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  جلوة الهی
  

  از بيانات 
  

لم الصمداني و العارف السبحاني املجإ االمجاد و مالذ االوتاد العحضرت 
المؤيد بالتائيدات الربانية و مبني االسرار االلهية قطب العارفني و صالح 

  يف االرضني المويل المؤتمن یية اله العظمآ المؤمنني

   قدس اله سره العزيز  موالنا الحاج شيخ محمد حسن صالحعليشاه 



جلوةالهي

و لباسي به قضاوت در و لباسي به جنگ در شخص يك :(ê87) حقيق¹
در را او كÇه كس آن چه ا گر باشد, يك همه اما درآيد, لباسي به زراعت در
مگر نشناسد, آن غير در شايد و دارد نظر در لباس همان در را او ديد, لباسي
و مÇنما مÇحصور را او ديÇدي مÇظهري در را جلوهاي ا گر پس اد/ نق شخصي

اòاليق: نفاسأ د دعب اهللا Ò� ا ق Ôرالط Ôد دع مشمار/ بيگانه را ديگران
شÇÇÇÇد جÇÇÇÇوان و پÇÇÇÇير برآمÇد گÇÇÇÇÇه ار بتعي هرلحظهبهشكلآن
شÇÇÇÇد نÇÇÇÇÇÇÇهان و بÇÇÇÇÇÇÇÇرد دل برآمÇد يار آن دگر لباسي به هردم

(ê87) حقيق¹ شرح

همة يعني, دارد; او به عالقه انسان كه را آنچه و بود خدا ذ كر به ه توج خوب,
است, اليÇه ÕنظورÇم است, مÇعبود است, مقصود آنكه است/ يكي همان به عالقه
پس است/ درست هست, آيه براي كه معانياي همة به اهللا الا له× الا بس/ و خداست
كÇه طÇور آن ميخواهد, را او حقيقت در ميخواهد هرچه هركه, اوست, منظور
است محدود است, جسماني عالم اين در انسان چون كه هست گاهي ولي  گذشت/
كسÇي خواب در حتي كه است اين ميآيد/ نظرش به نات متعي است, تعين در و
ديگري لباسهاي به Hغالب و نيست ظاهر صورت كه خواب در ميبيند; را چيزي
هم اشقيا¾ Âمث ديگران بلكه ميكند/ جلوه درنده حيوان شكل به ي عدو Âمث و است
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ميكنند, ظهور ميباشند, درنده كه آنها باطني و معنوي صورت به خواب در  گاهي
سگي ديدم خواب ميفرمايد: السالم, و الصلو¸ عليه علي, حسينبن كنيم فرض Âمث
فÇرمودند: را, او ديدند كه ل او دارد, پستان هفت چون سگ و من بر كرد حمله
در چÇه حÇاال اهللا/ رسول ي د ج ق د ص فÇرمودند: كرد, باز را سينه بازكن/ را سينهات
Âاص دارد, پستان هفت تو قاتل كه بود فرموده پيغمبر بيداري, در چه و بود خواب
لباس به كه است حاالت و اخالق معنوي, وجهة وجهه, آن مقصود است/ سگ او
خداخواه باشد, بندگي حال در كه كسي حاال ميكند/ جلوه جسم صورت و جسماني
ولي ميخواهد; او كه است همان جلوه آن شد, جلوهاي او براي حالي در ا گر باشد,
ا گر است, مختلف آينهها است/ منحصر يكي همان به خدا جلوه كه كند تصور نبايد
يكي است آينه در كه شخصي است مختلف آينهها باشد, آينه هزار ا گر آينه, صد
شÇده, باز او براي كه دري آن از شده, گشوده او براي راهي ا گر بايد پس است/

نشود/ منحرف

ميگفت/ خدا را حضرت آن كه حضرتعلي(ع) فداÄيان از يكي صير, Ôن به منسوب /1

عليبن جسمانيت صورت لباس در ديده چه هر نÔصيري1 Âمث ديده, چه هر او
اينكه عين در ميداند/ چيز همه را علي و ميبيند علي در را همه ديده, ابيطالب
همه و همه معذلك تنهاست/ او ظاهر به ه توج در اشتباه ولي ميداند درست را اين
ميرود كه است راهي همان او براي نزديكتر راه علياند/ مراتب همه بله, علياند/
نه, كند/ ر تصو هيچ به هم را ديگران نبايد ولي شد, جلوه راه آن از كه است راهي و
� ا ق ÔرÔالط Ôد د ع است: خود راه به است, حديث و فرمودهاند كه طوري همان كسي هر
بÇه راهÇهاي شÇمارة عدد, اòالÄق/ وسÔفÔن د د ع ب نفرمودهاند: الÄق, Òòا فاسÖÇنا د د ع ب اهللا
است راهي افراد از فردي هر سي, فن هر است/ خالÄق سهاي فن شمارة به خدا سوي
عالم آن سوي به رفتن و زدن قدم كنيم, نگاه كه هم معني حسب به بهعالوه بهخدا/
ميرويم كه طريقي در كه بكوشيم بايد ولي است س فن به ظاهر صورت برحسب
تبديل حق كه نكنيم وارد آن در را نفساني حاالت و هوس و هوي× و نيفتيم بهاشتباه
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حق راه از و شده پيدا جهت همين به ضاله و منحرفه طرق غالب و ميشود باطل به
است/ نموده پيدا انحراف

و بÇيست Hتقريب هم شبانهروزي هر شبانهروزهاست; از مركب سال خوب,
HقريبÇت هÇم دقÇيقهاي هر در است دقيقه شصت ساعتي هر و است ساعت چهار
ميرود/ جلوتر قدم يك ميكشد كه نفسي هر ميكشد/ نفس بيست تا هفده شانزده
هÇمان بÇه سي فن هر عدد به پس نيست/ جسماني و ظاهري قدم عالم آن قدم اما
بÇه هم كسي هر است, همانطور هم فردي هر و خدا سوي به است راهي اندازه

دارد/ راه عدد همان
نزديكتر راه, باشد? راه كدام از تا است مختلف راههاي خدا سوي به راه پس,
رويهمرفته ولي دارد, نميپسندد و ميپسندد طرف آن كه را راهي دارد, دورتر و
تكÇويني; است راهي يا راه, نيست/ بيراهه نه, است/ بيراه همهاش كه گفت نبايد
اختيار? حسب به يا ميرود عالم آن سوي به رو طبيعت و فطرت حسب بر يعني,
يكي همان گفت نبايد جلوه اين با كرد, جلوه جايي در ديد, كه را آنچه پس,
در است مÇمكن نفر يك كه است اين ميزنند كه مثالي شمرد/ منحصر كه است
لباس اين ,Âمث باشد داشته پا گون باشد, داشته جنگ لباس باشد: مختلف لباسهاي
مثل معمولي لباس بپوشد, سويل لباس لباس, آن غير در آدم همين است, جنگي
هÇم منبر است ممكن آنوقت ميگذارد سر بر عمامه شخصي همان مردم, ساير
كنيم فرض يا است سرهنگ اينكه عين در و باشد داشته هم عبا و عمامه برود,
آن اما كند/ زراعت بردارد است ممكن هم بيل شخص, همان بله است/ سرتيپ
آن ديد, را جلوهاي كه هر كه است اين ميشود/ مختلف لباسها است, يكي شخص
در يكي ميبيند عيسي× در يكي ميبيند موسي× در يكي منتهي× هست; همه در جلوه
مرتبة در است, درست هم همهاش علي(ع)/ در يكي و آله, و عليه اهللا صلي د, محم
است/ هيچ اين غير و است بهاين منحصر گفت: و كرد منحصر نبايد است, خودش

هست/ هم او غير اما اوست Öاصل آنجا در كه است درست




