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ْالـِبسْ  ـَِنْالرَِّحيـِمْاّللِه ْمِْـرَّْح 
 گاهیگریزگاِه بی

 (2) در شرحِ فُصوِص شیخِ طایی

 2012 -03 -08؛ 1390 -12 -18؛ 1433 -04 -15شنبه پنج

I. مقّدمات 

اصطالحات، و مبانی، و اصول موضوعه آنها، بلکه تا میدان مبحث، از جمله ای، شناخت برای فهم آراء و نظرات هر طایفه .1

 شویم.میآنان دارحدودی آگاهی از تاریخچه و شرایط اجتماعی و سیاسی آنها ضروری است. وگرنه، از ظّن خود یار یا 

 موالنا، دفتر دوم مثنوی:

 امداده اصطالحی هر کسی را  امهر کسی را سیرتی بنهاده

 در حق او شهد و در حق تو سم در حق او مدح و در حق تو ذم

 سندیان را اصطالح سند مدح هندوان را اصطالح هند مدح

کنیم و در بخش دیگر به شرح کلمات شیخ ابن عربی ای از این گونه مباحث را طرح میپس، در بخش نخست هر بار پاره

 پردازیم.می

بنا به قولی دویست و هشتاد و نه، و اند، شیخ ابن عربی گران گفتهچنانچه برخی از پژوهشهای آن: فصوص الحکم و شرح .2

 صد اثر تألیف فرموده است. در این میان فصوص الحکم از برجستگی خاّصی برخوردارپانبیش از بنا بر تخمینی دیگر 

صلی هللا علیه و آله و  -ای از رسول هللابّشرهفرماید، تمام آن را در ماست زیرا چنانچه شیخ در مقدّمه آن کتاب تصریح می

دریافت کرده است، و مأمور به رساندن آن به مردم شده است. و توضیح داده شد که این به هیچ وجه بدان معنا نیست  -سلّم

بدون نقص بوده باشد، و یا کشف و شهود شیخ تاّم و  -سلّمصلی هللا علیه و آله و  -که متن نوشتاری این کتاب کالم رسول هللا

 –باشد، و یا حتّی او در فرقانی و کالمی گرداندن کشفش عصمت از خطاء داشته باشد. با این اوصاف، عطایی است محّمدی 

و کتابی است عظیم و شریف. عالوه بر این، متن کتاب نیز بسیار غنی و موجز و اشاری، و در  -صلی هللا علیه و آله و سلّم

شیخ ابن عربی خود کتاب  اند به شرح آن.برای همین، از همان ابتداء اهل معرفت اهتمام ورزیدهبسیاری موارد رمزی است. 

صدر الدین محمد بن اسحاق بن شاگرد و ربیب شیخ، " خالصه کرده است. نقش الفصوصفصوص الحکم را تحت عنوان "

زبده و برگزیده هر فّصی از کتاب  ، در کتاب "الفکوک" خود( ملقب به شیخ كبیر است673 -607یوسف بن على قونوى )

 )ت مؤید الدین جندياو  دانفرماید، بلکه شاگردهد، ولی تمام جمالت و کلمات فصوص را شرح نمیفصوص را شرح می

جمع  اند.( از اّولین کسانی هستند که فصوص الحکم را به تفصیل شرح کرده610-690و عفیف الدّین تلمسانی )، (ق ه 700

 اند، که نام برخی از آنها پیشتر ذکر شد. نوشته بر فصوص الحکم شرح و تعلیقه کثیر دیگری نیز

الدّین از کاملین است، و در است: محییهللا سید علی قاضی طباطبایی وی را شیعه دانسته و گفتهآیت نقل بعضی از اقوال: .3

؛ و مطالبی که مناقض با اصول مسلّمٔه اهل سنّت است ای فراوان است که او شیعه بوده استاو شواهد و ادلّه "فتوحات"

 بسیار است کسی در معارف عرفانی باالتر از او نیامده و نخواهد آمد. 

اصالً در اسالم هیچ  كه معتقدند"عالمه طباطبایي  :چنین نوشته است -تعالی علیه ضوان هللار -مطهريتضی مرشهید استاد 

 1384 چاپ نهم، مرتضي مطهري، مجموعه آثار، انتشارات صدرا،( الدین بیاورد"كس نتوانسته است یك سطر مانند محي 

 ).194، ص9ج

اند برهان نظری بر آن اقامه کنند. پیش از اند. و کوشیدهبسیاری موضوع عرفان را "وجود مطلق" دانسته :موضوع عرفان .4

 روند تعریف شوند.ین براهین، الزم است چند اصطالح را که در این مباحث بسیار بکار گرفته میپرداختن به ا

است و ظرف  شود، که معقوالت ثانويگاه مفهوم "وجود" به معنى مصدري نسبي بکار برده می "وجود" بشرط شی ...: .5

" نامیده وجود نسبي"ل اوّ است.  مبدأ آثار و منشأ احكام عنی همان کهیاست،  معنى حقیقيگاه مراد از آن . و است عقلتحققش 

که ، کنند" لحاظ میبشرط الرا گاه " "وجود حقیقيسپس ". است بسیط شخصي تیحقیق "، کهوجود حقیقيدومی "و  شود،می

 ."نبشرط تعیّ گاه "، و کنند" لحاظ مینال بشرط تعیّ گاه " واست از آن.  نات و نقصاناتمراد سلب جمیع تعیّ 

 قسم باشد: قسمی و مقسمی . دو  و آن برشود با هزار شرط، میجمع  "ال بشرطاند که "گفته

از اطالق  وجود ال بشرط را نیز دو قسم کرده اند، "البشرط قسمی" و "البشرط مقسمی"، و در تعبیر"وجود مطلق"، مقصود

)مطلق بودن( وجود، اطالق ال بشرط مقسمی است، نه اینکه وجود مقیّد به اطالق باشد، چه "إطالق" نیز از حیث سعه و 

رود از آن حیث که موجود است مطلق ضیق مراتبی دارد. پس، گاه "وجود مطلق" برای ذات اقدس حّق تعالی به کار می

ند. در این صورت، مقصود آن است که حقیقت خارج یک وجود مطلق است که است و اسماء و اوصاف او تعیّنات او هست

اند که وجود مطلق موضوع علم عرفان است دارد و بقیّه امور تعیّنات و مظاهر او می باشند. لذا، گفته اطالق البشرط مقسمی

 ند.و آنچه در شریعت اسماء حسنای حق تعالی نامیده می شود محموالت قضایای عرفانی می باش
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گاه نیز "وجود مطلق" به شکلی بکار برده می شود که اطالق قید وجود است، که به آن "البشرط قسمى" و یا "اطالقى" گفته 

در خطبه اّول  در نهج البالغه،  -المعلیه السّ  -است، که به تعبیر حضرت علی فیض منبسطمی شود، و مراد از آن، همان 

 ال بالمباینه"، و از آن "وجه" و "فیض" نیز یاد می شود.عنها رج "داخل فى االشیاء ال بالممازجة و خا

يق  شار  م  در تعلیقه خود بر  -رضوان هللا تعالی علیه -مرحوم آشتیاتی ار  " چنین ال بشرط مقسمى( در مورد "122ص )  الدَّر 

جمله قید اطالق، لذا از این اطالق و باشد، بلكه مشعر است به نفى كلیه قیود از چون اطالق در این جا قید نمىفرموده است: 

 ت.مرتبه در لسان متأخران از عرفاى ایران تعبیر به وجود ال بشرط مقسمى شده اس

 فرمایند:( نیز چنین می124-125" ابن ترکه )ص تمهید القواعدایشان در مقدّمه خود بر "

ران  از  اطالق و سریان در وجود و هستى در مقام ظهور و فیض، قید وجود است و در ذات قید نیست، به همین لحاظ متأّخ 

اصل حقیقت نه مطلق  ،لذا .اندتعبیر فرموده "ال بشرط قسمى"و به او از فیض  "،ال بشرط مقسمى"حق به  متألّ هان از وجود

م كل است، با مطلق، مطلق و با مقید، مقید است. و این اطالق و تقیید، غیر از اطال ق و تقیید  است و نه مقیَّد، چون مقّو 

باشد و مجهول الك نه است، و با ست، و كیفیت ارتباط وجود منبسط با حق و خلق قابل ادراك نمىا مصطلح در باب ماهیات

 آن حقیقت معلوم و بریم، عنوان  نمائیم و به تعابیر خاص از آن اسم مىعناوین و مفاهیم به نحوى از انحا آن را ادراك مى

فهمیم حقیقت فیض همان رحمت الهیَّه است كه فرمود، و رحمتى و همین اندازه است كه مى إبهام است تمعنون در غای

" َو ِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اَّللهِ ال ُُتُْصوها"ء. و این رحمت از لحاظ استناد بحق و قوام آن به حق، واحد است و نفاد نپذیرد، وسعت كل شي

 .النّحل( 16:18)

بر آنند آنچه عرفای پیش از صدر المتألّهین  -مد ظله العالی -استاد عارف، آیة هللا جوادی آملی: اثبات نظری "وجود مطلق" .6

اند تاّم نیست و آنها نتوانستند "وجود مطلق" را به طور نظری اثبات کنند گرچه از روی کشف در اثبات "وجود مطلق" گفته

 فرمایند:چنین می بدان پی برده بودند. ایشان در بخشی از دروس عرفان نظری خود

تقریر طبق تتبع مرحوم آشتیانى براى برهان صدیقین آمده است كه همه آنها هم خالى از اشكال نیستند. در  19در كتب فلسفی 

شد دو اشكال است: اول آنكه اثبات واجب اولین تقریر مرحوم آخوند كه از اصالة الوجود و تشكیك وجود واجب اثبات مى

گرفته بلكه بر پایه اصول دیگرى چون اصالة وجود و تشكیك آن قرار دارد و متوقف بر اثبات آنها مسئله فلسفى قرار ن

رسیم كه چون استدالل بر تشكیك وجود از اهمیت قرار نگیرد به اشكال دوم مى ای باشد ولى اگر این اشكال در درجهمى

اینرو با این برهان حقیقه مطلقه و وجود مطلق كه با آن تمام اش هم در همان حد است نه بیشتر. از مبتنى است بنابراین نتیجه

گردد زیرا تشكیك وجود یعنى وجود یك حقیقتى است كه داراى مراتبى است مرتبه شود اثبات نمىوجودات دیگر نفى مى

و هویت مطلقه عالى آن واجب و مراتب پائین ممكن هستند و هر دو مصداق وجود هستند؛ در حالیكه عرفان با اثبات حقیقه 

كند. در عرفان حقیقت مطلقه وجود ال بشرط مقسمى است كه هیچ تعینى حتى ال تعین را ندارد، هر وجود دیگرى را نفى مى

بعنوان قید و مقام ذات، یعنى بشرط ال كه مقام احدیت است و فیض منبسط و نفس رحمانى كه تعین بشرط الیى مقسمى و 

 ء است همه اقسام و تعینات آن هستند نه حقیقت مطلقه موضوع عرفان...ن بشرط شیىاطالق است و وجودات خاصه كه تعی

... گفته شد از شش یا هفت برهانى كه در جامع االسرار مرحوم سید حیدر آملى نقل شد هیچ یك تام نبود و شارح تمهید هم 

 د.اثبات اصل وجود را بعنوان یك حقیقت مطلقه به نیروى حدس فطن زكى واگذار نمو
عالمه طباطبائى بعنوان اصل اولى فلسفه و اولین مسئله از مسائل فلسفى و براى اثبات وحدت  دتقریر مرحوم سیدنا االستا

ولى روش مرحوم آخوند بر پایه اصالت وجود و سپس تقسیمات اولى وجود به علت و  توانست راه خوبى باشدشخصى مى

 و علت و معلول به شأن و ذوشأن توانست وحدت شخصى را اثبات نماید.معلول و سپس بازگرداندن مسئله علیت به تشأن 

شود. در مبدء وحدت موجود و ظل بودن سایرین و در معاد فنا و مهمترین اثر وحدت شخصى در مبدء و معاد ظاهر مى

شار كثرت از وحدت و شود، امر یعنى انتفناى بعد الفناء و بقاء بعد الفنا است. در عرفان، هستى در امر و نهى خالصه مى

ظهور وحدت در كثرت، و نهى یعنى انطواء و بازگشت كثرت به وحدت كه اول مبدء است و دوم معاد. معاد با همان تشر و 

است و با همین تشر بساط این نظام درهم پیچیده ([ تنها یك فریاد بود و بس])" ِإْن كاَنْت ِإاله َصْيَحًة واِحَدةً نهى الهى است كه "

 .([[ آنها سرد بر جاى فسردندو بناگاه ]همه]) یس( 36:29) "فَِإذا ُهْم خاِمُدونَ د "شومى

در تعلیقات خود بر فصوص الحکم اقوال آراء داود  -رضوان هللا تعالی علیه -امام خمینیإلهی و شرحی نظری:  کشفی .7

شرح فصوص ) گیرندقیصری چنین ایراد میهای فوق بر فرماید. در ارتباط با لحاظقیصری را در شرح آن بسیار نقد می

 :(، ترجمه155-156امام، ص قیصرى، حواشى

یا غیر این دو ، "ء بشرط شيیا "ال، "بشرط ال"وجود  تقیق(، بدان که لحاظ ح17، س 20ص ) "حقیقة الوجود ...او، " قول

 آنها از اعتبار و أخذ و لحاظ و غیر)قیصری( نیز همین است.  مصنف تظاهر عبارچنانچه ، بر آن است اعتبارات وارداز 

است نیست مگر  أهل هللانزد مصطلح که آنچه . بلندارند وجود تحقیقراهی به ، و هستند طبائعلواحق ماهیات و از  شانأمثال

 أسماء وهستند بر یات حق نقش تجلّ یا اصطالحات این ، ت دیگرعباره . و بشانقلوببر یات وارد تجلّ و  شانمشاهدات هنتیج

وجود شود یا پس گفته می. باشدآن را می شانقلوب أهل هللا و أصحاب قلوب و مشاهداتاو بر تجلیات یا أعیان و أكوان، 
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حرف و است مستأثر اسم  تجلي بااین أسماء و صفات، و است همه مستهلك ، که در آن غیبى أحدىتجلى  باکند میتجلى 

لم در عمستأثر ی است جز این که آن اسمبرای او مقام و در این ، است الئيمقام بشرط و آن اسم أعظم، هفتاد و سوم از 

نماید نمیتجلى  که ذات است،حیث از آن غیبي أقدس. و إما ذات،  هوجه با است یبى أحدىغتجلي  مانتجلي هاین  ، وشغیب

ه بنه  است، غیبو آن حاب قلوب و أولیاء، أص ی ازو مشاهد ،أهل هللا از یسالكکند آن را ه نمیشاهدمو  ها،ای از آینهدر آینه

 ی بدان.طمع را أحد نهو تی بدان است، إشارنه و  ی،رسمنه و ی دارد، اسمنه  کهى غیب أحدى، بلامعن

 عنقا شكار كس نشود دام باز گیر

و تجلي  است، رّب إنسان كامل "،اسم هللا األعظم"مقام که آن جمع جمیع حقائق أسماء و صفات،  تأحدیا بنماید میتجلى یا و 

آنچه را یاد کرد در این جمیع کن س یاقبر این . و تمقام واحدی ، کهجمیع كثرات أسمائيأسمائي جامعة  تطریق كثره علمي ب

 مقام.

 فرماید:چنین می -أعلی هللا مقامه -شرح نظر امام خمینی در -رضوان هللا تعالی علیه -مرحوم سیّد جالل الدّین آشتیانی

عرفان  کننده در ، و لكن بحثای نیستهشبههیچ مقام محقّقانه بیان فرمود در این بارع  دأستابدان در صّحت آنچه را و 

 است وجود واحد تحقیقگوید، یا جایز است که بگوید میمراتب، در شكیك تنفى کند بر میبرهان  هقاماز آن که إنظري بعد 

اسم جامع كلى، و  باخلقی مظاهر کند در میو تجلى  ،نات واحدي و أحديتعیّ ه بیابد مین تعیّ  تحقیقو این  ،شخصي توحده ب

ی اعتبار فرقاین دو أحكام. و لكن بین آن از  و غیر البشرطيأحكام است در آن  رىا، و جه استمحمدی تحقیق شجامع مظهر

یود دورتر گردد، در إبهام اوغل و از تعیّن و چه آن كه ماهیت هر چه از ق ت،ماهیّ وجود و بین اعتبارات  عنیعظیم، ی است

و غالب اا گردد، جهت اطالق در ا و معرّ ن مبرّ الزم تعیّ  شود، ولى وجود، بما هو وجود، هر چه از قیود  تشخص دورتر مى

 نى است كه بر وجود قید وارد آورد. )ج(حقیقت منزه از كافه قیود، از جمله قید اطالق، منزه از هر تعیّ  شود.

II. فصوص الحکم شرح 

 شرح خطبه کتاب:  .1

ْالـِبسْ  ْالرَِّحيـِمْاّللِه ـَِن ْمْ ْمِْـرَّْح  للْالختالفْحلْوْاملِْلْاحِلَكمْعلىْقلوبْالَكِلمْأبحديَّةْالطريقْاألَممْمنْاملقامْاألقدمْوْإنْاختلفتْالنهِْنزْهاحلمدّْللَّ
ْاهلمم،ْمنْخزائنْاجلودْوْالكرم،ْوْ  ابلقيلْاألقوم،ْحممدْوْعلىْآلهْوْسلم.األمم.ْوْصلىْهللاْعلىُْم ِدِه

ِحیـِم ّللّاِ الـبِس  ) مـَِن الرَّ ح   تأحدیَّ ا ب هاکلمه هایقلببر را ها تمِحكاست به تدریج گرداننده زل انکه  است، از آن ّللاَّ حمد  مِ ـرَّ

ها تُمِمّدِ همّ درود خدا بر و ها، تمّ اُ اختالف به خاطر  هاتو ملّ  هاهنحلداشته باشند  فاختالهرچند  مقام أقدمراه نزدیک از 

 (.سلّمأقوم، محمد و على آله و گفتار  خزائن جود و كرم، و با از

ـَِنْالرَِّحيـمِْ (1 ْالـرَّْح  ـِمْاّللِه -134، ص 2جلد)ت، عثمان یحیی،  فتوحات. شیخ در پیروی فرمود از قرآن کریم در افتتاح کالم خود :ِبس 

 فرماید: چنین می "َبْسَمَلة" ( در سرّ 133

 ه[ فاتح هفاتح]

، هستند أسماء إلهي سبب وجود عالم... بنا بر آنچه پیشتر گفتیم که  از آن است هآیآن اّولین و  ه است،فاتح ه"بسم هللا" فاتح و

عالم و ابتداء آن و  است، رمضم   ییخبر ابتداء" نزد ما ِبْسِم هللا الرهْْحِن الرهِحيمِ برای همین "و مؤثر، باشند بر آن می طمسلّ نها آو 

 "هللا الرحمن الرحیم"اسم ا بیعنی،  -است "ِبْسِم هللا الرهْْحِن الرهِحيمِ "همان ظهور عالم گوید گویی خدای تعالی می. ش استظهور

 أسماءهمه جامع  اسم" هللاباشند. پس، "چنین می حقائقبه خاطر آن که  سم إلهيسه إ هب" َبْسَمَلة"اص عالم. و اختص شد هراظ

نموده است بر هر چیزی از رحم ، هللا (هعام تحمر)ا آن بکه ، ت استآخررحمن دنیا و او عام،  تصف" حمنالرّ "و است، 

 نیا.ددر عالم 

 کنیم." سخن بسیار گفته شده است، و ما به همین مقدار در اینجا بسنده میَبْسَمَلة"در شرح و تفسیر 

ّْللَِّْ (2 "، و لؤم"حمد"، و "ش کر" الفاظی هستند با معنایی نزدیک به هم، چنانچه الفاظ مقابل آنها، "ذّم"، ""مدح" و  :احلمد

"کفران" نیز معنایی قریب به یکدیگر دارند. حمد، در لغت، به معنی ستایش کمال، و زیبایی، و حسن است به قصد تعظیم و 

 بزرگداشت. 

اند و ارتی است به این که حامد و محمود "هللا" است. حمد را إظهار کمال محمود خوانده" إشاْْلَْمُد َّللِه اند که "اهل وحدت گفته

 حالی.و اند، قولی، فعلی، آن را سه نوع دانسته

 امام، صشرح فصوص قیصرى، حواشى)فرماید در تعلیقه خود بر فصوص چنین می -رضوان هللا تعالی علیه -امام خمینی .8

 (:، ترجمه290

برای أعمال انجام  )قیصری( گفته است نیست، چه شارح فاضل، چنانچه . و أما فعلى و حالياست ولى ظاهر]معنای حمد[ ق

که اعتبار دان عبادات و خیرات بپس، عمل.  محمود باهار كمال اظاز  ت استفعلى عبارحمد  که، بلنیست حمدرضای خدا 
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در  باشندمی نها مختلفجز این که آ، باشندمی تعالىخدای  حمد باشنداو می و صفات ءذات و أسمابر ثناء و  او إظهار كمال

حسب مقام جامع و اسم ه ثناء هللا بو ، باشد و لطفي و قهري ،جالليیا جمالي أسماء ثناء  تیعباد. پس، چه بسا باب حمد و ثناء

ت در عباداص یافت به اختصبرای همین، و  .فناءدر آن است هر سه ، و ت استمقام جامعیمانند نماز که دارای ، او أعظم

 -جبرئیلچنانچه از ، بودن برخودش -تعالى -ثناء هللاه باص یافت ، و اختصاست مقام قرب أحمدى أحدى محمدي، معراجشب 

، بنابراین ."[گزارد ]بر توگفت، "پروردگارت نماز می -صلى هللا علیه و آله -سول هللاوارد شده است که به ر -المعلیه السّ 

 اعتبار إظهار محامد هللا حمده ب هفاضلملكات همه  که، بلباشندمی اعتبار إظهار محامد حمده و خیرات ب عباداتهمه 

 .گویدمی شارحنه چنانچه ، راحالي حمد  بر این، قیاس کن. و باشندمی

 گوید:در این ارتباط چنین می -رحمه هللا–مرحوم آشتیانی 

 خدای حمدگردند به بر میب جمیع أعمال مقرّ تر است، چه هیمؤاخذات لفظي شبه بیاد فرمود إمام عارف آنچه را : گویممی

ش عبداست که خدا از زبان  حدیث صحیحدر . و است حامدنیز و عبد  است حامد لسان العبد، و حقّ ه مقام فرق بدر تعالى 

 .) ج("الحمیدء اوست "أسمااز ، و ی استامدهر حلسان ه باست حامد او . و "سمع َّللاَّ لمن حمدهفرماید، "می

 فرماید:( چنین می2- 4ممد الهمم، صدر شرح فصوص خود ) -استاد عارف، حسن زاده آملی

 به حسب روح و قلب است.: حمد حالى

 خرند و بس             بازار خود فروشى از آن سوى دیگر استدر كوى ما شكسته دلى مى         

 اى كه انسان خودش حمد بشود. وجودش دار الحمد باشد كه از عالم عقول است.به گونه 

انسان فرشته شود. با این حمد حالى كه به حسب روح و عقل است. جان انسان به كماالت علمى و عملى متّصف شود. سّر 

ت او بشود حمد. به عدل و جود و رحمت و انسان متخلّق شود به اخالق الهى تا كماالت براى نفسش ملكه شود و بماند. حقیق

 ...  حكمت و دیگر اوصاف الهى متصف شود.

 شود، آن وقت اگر زبان با این دل مطابق باشد و آن زبان بگوید:جان تو دار الحمد مى 

ین  شیرین است. جناب كلینى در این باره بابى از زبان ائمه )ع( عنوان كر ّب  اْلعال م  َّ  ر  ْمد  ّلِل  د كه بگذارید ذكر را اول دل اْلح 

 شما بگوید. سعى كنید جان شما از عالم ذكر و مالئكه شود. همان حمد حق تعالى است و باید حفظ مراتب شود.

 اشگانهحمد خالق به اقسام سه

اْْلَْمُد َّللِهِ اید: فرمآن است كه خداوند خودش را در قرآن از زبان پیغمبر و از زبان دیگر انبیاء ستود. اینكه مى: حمد قولى حق
گوید. آیة الكرسي و دیگر آیات از ، هللا ن ور  السَّماوات  و  اأْل ْرض  این را كى و به كى مىَربِ  اْلعاَلِمنَي، هللا ال إِلَه ِإاله ُهَو اْلَْيُّ اْلَقيُّومُ 

 را ستود او را بستاید.گوید. چه خوب است كه انسان به همان زبان كه خداوند خودش این قبیل را چه كسى مى

از باطن به ظاهر و از علم به عین  اظهار كماالت جمالى و جاللي اوست كه آنها را از غیب به شهادت و: حمد فعلى حق

 آورد.

اش. پس دار وجود یك پارچه دار الحمد است. زیرا دار وجود یا قول اوست تجلیات اوست و ظهور نور ازلى: حمد حالى خدا

جلیات او. پس او حمد و حامد و محمود است و هر بنده كه حامد است و هر مخلوق كه محمود است و هر جا كه یا فعل او یا ت

 شود درباره همه و همه باید گفت:حمدى مشاهده مى

 آن كس كه زكوى آشناییست             داند كه متاع ما كجاییست

 ولى بعد از این مطالبى وابسته به آن پیش خواهد آمد. باز در این مقام حرف هست. گر چه به امهات آن اشارتى رفت 

 

 

 

 

 

 

 


