک بعدد الخو له جنود و ا دیالعقل ملک مو یاملفتوح ال منیالقلب اال

و له اعوان و انصار من  ضیمق طانیوجه النفس ش یاملفتوح عل رسیباب القلب اال یاملربات و عل
 نیو ناد من کل من الباب ردمحرض و صاد و مط نیفالقلب دامئا ب ئاتیبعدد الرشور و الس نیاطیالش

 ذلک عند  قاتالنیما هو من ضده ف صدهیجنسه و ما هو من  نهیعیشئ  یفانه کلام ابعث شهوه ال
 عبدیاصله تحت حجاب القدره  یو اال ففر امللک ال طانیفان غلب امللک قتل الش طانیالش و امللک
ره تلک الجهه املهجو  یتبق یجهه دون االخر  یالقلب ثم اذا دام االمر عل نهیخز طانیالش ملکیالله و 
ما  یما تشاء و متض هیماملک البدن و خزائن ارضه فتحکم ف یعل یو تغلب االخر  ریو ال نص یبال ول

 بقونهسیال هیارادت فاذا کان ذلک الغالب الوجود فهو من امر الله سبحانه صادر عنه قائم به صائر ال
بها النها منه کام ان النور  یمن الفعل و هو اول ضایا اتهیمقتض عیفجم عملونیبالقول و هم بامره 

ور الن ذهبیانها اذا غربت  یبها االتر  یاول یدار و اشعته صادره عن فعل الشمس و هالج یالواقع عل
ن ا ئاتیالس عملونی نیالنها منه ام حسب الذ هیقامئه به صائره ال یمن امر الله العرض هیو املاه

 کنیانه لو مل یبها النها منه االتر  یمنه و هو اول ضایا اتهیمقتض عیفجم حکمونیساء ما  سبقونای
عل الشمس ف یهو بالنسبه ال یخلقت بالنور الذ یالت هیبالجدار نفس النوران دیظل و نر کنیالجدار مل
لسالم ا هیعن الرضا عل یالکاف یف یکام رو  یالقدس ثیالحد یقوله سبحانه ف یو هذا معن یامر عرض

ک من ما اصاب زیکتابه العز یو قوله سبحانه ف یمن ئاتکیبس یبحسناتک منک و انت اول یلانا او 
صدر الفائده من  یف هیفمن نفسک فافهم و اما ما ارشنا ال ئهیحسنه فمن الله و ما اصابک من س

 علهفاملدد فاعلم اوال ان الزمان و الدهر و الرسمد کلها مخلوقه من الله قامئه بامره صادره عن  یمعن
و ال بعثکم اال کنفس واحده فال و ما خلقکم  قولیو ما امرنا اال واحده کلمح بالبرص و  قولیو هو 

باب حدوث  یما ورد ف ضایذلک ا یعل دلیشئ من خلق هذه العوامل و قد  یف تقدم و ال تاخر 
فظ مصوت و بالل ریالسالم ان الله خلق اسام بالحروف غ هیعل قولی ثیح یکتاب الکاف یاالسامء ف

االقطار  عنه یمصبوغ منف ریموصوف و باللون غ ریغ هیمجسد و بالتشب ریمنطق و بالشخص غ ریغ
 اربعه یمستور فجعله کلمه تامه عل ریمبعد عنه الحدود محجوب عنه حس کل متوهم مسترت غ
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 واحدا و هاو حجب من هایمنها واحد قبل االخر فاظهر منها ثلثه اسامء لفاقه الخلق ال سیاجزاء معا ل
السالم من هذا االسم مجموع عامل االمر و الخلق  هیاده عل، الن مر  ثیهو االسم املکنون املخزون الحد

و مراده من اظهر منها ثلثه عوامل الخلق الثلثه و من االسم املکنون عامل االمر ، الحاصل موضع االستشهاد 
و تاخر لکن رتبه و کل من هذه العوامل  دمتق هایف یمنها واحد قبل االخر بل سیالسالم ل هیقوله عل

ابسط و اعظم و اشد اجامال و کلام بعد کان اکثف و  کونیض و کلام قرب من املبدء بعضها فوق بع
اکثفها و من فوقه الدهر و  کونیو الزمان ادون من تلک العوامل کلها و لذلک  الیاصغر و اشد تفص

 هار یالزمان بحذاف عیجم یبل آنا من آناته تساو  اعهان س ثیهو ابسط من الزمان و اعظم و اجمل بح
 یالرسمد فال مض یآن واحد و کذلک الدهر بالنسبه ال یانک تخاطر ببالک اول الزمان و آخره ف کام

 نیبل اوله ع بلغهیو ال آخر ف تجاوزهیله اول ف سیل یالزمان و الدهر فهو دامئا غض طر  یله کمض
و اثر لها و کان  هیفاعلم ان الوجود هو اول صادر عن املش ذلکاوله فلام عرفت  نیآخره و آخره ع

 یاول ما صدر ماض حت یابدا من اوله ا یمضیمنها ال ضیمستف تحتها قائم دهر هو و ال زمان و ال 
حاالته و ال حاالت سواء فهو  عیاالول بل جم رینظر و عهد و احداث مدد آخر غ دیتجد یال حتاجی

 هیاملش یا نهایب لیلو ح ثیبح ریمبنزله النور تحت املن هیواقف تحت املش زولیثابت ال یدامئا غض طر 
لهذا  سیسابقا ثم اعلم انه ل هیارشنا ال یالوجود حائل النعدم من ساعته و هذا مرادنا باملدد الذ نیو ب

اشاره  هیال صلیذاک العامل بعباره و ال حدیاملطلب عباره اال ان تقول هو مستمد من الفعل دامئا اذ ال
ذلک  اسبنیشئ  یصلوات امللک الغفار و بق همیر االمئه االبرار علاال ان تفهمه بنور الله املعار و نظ

 ضیفمست هیالوجود انه واقف تحت املش یف هیالعوامل و هو انه کام ارشنا ال ریاملقام من استمداد سا
 هیا مساوالتوقف به یابعد و اال ف انهااال انه اقرب و  نهیو ب نهایالعوامل و ال تفاوت ب ریمنها کذلک سا

ور کله الن نعدمیاشعته بحائل  نیو ب نهیب لیاذا ح فیمعه و ذلک مثل الرساج و نوره حرفا بحرف ک
لکان اذا  انیمن االح نیح یف ریاملن یال حتاجیفلو کان النور ال نهیکذلک العوامل بع دایکان او بع بایقر
 قول من زعم ان ذهبی نیو هذا خلف فانظر ا ئایحاله ش یالنور عل یالرساج لبق نیو ب نهیب لیح

بقائها و  یالبناء بعد ف یال حتاجیال ثیخالقها و زعم انها مثل البناء ح یبقائها التحتاج ال یف اءیاالش
 بطالن ذلک نقول ان قلتم انه یالعامل بامر الله ال بالبناء اذ مثل بهذا و ف یغفل عن قوام کل ما ف

 قائم الله کمل  یبقائه فقد اخطاتم و امحلتم اذ قلتم بکون شئ ف یبعد الخلق ف یعن الله تعال یغن
 نهیبقائه فان ذلک نقص مللکه و ان قلتم ان الله سبحانه خلق اوال له ب یالله ف یمحتاج ال ریغ بنفسه

سلط م اءاذا ش انیمن االح نیکل ح یف اخذهیان  هیبرهه من الوقت و هو قادر عل نهیبذلک الب یبقی
ء تلک الجزا سیما ارشنا اذ ل یذلک ال رجعیبامره و  امهیافتقاره و ق نیبالوفاق اذ هو ع فمرحبا هیعل

منها  ضیشئ و هو قائم تحت فواره القدر مستف یمضی ینفسه اول و آخر حت یالعوامل کل بالنسبه ال
ملسئله و ثم اعلم ان هذه ا هماالول ، الحاصل اعرف قدر امثال یدامئا و لکن الظاهر من اقوالهم املعن

فهم اال الرس فان کنت ت دهیفیاال رسا و عامء اذ الرس ال لیالتفص زدادهیو ال انیالب سعهیامثالها مام ال
 میمحمدکر میاذا ابدا و کتبه العبد االث هیال یتهتداالشاره فافهم و اال فلن ریالعباره و تکر دیترد ریمن غ

سنه  من یاالولیعرش شهر جامداالحد تاسع لهیل یمستغفرا ف ایغفر الله له حامدا مصل میبن ابراه
 .  هیاملصطفو هیمن الهجره النبو ١٢٤٦

 *«کل رتبه .  یاملعلوم ف نیان العلم ع انیاقسام العلم و ب یاالشاره ال یف الثالثه الفائده »*



  6|  صفحه

 

وم هو لکل رتبه و املع یاملعلوم ف نیرتبه فهو ع هیا یان العلم هو حضور املعلوم عند العامل ف اعلم
بحسب مراتب العامل  تفاوتیکل مقام و حضور الشئ  یالعلم ف نیالظاهر لک مبحرض منک فهو ع

شئونه و اطواره و ان کان مساو له  عیبذاته و صفاته و جم هیفاذا کان فوق الشئ فهو حارض لد
دون ب دیز یفبحسب نظره و ان کان دونه فبام ظهر له به و وصف به نفسه له فاذا نظرت انت ال

لک فالذات مفقوده و  دیحضور ز یالظاهره لک اذا ال ذاته و ه یمظاهره و ه ینظر الفواد تر 
 یو هو حارض بالنسبه ال رهیتعلم غالحضور مشهود و هذا الحضور هو علمک و معلومک فانک مل

لحارض و افاذا حضوره نفسه ک قتهیبنظر الفواد تراه بحق تهیفوقه و اذا را یو حضوره بالنسبه ال نهدو 
 لک اال بک ظهریما ظهر لک و مل یتحط به علام اال علمن فوقک فلم یتعلمه به و اما اذا نظرت ال
نه هو العلم ا یمن معن لیفافهم و ما ق ریو معلومک ال غ نئذیعلمک ح یفتعرفه بصفته ال ذاته و ه

 یملعنا ریاملعلوم غ نکو یالنه رمبا  یالصوره الحاصله عن الشئ عند العقل فهو مدخول من جهات شت
کاملدرکات بالعقل فلو کان العلم صوره لزم عدم التطابق  یمعن کونیو الصوره کالحقائق و الذوات او 

املجرده عن الصور  یاملعان لالعقل هو مح ضایالجهل و هذا خلف و ا ستلزمیهذه االمکنه و هو  یف
اذا  الحاصل انک انهیب لسنا بصدد الحکمه و  یحصول الصوره عند العقل و هذا مقرر ف مکنی فیفک

ارات اش ضایبعد ذلک ا ءیجیان العلم هو حضور املعلوم عند العامل و س یتر  رهیالبص نینظرت بع
حضوره  نهیکاملدرکات بالنفس فهو ع هیالشخصفان کان املعلوم من الصور  یاملراد انشاء الله تعال ظهری
ک شئ ذهن یف نطبعیالخارج ال یالذهن فانک ما دمت تلتفت ال یالخارج او ف یرتبه کان ف هیا یف

ذهنک تذهل عام  یفذلک الخارج الحارض علمک و معلومک فاذا رصفت ال اهیمنه لعدم استعاملک ا
لته به ذهنک ما قاب یف یا هیف نطبعیجوفه ف یف نیما جعل لرجل من قلب یالخارج الن الله تعال یف

عامل الدهر فذلک الصوره معلومک و  یکانه من اللوح املحفوظ فزمانه و م یمن صوره املطلوب ف
الذهن  یفانها التدرک اال بالبرص و التدخل ف یخ ( متصله بالجسم الخارج ی) ه یعلمک ال صوره الت

 یالصوره ف نئذیاملرآه ذاهال عام خلفک فمدرکک ح یاملرآه ما خلفک شاهدا ما ف یف یکام انک تر 
السالم  هیعل یعل ثیذلک حد یعل دلیو  ریملنفصل من الشبح املتصل ال غالشبح ا یه یاملرآه الت

 سیل حضوره و نهیکاملدرکات بالعقل فهو ع هیالکل یو ان کان من املعان یمعرفه الخنث یاملشهور ف
 ریغذلک ال کونیاقول ا رهایاعلمها بغ یتلک الرتبه و ان قلت بل یتعلمها بها ف رهایعندک شئ غ

 سیلزم التسلسل و ان قلت ل رهیان قلت بنفسه فام الفارق و ان قلت بغ رهیمعلوما بنفسه ام بغ
 هیالذات قیاذ کنت جاهال بعلمک و ان کان من الحقا یعلمت انک تعلم املعن نیمبعلوم اقول فمن ا

 رهیقها شئ غو ف کنیبه و مل علمی رهایرتبتها شئ غ یف سینها حضورها و لیع یکاملدرکات بنور الله فه
رتبه  هیا یف للعامل الظاهر هو دامئا فاملعلوم العامل هو و املعلوم هو و العلم فهو اذکاره اول منه النها 

ما هناک و  یالدال عل هنایرتبه فاذا فهمت هذا مام ه هیا یکان و العلم حضوره مبحرض من العامل ف
 نیقسم یالسداد فاعلم ان علم الله عل قیاملنبئه بالحق و طر هیو االنفس هیالباهرات االفاق اتیمن اال

ه و هو ضد خلفهیو ال فقدیو ال تبدلیو ال ریتغیال یفهو ذاته سبحانه ازل میو حادث اما القد میقد
ل ذلک شئ الن ک یعل قعیبشئ و ال طابقیبشئ و ال تعلقیبشئ و ال رتبطیالعلم و هو املعلوم و ال

ه بل ال بانه جاهل فاقد لعلم رهیغ ئایرتبه ذاته ش یف علمیعه من االزل و ملمن صفات الحوادث املمتن
ق الجهل لعدم التطاب لزمی ئایفلو علم ش علمهی رهیعلمه بکذب النه ال شئ هناک غ سیبانه عامل ل

انت  ئایلک جاهل بل ان علمت ش قالی امل کنیو مل ئایش یدی یتعلم فلو مل ریانک عامل بص یاماتر 
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ه عن علمه سبحانه مثقال ذر  عزبیو ال ینسیو ذاکر ال جهلیرتبه ذاته عامل ال یجاهل فهو سبحانه ف
مکان وجوده و مقام شهوده و  یکل ف کنیالسامء و ال اصغر من ذلک و ال اکرب ل یاالرض و ال ف یف
ام بال شانه قال ف یتعال هیکام اشار ال ینسیو ال ضلیال یالذ نیالکتاب املب یتلک االمکنه ه یا یه

 ئایه ذاته شرتب یف علمیقولنا مل یذاته فمعن یف قلیکتاب و مل یف یقال علمها عند رب یالقرون االول
شبح عامل تعلم ذاک ال ریو انت بص دیشبحا من بع یالنظر بل کام انک تر  یباد یف توهمیکام  سیل

انک جاهل ب سیمنک فقولنا انک التعلم الشبح عندک ل بایعندک قر لمهو التع دیمن بع تهیرا ثامیح
 ان وجدته و کام ثامیح تعلمهمل لو کام جاهال کنت عندک علمته لو فانک العامل حق عامل بل بانک 
رشاق النور من ا ظهری فیمنها فاذا وجد الکث ظهریو مل فیکث وجدینفسها مرشقه و ان مل یالشمس ف

 ظهری فیمرشقه و ال کث یمبرشقه بل ه ستیان الشمس ل فیلکثقال قبل وجود ایالشمس به فال
السالم کان الله ربنا و العلم ذاته اذ ال معلوم و السمع ذاته اذ  هیقول الصادق عل یالنور و هذا معن

 عو کان املعلوم وق اءیال مسموع و البرص ذاته اذ ال مبرص و القدره ذاته اذ ال مقدور فلام احدث االش
هذا  املقدور و یاملبرص و القدره عل یاملسموع و البرص عل یاملعلوم و السمع منه عل یالعلم منه عل

 یاقالله درجته باالرش  یاعل نیالدنیاحمد بن ز خیسامه االستاد العالمه الش یالعلم الواقع هو العلم الذ
لشمس و تقول کانت ا نکماخوذا عن مثال الشمس و ال شک ان االرشاق فعل الشمس ال ذاتها کام ا

قع النور و  ءیو کان املستض فیفلام حدث الکث ریو النور ذاته اذ ال مستن ءیالضوء ذاته اذ ال مستض
رددت  یوقوع النور اال بارشاق الشمس و هو فعلها ثم اعلم ان مکنیو ال شک انه ال ریاملستن یمنها عل

ر مظلم و بح قیدق قیفانه طر هیاالفهام القارصه و االوهام الدان یالعباره و کررت االشاره خوفا عل
اال  کدر یاالعالم و مع ذلک ان فهمته فانت انت فانه ال هیاالقدام و غرق ف هیملتطم قد ذل عل قیعم

راتبها کل بتعدد م تعددیالحوادث فهو  نیهو ع یالذ یاالمئه االبرار و اما الثان میبنور الله املعار و تعل
 شوبهیو ال الباطل هیعرتیال یکتابه الذ یالرتبه محفوظ فتلک  یف سبحانهمکان حدوده علم لله  یف

ذاک  جهله و سبحانه عن لزمیمعلوما لله سبحانه  کنیالن الشئ ان مل ینیالتکو الله جهل و هو کتاب 
 نکیالذات النه ما مل نیع کونیلزم ان  رهیفهو املطلوب و ان کان غ نهیو ان کان معلوما و العلم ع

ا و ان ما ذکرنا آنف لزمیالسالم ف هیحادثا کام هو عن الرضا عل کونی ایازل کنیو ما مل ایازل کونی احادث
 نیمخلوق بها ان قلت ع رهایاو غ هیاملش نیاقول هل هو ع رهایبعلم حادث غ اءیقلت علم االش

 قولان ت لزمکف رهایو ان قلت غ یبعد ان شاء الله تعال هیال رینش یالذ یفهو العلم الفعل هیاملش
قرر قبل و ملا ت یبها العلم الذات تعلقیان  مکنیقبل خلق ذاک العلم اذ ال هیبجهل الله سبحانه باملش

 یا یبها و کل هذا خلف و عل حطیمحاط لها و مل هیما قلت مخلوق باملش یعل ضایالعلم الحادث ا
 یل فنقو  هیفام تقول ف همبعلوم ان قلت معلوم بنفس سیام ل رهیحال هل هو معلوم بنفسه ام بغ

ما  ریاک الغذ یلزمک القول بالتسلسل ملا نقول ف رهیو ان قلت بغ نهامیاملکونات کلها اذ ال تفاوت ب
فعله و ملکه مخلوق ب یمبعلوم فقد اثبت له سبحانه الجهل بشئ ف سیمعلومه و ان قلت ل یقلنا ف

لم بتعدد الع تعددیتبه فکل ر  یف علومامل نیو ظهر ملن نظر و ابرص ان العلم ع نیکل هذا خلف فتب
ا شاء م تکرثیو هذه اصولها و اال ففروعها  یو منها اکوان یو منها امکان یمراتب الحوادث فمنها فعل

عنهم  یخلقت به کام هو مرو  یو ه هیالله سبحانه به املش علمی هیاملش نیمنه فهو ع یالله اما الفعل
 جوزیال و هیاملش نیبنفسها فهو ع هیاملش آخر خلق ثیحد یو ف هیالسالم بعلمه کانت املش همیعل

ر و کذلک املوث نیاالثر ع کونیان  مکنیو ال تهیاملجاز فانه اثره و آ لیسب  یالذات اال عل ینسبته ال
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سبحانه اذ الجهل باملعلوم فرع ثبوته و وجود ذات مع فقدان  هیقبل خلقها نسبه الجهل بها ال جوزیال
رتبتها  یقبل وجوده هو کذب و جهل فهو سبحانه عامل بها ف ئایبل لو علم الله ش ماحال  یالعامل له ف

اما خالقها و اما ما هو مخلوق بها فلو علمها  رهایفان غ رهایبها ال بغ علمهایال قبلها و ال بعدها و 
 هیتکون املش نالذات بانتفائها للزوم انتفاء العلم بانتفاء املعلوم و ا ینتفیان  لزمیالله سبحانه بذاته 

 هیالذات ملا قررنا لک من اتحاد العلم و املعلوم و لو علمها مبا هو مخلوق بها لزم ان التکون املش نیع
 یاملعلومه النها ه یالعلم بها و ه یه هیان املش نیمعلومه قبل خلق ذلک العلم و هذا خلف فتب

و  هیتعدد مراتب الفعل من املشهذا العلم ب تعددیملک الله و الحضور نفسها فافهم و  یحارضه ف
 یو منه قدر  یو منه ارادت یتیمن ذاک العلم مش یاالراده و القدر و القضاء و االمضاء و االذن فمنه ا

السالم  هیبقوله عل هیو هو املشار ال اءیامکانات االش نیفهو ع یو کذلک بحسب مراتبه و اما االمکان
قبل  اءیبعد ان تکونت و ذلک الن االش یبها بعد کونها ا امکانها کعلمه یف یعلمه بها قبل کونها ا

لم فالع زتیقد تشخصت و مت هیعن االمکان فان االکوان اصول امکان خرجیالکون و بعد الکون مل
الله عز  علمهیملکه  یثابت ف هیال قبل الکون و ال بعده حارض لد زولیملک الله ال یدائم ف یاالمکان

الکوان ا نیفهو ع یو اما االکوان یالفعل یو مقامه و رتبته کام تقدم ف مکانه یو جل به و بفعله ف
 رهیامکنه حدودها و مقامات وجودها و شهودها و لها مراتب کث یف جل الله عز و  علمهای نایکام ب

و املواد  عیالله سبحانه و من علمه الله کاالفئده و العقول و الرقائق و النفوس و الطبا ریغ علمهایال
ذلک من مراتب الخلق  ریو االجسام و االجساد و االعراض و الحدود و النسب و االوضاع و غ لهباءو ا

ها امکنتها و مقامات یلله سبحانه معلوم ف نهایمن الشئون و االطوار و االفعال و االوصاف کل ذلک ع
 ثیبح لشواهدا ناتیو ب لیملا تقرر من قبل من واضحات الدال رهایالله سبحانه بها ال بغ علمهای
لک  کونی یحت انیالب ادهیاال ز تیفان اب دیالسمع و هو شه یمن کان له قلب او الق نکرهایال

 فاصغ ملا اقول و تخل بالک للمسئول .  انیکاملشاهده و الع

واضحات من الدالالت ال یعنیانفسکم افالتبرصون  یو ف زیکتابه العز یف قولیان الله سبحانه  اعلم
االفاق  یف اتنایآ همیسرن ضایا قولیو  نیمن امور الد هیما تدعون ال یهرات الداالت الالبا ناتیو الب
ا االلباب قد علم اولو  یابالسالم لعمران الص هیلهم انه الحق ، و قال الرضا عل نیتبی یانفسهم حت یو ف

 السالم :  هیعل یعل یو قد نسب ال هنایاال مبا ه علمیما هنالک ال یان االستدالل عل

 العامل االکرب  یانطو  کی** * **      و ف       ریانک جرم صغ اتزعم

 یحاکی هیاالثر ثیغبار ان االثر من ح هیعل کونیال ثیاالعتبار بح حیصح ضایذلک ا یعل شهدی و
 یعل دلیالکتاب و اعوجاجها و الوجع  دیاستقامه حرکه  یبه عل ستدلی نیصفه موثره مثل الکتابه ح

اثر فعله  العامل و ال شک ان وجود کل هذا  اتیب و ضعفها و هکذا امثالها من االالضار  دیشده قوه 
 شاهدوهیف همیال نزلیو مل عرفوهیاالزل ف یال صلوایبه النهم مل عرفوهیسبحانه و وصفه نفسه لعباده ل

 هینیالتکو هیو االنفس هیاالفاق اتهیالسنه رسله او مبحکامت آ یبه او مبا وصف نفسه عل عرفونهیو امنا 
 یهر لنا فما هناک اال مبا ظ یل لالستدالل علیلنا سب سیالسنه الرسل فل یعل هیالجار هینیالتدو اتهیو آ

السالم  هیوصف الله نفسه لها بها کام قال عل یانفسنا الت یهذا اذا نظرنا ف یکام ذکرنا فعل هنایما ه
مل ان لنا مراتب بحسب مراتب العا یر اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه ن ضایمن عرف نفسه عرف ربه و ا
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مدرکات تلک الرتبه فان کانت متعدده متکرثه کانت لنا  ناسبی تبهکل ر  یمناسب لها و لنا ادراکات ف
مل الجربوت و عا یف قیفبحسبها مثل الفواد املدرک للحقا طهیادراکات متکرثه بحسبها و ان کانت بس

متام  اسفل عامل امللکوت و یو النفس املدرکه للصور ف عامل امللکوت یاعل یف یالعقل املدرک للمعان
اقب التع یالتوجهان اال عل مکنهیجهه واحده ال یله اال توجه واحد ال سیان الرجل ل یر عامل امللک و ن

 یغو اذا اص سمعیان الرجل اذا امعن النظر ال یجوفه حت یف نیفان الله سبحانه ماجعل لرجل من قلب
 فاتتالنظر من خالف ذلک فهو اما لرسعه التعاقب و اما من عدم االل یباد یف یر یو ما  یر یللسمع ال

عند اهل النظر فاذا  یو هذا رضور  رهیغ درکیجانب ال یجهه واحده و اال اذا اجتمع باله ف یالتام ال
 اال املدرک نئذیعندک ح بقیاذا استعملت احدا من حواسک تذهل عن کل ما سواه من االدراکات فلم

 عندک سیل و علام لک بذلک املدرک  سایک و تلک الحاسه و ال شک ان نفسک و برصک لو نفس
 یو ما س هیو الشهاد هیبیشئ تذهل عن کل ادراکاتک الغ یاملدرک مثال اذا امعنت النظر ال ریغ ضایا

 رهیغ اضیعندک ا سیو ل هیاحدهام علام لک باملنظور ال سیو نفسک ل نیبرصک و ال شک ان مقله الع
م اقول هو العلم ال املعلو  وتلتفت الذهن ال محاله سواء التفت ام مل یف نطبعیصوره املدرک  لیان قو 

 نیت حو ان نیاال بالع یر یاملعلوم الخارج فانه ال سیاما حال االلتفات فنعم و هو العلم و املعلوم و ل
ملا  علمه یمعلومه و ه یو ه هایالذهن اال املنتقشه ف درکیفال نکیذهنک غافل عن ع یالتفاتک ال

رآه تلتفت فال فانها کاملاملدرک و اما اذا مل یتقرر من عدم کون املدرک و املدرک علام و انحصار االمر ال
 هایف بعنطیهو مرآه منصوبه  سیل قهیشئ اال باملواجهه و مواجهته االلتفات فانه حق هایف نطبعیال

 نیبکذلک فت سیتسمعه و لتره تسمعه ام ملام ملال محاله و اال لکنت تفهم کل شئ تراه  اءیاالش
ند من املدرک شئ ع سیالسالم انه ل همیاملستضاء من مشکوه انوارهم عل هبنور عقل یللمنصف املاش

ان من دون ذلک االدراکات انت العامل و  ینفس املدرک و هو العلم و هو املعلوم و نر  یاملدرک سو 
 نیمن تلک املدرکات بع ئایذاتک اال ذاتک و ال تعلم ش رتبه یشئ من مدرکاتک ف سیاملدرک و ل

شئ منها و ال مطابقه و ال مخالفه و ال موافقه بل تعلم  یبواقعه عل ستیذاتک ل وذاتک بل بانفسها 
عامل اذ لک عامل حق ال قالیرتبه ذاتک بل  یتعلمها فلک جاهل بها اذ مل قالیامکنتها و ال یکال منها ف

النه عامل  اتهامکن یف  اءیرتبه ذاته بنفسه و عامل باالش یمقامه کذلک الله ربنا عامل ف یالشئ ف تیرا
بجاهل  سیل یعنیقولنا انه سبحانه عامل بنفسه  یتلک الرتبه و معن یعلم سبحانه ف نهیو ع جهلیال

نفسه  لمعیل رهیرتبه ذاته غ یف سیعام سواه و هو سبحانه ل زهیاذ اثبات العلم و املعلمه للشئ لتم
 عزبیال هیملکه ثابته لد یف ارضهانها ح یعنی اءیقولنا عامل باالش یعام سوا و معن زهایمیو  رهایمن غ

علمه بها مستفادا منها فانها ما کانت اثرا  سیو ارادته و ل تهیشئ منها اال مبش تحرکیعنه شئ و ال 
 علمهیل نکیاثرا فلم کنیو ما مل ملکه معلومه له بنفسها یلفعله و فعله موثرا لها فکانت حارضه ف

انت کذلک فانها ما ک سیه و اال لکان موجودا قبل الخلق و لیاالثر ثیلها ذکر اال من ح سیالله فانها ل
علمه سبحانه به مستفادا منه فهو  کونی فیموجوده کانت اثرا و وجوده مستفاد من موثره فک

نفسه االزل ب علمیو هو  علمهیاالزل ل ریغ کنیفلم کنیسبحانه به کان عاملا به ما کان موجودا و ما مل
 قهمیوفاحد اال بت هایال صلیالعباره و رددت االشاره النها مسئله معضله ال رتما کر  رایکث یثم اعلم ان

 ایدا مصلحام میبن ابراه میمحمدکر می، و کتب ذلک العبد االث همیصلوات الله و سالمه عل مهمیو تعل
داراالمان کرمان  یف ١٢٤٦سنه  یالحرام ف الحجهیعرش من شهر ذاالحد سادس ومیظهر  یمستغفرا ف

 الله عن طوارق الحدثان .  هاصان
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تکشف غوامض املعارف و معضالت املسائل و نبدء  هایصفه تکون الرساج و ف یالفائده الرابعه ف*» 
 «*ثم نتبعه بصفتها .  مهیتقد جبیبذکر ما  هایف

 یللطافتها و تجردها و بساطتها و ه ظهریال یو الباطن الذ شاهدیال یالذ بیالغ یان النار ه اعلم
 یر اخ هیفیو ال ک بوسهیو ال  هاینفسها ال حراره ف ثیمن ح یمرکبه من ماده و صوره اما مادتها فه

 یه یالت تهالصور  اءیو ال حد من الحدود و ال هندسه من الهندسات و امنا هذه االش اتیفیمن الک
نفسها ال اسم  ثیمن ح یقبولها المر ربها و مظاهرها و افعالها و آثارها بل ه یفسها و هجهتها من ن

مظاهرها النها ال  یعل قعیامنا  طلقیبل کل ما  هایلها و ال رسم و ال شئ من صفات آثارها تنسب ال
تجفف  وفانها بفعلها تسخن  ریغنفسها فالنار اسم للمحرق املجفف و هو فعلها ال  ثیلها من ح نیتع

ا قائم و هذا الفعل دامئ هیف وثریاثره و ال بطلیاملاء مثال  یکل ما القاه فعلها و قبل منها النها لو الق
اثر فعل  کام قالوا انها موجبه فانها ستیتحرق و لتشا ملصدور باق بابقائها ال ببقائها فلو مل امیبها ق

اال  انیب هافوقیمبا ال یالفائده االول یصفه موثره و لقد ارشنا بذلک ف شابهیالله و هو مختار و االثر 
و  لیو لنعم ما ق یاالحراق و امنا هذا لقبولها االول ریعنها غ صدریاالحراق فال ریغ دیالنار التر یانها ا

 سیو ل قهیبه حق سیفعله باملضطر و ل یاشتبه ف ریاذا اختار املختار االخ سیاظنه من ارسطوطال
و  یاخر  هیبن یو التنو  هیفعل آخر خلق به هو صادر عنها بنفسه کام انک تفعل کل شئ بالن لفعلل

ل و هو الفع هیالظاهر له به ف نیهو ع یفوقع ظلها الذ هیالنار ظهرت له به ف نونهیک ظل امنا هو 
 صالحهلکانت صالحه ان تربد و ترطب کام کانت  تهایهو من ماه یفلو انها تجرد عن قبولها الذ

ما  یف یاطعن کونیکام قال الله سبحانه ما هذا مفاده انا رب اقول للشئ کن ف فیو التجف نیللتسخ
و فاق  اءیو تجرد عن اش یو ذلک الن الشئ کلام استعر  کونیتقول للشئ کن ف یامرتک اجعلک مثل

الحراق  نیذاتها تع یف سیان النار ل یاالتر  اءیتلک االش یو قدره عل منهیذواتها و صفاتها تحصل له ه
الحراق الخشب مثال فالتحرق االحجار امنا  نیتع هایاالخشاب و ف عیفتحرق بذلک جم نهیخشبه مع

رت قد ناتهایمن ذاتها فلو تجردت عن تع سیو ل ئتهایهو من ه یهذا الذ یو ظهورها ف نهایهذا لتع
 یله و امنا هو من القوابل و ه نیاثر لفعل الله سبحانه و الفعل ال تع نئذیفانه ح ضایخالفها ا یعل

فافهم فقد اسمعتک والله من غوامض املعارف و  بیو الرتط دیالترب یعل قدریف نئذیمکشوفه ح
 اهله و ان ریعن غ حایفاذا فهمته عه و کن به شح حهیو اشاره مل زهیمعضالت املسائل بعباره وج

 نهایتسخ فتشاهد امثال هذا و صفه یمرق ترق کلتبلغ کل مبلغ و ملفانک مل نکیتفهمه فالتزدرنه عمل
ذلک الشئ  یبفعلها ف حدثیبفعلها  ئایان النار اذا القت ش سیالتکل حصلیبهام  نیاللذ فهایو تجف

 یبه اللعدم استقاللهام اال به و بالنس تانیفعل النار عرض یو هام بالنسبه ال نیتیعرض بوسهیحراره و 
بانفسهام انهام شبح منفصل من الفعل فال قوام لهام  لهامعدم استقال یو السبب ف تانیتحتها جوهر

 ذلک الشئ آنا فآنا و تقل رطوبته و برودته و نفعلیذلک الشبح و ذلک الشئ ف یا فتمتزجان اال به 
ند ذلک دخانا ع رتفعیاالسطقسات و غلبه النار ف ریبضعف سا تکلسی یحت هیمن النار العرض تقربی

 هیهو تنزل تلک الحراره العرض یبذلک مستعدا لظهور الضوء الذ ریصیو هو مکلس ذلک الشئ و 
 هیشعله و قولنا ان الضوء تنزل تلک الحراره العرض تکونیعند ذلک الدخان و  ءیستضیمره ف نیبسبع

ال بآثارهام ا ظهرانیال انیبیفانها اثر فعل النار و االثر تابع لصفه موثره فکام ان النار و فعلها امران غ
ان  یبغنیتلک الحراره لکان  یر ی یاال بتنزالته و ظهوراته و آثاره و لو کان هذا الذ ظهریال وکذلک ه
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 هیالضوء و جهه نفس یو ه هیجهه نار نیو هذا خلف فالشعله مرکبه من جهت ضایالنار و فعلها ا یتر 
 اول االثار یفه ریعامل الشهود و الربوز هو الشعله ال غ یمن اثر النار ف ظهریالدخان فاول ما  یو ه

له هذا و ان  هیما ال نها یعنه آثارها ال صدریاول مصدر  یالنار و ه یاالستدالل بها عل مکنی یالت
 و کونها شبحا للفعل تعد بیاول صادر عن الفعل اال انها لکونها من عامل الغ هیکانت الحراره العرض
 یاملوجودات عن فعل النار الظاهر ف برشط شئ و الن اول یه یمن االثار الت عدیمن عامل الفعل و ال

ثر برشط الفعل و اال  نیالعامل الشعله فلذلک تعد تلک الحراره من عامل الفعل و رمبا تعد من الربازخ ب
الفعل و مرشوطه ب ضایفانها ا ضایشئ فاعالها منه و اسفلها من االثر لتعلقها به و رمبا تعد من االثار ا

من متمامته من جهه تعلقه بها و  یو تتوقف ظهوره به فه لفانها محل الفع یاالول احر  کنیل
ون و ظهر بهذا ک قیال هینفسه بنفسه فضمها ال ثیالتعلق بها و ان کان من ح ثیح من ظهوره بها 

 یللشعله استدالل عل مکنیوجود النار نعم  یاالستدالل بها عل مکنیالشعله اول موجود مرشوط 
مرتبه  یتصل ال نئذیمن متعلقات الدخان و الضوء فانها ح االشاراتالسبحات و  عیالنار اذا کشفت جم

 ثیوصف الفعل من ح یبها وصفت النار بفعلها نفسها لها و هو انها تدل عل یالت هیالحراره العرض
ذلک ال دالله تکشف عنها فب هایالنار مبا ظهرت له به دالله استدالل عل یعل دلیتعلقه بها و الفعل 

ر لها تحط مبا فوقها اذ ال ذکالنار و مع ذلک کله التعرف اال نفسها فانه مل یعل اللتتمکن من االستد 
کنها مسدود و الطلب مردود ثم مت لیشکلها و السب یالطلب ال لجأهایمثلها و  یال یفوق مبدئها فتنته

رتبه من م قهیآنفا من انها حق هیما ارشنا ال یمن مرتبه الفعل عل یالنار لها و ه یمن االستدالل بها عل
ر مبدء مذاک یمراتب االثار املرشوطه اال انها لکونها محال للفعل و رشطا لظهوره تلحق به و اال ه

و ان کان قد ظهر مام سبق وصفها اال اننا نذکر  هیو اما صفه تکون الشعله الرساج قهیالشعله حق
ارض  یف هیحراره عرض نونتهایک ظلتقع من  هیبیاعلم ان النار الغ انیللب دایو مز انیللتب ادهیز هنایه

تفع تلک فرت  تهیارض فیلط سیالدهن بذهاب ما به من ضد تلک الحراره و فنائه و تکل حرتقیالدهن ف
 یالعلو الذ نحو هیدخانا و سبب دفعها غلبه الحراره فتصعد بتلک االرض یتسم یاملکلسه و ه هیاالرض
 و عضب  یالنجامد االجزاء و تراکم بعضها ف سبب یه یالت بوسهیو سبب سوادها غلبه ال زهایهو ح

 هایامت ففام د هیو الصفره و اما االجزاء النار اضیاملورثه للب هیو الهوائ هیاملائ الرطبه االجزاء مفارقه
 یسوداء و ما تر  یوحدها و ه هیالحمره و اما اذا فارقت تظل االجزاء االرض یلونها و ه یفتصبغها عل

لغلبه  حرتقیفاذا صارت دخانا  طهیبس ستیل یما تر  یلرتکبها فانها عل یاالرض فه یمن خالفها ف
انک من الدخان ف ئایالنار ش یعل تیلک اذا ذر ظهریمشاهدا و هذا  ئایمستض کونیالحراره و بکثافته 

حصل الدخان فت فیالشعله هو من لط یف یاال انه اقل استضائه لشده کثافته و الذ ئایتراه مستض
الدخان و تلک الحراره  یالضوء و جهه من نفسها و ه یجهتان جهه من النار و ه کللشعله بعد ذل

عله من الش یاذا دنت منها ا دیال یالتظهر للناظر و تظهر باثرها ف یالشعله و ه بیغ یف هیالعرض
املحامه  دهیالشعله و الجمره و الحد نیالشعله هو تنزل تلک الحراره و ال فرق ب یف یر ی یفالضوء الذ

اال بشده الکثافه و لطافتها فانه کلام کان اشد کثافه تکون النار اقل ظهورا و کلام کان اقل  رهایغ و
آثار النار شئ اضوء من الشعله فانه اذا کان حامل الضوء  یف مکنیکثافه تکون النار اشد ظهورا و ال

بل لنقص الحامل  رهذا لضعف النا سیالطف من الدخان ملاظهرت و لو کان اکثف لکان اقل ضوءا و ل
نار و الرطوبه بال یبالرساج فانه لو کان شئ اشد رطوبه منها فتفن مدیو املحل و بذلک صار الدهن 

 ریذلک اختالضوء فب لهیالشعله قل ریمنها تص هیقابله لحمل الضوء و لو کان اکرث ارض هیارض یبقیال
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 ان نه فا یو هو نوران یالذات ابنفسها لضوئه رهیو من ئهیمض ریالدهن ثم بعد ما متت الشعله تص
 ستیو ل اارهیباخت ضایلها نور ال محاله و النور شعاع الضوء و هذا ا کونیضوءا ف کنیمل اینوران کنیمل

 یور علفکذلک تخلق بفعلها الن ریالتنو ریغ ردینحو ارادتها فلم یعل ءیذلک و امنا تض یمبوجبته ف
ان  یحرفا بحرف و کذلک االنوار بعد الشعتها حرفا بحرف ال طبق ما سبق فانها اثرها و تشابه صفتها

ذلک لضعف النار و فعلها بل لنقص  سیاالنوار و االشعه و ل یملصدر الظلمه فهنالک تنته یتنته
انها له بخالف الجدار ف هیما ال نها یالقوابل مثال اذا قابلت بالرساج مرآه و باملرآه مرآه و هکذا تجر ال

ثم اعلم  لضعف القوابل ال املقبوالت کونیفظهر ان انتهاء االثار اذا انتهت  رایکث تجرو ال  عایرس یتنته
ملکها  یبفعلها بنفس الفعل فانه حارض ف طهیذاتها و مح نیبذاتها بذاتها و االحاطه ع طهیان النار مح

علم اال ال سیلعنها منه شئ و تعلمه به فانه  بیغیقائم بها ال شئ له اال ما هو منها فال هایثابت لد
الفعل نفسه حضوره عند النار و هو العند و ان کان ظهوره ملا دونه  یحضور املعلوم عند العامل و هو ا

دم ذکر بنفس تلک الحراره لع هیبالحراره العرض طهیبفعله کام ان ظهور النار للفعل به ال بذاتها و مح
شعله الشعله بنفس ال علمیهو منها بفعلها و  ماو القوام بفعل النار و عدم شئ لها اال  هیلها اال باالثر

لقوامها بفعل النار بواسطه اثرها و کون کل ما لها من النار بفعلها و کذلک االنوار و اشعتها حرفا 
و عدم  هینحو االثر یشئ سابق و ال ذکر لها اال عل ریبحرف فان کل ذلک اثر فعل النار احدثتها من غ

 ذلک ل ک علمیبخلقه و آثاره ف ریصنعه الخب یف فیخلق و هو اللط نم علمیاالستقالل بنفسها اال 
من  یغنیالشبح  یالتعلق بها فانها شبحها و العلم بذ ثیملکها و مبا فوقها من ح یف لحضورها بها

من العلم  یغنیالتعلق  ثیالشبح من ح یالعلم بالشبح لکونه اصله و معدنه و مبدئه اال ان العلم بذ
م و اما صفه عل رینفسه هو نفس حضوره ال غ ثیالعلم به من ح کنیو ل هیاالثر ثیبالشبح من ح

 یلذملکه و اما ا یحضوره ف یدونه و اثره فکذلک نفسه علم له ا یآثاره و احاطتها بانفسها فاما الذ
هو وجهه من موثره و هو الوصف  یمذاکره الذ یبه علام اال مبا ظهر له به و هو اعل حطیفوقه فلم

 یذاک اال بکشف السبحات عل یمن الوصول ال تمکنیفوقه بفعله نفسه به له و ال یالذ وصف یالذ
نه ال ما فوقه فا یله عل هیآ ریصیما فوقه فمن دونه ال یله عل هیآ کونینحو ما تقدم شطر منه فاذا 

و  وقهفما  یعل هیله آ کونیو االفتقار بل هو عنده محدود مرکب فال هیملکه اال باالثر یظهور له ف
کنه ملا ذکرنا و ل هیمن هو فوقها آ رهایو ان مل هیاالثر ثیح یله اذا کشف حت هینفسه تکون آ کنیل

مذاکره فاالنوار تعرف الشعله مثال بوجهها منها و تعرف  یذلک و فوق ذلک فانه اعل ریغ عرفیال
کل  بها و هکذا فان النوارو اشعتها تعرفها مبا ظهر لها بها من وجهها و الشعله تعرف ا نهایاشعتها بع

و کل سافل  یبیفاذا هو محدود مرکب فان کل ممکن زوج ترک هیعل یما ه یدونه عل یر یعال 
له اال بکشف السبحات بال اشاره فاذا هو  مکنیاال مبعرفه وجهه و هو ال یمن معرفه العال تمکنیال

و  البساطه و تجرده اثر ما فوقه ما فوقه ال ما دونه فانه مع تلک یله عل لیابسط البسائط فهو الدل
 یعل الیمرکب دل زیهو عنده محدود مم یما دونه الذ کونی فیمره فک نیبسبع منه ما فوقه ابسط 
و  هدیو هو اثره و تاک تهیهذا آ کونیال فیو ک نیوجهه منه واحد من السبع یالذ طیمثل هذا البس

ذا تحصل من ه یاال معرفه استدالل و ه یالمن معرفه السافل الع دیو انا النر ئتهیه شابهی ئتهیه
مظلم  قیبالحاد فانه طر هیو االشاره و افهم املراد و التخض ف حیلک من العباره بالتلو نایفافهم ما ب

ضون من م نیاالحد لعرش لهیل یمستغفرا ف ایحامدا مصل میبن ابره میو بحر ملتطم و کتب ذلک کر
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ارشف  یو السالم عل نکونیبگ یاملسم قهیبعض رسات یف نمبحروسه کرما ١٢٤٦شهر صفر املظفر سنه 
 لهم باحسان .  نیو التابع نیبیو آله الط نیو االخر نیاالول

 *«ذکر نتف من املعارف و نکت من املعامل .  هایو ف امایقام ق دیز یمعن انیب یف الخامسه الفائده »*

 یبه ظهر ف یالصفات و مجمع متام االشارات و هو فعل الذات الذ عیاسم ملرجع جم دایان ز اعلم
و آثاره و ظهوراته و  اتهیوجه اال بفعله و آ یاملقامات فانه ال ظهور لذاته با یاملظاهر و تقلب ف
 یف صدقی یو هو الفعل فانه هو الذ دیهو ز دیز یال نسبیما  عیجم جمعی یتنزالته فالظاهر الذ

و النجار و البزاز و الحجار  اطیمثال الخ ریال غ هایو ابراز آثاره و هو الظاهر ف دیمصانع ز جادیحقه ا
ن و و اصدار ال رک جادیا انیاملطلقه رس هیجادیالحرکه اال عهایجم یف هیسار نهیکل ذلک صفات متبا

ه ال الذات فان دیهو الز هایف رالصفات و الظاه عیبانه مظهر جم هیظهور و تلک هو الفعل املشار ال
ال اسم له و ال رسم و ان تعجب متعجب و استوحش مستوحش عن ذلک فاومن روعته و اخرج عجبه 

م من عرفتموه ثم هل عرفتم الظاهر لک تمیتعرفوه بل سممن عرفتموه ام من مل دیبز تمیبانه هل سم
ظهر بفعله ام  من ظهر ام هو بل هو ثم هل ریام الغائب عنکم بل الظاهر لکم ثم هل الظاهر غ

فاذا  یبل ه یتلبست بالظهور فکان الظهور ام ه هیجادیحرکه ا ریبل بفعله ثم هل ظهر غ رهیبغ
 الظهور و یبالظاهر اال الظاهر ف دیاملسامه بالفعل و مانر هیجادیالظهور هو الحرکه اال یالظاهر ف

تب فظهوره لنفسه و ذاته بحسب املرا تفاوتی دیثم ظهور ز یو ان هو اال ه اهیاال ا دایز یمانسم
االشخاص فبحسب مراتبهم بذاتهم و آثارهم و  ریلسا و بانفسها الثاره و بنفسه بذاته و لفعله 

 یعل عقیو امنا  هیعل قعیالذات و ان کان ال هنایه دیو مرادنا بز دیمظاهرهم کل بحسبه و قام فعل لز
ه و الخاص هیجادیالحرکه اال یا هیئم برکنصدور و قا امیق دیالفعل قائم بز یعنوانه و مظهره و هو ا

قائم  امیظهور و ذلک الق امیق امیرکن و تلک الحرکه قامئه بالق امیق یالفعل امیهو الق یمظهرها الذ
و لواله ملاظهرت و لوالهام ملاتقوم الفعل و لوال الذات  امیتحقق فلو ال الحرکه ملاتحقق الق امیبها ق

 عهینظم واحد و رش یآثارها و ذلک الن الخلق عل یما ظهر ف یالحرکه عل صدورملاصدر و صفه 
خلق الرحمن من تفاوت اال  یف یماتر  میالعل زیالعز ریشئ منه عن شئ و ذلک تقد تخلفیواحده ال

ها بعض یبعضها اشد ظهورا و بروزا و ف یبعضها مفصله و ف یبعض املقامات مجمله و ف یانها ف
ا ان آثاره یما ظهر ف یو التعرف ، الحاصل صفه صدورها عل فیرذلک لبطل التع و لوال انایب یاخف

فوقع منها شبح منفصل هو  هایو اظهرها بها ف یالذات احدث حرکه بتلک الحرکه و املحدث هو ه
النه اثر  اهیال تکرث ف طهیالفعل بس یه یذلک و ملا کانت تلک الحرکه الت یفکان الفعل عل نهایع

 یذلک ف حیو اذا شئت ترش اتیثیصفه موثره توحدت هذه الجهات و الح شابهی ثرالذات و اال 
تراهام  و نایحسب ما ب یعل نیریمغا نیئیقام تراه مرکبا من ش یلک فانظر ف ظهری یاملفصالت حت

 لیالتفص یهذا ف نایو هکذا و نحن ملا را ثیمن ح رهامیللشبح املنفصل و القائم تراه غ رانیمغا
 مع اتالذ اثر الفعل کون من مرادنا حسبه فکان کله نفسه ثم اعلم ان  یعل ضایا جاملاال  یحکمنا ف

 یقد ظهر و ظهر فعل منه ف دایز ان نفسه کلها املحدث و حدث و املحدث و الحدث ان نقول انا
مرآتهام بهام فکان الفعل و وجد و الظاهر هو  ینفسه فوقع شبح ذلک الشبح و الفعل ف یصفه و ه

صفه ثم  یاملوثر ف ظهری ثیح هیآثاره الداله عل یف یذلک و ذلک ملا نر  ریبغ تصوریال النه علهبف دیز
 یفه و هص یاما قولنا ف هنایما هنالک مبا ه یاملرآه و هو اثره فاستدللنا عل یمنه شبح منفصل ف قعی
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و لوال ذلک  هالنه مخلوق ل دیز ریو هو غ هیظهر ف ینفس الفعل و املراد بها الظهور الذ ینفسه ا
ظهوره و املشهود خالفه فانه کان کامنا ثم ظهر  یکان موجبا ف یعنی ظهریظاهرا و ان مل دیلکان ز

صفه موثره و هو هکذا کام هو ظاهر فاذا صار الظهور حادثا فقد حدث بفعل و ملا کان  شابهیفانه 
 یهر ففظهر ان الظا فسهنالفعل فانه خلق ب یالظهور نفسه ا یشبحه املنفصل کان ا یالفعل اثره ا

و  هرظیالحادث ف یال نزلینفس الظهور فان الذات ال یه یالت هیجادیالحرکه اال یالظهور هو الفعل ا
بفعله فالفعل هو الحرکه  دیان الظاهر هو ز یقول یبه و هذا معن لحقیالحادث ف هیال یرتقیال
 املنفصل عن ذلک الظهور و الحرکه بحالش یهو نفسها و ه یالظهور الذ یالظاهره بنفسها ف هیجادیاال

و  شئ عن شئ بل کله شئ واحد بال تعدد تخلفیف هایو هام نفسها فان هناک عامل البساطه ال تکرث ف
ملبهم االنتقال ا یالروس املتولده من نکاح ارض القوابل ان الحرکه نفسها ه یاما صفه ظهور الحرکه ف

 حرکتت اذا کذا و نحو ما  یحرکه ال یعن صفتها فانها ه تخرجمل نیمیجهه ما فاذا تحرکت نحو ال یال
 یتخرج عام هاذا ظهرت مل رهایکل ذلک و غ یجهه العرض فف یجهه الطول او ال یال او الشامل نحو

نفس الحرکه فانها تشملها کلها الحرکه املطلقه و امنا التعدد  یکل ذلک بالنسبه ال یو ال تعدد ف هیعل
 ریالحرکه نحو الشامل و هام غ ریغ نیمیبعض کام ان الحرکه نحو ال یال بهالروس بعضها بالنس یف

الحرکه نحو العرض و کل هذه روس تولدت من نکاح الحرکه ارض  ریغ یالحرکه نحو الطول و ه
الفعل مخلوقه ب رهامیالطول او العرض او غ یبعضها عن بعض و تلک الصفه ا زهیمتام رهیالجهات متغا

 یها فل زیصلبه فظهرت بعد ما نکح ارض القوابل فال متا یکانت ف ینفسه ا یهو نفسها و ه یالذ
مبهمه فاذا نکحت ارض االلف و امها تظهر لها  هایف زینفس الفعل فانها کلها حرکه مثال الحرکه ال متا

 یح فمنه شب قعیف نیجهه الحرکه املبهمه و جهه التع نیالقامه مرکب من جهت لیللحرکه ولد طو یا
و صورته  مادته متعلقا للحرکه کونیمنهام االلف ف تولدیسنه ربهام ف یعل تناکحانیااللف ف مکانارض ا

مرشوط  دیبخالف ما قاله اهل النحو فانه مق دیفهو مفعول مق امیمتعلقا بالشبح املتصل بها و اما الق
 من ال ابتداءله ذکر قبل وجوده و خلق  سیو بال شئ فانه ل حصلیهو الفعل و لواله مل یبشئ الذ

الشبح  امیالق یماده سابقه فاملفعول املطلق هو الفعل فانه مفعول بال رشط بل خلق بنفسه و هو ا
ه و ب عرفهی رهیصدور و هو مظهره لغ امیو قائم به ق دیهو فعل ز یاملنفصل من الفعل اثر قام الذ

 دیو هو تاک هیعل  الدخولمنه من اراد  دخلی یو هو الباب الذ هیال قبلیمن اراده  یهو وجهه الذ
 نیالتعلق به و هو مرکب من جهت ثیمن ح ئتهیه ئتهیه شابهی یفعله و اول صادر عنه و هو الذ

فعله و  ئهیله تهیدیله و تاک تهیو اثر تهیجهه مفعول یفه یجهه من فعله و جهه من نفسه اما االول
عضها ترتب االعضاء ب یه یالت امهیق ادهان م یاماتر  تهیجهه استغنائه عنه و ان یفه هیاما جهته الثان

من قعوده ف یف وجدیالرتتب الخاص مل یه یصورته الت کنیقعود و ل یبعض مبهمه توجد ف یعل
س نف ینفس الحرکه البهامها و صورته راجعه ال یو ان مادته منسوبه ال نیان له جهت علمی هنایه

ب االبواب فهو با امیآثاره و هلم جرا من هذا الق و آثار دیآثار ز ظهریثم  امیالشبح املتصل بالفعل للق
و هکذا  هایف قعیف یو تقابل بها اخر  هایالشبح ف قعیاملرآه ف یبه ف ظهریو فواره االمدادات کام انه 

زخاره  یاغامره تستخرج الدرر الزاهره الباهره و تورط ف یله فافهم ذلک و خض ف هیما ال نها یال
 اهایازهار قد عبق الجو ر یارجائه تجن یو رس ف ساحلیال میو  ساجلیال رالرطبه فانه بح یتطلع الالل
فانه روضه من روضات الجنان و دوحه من  بهایاطرافه تستنشق نرشا قد مأل الکون ط یو امش ف
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هور من صفر املظفر من ش نیاالربعاء لست بق ومی یف میبن ابره میدوحات الرضوان و کتب ذلک کر
 مستغفرا .  ایصانه الله عن الحدثان حامدا مصل کرمان یبعض قر  یف ١٢٤٧سنه 

ت الکنه بل امتناع وقوع شئ من العبارا ثیامتناع معرفته سبحانه من ح انیب یف السادسه الفائده »*
 . «* یسبحانه و تعال هیو االشارات و االدراکات عل

ما  و عرفوهیبهم و  عرفی یمعه شئ کام هو االن فخلق الخلق لک کنیان الله سبحانه کان و مل اعلم
فاول مذاکر  هیهاممه و رو ریبل خلقهم ال من شئ من غ مهیو ال ارکان قد هیخلقهم من اصول ازل

م منه شئب سیبالفواد هو من عامل االمکان و الحدوث فل یهو مادتهم و بدئهم املسم یالذ اءیاالش
الشئ ما فوقه فان االدراک فرع  درکیو ال امیهو ذلک الفواد و اال لکانوا قد یذکر قبل وجودهم الذ

ود االزل مسد یال قیشکله و الطر یمثله و الجاءه الطلب ال یاملخلوق ال یاالحاطه و هو محاط فانته
و کل ذلک حادث ممکن  قاماتو االثار و امل اتیاملظاهر و اال یو الطلب له مردود فانحرص املعرفه ف

 مکنیمن بعض و کون بعضها موثرا لبعض و ال یاعلالحوادث لکون بعضهم  یالحکم ف یجر یو کذلک 
اما من الرتبه ف یکل شخص منهم اال به و مبن دونه ف حطیاملوثر ملا ذکرنا فلذلک مل درکیلالثر ان 
فکذلک فانها اما آثاره و اما  لسبحاتمن فوقه و اما نفسه فام کان من ا یعل هیله آ کنیدونه فلم

موثره  هیمذاکره و آ یهو اعل یالفواد الذ یاستعامله هنالک فانحرص االمر ف متنعیتنزالته و کل ذلک 
ا ظهر له م یاال نفسه فمن عرف نفسه عرف ربه عل عرفیحسبه و مل یمن معرفه ربه عل تمکنی هیف

 عیلسمکمثله شئ و هو ا سیفاذا ل ئتهیتشابه ه ئتهیالتعلق به و ه ثیللفعل من ح دیبه النه تاک
ئ و کمثله ش سیما ظهر له به و وصف نفسه به و هو ل یالرجل لربه هو عل صفهیما  فکل  ریالبص

عند مالحظتها و هناک مفقوده  اریعن االغ زییال عباره عنه و ال اسم له و ال رسم فان کل ذلک للتم
 جوزیاو  اعتبار عتربیفرض او  فرضیلفظ او  طلقیو  ذاکرامل یشئ باحد ذکری یعنها ذکر فمت سیل

 ریمنها شئ فان کل ذلک دونه و هناک هو هو ال غ قعیعنه بشئ و ال کنیاو تشار اشاره مل زیتجو
 هیمن االسامء و الصفات و االوصاف تطلق عل وجدیالرسوم فکل ما  هیف هیعنه الحدود و معف هیمنف

الضد فان الصفه  ینف ثیمن ح ثیمنه عنوانه من ح رادیو اما  نهعنوا یال نسبیفهو اما اثره و 
ق عن الخل زیعن خلقه فاملم زییو هو مفقود هناک لعدم وجود خالفه معه و اذا کان للتم زییللتم

الصفات  یفن دیفکامل التوح ضایتلک الصفه ا هیمن صفات الحوادث فالتقع عل زییخلق الن التم ضایا
عرفه بناء امل هیعل یالذ نیالحداالخراج عن  قهیو هذا هو حق زییفرع التم رناعنه الن االثبات کام ذک

 یف وجدیام شئ و صفه ف ضایا یعن صفاته فان النف عطلهیبخلقه و مل شبههیله صفه ف ثبتیالنه مل
فلوال  تهمعیظاهره فهو للعوام من ش یاثبات صفه عل انیالسالم من االثبات فلها معن همیکلامتهم عل

 ینوع من االثبات فان النف ضایو هذا ا عتهمیضد فهو لخواص ش یانه ال شئ و نف رغمونی کانواذلک 
ا هو م هیعل یجر یو ال اثبات فانه ال ینف هیعل جریو انه سبحانه مل هیعن الصادق عل یشئ کام رو 
هو هو ال اله اال هو سبحان  ضایعنواناته و مظاهره ا یعل قعیما هو ابداه بل و ال هیال عودیاجراه و ال

ات اما االثبات او اثب ینف یله صفه عل ثبتوایفانهم مل نیاملرسل یعل سالم و  صفونیام ربک رب العزه ع
امنا  یمن اثبات او نف یر یعنوانه فام  یف مکنیو هو ال یفانه فرع تصور املنف یفقد ظهر و اما النف

 و عدمه نفسه کامال یالعلم ف یر یفاحد  بهابحسب مرات هیو االنفس هیاالفاق اتهیمن آ ظهریما  یهو عل
نقصا  ضایالعلم ا ینف یر ینقصا و کذا  راهیو  زییاملعلمه فرع التم یر یله العلم و احد  ثبتینقصا ف
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 نینقصا فانهام من صفات املخلوق هامیو االثبات کل یالنف یر یضده حذرا عن االثبات و احد  ینفی
ئ و ال عنوانه ش هیعل قعیلحوادث و الکان کلها من مدارک ا نو ا لهیو هذا اقل غا ینفیو ال ثبتیفال

ام کامال ملا تراه نیتیتثبت لربها زبان ثیمن هو فوقها کام تستوهن امر الذره ح نیع هایمنها و تزدر
الها و و لسانا و امث دایسمعا و برصا و  یلنفسها و التتفاوت معک فانک تثبت له من کاملک الجسم

 یعن احاطته تعال ریملا ارادوا التعب ضایو ا وهیو ادراکا و شعورا و قدره و ح علام یمن کاملک الروحان
ن کامل و عربوا ع همیما ف یبالسمع عل اهایخلقه اصواتا عربوا عن ادراکه سبحانه ا یباملخلوق و کان ف

 عقیال رهیرتبه ذاته هو و کل هذه غ یالصفات و هو ف ریو هکذا سا عیالذات بهذه الصفه انه سم
اختالف الخلق کان منهم الوانا و اشکاال و  یعنوانه فان کل هذه الکامالت بالنسبه ال یو ال عل هیعل

بالسمع و ملا کانوا حارضا عند الله  یسم اهایبالبرص و منهم اصواتا و ادراکه ا یسم اهایا یادراکه تعال
ارات هذه العب ریتبه ذاته من غر  یفعلام و هو هو ال اله اال هو کامل  اهایملکه سموا ادراکه ا یثابتا ف

عضه سمع ب سیل ذاتک ان کام فعله باختالف ال الخلق دراک بفعله لخلقه فاختالف االسامء باختالف 
و و ال جمع هناک بل ه ریذلک و لفظ الجمع هناک للتعب عیجم یو بعضه برص و بعضه علم کامل ف

و  عیانک سم قالیو لهذا  هیعل معکس قعیاو وجد مسموع  هیبرصک عل قعیهو فاذا وجد مبرص 
ت لصفات روس تعلقا ریشئ من هذه االسامء بل کل هذا تعب کیعل قعیو ال ریو انت انت ال غ ریبص

 مدرکا للمسموعات اال بفعله و ظهریاملتعلق و مرجع االسامء فعلک فانه مل ثیمن ح یکاملک الفعل
 یف تحمقیالهلکات و  یف قعیاال فقد و  یالنف یالصفات عنه حت ینف دیهکذا فافهم فکامل التوح

 حتملهیاذا ابدا فافهم ذلک فانه نور ال یهتدیو ال ضلیف قیمکان سح یف حیبه الر یالعقبات او تهو 
 بهیجتقر بشئ فاعن ذاته و مل تهیفاذا نف قولیبقائل  یکل صدر و کأن کتنزهیو جوهر ال نیکل ع
فوق رتبتک و شانک فالترد مورد هذه االمور فانه  کنونهالطالب الراغب ان شان االرسار امل هایا یبقول

 یفقف حت انیاال الع تیو اب انیالب یرشب هذا الرشاب املختوم ثم ان ارصرت عل یال طاقه لک عل
الحد ا ومی یف میبن ابره میو کتب ذلک کر قیالکوس و االبار یمن الحبات و التطمع ما ف کیاسق

 ایحامدا مصل ١٢٤٧سنه  یمحروسه کرمان و کان ذلک ف یقر  بعض یمن شهر الصفر ف نیبق نیومیل
 مستغفرا . 

 . «* فیلط قیو تحق فیرش انیبب فیرس التکل یف السابعه الفائده »*

لعدم قوامه اال به کالنور من الرساج  یاملدد عن املبدء االصل یال حتاجیهذا العامل  یان کل شئ ف اعلم
خلقه  یال اجهیشئ لعدم احت یاحدا عل جربیما سئل فان الله ال فیاملدد اال اذا سئل ک هیال صلیو ال

واحد  مباء یسقیصنوان  ریصنوان و غ رهایشف یکاشجار نابته عل نیو هذا املدد کامء جار و املستمد
اختالف طباعها و  یمزاج طبعها فواحده حلوه و واحده مره و هکذا عل یقدر عطشها و عل یعل

نعمه  رایمغ کیاملستمد ذلک بان الله مل یبطنه ا یاالستمداد بل ف ریاال بتغاملدد  ریتغیامزجتها و ال
 ریعن استمداده و اذا تغ ریتغی الهالشئ عن ح ریما بانفسهم فاذا تغ روایغی یقوم حت یانعمها عل

 انایب یاال ان بعضها اشد ظهورا و بروزا و بعضها اخف ریمبطلق التغ حصلیمدده و هذا  ریاستمداده تغ
طرف ورقه الشجر  یکذلک للشئ ارکان و اصول و فروع و فروع فروع و هکذا مثال اذا اصاب داء علو 

 حصلیالف ان بخ نهایبه الشجر بل تلک الطرف من تلک الورقه بع تلبسیللشجر و لکن ال ریحصل التغ
صل و عرته اال  تلبسیاالوراق و الفروع و الغصون و لکن ال عیعنده جم تلبسیالدوحه فانه  یالداء ف
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 ریتغ حصلیاالصل و الدوحه و العرته و االفنان و االوراق باجمعها و  تلبسیاذا اصاب الداء مثال االصل 
 یال تاجحیحرفا بحرف و ال ریبحسب ذلک التغ ریتغیر اعرف ان املدد یفاذا عرفت شئون التغ یکل

 هیلاالنسان عام کان ع خرجیا فرمب نوعه الشئ عن  خرجی ثیبح ریالتغ حصلیآخر فاذا رمبا  لیتفص
لشهاده عامل ا ینباتا و النبات معدنا و املعدن جامدا کام صار ف وانیو الح وانایح ریصیف تهیمن انسان

دنا و مع ریصیجامدا او  کونیالنبات ف تهشمینباتا و  ریصیو  وانیالح موتیو  ریخناز ورجال قرده 
 کونیال راتیالعکس و ال شک ان کل هذه التغ یکل واحد عل یرتقیجامدا او  کونیاملعدن ف تفتتی

 فهایکمها و ک عرفیتلک االسباب احد اال من احاط بها و مبسبباتها کلها و  علمیو ال هیعرتیاال باسباب 
ما  عیجم معلیال رهیالدهر بحذاف یعرصه بل ف یالحاذق املتفرد ف بیالطب یفانا نر  کونیاتم ما  یعل
ضاره احت نیانه قال ح سیعن ارسطوطال یمنها فقد رو  ریکث هیعل یخفی یحتصناعته  یف حتاجی

العامل  عیمج راتیباسباب تغ یتر  فیفک یاو جوهره خارجه فتبق یاملزاج فتفن یماعلمت ان الروح ه
ه و بذلک کرامات نالوایخلق الخلق کلها لها برحمته منه ل یشئونها ثم ال شک ان الله تعال عیبجم
ذا و هذه ه ریو ال سبب له غ شکروهیف همیعل نعمیو  بهمیجیف سئلوهیو  همیعل تفضلیو  اتهیعنا

 هیفده سائلر  منعیال تمدهملن دعاه و ممد ملن اس بیانه خلقهم للبقاء ال للفناء فانه مج یالعله تقتض
ذا م هعنه رفعیفخلقها و مل جادیو قد سئله الخلق بلسان افتقارها اال هیعطاءه عن وافد رصفیو ال

ا بقوم م ریغیاملضطر اذا دعاه فال باعث الفنائهم عنه الن الله ال بیابدا و هو مج رفعیاالضطرار و لن
 عبویعن انفسهم ابدا و قال قل ما رهاییو تغ فقررصف ال یعل قدرونیما بانفسهم و هم ال روایغی یحت

راء اوقات و هم فق یما کانوا ف فیک قلت ان و ابدا  ضیعنهم الف نقطعیلوال دعاوکم فال یبکم رب
ال  یمذکورا فافهم فهم باقون بابقاء الله تعال ئایش کنیمن الدهر مل نیاالنسان ح یعل یاقول هل ات

 یاول ضیف ضانیف ضیالعطاء ) اال االعطاء خ ( ثم الف یال یاملعط سائلال لجأیببقائه فانه مختار و ال
خاص و االول عام فاذا سمعت ذلک اعلم  یوال ثان فالثانهو جرب الکرس و سد الجوع و ما زاد فهو بس

حسب سواله و کل من  یالله عل مدهیو  هیحسب ما عل یعل ستمدی هیهذه الغا خالفیانه کل من 
لسوال ل رهیتلک االسباب املغ علمیحسبه و کام مر ال یالله عل مدهیحسب ماله و  یعل ستمدیاصاب 

حاله طبقات و مراتب ال م یبکل االسباب و املسببات و ملا خلق الخلق عل طیحیللمدد اال من  ریاملغ
من  اخذی لیان جربئ یالوح یمعن یما معناه ف ثیالحد یف هیما هو عل یبالسافل عل یالعال طیحی

 تلو قوله یقلب الروح من الله و عن الحجه ف یف قعیو هو من الروح و  لیکائیو هو من م لیعزرائ
 عرفیالله ، الحاصل ف شاءیالله ماتشاون اال ان  هیملش هیالله قلوبکم اوع شاءیاال ان  و ماتشاون یتعال
ال العکس فکل طبقه عاملون بتحتهم و جاهلون بفوقهم  نهیاسباب السافل مرشوحه و علله مب یالعال

اعه الله لهم ذلک اال بط یاالفئده فانهم عاملون بتلک االسباب و لکن ان یاول کونوایو بانفسهم اال ان 
فقر  ضایتلک الرتبه عرفوها فهذا الجهل ا یوصلوا ال یالرسول حت همیاملوقوفه باتباع الرسل نعم اذا زک

 هامیکل یو ف یالرشع الوجود بلسانهمستمدا  یکام کان الفقر االول یعیمستمد بلسانه للوجود الترش
رشع ال یف همیالله ف هیملش محل فوقهم  یفالذ ریمن هو فوقهم ال غ همیالحاصل المر الله ال کونی

رسوال مبارکا  همیفبسوالهم هذا امدهم الله مبا امدهم و ارسل ال هامیکل یو الوجود الرشع یالوجود
من الکتاب و الحکمه ف علمهمیو  همیزکیو  اتهیآ همیعل تلویعنه  یلهم التلق تمکنیمن انفسهم ل

له و ال یعمله فهذا رض یاصابه مقتض یعنیخلف عنه هلک و من ت یهواه نج یو آثر قوله عل یاتق
 همیو ال یرتو یو ال تفکریو هذا ثواب الله و هذا عقابه هو ال تهیهذا سخطه و هذا طاعته و هذا معص
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و  ریالخلق ال غ یالتنفعه طاعه من اطاعه بل دار الخلق ف وظلم من ظلم  رضهیال رقیو ال اسفیو ال
مدد عامل  ریتغ یقتضیظاهر الصدر و القلب ف یما ف ریتغیبحسب املراتب فاما  تفاوتی ریهذا التغ

عامل  نیو التصورات و العلوم و ظاهر القلب برزخ ب االتیاالجسام فان الصدر محل االوهام و الخ
 ءیجیمحله و س یو عامل الصوره و کل هذه مستمده من االفالک ظواهرها کام هو مربهن ف یاملعن

ا هو باطن االفالک املمد لباطنهام و ام یعامل الربزخ الذ ریتغ یقتضیباطنهام ف ریتغیا شئ منه و ام
 لیباطن الباطن ملجانستهام و کل ذلک ظاهر بدل یه یاالخره الت یف ریالتغ یقتضیالذوات ف ریتغی

 لیکذلک و ان شئت الدل ضایا ریکان مستمدا مام هو من جنسه فعند التغ ریالتغ لالحکمه فانه قب
احفظه  ثم هیکالربق الخاطف او النباءه الخف کیعل مریفانه  دهیحد نیو انظر بع هیفاصغ باذن واع

 نهایالسامء و ال فوقها و ال تحتها و ال ما ب یاالرض و ال ف یاعلم انه ما من شئ ف نیو کن من الشاکر
 بحانهس الله اذنه و لکن متحرک اال ب تحرکیعنه مثقال ذره منها و ال عزبیامر الله ال هایاال و سار ف

االسفل و  یال یکل شئ مبحرک من جنسها و هو مقلب االحوال من دون طفره من العامل االعل حرکی
ذا اراد الشئ مثال ا یصل الیان  یعنده امره ال یمن الخزائن الت نزلیعامل  یف ئایاذا اراد الله سبحانه ش

 فهمکیو ال عقلک بل فوادک و اذا اراد ان و ال نفسک  دکی ستعملیشئ ال قهیحق لهمکیالله ان 
وره ص فهمکیالعقل و اذا اراد ان  یالفواد ثم ال یامره ال نزلیو النفسک بل  دکی ستعملیال یمعن

و اذا اراد خلق حرف مکتوب  دکی ستعملیالنفس و ال یالعقل ثم ال یالفواد ثم ال یامره ال نزلی
عود آذان و ن طانیفلنقبض العنان فان للح دکی یال صلیان  یکل خزانه مام ذکرنا ال یامره ف نزلی
لربزخ و ا یاالخره بل ف یف عذبیفمن اصلح الله ذاته و لکن قلبه و صدره فاسدان ال هیما کنا ف یال

االخره و ال الربزخ و من اصلح الله  یف عذبیفال هو من اصلح الله ذاته و قلبه و صدره فاسد ایالدن
ذاته  ثم من افسد نیاملوبقات و هو من الفائز عیالکف عن جم یربه نق یلقیذاته و قلبه و صدره ف

االخره  ءیجیالربزخ ثم  یعنه العذاب ف خففیو  الیقل ایالدن یف تمتعیو اصلح الله قلبه و صدره 
ملنقلب سوء ا یال وبیثم  ایالدن یف تمتعیو اصلح الله صدره ف لبهملوما مذموما و من افسد ذاته و ق

ره ذلک و االخ ایالدن یخرسوا انفسهم ف نیو من افسد ذاته و قلبه و صدره فاولئک الذ ریو بئس املص
بن  میو کتب ذلک کر نیو الحمد لله رب العامل نیفافهم و اعترب و کن من الشاکر نیهو الخرسان املب

 نیأتبعد امل نی) سنه خ ( سبع و اربع یشهر رجب املرجب من سن یمستغفرا ف ایمصلحامدا  میابره
 و االلف . 

 «*العباره .  بیاالشاره و تهذ لیسب یعل دیمراتب التوح انیب یف الثامنه الفائده »*

 دیالذات و توح دیتوح یواحده اما االربع مراتب فه یاربع و مرجعها ال دیاعلم ان مراتب التوح 
عضهم لسان ب یجمع الجمع عل دیبتوح یسمیالعباده و هذه رمبا  دیاالفعال و توح دیالصفات و توح

ض و اعتبار و فر  ثیالذات فبان توحده بکل جهه و ح دیاما توح یلک انشاء الله تعال تضحیکام س
لک فان ذ ریفرض و فرض و غ یو من جهه و جهه و باعتبار و اعتبار و عل ثیو ح ثیبح هیفالتقول ف

ما هو اجراه  هیعل یجر یخالق کل حادث و ال میکل ذلک حوادث ممتنعه عن القدم و الله سبحانه قد
حادث و  وهومحادثه فانها موهومه و کل م اءیکون تلک االش یما هو ابداه و ال شک ف هیف عودیو ال

واحده  رتبه یذو  نیئیش یاال ف کونیال زیشاهد الحدوث فان التم زیعن صاحبه و التم زیکل واحد مم
دم و املستلزم للحدوث املمتنع من الق بیالرتک ستلزمیو هذا  زیاملم فرقهامیتجمعهام تلک الرتبه و 
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زندقه و بذلک انزلت  وذلک رشک و کفر  یکل احد و ما سو  یالخالص الواجب عل دیهذا هو التوح
 و من تخلف یالعباد و ورث االخبار و شهدت االعتبار من اخذه نج تیالکتب و ارسلت الرسل و دع

االحد  یله کفوا احد و معن کنیو مل ولدیو مل لدیقال الله سبحانه قل هو الله احد الله الصمد مل یهو 
هوره ظ یو ه هیو صفه الواحد الوحدان ایال ذات ایو الواحد صفه االحد صفه فعل ریذکرنا ال غ یهو الذ

ثلثه اال هو رابعهم و  یما من نجو  یقوله تعال یف و هو الرابع و السادس  هایو الواحد هو الظاهر ف
سادسا  ریصیمن ذلک و ال اکرث اال هو معهم بخالف االحد فانه ال یال ادن ال خمسه اال هو سادسهم و

الله بالواحد و السادس و  وصفیو القائم و القاعد و بذلک  کالضاربو ال رابعا و الواحد اسم الفاعل 
 العنوان و یاال عل قعیباالحد و االحد مع ذلک ال وصفیبالسته و الخمسه کام  وصفیالخامس و ال

 یلا هیالصفات الذات عیالصفات فبان تعرف ان مرجع جم دیاکرث من هذا و اما توح انیلبا جوزیال
س و و بالعک ریالبص یهو معن عیالسم یالذات فلوال ذلک لکان الذات متعددا بتعدد اسامئه فمعن

و و ه دیو معناهام ز عیو السم ریبالبص دایهکذا سائر الصفات و التتعجب من هذا فانک تصف ز
فعله سبحانه و هو واحد بال اختالف و ال تکرث فهو الخالق و  یال هیواحد و کذا مرجع الصفات الفعل

 کتبی دایالتستوحش من هذا فان ز ضایمن نفسه و ا هیتفاوت ف ریمن غ تیو املم ییالرازق و املح
 متعلقاتها و انالحرکه و امنا التفاوت من  یمن دون تفاوت ف نجریو  زرعیو  طیخیو  دهیبحرکه 

و واحدا ذات الشامل و  نیمیذات ال دوریمدارات الساعه فان واحدا  یلک انظر ف تضحیاردت ان 
 یالولا نیهذه الرتبه من جهت یلله ف دکیالتحت بحرکه واحده و توح یو واحدا عل فوقال یواحدا عل

 ریالبص عیکمثله شئ و هو السم سیل یهذه الصفات باحد و ال تشبهه کام قال الله تعال یان المتثله ف
 یعالتکام قال الله  اتیکام مر و الفعل اتیواحد من دون تعدد فالذات یان ترجع کل ذلک ال هیو الثان

لله اال ملک ا یف شئ التدخل انه تعرف فبان االفعال  دیو ما امرنا اال واحده کلمح بالبرص ، و اما توح
 ملکه قل الله خالق کل شئ یله ف نیخلقه و ال مع یله ف کیمحدث اال بالله ال رش حدثیبالله و ال
 کمییحیثم  تکمیمیثم  کمخلقکم ثم رزق یاسم شئ فهو مخلوق ماخال الله هو الذ هیعل قعیفکل ما 

من ذلکم من شئ ، رضب لکم مثال من انفسکم هل لکم من ما ملکت  فعلیهل من رشکائکم من 
ان الناس البسط اکرث من هذا ف جوزیسواء فافهم و اعترب و ال هیرزقناکم فانتم ف امیمن رشکاء ف امنکمیا

العباده فبان تعبد الله وحده و  دیغالبا قائلون مبجمالت املثال فاذا ابسطت انکروها ، و اما توح
واه و و التخاف س رهیابدا و الترجو غ رهیو التتحرک و التسکن اال له و ال تعمل لغ ئایالترشک به ش

ربه  بعباده رشکیعمال صالحا و ال عملیلقاء ربه فل رجویو امثال ذلک فمن کان  ئایالتحب دونه ش
 الصفات و االفعال دیو توح یالذات دیفرع التوح انهاصطالحهم ف یاحدا و اما کون هذا جمع الجمع عل

 یالعباده و کذلک الصفات و االفعال و اما ما ذکرنا ف دیتوح مکنهیالذات مل دیتوح یفمن ارشک ف
الذات فمن عرفه عرف ما سواه و من انکره انکر  دیواحده فهو توح یالفائده من رجوع الکل ال صدر

 و الثالث و یفانه صفه االحد دون الثان هیه عرف فعله بالواحدیما دونه فان من عرف الله باالحد
ملخلوق ا شابهیالله مخلوق بفعل الله فال یفان ما سو  رهایو من عرفهام عرف الصفات بحذاف رهامیغ

 مین ابرهب میو کتب هذه کر نیبربه احدا فافهم و اعترب و کن من الشاکر رشکیالخالق و من عرفها مل
 بعد نی) سنه خ ( سبع و اربع یخلت من شهر شعبان من سن نیو عرش یالحداالربعاء  لهیل یف

 محروسه کرمان صانها الله عن طوارق الحدثان .  یو االلف ف نیاملأت


