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  الرحیمبسم اللّه الرحمن 
  

یْـر و بِه نَسْتَعني، الحمدُللّه ربِ العالَمني و العاقبةُ لِلْمُتّقني وال عُدْوانَ اِّال علی الظّالِمني، و الصلوةُ و السالمُ علـی خَ
جمعی دوستان درخواستند . َخلْقه محمدِ و آلِه أجمعنيَ الطّیبني الطّاهرین، و علی أصحابِه رِضْوانُ اللّه تعاىل علیهم

ملتمس ایشـان مبـذول داشـته آمـد و ایـن . بهر ایشان سخنی چند درج کرده شود که فایدۀ روزگار در آن بودکه از 
  .کتاب به زبدة الحقایق فی کشف الدقایق بر ده تمهید تمام کرده شد تا خوانندگان را فایده بود

  تمهید اصل اول

  >فرق علم مکتسب با علم لدنی<
وتـراهم یَیْظُـرون إِلَیْـک وَ هُـمْ «: خطاب این آمـد -صلعم-یان با مصطفیبدانکه در حق صورت بینان و ظاهر جو

قُـد جـاءَکم مِـنَ اللّـهِ نـورٌ و «ای که ای و یا نشنیدهمگر این آیت در قرآن نخوانده: گویمای عزیز می. »الیُبصِرون
بعـوا النـورَ الـذی اُنْـزل واتّ«خوانـد کـه خواند و قرآن را که کالم خداسـت نـور مـی؟ محمد را نور می»کتابٌ مُبني

القـرآنُ «بینی بر کاغذ سفید، بدانکه کاغذ و مداد و سطرها نور نیسـتند، پـس تو از قرآن حروف سیاهی می. »مَعَه
  کدامست؟» کالمُ اللّهِ غريُ مخلوق

بَشرٌ مِثلُکم  قُلْ إِنما أنا«نمودند که خلق از محمد صورتی و تنی و شخصی دیدند، و بشر و بشریَّتی به بینندگان می
اما او را با . »وقالوا مالِهذا الرسولِ یأکُل الطعامَ و یمشی فی االَٔسواق«تا ایشان درین مقام گفتند که » یوحی إِيل

، »اللهُّم الجعَلْنا من اُمةِ محمـد«: بعضی گفتند. اهل بصريت و حقیقت نمودند تا بجان و دل، حقیقت او بدیدند
اگـر در ایـن . »اللهـم ارزُقْنـا شـفاعةَ محمـد«: و قـومی گفتنـد» منا من صحبة محمـداللهم التَحْرِ«: بعضی گفتند

و قـالوا أَبشَـرٌ یهـدوننا «: بـر خـوان. حالت و درین مقام والیت او را بشر خوانند و یاوی را بشر دانند، کافر شوند
  .»لَسْتُ کأحدِکم«تاوی بیان کرد که » فکَفَروا

رون و منوط دلهای انبیا و اهل والیت است که حیوة ایـن فرقـت بـدان و حقیقت قرآن که صفت مُقدس است مق
اما طالبـان . هر دو طرف گرفته است» ما بَیْنَ الدفَتَیْن کالمُ اللّه«. طلبآن در کتاب نیست و هم در کتاب می. آمد

هـر آیتـی را از . گفـت» أبطُن إنّ للقرآن ظهراً و بطناً وَلِبَطنه بطناً اىل سبعة«اند که قرآن را در کتاب بدیشان نموده
گريم که تفسري ظاهر را کسی مدرک شود، اما تفسريهای . قرآن ظاهری هست و پس از ظاهر باطنی تا هفت باطن

عـروس » .أُنزل القرآنُ علی سبعةِ أَحرُف کُلُهـا شـاف کـاف«: باطن را که دانست و که دید؟ و جای دیگر گفت که
مگر که ازینجا . فت صورت اثر بینند و همه صورتها باشفاف تمامه اید، بهجمال قرآن چون خود را باهل قرآن نم

رسـید بمعـانی قـرآن برسـد و » وعند ام الکتاب«که چون مقری بکتاب » أهلُ القرآن أهَلُ اللّه و خاصتُه«: گفت
ء بـود و همـه جمال پرتو قرآن او را چنان از خود محو کند که نه قرآن ماند و نه قاری و نـه کتـاب بلکـه همـه مقـرو

  .مکتوب باشد
اما مقصود آنست که بدانی که جزین بشریت حقیقتی دیگر، و جزین صورت معنیی دیگر، و جزین قالب جـانی و 

  .مغزی دیگر و جزین جهان جهانی دیگر
ـــر اســـت ـــانی دگ ـــان جه ـــن جه ـــا را بجـــز ای ــــر اســــت  م ــــانی دگ ــــردوس مک  جــــز دوزخ و ف
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 آزاده نســـــب زنـــــده بجـــــانی دگـــــر اســـــت
ـــــق ـــــرمایۀ عش ـــــدی اســـــت س ـــــی و رن  قالش

ـــــني ـــــد ک ـــــا را گوین ـــــتم ـــــر اس ـــــانی دگ   نش
  

 و آن گـــــوهر پاکشـــــان زکـــــانی دگـــــر اســـــت
 قرّائـــــی و زاهـــــدی جهـــــانی دگـــــر اســـــت
 زیــــرا کــــه جــــزین زبــــان زبــــانی دگــــر اســــت

  

ل بعضَـکم علـی بعـضٍ فـی «بیان وشرح این همه کـرده اسـت؛ » و ما مِنۀا إِلّا لَهُ مَقامٌ معلوم«أمّا آیت  واللّـهُ فضـَّ
وفـوق کـل ذی «پدید کرده اسـت » تلک الرُّسُل فضّلنا بعضهم علی بعض«عذر این همه بخواسته است؛  »الرزق

ومـا یعلَـمُ تأویلَـه إِّال اللّـهُ و الراسِـخون فـی «ایـن همـه چیسـت؟ و چـه معنـی دارد . ظاهر شـده اسـت» علم علیم
بَلْ هو آیاتٌ بینـاتٌ فـی «: د؟ برخوانراسخ در علم کدام باش. ؟ این تأویل که خدا داند و راسخان در علم»العلم

ه فَوَیـلٌ «این صدر کجا طلبند؟ . »صدور الذین اوتوا العلم أفَمَنْ شَرَح اللّهُ صـدرَه لالسـالم فهـو علـی نـورِ مـن ربـّ
گـم راه را ایـن همـه گـم و ! »إنّ فـی ذلـک لَـذِکْری لِمَـن کـان لَـهُ قلـب«این نور کجا جوینـد؟ . »للقاسِیة قلوبُهم

إِّن مِـنَ العلـمِ کَهَیْـأَةِ المکنـون الیعْلَمُـه «: -صلعم-را این همه پیدا شده است و ز بهر این گفت مصطفی راهنمایی
  .»علماءٌ اال العلماءُ باللّه فَإِذا نطقوا به لم یَنْکُره إِلّا اهلُ الغِرَّة باللّه

م ســوم علــم مخلوقــات و قســم اول علــم بنــی آدم آمـد و قســم دوم علــم فرشــتگان و قســ: علمهـا ســه قســم آمدنــد
خوانند پس علـم مکنـون جـز موجودات اما علم چهارم علم خداست تعاىل و تقدس که علم مکنون و مخزون می

ني«ای که عالم خدا کیسـت؟ عالم خدا کس نداند و ندانم که هرگز دانسته تـرا بچـني و » اُطلُبـوا العلـمَ وَ لَـوْ بالصـّ
  .بیابی» ی کأنبیاء بنی إِسرائیلعُلَماءُ اُمّت«ماچني باید رفت، آنگاه 

: گویم و معلوم است که گفتـه اسـتگویم بر راه عمل دل میباید رفت؟ بر راه عمل، عمل تن نمیبر کدام راه می
  .»مَنْ عَمِلَ بِما عَلِم وَرّثَهُ اللّهُ عِلْمَ ماالیَعْلم«

ها بعضی سخنها گفته شود کـه نـه مقصـود آن پندی تمامست؛ أما درین ورق» کَلِمَ الناس علی قَدَرِ عقولِهم«دریغا 
عزیز بود، بلکه دیگر از محبان باشد که وقت نوشنت حاضر نباشند، ایشان را نیز نصیبی بایـد تـا نپنـداری کـه همـه 

زیرا که هر که چیزی شنود کـه نـه مقـام وی بـود ونـه در قـدر فهـم وی باشـد، ادراک و احتمـال آن . مقصود تویی
اری که قرآن مجید خطابست با یک گروه یا با صد طایفه یا با صدهزار؟ بلکه هر آیتی و هر تو ای عزیز پند. نکند

وآنچـه دریـن ورقهـا نوشـته شـد، هـر . حرفی خطابست با شخصی، و مقصود شخصـی دیگـر بلکـه عـالمی دیگـر
ر که آنچه ای مقصودی و مرادی دیگر، و با هر طالبی خطابی دیگسطری مقامی و حالتی دیگر است و از هر کلمه

  .با زَیْد گفته شود نه آن باشد که با عمرو بود، و آنچه خالد بیند بکر مثالً نبیند
قُـل یـا ایُّهـا «بوجهـل شـنید، یـا مقصـود او بـود؟ او از قـرآن » الحمدُللّـه رب العـالمني«تو پنداری کـه ! ای عزیز
کنـی از و اگـر بـاور نمـی. حمد شـنیدنصیب محمد بود و م» الحمدللّه«شنود و نصیبش این بود؛ اما » الکافرون

بـا ابـوبکر سـخن گفتـی کـه شـنیدم ودانسـتم و گـاه بـود کـه شـنیدم و  -صـلعم -مصطی: عمر خطاب بشنو که گفت
نـه حاشـا و کـال ازو دریـغ نمـی! داشـتندانستم، و وقت بود که نشنیدم و ندانستم، چه گویی؟ از عمـر دریـغ مـی

بریان و حلوای شکر نگاه دارند که او را معده احتمـال نکنـد، تـا  هاز برداشت، لیکن فرزند طفل را که رضیع بود 
  .رسیدۀ روزگار شود آنگاه مَأکوالت و مَشروبات مُضراو نشود

إنّ رَبّکم اللّهُ الذی خَلق السموات و االرضَ فـی سـتةِ ایـام ثـم «گوید که اگر این آیت را که عبداللّه بن عباس می
. مراسنگسـار کننـد -رضـی اللّـه عـنهم -یعنـی صـحابه» لَرَجَمْتمونی بالحجارة«نم تفسري میک» استوی علی العرش

اللّـه الـذی خَلـق سـبع سـموات و مـن االرض «گفت که اگر این آیـت را شـرح کـنم کـه  -رضی اللّه عنه -ابوهُریره
  . ، یعنی خلق مراکافر خوانند»لَکَفّرُتمونی«، »مِثلَهُنَّ یَتَنزّلُ االمرُ بینهُّن
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: کـردبودم تا روز، شرح بای بسم اللّه مـی -کرم اللّه وجهه -شبی با علی بن ابی طالب:گویده بن عباس میعبداللّ
از دریـا، . یعنی خود را نزد وی چنان دیدم که سبویی نزد دریایی عظیم.»فرأیتُ نفسی کالجرَّةِ عند البحرِ العظیم«

و حَدّی دارد؛ مالح از دریا، چه حدِ و وصـف کنـد و  چه بر توان گرفت؟ تا ساکن دریا نشوی، هرچه یابی قَدَری
ظَهَـر الفسـادُ فـی «زیرا که هرچه برگريد باز بریزد که مقام در بحر دارد، اما بَّر از بحر چه خـرب دارد؟ ! چه برگريد؟
بحـر و . »الرحمنُ عَلَّم القرآن«هرچه آموختۀ خلق باشد بر و بری باشد و هرچه آموختۀ خدا باشد که . الربّ و البحر

  .»والیُحیطون بشیءِ مِنْ علمه«بری باشد و بحر نهایت ندارد 
هر کـه چیـزی ندانـد و . بدینجا الیق است» اَلمؤمنُ مِرْآةُ المؤمن«ای ازین حدیث که شمه! شنوی ای عزیزچه می

بواسـطۀ دل  یکی آن باشد که با دل خود رجوع کند بتفکـر و تـدبر تـا باشـد کـه: خواهد که بداند او را دو راهست
: گفـت» إِسْتَفْتِ قَلْبَکَ وَ إِنْ أَفْتاک المُفْتون«: ازاینجا گفت که -علیه السالم -مصطفی. خود خود را بدست آرد

کـن؛ و اگـر فتـوی اگردل فتوی دهد امر خـدا باشـد مـی. هرچه پیش آید باید که محل و مُفتی آن صدق دل باشد
هرچه دل فتـوی دهـد خـدایی باشـد، و . »لْمَلَک لَمَّةٌ و للشیطان لَمّةإنّ لِ«ندهد ترک کن، و اعراض پیش گريد که 

کارهـای مـا دشـوار . هرچه رد کند شیطانی باشد و نصیب این دو لَمّه در همۀ جسدها هست از اهل کفر و اسـالم
و سـعید اسـت هر کرا مفتی دلست او متقی . »إنّ النَفْس لَأمّارةٌ بالسوءِ«بدانست که مفتی ما نفس امّاره است که 

و هر کرا مفتی نفس است او خاسرو شقی است؛ و اگر شخصی این اهلیت و استعداد ندارد که بواسطۀ دل خـود 
تا دل غريی : فَأسأَلوا أهلَ الذِکر إِن کُنْتُم التعلَمون«بداند دل کسی دیگر بجوید و برپسد که این اهلیت یافته باشد 

  .آینۀ تو باشد
قسمی خود در مقابلـۀ قلـم اللّـه اسـت کـه بـر وی نوشـته شـده اسـت کـه : ر دو قسمای دوست دلها منقسم است ب

و یمنيُ اللّه کاتب باشد؛ پس هرچه نداند چون بادل خود رجوع کند بدین سـبب » کَتَب اللّهُ فی قلوبهم االیمان«
نه و لوح قلم اللّه باشـد قسم دوم هنوز نارسیده باشد و خام در مقابلۀ قلم اللّه نبود؛ چون از یکی که دلش آی. داند

پـري، خـود را در آینـۀ جـان مریـد . برپسد و معلوم کند، او از اینجا بداند که خدا را در آینۀ جان پريدیدن چـه باشـد
  .ببیند اما مرید در جان پري خدا را بیند

یب نسخهای طب. و مثال همه که گفتم آنست که جماعتی بیماران برخیزند و بنزد طبیب روند و عالج خود بجویند
این اختالف نسخها از جهل طبیب است غلـط گفتـه : مختلف بجهت تسکني امراض بدیشان دهد اگر کسی گوید

پـس علتهـا گوناگونسـت، . باشد و جاهل این گوینده باشد که این اختالف نسخها که افتاد از اختالف علـل افتـاد
  .شود خود داننده دانند که چه گفته مینسخت همه علتها بیک علت باز دادن سخت جهل و خطا باشد؛ آنها ک

خود نسخهای معني داده اسـت کـه » بُنِیَ االسالمُ علی خمس«. اکنون علت دین و اسالم قالب یک رنگ باشد
. ای نـداردپنج نسخت است که عالج و دوای جملۀ مؤمنان است؛ امّا کـار بـاطن و روش قلـب، ضـبطی و انـدازه

بیب حاذق باشد که مرید را معالجه کند و از هر دردی مختلف درمانی مختلـف الجرم بهر واردی پريی بباید که ط
وَلَوْ عَلِـمَ اللّـه فـیهم «اند خود آن بهرت باشد که در علت فرو شوند زیرا که آنها که ترک عالج و طبیب کرده. فرماید

فریضـه باشـد؛  -ه ارواحهمقدّس اللّ -پس چون طبیب حاذق در راه رونده بباید، باجماع مشایخ. »خرياً لَأسمعَهم
و شـیخ را نیـز فریضـه بـود خالفـت قبـول کـردن، و تربیـت کـردن . »مَنْ الشیخَ له الدیـن لـه«: اندو از اینجا گفته

هوالذی جَعَلکم خَالئف فی االرض «: اگر تمامرت خواهی از خدای تعاىل بشنو که گفت. مریدان را فرض راه بود
لَیَسـتَخْلِفنّهم فـی االرض کمـا «: و بیـان خالفـت بـاطن جـای دیگـر گفـت. »جـاتوَرَفَعَ بَعْضَکم فَـوْق بعضـی دَرَ

  :بیت»استَخْلَف الذین من قَبْلِهم
 ز احـــــوال دل خـــــویش حـــــذر نتـــــوان کـــــرد کــــــس را ز نهــــــان دل خــــــرب نتــــــوان کــــــرد
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ـــــوان کـــــرد ـــــر نت  کـــــس عـــــالم شـــــرع را زَبَ
 محجوبـــــان را بـــــدین، نظـــــر نتـــــوان کــــــرد

 

ــــــرد ــــــوان ک ــــــدر نت ــــــانی را ز خــــــود ب  انس
 بـــــا خـــــویش بکـــــوی او گـــــذر نتـــــوان کـــــرد

 

ایـن » أفَال یَتَدبَّرون القرآن أَم علی قُلوبٍ أقفالُهـا«دریغا قفل بشریت بر دلهاست، و بند غفلت بر فکرها، و معنی 
. ایـن قفـل از دل بـردارد» إذا جـاء نَصْـرُ اللّـهِ والفَـتْح«چون فتوح فـتح و نصـرت خـدای تعـاىل درآیـد کـه . باشد

حاصـل شـود از خـود » واللّهُ أنْبَتَکُم مِن االرض نباتـا«پدید اید و نباتِ » اتِنافی اآلفاق و فی انفُسِهمسَنُریهم آی«
کـذلک نُـرِی ابـراهیمَ ملکـوت السـمواتِ و «بدر آید، ملکوت و مُلک ببینـد و مُلـک و مالـک المُلْـک شـود کـه 

  .از خود بدر آید» االرض
: گفـت» الیَـدْخُلُ ملکـوتَ السـمواتِ مَـنْ لَـمْ یولـدْ مـرَّتني«داد کـه  ازیـن واقعـه خـرب چنـني -علیه السالم -عیسی

بملکوت نرسد هرکه دوبار نزاید یعنی هر که از عالم شکم مادر بدر آید این جهان را بیند و هرکه از خود بـدر آیـد 
مُ السِـرَّ فـی السـمواتِ یَعْلَـ«آیینـۀ . ایـن معنـی باشـد» أبدانُهم فی الدنیا و قلـوبُهم فـی اآلخـرة«. آن جهان را بیند

یوم «از . نقد وقت او شود» فقد عَرَف ربَّه«او را روی نماید، » مَنْ عَرفَ نفسه«. کتاب وقت او شود» واالرض
» أَبیتُ عِنْد ربـی یُطْعِمُنـی و یَسْـقني«. بیند» رأی قلبی ربی«رسیده » بِغَیْر االَٔرضِ«گذشته بود و » تُبَدَّلُ االَٔرضُ

  .بشنود»  عَبْدِه ما أوحیفأوحی إِىل. بچشد
ای عزیز اگرخواهی که جمال این اسرار بر تو جلوه کند از عادت پرستی دست بدار که عادت پرستی بـت پرسـتی 

و هرچـه ! »إِنّا وَجَدْنا أباءَنا علی امةٍ و إِنّا علی آثـارهم مُقتـدون«کند نبینی که قدح این جماعة چگونه می. باشد
ة «ای ناشنوده گري که و هرچه شنوده. »بِىْٔسَ مَطِیَّةُ الرَّجُل زَعْمُه«وش کن ای ازمخلوقات فرامشنوده الیَـدْخُل الجنـَّ
و هرچه بر تو مشکل گردد جز بزبان دل سؤال مکـن و صـرب کـن . »والتَجَسَّسوا«و هرچه بنماید نادیده گري . »نَمّام

فـال تَسْـأَلنی عـن شـیءٍ «نصیحت خضـر قبـول کـن . »اً لَهُموَلَوْ أنهُم صَربوا حتی تَخْرُجَ إِلَیْهم لَکان خري«تا رسی 
  .»حتی أُحدِثَ لک مِنْهُ ذِکرا

لَعَلَّ اللّهُ یَحْـدِثُ بعْـدَ «طلب که زود بیابی که ؛ و می»آیاتی فال تَسْتَعجِلون مسَأُریکُ«چون وقت آید خود نماید که 
أَلَمْ تَکُـنْ أرضُ «. »لَمْ یَسريوا فی االرض فَیَنْظُرواأَفَ«چون روی رسی و بینی؛ و هرگز تا نروی نرسی . »ذلک أمْراً

وَمَـنْ یهـاجِر «امر است بر سري و سفر؛ اگر روش کنی عجایب جهان بینی در هر مَنزىل » اللّهِ واسعةً فَتُهاجِروا فیها
فَذَکِّرْ فـإنَ الـذِکری «ريی در هر منزىل ترا پندی دهند و پند گ. »فی سبیل اللّه یَجِد فی االرض مُراغَماً کثرياً وَسَعَة

  .»تَنْفَعُ المؤمنني
ترا بجایی رسانند که سدّها و کوهها چـون پشـم . »مَثلُ الجنَّة التی وُعِدَ المتقون«ها جز بمثل ندانی که تیآاین همه 

بـدانی . اینـدترا بنم» إِّن یأجوجَ و ماجوجَ مُفسدون فی االرض«. »وَتکونُ الجِبالُ کالْعِهْنِ المَنْفوش«رنگني شود 
أَعْدی عَدُوِکَ نفْسُـک التـی «که این همه در تن آدمی کدام صفتهاست؟ پس دجال، حال نفس امّاره را دریابی 

مَنْ أراد أن «درآید و ترا بمرياند و فانی کند که » جذبةٌ مِنْ جَذَباتِ الحق تُوازی عمل الثقَلني«پس . »بَیْن جَنْیک
. »أَوَمَـنْ کـان مَیتـاً فاحیینـاه«پس زنده شوی . »األرض فَلیَنْظُر إِىل ابن ابی قُحافَةیَنظُرَ إِىل مَیّت یمشی علی وجه 

آنگـاه تـرا در بوتـۀ . »والذین جاهَـدوا فینـا لَنَهْـدیِنَهُم سُـبُلَنا«چون باقی شدی ترا بگویند که چه کن و چه باید کرد 
چون سـوخته شـدی نـور . ا آتش ترا سوخته گرداندت» وجاهِدوا فی اللّه حقَّ جِهادِه«: عشق نهند و هر زمان گویند

، و خود نور تو باطل است و نور وی حق و حقیقت نور او تـاخنت »نورٌ علی نورِ یهدی اللّهُ لِنوره مَنْ یَشاء«باشی 
کَذلک یَضْرِبُ اللّه الحقَ و الباطِل بل نقذِف الحـق «همه نور وی باشی . آرد، نور تو مضمحل شود و باطل گردد

  .»الباطل فیدمغهعلی 
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کـار را . گویـد کـه کـار چونسـت و چـون باشـدخود می» فَهُوَ عَلی نورٍ مِنْ رَبّه«پس اگر هیچ نشانی نتوان دانسنت 
إِنْ قَدِرتَ «: ای که چه گفتمگر که از ذوالنون مصری نشنیده. باش اگر سر کار داری و اگر نه بخود مشغول باش

اگر برگ آن داری کـه اول قـدم، جـان دربـازی بـر سـاز . »فَالتَشْتَغل بتُرَّهات الصوفیة علی بَذْلِ الروح فَتَعالَ وَإِلّا
باش، و اگر نتوانی ترهات صوفیان و مجاز و تکلفات صوفیانه ترا چه سود دارد؟ خواجـه ابـوعلی سرخسـی ایـن 

  :بیتها را مبحث سخت وارد و الیق گفته است در معنی قول ذوالنون
 اگـــــر یـــــاریدر آی جانـــــا بـــــا مـــــن بکـــــار

ـــرو ـــرا راه خـــویش گـــري و ب ـــو م ـــه همرهـــی ت  ن
ــــــپار ــــــدو بس ــــــر ب ــــــار ب ــــــۀ خم ــــــرا بخان  م

 چنـــــــد مـــــــراده بـــــــرای مســـــــتی را ذنبیـــــــ
 

 وگرنـــــه رو بســـــالمت کـــــه بـــــر ســـــر کـــــاری
 تــــــرا ســــــالمت بـــــــادا مــــــرا نگوســـــــاری
ـــــــپاری ـــــــار نس ـــــــم روزگ ـــــــرا بغ ـــــــر م  دگ
ــــن زیرکــــی و هشــــیاری  کــــه ســــري گشــــتم ازی

 

ای کـه  از آن بزرگ نشنیده. د و فایده دیگری و غایبی بر خواهد داشتبا تو گفتم اگرچه مخاطب تویی اما مقصو
. گـویم ای عزیـز معـذور دارپندارند که با ایشان مـیسی سالست که سخن با خدایتعاىل میگویم و خلق می: گفت

کـه قاضی فضوىل همدانی از کجا، و این سخنهای اسرار ازکجا؟ گوینده نمیداند که چه میگویـد شـنونده چـه دانـد 
  !چه میشنود

بسیار رسائل بروزگار دراز بقاضی امام سعدالدین بغدادی و خواجـه امـام عزالـدین و امـام ضـیاءالدین و خواجـه 
بـود که بنوشنت عزم نداشتم، و تقصري میکامل الدولت و الدین نوشتم که مجلدات بود، اما این ساعت مدتی بود 

بود،از بهر آنکه مدتی بود که دل ایـن شـیفته ود بمن اکنون نمیبو چنان قصد که در اوقات ماضی می. افتادو می
افتـاد؛ اکنـون در آن وقـت قصـد و عـزم نوشـنت بسـیاری مـی. شنود که زبـان قایـل بـودی و دل مُسـتمعاز زبان می

و این بیچاره را اوقات و حاالت بوالعجـب روی . شنود دل قایل است و زبان مستمعمدتیست که زبانم از دل می
  .باشدماید مدتها و وقتها مینمی

وَمـا یَیْطـقُ «. هر لحظه و هر لمحه خود هر دو حالت کـه گفتـه شـد بـودی -صلوات اللّه و سالمه علیه -اما سید را
أَرِحنـا یـا «: گفتی. چون خواستی که زبانش از دل شنود. خرب ده این معنیست» عَن الهوی إِنْ هوإِّال وحی یوحی

کَلِّمینـی یـا «: ساعتی با حقیقت ده؛ و چون خواستی که دل مستمع زبان باشد، گفتیما را از خودی خود » بالل
ای عائشه مرا ساعتی از حقیقت باخود ده، و مرا با خودآر؛ تا جهانیان فایـده یابنـد، تـا وی عبـارت مـی» حُمَیْرا

  .»بُعِثتُ لِأُتمِّمَ مَکارِم األخالق«کند که 
آن عزیز بزرگوار نکتۀ چند درخواست کرد بـر طریـق سـؤال، در جـواب آن  این خود رفت، مقصود آن آمد که آنچه

 -دستوری با نهاد و حقیقت خود بردم، و حقیقتم و نهادم دستوری بـا دل بـرد و دلـم دسـتوری بـا جـان مصـطفی
دسـتوری یافـت؛  -صـلعم -برد، و روح مصطفی از حق تعاىل دستوری یافت و دلم از روح مصطفی -علیه السالم

  .ازدل دستوری یافت و زبانم از نهاد و حقیقتم دستوری یافت حقیقتم
پس هرچه در مکتوبات و اماىل این بیچاره خوانی و شنوی از زبان من نشنیده باشی، از دل مـن شـنیده باشـی از 

شـنیده باشـی از خـدا شـنیده  -علیـه السـالم -شنیده باشی؛ و هرچه از روح مصطفی -علیه السالم -روح مصطفی
اِنَّ الـذین «. »مَن یُطِعِ الرسولَ فقد اطاعَ اللّـه«بیان دیگر . »مایَنْطِقُ عَنِ الهوی إِنْ هو إِّال وَحیٌ یوحی«باشی که 

و یَسْـألونَک عَـنِ الـرّوح قُـلِ الـرّوحُ مِـنْ اَمْـر «. همني معنی دارد» یُبایعونَک إِنّما یُبایعون اللّهَ یَدُ اللّهِ فوق أیدیهم
إِذنی و گستاخی داده است » لَقَد کان فی قِصَصِهمْ عِبْرَةٌ لِاُوىل األلباب«ای عزیز . است منبع این همه شده» ربی

مـا : گفـت» وکُلّاً نَقُص عَلیْک مِنْ أنْبـاء الرُسـل مانُثَبِـتُ بـه فـؤادَک«بسخن گفنت و واقعه نمودن پريان بامریدان 
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  .ایش دل تو میجوییمقصۀ انبیا و رسل بر تو میخوانیم و مقصود از آن همه آرام و آس
چون حال چنني آمد که گفتم من نیز چنانکه آید گویم، و از آنچه دهند بمن من نیـز زبـده بـر خـوان کتابـت نهـم، و 

ن بماند متوقف شود و ساکن گـردد و سـخن ن بود و در تلوّترتیب نگاه نتوان داشت که سالک رونده را اگر متلوّ
امـا ترتیـب و نظـم و عبـارت در کسـوتی ! د و اگرنه برچه خطر باشـدگفنت حجاب راه او باشد اما اگر سخن گوی

ایـن سـخن هنـوز . همني معنـی باشـد» مَنْ عَرَف اللّه کلَّ لِسانُه«این هنوز نصیب خاص باشد . زیباتر نتوان آوردن
 اما خاص الخاص خود رسیده باشد و او را با خود ندهند، و اگر دهند روزگار بحساب. تحقیق و حکمت نباشد

مقـام بـی نهایـت دارد،اگـر دسـتوری یابـد از خـدا بـا . گذارندو خود بجایی باز نماند که آنگاه از آن وصـف کنـد
  .اهالن، سخنهای چند از بهر اقتدا و اهتدای مریدان بگوید و ترتیب نگاه نتواند داشنت

بارتی باشد که عیان اما اصل سخن سخت قوی و برجای باشد اما هر کسی خود فهم نکند، زیرا که در کسوتی و ع
بود که چون خود را غایب بینم آنچـه گـویم مـرا » اللّه طالَ لِسانُه فمَنْ عَرَ«درین مقام . آن در عني هر کسی نیاید

یَفْعـلُ «یعنی بـر امـر عبـاده » واللّه غالِبٌ علی اَمْره«خود اختیار نباشد، آنچه بوقت اختیار دهند خود نوشته شود 
  .واللّه الهادی» ریدما یشاءُ و یحکُم ما یُ

  تمهید اصل ثانی

  >شرطهای سالک در راه خدا<
بزرگوار که اول چیزی ازمرد طالـب و مهمـرتین مقصـودی ازمریـد صـادق، طلبسـت و ارادت یعنـی  بدان ای عزیز

نقـاب عـزت از روی  ،باشد تا طلب روی بدو نمایـد کـه چـون طلـبطلب حق و حقیقت؛ پیوسته در راه طلب می
گريد و برقع طلعت بگشاید همگی مرد را چنان بغارتد که ازمرد طالب چندان بنماند که تمیـز کنـد کـه جمال خود بر

  .این حالت باشد» مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجَد«. مطلوب او را قبول کند. او طالب است یا نه
. جویـد تـا بیابـد طالب آن باشد کـه حقیقـت. طالبان و مطلوبان: ای عزیز طالبان از روی صورت بر دوقسم آمدند

بـا جمـاعتی از سـالکان طالـب  -علـیهم السـالم-انبیا. مطلوب آن باشد که حقیقت وی را جوید تا بدان أُنس یابد
ولمـا جـاء موسـی «: نعتشـان بشـنو -صلوات اللّه علیهما -سر ایشان ابراهیم خلیل و موسی کلیم بودند. خدا بودند
ابراهیم را دوست گرفت؛ در اصل دوسـت » وَاتخَذاللّهُ ابراهیمَ خلیال«. آمد بما موسی؛ این، طلب باشد» لِمیقاتِنا

ایـن طلـب را فقـر خواننـد، . نبوده باشد آنکس که دوستش گريند چنان نباشد که خود در اصل دوست بوده باشـد
نَقْـدِ » هـو اللّـهإِذا تَـمَّ الفقْـرُ ف«باصطالحی دیگر فنا خوانند، انتهای او آن باشـد کـه . باشد» الفَقْرُ فَخْری«اولش 

  .وقت شود
محمـد . »یُحِـبَّهم و یُحِبِّونَـه«و امـت او بِتَبَعیـت وی کـه  -علیـه السـالم -اما گروه مطلوبان سر ایشان مصطفی آمد

. او را بیـاوردیم» اَسْـری«: آمد؛ مصطفی را گفتنـد» جاء«: موسی را گفتند. اصل وجود ایشان بود و دیگران تُبَّع
اَنْبِیا بنامها و صفاتهای خدا سوگند خوردند، اما خدابجان و سر و موی و روی او سـوگند  آمده چون آورده نباشد

بکـوه نگـر؛ مصـطفی را » اُنظُـرْ إِىل الجبـل«: موسـی را گفتنـد. »لَعَمْرکَ والضُحی و اللیـلِ إِذا سَـجی«یاد کرده 
جماعـت امتـان او را بیـان . »کَیْف مدَّ الظِـلَّ اَلَمْ تَرَ إىل ربِّک«ما بتو نگرانیم، تو نیز همگی نگران ما شو : گفتند

ه من تَقرَّبَ إِىل شِبْراً تَقرَّبْتُ إِلیه ذِراعا، وَمَنْ تقرَّبَ إِّىل ذراعاً تقرَّبـتُ إِلیـه باعـا، وَمَـنْ أَتـانی یمشـی اَتیْتُـ«کرد که 
قیقـت اسـت، طالـب خـود امـا از آنجـا کـه ح. ، تا اگر یک روش طالب را بود، دو کشش مطلـوب را بـود»هَرْوَلَة

  .مطلوب است که اگر نجویندش نجوید و اگر آگاهیش نکنند آگاه نشود



۹ 

شـوق ! »األطالَ شَوقُ األبرار اِىل لقائی وَإِنّی اىل لقائهم ألشَدُّ شـوقا«مطلوبان هر لحظه خطاب اینست با طایفۀ 
أِنّـی لَأَجِـدُ نَفَـس «. ه اینسـتگـوا» واشـوقاً اىل لقـاء اخـوانی«از حضور و رؤیـت باشـد نـه از غیبـت و هجـران 

. باصـطالحی دیگـر ایـن مقـام را بقـا خواننـد و مسـکنت. جواب ده این همه شده است» الرحمنِ مِن قِبَل الیمن
علم این سخن آمده اسـت؛ و از ایـن طایفـه » اللُهَّم احینی مسکیناً و اَمِتْنی مسکیناً وَاحُشرنی فی زُمْرَة المساکني«

عباداً یُحْییهم فی عافیةِ  و یُمیتُهم فی عافیة و یَحْشُرُهم یومَ القیامـةِ فـی العافیـةو اِّن للّه «اد که بعبارتی دیگر خرب د
اللهم «دانی که این کدام عافیت است؟ آن عافیت است که شب قدر خواستی در دعا . »یُدْخِلْهم الجنة فی عافیة

  .»انی اسألُک العَفْو و العافیة
امـا یکـی مفصـل کـه . انـدب بسیارست در راه خدا که جملۀ محققان خود مجمـل گفتـهاما ای عزیز شرطهای طال

جملۀ مذاهب هفتاد و سه گروه که معروفند، اول در راه سالک در دیدۀ او، یکی بـود و یکـی نمایـد؛ و اگـر فـرق 
مقصود طالب از این فرق هنوز طالب را حجاب راه بود که . داند و یا فرق کند، فارق و فرق کننده باشد نه طالب

و هیچ مذهب بابتدای حالت بهرت از تـرک . مذهب آنست که باشد که آن مذهب که اختیار کند او را بمقصد رساند
  :عادت نداند چنانکه از جملۀ ایشان یکی گفته است
ــــارا ــــار ع ــــرَوْن الع ــــا اَنْ یَ ــــةٌ م ــــیّةِ فِتْنَ  بالقادس

 

ـــودَ و النصـــاری ـــوسَ والیه  المُســـلمني و المَج
 

حسـني منصـور را پرسـیدند کـه تـو بـر کـدام . بآخر طلب رسد خود هـیچ مـذهب جـز مـذهب مطلـوب نـداردچون 
من بر مذهب خداام زیرا که هر که بر مذهبی بود کـه آن مـذهب نـه : گفت» أنا علی مذهبِ ربّی«: مذهبی؟ گفت

خـدا باشـند و مخلـص پريوی بود، مُختلط باشد؛ و بزرگان طریقت را پري خود خدای تعاىل بود؛ پس بـر مـذهب 
مَنْ اَخْلَصَ للّه أَرْبَعني «اختالط توقفست و اخالص ترقی و اخالص در طالب خود شرط است . باشند نه مختلط

ر است، ایشان نیـز دور باشـند گواهسـت بـرین واو از مذهبها د. »صباحاً ظَهَرتْ یَنابیعُ الحکمة من قَلبه علی لِسانه
  :ای این دو بیتنشنیده مگر. »تَخَلَقوا بِأخالقِ اللّه«

 آنکــــس کــــه هــــزار عــــالم از رنــــگ نگاشــــت
 ایـــن رنـــگ همـــه هـــوس بـــود یـــا پنداشـــت

 

 رنــــگ مــــن و تــــو کجــــا خرنــــد ای ناداشــــت
 او بـــــی رنگســـــت رنـــــگ او بایـــــد داشـــــت

 

رساند آن مذهب اسالمست و اگر هیچ آگاهی ندهد طالب را، بنزد خـدای تعـاىل آن اگر مذهبی مرد را بخدا می
اسالم نزد روندگان آنست که مـرد را بخـدا رسـاند و کفـر آن باشـد کـه طالـب را منعـی یـا . برت باشدمذهب از کفر 

  :بیت. نهندۀ مذهب کارست نه با مذهببا طالب را . تقصريی در آید که از مطلوب بازماند
ــــیش ــــذهب و ک ــــن م ــــوزم ای ــــزنم بس ــــش ب  آت
ـــــش ـــــان در دل ری ـــــق نه ـــــی دارم عش ـــــا ک  ت

 

ـــــیش ـــــنهم بجـــــای مـــــذهب در پ  عشـــــقت ب
 مقصـــود رهـــی تـــویی نـــه دینســـت و نـــه کـــیش

 

گویم طالب باید که خدا را در جنـت و در دنیـا و در آخـرت نطلبـد، و در هرچـه گویم؟ میتو چه دانی که چه می
همه . »وَفی اَنفسِکم أَفَال تُبْصرون«راه طالب خود در اندرون اوست، راه باید که در خود کند . داند و بیند نجوید
. همـني معنـی دارد» القلـبُ بَیْـتُ اللّـه«ل رونده است که هیچ راه بخدا نیست بهرت از راه دل موجودات، طالب د

  بیت
ـــــی ـــــان م ـــــه در جه ـــــک همیش ـــــوییای آن  پ

 چیـــــزی کـــــه تـــــو جویـــــان نشـــــان اویـــــی
 

 ایـــــن ســـــعی تـــــرا چـــــه ســـــود دارد گـــــویی
ـــو جـــای دیگـــر جـــویی ـــا تســـت همـــی، ت  !ب

 

أنـا عِنْـد المُنْکَسِـرةِ «کـنم، و تـو کجـا باشـی؟ جـواب داد کـه  الهی ترا کجا طلب: گفت -علیه السالم -داود پیغمرب
أنـا جَلـیسُ » «مَنْ أحَبَّ شیاً أَکْثَـر ذِکـرَه«از بهر آنکه هرکه چیزی دوست دارد ذکر آن بسیار کند » قلوبُهم لِأجلی



۱۰ 

آسـمان بـا او چـه  .»الیَسَعُنی أرضی و السمائی و وسِـعَنی قلـبُ عَبْـدی المـؤمن«. همني معنی دارد» مَنْ ذَکَرنی
قلب مـؤمن هـم مـونس اوسـت و ! معرفت دارد که حامل او باشد؟ و زمني با او چه قربت دارد که موضع او بود؟

هر که طواف قلب کند مقصود یافت، و هر . »قلبُ المؤمن عَرْشُ اللّه«هم محب اوست و هم موضع اسرار اوست 
الهـی راه : شبی در ابتدای حالت ابویزید گفـت! د را بازنیابدکه راه دل غلط و گم کند چنان دور افتاد که هرگز خو

گفـت تـو از راه برخیـز کـه رسـیدی؛ چـون » إِرْفَع نفسَک مِنَ الطَریق فَقَدْ وَصَلْتَ«: بتو چگونه است؟ جواب آمد
  .بمطلوب رسیدی طلب نیز حجاب راه بود، ترکش واجب باشد

ــــــن ــــــرا کجــــــا جــــــویم م ــــــتم مَلِکــــــا ت  گف
 عـــــرش و ببهشـــــتگفتـــــا کـــــه مـــــرا مجـــــو ب

 

 وز خلعــــت تــــو وصــــف کجــــا گــــویم مــــن
ـــــن ـــــویم م ـــــزد دل پ ـــــزد دل خـــــود کـــــه ن  ن

 

زنهار تا نپنداری که قاضی . »ولوأرادوالخروجَ لَأَعدّوا لَهُ عُدَّة«باش تا از خود بدرآیی بدانی که راه کردن چه بود 
ای عزیـز هرچـه . مـدح اسـالمگـویم یـا مدح کفر نمی! حاشا و کال. گوید که کفر نیکست و اسالم چنان نیستمی

مرد را بخدا رساند اسالم است، و هرچه مرد را از راه خدا بـازدارد کفرسـت؛ و حقیقـت آنسـت کـه مـرد سـالک 
خود هرگز نه کفر باز پس گذارد و نه اسالم که کفر و اسالم دو حالسـت کـه از آن البـد اسـت مـادام کـه بـا خـود 

  بیت. یمان اگر نیز ترا جویند درنیابندباشی؛ اما چون از خود خالص یافتی، کفر و ا
 در بتکــــــده تــــــا خیــــــال معشــــــوقۀ ماســــــت
 گــــر کعبــــه ازو بـــــوی نــــدارد کُــــنش اســـــت

 

ـــــه از عقـــــل خطاســـــت  رفـــــنت بطـــــواف کعب
 بــــا بــــوی وصــــال او کُــــنِش کعبــــۀ ماســــت

 

نـی فارغ نشوی خداپرست نتوانی بودن؛ تا بنده نشوی آزادی نیابی؛ تا پشت بـر هـر دو عـالم نکتا از خودپرستی 
بآدم و آدمیت نرسی؛ و تا از خود بنگریزی بخود درنرسی؛ و اگر خود را در راه خدا نبـازی و فـدا نکنـی مقبـول 
حضرت نشوی؛ و تا پای بر همه نزنی و پشت بر همه نکنی همه نشوی و بجمله راه نیابی؛ و تا فقري نشـوی غنـی 

  .نباشی؛ و تا فانی نشوی باقی نباشی
 زنـــــیتـــــا هرچـــــه عالیقســـــت بـــــر هـــــم ن

ـــــــــی ـــــــــالم و آدم نزن ـــــــــش در ع ـــــــــا آت  ت
 

 در دایـــــــــــــرۀ محققـــــــــــــان دم نزنـــــــــــــی
ـــــی ـــــم نزن ـــــان ک ـــــم زن ـــــان ک ـــــک روز می  ی

 

ای عزیز آشنایی درون را اسباب است و پختگی او را اوقات است و پختگی میوه را اسـباب اسـت؛ کلـی آنسـت 
ول و عـرض در آدمـی کـه که آشنایی درون چنان پدید آید بروزگار که پختگی در میوه و سپیدی در موی سیاه و ط

بروزگار زیادت میشود و قوی میگردد، اما افزونی و زیادتی که بحس بصرو چشم سـر آنـرا ادراک نتـوان کـرد اال 
بحس اندرونی و بچشم دل؛ و این زیادتی خفی التدریج باشد، در هر نفسی ترقـی باشـد چـون سـفیدی در مـوی 

ک سـاعت پیـدا نشـود بلکـه هـر سـاعتی تـو افزونـی و زیـادتی سیاه و پختگی در میوه و شريینی در انگور؛ اما بی
خاک بباید و آب بباید و هوا بباید و تـابش آفتـاب و : اما پختگی که در میوه پدید آید آن را اسباب است. پذیرد

 بباید؛ این اسباب ظاهر است و اسبابی دیگر بباید چون زحل و مشـرتی» واختِالفُ اللّیلِ و النّهار«ماهتاب بباید 
مَلَک الـریح فریشـتۀ بـا : و ستارگان ثابت بباید و هفت آسمان و بعضی از عالم ملکوت بباید چون فرشتگان مثالً

دو فریشتۀ زمني و فریشتۀ باران و فریشتۀ آسمان؛ و معبود این همه یکیست که اگر نـه او بـودی، خـود وجـود همـه 
  .ات بتقدیر، عدم بودیمحو بودی و جملۀ معدومات بتقدیر موجود بودی و جملۀ موجود

همچنانکه پختگی میوه را اسباب است، بعضی مُلْکی و بعضی مَلَکوتی؛ همچنني آشنایی درون را اسباب اسـت، 
هرچه بظاهر و قالب تعلق دارد، مُلکی بود چون نمـاز و روزه و زکـاة و حـج و خوانـدن . هم ملکی و هم ملکوتی

که ثواب دان حاصل شود و هرچه بباطن تعلق دارد بعضی ملکوتی  قرآن و تسبیح و اذکار و آنچه افعال قالب بود
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باشد چون حضور و خشوع و محبت و شوق و نیت صادق؛ همچنني دل آدمی بروزگار آشنا گـردد و ایـن اسـباب 
یَهْـدی «که پريان را صـفت » وَمَنْ الشیخَ لَهُ الدین لَه«چنانکه باید دست فراهم ندهد اال در صحبت پريی پخته 

نْ خَلَقْنـا امـةٌ یهـدون بـالحق«. دور باشـند» یُضِلُّ من یشـاءُ«باشد، و از صفت » یشاءُ مَنْ تربیـت و آداب » و مِمـَّ
  . احوال پري و مرید است» أصحابی کالنُجوم بِأیِّهُم اقتَدَیْتُمُ اهتَدَیْتم«. ایشان است

  بیت. اه شدندیدریغا این بیتها جمال خویش واخلق نمودندی تا خلق همه از حقیقت خود آگ
ــــــت ــــــه نیس ــــــل ره چــــــون م ــــــه دلی  آن را ک
ــــه نیســــت  از خــــود بخــــود آمــــدن رهــــی کوت

 

ـــت ـــه نیس گ ـــق ازو  آ ـــت و خل ـــر اس  او در خط
ـــــف شـــــاهد ره نیســـــت  بـــــريون زســـــر دو زل

 

و خال کدام مقام است؟ مرد رونـده را  تو چه دانی ای عزیز که این شاهد کدامست؟ و زلف شاهد چیست؟ و خّد
است که چون آنرا در عالم صورت و جسمانیت عرض کنی و بدان خیـال انـس گـريی و یادگـار مقام ها و معانیها 

  .ایمگر این بیتها نشنیده. توان گفت و نمودو خال و زلف نمی کنی جز در کسوت حروف و عبارات شاهد و خّد
ـــــــارم ـــــــان ی ـــــــر آن لب ـــــــیه ب ـــــــت س  خالیس
ـــــارم ـــــد زنه  گـــــر شـــــاه حـــــبش بجـــــان ده

 

ـــــد ـــــکر، پن ـــــک بـــــر ش ـــــت ز مش  ارممُهریس
 مــــــن بشــــــکنم آن مُهــــــر و شــــــکر بــــــردارم

 

. خـتم و زینتـی شـده اسـت» الاله االّ اللّه«دان که بر چهرۀ دریغا چه میشنوی خال سیاه مهر محمد رسول اللّه می
بی خال محمد رسول اللّه هرگز کمـال نداشـتی » ال اله االّ اللّه«خد جمال . خد شاهد هرگز بی خال کماىل ندارد

میان مـرد و میـان لقاءاللّـه یـک . ی و صد هزار جان عاشقان در سر این خال شاهد شده استو خود متصور نبود
حجــاب دیگــر مانــده باشــد، چــون ازیــن حجــاب درگــذرد جــز جمــال لقاءاللّــه دیگــر نباشــد؛ و آن یــک حجــاب 

  .زلف شاهد ره نیست این مقام است دو سرزبريون : کدامست؟ مصراع
است که تو او را ابلیس میخـوانی کـه اغواپیشـه گرفتـه » االاللّه«؟ پرده دار دریغا چه دانی که شاه حبش کدامست

! چه گویی شـاهد بـی زلـف زیبـائی دارد؟. »فَبِعزَّتِک لَأَغْوِیَنَّهُم أجمعني«است،و لعنت غذای وی آمده است که 
فـراپیش آیـد کـه اگر شاهد بی خد و خال و زلف، صورت بندد رونده بدان مقام رسد که دو حالت بـود و دو نـور 

عبارت از آن یکی خالست و یکی زلف، ویکی نور مصطفی است ودیگر نور ابلـیس؛ و تـا ابـد بـا ایـن دو مقـام 
  .سالک را کارست

ای دوست اینجا ترا معلوم شود که نشان پري راه رفته آن باشد که جملۀ افعال و اقوال مرید از ابتدا تا انتها دانـد و 
که هنوز بلوغ نیافته باشد و تمام نرسیده باشد، او نیز خود مرید و طالب باشد، پريی را  معلوم وی باشد زیرا که پري

مریدی جان پري دیدن باشد، چه پري آئینۀ مرید است که در وی خدا را ببیند، و مرید آیینـۀ پـري اسـت کـه در . نشاید
ر راه و طریق پري رود مرید باشـد مـرپري دریغا هر که ب. جان او خود را ببیند؛ همه پريان را تمنای ارادت مریدانست

مریدی، پريپرستی باشـد و راه ارادت خـود . و هرکه بر طریق ارادت خودو مراد خود رود مرید مراد خود باشد. را
  .اول مرید را در راه ارادت این باشد که گفته شد. زنار داشنت در راه خدا و رسول او

ز پري، معصومی و طاعت نجوید چنانکه دانستی؛ و دیگر آنکـه او را یکی ادب آن باشد که ا: امامرید را ادبهاست
بصورت و عبارت طلب نکند، و او را بچشم سر نبیند که آنگاه قالب مجرد بیند از گوشت و پوست، بلکه حقیقت 

دیدنـد به، مصطفی را ظاهر میيچه گویی ابوجهل و ابولهب و عتبه و ش. و مغز علم و معرفت وی ببیند بچشم دل
اما دیدۀ دل نداشتند تا قـرآن بیـان نادیـدن ایشـان ! دیدندچشم سر، همچنانکه ابوبکر و عمر و عثمان و علی میب

آنچه حقیقت مصطفی بود نتوانستند دیدن، مقصود آنست که پري » وَتَراهُمْ یَنْظُرون إِلَیْک وهم الیُبْصرون«کرد که 
ت؛ زیرا که مرید باشد که در مشـاهدۀ پـري صـدهزار فایـده حقیقت و معنی باید طلبیدن و جسنت، و نه قالب و صور
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  .یابد
کنـد و او را ادب دیگر آنست که احوال خود جمله با پري بگوید که پري او را روز بروز و ساعت بساعت تربیت مـی

گاه می پـري از ازین کلمه نشان دارد که » نَحْنُ نَقُصُ علیک أَحْسَنَ القَصَص«. کنداز خطرها و روشهای مختلف آ
بهر راهست بخدا و آنچه بدین پري تعلق دارد آن باشد که راه نماید و آنچـه بمریـد تعلـق دارد آن باشـد کـه جـز پـري 

إذْ قالَ یوسفُ لِأبیه یا أبَـتِ إِنّـی رَأیـتُ أحَـدَ «واقعۀ یوسف صدیق . بکس راز نگوید و زیادت و نقصان نگذارد
اول . »یابُنَّی التَقْصُـص رُؤیـاک علـی إِخْوَتِـک«: پس یعقوب گفت. ريانواقعۀ گفنت مریدانست با پ» عَشَر کَوْکَباً

پس هرچه فـراپیش مریـد آیـد بایـد کـه آن را . واقعۀ خود را بکسی مگو: وصیت که پري مرید را کند آنست که گوید
زیـن همـه پـس چـون مریـد ا. احتمال کندو آن را خود از مصلحت در راه پري نهاده باشد تـا مریـد را عُجبـی نیایـد

کَ وَیُعَلِّمُـکَ مِـن تأویـل األحادیـث«فارغ گردد، پري را نشان با مرید آن باشد که  ، و راه و »وَکَذَلکَ یَجْتَبیکَ رَبـُّ
چـون تَخَلَقـوا . »وَیُعَلِّمُکُـمْ مـالَمْ تَکونـوا تعلمـون«مقصود مرید بـا وی نمایـد تـا وی را نیـز اسـتادی درآمـوزد کـه 

  .»له سُجَّدا اووَرَفَع أبَوَیْه علی العرش وَ خَّر«ار بجایی رسد که بِأخالق الشیخ حاصل آید ک
ادب دیگر آنست که مرید مبتدی حضور و غیبت پري نگاه دارد و در حضور صورت مُؤدّب باشد و بغیبت صورت 

آن . مُراقب باشد و پري را همچنان بصورت حاضر دانـد امـا مریـد منتهـی را حضـور و غیبـت خـود یکسـان باشـد
ه زیـد انصـاری را نیدهنش ای که آن روز که جان مصـطفی را وعـده در رسـید کـه پـیش خـدای تعـاىل برنـد؛ عبداللـّ

نخواهم که پس از : فرزندی بود بنزدیک او رفت، و از برون رفنت مصطفی ازین جهان پدر را خرب کرد؛ پدر گرفت
حـق . خداونـدا چشـم مـن کـور گـردان» یَّاللّهم اعـم عِینَـ«: مصطفی این دیدۀمن کس را بیند، و دعا کرد و گفت

معلوم است که عشق ابوبکر و عمـر و عثمـان و . در ساعت کور شد» فَعَمِیت عیناه«دعای وی اجابت کرد  تعاىل
چرا این معنی بر خاطر ایشـان گـذر نکـرد؟ ای عزیـز . با مصطفی هزار چندان و بیشرت بود -رضی اللّه عنهم -علی

چشـید کـه چـون غیبـت صـورت آمـد، مـوت چشـم خـورد و مـیصورت مصطفی مـی عبداللّه زید قوت از ظاهر و
ماصَـبَّ اللّـهُ فـی صـدری «حاصل آمد؛ و قوت و غذای ابوبکر از دل و جان مصطفی بود و آن دیگر صحابه کـه 

 -صـطفیدریغـا م. دادندهمچنان غذای جان می -رضی اللّه عنه -ابوبکر را. »شیئاً إِلَا و صَبَبْتُهُ فی صدر ابی بکر
ألیَوْمَ تُسَدُّ کُلُّ فُرْجُةِ «: آن روز که از دنیا بريون خواست رفت اشارتی لطیف کرد در این معنی وگفت -علیه السالم
  .گفت همه روزنها بسته گردد اال روزن ابی بکر و ابوبکر صفتان که همچنان پهن گشاده باشد» إِّال أبی بکر
دید بحقیقت قصد صورت را بصورت ننمود زیرا که مقصـود را میچونکه مصطفی  -رضی اللّه عنه -اویس قرنی

عالمان نارسیدۀ روزگار عـذر مـادر . ازدیدن صورت معنی بود، چون دیدن معنی حاصل شد، صورت حجاب آمد
مادر اصلی را چگونه گذاشتی و کـی آمـدی کـه . »وَعِنْدَهُ اُمُّ الکِتاب«که » اُّم أصلیُّ«در پیش نهند؛ مادر بود اما 

دید صورت که فرزند او باشد که محمد است هم تبـع آن باشـد؟ مگـر او خود مادر اصلی بود که چون مادر را می
ام و سـر بگریبـان فـرو بـرد، یعنـی لیلـی بـا من خـود لیلـی: ای که مجنون را گفتند که لیلی آمد، گفتکه آن نشنیده

  .منست و من با لیلی
فرماید خلعتی باشـد الهـی کـه بـدو دهنـد، و هرجـا کـه مریـد باشـد در ای دوست بدانکه هرکاری که پري، مرید را 

. همـني تـوان بـود» مَـنْ یُطِـعِ الرَّسـولَ فقَـدْ أطـاع اللّـهَ«حمایت آن خلعت باشد که فرمان پـري فرمـان خـدا باشـد، 
  .بیان این همه شده است» وَجَعَلْنا مِنْکُم أئِمةً یهدون بِأَمرِنا«

بـر زبـان نتوانسـتمی  -تعاىل -وقتی روی نمودی که اندر ساىل چند اوقات نام خدایاین شیفته را مدتی حالتی و 
چه . »أَحَدٌالله  قُلْ هو«بگو : این بیچاره را بنواخت، و قبول کرد و گفت» ن والقلم و مایَسْطَرونَ«راندن تا جمال 

قیقی آن باشد که خـدا را بخـدا خواندن ح! توانی دانسنت که این در کدام مقام باشد و در کدام حالت شاید گفنت؟
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مَـنْ عَـرَفَ اللّـهَ «ای که گفت از آن بزرگ نشنیده. خوانی؛ و قدیم را بزبان محدث و آفریده خواندن حقیقی نبود
هرکـه خـدا راشناسـد هرگـز : گفـت: گویـدگوش دار تا بدانی که چه مـی. »الیقولُ اللّهَ وَمَنْ قالَ اللّهُ الیعرِف اللّهَ

چه دانـی کـه خـدا را بخـدا چگونـه تـوانی . را بگفت خدا را نشناخت و نشناسد» اللّه«و هرکه » هاللّ«نگوید که 
  .گفته نباشی» اللّه«ای نشوی تا نقطه! خواندن

چـون ازیـن . »ال إِلـهَ إِّال اللّـهَ«گـوی پیوسته می: از جمله آنکه پري، مرید را فرماید در اوراد؛ یکی اینست که گوید
چـون نقطـۀ . زنـد»إالاللّه«بگذارد و رخت در خیمۀ » ال«نفی و فنای جمله در . »اللّه«: بگومقام درگذرد گوید 

شود دو مقام که در میان دو الم است واپس گذارد که این دو مقـام و ایـن دو والیـت کـه مسـکن و » هو«حرف 
: فرماید تا پیوسته گویدمعاد جملۀ سالکان راه خداست واپس گذاشته باشد، چون مرید بدین مقام رسید پري او را 

هـیچ دیگـر نشـاید » هـو«فرماید گفنت، چون اعراض از همـه باشـد جـز » اللّه«، در میان این دو مقام »هوهوهو«
  .خواندن باید که در آن توحید و یگانگی باشد. پس ازین توحید باشد» قُلْ هواللّه أَحَدٌ«. گفنت

و ذوق ایـن کـرا چشـانند؟ و ! خنها که خواهد بود و که فـراگريد؟دریغا گویی که مُستمِع این رمزها و مُدرِکِ این س
اما فراگري این وردها؛ که این ضعیف بیچاره، بسیاری ! خلعت این فهم در کدام قالب قلب مطالعه کننده پوشانند؟

اگرچه اذکـار و وردهـای خـدا خـود همـه مرتبتـی بلنـد دارد امـا ایـن اذکـار . فتوح روحی دیده است ازین وردها
و الصلوةُ و السّالمُ علی » بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم ألحمدُللّه ربِّ العالمني«ابتداکرده شد . وصیتی دیگر داردخص

ۀ کبـار . محمدِ و آله أجمعني اَللّهـم أِنـی أدعـوکَ باسـمِکَ «و در همه اوقات این دعا مُجرَّبست و مَرویست از ائمـّ
قُدس المُقدَّس الطّهر الطّاهر، یا دَهْرُ یادَیْهورُ یا دیهارُ، یا أَزلُ یامَن لَم یَزل، یـا المَکنون المَخزون؛ السّالمُ المُنْزَل ال

أَبد یامَن لم یلِد ولم یولَد، یا هو یاهو یا هو یـا مـن ال الـه اال هـو، یـا مـن الیَعْلَـم مـاهواالهو، یـا مـن الیَعْلـم أیـن 
کلِّ کونِ و یاکائناً بعدَ کلِّ کونِ، یا مُکَوِناً لِکُـلِ کـونِ، یـا اهیـا شـراهیا هواالهو، یاکائنُ یا کَیْنانُ یاروحُ، یا کائناً قبل 

یا مُجَلّی عظـائمَ االُٔمـورِ، سـبحانک علـی حلمـک بَعْـدَ عِلْمـک > یاقهّارُ یاربّ العسکرِ الجرّار<آذونی اصباوث، 
وا فَقُـل حَسْـبيَ اللّـهُ الالـهَ االّ«سبحانک علی عفوک بعد قـدرتک  هـو علیـه تَوَکَّلْـتُ و هـو ربُ العـرش  فَـإن تَوَلـّ

أللهـم صـل علـی محمـد و علـی آل محمـد بِعَـدَدِ کـل شـیء کمـا . »لیسَ کَمِثْلِهِ شیءٌ و هو السَّمیعُ البَصـريُ. العظیم
صلَّیْتَ علی ابراهیمَ و علی آل ابراهیم و بارِک علی محمد و آل محمد کما بارَکْتَ علی ابراهیمَ و علی آل ابراهیم 

  .حمیدٌ مجیدٌ إنّک
ای یا نه؟ دریاب که ایـن دعـا بـر صـدر لـوح محفـوظ نوشـته اسـت، و دریغاندانم ای عزیز که قدر این دعا دانسته

مـا را از ثـواب ایـن دعـا  -تعـاىل -خـدای. نیست و دیگران طفیلی باشـند -علیه السالم -قاری این دعا جز محمد
  .محروم مگرداناد و بلطف و کرم خویش بمنه و لطفه

  مهید اصل ثالثت

  >اندآدمیان بر سه گونه فطرت آفریده شده<
. ایجاد ایشان بـر سـه گونـه فطـرت و خلقـت آفریـد -تعاىل -بدان ای عزیز که خلق جهان سه قسم آمدند، و خدای

قسم اول صورت و شکل آدمی دارند اما از حقیقت و معنی آدم خاىل باشند و قرآن در حق این طایفه خرب چنـني 
ازین قوم ذکـر و شـرح . »أُولئکَ هُمُ الغافِلون«اند؟ زیرا که چرا چنني. »لُّضَأولئکَ کاالَٔنْعامِ بَلْ هُمْ أ« دهد کهمی

کردن بس مهم نیست، ذکر ایشان در قرآن که کرد، از برای دوستان کرد تا دوستان بدانند که با ایشـان چـه کرامـت 
هر سـلمان و صـهیب و بـالل و هـالل و سـالم و ابـوهریره و ترا از ب: گفتند -علیه السالم -با مصطفی. کرده است
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ه  انس بن مالک و عبداللّه مسعود و ابی کعب فرسـتادیم نـه از بـرای ابولهـب و ابوجهـل و عتبـه و شـیبه و عبداللـّ
هُم فَـذَرْ«: و جـای دیگـر گفـت. »وا وَیُلههُـمُ االَٔمَـلعـذَرْهـم یـأکُلوا وَیَتمَتَّ«! یا محمد تـرا بـا ایشـان چکـار. سلول

  .»یخوضوا وَیَلْعَبوا حَتّی یالقوا یومهم الذی یوعَدون
یعنی شکل آدم شما را و حقیقـت آدم مـا را؛ در عـالم حیـوانی » قُلْ یا أیُّها الکافِرون«: ای محمد با مدبران بگو

انـد، شما طالب ایشان مکن که این خلعت نـه از بـرای ایشـان نهـاده. میباشید فارغ و ما در عالم الهی بی زحمت
و إنْ کـذَّبوکَ فَقُـل «» فَإِن أعرَضوا فَقُل أنذَرْتُکُم صـاعِقَةً«اند نصیب ایشان ادبار و جهل و بخود بازماندن نهاده

خواست ما بودی، جمله در فطـرت  که اگر. »ىل عَملی وَلَکُمْ عَمَلُکُم أنْتُم بَریئون مِمّا أعملُ وأنا بری مِمّا تَعْمَلون
و جـای دیگـر . همني معنـی دارد» وْ شاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ علی الهُدی فالتکونَنَّ مِنَ الجاهلنيوَلَ«یکسان بودندی که 

اسَ حَتّـی یکونَـوا مُـؤمِنني«گفت  ای محمـد . »وَلَوْ شاءَ رَبُّک لَآمَنَ مَنْ فی األرض کُلُّهم جمیعـاً أَفَأَنْـتَ تُکْـرِهُ النـَّ
ای محمـد . یمیاگری ارادت، ایشان را از نبوت تـو محـروم کـرده اسـتکه کرسالت تو ایشان را دباغت نتواند کرد 

کـذلکَ خلَقَهُـمْ و «اند در فطرت چه شاید کـرد که متفاوت آمده» لَیْسَ لَکَ مِن األمْرِ شیءٌ و الیَزالون مُخْتَلِفني«
کـه اگـر پنـد » ريتک األقـرَبنيوأنـذِر عَشـ«تو ایشان را هر آینه پندی میده که . همني معنی دارد» تَمَّتْ کَلِمةُ رَبِّک

سـواء علَـیْهِم أأنْـذَرْتَهُم أمْ لَـمْ «دهی ایشان را؛ و اگر ندهی که اهلیت نیابنـد، و اهـل ایمـان و حقیقـت نشـوند کـه 
وَجعلنا علـی «ای از غفلت و جهل بر دیدۀ دل ایشان فروهشته است؛ چه بینند که زیرا که پرده. »تُنْذِرْهُم الیُؤمنون

  !»هُوهُقَنَّةً أنْ یَفْقُلوبِهم أکِ
ایـن حجـاب . »وَإِذا قَرَأْتَ القرآن جَعَلْنا بَیْنَکَ و بَیْن الذین الیُؤمنون باآلخرةِ حِجاباً مَسْتورا«: و جای دیگر گفت

  .خود همني گواهی میدهد» أُولئِکَ یُنادُون مِن مَکانِ بعید«دانی که چه باشد؟ حجاب بعد است از قربت که 
وَلَقَد کرَّمنا بَنی آدمَ «. اند و حقیقت آدم دارندرت و شکل آدم دارند، و هم بحقیقت از آدم آمدهقسم دوم هم صو

؛ تفضیلی که دارند نه »وَحَمَلْناهُم فی البَرِّ و البَحر و رَزقْناهُم مِن الطَّیِبات و فضَّلناهُم علی کثريٍ مِمَنْ خَلَقْنا تَفْضیال
چنانکـه آدم را . هت معنی دارند که گوهر حقیقت ایشـان درقیمـت خـود نیایـداز جهت زر و سیم دارند بلکه از ج

که مسجود مالیکه آمد، جان هر یکی از روح قدسی مملو » ونَفَخْتُ فیه مِن رُوحی«مزین کردند بروح قدسی که 
  .»وأَیَدْناهُ بروحِ القُدُس«کردند که 

کَلَـا إِنَّهُـم عـن رَبِّهـم . رانَ علی قُلـوبهم ماکـانوا یَکْسِـبون کَلَابَلْ«این طایفۀ اول در دنیا خود در دوزخ بودند که 
  .امروز در حجاب معرفت باشند و فردا بحسرت از رؤیت و مشاهده خدا محروم باشند. »یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبون

ر اما طایفۀ دوم امروز با حقیقت و معرفت باشـند، و در قیامـت بـا رؤیـت و وصـلت باشـند، و در هـر دو جهـان د
کلَـا إِّن «مَقعَدومقام این طایفه، علیني باشـد کـه . »إِّن االَٔبرار لَفی نَعیم و إِّن الفُجّار لَفی جَحیم«بهشت باشند که 

بقربـت و معرفـت رفعـت و علـو . »کتابٌ مرْقومٌ یَشـهدُهَ المُقرَّبـون. کتاب األبرار لَفی علیني و ماأدْراکَ ما عِلیّون
مقـام شـفاعت دارنـد . ایـن گـروه باشـند و خاصـگان حضـرت باشـند» لقَهُم لِمَنافع النـاسإِّن لِلّه عباداً خَ«. یابند

  .خلق از وجود ایشان بسیاری منفعت دنیوی و اخروی بیابند و برگريند. »والیَشْفَعون إِالّلِمَنْ ارتَضی«
غريت الهی باشند کـه دین رسیده باشند و حقیقت یقني چشیده و در حمایت  ّبلای باشند که باما قسم سوم طایفه

نبود زیرا کـه خـود عبـارت از  و بتمامی از این طائفه حدیث کردن ممکن. »أولیائی تَحْتَ قِبائی الیَعْرِفُهم غريی«
و نصـیب خلـق از معرفـت : ای و رمزی نتـوان گفـتآن قاصر آید، و افهام خلق آن را احتمال نکند، و جز در پرده

دریغـا مـا خـود . »و مایَتَّبِعُ أکثَرُهُمْ إِّال ظَنّاً إنّ الظنَّ الیُغنی مِنَ الحقّ شیئاً«د این طایفه جز تشبیهی و تمثیلی نباش
فَسَتَذْکرون مـا أقـول لکـم وَ اُفـوِّضُ أمـری إِىل اللّـه إنّ اللّـه «کنیم که همه در تشبیه گرفتاریم و مشبهی رالعنت می

؛ و از آن عهد چه »رِجالٌ صَدَقوا ماعاهدواللّه علیه«ند کهای در قرآن ذکر این طایفه چنني کردشمه. »بصري بالعباد
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إِّن فی اختالفِ اللیـلِ و «جایی دیگر فرمود ! بیان توان کردن و چه نشان توان دادن؟ و اگر گفته شود که فهم کند
فـت؟ و از همه چیزها شرح توان کردن تا بِلب رسند چون بلب رسیدند چه شـاید گ. »النهارِ آلیات لِاوىل االلباب

  .»سالمٌ علی آل یاسني«این خطاب فرمود که  -علیه السالم -از لُب جز خاصیتی نتوان نمود و برمز با مصطفی
اگر وجـود او بـا ایـن طایفـه نبـودی، موجـودات و . دارند» لَوْالکَ لَما خَلَقت الکونني«برادر سید باشند و نعت 

» لَیْتَنـی لَقیـتُ إِخـوانی«. »حبّون اللّه فإتّبعونی یُحْبِـبکُم اللّـهُقُلْ إن کُنْتُم تُ«مخلوقات خود متصور و متبني نشدی 
  .این گروه باشند

از این طایفـه خـرب چنـني  -علیه السالم -مصطفی. از این جماعت پای کفش در میان دارد» أرِنا األشیاءَ کماهی«
دل ایشـان : گفـت. »بیاء وَهُمْ عنداللّه بِمَنزِلة الشُـهداءإنّ لِللّه عباداً قُلوبُهم أنوَرُ مَِن الشمس وَفِعْلُهم فِعْلُ االن«داد 

نماید نور دىل در آن عالم، آفتـابی نمایـد؛ از آفتاب منورتر باشد چه جای آفتاب باشد؛ اما مثاىل و تشبیهی که می
باشـد و  و آفتاب دنیا را نسبت با آفتاب دل همچنان بود که نور چراغ در جنب آفتاب دنیا و فعل ایشان فعل انبیا

شـهید را مقـام . پیغمرب نباشند؛ اما کرامات دارند که مناسب معجزات باشد و درجۀ شهیدان دارند و شهید نباشـند
  .باشد» بَلْ أحیاءٌ عند رَبّهم«این بود که 

إِنّـی «: ای کـه گفـتمگر ایـن حـدیث دیگـر نشـنیده. این جماعت یک لحظه از حضور و مشاهدت خاىل نباشند
ه وَهُـمُ > لِمَکانَتِهم<اماً هُمْ بِمَنْزِلتی عنداللّه، ماهم بأنبیاءَ وال شهداءَ یَغْبِطُهم األنبیاءُ و الشهداءُ لَأَعْرِفُ أقو عنداللـّ

همچـون  -تعـاىل -جماعتی از امت من مرا معلوم کردند، منزلت ایشـان بنـزد خـدای: گفت» المُتَحابّون بروح اللّه
شند بلکه انبیا و شهدا را غبطت و آرزوی مقام و منزلت ایشان باشد، و از پیغمربان و شهیدان نبا. منزلت من باشد

  .بهر خدا با یکدیگر دوستی کنند
دریغا اگر منزلت و مقام مصطفی توانی دانسنت آنگاه ممکن باشد که منزلـت ایـن طایفـه را دریـابی، و کجـا هرگـز 

ای عزیـز در آن حضـرت، . تـر و بهـرت از نبوتسـتاینجا ترا در خاطر آید که مگر والیت اولیـا عـاىل! توانی دریافنت
  .درجۀ رسالت دیگر است و منقبت قربت والیت دیگر

یکی آنکه برچیزی قادر باشد که دیگری نباشد چون شـق قمـر و احیـاء مـوتی و : اما رسالت را سه خاصیت است
خاصیت دوم آنست که . ایندهآب از انگشتان بدر آمدن و بهایم با ایشان بنطق درآمدن، و معجزات بسیار که خوا

احوال آخرت جمله او را بطریق مشـاهدت و معاینـت معلـوم باشـد چنانکـه بهشـت و دوزخ و صـراط و میـزان و 
خاصیت سوم آنست که هرچه عمـوم عالمیـان را مبـذول اسـت در . عذاب گور و صولت مالیکه و جمعیت ارواح

ایـن . و را در بیداری آن ادراک و دانسـنت حاصـل باشـدخواب از ادراک عالم غیب، اما صریح و اما در خیال، ا
  . است -علیهم الصلوة و السالم -هر سه خاصیت انبیاء و رسل

اولیا را این سه خاصیت که کرامات خوانند و فتوح و واقعه، اول حالت ایشان است؛ و اگر وىل و صاحب سلوک 
باید که وىل از . ربت بیفتد و حجاب راه او شوددرین سه خاصیت متوقف شود و ساکن ماند، بیم آن باشد که از ق

  .این خاصیتها درگذرد و از قربت تا رسالت چندانست که از عرش تاثری
؟ و آن »إِجعل ىل لسانَ صدقٍ فی اآلخرین«: دریغا ابراهیم و موسی از رسل و اولوا العزم بودند؛ یکی چرا گفت

رسوالن در زیر سـایۀ عـرش : ای که گفتز آن بزرگ نشنیده؟ مگر که ا»اللّهم اجعلنی من أمّة محمد«: دیگر گفت
بار خدا باشند، و خاصگان امت محمد در زیر سایۀ لطف و قربت و مشاهده خدا باشند زیرا که مقام آدم بهشـت 
آمد و مقام ادریس همچنان و مقام موسی کوه طور و مقام عیسی چهارم آسمان؛ اما مقام و وطـن طایفـۀ خـواص 

  .آمد» صدقِ عِنْد ملیکِ مُقْتَدِرفی مَقْعَدِ «
معلوم شد که آن بزرگ چه گفت، یعنی انبیاء و رسوالن بريون پردۀ الهیت باشند، و گدایان امت محمد درون پـردۀ 
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گفـت » ما مِنْ نبی االّ وَلَهُ نظري فـی امّتـه«: دریغا مگر که فضیل عیاض از این جا جنبید که گفت. صمدیت باشند
این نظري پیغمرب در رسـالت، محالسـت؛ امـا . که چون خودی و نظريی هم در قوم خویش نداردهیچ پیغامرب نباشد 

اگر او را رسالت باشد یکی از امت او را والیت باشد و اگر او را عالمات مشافهه باشد او را امارات مخاطبـت 
» بات الحق تُوازی عَمَـل الثَقَلَـیْنجَذْبَةُ مِنْ جَذَ«باشد وی را بیک  -علیه السالم -باشد و اگر او را رسول جربئیل

  .»دَعِ الشریعَة والتُحَرِکْ سالسِل المجانني«بگذارد سلسلۀ دیوانگان مجنبان . باشد
ثُمَّ أوْرَثْنا الکتاب الذین اصطَفینا من عبادنا فَمِنْهُم ظالمٌ لِنَفْسه وَمِنْهُم سابقٌ بالخريات بِـاِذن «ای عزیز گوش دار که 

آن را که نه کفر دارد و نـه اسـالم او . روه که بیان کردم از آدمیان، درین آیت بجمع بیان کرده استاین سه گ» اللّه
و » تَ مَـنِ اتَّخَـذَ إِلهَـهُ هـواهُأيـأفَرَ«او هوای او باشـد کـه  را ظالم خواند که همگی همت او جزدنیا نباشد،و معبود

واللّـهُ یَـدْعو «ست؛ او محبان خود را بخود میخواند کـه پندارد که بندۀ خدامعبود او دنیا و وجود اوست، و او می
؛ و این مُدبر ظالم در تمنای آنکه مرا نیز میخواند و بر تمنا تکیه زده و خدا با ایشـان بزبـان حـال »إِىل دارِالسَّالم

  :میگوید
ــــــانم ــــــر ســــــر کــــــوی، آســــــتني جنب ــــــن ب  م
 نـــی نـــی غلطـــی کـــه مـــن تـــرا کـــی خـــوانم

 

 نمخـــــواتـــــو پنـــــداری کـــــه مـــــن تـــــرا مـــــی
 خـــــود رســـــم منســـــت کـــــه آســـــتني جنبـــــانم

 

کفـر میانـه مرتبـت عبودیـت اسـت و ! دریغا که چه فهم خواهی کـردن. کافر را مقتصد میخواند» ومِنْهُم مُقْتَصِدٌ«
اوسط طریق حالتست، و آخر هدایت جز نصفی نیست باضـافت بـا ضـاللت و ضـاللت همچنـني نسـبت دارد بـا 

کافر شدم و زنار بـر : شیخ ما یک روز نماز میکرد و بوقت نیت گفت. »یشاءُ یُضِل من یَشاءُ وَیَهدی من«هدایت 
ای و برپدۀ آن نـور ای محمد تو هنوز بمیانۀ عبودیت نرسیده: چون از نماز فارغ شد گفت» اللّه اکرب«. خود بستم

  :هندتاند؛ باش تا دترا راه نداده» فَبِعِزَّتِکَ لَأغْوِیَّنَهُمْ أجمعني«سیاه که پرده دار 
ــــــت ــــــوان رف ــــــدری نت ــــــده ره قلن ــــــی دی  ب
 کفــــــر انــــــدر خــــــود قاعــــــدۀ ایمانســــــت

 

 دزدیــــــده بکــــــوی مــــــدبری نتــــــوان رفــــــت
ــــــت ــــــوان رف ــــــافری نت ــــــان بک ــــــان آس  آس

 

کفـر و ایمـان هـر . کفرها بسیار است زیـرا کـه منزلهـای سـالک بسـیار اسـت! کنیدانم که چه فهم میاز کفر نمی
الک خـربی دارد و هنـوز خـود را چیـزی باشـد، از دسـت راه زن ساعت رونده را شرط و الزم باشد، چنانکـه سـ

اند؛ اما چون از انتها و خالص نیابد؛ چون خالص یافت بِسِدرةِ المنتهی رسد، او را در آن راه داده» وَلَأُضِلَّنَّهُمْ«
از بنـد ابتدا و وجود و عدم و امر و نهی و آسمانها و زمینها و عرش و فرش وجملۀ موجـودات واپـس گذاشـت، و

هـیچ بـالی . رسیدن و نارسیدن خود برخاست  و از توقع دیدن و نادیدن پاک شد، از همـۀ آفتهـا و بالهـا رسـت
از سر همه بر بایـد . سخترت از وجود تو در این راه نیست، و هیچ زهری قاتل تر در این راه از تمنای مریدان نیست

  :خاست
ــــــدر ده ــــــان ان ــــــن بغم ــــــواهی ت ــــــا را خ  م

ــــــر خــــــون کــــــن بد ــــــدر دهدل پ ــــــدگان ان  ی
 

 چـــــون شـــــیفتگان ســـــر بجهـــــان انـــــدر ده
ـــــــدر ده ـــــــده جـــــــان ان  وانگـــــــه ز ره دو دی

 

علیـه  -تر از این خواهی که گفتم، از این سه طایفه بیان و شرح خواهی، گوش دار و از مصطفیای عزیز اگر تمام
. »یَشْبهون المالئکةَ، و قِسْمٌ یَشْـبهون االنبیـاءَقِسْمٌ یُشْبهون البَهائمَ، و قِسْمٌ : الناسُ علی ثَالثَةِ أقسام«بشنو  -السالم
کـل و شـرب بـود و خـواب و بعضـی ماننـد بهـایم باشـند، همـه همـت ایشـان ا: انـدبنی آدم سه قسم شده: گفت

این گروه باشند؛ و بعضی مانند فریشتگان باشند، همت ایشـان تسـبیح و » کاألنْعام بَلْ هُمْ أضلُّولئک اُ«آسایش، 
ز و روزه باشد، فریشته صفتان باشند؛ و بعضی مانند پیغامربان و شـبه رسـوالن، همـت ایشـان عشـق و تهلیل و نما
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  .زهی حدیث جامع مانع. محبت و شوق و رضا و تسلیم باشد
ای، تو خـود هنـوز یـک مقـام را ندیـده! گروه سوم را کسی شناسد که این جمله را دیده باشد، و بر همه گذر کرده

چون عنایت ازىل خواهد که مرد سالک را بمعراج قلـب در کـار آرد، شـعاعی ! توانی کردن؟ این همه چگونه فهم
ای بزند، شعاعی بر مرد سالک آید مرد را از پوست شعله» نارُاللّه الموقدةُ التی تطَلِعُ علی األفئدة«از آتش عشق 

چـه باشـد و در » فْسِ ذائقَةُ الموتکُلُّ نَ«: درین حالت، سالک را معلوم شود که. بشریت و عالم آدمیت بدر آرد
» یَـوْمَ تُبَـدَّلُ االرضُ غَیْـرَ األرض«روی نمایـد تـا بجـایی رسـد کـه » کُـلُّ مَـنْ علیهـا فـان«این موت راه میکنـد، 

تا بسرحد فنا رسد، راحت ممات را بروی عرضه کنند و آن را قطـع کنـد و بـذبح بـی اختیـاری از خلـق . بازگذارد
این واقعۀ صـدیق : »أراد أن ینظُر اىل مَیّت یمشی علی وجه االرض فَلْیَنظُر اىل ابن ابی قُحافة مَنْ«جمله بربد که 

ایـن » مَنْ ماتَ فَقدْ قامَت قِیامتُهُ«. باشد که هرچه از وی با دنیا بود مرده بود و هرچه از خدا بود بدان زنده باشد
  .آنگاه احوال قیامت بر وی عرض دهند. بود

وَمِنَ الناس من یقولُ آمنّا باللّه و بـالیَوْم «مرد را از دایرۀ این قوم بدر آرد که . ، مرد را پیدا گرددپس بدایت توحید
» یَؤمنـونَ بالغیـب«زیرا که از » وَبِاآلخِرَةِ هُمْ یوقِنون«نامش در جریدۀ آنها ثبت کنند که . »اآلخرِ و ما هُمْ بِمؤمنني

از اینجا ترا معلوم شود که چرا . باشد، و ایمان در غیب و هجران باشد در گذشته باشد و بعالم یقني در مشاهدات
او را باکراه بعالم کتـاب و ایمـان آوردنـد از » ما کنتَ تدری ما الکتابُ وَالاالیمان«با مصطفی خطاب کردند که 

االّ رحمـةٌ ومـا أرسَـلناکَ «بهر انتفاع خلق و رحمت ایشان، و خلق قبول کرد زیرا که صفت رحمانیت داشت کـه 
داد و ایمـان و اسـالم را بخـود راه داد » وَعِنْـده أمُّ الکِتـاب«این معنی میدان که او خـود را بـا کتـاب » للعالمني

  !نصیب جهانیان را وگرنه او از کجا و غیبت از آن حضور از کجا و رسالت و کتاب از کجا؟
با پـس پشـت گذاشـته » یَمْحُواللّهُ ما یشاءُ«. بینددریغا که سالک در عالم یقني خود را محو بیند، و خدا را ماحی 

اثبات کرده باشد؛ بقا را مقام وی سازند و آنگاه اهل اثبات را و اهل محو حقیقت را بر دیدۀ او » ثّبتُیُ«باشد و 
  .مرد اینجا اثباتی باشد نه محوی، و اهل محو را باپس پشت گذاشته باشد. عرض دهند

و ماتَدْری نَفْـسٌ بِـأی «: ت نامتناهی باشد تا خود هر کسی در کدام درجه فرود آیداما درین همه مقامات و درجا
علیـه  -دریغـا کـه چـه خـوف دارد ایـن آیـت بـا خـود؟ اگـر خـواهی از مصـطفی. کنـدبیان این می» أرضِ تَموتُ

عَبَ لـم یُبـال اللّـهُ فـی أیَ وادٍ إِّن قَلبِ ابن آدمَ اَوَدیةً، فی کل وادٍ شُعْبَةٌ فَمَن اتّبع قَل«: بشنو که گفت -السالم بُه الشـُّ
در دل بنی آدم وادیهای فراوان و عظیمست، و هر که متابع آن وادیها و مغارها شد بیم آن بـود کـه : گفت» أهلَکَهُ

؛ بـاد رحمـت عشـق الیـزاىل دل را »مَثَلُ القلبِ کَریشةٍ بِأرض فَالةِ تُقلَبُها الریاحُ«هالک شود و جای دیگر گفت 
والیتهای خود میگرداند تا جایی ساکن شـود و سـکون یابـد و قلـب، خـود متقلبسـت یعنـی گردنـده اسـت از در 

چون خواهند که در والیتی » أمّا إِذاأرادَ اللّهُ قَبْضَ روحِ عبدٍ بِارضِ جَعَلَ له فیها حاجةَ«ای عزیز . گردیدن نایستد
د، در آن مقـام او را محتـاج و مشـتاق آن زمـني و مقـام نیاز دل سالک را آنجا متوقف گردانند و قبض روح او کنن

  .گردانند تا سر بدان مقام فرود آرد و بدان قانع شود
؛ اما تا خود بعالم بقا کرا رسانند؟ و تا کـه »کُلُّ مَنْ علیها فانِ«در عالم فنا همه سالکان هم طریق و هم راهند که 
کو«خود را بازیابد و تا خود هرکسی کجا فرود آید؟  ا إِالّلـه مقـام «. همـني معنـی دارد» یَبقـی وَجـهُ رَبـِّ ومـا مِنـّ

إنَّ «کنـی؟ ای عزیز از ارض چـه فهـم مـی. عذر همه سالکان بخواسته است و نهایت هر یکی پدید کرده» مَعلوم
را نشـاید؛ این زمني خاک نباشد که زمني خاک فنـا دارد، خـالق را و بـاقی » األرض لِلّه یورِثها مَنْ یشاءُ مِنْ عِباد
الحمدُللّه الـذی صَـدَقنا  و قالوا«: فردا که بدین مقام رسی بر تو الزم شود گفنت. زمني بهشت و زمني دل میخواهد

ولقـد کَتَبْنـا فـی «: کندو جایی دیگر بیان می. »وَعْدَهُ وأوْرَثنا االرضَ نتَبَّوأ من الجَنَّةِ حَیْثُ نشاء فَنِعْمَ أجرُ العاملني
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  .»عّْد الذِکر إِّن األرض یَرِثُها عبادیَ الصَّالِحونَالزبور مِنْ بَ
ای بینـد و در هـر مجیـد را در ذره شچون زمني فنا و قالب بزمني بقا و دل مبدل شود مرد را بجایی رساند که عـر

ای سیصـد و شصـت حکمـت خـدا آفریـده در هـر ذره: ای کـه گفـتاز آن بزرگ نشنیده. ای عرش مجید بیندذره
ای صدهزار حکمت نامتناهی تعبیه است، و این ذره در موجـودات نگنجـد و گویم که در هرذرهمن میاست؛ اما 

دریغـا کـه . همـني معنـی دارد» وَإِنْ مِنْ شیءِ إِّال یُسَبِّحُ بِحَمْـدِه«ای نماید؛ جملۀ موجودات نسبت با این ذره، ذره
ای کـه آینـۀ کـل موجـودات و مخلوقـات آمـده، رهزهی ذ. ای هفت آسمان و هفت زمني بیندمرد منتهی در هر ذره

ــنُریهِم آیاتنــا فــی اآلفــاقِ وَ فــی أَنْفسِــهِم«چــون در ذرۀ موجــودات ببینــد، نــدانم کــه از موجــودات چــه بینــد  . »سَ
 همني معنی دارد که همه چیز آینۀ معاینۀ او شـود، و از همـه چیـز فایـده و» مانَظَرْتُ فی شیء االّ وَرَأَیْتُ اللّهَ فیه«

  .این همه بیان که گفته شد بکرده است» یُسَّبِح لِلّه مافی السموات و ما فی االرض«. معرفت یابد

  تمهید اصل رابع

  >خود را بشناس تا خدا را بشناسی<
گـذارد کـه ای احوال مختلف نمـیرا که پرسیده» مَنْ عَرَف نَفْسَه فَقَدْ عَرَف ربَّه«خرب . ای عزیز بزرگوار گوش دار

ای در بعضـی از معرفـت نفـس خـود بشـنیده! »واللّـهُ غالِـبٌ علـی أمـره«تابت حاصـل آیـد امـا چـه کـنم ترتیب ک
ای و قـدری چنانکـه دهنـد و چنانکـه آیـد گفتـه تمیهدهای گذشته و بعضی در تمهید دهم گفته شود بتمامی، شمه

  .شود
بنهایـت انتهـای خـود رسـد،  چون مرد بدان مقام رسد که از شراب معرفت مست شود، چون بکمال مستی رسد و

طراز روزگار » طوبی لِمَنْ رآنی و آمَنَ بی«. بروی جلوه کنند» لَقَدْ جاءکم رسولٌ مِنْ أنْفُسِکُم«نفس محمد را که 
هرکه معرفت نفس خود حاصل کرد معرفـت نفـس . دولتی یابد که ورای آن دولت، دولتی دیگر نباشد. وی سازند

مَنْ رآنی «. معرفت نفس محمد حاصل کرد پای همت در معرفت ذات اللّه نهدمحمد او را حاصل شود؛ و هرکه 
هر که مـرا دیـد خـدا را دیـده باشـد و هرکـه خودشـناس نیسـت محمـد شـناس . همني معنی باشد» فَقَدْ رأی الحق

ا إنّ الـذین یُبایِعونَـک إِنّمـ«نباشد، عارف خدا خود چگونه باشد؟ چون معرفت نور محمد حاصـل آیـد و بیعـت 
: بـاوی گویـد» الیـومَ أَکْمَلْـتُ لَکُـمْ دیـنَکم«بسته شود؛ کار این سالک در دنیا وآخرت تمام شد کـه » ون اللّهعیُبایِ

نعمت معرفت تو کمالیت یافت برسیدن و حاصل آمدن؛ معرفت محمد که خاص بـر تـو نیسـت عمـوم و شـمول را 
  .»فیهم رسوالن مِنْ أنفسِهم لَقَدْ مَنَّ اللّهُ علی المؤمنني إذْ بَعَثَ«آمده است که

دریغـا معرفـت رب مـرد را . بر این مرد سالک شکر، الزم وواجب آیـد و شـکر نتوانـد کـرد؛ از بهـروی شـکر کننـد
رضـی اللّـه  -مگر که ابـوبکر صـدیق. چندان معرفت خود دهد که در آن معرفت نه عارف را شناسد ونه معروف را

یعنی معرفت و ادراک آن باشد کـه همگـی عـارف را » ک إِالدراک إدْراکٌالعَجْزُ عن دَرْ«: از اینجا گفت  -عنه
  .بخورد تا عارف ادراک نتواند کرد که مُدْرِک است یا نه

اند بمعرفت ذات بـی هرکس را راه نداده. »سُبْحانَ مَنْ لَمْ یَجْعَل للخَلْق سبیالً اىل معرِفَتِه إِلّا بالعَجْزِ عن مَعْرِفَتِه«
 -ای سازد و در آن آینه نگرد، نفس محمـدکه راه معرفت ذات او طلبد نفس حقیقت خود را آینه چون او، پس هر

نشـان » وَرَأیْتُ ربی لیلةَ المِعْراج فی أَحْسَن صورة«پس از آن نفس محمد را آینه سازد، . را بشناسد -علیه السالم
و مـا «ده که یاب، و ندا در عالم میمی» رَبِها ناظرةوجوهٌ یومَئذٍ ناضِرةٌ اىل «دو در این آینه، . این آینه آمده است
و ایـن مقـام عـاىل و نـادر اسـت، اینجـا هـر کـس نرسـد، . »ماعَرَفوا اللّـهَ حـقَّ مَعْرِفَتِـه«: ای» قَدَروا اللّهَ حقَّ قَدْرِه
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  .هرکسی نداند
میشـنوی؟ میگـویم هرکـه  چه. ای عزیز معرفت خود را ساخته کن که معرفت در دنیا تخم لقاءاللّه است در آخرت

وَمَـنْ کـان فـی هـذه الـدُنیا اُعمـی فهـو فـی اآلخـرةِ أعمـی «امروز با معرفت است، فردا با رؤیتست، از خدا بشنو 
علیـه  -از مصـطفی. هرکه در دنیـا نابیناسـت از معرفـت خـدا در آخـرت نابیناسـت از رؤیـت خـدا. »وأضلُّ سبیال

که یارب، ندا آید که مـرا مخـوان کـه تـو خـود در دنیـا مـرا نشـناختی یکی در قیامت گوید«: بشنو که گفت -السالم
همـني معنـی » نسـاهُم أنفُسَـهمانَسَـوا اللّـهَ فَ«، پس در آخرتم چگونـه شناسـی؟ »ألنَّکَ لم تعرفنی فی دار الدنیا«

ا یـاد آورده هر که نفس خود را فراموش کند او را فراموش کرده باشد و هر که نفس خـود را یـاد آرد او را بـ. دارد
سـعادت ابـد در . »مَنْ عَرَفَ نَفْسَه عَرَفَ ربّه، وَمَنْ عَجِز عن مَعْرفة نفسِه فَأَحری أن یَعْجَـزَ عـن معرفـةِ ربِـه«باشد 

  .معرفت نفس مرد، بسته است؛ بقدر معرفت خود هر یک را از سعادت نصیب خواهد بود
دیگـر معرفـت صـفات ودیگـر معرفـت افعـال و یکـی معرفـت ذات، و : و معرفت خدای تعاىل بر سه نـوع اسـت

وَفــی انفُســکم أفَــال «امــا ای عزیــز معرفــت افعــال اللّــه و احکامــه از معرفــت نفــس حاصــل شــود . احکــام خــدا
هرگاه که معرفـت نفـس خـود کـاملرت، معرفـت افعـال خـدا . »سَنُریهم آیاتِنا فی اآلفاق و فی أنفُسهم«؟ »تُبْصِرون

» لَقَـد جـاءکم رسـول مِـنْ أنفُسِـکم«آنگاه حاصل آید که معرفت نفس محمد کـه کاملرت؛ و معرفت صفات خدای 
روا فـی ذاتِ «: کرا زهره باشد که خود گوید -تعاىل -حاصل آید؛ و معرفت ذات او تَفَکَّروا فـی آالء اللّـهِ وال تَفَکـَّ

  .جز برمزی معرفت خدا حرامست شرح کردن. »اللّه
  .مُلکی و ملکوتی: دو قسم است -تعاىل -ای عزیز بدانکه افعال خدای

در این جهان است ملک خوانندو آن جهـان و هرچـه در آن جهـان اسـت ملکـوت خواننـد؛ و این جهان و هرچه 
تا ملک نشناسی و واپس نگذاری بملکوت نرسی؛ و اگـر . هرچه جز این جهان و آن جهان باشد جربوت خوانند

در هر عالمی از این عالمهای  -تبارک و تعاىل -خدای را ملکوت را نشناسی و واپس بگذاری بجربوت نرسی؛ و
ای عزیز بجالل قَدْرِ لَـمْ یَـزَل . ولیکن هر کسی نداند» وَلِلّهِ خَزائنُ السمواتِ واألرض«ای هست که سه گانه خزینه

باید کرد که از ملک بملکـوت رسـی، و از ملکـوت اسـفل تـا بملکـوت اعلـی رسـی چنـدان که چندان سلوک می
  .باید کردمی سلوک

سُـبْحان الـذی بِیَـده مَلکـوتُ کـل شـیء وَاِلیـه «پس آنگاه سـلوک بایـد کـردن تـا جمـال ایـن آیـت روی نمایـد کـه 
تمام نباشد تا » عرف ربَّه«اما . او را روی نماید» عَرَف رَبَّه«در این آیت جمال خالق ملکوت را بیند، » تُرْجَعون

و از پردۀ الهیت برپدۀ عزت رسد؛ و از پردۀ عزت بـرپدۀ عظمـت رسـد، و از پردۀ ربوبیت برپدۀ جمال الهیت رسد 
أُنْظُـر «:کَلُّ مَنْ علیْها فـانِ بـدو گویـد«در پردۀ کربیاءاللّه دنیا و آخرت محو بیند، . از پردۀ عظمت برپدۀ کربیا رسد

  .باشد» وَیَبْقِی وَجْهُ رَبِّک«همه . »اىل وَجْههِ اللّهِ الکَریم
» اَال اىل اللّه تَصـريَ االُٔمـور«رف نمانده باشد و معرفت نیز محو شده باشد، و همه معروف باشد، اینجاهیچ از عا

. پس این نقطه، خود را بصحرای جربوت جلوه دهد. یکی نماید» یَحُّبهم وَیُحبُّونه«در این مقام، . گویدهمني می
. سـالک هـیچ نبـود، خـالق سـالک باشـد اینجـا! چه گوینـد؟» سُبْحانی«و بایزید جز » أنا الحق«پس حسني جز 

و از بـرای عـذر وی، نـدا در ملـک و ! ورای این مقام چه مقام باشد؟ و بـاالی ایـن دولـت کـدام دولـت باشـد؟
  .»وَ إِذا شِئنا بَدَّلنا أمثالَهم تَبْدیال«ملکوت دهند 
آنسـت کـه حقیقـت، ایـن و اال بـیم ! اگر نه آنستی که هنوز وقت زیـر و زبـر بشـریت نیسـت! شنوی؟دریغا چه می

چـه معنـی بـود؟ یـک سـاعت مـرا » وَإذا شِئنا بَدَّلنا أمْثـالَهم تَبْـدیال«دریغا شنیدی . معانی شریعت را مقلوب کند
هـر چنـد کـه رسـد و تابـد از مـرد چنـدان . نور اللّه باشد که بر نهاد بنده آیـد: چه باشد» تبدیال«باش تا بدانی که 
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از کجـا تـا ! زهـی کیمیـاگری. »بَلْ نَقْذِفُ بالحق علی الباطِل فَیَدْمَنَه فَإِذا هو زاهِق« بنماند که خود را با خود بیند
نور با نور شود و نار از میان برخیزد که چون شعاع آفتاب بتابد و محیط ستارگان » فهو علی نورٍ من ربه«! کجا؟

ازد و دیدۀ خود را بهمه دیده دربازد تـا اینجا سالک مراد خود را بهمه مرادی درب. آید، ستارگان را حکمی نماند
  :همه دیده شود؛ ابوالعباس قصاب در سماع پیوسته این بیتها گفتی

ــــــــده ــــــــده دی ــــــــدۀ دی ــــــــادیمدر دی  ای بنه
ـــــــادیم ـــــــال افت ـــــــوی جم ـــــــر ک ـــــــه بس  ناگ

 

ـــــــی ـــــــذا م ـــــــده غ  دادیـــــــمو آن را ز ره دی
ــــــــم ــــــــون آزادی ــــــــدنی کن ــــــــده و دی  از دی

 

از بهر آنکه قالب چه داند که دل را چه افتاده است . گویدا دل چه میای عزیز مناظرۀ قالب بني با دل، که قالب ب
  :دهد؟ گوش دارکه بیشرت آنست که دل بر قالب بپوشاند؛ و دل قالب را چه جواب می

ــــــه زهــــــره خواســــــتی یــــــاری را  ای دل بچ
ـــایی ـــا شـــوم همـــی یکت ـــاش ت   دل گفـــت کـــه ب

 

 کــــو چــــون تــــو هــــالک کــــرد بســــیاری را
 کـــــاری راایـــــن خواســـــنت از بهـــــر چنـــــني 

 

این سخن درجهان خود که داند االّ مَحْرمان اُنس الهیت که از اوصاف بشریت باوصاف الهیت رسـیده باشـند، و 
  :گویدحقیقت ایشان با بشریت پیوسته این بیتها می

 در عشــــــق، حــــــدیث آدم و حــــــوا نیســــــت
 کـــــني ســـــخن زیبـــــا نیســـــت: مـــــا را گوینـــــد

 

ـــــت ـــــا نیس ـــــت او از م ـــــه ز آدمس ـــــر ک  ای ه
 محرمســـــت کـــــس بینـــــا نیســـــتخورشـــــید نا

 

ه«توانم گفنت بعد ما که جملۀ تمهیدها خود بیانزیادت از این ساعت نمی آمـده » مَنْ عَرَف نَفْسَـه فَقَـدْ عَـرَف ربـّ
  .باش تا دانیدار و از من شنیده مییاب، و نگاه میکن و باز مینیک طلب می. است

  تمهید اصل خامس

  >شرح ارکان پنجگانۀ اسالم<
: و جایی دیگر گفت. »طَلَبُ العِلْمِ فریضةٌ علی کُلِّ مُسلم و مُسلمةِ«گفته است که  -علیه السالم -مصطفیای عزیز 

ایـن علـم . طَلَب علم فریضه است و طلب باید کردن اگر خود بچني و ماچني باید رفـنت» اُطْلُبوا العلم وَلَوْبالصني«
کـدام مکـه؟ در مکـۀ . »اللَیْلَ وَالنَهـارَ والأرضَ والسـماءَکان علیه عَرْشُ الرَّحْمن اذ«بحریست بمکه که » ص«
دل تـو پـر از علـم و نـور » ألمْ نَشرَح لَکَ صَـدْرَک«تا دل تو از عالیق شسته نشود که . »أوّلُ ما خَلَقَ اللّهُ نوری«

» ص و القرآن ذی الذِکر« علم صني علم. نباشد» أفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صدرَه لالسالم فهُوَ علی نورِ مِن رَبِّه«ومعرفت 
  .»من أسلم فهو عربِّي و قلبُ المسلم عربِّي«قرآن أرض بمکه آمد تو نیز مکی شو تا تو نیز عربی باشی . است

یکی آنست که بـدانی کـه رضـا و ارادت حـق تعـاىل در چیسـت و سـخط و : اکنون ای عزیز علم بر دونوع است
پس هـر علـم کـه نـه ایـن . و آنچه منهی باشد ترک کنی. ل آوریآنچه مأمور باشد در عم. کراهیت او در کدامست

» مَعْرِفَةُ المعلوم علـی مـا هُـوَ بـه«صفت دارد، حجاب باشد میان مرد و میان معلوم زیرا که علم را حد اینست که 
  .باشد

لَّقـوا تَخَ«چون تخلق بعلـم الهـی حاصـل آیـد کـه ! در علم آید یا نه؟ بلی -تعاىل -ذات و صفات خدای چه گویی
در دهـان دل او چکاننـد » قَطَر قَطْرَةُ فی فمی عَلِمْتُ بها عِلْم االولني و اآلخـرین«، نصیبی از قطرۀ »بِأخالق اللّه

عُلمـاءُ إِّن مِنْ العِلْـم کَهَیْـأةِ المکْنـون الیَعْلَمُهـا اال ال«. پدید آید» آتَیْناهُ رَحْمةً مِنْ عِنْدِنا و علَّمْناه مِنْ لَدُنّا عِلْماً«تا 
مـؤدب ایـن علـم خـدا . این باشد که آن را علم لدنی خوانند، علم خدا باشد و بر همـه خلـق پوشـیده باشـد» باللّه

  .است» الرَّحمنُ عَلَّم القرآن«؛ و معلم این علم »أَدَّبَنی ربّی فَأَحْسَنَ تأدیبی«باشد که 
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اسالم و » بُنَی االسالم علی خمسی«: یدگومی-علیه السالم -ای عزیز بدانکه مصطفی> رکن اول شهادة است<
دیـن خـود » إِّن الدّینَ عنداللّهِ االسـالم«اسالم چیست و ایمان کدامست؟ . ایمان را پنج دیوارها پدید کرده است

وأَسْـبَغَ علـیکم نِعَمَـهُ «شود و اگر نه اصـل یکیسـت کـه اسالم است، و اسالم خود دینست اما بمحل متفاوت می
نعمت قالب و ظاهر است چون نماز و روزه و زکاة و حـج و ایمـان فعـل دل و نعمـت باطنسـت . »ةظاهِرَةً و باطن

  .چون ایمان بخدا و به پیغمربان و فریشتگان و کتابهای او و بروز قیامت وآنچه بدین ماند
بهـرت از قلـب سـلیم  در قیامت هـیچ چیـز. کار دل مسلمان دارد. »مَنْ أسْلَمَ فَهُوَ مِنّی«دریغا مگر که از اینجا گفت 

بـا ابـراهیم خلیـل اللّـه همـني خطـاب آمـد کـه دل، . »یَوْمَ الیَنْفَعُ مالٌ والبنونَ إِّال مَنْ أتی اللّهَ بِقلب سَـلیم«نباشد 
قالَـت األعـرابُ «دریغا . گفت دل را مسلمان کردم. »إِذْ قال لَهُ رَبُّه أسلِمْ قال أسلَمْتُ لِرَّبِ العالمني«مسلمان کن 

همـه مؤمنـان مسـلمان باشـند امـا همـه مسـلمانان مـؤمن نباشـند، ایمـان » أسْـلَمناا لم تؤمِنـوا وَلکـن قولـو: ا قُلْآمَّن
هرکه از ما دون اللّـه سـالمت و رسـتگاری یافـت . »فَمَنْ أسْلَمَ فأولئک تَخَرّوا رَشَدا«کدامست و اسالم چیست؟ 

  .ن گردد و در دو جهان امن یافت او مؤمنستمسلمان باشد و هر که از همه مراد و مقصودهای خود ایم
کـه او بـرادر مـا » فَإِنَّهُ أخی«مگر بایزید که . اندجملۀ خالیق بندۀ ما آمده«: ای از آن بزرگ که گفتمگر نشنیده

ما «و دریغا  ای از این احوال باشد که خدا مؤمن و بندۀ مؤمنشمهای عزیز . »المؤمن اخوالمؤمن«آمده است که 
مرد، مؤمن نباشـد تـا خبیـث را از : گفت» هُ لِیُنْذِرَ المؤمنني علی ما أَنْتُم علیه حتی یُمَیِّزَ الخبیثَ مِنَ الطیبکان اللّ

  .خبیث، جرم آدمیت و بشریت است، و طیب جان ودل است که از همه طهارت یافته است! طیب پاک نگرداند
هَؤالء قومُنـا اّتخـذوا مِـنْ «ایم که تیم، و از این قوم شدهبینیم؟ از بهر آنکه بت پرسدانی که جمال اسالم چرا نمی

جمـال اسـالم . همـني معنـی دارد» أَفَرَأیتَ مَنِ اتَخَذَ إِلَهَـهُ هـواه«. ایم، بت نفس اماره را معبود ساخته»دونِه آلهةً
سالم آن باشـد آنگاه بینیم که رخت از معبود هوایی بمعبود خدایی کشیم عادت پرستی را مسلمانی چه خوانی؟ ا

 -علیـه السـالم -از مصطفی. که خدا را منقاد باشی و او را پرستی؛ و چون نفس و هوا را پرستی بندۀ خدا نباشی
پرسـتند هـوا و بدترین خدای را که در زمني مـی: گفت» الهوی أبْغَضُ إِلهٍ عُبِدَ فی االرض«: گویدبشنو که چه می

  .»رْهَمِ، تَعسَ عَبْدُ الدینار و الزّوجَةِدِسَ عَبْدُ التَعِ«جای دیگر فرمود که . نفس ایشان باشد
از آن . »واجْنّبْنـی و بَنِـی أنْ نَعبُـدَ األصْـنامَ«کنـد کـه گوید؛ از بت پرستی شکایت میابراهیم خلیل را بني چه می

ستی تا شکر کرد کـه او را بری کردند از نفس و هوا پر. »و ما کان مِنَ المُشرکني«. میرتسید که مبادا که مشرک شود
مگـر . درست آمـد» حَنیفاً مُسْلِماً«چون مسلمان شد او را . »وَجَهْتُ وجهِیَ للذی فَطَر السموات واألرضَ حنیفاً«

خواند که همه اهل اسالم را با خود می -تعاىل-دریغا که خدای. »من أَسْلَمَ فَهُوَ مِنّی«: که مصطفی از اینجا گفت
یـا أیّهـا «: و جـایی دیگـر فرمـود. »مَن دعا اىل اللّه و عَمِل صالحاً و قال إِنّنی مـنَ المسـلمنيوَمَنْ أحسَنُ قوالً مِ«

  .»الذین آمَنوا اُدْخُلُوا فی السِلم کافَةَ
کَیْـفَ أصْـبَحْتَ «: حارثه را گفـت -علیه السالم -روزی مصطفی: گوش دار. و از جملۀ مؤمنان یکی حارثه است

أُنْظـر مـا تقـول فـانَّ لِکُـل «: مصطفی او را آزمون کرد و گفت. »أصْبَحْتُ مؤمِناً حَقّا«: تا حارثه گفت» یا حارِثَة؟
عَرَفْـتَ نفسـی عـن الـدنیا و «؟ از زبـان قالـب، ایـن جـواب گفـت کـه »حق حقیقةً فما حقیقةُ ایمانِکَ یـا حارثـة

  .این نشان صورت بود. »جرُهاها و حرُأسْهَرْتُ لیلی و أظْمَأَتُ نهاری و استوی عندی ذَهَبُ الدنیا و مد
ة یَتَـزاوَرون و  کأنّی أنظُرُ اىل عرشِ ربّی«: جان چه نشان داد؟ گفتاز حقیقت  بارزاً وَ کَـأنی اَنْظُـر اىل أهْـلِ الجنـّ

: گفـت. چـون ایـن نشـان ازو بشـنید، دانسـت کـه او مؤمنسـت -علیـه السـالم -مصطفی. »اىل اهل النّار یَتَغاوَرُونَ
این حالت هنوز خود مؤمن مبتدی را باشد، . محکم دار و مالزم این ایمان باشی: سه بار بگفت. »زَماَصَبْتُ فَالْ«

مـؤمن منتهـی . »باللّـه و رسـولهآمنـوا یـا أیُهـا الـذین آمَنـوا «مؤمن منتهی را از این ایمان بایمان دیگر میخواند که 



۲۲ 

بشـنو کـه  -علیـه السـالم -از مصـطفی. سانندمرغیست که در عالم الهیت میرپد و بی سبب و حیلتی روزی بوی مري
این رزق چه باشد؟ لقاء اللّه باشد که . »المؤمِنُ فی الدنیا بِمَنْزِلَة الطّري فی أوْ کارِها واللّهُ یَرْزُقُها بغري حیلة«: گفت

  .که اول درجات، تصدیقست! یا تصدیق باش ای عزیز. »-تعاىل -الراحَةَ للمؤمِن دون لقاءِ اللّه«
درجات این تصدیق آن باشد که باعث باشد مردرا بر امتثال اوامر و اجتناب نواهی؛ چون این مایه ازتصـدیق اقل 

حاصل آمد مرد را بر آن دارد که حرکات و سکنات خود بحکم شرع کند؛ چون در شرع محکـم و راسـخ آمـد او 
والذین جاهَدوا فینا لَنَهْـدیَنَّهُم «ایت نخیزد از طاعت جز هد. »واِنْ تُطیعوا تَهْتَهدوا«را بخودی خود راه نمایند که 

از  -رضـی اللّـه عنـه -امري المؤمنني علی بن ابـی طالـب. چون این هدایت پدید آید تصدیق دل یقني گردد. »سُبُلَنا
 این تصدیق تربیت صورت باشـد اهـل دیـن را در. »دَدْتُ یقیناًزْلو کُشِفَ الغطاءُ مَا أ«این حالت خرب چنني داد که 

تصدیق چندان باعث باشد که عمل صـالح مـؤثر آیـد؛ چـون عمـل صـالح . راه دین و اهل سلوک را در راه سلوک
. بر دیدۀ او عرض کنند» یوم تُبَدَّلُ األرضُ غريَ االرض«مؤثر شد عمل خود مرد را بیقني رساند؛ چون بیقني رسد 

  .گرددآخرت و احوال آن عالم و علوم و معارف آن جهان او را خود ذوق 
چون از شک و تشبیه فارغ گردد نفـس او . »فالتَعْلَمُ نَفْسٌ ما أخفِی لَهم مِنْ قُرَّةِ أعْیُن«تا اکنون در تشبیه بود که 
تنش در دنیا باشـد و دلـش » أبدانُهم فی الدنیا و قلوبهم فی اآلخرة«از این قوم شود که . را برنگ دل او گردانند
از دنیا باشد که چون او از دنیا برفت علم الیقني نقد شود؛ آنگاه هرچه در آئینۀ یقني او پس . بعقبی و آخرت باشد

و حـق الیقـني کـاری . دل ببیند عني الیقني باشد؛ باش تا آخرت نیز گذاشـته شـود تـا خـود همـه حـق الیقـني باشـد
مخیـل، یـا صـورتها جملۀ علمها با حق الیقني همچنان باشد که خیال مرد متخیل با عقل . عظیمست و مرتبتی بلند

  .که بواسطۀ آیینه و غريه بیند
ـــــاىل ـــــو خی ـــــی ز ت ـــــده ره ـــــتبندر دی  گاش

ــــان سربرداشــــت   چــــون طلعــــت خورشــــید عی

 

ـــــت ـــــری بگذاش ـــــال عم ـــــدن آن خی ـــــر دی  ب
 در دیــــده غلــــط نمانــــد و درســــر پنداشــــت

 

فٌ و سـبعون«: گفت -علیه السالم -ای عزیز از این حدیث چه فهم کردهای که مصطفی  بابـاً، أَدْناهـا  االیمان نَیـِّ
کمـرتین درجـات ایمـان تـرک ایـذا باشـد، و : ؟ گفـت»إِماطَةُ األذی عن الطریق و أعالها شهادةُ أن الإله اال اللّه

اند که خلق و مردم را کشد تـا  فرموده -علیه السالم -دریغا مصطفی را. باشد» ال اله اال اللّه«اعلی و بهرتش گفنت 
ای عزیـز هـر کـه بـدنیا مشـغول . چون این کلمه بگفتند مال و خون ایشان معصوم شـدقبول کنند » ال اله اال اللّه«

. جز نگاه داشنت مال و تن او نباشد از شمشري» ال اله اال اللّه«باشد و این کلمه از سر زبان گوید، فایدۀ او از این 
وغی عصمت مال و خون دریغا حرام و دروغ گفنت شرط نیست، و دروغ گفنت خود حرام است؛ و هرجا که از در

ال الـه اال «. مسلمانی حاصل شود و بطریقی دیگر حاصل نشود، آن دروغ واجب باشـد و دروغ ننهنـد در شـرع
رب ندارد و دروغ باشد، و دروغ حرام باشد؛ امـا چـون عصـمت مـال و خـون جـز خبزبان گفنت که دل از آن » اللّه

ا بنزدیـک مختصـر همتـان و قاصـر دیـدگان مصـور شـده دریغ. این دروغ مباح شود آید بدین کلمات حاصل نمی
  .است که این کلمات گفنت بزبان راست آید

ای عزیـز نـدانم . گوش دار و بشنو که این کلمات بنزدیک ارباب بصایر چه ذوق دارد و گفنت ایشان چگونه باشـد
. رسـی» اال اللّـه«بحقیقـت واپـس گـذاری و » ال اله«جهد آن کن که . چه ذوق داری» اللّه ال اله اال«که تو از 
ای » حِصْـنی أَمِـنَ مِـنْ عـذابی لَال اله اال اللّه حِصْی، فَمَنْ دَخَـ«رسی امن یابی و ایمن شوی » االاللّه«چون به 

عزیز چون نقطۀ کربیاء اللّه از ذات احدیت، قدم در دور لم یزل و الیزال نهاد؛ بر هیچ چیز نزول نکرد تا صحرای 
إنّ «و جـالل » و ما أرْسَـلْناکَ االّ رَحمـةً لِلعـالمني«ات بگسرتانید، و آن نیست اال جمال صفات خود در عالم ذ



۲۳ 

  .»عَلَیْکَ لَعْنَتی اىل یوم الدین
عـالم » اال اللّـه«عـالم عبودیـت اسـت و فطـرت و » ال الـه«! شـود دانم که چه گفته مـی دریغا از دست خود نمی
؛ پـس چـون »إِنَّ اللّهَ خَلَـق الخلْـقَ فـی ظُلمـة«باشد » ال اله«ور دریغا روش سالکان در د. الهیت و والیت عزت

دایرۀ » ال«. این نور باوی بمناجات درآید» ثم رَشَّ علیهم مِنْ نوره«. آیند» اللّه«رسند در دایرۀ » اال اللّه«بدور 
مقـام سـالک را  لـیکن متوقـف و سـاکن نبایـد شـد کـه اگـر در ایـن: نفی است؛ اول قدم، در این دایره باید نهـاد
» اال اللّـه«هر صد هزار سـالک طالـب ! چه خرب دارد» ال اله«از . سکون و توقف افتد، زنار و شرک روی نماید

چون بادیۀ مادون اللّـه بپایـان بردنـد، پاسـبان حضـرت » اال اللّه«یابی در دایرۀ الی نفی قدم نهادند بطمع گوهر 
  .نایشان را بداشت سرگردان و حريا» اال اللّه«

در پیش آید، و باشد کـه . ف دارد که ابلیس استلدانی که پاسبان حضرت کیست؟ غالم صفت قهر است که قَدْ اَ
أَفَرَأَیتَ مَنِ اتَّخذَ «بمانند و هوا پرستند و نفس پرست باشند، » ال«راه برایشان بزند تا آن بیچارگان در عالم نفی 

  :ای؟ بگوش هوش بشنو عنی نشنیدهمگر که این م. همني معنی دارد» إِلهَهُ هواهُ
ــــــــدان را ــــــــده آن می ــــــــی بدی  گــــــــر آب زن
ـــــان را ـــــوه آن درب ـــــدهی برش ـــــان ب   صـــــد ج

 

ــــــــلطان را ــــــــه آن س ــــــــژه درگ ــــــــی بم  روب
 گویـــــد کـــــه خطـــــر نباشـــــد آنجـــــا جـــــان را

 

بداشته است، صد هزار جـان را بـی جـان » ال«چه خطر دارد؟ عالمی را در دایرۀ » ال«دریغا چه دانی که دایرۀ 
اال «آن جان که گذرش ندهند بـه . رسد» اال اللّه«در این راه جان، آن باشد که به . اند و بی جان شدهکرده است 

وَإِنَّ «کمالیت جان ندارد، چون کشش جذبةٌ من جَذَبات درآید، مرد از دست او نجـات و خـالص یابـد کـه » اللّه
  :باوی دهند» رٌ مِن اللّه و فَتْح قریبنَصْ«و توقیع نصرت . نصرت کنندۀ او شود» جُنْدَنا لَهُمُ الغالبون

 افکنـــــــــد دلـــــــــم رخـــــــــت بمنزلگـــــــــاهی
ــــاهی ــــدر م ــــق ان ــــزار عاش ــــن دو ه ــــون م   چ

 

ــــــــی ــــــــیالن راه ــــــــد دل ــــــــانبود بص  کآنج
ـــــارد آهـــــی مـــــی  کُشـــــته شـــــود کـــــه بـــــر نی

 

نـه و إِنّما سلطانُه علی الـذین یَتَولّو«! سلطنت ابلیس بر کاهالن و نا اهالن باشد و اگر نه با مخلصان چه کار دارد
إال عبـادَک مِـنْهُم «بنـدگان مخلـص آنگـاه باشـند کـه از او برگذرنـد کـه . همني معنـی دارد» الذین هُمْ به مُشرکون

  .»و ما اُمِروا االّ لِیَعبُدوا اللّهَ مخلصني لَهُ الدین حُنَفاءَ«؛ و عباد مخلص پس از این باشد »المُخْلصني
د رسول اللّه بروی عرض کننـد، بدانـد سـالک در ایـن نـور کـه دریغا سالک مخلص را بجایی رسانند که نور محم

دریغـا اگـر نـور محمـد . نقـد وی شـود» عَرَف ربَّه«نور محمد حاصل آید و » عَرَف نفسه«. چه باشد» إالّ اللّه«
از . »ملُـکلَـئِنْ أشـرَکْتَ لَیَحْـبَطَنَّ ع«مقرون و متصل نبیند، ایـن شـرک باشـد کـه » الاله االّ اللّه«رسول اللّه بنور 

  .»أعوذُبِک الشرکِ و الشَّک«چرا گفتی که  -علیه السالم -شرک درباید گذشت؛ اینجا ترا معلوم شود که مصطفی
دریغا دانی که این شرک چه باشد؟ نوراللّه را در پردۀ نور محمد رسـول اللّـه دیـدن باشـد یعنـی خـداه را در آینـۀ 

مبتدی را آن باشد که جز در پردۀ . »لَیْلَة المِْعراج فی أحْسنِ صورةِرأَیْتُ ربی «. جان محمد رسول اللّه دیدن باشد
وَجَّهْتُ وجهی للذی، نقـد «محمد خدای را نتواند دیدن؛ اما چون، منتهی شود،نور محمد از میان برداشته شود؛ 

تالشـی و مقهـور بینـد قبلۀ اخالص او شود زیرا که نور محمد رسول اللّه م» النَعْبُد إِال ایّاهُ مُخلصني«وقت شود؛ 
  .در زیر نور اللّه

در پـردۀ نـور » ال اله االّ اللّـه«مقام اول نور : دریغا اگرچه فهم نخواهی کردن اما سالک منتهی را دو مقام است
مقام دوم آن باشد کـه نـور محمـد را در نـور اللّـه چنـان . محمد رسول اللّه همچنان بیند که ماهتاب در میان آفتاب

حروفی گویی و یا شنوی و بایزیـد از ایـن توبـه » ال اله اال اللّه«دریغا تو از . کواکب رادر نور ماهتاببیند که نور 



۲۴ 

» ال الـه اال اللّـه«دریغا دانـی کـه از ! »تَوْبَةُ الناس مِن ذُنوبِهم وَتَوْبَتی مِنْ قَوْلِ ال إله إالّ اللّه«: کند آنجا که گفت
. »أَفْضَلُ ما قُلْتُه أنا و النبیون مـن قبلـی ال إلـه إالّ اللّـه«: از اینجا گفت -علیه السالم -کند؟ مصطفی چرا توبه می
گفـنت دیگـر » ال الـه االّ اللّـه«پیغامربان و اولیا را از گفتار زبان باشد یـا گفتـاردل؟ » ال إله إال اللّه«چه گویی که 

ای بـر ملـک و ملکـوت تابـد،  ه ذر» اللّـه ال الـه اال«بعزت خـدا کـه اگـر جمـال . است، ال اله اال اللّه بودن دیگر
را بینـی  » ال الـه اال اللّـه«را راه رو باشی؛ پس » ال اله االّ اللّه«باش تا . بجالل قدر لم یزل که همه نیست شوند

  .ن این ساعت باشیممؤ» اُولئکَ هُمُ المومنني حقّاً«شوی، » ال اله االّ اللّه«نصیب عني تو شده؛ پس 
ای عزیز دانسنت و گفنت و شـنیدن ایـن . ها بريون آمدن سهل باشد ۀ جمال اللّه در رسد، از دایرهای عزیز چون جذب

خوانده است اما ! ورقها، نه کار هر کسی باشد؛ و زنهار تا نپنداری که بعضی از این کلمات خوانده است یا شنیده
. »عَلَم اللّهُ فیهم خـرياً لَأسْـمَعَهم وْل«لیم خانۀ ؛ شنیده است ولیکن ازتَعْ»کَتَبَ فی قُلوبِهم االیمان«از لوح دل که 

ای که روح اعظم تـا دروجـود  مگر نشنیده. چه باشد» مَنْ قالَ ال اله االِ اللّه دَخَل الجنة«اینجا ترا معلوم شود که 
نرسـیده گوید تا قیامـت؛ و چـون قیامـت برخیـزد، هنـوز بکنـه و انتهـای اللّـه  آمده است اللّه آغاز کرده است و می

انـد و مختصـر  دریغـا کـه خلـق بـس قاصـر فهـم آمـده. است» الم« هرچه در عالم خداست همه در طی عزّ. باشد
ا عَـن الخَلْـق «و حقیقـت ایشـان از ایشـان غافـل نیسـت ! اند همت و از حقیقت خود سخت غافل مانده و مـا کُنـّ

  .»غافِلني
حافِظوا علی الصـلوات و الصـلوةِ الوُسْـطی و قومـوا « رکن دوم نماز است که حق تعاىل بیان و شرح آن میکند که

و نیـز . »الصلوةُ عِمادُ الدّین فَمَنْ تَرَکَهـا فَقَـدْ هَـدَم الـدّینَ«نیز بیان کرد که  -علیه السالم -و مصطفی. »لِلّه قانتني
  .»المُصلّی یناجی رَبَه«: گفت

مِفْتاحُ الصلوةِ «ازمصطفی بشنو که . نیایداما شرط صحت نماز موقوفست بر طهارت که بی طهارت، نماز حاصل 
امــا بــآب یــا بخــاک؛ ایــن طهــارت . درجــۀ اول طهــارت پــاک کــردن اعضــا و اندامســت از نجاســت. »الطَّهــور

اعضاست و درجۀ دوم پاکی جسنت اندرونست از خصـال ذمیمـه، چـون حسـد و کـرب و بخـل و حقـد و حـرص و 
رون خـود را پـاک کـردی، بتوبـه و ریاضـت و مجاهـدت تجدیـد چون از این خصلتهای بد، د. مانند این خصلتها

  .»من جَدَّدَ الوضوءَ جَدَّوَ اللّهُ ایمانه«وضو ترا حاصل آید 
اگـر انفصـال از . »الوضوءُ انفصالٌ و الصلوةُ اتصال فَمَنْ لَمْ یَنْفَصِلْ لَمْ یتَّصـل«: ای که گفت از شبلی مگر نشنیده

ایـن » الیَمَسُّه إالّ المُطَّهـرون«. در نماز حاصل نیاید» ىل مَعَ اللّهِ وَقْتٌ«اتصال مادون اللّه در وضو حاصل نیاید، 
هـیچ نمـاز مقبـول » ري ظهـورغـالیَقْبَـلُ اللّـهُ صـلوةً ب«. خطاب با کسانی باشد که جز طهـارت صـورت فهـم نکننـد

أقـم «حاصـل آیـد چون وضـو و طهـارت تمـام شـد نمـاز . حضرت نباشد مگر با چنني وضو و طهارت که شنیدی
  .»الصالةَ لِدُلوکِ الشّمس

لُـبَ وجهِـک قَقَدْ نَری تَ«اگرچه قبلۀ قالب این آمد که . از آن یکی قبله است: ای عزیز نماز را شرایط بسیار است
؛ »تَ حِـلُّ بِهـذا البَلَـدِقبلۀ جان نه این قبله باشد، قبلۀ الأُقْسِمُ بِهـذا البَلَـد وَأَنْـ. »فی السّماءِ فَلَنُوَلِیَنَکَ قِبْلةً تَرْضاها

کـان علیـه عَـرْشُ الـرحمنِ «بحـر بمکـه چـني » ص«گویی مکه باشد یا مدینه؟ مکـه هسـت ولـیکن آن مکـه کـه 
  .»إذْاللَیْلَ و النهارَ و الأرضَ و السماءَ

دانم که ترا در خاطر آید که صلوة چه باشد؟ اشتقاق صـلوة از صلتسـت و از صـلیت، دانـی کـه صـلت چـه باشـد؟ 
والذین هُمْ علـی صَـالتِهم «. این باشد» المُصلّی یُناجی رَبَّهُ«که  -تعاىل -اجات و سخن گفنت بنده باشد با حقمن

این، نه آن نماز باشد که از من و تو باشد از حرکات قیام و قعـود و . »یُحافِظون، والذین هُمْ علی صَالتهم دائمونَ
: گفـت» إِستِحالءُ الطاعَة ثَمَرةُ الوَحْشَةِ مِن اللّه تعاىل«کند که  ن میاز این نماز عبداللّه یناجی بیا. رکوع و سجود
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  .حَالوت یافنت طاعت ثمرۀ وحشت باشد؛ حالوت از فرمایندۀ طاعت باید یافنت نه از طاعت
أمّتـی  یَأتی عَلی«: از مصطفی بشنو که گفت! »وَیْلٌ لِلمُصلّني الذینَ هُمْ عَنْ صَالتِهم ساهون«دریغا چه میشنوی؟ 

ایـن نمازکننـدگان کـه شـنیدی، مـا باشـیم نمـاز آن . »زمان یَجْتَمِعون فی المَساجِدِ ویُصلُّون ولَیْسَ فیما بَیْنَهم مُسْلِم
  .»ربِّ اجعلنی مُقیمَ الصلوةِ وَمِنْ ذَرَّیتی«باشد که ابراهیم خلیل طالب آنست که 

آن . گوید -تعاىل -ه گوید؛ و صلوة بنده آنست که باحقای عزیز صلوة خدا آنست که با بنده مناجات کند، و با بند
ألنّ اللّهَ تعاىل «چرا گفتند؟ . »قِفْ«: بمعراج بردند جایی رسید که با او گفتند -علیه السالم–شب که مصطفی را 

 صـلوتُه الثنـاءُ علـی نَفْسِـه سُـبّوح«: نماز وی چگونه باشد؟ گفتنـد: ؟ گفت»وَماصلوتُه«: مصطفی گفت. »یُصلّی
  .»قُدّوسٌ ربُ المَالئکةِ والرّوح

صـوتُ «تـرا روی نمایـد؛ آنگـاه بـدانی کـه چـرا » األنبیـاءُ یُصَـلّون فـی قُبـورِهم«باش ای عزیز تا این حدیث که 
از بـرای خـدا کـه ایـن کلمـه را گـوش دار؛ روزی . همني معنی باشد»وذَکَرَ اسمَ رَبَّه فَصَلّی«. آمد» الدیکِ صلوتُه

یـاوَیالهُ واللّـه اِنْ صَـلَّیْتُ : فَبَقِي زماناً طـویال، ثـم صـلّی؛ فَلمّـا فَـرَغَ مِـنْ صـلوتِه قـال«ماز کند شبلی برخاست تا ن
شـوم پنـداری کـه  کـنم کـافر مـی اگر نماز بکنم منکر باشم و اگر نماز نمـی: گفت» جَحَدْتُ، و إِنْ لَمَ أُصَلِّ کَفَرْتُ
  !؟»وتِهم دائمونالذین هُم علی صل«شبلی از این جماعت نبود که 

قْذِفُ بالحقِّ علـی الباطِـل ن بَل«، »اللّهُ أَکبَر«: گوید چون نمازکننده. را نیز بشنو» صَلَّیْتُ«صِلت را شرح شنیدی 
هـیچ بـاقی ! شـود» فَیَدْمَغَـهُ«چه گویی در آتـش . خود را در آتش افکندن باشد» صَلَّیْتُ«او را بخورد؛ » فَیَدْمَغَهُ
پس اگر از ! کالو حاشا که هیچ بنماند. همني باشد» کَأَزیزِ المِرْجَلْ زٌاللّهِ یُصلّی وَ فی قلبِه أَزی کان رسولُ«. نماند

پروانه کـه عاشـق آتـش اسـت . »أَبی اللّهُ أنْ یکون لِصاحِبِ النّفس إِلَیْه سَبیال«باطل هیچ نماند، همه حق را ماند 
از همه آتش قوت . او را قبول کند، نفی غريت دهد» دْمَغَهفَیَ«قوت از آتش خورد چون خود را بر آتش زند آتش 
  .بی زحمت غري، ووجود پروانه همه غري است. خورد تا چنان شود که قوت او همه از خود باشد

. اندر این مقام جهت برخیزد هرچیز کـه جـان وی بـدر آرد، آن چیـز قبلـۀ او شـود! گویم دانم که چه می دریغا نمی
لَـیْسَ عِنْـدَ ربّـی «پنج اوقات نماز چگونـه دریابـد؟ . آنجا باشد؛ نه شب باشد نه روز» ا فَثَمَّ وَجْهَ اللّهفأیْنَما تُوَلُّو«

دریغا از دست راه زنان روزگار،عالمان باجهل، طفالن نارسیده که ایـن راه را . همني معنی باشد» صباحٌ والمَساءٌ
  !!!حلوىل بادجانم فدای خاک قدم چنني ! از نمط و حساب حلول شمرند

از سـهل ! شرط دیگر نماز را نیت است که نماز بدان منعقد شـود؛ و تـو چـه دانـی کـه نیـت چـه باشـد؟ای عزیز 
النِیَةٌ نورٌ لِأنّ حَرْفَ النُونِ إشارَةٌ اىل النـور، و حـرفَ الیـاءِ یَدُاللّـه علـی عَبْـده و «: عبداللّه تسرتی بشنو که چه گوید

همـني معنـی » األعمالُ بالنیّات«. »فَرَوحٌ و ریحانٌ و جنةُ نَعیم. تعاىل فَإِّن النِیَّةَ نَسیمُ الرّوحِحرفَ الها، هِدایةُ اللّه 
و از اینجا بود که بشـر حـافی بـر جنـازۀ حسـن . نیت از عالم کسب نباشد از عالم عطا و خلعت الهی باشد. باشد

وز حاضر نیست و طاوس الحزین را گفتند؛ از بهر مـا نیت هن: گفت» لم تَحْضُرْنی النِیّةُ: وقال«بصری نماز نکرد 
  .باشید تا نیت دعا کردن بیابم: گفت» حتی أجِدَ لَهُ النیّةَ: فقال«دعایی بکن 

نیت شنیدی، اکنـون » اللّه أکرب«؟ »بَیْنَ العَبْدِ و بَیْنَ الکُفْرِ تَرْکُ الصَّلوةِ«ای که  ای عزیز از این خرب چه فهم کرده
هرگــز در ! ای عزیــز. »الصَــلوةَ إِّال بفاتِحــة الکتــاب«: گفــت. م.را نیــز گــوش دار کــه مصــطفی عفاتحــة الکتــاب 

که گفتی وجود ملک و ملکوت را محو دیدی؟ هرگز » اللّه اکرب«رفتی؟ هرگز در » إِنی ذاهبٌ اىل ربّی«استقبال 
نعمت اثبات بعد المحـو؟ هرگـز در  شکر کردی بر» الحمدُاللّه کثرياً«در تکبري، اثبات بعد المحو دیدی؟ هرگز در 

نهایت مردان دیدی؟ » أصیال«بدایت آدمیان دیدی؟ هرگز در » بُکْرَةً«منزهی او دیدی؟ هرگز در » سُبْحانَ اللّه«
چـه » یـلیولِجُ اللَّیلَ فی النَّهـارِ و یُـولِجُ النَّهـارَ فـی اللَّ«باتو بگوید که » اللّهِ حني تُمْسُونَ وحني تُصْبِحون فَسُبْحانَ«
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  .معنی دارد
را دیـدی کـه در میـان دریـای » وجهـی«؟ هرگـز یـای »وَجَّهْـتُ وجهِـیَ للـذی«هرگز بعد از این احرام گرفتی که 

دو مقـام را دیـدی؟ » السـموات و األرضَ«خـود را گـم دیـدی؟ هرگـز در » فَطَـرَ«غرقه شده؟ هرگز در » للّذی«
وَمـا أنـا مِـنَ «: را دیدی که گفـت» حنیفاً مِلَةَ ابراهیمَ«هرگز در . این باشد» فَالأُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَماالتُبْصِرونَ«

» مُسـلِماً«هرگـز در . »إتَّبـعْ مِلَـةَ ابـراهیمَ«چـرا گفتنـد کـه  -علیـه السـالم -؟ اینجا بدانی که با مصطفی»المُشْرکني
دست بر تختۀ وجود تو زدند تـا فـانی  خود را دیدی که» و ما أنا مِن المُشْرکني«استغفار از قول کردی؟ هرگز در 

نیسـت شـد، مشـرکیت » و ما أنا مِنَ المشـرکني«چون مرد در . گردی؟ در آن حالت پس در مشرکني، صادق شدی
  !مشرک کجا باشد؟» کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانِ«اینجا چه کند؟ 
از تو ناطق وقت آمـد و دل تـو زبـان پیش » اِّن صَلوتی وَنُسُکی وَمَحیایَ وَمَماتی لِلّه رَبِّ العالمني«پس دیدی که 

خـود، معنـی » الشریکَ لَهُ«. روی تقلید دیدی» رب العالمني«او آمد؛ پس زبان مستنطق و گویا آمد؛ پس بگفنت 
وَأنـا أوَّلُ «هرگز دیدی . بدانی و بشنوی» وَبِذِلِکَ أُمِرتُ«اگر گوش داری تمامی این در . این حدیث با تو بگوید

گفنت ضرورت » بسم اللّهِ«بدایت . در این مقام درست باشد» أعوذُ باللّه«ترا مسلمانی آموخت؟ پس  »المُسْلمني
. مهر صفات اوست که بر ذات نهد؛ چون نقش که تو بر در درگاه نهی، او آن مهر بنهـاد» الرَّحمن الرَّحیم«. باشد
مهـر » ربّ العـالمني«لّه، یعنی صفات و ذات بعد از ال» الرَّحمن الرّحیم«. شکر است بر ترتیب» الحمدُللّه«پس 

الـرحمنُ «. باللّـه زیبـا بـود، پـس اللّـه و باللّـه یکـی گـردد» الرّحمنُ الرّحیم«زیبا باشد، چنانکه » اللّه«دیگر که با 
  .اینجا تکرار ضرورت باشد» الرحیم

. که آخرت را در دنیـا جـای نیسـتدنیا را در آینۀ آخرت بیند » مالِک یَوّْم الدین«! دریغا هیچ فهم نخواهی کردن
ممکـن » وَسَـقاهُمْ رَبُّهـم شـراباً طهـورا«از سورت فاتحه اگر هیچ شراب طهور نـوش کـردی، از دسـت ! ای عزیز

را کمر بندگی بندی، و » إیّاکَ نَعْبُد«پس، از آن مست شوی؛ پس از آن هشیار گردی ! باشد که بدانی که چه گفتم
. پس، طمع ترا در رباید که روی جمال و فضل دیده باشی. بگفت درآید» نَسْتَعني ایّاکَ«از حال گذشته یادآری؛ 

  .بگویی» اهدنا الصراطَ المُسْتقیم«
پس محرومـان و . »صراطَ الذین أنْعَمتَ علَیْهم«: گویی. خورند یاد داری پس از رفیقان که با تو از آن شراب می

پـس . بگـویی» غـري المَغْضـوبِ علـیهم«و تو درون خانه نشسته، مهجوران را بینی بر در بمانده؛ چون خلق بر در 
نماز بی فاتحه درست نباشد؛ و فاتحه اینست کـه . چه معنی دارد» الصَلوةَ إِلّا بِفاتِحَةَ الکتاب«معلوم تو شود که 

شـنائی آ. عمر خود بباد بیگانگی بر مده! هیهات هیهات! کنم؟ چرا با خود الف زنی که من نیز نماز می. شنیدی
  :را ساخت باش

ــــــمبفکندنیســــــت هــــــر آنچــــــه برداشــــــته  ای
  ایـــــم ســـــودا بودســـــت هـــــر آنچـــــه پنداشـــــته

 

ــــــم بسرتدنیســــــت هــــــر آنچــــــه بنگاشــــــته  ای
ــــــر بگذاشــــــته ــــــوه عم ــــــه بعش ــــــم دردا ک  ای

 

آن طایفه کـه . »الزَکوةُ قِنْطَرَةُ اإلسْالم«: بیان کرد و گفت -علیه السالم -رکن سوم ای عزیز زکاة است که مصطفی
إنّما الصَدَقاتُ لِلفُقراءِ و «دارند و زکوة مال بر ایشان واجب آید خود علم آن و کیفیت آن دانند؛ اما ندانم که مال 

ای که در عمری یکی بدست نیاید؟ ایـن جماعـت هشـت گانـه کـه  از این هشت گروه تو چه فهم کرده» المَساکني
  .ان را خواهند دیگرعلما گویند دیگر باشند، و آن جماعت که محققان گویندو ایش

از زکـوة خـدا کـه اصـل و . این جهان اگرچه از بهر اولیای خدا آفریدند اما ایشان خود را بدنیا و با کسب ندهنـد
امـا . فرع، هر دو خود از بهر وجود ایشان ظاهر شد؛ نصیبی بهریک باید دادن تا مدار و قرار قالـب ایشـان باشـد



۲۷ 

الکَنْزَأَنْفعُ «ن باشد ایشان را خود مال نباشد، ایشان را علم لدنی باشد که این گروه که مال و زکوة دادن نعت ایشا
هـم قرینـان و هـم صـحبتان و » ا رِزْقـاً حَسَـناًوَمَنْ رَزَقْناه مِّن«از آن کنز و علم و رزق که ایشان را دهند . »مِن العِلْم

بقدر حوصلۀ خلق نثار کنند و این آیـت را کـار  ؛ آن»هُأَلْعِلمُ الیَحُلَّ مَنْعُ«مریدان را از آن زکوتی و نصیبی دهند که 
  .»وَمِمّا رَزَقْناهم یُنْفِقون«بندند 

امـا عمـوم خلـق را از . نصیبی دهند و هم صحبتان را» کُنْتُ کَنْزاً مَخْفیّاً فأَحْبَبْتُ أنْ أعْرَفَ«خلق از معرفت گنج 
هند و روز قیامت نیز زکوة رحمت خدا نثار کنند؛ هر دعای ایشان و از برکت ایشان از بالها و از رنجها خالص د

اً«تو چه دانی که زکـوةِ ! هان. یکی هفتاد هزار محبوب مستحق عقاب را اهل بهشت گردانند » کُنْـتُ کَنْـزاً مَخْفیـّ
پس زکـوة ایـن گـنج کـرا دهنـد و کـه خواهـد . »کَتَبَ رَبُّکُم علی نَفْسِهِ الرَّحمَة«چیست؟ آن گنج رحمت است که 

علیـه  -پـس مصـطفی. خـود گـواهی میدهـد مـر ایـن سـخن را» و ماأرْسَلْناکَ إِّال رَحْمـةً لِلعـالمني«ستدن؟ دریغا 
هُوَ الذی أنْـزَل السـکینَةَ فـی قلـوب «آن رحمت را قسمت کند بر خصوص امت و خصوص خصوص که  -السالم
تا هر که در عصر او بود، در دنیا و . »لَ وَحْدَهشَرُّ الناس مَنْ أَکَ«تا ایشان قسمت کنند بر عموم خلق که » المؤمنني

آخرت از نصیبی از آن رحمت خاىل نباشد، و پیش از این زکوةِ این کلمات آن عزیز را نتوان دادن که دلها برنتابد 
ماصَبَّ اللّهُ فی صَـدْری شـیئاً «و این هنوز یک نصیب است از صد هزار نصیب . و خاطرها در ورطۀ هالک افتد

  .طلب می» فَهَلْ مِنْ مَزید«کن  اما نوش می! »وَصَبَبْتُه فی صَدْرِ أبی بَکْرَاالّ 
امـا . رکن چهارم ای عزیز صومست؛ و صوم در شرع عبارتسـت از امسـاک طعـام و شـراب کـه روزۀ قالـب اسـت

راب؟ کدامشـ. »أبیـتُ عِنـدَ ربّـی«صوم در عالم حقیقت، عبارتست از خوردن طعام و شراب؛ کدام طعام؟ طعام 
اَلصـومُ «این را صوم معنوی خوانند روزۀ جان باشد؛ این صـوم خـدا باشـد کـه » وَکَلم اللّهُ موسی تکلیما«شراب 

چـون ایـن صـوم خـدایی . همـني معنـی دارد» وأنـا أجـزی بِـه«چرا؟ زیرا که در این صوم جز خدا نباشد که . »ىل
  .»أنا الجزاءُو أنا اجزی به یعنی «باشد، جزای این صوم جز خدا نباشد که 

صوم ما دون اللّـه را بیـان . »الصومُ الغَیْبةُ عن رُؤیةِ ما دونِ اللّه لِرُؤیَةِ اللّه تعاىل«: ای که گفت از آن بزرگ نشنیده
علیـه  -مصـطفی. که افطار آن جـز لقـاءُ اللّـه تعـاىل نباشـد» إنی نَذَرْتُ للرَّحمن صَوماً«گوید که  مریم می. کند می

صـوموا لِرُؤیتَـهِ و «دریغا از خرب » لِلصائم فرحَتان فَرَْحةٌ عِنْد إفطاره و فَرْحَةٌ عند لِقاء ربِه«: ا گفتاز اینج -السالم
ای؟ و از آن صوم چه خرب شاید دادن؟ که ابتدای آن صوم از خدا باشد، و آخر افطار  چه فهم کرده» أفطِروا لرُؤیَته
گاهی صایم باش، و گاهی مفطر که اگـر همـه صـوم باشـد . م برگريسرپ و سالح صو» الصَومُ جَنَّة«. آن بخدا باشد

مَـنْ «: از اینجـا گفـت -علیـه السـالم -مگر که مصـطفی. محرومی باشد؛ و اگر همه افطار باشد، یک رنگی باشد
یـن معنـی ا» و هو یُطْعِـمُ والیُطْعَـم«. نعت او بود» الصَمَد«خود یکی آمد که ابد صایم . »صام االَٔبَدَ فَالصِیام لَهُ

تا خود صوم هـر » صوموا ساعةً وأَفْطِروا ساعَةً«دیگران را فرموده است که  -جل جالله -صایم الدهر او بود. بود
  .شنیدی که صوم چه باشد. کسی از چیست و افطار هر کسی بچیست

یز بدانکه راه خدا نـه از جهـت ای عز. »وَلِلّهِ عَلَی النّاس حَجَّ البَیْتِ مَن استَطاعَ إِلیه سَبیالً«رکن پنجم حج است 
: راست است ونه از جهت چپ، ونه باال و نه زیر و نه دور و نه نزدیک؛ راه خـدا در دلسـت، و یـک قـدم اسـت

خداکجاسـت؟ » أَیْـنَ اللّـه«: ای که او را پرسـیدند نشنیده -علیه السالم -مگر از مصطفی. »دَعْ نَفْسک و تعاىل«
. ایـن باشـد»تُ اللّهقَلْبُ المؤمِنِ بَیْ«. در دل بندگان خود: گفت» عِبادِهِ المُؤمنني فی قُلُوبِ« -علیه السالم-: فقال

قَلْـبُ المـؤمن بَـیْنَ اْصْـبَعني مِـنْ «دل کجاست؟ دل آنجاست که : دل طلب کن که حج، حج دلست، دانم که گویی
  .»أصابع الرّحمن

در راه حـج زر و سـیم بایـد . کسـی باشـد ای عزیز حج صورت، کار همه کس باشد؛ امـا حـج حقیقـت نـه کـار هـر
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مَـنْ اسـتَطاعَ الیـه «. ن را که از بند جان برخیزدآاین کرا مسلم باشد، . فشاندن در راه حق جان و دل باید فشاندن
  .این باشد» سَبیالً

ک«: گفـت داد و مـی بوسـه بـر حجراالسـود مـی -رضی اللّه عنه -عمر خطاب. ای عزیز این کلمه را گوش دار  إِنـَّ
مصـطفی را : گفـت» قَبَّلَـکَ لَمـا قَبَّلتُـک -صلّی اللّه عَلَیـه و سـلَّم-حَجَرُ التَضُرُّ وَالتَنْفَعُ لَوْال أَنّی رَأَیتُ رسولَ اللّه

مَهْـالً یـا عُمـرُ بَـلْ «: گفت -رضی اللّه عنه -امريالمؤمنني علی. دیدم که برین سنگ بوسه داد و اگر نه من ندادمی
آن بوسـه بـر روی . »مَن اتَّخَذَ عند الـرحَّمن عهـداً«آن عهد نامۀ بندگان خدا در میان اینست که » فَعُهُوَ یَضُرٌ و یَنْ
او رادسـت خـدا خواننـد، و تـو او را » الحَجَرُ األسوَدُ یمنيُ اللّـه فـی أرْضـه«دهند نه بر سنگ دریغا  عهد ازل می

شتاق کوه طور سینا بود، آن کوه سنگ نبود بلکـه طالب و م -علیه السالم -ای عزیز آنچه موسی! سنگ سیاه بینی
جمـال کعبـه نـه دیوارهـا و سنگهاسـت کـه . »وأنَّ المساجِدَ لِلّه فال تُـدْعَوا مَـعَ اللّـهِ أحـداً«حقیقت آن سنگ بود 

  .حاجیان بینند، جمال کعبه آن نور است که بصورت زیبا در قیامت آید، وشفاعت کند از بهر زایران خود
ای  ؟ مگر که این نشنیده»الجُمْعةُ حجُّ المساکني«ای که  در عمر خود یک بار حج روح بزرگ کرده ای عزیز هرگز

چند درم : بایزید گفت» إِىل بَیْتِ اللّه تعاىل«کجا مريوی؟ گفت : آمد، شخصی را دید گفت که بایزید بسطامی می
!!! شـنوی چـه مـی. ارت کعبـه کـردیبمن ده و هفت بار گرد من بگرد و زیـ: گفت. هفت درم دارم: داری؟ گفت

  :در قالب بایزید بود، زیارت کعبه حاصل آمد» أوّلُ ما خَلَقَ اللّهُ تعاىل نوری«کعبۀ نور 
 محـــــراب جهـــــان جمـــــال رخســـــارۀ ماســـــت
ــــــد و یقــــــني  شــــــور و شــــــر و کفــــــر و توحی

 

ــــــت ــــــارۀ ماس ــــــان در دل بیچ ــــــلطان جه  س
 درگوشــــۀ دیــــدهای خــــون خــــوارۀ ماســــت

 

راه حج، سری و حقیقتی باشد؛ اما کسی که بینا نباشد خود نداند طواف کعبه و سعی و  در هر فعلی و حرکتی در
وَمَـنْ یُعَظِـمْ شَـعائرَاللّه «حلق و تجرید و رمی حجر و احرام و احالل و قارن و مفرد و ممتنع در همه احوالهاست 

وأَذِّنْ فی الناس یأتُوکَ «کردند  عبه زیارت میهنوز قالبها نبود و کعبه نبود که روحها بک. »فإِنّها مِنْ تَقْوَی القُلوب
گذارد که ربوبیت رخت بـر صـحرای  و بشریت نمی! گذارد که بکعبۀ ربوبیت رسیم دریغا که بشریت نمی. »رجاال

انشاء اللّه تعاىل کـه بروزگـار . هرکه نزد کعبۀ گل رود خود را بیند، و هرکه بکعبۀ دل رود خدا را بیند! صورت نهد
  .انشاءاللّه که خدا مارا حج حقیقی روزی کند! ه چه گفته میشوددریابی ک

  تمهید اصل سادس

  >حقیقت و حاالت عشق<
. »مَنْ عَشِقَ وَعَفَّ ثُمَّ کَتَمَ فماتَ ماتَ شـهیداً«: گفت -علیه السالم -این حدیث را گوش دار که مصطفی ای عزیز

انـدر ایـن تمهیـد عـالم عشـق را خـواهیم . شهید باشدهرکه عاشق شود و آنگاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمريد 
دارد؛ و بـا ایـن همـه او غالـب  کوشم که از عشق درگذرم، عشق مرا شیفته و سرگردان مـی گسرتانید هرچند که می

  !با عشق کی توانم کوشید؟. شود و من مغلوب می
ـــــی ـــــکل م ـــــق مش ـــــدر عش ـــــارم ان ـــــودک  ش

ـــــق ـــــزم ز عش ـــــه بگری ـــــان گـــــویم ک ـــــر زم   ه

 

ــــــی خــــــان و مــــــانم در  شــــــود ســــــر دل م
ـــــی ـــــزل م ـــــن بمن ـــــیش از م  شـــــود عشـــــق پ

 

دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشـق مخلـوق مهیـا کـن تـا قـدر ایـن . دریغا عشق فرض راه است همه کس را
در ! و از عشق چه نشان شاید داد، و چه عبارت توان کرد! دریغا از عشق چه توان گفت. کلمات ترا حاصل شود

عشـق آتـش . م شود که با خود نباشد و ترک خـود بکنـد و خـود را ایثـار عشـق کنـدعشق قدم نهادن کسی را مسل
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  .هرجا که رسد سوزد، و برنگ خود گرداند. است هرجا که باشد جز او رخت دیگری ننهد
 در عشـــق کســـی قـــدم نهـــد کـــش جـــان نیســـت
ــــــدۀ عشــــــق را از آن درمــــــان نیســــــت   درمان

 

ــــودن بعشــــق در ســــامان نیســــت ــــا جــــان ب  ب
ـــر  نهـــی عشـــق آن نیســـت کانگشـــت بهرچـــه ب

 

عشق بنـده . ای عزیز بخدا رسیدن فرض است، و البد هرچه بواسطۀ آن بخدا رسند، فرض باشد بنزدیک طالبان 
ای عزیز مجنون صفتی باید که از نام لیلی شنیدن جـان . را بخدا رساند، پس عشق از بهر این معنی فرض راه آمد

و آنکه عاشق لیلی نباشد آنچه فـرض راه مجنـون بـود، او ! ه خربتوان باخنت، فارغ را از عشق لیلی چه باک و چ
همه کس را آن دیده نباشد که جمال لیلی بیند و عاشق لیلی شود؛ تا آن دیـده یابـد کـه عاشـق لیلـی . را فرض نبود

بمجـرد . کار آن عشق دارد که چون نام لیلی شنود، گرفتار عشق لیلی شـود. شود که این عشق خود ضرورت باشد
  :م عشق عاشق شدن کاری طرفه و اعجوبه باشداس

ــــنید ــــو ش ــــام ت ــــه ن ــــی ک ــــر آنکس ــــده ه  نادی
ــــد ــــو بدی ــــال ت ــــت جم ــــن و لطاف   چــــون حس

 

 دل، نـــــامزد تـــــو کـــــرد و مهـــــر تـــــو گزیـــــد
 جــــان بــــر ســــر دل نهــــاد و پــــیش تــــو کشــــید

 

! وجـود عاشـق از عشـق اسـت؛ بـی عشـق چگونـه زنـدگانی کنـد؟. کار طالب آنست که در خود جز عشق نطلبـد
  :یاب ات از عشق میشناس وممات بی عشق میحی

ـــــــده ـــــــانم زن ـــــــدرین جه ـــــــه ان  روزی دو ک
  آن لحظـــــه شـــــوم زنـــــده کـــــه پیشـــــت مـــــريم

 

 شــــــــرمم بــــــــادا اگــــــــر بجــــــــانم زنــــــــده
 و آن دم مـــــريم کـــــه بـــــی تـــــو مـــــانم زنـــــده

 

هر کـه عشـق نـدارد، مجنـون و . سودای عشق از زیرکی جهان بهرت ارزد، و دیوانگی عشق بر همه عقلها افزون آید
. هرکه عاشق نیست خودبني و پرکني باشد و خودرای بود؛ عاشقی بی خودی و بی راهی باشـد. بی حاصل است

  !دریغا همه جهان و جهانیان کاشکی عاشق بودندی تا همه زنده و با درد بودندی
ــــت ــــن شیداییس ــــو م ــــني چ ــــدن آی ــــق ش  عاش
ـــــــري هـــــــر کجـــــــا برناییســـــــت   در عـــــــالم پ

 

ــــه عاشقســــت او خــــود راییســــت  ای هرکــــه ن
 اشـــق بـــادا کـــه عشـــق خـــوش سوداییســـتع

 

قوت از عشق آتش خورد بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش عشـق او را ای عزیز پروانه 
خود نداند فرقی کردن میـان آتـش و . چنان گرداند که همه جهان آتش بیند؛ چون بآتش رسد، خود را بر میان زند

  :همه خود آتش استغري آتش، چرا؟ زیرا که عشق، 
ـــت بـــیش ـــد ای ب ـــن جـــای نمان ـــن م ـــدر ت  ان
  گــــر قصــــد کــــنم کــــه برگشــــایم رگ خــــویش

 

 اال همــــه عشــــق تــــو گرفــــت از پــــس و پــــیش
 ترســـــم کـــــه بعشـــــقت انـــــدر آیـــــد ســـــرنیش

 

و تا با خود بود، در خود بود؛ ! از خود چه خرب دارد. چون پروانه خود را بر میان زند، سوخته شود؛ همه نار شود
. و عشق قوتی دارد که چون عشق سرایت کند بمعشوق، معشوق همگی عاشق را بخود کشد و بخورد عشق میدید

پروراند تا پروانه پندارد که آتـش، عاشـق پروانـه اسـت؛ معشـوق شـمع  آتش عشق پروانه را قوت میدهد و اورا می
شد بـاوی بسـوخنت درآیـد همچنان با ترتیب و قوت باشد بدین طمع خود را بر میان زند، آتش شمع که معشوق با

  :گوید و پروانه بی طاقت و قوت این می. نه عشق و نه پروانه: تا همه شمع، آتش باشد
 ای بلعجـــــب از بـــــس کـــــه تـــــرا بلعجبیســـــت
  مســـکني دل مـــن ضـــعیف و عشـــق تـــو قویســـت

 

 جــــان همــــه عشــــاق جهــــان از تــــو غمیســــت
 بیچــــاره ضــــعیف کــــش قــــوی بایــــد زیســــت

 

د که معشوق را فراموش کند که عاشق را حساب با عشـق اسـت، بـا معشـوق عشق بکمال، عاشق را آن باشبدایت 
در ایـن . چه حساب دارد؟ مقصود وی عشـق اسـت و حیـات وی از عشـق باشـد، و بـی عشـق او را مـرگ باشـد
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حالت وقت باشد که خود را نیز فراموش کند که عاشق وقت باشد که از عشق چندان غصه و درد و حسرت بیند که 
صال باشد، و نه غم هجران خورد زیرا که نه ازوصـال او را شـادی آیـد ونـه از فـراق او را رنـج و غـم نه در بند و

  .همۀ خود را بعشق داده باشد. نماید
ــــان ــــویم بجه ــــق نج ــــز عش ــــو بج ــــون از ت  چ
ـــــامان ـــــدارد س ـــــودنم ن ـــــو ب ـــــق ت ـــــی عش   ب

 

 هجــــران و وصــــال تــــو مــــرا شــــد یکســــان
ـــو وصـــال جـــوی خـــواهی هجـــران  خـــواهی ت

 

: عشقها سه گونه آمد، اما هر عشقی درجات مختلـف دارد. م که عشق خالق گویم و یا عشق مخلوقای عزیز ندان
عشـق صـغري عشـق ماسـت بـا خـدای تعـاىل و عشـق کبـري عشـق . عشقی صغري است و عشقی کبري و عشقی میانه
ای  شـاءاللّه کـه شـمهامـا ان! ایـم یارم گفنت که بس مُخْتصر فهم آمده خداست با بندگان خود، عشق میانه دریغا نمی

  .برمز گفته شود
ای عزیز آفتاب کـه در . ای نکرده است تا قدر عشق را بدانستی با تو غمزه» کهیعص«ای عزیز معذوری که هرگز 

کمال اشراق خود جلوه کند، عاشق را از آن قوتی و حظی نباشد؛ و چون در سـحاب خـود را جلـوه کنـد، قـرار و 
إِّن لِلّهِ سِبعني أَلفَ حجابٍ مِـنْ نـورٍ و ظُلْمَـةِ لَـوْ کَشَـفَها «: گوید بشنو که می -سالمعلیه ال -از مصطفی. سريی نیاید

این حجابها از نور و ظلمت خواص را باشد؛ امـا خـواص خـواص » لَأَحْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِه کُلَّ مَنْ أَدْرَکَهُ بَصَرُهُ
بعضـی ظلمـانی و : حجابها باشد هـزار حجـاب باشـد را حجابهای نور صفتهای خدا باشد؛ و عوام را جز از این

بعضی نورانی، ظلماتی چون شهوت و غضب و حقد و حسد و بخل و کـرب و حـب مـال و جـاه و ریـا و حـرص و 
غفلت اىل سایر االخالق الذمیمـه، و حجابهـای نـورانی چـون نمـاز و روزه و صـدقه و تسـبیح و اذکـار اىل سـایر 

  .االخالق الحمیده
بی آیینۀ جمال محمد رسولُ اللّـه دیـدن دیـده » أللّهُ نورُ السَّمواتِ واألرض«آفتاب ! گویم که چه میدریغا ندانی 

بسوزد، بواسطۀ آیینه مطالعۀ جمال آفتاب توان کردن علی الدوام؛ و چون بی آیینـه معشـوق دیـدن محالسـت و در 
ه . پرده دیدن ضرورت باشد از . و عظمـت خـدای تعـاىل دیگـر نباشـدعاشقی منتهـی را پـرده و آینـه جـز کربیاءاللـّ

  .»لَیْسَ بَیْنَهُم و بني أنْ یَنْظُروا اىل ربهم فی الجنة إِّال رداءُ الکربیاء علی وَجْهِه«مصطفی بشنوکه 
لَقَدْ رأی مِنْ آیات «: در عشق، آیینه چه بود؟ گوش دار از حق تعاىل بشنو -علیه السالم -مصطفی را: دریغا گویی
رَأیـتُ ربّـی عزَّوجَـلَّ لَـیْسَ : فقـال«؛ ابوبکر الصدیق پرسید که یا رسول اللّه این آیات کربی چیست؟ »یرَبِّه الکُبْر

جانم فدای آنکس باد که این سخن را گـوش . »بینی و بینَهُ حِجابٌ االَحجابٌ مِنْ یاقوتةِ بیضاءَ فی روضةِ خضراء
خـدای را ! ؟ ای جربئیـل»هَـلْ رَأَیْـتَ ربّـی«را پرسید کـه  جربیل -علیه السالم -ای که رسول اللّه این نشنیده. دارد

میان : گفت» بینی و بینَه سبعون حِجاباً مِنْ نورِ لَوْ دَنَوْتُ واحداً لَاحْتَرَقْتُ«: تبارک و تعاىل دیدی؟ جربئیل گفت
را نمایـد، سـوخته ام، و میان لقاءاللّه هفتاد حجاب باشد از نور؛ اگر یکی از ایـن حجابهـای نـور مـ من که جربئیل

  .شوم
گویـد کـه  مُجاهِد اندر تفسري این آیـت مـی. »وَقَرَّبْناه نَجِیّا«: گوید چه می -علیه السالم -ای عزیز ببني که با موسی

کرد در ایـن حجابهـا تـا جملـه را  سلوک می -علیه السالم -باالی عرش هفتاد حجابست از نور و ظلمت و موسی
موسـی » ربِّ أرِنـی أَنظُـرْ إِلیـک«: میان موسی و میان خدای تعـاىل، گفـت واپس گذاشت، تا یک حجاب بماند

یـا موسـی إِنّـی أنااللّـهُ ربُّ : نودِیَ مِنْ شاطِيءِ الوادیِ االَٔیمنِ فی البقْعَةِ المبارَکَةِ مِنَ الشـجرَةِ أنْ«آوازی شنید که 
  .توان دید وشنید دان که کالم و رؤیت بواسطۀ او این درخت، نور محمد را می. »العالمني

ها و حجابها در راه نهادند؟ از بهر آنکه تا عشاق روز بروز دیدۀ وی پخته گردد،  دریغا دانی که چرا این همه پرده
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ای دان بردامـی نهـاده؛ چـه دانـی کـه دام  ای عزیز جمـال لیلـی دانـه. تا طاقت بار کشیدن لقاءاللّه آرد بی حجابی
هاد مجنون، مرکبی سازد از آن عشق؛ خود که او را اسـتعداد آن نبـود کـه چیست؟ صیاد ازل چون خواست که از ن

بدام جمال عشق ازل افتد که آنگاه بتابشی از آن هالک شدی بفرمودند تـا عشـقی لیلـی را یـک چنـدی از نهـاد 
  .مجنون مرکبی ساختند؛ تاپختۀ عشق لیلی شود، آنگاه بارکشیدن عشق اللّه را قبول تواند کردن

ای که چون مرکبـی نیکـو باشـد کـه جـز سـلطان را  آن ندیده. »وَقرُّبْناه«: گوید ببني که با موسی چه می ای عزیز تو
این خود رفت، مقصـود . نشاید؟ اول رایضی باید که برنشیند، تا توسنی و سرکشی وی را برامی و سکون بدل کند

ان کـه عاشـق بـی معشـوق نتوانـد ایـن آن مقـام د. آنست که ذات آفتاب نوازنده است، و شعاعش سـوزنده اسـت
قـرار باشـد و بـار وصـل معشـوق  زیسنت و بی جمال او طاقت و حیوة ندارد و بـا وصـال و شـوق معشـوق هـم بـی

کشیدن نتواند؛ نه طاقت فراق و هجران دارد و نه وصال معشوق تواند کشیدن، و نه او را تواند بجمـال دیـدن کـه 
  :گ جمال معشوق کندجمال معشوق دیدۀ عاشق را بسوزاند تا برن

ـــــنم ـــــو کـــــم بی  غمگـــــني باشـــــم چـــــو روی ت
ــــکینم ــــن مس ــــه م ــــان ک ــــت بدینس ــــس نیس   ک

 

ـــــــنم روی تـــــــو بغـــــــم بنشـــــــینم  چـــــــون بی
 کــــــز دیـــــــدن و نادیـــــــدن تـــــــو غمگیـــــــنم

 

مــن المُشْــرکني وإنْ احــدٌ «ســماع کردنــد و  بــر تــو جلــوه مــی» أَلَسْــتُ بِــرَبّکُمْ«ای عزیــز یــاد آر آن روز کــه جمــال 
هیچ جان نبود که نه وی را بدید و هیچ گوش نبـود اال کـه از ! شنیدی می» هُ حتی یَسْمَعَ کالمَ اللّهِاسْتَجارَکَ فَأجِرْ

اما حجابها برگماشت تا بواسطۀ آن حجابها بعضی را فراموش شـد و بعضـی را خـود راه . وی سماع قرآن بشنید
  :گویند یندهند تا مقام اول، و کار بعضی موقوف آمد بر قیامت و بعضی جز این نم

 اول کــــــه بــــــتم شــــــراب صــــــافی بــــــی درد
  و آنگـــــــاه مـــــــرا بـــــــدام هجـــــــران بســـــــرپد

 

 داد، دلـــــم ز مـــــن بـــــدین حیلـــــه بـــــربدمـــــی
 بـــــازار چنـــــني کننـــــد بـــــا غـــــر چـــــه و گـــــرد

 

مگر که مصـلحت در آن ! گذارد که عشق لم یزىل رخت بر صحرای صورت آرد دریغا شغلهای دینی و دنیوی نمی
بیگانگـان خـود را و . و جنون مفرط علت دیگر است، و سهو و نسیان دیگـر! و اال بیم سودای عظیم بودی! بود

از ایـن . »لقـد کُنْـتَ فـی غَفْلَـةٍ مِـنْ هـذا«نااهالن، عشق را حجاب غفلت و بعد در پیش نهاد تـا دور افتادنـد کـه 
عشـق کـار . »غافلون لَمون ظاهراً من الحیوة الدنیا وَهُمْ عَن اآلخرةِ هُمْیَع«کند که جماعت جای دیگر شکایت می

  .این غفلت نشان بدبختیست. معني است خود همه کس دارند؛ اما سر و کار معشوق هیچ کس ندارد
سـهو در راه . اما غفلتی که از سعادت خیـزد کـه آن را سـهو خواننـد کـه در راه نهنـد، آن خـود نـوعی دیگـر باشـد

رضی  -و نیفتد، اما سهو در راه من نهادند تا ابوبکرمرا سه: گفت» انّی الأسهُو وَلکِنْ أُشهی«مصطفی نهادند که 
خوانـد امـا  می که اگرچه سهو مـیدگفت، ای کاشکی من این سهو بو» لَیْتَنی کُنْتُ ذلک السَهْو«: گفت -اللّه عنه

وب او همـني معنـی دارد کـه اگـر نمـاز و طیـب و نسـا را محبـ» دُنْیاکُمْ ثَالثَـةٌ نحُبِّبَ إىلَّ مِ«. یقني جهانیان باشد
این محبت سه گانه را بند قالب او کردند تا شصت و اند سال زحمت خلـق . ای در دنیاقرار نگرفتی نکردندی ذره

ماىل و للـدنیا و مـا للـدنیا و «! اختیار کرد؛ واگرنه، دنیا از کجا و او از کجا؟ و خلق از کجا و همت محمد از کجا؟
هـر کسـی را بـدان راضـی کـرده؛ . انـد ام را مقصود و قبلۀ او کـردهاند، و آن مق هرکسی را بمقامی بازداشته! »ماىل

گاه کننـد، آنگـاه بداننـد کـه جـز » النّاس نِیامٌ فَإِذا ماتوا انْتَبَهُوا«چون وقت  بکار درآید و همه را از حقیقت خود آ
  :اند و جز سودا و غفلتی و دورافتادنی نبوده است بت هیچ نبوده

 یمزان یـــــک نظـــــر نهـــــان کـــــه مـــــا دزدیـــــد
  در کــــــوی هــــــوس پــــــردۀ خــــــود بدریــــــدیم

 

 دور از تــــــو هــــــزار گونــــــه محنــــــت دیــــــدیم
ــــــدیم ــــــا بخری ــــــی و م ــــــوه فروخت ــــــو عش  ت
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عشق ازىل را چون آوردند، در میان جان ودل پنهـان بـود؛ . عاشق مبتدی را که دنیا حجابش آمد، هنوز پخته نبود
داشت و او خود  را شیفته و مدهوش میعشق نربد و عشق خود او  سرّ هچون که در این جهان محجوب آمد راه ب

کـودک ده سـاله . ای عزیـز ایـن مثـال را گـوش دار. پیوسته با حزن و اندوه باشد. داند که او را چه بوده است می
اگر مـرادش . چون بالغ شود، قصد مراد خود کند: اما هنوز اهلیت فراش نداردتا وقت بلوغ. زنان را دوست دارد

نشود آن حـب و اقتضـای شـهوت بلـوغ سـر از درون او بـر کنـد، و در طلـب قـوت و  حاصل شود فهوالمراد واگر
و بعضی باشند که از این مقام جز اضطراب و بی شکیبایی حاصل ایشان نباشد و نداند کـه اورا . مقصود خود آید

  .چیست
بوده است؟ » ستُ بِرَبِّکُمأل«داند که او را حالت . اول مقام از مقام مرد رونده این باشد که درمانده و متحري باشد

  :اما جز خیاىل از آن باوی نمانده باشد، و در آن خیال متحري و شیفته مانده باشد
 یـــــک روز گـــــذر کـــــردم در کـــــوی تـــــو مـــــن
ــــــومن ــــــوی ت ــــــی ب ــــــرا کــــــه از پ ــــــواز م   بن

 

 ناگـــــــاه شـــــــدم شـــــــیفتۀ روی تـــــــو مـــــــن
 مانـــــدم شـــــب و روز در تکـــــاپوی تـــــو مـــــن

 

حالت افتادمی تا نشان راه خود با دست آوردمـی کـه راه خیـال چنـان  کاشکی یکبار دیگر با سر آن: طالب گوید
اگرچـه فرتتـی از . و آن راه که از سر فراغت بخود کنند، چنان نباشد که بمعشوق و عشـق کننـد! نباشد که راه عیان

  .شود، این خود بالی راه همه بود راه صورت و حجابی از راه بشریت دامن گري
ر با سر حقیقت خود افتم، عهدی بکنم که دیگر بجز عشق و معشـوق پـروای دیگـر کـس اگر این با: با خود گوید

  :نکنم، و جان را بعد از این فدا کنم
ـــــت ـــــنم روی ـــــاز بی ـــــود آنگـــــه کـــــه ب ـــــا ب  آی
  گــــر قــــدر تــــو دی همــــی ندانســــت رهــــی

 

ــــت ــــده کشــــم چــــو ســــرمه خــــاک کوی  در دی
 امـــــــروز همـــــــه جهـــــــان وتـــــــای مویـــــــت

 

ای زنـم، اگـر صـد  ای مجنـون اگـر غمـزه: گویـد شیفتۀ مجنون چه گوید؟ میدانی از عزیز که جمال لیلی با عشق 
. گویـد گـوش دار کـه مجنـون چـه مـی. هزار مجنون صفت باشند کـه همـه از پـای درآینـد و افتـادۀ غمـزۀ ماشـوند

مجنون عاشـق را اگرچـه فنـا . فارغ باش که اگر غمزۀ تو فنا دهد مجنون را، وصال و لطف تو بقا دهد: گوید می
  :دل فارغ دار. معشوق باشد، اما هم بقا از معشوق یابد از

ـــــر داده شـــــود ـــــاد ب ـــــگ رخـــــت بب  گـــــر رن
 ور تـــــو بمثـــــل بکـــــوه بـــــر بوســـــه دهـــــی

 

 بــــاد از طــــرب رنــــگ رخــــت بــــاده شــــود
ــــو عقیــــق و بیجــــاده شــــود ــــب ت  کــــوه از ل

 

. متـی نباشـدمحرمان عشق، خود دانند که عشق چه حالتست؛ اما نامردان و مخنثان را از عشـق جـز ماللتـی و مال
الیـق عشـق نباشـد خـدای را  خلعت عشق، خود هر کسی را ندهند؛ و هر کسی خود را الیق عشق نباشـد و هـر کـه

فـارغ از . عشق با عاشق توان گفت و قدر عشق خود عاشق داند. نشاید؛ و هر که عشق را نشاید، خدای را نشاید
  :ام باشدعشق جز افسانه نداند و او را نام عشق و دعوی عشق خود حر

 آن راه کــــه مــــن آمــــدم کدامســــت ای جــــان
ـــــان ـــــت ای ج ـــــزار دامس ـــــی ه ـــــر نفس  در ه

 

ــــان ــــت ای ج ــــار خامس ــــه ک ــــاز روم ک ــــا ب  ت
ــــــامردان را عشــــــق حرامســــــت ای جــــــان  ن

 

سخت خوب گفت که ای عاجز که تو سـر و طاقـت عشـق نـداری، ابلهـی اختیـار کـن کـه » عَلَیْکُمْ بِدینِ العَجائز« 
جهـانی طالـب بهشـت . خواننـد هر که بهشت جوید، او را ابله می. »اَلبُلَهُ وَ لِلمُجالَسَةِ قومٌ آخَرُون أکْثَرُ أهْلِ الجَنَّةَ«

. از بهر آنکه بهشت، نصیب نفس و دل باشد و عشق نصیب جـان وحقیقـت! اند، و یکی طالب عشق نیامده شده
قـدم در عشـق نهـد، چـون بمیانـۀ  هزار کس طالب مهره باشند و یکی طالب در و جوهر نباشد، آنکس کـه بمجـاز
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بـزور و کراهیـت خـودرادر راه . باید نهـادن، الجـرم ببایـد کشـیدن دانستم که قدم در نمی عشق رسد گوید که من می
  :اما عشق را نشاید؛ و آنکس که طاقت بار کشیدن عشق ندارد گوید. عشق آورده باشد

 بـــــــا دل گفـــــــتم کـــــــه ای دل زرق فـــــــروش
 دوشنشـــــــنید نصـــــــیحت و بمـــــــن بـــــــر زد 

 

 کــــم گــــرد بگــــرد عشــــق بــــا عشــــق مکــــوش
ـــــی ـــــه م ـــــرمش زمان ـــــا الج ـــــوش ت ـــــد گ  مال

 

دریغا مگر که گوهر جانت را عرض، عشق نیست؟ که هـیچ جـوهر نیسـت کـه از عـرض خـاىل باشـد و بـی عـرض 
إذا «: گفـت -علیـه السـالم-این حدیث را گوش دار که مصطفی. جوهر عزت را عرض، عشق ماست. نتواند بودن
عبدی أنتَ عاشقی و محبی و أنَا عاشِقٌ لَکَ و مُحِبُّ لک إِنْ أرَدْتَ اَوْ : عَبْداً عَشِقه و عَشِق علیه فیقولأحبَّ اللّهُ 

تـو عاشـق و : بنـده را گویـد: او بندۀ خود را عاشق خود کند؛ آنگاه بر بنده عاشـق باشـد؛ و گفـت: گفت» لَمْ تُرِدَ
دانستی . اگر تو خواهی واگرنه. »أنا لکم شِىْٔتُم أمْ أبَیْتُم«: عاىلمحب مایی، و ما معشوق و حبیب توایم قال اللّه ت

  که جوهر عزت ذات یگانه را عرض، و عرض جز عشق نیست؟
جـوهر جـان آمـد، و عشـق مـا  -تعـاىل -عشـق خـدای! شـود ای دریغا هرگـز فهـم نتـوانی کـردن کـه چـه گفتـه مـی

اگـر چنانکـه جـوهر بـی عـرض . ن مـا را جـوهرعشق ما او را عرض و عشـق او جـا. جوهروجود او را عرض آمد
عشـق و عاشـق و . متصور باشد، عاشق بی معشوق و بی عشق ممکن باشد؛ و هرگز خود ممکن و متصـور نباشـد
  :ای ها نشنیده معشوق در این حالت قایم بیکدیگر باشند، و میان ایشان غريیت نشاید جسنت مگر این بیت

ــــــون آب ــــــد چ ــــــرا مصــــــور کردن ــــــل م  و گ
ــــدیر و  ــــیتق ــــو م ــــم چ ــــا قل ــــد قض ــــر کردن  ت

 

ــــد ــــوهر کردن ــــو ج ــــق ت ــــرض و عش ــــانم ع  ج
 عشــــــق تــــــو و جــــــان مــــــا برابــــــر کردنــــــد

 

اگر چنانکه مردی و عشق مردان داری، این سه نوع عشـق را کـه برمـز گفتـه شـد در ایـن بیتهـا کـه خـواهم گفـنت، 
ألَسْـتُ «بیتهـا بـر نمـط دریغا مطربی شاهد بایستی وسماع تـا ایـن . ای سخت بامعنی آمده است بازیاب که قطعه

بگفتی، و من و آن عزیـز حاضـر بـی زحمـت دیگـری؛ آنگـاه آن عزیـز را سـماع معلـوم شـدی کـه عشـق » بِرَبِّکُم
مست از تو صادر شدی، کون و مکان ! پیشۀ تو شدی و بت پرستی ترا قبول کردی! چیست، و شاهد بازی چه بود

در ایـن مقـام شـبلی را . پس ترا نقطۀ بای بسم اللّه کردندی. دیبر تو گشاده ش» بسم اللّه«ترا خادم آمدی، آنگاه 
» بسم اللّه«من نقطۀ بای : گفتند وی را که تو کیستی؟ گفت. »أنا نُقْطَةُ باءِ بسم اللّه«: معذور داری آنجا که گفت

نقطـۀ بـا حاجـت نیست؛ اصل بسـم اللّـه را ب» بسم اللّه«نیست، و غري » بسم اللّه«از اصل » بسم اللّه«ام و نقطۀ 
  :این بیتها را بخوان. بی اسم ببني چه باشد» ب«باشد که اظهار بسم بدان باشد، اما نقطۀ 

 بــــر ســــني ســــریر ســــرّ، ســــپاه آمــــد عشــــق
ــــد عشــــق ــــاه آم ــــک، م ــــوک مل ــــیم مل ــــر م  ب

 

ــــق ــــد عش ــــاله آم ــــل، ک ــــالم ک ــــاف ک ــــر ک  ب
 بـــا ایـــن همـــه یـــک قـــدم ز راه آمـــد عشـــق

 

ایم؟ شرح عشق کبري و عشق میانـه را گـوش دار، و شـاهد و  اهد که آمدهای عزیز دانی که شاهد ما کیست؟ و ما ش
میانه عشق را فرقی توان یافنت میان شاهد و مشهود، اما نهایت عشق . مشهود بیان این هر دو شاهدها نموده است

 آن باشد که فرق نتوان کردن میان ایشان؛ اما چون عاشق منتهی، عشق شـود و چـون عشـق شـاهد و مشـهود یکـی
تـو ایـن از نمـط حلـول شـماری و ایـن حلـول نباشـد، کمـال اتحـاد و . شود، شاهد مشهود باشـد و مشـهود شـاهد

  !ای؟ مگر این بیتها نشنیده. یگانگی باشد و در مذهب محققان جز این دیگر مذهب نباشد
ــــت شــــاهد نیســــت  آن را کــــه حیــــوتش آن ب
 کفــــر آن باشــــد کــــه خــــود تــــو شــــاهد باشــــی

 

ـــــد و ع ـــــر زاه ـــــذهب کف ـــــتدر م ـــــد نیس  اب
 چـــون کفـــر چنـــني اســـت کســـی واحـــد نیســـت

 

اما در اوراق اول گفتم که مذهب و ملـت محبـان . تمامی شرح شاهد و مشهود در تمهید دهم گفته شود انشاء اللّه



۳۴ 

ایشان بر مذهب وملت خدا باشند؛ نـه بـر مـذهب و ملـت شـافعی و ابوحنیفـه و غريهمـا . خدا چیست و کدامست
چون خدا را بینند لقـای خـدا دیـن و مـذهب . عشق و مذهب خدا باشند تبارک و تعاىلنباشند، ایشان بر مذهب 

چون محمد را بینند لقای محمد ایمان ایشـان باشـد؛ و چـون ابلـیس را بیننـد ایـن مقـام دیـدن نـزد ! ایشان باشد
یـک را از اکنـون هـر . معلوم شد که ایمان و مذهب این جماعت چیست و کفر ایشان از چیسـت. ایشان کفر باشد

  :این مقامها در این بیتها بازیاب
ــاهانه اســت ــت ش ــال و طلع ــاروی و جم ــن م  دی
ــه اســت  از جمــال خــد و خــالش عقــل مــا دیوان
 روح ما خـود آن بتسـت و قلـب مـا بتخانـه اسـت

 

 کفــر مــا آن زلــف تــار و ابــروی ترکانــه اســت
 و از شراب عشق او هـر دو جهـان میخانـه اسـت

ــا ــه اینســت او ز م ــه اســت هــر کــرا ملــت ن  بیگان
 

ای عزیـز چـه دانـی کـه خـدو خـال و . شاهد را شنیدی که کیست، خد و خال و زلف و ابروی شاهد را گـوش دار
خد و خال معشوق جز چهرۀ نور محمد رسول اللّـه مـدان کـه ! تا نرسی ندانی! کند زلف معشوق با عاشق چه می

ال إِلـه «: ست بر جمال نور احد؛ اگـر بـاورت نیسـت بگـونور احمد خد و خال شده ا. »أَوَّلُ ما خَلَق اللّهُ نوری«
دریغا اگر دل گم نیستی در میان خد و خال این شاهد، دل بگفتی که این خد و خـال . »الّا اللّهُ محمدٌ رسولُ اللّه

اما دل که ضال شد، و در میان خد و خال متواری و گریختـه شـد؛ ایـن دل را کـه . معشوق با عاشق چه سرّها دارد
  :زیابد؟ اگر بادست آید بگوید آنچه گفتنی نیستبا

 آن بــــــت کــــــه مــــــرا داد بهجــــــران مــــــالش
ـــــــم  پرســـــــند رفیقـــــــان مـــــــن از حـــــــال دل

 

ــــــالش ــــــد و خ ــــــان خ ــــــردم می ــــــم ک  دل گ
ــــم حــــالش ــــرا نیســــت چــــه دان  آن دل کــــه م

 

 ای عزیز اگر بدین مقام رسی کافری را بجان بخری که خد و خال دیدن معشوق جز کفـر و زنـار دیگـر چـه فایـده
هرگز مسلمان کافر را دیـدی؟ از . آنگاه این بیچاره را معذور داری بگفنت این کلمات! دهد؟ باش تا رسی و بینی

تا این کفرها نیـابی بایمـان ! اند، و هیچ کس را خرب نیست حسن و جمال محمد رسول اللّه جملۀ مؤمنان کافر شده
» ال إِلـه إِال اللّـه محمّـد رسـول اللّـه«ی، بردرگـاه بت پرستی نرسی،و چون بسرحد ایمان رسی و بت پرستی را بین

  :این بیتها بر خوان. نقش شده و ایمانت تمام، این وقت باشد؛ و کمال دین و ملت در این حال نماید
ـــــــاىل دارد ـــــــن و جم ـــــــن حس ـــــــوقۀ م  معش
 کـــــافر شـــــود آنکـــــه خـــــد و خـــــالش بینـــــد

 

 بــــــر چهــــــرۀ خــــــوب خــــــد و خــــــاىل دارد
 کــــــافر باشــــــد هــــــر آنکــــــه خــــــاىل دارد

 

زلف و چشم و ابروی این شاهد دانی که کدامست؟ دریغا مگر که نور سـیاه بـر تـو، . د و خال این شاهد شنیدیخ
انـد و نسـبت بـا نـور  آن نور ابلیس است که از آن زلف، این شـاهد عبـارت کـرده! اند؟ باالی عرش عرضه نکرده

تـو نگفتـه اسـت، و تـو ازو ایـن بیتهـا  دریغا مگـر کـه ابوالحسـن بسـتی بـا. الهی، ظلمت خوانند؛ واگرنه، نوراست
  ای؟ نشنیده

 دیـــــدیم نهـــــان گیتــــــی و اهـــــل دو جهــــــان
 آن نـــــــــور ســـــــــیه زال نقـــــــــط برتـــــــــر دان

 

 وز علـــــــــــت و عاربرگذشـــــــــــتیم آســـــــــــان
 زان نیــــز گذشــــتیم نــــه ایــــن مانــــدو نــــه آن

 

» أَغْویِنَّهُم أجمَعـنيفَبِعِزَّتِکَ لَ«شمشري . خلعت او آمده است» و کان منَ الکافِرین«دانی که آن نور سیاه چیست؟ 
پاسـبان عـزت آمـده . فضوىل و خود را بی اختیار کرده اسـت» فی ظَلُمات البَرِّ و البَحْر«در ظلمات . کشیده است

دریغا از دست کسی که شاهد را بیند با چنـني . شده است» أعوذ باللّه مِن الشیطان الرَجیم«دربان حضرت . است
باش تا بایزید بسطامی این معنی با تو در میان نهـد، ! نگوید؟» أنا الحقّ«ر خد و خال و زلف و ابرو و حسني وا

  :این بیتها را نیز گوش دار. و ترا از حقیقت این کار آگاه کند



۳۵ 

 آن را کـــــه حیـــــوتش آن دل و دلـــــرب نیســـــت
ـــــــربد ـــــــف ب ـــــــو ارو و زل ـــــــان ودل را چ  ج
 از کفـــــــر بکفـــــــر رفتنـــــــت بـــــــاور نیســـــــت

 

ــب چــون شــکر نیســت  و آن خــال و خــد و آن ل
 در هـــر دو جهـــان مشـــرک و هـــم کـــافر نیســـت
ــــرا کــــه ازو جــــز او دگــــر درخــــور نیســــت  زی

 

أنا مدینَـةُ «دهند؛ و قومی را در کعبۀ  شربت قهر و کفر می» فَألْهَمَها فُجورَها«قومی را هر لحظه در خرابات خانۀ 
ن حالـت باشـد؛ و هـر دو شـربتها پیوسـته بـر ای» وتَقْویها«دهند،  می» أَبیْتُ عِنْدَ رَبّی«شربت » العِلْمِ و عَليٌّ بابُها

وَسَـقاهم «از شـربت » عِنْدَ ملیـکٍ مُقْتـدِرٍ«مستان او در کعبۀ . را جویانند» هَلْ مِن مَزید«کارست، و هردو طایفه 
مگـر کـه هرگـز . بـی عقلـی کننـد» فَأَلْهَمَهـا فُجورَهـا«مسـتی کننـدو طایفـۀ دیگـر در خرابـات » رَبَّهُم شَراباً طَهـورا

  :از شیخ بربطی این بیتها بشنو! با تو حرب نکرده است؟» وسْوِسُ فی صُدور النّاسیُ«
 زلــــــف بــــــت مــــــن هــــــزار شــــــور انگیــــــزد
 و آن روز کـــــــه رنــــــــگ عاشــــــــقی آمیــــــــزد

 

 روزی کـــــــه نـــــــه از بهـــــــر بـــــــال برخیـــــــزد
ــــــزد ــــــون ری ــــــد و خ ــــــان ربای  دل دزد دو ج

 

دریغـا چـرا نـاز ! ر است که پروای هیچ کس ندارددانند که او را چندان ناز در س اند؛ نمی خلق از ابلیس نام شنیده
هرگز خد و خال، بی زلف و ابـرو و مـوی ! چه گویی. در سر دارد؟ از بهر آنکه هم قرین آمده است با خد و خال

از بهـر ! واجـب آمـد گفـنت» أعوذُ بِاللّه مِنَ الشَـیْطانِ الـرجیم«نبینی که در نماز . کماىل دارد؟ ال وَاللّه کمال ندارد
خَلَقْتَنی مِـنْ نـارٍ وَ خَلَقْتَـهُ «. و او خود سر متکربان و خود بینانست لن معنی در سر گرفته است ناز و غنج و دالای

  :این بیتها بشنو. همني نازست» مِنْ طني
 گـــویی دو زلـــف یـــارم در ســـر چـــه نـــاز دارد؟
ـــد ـــای کوب ـــه پ ـــا الل ـــد ب ـــدیث گوی ـــل ح ـــا گ  ب

 

 کـــــــز دلـــــــربی و کشـــــــی کـــــــاری دراز دارد
 زره نگـــــارد بـــــا زهـــــره ســـــاز داردبـــــر مـــــه 

 

ه الـذی خَلَـقَ السـموات و األرضَ وَجَعَـل الظلمـاتِ و النـور«: اگر باورت نیست از خدا بشنو دریغـا . »الحَمْدُ لِلـّ
. حکمـت الهـی اقتضـا چنـني کـرد. سیاهی بی سپیدی و سپیدی بی سیاهی چـه کمـال دارد؟ هـیچ کمـال نداشـتی

ای نقصـان  د و چنني شاید، و بر این درگـاه جملـه بـر کارسـت و اگـر ذرهحکیم دانست که بحکمت خود چنني بای
  .اند موجودات و مخلوقات در نورها مزین و مشرف آمده. درآفرینش دریابد، نقصان حکیم و حکمت باشد

ــــه ــــو ب ــــم پهل ــــو ه ــــم ت ــــا چش ــــو ب ــــروی ت  اب
 آن خـــــــد تـــــــرا نگاهبـــــــان گیســـــــو بـــــــه

 

 همســـــــایۀ طـــــــرار یکـــــــی جـــــــادو بـــــــه
ــــبان ــــه پاس ــــه کــــس ک ــــد هم ــــه دان ــــدو ب  هن

 

إنَّ الکُفْـرَ واالِٕیمـانَ مَقامـانِ مِـنْ وراءِ «: گفـت. ای عزیز آن بزرگ را گوش دار که چه گفـت مـر ایـن دو مقـام را
اند میان خـدا وبنـده زیـرا  کفر و ایمان باالی عرش دو حجاب شده: گفت» العَرْش حِجابان بَیْنَ اللّهِ و بَیْنَ العَبْد

آنکه هنوز با کفـر باشـد و بـا ایمـان هنـوز در ایـن دو حجـاب باشـد؛ و . و نه مسلمان که مرد باید که نه کافر باشد
لِیَ مَعَ «: گوید چه می -علیه السالم-نباشد، شنیدی که مصطفی» کربیاء اللّه و ذاتِه«سالک منتهی جز در حجاب 

هد بر اسرار این مقامها تاأبَداألبِـدین و دهـر د خود گواهی می» اللّهِ وقتٌ الیَسعُنی فیهِ مَلکٌ مُقَرَّبٌ وَالنَبِیٌ مُرْسَلٌ
  از این مقامها که خواهد جسنت؟. الداهرین

ــــت ــــاخنت اس ــــان ودل ب ــــانه، ج ــــق نش  از عش
ــــــودن ــــــؤمن و گــــــاه گــــــاه کــــــافر ب  گــــــه م

 

ــت ــداخنت اس ــر ان ــر دو ب ــان ه ــون و مک ــن ک  وی
 بــــا ایــــن دو مقــــام تــــا ابــــد ســــاخنت اســــت

 

توان دادن که بیننده در آن  ق اللّه که عشق کبري است هیچ نشان نمیشود؟ دریغا که از عش چه دانی که چه گفته می
باقی بماند؛ اما آن چیز که درهر لحظه جمال خوبرت و زیباتر نماید و عالم تمثل را بر کار دارد، هیچ عبارت و نشان 

أنـتَ کمـا أَثْنَیْـتَ عَلَـي  الأُحْصـی ثنـاءً عَلَیْـکَ«؛ دیگـر عبـارت و شـرح نباشـد »لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَـیءٌ«نتوان داد جز 
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چون او عذر بی ادراکی و بی نهایتی بخواست، دیگران چه بیان کنند؟ بیان آنجا قاصر آید، فهم آنجـا . »نَفسِکَ
  :دریغا این بیتها بشنو! گداخته شود مرد آنجا از خود برست

ــــاىل دارد ــــان جم ــــی نش ــــو ب ــــق ت  چــــون عش
 هـــــــــر لحظـــــــــه تمثـــــــــل و خیـــــــــاىل دارد

 

ـــــــو ـــــــود خ ـــــــل وج ـــــــاىل دارددر اص  د کم
 ایـــــن عشـــــق دریغـــــا کـــــه چـــــه حـــــاىل دارد

 

اگر عشق حیلۀ تمثل نداشتی، همه روندگان راه کافر شدندی؛ از بهر آنکه هر چیزی که او را در اوقـات بسـیار بـر 
یک شکل و بر یک حالت بینند، از دیدن آن وقت او را وقت مالمت آید؛ اما چون هر لحظـه و یـا هـر روزی در 

هـر لحظـه » یُحـبُّهم«. تـر تر بیند، عشق زیادت شـود وارادت دیـدن مشـتاق زیـادت کلی افزونجماىل زیادت و ش
پـس در ایـن مقـام عاشـق هـر لحظـه معشـوق را . هـم چنـني تمثلـی دارد» یُحبُّونَه«را و » یُحبُّونَه«تمثلی دارد مر 

  :بجماىل دیگر نبیند، و خود را بعشقی کمال تر و تمام تر
 دگـــــــرمهـــــــر روز ز عشـــــــق تـــــــو بحـــــــاىل

 تـــــــو آیـــــــت حســـــــن را جمـــــــاىل دگـــــــری
 

ــــــد جمــــــاىل دگــــــرم ــــــو در بن  وز حســــــن ت
ـــــــت عشـــــــق را کمـــــــاىل دگـــــــرم  مـــــــن آی

 

هرگز دانی که قوت و حظ معشوق از چیست؟ و عاشق نصیب را چه یابد؟ و عاشق خود بچـه زنـده اسـت؟ و از 
! گویند و چـه شـاید گفـت؟ عشق نیز بیان نتوان کرد جز برمزی و مثاىل که از عشق گفته شود و اگر نه از عشق چه

اگر عشق در زیر عبارت آمدی، فارغان روزگار از صورت و معنی عشق محروم نیستندی امـا اگـر بـاور نـداری از 
  :این بیتها بشنو

 ای عشـــق دریغـــا کـــه بیـــان از تـــو مُحالســـت
 انـــــس تـــــو بـــــابرو و بـــــآن زلـــــف ســـــیاهت
 اســـم تـــو شـــریعت اســـت و عـــني تـــو گناهســـت

 

 از تومُحالســتحــظ تــو ز خــود باشــد و حــظ 
ـــو ز خالســـت ـــوة ت ـــو ز خدســـت و حی ـــوت ت  ق
 جـــان ودل مـــا تـــویی دگـــر خـــود همـــه قالســـت

 

ای که عاشق با معشوق چون سوگند خورد، سوگند بچـه یـاد کنـد؟ بدانکـه چـون معشـوق بـا  ای عزیز هرگز دانسته
» رَبِ السـماءِ االَٔرضفَـوَ«بجان من کـه چنـني کـن کـه : ای زند و سوگندی یاد کند، باشد که گوید عاشق خود غمزه

والشَـمسِ و «مگـر کـه . بدین ماند، و باشد که چون معشوق بـا عاشـق سـوگند یـاد کنـد گویـد کـه بمـوی و روی مـن
  .همني معنی دارد» ضُحاها و القمرِ إِذا تالها و النّهارِ إذا جلّاها و اللّیلِ إِذا یَغْشاها
زىل بريون آید؛ و ماهتاب دانـی کـه کـدام اسـت؟ نـور دانی که این آفتاب چیست؟ نور محمدی باشد که ازمشرق ا

این سخن بغایـت رسـانیده اسـت و » ربُّ المَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ المَغْرِبَیْن«. سیاه عزراییلی که ازمغرب ابدی بريون رود
ایـن همـه  ؟»والطوّرِ، و التّنيِ و اللّیلِ و الضّـحی«هرگز این سوگندها ترا روی نموده است که . بیان این شده است
: دّو بـاالی تـو؛ و چـون گویـدقَـلَعَمْـرُکَ بجـان پـاک تـو و بِ. بجمال تو، و بروی زیبای تـو: گوید بدان ماند که می

  .بِزُلف عَنْبَر بوی تو و بگیسوی چون هندوی تو: واللیلِ، بدان ماند که گوید
تمامی . ن مقامها بسیار استدریغا که این همه را یک مقام خواهی دانسنت، عني جهل و محض ضاللت باشد؛ ای

عشق، انشاء اللّه که درتمهید دیگر گفته شود که عاشق را عشق هنوز حجاب راه باشد و عشق حجاب اسـت میـان 
  :البته عشق باید که عاشق را چنان بخورد و چنان فارغ گرداند که جز این بیت حالت او نباشد. عاشق و معشوق

ــــی خــــوردیم ــــاه روی ــــق م ــــم عش ــــدان غ  چن
ـــــــون  ـــــــردیماکن ـــــــراقش ف  ز وصـــــــالش و ف

 

 کــــــو را بمیــــــان انــــــدهش گُــــــم کــــــردیم
 کــــو عشــــق و چــــه معشــــوق کــــرا پــــروردیم؟

 

. را گـوش دار» یُحِـبُّهم و یُحبُّونَـه«پس از عشق عالم محبت پیش خواهد آمد و روی خود خواهد نمود ای عزیـز 
کـه او » یُحِـبُّهم: اه او را برسد که گویدآری؛ آنگ» یُحِبُّهم«آنگاه درست آید که همگی خود را روی در » یُحِبُّونَه«
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آفتاب همه جهان را تواند بودن که روی او فراخ است؛ اما سرای دل تو تا همگـی روی خـود در . بهمه اندر رسد
مسُ«. نصـیب او نتوانـد بـودنآفتاب نیارد، از آفتـاب هـیچ شـعاعی  دهـد کـه  خـود گـواهی مـی» و مِـنْ آیاتِـهِ الشـَّ

تا همگی او را نباشد، بهمگـی ازو » یُحِبُّونه«اما . فت واسعیت دارد همه کس را تواند بودنچگونه ص» یُحِبُّهم«
دریغا هرگـز . گوید که محبت چیست، و محبوب کیست می» یُحبُونه«خود در خلوت خانۀ » یُحبُّهم«. شعاع نیابد

ای  ای هرگز این بیتهـا، و گفتـه های؟ و شنید بوده» فأوْحی اىل عَبْدِه ما أوْحی«هم سرّ » کهیعص«در خلوت خانۀ 
  بزبان حال؟

ــــرد ــــن دســــت در آغوشــــم ک ــــت م  دوش آن ب
ــــــم ــــــو بخروش ــــــق ت ــــــنما ز عش ــــــتم ص  گف

 

ـــــرد ـــــم ک ـــــه در گوش ـــــر حلق ـــــت و بقه  بگرف
 کــــرد ملــــب بــــر لــــب مــــن نهــــاد و خاموشــــ

 

ی اىل عَبْـدِهِ مـا فَـأوح«دریغا اویس قرنی را بني که . در این خلوت خانه حاصل آید» تَخَلَّقوا بِأخْالق اللّهِ تعاىل«
چـون : گفـت» شِ اللّه تعـاىلاذا تَمَّت العُبودِیَّةُ لِلْعَبْد یکونُ عَیْشُه کَعَیْ«گوید که  دهد و چه می چه خرب می» أوحی

دریغـا هرچـه او را باشـد کـه خداونـد اسـت، از نصـیب . بندگی تمام شود، عیش بنده همچون عـیش معبـود شـود
قدیم،  وز صفات او چون سمع و بصر و قدرت و ارادت و حیوة و بقا و کالم؛ از آن ابنده را نیز باشد ا» تَخَلَقوا«

  .از جهت بنده باقی و دایم باشد
: گوید می» أنا أَقلُّ مِنْ رَبّی بِسَنتَیْن: فقال«چه گفت؟ ! دریغا از دست کلمۀ دیگر که ابوالحسن خرقانی گفته است

. یعنی که من بدو سال ازو کمرت و کهرت باشم: سال پیش افتاه استاو از من بدوسال سبق برده است، و از من بدو
إِنَّ «هر ساعتی روزی باشـد و هـر روزی هـزار سـال باشـد کـه . این سالها سالهای خدا باشد» وَذَکِّرهُم بأیّامِ اللّه«

  .»یوماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مما یَعُدّون
ا بِصـفَتان«: معذور باید داشت چون که گویددریغا در این مقام حسني منصور را نیز  : الفَرْقَ بینـی و بَـیْنَ ربّـی إِلـّ

هیچ فرق نیست میان من و میـان خداونـد مـن مگـر : گفت» صفت الذاتِیَة وَصِفتُ القائمیّة، قیامنا بِه و ذواتُنا منه
ام مـا بـدو آمـد و صفت ذات که وجود ذوات ما ازو آمد و حاصل مـا از او حاصـل شـد، و قـوام و قیـ: بدوصفت
  !چه خوب بیان کرده است. ازوست

فقـري آن باشـد » الفَقري هُوَ الذی الیَفْتَقِرُ اىل نفسه و الإِىل رَبِّه«: مگر استاد ابوبکر فورک از اینجا جنبید که گفت
 که نه محتاج خود باشد، و نه محتاج خالق خود؛ زیرا که احتیاج هنوز ضـعف و نقصـان باشـد، و فقـري بکمالیـت

. سـرمایۀ او آمـده باشـد» تَخَلَّقـوا بِـأخْالقِ اللّـه«. او را نقد وقت شده باشد» رُ فَهُوَ اللّهُإِذا تَمَّ الفَقْ«. رسیده باشد
  .باید ساخت هر کسی را آن توفیق ندهند که ادراک این تواند کرد، و اما با همه می! دریغا این مرتبه بلندست

از . دارد» یُحِبُّهم و یُحِّبونـه«چرا احسن القصص آمد؟ زیرا که نشان  -المعلیه الس -ای دوستدانی که قصۀ یوسف
ِ مِـنْ وَراءِ حِجـابٍ اَوْ «آنگاه خرب یابی که آیـت » یُحِبُّهم و یُحبّونه«سر  و مـا کـان لِبَشَـرٍ أنْ یُکَلِمَـهُ اللّـهُ إِلّاوَحْیـاً اَوْ

جملـه تـرا » طـه«اید و بیان این جمله با تو بگویـد، و یـا در نقطـۀ ترا روی نم» یُرْسِل رَسوالً فَیوحی بإِذْنِهِ مایَشاءُ
انگبني و شکر بزبان گفنت دیگـر باشـد، و بچشـم دیـدن . چیست» یُحِبُّهم و یُحِبّونه«بنماید و تو ببینی و بدانی که 

بـر وی عاشق بودن لیلی دیگر است و نام بردن لیلی دیگر و قصۀ مجنـون . دیگر باشد؛ و خوردن و چشیدن دیگر
و الزَحْمـة فـی «در خلـوت خانـه هـم سـرّ شـده اسـت » یحِبُّونـه«با » یُحبّهم«جوانمردا . خواندن و شنیدن دیگر

  !!!»البَني
ـــــو ـــــا ت ـــــم ب ـــــق باش ـــــان خل ـــــن بمی ـــــا م  ت
 خورشـــــید نخـــــواهم کـــــه برآیـــــد بـــــا تـــــو

 

 تنهــــا ز همــــه خلــــق مــــن و تنهــــا بــــا تــــو
 آیــــــی بــــــر مــــــن ســــــایه نیایــــــد بــــــا تــــــو
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یعنی که » ألیطَّلِعُ علیه مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَالنَبيٌ مُرْسَل«گویند چنانکه  خود با یکدیگر میسودای » یحبهم و یحبونه«
گاه باشند و خرب ندارند؛  دریغا آفتاب هیچ خانه . این معنی دارد» مَنْ کان لِلّه کانَ اللّهُ لَه«نه ملک نه نبی از آن آ

چندانست که ازمشرق تا بمغرب در خانۀ پريزنان کجـا را نتواند بود، و در هیچ خانه نگنجد، آفتاب صد و شصت 
  .گنجد؟ اماترا با همگی آفتاب چه شمار؟ نصیب تو از آفتاب آن باشد که خانۀ ترا همگی روشن کند

مَقْعَدِ «چه باشد؟ » مَقْعَدِ صِدق«؟ دانی که »فی مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلیکٍ مُقْتَدِرٍ«ای که  از این آیت چه فهم کرده
ه چـه  -علیه السـالم -از مصطفی. سریر سرست که محبان خود را بر آن نشاند» دقصِ بشـنو کـه بـا جـابربن عبداللـّ

پدر ترا زنده کـرد  -تعاىل-خدای: گفت آن روز که پدرش عبداللّه بن رواحه کشته شد روز احد و شهید گشت گفت
  .مقام او کردبداشت و عرش مجید را  -علیه السالم -و او را بر عرش مجید با موسی

شنیده بود؛ یکبـار در » وکَلَم موسی تَکْلیما«صد وچهارده هزار بار کالم » ن و القلم«دریغا از حق تعاىل در خانۀ 
او را از سر گفـنت بـا محبـان خـود از امتـان محمـد » فَأوْحی إِىل عَبْدِه ما أوْحی«وحی خدا که » کهیعص«درون 

ةِ مُحمـد، و یـا مسـاکني أمّـةِ محمـد ویـا فقـراء امّـةِ محمّـدیا أحِبّائی مِ«: گفت آگاه کردند که می از لـذت . »نْ أَمـَّ
» فَخَّر موسی صَـعِقاً«کرد با آنکه آن همه کالم ازو شنیده بود، او را بی هوش کرد،  استماع این ندا که بایشان می

مغنی و مطرب این جماعـت کـه . »محمد اللهُمَّ اجْعَلنی مِنْ اَمَّة«چون او را با خود دادند دعا کرد . از اینجا افتاد
سخن و . کند که او با بندگان خود باشد بیان سماع می» فَهُمْ فی رَوْضَةٍ یُحَربون«محبان خدااند، خود او باشد که 

از سر وحی تا کالم بسیاری مراتـب و . کالم با همه کس گویند اما سر جز با دوستان و گدایان امت محمد نگویند
  .درجات است

ای محمد وقتهای دیگر قایل من بودم و سامع تو، : گفتند -علیه السالم -ا در مقام اعلی، شب معراج بامحمددریغ
. و نماینده من بودم و بیننده تو، امشب گوینده تو باش که محمدی و شنونده من، و نماینده تـو بـاش و بیننـده مـن

آن . شـقان کــالم معشـوقان دوسـت دارنــددریغـا در ایـن مقـام کــه مگـر معشـوق، مصـطفی بــود و عاشـق او کـه عا
ای که مجنون چون لیلی را بدیدی از خود برفتی و چون سخن لیلی شنیدی با خود آمدی؟ این مقام خـود  نشنوده

که مرا وقتی با دید آمـدی کـه : دهد؟ گفت ابوالحسن خرقانی از این مقام نشان باز می. مصطفی را عجب نیست
، و در حال دیگر گفتمی که ای تو معشوق مـن؛ و وقتـی گفتمـی کـه ای خـدا در آن وقت گفتمی که من معشوق تو

مرا از تو دردی با دید آمده است،و از تو دردی دارم که تا خداوندی تو برجای باشد این درد من بر جای باشـد، 
» أوحـیفَـأوْحی إِىل عَبْـدِه مـا «و خداوندی تو همیشه باشد، پس این درد من همیشه خواهـد بـودن و از حالـت 

کـه جـانم فـدای او بـاد حاضـر  -یعنی بوالحسن زبان روستایی -کند، گفت که اگر جان بَلسَنوا جای دیگر بیان می
پس چه بلحسن و چه متبه و چه شیبه؛ یعنی کافرم اگر آنجا حاضر . رفت» فَأوْحی اىل عَبْده ما أوْحی«نبود، آنجا 

  .نبودم
که این مقام باشد که مرد را بقربت بجای رسانند که در آن مقام سؤال  وحی خرب نتوان دادن زیراای عزیز از اسرار 
مثالً چون مکان او جسنت و هم سر و مقصود او طلبیدن و مانند این؛ و آنچـه بـدین تعلـق دارد : کردن حرام باشد

د، ببینـد و در این مقـام اگـر آنچـه او ندانـد معلـوم او کننـ. گفنت و پرسیدن حرام باشد و خطری تمام با خود دارد
بداند؛ و اگر نکنند سؤال کردن او را قطعیت و فرقت آرد که اگر سلطان اسرار مملکت خود با یکی بگوید رتبتـی 
عاىل باشد اما نشاید که کسی از سلطان این اسرار پرسد بهیچ حال؛ چه اگر سلطان گوید کـه قیـام و پادشـاهی مـن 

. که قیام و پادشاهی تو بمنست و از منست، کار بر خطر باشدبتست هیچ خطری نباشد، و اما اگر سلطان را گویی 
  .همني معنی دارد» والمُخلِصونَ علی خَطَرٍ عَظیم«

ای نزده است؟ آن بهشـت کـه  با تو غمزه» وَجوهٌ یَوْمَئذٍ ناضِرةٌ اىل رَبِّها ناظِرةٌ«ای، و  دریغا مگر که ببهشت نرسیده
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مگر یحیی معاذ رازی از اینجا گفـت کـه . انکه دنیا زندان مؤمنانستاند زندان خواص باشد چن عامه را وعد کرده
در بهشـت  -تعـاىل-خـدای! خواص با خدا باشند چه گویی. »الجَنَّةُ سِجْنُ العارِفني کما أنَّ الدُّنیا سِجْنُ المُؤمِنني«

نَّةِ أحَـدٌ سِـویَ ما فی الجَ«: بلی در بهشت باشد ولیکن در بهشت خود باشد؛ در آن بهشت که شبلی گفت! باشد؟
ه «: در بهشت جز خدا دیگری نیست و نباشد و اگر خواهی ازمصطفی نیز بشنو که گفت: گفت» اللّهِ تعاىل إنَّ لِلـّ

مـاالعَیْنَ رَأَتْ «در این بهشت دانی کـه چـه باشـد؟ آن باشـد کـه . »جَنَّةٌ لَیْس فیها حُورٌ والقُصورُ واللَبَنٌ وَالعَسَلٌ
کسی را که بهشت این باشد او را بهشت عوام طلب کردن خطا باشد که . »وَالخَطَر علی قَلْبِ بَشَرٍ والأُذُنَ سَمِعَتْ

ةِ «این طایفه را بزنجريهای نور و لطف ببهشت کشـند و نرونـد و قبـول نکننـد کـه  یاعَجَبـاً لِقَـوْم یُقـادون إِىل الجنـَّ
ربِ ابـن ىل «خواهـد  عون آسـیه را بـود کـه در دعـا مـیهمت عاىل چنان باید که زن فر. »بالسّالسِل وَهُمْ کارِهون
  .جز بهشت خواص نباشد» عندک«این . »عِندک بیتاً فی الجنّة

سُـبْحان «ای؟ اگر خـواهی بـدانی در نقطـۀ  چه فهم کرده» فی عِیشةِ راضِیةِ فی جَنَّةٍ عالیةٍ قُطوفُها دانِیةٌ«دریغا از 
ة یـا أیُّهـا الـنَّفْ«تا ایـن خطـاب بـا تـو نیـز باشـد کـه  عبودیت خود درست کن» الذی أسری بعبده لیالً سُ المُطمَئِنـَّ

در دل بندگان من درآی تا در بهشـت : گفت» إرجِعی اىل ربِّکَ راضّیةً مرضِیّةً فادْخُلی فی عِبادی وادخُلی جَنّتی
ةَ القُـدُس أَدْخَلَ«: گفـت» مافَعَـل اللّـهُ بِـکَ؟«: آن بـزرگ را بـني کـه ازو پرسـیدند. من توانی آمـدن نـی رَبّـی جَنـَّ

کنم گاهی  مرا در بهشت قدس خود آورد، گاهی مکاشفه صفات می: گفت. »یُخاطِبُنی بِذاتِهِ وَ یُکاشِفْنی بِصِفاتِهِ
. رزق باشد در این بهشـت» قُطوفُها دانیةٍ. این مقام باشد» فی عیشةٍ راضِیةٍ فی جنَّة عالِیة«. یابم مخاطبۀ ذات می
رزق قلبست و رزق روحست؛ رزق قالب همه کس را دهند که : از رزق معده رزقهای دیگر هستآخر دانی که جز 

  .»وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً«، اما رزق جان ودل هر کسی را ندهند »کُمْ مِنَ السَّماءِ واالَٔرضِقوَهُوَ الَّذی یَرْزُ«
امـا ای دوسـت از سـعادت، محبـت خیـزد و از ! آیـد تر مـی زونآید، و اف نویسم بیشرت می دریغا هر چند که بیشرت می

ای؟ عالمت محبت آن باشد که ذکر محبوب بسیار  ندانم که هرگز از محبت هیچ عالمت دیده. محبت رؤیت خیزد
ه«دریغا . »مَن أحَبَّ شَیئاً أکْثَرَ ذِکْرِهِ«کند که  اً لِلـّ عالمـت . ردمحکهـای بسـیار بـا خـود دا» والذین آمَنوا أشَدُّ حُبـّ

محبت خدا آن باشد که محبوبات دیگر را در بازد و همه محبتهـا راتـرک کنـد و محبـت خـدا را اختیـار کنـد؛ اگـر 
زن و فرزند و مال و جاه و حیوة و وطن همه از جملۀ محبوباتست، اگر حب . نکند هنوز محبت خدا غالب نباشد

ة و حج و صدقه از تو در وجود آید که هـر یکـی خـود این محبوبات غالب باشد، نشان آن باشد که نگذارد که زکو
تا خود بزیارت خانۀ خدا و رسول او تواند رفت؛ بود که این همـه محبوبـات را وداع کنـد، و محبـت . محکیست
مـأکوالت و مشـروبات همچنـني محبوبسـت؛ بامسـاک ایـن محبوبـات، اختیـار . اختیـار کنـد -تعـاىل -خانۀ خدای

اگـر چنانکـه ایـن حـب محبوبـات . شمار همچنني از عالمات یکایک می. اختیار کندمحبوب زکوة کند و صوم را 
آبـاؤُکُم و أبنـاؤکم و «: از خدا بشنو. غالب آمد بر حب خدا، بدانکه او را با خدا هیچ حسابی نیست قُلْ إِنْ کـانَ 

سادَها و مساکنُ تَرْضونَها أَحَبَّ إِلَیْکُم مِـن إِخوانکُم و أزْواجُکم و عشريَتُکُم و اموالٌ اقْرتَفْتُموها و تِجارةٌ تَخْشَونَ کَ
  .»اللّه و رسوله و جِهادٍ فی سَبیلِه فَتَربَّصوا حَتّی یأتِی اللّهُ بأمرِه

بَ إِلَـیَّ مِـن دُنْیـاکم «: ترا اینجا در خاطر آید که مصطفی گفت. دریغا این آیت همه را از خدا باز داشته است حُبـِّ
امـا . »أوالدُنـا أکبادُنـا«: جـای دیگـر گفـت. »حُبُّکِ فـی قَلْبـی کالعُقـدةِ فـی الحَبْـل«: ؛ و با عایشه گفت»ثالث

بدانکه این محبت اصلی نباشد، این محبت خود مصلحت باشد و در راه نهاده باشد هـم تأکیـد محبـت خـدا را؛ 
ر کـه ایـن خـرب امـا مگـ. اما محبوبات دیگر که اصلی باشد، ترک آن واجب باشد و محبـت خـدا بـر آنغالـب باشـد

اگر دوست گرفتمی ابوبکر را دوسـت گرفتمـی، امـا . »لَوْ کُنْتُ مُتَّخذاً خَلیالً التَخَذْتُ أَبابَکرِ خلیال«ای که  نشنیده
چیـزی رادوسـت : ای بـدان امـا اینجـا ای عزیـز دقیقـه. گذارد که بـوبکر رادوسـت گـريم دوستی خدا مرا بآن نمی
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  :ای مگر که این بیت نشنیده. قدح و نقصان نیاردداشنت بتبعیت در کمال عشق و محبت 
 أُحِـــــــــــبُّ لِحُبِّهـــــــــــا تَلَعـــــــــــات نَجْـــــــــــدٍ
 وَماحُـــــــــبُّ الـــــــــدِّیارِ شَـــــــــغَفْنَ قَلْبــــــــــی

 

ــــــــا هَواهــــــــا ــــــــا لَوْلَ ــــــــغَفی به ــــــــا شَ  ومَ
ـــــــدّیار ـــــــکَنَ ال ـــــــنْ سَ ـــــــبُّ مُ ـــــــنْ حُ  وَلَکِ

 

هم عشق لیلـی باشـد، مگـر  اگر مجنون را با سگ کوی لیلی محبتی و عشقی باشد، آن محبت نه سگ را باشد، 
  !ای این بیت را نشنیده

 مجنــــون روزی ســـــگی بدیــــد انـــــدر دشـــــت
 گفتنــــد کــــه بــــر ســــگی تــــرا شــــادی چیســــت

 

 مجنـــون همگـــی بـــر ســـر ســـگ شـــادان گشـــت
ـــــــی بگذشـــــــت ـــــــوی لیل ـــــــا روزی بک  گفت

 

، قلـم و مثال اگر عالم: آن نیز هم از آثار حب محبوب باشدهر محبت که تعلق بمحبوب دارد، آن شرکت نباشد که 
محبوب لذاته یکی باید که باشد، اما چیزهای . حرب و کاغذ دوست دارد، نتوان گفت که بهمگی عاشق علم نیست

هرکه خدا را دوست دارد البد باشد که رسول او را که . دیگر اگر محبوب باشد از بهر محبوب اصلی، زیان ندارد
از بهـر طاعـت ونـان و آب . د را دوسـت داردمحمد است دوست دارد، و شیخ خـود را دوسـت دارد و عمـر خـو

دوست دارد که سبب بقای او باشد و زنان را دوست دارد که بقای نسـل منقطـع نشـود و زر و سـیم دوسـت دارد 
البد سرما و گرما و برف و باران و آسمان و زمني دوست دارد بآن . که بدان متوسل تواند بود بتحصیل آب و نان

آسـمان و زمـني را .  نباشـد گنـدم از سـنگ برنرویـد، و برزگـر را همچنـني دوسـت داردمعنی که اگر آسمان و زمني
مثال این چنان باشد کـه عاشـق خـط و » وَلِلّه مُلْکُ السّمواتِ و األرض«دوست دارد که صنع و فعل خداست که 

اشد؛ امـا همه موجودات فعل و صنع اوست، و بتبع محبت او دوست داشنت، شرکت نب. فعل معشوق دوست دارد
گـوش دار کـه . اصل و حقیقت این محبتها شرکت باشد و حجاب راه محب و بازماندن از محبوب اصـلی نباشـد

  .چه گفته میشود و اللّه الهادی

  تمهید اصل سابع

  >حقیقت روح و دل<
امـا نـدانم کـه . »ربّـیأَلونَکَ عَن الرّوحِ قُلْ الرّوحُ مِن أمْـرِ وَیَس«ای که  ای عزیز گوش دار سؤال خود را که پرسیده

دانـم . جملۀ چیزها که در باطن تو پوشیده است بدانستی؟ آنگاه پس از شناس اینهمه، طالب حقیقت روح باشـی
من بجز از قالب و روح دیگر چه چیز باشم؟ اکنون گـوش دار انشـاءاللّه کـه بـدانجای رسـی کـه هـر : که تو گویی

سی هفتاد هزار صورت بر تـو عـرض کننـد، هـر صـورتی را بـر صفتی از صفات تو بر تو عرض کنند، چون آنجا بر
ام هفتاد هزار از یکی بودن چون صورت بنـدد؟ و ایـن آن باشـد  شکل صورت خود بینی، گویی که من خود یکی

که هفتاد هزار خاصیت و صفت در هر یکی از بنی آدم متمکن و مندرجست، و در همه باطنهـا تعبیـه اسـت؛ هـر 
مرد چـون ایـن صـفات را ببینـد پنـدارد کـه خـود اوسـت، او . صی و صورتی دیگر شودخاصیتی و هر صفتی شخ
و . این صفات بعضی محموده و صفات خري باشد، و بعضی مذمومه و صفات شـر باشـد. نباشد ولیکن ازو باشد

تعبیـه امـا در قالـب تـو، چـون تـویی . این صفات بتمام نتوان عد و شرح کردن، این بروزگار در نتوان یافت و دید
اند و تو بحقیقت، آن لطیفه که حامل قالب تو آمده است، نتوانی یافت؛ و چون بدان لطیف رسی بدانی کـه  کرده

  .چه باشد» إِذاتَمَّ الفَقْرُ فَهُوَ اللّه«
خود . ای که قلب لطیفه است و از عالم علوی است و قالب کثیف است و از عالم سفلی است دریغاهرگز ندانسته

إنَّ اللّهَ یَحولُ بَیْنَ «بر گماشتند که  بمناسبت میان ایشان نبود و نباشد؛ واسطه و رابطۀ میان دل و قالهیچ الفت و 



۴۱ 

تا ترجمان قلب و قالب باشد تا آنچه نصیب دل باشد دل با آن لطیفـه بگویـد و آن لطیفـه بـا قالـب » المَرْءِ و قَلْبِه
  .بگوید

ای؟ اگر قلب را مجرد در قالـب تعبیـه کردنـدی، قلـب بـا قالـب  فهم کرده چه» ألَمْ نَشْرَح لَکَ صَدْرَک«دریغا از 
این لطیفـه حقیقـت آدمـی را واسـطه و . قرار و انس نگرفتی، و قالب باحوال قلب طاقت نداشتی و گداخته شدی

دریغا این قدر دانـی کـه قلـب ملکوتیسـت و قالـب ملکـی؛ در ملـک کسـی زبـان . حایل کردند میان قلب و قالب
عجمـی زبـان عربـی فهـم نکنـد اال بواسـطۀ : اگـر خـواهی مثـالش بشـنو. نداند اگر زبان جربوتی نباشـد ملکوت

آخر معلوم باشد که جز این پنج حواس صورتی پنج حواس معنـوی و . ترجمانی که هم عربیت داند و هم عجمیت
  .اکنون این همه در نهاد تو تعبیه است. باطنی هست

یفه که گفته شد، ونفسی و قلبـی و روحـی، و جـز از روح اگـر چیـزی دیگـر هسـتی دریغا تو قلبی و این نهادی لط
طبیب حاذق بود، و مصالح و مفاسد ضرورت بود او را نگـاه  -صلعم -چون آنجا رسی، خود به بینی که مصطفی

فهـم  داشنت؛ زیرا که افشاکردن و ظاهر گفنت این اسرار بسیاری خلل و مفاسد گروهی را حاصل شدی و بیشرت خلق
  .بکار درآورد تا همه را بر جای بداشت» کَلِّم الناسَ علی قَدَرِ عُقولِهِم«الجرم . نکردندی

: گفت» أنْ یأتِیَکُمُ التابوتُ فیه سکینَةٌ مِنْ رَبِّکُم«گوید که  در تفسري این آیت می -رضی اللّه عنه -دریغا ابن عباس
باش تا این . در آنجا بود ودر آنجا نشستند -علیهم السالم -بیااین سکینۀ آنست که در میان آن تابوت بود که دل ان

ایـن . »کـأنَّهُم جَـرادٌ مُنْتَشِـر«: و جـای دیگـر گفـت. »یَوْمَ یَکونُ الناسُ کالفَراش المَبْثُـوث«آیت ترا روی نماید که 
دا سـريت برنـگ چنانکـه امـروز صورتسـت، فـر. پروانها و این ملخها که از گور برآیند، سريت و حقیقت تـو باشـد

إنَّ األرْواحَ جُنْـدٌ «از اینجا گفـت کـه  -علیه السالم -مگر که مصطفی. صورت باشد؛ این همه نهادهای خلق باشد
  .»مِنْ جُنودِ اللّه، لَیْسوا بمَالئکةِ لهم رؤسٌ وَأید وَأرْجُلَ یَأکُلونَ الطعامَ

خواهد که تمـام بدانـد، از مجاهـد  آن عزیز می ای که روح دست دارد، و پای دارد و طعام خورد؟ اگر هرگز شنیده
در تن آدمی خلقـی و : گفت. »أِنَّ فی جَسَد ابن آدَم خَلْقاً مِن خَلقِ اللّه کَهَیْىَٔةِ الناس وَلَیْسوا بِناس«: بشنو که گفت

صورتی باشد همچون آدمـی، و صـورت مـردم دارد امـا آدمـی نباشـد و از عـالم قالـب و بشـریت نباشـد از عـالم 
إِنَّ فی جَسَد ابن آدمَ «بشنو که  -علیه السالم -دریغا جایی دیگر از مصطفی. باشد» تَبارَکَ اللّهُ أَحْسَنُ الخالِقنيَفَ«

ای  در تن آدمی مضـغه: گفت» حَ الجَسَدُ کُلُهُ و إِذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ کُلُهُ أَالوَهِیَ القَلبلَمُضْغَنَةٌ إِذا صَلُحَتْ صَلُ
ون آن بصالح باشد قالب بصالح باشد، و چون تباه و فاسد باشد قالـب نیـز فاسـد باشـد و آن نیسـت است که چ
نفس امـاره و نفـس لوامـه و : نفسهای سه گانه آمد. قالب را شرح شنیدی و نهاد و لطیفۀ خود بدانستی. مگر دل

ای در تمهیـد  و شـود، و شـمهمطمئنه در این مقام خود با تو نمایند و چون بدین مقـام رسـی بـی شـنیدن معلـوم تـ
  .»إنْ شاء اللّهُ«دیگر از نفسها گفته شود 

دل را طلـب کـن، و . دریغا ای عزیز که قلب نداری که اگر داشتی آنگاه با تو بگفتی که قلب، چیست کار دل دارد
غـااگر جمـال دری. کـن طلـب مـی» بَـیْنَ إِصْـبَعَیْنُ مـن أَصـابِعِ الـرّحمن«دانی کـه دل کجاسـت؟ دل را . بادست آر

دل دانـد کـه دل چیسـت و دل . حجـاب کربیـا برداشـتی، همـه دلهـا شـفا یافتنـدی» إِصْبَعَیْنِ مِن أصابِعِ الـرّحمن«
إنَّ اللّـه الیَنْظُـرُ إىل صُـوَرِکُمْ وَالإِىل اعمـالِکم و لَکِـنْ یَنْظُـرُ «منظور الهی دل آمد و خود دل الیق بود که : کیست

قالـب نیـز منظـور . نظرگاه خداست چون قالب رنگ دل گريد و هم رنگ دل شوددل ! ای دوست. »إىل قلوبکم
  .باشد

مَثَـلُ «معـذور دار مـرا کـه . جانم فـدای او بـاد! ای دریغا ندانم که فایده و حظ از این سخنها که خواهد برداشت
گردانـد، و دلهـا در  ر عالمهـای خـود مـیدلها را باد رحمـت الهـی د. »بُها الرِّیاحُرضٍ فَالةٍ تُقَلِّاالقَلْب مَثَلُ ریشةٍ بِ
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از إصبعني جز این دو مقام که مسکن سالکان باشـد فهـم مکـن کـه ایـن بـاد کـدام . الن میکندوَعالم دوانگشت جَ
. »التَسُبّوا الرّیح فَإنهـا مِـن نَفَـس الـرَّحمن«: بشنو که گفت -علیه السالم -گرداند؟ از مصطفی باشد که دلها را می

الـرحمن علـی العَـرْش «ایـن رحمـن کدامسـت؟ . باشد» المُؤمِن بَیْنَ إِصْبَعني مِن أًصابِعِ الرَّحمن قَلبُ«این وادی 
! چـه باشـد؟» قَلْبُ المُؤْمِنِ عَـرْشُ الـرّحمن«دریغا این رحمن چرا جمال بخلق ننمود تا بدانستندی که . »اَستَوی

» القَلبُ هُوَ العَرْشُ و الصَّدرُ هُوَ الکُرْسـيُّ«که  مگر سهل عبداللّه از اینجا گفت! زهی دل که صفت واسعیت دارد
  .عرش دل باشد و صدر کرسی: گفت
مگـر کـه . ایـن لـوح محفـوظ، دل مؤمنانسـت: ابـن عبـاس گفـت» بَلْ هُـوَ قَـرآنٌ مَجیـدٌ فـی لَـوْحٍ محفـوظٍ«دریغا 

یعنـی عـرش مجیـد محـیط جملـۀ » اللّـه إِنَّ العَرْشَ یَنالُ جَمیعَ ما خَلَـقَ«از اینجا گفت که  -علیه السالم -مصطفی
ماوَسِـعَنی أرْضـی وَالسَـمائی وَلکـن وَسِـعنی قَلـبُ عَبـدی «باش تا بدانی کـه . ه استدآم مخلوقات و موجودات

زمني مرا برنتابد و آسمان طاقت ما ندارد؛ عرش در خور ما نیامد و دل مؤمن ما را قبول کرد؛ نخست ما » المُؤمِنِ
  .یماو را قبول کرده بود

وَهُـوَ «در دل بندگان خـود بایـد جُسـت؛ » فی قُلوبِ عبادِهِ«: ؟ گفت»أینَ اللّهُ«روزی یکی از مصطفی پرسید که 
. چون دل ترا حاصل آمد ودل را بازیافتی، روح خود جمال عزت با تـو نمایـد. این معنی باشد» مَعَکُمْ أَیْنَما کُنْتُم

گـذارد کـه  نیستی، بگفتمی که روح چیست؛ امـا غـريت الهـی نمـیدریغا اگر شریعت، بند دیوانگی حقیقت آمده 
کمال و رفعت که داشـت از آن داشـت کـه او را خلعـت روح القـدس درپوشـیده  -علیه السالم -عیسی. گفته شود

آدم و آدم صـفتان کـه کرامـت کمـال و فضـیلت یافتنـد بـر . »وَأَیَّدْناهُ بروح القُدُس«بودند، و او را همه روح کرده 
دَهُم بِـروحِ مِنْـهُ«ران، بروح یافتنـد کـه دیگ وَنَفَخْـتُ فیـهِ مِـنْ «و روح را از عـالم خـدا بقالـب فرسـتادند کـه . »وَأَیـَّ

  .چه معنی دارد» وَکذلِکَ أَوْحَینا إِلَیکَ روحاً مِنْ أمر ربّی«باش تا این آیت که . این باشد» روحی
او غیورست؛ از غريت، او همه محرمات ! »وَمِنْ غَیْرَتِهِ حَرَّم الفَواحِشإِنَّ اللّهُ غَیورٌ «دریغا از دست غريت اللّه که 

  :را حرام کرد؛ و شرح جان نیز کردن از غريت حرام کرد
ــــان ــــا جــــان قدســــی در درون دو جه  ای دریغ
ــان ــان و المک ــدم در مک ــه دی ــد ک ــی گوی ــر کس  گ

 

 کــس ندیدســتش عیــان و کــس ندادســتش نشــان
 از آنبـــر درخـــت غـــريتش آویختـــه شـــد پـــیش 

 

جمال روح چون جلـوه . »تَنَزَّلُ المالئکةُ الرّوحُ فیها«شب قدر که منزلت و قدر یافت، از روح و مالیکه یافت که 
» قَـل الـرّوحُ مِـن أمـر ربّـی«ای عزیـز . کند،هر جا که پرتو این جمال رسد آن چیز را قدر دهد و آن چیز قدر یابـد

ا که روح از امر باشد و امر خـدا ارادت و قـدرت اسـت، از آیـت خود شرح تمامست و لیکن اهل معرفت را؛ زیر
  .بشنو» إِنَّما أَمْرُه إذا أرادَ شیئاً أنْ یَقولَ لَهُ کُنْ فَیَکون«

دریغـا مگـر . »مِـنْ نُـورِ رَبّـی«یعنـی » مِنْ أمرِ ربّـی«از بهر این معنی گفت که  -رحمة اللّه علیه -دریغا مگر مقاتل
نیایـد؛ چـون در » کـن ّلذُ«روح در : گفـت» الروح الیَدْخُلُ تَحْـتَ ذُلِّ کُـنْ«: ینجا گفتامام ابوبکر قحطبی از ا

دریغا امر چون فرماینده . نباشد از عالم آفریده نباشد از عالم آفریدگار باشد، نعت قدم و ازلیت دارد» کُنْ فکانَ«
قـاهر  ،شد نه مأمور، فاعل باشد نه مفعـولپس آمر با: و پدید کنندۀ اشیا و مخلوقات آمد و روح از جملۀ امر باشد

ه بـن عمـر روایـت مـی. باشد نه مقهور علیـه  -کنـد کـه مصـطفی از برای خدا که این خرب را نیز گوش دارکه عبداللـّ
آشـامند،  خورنـد و مـی بارخدایا بنی آدم را مسکن و وطن کردی که در دنیا می: گوید که مالیکه گفتند می -السالم

إنّـی الأفْعَـلُ والأجْعَـلُ مَـنْ : إِلَـیْهُم -تعاىل -فَأَوْحی اللّهُ«ان کردی آخرت را سرای ما گردان چون دنیا نصیب ایش
آن کس که او را بید قدرت خـویش پدیـد کـرده باشـم ! ای فریشتگان: گفت» خَلَقْتُ بِیَدی کَمَنْ قُلْتُ لَهُ کُنْ فَکان
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مخلوقـات » خَلَقْـتُ بِیَـدی«ش آنگـاه بباشـد یعنـی کـه وجـود او را کـه ببـا: چنان نباشد که آنکس که گفتـه باشـم
  .»فِعْلُ اللّه وصُنْعُ اللّه«چنان نباشد که مخلوق » بِیَداللّه«

نزدیک محققان، ایـن . »خَلَقَ األرْواحَ قَبْلَ األجْسامِ بألفَی أَلْفَ سَنَة -تعاىل -إنَّ اللّهَ«دانم که ترا در خاطر آید که 
یْ فَأل«ز اظهار و عرض آمد مر صفت فطرت و ارادت را بصفت قدرت و خلقت، و خلق و خلقیت روح عبارت ا

آنگاه او ! که رسد؟» ألفَ ألف سَنَة«بکنه ! هر ساىل خود دانی که چند باشد؟ روزی هزار سال باشد» ألفِ سَنَةِ
جـا باشـد؟ کـه آسمان کجا بـود؟ و زمـني خـود نبـود، و روز و شـب خـود ک. را در عالم تقدیر کمیت و کیفیت آورد

مگر . جان را چنان مپندار که مخلوقات دیگر؛ جان عزتی و لطافتی دیگر دارد! خود پدید باشد »ألفِ سَنَة فيَأل«
  :این بیتها از جهت این معنیها گفته است -رحمة اللّه علیه -که استاد ابوعلی دقاق

ـــــت ـــــان بريونس ـــــان زجه ـــــن ج ـــــهر و وط  ش
 ایــــــــن راز نهفتــــــــه از نهــــــــان بريونســــــــت

 ز حـــق اســـت و حـــق ز جـــان بريونســـتجانهـــا 
 

 وز هرچـــــــه مثـــــــل زنـــــــی از آن بريونســـــــت
ـــــی کـــــه خـــــدا از دو جهـــــان بريونســـــت  یعن
ــــه زان بريونســــت ــــط اســــت و نقط ــــا نق  آن ب

 

این روح را قدسی خوانند؛ و دو روح دیگر کـه هسـتند اطبـا و حکمـا یکـی را حیـوانی و متحـر کـه خواننـد، و آن 
و اضـافت کـردن ایـن روح . انی آن خواهند که با قالب، آنـرا اضـافت کننـددیگر را علما روحانی خوانند؛ و بروح

  :روحانی با قالب بر دو وجه باشد
در حـاىل : آنست که چنني تـوان دانتسـنت کـه جـان آدمـی حقیقـت آدمـی باشـد؛ و آن را دو حـال باشـد: وجه اول

لب چنان دان که تصرف مـن در و این جان در تن است و تصرف او در قا.متصرف باشد، و در حاىل دیگر نباشد
اکنون متصرف بـودن، جـان را در ایـن قالـب حیـوة . اگر خواهم ساکن دارم،و اگر خواهم متحرک دارم: این قلم

خوانند؛ و این تصرف را منقطع شدن، موت خوانند؛ و باز دادن این تصرف را بعد انقطاعه احیا خوانند و بعـث 
نوم خوانند، یا کلی بود که مرگ خوانند؛ و بـاز دادن روح هـم چنـني، یـا خوانند؛ و این انقطاع یا جزوی باشد که 

انقطـاع » وَهُوَالذی یَتَوفّاکُم باللَّیـل«. جزوی باشد که انتباه خوانند، یا کلی باشد که بعث خوانند و قیامت خوانند
تـا مـدت بـودن او » جلٌ مُسمّیلِیُقضی أ«تا چه بود؟ . یاب باز آمدن جزوی می» ثُمَّ یَبْعَثُکُم فیه«دان؛  جزوی می

  .در قالب بسر آید و وقت بودن او در دنیا منقضی شود
. اگر مدت بـودن در قالـب بـآخر رسـیده باشـد! »اللّه یَتَوَفی األنفُسَ حِنيَ مَوْتِها والّتی لُمْ تَمُتْ فی مُنامها«دریغا 

فَیُمْسـک التـی قضـی علیهـا «ایـد خود تصرف جان بیکبارگی منقطع شود ودیگر تصرف نکند و از خواب بـاز نی
و اگر از اجل و عمر مسـمی پدیـد کـرده چیـزی مانـده باشـد، دیگربـاره پـس از خـواب بتصـرف درآیـد . »الموتَ

اللهُـمَّ «: بوقت خواب همـني معنـی در دعـا گفتـی -علیه السالم -و مصطفی. »وَیُرْسِلُ االُٔخْری إِىل أَجَلٍ مُسَمّی«
ها، لَکَ مماتُها وَمَحْیاهـا إِنْ أَمْسَـکْتَها فأنْـتَ مالِکُهـا فاغْفِرْلَهـا، وَ إِنْ أرْسَـلْتَها فَاعْصِـمْها بمـا وَّفَاتَهذِه نَفْسی أنْتَ ت

  .»تَعْصِمُ بِهِ عِبادَکَ الصّالحني
کـان تـرا جلـوه کنـد، از کـون و م» یُلقی الرّوحَ منْ أمرِهِ علی مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِه«خواهد که جمال  اگر آن عزیز می

الـرَّحمنُ «درگذر؛ چون از هر دو جهان در گذشتی، از خود نیز درگذر تا روح را ببینی بر عرش مسـتوی شـده کـه 
ماقَدَروا اللّهَ حقَّ «را بینی در عالم » رَفیعُ الدَّرَجاتِ ذوالعَرشِ«پس  از عرش نیز درگذر تا . »علی العَرْشِ اسْتوی

از شـیخ . »لَهُ مَقالیدُ السّمواتِ و األرض«و مقالید آسمان و زمني شدی که؛ پس در این مقام، تو خود کلید »قَدْره
  :فرماید گوید و چه خوب می بشنو که چه می -رحمة اللّه علیه -ما بوسعید ابی الخري

ــیده اســت ــه پوش ــز هم ــا روح قدســی ک  پس کـه دیدسـت روی او و نـام او کشـنیده اسـت ای دریغ
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ـــود ـــافر ش ـــن او ک ـــان از حس ـــد در زم ـــه بین  هرک
 تـا رسـیکون و کان بر هم زن و از خود برون شو 

 

ــده اســت  ای دریغــا کــني شــریعت گفــت مــا بربی
 کني چنني جانی خدا از دو جهان بگزیـده اسـت

 

و چـون جـان را ندیـده باشـی خـدا را چگونـه دیـده ! ای جان را کی دیده باشی؟ تو خود هنوز دل خود را ندیده
آرند و جملۀ اسرار الهی در دایرۀ باء بسم اللّـه و یـا » الرَّحمنُ عَلَّمَ القُرآن«باشی؟ چون وقت باشد تو را در عالم 

ایـن همـه در دل تـو مـنقش . مُعَلم تـو شـود» عَلَّمَ بالقَلَم عَلَّمَ االِٕنْسانَ مالَمْ یَعْلَم«در میم بسم اللّه بتو نمایند، پس 
. ترا خود گوید آنچه بـا روح االمـني گفـت» حٍ مَحْفوظٍبَل هُوَ قَرْآنٌ مجیدٌ فی لَوْ«. شود؛ دل تو لوح محفوظ شود

فَقَطَر قَطْرَةً فی «. ای از علم لدنی در دهان دل تو چکانند که علم اولني و آخرین برتو روشن و پیدا گردد پس قطره
هِ الرُّوحُ األمنيُ علی نَزَلَ بِ«این مقام باشد؛ چنانکه انبیا و رسل را پیک » فَمی عَلِمْتُ بها عِلْمَ األوَّلني و اآلخرین

  .بر کار بود، ترا نیز جذبةٌ من جَذَبات الحق در پیغام و راه باشد» قَلْبِک
تاخنت آرد بارادت، و ارادت تـاخنت » یُحِبُّهم«گویم که چون محبت  می! دانم که چه فهم خواهی کردن دریغا نمی
گـواهی » قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمْر ربّـی«این امر کدامست ؟. »هُ کُنْ فَیَکونإنّما أمْرُهُ إِذا أرادَ شیئاً أنْ یَقُولَ لَ«آرد بامر که 

پـس قالـب را . پس امر کیمیاگری کند با نقطۀ عبودیت که تو آن را قالب خوانی. میدهد که امر کیست و بر چیست
ه تـرا از ایـن چون پروانه بر آتش عشق و محبت مستغرق کند تا همگی تو چنان شود که این بیتهـا بـا تـو بگویـد کـ

  :واقعه چه بوده است
 گـــر عشـــق همـــی مـــونس و هـــم خانـــۀ ماســـت
 از عقــــــل فراگــــــذر کــــــه در عــــــالم عشــــــق

 

ــــت ــــۀ ماس ــــۀ پیمان ــــک جرع ــــه ی ــــا هم  غمه
 او نیــــــــز غــــــــالم دل دیوانــــــــۀ ماســــــــت

 

د این جملـه آنگـاه باشـ. قَلَم اللّه خود با لوح دل تو بگوید آنچه گفتنی باشد و دل تو خود با تو بگوید آنچه باشد
چون دل پري باشـد و تـو مریـد دل مخـدوم باشـد و تـو خـادم و دل آمـر باشـد و تـو . که تو خادم و مرید دل باشی

مأمور؛ آنگاه که این  همه اهلیت در تو پدید آیـد دل تـرا قبـول کنـد و تـرا تربیـت کنـد تـا کـار تـو بجـایی رسـد کـه 
  :گویی یجزاومزد خدمت تو هر روز بتو رساند، و تو با خود این بیتها م

ــــــویش ــــــام دل خ ــــــق بن ــــــر عش ــــــتم کم  بس
ـــــراد و کـــــام دل خـــــویش  حاصـــــل کـــــردم مِ

 

ـــــــام دل خـــــــویش ـــــــربم پی  بـــــــردم بـــــــر دل
 ای مــــن ز میــــان جــــان غــــالم دل خــــویش

 

  .درونست یا بريون: باش تا بدانی که جان را بقالب چه نسبت است
و روح هم داخل نیست و نـه دریغا روح هم داخل است و هم خارج، او نیز هم داخل باشد با عالم و هم خارج؛ 

روح با قالب متصل نیسـت و : شود دریغا فهم کن که چه گفته می. خارج، او نیز با عالم نه داخل باشد و نه خارج
  :این بیتها گوش دار. با عالم، متصل نیست و منفصل نیز نیست -تعاىل -منفصل نیز هم نیست، خدای

 حــق بجــان انــدر نهــان و جــان بــدل انــدر نهــان
 نــني رمــزی عیــان کــو بــا نشانســت و بیــانایــن چ

 

 ای نهـــان انـــدر نهـــان انـــدر نهـــان انـــدر نهـــان
 ای جهــان انــدر جهــان انــدر جهــان انــدر جهــان

 

اضافت کردن این جان با قالب چنان باشد که اضافت و اطالق لفظ انسان با آدمی؛ چون لفـظ انسـان : وجه دوم
ن، جز قالب نیست؛ امـا اهـل حقیقـت داننـد کـه مقصـود از ایـن اطالق کنند قومی از عوام پندارند که مفهوم از ای

فُـالنٌ عـالِمٌ و جاهِـلٌ و قـادِرٌ و عـاجزٌ وسَـخیٌّ و «: خطاب و اطالق جز جان و حقیقت مرد نباشد چنانکه گوینـد
این همه اوصاف جان است و نعت او، و نشاید کـه قالـب بچیـزی موصـوف باشـد از ایـن . »بَخیلٌ و مُؤمنٌ و کافِرٌ

: هم اطالق کنند أَعْنی لفظ انسان و آدمی چنانکـه گوینـد» من طریق المجاز«فات بهیچ حال، اما بر قالب نیز ص
؛ امـا کـافری و مسـلمانی و سـخاوت و بخـل و علـم و جهـل، ایـن »زیدٌ قًصريٌ و طَویلٌ و عَریضٌ و اَعْمی و أصَمُّ«
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و کری و مانند این، نصیب قالب باشد و جان مخصوص بجان باشد بی نصیب قالب؛ اما کوتاهی و دراز و کوری 
  .پس فرق باشد میان اطالق مجازی بر قالب و میان اطالق حقیقی بر جان و دل. را از آن هیچ نصیب نباشد

 -پندارند که آدمی جز قالـب نیسـت چنانکـه خـدای گروهی از عوام چنني می: اند آمده در این معنی خلق سه گروه 
» إِنّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طـنيٍ الزِبِ«: و جایی دیگر گفت. »خَلَقْنا االِٕنسان مِنْ نُطْفَةٍ أمْشاجِ نَبْتَلیهِإِنّا «: گوید می -تعاىل

وَصَـوَّرَکُم فَأَحْسَـنَ «: گفـت -تعـاىل -و گروهی دیگـر از علمـا، هـم جـان فهـم کننـد و هـم قالـب، چنانکـه خـدای
امـا گروهـی خـواص اطـالق انسـان و آدمـی را جـز . »رَکُم بالرُّوحِصَوَّرَکُم بالقالب فأحسَنَ صُوَ«یعنی . »صُوَرَکُم

جان ندانند؛ و قالب را از ذات انسان ندانند بهیچ حال، بلکه قالب را مرکب دانند و آدمی را که جانسـت راکـب 
قفس دیگر باشد . اگر کسی بر اسب نشیند او دیگر باشد و اسب دیگر. و سوار؛ هرگز مرکب از ذات راکب نباشد

بینـد  قفـساست، اما بینا درنگرد، مرغ را در میـان  قفساین مرغ خود : مرغ دیگر؛ نابینا چون قفس بیند گوید و
  را کجا برند؟ قفساز برای مرغ باشد و از برای مرغ بکار دارند؛ اما مرغ را خالص دهند  قفسداند که 

نـوم طایفـۀ خـواص ایـن صـفات را دریغا آنچه بصفات بشریت و قالب تعلق دارد، چون اکل و شرب و جماع و 
اربـاب . نگویند که خوردیم و خفتیم بلکه بخورد و بخفت و گرسـنه اسـت وتشـنه اسـت: باطالق از خود نفی کنند

انـد کـه جـان چـون راکبسـت و قالـب چـون  بصایر را این احوال بطریـق مشـاهدت معلـوم شـده اسـت، و بدانسـته
ایـن قـوم . هرگـز اضـافت خـوردن اسـب بـا خـود نکنـد مرکوب؛ چون کسی اسب را علف دهد و او علف خـورد

همچنني روا ندارند اضافت خوردن و خفنت با خود کردن بعد ما که حقیقت ذات انسان چیزی دیگر باشد و آنچه 
  .خورد و خسبد چیزی دیگر

رض اما ای عزیز هرکه گوید که آدمی مجرد قالب است و بپوسد و بریزد در گور، و جان را عرض خوانـد و جـز عـ
نداند؛ چنانکه اعتقاد بعضی متکلمانست و گویند که روز قیامـت خـدا بـاز آفرینـد؛و اعـادت معـدوم از ایـن شـیوه 

بوقـت مـرگ چـرا  -علیـه السـالم -اگر آدمی بمرگ فانی شود، پس مصـطفی. دانند؛ این اعتقاد با کفر برابر باشد
ةِ اَوْ «: ؟ و آنکه گفت»ألوْفیبَلِ الرَفیقُ االَٔعلی والعَیْشُ االَٔصْقی والکَمالُ ا«: گفت القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِیـاضِ الجَنـَّ

وإِنَّکَ أسرَعُ لِحاقاً «و وی بخندید که  -رضی اللّه عنها -؟ و آنکه گفت با دخرت خویش»مِنْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النیّران
و تمامی این معنی از خدا . »و حِزبَه غَداً نَلقی االَٔحبَّةَ؛ محمَّداً«: ؟ دریغا چرا بالل حبشی بوقت مرگ گفت»بی
جای دیگر  -علیه السالم -و مصطفی. »وَالتَحْسَبَنَّ الذین قُتِلوا فی سبیل اللّهِ أمْواتاً بَلْ هُمْ أحیاء عِنْدَ رَبِّهِم«: بشنو

ن یُنْقَلـون مِـنْ دارٍ اىل أَوْلِیـاءُ اللّـهِ الیَمُوتُـونَ وَلَکـ«: ؟ و جـای دیگـر گفـت»المُوْمنُ حيُّ فی الدّارینَ«: چرا گفت
  .»دار

بمَقْعَد «اگر قالب را بمنزل گور برند، جان را . این همه بیان آنست که اگرچه قالب بمريد، جان زنده و باقی باشد
اما آنچه فهم توانند کردن و اعتقاد عوام را بشاید آنسـت کـه قالـب مسـخر و مطیـع روح باشـد، و . رسانند» صِدْق

؛ ظلـومی و »إنَّ األنسان لَظَلـومٌ کفـورٌ«اما گاه باشد که اضافت و نسبت باروح باشد چنانکه  روح فرمایندۀ قالب؛
این » قُلْ إِنّما أنا بَشَرٌ مِثْلُکُم«: گفتند -علیه السالم -کفوری صفت جان باشد نه صفت قالب؛ آنجا که با مصطفی

» ی خَزائنُ اللّه و الأعْلَمُ الغیبَ والأقولُ إنی مَلَکوالأقولُ لَکُمْ عِنْد«: بقالب و آیتی دیگر که گفت. اشارت باشد
و . ایـن خطـاب بـا جانسـت» وَلَسْـتُ کَأحـدِکُم» «أنا سَیِّدُ وُلدِ آدمَ«: اما آنچه گفت. این نیز اشارت بقالب است

ایـن . »نْ ثَلـثِ لَیـالأنا أَعَزُّ علی اللّهِ مِنْ یَدَعَنی فی التُراب أکثَرَ مِـ«: گفت -علیه السالم -این حدیث که مصطفی
أنـا ابـنُ أمـراةٍ کانَـتْ تأکُـلُ القَدیـدَ فـی «: اما آنچـه گفـت. نیز اشارت با جان پاک اوست که در خاک نگذارند

  .هم با جان باشد» کُنْتُ نَبِیّاً و آدَمُ بَیْنَ الماءِ و الطّنيِ«دریغا . این اشارت با قالب شریف او باشد» الجاهِلیِّة
الب از این معنی معزول بود؛ اما بمجاز، قالب را جان شاید خواند که قالب در حکم جانسـت، پوشیده نیست که ق
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اسُ علـی «: بشـنو کـه گفـت -علیـه السـالم -از مصطفی. و عتاب و عقاب و عطا و جزا جمله با اوست یُحْشَـرُ النـّ
اگر سواری آیـد . »مَ تُبْلی السَّرائرُیَوْ«: ؛ و جای دیگر گفت»وحُصِّلَ ما فی الصُّدور«: دیگر گفت ؛ و جای»نِیَّاتهم

آیـد امـا  سواری می: آید بمجاز؛ و روا بود که گویند مردی می: آید؛ و روا بود که گویند اسبی می: روا بود که گویند
کُلُهُ إنِّ فی جَوْف ابن آدمَ لَمُضْغَةٌ إِذا صَلُحَتُ صَلُحَ الجَسَدُ «: از مصطفی بشنو که گفت. این، حقیقت بود نه مجاز

  .»و إِذا فَسَدَتْ فَسَد الجَسَدُ کُلُه
إنَّ «و محبت او هرگز بر قالب نیاید و نیفتد بلکه بر جان ودل افتد کـه  -تعاىل -نظر حق: اگر خواهی تمامرت، بشنو

مجـازی بـا قالـب  دل بنیابت خـدا مـدتی نظـر. »الله الیَنْظُرُ اىل صُوَرِکُمْ والإِىل أَعْمالِکُمْ وَلکن یَنْظُر اىل قُلوبِکُم
کندتا یک چندی در دنیا باشد تا بوقت مرگ؛ چون وقت مرگ درآید، اگر قالب منظور دل بوده باشد مگر نیابـد 

  .این معنی دارد» أمْواتٌ غريُ أحیاءٍ«. واگر قالب منظور دل نباشد مرگ کلی باشد. »فَلَنُحْیِیَنَّه حیوةً طَیِّبَةً«که 
؛ و »وقـالوا أَبَشَـرٌ یَهْـدونَنَا فَکَفـروا«: از خدا بشنو که گفت. بشر خواند کافرستدریغا هر که جان پاک مصطفی را 

این جان باشـد کـه از بشـریت صـافی باشـد، و از . »أَبَشَراً مِنّا واحدآً نَتَّبِعُه إِنّا لَفی ضَاللٍ وسُعُرٍ«: جای دیگر گفت
دریغـا جهـودان و ترسـایان . کـه قالـب از آن جهـان نباشـد قالب باشد» إنَّما أنا بَشَرٌ مِثْلُکُم«. این جهان بری باشد

قُـلْ فَلِـمَ یُعَـذِّبُکُم «: مـا دوسـتان و فرزنـدان خـداییم؛ جـواب دادن ایشـان را» اؤهبّـنَحْنُ أبنـاءُ اللّـه و أحِ«: گفتند
دوستان ! ونه باشید؟اید، دوست ما چگ شما هنوز در کسوت بشریت مقیم شده» بِذُنوبکم؟ بَلْ أَنْتُم بَشَر مِمَّنْ خَلَق

  .خدا بشر نباشند، کلیت شما همه بشریت است
چـه گـویی حقیقـت تـو همچـون . باش تا از صورت بحقیقت رسی آنگاه بدانی که اصـل، حقیقتسـت نـه صـورت

حقیقت محققانست؟ باش ای عزیز تا آنجا رسی که حقیقت عناصر و طبایع و ارکان بر تو جلوه کنند چنانکه این 
چون آب و خاک و باد و آتش، و چون حرارت و برودت و رطوبت و یبوست : چهار طبایع صوریچهار ارکان و 

پس جایی رسانند ترا که حقیقت این چهارگانـه . که این جمله نسبت دارد بعالم دنیا، و مدار دنیا باین آمده است
اینجا بیان » ومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِوالشّمسُ والقَمَرُ و النج«. یقی ترا حاصل آیدقترا روی نماید، زنده شوی؛ عیش ح

همني معنی باشد کـه گفتـه » یْنَهِنَّبَاللّهُ الذَّی خَلَق سَبْعَ سَمواتِ وَمِنَ األرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ األمْرُ «. کند این همه می
  .ترا بنهایت رساند» وانّ اىل رَبِکَ المُنْتَهی«. شد

و کـان عَرْشُـهُ «کجا طلب آن آب کنـی؟ . »وَجَعَلْنا مِن الماءِ کُلَّ شَیءٍ حَی«ی جوی دریغا جز این آب آبی دیگر می
علـی بـن . »والبَحرِ المُسْجور«دلیل شده است بر طلب این آب؛ و بر این آب سوگند خورده است که » عَلَی الماء
یـدی بـادی دیگـر این دریای مسـجور بـاالی عـرش اسـت و جـز ایـن بـاد کـه د: گفت -رضی اللّه عنه -ابی طالب

؟ جز ایـن آتـش آتـش »التَسُبّوا الریحَ فَإِنّها مِن نَفَس الرَّحمن«: بوی و آن کدام باشد آنست که مصطفی گفت می
  .»نارُ اللّه الموقَدَةُ الَّتی تَطَّلِعُ عَلَی األفئِدَة«شوق را در دل خود تاب ده که 

األرواحَ و  -تعـاىل اللّـه –خَلَـقَ اللّـهُ «: گفـت -المعلیـه السـ -کند کـه مصـطفی دریغا که عایشۀ صدیقه روایت می
ای عزیز باش تا بجایی رسـی در عـالم جـان، بـدانی کـه جـز . »المالئکةَ مِن نورِ العزَّة، وَخَلَق الجانَّ من نارِ العزَّةِ

جهان شـده  این ارکان و طبایع این جهانی، عناصر و طبایع آن جهانی دیگر کدام باشد؛ چنانکه این ارکان بند این
شیخ ابـوعلی سـینا را معـذور داری آنجـا کـه . است، عناصر حقیقت این چهارگانه بند و قیام آن جهان شده است

خواهـد نـه  خواند عناصر حقیقـی و ارکـان بهشـت مـی ؛ بدین عناصر که قدیم می»العًناصِرُ األرْبَعَةُ قَدیمَةٌ«: گفت
انـد  اند از کار حقیقت، و سخت دور مانـده س مختصر فهم افتادهدریغا که خلق ب. عناصر کون و فساد و ارکان دنیا

  .و باللّه التوفیق! از آن معانی
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  تمهید اصل ثامن

  >اسرار قرآن و حکمت خلقت انسان<
لَـوْ أنْزَلناهـذا القُـرآن علـی جَبَـلٍ لَرَأیْتَـه خاشِـعاً «: گویـد مـی -تعـاىل -ای که حق هم کردهفای عزیز از این آیت چه 

؟ ای عزیـز »القرآن غِنـیً الفَقْـرَ بَعْـدَه و الغِنـیً دُونَـه«: گفت -علیه السالم -، و مصطفی»اً مِن خَشْیَةِ اللّهمُتَصَدِع
تبـارک و  -چون قرآن نقاب عزت از روی خود برگريد، و برقع عظمت بر دارد، همـه بیمـاران فـراق لقـای خـدا را

. »القرآن هُوَ الدَّواءُ«: بشنو که گفت -علیه السالم -طفیاز مص. شفا دهد؛ و جمله از درد خود نجات یابند -تعاىل
قرآن را بدین عالم فرستادند در کسـوت حـروف، در ! کشد تا بمطلوب رساند دریغا قرآن حبلیست که طالب را می

: گفت» المُؤمِننيَوَذَکِّرْ فَإِنَّ الذِکْری تَنْفَعُ «: هر حرفی هزار هزارغمزۀ جان ربا تعبیه کردند، آنگه این ندا در دادند
تو دام رسالت و دعوت بنه، آنکس که صید ما باشد، دام ما خود داند، ودر بیگانگان مرا خود هیچ طمعی نیست 

  .»إنَّ الذَینَ کَفَروُا سواء عَلَیْهِم أَأَنْذَرْتَهُم أمْ لُمْ تُنْذِرهُم الیؤمنونَ«
امـا تـو قـرآن . »طبَ والیابِسَ إِّال فی کِتابٍ مُبـنيوال رَ«هرچه هست و بود و خواهد بود، جمله در قرآن است که 

قرآن در چندین هزار حجـاب اسـت، تـو محـرم نیسـتی، و اگـر در درون پـرده تـرا راه ! کجا بینی؟ هیهات هیهات
ب لـم قـرآن خطـا! »إِنَا نَحْنُ نَزَّلنا الـذِکرَ و إِنَـا لَـهُ لَحـافِظون«دریغا . بودی، این معنی که مريود بر تو جلوه کردی
ن هیچ نصیبی نیست جز حروفی و کلماتی کـه بظـاهر شـنوند، زیـرا کـه آیزلست با دوستان خود، و بیگانگان را در 

اگـر . »لَأَسْـمَعَهم وَلَـوْ عَلِـمَ اللّـهُ فـیهم خـرياً«: و جای دیگر گفت» عْزُولُونإِنّهُم عَنِ السَمْع لَمَ«سمع باطن ندارند 
  .ن خودداده شدی؛ اما هرگز از بیگانگی خالص نیابنددانستمی که ایشان را سمع باید داد

چه گویی بوجهل و بولهب قرآن داستند یا نه؟ دانستند از جهت عربیت حروف، امـا از حقیقـت او کـور بودنـد؛ و 
 وقـت باشـد کـه: اللفظ اسـت ای عزیز بدانکه قرآن، مُشْتَرَکُ الدّاللة و. »صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ«: قرآن از ایشان خرب داد

در ایـن مقـام قـرآن . اطالق کنند و مقصود از آن حروف و کلمات قرآن باشد؛ و این اطالق مجازی بود لفظ قرآن
امـا » و إِنْ أحَـد مـن المِشـرکني اسـتَجَارَکَ فَـأجِرْهُ حتـی یَسْـمَعَ کـالمَ اللّـهَ«: چنني گوید کـه کـافران، قـرآن بشـنوند

بر حقیقت قرآن اطـالق نکننـدو ایـن اطـالق حقیقـی باشـد در حقیقت، آن باشد که چون قرآن را اطالق کنند جز 
ةً «: ؛ و جای دیگر گفت»إِنَّکَ التُسْمِعُ الموتی«شنوند  این مقام که گوید که کافران نمی وَجَعَلْنـا علـی قلـوبِهِم أکِنـَّ

قُـلْ یـا أیُّهَـا «جهـل از چیـزی دیگـر شـنود و ابو» تَبّتْ یـدا ابـی لَهَـب«ابولهب از . »أنْ یَفْقهوا و فی آذانِهم وَقْراً
کودک . چیزی دیگر شنیدند» قُلْ یا أیُّها الکافِرون«و » تَبَّت«از ابوبکر و عمر چیزی دیگر فهم کرد؛ » الکافِروُن

آنچه بولهب و بوجهل از قرآن شنیدند ابـوبکر و . از لفظ اسد و گرگ و مار، حرف بیند اما عاقل از آن معنی بیند
وَجَعَلْنا مِنَ أیْـدیِهم «نچه ابوبکر و عمر را دادند از فهم بوجهل و بولهب را آنجا راه نباشد عمر نیز شنیدند و اما آ

وَإِذا قَـرَأتَ القـرآنَ جَعَلْنـا بَیْنَـکَ وَبَـیْنَ «: ، و جـای دیگـر گفـت»سَدّاً وُمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأغشَیْناهُمْ فَهُمْ الیُبْصِرون
  .گذارد که ایشان جمال قرآن ببینند این حجاب بیگانگی نمی. »حِجاباً مَسْتوراًالذَّینَ الیُؤمِنونَ باآلخرةِ 

ار«از اینجا گفـت کـه  -رضی اللّه عنه -دریغا عمر خطاب » لَـیْسَ فـی القـرآنِ ذِکْـرُ األعـداءِ والخِطـابٌ مَـع الکُفـّ
قرآن از بهـر دوسـتان یـاد ای دوست نام ایشان در . نام بیگانگان در قرآن نیست و با کافران خطاب نباشد: گفت

کرد تا ایشان بدانند که با ایشان چه کرم کرده است؛ و خطاب با ایشان از بهر دوستانسـت و اگرنـه نـام بوجهـل و 
  !بولهب و فرعون جز برای عربت و نکال در قرآن چه فایده دارد؟

ۀ بـاء بسـم اللّـه اسـت و یـا در دریغا بر راه سالک مقامی باشد که چون بدان مقام رسد بداند که همه قرآن در نقط
ه مـافی «: اگر گویی. مثالش را گوش دار. نقطۀ میم بسم اللّه است؛ و همه موجودات در نقطۀ باء بسم اللّه بیند لِلـّ
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، آنچه در آسمان و زمني است هـر دو بگفتـه باشـی؛ امـا اگـر هرچـه در آسـمان و زمـني »السّمواتِ وَمافی األرض
باش تا دولت دست دهـد، خـود را بینـی . رشماری، روزگاری بی نهایت بکار بایداست یکان یکان مفرد نامش ب

ای کـه در  او محیط بنده باشد و بنده محاط او، تا وجود خود بینی در نقطـه» إِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیء مُحیط«در دایرۀ 
گونه جلوه میدهـد از نقطـۀ بـاء؛ امـا زیر باء بسم اللّه است و جاللت باء بسم اللّه را بینی که خود را بر مَحْرَمان چ

  !این هنوز نامحرمی باشد، اگر جمال سني با میم بینی آنگاه بدانی که محرمیت چه باشد
چون دروجود باشی، جز سواد و بیاض نتوانی دیدن؛ ! بینیم آن جز حروف سیاه و سپیدی کاغذ نمیدریغا ما از قر

آنگـاه تـرا از محوباثبـات رسـاند؛ چـون باثبـات : خـود محـو کنـدچون از وجود بدر آمدی، کالم اللّه ترا در وجود 
جـوانمردا قـرآن را در چنـدین هـزار . »وَعِنْـدَهُ اُمُّ الکتـاب«برخـوانی . رسی، دیگر سواد نبینـی همـه بیـاض بینـی

نقطۀ بای بسم اللّه عرش آمـدی یـا بـر آسـمانها و زمینهـا، در حـال، پسـت و  تحجاب بخلق فرستادند؛ اگر جالل
نـوش . همني معنـی باشـد» لَوْ أَنْزَلنا هذا القُرآنَ علی جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِعاً مِنْ خَشْیَة اللّه«. ته شدندیگداخ

گفـت؛ هـر »کُلُّ حَرْفِ فـی اللَـوْحِ المَحْفـوظِ أَعْظَـمُ مِـنْ حَبَـل قـافٍ«: باد آنکس را که بیان این همه کرد و گفت
. این لوح خود دانی که چـه باشـد؟ لـوح محفـوظ دل بـود. تر از کوه قافست ظ عظیمحرفی از قرآن در لوح محفو
  . باشد» ق والقرآنِ المجید«این قاف دانی که چیست؟ 

ای قـرآن را  در پـرده: دریغا در هـر عـالم از عالمهـای خـدا قـرآن را بنـامی خواننـد کـه در آن عـالم دیگـر نخواننـد
؛ در پـردۀ دیگـر، »وکِتـابٌ مُبـنيٌ«خواننـد کـه » مُبـني«؛ و در پردۀ دیگـر، »جیدبَلْ هُوَ قُرْآن مَ«خوانند که » مجید«
هُ «خواننـد کـه » عزیـز«؛ در پـردۀ دیگـر، »ولقد آتَیْناکَ سَبْعاً مِن المَثانی و القـرآنَ العَظـیم«خوانند » عظیم« وَاِنـّ

خوانند » حکیم«؛ در جهانی دیگر، قرآن را »إِنّهُ لَقُرْآنٌ کریم«خوانند که » کریم«؛ در عالمی دیگر، »لَکتابٌ عَزیز
قرآن چندین هزار نام است، بسمع ظاهر نتوانی شـنید؛ اگـر سـمع درونـی داری، در . »آیاتُ الکتاب الحکیم«که 

  .این نامها پوشیده با تو در صحرا نهند» حم عسق«عالم 
ای . غرایب قرآن جُسنت، کار هرکسی نباشد» هُإِقْرَأوا القرآنَ والتَمِسوا غَرائبَ«دریغا مگر مصطفی از اینجا گفت که 

قرآنـرا » أدَّبنـی ربـی فَأحسَـنَ تَـأدیبی«رسـی، آنگـاه اسـتاد » أَوّلُ ما خَلَـقَ اللّـهُ نـوری«دوست باش تا بکتابخانۀ 
مَ االِٕنسـانَ مـالَمْ یَعْلَـم«بالواسطه بر لوح دل تو نویسد که  در ایـن کتابخانـه . »وَرَبُّکَ األکرَمُ الّذی عَلَّمَ بـالقَلَم عَلـَّ

  .چیست» ن و القلم«بدانی که 
ای عزیز او خواست که محبان را از اسرار ملک و ملکوت خود، خربی دهد در کسوت حروف تا نامحرمان بر آن 

دریغا مگر کـه » الم، المر، الر، کهیعص، یس، ق، ص، حم عسق، ن، طه، المص، طسم، طس«: گوید. مطلع نشوند
ایـن جملـه . »إنَّ لِکُلِّ شَـیءِ قَلبـاً و إِنَّ قَلـبَ القـرآنِ یـس«: ای که گفت نشنیده -یه السالمعل -این خرب از مصطفی

  :احدست با احمد که کس جز ایشان بر آن واقف نشود نشان سرّ
 ای ســــــر و ســــــهی مــــــاه تمامــــــت خــــــوانم
 ز ایـــن هـــر ســـه بگـــو کـــه تـــا کدامســـت خـــوانم

 

 یـــــــا آهـــــــوی افتـــــــاده بـــــــدامت خـــــــوانم
ــــه  ــــواهم ک ــــز رشــــک نخ ــــوانمک ــــت خ  بنام

 

ای عزیز در این عالم که گفتم، حـروف متصـل . این حروف را در عالم سر، مجمل خوانند و حروف ابجد خوانند
پندارند که متصل است؛ چون خود را از پرده بـدرآرد، » یُحِبُّهُم وَیِحبُّونَه« جمله منفصل گردد که آنجا خلق خوانند

، م؛ اگر مبتدی باشد، چون ھی، ح، ب، : ض کنند، همچنني باشدو جمال خود در حروف منفصل بر دیدۀ او عر
نشـان ابجـد . ای کـه تـرا ابجـد عشـق نویسـند از عزیز تو هنور بدان نرسـیده. ای برسد حروف همه نقطه گردد پاره

نشان » یاتفَصَّلْنا اآل«پس . این باشد» وَلَقَدْ وَصَّلنا لَهُمُ القَوْلَ«. گردد نوشنت آن باشد که حروف متصل، منفصل
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باش تا جمال این آیتها ترا . این جمله را ابجد عشق نوشنت خوانند در طریقت، بر لوح دل سالک. این همه است
وَلَقَدْ یَسَّرْنا القرآنَ لِلذِکْر فَهَلْ «تا همه قرآن با معنی بر تو آسان شود که » کَتَبَ فی قُلوُبِهِم االِٕیمانَ«روی نماید که 

  .»مِنْ مُذَکِّر
. »أهلُ اللّهِ وَخاصَّتُه«عزیز جمال قرآن، آنگاه بینی که از عادت پرستی بدرآیی تا اهل قرآن شوی که اهل قرآن  ای

از ایشـان حاصـل آمـده » رون القـرآنَّبأَفالیَتَـدَ«. این اهالن، آن قوم باشند که بحقیقت عني کالم اللّه رسیده باشـد
زنهار ایـن گمـان مـرب کـه . این معنی باشد» و کانوا أَحَقَّ بها وأَهْلها« .باشد؛ زیرا که قرآن ایشان را قبول کرده باشد

إنَّ . قرآن غمزۀ جمال خود با دىل زنـد کـه اهـل باشـد: قرآن، هیچ نامحرمی را هرگز قبول کند، و باوی سخن گوید
گـاه شـود آن باشـد کـه مقامی که مرد از قرآ ندریغا کمرتی. دهد گواهی می» فی ذلکِ لَذِکری لِمَنْ کان لَهُ قَلْبُ ن آ

او را آن باشد که در خود » مَنْ ماتَ فَقَدْ قامَتْ قیامَتُهُ«. بآخرت رسد؛ زیرا که هرکه بآخرت نرسید، قرآن را نشنید
ای عزیز هدایت قرآن مردان را آن باشد که این حروف مقطع با ایشان حدیث کند و جمال خـود . قیامتی برانگیزد
  .هرچه فهم کنند از قرآن پیش از آن، حروف متصل باشددهد؛  ضبر دیدۀ ایشان عر

القُرآن مَأدَبَـةُ اللّـهِ فـی «باش تا مغز او خورند که . اند و همه از او پوستی بینند دریغا خلق بظاهر قرآن قناعت کرده
قومی اتخَذوا  یارَبُّ إِنَّ: وقالَ الرّسُول«از این قوم ببني که شکایت چگونه میکند  -علیه السالم -مصطفی. »أرْضِه

: گفت. »أُنْزِل القرآنُ لِیَعْمَلَ بِهِ فاتَّخَذْتُم دِراسَتَه عَمَالً«مگر حسني بصری از اینجا گفت که . »هذا القرآنَ مَهْجوراً
  .سازید قرآن را برای عَمَل فرستادند شما خواندن او را عمل می

دیـده » عُمـیٌ«! انـد، قـرآن چـون خواننـد؟ آمـدهگنـگ » بُکْـمٌ«! گوش ندارند، قرآن چون شنوند؟» صُمٌّ«دریغا 
» عَرَفَ نَفَسَـهُ«هرگز بوجهل، با فصاحت او، از قرآن حرف نشنید؛ زیرا که ! ندارند، جمال آیات قرآن چون بینند؟

اگر تو گویی . اند ایشان بیگانه! ایشان را معرفت نفس نیست، معرفت خدا چون باشد؟. باشد» عَرَفَ رَبَّهُ«باید تا 
و بوجهـل . نـام ایشـان در قـرآن بوجهـل دیـد: فرعون و هامان و قارون، آخر این نامها در قرآن است من گـویمکه 

قرآن نشنید؛ دوستان خدا از این، چیزی دیگر شنوند زیرا که عاشق را حظ معشوق چه لطف باشد و چه قهر زیـرا 
  .ا عشق قهر نه عاشق معشوق بودکه هر که فرق داند، میان لطف و میان قهر، او هنوز عاشق لطف باشد ی

گـوی را بـا ارادت چـه کـار ! را با آن چه کار باشد که سلطان او را بچوگان لطف زند یا بچوگـان قهـردریغا گویی 
قِ اللّـهَ یَجْعَـلَ لَـهُ «چه دانی که این بر و بحر کدامست؟ . همني باشد» وَحَمَلْنا هم فی البَرِّ و البَحر«! باشد وَمَـنْ یَتـَّ
بـر، عبودیـت باشـد و بحـر » اَخْرَجَـهُ مِـن البَشَـریّةِ وَأَوْصَـلَهُ بالرُبوبِیَـةِ«یعنـی : آینۀ این هر دو شـده اسـت» جاًمَخْرَ

أبیـتُ عِنْـدَ ربّـی «. »وَیَرْزُقُـهُ مِـن حَیْـثُ الیَحْتَسِـبُ«دهـد کـه  ایشان را غذا می» وَرَزَقْناهُم مِن الطَیِّبات«. ربوبیت
چون بدین مقام رسد از وی گوی سازند که سلطان بچوگان عشـق و . بر این مقام گواهی میدهد» یُطْعِمُنی وَیَسْقني

  :پس با او هر ساعت این ندا کنند. محبت آن را در میدان الهیت زند
ــــــربی ــــــدان ب ــــــف بمی ــــــری و زل ــــــان ب  فرم
 چوگـــــان زلفـــــا اگـــــر تـــــو فرمـــــان بـــــربی

 

 چوگـــــان کنـــــی و گـــــوی ز شـــــاهان بـــــربی
ــــــه ــــــزی کــــــه بگفت ــــــ چی  ربیای بپایــــــان ب

 

ای عزیز فروفرستادن قرآن و فرستادن پیغمربان و رسوالن، سبب عنایت و شفقت و رحمت و نعمت الهی بـود بـر 
و فرسـتادن پیغمـربان، آیـت » ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِـک«که  درحمت آمدن قرآن بر خلق، کهیعص خود گواهی میده. خلق

» لَـوْالکَ لَمـا خَلَقْـتُ الکُـوْنَیْن«: گوید ی میدهد؛ و جای دیگر میخود گواه» وما أرْسَلْناکَ إِّال رَحْمَةً لِلْعالَمني«
اگر نه از برای وجود تو بودی، وجود کونني و عالمني محو و معدوم بـودی؛ وجـود آنهـا از بهـر وجـود تـو ظـاهرو 

سر او باشـد دریغا از بهر خود محمد را آفرید تا مونس و هم . آشکارا کردیم و ترا ای محمد از بهر خود برگزیدیم
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جملـۀ عـالم، غـذای بـاز دریغا ! و جملۀ موجودات از بهر محمد آفرید» خَلَقْتُ العالَم لَکُم وَخَلَقْتُکُم لِأجلی«که 
بـاز صـید خـود را جـز . ی باز و باز از بـرای صـید سـلطاناآمد و باز غذای تماشای سلطان آمد که گنجشک از بر

محمد باز الهی آمده است و جملۀ موجودات گنجشک و صـید ! شنوی؟ چه می. بتخت سلطان نگريد و رها نکند
  :محمد آمده است

ــــــود همــــــه کــــــون، وجــــــود رویــــــت  مقص
 ایمــــــــان موحــــــــدان ز حســــــــن رویــــــــت

 

ــــــت ــــــل کوی ــــــق بجملگــــــی طفی ــــــن خل  وی
 کفــــــر همــــــه کــــــافران ز زلــــــف و مویــــــت

 

جز این نیامـد ای عزیز چون جوهر اصل، اللّه مصدر موجودات است، بارادت ومحبت در فعل آمد؛ کیمیاگری او 
آیتـی از . اختالف الوان موجودات نه اندک کاری آمـده اسـت. »هُوَ الذی خَلَقَکُمْ فَمِنْکُم کافِر وَمِنْکُم مُؤْمِن«که 

سَعِدفی السَعیدُ مَن «دریغا . »وَمِنْ آیاتِه اختَالفُ ألسِنَتِکُم و أَلوانِکم«آیات خدا اختالف خلقت خلق آمده است 
ارادت خدا سعید آمد از شکم مادر در دنیا سـعید آمـد؛ و هرکـه از ارادت خـدا شـقی آمـد، از  هر که از» بطن أمّه

قسمی سبب قربت آمد بخـدا : و از برای این معنی بود که افعال خلق بر دو قسم آمد.شکم مادر در دنیا شقی آمد
وَقَدَّمْنا إِىل ما عَمِلـوا مِـن «ی سبب بعد آمد و دوری که ، و قسم»إِلَیْهِ یَصْعَدُ الکَلِمُ الطَّیْبَ و العَمَلُ الصالِحُ یَرْفَعُه«

خواهد  چنانکه می. »واللّهُ خَلَقَکُمْ وماتعْمَلون«آفرینندۀ ما و آفرینندۀ عَمَل ما، اوست . »عَمَلِ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثَورا
  ؟»غَیْرُ اللّه قٌهَلْ مِنْ خالِ«: گوید نهد و می در راه بنده می

را نصب کردنـد، و پیغمـربان را بفرسـتادند، و سـعادت و شـقاوت آدمـی رادر آخـرت بافعـال او بـاز پس شریعت 
مقتضای کرم بی علت و رحمت بی نهایت ازل آن بود که او را اعالم کند که سعادت ثمرۀ کدام حرکات و . بستند

ملۀ اعمال ایشان را بدین عالم پس انبیا را بدین عالم فرستادند، و ج. افعال باشد، و شقاوت از کدام حرکت باشد
حاصل آمد بعـد مـا کـه فرسـتادن » یا أَیُّها الرسولُ بَلِّغ ما اُنْزِل إِلَیْکَ مِنْ رَبِّک«. و بدین اعمال و افعال باز بستند

من را جز عمل اهل سعادت در وجود نیاید، و کافر را جز عمل اهـل شـقاوت ؤانبیا جز مؤمنان را فایده ندهد که م
  .پس فرستادن پیغمربان بخلق مؤمنان را رحمت آمد، کفار را شقاوت پیدا گردانید. نیایددر وجود 

خدا منت نهاد بر مؤمنان بفرسـتادن محمـد از نـزد . »لَقَدْ مَنَّ اللّهُ علی المُؤمِنني إِذْ بَعَثَ فیهم رَسوالً مِنْ أَنْفُسِهِم«
احوال آخرت همـه بیـان کنـد ایشـان را، و شـرح طاعـات و » اتِهیَتْلوا عَلَیْهِم آی«خود بدیشان؟ تا پیغامرب چه کند؟ 

رینَ «و یکـی را واجـب کنـد و یکـی را منـدوب گردانـد : معاصی بتمامی بکند، و بیان حـالل و حـرام بکنـد مُبَشـِّ
» یُـزَّکیهم«امـا . »نو ما نُرْسِلُ المُرْسَلني إِّال مُبَشِرین و مُنْذری«: ؛ و جایی دیگر گفت»بالسَعادَة و مُنْذِرین بالشَقاوَة

آن باشد که دلهای عالمیان از خبایث معصیت و رذایل صفات ذمیمه پاک کند که جملۀ صفات ذمیمـه، سـبب راه 
آنست کـه همـه طاعـات و اوصـاف حمیـده را بیـان کنـد تـا » وَیُعَلِّمُهُم الکتابَ و الحِکْمَة«. شقاوت آخرت باشد

امامنت نهادن مصطفی بر امت خود، نه از بهر این باشد، . ادت روندعموم عالمیان بدانند و کسب کنند تا راه سع
؛ از نفس محمد آمدند زیرا که اگـر از نفـس محمـد نبودنـدی، »لَقَد جاءَکُم رسولٌ مِنْ أَنْفُسِکُم«از بهر آن بود که 

  .این کمالیت نداشتندی و چون دیگر خلق بودندی
بـاش تـا قرشـی . »مَن أسْلَمَ فَهُوَ عَرَبی وَ قَلْبُ المُـؤمِن عربـیٌّ« دریغا باش تا عربی شوی، تا زبان محمد بدانی که
واشـواقاً «چون هاشمی و مطلبی شوی . »العُلَماءُ وَرَثَةُ األنبیاء«شوی که تا نسبت با محمد درست کرده باشی که 

امـت » وَیُعَلِّمُهُم الکتاب«خود در این مقام بدانی چه بود؛ » وَیُزَکّیهم«. درست آیددر حق تو » إِىل لقاءِ إخوانی
آتَیْناهُ رَحْمَةً مِـنْ عِنْـدِنا وَعَلَّمْنـاه مِـنْ لَـدُنّا «ن و حکمت؛ این حکمت، آن باشد که آموزد یعنی قرآخود را کتاب در

ایـن جملـه گـواهی » تی الحِکْمَـةَ فَقَـدْ أوتـیَ خَیْـراً کثـرياوَمَـنْ یُـؤ«. ؛ و با ایشان بگوید آنچـه گفتنـی باشـد»عِلْماً
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ای . »وَعَلَّمُکَ مالَم تَکُنْ تَعْلَمُ وکـانَ فَضْـلُ اللّـه عَلَیْـکَ عَظیمـاً«ترا بیاموختیم آنچه ندانستی : یا محمد. دهد می
بیچارگان ریز تا هر که ترا  یی بر تخلق کن باخالق ما و از فضل و اخالق ما که بتو داده باشیم تو نیز جرعه: محمد

مُنْ یُطْعِ الرَّسولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّـهَ وَیُعَلِّمُکُـم مـالُمْ «: بیند ما را دیده باشد؛ و هرکه مطیع تو شود، مطیع ما شده باشد
  .این معنی باشد» تَکونوا تَعْلَمون

م أمْ لَـمْ تُنْـذِرهُم عَلَیْهم أَأَنذَرْتُه سواءٌ«پس چون منت آمد، بعثت محمد مؤمنان را؛ پس کافران را از آن چه شود؟ 
ای کـه آفتـاب  چه سود یافتنـد؟ آن ندیـده» وَماأرْسَلناکَ إِّال رَحْمَةً لِلْعالمني«بوجهل و بولهب از آیت . »الیُؤمنون

. ودراحت همه جهان باشد، و رحمت جملۀ عالمیان آمد؟ اما اگر بر گلخن تابد، بویهای کریه از آن برآید و پیدا ش
این خلل نه از آفتـاب آمـد، بلکـه خلـل و تفـاوت از . و اگر بر گلشن تابد، بویهای خوش از آنجا برآید و بادید آید

و چـون بـر جامـه ! آید، روی مـا سـیاه شـود ای که آفتاب چون بر روی ما می آن ندیده. اصل و جرم آن چیزها آمد
  آید، جرم جامه را سفید کند؟
ت کَلِمَـةُ «اینجا ترا معلـوم شـود کـه . وت ماهی آمد؛ اما سبب موت دیگران آمدای عزیز آب، سبب حیوة و ق وَتَمـَّ

اینجا بدانیکه آفتاب نور اللّه چـرا گـوهر مصـطفی را سـبب منـوری و نـور آمـد؛ و . چه باشد» رَبِّک صِدْقاً وَعَدْالً
د و از نـور ابلـیس، کفـر و گوهر ابلیس را سبب ضاللت و مظلمی و ظلمت آمد کـه تـا از نـور محمـد، ایمـان خیـز

بُعِثْتُ داعِیـاً وَلَـیْسَ إِىلَّ مِـن الهِدایـة شـیء، «: بشنو که گفت -علیه السالم -این معنی را از مصطفی. خذالن خیزد
: ر گفتو جای دیگ! »المُبَدِّلَ لِکَلِماتِه«! دریغا چه توان کرد؟. »وَخُلِقَ إِبلیسُ مُضِالً وَلَیْسَ إِلیْه مِن الضَّاللَةِ شیءُ

دریغـا از » وَمَن یهدی اللّهُ فال مُضِلَّ لَه و مَـن یُضْـلِلْ فالهـادِیَ لَـه«. این معنی دارد» وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّه تَبْدیالً«
  بیان این با تو نکرده است؟» یس و القرآنِ الحکیم«ای؟ مگر که  این آیت چه فهم کرده

و شاید بود، نشـاید و نشایسـتی کـه بخـالف آن بـودی؛ سـفیدی، ای عزیز حکمت، آن باشدکه هرچه هست و بود 
هرگز بی سیاهی نشایستی؛ آسمان، بی زمني الیق نبـودی؛ جـوهر بـی عـرض متصـور نشـدی؛ محمـد، بـی ابلـیس 

» وَبِضِدِّها تَتَبَـیِّنُ األشـیاء«. نشایستی؛ طاعت بی عصیان و کفر بی ایمان، صورت نبستی؛ و همچنني جملۀ اضداد
نباشد، » هواللّه الخالِقُ البارِیُّ المُصَوِّرُ«اگر ممکن باشد که . ایمان محمد، بی کفر ابلیس نتوانست بودن .این بود

صورت بندد که نباشد، صورت تـوان » الجَّبارُ المُتکَّربُ القَهّار«ممکن باشد که محمد و ایمان محمد نباشد؛ و اگر 
سعادت محمد، بی شـقاوت ابلـیس نبـود؛ و ابـوبکر و عمـر، بـی پس پدید آمد که . بست که ابلیس و کفر او نباشد

هـیچ وىل نباشـد اال کـه فاسـقی مـالزم . ایـن باشـد» مامِنْ نَبّی إلّا وَلَهُ نَظري فـی أُمّتِـه«. ابوجهل و ابولهب نباشد
سـبب  -علیـه السـالم -مصـطفی. روزگار او نبود؛ و نبی هرگز بی غافـل نباشـد؛ و صـادق هرگـز بـی فاسـق نباشـد

ای  هرگز شنیده. گوهر او از او پیدا شدحمت عالمیان بود؛ اما در حق ابوجهل، سبب آن بود که تا کمال شقاوت ر
  :این بیتها گوش دار: گوید که نور سیاه ابلیس و ابوجهل از سر تا قدم با نور احمد چه می

ــــن ــــر م ــــابی ب ــــر ن ــــان چــــه زه ــــوش لب  ای ن
ـــــن ـــــر م ـــــابی ب ـــــدهی و دســـــت ت  دســـــتم ن

 

 عـــــذابی بـــــر مـــــن وی رحمـــــت دیگـــــران
ــــــن ــــــر م ــــــابی ب ــــــانی و نت ــــــید جه  خورش

 

آن مجاز میدان نه حقیقت؛ فاعل حقیقی، خـدا  -تعاىل -ای عزیز هر کاری که با غريی منسوب بینی بجز از خدای
اللّهُ یَتَوَفّی األنْفُـسَ «دان؛ حقیقتش آن باشد که  این، مجاز می» قُلْ یَتَوفکم مَلِکُ المَوْت«: آنجا که گفت. را دان

یُضِـلُّ مـن یَشـاءُ «دان  دان؛ و گمـراه کـردن ابلـیس، همچنـني مجـاز مـی راه نمودن محمد، مجـاز مـی. »حنيَ مُوْتِها
مگـر . گريم که خلق را اضالل، ابلـیس کنـد ابلـیس را بـدین صـفت کـه آفریـد. دان حقیقت می» وَیَهْدی من یشاءُ

دریغا گناه، خود همـه ازوسـت . »بِها مَن تشاءُ وَتَهْدی مَن تشاء إِنْ هِیَ إِّال فِتْنَتُکَ تُضِلُّ«: موسی از بهر این گفت
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  :ای مگر این بیتها نشنیده! کسی را چه گناه باشد؟
ـــــــــت ـــــــــن از بلغاریانس ـــــــــج م ـــــــــه رن  هم
ـــــــز هـــــــم نیســـــــت ـــــــان را نی ـــــــه بلغاری  گن
ـــــــه از تســـــــت ـــــــال و فتن ـــــــن ب  خـــــــدایا ای
 همــــــــــی آرنــــــــــد ترکــــــــــان را ز بلغــــــــــار
ــــــاه ــــــون م ــــــان چ ــــــدان آن ترک ــــــب و دن  ل

ــــــ ــــــه از خــــــوبی ل ــــــانک ــــــدان ایش  ب و دن
 

ـــــــیدن ـــــــد کش ـــــــی بای ـــــــادامم هم ـــــــه م  ک
 بگــــــــویم گــــــــر تــــــــو بتــــــــوانی شــــــــنیدن

 یـــــــارد خجیـــــــدن ولـــــــیکن کـــــــس نمـــــــی
 ز بهـــــــــــر پـــــــــــردۀ مـــــــــــردم دریـــــــــــدن
ـــــــــدن ـــــــــدین خـــــــــوبی نبایســـــــــت آفری  ب
ـــــــدن ـــــــد گزی ـــــــی بای ـــــــب هم ـــــــدان ل  بدن

 

کـه  پس چرا در حق ابوطالب عم او بـا او خطـاب کننـد. خلق را هدایت باحمد حوالت کنند، و ضاللت با ابلیس
عزیز هرچه در ملک  و ملکوتسـت، هـر یکـی مسـخر  ي؟ ا»إِنَّکَ التَهْدی مَنْ أَحبَبْتَ وَلکِنَّ اللّهَ یَهْدی مَن یشاء«

چنانکه احـراق بـر آتـش بسـتند، : مسخر یک کار معني نیست بلکه مسخر مختاریستکاری معني است؛ اما آدمی 
فتی نیست و آدمـی را جـز مختـاری صـفتی نیسـت؛ پـس اختیار در آدمی بستند؛ چنانکه آتش را جز سوزندگی ص

چون محل اختیار آمد، بواسطۀ اختیار ازو کارهای مختلف  در وجود آید؛ اگر خواهد، کـه حرکـت کنـد از جانـب 
از بهر این کـار او را بـدین . چپ؛ و اگر خواهد از جانب راست؛ اگر خواهد، ساکن باشد؛ و اگر خواهد متحرک

. اگر خواهد، مختار مطیع بود؛ و اگر خواهد نبـود. »سَنُ عَمَاللِیَبلُوَکُمْ أَیُّکُم أح«فرستادند که عالم ابتال و امتحان 
تش و نان و گوشت است در ترطیب و احراق و سـريی و غـذا دادن آپس مختاری در آدمی، چون مطبوعی آب و 

، و هر کـرا بـرای شـقاوت آفریدنـد بعد ما که هر که را برای سعادت آفریدند جز مختار حرکات اهل سعادت نباشد
ا الـذین آمَنـوا وَعَمِلـوا الصـالحاتِ فَلَهُـمْ جنـاتُ «کنـد  اهـل ایمـان را بیـان مـی. جز اعمال اهل شقاوت نباشد أمـّ
وَأمّا الذین فَسَـقوا فَمَـأْواهُمُ النـارُ «؛ و اهل کفر را قدح کرد و وعید آتش فرمودکه »المأوی نُزَالً بما کانوا یَعْمَلون

إِعْمَلـوا «: گویـد ، اما شیوۀ ارادت، در شرع مقبول نیست و شـرع مـی»رادُوا أنْ یَخْرُجوا مِنها أُعیدُوها فیهاالَّما کُ
  اینجا دانم که ترا در خاطر آید که پس دعوت و بعثت انبیا و رسل نیز چه فایده بود؟. »فَکُلُّ مُیَسَّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ

سعادت و شـقاوت؛ ومثـال ایـن، چنـان باشـد به کی آمد از اسباب حصول علم ای عزیز دعوت انبیا و رسل نیز ی
مثالً که عسل در پیش کسی نهند و او را آرزوی عسل بود، و در آن عسل زهر است؛ اگرمخربی آنجا نبود؛ بجهل، 

ا گوید که اکنون اگر مردی او ر. مرد، انگبني بزهر آمیخته بخورد و از خوردن آن، او را جز هالک حاصل او نباشد
عسل آمیخته است بزهر، و او این مرد را دروغ زن نداند البد برتک خوردن آن عسـل او را ضـرورة باشـد؛ و ایـن 

دنیـا و شـهوت دنیـا چـون عسـل دان کـه » ضَرَبَ اللّـهُ مَـثَالً«اکنون بدان ای عزیز که . اخبار، سبب حیوة او باشد
د ایشـان آن شـهوات دنیـا لذیذسـت در حـال، و از بهـر لـذت انـد؛ زیـرا کـه نـز گفتم؛ و خلق همه عاشق دنیا شده

پیغـامربان، مخـربان و . »رَبُّ شَهْوَةِ ساعةِ أَوْرَثَـتْ حُزْنـاً طَـویال«آید که  یکساعت بسیاری عذاب آخرت حاصل می
گاه کنندگان آمدند مر زهر دنیا را، و گفتند دارد ایشـان  دنیا ماریست که زهر دارد، و اگر از زهر احرتاز کنند سود: آ

إِعْلَموا إنّما الحیوةُ الدُّنیا لَعِـبٌ وَلَهْـوٌ و «: کند ؛ و جایی دیگر، قرآن بیان می»الدُنْیا حَیَّةٌ قاتِلةٌ«: مصطفی گوید. را
  .»زینَةٌ و تَفَاخُرٌ بَیْنَکُم و تَکاثُرٌ فی األموال و األوالد

رتک دنیا بگفتند، و همگی بـآخرت مشـغول شـدند گروهی ایشان را صادق داشتند؛ ب: اینجا خلق سه گروه آمدند
و گروهی بنهج شـریعت احمـدی رفتنـد ودخـل بـدنیا سـاختند؛ و لـیکن مشـغول آن . تا فالح و سعادت ابد یافتند

و گروهی . »وَأن لَیْسَ لالنسان إِلّا ماسعی«گشتند تا از رستگان شدند؛ و آنچه میتوانستند از عمل صالح کردند که 
ا «: د انبیا فراموش کردند؛ و از پی شهوت برفتند تا هالک شدند و گفتنددیگر، وعظ و پن تُریدونَ أنْ تَصُدّونا عَمـّ
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آباؤناکانَ یَعْ   .»بُدُ 
العِبـادَ فـی األبـدِ علـی مـا عـامَلَهُم فـی إِنَّ اللّـهُ یُعامِـل «ای یـا نـه کـه  دریغا ندانم که از ابن عطا این کلمـه شـنیده

کُـلُّ مَوْلـودِ یولَـدُ «این کلمه از آنجا گفـت کـه . ندگان خود آن کند که در ازل کرده باشددر ابد با ب: ؟ گفت»األزَل
یعنی هرکه از فطرت، سعید آمد در آخرت سعید باشد؛ و هرکـه » علی الفِطْرَةِ فَأَبَواهُ یَهُودانِه اویُنصِّرانِه اویُمَجِّسانِه

طْرَةُ اللّهِ الّتی فَطَـر النـاسَ عَلَیْهـا التَبْـدیلَ لِخَلْـق اللّـه فِ«: از خدا بشنو. در فطرت، شقی آمد در آخرت شقی باشد
  .همه بیانها از این آیت حاصل شده است. »ذلکَ الدینُ القَیِّمُ
صِـبْغَةُ اللّـهِ وَمَـنْ «. لـب را محـک جـان کردنـدادنیا را محک آخرت کردند و ق. ی غریب بدانای عزیز اینجا سرّ

بشـنوکه  -علیـه السـالم -گـوش دار، از مصـطفی. جوابی شافی و بیانی وافی بـا خـود دارد »أحسنُ مِن اللّهِ صِبْغَةَ
سـعادت از . دنیا خمیست میان ازل و ابد آمده، و در این خم جملۀ رنگها پیدا آمده است» الدُنیا مَزْرَعَةُ اآلخِرَةِ«

؛ تفـاوت از خلقـت نیامـد دنیا و قالـب، ظـاهر شـد؛ و شـقاوت همچنـني، و اگرنـه در فطـرت همـه یکسـان بودنـد
اگر دنیا و قالب ضرورت نبودی، چرا مصطفی . بلکه از قوابل و قالب آمد» ماتری فی خَلق الرحمن مِن تفاوُتٍ«

دٍ لَـمْ یَخْلُـق مُحمـداً«: را بدان حال بازگذاشتندی که بـدعا و تضـرع گفتـی : ؛ و بـا ابـوبکر گویـد»لَیْـتَ رَبَّ مُحَمـَّ
آیـد؛  ؟ دریغـا ایـن فریـاد ازدنیـا و قالـب برمـی»لَیْتَنی کُنْـتُ شَـجَرةً تُعْضَـد«: ، با عمر گوید»طريُلیتنی کُنْتُ طَیْراً یَ«

واگرنه، این سخن را واین شکایت نبی و وىل را با حقیقت چه کار؟ معنی سخن این سه بزرگ، یعنـی مصـطفی 
و هرگـز مـا را بعـالم خلقـت و ابوبکر و عمر، آنست کـه کاشـکی مـا را در عـالم فطـرت و حقیقـت بگذاشـتندی، 

  .نفرستادندی
یکـی رحمـانی : در هر یک از بنی آدم دو باعث است. ای عزیز آدمی یک صفت ندارد بلکه صفات بسیار دارد

. قالب و نفس شیطانی بود، و جان ودل رحمانی بود؛ و اول چیزی که در قالب آمـد نفـس بـود: و دیگر شیطانی
و قالـب، کثـافتی دارد باضـافت بـا قلـب؛ و نفـس،  س رادر عالم نگذاشـتیاگر سبق و پیشی قلب یافتی، هرگز نف

نفـس را وطـن، . انـد صفت ظلمت دارد، و قالب نیز از خاکست و ظلمت دارد؛ و با یکدیگر انس و الفـت گرفتـه
ای مزید هوا و ضاللت میدهند ودل را هـر سـاعتی  نفس را هر لحظه. پهلوی چپ آمد؛ و قلب را وطن، صدر آمد

  .»أَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لالِٕسْالمِ فهو علی نور مِنْ رَبِّه«معرفت مزین میکنند که بنور 
گروهی را توفیـق دادنـد تـا روح ایشـان نفـس را مقهـور کـرد تـا سـعادت : پس در این معنی خلق سه گروه آمدند

ت در راه نهادند تا نفس ایشان روح را غلبه این معنی باشد و گروهی را شقاو» و إنّ جُنْدَنا لَهُمُ الغالبونَ«: یافتند
گروهی سوم را موقـوف ماندنـد تـا وقـت مـرگ؛ اگـر . این باشد» أُولئِکَ حِزْبُ الشَیْطانِ«کرد و شقاوت یافتند؛ 

هنگام مرگ، جان آدمی رنگ نفس گريد، شقاوت با دید آید؛ و اگـر رنـگ دل گـريد، سـعادت پیـدا شـود و اگـر 
از مصطفی بشنو ایـن معنـی . »وعلی االَٔعْرافِ رِجال یُعْرفون کُالً بِسیماهُم«اف شود که موقوف بماند از اهل اعر

  .»إنّما االَٔعْمالُ بخواتیمها«: که گفت
ایـن اسـرار جـز ! ای دریغا تو هنوز در نفس امـاره مقـیم مانـده! آید نویسم اشکال بیش می دریغا هر چند بیش می

و رنـگ دل گـريد تـادل » أَسْلَمَ شَـیْطانی علـی یـدی«مسلمان شود که  باش تا نفس تو. بگوش قال نتوانی شنیدن
لِسـانُ الحـالِ أَنْطَـقُ مِـن لِسـانِ «از این کلمه آگـاه شـوی کـه . آنچه بزبان قال نتواند گفت با تو، بزبان حال بگوید

  .هرچه میشنوی اگر ندانی، عذری پیش آر، و آنرا وجهی بنه؛ و اگر بدانی، مبارک باد. »القال
هرچه داند، مسلم . »الذَّین یَسْتَمِعُونَ القَولَ فیَتّبِعونَ أحْسَنَه«دانی که نعت مسلمانی چه آمد؟ بر خوان این آیت که 

نْ لسـانِه المُسْـلِمُ مَـنْ سَـلِمَ المُسْـلِمونَ مِـ«: دریغا مگر مصـطفی از اینجـا گفـت. دارد؛ و هرچه نداند، عذری بنهد
یعنـی کـه چـون » وإذْ لَمْ یهتدوا به فَسَیَقولون هـذا إِفْـکٌ قَـدیم«: کند ایت چنني میو قرآن از منکران شک. »وَیَدهِ
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ماسَـمعْنا بِهـذا فـی «ایـم  ما هرگز این از پدران و مادران خـویش نشـنیده. بسخن راه نربدندی، گویندی؛ دروغست
  .»أَنْتُم و آباؤُکُم فی ضَالل مبني«جواب ایشان باز دادند که . »آبائنا األوِلني

ایم، و آن دیگر گوید که علـی چنـني گفـت، و دیگـری  ما این کلمات از شافعی و ابوحنیفه نشنیده: ظاهربینان گویند
چـرا بـا معـاذ جبـل گفـت کـه  -علیه السـالم -دانی که مصطفی دریغا این قدر نمی. گوید که ابن عباس چنني گفت

از . »وَیَجـوزُ والیَجـوزُ«توای آن با دل خود رجوع کـن هرچه بر تو مشکل گردد، ف: ؟ گفت»قِسِ االُٔمُورَ بِرَأْیِک«
چون مفتی ما نفس اماره بود و مـا پـی او گـريیم، الجـرم . گویم نه نفس اماره مفتی دل خود، قبول کن، دل را می
ای کـه  مگـر کـه ایـن کلمـه نشـنیده. ما را مخالفت نفس، واجب و فریضـه اسـت. حال ما از این که هست بدتر بود

ای داود با من دوستی کن بدانکـه » یا داودُ تَقَرَبْ إِىلَّ بِعَداوَةِ نَفْسَکَ«با داود پیغامرب چه گفت؟  -ىلتعا -خدای
امـا چگـویم؟ در ایـن معنـی علمـای جاهـل تـرا از جـاهالن . نفس را دشمن داری و از بهر من با وی جنگ کـن

  .اند و علم قلب را فراموش کرده بعلم زبان، قناعت کرده» انالعِلْمُ عِلْمان عِلْمٌ بالقَلْبِ و عِلْمٌ باللِّس«شمرند که 
ة اُای عزیـز اگـر شـافعی و ابوحنیفـه کـه مقتـدای !!! دریغا از دست راه زنان و طفالن نارسیدۀ علمـای روزگـار مـَّ

ی بودند در این روزگار بودندی، بحمداللّه بسی فواید علوم ربانی و آثار کلمات روحانی بیافتندی؛ وهمگی که رو
دریغـا مگـر کـه بینـای بـاطن . بدین کلمات آوردندی، و جز بدین علوم الهی مشغول نبودندی، و جز این نگفتندی

از بهـر ظاهربینـان ! از برای ایـن همـه بـود کـه گفـتم؟» لَیْتَ ربَّ محمدٍ لَمْ یَخْلُق محمّداً«تو پنداری که ! ندارند؟
  .گفت

آن به بود که سـراییدن او بـر گـل باشـد و راز خـود بـا گـل : دوهرت بای عزیز چگویی در این مسئله که بلبل را چه ب
گوید که معبود و مقصود اوگل است، یا آنکه او را در قفسی کنی تا دیگری از شکل او و آواز و نغمات او خوش 

کاشـکی : گویـد اینست که مـی» لَیْتَ رَبَّ مُحمّدٍ لَمْ یَخْلُق مُحَمَّداً«شود و بهره گريد؟ حقیقت این گفتار مصطفی 
» الأحصی ثناءً علَیْکَ أَنْتَ کَما أَثْنَیْتَ علی نفْسِک«این قالب نبودی تا در بستان الهی بر گل کربیا سراییدن ثنای 

  .گفتمی می
مــرا در زمــني محمــد خواننــد و در آســمان : ای از محمــد مصــطفی کــه گفــت ر کــه ایــن حــدیث نشــنیدهگــدریغــا م

کاشـکی محمـد : گفـت! دانـی کـه در عـالم الوهیـت، او را بچـه نـام خواننـد یدریغـا نمـ. فریشتگانم احمد گویند
دٌ إِّال «ای کـه  مگر که این آیت نخوانده! نبودمی که محمدی با دنیا و خلق تعلق دارد، و از عالم قالبست مـا مُحَمـَّ

آید یا بـر حقیقـت؟ اگـر محمـد  ر جان؟ چه گویی موت و قتل ب»رسولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْله الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ اوْقُتِل
چندانکه قالب او مرتبت . نام قالب او نبودی، موت را بدو نسبت نکردندی زیرا که مرگ بر حقیقت او روا نباشد

 .بجمال قالب از قوالب انسانی در حسـن و خـوبی بـر سـرآمد. داشت، جان عزیز او را بهمني نسبت مرتبت دادند
آنچه قالب . کی و بشری در اوصاف و اخالق و علوم و کمال و جالل برسر آمدپس جان نیزش از جملۀ ارواح مل

ما کانَ محمدٌ أباأحَدٍ مِنْ رِجالِکم وَلکِنْ رسولَ اللّـهِ و خـاتَمَ «. کرامت و عزت، امت او را ندادند اند از او را داده
  .همني معنی دارد» النَبیّنيَ

تـو . »محمدٌ و أنَا احمد و أنـا المـاحیُ وأنـا العاقـب و أنـا الحاشِـرُأنا : ىل خمسةُ اسماءٍ«: دریغا وقتی دیگر گفت
سـالمٌ «ای از لوح دل، نامی دیگرش چه دانی؟ شب معـراج او را نبـی خواندنـد کـه  خود بیان این نامها نخوانده

أنـا سَـیِّدُ وُلِـد «انـد کـه خو و او خـود را سـید مـی. »یا أیُّها النَبّی اتَّق اللّهَ«: و جای دیگر گفت. »علَیْک أیُّها النبیّ
اگر خواهی کـه نـام روح مصـطفی . »یا سیِّدَ المُرسَلني«همني معنی دارد یعنی که » یس و القُرآنِ الحکیم«. »آدم

؛ و طریـق آنکـه از اصـحاب او شـوی، آنسـت کـه اصـحاب اورا »أصحابی کـالنُّجومِ«اصحاب او شو که  زبدانی ا
مرد بمحبت و متابعـت اولیـا و . »مَن تَشَّبَة بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم«اخالق و صفات محب شوی، و بدیشان تَشَبُّه کنی در 
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، چون محبت ایشان درسـت گشـت، در ایـن »المَرءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ«اصحاب پیغامربان، از اصحاب پیغامرب شود که 
  .»رأی قَلْبی رَبّی«مقام اخوانیت با ابوبکر و عمر درست گشت، و او را بدین عالم رؤیت راه دهند که

یا أیُّها «این آیت بر خوان که . چه معنی دارد» رأی قَلبی رَبّی«از خدا بشنو که نام روح محمد چیست نابدانی که 
 ایـن همـه پـنج نـام، نـام جـان. »النَبیُّ إِنّا أَرْسَلناک شاهداً و مُبَشِراً و نَذیراً و داعِیا إِلَی اللّـهِ بِإِذْنِـهِ و سِـراجاً منـرياً

مرتد است که از خوانده و یا شنیده گویـد، از . »وسِراجاً مِنريا«محمد آمد؛ و طراز علم، نزد این نامها این گوید که 
؛ »لِی مَع اللّهِ وَقْتٌ الیَسَعُنی فیه مَلَکٌ مُقَرَّبٌ والنبیُّ مُرْسَل«و » أَلَمْ تَرَ إِىل ربِّکَ«دید گوید؛ اما از دیدن خدا که 

این همه که میگویم و صد هزار چندین داده است  -جل جالله -خدا. »واللّهُ یُدعُو إىل دارِالسّالم«ید واز شنیده گ
عَلَمَ بالقَلَمِ عَلَّم االِٕنسانَ «در مدرسۀ » وَعَلَمَ آدَمَ االسماءَ کُلَّها«بزبان معلم » کَتَبَ فی قُلوبِهِمُ االیمان«در مکتب 
  .و معلوم من کرده است» مالَمْ یَعْلَمْ

دریغا عاشق را بالی سخت تر و عظیم تر از آن نباشد که از روی معشوق دور افتد، و بهجران مبتال شود؛ و آنگـاه 
مگـر کـه مصـطفی از اینجـا . یکی فراق معشوق، و دیگر دیـدن نـااهالن: با نااهالن گرفتار شود او را دو بال باشد

.  و رنجـی هـیچ پیغـامربی را چـون بـال و رنـج مـن نبـودهـیچ بـال: گفت» ماأوذِیَ نَبی مِثْلَ ما اوذِیْتُ«گفت که 
گـذارد کـه بـیش ازایـن گفتـه  غريت الهی مسـتوىل شـده اسـت نمـی. الجرم آن وال که او را بود، هیچکس را نبود

  .ما نیز نوعی دیگر از کالم آغاز کنیم واللّه المعزّ. شود

  تمهید اصل تاسع

  >بیان حقیقت ایمان و کفر<
بیشـرت مؤمنـان، مشـرکان : گویـد مـی» وما یُؤْمِنُ أکْثَرُهُم باللّه إِّال وهُـم مُشْـرِکون«گوش دار که  ای عزیز این آیت را

: دریغـا گـوش دار. »کادَ الفَقْـرُ أنْ یَکُـونَ کُفْـراً«: از این جا گفت -علیه السالم -مگر مصطفی! ای عجب. باشند
ی از سالکان دیوانۀ حقیقت آمدند، صاحب شـریعت ای که دیوانگان را بند بر ننهند؟ گروه ای دوست هرگز دیده

ای کـه  مگـر از آن بـزرگ نشـنیده. بنور نبوت دانست که دیوانگان را بند بر باید نهاد؛ شریعت را بند ایشان کردند
دریغـا سـوختگان عشـق، سـودایی باشـند؛ و سـودا . باش و بـا مصـطفی هشـیاربا خدا دیوانه : مرید خود را گفت
. باش تا شاهد ما را بینی؛ و آنگاه بـدانی کـه چـرا دیوانـه بایـد شـد. ن و جنون راه با کفر داردنسبتی دارد با جنو

  :این ابیات بشنو! ای که کسی از دست بت دیوانه شود؟ هرگز دیده
 در مـــــــذهب شـــــــرع کفـــــــر رســـــــوا آمـــــــد
ـــــا آمـــــد  هـــــر کـــــس کـــــه بکفـــــر عشـــــق بین

 

ـــــد ـــــودا آم ـــــق س ـــــون ز عش ـــــه جن ـــــرا ک  زی
ـــــــد ـــــــا آم ـــــــت شـــــــاهد یکت  از دســـــــت ب

 

گـاه خـود و حقیقـت کـار : لکان حضرت الهیت بر فنون و تفاوت آمدندسا بعضی از ایشان بینای دیـن شـدند و آ
آمدند؛ و خود را دیدند که زنار داشتند، پس خواستند که ظاهر ایشان موافق باطن باشد؛ زنار نیز بر ظـاهر بسـتند و 

اگـر ظـاهر کـه > باشـد<و از زنـار خـاىل  گفتند که اگر باطن که مسکن ربوبیت است، آگنده بکفر و ضاللت بـود
  !شود؟ دریغا فهم خواهی کردن، یا نه؟ چه دانی که چه گفته می. باکی نیست: محل نظر خلق است زنار دارد

گروهی دیگر مست آمدند، و زنـار نیـز بربسـتند، و سـخنهای مسـتانه آغـاز کردنـد، بعضـی را بکشـتند و بعضـی را 
و بعضـی !!! هنوز دور است! ندانم کی خواهد بود؟!!! بیچاره را خواهد بود مبتالی غريت او کردند چنانکه این

را بر دیوانگی حمل کردند، و مقصود ایشان آن بود تا رسته شوند از آفت و زحمت قالب؛ نام دیـوانگی بـر خـود 
نجات  از عقل، دیوانگی اختیارکردند؛ و از زحمت خلق و دنیا،! افکندند که صداع و زحمت خلق باری گرانست
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  :یافتند چنانکه آن رونده گفته است
ـــود ـــرب میش ـــک دل ـــانم جـــان و دل نزدی ـــر زم  ه
 پس میان جـان و دلـرب قـالبم زحمـت شـده اسـت

 

ــر دو کــافر میشــود  و از جمــال حســن رویــش ه
 بـــی تـــن و قالـــب مـــرادم خـــود میســـر میشـــود

 

کفـر و زنـار ! »رِ مَعْنـی لَـیْسَ فـی العِنَـبْوَإِنَّ فی الخَمْ«! دریغا خلق ندانند که از کفر و زنار مقصود ایشان چیست
  :گفتند که هالک به بود که زندگانی با غري او کردن. ایشان از راه خدا باشد، و معني بر کار و طریقت ایشان باشد

  در کوی تو کشته به که از روی تو دور
اللّهِ وَرَسُولِه ثُمَّ یُدْرِکُه المَـوتُ فَقـدْ وَقَـعَ أَجْـرُهُ وَمَنْ یَخْرُج مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِىل «. تا از خلق نگذری، بخالق نرسی

یی که همچون بلبل کـه از هجـران گـل سـراییدن  کجایی؟ تو این دیوانۀ عشق را ندیده. این معنی باشد» عَلَی اللّهِ
فته مريود کـه از روزگاری بر این شی! ند از شوق هزار چندان ناله کنديمیکند و بانگ و فریاد دارد، و چون گل را ب

دان از شوق و بیم آنکه مبادا نپس چون با او باشم چ! بجز ناله و سوخنت سودی نه! آید او، وجود خودم ننگ می
باشم تو نیز از بهر من مرافقت کن، و این بیتها از سر درد میگـوی  با ناله و درد می. که دیگر بار فراق در میان آید

  :و میگری
ــــا  رم زیســــتیــــابــــی تــــو نمــــی! معشــــوق من

ــــــم ــــــه دل ــــــراق کــــــرد دیوان ــــــا عشــــــق ف  ت
 

ــــی ــــو نم ــــال ت ــــان وص ــــت؟ درم ــــم چیس  دان
 در عـــالم، کـــس نیســـت کـــه بـــر مـــن نگریســـت

 

. انـد بدانکه کفرها بر اقسـام اسـت و خلـق همـه کفرهـا یکـی دانسـته: ای از کفر گفنت ضرورت است ای عزیز شمه
  !دریغا اینجا هنوز سخن هشیاران بباید گفت

ن حضرت ربوبیت و روندگان بعالم قدس الوهیت ایشان را مدتی با خود دادند و هشیاری گروهی دیگر از سالکا
روزی چنـد صـرب کردنـد تـا بمقصـود . اختیار کردند و گفتنـد کـه عصـمت شـریعت بـرای عصـمت قالـب شرطسـت

! تا بـدین مقـام رسـی، آنگـاه بـدانی کـه زنـار داری و بـت پرسـتی و آتـش پرسـتی چـه باشـددریغا باش . رسیدند
سگ داند و کفشگر کـه در : هشیاران را عقل و علم نگذارد که نظر بیگانگان بر جنون و سودای ایشان آید، گفتند

  .انبان چیست
کفـر نفـس، نسـبت . کفر ظاهر است و کفر نفس است و کفر قلـب اسـت: گفتم که کفرها بر اقسام است گوش دار

قت، نسبت با خدا دارد؛ بعد از این جملـه خـود ایمـان بابلیس دارد؛ و کفر قلب، نسبت با محمد دارد؛ و کفر حقی
امـا ! دریغا از دست خود که گستاخی میکنم بگفنت این سخنان که نه در این جهان و نه در آن جهان گنجـد. باشد

  !!!میگویم هرچه بادا باد
المتـی از کفر اول که ظاهر است که خود همه عموم خلـق را معلـوم باشـد کـه چـون نشـانی و ع: اکنون گوش دار

اما کفر دوم که بنفس تعلق دارد؛ و نفـس، بـت . عالمات شرع رد کند یا تکذیب، کافر باشد؛ این کفر ظاهر است
مگـر کـه . ایـن باشـد» أَفَرأَیْـتَ مَـن اتَّخَـذَ إِلهَـهُ هـواه«. ؛ وبـت، خـدایی کنـد»النَّفْسُ هِیَ الصَنَمُ األکْبَـر«باشد که 
این کفر بـنفس تعلـق دارد کـه . »وَأجنُبنی وَبَنیَّ أَنْ نَعْبُدَ األصنامَ«: اینجا گفت از -صلوات الرَّحمن علیه -ابراهیم

ایـم، هنـوز در کـون و مکـان باشـد آنکـس کـه  خدای هواپرستان باشد؛ بعدما که ما همه خود گرفتار این کفر شـده
ام بیند، پندارد مگر کـه اول مقامی که بروی عرض کنند مقامی باشد که چون آن مق. رخت از کون و مکان برگرفت

ذینَ «صانع است؛ اگر در این مقام بازماند و توقف کند، از این قوم باشد که  ذینَ یَتَولَّونَـه وَالـَّ إِنَّما سُلْطانُه علـی الـَّ
خود گـواهی » وکانَ مِنَ الکافِرینَ«هر روز صد هزار سالک بدین مقام رسند و اندر آنجا بمانند که » هُمْ مُشْرِکون

  .د این مقام راده می
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  :ل یافته باشی تا همگی تو این بیتها گویداای تا در این مقام، کفر با کم دریغا مگر در کفر مغ شده
 ای کفــــــر، مغــــــان از تــــــو جمــــــاىل دارنــــــد
 کـــــافر نشـــــوند کـــــه کفـــــر راهـــــی دورســـــت

 

 وز حســــن تــــو بــــی نشــــان کمــــاىل دارنــــد
ـــــــاىل دارنـــــــد  !از کفـــــــر دریغـــــــا کـــــــه خی

 

ای دوست فریاد از دست حسـن بصـری کـه ایـن مقـام را . ی، و ببینی که ابلیس کیستدر این مقام ابلیس را بدان
وَلَـوْ اَظْهَـرَ «: پـس از ایـن گفـت. »خَلَقْتَنی مِنْ نارِ: إِنَّ نورَ إِبلیسَ من نارِ العزَّةِ لِقَوْلِه تعاىل«دهد  شرح چگونه می

چـه . خلـق نمایـد همـه او را بمعبـودی و خـدایی برپسـتنداگر ابلیس نـور خـود را ب :گفت» نورَه لِلْخَلْقِ لَعُبِد إلهاً
أَفَرَأَیْتَ مَن اتَّخَـذَ الهَـهُ «: از این آیت بشنو!! در غلطی! پرستند پرستند؟ نمی یعنی که او را بخدایی می!!! گویی؟
  .چون نور ابلیس از نور عزت باشد چنني تواند بود. »هواه

دریغا بت پرستی و آتش پرستی و کفر و زنار همـه . بروی عرض کنندایم  مقام دیگر که ما بکفر حقیقی نسبت کرده
چرا کـافر شـود؟ . هرکه بیند حسن او اندر زمان کافر شود: بوسعید ابوالخري مگر از اینجا گفت. در این مقام باشد

چـه . همگـی او چنـان بخـود کشـد کـه در سـاعت بسـجود شـود» وَیَبْقی وَجه ربِّکَ ذوالجاللِ واإلکـرام«زیرا که 
دریغـا کـه مصـطفی از اینجـا . سجود کردن، محمد را کفر نباشد، کفر محمدی این مقام باشـد سـالک را! گویی؟
چندانکه در این مقام باشد، شرک و . هرکه مرا بیند خدا را دیده باشد: گفت! »مَنْ رَآنی فَقَدْ رَأَی الحَقَّ«: گفت

مقام را بیند؛ خجل و شرمسار شود و توحید و ایمان آغاز  و چون از اینجا نیز درگذرد، خداوند این دو! کفر باشد
  .»وجَّهْتُ وَجْهِیَ للذی فَطَر السَّموات واالَٔرْضَ«: کند و همگی این گوید

اودر این ملکوت چـه دیـد؟ » وکَذَلِک نُرِی ابراهیمَ ملکوتَ السَّمواتِ واالَٔرْضِ«: اگر باورت نیست از قرآن بشنو
ایـن . »هـذا رَبّـی«: چون ستارۀ جان خود بدیـد گفـت» عَلَیه اللّیْلُ رَأی کَوکباً قال هذا رَبّی فَلَمَّا جَنَّ«: گوش دار

إِّن أرواحَ المُؤمِننيَ مِن نُورِ جَمـال «ام  در توریة خوانده: گفت -رضی اللّه عنه -کعب احبار چرا گفت؟ از بهر آنکه
ارواح مؤمنان از نور جمال خدا باشد و ارواح کافران از نور : گفت» لّهِاللّهِ و إِنَّ أرْواحَ الکافِرینَ مِنْ نُورِ جَاللِ ال

پس هر که جمال روح خود را بیند، جمال معشوق را دیده باشد و جمال معشوق نباشـد؛ و اگـر . جالل خدا باشد
س از مؤمن بیند روح خود را، جمال دوست دیده باشد؛ و اگر کافر بیند روح خود را، جالل دوست دیده باشد؛ پ

: چون ماهتاب را که نـور ابلـیس اسـت، در آن مقـام بدیـد گفـت» هذا رَبّی: فَلمّا رأی القَمَر بازِغاً قال«: آن گفت
چون آفتاب نـور احمـدی » فَلَمّا رأی الشمسَ بازِغَةً«که از نور جالل خداست؛ پس از آن برگذشت » هذا ربّی«

  .»ذا رَبّیه«: دید که جان احمد در آن عالم، آفتاب باشد، گفت
والشّـمسِ «در این دو مقـام : یکی آفتاب آمده است، و یکی ماهتاب و سوگند وی بشنو: این دونور در عالم خدا

یکی در آن عالم شب آمد و یکی روز؛ و آنجا خود نه شب است و نـه : این دو نور. »و ضُحاها و القمرِ اذا تَالها
از نور تا ظلمت ! ز مقام نور ماهتاب تا بمقام نور آفتاب، مسافتی دور استا. »لَیْسَ عِنْدَاللّهِ صَباحٌ والمَساءٌ«روز 

  ای؟ مگر که این بیتها نخوانده. چندانست که نزد تو از عرش تا ثری
 از نــــــور بنــــــور، منــــــزىل بــــــس دور اســــــت
ـــــور اســـــت ـــــرون از ن ـــــد و یگـــــانگی ب  توحی

 

ــــت ــــور اس ــــت و آن از ن ــــور ز ظلمتس ــــني ن  ک
 ســـتآنکـــس کـــه ندانـــد ایـــن ســـخن معـــذور ا

 

: ای که مصطفی پیوسته در دعا گفتـی مگر نشنیده. اند این نورها که گفتم همه عالم نورند و عالم کفر و شرک شده
بـاوی بکـار » لَـئن أشْـرَکْتَ لَیَحْـبَطَنَّ عمَلُـکَ«از بهر آنکـه ترسـید کـه  »اللّهُم إِنی أعوذُ بِکَ مِن الشّرْکِ الخفِّی«

نـا شـدن انـدک کاریسـت؟ مصـطفی کـه بینـای ایـن کفـر آمـد ببـني کـه چـه ای دوست پنداری کـه بکفـر بی. درآید
مگر از اینجا بود که بایزید بوقـت نـزع، زنـاری بخواسـت و بـر میـان . »اَللّهمَّ إِنّی أَعُوذُبِکَ مِنَ الکُفْرِ«: گوید می
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: مَ کافِرٌ مَجُوسِـیٌّ أَقْطَـعُ زُنّـاری و اقـولُسُبْحانی ما أَعْظِمَ شأنی، فَأَنا الیَو: إِلهی إِنْ قُلْتُ یَوْماً: وقال«: بست و گفت
  .این ساعت، زنار بربیدم و شهادت یقني اختیار کردم: گفت» اَشْهَدُ أَنْ الإِلَه إلّا اللّه و أَشْهدُ أَنْ مُحَمُداً رسولُ اللّه

یـز کفـر الهـی را دریغـا ای عز. در عالمی از عالم سالکان یک کفر را جالىل خوانند ودیگر کفر را جماىل خواننـد
ده تا کفـر ثـانی و ثالـث  درنگر تا بکفر اول بینا گردی؛ پس راه رو تا ایمان بدست آری؛ پس جان می: گوش دار

وَمـایُؤمنُ أکْثَـرُهُم بِاللّـهِ «کَن تا پس از این بکفر چهارم راه یابی؛ پس مـؤمن شـوی؛ آنگـاه  را بینی؛ پس جان می
خـود را بـر تـو جلـوه دهـد، خـودی تـرا در » وَجَّهْتُ وجهِـیَ«ه ایمان چه بود؛ پس خود گوید ک» إِلّاؤُهُمْ مُشْرِکونَ

یعنـی » إِذا تَمَّ الفَقْرُ فهو اللّـه«خودی خود زند تا همه او شوی؛ پس آنجا فقر روی نماید؛ چون فقر تمام شود که 
این باشـد توحیـد و یگـانگی اینجـا » راًکادَ الفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْ«همگی تو او باشد، کفر باشد یا نباشد چه گویی؟ 

  :مگر حالج از اینجا گفت. باشد
ــــــه وَالْکُفــــــرُ واجــــــب«  کَفَــــــرْتُ بــــــدینِ اللّ

 

ـــــــــیحُ ـــــــــلِمنيَ قَب ـــــــــدَ المُسْ ـــــــــدَیَّ وَعِنْ  »لَ
 

ای کـاچکی . این بزرگ را بني که عذر این چگونه میخواهد گفت. کافر شدم بدین خدا و کفر بر من واجب است
  !که دین اوست من آن کفر بودمی

هیچ چیز شبه و مانند او نیامد مگـر آدم : گفت» ماخَلَقَ اللّهُ شیئاً أشْبَهُ به مِنْ آدَمَ«مگر مصطفی از اینجا گفت که 
اگر خواهی که معنی این . که هم شکل و هم شبه او داشت؛ اگر شبه او نداشتی، آدم چون مخلوقات دیگر بودی

  :را معلوم شود این بیتها را بشنوخرب بدانی و ایمان و کفر موحدان ت
 انـــــدر دو جهـــــان مشـــــرک و کـــــافر مـــــاییم
ـــــد در خـــــور ـــــا گـــــوهر اصـــــل هـــــیچ نمان  ب

 

ـــــاییم ـــــرب م ـــــت و شـــــاهد و دل ـــــرا کـــــه ب  زی
ـــــاییم  آن گـــــوهر اصـــــل را چـــــو در خـــــور م

 

مگـر از آن بـزرگ . ای دوست ایـن سـخنها نـه ذوق هـر کسـی باشـد، ایـن سـخنها را بـذوق عشـق در تـوان یـافنت
صد هزار واند هزار نقطۀ نبوت را بخلـق فرسـتادند تـا خلـق آشـنا شـوند، و همـه بیگانگـان «: ی که گفتا نشنیده
ای عشق از حضرت بفرسـتادندی، همـه بیگانگـان آشـنایی یافتنـدی، وهمـه  ای آشنایی نیافتند؟ دریغا اگر ذره ذره

هـانی غافـل از حقیقـت خـود دور بایسـت تـا ج دریغا مگر چنني می! بدیدندی که بیگانگان چگونه آشنایی یافتند
اگر خواستی که بنـدگان او » لَوْ أرادَ اللّهُ أنْ یَغْفِرَ للعِبادِ لَما خَلَقَ إِبلیسَ«مگر مصطفی از اینجا گفت که !!! مانند

  .جمله مقرب باشند ابلیس را واسطه و حجاب در میان نیاوردی
! که انعام و محبت او با خلق از برای خلق است ندا بجان مصطفی ای شنوندۀ این کلمات که خلق پنداشته! دریغا

نه، از برای خلق نیست بلکه از برای خود میکند که عاشق، چون عطایی دهد بمعشـوقی و بـا وی لطفـی کنـد، آن 
تـو پنـداری کـه محبـت خـدا بـا ! دریغـا از دسـت ایـن کلمـه. لطف نه بمعشوق میکند که آن با عشـق خـود میکنـد

خـدا را : ای کـه گفـت از آن بـزرگ نشـنیده. ست؟ این محبت با او از بهر خود اسـتمصطفی از برای مصطفی ا
انـد  چندان از عشق خود افتاده است که پروای هیچکس ندارد، و بهیچ کس او را التفات نیست، و خلـق پنداشـته

: ی؟ گفـتبار خدایا کرا بود«: اگر خواهی از شیخ شبلی بشنو که وقتی در مناجات گفت! که او عاشق ایشانست
او را غشـی و بیهوشـی . هیچ کس را: کرا خواهی؟ گفت: گفت. هیچکس را: کرایی؟ گفت: گفت. هیچکس را

  :پیدا آمد و این بیتها در این معنی با او میگفت
 گفـــــتم کـــــه کرایـــــی تـــــو بـــــدین زیبـــــایی
ـــــایی ـــــو میفرم ـــــني ســـــخن ت ـــــا کـــــه چن  گفت
 عاشـــــق نبـــــود هـــــر آنکـــــه باشـــــد رایـــــی

 

ــــــوالی ــــــرور و م ــــــه س ــــــا ک ــــــالق م  یای خ
ـــایی ـــنم یکت ـــود م ـــه خ ـــود را ک ـــود خ ـــن خ  م
 عاشـــق آنســـت کــــه عاشقســـت یـــک جــــایی
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معلـوم ! چه میشنوی ای آنکه مطالعـۀ ایـن کلمـات میکنـی؟! دریغا محبت خدا با مصطفی، هم محبت خود باشد
که نگاه دارندۀ این کلمات، از حظ و نصیب این کلمات بی بهره نباشد زیرا که آنکـس کـه این بیچاره شده است 

رم این کلمات نباشد، آن توفیق نیابد که خود را با این کلمات دهد؛ و آنکس که فهم نکند و ندانـد،هم معـذور مح
چـه میشـنوی ای گـدای . باشد که از موسی کامل تر نباشد هم بعلم و هم بنبوت که سه کلمه از خضر تحمـل نکـرد

شکر این نعمت کـی ! تحمل میکنی؟ امت محمد که موسی حاصل سه کلمات اسرار نشد و تو این کلمات چگونه
دریغـا » وَإِذ قالَ مُوسی لِفَتاهُ الأبرَحُ حَتَّی أبْلُغَ مَجْمَعَ البَحْـرَیْن«! توانی کرد؟ درنگر که این سخن مرا کجا میکشد

کـانَ علیـه عَـرْشُ الـرَّحْمن «، بحر بمکـه »ص«کدامست؟ مگر که دریای حقیقت» بحرین«ای این  هرگز ندانسته
  ای؟ ندیده» لَیْلَ وَالنَهارَحَیْثُ ال

مـاىل و «باش تا از سفینۀ دنیا که در دریای بشریت است برون آیی، چون برون آمدی پای همت بر سرش زنی که 
  .خود بیان این همه میکند» حَتّی إذا رَکِبا فی السَّفینَةِ خَرَقَها«. »لِلدُّنیا و ما لِلدُّنیا وىل

ــکُمتُلــوا أَنْاَق«ای بــا مخالفــت کــردن بــا او کــه  های دوســت تــو خــود هرگــز نفــس را نکشــت ــیُوفِ «بچــه؟ » فُسَ بسُ
وأمّـا الجِـدارُ فَکـانَ «چون ایـن قـدر حاصـل آمـد، . این باشد» حتّی إِذا لَقِیا غُالماً«. »المُجاهَداتِ والمُخالَفات
این بیان بـا تـو » یألَمْ یَجِدْکَ یَتیماً فآو«یم ؛ یت»أَنا مَدینَةُ العِلْم«روی نماید درشهر » لِغُالمَیْنِ یَتیمَني فی المَدینَة

ضاللت مصطفی . »اً فَهَدیوَوَجَدَکَ ضالّ«در ضاللت بودی؛ این ساعت، هدایت یابی که  میکند؛ پس تا اکنون
دریغا ! این عشق خدا، حجابی شده بود میان او و میان خدا. نه این بود که تو دانی، ضاللت او عشق بود با خدا

خود بیـان » وإنّه لَیُغانُ عَلی قَلْبی حَتّی أَسْتَغْفِرَاللّهَ فی الیَومِ واللَّیلَةِ سَبْعنيَ مَرَّةِ«! گویم؟ که این سخن میمن کیستم 
إِنَّ «. بـود» فَهَـدی«نباشـد، همـه » ضـاالً«. مرا چه گناه باشد؟ چون این غني حجـاب برداشـته شـود. این میکند

در قصـۀ : اگر باورت نیست از خدا بشـنو. او را حاصل آید» ایِعون اللّهَ یَدُاللّهُ فوقَ أیدیهِمْالذَّینَ یُبایِعونَکَ إِنَّما یُب
او را مالمـت کردنـد؛ تـو » إِنَّکَ لَفـی ضَـاللِکَ القـدَیمِ«: یوسف در شأن عشق یعقوب که فرزندانش گفتند او را

  .جز عشق معنی دیگر ندارد» ضالَاً وَوَجَدَکَ«اگر اینجا ضاللت بمعنی دیگر باشد، . هنوز با عشق یوسفی
پس گفتم کـه محبـت مصـطفی هـم محبـت . این خودرفت؛ مقصود آن بود که گفتم که خدا جز عاشق خود نیست

خـدا مصـطفی را دوسـت : این کلمه را گوش دار و بگـوش جـان بشـنو! دریغا. بود مر خود را -عز و عال -خدای
مگـر از آن بـزرگ . داشت، و او را از عالمیـان پوشـیده داشـت او را از جملۀ مکنونات و مخزونات نگاه. داشت
اند؟ دریغا  اند ونشناخته اند، امامحمد را خود ندانسته اند وىل نشناخته همه عالم خدا را دانسته: ای که گفت نشنیده

  نسبتی دارد؟بدین کلمه » مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ«مگر که 
آن عاشق دیوانه که تو او را ابلیس خوانی در دنیا، خود ندانی که در عـالم الهـی . ای عزیزاز عالم غريت در گذر 

دریغـا چـه میشـنوی؟ ایـن . او را بچه نام خوانند؟ اگر نام او بدانی، او را بـدان نـام خوانـدن خـود را کـافر دانـی
: گفتنـد. المـت و مـذلتدیوانه خدا را دوست داشت؛ محک محبت دانی که چه آمد؟ یکی بال و قهر و دیگـر م

محک بال و قهر و مالمت و مذلت، بـروی عـرض کردنـد؛ قبـول کـرد در . اگر دعوی عشق ما میکنی، نشانی باید
در عشق جفـا ببایـد و ! گویم هرگز ندانی که چه می. ساعت، این دو محک گواهی دادند که نشان عشق صدقست
  .ه، خام باشد و از وی چیزی نیایدوفا بباید تا عاشق پختۀ لطف و قهر معشوق شود؛ و اگرن

دریغا کمال عشق را مقامی باشد از مقامات عشق که اگر دشنام معشوق شنود، او را خوشرت از لطف دیگران آید؛ 
  ای؟ دشنام معشوق به از لطف دیگران داند؛ و هرکه نداند، او در راه عشق بیخرب باشد و مگر این بیت نشنیده

ـــــ ـــــو خوشـــــرت از وصـــــال دیگ  رانهجـــــران ت
 

 منکـــــر شـــــدنت بـــــه از رضـــــای دیگـــــران
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دریغا این سخن را چون قلب کنی و بازگردانی، جایی برسد که باید گفنت که دوستان او پروردۀ لطـف و قهـر خـدا 
عاشـق هنـوز . هر روز هـزار بـار از شـراب وصـل، مسـت گردنـد و بعاقبـت زیـر لگـد فـراق او پسـت شـوند. باشند

ای که در آن عالم با جویندگان او چـه خطـاب  مگر نشنیده. کنند در این عالم مریداست و مرید را بر درخت فراق
  :گویند کنند؟ این می می

 جوینــــــــدۀ مــــــــا بشــــــــهر در بسیارســــــــت
ــــــت ــــــزاران دارس ــــــا ز ده ه ــــــه م ــــــر درگ  ب

 

 ای هـــــر کـــــه مـــــرا جویـــــد کـــــارش زارســـــت
ــــــت ــــــدی زارس ــــــر مری ــــــر داری س ــــــر ه  ب

 

میدهـد کـه مـا خـود میـدانیم کـه معشـوق مـا بـا قهـر و هر روز اندهزار بار، درون جویندگان حضرت الهی جـواب 
مگر که این ابیـات . ایم؛ ازو بال و از ما رضا، ازو قهر و از ما مهر بالست؛ اما ما خود را فدای بالی و قهر او کرده

  :ای بجواب از ایشان نشنیده
ـــــــــــ  ق بالجـــــــــــوی ســـــــــــتمگر دارمومعش

 جـــــانم بـــــرد ایـــــن هـــــوس کـــــه در ســـــردارم
 

 تـــــــــــر دارموز آب دو دیـــــــــــده آســـــــــــتني 
 مــــــن عاقبــــــت کــــــار خــــــود از بــــــر دارم

 

هـر روز صـد هـزار ! ما درد ابدی را اختیار کردیم، و رحمت و لطف را نصیب دیگران کردیم: زهی عشق که گفت
  :درد پیاپی، آن مهجور نوش میکند؛ و این بانگ میدارد
ـــنگ ده ـــم همس ـــا خ ـــی ب ـــام م ـــقان را ج  عاش

 

ـــــگ ده  هرکســـــی را در نـــــوا و درخـــــور فرهن
 

  !جوانمردزهی 
: دریغـا چـه میشـنوی؟ گفـت! »ماصَـحَّتِ الفُتُـوَّةُ إِّال لِأحْمَـدَ و إِبْلـیسَ«: دریغا مگر منصور حالج از اینجا گفـت

جوانمرد و مرد رسـیده، ایـن دو آمدنـد؛ دیگـران خـود جـز . احمد را و ابلیس را: جوانمردی دو کس را مسلم بود
  .اطفال راه نیامدند

  :اگر دیگران از سیلی میگریزند، ما آنرا بر گردن خود گريیم: گوید این جوانمرد، ابلیس می
 از عشــــق تــــو ای صــــنم غمــــم بــــر غــــم بــــاد
 بـــــا آتـــــش عشـــــق تـــــو دلـــــم محکـــــم بـــــاد

 

 ســـــــودای تـــــــوأم مقـــــــیم دم بـــــــردم بـــــــاد
ـــاد ـــم ب ـــت اصـــلش ک ـــه اصلیس ـــه ن ـــقی ک  عش

 

دو یکـی باشـد؛ و هـر کـه ایـن ما را چون معشوق اهل یادگار خود کرد، اگر گلیم، سیاه بود و اگر سفید هـر : گفت
. ازدست دوست، چه عسل چه زهر، چه شکر چه حنظل، چه لطـف چـه قهـر. فرق داند، در عشق هنوز خام است

دریغـا چـون سـلطان، قبـا و کـاله . آنکس که عاشق لطف بود یا عاشق قهر، او عاشق خود باشد نه عاشق معشـوق
دریغا با او گفتند که گلیم سیاه لعنتـی، چـرا از . نیستخاص کسی را دهد این بس باشد؛ باقی در حساب عاشقان 

  :دوش نیندازی؟ گفت
ــــــم ــــــی نفروش ــــــیم و م ــــــم گل ــــــی نفروش  م

 

ـــــــد دوشـــــــم ـــــــه مان  گـــــــر بفروشـــــــم برهن
 

از آن مقام . ای دوست دانی درد او از چیست؟ درد او از آنست که اول، خازن بهشت بود؛ و از جملۀ مقربان بود
  :و دوزخ اورا منشوری بازداد؛ از این درد گوید با مقام دنیا آمد، و خازنی دنیا

 ایــــن جــــور نگــــر کــــه بــــا مــــن مســــکني کــــرد
 

 خــود خوانــد و خــودم برانــدو دردم زیــن کــرد
 

گفت که چندین هزار سال معتکف کوی معشوق بودم؛ چون قبولم کرد، نصـیب مـن ازو : دریغا دانی که چه گفت
وَإِنَّ عَلَیْـکَ لعنَتـی إىل یَـومِ «آمـد، مـرا لعنـت کـرد کـه چون بـر مـنش رحمـت : گفت! دریغا چه میشنوی. رد آمد
  .»الدّین

با تو بگوید که یـایِ » یس و القُرآن الحَکیم» «یایِ«گذر کنی؛ آنگاه » ونَفَخْتُ فیه مِنْ روُحی» «یایِ«باش تابر 
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النَبِـیُّ وَرَحْمَـةُ اللّـهِ و سَـالمٌ علیـک أیُّهـا «با تو بگویـد کـه کـاف » کهیعص«یا ابلیس چه میکند و یایِ » لَعْنَتی«
و تـای وَصْـلَتِ » سـالمُ علیـک«بجالل قدر لم یزل که از ازل تـا ابـد، کـاف صـلت . با محمد چه میکند» برَکاتُه

چگویی اگر کسـی را . با ابلیس همچنني» لَعْنَتی«از محمد یک لحظه خاىل نبود و نباشد، و یای » ص و القرآن«
  د، و وجودش بجای تواند بود؟قوت و غذا باز گريی زنده بمان

مشـرب » المـر«مشرب محمد اسـت، ورای » المر«میم : ای؟ بشنو چه فهم کرده» المر«دریغا ای دوست از کلمۀ 
» وَما یَنْطِقُ عَـن الهَـوی«اگر . بعزتش که هرگز خداوند بی واسطه نگوید که چنني کن؛ او هیچ کاری نکند. ابلیس

از . »لَقَدْ کانَ فی قِصَصِهِم عِبْـرةٌ لِـأُوىل األلبـاب«که این سخن نیز بدانی  ای ممکن باشد در حق مصطفی دانسته
عربتها یکی این آمد که ابن یامني در درون پرده بـا قـومی کـه درون پـرده بودنـد، دانسـتند کـه او دزدی نکـرد؛ امـا 

  .بريون پرده، چنني خرب ده که من دزدم: یوسف او راگفت
در غیـب غیـب عـالم » أُسْـجُدُوا لِـآدَمَ«شنیدند کـه  یل و فریشتگان دیگر در غیب میدریغا چنانکه جربیل و میکائ
  :دریغا چه میشنوی» سْجُدْ لِغَريیالَتَ«: الغیب و الشهادة باز او گفت

 از حـــــــــالم اگـــــــــر عالمیـــــــــان بیخربنـــــــــد
 

 ازعــــــالمم آن بــــــس کــــــه حــــــالم دانــــــی
 

أَأَسْـجُدُ لِمَـنْ خَلَقْـتَ «بـا او گفـت کـه ای ابلـیس بگـو کـه  ، و در سر»أُسْجُدُوا لِآدَمَ«: پس در عالنیت او را گوید
  .؟ این خود نوعی دیگر است»طیناً

ــارُ المُتَکَبِّــر«، و دیگــر »الــرَّحْمنُ الــرُّحیم«یکــی : ای کــه خــدا را دو نامســت امــا هرگــز دانســته ؟ از صــفت »الجبَّ
فت رحمـت، غـذای احمـد آمـد؛ و پـس صـ. جباریت، ابلیس را در وجود آورد؛ و از صـفت رحمانیـت، محمـدرا

  .صفت قهر و غضب، غذای ابلیس
گفته است؛ چون روز دین باشد نه این دنیا را میخواهد، دین آخرتـی میگویـد » لَعْنَتی إِىل یوم الدّین«ای دوست 

و  که در آن دین، کم زنی باشد و ملت یگانگی دین ایشان باشد؛و در این دنیا این، کفر باشد؛ اما در راه سـالکان
  :یوسف عامری گفت. در دین ایشان، چه کفر چه ایمان هردو یکی باشد

ـــاه ـــه ش ـــش و چ ـــه دروی ـــات چ ـــوی خراب  در ک
 بــــر کنگــــرۀ عــــرش چــــه خورشــــید چــــه مــــاه

 

ـــــاه  در راه یگـــــانگی چـــــه طاعـــــت چـــــه گن
ــــد ــــار قلن ــــیاهررخس ــــه س ــــن چ ــــه روش  ی چ

 

. ازو، و مصطفی دعوت میکند بدوهرکس در این معنی راه نربد، ابلیس داعی است در راه؛ ولیکن دعوت میکند 
ابلیس را بدربانی حضرت عزت فرو داشتند و گفتند؛ تو عاشق مایی، غريت بر درگاه مـا و بیگانگـان از حضـرت 

  :ما بازدار و این ندا میکن
 معشـــــوق، مـــــرا گفـــــت نشـــــني بـــــر در مـــــن

ـــو ـــرا خواهـــد گ ـــس کـــه م  بیخـــود بـــاش: آنک
 

ــــــن ــــــدارد ســــــر م  مگــــــذار درون آنکــــــه ن
 نیســت مگــر در خــور مــنایــن، درخــور کــس 

 

یعنـی عاشـق : و گناه مصطفی دانی که چه آمـد؟ عشـق خـدا آمـد بـا او! ای دریغا گناه ابلیس عشق او آمد با خدا
لِیَغْفِرَلَکَ اللّهُ ما تَقـدَّمَ مِـنْ ذَنْبِـکَ «شدن ابلیس خدا را، گناه او آمد و عاشق شدن خدا پیغامرب را، گناه او آمد که 

ای از این ذنب و گناه، او را نصیبی دهند که عبارت از  جهانی باید تا ذره. سخن را نشان شده است این» وَماتَأَخَّر
ای از  ذره.»ظَلومـاً جَهُـوالً«: آن امانت آمد وبر آدم و آدم صفتان بخش کردند؛ و با این همه جز این، چه گفتند که

  .نهادنداین گناه جهانی را کفر آمد؛ اما همگی این گناه بر روح مصطفی 
دریغـا کـه اگـر ! »لِیَغْفِرَلَکَ اللّهُ ماتَقَـدَّمَ مـنْ ذَنْبِـکَ وَمـا تَـأَخَّرَ«دریغا عذر این گناه از برای او خود بخواست که 

مگر که ابوبکر از اینجـا ! ای از این گناه بر کونني و عالمني نهادندی، همگی ایشان برقم فنا مخصوص شدندی ذره
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در خدمت سلطان هیچ گنـاه چنـان نمیـدانم کـه : دریغا ایاز گفت! هو محمد بودمیگفت ای کاشکی من گناه و س
ای آنکـه عشـق مـا از تـو مـراد یافتـه : نشیند و میگویـد نشاند و آنگاه او زیر تخت من می مرا بر تخت مملکت می

ای ! تای آنکه وجود ما از وجود تـو زیبـایی یافتـه اسـ! ای آنکه وجود تو مملکت حضرت ما گشته است! است
  !ما از تو و ای تو از ما

ای که نگاهبان شده است بر آنها که از ربوبیت سخنی گویند؟ هرکه  که شریعت را ندیدهمگر ! یارم گفنت دریغا نمی
د ومحمـ! کننـد از ربوبیت سخن گوید در ساعت شریعت، خونش بریزد؛ اما چه دانی که در حقیقت، با او چه مـی

ایـاز ! هید که میگویید از من و از مملکت من، گویید؛ اما از ایـاز، هـیچ مگوییـدلشکر خود را که هرچه خوا: گفت
د گفتندی، خلعت یافتندی؛ و هرچه از ایاز گفتندی، غـريت محمـود ودر آن حالت هرچه از محم. را بمن بگذارید

  .دمار از وجودشان برآوردی
د ایـاز را چـه ود و لیلی مجنـون را چـه و محمـای که مجنون لیلی را چه بو اگر چنانکه دانسته! گویم دریغا چه می

بود و ایاز محمود را چه در دنیا پس، ممکن باشد که بدانی که محمـد مـر خـدا را چـه بـود و چیسـت، و احـد مـر 
  .احمد را چه بوده است و چیست

ذنب دید و در این  آن ذنب می. همچون ایاز با محمود با آن سرّ -صلعم -پس احد را باحمد سریست که مصطفی
ایـن ذنـب را بیـان میکنـد، و از ایـن ذنـب » قَـضَ ظَهـرَکنْوَ وَضَعْنا عَنْکَ وِزْرَکَ الَّذی أَ«دریغا . بود مستغفر می

إِنَّ اللّـهَ لَیَنفَـعُ العبـدَ «این ذنب، سود و نفع آمد؛ و مزید راه که » وَرَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ«. کمال و رفعت یافته است
اَوْلَم تُذْنِبُوا الذَهَبَ اللّـهُ «د با ایاز میگوید که وبیان میکند که محم» حانَ الذَّی أَسْری بِعَبْده لَیْالًسُبْ«دریغا . »بِذَنْبِه

اگـر ایـن گناهکـاران نبودنـدی، : میگویـد» للّهُ لَهُم ویَدْخِلَهُمُ الجنَّةَا فَیَغْفِرُفيستغفرون بِکُمْ وَلَجاءَ اللّهُ بِقَومٍ یُذْنِبونَ 
  .ترک این گناه، کفر باشد؛ و فرمان این گناه، طاعت. دیگر بایستندی تا این ذنب بر جای داشتندیگناهکاران 

دریغا در این جنت قدس که گفتم، یک ماه این بیچاره را بداشتند چنانکه خلق پنداشتند که مراموت حاصل شـده 
م؛ در ایـن مقـام دوم، ذنبـی از مـن پس باکراهی تمام، مرا بمقامی فرستادند که مدتی دیگر در آن مقام بود. است

چه گویی آنکس که عاشـق . در وجودآمد که عقوبت آن گناه، روزگاری چند بینی که من از بهر این ذنب کشته شوم
در این معنی این بیچاره را دردی افتاده است بـا او !!! را مانع باشد از رسیدن بمعشوق، ببني که چه بال آید او را

ای که کسی دو معشوق دارد، و با ایـن همـه خـود را نگـاه بایـد  هرگز دیده! مان یابد یا نه؟که نمیدانم که هرگز در
  داشت که اگر با معشوقی بود آن دیگر خونش بریزد و اگر با دیگری همچنني؟

ه نکرده است، و از دسـت سای، و آنگاه در این میانه ابلیس ترا وسو دریغا مگر هرگز عاشق خدا و مصطفی نبوده
  !ای؟ بیتها نگفتهاو این 

 در مکـــــر ســـــر زلـــــف تـــــو بیچـــــاره شـــــدیم
 از ناپـــــاکی بطبـــــع خـــــون خـــــواره شـــــدیم

 

 در قهــــــر دو چشــــــم شــــــوخت آواره شــــــدیم
ــــدیم ــــم خــــواره ش ــــع غ ــــون بطب ــــز کن ــــا نی  م

 

اگر این درد را درمان، او باشد چه گویی درمان یابد یا نه؟ هرکه را در عالم ابلـیس رنجـور و نـیم کشـته کننـد، در 
هـر چنـد . نا دارد؛ و ایمان، رقم بقا؛ تا فنا نباشد، بقا نیابدفو را بشفا حاصل آرند، زیرا که کفر، رقم عالم محمد ا

  :کند از فنا و بقا این بیتها بیان می. که فنا در این راه بیشرت؛ بقا در این راه کامل تر
 گــــر خــــال و خــــد و چشــــم تــــو کــــافر باشــــد
ــــد ــــداد کن ــــو بی ــــف ت ــــر زل ــــن اگ ــــرطی ک  ش

 

 لــــــم درو مُجــــــاور باشــــــدایــــــن جــــــان و د
ـــــــو داور باشـــــــد ـــــــب ت  مـــــــا را صـــــــنما ل

 

ایـن » ألمُخْلِصُـونَ عَلـی خَطَـرٍ عَظـیم«ای دوست مقامی هست که تا سالک در آن مقام باشـد در خطـر باشـد کـه 
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نه با تو گفتم که هـوای جـان، نفـس اسـت؟ تـا از ایـن عـالم هـوا . معنی باشد؛ آن را مقام هوا و آرزو توان خواند
ه و «و بی آرزویی بصحرای الهی نیاری، از خوف نجات نتـوانی یافـت  رخت بیخودی وامّـا مَـنْ خـافَ مقـامَ رَبـِّ

هر که قدم از عالم هوا بدرنهاد؛ قدم در بهشت نهاد؛ پس در این بهشت جز خدا : گفت. »النَّفْسَ عَن الهَوینَهَی 
  .»حَدُ سِوی اللّهِما فِی الجَنَّةِ أ«شیخ شبلی مگر از اینجا گفت که . دیگر کس نباشد

عني القضاة ما را بگوی که ما : امشب مصطفی را بخواب دیدم که از در، درآمد و گفت: شیخ سیاوش با ما گفت
ایم؛ تو یک چندی صرب کن؛ و با صرب موافقت کن تا وقـت آن آیـد کـه همـه  هنوز ساکن سرای سکونت الهی نشده

چون این خواب از بهر ما حکایت کرد، صرب این بیچـاره از . قرب باشد ما را بی بعد و همه وصال باشد بی فراق
: چون نگاه کردم، مصطفی را دیدم که از در درآمد و گفـت. صرب بنالید؛ و همگی درگفنت این بیتها مستغرق شدم

آنچه با شیخ سیاوش گفته بودم شیخ سیاوش در بیداری طاقت نداشت، ازنور مصطفی نصیبی شعله بـزد؛ و از آن 
  .پندارند که سحر و شعبده است خلق می. ای برو آمد؛ در ساعت سوخته شد رهنصیب، ذ

دریغا جایی که مصطفی با محبان خدا جمع آید؛ چون منی و چون توی آنجا طاقت چون آرد؟ اکنـون آنچـه ایـن 
ا آمـد، دریغا ای محبان من هر کـه مسـتمع ایـن بیتهـ. ای از آن، از شما دریغ ندادم بیچاره را با مصطفی رفت شمه

از ایـن خـواهی کـه در محفـل بـه خلعتـی . »إِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّمـا یُبعـایعُونَ اللّـهَ«امیدوارم که از آنها باشد که 
خداونـدا از آنچـه آن بیچـاره را دادی، نصـیبی مـا را نیـز : محمد از زبان من این بیتها بشنوی؟ اگـر روزی گـویی

چنانکه امروز بگفنت از شما دریغ نداشتیم، فردا از عمـل و حقیقـت آن دریـغ  کرامت کن چه گویی؟ ما روا داریم
اکنـون ایـن بیتهـا را . نداریم، ای دوست عسل بر زبان راندن دیگر بود، و عسل دیدن دیگر و عسل خوردن دیگر

ه قتـل در راه تـو پنـداری کـ. گوش دار تا تو نیز حلوىل شوی تا باشد که آنچه با ما خواهند کردن تو را نصیبی بـود
  !چگویی کس دوست ندارد که جانش دهند؟. خدا بال آمد یا بال باشد؟ نه قتل در راه ما جان آمد

آن شـب مـرا بـا : دریغا آن روز که سرور عاشـقان و پیشـوای عارفـان حسـني منصـور را بـر دار کردنـد، شـبلی گفـت
ــلُ المُحِّبــنيَ؟«: تــاد، گفــتمخــدامناجات اف ــهُ تَعــاىل إِلهــی إِىل مَتَــی تَقْتُ ــدَ الدّیــةَ: قــالَ اللّ تُ؛ یــارَبُّ قُلــ. إِىل أَنْ أجِ
گفتم بـار خـدایا محبـان خـود را تـا : گوید؟ گفت دانی که چه می. »لِقائی وَجَماىل دِیَةُ المُحِّبنيَ: وَمادِیَتُکَ؟ قالَ
. ایشان باشـدجمال لقای من دیت : باشد؟ گفت دیت ایشان چه می: گفتم. چندانکه دیت یابم: چند کشی؟ گفت

ای . ما کلید سر اسرار بدو دادیم، او سر ما آشکارا کرد؛ مـا بـال در راه او نهـادیم تـا دیگـران سـر مـا نگـاه دارنـد
دریغا هر کسی سر این ندارد؛ فـردا باشـد . دوست هان سر چه داری؟ سر آن داری که سر دربازی تا او سر تو شود

مـن خـود ! چون یافته باشد که سر خود را فـدا کنـد تـا سـروری یابـدروزی چند عني القضاة را بینی که این توفیق 
  :ای عزیز این بیتها نیز بشنو! میدانم که کار چون خواهد بود

ــــن ــــو در ســــر م ــــق ت ــــدان نازســــت ز عش  چن
ــــن ــــر ســــر م ــــو ب ــــد وصــــال ت ــــه زن ــــا خیم  ی

 

ــــن ــــر م ــــو ب ــــقی ت ــــه عاش ــــم ک ــــدر غلط  کان
ـــن ـــر م ـــن س ـــود ای ـــط ش ـــن غل ـــر ای ـــا در س  ی

 

ام زیـرا کـه سـودا  ام بگفنت؛ هنوز خود نگفته گفتم از برای شوق مصطفی میگفتم که وعده کرده دریغا این بیتها که
بـرد و بعاقبـت هنـوز  مرا از سر سخن یکبـارگی مـی! دانم که چه میگویم مرا چنني بیخود و شیفته میگرداند که نمی

د؛ اما این همه دانم که مـن افتـاده شـوم د تا خود کدام از ما دوافتاده شوگري او با من کشتی می! آیم تر می من قایم
اکنـون گـوش دار ایـن بیتهـا، و . سودا و عشق بـاقی باشـد. سودایی و عاشقی نماند! اند که چون من بسیار افتاده

  :بجان بشنو که بسیار فتوح از آن یابی
ــــیم کــی بــود جانــا کــه آتــش انــدرین عــالم زنــیم ــــم درهــــم زن ــــر و مســــلمانی به ــــت کف  مل
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ــذریم ــردوس و دوزخ بگ ــت و ف ــی از جن  و آنگه
 ا تـو و بـا تـو همـی شـربت خـوریمپـس نشـینیم بـ

 پــس دل و جــان را فــدای روی و حســن تــو کنــیم
 وز وجــود وصــل تــو مــا فــرد و یکتــایی شــویم

 

 خیمــۀ جــان را بــرون از کــون و کــان محکــم زنــیم
ــیم ــم زن ــی و ک ــم زن ــازیم ک ــه س ــی را پیش ــم زن  ک
ــیم ــرغم زن ــی ب ــی غم ــق را از ب ــان عش ــن غم  وی

ـــ ـــای هم ـــیمپ ـــرآدم زن ـــز و ب ـــر دو عـــالم نی  ت ب
 

اقَ «: ای دوست نگر که مصطفی عذر مستان دیوانه چگونه بازخواسته است آنجا که گفت إِنَّ اللّـهَ الیُؤاخِـذُ العُشـّ
آنچه از عشاق در وجود آید بر ایشان نگريند؛ زیرا که هر که چیزی گوید یا کند و بـا خـود : گفت» بِما یَصْدُرُ مِنْهُم

آنچه عاشق کند، بی مراد او دروجود آید و بی اختیار او صـادر . ختیار خود کند؛ اماعشق بی اختیار باشدباشد، با
  .شود

ای که چون دوزخیان از دوزخ بدر آیند آتش، ایشان را پاک کرده باشـد، و چـون در  دریغا چه گویی هرگز خوانده
دریغـا چـه . ایـن خـود بهشـت عمـوم باشـدبهشت شوند هیچ مؤاخذ نباشند، و قلـم تکلیـف گـرد ایشـان نگـردد؟ 

آتش دوزخ محبان عشق خـدا باشـد مگـر از آن بـزرگ ! اما آتش دوزخ محبان دانی که چیست؟ ندانی! میشنوی
مگـر کـه شـبلی از اینجـا . گفت که عذاب اکـرب، عشـق خداباشـد» العِشْقُ عَذابُ اللّهِ األکْبَرُ«: ای که گفت نشنیده
  .»قُلُوبِ فَأَحْرَقَتْ ماسِوی المَحْبوبِأَلعِشْقُ نارٌ فی الْ«: گفت

وَلَنُذیقَنَّهُم مِنَ العَذابِ االَٔدْنی دُونَ الْعَـذابِ «دریغا اگر خواهی که دوزخ را بدانی و عذاب اکرب را بشناسی آیت 
للّـهِ نـارُ ا«اکرب کافران را باشد که او خود را بدیشان نمایـد؛ آنگـاه آتـش شـوق عذاب . گوش باید داشت» االَٔکْبَر

پس ازآن از ایشان، محتجب شود، و ایشان محجـوب بماننـد، . دل ایشان افکند» المُوقَدَةُ الّتی تَطَلِعُ عَلَی االَٔفْئِدَةِ
  .این دوزخ را گواهی میدهد» کَلَّا إِنَّهُم عَنْ رَبِّهِم یَؤمَئِذٍ لَمَحْجُوبُون«. این دوزخ باشد

مالِی الأَری الْهُدْهُـدَ أمْ کـانَ مِـنَ : وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقالَ«وعدۀ عذاب  دریغا ندانی که سلیمان چرا گفت مر هدهد را
هُ بِـالفِراقِ مـن المُشـاهَدَةِ«: شـیخ مـا گفتـی! »لَأُعَذِّبَنَهُ عَذاباً شدیداً. الغائِبنيَ هرگـز . »لَأَبْلِیَنَـه بالعِشْـق ثُـمَّ لَأَذْبَحَنـَّ
ت ربوبیت، خاىل بوده باشد تا غريت الهیت با تو ایـن آیـت بگویـد ای که هدهد جان تو یک لحظه از حضر دیده
مصطفی را بني کـه از . ؟ دریغا باش تا مسلمان شوی؛ آنگاه بدانی که غريت چه باشد»عَذِّبَنَهُ عذاباً شدیداًأُلَ«که 

  .»هإِنَّ اللّهَ لَیَغارُ لِلْمُسْلِمِ فَلْیَغَرِ المُسْلِمُ عَلی نَفْسِ«این چون بیان میکند 
با آتش دل ابـراهیم، ایـن خطـاب » قُلْنا یانارُ کُونی بَرْداً وَسَالماً عَلی إِبْراهیمَ«دریغااین کلمه را خواهی شنیدن که 

ای آتـش  ذره> چنان<ای بزدی که هرگز در دنیا کس  کردند؛ و اگر نه این خطاب کردندی آتش دل ابراهیم شعله
ایا مـرا یـک لحظـه بـا دوزخ گـذار تـا بیگانگـان از آتـش دل مـا بـار خـد: مگر آن بزرگ از اینجـا گفـت! ندیدی

ای از آتش دل مشتاقان بر آتش دوزخ آید، چنانکه کافران را عذاب باشد از دوزخ،  اگر ذره. بیکبارگی نجاة یابند
دانـم کـه تـرا در  از اینجـا گفـت،» جُزْ یا مُـؤْمِنُ فَـإِنَّ نُـورَکَ اَطْفَـأَلَهَبی«: دوزخ نیز عذاب یابد از آتش دل ایشان

خاطر آید که شیخ ما را چون حالتی رسد و روی نماید، در حوض پر از آب نشیند؛ چون دست در آنجـا میربنـد از 
  .گرمی آب، دست سوخته میشود

بـاش تـا بمقـامی رسـی کـه . دریغا این آتش، هنوز مریدان را باشد؛ آتش دل پريان منتهی را کس نشان نتوانـد داد
در خانۀ ابوبکر : از عمر خطاب بشنو که گفت. جگر حقیقت تو از حرارت آن آتش سوخته شودآتشی دهند ترا که 

ای عمر دسـت : پیش مصطفی شدم، و این حالت با او گفتم؛ گفت. شدم؛ همۀ خانه پر از بوی جگر سوخته دیدم
باشـد کـه جگـر  در همه عمـر مـن، مـرا یـک سـاعت آرزو مـی: از این بدار که این مقام، هر کس راندهند؛عمر گفت

سوخته مرا نیز دهند و مرا میسر نشد؛ اما نمیدانم که در آن عالم خواهنـد داد یـا نـه؟ دریغـا ابـوبکر بـا ایـن جگـر 



۶۵ 

مگر امام ابواسحق اسفراینی از اینجا گفت که وقـت نـزع » یادَلیْلَ المُتَحیَّرینَ زِدْنِی تَحیُّراً«: سوخته هنوز میگفت
ام آرزو  ای جگـر سـوخته پـاره: گفـت» أشْـتَهی قِطْعَـةَ کَبِـدٍ مَشْـوِیَّةٍ«: و میکنـد؟ گفـتترا چـه چیـز آرز: با او گفتند

  .کند می
جـوش دل مصـطفی از : گفت! »کانَ یُصَلِّی و فی قَلْبِهِ أزیزٌ کأَزیزِ المِرْجَل«دریغا از جوش دیگ دل مصطفی که 

ر صـفتی شـنیده باشـد، امـا بـاش تـا ایـن مسافت یک میل شنیدندی؛ باش تا بدانی که این جوش که شنید، ابوبک
، دانی که چون این حزن ترا قبول کنـد چـه گـویی؟ ایـن »إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ کُلَّ قَلْبِ حَزینِ«حدیث با تو غمزه بزند که 

  :بیتها گویی
 تــو ای صــنم دلــم خــون شــده اســت از عشــق

 ای مـــــرا تـــــو ای شـــــاهد بـــــت لیلـــــی شـــــده
 

 جـــان در طلـــب وصـــل تـــو بـــريون شـــده اســـت
ـــت ـــده اس ـــون ش ـــق مجن ـــن عاش ـــان ودل م  ج

 

همـه مریـدان در آرزوی مقـام : ای کـه گفـت ای دوست دانی که این حزن از چه باشد؟ مگر از آن بـزرگ نشـنیده
آنکس که با خود . پريان باشند، و جملۀ پريان در مقام تمنای مریدان باشند زیرا که پريان از خود بريون آمده باشند

؟ مگر آن بزرگ از اینجا گفت که همه در عالم در آرزوی آنند که یک لحظه ایشان را باشد حظ و لذت چون یابد
از خود بستانند، و من در آرزوی آنم تا مرا یک لحظه بمن دهند و مریدان با خود باشند و آنکه بـا خـود باشـد از 

  .یگانگی و بیخودی او را نصیبی نباشد
تـو هنـوز ! گنجـد، در عـالم شـریعت کجـا گنجـد؟ ت خـود نمـیاین سخن در حقیق! دریغا من خود کدام و تو که؟

پروانه که عاشق : و اگر خواهی که این را مثال گویم گوش دار! ای، جمال حقیقت کی بینی؟ جمال شریعت ندیده
آتش است او را هیچ حظی نیست از آتش تا دور است مگر از نور او؛ و چون خود را بر آتش زند بی خـود شـود 

چـه گـویی آتـش از آتـش هـیچ بهـره بـرگريد؟ و چـون کـه آتـش . وانگی بنماند و جملـه آتـش شـودو از او هیچ پر
  :گویی نباشدپروانه غري آتش باشد، چه بهره یابد از آتش؟ این سخن نه در خور تو باشد تو همه روز می

ـــــۀ دل ـــــو بســـــوخت ای صـــــنم خان  عشـــــق ت
ـــــــــتم ـــــــــده ز آن روان کردس ـــــــــه ز دی  دردان

 

 بشکســـــــــت غـــــــــم فـــــــــراق پیمانـــــــــۀ دل
 زیــــــرا کــــــه ز مــــــن جداســــــت دردانــــــۀ دل

 

دریغا مگر آن بزرگ از اینجا گفت که اگر سـینۀ کمـرتین مورچـه بشـکافی، چنـدانی حـزن عشـق خـدا از سـینۀ او 
خداونـدا : شیخ عبداللّه انصاری در مناجات این کلمات بسیار گفتـی: شیخ ما گفت. بدرآید که جهانی را پرگرداند

لٌ بِاالَٔنْبِیـاءِ «. نیست،و تو بی مایی و بی مایی ما درخور ما نیسـت ما باخودیم و خودی ما در خور تو أَلـبَالءُ مُوکـّ
امـا . این باشد، یعنی که تو با بالیی و بال در خور ما نیست و ما با هواییم و هـوا درخـور تـو نیسـت» ثُمَّ باالَٔوْلیاء

  .هرچه بر تن آید آن عذاب باشد، و هرچه بر دل آید آن بال باشد
تو از بال چه خرب داری؟ باش تـا جـای رسـی کـه بـالی خـدا را بجـان ! تو پنداری که بال هر کس را دهند؟دریغا 
و راحـت میجوینـد و مـن تـرا از بهـر بـال  بار خدایا همـه کـس تـرا از بهـر لطـف: مگر شبلی از اینجا گفت.بخری
مگـر مصـطفی از !گاه بدانی که بال چه باشدبا تو کیمیاگری بکند؛ آن» جَذْبَةٌ مِنْ جَذَباتِ الحَّق«باش تا . میجویم

ارِ«: اینجا گفت همچنانکـه زر را : گویـد مـی» إنَّ اللّهَ یُجَـرِّبُ المُـؤْمِننيَ بِـالبَالءِ کَمـا یُجَـرِّبُ أحَـدُکُمْ الـذَّهَبَ بِالنـّ
 بـال شـود و باید که مؤمن چندان بال کشـد کـه عـني. آزمایش کنند ببوتۀ آتش، مؤمن را همچنني آزمایش کنند به بال

جمـاعتی . این معنی باشـد» إنَّ المُلوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها«دریغا . بال عني او شود؛ آنگاه از بال بیخرب ماند
که عذاب را بال خوانند یا بال دانند، این میگویند که ای بیچاره بال، نشان وال دارد و قربت با وی سرایت دارد و 

  :این بیتها بشنو! عد تا قرب ببني که چند مسافت دارداز ب. عذاب بعد است
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ـــــــیم ـــــــر کســـــــی قضـــــــا نکن ـــــــال ب  مـــــــا ب
 ایــــــــن بــــــــال گــــــــوهر خزانــــــــۀ ماســــــــت

 

ـــــــــــیم ـــــــــــا نکن  تـــــــــــا ورا نـــــــــــام ز اولی
ــــــیم ــــــا نکن ــــــر عط ــــــس گه ــــــر خ ــــــا به  م

 

هرکـه . »قِعْشُـولَیْسَ بِصادِقٍ فی دَعْوَی الْعِشْقِ مَن لَـمْ یَتَلـذَّذْ بِضَـرْبِ المَ«: ای که گفت دریغا از آن بزرگ نشنوده
جفای معشوق نکشد، قدر وفای او نداند؛هرکه فراق معشوق نچشد، لذت وصال او  نیابد؛ هرکـه دشـنام معشـوق 

  .معشوق از بهر ناز باید نه از بهر راز. لطف نداند، از معشوق دور باشد
ـــــاید ـــــتد ش ـــــال فرس ـــــرا ب ـــــت، م ـــــر دوس  گ

 

 بایــــد کــــني دوســــت خــــود از بهــــر بــــال مــــی
 

متصـل شـد، » نـون«با نقطۀ » ب«بود؛ پس نقطۀ » محبت«که در لوح محفوظ پیدا آمد، لفظ دریغا اول حرفی 
اند؛ و در هر راحتی، هـزار  مگر آن بزرگ از اینجا گفت که در هر لطفی، هزار قهر تعبیه کرده. شد» محنت«یعنی 

  .اند شربت بزهر آمیخته
که دوستان او پست و نیست شوند؛ و با این همه، جز ای عزیز او چندان عربده کند با بندگان خود که بیم آن باشد 

ایـن صـرب آنگـاه » یا أیُّها الَّذینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَرابطُوا واتَّقُوا اللّـهَ لَعَلَّکُـم تُفْلِحُـونَ«این خطاب نباشد که 
ای که  مگر این کلمه نشنیده .»الصَّبُور«توان کردن که صابر، تخلق یابد بصفت صرب خدا که یک نام او اینست که 

بُورِ«: او داود را گفت واصْـبِرْ «! ؟ دریغـا از صـرب و صـبور چـه تـوان گفـنت»تَخَلَّقْ بَاَخْالقِی وَإِنَّ مِنْ أخالقِیَ الصـَّ
  .بیان این همه کرده است» لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنا

خلعت شود، چندانی شکر بـر خـود واجـب بینای این ای دوست دانی که شکر این مقام چه باشد؟ سالک چون 
شرح این شـکر میکنـد کـه چـون » وا نِعْمَةَ اللّهِ التُحْصُوهادُّوَإنْ تَعُ«. بیند که خود را قاصر داند از شکر این نعمت

عالم الهیت که ما  ندا در دهند از» ألحَمْدُلِلّهِ الَّذی لَهُ ما فی السَّمواتِ وَمافی االَٔرضِ«خود را محو بیند، در میان 
مگـر از نامهـای او یکـی . خود، بنیابت تو از تو شکر خود کنیم، و شکر خود را بجـای شـکر تـو محسـوب داریـم

. او است که ترا شکر کند بنیابـت تـو» شکور» «حَمَدَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ«ای؟ یعنی  نخوانده» حمید«و یکی » شکور«
قدر ایـن کلمـه کسـی ! و توقدر این کلمه چه دانی! »رْتُ الرَّبَ بالرَّبَشَکَ«دریغا مگر آن بزرگ از اینجا گفت که 

ی بِرَّبـی«داند که  از تـو : از عـالم غیـب، بـا دوسـتی از دوسـتان خـود گفتنـد. او را روی نمـوده باشـد» عَرَفْـتُ رَبـِّ
  .»شَکَرَ الرَّبُ نَفْسَه بِنَفْسِهِ فَهُوَ الشَکُورُ«بحقیقت شاکر اوست؛ پس 

هِ مَلَـأَ «: میگوید -صلعم -روح باشد؛ شکر قالب را عبارت این باشد که مصطفیاین شکر  إِذا قال العَبْدُ ألْحَمدُ لِلـّ
ماءِ وَاالَٔرْضِاِ نُورُهُ االَٔرْضَ وَإِذا قالَها ثانِیاً مَلَأً نُورُهُ السَّـمواتِ وَاالَٔرْضَ وَ از . »ذا قالَهـا ثالِثـاً مَلَـأَ نُـورُهُ مـابَیْنَ السـَّ

ا فـی االَٔرضِ مـوَخلَقَ لَکُـم مـافِی السَّـمواتِ وَ«این شکر نعمت . زبان و قالب، آسمان و زمني پر از نور شودشکر 
  .باشد» جمیعاً مِنْهُ

إِذا أرادَ «: دانی که این همه سالک را کی روی نماید؟ آنگاه روی نماید که بدان مقام رسد که حـالج گفتـه اسـت
ثُمَّ فَتَحَ عَلَیْهِ بابَ القُرْبِ، ثُمَّ أَجْلَسَهُ عَلی کُرسِیِّ التّوحیدِ، ثُمَّ رَفَعَ . عِبادِ فَتَحَ عَلیْهِ بابَ الذِّکر اللّهُ أنْ یُوالِیَ عَبْداً مِنْ

إذا وَقَـعَ بَصَـرُهُ عَلَـی فَ عَنْهُ الحُجُبَ فَیَراهُ بِالمُشاهَدَةِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ دارَ الفَردانیَّةِ، ثُمَّ کَشَفَ عَنْهُ رِداءَ الکِربیاء وَالجَمال،
مِـنْ دَعـاوی  الجمال بَقِیَ بِالهُوَ، فَحِینَئِذٍ صارَ العَبْدُ فانِیاً وَبالحقِّ باقِیـاً، فَوَقَـعَ فـی حِفْظـه سُـبْحانَهُ وَ تَعـاىل وَبَـرِیُ

در دسـت هـوا  ای و تو هنوز در خانۀ بشریت مقیم شده. باش تا رسی و بینی! گویم هرگز ندانی که چه می. »نَفْسِهِ
  !و نفس گرفتاری، این مقام را چه باشی

وقـت . از ناصـرالدین بـازپرس. ای؛ اگـر خـواهی کـه بـدانی در بشریت مقیم شدهاینجا ترا در خاطر آید که تو نیز، 
بودی که درآمدی با جماعت محبان؛ و دراین حالت که مرا بودی، وقت بودی که مـرا بـا خـود ندادنـدی؛ مـرا از 
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و وقـت بـودی در ایـن مقـام یـک مـاه بمانـدمی چنانکـه . وشانیدندی، درآمدندی، و مرا ندیدنـدیچشم ایشان بپ
وَمَا قَتَلوُهُ وما صَلَبُوهُ وَلکِـنْ شُـبِّهَ «: باش تا این آیت ترا روی نماید که در حق عیسی گفت. هیچکس مرا درنیافتی

  .این معنی باشد» بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَیْهِ«. داده بودند او را این همه بچه یافت؟ بدان یافت که رفعت. »لَهُم
مصطفی بقالب در کسوت : گوید سهل بن عبداللّه به بني که چه می! یارم گفنت که عالمها زیر و زبر شود دریغا نمی

 قَـدْجاءَ کُـمْ مِـنَ«بشریت بر طریق تشبه و تمثل بخلق نمود اگر نه قلب او نور بود، نور با قالب چـه نسـبت دارد؟ 
خود بیان » وَتَراهُم یَنْظُروِونَ إِلَیْکَ وَهُم الیُبْصِرُون«پس اگر او نور نبودی، و قالب بودی . »اللّهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبنيٌ

کـانَ یَمْشـی «با خودنداشتی؛ و اگر قالب داشتی چنانکه از آن من و تو باشد چرا سایه نداشتی چنانکه ما داریم 
انی که چرا او را سایه نبود؟ هرگز آفتاب را سایه دیدی؟ سایه صورت ندارد؛ امـا سـایه ؟ ای دوست د»وَالظِلَّ لَهُ

. »وَسِـراجاً مُنـرياً«چون آفتاب عزت از عالم عدم، طلوع گردد از عالم وجـود، سـایۀ او آن آمـد کـه . حقیقت دارد
غا مگر که نور سیاه را بـريون ای که سایۀ آفتاب محمد چه آمد؟ دری دانستی که محمد سایۀ حق آمد؛ و هرگز دانسته

  :ای تا بدانی که سایۀمحمد چه باشد؟ ابوالحسن بستی همني گوید ندیده» ال«از نقطۀ 
 دیـــــدیم نهـــــان گیتــــــی و اهـــــل دو جهــــــان
 و آن نـــــــور ســـــــیه ز ال نقـــــــط برتـــــــر دان

 

ــــــــت و عــــــــار برگذشــــــــتیم آســــــــان  وز عل
 ز آن نیــــــز گذشــــــتیم نــــــه ایــــــن ماندنــــــه آن

 

. ور تو، آن باشد که بدانی که سایۀ محمد، دنیا آمد چون اصل آفتاب غایـب شـوددرخور تو نیست؛ درخاین سخن 
  !»یَوْم نَطوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجلِّ لِلْکُتُبِ«سایه ماند؟ هرگز نماند ! چگویی؟

چون آفتاب حقیقت بـا . دنیا باشد ضدریغا چون قالب با حقیقت شود و رنگ حقیقت گريد، عبارت از آن انقرا
گوید،  دریغا چون گوینده نداند که چه می! گویم کافرم اگر من میدانم که چه می. ود؛ انقراض نور تن باشدعدم ش

اگـر قالـب مصـطفی چنـان بـودی کـه از آن مـن و تـو، چـرا . ایـن خـود رفـت! شنونده چه میداند کـه چـه میشـنود
کندی مروارید و لؤلؤ شدی؟ و اگر های آب از انگشت او، روان بودی و از آن ما روان نیست؟ و خیو که اف چشمه

یک تنه طعام نهاده بودندی، بوصول دست او زیادت و چند تنه شدی،و اندهزار کس نصیب بیافتندی، و خلق را 
این عجب آید؟ شیخ ابوعمر علوان، سیزده سال هیچ طعام نخورد؛ آنکس را که طعـام بهشـت دهنـد، قالـب او را 

امـا مردمـان . د، از برای موافقت خلق خورند بر طریق کیمیاگری باشـدبدین طعام چه حاجت باشد؟ و اگر خورن
ای کـه بکـردی از گـل،  همچنانکه عیسی را معجزه داده بودند کـه بنفخـه. شنوند، و مرا ساحر میخوانند از من نمی

یْأَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنی فَتَنْفُخُ فیها تَخْلُقُ مِنَ الطّنيِ کَهَ وَإِذْ«. مرغها پدید آمدی؛ و نابینا، بینایی یافتی؛ و مرده، زنده گشتی
همچنـني وىل خـدا . این معنی باشـد» فَتَکُونُ طَیْراً بِإذْنی وتُبْرِیُّ االَٔکَْمهَ وَاالَٔبرَصَ بإِذْنی وَإذْ تُخْرِجُ المَوْتی بإِذْنی

  .باشد باشد، و کرامات باشد و این بیچاره را همچنني می
گردانـد؟ مگـر کـه سـهل تسـرتی از اینجـا گفـت کـه  مس را زر خالص چگونـه مـیای که  دریغا مگر که کیمیا ندیده

شـبی مـن و : دانم که شنیده باشی این حکایت. »إِلّا وَلَهُ ولِیٌّ فی کِرامَتِهِ«یعنی » مامِن نَبِیٍّ إِّال وَلَهُ نَظريٌ فی أَمَّتهِ«
کـردیم و ابوسـعید ترمـذی  ما رقص مـیپس . مۀ شهر ما، حاضر بودیم در خانۀ مقدم صوفیئپدرم و جماعتی از ا

خواجه امام احمد غزاىل را دیدم که با ما رقـص میکـرد، و لبـاس : پدرم در بنگریست، پس گفت. بیتکی میگفت
بمـري ای : یـارم گفـت مـرگم آرزو میکنـد، مـن گفـتم نمـی: شیخ بوسـعید گفـت. و نشان میداد. او چنني و چنان بود

چون زنده را مرده میکنـی، مـرده را : مفتی وقت دانی خود که باشد، گفت. بوسعید، در ساعت بیهوش شد وبمرد
در سـاعت زنـده . خداوندا فقیه محمود را زنـده کـن: گفتم. فقیه محمود: مرده کیست؟ گفت: گفتم. نیز زنده کن

  .شد
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مـن فتـوی کامل الدولة و الدین نبشته بود، گفت که در شهر میگویند که عني القضاة دعوی خدایی میکند و بقتـل 
همـه را ایـن وصـیت میکـنم کـه فتـوی ایـن آیـت . ای دوست اگر از تو فتوی خواهند، تو نیز فتوی میده. دهند می

مـن . »وَلِلَّهِ االَٔسماءُ الحُسْنی فادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذینَ یُلْحِدُونَ فـی أَسْـمائِهِ سَـیُجْزَوْنَ بِمـا کـانُوا یَعْمَلُـونَ«: نویسند
: دانـم کـه گـویی. »وُمـا ذلِـکَ عَلَـی اللّـهِ بِعَزیـزِ«کی بُـوَد؟ ! خواهم دریغا هنوز دور است بدعا میخود، این قتل 

  :دعاکدامست که در سماع گفته میشود؟ این بیتها بود که منصور حالج نیز پیوسته گفتی
ــــــــیْنِ ــــــــی إِلَهَ ــــــــذا ف ــــــــا ه ــــــــتَ أمْ أن  أَأنْ
ــــــــداً ــــــــی أَبَ ــــــــی الئیَّت ــــــــکَ ف ــــــــةٌ لَ  هُوِیَّ

ــــــ ــــــأینَ ذاتــــــکَ مّن ــــــتُ أَریفَ ــــــثُ کُنْ  ی حَیْ
 وَأیْـــــــــنَ وَجْهُـــــــــکَ مَعْقُـــــــــود بِنـــــــــاظِرَتی

 نـــــــــی وَبَیْنَـــــــــکَ أَنَّیـــــــــی یُزاحمنـــــــــیبَیْ
 

ــــــني ــــــات إثْن ــــــن إِثْب  حاشــــــایَ حاشــــــایَ مِ
 کــــــلٌّ عَلَــــــی الکُــــــلِّ تَلْبــــــیسٌ بــــــوَجْهَیْنِ
ـــــــی ـــــــثُ الأین ـــــــی حی ـــــــیَّنَ ذَاتِ ـــــــدْ تَبَ  فَقَ
ـــــیْنِ ـــــب أمْ فـــــی نـــــاظِرِ العَ  فـــــی نـــــاظِرِ القَلْ

 نِبِأَنَّــــــــکَ أنَّیــــــــی مِــــــــنَ البَــــــــیْ فَــــــــارْفَعْ
 

هر کسی معنی این بیتها نداند، و خود فهم نکند، این معنی از کجا و فهم و ادراک از کجا؟ امـا بـا ایـن همـه اگـر 
  :ای بپارسی گفته شود،گوش دار میخواهی که شمه

 پــــــر کــــــن قــــــدح بــــــاده و جــــــانم بســــــتان
ـــــان  در هشـــــیاری غمســـــت و سودســـــت و زی

ـــــدن ـــــر و باســـــالم ب ـــــا کف  ناچـــــار اســـــت ب
 

ـــــتان ـــــانم بس ـــــر دو جه ـــــن و از ه ـــــتم ک  مس
ـــــتان ـــــانم بس ـــــود و زی ـــــم و س ـــــت غ  از دس
 خــــــود را بنمــــــاو زیــــــن و آنــــــم بســــــتان

 

ت دندانهای یْوَّای دوست این سَ» أَلنّاسُ سَوِیَّةُ کَأسْنانِ المُشْطِ«: گفت -صلعم -اینجا ترا در خاطر آید که مصطفی
مگـر . خاکیـت و بشـریت یکـی باشـند؛ امـا حقیقتهـا مختلـف باشـندشانه بقالب باشد که جملـۀ قالبهـا از جهـت 

هـن؛ آ؟مَعدن زر، در معدن سیم نباشد و یـا معـدن مـس و »أَلنّاسُ مَعادِنٌ کَمَعادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ«ای که  نخوانده
معـدن قلـب،  اکنون بدانکه معدن کافر، چون معدن مسلمان و مؤمن نبـود؛ و. هر یکی از این گوهرها معدنی دارد

  .چون معدن نفس نباشد
هـیچ چیـز از » لَیْسَ شَیء خَرياً مِن مِثْلِهِ بِألفِ الّا الْمُؤمِنُ«: اگر خواهی تمامرت بشنو از مصطفی از اینجا که گفت

مانند خود بهزار قیمت افزونی ندارد مگر آدمی که مرد باشد که فضیلت دارد بر دیگری بهـزار درجـه، و باشـد کـه 
مگر جنید از اینجا . ار درجه قیمت دارد و باشد که بدو جهان قیمت دارد، و باشد که بنجاست خود داردبهفتاد هز

چنانکـه همـت باشـد، قیمـت » قِیمَةٌ المَرْء عَلی قَدَر هِمَّتِهِ وَمَن کانَتْ هِمَتُهُ ما یُدْخِلُهُ فَقِیمَتُهُ مـایَخرُجُ مِنْـهُ«: گفت
  .قیمت او فارغ شدن از نجاست باشدباشد و هر که همت او خوردن باشد، 

دانـی آخـر کـه چـون . مسـتمع بـاش ای شـنونده. دریغا تمهید دهم آغاز باید کرد که مقصود ما خود جمله دروست
زیـرا ! شنونده باشی، شمۀ آن باشد که اگر نیز این مقام نداری، چون بشنوی دل و دورنت گواهی دهـد بصـدق آن

چیزی نبودی، این سخنها خود در کتاب صـادر نشـدی؛ و اگـر صـادر شـدی، که اگر در باطن تو مثل این کلمات 
پس باطن تو این کلمات . جلوه گری از آن وجه کردندی که خود ترا بمطالعۀ آن جز ضاللت و کفر حاصل نیامدی

. »وْجِئنا بِمِثْلِهِ مَدَداًلَذَ کَلِماتُ رَبِی وَ قُلْ لَوْ کانَ البَحْر مِداداً لِکَماتِ رَبّی لَنَفَذَ البَحْرُ قَبْلَ أنْ تَنْفَ«را قبول کرده بود 
  .وَبِاللّهِ التَّوفیقُ وَالعِصمةُ والرَّحْمَةُ
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  تمهید اصل عاشر

  >اصل و حقیقت آسمان و زمني نور محمد ص و ابلیس آمد<
و طالب کلمات حق الیقـني بدانکـه  ای دوست دین،. وَهُوَ المُشْتَمِلُ عَلَی الغَرَضِ الْمَقْصُودِ بَیانُهُ فی هذِهِ التّماهِیدِ

و » أوّلَ مـا خَلَـقَ اللّـهُ نُـوری«و دیگـر . »اللّهُ نُورُ السَّموات وَاالَٔرضِ«یکی : از سؤاالت تو جواب خواهیم کردن
  .»اَلْمُؤمِنُ مِرآة المِؤمِنِ«سیم 

ا هرگـز تفسـري ایـن آیـت کـه گفتـه دریغـ. »أللّهُ نُورُ السّمواتِ وَاالَٔرْضِ«سؤال آغاز بقرآن شاید کرد که : جواب اول
ام؛ امـا نـدانم کـه  من در هیچ کتاب، تفسريو بیان این آیت ندیده! است، آنگاه کسی را توقع باشد که من نیز بگویم

بی حرف و صـوت؛ و لکـن نمیـدانم کـه چـون بـا »وَعِنْدَهُ اَمُّ الکِتاب«ام، اما در کتاب  ای یا نه؟ من دیده تو دیده
  !نه بودحرف و صوت آرم چگو

ا «چرا؟ زیـرا کـه . متکلمان و علمای جهل میگویند که خدا را نور نشاید خواند: اکنون گوش دار النُـورُ عِبـارَةٌ عُمـّ
نـور باشـد؛ و ایـن  ، و محدث باشد، این سخن راست باشد، اما آنکس که گویند که نور او، ایـن»البَقاءَ لَهُ زمانَیْنِ

نـور : ر است و این نور منور جمله نورهاست، دریغا نورها بر اقسام استصفت غلط باشد، از نامهای او، یکی نو
و نور ماهتابست، نور آتش است ونور گوهر است، نور زر است نور لعل و پريوزج باشد، و نـوری دیگـر کـه  آفتاب

رح آنکس که جـز نـور آفتـاب ندیـده باشـد، چـون پـیش اونـام و شـ. >العني< نام باشد چنانکه نورالدین و یا نور
  .نورهای دیگر گویند؛ قبول نکند و منکر باشد
ای از این نور بیان کـرد  چه بیان خوب میکند؛ و شمه -رضی اللّه عنه -دریغا حجةاالسالم ابوحامد محمد الغزاىل

مت بنور ظاهر یعنی نور آن باشد که چیزها بجز از نور نتوان دید، و ظل» عِبارَةٌ عَمّا تَظْهَرُ بِهِ األشْیاءُ رُألنُّو«: و گفت
همـه . اگر نور این معنی دارد، اطالق نـور حقیقـی خـود بـر خـدا آیـد، و بـر دیگـر نورهـا باسـم مجـاز افتـد. شود

پـس چـون وجـود آسـمان و . موجودات عالم خود معدوم بودند؛ پس بنور او و قدرت و ارادت او موجود شـدند
هرگز هیچ ذره را در ظلمت تـوان . جز وی نباشد» االَٔرْضاللّهُ نُورُ السَّمواتِ وَ«زمني از قدرت و ارادت او باشد، 

اگـر طلـوع آفتـاب نباشـد، وجـود ذرات نتـوان دیـد و . دید؟ نه، ظهور و کشف ذرات بوجود طلـوع آفتـاب باشـد
کَ مِـن بَنـی آدَ«نبودی، وجـود ذرات » اللّهُ نُورُ السّمواتِ وَاالَٔرْض«اگر طلوع نور . معدوم نماید مَ وَإِذا أَخَـذَ رَبـُّ

  .هرگز نبودی» مِنْ ظُهُورِهِم ذُرَّیتَهُم
از بهر این معنی گفت کـه » إِنَّ اللّهَ خَلَقَ الخَلْقَ مِنْ ظُلْمَةِ ثُمَّ رَشَّ عَلَیْهِمْ مِن نورِهِ«: پس این خرب که مصطفی گفت

ظلمـت ایشـان ت مقرون کردند تا همه وجـود ایشـان نـور باشـد، و وجود خلق نعت ظلمت داشت؛ آن را بنور الهیّ
سخن معروف کرخـی نیـز تـرا . »مافی الجَنَّةِ أَحدٌ سِوی اللّهِ«: گوید اینجا بدانی که شبلی چرا می. بنور مبدل شود

لَیْسَ فی الدّارَیْنِ «سخن ابوالعباس قصاب ترا روی نماید » لَیْسَ فی الوُجودِ إِّال اللّهُ«: مصور گردد آنجا که گفت
چـرا  -کَـرَّمَ اللّـهُ وَجْهَـهُ -و اینجا بدانی کـه علـی بـن ابیطالـب. »جُوداتِ کُلَّها مَعْدُوَمةٌ إِلّا وُجُودُهُإِلّا رَبّی وَإِنَّ المَو

  .»الراحَةَ لِلمُؤمنِ مِن دُون لِقاءَاللّهِ«اینجا جلوه گری کند که  -صلعم -سخن مصطفی. »الأَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ«: گوید
: باشد، احتمال نکنی، و عالمها بر هم اوفتد؛ امـا رمـزی بگـویم و دریـغ نـدارم؛ بشـنودریغا اگر بگویم که نور چه 

مواتِ وَاألرض«یعنی أصـل »اَللّهُ نُورُ السّمواتِ وَاألرض« ، اصـل وجـود آسـمان و زمـني نـور او آمـد، مگـر »السـّ
مصـدر و مایـۀ جملـۀ  ؟ وجـود او»اَللّـهُ مَصْـدَرُ الموجُـودات«حسني منصور با تـو ایـن سـخن را نگفتـه اسـت کـه 

  .»اللّهُ وَنُورُهُ مَصْدَرُ االَٔنوارِ«موجودات بود، یعنی 
اللّه، وجود ذات او بود که جوهر عـزت باشـد ونـور صـفت ذات : »اللّهُ نُورُ السّمواتِ واألرض«دریغا نیک بشنو 
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هر عبـارت از اصـل وجـود جـو: »مـایَقُومُ بِـهِ العَـرَضَ«ای که جوهر، آن بود کـه  آخر شنیده. الهیت که عرض باشد
. گـویم، جـوهرو عـرض حقیقـی میگـویم این جوهر و عرض عالم محسوس نمی. باشد و عرض معنی قایم بجوهر

دریغا خدا موجود است، پس جوهر باشد، و جوهر بی عرض نباشد؛ وجود اللّه، جوهر باشد؛ ! اگر فهم توانی کرد
لفظَةُ اللّهِ عِبارَةٌ عَـنْ بَیـان «کعب األحبار بشنو گفت که این حدیث را اندک مشمر؛ از . ونور عرض آن جوهر باشد

  .»وُجُودِهِ، وَنورُ السَّمواتِ وَاالَٔرضِ عِبارَةٌ عَنْ بیان نُورِ وُجُودِ لَوازِمِه
پـس ایـن . حاصل این سخن، آن باشد که اللّه، جوهر باشد؛ و نور عرض؛ و جوهر هرگز بی عـرض نبـود، و نباشـد

: ام که دو نور او باشد که اصل آسمان و زمني؛ و حقیقت ایشان، این دو نور اسـت رمز گفتهسموات و ارض، خود ب
پس این نـور . یکی نور محمد، و یکی نور ابلیس؛ و شرح این سموات و ارض خود گفته شود؛ بجایگاها بازیاب

هـا از  مگـر ایـن بیـتکه عرض جوهر الهیت است چیست،و کدام است؟ انشاءاللّه برمز یگان یگان گفته شود؛ اما 
  :ای؟ اکنون گوش دار خواجه احمد حمویه نشنیده

 آن گـــوهر اصـــل را، عـــرض خـــود دل ماســـت
ــکل ماســت ــني ســخن مش ــه تراســت ک ــن طرف  ای

 

ـــزل ماســـت ـــرون ز کـــون و کـــان من  آن دل کـــه ب
ــود آن حاصــل ماســت  پــیش از کــن و کــان چــه ب

 

نـورُ وَجْهِـهِ نُـورُ «یعنی » أللّهُ نُورُ السَّمواتِ«: ا گفتاما از نوعی و عبارتی دیگر که درتوان یافت آنست که شیخ م
یُدَّبِرُ االَٔمْـرَ «که این آیت هرگز ندانسته باشی یا بدانی که این سموات و ارض چیست؟ مگر . »السَّمواتِ وَاالَٔرْضِ
هْتُ وَجْهیَ لِلَذی فَطَرَ وَجَّ«. بر تو کشف کنند تا امر با تو بگوید که سموات و ارض چه باشد» مِن السَّماء وَاألرضِ
ای دوسـت اگـر ممکـن اسـت کـه . کند، و عذر ایـن جملـه بخواسـته اسـت بر خلق جلوه می» السَّمواتِ وَاالرضِ

درجهان کسی این آیت را بی آنکه دیده باشد حقیقت آن در تواند یافنت، ممکـن باشـدکه تـونیز بـی آنکـه بینـی و 
مـاعَرَفُوا اللّـهَ حَـقَّ «اَیْ . بیـان ایـن میکنـد. »وَما قَدَرُوااللّهَ حقَّ قَـدْرِهِ« :از خدا بشنو که گفت. دیده باشی دریابی

در » إصـبَعني«ای؟ ایـن  ندیده» قَلْبُ المُؤمِن بَیْنَ إصْبَعنيِ مِنْ أصابِعِ الرّحمن«دریغا مگر که هرگز جمال . »مَعْرِفَتِهِ
. گواه این سـما و ارض شـده اسـت» ینِهمواتُ مَطوّیّاتِ بَیَوَالسَّم«ای که  آخرشنیده. عالم دیگر، سما و ارض باشد

بشـنو  -تعـاىل -؟ و اگر باورت نیست از خـدای.»یَدُاللّهِ عَلَی الجَماعَةِ«ای که  مگر از مصطفی این حدیث نشنیده
  .ای دو نور است که شنیده» یَدَی«؛و این »خَلَقْتُ بِیَدی«: کند که بیان خلقت آدم می

ای کـه  دریغـا بنـده. »ورِهِ کَمِشْکوةِ فیها مِصباحٌ، ألمِصْباحُ فـی زُجاجَـةِ، ألزُّجاجَـةُ کَأَنَّهـا کَوکـبٌ دُرّیٌمَثَلُ نُ«دریغا 
تعاىل ببیننده چنان نماید که نور چـراغ از پـس آبگینـه و آبگینـه در مشـکوة  -خدایچون خدای را بیند، نور وجه 

هُوَاللّـهُ «اگر خواهی که مصباح بـدانی . محمد باشد که شنیدیجان بیننده باشد، و زجاجه نور این مشکوة . باشد
مَثَـلُ «دریغـا . تا این معنی بتوانی دانسنت زیرا که فهم و معرفت هر کسی بدین نرسد بر خوان» الَّذی ال إِله إِلّا هُو

باشد و نور محمـد مثل نور محمد اینجایگه دل مشکاة باشد، و جان زجاجه : ابن عباس می گوید» نُورِهِ کَمِشْکوةٍ
قَلْـبُ المُـؤمِنِ کـالمِرآةٍ إِذَا نَظَـرَ فیهـا تَجَلّـی «: مصباح باشد و دلیل بر این کلمه قول حسني منصور آنجـا کـه گفـت

  .»رَبُّهُ
» زَیْتونـةٌ مُبارَکَـةٌ«پـس آتشـی از . دریغا سالک را مقامی باشد کهنور مصباح زجاجه باشد بمیان مرد و میان خـدا

شـراب کـافوری تـابش مصـباح باشـد کـه از دور بـا پروانـه . تش در شراب کافوری تعبیه کرده باشـندبتابد که این آ
با او » عَلی نُورٍ«رسد آتش » عَلی نُورٍ«چون پروانه دل از احرام گاه وجود نور، بعالم . »قُومُوا لِلّهِ قانِتنيَ«: گوید

پس در این مقـام نـار، . سوخته گردد، و یکی شودپروانه در عني آتش : گویم دریغا می. بگوید که وجود او چیست
وُجـوهٌ یَوْمَئِـذٍ ناضِـرةٌ إِىل رَبِّهـا «: دریغا شیخ ما یـک روز بعبـارتی دیگـر گفـت. گردد» نُورٌ عَلَی نُورٍ«و نور شود؛ 
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و پس این بیاض وجه و شعاع مصـباح د. قلب سالک را طهارت و سپیدی دهد» نُورٌ عَلی نُورٍ«: میگوید» ناظِرَةٌ
روی بسـالک آرد، ایـن حجـاب نیـز » ولو لَمْ تَمْسَسْـهُ نـارٌ«، چون آتش -تعاىل -حجاب گردند میان بنده و خدای

دریغـا از دسـت . اگر مصباح و نور او معشوق شده باشد، در ایـن حالـت پروانـه معشـوق نـور شـود. برداشته شود
ا دوست دارد، خدا عیش و غذای او باشـد؛ و هرکه خدا ر: که گفت -رضی اللّه عنه -امريالقلوب ابوالحسن نوری

  .باشد -تعاىل -هرکه خدا او رادوست دارد، او عیش و مراد خدای
ای  دریغا هرگز دانسته. »إِذا تَمَّتِ العُبُودیَّةٌ لِلْعَبد یَکُونُ عَیْشُهُ کَعَیْش اللّه تعاىل«: مگر که اویس قرنی از اینجا گفت

ةٌ«یدند کـه که عبودیت چه باشـد؟ بزرگـی را پرسـ ای : گفـت» إِذا صِـرْتَ حُـرّاً فَأنْـتَ عَبْـدٌ«: ؟ گفـت»ماالعُبُودیـَّ
ای میـدان در صـندوق  ایـن حریـت، لطیفـه! چه دانـی کـه ایـن آزادی چیسـت. سالک اگر آزاد نشوی بنده نباشی

ا عَرَ«چه میشنوی؟ . لمی که او را انسان خوانند و إنسانیت خوانندعبودیت تعبیه کرده در عا ضْـنا االَٔمانَـةَ عَلَـی إِنـّ
گوهر امانـت صـمدیت را محـل و . »السَّمواتِ وَاالَٔرض وَالجِبال فَأبَیْنَ أنْ یَحْمِلنها وَأشفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَها اإلنسانُ

دریغا امروز در جهان کسـی بایسـتی تـا بـاوی . این انسان چیست؟ صفات بود بر ذات احدیت. موضع انسان آمد
ةِ«: اســتاد ابـوبکر وراق گفـتایـن سـخن بگفتمـی کـه  : گفــت» لَـیْسَ بَیْنـی وَبَیْنَــهُ فَـرْقٌ إِالأَنّـی تَقَـدَمْتُ بِالعُبوُدِیـّ

  .عبودیت، ما را فراپیش داشته است، یعنی عبودیت سبق برده است بر وجود عشق الهیت
ذی أسـری بِعَبْـدِهِ«اگر باورت نکند از   -شـیخ ابوسـعید خـراز .بشـنو کـه بیـان ایـن همـه بکـرده اسـت» سُبحانَ الـّ

عَالمَةُ المُریدِ فِـی الفَنـاءِ ذَهـابُ حَظِـهِ مِـن الـدُّنْیا «: این جمله در چند کلمه بیان کرده است، گفت -رحمةاللّه علیه
یَبْدُولَـهُ بـادٍ أیْضـاً فَیُریـه  قُدْرَةِ اللّه، ثُمَّوَاآلخِرَةِ إلّا مِنَ اللّهِ تعاىل، ثُمَّ یَبْدُولَهُ بادٍ مِن ذاتِ اللّهِ فَیُریهِ ذَهابَ حَظِهِ من 

دانِیَّتِهِ، فَـإِذا کـانَ کَـذلِکَ ذَهابَ وُجُودِ نَفْسِهِ وَحَظِ رُؤیَتِهِ مِن اللّهِ، وتَبْقی رُؤیَةِ ماکانَ لِلّهِ مِن اللّهِ فَیَنْفَرِدُ العَبْدُ مِنَ فَرْ
  .»دِ فی األبَدِیَّةِ کَما کانَ فی األزلیَّةِفَالیَکُونُ مَعَ اللّهِ غَريُ اللّهِ، فَیَبْقَی الواحِدُ الصَّمَ

رضـی  -ای دوسـت بـوهُرَیره! دریغا اگر اسرار و جمال این کلمات بر صحرا نهادندی، همه جهـان را تمـام بـودی
افنت سـهل ایـن کلمـه را دریـ. »أَلمِشکاةُ هُوَ الصَدْرُ وَالزُّجاجَةُ هُـوَ القَلْـبُ و المِصْـباحُ هُـوَ الـرُّوحُ«: گفت -اللّه عنه
ای عزیـز محجوبـان . »تُوْقَدُ مِنْ شَجَرةٍ مُبارَکَةِ زَیْتُونَةٍ الشَرْقِیَّةٍ وَالغَرْبِیَّةٍ یکادُ زَیتُها یُضِىُٔ«: اکنون گوش دار. باشد

رحمـة  -روزگار، این درخت را در دنیا دانند؛ خود ندانند که این درخت در بهشت نیز نباشد، از امام حسن بصری
ةِ إِنَّمـا «: بشنو میگوید -الله علیه لَوْ کانَتْ هذِهِ شَجَرةً لَکانَتْ شَرْقِیَّةً أوْ غَرِبِیَّةً، لَکِنْ وَاللّهِ ماهِیَ الدُّنیا وَال فـی الجنـَّ

خواننـد و چیـزی » آب«خوانند، بپارسی » ماء«بتازی : ای دوست آب را چند نامست. »هُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللّهُ لِنُورِهِ
  .ه زبان ده نام دارد؛ اسما بسیار باشد، اما عني و مسمی یکی باشدباشد که بد

بازکـدام » زَیْتُونَـةٌ«کدامسـت و » سـدرَةٌ المُنْتَهـی«دریغا باش تا درخت طوبی را بینی، آنگاه بـدانی کـه درخـت 
اننـد، و طـور گاهی شجره خو: نامها بسیار دارد. اصل این همه یکی باشد. باشد» أبیتُ عِنْدَ رَبِّی«. درخت باشد

کـالم را » نُـودِیَ مِـن الشَـجَرَةٍ أن یامُوسـی«از شجرۀ . بر خوان» وَالتّنيِ و الزَّیْتُون«. سینا خوانند، و زیتون خوانند
دانی که ایـن کـوه طـور کدامسـت؟ . ترا خود بر سر سر زیتونی رساند» تَخْرُجُ مِن طوُر سینا«مستمع باش و شجرۀ 

دٍ«: ابن عبـاس گفـت. این کوه باشد» لوَلکِنِ أُنْظُر إِىل الجَبَ« و نـور » -علیـه السـالم -یعنـی أنظـر إِىل نَـورِ محَمـَّ
تُوقَـدُ «. نیز گواه این کـوه باشـد» ق و القُرآنِ المَجیدِ«. خواند که کان و وطن جمله از نور اوست محمد را کوه می

، شرقی و غربی نباشد؛ زیرا که نور رادر عالم الهـی مشـرق ای؛ بدان که این زیتون شنیده» مِنْ شَجَرةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ «. »بَلْ عَلی نُورِیَةٍ» «النُورِیَّةٌ وَالنارِیَّةٌ«یعنی ! چه میشنوی. خوانند، و نار را مغرب خوانند

خـود کـی دیـد، آنگـاه تـا تـو نیـز » رٍعَلـی نُـو«ای، جمال نور کی بینی؟ پس  تو هنوز دباغت نار ندیده» عَلی نُورٍ
آنگـاه . تـرا کیمیـاگری کنـد» یَهْدِی اللّهُ لِنُـورِهِ مَـنْ یَشـاءُ«بینی؟ و زیتون خود کی چشید، تا تو نیز چشی؟ باش تا 
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أللّهُـمَّ بَـیِضْ «موافقـت کـن و همـه روز از خـدا درمیخـواه کـه  -صلعم -بدانی که چه میگویم؛ و تو نیز با مصطفی
ةً«: گفـت -رحمة اللّـه علیـه -شیخ ما. »وُرِ وَجْهِکَ الکَریمِوَجْهی بِن ةً وَ الأَبَدیـَّ هرکـه ایـن . »الشَـرْقِیَّةً یعنـی الأَزَلِیـَّ

درخت صمدی را بدید، و از وی روغن زیت چشید، او را از خود چنان بسـتانند کـه ازل نـزد او ابـد باشـد، و ابـد 
الدُنْیَوِیَّةً وَالأُخْرَوِیَّةً خود معلـوم باشـد کـه نـه «دریغا . ز ابد او را اثریازل نماید؛ نه از ازل او را خربی باشد ونه ا

ا پـیش بایـد فـراگر بیان ازل و ابد خواهی شنید، سـؤال دیگـر را جـواب . دنیوی باشد نه اخروی، همه خدا باشد
  :گوش دار. گرفت

نـی حمـل کننـد؛ بمعنـی آفریـدن باشـد ای عزیـز خلـق بزبـان عربیـت، بـر چنـد مع. »اول ما خلق اللّه نوری: قال«
. و بمعنی تقدیر باشد؛ و بمعنـی ظهـور و بـريون آمـدن باشـد» خَلَقَ لَکُمْ مافی السَّمواتِ وَمافی االَٔرْضِ«چنانکه 

اکنون محمد در کدام عالم چنني مخفی بود کـه آنگـاه ظهـور او را خلقـت . بدین حدیث، ظهور و وجود میخواهد
» لَوالکَ لَما خَلَقْتُ الکَوْنَیْنِ«مخفی بود؛ او را بعالم » تَ کَنْزاً مَخْفیّاً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَکُنْ«آمد؟ دریغا در عالم 

  .آوردند
ای دوست دانی که زیتون در شجره چون کامن و پوشیده باشد، آن را دانی چه خوانند؟ علما آن را عدم خواننـد؛ 

زیتـون ! چـه گـویی. با درخت شود و ناپدید گردد، رجوع خواننـد و چون ظاهر شود، بدو و ظهور خوانند؛ و چون
ای نوری پدید آید؛ این ازل نباشد؟ و چون این ثمره با شجره رجوع کنـد  محمدی که از بیخ درخت صمدی ثمره

و از مقام ترقی با مقام تراجع شود، چه گویی این ابد نباشد؟ پس ازل، آمدن محمد باشـد از خـدا بخلـق؛ و ابـد، 
مگـر آن بـزرگ از . عدم آمد> از<پس از کامن بودن ثمره در شجره عبارت . ت باشد از شدن محمد با خداعبار

ونَ أَنِّهُمـا فـی الوُجُـودِ«: اینجا گفت اسُ یَظُنـُّ دریغـا چـون از ایـن عـدم، . »أَالِٕخْتِالفُ و االِٕنْقِسـامُ فِـی العَـدَمِ وَالنـّ
این نور او را مبدا ومنشای همه اختالفهـا و قسـمتها کردنـد » للّهُ نُوریأَوّلُ ما خَلَقَ ا«مصطفی را برون آوردند که 

  .این باشد» فِطْرَةُ اللّهِ الّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها التَبْدیلَ لِخَلْقِ اللّهِ«که 
خواننـد، ایـن چگونـه  محمد را ثمرۀ شجرۀ الهی میخوانند و بجایی دیگر شجره می: دانم که ترادر خاطر آید گویی

اشد؟ اگر خواهی که شکت برخیزد نیک گوش دار، اگرچه از برای این سخن خونم بخواهند ریخت، امـا دریـغ ب
دریغـا بـاز . آنها که در بند بودند خود زهره و یارای آن نداشتند که از این اسـرار گوینـد: ندارم و برتک خود بگویم

ی وَمـا خَلَـقَ الـذَکَرَوَ وَالَّ«در کالم قدیم خود برمز گفته است که  -عزو عال -آنکه او یْل إِذا یَغْشـی و النَّهـارِ إِذا تَجَلـَّ
بـدانی، » وَما خَلَقَ الذَکر وَاالُٔنْثی«اگر خواهی . آمده است» ذَکَرَ وَأُنْثی«این همه، گواه شجرۀ این ثمرۀ » االُٔنْثی
اگـر . بشنو» کُمدلَسْتُ کَأح«ز خرب اگر چنانکه معلومت نشود، ا. برخوان تا معلومت شود» ألْمَسیحُ ابنُ اللّهِ«آیت 

چه معنی دارد، آنجا که عـالم فنـا باشـد و فـرد » وَمِنْ کُلِّ شیءٍ خَلَقْنا زَوْجَني«تمام فهم نکنی، اندیشۀ تمام کن که
  .باشد، جز فردیت نشاید که بود؛ اما در عالم بقا و مشاهدت، زوجیت پدید آید

التَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُم کَدُعاءِ بَعْضِـکُمْ «تا بدانی که » هْدونُنَا فَکفَرُواوَقالُوا بَشرٌ یَ«! دریغا این آیت برخوان
اما اگر ترا از این مجمل هیچ حاصل و معلـوم نشـود، از مفصـل بشـنو آنجـا کـه مصـطفی . چه معنی دارد» بعضاً
نور من، از نور عزت خـدا : گفت» قَ نُورَ إِبلیس مِن نارِ عِزَّتِهِإِنَّ اللّهَ تَعاىل خَلَقَ نُوری مِن نُورِ عِزَّتِه، وَخَلَ«: گفت

پیدا شد؛ و نور ابلیس، از نار عزت او پیدا شد و اگر تمامرت خواهی از سهل عبداللّه تسرتی و شـیبان راعـی بشـنو 
رَهُ وَصَـدَّرَهُ عَلـی یَـدِهِ، فَبَقِـیَ ذلِـکَ خَلَقَ اللّهُ نورَ مُحَمَّدٍ مِنْ نُورِهِ، فَصَوَّ«: ایشان گفترا اند که و که از خضر شنیده
سُـوهُ ماِئةَ أَلْفَ عامٍ، فَکانَ یُالحِظُهُ فی کُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ سَبْعنيَ ألـفَ مُالحِظَـةٍ وَنَظَـرَةٍ، وَیک -تَعاىل -النُّورِ بَیْنَ یَدَیَ اللّهِ

نور محمد را  -عزوعال -خدای: میگوید» خَلَقَ مِنْها المَوجُوداتِ کُلَّها فی کُلِّ نَظَرَةِ نُوراً جَدیداً وَ کَرامَةَ جَدیِدةً، ثُمَّ
از نور خود پدید کرد و بر دست خود آن نور را بداشت صد هزار سال، پس هـر شـبانروزی کـه هـزار سـال دنیـوی 
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وزی کـه هـزار البلکـه هـر شـبان ر: باشد، نظر در این نور کردی؛ بهر نظری، نوری و کرامتی از نور این نور بیـافتی
سال دنیوی بود هفتاد هزار نظر در این نور کردی؛ این نور از هر نظری هفتاد هزار نور دیگـر بیـافتی پـس از ایـن 

صفتی هسـت کـه آن  -تعاىل -ای که خدای را دریغا مگر هرگز نخوانده. نور جملۀ موجودات و مخلوقات پدید کرد
است؟ مگر آن صفت اخص، ایـن نـور محمدسـت کـه از همـه را صفت اَخَص خوانند که بر همه بنی آدم پوشیده 

برخوان؛ و صمد آن باشد کـه یکـی » قَلْ هُوَاللّهُ أَحدٌ اللّهُ الصَّمَدُ«: پوشیده بداشته است؟ چه دانی که چه میگویم
  .باشد و صفت یگانگی دارد

نی اتصال یافته ای دوست چون ذات او یکیست، این هشت صفت با تعدد چیست؟ باش تا این یک صفت را بی
باشی بدین صفات هشتگانه، و این یک صفت چنان با خاصیت و کمال است که هشت خاصـیت درو درج شـده 

پس هر نشان که آمد و هر ادراک که یافتند، و هر صفت که گفتند بر صـفات آمـد؛ از ذات کـی تـوان خـود . است
  !نکرده است؟ تمامی بیان بی چونی ذات» الصَّمَد«چیزی گفنت، و یا وصف کردن؟ 

اگرچه گفنت این اسرار، کفر آمد ! دریغا ببني که چند نمامی و جاسوسی بکردم، و چند اسرار الهی بر صحرا نهادم
اما زشتی بکنم و بیتـی چنـد کـه بـر ! اگرچه غريت او مستوىل است برداشنت وجودها» إِفْشاءُ سِرِّ الرُبُوبیَّةٍ کُفرٌ«که 

و  -صلعم -ه بسیاری غموض با خود دارد، بنویسم بعدما که جز روان مصطفیطریق سجع وقتی صادر افتاد اگرچ
دانسـنت و . محبان خدا کسی دیگر بر معنی این بیتها مطلع و واقف نشود؛اما دیگران را نصیب جز شـنودن نباشـد

در ایـن » راً کَثـرياًوَمَنْ یُؤتَ الحِکمَةُ فَقَدْ أُوتِـیَ خَیْـ«! زهی حکمت ای دوست. دریافنت دیگر باشد و دیدن دیگر
» إِنَّ مِنْ الشِـعْرِ لَحِکْمَـةٌ«: تمامرت بیان کرد آنجا که گفت -صلعم -و مصطفی! چه خوب رخصتی شده است. باب

  :اکنون گوش دار و مستمع معنی شو
ـــت ـــن زندانس ـــه دری ـــت ک ـــق اس ـــب ح  دل مرک
 دل مـــــرغ حقیقـــــت اســـــت در عـــــالم حـــــق
ــــده بحــــق ــــود زن ــــده بجــــان و جــــان ب  دل زن

ـــــــدا ـــــــور خ ـــــــد از ن ـــــــد آم ـــــــرا دی  روح ف
 آن نــــــور ســــــیه ز کــــــان قهــــــر و خشمســــــت
ـــــت کـــــه شـــــرحش دادم ـــــن ســـــر حقیقتس  ای
ـــــــونني ـــــــود ک ـــــــودش از ایجـــــــاد وج  مقص
ـــــــــود را ـــــــــد خ ـــــــــه بین ـــــــــۀ روح ب  در آین
 مـــــــا نيـــــــز درو همـــــــي ببينـــــــيم خـــــــود را
 پــــــس عاشــــــق و معشــــــوق بهــــــم بنشــــــینند
 پـــــس عشـــــق عبـــــارت از لقاهســـــت و کـــــالم
ــــــاقی در عــــــالم حــــــی ــــــود ب ــــــس روح ب  پ

 

 مـــــــدتی مهمانســـــــتدر عـــــــالم خـــــــاک
ــــت سلطانســــت  نــــی خــــود بازســــت کــــه زین
 گــــــه جــــــان در دل و گــــــاه دل درجانســــــت

ــــور علــــی نــــور«پــــس   نــــه در قرآنســــت؟» نُ
 سرچشـــــــمۀ کفـــــــر و مســـــــکن شیطانســـــــت
ـــــخن پنهانســـــت ـــــن س ـــــالم شـــــرع ای  در ع
ــــت ــــی برهانس ــــه آن هم ــــود ک ــــز ب ــــک چی  ی
 پـــس عاشـــق خـــود شـــود کـــه بـــی نقصانســـت
 پــــس شــــاهد و مشــــهود همــــی یکسانســــت

ــــو ــــه هم ــــرا ک ــــت زی ــــني جانانس ــــان و هم  ج
 پــــس اکــــل و شــــراب او ز مــــا خــــود آنســــت
 چـــــه جـــــاي ســـــخن كـــــه صـــــد چندانســـــت

  
 

و إنْ « .این خود رفت اما ای عزیز چون خواهند کـه مـرد را بخـود راه دهنـد و بخـودش بینـا گرداننـد، دیـده یابـد
کُنْـتُ لَـهُ سـمْعاً وَبَصَـراً و «بان دهد این باشد که اشراق نوراللّه مرد را دیده دهد، و گوش دهد و ز» تُطیعُوهُ تَهْتَدوا

در این مقام ملک و ملکـوت واپـس . بیان صفات شده است که تخلق سالک باشد» لِساناً فِبی یَسْمَعُ و بی یَنْطِقُ
م یَوْ«بدیده باشد، » و إِذا شِئنا بَدَّلنا أَمثالَهم تَبْدیالً«. گذاشته باشد، و از پوست خودی و بشریت برون آمده باشد

إِنَّ اللّـه «. چشـیده باشـد» عَرَف ربَّه«بوییده باشد، و شراب » مَنْ عَرَف نَفْسَه«بوی . رسیده باشد» تبدَّلُ االَٔرْضُ
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. او را مکشـوف شـده باشـد» ألرَّحْمَنُ عَلَی العَـرْش اسـتوی«. برو ظاهر گشته باشد» خَلَقَ آدَمَ عَلی صورَةِ الرّحمن
پای همت . برو تجلی کرده باشد» یُنَزَّلَ اللّهُ تَعاىل«. او را محقق گشته باشد» إِىل االَٔرْض یُدَبِّرُ األمْرَ من السَّماءِ«

بـا او » أَلْمُؤمِنُ مِرْآةُ المِـؤمِنُ«. او را نقد شده باشد» کُونُوا ربّانِییّنَ«. نهاده باشد» تَخَلَقوا بِأخالقِ اللّه«در عالم 
  .برادری داده باشد
چـون او مـؤمن باشـد، و مصـطفی  -تبـارک و تعـاىل -نام خداست» لسَالمُ المِؤمِنُ المُهَیْمِنُأَ«! دریغا چه میشنوی

. بیـان ایـن همـه کـرده اسـت»ألْمُـؤمِنُ مِـرْآةُ المُـؤمِنُ«. مؤمن باشد و سالک مؤمن باشد همه آینـۀ یکـدیگر باشـند
گـاه خـود را در آینـۀ اخوانیـت درسـت آن» ألْمُؤمِنُ أَخِ المؤمِنُ«. اتحاد حاصل آید. نخست اخوانیت درست شود

  .بیند
: ؟ گفت»الهی ما الحِکمَةُ فی خَلقی«: که شیخ ما ابوبکر در مناجات با خدا گفت -رضی اللّه عنه -شیخ ما گفت

ألحِکْمَةُ فی خَلْقِکَ رُؤیَتـی فـی مِـرآةِ رِوحِـکَ وَمَحبَّتـی «: خداوندا در آفریدن من چه حکمت است؟ جواب آمد
ای . حکمت آنست که تا جمال خود را در آینۀ روح تو بینم، و محبـت خـود در دل تـو افکـنم: گفت» فی قلْبِکَ
در آینۀ روح ما نگرد؛ خود را بیند که بیچون شده؛ از ادراک حسن و جمال . چون خواهد که خود را بیند! دوست

إِنَّ اللّهَ یَنْظُرُ فـی کُـلِّ یَـوْم و «. نشانها دهد در این عالم با سالک» أَلْمُؤمِنُون کَنَفْسٍ واحِدةٍ«. بیچونی، برابر درآید
همني معنی باشد که سیصـد و شصـت بـار بآینـۀ خـود نگـران شـود، تـا » لَیْلَةٍ ثَلثمائة وَسِتّنيَ نَظْرَةً إِىل قَلْبِ المُؤمِنِ

برمز بیان این » رُ إِىل قلوبکم وَ نِیّاتِکُمإِنَّ اللّهَ الیَنْظُرُ إِىل صُوَرَکُم وَالإِىل أعمالِکُم وَلکِن ینظُ«. مقصود خود بیابد
این آن . احاطت جملۀ دلها بیان میکند» وَاللّهُ بِکُلِّ شَیءٍ مُحیط«. این باشد» الم یَعْلَم بِإنّ اللّهَ یَری«. مرآة میکند

  .مقام باشد که او خود را در آینۀ روح ما بیند
نـور او تـاخنت آرد » وَلَمْ یَنْظُرُوا فـی مَلَکُـوتِ السَّـمواتِ وَاالَٔرْضِاَ«اما چون خواهد که ما خود را در نور او بینیم، 

اَوَلَـمْ یَکْـفِ «جان سالک دست بر تختۀ وجـودش زنـد کـه » إِنَّ المُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها«. بجان سالک
هُ بِکُـل  بِرَّبِکَ إِنَّهُ عَلی کُلِّ شَیءٍ شَهیدٌ أال إِنَّهُم فی مِزیَةٍ مِنْ پـس احاطـت نـور او » شـيءٍ محـيطٌلِقاءِ رَبِّهِـمْ أال إِنـَّ

پس در این مقام، مرد بدانـد . این معنی باشد» هُوَ یُدْرِکُ االَٔبصارَو  التُدركه األبصارُ«. جملگي وجود ما بخورد
رَأی «ه میگویم؟ ام، دانی که چ کافرم گر ندیده. که وجود خود دیدن در آینۀ نور صمدی چون باشد و چگونه بود

بیان ایـن » أَوَلَمْ یَنْظُرُوا فی مَلَکُوتِ السَّمواتِ وَاالَٔرْض«. این معنی باشد که ما خود را در نور او بینیم» قَلبی ربّی
  .بجملگی آینۀ ما آمده است» أَلَمْ تَرَ إِىل رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَ«. شده است

ای . »مَنْ رَآنی فَقَدْ رَأیَ الحـقَّ«مصطفی بیان از آن حال چنني کرد که  در این مقام عاىل سالک را روی نماید که
. »مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّـهَ«و میان آنکه » مَنْ رَآنی فَقَدْ رَأیَ الحَّق«دوست هیچ فرقی هست میان این که 

وست آنها که در این زمرۀ واشوقاه اىل لقـای ای د. همني معنی بود» أَنَا الحَقِّ حسني و سبحانی بایزید«پس مگر 
  .اخوانی باشند، حسني منصور را و بایزید را معذور دارند

یعنی کـه مـا خـود را در نـور او » أَلْمُؤمِنُ أَخُ المؤمن«. یعنی که او خود را درما بیند» ألمؤمِنُ مِرآةُ المُؤمِن«دریغا 
کافری اگر این . منني بربوبیت او؛ پس ما هر دو مؤمن باشیمای دوست او مؤمن است بعبودیت ما، و ما مؤ. بینیم

تعلیم علـم خـود حاصـل کننـد و » طه«و » ن و القَلَمْ«کلمات را نباشی که در این عالم محبان او، در ادب خانۀ 
موصـوف  کند که این متعلم در این مکتب، بیان می» أدَّبَنی ربّی فَأَحْسَنَ تَأدیبی«زنگار از قلب خود جال دهند که 

  .بربوبیت و عبودیت شد
 صـــــــــوفیان درد مـــــــــی دو عیـــــــــد کننـــــــــد
ــــــوت خــــــوریم ــــــه ازدســــــت روح ق ــــــا ک  م

 عنکبوتـــــــــان مگـــــــــس قدیـــــــــد کننـــــــــد
 کـــــی نمـــــک ســـــودۀ عنکبـــــوت خـــــوریم
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تـر از  در این عالم هیچ باالتر و رفیـع» وَحَمَلها االِٕنْسانُ«خورند؛ و شربتی از » وَنَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی«شربتی از 
  .ستعبودیت نی

لَیْسَ بَیْنی وَبَیْنَـه فَـرْقٌ «: عبودیت خالیست باال گرفته بر چهرۀ جمال ربوبیت، اینجا بدانی که آن بزرگ چرا گفت
جمال چهرۀ ربوبیت بی خال عبودیت، نعت کمال ندارد؛ و خال عبودیت بـی جمـال . »إِلّا أَنّی تَقَدَّمْتُ بِالعُبودیَّةِ

هـر دو طـرف را گـواهی میدهـد هـم » تُ الجِنَّ و االِٕنْـسَ إِالَّ لِیَعْبُـدوُنِا خَلَقْوَم«. چهرۀ ربوبیت خود وجود ندارد
اگـر . بیان اتصال عبودیت میکند بـا ربوبیـت» کُنْتُ کَنْزاً مَخْفیَّاً فَأَحْبَبْتُ أنْ أَعْرَفَ«. ربوبیت را و هم انسانیت را

ةِ نُقْصـانٌ وَزَوالٌ، و «: ه گفتچنانچه تمامرت خواهی از اخی بوالفرج زنگانی گوش دار آنجا ک ألعُبودِیَّةُ بِغَیْـرُ رُبُوبِیـَّ
عبودیت بی ربوبیت، نقصـان و زوال باشـد؛ و ربوبیـت بـی عبودیـت، محـال : گفت» الرُبُوبِیَّةُ بِغَیْرِ الْعُبُودِیَّةِ مُحالٍ

  .د که عبودیت و ربوبیت الیق و مناسب آمدنداین باش» وألزَمَهم کَلِمَة التَّقْوی وَکانُوا أَحَقَّ بِها وَاَهْلَها«. باشد
دل . نفسها و مالهای مؤمنان، ببهشت خریده اسـت» إِنَّ اللّه أَشْتَری مِنَ المُؤمِننيَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُم بِأنَّ لهُمُ الجَنَّةَ«

دوسـت هرگـز  ای. چنانکه ربوبیت بها نـدارد، عبودیـت هـم بهـا نـدارد. خود از آن اوست، خریدن حاجت نباشد
ای که هر بیع که مقابل ثمن نباشـد آن بیـع غـنب و ظلـم باشـد؟ اگـر دل درمقابـل آینـۀ  مگر که این مسألت نخوانده

اگر توانی جواب دیگـر . پی گم میکند» ظَلُوماً جَهوالً«. درست بودی» ما لِلتُراب وَرَبِّ االَٔرْباب«الهیت نبودی، 
عبودیت را بمحبت فروخت؛ چون فروخنت حاصل آمد، عبودیـت بـا  نقطۀ -تعاىل -ارادت حق: شنودن، گوش دار

  .»أَحَقُّ بِها و أهلَها«: ؛ اکنون گویند»ظَلوماً جَهُوالً«: اصل ربوبیت شد تا آن وقت گفتند
علیـه  -مصـطفی. درخت ربوبیت است که عبودیت ثمـرۀ آن آمـده اسـت» إِذْ یَغْشَی السِدْرَةَ ما یَغْشی«ای دوست 

فَرَأَیْـتُ فَراشـاً مِـنَ الـذَّهَبِ حـالَ بَیْنَـه وَ «شب معراج او را نتوانستم دیدن کـه نـور او غلبـه میکـرد  :گفت -السالم
پوشـیده نیسـت کـه شـمع الهیـت را پروانـۀ دل انسـانیت و . این پروانه که حائـل رؤیـت آمـد انسـانیت بـود. »بَیْنی

  .عبودیت آمده است
بیـان ایـن همـه » بُکُم وَماغَوی وَما یَنْطِقُ عَنِ الهَوی إِنْ هُـوَ إِال وَحْـیٌ یُـوحیوَالنجمُ إِذا هَوَی ماضَلَّ صاحِ«دریغا 

چـه دانـی کـه چـه گفتـه » دَنا فَتَدَلَّی فَکان قابَ قَوْسَیْنِ اَوْ أدنی فأَوْحی إِىل عَبْدِه ماأوْحَی«. کلمات با خود دارد
ر مُوسـی صَـعِقاً«! نشـود؟ دریغا عاشق که معشوق را در کنار گريد، چـه گـویی بیخـود! است ایـن باشـد و آن » فَخـَّ

شب معراج چون بحضرت عـزت رسـیدم، و چـون بمقـام قـرب رسـیدم کـه : گفت -صلعم -نیز که مصطفیحدیث 
» وَاآلخرینَ وَضَع یَدَهُ عَلی کَتِفی فَوَجَدْتُ بَرْدَ أنامِلِهِ بَیْن ثَدّی فَعَلِمْتُ عِلْمَ األوّلنيَ«. »فأوْحی إِىل عَبْدِهِ ماأَوْحی«

شـب : شـیخ مـا گفـت! دریغا آیتی بدین صریحی بود بر داللت عشق الهی مرجان قدسی را و کس خـود نمیدانـد
همه ایام و اوقات،ناظر و مستمع، تو بودی؛امشب سامع و ناظر منم و قائل و : بامحمد گفت -تعاىل -معراج خدای

این . این قربت خدا را باشد با محمد نه محمد را با خدا» وْ أدْنیفَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أدَنا فَتَدلّی «پس . منظور تو
فَـأوْحَی «! داننـد مگر که این خران بی افسار خاکسار و نگوسار تازی نیـز نمـی. گویم که او میگوید کلمه من نمی

گـوش . ا خـودداردجملـه نشـان بـ» فأوْحی إِىل عَبْـدِهِ مـاأَوْحَی«. بیان این معنی بکرده است» إِىل عَبْدِهِ ماأوْحی
  :دار

 در انجمنـــــــی نشســـــــته دیـــــــدم دوشـــــــش
 صــــــد بوســــــه زدم بزلــــــف عنــــــرب پوشــــــش

 

ــــــــــــت در آغوشــــــــــــش  نتوانســــــــــــتم گرف
 یعنـــــی کـــــه حـــــدیث میکـــــنم در گوشـــــش

 

عاشق چون خواهد که معشوق را بوسه دهد و یا با وی رازی گوید، اگر کسی جز از وی حاضر باشـد پـی گـم کنـد 
؛ و نـدا داد از بهـر »أسْری بِعَبْـدِهِ لَـیْالً«اج او را از برای خود برد که یعنی که حدیث میکنم در گوشش، شب معر
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هِ الکُبْـری«. دیگران و اغیار که او را بدان آوردیم تا عجایب آسمان وزمني بینـد نشـانی » وَلَقَـدْ رَأی مِـن آیـات رَبـِّ
  .صغری ما دون اللّه است و کربی همه کربیاءاللّه است. بزرگ آمده است

لطان محمود، ایاز را دوست دارد؛ و او را بر تخت مملکت بنشاند و دیگران را پی گم کند که شما اهلیت دریغا س
ای کـه عشـق،  آن ندارید که مملکت مرا الیق باشید، خود دانی کـه ایـن کلمـه چیسـت؟ آخـر ایـن کلمـه کـه شـنیده

ه است که جز عاشق را از آن دیگر عشق الیزاىل با جان قدسی عقد سری بست. سلطانست؛ آنجا فرو آید که خواهد
  .کس را خرب نباشد

ک «. دریغا در عشق مقامی باشد که عاشق و معشوق را از آن خرب نباشد؛ و از آن مقام جـز عشـق خـرب نـدارد حُبـّ
پـس . چه گویی عشق از عاشق است و یـا از معشـوق؟ نـی نـی از معشـوق اسـت. این باشد» الشیءَ یُعْمی وَیَصِّم
چـه . عشق جان قدسـی از کـی باشـد؟ از نـور الهـی باشـد. باشد؟ ضرورت از جان قدسی باشد عشق الهی از کی
رأی «عبارت این باشد . دریغا گفتم چون ما را بخود قربت دهد، درنور او خود را به بینم! گویم؟ دانی که چه می

ظَرْتُ فی شیءٍ إِلّا وَرَأَیتُ اللّـهَ مانَ«: کند از این حال چنني بیان می -علیه السالم -علی بن ابی طالب. »قَلْبی ربّی
أَلَـمْ «این باشد و چون او خود را در آینۀ دل ما بیند،عبارت این باشد که » أَلَمْ تَرَ إىل رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِلَّ«. »فیه

  .»یَعْلَمْ بِأنَّ اللّهَ یَری
این کلمه نیز در بهشت نگنجـد، ! گویم؟این کلمه در خور جهان تو نیست، پنداری که دنیا را میای دوست اگرچه 

. »الیَسَعُنی سَمائی والأَرْضی وَوَسِعَنی قَلْـبُ عَبْـدی المُـؤمِن«جز در بهشت دل تو نگنجد که فراخی تمام دارد که 
او را » فَتَقَبَّلَهـا رَبُّهـا بقَبِـولٍ حَسـنٍ«و آیـت » مَـرَج البَحْـرَین یَلْتَقِیـان«اگرخواهی که دىل را چنني بادست آری که 

والرّاسِـخُونَ فـی «لیکن مقصود ما بعضی از علماءاند که . قبول کرده باشد، چندین هزار هستند که این نعت دارند
ای دوست مدتها بود که مرا نه تن از علمای راسخ معلوم بودند؛ و لیکن امشب، . کمال درجۀ ایشان است» العِلْمِ

رحمـة اللّـه  -و آن خواجه امـام محمـد غـزاىل بـود: علوم من کردندکه شب آدینه بود که ایام کتابت بود، دهم را م
اگر خواهی که آنچه گفتم تمام بـدانی . احمد را میدانستم، اما محمد را نمیدانستم؛ محمد نیز از آن ماست. -علیه

  :»المؤمن مِرآةُ المؤمن«از خواجه احمد غزاىل بشنو که چه میگوید در معنی این حدیث 
ـــۀ روی ـــدا آیین ـــت ای خ ـــن دل اس ـــت ای  جمال

 وجـــود در جمـــال نـــور تـــو خـــود را ببیـــنم بـــی
ــــرا ــــور ت ــــر ن ــــایه م ــــودم س ــــود ب  در ازل موج
 عاشـــــقان در عـــــالم ق و حـــــروف نـــــون و ط
 گر همی خواهی که دانی کني چه جایست و کجـا
ـــراد دوســـت گـــري ـــرون آی و م ـــراد خـــود ب  از م
  ور نهـــاد تـــو همـــی محجـــوب مانـــد زیـــن همـــه

 

 چـون بلبـل اسـت جان ما برگ گلست و عشق تو
 بس درین عالم مراد هر یکی خود حاصل اسـت
 در ابد هـم شـرب یکتـایی کـه مـا را منـزل اسـت
ـــام اول اســـت ـــن مق ـــس ای ـــدا پ ـــینان خ  همنش
ــل اســت ــهر باب ــه ش ــا ک ــان آنج  در درون دو جه

 پیش محبوبان نجیب وعاقل است کني چنني کس
 خاک بادا بر سرت کـني کـار تـو بـس مشکلسـت

 

شـیخ مـا مـودود بسـیار گفتـی ایـن . ام سزد از خواندگان، آخر محجوبان را گفنت این مقام رسداگر کسی را این مق
  :بیت را

 گــــــــر زاهــــــــد را جمــــــــال آن روی رســــــــد
 

 مـــــا را بســـــر کـــــوی یکـــــی هـــــوی رســـــد
 

 رخت سلطان هم اسبان سـلطان. »إِنَّما یَعْرِفُ الفَضْلَ لِإَهل الفَضْلِ الْفضالءُ«ای دوست قدر آفتاب، آفتاب داند 
  :اگر تازی نمیدانی چنني میگویم. »الیَحْمِلُ عطایا الملوکِ إِلَّا مَطایا المُلوُک«کشند 

ـــــــی ـــــــد رای ـــــــاب بای ـــــــر از آفت ـــــــن ت  روش
 

ـــــــودایی ـــــــر س ـــــــزاج ه ـــــــد م ـــــــا بشناس  ت
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. جـای آفتـاب، خـود آفتـاب گـريد. اگر چنانکه گویی در آفتاب، چیزی دیگر بجز آفتاب آفتابی دیگـر کنـد؟ نکنـد
مگر که از جملۀ واصالن از یکی . لمات چشیده بود، حزن و خوف او را از خود بستده باشدآنکس که ذوق این ک

دریغـا ایـن از . ؟ هر که خدا را بشـناخت، مصـیبت او دراز شـد»مَنْ عَرَفَ اللّهَ طالَتْ مُصیبَتُهُ«: ای که گفت نشنیده
خدارا کسی نشناخت مگـر خـود او؛ ای عزیـز «: گفت» الیَعْرِفُ الحقَّ إِلَّا الحَقُّ«: بهر آن گفتم که شیخ ما گفتی

او را خود او داند، و او را خود او شناسد پروانه چون آتش شود، آتش از آتش چه بهـره گـريد، و چـه حـظ و چـه 
اگـر . نصیب یابد؟ و چون از آتش دور باشد، حظ چگونه برگريد و بـا غريیـت چگونـه سـازد؟ عقـل اینجـا نرسـد

  :انی که چه میگویمورای عقل چیزی داری، خود د
ـــد ـــم ره ش ـــرد گ ـــت خ ـــو ای دوس  از وصـــف ت

 

 ماننـــــدۀ تـــــو تـــــویی ســـــخن کوتـــــه شـــــد
 

ای شنیدی، اما اینجـا تمـام گـوش  بودی که کار، طالب دارد یا مطلوب بر صدر کتاب شمهکرده  آن سؤال دیگر که
هیچ پري کاملرت، » مِنَ العشق غُالشَیخَ أبْلَ«: ای که طالب سالک را باید عشق باشد که شیخ ما گفت اول سرمایه: دار

این کلمه، بیان بلیغ . »دَلیلُهُ هُوَ اللّهُ: فقال. ما الدَّلیلُ عَلَی الله«وقتی شیخ را پرسیدم که . سالک را از عشق نیست
ایـن » عَرَفْتُ رَبّی برَبّـی«. آفتاب را هم بآفتاب شاید شناخت. با خود دارد؛ یعنی آفتاب را بچراغ نتوان شناخت

هر که را پري عشق نباشد او رونـدۀ راه . مبتدی را عشق باشد -تعاىل -اما من میگویم که دلیل معرفت خدای. شدبا
هر چند که عشق بکمالرت دارد، معشوق . عاشق بمعشوق بعشق تواند رسیدن، و معشوق را بر قدر عشق بیند. نباشد

  .را بجمالرت بیند
گویم، آن عشـق  عشق حقیقی نمی. یده بريون رود و کسی خرب ندارددریغا بیم آنست که عشق پوشیده درآید و پوش

عشـق الهـی بـر دو ! ای در دنیا آمد و بیم آنست که همچنان بکر و پوشیده با جای خـود رود میگویم که از آن ذره
اینجا حسني منصور چنني بیان میکند که . نیمی جوانمردی برگرفت، و نیمی جوانمردی دیگر: طرف قسمت کردند

ای عشق بر موحدان بخش کرد، مؤمن آمدنـد؛  احمد ذره: »ولِإِبْلیسَ -صلعم -الفُتُوَّةُ لِأَحَدٍ إِالَّ لِأَحْمَدَ تِّّحا صَم«
الجادَّةُ کَثريةٌ وَلِکـنَّ «: ای که گفت از آن بزرگ نشنیده. ای بر مغان بخش کرد، کافر و بت پرست آمدند ابلیس ذره

  .نازل ربوبیت بسیار است، اما راه یکی آمدجادۀ م: گفت. »الطَّریقُ واحِدٌ
و اگر آنچه جهـودان در موسـی دیدنـد تـو . ای دوست اگر آنچه نصاری در عیسی دیدند تو نیز ببینی، ترسا شوی

و هفتـاد و دو . بلکه آنچه بت پرستان دیدند در بت پرستی، تونیز ببینی، بت پرسـت شـوی. نیز ببینی، جهود شوی
ی آمـد از ربای کـه شـیخ ابوسـعید ابـوالخري روزی پـیش گـ مگر این کلمه نشنیده. خدا آمدمذهب، جمله منازل راه 

  در دین شما امروز هیچ چیزی هست که در دین ما امروز هیچ خرب نیست؟: مغان، و گفت
اما هیچ دانی که عشق . دریغا مقصود آنست که عشق الهی، منقسم شد بر دو قسم؛ هر قسمی، جوانمردی برگرفت

» وَاللّهُ عَلـی کُـلِّ شـیءٍ قَـدیْرُ«: بتمامی، که برگرفته است؟ دریغا همه عشق بتمامی خود او برگرفته استعبودیت 
ای دوست عشق پیدا و عیان در عالم ملک و عالم دنیا که دید؟ آنگاه که سالک را پـري راه شـود، و او . این باشد

  :اگر عشق، شیخ همه شدی؛ جمله مرید شدندی. را راه نماید
 ق پوشیده است و هرگز کس ندیدسـتش عیـانعش

ــد  هــر کســی در قــدر خــود الفــی و وصــفی میزنن
 

ـــن عاشـــقان ـــد ای ـــا کـــی زنن ـــده ت ـــای بیه  الفه
ــان  عشــق او پاکســت و صــافی از چنــني و از چن

 

ای دوست عاشقان را دین و مذهب، عشق باشد که دین ایشان، جمال معشوق باشد؛ آنکه مجـازی بـود، تـو او را 
هر که عاشق خدا باشد، جمال لِقاءُ اللّه، مذهب او باشـد؛ و او، شـاهد او باشـد؛ در حقیقـت، کـافر  .شاهد خوانی

  :ای مگر که این بیتها نشنیده. باشد؛ کفری که ایمان باشد باضافت با دیگران
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ـــــریعت دارد ـــــق را ش ـــــه عش ـــــه ن ـــــس ک  آنک
ـــــت دارد ـــــریعت و حقیق ـــــه ش ـــــس ک ـــــر ک  ه

 

ــــــن طبیعــــــت دارد ــــــد کــــــه دی ــــــافر باش  ک
 ی دیـــــــن و طریقـــــــت داردشـــــــاهد بـــــــاز

 

در زمني نیست، در آسمان نیسـت،  -تعاىل -راه پیدا کردن، واجبست؛ اما راه خدای: ای دوست جوابی دیگر بشنو
طالبان خـدا، او را در خـود . این باشد» فُسِکموفی أنْ«: در باطن تست ه در بهشت و عرش نیست؛ طریق اللّهبلک

ترا این عجـب آیـد کـه هرچـه در آسـمان و زمـني اسـت، . اطن ایشان باشدجویند زیرا که او در دل باشد و دل در ب
همه خدا در تو بیافریده است؛ و هرچه در لوح و قلم و بهشت آفریده است، مانند آن در نهـاد و بـاطن تـو آفریـده 

  .هر چه در عالم الهیست، عکس آن در جان تو پدید کرده است. است
بینای عالم آخرت و عالم . تمثل کنند، آنگاه بدانی که کار چونست و چیست تو این ندانی؛ باش تا ترا بینای عالم

ای شنیدی که چه  جایگاهها شمهه مرگ را ب. بر تمثل مطلع شدن، نه اندک کاریست. ملکوت جمله بر تمثل است
. بیان ایـن مـرگ شـده اسـت» أبی قُحافَة مَن أرادَ أنْ یَنْظُرَ إِىل مَیِّتِ یَمْشی عَلی وَجْهِ االَٔرْضِ فَلْیَنْظُرْ إِىل اِبْنِ«بود 

دانـی کـه چـه . آخر دانی که مرگ نـه مـرگ حقیقـی باشـد، بلکـه فنـا باشـد. هرکه این مرگ ندارد، زندگانی نیابد
  :میگویم؟ میگویم چون تو، تو باشی و با خود باشی تو، تو نباشی؛ و چون تو، تو نباشی همه خود تو باشی

 ینــــه مــــن مــــنم نــــه تــــو تــــوی نــــه تــــو منــــ
 مــــــن بــــــا تــــــو چنــــــانم ای نگــــــار خُتَنــــــی

 

ـــی ـــو من ـــم ت ـــوی ه ـــو ت ـــم ت ـــنم ه ـــن م ـــم م  ه
 کانــــدر غلطــــم کــــه مــــن تــــوم یــــا تــــو منــــی

 

نزد ما مرگ این باشد که هرچه جـز معشـوق باشـد از آن، مـرده شـود تـا هـم از معشـوق ! دریغا چه خواهی شنیدن
  .مرگ را دانستی که درخود چون باشد. زندگی یابد و بمعشوق زنده شود

أَللّهُـمَّ إِنّـی أَعُوذُبِـکَ مِـنْ عَـذابِ «: همـه روز ایـن دعـا کـردی -صـلعم -مصطفی. ور رانیز در خود طلب میکنگ
: هَـلْ فـی القَبْـرِ عـذابٌ؟ فقـالَ«: ای که او را گفتنـد از آن بزرگ نشنیده. بشریت آدمی خود همه گورست. »القَبْر

گور، همه عذابست؛ یعنی وجود بشریت آدمی خود : عذاب باشد؟ گفتآدمی رادر گور : گفتند» أَلْقَبْرُ کُلُّهُ عَذابٌ
  .گور طالبان قالب باشد بعدماکه همه را گور قالب خواهد بودن. همه عذابست

مثالً چـون مـار : اول چیزی که سالک را از عالم آخرت معلوم کنند، احوال گور باشد اول تمثل که بیند، گور باشد
اند اهل عذاب را، در گور بتمثل بوی نمایند؛ این نیز هم در باطن مـرد باشـد  ردهو کژدم و سگ و آتش که وعده ک

  !الجرم پیوسته با او باشد، دریغا چه میشنوی؟. که ازو باشد
ه است که دو فریشته در یک لحظه دهمه محجوبان روزگار را این اشکال آم. سؤال منکر و نکري هم در خود باشد
ه علیـه -اما ابوعلی سینا. دین اعتقاد باید داشنتبهزار شخص چون توانند رفنت، ب ایـن معنـی را عـالمی  -رحمةاللـّ

منکـر، عمـل : گفـت» المُنْکَرُ هُوَ العَمَلُ السَییِءُ، وَالنَکیْرُ هُوَ العَمَلُ الصَّالِحُ«: بیان کرده در دو کلمه آنجا که گفت
یعنی کـه نفـس، آینـۀ خصـال ذمیمـه ! ته استدریغا از دست این کلمه که چه خوب گف. گناه باشد؛ و نکري طاعت

مرد در نگرد، صـفات خـود را بینـد کـه تمثـل گـری کنـد؛ و وجـود او، . باشد؛ و عقل و دل آینۀ خصال حمیده بود
اگر خـواهی از مصـطفی نیـز بشـنو . پندارد که آن غريی باشد؛ آن خود او باشد، و ازو باشد. عذاب او آمده باشد

  .»إِنَّما هِی أعمالُکُم تُرَّدُ إِلَیْکُم: فَقالَ«: آنجا که شرح عذاب گور کرد
صراط مسـتقیم، : ابن عباس گفت. »وَإِنَّ هَذا صِراطی مُسْتَقیماً فَاتّبِعُوهُ«ای دوست صراط نیز در خود باید جسنت 

ه، جادۀ شرع است در دنیا؛ هر که بر صراط شرع، مستقیم آمد، بر صراط مستقیم حقیقت، راسـت آمـد؛ و هرکـه را
  .صراط، باطن مرد باشد. خطا کرد؛ حقیقت خود گم کرد و خود رادر خطا افکند
لَقَدْ « :دریغا برخوان. »حاسِبُوا أَنْفُسَکم قَبْلَ أنْ تُحاسَبُوا«. ای دوست دانی که میزان چه باشد؟ میزان عقل باشد
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ایـن . این میزان، عقل باشد که وزن جمله بدان حاصـل آیـد. »انَأَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأنْزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیز
لوة المَکْتُوبَـةِ کَـالمیزانِ، مَـنْ «روزی گفـت کـه  -علیه السـالم -مصطفی. قسطاس مستقیم در باطن باشد مَثَـلُ الصـَّ

ی کفۀ ابد؛ یکی کفۀ ازل باشد و یک: در این حدیث اشارت است بدانکه این میزان، دو کفه دارد. »أوْفَی أستَوفَی
  .این کلمه درخور فهم هرکسی نباشد. هرچه در ازل داده باشند، در ابد همان باز ستانند

چندانکه : بهشت و دوزخ نیز باتست، در باطن خود باید جسنت؛ وهرکسی را بر قدر مرتبۀ او باشد! اما ای دوست
هـی، بهشـتی بخـورد بیـک سـاعت در دنیا جملۀ خالیق از اول تا آخـر خورنـد و خواهنـد خـوردن، در بهشـت ابل

پس چه باشد که یک طعام در بهشت بیک طعم، ذوق . ای ماللت نباشد، و در اندرون او با دید نیاید چنانکه ذره
این، بهشـت عمـوم باشـد؛ و بیـان درجـۀ مـأکوالت و ! هفتاد طعام باشد؛ و هفتاد گونه حالوت یابد از یک طعام

  .مات عجایب و غرایب خود در کتب بسیار استشجرها و حوریان و انواع کرامتها و مقا
از آن بهشت خرب چنني داد کـه  -صلعم -جنتی دیگر باشد بجز این بهشت که مصطفی -تعاىل -اما محبان خدای را
ی أعْدَدْتُ لِعِبادیَ الصّالِحنيَ ماالعَیْنَ رَأَتْ وَالإُذُنَ سَمِعَتْ وَالخَطَـرَ عَلَـ«: با من گفت -تعاىل -شب معراج خدای

  .دوستان او، چون او را بینند در بهشت باشند؛ و چون بی او باشند، خود را در دوزخ دانند. »قَلْبِ بَشَرٍ
این » أولئِکَ یُنادوُن مِنْ مَکانٍ بَعیْدٍ«! دوزخی تمامست مر اهل بصريت را» وَحیْلَ بَیْنَهُم وَ بَیْنَ مایَشْتَهوُنَ«دریغا 

امروز محجوبان میدانند که عذاب بآتش دنیـا چـون باشـد؛ . نمیداند بعد از حضرت عزت، دوزخست و کس خود
ا لَـوْ تَعْلَمُـونَ «. باش تا بعالم یقني رسند بدانند بعلم الیقني که دوزخ و آتش معنوی، و بهشت معنوی چه باشد کَلـَّ

  .این آیت شرح دوزخ را تمام کرده است» نَّ الجَحیمعِلْمَ الیَقیْنِ لَتَرَو
خُلی فـی عِبـادِی فَـأد«الک، رخت در شهر عبودیت کشـد کـه دل او باشـد، در بهشـت شـود؛ چون س! ای دوست

دراین جنت با ایشان در خطاب آید که از من چیزی بخواهید؟ گوینـد؛ خداونـدا مـا از تـو فنـا و . »وَأدخُلی جَنّتی
. د، کیمیـاگری میکنـدآیـ شربتی از شراب وصلت و قربت بر نهاد ایشان چکاند؛ هر جا که می. بیخودی میخواهیم

این بود، آب که چون احداث از اعضای محـدث بـرگريد، و او را از بعـد حـدث بقربـت طهـارت » شَراباً طَهُوراً«
پس آن شـربت کـه در بهشـت دهنـد، بـر احـداث . »وَاَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوُراً«رساند، علما آنرا طهور خوانند 

  .»وَسَقیهُم رَبُّهُم شَراباً طَهُوراً«ه برنگ خود کند که بشریت و جنابت انسانیت آید؛ هم
ألعشـقُ هـو الطریـقُ «آن پري مگر از اینجا گفت کـه . اینجا  معلوم سالک شود که بهشت چیست و دوزخ کدامست

سـت و معشـوق را عشق خدا دین و مذهب عاشـق ا: گفت» وَرُؤیَةُ المَعْشوُقِ هُوَ الجَنَّةُ وَالفِراقُ هُوَ النّارُ وَالعَذابُ
اگر خواهی که ایـن کلمـه . این جمله نیز در خود باشد. دیدن بهشت اوست، و ازمعشوق دور بودن دوزخ او باشد

آفتاب را بشـعاع تـوان دیـدن، و آفتـاب، شـعاع . آفتاب دیگر است، و شعاعش دیگر: را تمامرت بدانی مثاىل بشنو
. اه را در آب دیـدن دیگرباشـد، و معاینـه دیـدن دیگـرمـ: مثال دیگر را گـوش دار. نیست؛ این سخن مشکل است

ایـن نیـز هـم . آنکس که ماه را در آب بیند، هم ماه دیده باشد و لکن در حجاب؛ و هم ندیـده باشـد بـی حجـاب
  .»مَثَلُ القَلْبِ کَالمِرآة إِذا نُظِرَ فیها تَجَلّی رَبُّه«: این همان کلمه است که گفتند. درخود باشد

بنای وجود آخرت بـر تمثـل : این خود رفت؛ اما مقصود آنست که گفتم! مرا از کجا تا کجا میکشدببني که سخن، 
لَ «دریغـا . است و تمثل شناخنت نه اندک کاریست بلکه معظم اسرار الهی دانسنت تمثلست و بینا شدن بدان فَتَمثـَّ

وحانیت در جامۀ بشریت، بطریـق تمثـل بمـریم تمثل جربیل خود را از آن عالم ر. جوابی تمامست» لَها بَشَراً سَوِیَّاً
و وقت بودی که صحابۀ مصطفی جربیل را بر صـورت اعرابـی . نمود؛ و او، جربیل را مردی بر صورت آدمی دید

اگـر جربیلسـت روحـانی باشـد، . دیدند، و وقت بودی که جربیل خود را بمصطفی در صورت دحیه کلبی نمـودی
. ون بندد؟ و اگر جربیل نیست، کرا دیدند؟ تمثل خشک و نیک میداناعرابی در کسوت بشریت دیدن صورت چ
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گاه میکند اکُمْ وَالنَظَـرَ إِىل المُـرْدِ فـإِنَّ لَهُـم «: گفـت. ای دوست این خرب را نیز گوش میدار که خواص امت را آ إِیـّ
این نیز هـم در عـالم . »ورَةِ شابِّ أمرَدٍ قَطَطٍرأیْتُ رَبّی لَیْلَةَ المِعْراجِ عَلی صُ«: ؛ و جای دیگر گفت»لَوْناً کَلَوْنِ اللّه
  .تمثل میجوی

مقامی از آن تمثـل آن باشـد کـه هـر . در تمثل، مقامها و حالهاست! دریغا کس چه داند که این تمثل چه حال دارد
ک ای از آن مقام بدید، چون در آن مقـام باشـد آن مقـام او را ازو بسـتاند؛ و چـون بـی آن مقـام باشـد، یـ که ذره

یکی فکر بـود و  -علیه السالم -ازمقامهای مصطفی. تفکر از این مقام خیزد. لحظه از فراق و حزن با خود نباشد
» دائـمُ الفکـرِ طویـلُ األحْـزان -صـلعم -رَسُـولُ اللـه کـانَ«:  -رضـی اللّـه عنهـا -عایشۀ صـدیقه گفـت. یکی حزن
  .تیمصطفی پیوسته با فکر بودی؛ و پیوسته حزن تمام داش: میگوید

کافرم که اگر هرچه بمن دهند نه از بهر این مقامست، بـاش تـا ! دریغا چه دانی که این مقام با هر کسی چه میکند
دانی که این چه مقام ! آنگاه بدانی که این بیچاره در چیست. ای از این مقام بر تمثل مقام صورتی بتو نمایند ذره

رگـز تـرا شـاهدی نبـوده اسـت، و آنگـاه جگـرت از دسـت دریغا مگر که ه! چه میشنوی. است؟ شاهد بازی است
بـاتو . ای دوست شاهد در این مقام یکی باشد و مشهود بی عـدد! عشق و غريت آن شاهد پاره پاره نشده است؟

: ندانی که اعداد در یکی خود یکی باشد؟ این مقام حسني منصور را مسلم بـود آنجـا کـه گفـت. چنني توان گفنت
این مقام گفـنت، . عقد ده از یکی خاست، و یکی در آن مجموع داخل است. »ی الوَحْدَةِ واحِدٌأفَرادُ األعدادِ ف«

ای دوسـت . شاهد و مشهود، خود یکی باشد در حقیقت؛ اما در عبارت و اشـارت، تعـدد نمایـد. هر کسی برنتابد
در : ه او شـاهد مـا باشـداگر نیک اندیشه کنی، گاه مـا شـاهد او باشـیم؛ و گـا! شاهد و مشهود، مقام سوگند است

جهانی از دست این شاهد، جان درباخته و . حالتی او شاهد و ما مشهود، و در حالتی دیگر ما شاهد و او مشهود
شــیخ مــا یــک روز ایــن بیتهــا میگفــت و مــا را از او . بــی جــان شــده اســت و هرگــز کــس درمــان نیافــت، و نیابــد

  :یادگارست
ــــت شــــاهد، جــــان بیجــــان شــــد  از دســــت ب

ــــان شــــداو خــــو ــــا همــــی پنه  د بخــــودی ز م
 

ـــــان شـــــد ـــــی درم ـــــب وصـــــلش ب  دل در طل
ـــــد ـــــان ش ـــــا یکس ـــــزد م ـــــالم ن ـــــر و اس  کف

 

تمثلسـت؛ و اگـر تمثـل نیسـت، پـس » أَحْسَـنِ صُـورَت«ایـن » رَأَیْتُ رَبّی لَیْلَةَ المِعراجِ فـی أَحْسَـنِ صُـورَةٍ«دریغا 
دریغـا از نامهـا او، یکـی . هم نوعی آمده است از تمثل» لرَّحْمَنإِنَّ اللّهَ خَلَقَ آدَمَ وَأوْالدَه عَلَی صُورَةِ ا«چیست؟ 

خود تو دانی که . مصور باشد که صورت کننده باشد؛اما من میگویم که او مصور است یعنی صورت نماینده است
 إِنَّ«: بشنو آنجا که گفت -صلعم -از مصطفی. این صورتها در کدام بازار نمایند و فروشند؟ در بازار خواص باشد

فـی أحْسَـنِ «. در بهشت بازاری باشد کـه در آن بـازار، صـورتها فروشـند: گفت» فی الجَنَّةِ سَوقاً یُباعُ فیها الصُوَرُ
رَأیـتُ رَبَّ العِـزَّة عَلَـی صُـورَةِ «: امام ابوبکر قحطبی را بني که از تمثـل چـه خـرب میدهـد گفـت. این باشد» صُورَةٍ
وَعِنْـدَهُ أُمُّ «میـدان؛ » النَبِیُّ االُٔمّـی«کدامست؟ » أم«د دیدم؛ دانی که این یعنی خدا رابر صورت مادر خو» أُمّی

  .میخوان» الکِتابِ
دریغا از مقام شهود که خرب داد، و خود که تواند خرب دادن؟ تو هنوز این قدر نمیدانی که شاهد از بـرای محبـوب 

ه روی نیکـو باشـد درج اسـت؛ آن حقیقـت بر دلها نصیبی از شاهد بازی حقیقت در این شاهد مجـازی کـ! باشد
جانم فدای کسـی بـاد کـه پرسـتندۀ شـاهد مجـازی باشـد کـه پرسـتندۀ شـاهد . تمثل، بدین صورت نیکو توان کردن

اما گمان مرب که محبت نفس را میگویم که شهوت باشد، بلکه محبت دل میگـویم و ایـن . حقیقی خود نادر است
رسی کـه هفتـاد هـزار صـورت بـر تـو عـرض کننـد، هـر صـورتی بـر شـکل  باش تا بدان مقام. محبت دل نادر بود
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گویی من خود از این صورتها کدامم؟ هفتادهزار صورت از یک صورت چون ممکـن باشـد؟ . صورت خود بینی
و این آن باشد که هفتاد هزار صفت، در هر موصـوفی و ذاتـی درج و ممـزوج و مـتمکن اسـت؛ و هـر خاصـیتی و 

مرد چون ایـن همـه صـفتها بینـد، پنـدارد کـه خـود اوسـت؛ او نیسـت، . ی و شخصی شودصفتی تمثل کند بصورت
دریغــا معــذوریم کــه از شــناخت حقیقــت خــود دوریــم، و از دیــدۀ دل کــوریم و از جــاه بشــریت . ولــیکن ازوســت

  :درگوریم
 نادیــــــــــده رخــــــــــان تــــــــــريه ایامــــــــــان را
 دعــــــوی چــــــه کنــــــی عشــــــق دالرامــــــان را

 

 نادیــــــــــــــــده ز دور دوزخ آشــــــــــــــــامان را
 ا عشــــــق چــــــه کارســــــت نکونامــــــان رابــــــ

 

بیـنم،  ام، و پنداشـته بـودم کـه او را مـی ای محمد هفتصد بار مصطفی را دیـده -قدس اللّه روحه -وقتی پريم گفت
ی «این هفتصد بار را این حدیث گواهی میدهد . بودم  امروز معلوم شد که خود را دیده کَأَنّی أَنْظُرُ إِلَـی عَـرْشِ رَبـِّ

  .همني معنی بود» حِبُّونَ اللّهَ فَأَتّبِعوُنی یُحْبِبْکُم اللّهُتُإِنْ کُنْتُم  قُلْ«. »بارِزاً
از شـیخ ابویزیـد شـنو کـه از بشـریت ! گذارد که اسرار ربوبیت رخت بر صحرای صورت نهد دریغا که بشریت نمی
یعنی که ربوبیـت » بَ بِالبَشَرِیَّةِ فاتَتْهُ الرُّبُوبِیَّةُالرُّبُوبِیَّةِ فَمَن احْتَجَ دُّألبَشَرِیَّةُ ضِ«: کند آنجا که گفت شکایت چون می

و خوددانی که در بهشت شکر از چـه کننـد؟ از . ود یکی، غیبت آن دیگر بودوجبا بشریت هرگز جمع نشود؛ و از 
  .»بَشَّرَّةِیعنی حَزَنُ ال«: ابن عباس گفت» اَلْحَمدُ لِلّهِ الَّذی أَذْهَبَ عَنّا الحَزَنَ«خالص بشریت کنند که 

کـه  -علیه السالم -و درحق عموم گفت مصطفی! دریغا غريت بشریت نه مختصر حجابیست خلق را از عالم الهی
ذِکْـرُ المَـوْتِ «زدودن این زنگ و خالص و درمان این رنج، ایـن آمـد کـه » إِنَّ القُلُوبَ تَصْدَأُ کما یَصْدَأُ الحدیدُ«

ن و غني و غم، همه کدورات بشریتست؛ چـون جذبـةٌ مِـنْ جَـذَبات یْغربت و رَاین صدا و زنگ و » وَتَالوَةُ القرآن
. سـر برزنـد» رَأنـی قَلبـی رَبّـی«.  بـر داردنيالحق تاخنت آرد، کیمیاگری کند؛ دست بر تختۀ بشـریت زنـد؛ ایـن غـ

دریغـا . هیـت باشـد نـور النيقلب ما بشریت باشد؛ و جال و کاشف این غـ نيِپس غَ. حاصل شود» کُونُوا رَبّانِّینيَ«
إِنَّهُ لَیُغانُ عَلی قَلْبـی حَتّـی اَسْـتَغْفُرَ اللّـهَ « دل مصطفی از چه بود؟ اگر ندانی معذور باشی نيای که غ هرگز دانسته

  .  را جز خدا دیگر کس نداندنياین غ» فی الیَومِ وَاللَّیْلَةِ سَبْعنيَ مَرَّةً
ر خـواهی کـه تـرا سـعادت ابـدی میسـر شـود، یـک سـاعت ای دوست اگ! دریغا حلول روی اینجا خواهد نمودن

وفی هُـوَ «مگر آن شیخ از اینجا گفـت کـه . صحبت حلوىل که صوفی باشد دریاب تا بدانی که حلوىل کیست الصـُّ
. از صـوفی چگـویم کـه صـوفی خـود اوسـت. عبداللّه انصاری میگوید که عالم بعلم نازد و زاهد بزهد نازد. »اللّهُ

در ایـن مقـام هرچـه ازو . هر چه خدا را باشد این حلول موحـد را نیـز باشـد. ، حلوىل نباشدچون صوفی او باشد
  .شنوی، از خدا شنیده باشی

إِنَّ الحـقَّ لَیَنْطِـقُ عَلـی «از عـني القضـاة همـدانی بشـنو : دریغا هرکه خواهد که بی واسطه، اسرار الهیت شنود؛ گـو
چیــزی از  -تعــاىل -از ســمع و بصــر و حیــوة و علــم و قــدرت حــقاگــر ممکــن باشــد کــه . ایــن باشــد» لِســانِ عُمَــرَ

هرچـه . موجودات و مکونات بريون باشد، ممکن بود که از سمع و بصر و قدرت چنني رونده خاىل و بريون باشد
یـد؛ سـر اینجـا حلـول روی نما. »وَما یَعْلَمُ تأویلَهُ إلّا الرّاسِخوُنَ فی العِلْمِ«در موجودات بود بر وی پوشیده نباشد 

و این سخن از آن عاىل تر است که هر کس دریابد که بعضی از سالکان محقـق ایـن . باشد» تَخلَّقوا بِإخالقِ اللّه«
الجرم هر روز هفتاد بـار رخـت عبودیـت، بمنـازل صـحرای ربوبیـت بایـد . نامتناهیست -تعاىل -گفتند که راه حق

ترسـم کـه عـني القضـاة از خزانـۀ گـنج  انـد؛ امـا مـی انسـتهای، و انتهـای ایـن خـرب د این کلمه عجب دانسته. نهادن
  .ای برگريد وبر قلب بعضی محبان خود زند پاره» وَعَلَّمْناهُ من لدُّنَا عِلْماً«
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مرد چون ماه چهارده شبه که نزد خلق منور و عزیـز  یطه یعنی ا. اند محتجب» طه«دریغا خلق از اسرار این کلمۀ 
ر چون ماه چهارده شبه است؛ در این عالم اگر خواهی که دریـابی کـه چـه میگـویم، نور طه در آن عالم منو! باشد

یـا أَیُّهـا «. اند که از خود، بخدا رفتند؛ اما محمد، از خدا بخلق آمد همه سالکان از خدا توفیق آن یافته: گوش دار
نی کـردن؛ و همـه حـاالت را حاالت، متفاوتست تو هـر حـالتی را فهـم نتـوا. گوید آنچه گفتنی است می» المُزَّمِلُ

و در حالتی او رامرد خوانند؛ و این حالت در عـالمی باشـد کـه در آن عـالم، جـز محمـد . یکی دانسنت خطا باشد
أَلَـمْ یَجِـدْکَ یتیمـاً «چـون خواهـد کـه در ایـن عـالم اورا تشـریف دهـد، او را یتـیم خوانـد . خدا دیگر کس نباشـد

ةِ«خوانند؟ جنت قدس خوانند خوددانی که این عالم را چه . »فَآوی چـه . »اَنـا وَ کافِـلُ الیَتـیمَ کَهـاتَیْنِ فـی الجَنـَّ
پـس هـر دو در بهشـت . پرورندۀ یتیم است -جل جالله -چون محمد یتیم باشد، و حق! گویی محمد یتیم نیست؟

قَـدْ جـاءَکُمْ «آمد  رفت در این مقام محمد از خدا بخلق می آنچه دیگران گفتند که او از خلق بخدا می. بهم باشند
بیـان » وَماأرْسَلْناکَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعـالَمنيَ«. دلیل این سخن آمده است» أرِحْنا یا بَاللُ«. »مِن اللّهِ نُورٌ وَکِتابٌ مُبنيٌ

  .»بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فی صُدُور الَّذینَ أوتُوا العِلْمَ«کرا بیانست؟ آن کس را بیانست که . این همه شده است
و رؤیـت او مـر خـدا را ایـن نشـان  -علیـه السـالم -دیگر مقام در تمثل آنست که عایشۀ صـدیقه در حـق مصـطفی

شـب معـراج، او : با عایشه گفت. »مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمّداً رَأیَ رَبَّهُ بِعَیْنِ رَأسِهِ فَقَد أعْظَمَ عَلَی اللّهِ الفِرْیَةَ«دهد که  می
دریغا از ذات خدا، تلذذ یافنت و خرب . دیدم، بر صورت تمثل: او؛ و با ابن عباس گفت را ندیدم، بذات و حقیقت

چون بیننده نماند، . بیننده را از بینندگی بستاند -تعاىل -گرفنت و کیفیت و ادراک و احاطت، مُحالست که ذات او
  کرا بیند؟

خـود را جلـوه  -جـل جاللـه -نشـان باشـد؛ چـون او از آن» أَوَّلُ ماخَلَقَ اللّهُ نُوری«اما آنچه تو صفات خوانی که 
در این مقام من کـه عـني القضـاتم، نـوری دیـدم کـه از . گری کند بدان صورت که بیننده خواهد بتمثل بوی نماید

وی جدا شد؛ ونوری دیدم که از من برآمد؛ و هر دو نور برآمدند ومتصل شدند، و صورتی زیبا شـد چنانکـه چنـد 
رَأَیْـتُ ربّـی فـی أحْسَـنِ «. ایـن باشـد» إِنَّ فی الجَنَّةِ سُوقاً یُباعُ فیها الصُّوَرَ«.  مانده بودموقت در این حال متحري

  .دهد خود نشان می» صُورَةِ
امـا نـدانم کـه انتهـا و اتصـال . انتهـاو اتصـال جملـۀ سـالکان بنـور مصـطفی اسـت: دریغا این کلمـه را گـوش دار

  .بیان این کلمه بکرده است» ی الحَقَّمَنْ رَآنی فَقَدْ رَأَ«مصطفی بکیست؟ 
» تَفَکَّرُوا فی آالءِ اللّهِ وَالتَفَکَّروا فـی ذاتِ اللّـه«: ای که مصطفی گفت ای دوست تو از این حدیث چه فهم کرده

گـویم؟  دانـی کـه چـه مـی. اینجا عالم شرع زیر و زبر شود. تفکر کنید در صفات خدا، اما در ذات او تفکر مکنید
را بحـق  -تعـاىل -را بخود توان دیدن که در این مقام مرد با خـود باشـد؛ امـا ذات حـق -تعاىل -ور حقن: میگویم

وَهُـوَ یُـدْرِکُ «. بسـتاند این باشـد کـه سـالک را از خـود» التُدْرِکُهُ االَٔبْصارُ«. توان دیدن که مرد را از مرد بستاند
یعنـی نـور او : دیدم: ندیدم؛ وبا دیگران گفت: عایشه گفتدر این مقام با . این باشد که همه خدا باشد» االَٔبْصارَ

اینجا مسئله عظیم . اما عني او نتوان دیدن که سوزنده است: شعاع آفتاب توان دیدن که نوازنده است. نه ذات او
عني ذات او نیست که اگر جملـۀ صـفات خـود عـني ذات بـودی اتحـاد بـودی؛ و غـري  -تعاىل -صفات حق. بدان

  .صفات، قایمات بذاته توان گفنت. که غريیت تعدد الهیت بودیذات او نیست 
شود از دست آن که در جهان کسی بایستی که این کلمه را گوش داشتی که خواجـه امـام  دریغا جگرم پاره پاره می

ةِ، مُ -تعـاىل -ألبـاری«: ابوبکر با قالنی چه میگوید آنجا که گفت » وْجـودٌ بـالوُجودِبـاقٍ بِالْبَقـاءِ، واحِـدٌ بِالْوَحدانِیـَّ
باقی دیگر است، و بقا دیگر، و موجود دیگـر اسـت و وجـود دیگـر، و واحـد دیگـر اسـت، و وحـدانیت : میگوید
  .اگرچه این معانی قایم بنفس او باشد، اما انفکاک صفات از ذات نتوان گفنت. دیگر
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آنکـس کـه هنـوز یـک . ته باشـددریغا این معانی جلوه بر کسی کند که هفتاد و اند مذهب مختلف را واپس گذاشـ
: باش تااین کلمه ترا روی نماید که یهود و نصـاری گفتنـد! مذهب تمام ندیده باشد، او از کجا و این سخن از کجا

ایـن باشـد و » اللّـهُ مصْـدَرُ المُوجـودات«. جمله طرِوءِ نورها ازو آمـد: میگویند» إِنَّ االَٔنْوارَ تَطْرَأُ مِنْ ذاتِ الرَّبِ«
یکی یزدان و آن، نور است؛ و دیگر، اهرمن و آن ظلمت است؛ نور فرمایندۀ طاعات : اله دو است: ندمجوس گفت

و ظلمت فرمایندۀ سیّآت؛ نور میعاد روز، و ظلمت معاد شب؛ کفـر از یکـی، ایمـان از آن دیگـر و مالحـده واهـل 
بهتها ایشان را از حقیقت محـروم طبایع گفتند که صانع عالم، افالکست؛ و عناصر را قدیم دانند؛ و صورت این ش

  .کرده است
! دریغا عالمی از خود در حجاب و در عمری یک لحظه از شناخت خود قاصر از ایشان چـه توقـع شـاید داشـت

اینجا آن باشد کـه چنانکـه خـدا را بخـدا تـوان شـناخنت، خـدا را هـم بخـدا تـوان » عَرَفْتُ رَبّی بِرَّبی«ای دوست 
ای موسی تو نـه بینـی بجهـد و کوشـش، مـرا؛ و مـرا تـو : گفت» لَنْ ترانی«ت داشت؛ رنگ غري. »أَرِنی«. دیدن

رَأیتُ رَبّی بِرَّبی «: مقام چنني بیان میکندذوالنون مصری از این . بخودی خود نتوانی دیدن؛ مرا بمن توانی دیدن
مـارأی رَبّـی أحـدٌ سِـوی «روی نمایـد کـه  سخن ابوالحسـني مـانوری اینجـا. »وَلَوْالرَبّی لَما قَدِرْتُ عَلی رَؤْیَةِ رَبِّی

  .یعنی بجز او، کسی دیگر او را ندید: اورا کس ندید مگر که او خود خود را دید: گفت» رَبّی
هِ وَقـاراً «: گوید از قرآن بشنو که با بندگان چه می! از دست این کلمه، ترا این عجب آید! دریغا مالَکُم التَرْجُون لِلـّ

وَمـا قَـدَرُوا «و همني معنی بود آیـت . »الیَعْرفُون قَدْرَهُ وَالیُدرِکُونَ رُؤیَتَهُ«همني معنی بود که » راًوَقَدْخَلَقَکُم أطوا
اَللّهُ الَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتٍ وَ مِنَ االَٔرْضِ مِثْلَهُنَّ «محبان او جملۀ اسرار در این آیت باز یابند که . »اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

إِنَّ «آیـت دوم . اگر من این آیت را تفسري کـنم، خلـق مـرا جـز کـافر نخواننـد: ابن عباس گفت. »مرُ بَیْنَهُنَّیَتَنَزَّلُ األ
 یَطْلُبُـهُ حَثیثـاً ربَّکُمُ اللّهُ الَّذی خَلَقَ السَّمواتِ واالَٔرْضَ فی سِتَّةِ أیّامٍ ثُـمَّ أسـتَوی عَلَـی العَـرْشِ یُغْشَـی اللَّیْـلَ وَالنَّهـارَ

اگـر ایـن : ابوهریره گفـت. »سَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أاللَهُ الخَلْقُ وَاالَٔمْرُ تَبارکَ اللّهُ رَبُّ العالَمنيَوَالشَّمْ
  .آیت را تفسري کنم صحابه مرا سنگسار کنند

ای؟ ملکوت، سایه  چه فهم کرده» تُرجَعوُنَ فَسُبْحانَ الَّذی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیءٍ وَإِلَیْهِ«ای دوست از این آیت که 
مـامَثَلی «: بشنو اگر باورت نیست آنجا کـه گفـت -صلعم -از مصطفی. و عکس جربوتست، و ملک سایۀ ملکوت

دنیا را . »احَ وَتَرَکَهاومَثَلُ الدُّنْیا إِلَّا کَراکِبٍ فی یَومٍ عاصِفٍ رفعَتْ لَهُ شَجَرَةٌ ثُمَّ نَزَلَ وَقالَ وَنامَ فی ظِلّها ساعَةً ثُمَّ ر
ای دوسـت عـالم ملـک دیـدی و . »مِنَ الشَجَرَةِ أَنْ یامُوسی إِنّی أَنَا اللّـهُ«سایۀ درخت میخواند؛ از کدام درخت؟ 

تو که عالم ملکوت ندیده باشـی،ازعالم الهـی خـود چـه . عجایب آن؛ باش تا عالم ملکوت نیز بینی و عجایب آن
  !خرب داری؟

؟ پس بدانی کـه همـت تـو تـا کجاسـت؛ آنجـا کـه »قِیَمَةُ المَرْءِ قَدْرِ هِمَِّتهِ«ای که  کلمه نشنیده ای دوست هرگز این
پس ببني که چون قیمت و درجت در مقابله و ضمن همت است، درجات چگونه . همت تست،خود چه قدر دارد

چراتجلی خاص در قیامت نصیب او آمـد؟ » کْر خاصَّةًإِنَّ اللّهَ یَتَجَلَّی لِلْنَّاس عامَّةً وَلِأَبی بَ«دریغا ! متفاوت باشد
پس چـون کـار بـر . »مازاغَ البَصَرُ وَماطَغَی«ای از پري خود ستده بود، و آن جرعه نیست مگر که  از بهر آنکه جرعه

کـه در وقتـی  -تعـاىل -شیخ مـا گفـت حـق. درست باشد» تِلْکَ الرُسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُم عَلی بَعْضٍ«قدر همت آمد 
شما دانید که من چرا سه تن را از میان همه بندگان برگزیدم؟ دریغا چون سـایل : وقت نپذیرد با محبان خود گفت

ابراهیم خلیل را بخلت از بهر آن مزین کردم که در میان ارواح، هـیچ روح چنـان : گفت. اوبود، مجیب هم او بود
ا و سخا حلیه و خلق ماست، ما نیـز حلـۀ خلـت در پس چون عط. با سخا و بخشش ندیدم که روح ابراهیم را بود

تـر و  پس بموسی نگاه کـردیم؛ در میـان ارواح، هـیچ روح متواضـع. »وَاَتَّخَذَاللّهُ ابراهیمَ خلیالً«وی پوشانیدیم که 
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مَ اللّـهُ مُوسـی «ندیدم؛ پس او را بکـالم خـود مخصـوص کـردیم  -علیه السالم -تر از روح موسی گردن نهاده وَکَلـَّ
تر از روح او ندیدیم؛ پس او  تر و محب پس نظر بروح مصطفی کردیم؛ در میان ارواح، هیچ روح مشتاق. »کْلیماًتَ

چه میشنوی؟ این همه بیان همـت . »أَلَمْ تَرَ إِىل رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِلَّ«را برؤیت خود برگزیدیم، و اختیار کردیم که 
آنسـت کـه هـر کـه » إِّن اللّهَ یُحِبُّ مَعاىل االُمُورِ وَیَکْرَهُ سَفاسِـفَها«که  همت باال گرفته است بر همه چیزی. کند می

  .تر تر، کار او رفیع عاىل همت
اگر در این کتاب، زبده هیچ کلمه نیستی جز این کلمات که زبدۀ علـوم هـر دو جهـان آمـده اسـت کـه ! ای دوست

دانـی مقصـود . مات شیخ مـا گفتـه اسـت ابـوبکرگوش دارو این کلاین کلمات کدامست؟ . بس بودی عالمیان را
آخر دانی که در عبـارت و مثـال از . چیست؟ در مدح این کلمات آنست تا تو بهمگی خود را با این کلمات دهی

. باید کردن، آنگاه این کلمات باشد که عد و بیـان تـوان کـرد این مبني تر و معني تر نتوان گفنت؟ از دو عالم گذر می
دریغـا چـه دانـی کـه در ایـن تمهیـد چنـدهزار . وتی و جربوتی بیش از این با عالم تو نتـوان آوردناز دو عالم ملک

پدید باشد کـه از ! ای درکسوت رموز با عالم کتابت آوردیم مقامهای مختلف واپس گذاشتیم، و از هر عالمی زبده
یٍ البَـلْ شُـعاعٌ مِـنْ  البَـلْ هَـذا کَثـريٌ«ای از کاسـۀ  آن عالم با این عالم، چه توان آوردن؛ جرعه قَطْـرَةٌ مِـنْ بَحْـرٍ لُجـِّ

  .»شَمْسٍ
؛ اما اَرْجـوا کـه »شَرُّ النّاس مَن أَکَلَ وَحْدَهُ«ای که  آخر شنیده! دریغا اگر چه خونم بخواهند ریخنت اما دریغ ندارم

ر بیان مراتـب عـاىل اما دانم که گویی کلمات خود نگفت؛ این کلمات ب! از ادبار خود باز رهم؛ اما هنوز دورست
  .که همت است گفته میشود
صـاحب  -صـلعم -ای ابراهیم صـاحب ذوق بـود، موسـی صـاحب لـذت بـود، مصـطفی گوش دار که هرگز نشنیده

ام که عسل دیـدن دیگـر باشـد و عسـل خـوردن دیگـر و عسـل  نه با تو گفته! چه دانی که چه میگویم. حالوت بود
مَنْ رَکَنَ إِلَی الدُّنیا وَمالَ إِلَیْها اَحْرَقَهُ اللّهُ بِنارِ جَهَنَّمَ فَصـارَ «: طفی گفتمص: این کلمات را گوش دار. بودن دیگر

امـا اربـاب عـالم . این کلمات، بیان منزلت ارباب عالم ملکست و صفت ابنا و محبـان دنیـا. »رَماداً تَذْروُهُ الرِّیاحُ
ایـن . »مالَ إِلَیْها أحْرَقَهُ اللّهُ بِنارِ اآلخِرَةِ فَصـارَ ذَهَبـاً یُنْتَفَـعُ بِـهِوَمَنْ رَکَنَ إِلَی العُقْبی وَ«: آخرت و ملکوت را گفت

وَمَنْ رَکَنَ «اما ارباب عالم الهی و جربوت را نشان این داد که . کلمات محبان اهل ملکوت را بیان درجت است
کس چه داند که این کلمـات از سـر چـه حالـت گفتـه . »القِیمَةَ لَهُ إِىل اللّهِ وَمالَ إِلَیْهِ أحرَقَهُ اللّهُ بِنُورِهِ فَصارَ جَوهَراً

اهـل ایـن سـه عـالم را ظـاهر و مبـني کـرد، و پیـدا و  -صلعم -سه عالم را شرح و نشان داد و مصطفی! آمده است
  .روشن گردانید

: گفـتاما جوانمردی دیگر، ایـن سـخن مبـني تـر چنـان کـه در خـور فهـم همـه کـس باشـد، گفتـه اسـت آنجـا کـه 
صِنْفٌ یُسافِرُ فی الدُّنیا رَأسُ مالِهِ الدِّنیا، وَ رِبْحُهُ المَعْصِیَةُ وَالنَدامَـةُ؛ وصِـنْفٌ یُسـافِرُ فـی : اَلمُسافِرُونَ ثَلثَةُ أصنافٍ«

هّ المَعْرِفَـةُ، وَرِبْحُـهُ لِقـاءُ  -تَعـاىل -اآلخِرَةِ رَأسُ مالِهِ الطّاعَةٌ َوالعِبادَةُ، وَرِبْحُهُ الجَنَّةُ؛ وَصِنْفٌ یُسافِرُ إِلَی اللّهِ رَأسُ مالـّ
این مقام زهد و بیان زاهدان است؛ و نزد محققان، زهد و زاهد خـود : دانم که گویی! چه میشنوی. »-تعاىل -اللّهِ

  .از بهر آنکه دنیا خود آن قدر ندارد که ترک کنندۀ آن زاهد باشد. نیست و نباشد
لَوْ کانَتِ الدُّنْیا «: نیا بچه حد مريساند در حقارت و نزارت، آنجا که گفتاگر خواهی از مصطفی بشنو که درجۀ د

. ای میخواند بنسبت بـا عـالم الهیـت دنیا را کمرت از پر پشه» نِ عِنْدَاللّهِ جَناحَ بَعُوضَةٍ ماسَقی کافِراً مِنْها شَرْبَةَ ماءٍزتَ
ا «. ای نماید با عمر آخرت، ذره حیوة دنیا بنسبت. این باشد» قُلْ مَتاعُ الدُنیا قَلیْلٌ« کَأَنَّهُم یَوْمَ یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا إِلـّ

ا مَثـلَ «: بشنو که گفت -علیه السالم -از مصطفی. این بیان با خود دارد» عَشِیَّةً أوضُحیها ما الدُّنیا فِـی اآلخِـرَةِ إِلـّ
پـس در . ترک این قلیل واجب است؛ این تـرک، زهـد نباشـد. »مَ یَرْجِعُاَحَدِکُم إِذا غَمَسَ إصْبَعَهُ فِی الیَمِّ فَلْیَنْظُرْ بِ
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کِبْرِیـاءُ «پـس آنکـس کـه خواهـد . »تَفْضیالً وَلَااالخِرَةِ اَکْبَرُ دَرَجاتٍ وَأکْبَر«آخرت مقامی عاىل تر از آن باشد که 
علـوم مـرد میشـود کـه بزرگـواری و در ایـن مقـام م» اللّهُ أکْبَـر«او را نصیب اکرب دهد، و خود را بوی نماید » اللّه

پس چون از این بزرگی بیند، عالم آخرت را جز ترک، واجب نداند؛ اگر ترک . چگونه باشد -تعاىل -کربیای حق
پـس روی از کربیـا . چـون از ایـن دو عـالم او را زهـد افتـاد، مقـام کربیارونمایـد، اکـرب باشـد. کند این زهد نباشد

آخر دنیا و آخرت از آن زاهد نیست تا ترک کند، از آن خداسـت، چـه . کفر باشدگردانیدن و از آن اعراض کردن، 
هرچـه . پس زهد هیچ معنی ندارد؛ و آنچه از آن اوست خود ترک نتواند کردن! ترک کند چیزی که از آن او نباشد

اشـد ونـه پس هرگـز نـه زاهـد ب. توقع و مقصود سالک باشد، آن معبود او باشد؛ و ترک معبود خود صورت نبندد
  .زهد

زاهـد در آن کوشـد کـه نخـورد، و : دریغا ببني که آن بزرگ، نعت صوفی و مرید و زاهد چگونه کرده اسـت؛ گفـت
مرید در آن کوشد که چه خورد؛ و صوفی در آن کوشد که با که خـورد، و محبـان خـدادر آن کوشـند کـه ازو خورنـد 

الزُّهْدُ فِـی «: ، این خرب از مصطفی بشنو چه معنی داردپس چون زهد و زاهد هرگز نبوده باشد. بلکه با او خورند
  .این زهد بزهاد متفاوت شود. »الدُّنیا یُریْحُ البَدَنَ، وَالزُهدُ فی اآلخِرَةِ یُریحُ القَلْبَ وَاالِٕقْبالُ عَلَی اللّهِ یُریحُ الرُّوحَ

إنَّ اللّـهَ «: بایزیـد از آن نشـان میدهـداین زهد آن باشد که مرد بمقامی رسد که آن را مقام تصوف خوانند که شـیخ 
ــ ــفاتِهِم، فَصــافاهُم، فَسُ ــنْ صِ ــوفِیَّةَ عَ ــفیَّ الصُ ــوفِیَّةَصَ مقــام تصــوف، اول زهــد باشــد و اعــراض از جملــۀ . »مُّوا صُ

صـوفی را از همـه صـفات ذمیمـه و بشـریت صـفا دهـد، و زاهـد و صـوفی  -تعـاىل -موجودات؛ پس صفات حق
مگر آن بزرگ از اینجا که او را پرسیدند که صوفی . »إِذا تَمَّ الفَقْرُ فَهُوَاللّه«ی نماید که  حقیقی شود؛ آنگاه فقر رو
رُ الفَقـ«. این باشـد» إِذا تَمَّ الفَقْرُ فَهُو اللّهُ« .صوفی خداست: گفت» هُوَاللّهُالصُّوفِیُّ «: کیست و کدامست؟ گفت

مَـنِ «: وقتـی بایزیـد را پرسـیدند: امـا گـوش دار! د گفـنت؟دریغـا کـه یـار. پیشۀ این صوفی و زاهـد باشـد» فَخْری
مرتدی اگر هم عمر در فهم ایـن کلمـات صـرف . »هُوَالفَقريُ، وَالفَقیْرُ هُوَ الصُّوفِیُّ، وَالصُّوفِیُّ هُوَاللّهُ: الزّاهِدُ؟ فَقالَ

  .وض نباشدنکنی که نادانسنت این کلمات، غبنی وضرری عظیم است؛ و این ضرر را هرگز تدارک و ع
. »لَـیْس شَـیءٌ أَعَـزُّ مِـنْ إِدْراکِ الوَقْـت، فَـإِنَّ الوَقْـتَ إِذا فـاتَ الیُسْـتَدْرَکُ«: از شیخ جنیـد بشـنو کـه چـه میگویـد

هفتادهزار سالک در این مقام، راسخ باشند که فقري و صـوفی و زاهـد و عـارف نعـت و کنیـت ایشـان باشـد کـه بـا 
ةَ سَـبْعُونَ اَلْفـاً بِغَیْـرِ حِسـابٍ وَوَجْـهُ کُـلِّ «ن این داد که مصطفی نشا -رضی اللّه عنه -عکاشه یَدْخُلُ مِنْ أُمَّتـی الجَنـَّ

مگـر ! تو این حدیث را چگونه خواهی شنیدن. »واحِدٍ مِنْهِمْ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ البَدرِ، وَهُمْ فی الجَنَّةِ کَالنُّجُومِ فی السَّماء
؟ و با تو ایـن »وَبالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ«ای که آنگاه چنني پريی ترا قبول کردی که  که چنني ستاره را در بهشت ندیده

حدیث بگفتی و شرح آن معلوم تو کردی؟ اگر خواهی که حدیث دیگـر در نعـت ایـن سـتارگان بهشـت بـر نـوعی 
افهه از دیگر بشنوی که ما را در خدمت پـري از خضـر بطریـق سـماع حاصـل شـده اسـت کـه خضـر را بطریـق مشـ

: قـالَ«: چون راوی خضر باشـد، حـدیث چنـني جـامع و کامـل بـود، گـوش دار. خدمت مصطفی حاصل آمده بود
. لٍ مِنْ أُمَّتی وَأَقامَ مَعَهُم فَوْقَ العَرْشِ وَالکرْسِیٍّ فی حَضريَةِ القُـدُسمِنْ نُورِ بَهائِهِ سَبْعِیْنَ اَلْفَ رَج -تعاىل -خَلَقَ اللّهُ

دِ وَالشُـبّانِ الحُسُـنِ رصُـوَرُهُمْ کَصُـوَرِ المُـ. وفُ االَٔخْضَرُ وَ وَجْهُهُم کَالقَمَرِ البَدْرِ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنَ الهِـاللِلِباسُهُمُ الصُّ
هُمْ وَأَزیْزَ قُلُـوبِهِم یُسْـمِعُ وَإِنَّ أنیْنَ -تعاىل -وَعَلی رُؤوسِهِم شَعْرٌ کَشَعْرِ النِّساءِ فَقامُوا مُتَواجِدیْنَ وَاِلهِیْن مُنْذُ خَلَقَهُمُ اللّهُ

وَإِنَّ إسْرافِیلَ قائِلُهُمْ وَمُنْشِدُهُمْ وَجِبْرِیلَ خادِمُهُم وَمُـتَکَلِّمُهُمْ وَاللّـهَ اَنیْسُـهم وَمَلـیْکُهُم وَهُـمْ . أَهْلَ السَّمواتِ وَاالَٔرْضِ
اگـر چنانکـه ایـن سـخن فهـم . »وَاشٌوْقاهُ إِىل لِقاءِ إِخـوانی: مَّ قالَاَخوانُنا فی النَّسْبِ ثُمَّ بَکی وَ اَطْرَقَ رَأسَهُ مَلِیّاً، ثُ

یُعْطِـی العَبْـدَ مِـنْ حَیْـثُ  -إِنَّ اللّـهَ«: اند آنجا کـه گوینـد نکنی، معذوری که مشایخ کبار این حدیث را عذرها نهاده
شـنیدی کـه چـه گفتـه شـد اگرچنانکـه زنـدگی . »عَبْـدِالمِنْ حیْثُ العَبْدِ، وَالعَبْدُ یُسْتَدرْکُ مِنْ حَیْثُ ال -تعاىل -اللّهِ
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  .بیان این همه بکرده است» لِیُنْذِرَ مَنْ کانَ حَیّاً«. ای مرده هیچ نتواند شنیدن و هیچ فهم نکند و اگر مردهداری؛ 
وَإِذا قَـرَأْتَ «! کـدام حجـاب فـراپیش مینهـد -تعـاىل -ای؟ چه دانی کـه غـريت حـق ای دوست از غريت چه یافته

ــتُوراًال ــاآلخِرَةٍ حِجابــاً مَسْ ــونَ بِ ــذینَ الیُؤمِنُ ــیْنَ الَّ ــرآنَ جَعَلْنــا بَیْنَــکَ وَبَ ــه علیــه -؛ ابــوبکر دقــاق»قُ : گفــت -رحمةاللّ
مَ وَمِنْ غِیْرَتِهِ حَـرَّ«. غريت او حمایت اوست. »أعلی مِنَ الغِیْرَةِ -تعاىل-اَلْحِجابُ هُوَ الغِیْرَةِ وَالمانِعَ مِنْ طَرِیقُ اللّهِ«

اگـر خـواهی کـه غـريت تمـام . »مامِنْ أحَدٍ أَغْیَرُ مِـنَ اللّـهِ«: جای دیگر گفت. بیان غريت الهی میکند» الفَواحِشَ
مـن میگـویم کـه . تو نیز تمام حاصل کن تا بدانی که غريت چه باشـد» خَلَقْتَنی مِن نارٍوَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ«بشناسی 

أَلحَـقُّ غَیُـورٌ وَمِـنْ «: پس آن بزرگ از اینجـا گفـت. »-تعاىل -ونَ بِالکُلِّیَةِ لِلّهِلعَبْدِ وَهُوَ أَنْ یَکُالغِیْرَةُ غريْتَانِ غِیْرَةُ ا«
  .و این، غريت او باشد بابنده. »غريَتِهِ أَنَّهُ لَمْ یَجْعَلْ إِلَیْهِ طَریقاً سِواهُ

ی از شبلی بشنو آن وقت که مؤذن، بانگ نمـاز ا اگر توانی شمه! شدااما چه دانی که غريت بنده با او از بهر چه ب
پس او از غـريت . در این مقام، غريت بروی غلبه کرد» أَشْهَدِ أنَّ مُحمَداً رَسُولُ اللّهِ«میکرد و چون اینجا رسید که 

کُرُهـا مَـرَّةً اُخـری فَـاَکُوُنُ کـافِراً لَوْالأنَّکَ أَمَرْتَنی بِهَذِهِ الکَلَمَةِ ماذَکَرْتُ مَعَـکَ غَیْـرَکَ، وَلَـئِنْ اَذْ«نشان این داد که 
چه دانی تو کـه . ای که نام محمد، قرین نام تو باشد گفت؛ غري تو با تو یاد نتوان کردن؛ اما تو چنني فرموده. »حَقّاً

الیَسَـعُنی فیْـهِ «: غريت باشد چنانکه او رانیز بود آنچه که گفت! این کدام مقام باشد که محمد در آن مقام نگنجد
اینجا سالک نهایتی از مقام . گنجد ازغريت یعنی مرا مقامی بود با او که غري درنمی» النَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ مَلَکٌ مُقَرَّبٍ

در این حالت محمد نیز درنگنجد وقتی شیخ را . »قُلِ اللّهُ ثَمَّ ذَرْهُم«سلوک بیابد که در آن مقام جز این نگوید که 
ةِ، وَالسُـنَّةُ عِنْـدَنا اَلنَّظَـرُ إِىل : قالَمَاالفَرِیضَةُ؟ فَ«پرسیدم که  ة فِـی تَحْصِـیلِ الرُّبِوبِیـَّ الفَریضَةُ عِنْـدَنا تَصْـحِیحُ العُبُودِیـَّ

فریضـه بـا خـدا بودنسـت، و سـنت بـا رسـول : میگویـد: شنیدی که چه گفـت. »الرَّسُولِ المَقْبولِ وَتَرَکِ ماسِواهُما
الإِلهَ إِلَّا اللّـهُ مِـن داخِـلِ القَلْـبِ، مُحَمّـدٌ «: بوالحسن خرقانی اینجا گوید. بودن، و پس از این جمله را ترک گفنت

  .معذور باید داشنت» رسولُ اللّهِ مِنْ قُرْطِ االُذُنِ
او نیز ایـن » وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنّکَ بأعیُنِنا«! ای جوانمرد معالجت و دوای بعضی دردها و مرضها صرب باشد

لّهِ دیگر است، الصَّبْرُ مَعَ اللّهِ سخت تر از همـۀ الصَبْرُ فی اللّه دیگر است، الصَّبْرُلِ: اما صربها منقسم است .میگوید
  :ای که گفت از آن بزرگ نشنیده. و این دردها را دوا و عالج هم صرب باشد. این صربها باشد

ـــــبُْر ـــــبْرَ فَاســــــتَغاثَ بــــــهِ الصـَّ  صــــــابَرَ الصـَّ
 

ـــــــبُّ ـــــــاحَ الْمُحِ ـــــــبْراًفَص ـــــــبْرُ صَ ـــــــا صَ  ی
 

آن کـس کـه هنـوز . ایـم آورده دریغا کلمات مقلوبات، جهانی را با لوح و قلم کودکان مـی. صرب کن: واصرب میگوید
امـا . حروف نشناسد، خط مقلوب را خواندن جهل باشد؛ و طمع دانسنت خط مقلوب، از وی تمنای محال باشـد

اگـر خـواهی کـه . قلب مأمورست بصرب، قالب مأمور است بصـرب روح مأمورست بصرب،. گفتم که صرب ناچار باشد
إِصْبِرُوا «یعنی » یا أَیُّها الَّذینَ آمنُوا اصبِروا وَصابِرُوا وَرابِطُوا«: آنگاه این آیت برخوان. صرب تمام بدانی مؤمن شو

وق إِىل فـی ا -تعـاىل-بِالجَسَدِ علی طاعَةِ اللّه، وَصابِرُوا بِقُلوبِکُم عَلی بَالءِ اللّـه للّـهِ، وَ رابِطُـوا بِأسْـرارِکُم عَلَـی الشـّ
  .»اللّه

اما تو با خودی، چون چیزی یابی، مانند خود یابی؛ . این باشد» وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَما کُنْتُم«. این همه با او توان یافنت
ویند، الجرم خود را بینند محجوبان او را بخود ج. طالبان و محبان خدا او را با وی جویند، الجرم اورا بدو یابند

بشـنو کـه  -علیه السالم -اگر خواهی از مصطفی. این سخن را اندک مشمر! چه میشنوی. و خدا را گم کرده باشند
إِنَّ المُؤمِنَ أخَذَ دینَه عَنِ اللّهِ، وَإِنَّ المُنـافِقُ نَصَـبَ رَأیَـهُ فَأَخَـذَ «: گوید می. نماید کند و چگونه می چگونه بیان می

ایـن » أَفَرَأَیْـتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إِلهَـهُ هَـواهُ«. مؤمن دین را از خدا فراگريد، و منافق از هـوا فـرا گـريد: گفت. »ه مِنْهُدینَ
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  .باشد
ای دوست آن عالم، همه حیوة در حیوة است؛ و این عالم، همه موت در موت؛ تا از موت بنگذری، بحیوة نرسی 

: گفـت. »الیَدْخُلُ مَلَکُوتَ السَّمواتِ مَـنْ لَـمْ یُوْلَـدْ مَـرَّتَیْنِ«: و دیگر جاگفت. »لحَیَوانُوَ إِنَّ الدّارَ اآلخِرَةَ لَهِیَ ا«
یکبار از مادر بزاید که خود را و این جهان فانی را بیند؛ و یک بـار از خـود بزایـد تـا آن : سالک باید دوبار بزاید

قـالُوا رَبَّنـا أَمَتَّنَـا «: که چگونه خرب میدهـد از قـومی کـه اگر تمامرت خواهی از خدا بشنو. جهان باقی و خدا را بیند
. شناس اما یک مرگ، ورای این مرگ قالب میدان؛ و حیوة دیگر بجز این حیوة قالب می. »اثْنَتَیْنِ وَأحْیَیْتَنا أثْنَتَیْنِ

اَلّلهُـمَّ بِـکَ أحْیـا « :گویـد اگر تمامرت خواهی که از حیوة و موت معنوی بدانی از مصطفی بشنو که در دعا چه می
هـیچ دانـی کـه ازو مـردن چگونـه بـود، و بـدو زیسـنت . ام، و از تو مـريم خداوندا بتو زنده: گوید می» وِبِکَ أَمُوتُ
  !چگونه باشد؟

دریغااین حالت، شاهد بازان دانند که حیوة با شاهد چگونه بود؛ و بی شاهد، موت چون باشد؛ و شاهد و مشهود 
دانم که این کلمات در عالم عادت پرستی تو نباشـد، . هد بازان حقیقی، که حیوة و موت چیستبیان میکند با شا

عالم عادت پرستی شریعت است و شریعت ورزی عـادت پرسـتی باشـد؛ تـا از عـادت پرسـتی بـدرنیایی و دسـت 
مردی خود اگر . و این کلمات دانسنت در شریعت حقیقت باشد نه در شریعت عادت. بنداری، حقیقت ورز نشوی

  :را با این بیتها ده که چون گفته میشود
 یغـــا کـــني شـــریعت ملـــت رعنـــایی اســـترای د

 کفر و ایمان زلـف و روی آن بـت یغمـایی اسـت
 

ــــت ترســــایی اســــت ــــا کــــافری و مل ــــت م  مل
 کفــر و ایمــان هــر دو انــدر راه مــا یکتــایی اســت

 

اکُمْ والمُـرْدَ «. واقعه و حاالت پـري اسـت بامریـد. »أمرَدِ رَأَیْتُ رَبّی لَیْلَةَ المِعْراجِ عَلی صُورَةِ شابَ«ای دوست  إیـّ
چـون گفـتم کـه شـاهد بـازان، ایـن . تربیت است بخرب دادن پري، مرید را بدین مقام شهود» فَإِنَّ لَهُمْ لَوْناً کَلَونِ اللّهُ
لَیْسَ الخَبَرُ «دریغا  موت، فراق و هجران باشد و حیوة لقا و شوق؛ از وصلت چه توان گفنت؟: موت و حیوة دانند

موت نزدیک ما کفـر : تر بدانی فارغان از عشق و از شاهد بازی چه خرب دارند؟ اگر خواهی که روشن» کَالْمُعایَنَةِ
اَلّلهـمَّ «: بدانکه سر شاهد بازان مصـطفی بـود؛ نشـان کفـر و اسـالم چنـني داد. باشد؛ حیوة اسالم و توحید باشد

ای بایستی شاهد خوب روی تا این بیتها بگفتـی تـا بـودی کـه ایـن معـانی  دریغا گوینده. »بِکَ أحْیا وَبَکَ أَمُوتُ
  :ای روی نمودی ذره

 آن بــت شــاهد کــه عشــقش در میــان جــان ماســت
 روی او دینست و قبله، زلف او کفرسـت و شـرک

 

 هجراو در دست و وصلش مرهم و درمان ماست
 ایمان ماست هیچ شک هم کفر وهم خوداوبی پس

 

أللهـمَّ اَحْیِنـی مـا عَلِمْـتَ الحَیـوةَ «: تو پیوسته در دعا میخواه. در دعا این بتوانی خواسنت که مصطفی خواست تو
اول مقام مرد آن باشد کـه او را مـوت معنـوی حاصـل آیـد؛ چـون ایـن . »خَیْراً ىل وَ تَوفَّنَی ماعَلِمْتَ الوَفاةَ خَیْراًىل

  .بروی جلوه کند» هُفَقَدْ قامَتْ قِیامَتُ«موت حاصل آمد 
بـر مـن عرضـه  -علـیهم السـالم -دانی اول چیزی که در این قیامت بینی، چه باشد؟ دریغا در ایـن قیامـت انبیـا را

دیدم کـه از سـر  -علیه السالم -کردند با امتان ایشان؛ هر پیغامربی دو نور داشت و امت او یک نور؛ اما محمد را
اگر خواهی که بدانی . امتان او را دیدم که دو نور داشتند. »ا النُّورَ الَّذی اُنْزِلَ مَعَهُوَاَتّبِعُو«تا بپای همه نور بود که 

بـازپرس تـا او بـا تـو بگویـد کـه چـرا او را ذوالنـورین  -رضـی اللّـه عنـه -که این نورها چیستند عثمان بن عفان را
از جملـۀ پـريان ! چـه خـواهی شـنیدن دریغـا چـه دانـی کـه. خواندند؛ و عثمان سريتان نیز هر یک دو نور داشـتند

علـیهم  -من نیز در توریت، این نعت مراتب سلوک انبیـا: گفت. جهودان، یکی را دیدم، از وی این واقعه پرسیدم
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دریغـا . چنـني گفتـه اسـت -علیه السـالم -اند؛و خدا با موسی ام؛ و ایشان با امتان خود، چنني گفته خوانده -السالم
» وَنُـورُهُم یَسْـعنی بَـیْنَ أیْـدیِهِمْ وَبِأیْمـانِهِمْ«امـا . نور بودند؛ اما محمد از همه نورتر بودا خود يای دوست همه انب

  .بیانی مجمل باشد؛ اما تفصیلش، ذوالنورین باشد» نورٌ عَلی نُورٍ«این دو نور باشد که 
دانـم کـه گـویی پـس . بـود» عَلی نُـورٍ«با آنکه نور بود، ای دوست نوری بود که از  -علیه السالم -دریغا مصطفی

ایـن معنـی » إِنَّ اللّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلی صورَةِ الرَّحمنِ«. »مَنْ رَآنی فَقَدْ رَأی اللّهُ«فایدۀ این سخن چیست؟ آنست که 
ءِ أنْ مِنْ سَـعادَةِ المَـرْ«. ازین نشانی دارد -علیه السالم -در حق عیسی» اَلْمَسیحُ اَبنُ اللّهِ: وَقالَتِ النصاری«. باشد

پـس چـون نـور اسـت، ایـن آیـت . نمایـد ن مـیاهم زیادت درجۀ ایش» کُونُوا رَبّانِیّنيَ«. راه سالکانست» یُشْبِهَ أباهُ
اَللهمَّ اَعطِنی نُوراً فی وَجْهـی وَ «: داری، این دعا چیست ؟ اگر این آیت باور نمی»رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا«چیست که 

تـر باشـد، زیـادت   ؟ هرچند کـه نـور زیـادت»فی أَعْضائی وَنُوراً فی عِظامیراً فی قَلْبی وَنُوراً نُوراً فی جَسَدی وَنُو
  .اینجا نور خدا میخواهد نه نور غري او» رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا«اما . باید خواست

ارد کـه از کتابـت بـا گـذ گـريد؛ ونمـی خواهم که از عالم کتابت بگریزم، کتابت مـرا بدسـت مـی دریغا هرچند که می
ایـن . »أَتْمِمْ لَنا نُورَنا«: گفت. ؟ نور از نور زیادتی میخواهد»یانورَالنُّورِ«ای  این دعا مگر نخوانده. مکتوب باشم

» وَإِنَّ إِلَی رَبِّکَ المُنْتَهی«. که کی میسر میشود؟ آنگهی که لباس غريیت بردارند، داخل، مدخول شودمعنی دانی 
  .های مجازی، جمله در نور حقیقی، حقیقت شوندنور. روی نماید

! چـه معنـی دارد» شَهِدَاللّهُ أَنَّهُ الإِلَهَ إِلّا هُوَ وَالمَالئکةُ و أُولُـوالعِلْمِ قائِمـاً بالقِسْـطِ«ای که  کافری اگر هرگز دانسته
مـان بغیـب تـو پنـداری کـه ای! چـه خـواهی شـنیدن. چون حاضر، حضور عیانی شود؛ ایمان بر سالک عرض کنند

همـه . لبـاس غريیـت مالئکـه و اولـوالعلم برداشـته شـود> ایمـان<در . باشد؟ ایمان موحدان بعیان از عیان باشد
ذینَ «بسـالک معلـوم شـود کـه . اینجا روی نمایـد» حَضَرَاللّهُ المُؤمِنُ المُهَیْمِنُ«باشد، یعنی » یَشهِدَاللّه« یـا أیُّهاالـَّ

پس عکـس ایـن سـخن چـه باشـد؟ آن . باید میگوید که بجز این ایمان، ایمانی دیگر می» لّهّآمَنوُا آمِنُوا باللّهِ وَرَسُو
چـون مـرد هنـوز بـا دل باشـد، . ایـن باشـد» وَمَنْ یُؤمِنُ باللّهِ یَهْدِ قَلْبَـهُ«. باشد که ورای این کفر، کفری دیگر باشد

روی » مَـنْ یَشـاءُ وَیَهْـدی مَـنْ یَشـاءُ یُضِـلُّ«. چون مرد بیخـود شـود، هـدایت روی نمایـد! مؤمن باشد بی هدایت
لَـئِنْ «. مُشـرِک باشـد: چون هدایتی چنني حاصل آید، بمقامی رسـد کـه هـم شـریک و هـم مقـام خداشـود. نماید

هُمْ وَما یُؤمِنُ أکْثَرُهُمْ باللّهِ إِال وَ«خود همني میگوید تا کار بجایی رسد که همه این شود » أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُک
  .»مُشْرُکونَ

نُـورًا فـی «آخـر دانـی کـه . نیـک بـدان» أَالیمانُ عُرْیـانٌ و لِباسُـهُ التَّقـوی«اگرخواهی که تمام این کلمات بدانی 
در ایـن مقـام، ایـن . لباس چشم باشد» نُوراً فی وَجْهی«لباس دل باشد، » نُوراً فی قَلبی«لباس تنست، » جَسَدی

چون خواهد که این مقام نیز . »یانُورَ النُّور«این دو نور کدام باشد؟ تو نیز بگو که . ندخوان» ذُوالنَّورَین«سالک را 
شـود؛ مـؤمن  هلباس ایمـان نیـز کـه تقویسـت برداشـت. »رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا«: بسر آید و ایمان عني مؤمن شود، گوید

  .قهریت با مرد نماید »لِلّهِ الواحِدِ القهَّارِ: لِمَن المُلْکُ الیَوْمَ«. نماند
آن روز . ای؟ آن روز که اسرار بر صـحرا نهنـد، ایـن روز باشـد چه فهم کرده» یَوْمَ تُبْلَی السَّرائرُ«ای دوست از آیت 

اگـر خـواهی . باشـد» مَـنْ مـاتَ فَقَـد قامَـتْ قیامَتُـهُ«قیامـت . کدامست؟ روز قیامت خوانند؛ قیامت عوام نباشـد
رائرُ«در ایـن قیامـت . »الأُقْسِمُ بِیَـومِ القِیامَـة«: ی بخوانسوگند او بدین قیامت بدان . جلـوه گـری کنـد» تُبْلَـی السـَّ

پـس از ایـن . »إنَّ أکْرَمَکُم عِنْدَ اللّهِ أتْقـاکُم«تقوی روی نماید . پرده از روی کار بردارد» وَحُصّلَ مافی الصُّدُورِ«
یـا أَیَّتُهـا الـنَّفْسُ «چون همگی تو منور شود، خطـاب ایـن باشـد کـه . »مَةوَالأُقْسِمُ بالنَّفْسِ اللَّوا«سوگند یاد کند که 

کَ راضِـیَةً مَرْضِـیَةً فَـاَدْخُلی فـی عِبـادی و اَدْخُلـی جَنَّتـی ایـن جنـت رادر عـالم، یمـن . »المطْمَئنَّةُ أرجِعی إِىل رَبـِّ
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ةٌ اَلْإِیمانُ یَمانیُّ«: کدام یَمَن؟ از مصطفی بشنو آنجا که گفت. خوانند یمـن عبـارت از دسـت . »و الحِکْمَـةُ یَمانِیـَّ
مال«. راست باشد؛ پس هرکه نه یمنی باشد، آن کس یساری باشد ایـن دو گـروه » أصحابُ الیَمني وَأصـحابُ الشـِّ

مصطفی نشان از ایـن رمـوز . یمنی بودند چون اویس قرنی -علیه السالم -گروهی دیگر در عصر مصطفی. باشند
از چنني مردان، نشان نتوان دادن و کی تواند دادن؛ اما او این . »جِدُ نَفْسَ الرَحْمنِ مِن قِبَلِ الیَمَنإِنِّی لَأَ«این داد 

  .قدر نشان داد
ای؟ دانی که این در کدام مقام باشد؟ مرتدم اگر یارم گفنت کـه ایـن چـه  مگر نخوانده» اَلمَجالِسُ بِاالَٔماناتِ«اما 

گویم؟ اگر باورت نیست از مصطفی بشنو  دانی که چه می. ساعت، خود مرتدم اما باید که دانی که این! مقامست
هرکه دین خود بگرداند، او را بکُشید، این خطابسـت بـا دربانـان : میگوید» مُنْ بَدَّلَ دینَهُ فَاقْتُلُوهُ«: آنجا که گفت

  .»وَ فی اآلخِرَةِ مِن الخاسِرینوَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَاالِٕسْالمِ دیناً فَلَنْ یُقَّبَلَ مِنْهُ وَهُ«عزت که 
هی که زبان طلسمات هندسی و مقلوبات بدانی، و جای رسی که نه کافر باشی ونه مؤمن؛ و سر آن داری ااگر خو

که با من موافقت کنی، و نصیب خود بیندازی، و از خودی خود بريون توانی آمدن تا آگاه این راز شوی، والیـق 
انـد کـه  ام که مخاطب تویی، اما مقصود، مخاطبان غایب بلی؛ اما باتوگفته: گوی دانم که. شنیدن این کلمات شوی

الشّـاهِدُ یَـرَی مـاالیَرَی «خواهند پس از ما آمـدن کـه فوایـد عجیـب را در کتـاب مـا بدیشـان خواهنـد نمـودن کـه 
  .نشویدر این مقام تا غایب نشوی، حاضر نباشی؛ و تا حاضر نباشی، غایب . این مقام باشد» الغائبُ

آنچه نزد خلـق، محمـد اسـت : ای که گفت اگر چنانکه سر آن داری که کافر شوی، گوش دار، از آن بزرگ نشنیده
ایـن » ماجَعَلَ اللّهُ لِرَجُلِ مِـنْ قَلْبَـیْنِ فـی جَوْفِـهِ«. نزد ما خداست؛ و آنچه خداست پیش خلق، نزد ما محمد است

» اَلشّاهِدُ یَـرَی مـاالیَرَی الغَائـبُ«. آنچه غایب باشد، حاضر بودپس آنچه حاضر بود، غایب باشد؛ و . مقام باشد
  .این باشد

اما با این همه، زنهار نبینم که بی آنکه این سخن ترا بخود کشد، تو این کلمات را بخود کشی که آنگاه جان نربی 
؛ و ایـن حـدیث، »مِنْـهُ فَهُـوَ مَـرْدُودمَنْ أَحْدَثَ فی أَمْرِنا هذا مـالَیْسَ «مصطفی گوید که . ندانی که چه گفته میشود

ای که هرکه با کـافر نشـیند  آخر شنیده. این باشد» مَنْ غَشَّنا فَلَیْسَ مِنّا«. دمار از روزگار همه فالسفه برآورده است
کافر شود؟ اگر صحبت من ترا هیچ اثری نکردی جز آنکه اگرچه حلـوىل معنـوی نباشـی، بـاری حلـوىل مجـازی 

ایشـان را . چه گویی؟ تو نیز بی دین نباشـی! آنها که مرا بی دین میدانند و تو بر دین من باشی !چگویی. باش می
  .»قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُم«معذور دار 

ای بازیـابی، یـک سـاعت خـود را بـا ایـن حـدیث بـازده کـه  اگر خواهی که در کسـوتی از جمـال آنچـه گـم کـرده
مثال مؤمن، مثال درخت بابـار باشـد کـه پیوسـته از میـوۀ ایـن درخـت، » خْلَةِمَثلُ المُؤمِنِ مَثَلُ النَ«: مصطفی گفت

بـا » شَرُّ العَمَـی عَمَـی القَلْـبِ«اما جماعتی که این صفت دارند که . این قدر اینجا کفایت باشد. خلق منتفع شوند
ا طَیِّبـاًمَثَلُ المُؤمِن مَثَلُ النَخْلَةِ الیَأْکُلُ إِّل«ایشان جز این حدیث نتوان گفت که  مثـال : گفـت» ا طَیِّباً والیَصْـنَعُ إِلـّ

مؤمن چون منج انگبني باشد که جز پاک نخورد و جز پاک بريون ندهد، منج را طعام طیـب میخورانـد و فراغـت 
  .»وأوْحی رَبُّکَ إِىل النَحْل«این همه مقام کمال از وحی یافت که » فیهِ شِفاءٌ لِلنّاس«باشد که  آن عسل می

مثال مؤمن، مثال خوشه بود که سـاعتی سـاکن باشـد و سـاعتی » مَثَلُ المُؤمِنَ مَثَلُ السُنْبَلَةِ«: ی دیگر گفتدر مقام
و تراجع باشد، و مثال کافر چون درخت خشک باشد که میوه ندهد و سخت باشد جز بریـدن را  متحرک در ترقی

  .و دیگران طفیل ایشانشود که مقصود کتابت ایشانند  ترا عجب آید آنچه گفته می. نشاید
مَثَلُ أصْحابی فی أُمَّتی کـالمِلْح فـی الطّعـامِ الیَصْـلُحُ «: بشنو آنجا که گفت -علیه السالم -اگر خواهی از مصطفی

دریغا نمک از خود تربا کرده است؛ همه طعامها را بدان حاجت باشد؛ اگر با خود بودی، او . »الطَعامُ إِلّا بالمِلْحِ
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یالَیْتَ قَوْمی «. مقامها راهنمای دعاست بدین» ألّلهُمَّ اَهدِ قَوْمی فَإِنَّهُمْ الیَعْلَمُونَ«. حاجت بودیرا نیز با دیگری 
اندوهسـت کـه میخـورد کـه چـرا جملـه محـروم باشـند از صـحبت » یَعْلَمُونَ بِما غَفَرىل رَبّی وَجَعَلَنی مِن المُکرَّمَنيَ

» أَلْمَجـالِسُ بِاالَٔمانـاتِ«جا غريت باشد، هیچ نشان نتوان دادن که هرکسی الیق صحبت نبود؛ و اگر این! الهیت؟
وَنَزَعْنا مافی صُدُورِهِم من غِلِّ «: بشنو آنجا که گفت -تعاىل -آنجا هیچ رشک و غريت نباشد، اگر خواهی از حق

  !چه خوب بیانی شده است این جمله را که گفته شد. »إِخْواناً علی سُرُرٍ مُتَقابِلیْنَ
أمـا کـانَ «: ؟ آن عـارف واپـس نبشـت»کَیْفَ حالُکَ«: ای که عارفی بنزد عارفی نبشت؛ گفت غا مگر نشنیدهدری

این عالم بلندتر از آنسـت کـه کسـی توقـع دارد کـی مطلـع آن .»فی حالِکَ ما شَغَلَکَ عَن حاىل، فَإِنّی عَنْهُ مَشْغُولٌ
لَـوْ اطَّلَعْـتَ «ه میگویـد از واقعـۀ اصـحاب کهـف چـ -صـلعم -اگر خواهی تمامرت بدانی بدانکه با مصـطفی. شود

تَ مِـنْهُم رُعْبـاً معـذور بایـد » رأَیْـتُ رَبّـی«: اگـر در ایـن مقـام جـوانمردی گویـد. »علَیْهِم لَوَلَّیْتَ مِنْهُم فَراراً وَلَمُلِىٔـْ
  .داشت

: رقت خواسـت کـردن گفـتآن روز که از دنیا مفا -رضی اللّه عنه -عثمان: دارد این نکته بگویم که مرا مشوش می
امشـب : سبب این چیست؟ گفت: امروز مرا حالل کنید، و از هر یکی عذری و استحالىل میخواست؛ او را گفتند

ای عثمـان فـردا بمـن خـواهی : یعنی در مقام شهدا؛ گفت. دیدم که در عالم شهود بود -علیه السالم -مصطفی را
اکنون دانم، آنچه او گفته . ، از شادی این خواب قرارم نیستچون از خواب درآمدم. رسیدن و افطار پیش ما کنی

باشد صدق باشد و بدان مقام نتوان رسیدن اال بقتل؛ امروزم بخواهند کشنت، روز بـه نیمـه نرسـیده بـود کـه شـهید 
  .است» الشّهید«ای دوست نامی از نامهای او . شد

نعت اوسـت او را دیـدم کـه حقیقـت آدمیـت » هِ بالوَصیِدوَکَلْبُهُم باسِطٌ ذِراعَیْ«آن سگ را که : آن جوانمرد گفت
لَـوْ اَطَّلَعْـتَ «: در آن حقیقـت آدمیـت آن کلـب بدیـدم پـس بـا او گوینـد -تعـاىل–ازو جلوه میکرد یعنی که حق را 

آن راه تمـام  تا بدان غـاردر نشـوی، و او دلیـل راه تـو نشـود هنـوز: اگر من اینجا گویم. »عَلیْهِم لَوَلِّیْتَ مِنْهُم فَراراً
گـذارد کـه چنـان کـه هسـت  نمـی» الیَعْلَمُهُم إِلّا قَلیْلٌ«: گوش دار که چه میگویم. نباشد، باید که مرا معذور دارند

بگویم، تا هست شدگان پست و نیست شوند تا هستی دوم ایشان را چنان کردی کـه الیـق آینـد کـه ایـن اسـرار بـر 
عذر » الکّرامَ عَثَراتِهِمْأقیلُوا «ایمان را بدین کلمات معذور باید داشت،  اما با این همه گویندۀ. ایشان جلوه کردی

  .همه شیفتگان بخواسته است
» أَلمَعْرِفَةُ ماءٌ، وَلَوْنُ الماءِ مِن لَوْنِ االِٕنـاءِ: مَنِ العارِفُ؟ فَقال«که ازوی پرسیدند که  -رضی اللّه عنه -از جنید بشنو

چنـني عبـارت کـرد کـه  -صـلعم -از این مقام مصـطفی. ا در عالم تلوین باشدرنگ آب از رنگ انا باشد ت: گفت
إِىل أَیْـنَ إِشـارتُکَ؟ «ای که وقتی بزرگی، بزرگی را پرسید که  و این نشنیده. »إِنَّ لِلّهِ عِباداً خَلَقَهُم لِحَوائجِ النّاسِ«

؟ دانی که این »أما عَلِمتَ أنَّ العَرْشَ مَخْلُوقاً. مَعَ المَخْلِوقِ أَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی أوقَفَ الخالِقُ: فقال. فقالَ إِىل العَرْشِ
مَـنْ أجـابَ عَـنِ : مَـا التّوحیـدُ؟ فَقـالَ«: شـبلی را پرسـید -رضی اللّـه عنـه -مقام کدام باشد؟ آنست که وقتی رُوْیَم

لَمْ یَعْرِف ذلِکَ فَهُو کافِرٌ وَمَن أومی إِلَیْـهِ فَهُـوَ عابِـدُوَثَنِ، التّوْحیدِ فَهُوَ مُلْحِدٌ، وَمَنْ عَرَفَ التَوْحیدَ فَهُوَ مُشْرِکٌ، وَمَنْ 
و اما مبتدی سالک را خود . بکار باید داشنت» مَنْ عَرَفَ اللّهَ کَلَّ لِسانُهُ«در این مقام . »وَمَنْ سَأَلَ عَنْهُ فَهُوَ جاهِلٌ

  .»تَعْلَمُونَفأسأَلُوا أهْلَ الذِکرِ إِنْ کُنْتُم ال«نشانی داده است که 
أَمَّتـی تَعیشُـوا فـی  نأُطْلُبُوا الفَضْل عِنْدَ الرُحَماءِ مِ«: نیز بشنو آنجا که گفت -علیه السالم -اگر خواهی از مصطفی

، اجازتست پري را چندانی که با خود آمدن که تربیتی کند مرید را؛ و تربیت آنست که مرید را مشغول کند »أکْنافِهِمْ
هرکـه بـا پـري خـود احـوال نگفتـه باشـد، در : مگر که آن بزرگ از اینجا گفت. دن احوال از شیخبرپستیدن و برپسی

» هَدِیَّةُ اللّهِ لِلْمؤمِن السائل عَلَـی بابـه«بازپرسد و یا باوی سخن گوید که  -تعاىل -قیامت او را راه ندهند تا از حق
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که صواب باشد؛ تـا پريپرسـت نشـوی، خـدا پرسـت  اما مقصود از این همه آنست که کار از آن باید کرد. این باشد
. ؟ ایـن تربیـت اسـت پـري را»أَلْمَرْءُ کثـريٌ بأخیـهِ«نه از اینجا گفت که  -علیه السالم -تو پنداری که مصطفی. نباشی

ای . مرد بر دین برادر و پري خود باشـد» المَرْءُ عَلی دینِ خَلیْلهِ«امامرید را مقید کرده است بشرطی و آن آنست که 
در ایـن مقـام . دوست مقامی باشد که آن مقام را خلت خوانند کـه درآن مقـام عبودیـت نباشـد جملـه خلـت باشـد

  .باشد» اَلْمَرْءُ عَلی دینِ خَلیلهِ«خلت، 
ایشان در میـان : مقصود ما بیشرت آنست که گفت. ای دوست دانم که ذکر محبان این قدر که گفته شد کفایت باشد

د که نمک در میان طعام چنانکه طعام بی نمک خوش نباشد امتان او بی آن بزرگان نیک امت من همچنان باشن
  .نباشند

یـک روز او را دیـد کـه تنهـا  -صـلعم–کـه مصـطفی  -رضـی اللّـه عنـه -از جملۀ این طایفه یکی بوذر غفـاری بـود
: بوذَرِّ فی االَٔرْضِ فَرْدٌ، کُنْ فَـرداً لِلْفَـرْدِ؛ ثَـمَّ قـالَمِسْکنيٌ أبوذَرٍ یَمْشی وَحْدَهُ وَهُوَ فی السَّماءِ فَرْدٌ وَأ«: آمد، گفت می

: یُحِبُّ الجَمالَ؛ یا أباذَرٍّ أَتَـدْرِی مـاغَمّی وَفکْـری وَإِىل أَیِّ شَـیءٍ إَشْـتِیاقی؟ فَقـالَ أصْـحابُهُو یااَباذَرٍ إنَّ اللّهَ جَمیلٌ 
واشَوْقاً إِىل لِقاءِ إِخْوانِی یَکُونُونَ مِنْ بَعْدِی، شَأْنُهم شَأنُ األنْبِیاءِ وَهُم : الَخَبِّرنا یا رَسُول اللّهِ بِغَمِّکَ وَفِکْرِکَ؛ ثَمَّ ق

وَهُـم یَتْرُکُـونَ  -تَعـاىل -عِنْدَاللّهِ بِمَنْزِلَةِ الشُهَداءِ؛ یَفرُّونَ مِنَ اآلباءِ وَاألمَّهاتِ وَاالِٕخْوَةِ وَاالَٔخَواتِ اَبتِغاءَ مَرْضـاةِ اللّـهِ
 -ضُـوّل الـدُّنیا؛ یَجْتَمِعـوُنَ فـی بَیْـتٍ مِـن بُیُـوتٍ اللّـهفُلّهِ، وَیُذِلُّونَ أَنْفُسَهم بالتَواضُعِ الیَرْغَبُونَ فی الشَّهَواتِ وَالمالَ لِ
هِ. مَغْمُومنيَ مَحْزِوننيَ مِن حُبِّ اللّهِ -تعاىل رِضَ واحِـدٌ مِـنْهم هُـوَ إِذا مَـ. قَلُوبُهمْ إِلَی اللّهِ وَرُوحُهم مِنَ اللّهِ وَعِلْمُهم لِلـّ

یا أباذِر ألواحِـدُ مِـنْهُم یَمُـوتُ فَهُـوَ : قالَ. بَلی یا رَسُولَ اللّهِ: وَإِنْ شِىْٔتَ أَزیدُکَ یا أباذَرٍ؛ قُلْتُ. أَفْضَلُ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ
الَ؛ أَلواحِـدُ مِـنهم بَلی یارَسُولَ اللّهِ؛ ق: قُلْتُ و إِنْ شِىْٔتَ أَزیدُکَ یا أباذَرِّ؛. کَمَن ماتَ فی السَّماءِ لِکَرامَتِهِم عَلَی اللّه

ةً وَغَزْوَةً وکانَ لَهُ أَجْرُ عِتْقِ أرْبَعنيَ رَقَبَةٍ مِن وِلْدِ إِسماعیلَ کُلُّ واحِـدٍ جَّیُؤذیهِ قَمْلُهُ فی ثِیابِهِ فَلَهُ عِنْدَاللّهِ أَجرُ سَبْعنيَ حَ
ألواحِدُ مِنْهُمْ یَذکُرُ أهْلَهُ ثُمَّ یَغْـتَمُّ، : بَلی یا رَسُولَ اللّهِ؛ قال: تَ أَزیدُکَ یا أباذَرِّ؛ قُلْتُو إِنْ شِىْٔ. مِنْهُم بِإِثْنی عَشَرَ ألْفٍ

ألواحِـدُ مِـنْهُمْ یُصَـلِّی : بَلی یا رَسُـولَ اللّـهِ؛ قـالَ: وإنْ شِىْٔتَ أَزیدُکَ یا أباذَرِ؛ قُلْتُ. یُکْتَبُ لَهُ بِکُلِّ نَفْسٍ ألْفَ دَرَجةٍ
أَلْـفَ  -علیـه السـالم -فی جَبَلِ لُبْنانَ مِثْلَ عُمْـرِ نَـوحٍ -تعاىل -رُکْعَتَیْنِ فی أصِحابِهِ أَفْضَلُ عِنْدَاللّهِ مِنْ رَجُلٍ یَعْبُدُ اللّهَ

حَةَ خَیْرٌ لَهُ یَـوْمَ القِیامَـةِ مِـنْ ألواحِدُ مِنْهُم یُسَبِّحُ تَسْبی: بَلی یا رَسُولَ اللّهِ؛ قالَ: وإن شِىْٔتَ أَزیدُکَ یا أَباذَرٍ؛ قُلْتُ. سَنَةٍ
نَظَـرَةٍ تَنْظُـرُ إِىل أحَـدِهِمْ : بَلی یا رَسُـولَ اللّـهِ؛ قـالَ: وَإِنْ شِىْٔتَ أَزیدُکَ یا أباذَرِّ؛ قُلتُ. أنْ تَسِیْرَ مَعَهُ جِبالُ الدَّنْیا ذَهَباً

شِىْٔتَ أَزیدُکَ یا أبـاذَرِّ؛  وَإن -تَعاىل -نْ نَظَرَ إِلَیْهِ فَکَأَنَّما أَطْعَمَ اللّهَ؛ وَمَ-تعاىل -أَحَبُّ إِلَی اللّه مِنْ نَظْرَةٍ إِىل بَیْتِ اللّه
یَجْلِسُ إِلَیْهِم قَومٌ مُصِرّینَ مُثْقَلنيَ مِنَ الذُنُوبٍ ما یَقُومُـونَ مِـن عِنْـدِهم حَتّـی یَنْظُرَاللّـهُ : بَلی یا رَسُولَ اللّهِ؛ قالَ: قُلْتُ

یَنْظُـرُ . یا أباذَرِ ضُحکُهُمْ عِبادَةٌ وَمِزاحُهم تَسبیحٍ وَنَوْمُهمْ صَـدَقَةٌ. -تَعاىل -رَلَهُم ذُنوبَهُمْ لِکَرامَتِهِم عَلَی اللّهِإِلَیْهِم وَیَغْفِ
مَّ رَفَع رَأْسَهُ وبَکی حَتّی اغْرَوْرَقَتْ ثُمَّ أَطرَقَ رَأسَهُ مَلِیَّاً ثُ. یا أباذَرِ إِنّی إلَیْهِم مُشتاقٌ. اللّهُ إِلَیْهُمْ فی کُلِّ یُوْمٍ سَبْعنيَ مَرَّةٍ

ألّلهمَّ أحْفَظْهُمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَی مَنْ خـالَفَهُم، وَأَقِـرَّ عَینـی بِهِـمْ یَـوْمَ  -صلعم -وَیَقُولُ. واشَوقاهُ إِىل لِقائِهِمْ: عَیْناهُ فَقالَ
  .»یْهم وَالهُمْ یَحزَنُونَإالإِنَّ أوْلِیاءَ اللّهِ الخَوفٌ عَلَ«القِیامَةِ ثُمَّ قَرَأَ 
ام کـه شـوق از  آنچه خواص دانند خـود داننـد؛ امـا بـا تـو گفتـه: بر قدرحوصلۀ مختصر همتان گفتاین همه هنوز 

: گویـد بشنو که چه می -تعاىل -اگر خواهی که تمام باور داری از حق. رؤیت و حضور خیزد نه از غیبت و هجران
: نیز بدعا در میخواهـد -علیه السالم -؛ و مصطفی»قائی وَإِنّی إِىل لِقائِهِمْ لَأَشَدُّ شَوْقاًأال طَالَ شَوْقُ األبرارِ إىل لِ«
  .تا بدانی که شوق از حضور باشد نه از غیبت» الّلهُمَّ أَسألُکَ لَذَّةَ النَظَرِ إىل وَجْهِکَ والشَوْقَ إىل لِقائِک«

برنتابد، و حوصـلها احتمـال نکنـد و غـريت الهـی نگـذارد؛ اما تمامی شرح کردن این گروه نتوان کرد زیرا خواطر 
بعدما خود که محرمان خود را از دیدۀ اغیار چنان بپوشاند که کس ایشان را در حساب نیارد و ایشان را جز گمـراه 
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اما گوش دار که شرح این کلمات در این ابیات چگونه حاصل خواهـد . و دیوانه ندانند؛ اما راه خود ایشان دارند
  :، و جواب این حالتها چگونه داده استشد

ـــــد ـــــمان صـــــحبت ماهن ـــــر آس ـــــه ب ـــــا ک  آنه
ـــــد  و آنهـــــا کـــــه ز ســـــر ایـــــن ســـــخن آگاهن

 

 بــــــر تختــــــۀ شــــــطرنج مالمــــــت شــــــاهند
 انـــــد و خـــــود بـــــر راهنـــــد گمـــــراه خالیـــــق

 

هی خـود بگمراهـی ایشـان چگونـه گـوا» إنَّکَ لَفی ضَاللِکَ القَـدیمِ«دریغا . این باشد» وَوَجَدَکَ ضاالً فَهَدی«
اگـر . ای در دریـا، خـود را دریـا توانـد خوانـدن اما باید که دانی که تابع در حکم متبوع نباشد یعنی قطره! میدهد
از دریا فرا : ای از دریاست، هم راست بود؛ و اگر گویی قطره: ای، دیگر باشد راست بود؛ و اگر گویی قطره: گویی

صود ما چیست، اما اگر کسی خواهد که بدانـد جـان بکنـد تـا اما معني نتوان کردن که مق. دید آید هم راست باشد
ای چنـد شـود کـه مقلـوب  بدست آرد و این کلمات جزدر کسوتی مجمل نتوان گفنت، و بیان مجمل مفصل از امثله

  .باشد بطلسمات هندسی
إِىل جَـوْهَرِ وَعَـرضٍ : مِ ثَالثَـةِساإِعْلَمْ أَنَّ المَوْجوداتِ تَنْقَسِمُ إِىل أقْ«: خود چه فهم میکنیاکنون نیک گوش دار تا 

ألمَوْجـودُ یَنْقَسِـمُ إىل واحِـدٍ وَإِىل : وَجِسْمٍ وَالجِسمُ تابعٌ لَهُما وَالواسِطَةَ وَراءَهُما، وَلِکُّلِ واحِدٍ مِنْهُما حَقیقَةٌ، فَتَقُولُ
  .قیقَةٍ هُوَ المَعنی وَ لکِنَّهُ عَلی ثَالثَ مَراتِبَفالواحِدُ بِالحَ. کَثريٍ؛ أمّا الواحِدُ فَإِنَّهُ یُطْلَقُ حَقیقَةً وَمَجازاً

 -وَهـذا ذاتُ البـاریألمَرتَبَةُ االُٔوىل وَهِیَ حَقیقَةُ وَهُوَ الواحِدُ الَّذی الکَثَرَةَ فیهِ البِالقُوَّةِ وَالبالفِعْلِ؛ وَذلِکَ کَالنُقْطَـةِ 
 ست مُنْقَسِمَةً وَالقابِلَةً لَـهُ؛ فَهُـوَ مُنَـزَّهٌ عَـنِ الکَثـرَةِ بـالوُجُودِهَذِهِ النُقْطَةَ لَیْ فَإِنَّ. هَراً فَرداًوَهُوَ الَّذی سَمَّیْناهُ جَو -تَعاىل

  .-تَعاىل -الفِعْلِ فَهُوَ واحِدُ وَهُوَ ذاتُ الباری القُوَّةِ و وَ واإلمکانِ
فِعْلِ أعنی فِی العـالَم الجِسْـمانِی، وَلکِـنْ فیـه قُـوَّةُ الکَثْـرَةِ أَلْمَرتَبَةُ الثانِیَةُ الواحِدُ باإلتّصالِ وَهُوَ الَّذی الکَثْرَةَ فیهِ بال

تارَةً تَنْکَسِفُ وَتَنْقَطِعُ  -تَعاىل -یَعْنی کَثْرَةٌ بِالقُوَّةِ أَعْنی القُوَّة الربّانِیَّةِ؛ وَهذِهِ المَرْتَبَةُ هِیَ االَٔنْوارُ المَطْرُوَّةُ مِنْ ذاتِ اللّه
نُ نْ کانَ فَرْداً وُمُتَّصِالً یُسَمَّی جَوْهَراً فَرْداً وَالمَعنی بِالجَوْهَرِ ماالیَحتـاجُ إِىل غَیْـرِهِ فِـی قِیامَـةِ وَیَکـوُوَإِ. یُسَمَّی جِسْماً
  .قائِماً بِنَفسه

ةً مِـنْ هـذینِ المَ ورَیْنِ وَهُـوَ المَعْنـی المَنْسـوبُ جـودَیْنِ المَـذْکُوأَلْمَرْتَبَةُ الثالِثَةُ مِنَ المَوْجُوداتِ ما کانَتْ عَکْسِیَّةً أَثَرِیـَّ
قُ بِعـالَمِ . إىل مُلکی وَإِىل مَلَکوِتی: ثُمَّ هذا یَنْقَسْمُ إِىل قِسمَیْن. عالَملبِا فَالمَلَکُوتی هُوَ عالَمُ الروُحانِیَّةِ، وَهُـوَ مـا یَتَعلـَّ

میعُ ماذَکَرْتُهُ أَعلَمُ بِمِثالِ وَهُوَ نُقْطَةُ ه، وَاآلخـرُ نُقْطَـةُ ط، وَ اآلخِرَة؛ وَمِنْها ما یُسَمَّی هَذا العالَمُ، وَهُوَ عالمُ الدُّنْیا وَجَ
  .ج اآلخَرُ نُقْطَةُ ال، وَاآلخَرُ عَلَی نُقْطَةِ ن، واآلخَرُ عَلی نُقْطَةِ ی، وَاآلخَرُ عَلی نُقْطَةِ د وَبَعْضُها عَلی نُقْطَةِ

الوُجوُدِ وَإِىل مُسْـتَحیلِ الوُجُـود  زإِىل واجِبِ الوُجُودِ وَإِىل جائِ: إِىل أقسامِ ثَالثَةٍ ثُمَّ إِعْلَمْ أیْضاً أنَّ المُجوُداتِ تَنْقَسِمُ
 -تَعـاىل -اَمّا المَعْنـی بّواجِـبِ الوُجُـودِ هُـوَ القـائِمُ بِنَفْسِـهِ الالقـائِمُ بِغَـريِهِ، وَهَـذَا ذاتُ البـاری. وَإِىل مُسْتَحیْلِ العَدمِ
ذی یَجُـوزُ أنْ . لَاأفتتاحَ لِثُبُوتِهِ وَهذا هُوَ القَدیمُ الحَقیقیُّالابتِداءَ لِوُجودِهِ وَ الیَکـوُنَ فَـإذا وَأمّا جائزُ الوُجُـودِ فَهُـوَ الـَّ

. الیَکُـونَ یَجوزُ أنْکانَ عَدَمُهُ غَیْرَ جائِزٍ یَکُونُ هِیَ االَٔنْوارُ وَاالَٔرْواحُ المَعْنَویَّةُ؛ وَماعَداذلکَ فَهُوَ مایَجُوزُ أنْ یَکُونَ وَ
  .»وَماالیَدْخُلُ فِی الوُجوُدِ فَهُوَ العَدَمُ

کننـد؛ و از بهـر ملـت هـر یکـی خـود را ضـدی  دریغا هفتاد و دو مذهب کـه اصـحاب بـا یکـدیگر خصـومت مـی
دانند ویکدیگر را میکشند و اگر همه جمع آمدندی، و این کلمات را از این بیچاره بشـنیدندی ایشـانرا مصـور  می

ا «تشبیه و غلط، خلق را از حقیقت دور کرده است . اند بر یک دین و یک ملت شدی که همه وَما یَتَّبِعُ أکْثَرُهُمْ إِلـّ
ترا ظهريالـدین خواننـد و : اسمها بسیار است، اما عني و مسمی یکی باشد. »ظَنَّاً وإِنَّ الظَنَّ الیُغْنی مِنَ الحَقِّ شَیئاً

انند؛ اگر بهر نامی حقیقت تو بگردد، تو بیست ظهري الدین باشـی؛ امـا خواجه خوانند و عالم خوانند و مفتی خو
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دریغـا مگـر از . این معنی باشد» لَکُمْ دینُکُم وَىلَّ دِیْن«. اسم تو یکی نباشد و مختلف باشد، و مسمی یکی باشد
نگارد؛ و هر ملتی ا ؟ اجتهاد مجتهد، صواب می»کلُّ مُجْتَهِد مُصیبٌ«: ای که گفت نشنیده -علیه السالم -مصطفی

  .بر اجتهاد، اعتماد کرده است
قسمی واجب الوجود : اند موجودات بر سه قسم: کلمات عربی را که شنیدی شرح جهانی با خوددارد؛ بشنو گفت

 -نـه زیـادت شـود و نـه نقصـان پـذیرد و آن ذات خداسـت» الیَزیـدُ وَالیَـنْقُصُ«آمد وواجب الوجود آن باشد که 
نعت مزید دارد، و از نقصان دور باشد و بر مزید باشد و در زیر نقصـان نیایـد؛ و ایـن صـفت : و قسم دوم -تعاىل

آنست که هم نقصان پذیرد و هم زیادت شاید که باشد و ایـن عـالم : قسم سوم. نورها و روحهاست و عالم آخرت
  .جسمانی و قالب دنیویست

او » أنَـا الحَـقّ«: اند چنانست که آن جـوانمرد گفـتای در دریا، خود را دریا خو ای گوید که قطره پس چون شیفته
اگـر در آن مقـام کـه . کافر حقیقـی باشـد اگـر نـه ازمقـام خـود کـه میگویـد بُلْسَـنو گفـت. رانیز معذور باید داشت

یعنی کافرم اگـر آنجـا حاضـر ! رفت،و من حاضر نبودم چه من چه بولهب و بوجهل» فَأوْحی إِىل عَبْدِهِ ماأوْحی«
  .در عبارت مجمل گفته شد. این باشد» نا فَتَدَّىلدَ«. نبودم

یـک مـاه در . ای ای یک لحظه بیخود نشده اگر هفتاد سال در مدرسه بوده. چند شنوی، از عادت پرستی بدر شو
بیا تا ساعتی موافقت ! خراباتی شو ای مست مجازی. خرابات شو تا ببینی که خرابات و خراباتیان با تو چه کنند

  .کنیم
 بخرابـــــــــات خروشـــــــــی بـــــــــزنیم رو تـــــــــا

ـــــــــرو ـــــــــاب را فرســـــــــتیم گ  دســـــــــتارو کت
 

 در میکـــــــده در شـــــــویم و نوشـــــــی بـــــــزنیم
 بــــــر مدرســــــه بگــــــذریم و دوشــــــی بــــــزنیم

 

  :نوش باد آن بزرگ را که چه گفت
ــــــودی يفِ« ــــــدْتُ وَجُ ــــــرَّةًفَقَ ــــــات مَ  الخَراب

 

ــــــــا ــــــــذا وَکَلیس ــــــــاتٌ لِ ــــــــی خَراب  »فَرُوح
 

راتوانـد » قُـلِ الـرُّوحُ مِـنْ أمْـر ربّـی«نباشد که عروس خرابـات خانـۀ  تا پري خرابات فرمان ندهد، کس را زهرۀ آن
  :اند؛ تا این کفر واپس نگذاری، مؤمن ایمان احمدی نشوی شمع و شاهد را در خرابات خانۀ کفر نهاده. دیدن

 انــــــدر ره عشــــــق سرســــــری نتــــــوان رفــــــت
 خـــــواهی کـــــه پـــــس از کفـــــر بیـــــابی ایمـــــان

 

ــــوان رفــــت  بــــی درد و بــــال و بــــی ســــری نت
 تـــــا جـــــان نـــــدهی بکـــــافری نتـــــوان رفـــــت

 

خـار را در زیـر گـل، مقـام . ای که بلبل، عاشق گلست؛ چون نزد گل رسد، طاقت ندارد خود را بر گل زند آن ندیده
دریغا صد هزار رهرو در این مقام بـی جـان شـوند کـه هرگـز در دو جهـان هـیچ اثـری . دارد، بلبل را کشتۀ گل کند
اگـر گـل بـی زحمـت خـار بـودی، همـه بلـبالن دعـوی عاشـقی  .ز خود خاری نباشـدنباشد ایشان را و ایشان را ا

دریغـا ترسـایی بایسـتی تـا ایـن بیتهـا . کردندی؛ اما باوجود خار از صد هزار بلبـل یکـی دعـوی عشـق گـل نکنـد
  :بگفتمی

ــــو شــــیدا گــــردم  ترســــم کــــه مــــن از عشــــق ت
 و آنگـــــــــــه بخرابـــــــــــات ز ناگـــــــــــه روزی

 

 وز زلـــــــف چلیپـــــــای تـــــــو ترســـــــا گـــــــردم
 دامنــــــــت آویــــــــزم و رســــــــوا گــــــــردم در

 

. همني معنی باشد» قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ«چه باشد؟ » مَنْ تَشَبَّهَ بِقَومٍ فَهُوَ مِنْهُم«دانی که 
اگـر . »لَأَغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعـنيَفَبِعزَّتِکَ »این دربان کیست؟ . اما تا دربان این حضرت راه ندهد، این مقام نتوان یافنت

پادشاه را دربان نبودی، همه بقربت سـلطان یکسـان بودنـدی؛ و هـیچ تفـاوت نبـودی و نـامردان نیـز قـدم در راه 
این دربان ممیز مدعیانسـت تـا خـودمخلص کدامسـت و مـدعی کـدام تـو نیـز بـا مـن ایـن بیتهـا بگـو و . نهادندی



۹۴ 

  :باشد از سلوکموافقتی بکن که این نیز گفنت نوعی 
 ای شــــــمع بهــــــر جمــــــع، منــــــت پروانــــــه
ــــــت ــــــگکی پذرفتس ــــــرا بوس ــــــو م ــــــل ت  لع

 

ـــــه ـــــروا، ن ـــــه پ ـــــود هم ـــــوم بخ ـــــق ت  وز عش
ــــــه ــــــد پروان ــــــا بده ــــــو ت ــــــف بگ ــــــا زل  ب

 

نهایات کمال سالکان این مقام باشد اما این با کسی باشد که از اینجا در سلوک و ترقی باشـد و از اینجـا بـدانجا 
  .اکسی که از آنجا بدینجا آید ازو بخود آیدام. شود یعنی از خود بدو شود

من چند جایگاه تـرا معـذور داشـتم، ! اما ای دوست. یارم نمود یارم گفت، و از حالت او هیچ نشان نمی هیچ نمی
مَـنْ أَقـالَ نادِمـاً «: ای کـه گفـت مگـر نشـنیده -علیه السالم -دریغا از مصطفی. تو نیز بدین جایگاه مرا معذور دار

  :این بیتها نیز بشنو. ؟ این حدیث از من نیز عذر میخواهد»أقالَ اللّهُ یَوْمَ القِیامَةِ عَثْرَتَهُ بَیْعَتَهُ
 دل مــن بســتۀ آن دو زلــف چــون شســت شدســت
 ای جــــان جهــــان نــــه کفــــر ودینســــت مــــرا

 

 جــــان در سرچشــــم کــــافرش مســــت شدســــت
 دریــــاب مــــرا کــــه کــــارم از دســــت شدســــت

 

ألنظَـرُ إِىل المَـرْاَةِ الحَسـناءِ یَزیـدُ فِـی «فرمایـد کـه  از بهر چه می -یه السالمعل -آن سؤال که کرده بودی که مصطفی
مگـر کـه . »ألنَظَرُ إِىل الحَضْرةِ یَزِیدُ فـی البَصَـرِ«اما این نیز خوانده باشی که . ؛ این سؤال بجای خود است»البَصَرِ

هی ا؟ بـا حوریـان، در بهشـت بـودن گـو»ؤِ المَکْنـوُنِوَحُورٌ عـیْنٌ کَأَمثـالِ اللُؤلُـ«ای که  هنوز در بهشت ساکن نشده
ای از ایـن عـالم در وی  از بهر آنکه هنـوز ذره! ای دوست در بهشت هیچ عیشی خوشرت از حوریان نیست. میدهد

اند بعدما که خود دانی که بدین حسن، حسن معنوی میخواهد نه حسن قالبی و صورتی، چون نظر بـر  تمزیج کرده
ر زیادت شود؛و بدین حضرت، مالیکه میخواهد؛ و بدین حسنا، حور را میخواهد که نظـر کـردن معنی آید، نور بص

نظر در کعبۀ حقیقت کـردن، بصـر : »النَظَرُ إِىل الکَعْبَةِ یَزیدُ فِی البَصَرِ«اما . در این دو کس، بصر باطن زیادت کند
. نظر در روی برادر کردن، روشنایی باطن زیـادت میکنـد: »صَرِاَلْنَظَرُ إِلَی وَجْهِ االَٔخِ یَزِیدُ فِی البَ«. دل زیادت کند

امـا دل و جـان را . بصر قلب، آینۀ شاهدان لطف الهی باشد؛ پس باطن را بصر بهشـت و حـور باشـد و انـواع آن
ینـۀ مخلـوق پس بدان ای دوسـت آنجـا آ. نباشد» رَأَیْتُ رَبِّی لَیْلَةَ المِعْراجِ فِی أَحسَنِ صُورَةٍ«بصر جز آینۀ صورت 
  :دریغا این رباعی گوش دار!!! ببني از کجا تا کجا -تعاىل -باشد اینجا آینۀ خالق

ــــــه  ایجانــــــا دلــــــم از زلــــــف خــــــود آویخت
ــــــه ــــــور برانگیخت ــــــن ش ــــــنم ای ــــــا در ت  ای ت

 

ــــــه ــــــق برآمیخت ــــــم عش ــــــن جــــــان بغ  ای وی
 ای خــــــــون جگــــــــرم ز دیــــــــدگان ریختــــــــه

 

إنَّ لِلّهِ تُسْعَةً و تِسـعْني «: گفت -علیه السالم -مصطفی ای دوست از سؤالهای باقی بیش از این چه مانده است که
: ؛ گفـت»یـا أبـابَکر«: ام که روزی بر سر منـرب گفـت اما من بروایتی مأثور خوانده. »إِسماً مُنْ أَحصاها دَخَلَ الجَنَّةَ

یا رَسُولَ اللّه، هَلْ : فَقالَ اَبُوبَکْرِ. خَلَّقَ بِها دَخَلَ الجَنَّةَإِنَّ لِلّهِ تِسْعَةً و تِسْعِیْنَ خُلقاً مُنْ تَ: فَقالَ. لَبَیْکَ یا رَسُولَ اللّه«
را نود و نه خلقست هر کـه بیکـی از آن تخلـق  -تعاىل -ای ابابکر خدای: گفت» کُلَّها فیْکَ: فِیَّ شَیءٌ مِنْها؟ قالَ
ای ابـابکر : هسـت؟ گفـت یا رسول اللّـه از ایـن خلقهـای الهـی، هـیچ در مـن: ابوبکر گفت. یافت، در بهشت شد

  .جملۀ خلقها در تو موجود است
بایـد آمـوخنت و نیـز ضرورتسـت در ایـن راه آالتـی و  بایـد گـرفنت و راه دیگـر مـی دریغا دیگر باره سخن از سر مـی

اسبابی که سالک را باید تا اورا بمقصود رساند؛ محصل باید کردن و آن نیسـت مگـر در ایـن حـدیث مجمـل کـه 
اند؛ اما ندانم که تو از این حـدیث چـه فهـم  گفته است؛ علما از این حدیث، حروفی دیده -سالمعلیه ال -مصطفی

. خواهی کردن؟ آن بیان در ابتدا کرده شد از کیفیت سلوک سالکان، و طلب کردن طالبان؛و همگی این دراز باشد
خود بخود رسانند و ایشان این گروه قسمی مطلوبانند که ایشان را بخودی : اند آنجامبني باشد که طالبان بر دو قسم



۹۵ 

قسم دوم از طالبان آن طالب باشد که او را ازو بخود رسانندو فرق میان ایـن . ای شنیدی باشند که نعت ایشان شمه
طالب و آن طالب، این باشد که سلطان یکی رادوست دارد بی خواست و مقصود، و او را خلعتهای گوناگون هـر 

ایـن خـادم در لشـکر، مرتبـۀ قربـت ورای هـر . را از انس مشاهدۀ خود خاىل ندارددهد و یک لحظه او  لحظه می
دیگری چندان تقرب نماید و جد و جهد کند تا خود را نیز بقربت سـلطان رسـاند و او را نیـز خلعتهـا . کسی دارد

ی سـلطان از هزار طالب یکی بدین مقصود نرسید؛ و اگر برسد، خلعت و عطا دیگر باشد و عنایت و دوسـت. دهد
اکنون طالبان که مطلوب محبت الهی باشند از حاالت ایشان رمزی چند شـنیدی؛ امـا طـالبی کـه بطلـب و . دیگر

إنَّ لِلّهِ «ای نیز بباید گفنت و آن در این حدیث درج باشد که  جد و جهد خود را بدو رساند و از خود بدو رسد شمه
آنکسی که بی طلب، او را بمطلوب رسـانند چنـد تفـاوت . »واحِدٍ مِنْها دَخَلَ الجَنَّةَتِسْعَةً وَتِسْعِیْنَ خُلْقاً مَنْ تَخَلَّقَ بِ

  .باشد با طالبی که بطلب او را، اگر توفیق یابد، بمطلوب رسانند
دریغا آن شب که شب آدینه بود که این کلمات مینوشـتم، بجـایی رسـیدم کـه هرچـه در ازل و ابـد بـود و باشـد در 

  !گویم غا کسی بایستی که فهم کردی که چه میدری. حرف فلا بدیدم
تا » أللّه«ابتدای ایشان، این اسم باشد که . بینند» الم«آن طالبان که مطلوب باشند جملۀ اسرار و علوم در طی فلا 

اللّـهُ «: چنانکه ابن عباس را برپسیدند که اللّـه چـه معنـی دارد؟ گفـت» هُوَ«مقلوب شود چنانکه هیچ نماند مگر 
وَإِن تُطیعُـوهُ «هـدایت کشـش سـر بـر زنـد . بود» أَلْهادی«طالبی دیگر را مقلوب شود ابتدای . »ةٌ عَنِ الهُوِیَّةِعِبارَ

ایـن » وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّی تَخْـرُجَ إِلَـیْهِم لَکـانَ خَیْـراً لَهُـم«پس از این، صرب روی نماید که . از این باشد» تَهْتَدُوا
او را بجـای رسـانند کـه . روی نمایـد»نعمَ المَوْىل وَنِعْـمَ النصـري«عالمات . روی نماید» بَدیعأَلْ«پس . معنی باشد

» ألرَشـید«پـس . چـه باشـد» أَلْوارث«پس از این، اورا خلعت دهند که او بداند که . او را نیز نعت شود» أَلباقی«
در ایـن مقـام » ألمُقسـط«. مرهمـی بنهـداو را » ألنـافّعُ«. او را ضُرّی حاصـل گردانـد» ألضّار«پس . روی نماید

ور«. اورا زنده گرداند» ألحَیُّ«. او راروی نماید» ألمُمِیْتُ«. بداند که چه بود زنهـار تـا چـه . او را منـور کنـد» ألنـُّ
. در ایـن مقـام ابتـدا و انتهـای او روی بـوی نمایـد» ألمُبْـدِىُٔ المُعیـدُ«! فهم کنی از این حجابها کـه گفتـه میشـود

. او را شنوا و بینای حقیقت گردانـد» ألسَمیعُ البَصريَ«. او را هم ظاهر و هم باطن بکمال رساند» رُ الباطِنُألظاهِ«
» ألمُــؤمِنُ المُهَــیْمِنُ«. او را پســت و نیســت کنــد» ألجبّــارُ المُتَکَبِّــرُ«. ایــن هــر یکــی را مقامیســت و متحــد نیســت

مُد«. تربیت کنـد او را پريی و» ألقدوسُ السَّالمُ«. اوراهست کند . او را یکتـا کنـد و آنگـاه او را قبـول کنـد» ألصـَّ
  .او را با پناه عزت گريد» هُوَ«دایرۀ . او را بر تخت اللّه و الهیت بنشاند» هُوَ«

تو کیسـتی؟ : أللّه؛ گفت: سخن آن بزرگ اینجا وی را روی نماید که مرید او را سؤال کرد که شیخ تو کیست؟ گفت
آیـی؟  آن دیگر نیز مگر از اینجا گفت چون از وی پرسیدند که ازکجا مـی. اللّه: از کجایی؛ گفت: اللّه؛ گفت: گفت
؛ تـو از ایـن عـالم چـه خـرب »هُوَ«: چه میخواهی؟ گفت: ؛ گفتند»هُوَ«: کجا مريوی؟ گفت: ؛ گفتند»هُوَ«: گفت
از سواد تا بیاض و یا از حرکـت  است چندانست که -علیه السالم -از این مقام تا بدانجا که نور مصطفی! داری؟

بعضـی نـور احمـدی . انـد کـه قیـام و عـالم ملـک و ملکـوت بدوسـت جملۀ روندگان بشخصـی رسـیده. تا سکون
  .اند و بعضی جمال صمدی دانسته

مستغرق باشد که جهانی را بحمایت حمای صمدیت خلعتهـا » هُوَ«همگنان عني القضاة نباشند که در عزت دایرۀ 
إِنّـی «دریغـا » ألصِبیانُ یَزُمُونَـهُ بِالْحِجـارَةِ«ه این بیچاره خود در حمایت عزت آن دیوانه است که بخشند بعدما ک

. بتعریف او گـواهی میدهـد همانـا کـه از آن دیوانـه شـد کـه هشـیار آمـده بـود» لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمنِ مِنْ قِبَلِ الیَمَن
برسـالت و فایـدۀ غـريی مشـغول شـدند؛  -علـیهم السـالم -انبیـا. دیوانگی اورا از همه موجودات پوشیده گردانیـد

  :با ما موافقت کن و ما را باش مجرد؛ اما همانا که عشق اویس با صورت بینان میگوید: اوراگفتند
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ــــــــهدر ــــــــوایی ب ــــــــی و رس ــــــــق مالمت  عش
ـــــه ـــــایی ب ـــــل ورعن ـــــه کـــــس عاق ـــــیش هم  پ

 

ــــــه ــــــایی ب ــــــربی و ترس ــــــدن و گ ــــــافر ش  ک
 وانــــــدر ره مــــــا ســــــواد و رســــــوایی بــــــه

 

  .-قدس اللّه سِرَّهُ -یادگار شیخ احمد ماست
ه علیـه -خريلای کـه ابوسـعید ابـوا اما ای دوست در رسالۀ اضحوی مگر کـه نخوانـده پـیش بـوعلی سـینا  -رحمةاللـّ

الحَقیقـیِّ ألدُخُولُ فِی الکُفْـر : دِلَّنی عَلَی الدَّلیل؛ فَقالَ الرئیسُ أبُوعَلی فِی الرِّسالَةِ عَلَی طَریقِ الجَواب«نوشت که 
إلّا بِما کانَ وَراءَ الشُخُوصِ الثَالثّة حتّی تَکُـونَ مُسْـلِماً وَکـافِراً، وإنْ  وَالخُرُوجُ مِنَ االِٕسْالمِ المجازِی وَ أنْ التَلْتَفِت

کَ کُنْتَ وَراءَ هَذا فَلَسْتَ مُؤمِنا وَالکافِراً، وَإنْ کنْتَ تَحْتَ هَذا فَأنْتَ مُشْرَکٌ مُسْلِمٌ، و إنْ کُ نْتَ جاهِالً مِـنْ هَـذا فَإِنـَّ
أوْصَـلَتْنی هـذِهِ «آرد کـه  شـیخ ابوسـعید در مصـابیح مـی. »تَعْلَمُ أنْ القیْمَةَ لَکَ وَالتَعُدَّکَ مِـنْ جُمْلَـةِ المَوجَـودات

ابوسعید هنوز این کلمـات  اما من میگویم که شیخ. »الکَلِماتِ إِىل ماالأوْصَلَنی إلیْهِ عُمْرُ مِاءَةِ ألفَ سَنَةٍ مِنَ العِبادَةِ
را نچشیده بـود؛ اگـر چشـیده بـودی همچنانکـه بـوعلی ودیگـران کـه مطعـون بیگانگـان آمدنـد،او نیـز مطعـون و 
سنگسار بودی در میان خلق، اما صدهزار جان این مدعی فدای آن شخص باد که چه پرده دری کرده است و چـه 

ت این ابیات انشاد میکنـد کـه تقویـت کـن بـه ترجمـۀ سـخن درونم در این ساع! نشان داده است راه بی راهی را
  :مطعون آمدن بوعلی؛ گوش دار

 انـــــــدر ره عشـــــــق کفـــــــر و ترســـــــایی بـــــــه
ــــــــه ــــــــایی ب ــــــــق یکت ــــــــار بجــــــــای دل  زُّن

 

 درکــــــوی خرابــــــات تــــــو رســــــوایی بــــــه
ـــــــه ـــــــودایی ب ـــــــودایی و س ـــــــودایی و س  س

 

سفه است؟ هرچه نه چون ایـن این کلمات نه کلمات فل! شنوی که چه گفته میشود؟ ای فلسفی چگویی؟ نیک می
امـا ای دوسـت اگـر خـواهی کـه اشـکال تـو تمـام حـل شـود . کلمات فلسفه باشد، جمله مضمحل و باطل اسـت

بدانکه هر مذهب که هست آنگاه مقرر وی ثابت باشد که قالب و بشریت بر جای باشد که حکم خطاب و تکلیف 
قالب را باز گذاشته باشد، و بشـریت افکنـده باشـد و از  بر قالب است و مرد و بشریت در میان باشد؛ اما کسی که

کفـر و ایمـان بـر قالـب تعلـق . خود بريون آمده باشد تکلیف و حکم خطاب برخیزد و حکم جان و دل قایم شود
لَـیْسَ «او را کشف شده باشد، قلم امـرو تکلیـف ازو برداشـته شـود » تُبَدَّلُ االَٔرْضُ غَیْرَ االَٔرْضِ«آنکس که . دارد
  .و احوال باطن در زیر تکلیف و امر و نهی نیاید. »لی الخَرابِ خَراجٌعَ

اما خود دانسته باشی که روشها بر یک وجـه نیسـت یعنـی ! دریغا از روشها و احوال درونی، چه نشان توان دادن
ید بجـایی مثال باشد که مر: روش هر رونده بر نوعی دیگر باشد، و احوال سلوک و ترقی او از دیگری مغایر باشد
پـس اهـل سـلوک را چنـدان . رسد که احوال درونی او ورای طریق پري باشـد، و او را از وجهـی دیگـر میسـر شـود

وَمایَعْلَمُ جُنُودَ «اینجا، بیان » وَما یَعْلَمُ تَأویلَهُ إِلَّا اللّهُ«. مقامات و روش است که ممکن نبود با حصر و عد آوردن
ممکن نبود سلوک هر یک را عد توان کردن؛ چون احوال هر یکی مختلف آمـد، آنـرا  پس. میکند» رَبِّکَ إِلَّا هُوَ

  .و آن را در عالم امر و نهی خود نیاورند حدی معني نباشد
امـا شـخص دریغا در عالم شرعی شخص قالبی در همه عمر بـر یـک مقـام کـه آن بشریتسـت، قـرار گرفتـه باشـد؛ 

پـس آن شـخص کـه . ختلف و احوال متفاوت بینـد و بـازپس گـذاردروحی در هر لحظه باشد که چند هزار مقام م
شخص قالب را با جمله یک حکم دادنـد؛ همـه ! چنني باشد او را در یک مقام که شرع باشد چون توان یافت؟
  .در حکم شرعی برابر آمدند و در حکم شرعی یکسان شدند

ای وقسـمت نیـز در  نفسه تمامست، اما نیمهعلم فرایض نیمۀ علم باشد؛ علم، ب: بشنو که گفت -صلعم -از مصطفی
آنچـه بزنـدگی معلـوم شـود، نصـفی . یکی حالت زنـدگانی و دیگـر حالـت مـرگ: عالم پدید آید، حالت دو است
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علـم و معرفـت تـو بجملـۀ موجـودات و بوجـود : اکنون گـوش دار. باشد؛ و آنچه بموت حاصل آید، نصفی باشد
پـس علـم فریضـه، علـم مـادون اللّـه . ات و صفات علیت یک طرفو علم تو بدو و بذ! خویشنت، یک طرف آمد

وَعَلَّمَـکَ مـالَمْ «آن نصف علم الهـی نیـز حاصـل آمـده باشـد . است که نصف باشد؛ چون این نصف حاصل آید
  !»أَلْعِلْمُ الیَحِلُّ مَنْعُهُ«از علمها و معلومها که تواند خرب دادن جز رمزی که . »تَکُنْ تَعْلَمْ

نـه : و البته میخواهیم که ما بدو در رسـیم، و نخـواهیم رسـیدن. پایان ندارد و ما بپایان نخواهیم رسیدندریغا علم 
علم داریم و نه جهل، نه طلب داریم ونه ترک نه حاصل داریم ونه بیحاصلی، نه مستیم و نه هشیار، نه با خودیم و 

  !یل و قال نجات یابیم؟گویی کی باشد که از ق! از این سخت تر چه محنت باشد. نه با او
ـــت ـــه مراس ـــاری ک ـــف ی ـــد بزل ـــت رس ـــه دس  ن

ــــی ــــه درم ــــدین واقع ــــه ب ــــد ک ــــر چن ــــرم ه  نگ
 

ـــه مراســـت ـــاری ک ـــرم خم ـــود از س ـــم ش ـــه ک  ن
 عالمیســــــت کــــــاری کــــــه مراســــــتدرد دل 

 

اما امشب که شب آدینـه بـود نهـم مـاه رجـب، شـیخ ابـوعلی ! دریغا چه خوب بیانی این حدیث را خواستم کردن
بخـواب دیـدم کـه تـو عـني القضـاة و مـن، در خـدمت او  -صـلعم -امشب مصـطفی را: گفت -ه عُمْرَهُمَدَّاللّ -آملی

تـو ایـن کتـاب . از تو پرسید که این کتاب با من نمای -علیه السالم -مصطفی. مريفتیم، و این کتاب با خود داشتی
. و این کتـاب بآسـتني اونهـادیت. این کتاب را گرفت و گفت ترا، که بآستني من نه -صلعم -مصطفی. باوی نمودی

چون بگفت کـه بـیش از ! بیش از این، اسرار بر صحرا منه، جانم فدای خاک پای او باد! ای عني القضاة: گفت
از گفنت، این ساعت دست بداشتم و همگی بدو مشغول شدم تا خود . این، اسرار بر صحرا منه، من نیز قبول کردم

  :کی دیگر بار بفرماید
 آمــــــــد آن دلــــــــرب مســــــــتناگــــــــه ز درم در

ـــــت ـــــف چـــــو شس ـــــدن و از گـــــرفنت زل  از دی
 

 جــــام مــــی لعــــل، نــــوش کــــرد و بنشســــت
ــه دســت ــه چشــم گشــت و چشــمم هم ــم هم  روی

 

در عـالم حـروف . باش تا بعالم من رسی که زحمت بشریت در میان نباشد که خود با تو بگویم آنچه گفتنی باشـد
و هنـوز دور اسـت واَرْجُـو کـه عـن قریـب ! بار خود برهیم؟کی باشد که از اد. بیش از این در عبارت نتوان آوردن

  .»إلّا هُوَ عَلَیْه تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العظیم حَسْبیَ اللّهُ الإِلهَ: فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُل«میسر شود 


