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  بنام خداوند عزوجل 

  زار جان خامۀ یرم زنیبگ
  کنم  یمعان يان بحرهایب

  ان یدامن از دست جسمانکشم 
  ار یشوم در مقام مناجات 

  ق را یبچنگ آورم جام توف
  کجرعه مست یم بیچنان شان نما

  ل همه رو باعال کنندفزاس
  ین جسته و جسته از هر شکیقی

  هست نور  یکیظلمت است و یدوئ
  ان یر رفت از میار آمد و غیچو 

  بلند  یسخن هر چه کوتاه و معن
   یجل نسخن شدیمرا در خفا ا

  انین چون بخطب البیا و به بیب
  حد کند یب ین معانیمب

  ن شد از خطبۀ روشنم ینخست
  نشانه منم شان جبار را 
  منم آنکه گردد زمن هر بهار 

  ام آنچنان  یمن اسماء حسنائ
  منم نور کز آن نمود اقتباس 

  وم النشور یمنم صاحب صور و 
  آن  یمنم صاحب نوح و منج

  ار بود آسمانها همه برقر
  ک من یمنم آنکه هرگز بنزد
  ق تمام یکنم من حساب خال

  م بمن ساعت است یمنم آنکه قا
  نده ام یکه پا یمنم الاموت

  منم آنکه محزون سراللهم 
  ام ین را صلوه و صیمنم مؤمن

  شه نشر اول و آخر منم 

  زل یزال است و هم لم یکه هم ال  
  سم بر اوراق دل نامۀ ینو
  کنم  ینهان يان راز هایع

  ان یل روحانیزنم دست بر ذ
  ابم بدرگان حاجات بار یب

  ق را یارباب تحق یشوم ساق
  ش دست یکباره از خویند یکه شو
  کنند بباال  یعروج یزپست

   یکیان جزیدر م ینماند دوئ
  بود الجرم ظلمت از نور دور 

  ان یار سازد بیلب  یمعان
  براهل دانش بود سودمند  

   یول یت علیزشاه وال
  ان یباندك ب یب سلونیخط
  ن شئونات سرمد کند یمع

  که گفت آدم و نوح اول منم 
  قت منم جمله اسرار را یحق

  ن باغ پربرگ و بار یدرختان ا
  که گفته مرا حق برآنها بخوان 

  قاس یم خدا بیرا کل يهد
  برآرم همه مردگانرا زگور

  آن  یوب و شافیار ایمنم 
  بامر من از امر پروردگار  

  نخواهد شدن  یچ قولیبدل ه
  ام یامت قیبامر من آرد ق

  ز واجب زحق طاعت است یبمن ن
  ن زنده ام یقیرم یرم چه مینم

  ه بوده است و بود آگهم بهرچه ک
  ن و امام یمؤمن یمنم مول

  مه برج نعمت مفاخر منم 
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  بگردون منم صاحب اختران 
  منم مهلک جابران اول 

  و هم زلزله  1منم صاحب رجف 
  صاحب آفتاب و کسوف منم 

  م بپا یدر اشخاص دارد خدا
  که ظاهر شدم جمله منکر شدند 
  منم نور انوار فاش و نهان 

  که رفت  یمنم صاحب هر کتاب
  ن ید هرگز در انکار ایندار

  مرادر شب و روز پنهان و فاش 
  م دهر ین عابدان اقالیقی

  که مذکور شد يمنم طور نور
  ت معمور اندر جهان یمنم ب
  د نار یح خلد و مقالیمفات

  ن یمنم با رسول خدا بر زم
  نبود  یو نفس یدر آندم که روح

  اول  يمنم صاحب قرنها
  محمد بود ناطق و من خموش 

  ق یببحر عم یار موسیمنم 
  ند در همهمهیم چو آیبها

  ست رطب اللسان یبهرجا که مرغ
  کنظر یمنم آنکه در گردش 

  بمهد  یسیمنم نطاق از لعل ع
  ز امر خدا در صور منم آنم ک

  است  يمن آنم که مصباح بزم هد
  منم  یز اولیمنم آخرت ن

  منم خازن ارض و هفت آسمان
  منم آنکه قائم بقسطست آن  

  حب من  یمنم آنکه اعمال ب

  عذاب اهللا و رحمتم در جهان 
  ل الدول یمن آنم که هستم مز

  زر جف افکنم در جهان و لوله 
  منم صاحب ماهتاب و خسوف 

  ند اطاعت مرا یشان نمایکه ا
  مرا خود ندانسته کافر شدند 

  کوان یمنم حامل عرش با ن
  که رفت  یم باب اهللا چو بابمن
  ن ید ذوق بهشت برینمائ

  بودازدحام ملک بر فراش 
  م جمله بهر یبرند از شناسائ

  که مسطور شد  یمنم آن کتاب
  م و جنان یم جحیمنم آن قس

  بود بر کف من همه برقرار 
  ن یاندر سما همنش يمنم با و

  ل بودم وجود یح و تهلیبتسب
  زسنگ آورم بهر صالح جمل 

  دقت بکوش  يه از روتن نکیدر ا
  ق یلش غریزمن گشته فرعون و خ
  شان همه یمنم آگه از حال ا
  د آن یگویمن آنم که دانم چه م
  ن گذر یکنم از سموات و ارض

  کند اقتدا در نمازم بجهد 
  بهرنوع خواهم شوم جلوه گر

  من آنم که مفتاح باب لقاست 
  نا منم یبر اعمال هر بنده ب

  مانن و زیزم يبامر خدا
   منم آنکه دیان دین است هان
  نگردد قبول و نباشد حسن 

                                         
 . دیلزلۀ شدم و زیعظ يادیفر - 1
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  بدور آگهم چرخ دوار را 
   2ل رمل قفاریمنم صاحب ک

  ا دو بار یز مقتول و احیشوم ن
  ق بمن روشن است یشمار خال

  ا یهست از انب هزارم کتب
  نمودند و گشتند مسخ آنهمه 
  بود من محمد محمد منم 

  بران واقعست  یکه نه اسم و شبه
  ابد مرا یت هر که یبنوران
  نه اش یک ید خدا قلب بیگشا
  کند  ینمعرفت هر که سستیدر ا

  ب یدلش هست در ظلمت شک و ر
  ت ینورانه من ب یشناسائ
  ن خالص بنزد خدا یبود د

  م مایش مائکه سراهللا فا
  خدا تا بود نور او روشن است 

  م ما یهمه نعمت اهللا مائ
  ن یزما اول و اوسط و آخر

  گانه شناخت یهر آنکس که ما را 
  ایبود هم ز ما بعثت انب

  توان ید ارباب تا میمخوان
  زما  یهالك آمده هر هالک

  ان یت آنهمه ها دیمن واهل ب
  مقرب همه  يایبحق اول

  ک یز یر نم و سیک امریهمه ما 
  ظهور  یم در هر زمانینمائ

  لش وطن یبرجان و و يبود وا
  است اهل انکار کم کرده راه  یک

  ل قطرات امطار را یکنم ک
  بامر خداوند آموزگار 
  بهرگونه خواهم شوم آشکار 

  ز نزد من است یحساب همه ن
  هزار امت انکار من در وال 

  ران همه یفتادند در قعر ن
  روشنم  یبباطن من آن معن

  ن هر برقعست یان گرچه در عیع
  مان کامل ورا ین و اید بود

  نه اش یشود مخزن اسالمرا س
  کند  یزباال همه رو به پست

  ب یچ انوار غینتابد بر او ه
  ن صفت یحق بود ا یشناسائ

  کدم از ما جدا یاو مشو یب
  م ما ین دان که نور خدائیقی
  کشتن است  ین نور کیسزاوار ا 

  که ندارد جزا  یمر آن نعمت
   نیا و دیمحمد بود شاه دن

  ن بر فراخت یات دیق رایبتحق
  زما  ییافته هر نبیشرف 

  ان ید اوصاف ما را بینمائ
  نجا  ییافته هر نجیزما 

  م و مکنون بدان یهمه سرحق
  و هزار است مطلب همه  یکی 

  هلک  يمکن تفرقه ورنه گرد
  زبهر هر آنچه بخواهد غفور 
  کند هر که انکار گفتار من 
  ه ایکه هم کور و کر باشد و دل س

                                         
 . یخال يابانهایب - 2
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   4و منم حاقه 3منم طامه
  6هیو منم غاش 5منم آزفه
  ات وجه اللهم یدالالت آ

  نوشتند نام مرا در ازل 
  و بنور  7بباد و ببرق و بودق
  ل و نهار یبابر و برعد و بل

  ان ین عق بود آیمرا از خال
  ق همه واقفم یبسر خال

  ان یمرا باشد اسرار آنکس ع
   ین علم کردم دمیزحق کشف ا

  شۀ بر شما ینبودم گر اند
  نه من سربسرییشما را هر آ

  د بود ید و خواهید و هستیکه بود
  ز است در نزد من یآن عز یول

  ا ینهان علم آنست بر انب
  کدگر یم بر یم تعلیکه کرد

  ن یبر منم عارف از فوق عرش
  بدانم هر آنچه در افالك هست 

  نعلوم یزعلم احاطه بود ا
  م یقسم باد بر رب عرش عظ

  که گرخود هم اکنون شما را خبر 
  جمله بودند از که بدند  یکه ک
  ه یار کس از شما کزاخیچه بس

  ان و زار یوسته گریو حال آنکه پ
شود کشف اگر بر شما از وجود  

  ز در آخر آنچه مرا یبود ن

   10و منم صاخه 9منم قارعه
  منم در جهان حجت نازله 
  منم هم حجب و زهمه آگهم 
  بعرش و سموات و ارض و جبل 

  ور یبجن و بانس و بوحش و ط
  خود تا قرار  يگرفتند برجا

  که جز خالق از خلق باشد نهان 
  در آنچه شده است و شود عارفم 
  که در عالم ذر اول بد آن 

   یه آدمکه آندم نه دم بود و ن
  د و مرتد مرا یوانه خوانیکه د
  دادم اکنون خبر یز میبدانچ

  ب و شهود یامت بغیدر آن تا ق
  چرا سازمش فاش در انجمن 

  ن شما یبجز صاحب شرع د
  من و او همه علم خود سربسر
  ن یمنم واقف از تحت هفتم زم

  ان باشدم آنچه در خاك هست یع
  نه از علم اخبار و علم رسوم 

  م یا رؤف و رحکتیخداوند 
  دهم از همه رفتگان و پدر 

  ند اکنون و در چه شدند یکجا
  ه یخورد لحم و نوشد ز رأس اب
  دوار یبر آنهاست مشتاق و ام

  م اول آنچه بود یزمن در قد
  بر شما  ينه ظاهر شدییهر آ

                                         
 . ز سخت تر باشدیرستخ يا هولتر که از همه بالهایه بزرگتر یبل - 3
 .حق است وقوع آن یامت است و بمعنیاز اسماء ق یکی - 4
  .امت استیک شونده مقصود قینزد یعنی - 5
 . امت استیده مقصود قیخبر پوش - 6
 .باران - 7
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  مات مستعظمات یاز عظ یبس
  نهان  يع نبودیشما را صنا 

  در عدم  يهمان نوح اول بد
  زمن گشت طوفان اول  بجوش 

  ز یموج خ 8ل عرمیزمن گشته س
  منم صاحب و مهلکم بر ثمود 

  شان سراسر مدبر منم یبر ا
   یجملگ یو داج یمنم بان

  ز آخر منم یمنم اول و ن
  و بودم بکور  يچ کورینبد ه

  لوح و قلم در عدم  همان بود
  ه ازل یمنم صاحب اول

  زمن هست جابلق و جابلس هم 
  ن یبند آنزمان آسمان و زم

  ع نمود یبدا يان رازهایع
  ار گفت ینده و رفته بسیزآ
  کند  یحمل احوال من ک یکس
   یدم چو در خورد آن آدمیند
  تفاق  يده صفایکوند یکس
  ت ید و باشدش در نین کویقی

  د یشاهد شون قول یهمه اندر ا
  م ینور مخلوق ید علیکه گو

  ن یر اید مرا غیکو بگو یکس
  ق هدا یا طالبان طریا

  د راه طلب ین بپوئینخست
   یدمیق نوشیتوف ينایزم

  از امورات مستعجبات  یبس
  ان یع یاحاطت بر جمله گشت

  که من صاحب خلق اول بدم 
  فان دوم خروش زمن کرد طو

  ز یمنم صاحب عاد و جنات ن
  ات وارد نمود یزمن جمله آ

  مزلزل مرجف مدمر منم 
   یدهم جمله را مرگ و هم زندگ

  ز ظاهر منم یمنم باطن و ن
  و بودم بدور  يچ دورینبد ه
  قلم  يمرا لوح و بود يکه بود

  منم هم ازل را ابد هم اول 
  11ن صاحب رفرف و بهرممیقی

  ن یلم اولکه کردم بنا عا
  ع نمود یبقا يان نکته هایب

  ن در اسرار سفت یپس آنگه چن
  کند  یدرك اقوال من ک یکس

   یار ترك عجب کردمیچه بس
  نه زنک نفاق یگرفته در آئ
  ت یبست ربان یکه برخود عل

  د یبهنگام حاجت شهادت ده
  م یم من خدا عبد مرز و قین

  ن یبر او باد لعن حق و العن
  ه خدا را ياید جویکه هست

  درگاه رب  يد رو سوینمائ
   ید پیق آریتحق يبصهبا

                                                                                                                       
 از اسامی قیامت است یعنی کوبنده و شکننده : قارعه  - 9

  .کر کننده از آوازش یعنی - 10
 . از بند محکم یلیس ن و کسر راءیعرم بفتح ع - 8

د مخفف بهرام باشد یان بود و باین شعر در شرح خطبته البیقرء بود و بهرم در نسخه جنات الوصال مطابق این کلمه در نسخه الیا - 11
 .خ استیضرورت شعر که ستاره مر يبرا
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  د یتر کن یغش لبیاز آنجام ب
  خانه مدهوش و مست یچه مستان م

   يبدل از محبت گشوده در
  نۀ وجه هوست یر که آئیچه دل

  وة کند هر زمان در جهان جل
  دار اوست یدل عاشقان طور د

  د ین غافلیچن ین تجلیچرا ز
  د یمن کنیا يواد يسو یرخ

  چو او ظاهر اندر مظاهر بود 
  انور است  یکان زنور عل یدل

  است فاش و نهان  یچون اسماءحسن
   یقلید دل صیبذکرش نمائ

  ران بوجه یبود محو ح یبوجه
  نماند اثر  ین وجه فانیکز

  الشود ان یاز م يحجاب خود
  ط یب گردد بسیمرکب زترک
  ان ید فاش و عیشود سرتوح

  
  

  دیقت بساغر کنیشراب حق
  د دست یبشوئ یزهر زرد و سرخ

   يد دل بر رخ دلبریبه بند
  نه بلکه خود وجه اوست یمگو آ

  د تابان بهر ذرةیچه خورش
  انوار اوست  یمحل تجل

  د ین دلیمگر کور و گمراه و سنگ
  د یده روشن کنید یبنور عل

  ظاهر از او جمله ظاهر بود م
  ن مظهر است یقیظهورات حق را 

  د جز نام او بر زبان یاریم
   یشودتان در او نورحق منجل

  د چندان بوجه یتوجه نمائ
  شود جلوه گر  یهمه وجه باق

  خود اثبات االشود  یبنف
  ط یگردد آندم محاط و مح یکی

  ان یر او در میغ ینماند کس
  

   
 


