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ْالـِبسْ  ـَِنْالرَِّحيـِمْاّللِه ْمِْـرَّْح 
 گاهیگریزگاِه بی

 (8) در شرحِ فُصوِص شیخِ طایی

 2012 -04 -19؛ 1391 -01 -31؛ 1433 -05 -27شنبه پنج

I. شرح فصوص الحکم 

 خطبه کتاب:  حشر .1

ْالـِبسْ  ْالرَِّحيـِمْاّللِه ـَِن ْمْ ْمِْـرَّْح  للْالختالفْحلْوْاملِْأبحديَّةْالطريقْاألَممْمنْاملقامْاألقدمْوْإنْاختلفتْالنهِْلْاحِلَكمْعلىْقلوبْالَكِلمْنزْهاحلمدّْللَّ
ْاهلمم،ْمنْخزائنْاجلودْوْالكرم،ْوْابلقيلْاألقوم،ْحممدْوْعلىْآلهْوْسلم.  األمم.ْوْصلىْهللاْعلىُْم ِدِه

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

ها تُمِمدهِ همه درود خدا بر و ها، تاختالف أمه به خاطر  هاتو مله  هاهنحلداشته باشند  فاختالهرچند  مقام أقدمراه نزدیک از 

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

( در شرح این جمله 114-115مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود )ص  .خزائن جود و كرم از :اجلودْوْالكرمْمنْخزائن (1

ْچنین فرموده است:
حضرات و عالوه بر این، به ، باشندمی حضرات أسمائي إلهيآنها و  "،خزائن جود و كرمفرمود، "از  -رضي هللا عنه -شیخ

، و بعد آنها حسبه حضرات بدر  هستند متعیّنچه آنها ، رسندمی مذكور همراتب نونیتنها از  هموادّ إمدادی أرباب حضرات

س فَ تعیهن نَ پس، . حقائق مستمدّ ه رقائق متّصل بشوند در با شتاب روان میو شوند برانگیخته می ،حضراتدر  آنها تعیّن

 نیافتی!ه اشتبکن آن را تا در افهم است. پس،  حضراتاز ، و إمداد است إمداد رحماني با

آنها  و هیئات هاتو نعم آنها مقتضي تعیّنات حضرات و تجلّیات تحقائق مرتبیّ آنها همان  ،حضرات و حقائقاین و أّما خزائن 

و تجلیات و ظاهری و  های باطنی تنعماز  -است جمیع عوالمهرچه در ، و هستند حقائق حروف و شؤون كلّيآنها ، و هستند

منعم از حسب اختالف خصوصیات حضرات ه بباشند میختلف م، و باشندمی أسماء و ذات حضراتاز  -هبمواو عطایا 

 حضرات أسماء و صفات.در  تكثربر عین و ذات، در واحد أحد 

حقائق حروف و  اهآنو ، یابندمی تحقّق و تبیّندان و بپذیرند، می تعیّناست، که از آنها  نیخزائ، خزائن أسمائيبرای این و 

 مانو معیهن ه، شمعّیناته بشود برای آن نامیده میذاتي ت، که إطالق أحدییابند از مین أسماء تعیّ زیرا هستند  يكلمات كیان

شود نامیده می -است قابل تحرف حقیقکه  -معیهنو ، شخصوص ماهیت و استعدادا ب خود عینه باست قابل فیض مطلق 

آن را قابل شود، که نامیده میخاصه  یاسمه ب ت کهوجود هویرحموتي، و  الهوتي تویاز سرچشمه هوجود حقه فائض 

بخشد میبیهن ت -شانفعالا ب -، و منفعلرا خالق تخالقیه بخشد میعیهن ت -شمخلوقیتبه خاطر  -مخلوقبخشد به او، چه می

کن  فهماست بر دیگری. پس، متوقهف  شتحقهق -چون نیک بیاندیشی  -تو منفعلی تفاعلیرا. پس، هر یک از فاعل  تفاعلی

سّي فَ وجود واحد فائض، و تجلّي نَدر وصف  وصفت و تعیهن هستند برای  مؤثهر شانحقائق عالم و ماهیات ی کهفهمب تا

أسماء و حضرات خزائن سپس، ]بدان که[  است. خزائن أسماء و حضرات و صفاتکه جمیع حروف و حقائق، در ساري 

 .هستند كرممنبع جود و از فائض  هایتنعم

ه و ب است سؤالاز  آن است که، و كرم نیست سؤالاز اعتبار استحقاق قابل و ه بءش ، و عطااست جود ذاتي جوادبدان که و 

آن  )گشاد دستی و سهل گیری( ماح، و سَ گاه چنین نباشد وباشد، عوض و یا از عوض ه، گاه برای اعتبار استحقاق، و هب

و  تمصلحت آن چیزی است که برای خاو، و سَ )دل شادی و خوش رویی( باشد وجه تطیب نفس و بشاشاست که از 

 کن! فهمپس، . تی باشدحال ترعای

ْ( در شرح این جمله چنین فرموده است:116مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود )ص  م.أقوگفتار  و با :وْابلقيلْاألقوم (2
 .أقوم(" )با گفتاری بالقیل األقومفرمود، " -رضي هللا عنه -شیخ

بین تعریض و تصریح، و كتم و إفشاء، جامع بین إیجاز و  باشد أقوال ترینعدل" آن است که قیل أقومگوید، "می عبداین 

 بشیر و إنذار نذیر، بین تیسیر ت، حاوي بشارعقولقلوب و گیرنده أغراض و مقاصد، و ه ، محیط ب)زیاده گویی( إسهاب

 -صلّى هللا علیه و سلّم -قول محّمدچنانچه تقریر، در  تتحریر، و بالغدر  تصاح، و فگیری()سخت و تحذیر گیری()آسان

 و كمال. لاعتدابر  ترینلتدالبا ، است أقوال ترینمیقوو آن هللا،  بود بر روش قول

ء هاست از خزاین جود و کرم، که همان حضرات اسماممد هّمت -صلی هللا علیه و آله و سلّم -تکمله: پس، حضرت محّمد

اش و به نحو ، و مراد از آن قرآن کریم است، که هر کلمه و آیهترین است در قیام(الهی باشد، و با گفتاری که أقوم )راست

نماییم تا با ترین سخن است. تنها برای نمونه، یکی از آیات احکام را در اینجا مالحظه میترین و برپاجامع و کاملش راست

ر خرد و درک و معرفت با او ای از نوتدّبر هرچه بیشتر، آشکار گردد تا چه پایه است قوام این سخن در نزد آن که بهره
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 ِمَّا َقلَّ ِمْنُه أَْو َكثَُر َنصيباً لِلر ِجاِل َنصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلواِلداِن َو اْْلَقْ َربُوَن َو لِلنِ ساِء َنصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلواِلداِن َو اْْلَقْ َربُونَ فرماید، "باشد. خدای تعالی می
است  ایمردان را بهرهالنّساء( ) 4:  7-8" )َو اْلَمساكنُي فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه َو ُقوُلوا ََلُْم قَ ْواًل َمْعُروفاً  َو اْلَيتامى َة أُوُلوا اْلُقْرىبَمْفُروضاً َو ِإذا َحَضَر اْلِقْسمَ 

از آنچه كم  ،گذاشتند پدر و مادر و نزدیكانبرجا از آنچه  ای استمر زنان را بهره ،گذاشتند والدین و نزدیكانبرجا از آنچه 

پس بدهید  ،و یتیمان و درماندگانخویشان، قسمت هنگام و چون حاضر شوند  واجب، ایبهره ،باشد از آن یا بسیار باشد

 (!ایشان گفتارى خوببا و بگوئید  ،ایشان را از آن

( در شرح این جمله 117 -121مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود )ص  .ممحمد و على آله و سلّ : محممدْوْعلىْآلهْوْسل (3

ْچنین فرموده است:
 ."محّمد و آله و سلّمفرمود، " -رضي هللا عنه -شیخ

حمید است در  جمع جمیع محامد تإنساني كمالي أحدی تحقیقبه خاطر آن که تحمید  ه است درمبالغ او اسم "،محّمد"و أّما 

 -از آنچه قرار داد اوو  ش،جمیع كماالت اوست ذات]و[ از  خود، ذاتدر  است، محمود حامدکه  ،یجاد هللاإا مجامع و مشاهد، ب

صلّى هللا علیه  -ذات محمده بنمودند  امیقانی محاسن و محامد إلهي و كیو همه حامل لواء حمد حمد، را  -صلّى هللا علیه و سلّم

 توسّط او بهگفتند  ، حمداو نبوي هصور تفصیل نشأدر جمیع محامد تفصیلي قائم ا به نیز قیام نمود محمدی تو حقیق -و سلّم

در آنها.  توسّط او ظاهر به حقّ  ا بار دمحمّ گفتند حمد هم چنین و  ،دذات محمّ ه ب شانعین قیاما برا حّق گفتند و حمد  ،محامد

 و زمینعوالم آمد و شدش در و خود أحوال ا ، و بدء خوو صفات و أفعال و أنبا ءذات و أسماا برا هللا گفت د حمد محمّ  سپس،

صلّى  -دإنساني كمالي محمّ  تاعتبار و أسرار حقیقه خاطر این بی. پس، و تفصیل یجمعر به طومحامد این جمیع ا ب نشسماآ

 .نامیده شد -هللا علیه و سلّم

 و مواریث علمي و مقامي و حاليّ  ،-علیه و سلّمصلّى هللا  -او أمورگردد است نزدیکانی که به آنها برمی تعبار "،آل"و أّما 

 باشند. می قسم كليآنها بر چهار ، و او

 .تحقیقبه  اوست و إمام قائم مقام هخلیفاو ، و تامّ به نحو و معنى  تصورباشند در او می آلاز آنها باشند کسانی که 

كشف و شهود و هستند در محمدّي  یی کهائر أولیاءسمانند ، تصوردر  ، نهمعنىدر  او هستند آلاز آنها باشند کسانی که و 

 .نیزخلفاء و أمناء كّمل از آنها باشند ، و تصورنباشند در  )سادات( شرفاء، هرچند از جمع و وجود

صلّى هللا علیه  -به او  شانصّحت نسبتا معنى، ب ت، نه درصوردر  -صلّى هللا علیه و سلّم -او آلاز آنها باشند کسانی که و 

و حالي و مقامي، و  ،معنوي روحاني علمي، و كشفي شهودي توراثاند از بازماندهكن یعنصري، و ل تحیث طیناز  -و سلّم

 دنیا.)خاشاک( حطام ا اشتغال به هللا ببر إقبال از 

 باشند.می رفاءسادات و ش  آنها از معنى و خلق، و ای اندک دارند در از آنها باشند کسانی که بهرهو 

 ، ودارد طیني عنصري تصور -صلّى هللا علیه و سلّم -رسول هللاآن بدان خاطر است که  ، وهستند آل همه ]اینها[و 

 معقول معنوي. تینوري روحي، و حقیق تیو صور ،دیني شرعي تیصور

ه ب داشته باشد ، و تحّققاو صورت نوري روحيبه  شنسبتباشد  یح، و صحاو صورت دینيا بداشته باشد ام یقپس، کسی که 

در این . و ی باشدلبّي حقیقص  او برای او مانند فرزند  (و)، یعلم و مقام و حال گذاشته باشد او را رثبه ا، و او حقیقت معنوي

، هعامّ  تنبوّ  باهستند أنبیاء أولیاء آنها ترتیب أولیاء محمدي، و در آن است تفاوت مقامات و درجات، و است و نسب  تقراب

 .-صلّى هللا علیه و سلّم -رسول هللاا ب است مختومو منقطع که شریعي ت هخاصّ  تنبوّ  نه

 كامل طیّب طاهرامامان و  -علیه الّسالم -مهديّ او، مانند  طینت طیّب طاهر تقراب دیني تقرابشود به این  هضافچون إو 

 .باشندبرترین می زیباترین و و  ترینملاكو اینان ، باشند

روحاني  تخلعت نسب -صلّى هللا علیه و سلّم -او صورت عنصرياز  تنسبباشد  یح، و صحتطینی تقراب باشد نفرداگر م و

 .پدرش استسّر باید که چنین باشد، چه فرزند در هر حال و و به زودی برگردد بدان ، را در برکند و معنوي

در  تیمخالف شود از آنها قعاوهرچند معنوي،  یسرّ  او أخالق و علوم و أحوالباید باشد با آن از ، تنسبباشد  یحصحچون و 

ت و سیاد )شگفتی نیکو( نظر تعظیم و تبجیله بی که بنگرد به آنها مگر مؤمننباشد برای ز ایدیني شرعي، ج تصور

 بایدأحوال سپس،  .تمخالف تحاله أهل ابتالء بو گاه باشند از آنها ظاهر،  ت بوده باشند درخالف شریعهرچند ، )سروری(

ا بدانی تبدان  کن و عملکن فهم  . پس،لوّ برسد به او  خود، طهارت أصليت باید که بازگردد به ، و حقیقیابند تحولکه 

سخن را در این باب ، و گردیده شده موأهل حجاب محری بر أنوارتا بتابد ، و بسیار پنهان داشته شدهمقام ی را در این أسرار

" َو هللا يَ ُقوُل اْلَْقَّ َو ُهَو يَ ْهِدي السَِّبيلَ در آنچه یاد کردیم حدّ کفایتی است، "، و "واقع النجومشرح مدر ]کتاب[ " به نهایت رساندیم 

  .(راهنماید به هدایت میو اوست كه  ،گویدو خداست كه حّق مىاألحزاب( ) 33:4)

 ،هللابرای او. آن از طرف هللا از استدعاء سالم با  ت است،طلب تحیّ آن و  ،-صلّى هللا علیه و سلّم -رسول هللابر و أّما تسلیم 

 بخشد او را ازت میحقائق كمال، و سالمشود به او در آن میم یسلکه ت، " استالملسّ "ااسم  تحضراز مخصوص  یتجلّ 

اء عطإكلي، و  تو شفاع تو إمام تخالف تصوره بنماید او را می هرایات جالل، و ظتجلّ )حمالت، تهاجمات(  سطوات
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ه انحرافات و تحقّق باز  تسالم فرماید به اومی ، و هبهه راكمالی هحمد حمد و مجامع محامد إلهی )پرچم( لواء رماید او رافمی

 .را اعتدالي هحقائق مرتب

 -هللاچنانچه ، -صلّى هللا علیه و سلّم -او شرعدر أمر وارد  گردن نهادن بهتسلیم كلّي و از  ت استعبار تأمّ آن از طرف و 

ُدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َحَرجًا ِمَّا قَ فرمود، " -تعالى ُموَك ِفيما َشَجَر بَ ْيَنُهْم ُُثَّ ال َيَِ النّساء(  4:65" )َضْيَت َو ُيَسلِ ُموا َتْسِليماً َفال َو َربِ َك ال يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ ُُيَكِ 

سپس  ی خواهند،داوربه تیز رخ داده است تو را آورند تا در آنچه میانشان سس نه، به پروردگارت سوگند كه ایمان نمى)پ

کم فرمودهنیابند در خود دلتنگى از آن  33:4" )َو هللا يَ ُقوُل اْلَْقَّ َو ُهَو يَ ْهِدي السَِّبيلَ "،(ای، تسلیم شوند تسلیم شدنی نیکو و تامّ چه ح 

 ..(راهنماید به هدایت میو اوست كه  ،گویدو خداست كه حّق مىاألحزاب( )

به  ،: بحمد هللاگویدمی -هُ لَ اْسَتْصِلْحُه و اَّللَُّ  َأْصَلَحهُ  -عبد مؤید بن محمود بن صاعد بن محمد بن محمود بن محمد بن سلیماناین 

 را عزیز غریزی أسرارت جویان، پنهان داشتم در آن ریبصبرای ، و ه را آن گونه که بر آن بودمشرح خطبانجام رساندیم 

هایی گرانقدر فراوانی را برای تعلوم و حكمهای آن گیر، گستراندم در الیهبرای دوراندیشان عبرت، و گیر()نایاب جای

 .کندمی تأّمل و تفّكربرای کسی که  تحقیقبرای آسان کردن راه ، و به آنچه به زودی یاد خواهد شدن اطالب گرداندن صلاو

شان از هر برادرانختوم كّمل، و بر و سالم  تباطن و ظاهر، و صالو  ،أّول و آخردر بعد حمد هللا  -باید بپردازیم  اینک و

لی )صاحب هّمت امید دارنده ه َمام   و ی،إمام مكّمل َؤّم   -برگزیدشان ش کهعبادبر محمد مصطفى، و  شانسیّدیژه بر و، به ای(م 

 .بخش است برای درستی قیوفخدا تشرح باقي كتاب، و به 
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ْرأيتْرسولْاّللَّْ ْعليهْوْسلهمْ-أمهاْبعد،ْفإّنه يفْمبشهرةْأ رِيت هاْيفْالعشرْاآلخرْمنْاحملرهم،ْسنةْسبعْوْعشرينْوْستمائةْمبحروسةْدمشق،ْْ-صلهىْاّلله
ْكتابْفصوصْاحلكم،ْخذهْوْاخْْ-صلیْهللاْعليهْوْسلهمْ-وْبيده رجْبهْاىلْالنهاسْينتفعونْبه!"،ْفقلت،ْ"السهمع ْوْالطهاعةْ كتاب،ْفقالْيل،ْ"هذا

ْكماْأ ِمران. ْوْلرسولهْوْأويلْاألمرْمنها  ّللَّ
ا بعد) ه  627سال ششصد و بیست و هفت ])آخر محرم ای در دهه همبشهررا در  -ص -رسول هللا، به درستی که من دیدم أمه

است! بگیر آن فصوص الحكم ی بود، و مرا فرمود، "این کتاب كتاب -ص -در حالی که در دست او دمشق همحروسق([ در 

را و ببر آن را سوی مردم تا سود برند از آن!" گفتم، "شنیدن و اطاعت برای خدا و رسول او و صاحبان أمر ماست همان 

 ایم!"(گونه که فرمان یافته

ْرأيتْرسولْاّللَّْ (1 ْعليهْوْسلهمْ-أمهاْبعد،ْفإّنه ای همبّشررا در  -ص -رسول هللا، به درستی که من دیدم أّما بعد :...ْرةيفْمبشْهْ-صلهىْاّلله

... 

ْ( در شرح این جمله چنین فرموده است:121-123لدّین جندی در شرح فصوص خود )ص مؤیّدا
ِْلَنَّ  فَ َقْد َرآِن  َرآِن  َمنْ که فرمود، " -صلّى هللا علیه و سلّم -سول هللااست از ر یحصح]حدیث[ : گویدمی -أیّده هللا له -عبداین 

" ال يَ َتَكوَُّنِن تی "روایدر و یابد به ]صورت[ من(، )هر که مرا دید، مرا دیده است زیرا شیطان به تمثّل نمی "يبالشَّْيطَاَن اَل يَ َتَمثَُّل 

 همان "تكّون". و ت بنمایاندأمّ ه تواند خود را بدان ]صورت[ بنمی، و من صورته ب نماید تظاهر او نیست که قّوتدر  عنیی

 .بر آن بود دنیا تحال حیای که او در صورتکه باشد بر شخص است در تكلّف 

دان بشود هر اظتواند نمی، و شیطان تحقیقدیده باشد او را به ، تخلقدر كامل  تصورپس، کسی که ببیند او را در آن 

 تإلهی تو صور تحضر هسعآن به خاطر ، و تو دعوى إلهیّ  تربوبی تصورا بنماید تظاهر گاه شیطان با این که ، هرگز

رّب مهتدین و مؤمنین همان گونه که  -تعالى -هللا " است، چهالمضلّ "اسم  ت، و صور"الهادي المرشد"اسم  تصوره محیط ب

را از مهلت داده شدگان  برای همین، او، ال إله إاّل هو، و هم هست ، رّب ضالّین و مضلّین و كافرین و مشركیناست و هادین

َو اْستَ ْفزِْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمن ُْهْم ِبَصْوِتَك َو َأْجِلْب َعَلْيِهْم ِِبَْيِلَك َو َرِجِلَك َو و فرمود، "، را به او داد إضالل و إغواءتوانایی ، و قرار داد
و هر یك از آنان را كه بتوانى با آواى خویش اإلسراء( ) 17:64" )ْيطاُن ِإالَّ ُغُروراً شارِْكُهْم يف اْْلَْمواِل َو اْْلَْوالِد َو ِعْدُهْم َو ما يَِعُدُهُم الشَّ 

ها و فرزندان آنان شریك شو و به آنها وعده بده! و شیطان بلغزان و با سوارگان و پیادگان خویش بر آنان بتاز و در دارایى

 تصوره و ملحدین ب هو مشركین و فجر هضالّین و كفرشود برای میهر او شیطان ظ(. جز وعده فریبنده به آنان نخواهد داد

فاطر(  35:8" )ُيِضلُّ من َيشاُء َو يَ ْهِدي من َيشاءُ فرماید، "می -تعالى -هللا ،-تعالى -أسماء هللااز  ی استاسمآن و  -"المضلّ "اسم 

 حسبه ب )إضالل کننده( مضلّ  تحضردر أسماء و سائر  -( خواهدنماید هر که و هدایت مي ،كه خواهدنماید هر اضالل مي)

 "،الهادي"اسم  تصوره ب شود هراظتواند نمیكن شیطان یحضرات، و لآن از  غیرهمین گونه است در أمر آن است چنانچه 

آن  صورت بر -صلّى هللا علیه و سلّم -رسول هللا ی کههادیآن  تصوره باست متجلّي  ، کهاسم جامع محیط تصور به نه و

 42:  52-53" )الَِّذي َلُه ما يف السَّماواِت َو ما يف اْْلَْرضِ  ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم ِصراِط هللاِ  َو ِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإىلفرماید، "می -تعالى -هللا است،
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چه در زمین ها و آنراه  همان خدایى كه آنچه در آسمان ،كنىو به راستى كه تو به خوبى به راه راست هدایت مىالشوری( )

 تصوره بنشود هر انقیض ظنیز ، و این نباشد، هرگزضدّ  تصوره بشود نمیهر اضدّ ظپس،  (است از آن  اوست.

فروپاشند صول، و دگرگون شوند فانقالب حقائق، و باشد ز یجاگرنه ، وبینندهحّق در هللا تی است از عصماین  ش،نقیض

ی دیگر است که به مقام أسراردر این . و است لباب تحقیقرا چه آن از  سرّ کن این فهم  . پس،عقول گردند نحرفمأصول، و 

نور وهب و كشف و ا به یابند بر آنها مگر طاحرا نرسد که إقول بشر، و أرباب فكر و نظر باشند، که عمی امضشدّت غ

 تأیید، و هللا ولّي التوفیق و التسدید.

را دیده   -صلّى هللا علیه و سلّم -رسول هللات که او حالحاصل کرد در آن ن یرؤیا، و یقتی را در صورکسی که دید و أّما 

در صور ثابت در  -صلّى هللا علیه و سلّم -او صورت أصلينبود با  طابقم آنچه دید ، واست، و یا گفته شد که "آن اوست"

 تصورببینده است از  تنسب تصورآن ، یوجهاز و مخالف  یوجهبود از مطابق  یا، بود مخالفیا أحادیث صحیح ، 

 شرعي محمدي.

 -استمشهودات همه شهود  ترؤی لی، واست بصر هحاسّ ا ات بشهود مبصرَ زیرا إبصار از  ترماع ترؤی... سپس، بدان که 

و علم و قلب، و  تبصیرا چشم ب کهبصر، بل هحاسّ ه غیر متقیّد بتی رؤی -معلومیا معقول یا ممثّل یا تخیّل یا م باشد مبصرخواه 

بازداشته شده باشد  شبصرهرچند إبصار،  هقوّ ا ب شوندمی دركبه خاطر آن که متخیّالت و متمثاّلت در إبصار کند میصدق 

 .سطح مبصر تمالقااز 

ه ب است قوم ترینلماعاو )شیخ( و  ،ار "-صلّى هللا علیه و سلّم -رسول هللاگفت، "رؤیت نمودم  -رضي هللا عنه -پس، چون او 

صلّى هللا  -آنچه را از او  ت،بصیرو دیده است او را با چشم ، تحقیقرؤیت نموده است به  آموخت ما را که او را -حقائق

 )پایان نقل(... ،اوست صورت حقیقي و معنوي همانو قلب،  تبصیرا چشم باست مشهود  -علیه و سلّم

 (10-8ممد الهمم، ص فرمایند )در شرح این سخن شیخ چنین می -تَعَالَى ّللَا   َحف َظه   -استاد عارف، آیة هللا حسن زاده آملی

 []بیان رؤیا مؤلف

اى دیدم. و این واقعه در محرم سال ششصد و بیست و هفت در شهر دمشق بود و دیدم من رسول هللا را در مبشرهفرمود: 

 كه در دست رسول هللا كتابى بود.

دارد، كتاب یعنى مخزن حقایق و آن هم در دست او بود. از آن جهت كه در دست خاتم بود لفظ كتاب اشاره به جمع حقایق 

 ... مشعر به این است كه این كتاب پایدار خواهد بود، زیرا دست مظهر بسط و امید است.

و الطاعة مر  به من فرمود این كتاب فصوص الحكم است. آن را بگیر و به مردم برسان تا از او نفع برند. من گفتم: السمع

 )یعنى سمع و طاعت آن چنان كه به ما امر فرمودند(. خداى و رسول خداى و اولى االمر را آن چنان كه به ما امر فرمودند.

این بیان عذر خواهى است از إبراز آن چه كه یافته، زیرا عارف سالك باید امین هللا باشد و اسرار دوست را آشكار نكند. اّما 

 كه اگر من اظهار كردم به فرمان رسول مأمور بودم. كندعذر خواهى مى

اى در نظر بگیریم، این دو در تنّزل و عروج مراتب وجود، قوس نزول و قوس صعودى است. اگر این دو قوس را حلقه

كند و چون آن دو زند. چه عارف در اسفار اربعه مقامات وجود نزوال و عروجا سیر مىقوس در موطن قلب ولى دور مى

اى هستند كه به قلب عارف ارتباط دارند، قلب عارف آن حلقه را چون نگین است و چون در این كتاب درباره قوس حلقه

شود صحبت شده و هر یك از آن كلمات تامه در سیر أطوار نزولى و خواص ذاتى كلماتى چند كه از آدم تا خاتم انتخاب مى

حقایق است  آن را به عنوان فّص )نگین( تعبیر كرد و نیز چون قلب مجمع اند هر بابعروجى وجود به منزله نگین آن حلقه

و آن حلقه سیر علمى است پس قلب یعنى فّص و نگین، زبده و عصاره حكم است و آن انبیا و خالصه كلمات كه حكم بر 

شود. )كلم ى معرفى مىقلوبشان نازل شده زبده موجوداتند، آنان را فصوص الحكم نامید و هر یك از فصوص با تعبیر خاص

 هاست( و قلب انسان كامل محل نقوش حكم الهیه است.یعنى فصوص و حكم آن حلقه

منْغريْزايدةْوْالْْ-لیْهللاْعليهْوْسلهمصْ-هللاْيلْرسولْ ْهْ اىلْإبرازْهذاْالكتابْكماْحدَّْْوْاهلمهةَْْصدَْالقَْْدتْ رَّةْوْجَْمنيةْوْأخلصتْالنيَّاألْ ْقتْ فحقَّْ
ْوْاّنْنَْبَـْيـَر ق م ه ْينْيفْمجيعْماْصَّْْتعاىلْأنْجيعلينْفيهْوْيفْمجيعْأحوايلْمنْعبادهْالذينْليسْللشهيطانْعليهمْسلطان،ْوْأنَْيْ نقصانْوْسألتْهللا

ْالسْ عليهْجَْْيـَن َطِويلساّنْوْْهِِْبْْقْ نطِْيَْ ْوْبْ ناّنْابإللقاء ، ْيفْالرْ الرْ ْف ثِْالنَّوحيه ْالْْوعِْوحيه ْأكونْمرتمجا ْابلتأييدْاالعتصامي،ْحّته متحكهما،ْالنفسيه
ْالتلبيس.ْوْأرجوْأنْيكونْ،ْأنههْمنْمقامْالتقديسْاملنزَّأصحابْالقلوبِْْهللاْعليهْمنْأهلِْْيَِقفْ ْمنَيَتَحقََّقْل هْعنْاألغراضْالنفسيةْاليتْيدخلها

ْماْيْ ْأ ل ِقيْفما؛ْاْمسعْدعائيْقدْأجابْندائىملَّْ-تعاىلْ-احلقْه ْماْْاَلْأ ن ِزلْ ْ،ْويْإيلَّْلقِْإاله وْْوْالْرسولْيْوْلستْبنبهْيْعليَِّْبِهْْيـ َنزِهلْ يفْهذاْاملسطورْإاله
 ْوارثْوْآلخريتْحارث.لكينِهْ

پس مقصود و مطلوب رسول هللا )ص( را محقق گردانیدم و نّیتم را خالص كردم و قصد و هّمتم را تجرید كردم براى إبراز 

این كتاب چنانكه رسول هللا )ص( براى من معلوم فرمود. بدون كم و زیاد و از خدا خواستم كه مرا در إبراز این كتاب و در 

شیطان بر آنها مسلط نیست. و بخصوص مرا در جمیع آن چه انگشتانم رقم و زبانم  جمیع احوالم از آن بندگانش بگرداند كه
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وا ب َحْبل  نوردد و مىكند و دلم در مىبیان مى م  گیرد به القاى سبوحى و دمیدن روحى در روعم تأیید كند تا به مضمون َو اْعتَص 

شوند بر ایشان محقق گردد و ثابت اب قلوب كه بر او واقف مىهللا به او معتصم شوم تا مترجم باشم نه متحّكم. تا اهل هللا اصح

كند منزه است. و امیدوارم كه حق شود كه این كتاب از مقام تقدیس است كه از أغراض نفسانى كه تلبیس در آن راه پیدا مى

نمایم در این نوشته نازل نمى كنم مگر آن چه به من القا شد وتعالى چون دعایم را شنود، ندایم را لبیك گوید. پس من القا نمى

 مگر آن چه بر من نازل شد و من نبى و رسول نیستم بلكه وارثم و براى آخرتم حارث.

پیغمبرند به وحى الهامى كه همان مبشرات  زیرا نبوت تشریعى و رسالت به وجود خاتم ختم شد و این بزرگان وارث علم

 است و رؤیاهاى صالحه.

 هللاْفارجعواْوْاىلْْْفمنْهللاْفامسعوا
 واعْ أتيتْبهْفَـْْْْفإذاْماْمسعتمْما

 جمملْالقولْوْامجعواْْْمثْابلفهمَْفصَّلواْْْْْ
 طالبيهْالْمتنعواْْْواْبهْعلىنْ مثْمْ 

 عواعتكمْفوسهِْسِْوَْْْْهذهْالرْحةْاليت
 پس از خدا بشنوید و به خدا بازگردید. 

 و چون آن چه را آوردم شنیدید پس آن را فرا گیرید.

 به وسیله فهم گفتار مجمل را تفصیل دهید و گرد آرید.سپس 

 آن گاه آن را در اختیار خواستارانش قرار داده باز ندارید.

 این رحمتى است كه شما را در گرفت، پس گشاده دست باشید.

 اى فشان بر خاك( )اگر شراب خورى جرعه

ْكماْجعلناْمنْامهته.احملمهديْاملطههرْفتقيهدْوْقيَّدْابلشهرعْوْمنْهللاْأرجوْأنْأكونُْمنْأيهدْفتأيهدْوْقيَّ  دْوْحشرانْيفْزمرته
خواهم از كسانى باشم كه تأیید شده و تأیید را پذیرفت و به شرع مطهر محمدى پایبند شده بند را پذیرفته و و از خدا مى

 داد. دیگران را هم در بند كرد، و ما را در زمره او محشور كند همچنان كه از امتش قرار

ْفأولْماْألقاهْاملالكْعلىْالعبدْمنْذلكْفصْحكمةْإهليةْيفْكلمةْآدميهة:
 


