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ْالرِ
بِسْـ ِم هِ
احلمدّْلل ْمْ هْنزلْاحلِ َكمْعلىْقلوبْال َكلِمْأبحديَّةْالطريقْاألممْمنْاملقامْاألقدمْوْإنْاختلفتْالْنهِ
ِ
َّ
حلْوْاملِللْالختالفْ
ْ
ْ
ْ
م
ـ
ي
ح
ْاّلل ْالـ َّرْحـَ ِن َّ
َ
األممْ.وْصلىْهللاْعلىُْمِ هِدْاهلممْ،منْخزائنْاجلودْوْالكرمْ،وْابلقيلْاألقومْ،حممدْوْعلىْآلهْوْسلم.
ّللا است ،که نازل گرداننده است به تدریج ِحكمتها را بر قلبهای كلمهها با أحد َّیت
الر ِحیـ ِم حمد از آن َّ
ّللاِ الـ َّرحمـ َ ِن َّ
( ِبسـ ِم ه
ه
راه نزدیک از مقام أقدم هرچند اختالف داشته باشند نحلهها و ملتها به خاطر اختالف أ همتها ،و درود خدا بر ُم ِم ِ هد ه همتها
از خزائن جود و كرم ،و با گفتار أقوم ،محمد و على آله و سلهم).
 )1منْخزائن ْاجلودْوْالكرم :از خزائن جود و كرم .مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )114-115در شرح این جمله
چنین فرموده استْ :
شیخ -رضي هللا عنه -فرمود" ،از خزائن جود و كرم" ،و آنها حضرات أسمائي إلهي میباشند ،عالوه بر این ،به حضرات و
أرباب حضرات موادّ إمدادیه تنها از مراتب نونیه مذكور میرسند ،چه آنها متعیّن هستند در حضرات به حسب آنها ،و بعد
تعیّن آنها در حضرات ،برانگیخته میشوند و با شتاب روان میشوند در رقائق متّصل به حقائق مستمدّ .پس ،تعیهن نَ َفس
رحماني با إمداد است ،و إمداد از حضرات است .پس ،فهم کن آن را تا در اشتباه نیافتی!
ّ
و أ ّما خزائن این حضرات و حقائق ،آنها همان حقائق مرتب ّیت مقتضي تعیّنات حضرات و تجلیات آنها و نعمتها و هیئات آنها
هستند ،و آنها حقائق حروف و شؤون كلّي هستند ،و هرچه در جمیع عوالم است -از نعمتهای باطنی و ظاهری و تجلیات و
عطایا و مواهب -از حضرات أسماء و ذات میباشند ،و مختلف میباشند به حسب اختالف خصوصیات حضرات از منعم
واحد أحد در عین و ذات ،بر كثرت در حضرات أسماء و صفات.
و برای این خزائن أسمائي ،خزائنی است ،که از آنها تعیّن میپذیرند ،و بدان تحقّق و تبیّن مییابند ،و آنها حقائق حروف و
كلمات كیاني هستند زیرا أسماء تعیّن مییابند از إطالق أحدیت ،که ذاتي نامیده میشود برای آن به معیّناتش ،و معیهن همان
قابل فیض مطلق است به عین خود با خصوص ماهیت و استعدادش ،و معیهن -که حرف حقیقت قابل است -نامیده میشود
خاص نامیده میشود ،که قابل آن را
ق فائض از سرچشمه هویت الهوتي رحموتي ،و وجود هویت که به اسمی
وجود ح ه
ه
میبخشد به او ،چه مخلوق -به خاطر مخلوقیتش -تعیهن میبخشد خالقیهت خالق را ،و منفعل -با انفعالش -تبیهن میبخشد
فاعلیت فاعل را .پس ،هر یک از فاعلیت و منفعلیت -چون نیک بیاندیشی  -تح هققش متوقهف است بر دیگری .پس ،فهم کن
ي
تا بفهمی که حقائق عالم و ماهیاتشان مؤثهر هستند برای تعیهن و صفت و وصف در وجود واحد فائض ،و تجلّي نَفَس ّ
ساري در جمیع حروف و حقائق ،که خزائن أسماء و حضرات و صفات است .سپس[ ،بدان که] أسماء و حضرات خزائن
نعمتهای فائض از منبع جود و كرم هستند.
و بدان که جود ذاتي جواد است ،و عطاءش به اعتبار استحقاق قابل و از سؤال نیست ،و كرم آن است که از سؤال است و به
سماح (گشاد دستی و سهل گیری) آن
اعتبار استحقاق ،و هبه ،گاه برای عوض و یا از عوض باشد ،و گاه چنین نباشد ،و َ
سخاوت آن چیزی است که برای مصلحت و
است که از طیب نفس و بشاشت وجه (دل شادی و خوش رویی) باشد ،و َ
رعایت حالتی باشد .پس ،فهم کن!
 )2وْابلقيلْاألقوم :و با گفتار أقوم .مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )116در شرح این جمله چنین فرموده استْ :
شیخ -رضي هللا عنه -فرمود" ،بالقیل األقوم" (با گفتاری أقوم).
این عبد میگوید" ،قیل أقوم" آن است که عدلترین أقوال باشد بین تعریض و تصریح ،و كتم و إفشاء ،جامع بین إیجاز و
إسهاب (زیاده گویی) ،محیط به أغراض و مقاصد ،و گیرنده قلوب و عقول ،حاوي بشارت بشیر و إنذار نذیر ،بین تیسیر
(آسانگیری) و تحذیر (سختگیری) ،و فصاحت در تحریر ،و بالغت در تقریر ،چنانچه قول مح ّمد -صلّى هللا علیه و سلّم-
بود بر روش قول هللا ،و آن قویمترین أقوال است ،با داللتترین بر اعتدال و كمال.
تکمله :پس ،حضرت مح ّمد -صلی هللا علیه و آله و سلّم -ممد ه ّمتهاست از خزاین جود و کرم ،که همان حضرات اسماء
الهی باشد ،و با گفتاری که أقوم (راستترین است در قیام) ،و مراد از آن قرآن کریم است ،که هر کلمه و آیهاش و به نحو
جامع و کاملش راستترین و برپاترین سخن است .تنها برای نمونه ،یکی از آیات احکام را در اینجا مالحظه مینماییم تا با
تدّبر هرچه بیشتر ،آشکار گردد تا چه پایه است قوام این سخن در نزد آن که بهرهای از نور خرد و درک و معرفت با او
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ِ
دان و ْاْلَقْربو َن و لِلنِ ِ
ساء نَصيب ِِمَّا تَرَك الْوالِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
دان َو ْاْلَقْ َربُو َن ِِمَّا قَ َّل ِمْنهُ أ َْو َكثَُر نَصيباً
ٌ
باشد .خدای تعالی میفرماید" ،ل ِلرجال نَ ٌ
صيب ِمَّا تَ َرَك الْوال َ َُ َ
َ
ِ
وه ْم ِمنْهُ َو قُولُوا ََلُْم قَ ْوالً َم ْعُروفاً" ( 4 : 7-8النّساء) (مردان را بهرهای است
َم ْفُروضاً َو إِذا َح َ
ضَر الْق ْس َمةَ أُولُوا الْ ُق ْرىب َو الْيَتامى َو الْ َم ُ
ساكني فَ ْارُزقُ ُ
از آنچه برجا گذاشتند والدین و نزدیكان ،مر زنان را بهرهای است از آنچه برجا گذاشتند پدر و مادر و نزدیكان ،از آنچه كم
باشد از آن یا بسیار باشد ،بهرهای واجب ،و چون حاضر شوند هنگام قسمت خویشان ،و یتیمان و درماندگان ،پس بدهید
ایشان را از آن ،و بگوئید با ایشان گفتارى خوب!)
 )3حممدْوْعلىْآلهْوْسلم :محمد و على آله و سلّم .مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )117 -121در شرح این جمله
چنین فرموده استْ :
ّ
شیخ -رضي هللا عنه -فرمود" ،مح ّمد و آله و سلم".
و أ ّما "مح ّمد" ،اسم او مبالغه است در تحمید به خاطر آن که حقیقت إنساني كمالي أحدیت جمع جمیع محامد است در حمید
مجامع و مشاهد ،با إیجاد هللا ،که محمود حامد است ،در ذات خود[ ،و] از ذات اوست جمیع كماالتش ،و از آنچه قرار داد او-
صلّى هللا علیه و سلّم -را حامل لواء حمد حمد ،و همه محاسن و محامد إلهي و كیانی قیام نمودند به ذات محمد -صلّى هللا علیه
و سلّم -و حقیقت محمدیه نیز قیام نمود با جمیع محامد تفصیلي قائم در صور تفصیل نشأه نبوي او ،حمد گفتند به توس ّ
ط او
حق ظاهر به توس ّ
حق را با عین قیامشان به ذات مح ّمد ،و هم چنین حمد گفتند مح ّمد را با ّ
محامد ،و حمد گفتند ّ
ط او در آنها.
سپس ،مح ّمد حمد گفت هللا را با ذات و أسماء و صفات و أفعال و أنباء خود ،و با أحوال خود و آمد و شدش در عوالم زمین و
آسمانش با جمیع این محامد به طور جمعی و تفصیلی .پس ،به خاطر این اعتبار و أسرار حقیقت إنساني كمالي مح ّمد -صلّى
هللا علیه و سلّم -نامیده شد.
ّ
ّ
ي
و أ ّما "آل" ،عبارت است نزدیکانی که به آنها برمیگردد أمور او -صلى هللا علیه و سلم ،-و مواریث علمي و مقامي و حال ّ
او ،و آنها بر چهار قسم كلي میباشند.
از آنها باشند کسانی که آل او میباشند در صورت و معنى به نحو تا ّم ،و او خلیفه و إمام قائم مقام اوست به حقیقت.
ي هستند در كشف و شهود و
و از آنها باشند کسانی که آل او هستند در معنى ،نه در صورت ،مانند سائر أولیاءیی که محمد ّ
جمع و وجود ،هرچند از شرفاء (سادات) نباشند در صورت ،و از آنها باشند خلفاء و أمناء ك ّمل نیز.
و از آنها باشند کسانی که آل او -صلّى هللا علیه و سلّم -در صورت ،نه در معنى ،با ص ّحت نسبتشان به او  -صلّى هللا علیه
و سلّم -از حیث طینت عنصري ،و لیكن بازماندهاند از وراثت معنوي روحاني علمي ،و كشفي شهودي ،و حالي و مقامي ،و
از إقبال بر هللا با اشتغال به حطام (خاشاک) دنیا.
و از آنها باشند کسانی که بهرهای اندک دارند در معنى و خلق ،و آنها از سادات و شرفاء میباشند.
و همه [اینها] آل هستند ،و آن بدان خاطر است که رسول هللا -صلّى هللا علیه و سلّم -صورت طیني عنصري دارد ،و
صورتی دیني شرعي ،و صورتی نوري روحي ،و حقیقتی معقول معنوي.
ّ
پس ،کسی که قیام داشته باشد با صورت دیني او ،و صحیح باشد نسبتش به صورت نوري روحي او ،و تحقق داشته باشد به
ي حقیقی باشد .و در این
حقیقت معنوي او ،و به ارث گذاشته باشد او را علم و مقام و حالی( ،و) او برای او مانند فرزند صلب ّ
نبوت عا ّمه،
با
هستند
أولیاء
قرابت و نسب است تفاوت مقامات و درجات ،و در آن است ترتیب أولیاء محمدي ،و آنها أنبیاء
ّ
صه تشریعي که منقطع و مختوم است با رسول هللا -صلّى هللا علیه و سلّم.-
نبوت خا ّ
نه ّ
ي -علیه السّالم -و امامان كامل طیّب طاهر
مهد
مانند
او،
طاهر
ّب
ی
ط
طینت
ت
قراب
دیني
ت
قراب
این
به
شود
ه
ضاف
إ
چون
و
ّ
باشند ،و اینان كاملترین و زیباترین و برترین میباشند.
و اگر منفرد باشد قرابت طینیت ،و صحیح باشد نسبت از صورت عنصري او -صلّى هللا علیه و سلّم -خلعت نسبت روحاني
سر پدرش است.
و معنوي را در برکند ،و به زودی برگردد بدان و باید که چنین باشد ،چه فرزند در هر حال ّ
سری معنوي ،هرچند واقع شود از آنها مخالفتی در
و چون صحیح باشد نسبت ،باید باشد با آن از أخالق و علوم و أحوال او ّ
صورت دیني شرعي ،جایز نباشد برای مؤمنی که بنگرد به آنها مگر به نظر تعظیم و تبجیل (شگفتی نیکو) و سیادت
(سروری) ،هرچند خالف شریعت بوده باشند در ظاهر ،و گاه باشند از آنها أهل ابتالء به حالت مخالفت .سپس ،أحوال باید
که تحول یابند ،و حقیقت باید که بازگردد به طهارت أصلي خود ،و برسد به ا ّول .پس ،فهم کن و عمل کن بدان تا بدانی
أسراری را در این مقام بسیار پنهان داشته شده ،و تا بتابد أنواری بر أهل حجاب محروم گردیده شده ،و سخن را در این باب
اْلَ َّق و ُهو يَ ْه ِدي َّ ِ
يل"
به نهایت رساندیم در [کتاب] "شرح مواقع النجوم" ،و در آنچه یاد کردیم حدّ کفایتی استَ " ،و هللا يَ ُق ُ
ول ْ َ َ
السب َ
( 33:4األحزاب) (و خداست كه ّ
حق مىگوید ،و اوست كه هدایت مینماید به راه).
و أ ّما تسلیم بر رسول هللا -صلّى هللا علیه و سلّم ،-و آن طلب تحیّت است ،با استدعاء سالم از هللا برای او .آن از طرف هللا،
سالم" است ،که تسلیم میشود به او در آن حقائق كمال ،و سالمت میبخشد او را از
تجلّی مخصوص از حضرت اسم "ال ّ
سطوات (حمالت ،تهاجمات) تجلّیات جالل ،و ظاهر مینماید او را به صورت خالفت و إمامت و شفاعت كلي ،و إعطاء
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میفرماید او را لواء (پرچم) حمد حمد و مجامع محامد إلهیه كمالیه را ،و هبه میفرماید به او سالمت از انحرافات و تحقّق به
حقائق مرتبه اعتدالي را.
ي و گردن نهادن به أمر وارد در شرع او -صلّى هللا علیه و سلّم ،-چنانچه هللا-
كل
تسلیم
از
است
ت
عبار
و آن از طرف أ ّمت
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َو يُ َسل ُموا تَ ْسليماً" ( 4:65النّساء)
ك ال يُ ْؤمنُو َن َح ََّّت ُُيَك ُم َ
تعالى -فرمود" ،فَال َو َرب َ
وك فيما َش َجَر بَْينَ ُه ْم ُُثَّ ال ََي ُدوا يف أَنْ ُفسه ْم َحَرجاً ِمَّا قَ َ
ضْي َ
(پس نه ،به پروردگارت سوگند كه ایمان نمىآورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را به داوری خواهند ،سپس
ول ا ْْلَ َّق و ُهو يَ ْه ِدي َّ ِ
يل" (33:4
نیابند در خود دلتنگى از آنچه حکم فرمودهای ،تسلیم شوند تسلیم شدنی نیکو و تا ّم)َ "،و هللا يَ ُق ُ
َ َ
السب َ
األحزاب) (و خداست كه ّ
حق مىگوید ،و اوست كه هدایت مینماید به راه)..
ِ
صل ْحهُ لَهُ -میگوید :بحمد هللا ،به
َصلَ َحهُ َّ
استَ ْ
این عبد مؤید بن محمود بن صاعد بن محمد بن محمود بن محمد بن سلیمان -أ ْ
اَّللُ و ْ
انجام رساندیم شرح خطبه را آن گونه که بر آن بودم ،و برای بصیرت جویان ،پنهان داشتم در آن أسراری عزیز غریز را
(نایاب جایگیر) ،و برای دوراندیشان عبرتگیر ،گستراندم در الیههای آن علوم و حكمتهایی گرانقدر فراوانی را برای
واصل گرداندن طالبان به آنچه به زودی یاد خواهد شد ،و برای آسان کردن راه تحقیق برای کسی که تأ ّمل و تف ّكر میکند.
و اینک باید بپردازیم  -بعد حمد هللا در ّأول و آخر ،و باطن و ظاهر ،و صالت و سالم بر ختوم ك ّمل ،و برادرانشان از هر
إمام مك ّملی ،و ه َمام م َؤ ّملی (صاحب ه ّمت امید دارندهای) ،به ویژه بر سیّدشان محمد مصطفى ،و بر عبادش که برگزیدشان-
به شرح باقي كتاب ،و خدا توفیق بخش است برای درستی.
 .2ادامه شرح کالم شیخ ابن عربی :آن گاه شیخ ابن عربی میفرماید:
هاْيفْالعشرْاآلخرْمنْاحملرمْ،سنةْسبعْوْعشرينْوْستمائةْمبحروسةْدمشقْ،
شرةْأ ِريت
هأم
هىْاّللْعليهْوْسلهمْ-يفْمب ه
اْبعدْ،فإّنْرأيتْرسولْاّللَّْْ-صل ه
ه
ه
اسْينتفعونْبه!"ْ،فقلت"ْ،السمعْوْالطهاعةْ
وْبيدهْ-صلیْهللاْعليهْوْسلهمْْ-كتابْ،فقالْيل"ْ،هذاْكتابْفصوصْاحلكمْ،خذهْوْاخرجْبهْاىلْالنه
ه
َّّللْوْلرسولهْوْأويلْاألمرْمنهاْكماْأ ِمران.
(أ هما بعد ،به درستی که من دیدم رسول هللا -ص -را در مبشهرهای در دهه آخر محرم سال ششصد و بیست و هفت [( 627ه
ق)] در محروسه دمشق در حالی که در دست او -ص -كتابی بود ،و مرا فرمود" ،این کتاب فصوص الحكم است! بگیر آن
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
گونه که فرمان یافتهایم!")
شرةْ :...أ ّما بعد ،به درستی که من دیدم رسول هللا -ص -را در مب ّ
شرهای
هىْاّللْعليهْوْسلهمْ-يفْمب هْ
 )1هأم
اْبعدْ،فإّنْرأيتْرسولْاّللَّْْ-صل ه
ه
...
مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )121-123در شرح این جمله چنین فرموده استْ :
این عبد -أیّده هللا له -میگوید[ :حدیث] صحیح است از رسول هللا -صلّى هللا علیه و سلّم -که فرمودَ " ،م ْن َر ِآن فَ َق ْد َر ِآن ِْل َّ
َن
َّل يب" (هر که مرا دید ،مرا دیده است زیرا شیطان به تمثّل نمییابد به [صورت] من) ،و در روایتی "ال يَتَ َك َّونُِن"
الشَّْيطَا َن َال يَتَ َمث ُ
تكون" همان
قوت او نیست که تظاهر نماید به صورت من ،و نمیتواند خود را بدان [صورت] به أ ّمت بنمایاند .و " ّ
یعنی در ّ
تكلّف است در شخص که باشد بر صورتی که او در حال حیات دنیا بر آن بود.
پس ،کسی که ببیند او را در آن صورت كامل در خلقت ،دیده باشد او را به حقیقت ،و شیطان نمیتواند ظاهر شود بدان
هرگز ،با این که شیطان گاه تظاهر نماید با صورت ربوبیت و دعوى إله ّیت ،و آن به خاطر سعه حضرت و صورت إلهیت
محیط به صورت اسم "الهادي المرشد" ،و صورت اسم "المض ّل" است ،چه هللا -تعالى -همان گونه که ربّ مهتدین و مؤمنین
و هادین است ،ربّ ضالّین و مضلّین و كافرین و مشركین هم هست ،ال إله ّإال هو ،و برای همین ،او را از مهلت داده شدگان
ِِ
ِ
قرار داد ،و توانایی إضالل و إغواء را به او داد ،و فرمود" ،و است ْف ِزْز م ِن استطَعت ِمْن هم بِصوتِك و أ ِ
ك َو
ك َو َرجل َ
ب َعلَْي ِه ْم ِِبَْيل َ
َ َْ َ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
َجل ْ
شا ِرْكهم ِيف ْاْلَمو ِال و ْاْلَو ِ
الشيْطا ُن إِالَّ غُُروراً" ( 17:64اإلسراء) (و هر یك از آنان را كه بتوانى با آواى خویش
الد َو ِع ْد ُه ْم َو ما يَعِ ُد ُه ُم َّ
ْ َ ْ
ُْ
بلغزان و با سوارگان و پیادگان خویش بر آنان بتاز و در دارایىها و فرزندان آنان شریك شو و به آنها وعده بده! و شیطان
جز وعده فریبنده به آنان نخواهد داد) .و شیطان ظاهر میشود برای ضالّین و كفره و مشركین و فجره و ملحدین به صورت
اسم "المض ّل" -و آن اسمی است از أسماء هللا -تعالى ،-هللا -تعالى -میفرماید" ،ي ِ
ض ُّل من يَشاءُ َو يَ ْه ِدي من يَشاءُ" ( 35:8فاطر)
ُ
(اضالل مينماید هر كه خواهد ،و هدایت مينماید هر که خواهد)  -و سائر أسماء در حضرت مض ّل (إضالل کننده) به حسب
آن است چنانچه أمر همین گونه است در غیر آن از حضرات ،و لیكن شیطان نمیتواند ظاهر شود به صورت اسم "الهادي"،
و نه به صورت اسم جامع محیط ،که متجلّي است به صورت آن هادیی که رسول هللا -صلّى هللا علیه و سلّم -بر صورت آن
اط ِ
السماو ِ
اط مستَ ِقي ٍم ِصر ِ
است ،هللا -تعالى -میفرماید" ،و إِن َ ِ ِ ِ ٍ
ات َو ما يف ْاْل َْر ِ
ض" (42 : 52-53
هللا الَّ ِذي لَهُ ما يف َّ
َّك لَتَ ْهدي إىل صر ُ ْ
َ
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الشوری) (و به راستى كه تو به خوبى به راه راست هدایت مىكنى ،راه همان خدایى كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین
است از آن اوست ).پس ،ضدّ ظاهر نمیشود به صورت ضدّ هرگز ،این نباشد ،و نیز نقیض ظاهر نشود به صورت
نقیضش ،این عصمتی است از هللا در ّ
حق بیننده ،وگرنه جایز باشد انقالب حقائق ،و دگرگون شوند فصول ،و فروپاشند
سر را چه آن از لباب تحقیق است .و در این مقام أسراری دیگر است که به
أصول ،و منحرف گردند عقول .پس ،فهم کن این ّ
شدّت غامض میباشند ،که عقول بشر ،و أرباب فكر و نظر را نرسد که إحاطه یابند بر آنها مگر با نور وهب و كشف و
ي التوفیق و التسدید.
تأیید ،و هللا ول ّ
ّ
ّ
و أ ّما کسی که دید صورتی را در رؤیا ،و یقین حاصل کرد در آن حالت که او رسول هللا -صلى هللا علیه و سلم -را دیده
است ،و یا گفته شد که "آن اوست" ،و آنچه دید مطابق نبود با صورت أصلي او -صلّى هللا علیه و سلّم -در صور ثابت در
أحادیث صحیح  ،یا مخالف بود ،یا مطابق بود از وجهی و مخالف از وجهی ،آن صورت نسبت ببینده است از صورت
شرعي محمدي.
سه بصر است ،ولی رؤیت شهود همه مشهودات است-
 ...سپس ،بدان که رؤیت عامتر از إبصار زیرا شهود
مبصرات با حا ّ
َ
سه بصر ،بلکه با چشم بصیرت و علم و قلب ،و
خواه مبصر باشد یا متخیّل یا ممثّل یا معقول یا معلوم -رؤیتی غیر متقیّد به حا ّ
قوه إبصار ،هرچند بصرش بازداشته شده باشد
صدق میکند إبصار در متخیّالت و متمثّالت به خاطر آن که درك میشوند با ّ
از مالقات سطح مبصر.
ّ
ّ
پس ،چون او  -رضي هللا عنه -گفت" ،رؤیت نمودم رسول هللا -صلى هللا علیه و سلم "-را ،و او (شیخ) عالمترین قوم است به
حقائق -آموخت ما را که او را رؤیت نموده است به حقیقت ،و دیده است او را با چشم بصیرت ،آنچه را از او  -صلّى هللا
علیه و سلّم -مشهود است با چشم بصیرت و قلب ،همان صورت حقیقي و معنوي اوست( ...،پایان نقل)
استاد عارف ،آیة هللا حسن زاده آملیَ -حف َ
ظه َ
ّللا تَعَالَى -در شرح این سخن شیخ چنین میفرمایند (ممد الهمم ،ص )10-8
[بیان رؤیا مؤلف]
فرمود :من رسول هللا را در مبشره اى دیدم .و این واقعه در محرم سال ششصد و بیست و هفت در شهر دمشق بود و دیدم
كه در دست رسول هللا كتابى بود.
لفظ كتاب اشاره به جمع حقایق دارد ،كتاب یعنى مخزن حقایق و آن هم در دست او بود .از آن جهت كه در دست خاتم بود
مشعر به این است كه این كتاب پایدار خواهد بود ،زیرا دست مظهر بسط و امید است... .
به من فرمود این كتاب فصوص الحكم است .آن را بگیر و به مردم برسان تا از او نفع برند .من گفتم :السمع و الطاعة مر
خداى و رسول خداى و اولى االمر را آن چنان كه به ما امر فرمودند( .یعنى سمع و طاعت 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 .ا ّما
عذر خواهى مىكند كه اگر من اظهار كردم به فرمان رسول مأمور بودم.
در ّ
تنزل و عروج مراتب وجود ،قوس نزول و قوس صعودى است .اگر این دو قوس را حلقهاى در نظر بگیریم ،این دو
قوس در موطن قلب ولى دور مىزند .چه عارف در اسفار اربعه مقامات وجود نزوال و عروجا سیر مىكند و چون آن دو
قوس حلقه اى هستند كه به قلب عارف ارتباط دارند ،قلب عارف آن حلقه را چون نگین است و چون در این كتاب درباره
خواص ذاتى كلماتى چند كه از آدم تا خاتم انتخاب مىشود صحبت شده و هر یك از آن كلمات تامه در سیر أطوار نزولى و
فص (نگین) تعبیر كرد و نیز چون قلب مجمع حقایق است
عروجى وجود به منزله نگین آن حلقهاند هر باب آن را به عنوان ّ
فص و نگین ،زبده و عصاره حكم است و آن انبیا و خالصه كلمات كه حكم بر
و آن حلقه سیر علمى است پس قلب یعنى ّ
قلوبشان نازل شده زبده موجوداتند ،آنان را فصوص الحكم نامید و هر یك از فصوص با تعبیر خاصى معرفى مىشود( .كلم
یعنى فصوص و حكم آن حلقههاست) و قلب انسان كامل محل نقوش حكم الهیه است.
ازْهذاْالكتابْكماْحدهْْيلْرسولْْهللاْ-صلیْهللاْعليهْوْسلهمْ-منْغريْزايدةْوْالْ
َّْ
وْاهلم ْةَْاىلْإبر
فحققتْْاألْمنيةْوْأخلصتْالنْيَّ َْ
َّْ
ةْوْجَّْردتْْال َْقص َْدْ ه
اّن ْوْ
صينْيفْمجيعْماْيَـرقمه ْبَْـْنَ ِ ْ
يطانْعليهمْسلطانْ،وْأنْي َّْ
َْ
ش
نقصانْوْسألتْهللا ْتعاىلْأنْجيعلينْفيهْوْيفْمجيعْأحوايلْمنْعبادهْالذينْليسْلل ه
ْابلتأييدْاالعتصاميْ،حّت ْأكونْمرتمجاْالْمتح هكماْ،
النفسي
وع ْ
ْيفْالر ِْ
ْ
وحي
ثْ ْ
وحيْ،وْالْنَّف ِْ
َْ
نطقْ ْْبِِْه ْلساّنْوْيَـنطَ ِوي ْ
ْيَ ِْ
ه
ه
الر ه
عليهْجناّنْابإللقاءْالسْبْ ه
هْمنْمقامْالتقديسْاملنزهْعنْاألغراضْالنفسيةْاليتْيدخلهاْالتلبيسْ.وْأرجوْأنْيكونْ
ِْ
عليهْمنْأهل ْهللا ْ
ِْ
ليَتَ َح َّق َق ْمن ْيَِقفْ ْ
َّْ
أصحابْالقلوبْ،أنه
وْالْرسولْوْ
يْ
وْلستْبنبْ
هيْ
عليْ
يفْهذاْاملسطورْإالْماْيـنَ هِزلْْبِ ِهْ َّْ
يْإيلْ،وْ َالْأن ِزلْْ
لق َّْ
احل هْقْ-تعاىلْ ْ-ملَّاْمسعْدعائيْقدْأجابْندائى؛ْفماْأل ِقيْ هإالْماْيْ ِْ
ه
لكينْوارثْوْآلخريتْحارث.
ِهْ
پس مقصود و مطلوب رسول هللا (ص) را محقق گردانیدم و نیّتم را خالص كردم و قصد و ه ّمتم 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
جمیع احوالم از آن بندگانش بگرداند كه شیطان بر آنها مسلط نیست .و بخصوص مرا در جمیع آن چه انگشتانم رقم و زبانم
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بیان مىكند و دلم در مىنوردد و مىگیرد به القاى سبوحى و دمیدن روحى در روعم تأیید كند تا به مضمون َو ا ْعتَصموا ب َحبْل
هللا به او معتصم شوم تا مترجم باشم نه متح ّكم .تا اهل هللا اصحاب قلوب كه بر او واقف مىشوند بر ایشان محقق گردد و ثابت
شود كه این كتاب از مقام تقدیس است كه از أغراض نفسانى كه تلبیس در آن راه پیدا مىكند منزه است .و امیدوارم كه حق
تعالى چون دعایم را شنود ،ندایم را لبیك گوید .پس من القا نمىكنم مگر آن چه به من القا شد و در این نوشته نازل نمىنمایم
مگر آن چه بر من نازل شد و من نبى و رسول نیستم بلكه وارثم و براى آخرتم حارث.
زیرا نبوت تشریعى و رسالت به وجود خاتم ختم شد و این بزرگان وارث علم پیغمبرند به وحى الهامى كه همان مبشرات
است و رؤیاهاى صالحه.
ْوْاىلْهللاْفارجعوا
ْ
ْ
فمنْهللاْفامسعوا
ْْ

ْ

ْ

فإذاْماْمسعتمْما

ْ

ْ

ْأتيتْبهْفَْـعْوا

مثْمْنْواْبهْعلى

ْ

ْ

ْطالبيهْالْمتنعوا
عتكمْفوسعوا
ِهْ
ْ َْو ِْس

صلوا
ْمثْابلفهمْفَ َّ

ْ

هذهْالرْحةْاليت
پس از خدا بشنوید و به خدا بازگردید.
و چون آن چه را آوردم شنیدید پس آن را فرا گیرید.
سپس به وسیله فهم گفتار مجمل را تفصیل دهید و گرد آرید.
آن گاه آن را در اختیار خواستارانش قرار داده باز ندارید.
این رحمتى است كه شما را در گرفت ،پس گشاده دست باشید.
(اگر شراب خورى جرعهاى فشان بر خاك)
دْوْحشرانْيفْزمرتهْكماْجعلناْمنْامته.
ْ
ي
دْوْق
رْفتقي
ديْاملطه
احملم
رعْ
ش
َّ
وْمنْهللاْأرجوْأنْأكونُْمنْأيهدْفتأيهدْوْقْيَّدْابل ه
ه
ه ه
ه
و از خدا مى خواهم از كسانى باشم كه تأیید شده و تأیید را پذیرفت و به شرع مطهر محمدى پایبند شده بند را پذیرفته و
دیگران را هم در بند كرد ،و ما را در زمره او محشور كند همچنان كه از امتش قرار داد.
فأولْماْألقاهْاملالكْعلىْالعبدْمنْذلكْفصْحكمةْإهليةْيفْكلمةْآدميهةْ :
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ْ

ْ
ْ

ْجمملْالقولْوْامجعوا

