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مختصریی ددررباررۀۀ لوحح ررحمت
محمّد اافنانن

لوحح مباررکک ناززلل اازز قلم جمالل قدمم که با آآیۀ «االحمدللّه االّذیی کانن باقیاًً ببقاءء
کینونیته وو دداائماًً بدوواامم ااززلیته ...» آآغازز میشودد، ااگرچه تارریخ نزوولل آآنن مشخّّص
نشدهه وو مخاطب آآنن نیز معلومم وو معیّن نیست، ااما اازز سیاقق مطالب وو کیفیّت شرحح وو
بسط مباحث بنظر میرسد اازز آآثارر صاددررهه ددرر اایامم بغداادد ااست.  اازز خطبۀ اابتداایی لوحح
ااین ااحتمالل ددااددهه میشودد که مخاطب ددرر ظلّ ددیانت ااسالمم ااست وو ظاهرااًً ااطّالعع
ررووشنی اازز ظهورر بدیع نداارردد وولی محتمالً تمایالتت وو تصوّررااتت عرفانی دداارردد، چه که
ددرر آآیاتت بعدیی ااظهارر وو ااثباتت مطالب با ررنگ وو بویی عرفانن وو تصوفّف همرااهه
ااست.  االبته نباید فرااموشش کردد که عرفانن به مفهومم حقیقی هموااررهه مورردد تأیید وو

ستایش وو قبولل بوددهه وو هست.
ددرر اابتداایی لوحح به مسئلهاایی که مورردد سؤاالل مخاطب بوددهه به طورر کلّّی ااشاررههاایی شدهه،
وولی تفصیل آآنن ذذکر نشدهه.  اامّا ددرر آآیاتت بعدیی حضرتش به موضوعع «ررحمت
االهی» توجّه فرموددهه وو آآنن رراا به تفصیل تشریح وو توضیح فرموددههااند.  ااگرچه به طورر
قطع نمیتواانن مدّّعی شد که مسئلۀ شخص مخاطب موضوعع «ررحمت» بوددهه، اامّا به

هر تقدیر ااین لوحح مباررکک ددرر باررۀۀ «ررحمت» ااست.
ررحمت به معنی عطوفت وو شفقت ااست وو مخصوصاًً ددوو کلمۀ ررحمٰن وو ررحیم که اازز
آآنن مُشْْتََقْ شدهه ددرر قرآآنن ددرر سر هر سوررهه تکراارر شدهه ااست.  مفسّرین به ااستنادد
گفتارریی اازز اامامم ششم شیعیانن، حضرتت جعفر صاددقق، معتقدند که ررحمٰن حکایت اازز
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) وو جهانیانن وو تأمین معاششuniverseررحمت همگانی دداارردد که آآفرینش جهانن (
آآنانن همه اازز ااووست، ااما ررحیم متضمّن مفهومم خاصصّ ااست وو حکایت اازز توفیق

 ١۱هداایت وو اانجامم عباددتت وو ااطاعت ااوو رراا دداارردد.
ااین ااثر بدیع متضمّن بیانی جدید وو عمیق ددرر باررۀۀ رراابطۀ اانسانن با خالق ووجودد وو
کیفیّت حیاتت اانسانی ااست وو براایی آآنکه بهتر بتواانن به ددقائق مطالب پی بردد بحث
توضیح وو بیانی بر ااصطالحاتت ووااررددهه ددرر آآنن، که بعضاًً نیز بیسابقه وو بدیع ااست،

الززمم به نظر میررسد.
ااصطالحح «کینونیت» ااسمی ااست که اازز فعل «کانن» ساخته شدهه ااست.  االبته الززمم
به توضیح ااست که فعل «کانن» ددرر ااین مقامم جزوو «اافعالل ناقصه» نیست، بلکه
«فعل تامم» به شمارر میآآید وو معنی «کینونیت» وو «کینونت» متضمّن مفهومم
«ووجودد بیززمانن» ااست وو هموااررهه با عالم حقّ مالززمه دداارردد.  اازز فعل «کانن» مصدرر
«کونن» نیز ساخته شدهه که ددرر ااصطالحح فلسفی «کونن وو فسادد» حکایت اازز عالم

ووجودد مقیّد به ززمانن وو مکانن مینماید.
ااصطالحح «ااززلیّت»، که برساخته اازز ااصطالحح «ااززلل» ااست، ااشاررهه به عواالم النهایۀ
بدوونن اابتداا وو اانتها دداارردد که خاصصّ ذذااتت االهی ااست وو هیچ موجوددیی رراا ددرر آآنن ررااهی

وو جائی نیست.
ااصطالحح «اامر» که سابقۀ قرآآنی دداارردد ددرر معاررفف بهائی به معنی عالمی ااست که
بین ذذااتت حقّ وو ووجودد محدوودد وو مقیّد عالم خلق ووااسطه ااست.  «ممکناتت» یا
«ووجودد ممکن» ددرر مقابل «ووجودد ووااجب» ااشاررهه به عالم اامکانن ااست، یعنی
موجوددااتی که مقیّد به مکانن وو ززمانن وو مخلوقق ددرر شراایط اامکانی هستند.  عواالم
اامر وو حقّ مستقلّ اازز ماددهّه وو ززمانن وو مکانن وو بالکلّ ررووحانی وو ددرر نتیجه جاوودداانی

هستند.  
«تجلّّی اانواارر حبّ» وو مقرّرر ددااشتن «قلوبب ااوولیاءء» به عنواانن جایگاهه ااِستِواایی
جمالل ااحدیّت وو آآئینۀ جاللل سلطنت االهی همه ااشاررهه به مقامم وو مرتبۀ مظاهر االهی
دداارردد که ددرر بین خلق قیامم میفرمایند وو اافراادد اانسانی رراا به حقیقت االوهیت هداایت

مینمایند.  
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ااصطالحح «نقطه»، ااگرچه به صوررتت «نقطۀ دداائرۀۀ اامکانن» براایی ررسولل مکرمم
ااسالمم به کارر ررفته، وولی ااووّللبارر ددرر آآثارر حضرتت ررببّ ااعلٰى توجیه ززیبایی فلسفی آآنن
بیانن شدهه ااست.  ددرر حقیقت، به بیانن آآثارر حضرتش نقطه مبنایی همۀ حرووفف وو
همۀ ااشکالل هندسی ااست وو همچنانن که االفاظظ وو ااشکالل اازز نقطه به ووجودد میآآیند
وو کلماتت االهی وو فرهنگ وو معاررفف اانسانی اازز آآنن حرووفف آآغازز میشوند، مظهر اامر
االهی، یعنی ررسولل برگزیدۀۀ خدااووند نیز مانند نقطه مبدأأ وو منشأ جامعۀ مؤمنانن
ااست که اازز ااوو برکت وو هداایت مییابند.  به همین سبب حضرتت ررببّ ااعلٰى خودد
رراا به نامم نقطۀ بیانن وو سایر اانبیاءء وو ررسوالنن رراا به ااسماءء نقطۀ فرقانن وو نقطۀ االف
(اانجیل) معرّفی فرموددههااند.  ددرر ااین لوحح مباررکک «ااووّلل نقطه ظهرتت من غیب
ااالحدیه» ااشاررهه به ررسولل ااکرمم ددرر ددوورر ااسالمم ااست که ددرر عالم اامر، یعنی مقامم
مظاهر اامر االهی، تجلّّی جمیع صفاتت وو ااسماءء ااست وو ددرر عالم خلق به «محمّد»

نامیدهه شدهه ااست.  
عواالم ووجودد ددرر عرفف معاررفف ااسالمی که به عزّ قبولل ددرر ااین ظهورر ررسیدهه متعدّّدد
ااست، که اازز آآنن جمله ددرر ااین ااثر منیع به «جبرووتت توحید» وو «ملکوتت تفرید»
ااشاررهه شدهه ااست.  «جبرووتت» بنابر معاررفف متدااووله ااشاررهه به مقامم تجلّّی ااسماءء وو
صفاتت االهی ااست که به بیانن صریحتر مقصودد مقامم مظاهر ظهورر االهی ااست وو
«ملکوتت» جایگاهه ااررووااحح وو نفوسس مقدّّسه ااست که معموالً به ااسم وو عنواانن
مالئکه معرووفف وو ددرر بین خلق نیز محشوررند.  شاید ددرر ااین مقامم بیمناسبت نباشد
که به «الهوتت»، یعنی عالم حقّ مطلق، وو «ناسوتت»، یعنی عالم بشریی، نیز

ااشاررهه شودد. 
ااصطالحح «فانی» که ددرر ززبانن وو فرهنگ فاررسی بسیارر معمولل وو متدااوولل ااست
عنواانی ااست که حضرتت بهاءءااللّه مخصوصاًً ددرر ددووررۀۀ بغداادد مکرّررااًً ذذکر
میفرموددههااند وو به آآنن ااشاررهه به ووجودد مباررکک مینموددند.  ااین ااصطالحح ددرر بسیارریی
اازز آآثارر نیز که اازز ززبانن خاددممااللّه صاددرر شدهه با عنواانن «خاددمم فانی» به کارر آآمدهه

ااست. 
با تصریح وو توجّهی که به مقامم ررسولل ااکرمم ااسالمم ددرر اابتداایی لوحح مباررکک شدهه وو با
نکاتی که ددرر باررۀۀ عرفانن وو عاررفانن ذذکر شدهه، میتواانن دداانست که مخاطب با عرفانن

28



ررحمت لوحح ددررباررۀۀ مختصریی١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

ااسالمی بستگی خاصصّ دداارردد وو ااین خودد شاهد ددیگریی ااست که ااین ااثر جلیل صاددرر
ددرر اایامم بغداادد ااست که جمالل قدمم ددرر آآنن ددووررهه توجّه خاصصّ به مفاهیم عرفانی وو
سلوکک ررووحانی میفرموددههااند.  ذذکر «اانواارر محبّت» وو «ااسراارر االهیه» نیز مؤیّد ااین

» نیز ااین قد ذذخرااااللّه ااکبر هذاا االبحرمطلب ااست وو ااستشهادد به بیت معرووفف «
ااحتمالل رراا تأیید مینماید، ززیراا ددرر حقیقت متضمّن مفهومم عظمت عواالم االهی به
بیانن عرفانی ااست.  ااین شعر وو بیت بعد اازز آآنن ددرر «جوااهر ااالسراارر» نیز که ناززلل

ددرر بغداادد ااست آآمدهه ااست.
موضوعع سؤاالی که ددرر ااین لوحح مباررکک به آآنن ااشاررهه شدهه ددرر متن صرااحت نداارردد وو
محتاجج به برررسی سواابق تارریخی وو تعیین شخص مخاطب وو ددرریافت سؤاالل ااوو اازز
متن نامۀ ااووست.  با ااینهمه به مناسبت تناسب مطالب با موضوعع تقدیرااتت االهی
محتمالً ددرر باررۀۀ قََدََرر وو یا مطلبی که به ااین نکتۀ مهمّ ددرر آآثارر االهی مرتبط شودد
ااشاررااتت ددقیقه ددرر ااین لوحح مهیمن آآمدهه ااست، گو ااینکه مطلب «ررحمت االهی» که
ددرر ااین لوحح مایۀ ااصلی بحث ااست نیز ممکن ااست سؤاالل مخاطب لوحح باشد.
قبل اازز ااینکه بحث بیشتریی ددرر باررۀۀ قََدََرر وو ااررتباطط آآنن با ااصل مهمّ وو بنیاددیی
«ررحمت» مطرحح شودد، تحقیق ددرر باررۀۀ «ررحمت» به نفسه حائز ااهمّیّت ااست.  ددرر
مقدّّمه ذذکر شد که تجلّّی ررحمت به طورر عامم ددرر ظلّ ااسم «ررحمٰن» ظاهر وو ظهورر
آآنن به طورر خاصصّ به ااسم «ررحیم» ااختصاصص یافته ااست.  بیانن جمالل قدمم ددرر ااین
ااثر منیع توضیح وو تفصیل ااین ددوو مقامم ااست.  حضرتش ررحمت رراا به ددوو قسم

منقسم فرموددهه: «ررحمت محیطه» وو «ررحمت محدووددهه».  
«ررحمت محیطه» که به ناممهایی ررحمت «منبسطه» وو «کلّّیه» وو «جامعه» وو
«مخزوونه» وو «ااطالقیه»، یعنی «مطلقه»، نیز نامیدهه شدهه، نعمت وو اانعامم االهی
ااست که همۀ موجوددااتت وو ممکناتت به تناسب مرتبۀ خودد بدوونن ااستثناءء وو تفاووتت
ددرریافت میددااررند وو موکولل به طلب وو خوااست وو ااررااددهه وو کوشش آآنها نیست.  مثالل
ااین حقیقت ددرر حیاتت آآددمیانن محقّّق ااست، همچنانکه کوددکانن قبل اازز تولّد به
ررحمت وو عنایت االهی هر آآنچه رراا به آآنن محتاجند مقرّرر وو مقدّّرر میفرماید، تا ددرر
حین تولّد بدوونن طلبیدنن وو خوااستن به آآنن برسند وو به همین سبب ررحمت منبسطه،

خدااووند تعالی خودد رراا «ررببّاالعالمین» نامیدهه ااست.
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وو اامّا «ررحمت محدووددهه» که به ررحمت تقییدیه به معنی مقیّد وو معیّن نیز شناخته
میشودد ررحمتی ااست که با قابلیّت وو ااستعداادد وو آآماددگی اافراادد وو ااشیاءء ااررتباطط دداارردد
وو به همین جهت به تناسب طلب وو خوااهش به مقتضایی عداالت عطا میشودد، ززیراا
مقتضایی عدلل ددااددنن حق به حقدداارر ااست وو ااین مقامم ااندااززهه وو تناسبی ااست که ددرر
ووَقابلیت ااشیاءء ووددیعه نهاددهه شدهه وو به همین جهت بر ررسولل خاتم چنین ناززلل که «

 که حکایت اازز ظهورر قدرر٢۲،«اإنن مِِّن شََيءْءٍ اإالَّ عِندََنََا خََزَاائِنُُهُ ووَمَا نُُنََزِِّلُهُ اإالَّ بِِقََدََررٍٍ مَّعْلُُوممٍ
وو ااقداارر مینماید.  متأسفانه ااصطالحح «قدرر» ددرر عرفف عمومم اازز معنی ااصلی آآنن ددوورر
ماندهه، چه که ااکثرااًً تصوّرر میروودد که «قدرر» یعنی تقدیریی االهی که قبل اازز ووجودد
موجوددااتت معیّن شدهه وو سرااسر جبر وو ااجبارر ااست، ددرر حالی که بنابر بیاناتت
مباررکک ددرر آآثارر ااین ددوورر بدیع «قدرر» تعیین مقاددیر وو موااززین به تناسب قابلیّت وو
ااستعداادد وو بر حسب ترقّّی یا تنزّلل هر موجوددیی ااست وو هموااررهه اازز ظلم وو تجاووزز اازز
حق برکنارر وو مبرّیی ااست.  ددرر ااحاددیث سابقه که ذذکر قدرر آآمدهه اازز آآنن به «ددرریایی
بیپایانن وو پُرگوهر (بحر ززخّّارر) وو شباهنگامم تیرهه که ددرر آآنن فراا ررااهی نیست (لیل

دداامس)" یادد شدهه ااست.
وو ددرر توضیح بیشتر، «قدرر» سرّیی اازز ااسراارر االهی (سرّ من سرّااللّه) وو عامل حفظی
اازز ووسائل حفظ االهی (حرزز من حرززااللّه) معرّفی شدهه که ددرر علم االهی پوشیدهه وو
پنهانن ااست، شناسائی آآنن براایی بندگانن ممکن نیست، وو ددرریافت آآنن باالتر اازز ددررکک
وو شهودد آآنانن ااست.  وو ددرر بیانن آآنن به ااین نکته ااشاررهه میفرماید که همۀ ااختالفاتت وو
نابسامانیهایی اامّتها وو ااهل عالم جز به سبب همین عدمم ددررکک وو شناسائی ااین
مقامم نیست، ززیراا ااگر به ددررکک وو فهم مفهومم متعالی «قدرر» که متضمن مفهومم
ااعطاءء وو بخشش االهی به قدرر قابلیتها، یعنی به تناسب عدلل وو ااستعداادد ااست، پی
میبرددند هرگز کسی بر ددیگریی ااعترااضض نمیکردد وو نفسی نفسی رراا مالمت

عجبت لمن ااشتغل بعيوبب االناسس وو هو غافل عننمینمودد وو به ااین بیانن که «
 ااستشهادد میفرمایند.  سپس به ذذکر وو هداایت میفرمایند که شایسته٣۳«عيوبب نفسه

ااست که همۀ کسانن ددرر نفس خودد بیاندیشند وو خودد رراا اازز آآنچه خدااووند تعالی نهی
فرموددهه پاکک وو پاکیزهه ددااررند وو هیچ کس بر ددیگریی ااعترااضض رروواا ندااند وو آآنچه رراا بر
ااوو میرسد ددرر اامورر خودد اازز آآنانن که مراایایی علم وو مظاهر اامر وو مطالع حکم وو موااقع
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نهی، یعنی مؤیّد به هداایت وو تأیید االهی هستند، یا به عباررتت ددیگر مظاهر وو مطالع
ظهورر حقّ ااند ااستفسارر وو ااستمداادد نماید، وو آآنانن، یعنی نقباءء وو برگزیدگانن االهی جا
دداارردد که مرددمانن رراا به خیر وو نیکی اامر فرمایند وو اازز ناشایستها منع کنند، یا به
ااصطالحح متدااوولل به معرووفف دداللت نمایند وو اازز منکر بازز ددااررند.  سپس بعد اازز
اایاتی متضمّن شکایت اازز ااهل ددشمنی وو ددووررووئی وو نفاقق وو ااظهارر فداا وو اانفاقق ررووحح
وو نفس وو جسم وو جانن ددرر سبیل محبوبب وو تمثیلی بسیارر ززیبا اازز تشبیه ااشتیاقق به
حقّ به شوقق وو اانتظارر چشم به ددیداارر جمالل وو ززیبائی وو یا ماهی به آآبب ززاللل، وو
کید میفرمایند که بلکه بسی بیشتر وو برتر، ددووباررهه به مسئلۀ قدرر توجّه فرموددهه وو تأ
ددرر ررتبۀ قدرر همه چیز به ترتیب وو میزاانن ااصلی مقدّّرر شدهه، که ااگر اازز آآنن تجاووزز شودد
اازز ررحمت حقّ بینصیب خوااهد ماند وو ددرر حقیقت اامر االهی پناههگاهه االهی ددرر عالم
بشریی ااست تا بندگانن ددرر آآنن مقرّ یابند.  هر که ددرر آآنن پناهه جست اازز هر ظنّ وو
گمانی محفوظظ خوااهد ماند وو کسی که اازز آآنن بیروونن بماند ددززدداانن وو ساررقانن عواالم
معنویی ااوو رراا اازز لباسس معرفت وو اایمانن وو توکّّل وو توسّل عریانن خوااهند ساخت،
یعنی آآنن پوششهایی ززیبا وو شایستهاایی که خداایی تعالی آآنن رراا به ددستهایی
برگزیدگانن خودد براایی اانسانن ساخته وو پرددااخته ااست.  باید آآررززوو کردد که خدااووند ما
وو شما رراا اازز شرّ ااین ددززدداانن حقیقت حفظ فرماید، که نه تنها به ااشیاءء وو مرااتب
ظاهرهه تجاووزز مینمایند، بلکه اانسانن رراا اازز آآنچه خدااووند تعالی اازز عنایت وو مکرمت
خودد ااوو رراا نصیب ددااددهه وو حقیقت اانسانی رراا به آآنن آآررااسته بیبهرهه میساززند وو ددرر
۴ااین مقامم ااست که مصدااقق ااینکه فقر باعث ررووسیاهی ددرر ددنیا وو آآخرتت ااست

۵تحقّّق مییابد وو فقر ااست که به کفر میاانجامد.

ددرر ااین مقامم، یعنی موضوعع توجّه به قدرر وو تقدیرااتت ااززلی، جا دداارردد که سالک
طریق حقّ اازز ووطن فانی ددلل بردداارردد وو به ووطن باقی توجّه نماید، تا ااسراارر پوشیدهه وو
حقایق نهفته بر ااوو آآشکارر گردددد.  وو چونن به ااین مقامم بلند ااعلٰى ررسید وو ددرر آآنن
ووطن جایی گرفت باید که حقّ اامانتدداارریی علومم االهی به جایی آآرردد وو ااسراارر حکمت
حقّ رراا نگاهه دداارردد وو معاررفف ررووحانی رراا حفظ نماید وو چونن چشم خویش آآنن رراا
عزیز دداارردد وو ددرر ددلل وو جانن حفظش نماید، چه ااگر حرفی اازز آآنن حقائق رراا به غیر
ااهل آآنن ااسراارر اابراازز نماید سه گناهه وو خیانت رراا متحمّل شدهه ااست: نخست خیانت
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ددرر اامانت، ددیگر ظلم وو ستم بر آآنن ناااهالنن، وو سه ددیگر قتل، یعنی قتل اایمانی.
نخستین که خیانت ااست، خیانت به خداا ااست که ااسراارر االهی رراا به غیر ااهلش
ااظهارر نموددهه وو ظلم آآنکه مقامم وو مطلبی رراا به ناااهالنن که ااستعداادد آآنن رراا ندااررند
ااررززاانی ددااشته، وو باالخرهه قتل اایمانی، که ضاللت وو گمرااهی ااووست، سومین مورردد
اازز ااین خیاناتت سهگانه ااست.  االبته قصاصص بر قاتل ووااجب ااست، ززیراا قتل ررووحح اازز
قتل جسم وو جسد ددرر نظر ااهل حقیقت بزررگتر وو مهمّ تر ااست، وو ددرر قرآآنن مجید نیز

 بر ااین حقیقت گوااهه ااست وو آآیۀ۶آآیۀ مباررکه ددرر حقّ حمزهه سیداالشهدااءء وو اابوجهل
 نیز مؤیّد آآنن ااست.  با ااینهمه ااصل حکم قصاصص٧۷«...  فََلََنُُحْيِِيَنَّهُ حَيَاةةًً طَيِِّبَةًً...»

به عهدۀۀ شارربانن ررااحح ررووحانی اازز ددست ساقی جمالل االهی، آآنن هم ددرر عواالم
ررووحانی وورراایی ظوااهر ااین عالم فانی ااست.

اازز مجموعع ااین آآیاتت که به طرززیی ناررسا ددرر عین ناتواانی ررووحانی به مطالعۀ آآنن
پرددااخته شد میتواانن ددرریافت که «قدرر» میزاانی ااست که اازز برکاتت عواالم ررووحانی
به میزاانن قابلیتها وو ااستعدااددااتت موجوددااتت وو باالخص اافراادد اانسانی اامکاناتت وو
فرصتها ددرر ااختیارر هر کََس نهاددهه، ااما ااستفاددۀۀ شایسته اازز آآنن وو کسب فیوضاتت االهی
براایی هر کس موکولل به توجّه وو ااستمداادد اازز هداایت وو ررحمت حقّ ااست، یعنی
«ررحمت تقییدیه»، که آآنن هم ددرر گروو ااستعداادد اافراادد ااست، وو ددرر اافراادد اانسانی که به
ززیورر «ااختیارر» آآررااسته ااست باهر، به کمک اانقطاعع اازز عالم، مخصوصاًً ررهائی وو
آآززااددیی اازز حبّ بیددلیل وو بغض بیجا، به ززیورر اانصافف آآررااسته شودد تا قابل

ددرریافت ررحمت وو تأیید االهی گردددد.
آآیاتت مباررکک ززیر مناسب مقامم ااست:

«ال یکونن شئی فی االسمآءء وو ااالررضض ااال بمشیة وو ااررااددةة وو قدرر وو قضاءء وو ااذذنن وو
ااجل وو کتابب.  هر نفسی به ددنیا میآید ااسبابب التحصٰى با ااوو میآید.  ااگرچه ببصر
ظاهر ددیدهه نمیشودد، وولٰکن فیاالحقیقه ااین مقامم محقّّق ااست.  آآنچه اازز محتوماتت

 میلیااووّللمحسوبب تغییر نپذیردد، وو ددوونن آآنن بسبب ااسبابب وو ااعمالل تغییر مینماید.  
 تصوّرر ااسباببااووّلل ،مشیةکه ددرر اانسانن ااحدااثث میشودد قبل اازز ظهورر ااسبابب ااین مقامم 

 هندسه وو ااندااززهه ااست، یعنی ظهورر ااسبابب بمقداارر اامضاءءوو قدرر مقامم ،ااررااددههمقامم 
تألیف ما قدّّرر.  مقامم قدرر رراا بسیارر عظیم ذذکر نموددههااند، چنانکه فرموددههااند االقدرر
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سرّ من ااسرااررااللّه وو سرّ من اامرااللّه وو حرزز من حرززااللّه وو مختومم بختامم االلّه االی اانن
قالل بحر ززخّّارر ال تلجه وو لیل دداامس ال تسلکه کثیر االحیتانن سعته ما بین االسمآءء وو
ااالررضض وو عرضه ما بین االمشرقق وو االمغربب وو فی قعرهه شمس تضئی وو ااین مقاماتت
رراا اانسانن ددرر مقاماتت خودد مشاهدهه مینماید یعنی مرااتب سبعه که ذذکر شد وو بعد اازز

 بوددهه ووااجل ااست.  اازز براایی هر شئی ااذذنن اامضاءء مشهودد وو همانن معنی قضاظهورر 
 که مقامم تمامیّت شئی ااست ظاهر ووکتاببهست، یعنی مدّّتت کونن آآنن وو بعد 

   ٨۸هویداا.»
ددرر خاتمۀ گفتارر اازز خواانندگانن صاحب کمالل اازز آآنچه ددرر بیانن آآنن قصورر شدهه پوززشش
میطلبم وو اازز لطف اایشانن اامیدووااررمم که هر آآنچه ددرر تکمیل وو تصحیح ااین گفتارر به

کارر آآید اازز ااظهارر وو ررااهنمائی ددرریغ نفرمایند.
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