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 مقدمه 

 توسط مصنف   بهیشجره ط ینقاش

 

  



 ی عالمه مبارک پور مرحومتمثال 

 



 معرفی شخصیت مصنف

 بسم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين 

 ن و صلى اهلل علی سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. رب العالميالحمد هلل 

سال   به   ۱2۹۵در  متعال  خداوند  هندوستان،  گرهه  اعظم  ضلع  مبارکپور،  شهر  در  قمری  هجری 

خاتم   به  ارادت  واسطه  به  که  فرمود  عنايت  فرزندی  پرهيزگارش  همسر  و  الدين  ضياء  مولوی 

و طبيعت وسلم(،  وآلهعليهاهللپيامبران )صلى ناميدند. وی در آغوش گرم خانواده  نبی بخش  را  او 

رانی منطقه، با گردش در باغات و جنگل های سبز و خرم دوران نوجوانی و جوانی را  گرم و با

نوشتن پرداخت.  به آموختن، خواندن و  قلم را دوست می داشت و  از آغاز زندگی  می گذرانيد. 

آنجا طفل نابغه به تحصيل ادامه داد و به زودی خطاط  خانواده اش به بمبئی مهاجرت کردند، در  

نقاش و  های  زبردست  از چاپخانه  يکی  در  عنفوان شباب  در  که  به طوری  ی چيره دست گرديد؛ 

بمبئی، بهترين شغل و بيشترين درآمد را داشت. در عين حال آتش عشق کسب دانش آن گونه در 

 کانون دلش شعله می کشيد که لحظه ای آرام نداشت. 

و  جمالت  کمال،  و  ترقی  مسير  در  مولوی،  عالمه  مرحوم  بزرگ  حرکت  اصلی  عوامل  از  يکی 

 نصايح يکی از علمای هندوستان، در ترغيب و ضرورت تحصيل علم و دانش بوده است.  

 اين خاطره را بعدها آن بزرگوار چنين به رشته تحرير درآورد:  

ه اکنون نيز دائر است(، با دوستان و رفقاء تا اينکه شبی در مسجد شيعيان بمبئی )مُغَل مسجد ک

ولوی علی بخش )مرحوم( نشسته بوديم. ايشان در جواب مال محمد حسين فرمودند: خدمت م

د که تحصيل علم در مورد او مقدر نشده است هر کسی به اندازه سعی و کوشش »انسان بايد بدان

 خودش می تواند کسب دانش نمايد.« 



م آن دانشمند بزرگ در قلبم تأثير عميقی از عمرم گذشته بود، کالدر آن هنگام هيجده سال 

فکر گذاشت. آن روزها در بمبئی همه گونه وسائل آسايش و رفاه برای من مهيا بود. همان شب به 

 فرو رفتم که اگر بر همين حال بميرم تا ابد جاهل خواهم ماند. 

نمودم، برای الهور رت کنم و استخاره در همان هفته تصميم گرفتم برای تحصيل علم از بمبئی هج

خوب آمد. مقصود من از اين حرکت )هجرت( تحصيل ادبيات عرب و علوم اسالمی برای فهم 

 .  السالم( بودقرآن و روايات آل محمد )عليهم

مرحوم مولوی نبی بخش با اين هدف بزرگ و الهی به الهور هجرت کرد و پس از ساليان متمادی  

نجاب، در رشته های ادبيات عرب و ادبيات انگليسی و تحصيل زبان عبری  تحصيل در دانشگاه پ

 المی با رتبه ممتاز، فارغ التحصيل شد.و ادبيات فارسی و قرائت قرآن و علوم اس

ی نبی بخش، پس از فراغت از تحصيل در رشته علوم اسالمی از دانشگاه پنجاب، با مرحوم مولو

يکی از بزرگترين علمای اسالمی دوره قاجاريه بود و به    سرکار عالمه الشيخ عبدالعلی هروی، که

ميق آن بزرگوار در تفسير آيات  هندوستان هجرت کرده بود، مالقات کرد و از تحقيقات وسيع و ع

 معارف و علوم اسالمی بسيار بهره جست.  قرآن و ساير

منابر و سخنرانی اثری که از مرحوم عالمه هروی باقيمانده، کتاب »مواعظ حسنه« است که ترجمه  

 .های آن بزرگوار در مجالس هندوستان، به زبان اردو می باشد

اقيانوس علوم   از يک عمر تحقيق و مطالعه و تدبر و شناوری در  نبی بخش، پس  عالمه مولوی 

موضوعات:   در  بسيار  های  کتاب  تأليف  به  موفق  توحيد، نبوت، امامت و شناخت واقعی قرآن، 

 گرديد.   قرآن و مذهب حق شيعه اثنی عشریانسان و جهان از ديدگاه 

مرحوم عالمه مولوی نبی بخش موفق به تأليف دوازده کتاب نفيس و گرانقدر در تفسير قرآن و  

التّوحيد و التّجريد، المعرفته بالروحانيّة و النّورانيّة، مراحلُ االزل و األبد، معارف اسالمی با اسامی: »



ج، نّات الخلود، بشاراة المصطفى من صحائف االنبياء، المعرادر اسرار ذبح عظيم، ميدان محشر، ج

]تشريح القسطاسُ المستقيم  ]در مواعظ و روش صحيح تبليغ اسالم[،مهدی شيعه، مجالس شاهکار 

]عالی ترين اشعار در  ن ، دُرّ النّظيم فی اوصاف المعصوميعقايد اسالمی با براهين قرآنی و روائی[

« گرديد. اين کتاب السالم([ معصوم )عليهم  ۱۴و مناقب حضرات    بيان و معرفی شخصيت و صفات

تري عميق  و  عاليترين  شامل  ترين  ها  در سخت  و  است،  اسالمی  معارف  و  قرآن  در  تحقيقات  ن 

 شرايط زندگی با مجاهدات بزرگ تأليف شده است. 

  ۱« بُلَنَاوَالَّذِينَ َجاهَدُوا فِينَا لَنَهدَِينَّهُم سُ خداوند در قرآن فرموده است: » 

خودمان  های  راه  از  را  او  ما  تحقيق  به  و  البته  کند،  کوشش  و  جهاد  ما  راه  در  کس  »هر  يعنی: 

 هدايت می کنيم«.  

السالم( موهبتی است که  علم و معرفت حقيقی و حرکت در تفسير قرآن و علوم آل محمد )عليهم

 کند. خداوند پس از توفيق بنده مؤمن در امتحانات بزرگ به او عنايت می 

المؤمنين )عليه امير  ابوذر )و شيعيان خاص حضرت  السالم(( در تمام مراحل و حضرت سلمان و 

امر   تسليم  زندگی،  امام لحظات  و  المؤمنين  امير  دستورات حضرت  از  کامل  پيروی  و  بوده  الهی 

وند  السالم( می نمودند، به اين جهت در امتحانات بزرگ الهی توفيق يافته و خداالموحدين )عليه

 باب سير در علوم حقيقی و معارف قرآن را به روی ايشان مفتوح نمود. 

اينجا توجهی به زندگی حضرت سلمان و مجاهدات   عظيم آن بزرگوار در راه رسيدن به دين در 

 واقعی )يعنی اسالم( می نمائيم:  

 مجاهدات حضرت سلمان برای رسيدن به دين حق: 
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طفوليت و دن به دين حق و ترک آتش پرستی در سن  ( گذشت از زندگی و خانواده برای رسي۱

 تحمل مصائب در اين راه.  

 کتب پيامبران سلف.  ( مجاهدات فراوان برای تحصيل دين حق و معارف حقيقی از2

)صلى۳ اکرم  پيامبر  شناخت  )عليهمعليهاهلل (  معصومين  ائمه  و  کتب وآله(  مطالعه  طريق  از  السالم( 

سی بن عمران و عيسی بن مريم )عليهما السالم( در توراة و انجيل انبياء و فرمايشات حضرت مو

 حقيقی. 

)صلى۴ اکرم  پيامبر  خدمت  رسيدن  برای  فراوان  مرارت  تحمل  و  عليهاهلل(  منوره  مدينه  در  وآله( 

 اسالم او به دست مبارک ايشان و تغيير نامش از روزبه به سلمان. 

ريق تحصيل علوم قرآن در دو بخش نظری و ( طی عالی ترين دوره های معرفت و کمال از ط۵

 م(.  السالوآله( و حضرت امير المؤمنين )عليهعليهاهللدر خدمت حضرت پيامبر اکرم )صلىعملی 

المؤمنين )عليه۶ امير  امامت حضرت  از  راه دفاع  فتنه  ( مجاهدات حضرت سلمان در  در  السالم( 

 شيطانی غصب خالفت. 

ر راه خدا و وقف عمر و  دات بزرگ و گذشت از همه چيز د( حضرت سلمان، به واسطه مجاه۷

 زندگی برای دين الهی به مقامی رسيد که: 

 در مورد ايشان گفته شده.   2«أَهْلَ الْبَيْتِ»السَلْمانُ مِنّا . الف : جمله ۷

 . ب : هر گاه جبرئيل از آسمان نازل می شد، سالم الهی را به سلمان می رسانيد.  ۷

:کفن  ۷ پ  طرفسلمان  .  المؤمنين    از  امير  حضرت  مبارک  دست  به  و  شد  فرستاده  خداوند 

متبرّ)عليه )عليه  کالسالم(  المؤمنين  امير  حضرت  و  نماز  گشته  او  بر  مالئکه  صفوف  با  السالم( 

 خواندند.  
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 السالم( و آبروی او در درگاه الهی.  آری، اينست مقام بزرگ شيعه حضرت امير المؤمنين )عليه

ی بخش نيز نمونه کامل يک شيعه حقيقی و مجاهد در راه الهی است. آن  لوی نبمه مومرحوم عال

آل محمد )عليهم قرآن و روايات  و تحقيق در  مطالعه  را وقف  تمام عمر خودش  السالم(  بزرگوار 

 نمود. در اين قسمت اشاره ای کوتاه به مجاهدات ايشان در راه خداوند می نمائيم: 

 بی بخش در راه الهی: مجاهدات مرحوم عالمه مولوی ن

 ( گذشتن از خانواده و زندگی راحت برای تحصيل علم دين )مهاجرت ايشان از بمبئی به الهور(. ۱

( تحمل زحمات و مرارت فراوان برای تحصيل زبان عرب و زبان فارسی و فقه و علوم اسالمی  2

 در دانشگاه پنجاب. 

 پنجاب.  يات عرب از دانشگاه . الف: گرفتن مدرک دکترای ادب2

 . ب: گرفتن عالی ترين مدرک در علوم اسالمی )فقه و علوم قرآنی(. 2

طريق ۳ از  قرآنی  آيات  حقيقی  تفسير  و  واقعی  معنی  فهم  برای  فراوان  رنج  و  زحمات  تحمل   )

 السالم(، جمع روايات و يافتن ارتباط ميان آن ها. مطالعه عميق روايات آل محمد )عليهم

 ام در راه رضای الهی. حانات و گذشت از مال و مق( توفيق در سخت ترين امت۴

حاضر شد به زندگی در بدترين شرائط بسازد. ولی دين و حيات    مرحوم عالمه مولوی نبی بخش

 ابدی را به قيمت مال و رياست و مردار گنديده دنيا نفروشد.  

المؤمنين )عليه امير  و اصحاب حضرت  ابوذر،  و  ياد مجاهدات سلمان  را در  الساين موضوع  الم( 

 خاطره ها زنده می کند.  

 السالم(، بزرگترين آزمايش برای مسلمين بود.ليهقضيه غصب خالفت حضرت امير المؤمنين )ع

ياری از مسلمان ها به طمع رسيدن به پس از ادعای خالفت غاصبانه ابو بکر )خلفای ثالثه(، بس

السالم( )جانشين واقعی رسول اکرم  يهمال و مقام و رياست بيعت ها را با حضرت امير المؤمنين )عل



بکر( به عنوان امام بيعت کردند. اما مسلمان    وآله(( شکسته و با عبد الغُرّى )يعنی ابوعليهاهلل)صلى

نشدند حاضر  که  بودند  کسانی  حقيقی  المؤمنين    های  امير  حضرت  و  آخرت  و  خدا  به  ايمان 

 نند. السالم( را با مال و مقام و رياست معاوضه ک)عليه

)صلى اکرم  رسول  بزرگ  صحابی  سلمان  دانشمند عليهاهللحضرت  و  علوی  حقيقی  شيعه  وآله(، 

دفاع می السالم(  بزرگ ايران تا آخرين لحظه از امامت و واليت کليّه حضرت امير المؤمنين )عليه

 کرد.  

قرار پيروانشان  و  ستمگر  خلفای  طرف  از  شتم  و  ضرب  و  اهانت  مورد  بارها  سلمان   حضرت 

وصی   و  المتقين  امام  و  الموحدين  امام  به  قلبی  ايمان  از  دست  وجود  اين  با  رسول  گرفت، 

 بر نداشت.   وآله( رب العالمين يعنی حضرت امير المؤمنينعليهاهلل)صلى

اواخ در  سلمان  قرآن،  حضرت  با  را  ايران  مردم  و  آمد  ايران  به  مدائن  حاکم  عنوان  به  عمر  ر 

 آشنا نمود.   يت حضرت امير المؤمنينو حقان و عظمت  شخصيت پيامبر اکرم

عالمه مولوی نبی بخش مانند حضرت سلمان و ابوذر، حاضر شد در سخت ترين شرائط زندگی  

و حيات ابدی در بهشت    ئمه معصومينو ا  کند ولی دين و اعتقاد به خداوند و رسول اکرم

 را به قيمت مال و متاع فانی دنيا نفروشد. 

توفيق در امتحانات بزرگ خداوند باب علوم قرآن را بر آن   طی اين مقامات و  به اين جهت پس از

و   علم  و  رحمت  عظيم  کتاب  اين  معارف  اقيانوس  در  شناوری  توفيق  و  نموده  مفتوح  بزرگوار 

مراحل االزل و رحمت فرمود. تمام کتاب های آن بزرگوار، مخصوصأ کتاب »حکمت را به ايشان م

مجاهاالبد عمر  يک  نتيجه  استخر«  در  الينقطع  و  دت  قرآن  آيات  از  حقيقی  معارف  و  علوم  اج 

 می باشد.   روايات آل محمد

 م( در خطبه نهج البالغه فرموده اند: السالحضرت امير المؤمنين )عليه



  ۳« لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ اَلْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ الَ لِأَحَدٍ قَبْلَ اَلْقُرْآنِ مِنْ غِنًى»

انسيعنی ه نياز نيست )اگر چه تمام علوم  يچ  انی تا قبل از مطالعه قرآن از نظر علمی غنی و بی 

 عالم را خوانده باشد( و هيچ انسانی بعد از مطالعه )کامل و دقيق( قرآن دچار فقر علمی نمی گردد.  

ارزشمند در   مرحوم عالمه مولوی نبی بخش، پس از يک عمر مجاهدت در راه خدا و تأليف کتب

و  السالم( امامت و واليت آل محمد )عليهم،  نبوت،  توحيدضوعات:  مو انسان  واقعی  شناخت  و 

فتاد و دو سالگی در »مشهد مقدس« وفات يافت  جهان از ديدگاه قرآن و اسالم، سرانجام در سن ه

 و در »حسينيه کرمانيان مشهد« دفن گرديد.  

انسوز آن دانشمند و شخصيت بزرگ شادروان دکتر قاسم رسا، قطعه شعری در ارتباط با رحلت ج

 در اينجا آورده می شود:  عالم تشيع سروده است که 

 

 از دسوت  یگووهر  هيفغان که رفت گران ما
o 

 کووه رونووق بووازار اهوول علووم شکسووتفغووان  
o 

 ز جهوان  یبخش مولو  یچو رخت بست نب
o 

 علووم و دانووش بسووت یزمانووه ز درهووا یدر 
o 

 در دل خواک  دهيو)ع( آرم  یعل  یچو با وال
o 

 لطفوش ز رنوج محنوت رسوت  هيسوا  ريبه ز 
o 

 ديچو طبع خاموه بور آورد و از خورد پرسو
o 

 پرسووت یز سووال رحلووت آن عووالم خوودا 
o 

 جنوان  یمه شوعبان شوتافت سووبگفت در  
o 

 وشصت  صديچو هفت سال گذشت ازهزاروس 
o 

 

هو ق [ ۱۳۶۷] شعبان 
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 منابع اصلی تحقیقات مصنف 

است و با اتکاء به اين دو اصل و  السالم(  ن ائمه معصومين )عليهمآيات قرآن همراه با تفسير و بيا

محور بزرگ در تحقيق، آن بزرگوار توانست با قاطعيت تمام پاسخ به سئواالت بزرگ علمی: در 

موضوعات »هدف خلقت انسان و جهان، مراحل مختلف حيات انسان، معلمان و مربيان الهی در  

ب های خويش به رشته  ه سعادت دنيا و آخرت« را در کتاير زندگی، و کليد و رمز رسيدن بمس

 تحرير در آورد.  

چون خط اصلی تحقيقات مرحوم عالمه مولوی نبی بخش مبتنی بر آيات قرآن و روايات معتبر آل  

 السالم( است، لذا مورد تأييد علمای بزرگ شيعه قرار گرفته است. محمد )عليهم

مرحوم آية اهلل حاج    ظام بر کتب آن بزرگوار از جمله:ن بخش، فتوکپی تقريظ های آيات ع در اي

اهلل  آية  اصفهانی، مرحوم  ميرزا عبدالرزاق حائری  اهلل حاج  آية  الدين موسوی، مرحوم  سيد صدر 

محالتی   الدين  بهاء  شيخ  حاج  اهلل  آية  مرحوم  کلباسی،  اهلل  آية  مرحوم  سبزواری،  فقيه 

  قامهم( نقل می شود.  ماهلل )اعلى



 ضويه مواهب الر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ی لَاِ اُءشَ ن يَّی مَهدِيَ اهللُ وَ ينِاهِرَالبَ وَ لِائِلَالدَّ االِسلَامِ بِ هذَا کِتَابُ عِلمِ االَوَّلِينَ وَ االخِرِينَ وَ حَقَائِقِ

 مِيقِستَاٍط مُرَصِ

ص    دا و رسولدر نزد خ  خواند عالم حقيقی خواهد شدهر که اين کتاب را از اول الی آخر خواهد  

يرا که ايمان او کامل خواهد  ز و محشور خواهد شد در زمره علماء و داخل خواهد شد در جنت  

 بر طريق اسالم از روی حقيقت شد بر خدا و رسول ص و عمل خواهد کرد

 (ی)امال عليه لمَ العِ رَظَّ ... حَ عَ ی لَعَ اهللُ بَضِإذَا غَ ...قال امير المومنين علی

طَالِبٍ، وَ الَّذِی بَعَثَنِی يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِی. فَقَالَ: عَلَيْکَ بِمَوَدَّةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی اسٍ: فَقُلْتُ:  قَالَ ابْنُ عَبَّ

السَّلَامُ( وَ هُوَ  عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ )عَلَيْهِ    بِالْحَقِّ نَبِيّاً، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ حَسَنَةً حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ حُبِّ

ٍء، ثُمَّ مِنْهُ، وَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِوَلَايَتِهِ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَیْ  مَا کَانَ   عَلَى  عَمَلِهِ  فَإِنْ جَاَء بِوَلَايَتِهِ قَبْلَ  تَعَالَى أَعْلَمُ،

  ۴أَمَرَ بِهِ إِلَى النَّار

 ۵. ينَ رِاهِالطَّ  هِآلِ وَ دٍمَّحَی مُلَعَ اهللُ لَّصَ وَ نَمِيالَالعَ بِّرَ هِلّلِ مدُالحَ وَ ينُقِاليَ  قُّالحَ  هذَا هُوَ

 . هو   در ظرف يک سال به انجام رسيد ۱۳۵۵و ختم در سنه    هو ۱۳۵۴ابتدا از سنه 
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 ما اوجب اهلل تعالی ذوالجالل و االكرام للمومن 

 

أَبِی جَعَْفرٍ ععَنْ  الحديث   يَزِيدَ عَنْ  بْنِ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِشْرُونَ    لسالمليهم اجَابِرِ  لِلْمُؤْمِنِ عَلَى  قَالَ: 

لَهُ عَلَى اللَّهِ لَا يُعْرِيَ  خَصْلَةً يَِفی لَهُ بِهَا لَهُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَنْ لَا يَفْتِنَهُ وَ لَا يُضِلَّهُ وَ  وَ لَا    هُأَنْ 

أَ  يُجَوِّعَهُ اللَّهِ  لَهُ عَلَى  اللَّوَ  لَهُ عَلَى  وَ  بِهِ عَدُوَّهُ  لَا يُشْمِتَ  لَا نْ  أَنْ  اللَّهِ  لَهُ عَلَى  وَ  يَهْتِکَ سِتْرَهُ  لَا  أَنْ  هِ 

ا يَقَعَ ٍء وَ لَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَقَعَ عَلَى شَیْيَخْذُلَهُ وَ يُعِزَّهُ وَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُمِيتَهُ غَرَقاً وَ لَا حَرَقاً وَ لَهُ عَ

أَنْ يَقِيَهُ مَکْرَ الْمَاکِرِينَ وَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِيذَهُ مِنْ سَطَوَاتِ الْجَبَّارِينَ وَ لَهُ  ٌء وَ لَهُ عَلَى اللَّهِ  عَلَيْهِ شَیْ

الدُّنْيَ فِی  مَعَنَا  يَجْعَلَهُ  أَنْ  اللَّهِ  لَا  عَلَى  أَنْ  اللَّهِ  عَلَى  لَهُ  وَ  الْآخِرَةِ  وَ  يَشِينُ ا  مَا  الْأَدْوَاِء  مِنَ  عَلَيْهِ    يُسَلِّطَ 

لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُمِيتَهُ عَلَى کَ بِيرَةٍ وَ لَهُ عَلَى  خِلْقَتَهُ وَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِيذَهُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ 

ا يَحْجُبَ عَنْهُ عِلْمَهُ وَ مَعْرِفَتَهُ  ى يُحْدِثَ تَوْبَةً وَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَ لَا يُنْسِيَهُ مَقَامَهُ فِی الْمَعَاصِی حَتَّاللَّهِ أَنْ

وْمَ الْقِيَامَةِ وَ نُورُهُ يَسْعَى بِحُجَّتِهِ وَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَغْرِزَ فِی قَلْبِهِ الْبَاطِلَ وَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْشُرَهُ يَ

لِّ خَيْرٍ وَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِ عَدُوَّهُ فَيُذِلَّهُ وَ لَهُ عَلَى اللَّهِ يْهِ وَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُوَفِّقَهُ لِکُبَيْنَ يَدَ 

 ۷. ۶رَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَلَهُ مَعَنَا فِی الرَّفِيقِ الْأَعْلَى هَذِهِ شَأَنْ يَخْتِمَ لَهُ بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ يَجْعَ

لی اهلل انه قال صو سلم  ( و در کتاب امالی صدوق الحديث عن رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله  2)

 :عليه و آله و سلم

يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِتْراً فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ  وَرَقَةً وَاحِدَةً عَلَيْهَا عِلْمٌ تَکُونُ تِلْکَ الْوَرَقَةُ    وَ تَرَکَ  الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ

مَا  عَالَى بِکُلِّ حَرْفٍ مَکْتُوبٍ عَلَيْهَا مَدِينَةً أَوْسَالنَّارِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَ عَ مِنَ الدُّنْيَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ 
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نَ إِلَّا  الْعَالِمِ  عِنْدَ  سَاعَةً  يَقْعُدُ  مُؤْمِنٍ  جَلَالِی  مِنْ  وَ  عِزَّتِی  وَ  حَبِيبِی  إِلَى  جَلَسْتَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  رَبُّهُ  ادَاهُ 

   8نَّةَ مَعَهُ وَ لَا أُبَالِی. لَأَسْکَنْتُکَ الْجَ

ن دانی لهذا و ما كنت الهتدی لوال ااهلل اكبر و هلل الحمد و الشكر الحمدهلل الذی هاهلل اكبر اهلل اكبر 

 9.الطاهرينمحمد و آله ی اهلل علی هدانی اهلل و صل

 يثُدِلحَاَ

مرا دوست من بگردان    م فرمود اين موسی بندگانالخدای منان بحضرت موسی بن عمران عليه السّ

پروردگار من من خودم ترا بی نهايت دوست دارم اما چه کار بکنم که بندگان تو   عرض نمود ای

ام داده  بايشان  که  نعمات  فرمود که آن  ارشاد  بشوند  تو  نعمات که   دوست  آن  و  فنا  اين عالم  در 

را   آنها  بقاء  ام در عالم  آماده ساخته  ايشان  ايشان  برای  بياوربنم  بيانبرای  يادشان  به  و  هرگاه    ا 

 .ن واقف و آشنا گرديدند دوست من خواهند گرديداايش

لذا موافق فرمايش حضرت رب العزت ذوالجالل و االکرام بر هر صاحب علم و عقل و دين واجب  

زم آمد که نعمات خدای منان را بيان بنمايد لذا خاکسار ذره ی بيمقدار هم بقدر حصّه خودم و ال

ه فرموده است روز سؤال عذر خودم را داشته باشم ک مستطاب بيان نموده ام که بتوانمدر اين کتاب 

مَسْؤُالً  عَنْهُ  کانَ  أُولئِکَ  کُلُّ  الُْفؤادَ  وَ  الْبَصَرَ  وَ  السَّمْعَ  که نی  يع  ۱0إِنَّ  پرسيد  خواهم  بندگان  از  من 

 !!! بگوئيد که سمع و بصر و فواد يعنی عقل که بشماها داده بودم در چه کار صرف کرديد

 نبی بخش
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ريده ام که  بن عمران که ای موسی خلقی نياف  )ع(  الحديث خدای منان وحی فرمود بحضرت موسی

مگر برای مصلحت او و او را عافيت    ،انمی مؤمن خود و او را مبتال نميگرددوست تر دارم از بنده

من در آنست پس بايد که صبر    ینميدهم مگر برای مصلحت او و من دانا ترام بآنچه صالح بنده 

کند بر بالی من و شکر کند بر نعمتهای من و راضی باشد بقضای من تا بنويسم او را از صديقان و  

 .و اطاعت بنمايد امر مرامن ای برضجای بدهم او را در جوار رحمت خودم هرگاه عمل کند 

 .الحول و القوة الّا باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرين

لذا در حديث و وصايا فرموده اند که هرشی   پسنديده ترين اعمال در نزد خدای متعال نماز است!

 .از اعمال بايد تابع نماز باشد

 نماز بود اولين پرسش   روز محشر که جانگداز بود

  و اقل الجمع محمد تقی همدانی فتحی نيا   سته يکهزار و سيصد و پنجاه شش  در تاريخ شهر صيام

جناب مولوی نبی  موفق شدم بخواندن کتاب جنات الخلود تصنيف موالنا    ۵۶۹۵دارای شناسنامه  

  اول خلقت آدم   را از   النبيينمی احکام شريعت خاتم  بخش که ايشان بخط خودشان نوشته و تما

حقيقت نگاشته اند که برای اشخاص هم فايده دنيا و آخرت داشته باشد و تاکنون  آخر    ابوالبشر اال

اين نحوه   اند حمد می کنم به  اين واضحی مطالب را آشکار نکرده  به  اعالم  از علمای  هيچ يک 

موفق شدم که  را  نمودم   خداوند  مطالعه  آخر  اال  اول  از  را  کتاب  اين  توفيق مرحمت   که    خداوند 

 .به آن بر توفيقات ايشان بيفزايد بحق محمد و آل محمدفرمود و خداوند آن 

دانی ندارند و الّا بايد تاکنون کتاب ايشان  الحق ايشان عالم جليلی می باشند و در مشهد ايشان قدر

چونکه    بچاپ حقير  و  برسند  بفيض  مردم  که  باشد  ندارمرسيده  درستی  ان  ،سواد  به  بی  لذا  دازه 



ا نوشتمسوادی خود  را  واسطه خداوند    ين چند سطر  اين  به  انشااهلل شايد  گناهان من درگذرد  از 

 . ۱2۶۶ الحرام ذی حجهمحمد و آل محمد بتاريخ هشتم شهر  بحق

  



 یُّدسِاَلحَدِيثُ القُ

  ائی  وَمَسَ  ی وَ رضِن اَج مِ خرُليَفَنَعْمَائِی وَ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِی  وَ لَمْ يَشْکُرْ عَلَی    بِقَضَائِی  يَرْضَ  لَمْ   مَنْ

 ۱۱. رَبّاً سِوَائِیب طلُليَ

يَذِالَّ  هللِ  مدُلحَاَ وَلقِخَبِ  أُبدَی  وَکرِذِ  ی  وَتِيَغذِتَ  وَ  یتِيَربِتَ   ی  لَبِ  ی  لِرِّی  خَمِ  هُ لَ   ةٍاجَحَ ا  بَلقِن  رفاً ل صِی 

الخَلَعَ  یَّ وَلَعَ  انِاحسَالِ  وَ  ودِالجُ  وَ  الِمَالکَ  وَ  ةِدرَالقُ  ارِظهَاِلِ   وَ   انسِالِ  وَ  ةِکَائِلَالمَ  نَمِ  ينَعِجمَاَ  قِائِلَی 

مِنِ صَّی خَذِالَّ  هُدَحمَاَ   وَانِّالجَ اَی  العَعطَاِبِ  وَ  انِيَالبَ  وَ  طقِالنُّبِ  انِمَالزَّ  هلِن    مِ هَُّفتَلِ  لِامِالکَ  همِالَف  وَ  قلِاِء 

آوَ  يثِادِحَاالَ  يرِفسِتَلِ  ةِاکَرَّالدَّ  ةِلَاضِالَف  ةِيرَصِالبَبِ  وَ  انِديَاالَ  وَ  ةَِفلِختَالمُ  بِاهِذَالمَ   اتِثبَاِ  وَ  نِ رآالقُ  اتِيَ 

 .انَمَالزَّ هلِاَ يدِردِن تَمِ وبِرهُالمَ يرِالغَ لبِالقَبِ لِاطِالبَ الِبطَاِ  وَ قِّالحَ

 

ا هَ اتِنَکَسَ  ا وَهَاتِ کَرَحَ  دِدَعَ  وَ  کَاتِوعَصنُمَ  وَ  کَاتِوقَ خلُمَ  اتِ رَّذَ  دِدَعَبِ  دٍمَّحَمُ  آلِ  وَ  دٍمَحَی مُلَعَ   لِّصَ  مَّهِللَّاَ

 .دِبَی االَلَاِ لِزَاالَ نَمِ

 عبدهم المسیء نبی بخش المولوی

از حضرت رسول ص حديث است که در اول الواح حضرت موسی ع مرقوم بود که ای بنده من  

الکت می شوند نگاه بدارم و  مرا و پدر و مادر و معلم خود را تا ترا از فتنه ها که باعث هشکر کن  

گردانم  دراز  را  نيکو  عمرت  بزندگی  بدارم  زنده  ترا  زندگی    و  ترا  دنيا  زندگانی  انقضای  از  بعد  و 

و اله   بجاه محمد  برحمتک يا ارحم االحمين   کرامت کنم بهتر از اين زندگانی دنيا اللهم وفقنی لهذا

 . الطاهرين 
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 العقل

رَسُو قَالَ  الحديث  الفارسی  ابن  عَلَيْعن  اللَّهُ  )صَلَّى  اللَّهِ  خَلَقَ لُ  تَعَالَى(  وَ  )تَبَارَکَ  اللَّهَ  إِنَّ  آلِهِ(:  وَ   هِ 

، مُقَرَّبٌ   وَ لَا مَلَکٌ   ص  مُرْسَلٌ  نَبِیٌ  عَلَيْهِ  يَطَّلِعْ  لَمْ  الَّذِی   عِلْمِهِ  سَابِقِ  ، فِیمَکْنُونٍ  نُورٍ مَخْزُونٍ   مِنْ  الْعَقْلَ 

الَْفهْمَ رُوحَنََفسَهُ  الْعِلْمَ   فَجَعَلَ ، وَ الحِکْمَةَ لِسَانَهُ، وَ الرَّأْفَةَ هَمَّهُ، وَ  ، وَ الزُّهْدَ رَأْسَهُ، وَ الْحَيَاَء عَيْنَيْهِ هُ، وَ 

وَ السَّکِينَةِ، وَ الْإِخْلَاصِ، وَ    التَّصْدِيقِ  يمَانِ، وَ، وَ الْإِحَشَاهُ وَ قَوَّاهُ بِعَشَرَةِ أَشْيَاَء: الْيَقِينِ الرَّحْمَةَ قَلْبَهُ، ثُمَّ  

: قَالَ  أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ، ثُمَّ  وَ التَّسْلِيمِ، وَ الشُّکْرِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ  وَ الْقَنَاعَةِ  الرِّفْقِ، وَ الْعَطِيَّةِ

 ، وَ لَا کُْفؤٌ وَ لَا عَدِيلٌ، وَ لَا مِثْلٌ وَ تَکَلَّمْ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَيْسَ لَهُ ضِدٌّ وَ لَا نِدٌّ، وَ لَا شَبَهٌ وَ لَا شَبِيهٌ

  ذَلِيلٌ. ٍء لِعَظَمَتِهِ خَاضِعٌ، الَّذِی کُلُّ شَیْلَا مَثِيلٌ

وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی، مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْکَ، وَ لَا أَطْوَعَ مِنْکَ، وَ لَا   :الرَّبُّ )تَبَارَکَ وَ تَعَالَى(  فَقَالَ

مِنْکَ بِکَأَرْفَعَ  مِنْکَ،  أَعَزَّ  لَا  وَ  مِنْکَ،  أَشْرَفَ  لَا  وَ  أُحَاسِبُ،  بِکَ  وَ  أُوَحَّدُ،  بِکَ      وَ  أُدْعَى،  بِکَ  وَ 

کَ  وَ بِکَ الْعِقَابُ، فَخَرَّ الْعَقْلُ عِنْدَ ذَلِ  ، وَ بِکَ أُخَافُ، وَ بِکَ أُحْذَرُ، وَ بِکَ الذَّنْبُ أُرْتَجَى، وَ بِکَ أُتَّقَى

 فِی سُجُودِهِ أَلْفَ عَامٍ. سَاجِداً، وَ کَانَ

ذَلِکَ بَعْدَ  تَعَالَى(  وَ  )تَبَارَکَ  الرَّبُّ  سَلْ    فَقَالَ  وَ  رَأْسَکَ،  وَ  ارْفَعْ  رَأْسَهُ تُعْطَ  الْعَقْلُ  فَرَفَعَ  تُشَفَّعْ،  اشَْفعْ 

إِلَهِی فِيمَنْ جَعَلْتَنِی  أَلُکَ أَسْ  فَقَالَ:  تُشَفِّعَنِی  تَعَالَى(    أَنْ  وَ  )تَبَارَکَ  اللَّهُ  فَقَالَ  أَنِّی    اشْهَدُوا  لِلْمَلَائِکَةِفِيهِ. 

 :۱2فِيمَنْ خَلَقْتُهُ فِيهِ  شَفَّعْتُهُ

اللَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  هِ صقَالَ رَسُولُ  لَيْسَ مِنَ   أَطَاعَتْ  الْإِسْلَامِ  رَعِيَّةٍ فِی  لَأُعَذِّبَنَّ کُلَ  قَالَ  إِمَاماً جَائِراً 

 ! أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِیاللَّهِ 
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ا  وَ کَانَتِ  إِنْ  وَ  وَ جَلَّ  عَزَّ  اللَّهِ  مِنَ  إِمَاماً هَادِياً  أَطَاعَتْ  الْإِسْلَامِ  فِی  کُلِّ رَعِيَّةٍ  فِی  لَأَعُْفوَنَّ عَنْ  لرَّعِيَّةُ 

 !!  ۱۳ظَالِمَةً مُسِيئَةً. أَعْمَالِهَا 
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 سبب تالیف كتاب علم االَولین و االخرين

لق ذوالجالل و  رگواری ذات اقدس حضرت حق و غيب مطيعنی عظمت و قدرت خدای متعال و بز

 االکرام

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

از   االکرام  و  اقدس حضرت حق و غيب مطلق ذوالجالل  بوده که چون مقصد ذات  فرستادن  اين 

نوع  بنی  که  است  اين  نعمات جاودانی  برای کسب  امتحان  دار  و  فانی  دنيای  عالم  اين  در  انسان 

عی و جديت و جد و جهد خودش اين وجود استعدادی نادان خود را دانا و عالم  انسان نادان از س

وار وده خودش را قابل و سزاوار و مستحق قرب وجبگرداند و تزکيه نفس از عبادت و رياضت نم

  .بگرداندعليم مطلق حکيم مطلق و کل کمال  حضرت حق ذات واجب الوجود

آمده که ذات عليم و حکيم و ص و  زيرا که مسلم  نادان  احب کمال و جمال هرگز هرگز شخص 

هل و بی تربيت و بی هنر را ابداً در جوار و محضر مقدس خود جای نميدهد و مصاحب خود و  جا

 دوست خود نميگرداند. 

ی تحصيل علم و کمال و تکميل معرفت و حکمت و سعادت خدای منان يک کتابی کامل لذا برا

حضرت احمد مجتبی و محمد مصطفی صلی اهلل عليه برای انسان بواسطه ی حبيب و رسول خود  

ر خود  خدائی  کتاب  آن  ی  بواسطه  جاهل  انسان  که  فرمود  نازل  سلم  و  آله  تکميل  و  بدرجه  ا 

جوار و  ساحت قدس و جالل ذات اقدس حضرت حق و غيب و    رسانيده سزاوار و مستحق قرب

  در ساحت قدس و جالل خدای متعالمطلب بنمايد و ابداآلباد و هميشه الی غير النهايته و جاودان 

ذوالجالل و االکرام از انواع و اقسام نعمات جمسانی و لذائذ روحانی غيرمحدود و اليتناهی صنائع  

کمال و جمال حضرت حق غيرمحدود متنعم و بهره ور گردد و    علم و قدرت غير محدود و بدائع



حکمت و رحمت ت و کمال و جمال و  دارای چه علم و قدربيند که خالق ما و باری ما  ه  بداند و ب

که مقصد و مطلب حضرت حق ذوالجالل و االکرام از خلق مخلوقات همين است و بس که    -است

 ۱۴! لقَ الخَ قتُلَخَفَ  فَعرَن اُاَ بتُحبَ اَ کُنتُ کَنزاً مَخِفيّاً فَ: در حديث قدسی خود اظهار فرموده است

ز هرگز نمی خواهد که بنی آدم علم و معرفت  و چون شيطان لعين دشمن ايمان و دين بنی آدم هرگ

نوشته که در معرفت و از دست آنها کتابها  علمای امت را اغوا و اغرار نمودهداشته باشد لذا  حقيقی

نا آشنا گردانيده تا که از آن نعيم ابدی  علم   انسان را کلية جاهل و  حقيقی عالم آخرت بنی نوع 

ء و ايحای شيطانی را علم و معرفت  و القاهمان مزخرفات    = زيرا که مردم  ايشان را محروم گرداند

  .کلية مطمئن و غافل گرديده اند حقيقی و الهی ميدانند و بس و از تحقيق حق و ابطال باطل

پس منجمله آن کتابهای مضل و گمراه کننده اول کيميای سعادت آمده و دوم معرفت النفس و مبدأ  

غ و  غيره  و  اسفار صدرا  سوم  و  معاد  غيرهو  و  و   يره  مخلوط  را  باطل  و  کتابها حق  اين  در  که 

بت پرست بوده اند رواج داده است و آنها را  ممزوج نموده عقائد حکمای يونان را که همه شان  

امتاص علمای  عموم  حاال  پس  است  داده  شهرت  نموده  مسمی  الهيه  حکمت  حکمت   ل  همان 

الهی ميدانند و مقصود اين کريمه   کَثيراًمَنْوَ  يونانی را حکمت  أُوتِیَ خَيْراً  فَقَدْ  الْحِکْمَةَ  يُؤْتَ  و    ۱۵ 

از اين حکمت معرفت توحيد و نبوت کليه و جزئيه و امامت و واليت کليه و   حال آنکه مقصود 

  ۱۶صِراٍط مُسْتَقيمٍ يَشاُء إِلى مَنْ يَهْدی وَ اللَّهُجزئيه است 

علم و معرفتِ حقيقی و الهی بابت مبدأ و معاد  لذا خاکسار حتی المقدور سعی و جديت نموده ام که 

و ائمه هدی عليهم   و عالم آخرت را از کتاب خدا و اخبار و احاديث رسول اهلل ص  فس و روح و ن

 
 . 199؛ ص 84ج ق، 1403دوم، بيروت، چاپ:  -بيروت(  -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوار )ط  - 14
 269آيه  :سوره بقرة - 15
 46آيه  :نور  ؛213آيه  :سوره هاي بقره - 16



الصلواة و السالم مرتب بنمايم تا که قاری و معتقد آنها بدون شک و شبه و تردد سزاوار و مستحق  

 . و االکرام گرددقدس حضرت حق ذوالجالل قرب و جوار و ساحت 

   يمِ ظِالعَ  ضلِوالَفذُ  هُاللَّوَ  اُءشَن يَ مَ  يهِؤتِيُ  هِاللَّ  ضلُفَ   کَلِذَ  وَ  مِاکرَاالِ  وَ  الِلَوالجَذُ  ی وَبِی رَنِمَلهَا اَ ا مَذَهَ  وَ

 .  ينَرِاهِالطَّ هِآلِ  وَ دٍمَّحَی مُلَعَ هُی اللَّلَّصَ وَ ينَمِالَالعَ بِّرَ هِلَّلِ مدُالحَ وَ

تَبَارَکَ   اللَّهُ  کَانَ  إِنْ   ع   مَوْعِظَةً فَقَالَ  عِظْنِی  بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی ]بدون له[  فَقَالَ لَهُ    جَاَء إِلَيْهِ رَجُلٌ  ثالحدي

إِنْ  وَ  ذَا  لِمَا  فَاهْتِمَامُکَ  بِالرِّزْقِ  تَکَفَّلَ  قَدْ  تَعَالَى  مَقْسُوَ  الرِّزْقُ  کَانَ  فَالْحِرْصُ  کَانَ   وماً  إِنْ  وَ  ذَا  لِمَا 

]بدون واو[  نْ  الْحِسَابُ حَقّاً فَالْجَمْعُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْبُخْلُ لِمَا ذَا وَ إِ

نَّارَ فَالْمَعْصِيَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْمَوْتُ حَقّاً فَالَْفرَحُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ الالْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّ  کَانَتِ

 کَانَ الْمَمَرُّ لَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْالْعَرْضُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْمَکْرُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الشَّيْطَانُ عَدُوّاً فَالْغَْف

ٍء بِقَضَاٍء وَ قَدَرٍ فَالْحُزْنُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَتِ الدُّنْيَا  ى الصِّرَاِط حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ کُلُّ شَیْعَلَ

 ۱۷لِمَا ذَا. فَانِيَةً فَالطُّمَأْنِينَةُ إِلَيْهَا

  آدَمَ بِأَلَْفیْ  يَخْلُقَ  أَنْ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَّرَ الْمَقَادِيرَ وَ دَبَّرَ التَّدَابِيرَ قَبْلَ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صالحديث  

 ۱8عَام
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 ةِ يَّوِمَوَاهِبُ الرَّضَ

 حمد و مناجات 

رحمت و ايمان آفرين    الحاجات مشتمل بر توحيد و نبوت و امامتحمد و مناجات بدرگاه قاضی  

 . و مغفرت آگين

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بنوووووام خداونووووود جوووووان آفووووورين
o 

 زمووووين و زمووووان آسوووومان آفوووورين 
o 

 خداونوووود گيهووووان و نووووور و ظلووووم
o 

 بوووووديع البرايوووووا ز کوووووتم عووووودم 
o 

 خدائيکووووه شوووومس و قموووور آفريوووود
o 

 خدائيکووووه جوووون و بشوووور آفريوووود 
o 

 خدائيووووه عوووورش و فلووووک آفريوووود
o 

 ملووووک آفريوووودخدائيکووووه ملووووک و  
o 

 خدائيکووووه کووووون و مکووووان آفريوووود
o 

 خدائيکووووه نووووار و جنووووان آفريوووود 
o 

 خدائيکوووووه ارض و سوووووما آفريووووود
o 

 خدائيکووووووه آب و هوووووووا آفريوووووود 
o 

 خدائيکووووه شووووام و سووووحر آفريوووود
o 

 خدائيکوووووه نوووووور بصووووور آفريووووود 
o 

 خدائيکووووه شوووواآ و شووووجر آفريوووود
o 

 ثموووور آفريوووودخدائيکووووه بوووورگ و  
o 

 خدائيکوووووه انوووووواع گووووول آفريووووود
o 

 يکوووه هووور جوووز و کووول آفريووود ائخد 
o 

 وجووووودی يگانووووه عووووديم المثووووال
o 

 قوووووووووديم ازل سووووووووورمدی الزوال 
o 

 خوووودای ازل منشووووی بووووی نظيوووور
o 

 علوووويم و حکوووويم و سووووميع و بصووووير 
o 

 نوووه ادراک و وهوووم نوووه فکووور و خيوووال
o 

 رسوووود بوووور در عظمووووت ذوالجووووالل 
o 

 وهوووم و گموووانبلنووود اسوووت از فکووور و 
o 

 حصووووار حووووريم خوووودای جهووووان  
o 

 آفريوووود لمووووش جهووووانباظهووووار ع
o 

 باعطووووای فيضووووش زمووووان آفريوووود 
o 

 ازل نقطوووووه ای از کتووووواب شوووووهود
o 

 ابوود مرکووزی فوويض و احسووان و جووود 
o 



 ز زخوووار علموووش جهوووان قطوووره ای
o 

 ز انهوووار جوووودش زموووان شوووجره ای 
o 

 نيامووووود نهايوووووت بعلوووووم عزيووووور
o 

 الهووووی علووووی کوووول شوووویٍء قوووودير 
o 

 ز نووووورش بووووود ذره عوووورش عظوووويم
o 

 جحووويمز قهووورش بوووود شووومه نوووار  
o 

 ز صووووونعش بوووووود ذره ذرّ و نسوووووم
o 

 ز کلکوووش بوووود نقطوووه لووووح و قلوووم 
o 

 پديوووووود آور کائنووووووات از عوووووودم
o 

 نگارنوووووده ی شوووووکل نووووووع اموووووم 
o 

 فرازنوووووده ی الجووووووردی سوووووپهر
o 

 فروزنووووده اختوووور و موووواه و مهوووور 
o 

 در آرنوووده ی صوووبح و ليووول و نهوووار
o 

 نگارنووووده ی صوووونعت بوووورگ و بووووار 
o 

 ز شوواآ شووجر گوول ز گوول رنوو  و بُووو
o 

 ز گِووووول آدموووووی زآدموووووی آبِ رو 
o 

 ز صووووم الشوووووامخ عيووووون الجوووووار
o 

 ز بسووووتان چوووووبی شووووميم بهووووار 
o 

 بدسوووت ريووواحين دهووود جوووام گووول
o 

 فووورو شووود از آن جوووام خشوووبوی مُووول 
o 

 بيووک مشووت پوور نغمووه هووا صوود هووزار
o 

 کنوووود قوووودرتش آشووووکار بدينسووووان 
o 

 مکووووورم کووووون نووووووع انسوووووان را
o 

 مووووووذلت ده فرقووووووه ی جووووووان را 
o 

 البحسوووووون و جمووووووبقدسووووووهی و 
o 

 بوووودانش و بيوووونش بعلووووم و کمووووال 
o 

 بووووه زلووووف مجعوووود دراز و کثيوووور
o 

 رآ انووودر ميوووانش چوووو بووودر منيووور 
o 

 فروزنوووووده ی شووووومع ذات وجوووووود
o 

 زچشووووم درخشووووان بووووال نووووار و دود 
o 

 در آرنووووووده آسوووووومان و زمووووووين
o 

 ذربووووينبيووووک حلقووووه ی ديووووده ی  
o 

 دهوووود بووووال و پوووور پيووووک ادراک را
o 

 انووووووردد بهوووووم هفوووووت افوووووالک ر 
o 

 بيوووک طرفوووة العوووين در زيووور سووور
o 

 بوووووودون زدن بووووووال بيوووووورون در 
o 

 تحوووووورک دهوووووود راز دم سوووووواز را
o 

 دهووووود صوووووورت حوووووورف آواز را 
o 

 قلوووم را دهووود قووودرت خلوووق حووورف
o 

 زبوووان را دهووود صووونع نطوووق شوووگرف 
o 

 کنووود خلوووق عوووالم بيوووک لفوووظ کووون
o 

 دانوووه را هيکووول شووواآ و بوووندهووود  
o 

 کنووود خلوووق از دانوووه ی خووورد و ريوووز
o 

 ل مشوووک بيوووزنووواور گووودرخوووت ت 
o 



 رهوووی نيسوووت بهووور حوووروف هجوووا
o 

 بوووه توصووويف حوووق خوووالق دو سووورا 
o 

 مقووووودس ز اوصووووواف ذات قوووووديم
o 

 منوووووزه ز انحووووواء فکووووور فهووووويم 
o 

 رفيوووع اسوووت از گووورد صووونع وجوووود
o 

 علوووی اسوووت از کيوووف و کوووم شوووهود 
o 

 ابووووداع خلووووق تغيوووور نووووه در ذات ز
o 

 تکثوووور نووووه در ذات ز انووووواع خلووووق 
o 

 آفريووود نوووه از بهووور رفعوووت مکوووان
o 

 نوووه از بهووور حشووومت جهوووان آفريووود 
o 

 نوووه از بهووور نصووورت ملوووک آفريووود
o 

 نوووه از بهووور شووووکت فلوووک آفريووود 
o 

 نوووه از بهووور ظلموووت ضووويا آفريووود
o 

 نوووه از بهووور أنوووس انبيوووا ص آفريووود 
o 

 نوووه از بهووور خووودمت بشووور آفريووود
o 

 بهووور سوووطوت سوووقر آفريووودنوووه از  
o 

 نووووه از بووووه حسووووبان قلووووم آفريوووود
o 

 م آفريوووودنووووه از بهوووور نسوووويان رقوووو 
o 

 نووووه از بهوووور کثوووورت امووووم آفريوووود
o 

 نووووه از بهوووور حسوووورت ارم آفريوووود 
o 

 عظوويم اسووت صوونعش زجوواه و حشووم
o 

 بوووود فووويض مطلوووق وجوووود و عووودم 
o 

 نوووه محتووواج حوووج و زکوووواة و نمووواز
o 

 غنوووووی ازل از هموووووه بوووووی نيووووواز 
o 

 محتوواج اسووم و نووه محتوواج رسوومنووه 
o 

 نووه محتوواج ضوود نووه محتوواج خصووم 
o 

 تيووواجچوووه بوووودی خالئوووق پوووی اح
o 

 فووووزودی بوووورين احتيوووواج احتيوووواج 
o 

 هموووه وصوووف و اسوووم خووودای قوووديم
o 

 مشوووويراند سوووومت علوووويم و حکوووويم 
o 

 مبوووووورا ز چووووووون و چوووووورا ذات او
o 

 منووووووووزه ز وصووووووووف و ری ذات او 
o 

 علوووويم و حکوووويم و سووووميع و بصووووير
o 

 قوووودير و لطيووووف و خبيوووورمريوووود و  
o 

 هموووه بوووود قبووول از وجوووود  شوووهود
o 

 هموووه هسوووت بعووود از فنوووای وجوووود 
o 

 چووو تنهووا بوصووف خووودش بوود علوويم
o 

 بنوووووای حووووودوثی نهووووواده قوووووديم 
o 

 ز علوووم خوووودش ذرّه ای بووواز کووورد
o 

 نبوووی ص را در آن علوووم هموووراز کووورد 
o 

 کوووووووه آن اول ص ماصووووووودر رازدار
o 

 بووورد پوووی سووووی عظموووت کردگوووار 
o 

 بعوووووود نبووووووی ص اوصوووووويا ع راز 
o 

 ز علوووم لووودنی نمووووده علووويم سهيم 
o 



 هموووه اوصووويای ع رسوووول ص کوووريم
o 

 ز انحوووووای علوووووم لووووودنی علووووويم 
o 

 بفرمووووووووووود آن رازدار احوووووووووود
o 

 نبووورديم پوووی سووووی توووو ای صووومد 
o 

 عبوووووادت نکووووورديم شوووووايان توووووو
o 

 کووووه باشوووود سووووزاوار عنوووووان تووووو 
o 

 محووال اسووت وصووف خوودای رسوول ع
o 

 کوورد عقوول کوول صچووو اظهووار تقصووير  
o 

 خالئووووق همووووه از زمووووين و زمووووان
o 

 شوووهيداند بووور صوووانع انوووس و جوووان 
o 

 انع ذی شوووعورمحوووال اسوووت بوووی صووو
o 

 موووونظم بووووود ايوووون نظووووام دهووووور 
o 

 طبيعووووت نوووودارد شووووعور و ضوووورر
o 

 محوووال اسوووت باشووود بوووديع االثووور 
o 

 چوووه انسوووان بوووود مجموووع کائنوووات
o 

 ندانوووود کنوووود خلووووق بوووورگ نبووووات 
o 

 عقوول و ديوونجحووود اسووت آن موورد بووی 
o 

 کوووه دانووود طبيعوووت جهوووان آفووورين 
o 

 سووووزاوار طاعووووت خوووودای قوووودير
o 

 منيووورنوووه خورشووويد خووواور نوووه بووودر  
o 

 نووه کيوووان نووه زهووره و نووی مشووتری
o 

 نووه امووالک و آتووش نووه جوون و پووری 
o 

 پرسووووووتندگان مووووووه و آفتوووووواب
o 

 پرسوووووتنده کوکوووووب و بووووواد و آب 
o 

 پرسوووتنده ی دهووور و نفوووس و شوووکم
o 

 شووووکل صوووونمپرسووووتنده ی ديووووو و  
o 

 نووووه بردنوووود ره سوووووی پروردگووووار
o 

 برفتنووووود آخووووور بووووودار البووووووار 
o 

 پذيرنوووووده ی خووووورده ای از عمووووول
o 

 نوازنووووده ای بوووور خطووووا و خلوووول 
o 

 بنووووازم باحسووووان جووووان آفوووورين
o 

 شوووورف داد مووووا را بوووودين متووووين 
o 

 بووووودين شهنشووووواه دنيوووووا و ديووووون
o 

 محموووود ص نبووووی سيدالمرسوووولين ع 
o 

 بشووووير و نووووذير زمووووان و زمووووين
o 

 حبيووووب خوووودا شووووافع المووووذنبين 
o 

 ثنوووووووواخوان او ذات رب جليوووووووول
o 

 کنووود خووودمتش حضووورت جبرئيووول ع 
o 

 ی ع اموووووممبشووووور هموووووه انبيوووووا
o 

 ثنووووايش همووووه در صووووحائف رقووووم 
o 

 ز نووووورش تجلووووی عوووورش عظوووويم
o 

 ز رويووووش بهووووار ريوووواض نعوووويم 
o 

مس و قموووور  ز اسوووومش ضوووويابار شووووَ
o 

 ز جسوومش قوووام همووه خشووک و توور 
o 



 بيووونش ازوسوووتگووول گلشووون ديووون و 
o 

 بهووووار همووووه آفوووورينش ازوسووووت 
o 

 ثبووووات بلنوووودی و پسووووتی ازوسووووت
o 

 بهووور دو جهوووان نوووور هسوووتی ازوسوووت 
o 

 وجووووودش نبووووودی وجووووودار  نبووووود
o 

 نووه عووالم نووه آدم نووه غيووب و شووهود 
o 

 رقووووووووم در ازل زد خوووووووودای ودود
o 

 شهنشوووواهيش بوووور سوووورير خلووووود 
o 

 مالئووووک همووووه زيوووور فرموووووان او
o 

 احسووووان اوخالئووووق همووووه زيوووور  
o 

 خوووودا بوووورد او را ز فوووورش زمووووين
o 

 بووووروی سووووموات و عوووورض بوووورين 
o 

 هموووان اسوووت نوووور خووودای احووود
o 

 ابووود هموووان اسوووت سووولطان ملوووک 
o 

 بووووه خوووودمتگريش سووووليمان ع روان
o 

 بووه هووارونيش خضوور ع و موسووی ع دوان 
o 

 بوووووودربانيش عيسووووووی ع آسوووووومان 
o 

 کنووود فخووور بووور حوووزب قدوسووويان 
o 

 ميثووواق بسوووتبووورايش خووودا عهووود و 
o 

 ز جمووووع رسوووووالن بووووروز السووووت 
o 

 پووووی اوصوووويايش گرفتووووه عهووووود
o 

 بووه تعظوويم شووان کوورد واجووب سووجود 
o 

 يمچوووو ابلووويس کووورده ابوووا شووود رجووو
o 

 ز درگووووواه قدسوووووی حوووووی قوووووديم 
o 

 شوووووووووهيدان عوووووووووالم ز روز ازل 
o 

 ز خووووالق ميووووزان علووووم و عموووول 
o 

 کتووووواب وجوووووودی حوووووی قوووووديم
o 

 بووووذرات عووووالم حفوووويظ و علوووويم 
o 

 حجوووووت کردگوووووار جهوووووانهمووووه 
o 

 بووه قدسووی و کروبووی و انووس و جووان 
o 

 هموووووه مظهووووور کبريوووووا و جموووووال
o 

 هموووه مظهووور جوووود و علوووم و کموووال 
o 

 سوووووابحسووووويبان مخلووووووق روز ح
o 

 قسوووويمان کوووووثر عووووذاب و ثووووواب 
o 

 خوووودايا بحووووق رسووووول ص جهووووان
o 

 نووووذير و بشووووير زمووووين و زمووووان 
o 

 بووووآن نعمووووت و رحمووووت کردگووووار
o 

 رازداربووووووآن اول مووووووا صوووووودر  
o 

 بوووووآن شوووووافع عاصووووويان اموووووم
o 

 بوووووووآن سووووووويد و تاجووووووودار ارم 
o 

 بوووآن شووومس عوووالم ضووويای جهوووان
o 

 بوووووآن هوووووادی راه بووووواغ جنوووووان 
o 

 ل عبووووآن مرشوووود انبيووووا ع و رسوووو
o 

 بووووآن علووووة غووووائی جووووز و کوووول 
o 



 بوووآن منشوووی حمووود و توحيووود حوووق
o 

 بوووآن ناشووور وصوووف و تمجيووود حوووق 
o 

 بووووآن مظهوووور کاموووول پوووواک تووووو
o 

 لوووووالک توووووبووووآن مهووووبط حموووود  
o 

 بوووآن روح اعظوووم بوووآن نوووور پووواک
o 

 بووآن ظوول مموودود بوور عوورش خوواک 
o 

 بووووووآن مرکووووووز وحووووووی رب ودود
o 

 بوووآن کلموووه ی باعوووث هسوووت و بوووود 
o 

 خوووودای قووووديمبووووآن نووووور و روح 
o 

 بووووآن مسووووند آرای عوووورش عظوووويم 
o 

 بوووآن باعوووث خلقوووت انوووس و جوووان
o 

 بووووآن علووووة غووووائی کوووون فکووووان 
o 

 حبيوووووب ازل بووووواد شووووواه ابووووود
o 

 عوووووالم ولوووووی صووووومدمربوووووی  
o 

 بووووآن اوصوووويای ع رسووووول انووووام
o 

 کووووه هسووووتند از بهوووور عووووالم امووووام 
o 

 خووووودايا بحوووووق بنوووووی فاطموووووه ع
o 

 کوووه بووور ديووون و ايموووان کنوووی خاتموووه 
o 

 شوووانر و اعوووالن مووونم موووؤمن سووو
o 

 مکووون قطوووع دسوووتم ز داموووان شوووان 
o 

 رهوووا کووون مووورا از عوووذاب جحووويم
o 

 بوووده کووووثر و عووودن وخلووود و نعووويم 
o 

 زمووووان و زمووووينبجوووواه رسووووول ص 
o 

 بجووووواه علوووووی ع اموووووام مبوووووين 
o 

 طفيوووووول جگرپوووووواره ع مصووووووطفی
o 

 طفووووول حسووووون ع سووووويد اتقيوووووا 
o 

 طفيوووول حسووووين ع شووووهيد و مکووووين
o 

 طفيوووول علووووی ع سوووويد المرسوووولين 
o 

 اقر ع و جعفووور ع اموووام انوووامبووو بوووه
o 

 بوووه موسوووی ع کووواظم عليوووه السوووالم 
o 

 بووه سوولطان ديوون زينووت ارض طوووس
o 

 الشووموسعلووی ع بوون موسووی و شوومس  
o 

 بجوووواه جووووواد ع زمووووين و زمووووان
o 

 بجووواه علوووی ع هوووادی انوووس و جوووان 
o 

 بجوووواه جنوووواب حسوووون ع عسووووکری
o 

 سوووليمان ع خووودم شووواه جووون و پوووری 
o 

 بجووووواه شهنشووووواه دنيوووووا و ديووووون
o 

 ی زمووووان رحمووووت العلمووووين صلووووو 
o 

 اموووين و ولوووی عصووور و سووولطان ديووون
o 

 اموووووام اموووووم آسووووومان و زموووووين 
o 

 نگهوووووودار مووووووا را ز راه خطووووووا
o 

 الحوووواد و شوووورک اتبوووواع هوووووا ز 
o 

 بوووه بخشوووای موووا را بوووروز شووومار
o 

 بجوووواه رسووووول ص صووووغار و کبووووار 
o 



 عطوووا کووون بموووا جوووای خلووود و نعووويم
o 

 بحوووووق ائموووووه هووووودی العلموووووين 
o 

 ا و جووووريمموووونم بنووووده پوووور خطوووو
o 

 توووووئی کردگووووار و غفووووور و رحوووويم 
o 

 

 

 

  



 علی المحدث الجلیل و الواعظ النبیل الخراسانی مدظله  تقريظ جناب مستطاب محمد

المعصومين   و علی عترته  المرسلين  و  السالم علی سيداالنبياء  و  والصلوة  الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم 

ب المهديين جعلنا اهلل من مواليهم و  الهداة  فيه من  االئمة  فهذا کتاب شريف  االلهية  عد  المعارف  بيان 

لم انظر کل ان التی جاء سيدالمرسلين و تبيان بعض حقائقها بمالم يسبق مؤلفه الجليل سابق و انی و 

و وجدت مولفه الجليل  الّا انی بقدر ما رايته وجدته کتابا جامعا الصول المعارف و بياناتها    مضامين

  بديع الزمان و فريد الدوران مؤيدا بتأييد الهيه نبی بخش  جناب المولوی    لم الحبرو العا  الفاضل النبل

اطال اهلل عمره و جعله و   و ملهما بنفثات الروح القدس فان بياناته اليوجد فی سائر الکتب البشرية

محمد االقل  العبد  انا  و  لوائهم  تحت  غد  المحشورين  و  اوليائه  بحبل  المتمسکين  من   لی ع  ايانا 

 .يستفيدوا منه مقدار استعدادهماالنام ان ينظروا فيه و المحدث الخراسانی فعلی 

  



 مَوَاهِبُ الرَّضَوِيَّةِ 

 حسن مدرس مرحوم مباركپوری نَبِی بَخش ابن شیخ  یِّسِالمُ هِلِعَبدِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَیهِ

 ظ ه  م گدتقريظ جناب مستطاب میرزا علی حسن لكنهنوی واعظ اعظ

 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

ب الذين اصطفی و  السالم علی عباده  الصلوة و  المضامين من  الحمدهلل و کفی و  عد فقد رايت بعض 

نور    الکتابهذ العلم  فان  کثيرة  ابوابا  منه  باب  کل  من  يفتح  العلوم  من  ابوابا  عجيبا  بديعا  فوجدته 

اهلل   الذی  يقذفه  النور  هو  فهذا  يشاء  من  قلب  رحمتق  قد فی  من  اهلل  االکرم ذفه  االجل  قلب  فی  ه 

الشان   القدر و  المکرم عظيم  نبی بخش  شيخنا  المولوی  الجلی  الفضل  الزمان ذی  بديع  العصر  فريد 

العاليه و وفقنا اهلل تعالی و لجميع المؤمنين معرفة اصول    تهادام اهلل اياما فاضای  المدعو بمولوی معنو

 الدين. 

ان ع  او  ميرزا  االقل  آخالعبد  المرحوم  بن  حسن  ذنوبهما  لی  غفراهلل  لکهنوی  علی  قاسم  ميرزا  وند 

 . الخفی و الجلی

 



 یُادِالهَ وَهُ

 صِراطٍ مُسْتَقیم يَشاءُ إِلى مَنْ يَهْدی وَ اللَّهُ 

 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

عَمَّا کُنْتَ فِی الْأَزَلِ حَيْثُ   نْتَ إِلَّا أَنْتَ لَا تَحُولُحَيْثُ أَنْتَ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ کَيْفَ أَ   کَمَا أَنْتَ   أَنْتَ   أَنْتَ   اللَّهُمَ 

لَا تَوَلَّى أَوَّلِيَّتُکَ مِثْلُ آخِرِيَّتِکَ وَ آخِرِيَّتُکَ مِثْ لُ أَوَّلِيَّتِکَ إِذَا أُفْنِیَ الْخَلَائِقُ وَ أُظْهِرَ  کُنْتَ وَ لَا تَزُولُ وَ 

بِمَکَانِکَ   يَعْرِفُ  لَا  کَيِْفيَّتَالْحَقَائِقُ  لَا  وَ  أَيْنِيَّتَکَ  يَعْرِفُ  أَحَدٌ  لَا  وَ  مُکَرَّمٌ  نَبِیٌّ  لَا  وَ  مُقَرَّبٌ  لَا  مَلَکٌ  وَ  کَ 

کُکَ سَرْمَدٌ وَ سُلْطَانُکَ لَا يَنْقَضِی لَا لَکَ زَوَالٌ وَ لَا لِمُلْکِکَ نَفَادٌ وَ لَا کَيْنُونِيَّتَکَ فَأَنْتَ الْأَحَدُ الْأَبَدُ وَ مُلْ

لَا بِأَحَدٍ وَ لَا مِنْ أَحَدٍ لِأَنَّکَ لَمْ تَزَلْ کُنْتَ    مُلْکُکَ دَائِمٌ وَ سُلْطَانُکَ قَدِيمٌ مِنْکَ وَ بِکَ   لْطَانِکَ تَغَيُّرٌلِسُ

  ۱۹.. بِيراً.نْتَ بِهِ أَنْتَ الدَّوَامُ لَمْ تَزَلْ سُبْحَانَکَ وَ تَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً کَالْأَزَلَّ بِکَ لَا أَ

  وَ   ةِمَظْعَالْ  ةِائَرَاِلِ  عَائِدَبَ الْ  تَعْدَبَ  وَ  الِمَکَالْ  وَ  ةِرَدْقُ الْ  ارِظهَاِلِ  قَائِلَالخَ  قتَ لَخَ  .اَللَّهُ اَکبَرُ  رُکبَاَ  هُللَّاَ  رُکبَاَ  هُللَّاَ

  وَ   دِبَاَالْ  مِيْعِی نَلَاِ  مْهِالِصَ يْاِلِ  مْهُتَءْ رَ ذَ  وَ  مْهُتَْءرَبَ  لْبَ  الِ وَحْاَالْ  نَمِ   الٍحَلِ  مْهُنْمِ  ةٍاجَحَا لِالبرايا لَ  تِرْبُ  وَ  الِلَجَالْ

 بِ ائِرَغَ  وَ  ةِقَلْخِالْ  بِائِجَ عَ  وَ  ةِعَنْالصُّ  فِائِطَلَ  یْفِ  مْهُ لَ  تَيْلَّجَتَ  وَ  دِمَرْالسَّ  رِوْرُسُ  بقاء وَلا  وَ  امِوَالدَّ  ةِاحَی رَلَاِ

  اءِ سَرْخَالْ  ةِرَّالذَّ  نَمِ  اتِ ئَيَّضِمُالْ  وَ  اتِيَّانِمَلْظُالْ  نَمِ   ةِرَيْبِکَالْ  اتِعَدَبْمُالْ  وَ  ةِرَيْغِالصَّ   اتِعَوْنُصْمَالْ  نَمِ  ةِرَطِْفالْ

الْلَاِ مَ  کَانَحَبْسُفَ  اِءضَيْبَالْ  ةِالَزَغَی  اَسبحانک  اَمَ  وَ  کَانَ شَ  مَظَعْا  ی  لَعْاَ  وَ  لَّجَاَ  وَ  کَقَ لْ خَ  رَبَکْاَ  وَ  رَغَصْا 

 وَ  قِرِشْمُالْ رِوْلنُّاَ مِدَقْاَالْ کَائِ هَبَ الِمَکَ وَ مِظَعْاَی الْلِجَالتَّ وَ مِرَکْاَالْ یِّرِمْاَالْ حِوْی الرُّلَعَ مَّهُاللَّ لِّصَفَ کَانَهَرَبُ

  مِ يْدِقَالْ   لِصْاَالْ  مِرَکَالْ  وَ   دِوْجُلْا  وَ  ةِمَحْالرَّ وَ  سِدْقُالْ   عِزِّ  مِالَعَالْ  ارِطَقْاَ  عِيْمِی جَلَعَ  لِزَاَالْ  حِبْ صُ  نْمِ  عِشَعْشَمُالْ

  وَ   نِوْالنُّ  اِءحَيْاِ  الم وَ  لِيْ زِ نْتَ  نْمِ  دِوْصُقْ مَلْاَ  مدَقِجوب الْوُالْ  تِاحَسَ  وَ  یِّدِمَرْالسَّ  اقِحَ  نْمِ  مِيْرِکَالْ  عِرَْفالْ  وَ

و المالئکة   اتِنَکِمْمُلْ لِ  ةِيَّائِغَالْ  ةِلَّعِالْ  وَ  مِالَعَالْ  وَ  دِوْ جُوْمَالْ  کبرياء وَالْ  وَ  ادِجَيْاِالْ   حِوْرُ  وَ  نِيْوِکْالتَّ  رِوْقلم نُالْ
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 عِيْمِی جَلَاِ  رِيْشِبَالْ  رِيْذِالنَّ   ثِوْعُبْمَلْاَ   مِ لَعَالْ  وَ   اقِرَبَالْ  وَ   اجِ رَعْمِالْ  وَ  اجِالتَّ  بِاحِصَ  مَی آدَنِبَ  هِقَلْ خِ  وَ و الجان  

ی  فِ  عُفَّشَمُالْ  عُافِالشَّ  نَ يْ مِالَعَلْلِ  ةِلَوْضُوْمَالْ  ةِمَحْالرَّ  نَيْ لِسَرْمُالْ  وُ  اِءيَبِنْاَالْ  وَ  اتِ نَائِکَالْ  دِيِّسَ  مِمَاُالْ  اعِوَنْاَ

  نِيْالطِّ  وَ  اِءمَالْ  نَيْبَ  مَآدَ  اً وَيّبِنَ  انَی کَذِالَّ  مِيْکِحَالْ  رِکْالذِّ  وَ  اتِايَ الْبِ  لَسِرْاُ  مُيْحِالرَّ  فُوُْءلرَّیُّ اَبِلنَّاَ  نَيْبِنِذْمُالْ

اَلَعَ  لِّصَ  وَ جَلَعَ  ةِغَ الِبَالْ  جِجَحُالْ  وَ  رِهَالزُّ  ومِجُنُّ الوَ    هِائِيَصِوْی    نَ يْدِوْدُعْمَلْاَ  رِشَبَالْ  وَ  اتِ دَوْجُوْمَالْ  عِيْ مِی 

 رِوْجُيْالدَّ  اِءيَخْطَ  یْفِ  یْ ادِهَالْ  مُلَعَلْاَ  رُوْ هُشْمَالْ  بُائِغَالْ  امُمَاِالْ  رُوْتُسْمَالْ  ورُا النُّمَيَّسِ   رَشَی عَنَثْاِالْ  دِدَعَالْبِ  کَنْمِ

 یْذِالَّ  کَابُ بَ  وَ  اِءمَالسَّ  وَ  ضِرْ اَالْ  نَيْبَ  لُصِتَّمُالْ  بُبَالسَّ  ی وَرَوَالْ  ارِصَبْاَ  رُوْنُ  ی وَمَعِی الْلِجْی مُدَهُالْ  سُمْشَ

اَتَؤْيَ   هُنْمِ اَلَعَ  ةُمَائِالدَّ  ةُنَعْاللَّ  وَ  راًوْجَ  وَ  ماًلْظُ  تْئَ لِا مُمَ کَ  الًدْعَ  وَ  طاًسْقِ  ضَرْاَالْ  أُلَمْيَ   یْذِلَّی   وَ  مْهِائِدَ عْی 

 20. نَيْدِابِالْاَبَدَ  نَيْرِاهِ الدَّ رَهْدَ مْهِلِائِضَفَ یْرِکِنْمُ

م مِّن رِّزْقٍ هُمَا أُرِيدُ مِنْ إِلَّا لِيَعْبُدُونِنسَ الْانَّ وَ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِ» امِکرَاالِ وَ الِلَوالجَذُ هُاللَّ الَد قَقَفَ  عدُبَ وَ

 2۱« الْمَتِينُقُ ذُو الْقُوَّةِ  إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّا مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ وَ

خلق نکردم جن و انس را مگر برای اينکه بشناسند مرا و بمقابله عظمت و جالل و علم و قدرت  

هی من خردگی و بندگی بنمايند و من از خلق نمودن ايشان نه اراده و کمال غير محدود و التنا

 بدرستيکه من خودم رزاق و صاحب قوت  متين ام!رزق داشتم و نه اين که مرا طعام بنمايند 

فَقَالَ إِنَّ    لْقَ الْخَ  اللَّهُ  خَلَقَ   لِمَ   عليه الصلوة و السالم سؤال نمود  پدر عماره از حضرت صادق  ثالحدي

لْ خَلَقَهُمْ لِإِظْهَارِ قُدْرَتِهِ وَ لِيُکَلِّفَهُمْ طَاعَتَهُ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقَهُ عَبَثاً وَ لَمْ يَتْرُکْهُمْ سُدًى بَ   تَبَارَکَ وَ تَعَالَىاللَّهَ

مْ وَ ا خَلَقَهُمْ لِيَجْلِبَ مِنْهُمْ مَنَْفعَةً وَ لَا لِيَدْفَعَ بِهِمْ مَضَرَّةً بَلْ خَلَقَهُمْ لِيَنَْفعَهُفَيَسْتَوْجِبُوا بِذَلِکَ رِضْوَانَهُ وَ مَ

 22. يُوصِلَهُمْ إِلَى نَعِيمِ الْأَبَدِ
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ای فرزند رسول خدا ص ارشاد بفرمائيد که خالق عالم برای چه مطلب و مقصد اين مخلوقات را  

فرمود نه خلق نمود خالق عالم مخلوقات را عبث و بی فائده و نه خلق فرموده است حضرتش  

ايشانرا که عجائبات قدرت و غرائبات حکمت بی پايان سر داده   بلکه خلق فرمود  آنها را مهمل 

خود را بايشان اظهار بنمايد و نشان بدهد و بعد از آن که عظمت و جالل و علم و قدرت  و کمال 

ت او را حاصل کردند و  ماالمشاهده نمودند و معرفت ذات جامع الک  غير محدود و اليتناهی او را

 ر ايشان دارای چه علم و کمال است پس ايشان را يک تکليف جزئی داده که شناختند که پروردگا

صرف او را بندگی بنمايند نه ديگری را پس سزاوار و مستحق بشوند به سبب آن اطاعت و عبادت 

 .تعال ذوالجالل و االکرام راجزئيه خوشنودی و رضوان خدای م

ايشان دفع   بواسطه  اينکه  برای  نه  و  ايشان  از  بنمايد  منفعتی  را که جلب  ايشان  فرمود  نه خلق  و 

ايشان را که نفع برساند بايشان و برساند ايشان را به    خلق فرمودی بکند از خودش!! بلکه  ضرر

رحيمي و  رحمانيت  و  فياضيت  و  جواديت  غايت  از  يعنی  ابد  اآلباد  ت  نعيم  ابد  که  است  خواسته 

از معادن کهسار غير محدود علم  ايشان را از نعمات لذيذه و لذات جديده بهروه ور کند و يک شمه 

ش بايشان اظهار بنمايد و ارائه  ناپيدا کنار کمال و حکمت خودزخار  و قدرت و يک قطره از بحار  

متناهی   رکمال و حکمت او غيقدرت و علم و   که ايشان چنين پروردگاری دارند که بدهد که بدانند

 . ٍء قَديرٌ شَیْ کُلِ وَ هُوَ عَلى  الْبَصيرُ وَ هُوَ السَّميعُ و غير محدود است

کُنتُ  چنانچه اين حديث قدسی اين مطلب و مقصد را بهتر و واضح بيان ميکند قال عز من قائله  

  2۳! کَنزاً مَخِفيّاً فَاَحبَبتُ اَن اُعرَفَ فَخَلَقتُ الخَلقَ 
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و   حکمت  و  کمال  و  قدرت  و  علم  از  پر  و  مشحون  خزانه  يک  وجود  عالم  در  پس بودم  فنون 

بی پايان و غير محدود و يک قطره از بحار   ک شمه از معادن کهسار علم و قدرتخوشم آمد که ي 

زخار ناپيدا کنار غير مسدود خودم اخراج نموده در نمائش گاه عالم ايجاد و شهود برای تماشا و  

و بينش بگذارم و اجناس   يش اهل علم و دانش و صاحب عقل و هوش و بصارت و بصيرتنما

و قدرت و جالل عظمت  غاليه صنائع و بدائع و عجائب و غرائب مخترعات و مبدعات کمال علم  

مجد و حمد و شکر خوانی بقيمت عقل و هوش و دانش  و حکمت خودم را برای قدردانی و ثنا و  

 بينش بفروشم!!! فت و بصيرت و و به بهاء ادراک و معر

و الزم آمد که حتی   واجب  بصيرت و هوش  قول و صاحب عرفان و  لذا برای هر مخلوقی ذوی الع

اقدس حضرت حق بزرگواری و کمال ذات  و  بنمايد که عظمت و جالل   المقدور سعی و جديت 

و را بشناسد    ذوالجالل و االکرام و صاحب جود و احسان و احسان و انعام و خالق و رازق خود

و   قابليت  بدون  و  التماس  و  استدعا  بدون  را  ماها  که  و  بداند  عطا  وجود  نعمت  اين  استحقاق 

فطرت    و توانا و اغنی مطلق و غيرمحتاج از خلقت وفرموده است آيا آن خداوند مهربان    مرحمت

 . ماها از ما چه ميخواهد

ت از آثار و اوصاف علم و قدرت و مسلم و بديهی است که عظمت و جالل و بزرگواری و کمال ذا

   .فهميده می شودو کمال و حکمت ذات در ک و 

و بزرگواری و  چنانچه بزرگواری استاد و معلم از کمال هنر و تبحر علمی ايشان فهميده می شود  

عين مقصد  عظمت صناع از خوبی و تکميل صنعتش درک و مفهوم ميگردد= پس اصل مطلب و  

مخلوقات و مصنوعات و مخترعات و مبدعات    بواسطه مشاهدات  اين کتاب شريف همين است که

ورانی و ظلمانی و مادی و غيرمادی و مرئی و غيرمرئی و ديدنی وشنيدنی خالق  خرد و بزرگ و ن



قدرت    و باری و مصور و صناع و مخترع وبديع ازل خدای لم يزل عظمت و جالل و بزرگواری

   .وکمال او را بشناسيم 

از الل سلطان را نمی داند از قهر و غضب او نمی ترسد و نه  انسان عظمت و ج  زيرا که تا وقتيکه

را   او  کمال  و  بزرگواری  و  جالل  و  عظمت  چون  و  شود  می  اميدوار  او  انعام  و  احسان  و  جود 

البته آنوقت از عفو و بخشائش و جود و   شناخت  نافرمانی و عصيان او می ترسد و  از  بدرستی 

و هروقت و زمان و هر ساعت و  آن برای طاعت و بندگی او کمر بسته احسان او اميدوار می شود 

  . و حاضر و آماده می باشد

علم   ارائه  و  اظهار  بجهت  کمال  پس  اشتهار  و  ابراز  برای  و  غيرمحدود  و  غيرمتناهی  قدرت  و  و 

فانی مخلوق و حکمت و عظمت   دنيای  اين عالم  غيرمحصور و التناهی خودش خالق عالم در 

و مادی و غيرمادی و نورانی و سلمانی و سرد و گرم و سخت و درشت و    و بزرگمصنوع خرد  

انواع و   نرم و مرئی و غيرمرئی رنگين و ساده رخشان و درخشان و ضيابار و نور افشان جميع 

و يک  افراد و اشخاص را خلق فرموده است و نه صرف يک جفت و يک زوج    اقسام و اجناس و

   ؛عدد يا دو عدد

بآن ک فراوبلکه  باز می شود يک مخلوقی و مصنوعی عجيب ثرت و  انسان  انی که همينکه چشم 

برای تماشای   الفطرت خود را  بديع  نه صرف در يک  الخلقت و  او پيش کش و تقديم مينمايد و 

ا بلکه  جانب  و  عجائب سمت  نمودن  مشاهده  و  ديدن  برای  که  نيست  الزم  پس  جهات  ز شش 

متعال در   و غرائب حکمت خدای  برويد  قدرت  باالی جبال  يا  در  صحراء  يا  و  بنمائيد  و صعود 

 باز کنيد و بس!بحار غواصی کنيد فقط چشم خود را 



که از خردگی و ريزگی در چشم نمی آيد مگر به    پس مخلوق خرد اينقدر خرد خلق فرموده است

بين و   اينقدر بزرگ خلق فرموده است که چشم و خيال و وهم مار را  واسطه ذره  مخلوق برگ 

   .را درک بنمائيم احاطه کرده است که نمی توانيم که از بزرگی او عرض و طول و مقدار او

 جل الخالق اهلل اكبر 

بار  (  ۱ نوشتن چند  وقت  در  کاغذچنانچه  بر صفحه  که  است  قرمز    اتفاق شده  سفيد يک چيزی 

فهميدم که يک حيوان است مشابه   نظر کردم  بدقت  ام که راه می رود و چون  به بچه رن  ديده 

اما از   ،بر پيشانی دو شاآ دارد و دست و پاهاش هم از بچه عنکبوت کوتاه تر است   عنکبوت اما

   .و دهان او را نه توانستم تمييز بدهم ريزگی چشم

پس خواستم که به فهمم دهانش کدام سمت است يک چوب ريزه به دورش گردش دادم پس به  

پس چوب را سمت   ه دهانش کدام جانب استحرکت آمد و يک طرف روانه شد آنوقت فهميدم ک 

روانه شد و چون    چوب روی خود را برگردانيد و سمت ديگررويش گذاشتم و ديدم که از جانب  

باقی  رفتن  ديگر جای  و  است  کاغذ  کناره  که  ديد  که  زيرا  برگشت  آنجا  از  رسيد  کاغذ  کنار  بر 

   .نمانده و چون در وسط کاغذ رسيد همانجا ايستاد 

پس يک خفيف پف زدمش   ،تش را امتحان کردم که به بينم به چه اندازه طاقت داردوقپس آنوقت  

ده شد و بعد يک قدری حرکت کرد و ايستاد آنوقت دوباره پف  زه يک انگشت دور پرانپس باندا

مرتبه از جای خود حرکت نکرد پس قدری سخت تر پف زدم بعد هم جای خود   اما اين  ،زدمش

به شدت پف  را نگذاشت  اما جای خ  بعد  ود را ويل نکرد آنوقت هرچه قوت داشتم در پف زدم 

خود را گرفته بود که هيچ تکان نخورد    اما آن حيوان ريزه چنان محکم جایزدن صرف نمودم  



از يک دقيقه ديدم که حيوان   بعد  نزدم و  بعد هيچ پف  بيشتر قوت دارد و  از من  فهميدم که  پس 

   .روانه شدبحرکت آمد و به تندی يک سمت 

که دوباره   پس فهميدم که حاال فهميد که طوفان باد تمام شد و زود خود را بجای محفوظ برساند

مبتال نشود پس چوب کبريت را جلوش گذاشتم که بايستد پس ايستاده و بنده شروع کردم بدقت  

بر قوای و حواس باطنی آن اعضاء و جوارح و جسم و رن  ظاهری و بعد از آن  بر    نظر کردن

کر و تدبر ميکردم بر عظمت قدرت و علم و حکمت خالق  خدای ذوالجالل و االکرام و تف   مصنوع

خلوقات که اهلل اکبر اين چه قدرت است که در وجود اين حيوان ريزه همه چيز دست و پا و سر  م

بينی و دهان و زبان و دندان و بعالوه جسم کامل يک رن   و سينه و شکم و چشم و گوش و 

  ؛ستفرموده ا بو هم خلقسرآ و 

بعد از آن يه مرحمت فرموده متصرفه و عقل   باطنی خيال و وهم و حافظه و قوت  همه حواس  و 

می داند و خوب و بد را می شناسد و بعد از همه آن روح حيوانی در    است که نفع و ضرر خود را

که بنده  اين هيکل ريزه دميده است که او را حرکت می دهد و آن روح اينقدر قوت و طاقت دارد  

ت او بر قوت تمامی قوت خود را صرف کردم اما نتواتستم او را از جايش حرکت بدهم يعنی قو

 من غالب آمده اهلل اکبر! 

اند که هر حيوان و جاندار در يک دفعه  ابدان گفته  و بعد از آن در اين فکر افتادم که علما علم 

بدن خود غذا  باندازه اينک  وزن حصه چهلم  از  بعد  و  انسان  وه آن غذا در شکم حيميخورد  و  ان 

داخل شد پس قوت هاضمه او را خورد می کند و حرارت غريزيه او را طبخ می نمايد پس قوت 

 غذا را از شکم خارج ميکند و قوت ماسکه مايعه آن غذا را که او را کيموس ميگويند دافعه فضله  

بره بدن  ن قوة جاو بعد از آ  ود او را نگاه می داردو مقدار آن کيموس حصّه چهلم آن غذا می ش



ب  حيوان آن کيموس رای هر عضو حيوان قسمت می کند و  را برای جبران نقصان اعضای حيوان 

ميدهد پس   کبهر جزء بدن ميرساند که برای عضو بزرگ حصّه بزرگ و برای کوچک حصّه کوچ

اعضا نحو  تربيت می شوندباين  انسان  و  ا  ء و جوارح حيوان  بيک عو  کيموس  اين  نرسد  گر  ضو 

ردد و از کار می افتد پس آنوقت بر ناخن انگشت آن حيوان نظر کردم  عضو خشک ميگ آن  پس  

اما از ريزگيش نتوانستم مشاهده کنم فکر کردم که باين ناخن حيوان به چه مقدار کيموس می رسد 

 .که در آن اينقدر قوت است که کاغذ را محکم گرفته بود و سر نداد اهلل اکبر جل الخالق

افتادم که ای خالق و رازق حيوان و انسان آن چه قسم غذا هست که برای اين  در فکر عميق    سپ

انی تا مدت عمر اين حيوان و لطافت و تراکت آن غذا  ای و هر روز او را ميرسحيوان تهيه ديده  

ود و بعد از آن در شکم  تکه و پاره نموده در دهن خود ميج  چه خواهد بود که اين حيوان او را

د در فکر عميق تر افتادم که الزم است که آن غذای اين حيوان مناسب طبيعت  و بع  د می بلعدخو

اين حيوان باشد که بعد از خوردن او را ضرر نرساند و اين حيوان را اينقدر عقل و شعور داده ای  

به  مرت   2خود را پيدا ميکند و هر روز دو    ایر اين حيوان غذن اشيای مفيد و مضديکه از ميان چن

   !و کيف ميکندلذت می برد  غذای خود از

و جسم اين حيوان ماده ی   و بعد از آن در فکر عويص افتادم که بعد از خوردن آن غذا در بدن

به شهوت رانی تا که نسل اين حيوان باقی بماند پس    پس او را مجبور ميکند  ،پيدا می شود  منويه

ن ماده منويه نطفه ميشود برای يک حيوان  آبا ماده خود مواصلت ميکند و لذت ديگر ميبرد پس  

ن ماده آن حيوان ديگر را تو شکل و صورت و  ديگر در صلب حيوان ماده و بعد در رحم آن حيوا

  .اعضاء و جوارح و رن  ميدهی



اين عالم شهود    بدرجهو چون   مادرش در  از شکم  لطيف خود  بقدرت  را  او  ميرسد پس  تکميل 

نم را  او  بعد  و  آوری  می  درجه  بيرون  بآن  بزرگ شده  کم  کم  که  ميدهی  و چه غذا  يدانم چطور 

پس او را قوت ميدهی که همه جا گردش بکند تا که صاحبان عقل و   ميرسد که ما بتوانيم به بينيم

بنمايند و علم و قدرت خالق را تذکر بنمايند و فکر بکنند که خالق آنها اين    هوش او را مشاهده

 .د و بندگی همان استقدرت و کمال دارد لذا قابل حم

بينيد ای  بما ارائه ميدهد و ميگويد که به    پس گويا خالق عالم از خلقت همچنين حيوانات ريزه به

انسان  نوع  خال  بنی  پاک  که  ذات  آن  رازق شما  و  در شکم  ق  را  اين حيوان  که  مطلق است  قادر 

ت و هر روز او را تا مادرش خلق فرموده در عالم شهود بر منصه نمائش گاه خود بيرون آورده اس 

که  مدت معلوم زندگانيش دو مرتبه غذا ميدهد و هيچ وقت و هيچ  جا او را فراموش نميکند هرجا 

برود  ميل خودش  موافق  اين حيوان  کند  بخواهد  گردش  بی شمار    و  از حوادثات  را  او  جا  همه 

   .و بسر آيدباد و باران حفاظت مينمايد تا اينکه مدت عمر ازمين و آسمانی از آب و آتش 

بعالم   نموده  نقل  را  او  و عناصر  مواد  از عالم  و  ميکند  او  دقيقه قبض روح  آنوقت در همان  پس 

ی او از اين بهتر غذا و قوی و لذائذ برا  ملکوت می برد و بعد از اين در آن عالم روحانی و نورانی

ا غير  کسی  هست  آيا  پس  کند  می  ور  بهره  را  او  نموده  تهيه  روحانی  و  اقدس  جسمانی  ذات  ز 

حضرت حق که اين قدرت و حکمت و علم و کمال داشته باشد که او را شماها در کارهای خدا 

 بنمائيد؟ و مانند خالق و رازق خود او را حمد و ستائش و پرستش شريک بنمائيد



ی ولی اهلل فتبارک  ل اهلل عل محمد رسو  له الّا اهللا ! ال  2۴« قُلُوبٍ أَقْفالُها  أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى»

اليعزب عنه من مثقال ذرة فی االرض و ال    .اهلل احسن الخالقين و الرازقين و الحمد هلل رب العالمين

 . ء و هو اللطيف الخبير وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیٍء قَدِيرٌفی السما

  د اين قدر کارهای خوپس اين است معنی و مفهوم لطيف يعنی خالق و رازق و پروردگار ما در  

لطافت دارد که ادراک صنائع و بدائع او از حواس ظاهری و باطنی ما خارج است ما هرگز نمی 

ار  پروردگو وهم خود درک بنمائيم الريب ای   خيالتوانيم که لطافت و نزاکت کار او را از قياس و  

و   و تو هستی عليم  قادر مطلق  و تو هستی  بر حق  معبود  ازما تو هستی  و هرکه  علم و    حکيم 

  .حکمت و رحمت ترا انکار می نمايد همان است کافر مطلققدرت و 

همان است مشرک احمق البته عين عدل و    ،و هرکه در کار های تو کسی ديگری را شريک ميداند

ابداآلباد را  کسانی  همچنين  که  است  عذاب    انصاف  جهنم  آتش  همچنين  در  که  بسوزانی  و  کنی 

 . ذات حضرت حق شريک می آورندهمچنين  می نمايند و باانکار  خدای را

الذی هدانی لهذا و ما لوال ان هدانی اهلل فالحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل  لنهتدی    کنّا  الحمد هلل 

 2۵. علی نبينا محمد و آله الطاهرين 

ضعيف  دوم بچه عنکبوت را ديدم که چون از تخم بيرون می آيد يک حيوانی بسيار کوچک و  (  2

دارا اما  اعضاء و جوااست  يعنی هشت عدد ی همه  آنچه در عنکبوت ديده می شود  و  رح است 

بر پيشانی و دو تا بر پشت سر و معلوم است که مادر   !!دست و پا و چهار عدد چشم دارد که دو تا

ای خود تعين ه  ای خود در کار خودش مشغول می شود و برای بچهه  عنکبوت بعد از زائيدن بچه
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ای ريزه عنکبوت از تخم بيرون ه  ميباشد پس آن بچهخود حيوان شکاری  نميکند و عنکبوت    غذا

   .و کم کم بزرگ ميشوند آمده و با همان اعضاء و جوارح نازک خود شروع بشکار مينمايند

 پس اين است عظمت و بزرگی خالق که چقدر قدرت پس آنوقت که بزرگ شدند بنظر ما می آيند  

که   دارد  بچهدر همانامتناها  اينقدر خالن ريزکی  بآا  فهمق عالم  داده است که غذای    نها  و شعور 

  خود را می دانند که چه چيز است يعنی غذای ما حيوان زنده است که بايد او را بگيريم و به کُشيم 

امّا نبايد در گرفتن آن غفلت بنمائيم که   ن حيوان از قدرت و طاقت خود ما را آمبادا  و بخوريم 

  .بکُشد

برسی می کنند پس هر که را مناسب و کم را اول خوب  ار و هر!! حيوانی  پس ميروند بسوی شک

و بعد   قوه می بينند باو حمله ميکنند و از قوت جسمانی خود او را مغلوب ساخته به کناری ميبرند

از آن آسوده نشسته او را غذای خود می سازند پس اين است ميزان قدرت که بايد حيوان کوچک  

ب اندازه و  زرگ بزرگ را بخورد تا هيچ کداحيوان کوچک و حيوان  از  از حيوانات و حشرات  م 

  .بشودمقدار خود اضافه نشوند که باعث زحمت و اذيت بنی نوع 

 اهلل اكبر اهلل اكبر فتبارک اهلل احسن الخالقین و الرازقین فالحمد هلل رب العالمین 

تخم ريز است وقتيکه تازه از    سوم بچه پشه را مالحظه کنيد که چقدر لطيف و نازک و ظريف و (  ۳

با وجود اين کوچکی و ظرافت يک اما    ،بيرون آمده است يعنی از مورچه ريز هم کوچکتر است

نمودن و يک   جسم پرواز  برای  دارد  بال  دو  بيشتر  فيل  از  بلکه  آيد  بنظر می  دراز  فيل دم  مانند 

و چهار دست و پا دارد و   خرطوم دارد مانند خرطوم فيل برای مکيدن خون بدن حيوانات و انسان 

آن خرطوم که هنوز از ريزه گی درست بنظر نمی آيد و در آن مانند ناسوس يک سوراآ طوالنی  

آن اينقدر قوت و قدرت دارد که پوست حيوان و انسان را پاره نموده و سوراآ مينمايد هست    هم



ر قويست که همينکه و خون را می کشد و غذای خود می نمايد و حواس ظاهره و باطنه اش اينقد

برانيد پس آن پشه اين مطلب قلبی شما را !!  شما قصد می کنيد که اين حيوان موذی را از خود 

ئيرا  درک نموده و پيش از آنکه دست شما به او برسد فرار می  کند زيرا که ميداند که اگر ذره 

  .را خورده ام زيرا که من خون او، غفلت بورزم کشته خواهم شد

 هلل الحمد جل الخالق و الرازق!!! ر اهلل اكبر و اهلل اكب اهلل اكبر

او  (  ۴ از  را  زنبور  نوع  از مگس  بعد  و  فرموده  بزرگتر خلق  او  از  را  نوع مگس  چهارم همينطور 

قدرت خود بعضی از حيوانات را برای راه    بزرگتر خلق فرموده و برای نشان دادن عظمت و کمال

بعضی   است  فرموده  مرحمت  پا  دو  پا رفتن  هزار  را  بعضی  و  پا  هشت  را  بعضی  و  پا  چهار  را 

بدون دادن پا بر روی زمين قدرت راه رفتن مرحمت فرموده است   مرحمت نموده است و بعضی را

پرور  برای  و  بنمايند  مشاهده  عقل  صاحبان  که  است  داده  دويدن  تمجيد  و  و  ستايش  خود  دگار 

   .نمايند

روی بر  که  فرموده  مرحمت  بال  را  پرندگان  هم    و  را  ماهيان  و  بدوند  و  بکنند  گردش  بال  هوا 

تنفس دارد   بکنند تا که صاحبان عقل فکر کنند که حيوانيکه  مرحمت فرموده که در آب گردش 

خالق عالم همه   اهوا به پرد امّبماند يا حيوان مادی نميتواند که بر روی  ميتواند در آب هم زنده  

زنده در آب  را  زنده  که حيوان  دارد  قدرت  هوا    رقم  بر روی  را  پرگوشت  و حيوان  ميدارد  نگاه 

 2۶.« قدير علی کل شیٍء هَاِنَ اللَّ» .پرواز ميدهد

بهرجال متدرجاً حيوانات را خورد و بزرگ خلق فرموده تا که وقتيکه يک مخلوق را اينقدر بزرگ  

يم نتوان  بفرمايد که از حيطه حواس و ادراک ما خارج باشد يا حواس ما را محيط باشد پسخلق  
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وع خالق متعال ابا و انکار بنمائيم که مورد عتاب و عذاب خالق عالم واقع  ن مخلوق و مصنآاز  

که از هيچ کدام    ی هردو نوع را خلق فرموده است تاشويم و همينطور مخلوقات ديدنی و غيرديدن

يعقل و  درکه را انکار نميکند مگر شخص اليم ابا و انکار بنمائيم زيرا که اشياء محسوسه و منتوان

 . مخبوط الحواس

بعد از آن برای اظهار کمال قدرت و جالل عظمت و حکمت خودش خالق عالم در اعضاء و  (  ۵

و انواع و اقسام خواص وديعت فرموده است    ئع مخلوقات خورد و بزرگ جور بجورجوارح و طبا

شخاش سم مرحمت فرموده است که باندازه نصف دانه خکه يک حيوان ريز و کوچک را اينقدر  

زهر و سميت زنبور عسل  يرين را تلخ ميگرداند مثالً  چيزهای تلخ و ترش را شيرين می کند و ش

رب جان شيرين انسان و حيوان را  های گلهای رن  برن  را شيرين ميگرداند و نيش مار و عقعرق

   .تلخ ميسازد

ضعيفآمثالً   و  کوچک  اينقدر  و  ميگويند  گز  را شب  او  که  شاهرود  کوچک  حيوان  که    ن  است 

زهر    قت گزيده است اما اينقدرانسان گزيدن و زخم خوردن او را هم احساس نميکند که کدام و

ن شيرين انسان را تلخ کرده و انسان را  تيز و تند دارد که کم کم در تمام بدن سرايت نموده و جا

ی کند اهلل  هالک مينمايد و عنکبوت سبزرن  بنگال که در باغ موز يافت ميشود جُثه فيل را آب م

و حيوانات   و طيور  اين حشرات  اجسام  و  ابدان  در  آن  از  بعد  و  اقسام   چهاکبر  و  انواع  قشن  

  و بيان خوبی آنها عاجز رو نقاشی فرموده که زبان و قلم انسان از تحري رنگها

بدبو گونان گون  (  ۶ و  از آن خوشبو  بعد  و  و  بوی جسم حيوان  استشمام همان  از  که  است  داده 

ح مانسان  فرار  دور  از  شناخته  را  خود  دشمن  و  دوست  ديگر  احسن  يوانات  اهلل  فتبارک  يکنند 

 . الخالقين



و همين طور از دانه های خورد و ريزه ی نباتات و اشجار خورد و بزرگ را برای اظهار کمال    (۷

که   اينقدر خورد هستند  اولی  مرتبه  نباتات هستند در  از  بعضی  نموده است که  قدرت خود خلق 

ر نظر می آيند و بعد کم کم ماده زمينی و آب جذب نموده يک درخت بزرگ پر از گلها  ل دمشکب

ی لذيذ ميشوند و بعضی تا صد زرع در هوا بلند می شوند چنانچه درخت چنار و درخت  و ميوها

دويست زرع    ريلياتس رخت ساگوان در جنگلهای افريقه و آبز که در هندوستان پيدا می شود و د

 . اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر و هلل الحمد .و غيرهبلند ميشوند 

خلق فرموده است که از سطح زمين تا دو فرسخ در هوا بلند    ( و بعد بزرگ تر از اينها کُوهها را8

هماليه و قله ی ماونت ايورست که شش ميل بلندی دارد و بعد همه اشياء را در  ميشوند مثالً کوه  

فلز قسم  از  فرموده  مخزون  غيرهآنها  و  نقره  و  طال  و  جواهرات  و  الجبال   .ات  فی  من  سبحان 

 2۷خزائنه 

زخار ناپيدا کنار را از کوهها بزرگ تر خلق فرموده است که سه ربع کره زمين ( و بعد از آن بحر  ۹

احاطه نموده است و در اين آب شور و عميق بی شمار عجائبات خلق فرموده از قسم ماهی و   را

 28ی عنبر و صدف و مرجان و غيره فسبحان من فی البحار عجائبه يا ماهعنبر  نهن  و اسب و گاو

همه  ۱0 از  بعد  و  اينها  (  جميع  از  را  زمين  کره  طولاين  نه  که  است  فرموده  خلق  تر  و   بزرگ 

عرضش معلوم است و نه مقدار و وزنش مفهوم شده که چه قدر است حتی اين که عالم دنيا را  

 . همين کره زمين تشکيل داده است
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ال اگر کسی تدبر کند بر سلسله مخلوقات زمينی البته بزرگواری قدرت خالق عوالِم را خواهد  اح

خواهد کرد خواه در فهم او بيايد يا فهميد و بعد از آن و بعد از وجود هيچ مخلوق بزرگتر انکار ن

 . نيايد چونکه اين جميع مخلوقات زمينی را بالتدريج فهميده است

ن حيوان ريزه را که بر صفحه کاغذ گاهی بنظر می آيد آن چه  ق عالم که آفکر کند که آن خالمثالً  

لوق  و اين کره ی زمين که اينقدر بزرگ ست اين هم يک مخقدر خورد مخلوق است خرد است  

و بزرگی کره ی زمين به نسبت آن حيوان خورد چه قدر بزرگ است که در فهم نمی آيد   است

زرگی آنها از فهم ما  و ب روی ما وجود دارند و خوردی  اين مخلوقات که هميشه پيش    نپس چو

  .بنمائيم زيرا که مشاهده است که از وجود آنها انکارخارج است و ما نمی توانيم 

بسيار   را که باالی آسمانها  ن مخلوقاتکه آ  پس چطور ممکن است اين زمين  از  وجود دارند و 

مخلوقی قدرت دارد و قدرت  خلق همه رقم   خالق عالم بر  هبسيار بزرگ هستند انکار بکنيم زيرا ک

پس بدون شک و  شبهه او تعالی شانه مخلوقات غيرمتناهی را نيز خلق   خلق او غيرمتناهی است

 . فرموده است اگرچه در حواس ما نمی آيند ان اهلل علی کل شی قدير

ق فرموده انسان اشرف المخلوقات را خل  اين مخلوقات زمينی خالق عالم نوع( و بعد در وسط  ۱۱

نوع مخلوق ر بزرگواری خود قرار داده   ا قدردان و شناسنده عجائبات قدرو همين  و حکمت و 

 جميع مخلوقات علوی و سفلی و يُری و  ادراکِ  است که در وجود بنی نوع انسان قوای و حواسِ

و   قدرت  عجائبات  جميع  که  است  انسان  نوع  وظيفه  اين  پس  است  فرموده  مرحمت  مااليُری 

عوالم رحکمت    غرائبات و عظمت خالق  قدرت  و  بنمايد  را درک  عوالم  از  خالق  بعد  و  بداند  ا 

روی کمال اخالص چنين بندگی و عبوديت در بارگاه خالق و رزاق خود بر زمين نياز بسايد و 



پرستش بکند و نه اميد دارد که حقيقی مفهوم دين اسالم  غير از او از کسی ديگری نه ترسد و نه  

   .همين است و بس

اهلل اللهم صلّ علی محمد و ال محمد بعدد ذرات  له الّا اهلل محمد رسول اهلل علی ولی ااشهد ان ال 

 29مخلوقاتك و مصنوعاتك و بعدد حركاتها و سكناتها من االزل الی االبد!!! 

مخلوقات   ادراک جميع  عالم شهود  و  از خارج  که  تواند  نمی  انسان  اگر  که  مطلب  برای همين  و 

بکند و حال آنکه مسئول عنه ميبا  خورد و بزرگ برای  و يری و مااليری را  قدردانی خالق  شد 

عوالم لذا خود در وجود کوچک انسانی خالق عوالم مخلوقات جميع عوالم را خلق فرموده است  

نياورد که ادراک مخلوقات جميع عوالم از    تا که در وقت سؤال و جواب بر خدای متعال حجت 

 ۳0أَ فَال تُبْصِرُونَ  أَنُْفسِکُمْ  وَ فی البالغة چنانچه فرموده است   و هلل الحجةحد امکان من خارج بوده 

و   ۳و آب    2و باد    ۱( مثالً در عالم دنيا اصل اصول مخلوقات چهار عنصر ميباشند يعنی خاک  ۱2

و بر روی زمين   پس در وجود انسانی هم اين چهار عنصر را خلق و جمع فرموده است  ۴آتش  

را خلق نموده است پس در وجود انسانی بجای نهرها  ار و ابحار و صحراء و جبال  انهار و اشج

شرائين و  بجای صحراء    عروق  و  است  بدن  خونهای  مخزون  که  قلب  زخار خون  بحار  بجای  و 

پس    صفحات بدن است و بجای کوهها استخوانهای بدن هستند و بر کنار نهرها زراعت می شود

ميباشندبج بدن  نهرها وقت درو زرد ميگردد واما    ای زراعت موهای  بدن    اينکه زراعت  زراعت 

 !!انسانی وقت درو سفيد نورانی نور علی نور می شود
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و در عالم دنيا باالی زمين آسمان را خلق فرموده و در آسمان ستاره های بی شمار و دو فانوس 

سه ی سر را ضيابار يعنی شمس و قمر خلق فرموده است پس در وجود انسانی بجای آسمان کا

قمر دو چشم ضيابار   و  بجای شمس  و  بيشمار  بجای ستارگان موهای سفيد سر  و  فرموده  خلق 

يزهای دنياوی که ظاهر و مشاهد هستند در وجود انسانی  چ  اين  پس بمقابلهست  مرحمت نموده ا

 . هم ظاهر و مشاهد خلق فرموده است

ه نمی شوند اما وجود دارند  ی ديدظاهر  و در عالم امکان مخلوقات خلق فرموده است که از چشم

ر او  که  نمی شود  ديده  اما  آورد  می  بحرکت  را  درختها  که  زمين  روی  هوای  ريح عاصف مثالً  ا 

اما بدن    ميگويند پس همين طور انسانی روح را خلق فرموده است که ديده نمی شود  در وجود 

انسانی از همين ريح مشتق و مأخوذ پس  حرکت ميآورد  به  انسان را   ست و در آسمانهای    روح 

  .ملکوت است آنهاخلق فرموده است که ماده خلقت  هفتگانه مالئکه را

مانند برق است که    آنهايعنی نور مطلق که در اصطالح کالم او را برق ميگويند و سرعت حرکت  

بر ر العين  المنتهی در طرفة  مقام سدرة  از  امين  ميرسد پس در وجود    زمين  ویحضرت جبرئيل 

 خمسه باطنه خلق فرموده است و ماده ها است حواس  آسمان کاسه سر انسان که مانند  انسانی در  

  .حواس هم از همان ملکوت است اين  خلقت

است و   ۱حاسه خياليه    آنهايعنی از نور عقل و سرعت حرکت حواس هم مانند مالئکه است و  

   .۵و حاسه عقليه  ۴و حاسه حافظه  ۳و حاسه متصرفه  2حاسه وهميه 

از روی سرعت حرکت قوت خيال مانند سرعت حرکت م  چنانچه العين  الئکه است که در طرفة 

جميع  ن هم بيشتر آمده که در چشم زدن  نتهی ميرسد و حرکت قوت وهميه از آرة المزمين به سد 

عرش اعظم است که بزرگ ترين    باالعالم  سمت  عوالم امکانيه را احاطه می کند جل الخالق و در  



تما و  انسانی قوت عقليه م  مخلوقات است  ميدهد همين طور در وجود  و رن   نورانيت  را  عالم 

 روشنی و رن  ميدهد! اربدن است که بزرگ ترين مخلوقات بدن انسانی است و همه 

الخلود است که مقام و محل و خزانه عجائبات قدرت و غرائبات حکمت   و در عالم باال جنات 

ا که خالق عالم خلق فرموده است يا خلق خواهد  يرچيز  خدای متعال است که از ازل تا بابد هر

و گنجائش دارد و ابداً از کثرت مخلوقات و مصنوعات تن  نخواهد شد    عتفرمود برای همه وس

و نه پر خواهد شد و هميشه برای مخلوقات و مصنوعات تازه و نو بنو جای وسيع و فراآ خالی  

 . دارد

ه علم و قدرت غيرمحدود و التناهی خود محل و  ائارزيرا که جنت را خالق عالم برای اظهار و  

 . مقام قرار داده است لذا جنت يک محل و مقام غيرمحدود و التناهی است

قوت حافظ محل  و  مقام  عالم  انسانی خالق  وجود  آسمان  در  طور  همين  فرموده  پس  خلق  را  ه 

ای عمر تا منتهای  تدابدرکات انسانی قرار داده است که از  معلومات و مه جميع  است و او را خزان

ن خزانه معلومات عليحده عليحده در  ه در آهر چيزيرا که ديده است يا شنيده است همعمر انسان  

   .مخزون و مصون اند جاهای خود

ينيد که باغها و  بفکر کنيد و عجائبات قدرت خدا را مانند جنت در وجود خود مشاهده بفرمائيد ب

مشاهده خود  عمر  در  گاهی  که  خرمی  مون  بستانها  و  شادابی  حالت  در  همان  طرف  يک  ايد  ده 

حاضر و موجود اند که گلهای رن  برن  با خوشبوهای گوناگون از هوای بهار در جنبش اند و 

نشسته در نغمه    رندها بر درختانلفه بر شاخهای درختان آويزان و پی درختان با الوان مختميوه ها

 سرائی و نواسنجی مصروف و مشغول اند!!! 



ه در صحرا مزارع حبوبات مختلفه از قسم جو و گندم و نخود و غيره تا جائيکه نظر شما  نيد ک و ببي

و مشاهده کنيد که کوههای سربلند با قلهای پر از رياحين    کار ميکند سرسبز و خرم بنظر می آيند

آبشار های پرشور و صدا و با درّه ها و واديهای مخوف يکطرف  و اشجار و با چشمهای جاری و  

 وجود و حاضراند!!!م

و مالحظه کنيد که جنگلهای طوالنی با درختهای عظيم الشان پر از وحوش و طيور و انواع حيوان 

 يکطرف ايستاده اند!!! 

دو و  آتش  شرارهای  خود  دهان  از  يکطرف چطور  فشان  آتش  کوه  که  کنيد  نظر  غيظا  دو  و    ز 

ويا جهنم در جوش و خروش  ب دور می اندازد و دودش مانند ستون بآسمان رسيده است گغض

 .است

دري يکطرف  که  کنيد  نظاره  دو  کشتيهای  با  کنار  ناپيدا  و حاضر ای زخار  موجود  موج زن  خانی 

و غرائبات ممالک و شهرها  و فکر کنيد و به بينيد که تمامی اين کره زمين با همه عجائبات  .  است

نده فکر کنيد و سرافک  .است  و قريها و ديهات و مردم و حيوانات يکطرف عليحده موجود و حاضر

با ليل و نهار او مش با همه ستارگان و سيارگان و شمس و قمر ضيابار و  بنمائيد که آسمان  هده 

 .رف موجود و حاضرانديکط

اين ها آپس   ها را شما خودتان  همه  اين  ميباشند و همه  ن مخلوقات هستند که مشاهد و مرئی 

ايد   نموده  و همه عليحده حافظه شما هروقين ها در خزانه  ا  و همهمشاهده  و موجود  ت حاضر 

خالی هستند که   فراوان  يزهای شنيدنی و ديدنی همانطور جاهایو هنوز برای چ  عليحده جا دارند

 . در مرتبه اولی خالی بودند



از زبان کسی ديگری شنيده   کنيد که هر چيزيکه شما  بوده او حاال فکر  يد خواه آن چيز خورد 

ابداً اين محل و مقام   زانه بی پايان قوت حافظه شما موجود و حاضراند واست يا بزرگ همه در خ

ی ديگر خالی و وسيع است که در روز اول  همانطور برای چيزها،  تنگی و ضيق پيدا نکرده است

 بوده است و الی آخر عمر شما خواهد بود!!! 

رسی و عرش و  تهی و کرة المنقسام مالئکه و بعد سدنميدانم شما بيانات هفت آسمان و انواع و ا

 ؟يد يا نه و بعد نميدانم که بآنها قائل هستيد يا خيراجنت و جهنم را از کسی شنيده 

يد البته همه اينها عليحده عليحده در  ابيانات اين مخلوقات بزرگ را شما شنيده  پس اگر از کسی  

چه بنده انچن.  خزانه قوت حافظه شما با وجود بزرگی و عظمت خودشان حاضر و موجود هستند

اين   بهمه  مذاهب  متکلمين  علمای  شنيدن  از  و  اديان  جميع  مذهبی  کتابهای  خواندن  از  چون 

 . کرده اممخلوقات حق اليقين پيدا 

بنده است عليحده   معلومات و مدرکات  بنده که خزانه  اين مخلوقات در قوت حافظه  پس جميع 

محل اين  هنوز  و  بينم  می  موجود  و  حاضر  خود  جاهای  در  خزانه  عليحده  مقام  و   و  معلومات 

کات و مسموعات بنده همان طور خالی و وسيع است و ابداً تنگی و ضيق پيدا نکرده است و  درم

بحق اليقين ميدانم که تا ابداآلباد هم اگرچه هر روز چيز های تازه تازه به بينم يا بشنوم پر نخواهد 

بلکه هميشه وسعتش و فصحتش زياد و تنگی خواهد کرد  نه  و  تا    شد  زياد خواهد شد چنانچه 

  .شده است امروز



لمعبود ما اعظم شانه و اجل برهانه اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر جل الخالق فالحمد هلل رب العالمین و ا

الحمد هلل الذی هدانی لهذا و ماكنت الهتدی لوال ان هدانی اهلل و  .و الجحودعلی ذوی االنكار 

 31حمد و آله الطاهرين دهر الداهرين و ابد االبدين!!!صلی اهلل علی سیدنا و نبینا م

 اند مبين کاشف اسرار العالمين فرموده امام  اميرالمومنينبهمين مالحظه موالنا و مقتدانا حضرت 

 أ توووووزعم انّوووووک جووووورم صوووووغير
o 

 ۳2 و فيووووووک انطوووووووی العووووووالم!!! 
o 

 داً وَ رِقّاً يا سیدنا و امامنا حَقّاً حَقّاً تَعَبُّ 

حجت خلق فرموده است که هيچ  عوالم در وجود انسانی برای اتمام  اليه را خالق  پس اين قوای ع

و از   عاقل و جاهل نتواند که از علم و قدرت غيرمحدود و التناهی خدای متعال انکار و ابا بنمايد

نتواند   هرگز  هرگز  ديدنی  غير  و  ديدنی  چون  مخلوقات  که  زيرا  گردد  کافر  نموده  انسان  انکار 

واع مخلوقات خورد و بزرگ و ديدنی و غيرديدنی موجود و در وجود خود همه انباهوش و فهم  

اينکه ديوان بکند مگر  انکار  بيند پس چطور ممکن است که  الحواس شده   و مخبوط   هحاضر می 

 . شیء قدير ان اهلل علی کل .باشد

چشم شما    شما نمی آيد که از  و بعد خبر داده که اگر چيزی از مصنوعات و مخلوقات خدا در فهم

اهيد يافت زيرا که ما مثال جميع  ئب است پس او را در نفس خود تفتيش کنيد که خودور يا غا

ايمآ نموده  در وجود شما خلق  را  مخلوقات خود  و  الْأَرْ»  .يات  فىِ  لِّلْمُوقِنِينَوَ  َءايَاتٌ  فىِ    ضِ  وَ 

 ۳۳«أَ فَلَا تُبْصِرُونَ سِکمُ أَنُف
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ز نعمات الوان و گوناگون  ی يک مهمان خانه مزين و مشحون او بعد اين جهان را بحيثيت مجموع

خلق فرموده است= که سراپرده های زنگاريش را از جواهرات رخشان و ضيابار و مزين و مرصع  

با  را  زمردينش  فروش  و  است  ربوده  نورافشان  فانوس  دو  از  را  تاالرش  تاريکی  و  است  نموده 

اقسام غذاهای و سفرهای مهمانيش را    و تازه و رنگارن  زينت داده استگلهای تر   انواع و  از 

لطيف و جديد و ميوهای رنگين و لذيذ از مزارع حبوبات و فاليز و باغ و بساتين ميوه جات پر  

عطر نموده است و گلدستهای ساخته است و مجمرهای عطر فشانش را از صحاری مشک و عنبر م

گوناگون التعد و التحصی ساخته   و گلهایقلل جبال پر از رياحين و اشجار  حفلش را از  زينت م

  ؛ين نموده استرا از صحرای نيشکر و کوه های انگبت و تهيه مشروبات شيرين و لذيذ اس

معطر   برای  نمودن و  تبريد  برای  و  است  کرده  سبز  کيوزه؟  و  گل  جنگلهای  مشروبات  نمودن 

باريق از چشمهای جاری  ر تيار ساخته است و آفتابها و امشروبات انبارهای يخ دائمی روی کهسا

و آب ريزی از غديرهای کثير و خليجهای    کهساری ريخته است و لگنهای دست شوریو رودبار  

جنبان محفل بادهای شمال و جنوب    هلوسيع و دريای ناپيدا کنار درست نموده است و برای مرح

است و ناظمان   وده است و خدمتگاران فهل جنود مالئکه را قرار دادهو صبا و دبور را مامور نم 

د خداوند جليل است و مهمان  و ميزبان خورچی اسرافيل  مهمانسرای جبرائيل ع و ميکائيل و صو

 طيور و حيوان ميباشند !!!بنی آدم و بنی جان و 

ادراک نعمات مختلفه و   و بعد از خلق نمودن اين مهمان خانه فانی خالق عالم برای مهمانان بجهت

ظاهره وديعت   ۵حواس خمسه    ی درک نمودن نعمات عنصری مادّیمتنوعه در وجود مهمانان برا

باطنه کرامت فرموده است   ۵فرموده است و برای درک نمودن لذائذ نعمات روحانی حواس خمسه  

ميباشند   ترتيب  باين  آنها  و  المسه  ۵و  ذائقه  ۴شامه  ۳سامعه  2باصره  ۱و  و  واهمه  2  وه  خيالي۱= 

ناهی و غير محدود خلق فرموده که س عشره را غيرمتعقليه و اين حوا۵متصرفه و  ۴حافظه و  ۳



هيچکدام از اينها هيچوقت از ادراک مدرکات خود زله و خسته نمی شوند بلکه هر روز در ازدياد  

 . در اضافه ميباشندو 

الخبر و التشبع االنف من االستشمام و  چنانچه گفته اند التشبع البصر من النظر و ال تشبع االذن من

اللس المساس= والتشبع  الالمسة من  الطعام و التشبع  انواع  الخياالت و   ان من  الخيال من  اليشبع 

و   التصرفات  من  المتصرفة  التضمحل  و  المحفوظات  من  الحافظة  التمالء  و  التوهمات  من  الوهم 

 الينضجر العقل من المعقوالت!!! 

س از اينجا  ره ور گردد پو متلذذ و بهز لذت تازه و جديد و نو بناتا که مهمان هر روز و هر ساعت 

مرد عاقل و انسان دارای حواس صحيح پی می برد که آن ميزبان مهربان که ماها را در اين مهمان  

ذا آن  نيز  و  ميباشد  غيرمحدود  و  غيرمتناهی  قدرت  و  علم  صاحب  است  نموده  دعوت    تخانه 

حدود و التناهی مطلق است که بدون استحقاق ماها را اين نعمات غيرم دس فياض برحق و جواداق

  .کرامت فرموده است

 فالحمد هلل رب العلمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرين

و از اينجا مفهوم می شود که آن ميزبان جليل صاحب علم و قدرت التناهی ميخواهد که با قدرت  

ل کلية  خلق مخلوقات ندارد پس آن قو اهی خود ما را آشنا بسازد و مطلبی ديگر ازو کمال غيرمتن 

که  است  صحيح  و  است    درست  الخَلقَ! فرموده  فَخَلَقتُ  اُعرَفَ  اَن  فَاَحبَبتُ  مَخفِيّاً  کَنزاً  و    ۳۴کُنتُ 

 ۳۵!!! حتياج لی منهم الی  احددون االاوصل عبادی الی نعيم الّا ب 
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که چون او التناهی و غيرمحدود   -خدای متعال فهميده ميشود  بزرگواری علم و قدرت و از اينجا  

علم خدای متعال بر تمامی ازل و ابد کلية و جزئية حاوی و محيط است هيچ ذره  هيچ    ذااست ل

شيطان است آنچه که ميگويند که    نيست پس غلط محض و وسوسه  نشیء از علم او خارج و بيرو

ه جزئيات  داننده  اگر  که  زيرا  جزئيات  داننده  نه  است  کليات  ی  داننده  فقط  آنوقت  خدا  باشد  م 

  .خواهد شد چيزهاخالف علم خدا 

چنانکه نواب کلکته گفته بود که اگر در امور مخلوقات برای خدا بدا واقع بشود مثالً يک شخص  

سبب کارهای خوب سعيد بشود پس اين خالف علم خدا خواهد    نوشته شده و بعد به  اول شقی 

ره در شد و همين طور اگر کسی شصت سال عمر داده شده است اما از کارهای زنا و ظلم و غي

لذا عقيده براهمه هند درست است که   ،علم خدا خواهد شد  ظرف پنجاه سال می ميرد پس خالف

   .يعنی اول و آخر کار شی را ميداند ا کلية می داندقائل اند که خدا مانند بادشاهان دنيا چيزها ر

ه برای نواب  اما در ميان و گوشه و کناره شی را نمی داند تا که در علم خدا خالف الزم نيايد بند

اما قبول نکرد و گفت من حرفهای   شما را نمی فهمم همان عقيده براهمه درست  دو جواب دادم 

و علم  خالف  که  دادم  اين  اول  جواب  و است  ميگويند  مردم  که  است  محال  امر  يک  شدن  اقع 

 دانستن او يک جور ديگر واقع  مفهومش را نمی فهمند يعنی ميگويند که خدا می داند و بعد خالف

  .ميشود يعنی بعد نميداند

ر آمده و است که بر چيزهای معلوم پهن و منتش فتاب  ده کنيد که مثال علم مانند شعاع آمثالً مشاه

منکشف و واضع خواهد شد   شود همه بر آفتابهر چيزيکه واقع ميتاب در شعاع آف بديهی است که 

آفتاب و  بشود  واقع  فعل  يک  آفتاب  شعاع  در  که  است  محال  امر  آفتاب    اين  به  يا  نفهمد  را  او 

هر چيزی و پس همين طور علم خدا بر جميع ازل و ابد پهن و منتشر است پس  منکشف نه شود  



ابد واق و  ازل  يعنی صفت علم فعليکه در  متعال منکشف خواهد شد  بر خدای  ع خواهد شد همه 

 . اخفاء صفت جهل است -انکشاف است نه اخفاء 

ناقص است لذا همه جزئيات مملکت را  ون علم سالطين دنيا  ين بود که گفتم که چاو جواب دوم  

 .نمی دانند و علم خدای متعال کامل است لذا او ميداند

بر ازل و ابد کلية و جزئية حاوی و محيط است هيچ جزئی و    عالبهرحال علم و قدرت خدای مت

تعالی شانه   او  همانطور که علم  نيست پس  بيرون  و  دائره علم خدا خارج  از  از وجود  کلی  قبل 

که آنها را بوجود آورده همان طور بعد از خلق اشياء    بهمه انحای اشياء حاوی و شامل بودهاشياء  

لذا قبل از خلقت اشياء خدا ميدانست که بعد از خلقت    ،بر جميع انحای اشياء حاوی و محيط است

  .مطيع خواهند شد يا عاصی ، اين اشياء چه خواهند شد سعيد خواهند شد يا شقی

ضی از کارهای بد به شقاوت شد و بع  کارهای خوب از شقاوت بسعادت منتقل خواهندو بعضی از  

 .الکو غير ذ

ن ذات پاک حکيم علی سی که علمش غيرمتناهی است البته آو از اينجا اين هم مفهوم ميشود که ک

فائده و  االطالق است و فعل الحکيم اليخلو عن الحکمة لذا خدای متعال هيچ کاری عبث و بی  

 حکمت و حسن عقلی و رحمت هستند!! قبح عقلی نه کرده است همه افعال خدا مبنی بر 

نعمات  اقسام  انواع و  از  پُر است  اين مهمان خانه را که  اينجا درست در فهم می آيد که  از  پس 

اين  قابل  و  سزاوار  مهمان  آن  که  است  فرموده  خلق  منان  خدای  الشان  جليل  مهمان  يک  برای 

ب نمودن  زرگ ميباشد زيرا که شخص  مهمانی  بيکران سرافراز  اکرام  بانعام و  غيرقابل و سزاوار را 

 فعل غيرمستحسن و قبح عقلی است!! يک 



و ما خودمان را می بينيم که بنده تنها و نه مجموعه بنی نوع انسان ابداً سزاوار و مستحق اين انعام 

 و کلی در اين جهان خلق فرموده است و اکرام نيستيم که برای ماها اين جهان و نعمات جزئی

وده است که آن وجود معظم و مکرم قابل  جهان و نعمات اين جهان برای کسی خلق فرمالبته اين  

هم در اين   را  جليل الشان ما  و بعد در طفيل آن وجود محترم و  و سزاوار اين انعام و اکرام ميباشد

  ؛استمتناهی شريک و سهيم گردانيده ردعوت بزرگ نعمات غي 

رم  پس ما همه در طفيل آن وجود محترم مدعو شده ايم زيرا که رسم مهمانی شخص معظم و محت

او همه اتباع و متعلقين و دوستان و محبّان و متوسّلين او را در مهمانی  همين است که در طفيل  

اعظام من  احترام و  تعظيم و تکريم و  بنمايد تا که مهمان خوشحال گردد که در  شريک و سهيم 

  .جميع متعلقين و متوسلين مرا ميزبان مهربان در دعوت من سهيم و شريک گردانيده است

باعث ايجاد هر دو    نيست آن وجود معظم و محترم و بزرگ مگر وجود حضرت حبيب خدا  پس

دوازدهگانه   اوصيای  محترم  و  معظم  وجودات  و  مصطفی  محمد  مجتبی  احمد  سيداالنبيا  سرا 

 .سالم که در شان ايشان حديث لوالک وارد شده استآنحضرت عليهم الصلوة و ال

صلّ   آاللهم  و  محمد  االعلی  من  محمد  االبدل  الی  امتهای  )حاشيه:  زل  مرسلين  و  انبيا  تمامی  و 

را احمد    خودشان  برای حبيب خود  متعال  را خدای  امکان  عالم  اين  که  اند  داده  بشارت  و  خبر 

 . حضرت خلق فرموده استو اوصيای دوازده گانه آن و محمد مصطفی مجتبی

محض برای اظهار علم و    و از اينجا مرد عاقل صاحب ديانت پی ميبرد که چون خلقت اين جهان

است االکرام  و  ذوالجالل  ذات  غيرمتناهيه  حکمت  و  قدرت  و  و    کمال  متناهی  دنيا  عالم  اين  و 

   .لذا اين عالم دنيا برای آن مطلب و مقصد ابداً کافی نيست ،محدود است



يک عالم ديگر غيرمتناهی و غيرمحدود باشد که ذات    است که عالوه بر اين عالم دنيازم  پس ال

و   کمال  و  علم  عجائبات  غيرمتناهی  کمال  و  قدرت  و  علم  دارای  مطلق  فياض  حق  حضرت 

    .غرائبات قدرت و جمال خود را در آن مقام و محل ارائه و بروز بدهد

بنمايد پس در  را بروز دادن شروع  ائبات قدرت خود  ائبات صنعت و غرزيرا که اگر اينجا آن عج

و نفس کشيدن باقی  ظرف چند روز اين عالم دنيا همه اش پر خواهد شد و جای يک قدم گذاشتن  

الخالق   نخواهد ماند چنانچه يک درخت مانند درخت طوبی برای پری اين عالم کافی است جلّ 

بهشت عنبر   ت برای آن عالم دارالخلود که او راپس گويا اين عالم را مسطوره و نمونه قرار داده اس 

سرشت و ملک جاودان ميگويند و جای و محل و مقام ارائه دادن عجائبات و غرائبات صنائع و 

  .بدائع قدرت و کمال خود معين و مقرر فرموده است

از جميع مخلوقات وسيع و  آپس   مقام غير محدود و التناهی است و باالی همه آسمان ها و  ن 

روز جمعه    رگبز هر  مقام  آن  در  که  اولی  است  نعمات  بر  و جديد  تازه  نعمات  انواع  رقم  هفتاد 

اضافه خواهد فرمود تا ابداآلباد و با وجود اين زيادتی جنت پر نخواهد شد و تنگی نخواهد کرد 

و  بلکه هر روز وسيع  ميکند  تنگی  نه  و  نمی شود  پر  ماها  و محل قوت حافظه  مقام  چنانچه که 

 .ود جل الخالقر ميشراآ تف

اليقين پيدا می شود که چون علم و قدرت  و از اينجا در   فهم و عقل سليم و فطرت مستقيم حق 

لذا او تعالی شانه بر همه اشياء قادر است که مخلوق و    ،محدود استو غيرخدای متعال غيرمتناهی  

گی در چشم ما کوچک و ريزه اينقدر گوچک و ريزه خلق فرموده است که از جهت خوردمصنوع  

   .نمی آيد



الجثه خلق فرموده   مصنوع بزرگ اينقدر بزرگ و عظيم   چنانچه بيانش مفصل گذشت و مخلوق و

ما محيط آمده و فهميده   است که بر جميع حواس ما محيط است يعنی از بزرگی خودش بر حواس

دود نموده  نمی شود مثالً همين آسمان که بنظر می آيد حواس ما را در شکم خود محصور و مح

ا که نظر می کنيم همان را می بينيم حتی اين که بعضی مردمان المذهب و فاقد است که از هرج 

  و الحواس از جهت احاطه او بر کره زمين از وجود او منکراند و ميگويند که اين رن  آبی جسم  

 من  جرم آسمان نيست بلکه اين رن  هوا است که متکاسف شده بنظر ما آبی می آيد اعوذ باهلل

 .دةهذه العقيده الفاس

زيرا که اگر حرف آنها درست ميبود پس آنوقت در وجود هوا و ريح  ماده رن  آبی بايد وجود 

داشته باشد خواه مقدارش کم تر باشد يا زياد تر پس آن وقت ممکن بود که اين هوا را از آالت و  

آنکه تا هوا آبی رن  است و حال    که بيائيد به بينيد جسم  ادوات متکاسف نموده بما نشان ميدادند

زيرا که در وجود هوا هيچ رن  نيست   اين زمان هيچکس نتوانسته که رن  هوا را نشان داده باشد

و چيزيکه از يک صفت فاقد است ابداً آن صفت در وجود او يافت نخواهد شد خواه هرقدر او را  

واهد شد اگرچه مليان مليان بار او را  زياد متکاسف بنمايند مثالً در نور هيچ وقت تاريگی پيدا نخ

  متکاسف بنمايند!!!

 . يدا نخواهد شد اگرچه مليان مليان بار او را متکاسف بنمايندو بالعکس يعنی در تاريکی نور پ

قدرت   اظهار  برای  عالم  خالق  ابهرحال  و  اجسام  که  همانطور  خود  کمال  خلق  و  ديدنی  جرام 

لق فرموده است مثالً همين هوا  مرئی و غيرديدنی هم خور اجسام و اجرام غيرفرموده است همانط

از وجود هوا   ،ميکنيمو ريح= که صدمه و قوتش را ما احساس   اگر کسی  اما ديده نمی شود و 



انکار بکند او را ديوانه و فاقد الحواس خواهند گفت و روح ما از همين ريح خلق شده است که 

 . ديده نمی شود

موده است اگرچه ديده نمی شوند ق عالم مالئکه را هم خلق فرپس از اينجا درک ميشود که خال

است و ملکوت قوت برقيه را ميگويند پس همانطور که قوت برقيه  آنها از ملکوت  زيرا که خلقت  

ديده نمی شود و همه جور کار می کند و سرعت حرکت اينقدر سريع دارد که در يک دقيقه هشت  

 . دور کره زمين گردش می کند بار

  الم از وجو مالئکه پُر است اما ديده نمی شوند زيرا که اين ماده ارضی در ميان ما و مه عپس ه

از اين چهار ديوار عناصر ما خارج ميشويم آنوقت مالئکه را خواهيم   آنها حائل است و وقتيکه 

 ديد!!!

کرد   پس بعد از اين بيانات اگر کسی ذره عقل و هوش دارد ابداً از مخلوقات خدا انکار نخواهد

علم بی    و خواه ديدنی باشند يا غيرديدنی زيرا که آنشخص حق اليقين پيدا خواهد کرد بر قدرت  

يقين خواهد کرد چنانچه که  پايان و بی نهايت خدای ذوالجالل و االکرام و او را بر هر شیء قادر  

 ۳۶« يرٌدِقَ یٍءشَ لِّلی کُعَ هَاللَّ نَّاِ» :خدی متعال خود فرموده است که

کوه و ص  لبهرحا از خلقت  بعد  متعال  را  خدای  اشجار خود گلوله زمين  و  ابحار  و  انهار  و  حراء 

مش مفهوم اما با وجود اين در  علوم است و نه حج ماينقدر بزرگ خلق فرموده است که نه وزنش  

از هر چهار معلق فرموده است و بعد جسم هوا را از زمين بزرگ تر خلق    هوا فرموده است که 

 حاطه نموده است ارا ه زمين طرف کر
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بفاصله بعد  اول را خلق فرموده است و درشتی و    و  پانصد ساله راه اسب سوار تندرو = آسمان 

 .حجم جرم آسمان را بقدر پانصد ساله راه اسب سوار درشت و کلفت ساخته است

 .  رب العالمینجل الخالق اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر و هلل الحمد و اهلل اكبر علی ما هدانی فالحمد هلل

آسمان اول از زمين بزرگ تر است يعنی   ين از يک دانه ري  دريا بزرگ استو همان طور که زم

اول کوچک   بآسمان  نسبت  زمين  کره  همانطور  آمده  زمين کوچک  از  يکدانه ري   که  اندازه  آن 

همانقدر  را خلق فرموده است و زمين دوم از آسمان اول    آمده و بعد باالی آسمان اول زمين دوم

ز زمين و بعد بفاصله پانصد ساله راه او آسمان دوم را خلق فرموده بزرگ است که آسمان اول ا

اه اسب سواره تندرو است بعد باالی آسمان دوم زمين  دوم نيز پانصد ساله راست و کلفتی آسمان  

  ؛سوم را خلق فرموده است

است و کلفتی آسمان سوم  ق فرموده  سوم را خله راه اسب سواره آسمان  ال و بعد بفاصله پانصد س

نيز پانصد ساله راه است و بعد باالی آسمان سوم زمين چهارم را خلق فرموده است و بعد بفاصله  

پانصد ساله راه اسب سواره تندرو آسمان چهارم را خلق فرموده است و کلفتی و غلظت آسمان 

  ؛نيز پانصد ساله راه اسب سواره تندرو است چهارم

باالیو   بفاصله پانصد ساله راه اسب آسمان چه   بعد  بعد  ارم زمين پنجم را خلق فرموده است و 

نجم را خلق فرموده است و غلظت و حجم آسمان پنجم هم پانصد ساله راه سواره تندرو آسمان پ

است و بعد باالی آسمان پنجم زمين ششم را خلق فرموده است و بعد بفاصله پانصد ساله راه اسب  

آسمان ششم هم پانصد ساله راه است و    است و غلظت  ها خلق فرمودمان ششم رتندرو آس   رهسوا

بعد باالی آسمان ششم زمين هفتم را خلق فرموده است  و باالی زمين هفتم بفاصله پانصد ساله 



راه است چنانجه در قرآن مجيد و فرقان حميد از همه زمين و همه آسمان خبر ميدهد که فرموده  

  ۳۷« ماواتٍ طِباقاسَبْعَ سَ ذی خَلَقَالَّ» :است

آ باالی هم مطبق خلق  يعنی خالق عالم قادر مطلق  ن خالق و صانع است که هفت عدد آسمان 

است   فرموده  خلق  ديگری  يکی  باالی  مطبق  هم  زمين  عدد  هفت  طور  همين  و  است  فرموده 

  ۳8ه فرموده است و خلق االرض مثلهن چ چنان

ست زمينها را هم باالی يکی  يگری مطبق خلق فرموده اآسمانها را باالی يکی د يعنی همانطور که  

ري   دانه  باندازه  باالئی  بآسمان  نسبت  پائينی  آسمان  هر  و  است  فرموده  خلق  مطبق  ديگری 

اندازه بزرگ است که زمين نسبت    آسمانچک است و هر  کو بآسمان پائينی همان  باالئی نسبت 

 ر!!!قدي شیء   الخالق و هو علی کل بيکدانه ري  بزرگی دارد جل

مبين  امام  موالنا  حضرت  چنانچه  دارد  خاص  جسم  و  رن   و  خاص  اسم  يک  آسمان  هر  و 

 . عالمين در جواب شامی بيان فرمودهاميرالمومنين کاشف اسرار ال

ون  يدُدود است و رنگش آبی است دومی قِ  آسمان اولی رفيع است و خلقت او از آب وپس اسم  

مسی   رنگش  و  است  نحاس  از  خلقتش  و  مَاست  سومی  يعنی  ارُاست  شبهی  رنگش  و  است  وم 

ون است و رنگش طالئی است يعُون است و رنگش نقرئی است پنجمی هِلُرفَبلوری است چهارمی اَ

 ۳۹است و رنگش مراريدی است  اُءجمَمردين است هفتمی عَوس است و رنگش زرُو ششمی عَ
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 باب ذكر عظمة الله

قَالَ: جَاَءتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاُء إِلَى نِسَاِء رَسُولِ اللَّهِ ص     ععَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِصدوق    و در توحيد

بُيُوتُنَا فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِیَ عِنْدَهُنَّ فَقَالَ لَهَا إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ  الْعِطْرَ    مِنْهُنَ  تَبِيعُ  وَ بَنَاتِهِ وَ کَانَتْ

 أَبْقَى لِلْمَالِ فَقَالَتْ بُيُوتُکَ بِرِيحِکَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ 

اللَّهِ فَقَالَ جَلَّ جَلَالُ اللَّهِ سَأُحَدِّثُکِ   مَةِعَظَعَنْ  ٍء مِنْ بَيْعِی وَ إِنَّمَا جِئْتُکَ أَسْأَلُکَ  فَقَالَتْ مَا جِئْتُ بِشَیْ

  ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ بِمَنْ فِيهَا وَ مَنْ عَلَيْهَا عِنْدَ الَّتِی تَحْتَهَا کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍ عَنْ بَعْضِ ذَلِکَ قَالَ  

مَا عِنْدَ الَّتِی تَحْتَهَا کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ وَ الثَّالِثَةُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى السَّابِعَةِ  يْهِعَلَ  وَ هَاتَانِ وَ مَنْ فِيهِمَا وَ مَنْ

ى وَ السَّبْعُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ مَنْ عَلَيْهِنَّ عَلَ  ۴0خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ   -ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ

جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ وَ رِجْلَاهُ فِی لدِّيکِ کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ وَ الدِّيکُ لَهُ جَنَاحَانِ  رِ اظَهْ

 وَ السَّبْعُ وَ الدِّيکُ وَ  قِیٍّ  لَاةٍالتُّخُومِ وَ السَّبْعُ وَ الدِّيکُ بِمَنْ فِيهِ وَ مَنْ عَلَيْهِ عَلَى الصَّخْرَةِ کَحَلْقَةٍ فِی فَ

الدِّيکُ وَ ال السَّبْعُ وَ  قِیٍّ وَ  فَلَاةٍ  کَحَلْقَةٍ فِی  الْحُوتِ  صَّخْرَةُ وَ  الصَّخْرَةُ بِمَنْ فِيهَا وَ مَنْ عَلَيْهَا عَلَى ظَهْرِ 

يکُ وَ الصَّخْرَةُ وَ الْحُوتُ وَ الْبَحْرُ الْمُظْلِمُ الدِّ وَ  الْحُوتُ عِنْدَ الْبَحْرِ الْمُظْلِمِ کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ وَ السَّبْعُ 

الْمُظْلِمُ وَ  الْبَحْرُ  الْحُوتُ وَ  الدِّيکُ وَ الصَّخْرَةُ وَ  وَ  وَ السَّبْعُ  قِیٍّ  فَلَاةٍ  فِی  کَحَلْقَةٍ  الْهَوَاِء  الْهَوَاُء عِنْدَ  عِنْدَ   

الْآيَةَهَذِهِلَا  الثَّرَى کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ ثُمَّ تَ بَيْنَهُما وَ ما    -  الْأَرْضِ وَ ما  لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی 

رَى ثُمَّ انْقَطَعَ الْخَبَرُ وَ السَّبْعُ وَ الدِّيکُ وَ الصَّخْرَةُ وَ الْحُوتُ وَ الْبَحْرُ الْمُظْلِمُ وَ الْهَوَاُء وَ الثَّ  ۴۱تَحْتَ الثَّرى

الدُّنْيَا وَ مَنْ فِيهَا وَ مَنْ عَلَيْهَا عِنْدَ  نْدَ السَّمَاِء کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ وَ هَذَا وَ السَّمَاُء  هِ عِعَلَيْ   بِمَنْ فِيهِ وَ مَنْ

الثَّالِثَةُ وَ  ی فَلَاةٍ قِیٍّ وَ هَذِهِ  الثَّالِثَةِ کَحَلْقَةٍ فِعِنْدَ  الَّتِی فَوْقَهَا کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ وَ هَذَا وَ هَاتَانِ السَّمَاَءانِ  

کَحَلْقَةٍ الرَّابِعَةِ  عِنْدَ  عَلَيْهِنَّ  مَنْ  وَ  فِيهِنَّ  مَنْ    مَنْ  وَ  السَّبْعُ  هَذِهِ  وَ  السَّابِعَةِ  إِلَى  انْتَهَى  قِیٍّ حَتَّى  فَلَاةٍ  فِی 

الْبَحْ عِنْدَ  عَلَيْهِنَّ  مَنْ  وَ  أَهْفِيهِنَّ  عَنْ  الْمَکُْفوفِ  فِرِ  کَحَلْقَةٍ  الْأَرْضِ  الْبَحْرُ  لِ  وَ  السَّبْعُ  وَ  قِیٍّ  فَلَاةٍ  ی 
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وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماِء مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ    -الْمَکُْفوفُ عِنْدَ جِبَالِ الْبَرَدِ کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ

سَبْعُونَ  بَرَدِ عِنْدَ حُجُبِ النُّورِ کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ وَ هِیَ الْمَکُْفوفُ وَ جِبَالُ الْهِ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ وَ هَذِ ۴2بَرَدٍ

دِ وَ الْحُجُبُ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَکُْفوفُ وَ جِبَالُ الْبَرَ[  و  ]هذابِالْأَبْصَارِ وَ هَذِهِ    أَلْفَ حِجَابٍ يَذْهَبُ نُورُهَا

الْهَ الَّذِی  عِنْدَ  فِيهِ  وَاِء  وَ تَحَارُ  الْبَرَدِ  جِبَالُ  وَ  الْمَکُْفوفُ  الْبَحْرُ  وَ  السَّبْعُ  وَ  قِیٍّ  فَلَاةٍ  فِی  کَحَلْقَةٍ  الْقُلُوبُ 

واتِ وَ الْأَرْضَ وَسِعَ کُرْسِيُّهُ السَّما  -مَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَوَ الْهَوَاُء فِی الْکُرْسِیِّ کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ ثُالْحُجُبُ  

الْعَظِيمُ الْعَلِیُّ  يَؤُدُهُ حِْفظُهُما وَ هُوَ  الْحُجُبُ وَ    ۴۳وَ ال  الْبَرَدِ وَ  الْمَکُْفوفُ وَ جِبَالُ  الْبَحْرُ  هَذِهِ السَّبْعُ وَ  وَ 

مَا   ۴۴الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى  -ةَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَ کَحَلْقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّالْهَوَاُء وَ الْکُرْسِیُّ عِنْدَ الْعَرْشِ

 ۴۵. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ  تَحْمِلُهُ الْأَمْلَاکُ إِلَّا يَقُولُ

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْعَرْشَ أَرْبَاعاً لَمْ يَخْلُقْ قَبْلَهُ  عَنْ أَبِی جَعَْفرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع  ]و[  

َفةٍ فَمِنْ ذَلِکَ النُّورِ نُورٌ أَخْضَرُ اخْضَرَّتْ  أَنْوَارٍ مُخْتَلِ  مِنْ  خَلَقَهُ  النُّورَ ثُمَ  إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاَء الْهَوَاَء وَ الْقَلَمَ وَ

ةُ وَ نُورٌ أَحْمَرُ احْمَرَّتْ مِنْهُ الْحُمْرَةُ وَ نُورٌ أَبْيَضُ وَ هُوَ نُورُ  هُ الْخُضْرَةُ وَ نُورٌ أَصَْفرُ اصَْفرَّتْ مِنْهُ الصُّْفرَمِنْ

  عَرْشِ إِلَى أَسَْفلِ السَّافِلِينَ سَبْعِينَ أَلْفَ طَبَقٍ غِلَظُ کُلِّ طَبَقٍ کَأَوَّلِ الْالْأَنْوَارِ وَ مِنْهُ ضَوُْء النَّهَارِ ثُمَّ جَعَلَهُ

ذَلِکَ طَبَ مِنْ  أُذِنَ  قٌ  لَيْسَ  لَوْ  وَ  مُشْتَبِهَةٍ  أَلسِنَةٍ غَيْرِ  وَ  مُخْتَلَِفةٍ  بِأَصْوَاتٍ  يُقَدِّسُهُ  وَ  رَبِّهِ  بِحَمْدِ  يُسَبِّحُ  إِلَّا 

لَان[  ]لو تَحْتَهُ  مِمَّا  شَيْئاً  فَأَسْمَعَ  مِنْهَا  لَخَلِلِسَانٍ  وَ  الْحُصُونَ  وَ  الْمَدَائِنَ  وَ  الْجِبَالَ  وَ هَدَمَ  الْبِحَارَ  سَفَ 

لَا يُحْصِی عَدَدَهُمْ الْمَلَائِکَةِ مَا  إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ   لَأَهْلَکَ مَا دُونَهُ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَرْکَانٍ عَلَى کُلِّ رُکْنٍ مِنْهَا مِنَ 

اللَّيْلَ وَ ا  -جَلَّ لَوْ حَسَّ شَیْ  لنَّهارَ ال يَْفتُرُونَيُسَبِّحُونَ  فَوْقَوَ  لِذَلِکَ طَرْفَةَ عَيْنٌٍء مِمَّا  بَيْنَهُ وَ   هُ مَا قَامَ 

  ۴۶وَ لَيْسَ وَرَاَء هَذَا مَقَالٌ حْمَةُ ثُمَّ الْعِلْمُ بَيْنَ الْإِحْسَاسِ الْجَبَرُوتُ وَ الْکِبْرِيَاُء وَ الْعَظَمَةُ وَ الْقُدْسُ وَ الرَّ
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بخانه  روزی  عطرفروش  حوالء  زينب  که  فرمود  السالم  عليه  صادق  جعفر  امام  حضرت  يعنی 

صمت و طهارت و کارش اين بود که به مخدرات عحضرت رسول صلی اهلل عليه و آله و سلم آمد  

که چون تو بخانه ما    : و زينب را ديد پس فرمودپس حضرت در منزل داخل شد    ،عطر ميفروخت

   .ميشود ميآئی منزل ما معطر

 . هلل  ما از خوشبوی ما بهتر است يا رسولکه خوشبوی مطهر بدن مبارک ش :زينب جواب داد

فرمود بمشتری  :حضرت  احسان  که  نکن  تغلب  و  بمشتری  بکن  احسان  ميفروشی پس  کار    چون 

بلکه    ،يا رسول حاال من برای فروش جنس نيامده ام  :عرض نمود  .خوب و باعث بقای مال است

   .کنم عظمت خدای بزرگ را ز حضور مبارکت سؤالآمده ام که ا

ان خواهم نمود بعد از آن  يببرای تو  بزرگ است بزرگواری خدا اما قدری از آنها    :حضرت فرمود

 ئيکه در ميان زمين  است ن چيزهافرمود بدرستيکه اين زمين با آن چيزها که بر روی زمين و با آ

دار يک انگشتر کوچک است که در صحرای زمين  قمب  ن که پائين اين زمين استن زميبالنسبت آ

هستند بی آب و علف افتاده باشد و اين هردو زمين با آن چيزهائيکه در ميان آنها و بر روی آنها  

در صحرای ناپيدا کنار    که پائين آنها است بمقدار يک انگشتر کوچکی است کهنسبت به آن زمين

   .در زمين بائر افتاده باشد

در ميان آنها يا بر روی آنها هستند   هن چيزهائيکم با هر دو زمين و با همه آسو   مينو همين طور ز

زمين  در صحرای  که  است  کوچکی  انگشتر  يک  مانند  است  آنها  پائين  که  زمين چهارم  بالنسبت 

افتاده  خ با همه چيزهای خود که در ميان آنها يا بر   چهار زمينباشد و همين طور اين هر  شک 

آنها   باروی  آنها   جم کهلنسبت زمين پنهستند  انگشآمده    پائين  تر کوچکی است که در  مانند يک 

   .صحرای زمين بی آب و گياه افتاده باشد



  هستند به نسبت زمين   آنهاه در ميان و بر روی  چيزهائيک  و همين طور اين هر پنچ زمين با همه

اپيدا کنار افتاده باشد  ششم که پائين آنها ميباشد مانند انگشتر کوچکی است که در صحرای بزرگ ن 

مانند  ی خود به نسبت زمين هفتم که پائين آنها ميباشد ا هر شش زمين با همه چيزه اينو همينطور 

  .ناپيدا کنار افتاده باشد يک انگشتری کوچک اند که در صحرای 

يعنی خالق عالم هفت   ۴۷خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ت فرمود را تالو بعد از آن اين آيه 

است و اين همه هفت آسمان را خلق فرموده است و زمين را همانطور هفت زمين خلق فرموده  

ن خروس که  اين هفت زمين  هستند به نسبت آن چيزها که در آنها يا بر روی آنها  زمين با جميع آ

ار افتاده باشد شته است مانند يک انگشتری کوچکی که در صحرای ناپيدا کنارا بر پشت خود برد

آ  برای  و  مانند  و  می  مغرب  در  ديگری  و  است  مشرق  در  يکی  هستند  بال  دو  خروس  هردو  ن 

 ویکه در ميان آنها يا بر ر  چيزی  پاهايش در تخوم ميباشند و اين هفت زمين با خروس و همه آن

د و  کنار افتاده باش  پشت صخره مانند يک انگشتر کوچکی است که در صحرای ناپيدا  آنهاست بر

آنها هستند بر پشت ماهی مانند  يا بر    ر آنهان و خروس و صخره با همه چيزهائيکه داين هفت زمي

ناپيدايک   اين هفت زمين و خروس و   انگشتر کوچکی است که در صحرای  باشد و  افتاده  کنار 

افتاده ه  صخر پايان  بی  در صحرای  که  است  کوچکی  انگشتر  يک  مانند  تاريک  بحر  در  ماهی  و 

اين هفت زمين و خروس و صخره و ماهی و بحر ظلمانی در هوای مخوف مانند انگشتر   باشد و

ی و ين هفت زمين و خروس و صخره و ماهافتاده باشد و ا  است که در صحرای بی پايانکوچکی  

ده  انگشتر کوچکی است که در صحرای بی پايان افتا  در نزد ثری مانندبحر مظلم و هوای مخوف  
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الْأَرْضِ وَ ما  يه را تالوت فرمود  حضرت اين آ  باشد جل الخالق بعد ما فِی  لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ 

 . و بعد از اين خبر قطع شد ۴8بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى

و خروس  و  زمين  هفت  اين  و  و  ماهی  و  ثری    صخره  و  مخوف  هوای  و  ظلمانی  همه  بحر  با 

ند يک انگشتر کوچک است که در زد آسمان مانآنها هستند ندر ميان آنها و بر روی    چيزهائيکه

 . حرای بی پايان افتاده باشدص

دوم که نست به مقابله آسمان  دنيا با همه چيزهائيکه در آن است يا بر روی آو اين همه و آسمان  

و اين همه و    مانند يک انگشتر کوچک است که در صحرای ناپيدا کنار افتاده باشدنست  باالی آ

بمقاب آسمان  اهردو  آنها  باالی  که  سوم  آسمان  استله  کوچک  انگشتر  يک  مانند  در   ست  که 

 . صحرای بی پايان افتاده باشد

اين آسمان   ا و  بمق  ولسوم و دوم و  آنها هستند  بر روی  يا  آنها  اشياء که در  ابله آسمان  با جميع 

و   ده باشدچهارم که باالی آنها است مانند يک انگشتر کوچکی است که در صحرای ناپيدا کنار افتا

سمانها بمقابله آسمان پنجم با همه چيزهای خودشان مانند يک انگشتر کوچکی است که اين همه آ

 . در صحرای بی پايان افتاده باشد

بمقابله آسمان ششم مانند يک انگشتر کوچکی است که  آسمان با همه چيزهای خود  و اين هر پنج  

يزهای خود بمقابله آسمان هفتم  سمان با همه چو اين هر شش آ  ر صحرای ناپيدا کنار افتاده باشدد

 . مانند يک انگشتر کوچکی است که در صحرای ناپيدا کنار افتاده باشد
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روی آنها هستند در نزد بحر    و اين هفت آسمان با همه چيزهای خودشان که در ميان آنها يا بر

و اين هفت آسمان و    ر افتاده باشدکوچک است که در صحرای ناپيدا کنا  مکفوف مانند يک انگشتر 

  .ناپيدا کنار افتاده باشد برد مانند حلقه ی ريزه است که در صحرای بحر مکفوف در نزد جبال 

 ۴۹سَّماِء مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ وَ يُنَزِّلُ مِنَ اليه را تالوت فرمود بعد از آن حضرت اين آ

مانند حلقه ی ريزه است که در  و بحر مکفوف و جبال برد در نزد حجب نور  و اين هفت آسمان  

ايان افتاده باشد و اين حجابهای نور هفتاد هزار حجاب هستند که نور آنها نور چشم  صحرای بی پ

حجاب و هفت آسمان و بحر مکفوف و جبال برد  را خيره ميکند و می ربايد و اين هفتاد هزار  

که در صحرای بی پايان   مانند يک حلقه ی ريزه است   وحجب در نزد هوا که محير القلوب است

 . اده باشدافت

و بحر مکفوف و جبال برد و حجب نور و هوای محير القلوب در کرسی مانند يک    و هفت آسمان

افت بيابان بی پايان  احلقه ی ريزه است که در  بعد  الخالق  باشد جل  اين آاده  يه را  ز آن حضرت 

 !!! ۵0یُّ الْعَظِيمُ وَ ال يَؤُدُهُ حِْفظُهُما وَ هُوَ الْعَلِوَسِعَ کُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَتالوت فرمود 

و اين هفت آسمان و بحر مکفوف و جبال بر دو حجب النور و الهواء و الکرسی همه شان بمقابله  

ن حضرت اين ان بی پايان افتاده باشد بعد از آاعظم مانند يک حلقه ی ريزه است که در بيابعرش  

الْعَرْشِ اسْتَوىرَّالآيه را تالوت فرمود   لَا ) مَا تَحْمِلُهُ الْأَمْلَاکُ إِلَّا يَقُولُ    ۵۱حْمنُ عَلَى  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ 

 ( العَلِیِّ العَظِيمِ ۵2هِ لَّحَوْلَ وَ ال قُوَّةَ إِلَّا بِال
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ه است  است و هر کره عليحده عليحداز اين حديث ظاهر ميشود که خلقت هفت زمين سمت پائين  

حده عليحده است و کرسی همه عليآسمان هم سمت باال و هر آسمان    و همين طور خلقت هفت

 . هفت زمين و هفت آسمان را احاطه نموده است

بيان شده است مدرک او حديث حضرت امام رضا و حضرت امام موسی کاظم  ن ترتيب که اول و آ

  بهرحال مقصد ما در اين کتاب بحث از که در تفسير صافی و بحار مذکور است عليهما السالم است

بزرگی اجسام و اجرام است نه از ترتيب و درجات و طبقات آنها که او از فهم ما تقريبا خارج 

مو روايات  و  افهاااست  اندفق  شده  وارد  مختلف  مخاطبين  قدر   م  علی  الناس  کلمو  بموافقت 

 ۵۳.عقولهم
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 خلقة عرش اعظم

عليهم الصلوة و السالم عفر و از حضرت امام زين العابدين  ن ابيجعفر الخ يعنی از حضرت ابی جع

 . حديث است که خالق عالم عرش اعظم را بشکل مربع خلق فرموده است يعنی چهار گوشه 

پيش از عرش مگر سه چيز را يعنی هوا و قلم و نور را قبل از عرش خلق    فرموده بودنو خلق  

ه است پس از همين نور عرش اعظم است يک فرموده بود و عرش را از انوار مختلفه خلق فرمود

د است که زرديش از رزرش اعظم استفاضه ميشود و يک نور  ع  رنور سبز از نو  نور سبز که سبزی

است اعظم  ميشودنور عرش  افاضه   فاضه  اعظم  نور عرش  از  او  است که سرخی  نور سرآ  و يک 

نوراالنوار آمده يعنی نور سفيد  اين  ابيض است و  نور  انوابر    ميشود و يک  انواع  مشتمل   رجميع 

نور است از همان  اين روشنی روز  برای عرش اعظم هفتاد هزار طبق قرار داده است   است و  و 

يکی باالی ديگری و درشتی و غلظت هر طبقه باندازه از اول طبق  يعنی منقسم است بر هفتاد هزار

 .عرش الی اسفل السافلين آمده

ذ  و تقديس خدای  و  تسبيح  در  مختلفههر طبقه  بزبانهای  واالکرام  و    والجالل  اصوات  و  الحان  و 

بلندی تسبيح و تقديس  صداهای مختلفه مشغول و مصروف است و هر طبقه باالئی بيک صدای 

که صدای خود را بطبقه پايينی خود بشنواند   ن طبقه را خدای متعال اجازه بدهدکه اگر آد  ميکن

ين است تباه و بر باد و نابود خواهد شد  پائ در    ن صدا هرچهبدرستيکه از سختی و شدت آپس  

فرو خواهند رفت و درياها خسف خواهند شد و جميع  د خواهند شد و شهرها در زمينکوهها خور

   .واهنداشياء هالک خ

 .و هلل الحمد اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبرجل جالل اهلل 



ر مالئکه  رکنی  هر  بر  و  است  رکن ساخته  اعظم هشت  برای عرش  باين  امم  او  است  ور ساخته 

کثرت و فراوانی که غير از خود کسی ديگری شماره آنها را نمی داند و اين مالئکه شب و روز در  

  ؛وندش  یتسبيح و تقديس و تهليل خداوند جليل مصروف و مشغول اند که ابداً زله نم

و    واهند شدخ  کن صداهای باالئی به پائين برسد البته همه موجودات پائينی هالو اگر يکذره از آ

کبرياء  ميان  در  و  است  حائل  کبرياء  جبروت  بين  در  و  است  حائل  جبروت  احساس  ميان  در 

عظمت حائل است و در بين عظمت قدس و رحمت حائل است و در ميان قدس و رحمت علم  

  .حائل آمده و بعد از علم جای حرف زدن نمانده 

  هلل رب العلمین و صل اهلل علی محمد مدلحاهلل اكبر جل جالله و عظم عظمته و اعلی برهانه  ا

 . ابداالبدين كاشف اسرار العلمین و آله الطیبین الطاهرين تبیان الحقائق دهر الداهرين

لی اهلل عليه و آله  صقَالَ: لَمَّا بُعِثَ النَّبِیُّ    از ابن عباس حديث است  در بياض قديم که به بنده رسيده

إِلَى  أَمَرَ عَلِيّاً    و سلم وَ  الْکُفَّارِ  إِلَى  کِتَاباً  يَکْتُبَ  إِلَى  أَنْ  وَ  أَمْلَاهُ  النَّصَارَى  کِتَاباً  فَکَتَبَ  جَبْرَئِيلُ  الْيَهُودِ 

مَّا بَعْدُ فَ إِنَّ يَهُودِ خَيْبَرَ أَ  مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى  مِنْ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  فَکَتَبَ عَلَى النَّبِیِّ ص  

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ  وَ    ۵۵مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى  وَ السَّالمُ عَلى  ۵۴... وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ   الْأَرْضَ لِلَّهِ

أَتَوْا إِلَى شَيْخِهِمْ ابْنِ سَلَامٍ  تَابَ وَ أَرْسَلَهُ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَلَمَّا وَصَلَ الْکِتَابُ إِلَيْهِمْ  الْعَظِيمِ ثُمَّ خَتَمَ الْکِ

تُرِيدُونَ مِنْ     مَالَهُمْ  عَلَيْنَا فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ]فاقرأ[  لَيْکَ فَاقْرَأْهُ  فَقَالُوا يَا ابْنَ سَلَامٍ هَذَا کِتَابُ مُحَمَّدٍ إِ

الُوا  الَّذِی بَشَّرَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فَقَ  أَرَى فِيهِ عَلَامَاتٍ وَجَدْنَا فِی التَّوْرَاةِ أَنَّ هَذَاهَذَا الْکَلَامِ وَ قَدْ  

قَالَ لَهُمْ ابْنُ سَلَامٍ يَا قَوْمِ اخْتَرْتُمُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ  يَنْسَخُ کِتَابَنَا وَ يُحَرِّمُ عَلَيْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ قَبْلُ فَ

ا لَکَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ أَنَا  لْعَذَابَ عَلَى الْمَغِْفرَةِ فَقَالُوا يَا ابْنَ سَلَامٍ لَوْ کَانَ مُحَمَّدٌ عَلَى دِينِنِا
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وَ خَلَّيْتُ دِيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ   فِی دِينِهِ  لُهُ عَنْ أَشْيَاَء مِنَ التَّوْرَاةِ فَإِنْ أَجَابَنِی عَنْهَا دَخَلْتُأَرُوحُ إِلَيْهِ وَ أَسْأَ

نْ غَامِضِ الْمَسَائِلِ  قَامَ وَ أَخَذَ التَّوْرَاةَ وَ اسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَلْفَ مَسْأَلَةٍ وَ أَرْبَعَمِائَةِ مَسْأَلَةٍ وَ أَرْبَعَ مَسَائِلَ مِ

الَ السَّلَامُ عَلَيْکَ يَا مُحَمَّدُ وَ عَلَى أَصْحَابِکَ فَقَالُوا  فَأَخَذَهَا وَ أَتَى بِهَا إِلَى مُحَمَّدٍ وَ هُوَ فِی مَسْجِدِهِ فَقَ

هَذَا الرَّجُلُ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ   االسَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ مَنْ أَنْتَ يَ  مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى  وَ عَلى

ٍء لِتُبَيِّنَهُ لَنَا مَا هُوَ وَ مَعَ شَیْی إِسْرَائِيلَ وَ مِمَّنْ قَرَأَ التَّوْرَاةَ وَ أَنَا رَسُولُ الْيَهُودِ إِلَيْکَ  أَنَا مِنْ رُسُلِ بَنِ  وَ

فَقَ الْمُحْسِنِينَ  إِنْ شِأَنْتَ مِنَ  وَ  ابْنَ سَلَامٍ وَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ  يَا  النَّبِیُّ ص اجْلِسْ  أَخْبَرْتُکَ  الَ  عَمَّا ئْتَ 

 أَلْفِ  ئْتَ تَسْأَلُنِی عَنْيَا ابْنَ سَلَامٍ جِتَسْأَلُنِی عَنْهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِی يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّنِی أَزْدَادُ فِيکَ يَقِيناً فَقَالَ  

سَخْتَهَا مِنَ التَّوْرَاةِ فَنَکَسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ رَأْسَهُ وَ بَکَى وَ  مَسْأَلَةٍ وَ أَرْبَعِمِائَةِ مَسْأَلَةٍ وَ أَرْبَعِ مَسَائِلَ نَ

فَقَالَ   أَنْتَ أَمْ رَسُولٌ  نَبِیٌّ  أَ  فَقَالَ  أَنَا قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ  نَبِيّاً وَ رَسُولًا وَ  بَعَثَنِی  اللَّهَ  ابْنَ سَلَامٍ إِنَّ  يَا 

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاُء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماُء بَيْنَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ   فِی التَّوْرَاةِ  هُمْ  أَ فَمَا قَرَأْتَ 

 وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ  وَ أُنْزِلَ عَلَیَ   يَةَالْآ  ۵۶تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً

ابْنَ    قَالَ يَا]اخبرنی انت کليمٌ ام وحِیٌّ[  قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِی أَ کَلِيمٌ أَنْتَ أَمْ وَحِیٌّ    ۵۷النَّبِيِّينَ

عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِی کَمْ خَلَقَ اللَّهُ نَبِيّاً   لَامٍ بَلْ وَحِیٌّ يَأْتِينِی بِهِ جَبْرَائِيلُسَ

وَ  أَرْبَعَةً  وَ  نَبِیٍّ  أَلْفِ  مِائَةَ  اللَّهُ  خَلَقَ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  آدَمَ  بَنِی  يَا  مِنْ  صَدَقْتَ  قَالَ  نَبِیٍّ  أَلْفَ  عِشْرِينَ   

قَالَ صَدَقْتَ    مِنْهُمْ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ کَانَ الْمُرْسَلُونَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَکَمِ الْمُرْسَلُونَ    مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِی

کَ فَأَخْبِرْنِی مَنْ  قَالَ صَدَقْيَا مُحَمَّدُ  قَالَ آدَمُ  الْأَنْبِيَاِء  أَوَّلَ  مُحَمَّدُانَ  يَا  مُرْسَلًا    تَ  نَبِيّاً  أَخْبِرْنِی آدَمُ کَانَ 

بِأَسْمائِهِمْ أَنْبِئْهُمْ  التَّوْرَاةِ قالَ يا آدَمُ  فِی  قَرَأْتَ  فَمَا  أَ  نَعَمْ  فَأَخْبِرْنِی    ۵8قَالَ  قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ  الْآيَةَ 

إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ لُوٌط وَ صَالِحٌ وَ شُعَيْبٌ وَ مُحَمَّدٌ قَالَ   أَوَّلُهُمْ  نْ رُسُلِ الْعَرَبِ کَمْ کَانُوا قَالَ سِتَّةٌعَ

فٌ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَعَلَى أَلْ  قَالَصَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی کَمْ کَانَ بَيْنَ مُوسَى وَ عِيسَى مِنْ نَبِیٍّ  
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 قَالَ عَلَى دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَ دِينِ مَلَائِکَتِهِ وَ دِيْنِ الْإِسْلَامِ قَالَ وَ مَا الْإِسْلَامُ وَ مَا الْإِيمَانُأَیِّ دِيْنٍ کَانُوا  

اللَّ إِلَّا  إِلَهَ  لَا  أَنْ  فَتَشْهَدُ  الْإِسْلَامُ  أَمَّا  بِأَنَّ مُحَمَّداً عَقَالَ  الْإِقْرَارُ  وَ  لَهُ  لَا شَرِيکَ  رَسُولُهُ وَ  بْدُهُ وَ  هُ وَحْدَهُ 

لًا وَ وَ إِيتَاُء الزَّکَاةِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْحَجُّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِي  إِقَامُ الصَّلَاةِ 

الْمَوْتِ وَ الْقَدْرِانُ فَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَلَائِکَتِهِ وَ الْکِتَابِ وَ  أَمَّا الْإِيمَ بَعْدَ  خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ   النَّبِيِّينَ وَ الْبَعْثِ 

مِنْ کَمْ  أَخْبِرْنِی  مُحَمَّدُ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ  تَعَالَى  وَ  اللَّهِ  دِينٌ  قَالَ  تَعَالَى  اللَّهِ  قَالَ احِدٌ  دِينِ  الْإِسْلَامُ  هُوَ  وَ 

فَأَهْلُ يَا مُحَمَّدُ فَبِمَ کَانَتِ الشَّرَائِعُ قَالَ کَانَتْ مُخْتَلَِفةً فِی الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ  صَدَقْتَ  

ةَ بِالْإِيمَانِ وَ يَدْخُلُونَ أَعْمَالِهِمْ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ اسْتَوْجَبُوا الْجَنَّالْجَنَّةِ يَدْخُلُونَ بِالْإِسْلَامِ أَمْ بِالْإِيمَانِ أَمْ بِ

  بِأَعْمَالِهِمْ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی کَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ کِتَاباً قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ   بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ يَقْسِمُونَهَا

 صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَلَى مَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْکُتُبُ قَالَ يَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِائَةَ کِتَابٍ وَ أَرْبَعَةَ کُتُبٍ قَالَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ عِشْرِينَ صَحِيَفةً وَ   وَ أَنْزَلَ...  عَشْرَةَ صَحِيَفةً    ابْنَ سَلَامٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى آدَمَ أَرْبَعَ

قَوْلٍ   ثَلَاثِينَ   أَرْبَعَفِی  إِدْرِيسَ  عَلَى  أَنْزَلَ  وَ  صَحِيَفةً  خَمْسِينَ  آدَمَ  بْنِ  شَيْثِ  عَلَى  وَ  صَحِيَفةً    عَشْرَةَ 

 أَنْزَلَ عَلَیَّ  أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى وَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَ  عَلَى دَاوُدَ وَ أَنْزَوَ أَنْزَلَ الزَّبُورَ  صَحِيَفةً  

  فَهَلْ أَنْزَلَ عَلَيْکَ کِتَاباً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ أَیُّ کِتَابٍ هُوَ قَالَ الُْفرْقَانُ قَالَ لِمَ   الُْفرْقَانَ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ

 سَلَامٍ لِأَنَّهُ يَْفرُقُ الْآيَاتِ وَ السُّوَرَ وَ أُنْزِلَ بِغَيْرِ الْأَلْوَاحِ وَ غَيْرِ الصُّحُفِ وَ  قَالَ يَا ابْنَ  سَمَّاهُ الرَّبُّ فُرْقَاناً

  ٌء مِنْ هَذِهِ يَا مُحَمَّدُ فَهَلْ فِی کِتَابِکَ شَیْ  التَّوْرَاةُ وَ الْإِنْجِيلُ وَ الزَّبُورُ کُلُّهَا جُمْلَةً فِی الْأَلْوَاحِ قَالَ صَدَقْتَ

صُحُفِ    إِلَى قَوْلِهِ  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى  الصُّحُفِ قَالَ نَعَمْ يَا ابْنَ سَلَامٍ قَالَ مَا هُوَ يَا مُحَمَّدُ فَقَرَأَ النَّبِیُّ ص

  الَ يَا ابْنَ سَلَامٍ ابْتِدَاؤُهُآنِ وَ مَا خَتْمُهُ قَخْبِرْنِی مَا ابْتِدَاُء الْقُرْقَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَ ۵۹إِبْراهِيمَ وَ مُوسى 

وَ خَتْمُهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِيمُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ خَمْسَةِ   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ وَ غَرَسَ شَجَرَةَ   للَّهُ بِيَدِهِ مَا هِیَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ إِنَّ أَشْيَاَء خَلَقَهَا ا
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بِيَدِهِ السَّمَاوَاتِ  بَنَى  وَ  بِيَدِهِ  التَّوْرَاةَ  کَتَبَ  وَ  بِيَدِهِ  آدَمَ  صَوَّرَ  وَ  بِيَدِهِ  وَ    قَالَ  طُوبَى  مُحَمَّدُ  يَا  صَدَقْتَ 

أَيْدٍ  بَنَيْناها بِ  وَ السَّماَء  قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى  قَالَ صَدَقْتَ  السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

إِنَّ لَمُوسِعُونَوَ  أَخْبَرَنِی جَبْرَائِيلُ  ۶0ا  قَالَ  بِهَذَا  أَخْبَرَکَ  مَنْ  مُحَمَّدُأَخْبِرْنِی  يَا  مَنْ   قَالَ صَدَقْتَ    قَالَ عَنْ 

قَالَ عَنْ مَنْ إِسْرَافِيلَ  قَالَ عَنْ  قَالَ عَنْ مَنْ  مِيکَائِيلَ  الْمَحُْفوظِ    قَالَ عَنْ  اللَّوْحِ    قَالَ عَنْ مَنْ قَالَ عَنِ 

کْتُبُ  لَمِ قَالَ عَنْ مَنْ قَالَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ وَ کَيْفَ ذَلِکَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْقَلَمَ يَقَالَ عَنِ الْقَ

مِيکَائِ إِسْرَافِيلُ  يُبَلِّغُ  وَ  إِسْرَافِيلَ  عَلَى  اللَّوْحِ  فِی  يُنْزَلُ  وَ  اللَّوْحِ  جَفِی  مِيکَائِيلُ  يُبَلِّغُ  وَ  قَالَ  يلَ  بْرَائِيلَ 

الْإِنَاثِ قَالَ يَا ابْنَ سَلَا مٍ بَلْ هُوَ  صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ جَبْرَائِيلَ فِی زِیِّ الذُّکْرَانِ أَمْ فِی زِیِّ 

حُ وَ شَرَابُهُ التَّهْلِيلُ قَالَ صَدَقْتَ  بُهُ قَالَ طَعَامُهُ التَّسْبِيقَالَ فَأَخْبِرْنِی مَا طَعَامُهُ وَ مَا شَرَا  فِی زِیِّ الذُّکْرَانِ  

 لَا  فَأَخْبِرْنِی مَا طُولُهُ وَ مَا عَرْضُهُ وَ مَا صِفَتُهُ وَ مَا لِبَاسُهُ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ عَلَى قَدْرِ الْمَلَائِکَةِ  يَا مُحَمَّدُ

بِالْ لَا  وَ  الْأَعْلَى  مَکْبِالطَّوِيلِ  أَغَرُّ  الْأَدْنَى  وَ  قَصِيرِ  أَرْبَعَةٌ  لَهُ  اللَّيْلِ  ظُلْمَةِ  عِنْدَ  النَّهَارِ  کَضَوِْء  ضَوْؤُهُ  حُولٌ 

مِنْ بِطَانَتُهُ  وِشَاحٌ  عَلَيْهِ  بِاللُّؤْلُؤِ  مَخْتُومَةً  الْيَاقُوتِ  وَ  بِالدُّرِّ  مُکَلَّلَةً  خَضْرَاَء  جَنَاحاً  وَ  عِشْرُونَ  إِسْتَبْرَقٍ   

لَا يَأْکُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَمَلُّ وَ لَا    امَةُ وَجْهُهُ کَالزَّعَْفرَانِ أَقْنَى الْأَنْفِ مُدَوَّرُ الْحَدَقِ هَارَتُهُ الْوَقَارُ وَ الْکَرَظِ

خَلْقِ الدُّنْيَا   بَدِْءفَأَخْبِرْنِی عَنْ    قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُةِ  يَسْهُو وَ هُوَ قَائِمٌ بِوَحْیِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَ

ى تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَ أَخْبِرْنِی عَنْ بَدِْء خَلْقِ آدَمَ کَيْفَ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ يَا ابْنَ سَلَامٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَ

خَلَقَ الزَّبَدَ مِنَ الْمَوْجِ وَ خَلَقَ الْمَوْجَ مِنَ الْمَاِء نَ مِنَ الزَّبَدِ وَ  مِنْ طِينٍ وَ خَلَقَ الطِّي  وَ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ خَلَقَهُ

الْأَرْضِ وَ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ آدَمَ لِمَ سُمِّیَ آدَمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينِ  

قَ مِنَ الطِّينِ کُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ مِنْ طِينٍ وَاحِدٍ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ بَلْ حَمَّدُ فَآدَمُ خُلِقَالَ صَدَقْتَ يَا مُ  أَدِيمِهَا

وا عَلَى صُورَةٍ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنَ الطِّينِ کُلِّهِ وَ لَوْ أَنَّ آدَمَ خُلِقَ مِنْ طِينٍ وَاحِدٍ لَمَا عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ کَانُ

أَ فَمَا تَنْظُرُ إِلَى التُّرَابِ    فِی الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ يَا ابْنَ سَلَامٍ  تَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ لَهُمْ مَثَلٌ بِذَلِکَ احِدَةٍ قَالَ صَدَقْوَ
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وَ     وَ فِيهِ عَذْبٌرُ وَ مِنْهُ أَزْرَقُمِنْهُ أَبْيَضُ وَ مِنْهُ أَسْوَدُ وَ مِنْهُ أَحْمَرُ وَ مِنْهُ أَصَْفرُ وَ مِنْهُ أَشْقَرُ وَ مِنْهُ أَغْبَ

صَدَقْتَ يَا   خَشِنٌ وَ فِيهِ لَيِّنٌ وَ کَذَلِکَ بَنُو آدَمَ فِيهِمْ خَشِنٌ وَ فِيهِمْ لَيِّنٌ وَ فِيهِمْ عَذْبٌ کَذَلِکَ التُّرَابُ قَالَ

لرُّوحُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ دَخَلَتْ نْ أَيْنَ دَخَلَتِ الَمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِ  مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی مَنْ آدَمُ

اللَّهُ کُرْهاً وَ    مِنْ فِيهِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ أَ دَخَلَتْ فِيهِ عَلَى رِضًا أَمْ عَلَى کُرْهٍ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ أَدْخَلَهُ

يا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ    لِآدَمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ قَالَ اللَّهُ لِآدَمَ  دُ مَا قَالَ اللَّهُيُخْرِجُهَا کُرْهاً قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّ

الظَّالِمِينَ مِنَ  فَتَکُونا  الشَّجَرَةَ  هذِهِ  تَقْرَبا  ال  وَ  شِئْتُما  حَيْثُ  رَغَداً  مِنْها  کُال  وَ  الْجَنَّةَ  زَوْجُکَ  قَالَ   ۶۱وَ 

مُحَمَّدُ   يَا  مِنْهَا حَبَّةً صَدَقْتَ  أَکَلَ  يَا    فَکَمْ  قَالَ صَدَقْتَ  حَبَّتَيْنِ  قَالَ  أَکَلَتْ حَوَّاُء  کَمْ  وَ  قَالَ  قَالَ حَبَّتَيْنِ 

غُصْنٌ لَهَا  کَمْ  وَ  الشَّجَرَةِ  مَا صَِفةُ  فَأَخْبِرْنِی  يَ  مُحَمَّدُ  قَالَ  السُّنْبُلَةِ  کَانَ طُولُ  کَمْ  لَهَا  وَ  کَانَ  سَلَامٍ  ابْنَ  ا 

طُولُ کُلِّ سُنْبُلَةٍ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَکَمْ سُنْبُلَةً فَرَّکَ مِنْهَا آدَمُ قَالَ ثَلَاثَةُ أَغْصَانٍ وَ کَانَ  

مُحَمَّدُ   يَا  قَالَ صَدَقْتَ  السُّنْسُنْبُلَةً وَاحِدَةً  فِی  کَافَکَمْ کَانَ  قَالَ  قَابُلَةِ مِنْ حَبَّةٍ  فِيهَا خَمْسُ حَبَّاتٍ  لَ  نَ 

عَنِ فَأَخْبِرْنِی  قَالَ  الْکِبَارِ  الْبَيْضِ  بِمَنْزِلَةِ  کَانَتْ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  الْحَبَّةِ  صَِفةُ  مَا  الَّتِی فَأَخْبِرْنِی  الْحَبَّةِ   

الْحَبَّةَ فَتَنَاسَلَ مِنْ   آدَمُ تِلْکَ  دَمَ مِنَ الْجَنَّةِ فَزَرَعَنَ سَلَامٍ أُنْزِلَتْ مَعَ آ بَقِيَتْ مَعَ آدَمَ مَا صَنَعَ بِهَا قَالَ يَا ابْ

قَالَ أُهْبِطَ بِالْهِنْدِ قَالَ    أَيْنَ أُهْبِطَ مِنَ الْأَرْضِ  تِلْکَ الْحَبَّةِ الْبَرَکَةُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ آدَمَ

أُهْبِ  صَدَقْتَ فَأَيْنَ  مُحَمَّدُ  بِجُدَّةَيَا  قَالَ  حَوَّاُء  قَالَ طَتْ  الْحَبَّةُ  أُهْبِطَتِ  فَأَيْنَ  مُحَمَّدُ  يَا  صَدَقْتَ  قَالَ   

مَ قَالَ  مُحَمَّدُ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ  بِبَيْسَانَ  قَالَ  إِبْلِيسُ  أُهْبِطَ  فَأَيْنَ  مُحَمَّدُ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ  أَبِأَصْبَهَانَ  غْزَرَ  ا 

مِنْ وَرَقِ  سَانَکَ فَأَخْبِرْنِی مَا کَعِلْمَکَ وَ أَصْدَقَ لِ ثَلَاثَ أَوْرَاقٍ  لَمَّا أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ  انَ لِبَاسُ آدَمَ 

 مَکَانٍ  حَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی فِی أَیِّمُتَّزِراً بِالْأُخْرَى مُتَعَمِّماً بِالثَّالِثَةِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُ  الْجَنَّةِ مُتَوَشِّحاً بِالْوَاحِدَةِ

قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی خُلِقَتْ حَوَّاُء مِنْ آدَمَ أَمْ آدَمُ مِنْ حَوَّاَء قَالَ يَا ابْنَ    عَرَفَاتٍاجْتَمَعَا قَالَ بِ

الرِّجَالِ قَالَ سَاِء وَ لَمْ يَکُنْ بِيَدِ  کَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِ النِّسَلَامٍ خُلِقَتْ حَوَّاُء مِنْ آدَمَ وَ لَوْ أَنَّ خُلِقَ مِنْ حَوَّاَء لَ
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الْ لَکَانَ  کُلِّهِ  مِنْ  خُلِقَتْ  لَوْ  وَ  بَعْضِهِ  مِنْ  خُلِقَتْ  قَالَ  بَعْضِهِ  مِنْ  أَوْ  کُلِّهِ  مِنْ  خُلِقَتْ  فِی فَأَخْبِرْنِی  قَضَاُء 

يَکُنْ فِی الرِّجَالِ قَا لَمْ  قَتْ أَمْ مِنْ ظَاهِرِهِ قَالَ يَا خْبِرْنِی عَنْ بَاطِنِهِ خُلِلَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَ النِّسَاِء وَ 

ال تَکْشِفُ  أَبْدَانِهِنَّ کَمَا  النِّسَاُء مِنْ  لَکَشََفتِ  مِنْ ظَاهِرِهِ  لَوْ خُلِقَتْ  وَ  بَاطِنِهِ  بَلْ مِنْ  قَالَ ابْنَ سَلَامٍ  رِّجَالُ 

وَ لَوْ خُلِقَتْ مِنْ يَمِينِهِ لَکَانَ حَظُّ الْأُنْثَى مِثْلَ    بَلْ خُلِقَتْ مِنْ شِمَالِهِ  تْ أَمْ مِنْ شِمَالِهِ قَالَفَمِنْ يَمِينِهِ خُلِقَ

خْبِرْنِی مِنْ  وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ جَعَلَ اللَّهُ لِلذَّکَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ فَأَ  حَظِّ الذَّکَرِ وَ شَهَادَتُهَا کَشَهَادَتِهِ

قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی مَنْ کَانَ    امٍ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِهِ الْأَقْصَرِخُلِقَتْ قَالَ يَا ابْنَ سَلَ  أَیِّ مَوْضِعٍ

الْمَلَائِکَ هُ  کَةِ قَالَ آدَمُ وَ ذُرِّيَّتُةُ قَالَ فَبَعْدَ الْمَلَائِ يَسْکُنُ الْأَرْضَ قَبْلَ آدَمَ قَالَ الْجِنُّ قَالَ فَبَعْدَ الْجِنِّ قَالَ 

نْ آدَمَ فَهَلْ  قَالَ وَ کَمْ کَانَ بَيْنَ الْجِنِّ وَ بَيْنَ آدَمَ قَالَ سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَ

قَ نَعَمْ  قَالَ  الْحَرَامِ  اللَّهِ  بَيْتِ  إِلَى  آدَحَجَّ  رَأْسَ  حَلَقَ  فَمَنْ  صَالَ  قَالَ  جَبْرَئِيلُ  قَالَ  مُحَمَّدُ  مَ  يَا  دَقْتَ 

نَْفسَهُ   ابْنَ سَلَامٍ خَتَنَ  نَعَمْ يَا  لَا قَالَ  أَمْ  فَأَخْبِرْنِی   هِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُبِيَدِفَأَخْبِرْنِی هَلِ اخْتَتَنَ آدَمُ 

خُلِقَتْ مِنْ دُونِ الْآخِرَةِ وَ لَوْ خُلِقَتْ مَعَ الْآخِرَةِ لَمْ  قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ لِأَنَّ الدُّنْيَا    مَ سُمِّيَتْ دُنْيَاعَنِ الدُّنْيَا لِ

 يَا ابْنَ سَلَامٍ  الْآخِرَةُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْقِيَامَةِ لِمَ سُمِّيَتْ قِيَامَةً قَالَ  تَْفنَ کَمَا لَمْ تَفْنَ

لِلْ فِيهَا  الْخَلَائِقِ  مُقَامَ  بَعْدَ لِأَنَّ  عَنْهَا  مُتَأَخِّرَةٌ  لِأَنَّهَا  قَالَ  آخِرَةً  الْآخِرَةُ  سُمِّيَتِ  لِمَ  فَأَخْبِرْنِی  قَالَ  حِسَابِ 

الَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَوَّلِ  الدُّنْيَا لَا يُوصَفُ سِنْوُهَا وَ لَا تُحْصَى أَيَّامُهَا وَ لَا يَمُوتُ سَاکِنُهَا قَ

لِمَ سَمَّاهُ أَحَداً قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ أَحَدٌ فَرْدٌ صَمَدٌ    خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الدُّنْيَا فِيهِ قَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ قَالَ وَ  يَوْمٍ

إِثْنَيْنِ قَالَ لِأَنَّهُ ثَانِی يَوْمِ الدُّنْيَا قَالَ    سُمِّیَ   قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَالْإِثْنَيْنِ لِمَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً

ثَلَاثَاَء   سُمِّیَ  لِمَ  لِأَنَّهُفَالثَّلَاثَاُء  لِ  قَالَ  قَالَ  أَرْبِعَاَء  سُمِّیَ  لِمَ  فَالْأَرْبِعَاُء  قَالَ  الدُّنْيَا  يَوْمِ  يَوْمِ ثَالِثُ  رَابِعُ  أَنَّهُ 

  مِّیَ خَمِيساً قَالَ لِأَنَّهُ خَامِسُ يَوْمِ الدُّنْيَا قَالَ فَالْجُمُعَةُ لِمَ سُمِّیَ جُمُعَةً قَالَ لِأَنَّهُ الدُّنْيَا قَالَ فَالْخَمِيسُ لِمَ سُ 

النَّاسُ وَ ذلِکَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ  لَهُ  هُوَ سَادِسُ يَوْمٍ  ۶2يَوْمٌ مَجْمُوعٌ  الدُّنْوَ  أَيَّامِ  لِمَ سُمِّیَ   يَا مِنْ  قَالَ فَالسَّبْتُ 
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ينِهِ وَ مَلَکٌ عَنْ  سَبْتاً قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ لِأَنَّهُ يَوْمٌ يُوَکَّلُ فِيهِ مَلَکٌ لِأَنَّهُ مَعَ کُلِّ عَبْدٍ مَلَکَانِ مَلَکٌ عَنْ يَمِ

يَمِ عَنْ  فَالَّذِی  الْحَسَشِمَالِهِ  يَکْتُبُ  عَنْ  ينِهِ  الَّذِی  وَ  مُحَمَّدُ نَاتِ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ  السَّيِّئَاتِ  يَکْتُبُ  شِمَالِهِ 

  ادُهُمَا قَالَ يَا ابْنَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ مَقْعَدِ الْمَلَکَيْنِ مِنَ الْعَبْدِ وَ مَا قَلَمُهُمَا وَ مَا دَوَاتُهُمَا وَ مَا لَوْحُهُمَا وَ مَا مِدَ

مَقْعَدُهُمَا قَ  سَلَامٍ  وَ  کَتَِفيْهِ  يَکْتُبَانِ  عَلَى  فُؤَادُهُ  لَوْحُهُمَا  وَ  رِيقُهُ  مِدَادُهُمَا  وَ  فُوهُ  دَوَاتُهُمَا  وَ  لِسَانُهُ  لَمُهُمَا 

الْيَوْ ذَلِکَ  فِی  اللَّهُ  خَلَقَ  مَا  فَأَخْبِرْنِی  مُحَمَّدُ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ  مَمَاتِهِ  إِلَى  قَالَأَعْمَالَهُ  الْقَلَ  مِ  وَ  ما  ن  وَ  مِ 

الْقَلَمِ    ۶۳يَسْطُرُونَ طُولُ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  أَسْنَانُهُ  کَمْ  وَ  عَرْضُهُ  کَمْ  وَ  الْقَلَمِ  طُولُ  کَمْ  فَأَخْبِرْنِی  قَالَ 

نُ وَ لْمَحُْفوظِ مَا يَکُوخَمْسُمِائَةِ عَامٍ وَ لَهُ ثَلَاثُونَ سِنّاً يَخْرُجُ الْمِدَادُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ وَ يَجْرِی فِی اللَّوْحِ ا

عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ   مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ کَمْ لَحْظَةً لِلَّهِ

 يَرْفَعُ وَ يَضَعُ وَ يُسْعِدُ وَ يُشْقِی وَ  يَمْضِی وَ يَقْضِی وَ  يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ لَحْظَةً

 تَعَالَى بَعْدَ ذَلِکَ يُعِزُّ وَ يُذِلُّ وَ يُعْلِی وَ يَقْهَرُ وَ يُغْنِی وَ يُْفقِرُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی مَا خَلَقَ اللَّهُ

السَّ السَّمَاَء  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  يَلِقَالَ  مِمَّا  خَلَقَ  ابِعَةَ  ثُمَّ  فَارْتََفعَتْ  مَکَانِهَا  إِلَى  تَرْتَِفعَ  أَنْ  أَمَرَهَا  وَ  الْعَرْشَ  ی 

   سَمَّاهَا سَمَاًء قَالَ السِّتَّةَ الْبَاقِيَةَ وَ أَمَرَ کُلَّ سَمَاٍء أَنْ تَسْتَقِرَّ مَکَانَهَا فَاسْتَقَرَّتْ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَلِمَ

الجبل  =] فَأَخْبِرْنِی مَا بَالُ سَمَاِء الدُّنْيَا خَضْرَاُء قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ اخْضَرَّتْ مِنْ جَبَلِ قَافٍ  لِارْتَِفاعِهَا قَالَ

الْمَالقاف[   مَا  وَ  قَالَ  مَکُْفوفٍ  مَوْجٍ  مِنْ  خُلِقَتْ  قَالَ  خُلِقَتْ  مِمَّ  فَأَخْبِرْنِی  مُحَمَّدُ  يَا  صَدَقْتَ  وْجُ قَالَ 

قَ کَانَتِ الْمَکُْفوفُ  وَ  لَهُ  اضْطِرَابَ  لَا  قَائِمٌ  مَاٌء  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  مُحَمَّدُ   الَ  يَا  صَدَقْتَ  قَالَ  دُخَاناً  الْأَصْلُ 

قَالَ    وَ هِیَ مَخْزُونَةٌوَ هِیَ مُغْلَقَةٌ وَ لَهَا مََفاتِيحُ  فَأَخْبِرْنِی عَنِ السَّمَاوَاتِ أَ لَهَا أَبْوَابٌ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَبْوَابٌ

نُورٍ مِنْ  قَالَ  أَقَْفالُهَا  فَمَا  قَالَ  ذَهَبٌ  قَالَ  هِیَ  مَا  السَّمَاِء  أَبْوَابِ  عَنْ  فَأَخْبِرْنِی  مُحَمَّدُ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ   

فَأَخْبِرْنِی عَنْ  قَالَ  فَمََفاتِيحُهَا مُحَمَّدُ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ  الْعَظِيمِ  اللَّهِ  وَ عَرْضِهَا وَ کَمْ طُولِ کُلِّ سَمَاٍء    بِسْمِ 

بَيْ وَ  کَذَلِکَ  عَرْضُهَا  وَ  عَامٍ  خَمْسُمِائَةِ  سَمَاٍء  کُلِّ  طُولُ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  سُکَّانُهَا  مَا  وَ  کُلِّ  ارْتَِفاعُهَا  نَ 
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الْمَلَ مِنَ  سَمَاٍء  کُلِّ  سُکَّانُ  وَ  عَامٍ  خَمْسُمِائَةِ  سَمَاٍء  إِلَى  يَعْلَمُسَمَاٍء  لَا  قَالَ    ائِکَةِ  تَعَالَى  اللَّهُ  إِلَّا  عَدَدَهُمْ 

مُ يَا  صَدَقْتَ  قَالَ  الْغَمَامِ  مِنَ  قَالَ  خُلِقَتْ  مِمَّا  الثَّانِيَةِ  السَّمَاِء  عَنِ  فَأَخْبِرْنِی  مُحَمَّدُ  يَا  حَمَّدُ  صَدَقْتَ 

قَالَ فَالرَّابِعَةُ قَالَ مِنْ ذَهَبٍ أَحْمَرَ قَالَ   خَضْرَاَء  الَ مِنْ زَبَرْجَدَةٍفَأَخْبِرْنِی عَنِ السَّمَاِء الثَّالِثَةِ مِمَّ خُلِقَتْ قَ

بَيْضَاَء قَالَ فَالسَّابِعَةُ    صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَالْخَامِسَةُ قَالَ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاَء قَالَ فَالسَّادِسَةُ قَالَ مِنْ فِضَّةٍ 

خْبِرْنِی مَا فَوْقَ السَّمَاِء السَّابِعَةِ قَالَ بَحْرُ الْحَيَوَانِ قَالَ فَمَا فَوْقَهُ تَ يَا مُحَمَّدُ فَأَقَالَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ صَدَقْ

فَ قَالَ  النُّورِ  بَحْرُ  قَالَ  فَوْقَهُ  فَمَا  قَالَ  الظُّلْمَةِ  بَحْرُ  الْحُجُبُقَالَ  قَالَ  فَوْقَهُ  فَوْقَهُ  مَا  فَمَا  سِدْرَةُ    قَالَ  قَالَ 

ا فَوْقَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى قَالَ جَنَّةُ الْمَأْوَى قَالَ فَمَا فَوْقَ جَنَّةِ الْمَأْوَى قَالَ حِجَابُ الْمَجْدِ   فَمَ لْمُنْتَهَى قَالَا

الْجَ الْحَمْدِ قَالَ حِجَابُ  فَمَا فَوْقَ حِجَابِ  الْحَمْدِ قَالَ  الْمَجْدِ قَالَ حِجَابُ  بَرُوتِ  قَالَ فَمَا فَوْقَ حِجَابِ 

الْعِزِّ قَالَ حِجَابُ الْعَظَمَةِ قَالَ قَالَ فَمَا   الْعِزِّ قَالَ فَمَا فَوْقَ حِجَابِ  فَوْقَ حِجَابِ الْجَبَرُوتِ قَالَ حِجَابُ 

الْکُرْ قَالَ  الْکِبْرِيَاِء  حِجَابِ  فَوْقَ  فَمَا  قَالَ  الْکِبْرِيَاِء  حِجَابُ  قَالَ  الْعَظَمَةِ  حِجَابِ  فَوْقَ  قَالَ  فَمَا  سِیُّ 

مُحَمَّدُ  صَدَقْتَ الْآخِرِينَ  يَا  وَ  الْأَوَّلِينَ  عُلُومَ  أُوتِيتَ  فَوْقَ   ]![  قَدْ  فَمَا  قَالَ  الْيَقِينِ  بِالْحَقِّ  لَتَنْطِقُ  إِنَّکَ  وَ 

الَْفوْ قِ وَ عِلْمُهُ تَحْتَ التَّحْتِ قَالَ الْکُرْسِیِّ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ فَمَا فَوْقَ الْعَرْشِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ هُوَ فَوْقَ 

يَسْ هَلْ  فَأَخْبِرْنِی  قَالَ  مُحَمَّدُ  يَا  قَالَ  صَدَقْتَ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  اللَّهِ  مَعَاذَ  قَالَ  عَرْشِهِ  عَلَى  مَخْلُوقٌ  تَوِی 

أَ مُؤْمِنَانِ  هُمَا  أَ  الْقَمَرِ  وَ  الشَّمْسِ  عَنِ  فَأَخْبِرْنِی  مُحَمَّدُ  يَا  هُمَا صَدَقْتَ  بَلْ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  کَافِرَانِ  مْ 

جَ وَ  عَزَّ  لِلَّهِ  طَائِعَانِ  بَالُ  مُؤْمِنَانِ  مَا  فَأَخْبِرْنِی  مُحَمَّدُ  يَا  صَدَقْتَ  قَالَ  الْمَشِيَّةِ  قَهْرِ  تَحْتَ  مُسَخَّرَانِ  لَّ 

قَ النُّورِ  وَ  الضَّوِْء  فِی  يَسْتَوِيَانِ  لَا  الْقَمَرِ  وَ  اللَّيْلِ وَ جَعَلَ آيَةَ  الشَّمْسِ  مَحَا آيَةَ  اللَّهَ  إِنَّ  ابْنَ سَلَامٍ  يَا  الَ 

مُبْ اللَّيْالنَّهَارِ  النَّهَارُ مِنَ  لَا  وَ  النَّهَارِ  اللَّيْلُ مِنَ  مَا عُرِفَ  لَا ذَلِکَ  لَوْ  فَضْلًا وَ  وَ  اللَّهِ  نِعْمَةً مِنَ  قَالَ    لِصِرَةً 

مِنَ النِّسَاِء  جال[  ]=منازل الرلًا قَالَ لِأَنَّهُ يُلَايِلُ الرِّجَالَ  رْنِی عَنِ اللَّيْلِ لِمَ سُمِّیَ لَيْصَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِ

فِيهِ نَ سَلَامٍ لِأَنَّ  جَعَلَهُ اللَّهُ إِلْفاً وَ لِبَاساً قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی لِمَ سُمِّیَ النَّهَارُ نَهَاراً قَالَ يَا ابْ

فَأَخْبِرْنِی عَنِ النُّجُومِ کَمْ جُزْءاً هِیَ  [  ]بدون قالکُلٌّ مِنَ الْخَلْقِ يَطْلُبُ مَعَاشَهُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ  



ا السَّمَاِء  إِلَى  ضَوْؤُهَا  يَصِلُ  الْعَرْشِ  بِأَرْکَانِ  مِنْهَا  جُزٌْء  أَجْزَاٍء  ثَلَاثَةُ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  الْجُزُْء قَالَ  وَ  لسَّابِعَةِ 

الْمُعَلَّ الْقَنَادِيلِ  کَأَمْثَالِ  الدُّنْيَا  بِسَمَاِء  تُضِیالثَّانِی  هِیَ  وَ  إِذَا قَةِ  بِشَرَرِهَا  الشَّيَاطِينَ  تَرْمِی  وَ  لِسُکَّانِهَا  ُء 

الثَّالِثُ مُعَلَّقَةٌ فِی الْهَوَاِء وَ]=استرقو[  اسْتَرَقُّوا   الْجُزُْء  وَ  الْبِحَارِ وَ مَا فِيهَا وَ مَا عَلَيْهَا السَّمْعَ   هِیَ ضَوُْء 

فَأَخْقَالَ   بَيْنَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ  بَيْنَهَا وَ  لِأَنَّ  ابْنَ سَلَامٍ  يَا  النُّجُومِ تُبَانُ صِغَاراً وَ کِبَاراً قَالَ  بَالُ  بِرْنِی مَا 

دَارٌ  جَهَا فَتُبَانُ مِنْ تَحْتِهَا صِغَاراً أَوْ کِبَاراً وَ مِقْدَارُ النُّجُومِ کُلِّهَا مِقْسَمَاِء الدُّنْيَا بِحَاراً تَضْرِبُ الرِّيَاحُ أَمْوَا

حٍ الرِّيحُ الْعَقِيمُ وَاحِدٌ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی کَمْ رِيحاً بَيْنَنَا وَ بَيْنَ سَمَاِء الدُّنْيَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَرْيَا

وْدَاُء مُظْلِمَةٌ يُعَذَّبُ بِهَا أَهْلُ  وَ الرِّيحُ الَّتِی هِیَ سَ  سِلَتْ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حَمَلَتِ الْأَشْجَارَ وَ الثِّمَارَالَّتِی أُرْ

انِبِهَا وَ لَوْ لَا  وَ الثِّمَارُ تَغْدُو فِی جَوَ  بِهَا حَمَلَتِ الْأَشْجَارُ  وَ رِيحٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ  النَّارِ وَ رِيحٌ تَحْمِلُ الْبِحَارَ

ال الشَّتِلْکَ  مِنْ حَرِّ  الْجِبَالُ  وَ  الْأَرْضُ  لَاحْتَرَقَتِ  عَنْ حَمَلَةِ رِّيحُ  فَأَخْبِرْنِی  مُحَمَّدُ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ  مْسِ 

قَالَ هُمْ صِنْفاً  کَمْ  عَرْضُ  ثَمَانُونَ صِنْفاً  الْعَرْشِ  وَ  فَرْسَخٍ  أَلْفِ  أَلْفُ  کُلِّ صِنْفٍ  وَ  طُولُ  عَامٍ  هُ خَمْسُمِائَةِ 

أَقْدَامُهُمْ تَحْتَ  رُُءوسُهُمْ تَحْتَ الْعَ الْيُمْنَى إِلَى  رْشِ وَ  أَنَّ طَائِراً يَطِيرُ مِنْ أُذُنِ أَحَدِهِمُ  سَبْعِ أَرَضِينَ وَ لَوْ 

حَتَّى يَمُوتَ هَرَماً أَیْ شَيْخاً لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ    الدُّنْيَا لَمْ يَبْلُغْ إِلَى الْأُذُنِ الْآخَرِ  الْيُسْرَى أَلْفَ سَنَةٍ مِنْ سِنِينَ

هُ  هُمْ کَالزَّعَْفرَانِ طَعَامُهُمُ التَّسْبِيحُ وَ شَرَابُهُمُ التَّهْلِيلُ وَ الصِّنْفُ الْأَوَّلُ نِصُْفهُ ثَلْجٌ وَ نِصُْفدُرٍّ وَ يَاقُوتٍ شَعْرُ

 وَ الصِّنْفُ الثَّالِثُ  انِی نِصُْفهُ رَعْدٌ وَ نِصُْفهُ بَرْقٌلْجُ يُطِْفئُ النَّارَ وَ الصِّنْفُ الثَّلَا يُذِيبُ النَّارُ الثَّلْجَ وَ لَا الثَّ  نَارٌ

الْمَاَء وَ الصِّنْفُ الرَّابِعُ نِصُْفهُ رِيحٌ وَ نِصُْفهُ    نِصُْفهُ مَاٌء وَ نِصُْفهُ مَدَرٌ لَا الْمَاُء يُذِيبُ الْمَدَرَ وَ لَا الْمَدَرُ يُذِيبُ

 . دَقْتَ يَا مُحَمَّدُحَ قَالَ صَقُ الرِّيمَاٌء لَا الرِّيحُ يُهَيِّجُ الْمَاَء وَ لَا الْمَاُء يَسْبِ

لَا فِی الْأَرْضِ مَسْکَنٌ مَا  فَأَخْبِرْنِی عَنْ طَائِرٍ يَطِيرُ بَيْنَ السَّمَاِء وَ الْأَرْضِ   لَيْسَ لَهُ فِی السَّمَاِء مَکَانٌ وَ 

مُحَمَّ يَا  حَيَّاتٌهُمْ  تِلْکَ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  الْخَيْلِ    دُ  کَأَعْرَافِ  وَ أَعْرَافُهَا  أَذْنَابِهَا  عَلَى  الْجَوِّ  فِی  تَبِيضُ 

 مِنْ أَبِيهِ   أَشَدَّتُْفرِآُ عَلَى مَنَاکِبِهَا فِی الْهَوَاِء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ مَوْلُودٍ

الْحَجَرِ   مِنَ  يُولَدُ  الْحَدِيدُ  ذَلِکَ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَقَالَ  مُحَمَّدُ  يَا  صَدَقْتَ  قَالَ  الْحَجَرِ  مِنَ  أَشَدُّ  هُوَ    وَ 



يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ ذَلِکَ  فَأَخْبِرْنِی عَنْ بُقْعَةٍ أَصَابَتْهَا الشَّمْسُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا تَعُودُ إِلَيْهَا إِلَى  

هِ فِرْعَوْنَ حِينَ انَْفلَقَ الْبَحْرُ وَ انْطَبَقَ عَلَيْهِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ بَيْتٍ مَوْضِعٌ أَغْرَقَ اللَّهُ فِي

عَيْ  عَشَرَ  اثْنَا  مِنْهُ  أُخْرِجَ  بَاباً  عَشَرَ  اثْنَا  النَّبِیُّ  لَهُ  قَالَ  سِبْطاً  عَشَرَ  لِاثْنَیْ  بَنِی ص  ناً  مُوسَى  جَاوَزَ    لَمَّا 

أَنِ    ى اللَّهُ إِلَيْهِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ وَ دَخَلَ بِهِمْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ فَشَکَوْا إِلَى مُوسَى الْعَطَشَ فَمَرَّ بِحَجَرٍ مُرَبَّعٍ فَأَوْحَإِ

الْحَجَرَ بِعَصاکَ  اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً   ۶۴اضْرِبْ  فَانَْفجَرَ مِنْهُ  بِهِ مُوسَى  بَنِی    لِاثْنَیْ  ۶۵فَضَرَبَ  عَشَرَ سِبْطاً مِنْ 

لَا مِنَ الْوَحْشِ إِسْرَائِيلَ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ نَبِیٍّ لَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ لَا مِنَ الطَّيْرِ وَ  

قَوش[  ]=الوح أَنْذَرَتْ  الَّتِی  النَّمْلَةُ  ذَلِکَ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَتْقَالَ  حِينَ  ادْخُلُوا    وْمَهَا  النَّمْلُ  أَيُّهَا  يا 

]و[  قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ مَنْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ    ]بجای »ايها«، »ايتها« آمده[  ۶۶مَساکِنَکُمْ

نَ الْوَحْشِ مَا هُوَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ النَّحْلُ أَوْحَى  وَ لَا مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ لَا مِنَ الْإِنْسِ وَ لَا مِ الْجِنِّ  لَا مِنَ

]بدون  دُ قَالَ  قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّ  ۶۷اللَّهُ إِلَيْهَا أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ

نَ الْأَرْضِ مَا هُوَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جَبَلِ طُورِ سَيْنَاَء فَأَخْبِرْنِی مَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مِ قال[  

صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ    أَنِ ارْفَعْ مُوسَى إِلَى السَّمَاِء حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْأَلْوَاحَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ

دٌ وَ آخِرُهُ رُوحٌ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ تِلْکَ عَصَا مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُلْقِيَهَا فِی  مَخْلُوقٍ أَوَّلُهُ عُو

ذُکُورٍ لَمْ يُولَدُوا    فَأَخْبِرْنِی عَنْ ثَلَاثٍقَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ    ۶8فَأَلْقاها فَإِذا هِیَ حَيَّةٌ تَسْعى   بَيْتِ الْمَقْدِسِ

 . قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ عَنْ فَحْلٍ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ ذَلِکَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ آدَمُ وَ کَبْشُ إِسْمَاعِيلَ

الدُّنْيَعَنْ وَسَطِ  فَأَخْبِرْنِی أَیِّ مَوْضِعٍ هُوَ قَالَ    فِيهِ بَيْتُ]هو[  ا فِی  لِأَنَّ  قَالَ  کَيْفَ ذَلِکَ  قَالَ وَ  الْمَقْدِسِ   

مَا    ۶۹  شْحُونِالُْفلْکِ الْمَ  عَنِ  فَأَخْبِرْنِی   الْمَحْشَرَ وَ الْمَنْشَرَ وَ الصِّرَاَط وَ الْمِيزَانَ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ
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عَلى حَمَلْناهُ  وَ  التَّوْرَاةِ  فِی  قَرَأْتَ  مَا  أَ  الْبَحْرِ  فِی  الْمَبْنِيَّةُ  السُُّفنُ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  وَ    هُوَ  أَلْواحٍ  ذاتِ 

أَلْوَاحُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ هِیَ الْطُولًا    الْأَلْوَاحُ قَالَ الْأَشْجَارُ الَّتِی سََفقَتْ  قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ مَا  ۷0دُسُرٍ 

فَأَخْبِرْنِی کَمْ کَانَ  الْحَدِيدِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ    الْمَسَامِيرُ وَ الْعَوَارِضُ مِنَ  الدُّسُرِ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ

السَّفِينَةِ وَ کَمْ عَرْضُهَا وَ کَمْ کَانَ ارْتِفَاعُهَا قَا ثَلَاثَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ عَرْضُهَا  لَ يَا اطُولُ  بْنَ سَلَامٍ کَانَ طُولُهَا 

فَأَخْبِرْنِی مِنْ أَيْنَ رَکِبَهَا نُوحٌ    مِائَةً وَ خَمْسِينَ ذِرَاعاً وَ ارْتَِفاعُهَا مِائَتَیْ ذِرَاعٍ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ

أَيْ قَالَ  الْعِرَاقِ  مِنَ  ثَبَ قَالَ  الْمَقْدِسِنَ  بِبَيْتِ  وَ  أُسْبُوعاً  الْعَتِيقِ  بِالْبَيْتِ  طَافَتْ  قَالَ  اسْتَوَتْ   تَ  وَ  أُسْبُوعاً 

اللَّهُ الدُّنْيَا فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ أَيْنَ کَانَ لَمَّا أَغْرَقَ    قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ  ۷۱عَلَى الْجُودِیِ

إِ  تَعَالَى  اللَّهُ  ابْنَ سَلَامٍ رَفَعَهُ  يَا  قَالَ  قَالَ  يَا مُحَمَّدُ  قَالَ صَدَقْتَ  الطُّوفَانِ  قَبْلَ  السَّابِعَةِ  ]بدون  لَى السَّمَاِء 

أَبَا قُبَيْسٍ أَنْ يَحْمِلَ الصَّخْرَةَ فِی    کَانَتِ الصَّخْرَةُ وَقْتَ الطُّوفَانِ قَالَ وَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىفَأَخْبِرْنِی أَيْنَ  قال[  

مُحَمَّدُ  الْمُقَدَّسُ لَمَّا أَغْرَقَ اللَّهُ الدُّنْيَا أَيْنَ کَانَ قَالَ فِی جَبَلِ أَبِی قُبَيْسٍ قَالَ صَدَقْتَ يَا  بَطْنِهِ قَالَ فَالْبَيْتُ

رُبَّمَ وَ  أَبَاهُ  يُشْبِهْ  لَمْ  مَوْلُودٍ  عَنْ  أَشْبَهَفَأَخْبِرْنِی  أَشْبَهَ  ا  رُبَّمَا  وَ  جَامَعَ   خَالَهُ  إِذَا  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  عَمَّهُ 

الْوَلَدُ خَرَجَ  الرَّجُلِ  شَهْوَةِ  عَلَى  الْمَرْأَةِ  شَهْوَةُ  غَلَبَتْ  فَإِنْ  امْرَأَتَهُ  شَهْوَةُ  الرَّجُلُ  غَلَبَتْ  إِنْ  وَ  خَالِهِ  إِلَى   

الْمَ شَهْوَةِ  عَلَى  إِلَى  الرَّجُلِ  الْوَلَدُ  خَرَجَ  اسْتَوَيَا  إِنِ  وَ  عَمِّهِ  إِلَى  خَرَجَ  يَا رْأَةِ  صَدَقْتَ  قَالَ  أَبِيهِ  وَ  أُمِّهِ 

  ۷2مُحَمَّد

تَعَالَى عَدْلٌ لَا    جَّةٍ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ يَا ابْنَ سَلَامٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَبِلَا حُ  عَبْدَهُ  اللَّهُ  يُعَذِّبُ   قَالَ فَأَخْبِرْنِی هَلْ 

قَالَ صَدَقْتَ قَضَائِهِ  فِی  ابْنَ   قَالَ  يَجُورُ  يَا  قَالَ  النَّارِ  فِی  أَمْ  الْجَنَّةِ  فِی  الْمُشْرِکِينَ  أَطَْفالِ  فَأَخْبِرْنِی عَنْ 

جُسَلَامٍ وَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمُ  کَانَ  إِذَا  لَکِنْ  وَ  بِهِمْ  أَوْلَى  اللَّهُ  الْخَلْقُ   بِأَطَْفالِ    مِعَ  تَعَالَى  اللَّهُ  أَمَرَ  الْقَضَاِء  لَِفصْلِ 

کُمْ وَ مَا دِينُکُمْ وَ مَا أَعْمَالُکُمْ  الْمُشْرِکِينَ فَيُؤْتَى بِهِمْ فَيَقُولُ لَهُمْ عِبَادِی وَ أَبْنَاَء عِبَادِی وَ إِمَائِی مَنْ رَبُّ
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نَکُنْ شَيْئاً وَ أَمَتَّنَا وَ  فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ أَنْتَ لَمْ  لَمْ تَجْعَلْ لَنَا لِسَاناً نَنْطِقُ بِهِ وَ لَا عَقْلًا   رَبُّنَا وَ أَنْتَ خَالِقُنَا وَ 

لَا قُوَّةً فِی الْأَعْضَاِء نَتَعَبَّ وَ هُوَ أَجَلُّ قَائِلٍ   مْفَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ  ۷۳دُ بِهَا وَ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا نَعْقِلُ بِهِ وَ 

تَْف عِبَادِی  يَا  بِأَمْرٍ  أَمَرْتُکُمْ  فَإِنْ  الْأَعْضَاِء  فِی  لِلْحَرَکَةِ  قُوَّةٌ  وَ  عُقُولٌ  وَ  أَلْسِنَةٌ  لَکُمْ  فَيَقُولُونَ  عَلُوهُ  فَالْآنَ 

مَالِکَنَ وَ  رَازِقَنَا  وَ  وَ خَالِقَنَا  إِلَهَنَا  يَا  لَکَ  الطَّاعَةُ  وَ  فَتَزْجُرُالسَّمْعُ  مَالِکاً  تَعَالَى  اللَّهُ  فَيَأْمُرُ  جَهَنَّمَ حَتَّى    ا 

سَبَقَ لَهُ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنْ يَکُونَ سَعِيداً   أَلْقُوا أَنُْفسَکُمْ فِی تِلْکَ النَّارِ فَمَنْ  وَ يَأْمُرُ أَطَْفالَ الْمُشْرِکِينَ  تَُفورَ

قَ لَهُ  عَلَيْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً کَمَا کَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ وَ مَنْ سَبَأَلْقَى نَْفسَهُ فِيهَا فَتَکُونُ النَّارُ

أَنْ يُ امْتَنَعَ  أَنْ يَکُونَ شَقِيّاً  اللَّهِ  أُمَّهَاتِهِمْ فِی  فِی عِلْمِ  لِآبَائِهِمْ وَ  النَّارِ فَيَکُونُونَ تَبَعاً  تِلْکَ  نَْفسَهُ فِی  لْقِیَ 

فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْأَرْضِ لِمَ سُمِّيَتْ    نَّارِ وَ الِْفرْقَةُ الْأُخْرَى يَخْرُجُونَ إِلَى الْجَنَّةِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ صَدَقْتَال

لِقَتْ قَالَ مِنَ الْمَوْجِ هَا أَرْضٌ يُدَاسُ عَلَيْهَا قَالَ فَمِمَّ خُلِقَتْ قَالَ مِنْ قَالَ فَالزَّبَرْجَدَةُ مِمَّ خُأَرْضاً قَالَ لِأَنَّ

قَالَ صَدَقْتَ الْبَحْرِ  مِنَ  قَالَ  مِمَّ خُلِقَ  فَالْمَوْجُ  وَ جَلَّ    قَالَ  عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ  قَالَ  ذَلِکَ  فَکَيْفَ  مُحَمَّدُ  لَمَّا يَا 

فَاضْطَ بَعْضٍ  فِی  بَعْضَهَا  الْأَمْوَاجَ  تَضْرِبَ  أَنْ  الرِّيحَ  أَمَرَ  الْبَحْرَ  ثُمَّ  خَلَقَ  الزَّبَدُ  ظَهَرَ  حَتَّى  الْأَمْوَاجُ  رَبَ 

اعْتَدَلَتْ ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَمْتَدَّ  مَرَهَا أَنْ تَلِينَ فَلَانَتْ ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدِلَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَجْتَمِعَ فَاجْتَمَعَتْ ثُمَّ أَ

فَصَارَتْ مُ  فَامْتَدَّتْ  يَا  صَدَقْتَ  قَالَ  أَأَرْضاً  مِنْ  فَأَخْبِرْنِی  هُوَ حَمَّدُ  وَ  قَافٍ  جَبَلِ  مِنْ  قَالَ  سُکُونُهَا  يْنَ 

هَ تَحْتَ  مَا  فَأَخْبِرْنِی  قَالَ  عَلَيْهَا  نَحْنُ  الَّتِی  الْأَرْضِ  أَوْتَادِ  مَا أَصْلُ  وَ  قَالَ  ثَوْرٌ  تَحْتَهَا  قَالَ  الْأَرْضِ  ذِهِ 

]بدون »ما مَا صِفَتُهُ    عُ قَوَائِمَ وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى صَخْرَةٍ بَيْضَاَء قَالَ فَأَخْبِرْنِیصَِفتُهُ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ لَهُ أَرْبَ

بَعُونَ سِنّاً رَأْسُهُ بِالْمَشْرِقِ وَ ذَنَبُهُ بِالْمَغْرِبِ وَ هُوَ سَاجِدٌ  قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ لَهُ أَرْبَعُونَ قَرْناً وَ أَرْصفته«[  

تَعَالَ قَلِلَّهِ  سَنَةٍ  أَلْفَ  خَمْسِينَ  مَسِيرَةُ  الْقَرْنِ  إِلَى  الْقَرْنِ  مِنَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى  مُحَمَّدُ ى  يَا  صَدَقْتَ  الَ 

قَ مَا تَحْتَ الصَّخْرَةِ  ا فَأَخْبِرْنِی  لِأَهْلِ  قَالَ  الْجَبَلُ  لِمَنْ ذَلِکَ  قَالَ وَ  الصُّعُودُ  لَهُ  يُقَالُ  تَحْتَهَا جَبَلٌ  لنَّارِ الَ 

إِلَى الْمُشْرِکُونَ  ضُرِبُوا    يَصْعَدُهُ  الْجَبَلِ  ذَلِکَ  أَعْلَى  بَلَغُوا  إِذَا  حَتَّى  سَنَةٍ  أَلْفِ  مَسِيرَةُ  هُوَ  وَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ 
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 يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی مَا تَحْتَ ذَلِکَعَلَى وُجُوهِهِمْ قَالَ صَدَقْتَ    إِلَى أَسَْفلِهِ فَيُسْحَبُونَ  بِمَقَامِعَ فَيَسْقُطُونَ

هَکٌ قَالَ  الْجَبَلِ قَالَ أَرْضٌ قَالَ وَ مَا اسْمُهَا قَالَ جَارِيَةٌ قَالَ وَ مَا تَحْتَهَا قَالَ بَحْرٌ قَالَ وَ مَا اسْمُهُ قَالَ سَ

مَا تَحْتَهَا قَالَ   الَ وَ مَا اسْمُهَا قَالَ نَاعِمَةُ قَالَ وَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَمَا تَحْتَ ذَلِکَ الْبَحْرِ قَالَ أَرْضٌ قَ

سِيحَةُ قَالَ فَصِفْ لِی بَحْرٌ قَالَ وَ مَا اسْمُهُ قَالَ الزَّاخِرُ قَالَ وَ مَا تَحْتَهُ قَالَ أَرْضٌ قَالَ وَ مَا اسْمُهَا قَالَ فَ

لْمِسْکِ وَ ضَوْؤُهَا کَالْقَمَرِ وَ نَبَاتُهَا  وَ رِيحُهَا کَا  يْضَاُء کَالشَّمْسِالْأَرْضَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ هِیَ أَرْضٌ بَ  هَذِهِ

هَذِهِ    کَالزَّعَْفرَانِ يحشرون تَکُونُ  أَيْنَ  فَأَخْبِرْنِی  قَالَ  مُحَمَّدُ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْمُتَّقُونَ  عَلَيْهَا 

نَحْنُ الَّتِی  النَّبِیُّ صالْأَرْضُ  قَالَ  الْيَوْمَ  عَلَيْهَا  يَا يَا      قَالَ صَدَقْتَ  غَيْرَهَا  الْأَرْضُ  هَذِهِ  تُبَدَّلُ  سَلَامٍ  ابْنَ 

  قَالَ الْحُوتُمُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی مَا تَحْتَ تِلْکَ الْأَرْضِ قَالَ الْبَحْرُ قَالَ وَ مَا اسْمُهُ قَالَ الْقَمْقَامُ قَالَ وَ مَا فِيهِ

يهموت قَالَ  اسْمُهُ  مَا  وَ  صَدَ  قَالَ  رَأْسُهُ  قَالَ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  الْحُوتَ  لِیَ  فَصِفْ  قَالَ  مُحَمَّدُ  يَا  قْتَ 

الْجِبَالُ الظُّلْمَةُ وَ  الْبِحَارُ وَ  الْأَرْضُ وَ  بِالْمَغْرِبِ قَالَ فَمَا عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ  بَيْنَ قَالَ    بِالْمَشْرِقِ وَ ذَنَبُهُ  فَمَا 

أَبْحُ لِوَاٍء سَبْعُونَ   رٍ فِی کُلِّ بَحْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَدِينَةٍعَيْنَيْهِ قَالَ سَبْعَةُ  لِوَاٍء تَحْتَ کُلِّ  فِی کُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ 

يِی  لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْ  کَ لَهُال شَرِي  أَلْفَ مَلَکٍ قَالَ فَمَا يَقُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

ٍء قَدِيرٌ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی مَا  کُلِّ شَیْ  وَ هُوَ حَیٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى   وَ يُمِيتُ

الَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ  الثَّرَى قَالَ فَمَا تَحْتَ الثَّرَى قَ  الَ تَحْتَ الرِّيحِ قَالَ الظُّلْمَةُ قَالَ فَمَا تَحْتَ الظُّلْمَةِ قَ

فَأَخْبِرْنِی عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فِی الْأَرْضِ أَيْنَ تَکُونُ قَالَ يَا ابْنَ    قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُوَ جَلَّ  

مُحَمَّدٍ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَرْبَعِ    ا بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَ ثَالِثُهَا مَدِينَةُسَلَامٍ أَوَّلُهَا مَکَّةُ وَ ثَانِيهَ 

بِالشَّامِ وَ    أَوَّلُهَا إِرَمُ ذَاتُ الْعِمَادِ وَ الثَّانِيَةُ الْمَنْصُورِيَّةُ وَ هِیَ مَدِينَةٌ  الْجَنَّةِ فِی الدُّنْيَا قَالَ  مَدَائِنَ مِنْ مَدَائِنِ 

ا مُحَمَّدُ  قَيْسَارِيَّةُ وَ هِیَ مَدِينَةٌ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ فِی الشَّامِ وَ الرَّابِعَةُ هِیَ وَ هِیَ أَرْمَنِيَّةُ قَالَ صَدَقْتَ يَالثَّالِثَةُ  

امٍ أَوَّلُهَا قِيرَوَانُ وَ هِیَ  عٍ هِیَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَفَأَخْبِرْنِی عَنْ أَرْبَعِ مَنَابِرَ مِنْ مَنَابِرِ الْجَنَّةِ فِی الدُّنْيَا أَیُّ مَوْضِ

ا وَ  أَرْمَنِيَّةَ  بِأَرْضِ  هِیَ  وَ  الْأَبْوَابِ  بَابُ  الثَّانِيَةُ  وَ  عبدانإِفْرِيقِيَةُ  الرَّابِعَةُ    لثَّالِثَةُ  وَ  الْعِرَاقِ  بِأَرْضِ  هِیَ  وَ 



ا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَرْبَعِ مَدَائِنَ مِنْ مَدَائِنِ جَيْحُونُ قَالَ صَدَقْتَ يَ  بِخُرَاسَانَ وَ هِیَ خَلْفُ نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ

ةُ وَ هِیَ بِأَرْضِ  جَهَنَّمَ فِی الدُّنْيَا قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ أَوَّلُهَا مَدِينَةُ فِرْعَوْنَ فِی أَرْضِ مِصْرَ وَ الثَّانِيَةُ أَنْطَاکِيَ

 هِیَ بِأَرْضِ أَرْمَنِيَّةَ الرَّابِعَةُ الْمَدَائِنُ وَ هِیَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ قَالَ صَدَقْتَ يَا  الِثَةُ بِأَرْضِ سَيْحَانَ وَالشَّامِ وَ الثَّ

أَنْهَارِ الْجَنَّةِ قَالَ أَوَّلُهَا الْ مِنْ  أَنْهَارٍ فِی الدُّنْيَا وَ هِیَ  بِأَرْضِمُحَمَّدُ قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَرْبَعَةِ   ُفرَاتُ وَ هُوَ 

الرَّابِعُ جَال الْهِنْدِ وَ  نَهَرُ  نَهَرُ سَيْحَانَ وَ هُوَ  الثَّالِثُ  النِّيلُ وَ هُوَ بِأَرْضِ مِصْرَ وَ  الثَّانِی  يْحُونَ وَ هُوَ  شَّامِ وَ 

مِنْهُ    ٍء لَا يَْفنَىیْ ٍء وَ شٍَء بَعْضُ شَیْشَیَْء وَ  ٍء لَا شَیْبِأَرْضِ بَلْخٍ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ شَیْ

َء فَهِیَ الدُّنْيَا يَذْهَبُ نَعِيمُهَا وَ يَمُوتُ سَاکِنُهَا وَ يَخْمُدُ ضَوْؤُهَا وَ ٌء لَا شَیٌْء قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ أَمَّا شَیْشَیْ

لَا   ٌءٍء وَ أَمَّا شَیٌْء بَعْضُ شَیْهُوَ شَیْدٍ وَاحِدٍ فَائِقِ فِی صَعِيوُقُوفُ الْخَلَ]و هو[  ِء  ُء بَعْضُ الشَّیْالشَّیْ   أَمَّا

مِنَ الْجَنَّةِ نَعِيمُهَا وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النَّارِ عَذَابُهَا فَمَنْ قَالَ مِنَ الْعِبَادِ   ٌء فَالْجَنَّةُ وَ النَّارُ لَا يَْفنَىمِنْهُ شَیْ  يَْفنَى

ٍء قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ يَنْقَضِی فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ فِی کُلِّ شَیْأَوْ عَذَابَ اللَّهِ    ْفنَىإِنَّ نَعِيمَهَا يَ 

بْعَةُ سَ جَبَلِ قَافٍ مَا خَلَْفهُ وَ مَا دُونَهُ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ خَلَْفهُ أَرْضُ ذَهَبٍ وَ سَبْعُونَ أَرْضاً مِنْ فِضَّةٍ وَ  

مِسْکٍ  أَرَضِينَ کَمْ    مِنْ  وَ  مِنْهَا  أَرْضٍ  کُلِّ  طُولُ  کَمْ  قَالَ  الْمَلَائِکَةُ  قَالَ  الْأَرَضِينَ  هَذِهِ  سُکَّانُ  فَمَا  قَالَ 

فَ أَرْضٍ مِنْهَا عَشَرَةُ آلَافِ سَنَةٍ وَ عَرْضُهَا کَذَلِکَ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ  مَا وَرَاءَ  عَرْضُهَا قَالَ طُولُ کُلِّ 

کَيْفٌ مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا کُلِّهَا تُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ صَدَقْتَ  قَالَ فَمَا وَرَاَء ذَلِکَ قَالَ    ابُ الرِّيحِذَلِکَ قَالَ حِجَ

لَ نَعَمْ يَا ابْنَ سَلَامٍ  طُونَ وَ لَا يَبُولُونَ قَايَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَأْکُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ وَ لَا يَتَغَوَّ

مِمَّا تَشْرَبُ وَ يَشْرَبُ  أُمُّهُ  مِمَّا تَأْکُلُ  يَأْکُلُ  أُمِّهِ  بَطْنِ  فِی  الْجَنِينِ  الدُّنْيَا کَمَثَلِ  فِی  لَا   هُمَثَلُهُمْ  وَ  يَبُولُ  لَا  وَ 

قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ مَا هِیَ  انْشَقَّ بَطْنُهَا  يَتَغَوَُّط وَ لَوْ رَاثَ فِی بَطْنِهَا وَ بَالَ لَ

لَبَنٌ ابْنَ سَلَامٍ  يَا  مُحَمَّدُ    قَالَ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ  غَيْرُ آسِنٍ  مَاٌء  وَ  مُصَفَّى  عَسَلٌ  وَ خَمْرٌ وَ  يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ  لَمْ 

أَمْ لَا يَا ابْنَ سَلَامٍ قَالَ لْ تَنْقُصُ أَمْ تَزِيدُ قَالَ   جَارِيَةٌ بَيْنَ أَشْجَارِهَا قَالَ فَهَجَارِيَةٌ قَالَ بَلْ  فَجَامِدَةٌ هِیَ 

لسَّمَاُء وَ   فِيهَا افَهَلْ لِذَلِکَ مَثَلٌ فِی الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ انْظُرْ إِلَى الْبِحَارِ تُمْطِرُ



الْجَنَّةِ نَهَرٌ   هَا الْأَنْهَارُ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَزِيدُ وَ لَا تَنْقُصُ قَالَ صِفْ لِی أَنْهَارَ الْجَنَّةِ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ فِیتَمُدُّ

مِنَ     وَ الْيَاقُوتُ عَلَيْهِ خِتَامٌبَرِ حَصَاهُ الدُّرُّيُقَالُ لَهُ الْکَوْثَرُ رَائِحَتُهُ أَطْيَبُ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ وَ الْعَنْ

الْجَ أَشْجَارَ  لِی  فَصِفْ  مُحَمَّدُ  يَا  صَدَقْتَ  قَالَ  تَعَالَى  اللَّهِ  أَوْلِيَاِء  مَنْزِلُ  هُوَ  وَ  الْأَبْيَضِ  فِی اللُّؤْلُؤِ  قَالَ  نَّةِ 

أَصْلُهَا مِنْ لَهَا طُوبَى  يُقَالُ  وَ أَغْصَانُهَ  الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ  الْجَنَّةِ  دُرٍّ  فِی  لَيْسَ  الْجَوْهَرُ  ثَمَرُهَا  الزَّبَرْجَدِ وَ  ا مِنَ 

لَا مَوْضِعٌ إِلَّا وَ هِیَ مُتَدَلِّيَةٌ عَلَيْهِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَهَلْ فِی الدُّنْ يَا لَهَا مِنْ مَثَلٍ  غُرْفَةٌ وَ لَا حُجْرَةٌ وَ 

شْرِقُ عَلَى بِقَاعِ الدُّنْيَا وَ لَا يَخْلُو مِنْ شُعَاعِهَا مَکَانٌ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ سُ الْمُشْرِقَةُ تُ قَالَ نَعَمْ الشَّمْ

سَلَامٍ ابْنَ  يَا  نَعَمْ  قَالَ  رِيحٌ  الْجَنَّةِ  فِی  وَ  فَهَلْ  الْحَيَاةُ  عَلَيْهَا  مَکْتُوبٌ  نُورٍ  مِنْ  خُلِقَتْ  وَاحِدَةٌ  رِيحٌ   فِيهَا 

يُقَالُ الَّتِی  اللَّذَّاتُ  عَلَيْهِمُ  الرِّيحُ  تِلْکَ  هَبَّتْ  رَبَّهُمْ  يَزُورُوا  أَنْ  الْجَنَّةِ  أَهْلُ  اشْتَاقَ  فَإِذَا  الْبَهَاُء  ]بدون    لَهَا 

مْ وَ  فَتُبْهِی وُجُوهُهُ  لَمْ تُخْلَقْ مِنْ حَرٍّ وَ لَا مِنْ بَرْدٍ بَلْ خُلِقَتْ مِنْ نُورِ الْعَرْشِ تَنُْفخُ فِی وُجُوهِهِمْ  التی[

حُ الْأَشْجَارُ وَ تَطَيَّبُ قُلُوبُهُمْ وَ يَزْدَادُوا نُوراً عَلَى نُورِهِمْ وَ تَضْرِبُ أَبْوَابَ الْجِنَانِ وَ تُجْرِی الْأَنْهَارُ وَ تُسَبِّ

نَّةِ مِنْ سُرُورٍ وَ طَرَبٍ لَمَاتَ  مَعُونَ مَا فِی الْجَمَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قِيَامٌ يَسْ  رِّدُ الْأَطْيَارُ فَلَوْ أَنَّتُغَ

فَيَقُولُونَ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ   الْخَلَائِقُ شَوْقاً إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَلَائِکَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ

فَادْخُلُ طِبْتُمْ  عَلَيْکُمْ  سَالمٌ  خالِدِينَالْعَزِيزِ  الدَّارِ =    ۷۴وها  عُقْبَى  فَنِعْمَ  صَبَرْتُمْ  بِما  عَلَيْکُمْ  قَالَ   ۷۵سَالمٌ 

فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَرْضِ الْجَنَّةِ مَا هِیَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ أَرْضُهَا مِنْ ذَهَبٍ ]بدون قال[  صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ  

لدُّرُّ وَ الْيَاقُوتُ وَ سَقُْفهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ  وَ رَضْرَاضُهَا اوَ تُرَابُهَا الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ  

الَّ الْحُوتِ  کَبِدِ  مِنْ  يَأْکُلُونَ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  دَخَلُوهَا  إِذَا  الْجَنَّةِ  أَهْلُ  يَأْکُلُ  مِمَّا  يَحْمِلُ فَأَخْبِرْنِی  ذِی 

فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ کَيْفَ يَصْرِفُونَ    مُهُ بهموت قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَعَلَيْهَا وَ اسْ  الْأَرْضَ وَ مَا

بَلْ    ٌءمْ شَیْمَا يَأْکُلُونَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ کَيْفَ يَخْرُجُ مِنْ أَجْوَافِهِمْ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ لَيْسَ يَخْرُجُ مِنْ أَجْوَافِهِ

بِعَ مُزِجَ  الْجَنَّةِ  أَهْلِ  أَنَّ عَرَقَ رَجُلٍ مِنْ  لَوْ  وَ  الْعَنْبَرِ  أَزْکَى مِنَ  وَ  الْمِسْکِ  مِنَ  أَطْيَبَ  الْبِحَارُ رَقاً صَبّاً  هِ 
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فَ لِوَاِء الْحَمْدِ مَا   أَخْبِرْنِی عَنْلَأُسْکِرَ مَا بَيْنَ السَّمَاِء وَ الْأَرْضِ مِنْ طِيبِ رَائِحَتِهِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ 

مْرَاَء وَ يَاقُوتَةٍ  صَِفتُهُ وَ کَمْ طُولُهُ وَ کَمْ ارْتَِفاعُهُ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ طُولُهُ أَلْفُ سَنَةٍ وَ أَسْنَانُهُ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَ

ةٌ بِالْمَشْرِقِ وَ ذُؤَابَةٌ بِالْمَغْرِبِ وَ الثَّالِثَةُ فِی  نْ نُورٍ ذُؤَابَخَضْرَاَء قَوَائِمُهُ مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاَء لَهُ ثَلَاثُ ذَوَائِبَ مِ

بِسْمِ    لْأَوَّلُ وَسَطِ الدُّنْيَا قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی کَمْ سَطْرٍ فِيهِ مَکْتُوبٌ قَالَ ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ السَّطْرُ ا

الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ  السَّطْرُوَ  اللَّهِ  الْعالَمِينَ  انِیالثَّ    رَبِّ  لِلَّهِ  السَّطْرُ  الْحَمْدُ  مُحَمَّدٌ    وَ  اللَّهُ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  الثَّالِثُ 

قَا قَبْلُ  اللَّهُ  أَيَّتَهُمَا خَلَقَ  النَّارِ  الْجَنَّةِ وَ  فَأَخْبِرْنِی عَنِ  يَا مُحَمَّدُ  قَالَ صَدَقْتَ  اللَّهِ  ابْرَسُولُ  يَا  نَ سَلَامٍ  لَ 

الرَّحْمَةِ  خَلَقَ قَبْلَ  الْعَذَابَ  لَخَلَقَ  الْجَنَّةِ  قَبْلَ  النَّارَ  خَلَقَ  لَوْ  وَ  النَّارِ  قَبْلَ  الْجَنَّةَ  عَنِ   قَالَ  اللَّهُ  فَأَخْبِرْنِی 

هِیَ أَيْنَ  السَّمَاِء    الْجَنَّةِ  فِی  مُحَمَّدُ  ابِالسَّقَالَ  يَا  صَدَقْتَ  قَالَ  السُّْفلَى  الْأَرْضِ  تُخُومِ  فِی  النَّارُ  وَ  عَةِ 

أَبْوَ ثَمَانِيَةُ  لِلْجَنَّةِ  ابْنَ سَلَامٍ  لِلنَّارِ مِنْ بَابٍ قَالَ يَا  لِلْجَنَّةِ مِنْ بَابٍ وَ کَمْ  لِلنَّارِ سَبْعَةُ فَأَخْبِرْنِی کَمْ  ابٍ وَ 

فَ قَالَ  وَبِرْأَخْأَبْوَابٍ  الْبَابِ  بَيْنَ  کَمْ  قَالَ    نِی  ارْتَِفاعُهُ  کَمْ  وَ  قَالَ  سَنَةٍ  أَلْفِ  مَسِيرَةُ  قَالَ  الْجَنَّةِ  مِنَ  الْبَابِ 

عَامٍ سُرَادِقٌ  خَمْسُمِائَةِ  زُمُرُّدٍ  عَلَيْهِ  مِنْ  بِطَانَتُهُ  ذَهَبٍ  يُحْصِ  مِنْ  لَا  الْمَلَائِکَةِ  مِنَ  جُنْدٌ  بَابٍ  کُلِّ  ی عَلَى 

 ونَ طُوبَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ هُمْ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَأَخْبِرْنِی فَمَا يَقُولُونَ قَالَ يَقُولُدَدَعَ

يَلْقَوْنَ مَا  ثَ  وَ  أَبْنَاُء  يَدْخُلُونَهَا  ابْنَ سَلَامٍ  يَا  قَالَ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  مَنْ  لِی  فَصِفْ  قَالَ  اللَّهِ  نَعِيمِ  وَ   ينَلَاثِمِنْ 

فَصِفْ لِی بَعْضَ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ    بَنَاتُ ثَلَاثِينَ سَنَةً فِی حُسْنِ يُوسُفَ وَ طُولِ آدَمَ وَ خُلْقِ مُحَمَّدٍ قَالَ

وَ لَا   مْ طَعَاماًأَوْسَعَهُالْأَرْضِ لَقَالَ إِنَّ أَدْنَى مَنْ فِی الْجَنَّةِ وَ لَيْسَ فِی الْجَنَّةِ دَنِیٌّ لَوْ نَزَلَ بِهِ جَمِيعُ مَنْ فِی  

لَعَذُبَتْ يَنْقُصُ مِنْهُ شَیْ نَزَلَ مِنْ ذُؤَابَتِهِ   ٌء وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَبْصُقُ فِی الْبِحَارِ الْمَالِحَةِ  وَ لَوْ 

الَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَصِفْ لِیَ الْحُورَ  الْقَمَرِ قَ وَ نُورِ  مِنَ السَّمَاِء إِلَى الْأَرْضِ بَلَغَ ضَوْؤُهَا کَضَوِْء الشَّمْسِ

الْعِينُ الْحُورُ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  کَصََفاِء    الْعِينَ  النَّسْرِ صََفاؤُهُنَّ  جَنَاحِ  بِمَنْزِلَةِ  الْعُيُونِ  فِحَامُ  الْوُجُوهِ  بِيضُ 

الصَّدَفِ فِی  الَّذِی  الْأَبْيَضِ  لَاللُّؤْلُؤِ  الَّذِی  تَمَسَّ  أُوقِدَ مْ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  قَالَ  النَّارَ  لِیَ  فَصِفْ  قَالَ  الْأَيْدِی  هُ 

مُظْلِمَةٌ    عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ وَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ وَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِیَ سَوْدَاءُ 



اللَّ بِغَضَبِ  تَعَالَمَمْزُوجَةٌ  جَمْرِهَا    ىهِ  مِنْ  جَمْرَةً  أَنَّ  لَوْ  سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  جَمْرُهَا  يَخْمُدُ  لَا  وَ  لَهِيبُهَا  يَهْدَأُ  لَا 

لَأُلْهِبَتْ الدُّنْيَا  الْأَوْلَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لِعِظَمِ خَلْقِهَا وَ هِیَ سَبْعَةُ أَطْبَاقٍ الطَّبَقَ  أُلْقِيَتْ فِی دَارِ  ى  ةُ 

ادِسَةُ السَّعِيرُ وَ  افِقِينَ وَ الثَّانِيَةُ لِلْمَجُوسِ وَ الثَّالِثَةُ لِلنَّصَارَى وَ الرَّابِعَةُ لِلْيَهُودِ وَ الْخَامِسَةُ سَقَرُ وَ السَّلِلْمُنَ

ا السَّابِعَةُ وَ هِیَ أَهْوَنُهَا  قَالَ أَمَّ حْيَتِهِ وَدُمُوعُهُ عَلَى لِ عَنِ السَّابِعَةِ وَ بَکَى حَتَّى ارْفَضَّتْ أَمْسَکَ النَّبِیُّ ص

ابْنَ سَلَامٍ إِذَا  لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْقِيَامَةِ وَ کَيْفَ تَقُومُ قَالَ يَا  

اسْوَ وَ  الشَّمْسُ  کُوِّرَتِ  الْقِيَامَةِ  يَوْمُ  طَکَانَ  وَ  النُّدَّتْ  وَ مَسَتِ  الْعِشَارُ  عُطِّلَتِ  وَ  الْجِبَالُ  سُيِّرَتِ  وَ  جُومُ 

الْقَضَاِء لَِفصْلِ  الْخَلَائِقُ  يُقَامُ  النَّبِیُّ ص  قَالَ  مُحَمَّدُ  يَا  صَدَقْتَ  قَالَ  الْأَرْضِ  غَيْرَ  الْأَرْضُ  يُمَدُّ    بُدِّلَتِ  وَ 

وَ يَبْرُزُ الرَّبُّ لَِفصْلِ الْقَضَاِء قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی    دَّوَاوِينُتُنْشَرُ الالْمِيزَانُ وَ    الصِّرَاُط وَ يُنْصَبُ

مَلَکَ الْمَوْتِ فَيَقِفُ عَلَى صَخْرَةِ بَيْتِ    کَيْفَ يُمِيتُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ يَأْمُرُ اللَّهُ

نَهُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ يَدَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ الثَّرَى وَ يَصِيحُ بِهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَلَا يَبْقَى ضَعُ يَمِيقْدِسِ فَيَالْمَ

لَا طَائِرٌ يَطِيرُ لَا جَانٌّ وَ  إِنْسٌ وَ  لَا  فَتَبْقَى السَّمَاوَاتُ خَالِيَ  مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ    انِهَا وَ ةً مِنْ سُکَّإِلَّا خَرَّ مَيِّتاً 

وَ الْجِبَالُ مُدَکْدَکَةً    بدون حيتانها[]وَ الْبِحَارُ جَامِدَةً حِيتَانُهَا  الْأَرْضُ خَرَاباً مِنْ عُمَّارِهَا وَ الْعِشَارُ مُعَطَّلَةً  

قَالَ   مُنْطَمِسَةً  النُّجُومُ  وَ  مُنْکَسَِفةً  الشَّمْسُ  فَوَ  مُحَمَّدُ  يَا  مَلَکِصَدَقْتَ  عَنْ  يَذُوقُ   أَخْبِرْنِی  هَلْ  الْمَوْتِ 

ٌء لَهُ رُوحٌ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا  الْخَلَائِقَ وَ لَمْ يَبْقَ شَیْ   سَلَامٍ إِذَا أَمَاتَ اللَّهُالْمَوْتَ أَمْ لَا قَالَ يَا ابْنَ

مَا  ]و[  أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّی بِمَا بَقِیَ مِنْ خَلْقِکَ  مُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ  نْ خَلْقِی وَ هُوَ أَعْلَمَلَکَ الْمَوْتِ مَنْ أَبْقَيْتَهُ مِ

مَلَکَ يَا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  فَيَقُولُ  الْمَوْتِ  مَلَکُ  الضَّعِيفُ  عَبْدُکَ  إِلَّا  الْمَوْتَ  ذَاقَ  قَدْ  وَ  إِلَّا  الْمَوْتِ   خَلْقٌ 

لْمَوْتَ وَ قَدْ سَبَقَ فِی عِلْمِیَ الْقَدِيمِ وَ أَنَا عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَنَّ  وْلِيَائِی وَ رُسُلِی ادِی وَ أَنْبِيَائِی وَ أَ أَذَقْتَ عِبَا

نَّهُ ضَعِيفٌ  ٍء هَالِکٌ إِلَّا وَجْهِی وَ هَذِهِ نَوْبَتُکَ فَيَقُولُ إِلَهِی وَ سَيِّدِی ارْحَمْ عَبْدَکَ مَلَکَ الْمَوْتِ فَإِکُلَّ شَیْ

لَهُ يَا مَلَکَ الْمَوْتِ ضَعْ يَمِينَکَ تَحْتَ خَدِّکَ الْأَيْمَنِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ مُتْ قَالَ    اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  فَيَقُولُ

سَنَةٍ   يرَةُ ثَلَاثِينَ أَلْفَةِ وَ النَّارِ قَالَ مَسِعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَمْ بَيْنَ الْجَنَّ



مَالَ الدُّنْيَا فَيَضْطَجِعُ مَلَکُ الْمَوْتِ عَلَى يَمِينِهِ وَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَ يَدَهُ الشَّ  مِنْ سِنِينِ

ا لِشِدَّةِ صَرْخَتِهِ قَالَ صَدَقْتَ  رْضِ أَحْيَاًء لَمَاتُولَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَعَلَى وَجْهِهِ وَ يَصْرَآُ صَرْخَةً فَلَوْ أَنَّ أَهْ

لْکُتُبِ  فَأَخْبِرْنِی مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِالسَّمَاوَاتِ إِذَا مَاتَ سُکَّانُهَا قَالَ يَطْوِيهَا بِيَمِينِهِ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِ  يَا مُحَمَّدُ

ا إِلَهَ غَيْرُهُ وَ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ أَيْنَ الْمُلُوکُ وَ أَبْنَاُء الْمُلُوکِ  سَتْ أَسْمَاؤُهُ وَ لَجَلَّ جَلَالُهُ وَ تَقَدَّثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ  

عَلَى نَْفسِهِ يبُهُ أَحَدٌ فَيَرُدُّ  أَيْنَ الْجَبَابِرَةُ وَ أَبْنَاُء الْجَبَابِرَةِ فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقُولُ لِمَنِ الْمُلْکُ الْيَوْمَ فَلَا يُجِ

قَالَ   ۷۶کُلُّ نَْفسٍ بِما کَسَبَتْ ال ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ  تُجْزى  لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ  الْمُلْکُ

ص يَا ابْنَ سَلَامٍ  عْدَ مَوْتِهِمْ قَالَ النَّبِیُّ  الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَصَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی کَيْفَ يَحْشُرُ اللَّهُ  

 أَنْ  إِسْرَافِيلَ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ يُحْيِيهِ مِنْ خَدَمِهِ وَ هُوَ صَاحِبُ الصُّورِ أَوَّلًا فَيَأْمُرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُحْيِی اللَّهُ

ا ابْنَ سَلَامٍ يَقُولُ أَيَّتُهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ وَ  إِسْرَافِيلُ فِی الصُّورِ قَالَ يَ  رِ قَالَ فَأَخْبِرْنِی مَا يَقُولُيَنُْفخَ فِی الصُّو

إِلَى هَلُمُّوا  الْمُنَْفصِلَةُ  الشُّعُورُ  وَ  الْمُتََفرِّقَةُ  عَلَى  الْأَعْضَاُء  الْجَبَّ  الْعَرْضِ  الْمَلِکِ  تَعَالَى  خَالِقِ اللَّهِ  ارِ 

قَالَ    قَالَ فَکَمْ طُولُ کُلِّ نَْفخَةٍ  ۷۷فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ  أُخْرى  أَرْضِ ثُمَّ يَنُْفخُ فِی الصُّورِالسَّمَاوَاتِ وَ الْ

وَ کَلِمَاتٍ قَالَ    افِيلُ قَالَ سِتَّمَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَکَمْ کَلِمَةً يَتَکَلَّمُ فِيهِ إِسْرَ

الْ تِلْکَ  يَکُونُمَا  الْأُوْلَى  الْکَلِمَةُ  قَالَ  الثَّالِثَةُ   کَلِمَاتُ  الْکَلِمَةُ  وَ  صُوَراً  يَکُونُونَ  الثَّانِيَةُ  وَ  طِيناً  النَّاسُ 

فِی   الدَّمُ  يَجْرِی  الرَّابِعَةُ  الْکَلِمَةُ  وَ  الْأَبْدَانُ  يَنْتَسْتَوِی  الْخَامِسَةُ  الْکَلِمَةُ  وَ  الشَّعْرُالْعُرُوقِ  الْکَلِمَةُ   بُتُ  وَ 

قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی کَيْفَ يَقُومُ الْخَلَائِقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   ۷8يَنْظُرُونَ  فَإِذا هُمْ قِيامٌ  السَّادِسَةُ قُومُوا

سَلَا ابْنَ  يَا  قَالَ  الْقُبُورِ  أَبْدَانُهُمْمِنَ  حَُفاةً  عُرَاةً  يَقُومُونَ  أَبْصَارُ  مٍ  مُظْلِمَةٌ  بُطُونُهُمْ  وَجِلَةٌ  خَالِيَةٌ    قَالَ هُمْ 

الرِّجَالِ   إِلَى  يَنْظُرُونَ  النِّسَاُء  وَ  النِّسَاِء  إِلَى  يَنْظُرُونَ  ابْنَ سَلَامٍالرِّجَالُ  يَا  مِنْهُمْ   قَالَ هَيْهَاتَ  امْرِئٍ  لِکُلِّ 

الْقِيَامَةِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ ثُمَّ أَمْسَکَ  ۷۹يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ  الْکَلَامِ قَالَ   مِنْ شِدَّةِ هَوْلِ   ابْنُ سَلَامٍ عَنِ 
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فَص  نَّبِیُّ  ال سَلَامٍ  ابْنَ  يَا  شِئْتَ  عَمَّا  إِلَى   :قَالَسَلْ  بِالنَّظَرِ  عَلَیَّ  مَنَّ  الَّذِی  لِلَّهِ  الْمَلِيحِ   الْحَمْدُ  وَجْهِکَ 

الْخَلَائِقَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ  فَأَخْبِرْنِی إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَيْنَ يُحْشَرُ الْخَلَائِقُ قَالَ النَّبِیُّ ص يَحْشُرُ اللَّهُ  

وَ تَضْرِبُ وُجُوهَ الْخَلَائِقِ فَيَهْرَبُونَ مِنْهَا وَ   بِالدُّنْيَاکَ قَالَ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَاراً فَتُحِيطُ  قَالَ وَ کَيْفَ ذَلِ

الْمَقْدِسِ بَيْتِ  إِلَى  فَيَجْتَمِعُونَ  وُجُوهِهِمْ  عَلَى  ا  يَمُرُّونَ  يَصْنَعُ  مَا  فَأَخْبِرْنِی  مُحَمَّدُ  يَا  صَدَقْتَ  للَّهُ قَالَ 

النَّارُ    يَا ابْنَ سَلَامٍ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً بِاللَّهِ سَارَتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ انْقَضَّتِبِالطِّْفلِ الصَّغِيرِ وَ الشَّيْخِ الْکَبِيرِ قَالَ

بَيْتِعَنْ وَجْهِهِ وَ مَنْ کَانَ کَافِراً تَ إِلَى  بِهِ  النَّارُ حَتَّى يُؤْتَى  الْمَقْدِسِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ    لَْفحُ وَجْهَهُ 

مْ تَکُونُ صُُفوفُ الْخَلَائِقِ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ صَّفاً قَالَ فَکَمْ طُولُ کُلِّ صَفٍّ وَ  فَأَخْبِرْنِی کَ

 صَدَقْتَ يَا   وَ عَرْضُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَطُولُهُ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ  ا ابْنَ سَلَامٍ کَمْ عَرْضُهُ قَالَ يَ 

صُُفوفٍ وَ مِائَةٌ   80مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی کَمْ صَفُّ الْمُؤْمِنِينَ وَ کَمْ صَفُّ الْکَافِرِينَ قَالَ صُُفوفُ الْمُؤْمِنِينَ ثالث

صَِفةُ الْکَافِرِينَ قَالَ يَا دُ قَالَ فَمَا صَِفةُ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا  عَةَ عَشَرَ صَّفاً لِلْکَافِرِينَ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّوَ سَبْ

الْکَافِ  ابْنَ سَلَامٍ أَمَّا  وَ  السُّجُودِ  وَ  الْوُضُوِء  أَثَرِ  مِنْ  مُحَجَّلُونَ  فَغُرٌّ  الْمُؤْمِنُونَ  الْوُجُوهُ أَمَّا  فَمُسْوَدُّونَ  رُونَ 

أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ    8۱ون رَاِط قَالَ وَ کَمْ طُولُ الصِّرَاِط قَالَ مَسِيرَةُ ثالثفَيُؤْتَى بِهِمْ إِلَى الصِّ

و اللَّهُ الْخَلَائِقَ نُوراً فَأَمَّا نُورُ الْمُسْلِمِينَ فَأَخْبِرْنِی کَيْفَ تَمُرُّ الْخَلَائِقُ عَلَى الصِّرَاِط قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ يَکْسُ

هُمْ أَبَداً وَ  الْمُؤْمِنِينَ فَمِنْ نُورِ الْعَرْشِ وَ نُورُ الْمَلَائِکَةِ مِنْ نُورِ الْکُرْسِیِّ وَ نُورِ الْجَنَّةِ فَلَا يُطَْفأُ نُورُ  وَ نُورُ

وَ   الْأَرْضِ  فَمِنَ  الْکَافِرُونَ  عَ[  ]نورأَمَّا  يَجُوزُ  مَنْ  أَوَّلِ  عَنْ  فَأَخْبِرْنِی  قَالَ  قَالَ الْجِبَالِ  الصِّرَاِط  لَى 

حَمَّدُ فَصِفْ لِی ذَلِکَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ فِی الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاِط الْمُؤْمِنُونَ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُ

بَلَغَ   فَإِذَا  عَاماً  الْکُفَّارُعِشْرِينَ  تَرْکَبُ  الْجَنَّةَ  حَتَّى  أَوَّلُهُمُ  الصِّرَاِط  نُورَهُمْ    إِذَا   عَلَى  اللَّهُ  أَطَْفأَ  تَوَسَّطُوا 

بِالْمُؤْمِنِينَ فَيُنَادُونَ  نُورٍ  بِلَا  نُورِکُمْ  فَيَبْقَوْنَ  مِنْ  نَقْتَبِسْ  الْأَنْبِيَا  82  انْظُرُونا  فِيکُمُ  لَيْسَ  أَ  لَهُمْ  وَ فَيُقَالُ  ُء 

وَ أَ  فَيَقُولُونَ  الْإِخْوَةُ  وَ  بَلىنَکُ  لَمْ  الْأَصْحَابُ  قالُوا  الدُّنْيَا  دَارِ  فِی  مَعَکُمْ  وَ   نْ  أَنُْفسَکُمْ  فَتَنْتُمْ  لکِنَّکُمْ  وَ 
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ال يُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْيَةٌ    بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ  تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْکُمُ الْأَمانِیُّ حَتَّى جاَء أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّکُمْ

الَّذِينَ کََفرُوا مَأْواوَ   الْمَصِيرُال مِنَ  النَّارُ هِیَ مَوْالکُمْ وَ بِئْسَ  فَتَصِيحُ    8۳کُمُ  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَهَنَّمَ  فَيَأْمُرُ 

قَالَ    عَوْنِهِ  اللَّهِ وَ   بِبَرَکَةِ  8۴بِهِمْ صَيْحَةً عَلَى وُجُوهِهِمْ فَيَقَعُونَ فِی النَّارِ حَيَارَى نَادِمِينَ وَ يَنْجُو الْمُؤْمِنِينَ

 بِالْمَوْتِ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ إِذَا اسْتَوَى أَهْلُ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ وَ  صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی مَا يَصْنَعُ اللَّهُ

بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَوْلِيَاَء أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ أُتِیَ بِالْمَوْتِ کَأَنَّهُ کَبْشٌ أَمْلَحُ فَيُوقَفُ  

نَا اذْبَحُوهُ حَتَّى لَا هَذَا الْمَوْتُ أَ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُونَ لَهُمْ نَذْبَحُهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ يَا مَلَائِکَةَ رَبِّ  اللَّهِ

ونَهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ  فَيَقُولُونَ لِأَهْلِ النَّارِ يَا أَعْدَاَء اللَّهِ هَذَا الْمَوْتُ هَلْ تَعْرِفُيَکُونَ مَوْتٌ أَبَداً

فَنَسْتَرِيحَ قَالَ النَّبِیُّ ص   نَذْبَحُهُ فَيَقُولُونَ يَا مَلَائِکَةَ رَبِّنَا لَا تَذْبَحُوهُ وَ دَعُوهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَقْضِی عَلَيْنَا بِالْمَوْتِ

بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَيَيْأَسُ أَهْلُ النَّارِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا وَ   وَ يُذْبَحُ الْمَوْتُ  ]صلی اهلل عليه و آله و سلم[

لَکَ]يطمئن[  تَطْمَئِنُّ   فَعِنْدِی  فِيهَا  لِلْخُلُودِ  الْجَنَّةِ  أَهْلِ  تُسْلِمَ  قُلُوبُ  نَهَضَ   أَنْ  وَ  مُحَمَّدُ  يَا  قَالَ صَدَقْتَ 

امْدُدْ يَدَکَ الشَّرِيَفةَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيکَ ]بدون »و نهض...«[  قَالَ    عَلَى قَدَمَيْهِ وَ

السَّاعَةَ    وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ   ]و الصراط حق[  وَ الْمِيزَانَ حَقٌّنَّةَ حَقٌّ  أَنَّ الْجَاللَّهِ وَ  رَسُولُ    لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ 

   .فَکَبَّرَتِ الصَّحَابَةُ 8۵آتِيَةٌ ال رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ

  86علی ما هدانا اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر و هلل الحمد و اهلل اكبر 

 . الْيَهُودِ وَ صَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ نَقِمَةً عَلَى بْنَ سَلَامٍ 8۷عَبْدَ اللَّهِ ص رَسُولُ اللَّهِعِنْدَ ذَلِکَ وَ سَمَّاهُ 

شد   مبعوث  سلم  و  آله  و  عليه  اهلل  صلی  رسول  که چون حضرت  ميکند  روايت  عباس  ابن  يعنی 

نويسد مراسله به  بن ابيطالب عليه السالم را امر فرمود که ببرسالت پس حضرت اميرالمؤمنين علی  
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که حضرت  مکتوبی  نوشت  السالم  عليه  اميرالمؤمنين  پس حضرت  يهود  به  و  نصاری  به  و  کفار 

که مضمونش اين   جبرئيل امين او را امالء نموده بود بر حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله وسلم

خيبر بعد    ب از جانب محمد ص رسول خداست به فرقه يهودبود بسم اهلل الرحمن الرحيم اين مکتو

  .ملک اهلل است ز حمد خدای متعال بدانيد که زمينا

سی است که پيروی هدايت برای متقين است و سالمتی دنيا و آخرت برای آنکملک بقا و جاودان  

بعد  لی و عظيم  ر بتوفيق خدای متعال عخير و نه قوه پرهيز از کار بد مگمينمايد و نيست قوه کار  

شريفه بايشان رسيد پس نزد   مکتوب را مهر فرمود و به سمت يهود خيبر فرستاد و چون اين رقيمه

محمد شيخ و رئيس مذهب خود که عبداهلل ابن سالم بود رفتند و گفتند که ای پسر سالم اين رقيمه  

برای تو نوشته است برای ما پس  ،ص است که  رسوله عليه را  عبداهلل بن سالم آن م  پس بخوان 

اي در برای  بينم  می  من  بدرستيکه  کالم  اين  از  داريد  اراده  و  فکرد  چه  شما  گفت  و  خواند  شان 

است اين همان محمد است که حضرت موسی   موجودشخص محمد همان عالمات که در تورات  

  .اده استدبن عمران بما به بعثت مبارک او بشارت 

کتاب    :دادندايشان جواب   اين شخص  اهد کرد و حرام خواهد گردانيد  ما را منسوآ خوکه پس 

ن شما يزيرا که حالل کرده شده است برای ما پيش از اين پس ابن سالم بايشان گفت ای قوم مآنچ

  .د عذاب را بر مغفرت خدای منانخرت و پسندياختيار نموديد دنيا را بر آ

البته    ای پسر سالم اگر محمد  :ايشان گفتند ه ما او را دوست ميداشتيم و بص بر دين ما می بود 

من خودم   ديگران او را ترجيح ميداديم ابن سالم گفت خوب هر شخص تکليف خود را بهتر ميداند

خدمت او ميرسم و از مسائل تورات از او سؤال ميکنم پس اگر جواب داد بدرستی بدرستيکه من  

 تورات را درآورد و  ترک خواهم گفت پس برخواست ودر دين او داخل ميشوم و دين يهود را  



هار مسئله از مسائل دقيقه و مشکله پس آنها را  استخراج کرد از تورات يک هزار و چهارصد و چ

گرفت و خدمت حضرت خاتم االنبيا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اهلل عليه و آله و سلم آمد 

  .افروز بوده نحضرت همراه اصحاب در مسجد رونقدر آن حاليکه آ

تَّبَعَ  مَنِ اِ  وَ عَلى  :پس ايشان در جواب گفتند  .  وَ عَلَى أَصْحَابِکَمُ عَلَيْکَ يَا مُحَمَّدُلَاالسَّ  :پس گفت

 وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ!!  !السَّلَامُ الْهُدى

گفت من عبداهلل ابن سالم ام و فرستاده ی بنی اسرائيل ام به نزد شما و    تو کيستی ای آن شخص

بيان فرموديد ممنون خواهم شد و احسان    ام ای محمد نزد من چيزی است اگر او راعالم تورات  

بزرگی کرده باشی بر من پس فرمود حضرت خاتم االنبيا صلی اهلل عليه و آله و سلم به نشين ای 

چه می خواهی و اگر بخواهی که من خودم ترا خبر دهم که سوالهای تو چه  ابن سالم و بپرس هر

خبر بده مرا ای محمد که آنوقت يقين من در   در هستند ترا خبر ميدهم پس گفتميباشند و چه ق

 شما زياد خواهد شد!!! 

چهارصد  ی که هزار و پس حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله و سلم فرمود ای ابن سالم تو آمده ا

ن سالم  آنها را استخراج کرده از من بپرسی چون اب  غامضه و دقيق را که از تورات  و چهار مسئله

محمد ص پس    ريه نمود و گفت راست گفتی ایداخت و گاين حرفها را شنيد سرش را پائين ان

 سؤال نمود بفرمائيد که شما نبی هستيد يا رسول؟ 

را نبی و رسول هردو مبعوث نموده و مراخاتم االنبياء  م  اين پسر سالم خدای متعال  :حضرت فرمود

شديد اند بر    ی که محمد رسول خداست و اصحاب اوساخته است آيا تو در تورات نه خوانده ا

ل فرمود بر من در فرقان حميد که نيست  يگر و راکع و ساجد اند الخ و نازهم د  کفار و رحيم اند با

   .سول خداست و خاتم االنبياء استاز شماها بلکه او ر محمد پدر هيچکدام



يعنی مانند حضرت    ؟ يم هستيدراست گفتی ای محمد ص پس خبر بده ما را که آيا شما کل  :گفت

  .موسی با خدا حرف می زنيد يا وحیّ هستيد يعنی برای شما خدا وحی ميفرمايد 

بلکه وحیّ هستم که جبرئيل    فرمود حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله و سلم ای ابن سالم

بده ما را    امين برای من از خدای رب العالمين وحی می آرد گفت راست گفتی ای محمد ص خبر

 خدای متعال چقدر انبياء از بنی آدم خلق نموده است فرمود ای ابن سالم خلق فرمود خدای منان

مد خبر بده ما را چقدر هزار انبياء را از بنی آدم گفت راست گفتی ای مح   صد و بيست و چهار  

ت گفتی ای مرسل بودند از ايشان فرمود اين ابن سالم سيصد و سيزده نفر مرسل بودند گفت راس

خبر بده ما را که بود اول انبياء فرمود حضرت آدم ع گفت راست گفتی ای محمد خبر  محمد ص  

م خبر بده بمالئکه اسماء  بده مرا آيا آدم نبی مرسل بود فرمود بلی آيا نخواندی در تورات که ای آد

   ؟دخبر بده مرا از رسوالن عربی چقدر بودنآنها را الخ گفت راست گفتی ای محمد ص 

بودند اول ايشان هود بود ابراهيم بود بعد اسماعيل ع و لوط ع و صالح ع و  فرمود هفت نفر عرب  

ای محمد ص   گفتی  راست  و محمد ص گفت  ع  بودندشعيب  انبياء  مرا چقدر  بده  ميان    خبر  در 

بر کدام  ايشان  بودند گفت راست گفتی ای محمد ص پس  نفر  موسی ع و عيسی ع فرمود هزار 

ايمان  فرمود بر دين خدا بودند و بر دين مالئکه و دين اسالم گفت    دين بودند اسالم چيست؟ و 

  ؟چيست

معبودی غير از خدا که يکتا و بی همتا   فرمود اما اسالم اين است که شهادت بدهی باينکه نيست

ماه  و در  بدهی  مال  و زکوة  بخوانی  نماز  و  بنده و رسول خداست  بکنی که محمد  اقرار  و  است 

پيدا کردی و اما ايمان پس  روزه بگيری و حج بيت اهلل الحرام بجا بياوری اگر استطاعت    رمضان

انبيای خدا و به زنده شدن بعد از مردن و به و به مالئکه و به کتابهای خدا و به    ايمان بياوری بخدا



ست چقدر دين خدا  خبر بده مراتقدير خير و شر از خدای متعال گفت راست گفتی ای محمد ص  

   .ن اسالم استدين خدا يک دين است که آ رمودف

پس برای چه بوده شرائع فرمود شرائع مختلف بودند در امتهای  گفت راست گفتی ای محمد ص  

گذشته گفت راست گفتی ای محمد ص پس آيا اهل جنت به سبب اسالم در جنت داخل خواهند  

ابن سالم   ايمان يا به سبب اعمال خود فرمود ای  مستوجب جنت خواهند شد به شد يا به سبب 

خدای رحمن و قسمت خواهند کرد جنت را رحمت  سبب ايمان و داخل خواهند شد در جنت به  

به سبب اعمال شان گفت راست گفتی ای محمد ص خبر بده مرا خدای منان چه قدر کتابها نازل  

  ؟فرموده

بده مرا که بر کيها فرمود که صد و چهار کتاب نازل فرموده گفت راست گفتی ای محمد ص خبر  

رموده بر آدم چهارده صحيفه و بر شيث بن آدم  ابن سالم نازل ف  اين کتابها نازل فرموده فرمود ای

بيست صحيفه و بر موسی تورات و بر داوود ع   پنجاه صحيفه و بر ادريس سی صحيفه و بر ابراهيم

گفت چرا  ی محمد ص  زبور و بر عيسی ع انجيل و نازل فرمود بر من فرقان گفت راست گفتی ا

فرمود ایخدا نام گذاشت  فرقان  منان  برای    ی  نازل ابن سالم  متفرق  او  آيات و سورتهای  اينکه 

بدون الواح نازل فرموده و بدون صحف نازل فرموده و تورات و زبور و انجيل همه يکبار   فرموده و

ئف از اين صحا   در کتاب شمادر الواح نازل فرموده گفت راست گفتی ای محمد ص پس گفت آيا  

محمد ص پس خواند حضرت رسول   ی ابن سالم گفت آن چيست ایچيزی هست فرمود بلی ا 

  88ع وَ مُوسى ع إِبْراهيمَ  صُحُفِالی قوله  تَزَکَّى مَنْ قَدْ أَفْلَحَص 
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و چه چيز است خاتمه او چيز است ابتدای قرآن  گفت راست گفتی ای محمد ص خبر بده مرا چه  

دق اهلل العلی العظيم  الم ابتدای قرآن بسم اهلل الرحمن الرحيم و خاتمه ی قرآن صن ساب  فرمود ای

نج اشياء که خالق عالم آنها را از دست  خبر بده مرا از آن پاست گفت راست گفتی ای محمد ص  

لق فرموده آنها چه هستند فرمود ای ابن سالم خدای عزوجل جنت عدن را از  خودش  خقدرت  

آدم ع  ودش غرس نموده و خ تلق فرموده و درخت طوبی را از دست قدرخدست قدرت خودش 

سمانها را از دست قدرت خودش  صورت مرحمت فرموده و آ  و ودش شکل  خت  را از دست قدر

  .خلق نموده

  گفت   و تورات را بدست قدرت خودش مرقوم فرموده  8۹وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ  وَ السَّماَء بَنَيْناها بِأَيْدٍفقال  

ته اين چيزها را فرمود مرا جبرئيل ع  راست گفتی ای محمد ص پس خبر بده مرا که بشما که گف 

امين خبر داد گفت از که فرمود از ميکائيل ع گفت از که فرمود از اسرافيل ع گفت از که فرمود از 

مائيد که  فرمود از قلم اعلی گفت از که فرمود از پروردگار عالم گفت بفرلوح محفوظ گفت از که  

متعال قلم را پس قلم مينويسد در لوح محفوظ اين چه طور ميشود فرمود که امر ميفرمايد خدای  

کند می  نازل  به    و  ميرساند  ميکائيل  و  بميکائيل  ميرساند  اسرافيل  و  اسرافيل  بر  را  لوح  مکتوب 

است يا  خبر بده مرا که آيا جبرئيل بصورت مردان جبرئيل ع امين گفت راست گفتی ای محمد ص 

بص امين  فرمود جبرئيل  زنان  نيست جميع وبصورت  زنان  بصورت  ملک  هيچ  و  است  مردان  رت 

 . صورت مردان اندبمالئکه 

  وَ   هُلّا اللَّاِ  هَلَا اِلَ  وَ  هِلَّلِ  مدُالحَ  وَ  هِاللَّ  انَبحَطعام جبرئيل تسبيح يعنی سُ   :فرمود  ؟غذای او چيست  :گفت

گفت راست گفتی ای محمد   گفتن است  هُا اللَّلَّ اِ  هَلَاِا  او تهليل يعنی لَ   گفتن است و نوشيدنرُکبَاَ  هُاللَّ

خبر بده مرا چه قدر بلندی قامتش است فرمود قد و قامت جبرئيل متوسط است نه خيلی بلند و نه  
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و  نورافشان و دست  پيشانيش  برای جبرئيل هشتاد گيسوی مجعد هستند و هالل  و  کوتاه  خيلی 

و   ش سفيد باشنديش و دست و پاهارو محجل که پيشاننورانی مانند اسب اغ  پاهايش ضيابار سفيد

نورانيت و ضيای جبرئيل ع در ميان مالئکه مانند ضيای خورشيد در تاريکی شب ميماند و برای 

آنها   خاتمه  بر  و  ياقوت  و  بدر  اند  مشبک  و  زمردين  که  اند  بال  چهار  و  بيست  لؤلوء  جبرئيل 

باطنش رحمت و ظاهرش کرامت  است که  دوش جبرئيل حمائل شاهی  رافشان مرصع آمده و بر  ون

زعفرانی پرهائش  و  است  وقار  اِزَارَش  و  الحدين   است  مستوی  بلندبينی  منقارنما  کشاده  جبينش 

   .حسين و جميل قامت مظهر حسن و جمال است مدور اللحيين

 مظهوووور حسوووون قامووووت جبريوووول ع
o 

 در مالئوووک چوووو سووورو بووواغ جميووول 
o 

 شووووووام ازلحاجيووووووانش هووووووالل 
o 

 عزوجوووووولگلعووووووذارش گووووووالب  
o 

 چشوووم روشووون چوووو زهوووره انوووور
o 

 در دنوووودان ضووووياء صوووود گوووووهر 
o 

 زلووووف عنبرفشووووان و چووووون زنجيوووور
o 

 صووووبحه قوووودرت خوووودای قوووودير 
o 

 چهوووره در زلوووف مثووول بووودر منيووور
o 

 مظهووور حسووون و نوووورِ حووویّ قووودير 
o 

 قلووووب پرنووووور و مخووووزن اسوووورار
o 

 هيکووووول نوووووور و معووووودن انووووووار 
o 

 غوووذای بووودنذکووور و تسوووبيح حوووق 
o 

 صووووادق رسووووول ص زموووونعاشووووق  
o 

 آسوووووويابان حضوووووورت زهوووووورا ع
o 

 مهووووود جنبوووووان سووووويد الشوووووهدا 
o 

 خووووواص شووووواگرد حيووووودر کووووورار
o 

 خوووووادم خووووواص احمووووود مختوووووار 
o 

 مهربوووووان بهووووور شووووويعه حيووووودر
o 

 پرغضوووووب بهووووور ناصوووووب اکفووووور 
o 

امت وحی رسانيدن تا قيام قي  نمی خورد و نمی نوشد و نه ملول ميشود و نه فراموش ميکند کار

 . ه است عليه السالم گفت راست گفتی ای محمد صباوست و سيد المالئک



  بر بده از ابتداء آدم و چطور خلق فرمود او را خالق عالمخدنيا و نيز    خلقخبر بده مرا از شروع  

دنيا ابن سالم بدرستيکه مقدس است نام خدا و نيست معبودی غير از او خلق فرمود  فرمود بلی ای

ف آب را از موج و موج را از آب گفت راست گفتی ای محمد ين را از کف آب و کرا از طين و ط

او را فرمود آدم ع را از دست قدرت خود  نمود  بده مرا از خلقت آدم که چطور خلق  ص خبر 

 .ين گفت چرا آدم ناميده شد فرمود زيرا که از اديم زمين خلق شده استاز گل زم  خلق فرمود

پس آيا آدم از جميع زمينها خلق شده يا از بعضی زمين   :گفت  .صراست گفتی ای محمد    :گفت

خلق شده يا از يک طين خلق شده فرمود ای ابن سالم بلکه آدم ع را خدای متعال از جميع زمينها 

دم را صرف از يک طين خلق می کرد پس هرگز يکی از ديگری شناخته خلق نموده زيرا که اگر آ

گفت راست گفتی ای محمد ص پس آيا   .ت می بودندورص  و همه مردم بر يک شکل و  نمی شد

ابن سالم آيا تو نمی بينی   يافت ميشود فرمود بلی ایبرای اين مطلب بجهت ايشان در دنيا مثالی  

است و بعضی سياه و بعضی سرآ و بعضی زرد و بعضی اشقر به خاک زمين که بعضی از آنها سفيد  

بنی و بعضی سخت و بعضی نرم و همچنين  شيرين    و بعضی خاکی و بعضی ارزق و بعضی از آنها

بر بده مرا که چون آدم ع را خلق فرمود خدا روح  خراست گفتی ای محمد ص  آدم هستند گفت  

شد ای ابن سالم گفت راست گفتی ای محمد  ل  خدر بدن آدم از کجا داخل شد فرمود از دهن دا

   .ل شدص آيا برضا و رغبت داخل شد يا کرها و جبرا داخ

د ای ابن سالم خالق عالم جبراً روح را داخل فرمود و همچنين کرها بيرون می آورد گفت  موفر

بآدم فرمود گفت ای ابن سالم خدای منان بآدم   راست فرمودی ای محمد ص پس چه گفت خدا 

در جنت داخل بشويد و بخوريد از ميوهای جنت از هرجا که    آدم تو و زوجه تو هردو  گفت ای

اهيد کرد که از  خود ظلم خواين درخت ميواش را نخوريد که آنوقت شما بر نفس  بخواهيد اما از  

واهيد رفت گفت راست فرمودی ای محمد ص پس آيا خاين مقام اعلی بيرون شده در مقام ادنی  



فرم خورد  دانهيکدانه  دو  نه  گ  ود  دو  خورد  فرمود  خورد  دانه  چند  حوا  گفت   2فت  خورد  دانه 

و چقدر دراز  ن درخت و چند تا شاخها داشت  آبده مرا از صفت  ودی ای محمد خبر  راست فرم

   .بود خوشه او فرمود ای ابن سالم برای آن شجره سه تا شاآ بود و طول هر خوشه شه وجب بود

پس چند دانه بود در هر خوشه اش فرمود در هر خوشه پنج   گفت راست فرمودی ای محمد ص

ابن سالم هر دانه مانند تخم بزرگ مرغی   د ایدانه بود گفت پس چه صفت داشت آن دانه فرمو

کرد بآن دانه فرمود ای ابن  بود گفت خبر بده مرا از آن دانه که همراه آدم باقی مانده بود چه کار  

پيدا شد از نازل کرده شد پس آدم او را در زمين غرس نمود پس  ن دانه همراه آدم از جنت  آسالم  

بر زمين کجا  فرمودی ای محمد ص خبر بده مرا آدم    ن دانه برکت و فراوان شدند گفت راستآ

فرود آمد فرمود آدم در زمين هند فرود شد گفت راست فرمودی ای محمد ص پس حوا کجا فرود  

پس کجا انداخته شد مار فرمود در اصفهان   د صآمد فرمود در جده گفت راست گفتی ای محم

ابليس   شد  انداخته  کجا  پس  ص  محمد  ای  فرمودی  راست  راست  گفت  گفت  بيان  در  فرمود 

اس قدر صادق  تو و چه  علم  است  زياد  اهلل چقدر  ای محمد ص سبحان  ای  فرمودی  تو  زبان  ت 

 محمد ص !!! 

آمد بزمين از جنت فرمود سه تا برگ از  ه چه بود لباس آدم ع وقتيکه فرود  خبر بده مرا ک  پس

مه کرده بود سومی را  اعم  برگهای جنت چادر نموده بود يکی را زير جامه ساخته بود ديگری را

با هم جمع شدند فرمود در    گفت مقام راست فرمودی ای محمد ص خبر بده در کدام جا ايشان 

فرمودی محمد ص خبر   عرفات هردوی شان جمع شدند و يکی ديگری را شناختند گفت راست

آدم خلق   بده مرا آيا حوا از آدم خلق شده يا آدم از حوا خلق شده فرمود ای ابن سالم حوا از

در دست   بود  می  نه  و  بود  می  زنها  در دست  همانا طالق  می شد  از حوا خلق  آدم  اگر  و  شده 

   .مردها



بعض آدم خلق شده است  بعض او فرمود از  گفت پس خبر بده آيا حوا از کل آدم خلق شده يا از  

ر مردها  و اگر از کل آدم خلق می شد بدرستيکه قضاء و حکم در دست زنها می بود و نمی بود د

يا   آدم خلق شده  از ظاهر  آيا  مرا  بده  ای محمد ص پس خبر  فرمودی  راست  او گفت  باطن  از 

زنها مانند   فرمود ای ابن سالم بلکه از باطن آدم خلق شده و اگر از ظاهرش خلق می شد همانا

  .دها بدنهای خود را کشف ميکردندرم

يا از جانب چپش بلکه از جانب چپ آدم خلق   مود فر  گفت آيا از جانب راست آدم خلق شده 

شده و اگر از جانب راست آدم خلق می شد البته می بود حصّه ی زن مثل حصّه ی مرد و قسمت  

را دو برابر حصّه زن قرار داده گفت  او مانند قسمت مرد و بهمين جهت خدای متعال حصّه مرد  

يا  چپ آدم خلق شده )گو  ابن سالم از دندانه  خلق شده فرمود ایپس خبر بده از کدام جای آدم  

ميفرمايد که اگر از   موافق روايت يهود حضرتش جواب فرموده زيرا که حضرت صادق عليه السالم

جزء بدن انسان بديگری جماع بدن آدم حواء خلق می شد آنوقت الزم خواهد آمد که يک    جزء 

فرمودی ای  ( گفت راست  کند و خدای قادر حواء را از بقيه طين حضرت آدم خلق فرموده است

حمد ص پس خبر بده مرا که قبل از حضرت آدم بر روی زمين که سکنی داشت فرمود بنی جان  م

  ؟گفت بعد از جن که بود

گفت چقدر فاصله بود    فرمود حضرت آدم ع و ذرية آدمفرمود مالئکه گفت بعد از مالئکه که بود  

مد ص پس خبر بده مرا فرمود هفت هزار سال گفت راست فرمودی ای مح   آدم  در مابين جن و

هلل الحرام نموده فرمود بلی گفت پس سر آدم را که تراشيد فرمود جبريل  آيا حضرت آدم حج بيت ا 

حضرت آدم ختنه کرد يا نه فرمود بلی ای    گفت راست گفتی ای محمد ص پس خبر بده مرا آيا  ع

پس خبر .  ابن سالم ختنه کرد آدم نفس خود را بدست خود گفت راست فرمودی ای محمد ص

 . آخرت زدنيا ناميده شد فرمود ای ابن سالم برای اينکه عليحده ابده مرا از دنيا چرا 



هيچوقت فنا   آخرتخلق می شد همانا مانند    آخرت خلق شده است و اگر همراه    آخرتو بعد از  

ناميده شده   ینم قيامت  قيامت چرا  از  مرا  بده  ای محمد ص پس خبر  فرمودی  شد گفت راست 

 . ن روز ايستاده خواهند ماند برای حساب اعمال خودم برای اينکه خالئق در آابن سال فرمود ای

ی اينکه متأخر است از دنيا يعنی ناميدند فرمود برا  آخرت را    آخرتفت پس خبر بده مرا چرا  گ

مقامی است که سالهای او شمرده نمی شوند و   آخرت خواهد آمد و    آخرتمقام    ء بعد از فناء دنيا

نمی شوند و ساکنان  ايامش احص و    آخرتاء  اند در عين صحت  زنده  نخواهند شد هميشه  مرده 

ن روز که خالق  آ  خبر بده مرا از اولقوت و خوشحالی گفت راست فرمودی ای محمد ص پس  

را او را يوم االحد گفتند  ن روز خلق نموده فرمود آن روز يکشنبه است گفت چنيا را در آعالم د

و احد و فرد است و صمد نه زن گرفته نه فرزند در آورده    ال واحد استفرمود زيرا که خدای متع

   .انه مطلق استيگ

گفت  اثنين  را چرا  دوشنبه  محمد پس  ای  فرمودی  راست  دنيا  گفت  روز  دومی  که  برای  فرمود  ند 

است گفت سه شنبه را برای چه ثالث ناميدند فرمود برای که سومی روز دنيا است گفت چهارشنبه  

  ؟ای که چهارم روز دنيا استفرمود بر ه اربعاء ناميدندرا برای چ

پنج  گفت  گفت  است  دنيا  پنچمی روز  که  برای  فرمود  ناميدند  برای چه خميس  را  را شنبه  جمعه 

آبرای چ در  که  برای  فرمود  ناميدند  برپا  ه جمعه  قيامت  روز  همان  و  ميشوند  مردم جمع  روز  ن 

ابن  شنبه را برای چه سبت ناميدنخواهد شد و شاهد و مشهود حاضر ميشوند گفت   د فرمود ای 

  زيرا که برای هر   ن روز خدا ملک را برای حفظ اعمال بنی آدم مامور نمودهسالم برای که در آ

ه در جانب آنکشخصی دو ملک معين و مقرر اند يکی از جانب راست و يکی از جانب چپ پس  

   .اهان را ثبت مينمايدنکه در جانب چپ است گنمی نويسد و آ يها راکراست است ني



ن دو ملک کجای مردم جا دارند و قلم  خبر بده مرا که آراست فرمودی ای محمد ص پس    :گفت

دوات شان   و  از چيست  فشان  مدادشان چيست  و  باشد  لوح شان چه  و  ایچه  ابن سالم   رمود 

کب ت و مردمی اسدهان آدمی است و دوات آنها زبان آنشيمنگاه آنها دوش انسان است و قلم آنها 

  .دمی است می نويسند اعمال بنده را تا بمرگ اوقلب آآنها آب دهان است و لوح آنها 

چه چيز خلق فرمود خدا در آن روز فرمود ن و    گفت راست گفتی ای محمد ص پس خبر بده مرا 

ست و  نچيزيرا که می نويسند گفت خبر بده مرا طول قلم چقدر است و عرض او چقدر اقلم و آ

دند فرمچقدر  دارد  ایانها  دندان    ود  تا  سی  او  برای  و  است  راه  ساله  پانصد  قلم  طول  ابن سالم 

مرقوم   پس  محفوظ  لوح  بر  ميشود  جاری  و  آيد  می  بيرن  او  دندانهای  بين  از  مرکب  و  هستند 

با قيامت  روز  تا  می شود  که  و چيزهائرا  است  که شدنی  گفت مينمايد چيزهائرا  متعال  مر خدای 

را چند بار نظر ميکند خدای متعال در لوح محفوظ  مد ص گفت خبر بده مراست فرمودی ای مح

پس   کند  می  نظر  بار  شصت  و  سيصد  سالم  ابن  ای  فرمود  روز  و  شب  هر  و  در  ميکند  امضاء 

قضاوت ميکند و بلند ميکند و پست ميکند و سعيد ميگرداند و شقی ميگرداند و معزول مينمايد و 

  .و فقير ميکند و غنی ميکند کند و مقهور ميسازدعزت ميدهد و ذلت ميدهد و اعلی مي

ن چه خلق فرمود خدای متعال فرمود خبر بده مرا بعد از آگفت راست فرمودی ای محمد ص پس  

و امر نمود او را که بمکان خود   تای ابن سالم آسمان هفتم را خلق فرمود که بعرش نزديک اس

سمانيرا که  فرمود هر آ  خلق فرمود و امر را  ن شش آسمان باقی  بلند شد بعد از آبلند بشود پس  

آنها در محل خود قرار گرفتند گفت راست فرمودی ای محمد ص  بگيرند پس  بجای خود قرار 

برای چه آنها را آسمان فرموده فرمود که برای بلندی آنها گفت پس خبر بده مرا که آسمان  پس  

  ؟دنيا برای چه اخضر آمده



ی محمد ص  اخضر گرديده است گفت راست فرمودی  کوه قاف ا ن به سبب  فرمود ای ابن سالم آ

موج   گفت  شده  خلق  مکفوف  موج  از  فرمود  است  شده  خلق  چيز  چه  از  که  مرا  بده  خبر  پس 

ايستاده که   ابن سالم آب  ای  فرمود  آدمکفوف چيست  اصل  ر  نباشد و در  بوده  ن اضطراب  دود 

ن  درها ميباشد فرمود بلی آ  سمانهابرای آيا  فرمودی ای محمد ص پس خبر بده مرا آ  گفت راست

اشته شده اند گفت راست فرمودی در خزانه گذليدها هستند و آنها  کدرها قفل زده اند و برای آنها  

الی احمر گفت  چيز بنا شده فرمود از طمحمد ص پس خبر بده مرا که درهای آسمان از چه    ای

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ  :  ودرميز هستند فد ها چه چکليقفلها از چه چيز هستند فرمود از نور گفت پس  

 .الرَّحيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ

سمانی و عرض آنها چقدر است  خبر بده مرا از طول هر آگفت راست فرمودی ای محمد ص پس  

آنها   سکان  هستند  که  و  آنها  آبلندی  هر  طول  سالم  ابن  ای  و فرمود  است  سال  پانصد  سمانی 

ان هر دو آسمان پانصد ساله راه فاصله است و سکان آنها مالئکه  ر ميو د  قدر  همينعرضش هم  

  .دا کسی نميداند گفت راست فرمودی ای محمد صخهستند که شماره آنها غير از 

بده مرا که آسمان دومخپس   از غبر  از چه چيز مخلوق شده فرمود  مام گفت راست فرمودی ی 

لوق شده گفت پس  خجد سبز م فرمود از زبرچه چيز است    ه آسمان سومی ازخبر بده مرا کپس  

ای محمد ص پس پنجم فرمود از ياقوت احمر    چهارمی فرمود از ذهب احمر گفت راست فرمودی

گفت پس ششم فرمود از فضه بيضاء گفت پس هفتم فرمود از نور ساطع گفت راست فرمودی ای  

حرالحيوان است گفت  است باالی آسمان هفتم فرمود ب  محمد ص گفت پس خبر بده مرا چه چيز  

   ؟لظلمة گفت باالی او چيستست فرمود بحراباالی او چي



المنتهی چيست:  فرمود باالی سدرة  گفت  المنتهی  فرمود سدرة  او چيست  باالی  گفت   ؟ بحرالنور 

الماوی چي  :فرمود باالی جنت  الماوی گفت  باالی حجاب جنت  المجد گفت  فرمود حجاب  ست 

گف ا الحمد  حجاب  فرمود  چيست  فرمودلمجد  چيست  الحمد  حجاب  باالی  الجبروت   ت  حجاب 

  ؟گفت باالی حجاب الجبروت چيست

باالی حجاب    :فرمود گفت  العظمه  فرمود حجاب  العزة چيست  باالی حجاب  العزة گفت  حجاب 

فظالع فرمودرممة چيست  الکبرياء چيست  باالی حجاب  گفت  الکبرياء  گفت   ود حجاب    الکرسی 

اولين و آ  که دادهبدرستي  راست فرمودی ای محمد ص بالتحقيق که تو حرف  شدی علم  خرين و 

اليقين گفت پس   بحق  العرشميزنی  فرمود  کرسی چيست  باالی عرش عظيم   باالی  العظيم گفت 

  ؟چيست

راست او تعالی شانه باالی باالست و علم او زير زير است گفت    اهلل ذوالجالل و االکرام و  :فرمود

  ؟ شيندمی ن ا آيا مخلوقی باالی عرشفرمودی ای محمد ص پس خبر بده مر

پس خبر بده مرا از شمس و از    .اهلل ای ابن سالم گفت راست فرمودی ای محمد ص  معاذ  :فرمود

بفرمان خدای   اند  مطيع  و  اند  مؤمن  اينها  ابن سالم  ای  فرمود  کافر  يا  هستند  مؤمن  اينها  آيا  قمر 

   .فرمودی ای محمد صتند در تحت حکم مشيت الهيه گفت راست عزوجل و مسخر هس

نيستند مساوی  ضياء  و  نورانيت  در  قمر  و  شمس  چرا  مرا  بده  خبر  سالم    :فرمود  ؟پس  ابن  ای 

بدرستيکه خدای متعال محو ميکند آيت شب را و ميسازد آيت روز را روشن و  اين نعمت و فضل  

محمد شد گفت راست فرمودی ای    یز شناخته نمخداست و اگر نه بود همچنين هرگز شب از رو

   ؟ پس خبر بده مرا که شب را چرا ليل ناميده اندص 



الفت و   :فرمود او را وسيله  نزد زن گردانيده است خدای منان  او منزل مرد است در  اينکه  برای 

راست   گفت  انسان  برای  محمد ص پس  لباس  ای  نهافرمودی  را  روز  مرا چرا  بده  د  گفتن  رخبر 

ود را طلب ميکند گفت راست فرمودی ای  قی معاش خن هر مخلوفرمود ای ابن سالم زيرا که در آ

   ؟محمد ص پس خبر بده مرا از نجوم که آنها چند قسمت هستند

ای ابن سالم آنها سه قسمت هستند يک قسمت از آنها بارکان عرش هستند که ضياء آنها    :فرمود

آنها برای اهل    ان دنيا هستند و معلق اند مانند قناديل وثانی بآسم  بآسمان هفتم ميرسد و قسمت

ند شياطين را از شرارهای خود هرگاه شياطين استراق سمع ميکنند و دنيا روشنی ميدهند و ميزن

چيزيرا که در ميان دريا است و قسمت ثالث در هوا معلق اند و آنها درياها را روشنی ميدهند و آن

   .ت راست فرمودی ای محمدآنچيزيرا که بر روی درياست گف 

چون  تارگان کوچک و بزرگ بنظر می آيند فرمود ای ابن سالم  به چه سبب سبر بده مرا  خپس  

هستن و هوا امواج آنها را ميزند پس ستارها در زير امواج کوچک و    رياهامابين زمين و آسمان د

آيند و مقدار ستارگان همه يک مقدار است گفت راست فرمود بنظر می  ص  ی ای محمد  بزرگ 

  ؟دارندر بين ما و آسمان دنيا وجود پس خبر بده مرا چقدر هواها د

سه تا ميباشند ريح العقيم که بر قوم عاد فرستاده شده بود و ريح السوداء الظلماء که عذاب   :فرمود

و ريح البحار است و ريح االرض است که درختها را باردار ميگرداند که   ميکند با آن اهل جهنم را

ه سوخته  بودند اين هواها بدرستيک  نمايد و اگر نمی يوه ميدهند و صبح و شام دور زمين گردش ميم

اين شمس ضيابار گفت راست   از حرارت  و درياها خشک می شدند  کوه ها  و  می شدند زمين 

  .ای محمد ص فرمودی



ايشان هشتاد صنف    پس خبر بده مرا از حامالن عرش اعظم که ايشان چند صنف ميباشند فرمود 

خ است و عرضش پانصد سال راه است و سرهای ايشان  هستند و طول هر صنفی هزار هزار فرس

ر عرش است و پاهای ايشان در زير زمين هفتم آمده و اگر طائری از گوش راست يکی از  در زي

از سالهای دنيا هرگز آ  اين ها پرواز کند تا هزار سال  به گوش چپ  تی ن ملک حنخواهد رسيد 

 .اينکه پير شده هالک بشود باز هم نخواهد رسيد

 مدُه الحَلَّ لِ واهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر  الخَالِقُ جَلَّ

و برای آنها لباس است از در و ياقوت و موهای ايشان مشابه زعفران است و غذای ايشان تسبيح  

و شراب ايشان تهليل )ال اله الّا اهلل( و صنف اول نصف بدن ايشان برف است و    است )سبحان اهلل(

نه آتش ور  ثانی   نصف آتش شعله  مينمايد و صنف  نه آب آتش را خاموش  ميکند  برف را آب 

ن ثالث  برق و صنف  ايشان رعد است و نصف  کلونصف  ايشان آب است و نصف  نه آب    آصف 

ا جذب مينمايد و صنف رابع نصف ايشان ريح است و نصف  کلوآ را منحل ميکند و نه کلوآ آب ر

 . ميکند گفت راست فرمودی ای محمد ص  آب نه ريح آب را مواج ميکند نه آب ريح را دوپاره

ن پرنده که در ميان آسمان و زمين پرواز ميکند و نيست برای او در آسمان از آ  پس خبر بده مرا

يا بن سالم آنها مارها هستند که موهای ند فرمود  هيچ مکانی و نه در زمين مسکنی آنها چه هست

آنها   ماند  می  اسپ  گردن  موهای  مانند  شان  ميگردن  د تخم  دمه کنند  بر  جو  هوای  و  ر  شان  ای 

 بچهای شان را تربيت ميکنند بر دوشهای خود در هوا تا روز قيامت جل الخالق اهلل اکبر!  

که از پدرش سخت تر است فرمود    یسرای محمد ص پس خبر بده مرا از پ  راست فرمودی  :گفت

دی ای محمد  هن است که از سن  پيدا ميشود و از سن  سخت تر است گفت راست فرموآن آ



ن آ  فتاب تابيد و بعد دوباره تا روز قيامت برخبر بده مرا از آن زمين که يکبار بر آن آص پس  

  نخواهد تابيد!

نرا شگافته ا غرق شده وقتيکه حضرت آدرين  ته دريای قلزم است که فرعون در آ   ن زمينفرمود آ

ن  دوازده در داشت و از آخبر بده مرا از آن خانه که  بود گفت راست فرمودی ای محمد ص پس  

دريا  از  را  اسرائيل  بنی  موسی  فرمود چون حضرت  دوازده سبط  برای  دوازده چشمه جاری شد 

موسی بر يک  نمودند پس  بيرون آورد و در صحرا داخل شد پس ايشان از موسی شکايت تشنگی  

عصای  ه  ن سن  را بود که آنم  خدای منان بموسی وحیپس    که بشکل مربع بود  گذر نمود  سنگی

موسی   زد  پس  بزند  پس  آخود  خود  بعصای  را  سن   آن  باز  شد  جاری  چشمه  دوازده  رای ن 

  .راست فرمودی ای محمد صدوازده سبط بين اسرائيل گفت 

نه از طير و نه از وحوش فرمود ای ه از جن بوده و نه از انس و  ن نذير که نخبر بده مرا از آپس  

در آغالهای خود داخل بشويد   سانيد که گفت ای مورچهان نمله بود که قوم خود را ترابن سالم آ

  .که لشکر سليمان می آيد گفت راست فرمودی ای محمد ص

الئکه و نه از انس و ن کسيکه وحی فرمود خدا باو و نه از جن بود و نه از مخبر بده مرا از آپس  

که  خدای متعال باو  بود که وحی نمود ن زنبور عسلنه از وحوش آن که بود فرمود ای يابن سالم آ

های خود را در کوهها درست کن و بر درختها بنا نما و در سقفها تيار کن گفت راست فرمودی خان

  .ای محمد ص

ن وحی چه بود فرمود ای ابن سالم  که به کدام زمين خدا وحی نمود و آخبر بده  مرا    :پس گفت

تورات را  آسمان که بتواند الواح  وحی نمود خدای متعال به کوه طور که موسی را بلند کن بجانب  

  .از خدای متعال بگيرد گفت راست فرمودی ای محمد ص



ابن سالم آ  :مودبود و بعد روح گرديد فر  اول آن چوبن مخلوقيکه  مرا از آ  هپس خبر بد ن  ای 

پس   عصای موسی عمران ع بود امر فرمود خدای متعال بموسی که او را در بيت المقدس بيندازد

   .دونده شد گفت راست فرمودی ای محمد صن مار هان آگانچون انداخت  

پس خبر بده مرا از سه ذکور که از پدرشان متولد نه شدند فرمود ای ابن سالم آنها حضرت آدم و  

غوج اسماعيل و عيسی بن مريم هستند گفت راست فرمودی ای محمد ص پس خبر بده مرا از 

ر است اين فرمود برای اينکه وچط  دس است گفتن بيت المقدر کدام جا است فرمود آ  وسط دنيا

نجا خواهند بود گفت راست فرمودی ای محمد همه آ  نجا محشر خواهد بود و صراط و ميزاندر آ

  .ص

ن چيست فرمود ای ابن سالم ان کشتی است که در دريا بنا  آمشحون که  پس خبر بده مرا از فلک  

نخ تورات  در  تو  آيا  را  وميشود  او  ما  که  ای  الواح وحمل  انده  بر صاحب  گفت   نموديم  مسامير 

   .راست فرمودی ای محمد

چيست  تنه درختها که بريده شده است از ميان در درازی گفت پس دسر  پس الواح چيست فرمود  

هنی که در بنای کشتی استعمال ميکنند گفت راست فرمودی ای  که آن مسامير و عوارض آ  فرمود

ن و چقدر بود بلندی تی نوح و چقدر بود عرض آ ل کشود طومحمد ص پس خبر بده مرا چقدر ب

او فرمود ای ابن سالم طول کشتی سيصد زرع بود و عرضش صد و پنجاه زرع و بلنديش دويست 

   .ت راست فرمودی ای محمد صف زرع بوده گ

وح ع از کدام جا در کشتی سوار شده بود فرمود از عراق )يعنی از  خبر بده مرا که حضرت نپس  

ند هفته و بعد د اول طواف کرد خانه کعبه را تا چا قرار گرفت کشتی فرموت کجگف   (مسجد کوفه



بيت المقدس چند هفته طواف کرد و بعد بر کوه جودی قرار گرفت گفت راست فرمودی ای محمد 

  .ص

ی بيت المعمور که کجا بود وقتيکه خدای متعال دنيا را غرق نموده بود فرمود اپس خبر بده مرا از  

پس    .داشته بود گفت راست فرمودی ای محمد صرسمان هفتم بو را قبل از طوفان بآم اابن سال

فرمود خدای متعال کوه ابوقبيس را مامور   ه بيت المقدس در طوفان کجا بودخبر بده مرا که صخر

ودی ای محمد ص پس خبر بده مرا منموده بود که او را در شکم خود نگاه بدارد گفت راست فر

 ص. ود گفت راست فرمودی ای محمد بيت المقدس کجا بود فرمود در کوه ابوقبيس بکه در طوفان 

پدر و ماد مشابهت ندارند بلکه گاهی به خال  بر بده مرا که برای چه بعضی اوقات مولود به  خپس  

وقتيکه مرد به    ممود ای ابن ساليعنی دائی خود مشابهت دارد و گاهی به عم خود مشابهت دارد فر

ميکندزوجه خود جم است    اع  کرده  پيدا  غلبه  مرد  بر شهوت  زن  اگر شهوت  مولود  پس  آنوقت 

بشکل و صورت دائی خود خواهد بود و اگر شهوت مرد بر شهوت زن غلبه داشت آنوقت مولود  

ود بشکل و  م خود خواهد بود و اگر شهوت هردو مساوی بوده اند آنوقت مولکل عبصورت و ش

   !!دی ای محمد چقدر زياد است علم تواست فرموصورت پدر و مادر خواهد بود گفت ر

فرمود معاذاهلل ای ابن سالم   پس خبر بده مرا آيا خدا عذاب خواهد کرد بنده خود را بدون حجت

بدرستيکه اهلل تبارک و تعالی عادل است هرگز ظلم نميکند در قضاوت خود گفت راست فرمودی  

در جنت خواهند رفت يا در جهنم فرمود ای حمد ص پس خبر بده مرا از اطفال مشرکين آيا  ای م

و کدام يکی شقی اما برای    ام يکی از آنها سعيد استدسالم اهلل بهتر ميداند حاالت آنها که ک  ابن

  الئق را برای فصل قضاء آنوقت امر خواهد فرمود خاتمام حجت روز قيامت وقتيکه جمع می کند  

خوا حاضر  را  آنها  پس  را  مشرکين  اطفال  بيارند  خطاب  که  بايشان  متعال  خدای  پس  نمود  هند 



ت دين شما و خواهد فرمود ای بندگان من و پسرهای بندگان من که هست پروردگار شما و چيس

   .چه هست اعمال شما

ما نبوديم چيزی که تو پس ايشان در جواب خواهند گفت ای پروردگار توئی رب ما و خالق ما و  

کرديم  يعمل که عبادت م  ن گويا و نه عقل مميز و نه قوتما را مرگ دادی و نه داده بودی بما زبا

و او  ی عزوجل خواهد گفت بايشان  ترا و نيست علم برای ما مگر هرچه تو ياد داده ای پس خدا

عمل پس اگر من    شما زبان گوياست و عقل مميز و قوهتعالی بهترين قائل است پس اآلن برای  

   .شما اطاعت مرا خواهيد کردخودم بشما چيزی امر کنم ای بندگان من آيا 

ا و  ايشان خواهند گفت بسر و چشم اطاعت خواهيم کرد ای معبود ما و خالق ما و رازق مپس  

مالک ما پس امر خواهد فرمود خدای متعال مالک خازن جهنم را زجر کن جهنم را تا که بجوش 

خروش و  بجوش  بسختی  پس  ميکند  زجر  را  جهنم  مالک  پس  بنمايد  خروش  و  آيد    بيايد  می 

 !  آنوقت خدای متعال اطفال مشرکين را امر خواهد فرمود که بيندازيد خود را در اين آتش!!

ن آتش پرغضب خواهد در آن کسيکه در علم خدا سعيد بوده است نفس خود را بدون تأمل  آپس  

  ابراهيم   که برای حضرتنآ   ن آتش سوزان برای او خنک و سالمتی خواهد شد مانندآانداخت پس 

خواهد ورزيد از اينکه ن کسيکه در علم خدا شقی بوده است امتناع  ل الرحمن شده بود و آليخ  ع

آ در  را  آنها  ن  خود  بيندازد پس  مادران خآتش  و  پدران  آود  همراه  و  ن  در جهنم خواهند رفت 

در جنت خواهند رفت گفت راست فرمودی ای محمد ص و قلب مرا خنک    همراه مومنينديگران  

  .ياد فرمودی يقين مرازشک را دور نمودی و رموده بيان ف نمودی و

ناميده اند فرمود برای اينکه آن ارض است که لگد رض  پس خبر بده مرا از زمين که چرا او را ا

ن گفت پس از چه چيز خلق شده است فرمود از زبرجده ی زبد خلق شده است کوبی ميشود بر آ



زبرجد پس  موگفت  از  فرمود  شده  خلق  چيز  چه  از  شده  ه  خلق  چيز  از چه  موج  پس  گفت  ج 

ينها بوجود آمدند فرمود فرمود از بحر خلق شده گفت راست فرمودی ای محمد ص پس چطور ا

که   را  هواها  نمود  امر  نمود پس  را خلق  بحر  و  وقتيکه خدای عزوجل  بياورند  تموج  به  را  دريا 

بزنند پس دريا موج زن شد حتی    امواج امواج  بر  نمود که  س  پ  ه زبد ظاهر شدکرا  امر  را  زبد 

مسکه نرم شدند  امر نمود که نرم بشوند پس مانند    پس  يکجا جمع بشوند پس يکجا جمع شدند

ن امر نمود که پهن شوند پس پهن شدند معتدل شدند بعد از آپس امر نمود که معتدل بشوند پس  

   .پس زمين بوجود آمد

 آخراً  اوالً و  هلل الحمد اهلل اكبر اهلل اكبر و جل الخالق اهلل اكبر 

فرمود از جبل  گفت راست فرمودی ای محمد ص پس خبر بده مرا که از کجا است سکون زمين  

ن زندگانی ميکنيم گفت پس خبر بده مرا چه چيز  ان اصل اوتاد زمين است که ما بر آقاف که هم

ن نرگاو چيست فرمود  ر تحت اين زمين ثور است گفت وصف آاست در تحت اين زمين فرمود د

او  و برای    ره بيضاء خ بر يک ص  ن ايستاده استاو چهار دست و پا هستند و آای ابن سالم برای  

هل دندان هستند و سرش در مشرق است و دمش در مغرب و او در حال  چهل شاآ هستند و چ 

برای خ قيام يسجده است  تا  القيام و از يک شادای ذوالجالل و االکرام  ب  آوم  شاآ ديگری    هتا 

  .راست فرمودی ای محمد ص هزار ساله راه است گفت فاصله پنجاه

ه او  ن صخره کوهی است کدر تحت آ  ه چيز است فرمودن صخره چدر تحت آپس خبر بده مرا که  

اين هست  کيها  برای  گفت  ميگويند  صعود  آ  را  باالی  جهنم  اهل  برای  فرمود  صعود  کوه  کوه  ن 

ن کوه خواهند چون به منتهای آ  است و  ر سالهن راه هزاو آ  خواهند کرد مشرکين در روز قيامت



پائين   در  افتند  می  زد پس  خواهند  بگرزهای خود  را  ايشان  مالئکه  ميکشند   آنرسيد  کوه پس 

  .فرمودی ای محمد ص ايشانرا مالئکه بر روهای ايشان گفت راست

زمين فرمود نام   آنکوه چه چيز است فرمود زمين گفت چيست نام    آنپس خبر بده مرا در تحت  

دريا    آنگفت چيست نام    زمين چه چيز است فرمود دريا  آندر تحت  زمين جارية است گفت    آن

سُ تحت    يکهَفرمود  در  گفت  محمد ص  ای  فرمودی  راست  فرمود    آنگفت  است  دريا چه چيز 

نام   ناعمة گفت در تحت    آنزمين گفت  چه چيز است فرمود بحر    زمين  آنزمين چيست فرمود 

گفت نام    فرمود زمين  چه چيز است  آنود زَاجِر گفت در تحت  فرم  بحر  آناست گفت چيست نام  

ارض   آن  ابن سالم  ای  فرمود  کنيد  بيان  من  برای  او  فسيحة گفت پس وصف  فرمود  آن چيست 

قمر است رانيت او مانند  وبيضاء است مانند شمس ضيابار و خوشبوی او مانند مشک اذفر است و ن

ين محشور خواهند  شد روز قيامت گفت راست  ن بر آن زمپرهيزگارا  و گياه او مانند زعفران است

  .فرمودی ای محمد ص

پس بفرمائيد که اين زمين ما در روز قيامت کجا خواهد بود فرمود ای ابن سالم اين زمين عوض  

در تحت  چه چيز است  خواهد شد بغير اين گفت راست فرمودی ای محمد ص پس خبر بده مرا  

فرمود قمقام گفت در آن بحر چه چيز است فرمود ماهی   ؟او چيستآن زمين فرمود بحر گفت نام  

ودی ای محمد ص گفت پس بيان کن برای من  مريهموت گفت راست فگفت نام او چيست فرمود  

وصف آن ماهی فرمود ای ابن سالم سرش در مشرق است و دمش در مغرب گفت پس بر پشتش  

پس در ميان چشمهايش چه چيز است ود زمين و بحار و ظلمت و جبال گفت  رمز است فچيچه  

هر لوائی   رو در زي  ود هفت دريا و در هر دريائی هفتاد هزار شهرها و در هر شهری هزار لواءفرم

   .هفتاد هزار ملک ميباشند



ايشان چ  إِلَّا  گفت  إِلَهَ  لَا  ميگويند  ايشان  فرمود  ميگويند  وَحْدَهُه  لَهُ  اللَّهُ  لَ  ال شَرِيکَ  وَ  الْمُلْکُ  هُ  لَهُ 

گفت راست فرمودی   ٍء قَدِيرٌکُلِّ شَیْ  مُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى وَ هُوَ حَیٌّ لَا يَ  الْحَمْدُ يُحْيِی وَ يُمِيتُ

  ظلمة   ای محمد ص پس خبر بده مرا چه چيز است در تحت ريح فرمود ظلمة گفت پس در تحت

ت فرمود کسی نميداند مگر خدای  چه چيز است فرمود ثری گفت پس در تحت ثری چه چيز اس

کرام گفت راست فرمودی ای محمد ص گفت پس خبر بده مرا از سه رياض  متعال ذوالجالل و اال

ه کجا  آنها  ميباشند  زمين  در  که  بيت  جنت  دوم  است  مکه  آنها  اول  سالم  ابن  ای  فرمود  ستند 

بر خپس    و سوم مدينه ی محمد ص است گفت راست فرمودی ای محمد ص گفتالمقدس است  

العماد است   ابن سالم اول آنها ارم ذات  بده مرا از چهار مدائن از مدائن جنت در دنيا فرمود ای 

بر کنار دريا در شام دوم منصوريه است که آن در شام است و سوم قيساريه است و آن شهريست  

   .ارمنيه است گفت راست فرمودی ای محمد ص و چهارم بلقاء است و آن

بده از چهار م  گفت پس خبر  ابن مرا  منابر جنت در دنيا در کدام جای هستند فرمود ای  از  نابر 

سالم اول آنها قيروان است و آن افريقه است و دوم باب االبواب است که در زمين ارمنيه است و  

چهارم در خراسان در پشت نهری که او را جيحون مين عراق است و  زسوم عبدان است و آن در  

در  فرمودی ای محمد ص پس خبر بده مرا از چهار مدائن از مدائن جهنم  ميگويند گفت راست  

و سوم    دنيا فرمود ای ابن سال اول آنها مدينه فرعون در زمين مصر است دوم انطاکيه در زمين شام

 . گفت راست فرمودی ای محمد صاست سيحان در زمين ارمنيه و چهارم مدائن عراق 

نهر فرات است که در که در دنيا هستند فرمود اول آنها    پس خبر بده مرا از چهار نهرهای جنت

ا نهر هند  که  است  نهر سيحان  نيل که در زمين مصر است و سوم  و دوم  و  زمين شام است  ست 

ده مرا از شیء فرمودی ای محمد ص پس خبر ب  راستم جيحون که در زمين بلخ است گفت  چهار

نخواهد شد فرمود ای ابن سالم اما زی فنا  هيچ چي  از شی بعض شیء و از شیء که از اوالشیء و  



و   او  ساکنان  مرد  خواهند  او  نعمتهای  شد  خواهد  فنا  که  است  دنيا  مقام  آن  پس  الشیء  شیء 

  پس آن ايستادن جميع خالئق است در زمين  روشنی او و اما شی بعض شیء   دخاموش خواهد ش

پس آن جنت است و    واحد پس آن بعضی شی است و اما شی که چيزی از آن فنا نخواهد شد

هد شد و نه از جهنم چيزی از عذاب جهنم کم خواهد  افنا نخوجنت چيزی    نعيم  جهنم است که از

يا عذاب خدا کمتر خواهد    جنت فنا خواهد شد  نعيم  که  دندگان خدا کسی بگويشد پس اگر از ب

  .ودی ای محمد صمکافر است بقدرت خدا و در جميع کارهای خدا گفت راست فرشد پس آن 

پس خبر بده مرا از جبل قاف که در عقب آن چه چيز است و در پائين آن چه چيز است فرمود 

است از طالی احمر و هفتاد زمين از نقره و هفت زمين از مشک    یشت او زميندر پ   مای ابن سال

سکان زمينها فرمود مالئکه گفت چقدر است طول هر زمينی و چقدر اذفر گفت پس کيها هستند  

است و عرض آن هم ده هزار ساله    طول هر زمين ده هزار ساله راه  هر زمينی فرمود  است عرض

   .راه است گفت راست فرمودی ای محمد ص

يز است فرمود چفرمود عقب آن حجاب است گفت پس عقب آن چه  آن    چه چيز است ورایپس  

ذوال تسبيح خدای  همه  اينها  است  نموده  احاطه  را  دنيا  که جميع  است  نور  االکرام ديوار  و  جالل 

می   که چون اهل جنت ميخوردند وميکنند گفت راست فرمودی ای محمد ص پس خبر بده مرا  

ايشان در دنيا  مثال    مر است فرمود بلی ای ابن سالاز پس اين چطو نوشند و نه بول ميکنند نه بر

چيزيرا  جود است مانند جنين که در شکم مادر ميخورد چيزيرا که مادرش ميخورد و می نوشدد  مو

در براز ميکرد و بول  که مادرش می نوشد و نه براز ميکند و نه بول ميکند چنانچه اگر در شکم ما 

 . فرمودی ای محمد ص ميکرد همانا شکمش دريده می شد گفت راست



ه هستند فرمود ای ابن سالم نهری است از شير که مزه  پس خبر بده مرا از نهرهای جنت که آنها چ

نهری است از خمر و نهری است از عسل مصفی و نهری است از آب خالص اش تغيير نميکند و  

متع محمد  که  ای  فرمودی  راست  گفت  شد  نخواهد  يا  فن  هستند  جامد  آنها  آيا  پس  جاری  ص 

آيا کم می  اشجار جنت گفت پس  ميان صفوف  بلکه هميشه در جريان هستند در  فرمود  هستند 

ناقص می شوند و نه زياد می شوند گفت پس آيا    شوند يا زياد می شوند فرمود ای ابن سالم نه 

بلی گفت آن چيست فرمود ای ابن سالم نظر کن بحال بحار   :فرمود ؟مثال آنها در دنيا يافت ميشود

نيا که آسمان در آنها می بارد و نهرهای زمين در آنها ريخته ميشوند پس با وجود اين ها نه زياد  د

 کم ميگردندمی شوند نه 

ابن سالم در جنت نهری است که    برای من بيان بفرمائيد فرمود ای  نهار جنت راگفت پس وصف ا

  بهتر است و سنگريزهايش و عنبر  او را نهر کوثر ميگويند که خوشبوی او از خوشبوی مشک اذفر  

آن بر  و  هستند  ياقوت  و  خدای   درّ  دوستان  منازل  آنها  که  هستند  بپا  ابيض  لؤلؤ  از  خيام  نهر 

  .راست فرمودی ای محمد ص م ميباشند گفتذوالجالل و االکرا

شجار جنت را وصف کنيد برای من فرمود در جنت درختی است که او را طوبی ميگويند که پس ا

از مرداريد است و اغصان او از زبرجد هستند و ميوهای او از جواهر هستند و نيست در آن    اصل

ايش آويزان نباشد گفت راست  شاخهاز    شاخیجنت غرفه ای و نه حجره ای و نه جائی که در آن  

مد ص پس آيا در دنيا مثالی دارد فرمود بلی مثالش در دنيا خورشيد ضيابار است  فرمودی ای مح

الی نيست گفت راست خکه بر همه روی زمين ميدرخشد و از شعاع نورانيش هيچ مقامی و جای  

  .ص فرمودی ای محمد



ود بلی ای ابن سالم در جنت فقط يک ريح است پس آيا در جنت شمالی هم وجود دارد يا نه فرم

ه از نور مخلوق شده است که بر صفحاتش مرقوم است الحيوة و اللذات يعنی زندگانی و لذات و  ک

ميگويند   بهاء  را  ايشان  او  بر  آن شمال  ميشوند پس  پروردگار  زيارت  مشتاق  اهل جنت  و چون 

ش پس بر روهای ايشان نفخ ميکند پس خواهد وزيد و نه گرما می آرد و نه سرما بلکه نور عر

و  ای  صورته  نور  و  ايشان خوشحال  قلوب  و  گرديد  خواهند  سفيد ضيابار  مانند خورشيد  ايشان 

را  نهرها  آب  و  آورد  خواهد  بصدا  را  جنت  درهای  و  گرديد  خواهند  زياد  ايشان  بهاء  و  جمال 

را درختها  و  کرد  خواهد  وادا  جاری  بالحان  را  جنان  طيور  و  تسبيح  اگر  به  پس  کرد  خواهد  ر 

الحان و اصوات و سرور و طرب که در    سمانیمخلوقات زمينی و آ  باشند و بشنوند آن  ايستاده 

واهند خجنت خدای منان برای دوستان خود مهيا فرموده است البته همه از شدت شوق به جنت  

 ؛ بر ايشان داخل خواهند شد مرد پس مالئکه

مٌ سَالای منان خبر ميدهد در کتاب مجيد خودش  خده  تهنيت و تبريک خواهند گفت چنانکپس  

گفت راست فرمودی   ۹۱= سَالمٌ عَلَيْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۹0عَلَيْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ

پس خبر بده مرا از زمين جنت که آن چيست فرمود ای ابن سالم زمين جنت از    ای محمد ص

اقوت و الماس و سقف او از عرش  خاکش از مشک و عنبر و سنگريزهايش در و ي  ذهب است و

داخل  چون  جنت  اهل  که  مرا  بده  خبر  پس  ص  محمد  ای  فرمودی  راست  گفت  است  رحمن 

واهد بود فرمودای ابن سالم از کبد حوت خواهد بود آن خايشان چه    خورش اولی برای  خواهند

   .محمد صمش يهموت آمده گفت راست فرمودی ای حوتيکه حامل زمين و ما عليها است و اس
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پس خبر بده مرا از اهل جنت که چطور خارج خواهد شد غذا و شراب ايشان که خواهند خورد و  

انجا  شد  نخواهد  خارج  ايشان  شکم  از  سالم  ابن  ای  فرمود  ايشان  شکمهای  از  نوشيد  خواهند 

مانند عرق بدن که حاال از ماها   نيست بلکه عرق شده از بدن ايشان خارج واهند شد   مدفوعات

ی  رج ميشود اما آن عرق بدن اهل جنت از مشک و عنبر بيشتر اطيب و ازکی خواهد بود حتخا

اگر قطره از عرق بدن اهل جنت را در بحار   مابين زمين و  اينکه  دنيا مزج کنند همانا هرچه در 

شيرينی از  گرديد  خواهند  معنبر  و  شيرين  همه  است  او  آسمان  عطر  راست  و  ای   گفت  فرمودی 

بده مرا از لواء حمد که چه صفت دارد چقدر طول دارد و چقدر بالندی دارد   محمد ص پس خبر

او   سنان  و  است  راه  ساله  هزار  حمد  لواء  طول  سالم  ابن  ای  از فرمود  و  است  احمر  ياقوت  از 

  ؛ياقوت اخضر است و قوائم او از فضه بيضاء است

ش در مشرق است و يکی در مغرب است و سومی  نور يک پرچم  پرچم است از  و برای او سه تا

گفت راست فرمودی ای محمد ص پس خبر بده مرا چند سطر بر آن مرقوم    در وسط دنيا است

اول   سطر  پس  سطر  سه  فرمود  الرَّحِيمِاست  الرَّحْمنِ  اللَّهِ  دوم  بِسْمِ  سطر  و  رَبِّ    است  لِلَّهِ  الْحَمْدُ 

اللَّهِسوم    است و سطر   الْعالَمِينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ  اللَّهُ  إِلَّا  إِلَهَ  گفت راست فرمودی ای محمد .  است  لَا 

  .ص

پس خبر بده مرا از جنت و نار که کدام يکی را خدای متعال اول خلق فرموده فرمود ای ابن سالم 

قبل  پس    يکرد جهنم را خلق ماول جنت را خلق فرموده بعد از آن جهنم ار زيرا ه اگر قبل از جنت  

  .ی محمد صاز رحمت عذاب را خلق کرده بود گفت راست فرمودی ا

پس خبر بده مرا از جنت که حاال کجا هست فرمود در آسمان هفتم و جهنم ر تخوم ارض سفلی 

است کفت رست فرمودی ای محمد ص پس خبر بده مرا که برای جنت چند تا در است و برای  



در است و برای جهنم هفت در است الم برای جنت هشت  ست فرمود ای ابن سجهنم جند تا در ا

   .فرمودی ای محمد ص گفت راست

راه  باب هزار ساله  مابين هر دو  فرمود  فاصله است  مابين درهای جنت چقدر  مرا  بده  پس خبر 

 فاصله است گفت بلدی او چقدر است فرمود پانصد ساله راه ارتفاع دارد و بر هر دری سرادقی

بر هر دری يک چند از مالئکه است که غير از خدا کسی نش از زمرد است و  است از طال که با

ميگويند فرمود  ميگويند  ايشان چه  که  مرا  بده  کرد گفت پس خبر  تواند  نمی  آنها  طُوبَى   :احصاء 

   .گفت راست فرمودی ای محمد ص .مِنْ نَعِيمِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَا يَلْقَوْنَ 

دهای سی ساله و رکه داخل خواهد شد فرمود ای ابن سالم مای من که در جنت  پس بيان بفرما بر

آدم و در خلق محمد ص   قامت حضرت  و در  بود  و در حسن يوسف خواهند  زنهای سی ساله 

پس وصف کن برای من از نعمات جنت فرمود که ادنی اهل   گفت راست فرمودی ای محمد ص

زمين همانا بوسعت خواهد داد    ند بر او جميع اهلادنی اگر وارد بشوجنت و نيست در جنت کسی  

از او چيزی   صی از اهل جنت در بحار  خو اگر شايشانرا طعام و شراب و هرگز کم نخواهد شد 

مالح ريق دهان خودش بيندازد البته شيرين خواهد گرديد و اگر از گيسوهای او از آسمان سمت  

ای شمس و قمر گفت راست  رسيد مانند ضي  اهل زمين خواهدزمين نازل بشود همانا ضيای او بر  

  .فرمودی ای محمد ص

شم چ   ورالعين زنهای سفيد روی سياهپس وصف کن برای من حورالعين را فرمود ای ابن سالم ح

شان مانند لؤلؤ بيضاء که هنوز در صدف است و دست نخورده  مانند جناح کرگس و صفائی اندام  

   .گفت راست فرمودی ای محمد ص



دميدند بر آتش جهنم هزار سال    ممن آتش جهنم را فرمود ای ابن سال  ف کن برایگفت پس وص

بعد از آن هزار سال دميدند   وهزار سال دميدند که سفيد شد  ه قرمز گرديد و بعد از آن  کحتی اين

اينکه گرديد    حتی  تاريک  و  بغ  پسسياه  ممزوج  تاريک  و  سياه  اآلن  جهنم  که ضآتش  ب جبار 

ر يکی از جمراتش در دار  ابن سالم اگ  و خاموش نميشود اخگرهای او ای  ساکن نميشود شعله او

بزرگی خلقت خودش و جهنم    ن مشرق و مغرب را ازدنيا انداخته شود همانا پر خواهد کرد مابي

طبقه آمده پس طبقه اولی برای منافقين است و ثانی برای مجوس است و ثالث برای نصاری   هفت

از بيان سابع  و    تاموش شد حضرخر است و سادس سعير است و  و رابع برای يهود و خامس سق

گريه نمود حتی اينکه اشک چشم بر ريش مبارک جاری شدند و فرمود اما طبقه سابع پس برای 

  گناهان کبيره هستند و بدون توبه از دنيا رفته اند و اين طبقه عذابشها اهل  امت من است که آن 

  .دی ای محمد صخفيف است از ديگرانش گفت راست فرمو

پس خبر بده مرا از قيامت که چطور برپا خواهد شد فرمود ای ابن سالم چون روز قيامت برسد 

وه ها در هوا به پرند و زمين  تبديل زائل گردد و ستارگان سياه و بی نور شوند و ک  نور خورشيد

لی اهلل عليه شود بغير اين زمين گفت راست فرمودی ای محمد ص فرمود حضرت خاتم االنبياء ص

کشيده    خرين برای فصل قضاء و پل صراط بر روی جهنمبرپا شوند خالئق اولين و آ  و آله و سلم 

ر بشود پروردگار برای حکم نمودن  شود و ميزان نصب شود و نامه ی اعمال باز کرده شوند و ظاه

ا  ئق رخال  لگفت راست فرمودی ای محمد ص پس خبر بده مرا چطور خواهد ميرانيد خدای متعا

الموت   ملک  به  متعال  خدای  نمود  خواهد  امر  سالم  ابن  ای  فرمود  قيامت  روز  خواهد در  پس 

 . ايستاد بر صخره ی بيت المقدس

آسمان بر  راستش  دست  گذاشت  خواهد  الثری  هاپس  تحت  زير  در  دست چپش  ای    و  صيحه  و 

نه اخ مقرب  نه ملک  ماند  باقی خواهد  نه  به سختی پس  و  واهد کشيد  نه جن   نه طائری کهنس 



تاد پس باقی خواهند ماند آسمانها از سکان فمگر اينکه همه مرده خواهند ا  کند با بالهايشپرواز مي

ياها خشک و کوهها ريزه ريزه و خورشيد از آباد کنندگان و در  هد ماندمين خراب خواخود و ز

خود از  مرا  بده  خبر  پس  محمد ص  ای  فرمودی  راست  گفت  تاريک  ستارگان  و  نور  ملک    بی 

  الموت آيا ذائقه موت خواهد چشيد يا خير؟

ی متعال خالئق را و هيچ ذی روحی باقی نخواهد  اای ابن سالم هرگاه خواهد ميرانيد خد   :فرمود

ه  ذاشته ای از مخلوقات من و حال آنکمتعال ای ملک الموت کرا باقی گ  د خواهد فرمود خدیمان

رودگار من تو از من بهتر ميدانی نه  ود ای پملک الموت عرض خواهد نمخودش بهتر ميداند پس  

مباقی مانده مخلو بنده ی ضعيف تو  الموت پس خواهد فرمود خدقی صاحب روح مگر  ی  ا لک 

اء و رسوالن و اوليای مرا و  ي موت چشانيدی جميع بندگان و انبعزوجل ای ملک الموت تو ذائقه  

 گر وجه منند شد ماء هالک خواه که جميع اشي  و منم داننده غيوب  در علم قديم من گذشته است

   .و اين مرتبه نوبت تست

پس ملک الموت عرض خواهد نمود الهی و سيدی رحم کن بر بنده ی خود ملک الموت که آن  

ک الموت بگذار دست لمخدای ذوالجالل و االکرام خواهد فرمود ای  ت پس  ضعيف و ناتوان اس

   .و بميرنار نت و بين ج  راست خود را در زير رخساره راست خودت در ما

در ما بين جنت و نار چقدر    پدر و مادرم فدای تو يا رسوال اهلل بفرمائيد که  :عبداهلل ابن سالم گفت 

وابيد بر  خاست از سالهای دنيا پس ملک الموت خواهد  فاصله است فرمود سی هزار سال مسافت  

ت خود و دس  ساره راستخگذاشت دست راست خود را در زير ر  ی راست خود و خواهدپهلو

چپ خود را بر روی خود و يک صيحه ی سخت خواهد کشيد که اگر اهل زمين و آسمان زنده  

  .فرمودی ای محمد ص هالک می شدند به سبب شدت صيحه او گفت راست می بودند همه



که چه   مرا  بده  فرمود خواهد  خپس خبر  مردند  بآسمانها چون سکانها  متعال  فرمود خدای  واهد 

خود مانند پيچيدن مکتوب بعد از آن خدای ذوالجالل و االکرام خواهد  دست راست    پيچيد آنها به

اهزادگان و کجايند فرمود که مقدس اند اسمای او و نيست معبودی غير او و کجايند پادشاهان و ش

کيست   برای  فرمود  خواهد  آن  از  بعد  بدهد  جواب  که  نيست  کسی  پس  جباران  ابنای  و  جباران 

نت  ودش خواهد فرمود ملک و سلطکه جواب بدهد پس خپس کسی نيست  و سلطنت امروزملک 

م  نخواهد شد ظل   امروز برای هر نفسی بر اعمال و   برای خدای يگانه و قهار است جزاء خواهد داد

  .سريع الحساب گفت راست فرمودی ای محمد ص امروز و خدای متعال است

خالئق را بعد از مردن ايشان در روز  پس خبر بده مرا چطور محشور خواهد فرمود خدای متعال  

ابن سالم زنده خواهد فرمود    مت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله و سلقيامت فرمود حضر ای 

ا و اسرافيل اول کسی است که از خدام بارگاه ذوالجالل و االکرام زنده  اسرافيل ع ر  خدای متعال

  .او را که در صور بدمدخواهد شد و آن صاحب صور است پس مامور خواهد فرمود 

خواهد گفت    مگفت پس خبر بده مرا که چه خواهد گفت اسرافيل ع در صور فرمود ای ابن سال

د پيشی  برای  بيائيد  منفصله  موهای  و  متفرقه  اعضای  و  پوسيده  استخوانهای  خدای ای  ر حضور 

و دوباره    ذوالجالل  آن  از  بعد  االرضين  و  السموات  خالق  الجبار  الملک  خواهد االکرام  در صور 

واهد شد  همه مردم ايستاده خواهند شد و نظر خواهند کرد که بايشان چه معامله خ  دميد پس دفعةً

گفت پس چه قدر فاصله خواهد بود در ميان هردو دميدن فرمود فاصله چهل هزار سال خواهد 

   .گفت راست فرمودی ای محمد ص بود

تکلم خو کلمه  به چند  در  اپس  ع  اسرافيل  نمود  کلمه  هد  به شش  فرمود  کرد  خلم  کتصور  واهد 

خواهند گرديد و در کلمه ثانی    گفت آن چه کلمات خواهند بود فرمود در کلمه ی اولی مردم طين



صورت خواهند شد و در کلمه ثالث بدنها درست خواهند شد  در کله رابع خون در رگها گردش  

لمه سادس ايستاده خواهند شد و  خواهد کرد و در کلمه خامس موهای بدن خواهند روئيد و در ک

فيت مردم از  چه کي   خبر بده مرا که بهمنتظر خواهند بود گفت راست فرمودی ای محمد ص پس  

پا   برهنه  و  عريان  مردم  سالم  ابن  ای  فرمود  قيامت  روز  در  آمد  خواهند  بيرون  شان  قبرهای 

د و زن چه گرسنه و چشمهای شان تاريک دلهای شان ترسان گفت پس حال مر  شکمهای شان

   ؟خواهد بود آيا يکی ديگری را نگاه خواهند کرد

واهد داد که ابداً  خر کسی در آن روز يک حالتی دست  هيهات هيهات ای ابن سالم برای ه  :فرمود

به جهت شدت هول و خوف قيامت گفت راست فرمودی ای محمد  م بديگری نخواهد شد  لتفت 

پس فرمود حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل   .ز کالمص بعد از اين خاموش ماند عبداهلل ابن سالم ا

  .بپرس ای ابن سالم هرچه خواهی آله و سلم وعليه 

ب داد  توفيق  که  به من  فرمود  احسان  که  را  منان  ميکنم خدای  به  پس گفت حمد  کنم  نظر  که  من 

پس خبر بده مرا که چون روز قيامت شود در   و مبارک حضرتت يا رسول اهلل ص   صورت مليح

ئق محشور خواهند شد فرمود محشور خواهند شد خالئق به بيت المقدس گفت آن جای خال  کدام

فر بآچطور خواهد شد  متعال  نمود خدای  امر خواهد  و مود  را  دنيا  کرد  احاطه خواهد  تش پس 

فرار خواهند نمود از آتش و مرور خواهند کرد جلوی روهای    پسخالئق را  خواهد زد روهای  

  .يت المقدس گفت راست فرمودی ای محمد صشد به بشان پس مجتمع خواهند 

ای ابن سالم    :فرمود  ؟خدای متعال با اطفال صغير و با شيخ کبير  پس خبر بده مرا چه خواهد کرد

هرکه ايمان آورده است بخدای منان او را مالئکه خواهند برد و آتش از روی ايشان دور خواهد 



حتی    خواهد سوزانيدان بخدا نياورده روهای ايشانرا  نمی آيد و هرکه کافر است و ايم  بود نزديک

   .اينکه ايشان را به بيت المقدس برساند گفت راست فرمودی ای محمد ص

صد و بيست   ماز خالئق در ميدان محشر فرمود ای ابن سال  بده مرا چند صف خواهد بودپس خبر  

صف چهل هزار صف خواهد بود گفت چقدر طول و عرض يک صف خواهد بود فرمود طول هر  

مسافت خواهد بود با سواره اسب تندرو و عرض هر صفی بيست هزار ساله مسافت گفت    ساله

  .راست فرمودی ای محمد ص

خب مرا چقدر صف پس  بده  و چقدر صفوفر  بود  خواهند  مومنين  از    وف  فرمود سه صف  کافرين 

مودی ای محمد ص مومنين خواهند بود و صد و هفده صف از کافرين خواهند بود گفت راست فر

روز فرمود ای ابن  آن فرين در  پس بچه اوصاف خواهند بود مومنين و بچه اوصاف خواهند بود کا

غر پس  مومنين  اما  بسالم  خواهند  وضوء  والمحجلين  اثر  از جهت  کافد  اما  و  سجود  پس و  رين 

خ سياه  ايشان  پل وروهای  طول  گفت  آورد  خواهند  پل صراط  نزديک  به  را  همه  پس  بود  اهند 

خبر  د سی هزار ساله مسافت است گفت راست فرمودی ای محمد ص پس وصرط چقدر است فرم

خدای متعال برای خالئق    بده مرا چطور عبور خواهند کرد مردم از پل صراط فرمود ای ابن سالم

  ؛نور مرحمت خواهد فرمود 

هد بود و از نور عرش اعظم خواهد بود و نور مالئکه از نور کرسی خوا  اما نور مومنين پس از نور 

نت لذا نورهای ايشان خاموش نخواهد شد ابداً و اما نور کافرين پس از زمين و از کوهها خواهد ج

 ص. گفت راست فرمودی ای محمد بود لذا خاموش خواهد شد

پس خبر بده مرا که اول کدام دسته بر صراط عبور ميکنند فرمود دسته مومنين گفت پس وصف  

راط عبور مينمايند و چون  در ظرف بيست سال از ص مومنينا فرمود پس کن برای من اين مطلب ر



ت داخل شد آنوقت کافرين سوار خواهند شد بر پل صراط و عبور ميکنند حتی اول ايشان به جن

ش خواهد فرمود پس باقی خواهند ماند وقهار نور ايشانرا خاماينکه در وسط رسيدند پس خدای  

د نمود ای مومنين به سمت ما نظر کنيد که بتوانيم  ا و التماس خواهنميکنند مومنين ر  ندا بالنور پس  

اصحاب و  از نور شما اقتباش بنمائيم پس گفته ميشود برای ايشان آيا نيستند در ميان شما انبياء و  

   ؛برادران که از نور آنها اقتباس کنيد

دا نبوديم همراه شما در  ما  آيا  آنوقت خواهند گفت  مومنين جوپس  دنيا  بلر  ی  اب خواهند گفت 

در شرک  مه کرديد  مبتال  را  خود  نفسهای  اما شما  بوديد  ما  معص   وراه  و  و  کفر  غفور  يت خدای 

داشتيد و در موضوع پروردگار    شماها انتظار هالکت ماها را  ک و رازق خود و رحيم و خالق و مال

رزوهای  د شما را آفلت انداخته بودنو در غ شک داشتيد و عالم را قديم و بی خالق گمان ميکرديد  

  ؛شما 

شما را در بابت خدای منان شيطان پس امروز گرفته ول داده بود  امر پروردگار و گحتی اينکه آمد  

آن   از  نه  و  فديه  از شماها  کافر  نخواهد شد  و  کسانيکه  ماوای  الوجود پس  به ذات واجب  بودند 

ت بازگشت ر او و بد اسو شما سزاوا  سزاوار شمامسکن شما امروز آتش جهنم است و همان است  

بر شما   ايشانرا پس جهنم يک صيحه سخت  بگيرد  که  را  قهار جهنم  داد خدای  امر خواهد  پس 

روی ايشان خواهد کشيد پس خواهند افتاد در قعر جهنم متحير و پشيمان و نجات خواهند يافت  

  .از برکت خدای منان و عفو و غفران او گفت راست فرمودی ای محمد ص يننموم

هرگاه اهل جنت در جنت و بده مرا که چه خواهد کرد خدا با موت فرمود ای ابن سالم    خبرپس  

که يک غوج سياه است پس هند گرفت پس آورده ميشود موت گويا  ااهل جهنم در جهنم قرار خو

ين جنت و دوزآ پس گفته ميشود باهل جنت ای دوستان خدا اين ايستاده خواهند کرد او را در ب



شناسيد او را پس ايشان خواهند گفت بلی می  ی  که مردم را هالک ميکرد آيا م  همان مرگ است

ذبح بنمائيم پس ايشان خواهند گفت شناسيم پس مالئکه خواهند گفت حاال ما ميخواهيم که او را  

بلی   پروردگارابلی  مالئکه  کن   ی  جهنم ذبح  باهل  آنوقت  پس  نباشد  مرگ  هيچ  که  تا  را  او  يد 

شناسيد پس ايشان خواهند گفت   ن خدا اين همان موت است آيا او را می ناخواهند گفت ای دشم

بلی می شناسيم پس مالئکه خواهند گفت ميخواهيم او را ذبح کنيم پس ايشان خواهند گفت ای 

او را شايد خدای متعال برای ما موت بدهد که   دهيد مالئکه پروردگار نه نه ذبح نکنيد او را و سر ب

و    ديد نجات بيابيم پس فرمود حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آلهاز اين عذاب غليظ و ش

سلم که مالئکه روبروی اهل جنت و اهل جهنم موت را ذبح خواهند نمود در بين جنت و جهنم 

از جهنم و از خروج  اهل جهنم  مايوس ميشوند  برای   پس  اهل جنت  قلوب  مطمئن خواهند شد 

است که تو هم ايمان و اسالم بياری بمن که نجات  من اين    خلود در جنت حاال ای ابن سالم رای 

   .بيابی از عذاب جهنم در روز قيامت گفت راست فرمودی ای محمد ص

ميدهم که نيست صلی اهلل عليک يا رسول اهلل دراز کن دست مبارک و شريف خود را من شهادت  

ريکی و شهادت ميدهم که تو معبودی غير از خدای ذوالجالل و االکرام که اوست يگانه و ندارد ش

و ميزان حق است و صراط   استهستی رسول او و شهادت ميدهم که جنت حق است و نار حق  

حق است و حساب حق است و اينکه قيامت خواهد آمد نيست شکی در آن و خدای متعال زنده 

اهللخو گفتند  تکبير  آنوقت اصحاب حضرت رسول ص  قبرهای شان پس  از  را   اهد کرد مردگان 

لی ما هدانا و حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله عاهلل اکبر اهلل اکبر و هلل الحمد اهلل اکبر  اکبر  

اصحاب  جمله  از  يکی  و  بود  اسمويل  اسمش  که  گذاشت  بن سالم  عبدالسالم  را  او  اسم  سلم  و 

 . الهُدَیعداوت برداشتند فقط وَ السَّلَامُ عَلَی مَن اتبعَ جهت باو   گرديد پس قوم باين

  



 اب دوم ب

در کيفيت شکل و صورت دادن وجودات تقديريه اشياء را در عالم حدوث و شهود از دست و 

 .و اسماء حسنای الهيه عليهم الصلوة و السالم زبان اولياء امور

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ذوالجالل عوالم  چهارگ  خالق  توحيدات  مقام  در  االکرام  خودو  ا  انه  توحيد  موضوع  فعالی  در 

 ۹۳  .يعنی هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّر ۹2الْأَسْماُء الْحُسْنى هُميفرمايد لَ

و تقديری و و ارادی  يعنی در مقامات غيب الغيوب هفتگانه که علمی و مشيتی    الْأَسْماُء الْحُسْنى  لَهُ

زيرا که   ،و تصوير ميدهد ندو اجل معلقی جميع اشيا را خالق عالم خلق ميک یقضائی و اجل مقدر

قدرت و  علم  است    هيچ کس  مختص  اين صفت  بدهد  وجود  عدم محض  از  را  که چيزی  ندارد 

که سزاوارشان الوهيت نيست    بذات واجب الوجود و بس اما در عالم حدوث و شهادت پس چون

يت و وجوبی که جميع امور جزئيه و کليه را بذات خود سرانجام بدهد و اينکه دامن کبريائی و الوه

   .نکندخود را از مشاغل گرد حدوثی آلوده 

لذا برای خلق وجودی و شهودی اوليای امور و مظاهر اسمای حسنی    ، چنانچه داب شاهان است

را خلق فرموده است که در مقام کثرت مظهر کثرت ايشان بوده باشند نه ذات اقدس واجب الوجود 

 .وظ و مصون بوده باشدتا که توحيد افعالی از گرد کثرت و حدوث محف 
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وجود مقدس را خلق فرموده و بعد او را علم تقدير و قضاء و ربوبيت و  لذا اول خالق عالم يک  

يعنی ما در شب تقدير    -۹۴لَيْلَةِ الْقَدْرِ   خلق و تصوير مرحمت فرموده چنانچه ميفرمايد إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی

 ايد و ميفرم -فرموديمرا بر قلب حبيب خود نازل  اشياء علم خلق و تصوير و ربوبيت و انذار اشياء 

 ۹۵الْقُرْآنَ  عَلَّمَ الرَّحْمنُ

عوالم   از خلقت  قبل  از وجود   ۷يعنی  عبارت  که  است  قرآن  که  را  امکانيه  عوالم  کتاب وجودی 

ميفرمايد   مطلب  اين  توضيح  برای  چنانچه  نموديم  خلق  است  محبوب  القران  نورانی  و  يسين 

ي  ۹۶الحکيم  ای  مييعنی  قسم  از  سين  بعد  و   = است  محکم  قرآن  که  تو  باطنيه  بحقيقت  آن  خورم 

اقدس  وجود وجود  که  را  خود  ولی  السالم   نورانی  عليه  ابيطالب  ابن  علی  اميرالمومنين  حضرت 

 .است از وجود نورانی محبوب خود خلق فرمود

خود    ظمت و جاللپس وجود قدس محبوب خود را که مجمع عظمت و جالل الهيه است مظهر ع

يده صلی اهلل عليه و آله و سلم و وجود مقدس ولی خود را مظهر قدرت و کمال خود ساخته  گردان

و کمال خدای متعال در عالم شهود که بوجود آمده است از دست و زبان آن   لذا هر ظهور قدرت

خود   حضرت از زبان صداقت بيانآنشکل و صورت حدوثی يافته است چنانچه خود  مظهر قدرت  

م أ لست بربّکم بأمر قيوم لم  أنا المنادی له]و[  ،  األزل  فی  األرواح   أنا آخذ العهد على   :ه استفرمود

  ۹۷يزل!
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منم آن کسيکه در ازل از ارواح مخلوقات عهد و پيمان گرفته ام و منم آن کسيکه نداء کردم ايشانرا 

رضين بامر ربی  لسموات و االو انا اقمت ا از امر خدای قيوم لم يزل که آيا نيستم من پروردگار شما

  .الجنة و النار بامر ربی و غيره  و انا خلقت

و بعد از آن يازده وجود ديگر از انوار ايشان خلق فرمود و ايشان را اوليای امور و حجة بالغه و  

محبو  مبارک  بوجود  اول  خدائی  امر  هر  پس  داد  قرار  خود  حسنی  مجتبی اسمای  احمد  خدا  ب 

حضرت باوليای امور و  آناسطه  عليه و آله و سلم ميرسد و بعد از آن بومحمد مصطفی صلی اهلل  

الصلوة و السالم ميباشند    ۱۳سيزده  اسمای حسنی که وجودات قادسه و مقدسه   معصومين عليهم 

 . ميرسد عليهم الصلوة و السالم

را به   بالشان را از دست و زبان خود سرانجام ميدهند و سائر امورپس ايشان هر امر عظيم و مهم  

ب چنانچه   = سپارند  می  ميباشند  مالئکه  که  خود  متعال  خدام  خدای  ايشان  تکريم  و  تعظيم  رای 

ارِيَاتِ  رًا فَالجفَالحامِلَاتِ وِقْوَ الذَّارِيَاتِ ذَرْوًا  »  : قسم ميخورد فقال عزوجل   بوجودات مقدسه ايشان

بآن وجودات مقدسه که ذرأ ميکنند ارواح  ۹8«يُسْرًا مخلوقات را در اجسام و   يعنی قسم ميخورم 

علوم تقديريه و علوم قضاء و قدر و ربوبيت و تصوير و انذار    اجرام ايشان و حامالن بار سنگين

مخلوقات هستند پس از مرحمت الهيه بآسانی و سهولت اين امور عوالم را جاری و ساری ميکنند 

 .لوة و السالمعليهم الص

فعاله  لم شهودی و حدوثی از دست و زبان عماله و  پس ايشان اند اسمای حسنای الهيه که در عا

تقديريهالهيه خود   ميفرمايند    وجودات  و رن  حدوثی مرحمت  را خلقتِ شکل و صورت  اشياء 

 گر کمتر!!پس اينست توحيد افعالی ذات واجب الوجود ذوالجالل واالکرام که نفهميده اند اين را م
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عال در  و سفلی  نمودن مخلوقات علوی  برای خلق  اسماء  و  م حدوث و شهود خالق عوالم چند 

چنين تأثير و خاصيت وديعت نموده است که هرگاه يک اسم   رموده است و در آن اسماء اختيار ف

از آن اسماء برده بشود يک شیء بوجود می آيد پس برای خلق هر نوع مخلوقات يک يک اسم 

از عالم تقدير بعالم شهود و    است که چون آن اسم اعظم الهی برده می شود آن نوع مخلوق  گذاشته

 . حدوث جلوه گر ميشود 

آنها باوليای امور خود سپرده است که وقت    ی عظيمه خود را با تاثيرات و خواصاين اسماپس  

خلق اشياء همان اسم مبارک ذات حضرت حق را بر زبان خود جاری مينمايند پس آن شیء از 

 . حدوث بوجود می آيد معالم تقدير بعال

 که از لفظ من چطور مرده  يهما السالم فرموده که من نميدانم ابن مريم علروح اهلل  آن حضرت  پس

کور بينا ميگردد اين تأثير و خواص اسم مقدس ذات حضرت حق است که مرده  می شود و    زنده

 را زنده ميگرداند و کور را بينا!!!

خلق    ه علم و قدرتمظاهر اسمای حسنی خداوندی هم نمی دانند کپس همين طور اوليای امور و  

زبان  نمودن و تصوير دادن چيست آن تأثير خود اسم اعظم حضرت حق است که چون ايشان بر  

 .مبارک خود او را جاری مينمايند اشياء مقدره بوجود می آيند و بس

لذا اصل خالق و مصور در عالم شهود هم همان ذات حضرت حق خزانه مکنون علم و قدرت و  

ظ شئونات کبريائی و الوهيت خود ايشان را واسطه و آله قرار داده است  کمال است اما برای حف 

الهيه اسمای حسنای  مظاهر  اوليای  و    پس  باری  و  مصور  خالق  استرا  مجازی  گفتن  نه   ذاری 

البته اگر کسی از جهالت و نادانی خود ايشان را خالق حقيقی    -شرک الزم آيد  حقيقی که غلو و 

 . حفظنا من شرور انفسنا اللهم ا  .اهد بودبداند الريب آن غلو و شرک خو



 یدَالهُ  وَ السَّالمُ عَلَی مَنِ اِتَّبَعَ

 . و آشکار ميگردد ه کبری خوب واضحچنانچه اين مطلب از جمالت دعای جامع

اين ايمان مؤمن ناقص    ن)پس اين است معرفة بالنورانيه اوليای امور و اسمای حسنای الهی که بدو

رت ولی مطلق مظهر قدرت الهيه به سلمان و ابوذر  صر است چنانچه حضکه تحصيل نکند مق   و هر

بر مؤمن واجب است که معر بالنورانيت ما را تحصيل کند وفرموده که  نه  فة  در زمره ما داخل  ر 

ره اهل بيت  مالنورانيت  در زپس حضرت سلمان بجهت همين معرفة ب  نخواهد شد که مقصر است

وتی سلمان علم االولين أ و لقد    -۹۹البيت  منّا أهل  السلمان  ده اند يز ديگر که فرموداخل شد نه از چ

 .و االخرين عليه السالم 

له اوليای امور او از همين جا واضح ميشود که چون اشيای عالم حدوث و شهود جميعا از دست فع

بدون  ايشان  بيان  مقام  در  لذا  اند  يافته  و شهودی  الهيه خلعت وجودی  اسمای حسنای  مظاهر  و 

 . علوی چنان اند و موجودات عالم سفلی چنين  توقف و تأمل بيان ميفرمايند که موجودات عالم

العالمين سيداالنبياء  ابن سالم حضرت محبوب رب  المرسلين احمد    چنانچه در جوابات عبداهلل  و 

  ن بيان فرموده اند که بدون شک و شبه اص مجتبی محمد مصطفی صلی اهلل عليه و آله و سلم چن

  و علوی و سفلی را از دست   یآسمان  و  یحضرت خود آن موجودات زمينآنه گويا  است ک  آشکار

بوده است که بدرستی ميداند که   ايشان حاضر و موجود  خود خلق فرموده است يا وقت خلقت 

آنها   دارند و شکل و صورت  کدام موجودات وجود  و  ائمه هدی    طور استچکجا  و همين طور 

در جواب هم  امور خدا  گاوليای  که  اند  فرموده  بيان  را خودشان درست  يو ات سائلين  عالم  همه  ا 

  .خلقت ايشان حاضر و شاهد بوده اند کرده اند يا وقت
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أَنُْفسِهِمْ وَ ما    ما أَشْهَدْتُهُمْ»  :خدای متعال خبر ميدهد  چنانچه الْأَرْضِ وَ ال خَلْقَ  السَّماواتِ وَ  خَلْقَ 

يعنی من بدون اوليای امور و حجة بالغه خود هيچ کس    ۱00  «ينَ عَضُداًالْمُضِلِّ  ]متخذی[   کُنْتُ مُتَّخِذَ 

که اوضاع و اطوار و شکل را وقت تقدير اشياء حاضر و شاهد نکرده بودم که ايشان بتوانند بدانند  

ودات علوی و سفلی چطور است پس غير از اوليای امور کسی ديگری ابداً حاالت و صورت موج

 واند که آنها را بيان کند!!!ميداند و نمی تموجودات علوی و سفلی را ن

و چون حضرت محبوب رب العالمين ميداند که چطور اين اشياء علوی و سفلی بوجود آمده اند  

اينها از برکت اسم الهی بوجود آمده است لذا برای امت مرحومه يعنی برای ماها در   يعنی وجود 

خود باين الفاظ بخوانيد    ویائج دينی و دنيمقام دعا دستور ميدهد که خدای متعال برای قضاء حو

که دعای شماها را به برکت آن اسمای خود قبول خواهد فرمود= صلی اهلل عليه و آله و سلم= و  

اينکه ما هم بتعليم حضرت رسول ص و ائمه طاهرين آن اسماء را ميدانيم اما چرا ما نمی توانيم 

ن است که خدای عليم و حکيم بما  ما در همي  صلحت مرده را زنده کنيم يا کور را بينا و غيره پس م

آن تأثير و خواص را در آن اسما نداده و اوليای امور خود را مرحمت فرموده است هذا هذا هو  

 الحق المبين فی هذا المقام

 جمالت دعای جامعة الكبری

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ذُ إِذَا  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  إِنِّی  تَزَعْزَعَتْاللَّهُمَّ  بِهِ  انْ  مِنْهُ  کِرْتَ  وَ  وَ السَّمَاوَاتُ  الْأَرَضُونَ  مِنْهُ  شَقَّتْ 

انْتَقَصَتْ مِنْهُ الْبِحَارُ وَ اضْطَرَبَتْ مِنْهُ  الْجِبَالُ وَ جَرَتْ مِنْهُ الرِّيَاحُ وَ تَقَطَّعَتْ مِنْهُ السَّحَابُ وَ تَصَدَّعَتْ مِنْهُ 

نْهُ الْقُلُوبُ وَ زَلَّتْ مِنْهُ الْأَقْدَامُ وَ صَمَّتْ مِنْهُ الْآذَانُ وَ شَخَصَتْ  أَمْوَاجُ وَ غَارَتْ مِنْهُ النُُّفوسُ وَ وَجِلَتْ مِالْ
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دَتْ لَهُ الْمَلَائِکَةُ وَ  تْ لَهُ الرِّقَابُ وَ قَامَتْ لَهُ الْأَرْوَاحُ وَ سَجَمِنْهُ الْأَبْصَارُ وَ خَشَعَتْ مِنْهُ الْأَصْوَاتُ وَ خَضَعَ

تْ لَهُ الَْفرَائِصُ وَ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ وَ دَانَتْ لَهُ الْخَلَائِقُ وَ بِاالسْمِ الَّذِی وُضِعَ عَلَى الْجَنَّةِ  سَجَّتْ لَهُ وَ ارْتَعَدَ

وَ لَا    عَلَى السَّمَاِء فَاسْتَقَلَّتْ وَ قَامَتْ بِلَا عَمَدٍحِيمِ فَسُعِّرَتْ وَ عَلَى النَّارِ فَتَوَقَّدَتْ وَ  فَأُزْلَِفتْ وَ عَلَى الْجَ

فَتَزَيَّنَتْ النُّجُومِ  عَلَى  وَ  الْأَرْضِ   سَنَدٍ  عَلَى  وَ  أَضَاَء  وَ  فَأَنَارَ  الْقَمَرِ  عَلَى  وَ  فَأَشْرَقَتْ  الشَّمْسِ  عَلَى  وَ 

الرِّيَفَاسْتَ عَلَى  وَ  فَأَرْسَتْ  الْجِبَالِ  عَلَى  وَ  عَلَقَرَّتْ  وَ  فَأَمْطَرَتْ  السَّحَابِ  عَلَى  وَ  فَذَرَتْ  الْمَلَائِکَةِ احِ  ى 

عَلَى اللَّيْلِ فَأَظْ وَ  فَتَکَلَّمَتْ  النَّمْلِ  الطَّيْرِ وَ  الْجِنِّ فَأَجَابَتْ وَ عَلَى  وَ  الْإِنْسِ  عَلَى  عَلَى  لَمَ  فَسَبَّحَتْ وَ  وَ 

وَ فَاسْتَنَارَ  کُلِّ شَیْالنَّهَارِ  عَلَى  فَسَبَّحٍَء  الْجِبَالُ     وَ  قَرَارِهَا  عَلَى  الْأَرَضُونَ  بِهِ  اسْتَقَرَّتْ  الَّذِی  بِاالسْمِ  وَ 

مَجَ عَلَى  النُّجُومُ  وَ  عُرُوقِهَا  عَلَى  الْأَشْجَارُ  وَ  حُدُودِهَا  عَلَى  الْبِحَارُ  وَ  أَمَاکِنِهَا  السَّمَاوَاتُ  عَلَى  وَ  ارِيهَا 

حَمَلَتِ   وَ  بِنَائِهَا  رَبِّهَا  عَلَى  بِقُدْرَةِ  الرَّحْمَنِ  عَرْشَ  الْمُخْتَارِ الْمَلَائِکَةُ  الْمُتَقَدِّمِ  الْقَدِيمِ  الْقُدُّوسِ  بِاالسْمِ  وَ 

الْمُتَعَظِّمِ الْکَبِيرِ  الْمُتَکَبِّرِ  الْمَلِ  الْجَبَّارِ  الْمُهَيْمِنِ  الْقَادِرِالْعَزِيزِ  الْقَدِيرِ  الْمُقْتَدِرِ  »القدير    کِ   القادر«[]بدون 

الْمُتَعَظِّمِ الْمُتَعَالِ وَ بِاالسْمِ الْمَخْزُونِ الْمُتََفرِّدِ الْکَبِيرِ  الْمُتَوَحِّدِ   الْمَکْنُونِ فِی عِلْمِهِ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ الصَّمَدِ 

بِعَرْشِهِ الطَّاهِرِ الْمُطَ  الْقُدُّوسِ السَّلَامِ الْمُؤْمِنِ  الْمُحِيطِ  الْهَّرِ الْمُبَارَکِ  الْمُتَکَبِّرِ  خَالِقِ  الْمُهَيْمِنِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ 

وَ الْکَائِنِ بَعْدَ   ٍءوَ الْمُکَوِّنِ لِکُلِّ شَیٍْء  الْبَاطِنِ الْکَائِنِ قَبْلَ کُلِّ شَیْ    الظَّاهِرِ  الْآخِرِالْأَوَّلِ    الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ

وَ لَا يَْفنَى وَ لَا يَتَغَيَّرُ نُورٌ فِی نُورٍ وَ نُورٌ عَلَى نُورٍ وَ نُورٌ فَوْقَ کُلِّ نُورٍ  ٍء لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزَالُ  شَیْفَنَاِء کُلِّ  

يُوَ   نُورٍضِی نُورٌ  کُلُّ  بِهِ  فَاسْتَقَرَّ  ُء  الْعَرْشِ  عَلَى  بِهِ  اسْتَوَى  وَ  نَْفسَهُ  بِهِ  سَمَّى  الَّذِی  بِاالسْمِ  عَلَى    وَ  بِهِ 

داً فَرْداً صَمَداً  تَهُ وَ نَارَهُ وَ ابْتَدَعَ بِهِ خَلْقَهُ وَاحِداً أَحَکُرْسِيِّهِ وَ خَلَقَ بِهِ مَلَائِکَتَهُ وَ سَمَاوَاتِهِ وَ أَرْضَهُ وَ جَنَّ

مُتَقَدِّ قُدُّوساً  مُقْتَدِراً  مَلِيکاً  مُتَعَظِّماً عَزِيزاً  مُتَکَبِّراً عَظِيماً  کُُفواً    ساًکَبِيراً  لَهُ  يَکُنْ  لَمْ  وَ  يُولَدْ  لَمْ  يَلِدْ وَ  لَمْ 

ونَ وَ کَذَبَ الْکَاذِبُونَ وَ بِاالسْمِ الَّذِی هُوَ  الصَّادِقُ  وَ بِاالسْمِ الَّذِی لَمْ يَکْتُبْهُ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ صَدَق  أَحَدٌ

نَظَ إِذَا  الَّذِی  الْمَوْتِ  مَلَکِ  رَاحَةِ  فِی  مَکْتُوبٌ  مَکْتُوبٌ  هُوَ  الَّذِی  بِاالسْمِ  وَ  تَطَايَرَتْ  الْأَرْوَاحُ  إِلَيْهِ  رَتْ 

نُورِ   مِنْ  عَرْشِهِ  سُرَادِقِ  مُحَمَّدٌعَلَى  اللَّهُ  إِلَّا  إِلَهَ  اللَّهِ  لَا  رَسُولُ  اميرالمؤمنين  و   ]علی  ايدته  به  وصيه 



الْمَکْتُوبِ[  نصرته بِاالسْمِ  ا  وَ  سُرَادِقِ  بِافِی  وَ  بِاالسْمِ لْمَجْدِ  وَ  الْبَهَاِء  سُرَادِقِ  فِی  الْمَکْتُوبِ  السْمِ 

فِی سُرَ الْمَکْتُوبِ  بِاالسْمِ  وَ  الْعَظَمَةِ  فِی سُرَادِقِ  فِی سُرَادِقِالْمَکْتُوبِ  الْمَکْتُوبِ  بِاالسْمِ  وَ  الْجَلَالِ   ادِقِ 

رَبِّ   النَّصِيرِ]بدون الباعث[  الْخَالِقِ الْبَاعِثِ  ]بدون الجمال[  جَمَالِ  الْعِزِّ وَ بِاالسْمِ الْمَکْتُوبِ فِی سُرَادِقِ الْ

الْعَرْشِ   رَبِّ  وَ  الثَّمَانِيَةِ  الْمُحِيطِ  الْمَلَائِکَةِ  الْأَعْظَمِ  الْأَعْظَمِ  بِاالسْمِ  وَ  الْأَکْبَرِ  الْأَکْبَرِ  بِاالسْمِ  وَ  الْعَظِيمِ 

 الْأَرْضِ وَ بِاالسْمِ الَّذِی أَشْرَقَتْ بِهِ الشَّمْسُ وَ أَضَاَء بِهِ الْقَمَرُ وَ سُجِّرَتْ بِهِ الْبِحَارُ  بِمَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ

نُصِبَ الْوَ  بِهِ  الْمَخْزُونَاتِ تْ  الْمُقَدَّسَاتِ  بِالْأَسْمَاِء  وَ  الْکُرْسِیُّ  وَ  الْعَرْشُ  بِهِ  قَامَ  الَّذِی  بِاالسْمِ  وَ  جِبَالُ 

 فِی النَّارِ فَلَمْ يَحْتَرِقْ فِی عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ وَ بِاالسْمِ الَّذِی کُتِبَ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونِ فَأُلْقِیَ بِهِ    نُونَاتِالْمَکْ

»بج قبل  عبارت  الذی  ای  باالسم  يغو  الذی  باالسم  و  قدسه  الدهر  نورهمالء  االبد  آمدهشی  وَ  [  « 

أَبْوَابُ السَّمَاِء وَ  ی مَشَى بِهِ الْخَضِرُ عَلَى الْمَاِء فَلَمْ يَبْتَلَّ قَدَمَاهُ وَ بِاالسْمِ الَّذِی تَُفتَّحُمِ الَّذِبِاالسْ   بِهِبِهِ 

أَمْرٍ حَکِيمٍ  بِعَصَاهُ  ۱0۱يُْفرَقُ کُلُّ  بِهِ مُوسَى  الَّذِی ضَرَبَ  کُلُّ  وَ بِاالسْمِ  فَانَْفلَقَ فَکانَ   فِرْقٍ کَالطَّوْدِ الْبَحْرَ 

اللَّهِ    وَ بِاالسْمِ الَّذِی کَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُحْيِی بِهِ الْمَوْتَى وَ يُبْرِئُ بِهِ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِ  ۱02الْعَظِيمِ

يلُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَ الْکَرُوبِيُّونَ وَ  وَ عِزْرَائِ  وَ بِالْأَسْمَاِء الَّتِی يَدْعُو بِهَا جَبْرَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ وَ مِيکَائِيلُ

الصَّافُّونَ الْمُسَبِّحُونَ وَ بِأَسْمَائِهِ الَّتِی لَا تَنْسَى وَ بِوَجْهِهِ الَّذِی لَا   لَائِکَةِ وَ الرُّوحَانِيُّونَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْمَ

الَّ بِنُورِهِ  وَ  الَّيَبْلَى  بِعِزَّتِهِ  وَ  يُطَْفى  لَا  وَ  ذِی  يَزُولُ  لَا  الَّذِی  بِمُلْکِهِ  وَ  تُضَامُ  لَا  الَّتِی  بِقُدْرَتِهِ  وَ  تُرَامُ  لَا  تِی 

لَا يَتَغَيَّرُ وَ بِالْعَرْشِ لَا يَتَحَرَّکُ وَ بِالْکُرْسِیِّ  بِسُلْطَانِهِ الَّذِی  لَا يَزُو  الَّذِی  لَا تَنَ  لُ وَ بِالْعَيْنِالَّذِی  امُ وَ الَّتِی 

بِالْحَیِّ الَّذِی لَا يَمُوتُ وَ بِالْقَيُّومِ الَّذِی بِاالسْمِ   ۱0۳ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ  بِالْيَقْظَانِ الَّذِی لَا يَسْهُو وَ  وَ 

ا وَ  بِأَطْرَافِهَا  الْأَرَضُونَ  وَ  السَّمَوَاتُ  لَهُ  تُسَبِّحُ  الْحِالَّذِی  وَ  بِأَمْوَاجِهَا  الْأَشْجَارُ  لْبِحَارُ  وَ  بِحَارِهَا  فِی  يتَانُ 

أَحْجَ فِی  النَّحْلُ  وَ  أَوْکَارِهَا  فِی  الطُّيُورُ  وَ  قَِفارِهَا  فِی  الْوُحُوشُ  وَ  بِزِينَتِهَا  النُّجُومُ  وَ  وَ  بِأَغْصَانِهَا  ارِهَا 

الْقَمَ وَ  الشَّمْسُ  وَ  مَسَاکِنِهَا  فِی  شَالنَّمْلُ  کُلُّ  وَ  أَفْلَاکِهِمَا  فِی  يُمِيتُ  یْ رُ  فَسُبْحَانَهُ  رَبِّهِ  بِحَمْدِ  يُسَبِّحُ  ٍء 
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أَقْدَسَ قُدْسَهُ وَ أَحْمَدَ حَ أَکْرَمَ وَجْهَهُ وَ أَجَلَّ ذِکْرَهُ وَ  نُورَهُ وَ  أَبْيَنَ  لَا يَمُوتُ مَا  أَنَْفذَ  الْخَلَائِقَ وَ  مْدَهُ وَ 

عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً کَبِيراً لَيْسَ لَهُ شَبِيهٌ وَ    جَزَ وَعْدَهُ تَعَالَىرَتَهُ عَلَى مَا يَشَاُء وَ أَنْأَمْرَهُ وَ أَقْدَرَ قُدْ

  ۱0۵لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ -۱0۴ءٌ لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ

مُ بِهِ  قَرَّبَ  الَّذِی  بِاالسْمِ  وَوَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى  آلِهِ  حَمَّداً  کَقَابِ  مِنْهُ  فَکَانَ  الْمُنْتَهَى  سِدْرَةَ  جَاوَزَ   حَتَّى 

لَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ      وَهَبَ  وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ بَرْداً وَ سَلَاماً  به[  ]وَ بِاالسْمِ الَّذِی جَعَلَ النَّارَ    ۱0۶أَوْ أَدْنى  قَوْسَيْنِ

بِاالسْمِ الَّذِی   -وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً  أَلْقاهُ عَلى   وی أُوتِیَ بِهَا يَعْقُوبُ الْقَمِيصَ فَاقَ وَ بِرَحْمَتِهِ الَّذِإِسْحَ  وَ 

يُّوبَ  وَ بِاالسْمِ الَّذِی کُشِفَ بِهِ ضُرُّ أَ  يُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَالئِکَةُ مِنْ خِيَفتِهِ

فِی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ وَ بِاالسْمِ الَّذِی وَهَبَ لِزَکَرِيَّا ]بدون عليه السالم[  وَ اسْتَجَابَ بِهِ لِيُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  

وَ    -إِذْ عَلَّمَهُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ   مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُوَ أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ عِيسَى ابْنِ  يَحْيَى نَبِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِی الْمُقَرَّبِينَ وَ دَعَاکَ بِهِ مِيکَائِيلُ وَ    جَعَلَهُ نَبِيّاً مُبَارَکاً مِنَ الصَّالِحِينَ وَ بِاالسْمِ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ جَبْرَائِيلُ 

وْحِ  لَيْهِمَا السَّلَامُ فَاسْتَجَبْتَ لَهُمْ وَ کُنْتَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ قَرِيباً مُجِيباً وَ بِاسْمِکَ الْمَکْتُوبِ فِی اللَّإِسْرَافِيلُ عَ

الْمَعْ الْبَيْتِ  فِی  الْمَکْتُوبِ  بِاسْمِکَ  وَ  أَعْالْمَحُْفوظِ  الَّذِی  الْحَمْدِ  لِوَاِء  فِی  الْمَکْتُوبِ  بِاسْمِکَ  وَ  طَيْتَهُ مُورِ 

مُودَ وَ بِاسْمِکَ نَبِيَّکَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ وَعَدْتَهُ الْحَوْضَ وَ الشََّفاعَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْ

لَا عِنْدَکَ  الْحِجَابِ  فِی  السَّ  الَّذِی  بِهِ  تَطْوِی  الَّذِی  بِاسْمِکَ  وَ  عَرْشَکَ  الْحِجَابُ  کَطَیِّ   مَاوَاتِ يُضَامُ 

لِلْکُتُبِ الْکَرِيمِ   ۱0۷  السِّجِلِّ  بِوَجْهِکَ  وَ  التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِکَ وَ تَعُْفو عَنِ السَّيِّئَاتِ  الَّذِی تَقْبَلُ  بِاسْمِکَ  وَ 

تَوَ بِمَا  وَ  الْوُجُوهِ  مُحَمَّدٍأَکْرَمِ  إِلَهَ  يَا  بَهَائِکَ  الْعَرْشُ مِنْ  بِهِ  اسْتَقَلَّ  بِمَا  وَ  نُورِکَ  الْحُجُبُ مِنْ  بِهِ  وَ    ارَتْ 

عَلَيْهِمْبْرَاهِإِ اللَّهُ  صَلَّى  الْأَسْبَاِط  وَ  يُوسُفَ  وَ  يَعْقُوبَ  وَ  إِسْحَاقَ  وَ  إِسْمَاعِيلَ  وَ  رَ  يمَ  وَ يَا  جَبْرَائِيلَ  بِّ 

الْإِنْجِيلِ وَ  التَّوْرَاةِ  مُنْزِلَ  وَ  الْمُرْسَلِينَ  وَ  النَّبِيِّينَ  رَبَّ  وَ  عِزْرَائِيلَ  وَ  إِسْرَافِيلَ  وَ  وَ  مِيکَائِيلَ  الزَّبُورِ  وَ   
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أَنْ أَوْ  نَْفسَکَ  بِهِ  لَکَ سَمَّيْتَ  بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ  أَسْأَلُکَ  الْعَظِيمِ  أَوْ عَلَّمْتَهُ الُْفرْقَانِ  کُتُبِکَ  فِی کِتَابٍ مِنْ  زَلْتَهُ 

طَايَا يَا فَکَّاکَ الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ وَ أَحَداً مِنْ خَلْقِکَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَکَ يَا وَهَّابَ الْعَ

 -کُنْتَ دَلِيلِی عَلَيْکَ وَ بِاالسْمِ الَّذِی يُحِقُّ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِطَارِدَ الْعُسْرِ مِنَ الْعَسِيرِ کُنْ شَِفيعِی إِلَيْکَ إِذْ  

 ۱0۹الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَالئِکَةُ مِنْ خِيَفتِهِ بِّحُيُسَ الَّذِیوَ بِاالسْمِ  ۱08وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

رَمِيمٌ  هِیَ  وَ  الْعِظامَ  بِهَا  تُحْيِی  الَّتِی  بِأَسْمَائِکَ  وَ  الْکَرُوبِيِّينَ  أَجْنِحَةِ  عَلَى  الْمَکْتُوبِ  بِاسْمِکَ  وَ    ۱۱0  وَ 

وَ بِاسْمِکَ الَّذِی   وَ بِأَسْمَائِکَ الْمَکْتُوبَاتِ عَلَى عَصَا مُوسَى  مَبِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَ

مَائِکَ  وَ بِأَسْ ۱۱۱ال تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلى عَلَى سَحَرَةِ مِصْرَ فَأَوْحَيْتَ إِلَيْهِ تَکَلَّمَ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

الَّتِی مَلَکَ بِهَا الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ وَ الشَّيَاطِينَ وَ أَذَلَّ    لْمَنْقُوشَات عَلَى خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُا

ارِ نُمْرُودَ وَ بِالْأَسْمَاِء الَّتِی رُفِعَ  السَّلَامُ مِنْ نَإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِبِهَا إِبْلِيسَ وَ جُنُودَهُ وَ بِالْأَسْمَاِء الَّتِی نَجَا بِهَا  

إِدْرِيسُ عَلِيًّا   بِهَا  بِالْأَسْمَاِء    ۱۱2مَکاناً  وَ  السَّلَامُ  عَلَيْهِ  إِسْرَافِيلَ  جَبْهَةِ  عَلَى  الْمَکْتُوبَاتِ  بِالْأَسْمَاِء  وَ 

جَلَّ دَعَا اللَّهَ بِهِ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أَوْ    هُوَ لِلَّهِ عَزَّ وَهِ وَ بِکُلِّ اسْمٍ  الْمَکْتُوبَاتِ عَلَى دَارِ قُدْسِ

شَیْ فِی  جَلَّ  وَ  عَزَّ  لِلَّهِ  هُوَ  اسْمٍ  بِکُلِّ  وَ  مُؤْمِنٌ  وَ عَبْدٌ  عِلْمِهِ  فِی  مَخْزُونٌ  هُوَ  اسْمٍ  بِکُلِّ  وَ  کُتُبِهِ  مِنْ  ٍء 

 وَ بِاالسْمِ الَّذِی خَلَقَ بِهِ جِبِلَّاتِ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ]بدون المحفوظ[  ُفوظِ  فِی اللَّوْحِ الْمَحْئِهِ الْمَکْتُوبَاتِ  بِأَسْمَا 

بِأَسْمَائِهِ الْعَظِيمِ وَ  الْعَزِيزِ الْأَعْظَمِ  الْأَعَزِّ  الْجَلِيلِ  الْکَبِيرِ الْأَجَلِّ  الْأَکْبَرِ  اللَّهِ  الَّتِی إِذَا ذُکُلِّ   وَ بِاسْمِ  بِهَا هَا  کِرَ 

فَ فِی  ذَلَّتْ  عَلَّمَهُ آدَمَ  الَّذِی  الْأَعْظَمِ  بِاسْمِهِ  وَ  نَارِهِ  وَ  وَ جَنَّتِهِ  أَرْضِهِ  وَ  وَ سَمَائِهِ  مَلَائِکَتِهِ  جَنَّاتِ رَائِصُ 

وَ عَلَى جَمِ آلِهِ  وَ  مُحَمَّدٍ  عَلَى  مَلَائِکَتُهُ  وَ  اللَّهُ  وَ صَلَّى  اللَّعَدْنٍ  أَنْبِيَاِء  هَذِهِ  هِ  يعِ  فَبِحُرْمَةِ  اللَّهُمَّ  رُسُلِهِ  وَ 

تَضَ ارْحَمْ  وَ  دُعَائِی  تَسْتَجِيبَ  أَنْ  غَيْرُکَ  تَْفسِيرَهَا  يَعْلَمُ  لَا  فَإِنَّهُ  تَْفسِيرِهَا  بِحُرْمَةِ  وَ  وَ  الْأَسْمَاِء  رُّعِی 
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وَ مَا بَيْنَهُمَا مَغِْفرَةً وَ    ۱۱۴رَةِ حَسَنَةً  حَسَنَةً وَ فِی الْآخِ  وَ آتِنا فِی الدُّنْيا  ۱۱۳فِی عِبادِکَ الصَّالِحِينَ   أَدْخِلْنِی

 إِنَّکَ ال تُخْلِفُ الْمِيعادَ   ۱۱۷وَ ال تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ  -۱۱۶وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ  ۱۱۵رَحْمَةًوَ قِنا عَذابَ النَّارِ  

الطاهرين   الْمَالئِکَةَ حَافِّبجاه محمد و آله  تَرَى  الْعَرْشِوَ  قُضِیَ   ينَ مِنْ حَوْلِ  بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ  يُسَبِّحُونَ 

 ۱۱8.۱۱۹بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 

اتِهَا وَ مَخلُوقَاتِكَ وَ مَصنُوعَاتِكَ وَ عَدَدِ حَرَكَ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ ذَرَّات اَللَّهِمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَدٍ وَ

 ! دِسَكَنَاتِهَا مِنَ االَزَلِ اِلَی االَبَ

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

َء يَکُونُ قَبْلَهُ  ٍء وَ آخِرَهُ لَا شَیْ يَا أَوَّلَ کُلِّ شَیْيَا اللَّهُ آهِيّاً هُوَ اللَّهُ اشراهيا يَا اللَّهُ يَا حَیُّ يَا قَيُّومُ يَا اللَّهُ

شَیْ  لَا  أَوَ  السَّمَاَء  تَحَْفظُ  حَِفيظُ  يَا  حَافِظُ  يَا  اللَّهُ  يَا  بَعْدَهُ  يَکُونُ  يَا َء  بِإِذْنِکَ  إِلَّا  الْأَرْضِ  عَلَى  تَقَعَ  نْ 

 بِاسْمِکَ الَّذِی النِّعْمَةَ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ وَ أَدْعُوکَ  قْتَ حَِفيظُ يَا اللَّهُ يَا مِنْعَامُ يَا مُنْعِمُ خَلَ

أَسْأَلُکَ وَ أَدْعُوکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تَقَطَّعَ بِهِ الْعُرُوقُ مِنَ الْعِظَامِ أَنْشَأْتَ بِهِ مَا شِئْتَ مِنْ مَشِيَّتِکَ يَا اللَّهُ وَ  

ظِيمِ ذَلِکَ الِاسْمِ بِقُدْرَتِکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ  عَلَيْهَا اللَّحْمُ بِمَشِيَّتِکَ فَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ بِعَ  ثُمَّ تَنْبُتُ

کَ أَحَدٌ غَيْرُکَ يَا  تَعْلَمُ بِهِ مَا فِی السَّمَاِء وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ مَا فِی الْأَرْحَامِ وَ لَا يَعْلَمُ ذَلِ  بِاسْمِکَ الَّذِی

بِهِ ا تَنُْفخُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  إِاللَّهُ وَ  الِاسْمِ کُلُّ رُوحٍ  بِعَظِيمِ ذَلِکَ  فَيَدْخُلُ  الْأَجْسَادِ  فِی  لَى  لْأَرْوَاحَ 

]يا  ی ظُلُمَاتِ الْأَحْشَاِء إِلَّا أَنْتَ  جَسَدِهَا وَ لَا يَعْلَمُ بِتِلْکَ الْأَرْوَاحِ الَّتِی صُوِّرَتْ فِی جَسَدِهَا الْمُسَمَّى فِ
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الَّتِاهلل[   بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  الْقُوَ  فِی  مَا  بِهِ  تَعْلَمُ  أَسْأَلُکَ  ی  وَ  اللَّهُ  يَا  الصُّدُورِ  فِی  مَا  بِهِ  تُحَصِّلُ  وَ  بُورِ 

هَا بِذَلِکَ الِاسْمِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْقَادِرِ بِاسْمِکَ الَّذِی أَنْبَتَّ بِهِ اللُّحُومَ عَلَى الْعِظَامِ فَتُنْبِتُ عَلَيْ

الْحَيَکُلِّ شَیْ  بِکَ عَلَى بِهِ  الَّذِی خَلَقْتَ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  أَجَلٍ  ٍء  إِلَى  الْعُظْمَى  اةَ مِنْ مَشِيَّتِکَ 

الَّذِی بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  اللَّهُ وَ  انْقِطَاعِ آجَالِ  مُسَمًّى يَا  الْخَلْقِ عِنْدَ  الْمَوْتَ وَ أَجْرَيْتَهُ فِی  بِهِ  هِمْ وَ خَلَقْتَ 

بْتَ بِهِ نُُفوسَ عِبَادِکَ فَطَابَتْ لَهُمْ أَسْمَاؤُکَ الْحُسْنَى وَ فَرَاغِ أَعْمَالِهِمْ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی طَيَّ

 لَهُ الْجِبَالُ وَ مَا فِيهَا يَا  هُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمُصَوِّرِ الْمَاجِدِ الْوَاحِدِ الَّذِی خَشَعَتْ آلَاؤُکَ الْکُبْرَى يَا اللَّ

تَقُ الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  لِلشَّیْاللَّهُ  بِهِ  الْعَظِيمِ ولُ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  بِقُدْرَتِکَ  فَيَکُونُ  کُنْ  ِء 

کَ الْکَبِيرِ الشَّأْنِ يَا عَظِيمَ السُّلْطَانِ يَا اللَّهُ وَ لَّذِی تَجَلَّيْتَ بِهِ لِعَظَمَةِ سُلْطَانِکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِا

کَ بِأَسْمَائِکَ الْوَحْدَانِيَّةِ يَا  لَهُ الضِّيَاُء وَ النُّورُ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُ  سْمِکَ الْبُرْهَانِ الْمُنِيرِ الَّذِی سَکَنَأَسْأَلُکَ بِا

بِأَسْ اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ  الوَاحِدُ يَا  بِأَسْمَائِکَ  اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ  فَرْدُ يَا  الَْفرْدَانِيَّةِ يَا  صَّمَدَانِيَّةِ يَا صَمَدُ يَا مَائِکَ 

 ٍء وَ فَوْقَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی هُوَ عَلَى کُلِّ شَیْ  اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ الْکِبْرِيَائِيَّةِ يَا کَبِيرُ

ٍء يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی سَمَّيْتَ بِهِ  یٍْء وَ مَعَ کُلِّ شٍَء وَ بَعْدَ کُلِّ شَیٍْء وَ قَبْلَ کُلِّ شَیْکُلِّ شَیْ

بِکُلِّ شَیْ  ٍء وَ الظَّاهِرَرَ کُلِّ شَیْ آخِ  ٍء وَنَْفسَکَ أَوَّلَ کُلِّ شَیْ الْبَاطِنَ وَ أَنْتَ  يمٌ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ ٍء عَلِوَ 

هُ وَ ذِی هُوَ عِنْدَکَ مَکْنُونٌ مَخْزُونٌ الَّذِی کَتَبَهُ الْقَلَمُ فِی قِدَمِ الْأَزْمِنَةِ فِی اللَّوْحِ الْمَحُْفوظِ يَا اللَّبِاسْمِکَ الَّ

تَجْرِی الَّذِی  بِاسْمِکَ  الْمُسَلْسَلِ    أَسْأَلُکَ  الْبَحْرِ  فِی  الُْفلْکُ  أَسْبِهِ  وَ  اللَّهُ  يَا  بِقُدْرَتِکَ  أَلُکَ الْمَحْبُوسِ 

أَسْأَ وَ  اللَّهُ  يَا  رَحْمَتِکَ  قَطَرَاتِ  الْحَامِلَاتُ  السَّحَابُ  وَ  الْمَطَرِ  قَطْرُ  بِهِ  لَکَ  يُسَبِّحُ  الَّذِی  لُکَ بِاسْمِکَ 

لَّذِی تُنْزِلُ بِهِ  رَتِکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ اهِ وَابِلَ السَّحَابِ فِی الْهَوَاِء بِقُدْ بِاسْمِکَ الَّذِی أَجْرَيْتَ بِ 

 بِهِ قُدْسَکَ قَطْرَ الْمَطَرِ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاًء ثَجَّاجاً فَتَجْعَلُهُ فُرَجاً يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی مَلَأْتَ

 حَمَلَةُ عَرْشِکَ فَأَعَنْتَهم وَ طَوَّقْتَهُمْ  أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی اسْتَعَانَ بِهِ يمِ التَّقْدِيسِ يَا قُدُّوسُ يَا اللَّهُ وَبِعَظِ

سَعَ الْکُرْسِیَّ  بِهِ  خَلَقْتَ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  فَحَمَلُوهُ  وَ  احْتِمَالَهُ  السَّمَاوَاتِ  ةَ 



وَ اللَّهُ  يَا  بِهِ    الْأَرْضِ  خَلَقْتَ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  کَمَا  أَسْأَلُکَ  فَکَانَ  خَلْقَهُ  عَظَّمْتَ  وَ  الْکَرِيمَ  الْعَظِيمَ  الْعَرْشَ 

تَ بِهِ الْعَرْشَ بِهَيْبَةِ الْعِزَّةِ وَ  شِئْتَ أَنْ يَکُونَ بِذَلِکَ الِاسْمِ يَا عَظِيمُ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی طَوَّقْ

بِاسْ أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  وَ  السُّلْطَانِ  اللَّهُ  يَا  غِيَاثاً  وَ  لِخَلْقِکَ  مَنَافِعَ  الْأَرْضِ  نَبَاتَ  بِهِ  تُخْرِجُ  الَّذِی  مِکَ 

وَ حَامِضٍ حُلْوٍ  وَ  مُرٍّ  کُلَّ  بِهِ  تُطَيِّبُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  اللَّهُأَسْأَلُکَ  يَا  وَاحِدَةٍ  مِنْ طِينَةٍ  هُوَ  وَ  أَسْأَلُکَ      وَ 

الْمُجْ  الْمُحْسِنِ  فَعَظَّمْتَهُ  بِاسْمِکَ  قُدْسُهُ  الدَّهْرَ  مَلَأَ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْمُْفضِلِ  الْمُنْعِمِ  مِلِ 

وَ  يا اهلل[  تنوير يا نور  لورته باالذی يغشی االبد نوره فنلک باسمک  ]و اسئبِالتَّقْدِيسِ يَا قُدُّوسُ يَا اللَّهُ 

وَ أَسْأَلُکَ   -هُأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ بِرَحْمَتِکَ أَسْتَجِيرُ وَ بِعِزَّتِکَ أَسْتَعِينُ يَا مُعِينُ يَا اللَّ

الَّذِی الصَّمَدُ  أَنْتَ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  يَا  أَسْأَلُکَ    بِاسْمِکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  لَهُ  نََفادَ  أَکْنَافُ  لَا  بِهِ  تَقَطَّعُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ 

ا رُجُوماً  لسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لِدَعْوَتِکِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی خَلَقْتَ بِهِ النُّجُومَ وَ جَعَلْتَ مِنْهَا

السَّ بَيْنَ  مَا  أَسْأَلُکَلِلشَّيَاطِينِ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  تَنْتَثِرُ  مَاِء  الَّذِی  نَثْراً    ]تنثر[  بِاسْمِکَ  الْکَوَاکِبُ  بِهِ 

يَا  بِأَمْرِکَ  صَافَّاتٍ  السَّمَاِء  جَوِّ  فِی  الطَّيْرُ  بِهِ  يَطِيرُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  وَ   لِدَعْوَتِکَ  اللَّهُ 

لِأَمْرِکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی يُسَبِّحُ  ]االرضين[    اسْمِکَ الَّذِی أُحْضِرَتْ بِهِ الْأَرَضُونَأَسْأَلُکَ بِ

أَبْوَابُ السَّمَلَکَ بِهِ کُلُّ شَیْ بِلُغَاتٍ مُخْتَلَِفةٍ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تَنَْفتِحُ بِهِ  اللَّهُ وَ  يَا    اوَاتٍِء 

إِذَ الَّذِی  بِاسْمِکَ  بِأَسْأَلُکَ  إِذَا سُئِلْتَ  وَ  أَجَبْتَ  بِهِ  الَّذِی  ا دُعِيتَ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  أَعْطَيْتَ  هِ 

ذِی تُسَبِّحُ لَکَ بِهِ الرِّيَاحُ  يُسَبِّحُ لَکَ بِهِ الْبَرْقُ الْخَاطِفُ وَ الصَّوَاعِقُ الْعَاصَِفةُ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّ

أَسْأَلُالْعَاصَِف وَ  اللَّهُ  يَا  مَجَارِيهَا  فِی  السَّمَاءِ اتُ  مِنَ  مَلَکٌ  قَطْرَةٍ  کُلِّ  مَعَ  بِهِ  يَنْزِلُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  کَ 

وَ أَنْبَتَّ مِکَ الَّذِی شَقَقْتَ بِهِ الْأَرْضَ شَقّاً  يُسَبِّحُکَ بِهِ وَ لَا يَرْجِعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْ

يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ    ۱20وَ حَدائِقَ غُلْباً وَ فاکِهَةً وَ أَبًّا  -باً وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًافِيهَا حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضْ

ا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی فَتُزَيِّنُ بِهَا الْأَرْضَ فَتُذْکَرُ بِنِعْمَتِکَ يَالَّذِی تُخْرِجُ بِهِ الْحُبُوبَ مِنَ الْأَرْضِ  
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وَ أَسْأَلُکَ    تِلَافِ لُغَاتِهَا يَا اللَّهُکَ بِهِ الضَّفَادِعُ فِی الْبِحَارِ وَ الْأَنْهَارِ وَ الْغُدْرَانِ بِأَلْوَانِ صَِفاتِهَا وَ اخْتُسَبِّحُ لَ

عَبِاسْمِ الْقَائِمُ  الْمَلَکُ  بِهِ  لَکَ  تُسَبِّحُ  الَّذِی  فَيَثْکَ  السُّْفلَى  الْأَرَضِينَ  تَحْتَ  الصَّخْرَةِ  بِذَلِکَ لَى  عَلَيْهَا  بُتُ 

الَّذِ بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  فَيَهْلِکَ  مَقَامِهِ  مِنْ  يَسْقُطَ  أَنْ  بِهِ خَشْيَةَ  يُسَبِّحُکَ  فَهُوَ  بِهِ الِاسْمِ  أَثْبَتَّ  ی 

يُسَبِّحُکَ بِذَلِکَ الِاسْمِ دَائِماً لَا يَْفتُرُ   مَلَکِ الْقَائِمِ عَلَى الصَّخْرَةِ بِأَمْرِکَ فَهُوَالْأَرَضِينَ عَلَى هَامَّةِ ذَلِکَ الْ 

الْيَمِّ   فِی  يَسْقُطُ  إِلَّا  وَ  ثُبُوتُهَا  لِيَدُومَ  التَّقْدِيسِ  وَ  لَکَ  التَّسْبِيحِ  أَسْأَلُکَ  کبر[  ]االمِنَ  وَ  اللَّهُ  يَا  فَيَهْلِکُ 

الِْفرْدَوْسِ إِلَى تَحْتِ الْأَرَضِينَ السُّْفلَى کُلِّهَا فَجَعَلْتَهَا أَسَاساً لَّذِی أَهْبَطْتَ بِهِ الصَّخْرَةَ مِنْ جَنَّةِ  بِاسْمِکَ ا

لَا يَْفتُرُ   -هِحُ لَکَ بِذَلِکَ الِاسْمِ وَ هِیَ مُسَبِّحَةٌ لَکَ بِيُسَبِّ  لِقَدَمَیْ ذَلِکَ الْمَلَکِ يَقِفُ عَلَيْهَا بِقُدْرَتِکَ فَهُوَ

التَّسْبِيحِ   التقديس[  مِنَ  بِاسْمِکَ ]و  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْعُظْمَى  الْبَرْدَةِ  الْأَکْبَرِ عَلَى  الْيَمِّ  فِی  يَقَعَ  لِئَلَّا  لَکَ 

قَوَائِمُهُ بِقُدْرَتِکَ يَا اللَّهُ فَهُوَ يُسَبِّحُ  لَى شَوْکَةٍ مِنْ ظَهْرِ الْحُوتِ فَثَبَتَ عَلَيْهَا  الَّذِی أَثْبَتَّ بِهِ قَوَائِمَ الثَّوْرِ عَ

التَّسْبِيحِ مِنَ  يَْفتُرُ  لَا  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  التقديس[  لَکَ  وَ    ]و  اللَّهُ  يَا  فَيَهْلِکَ  الْيَمِّ  فِی  يَقَعَ  أَنْ  خَوْفاً  لَحْظَةً 

کَ الِاسْمِ لَا يَْفتُرُ مِنْهُ  ى الْبَرْدَةِ الْعُظْمَى فَهُوَ يُسَبِّحُ لَکَ بِذَلِسْمِکَ الَّذِی أَثْبَتَّ بِهِ الْيَمَّ الْأَکْبَرَ عَلَأَسْأَلُکَ بِا

 فَهِیَ مُسَبِّحَةٌ لَکَ بِذَلِکَ  أَبَداً يَا اللَّهُ: وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی أَثْبَتَّ بِهِ الْبَرْدَةَ مُطِيَفةً عَلَى النَّارِ بِقُدْرَتِکَ

تَْفتُ لَا  تَذُ الِاسْمِ  أَنْ  خَشْيَةَ  التَّقْدِيسِ  وَ  التَّسْبِيحِ  مِنَ  أَسْأَلُکَ  رُ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْکُبْرَى  النَّارِ  وَهَجِ  مِنْ  وبَ 

مَتْنِ عَلَى  فِيهَا  خَلَقْتَ  مَا  بِجَمِيعِ  جَهَنَّمَ  بِهِ  أَثْبَتَّ  الَّذِی  فَهِیَ   بِاسْمِکَ  بِقُدْرَتِکَ  عَلَيْهِ  فَاسْتَقَرَّتْ  الرِّيحِ 

ا مِنَ  تَْفتُرُ  لَا  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  لَکَ  وَ  مُسَبِّحَةٌ  اللَّهُ  يَا  فَتَذْرِيَهَا  الرِّيحُ  بِهَا  تَخْتَرِقَ  لِئَلَّا  التَّقْدِيسِ  وَ  لتَّسْبِيحِ 

الِاسْمِ فَهِیَ مُسَبِّحَةٌ   السَّمُومِ فَاسْتَقَرَّتْ لِعَظَمَةِ ذَلِکَ]=علی[ لَى  أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی أَقْرَرْتَ بِهِ الرِّيحَ إِ

وَ التَّقْدِيسِ خَشْيَةَ أَنْ تُحْرِقَهَا سَمُّ تِلْکَ السَّمُومِ فَتَهْلِکَ يَا اللَّهُ   لَا تَْفتُرُ مِنَ التَّسْبِيحِ  -الِاسْمِلَکَ بِذَلِکَ  

بِأَمْرِکَ بِذَلِکَ الِاسْمِ يَا اللَّهُ وَ  وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی أَقْرَرْتَ بِهِ السَّمُومَ عَلَى النُّورِ فَاسْتَقَ رَّتْ عَلَيْهِ 

الَّ بِاسْمِکَ  الثَّرَى أَسْأَلُکَ  عَلَى  ذَلِکَ  فَاسْتَقَرَّ  الْهَوَاِء  عَلَى  الظُّلْمَةَ  وَ  الظُّلْمَةِ  عَلَى  النُّورَ  بِهِ  أَثْبَتَّ  ذِی 



بِ أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  کِتَابِکَ  بِقُدْرَتِکَ  مِنْ  حَرْفَيْنِ  عَلَى  الثَّرَى  بِهِ  حَمَلْتَ  الَّذِی  اسْمِکَ 

 رَى إِلَّا أَنْتَ يَا اللَّهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا تَحْتَ الثَّ]المکنون[ الْمَخْزُونِ 

الْ وَ  الْعَرْشِ  حَوْلَ  الَّذِينَ  الْمَلَائِکَةُ  بِهِ  لَکَ  تُسَبِّحُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  وَ  اللَّهُ  يَا  أَرَضِينَ 

الْمَلَائِ بِهِ  لَکَ  الَّذِی تُسَبِّحُ  اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ  بِاسْمِکَ  الِاسْمِ يَا  الَّذِينَ خَلَقْتَهُمْ مِنْ ضِيَاِء ذَلِکَ  کَةُ 

ةِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تُسَبِّحُ لَکَ بِهِ  الَّذِی تُسَبِّحُ لَکَ بِهِ الْمَلَائِکَةُ الَّذِينَ خَلَقْتَهُمْ مِنَ الرَّحْمَ 

ا الَّذِيالْمَلَائِکَةُ  الْمَلَائِکَةُ  بِهِ  لَکَ  تُسَبِّحُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الظُّلْمَةِ  مِنَ  خَلَقْتَهُمْ  نَ لَّذِينَ 

مْ مِنَ الْبَرْدِ يَا سْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تُسَبِّحُ لَکَ بِهِ الْمَلَائِکَةُ الَّذِينَ خَلَقْتَهُأَ  وَ  -خَلَقْتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ يَا اللَّهُ

النَّارِ   وَ  الثَّلْجِ  مِنَ  خَلَقْتَهُمْ  الَّذِينَ  الْمَلَائِکَةُ  بِهِ  لَکَ  تُسَبِّحُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  بَيْنَهُمْ اللَّهُ  أَلَّْفتَ  وَ 

النَّارَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تُسَبِّحُ    لَا تُذِيبُ النَّارُ الثَّلْجَ وَ لَا يُطِْفئُ الثَّلْجُ  -بِعَظَمَةِ ذَلِکَ الِاسْمِ

الَّذِی الْمَلَائِکَةُ  بِهِ  بِذَلِکَ    لَکَ  النُّورُ  أَفْوَاهِهِمُ  مِنْ  فَيَخْرُجُ  النُّورِ  مِنَ  أَسْأَلُکَ  خَلَقْتَهُمْ  وَ  اللَّهُ  يَا  الِاسْمِ 

خَلَقْتَهُ الَّذِی  ذَلِکَ  بِاسْمِکَ  تَسْبِيحِ  الِاسْمِمِنْ  أَفْوَاهِهِمْ    مِنْ  يَخْرُجُ  بِهِ  مَلَائِکَةً    وَ  مِنْهُ  تَخْلُقُ  تَسْبِيحٌ 

بِذَلِکَ الِاسْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا اللَّهُ وَ  يُسَبِّحُونَکَ وَ يُقَدِّسُونَکَ وَ يُهَلِّلُونَکَ وَ يُکَبِّرُونَکَ وَ يُمَجِّدُونَکَ  

ذِی خَلَقْتَ بِهِ مَلَائِکَةً مِنْ رَحْمَتِکَ فَهُمْ بِذَلِکَ الِاسْمِ يَرْحَمُونَ الضُّعََفاَء مِنْ خَلْقِکَ  أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّ

الَّذِی خَلَقْ بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الرَّأْفَةِ  يَا رَحِيمُ  مَلَائِکَةَ  بِهِ  وَ  [  الرَّأْفَةِ]=مِنَ  تَ  الرَّحْمَةِ  زَيَّنْتَهُمْ  وَ 

بِذَلِکَ الِاسْمِ عَلَى عِبَادِکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی خَلَقْتَ بِهِ مَلَائِکَةً مِنْ   بِرَأْفَتِکَ فَهُمْ يَتَحَنَّوْن

کَ الَّذِی خَلَقْتَ بِهِ مَلَائِکَةً کَ الِاسْمِ عَدُوّاً لِمَنْ عَصَاکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِغَضَبِکَ وَ جَعَلْتَهُمْ بِذَلِ

إِلَهَ   لَا  يَا  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  مِنْ خَلْقِکَ  تَشَاُء  مِمَّنْ  يَنْتَقِمُونَ  جَعَلْتَهُمْ  وَ  أَنْتَ مِنْ سَخَطِکَ  إِلَّا 

إِلَّا أَنْتَ الْآخِرِ بِلَا نََفادٍ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ   بِغَيْرِ تَکْوِينٍ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ يَا لَا إِلَهَ  الْأَوَّلِ

ا أَنْتَ الدَّائِمِ بِلَا فَنَاِء يَا اللَّهُ وَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْبَارِئُ بِغَيْرِ غَايَةٍ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّ

يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْقَائِمِ عَلَى کُلِّ نَْفسٍ بِمَا کَسَبَتْ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ يَا لَا إِلَهَ   أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ



ا يَشَاُء کَيْفَ لُکَ بِاسْمِکَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْقَاضِی فِی خَلْقِهِ بِمَإِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ بِلَا مُعِينٍ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَ

أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِيکَ لَکَ  يَا اللَّهُ وَ يَشَاُء لِمَا يَشَاُء بِلَا مُشِيرٍ يَا اللَّهُ وَ 

 لَا سَمِیَّ لَکَ وَ لَا صَاحِبَةَ لَکَ وَ لَا إِلَّا أَنْتَ لَا نِدَّ لَکَ وَ لَا عَدِيلَ لَکَ وَ لَا نَظِيرَ لَکَ وَأَسْأَلُکَ يَا لَا إِلَهَ  

ا  کَ أَنْتَ کَمَوَلَدَ لَکَ وَ لَا مَوْلُودَ لَکَ وَ لَا ضِدَّ لَکَ وَ لَا مُعَانِدَ لَکَ وَ لَا مُکَايِدَ لَکَ وَ لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ وَصَْف

يُولَ لَمْ  وَ  وَلَداً  يَتَّخِذْ  لَمْ  صَمَدٌ  أَحَدٌ  نَْفسَکَ  اللَّهُ  -دْ وَصَْفتَ  يَا  أَحَدٌ  کُُفواً  لَهُ  يَکُنْ  لَمْ  أَسْأَلُکَ   -وَ  وَ 

 أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ يَا لَا  يَا اللَّهُ وَ  وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ   -ٌءلَيْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ  بِاسْمِکَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِی

ٌء وَ لَا مَدَى لِوَصِْفکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ يَا لَا  دِ الصَّمَدِ لَيْسَ کَمِثْلِکَ شَیْإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدِ الَْفرْ

اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ   لَيْسَ أَحَدٌ سِوَاکَ يَا  أَنْتَ  إِلَّا  اللَّهُ وَ إِلَهَ  يَا  إِلَهاً غَيْرُکَ  لَيْسَ  أَنْتَ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  يَا 

ا لَا إِلَهَ إِلَّا  سْأَلُکَ بِاسْمِکَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَيْسَ خَالِقاً وَ لَا رَازِقاً سِوَاکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ يَأَ

دْرَةِ وَ الْکِبْرِيَاِء وَ الْبُرْهَانِ وَ السُّلْطَانِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ يَا لَا إِلَهَ ٍء بِالْقُالظَّاهِرِ فِی کُلِّ شَیْ   أَنْتَ

رِ وَ ٍء بِالْقَهْکَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَعَالَيْتَ فِی کُلِّ شَیٍْء يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِ إِلَّا أَنْتَ الْبَاطِنِ دُونَ کُلِّ شَیْ

أَسْأَلُکَ بِاسْ اللَّهُ وَ  الْعُلَمَاِء يَا  بِهِ عِلْمُ  لَا يُحِيطُ  الَّذِی  اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ  لَا السُّلْطَانِ يَا  الَّذِی  مِکَ 

اِء يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ  هُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی لَا يَغْلِبُهُ تَدْبِيرُ الُْفقَهَ يَحْوِيهِ حُکْمُ الْحُکَمَاِء يَا اللَّ

يَ الْبُصَرَاِء  بَصَرُ  يُبْصِرُهُ  لَا  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْعُقَلَاِء  تََفکُّرُ  يَنَالُهُ  لَا  أَسْأَالَّذِی  وَ  اللَّهُ  لُکَ ا 

يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَخْزُونِ الْمَکْنُونِ الَّذِی   لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ سِوَاکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ  بِاسْمِکَ الَّذِی

امَاتِ الظَّاهِرَاتِ مِنْ عَجَائِبِ الْخَلْقِ مِنَ بِالْآيَاتِ الْوَاضِحَاتِ وَ الدَّلَاالتِ الْبَيِّنَاتِ وَ الْعَلَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ إِلَّا  

الْجَارِيَاتِ الْأَعْيُنِ  وَ  الذَّارِيَاتِ  الرِّيَاحِ  وَ  الْمُتَطَابِقَاتِ  السَّحَابِ  وَ  الظُّلُمَاتِ  وَ  النُّورِ  وَ  النُّجُومِ   النَّارِ   وَ 

بَ الْمُتَرَاکِمَاتِ  الْأَهْوِيَةِ  وَ جَلَامِيدِ  الْأَنْهَارِ الْمُسَخَّرَاتِ  وَ  الْمُنَْفجِرَاتِ  الْعُيُونِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  وَ  الْأَرَضِينَ  يْنَ 

اسْمِ الْعَظِيمِ الَّذِی لَا تَْفنَى الْجَارِيَاتِ وَ الْبِحَارِ وَ مَا فِيهِنَّ مِنَ الْأُمَمِ الْمُخْتَلَِفاتِ کُلٌّ يُسَبِّحُ لَکَ بِذَلِکَ الِ

 .  وَ کَرَّمْتَهُ وَ کَبَّرْتَهُ هُ وَ شَرَّفْتَهُ عَجَائِبُهُ لَمَّا عَظَّمْتَ 



 لَّذِی يُسَبِّحُوَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تُسَبِّحُ لَکَ بِهِ الْجِبَالُ الرَّاسِيَاتُ بِأَمْرِکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ ا

اللَّ  ]=تسبح[ يَا  بِأَمْرِکَ  الْجَارِيَاتُ  الْأَنْهَارُ  بِهِ  الْبِحَارُ  لَکَ  بِهِ  لَکَ  تُسَبِّحُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  هُ 

الْأَشْجَارُ  بِهِ  لَکَ  تُسَبِّحُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  مُحِيطَاتٌ  بِالْأَرْضِ  هِیَ  الَّتِی    الزَّاخِرَاتُ 

ا  وَ  الزَّاهِرَاتُ  الْأَوْرَاقُ  وَ  النَّضِرَاتُ  الطَّيِّبَاتُ  الْمُخْضَرَّاتُ  الثَّمَرَاتُ  وَ  الْمُثْمِرَاتُ  کُلٌّ  ]=الطيفات[  لْأَغْصَانُ 

اللَّهُ الْعُيُونُ الْوَاقِ  -يُسَبِّحُ لَکَ بِذَلِکَ الِاسْمِ يَا  َفاتُ بِقُدْرَتِکَ يَا  وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تُسَبِّحُ لَکَ بِهِ 

لَکَ بِهِ النَّخْلُ الْبَاسِقَاتُ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْکَبِيرِ الْجَلِيلِ   سَبِّحُاللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تُ

تَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَ إِذَا قُسِمَ بِهِ عَلَيْکَ بَرَرْتَ  الْأَعْظَمِ الَّذِی إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَ إِذَا سُئِلْ]االکرم[  الْأَجَلِّ  

لَيْکَ الْبَصَرُ بْ إِللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی مَنْ دَعَاکَ بِغَيْرِهِ لَمْ يَزْدَدْ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِکَ إِلَّا بُعْداً وَ يَنْقَلِيَا ا

أَسْأَ وَ  اللَّهُ  يَا  هُوَ حَسِيرٌ  وَ  مَا  خاسِئاً  بِجَمِيعِ  النِّيرَانَ  بِهِ  خَلَقْتَ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  بِذَلِکَ  لُکَ  فِيهَا  خَلَقْتَ 

 الْعِزَّةِ وَ السُّلْطَانِ يَا اللَّهُ الِاسْمِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی خَلَقْتَ بِهِ رِضْوَانَ خَازِنَ الْجِنَانِ مِنْ نُورِ

بِاسْمِکَ أَسْأَلُکَ  الْغَضَوَ  مِنَ  النِّيرَانِ  خَازِنَ  مَالِکَ  بِهِ  خَلَقْتَ  الَّذِی  أَسْأَلُکَ    وَ  اللَّهُ  يَا  الِانْتِقَامِ  وَ  بِ 

 يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی فَتَحْتَ  بِاسْمِکَ الَّذِی غَرَسْتَ بِهِ أَشْجَارَ الْجِنَانِ زِينَةً لَهَا بِذَلِکَ الِاسْمِ

أَبْ أَهْلِبِهِ  لِأَهْلِ طَاعَتِکَ وَ غَلَقْتَهَا عَنْ  الْجِنَانِ  بِاسْمِکَ   وَابَ  اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ  الِاسْمِ يَا  بِذَلِکَ  مَعْصِيَتِکَ 

مَعْصِيَتِ لِأَهْلِ  النِّيرَانِ  أَبْوَابَ  بِهِ  فَتَحْتَ  يَا  الَّذِی  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  طَاعَتِکَ  أَهْلِ  عَنْ  غَلَقْتَهَا  وَ  وَ  کَ  اللَّهُ 

عُيُونَ الْجِنَانِ لِأَوْلِيَائِکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی ]بدون »به«[  أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی فَجَّرْتَ بِهِ  

نَانِ بِقُدْرَتِکَ يَا ٍء مِنَ الْجِوَ کَذَلِکَ جَعَلْتَ کُلَّ شَیْ  ۱2۱ِء وَ الْأَرْضِخَلَقْتَ بِهِ جَنَّةً عَرْضُها کَعَرْضِ السَّما

ورِ ذَلِکَ الِاسْمِ بِاسْمِکَ الَّذِی وَضَعْتَهُ عَلَى الْجِنَانِ فَحَسَّنْتَ وَ أَشْرَقْتَ وَ تَزَيَّنْتَ بِضَوِْء نُاللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ  

 الْمُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِکَ وَ أَجْرَيْتَهُمْ فِی سْمِکَ الَّذِی خَلَقْتَ بِهِ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَوَ أَسْأَلُکَ بِا  يَا اللَّهُ

بِقُ أَسْأَلُکَ  الُْفلْکِ  وَ  اللَّهُ  يَا  بِعَظَمَتِکَ  النُّجُومُ  بِهِ  لَکَ  تُسَبِّحُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  دْرَتِکَ 
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عِنْدَهَا  بِاسْ الْمُنْتَهَى  سِدْرَةِ  کَتَبْتَهُ حَوْلَ  الَّذِی  مَغِْفرَتَکَمِکَ  وَ  رَحْمَتَکَ  فِيهَا  وَ جَعَلْتَ  الْمَأْوَى  وَ    جَنَّةُ 

يَ  فَهُوَ  مَغِْفرَتِکَ  وَ  رَحْمَتِکَ  فِی خَزَائِنِ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  تَرَأَّفُ رِضْوَانَکَ 

الَّذِی فِی خَزَائِنِ وَ النَّاسُ مِنْ عِبَادِکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ    بِرَأْفَتِکَ عَلَى الرَّاحِمِينَ وَ الْمُسْتَغِْفرِينَ

نَْف بِهِ  افْتَخَرْتَ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  سُلْطَانِکَ  قَضَاُء  عِنْدَهُ  وَ  وَمُلْکِکَ  بِکِبْرِيَائِکَ    سَکَ 

يَنْبَغِ]=کبريائک[   لَا  وَ  عَظَمَتِکَ  الْکِبْرِيَاُءوَ  وَ  الَْفخْرُ  أَسْأَلُکَ   ی  وَ  اللَّهُ  يَا  لَکَ  إِلَّا  الْمِنَّةُ  وَ  الْعَظَمَةُ  وَ 

 وَ بَيْنَ أَنْبِيَائِکَ بِذَلِکَ الِاسْمِ يَا بِاسْمِکَ الَّذِی خَلَقْتَ بِهِ جَبْرَئِيلَ مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ وَ جَعَلْتَهُ سَِفيراً بَيْنَکَ

الْبَهَااللَّهُ وَ أَسْأَ نُورِ  الَّذِی خَلَقْتَ مِيکَائِيلَ مِنْ  بِاسْمِکَ  الْمَطَرِ عَالِماً وَ کُلَّ ذَلِکَ  لُکَ  بِکَيْلِ  ِء وَ جَعَلْتَهُ 

الِ بِذَلِکَ  مَفْهُوماً  قَطْرَةٍ  کُلِّ  عَدَدَ  وَ  مَعْلُوماً  بِهِعِنْدَکَ  خَلَقْتَ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا    اسْمِ 

يُ فَهُوَ  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  خِلْقَتَهُ  عَظَّمْتَ  وَ  بِاسْمِکَ  إِسْرَافِيلَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى  بِهِ  سَبِّحُکَ 

الْمَوْتِ مَلَکَ  عِزْرَائِيلَ  بِهِ  خَلَقْتَ  الْأَرْالَّذِی  قَبْضِ  عَلَى  وَکِيلًا  الِاسْمِ  ذَلِکَ  بِعَظِيمِ  فَظَلَّ  لَهُ    هِیَ  وَ  وَاحِ 

سْمِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ إِسْرَافِيلُ فَأَجَبْتَهُ وَ الْعَرْشُ سَامِعَةٌ مُطِيعَةٌ لِأَمْرِهِ بِذَلِکَ الِا

 وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَغُْفلْ مُنْذُ خَلَقْتَهُ وَ  رِشٌ أَجْنِحَتَهُ لَمْ يَضْطَجِعْ وَ لَمْ يَنَمْ وَ لَمْ يَأْکُلْعَلَى کَاهِلِهِ وَ هُوَ فَا

يَ الَّلَمْ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  وَ خَوْفاً  لَکَ  هَيْبَةً  عَيْنٍ  طَرْفَةَ  عِبَادَتِکَ   ذِیشْتَغِلْ عَنْ 

فَيَقْطَعُ تَسْبِيحُهُ عَلَى جَ بِهِ إِسْرَافِيلُ  لَکَ  الْمَلَائِکَةِ عِبَادَتَهُمْيُسَبِّحُ  إِلَى طَيِّ  -مِيعِ  بِ صَوْتِهِ وَ لِاسْتِمَاعِهِمْ 

مَ فِی  عِزْرَائِيلُ  بِهِ  لَکَ  يُسَبِّحُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  يَدَيْکَ  تَسْبِيحِهِ  بَيْنَ  قَامِهِ 

مِهِ بَيْنَ يَدَيْکَ بِذَلِکَ الِاسْمِ لُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی يُسَبِّحُ لَکَ بِهِ جَبْرَئِيلُ فِی مَقَابِذَلِکَ الِاسْمِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَ

نْ کُلِّ لَْفظَةٍ مِنْ تَسْبِيحِهِ مَلَکاً يُسَبِّحُکَ  يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی يُسَبِّحُ لَکَ بِهِ إِسْرَافِيلُ فَتَخْلُقُ مِ

اسْمِکَ الَّذِی خَلَقْتَ بِهِ وَ أَحْيَيْتَ جَمِيعَ خَلْقِکَ بَعْدَ أَنْ  الِاسْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِ  بِذَلِکَ

کِ فِی  قُلْتَ  إِذْ  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  أَمْوَاتاً  ثُمَّ  -تَابِکَکَانُوا  يُمِيتُکُمْ  ثُمَّ  فَأَحْياکُمْ  أَمْواتاً  إِلَيْهِ   کُنْتُمْ  ثُمَّ  يُحْيِيکُمْ 

أَسْأَلُ  تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَ  اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ يَا  فَنَاِء آجَالِهِمْ يَا  بِهِ جَمِيعَ خَلْقِکَ عِنْدَ  تُمِيتُ  الَّذِی  کَ بِاسْمِکَ 



تُحْيِی الَّذِی  وَ  بِاسْمِکَ  اللَّهُ  يَا  يَدَيْکَ  بَيْنَ  لِلْقِيَامِ  خَلْقِکَ  جَمِيعَ  بِهِ  بِهِ  تَحْشُرُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ   

الْأَجْداثِ سِراعاًيَ  -جَمِيعَ خَلْقِکَ   يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی يَنُْفخُ بِهِ إِسْرَافِيلُ   ۱22  خْرُجُونَ مِنَ 

فَتَدْخُلُ کُلُّ رُوحٍ إِلَى جَسَدِهَا لَا تَتَشَابَهُ    فَتَخْرُجُ بِهِ الْأَرْوَاحُ مِنَ الْقُبُورِ وَ تَنْشَقُّ عَنْ أَهْلِهَا  ]فی الصور[

الْأَرْوَاحِ  بِهِمْ عَلَى  فَيُخْرَجُ  الِاسْمِ  بِذَلِکَ  أَجْسَادُهَا  يَنْسِلُونَ  إِلى     وَ    ۱2۳رَبِّهِمْ  اللَّهُ:  بِاسْمِکَ  يَا  أَسْأَلُکَ 

بِاسْمِکَ أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الطَّاهِرِ  يَالْقُدُّ  الطُّهْرِ  أَسْأَلُکَ  وسِ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْمُقِيلِ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  ا 

الْبَ بَاسِطَ  يَا  الْبَاسِطِ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْمُبِينِ  الْحَقِّ  بِاسْمِکَ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  سِيطَةِ 

اهِبِ الْمُوهِبِ  أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الرَّشِيدِ مُرْشِدِنَا يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْوَ  الْوَدُودِ الْمُتَوَحِّدِ يَا اللَّهُ وَ

  اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ ائِنِ الْغَيْبِ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ يَا الْغَائِبِ فِی خَزَ يَا وَهَّابُ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ

هُ وَ  ارَ الذُّنُوبِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ ذُو ذِی الْعَْفوِ وَ الْغُْفرَانِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ يَا اللَّ يَا غَفَّالْغَافِرِ

نَعْمَ بِأَسْمَاِء  الْبَاأَسْأَلُکَ  آلَائِکَ  بِأَسْمَاِء  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  مُنْعِمُ  يَا  الدَّائِمَةِ  وَ  ائِکَ  اللَّهُ  يَا  بَاقِی  يَا  قِيَةِ 

بِاسْمِکَ   الْکَرِيمِ الَّذِی  أَسْأَلُکَ  وَجْهِکَ  نُورِ  إِلَى  يَنْظُرُوا  حَتَّى  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  عِبَادِکَ  أَبْصَارَ  بِهِ  طَوَّقْتَ 

قُلُوبِ فِی  الْخَوْفَ  بِهِ  قَذَفْتَ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  يَرْجُونَ    الْبَاقِی  فَهُمْ  الرَّاجِينَ  الْخَائِِفينَ 

افُونَ عَذَابَکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی وَضَعْتَهُ عَلَى سَمَائِکَ فَتَزَيَّنْتَ بِنُورِ بَهَائِکَ  رَحْمَتَکَ وَ يَخَ

حَیُّ يَا  يَا    لَا تَأْخُذُکَ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ  -نْتَ حَیٌّ قَيُّومٌيَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تُنَوَّمُ بِهِ الْعُيُونُ وَ أَ

قَيُّومَ  وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی أَنْزَلْتَهُ عَلَى عُيُونِ أَهْلِ الْغَْفلَةِ فَغََفلُوا عَنْکَ فَنَامُوا عَنْ طَاعَتِکَ يَا    قَيُّومُ

وَ اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  مُحِبِّ  السَّمَاوَاتِ  عُيُونِ  عَلَى  أَنْزَلْتَهُ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  النَّوْمُ أَسْأَلُکَ  عَنْهُمُ  فَطَارَ  يکَ 

فَکَاکِ فِی  يُنَاجُونَکَ  أَقْدَامِهِمْ  قِيَاماً عَلَى  يَدَيْکَ  بَيْنَ  فَقَامُوا صُُفوفاً  الِاسْمِ  لِعَظَمَةِ ذَلِکَ   رِقَابِهِمْ إِجْلَالًا 

 وَ الصَّافَّاتِ   وَ يس  ص  اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ  هُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ التَّامِّ الْعَامِّ الْکَامِلِ يَامِنَ النَّارِ يَا اللَّ

لُکَ  اللَّهُ وَ أَسْأَيَا    الم اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّومُ  يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ  وَ کهيعص  وَ حم عسق 
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الْحَقُّ  بِاسْمِکَ الْمَلِکُ  أَنْتَ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  الرَّازِقُ  يَا  أَنْتَ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  يَا  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْمُبِينُ   

يَا ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی  الَْفعَّالُ لِمَا يُرِيدُ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُبْدِئِ الْمُعِيدُ

يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَزِيزِ الْأَعَزِّ لَا عَزِيزَ غَيْرُکَ يَا عَزِيزُ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ    ۱2۴الِمِينَ کُنْتُ مِنَ الظَّ

لْأَجْوَدِ يَا جَوَادُ يَا بِعِبَادِهِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْجَوَادِ ا  بِاسْمِکَ الْعَلِیِّ الْعَالِی الْمُبَارَکِ الْبَارِّ يَا بَارّاً

الْقَا بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْأَکْرَمِينَ  أَکْرَمَ  يَا  الْأَکْرَمِ  الْکَرِيمِ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  الْبَاسِطِ  اللَّهُ  بِضِ 

بِالْ مَبْسُوطَتَانِ  أَيَدَاکَ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْجَبَرُوتِ  وَ  وَ  خَيْرِ  الْحَرُورِ  وَ  الظِّلِّ  فِی  الرَّازِقُ  نْتَ 

رُ يَا سَنَدُ يَا  الْخَيْرِ وَ الشُّرُورِ وَ الْغَمِّ وَ السُّرُورِ وَ لَا يَعْزُبُ عَنْکَ فِی الْأَزْمَانِ وَ الدُّهُورِ يَا سَيِّدُ يَا غَُفو 

الْمَجْمُوعِشَکُو الْجَامِعِ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الدَّائِمِ رُ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  الْجَمِيلِ  الْجَلِيلِ   

اللَّ يَا  الْمُبِينِ  الْبُرْهَانِ  الْبَاطِنِ  الظَّاهِرِ  بِاسْمِکَ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  حَِفيظُ  يَا  الْحَافِظِ  أَسْأَلُکَ الْقَائِمِ  وَ  هُ 

وَ حَاجَتِی  بِهِ  تَعْلَمُ  الَّذِی  عَلَّامَ    بِاسْمِکَ  يَا  الْقُلُوبِ  ضَمَائِرَ  تَعْلَمُ  أَنْتَ  لِأَنَّکَ  وَ ضَمِيرِی  نَْفسِی  فِی  مَا 

ی وَ اسْتُرْ عَلَیَّ فِيمَا بَقِیَ الْغُيُوبِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ اغِْفرْ لِی مَا سَبَقَ فِی عِلْمِکَ مِنْ ذُنُوبِ

الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ مِنْ عُمُرِی يَا کَرِيمُ   يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْکَرِيمِ الْمُنِيرِ يَا نُورَ السَّمَاوَاتِ وَ 

السَّمَ مَلِکُ  هُوَ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  بَاسِطُ  بِکُلِّ  هُوَ  هُوَ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  اوَاتِ 

 وَ   مُحِيطٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا حَیَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا أَحَدَ السَّمَاوَاتٍِءشَیْ

يَا   الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  قَاضِیَ  يَا  اللَّهُ  يَا  يَالْأَرْضِ  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  قَيُّومَ  يَا  قُدُّوسَ اللَّهُ  ا 

رْضِ يَا اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مُؤْمِنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا سَلَامَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَ

يَا عَزِيزَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ   ا اللَّهُ يَا طَاهِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُيَا جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَ

ئَ السَّمَاوَاتِ يَا اللَّهُ يَا جَمِيلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مُکَوِّنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا بَارِ 

يَا صَمَدَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا وَاحِدَ   -هُيَا اللَّهُ يَا سُلْطَانَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّوَ الْأَرْضِ  
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بِالْ هُوَ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  فِی  مَعْرُوفٌ  هُوَ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  دِ  جُوالسَّمَاوَاتِ 

يَا اللَّهُ يَا مُوجِدَ مَنْ  مَوْصُوفٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَ عْبُودَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ 

ی السَّمَاوَاتِ  فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا سَيِّدَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا شَدِيدَ مَنْ فِ

فِ مَنْ  يَا رَحِيمَ  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  فِی  وَ  وَلَدٌ  لَا  وَ  لَهُ صَاحِبَةٌ  لَيْسَ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  ی 

لَّهُ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزِيرٌ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ مُعِينٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا ال

رْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ عَدِيلٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ  فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَ

لَهُ شَبِيهٌ فِی ا لَيْسَ  اللَّهُ يَا مَنْ  الْأَرْضِ يَا  لَا  بَدِيلٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ  اللَّهُ يَا مَنْ  الْأَرْضِ يَا  لسَّمَاوَاتِ وَ 

ٌء فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ لَا يُدْرِکُهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا هِ شَیْيُقَاسُ بِ

 يَسْجُدُ  يَا اللَّهُ يَا مَنْ  يَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ   حَکَمُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ 

يَا اللَّهُ يَا مَنْ هُوَ مَذْکُورٌ بِکُلِّ لِسَانٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا   مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  لَهُ

مَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ  وَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا دَائِمَ الْمُلْکِ فِی السَّمَنْ هُوَ مَقْصُودٌ بِالْخَيْرِ فِی السَّمَا

مَنْ يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلُ  مُلْکَهُ  يُزِيلُ  لَا  مَنْ  الْحُسْنى  يَا  الْأَسْماُء  وَ    لَهُ  السَّمَاوَاتِ  فِی 

يَا اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  مَنْ  الْأَرْضِ  وَ  السَّماواتِ  فِی  الْکِبْرِياُء  ا  لَهُ  وَ  يَا  السَّمَاوَاتِ  فِی  الْعِزَّةُ  لَهُ  مَنْ  يَا  للَّهُ 

ا اللَّهُ يَا الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ لَهُ مَلَکُوتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا عَظِيمَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَ

مَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مُقْتَدِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  لِيلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا قَدِيرَ السَّجَ

لسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ يَعِيشُ فِی کَنَِفهِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ بِيَدِهِ مَقَالِيدُ ا

رِزْقَ يَبْسُطُ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  أَهْلِ يَا  عَلَى  تُحْصَى  لَا  نِعْمَتُهُ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلِ  عَلَى  هُ 

رْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ هُوَ مُتََفضِّلٌ عَلَى  السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ رَأْفَتُهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَ

السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ  أَهْلِ مُتَعَطِّفُ عَلَى أَهْلِ  هُوَ    السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ هُوَ 

يَا اللَّهُ يَا  وَجَبَ حَقُّهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  مُنْعِمٌ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ



السَّمَاوَاتِ   أَهْلِ  عَلَى  ذِکْرُهُ  وَجَبَ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلِ  عَلَى  شُکْرُهُ  وَجَبَ  وَ  مَنْ 

عَلَى عِبَادَتُهُ  وَجَبَ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  أَ  الْأَرْضِ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلِ  أَهْلِ  عَلَى  يَادِيهِ 

لُهُ عَلَى أَهْلِ  السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ فَضْلُهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ تََفضُّ

الْأَرْضِ يَا ال الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ نِعَمُهُ مَبْسُوطَةٌ لَّهُ يَا مَنْ تَعَطُُّفهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ  السَّمَاوَاتِ وَ 

يَا اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  لِأَهْلِ  نَاصِرٌ  يَا مَنْ هُوَ  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ  مَنْ هُوَ   عَلَى 

 تَوَّابٌ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا لَطِيفاً  هْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ هُوَغَافِرٌ لِأَ

أَهْلِ السَّمَاوَاتِ  بِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا رَُءوفاً بِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا رَفِيقاً بِ

فِ مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  وَ  السَّمَاوَاتِ  بِأَهْلِ  عَلِيماً  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلُ  قَبْضَتِهِ  ی 

يَحْ مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  عَبِيدُهُ  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلُ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  وَ  الْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلِ  عَلَى  کُمُ 

اللَّهُ   يَا  وَ  الْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  لِأَهْلِ  عِزٌّ  هُوَ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  لِأَهْلِ  کَنْزٌ  هُوَ  مَنْ  يَا 

ا الْأَرْضِ يَا  لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ  اللَّهُ يَا مَنْ هُوَ حِرْزٌ  لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ  الْأَرْضِ يَا  للَّهُ يَا مَنْ هُوَ ذُخْرٌ 

السَّمَالْ لِأَهْلِ  مُنْجٍ  يَا مَنْ هُوَ  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ وَ  لِأَهْلِ  يَا مَنْ هُوَ کَهْفٌ  اللَّهُ  يَا  اوَاتِ وَ  أَرْضِ 

لِأَهْلِ السَّمَاوَ لِأَهْلِالْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ هُوَ مَلْجَأٌ  الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ هُوَ خَطِرٌ   السَّمَاوَاتِ وَ  اتِ وَ 

الْإِحْسَا قَدِيمَ  اللَّهُ يَا  الْأَرْضِ يَا  أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ  اللَّهُ يَا مَنْ هُوَ حَسَنُ الصُّنْعِ فِی  بِأَهْلِ الْأَرْضِ يَا  نِ 

يَا   اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  يَالسَّمَاوَاتِ  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلِ  أَهْلِ مُجْمِلَ  عَلَى  الْمِنَّةُ  لَهُ  مَنْ  ا 

لَ مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلُ  حَقَّهُ  يُؤَدِّی  لَا  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  يُؤَدِّی  السَّمَاوَاتِ  ا 

عَظَمَتِهِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا   اتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ لَا يَبْلُغُ کُنْهَشُکْرَهُ أَهْلُ السَّمَاوَ

  وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا   مَنْ لَهُ مِيرَاثُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ هُوَ وَارِثُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ 

السَّمَاوَا أَهْلِ  يَمُثْبِتَ  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  أَهْلِ تِ  مُمِيتَ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلِ  مُحْيِی  ا 

الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ يَرْجُوهُ أَهْلُ   الْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا نَافِعَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ  السَّمَاوَاتِ وَ  السَّمَاوَاتِ وَ 



أَهْلِ   ثِقَةَ  يَا  اللَّهُ  يَا  يَا  الْأَرْضِ  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلِ  أَمَلَ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ 

الْأَرْضِ   وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلِ  زَيْنَ  يَا  اللَّهُ  يَا  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلِ  أَهْلُ  رَجَاَء  يَذْکُرُهُ  مَنْ  يَا  اللَّهُ  يَا 

بِکُلِّ اسْمٍ سَمَّيْتَ   لْأَرْضِ يَا اللَّهُ يَا مَنْ يَسْأَلُهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَالسَّمَاوَاتِ وَ ا

نْ رْسِيِّکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی مَبِهِ نَْفسَکَ وَ اسْتَوَيْتَ بِهِ عَلَى عَرْشِکَ وَ هُوَ مَکْتُوبٌ عَلَى کُ

بِاسْمِ  أَسْأَلُکَ  وَ  اللَّهُ  يَا  نَاجَيْتَهُ  بِهِ  نَاجَاکَ  مَنْ  وَ  لَبَّيْتَهُ  بِهِ  نَادَاکَ  مَنْ  وَ  أَجَبْتَهُ  بِهِ  الْمَخْزُونِ دَعَاکَ  کَ 

أَسْأَ وَ  اللَّهُ  يَا  الطَّاهِرِ  الطُّهْرِ  أَغَثْتَهُ  الْمَکْنُونِ  بِهِ  اسْتَغَاثَکَ  مَنِ  الَّذِی  بِاسْمِکَ  بِهِ لُکَ  اسْتَجَارَکَ  مَنِ  وَ 

 . مُهُ أَحَدٌ سِوَاکَ يَا اللَّهُآجَرْتَهُ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی لَا يَعْلَ

دٍ وَ مَا أَوْحَيْتَهُ إِلَيْهِ مِنْ وَحْيِکَ فَبِحَقِّ مُحَمَّ  وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی کَتَبْتَهُ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ ص فَعَرَفَ

 أَجْمَعِينَ  آلِ مُحَمَّدٍ وَ بِحَقِّ حَقِّکَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بِحَقِّهِمْ عَلَيْکَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِمْ

إِبْرَ عَلَى  رَحِمْتَ  وَ  بَارَکْتَ  وَ  صَلَّيْتَ  أَعْکَمَا  وَ  مَجِيدٌ  حَمِيدٌ  إِنَّکَ  إِبْرَاهِيمَ  آلِ  وَ  فِی اهِيمَ  سُؤْلِی  طِنِی 

عَ صَابِرَةً  بِلِقَائِکَ  مُطْمَئِنَّةً  نَْفسِی  تَجْعَلَ  أَنْ  وَ  مُنَایَ  وَ  سُؤْلِی  تَعْلَمُ  فَإِنَّکَ  الْآخِرَةِ  وَ  بَلَائِکَ الدُّنْيَا  لَى 

أَمَتِکَ نَاصِيَتِی بِيَدِکَ أَتَقَلَّبُ فِی    لِقَائِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ ابْنُرَاضِيَةً بِقَضَائِکَ مُشْتَاقَةً إِلَى  

طَاعَتِکَ   قَبْضَتِکَ نَافِذٌ فِیَّ حُکْمُکَ مَاضٍ فِیَّ قَضَاؤُکَ أَمَرْتَنِی فَعَصَيْتُ وَ نَهَيْتَنِی فَأَتَيْتُ وَ دَعَوْتَنِی إِلَى

ى نَْفسِی أَسَأْتُ وَ هَذِهِ يَدَایَ يَا سَيِّدَاهْ يَا مَوْلَاهْ  مَلْتَ عَلَیَّ فَأَسْرَفْتُ وَ أَحْسَنْتَ إِلَیَّ وَ إِلَ فَقَصَّرْتُ وَ حَ

مَالِی طُولِ آ  مَرْفُوعَةٌ إِلَيْکَ وَ مُتَوَکِّلٌ عَلَيْکَ وَ تَائِبٌ إِلَيْکَ فِيمَا أَتَيْتُ مِنْ سُوِء فِعَالِی وَ قَبِيحِ أَعْمَالِی وَ

لِيلَةٌ لَدَيْکَ خَاشِعَةٌ فَإِنْ أَخَذْتَ فَبِعَدْلِکَ وَ إِنْ عََفوْتَ فَبَِفضْلِکَ وَ هَذِهِ رَقَبَتِی إِلَيْکَ خَاضِعَةٌ عِنْدَکَ ذَ

نَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ  مُْفضِلُ يَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِي   فَکُنْ عِنْدَ ظَنِّی بِکَ مُحْسِناً يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا

لرَّاحِمِينَ يَا سَامِعَ کُلِّ صَوْتٍ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ يَا أَحْکَمَ الْحَاکِمِينَ اللَّهُ يَا أَرْحَمَ ا  يَا

خَ يَا  الَْفاصِلِينَ  خَيْرَ  يَا  الشَّاکِرِينَ  خَيْرَ  يَا  الْغَافِرِينَ  خَيْرَ  رَاحِمَ يَا  يَا  الْمُقِلِّينَ  رَازِقَ  يَا  الرَّازِقِينَ    يْرَ 

الْمُ أَوْسَعَ  يَا  الْمَتِينَ  الْقُوَّةِ  ذَا  يَا  الْمَسَاکِينِ  مُعْطِیَ  يَا  الْعَاثِرِينَ  عَثْرَةِ  مُقِيلَ  يَا  وَلِیَّ  الْمُذْنِبِينَ  يَا  عْطِينَ 



وَ أَنْتَ الْمُؤَمَّلُ وَ الرَّجَاُء عَوَّلُ وَ إِلَيْکَ الْمُشْتَکَى وَ بِکَ الْمُسْتَغَاثُ  الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْکَ الْمُ

الْمُجِيبُ   لِمَنْ شَکَرَکَ  الشَّاکِرُ  لِمَنْ ذَکَرَکَ  الذَّاکِرُ  أَنْتَ  اللَّهُمَّ  الْأُولَى:  وَ  لِلْآخِرَةِ  الْمُرْتَجَى  لِمَنْ دَعَاکَ  وَ 

نَادَ لِمَنْ  مَنْ  الْمُغِيثُ  عَلَى  الْمُقْبِلُ  رَجَاکَ  لِمَنْ  الْمُرْجَى  وَ  يَا  اکَ  أَسْأَلُکَ  سَأَلَکَ  لِمَنْ  الْمُعْطِی  نَاجَاکَ 

کُلَّ شَیْ وَسِعَتْ  الَّتِی  بِرَحْمَتِکَ  إِلَى  سَيِّدِی  الْعَثَرَاتِ  بِهَا  أَقَلْتَ  وَ  إِلَى طَاعَتِکَ  الْقُلُوبُ  بِهِ  انْقَادَتْ  وَ  ٍء 

يَ إِلَرَحْمَتِکَ  أَرْغَبُ  إِنِّی  اللَّهُمَّ  الرَّاحِمِينَ  أَرْحَمَ  أَسْتَرْزِقُکَ  ا  وَ  مُحْتَسِباً  عَلَيْکَ  أَتَوَکَّلُ  وَ  فَقِيراً  يْکَ 

بِهَ أَنْتَ  وَ  مُعَلَّمٍ  غَيْرُ  عَالِمٌ  بِهَا  فَإِنَّکَ  حَِفيّاً  بِهَا  فَکُنْ  عَلِيمٌ  بِحَاجَتِی  أَنْتَ  سَيِّدِی  وَاسِمُتَوَسِّعاً  غَيْرُ  ا  عٌ 

قَ عَاجِزٍ  غَيْرُ  عَلَيْهَا  قَادِرٌ  مِنْ  مُتَکَلِّفٍ  الْکِتَابِ  هَذَا  فِی  مَا  بِحَقِّ  أَسْأَلُکَ  إِنِّی  اللَّهُمَّ  ضَعِيفٍ  غَيْرُ  وِیٌّ 

فَ مِنْ ذُنُوبِی وَ  أَسْمَائِکَ وَ دُعَائِکَ وَ أَسْمَائِکَ الْحُسْنَى وَ آلَائِکَ الْکُبْرَى الْعُظْمَى أَنْ تَغِْفرَ لِی مَا سَلَ

وَ هَبْ لِی عَمَلًا صَالِحاً رَضِيّاً زَکِيّاً تَقِيّاً وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّی وَ لَا تَرُدَّهُ عَلَیَّ إِنَّکَ  عَافِنِی فِيمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی  

  کْرَمَ الْأَکْرَمِينَ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ أَجْوَدَ ٍء قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ يَا أَجَوَادٌ کَرِيمٌ وَ أَنْتَ عَلَى کُلِّ شَیْ

أَنْکَرْتُ   نَسِيتُ وَ مَا ذَکَرْتُ وَ مَا  لِی مَا أَخْطَأْتُ وَ مَا تَعَمَّدْتُ وَ مَا  أَنْ تَغِْفرَ  وَ مَا  مَنْ أَعْطَى أَسْأَلُکَ 

يْتَ أَنْ يَکُونَ  جَارُکَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُکَ تَعَالَعَلِمْتُ وَ مَا جَهِلْتُ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی عَزَّ  

إِنَّکَ تَعْلَمُ    لَکَ وَلَدٌ أَوْ شَرِيکٌ وَ تَجَبَّرْتَ أَنْ يَکُونَ لَکَ نِدٌّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِيکَ لَکَ اللَّهُمَّ

عَلَانِيَ وَ  قَوْلِی سِرّاً  هَذَا  فِیأَنَّ  کُنْتُ صَادِقاً  فَإِنْ  اللَّهُمَّ  اغِْف  ةً  لِوالِدَیَذَلِکَ فَ  وَ  لِی  کَما   رْ  ارْحَمْهُما  وَ 

بِ مُقِرٌّ  أَنِّی  غَيْرَ  فَأَنْتَصِرَ  لِی  قُوَّةَ  لَا  وَ  فَأَعْتَذِرَ  لِی  بَرَاَءةَ  لَا  إِنَّهُ  اللَّهُمَّ  الْعَظِيمِرَبَّيانِی صَغِيراً  الْعَظِيمِ    الذَّنْبِ 

مُسْتَغِْف وَ  عِنْدَکَ  بِهِ  مُعْتَرِفٌ  وَ  نَْفسِی  الْمَغِْفرَةُ عَلَى  تَنْقُصُهُ  لَا  وَ  الذُّنُوبُ  تَتَعَاظَمُهُ  لَا  مَنْ  يَا  إِلَيْکَ  مِنْهُ  رٌ 

ا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ يَا  اغِْفرْ لِی ذُنُوبِی وَ اسْتُرْ عَلَیَّ عُيُوبِی يَا کَرِيمُ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا اللَّهُ يَ 

جِبْ لِی دُعَائِی وَ لَا تُشْمِتْ بِی أَعْدَائِی وَ لَا تَجْعَلِ النَّارَ مَأْوَایَ وَ اجْعَلِ الْجَنَّةَ مَنْزِلِی وَ رَبِّ يَا رَبِّ اسْتَ 

ثِقَتِی وَ مَوْلَ أَدْعُوکَ دُعَاَء  قَرَارِی وَ مَسْکَنِی وَ مَثْوَایَ يَا سَيِّدِی وَ رَجَائِی وَ  إِنِّی أَسْأَلُکَ وَ  اللَّهُمَّ  ایَ 

 تَحَيَّرَ مِنْ مُضْطَرِّ الضَّرِيرِ وَ أَدْعُوکَ دُعَاَء الْمُکَبَّلِ الْأَسِيرِ وَ أَرْجُوکَ رَجَاَء الْمُسْتَجِيرِ الْغَرِيقِ الَّذِی قَدْالْ



يَا کَرِيمُ أَدْعُوکَ  ی أَدْعُوکَ دُعَاَء مَنْ لَا يَکْشِفُ مَا بِهِ غَيْرُکَ  کَثْرَةِ ذُنُوبِهِ وَ غَرِقَ فِی بِحَارِ عُيُوبِهِ سَيِّدِ 

اشْتَدَّتْ أَدْعُوکَ دُعَاَء مَنِ  وَ  أَسْأَلُکَ  إِنِّی  اللَّهُمَّ  الرَّاحِمِينَ  أَرْحَمَ  يَا  لَهُ سِوَاکَ  لَيْسَ  مَنْ  فَاقَتُهُ وَ   دُعَاَء 

أَلْقَى إِلَيْقَلَّتْ حِيلَتُهُ وَ ضَعَُفتْ قُوَّتُهُ  کَ بِحَاجَتِهِ وَ قَصَدَکَ بِمَسْأَلَتِهِ يَا  وَ عَظُمَتْ فِيمَا عِنْدَکَ رَغْبَتُهُ وَ 

اةَ الْأَبْرَارِ وَ  أَکْرَمَ مَنْ سُئِلَ وَ أَفْضَلَ مَنْ أَعْطَى يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تُحْيِيَنِی حَيَ

 ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ  يَامَةِ مَصَابِيحُ الْأَنْوَارِ الَّذِينَتَوَفَّانِی وَفَاةَ الْأَخْيَارِ الَّذِينَ هُمْ فِی الْقِأَنْ تَ

نْ نَْفسِی عَلَى حُسْنِ  اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَنِی فِی الدُّنْيَا عَلَى حَذَرٍ وَ مِنَ الْآخِرَةِ عَلَى وَجَلٍ وَ مِ

لَى قُرْبِ أَمَلٍ يَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْأَمْنَ وَ الْإِيمَانَ وَ السَّلَامَةَ  عَمَلٍ وَ مِنْ يَقِينِ قَلْبِی عَ

رِيمُ اللَّهُمَّ جَاةَ مِنَ النِّيرَانِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا کَوَ الْإِسْلَامَ وَ الْعَْفوَ وَ الْغُْفرَانَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الرِّضْوَانَ وَ النَّ 

عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ أَنْ تُصَلِّیَ  لَهُ سَمِیٌّ  لَيْسَ  وَ آلِ  إِنِّی أَسْأَلُکَ يَا مَنْ  يمَ 

فِی رَحْمَتِکَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ  مَّ اجْمَعْ بَيْنِی وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ  إِبْرَاهِيمَ إِنَّکَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُ

اقْبِضْنِ وَ  أَحْيِنِی عَلَى سُنَّتِهِ  وَ  الْقِيَامَةِ رُؤْيَتَهُ  فِی  تَحْرِمْنِی  لَا  وَ  أَرَهُ  لَمْ  بِهِ وَ  مِلَّتِهِ وَ  فَإِنِّی آمَنْتُ  ی عَلَى 

ی بِکَأْسِهِ الْأَوْفَى مَشْرَباً رَوِيّاً سَائِغاً هَنِيئاً طَيِّباً مَرِيئاً  شََفاعَتِهِ وَ اسْقِنِ  فِی زُمْرَتِهِ وَ أَدْخِلْنِی فِیاحْشُرْنِی  

دُّنْيَا آمَالِی  شَرْبَةً لَا ظَمَأَ بَعْدَهَا يَا کَرِيمُ أَنْتَ سَيِّدِی وَ رَجَائِی وَ ذُخْرِی وَ ذَخِيرَتِی وَ أَمَلِی قَصِّرْ فِی ال

اللَّهُمَّ کَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ قَلَّ لَکَ عِنْدَهَا شُکْرِی وَ کَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ  وَ أَدِمْ رَغْبَتِی إِلَيْکَ وَ آمَالِی  

فَلَمْ يَحْرِمْنِی وَ يَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ    ابْتَلَيْتَنِی بِهَا قَلَّ لَکَ عِنْدَهَا صَبْرِی فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُکْرِی

وَ رَآنِی  صَبْرِی فَلَمْ يَخْذُلْنِی وَ يَا مَنْ رَآنِی عَلَى الْخَطَايَا وَ عَلَى الْمَعَاصِی فَسَتَرَهَا عَلَیَّ وَ لَمْ يَْفضَحْنِی  

مِنْ خَيْرٍ مَلِيّاً وَ مْ يَشْهَرْنِی وَ کَانَ بِی حَِفيّاً وَ بِمَا وَعَدَنِی  مُقِيماً عَلَى مَا يُکْرَهُ مِنَ الزَّلَّاتِ وَ الْهََفوَاتِ فَلَ

ا ذَا الْمَنِّ الَّذِی  خَلَقَنِی سَلِيماً سَوِيّاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ وَ أَدْعُوکَ يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِی لَا يَنْقَضِی أَبَداً وَ يَ

يَا أَبَداً وَ  يَْفنَى  فِي  لَا  احْفَظْنِی  لَا تُحْصَى عَدَداً  الَّتِی  النِّعَمِ  فِيمَا ذَا  نَْفسِی  إِلَى  تَکِلْنِی  لَا  وَ  مَا غَابَ عَنِّی 

وَ   وَ أَجْراً عَظِيماًأَحْصَرْتَهُ عَلَیَّ فَتَهْلِکَنِی إِنَّکَ جَوَادٌ کَرِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فَرَجاً قَرِيباً وَ صَبْراً جَمِيلًا 



عِ الْبَلَايَا وَ الْعَافِيَةَ فِی الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ بِرَحْمَتِکَ يَا اللَّهُ وَ أَسْأَلُکَ  رِزْقاً وَاسِعاً وَ أَسْأَلُکَ الْعَافِيَةَ فِی جَمِي

وبُ وَ لَا تَنْقُصُهُ الْمَغِْفرَةُ اغِْفرْ لِی  اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ وَ أَدْعُوکَ وَ أَبْتَهِلُ إِلَيْکَ وَ أَرْجُوکَ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُ

لَا يَ مُحَمَّدٍ مَا  لَا يَنْقُصُکَ يَا رَحِيمُ إِنَّکَ جَوَادٌ کَرِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ  لِی مَا   ضُرُّکَ وَ هَبْ 

بِعَدَدِ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ وَ رَا امَةِ وَ صَلِّ  زِقُهُ أَضْعَافاً مُضَاعََفةً أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَبِعَدَدِ مَا خَلَقْتَ وَ رَزَقْتَ وَ 

الْأَرْضِ   لِی خَزَائِنَ  تَْفتَحَ  أَنْ  أَسْأَلُکَ  إِنِّی  اللَّهُمَّ  الرَّاحِمِينَ  أَرْحَمَ  يَا  أَجْمَعِينَ  مَعَهُمْ  تُعَافِيَنِی عَلَيْنَا  أَنْ  وَ 

شَرْتَنِی وَ سَکِّنْ رُوعِی بَيْنَ يَدَيْکَ إِذَا ی وَ ارْحَمْنِی إِذَا تَوَفَّيْتَنِی وَ آمِنِّی إِذَا حَأَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِی وَ اعْصِمْنِ

مُؤْمِ بِکَ  تَجْعَلَنِی  أَنْ  أَسْأَلُکَ  إِنِّی  اللَّهُمَّ  الرَّاحِمِينَ  أَرْحَمَ  يَا  يَدَيْکَ  بَيْنَ  لِلْحِسَابِ  أَحْيِنِی أَوْقَفْتَنِی  وَ  ناً 

مُ وَ  لَکَ  وَاثِقاً  بِکَ  وَ  مُسْلِماً  لَکَ  اجْعَلْنِی  وَ  مِنْ  وقِناً  وَ  مُتَوَسِّلًا  إِلَيْکَ  وَ  مُتَوَکِّلًا  عَلَيْکَ  وَ  رَاجِياً  لَکَ 

وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ   آمِناً اللَّهُمَّ أَحْيِنِی عَلَى الْإِسْلَامِ وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ وَ اجْمَعِ اللَّهُمَّ بَيْنِی  عَذَابِکَ

الْ الْمَقَامِ  فِی  مُحَمَّدٍ ص  آلِ  مِنْ وَ  ارْزُقْنِی  وَ  أَلْقَاکَ  يَوْمَ  حُجَّتِی  لَقِّنِّی  وَ  الْمَشْهُودِ  الْحَوْضِ  وَ  مَحْمُودِ 

بَعْدَهَا أَبَداً اللَّهُمَّ وَ ارْزُقْنِی   رَحْمَتِکَ مَا تُغْنِينِی بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ لَا تُعَذِّبْنِی

صُونُ بِهِ لْمَغِْفرَةِ يَا قَرِيبَ الرَّحْمَةِ مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ رِزْقاً هَنِيئاً وَ لَا تُْفقِرْنِی بَعْدَهُ أَبَداً رِزْقاً أَيَا وَاسِعَ ا

إِنِّی أَسْأَ اللَّهُمَّ  أَبَداً  أَحْيَيْتَنِی  مَا  التَّقْوَى  مَاَء وَجْهِی  وَ  أَمْرِی  الْهُدَى  تَجْعَلَ عَلَى  أَنْ  أَقِلْنِی لُکَ  وَ  زَادِی 

سْنِ  عَثْرَتِی وَ اجْعَلْ عَلَى الصِّدْقِ کَلِمَتِی وَ فِی الْيَقِينِ هِمَّتِی وَ عَلَى الْإِخْلَاصِ سَرِيرَتِی وَ اجْعَلْ عَلَى حُ

مَعَادِی وَ الْجَنَّةَ ثَوَابِی وَ    ی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ التَّقْوَى زَادِی إِلَى يَوْمِالطَّاعَةِ لَکَ جَمِيعَ شَأْنِی اللَّهُمَّ إِنِّ

فِی الْآخِرَةِ    الْحَسَنَاتِ مَآبِی وَ هَبْ لِیَ الْيَقِينَ وَ الْهُدَى وَ الْعََفافَ وَ الْغِنَى وَ الْکََفافَ وَ التَّقْوَى وَ الْعَافِيَةَ

الْأُولَى يَا کَرِي لَى مَلَائِکَتِکَ الرُّوحَانِيِّينَ وَ حَمَلَةِ عَرْشِکَ  مُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَوَ 

وْرُودِ وَ  أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ أَهْلِ الْأَرَضِينَ وَ ارْزُقْنِی شََفاعَةَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ الْحَوْضِ الْمَ

غَالْمَ إِنَّکَ  السُّجُودِ  الرُّکَّعِ  مَعَ  الْمَحْمُودِ  مَا  قَامِ  وَ  مِنِّی  عَلِمْتَهُ  مَا  جَمِيعِ  مِنْ  أَسْتَغِْفرُکَ  إِلَهِی  وَدُودٌ  ُفورٌ 

ا اللَّهُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ  جَهِلْتُهُ أَنَا مِنْ نَْفسِی يَا غَفَّارُ يَا قَهَّارُ يَا عَزِيزُ يَا کَرِيمُ يَا جَبَّارُ يَا عَُفوُّ يَا سَتَّارُ يَ 



ٌء وَ حَاجَتِی أَنْ تَذْکُرَنِی عَلَى طُولِ لْقِکَ يَسْأَلُونَکَ الْحَاجَاتِ وَ أَنْتَ لَهُمْ بِهَا مَلِی يَا رَبِّ إِلَهِی جَمِيعُ خَ

مُهُ  ِفدَتْ مُدَّتُهُ وَ خَلَتْ أَيَّامُهُ وَ فَنِيَتْ أَعْوَاالْبَلَاِء إِذَا نَسِيَنِی أَهْلِی وَ أَهْلُ الدُّنْيَا ذِکْرَ مَنْ دَامَتْ وَحْدَتُهُ وَ نَ

نِّی أَسْتَغِْفرُکَ مِنَ وَ بَقِيَتْ آثَامُهُ يَا کَرِيماً تَظَاهَرَتْ عَلَیَّ مِنْهُ النِّعَمُ وَ تَدَارَکَتْ عِنْدَهُ مِنِّی الذُّنُوبُ اللَّهُمَّ إِ

کَ عَلَیَّ يَا کَبِيرَ کُلِّ کَبِيرٍ يَا  کَ وَ أَحْمَدُکَ عَلَى النِّعَمِ الَّتِی تَظَاهَرَتْ مِنْالذُّنُوبِ الَّتِی تَدَارَکْتَ مِنِّی إِلَيْ

الْمُسْتَجِيرِ يَا الْخَائِفِ  الْمُنِيرِ يَا عِصْمَةَ  الْقَمَرِ  لَا وَزِيرَ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَ  لَهُ وَ  لَا شَرِيکَ  سَمِيعُ يَا   مَنْ 

الصَّغِيرِ يَا مُطْلِقَ الْمُکَبَّلِ الْأَسِيرِ يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْکَسِيرِ يَا الشَّيْخِ الْکَبِيرِ يَا رَازِقَ الطِّْفلِ    بَصِيرُ يَا رَاحِمَ

ى الرَّحْمَةِ مِنْ  هَقَاصِمَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ يَا اللَّهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَسْأَلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ وَ مُنْتَ

بِأَسْمَائِکَ أَنْ تُجِيرَنِی کِتَابِکَ وَ  أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ  الْمَکْتُوبَةِ عَلَى فَلَکِ الشَّمْسِ  الثَّمَانِيَةِ   

 کُلِّ فَاسِدٍ وَ مِنْ أَذَى کُلِّ  مِنْ شَرِّ کُلِّ ذِی شَرٍّ وَ مِنْ بَغْیِ کُلِّ بَاغٍ وَ مِنْ حَسَدِ کُلِّ حَاسِدٍ وَ مِنْ فَسَادِ

مِنْ طُغْيَانِ کُلِّ طَاغٍ وَ مِنْ جَوْرِ کُلِّ جَائِرٍ وَ مِنْ قَضَاِء السَّوِْء وَ مِنْ قَرِينِ السَّوِْء وَ مِنْ صَاحِبِ مُوذٍ وَ  

 الذَّرَّ وَ   اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ يَا مَنْ خَلَقَ السَّوِْء وَ مِنْ رَفِيقِ السَّوِْء وَ مِنْ جَلِيسِ السَّوِْء يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

وَ آلِهِ  وَ  عَلَيْهِ  صَلِّ  الطُّهْرَ  مُحَمَّداً  بِالْفَخْرِ  خَصَّ  وَ  الْبَحْرَ  فَلَقَ  وَ  الصَّخْرَ  شَقَّ  وَ  الْبَرَّ  مَا   أَعْشَبَ  اکِْفنِی 

فِنِی فِی الدُّنْيَا مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ  هُ بِرَحْمَتِکَ يَا کَرِيمُ اللَّهُمَّ وَ عَاأَهَمَّنِی مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا اللَّ

 . جَوْرِ السُّلْطَانِ وَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ الطُّغْيَانِ إِنَّکَ کَرِيمٌ مَنَّانٌ

مَسْئُولٍ أَکْرَمُ  إِنَّکَ  السُّ  اللَّهُمَّ  تُحْيِيَنِی حَيَاةَ  أَنْ  تَتَوَفَّانِی  فَأَسْأَلُکَ  أَنْ  وَ  أَنْتَ عَنِّی عَدَاِء  وَ  الشُّهَدَاِء  وَفَاةَ 

عَافِ وَ  الْأَذَى  وَ  الْبَلَاِء  شَرِّ  مِنْ  الدُّنْيَا  فِی  عَافِنِی  اللَّهُمَّ  رَحْمَانُ  يَا  رَحِيمُ  يَا  غَضْبَانَ  غَيْرُ  فِی  رَاضٍ  نِی 

غْلَالِ الثِّقَالِ وَ أَلِيمِ النَّکَالِ وَ مِنَ الزَّقُّومِ وَ  الْأَهْوَالِ الطِّوَالِ وَ الْأَ  الْآخِرَةِ مِنَ النَّارِ وَ سُوِء الْحِسَابِ وَ مِنَ

حَیُّ يَا قَيُّومُ   شُرْبِ الْحَمِيمِ وَ الْيَحْمُومِ وَ مِنْ مُقَاسَاةِ السَّمُومِ فِی شِدَّةِ الْغُمُومِ بِدَارِ الْأَحْزَانِ وَ الْهُمُومِ يَا

الْعِظَامِ وَ الْأَحْرُفِ الْکِرَامِ أَنْ تُعْطِيَنِی وَ جَمِيعَ    هَذَا الْکِتَابِ مِنَ الْأَسْمَاِءسْأَلُکَ يَا رَبِّ بِمَا فِی  أَ  وَ  يَا اللَّهُ

الْمُؤْمِنِينَ مَا بِهِمْ وَ ثَنِّ    إِخْوَانِیَ  ابْدَأْ  إِلَيْکَ وَ  فِيهِ  ٍء  کُلِّ شَیْ   لىإِنَّکَ عَ  بِی يَا کَرِيمُ  سَأَلْتُکَ وَ رَغِبْتُ 



فِيمَا أَمَرْتَهُمْ وَ عَمِلُوا لَکَ فِيمَا خَلَقْتَهُمْ لَهُ فَإِنَّهُمْ لَمْ   اللَّهُمَّ إِنَّکَ خَلَقْتَ بِرَأْفَتِکَ أَقْوَاماً أَطَاعُوکَ ۱2۵قَدِيرٌ

لَکَ فَأَسْأَلُکَ يَا    عَتِهِمْلَهُمْ قَبْلَ طَا  حْمَتُکَکَانَتْ رَ  يَبْلُغُوا ذَلِکَ إِلَّا بِکَ وَ لَمْ يُوَفِّقْهُمْ لَهُ غَيْرُکَ يَا کَرِيمُ

تَجْعَلَنِی  إِلَهِی أَنْ  عَلَيْهِمْ  بِحَقِّکَ  وَ  عَلَيْکَ  عَلَى    بِحَقِّهِمْ  اللَّهُمَّ  وَ صَلِّ  الْعَالَمِينَ  آمِينَ رَبَّ  مِنْهُمْ  وَ  مَعَهُمْ 

مُظْهِرِ لِمُعْجِزَاتِکَ وَ بَرَاهِينِ کَلِمَاتِکَ وَ عَلَى مُبَلِّغِ رِسَاالتِکَ وَ الْمُحَمَّدٍ الْمُصْطََفى وَ الرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الْ

اقْرِ وَ  رَجَوْتُکَ  وَ  دَعَوْتُکَ  مَا  مِنِّی  تَقَبَّلْ  وَ  الْأَبْرَارِ  الْمَيَامِينِ  الْغُرِّ  الْأَخْيَارِ  الطَّاهِرِينَ  يَا آلِهِ  بِالْإِجَابَةِ  نْهُ 

الرَّاحِمِ تُؤاخِذْنا  -ينَأَرْحَمَ  ال  آلِهِ    رَبَّنا  وَ  مُحَمَّدٍ  سَيِّدِنَا  عَلَى  اللَّهُ  صَلَّى  وَ  الْآيَةَ  أَخْطَأْنا  أَوْ  نَسِينا  إِنْ 

   ۱2۶. سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ الْآيَاتِ الثَّلَاثَ  -أَجْمَعِينَ

رحمن يا  اهلل  يا  کريم  ن  يا  و  امتک  ابن  و  عبدک  ابن  و  عبدک  انی  فی  اللهم  اتقلب  بيدک  اصيتی 

فاتيت و دعوتنی الی طاعتک  نافذ فی حکمک ماضٍ فی قضائک امرتنی فعصيت و نهيتنی  قبضتک  

فقصرت و حملت عنی فاسرفت و احسنت الی فاسأت و هذه يدای يا سيداه يا مواله مرفوعة اليک 

اليک خاضعة    و متوکل عليک و تائب اليک فيما اتيت من سوء فعالی و قبيح اعمالی و هذه رقبتی

ذليلة   و  لديک خاشعندک  فبعدلک  اخذت  فان  نادمة  فبن  اعة  عند  عفوت  فکن  بک فضلک  ظنی 

انی اسئلک و ادعوک يا  ممحسنا يا محسن يا منعم يا   اللهم  العلمين  اله  يا  اکرم االکرمين  يا  فضل 

احفظنی   ای عددال يفنی ابدا و يا ذالنعم التی التحصذالمعروف الذی ال ينقضی ابدا و يا ذالمن الذی  

ی ابدا  ن تعافيناعنی و ال تکلنی الی نفسی فيما احصرته علی فتهلکنی انک جواد کريم و  فيما غاب  

ما ابقيتنی و ارحمنی اذا توفيتنی و امنی اذا حشرتنی و سکن روعی بين يديک اذا وقفتنی للحساب 

 . بين يديک يا ارحم الراحمين
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ما انت خالقه و رازقه اضعافا  خلقت و رزقت و بعدد  اللهم صلّ علی محمد ص و ال محمد بعدد ما

 مضاعفة ابدا الی يوم القیمة

مِنَ    صَلِّ عَلَی مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ ذَرَّاتِ مَخلُوقَاتِکَ وَ مَصنُوعَاتِکَ وَ عَدَدِ حَرَکَاتِهَا وَ سَکَنَاتِهَا  وَ

ا  م يَهُعَا مَينَلَعَ  لِّصَ  وَ  ينَ عِلهم اجمَکُ  ةِکَئِلَالمَ  وَ  ينَلِرسَالمُ  وَ  اِءيَنبِ الَا  ميعِی جَلَ عَ  لِّصَ  وَ   االَزَلِ اِلَی االَبَدِ

 . ينَمِلَالعَ  بِّرَ هِلَّلِ مدُ الحَ مين ط وَاحِالرَّ مَرحَاَ

ترجمه ای خدای بر حق و ای معبود مطلق سؤال ميکنم از تو بواسطه آن اسم تو که چون او را 

سمانها ميلرزند و زمينها شگافته ميشوند اسم عظيم آث عظمت و جالل آن  ذکر مينمايند پس به باع

ی  متزلزل ميشوند و هواها جار  افته ميشوند و کوههاگردند و قلوب خالئق شگو ابرها پاره پاره مي

و موجها بحرکت می آيند و نفوس فرو ميروند و قلوب ميترسند  ميشوند و درياها بجوش می آيند  

يشوند و گردنها خم موشها کر ميشوند و چشمها نگران ميشوند و صداها نرم  و قدمها ميلغزند و گ

و   ميگردند و روحها بر ميخيزند و مالئکه در سجده می افتند و تسبيح ميگويند و فرائض ميلرزند

 ؛ عرش بجنبش می آيد و جميع خالئق خائف و خاضع ميگردند

ذاشتند پس آراسته گرديد و بر جهنم پس  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که چون او را بر جنت گ

بر آتش پس برافروخته شد و بر آسمان پس ايستاد و مستقل گرديد بدون ستون   شعله ور گرديد و

و بر    يدند و بر شمس پس درخشيد و بر قمر پس منور گرديدو متکا و بر ستارگان پس مزين گرد

ا پس وزيدند و بر ابرها پس باريدند زمين پس قرار گرفت و بر کوهها پس کوبيده شدند و بر هواه

د و بر انس و جان پس اجابت نمودند و بر طيور و نمل پس تکلم و بر مالئکه پس تسبيح گفتن

 ؛ گرديد و بر روز پس روشن گرديد و بر هر چيزی پس تسبيح گفتند کنمودند و بر ليل پس تاري 



شان به سبب او و کوهها به محل  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که قرار گرفتند زمينها بجای خود 

ای شان و ستارگان در مجاری شان و آسمانها  ه  رختها بر ريشهشان و درياها در حدود شان و د

 ؛ ئکه عرش عظيم را بقدرت پروردگار ن و برداشتند مالبر بناهای شا

و   و سؤال ميکنم از تو باسم قدوس تو و قديم و متقدم و مختار و جبار و متکبر و کبير و متعظم

عال و  عظيم و عزيز و مهيمن و ملک و مقتدر و حميد و مجيد و صمد و متوحد و متفرد و کبير و مت

  اله الّا هو اليه المصير! و قابل التوب و شديد العقاب و ذی الطول ال غافر الذنب

ر و مطهر  ون و مکنون در علم تو که محيط است بعرش اعظم و طاهميکنم از تو باسم مخزو سؤال  

و سالم و مؤمن و مهيمن و عزيز و جبار و متکبر و خالق و باری و مصور رک است و قدوس و مبا

است قبل از جميع اشيا و مکوّن  و رازق و ماجد و اول و آخر و ظاهر و باطن است و موجود بوده  

ا  است برای جميع موجودات و موجود خواهد بود از فناء جميع  شياء و هميشه بوده است و بعد 

ييرپذير هم نيست و نور در نور است و نور بر نور  هد بود و ابداً فنا نخواهد شد و تغهميشه خوا

 . او روشن می شونداست و نور فوق جميع انوار است و نوری است که جميع انوار از 

که تو نفس خود را بآن مسمی فرموده ای و مستوی شدی بآن بر و سؤال ميکنم از تو بآن اسم  

ر کرسی خود و خلق فرمودی بواسطه آن اسم مبارک آسمانهای خود عرش خود و مستقر شدی ب

سم خلق مين خود را و جنت خود را و جهنم خود را و ابداع نمودی بآن ازو  را و مالئکه خود را  

است و فرد است و صمد است و کبير است و متکبر خود را در آنحاليکه آن واحد است و احد  

دوس است و متقدس  ست و مليک است و مقتدر است و قعظيم است و متعظم است و عزيز ا  است

ابد است و سرمد است و نه زائيده کسی را و نه زائيده   است حی است و قيم است دائم است و 



نيس و  است  شده  چنين  من  پروردگار  است  چنين  من  پروردگار  است  )چنين  کسی  او  کفوء  ت 

 پروردگار من و پروردگار جميع موجودات!( 

از   نهو سؤال ميکنم  بآن اسم که  اينکه راست گفتند    تو  از مخلوقات مگر  برای کسی  نوشته شده 

مکتوب است در کف دست صادقين و دروغ گفتند دروغ گويان و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که  

ميکنم    و سؤال  ملک الموت که چون ارواح نظر ميکنند به سمت او پس پرواز ميکنند از ابدان خود

محمد ص رسول اهلل   سرادق عرش اعظم از نور کلمه ال اله الّا اهلل ب است برکه مکتو از تو بآن اسم

 . علی اميرالمومنين وصيه به ايدته و نصرته

است بر سرادق    بر سرادق مجد و بآن اسم که مرقومبآن اسم که مرقوم است  و سؤال ميکنم از تو  

است بر سرادق جالل و بآن  و بآن اسم که مرقوم است بر سرادق عظمت و بآن اسم که مرقوم  بهاء  

و   بر سرادق عزت  مرقوم است  م  اسم که  مرقو  که  اسم  النضير و رب بآن  بر سرادق خالق  است 

و سؤال ميکنم از تو باسم االکبر االکبر االکبر تو و    ش عظيم استمالئکه ثمانيه است و رب عر

ست  عظم االعظم تو که محيط االعظيم العظيم االعظم اال  االکرم االکرم تو و باسم العظيم  باسم االکرم

 به ملکوت سموات و ارض!

و پر شدند بآن و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که درخشنده شد بآن خورشيد و منور شد بآن ماه  

درياها و نصب شدند بآن کوهها و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که ايستاده شد بآن عرش اعظم و  

ی مقدسات مکنونات مخزونات در علم غيب تو در  کرسی محيط عالم و سؤال ميکنم از تو باسما

کنزد خودت و سؤال   اسم  بآن  و  او  را قدس  نموده است دهر  پر  که  اسم  بآن  تو  از  ه می  ميکنم 

تر نه پوشاند ابد را نورانيت او و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که بر روی آب رفت خضر بآن اسم و  

   .شد پاهايش



انها و مفروق ميشود بواسطه او هر مس درهای آشاده ميشوند بآن  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که ک 

صای خود را بر دريا امر محکمی و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که زد حضرت موسی بآن اسم ع

اسم که   بآن  تو  از  ميکنم  بزرگ گرديد و سؤال  کوه  مانند  و هر حصّه آب  پس شگافته شد دريا 

مرده را و شفا ميداد جذامی را و بينا ميساخت کور    حضرت عيسی بن مريم زنده ميکرد بآن اسم

 . مادرزاد را باذن پروردگار

از  ميکنند  دعا  که  اسماء  بآن  تو  از  ميکنم  سؤال  و   و  امين  ع  جبرئيل  حضرت  آنها  بواسطه  تو 

ميکائيل و اسرافيل و عزرائيل عليهم الصلوة و السالم و جميع حامالن عرش و کرسی و کروبيان و  

 . که صف بسته تسبيح ميگويند آنها ميباشند و مالئکه روحانيون  آن مالئکه دور

و سؤال ميکنم از تو بآن اسمائيکه ابداً فراموش کرده نمی شوند و سؤال ميکنم از تو بوجه باقی تو  

ه خاموش نخواهد شد و بعزت تو که حمله کرده نمی شود  بوسيد نخواهد شد و به نور تو ککه ابداً  

که تغيير   ب نمی شود و به ملک تو که زائل نمی شود و به غلبه و سلطان توو به قدرت تو که مغلو

نمی پذيرد و به عرش تو که حرکت داده نمی شود و کرسی تو که زائل نمی شود و بعين تو که نمی 

 .دبخوا

بذات   و  برقرار است  تو که هميشه  به حيواة  و  نميکند  فراموش  را  تو که هيچ چيز  بيدار  بذات  و 

  تسبيح ميگويند  وقات تو که هرگز او را خواب و چرت نميگيرد و بذات مقدس تو کهنگهبان مخل

آ جميع  او  درياهابرای  او  برای  ميگويند  تسبيح  و  خودشان  باطراف  زمينها  تمامی  و    سمانها 

 بامواجشان!! 

او  برای  ميگويند  تسبيح  و  شان!!!  شاخهای  به  درختها  و  شان  بزبان  درياها  در  ماهيان  جميع  و 

شان و پرندگان در    برای او وحوش در صحراهای  ان نه درخشندگی شان و تسبيح ميگويندستارگ 



در آغالهای شان و تسبيح ميگويند برای او   چهاور آشيانهای شان و زنبورها در کوههای شان و م

برای ذات حضرت حق و   اشياء تسبيح و تقديس ميگويند  افالک شان و جميع  شمس و قمر در 

است و سبوح چه قدر شيرين است    حواو سبوح است ذات واجب الوجود سبحمد ميکنند به حمد  

 تسبيح او!! 

پس تسبيح   قدوس است ذات حضرت حق قدوس است و قدوس چه قدر لذيذ است تقديس او!!

ميکنم او را تسبيح کردنی که می ميراند خالئق را و خود زنده ابدی است چه قدر روشن است نور  

  تذکر او و چه قدر مقدس اسست وجه او و چه قدر جليل است  او و چه قدر کريم و حسين ا

 ؛ قدس او و چه قدر محمود است حمد او و چه قدر نافذ است امر او

ميکند بوعده خود بزرگ و   وفايزيکه ميخواهد و چه قدر  چ  و چه قدر قوی است قدرت او بر هر

و ظالمين به    کافرين  شرکين وريين و مبرتر است ذات اقدس حضرت حق از حرفهای طبيعين و ده

بزرگی و برتری نيست برای او شبيه و نيست مانند او چيزی اوست صاحب خلق تدريجی  ای  منته

فوری و  آنی  خلق  ذات حضرت  و صاحب  است  امکانيه   مقدس  عوالم  جميع  پروردگار  که  حق 

 .آلبديناهلل اکبر اهلل اکبر و ال اله الّا اهلل و اهلل اکبر و هلل الحمد ابدا است اهلل اکبر

بآن اسم که قريب ساختی با حبيب خود محمد مصطفی صلی اهلل عليه و آله و  و سؤال ميکنم از تو  

بفاصله   نزديک شد  المنتهی پس  از سدرة  باال رفت  اينکه  بلکه آن سلم را حتی  ملتقای دو کمان 

از  فاصله ی موهومی هم از ميان برداشته شد و بآن اسم که نجات دادی بآن حضرت نوح ع را  

اد تند حضرت هود ع را و بآن اسم که آتش را سرد  وظ داشت از باسم که محف غرق شدن و بآن  

  ؛نمود برای حضرت ابراهيم



از تو بآن اسم که انشاء ميکنی بآن ابرهای ثقيل و تسبيح ميکند بآن اسم فرشته رعد  مو سؤال ميکن

بحم بآن  دع  تو  از  ميکنم  و سؤال  او  از خوف  مالئکه  و  که  پروردگار  فرمودی سختی    اسم  دور 

يوب را بآن اسم و قبول فرمودی دعای يونس را در سه تاريکی و بآن اسم که مرحمت فرمودی  ا

زکريا  بآن يح  حضرت  بن    يیرا  بنده خود حضرت عيسی  بر  فرمودی  انعام  و  عليه  اهلل  نبی صلی 

و را نبی با برکت از  عليهما السالم که تعليم نمودی او را کتاب روشن و حکمت و گردانيدی ا   مريم

  ؛نيکانگروه 

بآن حضرت تو  از  ميکند  بآن اسم که دعا  تو  از  ميکنم  السالم در زمره ی   و سؤال  عليه  جبرئيل 

از قبول ميفرمائی  مقربين و دعا ميکنند بآن حضرت ميکائيل و حضرت اسرافيل عليهما السالم پس  

   ؛بول نمودن دعای ايشانايشان دعای ايشانرا و هستی تو قريب تر از مالئکه برای ق

که مکتوب است در بيت    اسمسؤال ميکنم از تو بآن اسم که مکتوب است در لوح محفوظ و بآن  و  

مرحمت فرموده ای او را به نبی   حمد آن لواء حمد کهالمعمور و بآن اسم که مرقوم است بر لواء  

و سلم و وعده داده ای  ه خود حضرت خاتم االنبياء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اهلل عليه و آل

 ؛ نحضرت به حوض کوثر و شفاعت عاصيان و به مقام محمود در ميدان محشر بآ

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که مکتوب است در حجاب به نزد تو که قصد کرده نمی شوند آن 

م و بآن اس سمانها را مانند پيچيدن کتاب نوشته آ که خواهی پيچيد بآن  اسمحجاب عرشی تو و بآن 

 ؛ن ايشانراانرا و عفو ميکنی گناهاه ی بندگميکنی بآن توب که قبول

و سؤال ميکنم از تو بوجه کريم تو که باکرم وجوه آمده و بآن عظمت و جالل تو که پوشانيده است 

ء و آرائش ای معبود محمد ص و حجابها را از نور تو و بآن اسم که برداشته است عرش ترا به بها 

جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و و حسين و علی و محمد و   علی و فاطمه و حسن



حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدی صلی اهلل عليهم اجمعين و ای معبود ابراهيم و اسمعيل   محمد

و اسحق و يعقوب و يوسف و اسباط عليهم السالم و ای پروردگار جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل و 

تورات و انجيل و زبور و فرقان عظيم سؤال   هنازل کنند ر انبياء و مرسلين و ای  عزرائيل و پروردگا 

ء که برای خود اختيار فرموده ای يا اينکه نازل فرموده ای آنها را در کتابی  ميکنم از تو بجميع اسما 

يا   از خلق خودت يا ترجيح داده ای او را در علم غيب  از کتابهای خود  نموده ای بکسی  تعليم 

بخشنده عطاها ای نجات دهنده ی مردم از عذاب جهنم و ای دور کننده  در نزد خودت ای  خودت  

به   ای  کرده  رهنمائی  مرا  خودت  تو  که  زيرا  خودت  بطرف  من  شفيع  بشو  مفلس  از  افالس  ی 

 ؛خودت

باطل ميکنی  باطل  و  بآن  را  مينمائی حق  اثبات  که  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  اگرچه   و سؤال  بآن  را 

مل و  اممشرکين  اين  محدين  بآن را  ميکند  تسبيح  که  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  و سؤال  ميدارند  کروه 

  ؛فرشته رعد بحمد تو و مالئکه از خوف تو

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که خلق ميکنی اشياء را از عدم بآن و بآن اسم که بيرون می آوری  

بين جنت و  نها در  رموده ای آقوم فکه مر  بآن جنين را از شکم و سؤال ميکنم از تو باسماء مقيده

البته تندی ميکرد  درجهنم و اگر نمی بودند آنها   آتش جهنم و بيرون می انداخت يک شعله    بين 

خود را و می سوزانيد هرچه را که در ميان آسمان و زمين هستند و سؤال ميکنم از تو بآن اسماء  

بر حجابهای هجده گانه که آويزان ا اند  نمدر مابين    دنعظيمه که مرقوم  اگر  و کرسی و    ی عرش 

بلند و جميع موجودات که در  ودند آنها البته آب می شدند از حدت نورانيت عرش اعظم کوههای  ب

 و زمينها!!!  آسمانهاو همچنين  سمانها و زمينها وجود دارندميان آ



ال و سؤ  -ز اندو سؤال ميکنم از تو بآن اسماء که مکتوب اند بر بالهای کروبيان که هميشه در پروا

وسيده را برای حشر و بآن پنها استخوانهای  اسمای تو که زنده خواهی فرمود بآميکنم از تو بآن  

اسم که دعا کرد ترا بآن عيسی بن مريم و بآن اسماء که مکتوب اند بر عصای حضرت موسی و 

تو    بآن اسم که تکلم نمود حضرت موسی بساحران مصر پس وحی نمودی که ای موسی مترس که

  ؛اهی شد بر ايشان غالب خو

و سؤال ميکنم از تو بآن اسمای تو که منقوش بودند بر انگشتر حضرت سليمان بن داود که مالک 

بواسطه آنها بر جن و انس و شياطين و ذليل نمود لشکر ابليس را و خود ابليس را و    دو حاکم ش

سطه آنها از آتش سوزان نمرود و  سؤال ميکنم از تو بآن اسماء که نجات يافت حضرت ابراهيم بوا

 .آسمانها بآن اسماء که برداشته شد حضرت ادريس بواسطه آنها بر مکان بلند بر 

ن اسماء مبارکه مرقوم فرموده ای آنها بر پيشانی مبارک حضرت اسرافيل  و سؤال ميکنم از تو بآ

ترينی وجه المنير  اللهم انی اتضرع اليک بان    :ملک جليل خوش صوت خود عليه الصلوة و السالم 

 اسرافيل عليه السالم و اسمعنی صوته الحسن بجاه محمد و آله الطاهرين انک جواد کريم. 

ای آنها را بر دار قدس خودت برای    ودهو سؤال ميکنم از تو بآن اسماء مبارکه تو که مرقوم فرم

بر قناديل چهارده  وقمبارکه تو که مر  اسماء و سؤال ميکنم از تو بآن  اظهار عظمت و جالل   اند  م 

گانه که معلق اند آنها در مابين آسمان هفتم و حجابهای عظمت و جالل که روشنی ميدهند از نور  

 . تو تا روز قيامت

نها از تو  بآ  د ناه  ردو و دعا کسماء که مخصوص اند بذات اقدس تو سؤال ميکنم از تو بجميع آن ا

و سؤال ميکنم از تو بجميع آن    مقربين بارگاه تو يا مومنان از بندگان توانبياء مرسل تو و مالئکه  



و سؤال    اسماء که آنها مخزون و مکنون اند در علم تو و بآن اسماء که مکتوب اند در لوح محفوظ

 ؛ جميع مخلوقات را که خلق فرموده ای بآن طبائعميکم از تو بآن اسم 

ی ميدهد بواسطه مکتوب اند بر فلک شمس که درخشندک  و سؤال ميکنم از تو بآن هشت اسماء که

و سؤال ميکنم از تو باسم اهلل و اکبر و کبير و جليل   آنها خورشيد و نور می افشاند بواسطه آنها ماه

بجميع اسماء آن اسماء که چون آنها را ذکر ميکنند پس  و اجلی و اعز و عزيز و اعظم و عظيم و  

ئکه و آسمانها و زمينها و جنت و دوزآ و سؤال ميکنم از تو خاضع و لرزان ميشوند فرائص مال

 ؛بآن اسماء اعظم که تعليم دادی انا را بحضرت آدم عليه السام در جنات عدن

ئه و رسله ای پروردگار بحرمت اين جميع  و صلی اهلل و مالئکته علی محمد و آله و علی جميع انبيا

فسير آنها را نمی داند )يعنی اثرات آنها( قبول بفرما سير آنها که غير از تو کسی تاسماء و عظمت تف 

و رحم کن بر تضرع و زاری من و به بخش جميع گناهان مرا و داخل بفرما مرا در زمره دعای من  

کن مرا خوبی دنيا و خوبی آخرت و محفوظ بدار  بندگان صالحين خود در جنات النعيم و مرحمت  

 ؛ را همراه نيکان و رسوا نکن مرا در روز قيامتمرا از عذاب آتش سوزان جهنم و فوت کن م

بجاه محمد ص و آله الطاهرين و تو می بينی مالئکه را طواف ميکنند دور عرش و تسبيح ميکنند 

مخلوقات در روز حساب بحق بدون ظلم  بحمد پروردگار خود و فيصله داده خواهد شد در ميان  

ند بذات اقدس حضرت حق که پروردگار اپس جميع مخلوقات خواهند گفت جميع محامد سزاوار  

عالمين است ای پروردگار رحمت و درود بفرست بوجود اقدس محمد و آله محمد بشماره ذرات  

 ؛بابدذرات از ازل تا مخلوقات و مصنوعات خود ت و بشمار حرکات و سکنات آن 

 ن یْمِلَاَلحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَ



آهيا هستی و تو هستی اهلل و اشراهيا ای معبود ای حی و قيوم يا اهلل  ترجمه دعای ديگر= يا اهلل که  

که اول هستی از جميع اشيا و آخر هستی از آنها هيچ چيزی نبوده قبل از تو و هيچ چيزی نخواهد  

بر روی زمين    ميکنی آسمانها را که نه بيفتند  ی حفيظ حفاظتبود بعد از تو ای معبود ای حافظ و ا

ام خلق  عو اهل زمين را هالک بنمايند مگر باجازه تو ای حفاظت کننده و ای معبود ای منعم ای من

 ای نعمت ظاهری و باطنی ای معبود  فرموده

ا ز مشيت  و سؤال ميکنم و ميخوانم ترا بآن اسم تو که خلق فرمودی بواسطه آن هرچه خواستی 

تو که قطع شده عروق از استخوان و گوشت و    ميخوانم ترا بآن اسمخودت يا اهلل و سؤال ميکنم و  

آن می رويانی گوشت را بر آن استخوان به مشيت خودت پس ناقص نمی شود از  پوست بعد از  

  ؛به سبب بزرگی آن اسم تو يا اهلل بقدرت تو سابق باندازه يکذره

بآن  سؤالو   تو  از  ميدان  ميکنم  تو که  بآن اسم هرچاسم  ر آسمانها است و هرچه که در  ه که دی 

زمينها است و هرچه که در ارحام است و نمی داند کسی آن را سوای تو ای اهلل و سؤال ميکنم از  

داخل می شوند ارواح به سبب بزرگواری آن تو بآن اسم که تو ميدمی ارواح را در اجسام پس  

در ابدان خود که موسوم اند   ند کسی آن ارواح را که ساخته شده انداسم در اجسام خود و نمی دا

   ؛در تاريکهای سه گانه احشاء مگر تو ای معبود

نچه که در صدور  آنچه که در قبور اند و ميدانی آتو که ميدانی بآن    و سؤال ميکنم از تو بآن اسم

شت را بر استخوانها پس ميرويد اند ای معبود و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که ميرويانی بآن گو

به سبب بزرگواری آن اسم ای اهلل و سؤال ميکنم از تو باسم صاحب قدرت تو به   آنها گوشتبر  

   ؛هر شیء ای معبود



و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که  خلق فرموده ای حيواة را از مشيت عظيم تو تا وقت معين ای  

کرده ای او را در    ده ای بآن موت را و جاریخلق فرمو  اسم تو کهاهلل و سؤال ميکنم از تو بآن  

کميل اعمال شان ای معبود و سؤال ميکنم از تو بآن  ت خود وقت انقطاع اجلهای شان و تمخلوقا

ند برای ايشان اسمای  دکه پاکيزه گردانيده ای بآن نفوس بندگان خودت پس خوشگوار ش  اسم تو

   ؛حسنای تو و نعمتهای بزرگ تو يا اهلل

مسؤو   که  تو  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  آن  ال  واحد است  و  ماجد  و  که خضوصور  و خشوع اسم  ع 

نچه که در آنها هستند يا اهلل و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که ميگوئی د برای او جبال و آمينماين

عبود و سؤال ميکنم از تو بآن اسم عظيم تو که  ميشود بقدرت تو ای مبشو پس  بآن برای شیء که  

   ؛بزرگواری سلطان خودت ای معبودلوه نمودی بآن برای ج

ميک و سؤال نو سؤال  معبود  ای  ای صاحب سلطان عظيم  است  الشان  که عظيم  تو  باسم  تو  از  م 

برهان منير است آن اسم که تسکين گرفت بآن ضياء و نور يا اهلل و سؤال    ميکنم از تو باسم تو که

معبود و سؤال ميکنم از تو باسماء  هستند ای يگانه ای    ميکنم از تو باسماء تو که صاحب وحدانيت

 ؛يا اهلل فردانيت تو ای يگانه

و سؤال ميکنم از تو باسماء صمدانيت تو ای صمد ای معبود و سؤال ميکنم از تو باسمای کبريائيت  

از تو بآن اسم تو که آن باالی جميع اشياء است و فوق جميع    متو ای کبير ای معبود و سؤال ميکن

جميع اشياء است و بعد از جميع اشياء است و همراه جميع اشياء است ای اشياء است و قبل از  

 ؛ معبود 

هر شی و  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که اسم گذاشتی بآن نفس خود را اول هر شی و آخر  

ه آن به سوال ميکنم از تو بآن اسم تو ک  ظاهر است و باطن است و تو بهر شی عليم هستی يا اهلل و 



تو   ای نزد  محفوظ  لوح  در  قديم  زمانه  در  قلم  را  او  نوشت  اسميکه  آن  است  مخزون  و  مکنون 

   ؛معبود

کشتيها بواسطه آن در بحر مسلسل و محبوس   دکه جاری ميشون  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو

بآن هر برای تو  بآن اسم تو که تسبيح ميکند  از تو  قطره ی    بقدرت تو ای معبود و سؤال ميکنم 

و جاری    باران  که  تو  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  سؤال  و  اهلل  يا  ترا  رحمت  قطرات  بردارنده  ابرهای 

 ؛ت خودت ای معبودردبقا بآن وفرموده ای ابرهای بارانی را در ه

ابرهای بارنده آب پر  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که نازل ميفرمائی بآن قطرات باران را از 

ايش برای روزی خواران ای معبود و سؤال ميکنم از تو بآن  او را فرج و کش  روز پس ميگردانی

  ؛اسم تو که پر نموده ای بآن مقام قدس خودت برای بزرگواری تقديس ای قدوس ای معبود

تو اسم  بآن  تو  از  ميکنم  اعظم پس    و سؤال  بآن حامالن عرش  استعانت جستند  دادی ککه  مک 

وردند و برداشتند او را بواسطه آن اسم عظيم ای طاقت آا پس  بايشان برای برداشتن عرش اعظم ر

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق فرمودی بآن کرسی را که وسيع است بر سموات و    معبود

 ؛ ارضين ای معبود

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق نموده ای بآن عرش عظيم و کريم را و بزرگواری داده ای  

و عظيم چنانکه خواستی که بشود به برکت و بزرگواری آن اسم اعظم  زرگ  پس شد باو را    خلقت

و عظمت و سلطان پوشانيده   بتوق هياسم تو که طتو ای عظيم ای معبود و سؤال ميکنم از تو بآن  

 ؛ای عرش اعظم را بآن اسم يا اهلل



و    قات خودای نفع مخلووری نباتات را از زمين برون می آو بآن اسم تو که بيرميکنم از تو سؤال  

رسی ايشان ای معبود و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که طيب و خوشگوار می نمائی برای فرياد

از يک طينت و ماده ساخته    ء آنکه همه اين اشيا بآن هر چيزی تلخ و شيرين و ترش را و حال  

  ؛و مفضل تو يا اهللشده اند يا اهلل و سؤال ميکنم از تو باسم محسن تو و مجمل تو و منعم تو 

قدس آن پس بزرگوار کرده ای او را  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که پر ساخته است دهر را  

معبود ای  قدوس  ای  پ  بتقديس  که  تو  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  سؤال  را  و  ابد  و  ازل  است  وشانيده 

م از تو باسم تو که ال  نورانيتش پس منور ساخته ای او را به تنوير ای نور ای معبود و سؤال ميکن

ويم ای معين ای معبود و برحمت تو پناه می آورم و از عزت تو استعانت می ج  له الّا انت ميباشدا

 ؛صمد است که تمامی ندارد يا اهللله الّا انت است و  او سؤال ميکنم از تو باسم تو که ال 

قتيکه خواهی خواند آنها را  ها وسمانآکه پاره پاره خواهند شد اطراف    و سؤال ميکنم از تو باسم تو

 ده و گرداني  ای معبود و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق فرموده ای بآن ستارگانرابآن اسم  

 ؛ آسمانها و زمينها يا اهللم شياطين در ميان آنها را جای رج ای

آنها را و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که خواهند ريخت ستارگان بر روی زمين وقتيکه ميخوانی  

ن صف بسته بآن  اکنندگبآن اسم ای معبود و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که پرواز ميکنند پرواز  

م تو که حاضر ساخته ای زمين ها  در فضای آسمان بامر تو ای معبود و سؤال ميکنم از تو بآن اس

 ؛برای اطاعت خودت بآن اسم يا اهلل را

تسبي که  تو  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  سؤال  موجوداتو  جميع  اسم  بآن  تو  برای  ميکنند  بزبانهای    ح 

بآن درهای آسمانها يا اهلل و سؤال    دکه باز ميشون  مختلفه يا اهلل و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو



ن اسم تو که هرگاه دعا کرده می شوی بآن پس قبول مينمائی و هرگاه سؤال کرده  ميکنم از تو بآ

 ؛دای معبو می شوی بآن عطا ميفرمائی

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميکند برای تو بآن برق خاطف و صواعق عاصفه يا اهلل  

ای تيز و تند در مجاری شان  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميکنند بآن برای تو هواه

اران فرشته ای ای معبود!!! و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که نازل ميشود بآن همراه هر قطره ی ب

   ؛از آسمان و تسبيح ميکند بآن اسم برای تو و پس نمی رود تا روز قيامت ای معبود

را   زمين  بآن  ای  شگافته  که  تو  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  سؤال  آن و  در  ای  رويانيده  و  شگافتنی 

ا حبوبات و اعناب و نی شکر و زيتون و نخل و باغهای پر اشجار و ميوهای بی شمار و علف ها ي

ت ميدهی  وری بآن حبوبات را از زمين پس زينم از تو بآن اسم تو که بيرون می آاهلل و سؤال ميک

  ؛عبودای م وری نعمتهای خود رای آم مانها روی زمين را پس بياد بآ

يح ميکنند بآن اسم برای تو غوکها در درياها و نهرها و بو سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که تس

ص بالوان  شاناسطخرها  اهلل  فات  يا  شان  لغات  باختالف  که   و  تو  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  سؤال  و 

تو  بتس برای  بآن  ميکند  ايستفرش  آنيح  که  ته  بر سن  در  هفتم زيرين پس  تاده است  حت زمين 

تسبيح ميکند از خوف اينکه مبادا بيفتد از    برکت آن اسم بر آن صخره پس آن فرشته  بهثابت است  

  ؛د ای معبودمقام خود پس هالک گرد

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که ثبات داده ای بآن زمينها را بر دوش آن فرشته که ايستاده است 

بيح ميکند ترا دائماً بآن اسم و هيچ زله و خسته نمی شود از تسبيح  تس بر آن سن  بامر تو پس آن

پس هالک ميشود يا اهلل   اکبر  و تقديس تو تا که دوام داشته باشد ثبات او وگرنه می افتد در دريای

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که فرود آورده ای آن سن  را از جنات الفردوس به زير زمين  



ردانيده ای او را اساس برای پاهای آن فرشته که می ايستد بر آن بقدرت تو پس سفلی ترين پس گ

تر ميکند  تسبيح  آن صخره  و  اسم  بآن  ترا  ميکند  تسبيح  فرشته  نمآن  زله  و  اسم  بآن  از   یا  شود 

  ؛افتد در دريای اکبر بر خنکی عظيمی يا اهلل تسبيح و تقديس تو تا که نه

تو که ثبات داده ای بآن قوائم نرگاو را بر خارپشت آن ماهی عظيم  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم  

يَهْمُوْتْ پس ثبات پيدا کرد بر آن قوائم او بقدرت تو ای معبود ع  ظيم پس آن گاوِ نر  المسمی به 

ه نمی شود از تسبيح و تقديس تو يک لحظه مبادا بيفتد در  تسبيح ميکند ترا بآن اسم و سست و زل

بآن اسم تو که ثبات داده ای    واز ت  مال ميکنوو س  آن دريای بزرگ پس هالک گردد ای معبود اکبر

در    ددا کاهلی و سستی نميکنبآن دريای اکبر را بر بُرودة عظمی پس تسبيح ميکند ترا بآن اسم و اب

عظمی را    از تو بآن اسم تو که ثبات داده ای بآن بردة  مال ميکنوو ستسبيح و تقديس تو ای معبود  

حاليکه طواف ميکند بر آتش جهنم بقدرت تو پس تسبيح ميکند ترا بآن اسم و هيچ سستی و  آندر  

ای   نه شود  يعنی جهنم آب  بزرگ  از شعلهای آتش  مبادا  تو  تقديس  و  نميکند در تسبيح  کاهلی 

   ؛معبود

  ای بآن جهنم را به تمامی آن چيزها که خلق نموده   بآن اسم تو که ثبات داده و سؤال ميکنم از تو  

ای در آن بر سطح هوا پس قرار گرفته است بر آن بقدرت تو پس آن تسبيح ميکند ترا بآن اسم و  

ابدا سستی نمی ورزد در تسبيح و تقديس تو مبادا محترق بشود ذره ی آن هوا از آتش جهنم پس 

 !نم را و نابود بسازد او را ای معبود جليلبه پراند تمامی جه

يعنی زهر حالحل پس   هوا را بر روی سمومو که قرار داده ای بآن  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم ت

قرار گرفته است هواء بر آن سموم به جهت بزرگواری آن اسم پس تسبيح ميکند ترا بآن اسم عظيم 



تقديس و  تسبيح  از  نمی شود  زله و سست  ابداً  آن    و  از زهرهای  را زهری  او  بسوزاند  مبادا  تو 

 يا حی يا قيوم!  سموم پس مستهلک گردد يا اهلل

ه است قرار گرفتال ميکنم از تو بآن اسم تو که قرار داده ای بآن سموم را بر نور ساطع پس  وو س

ااز امر تو بوبر آن   سم تو که  اسطه آن اسم اعظم تو يا اهلل يا ذالکبرياء و سؤال ميکنم از تو بآن 

ت اين بر ثری بقدرت تو بآن ثبات داده ای بآن نور را بر ظلمت و ظلمت را بر هوا پس قرار گرف

را بر    ثریبآن    اسم يا اهلل يا ذالجالل و االکرام و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که حمل نموده ای  

حرف از کتاب مخزون و مکنون خودت و نمی داند کسی که در تحت ثری چه چيز است    2دو  

 ؛ غير از تو ای معبود عليم و حکيم و رحيم و کريم

  ور ز تو بآن اسم تو که تسبيح ميگويند بآن برای تو آن فرشتگان که دور عرش و دو سؤال ميکنم ا

 بآن اسم تو که تسبيح ميگويند بآن برای تو آن فرشتگان زمين ها هستند يا اهلل و سؤال ميکنم از تو

  ؛هللاکه خلق فرموده ای ايشان را از ضياء آن اسم يا 

ند برای تو بآن آن فرشتگان که خلق فرموده ای ايشان و سؤال ميکنم از تو بآن اسم که تسبيح ميکن

د برای تو بآن آن فرشتگان که را از رحمت يا اهلل و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميگوين

سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميگويند برای  و  خلق فرموده ای ايشان را از ظلمة يا اهلل   

  ؛ايشانرا از عذاب يا اهلل نموده ای  تو بآن آن مالئکه که خلق

آنها را از برد  از تو بآن اسم تو که تسبيح ميگويند بآن آن مالئکه که خلق نموده ای  م  و سؤال ميکن

ميکنم سؤال  و  اهلل  ميگوين  يا  تسبيح  که  تو  اسم  بآن  تو  خلق   داز  که  فرشتگان  آن  بآن  تو  برای 

ه ای در ميان آنها به بزرگواری آن اسم پس نه  فرموده ای ايشان را از برف و آتش و تاليف داد

  ؛آتش برف را آب ميکند و نه برف آتش را خاموش مينمايد يا اهلل



موده ای  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميگويند برای تو بآن آن فرشتگان که خلق فر

و سؤال ميکنم از تو بآن  آنها را از نور پس خارج ميشود از دهان ايشان نور به سبب آن اسم يا اهلل

اسم تو که خلق نموده ای از تسبيح آن اسم مالئکه را و به سبب همان تسبيح از دهان آنها نور و  

قديس مينمايند و ئکه را که تسبيح ميگويند و تالمتسبيح بيرون می آيد پس خلق ميکنی از آن  

 ؛تا قيام قيامت يا اهللتهليل ميکنند و تکبير ميگويند و تمجيد مينمايند ترا بآن اسم 

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق فرموده ای بآن فرشتگان از رحمت خودت پس ايشان به 

ن اسم تو که جهت آن اسم رحم ميکنند بر ضعفاء خلق تو يا رحيم يا اهلل و سؤال ميکنم از تو بآ

ايش از رأفت و رحمت و زينت داده ای  بآن فرشتگان را  از رافت خودت  خلق فرموده ای  ان را 

بآن اسم تو که خلق  از تو  بندگان تو يا اهلل و سؤال ميکنم  بر  بآن اسم ترحم ميکنند  ايشان  پس 

کسانيکه عصيان تو  م دشمن بر  دت و گردانيده آنها را بآن اسواز غضب خفرشتگان  نموده ای بآن  

 ؛ ميکنند يا اهلل

فرشتگان از سخط خود و گردانيده آنها را    و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق نموده ای بآن

که انتقام ميکشند از آن کسانيکه تو ميخواهی از خلق خودت يا اهلل و سؤال ميکنم از تو باسم تو يا 

و سؤال ميکنم از رياء و برهان تو و سلطان تو يا اهلل  له الّا انت الظاهر فی کل شیء بقدرت و کباال  

اله الّا    شیء يا اهلل و سؤال ميکنم از تو باسم تو يا ال  لباطن دون کلانت اله الّا  اتو باسم تو يا ال  

 ؛شیء بقهر و سلطان يا اهلل انت تعاليت فی کل

يا اهلل و سؤال ميکنم از تو    از تو باسم تو بآن اسم که سوای تو کسی او را نمی داندو سؤال ميکنم  

  ه نمی شناسد او را کسی مگر بآيات واضحهاسم تو کله الّا انت المخزون المکنون آن اباسم تو يا ال 

حاب ظلمات و س  ئب خلقت تو از قسم آتش و نور وا و دالالت ظاهره و عالمات روشن از عج



پراننده و چشم و هواهای  و  های جاری  مطبق  مو ستارهای مسخر  و  سنگهائيکه در  ابين آسمان 

ها که در آنها هستند از انواع  نهرهای جاری و درياها و آن چيززمين مترکم اند و عيون منفجره و  

برای تو بآن اسم عظيم که ابداً تمام نمی شود عجائبات او زيرا   مخلوقات و هر يکی تسبيح ميکنند

 ؛بزرگ ساخته ای او راکه عظمت داده ای و شرف داده ای و مکرم گردانيده ای و 

بامر تو يا اهلل و    ل راسياتو سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميگويند برای تو بآن اسم جبا

سوال ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميگويند برای تو بآن اسم نهرهای جاری بامر تو يا اهلل و  

و بآن اسم درهای مواج که احاطه نموده  سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميگويند برای ت

  ؛يا اهلل اند دور زمين را

اس بآن  تو  از  ميکنم  سؤال  و  و  تازه  و  سبز  درختهای  اسم  بآن  تو  برای  ميگويند  تسبيح  که  تو  م 

برگهای درخشنده و شاخهای پرميوه و ثمرهای لطيف که هر يکی از اينها تسبيح ميگويند برای تو  

 بآن اسم تو يا اهلل! 

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميگويند بآن چشمهای ايستاده بقدرت تو يا اهلل و سؤال 

بآن  م تو  از  اهلل و   يکنم  يا  بلند  اسم درخت های خرمای  بآن  تو  برای  ميگويند  که تسبيح  تو  اسم 

ت  است و اجل است و اکرم است و اعظم  سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که کبير است و جليل اس

ميکنند عطا   و هرگاه سؤال  مينمائی  قبول  يعنی  ميدهی  ميکنند جواب  بآن دعا  اسم که هرگاه  آن 

 ؛رمائی و هرگاه قسم ميدهند ترا بآن تصديق مينمائی يا اهللميف 

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق فرموده ای بآن جهنم را به تمامی مخلوقات در آن يا اهلل 

ه خلق فرموده ای بآن رضوان خازن جنت را از نور عزت و اسم تو ک بآن  و سؤال ميکنم از تو  

ا ميکنم  و سؤال  اهلل  يا  بآن  سلطان  ای  نموده  که خلق  تو  اسم  بآن  تو  خازز  از  مالک  را  ن جهنم 



بآن اشجار جنت را  بآن اسم تو که غرس فرموده ای  از تو  انتقام يا اهلل و سؤال ميکنم  و  غضب 

 ؛اسم يا اهلل برای زينت آن به برکت آن

ت خودت  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که مفتوح نموده ای بآن درهای جنت را برای اهل طاع

خود بآن اسم يا اهلل و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که باز کرده   و بسته ای آنها را بر اهل معصيت

خود بآن اسم يا اهلل و سؤال آنها بر اهل طاعت    نم را برای اهل معصيت خود و بستهبآن درهای جه

  ؛خودت يا اهللتو که منفجر ساخته ای بآن چشمهای جنت را برای دوستان  ميکنم از بآن اسم

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق فرموده ای بآن جنت را که عرض او مانند عرض آسمان 

و سؤال   رت خودت يا اهللو زمين آمده و همچنين جميع اشيای جنت را گردانيده ای بآن اسم بقد

مزين گرديد   و درخشيد وميکنم از تو بآن اسم تو که چون گذاشتی او را بر جنت پس بحسن آمد  

 ؛ضياء نورانيت آن اسم يا اهلل به سبب

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق فرموده ای بآن شمس و قمر و نجوم مسخرات بامر تو و  

م تو که  کهای آنها يا اهلل بقدرت خود و سؤال ميکنم از تو بآن اسجاری فرموده ای آنها را در فل

عظمت و بزرگواری تو يا اهلل و سؤال ميکنم از تو بآن اسم    تسبيح ميکنند برای تو نجوم بآن برای 

جاست جنت الماوی و قرار داده ای در آن آنفرموده ای او را بر دور سدرة المنتهی که  تو که مرقوم

 ؛مغفرت و رضوان خود را بآن اسم يا اهللرحمت و 

خود پس    ت و مغفرتماه داشته ای او را در خزينهای رح گو سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که ن

ترحم مينمايد به ترحم تو بر مسترحمين و مستغفرين از بندگان تو يا اهلل و سؤال ميکنم از تو بآن 

   ؛يا اهلل ضاء سلطان توو ميباشد و باوست اماسم تو که در خزائن ملک ت



ت و  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که فخر مينمائی بآن برای نفس خودت و برای کبريائی خود

نيست سزاوار فخر و کبرياء و عظمت و منت برای کسی مگر برای تو يا   برای بزرگواری خودت و

و گردانيده   جبرئيل را از روح قدساهلل و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق فرموده ای بآن  

 ؛ای او را سفير در مابين خود و انبياء و مرسلين خود بآن اسم يا اهلل

و گردانيده ای او را  ائيل را از نور بهاء ميک تو بآن اسم تو که خلق فرموده ای بآن و سؤال ميکنم از

عالم برای کيل قطرات باران و همه اينها را خودت بهتر ميدانی که هر قطره معلوم و مفهوم است 

گ  و بزرنزد تو بآن اسم يا اهلل و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق فرموده ای بآن اسرافيل را  

و بآن اسم تا روز قيامت ای معبود گردانيده ای خلقت او را بآن اسم پس او تسبيح ميگويد برای ت

الموت وای جليل و س را که ملک  بآن عزرائيل  ای  فرموده  تو که خلق  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  ال 

او سامع و   برای  ارواح  ارواح پس جميع  بر قبض  بزرگواری آن وکيل گرديد  به سبب  است پس 

 ؛ يا اهللو بآن اسم ا  اند برای امر مطيع

ا  حاليکه عرش آنسم تو که دعا نمود بآن اسرافيل پس قبول نمودی در  و سؤال ميکنم از تو بآن 

د و نه ضوع پهن کرده بود و نه دراز ميکشجناح خود را از خ  ؟؟؟ودشخ   اعظم بر دوش او بود و

را خلق فرموده ای و نه از    يکه او شد و نه غافل ميشود از روزميخوابد و نه ميخورد و نه می نو

  ؛ة العين از هيبت و خوف تو بآن اسم تو يا اهللول ميشود در طرفعبادت تو به چيزی ديگری مشغ

يد برای تو بآن اسرافيل بصوت حسن بنحوه ای که  اسم تو که تسبيح ميگو  و سؤال ميکنم از تو بآن

مينماي معطل  را  مالئکه  جميع  عبادت  او  تسبيح  خوب  گصدای  تا  باو  ود  بدهند  سماع ش  لذت 

از طيب کنند  که   حاصل  تو  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  و سؤال  اهلل  يا  تو  اسم  بآن  او  تسبيح  و  صوت 

ال  ود برای تو ميکائيل بآن اسم در مقام خودش در پيش روی تو بآن اسم يا اهلل و سميکنتسبيح  



در مقام خودش در پيش روی تو  ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميکند برای تو بآن عزرائيل  

  ؛بآن اسم يا اهلل

م از تو بآن اسم تو که تسبيح ميکند جبرئيل برای تو بآن در مقام خودش در پيش  ميکن  و سؤال

و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که تسبيح ميکند بآن برای تو اسرافيل پس   روی تو بآن اسم يا اهلل 

ا از تسبيح  او  لفظ  از هر  بآن اسمخلق ميفرمائی  برای تو  تا رز    و فرشته ای را که تسبيح ميکند 

قيامت يا اهلل و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که خلق فرموده ای بآن جميع خلق خود را بعد از  

  ؛که بودند مرده بآن اسم يا اهللآن

 در وقت فناء شدن  و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که می ميرانی بآن تمامی مخلوقات خود را

جميع مخلوقات خود    بآن اسم تو که زنده خواهی فرموداجلهای ايشان يا اهلل و سؤال ميکنم از تو  

اهلل و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که محشور خواهی   را برای ايستادن در پيش روی خودت يا

  ؛يا اهلل از قبرهای شان بعجلة آيند یآنحاليکه بيرون مود تمامی مخلوقات خود را در مفر

بآن اسم تو که خواهد د از تو  بآن آن ميد  و سؤال ميکنم  آيند  بيرون می  را اسرافيل در صور پس 

در روحی  هر  شد  خواهد  داخل  پس  خود  اهل  از  شد  خواهند  شگافته  و  قبرها  از  جسد   ارواح 

خودش و مشتبه نخواهد شد بر ارواح بدنهای آنها به سبب آن اسم پس خواهد برد ايشان را سمت  

  ؛س ای معبودو و باسم قدوس تو ای قداز ت  مکنيايشان دوان دوان يا اهلل و سؤال مپروردگار 

الذنوب يا اهلل و   و سؤال ميکنم الغيوب و ای غفار   از تو باسم غائب تو در خزانه غيب ای عالم 

کنم از تو بآن اسم تو که طاقت ميدهی بآن چشمهای بندگان را در روز قيامت حتی اينکه  يمسوال  

خواه که  نظر  تو  اسم  بآن  تو  از  ميکنم  سؤال  و  اهلل  يا  باقی  و  تو  کريم  وجه  نور  سمت  کرد  ند 

   ؛تو هستی حی و قيوم که نميگيرد ترا نه چرت و نه خواب يا اهللميخوابانی بآن چشمها را و 



از    کنم از تو بآن اسم تو که نازل ميفرمائی او را بر چشمهای دوستان خود پس می پردو سؤال مي

پس می ايستند صف بسته در حضور   خواب به سبب جالل و بزرگواری تو بآن اسم  چشم ايشان

از آتش جهنم يا اهلل و سؤال  با تو در خصوص نجات خود  بر قدمهای شان و نجوی ميکنند  تو 

  ؛انک انی کنت من الظالمين است يا اهللحله الّا انت سبکه يا ال اتو  ميکنم از تو بآن اسم

ی بآن بر عرش دهر آن اسميکه نام گذاشته بآن نفس خود را و مستولی شو سؤال ميکنم از تو ب

خودت و مکتوب است آن بر کرسی تو يا اهلل و سؤال ميکنم از تو بآن اسم تو که هرگاه کسی دعا 

يفرمائی و اگر نداء ميکند جواب ميدهی و اگر نجوی ميکند نجوی ميکنی يا  ميکند ترا بآن قبول م

 بآن اسم تو که نمی داند او را کسی سوای تو يا اهلل!  تو اهلل و سؤال ميکنم از

ای معبود توئی اکرم مسئول عنه و اوسع المعطيين پس سؤال ميکنم از تو بجاه محمد صلی اهلل عليه 

حضرت که زنده بدار مرا بحيات سعداء و فوت کن مرا وفات شهداء آنو آله و سلم و آل طاهرين  

يا ی بدون غضب ای رحيم ای رحمن ای اهلل عافيت بده مرا در دنحاليکه تو از من راضی باشآندر  

و اذی و عافيت بده مرا در آخرت از آتش جهنم و از محاسبه بدی و از هولهای محشر    از شر بالء 

شيدن آب گرم جهنم و از اذيت های کن و از زقوم و نو  اوطوالنی و از غلهای سنگين و عذاب رس

 ؛ قيومان و هموم يا حی و يا سموم در سختی غمها در منزل آخر

ئيکه در اين کتاب اند از اسمای عظيمه ی تو و حروف کريمه اينکه  او سؤال ميکنم از تو بآن چيزه

و  تو  از  ام  نموده  از آن چيزهائيکه سؤال  مومنين  از  برادران دينی من  مرا و جميع  کنی  مرحمت 

ل به مومنين و بعد از آن در مرتبه رغبت کرده ام در آن به سمت تو و شروع بکن به قبول نمودن او

 ؛ دوم از من ای کريم



تو خلق فرموده ای  که تو بر هر شیء قدرت داری و سزاوار هستی برای قبول نمودن ای معبود  

رأ از  که  فقوميرا  در  ترا  کردند  اطاعت  ايشان  و رحمت خودت پس  نمودند  رفت  و عمل  تو  مان 

مگر از توفيق تو و نه   مان نرسيدند باين مرتبه و مقابهرچه که خواستی از ايشان و بالتحقيق که ايش

داد ايشانرا کسی غير از تو ای کريم و بود رحمت تو برای ايشان قبل از طاعت ايشان برای   فيقتو

تو پس سؤال ميکنم از تو ای معبود من بواسطه حق ايشان بر تو و بحق تو بر ايشان اينکه بگردانی 

 ؛ کريم ای اهلل ای رحمن مرا از ايشان و همراه ايشان ای

ن در دست تو ميباشد که می تو و پسر خادمه تو و ناصيه    سر بندهبنده تو و پام    ای معبود من من

در قضاء تو امر   مر ميکنو جاری ميشود در من حکم تو و عبو  گردش ميکنم در قبضه قدرت تو

  .فرمودی بمن 

مرا برای طاعت خودت پس تقصير وردم و خواندی  بجا آپس عصيان ورزيدم و منع فرمودی پس  

نمودم و حلم نمودی از من پس اسراف کردم و احسان فرمودی بمن پس بد کردم من و حاال اين 

دست من بلند ای سيد من ای موالی من سمت تو و توکل دارم بر تو و توبه ميکنم طرف تو است  

اعمآندر   بد و  افعال  از  ام  اين است گال قبچيزها که مرتکب شده  و خاشع  ردن من خاضع  يح و 

م و نادمم نزد تو پس اگر بگيری مرا پس اين عدل تست و اگر عفو بفرمائی از من  ا  لبرای تو ذلي

پس اين فضل و احسان تست پس اميد دارم که همانطور که ظن دارم بر من احسان و فضل بنما 

 . ای منعم ای مفضل يا اکرم االکرمين يا اله العلمين ای محسن

سؤال ميکنم از تو و ميخوانم ترا ای صاحب احسان دائمی و ای صاحب من ابدی و ای معبود من  

چيزهائيکه من نمی دانم آنای صاحب نعماء التحصی و ای صاحب انعام نو بنو حفاظت کن مرا در  

آنها را و نه گذار مرا به نفس من در آن تقصيرات که شمرده ای از من پس هالک خواهی کرد مرا  



رزو دارم که عافيت بده مرا تا وقتيکه باقی خواهی داشت  جواد و توئی کريم و آ  آنکه توئیحال    و

بده مرا چو مرا در دنيا و التماس ميکنم که رحم فرما بر من هرگاه فوت خواهی نمود مرا و امان  

محشور خواهی نمود و ساکن بنما خوف مرا در حضور خودت هرگاه جهت حساب مرا ايستاده  

 م الراحمين ای خالق من و ای رازق من و ای محافظ من!!! ی فرمود يا ارحخواه

مَخلُوقَاتِکَ وَ مَصنُوعَاتِکَ وَ عَدَدِ حَرَکَاتِهَا وَ   بِعَدَدِ ذَرَّاتِط اَللَّهِمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ 

 . ينَ وَ الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِط  سَکَنَاتِهَا مِنَ االَزَلِ اِلَی االَبَدِ

  



 مخلوقات و مصنوعات خالق عالم ذوالجالل و االكرام یرگوار ز باب سوم در ب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

مذهب اهم ترين مسائل است که بيشتر علمای فحول از   ممخلوقات در مقافهميدن اختالف انواع  

خواهند و  اند  شده  مرحومه  امت  اضالل  باعث  افتاده  اشتباه  در  مسئله  اين  واقفيت  تا    عدم  شد 

  .وقتيکه اين مسئله را از روی حقيقت نمی فهمند 

ی اول يعنی شيئت االشياء بالصورة يا بالروح= پس عقيده  ت االشياء بالمادة است يا  يعنی آيا شيئ

يعنی من از آدم   ۱2۷وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ   نارٍ  مِنْ  خَلَقْتَنیبالماده است عقيده ی ابليس است که گفت  

ترم  بزرگ  و  شيت    افضل  چون  و  طين  از  آدم  خلقت  ماده  و  است  آتش  از  من  خلقت  ماده  که 

 . لذا من از آدم افضل و فاضل ام و فاضل مفضول را نبايد سجده کند  تساالشياء از جهت ماده ا

قالُوا أَبَشَراً  فَو عقيده دوم يعنی شيئت االشياء بالصورة است عقيده کفار و مشرکين است که گفته اند  

  ۱28ضَاللٍ وَ سُعُرٍ إِنَّا إِذاً لَفی   نَتَّبِعُهُمِنَّا واحِداً

شان يعنی قوم نوح گفتند که آيا ما بگفته يک نفری  اييعنی پس    ۱2۹إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا    قالُوا ما أَنْتُمْ   -و  

گمراهی و سفاهت خواهيم خواهيم  ما در  از آدميان پرستش بتهای خودمان را ترک کنيم آنوقت  

لذا ما    ،مگر يک بشر مثل ماها  عيسی گفتند که نيستيد شماسوالن حضرت  يه برشد= و اهل انطاک

  .االنبيا گفتند  ل مکه بحضرت خاتمهاو همين حرفها را  از شما اطاعت نخواهيم کرد
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حقائق و بواطن اشياء به حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله و سلم    هپس خالق عالم دانند

بالتحقيق که من هم    ۱۳0إِلَی   يُوحى  إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ   ن کفار و مشرکينب اياکه بگو در جوفرمود  

است که بمن    نا فصل مميز در ميان من و شماها ايو صورت ظاهری مثل شما ميباشم ام  بشکل

شود و مدار و مهبط وحی الهی روح القدس نبوتی است نه   یوحی کرده ميشود و به شما وحی نم

القدس هروح بشری و ا ستم و  نسانی پس فرق در ميان من و شما اين است که من دارای روح 

   .شماها نيستيد

شيئلذا   که  گرديد  آشکار  و  اختالف واضح  بالصورة پس  نه  و  بالماده  نه  است  بالروح  االشياء  ت 

انواع مخلوقات نزد خالق عالم از جهت روحانيت است نه از حيث ماده و نه از حيث صورت بناًء  

از نوع بشر يک نوع عليحده هستند پس خالق عالم تنويع گروه انبياء و اوصياء عليهم السالم  عليه  

   .و نه بر اکتساب فضائل و کماالت لوقات را بر روحانيت گذاشته است نه بماده و نه بر صورتمخ

روح  اچن صرف  جمادات  در  است  محقق  و  مسلم  طبيعت  و  فطرة  حکماء  و  علماء  نزد  در  نچه 

است   نباجمادی  و در  بجهت ت و بس  و  نباتی  روح  و دوم  ات دو روح است  يک روح جمادی 

بر جمادات تسلط و غلبه دارد که آنها را در خود جذب مينمايد و در حيوانات    همين روح نباتی

سه روح است يک روح جمادی دوم نباتی و سوم حيوانی و بحهت همين روح حيوانی بر نباتات 

اين سه ارا در خود جذب ميکند و در    که هردوجمادات مسلط و غالب آمده  و   از  نسان عالوه 

که است  انسانی  روح  يک  روح  روح  همين  سبب  غ  به  و حيوان  نبات  و  بر جماد  و انسانی  الب 

   .مسلط آمده
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انسان را    پس جهت تسخير حيوانات همين روح انسانی است و چون حيوان روح انسانی ندارد لذا

ظاهر    ظاهر ميشود از حيوان ابداً  ارها و افعال که از روح انسانیر بنمايد و آن کمی توان تسخين

د زيرا که روح انسانی ندارد پس همين يک مسئله است که بايد مرد عاقل  نمی شود و نخواهد ش

اين مسئله را بدقت بفهمد و همين جهت است که بعضی از حيوانات در شکل و صورت ظاهری به 

بوزينه مانند  دارند  مشابهت  بجا انسان  انسانی  کارهای  توانند  نمی  ندارند  انسانی  روح  اما چون  ا 

 . ا تعليم و تربيت بنمايند انسان نخواهند شدبياورند و هرقدر آنها ر

دارای  اوصياء  و  انبياء  که  زيرا  السالم  عليهم  اوصياء  و  بانبيا  است  بشر  مشابهت  همين طور  بعينه 

دارد لذا نوع بشر را هزار تعليم و تربيت بنمايند  روح القدس اند يعنی روح نبوتی دارند و نوع بشر ن

يعنی آن کاررها که نبی و وصی ميکنند   ،ابداً نبی و وصی نبی نخواهد شد  همان بشر خواهد ماند

بشر نمی تواند بکنند و نه فهم و ادراک آنها دارد که چطور آن افعال از نبی و وصی بروز ميکنند و  

  .خود نمی تواند مانند آنها بکند

انبيا و اوصياء را معجزه   لذا فعال  ،عاجز ميماندو فهم آنها    پس چونکه کردن آن افعال و از ادراک

ند که اگرچه انبياء و اوصياء بشکل و صورت ظاهری به  ا ميگويند پس مرد عاقل و غير متعصب بد

ستند  يعنی ايشان نوع نبی ه  .نوع بشر مشابهت تامه دارند اما نوعيت ايشان غير نوعيت بشر است

ک تربيت  و  تعليم  هزار  بشر  نوع  بشر پس  و  بوزينه  مانند  بشر  نوع  و وصی  نه  نبی  ابداً  بشود  رده 

 .آدمی نخواهد شدمايد مگر ننخواهد شد مانند بوزينه که هزار ترقی ب

ئله را غزالی نه فهميده که در کتاب خودش کيمای سعادت ميگويد که در روحانيت  سهمين يک م

امی نوع بشر را خالق عالم ماده روحانيت انسانی بيک نحو مرحمت فرموده همه مردم واحد اند تم

است پس هر که از عبادت و رياضت آن شيشه روحانيت خود را جالء ميدهد در آن صورتهای  



يشوند و هرکه او را معطل ميگذارد زن  بر ميدارد و تاريک ميشود و موجودات منعکس مجميع  

   .چيزی در آن منعکس نميشود

ن کسيکه نفعش به بيشتر مردم ميرسد او را حکم ميرسد که اعلی االعالن مردم را برای تزکيه  پس آ

نفع کسيکه  آن  و  است  نبی  آن  کند  دعوت  نفس  و    شی  ميگويند  ولی  را  او  رسد  نمی  مردم  به 

در روحانيت    گويند و افعال ولی را کرامات لذا جميع مردمفی ميگويند و افعال نبی را معجزه ميصو

يکی   يکجور و  ولی  يکی  و  ميگردد  نبی  يکی  رياضت  و  عبادت  از جهت  و  هستند  نوع  يک  و 

 صوفی!!! 

زمان   در  و  سابق  زمان  در  را  کثير  جماعت  يک  ظاهربين  و  مردم  طبيعی  عقيده  يک  همين  پس 

برای هرکس و موجوده و السالم و  الصلوة و  اوصياء عليهم  انبياء و  از  اطاعت  بر عدم  نموده  ادار 

و خود نفسهای ايشان را در زحمت و مشقت عبادت و   هبوت و واليت را باز کرددروازه ن  ناکس

بلکه   نتيجه  بدون  انداخته  العادت  فوق  تَصْلىَ صحيح مصداق  رياضت  نَّاصَِبةٌ  حَامَِيةً  عَامِلَةٌ  و   ۱۳۱نَارًا 

عَينٍ  تُسْقَى از    ۱۳2  ءَانَِيةٍ  مِنْ  ابليس  که  زيرا  گردانيده  خوشحال  را  ابليس  و  را  گردانيده  همين  آدم  بنی 

و مشقت بيفتند و در آخرت بدون حساب و کتاب    ميخواهد که در عالم دنيا دار امتحان خوب در زحمت

 !!!  در جهنم همراه او داخل بشوند

زمانيکه تحريرات چنين علماء  اه خواهند شد تا  رمو در زمان آينده هم بدون دانستن اين مسئله گ 

دارند ميدان محشر همين    وجود  کنان روبروی خدای  پو در  و مريدان يکی ديگريرا مالمت  يران 

فرستاده خواهند شد ال حول   متبوع در جهنم  و  تابع  و هردو  آمد  باهلل  متعال خواهند  الّا  و القوة 

 العلی العظيم و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرين المعصومين! 
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ماها را از روی ه تا وقتيکه مؤمن لذا حضرت موالنا اميرالمومنين کاشف اسرار العلمين فرموده آن ک

شخص مقصر  آنناقص و در معرض خطر و زوال است و    ورانيت و روحانيت نمی شناسد ايمانشن

 بالنورانيةاست و بيخود ادعا ميکند که از شيعيان ماست پس بر هرمومن و مؤمنه تحصيل معرفت  

  .ما واجب و الزم است

يهما السالم اين فرمان واجب االطاعت حضرت  که حضرت سلمان و حضرت ابوذر عليچنانچه وقت

را شنيدند فوری بر در خانه قدس آشيانه حضرت شتافتند و از خود حضرتش سؤال نمود که ما را 

م پس حضرتش مفصل بيان فرمود  بالنورانية تعليم بدهيد که از زمره شيعيان شما خارج نشوي معرفة

بالنورانيه   ريرات خودم حتی الوسع معرفةدر تح  که در جای خودش مسطور و مذکور است و بنده

 !!! ۱۳۳ايشان را بيان نموده ام و اهلل يهدی من يشاء الی صراط مستقيم

  و ۳الشهوة  روح  2روح الحيواة  ۱  بهرحال در احاديث صحيحه وارد شده که نوع بشر سه روح دارند

ه بر اين سه روح  چهار روح دارد يعنی عالو  شخص مؤمن باهلل و بالرسول و باالئمهو    روح المدرج

هار روح يک روح ديگر دارند که اء و اوصيای جزئيه عالوه بر اين چيک روح االيمان دارد و انبي

   .واليت ناميده ميشودوح النبوة و وروح القدس و ر

خالق   ميفرمايدچنانچه  أَيَّدْناهُ  عالم  ت  ۱۳۴الْقُدُس   بِرُوحِ   وَ  ما  نموديميعنی  را    ائيد  مريم  بن  عيسی 

ال وبروح  نبوة  مدار  روح  همان  که  و در خصوص حض  قدس  ميباشد  عليه  امامت جزئيه  آدم  رت 

   ۱۳۵. فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ  رُوحی مِنْ فيهِ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نََفخْتُ» :السالم فرموده است
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جز يک  را  خود  مقدس  روح  آدم  بشری  قالب  در  من  هرگاه  من  مالئکه  همه   ء ای  فوری  بدمم 

روح القدس او را سجده بنمائيد که از روحانيت همه شما آن روح  آن  عظيم و تکريم  شماها برای ت

اعلی و افضل و بزرگ و برتر است در نزد من پس جميع مالئکه حضرت آدم را برای تعظيم آن 

 باطل نمود و او را مردود  اما ابليس ابا نمود پس خالق عالم تمام عبادت او را  ،ده نمودندروح سج

   .اخراج نمود قدس خودار ه از بارگاه و جوو رجيم نمود

شيطان لعين گفت تو عادل هستی بر کسی ظلم نميکنی پس چرا عبادت چندين هزار ساله مرا که 

در عالم ملکوت نموده ام باطل ميکنی فرمود بخواه در مقام دنيا هرچه ميخواهی در عوض او اما 

ون حساب و کتاب ترا را سجده نکردی بدچ چيز نيست که تو روح نبوتی مدر مقام آخرت برای هي

ی خودش  ا دنيا آن لعين خواست هرچه و داده شده که در جدر جهنم خواهم انداخت پس برای  

 .مذکور است

فرموده است    نج روح يک روح ششمی مرحمتی عالوه بر اين پو در وجود مقدس نبی و امام کل

يُلْقِميدهد  ه خبر  ک الْعَرْشِ  الدَّرَجاتِ ذُو  أَمْرِهِ عَلىی  رَفيعُ  لِيُنْذِرَ يَوْمَ    الرُّوحَ مِنْ  مَنْ يَشاُء مِنْ عِبادِهِ 

يعنی در وجود مقدس حضرت خاتم االنبياء و در وجودات قادسه اوصيای دوازده گانه    ۱۳۶التَّالقِ 

حضرت خالق عالم روح االمر مرحمت فرموده است و اين روح االمر فوق جميع ممکنات و از آن

موجودات کهع  تمامی  زيرا  است  ارفع  و  اقوی  و  افضل  و  اعلی  امکان  آمر   الم  نفس  صفت  امر 

  .است= يک امر است و يک آمر و يک مامور

آمر يعنی حکم آمر يعنی هر وصف که در ذات و نفس آمر است از امر او ظاهر ميشود پس اين  

قدسه  م  مظهر کامل اوصاف ذات حضرت حق است و اين روح را کلية باين وجودات  روح االمر 
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الف و ال بر اسم جنس  نه جزئية زيرا که روح اسم جنس است و چون  تعريف   مداده شده است 

مِنْ لفظ  القدس  اعطای روح  و در  کلی ميدهد  و  استغراق  فائده  ميشود  فرموده داخل  استعمال  را   

   .است و لفظ من بر تبعيض و جزئيت داللت ميکند

لقدس مرحمت شده است و حضرت خاتم االنبيا و پس جميع انبيا و اوصياء را يک جزء از روح ا

لذا نبوت و تصرفات همه شان جزئی بر   حضرت را روح االمر کلی مرحمت شده استآناوصيای  

يک عالم بوده و در يک زمان محدود بوده اما تصرفات حضرت خاتم االنبياء بر جميع عوالم و در 

الُْفرْقَانَ عَلىَ تَ»  :ه است و خواهد بود که فرموده استنه بودتمامی ازم عَبْدِهِ لِيَکُونَ    بَارَکَ الَّذِى نَزَّلَ 

حضرت از ازل تا بابد  آناين فرقان همان روح االمر است که نذارت و نبوت  پس    ۱۳۷«لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا

نذارت و بشارت کليه چند چيز برای وجود و برای    وسيع و حاوی است صلی اهلل عليه  آله و سلم

 . نذير الزم است که بدون آنها نذارت و بشارت کليه ممکن نمی شودمقدس بشير و 

تا که جميع موجود  -۱ از جميع موجودات  بشير  و  نذير  تقدم وجود  و  اول  نذارت  ات در حيطه 

 . بشارت او درآيند

مو  -2 افراد  علم جميع  و  دوم  تربيت  مجاری  که  تا  محذورات ترقی  جودات  از  که  بداند  را  همه 

 . مات امر بفرمايد بترساند و به مالئ

و حکم    -۳ قدرت  احکام سوم  بتواند  که  باشد  داشته  موجودات  افراد  بر جميع  قوت  و  تسلط  و 

 . جاری و ساری بنمايد
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مايحتاج جميع افراد موجودات داشته باشد که در تحت نذارت موجودات    چهارم قدرت اعطاء -۴

ت تربيت نگاه بدارند و آب و  که اسبی را در تحآنبدون يافتن مايحتاج خود هالک نشوند مانند  

 علف او را ندهند بزودی هالک خواهد شد! 

و-۵ محل  دانستن  و  سفلی  و  علوی  عوالم  جميع  در  عبور  و  مرور  طاقت  و  قدرت  مقام    پنجم 

 . شخص موجود تا که بتواند که در محل و مقام او رفته او را انذار و ابشار بفرمايد و غيره

ميع فضل و بزرگ و برتر است که دارای جقدس و  اعلی و اامام کلی آن وجود م  نبی کلی وپس  

من   اين صفات است و نائب ذات واجب الوجود است بر تمامی موجودات عليهم الصلوة و السالم

ل محمد بعدد ذرات مخلوقاتک و مصنوعاتک و عدد علی محمد و آاللهم صلّ    -زل الی االبداال

 زل الی االبد! حرکاتها و سکناتها من اال 

مقدسه  لذا و  قادسه  و سفلی وجودات  موجودات علوی  و  مخلوقات  معصومين    از جميع  چهارده 

ميباشند= اين است معرفت بالنورانيت ة و السالم بزرگ و برتر و اقوی و اعلی و افضل عليهم الصلو

و روحانيت ايشان پس کسی را همسر و معادل و مساوی ايشان نمودن نزد خدای متعال شرک و  

که اين گناه ابداً خدای غفور و رحيم نخواهد آمرزيد و مرتکب اين گناه را بدون    ظلم عظيم است

  .ن خواهد انداختحساب و کتاب مانند ا بليس و اتباع او در جهنم بر روهای شا

الحمد هلل الذی هدانی لهذا و ما كنت الهتدی لوال ان هدانی اهلل فلحمد هلل رب العلمین و صلّ اهلل  

 .لطاهرينعلی محمد و آله ا



 مبدأ فیاض 

حدي از  است  آمده  بوجود  فياض  مبدأ  از  که  مخلوق  اول  در خصوص  جابر    ثچنانچه  حضرت 

   :چه بودهخوب واضح ميشود که آن انصاری رضی اهلل عنه 

يَا    نُورُ نَبِيِّکَ  ٍء خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَا هُوَ فَقَالَ  شَیْأَوَّلُ صلی اهلل عليه و آله و سلم  قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ  قال  

 أَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِی مَقَامِ الْقُرْبِ مَا شَاَء اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ أَقْسَاماً جَابِرُ خَلَقَهُ اللَّهُ ثُمَّ خَلَقَ مِنْهُ کُلَّ خَيْرٍ ثُمَّ

أَقَامَ الْقِسْمَ  وَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ  وَ الْکُرْسِیَّ مِنْ قِسْمٍ   فَخَلَقَ الْعَرْشَ مِنْ قِسْمٍ قِسْمٍ وَ  الْکُرْسِیِّ مِنْ   وَ خَزَنَةَ 

نْ  الْحُبِّ مَا شَاَء اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ أَقْسَاماً فَخَلَقَ الْقَلَمَ مِنْ قِسْمٍ وَ اللَّوْحَ مِنْ قِسْمٍ وَ الْجَنَّةَ مِ  الرَّابِعَ فِی مَقَامِ

مَ فِی  الرَّابِعَ  الْقِسْمَ  أَقَامَ  وَ  الْمَلَائِکَةَقِسْمٍ  فَخَلَقَ  أَجْزَاًء  جَعَلَهُ  ثُمَّ  اللَّهُ  شَاَء  مَا  الْخَوْفِ  وَ   قَامِ  جُزٍْء  مِنْ 

الْکَوَاکِبَ وَ  الْقَمَرَ  وَ  مِنْ جُزٍْء  ثُمَّ   الشَّمْسَ  اللَّهُ  مَا شَاَء  الرَّجَاِء  مَقَامِ  فِی  الرَّابِعَ  الْقِسْمَ  أَقَامَ  وَ  مِنْ جُزٍْء 

أَجْزَا الْعِصْجَعَلَهُ  وَ  مِنْ جُزٍْء  الْحِلْمَ  وَ  الْعِلْمَ  وَ  مِنْ جُزٍْء  الْعَقْلَ  فَخَلَقَ  أَقَامَ  ًء  وَ  مِنْ جُزٍْء  التَّوْفِيقَ  وَ  مَةَ 

وَ قَطَرَتْ مِنْهُ مِائَةُ  ورُ  الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِی مَقَامِ الْحَيَاِء مَا شَاَء اللَّهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الْهَيْبَةِ فَرَشَحَ ذَلِکَ النُّ

فَخَلَ قَطْرَةٍ  أَلْفَ  عِشْرُونَ  وَ  أَرْبَعَةٌ  وَ  أَرْوَاحُ  أَلْفٍ  تَنَفَّسَتْ  ثُمَّ  رَسُولٍ  وَ  نَبِیٍّ  رُوحَ  قَطْرَةٍ  کُلِّ  مِنْ  اللَّهُ  قَ 

 ۱۳8 وَ الصَّالِحِينَ  الشُّهَدَاِءالْأَنْبِيَاِء فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ أَنْفَاسِهَا أَرْوَاحَ الْأَوْلِيَاِء وَ

و سلم   آله  مصطفی صلی اهلل عليه وگفت سؤال نمودم از حضرت خاتم االنبياء احمد مجتبی محمد  

که خالق عوالم    یيا رسول اهلل اول مخلوق خالق عالم چه چيز بوده فرمود ای جابر آن مخلوق اول

از آن هر خير و خوبی را از  ابتدا فرمود به خلق مخلوقات نور نبی تو بود خلق فرمود او را و بعد  

  :م قربال در حضور خود در مقحت قدس و جالااو را در ساو خلق نمود پس نگاه داشت 
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هرقدر که خواست بعد از آن قسمت نمود او را پس خلق فرمود عرش اعظم را از يک قسمت   - ۱

قسمت  ک قسمت و نگاه داشتو کرسی را از يک قسمت و حامالن عرش و خازنان کرسی را از ي

 . ارم را در مقام محبت چه

پس خلق فرمود قلم را از يک قسمت و لوح هرقدر که خواست بعد از آن قسمت نمود او را    -2

   .و جنت را از يک قسمت و نگاه داشت قسمت چهارم را در مقام خوفرا از يک قسمت 

آن    -۳ از  بعد  که خواست  از يک مهرقدر  را  مالئکه  فرمود  را پس خلق  او  نمود  و    جزی  جزء 

   .مقام رجاء شمس را از يک جزء و قمر را از يک جزء و نگاه داشت قسمت رابع را در 

از يک جزء و علم و   لق فرمود عقل راخهرقدر که خواست بعد از آن مجزی فرمود او را پس    -۴

   .نگاه داشت قسمت رابع را در مقام حياء  حلم را از يک جزء و عصمت و توفيق را از يک جزء و

مترشح    قدر که خواست بعد از آن نگاه فرمود بر آن از نظر هيبت پس عرق کرد آن نور وهر  -۵

شدند و چکيدند از او صد و بيست و چهار هزار قطرات نور پس خلق فرمود از هر قطره ای روح  

بعد از آن نفس کشيدند ارواح انبياء پس خلق فرمود از انفاس ايشان ارواح اولياء و   ینبی و رسول

 . ن را جل الخالقحيشهداء و ارواح صالارواح 

 مظهر عظمت و جالل و ... 

و کمال ذات ذوالجالل و االکرام از جابر انصاری حديث دوم در مظاهر عظمت و جالل و قدرت  

اللَّهِ  رضی اهلل عنه قال   آله و سلم  قَالَ رَسُولُ  ابْتَدَعَهُصلی اهلل عليه و  نُورِی  اللَّهُ  مَا خَلَقَ    مِنْ   أَوَّلُ 

فَأَقْبَ  وَ اشْتَقَّهُ  نُورِهِ أَلْفَ مِنْ جَلَالِ عَظَمَتِهِ  ثَمَانِينَ  فِی  الْعَظَمَةِ  إِلَى جَلَالِ  بِالْقُدْرَةِ حَتَّى وَصَلَ  لَ يَطُوفُ 

ةِ وَ نُورُ عَلِیٍّ مُحِيطاً بِالْقُدْرَةِ  فََفتَقَ مِنْهُ نُورَ عَلِیٍّ ع فَکَانَ نُورِی مُحِيطاً بِالْعَظَمَسَنَةٍ ثُمَّ سَجَدَ لِلَّهِ تَعْظِيماً  



أَبْصَارَ الْعِبَادِ وَ  عَرْشَ ثُمَّ خَلَقَ الْ   وَ اللَّوْحَ وَ الشَّمْسَ وَ ضَوَْء النَّهَارِ وَ نُورَ الْأَبْصَارِ وَ الْعَقْلَ وَ الْمَعْرِفَةَ وَ 

مِنْ مُشْتَقٌّ  نُورِی  وَ  نُورِی  مِنْ  قُلُوبَهُمْ  وَ  وَ  أَسْمَاعَهُمْ  الْآخِرُونَ  نَحْنُ  وَ  الْأَوَّلُونَ  فَنَحْنُ  نُورِهِ  نَحْنُ  

نُ أَحِبَّاُء اللَّهِ وَ السَّابِقُونَ وَ نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَ نَحْنُ الشَّافِعُونَ وَ نَحْنُ کَلِمَةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ خَاصَّةُ اللَّهِ وَ نَحْ

 وَ نَحْنُ خَزَنَةُ وَحْیِ اللَّهِ وَ سَدَنَةُ لَّهِ وَ نَحْنُ يَمِينُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أُمَنَاُء اللَّهِنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ وَ نَحْنُ جَنْبُ ال

وَ مَعْنَى التَّأْوِيلِ وَ فِی أَبْيَاتِنَا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَ نَحْنُ مَحَالُّ قُدْسِ اللَّهِ وَ    غَيْبِ اللَّهِ وَ نَحْنُ مَعْدِنُ التَّنْزِيلِ

الرَّحْمَةِنَ مََفاتِيحُ  نَحْنُ  وَ  الحِکْمَةِ  مَصَابِيحُ  نَحْنُ سَادَةُ  حْنُ  وَ  الْأُمَّةِ  نَحْنُ شَرَفُ  وَ  النِّعْمَةِ  يَنَابِيعُ  نَحْنُ  وَ   

بِلَادِ وَ نَحْنُ الْکَُفاةُ وَ  الْأَئِمَّةِ وَ نَحْنُ نَوَامِيسُ الْعَصْرِ وَ أَحْبَارُ الدَّهْرِ وَ نَحْنُ سَادَةُ الْعِبَادِ وَ نَحْنُ سَاسَةُ الْ

وَ طَرِيقُ النَّجَاةِ وَ نَحْنُ السَّبِيلُ وَ السَّلْسَبِيلُالْوُلَاةُ وَ الْحُمَاةُ وَ  الرُّعَاةُ  وَ نَحْنُ النَّهْجُ الْقَوِيمُ وَ     السُّقَاةُ وَ 

اللَّهِ وَ    لَيْنَا رَدَّ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ شَکَّ فِينَا شَکَّ فِیالْمُسْتَقِيمُ مَنْ آمَنَ بِنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ عَ  الطَّرِيقُ

سِيلَةُ إِلَى اللَّهِ وَ  مَنْ عَرَفَنَا عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى عَنَّا تَوَلَّى عَنِ اللَّهِ وَ مَنْ أَطَاعَنَا أَطَاعَ اللَّهَ وَ نَحْنُ الْوَ

اللَّهِ رِضْوَانِ  إِلَى  فِ  الْوُصْلَةُ  وَ  الْهِدَايَةُ  وَ  الْخِلَافَةُ  وَ  الْعِصْمَةُ  لَنَا  نَحْنُ وَ  وَ  الْإِمَامَةُ  وَ  الْوَلَايَةُ  وَ  النُّبُوَّةُ  ينَا 

الْأَعْلَى وَ الْحُجَّ]نحن[  مَعْدِنُ الْحِکْمَةِ وَ بَابُ الرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةُ الْعِصْمَةِ وَ نَحْنُ کَلِمَةُ التَّقْوَى وَ   ةُ  الْمَثَلُ 

  ۱۳۹! کَ بِهَا نَجَاالْعُظْمَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى الَّتِی مَنْ تَمَسَّ

سلم که بفرمائيد که خالق عالم اول چه    گفت سؤال نمودم از حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله و

الق عالم اول نور مرا خلق فرمود که اختراع نمود نور  خچيز را خلق فرمود در جواب فرمودند که  

نور خودشمرا   بطواف   از  نور من  از جالل عظمت خودش پس شروع کرد  را  او  نمود  و مشتق 

نمودن دور قدرت حضرت حق حتی اينکه رسيد به جالل عظمت الهيه در ظرف هشتاد هزار سال  

پنجاه هزار سال از زمانه ربوبيتی ميشود و يک روز از   از سالهای الوهيتی که يک روزش بمقدار

بمقد ربوبيتی  ب  هزار سال  ارزمانه  ميشود  زمانی  زمانه  پروردگاراز  تعظيم  بجهت  آن  از  سجده   عد 
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ط عظمت و جالل الهيه و شد نور بود نور من محي ور برادرم علی پس  ن نمود پس شگافت از آن  

علی محيط قدرت الهيه )لذا مظهر عظمت و جالل ذات واجب الوجود روح و نور اقدس حضرت  

است و مظهر قدرت حضرت حق روح و نور اميرالمومنين  آله و سلم    خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و

که قدرت حضرت حق در عالم حدوث  و در هرشیء    عليه السالم است لذا هرجا و در هر زمان 

   .و بروز کرده است از دست و زبان مبارک حضرت اميرالمومنين ظهور و بروز نموده است روظه

بيان خود  آنچنانچه   بعناوين مختلفه در خطبات خود بيان حضرت از زبان صداقت  اين مطلب را 

 أنا األوّل، أنا اآلخر، أنا الظاهر، أنا الباطل، أنا  فرموده است از خطبه افتخار چند جمالت اينهايند 

قبل القلم، أنا مع اللوح قبل اللوح،    ]و[  أنا مع الدور قبل الدور، أنا مع القلم  ]و[  الکور،  الکور قبل   مع

 ۱۴0لية األوليةأنا صاحب األز

من لبن، و أنهارا من    من ماء تيار، و أنهارا  ]انهار[  الخلود، أنا مجری األنهار أنهارا  جنّات  أنا صاحب

أنهارا   و  للشاربين،عسل مصّفى،  لذّة  و سقير   أنا حجبت  من خمر  السعير،    جهنّم و جعلتها طبقات 

 ۱۴۱أعددتها للظالمين  الجير، و األخرى عمقيوس

 ۱۴2بأمر العليم الحکيم، أنا الکلمة التی بها تمّت األمور و دهرت الدهور، يماألقال أنا صانع

األلوان و  الشامخات  الجبال  أنا أرسيت أنا غارس األشجار، و مخرج  الجاريات،  العيون  ، و فجّرت 

 ۱۴۳ا منوّر الشمس و القمر و النجوماألموات، أنا منزل القطر، أن الثمار، أنا مقدّر األقوات، أنا ناشر
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إلیّ  المفوض  الخالئق  أنا  الخالقأمر  اإلله  خليفة  أنا  ولی   ۱۴۴،  الخلق  الحق   أنا  سائر  أنا    ۱۴۵.على 

ال يبدل القول لدیّ، و   أنا الذی  ۱۴۶فی القبور، أنا صاحب يوم النشور   الصور، أنا مخرج من  صاحب

أنا    ۱۴8الطاعة  اللّه  من  له  الساعة، أنا الواجب]=مقيم[  أنا قيّم القيامة، أنا القيم    ۱۴۷إلیّ   الخلق  حساب

 ۱۴۹.۱۵0وَ يَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی ، کما قال سبحانهو الروح  أمر اللّه

 ۱۵۱أ لست بربّکم بأمر قيوم لم يزل.  لهم  أنا المنادی]و[ أنا آخذ العهد على األرواح فی األزل، 

أال    ۱۵۳السجود، أنا العابد   أنا باب  ۱۵2سورة الحمد،نا فصل الخطاب، أنا  أنا ليلة القدر، أنا أمّ الکتاب، أ

، و نحن نذر اآلخرة و األولى، و نذر کل زمان و أوان، و بنا هلک من هلک،  النذر األولى  و إنّا نحن

 ۱۵۴من نجا  و بنا نجا

از دست يداللهی   الوجود در عالم حدوث  حضرت بوجود آنو چون عجائبات قدرت ذات واجب 

الغرائب  آمد و  العجائب  مظهر  القاب  و  خطاب  جانب حضرت حق  از  مهمات  دعای  در  لذا  اند  ه 
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  ۱۵۵الْعَجَائِب مَظْهَرَ عَلِيّاً نَادِ  بحضرت رسول ص ارشاد شد  حضرت داده شده که برای فتح خيبربآن

 الخ 

 قلوووم بايوووود کوووه از اشووووجار باشوووود
o 

 موووووداد از ابحووووور زخوووووار باشووووود 
o 

 حيووات خلووق گووردد صوورف موودحش
o 

 رقووم آنگووه شووود يووک حوورف موودحش  
o 

بعد از آن خالق عالم عرش اعظم را خلق فرمود و کرسی را خلق نمود و لوح و قلم و شمس و  

معرفت و ابصار عباد و اسماع آنها و قلوب آنها را از نور  ابصار و عقل و    قمر و روشنی روز و نور

   .من خلق فرمود و نور مرا از نور خاص خود مشتق نمود

بحين هستيم و اول مخلوقات هستيم و ما آخر مخلوقات هستيم و ما سابقين هستيم و ما مس  لذا ما

د و ما خاصان خدائيم و  ا کلمةاهلل هستيم که تعريف و توصيف ما تمامی ندارما شافعين هستيم و م

ن وحئيم  و خازنا  اهلل ئيم و يمين اهلل ئيم و امينان خدائيم  ن خدائيم و ما وجه اهلل ئيم و جنبما محبا

و ته خانه غيب الغيوب خدائيم و ما معدن تنزيل و معانی تاويل ئيم و در خانه ما جبرئيل نازل و 

و ينابيع نعمت و شرف امت ئيم و    ما محل قدس خدائيم و مصابيح حکمت و مفاتيح رحمت ئيم

م کافی و  و ناظم بالديم و مائي  و نواميس عصر و احبار دهر ئيم و سادات بندگان  مسادات ائمه ئي

ساقی    و  حامی  و  و  و  والی  سيل  مائيم  و  نجات  طريق  و  و صراط راعی  قويم  نهج  و  سلسبيل 

  .مستقيم

البته ايمان آورد بخدا و هرکه رد کرد بر ما البته رد کرده است بر خدا و هر    ،آورد بما  هرکه ايمان

ا شک نمود در امر شک نمود در امر م   هکه شک کرد در امر ما البته شک کرد در امر خدا و هرک

اعراض کرد از ما البته اعراض کرده   هخدا و هر که شناخت باز البته شناخته است خدا را و هرک

هر که اطاعت کرد ما را البته اطاعت کرد خدا را و مائيم وسيله بطرف خدا و سبب است از خدا و  
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هدايت و  خالفت  و  عصمت  ماست  برای  و  خدا  خوشنودی  و  بخدا  ماست  وصول  در  و    و  نبوة 

و مائيم کلمه تقوی و مائيم   واليت و امامت و مائيم معدن حکمت و باب رحمت و شجره عصمت

 الوثقی آن عروةالوثقی که هر که تمسک کرد بآن نجات يافت!مثل اعلی و حجة عظمی و عروة 

 اولین مخلوقات خالق عوالم

السال عليه  باقر  محمد  امام  حضرت  از  جعفی  يزيد  ابن  جابر  سوم  يابن  حديث  که  نمود  سؤال  م 

  اللَّهُ   يَا جَابِرُ کَانَفقال عليه السالم    .کيها بودند  اولين مخلوقات خالق عوالم   رسول اهلل بيان بفرمائيد

لَا مَجْهُولَ فَأَوَّلُ مَا ابْتَدَأَ مِنْ خَلْقٍ خَلَقَهُ أَنْ خَلَقَ مُحَمَّداً ص وَوَ لَا شَیْ لَا مَعْلُومَ وَ  خَلَقَنَا    َء غَيْرُهُ وَ 

يْنَ يَدَيْهِ حَيْثُ لَا سَمَاَء وَ لَا أَرْضَ وَ لَا مَکَانَ  أَهْلَ الْبَيْتِ مَعَهُ مِنْ نُورِهِ وَ عَظَمَتِهِ فَأَوْقََفنَا أَظِلَّةً خَضْرَاَء بَ

شُعَاعِ الشَّمْسِ مِنَ الشَّمْسِ نُسَبِّحُ وَ لَا لَيْلَ وَ لَا نَهَارَ وَ لَا شَمْسَ وَ لَا قَمَرَ يَْفصِلُ نُورُنَا مِنْ نُورِ رَبِّنَا کَ

تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَخْلُقَ الْمَکَانَ    لِلَّهِ]=بدأ[  دُهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ ثُمَّ بَدَا  اللَّهَ تَعَالَى وَ نُقَدِّسُهُ وَ نَحْمَدُهُ وَ نَعْبُ

لَا إِلَهَ إِلَّا ا عَلِیٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَصِيُّهُ بِهِ أَيَّدْتُهُ وَ    -للَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِفَخَلَقَهُ وَ کَتَبَ عَلَى الْمَکَانِ 

اللَّهُ السَّمَاوَ ثُمَّ خَلَقَ  مِثْلَ ذَلِکَ  الْعَرْشِ  فَکَتَبَ عَلَى سُرَادِقَاتِ  الْعَرْشَ  اللَّهُ  ثُمَّ خَلَقَ  اتِ فَکَتَبَ  نَصَرْتُهُ 

مِ أَطْرَافِهَا  ثُمَّ خَلَقَ عَلَى  مِثْلَ ذَلِکَ  عَلَيْهَا  فَکَتَبَ  النَّارَ  وَ  الْجَنَّةَ  ثُمَّ خَلَقَ  وَ أَسْکَنَهُمُ الْ  ثْلَ ذَلِکَ  مَلَائِکَةَ 

تَرَاَءى ثُمَّ  بِالنُّ  السَّمَاَء  لِمُحَمَّدٍ ص  وَ  بِالرُّبُوبِيَّةِ  لَهُ  الْمِيثَاقَ  عَلَيْهِمُ  أَخَذَ  وَ  تَعَالَى  اللَّهُ  لِعَلِیٍّ ع  لَهُمُ  وَ  بُوَّةِ 

فَرَائِصُ فَاضْطَرَبَتْ  عَ  بِالْوَلَايَةِ  اللَّهُ  فَسَخِطَ  بِالْعَرْشِ سَبْعَ الْمَلَائِکَةِ  فَلَاذُوا  عَنْهُمْ  احْتَجَبَ  وَ  الْمَلَائِکَةِ  لَى 

 سِنِينَ يَسْتَجِيرُونَ اللَّهَ مِنْ سَخَطِهِ وَ يُقِرُّونَ بِمَا أَخَذَ عَلَيْهِمْ 

تَصَّهُمْ لِنَْفسِهِ وَ يَسْأَلُونَهُ الرِّضَا فَرَضِیَ عَنْهُمْ بَعْدَ مَا أَقَرُّوا بِذَلِکَ وَ أَسْکَنَهُمْ بِذَلِکَ الْإِقْرَارِ السَّمَاَء وَ اخْوَ  

لَا تَسْبِيحُ أَنْوَارِنَا  حُاخْتَارَهُمْ لِعِبَادَتِهِ ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْوَارَنَا أَنْ تُسَبِّحَ فَسَبَّحَتْ فَسَبَّ وا بِتَسْبِيحِنَا وَ لَوْ 

تَبَ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا  مَا دَرَوْا کَيْفَ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَ لَا کَيْفَ يُقَدِّسُونَهُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْهَوَاَء فَکَ



عَلِیٌّ   اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّدٌ  أَسْکَنَهُمُ أَمِاللَّهُ  وَ  الْجِنَّ  اللَّهُ  خَلَقَ  ثُمَّ  نَصَرْتُهُ  وَ  أَيَّدْتُهُ  بِهِ  وَصِيُّهُ  الْمُؤْمِنِينَ  يرُ 

 مَنْ أَقَرَّ  کَقَرَّ مِنْهُمْ بِذَلِالْهَوَاَء وَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْهُمْ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ لِمُحَمَّدٍ ص بِالنُّبُوَّةِ وَ لِعَلِیٍّ ع بِالْوَلَايَةِ فَأَ

يْهِ ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ  وَ جَحَدَ مِنْهُمْ مَنْ جَحَدَ فَأَوَّلُ مَنْ جَحَدَ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَخُتِمَ لَهُ بِالشَّقَاوَةِ وَ مَا صَارَ إِلَ

وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا دَرَوْا کَيْفَ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ   نَا تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ أَنْوَارَنَا أَنْ تُسَبِّحَ فَسَبَّحَتْ فَسَبَّحُوا بِتَسْبِيحِ

 الْمُؤْمِنِينَ وَصِيُّهُ بِهِ ثُمَّ خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَکَتَبَ عَلَى أَطْرَافِهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ أَمِيرُ

ا جَابِرُ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ ع يَ  أَيَّدْتُهُ وَ نَصَرْتُهُ فَبِذَلِکَ

عَلَيْهِمُ   فَأَخَذَ  صُلْبِهِ  مِنْ  ذُرِّيَّتَهُ  أَخْرَجَ  ثُمَّ  رُوحِهِ  مِنْ  فِيهِ  نََفخَ  وَ  فَسَوَّاهُ  الْأَرْضِ  أَدِيمِ  لَهُ مِنْ  الْمِيثَاقَ 

وَ جَحَدَ مَنْ جَحَدَ فَکُنَّا أَوَّلَ مَنْ أَقَرَّ    بُوبِيَّةِ وَ لِمُحَمَّدٍ ص بِالنُّبُوَّةِ وَ لِعَلِیٍّ ع بِالْوَلَايَةِ أَقَرَّ مِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّلرُّبِا

لَ لَوْ  وَ  لَوْلَاکَ  عُلُوِّ شَأْنِی  وَ  وَ جَلَالِی  عِزَّتِی  وَ  لِمُحَمَّدٍ ص  قَالَ  ثُمَّ  الْهَادُونَ ا  بِذَلِکَ  عِتْرَتُکُمَا  وَ  عَلِیٌّ 

لَا لَا السَّمَاَء وَ  لَا الْأَرْضَ وَ  لَا الْمَکَانَ وَ  النَّارَ وَ  الْجَنَّةَ وَ  الرَّاشِدُونَ مَا خَلَقْتُ  لَا   الْمَهْدِيُّونَ  الْمَلَائِکَةَ وَ 

وَ خِيَرَتِی مِنْ خَلْقِی أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَیَّ وَ أَوَّلُ مَنِ    یيِّخَلْقاً يَعْبُدُنِی يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ خَلِيلِی وَ حَبِيبِی وَ صَِف

 وَ نَصَرْتُکَ وَ ابْتَدَأْتُ إِخْرَاجَهُ مِنْ خَلْقِی ثُمَّ مِنْ بَعْدِکَ الصِّدِّيقُ عَلِیٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَصِيُّکَ بِهِ أَيَّدْتُکَ

أَوْلِيَائِی وَ مَنَارَ الْهُدَى ثُمَّ هَؤُلَاِء الْهُدَاةُ الْمُهْتَدُونَ مِنْ أَجْلِکُمْ ابْتَدَأْتُ خَلْقَ  وَ نُورَ  جَعَلْتُهُ الْعُرْوَةَ الْوُثْقَى  

نُورِ عَظَمَتِی وَ احْتَجْتُ بَيْنَ خَلْقِی خَلَقْتُکُمْ مِنْ  بَيْنِی وَ  بِکُمْ عَمَّنْ    مَا خَلَقْتُ وَ أَنْتُمْ خِيَارُ خَلْقِی فِيمَا 

لَا    ٍء هَالِکٌ إِلَّا وَجْهِی وَ أَنْتُمْ وَجْهِیبِکُمْ وَ أُسْأَلُ بِکُمْ فَکُلُّ شَیْ   مِنْ خَلْقِی وَ جَعَلْتُکُمْ أُسْتَقْبَلُ  سِوَاکُمْ

ضَلَّ وَ هَوَى وَ أَنْتُمْ    مْ فَقَدْبِغَيْرِکُ  تَبِيدُونَ وَ لَا تَهْلِکُونَ وَ لَا يَبِيدُ وَ لَا يَهْلِکُ مَنْ تَوَلَّاکُمْ وَ مَنِ اسْتَقْبَلَنِی

اللَّهَ الْأَرْضِ ثُمَّ إِنَّ  أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ أَهْلِ   تَعَالَى خِيَارُ خَلْقِی وَ حَمَلَةُ سِرِّی وَ خُزَّانُ عِلْمِی وَ سَادَةُ 

أَهْلَ الْبَيْتِ مَعَهُ وَ أَوْقََفنَا نُوراً صُُفوفاً    وَارَنَاهَبَطَ إِلَى الْأَرْضِ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ أَهْبَطَ أَنْ

يَدَيْهِ فِی   بَيْنَ  نُقَدِّسُهُ  وَ  سَمَاوَاتِهِ  فِی  سَبَّحْنَاهُ  کَمَا  أَرْضِهِ  فِی  وَ   نُسَبِّحُهُ  سَمَائِهِ  فِی  قَدَّسْنَاهُ  کَمَا  أَرْضِهِ 

أَرْضِهِ کَمَا عَبَدْنَاهُ فِی سَ فَنَعْبُدُهُ فِی  الْمِيثَاقِ سَلَکَ ذَلِکَ مَائِهِ  لِأَخْذِ  اللَّهُ إِخْرَاجَ ذُرِّيَّةِ آدَمَ ع  أَرَادَ  لَمَّا 



دَ  النُّورَ لَا  ذَلِکَ  لَا  لَوْ  وَ  بِتَسْبِيحِنَا  فَسَبَّحُوا  فَسَبَّحْنَاهُ  يُلَبُّونَ  صُلْبِهِ  مِنْ  ذُرِّيَّتَهُ  أَخْرَجَ  ثُمَّ  کَيْفَ فِيهِ  رَوْا 

اللَّهَيُسَبِّحُونَ قَالَ    أَوَّلَ مَنْ  کُنَّا  وَ  بِالرُّبُوبِيَّةِ  لَهُ  مِنْهُمْ  الْمِيثَاقِ  بِأَخْذِ  لَهُمْ  تَرَاَءى  ثُمَّ  عِنْدَ   بَلى  عَزَّ وَ جَلَّ 

بِرَبِّکُمْ   قَوْلِهِ لَسْتُ  لِعَلِیٍّ ع    ۱۵۶  أَ  وَ  لِمُحَمَّدٍ ص  بِالنُّبُوَّةِ  مِنْهُمْ  الْمِيثَاقَ  أَخَذَ  وَ  بِالْوَلَثُمَّ  أَقَرَّ  مَنْ  فَأَقَرَّ  ايَةِ 

وَ نَحْنُ سَبَبُ    جَحَدَ مَنْ جَحَدَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعَْفرٍ ع فَنَحْنُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ وَ أَوَّلُ خَلْقٍ عَبَدَ اللَّهَ وَ سَبَّحَهُ

الْآدَمِيِّينَ فَبِنَا عُرِفَ اللَّهُ وَ بِنَا وُحِّدَ اللَّهُ وَ بِنَا   کَةِ وَخَلْقِ الْخَلْقِ وَ سَبَبُ تَسْبِيحِهِمْ وَ عِبَادَتِهِمْ مِنَ الْمَلَائِ

نْ عَاقَبَ ثُمَّ تَلَا  عُبِدَ اللَّهُ وَ بِنَا أَکْرَمَ اللَّهُ مَنْ أَکْرَمَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ وَ بِنَا أَثَابَ مَنْ أَثَابَ وَ بِنَا عَاقَبَ مَ

إِنَّ  قَوْلَهُ تَعَالَى لَنَحْوَ  الْمُسَبِّحُونَا  لَنَحْنُ  إِنَّا  فَأَنَا   قَوْلَهُ تَعَالَى  ۱۵۷نُ الصَّافُّونَ وَ  لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ  قُلْ إِنْ کانَ 

يکٌ  شَرِفَرَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَ أَوَّلُ مَنْ أَنْکَرَ أَنْ يَکُونَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ  ۱۵8أَوَّلُ الْعابِدِينَ

صُلْبَ آدَمَ ع فَمَا زَالَ ذَلِکَ النُّورُ يَنْتَقِلُ مِنَ الْأَصْلَابِ وَ     أَوْدَعَنَا بِذَلِکَ النُّورِثُمَّ نَحْنُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ 

تَقَلَ مِنْهُ انْتِقَالُهُ وَ شَرَّفَ الَّذِی انْالْأَرْحَامِ مِنْ صُلْبٍ إِلَى صُلْبٍ وَ لَا اسْتَقَرَّ فِی صُلْبٍ إِلَّا تَبَيَّنَ عَنِ الَّذِی  

زَْءيْنِ جُزٌْء فِی اسْتَقَرَّ فِيهِ حَتَّى صَارَ فِی صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَوَقَعَ بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ فَاطِمَةَ فَافْتَرَقَ النُّورُ جُ

وَ تَقَلُّبَکَ فِی السَّاجِدِينَيَعْنِی فِی أَصْلَابِ النَّبِيِّينَ وَ   عَالَىتَعَبْدِ اللَّهِ وَ جُزٌْء فِی أَبِی طَالِبٍ فَذَلِکَ قَوْلُهُ  

لْأُمَّهَاتُ مِنْ لَدُنْ أَرْحَامِ نِسَائِهِمْ فَعَلَى هَذَا أَجْرَانَا اللَّهُ تَعَالَى فِی الْأَصْلَابِ وَ الْأَرْحَامِ وَ وَلَّدَنَا الْآبَاُء وَ ا

  ۱۵۹آدَمَ ع. 

 .حمد و آله الطاهرين و سلم تسلیما كثیراًی مو صلی اهلل عل

هول شی غير از او نبود نه معلوم نه مجحضرت ای جابر بود ذات حضرت حق و هيچ    پس فرمود

نور مقدس  پس صنعت اولی او تعالی شانه که شروع نمود بخلق نمودن اين بود که اول خالق عالم  
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حضرت انوار ما اهل  آن فرمود و همراه    حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله و سلم را خلق

  .بيت را از نور عظمت و جالل خودش خلق نمود

سايه سبز نورانی وقتيکه هيچ چيزی   ما را در حضور قدس و جالل خود بصورتپس نگاه داشت  

  ل بود و نی نهار بود و نی شمس بود نی قمرنی لي  از آسمان و زمين وجود نداشتند نی مکان بود و

ن ما مانند منفصل شديکه منفصل می شدند انوار ما از نور عظمت و جالل پروردگار  حالآنآن    رد

رديم و تقديس مينموديم او را و حمد ميکرديم و عبادت  شعاع شمس از شمس و ما تسبيح ميک

  .او بخلق نمودن مکان و را حق عبادت نمودن او پس قرار گرفت مشيتامی نموديم 

مد رسول اهلل  له الّا اهلل محار صفحه مکان از قلم قدرت کلمه ال  پس خلق فرمود مکان را و نوشت ب

 و محمد رسول خداست و  هللاصيه به ايدته و نصرته يعنی نيست معبودی مگر  علی اميرالمومنين و

حبيب خود را بعلی و تاييد کرد ام او  علی اميرالمومنين و وصی مصطفی است و ياری نموده ام من  

الص بعلی عليهما  او    السالم  وة و لرا  بر سراقات  و بعد از آن خلق فرمود عرش اعظم را و نوشت 

از آن آسمانها را خلق فرمود و مرقوم فرمود بر اطراف آنها همين کلمه   دهمين کلمه طيبه را و بع

طيبه را خلق فرمود و مرقوم نمود همين کلمه    طيبه را و بعد از آن جنات النعيم و درکات جحيم را

بر آسمانها بعد از آن جلوه فرمود بر    ه را خلق فرمود و سکنی داد ايشانران مالئکبر آنها بعد از آ

از ايشان برای ربوبيت خود و برای نبوت حضرت رسول و برای   مالئکه که عهد و ميثاق بگيرد 

  .واليت اميرالمومنين عليه السالم

و بر  فرپس  تغير  مالئکه مضطرب شدند پس  السالم  عليه  اميرالمومنين  بر  اليت  متعال  مود خدای 

وردند بعرش اعظم مالئکه ترسيدند و پناه آايشان پوشيده کرد پس    ايشان و جلوه جمال خود را از

د و نجالل و االکرام طلب عفو ميکردلتا هفت سال از سالهای الوهيتی و از قهر و غضب خدای ذوا



ند رضايت حضرت حق را  که از ايشان گرفته بود و سؤال ميکرداقرار مينمودند بآن عهد و ميثاق  

که اقرار نمودند به ربوبيت خدا و به نبوت حضرت  آند از ايشان بعد از  راضی و خوشنود گرديپس  

مانها  خاتم االنبيا و به واليت اميرالمومنين پس بجهت همين عهد و اقرار سکونت داد ايشانرا بر آس

ت خود و بعد از آن امر فرمود  و مختص نمود ايشانرا برای نفس خود و پسنديد ايشانرا برای عباد

د تسبيح و تقديس ما بصدای بلن د بنمائيم پس  که تسبيح و تقديس او را بصدای بلنبانوارهای ما  

شروع  به تسبيح و تقديس ما تسبيح و تقديس خدای متعال    هخدای متعال شروع کرديم پس مالئک

و   تسبيح  بود  نمی  اگر  پس  بلنکردند  بصدای  ما  مالئکتقديس  همانا  چطور  د  که  دانستند  نمی  ه 

 تسبيح و تقديس خدای متعال بنمايند !!!

له الّا اهلل محمد رسول اهلل علی ابعد از آن هوا را خلق فرمود و نوشت بر صفحات هوا کلمه طيبه ال  

ود و ايشان را در هوا سکنی داد و ماز آن جن را خلق فراميرالمؤمنين وصيه به ايدته و نصرته بعد  

گر ميثاق  و  واليت  عهد  بر  و  االنبيا  خاتم  حضرت  نبوت  بر  و  خود  ربوبيت  بر  ايشان  از  فت 

اميرالمومنين عليه السالم پس اقرار نمودند از ايشان کسانيکه اقرار نمودند و انکار نمودند از ايشان  

که انکار نمود از نبوت حضرت خاتم االنبيا و واليت حضرت  انکار نمودند پس اول کسي  کسانيکه

چيزيکه انجام بآنآن ابليس لعين بود پس خداوند متعال مهر نمود برای او شقاوت را و    اميرالمومنين

 او شد! 

ما بصدای بلند  ای بلند تسبيح و تقديس خدا را بکنيم پس  د بعد از آن امر فرمود انوار ما را که بص

ديس خدا را شروع کرديم پس از تسبيح و تقديس ما بنی جان هم تسبيح و تقديس تسبيح و تق

کردند و اگر نمی بود تسبيح و تقديس ما ايشان هرگز نمی دانستند که چطور تسبيح    ع خدا را شرو

از   بعد  و  بنمايند!!  متعال  خدای  تقديس  اطراف و  بر  فرمود  مرقوم  فرمود پس  خلق  را  زمين  آن 

رته پس حمد رسول اهلل علی اميرالمومنين وصيه به ايدته و نصاهلل مله الّا  ای طيبه را ال    زمين کلمه



بعد از آن خلق    باينجهت آسمانها بدون ستون بر پا شدند ای جابر و زمين در ميان هوا معلق شد

را آدم  متعال حضرت  و    از   فرمود خدای  را  او  و هيکل بشری  قالب  نمود  گل زمين پس درست 

دميد در آن قالب يک جزء از روح مقدس خود پس وجود مقدس انسانی که دارای جميع صفات  

 .بر آمده زنده گرديدعالم اک

سب مقام يعنی چون خالق عالم بر جميع موجودات بزرگ اسم اعظم خود و اسم مقدس  انکته من

م آنها بشود و هيکل بشری را مجموعه ااميرالمومنين نوشته که باعث قوحبيب خود و اسم مقدس  

ود انسانی خالق  عوالم قرار داده و بر جميع موجودات او را معظم و مکرم ساخته لذا بر صفحه وج

 . عالم اين هر سه اسمای حسنی را مکرر مرقوم فرموده است

شکل دو  از سر تا بقدم يک محمد )اسم اهلل ميشوند و نصف بدن    2که انگشتهای هر دو دست دو  

ميشود و يک حلقه چشم و نصف بينی و نصف دائره پيشانی يک اسم علی   (بصورت قرينه  محمد

انسانی بشکل اشرف   دد و از جهت همين اسمای مبارکه وجو شو( مي بصورت قرينه  شکل دو علی)

علی بر ميدارند  موجودات آمده و چون روز قيامت ميشود اسم مبارک علی را از روی مخالفين  

انداخته  جهنم  در  و  برميگردند  حمار  و  س   و  خوک  بشکل  و  ميشود  زائل  انسانی  شکل  پس 

  أَحْسَنُ   اللَّهُ  فَتَبارَکَئينه نظر کنيد  ا در آکه چون روی خود رحديث آمده  ميشوند و بهمين جهت  

بياريد که بر روی شما اسم اعظم خود را مرقوم فرموده   يعنی حمد خدا  بگوئيد  ۱۶0الْخالِقينَ   بجا 

 .است و صورت شما بهترين صور موجودات ساخته است

 .نَیْ مِالَعَالْ بِّرَ هِلَّلِ دُمْوَ الْحَ الْخالِقینَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبارَکَ
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و بعد از آن بيرون آورد از صلب حضرت آدم ذريت او را پس عهد و ميثاق گرفت از ايشان بر  

از  ربوبيت خود و بر نبوت حضرت خاتم االنبياء و بر واليت حضرت اميرالمومنين پس اقرار نمود  

 . ايشان هرکه اقرار نمود و انکار نمود از ايشان هرکه انکار نمود

بربوبيت پروردگار و به نبوت رسول مختار و به واليت حيدر کرار   هاول اقرار کنندپس بوديم ما  

ليه و آله و سلم که ای  عهلل  اصلی    م االنبياء تبعد از آن خدای متعال خطاب فرمود به حضرت خا

بعزت و جالل خودم و به کبرياء و علو شان خودم که   حبوب من و ای مطلوب من قسم ميخورمم

و اگر نمی بود علی و عترة طاهره ی او و شماها مقصود و   طلوب و مقصود مناگر نبودی تو م

جهنم    مطلوب من البته هرگز هرگز خلق نميکردم نه مکان را و نه زمين و آسمان را و نه جنت و

 را و نه مالئکه را و نه هيچ مخلوقی را از مخلوقات که مرا عبادت کنند!!!

بيب من و تو هستی صفی من و من و تو هستی ح  ص تو هستی خليلای محمد ص و ای احمد  

و   تو هستی بهترين مخلوقات من و تو هستی محبوب ترين کائنات من و تو هستی اول مخلوق من

اميرالمومنين وصی و خليفه تو و نصرت تو هستی اول مصنوع من و ب اکبر علی  عد از تو صديق 

و نور االولياء و منارالهدی    الوثقی ا العروةنمودم ترا بعلی که اوست مظهر قدرت من و گردانيدم او ر

اند يعنی حضرات ائمه طاهرين صلوات اهلل و سالمه عليهم  و بعد ايشانرا که ائمه هداة و مهتدون 

 . اجمعين 

و در طفيل شماها خلق نموده ام سائر مخلوقات را و شماها هستيد بهترين مخلوقات من و شماها 

در ميان مخلوقات خودم خلق نمودم شماها را از ميان خودم و  را وسيله و ذريعه گردانيده ام در  

نور عظمت و جالل خودم و حجاب قرار دادم شماها را در ميان خود و در ميان مخلوقات خود و  

ه قبوليت دعای بندگان و وسيله سؤال نمودن بندگان و شماها هستيد مورد  يلوس  گردانيدم شماها را



شد مگر وجه من و شماها هستيد وجه من آن هالک خواهند  فنا و  فيضان من و جميع مخلوقات  

  .خواهد شدنجه که هرگز هرگز فناء و هالک نخواهد شد و معدوم و

فناء و هالک و معدوم نخواهند شد من  ه واليت شما را دارند هرگز هرگز  ين طور آن کسانيک مو ه

ديگريرا در درگاه من وسيله  کسی  ايشانرا در طفيل شما حيوات جاودانی داده ام و هرکه بغير شما  

گاخو آن هست  آورد پس  کسانيراهد  و همچنين  و شماها هستيد   مراه  انداخت    در جهنم خواهم 

من علوم  خازنان  و  من  اسرار  حامالن  و  من  مخلوقات  ترين  امام    افضل  و  سردار  و  پيشوا  و 

جلوه فرمود با ه ی ابرها بر روی زمين  خدای متعال در ساي مخلوقات علوی و سفلی من بعد از آن 

مالئکه و نازل فرمود انوارهای ما را همراه خود بر زمين و نگاه داشت ما را در صفوف پيش روی  

خود پس ما تسبيح و تقديس ميکرديم او را در زمين همانطور که تسبيح و تقديس نموديم او را  

 . ر آسمانهاکه عبادت کرديم او را داو را در زمين همانطور در آسمانها و عبادت ميکرديم 

بياورد بجهت گرفتن عهد و ميثاق پس داخل فرمود   و وقتيکه اراده فرمود که ذرية آدم را بيرون 

را ما  صلب    انوارهای  از  را  آدم  ذرية  آورد  بيرون  آن  از  بعد  و  آدم  حضرت  مقدس  وجود  در 

بصداهاآن گفتيم  تقديس  و  تسبيح  ماها  پس  ميگفتند  تلبيه  که  از حضرت  هم  ايشان  پس  بلند  ی 

رديم ايشان هرگز ند و اگر ماها تسبيح و تقديس نميکگفت  تسبيح و تقديس ماها تسبيح و تقديس

دانستن بگويند    دنمی  تقديس  و  تسبيح  را  متعال  خدای  متعال    پسکه چطور  خدای  فرمود  جلوه 

وقتيکه    قبول نموديمبوديم که اول  د و ميثاق برای ربوبيت خود و ما  برای ايشان بجهت گرفتن عه

  ۱۶۱الست بربکم  فرمود
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برای حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و   و اقرار نموديم و گفتيم بلی انت ربنا يا اهلل و بعد از آن

حضرت از ايشان عهد و ميثاق گرفت و برای اميرالمومنين بجهت واليت  آن و سلم بجهت نبوت  آله  

ار نمود هرکه انکار و انک  هرکه اقرار نمود از ايشان  دفت پس اقرار نموآنحضرت عهد و ميثاق گر 

ر صحائف نمود از ايشان و از اينجاست که حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله و سلم را د

سوم    ۳در صحيفه خود در باب    مالکی نبیهد و الميثاق گفته اند چنانچه  انبيا و مرسلين رسول الع

من رسول خ اينک  است  گفته  اول  او طآيت  و  فرستاد  را خواهم  پيش روی  ود  را  مهيا  مريق  ن 

ر هيکل خود يعنی  خواهد ساخت و آن خداوند و سردار جهان که شما طالب او ميباشيد ناگهان د 

ت المقدس است خواهد آمد يعنی آن )رسول عهد( که شما از  خانه کعبه نه هيکل بنی اسرائيل که بي

 .يهواه صبا اوث اين است الخاو مسرور ميباشيد هان او می آيد قول 

ثُمَّ جَاَءکُمْ   در فرقان عظيم ميفرمايدو   وَ حِکْمَةٍ  کِتَابٍ  مِّن  َءاتَيْتُکُم  لَمَا  النَّبِيِّنَ  مِيثَاقَ  اللَّهُ  أَخَذَ  إِذْ  وَ 

أَ وَ  أَقْرَرْتُمْ  َء  قَالَ  لَتَنصُرُنَّهُ   وَ  بِهِ  لَتُؤْمِنُنَّ  مَعَکُمْ  لِّمَا  مُّصَدِّقٌ  عَلىَ رَسُولٌ  إِ  خَذْتُمْ  قَالُواْ  ذَالِکُمْ  صْرِى  

 ۱۶2بَعْدَ ذَالِکَ فَأُوْلَئکَ هُمُ الَْفسِقُونَ  فَمَن تَوَلىَا مَعَکُم مِّنَ الشَّهِدِينَ أَقْرَرْنَا  قَالَ فَاشهََْدُواْ وَ أَنَ

مخلوق  اول  هستيم  ما  جابر  ای  که  السالم  و  الصلوة  عليه  باقرالعلوم  حضرت  فرمود  آن  از    بعد 

فرمود مخلوقات علوی و سفلی  ده او در آسمانها و زمين و نه خلق متعال و اول عبادت کنن دخداون

موخته آقات از ما تسبيح و تقديس خدا را  ر در طفيل ماها و جميع موجودات و تمامی مخلورا مگ

و   اند  شناخته  را  الوجود  واجب  خداوند  ماها  بواسطه  آدم  بنی  و  جان  بنی  و  مالئکه  همه  و  اند 

او را ياد گرفته اند بطفيل ماها  صيل نموده اند و اطاعت و عبادت  معرفت توحيد و تجريد او را تح

مالئکه  خداوند متعال مکرم و محترم ساخته است هرکسی را که ساخته است از جميع مخلوقات از 

ن و انس و انبياء و مرسلين و بطفيل ماها ثواب داده است و خواهد داد هرکسی را که داده جو  
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مخالفت و عداوت ماها عذاب نموده است يا خواهد نمود هرکسی را  است يا خواهد داد و به سبب  

وَ ت نمود  يه را تالوآضرت باقرالعلوم عليه السالم اين  از آن ح  دعکه نموده است يا خواهد نمود ب

 ۱۶۳سَبِّحُونَمُوَ إِنَّا لَنَحْنُ ال نَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَإِ

ات ما هستيم مسبحين و مقدسين ذو    ه خدا رابدرستيکه ما بوديم و هستيم صف بسته عبادت کنند

 ۱۶۴فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدينَوَلَدٌ  لِلرَّحْمنِ کانَ إِنْ  قُلْيه را تالوت فرمود واجب الوجود و بعد از آن اين آ

اول  که  بود  الزم  بود  می  پسری  هيچ  متعال  خداوند  برای  اگر  که  محمد  ای  بايشان  بگو  يعنی 

و من اول عابدين هستم نه پسر! و معلوم است    که اول مخلوق من هستمآنمخلوقات باشد و حال  

ضوء ديگر را عبادت  که پسر پدر را عبادت نميکند زيرا که پسر جزء پدر است و يک عضوء ع

کنندگان ذات حضرت حق   اول عبادت  نميکند لذا حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله و سلم

حضرت  آنو تقديس نموده از بودن پدر و پسر و شريک و بعد از  را تسبيح    وسيکه ااست و اول ک

از آن خداوند   بعد  از جميع موجودات  امور  اول هستيم در جميع  و  اولين مخلوقات  ماها هستيم 

آن   شد  منتقل  پس  آدم  حضرت  صلب  در  مقدس  نور  آن  همراه  را  ماها  نمود  وديعت  نور عالم 

ه از يک صلب و رحم در ديگری منتقل می شد  ره و هرگاطهمقدس از اصالب طاهره در ارحام م

د يک عالمتی و نشانی از منتقل شدن و قرار گرفتن آن نور مقدس در صلب و در   پس ظاهر ميش

که ندر آن منتقل می شد حتی اي  هک  ارحم ديگری و مشرف و مکرم ميفرمود هر صلبی و رحمی ر

که يک منقسم شد در دو جزء  عبداهلل    تيد بصلب مطهر حضرت عبدالمطلب و از والده حضرسر
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اهلل رفت و ديگری در وجود مطهر حضرت ابوطالب عليه السالم عبدجزء در وجود اقدس حضرت  

   ۱۶۵وَ تَقَلُّبَکَ فِی السَّاجِدِينَداخل شد پس اين است معنی قول خدای متعال 

ياء و در  ردش ترا در اصالب ساجدين و موحدين يعنی در اصالب انبياء و اوصيعنی ما ميديديم گ

لجالل و االکرام ما را در اصالب طاهره و   افرمود خدای ذوجاری ارحام ازواج ايشان پس همچنين 

آله  و  محمد  علی  اهلل  و صلی  زمان  اين  تا  آدم  زمان حضرت  از  ايم  شده  منتقل  و  مطهره  ارحام 

 !!! الطاهرين و سلم تسليما کثيرا
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 باب چهارم در المالئكة و انواع ايشان 

نورابهرحال   و  روحانيت  از جهت  مخلوقات  انواع  و  اختالف  ماده  از جهت  نه  آمده  مخلوق  نيت 

 لذا از جميع موجودات  صورت مخلوق و چون نوع انسان از سائر مخلوقات بيشتر روحانيت دارد

 .اعال و افضل و ارفع و اشرف آمده

يميه ندارند و بنی  بيه و قوت بهنوع مالئکه صرف دارای قوای عقليه هستند و بس قوة غضچنانچه  

غضبيه دارند اما قوت بهيميه ندارند و بنی نوع انسان قوت عقليه و قوت  ان قوت عقليه و قوت  ج

دارا هستند را  همه  بهيميه  قوت  و  ادراک    غضبيه  بيشتر حواس  مخلوقات  از سائر  انسان  نوع  لذا 

و فواکه و لحوم را درک نعمات الهيه را داراست پس نوع انسان همه انواع لذائد از اطعمه و اشربه  

از جميع  ين اطعمه و اشربه و فواکه و لحوم قوت بهيميه توليد ميشود که لذت او  ميکند و بعد از ا

الهيه از جميع مخلوقات بيشتر    تمااعال و افضل و بهتر آمده پس قدردانی انسان از برای نع  لذائذ

 است که همه را درک می کند!!! 

منان چه نعمت و حکمت و  يزها خدای  ا هيچ خبر ندارند که در اين چنی جان از اينهباما مالئکه و 

بيشتر است لذت و از سائر مخلوقات  الهيه  نعمات  برای  از  انسان  لذا قدردانی   ديعت فرموده است 

اهلل مخصوص فرموده است به نوع انسان انشاء   ارحظه خالق عوالم نعمات جنت و جنت  بهمين مال

 د شد!! هدر محلش مفصل توضيح داده خوا

خ کمال  و  قدرت  اظهار  برای  ملکوت ود  پس  از  را  مالئکه  عالم  خلق    خالق  برقيه  قوت  يعنی 

فرموده است يعنی همانطور که خالق عالم قادر است که از ماده ی ارضی و از آتش مخلوقات را  

نور   از  که  بود  قادر  فرموده است  مخلوقات خلق مخلق  برقيه  قوت  يعنی  ملکوت محض  و  جرد 

 فقال عزوجل   ان اهلل علی کل شیء قدير  در استمتعال بر هر شی قاا که بدانند که خدای  بفرمايد ت 



لَاثَ وَ رُبَعَ يَزِيدُ فىِ وَ ثُ  مْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَئکَةِ رُسُالً أُوْلىِ أَجْنِحَةٍ مَّثْنىَالحَ

جميع محامد سزاوار است برای ذات حضرت حق که   ۱۶۶ٍء قَدِيرٌکلُ شىَ  عَلىَ   لْقِ مَا يَشَاُء إِنَّ اللَّهَالخَ

و خلق   است  داده  قرار  رسان  پيغام  ايشانرا  و  است  مالئکه  خالق  و  است  زمين  و  آسمانها  خالق 

در خلقت مخلوقات بال و زياد مينمايد    ۴بال و چهار    ۳بال و سه    2نموده است ايشانرا دارای دو  

 . ر هر شی قدرت داردو بالتحقيق که خدای متعال ب هداهرچه که ميخو

خل مادپس  يعنی  است  ملکوت  از  مالئکه  که    هقت  است  معلوم  و  است  برقيه  قوت  ايشان  خلقت 

قوت و سرعت حرکت برق بی نهايت است پس آن مخلوق که ماده جسمانی او از برق است پس 

بفهمد و   او چه خواهد بود کسی نميتواند که قوت و سرعت حرکتروحانيت   مالئکه را بدرستی 

   .شين نوع مخلوقات را نه خلق فرموده مگر برای اظهار کمال قوت و قدرت خودا

 جل الخالق اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر و هلل الحمد 

و قوت برقيه  سرعت حرکت قوت برقيه را تخمينه کرده اند که اگر دور کره زمين يک سيم بپيچند  

پس در ظرف يک دقيقه هشت بار دور زمين گردش خواهد کرد و قوت و سرعت  را سر بدهند  

اه انداختند حکم رسيد به چه چون حضرت يوسف را برادرانش در  حضرت جبرئيل چنان است ک

بر که  امين  المنتهی جبرئيل  سدرة  مقام  از  جبرئيل  پس  بيفتد  زمين  بر  که  نگذارد  را  يوسف  و  ود 

   .از رسيدن به ته چاه بر بال خود نگاه داشتنمود و حضرت يوسف را قبل  حرکت

 لمخلوقاجل الخالق و  
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و برای اظهار کمال قدرت خود خالق عالم مالئکه را در انواع مختلفه خلق فرموده است و هر نوع 

 صورت و رن  و نورانيت مختلف مرحمت فرموده است که از ديدن اجسام و اجرام را شکل و  

مبهو و  متحير  بيننده  ميماند  ايشان شخص  گوناگونت  رنگهای  آن  و  ايشان  اجرام  بزرگی  و   آن 

مانند طاوس   که  ايشان  آفتاب ضبوقلمون  مانند  نورانيت  و  دارند  درخشان  و  رنگين  بار ياپرهای 

از    وقتيکه حضرت  است چنانچه نمود  مشاهده  از چشم خود  را  مالئکه  نوع  يک  پيغمبر  ادريس 

حير ماند پس خداوند متعال برای رفع حيرت و  رويت کمال قدرت و بزرگواری خالق و مخلوق مت

 .اد فرمودشحضرت ارآنب ااستعج

 صحیفه پنجم حضرت ادريس در عظمت خلق 

 وَ  أَ عَجِبْتَ لِمَنْ رَأَيْتَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ اسْتَبْدَعْتَ الصُّوَرَ وَ اسْتَهَلْتَ الْخَلْقَ وَ اسْتَکْثَرْتَ الْعَدَدَ  يَا أَخْنُوآُ

رَأَ وَرَقِ  مَا  مِنْ  الْوَاحِدَةِ  الْوَرَقَةِ  وَ  الْبِحَارِ  مَاِء  مِنْ  الْوَاحِدَةِ  کَالْقَطْرَةِ  مِنْهُمْ  مِمَّا  يْتَ  تَتَعَجَّبُ  أَ  الْأَشْجَارِ 

عَنْکَ أَهْوَلُ وَ أَکْبَرُ مَا  رَأَيْتَ مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ فَلَمَا غَابَ عَنْکَ أَکْبَرُ وَ تَسْتَبْدِعُ صَنْعَةَ اللَّهِ فَلَمَا لَمْ تُبْصِرْهُ  

ابْتَدَأَ اللَّهُ خَلْقَهُ إِلَى انْتِهَاِء الْعَالَمِ أَقَلَّ جُزٍْء مِنْ بَدَائِعِ   يُحِيطُ خَطُّ کُلِّ بَنَانٍ وَ لَا يَحْوِی نُطْقُ کُلِّ لِسَانٍ مُذِ

شَیْ  أَدْنَى  وَ  لِفِطْرَتِهِ  إِنَّ  صَنْعَتِهِ  عَجَائِبِ  مِنْ  سَدَّ  ٍء  وَ  الْآفَاقَ  لَمَلَأَ  جَنَاحَهُ  الْوَاحِدُ  نَشَرَ  لَوْ  مَلَائِکَةً  لَّهِ 

مَدَ   لَمَلَکاً نِصَْفهُ مِنْ ثَلْجٍ جَمْدٍ وَ نِصَْفهُ مِنْ لَهَبٍ مُتَّقِدٍ لَا حَاجِزَ بَيْنَهُمَا فَلَا النَّارُ تُذِيبُ الْجَوَ إِنَّ لَهُ  الْآمَاقَ 

تُطِْف لَا الثَّلْجُ  الْمُتَّقِدَ لِهَذَا الْمَلَکِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ رَأْسٍ فِی کُلِّ رَأْسٍ ثَلَاثُونَ أَلْفَوَ   وَجْهٍ فِی کُلِّ ئُ اللَّهَبَ 

لُغَةٍ تُ أَلْفَ  ثَلَاثُونَ  لِسَانٍ  لِسَانٍ يَخْرُجُ مِنْ کُلِّ  أَلْفَ  ثَلَاثُونَ  أَلْفَ فَمٍ فِی کُلِّ فَمٍ  ثَلَاثُونَ  اللَّهَ  قَدِّسُ  وَجْهٍ 

بِعَظَمَاتِهِ وَ تَذْکُرُ لَطَا  بِتَقْدِيسَاتِهِ وَ تُسَبِّحُهُ فِطَرَاتِهِ وَ کَمْ فِی مُلْکِهِ تَعَالَى جَدُّهُ   ئِفَ  بِتَسْبِيحَاتِهِ وَ تُعَظِّمُهُ 

أَبُونَ فِی التَّقْدِيسِ فَيَحْسُرُونَ وَ  أَعْظَمُ مِنْهُ يَجْتَهِدُونَ فِی التَّسْبِيحِ فَيَقْصُرُونَ وَ يَدْ]هو[  مِنْ أَمْثَالِهِ وَ مَنْ  

مَا خَلَا شَیْ اهَذَا  فِی  إِنَّ  وَ جَلَالِی  آيَاتِی  مِنْ  تَسْتَصْغِرُهَاٌء  الَّتِی  الذَّرَّةِ  وَ  تَسْتَحْقِرُهَا  الَّتِی  مِنَ    لْبَعُوضَةِ 



اللَّ مِنَ  وَ  الْعَالَمِينَ  أَعْظَمِ  فِی  مَا  تَدَبَّرَهَا  لِمَنْ  مَا  الْعَظَمَةِ  أَجْمَعِينَ  الْخَلَائِقِ  فِی  مَا  فِيهَا  تََفکَّرَ  لِمَنْ  طَائِفِ 

نْ بُرْهَانٍ عَلَیَّ وَ آيَةٍ فِیَّ عَظُمْتُ عَنْ أَنْ أُوصَفَ وَ کَبُرْتُ عَنْ أَنْ أُکَيَّفَ حَارَتِ يَخْلُو صَغِيرٌ وَ لَا کَبِيرٌ مِ 

ٌء وَ أَنَا عَنْ تَقْدِيرِ صَِفتِی ذَلِکَ أَنِّی أَنَا اللَّهُ الَّذِی لَيْسَ کَمِثْلِی شَیْ  الْأَلْبَابُ فِی عَظَمَتِی وَ کَلَّتِ الْأَلْسُنُ

 ۱۶۷ الْعَظِيمالْعَلِیُّ

 دَبَاَ نَوَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِي الْخالِقینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبارَکَ

 نَ يْ دِابِالْ

و  را  صورتش  کردی  تصور  بديع  خيلی  و  مالئکه  بعضی  ديدن  از  نمودی  تعجب  آيا  ادريس  ای 

او را و کثير دانستی عده ی شان را و حال   چه که از مالئکه هنوز آنکه  آنبزرگ شمردی خلقت 

يا تعجب نمودی ديده ای و يکورق از اوراق اشجار ديده ای آ  قطره از آب دريا  ديده ای مانند يک

چه که هنوز از  آنکه  آنو حال  که از بعضی عظمت و بزرگواری خدا را مشاهده نموده ای  از آنچيزي

   .تو غائب است آن خيلی بزرگ تر است و خيلی بديع تر است از صنائع و بدائع پروردگار تو

بسيار هچيزيکه هنوز چشم  آنپس   نديده است  بسيار  آنها را  بزرگ تر لناک و خيلی خيلی  وتو 

قدرت و غرائب حکمت از تحرير آنها عاجز و زبان فصحاء و بلغاء تبان عجائب  ستند که قلم کاه

خلوقات و مصنوعات مچه را که تو ديده ای آن يک جزء و يک ذره است از آناز بيان آنها گن  و 

انت تا  را  مخلوقات  خلقت  است  فرموده  ابتداء  روزيکه  از  ذکره  جل  و  اسمه  عز  تعالی  های باری 

 !  عالم!!

عجآن   از  اشياء  ترين  ادنی  و  فطرة  بدائع  از  اجزاء  ترين  قليل  مگر  صنائنيست  پروردگار  ائب  ع 

ای نموده  مشاهده  که  نبوده  حيرت  محل  و  تعجب  جای  االکرام  و  تو   ذوالجالل  پروردگار  برای 
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البته آفاق عالم واهد کرد و پر خ  را  مالئکه هستند که اگر يکی از ايشان بالهای خود را پهن کند 

  .د چشمها را از ديدنخواهد کر مسدود

نصف  از برف منجمد است و    نگار تو يک نوع از مالئکه هستند که نصف بدن ايشاو برای پرورد

زی در ميان آتش و برف نيست با وجود اين نه آتش برف را آب  ديگر از شعله ملتهب و هيچ حاج

نه   و  برميکند  و  مينمايد  و در هر  ای آن فرشته سی هبرف شعله آتش را خاموش  زار سر است 

سی هزار زبان سی هزار صورت است و در هر صورتی سی هزار دهان است و در هر دهنی    سری

زبانی ش هر  از  و  لغاتاست  هزار  پروردگار    ی  تقديس  لغات  بآن  فرشته  آن  آيد پس  می  بيرون 

کند  پروردگار را بيان می    ميکند بانواع تقديس و تسبيح ميکند بانواع تسبيح و عظمت و بزرگواری

 .و مصنوعات خدا را لطائف مخلوقات و ياد ميکند عجائب و غرائب و

آنها هم خيلی خيلی بزرگ و  سيار همچنين مالئکه هستند در ملک خدای متعال و از  بو بسيار   

 برتر هستند و همه اينها منتهای سعی خود را بکار ميبرند که تسبيح و تقديس خدا را بجا بياورند

تسبيح   از  هستند  قاصر  اين  وجود  با  مصروف    واما  و  مشغول  هميشه  و  خود  پروردگار  تقديس 

يند و زله و خسته و برآ  که از عهده  هستند در ذکر و تسبيح و تقديس پروردگار مگر نمی توانند

  جل الخالق و المخلوق!!! .عاجز ميگردند 

اس اينها عالوه  بر عجائبات قدرت و غرائبات حکو  اگر بدقت نظر مت و قت  درت پروردگار تو 

خلقت و صنعت يک پشته که نظر تو او را حقير ميداند و در خلقت و صنعت يک مورچه  کنی در  

مي  که صغير خيال  را چکوچک  او  و کند  قدرت  بزرگواری  و  از عظمت  ديد  خواهی  البته  تو  شم 

ميکنی   مشاهده  بزرگ  مخلوق  در  که  اندازه  بهمان  را  پروردگار  حکمت  و  اين صنعت  در  و 



و قدرت پروردگار را   ک و ريزه خواهی يافت عجائبات صنعت و غرائبات حکمتکوچمخلوقات  

  .نچه که در جميع خالئق عالم می يابیآ

واری و عظمت پروردگار  کبير که در آن برهان و دليل بزرگ  مخلوقی صغير وپس نيست خالی هيچ  

اينکه توصيف کرده  نباشد پس   از  برتر هستم من  اينکه بشوم  بزرگ و  از  و منزه و مقدس هستم 

عقلها   کنند  بيان  بتوانند  مرا  عظمت  و  بزرگواری  اند  کيفيت  و  متحير  من  بزرگواری  و  در عظمت 

اينکه منم معبودی که نيست مانند من چيزی و منم ا گن  هستند از  زبانه بيان اوصاف من برای 

   .پروردگاری که نيست کسی مثل من و منم بزرگ و برتر

اهلل احسن الخالقین و الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرين  فتبارک

 المعصومین ابداآلبدين! 

 علت خلقت مخلوقات 

در کتاب علل الشرائع عماره از پدرش حديث ميکند که گفت سؤال نمودم از حضرت امام جعفر  

 إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقَهُ عَبَثاً وَ لَمْ يَتْرُکْهُمْ فَقَالَ  الْخَلْقَ   اللَّهُ  خَلَقَ  لِمَصادق عليه السالم  

هَارِ قُدْرَتِهِ وَ لِيُکَلِّفَهُمْ طَاعَتَهُ فَيَسْتَوْجِبُوا بِذَلِکَ رِضْوَانَهُ وَ مَا خَلَقَهُمْ لِيَجْلِبَ مِنْهُمْ  سُدًى بَلْ خَلَقَهُمْ لِإِظْ

 خالق  که يابن رسول اهلل  ۱۶8ا لِيَدْفَعَ بِهِمْ مَضَرَّةً بَلْ خَلَقَهُمْ لِيَنَْفعَهُمْ وَ يُوصِلَهُمْ إِلَى نَعِيمِ الْأَبَدِ.مَنَْفعَةً وَ لَ

موده است مخلوقات را عالم چرا مخلوقات را خلق فرمود پس ارشاد فرمود حضرت که نه خلق فر

ه است مخلوقات را برای اظهار قدرت و  است ايشانرا مهمل بلکه خلق فرمودگذاشته  عبث و نه وا

کمال خودش و تکليف داده است ايشانرا برای طاعت خودش پس از طاعت سزاوار بشوند برای  

بکند  ضرر  دفع  اينکه  برای  نه  و  بنمايد  منفعت  جلب  که  ايشانرا  فرموده  خلق  نه  و  خدا  رضوان 
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بايشان و برساند ايشان را به    داست محض برای اينکه نفع برسان  بلکه خلق فرمودهبواسطه ايشان  

   .نعيم ابد

پس نيست خلقت عجائبات و غرائبات عالم مگر برای اينکه مخلوقات بدانند که پروردگار ايشان  

دارد قدرت  چه  و  کمال  بنمايند  چه  محبت  پس  است  فرموده  خلق  را  مخلوقات  چنين  از    که 

زمين خلق فرموده است همه   که برای اظهار کمال قدرت خود در  پروردگار خود پس مخلوقاتيرا

مردم می بينند اما آن مخلوقات را که در آسمانها خلق فرموده است يا باالی آسمانها خلق نموده  

آنک  است ببينند و حال  نمی توانند  بيشتر  ا ه عج اهل زمين  از عجائبات زمين خيلی  ئبات آسمانها 

به برد و عجائبات و غرائبات آن   از بنی نوع انسان باالی آسمانها  لذا الزم بود که کسی را   ،است

  .جا را ارائه بدهد

خبر بدهد که عجائبات قدرت پس آن شخص معظم و محترم بر روی زمين برگردد و باهل زمين  

از   و  بدانند  ايمان  اهل  پس  است  بهتر  و  بيشتر  خيلی  زمين  از  آسمانها  باالی  و  آسمانها  در  خدا 

بياء را  ی همين مطلب خالق عالم حضرت خاتم االنود زياد محبت بنمايند چنانچه براپروردگار خ

ا از چشم مبارک ئبات و غرائبات آسمانها و باالی آسمانها رضرت عجامعراج کرامت فرمود که آنح

  حضرت ابداً آنزيرا که    ،باهل زمين خبر بدهند تا که اهل ايمان تصديق بنمايند  خود مشاهده نموده

   .صلی اهلل عليه و آله و سلم خالف واقع نگفته است و صادق االمين است

عالم  پس ايمان و يقين و محبت مردم به پروردگار عالم بيشتر بشود و عظمت و بزرگواری خالق  

اسرافيل را با  ميکائيل و    جليل حضرت جبرئيل و  د ميزبانادر قلوب ايشان زياد بشود= پس فرست

د ما  نديحضرت پرسآسمانها    اتعجائب  براق که بياورند حبيب خدا را بر اين مرکوب برای تماشای



فقال البراق  قالوا هو  الدابة  ا  هذه  ان شئت  فقال جبرئيل  الدابة  السموما سير هذه  بها  ات ن تجوب 

 فتقطع سبعين الف مرة کلمح البصر!  السبع و االرضين السبع

برق مخلوق شده است حضرت   حضرت پرسيد از  يعنی  براق  نمود  اين چه مرکوب است عرض 

و صورت مانند انسان و گوش مانند گوش  هيکل اين براق مانند استر بود و دازه استپرسيد بچه ان

فيل و يال مانند اسپ و گردن مانند گردن شتر و قوائم نيز مانند شتر و سم مانند سم گاو و شينه  

ردين  پشت مانند مرواريد سفيد درخشنده و دو بال زممانند سينه استر اما از ياقوت سرآ بود و  

 احمر!!! جل الخالق و المخلوق!!!  نذار مانند بينائی را پوشانيده بودند در قوائمش

المرسلين ن عجائبات و غرائبات آپس آ االنبياء و  پروردگار که حضرت صادق االمين سيد  يات 

صلی اهلل عليه و آله و سلم مشاهده فرموده در شب معراج التعد و التحصی اند ما اينجا يک کمی  

مال  و  ميدر خصوص حجت  ذکر  بئکه  و  ازدياد عظمت  باعث  که  در وزرگکنيم  متعال  اری خدای 

ايشان زياد بشود وقتيکه دانستند که چقدر بزرگ بزرگ مالئکه و  قلوب مومنين بشود و محبت 

هستند پس بزرگی خالق چه خواهد    است و وقتيکه مخلوقات اينقدر بزرگحجابها خلق فرموده  

 . پرستش نيستقابل بود لذا غير از خالق هيچ شیء 

آن    م اهلل عليه و آله و سلم بر آن براق سوار شده بآسمان اول که اسپس حضرت خاتم االنبيا صلی  

نورانی  بر دروازه اش بخط جلی  العين  از آب و دود است رسيد در طرفة  رفيع است و خلقتش 

و نصرته و مشاهده  محمد ص رسول اهلل علی اميرالمؤمنين وصيه به ايدته    له الّا اهللامرقوم يافت ال  

مالئکه  آنفرمود   برای رجحضرت  که  را  آسمان  وحارسان  اند  نشسته  ستارها  بر  شياطين  يک   م 

   .ملک جليل که نام او اسمعيل است رئيس اين گروه مالئکه است



حضرت برپا ايستادند و سالم و تحية عرض نمودند حضرت جواب پس همه برای تعظيم و تکريم  

داده   کاسالم  که  چ  رپرسيد  اهللشما  رسول  يا  نمود  عرض  اسمعيل  رجم يست؟  را  شياطين  ماها   

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماَء  که برای استراق سمع در آسمان نيايند چنانچه خدای متعال خبر ميدهد    ميکنيم

از مصابيح   بالتحقيق ما زينت داده ايم آسمان دنيا را  ۱۶۹الدُّنْيا بِمَصابيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطين

اسمعيل هفتاد هزار مالئکه    ستارگان و آن ستارگان را جای رجم شياطين گردانيده ايم و در فرمان

فرمان هر برای رجم شياطين    بودند که در  و همه  بودند  هفتاد هزار مالئکه ديگر  ايشان  از  يکی 

قديس پروردگار با  انواع و اقسام مالئکه که همه در تسبيح و تو فضای آسمان پر است از  ماموراند

خضوع و خشوع مشغول و مصروف اند و باندازه يک وجب جای خالی نيست همه جا از مالئکه 

است است   )حاشيه:  پر  ري   دانه  يک  باندازه  اول  آسمان  اين  بزرگی  و  عظمت  بمقابله  زمين  و 

 . ن بمقابله کره زمين يعنی همانطور که کره زمي

ن اول عروج نمود حضرت خاتم االنبيا صلی اهلل عليه و  اشای آسماو بعد از سير و تم:  آسمان دوم 

بر دروازه ی آن هم  آله   برن  مس درخشنده است و  قيْدُوْنْ است و  او  اسم  بآن دوم که  و سلم 

سبحان و مقدسان و يک وجب جای خالی نيست که  مهمان کلمه طيبه مرقوم است و پر است از  

ت اين آسمان دوم از آسمان اول اينقدر زياد  جا يکی از مسبح و مقدس نباشد و بزرگی و عظم آن

 جل الخالق .زه يکدانه ري  ميباشد اول بمقابله اين باندات که آسمان اس

ن سوم  االنبياء بآسما  عجائبات و غرائبات آسمان دوم حضرت خاتم  و بعد از تماشایآسمان سوم:  

اين آسمان هم همان کلمه ه است و بر دروازه ی  و برن  شب  مَارُوْمْ است  عروج فرمود که نام او

ايدته  اله  طيبه ال   به  اميرالمومنين وصيه  علی  اهلل  اهلل محمد رسول  نورانی   والّا  بخط جلیّ  نصرته 

مرقوم است و فاصله از يک آسمان تا بآسمان ديگر پانصد ساله راه سواره تندرو است= و غلظت  
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پ هم  آسمان  هر  درشتی  سوو  راه  ساله  و  انصد  آمده  تندرو  اسب  از  ار  است  پر  هم  آسمان  اين 

 . سبحان و مقدسان و همه به نهايت خضوع و خشوع در تسبيح و تقديس پروردگار مشغول اندم

همه    و از  و  بودند  الخلقت  عجيب  نهايت  که  فرمود  مشاهده  را  مالئک  نوع  يک  آسمان  اين  در 

خدای آمد و از خوف و خشيت  اجزای بدن ايشان صدای تسبيح و تقديس پروردگار بيرون می  

سر    متعال ميگريستند جبرئيل گفت ايشان از روز خلقت تاکنون دو تن با هم سخن نکرده اند و نه

ايشان   ايشان سالم کرد  بر  اند پس حضرت  نکرده  نظر  قدم شان  بزير  اند و جز  برداشته  را  خود 

مالئکه پروردگار اين  جواب دادند و از غايت خضوع و خشوع ديگر حرف نزدند جبرئيل گفت ای  

کنيد   پيغمبر رحمت سخن  با  نبايد  است  پيغمبر رحمت  را محمد حبيب خدا  ايشان حضرت  پس 

ر دادند و در اين آسمان حضرت بحر النقم و برای حضرت و امت حضرت بشارت خي  سالم دادند

ر  و مغرب است و طوفان نوح از آن بح   آن هفت برابر مشرقرا مشاهده فرمود که طول و عرض  

 برخاسته بود!! 

ب  آسمان از تماشای آسمان سوم  بعد  نام آن  آ چهارم: پس حضرت  سمان چهارم عروج فرمود که 

زه نهايت عظيم الشان مشاهده فرمود و قفلی از نور  و بر اين آسمان يک دروا  است  نْوْلُفَرْآسمان اَ

بود مرقوم  کلمه  بر دروازه همان  و  بود  اميرالمؤمن  زده شده  اهلل علی  الّا اهلل محمد رسول  اله  ين  ال 

 و خازن اين آسمان مومنائيل ملک بود و مانند آسمان های ديگر اين هم  وصيه به ايدته و نصرته

و بود  مشحون  مقدسان  و  مسبحان  النور    از  و  الظلمات  خالق  سبحان  بود  اين  مومنائيل  تسبيح 

ده  سبحان الرفيع االعلی و مالئکه اينجا همه زانوی ادب ته کر  سبحان خالق الشمس و القمر المنير

المبين سبحان الذی اليخفی عليه  بودند و اين تسبيح ميگفتند سبحان   النور  الرؤف الرحيم سبحان 

از خداوند متعال خواهش   نوع عبادت را حضرت پسنديد  العلمين و چون اين  شیء سبحان رب 



نمود که مثل اين عبادت را بامت من هم ارزانی فرمايد خدای منان قبول فرمود و نشستن در آخر  

 از واجب گرديد نم

بش از برف هم سفيدتر بوده از جبرئيل پرسيد که اين چه  يای ديد که آت در جا گذشآنو چون از  

بحر است عرض نمود بحرالثلج است و اينقدر خنکی دارد که اگر قدری از اين آب بيرون افتد همه 

 اهل آسمانها و زمينها از شدت برودت آن هالک خواهند گرديد جل الخالق!

گروه بسيار از مالئکه دور او  و    از نور نشسته ديد  جا عبور فرمود ملکی را بر منبریآناز  و چون  

کنيد   از جبرئيل پرسيد کيست اين ملک مقرب عرض نمود نزديک برويد و بر او سالم  را گرفته اند 

علی ابن ابيطالب در جمال الهيه خود جلوه افروز است  رسيدم ديدم که برادرم    چون به نزديک او 

   .می بينم در زمين بود و الحال او را اينجاين برادرم علی مفتم ای جبرئيل اگ

م بصورت علی ع او  لاملکی است که خالق ع جبرئيل عرض نمود اين پسرعم شما علی نيست اين  

آ از را  بوده  بيشمار  اجالل  دائره  مرکز  آن  المثال  عديم  جمال  شوق  را  مالئکه  چون  است  فريده 

اال و  ذوالجالل  التماس  کحضرت  رارام  ملک  اين  منان  اميرالمومنين خلق   نمودند خدای  بصورت 

فرمود و برای مالئکه مقرر ساخت که در هر شب جمعه هفتاد بار او را زيارت کنند و تسبيح و  

 . تقديس حقتعالی بنمايند و ثواب او را بدوستان و محبان علی هديه بنمايند

 اللهم صلّ علی محمد و ال محمد 

مود و مشاهده فرمود ملکی با عظمت و جالل را که بر کرسی زرين مرصع از  رور فجا عبآنو از  

و در  انگشت دارد  و در هر دستی هزار هزار  دارد  جواهرات نشسته است و چندين هزار دست 

شمردن و حساب نمودن مصروف و مشغول است از جبرئيل پرسيد که اين ملک عجيب الخلقت 



الش جليل  ملک  اين  نمود  عرض  شقکيست  و  ان  مخلوقات  حساب  عالم  خالق  که  است  تائيل 

تعداد  حساب  قيامت  روز  که  است  سپرده  بدو  را  روان  ري   ذرات  و  باران  قطرات  حساب 

ابدان حيوان   مخلوقات و تعداد قطرات باران و ذرات ري  و اوراق و اثمار اشجار و تعداد موهای

 د!!! يع اشياء را در محضر محاسبات الهيه پيش کنو انسان و جم

رت ميفرمايد که نزديک رفتم و سالم دادم جهت تعظيم و تکريم من از جای خود برخاست و ضح

و تبسم نمود پرسيدم ای محاسب بارگاه جليل آيا حسابی در    د از تحفه درود و ثنا مرحبا گفتعب

که مرحمت رعالم هست که در آن عاجز بمانی گفت نه يا حبيب اهلل خالق عالم به من يک قوة مد

در  الّا يک حساب که من با وجود اين قوة مدرکه    می شومه است که در هيچ حسابی عاجز ن فرمود

 .آن عاجز می مانم و حساب او را نمی دانم و غير از خدای متعال هيچکس حساب او را نمی داند

گر از امت شما کسی از روی اخالص بر روان پاک شما و آل طاهرين شما درود و صلوات ايعنی  

 . د من از شماره ثواب او عاجزمبفرست

علی محمد و ال محمد بعدد ذرات مخلوقاتك و مصنوعاتك و عدد حركاتها و  لاللهم ص

 سكناتها من االزل الی االبد

شاهده نمود ملکی را م   آله و سلم پس  وجا عبور نمود حضرت خاتم االنبيا صلی اهلل عليه  آنو از  

ک کرسی زرين مرصع از انواع جواهر زواهر که هفتاد  اما اندوه گين بر يجالل    ودر نهايت عظمت  

هزار پايه داشت از طالی احمر و نقره ی خام و مرواريد آبدار و دور آن ملک جليل الشان مالئکه 

گان نورانی سبزپوش بکثرتی بودند که شمار آنها جز خدای کسی نداند و بر دست راستش فرشت

ا برداشتن  که چشم  ای  بنحوه  تقديس  نيکوروی خوشبوی  و  تسبيح  ايشان  و  بود  دشوار  ايشان  ز 



خدای ذوالجالل و االکرام ميکردند و بوی خود معطر از دهان ايشان پهن و منتشر می شد و قلب  

 . را فرحت ميداد و روح را تازه ميکرد 

ان سياه و لباسهای سياه و متعفن در بر و موهای و بر دست چپش فرشتگانی بودند که روهای ش

ايستاده زشت روی بدخوی تسبيح و تقديس ميگفتند و آتش از دهان شان بيرون    بدن مانند خار

نبود    ايشان  شين بهيئتيکه ديده را طاقت ديدارت در دست عمودهای آهنين و گرزهای آ  می پريد و

جليل الشان که بر کرسی اندوهگين نشسته    و آن ملک عظيم الخلقت  از ديدن شان قلب ميلرزيد

 . های بسيار رنگين مانند طاوس داشتچشمهای درخشنده داشت و پر  بود از سر تا قدم همه

و در  و در پيش روی او کتابی بزرگ و لوحی بدست گرفته بود و پيوسته نظرش بر آن لوح بود  

از خدای متعال کسی نداند و    از برگها بود که عدد برگهايش جز  ختی تناور بسيار بزرگ پرجلو در

بود نام شخصی نوشته  برگش  بود    و چيزی  بر هر  او  هر ساعت دست    ومانند طشت پيش روی 

و ميکرد  دراز  را  بآن  خود  راست  بدست  گاهی  ميگرفت  چيزيرا  طشت  آن  نورانی    از  فرشتگان 

 . تگان ظلمانی قبيح المنظر ميدادوروی مشک بوی ميداد و گاهی بدست چپ بآن فرشنيک

که ميفرمايد  و سلم  آله  و  عليه  اهلل  االنبياء صلی  بهيئت خلقت آن ملک    حضرت خاتم  نظر  چون 

ملک    وحشتیکردم   اين  پرسيدم  جبرئيل  از  گرفت  لرزيدن  بدنم  و  افتاد  من  قلب  در  دهشتی  و 

ا يا حبيب  کرد  ميشود عرض  قلب مضطرب  ديدارش  از  که  نامش چيست  و  ملک کيست  اين  هلل 

   .ملک الموت است هو هادم اللذات و مفرق الجماعات عزرائيل 

امين نزديک  از حال    پس جبرئيل  او را  برداشت و  ن خبرماو رفت و  نمود پس عزرائيل سر  دار 

بمن نگاه کرد و تبسمی نمود و بجهت تعظيم من برخاست و گفت مرحبا بک يا رسول اهلل حضرت 

ملک و الملکوت هيچ پيغمبری گرامی تر و عزيز تر از وجود اقدس شما نه فرستاده و هيچ  مالک ال



تر از امت شما نيست و من بر امت شما از پدر و مادر ايشان زيزامتی نزد حق تعالی گرامی و ع

 . مهربان ترام

جهت   لکن  مهربانی  من  امت  بر  که  نمودی  خوشحال  مرا  الموت  ملک  ای  فرمود  حضرت  پس 

اندوهگين می بينم عرض نمود يا حبيب اهلل از روزيکه خدای متعال قبض ارواح را  ه ترا  چيست ک

ت اجلها و عمرهای مخلوقات را بمن سپرده است هميشه خائف و بمن تفويض فرموده است و امان

ترسانم که مبادا از من تقصيری سر زند و اين خدمت را کما ينبغی نتوانم بجا بيارم پس در مؤاخذه 

  .مانمآن در

گفت مثال تمام دنيا است و تصرف من در همه    ای عزرائيل اين طشت چيست  بعد از آن پرسيد

من   مانند تصرف  لوح چيست گفتعالم  اين  پرسيد  است  اين طشت  اجلهای    در  کتاب  لوح  اين 

اين   پرسيد  است  خالئق  روزنامچه  گفت  چيست  دفتر  اين  پرسيد  است  بندگان  عمر  و  زندگان 

و ممات نيک بختان و بدبختان است و نام هر بنده ای بر روی   شان حياتدرخت چيست گفت ن

کس در دنيا بيمار آنی ديگر نوشته اند و چون  برگی نوشته است و سعادت و شقاوت او را بر رو 

می رسد آن برگ از درخت ميريزد و نام وی از آن    شود برگ نامش زرد گردد و چون اجلش

   .لوح پاک می شود

دراز نموده روح آن بنده را قبض مينمايم خواه در مشرق باشد يا در مغرب پرسيد اين و من دست  

اند چه کاره هستند گفت فرشتگان دست راست مالئکه  يسار تو ايستا  فرشتگان که بر يمين و ده 

دست چپ  رحمت   فرشتگان  و  ميسپارم  بايشان  کنم  قبض  را  نيکبختان  روح  ميخواهم  چون  اند 

  بايشان حکم ميدهم پرسيد ايشان چه ميخواهم جان بدبختان را قبض کنم    مالئکه عذاب اند چون

قب  مقداراند برای  وليکن  دانم  نمی  ايشانرا  عدد  ی  گفت  فرشته  هزار  بنده شش صد  هر  روح  ض 



دسته ای که از ايشان رفت تا    صد هزار فرشته ی عذاب هر ساعت حاضراند و هر  رحمت و شش

   .قيامت دوباره نوبت او نميرسد

کار   اين  در  هم  ديگريرا  يا  ميشوی  متصدی  خود  ارواح  صاحبان  از  روحی  هر  برای  آيا  پرسيد 

اين مکان جای داده اند من از محل خود تجاوز نکرده ام   دخيل ميکنی گفت از آن روزيکه مرا در

وقت   چون  ميباشند  من  فرمان  تحت  در  ملک  هزار  هفتاد  شود وليکن  می  ای  بنده  روح  قبض 

ميفرست من ايشانرا  رسانند  می  او  بحنجره ی  جانش  و چون  نمايند  اقدام  روحش  بقبض  که  تا  م 

 دست خود را دراز نموده قبض روح او می نمايم!

ل صلی اهلل عليه و آله و سلم اين را شنيد فرمود ای ملک مقرب خواهشی از تو  سوحضرت رچون  

من اين است که بامت    دارم اگر قبول نمائی عرض نمود هرچه فرمائی اطاعت دارم فرمود تمنای

ارواح ايشان رفق و مدارا بنمائی که جمعی ضعيف و فرقه نحيف هستند ملک الموت من در قبض  

رض کرد يا حبيب اهلل خاطر مبارکت را شاد دار بعزت و جالل پروردگاريکه خلعت تبسم نموده ع

من   با  بار  هفتاد  حق  روزی حضرت  شبانه  هر  است  پوشانيده  تو  بر  در  را  کالم  خاتميت  ايجاد 

خطاب را ميفرمايد ای عزرائيل بامت حبيب من در قبض ارواح ايشان برفق    مينمايد و هر بار اين

ا و روح ايشانرا بنرمی و آهستگی قبض بنما باين جهت من بايشان از پدر و مادر و مدارا رفتار بنم

  .نمايم بغايت لطف و مهربانی و خوشحالی روح ايشانرا قبض می  ايشان مهربان ترام و

 اللهم صلّ علی محمد و ال محمد من االزل الی االبد

ه و آله و سلم بيت المعمور را که  و بعد از آن و مشاهده فرمود حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل علي

است از يک پارچه ياقوت سرآ و دو دروازه از زمرد اخضر دارد و اندرونش هزار قنديل   بنا شده

و گوهر آبدار آويزان است و هر قنديلی روشن تر است از آفتاب و  از طالی احمر و ياقوت سرآ  



  ناره ای از نقره ی خام برافراشته اند ماهتاب و منبری از طال مرصع از جواهر زواهر نهاده اند و م

ارتفاعش پانصد ساله راه است و از روزيکه خدای متعال اين خانه را آفريده است تا نفخه ی که  

که زير عرش اعظم است غسل ميکنند و بيرون آمده    صور هر روز هفتاد هزار ملک بدريای نور

ل آواز  گشته  محرم  حاجيان  بطور  افگنده  دوش  بر  نور  خانه رداهای  آن  گرد  و  ميآورند  بر  بيک 

 يند و برميگردند و تا روز قيامت دوباره نوبت ايشان نمی رسد طواف مينما

 زانکه دارد در ميانش صورت شير خدا  عمور است روشن از جمال مرتضی ع مبيت 

حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله و سلم ميفرمايد که مالئکه بيت المعمور سؤال نمودند از 

ونه آن حضرت را  او را می شناسيد عرض نمودند چگ  برادرم علی ع ابن ابيطالب گفتم مگر شماها

ه حضرتش و شيعيان او نوری هستند از انوار جالل و جمال الهيه که بر دور  نشناشيم و حال آنک

حضرت درخشان و تابان است و  آنو اين بيت المعمور از نور جمال  عرش اعظم احاطه نموده اند  

عهدنامه اسم مبارک شما و علی و فاطمه و حسن و عهدنامه از نور نوشته شده است و در آن  يک  

القائم   حسين  و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و محمد الحجة 

  .اجمعين و نامهای شيعيان ايشان از نور مرقوم و مسطور است مصلوات اهلل و سالمه عليه

را برای ما ميخوانند  انی است که از ما گرفته اند و در هر روز جمعه آن عهدنامه  مه پيماو آن عهدن

و تجديد عهد ميکنند حضرت رسول ص ميفرمايد که چون اين نوع عطيه را از حضرت حق جل و 

دم و در  درباره برادرم علی و ائمه ذريه طاهره او و شيعيان ايشان شنيدم بسجده ی شکر افتا  عال

حضرت حق را شنيدم که ميفرمود ای سيد مختار و ای برگزيده ی   روح افزای  ه ندایحالت سجد

پرده های   برداشتم ديدم  ما را چون سر  تماشا کن عجائبات صنعت  و  بردار  از سجده  اخيار سر 

   .پائين همه برداشته شده است  از باال تاآسمانها 



ون بزير نظر کردم خودت چپس خطاب رب العزت رسيد که ای حبيب من نظر کن در زير پای  

يزی می انداختم بر روی ه اگر از دست چ خانه کعبه را ديدم که در محاذات بيت المعمور است ک

کعبه می افتاد پس نداء رسيد ای حبيب من اين حرم است و توئی پيغمبر محترم و حرمت حرم از 

است در آسمانها    هرچه در زمينتو ميباشد و اين بيت المعمور مثال کعبه است در آسمانها و  جهت  

 . مثال دارد

را آنپس خطاب رسيد ای حبيب من دست راست خود را بکشا که آبی از ساق عرش می آيد که  

که چون آنتا  ماءالحيوة می نامند و از بحرالصاد است پس از آن آب بگير و روی خود را بشوی  

با و  باشی  معطر  و  پاک  نمائی  مشاهده  مرا  جالل  و  عظمت  وضانوار  آب  سبب  بدست ين  را  وء 

راست برمی دارند بعد از آن خطاب رسيد که دست راست و چپ را تا مرفق بشوی که ميخواهم 

باين دست ها قرآن را بگيری و از رطوبت دست اول سر خود را مسح نما و بعد از آن پاهای خود  

شم و برکت  را تا کعبين مسح نما که بجهت مسح سر ميخواهم دست رحمت خود را بر سرت بک

برم که ديگری  خو بمکانی چند باال  اين که ميخواهم ترا  برای  اما مسح پاها  نازل کنم  بر تو  د را 

حضرت و بر امت  آنجا نگذاشته و نخواهد گذاشت پس اين بود طريق وضوی  آنپيش از اين پا بر  

 نيز چنين مقرر گشت! 

و    بگو  رُبَکْاَ  هُاَللَّ  کن و در ذکر  و خطاب رسيد برای ديدن عجائبات حجابهای من مرا به بزرگی ياد

ا هفت تا بودند و  گويند زيرا که آن حجابهافتتاح نماز هفت بار اهلل اکبر ب باين جهت مقرر شد که در 

ر ميگفتم يک حجاب برداشته می شد و بدريائی از درياهای نور ميرسيدم تا اينکه  چون يک اهلل اکب

   .برداشته شد ديگر گفتم و دو حجابسه حجاب برداشته شد پس دو تکبير 



باين جهت   هفتم پس  و  يعنی حجاب ششم  برداشته شد  و دو حجاب  گفتم  ديگر  تکبير  دو  پس 

مقرر شد که سه تکبير افتتاحيه نماز را پياپی بگويند و دعا بخوانند پس دو تکبير پياپی بگويند و 

د ای حبيب بعد از آن خطاب رسي  دعا بخوانند پس دو تکبير پياپی بگويند و دعای توجه بخوانند

   .من اکنون که بمقام قرب و وصال رسيدی

ط و باين سبب در اول نماز بسم اهلل   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِپس نام مرا بر زبان جاری بکن گفتم  

ر گفتم الحمد هلل رب العلمين و در دل خود گفتم  س خطاب رسيد که حاال حمد را بجا آمقرر شد پ

ديگر نام مرا به بر چون از خود چيزی بخاطر گذرانيدی پس بار ديگر بار  هلل خطاب رسيد    شکرا

تا   الرحيم  الرحمن  و چون  آنگفتم  نمودم  تمام  را  بالهام حضرت حق سوره حمد  الضالين وکه  ال 

   .گفتم در دل خود  گذرانيدم الحمد هلل رب العلمين شکرا هلل

پس بار ديگر نام مرا به بر   د منقرآن مرا قطع نمودی بحمپس خطاب رسيد ای حبيب من چون  

پس بار ديگر گفتم بسم اهلل الرحمن الرحيم باين سبب بسم اهلل در اول سورة نيز واجب گرديد پس 

خطاب رسيد که حاال سوره قل هو اهلل احد را بخوان که اين سوره مشتمل است بر نعت و صفت  

م رای عظمت و جالل من خيد که حاال بدم خطاب رسذات من و چون سوره ی توحيد را خوان

   .بشو و دست ها را بر زانوهای خود بگذار و بنور عظمت و جالل من نظر کن 

چون چنين کردم نوری از انوار عظمت و جالل الهيه را مشاهده نمودم و بيهوش گرديدم و بالهام  

انچو و  هِدِمْحَبِ  وَ  مِيْظِعَ الْ  یَبِّرَ  انَالهی گفتم سُبْحَ  مدم و ترس من دکی بحال آن اين ذکر را خواندم 

تسکين يافت تا بالهام باری تعالی اين ذکر را هفت بار گفتم و بحال اولی برگشتم باين جهت مقرر 

حبيب من سر از رکوع بردار چون سر   که ای  شد که اين ذکر مکرر گفته شود پس خطاب رسيد



ويند پس گفتم سَمِعَ اللَّهُ حميد و تهليل حقتعالی ميگبرداشتم صدای مالئکه را شنيدم که تسبيح و ت

   .لِمَنْ حَمِدَهُ يعنی می شنود خدای متعال ذکر کسی را که بحمد او پرداخته

پس دهشت من    پس نظر بجانب باال نمودم و نوری مشاهده کردم که از نور اول درخشان تر بوده

بجهت عظمت و  لل بر زمين نياز نهادم و  از مرتبه ی اول زيادتر شد پس بسجده افتادم و روی تذ

الْ رَبِّیَ  سُبْحَانَ  گفتم  بار  هفت  الهی  از  جالل  قدری  ميگفتم  ذکر  اين  که  بار  هر  و  بِحَمْدِهِ  وَ  اَعْلَی 

مدم و بکمال معرفت حضرت حق جل و عال  آنکه از حالت حيرت بحال آدهشت من کم ميشد تا  

   .مد فائز گردي

برداشتم و نشس از سجده  بار ديپس سر  بالهام حق  و  نورر  گتم  نمودم و  باال  از آن   یرو بجانب 

بار هفت  هم  باز  و  افتادم  سجده  در  اختيار  بی  و  نمودم  مشاهده  را  عظمت  و  جالل  گفتم   انوار 

داشتم و ر مرا بيشتر گرديد بار ديگر سر برسُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ و چون قابليت مشاهده انوا

ن جهت دو سجده در نماز مقرر شد و ل نگريستم پس بايانوار عظمت و جال  اندکی نشستم و بآن

   .نشستن بعد از دو سجده هم معين گرديد

فرمود    يستادم پس حق سبحانه و تعالی ندا پس برخواستم و بار ديگر بخدمت پروردگار به بندگی ا

نْزَلْنَاهُ  رسيد که حاال سوره اِنَّا اَ  دم ندارا بخوان چون حمد را خوان  حبيب من بار ديگر حمد  که ای

را بخوان که مشتمل است بر بزرگواری تو و اهل بيت تو تا روز قيامت صلوات اهلل و سالمه عليهم 

   .اجمعين 

بار آ  پس  بجا  رکوع و سجود  مثل سابق  از مصدر جالل وردم و چون خواستم  ديگر  برخيزم  که 

لهی گفتم بسم پس بالهام ا  بياور نعمتهای من و نام مرا به بر  رسيد ای حبيب من حاال بياد  الهی ندا 

ا ال  و  باهلل  و  و چوناهلل  هلل  کلها  الحسنی  االسماء  و  اهلل  الّا  خطا  له  گفتم  را  ای شهادتين  رسيد  ب 



و علی اهل    یَّلَبر وجود خود و اهل بيت خود پس گفتم فصلی اهلل عَ  حبيب من صلوات بفرست 

و   اهل بيت من صلوات فرستاد  بر  و  بر من  متعال  نظر کردم ديدم صفوف  بيتی پس خدای  چون 

من عقب  در  همه  پيغمبران  ارواح  و  ندا  مالئکه  مرا  حقتعالی  پس  اند  کشيده  ای   صف  که  فرمود 

  ندا برکاته پس خداوند متعال مرا    حبيب من سالم کن بر ايشان گفتم السالم عليکم و رحمة اهلل و

 .رکت من اندکرد و فرمود يا احمد ص منم سالم و تحيت و تو و اوصيای تو رحمت و ب

خاتم االنبياء مهمان بارگاه کبريا صلی اهلل عليه و آله و سلم بر آسمان پنجم که    بعد از آن حضرت

هَيْ آن  خلق شده  نْوْعُاسم  احمر  از طالی  آسمان  آن  که  فرمود  مشاهده  فرمود پس  عروج  است   

اهلل علی اميرالمومنين  له الّا اهلل محمد رسول  اش بخط سبز نورانی مرقوم است ال ا و بر دروازه  است  

و مشاهده فرمود که اين آسمان هم مانند آسمانهای پايينی پر است از انواع  هُرتُ صَنَ دته وَايّ هِ ه بِوَصيُّ

و اقسام مالئکه و همه در تسبيح و تقديس خدای متعال ذوالجالل واالکرام مشغول و مصروف اند  

و نصف پائينی از    ئی از آتش سوزان استو مشاهده فرمود يک نوع از مالئکه که نصف بدن باال

 ه است و نه آتش برف را آب ميکند و نه برف آتش را خاموش ميسازد!برف منجمد مخلوق شد

است اين  ايشان  تسبيح  هذالثلج   و  فالتذيب  النار  هذه  حر  کف  الذی  هذالثلج    سبحان  برد  کف  و 

الف النار  و  الثلج  بين  مؤلف  يا  اللهم  النار  قل  فاليطفی حر  المؤمبين  عبادک  علی طاعتک  نوب  ين 

الو برف را آب يعنی مقدس است ذات واجب  را که  اين آتش  داشته است حرارت  نگاه  که  جود 

است داشته  نگاه  و  الفت   نميکند  پروردگار  ای  نميکند  خاموش  را  آتش  که  را  برف  اين  برودت 

 . برای عبادت خود ب مومنينلو دهنده در ميان برف و آتش الفت بده در ميان ق

خاتم االنبياء  آسمان عروج فرمود حضرتو بعد از مشاهده عجائبات و غرائبات اين  آسمان ششم:

و سلم بآسمان ششم که اسم آن آسمان عَرُوْسْ است و خلقتش از زمرد اخضر صلی اهلل عليه و آله  



ل اهلل  له الّا اهلل محمد رسوااست و بر دروازه اش بخط نورانی سبز کلمه طيبه مرقوم است يعنی ال  

ون داخل اين آسمان شد مشاهده فرمود که انواع و  علی اميرالمومنين وصيه به ايدته و نصرته و چ

اقسام مالئکه در تسبيح و تقديس خدای ذوالجالل و االکرام مصروف اند و يک نوع مالئکه را ديد 

ا بلغات مختلفه تسبيح و تمجيد و تقديس خدای متعال ميکند و  ايشان  بدن  از که هر جزء  يشان 

ند ميکنند و نه کرام نه سرهای خود را باال بلاالخدای ذوالجالل و    ]=خشية[  شدت خوف و خسته

 . ور که خلق شده اند همانطور هستندپائين بر قدمهای خود نگاه ميکنند هرط

از مشاهده غرائبات آسمان ششم حآسمان هفتم:   بعد  بآو  نام ضرت عروج فرمود  سمان هفتم که 

عَجْ  استمَاين آسمان  است  اء  بيضاء  دُرّه ی  از  که   و بخط  و خلقتش  بر دروازه اش  نورانی  سبز 

له الّا اهلل محمد رسول اهلل علی اميرالمومنين است کلمه طيبه مرقوم است يعنی ال ا  عظيم ترين درها

و چون داخل شد در اين آسمان هفتم بسيار بسيار عجائبات و غرائبات    وصيه به ايدته و نصرته

يد که اين آسمان هم از انواع مالئکه پر است و همه به نهايت شوق و ذوق در  رمود و دمشاهده ف

تسبيح و تقديس خدای بزرگ و برتر مصروف اند و در اين آسمان مشاهده فرمود يک صحرای 

انتظار ديگری و    ناپيدا کنار و در فضای آن افواج مالئکه در پروازاند و ايستاده نمی شوند برای 

   .تقديس خدای ذوالجالل و االکرام ميگويند تسبيح و بصدای بلند

کيانند ايشان  امين پرسيد که  از جبرئيل  نمود   ؟پس  دانم  :عرض  عرض    ؟ميروند  پرسيد کجا  .نمی 

اما شما می توانيد    .نمی دانم  :نمود ندارم  نمود قدرت  ايشان عرض  از  به يکی  فرمود سؤال بکن 

خدای   ل ای ملک جلي  :پرسيد  له و سلم يکی از ايشانپس حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آ

  . دانم  ینم  :عرض نمود  ؟از کجا می آئی  :پرسيد  .کيکائيل   :عرض نمود   ؟رب جليل نام تو چيست

نمودع  ؟کجا ميروی  :پرسيد  عرض    ؟ چند مدت است که در پرواز هستی  :پرسيد  .نمی دانم  :رض 



انه هرسال يک ستاره خلق ميفرمايد و  که حضرت حق جل ش  لکن اينقدر ميدانم  .نمی دانم  :نمود

 اهلل اكبر .من در حالت پرواز خودم شش صد هزار ستاره را مشاهده نموده ام 

  کنار که عمق و گودی آن پانصد ساله راه   ناپيداو بعد از آن حضرت مشاهده نمود يک بحر زخار  

ابتدای آفرينش خودشان از  اند  و آب با وجود   است و در آن بحر عميق صفوف مالئکه ايستاده 

گودی و عمق خود تا بزانوهای ايشان ميرسد و اين نوع مالئکه نهايت عجيب و غريب شکل و  

بال دارد و در هر بالی چهار دهن و  صورت دارند هر يکی از ايشان يک مليان و چهارصد هزار  

جالل در هر دهنی چهار زبان و از هر زبانی يک تسبيح و تقديس جداگانه خدای قادر مطلق ذوال

اهلل   لمخلوقاجل الخالق و و االکرام ميکند که به تسبيح و تقديس زبان ديگرش هيچ مشابهت ندارد 

و صلی اهلل علی محمد و    -الحمد هلل رب العالمين  و  اهلل احسن الخالقين  فتبارک  اکبر اهلل اکبر اهلل اکبر

 آله الطاهرين!!!

ک را  الخلقت  عظيم  ملک  يک  فرمود  مشاهده  آن  از  بعد  سفيدی  و  و  بود  سفيد  خروس  بشکل  ه 

ارغوانی مانند ياقوت احمر ميدرخشيدند و  بود و پاهای قرمز  از سفيدی برف هم زياد  پرهايش 

حتی اينکه ميفرمايد که خوبی منظرش نظر   ،اخضر بوده  دزمرتاجش و برمه های گوشش سبزتر از  

استم که نظر را سمت و محو تماشای صنعت پروردگار گرديدم و نمی خو  مرا بجانب خود کشيد

  .ديگر بردارم 

و پاهای اين خروس بزرگ در قرار تحت الثری و سرش بعرش اعظم رسيده بود و يک بالش در 

آتش شعله ور و ديگری از برف سردتر و بساعت نماز اين  مشرق و ديگری در مغرب و يکی از  

رسد و بعد از آن  عظم ميتا اينکه بعرش اخروس بر پای خود می ايستد و گردنش را بلند مينمايد  

با هم ميزند و نه بال برفی بال آتشی را خاموش ميکند و نه   هردو بالش را مانند خروسهای زمين



لّا اهلل  له اهد ان ال اس بصدا می آيد و اين کلمات را ميگويد اشتشی بال برفی را آب مينمايد پبال آ

ن اهلل سبوح قدوس رب  يدالوصيين و ابيين و ان وصيه سن محمدا سيدالنوحده الشريک له و اشهد ا

اين صدای  از  آنوقت  پس  الروح  و  همه    المالئکه  باالست  عالم  موذن  که  الخلقت  عظيم  خروس 

خروسهای زمين بصدا می آيند و جواب آن خروس ملکوتی را ميدهند و همين است مفهوم قول 

 . من الديکة فی االرض ۱۷0تَسْبيحَهکُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ وَ  وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍعزوجل خدای 

که   را  مالئکه  از  نوع  يک  فرمود  مشاهده  جسمانی و  آميری  رن   و  ترکيب  خوبی  و  در حسن 

بنحوی خوش منظراند که اگر جميع فصحاء و بلغاء جن و انس تعريف و توصيف ايشان بکنند نمی  

گر در دنيا بر زمين نازل بشوند و بعضی از مالئکه اينقدر عظيم الجثه اند که ا  توانند از عهده برآيند

 . فضای دنيا برای ايشان تن  خواهد شد

و يکی   انه تا به کمر ايشان ميرسدآسمانهای هفتگ ی از مالئکه اينقدر بلند قامت اند که همه  و بعض

از مالئکه را مشاهده فرمود که اينقدر عظيم الخلقه است که اگر در گودی شصت او همه آبهای دنيا  

 .ا خواهد گرفترا بيندازند ج

اگر از يک گوش او پرنده ای پرواز کند  که اينقدر عظيم الجثه است که  و ملکی را مشاهده فرمود  

ديگر خواهد رسيد بگوش  پانصد سال  در ظرف  در آب    پس  اگر  که  فرمود  مشاهده  را  ملکی  و 

شده   پر  واالکرام  ذوالجالل  متعال  خدای  خشية  و  خوف  از  که  او  دنيچشم  کشتيهای  اگر  ا  است 

 بيندازند تا ابد اآلباد جاری خواهند شد!!! 

فتبارک اهلل احسن الخالقین و الحمد هلل رب العالمینو صلی  و هلل الحمد هلل اكبر  اهلل اكبر اهلل اكبر ا

 ابداالبدين  اهلل علی محمد و آله الطاهرين
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ای هفتگانه  هآسمانو بعد از مشاهده عجائبات و غرائبات صنائع و بدائع پروردگار جلت عظمته در  

له و سلم به سدرةالمنتهی  آ  هلل عليه وعروج فرمود حضرت خاتم االنبيا مهمان بارگاه کبريا صلی ا

المنتهی هيچ  ةلوقات علوی است که باالتر از سدرت مخمنتهای عروج و ترقی و سير و سياحکه  

المالئکه حضرت جبر  دملکی قوت و قدرت ندار  االمين    ل روحيئ که پرواز بنمايد چنانچه رئيس 

حبيب اهلل تا اين مقام شرف خدمت را  محبوب رب العالمين عرض نمود که يا    عليه السالم خادم

باالت بنمايداشتم  همراهی  توانم  نمی  اين  از  دَنَ  مر  لَاحْتَرَقَتْ  وْتُلَوْ  يک   ۱۷۱أَنْمُلَةً  ی  باندازه  اگر 

 . دانگشت باال پرواز کنم تجليات انوار جالل الهيه مرا خواهند سوزاني

است و شاخهای التعد و التحصی سدرة المنتهی يک درخت ملکوتی نورانی بشکل درخت سدر  

دارد که در جميع اطراف عوالم منشعب ميشوند و بررگهای بزرگ دارد که سواره اسپ تيزرو نمی  

 .ند در ظرف صد سال هم از سايه يک برگ او بيرون بروداتو

منشعب و    مخلوقات در همه اطراف عوالم امکانيه  تی روحانيت و نورانيتو از همين درخت ملکو

شود گويا شجره ی برقيه مخلوقات است که جميع موجودات ملکوت و نور خود را از او  متفرع مي 

 . جا نور و روشنی بهمه اطراف شهر در جميع فانوسها ميرسدآنمی يابند= مانند کارخانه برقيه که از 

درخت اين  چون  خ   و  اقدس حضرت  نور  از  االنبيا  سدره  سرا  ص  اتم  دو  هر  عالم  ايجاد  باعث 

اس شده  که مخلوق  زيرا  اند  گفته  المنتهی  سدرة  هم  را  اقدس حضرت  وجود  بهمين جهت  لذا  ت 

حضرت است که مصدر و مآب جميع موجودات عالم ايجاد است آنبزرگ ترين سدرة وجود اقدس 

ی اهلل عليه و آله  و سلم  فقال صل  همه موجودات از نور مقدس آنحضرت مخلوق شده اند کما مر 
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فَاطِمَةُ وَ  شَجَرَةٌ  عَلِیٌّ  أَنَا  وَ  الْحُسَيْنُلِقَاحُهَ  فَرْعُهَا  وَ  الْحَسَنُ  وَ  أُمَّتِی    ا  مِنْ  مُحِبُّوهُمْ  وَ  ]بجای  ثَمَرَتُهَا 

 ۱۷2وَرَقُهَا.  »محبوهم...« آمده »شيعتنا«[

]اين عبارت در منابع يافت   المنتهیسدرة  بن  زين العابدين عليه السالم فرموده انا    امام  و حضرت

 .منم پسر سدرة المنتهی صلی اهلل عليه و آله و سلم نشد[

و سدرة المنتهی را نور خداوند متعال پوشانيده بود و مالئکه التعد و التحصی دور آندرخت مانند  

ين  مقام جبرئيل ام  پروانه گرد شمع هجوم داشتند و ميوه اش خيلی بزرگ بود و در زير آندرخت

مانند طاوس   حيوانی سبزرن   رفرف  و  شدم  رفرف سوار  بر  المنتهی  مقام سدرة  از  بعد  و  است 

پانصد ساله راه بود  خن هر يکی شدر حجابهای هفتاد گانه که  پس  درخشنده تر از هزار آفتاب بود 

   .داخل شدم

که نزديک آنتا    ۱۷۳مِنِّی  يَا أَحْمَدُ ادْنُ  ميرسيد  داخل می شدم و نداب بحجاب ديگرو از يک حجا

عرش اعظم ذوالجالل و االکرام رسيدم و نور عرش اعظم خيلی شديد است که اگر اين حجابها در  

 و نيلگون و سفيد   ميان نمی بودند همه عالم را خاکستر ميکرد و جميع الوان از سبز و سرآ و زرد

ق دارد و هر طبقی  عظم مربع است و هفتاد هزار طباند و عرش  و همه رنگها از عرش بيرون می آي

تقديس خدای  و  بلند تسبيح  بصدای  و  الثری است  الی تحت  اعظم  از عرش  در درشتی  غلظت 

بر و ريزه ريزه بشود و مالئکه    دمتعال مينمايد که اگر صدای طبقه باال بطبقه پائين برسد همه خر

قوت هر ملکی    کسی شماره آنها را نمی داند و   دور و بر گوشهايش بکثرتی هستند که غير از خدا 

کو ی  لقمه  يک  آنها  برای  آسمان  هفت  هر  و  است  ثقلين  همه  چقوت  و  است  و دک  تسبيح  ر 

   .لمخلوقجل الخالق و ا تقديس خدای ذوالجالل و االکرام مصروف اند 
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حتی اينکه باالی عرش اعظم شدم و خدای ذوالجالل و االکرام   ۱۷۴مِنِّی  يَا أَحْمَدُ ادْنُرسيد    پس ندا

ودم و دور عرش اعظم چهار ملک عظيم الخلقت را ديدم که هر يکی از ايشان شش را سجده نم

نده پر است و يکی بر صورت و شکل انسان است  بدن ايشان از چشمهای درخشو تمامی  بال دارد

و هر يکی از ايشان   يکی بر صورت اسد است  و يکی بر صورت ثور و يکی بر صورت عقاب و

نوع خودش که در زمين ميباشند   سفارش ميکند برای رزق بنیل و عال  در بارگاه حضرت حق ج 

و  و شبانه روز متصل قدوس قدوس قدوس و سبوح سبوح سبوح ميگويند اهلل اکبر اهلل اکبر اهلل اکبر  

 .هلل الحمد

يعنی ای احمد ای حبيب من چرا   ۱۷۵مِنِّی  يَا أَحْمَدُ ادْنُ و بعد از استراحت بر عرش اعظم ندا رسيد  

ای در   نشسته  شدم  داخل  پس  کن  نظاره  مرا  حکمت  غرائبات  و  قدرت  عجائبات  و  باال  بيا 

ساله راه از خفقان    سرادقات جبروت و کبرياء که غلظت و درشتی هر سرادق مسافت هفتاد هزار

ير تيز پرواز ميباشد و در هر سرادقی هفتاد هزار ملک ماموراند که قوت هر يکی از ايشان قوة  ط

   .تسبيح و تقديس خدای قادر مطلق ذوالجالل و االکرام مصروف اند ثقلين است و همه در

هفتاد سرادق   هفتاد  در سرادقات جالل که آنها  مپس داخل شد  ۱۷۶مِنِّی  يَا أَحْمَدُ ادْنُپس ندا رسيد  

و  پرواز  تيز  از خفقان طائر  است  راه  پانصد ساله  تا ديگری مسافت  از يک سرادق  فاصله  اند و 

  ۱۷۷مِنِّی يَا أَحْمَدُ ادْنُر سرادق است پس ندا رسيد همين قدر درشتی ه

هر سرادقی هفتاد هزار    عظمت و سرادقات فخر کهسرادقات  در سرادقات عزت و    مپس داخل شد

اينقدر   سرادقی  هر  بر  و  افتادم  متعال  خدای  بسجده  و  پرواز  تيز  طائر  خفقان  از  است  راه  ساله 
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  ۱۷8مِنِّی   يَا أَحْمَدُ ادْنُپس ندا رسيد    ،ره آنها را نمی داندمالئکه ماموراند که غير از خدا کسی شما

پس داخل شدم در نور ابيض که نور االنوار است و جميع انوار از اين نور ابيض بيرون می آيند و  

  .مسافت اين هفتاد هزار ساله راه است از خفقان طائر تيز پرواز 

خل شدم در ستر وحدانيت که هفتاد هزار ساله راه از پس دا  ۱۷۹مِنِّی  يَا أَحْمَدُ ادْنُپس ندا رسيد  

رسيد   ندا  که  نمودم  استراحت  قدری  است پس  پرواز  تيز  طائر  ادْنُخفقان  أَحْمَدُ  چرا   ۱80مِنِّی   يَا 

نشسته ای بيا باال و غرائبات خلقت مرا تماشا کن پس داخل شدم در ستر و حجاب اعلی و در 

حجاب و سرادق و استار چندين هزار بار بزرگ و اعلی    از جميعسجده افتادم و اين ستر اعلی  

  .است

 . جل الخالق فتبارک اهلل احسن الخالقین والحمد هلل رب العلمین

حاال در اين مقام بيان يک وسوسه شيطان پيدا خواهد شد که آيا معاذاهلل خدای متعال در باالی  

حاشا و کال نيست    ۱8۱مِنِّی  مَدُ ادْنُيَا أَحْ استار يکجای معين و مخصوص دارد که نداء می فرمود  

 .همچنين که خطور ميکند اين وسوسه شيطان لعين است

ذات حضرت حق منزه و مقدس از زمان و مکان او خالق زمان و مکان است نه مظروف آنها اراده  

اگر   او هستند  امکان منفعل و منصرف قدرت  الوجود فعل صرف است و جميع عالم  ذات واجب 

 . هيه منفعل و منصرف باشد متجزی خواهد شد و حادثت اقدس الذا
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و آن قول ملحدين باطل است که ميگويند پيش از عالم شهود و ايجاد صور اشياء در علم باری 

ا اين صفت وجود منفعل است و  زيرتعالی چنان مرتسم بودند که صورهای مختلفه در آئينه بزرگ  

جميعذات   و  است  صرف  فعل  الوجود  خدای موجودات    واجب  قدرت  به  اند  منصرف  و  منفعل 

و  انفعال  از  است  مقدس  و  منزه  و  موجودات  در  است  فَعَّال صرف  الوجود  واجب  ذات  و  متعال 

 .انصراف

و چون حضرت حق جل و علی نسبت به محبوب و مطلوب خود که وجود اقدس حضرت خاتم  

الفت و   آله و سلم است آن مهر و  ارد خواست که در شب  رحمت که داالنبياء صلی اهلل عليه و 

و   ه یجوهرآن  معراج   انفعال  صفت  که  امکان  مقام  و  مرتبه  از  را  شهود  و  وجود  عالم  ربوبيت 

مقام محمود بيرون بکشد و مانند خود در مرتبه و    که صفت وجوب و فعل صرف   انصراف است 

ند ذات  ی ربوبيت و واليت عالم ايجاد و شهود و حدوث مان  است داخل بفرمايد همانا آن جوهره

وواجب   و  حدوث  عالم  در  فطرتالوجود  امکان    جود  دائره  از  و  گردد  مطلق  و  کامل  متصرف 

   .صرف داخل بشودخارج شده در دائره وجوب و فعل 

فَتَدَلىَفاخبرنا عزوجل   قَوْسَينِ  دَنَا  قَابَ  أَدْنىَ  فَکاَنَ  الوجود   ۱82أَوْ  واجب  بذات  ممکن  ذات  يعنی 

 صرف و قدرت و ربوبيت نزديک شد که نه ماند فاصله در ميان هر بنحوه ای در مقام فعليت و ت

( يعنی کمان ممکن به کمان واجب قاب، قاب  =دوی ايشان مگر باندازه قابِ قوسين هکذا )شکل

  .نزديک شد و هر دو با هم متصل شدند

  ی نَدْاَ  گر يک فاصله موهومی که در بين وترهای شان بوده و از لفظ اَوْ پس نماند در ميان ايشان م

بشکل يک    پس هر دو کمان از برداشتن وترشانآن فاصله موهومی را هم برداشته هکذا صورته  
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حاال کمان امکان به کمان وجوب بنحوه ای وصل    یدائره گرديده اند و در مقام فعليت واحد بعت

   .حد شده اندشده که هر دو يک وجود وا

د پس حاال کمان ممکن که  فرق نخواهد بو  هيچآن  از ايشان صادر خواهد شد در  پس هر فعل که  

عبارة از وجود اقدس حضرت خاتم االنبيا صلی اهلل عليه و آله و سلم است در مقام فعليت و تأثير 

يده و شائبه ی فنا و زوال هم از او برداشته ر موجودات عالم ايجاد مانند ذات واجب الوجود گردد

لَالِ وَ  وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الجَ  يَبْقَى وَ  فَانٍ  ا  مَنْ عَلَيهَ  کلُشد که خاصه وجود ممکن است فقال عزوجل  

 . انا وجه اهلل الباقی بعد فناء کل شیء  و قال رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم ۱8۳الْاکْرَامِ

فنا خواهند شد مگر  يعنی خدای متعال فنا و زوال را از وجود من برداشته است همه موجودات  

ل  بقای ابدی اللهم صلّ علی محمد و آو شيعيان ما که باقی خواهيم ماند به  اوصياء    د من وووج

 محمد!

من تير را تو نه انداختی  يعنی ای حبيب    ۱8۴نَّ اللَّهَ رَمىإِذْ رَمَيْتَ وَ لکِ  وَ ما رَمَيْتَو قال عزوجل  

دو کمان يعنی فعل تو عين فعل من است پس از قيد لفظ او ادنی هر    خودم  انداخته ام  بلکه من

فتدبر و تفکر و تشکر فانه عين فعل واجب الوجود گرديده    يک دائره گرديدند و فعل وجود ممکن

اللَّهُ  مَنْ يَشاُء وَ    يُؤْتيهِ  اللَّهِ  ذلِکَ فَضْلُ کمال معرفة النبی ص و زيادة فی االيمان الی الدرجة العليا و  

 ۱8۵.ذُو الَْفضْلِ الْعَظيمِ

برای چندين مطالب و مقاصد ذات حضرت حق محبوب و مطلوب خود را در ساحت   بهر حال 

کبريائی خودش وعده گرفت و مهمانی کرد پس در اين حالت عروج و صعود از عالم ناسوت بعالم 
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آله و سلم  حضرت خاتم االهوت   المرسلين صلی اهلل عليه و  االنبياء و  الصادق االمين سيد  النبيا 

و چون    ال را از چشم مادی و جسمانی مشاهده فرمودمتع  دآيات و عجائبات و غرائبات خداون

لذا در    ،حضرت از عين ملکوت است که نور االنوار و فوق جميع مخلوقات استآنچشم جسمانی  

نک پيدا  نوری  کم  و  خيرگی  کبريائی  و  جالل  انوار  وحدت  شدت  از  مکان  و  محل  همه    درهيچ 

  . عجائبات و غرائبات را بدون زحمت مشاهده فرمود

لَقَه خدای متعال خبر ميدهد  چنانچ  نَزْلَوَ  المُ  ةً أُخْرَىدْ رََءاهُ  المَ  نتَهَىعِندَ سِدْرَةِ  إِذْ أْوَى  عِندَهَا جَنَّةُ 

بار ديگر   يعنی  ۱8۶ىمِنْ َءايَاتِ رَبِّهِ الْکُبرَ  لَقَدْ رَأَى  اغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغَىمَا زَ  غْشىَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشىَيَ

ی سدرة المنتهی حضرت خاتم االنبيا مهمان بارگاه کبريا صلی اهلل عليه و ولی در نزديک در حالت نز

حاليکه انوار تجليات الهيه سدرة را آنآله و سلم جبرئيل امين را در صورت اصلی مشاهده نمود در  

ديدن   قابليت  بصر  و  چشم  هيچ  که  بودند  ساخته  درخشان  و  چشم آنمنور  و  بصر  اما  ندارد  را 

خا ايجا حضرت  باعث  مشاهده تم  خستگی  و  زحمت  بدون  سلم  و  آله  و  عليه  اهلل  صلی  عالم  د 

 نمود!!!

که هيچ ممکن الوجود نمی تواند    يات کبرای پروردگار را مشاهده نمودآ و باالتر از اين بعضی از  

دگار چه چيز بود آن ت عظيم پرورآيو معاينه بنمايد پس آن    هی پروردگار را مشاهدايات کبرآ  آن

نورانی اميرالمومنين مظهر قدرت رب العلمين   یهمان وجود نبأ عظيم يعنی وجود حقيقعظيم    تيآ

حقيقی  وجود  انوار  از  ذرّه  يک  اولوالعزم  پيغمبر  موسی  حضرت  که  بود  السالم  و  الصلوة  عليه 

بشود  اميرالمومنين   پروردگار  نوراالنوار  آن  متحمل  نتوانست  مرد  و  نمود  مشاهده  کوه طور  بر  را 

 
 . 18 -13النجم:  - 186



لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَ خَرَّ مُوسى  عزوجل  فقال پس رب االرض وجود امام    ۱8۷صَعِقاً   فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ 

  .ر شده است مبين است چنانچه در احاديث رب االرض از وجود امام تفسي

و  ال محمد بعدد ذرات مخلوقاتك و مصنوعاتك و عدد حركاته آ اللهم صلّ علی محمد و 

 ! االزل الی االبد سكناتها من

های هفتگانه و آسمان تفضل و مهربانی برای مومنين خواست که حاالت    یخداوند متعال از بسيار

و   مالئکه غالظ  و  عذابهای شديد  و  و حاالت جهنم  عنبر سرشت  بهشت  و حاالت  آنها  اوضاع 

و   سرادق  و  و حاالت حجاب  المنتهی  اوضاع سدرة  و  مختلفهشداد جهنم  انوار  و  انوار    و  استار 

مختلفه را از زبان صداقت بيان حضرت صادق االمين رحمة للعلمين صلی اهلل عليه و آله و سلم  

بدانند که در آسمانها  چشم جسمانی بيان بفرمايد که بنی آدم و بنی جان  بعد از مشاهده و معاينه  

ست و در  اع عذاب مهيّا فرموده اچه چيز است و در جنات الخلود چه نعمات و در جهنم چه انو

 تساحت قدس و جالل ذات ذوالجالل و االکرام و بر عرش اعظم چه عجائبات و غرائبات قدر

پروردگار چه و بعد از دانستن اين قسم ثواب و عذاب خداوند متعال از نافرمانی او به ترسند و به  

ميدوار  وده است قائل بشوند و اآب انسان را خلق فرم هخدای قادر مطلق که از يک قطر یبزرگوار

 بجاه محمد و آله الطاهرين و الحمد هلل رب العلمين!ثواب عظيم غير متناهی بشوند اللهم ارزقناه 

ين شب معراج  اخود در    بخالق عالم عالوه بر ارائه عجائبات و غرائبات قدرت خودش با حبي

 ۱88ما أَوْحى عَبْدِهِ إِلى  فَأَوْحىحرفهای راز خود هم گفته که می فرمايد 
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د  ها مرقوم و مسطورانبابحبيب خود فرموده آنها همه در کتن خطابهای عمومی که خالق عالم آپس 

يه کريمه فرموده حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله و سلم  اما خطابهای مخصوصی که در اين آ

  .ماذون نبوده که آنها را بامت خود بگويد

از آنها در جن  خيبر ظاهر شد وقتيکه معرکه قتال باهل خيبر مشتعل گرديد و   پس دو خطاب 

مردم در حالت اميد و بيم شدند حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله و سلم اعالن فرمود که 

امن هستم او را عطا ميکنم چون اين اعالن  هرکس نويد فتح خيبر بمن بياورد هرچه بخواهد من ض

و بگو ص  بخدمت پيغمبر    د بشتاببحضرت اميرالمومنين عليه السالم رسيد حضرت بسلمان فرمو

بعد عرض کن يا رسول اهلل نمی خواهم از شما چيزی مگر    وکه علی قلعه ی خيبر را فتح نمود  

   .يک خطاب از آن هزار خطاب سرّی که خداوند متعال در ليلة المعراج بشما نموده

ص فرمود   پس سلمان بزودی بخدمت پيغمبر دويد و مژده فتح خيبر را عرض نمود حضرت رسول

يا  آنبخواه ای سلمان هر   نمود  از آن هزار  چه که ميخواهی سلمان عرض  رسول اهلل يک خطاب 

که آن   خطاب سری که در ليلة المعراج خداوند متعال بشما فرموده ميخواهم که بمن حالی کنيد که

د لرزيد و بر خو  چه بوده چون حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله و سلم اين سؤال را شنيد

نازل گرديد و امين  يا حبيب اهلل غمگين   خاموش و متحير ماند که حضرت جبرئيل  نمود  عرض 

ه يک خطاب را نه بلکه دو خطاب را بيان  دنشويد خداوند منان اجازه داده است که برای ايفای وع

 . بفرمائيد 

ای حبيب نهايت خوشحال گرديد و فرمود ای سلمان خداوند منان فرمود  ص  پس حضرت رسول  

من هرکه علی را دوست دارد من آتش جهنم را برو حرام نموده ام ولو دوستی و محبت آن شخص 



کسيرا باندازه ی آب سر سوزن باشد و همين طور هرکه ذرية طاهره علی را دوست دارد و نيز آن  

 آتش جهنم را حرام گردانيده ام!!که دوستدار محبان ايشان است 

ده ام جهنم را برای آن کسانيکه باندازه سر سوزن در قلوب شان عداوت  دوم اينکه واجب گرداني   2

ميباشد و همين طور واجب گردانيده ام جهنم را برای آن کسانيکه ذرية طاهره  ع  و مخالفت علی  

دشمنان  ع  علی   دوستدار  کسانيکه  آن  برای  و  دارند  او را دشمن  ذريه  محبان  و  او  ذريه  و  علی 

 . ن باندازه ی آب سر سوزن باشداگرچه دوستی ايشا دميباشن

ن هدانی اهلل ذوالجالل و االكرام و صلی اهلل  دانی لهذا و ما كنت الهتدی لوال االحمدهلل الذی ه

 د و آله الطاهرين والحمد هلل رب العلمین معلی مح

احمد    خطاب پس   يا  دوست  ص  رسيد  کرا  زمين  کدر  هر  الها  بار  نمودم  داری عرض  تو  می  را 

ا بدوستی او امر فرمائی او را دوست خواهم داشت خطاب آمد ما ترا امر می  دوست داری و مر

آن   داريم  دوست  و  داريم  دوست  را  او  ما  که  زيرا  اميرالمومنين  ابيطالب  ابن  علی  بدوستی  نمايم 

   .کسی را که او را دوست دارد

دانم بسوی قائمه  ب من هرکس او را و اهل بيت او را دوست دارد البته عَلَمِ او را بلند گرای حبي

از حظيره قدس خود او را آب بدهم و هرکه   عرش اعظم خود و بياورم او را در بهشت خود و 

ايشان دوست گرديده البته    بايشان مخالفت نمايد و از واليت و دوستی ايشان عدول کرده بدشمنان

گردانيد ای  برو مضاعف خواهم    لعنت خود را  و ب  ابت خود را باز خواهم داشت از او و عذ من مح

 .حبيب من وصيت ميکنم ترا در باب علی و شيعيان او



که يا محمد ص من ضامن رزق بندگان خود شده ام و امت آنو بعد از اين نه خطاب فرموده اول  

معاش هزار نوع فکر و سعی ميکنند و شب و روز  تو بضمانت من اعتماد ندارند که جهت تحصيل  

 نکه مرا فراموش ميکنند و ثروت خود را رازق خود ميدانندخود را در زحمت انداخته اند حتی اي

 . نمايند یکه بهشت را بجهت امت تو آفريده ام و ايشان بآن رغبت نمدوم آن 2

تو سآنسوم    ۳ امت  و  ام  نموده  مهيا  تو  بجهت دشمنان  را  در وی  که دوزآ  تا  ميکنند  داخل عی 

 . شوند يعنی در معاصی دليری مينمايند

 . من که خداوندم خصومت مينمايند و با بندگان من مصاحبتکه با آنچهارم  ۴

که من از ايشان عمل فردا را نمی خواهم و ايشان از من روزی فردا و هفته و ماه و سال آنپنجم    ۵

 . را می طلبند

غير ايشان نميدهم و ايشان در عبادت من ريا و شرک مينمايند که من روزی ايشان را بآنششم    ۶

 ران می دهند!!! يعنی عبادت مرا بديگ

کنندآنهفتم    ۷ عزيز  از    هکه  و  دارند  من  غير  از  اميد  ايشان  و  منم  کننده  ذليل  می و  من  مخلوق 

 . ترسند 

 . که من بايشان نعمت ميدهم و ايشان شکر غير مرا ميکنندآنهشتم  8

ايشان آننهم    ۹ از  بهيچوجه  من  و  ميکنند  عرض  من  بر  ايشان  ناپسنديده  اعمال  من  مالئکه  که 

مينمايند و ناسپاسی ميکنم و ايشان باندک مصيبتی يا بالی شکابت مرا پيش بندگان من  شکايت ن



اين شش خطاب فرمود(  ميکنند!!! از آن  بعد  اين    )و  امت خود  به  ما  از جانب  که ای حبيب من 

 : انشش پيغام را برس

 .ريدست که مرا دوست بداآنداريد پس بهتر  که اگر کسی را از جهت احسان او دوستآناول  ۱

که مبادا بقهر و    ست که از من بترسد!آنکه اگر کسی از اهل آسمان و زمين می ترسد بهتر  آندوم    2

و   غضب من گرفتار آيد پس از کمال قدرت و بزرگواری من انديشه کند که از من بزرگ تر کسی

 . چيزی نيست

د را  ست که از من اميدوار باشيد که من بندگان خوآنکه اگر بکسی اميدوار باشيد بهتر  آنسوم    ۳

 . و همه اميدها نزد من است دوست ميدارم

ست که مرا در وعدهای من  آن که اگر کسی را در وعده ی او صادق ميدانيد پس بهتر  آنچهارم    ۴

 .گی منزه و مقدس و از شائبه ی غرض مبرا هستمصادق بدانيد که من از کذب و خالف وعد

ست که از من شرم کنيد آناو پس بهتر  پنجم آنکه اگر از کسی شرم ميکنيد به جفا نمودن در حق    ۵

 . کاری می بينم و خودم وفاداری می نمايم اکه از شماها جف

ست که آنهتر  که اگر برای کسی مال و جان خود را عزيز نداريد در راه دوستی او پس بآنششم    ۶

 . وست شما ام که شما را آفريده امداين معامله را با من بنمائيد که من 

نمودم ای قادر مطلق و ای معبود بر حق تو که از جسم و جسمانيات منزه و مقدس  آنوقت عرض  

 و با من تکلم ميفرمائی بصدای برادرم علی بن ابيطالب پس اين چيست! هستی



از اسرار قلوب بندگان آگاه و مطلعم ديدم که دوست قلبی تو خطاب آمد ای حبيب من چون من  

او با تو تکلم نمودم که مانوس بوده باشی پس آنوقت   علی ابن ابيطالب است پس بلحن و صدای

و  کبريائی  و حجب  استار  و  سرادقات  از  و  آمدم  بيرون  قدس  ساحت  مقام  آن  از  شده  مرخص 

رة المنتهی آمدم و ديدم که جبرئيل امين در انتظار  عرش و کرسی پائين رسيدم تا آنکه به مقام سد

 من ميباشد!

هفت صد   سيديم که طائفه مالئکه هستند که عدد و شماره یپس همراه جبرئيل شدم و بصحرای ر

گفت  کيانند  ايشان  پرسيدم  جبرئيل  از  بوده  زمينها  هفت  و  آسمانها  هفت  مخلوقات  تمامی  برابر 

 . درخت سدره رسيديم جا بنزديکآنايشان کروبيان حق هستند پس از 

رگی و پهناوری او را  و اين درخت سدره يک درختی است بزرگ و پهناور که کسی نميتواند بز

پوشاند   می  را  آسمان  و  زمين  برگش همه روی  که يک  دارد  بزرگ  برگهای  و  کند  انواع    وبيان 

 . متعال ميکردندمالئکه بر آن درخت و بر دور او در پرواز بودند و تسبيح و تقديس خدای 

متعال    و در وسط آن درخت مقام جبرئيل امين بوده و همگی درخت را نور عظمت و جالل خدای

 . پوشانيده بود

به   مرا  نمود  رهنمائی  االمين  روح  المنتهی حضرت  غرائبات سدرة  و  تماشای عجائبات  از  بعد  و 

خام و طالی احمر سمت جنت الماوی پس مشاهده نمودم حصار جنت را که از خشتهای نقره ی  

ساروج از مشک و ن بنا شده است و  و زمرد اخضر و زبرجد اصفر و ياقوت احمر و الماس رخشا

راه  ع ساله  هزار  از  که  است  پيچيده  ای  بنحوه  جنت  خوشبوی  و  اند  برده  بکار  زعفران  و  نبر 

ا راه  پانصد ساله  آنها  بلندی  و  اند  کشيده  بفلک  های حصار سر  مناره  و  ميشود  و  استشمام  ست 

خشان  از زبرجد اصفر و بعضی از الماس ربعضی از ياقوت احمر و بعضی از زمرد اخضر و بعضی  



و خشتهای طال و نقره و مرواريد را بکار برده اند و از همگی شعاع نورانی رن  برن  از هزار  

هزار خورشيد بيشتر ضياباری ميکند و از ديدارش چشم روشن و قلب منور ميگردد فتبارک اهلل 

 احسن الخالقين!

توضيح دادن   ااو رو دروازه جنت که عظمت و بزرگی او را بيان کردن و خوش ترکيبی و گلکاری  

قلم   از  آفتاب  هزار  هزار  مانند  درخشنده  نورانی  بخط  طيبه  کلمه  اين  سرورش  بر  است  مشکل 

 .قدرت مرقوم است

 { أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَصِيُّهُ بِهِ أَيَّدْتُهُ وَ نَصَرْتُهُ  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ }

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  پس جبرئيل امين حلقه در را کوبيد و از کوبيدن در اين صدا بلحن داودی بلند شد  

و از شنيدن اين صدای خوش الحان    رْتُهُمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَصِيُّهُ بِهِ أَيَّدْتُهُ وَ نَصَ

باز دروازه  و  گرديد  مسرور  قدرت    قلب  غرائبات  نمودم  مشاهده  شدم  جنت  داخل  چون  و  شد 

جل  است  شنيده  نه  را  او  بيان  گوشی  هيچ  و  ديده  نه  آن  مثل  هيچ چشمی  که  را  متعال  خدای 

 الخالق!!! 

سبزی و  دار  سايه  پهناور  الشان  عظيم  درختی  نمودم  اخضر   مشاهده  زمرد  مانند  برگهايش 

حيات جاری هستند يکی به سمت راست و    آن شجره طيبه دو چشمه آب   رميدرخشند و در زي

 يکی به سمت چپ و آب آنها مانند بلور و مرواريد صاف و شفاف و درخشنده است!

  ا دو رويه درختهای عظيم کشيده شده است و بر آن شاه راهه  جا بهر سوی جنت شاه راههاآنو از  

در سايه ممدود اشجار    الشان با برگهای زمردين و ارغوانی و زعفرانی درخشنده صف کشيده اند و



چمنهای گل و رياحين با گلهای گوناگون و رنگهای بوقلمون از بوی خوش و رن  دلکش خود 

 . م و قلب ايشان را به سمت خود ميکشند چش

های ياقوت و زمرد و الماس و خشتهای  گنو در سايه اشجار عمارتهای عاليشان رفيع البنيان از س

بنا   اند و در جلوه آن غرفات مرفوعة الشرفاتطال و نقره و مرواريد  الشرفات از    نموده  مرفوعة 

الماس باغهای ميوه و چمنهای گل   رياحين و رياضهای زمردين با    وياقوت و زمرد و زبرجد و 

نهرهای شير و عسل و شراب و آب  و چشمهای ثرثار ساخته اند و    حوضهای فوار و نهرهای روان

اند و تنه درخت خرما از طالی احمر و برگهايش از زمرد اخضر به تندی مانند سيل روان و دوان  

 .با خوشهای دراز و خرمای کافوری رن  و خوشبوی مشک و عنبر چشم براه ميوه خواران اند

 و خوشهای انگور مانند مرواريد بلور در هوا آويزان اند

 درختها از ميوه های رنگارن  رسيده خميده اندو شاخهای 

 رائبات صنعت و حکمت پروردگارو چه عجائبات و غ

 که هيچ چشمی نديده و هيچ گوشی نه شنيده 

هائش   کناره  بر  که  ديدم  است  جنت  نهرهای  گودترين  و  ترين  بزرگ  که  کوثر  نهر  آن  از  بعد  و 

 .بنا شده اند ماغرفات و عمارات رفيع البنيان با اهل بيت و شيعيان 

اين درخت در   و  ايستاده است  برادرم علی  نمودم که بصحن خانه  را مشاهده  و شجره ی طوبی 

مظهر   گويای  پهناوری  و  آن بلندی  اصل  از  نهرهای جنت  و  است  متعال  و عظمت خدای  رفعت 

 . شجره عظمت و رفعت منفجر ميشوند



ابی پرواز کند که تا به منتهای او گر از ساقه اش غراو اين شجره طوبی يک درختی است بلند که  

 مر او نخواهد رسيد! کيد خواهند شد و هنوز به نصف و ف برسد البته پرهای سياهش س

عريض   برگهای  ی  و  سواره  اگر  و  پوشاند  می  را  آسمانها  و  زمين  همگی  برگش  يک  که  دارد 

برگش بيرون   صد سال در سايه آن برگ اسب خود را به تندی بدواند باز هم از سايه يک  تندسير

قيوم ذوالجالل و نخواهد رفت و بر هر برگی يک ملکی در تسبيح و تقديس و تهليل خدای حی و  

لباس اهل جنت پيدا می شوند و از تنه و بر شاخهايش بسته های  مصروف است    االکرام مشغول و

بر    درخت اسپهای سبزه و سرن  و مشکی و ابلق پردار بيرون می آيند برای سواری اهل جنت و 

اغصانهايش و افنانهايش انواع و اقسام ميوه های رسيده آويزان اند و اگر ميوه ای را بچينند ميوه  

ی شود و در زير سايه اش شيعيان اميرالمؤمنين ع انجمن انجمن ی ديگر در جايش فوری پيدا م

   .مينمايند یخوشحال ونشسته با هم صحبت دارند 

 الطاهرين فانك التسئل عما تفعل! اله  اللهم اجعلنی منهم بجاه محمد و

اما  نموده است  العلمين غرس  اميرالمومنين مظهر قدرت رب  و جميع درختهای جنت را حضرت 

شجره طوبی را خود حضرت حق از دست قدرت خود غرس نموده تا که در ميان کار بنده و اين  

 است! متياز باشد پس درخت طوبی يک نشان کار خود ذات واجب الوجود کار خالق ا

اسباب   رقم  همه  و  زيورها  و  و حلها  اند  نشسته  ملک  دو  درختی  سايه  در  که  نمودم  مشاهده  و 

برئيل امين پرسيدم اينها را برای که می پيچند گفت اين ند از جمی پيچآرائش و تجمل در بستها  

اميرالمومنين درست ميکنند و اين دو ملک پيوسته تا قيام قيامت در اينبستها   کار    برای شيعيان 

 .مشغول خواهند ماند



و مشاهده نمودم يک ميدان وسيع که مالئکه در آن ميدان بنائی ميکنند از خشتهای طال و نقره و  

اند و  الماس و مرواريد و غيره عمارتهای خوب خوب درست نموده  ياقوت و زمرد و زبرجد و 

از   پرسيدم چرا  ميباشند  انتظار چيزی  در  گويا  ميکشند  کار دست  از  برميداريد گاهی    کار دست 

   .ميکنيم کنميرسد کار را تر نگفتند يا رسول اهلل تا وقتيکه نفقه بما ميرسد کار ميکنيم و چو

نفقه ی شما چيست گفتند قول مؤمنپرسيد  اللَّهُ  م  اِلّا  اِلَهَ  لَا  وَ  لِلَّهِ  وَ الحَمدُ  اللَّهِ  اَکبَرُ   سُبحَانَ  اللَّهُ    وَ 

د ما برای او کار ميکنيم و چون ساکت ميشود ما هم از کار می  ناهرگاه مومنی اين تسبيح را ميخو

 ايستيم!

مِنَ الْان الی منتهای اجلی فتقبل  وَ اللَّهُ اَكبَرُ الحَمدُ لِلَّهِ وَ لَا اِلَهَ اِلّا اللَّهُسُبحَانَ اللَّهِ وَ اللهم انی اقول 

 منی بقبول حسن بجاه محمد و آله الطاهرين

اال روح  آن  از  بعد  ی  و  دانه  يک  و  نشانيد  نگار  جواهر  تخت  يک  بر  و  گرفت  مرا  دست  مين 

م عجائب قدرت پروردگار مشاهده نمودم که  سفرجل بدست من داد  و چون او را دو پاره نمود 

عديم المثال از آن بيرون آمد و پيش روی من با نهايت ادب ايستاد و گفت   يک حوريه خوشجمال

 يک يا احمد ص السالم عليک يا رسول اهلل! السالم عليک يا محمد ص! السالم عل

أَنَا الرَّاضِيَةُ  ]=فقالت[  فَقَالَ   السالم من انتِ و بر تو سالم بگو کيستی  فتم و عليکِگمن در جوابش  

رِ وَ أَسَْفلِی مِنَ الْمِسْکِ الْعَنْبَ  مِنَ  الْکَافُورِ وَ وَسَطِی  مِنَ  الْمَرْضِيَّةُ خَلَقَنِی الْجَبَّارُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ أَعْلَائِی

 ۱8۹! رَبِّی کُونِی فَکُنْتُ]بدون »لی«[ عُجِنْتُ بِمَاِء الْحَيَوَانِ قَالَ لِی 
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اضيه مرضيه هستم خداوند جبار مرا از سه رقم خلق فرموده است باالی من از کافور  گفت من ر

  يات شده پروردگار من است و در ميان من عنبر است و پائين از مشک اذفر و خمير من از آب ح

 فرمود بشو پس من زنده شدم فتبارک اهلل احسن الخالقين. 

قديم هديه ت  ورن  و معطر بعنوان تحفه    و بعد از آن از جانب رب العزت يک دانه ی سيب خوش

من آن دانه سيب را برای تعظيم پروردگار بسينه خود چسبانيدم و برخاستم حضرت جبرئيل   نمود

اهلل او را تناول بفرما چون او را شگافتم يک نور بشکل حوريه از آن ساطع عرض نمود يا حبيب  

رسول اهلل اين نور نور کسی است که او  يا    شد که مرا متحير ساخت پس توقف نمودم جبرئيل گفت

زمين   در  و  منصوره  آسمانها  در  چرا  پرسيدم  ميگويند  فاطمه  زمين  در  و  منصوره  آسمانها  در  را 

نموده  فاطمه گفت زيرا که   آزاد  مينمايد و در زمين  را نصرت  و شيعيان خود  در آسمانها محبان 

صلوات اهلل و سالمه عليها و ابيها و بعلها و بنيها دهر    .است شيعيان و محبان خود را از آتش جهنم

 اللهم اجعلنی من محبيها بجاه محمد و آله الطاهرين الداهرين و ابداآلبدين 

ک ي ديم پس بجبرئيل گفتم ميخواهم جهنم را هم سياحت کنم گفت لبمو بعد از آن از جنت بيرون آ

زمين هفتم و مشاهده نمودم ملکی هيبتناک  مديم به سمت پائين زير  پس آ  و سعديک يا حبيب اهلل

نفر از مالئکه غالظ و   ۱۹فظيع المنظر عظيم الخلقة بر تخت آتشين نشسته و پيش روی او نوزده  

ايستاده اند که ضربت يک گرز ايشان همگی آسمانها و زمينها را   فناک با گرزهای آتشينشداد خو

  .يان و جوش و خروش استخورد و ريزه بنمايد و آتش جهنم بنهايت شدت در غل

الهيبت  و  الخلقة  عظيم  ملک  اين  پرسيدم  جبرئيل  از  افتاد  لرزه  من  بدن  در  مخوف  منظر  اين  از 

اي اهلل  يا رسول  گفت  است  نشسته  تخت  بر  که  را  کيست  ملک  اين  و  است  خازن جهنم  مالک  ن 



است   فرموده  خلق  و غضب خود  قهر  مظهر  و جبار  قهار  مخلوقی  خدای  که  نيست  را  ممکن  او 

   .مشاهده کند و نلرزد و ما همه مالئکه از او ميترسيم و ميلرزيم

من تعظيم  برای  مالک  فوراً  من پس  از  نمود  آگاهش  و  کرد  اشاره  بمالک  جبرئيل  از جای    پس 

ست و عرض سالم و تحية نمود اما هيچ تبسم و بشاشت درو نيافتم جبرئيل گفت يا رسول  برخا

و را خلق فرموده است قهر و غضب او روز بروز در ازدياد است و  اهلل از روزی که خدای متعال ا

ابداً تبسم نه نموده است زيرا که مظهر قهر و غضب است و اين نوزده نفر هر ساعت در خدمت او 

از ايشان هفتاد هفتاد هزار مانبرداری حاضر و موجود ميباشند و در تحت فرمان هر يکی  برای فر

   .گروه مالئکه عذاب اند

مالک دروازه  پس  جواب سالم مالک را دادم و خواهش نمودم که تماشای جهنم بنمايم    منپس  

ک آمد  بنظرم  و  آمد  بيرون  بزرگ  کوه  مانند  آتش  شعله  ناگهان  که  نمود  باز  را  شعله  جهنم  اين  ه 

الّا باهلل العلی العظيم گفتم و قلب من ساکن   .همگی عالم را خواهد سوزانيد پس ال حول و القوه 

و جمل  گرديد است  تاريک  و  سياه  آتش جهنم  که  ديدم  و  کردم  نظر  و پس  سياه  اشيای جهنم  ه 

 .تاريک اند

و دادشان بنحوه ای    فرياد و جيق  و و اهل جهنم در انوع و اقسام عذاب های جهنم مبتال هستند  

در    بلند است که اگر اهل دنيا صدای ايشانرا بشنوند البته از کار و شغل دنيا دست خواهند کشيد و

اطاعت کاشکی  ای  ميگويند  و  بکنند  پروردگار  عبادت  که  کرد  خواهند  فرار  نميکرديم    کوهها 

هدی را ای خدا  ميگرفتيم دشمنان خدا و رسول و ائمه ی  پيشوايان خود را ای کاشکی دوست ن

لعنت بکن بر آنها و عذاب آنها را زياد کن و بفرياد ما برس ما غلط کرديم و حاال توبه ميکنيم و 

الئکه در جواب ايشان ميگويند آيا نفرستاد خداوند قهار جانب شما رسوالن خود که شما را از  م



فرستاد بلی  ميگويند  ايشان  و  بترسانند  شديد  و  دردناک  عذاب  شقا  اين  ما  اما  بر  بدبختی  و  وت 

 ۱۹0ماکِثُونَإِنَّکُمْ غالب آمد که ما به حرف ايشان عمل نکرديم پس مالئکه در جواب ايشان ميگويند 

کليه   را  مقام آخرت  اين  و  نموديد  تکذيب  بد  دنيا  در  که شما  بمانيد  در عذاب  هميشه  بايد شما 

 .فراموش و انکار ميکرديد

ابدان اهل جهنم را   اند و هفتو مشاهده نمودم که  اد جلد روی هم  هفتاد بار بزرگ و زياد نموده 

آن ملک که او را عذاب ميکند و در  ت هر جلدی چهل زرع است با زرع  خلق شده است که غلظ

اند و خون و   ميان آن جلد ها و پوستها مارها و عقربها و گرگها و کرمهای پنجه دار خلق شده 

 . يجوند و ميخراشندمرد را ميخورند و استخوانهايش را م ت آنگوش

عذاب او را  شخص در بزرگی مانند کوه ورقاء و سرينهايش مانند سرين فيل و مالئکه  آنو رانهای  

اند او آويزان  و هر دو گوشهای  بر رويش ميکشند  و  ميکنند  و آتش در    در آتش جهنم سرازير 

و آيد  می  بيرون  دهانش  از  و  ميشود  داخل  زيرش  از  آتش  و  ميزند  شعله  آنها  در   ميان  را  او 

زنجيرهای آتشين سخت بسته اند که حلقهای زنجير بر بدنش چسبيده اند و حرارت و گرمی آن  

روی زمين آب    قها بنحوه تيز است که يک حلقه را اگر بر کوههای دنيا بگذارند همگی کوههایحل

اطراف پوشانيده اند و از همه    جاری ميشوند و او را بجای لباس هفتاد پيراهن از مسِ سرآ  هشد

   .انداخته اند او را آتش احاطه کرده است و در پاهايش زنجير آتشی

بر سرش تاج آتشی   اند که طولش شصت زراع است و در سرش صد و شصت سوراآ و  نهاده 

کرده اند و از هر سوراخی دود و آتش خارج ميشود و مغز  سرش از شدت حرارت آتش جهنم 

بر دوشه  که  آيد حتی  بيرون می  و ريم و ۱۶0ايش صد و شصت )جوش خورده  از چرک  نهر   )
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فر و س   مانند حمار  از شدت عذاب  و  است  سياه    دياصديد جاری  قير  مانند  و رويش  ميکند 

پائينی تا    گرديده است و چشمهايش زرد  کبود شده است و لبهای باالئی باال کشيده شده است و

ه از دهن او بيرون آمده است و  به سينه اش آويزان است و زبانش از شدت تشنگی خاردار و سيا

   .کرمهای که در ته جلد او ميباشند بزرگ شده اند

رآورده اند مانند چنگال گربها و عقابها و ميخورند گوشت او را و ميدرند استخوانهای  و چنگالها ب

خون او را که نيست غذای ديگری برای آنها مگر از گوشت و پوست و خون و    او را و می نوشند

او و چنان در آتش مانند آهن گرم شده است که اگر او را از جهنم بيرون بياورند و در استخوان  

 یْنِاَللَّهُمَّ اعْتِقْ  خواهند مرد! اهلل اکبرآسمان نگاه بدارند جميع مخلوقات از شدت حرارت او  زمين و  

 .   ارِهَطْاَالْ هِآلِ وَّ دٍمَّحَمُ اهِجَبِ ارِالنَّ ابِذَعَ نْمِ

موالن حضرت  مالئکه  و  خصوص  در  السالم  عليه  العالمين  فی  اهلل  قدرة  مظهر  اميرالمومنين  ا 

السَّمَاوَاتِ الْعُلَى فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلَائِکَتِهِ مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْکَعُونَ وَ رُکُوعٌ   مَا بَيْنَ  فَتَقَ  ثُمَ  :ميفرمايد

وَ لَا سَهْوُ   لَا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ  ]ال يسئمون[  ايَلُونَ وَ مُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَلَا يَنْتَصِبُونَ وَ صَافُّونَ لَا يَتَزَ

النِّسْيَانِ لَا غَْفلَةُ  الْأَبْدَانِ وَ  فَتْرَةُ  لَا  إِلَى رُسُلِهِ وَ مُخْتَلُِفونَ    الْعُقُولِ وَ  أَلْسِنَةٌ  أُمَنَاُء عَلَى وَحْيِهِ وَ  وَ مِنْهُمْ 

لِعِبَ الْحََفظَةُ  مِنْهُمُ  وَ  أَمْرِهِ  وَ  السُّْفلَى  بِقَضَائِهِ  الْأَرَضِينَ  فِی  الثَّابِتَةُ  مِنْهُمُ  وَ  جِنَانِهِ  لِأَبْوَابِ  السَّدَنَةُ  وَ  ادِهِ 

رْکَانُهُمْ وَ الْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ  مِنَ الْأَقْطَارِ أَ  ا أَعْنَاقُهُمْ وَ الْخَارِجَةُأَقْدَامُهُمْ وَ الْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاِء الْعُلْيَ

أَبْصَارُهُمْ مُتَلَفِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ وَ  نَاکِسَةٌ دُونَهُمْ أَکْتَافُهُمْ

اتِ الْمَصْنُوعِينَ وَ لَا يَحُدُّونَهُ بِالْأَمَاکِنِ وَ بَّهُمْ بِالتَّصْوِيرِ وَ لَا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صَِفأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ لَا يَتَوَهَّمُونَ رَ

 ۱۹۱لَا يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ. 
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و    :ترجمه  انواع  از  را  آنها  پر کرد  بلند پس  ميان آسمانهای  متعال شگافت در  از آن خداوند  بعد 

که   فرشتگان  باقسام  رکوع  برای  هرگز  و  هستند  سجده  در  هميشه  ايشان  از  و  بعضی  رنميخيزند 

ايشان  از  بعضی  و  شوند  نمی  راست  قيام  برای  هرگز  و  رکوع هستند  در  ايشان هميشه  از  بعضی 

هميشه  هميشه   ايشان  از  بعضی  و  شوند  نمی  زائل  شان  جای  از  هرگز  و  اند  ايستاده  بسته  صف 

و هرگز م ميگويند  پروردگار  را خوتسبيح  ايشان  پوشاند  نمی  و  نمی شوند  نه الول  و  ب چشمها 

بر رسانيدن غ از ايشان مامور هستند  بعضی  نه غفلت فراموشی و  بدنها و  نه سستی  فلت عقلها و 

و   رسوالن  بسوی  پيوحی  برای  خدايند  امر  غترجمان  و  قضاء  برای  ميکند  رفت  و  آمد  و  مبران 

   .پروردگار که به خلفاء خدای متعال برسانند

آسمانی و زمينی و بعضی از ايشان دربانان دروازه و بعضی از ايشان محافظ بندگان اند از بالهای  

های جنت ميباشند و بعضی از ايشان اينقدر بلند قامت هستند که قدمهای آنها در تحث الثری است 

ب دنيا  اطراف  از  ايشان  بازوهای  و  است  خارج  بلند  آسمانهای  از  آنها  گردنهای  اسيو  و  رون  ت 

است قوائم  مناسب  برداشتن  برای  آنها  پائين    دوشهای  حيا  از  را  خود  چشمهای  و  اعظم  عرش 

اند حجاب  پائين تر  ايشان و ديگران که  اند و در ميان  نموده  بالهای خود را جمع  اند و  انداخته 

عزت و استار قدرت حائل است و هرگز ايشان پروردگار خود را در تصور و وهم نمی آورند و نه 

ميدانند و  او ر در مکانها محدود برترين و نهچسپان ميکنند رای خدای متعال صفات مخلوقات را ب

نه سمت حضرت حق بچشمها اشاره می نمايند يعنی قائل برويت پروردگار نيستند رويت خدا را  

 محال ميدانند!

لذا آن کسانيکه مالئکه را قوی ميدانند مطابق عقيده اهل يونان آنها از عقيده دين اسالم    حاشيه: 

 . ز دين اسالم بهره ای ندارند و خارج اند ا



 خلقت مالئكه 

وَ عِمَارَةِ الصَِّفيحِ الْأَعْلَى مِنْ مَلَکُوتِهِ    سَمَاوَاتِهِ  لِإِسْکَانِ  سُبْحَانَهُ  خَلَقَ  ثُمَ  :و قال عليه الصلوة و السالم

وجَ فِجَاجِهَا وَ حَشَا بِهِمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا وَ بَيْنَ فَجَوَاتِ تِلْکَ الُْفرُوجِ  خَلْقاً بَدِيعاً مِنْ مَلَائِکَتِهِ مَلَأَ بِهِمْ فُرُ

تُرَاتِ الْحُجُبِ وَ سُرَادِقَاتِ الْمَجْدِ وَ وَرَاَء ذَلِکَ الرَّجِيجِ زَجَلُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِی حَظَائِرِ الْقُدُسِ وَ سُ

مَاعُ سُبُحَاتُ نُورٍ تَرْدَعُ الْأَبْصَارَ عَنْ بُلُوغِهَا فَتَقِفُ خَاسِئَةً عَلَى حُدُودِهَا أَنْشَأَهُمْ الَّذِی تَسْتَکُّ مِنْهُ الْأَسْ

أُولِی أَجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلَالَ عِزَّتِهِ لَا يَنْتَحِلُونَ مَا ظَهَرَ فِی الْخَلْقِ    تََفاوِتَاتٍعَلَى صُوَرٍ مُخْتَلَِفاتٍ وَ أَقْدَارٍ مُ

  بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ   وَ لَا يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَخْلُقُونَ شَيْئاً مَعَهُ مِمَّا انَْفرَدَ بِهِ  نْ صُنْعِهِمِ

يَعْمَلُونَ  إِلَ  جَعَلَهُم  ۱۹2بِأَمْرِهِ  الْأَمَانَةِ عَلَى وَحْيِهِ وَ حَمَّلَهُمْ  أَهْلَ  هُنَالِکَ  أَمْرِهِ وَ  فِيمَا  الْمُرْسَلِينَ وَدَائِعَ  ى 

 بَِفوَائِدِ الْمَعُونَةِ وَ أَشْعَرَ  نَهْيِهِ وَ عَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبِ الشُّبُهَاتِ فَمَا مِنْهُمْ زَائِغٌ عَنْ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ وَ أَمَدَّهُمْ

أَبْوَ لَهُمْ  فَتَحَ  وَ  السَّکِينَةِ  إِخْبَاتِ  تَوَاضُعَ  لَقُلُوبَهُمْ  نَصَبَ  وَ  تَمَاجِيدِهِ  إِلَى  ذُلُلًا  عَلَىاباً  وَاضِحَةً  مَنَاراً    هُمْ 

لَمْ   وَ  الْآثَامِ  مُؤْصِرَاتُ  تُثْقِلْهُمْ  لَمْ  تَوْحِيدِهِ  تَرْمِأَعْلَامِ  لَمْ  وَ  الْأَيَّامِ  وَ  اللَّيَالِی  عُقَبُ  الشُّکُوکُ    تَرْتَحِلْهُمْ 

 وَ لَمْ تَعْتَرِکِ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ يَقِينِهِمْ وَ لَا قَدَحَتْ قَادِحَةُ الْإِحَنِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ بِنَوَازِعِهَا عَزِيمَةَ إِيمَانِهِمْ

هِمْ وَ لَمْ  فِی أَثْنَاِء صُدُورِ  وَ هَيْبَةِ جَلَالِهِ  سَکَنَ بِعَظَمَتِهِ  مَا لَاقَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِضَمَائِرِهِمْ وَ  لَا سَلَبَتْهُمُ الْحَيْرَةُ

  مَنْ هُوَ فِی خَلْقِ الْغَمَامِعَلَى فِکْرِهِمْ مِنْهُمْ  تَطْمَعْ فِيهِمُ الْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَيْنِهَا

مْ تُخُومَ الْأَرْضِ  ی عِظَمِ الْجِبَالِ الشُّمَّخِ وَ فِی قُتْرَةِ الظَّلَامِ الْأَيْهَمِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ أَقْدَامُهُوَ فِ  الدُّلَّحِ 

يْثُ انْتَهَتْ السُّْفلَى فَهِیَ کَرَايَاتٍ بِيضٍ قَدْ نََفذَتْ فِی مَخَارِقِ الْهَوَاءِ وَ تَحْتَهَا رِيحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُهَا عَلَى حَ

اسْتَْفرَغَتْهُمْ قَدِ  الْمُتَنَاهِيَةِ  الْحُدُودِ  وَسَّلَتْ  مِنَ  وَ  عِبَادَتِهِ  وَ  حَقَ  أَشْغَالُ  مَعْرِفَتِهِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُمْ  الْإِيمَانِ  ائِقُ 

عِنْدَهُ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِهِ قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَةَ مَعْرِفَتِهِ قَطَعَهُمُ الْإِيقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلَهِ إِلَيْهِ وَ لَمْ تُجَاوِزْ رَغَبَاتُهُمْ مَا  
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 مَحَبَّتِهِ وَ تَمَکَّنَتْ مِنْ سُوَيْدَاِء قُلُوبِهِمْ وَشِيجَةُ خِيَفتِهِ فَحَنَوْا بِطُولِ الطَّاعَةِ وَ شَرِبُوا مِنْ کَأْسِ الرَّوِيَّةِ مِنْ

يُنِْفدْ لَمْ  وَ  ظُهُورِهِمْ  رِبَقَ  اعْتِدَالَ  الزُّلَْفةِ  عَظِيمُ  عَنْهُمْ  أَطْلَقَ  لَا  وَ  تَضَرُّعِهِمْ  مَادَّةَ  إِلَيْهِ  الرَّغْبَةِ  طُولُ   

نَصِيباً فِی    هِمْ وَ لَمْ يَتَوَلَّهُمُ الْإِعْجَابُ فَيَسْتَکْثِرُوا مَا سَلَفَ مِنْهُمْ وَ لَا تَرَکَتْ لَهُمُ اسْتِکَانَةُ الْإِجْلَالِخُشُوعِ

تَغِضْتَعْظِ لَمْ  وَ  الَْفتَرَاتُ فِيهِمْ عَلَى طُولِ دُُءوبِهِمْ  تَجْرِ  لَمْ  وَ  فَيُ  يمِ حَسَنَاتِهِمْ  خَالُِفوا عَنْ رَجَاِء  رَغَبَاتُهُمْ 

بِ فَتَنْقَطِعَ  الْأَشْغَالُ  مَلَکَتْهُمُ  لَا  وَ  أَلْسِنَتِهِمْ  أَسَلَاتُ  الْمُنَاجَاةِ  لِطُولِ  تَجِفَّ  لَمْ  وَ  الْخَيْرِ رَبِّهِمْ  إِلَيْهِ    هَمْسِ 

تَخْتَلِفْ  أَصْوَاتُهُمْ لَمْ  يَثْنُ  وَ  لَمْ  وَ  مَنَاکِبُهُمْ  الطَّاعَةِ  مَقَاوِمِ  لَا  فِی  وَ  رِقَابَهُمْ  أَمْرِهِ  التَّقْصِيرِ فِی  رَاحَةِ  إِلَى  وا 

شِ  خَدَائِعُ الشَّهَوَاتِ قَدِ اتَّخَذُوا ذَا الْعَرْ  تَعْدُوا عَلَى عَزِيمَةِ جِدِّهِمْ بَلَادَةُ الْغََفلَاتِ وَ لَا تَنْتَضِلُ فِی هِمَمِهِمْ

دَ انْقِطَاعِ الْخَلْقِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِرَغْبَتِهِمْ لَا يَقْطَعُونَ أَمَدَ غَايَةِ عِبَادَتِهِ وَ ذَخِيرَةً لِيَوْمِ فَاقَتِهِمْ وَ يَمَّمُوهُ عِنْ

غَ قُلُوبِهِمْ  مِنْ  مَوَادَّ  إِلَى  إِلَّا  طَاعَتِهِ  بِلُزُومِ  الِاسْتِهْتَارُ  بِهِمُ  يَرْجِعُ  لَمْ   يْرِلَا  مَخَافَتِهِ  وَ  رَجَائِهِ  مِنْ   مُنْقَطِعَةٍ 

تَأْسِرْ لَمْ  وَ  جِدِّهِمْ  فِی  فَيَنُوا  مِنْهُمْ  الشََّفقَةِ  أَسْبَابُ  الْأَطْمَاعُتَنْقَطِعْ  عَلَى    هُمُ  السَّعْیِ  وَشِيکَ  فَيُؤْثِرُوا 

أَعْمَالِهِمْ مِنْ  مَضَى  مَا  يَسْتَعْظِمُوا  لَمْ  وَ  اسْتَعْظَمُوا  اجْتِهَادِهِمْ  لَوِ  مِ   وَ  الرَّجَاُء  لَنَسَخَ  شََفقَاتِ  ذَلِکَ  نْهُمْ 

التَّقَاطُعِ يَُفرِّقْهُمْ سُوُء  لَمْ  وَ  الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ  بِاسْتِحْوَاذِ  فِی رَبِّهِمْ  لَمْ يَخْتَلُِفوا  وَ  تَوَلَّاهُمْ غِلُّ    وَجَلِهِمْ  لَا  وَ 

الْهِمَمِ فَهُمْ أُسَرَاُء إِيمَانٍ لَمْ يَُفکَّهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ   مَصَارِفُ الرِّيَبِ وَ لَا اقْتَسَمَتْهُمْ أَخْيَافُ التَّحَاسُدِ وَ لَا شَعَّبَتْهُمْ

جِدٌ لَکٌ سَازَيْغٌ وَ لَا عُدُولٌ وَ لَا وَنًى وَ لَا فُتُورٌ وَ لَيْسَ فِی أَطْبَاقِ السَّمَاوَاتِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ مَ

  ۱۹۳اعَةِ بِرَبِّهِمْ عِلْماً وَ تَزْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ فِی قُلُوبِهِمْ عِظَما أَوْ سَاعٍ حَافِدٌ يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّ

لصلوة و السالم=  حضرت امام مبين خليفةاهلل فی العالمين و اميرالمومنين عليه ا  و نيز فرمود  :ترجمه 

صف ب آبادانی  برای  و  را  خود  آسمانهای  دادن  سکنی  برای  متعال  خدای  فرمود  خلق  آن  از  يح عد 

از مالئکه بديع  نوع مخلوقات  ملکوت يک  و    اعالی  را  راهها  ايشان کشادگی  از  پُر ساخت  پس 
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ايشا از  نمود  و آگنده  تسبيح  صدای  آسمانها  فضاء  گشادگی  آن  ميان  در  و  را  آسمانها  فضاء  ن 

   .شنيده می شود  تقديس خدای قديم بصدای بلند

ق و بعضی بر استار و حجب ماموراند و  انواع مالئکه ماموراند در خطائر قدس حضرت حو بعضی 

ب مالئکه  تهليل  و  تقديس  و  تسبيح  آن صدای  عقب  در  و  مجد  سرادقات  بر  بلند  بعضی  ای  نحوه 

نوراند   و سبحات  کند  می  پاره  را  های گوش  پرده  که  از  است  ميکنند  رد  را  انسانی  بصارت  که 

ايستد و قصد جلوه رفتن    می  ئی انسان عاجز شده در حدود خودارسيدن بآنجا پس بصارت و بين

خلق فرموده است خالق عالم جنس مالئکه را بصورتهای مختلفه و اقدار متفاوته که بعضی   ندارد

ابداً   و  پروردگار  عزت  جالل  برای  ميگويند  تسبيح  و  هستند  کثيره  جناح  صاحبان  ايشان  از 

 . عجائبات صنعت پروردگار را که در مخلوقات ظاهر ميشود 

نماي   برای خودشان منسوب نمی  ادعا  و هرگز  بهمراهی خدا چيزی را خلق  نميکنند  ايشان  که  ند 

بندگان   ايشان  بلکه  آنها  نمودن  منفرد است ذات حضرت حق در خلق  ميکنند در آن چيزهائيکه 

شايسته خدای متعال اند هرگز در قول بر خدای متعال سبقت نمی نمايند و ايشان موافق فرمائش 

 . حضرت حق عمل ميکنند 

بعض تاو  است  گردانيده  وحی  امين  را  را    ی  خدا  نهی  و  امر  السالم  عليهم  مرسلين  و  بانبياء  که 

م از ايشان از راه اوده است لذا هيچکدکه را از شک و شبهات معصوم خلق نمبرسانند و جميع مالئ

توفيق و عون خود و قلبهای    رضای حضرت حق کج نمی روند و مؤيد گردانيده است ايشانرا از

و گشاده است برای ايشان دروازهای تمجيد و تسبيح و فرموده است از تواضع و سکينه    شانرا پر

بلند معرفت بر کوههای توحيد و نه سنگين  تهليل را و نصب نموده است برای ايشان مناره های 

و نه تغيير داده در اوضاع و اطوار ايشان عقبات ليالی و ايام و ساخته است ايشانرا بارهای گناه  



ايشان نه زده و نه هجوم آورده گروه شبهات و ظنون بر  ی شکوک بر صفحات ايمان و يقين  تيرها 

ما همی ايشان حسد و  اطمينان ايشان و نه رخنه اندازی نموده در ميان محبت و الفت معاقد يقين و

عداوت و سلب نکرده حيرت و دهشت معرفت قلوب ايشان را و نه دور نموده عظمت و هيبت و  

ان سکنی گرفته است و عساکر وساوس بر ايشان قدرت  ه را که در ميان بطون قلوب ايشجالل الهي

ايشانرا فاسد نمايد و بعضی از ايشان در ميان  ه طمع و خواهش هم ندارد که فکر و خياالت صحيح 

ظلمت   تاريکی  در  بعضی  و  ماموراند  شامخ  جبال  غلظت  در  بعضی  و  ماموراند  متراکم  ابرهای 

 .ماموراند

بعضی الخلقت    و  عظيم  اينقدر  ايشان  گرفته از  قرار  سفلی  زمين  تخوم  در  ايشان  قدمهای  که  اند 

 .است

رايت سفيد نورانی بلند است که به فضای آسمانی رسيده و در تحت آن پس آن در رويت مانند  

پروردگار   عبادت  و شغل  او  منتهای  و  حدود  در  است  داشته  نگاه  را  او  که  است  متحرک  هوای 

جميع مشاغل فارغ البال ساخته است و حقائق ايمانی در ميان ايشان و در ميان معرفت  ايشانرا از  

حق گرديده اند و  دت ايمان و يقين ايشان واله ذات حضرت  حضرت حق وصل است و از جهت ش

بالتحقيق که  ابداً رغبت ايشان از ساحت حضرت حق به جانب غير منعطف و منصرف نمی شود 

وة معرفت حضرت پروردگار را چشيده اند و پياله ی لبريز محبت خدا را ايشان بدرستی ذائقه حال

  .ويدای قلوب ايشان جا گرفته استنوشيده اند و ريشه ی خشيت و خوف خدا در س

 و شوق  و کثرت عبادت ماده رغبت  پس استقامت قامت خود را از طول عبادت خم گردانيده اند

خشوع ايشانرا باز نکرده و عجب و خودبينی ايشانرا  تضرع ايشانرا کم نه کرده و تقرب شديد رسن  

گذاشغ نه  و  را  خود  ی  گذشته  عبادت  بدانند  زياد  که  نکرده  شمردن افل  بزرگ  از  ای  بهره  ته 



و نه جاری شده هيچ فتوری در بندگی و عبادت ايشان با وجود    حسنات خود بزرگی انکسارشان

ا شوق  و  رغبت  شده  کم  نه  و  شان  رياضات  بودن  رجاء طوالنی  از  بنمايند  مخالفت  که  يشان 

گرديد نه خشک  و  نيست    پروردگارشان  و  زبانهای شان  تراوت  ايشان  مناجات  درازی  با وجود 

برای ايشان شغل ديگر غير از عبادت که مبدل بشود صدای بلند ايشان به صدای پست و خفی و  

ی تقصير استراحت براهرگز مختلف نمی شوند دوشهای ايشان در صف عبادت شان و نمی پيچند  

قت نميکند بر استحکام جديت ايشان کندی غفلت در امور پروردگار گردنهای خود را و هرگز سب

که اختيار نموده اند خداوند    و هرگز تير نميزنند در قوام همتهای ايشان فريبهای شهوات بالتحقيق

ال به نهايت  ذوالعرش را ذخيره برای روز حاجت شان و قصد و رجوع ميکنند سمت خدای متع

  .دارند رغبت در آنحاليکه مردم سمت خلق ديگر قصد و رجوع

طاعت   و هرگز قطع نميکنند رسن زمانه غايت عبادت پروردگار را و بر نمی گرداند زيادی لزوم

شوق ايشان که ناشی ميشود    ر ايشانرا به سمت ديگر مگر به سمت مدَّ و زيادتی رغبت وپروردگا

آنحا در  ايشان  قلوب  رجاء از  خوليکه  نه  و  نميکنند  قطع  پروردگار  از  را  فر شان  را  او  اموش  ف 

   .ميکنند

  قطع نشده از ايشان اسباب شفقت که سستی بورزند در جديت شان و اسير نکرده است و هرگز من

ايشانرا طمع که ترجيح بدهند سعی قريب را برای تحصيل مطلوب شان در جديت شان و بزرگ  

خ گذشته  اعمال  شمارند  شمردندنمی  می  بزرگ  اگر  که  زيرا  را  ميکرد   ، ود  نسخ  اميدشانرا  البته 

 اختالف نکرده اند در معرفت پروردگارشان به سبب غلبه شيطان بر   زيادی خوف ايشان و هرگز

  برمحبت و نه غالب آمده    ه نينداخته در ميان ايشان بدی قطعايشان چنانکه بنی آدم ميکنند و تفرق

 ايشانرا  ک و نه منقسم نمودهپريشان کرده ايشانرا مصارف ريب و شايشا ن خرابی حسادت و نه  

ايشانرا از رسن ايمان آزاد نميکند  اختالف همت و قصد پس ايشانند بندگان و اسيران ايمان که ابداً  



ست در اطباق آسمانها جای يک جلد کجرروی و عدول و انحراف و نه سستی و نه خستگی و ني

بر آن جای مچ اينکه  العمل و هر روز علم شان  لکی استرم مگر  در    ساجد يا ساعی يا سريع 

ج و  عزت  روز  هر  و  طاعت  و  عمل  درازی  وجود  با  شود  می  زياد  عظمت  پروردگار  و  الل 

   .در قلوب ايشان در اضافه است  پروردگار

ا و اللهم صلّ علی محمد و ال محمد بعدد ذرات مخلوقاتك و مصنوعاتك و عدد حركاته 

 ! الی االبدل سكناتها من االز 

برا الصلوة والسالم  العابدين و سيدالساجدين عليه  امام زين  انواع مالئکه دعا و حضرت موالنا  ی 

لَا    اللَّهُمَ ميفرمايند=   وَ  تَقْدِيسِکَ  مِنْ  يَسْأَمُونَ  لَا  وَ  تَسْبِيحِکَ  مِنْ  يَْفتُرُونَ  لَا  الَّذِينَ  عَرْشِکَ  حَمَلَةُ  وَ 

إِلَيْکَ وَ  دَيَسْتَحْسِرُونَ عَنْ عِبَا  الْوَلَهِ  لَا يَغُْفلُونَ عَنِ  التَّقْصِيرَ عَلَى الْجِدِّ فِی أَمْرِکَ وَ  لَا يُؤْثِرُونَ  وَ  تِکَ 

رْعَى رَهَائِنَ  إِسْرَافِيلُ صَاحِبُ الصُّورِ الشَّاخِصُ الَّذِی يَنْتَظِرُ مِنْکَ الْإِذْنَ وَ حُلُولَ الْأَمْرِ فَيُنَبِّهُ بِالنَّْفخَةِ صَ 

الْمُطَاعُ    قُبُورِ وَ مِيکَائِيلُ ذُو الْجَاهِ عِنْدَکَ وَ الْمَکَانِ الرَّفِيعِ مِنْ طَاعَتِکَ وَ جَبْرَئِيلُ الْأَمِينُ عَلَى وَحْيِکَلْا

الْحُجُبِ مَلَائِکَةِ  عَلَى  هُوَ  الَّذِی  الرُّوحُ  وَ  عِنْدَکَ  الْمُقَرَّبُ  لَدَيْکَ  الْمَکِينُ  أَهْلِ سَمَاوَاتِکَ  الرُّوحُ    فِی  وَ 

وَاتِکَ وَ أَهْلِ الَّذِی هُوَ مِنْ أَمْرِکَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى الْمَلَائِکَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ سُکَّانِ سَمَا

إِعْيَاٌء لَا  وَ  دُُءوبٍ  مِنْ  سَأْمَةٌ  يَدْخُلُهُمْ  لَا  الَّذِينَ  وَ  رِسَاالتِکَ  عَلَى  لَا  مِ  الْأَمَانَةِ  وَ  فُتُورٌ  لَا  وَ  لُغُوبٍ  نْ 

لَا يَرُومُونَ  تَشْغَلُهُمْ عَنْ تَسْبِيحِکَ الشَّهَوَاتُ وَ لَا يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِيمِکَ سَهْوُ الْغََفلَاتِ الْخُشَّعُ الْأَبْصَارِ فَ

رَغْبَتُهُمْ طَالَتْ  قَدْ  الَّذِينَ  الْأَعْنَاقِ  النَّوَاکِسُ  إِلَيْکَ  وَ    النَّظَرَ  آلَائِکَ  بِذِکْرِ  الْمُسْتَهْتَرُونَ  لَدَيْکَ  فِيمَا 

عَ تَزْفِرُ  جَهَنَّمَ  إِلَى  نَظَرُوا  إِذَا  يَقُولُونَ  الَّذِينَ  وَ  کِبْرِيَائِکَ  جَلَالِ  وَ  عَظَمَتِکَ  دُونَ  أَهْلِ  الْمُتَوَاضِعُونَ  لَى 

فَ مَا عَبَدْنَاکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ  أَهْلِ صَمَعْصِيَتِکَ سُبْحَانَکَ  وَ  مَلَائِکَتِکَ  الرُّوحَانِيِّينَ مِنْ  لِّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى 

الَّذِينَ اخْتَصَصْتَهُمْ   وَ حَمَلَةِ الْغَيْبِ إِلَى رُسُلِکَ وَ الْمُؤْتَمَنِينَ عَلَى وَحْيِکَ وَ قَبَائِلِ الْمَلَائِکَةِ  الزُّلَْفةِ عَنْکَ

الطَّ أَغْنَيْتَهُمْ عَنِ  وَ  الَّذِينَ هُمْ عَلِنَْفسِکَ  وَ  أَطْبَاقِ سَمَاوَاتِکَ  بُطُونَ  أَسْکَنْتَهُمْ  بِتَقْدِيسِکَ وَ  الشَّرَابِ  وَ    امِ 



»هُمْ«[ الَّذِی    ]بدون  وَ  السَّحَابِ  زَوَاجِرِ  وَ  الْمَطَرِ  خُزَّانِ  وَ  وَعْدِکَ  بِتَمَامِ  الْأَمْرُ  نَزَلَ  إِذَا  أَرْجَائِهَا  عَلَى 

عُ زَجَلُ الرُّعُودِ وَ إِذَا سَبَّحَتْ بِهِ حَِفيَفةُ السَّحَابِ الْتَمَعَتْ صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ وَ مُشَيِّعِی  مَ بِصَوْتِ زَجْرِهِ يُسْ

الْمُ الْقُوَّامِ عَلَى خَزَائِنِ الرِّيَاحِ وَ  الْهَابِطِينَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ إِذَا نَزَلَ وَ  الْبَرَدِ وَ  بِالْالثَّلْجِ وَ  بَالِ فَلَا  جِوَکَّلِينَ 

سُلِکَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ تَزُولُ وَ الَّذِينَ عَرَّفْتَهُمْ مَثَاقِيلَ الْمِيَاهِ وَ کَيْلَ مَا تَحْوِيهِ لَوَاعِجُ الْأَمْطَارِ وَ عَوَالِجُهَا وَ رُ

لسََّفرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ الْحََفظَةِ الْکِرَامِ  ا  إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ بِمَکْرُوهِ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْبَلَاِء وَ مَحْبُوبِ الرَّخَاِء وَ 

وَ مَلَکِ الْمَوْتِ وَ أَعْوَانِهِ وَ مُنْکَرٍ وَ نَکِيرٍ وَ مُبَشِّرٍ وَ بَشِيرٍ وَ رَوْمَانَ فَتَّانِ الْقُبُورِ وَ  ]=الْکَاتِبَيْنِ[  الْکَاتِبِينَ  

ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ    کٍ وَ الْخَزَنَةِ وَ رِضْوَانَ وَ سَدَنَةِ الْجِنَانِ وَ الَّذِينَالِالطَّائِِفينَ بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَ مَ

ذَا وَ الزَّبَانِيَةِ الَّذِينَ إِ  ۱۹۴فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ  بِما صَبَرْتُمْ  عَلَيْکُمْ  سَالمٌ  وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ  وَ يَْفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ

ابْتَدَرُوهُ سِرَاعاً وَ لَمْ يُنْظِرُوهُ وَ مَنْ أَوْهَمْنَا ذِکْرَهُ وَ لَمْ نَعْلَمْ   ۱۹۵حِيمَ صَلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الجَ  قِيلَ لَهُمْ

نْهُمْ عَلَى الْخَلْقِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ لْأَرْضِ وَ الْمَاِء وَ مَنْ مِمَکَانَهُ مِنْکَ وَ بِأَیِّ أَمْرٍ وَکَّلْتَهُ وَ سُکَّانِ الْهَوَاِء وَ ا

نَْفسٍ مَعَها سائِقٌ  يَوْمَ تَأْتِی وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً تَزِيدُهُمْ کَرَامَةً عَلَى کَرَامَتِهِمْ وَ طَهَارَةً   ۱۹۶وَ شَهيدٌ   کُلُّ 

إِذَا   وَ  اللَّهُمَّ  مَلَائِکَتِکَ وَ رُسُعَلَى طَهَارَتِهِمْ  بَلَّغْتَهُمْ صَلَوَاتِنَاصَلَّيْتَ عَلَى  وَ  بِمَا    لِکَ  فَصَلِّ عَلَيْنَا  عَلَيْهِمْ 

  ۱۹۷فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِمْ إِنَّکَ جَوَادٌ کَرِيمٌ. 

سست  بفرست بر مالئکه که حامالن عرش تواند و هرگز    ای پروردگار ما و رحمت خود  :ترجمه 

ملول ميشوند از تقديس و تجريد تو و نه زله ميشوند از   نمی شوند از تسبيح و تقديس تو و نه

غافل  نه  و  را  کوتاهی  و  تقصير  تو  کار  در  کوشش  بر   ميدهند  ترجيح  نه  و  تو  بندگی  و  عبادت 

ميشوند از شوق و محبت تو بالخصوص بر حضرت اسرافيل عليه السالم که صاحب صور است و  

گاه خواهد ساخت از دميدن در صور مردگانرا که  ده در انتظار اذن و امر تو ميباشد پس آکشا چشم
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در  است  بلند  مرتبه  و  جاه  که صاحب  السالم  عليه  ميکائيل  بر حضرت  و  قبوراند  اسير  و  افتاده 

به   تو  بارگاه  اطاعم سساحت  عليه  ت  جبرئيل  بر حضرت  و  تو  امر  کات  تو  لسالم  بارگاه  امين  ه 

و    هدر جميع اهل آسمانها و صاحب مرتبميباشد بر رسانيدن وحی تو برسوالن تو و مطاع است  

مقام و مقرب بارگاه تو ميباشد و بر آن روحی که مامور است بر فرشتگان حجب و بر آن روحی  

که از مقام امری تو ميباشد ای پروردگار ما پس بفرست رحمت خود را بر جميع ايشان و بر آن 

آمالئکه   ساکنان  از  کمتراند  مقام  و  مرتبه  در  ايشان  از  بر که  اند  امانت  صاحبان  و  تو  سمانهای 

رساالت تو و آن مالئکه داخل نميشود بر ايشان درماندگی از کثرت عبادت و نه خستگی از تعب 

و نه سستی در کار تو و هرگز ايشانرا روگردان نميکند شهوات نفسانی از تسبيح و تقديس تو و  

من نميکندهرگز  غف   قطع  نسيان  تو  تکريم  و  تعظيم  از  تو  ايشانرا  و جالل  عظمت  از  هميشه  و  لت 

را   پيوسته سرهای خود  و  برنميدارند  نظر  تو  بسوی  هرگز  و  اند  انداخته  پائين  را  چشمهای خود 

و   پائين ميباشند  تو  نزد  آنچيزهائيکه  در  ايشان  رغبت  است  طوالنی  که  بالتحقيق  و  اند  انداخته 

اند تو  چسبيده  جالل  و  عظمت  برای  اند  متواضع  و  تو  نعمات  و    بذکر  تو  بزرگواری  آن  بر  و 

اهل معصيت  فرشتگان که چون نظر ميکنند بسوی جهنم و می بينند که جهنم برافروخته ميشود بر  

تو پس از ترس عذاب خود ميگويند که ای پروردگار ما تسبيح تو ميکنيم اما نمی توانيم که حق 

   .وريمعبادت ترا بجا بيا

که از مالئکه تو ميباشند و صاحبان قرب و منزلت ايشان و بر آن روحانيان    پس رحمت بفرست بر

هستند در نزد تو و حامالن غيب اند بسوی رسوالن تو و امين اند بر وحی تو و رحمت بفرست بر 

ای  آن قبيله ی مالئکه که تو ايشانرا مخصوص گردانيده ای برای نفس خودت و مستغنی نموده  

ودت و سکنی داده ای ايشانرا در ميان طبقات  ايشانرا از خوردن و نوشيدن به تسبيح و تقديس خ 

های خود و بر آن مالئکه مامور نموده ای ايشانرا بر اطراف آسمانها تا انقضای امور عالم و  آسمان



صدای زجر او آن ملکی که از    بر  ابرها هستند و  هبر آن مالئکه که خزينه داران باران اند و رانند

ابرها باريدن شروع ميکنند و صاعقه  سخت رعد و ناگه  شنيده می شود آوازهای او  ان از صدای 

که مشايعت مينمايند تکه های برفها را و تگرگها را و تا زمين پائين می    هميدرخشد و بر آن مالئک

آيند همراه قطرات باران وقتيکه نازل ميشود و بر آن مالئکه که محافظ اند بر خزينهای هواها و 

ا بر حفاظت کوهها تا که  اند  بر آن مالئموکل  نه شود و  از جای خود زائل  نپاشد و  ه که کز هم 

دانيده ای بر اوزان آبهای دنيا و بر سنجيدن قطرات بارانهای شديد و خفيف و بر ايشانرا واقف گر

و بر آن مالئکه   هبه بالها و بر نعمتهای خوشحال کنندآن مالئکه رسوالن تواند بسوی اهل زمين  

 دسندگان گرامی و نيکوکارنينو

بر ر  و  نکير  و  منکر  بر  او و  اعوان  و  الموت  بر ملک  و  بندگان  اعمال  آن  برای  بر  و  القبور  ومان 

و بر رضوان خازن  جهنم    مالئکه طواف کنندگان بيت المعموراند و بر مالک خازن جهنم و بر زبانيه

ان را بجا  جنان و بر دربانان جنان و بر آن مالئکه که ابدا عصيان نميکنند در ماموريت خود و هم

اهل ج بر  که  بهشت  مالئکه  آن  بر  و  ميشوند  داده  که حکم  آورند  و می  ميکنند  نت سالم عرض 

 ! ۱۹8فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ  بِما صَبَرْتُمْ عَلَيْکُمْ سَالمٌميگويند 

و بر آن زبانيه جهنم که چون بايشان امر ميرسد که فالنی را بگيرند و غل و زنجير کنند و بعد از  

بيندازند پس ايشان فوری بعجله برای تعميل امر ميدوند و بقدر يک ثانيه هم او را  آ ن در جهنم 

نيم مرتبه  مهلت نميدهند و رحمت بفرست بر آن مالئکه که ما ترک نموده ايم ذکر ايشانرا و نمی دا

او را مامور فرموده ای )اين نه د انستن برای  و مقام او را در نزد تو و نمی دانيم که بر کدام کار 

عليه   ملسالم زيرا که جميع مالئکه بر جميع کارهای عالم از جانب امااماهاست نه برای امام عليه  

ماموراند( س  السالم  و  زمين  سکان  و  هوا  سکان  مالئکه  بر  بفرست  رحمت  آن  و  بر  و  آب  کان 
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آيد در  جميع ايشان در آن روزيکه می    مالئکه که ماموراند بر خلق نمودن پس رحمت بفرست بر

ملک و  بود  خواهند  نفسی  هر  همراه  و  هرکسی  محشر  حساب    ميدان  معرض  سمت  را  او  يکی 

بر ايشانو ديگری    ميراند آن صلوة و    بر اعمال اور شاهد خواهد بود و صلوة و رحمت بفرست 

هارت را بر طهارت ايشان ای پروردگار  ت را بر کرامت ايشان و زياد کند طمتيکه زياد کند کرامرح

خودت و رسانيدی ايشانرا صلوة و سالم ما    ی بر مالئکه خودت و رسوالنو صلوة فرستادچون ت

گويا را پس اميدوار هستيم که بر ماها هم صلوة و رحمت خود را بفرست برای اينکه زبان ما را  

 نمودی به نيک گفتن در حق ايشان و توئی جواد و کريم!

  



  جالله از عجائبات خلقت و صنعت باب پنجم در معرفت عظمِت قدرِت حضرت حق جل 

 مخلوقات

 و به نسعتین  بسم اهلل الرحمن الرحیم

امام   العالمين  اسرار  کاشف  اميرالمومنين  موالنا  خدمت حضرت  در  موعظه  اثنای  در  مبين  روزی 

عليه الصلوة و السالم شخصی عرض نمود که يا اميرالمومنين خدا را بنحوه ای توصيف بنمائيد که  

عيا بتوانم  السالممن  عليه  فغضب  بکنم  مشاهده  را  او  قَالَ    نا  وَ  االشباحِ(  لذلک  لِلَّهِ)خطبة   الْحَمْدُ 

يَِفرُهُ  الَّذِی يُکْدِيهِ  الْمَنْعُ  لَا  لَا  وَ  الْجُمُودُ  مَانِعٍ    وَ  کُلُّ  وَ  سِوَاهُ  مُسْتَقْصٍ  مُعْطٍ  کُلُّ  إِذْ  الْجُودُ  وَ  الْإِعْطَاُء 

ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ قَدَّرَ   عِيَالُهُ الْخَلَائِقُ  هُوَ الْمَنَّانُ بَِفوَائِدِ النِّعَمِ وَ عَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَ الْقِسَمِ   وَ  مَذْمُومٌ مَا خَلَاهُ

هُ بِمَا لَمْ يُسْأَلْ الْأَوَّلُ  هَجَ سَبِيلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْهِ وَ الطَّالِبِينَ مَا لَدَيْهِ وَ لَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجْوَدَ مِنْ أَقْوَاتَهُمْ وَ نَ

عْدَهُ وَ الرَّادِعُ أَنَاسِیَّ  ٌء بٌَء قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ الَّذِی لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ فَيَکُونَ شَیْ الَّذِی لَمْ يَکُنْ لَهُ قَبْلٌ فَيَکُونَ شَیْ

تُدْرِکَهُ أَوْ  تَنَالَهُ  أَنْ  عَلَيْهِ  الْأَبْصَارِ عَنْ  اخْتَلَفَ  فَيَجُوزَ   مَا  مَکَانٍ  فِی  کَانَ  لَا  وَ  الْحَالُ  مِنْهُ  فَيَخْتَلِفَ  دَهْرٌ 

لِ وَ ضَحِکَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ مِنْ فِلِزِّ اللُّجَيْنِ تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجِبَا   انْتِقَالُ وَ لَوْ وَهَبَ مَا عَلَيْهِ الِ

وَ لَا أَنَْفدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ وَ لَکَانَ عِنْدَهُ    ا أَثَّرَ ذَلِکَ فِی وُجُودِهِوَ حَصِيدِ الْمَرْجَانِ مَ  وَ الْعِقْيَانِ وَ نُثَارَةِ الدُّرِّ

ذَخَائِرِ تُ  مِنْ  لَا  مَا  السَّائِلِينَالْأَنْعَامِ  سُؤَالُ  يَغِيضُهُ  لَا  الَّذِی  الْجَوَادُ  لِأَنَّهُ  الْأَنَامِ  مَطَالِبُ  يُ   نِْفدُهُ  لَا  بْخِلُهُ وَ 

فَمَا دَلَّکَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صَِفتِهِ فَأْتَمَّ بِهِ وَ اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ    فَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ ۱۹۹. إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ

 عَلَيْهِ وَ اللّهُ  یلَّ]صَفِی سُنَّةِ النَّبِیِّ  وَ مَا کَلََّفکَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ فِی الْکِتَابِ عَلَيْکَ فَرْضُهُ وَ لَا  

ا  [آلِهِ وَ  عَلَيْکَ  اللَّهِ  حَقِّ  مُنْتَهَى  ذَلِکَ  فَإِنَّ  سُبْحَانَهُ  اللَّهِ  إِلَى  عِلْمَهُ  فَکِلْ  أَثَرُهُ  الْهُدَى  أَئِمَّةِ  أَنَّ  وَ  عْلَمْ 

ا عَنِ  أَغْنَاهُمْ  الَّذِينَ  هُمُ  الْعِلْمِ  فِی  دُالرَّاسِخِينَ  الْمَضْرُوبَةِ  السُّدَدِ  مَا  قْتِحَامِ  بِجُمْلَةِ  الْإِقْرَارُ  الْغُيُوبِ  ونَ 

لَمْ مَا  تَنَاوُلِ  عَنْ  بِالْعَجْزِ  اعْتِرَافَهُمْ  تَعَالَى  اللَّهُ  فَمَدَحَ  الْمَحْجُوبِ  الْغَيْبِ  مِنَ  تَْفسِيرَهُ  بِهِ    جَهِلُوا  يُحِيطُوا 

 
 . 731 -316ص؛ ص  74جق،  1403بيروت، چاپ: دوم،  -بيروت(  -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوار )ط  - 199



التَّعَ تَرْکَهُمُ  سَمَّى  وَ  الْعِلْماً  يُکَلِّفْهُمُ  لَمْ  فِيمَا  تُقَدِّرْ  مُّقَ  فَلَا  ذَلِکَ  عَلَى  فَاقْتَصِرْ  رُسُوخاً  کُنْهِهِ  عَنْ  بَحْثَ 

لِ  عَظَمَةَ الْأَوْهَامُ  الَّذِی إِذَا ارْتَمَتِ  الْقَادِرُ  الْهَالِکِينَ هُوَ  تُدْرِکَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِکَ فَتَکُونَ مِنَ 

الِْفکْرُمُنْقَ وَ حَاوَلَ  قُدْرَتِهِ  مِنْ خَطَرِطَعَ  الْمُبَرَّأُ  مِنْ عَمِيقَاتِ  الْوَسَاوِسِ    عَلَيْهِ  يَقَعَ  وَ   أَنْ  مَلَکُوتِهِ  غُيُوبِ 

بْلُغُهُ الصَِّفاتُ لِتَنَالَ  تَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ لِتَجْرِیَ فِی کَيِْفيَّةِ صَِفاتِهِ وَ غَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ فِی حَيْثُ لَا تَ

 جُبِهَتْ   ذَاتِهِ رَدَعَهَا وَ هِیَ تَجُوبُ مَهَاوِیَ سُدَفِ الْغُيُوبِ مُتَخَلِّصَةً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى فَرَجَعَتْ إِذْ عِلْمَ

کُنْهُ الِاعْتِسَافِ  بِجَوْرِ  يُنَالُ  لَا  بِأَنَّهُ  لَا   مُعْتَرِفَةً  وَ  الرَّوِيَّا  مَعْرِفَتِهِ  أُولِی  بِبَالِ  خَاطِرَةٌتَخْطُرُ  تَقْدِيرِ    تِ  مِنْ 

مَعْبُو  جَلَالِ مِنْ خَالِقٍ  عَلَيْهِ  احْتَذَى  مِقْدَارٍ  لَا  وَ  امْتَثَلَهُ  مِثَالٍ  غَيْرِ  عَلَى  الْخَلْقَ  ابْتَدَعَ  الَّذِی  کَانَ عِزَّتِه  دٍ 

کْمَتِهِ وَ اعْتِرَافِ الْحَاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى  مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِ  عَجَائِبِقَبْلَهُ وَ أَرَانَا مِنْ مَلَکُوتِ قُدْرَتِهِ وَ  

قُوَّتِهِ بِمِسَاکِ  يُقِيمَهَا  الْحُجَّةِ  أَنْ  قِيَامِ  بِاضْطِرَارِ  دَلَّنَا  الَّتِی أَحْدَثَهَا   مَا  الْبَدَائِعِ  فِی  مَعْرِفَتِهِ وَ ظَهَرَتْ  عَلَى 

دَلِيلًا عَلَيْهِ وَ إِنْ کَانَ خَلْقاً صَامِتاً فَحُجَّتُهُ  وَ أَعْلَامُ    هِآثَارُ صَنْعَتِ لَهُ وَ  حِکْمَتِهِ فَصَارَ کُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً 

 حِقَاقِ   قِکَ وَ تَلَاحُمِأَنَّ مَنْ شَبَّهَکَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاِء خَلْ  بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةٌ وَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةٌ فَأَشْهَدُ

بَهُ الْيَقِينُ بِأَنَّهُ لَا  مََفاصِلِهِمُ الْمُحْتَجِبَةِ لِتَدْبِيرِ حِکْمَتِکَ لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِکَ وَ لَمْ يُبَاشِرْ قَلْ

الْمَتْ مِنَ  التَّابِعِينَ  تَبَرُّؤَ  يَسْمَعْ  لَمْ  کَأَنَّهُ  وَ  لَکَ  يَقُنِدَّ  إِذْ  إِذْ   ولُونَ بُوعِينَ  مُبِينٍ  ضَاللٍ  لَِفی  کُنَّا  إِنْ  تَاللَّهِ 

الْعالَمِينَ بِرَبِّ  الْمَخْلُوقِينَ    200نُسَوِّيکُمْ  حِلْيَةَ  نَحَلُوکَ  وَ  بِأَصْنَامِهِمْ  شَبَّهُوکَ  إِذْ  بِکَ  الْعَادِلُونَ  کَذَبَ 

الْمُجَسَّ تَجْزِئَةَ  جَزَُّءوکَ  وَ  بِخَوَاطِبِأَوْهَامِهِمْ  بِقَرَائِحِ  مَاتِ  الْقُوَى  الْمُخْتَلَِفةِ  الْخِلْقَةِ  عَلَى  قَدَّرُوکَ  وَ  رِهِمْ 

بِشَیْ سَاوَاکَ  مَنْ  أَنَّ  فَأَشْهَدُ  بِهِ  عُقُولِهِمْ  تَنَزَّلَتْ  بِمَا  کَافِرٌ  بِکَ  الْعَادِلُ  وَ  بِکَ  عَدَلَ  فَقَدْ  خَلْقِکَ  مِنْ  ٍء 

نَطَ وَ  آيَاتِکَ  عَنْهُمُحْکَمَاتُ  بِهِ  يَتَنَاهَ  قَتْ  لَمْ  الَّذِی  اللَّهُ  أَنْتَ  أَنَّکَ  وَ  بَيِّنَاتِکَ  الْعُقُولِ    شَوَاهِدُ حُجَجِ  فِی 

  20۱فَيَکُونَ فِی مَهَبِّ فِکْرِهَا مُکَيَّفاً وَ لَا فِی رَوِيَّاتِ خَوَاطِرِهَا مَحْدُوداً مُصَرَّفاً 
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برای پروردگار که اضافه نميکند  وار است  ت و فرمود حمد سزارپس غضبناک گرديد حض  :ترجمه 

غير او   کمی نميکند برای او عطا کردن و زياد دادن زيرا که هر دهنده  او را بازداشتن و نه دادن و

نقصان می بيند در عطا کردن و هر نادهنده مذموم است سوای او همان است دهنده نعمتهای فراوان  

تند و همان است ضامن ارزاق ايشان را و  ال او هسو انعامهای انواع و اقسام همگی مخلوقات عي

ق سؤال را برای نعمتهای خود با وجود يهمان مقدر نموده است روزيهای ايشانرا و گشاده است طر

و آن اول    اين آن نعمتها که بعد از سؤال ميدهد از آن بهتر  کثير نيست که بدون سؤال عطا ميکند

آخر است که نيست برای او بعد که چيزی   و آن  او باشد  او قبل که چيزی قبل است که نبوده برای  

نه   و  کند  درک  را  او  يا  برسد  باو  که  ميکند  رد  را  بينائی چشم  که  است  کسی  او  و  باشد  او  بعد 

و نبوده در مکانی که جائز بشود برای او انتقال و   گذشته بر او زمانه که در حالت او تغيير پيدا شود

يکه نفس ميکشد از آن معادن کوهها و آنچيزيکه خنده مه آنچيزاو جواديست که اگر به بخشد ه

همانا هيچ اثر نخواهد کرد آن ميکند از آن صدفهای درياها از قسم نقره و طال و مرواريد و مرجان 

خواهد بود در نزد او از  بلکه    ،اوست  را که در نزد  اهد کرد وسعت آنچيزیجود او و نه کم خودر  

هر که  آنقدر  انعام  نخذخاير  کم  مخلوقات گز  طلبهای  را  او  کرد  که    ،واهد  جواديست  آن  که  زيرا 

نظر کن ای سائل که هرگز کم نميکند او را سؤال سائلين و نه بخيل ميکند او را الحاح ملحين پس  

باو و نور ايمان حاصل کن  ميکند ترا قرآن بر آن از صفات ذات او پس پيروی کن    آنچه که داللت

برای تحصيل علم او از آنچيزيکه نيست در    يزيکه شيطان وسوسه ميکند آنچاز نور هدايت آن و  

 ؛کتاب خدا از آن فرض بر تو که طلب کنی او را

نبی صلی اهلل عليه و آله و سلم و نه در احاديث ائمه هدی عليهم الصلوة و السالم از    تنّو نه در سُ

بالتحقيق که اين است و تآن هيچ اثری پس به سپار علم او را بسوی خدای متعال سبحانه   عالی 

کرده است خدای منان   منتهای حق خدا بر تو و بدانکه راسخين در علم آن کسانی هستند که غنی



آن   از  علم  بعدم  بنمايند  اقرار  که  خدا  غيب  بين  در  بند  درهای  آن  در  شدن  داخل  از  ايشانرا 

موده است او را خدای عليم  ه نآن علم غيب که پوشيد  چيزهائيکه نميدانند تفسير او را از غيب خدا 

و حکيم از مخلوقات خود پس مدح و ثنا فرموده است خدای منان اعتراف ايشانرا برای جهل و 

آن که احاطه نه کرده اند او را از روی علم و اسم    برای گفتن ايشان اينکه عاجز هستند از تحصيل

يشانرا که بحث کنند از کنهه  ت ااست ترک تعمق ايشانرا در آنچيزهائيکه تکليف نکرده اسگذاشته  

العلم گفته است پس الزم است بر تو که   و حقيقت او رسوآ يعنی باينجهت ايشانرا راسخون فی 

اندازه بر همين کالم من ای سائل و هرگز هرگز  نکن عظمت و جالل ذات حضرت   اختصار کن 

 حق سبحانه و تعالی را باندازه عقل ناقص خودت که خواهی شد از هالکين! 

انکه او سبحانه و تعالی آن قادريست که وقتيکه جوالنی ميکنند اوهام که درک بنمايند منتهای  بد

قدرت و علم او را و هرگاه قصد ميکنند آن افکار که بی غل و غش هستند از خطرات وساوس 

برای اينکه دريابند او را در گوديهای غيوب ملکوت او و خواهش کنند قلوب که جريان بنمايند  

کيفيّتصح  در توانند    رای  نمی  موارد که  در آن  بنمايند  و هرگاه عقلهای عميق جدّيت  او  صفات 

 .برسند آن جا خيول صفات تا که تحصيل بنمايند آن عقلهای دقيق علم ذات او را

پس ذات حضرت حق زجر ميکند آن عقول دقيقه را در آنحاليکه سرگردان ميشوند در گوديهای  

بسوی خدای متعال از کم عقلی   دتعال در آنحاليکه پناه ميجوينی ممخوف پرده های غيوب خدا

حاليکه اقرار مينمايند باينکه البته   رانده می شوند در آن  خود پس مراجعت ميکنند وقتيکه از آنجا

هرگز هرگز کنه معرفت ذات حضرت حق تحصيل کرده نمی شود با تحکم کجروی و بدانکه هرگز 

ان فکر صحيح ذره ای از اندازه ی جالل عظمت حق سبحانه  احبهرگز خطور نميکند بر قلوب ص

و تعالی آن خالقيکه خلق کرد مخلوقات را بدون تقليد از مثال ديگری و نه بر اندازه ای که پيروی 

  نموده باشد بر آن از اندازه ديگری که بوده باشد از خالق و معبود ديگر که بود قبل از خدای متعال



خود را و بعضی از عجائبات خود را که در آنها   قدرتبعضی از ملکوت  ما  ما و نشان داده است ب

يانند پس از آنها شناخته ميشود ذات حضرت حق عياناً و نيز احتياج مخلوقات اآثار حکمت او نم

را اينها  اينکه الزم است که کسی  برای  بزرگ  و  بنمايد    خرد  نگاهداری  استحکام قدرت خود  از 

ما را که ما مجبور هستيم که اقامه حجت و برهان بنمائيم برای او و داللت ميکند يک چيزيست که 

احداث نموده است آنها را آثار صنعت و   بر معرفت او تعالی شانه و نيز در آن صنائع و بدائع که

که خلق   قدرت او هويدا و آشکارا هستند و هم نشانات حکمت و کمال او پيدا پس هر چيزيرا

   .يک حجت بالغه و برای رهنمائی بسوی او يک رهنمای کامل است رای معرفت اوفرموده است ب

  و پس اگر آن مخلوق صامت و بی زبان است پس حجت معرفت خدا در تدبير و تربيت او ناطق  

او  داللت  و  من    گوياست  من  پروردگار  ای  است  قائم  و  موجود  آن  در  هميشه  مبدع خودش  بر 

است که تو هم مانند مخلوقات خود اعضاء و جوارح  تشبيه کرده    شهادت ميدهم بر اينکه هرکه ترا

ری با مفاصل پوشيده از گوشت و  امختلفه داری و تو هم استخوانهای گودی دار با هم پيچيده د

يل حرکت و سکون چنانکه تو در مخلوقات آنها هميشه برقرار بماند برای تسهپوست که رطوبت  

تر و  تدبير  برای  ای  فرموده  خلق  و  خود  ايشان  در  بيت  خود  قدرت  و  دادن حکمت  بروز  برای 

   .ايشان

يعنی   است  نزده  گره  تو  معرفت  بر  آنشخص  قلب  مکنون  علم  ابداً  که  ميدهم  شهادت  من  پس 

نشناخته است و قلب او هرگز هرگز مباشر يقين نگرديده است باينکه   آنشخص هرگز هرگز ترا  

ری تابعين را از پيشوايان خود  ز نشنيده است بيزارای تو شريکی و گويا که آنشخص هرگنيست ب

وقتيکه ايشان بعد از مردن ميگويند قسم بذات پروردگار نه بوديم ما در دار دنيا مگر در گمراهی 

مساوی   ما  وقتيکه  اند ظاهر  گفته  دروغ  که  بالتحقيق  عالمين  پروردگار  بذات  را  شماها  ميکرديم 

د و پوشانيده اند ترا لباس مخلوقات را از منحرفين از ذات تو وقتيکه تشبيه کرده اند ترا باصنام خو



و اندازه کرده  وهمهای خود و تجزيه کرده اند ترا مانند تجزيه ی مجسمات از وساوس قلبهای شان

لقت متعدد القوی از عقلهای ناقص شان و شهادت ميدهم بر اينکه هرکه مساوی کرده  اند ترا بر خ

ن شخص اعراض و روگردانی کرده است از تو  از خلق تو پس بالتحقيق که آ   است ترا بيک چيزی

ت محکمات کتاب  يازيالت آمنکر است از تنو هرکه روگردانی کرده است از تو البته کافر است و  

بر   نچيزيکه گويا هستند بآن شواهدات حجتهای آشکارای تو و شهادت ميدهمآ  تو و کافر است از

کنه عقول  در  نيامده  هرگز  که  آن خدائی هستی  تو  مجاری    اينکه  در  بکيف  بگردد  که  او  معرفت 

 بشود محدود و گردانيده شده! افکار عقول و هرگز نيامده تفکرات قلوب که

الکالم که هيچ بشر نه توانسته و نخواهد توانست که مانند اين کالم  اهلل اکبر اين است کالم امام امام  

صلوة    نيْ ميرالمومنين و امام مُبِبليغ يک جمله درست بکند صلی اهلل عليک يا موالنا و امامنا يا ا

 . دائمة ابداالبدين

در بدو آفرينش زمین و آسمان از لسان صداقت بیان موالنا امیرالمومنین امام مبین   فصل

 علیه الصلوة و السالم  ر قدرت رب العلمینمظه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

الَّذِی   ؤَدِّی حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَنَ وَ لَا يُحْصِی نَعْمَاَءهُ الْعَادُّونَ وَ لَا يُالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُو

الَّذِی لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَ لَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَ لَا وَقْتٌ    لَا يُدْرِکُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الِْفطَنِ

وَ وَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ أَوَّلُ    أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِمَعْدُودٌ وَ لَا  

يدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ  الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَ کَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَ کَمَالُ تَوْحِ

لِشَ لَهُ نَْفیُ الصَِّفاتِ عَنْهُ  الْإِخْلَاصِ  أَنَّهُ  کَمَالُ  الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ کُلِّ مَوْصُوفٍ  أَنَّهَا غَيْرُ  هَادَةِ کُلِّ صَِفةٍ 



قَدْ ثَنَّاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ وَ مَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ  غَيْرُ الصَِّفةِ فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَ

إِلَيْهِجَهِلَهُ وَ فَقَدْ أَشَارَ  فَقَدْ   مَنْ جَهِلَهُ  إِلَيْهِ  فَقَدْ  وَ مَنْ أَشَارَ  فَقَدْ    حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ  عَدَّهُ وَ مَنْ قَالَ فِيمَ 

ٍء لَا بِمُقَارَنَةٍ یْکَائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ مَعَ کُلِّ شَ  -قَدْ أَخْلَى مِنْهُضَمَّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلَامَ فَ

دٌ إِذْ  ٍء لَا بِمُزَايَلَةٍ فَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَرَکَاتِ وَ الْآلَةِ بَصِيرٌ إِذْ لَا مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُتَوَحِّوَ غَيْرُ کُلِّ شَیْ

الْخَلْ  أَنْشَأَ  لَِفقْدِهِ  يَسْتَوْحِشُ  لَا  وَ  بِهِ  يَسْتَأْنِسُ  سَکَنَ  لَا  لَا  وَ  أَجَالَهَا  رَوِيَّةٍ  بِلَا  ابْتِدَاًء  ابْتَدَأَهُ  وَ  إِنْشَاًء  قَ 

لَ الْأَشْيَاَء لِأَوْقَاتِهَا وَ لَاَءمَ بَيْنَ  وَ لَا حَرَکَةٍ أَحْدَثَهَا وَ لَا هَمَامَةِ نَْفسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا أَحَا  تَجْرِبَةٍ اسْتََفادَهَا

انْتِهَائِهَا عَارِفاً  مُخْتَلَِفاتِهَا وَ غَرَّزَ غَرَائِ بِحُدُودِهَا وَ  ابْتِدَائِهَا مُحِيطاً  بِهَا قَبْلَ  أَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا عَالِماً  زَهَا وَ 

الْأَرْجَاِء وَ سَکَائِکَ الْهَوَاِء فَأَجْرَىثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَا  -بِقَرَائِنِهَا وَ أَحْنَائِهَا يهَا مَاًء  فِ  نَهُ فَتْقَ الْأَجْوَاِء وَ شَقَّ 

طَهَا مُتَرَاکِماً زَخَّارُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ الْعَاصَِفةِ وَ الزَّعْزَعِ الْقَاصَِفةِ فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ وَ سَلَّ  مُتَلَاطِماً تَيَّارُهُ

مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقٌ ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِيحاً اعْتَقَمَ ى شَدِّهِ وَ قَرَنَهَا إِلَى حَدِّهِ الْهَوَاُء مِنْ تَحْتِهَا فَتِيقٌ وَ الْمَاُء عَلَ

مَاِء الزَّخَّارِ وَ إِثَارَةِ مَوْجِ الْبِحَارِ  وَ أَعْصَفَ مَجْرَاهَا وَ أَبْعَدَ مَنْشَأَهَا فَأَمَرَهَا بِتَصِْفيقِ الْ  مَهَبَّهَا وَ أَدَامَ مُرَبَّهَا

وَ سَاجِيَهُ إِلَى مَائِرِهِ حَتَّى    -عَصََفتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالَْفضَاِء تَرُدُّ أَوَّلَهُ إِلَى آخِرِهِ  فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ السِّقَاِء وَ

بِالزَّبَدِ رُکَامُهُ فَرَفَعَهُ فِی هَوَ  عَبَّ عُبَابُهُ فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ جَعَلَ    اٍء مُنَْفتِقٍ وَ جَوٍّ مُنَْفهِقٍوَ رَمَى 

 يَنْتَظِمُهَا  اهُنَّ مَوْجاً مَکُْفوفاً وَ عُلْيَاهُنَّ سَقْفاً مَحُْفوظاً وَ سَمْکاً مَرْفُوعاً بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا وَ لَا دِسَارٍسُْفلَ

دَائِرٍ وَ    فَلَکٍ  مُنِيراً فِی  وَ قَمَراً   ى فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطِيراًوَ أَجْرَ  وَاکِبِ وَ ضِيَاِء الثَّوَاقِبِثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْکَ

  202ط   سَقْفٍ سَائِرٍ وَ رَقِيمٍ مَائِرٍ

که هيچ گوينده نمی تواند که بمدح او    اند برای ذات حضرت حقجميع انواع محامد سزاوار  :ترجمه 

اينقدر بر بندگان خود انعام فرموده است که کسی نميتواند نعمات او را بشمار  لی شانهبرسد و او تعا

آن   بکند  اداء  را  او  حق  که  نميتواند  هيچکسی  که  دارد  خود  بندگان  بر  حقوق  اينقدر  و  بياورد 
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که درک نميکند او را همتای بعيدرس و هرگز نمی يابند او را زيرکهای غواص آن که    پررودگاری

ای صفات او حد محدود و نه نعت حاضر و نه وقت شمرده شده و نه اجل دراز نيست برذاتيکه  

و   فرموده است مخلوقات را از قدرت خودش و پهن کرده است هواها را از رحمت خودشخلق  

اوست   معرفت  دين  اول  نيايند  بحرکت  که  کوهها  ميخ  به  را  زمين  ميدانهای  است  کمال کوبيده  و 

بشود انسان به  را و کمال تصديق به ذات او اين است که قائل    ذات او  معرفت تصديق نمودن است

اخالص   کمال  و  تعالی شانه  او  برای  باشد  داشته  اخالص  که  است  اين  توحيد  کمال  و  او  توحيد 

ميدهد   زيرا که هر صفتی شهادت  ،اينست که از جميع صفات مخلوقات او را منزه و مقدس بداند

و هر موصوفی شاهد است بر اينکه او غير است از صفت خودش باينکه او غير موصوف ميباشد  

را   او  ميکند  مقرون  او  ميکند پس  را  وصف  تعالی  و  سبحانه  ذات حضرت حق  که  هرکسی  لذا 

  .ميکنند و هرکه او را مثنی ميکندبصفات و هرکه او را بصفات مقرون مينمايد پس او را مثنی 

يکند پس بالتحقيق که نشناخته است او را و هرکه نه زی ميکند او را و هرکه او را مجزی مپس مج

ميکند بسوی او پس بالتحقيق که او  شناخته است او را پس اشاره ميکند به سمت او هرکه اشاره  

د خود  محدود دانسته است او را و هرکه او را محدود دانسته است پس شمرده است او را يا از ح

وتجاو حق  حضرت  ذات  معرفت  در  است  نموده  ميباشد  ز  چيز  چه  در  خدا  که  ميگويد   هرکه 

بالتحقيق که او او را در چيزی محصور کرده است و هرکه گويد که خدا بر چيز است پس او او را  

او تعالی شانه موجود است نه از حادث شدن    ز آن خدای متعال مکانها را خالی خيال کرده است 

است اما نه از حيث مقرون شدن و  ه چيز  موجود است نه از عدم و او همراه هم  و او تعالی شانه

از حيث حرکات و  نه  تعالی شانه فاعل است  او  از حيث دور شدن و  نه  اما  غير هر شیء است 

از مخلوقات و او واحد است از   آالت و او بصير است از آن روزيکه نه بوده هيچ ديدنی سمت او 

شود از گم شدن آن انشاء نموده آن زمانيکه نبوده هيچ شیء که مانوس بشود بآن و نه متوحش ب



نی بدون فکر کردن که چطور  است خلق را انشاء نمودنی و شروع کرده است مخلوق را شروع کرد

جربه را و نه از روی حرکت که  تلق کند و نه از تجربه که از ديگری استفاده کرده باشد آن  او را خ

ب شده باشد در آن وقت معين  اث کرده باشد آن حرکت را و نه از روی تردد نفس که مضطراحد

نموده برای اشياء بجهت عمر و زمانه و زندگانی او و جمع نموده است اشيای متضاده را و داده 

اجرام و اجسام آنها و دانا بوده  طبائع آنها را و الزم ساخته است برای آنها اشباح و    است بايشان

آنها و بر خاتمه ی آنها و عارف است باشياء پيش از خلق آنها و محيط و حاوی است بر حدود  

 . است از تراکيب آنها و از اطراف و جوانب آنها

اطراف و جوانب عالم را و   تعالی شگافتن فضاها و شق نمودن  نمود سبحانه و  از آن شروع  بعد 

با هم امواج    حاليکه متالطم بودندآنپس جاری فرمود در فضای عالم آبها را در  مجاری هواها را  

م بودند روی هم آبهای مرتفع و برداشته بود آنها را بر روی هواهای تند و شديد و آنها و متراک

آبها را بر روی هم و به بندند بسختی   پس امر فرمود آن هواها را که رد کنند  همتحرک و صدا کنند

بدارند آبها را در حدود ايشان پس هواها در زير آب پارچه پارچه ميوزيدند و آبها بر روی و نگاه  

در مجاری خودش و دوام    جستند بعد از آن خلق فرمود سبحانه و تعالی يک ريح عقيم  وا میه

 .داد جريان او را

بزند آن آبهای کثير و و شديد گردانيد وزيدن او را و دراز کرد جريان او را پس حکم داد او را که  

ثير را مانند شور دادن  بلند را و بهيجان بياورد امواج بحار را پس شور داد آن ريح عقيم آن آب ک

آب ميزد و    خيک دُوغ و پراند آنها را در فضای وسيع باين نحوه که اول آب را برداشته بر آخر

ثير و بيرون انداخت آب  آب ساکن را بر آب پر جوش می انداخت حتی اينکه بلند شد آن آب ک

و فضای وسيع عالم آن زبد را در هوای شگافته  خود را پس بلند فرمود خدای متعال    تمع زبدمج

پس درست نمود از آن هفت آسمان باين صورت که گردانيد سمت پايينی را موج بسته و سمت  



مي بدون  باشد و  نگاه دارند  بدون ستون که  بلند  خهای که منظم  باالئی را سقف محفوظ و آسمان 

يهای ساری و  غير منظم را جل الخالق بعد از آن زينت داد او را به زينت ستارگان و روشن  ميکنند

و ماه نورافشان يعنی در آسمان گردنده و  نفوذ کننده و جاری فرمود در آنها خورشيد شعله فشان  

کنند سير  تندی    هسقف  به  رونده  منقش  چادر  رَبِّ    أَحْسَنُ  اللَّهُ  فَتَبارَکَو  لِلَّهِ  الْحَمْدُ  وَ  الْخالِقينَ 

 .  الْعَالَمِيْنَ

  



 فصل در خلقت آسمان 

 هِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِبِسْمِ اللَّ

  صُدُوعَ   بِلَا تَعْلِيقٍ رَهَوَاتِ فُرَجِهَا وَ لَاحَمَ  وَ نَظَمَقال اميرالمومنين و امام مبين عليه الصلوة و السالم  

أَعْمَالِ خَلْقِهِ حُزُونَةَ مِعْرَاجِهَا انِْفرَاجِهَا وَ شَجَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهَا وَ ذَلَّلَ لِلْهَابِطِينَ بِأَمْرِهِ وَ الصَّاعِدِينَ بِ

صَوَامِتَ أَبْوَابِهَا وَ أَقَامَ رَصَداً   بَعْدَ الِارْتِتَاقِ  وَ نَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِیَ دُخَانٌ فَالْتَحَمَتْ عُرَى أَشْرَاجِهَا وَ فَتَقَ

أَنْ  مِنْ  أَمْسَکَهَا  وَ  نِقَابِهَا  عَلَى  الثَّوَاقِبِ  الشُّهُبِ  خَرْقِ   مِنَ  فِی  بَائِدَةً    تَمُورَ  تَقِفَ  الْهَوَاِء  أَنْ  أَمَرَهَا  وَ 

وَ لِنَهَارِهَا  مُبْصِرَةً  آيَةً  شَمْسَهَا  جَعَلَ  وَ  لِأَمْرِهِ  أَجْرَاهُمَامُسْتَسْلِمَةً  وَ  لَيْلِهَا  مِنْ  مَمْحُوَّةً  آيَةً  قَمَرَهَا  فِی     

فِی مَدَارِجِ دَرَجِهِمَا لِيُمَيِّزَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِهِمَا وَ لِيُعْلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ   مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا وَ قَدَّرَ مَسِيرَهُمَا

ثُمَّ بِمَقَادِيرِهَا  الْحِسَابُ  مَصَابِيحِ    وَ  وَ  دَرَارِيِّهَا  خَِفيَّاتِ  مِنْ  زِينَتَهَا  بِهَا  نَاَط  وَ  فَلَکَهَا  جَوِّهَا  فِی  عَلَّقَ 

مَسِيرِ    ا وَ رَمَى مُسْتَرِقِی السَّمْعِ بِثَوَاقِبِ شُهُبِهَا وَ أَجْرَاهَا عَلَى إِذْلَالِ تَسْخِيرِهَا مِنْ ثَبَاتِ ثَابِتِهَا وَکَوَاکِبِهَ

  20۳. وَ هُبُوطِهَا وَ صُعُودِهَا وَ نُحُوسِهَا وَ سُعُودِهَا سَائِرِهَا

ن ملحق نمودن بلندی و پستی شگافهای  و منظم فرمود حق سبحانه و تعالی آسمانها را بدو  :ترجمه 

آنها و وصل نمود شگافهای وسيع آنها را و مشبک نمود در بين آنها و ازواج آنها و آسان نمود 

او تعالی سمت اهل زمين و برای صاعدين باعمال خالئق سمت او    باين ترتيب برای هابطين با امر

   ؛دودیا بعد از آنکه بودند در حالت کرد بآسمانه انه سختی معراجهای ايشانرا و ندای شتعال

شگافت  و  آنها  خلقت  رسيد  بتکميل  يعنی  آنها  شگافهای  طنابهای  عقدهای  شدند  مجتمع  پس 

درهای صامت آنها را بعد از آنکه بودند مسدود و ايستاده نمود مالئکه محافظين را با شهاب ثاقب 

اينکهبر درهای   از  را  آسمانها  نمود  نگهداری  و  مجا  آنها  از دست در  نشوند  هواها مضطرب  ری 

 
 . 109 -108ص ؛ ص  54جق،  1403بيروت، چاپ: دوم،  -بيروت(  -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوار )ط  - 203



قدرت خودش و حکم داد آنها را که بايستند تسليم شده برای احکام و اوامر او تعالی شانه تا وقت 

معين و گردانيد شمس او را يک نشان ضيابار و ظاهر برای روز آنها و گردانيد ماه او را يک نشان 

   .ونده از نور برای شب آنهاکم ش

دو  هر  فرمود  جاری  ايشا  پس  سير  فرمود  مقدر  و  شان  مجرای  انتقال  جای  در  جای را  در  نرا 

ايشان تا که مميز ايشان و تا که دانسته بشود تعدا  حرکت  بواسطه  بين شب و روز  و   دبنمايد در 

نمود بآنها از مقادير ايشان بعد از آن معلق فرمود در فضای آنها آسمانها را و آويزان    حساب سالها

ستارگان خرد و بزرگ و کم نور و روشن و از مصابيح کواکب آنها و جای رمی   زينتهای آنها را از 

و شعله ور و   هقرار داد ايشانرا برای رجم شياطين مسترقه خبرهای آسمانی از شهاب های زنند

ستارگان ثابت و از سير سير کنندگان و از  ی نمود بعضی ستارگانرا برای اظهار تسخير آنها از  جار 

و از ستارگان که    دصعود صاعد و از ستارگان که اثرات آنها نحس قرار داده ش  هبوط هابط و از

 . اتِوَمَالسَّ وَ ضَرْاَالْ  قَلَخَ  وَ رَالشَّ وَ رَيْخَفَسُبْحَانَ مَنْ قَدَّرَ الْ اثرات آنها نيک قرار داده شده

  



 فصل در خلقت حضرت آدم علیه السالم 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

وَ   الْأَرْضِ  حَزْنِ  مِنْ]و تَعَالَی[  ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ    مام مبين عليه الصلوة و السالماال اميرالمؤمنين و  ق

لَاطَهَا بِالْبِلَّةِ حَتَّى لَزَبَتْ فَجَبَلَ مِنْهَا صُ  هَا بِالْمَاِء حَتَّى خَلَصَتْسَبَخِهَا تُرْبَةً سَنَّسَهْلِهَا وَ عَذْبِهَا وَ   ورَةً  وَ 

أَحْنَاٍء وَ   فُضُولٍذَاتَ  أَعْضَاٍء وَ  لِوَقْتٍ    وُصُولٍ وَ  وَ أَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ  أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَکَتْ 

مَعْلُومٍ   مَعْدُودٍ أَجَلٍ  يُجِيلُهَا  وَ  أَذْهَانٍ  ذَا  إِنْسَاناً  فَمَثُلَتْ  رُوحِهِ  مِنْ  فِيهَا  نََفخَ  يَتَ  ثُمَّ  فِکَرٍ  وَ وَ  بِهَا  صَرَّفُ 

انِ   وَ الْمَشَامِّ وَ الْأَلْوَجَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا وَ أَدَوَاتٍ يُقَلِّبُهَا وَ مَعْرِفَةٍ يَْفرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ الْأَذْوَاقِ

الْمُؤْتَلَِفةِ وَ الْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِيَةِ وَ الْأَخْلَاِط الْمُتَبَايِنَةِ  بِطِينَةِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلَِفةِ وَ الْأَشْبَاهِ    وَ الْأَجْنَاسِ مَعْجُوناً

وَ   الْبِلَّةِ  وَ  الْبَرْدِ  وَ  الْحَرِّ  الْمَلَائِکَةَ مِنَ  تَعَالَى  وَ  سُبْحَانَهُ  اللَّهُ  اسْتَأْدَى  وَ  السُّرُورِ  وَ  الْمَسَاَءةِ  وَ  الْجُمُودِ 

لِتَکْرِمَتِهِوَ عَ  لَدَيْهِمْ  وَدِيعَتَهُ الْخُنُوعِ  لَهُ وَ  بِالسُّجُودِ  الْإِذْعَانِ  إِلَيْهِمْ فِی   فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى  هْدَ وَصِيَّتِهِ 

تَعَزَّ  20۴مَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَدَاسْجُدُوا آل قَبِيلَهُ اعْتَرَتْهُمُ الْحَمِيَّةُ وَ غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الشِّقْوَةُ وَ  زُوا بِخِلْقَةِ  وَ 

النَّظِرَةَ اللَّهُ  فَأَعْطَاهُ  الصَّلْصَالِ  خَلْقَ  اسْتَوْهَنُوا  وَ  وَ    النَّارِ  لِلسُّخْطَةِ  إِنْجَازاً اسْتِحْقَاقاً  وَ  لِلْبَلِيَّةِ  اسْتِتْمَاماً 

فَقَالَ  إِلى  لِلْعِدَةِ  الْمُنْظَرِينَ  مِنَ  الْمَعْلُومِ  فَإِنَّکَ  الْوَقْتِ  فِيهَا ثُ  20۵يَوْمِ  أَرْغَدَ  دَاراً  آدَمَ  سُبْحَانَهُ  أَسْکَنَ  مَّ 

وَ    عَيْشَهُ إِبْلِيسَ  وَ حَذَّرَهُ  مَحَلَّتَهُ  فِيهَا  آمَنَ  مُرَافَقَةِ  وَ  وَ  الْمُقَامِ  بِدَارِ  عَلَيْهِ  نََفاسَةً  عَدُوُّهُ  فَاغْتَرَّهُ  عَدَاوَتَهُ 

الْعَ وَ  بِشَکِّهِ  الْيَقِينَ  فَبَاعَ  اللَّهُ الْأَبْرَارِ  بَسَطَ  ثُمَّ  نَدَماً  بِاالغْتِرَارِ  وَ  وَجَلًا  بِالْجَدَلِ  اسْتَبْدَلَ  وَ  بِوَهْنِهِ  زِيمَةَ 

لَهُ   رَحْمَتِهِسُبْحَانَهُ  کَلِمَةَ  لَقَّاهُ  وَ  تَوْبَتِهِ  تَنَاسُلِ    وَ  فِی  وَ  الْبَلِيَّةِ  دَارِ  إِلَى  فَأَهْبَطَهُ  جَنَّتِهِ  إِلَى  الْمَرَدَّ  وَعَدَهُ 

لَمَّا  لِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْأَنْبِيَاَء أَخَذَ عَلَى الْوَحْیِ مِيثَاقَهُمْ وَ عَلَى تَبْ وُلْدِهِ مِنْ سُبْحَانَهُ وَ اصْطََفى 20۶الذُّرِّيَّةِ
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الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَ   مَعَهُ وَ اجْتَالَتْهُمُ  دَادَبَدَّلَ أَکْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ وَ اتَّخَذُوا الْأَنْ

وَ يُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ   هُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاَءهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِاقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَ 

 مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ   مْ بِالتَّبْلِيغِ وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ  نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِ

مَعَايِشَ تُحْيِيهِمْ وَ آجَالٍ تُْفنِيهِمْ وَ أَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ  مَرْفُوعٍ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَ  تَتَتَابَ  وَ  عُ  وَ أَحْدَاثٍ 

نَبِیٍّ مِنْ  خَلْقَهُ  اللَّهُ سُبْحَانَهُ  يُخْلِ  لَمْ  وَ  مُنْزَلٍ  عَلَيْهِمْ  کِتَابٍ  أَوْ  قَائِمَةٍ   مُرْسَلٍ  مَحَجَّةٍ  أَوْ  لَازِمَةٍ   أَوْ حُجَّةٍ 

الْمُکَذِّبِينَ لَهُمْ مِنْ سَابِقٍ سُمِّیَ لَا کَثْرَةُ  لَهُ مَنْ بَعْدَهُ أَوْ غَابِرٍ عَرَّفَهُ مَنْ    رُسُلٌ لَا يُقَصِّرُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَ 

ذَلِکَ   عَلَى  اللَّهُ   الْقُرُونُ  نَسَلَتِقَبْلَهُ  بَعَثَ  أَنْ  إِلَى  الْأَبْنَاُء  خَلََفتِ  وَ  الْآبَاُء  سَلََفتِ  وَ  الدُّهُورُ  مَضَتِ  وَ 

مُحَمَّداً   اللَّسُبْحَانَهُ  اللَّلَصَ  هِرَسُوْلَ  نُبُوَّتِهِ   هِآلِ  وَ  هِيْلَعَ  هُی  تَمَامِ  وَ    النَّبِيِّينَ  مَأْخُوذاً عَلَى   20۷لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ 

سِمَاتُهُ  مِيثَاقُهُ طَرَائِقُ    مَشْهُورَةً  وَ  مُنْتَشِرَةٌ  أَهْوَاٌء  وَ  مُتََفرِّقَةٌ  مِلَلٌ  يَوْمَئِذٍ  الْأَرْضِ  أَهْلُ  وَ  مِيلَادُهُ  کَرِيمَةً 

شِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ بِمَکَانِهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِی اسْمِهِ أَوْ مُ  مُتَشَتِّتَةٌ مُشَبِّهٍ لِلَّهِ

فَأَکْرَمَهُ عَنْ دَارِ  لِقَاَءهُ وَ رَضِیَ لَهُ مَا عِنْدَهُ    صَلَی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِمِنَ الْجَهَالَةِ ثُمَّ اخْتَارَ سُبْحَانَهُ لِمُحَمَّدٍ  

فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ کَرِيماً وَ خَلَّفَ فِيکُمْ مَا خَلََّفتِ الْأَنْبِيَاُء فِی أُمَمِهَا إِذْ لَمْ   بِهِ عَنْ مَقَامِ الْبَلْوَى  الدُّنْيَا وَ رَغِبَ

امَهُ وَ فَرَائِضَهُ وَ  مُبَيِّناً حَلَالَهُ وَ حَرَ]فِيکُمْ[  کُمْ  يَتْرُکُوهُمْ هَمَلًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَ لَا عَلَمٍ قَائِمٍ کِتَابَ رَبِّ

وَ    فَضَائِلَهُ مُرْسَلَهُ  وَ  أَمْثَالَهُ  وَ  عِبَرَهُ  وَ  عَامَّهُ  وَ  خَاصَّهُ  وَ  عَزَائِمَهُ  وَ  رُخَصَهُ  وَ  مَنْسُوخَهُ  وَ  نَاسِخَهُ  وَ 

بَيْنَ  مَحْدُودَهُ وَ مُحْکَمَهُ وَ مُتَشَابِهَهُ مَُفسِّراً مَأْخُوذٍ مِيثَاقُ عِلْمِهِ وَ مُوَسَّعٍ عَلَى    جُمْلَتَهُ وَ مُبَيِّناً غَوَامِضَهُ 

السُّنَّةِ فِی  وَاجِبٍ  وَ  نَسْخُهُ  السُّنَّةِ  فِی  مَعْلُومٍ  فَرْضُهُ  الْکِتَابِ  فِی  مُثْبَتٍ  بَيْنَ  وَ  جَهْلِهِ  فِی  أَخْذُهُ  الْعِبَادِ   

وَ مُبَايَنٍ بَيْنَ مَحَارِمِهِ مِنْ کَبِيرٍ أَوْعَدَ     فِی مُسْتَقْبَلِهِکُهُ وَ بَيْنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ وَ زَائِلٍمُرَخَّصٍ فِی الْکِتَابِ تَرْ

  208اهُ وَ مُوَسَّعٍ فِی أَقْصَاهُعَلَيْهِ نِيرَانَهُ أَوْ صَغِيرٍ أَرْصَدَ لَهُ غُْفرَانَهُ وَ بَيْنَ مَقْبُولٍ فِی أَدْنَ
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خاکهای سخت و نرم و شيرين و ن جمع فرمود حضرت حق سبحانه و تعالی از  بعد از آ:  ترجمه 

ما و  شد  خيسيده  اينکه  حتی  را  آب  آنها  بر  پاشيد  پس  اينکه  شور  حتی  رطوبت  با  را  آنها  ليد 

از آن يک صورتی دارای اجچ اعضاء و فواصل پس    زای راست و کج و سبيده شد پس ساخت 

يک وقت شمرده سخت نمود او را حتی اينکه بصدا آمد تا    منجمد کرد او را حتی اينکه بسته شد و

   .بعد از آن دميد در آن قالب يک جزء از روح مقدس خود و زمان معلوم

پس متمثل شد يک انسان دارای ذهن و هوش که جوالن ميکند او را در کارهای خود و دارای 

يرد از ارح که خدمت ميگفکر که صرف ميکند او را برای اصالح کار خودش و دارای اعضاء و جو

کار که مشغول ميکند آنها را برای کار و دارای معرفت که فرق ميکند بواسطه ت  آنها و دارای آال

آن در ميان حق و باطل و دارای قوت ذائقه و قوت شامه و دارای رنگها و جنسها معجون شده از  

يکی بر ديگری و از اخالط    ندهطينت الوان مختلفه و از اشباه موتلفه و از اجزای متضاده تعدی کن

بدحالی و خوشحالی پس چون درست فرمود    وقسم حرارت و برودت و نمی و جمود    متباينه از

آن را  انسان  اداخلقت  که  را  مالئکه  نمود  مامور  ميثاق  وقت  وديعت  عهد   بنمايند  کنند  وفاء  و  را 

اطاع در  را  خود  راوصيت  او  کردن  برای سجده  نمودن  نم  ت  برای خشوع  برای  و  او  پيش  ودن 

تکريم و بزرگواری انسان پس فرمود خدای متعال سبحانه و تعالی همگی مالئکه امر فرمود بايد  

  .آدم را سجده بنمايند 

فرش  تمامی  شد  پس  عارض  که  او  لشکرهای  و  ابليس  مگر  کردند  سجده  را  آدم  حضرت  تگان 

شقاوت ايشان  بر  شد  غالب  و  جاهليت  حميت  دانستند  ايشانرا  معزز  حقير    و  و  را  آتشی  خلقت 

   .شمردند خلقت گلی را



برين نافرمانی يک مهلت از عذاب نمودن ايشان تا که خوب مستحق    پس عطا نمود خدای متعال

بشوند برای غضب خدای متعال و برای تکميل بالء و برای وفای وعده پس فرمود برای ابليس و 

ر تا  دادم  مهلت  را  شما  البته  او  )زجنود  معلوم  وقت  داد  وز  سکنی  آن  از  بعد  پس  رجعت(  مانه 

سالم را در خانه ای که خوش بگذر در آن خانه زندگانی او و مامون فرمود در  حضرت آدم عليه ال

آن محل و مقام آنحضرت را و ترسانيد آنحضرت را از مکر و فريب ابليس و از عداوت و دشمنی  

  .او

آنحضرت را دشمن  آنحضرت  فريفت  بر   پس  آدم  بر  با  بجهت حسد  مرافقت  برای  و  دارالمقام  ای 

النعيم پس فروخت حضرت آدم ع امر يقينی خود را به شک و عزم خود را به   نيکان در جنات 

وهن خود و عوض کرد نعمات جزيل را به ترس و به فريفته شدن ندامت را پس وسعت داد خدای 

ده داد که باز به جنت او خود را و وع ت رحمتمتعال برای آدم در توبه نمودن و تلقين فرمود کلما

  .را رد خواهد فرمود

پس پائين انداخت آدم را در دارالبليه و در مقام تناسل ذريت و برگزيد حضرت حق سبحانه از  

اوالد آدم انبياء ع را و گرفت عهد و پيمان از ايشان بر فرستادن وحی و تبليغ رسالت که آن وحی  

ير از مردم عهد و ميثاق الست را تبديل نمودند پس = زيرا که جماعت کث خواهد بودامانت ايشان  

فراموش کردند حق خدای منان را و گرفتند برای خدای واحد شرکاء و گمراه نمود شيطان ايشانرا 

  .از معرفت خدا و قطع نمود ايشانرا از عبادت حضرت حق

يای خود  انب  نوبت بنوبت فرستاد  ن خود را ورسوال  پس مبعوث فرمود خدای منان در ميان ايشان

نعمت  بياورند  يادشان  به  و  را  فطرة  و  ارواح  عالم  ميثاق  و  عهد  ايشان  از  بکنند  مطالبه  که  تا  را 

عقول   بکنند  بيدار  و  خود  تبليغات  بواسطه  ايشان  بر  بنمايند  احتجاج  و  ايشانرا  شده  فراموش 



باالی ايشان است قدر شده از سقف که  يات و معجزات می ايشانرا و ارائه بدهند بايشان آخوابيده  

زنده ايشان وضع کرده شده است و از معاش ايشان که   و مرفوع و بلند است و از مهاديکه در تحت

که فنا ميکند ايشانرا و از ناخوشيها که پير ميکند ايشانرا و از حوادث که   ميدارد ايشانرا و از آجال

نگذاشته از نبی مرسل يا کتاب  پيهم وارد ميشوند بر ايشان و هرگز خدای منان خلق خود را خالی  

يا حجت الزم که امام باشد يا برهان موجود و رسوالن خدای متعال هرگز کمی عدد ايشان   منزل

مسمی نموده   ثر نميکند و نه کثرت مکذبين ايشان و هر رسولی مابعد را رسول سابقدر کار ايشان ا

بر ه نموده است  تعريف  را  ماقبل خود  برای  آينده  يا رسول  نسلهای است  اند  مين طريق گذاشته 

تا اينکه مبعوث قرون و گذشته است زمانه و رفته اند آباء و قائمقام خود گذاشته اند ابناء خود را  

 .خدای منان سبحانه و تعالی رسول خود را صلی اهلل عليه و آله و سلم فرموده 

انبياء و مرسلين  برای وفای وعده خود و برای ختم نمودن سلسله نبوة را آنحاليکه گرفته ب ود از 

عهد و ميثاق برای نصرت و ياری آنحضرت و شرح داده بود عالمات و نشانات آنحضرت را و 

و داشتند   زمين در آن زمان بودند ملل متفرقهرا در آنحاليکه اهل    شريف گردانيد ميالد آنحضرت

   .هواهای منتشره و طريقهای مختلفه

به خلق او يا الحاد ميکردند در اسم او تعالی   ديه ميکردن پس کسانی بودند که خدای متعال را تشب 

شانه يا غير خدا را خدا ميگفتند پس هدايت فرمود خدا ايشانرا به حضرت رسول صلی اهلل عليه و  

آن   از  بعد  آنحضرت  بزرگواری  بواسطه  ايشانرا  داد  نجات  و  گمراهيها  اين  از  سلم  و  پسنديد آله 

ديد برای آنحضرت آنچيزها را که در نزد خودش خود و پسن  خدای متعال لقاء آنحضرت را برای

منصرف و  دنيا  دار  از  نزد خود  در  را  آنحضرت  داد  اکرام  و  مقاربت   است  از  آنحضرت  از  نمود 

  .بالهای دنيا 



سلم   و  آله  و  عليه  اهلل  صلی  اعظام  و  اکرام  نهايت  با  خود  را سمت  آنحضرت  برداشت  پس پس 

يای سابق در امت خود ميگذاشتند زيرا که هيچ  انب  نچيزيرا کهحضرت در ميان شماها آآنگذاشت  

نبی بعد از خود امت خود را مهمل نگذاشته هر نبی برای امت خود يک طريق واضح برای هدايت  

يک نشان دائمی ترک کرده پس بهمان طريق پيغمبر ما هم در ميان امت خود کتاب   معين نموده و

که آن کتاب خدا بيان کننده حالل و حرام   حالی  ت در آنخدا و عترت طاهره خود را گذاشته اس

کنند بيان  و  آن  ه است  و  است  منسوآ  و  ناسخ  و  است  فرائض  و  آن    چيزی  نوافل  در  انسان  که 

  مرخص است و آنچيزيکه در آن مجبور است که او را بجا بيارد و خاص و عام و عبرتها و امثالها 

يات  ه غوامض پس بعضی آل و بيان کنندننده مجمو مرسل و محدود و محکم و متشابه و تفسير ک

بر   آنها  بر عدم تحصيل علم  بعضی آيات هستند که  آنها و  هستند که ضروری است تحصيل علم 

بندگان مؤاخذه نخواهد شد و بعضی هستند که فرض آنها در کتاب ثابت است اما در احاديث نسخ  

بر آنها و مرخص است در   عمل کردنآنها معلوم است و بعضی هستند که واجب است در احاديث  

خود و    کتاب ترک آنها و بعضی هستند که بر وقت خود واجب بودند و زائل هستند در مستقبل

مبا که نيبعضی هستند که  از صغيره  يا  بر آن وعيد آتش است  که  کبيره  از  او  ت است در محارم 

وسعت داده شده  ای او و  بر غفران او و بعضی هستند که مقبول است عمل بر ادن  اميدواری است

 . است انسان بر اقصای او

  



 فصل در آغاز و انجام انسانی 

فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَ شُغُفِ    أَنْشَأَهُ  هَذَا الَّذِی   أَمْ  قال اميرالمؤمنين و امام مبين عليه الصلوة و السالم

 وَ رَاضِعاً وَ وَلِيداً وَ يَافِعاً ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْباً حَافِظاً وَ لِسَاناً لَافِظاً الْأَسْتَارِ نُطَْفةً دِهَاقاً وَ عَلَقَةً مِحَاقاً وَ جَنِيناً

نََفرَ مُسْتَکْبِراً وَ خَبَطَ   حَتَّى إِذَا قَامَ اعْتِدَالُهُ وَ اسْتَوَى مِثَالُهُمُزْدَجِراً    عْتَبِراً وَ يُقَصِّرَوَ بَصَراً لَاحِظاً لِيَفْهَمَ مُ

يَّةً وَ لَا  اتِحاً فِی غَرْبِ هَوَاهُ کَادِحاً سَعْياً لِدُنْيَاهُ فِی لَذَّاتِ طَرَبِهِ وَ بَدَوَاتِ أَرَبِهِ ثُمَّ لَا يَحْتَسِبُ رَزِسَادِراً مَ

تَرَضاً دَهِمَتْهُ  عِوَضاً وَ لَمْ يَقْضِ مُْف  عَزِيزاً وَ عَاشَ فِی هَْفوَتِهِ يَسِيراً لَمْ يُِفدْ  يَخْشَعُ نعيه فَمَاتَ فِی قَبِيلَتِهِ

غَمَرَاتِ الْآلَامِ وَ طَوَارِقِ    فَظَلَّ سَادِراً وَ بَاتَ سَاهِراً فِی   فَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ فِی غُبَّرِ جِمَاحِهِ وَ سَنَنِ مِرَاحِهِ

اً وَ لَادِمَةٍ لِلصَّدْرِ قَلَقاً وَ الْمَرُْء فِی  بَيْنَ أَآٍ شَقِيقٍ وَ وَالِدٍ شَِفيقٍ وَ دَاعِيَةٍ بِالْوَيْلِ جَزَع   الْأَوْجَاعِ وَ الْأَسْقَامِ

أُدْرِجَ فِی أَکَْفانِهِ مُبْلِساً وَ    ةٍ مُکْرِبَةٍ وَ سَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ قَدْ سَکْرَةٍ مُلْهِيَةٍ وَ غَمْرَةٍ کَارِثَةٍ وَ أَنَّةٍ مُوجِعَةٍ وَ جَذْبَ

مُنْقَاداً الْأَ  جُذِبَ  عَلَى  أُلْقِیَ  ثُمَّ  وَ حَشَدَةُ  سَلِساً  الْوِلْدَانِ  تَحْمِلُهُ حََفدَةُ  سَقَمٍ  نِضْوَ  وَ  وَصَبٍ  رَجِيعَ  عْوَادِ 

حَتَّى إِذَا انْصَرَفَ الْمُشَيِّعُ وَ رَجَعَ الْمُتََفجِّعُ أُقْعِدَ فِی حُْفرَتِهِ نَجِيّاً    غُرْبَتِهِ وَ مُنْقَطَعِ زَوْرَتِهِالْإِخْوَانِ إِلَى دَارِ  

مِ وَ فَوْرَاتُ السَّعِيرِ وَ  وَ تَصْلِيَةُ الْجَحِي الْحَمِيمِ وَ أَعْظَمُ مَا هُنَالِکَ بَلِيَّةً نُزُلُ ؤَالِ وَ عَثْرَةِ الِامْتِحَانِالسُّ لِبَهْتَةِ

بَيْنَ   ةٌ وَ لَا سِنَةٌ مُسَلِّيَةٌسَوْرَاتُ الزَّفِيرِ لَا فَتْرَةٌ مُرِيحَةٌ وَ لَا دَعَةٌ مُزِيحَةٌ وَ لَا قُوَّةٌ حَاجِزَةٌ وَ لَا مَوْتَةٌ نَاجِزَ 

وَ عُلِّمُوا فَفَهِمُوا   عِبَادَ اللَّهِ أَيْنَ الَّذِينَ عُمِّرُوا فَنَعِمُوا  تِ إِنَّا بِاللَّهِ عَائِذُونَأَطْوَارِ الْمَوْتَاتِ وَ عَذَابِ السَّاعَا

مُنِحُوا جَمِيلًا وَ حُذِّرُوا أَلِيماً وَ وُعِدُوا جَسِيماً احْذَرُوا  وَ نُظِرُوا فَلَهَوْا وَ سُلِّمُوا فَنَسُوا أُمْهِلُوا طَوِيلًا وَ  

الْمُوَرِّطَةَ الْعُيُوبَ   الذُّنُوبَ  أَوْ    وَ  مَنَاصٍ  الْمَتَاعِ هَلْ مِنْ  وَ  الْعَافِيَةِ  الْأَبْصَارِ وَ  الْأَسْمَاعِ وَ  أُوْلِی  الْمُسْخِطَةَ 

تَغْتَرُّونَ وَ إِنَّمَا    أَمْ أَيْنَ تُصْرَفُونَ أَمْ بِمَا ذَا  فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ   أَمْ لَا  رَارٍ أَوْ مَجَازٍخَلَاصٍ أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَلَاذٍ أَوْ قَ

قَدِّهِ قِيدُ  الْعَرْضِ  وَ  الطُّولِ  ذَاتِ  الْأَرْضِ  مِنَ  أَحَدِکُمْ  خَدِّهِمُتَعَفِّراً    حَظُّ  الْخِنَاقُ    عَلَى  وَ  اللَّهِ  عِبَادَ  الْآنَ 

لْبَقِيَّةِ وَ أُنُفِ الْمَشِيَّةِ وَ إِنْظَارِ التَّوْبَةِ وَ  وَ الرُّوحُ مُرْسَلٌ فِی فَيْنَةِ الْإِرْشَادِ وَ رَاحَةِ الْأَجْسَادِ وَ مَهَلِ ا  مَلٌمُهْ

الرَّوْعِ وَ الزُّهُوقِ وَ قَبْلَ قُدُومِ الْغَ وَ الْمَضِيقِ وَ  ائِبِ الْمُنْتَظَرِ وَ أَخْذِ الْعَزِيزِ  انِْفسَاحِ الْحَوْبَةِ قَبْلَ الضَّنْکِ 



  تِ کَ بَ  وَ  ودُلُجُا الْهَ لَ  تْرَّعَشَقْاِ  ةِبَطْخُالْ  هِذِهَبِ  بَطَ ا خَمَّلَ  امُلَالسَّ  وَ   وةُلَهِ الصَّاَنَّهُ عَلَيْ   رِبَخَی الْفِ  وَ  20۹الْمُقْتَدِرِ.

  2۱0اُءرَّغَالْ ةَبَطْخُالْ هِذِی هَمِّسَيُّ نْمَ اسِالنَّ نَمِ  وَ وبُ لُقُالْ تَِفجَرَ وَ نُوْيُعُالْ

فرموده    :ترجمه  انسان که خلق  اآيا همين  تاريکيهای  متعال در  و در  راو را خدای    شمهای محام 

طفه جهيده و بعد يک علقه ساويده و بعد جنين و رضيع و بعد وليد و نليکه بوده يک  احنآاستار در  

زبان گويا و چشم بينا تا که بفهمد عبرتها    بعد نوجوان پس مرحمت فرمود او را يک قلب حافظ و

پس فرار کرد از  او  و باز بماند از اشيای ممنوع حتی اينکه اعتدال قوام يافت و کامل شد مثال  را  

نفسانيه    لوهای خواهشاتد  ودر مصادر در آنحاليکه آب ميکشد    ر کنان و گمراه شدتکب  امر الهيهاو

دنيا تحصيل  برای  است  و ساعی  و جهد  انواع  و غرق شد  و جد  و  خود  لذات طرب  در  است  ه 

در    ميرود  ترسد از چيز های ترسيدنی پس میاصد خود و هيچ باک نميکند از بالها و هيچ نمي قم

زندگانی ميکند در مزالت خود يک کمی و هيچ استفاده نکرد از   فتنه های خود در حالت غرور و

  ؛وضات دنياوی و هيچ يک از فرائض را بجا نياوردمعا

در بقايای شهوات او در طريقهای نشاطهای او پس گرديد   پس ناگهان مبتال ميشود در فجائع مرگ

بش  و  ريمتح درحالت  گذرانيد  اوب  انواع  و  آالم  شدائد  در  اسجيداری  و  دراع  برادران   قام  ميان 

ميان غمخواران و گريه کنندگان و سينه زنان از روی ترحم و   مهربان و در  ی و پدرمادری و پدر

افتاده است و در شدت سختی جان کندن مبتال و   قلق و آن مريض در بيهوش و غافل  سکرات 

با  در می آرد که قلوب مردم را بدرد می آرد و خود را گاهی جذب ميکند    گاهی صدا وابينگاهی  
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اينکه جان عزيزش اکرب شديد و گاهی پاها را د با نهايت تعب حتی  بدن نازنينش ز  راز ميکند 

  ؛خارج شد و مشقت حمتز رازبه

اکفان   در  شد  گذاشته  کشيدخپس  و  مايوس  چوبها   هود  بر  شد  انداخته  و  سهولت  با  منقاد  شد 

گوناگون پس برداشتند او را نوادهای پسرها  درحاليکه رفيق امراض بوده و الغر شده بود از اسقام  

او  مالقات    ارت وبرای زي  سيچکهد بسمت منزل غربت او و جای که  ن و جماعت برادران و برد

   ؛ندگان مراجعت کردندو گريه کنرفت پس چون دفن نموده مشيعين منصرف شدند  نخواهد

در قبرش تنها برای حيرت سوال و برای لغزشهای امتحان و بزرگترين از اين برای    پس نشانده شد

و نيست  عيم و دخول در حجيم است و هيجان شنزل حم تيزی صدا های آتش  و  له های سعير 

چرت    نه  موت آينده بزودی وائل کننده عذاب و نه قوة دافع و نه  زی راحت و نه متارکه  اوقفه بر

ساعات    دهندهتسلی   عذاب  و  اموات  انواع  در  است  شده  مبتال  پس  عذاب  از  کننده  فراموش  و 

  .دای منان از اين قسم غفلت و عذاببالتحقيق که ما پناه ميبريم با خ

آن کسانيکه عمر طوالنی داده شدند پس با نهايت خوشحالی   ای بندگان خدا فکر کنيد کجا هستند

شدند پس در  هکجا هستند آن کسانی که مهلت داد پس فهميدند  دنددگانی نمودند و تعليم داده شزن

 ؛لعب افتادند و سالمتی داده شدند لهو و

مهلت و  کردند  فراموش  شد  پس  کرده  عطا  و  طوالنی  شدند  چيزنداده  ترسانيده د  و  جميل    های 

الک کننده و  هايها الناس به پرهيز از گناهان  شدند از عذاب اليم و وعده داده شدند به ثواب بزرگ

ای ج  هستگوش و عافيت و مال و دولت آيا    از عيب های غضب آورنده ای صاحبان چشم و

 ؛ اه و مالد يا جای گريز و سالمتی يا نيستپنفرار از غضب خدای متعال يا جای خالصی يا جای 



ها از  قسمت يکی از شما  نيست  يد وو شه ميفت ا ميگرديد يا با چه چيز فريج ميرويد و ک  جاپس ک

صاحب   عرض    طول زمين  باندازهمو  بر   گر  خاک  بر  است  افتاده  آنحاليکه  در  او  قامت  و  قد 

گير دور است و  رض گلومرخساره خود االن ای بندگان خدا وقت و فرصت عمل کردن است و  

ابتداء    باحت جمعيت و آزادی بقيه واراحت اجساد و در  در  ارشاد و    ؟؟؟ء فنا  روح آزاد است و در

الکت و و قبل از تنگی و مضيق و خوف و هعت شکست طنابهای گناه سمشيه و مهلت توبه و در و

ته اند که چون حضرت اين گف   مقتدرة  ر و قبل از گرفت صاحب قوظقبل از آمدن شخص غائب منت

 . چشمها گريان شدند و دلها لرزيدندستند و واند موهای بدن برخاا خرخطبه 

الْجُنْدِ عَظِيمَ    لِإِنْعَامِهِ وَ أَسْتَعِينُهُ عَلَى وَظَائِفِ حُقُوقِهِ عَزِيزَأَحْمَدُهُ شُکْراً  و قال عليه الصلوة و السالم  

اهَرَ أَعْدَاَءهُ جِهَاداً عَنْ دِينِهِ لَا يَثْنِيهِ عَنْ  وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ وَ قَ  الْمَجْدِ

فَإِنَّ لَهَا حَبْلًا وَثِيقاً عُرْوَتُهُ وَ    اللَّهِ  فَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى  کْذِيبِهِ وَ الْتِمَاسٌ لِإِطَْفاِء نُورِهِذَلِکَ اجْتِمَاعٌ عَلَى تَ

زُولِهِ فَإِنَّ الْغَايَةَ وَ امْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَ أَعِدُّوا لَهُ قَبْلَ نُ  مَوْتَ وَ غَمَرَاتِهِوَ بَادِرُوا الْ  مَعْقِلًا مَنِيعاً ذِرْوَتُهُ

تَعْلَمُو مَا  الْغَايَةِ  بُلُوغِ  قَبْلَ  وَ  جَهِلَ  لِمَنْ  مُعْتَبَراً  وَ  عَقَلَ  لِمَنْ  وَاعِظاً  بِذَلِکَ  کََفى  وَ  ضِيقِ الْقِيَامَةُ  مِنْ  نَ 

الْإِبْلَاسِ   رْمَاسِالْأَ الْمُطَّلَعِ  وَ شِدَّةِ  ا  وَ هَوْلِ  وَ  الَْفزَعِ  الْأَضْلَاعِوَ رَوْعَاتِ  لْأَسْمَاعِ  خْتِلَافِ  اسْتِکَاکِ  وَ   وَ 

الصَّفِيحِ رَدْمِ  الضَّرِيحِ وَ  وَ غَمِّ  الْوَعْدِ  خِيَفةِ  وَ  اللَّحْدِ  اللَّهِ    ظُلْمَةِ  عِبَادَ  اللَّهَ  بِکُمْ  فَاللَّهَ  مَاضِيَةٌ  الدُّنْيَا  فَإِنَّ 

بِأَفْرَاطِهَا وَ وَقََفتْ بِکُمْ عَلَى   وَ کَأَنَّهَا قَدْ جَاَءتْ بِأَشْرَاطِهَا وَ أَزِفَتْ  قَرَنٍوَ أَنْتُمْ وَ السَّاعَةُ فِی    عَلَى سَنَنٍ

کَأَنَّهَا وَ  بِزَلَازِلِهَا  صِرَاطِهَا  أَشْرَفَتْ  بِکَ  قَدْ  أَنَاخَتْ  انْصَرَمَتِ  لَاکِلِهَاوَ  مِنْ    وَ  أَخْرَجَتْهُمْ  وَ  بِأَهْلِهَا  الدُّنْيَا 

جَدِيدُهَا رَثّاً وَ سَمِينُهَا غَثّاً فِی مَوْقِفٍ ضَنْکِ الْمَقَامِ   ا فَکَانَتْ کَيَوْمٍ مَضَى أَوْ شَهْرٍ انْقَضَى وَ صَارَحِضْنِهَ 

نَارٍ شَدِيدٍ   وَ  أُمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ عِظَامٍ  مُتَأَجِّجٍ سَوَ  مُتَغَيِّظٍ زَفِيرُهَا  لَهَبُهَا  لَجَبُهَا سَاطِعٍ  بَعِيدٍ  کَلَبُهَا عَالٍ  عِيرُهَا 

ذَاکٍ مَخُوفٍ  خُمُودُهَا  عَمٍ  وُقُودُهَا  حَامِيَةٍ    وَعِيدُهَا  أَقْطَارُهَا  مُظْلِمَةٍ  أُمُورُهَاقَرَارُهَا  فَظِيعَةٍ  وَ    قُدُورُهَا 



اتَّقَوْا الَّذِينَ  زُمَراً  سِيقَ  الْجَنَّةِ  إِلَى  الْعِتَ  2۱۱رَبَّهُمْ  انْقَطَعَ  وَ  الْعَذَابُ  أُمِنَ  وَ قَدْ  النَّارِ  عَنِ  زُحْزِحُوا  وَ  ابُ 

يَةً وَ کَانَ عْيُنُهُمْ بَاکِاطْمَأَنَّتْ بِهِمُ الدَّارُ وَ رَضُوا الْمَثْوَى وَ الْقَرَارَ الَّذِينَ کَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْيَا زَاکِيَةً وَ أَ

نَهَاراً تَخَشُّعاً وَ اسْتِغَْفارًا   الْجَنَّةَ لَيْلُهُمْ فِی دُنْيَاهُمْ  لَهُمُ  اللَّهُ  انْقِطَاعاً فَجَعَلَ  لَيْلًا تَوَحُّشاً وَ  نَهَارُهُمْ  وَ کَانَ 

 دَائِمٍ وَ نَعِيمٍ قَائِمٍ فَارْعَوْا عِبَادَ اللَّهِ  فِی مُلْکٍ   2۱2بِها وَ أَهْلَها[  أَحَقُّ]= وَ کانُوا أَحَقَّ    -مَآباً وَ الْجَزَاَء ثَوَاباً

فَإِنَّکُمْ  مَا   بِأَعْمَالِکُمْ  آجَالَکُمْ  بَادِرُوا  وَ  مُبْطِلُکُمْ  يَخْسَرُ  بِإِضَاعَتِهِ  وَ  فَائِزُکُمْ  يَُفوزُ  بِمَا  بِرِعَايَتِهِ  مُرْتَهَنُونَ 

  وَ لَا عَثْرَةً تُقَالُونَ اسْتَعْمَلَنَا نْ قَدْ نَزَلَ بِکُمُ الْمَخُوفُ فَلَا رَجْعَةً تَنَالُونَ  أَسْلَْفتُمْ وَ مَدِينُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ وَ کَأَ

وَ عََفا عَنَّا وَ عَنْکُمْ بَِفضْلِ رَحْمَتِهِ    [وَ سَلَّمَوَ آلِهِ    هصَلَّی اللَّهُ عَلَيْ]  اللَّهُ وَ إِيَّاکُمْ بِطَاعَتِهِ وَ طَاعَةِ رَسُولِهِ

لَا تُحَرِّکُ  وا الْأَرْضَالْزَمُ الْبَلَاِء وَ  فِی هَوَى   [کُمْبِأَيْدِيکُمْ سُيُوفَ]=  وا بِأَيْدِيکُمْ وَ سُيُوفِکُمْوَ اصْبِرُوا عَلَى 

هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ    فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ  أَلْسِنَتِکُمْ وَ لَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ اللَّهُ لَکُمْ 

اللَّهِ رَبِّهِ وَ حَقِّ   أَجْرُهُ عَلَى  وَقَعَ  بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ  أَهْلِ  وَ  نَوَى مِنْ   2۱۳رَسُولِهِ  مَا  ثَوَابَ  وَ اسْتَوْجَبَ 

  2۱۴ مُدَّةً وَ أَجَالً ٍءلِسَيِْفهِ فَإِنَّ لِکُلِّ شَیْ صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ النِّيَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ

حمد ميکنم خدای منان را برای شکر انعام او و استعانت ميجويم از او برای ادای حقوق او    :ترجمه 

المجد است و شهادت م که حضرت محمد صلی اهلل عليه و آله و  ميده  عزيز الجند است و عظيم 

دشمنان خدا برای جد    سلم عبد او و رسول اوست خواند مردم را برای طاعت او و جن  نمود با

بر   و جهد در اجتماع مردم  متعال  اقامه دين خدای  از  آنحضرت را  باز داشت  نه  و  او  اقامه دين 

التماس نه  و  آنحضرت  نو  تکذيب  خاموش ساختن  برای  الناس  راا  رعوام  نمائيد   و  اعتصام  پس 

اند  ،بتقوای خدا محکم  که  اوست حبلی  برای  که  مع  زيرا  اوست  برای  و  او  بلنداند  لق الهای  که  ی 
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  رای او قبل از نزول ختيهای او و آماده باشيد ب سقبل از موت و    کنيد برای عمل  قلهای او و عجله

  ؛او و تهيه به بينيد برای او بيش از آمدن او

برای   برای کسيکه عقل و  وزيرا غايت همه چيز قيامت است و کافی است مرگ  عظ و نصيحت 

های  ييش از قيامت چه تنگ پيداند موت را و ميدانيد که  که نمهوش دارد و عبرت است برای کسي

است و چه دشت های   خوف های پيش آمدنيهااست و چه    مايوسيهاقبر است و چه سختيهای  

هاست و چه تاريکی  خوانهای سينهاست و چه کر شدن گوشفزع و جزع است و چه اختالف است

افتادن تختها است يح اسهای لحد است و چه خوفهای تهديد است و چه غم های ضر ت و چه 

با شما بر طريق خاز خدا ای بندگان    و بترسيد  پس بترسيد از خدا دا زيرا که دنيا گذرنده است 

با اسباب    است قيامت  هو گويا که ميبينم که رسيد  رسنو شما و قيامت بسته ايد در يک    سابقين

عبور برای پل صراط که  و ايستاده کرده است شما را    خود  یخود و نزديک شده است با خوف ها

  ای خوفناک او و نشسته است بر شماها با سينه آيد زلزله  بينم که بنظر می  بکنيد بر آن و گويا می

  .خود

  تمام شده است دنيا با اهل خود و بيرون انداخته است مردگانرا   و  نشيند بر کسی  چنانکه شتر می

بود ی که تمام شده  انند يک ماهض يک روز که گذشته است يا ممح  هاز بغل خودش پس گويا 

های چاق او الغر و مردم ايستاده اند در مقامهای  است و شده است چيزهای تازه او کهنه و چيز

بينم آتش جهنم    دانند که چه سلوک خواهد شد برای ايشان همه در حيرت اند و می  تن  و نمی

غيظ است    های او و درارشعله های او و پرواز ميکنند شررا که شديد است حرارت او و بلند اند  

سوختهای او و   تاس  رو دور است خاموش شدن او و شعله وصدای او و ميدهد آتش سوزنده او  

ای او  اب او و پر از غم است قرار او تاريک است اطراف او و گرم است گوديهذپر خطر است ع

ز پروردگار خود  شوند آن کسانيکه ميترسيدند ا  بينم که برده می  میو  و  ا   ه است امورلی رنج دخي



اند از عذاب جهنم و رها   بالتحقيق نجات يافته  اب و دور قاز ع  اند  هدشسمت جنت گروه گروه 

ل خود و  از آتش و اطمينان يافته اند در خانهای خود و راضی و خوشنود شده اند از مناز  شده اند

و چشمهای ايشان    ن کسانی هستند که اعمال ايشان را در دنيا پاکيزه بودآار خود ايشان  جای قر

که عمل نيک ميکردند در   روزد شبهای ايشان در دنيا مانند  گريان بودند و بو  هميشه از خوف خدا 

آن از روی خشوع و استغفار و بود روز های ايشان مانند شب از روی توحش و انقطاع از مردم 

و بودند ايشان   بت و جزای اعمال ايشانرا ثواپس گردانيد خدای منان جنت را برای ايشان بازگش 

   .مستحق اينها و سزاوار اينها

آن چيز ها را ت کنيد ای بندگان خدا  يوامی پس رعاک هميشگی و در نعمت دپس رسيدند در مل

کام او  از رعايت  ميشود  يکه  قرآن  شونده  کامياباب  او خسران می  يعنی  نمودن  از ضائع  بيند   و 

پرس خودباطل  اجلهای  بر  بگيريد  سبقت  و  اعمال  ت  شماها  از  که  زيرا  هستيد   مقيد  صالحه 

بجا آورده ا  بآنچيزهائيکه  بآنچيزايد  بد و مديون هستيد  ايد و میز نيک و   هائيکه پيش فرستاده 

بشما و  بدنيا    نيدميک  بينيم که گويا نازل شده است بر شما ها خوف و خطر پس خواهش برگشتن

   .شود داده نميشود و هيچ کدام از گناهان شما عفو کرده نمی

ر طاعت و عبادت خودش و در ان که استعمال کند ما را و شما را دپس دعا ميکنم از خدای من

شما از فضل رحمت خودش پس الزم بگيريد  از  خودش و عفو بفرمائيد از ما و  ص  ول  سطاعت ر

ن  زمين را و صبر بر بال ها و هرگز حرکت  خود را در هوای   رشمشي از دستهای خود  دهيد  کنيد 

خود متعال   زبانهای  خدای  شما  از  را  او  است  خواسته  زود  نه  بآنچيزيکه  نکنيد  عجله  هرگز  و 

قوق  حاب خودش و آن ثابت است بر معرفت  ميرد از شما ها بر رخت خو  بالتحقيق که هر که می

ادت  پروردگار خود و بر حقوق رسول او و بر حقوق اهل بيت رسول او پس مرده است او بر شه

خدای متعال و آنشخص سزاوار آن ثواب است   راو ب شده است مرددادن  يعنی او شهيد است و واقع



قام عمل او شده است نيت و قصد او اگر چه   مز بجا آوردن اعمال صالحه پس قائکه قصد داشت ا

هر شيئ يک وقت    خود و بدانيد که برای  ررا از اعضا و جوارح خود با شمشي  بجا نياورده است او

 .تسار و مدت معين و مقر

وَ کَثْرَةِ حَمْدِهِ عَلَى آلَائِهِ إِلَيْکُمْ وَ نَعْمَائِهِ   اللَّهِ  بِتَقْوَى  أَيُّهَا النَّاسُ  قال عليه الصلوة و السالم أُوصِيکُمْو  

بَلَائِهِ وَ  بِنِ  عَلَيْکُمْ  خَصَّکُمْ  فَکَمْ  أَعْوَرْتُمْلَدَيْکُمْ  بِرَحْمَةٍ  تَدَارَکَکُمْ  وَ  فَسَتَرَ  عْمَةٍ  لِأَخْذِهِ لَهُ  تَعَرَّضْتُمْ  وَ   کُمْ 

کَ  فَأَمْهَلَکُمْ وَ  عَنْهُ  الْغَْفلَةِ  إِقْلَالِ  وَ  الْمَوْتِ  بِذِکْرِ  أُوصِيکُمْ  لَيْسَوَ  عَمَّا  غَْفلَتُکُمْ  طَمَعُکُمْ   يُغِْفلُکُمْ  يْفَ  وَ 

مِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاکِبينَ وَ أُنْزِلُوا فِيهَا غَيْرَ  يُمْهِلُکُمْ فَکََفى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ حُفِيمَنْ لَيْسَ

مَا   أَوْحَشُوا  دَاراً  لَهُمْ  تَزَلْ  لَمْ  الْآخِرَةَ  کَأَنَّ  وَ  عُمَّاراً  لِلدُّنْيَا  يَکُونُوا  لَمْ  فَکَأَنَّهُمْ  يُوطِنُونَنَازِلِينَ  وَ    کَانُوا 

عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالًا    اشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا وَ أَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا لَا وَ    أَوْطَنُوا مَا کَانُوا يُوحِشُونَ

إِلَى  فَسَابِقُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ    ثِقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْوَ لَا فِی حَسَنٍ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَاداً أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتْهُمْ وَ وَ

الَّتِی رَغِبْتُمْ وَ  تَعْمُرُوهَا  أَنْ  أُمِرْتُمْ  الَّتِی  بِالصَّبْرِ    مَنَازِلِکُمُ  اللَّهِ عَلَيْکُمْ  نِعَمَ  اسْتَتِمُّوا  إِلَيْهَا وَ  فِيهَا وَ دُعِيتُمْ 

 فِی الْيَوْمِ وَ أَسْرَعَ الْأَيَّامَ  رَعَ السَّاعَاتِالْمُجَانَبَةِ لِمَعْصِيَتِهِ فَإِنَّ غَداً مِنَ الْيَوْمِ قَرِيبٌ مَا أَسْعَلَى طَاعَتِهِ وَ  

  2۱۵.فِی الشَّهْرِ وَ أَسْرَعَ الشُّهُورَ فِی السَّنَةِ وَ أَسْرَعَ السِّنِينَ فِی الْعُمُر

خدا و به کثرت حمدا و تعالی شانه بر آالی او   یاس بتقواالن  ها را ايها وصيت ميکنم شما   :ترجمه 

پس   ،است  که بر شما مرحمت شده است و بر بالی او که نزد شما  ء اوعماکه برای شما است و بر ن

ردانيده بشما يک نعمت ممتاز و چقدر زياد است که تدارک ديده گچقدر زياد است که مخصوص  

ب  بسااست برای شما يک رحمت مخصوصه را   رای او هست که شما ها برهنه گرده ايد خود را 

م و  برای شما  پوشانيده  براي  عرض شدهتپس  بشماايد  بکند  مواخذه  دا  ،اينکه  مهلت  است  پس  ده 

ها را بياد آوردن موت و اينکه دور کنيد غفلت را از موت و چطور ميکنم شما  را و توصيهها  شما
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مهلت    اًنيست و طمع شما در آنچيزيکه ابد  غافل  است غفلت شما زا آن چيزيکه او هرگز از شما

ا ردگان از حيث موعظه که معاينه کرده ايد شما ها ايشانررا و کفايت ميکنند م  هانخواهد داد شما

اند به سمت قبر های شان بدون سواره و نازل کرده شدند در آنها بدون رضايت که برداشته شده 

از   نبودند  ايشان هرگز  که  بوده است پس گويا  و گويا که آخرت هميشه  دنيا  منازل  آبادکنندگان 

گ وحشت  ايشان  آنچيزمنزل  از  اند  وطن  رفته  را  او  اند خيکه  گرفته  وطن  و  بودند  داده  قرار  ود 

 آنچيزيرا که هميشه از او متوحش بوده اند!!! 

ه منتقل شده و مشغول شده اند بآنچيزيکه هميشه او را متروک داشتند و ضائع کرده اند آنچيزيرا ک

د بکنند يزی زياچ  حسنهتوانند که در    بشوند و نمی  لقتنه استطاعت دارند که از قبيح من  اند بآن و

فري  بدنيا پس  گرفتند  و  داد  بانس  و  را  باثايشان  کردند  پيدا  زمين  وق  بر  ايشانرا  زد  پس و پس 

شده ايد که  کرده  کند بر شما خدای رحمن به سمت منازل خود آن منازل که امر  بقت کنيد رحم  س

آباد کنيد ايد    او را  آنها و دعدآن منازليکه رغبت داده شده  اير  آنها و  وت کرده شده  به سمت  د 

مرحمت فرموده است با صبر نمودن بر طاعت و   هابرسانيد آن نعمتهای خدا را که بر شما  بتکميل

لی سريع ياست و خ ا که فردا از امروز خيلی نزديکاجتناب کردن از معصيت او زير عبادت او و از

سال و در  در    ماههااند  ساعات در روز ها و خيلی سريع اند ايام در ماهها و خيلی سريع    اندست

 سالها در عمر ها! خيلی سريع اند

سَمَاوَاتِکَ وَ رَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِکَ هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِکَ    أَسْکَنْتَهُمْمَلَائِکَةٍ    مِنْو قال عليه الصلوة و السالم  

الْأَصْلَابَ وَ يَسْکُنُوا  لَمْ  مِنْکَ  أَقْرَبُهُمْ  وَ  لَکَ  أَخْوَفُهُمْ  مَاءٍ    بِکَ وَ  يُخْلَقُوا مِنْ  لَمْ  وَ  الْأَرْحَامَ  لَمْ يُضَمَّنُوا 

يَتَشَعَّبْهُمْ    مَهِينٍ لَمْ  الْمَنُونِوَ  أَهْوَائِهِمْ   رَيْبُ  اسْتِجْمَاعِ  وَ  عِنْدَکَ  مَنْزِلَتِهِمْ  وَ  مِنْکَ  مَکَانِهِمْ  عَلَى  إِنَّهُمْ  وَ 

الَهُمْ ْفلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِکَ لَوْ عَايَنُوا کُنْهَ مَا خَِفیَ عَلَيْهِمْ مِنْکَ لَحَقَّرُوا أَعْمَفِيکَ وَ کَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ لَکَ وَ قِلَّةِ غَ

لَزَرَوْا يُطِيعُوکَ حَقَّ طَاعَتِکَ  وَ  لَمْ  لَمْ يَعْبُدُوکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ وَ  أَنَّهُمْ  لَعَرَفُوا  أَنُْفسِهِمْ وَ  سُبْحَانَکَ    عَلَى 



رَباً وَ مَطْعَماً وَ أَزْوَاجاً  عِنْدَ خَلْقِکَ خَلَقْتَ دَاراً وَ جَعَلْتَ فِيهَا مَأْدُبَةً مَشْ   بُوداً بِحُسْنِ بَلَائِکَخَالِقاً وَ مَعْ

وا وَ لَا فِيمَا وَ ثِمَاراً ثُمَّ أَرْسَلْتَ دَاعِياً يَدْعُو إِلَيْهَا فَلَا الدَّاعِیَ أَجَابُ  وَ خَدَماً وَ قُصُوراً وَ أَنْهَاراً وَ زُرُوعاً

 وَ اصْطَلَحُوا عَلَى   ةٍ قَدِ افْتَضَحُوا بِأَکْلِهَاعَلَى جِيفَ رَغَّبْتَ رَغِبُوا وَ لَا إِلَى مَا شَوَّقْتَ إِلَيْهِ اشْتَاقُوا أَقْبَلُوا  

أَعْشَى بِعَيْنٍ غَ   حُبِّهَا وَ مَنْ عَشِقَ شَيْئاً  يَنْظُرُ  فَهُوَ  قَلْبَهُ  أَمْرَضَ  بِأُذُنٍ غَيْرِ بَصَرَهُ وَ  يَسْمَعُ  يْرِ صَحِيحَةٍ وَ 

 مَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ وَ وَلِهَتْ عَلَيْهَا نَْفسُهُ فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا وَ لِمَنْ فِی يَدَيْهِ سَمِيعَةٍ قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَ أَ

أَقْبَلَتْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا  ٌء مِنْهَا حَيْثُمَا زَالَتْ زَالَ إِلَيْهَا وَ حَيْثُ شَیْ لَا  [  ]وَمَا  اللَّهِ بِزَاجِرٍ وَ  يَتَّعِظُ لَا يَنْزَجِرُ مِنَ 

وَ لَا رَجْعَةَ کَيْفَ نَزَلَ بِهِمْ مَا کَانُوا يَجْهَلُونَ    حَيْثُ لَا إِقَالَةَ  عَلَى الْغِرَّةِ   الْمَأْخُوذِينَ  مِنْهُ بِوَاعِظٍ وَ هُوَ يَرَى

انُوا يُوعَدُونَ فَغَيْرُ مَوْصُوفٍ مَا   فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا کَانُوا يَأْمَنُونَ وَ قَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَى مَا کَوَ جَاَءهُمْ مِنْ

لَ تَغَيَّرَتْ  وَ  أَطْرَافُهُمْ  لَهَا  فََفتَرَتْ  الَْفوْتِ  حَسْرَةُ  الْمَوْتِ وَ  عَلَيْهِمْ سَکْرَةُ  اجْتَمَعَتْ  بِهِمْ  أَنَزَلَ  ثُمَّ  هَا  لْوَانُهُمْ 

بَيْنَ مَنْطِقِهِ وَ إِنَّهُ لَبَيْنَ أَهْلِهِ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ وَ يَسْمَعُ بِأُذُنِهِ  ازْدَادَ الْمَوْتُ فِيهِمْ وُلُوجاً فَحِيلَ بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَ  

أَفْنَى عُمُرَ فِيمَ  يَُفکِّرُ  لُبِّهِ  مِنْ  بَقَاٍء  وَ  عَقْلِهِ  مِنْ  أَمْوَالًا جَمَعَهَا  عَلَى صِحَّةٍ  يَتَذَکَّرُ  دَهْرَهُ وَ  أَذْهَبَ  فِيمَ  وَ  هُ 

جَمْعِهَا وَ أَشْرَفَ عَلَى فِرَاقِهَا   الِبِهَا وَ أَخَذَهَا مِنْ مُصَرَّحَاتِهَا وَ مُشْتَبِهَاتِهَا قَدْ لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُفِی مَطَ  أَغْمَضَ

رِهِ وَ الْمَرُْء قَدْ غَلِقَتْ  عَلَى ظَهْ ُءلِغَيْرِهِ وَ الْعِبْ  ا وَ يَتَمَتَّعُونَ بِهَا فَيَکُونُ الْمَهْنَأُ فِيهَ  َءهُ يُنَعَّمُونَتَبْقَى لِمَنْ وَرَا

يهِ   فِ بِهَا فَهُوَ يَعَضُّ يَدَهُ نَدَامَةً عَلَى مَا أَصْحَرَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ وَ يَزْهَدُ فِيمَا کَانَ يَرْغَبُ  رُهُونُهُ

دُهُ عَلَيْهَا قَدْ حَازَهَا دُونَهُ فَلَمْ يَزَلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِی الَّذِی کَانَ يَغْبِطُهُ بِهَا وَ يَحْسُ  أَيَّامَ عُمُرِهِ وَ يَتَمَنَّى أَنَّ

ا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ يُرَدِّدُ طَرْفَهُ بِالنَّظَرِ فَصَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ وَ لَ  جَسَدِهِ حَتَّى خَالَطَ لِسَانُهُ سَمْعَهُ

الْمَوْتُ الْتِيَاطاًيَرَى حَرَکَاتِ   فِی وُجُوهِهِمْ لَا يَسْمَعُ رَجْعَ کَلَامِهِمْ ثُمَّ ازْدَادَ  أَلْسِنَتِهِمْ وَ    ]بدون »بِهِ«[  بِهِ   

سَمْعَ قَبَضَ  کَمَا  بَصَرَهُ  مِ  هُفَقَبَضَ  الرُّوحُ  خَرَجَتِ  جِيَفةً  وَ  فَصَارَ  جَسَدِهِ  قَدْنْ  أَهْلِهِ  مِنْ    بَيْنَ  أَوْحَشُوا 

  ضِ فَأَسْلَمُوهُ جَانِبِهِ وَ تَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ لَا يُسْعِدُ بَاکِياً وَ لَا يُجِيبُ دَاعِياً ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مَخَطٍّ فِی الْأَرْ

انْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِ إِلَى عَمَلِهِ وَ  الْکِتَابُ أَجَ  هِفِيهِ  بَلَغَ  الْخَلْقِ    الْأَمْرُ مَقَادِيرَهُلَهُ وَ  حَتَّى إِذَا  أُلْحِقَ آخِرُ  وَ 



أَرْضَ وَ أَرْجََفهَا وَ  بِأَوَّلِهِ وَ جَاَء مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ أَمَادَ السَّمَاَء وَ فَطَرَهَا وَ أَرَجَّ الْ

اً مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ وَ مَخُوفِ سَطْوَتِهِ وَ أَخْرَجَ مَنْ فِيهَا فَجَدَّدَهُمْ  جِبَالَهَا وَ نَسَفَهَا وَ دَکَّ بَعْضُهَا بَعْضقَلَعَ  

إِخْلَاقِهِمْ تََفرُّقِهِمْ  بَعْدَ  بَعْدَ  جَمَعَهُمْ  يُرِيدُهُ  وَ  لِمَا  مَيَّزَهُمْ  خََف  مِنْ  ثُمَّ  عَنْ  خَبَايَا  مَسْأَلَتِهِمْ  وَ  الْأَعْمَالِ  ايَا 

وَ خَلَّدَهُمْ   هِعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ أَنْعَمَ عَلَى هَؤُلَاِء وَ انْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَاِء فَأَمَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ فَأَثَابَهُمْ بِجِوَارِالْأَفْعَالِ وَ جَ

وَ لَا تَنَالُهُمُ الْأَسْقَامُ وَ لَا تَعْرِضُ   الْأَفْزَاعُ الْحَالُ وَ لَا تَنُوبُهُمُ    هِمُفِی دَارِهِ حَيْثُ لَا يَظْعَنُ النُّزَّالُ وَ لَا تَتَغَيَّرُ بِ

إِلَى الْأَعْنَاقِ وَ    الْأَسَْفارُ وَ أَمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ فَأَنْزَلَهُمْ شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ الْأَيْدِیَ  لَهُمُ الْأَخْطَارُ وَ لَا تُشْخِصُهُمُ

النِّيرَانِ فِی عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّهُ وَ بَابٍ قَدْ   وَ مُقَطَّعَاتِ  لْبَسَهُمْ سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِبِالْأَقْدَامِ وَ أَ  النَّوَاصِیَ  قَرَنَ

لَهَا کَلَبٌ نَارٍ  أَهْلِهِ فِی  لَجَبٌ  أُطْبِقَ عَلَى  لَهَبٌ سَاطِعٌ وَ قَصِيفٌ  وَ  يَظْعَنُ  وَ  لَا  لَا يُفَادَى   هَائِلٌ  مُقِيمُهَا وَ 

  2۱۶. وَ لَا أَجَلَ لِلْقَوْمِ فَيُقْضَى کُبُولُهَا لَا مُدَّةَ لِلدَّارِ فَتَْفنَى رُهَا وَ لَا تُْفصَمُأَسِي

و از صنف مالئکه هستند که سکنی داده ايشانرا در آسمانهای خود و بلند کرده ايشانرا از    :ترجمه 

اند در معرفت تو و ترسنده ترين مخلوقات اند از تو و نزديک  ترين خلق  ود و ايشان دانازمين خ

 قو نديدند تاريکی ارحام و نه خلترين خلق اند از جوار رحمت تو و نه ساکن شدند در اصالب  

يدند از آب ذليل و نه پريشان نموده ايشانرا مصائب موت و ايشانند صاحب مرتبه و مقام به گرد

صراند در تو و زياد ميکنند برای تو عبادت  نحهشات ايشان م ب منزلت و جميع خوانزد تو و صاح

نه  همه اگر ايشان معاينه بنمايند ک  ا وجود اينب کم است غفلت ايشان در امر تو پس  و اطاعت و  

البته  بر  که مخفی است  يزيراآنچ از معرفت تو    شمرد اعمال خود را و همانا  خواهند  حقير  ايشان 

تحقيق که ايشان عبادت نکرده اند  للبته خواهند شناخت که باخود و ا  سف خواهند گرفت بر نعيب  

  .ترا چنانکه حق عبادت است و نه اطاعت کرده اند ترا
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ميخوانم برای تو که توئی خالق و توئی معبود و سزوار بندگی که چنانکه حق اطاعت است تسبيح  

به خلق خود و خلق فرموده يک دار که در آن خلق فرمو انواع و    ای  دهنعمت های خوب داده 

و  و زن و فرزند و خدم و حشم و انهار و اشجار و قصور و زروع و فواکه    اشربهاقسام اطعمه و  

   .الخلوددعوت کنند مردم را به سمت آن داروالن را که رس  گل و رياحين بعد از آن فرستادی

داعی نکرد دعوت  قبول  اما هيچکس  کردند  ايشان دعوت  در    پس  کرد  نه کسی رغبت  و  آن را 

  نمودی  يکه تشويقآن و هيچکس مشتاق نه شد بآن چيز  ايشانرا برایای  السالم که رغبت داده  دار

هم    ردن او و بادنيا که مفتضح ميشوند به سبب خو  يفهسمت آن بلکه همه متوجه شدند بر ج به  

نی او بر چيزی پس کور ميگردد و چشم باطصلح نموده اند بر محبت آن و هر که عاشق ميشود  

گوش  ی شنود بم  نادرست وحبت او و مريض ميشود قلب او پس آنشخص ميبيند به چشم  در م

يراند محبت دنيا قلب او را و  ی مم  و  فسانی او عقل او ران  خواهشات  ناشنوا و پاره پاره ميکنند 

  .س اوف ر آن نبه ميشود يفت فر

او و هر    ددپس ميگر از دنيا چيزی دارد پس ميگردد  بنده  بکه آن چ  ر سمتهکه  آن  يز ميگردد 

توجه او  که  سمت  هر  و  هم  سمت  آنشخص  ميشود  به  ميکند  متوجه  سمت  منحرف  و  مان  ابدا 

بيند که چطور اهل   واعظ و حال آنکه می   وعظاز  ود  شمي ظ  عنه مت  و  يندو نصائح زاجرنميشود از

نه دوباره  و  آيند بدست موت پس آنوقت نه مهلت ميدهند    دنيا در حالت غفلت خودشان گير می

آن غافل و از  آن شخص آن چيزيکه    مايد چطور نازل شد بربنميگردانند هرچه التماس و زاری  بر

از او بيخوف و مطمئن بودند و رفتند به سمت آخرت در جاهل بود و آمد فراق دنيا برای ايشان که 

  .آن عذابها که ترسانيده شده بودند از آنها



نمي کرده  وصف  اپس  شده  نازل  که  غم  و  رنج  آن  می  ستشود  هجوم  ايشان  ايشان   بر  بر   آورد 

و جوارح و    اء س سست ميشوند برای مرگ اعضپدنيا    نسختيهای مرگ و افسوس های فوت شد

مرگ در بدن ايشان پس حامل ميشود    لوخای او رن  ايشان پس زياد ميشود دمتغير ميشود بر

اهل و عيال خود موجود است که می او و هنوز آنشخص در ميان  از چشم   در حرف زدن  بيند 

او هم صحيح است و لب و  خودش و می از گوش خودش و هنوز عقل  باقی    شنود  زيرگی هم 

  .است

ی  داده است زمانه   بادچه چيز بر   در چه چيز فنا کرده است عمر خود را و درکه پس تفکر ميکند 

دقت  خ نهايت  با  را  آنها  است  نموده  جمع  که  خود  اموال  موضوع  در  ميکند  تذکر  و  را  در ود 

بر من عذاب جمع   از راه حالل و مشتبه پس الزم شد حاال  آنها را  آنها و گرفته است  مطالبات 

که عقب او هستند بهره   را  بيند کسانی  شوند از آنها پس می  بينم که حاال جدا می  آنها و می  نمودن

می  می برخوردار  و  آنها  از  او  برند  غير  برای  آنها  از  تنعم  شد  خواهد  پس  آنها  از  بار    شوند  و 

آوری آنها پس   سنگين گناه آنها بر پشت من پس فکر ميکند که حاال مقيد شده ام من برای جمع

او وقت موت    د دست خود را از روی ندامت و پشيمانی برای اينکه واضح گرديده است امرزميگ

خواهش   حاال  پس  واو  ميکند    زهد  روزدر  ترک  در  اين  از  قبل  بهر  هایآنچيزيکه  از  سالمتی 

جمع آوری او غبطه    رزو ميکند که کاشکه آن مال که برش راغب بوده در آن پس تمنا و آخواه

 !!! ی ديگر يعنی علم و عمل جمع ميکرديبرد بر ديگران چيزميکرد و حسد م

زبان او و در گوش او پس گرديد در   پس موت سعی ميکند در بدن او حتی اينکه مخلوط شد در

تواند که بشنود از گوش خود    ند حرف بزند از زبان خود و نمیتوا  ميان اهل و عيال خود که نمی

ايشان و میميگرداند اطراف چشم خود را در   ايشان و نمی  روهای   شنود   بيند حرکات زبانهای 

بينائی او را چنانکه قبض   چسبيدن پس قبض کردبرد موت  کای کالم ايشانرا بعد از آن زياد  صد



آمد روح از بدنش پس گرديد مردار و جيفه در ميان اهل و  کرده بود شنوائی او را پس بيرون در  

که مساعدت    هاو و دور رفتند از نزديکی او پس گرديد  عيال خود چنانکه متوحش شدند از سمت

  ؛نميکند برای گريه کنندگان 

زير   در  فرودگاه  يک  به سمت  را  او  برداشتند  آن  از  بعد  خوانندگان  برای  نميدهد  هيچ جواب  و 

را تا آن زمانيکه    قطع نمودند زيارت اوو  د او را تنها در آن گودال همراه اعمال او  زمين و سپردن

ل خلق  وشود آخر خلق باب رسد و مکتوبات باجل خود و الحق کرده  بمنتهای خود    هعالم ب   مقادير

وسيده شدن پس و بيايد امر خدای متعال که او را خواسته است از نو کردن مخلوقات خود بعد از پ

زمين را و خواهد    خواهد آورد کوهها را و خواهد شگافت آنها را و متزلزل خواهد کرد   بحرکت

او را از   با  بر  و خواهد کند کوهها را و    شبيخکند  بعضی را  آنها و خواهد کوبيد  باد خواهد داد 

که را  بيرون خواهد آورد آن مردم  و  اظهار هيبت جالل خود و خوف سطوت خود  برای    بعضی 

   .او مبودند در شک

از تفريق  پس تجديد خواهد کرد ايشانرا بعد از کهنه شدن ايشان و جمع خو اهد کرد ايشانرا بعد 

از پرشسشاي اراده کرده است  آنچيزيکه  برای  ايشانرا  مميز خواهد کرد  از آن  بعد  گناهان    ؟؟؟ان 

بر يکی   کرد  خواهد  خواهد گردانيد ايشانرا دو فريق که انعام و  فعالهای پوشيده  ااعمال ايشان و از  

انتقام خو اهل  و  بهر حال پس  يکی  از  کشيد  در جوار اهد  ايشانرا  داد  ثواب خواهد  طاعت پس 

ايشان داد  خواهد  خلود  و  خود  دررحمت  خودش  نعمت  خانه  در  کرد    را  نخواهند  کوچ  جائيکه 

ند  نخواه  ال ايشان و وارد نخواهند شد بر ايشان جزع و فزع و د حنازلين آنجا و تغيير نخواهد کر

ن و  ناخوشيها  ايشانرا  خطرگرفت  ايشان  برای  شد  خواهند  عارض  داد ه  خواهد  حرکت  نه  و  ها 

  ؛ايشان را سفر 



معصيت   اهل  پس  اما  بدو  در  ايشانرا  کرد  خواهد  نازل  دستهای  پس  بست  خواهد  و  منزل  ترين 

بگردنهای مقرون    ايشانرا  قدو  ايشان  با  ايشانرا  پيشانی  و  خواهد کرد موهای  ايشان  واهد  خمهای 

پوشانيد ايشانرا پيراهنهای مس گداخته و از پارچه های آتش و ايشان خواهند ماند در عذابيکه 

های آنها در آتشی که هست برای او ر خانهائيکه قفل زده خواهد شد درشديد است حرارت او د

داده نخواهد های مخوف کوچ نخواهد کرد مقيم او و فديه  غوغا و شعلهای ساطع و صداو  شدت  

فنا بشود و   که  ين برای آن خانهعم  مدةنخواهد شد زنجيرهای او  و نيست  د اسير آن و شکسته  ش

 !!!قوم که فيصله کرده بشود نت مرگ برای آيسن

کَاشِفِ   وَ فَضْلٍ وَ  غَنِيمَةٍ  کُلِ  مَانِحِ  وَ دَنَا بِطَوْلِهِ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَلَا بِحَوْلِهِو السالم    و قال عليه الصلوة

أَزْلٍ وَ  عَظِيمَةٍ  نِعَمِهِ  کُلِّ  سَوَابِغِ  وَ  کَرَمِهِ  عَوَاطِفِ  عَلَى  قَرِيباً    أَحْمَدُهُ  أَسْتَهْدِيهِ  وَ  بَادِياً  أَوَّلًا  بِهِ  أُومِنُ  وَ 

نَاصِراً وَ کَافِياً  أَتَوَکَّلُ عَلَيْهِ  وَ  قَادِراً  قَاهِراً  أَسْتَعِينُهُ  وَ  أَنَّ  هَادِياً  مُحَمَّداً  أَشْهَدُ  آلِهِ وَ    وَ  اللَّهُ عَلَيْه  صَلَّی 

أُوصِيکُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِی    وَ تَقْدِيمِ نُذُرِهِ  عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ لِإِنَْفاذِ أَمْرِهِ وَ إِنْهَاِء عُذْرِهِ  سَلَّمَ

الْآجَاوَ    الْأَمْثَالَ  ضَرَبَ وَ أَحَاَط بِکُمُ الْإِحْصَاَء وَ   وَ أَرْفَغَ لَکُمُ الْمَعَاشَ  وَ أَلْبَسَکُمُ الرِّيَاشَ  لَوَقَّتَ لَکُمُ 

  أَحْصَاکُمْ عَدَداً وَ فَ  وَ أَنْذَرَکُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ  الرَّوَافِغِ  وَ الرِّفَدِ   أَرْصَدَ لَکُمُ الْجَزَاَء وَ آثَرَکُمْ بِالنِّعَمِ السَّوَابِغِ 

خِبْرَةٍ قَرَارِ  فِی  مُدَداً  لَکُمْ  عَلَيْهَا  وَظَّفَ  مُحَاسَبُونَ  وَ  فِيهَا  مُخْتَبَرُونَ  أَنْتُمْ  عِبْرَةٍ  دَارِ  رَنِقٌ   وَ  الدُّنْيَا   فَإِنَّ 

رَدِغٌ يُونِقُ  مَشْرَبُهَا  يُوبِقُ  مَشْرَعُهَا  وَ  غُرُورٌ حَا  مَنْظَرُهَا  آفِلٌ  ئِلٌمَخْبَرُهَا  وَ سِنَادٌ    وَ ضَوٌْء  زَائِلٌ  ظِلٌّ  وَ 

بِأَسْهُمِهَا وَ   قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قَنَصَتْ بِأَحْبُلِهَا وَ أَقْصَدَتْ   حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا وَ اطْمَأَنَّ نَاکِرُهَا  مَائِلٌ

لَهُ  أَعْلَقَتِ  قَائِدَةً  الْمَنِيَّةِ  أَوْهَاقَ  الْمَضْجَ  الْمَرَْء  الْمَحَلِ  عِإِلَى ضَنْکِ  مُعَايَنَةِ  وَ  الْمَرْجِعِ  ثَوَابِ   وَ وَحْشَةِ  وَ 

اجْتِرَاماً يَحْتَذُونَ مِثَالًا    لَا تُقْلِعُ الْمَنِيَّةُ اخْتِرَاماً وَ لَا يَرْعَوِی الْبَاقُونَ  الْعَمَلِ. وَ کَذَلِکَ الْخَلَفُ بِعَقْبِ السَّلَفِ 

أَزِفَ    الِانْتِهَاِء وَ صَيُّورِ الْفَنَاِءإِلَى غَايَةِ  رْسَالًاوَ يَمْضُونَ أَ الْأُمُورُ وَ تَقَضَّتِ الدُّهُورُ وَ  حَتَّى إِذَا تَصَرَّمَتِ 

مِنْ ضَرَائِحِ أَخْرَجَهُمْ  إِلَى    النُّشُورُ  الْمَهَالِکِ سِرَاعاً  مَطَارِحِ  وَ  السِّبَاعِ  أَوْجِرَةِ  وَ  الطُّيُورِ  أَوْکَارِ  وَ  الْقُبُورِ 



مُهْطِعِينَأَمْرِ رَعِيلً  هِ  مَعَادِهِ  يُسْمِعُهُمُإِلَى  وَ  الْبَصَرُ  يَنُْفذُهُمُ  صُُفوفاً  قِيَاماً  صُمُوتاً  لَبُوسُ   ا  عَلَيْهِمْ  الدَّاعِی 

ئِدَةُ کَاظِمَةً وَ خَشَعَتِ الِاسْتِسْلَامِ وَ الذِّلَّةِ قَدْ ضَلَّتِ الْحِيَلُ وَ انْقَطَعَ الْأَمَلُ وَ هَوَتِ الْأَفْ  الِاسْتِکَانَةِ وَ ضَرَعُ 

وَ    إِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ  الْأَسْمَاعُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِی   وَ أُرْعِدَتِ  وَ عَظُمَ الشََّفقُ  اتُ مُهَيْنِمَةً وَ أَلْجَمَ الْعَرَقُالْأَصْوَ

اقْتِسَاراً وَ مَقْبُوضُونَ  خْلُوقُونَ اقْتِدَاراً وَ مَرْبُوبُونَ  عِبَادٌ مَ   الْعِقَابِ وَ نَوَالِ الثَّوَابِ   مُقَايَضَةِ الْجَزَاِء وَ نَکَالِ

مُمَيَّزُونَ حِسَاباً قَدْ   وَ  احْتِضَاراً أَفْرَاداً وَ مَدِينُونَ جَزَاًء وَ    مُضَمَّنُونَ أَجْدَاثاً وَ کَائِنُونَ رُفَاتاً وَ مَبْعُوثُونَ 

وَ  الرِّيَبِ عَنْهُمْ سُدَفُ وَ کُشَِفتْ مُسْتَعْتِبِوَ عُمِّرُوا مَهَلَ الْ يلَ الْمَنْهَجِأُمْهِلُوا فِی طَلَبِ الْمَخْرَجِ وَ هُدُوا سَبِ

فَيَا لَهَا   الْجِيَادِ وَ رَوِيَّةِ الِارْتِيَادِ وَ أَنَاةِ الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ فِی مُدَّةِ الْأَجَلِ وَ مُضْطَرَبِ الْمَهَلِخُلُّوا لِمِضْمَارِ  

أَلْبَاباً حَازِمَةً  الًا صَائِبَةً وَ مَوَاعِظَ  أَمْثَ قُلُوباً زَاکِيَةً وَ أَسْمَاعاً وَاعِيَةً وَ آرَاًء عَازِمَةً وَ  لَوْ صَادَفَتْ  شَافِيَةً 

بِّرَ   وَ أَيْقَنَ فَأَحْسَنَ وَ عُفَعَمِلَ وَ حَاذَرَ فَبَادَرَ  فَاعْتَرَفَ وَ وَجِلَ  فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةَ مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ وَ اقْتَرَفَ

وَ أُرِیَ فَرَأَى    فَاحْتَذَى  وَ اقْتَدَى  وَ رَاجَعَ فَتَابَ  فَاعْتَبَرَ وَ حُذِّرَ فَحَذِرَ وَ زُجِرَ فَازْدَجَرَ وَ أَجَابَ فَأَنَابَ

وَ   أَطَابَ سَرِيرَةً  وَ  ذَخِيرَةً  فَأَفَادَ  هَارِباً  نَجَا  وَ  اسْتَظْهَ فَأَسْرَعَ طَالِباً  وَ  مَعَاداً  وَ  عَمَّرَ  لِيَوْمِ رَحِيلِهِ  زَاداً  رَ 

خَلَقَکُمْ  وَ حَالِ حَاجَتِهِ وَ مَوْطِنِ فَاقَتِهِ وَ قَدَّمَ أَمَامَهُ لِدَارِ مُقَامِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ جِهَةَ مَا وَجْهِ سَبِيلِهِ

حِقُّوا مِنْهُ مَا أَعَدَّ لَکُمْ بِالتَّنَجُّزِ لِصِدْقِ مِيعَادِهِ وَ الْحَذَرِ رَکُمْ مِنْ نَْفسِهِ وَ اسْتَلَهُ وَ احْذَرُوا مِنْهُ کُنْهَ مَا حَذَّ

  2۱۷.مِنْ هَوْلِ مَعَادِه

که  :ترجمه  ميکنم  محا  حمد  معبودمسزاوار جميع  آن  اس د  بلند شده  که  و يست  بحول خودش  ت 

از   است  شده  کنجنزديک  عطا  خودش  نوود  هر  کانده  و  فضل  و  است  غنيمت  بالی  ف  شع  هر 

تاريک است و سخت حمد ميکنم او را بر مهربانيهای کرم او و بر نعمتهای کامل و ايمان می آورم 

آن در  او  از  ميخواهم  هدايت  و  ابتداًء  و  اوالً  او  اقدس  و  ک  حالی  بذات  است  ها  بريقه  و  و  دی 

ت کافی يکه اوستوکل ميکنم بر او درآنحال يکه اوست قاهر و قادر ولاحاستعانت ميجويم از او در آن
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که محمد صلی اهلل عليه و آله بنده او و رسول او هستند و فرستاده  ينو ناصر و شهادت ميدهم با

ابالغ عذر خودش در عذاب  است   برای  امر خودش و  نفوذ  برای  برای  آنحضرت را  گنهکاران و 

تقوای خدا آن ای متعال به  دگان خشارت خودش وصيت ميکنم شماها را ای بندبتقديم نذرات و  

   ؛خدائيکه بيان نموده است برای شما مثالها

فراوان کرده است برای شما  و  و معين کرده است برای شما آجال و پوشانيده است شما را لباس  

رو از  را  است شما  کرده  احاطه  و  را  ازروزی  برای شما  صح ی  است  کرده  آماده  و   و   ارا  جزاء 

ی عالی و ترسانيده است شما را با حجتهای  اعمتهای کامل و به تحفهنرا به  ترجيح داده است شما  

شما مدت در قرارگاه پر برای  است    بالغه پس احصاء نموده است شما را از روی عدد و مقرر کرده

رفته  گ  ابخواهيد شد شما در آن مقام و حس  و در مقام عبرت و بدانيد که البته امتحان کرده  نعمت

   ؛او بمنظر است مشر شاز شما بر اعمال شما بالتحقيق که مقام دنيا خومقام  خواهد شد در آن

اما کثيف است مورد او عجيب است منظر او و مهلک است باطن او و مقام دنيا يک غرور فريب 

شونده است و يک متکا افتنده  زائل  ی  ايه  سشونده است و يک  دهنده است و يک روشنی غائب  

ميشود بدنيا نفرت کننده از او و مطمئن ميشود منکر او پس پا مال    وسن تی اينکه چون مأحاست  

های خود  ای خود و قصد ميکند او را با تيرسنهرميکند او را با پاهای خود و شکار ميکند او را با  

جای   به سمت تنگيهای خوابگاه و در را او شدبهای مرگ را و ميکو می اندازد در گردن انسان طنا

  م رويت عذاب يا ديدن ثواب اعمال و همين طور خلف تعقيب ميکند سلف وحشت ناک و در مقا

   ؛الک کردنهايستد مرگ از  و باز نمی را

می  اقتداء  و  گناه  کسب  از  مردم  باقی  نميترسند  که  است  تعجب  و    و  را  خود  بزرگان  مثال  کنند 

منقضی خواهد  و    رد شد امونمنتهای غايت و بآخر فناء تا اينکه قطع خواهميروند مهمل به سمت  



از ضرائح   ايشانرا  متعال  آورد خدای  بيرون خواهد  نشور پس  نزديک خواهد رسيد  و  زمانه  شد 

حاليکه عجله خواهند  آن  های مهلک دران و از آغالهای درندگان و از درقبور و از آشيانهای پرندگ

در صفوف و   و مانند جماعت اسبهايی صدا ايستادهاذ  واهند دويد جای معاخو  و  ا  کرد به سمت امر

  ؛نفوذ خواهد کرد در ايشان نظر بيننده و خواهد شنوانيد منادی ايشانرا صدای خود

در آنحاليکه پوشيده اند لباس بيچارگی و مسکنت تسليم و ذلت بالتحقيق که گم کرده اند حيلها را 

وت در سک  حاليکهنايشان و می افتند دلهای شان در آهای  رزوآ  ؟؟؟هاین سير  و گسيخته شده است

های ايشان و کالم ميکنند بآواز خفی و لجام انداخته است ايشانرا عرق اند با غصه شده است صدا

منادی    هستند گوشهای ايشان از صدای شديدلرزه    ابدان و عظيم شده است خوف و ترس و در

   ؛اب و تنفيد جزاء طبجهت فضل خ

گانی هستند که خلق کرده شده  و برای سختی عذاب و برای حصول ثواب بالتحقيق که اهل دنيا بند

و خواهند ديد برای حاضر شدن حساب  را  کرده شده اند جبرا و مرگ    تاند از روی قدرت و تربي

ها و خواهند برگرديد استخوانهای پوسيده و مبعوث خواهند شد  کتاب و سپرده خواهند شد در قبر

بالتحقيق که مهلت داده شده د شد از روی حساب  نهداده خواهند شد جزاء و مميز خوا  ه تنهائی وب

و زندگانی  اند برای طلب کردن راه های نجات و خالص و هدايت کرده شده اند صراط مستقيم  

مهل برای  اند  شده  اتح  ت داده  شده  کرده  کشف  و  الهی  رضای  های    ستصيل  پرده  ايشان  برای 

لب حقيقی و  جيد نفسانی و تفکرات ط  ب ه شده اند فراغت برای دوانيدن اسو داد  شکوک و غفلت

   ؛هلتصدر زمان مدت اجل و جای ت  و دو مهلت طالب ضيای نور هدايت 

درست امثال  همچنين  که  است  افسوس  می  و  پس  مصادف  کاشکه  دهنده  شفا  با    مواعظ  شدند 

ترسيد از خدای متعال  برای عازم و با عقلهای محکم پس    وا و بانقلبهای هوش دارو و گوشهای ش



که چون   آنکسی  میمانند ترس  را  اعتراف   نصائح  ميکند پس  گناه  ميکند چون  اطاعت  و  شنود 

عجله ميکند در عمل  ترسد پس عمل ميکند و چون پرهيز ميکند از معاصی پس  ميکند و چون می

شود پس عبرت    و چون عبرت داده میهای خوب ميکند  پيدا ميکند پس کار  نخير و چون يقي

   ؛شود ميگيرد و چون ترسانيده می

يشود پس توبه  يستد و چون قبول ميکند پس توبه و رجوع ميکند چون مکر گفته مپس باز می ا

بيند پس   نمايد پس درست رفتار ميکند و چون نشان داده ميشود پس میميميکند و چون اقتدی  

او و    باطن  شود  د ذخيره و طيب میباي  ابد از فرار کردن پس میي  ميدود طلب کنان و نجات می

برای روز رحلت خودش و برای رفتن در سبيل خودشو  زاد  ا و جمع ميکند  ر   دخومعاد    آباد ميکند

د جلو از خود برای منزل قيام فرست  رورت خودش و می ضبرای وقت حاجت خودش و برای مقام  

ال برای آنچيزيکه خلق فرموده است شما را برای آن  خودش پس بترسيد ای بندگان از خدای متع

از او بحقيقت ترسيدن از آنچه که ترسانيده است شما را از نفس خودش پس مستحق   و بترسيد 

مهيا ساخ آنچيزيکه  برای  او  از  وعده بشويد  نمودن  بوفا  برای شما  است  ت صداقت هجب  او  ی  ته 

 ! هشت و خوف معاد اودحذر کنيد از  وعده او و

أَبْ  لَکُمْ  جَعَلَو قال عليه الصلوة و السالم   لِتَعِیَ مَا عَنَاهَا وَ  لِتَجْلُوَ عَنْ عَشَاهَا وَ أَشْلَاًء  أَسْمَاعاً  صَاراً 

بِأَرْفَ قَائِمَةٍ  بِأَبْدَانٍ  عُمُرِهَا  مُدَدِ  وَ  صُوَرِهَا  تَرْکِيبِ  فِی  لِأَحْنَائِهَا  مُلَائِمَةً  لِأَعْضَائِهَا  قُلُوبٍ  اقِجَامِعَةً  وَ  هَا 

مِنَنِهِ وَ حَوَاجِزِ عَافِيَتِهِ وَ قَدَّرَ لَکُمْ أَعْمَاراً سَتَرَهَا عَنْکُمْ وَ  نِعَمِهِ وَ مُوجِبَاتِ    رَائِدَةٍ لِأَرْزَاقِهَا فِی مُجَلِّلَاتِ 

أَرْهَقَتْهُمُ الْمَنَايَا دُونَ    وَ مُسْتَْفسَحِ خَنَاقِهِمْ  خَلَّفَ لَکُمْ عِبَراً مِنْ آثَارِ الْمَاضِينَ قَبْلَکُمْ مِنْ مُسْتَمْتَعِ خَلَاقِهِمْ

شَذَّبَ وَ  تَخَرُّمُالْآمَالِ  عَنْهَا  يَمْهَدُوا  هُمْ  لَمْ  أُنُفِ   الْآجَالِ  فِی  يَعْتَبِرُوا  لَمْ  وَ  الْأَبْدَانِ  سَلَامَةِ  فَهَلْ    فِی  الْأَوَانِ 

هْلُ مُدَّةِ الْبَقَاءِ حَوَانِیَ الْهَرَمِ وَ أَهْلُ غَضَارَةِ الصِّحَّةِ إِلَّا نَوَازِلَ السَّقَمِ وَ أَيَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاضَةِ الشَّبَابِ إِلَّا  

  وَ تَلَفُّتِ  وَ غُصَصِ الْجَرَضِ الِانْتِقَالِ وَ عَلَزِ الْقَلَقِ وَ أَلَمِ الْمَضَضِ  وَ أُزُوفِ إِلَّا آوِنَةَ الْفَنَاِء مَعَ قُرْبِ الزِّيَالِ



الْ وَ  الْأَعِزَّةِ  وَ  الْأَقْرِبَاِء  وَ  الْحََفدَةِ  بِنُصْرَةِ  النَّوَاحِبُ الِاسْتِغَاثَةِ  نََفعَتِ  أَوْ  الْأَقَارِبُ  دَفَعَتِ  فَهَلْ  قَدْ    قُرَنَاِء  وَ 

  جِلْدَتَهُ وَ أَبْلَتِ النَّوَاهِکُ   امُغُودِرَ فِی مَحَلَّةِ الْأَمْوَاتِ رَهِيناً وَ فِی ضِيقِ الْمَضْجَعِ وَحِيداً قَدْ هَتَکَتِ الْهَوَ

الْحَدَثَانُ مَعَالِمَهُالْعَوَاصِفُ آثَارَ  جِدَّتَهُ وَ عََفتِ الْعِظَامُ   هُ وَ مَحَا  بَضَّتِهَا وَ  بَعْدَ  الْأَجْسَادُ شَحِبَةً  وَ صَارَتِ 

مُرْتَهَنَةً الْأَرْوَاحُ  وَ  قُوَّتِهَا  بَعْدَ  لَ  نَخِرَةً  وَ  عَمَلِهَا  مِنْ صَالِحِ  تُسْتَزَادُ  لَا  أَنْبَائِهَا  بِغَيْبِ  مُوقِنَةً  أَعْبَائِهَا  ا  بِثِقَلِ 

بُونَ تَحْتَذُونَ أَمْثِلَتَهُمْ وَ تَرْکَ  مِنْ سَيِّئِ زَلَلِهَا أَ وَ لَسْتُمْ أَبْنَاَء الْقَوْمِ وَ الْآبَاَء وَ إِخْوَانَهُمْ وَ الْأَقْرِبَاَء  تُسْتَعْتَبُ

لَاهِيَةٌ عَنْفَالْقُلُوبُ قَاسِيَةٌ عَنْ حَظِّهَ  وَ تَطَئُونَ جَادَّتَهُمْ  قِدَّتَهُمْ سَالِکَةٌ فِی غَيْرِ مِضْمَارِهَا کَأَنَّ  رُشْدِهَا    ا 

الرُّشْدَ فِی إِحْرَازِ دُنْيَاهَا أَنَّ مَجَازَکُمْ  الْمَعْنِیَّ سِوَاهَا وَ کَأَنَّ  وَ    دَحْضِهِ  الصِّرَاِط وَ مَزَالِقِعَلَى    وَ اعْلَمُوا 

الْخَوْفُ بَدَنَهُ    هَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةَ ذِی لُبٍّ شَغَلَ التََّفکُّرُ قَلْبَهُ وَ أَنْصَبَ فَاتَّقُوا اللَّ  أَهَاوِيلِ زَلَلِهِ وَ تَارَاتِ أَهْوَالِهِ

الذِّکْرُ بِلِسَانِهِ وَ    وَ أَوْجَفَ  الزُّهْدُ شَهَوَاتِهِ  جَاُء هَوَاجِرَ يَوْمِهِ وَ ظَلَفَ وَ أَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ وَ أَظْمَأَ الرَّ

النَّهْجِ الْمَطْلُوبِ وَ    السَّبِيلِ وَ سَلَکَ أَقْصَدَ الْمَسَالِکِ إِلَى  عَنْ وَضَحِ  الْمَخَالِجَ  وَ تَنَکَّبَ   قَدَّمَ الْخَوْفَ لِأَمَانِهِ

فِی أَنْعَمِ    الْبُشْرَى وَ رَاحَةِ النُّعْمَىعَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ ظَافِراً بَِفرْحَةِ    الْغُرُورِ وَ لَمْ تَعْمَ  فَاتِلَاتُ  هُلَمْ تَْفتِلْ

 وَ أَکْمَشَ   جَلٍمَعْبَرَ الْعَاجِلَةِ حَمِيداً وَ قَدَّمَ زَادَ الْآجِلَةِ سَعِيداً وَ بَادَرَ مِنْ وَ  نَوْمِهِ وَ آمَنِ يَوْمِهِ وَ قَدْ عَبَرَ

فَکََفى بِالْجَنَّةِ   أَمَامَهُ  بَ فِی يَوْمِهِ غَدَهُ وَ نَظَرَ قُدُماًوَ رَغِبَ فِی طَلَبٍ وَ ذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَ رَاقَ   فِی مَهَلٍ

 راً وَ کََفى بِالْکِتَابِ حَجِيجاً وَ خَصِيماً ثَوَاباً وَ نَوَالًا وَ کََفى بِالنَّارِ عِقَاباً وَ وَبَالًا وَ کََفى بِاللَّهِ مُنْتَقِماً وَ نَصِي

الَّذِ اللَّهِ  بِتَقْوَى  وَ  أُوصِيکُمْ  الصُّدُورِ خَِفيّاً  فِی  نََفذَ  عَدُوّاً  وَ حَذَّرَکُمْ  نَهَجَ  بِمَا  احْتَجَّ  وَ  أَنْذَرَ  بِمَا  أَعْذَرَ  ی 

 وَ زَيَّنَ سَيِّئَاتِ الْجَرَائِمِ وَ هَوَّنَ مُوبِقَاتِ الْعَظَائِمِ حَتَّى  نَّى نََفثَ فِی الْآذَانِ نَجِيّاً فَأَضَلَّ وَ أَرْدَى وَ وَعَدَ فَمَ

  2۱8.وَ اسْتَعْظَمَ مَا هَوَّنَ وَ حَذَّرَ مَا أَمَّن أَنْکَرَ مَا زَيَّنَ وَ اسْتَغْلَقَ رَهِينَتَهُ إِذَا اسْتَدْرَجَ قَرِينَتَهُ
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که اهميت دارد برای او و   و ساخته است خدای متعال برای شما گوش تا که بشنود چيزيرا  :ترجمه 

 باصل جمع کننده برای اعضاء و مناستاريکيها را و مف داده است شما را چشم تا که روشن کند  

ترکيب صورت  در  برای خميدگی  عمرهستند  برای  است  داده  قرار  مدت  و  باها  با دب  ها  قائم    نهای 

و  ا در بزرگيهای نعمت خودش  هلبها که طالب اند برای ارزاق بدنو عطا فرموده است ق   فاقت خودر

برای شما عمرها را و   و در قوام عافيت  در موجبات احسانهای خود خود و مقدر فرموده است 

ثار گذشتگان که  ها عبرتها از آو گذاشته است برای شما  مخفی کرده است از شماها مدتهای او را

   ؛ايشان ی بودند از اخالق مفيده هاپيش از شما

از رسيدن بامي  و از مدتهای مهلت آنها در مقام دنيا که ناگهان خفه نمود های  دايشانرا مرگ قبل 

ند کار خود را در وقت های شان قطاع آجال و اصالح نکردان و دور انداخت ايشانرا از آرزوش

آيا انتظار ميکشد صاحب نوجوانی تر و  ا و عبرت نگرفتند در ابتدای زمانه خود پس  هسالمتی بدن

 ؛ تازه که عمل خواهد کرد در زمان پيری خودش

خواهد کرد در زمان ناخوشيهای خودش و آيا    و آيا انتظار ميکشد صاحب شادابی صحت که عمل 

انتظار ميشکد صاحب زندگانی حاضر که عمل خواهد کرد در زمان فناء خودش در نزديکی زوال  

يا در  لق و در الم شديد و در وقت غصه خشکی زبان  ف ل خودش و در ظهور  يب رسيدن انتقاو قر

  ؛اعزه و رفقاء  فرزندان و نووان و اقرباء و ةوقت انتظار استعانت از نصر

  او مرگ را اقربای او يا نفع داد بکسی نوحه نوحه کنندگان از پس آيا ديديد کسی را که دفع کردند  

ر مرده شد و ترک کرده شد در محل اموات در آنحاليکه  خو حال آنکه خالف مرضی همه شان آ

ه پاره پاره و تکه  تنگی خوابگاه تنها افتاده است بالتحقيق ک  مرهون است بگناهان خودش و در آن

ی بدن او را و  نده زمين تازگرو نرم او را و کهنه کرده است خو  تکه کرده اند حشرات پوست نازک



های تند آثار عمارت او را و ناپديد کرده اند شب و روز معالم او را و شده اند  ادبمحو نموده اند  

شان  ةخوانها پوسيده بعد از قواند است های نازنين مضمحل بعد از تازگی و چاقی خود و شدهدنآن ب

اال به يقين ميدانند پوشيدگی حای آزاد مقيد به سنگينی بارهای گناهان شان و  د آن روحهو شده ان

ند اما نمی توانند که زياد کنند اعمال صالحه را و نمی  رهای معاد خود را پس افسوس ميخوخبر

   ؛اهان شاننتوانند که فديه بدهند برای لغزشهای گ 

بد يا برادران ايشان يا از اقربای ايشان و الن  اهای ايش نيستيد شماها فرزندان ايشان يا پدر  پس آيا

اقتداء خواهيد کرد شما ايشان را و خواهيد رفت  است که  ايشان و  بها مثالهای  قدمهای بر طريق 

 ؛ خود خواهيد رفتار کرد بر جاده ايشان

حالت شما مگر از قساوت قلب  ست اينا خوب عمل نميکنيد پس نيپس چرا عبرت نميگيريد و چر

ر راههای  يکنيد از رشد ايشان و ميرويد در غبريد از مثالهای ايشان و غفلت مي  نمیشما که بهره  

مقصود که  گويا  شما  ايشان  غير  عبرتها  و  مثالها  اين  فه  اهاز  که  گويا  و  رشد هستند  که  ايد  ميده 

   ؛ا جمع نماييدکه دنيا ر تشماها همين اس

ر مزالق مهلک او  ببنمائيد از صراط و راه برويد    رآيد که الزم بر شما که عبو  می  ه روزیو بدانيد ک

احواال بر  و  او  لغزشهای  هولهای  بر  خو  از  بترسيد  پس  او  مختلفه  مخوف  مانند  دت  متعال  ای 

مشغول که  دانائی  و  عقل  صاحب  ت  ترسيدن  در  و  تفکر  را  او  قلب  است  است کرده  انداخته  عب 

شنه گذاشته است او را در تاو را و  د سنگينی خواب  جهو بيخواب نموده است ترا  او  خوف بدن  

اميد ثواب  سخت  های  روز اويگرم  از  شهوات نفسانی را   عنی روزه ميگيرد و دور گردانيده است 

برای وقت مرگ   زخوف را ا زهد او و خشک گردانيده است زبان او را ذکر خدا و مقدم کرده است

های مختلفه را به سبب اختيار نمودن صراط مستقيم و واضح را و  هار  خودش و ترک نموده است



کننده و   های قتلکرده اند او را غرورنو منصرف    ههامقصد به نزديک ترين راراه  ميرود در سمت  

ت و راحتهای  در حاليکه ظفر يافته است بر فرحتهای بشار  رامو  تمشتبها  نه پوشيده مانده بر او

  ؛بهترين خواب خودنعمت و خوابيده است در 

و در دامن روز خود بالتحقيق که عبور کرده است پل دنيا را در آن حال که حميد است و فرستاده  

آوردن  بجا  در  است  کرده  عجله  و  است  سعيد  آنحاليکه  در  خود  آينده  روز  برای  را  زاد  است 

دور    مهلت خودش و رغبت نمود در طلب خير و صالحات از ترس و بسرعت عمل کرد در وقت  

تر جلو را در روز خود و نظر کرد از پيشگرديد از بديها بفرار نمودن از آنها و مراقبت نمود فردا  

  ؛خود را

پس کفايت نمود او را جنت از روی ثواب و نوال و کفايت کرد ديگری را جهنم از روی عقاب و 

کتاب  فايت نمود او را  بال و کفايت نمود او را خدای قهار از روی انتقام کشنده و نصرت کننده ک و

 . اصم وصيت ميکنم شما راخز روی حجت و برهان و از روی ما

فرموده است و   ذارر آنچيزها که اندقوای آن معبوديکه عذرها را بين نموده است  تای بندگان خدا ب

ست شما را از دشمنی  او ترسانيده  آنچيزها که نهج قرار داده است  ر  حجتها را واضح کرده است د

صدای خفی پس گمراه نموده ها بد در گوشهای شماممخفيانه و ميد  هادارد در سينهای شما  که نفوذ

   .و وعده دروغ داده استها را است شماها را و هالک کرده است شما

هان را و ها بديهای گنازينت داده است برای شماپس در آرزوهای باطل انداخته است شماها را و  

حتی اينکه چون کم کم قرين خود را    کننده گناهان کبيره راها هالک  سهل نموده است برای شما

ها که زينت داده بود برای او و  يد او را پس انکار کرد از آن چيزبگير آورد و خوب محکم کرد ق



داده بود برای او و ترسانيد از آنچيزيکه مامون ظاهر کرده که سهل نشان    بزرگ گردانيد آنچيزيرا

 .بود برای او

 وحید ت فصل در عظمت

وَ لَا   کَيَّفَهُ  مَنْ  مَا وَحَّدَهُ  امُلَالسَّ   وَ  وةُ لَالصَّ  هِيْلَعَ  نٌيْبِمُّ  امٌمَاِ  نَيْ نِمِؤْمُالْرُيْخَطَبَ مَوْلَانَا وَ مُقْتَدَانَا وَ اِمَامُنَا اَمِ

مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ تَوَهَّمَهُ کُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَْفسِهِ    حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ وَ لَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ وَ لَا صَمَدَهُ

بِجَوْلِ  مَصْنُوعٌ لَا  مُقَدِّرٌ  آلَةٍ  بِاضْطِرَابِ  لَا  مَعْلُولٌ فَاعِلٌ  فِی سِوَاهُ  قَائِمٍ  لَا   وَ کُلُّ  بِاسْتَِفادَةٍ  لَا  فِکْرَةٍ غَنِیٌّ 

لَا وَ  الْأَوْقَاتُ  الِالْأَ  تَرْفِدُهُ  تَصْحَبُهُ  وَ  وُجُودُهُ  الْعَدَمَ  وَ  کَوْنُهُ  الْأَوْقَاتَ  سَبَقَ  أَزَلُهُدَوَاتُ  بِتَشْعِيرِهِ   ابْتِدَاَء 

 الْأُمُورِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ وَ بِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاِء عُرِفَ وَ بِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ  الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ

الْحَرُورَ أَ وَ  بِالْبَلَلِ  الْجُمُودَ  وَ  بِالْبُهْمَةِ  الْوُضُوحَ  وَ  بِالظُّلْمَةِ  النُّورَ  لَهُ ضَادَّ  قَرِينَ  لَا  بِالصَّرَدِ  نْ  بَيْنَ   مُؤَلِّفٌ 

بِحَدٍّ وَ لَا يُحْسَبُ    دَانِيَاتِهَا لَا يُشْمَلُمُقَرِّبٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مَُفرِّقٌ بَيْنَ مُتَ  بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا  ارِنٌمُتَعَادِيَاتِهَا مُقَ

 حَمَتْهَا قَدُ الْأَزَلِيَّةَ وَ  بِعَدٍّ وَ إِنَّمَا تَحُدُّ الْأَدَوَاتُ أَنُْفسَهَا وَ تُشِيرُ الْآلَاتُ إِلَى نَظَائِرِهَا مَنَعَتْهَا مُنْذُ الْقِدْمَةَ وَ

السُّکُونُ وَ    هِعَلَيْ  لَا يَجْرِیوَ بِهَا امْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ الْعُيُونِ وَ    لَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِجَنَّبَتْهَا لَوْلَا التَّکْمِلَةَ بِهَا تَجَ

أَحْ هُوَ  مَا  فِيهِ  يَحْدُثُ  وَ  أَبْدَاهُ  هُوَ  مَا  فِيهِ  يَعُودُ  وَ  أَجْرَاهُ  هُوَ  مَا  عَلَيْهِ  يَجْرِی  کَيْفَ  وَ  إِذاً الْحَرَکَةُ  دَثَهُ 

وَ لَکَانَ لَهُ وَرَاٌء إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ وَ لَالْتَمَسَ التَّمَامَ   تَنَعَ مِنَ الْأَزَلِ مَعْنَاهُکُنْهُهُ وَ لَامْ  وَ لَتَجَزَّأَ  تْ ذَاتُهُلَتََفاوَتَ

أَ بَعْدَ  دَلِيلًا  لَتَحَوَّلَ  وَ  فِيهِ  الْمَصْنُوعِ  آيَةُ  لَقَامَتْ  إِذاً  وَ  النُّقْصَانُ  لَزِمَهُ  عَلَيْهِإِذْ  مَدْلُولًا  کَانَ  خَرَجَ  نْ  وَ   

 لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأُفُولُمِنْ أَنْ يُؤَثِّرَ فِيهِ مَا يُؤَثِّرُ فِی غَيْرِهِ الَّذِی لَا يَحُولُ وَ لَا يَزُولُ وَ    بِسُلْطَانِ الِامْتِنَاعِ

يَلِدْ  يُولَدْ  2۱۹لَمْ  لَمْ  وَ  مَوْلُوداً  مَحْدُ  220فَيَکُونَ  عَنِ  فَيَصِيرَ  جَلَّ  الْأَبْنَاِءوداً  مُلَامَسَةِ    اتِّخَاذِ  عَنْ  طَهُرَ  وَ 

تَتَوَهَّمُهُ   لَا  وَ  فَتُقَدِّرَهُ  الْأَوْهَامُ  تَنَالُهُ  لَا  تَلْمِسُهُ    الِْفطَنُالنِّسَاِء  لَا  وَ  فَتُحِسَّهُ  الْحَوَاسُّ  تُدْرِکُهُ  لَا  وَ  فَتُصَوِّرَهُ 
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وَ لَا يَتَبَدَّلُ فِی الْأَحْوَالِ وَ لَا تُبْلِيهِ اللَّيَالِی وَ الْأَيَّامُ وَ لَا يُغَيِّرُهُ الضِّيَاُء وَ    غَيَّرُ بِحَالٍالْأَيْدِی فَتَمَسَّهُ وَ لَا يَتَ

بِشَیْ يُوصَفُ  لَا  وَ  الْأَعْرَاضِ  الظَّلَامُ  مِنَ  بِعَرَضٍ  لَا  وَ  الْأَعْضَاِء  وَ  بِالْجَوَارِحِ  لَا  وَ  الْأَجْزَاِء  مِنَ  لَا  ٍء  وَ 

أَوْ    تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ  رِيَّةِ وَ الْأَبْعَاضِ وَ لَا يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَ لَا نِهَايَةٌ وَ لَا انْقِطَاعٌ وَ لَا غَايَةٌ وَ لَا أَنَّ الْأَشْيَاَءبِالْغَيْ

لَا بِلِسَانٍ وَ   لَا عَنْهَا بِخَارِجٍ يُخْبِرُ  وَ  جٍأَشْيَاِء بِوَالِلَيْسَ فِی الْ  يْئاً يَحْمِلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدِّلَهُأَوْ أَنَّ شَ    تُهْوِيَهُ

يَقُولُ وَ لَا يَلِْفظُ وَ يَحَْفظُ وَ لَا يَتَحَفَّظُ وَ يُرِيدُ وَ لَا يُضْمِرُ يُحِبُّ وَ    لَا بِخُرُوقٍ وَ أَدَوَاتٍ  وَ يَسْمَعُ  لَهَوَاتٍ

  أَرَادَ کَوْنَهُ کُنْ فَيَکُونُ لَا بِصَوْتٍ يَقْرَعُ  يَغْضَبُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ يَقُولُ لِمَنْ  يَرْضَى مِنْ غَيْرِ رِقَّةٍ وَ يُبْغِضُ وَ

قَبْلِ ذَلِ يَکُنْ مِنْ  لَمْ  مَثَّلَهُ  وَ  أَنْشَأَهُ  مِنْهُ  فِعْلٌ  کَلَامُهُ سُبْحَانَهُ  إِنَّمَا  وَ  يُسْمَعُ  بِنِدَاٍء  لَا  لَوْ کَانَ  وَ  وَ  کَ کَائِناً 

يَکُونُ بَيْنَهَا وَ  يماً لَکَانَ إِلَهاً ثَانِياً لَا يُقَالُ کَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَکُنْ فَتَجْرِیَ عَلَيْهِ الصَِّفاتُ الْمُحْدَثَاتُ وَ لَا  دِقَ

الْمُبْتَ يَتَکَافَأَ  وَ  الْمَصْنُوعُ  وَ  الصَّانِعُ  فَيَسْتَوِیَ  فَضْلٌ  لَهُ عَلَيْهَا  لَا  وَ  فَصْلٌ  الْخَلَائِقَ   عُدَبَيْنَهُ  الْبَدِيعُ خَلَقَ  وَ 

فَأَ الْأَرْضَ  أَنْشَأَ  بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ  يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهَا  لَمْ  مْسَکَهَا مِنْ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ وَ 

بِغَيْرِ   الْأَوَدِ وَ    وَائِمَقَغَيْرِ اشْتِغَالٍ وَ أَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ وَ أَقَامَهَا  بِغَيْرِ دَعَائِمَ وَ حَصَّنَهَا مِنَ  رَفَعَهَا  وَ 

الِانِْفرَاجِ  الِاعْوِجَاجِ وَ مَنَعَهَا مِنَ التَّهَافُتِ أَرْسَى أَوْتَادَهَا وَ ضَرَبَ أَسْدَادَهَا وَ اسْتََفاضَ عُيُونَهَا وَ خَدَّ    وَ 

وَ لَا ضَعُفَ مَا قَوَّاهُ هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَ عَظَمَتِهِ وَ هُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ    مَا بَنَاهُ  أَوْدِيَتَهَا فَلَمْ يَهِنْ

عَلَيْهِ فَيَغْلِبَهُ    عٌُء مِنْهَا طَلَبَهُ وَ لَا يَمْتَنٍِء مِنْهَا بِجَلَالِهِ وَ عِزَّتِهِ لَا يُعْجِزُهُ شَیْوَ مَعْرِفَتِهِ وَ الْعَالِی عَلَى کُلِّ شَیْ

ذَلَّتْ مُسْتَکِينَةً وَ لَا يَُفوتُهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْبِقَهُ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِی مَالٍ فَيَرْزُقَهُ خَضَعَتِ الْأَشْيَاُء لَهُ وَ  

َء لَهُ فَيُکَافِئَهُ وَ لَا نَظِيرَ نْ نَْفعِهِ وَ ضَرِّهِ وَ لَا کُفْمِلِعَظَمَتِهِ لَا تَسْتَطِيعُ الْهَرَبَ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَتَمْتَنِعَ  

نْيَا بَعْدَ ابْتِدَاعِهَا  لَهُ فَيُسَاوِيَهُ هُوَ الْمُْفنِی لَهَا بَعْدَ وُجُودِهَا حَتَّى يَصِيرَ مَوْجُودُهَا کَمَْفقُودِهَا وَ لَيْسَ فَنَاُء الدُّ

اخْتِرَاعِهَا وَ کَيْفَ وَ لَوِ اجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا مِنْ طَيْرِهَا وَ بَهَائِمِهَا وَ مَا کَانَ مِنْ   بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَ

أَجْنَاسِ  مُرَاحِهَا وَ  أَسْنَاخِهَا  أَصْنَافِ  وَ  أُمَمِهَاوَ سَائِمِهَا  مُتَبَلِّدَةِ  وَ  مَا    هَا  بَعُوضَةٍ  إِحْدَاثِ  عَلَى  أَکْيَاسِهَا  وَ 

تْ عَلَى إِحْدَاثِهَا وَ لَا عَرَفَتْ کَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا وَ لَتَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا فِی عِلْمِ ذَلِکَ وَ تَاهَ  رَتْدَقَ



مُقِرَّةً   مَقْهُورَةٌ  بِأَنَّهَا  عَارِفَةً  حَسِيرَةً  خَاسِئَةً  رَجَعَتْ  وَ  تَنَاهَتْ  وَ  قُوَاهَا  عَجَزَتْ  إِنْشَائِهَا  بِالْعَجْزِ  وَ  عَنْ 

َء مَعَهُ کَمَا کَانَ قَبْلَ ابْتِدَائِهَا سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاِء الدُّنْيَا وَحْدَهُ لَا شَیْ   وَ إِنَّهُ   مُذْعِنَةً بِالضَّعْفِ عَنْ إِفْنَائِهَا

لَا زَمَانٍ عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِکَ الْآجَالُ وَ الْأَوْقَاتُ   لَا حِينٍ وَکَذَلِکَ يَکُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلَا وَقْتٍ وَ لَا مَکَانٍ وَ  

  الَّذِی إِلَيْهِ مَصِيرُ جَمِيعِ الْأُمُورِ بِلَا قُدْرَةٍ   22۱إِلَّا اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ   َءوَ السَّاعَاتُ فَلَا شَیْ  وَ زَالَتِ السِّنُونَ

  عَلَى الِامْتِنَاعِ لَدَامَ بَقَاؤُهَا لَمْ يَتَکَاَءدْهُ  امْتِنَاعٍ مِنْهَا کَانَ فَنَاؤُهَا وَ لَوْ قَدَرَتْ  ا وَ بِغَيْرِمِنْهَا کَانَ ابْتِدَاُء خَلْقِهَ

ا لِخَوْفٍ وَ لَمْ يُکَوِّنْهَا لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ وَ لَ  بَرَأَهُ وَ خَلَقَهُمَا    قَمِنْهَا خَلَ  عَهُ وَ لَمْ يَؤُدْهٍُء مِنْهَا إِذْ صَنَصُنْعُ شَیْ

 وَ لَا لِلِازْدِيَادِ بِهَا  مِنْ زَوَالٍ وَ نُقْصَانٍ وَ لَا لِلِاسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى نِدٍّ مُکَاثِرٍ وَ لَا لِلِاحْتِرَازِ بِهَا مِنْ ضِدٍّ مُثَاوِرٍ

أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ إِلَيْهَا ثُمَّ هُوَ يُْفنِيهَا  فِی شِرْکِهِ وَ لَا لِوَحْشَةٍ کَانَتْ مِنْهُ فَ  شَرِيکٍ  فِی مُلْکِهِ وَ لَا لِمُکَاثَرَةِ

لَا   لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ إِلَيْهِ وَ  لَا  لِسَأَمٍ دَخَلَ عَلَيْهِ فِی تَصْرِيفِهَا وَ تَدْبِيرِهَا وَ  لَا    ٍء مِنْهَا لِثِقَلِ شَیْبَعْدَ تَکْوِينِهَا 

فَيَدْعُ بَقَائِهَا  يُمِلُّهُ طُولُ  لَا  بِأَمْرِهِ وَ  عَلَيْهِ  أَمْسَکَهَا  وَ  بِلُطِْفهِ  دَبَّرَهَا  لَکِنَّهُ سُبْحَانَهُ  وَ  إِفْنَائِهَا  إِلَى سُرْعَةِ  وَهُ 

وَ إِلَيْهَا  مِنْهُ  حَاجَةٍ  غَيْرِ  مِنْ  الْفَنَاِء  بَعْدَ  يُعِيدُهَا  ثُمَّ  بِقُدْرَتِهِ  بِشَیْأَتْقَنَهَا  اسْتِعَانَةٍ  لَا  وَ  عَلَيْهَا  مِنْهَا  لَا  ٍء   

 الْتِمَاسٍ وَ عِلْمٍ وَ  لِانْصِرَافٍ مِنْ حَالِ وَحْشَةٍ إِلَى حَالِ اسْتِئْنَاسٍ وَ لَا مِنْ حَالِ جَهْلٍ وَ عَمًى إِلَى حَالِ

  222عَةٍ إِلَى عِزٍّ وَ قُدْرَةٍ وَ حَاجَةٍ إِلَى غِنًى وَ کَثْرَةٍ وَ لَا مِنْ ذُلٍّ وَ ضَ  لَا مِنْ فَقْرٍ

نه  حمد سزاوا  :ترجمه  و  بيان کرد  را  او  کيفيت  را کسيکه  او  نشمرد  واحد  معبوديکه  برای  است  ر 

و را و  حقيقت او را دريافت کسيکه مثال آورد برای او و نه او را مقصود داشت کسيکه تشبيه کرد ا

ر چيزيکه معروف  قرار داد او را کسيکه اشاره کرد به سمت او و توهم کرد او را زيرا که ه   مد صنه  

ذات   مصاست  آن  استناو  قائم  چيزيکه  هر  و  است  ذات    وع  است  معلول  آن  پس  چيزی  در 
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اما نه بجوالن   اما نه  نو تقدير کننده است    از استفاده و مصاحب او  نمی مودن فکر و غنی است 

هستی او و بر عدم وجود    رساند او را ادوات سبقت گرفته است بر اوقاتو نه فائده مي  شود اوقات

او    ليت او و از خلق نمودن مشاعر در مخلوقات شناخته شد که نيست مشعر  برایاز  او و بر ابتداء 

امو ميان  از ساختن ضديت در  و    رو  او  برای  نيست ضد  که  ممعلوم شد  ميان  از  دادن در  قارنت 

ظلم نور  برای  داد  قرار  ضد  و  او  برای  قرين  نيست  که  شد  شناخته  برای  اشياء  و  را  روشنی ت 

يای متعادی و  شخنکی را و تاليف ميدهد در بين ا ع را و برای حرارتئتاريکی را و برای منجمد ما

قارنت ميدهد در بين اشيای متبائن و قربت ميدهد در بين اشيای متباعد و فرقت ميدهد در بين  م

   ؛اشيای متدانی

شمردن و نيست مگر اينکه تحديد ميکنند و در فهم نمی آيد به حد کردن و در گمان نمی آيد به  

 مُنْذُ لفظ  او برای ادوات نفسهای خود را و اشاره ميکنند آالت به سمت نظائر خود و گفته نمی شود

ازليت او را زيرا که   دْقَلفظ  ت او و همينطور منع ميکند  اع است برای قدامت ذنام  منذزيرا که لفظ  

ميکند و همين طور لفظ لوال کمال ذات او را مانع است    لفظ قد زمانه ماضی را بزمانه حال نزديک

نمی  استعمال  لوال  که  تکمله    زيرا  جهت  از  ذات حضرت حق  و  لقصان  برای  مگر    خودی  شود 

يدن به چشمها و از د ود و بهمين جهت مانع آمده ذات او خ نائعجلوگر شده است برای عقول در ص

د  طور جاری بشود بر او چيزيکه او خوسکون و حرکت و چ  شود بر ذات حضرت حق  جاری نمی

  ؛او را جاری فرموده است

خود او  چيزيکه  او  در  کند  عود  چطور  او    و  در  بشود  حادث  چطور  و  است  نموده  خلق  را  او 

ذات    شد  چيزيکه او خود او را احداث فرموده است و اگر همچنين بودی البته آنوقت متفاوت می

شد و البته می بود    می  ليه از او منتفی لبته آنوقت معنی ازاو و انهه ی  او و البته متجزی می شد ک



جل او  برای  می شد  يافت  اگر  عقب  او  برای  برای  بشود  را چو الزم  تکميل  ميخواست  البته  و  و 

   ؛المت مصنوععشد در او   نقصان و آنوقت يافت می

غلبه امتناع اگر    شد از   لول عليه و خارج می بوده است مدو البته ميگرديد آنوقت دليل بعد از آنکه  

شود و   ائل نمیاثر ميکرد در او چيزيکه اثر ميکند در غير او آن معبوديست که تبديل نمی شود و ز

ول و نه زائيده کسی را که مولود داشته باشد و نه زائيده شده که بگردد محدود  فجائز نيست بر او ا

ست از گرفتن و مخالطت زنها و  و مطهر و منزه ا  ء بگيرد کسی را ابنا  بزرگ و برتر است از اينکه

نمی يابند او را اوهام که اندازه کنند او را و هيچ عاقلی نمی تواند که او را در وهم خود بياورد و  

  ؛تصوير او بکشد

و درک نميکنند او را حواس که محسوس کنند او را و لمس نميکنند او را دستها که بتوانند مس 

ه نميکنند او را  شود با احوال مختلفه و کهنر نميکند و تبديل نميه حالی تغييالی بو را و از حکنند ا

از اجزاء و نه با  نميدهند او را روشنی و تاريکی و وصف کرده نميشود بچيزی    رشب و روز و تغيي

ت و ابعاض و گفته نمی شود برای او حدی و  ينه بعرضی از اعراض و نه به غيرو  جوارح و اعضاء  

نهاي  و نه  انقطاع  نه  و  ني  تی  و  پنه غايت  باشد  را حاوی  او  اينکه چيزی  يا    سست  را  او  دارد  بر 

دارد او را پس مائل بشود بطرفی يا عدل نگاه بدارد و  بشود بر او و نيست اينکه چيزی برحاوی  

و می شنود نيست در اشيا بطريق دخول و نيست از آنها خارج خبر ميدهد اما نه بزمان و لهوات  

و   بشگافتن  نه  اراده    ازنه  اما  و  نمودن  بتکرار  نه  اما  دارد  ياد  و  نميکند  تلفظ  اما  ميگويد  ادوات 

  ؛ميکند

ميک قلب محبت  نه در  و راضی می اما  نرمی  ند  و  بدون رقت  اما  ميدارد و غضب    شود  و دشمن 

د بشو پس ميشود اما نه  د که خلق بنمايد پس ميگويکه ميخواه  ميکند اما نه به مشقت و چيزيرا



برسد و نه به ندا که شنيده بشود بالتحقيق که کالم او سبحانه محض فعل اوست   شهابآواز که بگو

ء را بدون اينکه قبل از آنها چيزی بوده که تقليد ت ميدهد اشياوده است و شکل و صورانشاء نم

کرده باشد بآنها و اگر می بود چيزی موجود البته می بود يک معبود و قديم ديگری گفته نمی شود 

 می شد بر او صفات محدثات و ن  زيرا که آنوقت جاری می  ،اول نبوده و بعد شده است  برای او که

  ؛بود آنوقت در بين هر دو فصل مميز و نمی بود

يکی    ؤصنوع و کف مت مساوی و برابر می شدند صانع و  آنوقت يکی را بر ديگری فضل پس آنوق

ثال که از غير او وجود داشته  ديگری می شدند مبتدع و بديع خلق فرموده است خالئق را بدون م

وقات خودش و انشاء کرد زمين را استعانت جسته است بر خلق نمودن از احدی از مخلنه  باشد و  

بر    نگاه داشته است او را بدون مشغول شدن بآن و استوار ساخته است او را بر غير قراری و  سپ

ه است او را از تونها و محفوظ کردپا نموده است او را بدون قوائم و بلند کرده است او را بدون س

  ؛دنيکج شدن و خم گرد

آن و نصب کرده است   شر شدن و کوبيده است ميخها را برو باز داشته است او را از افتادن و منت

کنده است رودخانهای او را پس ضعيف و ديوار های او را و جاری فرموده است چشمهای او را و 

بر آنها    ظاهراتو نه ضعيف گرديده چيزيرا که قوی    ده استسست نه شده چيزی که او را بنا نمو

رو و   یاز  خودش  علم  روی  از  است  آنها  باطن  در  و  خودش  بزرگواری  روی  از  و  خود  غلبه 

  ؛معرفت خودش و عالی است بر جميع اشياء از روی جالل و عزت خودش

شود چيزی بر او که غلبه و عاجز نميکند او را چيزی از مخلوقات که طلب کند او را و نه ممتنع مي

فوت نميشود از او که سبقت بکند بر او و محتاج نميشود به    رابد بر او و هرگز چيزی سريع السيبي

عاجزی   سمت صاحب مال که رزق بدهد او را خاضع هستند اشياء برای او و ذليل هستند با نهايت



باز بماند مخلوق از نفع او    برای عظمت او ممکن نيست فرار از تحت سلطان او به سمت غير او که

  ی بشود باو وباو و نيست نظير برای او که مسا  که همسری بکند  ؤنيست برای او کف و  و ضرر او  

  ؛ ود دادن آنهارا بعد از وج ءهمان فنا کننده است اشيا

اينکه خواهد گر از فناتر  عجيب    عالم مانند مفقود و نيست   اتموجوديد  دحتی  بعد  نمودن دنيا  ء 

باشد انشاء و اختراع نمودن  نه  از انشاء نمودن او و اختراع نمودن او و چطور عجيب تر    ساختن او

ااشياء عا تراع نمودن چيزی مثال يک پشه تمامی حيوانات از  خلم زيرا که اگر جمع بشوند برای 

آنها   و  از  و  بهائم  و  برای چرطيور  برای صبح  ميروند و طرف  که طرف صبح  بيرون  بر  يدن  شام 

پس    زيرکها و مخلوقات کم فهم و مخلوقات های آنجنس های آنها ونخ از جميع اصناف سميگردند 

   ؛رگز قدرت نخواهد يافت بر احداث اوههرگز 

البته متحير خواهند شد عقول جميع  دانست که چطور  ز نخواهند  و هرگ و  او  ايجاد  هست طريق 

خواهند عاجز  و  مبهوت  و  امر  اين  دانستن  در  آنه  عالم  قوای  خواهند  گرديد  ختم  و  و    نمودا 

مراجعت خواهند نمود در حال رسوائی و عجز و خواهند شناخت که همگی شان مقهور هستند در  

عاجز   شان  همه  که  نمود  خواهند  اقرار  و  کار  يقياين  و  پشه  يک  نمودن  خلق  از  پيدا   نهستند 

   ؛ند از فناء نمودن آن پشهخواهند کرد که همه شان عاجز هست

ه عاجز هستند همان طور از جان گرفتن هم عاجز هستند ه از جان دادن به پشن طور کايعنی هم

دوباره   نمودن  فناء  از  بعد  را  عالم  تمامی  تعالی  و  مطلق سبحانه  قادر  داد عود  اما خدای  خواهد 

اء نمودن دهد بود مثل آنکه بوده پيش از ابتبتنهائی که هيچ شی همراه او در اين کار شريک نخوا

و    بغير حينن عالم بدون وقت و بدون مکان و  د از فناء نمود طور خواهد بود و بع  خلق عالم همان

   .بغير زمان معدوم خواهند شد



آنوقت تمامی آجال و اوقات و زائل خواهند گرديد سالها و ساعتها پس نخواهد ماند چيزی مگر 

بود بدون قدرت  امور و  قهار آن خدائيکه سمت اوست مرجع جميع  بتداء خلق  ا  هخدای واحد و 

زيرا که اگر قدرت داشتند اشياء عالم بر امتناع   ،اشياء و بدون امتناع از اشياء خواهد بود فناء آنها

و نه ثقيل   البته هميشه می بود بقاء آنها و نه عاجز کرد او را ساختنی چيزی وقتيکه ساخت او را

و نه مکون ساخت آنها را    ودکه ايجاد کرد و خلق نم  شد ساختن آنها بر او خلق فرمود آنچيزيرا

   ؛برای استحکام غلبه و نه بجهت خوف زوال سلطنت و نقصان او

و نه برای استعانت جستن بآنها بر شريک مکاثر و نه برای احتراز بواسطه آنها از ضد مثاور و نه 

برای زياد کردن بواسطه آنها در ملک خودش و نه برای زيادتی ظاهر نمودن با شريکی در شرک  

بآنها بعد از آن فنا    که اراده کرده باشد که انس بگيرنه برای رفع وحشتی که بوده باشد از او    و   او

بر او در تختکوين او و نه برای خستگی که دا  خواهد کرد عالم را بعد از  ريف و  صل شده باشد 

ده  ش  تدبير عالم و نه برای راحتی که خواهد رسيد برای او و نه برای سنگينی از چيزی که طاری

  ؛عالم که بخواند او را برای زود فنا کردن او ء نه ملول کرد است او را طوالت بقاباشد بر او و  

شته است او را از  ابلکه او سبحانه و تعالی تدبير ميکند از لطف و مهربانی خودش عالم را و نگاه د

الم را بعد  خواهد داد عامر خودش و محکم ساخته است عالم را از قدرت خودش بعد از آن عود  

از فناء نمودنش بدون حاجتی که ناشی شده باشد در او بسمت او و نه برای استعانت از چيزی از 

اينکه منصرف بشود از حال  بر آنها و نه برای  وحشت به سمت حال استيناس و نه از حال    آنها 

رت و  ال غنی و کثو حاجت به سمت ح  فقر   جهل و عمی به سمت حال علم و التماس و نه از حال

 . رَامِاِکْجَلَالِ وَ الْذُوالْ خَالِقُجَلَّ الْ و پستی به سمت حال عزت و قدرتنه از حال ذلت 



 خطبه امیراالمومنین علیه السالم  فصل

منين امام مبين عليه السالم بر مسند خالفت جلوه  ابن نباته ميگويد که چون موالنا اميرالمؤ  غباص

ای را بر سر گذاشت و ردص  امه سحاب رسول اهلل  مند حضرتش عدنموافروز شد و مردم بيعت  

ص را بر  رسول اهلل    ص را در پا کرد و شمشير ين رسول اهلل  لعرا بر دوش افگند و نص  رسول اهلل  

حمائ و  کمر  شد  بلند  مردم  از  اکبر  اهلل  صدای  و  شد  روانه  کوفه  جامع  سمت  هيئت  باين  نمود  ل 

و چون داخل مسجد شد باالی منبر رفت و     رَجَعَ الْحَقُّ اِلَی مَکَانِهِهِانِسَحْی اِ لَعَ  هِلَّلِ  دُمْحَلْاَ  :ميگفتند 

با هزاران وقار نشست باين نحو که انگشتان هر دو دست را با هم مشبک نموده دست مبارک را  

  ؛ زير ناف مبارکش گذاشت

صَلَّی اللَّهُ عَلَيْه الْعِلْمِ هَذَا لُعَابُ رَسُولِ اللَّهِ    هَذَا سََفطُ  یتَْفقِدُونِ  أَنْ  قَبْلَ  سَلُونِی  مَعَاشِرَ النَّاسِو فرمود  

 22۳هَذَا مَا زَقَّنِی رَسُولُ اللَّهِ ص زَقّاً زَقّاً سَلُونِی فَإِنَّ عِنْدِی عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِين وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ

لعاب رسول   نن بسته علم است ايمعاشر الناس به پرسيد از من پيش از آنکه مرا نيابيد اي  :ترجمه 

چيزی  ص  اهلل   اين  است  هستاست  داده  غذا  مرا  رسول  حضرت  پرندگان    که  دادن  غذا  مانند 

نزد   بالتحقيق که  از من  به پرسيد  اولين و علم آخرين  جوجهای شانرا  إِنِّیْ من است علم   ومٌ لَقَيِّ  وَ 

 22۴عَلِيم مُحِيْطٌ بِکُلِّ الْعَالَمِيْنَ قَيِّم کُلِّ عَلَى

ذِعْلِبٌ لَهُ  يُقَالُ  رَجُلٌ  إِلَيْهِ  کَانَ  22۵فَقَامَ  لَقَدِ    22۶اللِّسَانِ   ذَرِبَ  وَ  فَقَالَ  الْقَلْبِ  شُجَاعَ  الْخُطَبِ  فِی  بَلِيغاً 

فَقَا إِيَّاهُ  مَسْأَلَتِی  فِی  لَکُمْ  الْيَوْمَ  لَأُخَجِّلَنَّهُ  صَعْبَةً  مِرْقَاةً  طَالِبٍ  أَبِی  ابْنُ  هَلْ  ارْتَقَى  الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرَ  يَا  لَ 
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فَقَ رَبَّکَ  ذِعْلِبُرَأَيْتَ  يَا  وَيْلَکَ  بِالَّذِی  الَ  أَکُنْ  قَالَ ع   لَمْ  لَنَا  رَأَيْتَهُ صِْفهُ  فَکَيْفَ  قَالَ  أَرَهُ  لَمْ  رَبّاً   أَعْبُدُ 

بُ إِنَّ رَبِّی لَا  الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَيْلَکَ يَا ذِعْلِ  لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَ لَکِنْ رَأَتْهُ  وَيْلَکَ

لَ  يُوصَفُ بِذَهَابٍ  لَا  وَ  بِجَيْئَةٍ  لَا  وَ  انْتِصَابٍ  قِيَامِ  بِقِيَامٍ  لَا  وَ  بِالسُّکُونِ  لَا  وَ  بِالْحَرَکَةِ  لَا  وَ  طِيفُ بِالْبُعْدِ 

جَلِيلُ الْجَلَالَةِ   الْکِبْرِيَاِء لَا يُوصَفُ بِالْکِبَرِکَبِيرُ    يمُ الْعَظَمَةِ لَا يُوصَفُ بِالْعِظَمِاللَّطَافَةِ لَا يُوصَفُ بِاللُّطْفِ عَظِ

رَُءوفُ الرَّحْمَةِ لَا يُوصَفُ بِالرِّقَّةِ مُؤْمِنٌ لَا بِعِبَادَةٍ مُدْرِکٌ لَا بِمَجَسَّةٍ قَائِلٌ لَا بِلَْفظٍ هُوَ   لَا يُوصَفُ بِالغِلَظِ

ٌء فَوْقَهُ أَمَامَ ٍء وَ لَا يُقَالُ شَیْنْهَا عَلَى غَيْرِ مُبَايَنَةٍ فَوْقَ کُلِّ شَیْالْأَشْيَاِء عَلَى غَيْرِ مُمَازَجَةٍ خَارِجٌ مِفِی  

کَشَیْکُلِّ شَیْ لَا  الْأَشْيَاِء  فِی  دَاخِلٌ  أَمَامٌ  لَهُ  يُقَالُ  لَا  وَ  فِی شَیْ ٍء  دَاخِلٍٍء  لَا  وَ خَ  ]=دَاخِلٌ[  ٍء  مِنْهَا  ارِجٌ 

شَیْکَشَیْ مِنْ  خَارِجٍٍء  عَلَيْهِ  ٍء  مَغْشِيّاً  ذِعْلبٌ  لَا    فَخَرَّ  اللَّهِ  وَ  الْجَوَابِ  هَذَا  بِمِثْلِ  سَمِعْتُ  مَا  تَاللَّهِ  فَقَالَ 

  22۷قَبْلَ أَنْ تَْفقِدُونِی  عُدْتُ إِلَى مِثْلِهَا ثُمَّ قَالَ ع سَلُونِی

لب اللسان و شجاع القذعلب اليمانی ميگفتند و بود شخصی طليق    پس برخاست شخصی که او را

صيح و بليغ بود پس بمردم گفت که ابن ابيطالب بر پله خيلی بلند و صعب پا فو در خطابها خيلی  

  .خجالت ميدهمها از سوال خود گذاشته است من او را در ميان شما

امام مبين  حضرت  فرمود    ديده ايد پس  پروردگار خود رامنين آيا شما  ؤ پس سوال کرد يا اميرالم

عبادت نکرده ام معبوديرا که او را نديده ام پس ذعلب    بک ای ذعللييه السالم والمؤمنين علامير

   .برای ما توصيف کنيد   گفت چطور ديده ايد او را

و فرمود  ذعل يپس  ای  اننه    بلک  ديده  ولکن  ابصار  ديدنی  را چشمها  او  اند  قلوب  ديده  را  او  د 

ذعلب بالتحقيق که پروردگار من وصف کرده نميشود با بعد و نه    ای  برای تو  بادايمان ويل    بحقائق
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اما    ،آمدن و نرفتن لطيف اللطافت استيبا حرکت و نه با سکون و نه بقيام که قيام ايستادن باشد و ن

  ؛وصف کرده نميشود با لطف عظيم العظمت است

اء است اما وصف کرده نميشود با کبر جليل الجاللت عظم و کبير الکبري  ااما وصف کرده نميشود ب

است اما وصف کرده نميشود با رقت مومن    تف الرحمؤما وصف کرده نميشود با غلظت راست ا

ا لفظ اوست در اشياء  بمدرک است اما نه با حس محسوس گوينده است اما نه    تاست اما نه بعباد

شود برای او که   ی هر شی است و گفته نمیباال  ها بدون مباينتبدون ممازجت خارج است از آن

خل است در هر شئ نه  شود برای او جلو دا   باالی او چيزی است جلو هر شی است و گفته نمی

ضرت اينجا  حاء نه مانند خروج شیء از شی چون  و خارج است از اشي  ئش  در  یمانند دخول ش

يدم گفت قسم بخدا که نه شنبيهوش بر زمين افتاد و چون بهوش آمد    بانيد کالم خود را ذعلرس

اين جواب قسم بخدا که   امي  . هم کرداهمچنين سوال نخورگز  همانند  امام  رپس حضرت  المومنين 

 !مبين عليه الصلوة والسالم فرمود بپرسيد هر چه بخواهيد پيش از آنکه مرا نيابيد

  



 ذوالجالل و االكرامفصل در عظمت علم و قدرت حضرت حق 

وصف زمين و گستردن او بر روی آب    روالنا اميرالمومنين عليه السالم دبين حضرت مم  کالم امام

 .و تربيت و تدبير مخلوقات

أَمْوَاجِهَا وَ   الْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَْفحِلَةٍ وَ لُجَجِ بِحَارٍ زَاخِرَةٍ تَلْتَطِمُ أَوَاذِیُ  کَبَسَلهِ الَّذِی  اَلحَمدُ لِ

مُتَقَاذِفَ کَالُْفحُولِتَصْطَِفقُ  زَبَداً  تَرْغُو  وَ  أَثْبَاجِهَا  لِثِقَلِ   اتُ  الْمُتَلَاطِمِ  الْمَاِء  جِمَاحُ  فَخَضَعَ  هِيَاجِهَا  عِنْدَ 

أَصْبَحَ بَعْدَ عَلَيْهِ بِکَوَاهِلِهَا فَ  مُسْتَخْذِياً إِذْ تَمَعَّکَتْبِکَلْکَلِهَا وَ ذَلَّ    حَمْلِهَا وَ سَکَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ

لُجَّةِ    اصْطِخَابِ فِی  مَدْحُوَّةً  الْأَرْضُ  وَ سَکَنَتِ  أَسِيراً  مُنْقَاداً  الذُّلِّ  فِی حَکَمَةِ  وَ  مَقْهُوراً  أَمْوَاجِهِ سَاجِياً 

بَأْوِهِ أَنِْفهِ وَ سُمُوِّ غُلَوَائِهِ  وَ  تَيَّارِهِ وَ رَدَّتْ مِنْ نَخْوَةِ  عَلَى کِظَّةِ جَرْيَتِهِ فَهَمَدَ    وَ کَعَمَتْهُ  اعْتِلَائِهِ وَ شُمُوآِ 

نَزَقَاتِهِ زَيََفانِ  بَعْدَ  بَعْدَ  لَبَدَ  أَکْنَافِهَا  وَ  تَحْتِ  مِنْ  الْمَاِء  هَيْجُ  فَلَمَّا سَکَنَ  حَمْلِ  وَثَبَاتِهِ  الْجِبَالِ   شَوَاهِقِ  وَ 

بِيدِهَا وَ أَخَادِيدِهَا   أُنُوفِهَا وَ فَرَّقَهَا فِی سُهُوبِ  الْعُيُونِ مِنْ عَرَانِينِ  عَلَى أَکْتَافِهَا فَجَّرَ يَنَابِيعَ  شُّمَّخِ الْبُذَّآِال

الشُّمِ الشَّنَاخِيبِ  ذَوَاتِ  وَ  جَلَامِيدِهَا  مِنْ  بِالرَّاسِيَاتِ  حَرَکَاتِهَا  عَدَّلَ  صَيَاخِ  وَ  مِنَ  مِنْ  فَسَکَنَتْ  يدِهَا 

خَيَاشِيمِهَاالْجِبَالِ    لِرُسُوبِ  الْمَيَدَانِ جَوْبَاتِ  فِی  مُتَسَرِّبَةً  تَغَلْغُلِهَا  وَ  أَدِيمِهَا  قِطَعِ  أَعْنَاقَ    فِی  رُکُوبِهَا  وَ 

الْهَ أَعَدَّ  وَ  بَيْنَهَا  وَ  الْجَوِّ  بَيْنَ  فَسَحَ  وَ  جَرَاثِيمِهَا  وَ  الْأَرَضِينَ  إِلَيْهَا سُهُولِ  أَخْرَجَ  وَ  لِسَاکِنِهَا  مُتَنَسَّماً  وَاَء 

ا تَجِدُ جَدَاوِلُ لَهَا عَلَى تَمَامِ مَرَافِقِهَا ثُمَّ لَمْ يَدَعْ جُرُزَ الْأَرْضِ الَّتِی تَقْصُرُ مِيَاهُ الْعُيُونِ عَنْ رَوَابِيهَا وَ لَأَهْ

جُ نَبَاتَهَا أَلَّفَ غَمَامَهَا بَعْدَ وَ تَسْتَخْرِ  أَ لَهَا نَاشِئَةَ سَحَابٍ تُحْيِی مَوَاتَهَاالْأَنْهَارِ ذَرِيعَةً إِلَى بُلُوغِهَا حَتَّى أَنْشَ

 وَ لَمْ يَنَمْ وَمِيضُهُ  الْمُزْنِ فِيهِ وَ الْتَمَعَ بَرْقُهُ فِی کَُفِفهِ  حَتَّى إِذَا تَمَخَّضَتْ لُجَّةُ  وَ تَبَايُنِ قَزَعِهِ  افْتِرَاقِ لُمَعِهِ

وَ    الْجَنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ  تَمْرِيهِ  ارِکاً قَدْ أَسَفَّ هَيْدَبُهُسَحّاً مُتَدَ  وَ مُتَرَاکِمِ سَحَابِهِ أَرْسَلَهُ  کَنَهْوَرِ رَبَابِهِ  فِی

ِء الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا أَخْرَجَ بِهِ مَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ مِنَ الْعِبْ   وَ بَعَاعَ  فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرْکَ بِوَانَيْهَا  دُفَعَ شَآبِيبِهِ

أُلْبِسَتْهُ   دَهِیبِزِينَةِ رِيَاضِهَا وَ تَزْ  دِ الْأَرْضِ النَّبَاتَ وَ مِنْ زُعْرِ الْجِبَالِ الْأَعْشَابَ فَهِیَ تَبْهَجُمِنْ هَوَامِ بِمَا 



وَ رِزْقاً لِلْأَنْعَامِ وَ بِهِ مِنْ نَاضِرِ أَنْوَارِهَا وَ جَعَلَ ذَلِکَ بَلَاغاً لِلْأَنَامِ    مِنْ رَيْطِ أَزَاهِيرِهَا وَ حِلْيَةِ مَا سُمِطَتْ

طُرُقِهَا فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَ أَنَْفذَ أَمْرَهُ اخْتَارَ    دِّخَرَقَ الِْفجَاجَ فِی آفَاقِهَا وَ أَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِکِينَ عَلَى جَوَا

نَّتَهُ وَ أَرْغَدَ فِيهَا أُکُلَهُ وَ أَوْعَزَ إِلَيْهِ فِيمَا نَهَاهُ عَنْهُ  وَ أَسْکَنَهُ جَ   آدَمَ ع خِيرَةً مِنْ خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِهِ

الْإِ فِی  أَنَّ  أَعْلَمَهُ  مُوَافَاةً  وَ  عَنْهُ  نَهَاهُ  مَا  عَلَى  فَأَقْدَمَ  بِمَنْزِلَتِهِ  الْمُخَاطَرَةَ  وَ  لِمَعْصِيَتِهِ  التَّعَرُّضَ  عَلَيْهِ  قْدَامِ 

فَأَ لَلِسَابِقِ عِلْمِهِ  عَلَى عِبَادِهِ وَ  بِهِ  الْحُجَّةَ  لِيُقِيمَ  بِنَسْلِهِ وَ  أَرْضَهُ  لِيَعْمُرَ  بَعْدَ التَّوْبَةِ  بَعْدَ أَنْ  هْبَطَهُ  يُخْلِهِمْ  مْ 

تَعَاهَدَهُمْ  بَلْ  مَعْرِفَتِهِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُمْ  يَصِلُ  وَ  رُبُوبِيَّتِهِ  حُجَّةَ  عَلَيْهِمْ  يُؤَکِّدُ  مِمَّا  أَلْسُنِ  قَبَضَهُ  عَلَى  بِالْحُجَجِ   

 صَلَّی اللَّهُ عَلَيْه وَ آلِهِقَرْناً حَتَّى تَمَّتْ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ  الْخِيَرَةِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَ مُتَحَمِّلِی وَدَائِعِ رِسَاالتِهِ قَرْناً فَ

فَعَدَلَ    يقِ وَ السَّعَةِرْزَاقَ فَکَثَّرَهَا وَ قَلَّلَهَا وَ قَسَّمَهَا عَلَى الضِّعُذْرُهُ وَ نُذُرُهُ وَ قَدَّرَ الْأَ  حُجَّتُهُ وَ بَلَغَ الْمَقْطَعَ

ثُمَّ قَرَنَ   وَ فَقِيرِهَانْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا وَ مَعْسُورِهَا وَ لِيَخْتَبِرَ بِذَلِکَ الشُّکْرَ وَ الصَّبْرَ مِنْ غَنِيِّهَا  فِيهَا لِيَبْتَلِیَ مَ

عَقَ بُِفرَجِبِسَعَتِهَا  وَ  آفَاتِهَا  طَوَارِقَ  بِسَلَامَتِهَا  وَ  فَاقَتِهَا  خَ  ابِيلَ  وَ  أَتْرَاحِهَا  غُصَصَ  الْآجَالَ أَفْرَاحِهَا  لَقَ 

عاً لِمَرَائِرِ  وَ قَاطِ  فَأَطَالَهَا وَ قَصَّرَهَا وَ قَدَّمَهَا وَ أَخَّرَهَا وَ وَصَلَ بِالْمَوْتِ أَسْبَابَهَا وَ جَعَلَهُ خَالِجاً لِأَشْطَانِهَا

وَ عُقَدِ عَزِيمَاتِ     خَوَاطِرِ رَجْمِ الظُّنُونِوَ  أَقْرَانِهَا عَالِمُ السِّرِّ مِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِينَ وَ نَجْوَى الْمُتَخَافِتِينَ

  وَ مَا أَصْغَتْ لِاسْتِرَاقِهِ   الْغُيُوبِ  اتُوَ غَيَابَ  وَ مَا ضَمِنَتْهُ أَکْنَانُ الْقُلُوبِ   وَ مَسَارِقِ إِيمَاضِ الْجُُفونِ  الْيَقِينِ

وَ    مَصَائِخُ الذَّرِّ  مَصَايِفُ  وَ  الْحَنِينِ  مَشَاتِیالْأَسْمَاعِ  رَجْعِ  وَ  الْمُولَهَاتِ  الْهَوَامِّ  هَمْسِ  مِنَ  وَ    وَ  الْأَقْدَامِ 

 الْجِبَالِ وَ أَوْدِيَتِهَا وَ مُخْتَبَإِ الْبَعُوضِ الْوُحُوشِ مِنْ غِيرَانِ قَمَعِوَ مُنْ الْأَکْمَامِ غُلُفِ الثَّمَرَةِ مِنْ وَلَائِجِ مُنَْفسَحِ

أَلْحِيَتِهَا وَ مَغْرِزِ  قِبَيْنَ سُو الْأَفْنَانِ  الْأَشْجَارِ وَ  الْأَمْشَاجِ  الْأَوْرَاقِ مِنَ  الْأَصْلَابِ  وَ مَحَطِّ  مَسَارِبِ  وَ   مِنْ 

مُ وَ  الْغُيُومِ  تَسِْفینَاشِئَةِ  مَا  وَ  مُتَرَاکِمِهَا  فِی  السَّحَابِ  قَطْرِ  دُرُورِ  وَ  بِذُيُ  تَلَاحِمِهَا  تَعُْفو الْأَعَاصِيرُ  وَ    ولِهَا 

جِبَالِ  الْ  الرِّمَالِ وَ مُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ الْأَجْنِحَةِ بِذُرَا شَنَاخِيبِ  وَ عَوْمِ بَنَاتِ الْأَرْضِ فِی کُثْبَانِ  الْأَمْطَارُ بِسُيُولِهَا

عَلَيْهِ أَمْوَاجُ الْبِحَارِ وَ مَا   وَ حَضَنَتْ  افُالْأَصْدَ  وَ تَغْرِيدِ ذَوَاتِ الْمَنْطِقِ فِی دَيَاجِيرِ الْأَوْکَارِ وَ مَا أَوْعَبَتْهُ

الدَّيَاجِيرِ وَ سُبُحَاتُ النُّورِ وَ أَثَرِ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ    أَوْ ذَرَّ عَلَيْهِ شَارِقُ نَهَارٍ وَ مَا اعْتَقَبَتْ  غَشِيَتْهُ سُدْفَةُ لَيْلٍ



کُ نَسَمَةٍ وَ مِثْقَالِ کُلِّ کُلِّ خَطْوَةٍ وَ حِسِّ کُلِّ حَرَکَةٍ وَ رَجْعِ  لِّ کَلِمَةٍ وَ تَحْرِيکِ کُلِّ شََفةٍ وَ مُسْتَقَرِّ کُلِّ 

نُطَْفةٍ أَوْ نُقَاعَةِ دَمٍ وَ    شَجَرَةٍ أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ أَوْ قَرَارَةِکُلِّ نَْفسٍ هَامَّةٍ وَ مَا عَلَيْهَا مِنْ ثَمَرِ  ذَرَّةٍ وَ هَمَاهِمِ

نَا أَوْ  مِنْ خَلْقِهِ مُضْغَةٍ  ابْتَدَعَ  مَا  فِی حِْفظِ  اعْتَرَضَتْهُ  لَا  وَ  کُلَْفةٌ  ذَلِکَ  فِی  يَلْحَقْهُ  لَمْ  وَ سُلَالَةٍ  شِئَةِ خَلْقٍ 

نََفذَهُمْ عِلْمُهُ وَ أَحْصَاهُمْ الْمَخْلُوقِينَ مَلَالَةٌ وَ لَا فَتْرَةٌ بَلْ    يذِ الْأُمُورِ وَ تَدَابِيرِتَنِْففِی    عَارِضَةٌ وَ لَا اعْتَوَرَتْهُ

غَمَرَهُمْ  عَدَدُهُ وَ  عَدْلُهُ  وَسِعَهُمْ  أَهْلُهُ  وَ  هُوَ  مَا  کُنْهِ  عَنْ  تَقْصِيرِهِمْ  مَعَ  الْوَصْفِ   فَضْلُهُ  أَهْلُ  أَنْتَ    اللَّهُمَّ 

وَ قَدْ بَسَطْتَ لِی فِيمَا لَا    مَرْجُوٍّ اللَّهُمَّرْجَ فَخَيْرُ  الْجَمِيلِ وَ التَّعْدَادِ الْکَثِيرِ إِنْ تُؤَمَّلْ فَخَيْرُ مَأْمُولٍ وَ إِنْ تُ

وَ عَدَلْتَ    بَةِ وَ مَوَاضِعِ الرِّيبَةِأَمْدَحُ بِهِ غَيْرَکَ وَ لَا أُثْنِی بِهِ عَلَى أَحَدٍ سِوَاکَ وَ لَا أُوَجِّهُهُ إِلَى مَعَادِنِ الْخَيْ

وَ الثَّنَاِء عَلَى الْمَرْبُوبِينَ الْمَخْلُوقِينَ اللَّهُمَّ وَ لِکُلِّ مُثْنٍ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ   ی عَنْ مَدَائِحِ الْآدَمِيِّينَ بِلِسَانِ

تُکَ دَلِيلًا عَلَى ذَخَائِرِ الرَّحْمَةِ وَ کُنُوزِ الْمَغِْفرَةِ اللَّهُمَّ وَ  مَثُوبَةٌ مِنْ جَزَاٍء أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَاٍء وَ قَدْ رَجَوْ

الْمَمَادِحِهَ غَيْرَکَ وَ بِی   ذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدَکَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِی هُوَ لَکَ وَ لَمْ يَرَ مُسْتَحِقّاً لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَ 

مَ يَجْبُرُ  لَا  إِلَيْکَ  مَنُّکَفَاقَةٌ  إِلَّا  يَنْعَشُ مِنْ خَلَّتِهَا  لَا  فَضْلُکَ وَ  إِلَّا  فِی هَذَا  وَ جُو  سْکَنَتَهَا  لَنَا  فَهَبْ  دُکَ 

 22۹-228ٍء قَدِير کُلِّ شَیْ إِنَّکَ عَلى مَدِّ الْأَيْدِی إِلَى سِوَاکَ الْمَقَامِ رِضَاکَ وَ أَغْنِنَا عَنْ

ی ا که پهن کرد زمين را بر سر امواج شديد و بر لجهجميع محامد سزاوار است برای معبودي :ترجمه 

ر  صفقه ميزدند امواج حمله آو  ميزدند با هم موجهای پر جوش ودر آنحاليکه لطمه  و  دريای زخار  

کف  انداختند  می  بيرون  و  بزرگ  وقتيکه و  مست  های  شتر  کف  انداختن  بيرون  مانند  را  آب  های 

   ؛کش و متالطم به سبب سنگينی بار زمينسربهيجان می آيند پس خاضع و منقاد شد آن آب 
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کوب نمود او را از سينه خودش و دکيکه زمين لمواج و خروشنده وقت  و ساکن شد آن هيجان آب

نرم شد در حالت رسوائی وقتيکه زمين غلطيد بر آن با سينه خودش پس گرديد بعد از آن مالطم  

و   منقاد  لجام ذلت  و در  مقهور  و  امواج خودش ساکن  نمود و خروش  اختيار    محبوس و سکون 

  ؛کثير در آنحاليکه پهن شده بود بر آب زمين

کشی بينی و تندی جوش و خروش و  را از تکبر و غرور و عليان و سر  و مواج و بر گردانيد آب 

و  خودش  پريدن  از  بعد  گرديد  خاموش  پس  او  خروش  و  زيادتی جوش  بر  را  او  کرد  مشدود 

تحت اطراف زمين و و چون ساگن گرديد هيجان آب در  منجمد شد بعد از تندی حمالت خودش  

   ؛ين کوههای بلند و سنگين رامحمول ساخت خدای متعال بر دوشهای زم

 اهصحرا  هموار  يهای بينی او و متفرق نمود آنها را در زمينيع عيون از بلنديناب جر ساخت  ف پس من

ويو در گود ثابت  با کوههای  را  معتدل گردانيد حرکات زمين  او  و    های  بلند  قلهای  با  و  سنگين 

سبب کوبيده شدن جبال در قطعات اديم او   هساکن گرديد زمين از ميالن خود ب  مرتقع و عالی پس

بي او در گوديهای  به سرعت جريان  و  به سبب دخول آب  بر  هایتن مو  بسوار شدن آب  و   زمين 

بگردنها  در  و  هموار  و  نرم  زمينهای  متعاخيی  خدای  داد  فراخی  و  زمين  و   لهای  فضاء  زمين  و 

  ؛زمين 

آ را در  خماده ساو  بر  فت هوا  بيرون آورد خالق عالم  و  اهل زمين در آن  بکشند  نفس  ضاء که 

ينهای  مدای منان زخشت  امامی ضروريات ايشان بعد از آن نگذتد و با    را  روی زمين اهل زمين

درياها بود که از  نکن  مها و چشمها قاصر بودند از سيراب نمودن آنها و مبيابانی را که آبهای دريا

   ؛رندها بببآنجا نهر



های دونده تا که زنده بنمايند آن زمينهای مرده را و بيرون بياورند پس خلق فرموده برای آنها ابر

اينکه   افتراق آنها و بعد از دوری آنها حتی  از  روئيدنی را و تاليف ميدهد پاره های غمام را بعد 

های آنها  يان هم ديگر و ميدرخشد در الدر ملجهای مزن    و  چون بحرکت می آيند پاره های غمام

   ؛های متراکم و انبوهخوابد درخشندگی او را در ابر برق و نمی

های پر آب و باد جنوب رپس ميفرستد بسمت زمين سيل باران شديد در آنحاليکه فرود آمده اند اب

د ميکندابرهای  آماده  داده  فشار  را  ريزنده  و  بارنده  و  غليظ  و  و    رور  باريدن  فارغ برای  چون 

ها که محمول بود  های سينه و قوائم خود و از بارهائيکه برداشته بودند و باروند سحاب از بارشمي

  ؛رالهای جبال اعشاب قات را و از بر آنها پس بيرون می آورد از زمين هائيکه علف نداشتند نب

منظر خوش  و  تازه  و  تر  آنها  شان  می  پس  رياضهای  زينت  از  مفتخر    شوند  بباعث و  ميشوند 

لباسيکه پوشانيده شده اند از از چادر های ظريف و خوش منظر گلها و شگوفهای خود و زيورات  

  هِ لَّلِ  دُمْحَالْ  وَ  نَيْقِالِخَالْ   نُسَحْاَ  هُاللَّ  کَارَبَتَو تازه خود فَ  که آويزان گرديده اند از شگوفها و گلهای تر

برای  حيوانات و رزق ]دو کلمه اخير خط خورده[  هد اينها را بلغه برای  پس قرار ميد  نَيْمِالَعَالْ  بِّرَ

 !!! مردم و رزق برای حيوانات

راه روندگان و    برای  ی شاهراه رافاق زمين و اقامه نموده است منارهادر آ  ههاو شگافته است را

هترين  چون و چون مهد ساخت زمين خود را و امضاء کرد امر خود را پس اختيار نمود آدم را ب

و   خود  جنت  در  را  ايشان  داد  سکنی  و  بشری  مخلوق  اول  را  آنحضرت  گردانيد  و  خود  خلق 

 ؛ ود از اوتيار داد ايشانرا در آنچيزيکه نهی فرموده بخردانيد در آنجا غذای ايشانرا و اخوشگوار گ

اقدام آن م بالتحقيق که در  شدن است به معصيت خدا و مخاطره است در    رضعتو اعالم کرد که 

ای  دبرای موافقت علم سابق خ  عمرتبه و مقام خودش پس اقدام کرد آنحضرت بر آن چيزی ممنو



حضرت آدم  بر روی زمين تا که آباد بنمايد    متعال پس فرود آورد آنحضرت را بعد از توبه نمودن

حجت خود را   بواسطه ذريت خود زمين خدا را و برای اينکه اقامه بنمايد خدای متعال بواسطه آدم

  ؛بندگان خود بر

 گذاشت ايشانرا از حجت خود و بعد از آنکه قبض نمود حضرت آدم را بسمت خود تا کهنالی  خو  

دگان و در ميان معرفت يت خود را و وصل فرمود در ميان بنبموکد کند بر بندگان خود حجت ربو

ت رساالت  عيوددارندگان  خود و بر م فرستاد حجج خود را بر زبانهای بهترين انبيایهيخود بلکه پ

با اينکه  قرن حتی  از  بعد  قرن  اهلل  خود  ما حضرت محمد مصطفی صلی  نبی  بواسطه  تمام رسانيد 

های خود را و نذيران خود را عليهم الصلوة  انيد بخاتمه عذرحجت خود را و رس  عليه و آله و سلم

  ؛و السالم

عضی قليل و تقسيم نمود او  و مقدر فرمود ارزاق را بر مخلوقات پس برای بعضی کثير داد و برای ب

را مشروط به تنگی و فراخی پس عدل و مساوات نمود در آن تا که امتحان و مبتال کند کسی را  

تی داده است و  خسبل الحصول را و کسی را که کمتر و  کرده است رزق فراوان و سه  فرمو  که اراد

نياء و فقراء بعد از آن مقرون  اين نيست مگر برای اينکه امتحان و اختيار کند شکر و صبر را از اغ 

  ؛آفات را دسالمتی تجدبه تبخالهای احتياج را و مقرون فرموده است  فراخی رزق هوده است بمفر

ال را پس طوالنی داد برای کسی و کوتاه  جغصه های هم و غم را و خلق نمود آ حو فر ربا سروو 

و متصل گردانيد با موت اسباب   داد برای کسی و مقدم نمود برای يکی و موخر فرمود برای يکی

ع کننده برای رسنهای محکم و مشدود  طرا جذب کننده طنابهای عمر را و قاو را و گردانيد موت  

ای اسرار نطق ناطقين است و دانای نجوسرار قلوب مضمرين است و دانای  خالق عالم دانای ا  را و 



يقين است دانای عقده های تصميمات  و  تقديرات ظنون است  لمعات    خطرات  دانای دزديهای  و 

  ؛پوشيدگيهای غيوب استجفون است و دانای اسرار الهای قلوب است و دانای 

ند جاهای تابستانی  پرده های گوش از روی دزدی و ميداا ميکنند  غرا که اص  يزیچ  و ميداند آن

نفسهای درد   ند تکرار حنينمستانی هوام را و ميدازمورچها را و جاهای   دای  مند و ميداند صاز 

عث بزرگ شدن ميوه الفهای شگوفها را بباغهای اندرونی  ند صدای ترکيدن پرده  قدمها را و ميدا

جبال و در واديهای کوهها و ميداند    هایشدن وحوش را در غارهای شان و ميداند جاهای مخفی  

   ؛درختها و در پوستهای آنها های پنهان شدن پشه ها را در ميان تنه های جا

طفه مخلوط از مجاری اصالب و ميداند  ر نقمست  نداتصال برگها را با شاخها و ميداو ميداند جاهای  

ند ده سحاب را در تراکم آنها و ميداپيچيده را و قطرات بارنو با هم  را  زنده و متراکم  يهای برخابر

نها منهای شان و آن ذرات را که محو ميکنند آدا ها با  که که ميپاشند آنها را لوله باد  آن ذرات خاکرا

ميد و  شان  سيلهای  با  بارانها  روئيدرا  نباتا گاند  ميدای  و  ريگها  تلهای  در  را  زمين  قرارت  گاه  ند 

  ؛در قلهای بلند جبال  ار راپرندگان بالد

  ند آنچيزيرا تاريکيهای آشيانهای ايشان و ميداغمهای پرندگان خوش الحان و گويا را در  نو ميداند  

گ بغل  در  و  اصداف  اند  کرده  پنهان  آنچيزيراکه  ميداند  و  درياها  موجهای  را  آنها  اند  که   رفته 

ند آنچيزيرا که پی هم می درخشنده روز و ميداتابد بر آن    های شب يا میتاريک   پوشانيده اند او را

رده های ظلمت و سبحات نور و ميداند نشان هر قدمی را و ميداند حس هر حرکتی را  آيند بر او پ

  ؛و ميداند گردندگی هر کلمه را

ميدا ميداند  ر  لبی  ند حرکت هرو  و  را  ميداند وزن هر ذره  و  را  ميداند مستقر هر ذی روحی  و  ا 

ن  کننده را و ميدا  فسیهمهمه هر  ميباهمهمه  بر هر درختی  بر روی زمين چقدر ميوه  شد يا  ند که 



ر  ند که چقدر نطفها قرار گرفته اند و چقدر ذرات خون هستند و چقدچقدر برگها ميريزند و ميدا

مضغه گرديده اند و چقدر بخلقت رسيده اند و چقدر نطفها ريخته شده اند و هرگز الحق نميشود  

   ؛والجالل و االکرام هيچ کلفتیذها برای خدای متعال ر دانستن ايند

و هرگز عارض نميشود برای او سبحانه و تعالی در حفاظت نمودن بدائع مخلوقات هيچ عارضه و 

حهر ذات حضرت  نميگيرد  انگز  در  را  اموف ق  و    راذ  ماللتی  هيچ  مخلوقات  تدبير  در  هيچ نو  ه 

ذ و جاری است در آنها علم او تعالی شانه و احصاء فرموده است شماره آنها را و فبلکه ناسستی  

 اند از کنه فضل او با وجود اينکه ايشان مقصرحاوی است بر آنها عدل او و پوشانيده است ايشانرا  

ق است ای پروردگار من توئی و حالی سزاوار و مستبحانه و تعسانکه او  معرفت و از عبادت او چن

وار باشند پس توئی که اگر از تو اميد  زيرا  ،ی سزاوار و مستحق وصف جميل و بی شمارصرف توئ

   ؛خير مامول و اگر از تو رجاء داشته باشند

  يزيکه مدح نمی در آن چای  ای پروردگار من تو مرا بسط داده  هستی    پس توئی اکرم مرجوئين

ميفرستم او را بسمت معادن مايوسی و  کنم بآن غير ترا و نه ثناء ميکنم بآن بر کسی سوای تو و نه  

نمودن   زبان مرا از مدح و ثناء ای  گردانيده  و حمد ميکنم ترا که بر  نه بسمت مواضع شک و شبه

  .توصيف نمودن بر مربوبين و مخلوقينبرای آدميان و از تعريف و 

 ا گفته از جانب آن کسی که او را ثناست  يک ثواب  ای  ودگار من و برای هر ثنا کننده  ای پرور

التحقيق که من اميد آورده ام بسوی تو که احسان از عطائی و بعطاء  يا يک  ای  از يک حائزه    است

های رحمت و خزانهای مغفرت خودت ای پروردگار من و اين است مقام  داللت کنی مرا برد خير

مخصوص است برای تو و نه ديده است مستحقی    آن  که  به توحيدی  فرد نموده تراآن کسيکه من

ی تو که رفع نخواهد کرد مسکنت او  غير ترا و من حاجتی آورده ام بسوبرای اين محامد و ممادح  



حمت  را چيزی مگر فضل تو و نه دفع خواهد کرد فقر او را چيزی مگر من تو وجود تو پس مر

ب ما  پروردگار  ای  مافرما  خوشنودی  رای  مقام  اين  در  ماها  بکن  مستغنی  و  را  دراز    خود  از  را 

   .ی غير تو و توئی که بر هر چيزی قدرت دارینمودن دستهای ما بسو

 . اهلل علی محمد و آله الطاهرين یصلالحمد هلل رب العلمین و 

 فصل در تجريد و توصیف 

الدَّالِ  لِلَّهِ  بِمُحْدَثِ  هِبِخَلْقِ  وُجُودِهِ  عَلَى  الْحَمْدُ  لَا شَبَهَ  أَزَلِيَّتِهِ  عَلَى  خَلْقِهِ  وَ  أَنْ  عَلَى  بِاشْتِبَاهِهِمْ  لَا   وَ  لَهُ 

الرَّبِّ    تَسْتَلِمُهُ وَ  الْمَحْدُودِ  وَ  الْحَادِّ  وَ  الْمَصْنُوعِ  وَ  الصَّانِعِ  لِافْتِرَاقِ  السَّوَاتِرُ  تَحْجُبُهُ  لَا  وَ  وَ  الْمَشَاعِرُ 

وَ السَّمِيعِ لَا بِأَدَاةٍ وَ الْبَصِيرِ لَا بِتَْفرِيقِ    أْوِيلِ عَدَدٍ وَ الْخَالِقِ لَا بِمَعْنَى حَرَکَةٍ وَ نَصَبٍ الْأَحَدِ بِلَا تَ  الْمَرْبُوبِ

الشَّاهِدِ وَ  الْبَائِنِ  آلَةٍ  وَ  بِمُمَاسَّةٍ  الْبَاطِ  لَا  وَ  بِرُؤْيَةٍ  لَا  الظَّاهِرِ  وَ  مَسَافَةٍ  بِتَرَاخِی  بِلَطَافَةٍلَا  لَا  مِنَ    بَانَ  نِ 

  هِ مَنْ وَصََفهُ فَقَدْ حَدَّهُ الْأَشْيَاِء بِالْقَهْرِ لَهَا وَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَ بَانَتِ الْأَشْيَاُء مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَ الرُّجُوعِ إِلَيْ

کَيْفَ فَقَدِ اسْتَوْصََفهُ وَ مَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ حَيَّزَهُ لَهُ وَ مَنْ قَالَ  وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَ

 2۳0.عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومٌ وَ رَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبٌ وَ قَادِرٌ إِذْ لَا مَقْدُورٌ

  اند برای ذاتيکه رهنمائی کننده است بر معرفت هستی خودش از خلقجميع محامد سزاوار  :ترجمه 

بر ازليت خودش از احداث نمودن خلق خودش و داللت  نمودن   مخلوقات و داللت نموده است 

با هم ديگر و بوسه  بر اينکه نيست شبيهی برای او به سبب مشابه ساختن مخلوقات  نموده است 

استار تا او را  اند  نه پنهان کرده  انسان و  او را مشاعر روحانی  باشد در ميان   نمی دهند  که فرق 
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و محدود و در ميان رب و مربوب او سبحانه و تعالی احد است   و در ميان حادّ  و مصنوعصانع  

 ؛ بدون تاويل عدد

تعب   و  بمعنی حرکت  نه  است  نه  و  و خالق  است  بيننده  و  بادات  نه  است  که بشنونده  آله  تفريق 

  ت و استه و خداست نه بدوری مسافشايد احفان را و باز کند چشم را و شاهد است نه به ممکب

 و   ر است نه برؤيت و باطن است نه بلطافت و مبائن است از اشياء بواسطه مقهور ساختن آنهاظاه

بواسطه خضوع   تعالی  از سبحانه و  اشياء  اند  مبائن  آنها و  بر  نمودن  بواسطه قادر بودن  و خشوع 

   ؛که وصف نمود او را نمودن به سمت او هر وعجبرای او و بواسطه ر

باطل    ه شمرد او را پسک  که محدود کرد او را پس شمرد او را و هرو هر  پس محدود کرد او را  

چطور است او سبحانه و تعالی پس در حيطه وصف محصور  فت  ک ساخت ازليت او را و هر که  

است  عالم  لی  عانمود او را و هر که گفت کجا است او پس معين کرد برای او جای را او سبحانه و ت

رب است از آن زمانيکه نبوده هنوز مربوبی و قادر از آن زمان    ومی واز آنوقت که هنوز نبوده معل

  !که نبوده هنوز مقدوری

 !!! راًیْبِ كَ اًوّلُعُ نَوْفَتَعَالَی اللَّهُ رَبُّنَا عَمَّا يَقُوْلُ الظَّالِمُ

 فصل در عجائب المخلوقات

عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ فَلَمْ تَجِدْ مَسَاغاً إِلَى بُلُوغِ   وَ رَدَعَتْ مَعْرِفَتِهِ کُنْهِ عَنْ الْأَوْصَافُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی انْحَسَرَتِ

اللَّهُ هُوَ  مَلَکُوتِهِ  الْمُبِينُ  غَايَةِ  أَبْيَنُ  2۳۱الْحَقُّ  وَ  تَرَى  أَحَقُّ  فَيَکُونَ   مِمَّا  بِتَحْدِيدٍ  الْعُقُولُ  تَبْلُغْهُ  لَمْ  الْعُيُونُ 

وَ لَا    قَعْ عَلَيْهِ الْأَوْهَامُ بِتَقْدِيرٍ فَيَکُونَ مُمَثَّلًا خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ تَمْثِيلٍ وَ لَا مَشُورَةِ مُشِيرٍمُشَبَّهاً وَ لَمْ تَ
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خَلْقاً   ابْتَدَعَهُمْ  2۳2زِعهِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ فَأَجَابَ وَ لَمْ يُدَافِعْ وَ انْقَادَ وَ لَمْ يُنَامَعُونَةِ مُعِينٍ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِ 

وَ سَاکِنٍ وَ ذِی حَرَکَاتٍ مَوَاتٍ  لَطِيفِ صَنْعَتِهِ وَ    عَجِيباً مِنْ حَيَوَانٍ وَ  الْبَيِّنَاتِ عَلَى  أَقَامَ مِنْ شَوَاهِدِ  وَ 

فِی أَسْمَاعِنَا دَلَائِلُهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَ    قَتْلَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ وَ مَسَلِّمَةً لَهُ وَ نَعَ  تِهِ مَا انْقَادَتْظِيمِ قُدْرَعَ

وَاسِیَ أَعْلَامِهَا مِنْ مَا ذَرَأَ مِنْ مُخْتَلِفِ صُوَرِ الْأَطْيَارِ الَّتِی أَسْکَنَهَا أَخَادِيدَ الْأَرْضِ وَ خُرُوقَ فِجَاجِهَا وَ رَ

ةٍ مُصَرَّفَةٍ فِی زِمَامِ التَّسْخِيرِ وَ مُرَفْرِفَةٍ بِأَجْنِحَتِهَا فِی مَخَارِقِ الْجَوِّ ذَاتِ أَجْنِحَةٍ مُخْتَلَِفةٍ وَ هَيْئَاتٍ مُتَبَايِنَ

مََفاصِلَ    عَجَائِبِ صُوَرٍ ظَاهِرَةٍ وَ رَکَّبَهَا فِی حِقَاقِ  الْمُنَْفسِحِ وَ الَْفضَاِء الْمُنَْفرِجِ کَوَّنَهَا بَعْدَ إِذْ لَمْ تَکُنْ فِی

وَ   عَلَى مُحْتَجِبَةٍ  نَسَقَهَا  وَ  دَفِيفاً  يَدِفُّ  جَعَلَهُ  وَ  خُُفوفاً  الْهَوَاِء  فِی  يَسْمُوَ  أَنْ  خَلْقِهِ  بِعَبَالَةِ  بَعْضَهَا  مَنَعَ 

يْرُ لَوْنِ مَا لَوْنٍ لَا يَشُوبُهُ غَ   هِ وَ دَقِيقِ صَنْعَتِهِ فَمِنْهَا مَغْمُوسٌ فِی قَالَبِبِلَطِيفِ قُدْرَتِ  اخْتِلَافِهَا فِی الْأَصَابِيغِ

الْقُدْرَةِ    عَظِيمِ  وَ لَوْ فَکَّرُوا فِی   2۳۳بِخِلَافِ مَا صُبِغَ بِه  غُمِسَ فِيهِ وَ مِنْهَا مَغْمُوسٌ فِی لَوْنِ صِبْغٍ قَدْ طُوِّقَ 

لِيلَةٌ وَ الْبَصَائِرُ مَدْخُولَةٌ أَ النِّعْمَةِ لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ وَ خَافُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ لَکِنِ الْقُلُوبُ عَوَ جَسِيمِ  

رَ وَ سَوَّى لَهُ  لَا يَنْظُرُونَ إِلَى صَغِيرِ مَا خَلَقَ کَيْفَ أَحْکَمَ خَلْقَهُ وَ أَتْقَنَ تَرْکِيبَهُ وَ فَلَقَ لَهُ السَّمْعَ وَ الْبَصَ

جُثَّتِهَا   صِغَرِ  فِی  النَّمْلَةِ  إِلَى  انْظُرُوا  الْبَشَرَ  وَ  لَا الْعَظْمَ  وَ  الْبَصَرِ  بِلَحْظِ  تُنَالُ  تَکَادُ  لَا  هَيْئَتِهَا  لَطَافَةِ  وَ 

ا تَنْقُلُ  رِزْقِهَا  عَلَى  وَ صُبَّتْ  أَرْضِهَا  عَلَى  دَبَّتْ  کَيْفَ  الِْفکَرِ  فِی  بِمُسْتَدْرَکِ  تُعِدُّهَا  وَ  جُحْرِهَا  إِلَى  لْحَبَّةَ 

الْمَنَّانُ  لَا يُغِْفلُهَا  بِرِزْقِهَا مَرْزُوقَةٌ بِوِفْقِهَا    لِصَدَرِهَا مَکُْفولٌ  وَ فِی وِرْدِهَا  مُسْتَقَرِّهَا تَجْمَعُ فِی حَرِّهَا لِبَرْدِهَا

الْيَابِ الصََّفا  فِی  لَوْ  وَ  الدَّيَّانُ  يَحْرِمُهَا  لَا  فَکَّوَ  لَوْ  وَ  الْجَامِسِ  الْحَجَرِ  وَ  وَسِ  أَکْلِهَا  مَجَارِی  فِی  فِی    رْتَ 

سُْف مِنْ شَرَاسِيفِعُلْوِهَا وَ  الْجَوْفِ  فِی  مَا  وَ  مِنْ    لِهَا  لَقَضَيْتَ  أُذُنِهَا  وَ  عَيْنِهَا  مِنْ  الرَّأْسِ  فِی  مَا  وَ  بَطْنِهَا 

يَشْرَکْهُ  لَمْ    وَ بَنَاهَا عَلَى دَعَائِمِهَا  فَتَعَالَى الَّذِی أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِمِهَا  عَباًقِيتَ مِنْ وَصْفِهَا تَخَلْقِهَا عَجَباً وَ لَ

دَلَّتْکَ    فِی فِطْرَتِهَا فَاطِرٌ لِتَبْلُغَ غَايَاتِهِ مَا  لَوْ ضَرَبْتَ فِی مَذَاهِبِ فِکْرِکَ  لَمْ يُعِنْهُ عَلَى خَلْقِهَا قَادِرٌ وَ  وَ 
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ٍء وَ غَامِضِ اخْتِلَافِ کُلِّ حَیٍّ وَ  یْإِلَّا عَلَى أَنَّ فَاطِرَ النَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ النَّخْلَةِ لِدَقِيقِ تَْفصِيلِ کُلِّ شَ  الدَّلَالَةُ

إِلَّا سَوَاٌء  فِی خَلْقِهِ  الضَّعِيفُ  وَ  الْقَوِیُّ  وَ  الْخَِفيفُ  وَ  الثَّقِيلُ  وَ  اللَّطِيفُ  وَ  الْجَلِيلُ  کَذَ  مَا  وَ  وَ  السَّمَاُء  لِکَ 

رِ وَ النَّبَاتِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَاِء وَ الْحَجَرِ وَ اخْتِلَافِ هَذَا الْهَوَاُء وَ الرِّيَاحُ وَ الْمَاُء فَانْظُرْ إِلَى الشَّمْسِ وَ الْقَمَ

طُ وَ  الْجِبَالِ  هَذِهِ  کَثْرَةِ  وَ  الْبِحَارِ  هَذِهِ  تََفجُّرِ  وَ  النَّهَارِ  وَ  الْقِلَالِاللَّيْلِ  هَذِهِ  وَ    ولِ  اللُّغَاتِ  هَذِهِ  تََفرُّقِ  وَ 

فَالْ الْمُخْتَلَِفاتِ  جَحَدَالْأَلْسُنِ  وَ  الْمُقَدِّرَ  أَنْکَرَ  لِمَنْ  لَا    وَيْلُ  وَ  زَارِعٌ  لَهُمْ  مَا  کَالنَّبَاتِ  أَنَّهُمْ  زَعَمُوا  الْمُدَبِّرَ 

مِنْ أَوْعَوْا وَ هَلْ يَکُونُ بِنَاٌء    وَ لَا تَحْقِيقٍ لِمَالِاخْتِلَافِ صُوَرِهِمْ صَانِعٌ وَ لَمْ يَلْجَئُوا إِلَى حُجَّةٍ فِيمَا ادَّعَوْا  

  وَ أَسْرَجَ لَهَا وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِی الْجَرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ  انٍغَيْرِ بَانٍ أَوْ جِنَايَةٌ مِنْ غَيْرِ جَ

الَْفمَ السَّوِیَّ وَ جَ  حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ لَهَا  الْخَِفیَّ وَ فَتَحَ  لَهَا السَّمْعَ  نَابَيْنِ وَ جَعَلَ  الْقَوِیَّ وَ  الْحِسَّ  لَهَا  عَلَ 

وَ لَوْ أَجْلَبُوا بِجَمْعِهِمْ    بِهِمَا تَقْبِضُ يَرْهَبُهَا الزُّرَّاعُ فِی زَرْعِهِمْ وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ذَبَّهَا  هِمَا تَقْرِضُ وَ مِنْجَلَيْنِبِ

فَتَبَارَکَ اللَّهُ   نُ إِصْبَعاً مُسْتَدِقَّةً شَهَوَاتِهَا وَ خَلْقُهَا کُلُّهُ لَا يُکَوِّحَتَّى تَرِدَ الْحَرْثَ فِی نَزَوَاتِهَا وَ تَقْضِیَ مِنْهُ

لَهُ  يَسْجُدُ  کَرْهاً  الَّذِی  وَ  طَوْعاً  الْأَرْضِ  وَ  السَّماواتِ  فِی  وَ  2۳۴مَنْ  وَ وَجْهاً  خَدّاً  لَهُ  يُعَفِّرُ  إِلَيْهِ    وَ  يُلْقِی 

أَحْصَى عَدَدَ الرِّيشِ  وَ ضَعْفاً وَ يُعْطِی لَهُ الْقِيَادَ رَهْبَسِلْماً  بِالطَّاعَةِ إِلَيْهِ لِأَمْرِهِ  ةً وَ خَوْفاً فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ 

أَرْسَى قَوَائِمَهَا عَلَى النَّدَى أَحْصَى أَجْنَاسَهَا فَهَذَا غُرَابٌ   مِنْهَا وَ النََّفسِ وَ  قَدَّرَ أَقْوَاتَهَا وَ  الْيَبَسِ وَ  وَ    وَ 

وَ عُقَابٌ  نَعَامٌ  هَذَا  هَذَا  وَ  حَمَامٌ  أَنْشَأَ  هَذَا  وَ  بِرِزْقِهِ  لَهُ  کََفلَ  وَ  بِاسْمِهِ  طَائِرٍ  کُلَّ  الثِّقَالَ    دَعَا  السَّحَابَ 

   2۳۵هَا دِيَمَهَا وَ عَدَّدَ قِسَمَهَا فَبَلَّ الْأَرْضَ بَعْدَ جُُفوفِهَا وَ أَخْرَجَ نَبْتَهَا بَعْدَ جُدُوبِ فَأَهْطَلَ

ث  :ترجمه  کنه  ناهمه  از  اوصاف  اند  زله شده  پروردگاريکه  برای  رانده  ها سزاوار است  و  معرفتش 

دا بزرگواريش  مجناست  نيافته  پس  را  هماائيها  را  ملکوتش  منتهای  برسد  که  و  نال  معبود  ست 

و را و روشن  پادشاه  او سزاوار  و  گوينده  و  نرسيدتست  و  را چشمها  او  ببينند  آنکه  از  است  ه  ر 

   ؛بشودکرده دانائی به تحديدش که تشبيه 
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ا به تقديری که بشود ممثل خلق فرمود مخلوقات را بر غير تمثيل و نه از  هشد بر او وهمنو واقع  

بندگی   درقات از امر او و منقاد شد  مخلو  هتمام رسيدشيری و نه باعانت معينی پس بای ممشوره  

و تعالی سبحانه و عظم شد و نه منازعه نمود با  پس منقادپس قبول نمود و هيچ مدافعت نکرد    او

برهانه اختراع و ابتداع کرد آنها را بخلقت عجيب و غريب از جاندار و بی جان و ساکن و متحرک 

  ؛و بر بزرگی قدرتش بر لطيف صنعتش تاقامه نمود از بعضی شواهدات بيناو 

عتراف کننده هستند باو تسليم شده قول عقالء برای او در آنحاليکه اعاد گرديدند  منق  کهيو آنچيز

  و آن چيزها که   يکند در گوشهای ما دالئل او بر وحدانيت او سبحانه و تعالیاند برای او و فرياد م

در  ايشانرا  است  داده  سکنی  که  آنها  از  طيور  صورتهای  اقسام  و  انواع  از  است  فرموده  خلق 

ه  ف لتبلند از پرندگان دارای بالهای مخ  و در قلهای کوههای ههاای زمين و در شگافهای شاهراديه گو

   ؛باينهتمات و اشکال و هيئ

با بالهای شان در مجاریخدر زمام تساند  ف و مقيدرّکه مص  حالی  در آن   جوّ   ير و پرواز ميکنند 

خلعت   و  وسيع  فضای  و  صورفراآ  در  را  آنها  فرمود  مرحمت  و  هستی  عجيب  و  ظاهری  های 

های مفاصل که پوشانيده شده اده است آنها را در عقدو تشکيل دغريب از عدم محض و ترکيب  

گوشت و پوست و باز داشته است بعضی پرندگانرا به جهت سنگينی خلقت ايشان که بلند    بااند  

   ؛نشوند بسمت آسمان با زدن بالها

پاهای شان راه بروند و بعد کم کم بلند بشوند مانند ده است برای ايشان که قدری با  پس قرار دا

آنها را از لطائف قدرت خودش و دقائق صناعی    تصنيعو چه منظم و منسق فرموده است    سکرگ

العلمين که بعضی را در يک رن  مخصوص  اهلل احسن الخالقي  خودش فتبارک ن و الحمد هلل رب 

در را  بعضی  و  رن   دو  در  را  بعضی  و  است  داده  رن    غوطه  که  مطوقه  مثال حمامه  رن   سه 



ا بدنش  رن   خالف  و    ستطوقش  قرمز  منقارش  رن   که  کبک  سياهرنو  طوقش  رن       و 

   .عجيبه و غريبه  لوانن اوع است بچندينبدنش بادامی و طاوس که مص

 .الْعَالَمِیْنَالْخالِقینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبارَکَ

ب الوجود و در فراوانی جنمودند در بزرگی قدرت ذات وا  پس اگر صاحبان عقل تفکر و تدبر می

انه و اعلی برهانه البته رجوع ميکردند براه حق و صراط مستقيم و  تنمتعالی شانه و اجل ا  نعمت او

 ب آتش حجيم!امی ترسيدند از کج روی و الحاد و از عذ 

قل که  فائده  چه  ايشاما  مخ وب  ايشان  بصيرتهای  و  اند  غليل  نمیتان  آيا  ترين   ل  کوچک  بينند 

چطور محکم و درست ساخته است خلقت او را و چطور مستحکم نموده است    مخلوقات را که

ده است گوش و چشم و گرداني  زگی و کوچکی برای او شگافته استترکيب او را و با وجود آن ري

خلقت مورچه کوچک در کوچکی جثه اش و بسوی  ها را مثال نظر کنيد  برای او استخوانها و پوست

که بمشکل از چشم ديده ميشود و بمشکل در فکر و خيال می    لطافت هيئتش اينقدر ريزه هست

 آيد و با وجود اين ريزگی چطور تند تند بر روی زمين راه ميرود!!!

ميبرد دانه دانه در آغال خردنبال    و چطور او را در مستقر    ود و میوزی خودش ميگردد  چيند 

صدور خودش و کفالت کرده مستان و وارد ميکند بجهت  زدش و جمع ميکند در تابستان برای  خو

 ز ند اکت نميلشده است برای رزق خودش و رزق داده شده است بموافقت طبع خودش هرگز غف 

چه بوده باشد در  اگر  يانت  خدای رامحروم نميگرداند او    منان و هرگز دو از رزق او خدای    تحفاظ

درسن  صاف و  در سن  سخت  و  و خشک  و سخت  مجار شی  در  بنمائی  فکر  تو  اگر  و  ی  ت 

  ؛خوردنيهای او



وف اوست از قسم استخوانهای اضالع و  جکه در    چيزی  پشت و شکم او و در آنبر  و تدبر کنی  

هائيکه در سرش ميباشند از قسم دو چشم و در آنچيزره  ريه و جگر و قلب و غيو  روده    شکمبه و

ی نمود و از  خواه  و گوش و بينی و دهان و دندان و زبان و غيره البته آنوقت از خلقت او تعجب

  ؛و زله و خسته خواهی شداتعريف و توصيف 

ا  پس بزرگ و عظيم است آن ذاتيکه ايستاده کرده است او را بر قوائم او و درست نموده است او ر 

انت و  بر ستونهای او و نه شريک شده است بذات خالق او در خلق نمودن او خالق ديگری و نه اع

ر ديگری و اگر بروی در راههای فکر خودت که برسی  قاد  راو  کمک داده است در خلق نمودن

  ؛را دليلیخواهد کرد تنبمنتهای قدرت خالق االشياء پس داللت 

  ان جود و هستی مرحمت فرموده است همهمان خالقيکه نمله را خلعت ومگر بر اينکه بدانی که  

دن اختالف بو  بقيق تفصيل خلقت هر شئ و به سبدبه سبب بودن  است  له را هم خلق نموده  خن

غامض در خلقت و تقدير هر زنده و نيست چيزی بزرگ و چيزی لطيف و چيزی سنگين و چيزی  

سبک و چيزی قوی و چيزی ضعيف در مخلوقات خدای قادر مطلق مگر همه در خلقت مساوی  

  .ميباشند يعنی خالق همه شان يکی است و در قدرت او همه مساوی هستند

 هلل اكبر اهلل اكبر و هلل الحمد اهلل اكبر ا قُالِخَالْ لَّجَ

آب پس نظر کن    و همين طور در خلقت نزد خدای متعال مساوی هستند آسمان و هوا و باد و

نظر کن    بات و شجر و آب و حجر و بسوی اختالف اين شب و روز نبسوی شمس و قمر و   و 

قلها    ني لندی اباين کثرت کوهها و نظر کن بسوی  ها و نظر کن بسوی  ايبسوی منفجر شدن اين در 

   ؛زبانها فع و اقسام لغات و بسوی اين اختالو تفکر و تدبر بنما بر اين انوا



اس ويل  انکار    تپس  کسيکه  که نميبرای آن  ايشان  ميکنند  گمان  اينها  مدبر  و  اينها  مقدر  از  مايد 

  نيست برای اختالف صورتهای ايشان مانند نبات خودرو هستند و نيست برای ايشان هيچ زارعی و 

اين مطلب دليل    و حجتی نيستند و برای تحقق  هيچ دليلیبهيچ صانعی و در اين قول خود محتاج  

  .و برهان الزم ندارند

و آيا ممکن است که بنائی باشد و بانی نداشته باشد يا ممکن است که جرم باشد و مجرم نباشد!!! 

اگر   است  محال  است  محال  است  غرائبمحال  و  قدرت  عجائبات  در  ات حکمت خدای بخواهی 

پس بگو که مشاهده کنيد بهر دو چشمهای  حرف بزنی  متعال ذوالجالل و االکرام در خلقت ملخ  

که چطور خلق   آنها چراغ  قرمزش  در  و چطور  است  نموده رفرموده  دو حدقهياست    وشن  ی  اا 

  ؛وش خفیگقمری و گردانيده است برای او 

و دندان برنده که با قوی و د  ت برای او حسسوی و قرار داده اس   و باز کرده است برای او دهان

نان  اقهآنها قبض ميکند می ترسند از او داس که بواسطه  د  ميکند هرچه ميخواهد و دو آنها مقراض  

کنند اگر چه گرد آورند جمعيت خودشان را حتی در مزارع خودشان و طاقت ندارند که او را دفع  

  ؛و آسوده ميکند خواهش خود را اينکه وارد ميشود در زراعت شان در حال ويلگردی 

مخلوقی آنکه يک  برتر ه  و حال  و  بزرگ  دقيق هم هست پس  و  انگشت  بيک  نميرسد  که  ست 

مينها هستند از روی اطاعت  آنچه که در آسمانها هستند و در ز  ست اهلل که سجده ميکنند برای اوا

را و طاعت او را بجا  های خود  ياز می مالند برای او رخسار و روت و بر خاک عجز و نهيو کرا

   ؛و خوفو را از ترس ا امرمتی و در ضعف و تسليم ميکنند او می آورند در سال

 و نفس کشيدن را  های ايشان  خدای متعال پر  و احصا فرموده است  و ا  پس طيور مسخراند برای امر

ای آنها تری و بر خشکی و مقدر فرموده است روزيه  آنها را و استوار فرموده است قوائم آنها را بر



قاب و آن يکی کبوتر است  را و شمرده است اجناس آنها را پس آن يکی غراب است و آن يکی ع 

او و بر می سم خودش و متکفل شده است برای روزی  مرغ خوانده است هر طائری را با و آن شتر

م آنها های ريزنده او را و شمرده است اقساای ثقيل پس بر روز می باراند ابرهانگيزاند برای او ابر

 .می آورد نبات را بعد از قحطی اوبعد از خشکيدن او و بيرون را را پس تر ميکند زمين 

  



 مخلوقات ل در عجز از بیان بزرگی فص

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ    بِحِلْمٍقَضَاٌء وَ حِکْمَةٌ وَ رِضَاهُ أَمَانٌ وَ رَحْمَةُ يَقْضِی بِعِلْمٍ وَ يَعُْفو    أَمْرُهُاَلحَمدُ هللِ الَّذِی  

نُ أَرْضَى الْحَمْدِ لَکَ وَ أَحَبَّ الْحَمْدِ إِلَيْکَ  يَکُو  عَلَى مَا تَأْخُذُ وَ تُعْطِی وَ عَلَى مَا تُعَافِی وَ تَبْتَلِی حَمْداً

عَنْکَ وَ لَا يُقْصَرُ دُونَکَ   حَمْداً لَا يُحْجَبُوَ أَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَکَ حَمْداً يَمْلَأُ مَا خَلَقْتَ وَ يَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ  

أَنَّکَ حَیٌّ قَيُّومُحَمْداً لَا يَنْقَطِعُ عَدَدُهُ وَ لَا يَْفنَى مَدَدُهُ فَلَسْ  لَا تَأْخُذُکَ  نَا نَعْلَمُ کُنْهَ عَظَمَتِکَ إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ 

نَوْمٌ ال  وَ  نَظَرٌ  سِنَةٌ  إِلَيْکَ  يَنْتَهِ  الْأَعْمَالَلَمْ  أَحْصَيْتَ  وَ  الْأَبْصَارَ  أَدْرَکْتَ  بَصَرٌ  يُدْرِکْکَ  لَمْ  وَ  أَخَذْتَ      وَ 

دَامِ وَ مَا الَّذِی نَرَى مِنْ خَلْقِکَ وَ نَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِکَ وَ نَصُِفهُ مِنْ عَظِيمِ سُلْطَانِکَ وَ  بِالنَّوَاصِی وَ الْأَقْ

بَيْنَهُ أَعْظَمُ  بَيْنَنَا وَ    الْغُيُوبِ  وَ قَصُرَتْ أَبْصَارُنَا عَنْهُ وَ انْتَهَتْ عُقُولُنَا دُونَهُ وَ حَالَتْ سُتُورُ  مَا تَغَيَّبَ عَنَّا مِنْهُ

فِی الْهَوَاءِ  خَلْقَکَ وَ کَيْفَ عَلَّقْتَ    فَمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ وَ أَعْمَلَ فِکْرَهُ لِيَعْلَمَ کَيْفَ أَقَمْتَ عَرْشَکَ وَ کَيْفَ ذَرَأْتَ

قْلُهُ مَبْهُوراً وَ سَمْعُهُ وَالِهاً وَ سَمَاوَاتِکَ وَ کَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاِء أَرْضَکَ رَجَعَ طَرْفُهُ حَسِيراً وَ عَ

  2۳۶فِکْرُهُ حَائِراً

است و حکمت و رضای او امان است و    قضاجميع محامد سزاواراند برای ذاتيکه امر او    :ترجمه 

بر رحم تو  برای  است  حمد  ما  پروردگار  ای  حلم  با  ميفرمايد  عفو  و  علم  با  ميکند  قضاوت  ت 

   ؛مبتال مينمائی سالمتی ميدهی عفو ميکنی و نچيزيکهآنچيزيکه ميگيری و ميدهی و بر آ

حمدها باشد به سمت تو و افضل  آن حمديکه خوشنودترين حمدها باشد برای تو و محبوب ترين  

به   باشد  حمدها  راترين  آنچيزها  بنمايد  پر  حمديکه  آن  تو  برسد    نزد  و  ای  فرموده  خلق  که 

 
 . 225-224صصق،  1414قم، چاپ: اول،  -شريف الرضي، محمد بن حسين، نهج البَلغة )للصبحي صالح(  - 236



ای  بآنچيز فرموده  اراده  آن  هائيکه  تو  نزد  باشد  قاصر  نه  و  تو  از  نباشد  محجوب  حمديکه  آن 

  ؛حمديکه منقطع نشود شماره ی او

دانيم ما می  و فنا نشود مدت او زيرا که نيستيم ماها که بدانيم کنه بزرگواری ترا مگر همين قدر که  

د بسوی تو نظر و هرگز درک که توئی حیّ و قيوم و نميگيرد ترا چرت و خواب و هرگز نميرس

نميکند ترا بصر توئی که درک کرده ای ابصار را و احصا نموده ای اعمار را و گرفته ای نواصی و  

  ؛اقدام را و آنچيزيکه ما می بينيم از عظمت و بزرگواری مخلوقات ترا

ميک تعجب  سلطانو  بزرگواری  برای  از  را  او  ميکنيم  وصف  و  تو  قدرت  بر  ار  برای  و   تو  ینيم 

ی ماها از رويت و  بصرهاآنچيزهائيکه غائب اند از ماها از مخلوقات و مصنوعات تو و قاصراند  

قول ماها قبل از ادراک آنها و حائل اند پرده های غيوب در بين ماها ادراک آنها و ختم ميشوند ع

   ؛عظيم تراند و آنها آنها

خود را تا که بداند که چطور برپا نموده پس اگر کسی فارغ کند قلب خود را و استعمال کند فکر  

ای عرش خود را و چطور خلق فرموده ای مخلوقات خود را و چطور معلق نموده ای در هوای  

دد چشم و چطور گسترده ای بر آبهای مواج زمين خود را البته بر ميگر   صرف آسمانهای خود را

حيران فتبارک اهلل احسن الخالقين او خسته شده عقل او متحير گرديده و گوش او مبهوت و فکر او 

 و الحمد هلل رب العالمين!!!

  



 فصل در بزرگ ترين مخلوقات الهیه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین 

يه و آله و سلم تکلم تکلم بر سه قسم است اول تکلم خدای متعال دوم تکلم نبی اکرم صلی اهلل عل

  .انسان و ناس

عين   متعال  تکلم خدای  کالمه  پس  انما  ع  مبين  امام  اميرالمومنين  فرمود حضرت  که  است  ايجاد 

يند و چون علم  خدا]اين عبارت در جامع االحاديث يافت نشد[ لذا کلمات خدا مخلوقات    ايجاده

  .محدود خواهد بودی و غيرمخلوقات خدا هم غيرمتناه لذا ،محدود و التناهی استخدا غير

لَوْ کانَ  فقال عزوجل   لِکَلِماتِقُلْ  مِداداً  وَ  الْبَحْرُ  رَبِّی  کَلِماتُ  تَنَْفدَ  أَنْ  قَبْلَ  الْبَحْرُ  لَنَِفدَ  لَوْ جِئْنا   رَبِّی 

سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما   بَعْدِهِ  مِنْ  مُدُّهُو قال عج وَ لَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْالمٌ وَ الْبَحْرُ يَ  2۳۷بِمِثْلِهِ مَدَداً

   2۳8! هِ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَکيمٌدَتْ کَلِماتُ اللَّنَِف

غيرم خدا  مخلوقات  نميتواندبهرحال  کسی  اند  التناهی  و  بنمايد    حدود  احصاء  را  آنها  جميع  که 

اگر  پس    است  ودهال هجده هزار مخلوقات خلق فرممحال عقلی است و اينکه ميگويند که خدا متع

مجموعه  پس    -اهند بود که بر روی زمين ميباشنداينها صرف آن مخلوقات خو  راست باشد پس

   .ممکنات و مخلوقات يک کتاب وجودی علم خدای متعال است

کتاب   مي  -۳فعل    -2اسم    -۱و در  بالذات است حرف  و  باشند پس حرف يک چيزی غيرمفيد 

با اسم توصل با فعل  يا  هد و فعل فائده او صرف پيدا کند آنوقت يک معنی ميد  مگر آنوقت که 
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زما بهيچ  مقيد  است  دوامی  او  فائده  و  بالذات  مستقل  اسم  و  است  محدود  زمان  مکان    نبيک  و 

  .نيست

انسان نوع  دارای صرف    پس  که  انبيای  نوع  و  اند  کتاب وجودی خدا حروف  اين  در  ناس  يعنی 

بياء و اوصيای دوازده گانه آنحضرت که دارای روح  روح القدس اند افعال اند و حضرت خاتم االن

د عليهم الصلوات و السالم که نالقدس و دارای روح االمر هستند اسمای حسنی و اسمای اعظم ا

لذا کلمات   2۳۹  وَ عَدْالًکَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقاً    وَ تَمَّتْشان خدای متعال ميفرمايد  در تعريف و توصيف اي 

ين اند و تعريف و توصيف ايشان غيرمتناهی و غيرمحدود است و ايشان تامه الهيه چهارده معصوم

 .از جميع مخلوقات بزرگ و برتراند

حجة بالغه وجدانی و حسّی اند    پس وجودات قادسه و مقدسه ايشان دليل ساطع و برهان قاطع و

ايينکه علم و قدرت خدای متعال ذوالجبر ا لذا  شان را الل و االکرام غيرمحدود و التناهی است 

تذکر   خدای متعال مظهر ذات عديم المثال خود قرار داده است و برای تعظيم و تکريم ايشان وقت

  .گردانيدهعظمت و جالل ايشان سجده نمودن را واجب و الزم 

بِحَمْدِ    :عزوجل  فقال سَبَّحُوا  وَ  سُجَّداً  خَرُّوا  بِها  ذُکِّرُوا  إِذا  الَّذينَ  بِآياتِنَا  يُؤْمِنُ  ال إِنَّما  هُمْ  وَ  رَبِّهِمْ 

که ايشان بزرگ ترين آيات و نشان عظمت و جالل و قدرت و کمال ذات حضرت    2۴0يَسْتَکْبِرُونَ

ذرّه کوچکی از ذرات انوار التناهی ايشان و جنات يک  حق ميباشند پس عرش اعظم نيست مگر  

د مالک و  الخلود صرف از لمعه نور حضرت سيدالشهداء مخلوق شده است و غيره پس ايشان ان

  .مربی و سلطان عوالم امکانيه از جانب خدای متعال ذوالجالل و االکرام
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بِعَدَدِ ذَرَّاتِ مَخلُوقَاتِكَ وَ مَصنُوعَاتِكَ وَ عَدَدِ حَرَكَاتِهَا وَ اَللَّهِمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ 

 .سَكَنَاتِهَا مِنَ االَزَلِ اِلَی االَبَدِ

مريم علیهما   قدس خدای متعال از كالم حضرت مسیح ابن اگواری ذات  باب بیان بزر 

 يینالسالم از انجیل برنابا مقرب ترين حوار

 )فصل هشتادهم و نهم( فصل در تعريف ايمان 

يسوع در    2( پطرس گفت چقدر واجب است بر من که مهلت بدهم برادر خود را تا توبه کند  ۱)

داد مهلت  ميخواهی  بقدريکه  فرمود  بشوی  جواب  اينرا    ۳ه  کس  همه  گفت  جواب  در  پطرس 

بگو   سخن  تر  تمام  بوضوح  ما  با  را    ۴نفهميدند  خود  برادر  بده  مهلت  فرمود  جواب  در  يسوع 

 . هم نفهميدند پطرس گفت اينرا ۵اداميکه خدا او را مهلت داده است م

باشد    ۶ توبه  وقت  را  او  ماداميکه  بده  مهلت  فرمود  جواب  در  و    ۷يسوع  بطرس  ران ديگپس 

شتيد و  د آنوقت يسوع فرمود اگر شما ادراک صحيح ميدانود نبردبمقصمحزون شدند زيرا که پی  

خود   شما  که  قلميدانستيد  در  آئينه  هر  که  بخطاکاريد  مطلقا  نميکرد  خطور  تان   شما  دلهای  از 

  .رکنيدبمهربانی را از خطاکار 

کار مهلت داده شود که توبه  طااينکه خاش ميگويم بشما بدرستيکه واجب است  فو از اين رو    ۹

مهلت طور  همين  که  زيرا  ميکشد  نفس  دندانهايش  پيش  از  که  است  نفسی  را  او  وقتيکه  تا   کند 

کار را در ساعتی که روزه ا زيرا که خدا نفرموده که من خطاميدهد او را خدای توانای مهربان م

و او همان عمل   ۱2آمرزم  ميگيرد و صدقه ميدهد و نماز ميخواند و حج ميکند در آن ساعت می  

  .اندبلعنت ابديه گرفتار و قيام کرده اند و حال آنکه ايشاناری باياست که بس



فرموده که در ساعتی که بر گناهان خود گناهکار گريه و ناله ميکند فراموش ميکنم وليکن او    ۱۳

شاگردان در    ۱۴گناه او را پس آن را هرگز دوباره ياد نمی آورم پس يسوع فرمود آيا فهميديد  

نه   بعضی را  بعضی را فهميديم و  ايد کدام    ۱۵جواب گفتند  نفهميده  آنکه  يسوع در جواب فرمود 

 . اب گفتند ملعون بودن بسياری از آنانکه نماز خوانده اند يا روزهاست پس در جو

کاران از مردمان نماز ميخوانند و صدقه ميگويم شما بدرستيکه رياراست  آنوقت يسوع فرمود    ۱۷

ايمان نداشتند متمکن نه   ۱8يدهند و روزه ميگيرند بيشتر از دوستان خدا  م وليکن چونکه ايشان 

پس آنوقت يوحنا گفت بما تعليم کن که ايمانی که از   ۱۹اين رو ملعون شدند  شدند به توبه و از  

که نماز صبح    هيسوع در جواب فرمود همانا وقت آن رسيد  20روی محبت خدا باشد کدام است  

بر  2۱نيم  بخوا فرخنده  پس  برای خداوند  نماز خواندند  داده  و شو  را شست  و خود  ی خواستند 

 . جاويد ما

 م فصل نود

ب( پس  ۱) نماز  فرمود )چون  نزديک شدند پس دهان گشوده  به يسوع  (  2نهايت رسيد شاگردان 

ت که ايمان خاتمی اس ۳جواب خواهم گفت  ای  چه پرسيده  ا يوحنا زيرا که بتو امروز از هرپيش بي

بآن خدا برگزيدگان خود را مهر ميکند و او انگشتری است که عطا فرموده او را به پيغمبر خود و 

   .خدا ايمان را از دستهای آنحضرت گرفته استی هر برگزيده بعد از آن  

ايمان يکی است چنانچه خدا يکی است ) از اين جهت چون پيش از همه چيزها خدا  (  ۴پس  و 

ابه صورت خدا است و  ث انی را که آن بمها ايمبخشيده پيش از همه چيزباو    پيغمبر خود را آفريده

 يند مومن بايمان خود هر چيزيرا ب  پس می   ۵چه را فرموده است  اخته است و هرسهرچه را خدا  



خطا هستند  ب  شمها گاهی خطا ميکنند بلکه نزديکزيرا که چ  ۶از ديدن او آنرا به چشمش  ضحتروا

 .  هميشه

باور کن از من   8خدا است  ی  هرگز خطا نميکند زيرا که بنياد آن خدا و کلمه    اما ايمان پس  ۷

خدا   برگزيدگان  همه  يابند  می  نجات  بايمان  ممکن   ۹بدرستيکه  کسيرا  ايمان  بدرستيکه  البته  و 

از اين است که شيطان نيست در صدد اينکه روزه و نماز و    ۱0نيست که خدا را خوشنود بنمايد  

ح و  باطصدقات  را  رياج  و  کفار  بلکه  نمايد  ترغل  خوب  آنها  بر  را  او  کاران  که  زيرا  ميکند  يب 

و جل عز  مسرور ميگردد از اينکه انسان مشغول بشود بعملی بدون رسيدن به مزد آن عمل )قال  

 . (2۴۱نَارًا حَامِيَةً عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلىَ

نمايد  بليکن    ۱۱ باطل  را  ايمان  که  است  اين  صدد  در  تمام  که سعی  شد  واجب  جهت  اين  از 

و ايمن تر راهی برای آن نيست که کلمه   ۱2صيل ايمان حريص شد  بايد برای تح  مخصوصا جداً

)چرا چنين است( بشر را از فردوس بيرون نمود و آدم را از    )چرا چنين است( را ترک کنی زيرا که

و خوشروی  فرشتگان  بد   مصاحبت  و  هولناک  ديوان  مصاحب  گردانيدخوشبوی  پس    ۱۳  بوی 

( يسوع ۱۴)  علم است  ی  ال آنکه آن دروازهح  ا ويوحنا گفت چگونه ترک کنيم چرا چنين است ر

 . دوزآ استی در جواب فرمود بلکه دروازه 

اما يسوع پس زياد فرمود    ۱۵ فرمود    وقتيکه دانستی که خدا چيزيراکه  پس يوحنا خاموش شد 

بگوئی چر که  برسی  آن  بکنه  تا  انسان  ای  کيستی  تو  ای خدا  پس  فرمودی چرا  ای خدا چنين  ا 

بسازنده    ۱۶چنين کردی   تی که آب را در  خاخود ميگويد مثال چرا مرا سی  مگر ظرف سفالين 

که ای  حق ميگويم بشما که واجب است در هر تجربه    ۱۷سان را در بر گيرم   لببرگيرم نه اينکه  
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خدا چنين کرده همانا خدا چنين  نا خدا چنين فرموده همانا  ائيد هموه بگک بگيريد باين کلمه    تقو

 . امن و ايمان زندگانی خواهی کرد زيرا که چون تو اين بجا آوردی در ۱8ميخواهد 

ها که خدای منان بواسطه انبياء و  ن و چرا تصديق نمودن است بآن چيزپس اول ايمان بدون چو

الصلوة   عليهم  السالم  مرسلين  او  غرائبات حکمت خودش  و  قدرت  عجائبات  از  نموده بما  خبار 

 .است

باينکه آسمانها   ايمان آوردن  باشند مثال  آينده  يا  باشند يا گذشته  از ما دور و غائب  آنها  اگر چه 

  .استمخلوق شده  هفت طبق هستند و هر آسمانی از يک چيزی

م آنها را  امام مبين  اميرالمؤمنين  آنها را  ف چنانچه حضرت  اگر کسی ميخواهد  اند  بيان فرموده  صل 

الهيئة و االسالم  کتاب خاکسار د  بداند از از حظالمفع االوهام فی  اول  بفرمايد و فاصله آسمان  ه 

رو و غلظت و درشتی هر آسمان هم پانصد ساله راه اسب تند  هزمين پانصد ساله راه است از سوار

سدرة  و  است و در بين هر آسمانی همين قدر فاصله است و باالی آسمانها عرش اعظم و کرسی  

  .جنت الماوی است تی ونالمه

و جهنم در تحت الثری مخلوق شده است و باالی عرش اعظم حجاب و استار و سرادقات وجود 

ينها  مدی است که همه آسمانها و زبح ه محافظين هستند و بزرگی مالئکهئک دارند و بر همه اينها مال

فرموده است که   در دهان يکی از ايشان باندازه يک لقمه کوچکی ميباشد و خدا مالئکه را خلق

مليان بال دارد و در هر بالی چهار زبان است و از هر زبانی بلغات مختلفه   ۱۴يکی از آنها چهارده  

خدا را تسبيح و تقديس ميکند و با وجود اين از تعريف و توصيف و حمد و تمجيد و تسبيح و  

  .والجالل و االکرام قاصر و عاجز استذتقديس خدای متعال 



و آل  ص  ات خدای متعال محمد  بهترين جميع موجودات و مصنوعات و مخلوقو بزرگ ترين و  

اند و اطاعت ايشانرا خدای متعال بر تمامی موجودات واجب و الزم گردانيده است و ايشان محمد

اين عالم   و  بر تمامی موجودات  ولی خدايند  و  نائب  و  اند  متعال  مظاهر قدرت و عظمت خدای 

  .طفيل ايشان خلق فرموده استشان و در امکان را خدای متعال برای اي

کافر و مخالف    ند همه صحيح و درست است و منکر يک حرف ايشاپس هرچه ايشان فرموده ان

کاسف است و  تآبی آسمان نيست بلکه رن  هوای م  کسی بگويد که اين رن   خداست پس اگر

اهل جهنم از  ايمان خارج ميشود و  از دائره  ميگردد همين    آسمان چيزی نيست پس آن شخص 

دائره اسالم و ايمان خارج است و همين طور منکر وجود مالئکه از  طور منکر جنت و جهنم از  

 . ايمان خارج ميشود

سدرة و  آسمانها  وجود  انکار  چون  معراج  و  انکار  مستلزم  مالئکه  و  کرسی  و  عرش  و  المنتهی 

سيد   العالمين  رب  حبيب  مصطفی  محمد  مجتبی  احمد  االنبياء  خاتم  المرسلين حضرت  و  االنبياء 

االنبياء است   ملت حضرت خاتسلم است لذا آن شخص مکذب نبوت و رسا  آله وصلی اهلل عليه و  

را که جميع انبياء برای تصديق و  ملکه مکذب صد و بيست و چهار هزار انبياء و مرسلين است زي

   .دين حضرت خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله و سلم مبعوث شده اند دتائي

يب الزم می آيد لذا مرد متدين و صاحب عقل سليم نبايد  پس از انکار وجود آسمان اين قدر تکذ

انبياء و   اقوال صد و بيست و چهار هزار  بقول اروبائی که محض دهری هستند عقيده پيدا کند و 

تکذ را  امرسلين  شرور  من  احفظنا  اللهم  بنمايد  طور  ننفسيب  همين  و  الشياطين  حزب  شرور  و  ا 

  .اسالم خارج ميشود کار از يک آيت قرآن انسان از دين ان



اگر کسی بگويد که زمين د از سور آفتاب گردش ميکند و يکی از  پس  يارگان است آن شخص 

ز عالم قرار داده است که جميع انبياء  کزيرا که در قرآن مجيد زمين را مردين اسالم خارج ميشود  

  .و مرسلين را بر زمين مبعوث فرموده است

الْعَليمِلِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِ  وَ الشَّمْسُ تَجْریو فرموده است   که و غيره پس آن مالها    2۴2کَ تَقْديرُ الْعَزيزِ 

هيچ نقض و خلل واقع نميشود    ها هيچ عقيده نداشته باشيم در ايمان ماميگويند اگر ما باين چيز

به هيچ  ايمان  حقيقت  از  و  اند  فهميده  نه  را  ايمان  اصل  ايشان  حرف  پس  همچنين  که  ندارند  ره 

مخلوقا بعجائب  مگر  نيست  ايمان  و  ميزنند  فهم  در  اگرچه  نمودن  تصديق  خدا  مصنوعات  و  ت 

   .ادراک ما نيايد

حديث ]ی  الَعَتَ  هِاللَّبِ  کَرَشْاَ دْقَ فَ  اةٌ وَنَ اةِصَحَلْلِ  وَ   اةٌصَحَ  اةِ وَنَّللِ  الَقَ  نْمَ  :ث صحيح وارد استذا در حديل

لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ   قَالَ  أَدْنَى مَا يَکُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِکاً قَالَ فَقَالَ مَنْسَأَلْتُهُ عَنْ    ه:به اين صورت آمد

  [2۴۳لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِه

دانه    :يعنی سنگرهرکه  يعنی  حصاة  را  خرما  هسته  آن    يزهو  پس  خرما  هسته  را  حصاة  و  گفت 

از مخلوقات  ت او تعالی و انکار نمودن  پيدا کرده است در مخلوقا  ا خدای متعال شراکتشخص ب

بدتر از آن شر اظهار قدرت و علم خودش خلق  خدا  برای  ک است که خدای منان يک مخلوق 

پس آن شخص از علم و    فرموده است و تو ميگوئی که خير آن مخلوق نيست توهم انسانی است

  .انکار ميکندقدرت خدا  

خيلی شديد خواهد بود که منکر قدرت خدا بوده اند پس الزم و واجب   یناهمچنين کسلذا عذاب  

است که هر مومن مخلوقات و مصنوعات خدای متعال را حتی الوسع بدرستی بداند و ايمان خود  
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و اوصياء عليهم الصلوة و السالم در خصوص  ء  مايد لذا الزم بود و هست که هرچه انبيانرا کامل ب

ره  يمالئکه و غ  و  المنتهی و سرادقات و حجابو عرش و کرسی و سدرةت و جهنم  انها و جنآسم

  .د را بتکميل برسانيمها بدانيم و ايمان خوفرموده اند ما

شد اقوال انبياء و اوصياء قدر ممکن با شد که بنده در صدد بر آمدم که هرباعث    بپس همين مطل

وعات خدا از قسم جنت و جهنم و مالئکه و  مصنب مخلوقات و  ئوص عجائب و غراخصرا در  

آسمانها و عرش و کرسی و سرادقات و غيره تحقيق نموده يکجا جمع کنم که برای طالب ديانت و 

   .سان و سهل بشود تحصيل آنهاايمان آ

ف آسمانی توانسته ام در اين کتاب ئکه در اين زمان از کتب و صحا  ن زماناي  رچه که دپس هر

نم ايراد  از    ودهمقدس  بعد  و  زبور  و  تورات  از  اول  دارم پس  دعا  التماس  محترم  قارئين  از  و  ام 

ری نموده ام با نهايت اناجبل و بعد از آن از قرآن مجيد و فرقان حميد و احاديث صحيحه جمع آو

تد و  بقتحقيق  و  دالئل  و  عقل  ياهريق  نور  موافق  سليم  عقل  صاحب  هر  که  تا  نقليه  و  عقليه  ن 

  اهلل  ل معرفت و ايمان بنمايد و خاکسار را از دعای خودش فراموش نکند وآنها تحصيخودش از  

 .يهدی من يشاء الی صراط مستقيم

 نَ یْمِوْصُعْمَالْ نَريْاهِالطَّوَ آلِهِ  مُحَمَّدٍ لَیصَلَّی اللَّهُ عَ وَ
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