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 خالصه كتاب سفر به كعبه جانان جلد سوم

  مقدمه

 است . الهي آئينه اين هواسط به حق جمال و جالل صفات جملگي ظهور و است الوهيت نماي جمال آئينه انسان دل

  
 .اند وي واليت و نبوت خازنان اولياء و انبياء جميع كه (ع)، مصطفي محمد بر شمار بي تحيات و درود

  
 است . خداوندي حضرت وصفات ذات به معرفت انسان، از مقصود و است انسان وجود آفرينش، از مقصود

 
 و فشارها ها، گرفتاري دردها، به ابتالء همان حقيقت، در كه گرفته فرا جالليه صعقه را اوصياء و انبياء حضرات همه
  .گدازهاست و سوز

  
  .معشوق است اراده در تسليم همرتب همان دلدادگي، و است معشوق كمال و جمال هدلداد عارف

 
 وصال گل مي شويد، اغيار از دست جويد، مي او رضاي دل و جان به گويد، مي راز خدا با كه است كسي عارف

  .پويد مي عبوديت ميدان در بويد، مي
  

 نيست؟ تو ديدار انتظار در كه ديده كدام نيست؟ تو عشق آتش در كه است دل كدام الهي

 
 .كبرياست ل جما و جالل مظهر دل يافت، را خدا يافت، را دل كه آن

 
  گردد . ظاهر سالك الهي در ضمير عشق و حب شديد، مراقبه به اهتمام اثر در
 

 زيورهايبا  آن تحليه و رذايل از وجود تخليه و نفس تزكيه نسبت به كسي هر براي الهي تجليات و انوار مشاهده

 .است الهي

 
 و ايمان ضعف و خدانشناسي نقائص، تمام مبدأ و است نفساني هاي هوي ترك و حق به معرفت كماالت، همه مبدأ
 .است نفس حب

 
 و تلبيس ازهرگونه را بيان و نطق و گرداند سترا را زبان و نمايد خاشع را قلب گيرد، سرچشمه باطن از كه علمي

 . دارد باز انحراف

 
  .است يافتني حقيقت علم است، آموختني شريعت علم كه بدانيم بايد
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 .را حقيقت نهايت اهل راست، شريعت اهل بدايت  .نهايتي و است بدايتي را دين شاهراه

 

عشق و محبت  -فصل اول    

 نماي جمال آئينه انسان دل كه زيرا انسان، االّ نيست ممكن موجودي هيچ از كمال حد به كشيدن معرفت امانت بار

 است . الوهيت

 
 .مؤمنين قلوب در فرمود كجاست؟ در خدا :پرسيدند (ص) اكرم رسول حضرت از

 

 .ملكوت عالم بحر و است اجسام عالم برّ

 
 واقف و بشناسد را خود تا كند خود نفس در مطالعه تمنّي و هوي سر از نه تأنّي، و صدق سر از بايد حقيقي سالك

 رفت . خواهد كجا و است آمده كار چه به و آمده كجا از كيست، كه گردد

 
 هثمر و است ايمان نظر، هثمر كه آورد قدم در آورد نظر در آنچه و نهد سلوك راه در قدم ذوق، و شوق سالك بايد با

  عرفان . قدم،
  

  .رسيدند مقصد به و برگرفتند عشق دامن دستي دو حقيقي عارفان .است رايگان جان، بازار عشق در بي نظير گوهر
  

 محبت آتش شرر و آورد پديد طالبان باطن در را طلب بواعث و شوق دواعي حق، راه سلوك بيان و حقيقت سخن

 .گرداند مشتعل عارفان دل در را

 
 هوي پرستان . و بطّاالن بر است حجت اتمام و اثبات سلوك، بيان از غرض

 
 باطني، تذكر و است طلب تفكر، .است تفكر فوق كه رسد مي باطني تذكر مقام به گذشته تعقل همرتب از سالك

 .مي كند ياد را او و يافته را مطلوب متذكر اما است، مطلوب جستجوي در متفكر .وجود

 
 بهره مندي و عبر از استبصار مرشد، وعظ از ايقاظ وظايف، به شدن عامل و عالم:است چيز سه تذكر پايه و اساس

   .تفكر ثمرات از
 

 اخالق مجتمع كه كه نفسي است، ناراحتي و ضرر موجب بدن در فاسد مواد اجتماع و غذا كثرت كه نطور هما

 .ندارد حاصلي فساد و شر از غير به علوم تبليغ و تحصيل او در باشد، رذيله
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 با و دنياست جادوگر عجوزه مسحور او نمي نگرد، خويش در ناآرام مسافر اين نمي شناسد، را خود انسان كه دريغا

  .مي كشاند سقوط به را خود روح اختيار،
 

 را وگردش برگيرد خاك از را آن كه نمي ورزد همت او نشسته، بي خبري غبار و غفلت خاك در آدمي ذات گوهر
 .بزدايد

 
 .شوي طال و دريابي عشق كيمياي تا بشوي وجود مس از دست !سالكا

 
  .است ارزشمند عشق معشوق، اصالت ميزان به .است عشق هانگيز و معشوق به وابسته عشق هر ارزش كلي بطور

 
 در و خانه در عشق حيات آب .نيست صحاري طي و هامون و كوه به رفتن به نيازي عشق، حيات آب تحصيل براي

 .است قلب

 
 .است انسانيت تكامل طريق از باطن تصفيه به منوط قلب، در حقيقي عشق تجلي

 
 به و غضبيه و شهويه هقو داخلي همان سبعان و غوالن .خارجي و داخلي :قسمند دو طريق اين سبعان و غوالن

 .شيطانند جنود خارجي سبعان و غوالن و است ، وهميه قوه عبارتي

 
 .است شده غالب او قدسي روح به يعني شخص، حقيقت به كه جسمانيه قواي از است عبارت نفس حقيقت، در

 
 مقتضيات انتفاء و نفس تسلط بطالن موجب روح، جوهر ظهور كه است آن روح، جوهر با نفس دشمني سبب

 .اوست

 
 .برخيزد نزاع به او با بيند، برتري كسي در هرگاه ابليس چه .است انسان در برتري احسا س شيطان، دشمني سبب

 
  .آن برابر در مغلوبيت و هوي اتّباع بين است فرق

 

 سوي به گشته عاجز مقاومت از بلكه نگردد، منشرح و راضي آن مقتضاي به كه آدمي است آن شدن هوي مغلوب

  .بيند خود از كه مالمت هزار با هم آن شود مجرور آن
  
  .شود شهوات مغلوب كه است عظيم عاري مؤمن، براي حقيقت در
 

 .است خفي شرك و بوده ايمان ضعف از ناشي ولي نيست، ايمان اصل منافي گرچه لوامه نفس
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 جديد هم آن است، جديدي عالم كه تكرار نه ديگر گذشتيم، ظواهر از چون .است تكرار در تكرار همه دنيا اين كار
 .جديد در

 
 كلي، انديشه هاي اما است، حيوانيت جنبه هاي مقوي و شهوات موجب جزئيات، به اشتغال و كليات از اعراض

 .است ملكوتي جنبه هاي مقوي و شهوات قطع مبادي

 
 شادمان حق به زماني اگر لكن سود، چه زايد غم كه شادي آن .نيست حقيقي سرور فاني، ديار اين ظاهريه امور در

 .دارائي تو را جهان دو شادي نقد گردي، 

 
 درد اين حقي، درد مبتالي اگر لكن است؛ خستگي دل ترا آن برابر چند است، دلبستگي ترا دنيا در كه را هرچه بدان

  .توست درمان حقيقت در
  
 

 بجا بيهوده كوشش و سعي و شوي تسليم خدا خواست به كه است اين اولي داد، نتوان تغيير را قضا تدبير، به چون

 نياوري .

 
 وتجريدوحدت  در آن و توست، جهان دو زندگي حاصل كه است پنهان دري تو دل گسترده درياي در !سالك اي

 .است

 
   ناچيز توست حيات اساس و پايه كه را عشقي .مي پنداري حقير را آن تو ولي بخشيدند زندگي آب ترا دل اي

 .مي شماري

 
 .است باطني اشتغال حق، طريق سالكين حقيقي مأموريت

 
  .سازيم نظر، مورد مطلب تحقيق متوجه تنهايي به را روح و نمائيم رها را تن بايد حقيقت، درك براي

 
 به هدايت ناموس و فكر اصالت و ريشه ولي نيست، يكسان همه در مشكالت حل و كشف و فكر نيروي گرچه

  .است موجود همه در رساند، مقصد به كه قدري
 

  است . ناداني غايت عارف، مفسرين به گرفتن خرده نيست، بهره اي تفسيري امور حقايق از كه را ابجد خوان طفل
 

 نفس، افق از نور .كرد بايد تقويت ،است روشن عقل چراغ .داد بايد تنميه است، موجود فطرت در معرفت تخم

 .زد بايد پس را پرده ها است طالع

 
 .مي بايد نفس براق قدس، عالم به مراجعه جهت عالم اين در را روح
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 .اوست عارف و مدرك و عالم و است انسان حقيقت كه روحاني است قلب لطيفه اي

 
 براي راهي از كدام هر و شيطان، و خدا جنود بين است جدالي معركه و است كشمكش در عقل و هوي بين قلب

 مي كوشد . آن تسخير

 
 او .كند حق كالم و غيب اهل كالم استماع بدان كه است گوشي و بيند غيبي عوالم بدان كه است چشمي را دل

   بدان را عرفان طعم و ايمان حالوت و محبت ذوق كه دارد كامي كند، درك را غيبي روايح كه دارد مشامي
 .مي يابد

 
 به دل كه ماند بدان عقل نيز را دل گيرد، نفع تن به ملموسات از كه دارد وجود قالب اجزاء تمام در لمس حس

 .گردد بهره مند معقوالت كل از عقل وسيله

 
 نور به و مي تابد قالب زمين بر دل آسمان از روح خورشيد و زمين مثال بر تن و آدمي، در است آسمان مانند دل

 .مي سازد منور را آن حيات،

 
 . » اَطْواراً وقَدخَلَقَكُم «است طور هفت داراي نيز دل است، طبقه هفت را آسمان كه همچنان

 
 .است واجب سجده هفت نيز را دل فرموده اند، سجده عضو هفت بر كه چنان

 
 سر اطوار، جملگي به و نطلبد حق جز حق از و كند عزت حضرت به توجه وجود، همگي به كه است آن دل سجده

 .نهد عبوديت عتبه بر

 
  . رفت بايد نيستي به را محبت و عشق راه است، عشق طريق اينجا

 

 صفت به انساني روح و قائم، انساني روح به ارواح و قائم، ارواح به ملكوت و قائم ملكوت به ملك عالم جملگي

  . » ِ شَيء كُلِّ ملُكُوت بِيده الَّذي فَسبحانَ« قائم قيومي
 

 يا نبوت مادر پستان دو از بايد خويش رشد براي نيز روح طفل دارد، شير به احتياج خود پرورش در طفل كه چنان

 خورد . حقيقت شير امامت

 
 اَلَست« خطاب استماع رسد، باز مستحق اولي فطرت سرحد به و شود آزاد جسماني تعلقات بند از روح چون

  .نمايد قيام» بلي « جواب به و گردد» بِرَبكُم

 
 آيات انفس، آئينه و آفاق ذرات در شد، منقطع او از خيال و وهم آفت و آمد بيرون بشريت لباس از روح چون

 . » فيه اهللاَ رأيت و االّ شيئاً رأيت ما «نمايد مشاهده حق جمال نور چيز هر در و كند مطالعه را حق بينات
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 .حقيقي محبوب به نسبت است محبت حق، راه سالك احواالت از احوالي

 
 افق از كه است آفتابي همچو خاص محبت و نمايد، روي جمالي صفات مطالع از كه است ماهي همچو عام محبت

   .برآيد ذات
  

  دهد . پااليش را وجود كه است ناري همچو خاص محبت و دهد، آرايش را وجود كه است نوري عام، محبت
  

 همچو خاص حب كدورت، و صفا و ثقل و خفت كثافت، و لطافت حامل ممزوج است شرابي همچو عام حب

 .صفا در صفا همه خالص، است رحيقي

  
 .بشري مكاسب از نه است الهي مواهب جمله از عشق

 
   .نگيرد نقصان جفا به و نشود زيادت نكوئي به كه است آن عشق عالمت

  
 .نشيند محب دل بر محبوب صفات كه است آن محبت

 
   .است حق به وصول خاصه، آرزوي نهايت و است حق محبت به وصول عامه، آرزوي نهايت

  
 .دارد را راه عنوان محبت اهللا، الي سير در

 
  نرسيده است . بدان هنوز كه چيزي به است ميل و رغبت شوق،

  
 دارد . تفاوت شوق با و باشد ارزش و لذت داراي انسان نزد در كه چيزي به رغبت و ميل از است عبارت حب

  
 .است باقي محبوب وصال با حب ولي مي پذيرد پايان وصال با شوق

 
 ثبات وصال و استحكام اثر در محبوب به وصال از پس انسان در كه آرامشي و طمأنينه آن از است عبارت انس

 .است انس مقدمه حب قهراً و مي گردد، حاصل

 
  نرسد . كمال به ورزد، مساهلت و مسامحت مستحبي اعمال انجام در فرائض، اداء از پس سالك اگر
  
 ذكر به است انسان وجود امير كه را قلب مثالً .برساند را آن ايماني حظ اعضاء، از عضوي هر به كه است سالك بر

  .دارد مشغول فكر و
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  انفسيه . و آفاقيه آيات به است قلب دادن حركت و توجه فكرْ و را، الهي صفات و اسماء است قلب نمودن ياد ذكر،

 
  .كند رعايت او خلفاء و باريتعالي به نسبت خصوصاً را ادب حال همه در بايد سالك

  
 در و دارد محبوب سوي به توجه واجب اتيان در سالك زيرا واجب، به است حرام مانند محبت به ادب نسبت

 .شود خارج خود امكاني حدود از مبادا كه خود حريم به توجه حرام، از اجتناب

 
 است . انبساط كثرت ادب، رعايت عدم الزمه

 
 روز .گذشتم حق ماسواي از سوم روز نمودم، ترك را عقبي دوم روز كردم، ترك را دنيا اول روز :گويد عارفي

 . »اُريد  ال اَنْ اُريد«   :گفتم » ؟ماتُريد «پرسيدند چهارم

 
 حق است . جمال عاشقان صف ، است مقدم صفوف تمام بر كه صفي الهي، پيشگاه در متعدد صفوف بين در

 .است الهي عشق سوختگي دل و مصائب و رنج قبول حق، عاشقان صف در گرفتن قرار الزمه

 
  .نيست عاشق رنج و درد وسعت و شدت به سوختگي، دل و رنج و درد در دنيا هيچ 
 

 .مي شود اهدا حق سوي از ن ها انسا جان تكامل براي كه است عطيه اي تنها عشق، رنج و درد

 
  پوشيده ايشان بر چيزي و شده عيان آنان بر طبيعت اسرار تمام كه رسد مي آنجا به الهي عاشقان درك

 .نمي ماند 

 
 .است قوي قلب نمود، مشاهده و ادراك آن در مي توان را حقايق همه معاني كه جائي تنها

 
 باشد؟ صلوه و ذكر حال در مدام و بوده تعالي حق نشيمنگاه و قوي قلب داراي بتواند كه كيست حق، عاشق بجز

 
 .مي رود تكامل راه و يافته پرورش عشق آغوش در و شده آشكار عشق نفخه از است آن در هرچه و جهان

 
 نمايند . اخذ را حقايق آنان، كالم از و بيابند را قلب قوي صاحبان بايد سعادتند خواهان كه آنان

 
 .درآورد قدسي نفس فرمان تحت را او بايد بلكه برانداخت، كار از را حيواني نفس نبايد راه وصال  در

 
 دل ديده به بايد هركسي را حقيقت  اين نيست، ممكن استدالل با  » والْاَرضِ السموات نُور اَهللاُ « آيه مفهوم به بردن پي

 .نمايد مشاهده خود پاك
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  .است خدائي عشق همانا عاليه، هاراد محرك يترين قو
 

 .ندارد عشق بارگاه به راه نگذشته عقل همرحل از كه كسي و نيست خرد باب عشق دفتر در

 
 .است نامحدود كه سرزده اي سرچشمه از ولي است محدود اگرچه عقل

 
 لكن نيست، حقيقت همشاهد و درك توان را عقلي چنين .دارد آميختگي وهم و خيال و حس با انسان عقل ابتدا در

 .مي يابند جداگانه حسابي كدام هر و مي شوند جدا يكديگر از مخلوطات اين نفس، تهذيب و تزكيه اثر در

 
 از غالباً ، ذهن صفاي كامل به عارف ولي برد، پي معقوالت به محسوسات از عقل وسيله به مي خواهد حكيم

  .مي شود  متوجه محسوسات به معقوالت
 

 به تخيل و تخيل به فكر و مي اندازد اثر فكر به عقل و مي كند درك عقل وسيله به را اشياء حقيقت عارف كامل 

  مي گردد . محسوس يافته تجسم عقالني مفهوم نتيجه در و حس،
 

را  خود استقالل و گرديد آزاد احساس و خيال و وهم مقهوريت از تزكيه ، و تفكر اثر در ظاهري عقل وقتي
  .گردد باطني عقل يا عشق به مبدل و كند درك را حقايق مي تواند بازيافت،

  
 به احتياج بدون و آن تماميت با را حقيقت كه است عشق و معرفت و سيال برق و فعال هقو همان خدايي پاك عقل

 .مي يابد در منطقي استنتاج و استدالل

 
 قدم نتواند بال نهنگان خوف از و است متوقف قضا درياي ساحل در عقل اما مي كند، غوص قضا درياي در جان

   .نهد پيش
  

  .آرند كارش به الهي عشق ابجد آموختن به نهد قدم مكتب اين به چون است، معاد و معاش مكتب استاد كه عقل
 

مي  پناه او جهانگير بال شه زير در همه نزديك، نه و دور نه گدا، نه و شاه نه بلندي، نه و مي شناسد پستي نه عشق
 .اويند حقيقت گسترده و بيدريغ خوان چي نواله همه و يابند

 
 .است كامله ارواح و ناطقه نفوس حقيقي غذاي خدايي عشق

  
  وظيفه شناسي است . حس قدرت از بيش بار هزاران خدايي عشق توانايي

 

 و وظيفه شناسي حس روي از كس هيچ .وظيفه شناسي هزائيد عشق نه است، عشق هزائيد هشناسي وظيف حس
 . شود عاشق نمي تواند اخالقي وجدان
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 .بي پايان و خروشان است دريايي خدايي عشق باشد ، جريان در رودي وظيفه شناسي حس اگر

 
 مي زايد . فداكار قهرمانان و شرافت با و دل شير مردان ، باشد عشق و محبت بر مبتني كه انظباطي و نظم

 
 سر منزل به دوباره انفس، و آفاق سير و بيشمار مراحل پيمودن از پس و آمده عشق منزل از بشري نفوس كاروان

  .گشت برخواهد عشق
 

    .سرشته اند تن با ترا جان عشق آب به ازل در كه بپيما عشق راه و برخيز !عارفا

 
 . عشقند اقيانوس جهاي مو منزله به همه اينها، غير و وجدان و اراده و تصور و تفكر هقو

 
 .است شفقت ديگرش دم و عدالت آن دم يك كه است دم دو شمشير مانند خدايي عشق

 
 مي انجام كه هركاري بنابراين است، پاك نفسانيت و خودپرستي آاليش از مجازات و مكافات در الهيعشق  چون

 .باشد مي محض عدالت و حكمت بر مبني دهد،

 
 .كرد مقايسه بشري عشق با و آورد شمار به حسي هيجان و قلبي شديد احساس يك را نبايد عشق خدايي

 
 جدا   يكديگر از سه اين مي دهند؛ تشكيل واحدي تثليث يا گانه سه هيگان يك قدرت، و حكمت با خدايي عشق

 .گردند نمي

 
 صفت آن كه كرد بايد يقين شود، ديده تنها و جدا محبت و قدرت و حكمت  سه گانه قواي و صفات از يكي هرجا

 ندارد . خدايي جنبه قوه يا

 
  .است عشق باطن، تصفيه و نفس تهذيب وسايل مهمترين از يكي

 

 كه است آتشي خدايي، عشق آتش و مي سوزاند را رحماني و خدايي صفات كه است سوزاني آتش نفس، آتش

 .مي كند محو و مي سوزاند را غيرخدايي صفات

 
   .است مزيد طلب در و كام تشنه باز وصال، نهايات در عاشق

  
 .نمي پذيرد پايان حقيقت، راه عاشقان گداز و سوز جهت اين از نيست، نهايتي را مطلق معشوق حسن چون 

 
   ترجيح معاملت اسباب و زهاد طريق را بر عشق طريق بزرگان،  .است دور بس سلوك و رياضت راه

 .مي دهند
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 .نيست انكار قابل اوصاف، تبديل در آن اثر و است اخالق تبديل سبب عشق

 
  باطن تصفيه و اخالق تهذيب وسيله و حس و عقل سالمت ميزان و انسانيت لطيفه و حق صفت را عشق

   .ه اند شمرد 
 

 .مي نمايد معرفت حصول و كشف مستعد و پاك را قلب لطيف، را روح عشق،

 
 .مي سوزاند را شرك و دوئي بنياد كه است آتشي .است وحدت به كثرت تبديل كيمياي عشق

 
  .بود تواند او ضمير اسرار هبازگويند و ترجمان اينرو از سالك است ، خواطر بر است مشرف كامل ولي

 
 را تعالي حق درود و سالم و شده نازل ناسوتي عالم به ملكوتي عالم از مأمورند الهي رحمت فرشتگان قدر شب در
 .بندگان ساير به سپس و برسانند الهي عاشقان حضور به اول

 
 .حقند عاشقان حق، اولياء عاشقان .خداست عشق همان اولياء حضرات محبت و عشق كه دانست بايد

 
 عشق . نه است هوسراني نوعي و بوده ل پذير زوا ، صورت حسن و رنگ و آب به عشق

 
 است . ننگ و رسوايي خيزد، رنگ از كه عشقي عاقبت

 
  شود، و اال زايل ظاهر قهر يا لطف  لباس در انعكاسي معشوق، جانب از كه مي يابد دوام وقتي عشق

 مي گردد. 

 
 مي آورد . پديد معشوق در انعكاسي عاشق، التماس و گداز و سوز است  و  افزايش در روز هر زنده عشق

 
 است . نگراني و گرفتاري حق، رضاي بدون دنيوي امور در كوشش حاصل

 
 غيب عالم به اتصال راه مي شود سبب كه است محض خيال حق، رضاي بي دنيوي امور تحصيل و كسب به اشتغال

 .گردد بسته

 
 .نشود حاصل كمال دنيوي، لذت مراحل از اي مرحله هيچ در دانست بايد

 
 .است افتاده اشياء در آن آثار و سايه كه است انسان دل تها لذ و خوشي ها تمام سرچشمه

 
 .است واليت اهل لهاي د منوط و مقرون قرآن حقيقت
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  .تن عمل راه بر تنها نه دل عمل راه بر عمل، راه بر شد؟ واصل و رباني عالم تا رفت بايد راه كدام بر
  
  .دارد حدي يابي آنچه نباشي دريا ساكن تا
 

 را وسخن دل  اند اماره نفس مقيم هنوز اكثريت. اما   است گويد،شيطاني نفس آنچه و است خدايي گويد دل آنچه
 .نشنوند قال گوش با

 
  .ناظري در بينايي از است بهتر منظوري در بينايي

  
بر  او  معني اين دانسته، را بزرگان نظر تأثير كه كسي است . منظوري يمن به گوهر، سنگ و شود زر خاك كه آنجا

 .است آشكار

 
 .نيست حق به اتصال هنشان ظاهر حسن

 
  شوق و شور در و برمي انگيزند را باطن آسماني، آهنگ هاي با اجمعين عليهم اهللا سالم انبياء حضرات

  .مي آورند 
  
 .الهي اند موسيقي نغمات آسماني، آهنگ هاي 

 
 .است ايشان جان عين پاكان جسم  :كه فرموده اند عارفان

 
 .نهاده اند نام زندگي كه است مرگي نيست، زندگي باشد جهل و غفلت همراه كه حياتي

 
 مرده نهاي جا و مي دمد صور در كه است خويش زمان اسرافيل ايشان از هريك و كنند زنده را مرده نهاي جا اولياء

 .مي انگيزد بر تن گورهاي از را

 
 چنين رسيد عارف سمع به سخن اين چون . پشه فالني و فيلم عرفان در من كه گفت چنين عارفي هدربار غافلي

 .هيچيم خود ما كه تويي نيز پشه آن بگوييد را او :فرمود

 
 خود امراض عالج صدد در كه بدان رسد چه تا نازند مي بدان و برند مي لذت خود حال از روحي بيماران برخي

 !گرايند شناس علت طبيب به يا برآيند

 
 نمي پذيرد . صورت حاذق، طبيب به مراجعه بدون اين و است بيماري علت تشخيص درمان، اصل
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 باطن در را اعمال آثار و دروني  حاالت كه است روحاني طبيب واقعي، راهبر و است الهي مطب عارفان، محفل

 .مي كند مراقبت محبت و دلسوزي روي از و دقت به سالك

 

معرفت  - فصل دوم    

  .است معرفت گردد، مي عارض مقصد به وصول تا سلوك مقارن كه حق طريق سالك احواالت از احوالي
 

  .صفاتاً و ذاتاً است شيء حقيقت به احاطه معرفت
 

 .وجود كماالت و وجود از است نهاده وديعه به عارف در معروف آنچه وسيله به مگر نشود حاصل معرفت

 
  دل گوش به را نوازي بنده نواي آني هر در ايشان كه باشد معاينه باب از ايشان معرفت كه هستند گروهي

 .گويند عارفان را آنان شنوند،مي  

 
 .است آن جنبه هاي همه به معرفت احاطه، اما است موضوع از جنبه اي بر درك سلطه موضوع، بر اشراف

 
 علمي شناخت هاي با اينهمه .است مستقيم اشراف جستجوي در علوم ، قلمرو در تجزيه اي تكاپوي و كوشش ها

 .احاطه نه است اشراف معموالً

 

 .باطني و ظاهري احاطه مرتبه به هم و رسيده اند، باطني و ظاهري اشراف مقام به هم الهي مردان

 
  .باشد كرده طي را حقيقي من مراحل كه كند احاطه را كسي »ربه عرَف فَقَد نَفْسه، عرَف منْ« الهيه و باطنيه معني

  
 حكمت با الهي كتاب هبالغ حكمت بين ،است بشري مصنوع نور با خورشيد نور بين كه نسبتي و تفاوت همان

 .دارد وجود نيز فالسفه نارساي

 
«  ندارد ثمري خسران و خستگي جز كه عبث است كاري ديني، تعاليم به وقوف و آشنايي بدون حكمت تقرير

 » .اَعماالً  بِالْاَخْسرينَ

 
 احكام از تخطي از را آنان خدا از ترس و شود شناخته صالح شرع، موازين بر اعمالشان كه گويند را جماعتي عالم

  .باشند نوشتن و خواندن سواد فاقد ولو ايشانند واقعي عالم دارد . باز الهي
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  هردو پاكند . عالم و علم صورت، اين در و آورد فضيلت و تقوي خود دنبال به راستين علم
 

 وخرابي نها زيا هم و يافته بسيار آبادي و تحول هم مشقات دانشمندان و مححققين بشري و زحمات ثمره از دنيا

  .است ديده حساب بي هاي
 

 به تمايل موجب نشده مؤثر نفس تزكيه و اصالح در ايمان، و تقوي همراهي بدون علمي، مراتب و سطوح عاليترين

  .است انساني مقامات از سقوط و طلبي فساد تشديد و ظاهري التذاذ
  
 .نمي رساند پيروزي به را آدمي هرگز حق، با ستيزه روزگار عرصه در

 
 امور حقايق به دستيابي با باشد، نداشته مباينتي قرآني آيات با تحقيقات نتيجه هرگاه ديني، احكام و الهي حكمت در

  .شد نايل قضايا غامض ترين حل به مي توان
 
 فلك برج از رخشان آفتاب ، نحل از مصفّي عسل جويند و صدف از افروز شب گوهر مي روي؟ كجا به انسان اي

 . عارفان دل از معرفت جويند  و نور

  
 .است بي دود آتش آتش، اين زن، دل بر عشق آتش سالك اي

 
 هرگز دل، معرفت در زيرا نيست دل در دفعات اما .گويند را دوم همرتب ديدن عرفا اصطالح در شناخت يا معرفت

   .نيست محبوب و محب ميان فاصله
  
 . ف ناپذير اختال است ه ايصعر آنجا بود، چه خواهند يكي سه هر معروف و معرفت و عارف معرفت قلبي، در

 
 مي شود . تدارك عرفان بوستان از عارفان نام به چيناني گل دست به كه است گلي حقيقت ، دسته

 
  .است پاك دل واقعي، معرفت منبع

 

 .نمودند اعتراف يگانگيت به و شناختند ترا تا فرستادي شناسايي انوار محبانت لهاي د بر كه تويي خدايا بار

 
  .اشراق به معرفت و گردد حاصل تحصيل به علم

  
  .مي رسد معنوي حال به عمل و علم پرتو در رباني عالم 

 ممكن حق از دوري معرفت ، با ولي مي كند، دور حق از را بي عمل عالم و است ظلمت قرين عمل، بدون علم

  .نيست
 



14 
 

  .است صدر شرح و خاطر اطمينان سبب معرفت اما نرسد، اطمينان به قلب است ممكن علم وجود با
 

 .است بشر نجات موجب معرفت اما گردد، ضاللت سبب بسا كه علم

 
 او تعالي و تبارك خداي  كه وضيع نفس به است اشاره »ارض « باطنيه ،  معاني لحاظ از مرتبه اي درلسان قرآن در

  .نيست آن از رفيعتر و شريفتر چيزي كه رفيع شريف عقل بر است اشاره »سماء «آفريد، و آن از را
  

 .است انسان باطني قواي نماي و كه سبب نشو الهي علم بر است اشاره آب

 
مي  تحقق الهي عقل و علم وساطت به كه انسان الهيه اعمال و عبادات و طاعات بر است اشاره » بهجةٍ ذات حدائقَ «

  .يابد
 
 خوف از عبارتند كه است مؤمن دل صفت دريا، دو اين است . بحريني نيز انسان وجود در ظاهري، بحرين مقابل در

  .يقظت و غفلت هدايت، و ضاللت قناعت، و حرص يقين، و شك رجا، و
  
 هم از طريقت در و پيوسته بهم خلقت در متضادند، جوهر دو كه نفس مصطبه هم و است دل كعبه هم آدمي نهاد در

  .است گسسته
 

 كعبه و رسد بدو نظري قدم جنات دار از و آيد در تظلم مقام به دل آن زند، شبيخون دل كعبه بر اماره نفس كه وقتي

  .مانَد مصون نفس ازآسيب دل

 
 و ايمان ضعف خدانشناسي، نقائص  تمام مبدأ و است، نفساني هاي هوي ترك و حق به معرفت كماالت، همه مبدأ
 .است نفس حب

  
  .است نفساني هوي هاي ترك و حق به معرفت ،ها مفسده تمام اصالح راه
 

   .كند نفساني لذايذ مشتاق قلباً ، نموده منقطع حق از را انسان نفس حب و نفس رؤيت خودبيني،
 

 از برائت آخرش و تواضع آن اول است، بسيار فضايل داراي علم علم، طالبان اي  :مي فرمايد (ع) علي حضرت

  است . حسد
 

 نمايد . وارسته نفس اسارت از و دهد نجات دنيوي عاليق از را انسان علم آن است كه

 
 شيطان پسمانده كه رحمان افاصه نه علم آن كند، ايجاد خودبالي و سركشي فروتني، و خاكساري جاي به كه علمي

  است.
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 باز انحراف و تلبيس هرگونه از را بيان و نطق و راست را زبان و خاشع را قلب گيرد، سرچشمه باطن از كه علمي

 نمايد . منحرف را زبان و  منْتَفَخ را دماغ خارج، از مكتسب علم اما .دارد

 
  . آن به است سزاوارتر او كه برگيرد را آن يابد هركجا پس است، حكيم گمشده حكمت

. 
 بسيار نفس اصالح پيري ايام در ،چه نموده اند ضايع و داده دست از رايگان به را جواني ايام كه كساني بدبخت

 است . مشكل

 .مي پردازند نفس تزكيه و اصالح به الهي توفيق به و دانسته را آن قدر جواني ايام در كه جواناني بر خوشا

 
 خود عيوب تنها نه و بماند محجوب خود نقص درك از آدمي كه مي شود سبب نفس، به مفرط محبت و خودبيني

 .نمايد جلوه كمال نظرش در كه نبيند، را

 
 تضعيف را آن مي تواند عوامل پاره اي ولي مي كند، سرايت نيز آنان فرزندان به اعتيادات تأثير همانند كبر اهل تكبر

 .نمايد تقويت يا و منهدم و

 
 .مي شود او اوالد و انسان روحي تقويت سبب كه است تواضع حميده صفت معرفت، آثار جمله از

 
 خَضَع لشَيء اهللاُ تَجلَّي ذاا ِ« فرمود )(ص اكرم رسول حضرت .است الهي تجليات ادراك از ناشي الهي مقربين تواضع

  » . لَه
 

حضوري  مشاهده معرفت،نازل تراز مقام چه .است الهي اولياء مقربين تواضع از نازل تري مرتبه معرفت، اهل تواضع
 است .

 
خلق متواضع  و حق براي شده، روشن حق نور با قلبشان كه است، الهي حكمت به رسيدن از پس حكماء تواضع

 .مي گردند

 
  مي شناسند . را خود گشته روشن نور آن با وجودشان حدي تا كه است ، ايمان نور پرتو در مؤمنين تواضع

  
   .طغيان و سركشي ثمره اش و  خودنمائي غايتش، و است حق از غفلت و خودخواهي و خودبيني تكبر، مبدأ

  
  .خدا غير ترك ثمره اش و حق در فناء غايتش، و است حق بر اعتماد و خدا بر توكل نفس، عزت و تواضع مبدأ

  
 از بازماندن سبب مقام، و رسوم به يبندي پا دارائي، به تمايل خودخواهي، قدرت، و وجود اظهار ، اهللا الي سير در

   .است صعودي سير



16 
 

  
 را خود عمل و معنوي، التذاذ به حتي نه و نمايد توجه مادي حظ به نه الهي رهرو كه است ميسر وقتي روحي ارتقاء
 .است ترقي مانع نيز عمل رؤيت كه ننمايد رؤيت

 
 رسيده اند . وصال و حقيقت به كه كسانينه  است  محجوبان حظّ ، مطلوب و محبوب درباره سخن

 
 .است تعالي حق جالل اثر از همه اينهاست، امثال و حكمت و علم نرم، جامه لذيذ، طعام از آنچه آخرت و دنيا در

 .آويخت او جمال در و ترسيد خدا جالل از بايد اما

 
 كه صورتي در اندازد، خيال به سالمت و صحت آنان ظاهر .گلخن درونشان و است گلشن آنها بيرون غفلت اهل

 .است مقيم نعيم در آنان باطن باشند، سختي در ظاهر در ولو معرف اهل اما .است آتش در جانشان

 
 سرحد تا قلب شهرستان از كه هيهات اما .شد مي حاصل زبان در بود، قلب در كه لطافت همان به معاني ايكاش

 .است راه فرسنگ ها زبان

 
  .نگير قرار گل شهرستان در پرس، دل شهرستان راه سالك، اي

 

 گشادگي و روح كه دانيمي  آنگاه وزد، تو بر ديار آن از نسيمي و گذرانند دل شهرستان به ترا اگر !قلب حبيب اي

 .كدام خوش و راحت و چيست

است ، كه هر كسي را ياراي عبور از آن  است نفس تزكيه و واقع همان تهذيب در صراط ، پل الهي، عرفان نظر از
 نيست .

 
 نفس غافل باشد . مكر از لها سا و پندارد مخلص را خود سالك كه بسا

 
  .شود بركنده نفساني آرزوهاي ريشه كه شود حاصل وقتي كمال نحو به اخالص

 
  .است رستگار ورزد، اخالص را خويش عمر از لحظه يك كسي اگر :فرموده اند بزرگان

 
 .ندهند راه سلطان بارگاه به را او نشود، پياده راكب تا و است راكب منزله به روح

 
 غير از را علم اين كه اين سبب به ،نبردند بويي معنا عالم از ليكن كشيدند، رنجها و خوردند دل خون كه مردان بسا

  .طلبيدند خود
  

  .نه خودپرستي گتر از بزر سدي هيچ و نيست هستي از باالتر حجابي هيچ معرفت طريق در راعارف 
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  .است بالكش عارفين شيوه عاشقي و است عاشق او نخروشد، زخمي هر به و نجويد خود كام عارف
  

   .نگيرد دستي نميرد تا .ببرد راه را مردم آنگاه بمرد، خود اول كامل، عارف
  

  حلم . شخص و است علم مرد عارف
 
  مراد. به بيخبران خود از كار و است كساد » منَم «متاع  حقيقت بازار در  
 

 نيروي و ذوق مدد و عشق پر با عارف رسد، بدانجا بايد موشكافي و كندي و خشونت با عالم و فقيه كه را آنچه

 مي رسد . عشق

 
 و ساخته رها اصطالحات و ظواهر بند و قيد از و آورده زمين بر آن عظمت آسمان با از را فلسفي مسائل عارف

 .مي كند بيان قلب زبان به را آن و گرفته را معاني شاملترين و كاملترين

 
  مغرب به مشرق از لحظه يك در هم شيطان :گفت .رود مكه به شب يك در شخص فالن كه گفتند را عارفي

مي  انجام را عمل اين آن، از تر عجيب هوا در مرغ و آب در ماهي :گفت .مي رود آب در فالني گفتند .رودمي  
 فريب نبينيد، نواهي و اوامر در را او عمل تا نشسته درهوا و گسترده آب بر سجاده كسي ببينيد اگر گفت نيز و دهد؛

 .نخوريد

 
  هرگز كه كرده ايم اخذ جاويدان زنده از را علم ما ولي گرفته اند، مردگان از را علم مردم :گويد عارفي

 .گوئيم حق از ما لكن گويند، سخن حق به همه .نمي ميرد 

 
  .آورد عشق و حال علم بسوي قال علم از را سالك كه است كسي استاد كاملترين

 
 بي را يكديگر درون نقش رسد، كمال به مراقبه اين چون و مي كنند حاصل اشراف ياران باطن بر مراقبه در عارفان
 . مي خوانند لفظ واسطه

 
 كه كسي براي است دشواري و صعوبت غايت در ايشان رموز و اسرار شناختن و اصل و عارفين كالم فهميدن

  . باشد نداشته مسلوك ايشان طريقه
 

 وي به او فكر شكل به معني از صورتي تعالي خداوند كند، آن بر مداومت كه كسي است، روح اعمال از تفكر چون

  مي كند . القاء
 

 آنها را به هم  بايد حقيقت طالب فصول، و كتب و كالم در متفرق ليكن كنند بيان حق طريق عارفان كه مسائلي بسا
  .آرد بدست بزرگي و مهم بسيار معناي بتواند آنها در تفكر و تعمق با تا داده ربط
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 .است شده آن بر بسيار ترغيب و تحريض اخبار در و است طاعات افضل و عبادات اشرف از عارفان كالم در تفكر

 
 حق آنان، توجه و بحث محور و شده جمع آن در معرفت اهل كه نيست مقدسي محفل از عظيمتر نعمتي حقيقت در

 .باشد

 
  .درهم فردي، قدح از نه و شود خرسند كسي مدح از نه عارف

 
 برهاند خود از را مرد كه است آن علم كه بپرداز، دانسته اي آنچه از خاطر و بينداز خود معلومات :فرموده ند بزرگان

.  
  
 .نديدم را خود كه آنجا  :فرمود ديدي؟ كجا در را خدا كه پرسيدند عارفي از

 
 .مطلوب درك براي است بصيرت طلب تفكر، و است بصيرت الهي، عارف و سالك اصلي سرمايه

 
  گردد مي زياد آن ديد بكشند، سرمه اين از قلب چشم بر قدر هر .آن هسرم تفكر، و است قلب چشم ديد بصيرت،

  
 .مي دهد تميز صواب از را خطا و است آگاه نفس احوال به بصير

 
  . است هوي بند نيز او فكر است، نفس گرفتار كه كسي

  
 .است روحاني هم فكرش روحاني، انسان و است نفساني فكرش نفساني، شخص

 
 به عالم مقامي در بلكه رسيده، كمال به مورد آن در نفس كه است صحيح وقتي احوال، و اعمال مورد در قضاوت

 .باشد لدنّي علم

 
 نفس درجه عاليترين كه  -افعالي و اسمائي توحيد همرحل به و كرد طي را صفاتي و ذاتي توحيد مراحل عارف وقتي

 .رسدمي  انسانيت كمال به و مي گردد حق صفات مظهر گذاشت، قدم  -است انساني

 
 واجبات، از  هريك در زيرا دارد، وجود اسالم مقدس شرع نواهي و اوامر در الهي سلوك و سير مراحل عاليترين

 .است نهفته معنا هزاران آن مكروهات و مستحبات محرمات،

 
 نام به مقامي در و شهودي معرفت مقامي در استداللي، معرفت مقامي در حسي، معرفت نام به مقامي در معرفت

 .نمي رسد وصال و كمال به ننمايد سير را آنها فرد تا كه است، وصالي يا كشفي معرفت
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 . است الهي علم قيام برابر در جهل وجود قيام حقيقت در ، معرفت :اند فرموده بزرگان

 
 . باشد نوازل و حوادث و افعال تفاصيل صور در بايد الهي صفات و ذات معرفت

 
 . باشد تشبيه نفي و تشبيه مالحظه بدون بايد الهي ذات براي صفت اثبات در سالك

 مربوط وارد، شاهد كه مي دهد تميز  عارف سالك يعني .شواهد بر است صفات ارسال علم، از بعد تكامل اول مرتبه

  است . الهي صفات از صفت كدام به
 

 را مراحل آن نمي توانند مانده اند، امور و احكام ظواهر در كه افرادي اما  مدارج . بر است وسايط ارسال دوم، همرتب
 .نمايند طي

 
 بر را او معنوي سير اين مي نمايد، تفكر الهي احكام باطن در كه فردي  .معالم بر است مدارج ارسال سوم، همرتب

 .كند مي راهنمايي خبر و وحي منبع به يعني معالم

 
 ماند، اثري عارف انانيت از اگر مقام اين . درنيست  مقام را استدالل نيست، راه را شاهد معرفت، كمال مرتبه در

  .مي كشاند علم و شاهد و استدالل به را او اثر همان
 

 .بود خواهد كمال به نيز محبت بود، كمال به معرفت اگر شود، پيدا خدا معرفت از خدا محبت

 
 دنا« بود؟ چه آخر »  الْمنْتَهي سدرةِ عنْد «بود؟ چه اوسط »  بِعبده اَسري  «؟  بود چه اول (ص) اكرم رسول حضرتِ

 » . اَدني اَو قَوسينِ قاب فَكانَ فَتَدلّي

 
 و اذواق و لدني علوم و حقايق كه داشته اند رفتاري و روش چنين حق اليقين و عين اليقين حريم راه يافتگان تمام

 .كرده اند پنهان نامحرمان ديدگان از را خود دروني الهامات

 
  مراد دانند . حصول موجب را آن و شمرند حق طريق شرايط از را سرّ كتمان رازدارند، و حاذق اطباي كه عارفان

 
 سست را او اراده استهزاء و مالمت راه از يا و كند حسادت به وادار را بعضي است ممكن تصميم اعالم و سرّ اظهار

  .گردانند متزلزل و
  

 سرّ مي گردد؛همچنين محسوب سرّ عارف نزد كه است چيزي از غير است، منظور سرّ از متشرع فرد براي آنچه

 .است حكيم سرّ از غير عاشق

 
 .عارف به است سرّ تعليم ، خود مي كند آشنا حقايق به را او كامل كه عارف به تعالي حق از واصله تجليات

 
 شد . خواهد پيشامدي چه فردا مي داند دائم او كه نيست اين الهي، اسرار به واصل عارف وقوف از منظور
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 و است راه در فرد كدام بداند كه اين و است، آنان سلوك و سير و سالكين معرفت به راجع اطالعش الهي، عارف
 و چه چيست راهش مشكالت و او معرفت حد و كرده طي راه چقدر سالك كه اين و شده خارج راه از كسي چه

 .آيد پيش او براي است ممكن موانعي

 
 :است  سه نيز خاص حجاب .است عام حجاب سه اين و دنيا  خلق، نفس، :است سه حجاب كه فرموده اند بزرگان

 .كرامت و خدمت ديد طاعت، ديد علم، ديد

 
 شده است . نايل مشاهده مقام به او گردد، )زمان(ع موالي حضرت زيارت به موفق حق توفيق به سالكي اگر

 
 شهود ظاهري مگر نمي نمايد برطرف را علم حجاب .است موانع شديدترين و بها حجا سخت ترين از علم حجاب

   .باطني يا
  

 دوم، وهله در .منزل نه است راه چراغ ، علم كه مي يابد در و مي زدايد او از را علم عجب آفت اول وهله در شهود،

 .مي كند اختيار نفي او از 

 محبت و معرفت بنده يا و ذكر بنده او صورت آن در ، نمايد منظور و بيند را خود محبت و معرفت سالك  ذكر، اگر

 .محبوب و معروف بنده يا و مذكور بنده نه گشته،

 
  گيرد . فرا را او الهي جذبه كه كسي مگر مقاماتند، و كرامات محبان سالكين، اكثر

 

  است . گنج هزاران ناكامي يك زير در و است رنج شادي مادر كه دانستيم چه ما الهي
  

  است. نامرادي در مراد و است مردگي در زندگي كه دانستيم چه ما الهي
  
 .خواهي زندگي ميِ اگر دوست اي بمير ،گردي زنده حق به كي نميري خود در تا 

 
   .ديد آنچه ديد ولي بود، عبادت و علم را ابليس كه نشويد مغرور خويش علم و عبادت به عابدان، اي و عالمان اي
  
  .رسيد آنچه به رسيد ولي كرد، جمع بسي دنيا اين از قارون كه نكنيد تكيه آن بر و نشويد مغرور دنيا به دنياداران اي
  

  .گرفته اند قرار آن  اطراف در بسيار نهنگان كه عميق بسيار محيطي و بحر در است ، گوهري حقيقت
  

 گوهر احتمال كه دهد نمود چنان را خود عارف، كه آن حال و منم عارف كه كنند نزاع يكديگر با خودخواه مدعيان

 .نرود او در
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 من جز را گنج اين كند ادعا كه آن نه نگرداند، خود از را مردم مظنّه تا دارد سعي و نكند اظهار يافته گنج كه كسي

 .است نيافته كسي

 
 در كه غواصي آن با درآرد، در تا  رود فرو بحر در كه غواصي ميان است فرق .نيستند يكسان همه عارفين و سالكين

 .شود درصدف در با  تا رود فرو بحر

  
 .گوش به غفلت پنبه را بيگانه و است هوش به آشنا گوييم، سخن سربسته يا زنيم معارف از دم بي پرده چه

 
 گاو تا گفتند سربسته سخن دارند، بي خبران كالم شنيدن به عادت و تقليدند گرفتار مردم اكثر ديدند چون راز اهل

 .نگريزد يكباره به مستمعين ادراك

 
  .حقيقت دريافت نهايات، در و غفلت از است تنبه بدايات، در يقظه  
 
 خالصي . انانيت، باقيمانده از نهايات، در و است معاصي از برگشتن بدايات، در توبه  

 
  .مقامات جمع و فرق مابين نهايات، در و سيئات و حسنات بين ما است موازنه بدايات در محاسبه

  
  .هويت در تام فناي نهايات، در و حق الوهيت به است تمسك بدايات، در اعتصام

  
 و علم از اعم است معرفت تصفيه نهايات، در و است، طبع رسوم و نفس حظوظ با مخالفت بدايات، در رياضت
  .حق غير از حق شهود تصفيه

 
 .حق سمع به نهايات در و خلق، سمع به است حق كالم استماع بدايات، در سماع  

 
 .است انسان آفريده مي گذرد، در وهم به آنچه و خداست مخلوق و بوده جزئي معاني مدرك وهم،

 
 بال درِ گرنه و گشايد،  مي او دل روي بر را غيبي معاني درِ كه است مباح وي بر سماع است، اشارت اهل كه كسي

 .است انداخته فتنه به را خويشتن و گشوده خود روي بر را قطيعت و

 
  .نيست ممكن ارشاد بدون فناء اين حصول و اوست، استهالك و عبد فناي مستلزم اطالق، نحو به حقيقت ظهور
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 توليد عبادت، اگر مثالً مي شود.  متولد آن از كه آثاري و نتايج بر است مبتني عمل هر فساد و صالح عارفان نزد

 و اذناز اينرو راه است . حجاب باشد، دنيوي رياست به نيل براي ديني علوم تحصيل يا و كند غرور و خودبيني
 صحت آن است . شرط عمل در كامل ولي اجازه

  
 .مي باشد مطرود و مردود واالّ است مقبول گيرد انجام عارف و عادل و شرايط واجد حاكم امر به قتل اگر

 
 .نيست نفساني آرزوهاي ريشه بركندن جز چيزي رياضت،

  
 كامل ولي و خدا حكم بهپس بايد  است، كشتن از نوعي هم رياضت اين و شده اند رياضت به امر حق طريق سالكين

  گيرد .  انجام عارف مرد و
 

 است امري اين .هستند بي اعتنا بهداشت رعايت و بدن نيروي  حفظ به عارفان كه كرده اند گمان غلط به بعضي

 .برد بين از و سازد ويران است، بدن و نفس كه را تكليف اداء وسيله كه كسي  عقل خالف

  
 است، نفس خيانت كه باطن تجناب از نشود، مجرد خودپرستي و هستي از عارف و كامل مرد پيش در كسي اگر

 .نگردد طاهر

  
 غلبه و معرفت فرط از كه حيرتي ديگري . شود حاصل خاطر تردد و شك از كه حيرتي يكي :است نوع دو حيرت

  .ممدوح دومي و است مذموم اولي .خيزد بر جمال شهود
  

 و ناقص چشمان گرچه دارند، وجود هرعصري در و خويشند روزگار كهف اصحاب كامل، مردان و عارفان
  .نمي كنند ادراك را ايشان ظاهربين،

  
 و گفتار از واليت نور كه سپرد كسي به دل بايد نشايد اعتماد را هركس ولي دارد، پيوستگي اولياء به نفس تكميل راه

 .پيداست كردارش

  
  اقدام خود ضرر به ندانسته، يا دانسته انسان و رود حجاب در مصلحت آيد، جوش به شهوت و ميل چون
  .نمايد

 
 پست صفات به او ملكوتي صفات كه  بدين گونه  است، انساني قلب و باطن مسخ اصل، در مسخ عارفان، نزد

 شود . مبدل ناسوتي
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 باشد، لطيف عواطف داراي كار آغاز در هرچند رود، مال و جاه پي در و ورزد عشق دنيوي امور به كسي اگر

 .رسد جمادي مرتبه به و گيرد خود به گل و سنگ حالت سرانجام

  
 .اوست جامعيت شده واقع ماليك مسجود انسانيت، حقيقت يا آدم كه اين سرّ

  
  حاصل نيز كامل رهبر حالت تأثير از و انسان پاك قلب از مي شود حاصل گفتار از كه چنان هم وعظ

 مي گردد . 

 .مي كند ارشاد خويش حالت به گاهي و گفتار به گاهي را سالك كامل رهبر

  
 و ببينند را مجردات و مثالي صور و روحاني نفخات و اصوات مي توانند شوند، آزاد حسي بند از چشم و گوش اگر

 بشنوند .

  
  .است اتصال و اتحاد نوعي سنخيت اين و مدرك، و مدرِك ميان است سنخيتي وجود ،ادراك شرط

  
 بيشتر معارف كسب و پيشرفت از  كرده محدود را انسان شود، تعصب و توقف سبب اگر نقلي علوم و مصنوعات

  مي دارد . باز
 

 شريري از كه بدخواهي و حقد همراه به است، غير كمال و خود نقص احساس غالباً آن منشأ كه است صفتي حسد

  .مي گيرد سرچشمه
 

 معرفت حجاب و وصول مانع باشد، دنيوي امور خاطر به تنها كه را نظري و بحثي علوم تحصيل و تفكر بزرگان،

   .دانسته اند
  

 و حقايق شود، زدوده معاصي زنگار از قلب اگر و دهد دست باطن تصفيه و اخالق تهذيب واسطه به حقيقي علم
  .گردد منعكس آن در محفوظ لوح از علوم و معارف

  
 يعملُ كُلٌّ قُلْ«  اوست شاكله خور در آدمي بوده، شخصيت و حال مناسب بيروني، يا باشد دروني خواه انسان اعمال

 » .شاكلَته  علي

  
 .است آدمي شاكله و دروني شخصيت جهل، و علم تشخيص مدار

  
 .شهودند و ديد مركزي نقطه آنان وجودند؛ عالم مردمك دارند، تصرف قلوب در چون خدا مردان
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 بيروني و دروني عوامل سازگاري نتيجه خوردن، فريب .نمي خورد فريب باشد، نداشته تمايلي و حاجتي تا آدمي

 است .

  
 خويش فرمان تحت را آنان تا است مردم لهاي د تصرف آن، از مقصود و است صفات زشت ترين از ه طلبي جا

  .باشد داشته آنها به نسبت تعهدي هيچ بدون اين كه دهد، قرار
  
 رسته  خيال و عالم حس از عارف اما .است خيال و وهم اسارت در ماندن باقي آثار از مباهات و فخر و ه طلبي جا

 .است گشته معقوالت و معنويات عالم وارد و

  
 كند . مي دور كمال حقيقي مسير از و مي اندازد روحي و فكري استقالل از را انسان ه طلبي جا

  
 ترا سخن كه صورتي در و بشكستي ممدوح پشت تو بر واي :فرمود ستايشگري مورد در (ص) اكرم رسول حضرت

 نمي بيند . رستگاري روي رستاخيز روز تا بپذيرد و بشنود

  
  .ساخته اند را آن خود خيال در كوته نظر مردم كه است وحشتناكي زندان من، و ما كاخ

  
 .برده اند پناه مجردات و معقوالت جهان به و بوده زيبا و پاك قلبي داراي بشريت ، عالم كاروان پيشروان

  
 سپس و است آن بزرگواركماالت  ادراك . مقصود ديد مرا كه آن حال به خوشا :فرمود (ص) اكرم رسول حضرت

 . حسي رؤيت اوصاف ،نه و معاني آن به يافتن تحقق

 به را جالل او و جاه و سلطنت اين كه خواست خداي از جهت اين از بود، دريافته را قدرت آفات سليمان حضرت

 نيفتد . غرور دام در تا باشد او همپايه قدرت، آفات دريافت و حقيقت درك و باطني رتبت در كه دهد كسي

  
 ديگري و دروني محرك يكي كه قدرت و ميل زيرا .نيست هركسي حد در بي حساب ، توانايي و قدرت تحمل

 زيان را او جالل و جاه از است سليمان همپايه و همقدم كه كسي اما .مي كند گمراه را آدمي است، خارجي محرك

 نمي رسد .

 
 را بي كران درياي كامل مرد ولي مي دهد، دست از را خود پاكي حكم پليدي، اندك به كه ماند را قليل آب ناقص،
 .گردد نمي ناپاك  كه  ماند
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 آن از شايد كردم، احساس را آتشي من بايستيد وفا و خلوص راه پويندگان و صفا و حقيقت سلك همسفران اي

 .شويد گرم شايد بياورم آتشگيره اي يا خبري شما براي

  
 والْفضَّةِ الذَّهبِ منَ الْمقَنْطَرَِة والْقَناطيرِ والْبنينَ النِّساء منَ  الشَّهوات حب للنّاسِ زينَ « دانه هفت كه دامگاهي از

 توان رهايي چگونه نباشد، الهي عنايت و نظر و توفيق اگر شده، پاشيده آن در » والْحرْث واالَنْعامِ الْمسومةِ والْخَيلِ

 .يافت

  
 در هفت را شهوت هفت  اين .بود » الشَّهوات حب للنّاسِ زينَ «سرمايه  از ساختند، دوزخ  كه  دركات از  دركه هر

 . »اَبوابٍ سبعةُ لَها «كردند  گشاده دوزخ

  
 .مي رساند قربت علو به و مي ربايد طبيعت اسفل از را طبع اهل است، جذبه حقيقت كه حق هدايت نور

  
 .است كدورت و ثقل و كثافت و ظلمت خاك، صفات و بگذرد، خاك صفات از كه است آن زنده رونده

  
 مكاسب جمله از مقام .كند  اشتباه دروني حاالت با را مقامات نبايد ولي بگذرد مقاماتي از حق طريق در بايد سالك

 .مواهب جمله از حال و است

  
  ناميده عارف است و حقيقت و معرفت كه مي رسد مراحلي به حاالت، و مقامات كردن كامل از بعد سالك

 .است يكي معروف، و عارف مطلوب، و طالب كه است مرحله اين . در مي شود 

  
 كامالً راه احوال از و گذرانند، تعجيل به مقامات اين از و بربايند جذبه كمند به را ايشان كه هستند كساني مجذوبان

 .نشايد را مقتدائي و راهبري ايشان كه است اين نگردانند، مطلع

  
 كامالً شر و خير و فساد و احوال صالح بر و برند وآهستگي سكونت به جذبه كمند به را ايشان كه آنانند سالكين

 .بشايند را ديگران راهبري تا گردانند، مطلع

  
 عاشقي پروانه اما نبرد، جان او از صيد كه است صيادي باز است؟ جانباز پروانه چون كجا است، باز اسپيد اگرچه باز

  نبرد . جان جز معشوق، به تحفه كه است
  
 

 كه واژه هايي آن كو اما مي نالد، جان مي خروشد، دل بي پايان، ضمير هيجان و است كوتاه لغات دامنه الهي

 .كنند فاش بي پرده را دروني اسرار و گردند دل احساسات ترجمان
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يقين  - فصل سوم    

 عالم و او، طبع كه ماده و جسم عالم يعني افتند، بكار انسان جوارح و اعضاء همه بايد بسوي كعبه جانانسفر در
 تشريك يكديگر با شده وارد اين سفر در بايد اوست، حقيقت كه نفس و عقل عالم و او، برزخ آن امثال و ذهن

 .كنند مساعي

  
 كافي استداللي و فلسفي علوم مانند تفكريه ذهنيه الهيه علوم تنها انسانيت، معارج و مدارج طي و نفس تكميل در

 .نيست

 عضوي كردن سير ، كتب در سير به كردن قناعت و غيب، عوالم معنويه روحانيه اغذيه از باطن و دل نمودن محروم

  .است اعضاء ساير و روح و دل گذاشتن گرسنه و است
 

 معلمين و متفكرين مي كند، تكلم انسان دل و جان با كه  » دسيها منْ خاب قَد و زكّيها منْ اَفْلَح قَد« شريفه  آيات

   .مي كند نفس محاسبه و مراقبه و تعبد به دعوت را استدالل مكتب
 

  اند . دريافته نفس تهذيب و باطن تصفيه پرتو در را حقه علوم تمام عارفان
  

  .اوست آرزوي و آمال باالترين و حق طريق سالك حركت منتهاي يقين
  

 .گردانم شما نصيب را خود وصال تا بخواهيد يقين من از كه فرموده چنين تعالي و تبارك خداي

  
 .قلبي او ايمان و يقين با متناسب او باطني سير ميزان و اوست، ظاهري ايمان و عقيده نسبت به فرد ظاهري فعاليت

  
 لترين ناز اين و مي گردد، حاصل علماء از اتّباع و امهات و آباء طريق از عموم براي ايقان و ايمان مراتب از بعضي

 .است يقين و ايمان همرتب

  
  . شود مي حاصل اهللا الي سالكين براي قاطعه عقليه براهين و ساطعه نيره حجج از اليقين، علم

  
 و مي شود حاصل ملكوت و غيب عالم كشف در اين مرتبه .دل نورانيت به اشياء شهود از است عبارت اليقين، عين

 .مي گردد مفتّح جبروت انوار ابواب
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 مراتب مشاهده و جبروت عالم كشف آن در ، كه حق راه سالك دل بر الهي نور تجلي از باشد عبارت اليقين، حق

 .است قدسيه ذات انوار مشاهده و عقليه

  
 خودخواهي و رسوم و عادات ترك ، هجمل از است شرايطي جمع و آن رسم و راه با آشنايي به منوط حق طريق طي

. 
  

 و آداب از است دل و تن به هجرت  آن، و گردد كبري مهاجرت مهياي بايد رسيد، اكبر ايمان به سالك چون
 .است كفر بالد مهمات از رسوم و آداب اين چه مي دارد، باز خدا راه از را سالك كه رسومي

  
 داند . اولي روزگار ابناء لوم از اجتناب بر را قدس عالم اهل مالمت از اجتناب بايد راستين طالب

  
 بين كه است آن حقيقي سالك و عارف و مؤمن اما .او عالنيه و سريرت ميان باشد تفاوت كه است كسي منافق

  .نباشد فرق او باطن و ظاهر
 
 .است منافق نشود، روشن مي گردد، جاري ظاهري لسان از كه مطالبي آن معني مشاهده به دل تا

 
 مقام و موفقيت دليل مجيد، قرآن آيات حتي عرفانيه كالم حفظ كثيره، لغات دانستن متعدده، علوم اخذ كتب، مطالعه

 .مي كند دور حقيقت از را انسان فرسنگها ظواهر اين نيست . بلكه باطني

  
مثمرثمر  گناه ظاهر تركچه » . وباطنه الْاَثْمِ ظاهرَ ذَروا و«   كه شود گناه باطن و ظاهر تارك كه است آن واقعي سالك

 نيست .

  
 عالم وصول نشده  طي متقدم عالم مراحل تا كه است، شب و روز ساعات مانند حق عالم منازل و مراحل سير

 نمي باشد . ممكن متأخّر

  
 نمي رسيدگي خود حساب به ساعتي اقالً شبانه روز در كه كسي پردازد، خود اعمال بررسي به اتصاالً بايد سالك

 .نيست حقيقي طالب او كند،

  
 ندهد قرار محاسبه  مورد را خويشتن روز هر كه كسي نيست ما از مي فرمايد (ع) جعفر بن موسي حضرت

 » . يومٍ كُلَّ نَفْسه يحاسب لَم منْ منّا لَيس«  

  
 .گردد مي وارد است انفسيه كثرات كه برزخ عالم بهبعد از قطع عاليق مادي و خروج از عالم طبع ، سالك 
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 موجودات همان كه نهاده، وديعت به ذخايري چه دل خانه در خارجيه كثرات كه مي كند مشاهده خوبي سالك به

 .آمده اند بوجود خارجيه كثرات به عالقه و برخورد از كه است نفسانيه و خياليه

  
 .است خارجيه كثرات صدمه از يتر قو انفسيه، كثرات آزار و صدمه كه است بديهي

  
   .پردازد خواطر نفي به دقت با بايد لذا است، روبرو خواطر حمله با اتصاالً الهي سالك

  
 به مگر نكند حركت و خدا اراده به مگر نگويد كه آن، تسخير و دل خاموشي و صمت از است عبارت خواطر نفي

  .تعالي حق اراده
 
 تجليات و حقه علوم و حقيقيه معارف اكثر نتيجه كه است، آن تسخير و دل صمت باطني ، مطهرات اعاظم جمله از

 .است الهيه

  
 .براندازد باطن سيف به را آنها و نمايد مقاومت و ايستاده كوه مانند كه در قبال حمله خواطر ، است طالب بر

  
 دل پاي در است ، خاري باطن در هر يك ازآنها  چه .نورزد تساهل و نشود غافل نيز خواطر محقّرات از بايد طالب

 مي دارد باز راه ادامه از را او كه

  
 ايشان بر كه است خبطي و خيال اين اما مي دانند، ذكر در تنها را خواطر نفي ظاهري، مرشدين و متشيخين از بعضي

 . شده است عارض

  
نگذارد و    گردد خارج برزخ عالم  از و  بندد ميان بر همت دامن بلكه نمي هراسد، دشمنان اين از خدا راه مسافر
 .ماند جاي بر خياالت اين از چيزي دل زواياي كه در

  
 »قَلْبِه  منْ ينابيع الْحكْمةِ ظَهرَت« كه  است مقام اين در يابد، نجات خواطر از الهي توفيق به طالب اگر

  . گردد جاري او قلب در حقيقه اند،  معارف حكمت كه همانا چشمه هاي

  
 .است حقه معارف و الهيه قرب همانا حقيقي رزق

  
 آن، اجمال كه مي كند طي منازلي و مراحل و مي گردد روح عالم وارد شد، خارج برزخ و طبع عالم از سالك چون

 است . الهيه اسماء و صفات و خود نفس مشاهده
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 دقيقتر او همراقب كند، منازل و مراحل طي و رود كمال به رو او هرچه و است سالك حتميه لوازم از مراقبه

 .باشد عميقتر و

 خارج شرع دستورات طريق از مبادا كه است شرع احكام و فرامين وفق بر عمل سالك، مقدماتي منظور همراقب در

 .گردد

  
 .مي كند ادراك شهود با را حق مراقبت اين و اوست، مراقب متعال خداوند كه مي داند سالك دوم، مراقبه در

  
 حضرت افاضات و اشارات ظهور و ذات سبق و تعالي حق اقدس وجود به نسبت سالك مراقبه سوم، همرتب در

  .زمان اجزاء كليه در است احديت
 
 از را او خواهد مي مي كند و مراقبه به شروع هم او سرسخت رقيب مي نمايد، مراقبه به اقدام سالك كه وقتي از

  .كند منحرف حق طريق
 
 است . الهي احزاب جزو او چون گردد، غالب او به تواند نمي رقيب متوسط همراقب در

  
 حق طرف به دلشان روي هنوز هستند و مقدماتي مراقبه يابند، در نجات رقيب دست از نمي توانند هنوز كه كساني

 مجهز نيستند . عشق نيروي با ، نبوده

  
 علي كمال و جمال به عشق و حب زيرا گردد، ظاهر سالك ضمير در عشق و حب شديد، همراقب به اهتمام اثر در

 است . فطري ،االطالق

  
 تا نديدم را دنيا گشودم چشم كه روزي از من كه داد پاسخ چنين او .كن توصيف ما به را دنيا :پرسيدند مجذوبي از

 .كنم توصيف شما براي اينك

  
 كند . درك شهود به را الهي جاللت و عظمت كه مي گردد الهي حرمات تعظيم به موفق كسي

  
  .ننمايد جسارتي انبساط حال در يعني نمايد، انبساط حرمت حفظ بايد سالك

  
 كمال . و تام تجرد عين در است نفس رؤيت واقعي شرافت بلكه ندارد، شرافتي چندان برزخيه موجودات شهود

  
 از را همه امور ولي دارند تماس مردم با نمي گردند؛ تر دريا آب از اما مي شوند غرق بحر در كه آنانند الهي عارفين

  بينند . حق ناحيه
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 .آيد حاصل صدر شرح و باطن صفاي و نفس تهذيب طريق از كه حضوري است علمي اصيل علم

  
 .نقلي شواهد و عقلي داليل به نه گردد مفهوم و معلوم رباني تفهيم و الهي تعليم به كه است علمي حضوري، علم

  
 بصيرت كمال از است عبارت روز و حق، نور ادراك عدم و دل بصيرت عدم از است عبارت شب حقيقت، عالم در

   .حق نور به نسبت كماليه ادراك و دل
  

  .خوانند  فرقان ولي، دل بر است مربوط آنچه و خوانند، قرآن باطن و حقيقت دارد، اتصال وصي و نبي دل بر آنچه
  

  .خلق از اوست بعد و حق به اوست قرب نسبت به كسي هر قدر
  

  باطني . عقل ديده به آنها بواطن مشاهده و است نفس ديده به اشياء ظواهر مشاهده
 

 نكرده مقابله هوي جز خدا با چيزي هيچ و كس هيچ .است هوي نيست آن از باالتر تعالي خداي راه در كه حجابي

 . »هويه  الهه اتَّخَذَ منِ اَفَرَأَيت«  است

  
  .است تفكر و بواطن مشاهده عدم و ظواهر مشاهده اثر در هوي استيالي علت

  
 مشاهده و است نفس ديده به اشياء ظواهر مشاهده .است تخيل آن، بواطن مشاهده بدون شيء هر ظاهر مشاهده

 .الهيه معرفت يا باطن عقل ديده به اشياء بواطن

  
 از جمال حسن ويوسف برَد جانانت كوي به و شتابد استقبال به حقيقت باد تا شو صفت سليمان هم تو  !طالب اي

 .گردد نمايان ماه همچو چاه

  
  .وحدت و است كثرت و جمعيت، و است تفرقه جهان، اين در نعيم و جحيم مصداق

 
 احرار و اخيار بر گنج اين .نيفتد گنج بدان نظر را نامحرمي هر تا بنهادند شرك جدار زير نيز را وحدت گنج

 .مستور اغيار و اشرار از لكن است، مكشوف

  
 از عصري هر در چه ندهند .  سوق فساد به را عالم و درنيابند مأجوج و يأجوج تا بايد سكندري سد را حقيقت

 .حركتند در صفتان مأجوج و يأجوج اعصار
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 و صور در وقوف همانا ظلمت، اين .رسد حيات آب به و گذشته را ظلمت مراحل و منازل تا بايد صفتي خضر
 حيات آب و رسي معنا به تا درگذر اشكال و صور مراحل اين از پس، .است معني حيات، آب و است اشكال

 .دريابي را حقيقي

  
 !دجالي اشكالي، و صور عالم در تا خدايي؛ روح عيسي چون معنايي عالم در اگر

 
 بر است منحصر كه است يكي ديده را او و نموده محبوس اشكال و صور در را خويشتن كه است كسي دجال

  ظواهر . مشاهده
  

   .است مقطوع و ممنوع غير ،شجره اين ثمرات و است فضيلت و علم طيبه هشجر جهان، اين در طوبي شجره مصداق
  

 . كني مشاهده بزرگان مقدس وجود در مي تواني را اكبر عقل عالم يا طوبي شجره

  
 . آورد مي در صفات تفصيل به را ذوات مجمالت كه اوست است، باطني نبي عقل

  
 .مي نويسد خود به و مي دارد بر خود از كه لوح و است قلم عقل، ديگر معاني

  
 .است قلب قبول، مقام در و است نبي تبيان، و بيان مقام عقل در

  
 .است باني و بنا تعين مقام و است جاوداني حيات عين است، معاني تفصيل محل قلب

  
  .توست الهي عقل صورت شمس، كه بدان ! سالكا

  
  يك مظهر دو هر االولياء خاتم حضرت و خاتم االنبياء حضرت كه چنان مبدأند، يك از همه الهيه عقول

 .زمان آخر در ديگري و زمان اول در يكي ، حقيقت اند 

  
 . داشت يوسف همچو مسجوني كه بود اين جهت به اعلي عالم در عليه اهللا سالم يعقوب حضرت سكون و قرار

  
 .است توحيد شمس طلوع محل است، عشق مقدس وادي است، قلب حقيقت، به مباركه بقعه

  
 منازل و مراحل از بايد پس تنزيل، در اشارت و تمكين مقام در رؤيت و است تلوين مقام  در تنهايي به كالم

 .گردد مشاهده متكلم با كالم كه شود حاصل وقتي يقين و رسي، رؤيت مقام به تا بگذري تلوينات
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   .است  انبساط و اهتداء و استواء و احتواء و ارشاد و انباء و ارتقاء و استغراق و استكشاف مقام قيام

  
  . است عبوديت نهايت و انكسار مقام سجود و است تواضع كمال مقام ركوع

  
 .است اسرار كشف و استار رفع و استقرار و تمكّن و حضور مقام قعود

  
  .پذيرد تولد روح، و جسم خواص و آثار مابين معنوي امتزاج مزاج سوء از اخالقي ذمائم و رذايل تمامت

  
 .است حق همشاهد و ادراك قلب، و بصر و سمع غائي علت

  
 و است حق كالم استماع اسماع، از مراد و است حق وجه ابصار اَبصار، از مراد كه است روشن بينش ارباب بر

 .حق جمال دريافت و ادراك قلب، از مقصود

  
 مشاهده به و رسته ملكيه صور عالم از اماره، نفس موت يا صغري هانفسي قيامت از تجاوز  سبب سالك به

 مي گردد . فائز ملكوتيه معنويه

  
 علَي لَوامةٌ« و » والْمبرّات بِالْخَيرات اَمارةٌ «و گردد مطمئنه الهي، نواهي و اوامر تحت سوء به اماره سر انجام نفس

گردد محض نور روح، و پذيرد روح رنگ  جسم شده، » الْمنْكَرات. 

  
  . نهاد هوي سر بر پا كه داد قرار خويش تصرف تحت را باد سبب بدين اهللا(ع) سالم سليمان حضرت

  
  .گشت وي مسخّر علوي عالم تا نمود تسخير را نفس صغراي عالم سليمان حضرت

  
 بالد در و خوانند تو نام به خطبه علوي عالم مساجد و منابر در تا شو متصف سليماني صفات با نيز تو بيا ! سالكا

 .پرسند تو از نشان بي نشان و زنند تو نام به سكه ، آن

  
 خدمت كمر پري و ديو آرند، تو به رو همه شوي، خاليق مسجود تا شو متصف سليماني صفات با نيز تو بيا ! سالكا

 .بندند تو بر

  
گردند  معزول رضوان و مالك گردد، و  ناپيدا جحيم و جنت ، گردد برطرف صورت رسد كمال به چون معني سالكا

. 
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 ،گردد نمايان هدايت كوكب آيد، بسر هجران شب و گردد دميده او بر وصال صبح نَفَسخوشا به حال سالكي كه 

  .رساند وحدت مغرب به را كثرت ظلمات ،گرديده طالع نبوت شرق از رسالت شمس و شده ظاهر واليت قمر
  
  ننگري . خويش منطق و فلسفه و عمل و علم به و يسار و يمن و قالب و قلب به كه بايد استاد خدمت در

  .ذيروح يا باشد روح فاقد ظاهراً خواه باطني، و است ظاهري را موجودات و اشياء از هريك
  
 .اوست روحانيت و ملكوتي وجه كه دارد باطني موجوديتي ، ناسوتي عالم موجود هر

  
 . است جهان اين بزرگ گنجينه و باطن ملكوت، عالم

  
 شقاوت و سعادت بر آن تأثير و باطني ظلمت و نور شناساندن براي الهي عظام سفراء و آسماني كتب تالش عمده

 .نهاست انسا

  
 مي فرمايد . معرفي نور را آسماني نازله كتب و قرآن متعال، خداوند

  
 استمداد الهي انوار اين از بايد كمال و سعادت طالب .نورند همه نيز بزرگان و اولياء و اوصياء و انبياء حضرات

 .جويد

  
 امري نشده اند، آزاد مادي عالم قيود از هنوز كه كساني براي ظاهري حواس با آن لمس و حقايق مشاهده و درك

 .است محال

  
  .است ميسر انسان براي ملكوت عالم مشاهده و لدني علم و غيب علم حصول

  
 .است متصل اليزالي خورشيد سرچشمه به او فطرت و شده گذاشته وديعه به انسان نهاد در الهي نور مايه

  
 و درك قدرت را هركسي لكن نيست، توقفي هرگز را تجلي اين و است تجلي در هرآني الهي جالل و جمال

 .نباشد آن مشاهده

  
 الهي زيورهاي با آن تحليه و رذايل از وجود تخليه و نفس تزكيه نسبت به هركس براي الهي تجليات و انوار مشاهده

 .است
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 دائمي بارقه هاي زودگذر،اما و موقتي صورت به لكن مي بينند، را انوار و بارقه ها اين خود زندگي در مردم اكثر

  .مي خيزد بر صفا و صدق از الهي
 
 الهي انوار اشعه تحت از را خود تو اگر !گيري قرار الهي نور اشعه جاذبه تحت خواهي نمي كه تويي اين !انسان اي

  . گيرد فرا ترا قلب و روح سطوح تمام الهي نور نكشي، كنار
  

 سرعت به لكن مي سازد، روشن او براي را جهان چند لحظاتي مي رسد، ظهور به سالك مغز در كه بارقه هايي

 .مي گردند خاموش

  
مي كند،گرويدن را ،  مطالبه چيزي آنان از واقعيتي هر مشاهده زيرا  !مي گريزند  بارقه هاي آن مشاهده از گروهي

  گذشتن از لذايذ دنيوي را .
 

 .ندهد اي بهره اصالً كه است كوركورانه لمس همچو هستي جهان با ارتباط ، ماديات قيود از آزاديبدون 

  
 .خودپرستي ها و شهواني امور و ها غفلت امواج در شدن رها از آدمي ذات صيانت يعني تقوي

  
  است . معقوالت عالم در سير و محسوسات عالم از اعراض ادراك انوار الهي، به نيل شرط

  
 .شود ظاهر سالك بر بيداري و خواب در حقايق صور شهوت، آتش بر حق نور پيروزي و غلبه كمال اثر در

 همانند مي گردد، منطبع نفس در گاهي آنها از بعضي كه دارد وجود ثابته اعيان در ابد تا ازل از كاينات جميع صور

 .آئينه در حسي صور انطباع

 
 باشد . متخيله انشاء و بوده ملكوت از بي انطباع كه اين مگر است، تعبير محتاج كند تصرف آن در متخيله كه رؤيايي

 
 حق نمايش از آن و گردد ظاهر بعينه يا باشد راست تأويلش كه بيند ولي و نبي و مؤمن كه است آن صالح رؤياي

   .بود
  

 را كافر هم رؤيا چنين .بود روح نمايش از آن و گردد ظاهر بعينه يا باشد راست تأويلش كه است آن صادق رؤياي
 را . مؤمن هم و بود

 
 .است وسيعتر مشرك و كافر رؤياي از معني حيث از و  نبوت اجزاء از جزئي و است صالح  رؤياي مؤمن

 
 .مطلق بيداري در يا است بيداري و خواب ميان يا وقايع . است غيبي عوالم بعضي شدن مكشوف ،واقعه
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 و نبود ومنزلتي قرب واقعه، بدان را ايشان اما ، بينند غيبي را عوالم بعضي مرتاضين ممكن است و برخي فالسفه
  نشود . نجاتشان سبب

  
 .ايمان زيادتي سبب را موحد و است ضاللت و كفر در غلو سبب را مشرك و كافر واقعه،

 
 شهودي، عبادات لكن محدودند، و ابتدايي هدفهاي ها آن خود ولي است، باقي آثارشان اگرچه عملي عبادتهاي

 .محدودند غير و انتهايي هدفهاي

  
 لكن يابد، مي پايان آخرت به دنيا از انسان انتقال از پس تكليف قلمرو كه است آن عملي عبادات بودن محدود سرّ

   .است باقي شهودي منطقه
  

 .داند مي عبادت سرّ و شهودي منطقه به رسيدن در را كمال و انتهايي فهاي هد مجيد قرآن

  
 سرّ است اين مي گردد، محسوب وسيله شهودي، يقين و حضوري علم قبال در استداللي يقين و حصولي علم

 عبادت .

  
 شهودي يقين شامخ مقام به تا را پروردگارت كن عبادت :آن هنتيج و است تفكر و تعقل صاحبان نصيب عبادت سرّ

 .برسي

  
  .است الهي نعمت هاي فهرست  » الرَّحمن «مقدسه  سوره

  
 اين چرا نمي نگرند؟ جهان باطن به من بندگان چرا مي فرمايد مجيد قرآن در تشويق لسان با تعالي و تبارك خداوند

 نمي كنند؟ باز را بزرگ گنجينه

  
 كه است حق جمالي و جاللي وعظمت تابناك فروغ آن بلكه نيست، زمين و نها آسما فيزيكي پديده ملكوت، از مراد

 .مي تابد دل عالم بر

  
 .نيست ن پذير امكا الهي تعقل و تفكر بدون زمين، و نها آسما باطن به كردن نظر

 
 حواس و ظاهر عالم سوي به ديگري ملكوت، عالم سوي به يكي :است در دو داراي انسان قلب

 محروم ديگري از شود متوجه كه سو هر به ملكوت، عالم به متصل ديگر سوي از و است تن اسير سو يك از روح

  .مي ماند
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 نقش قلبش آئينه در بيداري و خواب در حقايق صور و نمايد مي اخذ علومي پاك، عالم به توجه كمال اثر در نفس
  .مي بندد

  
 اين حصول .اوست ذات در حقايق آني شكفتن و انكشاف و آدمي، باطن در ناطقه نفس و روح آني تجلي اشراق،

 .نيست ممكن الهي استاد و واقعي مكتب درك بدون موفقيت

 
 به الهي آزمايش هاي عهده از زندگي در كه است كساني نصيب ملكوت مشاهده توفيق ، قرآن شريفه آيات طبق بر

 .برآيند خوبي

  
 .نيست يكسان آنان مشاهده كميت و كيفيت لكن مي بينند، را نها آسما ملكوت همواره حق اهل

  
 حجاب . روي است حجابي وگرنه نشيند عمل بر بايد علم

  
 نفوذ دل آن بر تواند مي دروني بيگانه نه است، بيدار دل صاحب و است روشن توحيد چراغ از جان شبستان وقتي

 .بروني بيگانه نه و كند

  
 و داده نشان سالك به را خود زيباي چهره حقيقت، كه است ملكوت عالم به ورود و خودسازي مراحل طي از پس
 .مي نمايد درك قابل او براي را خود حكم

  
 صورت. آن خالف بر كردن عمل ديگري و علم، مطابق نكردن عمل يكي :است گونه دو الهي علم بر بي اعتنايي

 باحجت حق است . مقاومت و لجاجت دوم

  
 را نيروها اين همه كه كسي و ،است دروني الهيه استعدادهاي و تفكر و عقل فاقد كه حيواني ميان است تفاوت چه

 !نمي اندازد؟ كار به را آنها اما داراست

  
  . بود باز اسالم صدر مؤمنين روي به الهي انوار و حقايق مشاهده و ملكوت عالم ابواب

  
بي  ثاني تولد از كه افرادي بسا را دو تولد است : تولد ظاهري و تولد باطني . انسان كه فرموده اند اولياء و اوصياء

  . نصيب اند
  

  .است باطني تولد و دروني سال تحويل در فضيلت نيست، فضيلتي را ظاهري سال تحويل و تولد
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  .نيست معيني ساعت و مشخص روز را آن و است ثانوي تولد در حقيقي عيد
 

 الرَّب ملَكُوت يلج لَنْ  «شو اعلي ملكوت وارد تواند نمي نشده، متولد دوبار كه : كسي فرموده )ع( عيسي حضرت

  »  مرَّتَينِ يولَد لَم منْ الْاَعلي
  

 بينش و دانش عالم در اليتناهي و روشن افق يك او تربيت و تعليم پرتو رسد، كمال به سالكي در تولد اين وقتي

 .مي كند ايجاد

  
  .بود نخواهد بيش حجابي واالّ گردد شكوفا جان در و بجوشد فطرت و درون از بايد علم

 
 آورد . وجود به رغبتي تو در هرچند ننگري پست به كه است اين در روح كرامت و شرافت

  وجود به الهي جاذبه چنان ، الهي متين حبل به تمسك با سالك كه است آن معنوي تولد ديگر نشانه هاي از
 .باشد توحيدي اتحادي و محبت اساس بر نها انسا همه ارتباط كه مي آورد 

  
 روي به را خود حيات منطقه مسلمين، بين تفرقه اندازي و طلبي دنيا با انسان كه اين از باالتر بي شرمي كدام

 !دهد؟ فناء باد به را ديگران خود و وهستي كند باز بيگانگان

  
 به و بوده رواني سازنده ابعاد از استقامت .است الهي سالك وجود در استقامت نور ظهور اصلي، تولد عالئم جمله از

 .است سالك حاالت روح منزله

  
  .مي گردد انحراف به منتهي نشده حاصل موفقيت ،آن بدون و است اعتدال رعايت معلول استقامت،

 
 از عبارت گرداند، مستقيم و متمركز را بشر اجتماعي و فردي قواي جميع مي تواند كه اصيلي محور و جهت تنها

  .متعال خالق
  

  .است الهي اوامر و احكام به توجه كمال متضمن اول همرتب در استقامت
 

 توفيق از دم شعيب وار كه نرسد را او نشده، متجلي او در استقامت معنوي نور و نرسيده شهود مقام به كه كسي

 زند . الهي

  
 دوست سوي به باريك ره از تاريك شب در كه است آن مردانگي نيست، رياضت مستلزم هموار ره در سواري

 .كني حركت
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 بال بوتهدر را آنان اول برند، مكالمت و رسالت مقام به و سازند ملبس نبوت لباس به خواستند را الهي سفراي وقتي

  .شوند پخته تا بگداختند
 

 رابه سگان اين كه است استغفار جاي بسي البته مسيرند . اين سگان مي زنند، افترا و تهمت حق اهل به كه آنان

 !كنيم تشبيه معمولي سگان

  
صورت  با را چيز گردد و هر مي اعظم اسالم عالم وارد ، شود پيروز كبري مجاهده در الهي توفيق به چون سالك
  مي نگرد . ملكوتي هاي

  
  اوست بت بزرگتر . ،نفس» :  الْاَكْبرُ الصنَم هي النفس« 
  

  .نشود او دامنگير اعظم كفر تا نمايد خود و مملوكيت نيستي به اذعان بايد سالك
  

 .مي باشد اعظم اسالم ظهور شدت آن و است اعظم ايمان اعظم، اسالم از عاليتر

  
 معاينات به ملكوت، مالع مشاهده در و گردد قائم او بر انفسيه كبراي قيامت و نموده ارتحال ملكوت عالم از سالك

 .آيد فائز جبروت عالم

  
  .تعالي  حق الوهيت صفات و ذات ظهورنور از است عبارت تجلي

  
  تجلي باشد كه  نبايد سالك آن را با تجلي رباني اشتباه كند . نيز را روح 
  

 لوازم از زيرا يستن آفت اين حق، تجلي در ولي .بود نتواند افناء قوت را آن و دارد حدوث وصمت روحاني، تجلي

  . است باطل زهوق حق، تجلي
 حق، تجلي در ولي .پذيرد نقصان طلب، درد و بيفزايد هستي و عجب و آيد پديد غرور و پندار روحي، تجلي از

 .بيفزايد طلب درد و گردد مبدل نيستي به هستي و برخيزد جمله اين

  
نمي       ادراك قبالً كه كند ادراك  را چيز آن كشف صاحب كه وجهي بر است چيزي حجاب رفع كشف، حقيقت

  كرد .
 
 درك را معقوالت معاني عقلي، صفاي و حجاب رفع قدر به سالك و گردد گشاده عقل هديد اول حجاب، رفع در

 نامند . عقلي و نظري كشف را اين و مي كند
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سپس  گردد، ظاهر روحي  مكاشفه آن از بعد و آيد پديد را او قلبي كشف كرد، گذر معقوالت مقام از چونسالك 
   .گردد پديدار اخفي مكاشفه آن از بعد و سرّي، مكاشفه

  
 مقام اين ادراك از عقالء عقل و حكماء فهم علماء، علم قاصر، آن بيان از اشارات و عبارات ،اخفي مكاشفه در

  .عاجزند
 

  . مشرق ، جمالي و است محرِق ، جاللي .جمالي و جاللي :است تجلي دوگونه را تعالي خداي
 

  وجود عوض و داد تاراج به او هستي جملگي كه بود را )ص( محمد حضرت الوهيت، صفت تجلي
  . »اهللاَ يبايِعون انَّما يبايِعونَك الَّذينَ انَّ« نمود اثباترا  الوهيت وجود (ص) محمديه 

  
 قاهر نور يا اول عقل يا اول نور نام به باطن لحاظ از است، نمايان آن در اهللا ماسوي كل چكيده و جوهر كهنوري 

  . شود مي ناميده
 

 .گويند آني تابش يا اشراق بدان كه مي كند روشن را سافل نور آناً عالي، نور گاهي

  
مي  مشاهده را قاهره انوار يا خود از عاليتر نور نيز سافل نور مي نمايد، روشن را سافل نور عالي، نور كه همان طور

 مي رساند . عشق و محبت نمايد و به آن 

  
  آوارگان . و امارگان مخصوص است به  حسي، ادراك يا مذموم عقل يا ناخودآگاه شعور

  
  پختگان است . و لوامگان مخصوص عمقي، ادراك يا فرشي عقل يا جزئي عقل يا خودآگاه شعور

  
 .سوختگان است  و عارفان مخصوص حواس، و عقل برتر احساس و ادراك يا كلي عقل يا آگاه ابر شعور

  
  .غيبي عوالم با ارتباط و الهوت عالم به ناطقه نفس سفر از است عبارت مشاهده

  
 .طاعت و است عبادت تن، نور .شهادت و است اقرار زبان، نور .دل نور تن، نور زبان، نور :است قسم سه بر نور

  .محبت و است شوق دل، نور
  

  .ارادت محبت، مهابت، :دهند خلعت سه را وي شود، دل نور داراي كه كسي
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 از كه حق كالم از است عبارت مي شود، ناميده قاهر نور يا اول عقل يا اول نور كه ازلي نور مهمه انوار از نوري

  .است باالتر انوار تمام
 

 اكرم رسول حضرت كه ن طور هما .آنهاست اولين حقيقت در ولي است، آسماني كتاب آخرين ظاهراً مجيد قرآن

  .است انبياء اول معني در ولي است االنبياء خاتم (ص)
 در آني تابش يعني اشراق به موفق مي توانند مجيد قرآن مقدس لواي تحت در فقط معنوي انوار مشتاقان و طالبان

  .نمايند طي را كمال و عشق مراحل و شوند ناطقه نفس
 

 گرفت  . تعليم آسماني مقدس كتاب از و عشق استاد از بايد را عشق

  
 ذات باالتر اينها ههم از .است قرآن اهل لبان انتظار در كوثر شراب اقداح .است قرآن اهل انتظار در قيامت هعرص

 نه است تفريد و تجريد و معاني نور تحقق قرآن، اهل از مراد .است قرآن اهل انتظار در سرمدي صفات و صمدي

 .تجويد و لفظ تحقق

  
 .است معقول غير دليل خواستن شيء، حضور با است؛ شيء همان حضور شيء اثبات براي دليل باالترين

  
 غوص محبت، درياي قعر در .تو واجدان ناله يافت كوي سر بر  .نها جا كننده غارت و لها د رباينده اي خدا، اي

 .تو سوختگان تاختن  بال ميدان در . تو عاشقان فداكاري معارف معركه در  .تو شيفتگان

  
 گرديم، بي نياز برهان از تا رسيم شهود مقام به هم ما الهي بگذار رسان، اعلي حد به را ما دل بصيرت مراتب الهي

 » . قَبيح الْمدلُولِ الَي بعدالْوصولِ الدليلِ طَلَب«  فرموده اند كه

  
 عقل سالمت مراتب و آن سالمت مراتب كه كند وظيفه انجام درستي به تواند مي ظاهري حواس از حسي وقتي

 . باشد كمال حد در انسان باطنيه

  
 باطنيه عقل فرمان تحت و كامل سالمت مراتب از برخورداري به منوط هر يك از حواس باطني كماليه  وظيفه انجام

 است . بودن كامله

  
 آن امر به بنا گيرد، قرار كامله باطنيه عقل فرمان تحت وقتي ولي است، ظاهريه اصوات شنيدن سامعه حس هوظيف

 .بشتابد اصوات برخي شنيدن براي يا كند خودداري ممنوعه و نامطلوب اصوات بعضي شنيدن از است ممكن
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 اصوات از بايد نيز باطنيه سامعه نيروي ظاهريه، سامعه هقو همانند .است باطنيه اصوات شنيدن نيز باطنيه سمع وظيفه

 .كند اجتناب باطني اصوات پاره اي از و استقبال رحماني

  
 اما مي كند، دعوت ازليه جمال مشاهده و باطنيه شهود سوي به را ما اتصاالً و مي رسد دل گوش به دائماً حق نداي

 .بال و رنج و درد تحمل شرط به اتفاق، و اتحاد و تقوي شرط به مجاهدت، و رياضت شرط به

  
  .شناخت توان مي باطنيه شهود وسيله به تنها را هرچيز باطن يا حقيقت

  
 مقام به بشري بيانات و كلمات و عبارات با كه است آن از اصيل تر و روشن تر برتر، باطني، مشاهده يا باطنيه شهود

  .درآيد وصف
  

  .مي برد اثر به پي مؤثر از او كرده، طي را استدالل مراحل كامل عارف
  

 .مي سازد آسان را رنجها و دردها شهود فناست . و مرگ شهود، بدون زندگي و است مقدسي گوهر شهود

  
 .است ادراكات و باطنيه قواي سرچشمه باطنيه، شهود

  
  اوج و مي يابد كمال باطنيه شهود از باطنيه قواي و ادراكات مي يابد، انعكاس كوه ها در اصوات، كه همچنان

  .مي گيرد 
 .مي دهد ترجيح زودگذر و آني امور و مادي لذايذ بر را جاوداني سعادت الهي سالك كه است شهود پرتو در

  
 و موفقيت و سعادت علت المجموع، حيث من نشده جبران نيازهاي محروميت ها، و رنجها ، شكست ها و دردها
 .است آدمي شخصيت تكامل و روح تعالي

  
 نمي گردد . ظاهر زحمت، و رنج تحمل بدون معرفت ، و فضيلت گنج

  
 .مي دهد جال را دل ن ها حرما و محروميت ها مي دهد، صفا را انساني ضمير بال و درد

  
 .برمي انگيزند را انسان نبوغ محروميت ها و مي آفرينند قهرمان شكست ها

  
 .خداست دوستان مخصوص بال و درد كه آمده چنين احاديث و اخبار در
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  و طبيعت روي را الهي مشيت نقش مدام بلكه ، نشده طبيعي عوامل نقاش دست زير اي لوحه الهي، مردان
 . كنند مي ترسيم ها ن انسا 

  
 .اهللاُ  االَّ اله ال بگويد مقام آن در عارفي كه است اليقين حق مقام اهللاُ ، االَّ ِله ال مقام حقيت در

  
 اليقين حق است، مكاشفت اليقين است ،عين مطالعت اليقين علم .اليقين حق حقيقت، و است، استدالل اليقين علم

 .خيزد عيان از اليقين حق ازالهام، اليقين عين خيزد، سماع از اليقين علم .مشاهدت

  
»  الْجليلِ عفْوك اَينَ« كجاست؟ تو زيباي و جميل ستر»  الْجميلِ ستْرُك اَينَ «الراحمين  ارحم اي مهربان، خداي اي
 ؟  كجاست تو جليل عفو

 

توكل  -فصل چهارم    

 تسليم، رضا، توكل، :از عبارتند گردد مي عارض سير، اواخر در الخصوص علي وصول مقام به رسيدن تا كه حاالتي

 .اتحاد توحيد،

  
 .اهللا ماسوي از بنده انقطاع و  امور همه در است ناتواني و عجز اظهار .مطلقيه مالك بر است امور توكل ، واگذاري

  
 . واگذارد خدا به و دارد باز دست كارها ههم از انسان كه نيست اين توكل

  
  . ست ا الهي بزرگ هاي نعمت از يكي و بوده خدا پرستي و عبادت نوعي دعا
  

 . را نانت نمك حتي بخواه، من از را خود احتياج تمام موسي اي : فرمود قدسي حديث در متعال خداوند

  
  .گردد مي دعا كردن مانع نيز شيطاني شبهات گاهي

 
 مقبوليت عادي، وسايل و اسباب نمودن فراهم بدون -ونه در همه موارد – موارد اغلب درالهي اين است كه  سنت

  . باشدن ممكن دعا
 

  داند . نمي كلي حكم يك را اين لكن كند، مي وسايل به وابسته را دعا اجابت مواردي در كه اين با مجيد قرآن
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 اسباب به گاهي تعالي حق .فرمود نازل آسماني مائده آنان براي خداوند حواريون ، و عيسي حضرت درخواست به

  دهد . مي شفا را بيماران آن، بدون گاهي و عادي
 

 از تعالي و تبارك خداي و شد، صالحي فرزند خواستار خدا از سستي و ضعف و پيري سن در ابراهيم حضرت

 . فرمود كرامت فرزند او عقيم همسر

  
  . است تعالي و تبارك خداي تغييرناپذير هاي سنت از نيزعادي ، اسباب مدخليت بدون دعا اجابت

 
 روح و شود قطع خدا از انسان هرابط كه نيست اين از دشمنان، به تر نافع و انسان به نسبت مضرتر چيزي هيچ

  . گرايد سستي و ضعف به رو غيب، به ايمان و تسليم و بندگي
  

 . است نشده واقع قبول مورد ما دعاي حال تا گويند برخي كه است اين دعا در سستي ايجاد براي ديگر شبهه

  
 ! گردد آن خالف به تبديل واحده دفعتاً بوده، خواصش و آثار و آن به متكي انسان كه نيروهايي بسا

  
 مي تصور استيال و تفاخر علت انسان كه را آنچه بسا و است ، سقوط موجب حق، قدرت از تغافل و خود به اتكاء

 .نشود حاصل منتظره از آن نتايج كرد،

  
 غافل شمردم، مي كل را مشكالتي و بود كل كه اين از غافل شمردم، مي جزيي را كارهايي اوايل در : فرمايد عارفي

 .بود جزيي كه اين از

  
 ظاهري امري ها دشواري و امور بزرگي و كوچكي لذا است، مشكالت خدا حالل و واقعي مدير چون حقيقت در

 .آيد نظر در نبايد و باطني نه است

  
 غار در را ايشان تعالي تبارك خداي ، گذاشتند تقدير به كار و برخاستند خود تدبير چون از ، كهف اصحاب جوانان

 داشت . نگاه خود واليت كنف و غيرت

  
 به اعلي حد در گويا يافت، تحقق جان و دل در يعني نيت در الهي امر يك نور كه همين اند فرموده الهي پيشوايان

 .است رسيده عمل مقام

  
 و دنيا از بسته ميان بر مجاهدت كمر كه جواناني . نباشد كهف اصحاب مقام از كمتر اسالم، مكتب جوانان مقام
 باشد . الهي امر منتظر و كنند آماده شهادت و مبارزه براي را خويشتن و گذرند، عقبي
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 غرق را او ياران و فرعون تا باش مأمور تو آب اي . بنهي كنارش در را نمرود قدر تا باش مأمور تو پشه اي گفتيم

 .نگهداري آسيب از را ما حبيب و بروي كه داديم مقام اين ترا عنكبوت اي . كني

  
 حق ولي اطاعت در آب . كند سپهساالري ضعيف عنكبوت كه كني چنان . كند مبارزه پشه يك كه كني چنان !الهي

 .كند داري مشعل كه سبزي درخت كند، مونسي كه آتشي .باشد

  
 هاي دل در سوز هافكنند اي آشنايان،  هاي دل در پشيماني تخم هكارند اي مهربان، ير پذ توبه خداي اي !الهي

 .نداريم پناهي تو جز كه را ما درياب تائبان،

  
 معنويات از سرشار كامالً ببينند، واقعي مكتب كودكي از اوليه هاي انسان اگر كه است قدري به تربيت و تعليم نقش

  .نكند فرقي حيوان با شده كور او استعداد دهند، پرورش حيوانات با را امروزي انسان نوزاد اگر و گردند،
 با آنگاه رسد، لوامه نفس همرحل به كرده آغاز اماره نفس از را تكامل سير ، انسان كه است اين عرفان مكتب هدف

 .گذارد مطمئنه نفس واالي همرتب در قدم،  آن تكاملي مراحل طي

  
 تا است اصله همان در الهي پيوندي منزله به اصيل تربيت و تعليم و است وحشي درخت اصله منزله به انسان نهاد

 تكوين در تربيت و تعليم نقش نه وقابل انكار است  انسان نهاد اصالت نه. گردد اعلي بلكه و تر عالي آن ميوه و گل

 .او شخصيت

  
 روح تواند مي صحيح تربيت و تعليم . نظري و اكتسابي ارثي، عوامل از است مخلوطي بشر، شخصيت سازمان

 . رساند كمال به را انسان

  
 سازد پست را خود  كه نيست روا احدي بر -بر خالف برخي از صوفيه -بر اساس كرامت انساني  اسالم مكتب در

 . آشكار در چه باشد پنهان در چه ، دهد در تن زبوني و خواري به و

  
 و است، من اقوال شريعت  »: اَحوالي والْحقيقَةُ اَفْعالي والطَّريقَةُ اَقْوالي اَلشَّريعةُ  «فرموده (ص) اكرم ل رسو حضرت
  . من احوال حقيقت و من، افعال طريقت

  
 هم پاكش ثمرات از اند كه طيبه شجره چنان آنان هستند ، اسالم طيبه اشجار و الهي كلمات حق، طريق مردان

  .سايرين هم و برخوردارند خويش
 

  . هستند حق صفات مظاهر و الهي افعال كه حق طريق راهروان آن بر درود
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 عنايت خود رحمت و فضل از تعالي و تبارك خداي كه است مقامي باالترين اين، و اند الهي احوال آنان كه بر درود

 .فرمايد مي

  
 عالم در هم و راهنماست و معلم شريعت عالم در را آنان هم الهي استاد .اند حق جمال عاشقان حقيقي، سالكين

 . طريقت

  
 اهانت، به فاجران با عداوت، به ظالمان با حشمت، و توقير به علماء با : باشد آراسته پسنديده خصال به بايد سالك

 ... صلح، به خلق با جنگ، به نفس با استكانت، و تضرع به حق با مروت، و احسان به خلق با

  
 انفسي آيات اخالقي، مكارم و فضايل مانند نموده، ايجاد حق به او رسيدن و خلق هدايت براي متعال خداوند هرچه

 . است اهللا حبل  همه رسل ارسال و كتب انزال آفاقي، و

  
 . كردن عبور نيك صفات به زشت صفات از يعني عبرت

  
 و تعقل . تفكر اهل نه و است عبرت صاحب نه او نرسد، فضيلت به رذيلت از اما ببيند را روزگار حوادث كه كسي

  
 عقل وجود به منوط بصيرت اين حصول . گيرد پند ها ناكامي و ها غفلت از و يابد بصيرت ها عبرت از بايد سالك

 . است حكمت نور و

  
 و تفرقه اثر در مسلمين كنوني ضعف. است قلوب اتحاد و وحدت مقام به رسيدن الهي، اعتصام بارز آثار جمله از

  .است قلوب اتحاد عدم
  

 ظاهري ارتباط آن اما .بيفزايد ها انسان معنوي مقام مراتب بر و باشد قلوب اتحاد موجب كه است الهي وقتي ارتباط

  . نيست الهي و حقيقي ارتباط است، اندازي تفرقه عين معني در و ها ل د تفرق موجب كه
  .است الهي عارفان عاليه تعاليم از برخورداري و قلوب تربيت محصول ،ارواح و قلوب اتحاد حقيقي

 
 است . محبت و عشق تعليم ،درس اولين الهي مكتب در لذا . است محبت مراحل طي به منوط وحدت تحقق

  
 كمبود جبران به آن بر وعالوه كند استقبال ديگران معنوي حركات و الهي اعمال از انسان كه كند مي ايجاب محبت

  .پردازند آنان معنوي
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 بر را آنچه و بپسندد ديگران براي اوست، پسند مورد را هرچه انسان كه است اين محبت از صادره احكام از يكي

 است . خود بر ديگري خير تقدم و ايثار آن ديگر حكم . ندارد روا نيز ديگران بر پسندد، نمي خود

  
 و شود مي معلوم باطل و حق تفكر كمي با گرديد، ساكن محبت عالم در و شد زايل او خودخواهي و منيت وقتي

  .نيست وحدت ليه كما تحقق براي مانعي و ندارد نقشي سليقه ديگر مقام آن در  .رود مي ميان از تفرقه و اختالف

  
 .بود اكرم(ص) رسول حضرت عظمت با و نرم اخالق و دلنشين منطق مرهون اسالم آساي برق و سريع پيشرفت

 است . قلوب تفرقو  تألم موجب تندي و چه خشونت

  
 درس فرموده، گوشزد را وغضب خشم از پرهيز يونس اهميت حضرت جريان در مجيد قرآن در متعال خداوند

  چرا ؟ غضب ارشاد، و تربيت و تعليم مقام در كه دهد مي بزرگي
 

 به دريا در بزرگوار آن.است بسيار ها شباهت كه زيرا اند، دانسته يونس حضرت نفس چون را طيبه نفوس بزرگان

 از كنند، تحمل را ها شكنجه و شدائد بايد اند . گشته جسم محبوس و اسير نيز زكيه نفوس افتاد، مخوف زندان آن

 گردند . آراسته الهي عظمت با اخالق به و آيند در بشريت خلق

  
 رسيده آب به خود لهاي د در آنان است؛ وسيع بسيار مجاهدات و رياضات تحمل علت به واصالن و عارفان قلوب

 .اند

  
 تطهير مراتب برداند، آن از هرچه برجوشد، آب و رسد آب به چاه وقتي  .رسي آب به بكوش بكوش، ! سالك اي

 .گردد باالتر آن

  
  . هستيم تو جمال مجذوب باشيم، كه حال هر در ما الهي

  
 از هم ارتكاب حين در و كنيم نمي خطا جسارت با هرگز توست متوجه ما هاي دل هم خطا در كه شاهدي تو الهي

 .داريم شرم تو

  
 بر فردانيت باران وزيد، قرب نسيم وصال، باغ از . آويخت ما در تو لطف ولي گريختيم تو از كه معترفيم و مقر الهي

 .برآمد به اميد درخت و گرفت فرا را ما تو رحمت باريد، ما بشريت گرد
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 كدام پيش را خود درد خواهي؟ مي كه ز حاجت خواهي؟ مي را كه و جويي مي را كه روي، مي كجا انسان اي

 به سرور من، جمال با انس من، طلب در طرب من، كوي در راحتي من، جوي در آب من، از شفا بري؟ مي طبيب

 .من لقاي به شادي من، بقاي

  
 .افكار پراكندگي و تشتت از است عبارت تفرق عكس، بر و است روحي كامل تمركز واقعي، جمع

 
 .ظاهري نه است باطني اتفاق اتفاق، به اسالم دعوت عمده و ندارد اثر ظاهري جمع

  
  . گردد همراه آن با الهي خاص نظر كه است موقعي روح كامل تمركز

 مي انفاق است زمين در كه را آنچه همه تو اگر افكند، الفت آنان هاي دل بين خداست كهقرآن مجيد مي فرمايد : 

 حكيم و مقتدر حقيقتاً او كه كرد برقرار الفت ايشان بين خدا وليكن دهي، الفت هم به را آنان توانستي نمي كردي،

  .است
 

  است. مبارك نيز مشتاقان بر حق تجلي آتش سازد، ميآشكار را او نهفته بوي كه است مبارك عود بر آتش كه چنان
  
 در و بسپارد ايزدي آئين به را خود انسان يعني . است فرمانبري و بندگي معني به ستيز ضد سلم، از اسالم كلمه 

 .بيابد دل سكون و آرامش نعمت مقابل،

  
 و استقالل كه نيست قادر ،پي در پي هاي شكست و تحقيرها انبوهو  نيرومندند و قوي روحيه اهل ايمان داراي

 . نمايد مأيوسشان و برده بين از را آنها شخصيت

  
  است . توكل شؤون از و معرفت بزرگ ابواب از يكي خلق، به اعتماد از قلب تطهير

 

قلب وارد شده باشد و  حريم به گذشته عقلي تصديق و زبان به اقرار از كه راست كسي است توكل هپاي كه ايمان
  .شود نگاشته دلش لوح بر عقل قلم با» ال اله اال اهللا « كلمه مبارك 

  
 زند . قدر و قضا كوي بر تسليم و رضا خيمه و برخيزد اختيار روي از انسان كه است آن توكل حقيقت

  
 مخصوصاً نگاهداري، معاملت در وزن كه است آن صواب بر فعل . صواب بر نطق و است صواب بر فعل ، حكمت

 و دهي، پيوند همانندش به را آن و نهي خود جاي به را سخني هر كه است آن صواب بر نطق . حق با معامله در
 .گرداني متصل آن آغاز به را سخن هر آخر

  
 .شود محروم الهي عقل از كه قاضي آن حال بر بدا باشند؛ تفكر اهل بايد قضاوت اهل
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 امري به و ورزيد اجتناب كثير ضرر از بايد . نمود محاسبه را آن ضرر و خير ،تفكر با بايد كاري هر به اقدام از قبل

 . باشد كثير خير آن در كه كرد اقدام

  
 ظهور به هم يسير ضرر آن كه كرد عمل طوري يسير، ضرر هم و است كثير خير بر مشتمل هم كه كاري به اقدام در

 رساند . مي حكمت به را انسان تفكري چنين . نرسد

  
 صراط هعقب . بايد داشتن انديشه سؤال، مقام از . بايد گرفتن تقوي زاد است، طوالني بس قيامت سفر ! سالك اي

 . بايد برداشتن معصيت از دست و ساختن مركب را طاعت است، تند و باريك بس

  
 از قبل صحت پيري، از قبل جواني : بشماريد غنيمت چيز پنج از قبل را چيز پنج :فرمود (ص) اكرم رسول حضرت

  .اشتغال از قبل فراغت و موت از قبل حيات فقر، از قبل غنا ،سقم
 

   . عقل است و ايمان كمال انسان، درباره حي.   »حياً كانَ منْ « باشد حي كه است مؤثر كسي در بزرگان و خدا كالم
 
 اقدس ذات به است مربوط تنزيه . تعجب ديگري و تنزيه يكي آمده، معني دو به سبحان مقدس هكلم كريم، قرآن در

  . خداوندي افعال به است مربوط تعجب و باريتعالي
 
 مرتبه هر در سبحان معاني مظاهر كه طوري به گردانيد، خدا صفات مظهر را خويش بكوشيد حق، طريق راهروان اي

  . رسد تحقق مقام به شما در

رضا  -فصل پنجم    

 را رضا مقام اول رياضات، و مجاهدات  و طاعات وسيله به دارند، او به رجوع قصد كه كساني براي است شرط
 .نمايند استوار و محكم

  
 او به بد و نيك از بدانچه است قلب سرور و فرموده، مقرر رحمان خداي آنچه به است خشنودي همان رضا، مقام

 رضا ثمره محبت است .. رسد

  
 در است صفت فناء همان تعالي، حق هاراد در اراده فناء حقيقت در .شود نمي حاصل اراده فناء بدون رضا مقام

 . تعالي حق صفات
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 را باطن اهل اما گردند، ايمن او عقاب و خشم از تا باشد راضي ايشان از خدا كه بود آن مطلوب را ظاهر اهل
 » .عنْه رضُوا و عنْهم اهللاُ رضي« باشند راضي خدا از كه بود آن مطلوب

  
 خواهد . خدا كه خواهد آن گردد، راسخ طبعش در مختلف حاالت تساوي كه كسي هر

  
 .است عشق محصول اين و گردند، متأسف فائتي هيچ بر نه و مبتهج حادثي، هيچ بر نه وصال كوي عارفان

  
 مي مانع جريان از را آب چگونه خود خوش صداي با كه را پيامبر داوود حضرت يادآور ده، عشق صالي دل، اي

 كن تالوت عشق زبور طلب، دردمندان بر و را خدا كالم بردار خدا عاشق اي !نمود مي زرد را درختان برگ گرديد،

.  
 

 نظر، سمع، : است طريق سه از گردد، مي دل بيداري و آگاهي موجب كه باطني سرور و وجد اند فرموده بزرگان

 در تفكر طريق از سومي . روايات و اخبار در نظر طريق از دومي . است كالم و مقاالت استماع طريق به اولي . فكر

  . الهي آيات
  
 اندر ثواني آن از حرفي هر و اي، دقيقه آن از اي كلمه هر و درجي، آن از آيتي هر و برجي، قرآن از اي سوره هر

   .مثاني سبع سور آسمان اين و مباني، سبع صور آسمان آن . مثاني سبع آسمان
  
 ستاره به مثاني سبع سور آسمان در و نشود، گم زمنيش راه تا نگرد مي ظاهر ستاره به مباني سبع صور آسمان در

 .نگردد گم دينش راه تا نگرد قرآن آيت

  
 در كه كسي و است . اثر در دولت روشن روز كه نشود نوميد نيست، آرامشي را او محنت شب در كه كسي

 .است پي در محنت شب كه نباشد ايمن است، آرامشي را او دولت روشن روز

  
 عهد رعايت در كه آن . وي نصيب عصمت است، اجتهاد در كه آن .وي نصيب نعمت است، جهاد مقام در كه كسي

 .وي نصيب مواصلت است، الهي

  
 زري و طلب به اكسيري رفت؛ خواهد تو دست از زود و دير است، دوام بي نقره و طال و منال و مال اين سالك اي

  .است پايدار كه كن حاصل
 
  راست گردد .» اهللا  منَ اَنَا« با من نسب تا ببريدم دنيا و عقبي از دل من :فرمود خدا حبيب آن
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 نيز چشم گوشه به حتي كردند، عرضه من بر را خزاين همه سدره در !كجا من و كجا دنيا : فرمود خدا حبيب آن

  .درباختم حقيقت قمارخانه آن در را خود وجود بلكه ننگريستم،
  

 و دنيا از است .عارف جنت از حق صيد عارف اما ، است ربوده دنيا از را او ازلي صياد كه است حق صيد زاهد
  . بس را او خدا وصال و جمال شده، رها و رسته عقبي

  
 .» آمنُوا الَّذينَ عنِ يدافع اهللاَ انَّ «دارد مي نگاه خود عصمت هپرد در را جمال عاشقان تعالي و تبارك خداي

 .دارد مي محفوظ نسيان طوارق از را ارواحشان و عصيان خطرات از را قلوبشان و شيطان نزعات از را صدورشان

  
 به را شريعت اهل قاعده . را حقيقت اهل نهايت راست، شريعت اهل بدايت . نهايتي و است بدايتي را دين شاهراه

 صعوبت نهاد . بر را حقيقتاهل  روش اما نهاد، سهولت

  
 خواستي را خدا كليم آن سوز و درد ساعتي اگر بود، غافل او اما داد دنيا نعمت و سلطنت سال چهارصد را فرعون

 نبود درد آن جمال شايسته او ! ندادندي او به

  
 و اجزاء همه از خواهي؟ مي چه زكريا اي پرسيدند مي او از اگر راندند، مي زكريا حضرت سر بر تيغ كه دم همان

 .خواهد او كه خواهم آن مي گفت مي گشت، روان عشق اعضائش

  
  آزمايش هبوت در را عاشق محك، بدين معشوق . است راستي و صدق وجود نقد آزمايش مايه و محك قهر

 .سنجد مي تر دقيق هرچه را او وجود نقد بال، و درد ميزان به و آزمايد مي و گدازد مي 

  
 كه فناء و انقياد و تسليم با اين و است آرزو و خواهش با توأم و است خودي وصف بقاء عالمت گزينش، و ترجيح

 .دارد مباينت است، استغراق حاصل

  
 . راستين عاشق نه است خود عاشق او باشد، قهر و لطف ناظر كه كسي

  
 وصال گل مي شويد، اغيار از دست .جويد مي او رضاي دل و جان به گويد، مي راز خدا با كه است كسي عارف

 .پويد مي عبوديت ميدان در بويد، مي

  
  رسان . باز ناكاسته نفرستي، باز آراسته اگر بداشتي عمري را ما هاي امانت كه اي ! خواجه اي
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 اكنون برخاست، آنها از تقديس آثار تو ناپاك نظرهاي به بوديم، كرده عنايت تو بر پاك ديدگاني ناسپاس، انسان اي

 شايد . پاك را پاكان پاكيم، ما ! هيهات هيهات، كني؟ مشاهده را ما ناپاك ديدگان آن با خواهي مي

  
 قرار خبيثه اصوات رهگذر در را سمع آن تو ولي كني، تعبيه آن بر را وحي درهاي كه كرديم عنايت تو بر سمعي

 شنيد؟ خواهي چگونه ناپاك سمع آن با را ما حديث است، پاك ما نداي . دادي

  
 !دادي قرار خصومت ديوان و جدل روزنامه و غيبت بساط را آن تو رازگويي، ما با تا كرديم عنايت زبان ترا

  
 را ايشان زلت همه آورند، ايمان او اوصياء و حبيبم و من بر و كنند توبه پاك دلي با تو امت اي حبيب من  اگر

 گردانم . » منْثُوراً هباء« ايشان ن گناها ههم و كنم مغفور

  
 .محبت و عبوديت : است چيز دو در ايشان شرف غايت و آدميان، و فرشتگان : راست گروه دو كرامت كمال

  . را آدميان محبت، و عبوديت و راست، فرشتگان محض، عبوديت
 
 كأس كه داديم دستي .راببيند ما كه داديم اي ديده بستايد، را ما كه داديم زباني بشناسد، را ما كه داديم دلي آدم بر

  . رود ما راه در تا داديم قدمي گيرد، ما دست از وصل
  

 لذت براي از من وگفت من بر فوت دنيا نمي گريم . گريه بگريست بسيار ديد، را عزرائيل آدم حضرت چون
 .نعمت ولي راز لذت دنيا در است، نعمت لذت بهشت در .حق ذكر و است خدمت

  
 موافقت او با تا گيرد دشمن را خود نفس نياورد، عجب تا داند مقصر را خود انسان كه يابد تحقق وقتي عبوديت

 .ننهد بيرون بندگي بند از پاي و باشد بنده حقيقت در نكند،

  
 آورد، بار عقوبت خدمت ترك. ديگر حرمت اصحاب و ديگرند خدمت اصحاب كه بدانيد حق طريق سالكين اي

 . نهد دل بر فرقت داغ حرمت ترك

  
   . نالند دوست به دوست از نالند چون حرمت اهل نالند، دوست به دوست غير از نالند چون خدمت اهل

  
 است، شكري باطناً ولي رسد مي نظر به شكوي ظاهراً اگرچه است توحيد عين ناليدن دوست به دوست از

 . نشناسم تو جز نبينم تو جز خدا اي يعني

  
  گفت خويش خداي به ناليد، دوست به دوست از  بلكه » الضُّرُّ مسني اَنّي « عالميان اي نگفت ايوب حضرت  
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  . » الضُّرُّ مسني اَنّي «

  
 راه به .است دعوي خدا به رسيدن براي حجاب باالترين . است نياز خدا به راه ترين نزديك كه بدان سالك اي

 » . اَنْفُسنا ظَلَمنا ربنا «گفت كه نگر آدم راه به است، دعوي همه كه نگر ابليس

  
 اقرار بزرگوار آن كالم  . »الظّالمينِ منَ كُنْت انّي سبحانَك اَنْت االّ اله ال «كه   كرد اقرار الهي درگاه به يونس حضرت

  شد . متجلي آن در معاني و نور گرديد متحول كامالً دل تا كرد تحمل بسيار رياضات و زحمات ، نبود لفظي
 
 اَلَّذيَن «نپوشاند ظلم ظلمت به را ايمان نور كه است كسي عادل . مپوشان معاصي با را خود ايمان نور سالك اي

 » . بِظُلْمٍ ايمانَهم يلْبِسوا لَم و آمنُوا

  
 اهل نهاي جا كردن زنده و قربت، نور به غفلت اهل هاي دل كردن زنده بر است اشارت»  الْموتي نُحيِ نَحنُ انّا «

 .مواصلت و مشاهدت نور به شهوت

  
 و آيد پديد انسان نهاد در دردي حال اين در رسد، جان مشام بر رحمت نسيم و دريابد، را انسان ازلي عنايت وقتي
  بسوزاند . را او معاصي آتش اين و زند او معامله خرمن بر ندامت آتش

 
  . است نامرد نالد، دوست زخم از هركه . است مجاهدات و رياضات معلول ابدي سعادت

 
 بيماري اگر !غافل اي شوي؟ نمي ناراحت خويشتن هاي كرده از چرا ننمايي؟ توجهي خويشتن بر چرا سالك اي

 !كو؟ طلبت ياري بي اگر كو، ات ناله

  
 و محاسبه فقر، زهد، صبر، خوف، توبه، مثل نيستند مقصود خود نفس به كه هستند مقاماتي مقدمات، يا اول مقامات
 .آنهاست وراي كه اموري انجام براي وسايلند و مقدمات مقامات، اين . اينها مانند

 
 مانند و توكل توحيد، رضا، محبت، عشق، مانند مقصودند خود نفس به كه هستند مقاماتي نهايات، يا دوم مقامات

 .يافت نخواهد راه آنها بر انقطاعي هرگز و است جاوداني بقاء دار در مقامات اين .اينها

  
 صدقَنا الَّذي هللاِ اَلْحمد « است نهايي مقامات رديف در نيز تعالي باري سپاس و حمد الهيه، عاليه تعاليم اساس بر

  » .وعده
 .است صادق نيز حقيقي حامدين هدربار است، واصلين و كاملين درباره كه عالئمي آن
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 .سپاسگزارند و شاكر قليلي هعد تنها لكن است، نفساني كماالت معيار و نيز بزرگواري و ارزش معيار شكر

  
 . شود نمايان او در الهي عنايات و ها نعمت آثار كه است كسي عارف

  
 .گردد ظاهر انسان در آن آثار و شود صرف حق راه در و حق رضاي به الهي نعمت كه است آن حقيقي شكر و حمد

  
 واجبات اوجب آن از سپاسگزاري و است الهي هاديان و هدايت عظماي نعمت آنها برترين اعطائي، نعم بين در

 . است

 
 كه مانَد را روح فاقد سنگي . زندگي نه و دارد دل نه نيست، شاكر كه كسي و است متجلي شكر در واقعي ايمان

 .بيند نمي را حق و است مرده و كور

  
  .است الهي عمل و حال و علم داراي واقعي شكرگزار

 

  ازلي محبوب هاي خواسته به اقدام و قيام سبب الهي، حال يا نشاط اين و  است، حال ايجاد موجب الهي علم
  .گردد مي 
 
 گشايش  بر است  اشارت فتح و نفس، سپاه به نصرت بر است اشارت نصر اين»  والْفَتْح اهللاِ نَصرُ جاء اذا «

   . حقيقت سپاه به بشريت شهرستان
 

 كشيده هركجا به دست اين . معرفت از انگشتان توحيد، از بازو ، ايمان از آن ساعد كه است دستي ، دست سعادت

 » . والْفَتْح اهللاِ نَصرُ جاء «گردد  متجلي معني اين شود

  
 به اسرار انبساط او، رايات به تفريد معالم او، لقاي به ارواح سرور او، هواي به ها دل بهاي او، ثناي به ها زبان زينت

 .او بشارات به حقيقت هد معا و او اشارات به حقيقت شواهد او، رضاي

  
 بر را ها گنجينه آن خدا از استمداد با كه توست بر ،شده  نهاده وديعه به شمار بي هاي گنجينه تو در بشر اي

 .سازي مكشوف خويشتن

  
 كن . كشف خود در را باطني زبان و باطني ديدگان بياب، خود در » عينَينِ لَه نَجعلْ اَلَم «بصيرت ديده به سالك اي

  . نگرديد تو مشهود گنج آن آثار از اثري اما گذشت عمر! كي؟ تا غفلت خواب
 
 !رسد؟ نمي تو بر الهي احكام كه اي گرفته قرار جايي در مگر  نشده، حجت اتمام تو بر مگر سالك اي
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 . است كرده خيانت خود به او داند، نمي را خود جوارح و اعضاء سرّي و باطني و ظاهري وظايف كه كسي

  
 كرده خيانت خود بر او ، داده دست از را وجودش دفاين و خزائن آن خود، الهي لسان و ديده و سمع كسي كه

 !؟ نگشته مكشوف هنوز اوست، نهاد در كه گنجينه هايي است . چرا

  
  » .خَوان كفور كُلَّ يحب ال اهللاَ انَّ« ِدارد  نمي دوست را خائنين خدا كه داني مي هيچ انسان اي
 

 احوال در تصنع، و ريا به اعمال در رود، اختزال به اموال در . احوال در اعمال، در اموال، در : رود امر سه در خيانت

  .اغيار مالحظت به
  

 .او حمايت كنف در و هستند الهي امناء آنان است، كرده مسدود خود عاشقان روي به را خيانت درهاي خدا

  
  . بكوشند آنها رفع در كه گذارد نمي غفلت عجبا گرفته، فرا را ها دل گناهان سموم امروز

  
 و كرده متصل هم به را خرد هاي پارچه خياط كه چنان . است دوزندگي و خياطت معني به نصاحت ماده از نصوح

 پراكنده كه را باطني نيروهاي و قوا آن حقيقي، هاي سرمايه و ها گنجينه آن عاصي، فرد هم نصوح توبه در دوزد، مي

 موحدين جرگه در و رسد وحدت مقام به تا آورد مي جمع يكجا دوباره خياط مانند كرده،

 .آيد شمار به 

 
 روحي كبريايي ارتباط اين كه است مسلم .كائناتند اشرف گرامي فرزندان كه حق طريق سالكين بر اليتناهي درود

  يابد نمي تحقق شكستگي دل با جز
 

 . آيند حق بارگاه به انس، محفل به گريان ديدگان و سوزان دل با دل، پاي به كه حق بارگاه خادمين بر درود

 
 و شاكر و شكر كه رسد جايي به شكر كه آن حق به اميد . آيند شمار به شاكرين شمار در كه سالكين آن بر درود

 .معبود يك و عابد و معبد يك، مسجود و ساجد و سجده مشكور يك،

 
  است الهي انوار از نوري نيز باطني و اخالص روي از تشكر است، نوراني خالص، كامالً عمل كه طور همان

 
 !كجا؟ مردم اكثر زبان ورد تشكر آن و كجا اين . است نوراني مبحثي حكمت، كتاب در تشكر علم واقع در

 
 به و مشاهده را تشكر نور دل ديده به او گشته، مؤثر ها دل در او حكمتي كالم كه يابد مي در الهي عارف كه همين

  . شنود مي را آن دل سمع
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  .است رحماني يانتظار ، نه يا شده واقع مقبول الهي پيشگاه در او عمل آيا كه رحمان خالق  ناحيهانتظار تشكراز
  
 

 در مستغرق را خود كه شود حق هاديان جمال و جالل اوصاف مطالعه غرق چنان بتابد، دلي بر نورمعرفت  اگر

 . بشناسد را الهي مردان و اولياء حضرات تواند مي فردي چنين . بيند الهي نور مواج درياي

 
اگر تخلف ، كه در اين صورت نشناسند را او لكن باشند، بزرگان محضر در متمادي ساليان كه كساني حال بر بدا

 ! شود گريزان آنان از روشن رأي ، كنند

 
 عشق طهور شراب از را ما حبيبت خاطر به ولي بطلبيم، تو از را حاجت اين كه نيست شايستگي آن را ما الهي

 . گردان منور را ما هاي دل خود معرفت انوار به گردان، سرمست

  

  تسليم  -فصل ششم  
 

 تسليم در ولي داند، مي باقي كار آن به را خود تعلق هنوز سالك توكل در چه است، توكل مقام فوق تسليم مقام

  .نموده است تعلق قطع
 

 در بنابراين .گردد است حق برابر در قلب نشدن خاضع و شك آن، ضد و است فطري حكم و عقل عمل تسليم،

  . انكار و جحود نه گيرد مي قرار شك تسليم، مقابل
 

 .نيست قطعي حكم رحماني نفوس شأن اما است، قطعي حكم سليم، عقل شأن

 
 .نگردد است، تعالي حق كه مطلق ولي تسليم انسان روح كه شود مي ناشي آنجا از غرور و خودنمايي شرك ، شك،

 
 . نزديكند مقصد به حكماء از بيش بسي اند، گذاشته اولياء و اوصياء حضرات پاي جاي در قدم كه فت معر اهل

 . شدند منحرف عاقبت خويشتن، معالجه در خود عقل به مراجعه علت به كه فالسفه و حكماء از اما بسا

 
 . حق براي از تسليم و اهللا قضاء به رضا خدا، بر امر تفويض خدا، بر توكل : است اركاني را ايمان

 
 و سير و سقوط از است نگراني و اضطراب و اضطرار عدم و اسوائيه؛ اَنحاء كل از است دل آرامش قلب، فراغت
 صعوديه . طرق در حركت و سير بر است الهيه انبساط آثار ظهور و قهقرائيه، طرق در حركت
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 باطني . دل ديگري و انسان، بدن چپ طرف در است اي مضغه يكي : معني دو بر شود اطالق دل يا قلب

 
 عالم كه بود دل آن .جسماني دل با دارد معنوي تعلق كه روحاني است اي دقيقه و رباني است اي قلب باطني  لطيفه

 .است تكاليف انجام به مخاطب و بوده معاني به عارف و

 
 .سليم قلب شهيد، قلب منيب، قلب  :است قسم سه بر لها د

 
 خود عيوب و ترسيد خدا از كه آن » منيبٍ بِقَلْبٍ جاء و بِالْغَيبِ الرَّحمنَ خَشي منْ «فرمود  كه است آن منيب قلب

 .است منيب او قلب گرديد، مولي به و كوشيد آن اصالح در و ديد

 
 و دادم پيغام را او  » شَهيد هو و السمع اَلْقَي قَلْب اَو لَه كانَ لمنْ لَذكْري ذلك في انَّ«فرمود  كه است آن شهيد قلب
 چنين دارد، بيدار دلي و شنوا گوشي و است زنده دلي داراي او كه اين بر است يادگاري گشودم، را او هاي گوش

 .خداست محضر در دل

 
 دلي كه آن بر طوبي .آمد سليم قلبي با را خدا كه آن جز  » سليمٍ بِقَلْبٍ اهللاَ اَتَي منْ االّ  «فرمود كه است آن سليم قلب

  .رسته كاينات از پيوسته، مولي به شسته، شك و شبهه از دارد
 

  . يافت را خدا يافت، را دل كه آن زيرا رسد، دل به و دريابد را دل الهي توفيق به بايد حق طريق سالك
 

 اگر اما است، انفجار قابل سخت سنگ زيرا . است شديدتر سخت سنگ از آن سختي گرفت، قساوت كه را دلي

 !سازند منفجر ، گرفته قساوت كه را دلي نتوانند شوند، متحد جهان نيروهاي تمام

 
 .است دل راه از ها انسان بين حقيقي اتحاد . است دل از سازنده هاي بارقه و روحي الهامات

 
 و حجابات آن فردي بسا.شود مي حجاب يا آلودگي به تعبير باطني، قواي يا اعضاء آفات و امراض از مجموع در

  !پندارد نور را آن و نبيند را ظلمات

 
  .تقوي به قلب تعمير از است ناگزير آدمي بلكه نشود شيطان وسوسه دافع ولي نيست، تأثير بي گرچه ظاهري ذكر

 و شده ور شعله آسا دوزخ ناگهان بيند، زده غفلت را انسان دمي اگر كه فروزان، و نشدني خاموش است آتشي نفس
 .كند خاكستر را حيات و سعادت خرمن

 
 از برتر عبادتي و خرد از باالتر ثروتي و ناداني از تر سخت فقري :اند فرموده بزرگان . است دل فقر واقعي، فقر

 . نيست تفكر
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 آن عرفان، رحيق شاربان و ايقان طريق طالبان كه است اين .دقايق رموز مصباح حكمت، و است حقايق مفتاح علم

 .است اخالص و تقوي معدن عارفان، قلوب كه  كنند طلب عارفان از را مصباح و مفتاح

 
 به حصول و مقصد به وصول مناط و مالك را آن و برده بكار را باطني عقل حقايق، همشاهد و درك براي بزرگان

 .اند داده قرار مقصود

  
 به ، نگرد خويشتن به بزرگي و عجب نظر به اگر  يابد، باز الهامات ذوق و رسد ملهمگي مقام به نفس چون

 ! افتد مذلت رد زمين بر عزت، قبول سرشاخ از وار شكوفه لعنت، تند باد

  
 بدايت . بشناسد را فجور و تقوي يابد، الهامات ذوق چون . انتهايي و است ابتدايي باشد، كه مقامي هر در را نفس

 . است حق اتباع و باطل ترك آن نهايت و باطل، و حق شناختن آن

  
 تحقق ملهمگي، مقام نهايت .بكوشد معاني كتمان در بايد ولي شود، مي آشنا بسيار معاني با الهامات ذوق در سالك

 .است دل در حق نور

  
 آزاد حق ماسواي رقّ از سالك تا . است عبديت اول، قدم مسير، اين در كه ما براي است تعليم باالترين ! سالك اي

 . نيابد را عبديت مقام نشده

  
 شب چون .يافت  درمي  را وحي واسطه، به بود، نشده حاصل حجابات رفع كمال تا (ص) اكرم رسول حضرت

 نمود . دريافت را وحي واسطه بي شد، ت حجابا كشف معراج

  
  دريافت واسطه به خواص، و عوام .الخاص خاص و خواص و عوام :اند طايفه سه رحمت برخورداران

 .واسطه بي الخاص خاص و كنند، مي 

  
 «است  رحيمي صفت از خواص برخورداري ». غَضَبي رحمتي سبِقَت « است رحمانيت صفت از عوام برخورداري

  است . » الرّاحمين اَرحم « صفت از الخاص خاص برخورداري . » الرَّحيم الْغَفُور اَنَا اَنّي عبادي نَبيء

  
 دريچه به اندرون از معنوي مرغ اما اند، آفريده دنيا بهر از را او كه زيرا آيد بيرون دنيا به بيضه قشر از ظاهر مرغ

 . اند آفريده عالم آن بهر از را او چون رود، بيرون ملكوت

  
 آزاري. سينه در نه باري، پشت بر نه غباري دل بر نه باشد، مجرد و منفرد خدا هبند بايد دارد، شرايطي بندگي
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 صمصام به را طلب نصيب نفس سر . بركندند خود پاي پيش از اقدار مجاري در اختيار خار كه آنانند صالحين

 .رسيدند عبوديت اعالي مرتبه به تا بيفكندند تواضع

  
 خدا رحمت و فضل اگر .بودي آن خوار دانه صفت، بهيمه نفس اين بودي، دانه يك دانه، هفت عوض به اگر !سالكا

 !گردد نصيب را ما كي رهايي توفيق نرسد، ما بر

  
 طبعي را او مقام اين در ولي باشد، او طبع موافق كند خدا هرچه رضا مرتبة در . رضاست مقام فوق تسليم مرتبه

  .باشد مخالفي و موافق كه نيست
 . است محال باالتر و ديگر فعليت به او وصول نكند، رها را موجود فعليت انسان تا و بقاست پيشاهنگ فناء

  . مشابهند خارجي فعليت با حكم اين در قلبي حاالت و نفساني صور
  

 اطالق صفت به است، باقي تعين تا .گيرد نمي پيوند خدايي صفات به است، همراه بشري صفت با تا سالك

 .گردد نمي موصوف

 

 را نو ماه زودگذر، و است فروغ كم اول . شود مي بدل روحاني لذات به نفساني لذات اندك اندك حق، به عشق در
 تابناك هميشه كه ماند را اي ستاره سپس مي نشيند، فرو زودتر و دارد كمي فروغ و است آميخته تاريكي به كه ماند

 .است

  
 اراده در است تسليم مرتبه همان دلدادگي و است، معشوق به تسليم در آن كمال و است جمال ادراك دل هوظيف

 .معشوق

  
 عارف خاطر امنيت و است، قضا اقتدار قبضه در امر زمام كه مخراش، اعتراض ناخن به خاطر چهره و باش تسليم

  .رضاست و تسليم به موقوف
  
 واقعي خانه. حال فراخور به گذراني و معاش ديگري سكني، محل يكي : است زندگي لوازم از انسان براي شيء دو

 .كوشد خانه اين آبادي در او پس تشويش، بي توكل گذرانش و است تسليم عارف،

  
 . نشوي ايمن نفس حوادث از نروي رضا شهرستان به تا

  
 .نگريزد دوست رضاي از صادق، محب و برخيزد محبت از رضا كه باش دوست رضاي به راضي
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 سخن از حذر هك مطلق سكوت نه ،آن از مقصود و است صمت آنان هاي نشانه از و احوالند ارباب رضا، و سلم اهل

 .معناست بي

  
 تقويت علت سرور و طرب آن اگر . نمايد سرور و تبسم ايجاد شنونده و گوينده در كه است كالم از قسمي بذله

 از حد بذله چنين كه است اين اولي معرفت، صاحبان بين در ولي است بالمانع عموم براي باشد عرفان و حكمت

  . باشد كمتر هم اعتدال
 

 بسياري از آن صاحب و هاست، هنرمندي بزرگترين از آن درآوردن اختيار به زيرا شده، زبان تملك به اكيد توصيه

  است محفوظ عاهات و آفات
  
 و آشكار پنهاني امور همه ماسكه، هقو بر نفس هقو غلبه با است،سراير و بواطن و حقايق ظهور روز كه آخرت در

  .شود مي علني
 

  . است تواضع بزرگ فضيلت از برخورداري تسليم، اهل هاي نشانه از يكي
  

  شده است. توحيد داراالمن  يا دارالسالم وارد  و گذشته راه خطرات از مقام آن در سالك كه است مقامي اخبات

  
 نه كه مهري . است سهو باشد، وي مراد نه كه مرادي . است سهو باشد، وي نواخت نه كه نواختي هر ! سالك اي

 . است لغو باشد، وي مهر

  
  است . طريقت پرگار نقطه زدن، او ضمان به اعتماد دست و الهي تقدير به شدن راضي

  
  .است حقيقت اسرار مدار سپردن، بدو را خود است؛ مستقيم صراط افتقار، صندوق به اختيار وگذاشتن تقدير بر تكيه
  نهد . تو پيش در ترا قدر تا فرستاديم اي پشه اينك شقي نمرود اي
 
 كنارت در ترا سزاي تا فرستاديم  موسي با چوبي قطعه اينك زني، مي » الْاَعلي ربكُم اَنَا« هنعر  كه شقي فرعون اي

  نهد
  
 تا فرستاديم وي شحنگي به غيب از ضعيفي عنكبوت اينك ايد، كرده ما حبيب هالكت قصد كه قريش صناديد اي

  .آورد شما سر بر را خدا قهر آفات
 

 پيش را طاعت آفات اگر زيرا. است احتياج ستر به هم را طاعت ، نيست احتياج ستر به تنها را معصيت دانست بايد

 !مي گردد معصيت از بيش انسان شرمندگي و نگراني آورند،
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 ! موسي يا آمد خطاب شتافت، تعالي و تبارك خداي ميعاد به و گذاشت واپس را خود قوم موسي حضرت چون

  است ؟ شكستگان دل و ضعيفان دل مراعات در من رضاي كه ندانستي
 

 . آراستند تو عصمت و حرمت به آراستند كه را آسمان و زمين اين خدا حبيب اي

  
 .ديدن خدا فروتني است، ديدن خويشتن كردن، دعوي كه مكن علم دعوي

  
 ،نموديم خضر دانشگاه به حوالت را او علم طلب كرد، علم دعوي اين كه موسي، و مصطفي ميان است فرق

 .كرديم خويشتن به حوالت را (ص) محمد  علم طلب لكن

  
 تنزيه نهي در ولي باشد، آن قرينه وعيد كه است آن تحريم نهي . تنزيه نهي و تحريم نهي : است قسم دو بر نهي

 كاينات اشرف عشق پايه به او عشق مراتب كه بود اين علت و پنداشت تنزيه را نهي آن آدم . نيست وعيد قرينه

 .بود نرسيده

  
 .خذالن نشيند توفيق، جاي به . نهد معصيت طاعت، جاي به كند، ستم خويشتن بر انسان كه است آن ستم باالترين

  .نهد فرو رخت شيطان وسواس دارد، بر رخت معرفت شواهد
  

 طاعات و عبادات ودايع اعمال و است، ظاهري طاعات و عبادات قوالب، اعمال . ودايع هم و است قوالب هم آدمي

  نهاد . نقد را ودايع تحفه ولي  نفرمود نقد را قوالب پاداش. است نياز و راز و باطني

  

  توحيد و اتحاد  -فصل هفتم  

 از هم و ارادت و طلب روي از هم حق، ماسواي از آن تجريد و تخليص يعني است، دل گردانيدن يگانه توحيد

  . معرفت و علم جهت
 

 در كه است تكلّفي شائبه توحيد در . شدن يكي اتحاد و باشد كردن يكي توحيد . اتحاد و توحيد مابين است فرق

 . است رسيده اتحاد به گردد، راسخ دلش در مطلق يگانگي كه كسي . نيست اتحاد

  
 است آن اثرش و است لوامح و لوامع و بروق مثال بر بصير ناهج و خبير سالك قلب در شود، ظاهر اول در كه نوري

 صرف جهان مشتهيات تمام از سالك گردد، ظاهر نجوم مثال بر اگر.شود رغبت بي دنيا به سالك اندك، اندك كه
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 مي دنيا نه آيد، پديد مثال شموس بر اگر و نمايد، صرفنظر آخرت و دنيا از شود ساطع اقمار مثال بر اگر و . كند نظر

  .روح حجاب بدون را خويش خداي مگر بيند و نمي شناسد مي آخرت نه و بيند
 

 كه است آن اتحاد از مراد بلكه.تعالي، حق با باشد بنده شدن يكي كه اند كرده توهم بعضي كه نيست آن اتحاد

 .اوست از اوست جز هرچه گويند بي تكلف و نبينند خدا غير حق طريق عارفان

  
 خواستن از و گشته چيره ايشان بر بشريت ظلمات دارند، اقامت بشريت و طبيعت منزل در كه چه بسيار كساني

 محرومند . است، انساني آمال ترين مقدس كه وصال

  
 هجزير قصد به كه هستند طايريني آنان .گويند ترك را خويش ديار بندند، خود بار آنانند كه  توحيدند راه مسافرين
  .آيند برنمي آن غير طلب در و انديشند نمي وصال جز اند، آمده پرواز به سيمرغ

  
 عالم دو هر از يافتي خود صحبت اگر .بگداختي نشاط و شادي از شناختي را خود اگر بشناس، را خود برو

  . بپرداختي
 
 جاذبه منطقه به را خويشتن مشو، متوقف مكاسب در . مواهب از حقيقت است، مكاسب از شريعت ! سالك اي

 .گردي برخوردار الهي مواهب از تا رسان الوهيت

  
  بيني . مي را او حقيقت عالم در پرستي، مي را او شريعت عالم در ! سالك اي
  
 نفي حقيقت، عالم در اما . افتي هالكت به نشناسي را خود يعني نكني، اثبات را خويشتن اگر شريعت عالم در

 .بداني عدم حكم در را خويشتن خدا قدرت قبال در يعني است خويشتن

  
 لقاء به را انسان هم وحدت اين ولي خبر، از بعد است وحدتي . نيست بهايي را آن اما خبر، از قبل است وحدتي

 . كند گمراه را او است ممكن گاه و رساند نمي

  
 را او تعالي و تبارك خداي و آمده شمار به موحدين از سالك عيان، عالم در . پربهاست وحدتي عيان، عالم وحدت

 .است رهانيده خفي و جلي شرك از

  
 نور با دلش و رسيده حقيقت به سالك كه جاست اين .هاست وحدت باالترين كه وصال عالم در است وحدتي

 .است يافته اتصال محض
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 به قدم اول بايد او .سرّ روح، دل، از عبارتند كه شود درون عالم وارد كه كوشد نفس تزكيه در چنان حقيقي طالب

 .رساند پايان به را خود روحاني سفر تا رسد سرّ عالم به سرانجام و روح عالم به سپس نهد، دل عالم

  
   .قبضه عالم جذبه، عالم فناء، عالم : است عالم سه دل، به رسيدن براي حق طريق در را سالك

  
   .نمايد نابود را خود هذميم صفات و سازد فاني را خويش نفس سالك كه است آن فناء عالم

  
  .است حميده اوصاف به آنها تبديل , ذميمه صفات نابودي از مراد و است آن از بودن غافل نفس، فناء از مراد

  
 خداي قبضه در سالك كه است آن قبضه عالم و گيرد، مي قرار الوهيت هجذب در سالك كه است عالمي جذبه، عالم

  .گردد مي واقع سبحان
  

 كه فطرت معادن به و گيرد بر در را او روح و بتابد مشتاق سالك دل بر جمال انوار كه است چنين حق جمال ظهور

 . كند رهنمايي است، سرّ عالم

  
 اين غذاي كه بدان و آور بيرون قفس از را سرّت مرغ اهللاُ  االَّ اله ال با كن، باز را دل در اهللاُ  االَّ اله ال  با سالك اي

  . است اهللاُ االَّ اله ال مرغ
 راه انتهاي به چون دارم.  دوست شناسم، مي كنم، مي ياد را او من كه پنداشتم مي راه بدايت در : فرمايد مجذوبي

  .است بوده من از پيش او محبت و او، شناخت او، ياد گرديد روشن رسيدم،
 

 يا وحدت، به كثرت از رفتن جز معنوي، و روحاني سفر و رود بين از معرفت نسبت به موهوم است امري كه كثرت

 نيست . معرفت به نكرت از

  
 كفر عالم از تو كه ببين و نگر خود به سالك اي . آدم حضرت فضل، عالم سرلشكر و شد ابليس عدل عالم سرلشكر

 گام فضل عالم بر اهللا االَّ ايمان عالم از حق توفيق به يا اي، شده ملحق ابليس به و اي نهاده گام عدل عالم بر اله ال

 !اي؟ پيوسته آدم به و اي نهاده

  
 نيست . بيش منافقي كند، نمي نفوذ او باطن بر آن نور و است متوقف اهللاُ  االَّ اله ال لفظ در كه كسي

 
 آنان اند، رسيده امر عالم به و گذشته خلق عالم از ارادي موت به طبيعي، قهري موت از قبل حقيقي موحدين

  .هستند مطمئنه نفوس صاحبان
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 روح و بيكران راسخ،صبر ايمان ثابت، قدم داراي آنان . توحيدند گلزار نواي خوش بلبالن حق، طريق عارفان

  .شادمانند

  
 گل عاشق بلبل . سازد خانه بيابان و كوير و باديه در بلبلي نشده ديده دارد، گلستان و گل با انس فطرت روي بلبل

 . خداست جمال با نيز انسان انس فطرتاً .گل محضر او حيات و است

  
 . اليزال گل آن ناحيه از دعوتي هاست، دعوت ترين مبارك عشق، هجاذب

  
 طمع و كشد مي كفر به نفس ولي دارد معصيت طمع او از ندارد، كفر طمع مؤمن در ولي است خصم اگرچه شيطان

 .دارد كفر

  
 .است حتمي تو هالكت بسازي، نفس با اگر لكن شوي، ايمن او شر از بسازي كه دشمني هر با

  
 تعالي و تبارك خداي.شويد مي را او غسال گردد، رهسپار باقي دار به فاني دنياي اين از چون عاقل و مؤمن انسان

 مي را او باطن خود رحمت با من شويد، مي را او ظاهر غسال آن كه چنان بنگريد من درگاه مقربين اي :فرمايد مي

 .شويم

  
 .حجاب بي ديدار حسني و حساب، بي نعمت زلفي است، عتاب بي عنايت طوبي

 
 و است، شريعت اجابت . وفا استقامت است، عهد اجابت .استقامت اجابت، : است صحبت دو خدا با را سالك

 . حقيقت استقامت

  
 نتوان است ممكن سال هزار به را ساعتي حقيقت درك اما كرد، توان ساعتي به را سال هزار شريعت درك

 .يافت

  
 .نبود آن از پيش كه گردد گشوده تو روي به عالمي خدا معرفت از بگذرد، تو بر كه ساعتي هر روي، جنت به اگر

  
 يكتا را خدا كه است آن اقرار توحيد . راست صديقان و عارفان معرفت، توحيد و راست، مؤمنان عامه اقرار توحيد

  .باشي يكتا خدا با كه است آن معرفت توحيد گويي،
 به را حرم . بيند ازل صبح كننده روشن كه بايد فاروق ديده . بيند رسالت كمال و نبوت جمال كه بايد اكبر صديق

 .نيست شرط نمودن غافالن و نامحرمان
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 غافل ، دوم قسم  . گردد نفس مغلوب و ماند غافل خويش صالحيت و خود دين از كه اين يكي : دوقسمند غافالن

 غافل خود از كه شده مستهلك جمال، انكشاف در چنان و يافته استيال او باطن بر حقيقت سلطان كه است پسنديده

 .است گشته

  
   . قنوط غفلت، معاصي، بر اصرار ريا، حرص، : است كشتي پنج داراي هالك درياي

  
  . رسد دنيا حب ساحل به نشيند طمع كشتي بر كه كسي

  
  رسد . نفاق بهساحل نشيند ريا كشتي بر كه كسي

  
  . رسد شقاوت ساحل به نشيند معاصي بر اصرار كشتي بر كه كسي

 
  رسد . حسرت ساحل به نشيند غفلت كشتي بر كه كسي

  
  .رسد كفر ساحل به نشيند قنوط كشتي بر كه كسي

 
  توحيد . معرفت، زهد، رجا، خوف، : است كشتي پنج نيز را نجات درياي

  
  رسد . امن ساحل به نشيند خوف بركشتي كه كسي

  
  رسد . عطا ساحل به نشيند رجا كشتي بر كه كسي

  
  رسد . قرب ساحل به نشيند زهد كشتي بر كه كسي  
  

   .رسد انس ساحل به نشيند معرفت كشتي بر كه كسي
  

  .رسد مشاهدت ساحل به نشيند توحيد كشتي بر كه كسي
 

 وحي و الهام به فهم علم اما است، تلقين و تعليم به تأويل و تفسير علم . است تأويل و تفسير علم وراء فهم علم

 حق جز معلم را فهم علم .نيايد راست اجتهاد بدون تأويل علم و نيست كار در استاد بدون تفسير علم . است

 .نيست
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 به حركت مانع كه حجابند هفت»  طَرائقَ سبع « از مراد معرفت، ارباب نظر در  »  طَرائقَ سبع فَوقَكُم خَلَقْنا ولَقَد «

 .مشيت و ارادت حس، نفس، قلب، علم، عقل، : از عبارتند كه شوند مي خدا سوي

  
 را انسان علم، وقتي .دارد مي باز حق سوي به حركت از را او و كرده وادار دنيوي اشتغاالت به را انسان عقل، گاهي

 باطل امور و معارك در تا كشاند مي تهور و دليري و دالوري به را انسان قلب، زماني . كشاند مي مباهات ميدان به

 . است فترت مشيت و معصيت ارادت و حس شهوت ديگر حجابات .اوست دين و انسان دشمن نفس .كند شركت

 .است حقيقت راه در خاصان حجاب فترت، و است خلق عامه حجابات معصيت، و شهوت

  
 هستند . حق به بازگشت و توبه مقام در هرآني و گذشته حجب اين از طريقت جوانمردان

  

 خود به و گردند كوفته و شكسته تا كند نازل وعيد  آيه بندگانش بر كه است اين تعالي و تبارك خداي سنت

  . دهد قرار خويش رحمت مورد را ايشان سپس .آيند
 

  . بشريت اوصاف رؤيت از الخاص خاص توبه غفلت، از خواص توبه زلت، از عوام توبه
  

 نبيند خود طاعت است؛ توفيق به طاعت از خواص توبه . است طاعت به معصيت از عوام توبه

 .رسد حق مشاهده به توفيق رؤيت از خواهد مي كه است آن الخاص خاص توبه .بيند توفيق همه

  
 را زمينو كرد روشن ستارگان و ماه و خورشيد نور به را آسمان تعالي و تبارك خداي»  الْاَرضِ و السموات نُور اَهللاُ «
  . فرمود روشن اولياء و صياء او و انبياء حضرات نور به

  
 .يقين در احسان نور و صدق در ايمان نور ، است اخالص در اسالم نور

  
 كه مباركي وجود آن . كرد مشاهده زمان الوثقاي عروة مقدس وجود در بايد عصر اين در را الوهيت هخاص نور

 در حكمت، نور او زبان در رحمت، نور او روي در . است نور مشاهدتش و نور والدتش نور، خلعتش نور، خلقتش

 .تسليم نور او تعظيم در تعظيم، نور او سكوت

  
 جانان محفل از كه حق توفيق به اما است، غيب عالم در غائب ميانه از و مغرب عنقاي آن الهوتي، هپرند آن گرچه

  . نيست غائب

  
 . است موحدان هاي دل بهار زيباتر آن از اما زيباست، طبيعت بهار
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 چشمه بيفكند، انس سايه آيد، بار به معرفت درخت خيزد، برمي موحدان سينه كه از توحيد نسيم و توحيد بهار

 » .عيون  و ظاللٍ في الْمتَّقينَ « گشايد حكمت

  
 خصوص بهار در است، بارنده ابر عموم بهار در اگر . راست انفس آيت خصوص بهار راست، آفاق آيت م عمو بهار

 بهار در اگر . است حسرت و ناله خصوص بهار در است، صولت با رعد عموم بهار در اگر . است گرينده چشم

   . است فراست نور خصوص بهار در است، حرقت با برق عموم
  
  . ساز شاداب توحيد بهار به را دل خزان و شو بيدار غفلت خواب از سالك اي
  

 عالم دو به را آن از بويي كه خيزد برمي توحيد بهار بار صدها روز هر ايشان هاي دل از كه است خاصاني را خدا

  ندهند .
 

  بسي تو وصال راه در .متحيرانند بسي تو ارادت باديه در شدگانند، غرق بسي تو عشق درياي در الهي
 .كام به رسيدن را قاصد هيچ نه و آرام را طالب هيچ نه دل شدگانند، 

  
 دقت كمال و نهد قدم ما حضرت به اخالص كمال در بگو آيد، نياز و راز مقام به ما با خواهد هركه (ص) محمد يا

 . آيد حاصل نماز در را او

  
 نماز خويشتن . است مشاهدت بدايت و مجاهدت نهايت نماز .است كوفتن اميد در نماز خداست، با گفتن راز نماز

 .است ربودن نفس دست از را

  
 .گل چون نماز و گل ، خوش بوي چون او در معرفت است، گلي درخت چون نمازگزار شخص

  
 گشته مبتال نفساني بيماري بر كه بداند بيند، نمي عبادت و طاعت و مناجات و نياز و راز ذوق خود در كه كسي

 .كند اكراه آن خوردن از و نمايد تلخ بيمار ذائقه در شيرين و لذيذ اطعمه كه چنان ؛است

  
  . بود نتواند ايمن شيطان شر از نباشد، واليت نور باطني سالح به مسلح انسان اندرون  تا بدان سالك اي
  

  . خدا براي از خود اخالص ديگري و خدا، براي از طاعت و دين اخالص يكي : است گونه دو اخالص
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 . نگردد مستخلص شرك خار از او دامن ننهد، پا عالم مخْلَصينَ به تا سالك

  
  :است ثابت مقام اين صاحبان براي واال منصب سه اهللا كتاب نص به

 پاداش فوق ايشان  ثواب كه آن - دوم.  اند فارغ عرصات در حضور و محشر همحاسب از ايشان كه آن  -اول

     . آرند جاي به  اوست بارگاه سزاوار كه چنان را او ثناي و حمد حق ياري به - سوم .كردارشان است

 
 . ندهند راهش دارد آاليش كه كسي است، پاكي جوهر بهشت سالك، اي

  
 .گيرد مي مدد هوا اين از نيز ما معنوي حيات است، معشوق بخش جان دم روحاني، هواي

  
 و دل آرامش و گيرد مي او از را ذميمه صفات عيان نور ، شود عيان عالم وارد و گذرد در خبر و علم از سالك اگر 

 .درآورد تحقق مقام به را باطني صفاي و سرور

  
 اشارات و حال و علم از عبارتند كه بگذرد خويش معنوي دارايي از بايد ، خود مادي دارايي از گذشتناز پس سالك

 .عظيم است حجابي  آنها ، اتكاء اين كه  عبادات و ت طاعا و شواهد و

  
زماني  تا حال . است غرق حال در علم رسيد حال به چون نرسيده، حال به سالك كه است زماني تا علم يتمطلوب

 . است غرق حقيقت در حال رسيد، حقيقت به چون و نرسيده حقيقت به سالك كه است پسنديده

  
  در به رنگي روزي هر و تلونند و تلوين در ظاهر سالكين از بسياري اما نيست، تلون و تلوين جمع بحر در
 .آيند مي 

  
 ! دريا اين در بشتابي چه صحرائي، مرد هستي تو نگشتم؟ نايل لقاء به و نرسيدم دريا به من گويي چرا ! غافل اي

  
  . جبروتي و ملكوتي يا معنوي ارتزاق سوتي، نا يا مادي ارتزاق : است گونه دو ارتزاق

  
 گشته مادي عالم ارتزاق در مستغرق كه آن اي . باقي حيات براي معنوي ارتزاق است، فاني حيات براي مادي ارتزاق

 !مناسبت؟ چه معنوي ارتزاق با ترا اي،

  
 براي ايشان مقدس افاضات و دستورات باطني، طبيبان هاي نسخه الهي، اساتيد قدسيه انفاس الهي، عاليه تعاليم



68 
 

  . است معنوي ارتزاق متعلمين،
  
  .طلبد مي بيدار دل ، مهياست و فراهم همه براي باطني ارتزاق .
 

 او ظاهري ارتزاق بكوشد بايد سالك . است پاك باطني ارتزاق . است لقاء به رسيدن و مكاشفات براي باطني ارتزاق

 . رسد كمال به او سرّ و جان تا باشد طيبات رديف در هم

 هرچند ندهند، راه دريا اين به ترا . شوي وارد الهي مكتب به تواني نمي زاد مادر جان و كالبد آن با تو ! غافل اي اما

 !داني مي جالل دلداده و جمال عاشق را خود

  
  » الْهوي عنِ ينْطقُ ما و«  زيورهاي به ترا گردد، متجلي تو دل در »عظيم خُلُقٍ لَعلي انَّك «نور اي سالك اگر

 . » طَغي ما و الْبصرُ زاغَ ما« كشند تو صفاي  هكسو بر وفا طراز اين و بيارايند

. 

 آن اي، گشته وي صيد تو كه دنيايي بيني مي وقت آن ، گردد طالع كبريا فلك از حقيقت آفتاب كه روزي ! غافل اي

  كنند . مولي بارگاه خادمين گوش بر و كنند اي حلقه را عقبي . زنند همتان عالي سمند سم بر و كنند نعلي را

  
  فناء - هشتم  فصل

  
 خدا كه را آنچه مگر خواهد نمي و كند مي اراده سلب خود از حالت آن در نفس كه حالتي براي است عنواني فنا

 .است حق ذاتي و صفاتي افعالي، تجليات با اراده سلب اين خواهد؛

  
 . اهللا في سير بدايت از است عبارت بقاء و اهللا الي سير نهايت از است عبارت فناء

  
  كرد . غايب مرا گرديد آشكار او كه و هنگامي شد آشكار» او«شدم  غايب » من« كه هنگامي

  
  . گردد مستتر آن در خلق افعال كند، تجلي افعال به متعالي خداوند هرگاه است . خلق استتار سبب تعالي حق تجلي 

  
  . دد گر مستتر آن در خلق افعال و صفات كند، تجلي صفات به تعالي حق اگر 

  
 شود حاصل وقتي بندگي كمال . گردد مستتر آن در خلق ذات و صفات و افعال كند، تجلي ذات تعالي به حق اگر 

 .گردد محقق فناء اين كه
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 . است تعالي حق فعل شهود و خود فعل رؤيت سقوط افعالي ، فناء

  
 . اعراض همرتب در است نفس ظهور اخالص، و ارتباط بدون عمل و قول

  
 ارتباط، در و جسمي تعلق نازل همرتب به تجرد بلند هپاي از اوست تنزل ارتباط، بدون فعل و قول همرتب در نفس ظهور

 .است ادراك هپاي بلندترين اين و مجردات، و عقول در اوست سير

  
 از مجردات سوي به جان و دارند، سنخيت جسم با و اند جسم زاده خود كه دارند توجه رو آن از ظواهر به حواس

  .دارد مناسبت ارواح و عقول با و است عالم آن از خود كه گرايد مي رو اين
  

 را وي غيبي معاني تا كند دربند را حسي گوش و چشم و باشد داشته دل به كامل توجه مراقبه، حال در بايد سالك
 . نمايد روي

  
 عوالم هاي گنج تمام كه آنم من ! كجا دنيا و كجا من : فرمود گرديد، خدا حبيب نظر مكشوف نوراني عوالم چون

  .ننگريستم يك هيچ به همت چشم به حق توفيق به نمودند، عرضه من بر را
 

 به استحقاق بدون نعم از قسمي: است قسم دو بر گردد، مي شامل حق اليتناهي رحمت و فضل به كه الهي نعم

  استحقاق . شرط به ديگر قسمي و رسد مي بشر عموم
 يعطْي منْ يا «است بشر اختياريه هقو به اشاره فرمايد، مي عطا قليل و اندك مقابل در را كثير متعال خداوند كه اين

  » .بِالقليل الْكَثيرَ
  
 .باشد تنزل در ديگر روز و ترقي در روزي بسا كه است انسان قلب نيست، آن بر اعتمادي كه اموري جمله از

  
 زمينه شدن فراهم البته.دهد قرار نعمت حصول كامله علت را آن صفاي مراتب و قلب كيفيت انسان كه خطاست

 . است تعالي و تبارك خداوند عام كرامت و لطف از نيز ناقصه علت حصول براي

  
 . نفس با ريا و خلق با ريا : است گونه دو بر آن و است ريا افعالي فناء تحقق در عظيمه موانع جمله از

 
 نسبت خود به را خير نفس، با ريا در . گيرد انجام خلق خاطر به كه حق، رضاي صرف به نه عمل خلق، با ريا در

 .خداست به خير اعمال تمام انتساب كه صورتي در دهد،
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   شفاي دردها و ها دل بخش آرام هاست، دشواري هكنند آسان .هاست بستگي هگشايند الرحيم الرحمن اهللا بسم

 . است غموم و هموم رافع ست،ا

  
 كه است علمي غيبي، علم . شنوند ها دل كه است علمي الهامي، علم . شنوند ها گوش كه است علمي خبري، علم

 . است عنايت به غيبي علم است،ِ هدايت به الهامي علم است، روايت به خبري علم . شنوند ها جان

  
 . دنياست دارد، باز خدا از ترا آنچه ! سالك اي

  
 گرانمايه عمر كه افرادند چنين و دنياست؛ تو عجب آن باشي، معجب خويشتن به و بسوزي فاقه و فقر آتش در اگر

 كرده اند سپري نفساني امور راه در را خود

  
 ديو مصطبه نفس .رحمان نظرگاه دل است، شيطان نظرگاه نفس . بالست خواهنده دل است، هوي خواهنده نفس

  . معرفت خزينه دل است،
 

 در بعداهللا نيست معلوم نيز و .عمل كرد دستورات همه به بايد پس است، فرمان كدام در اهللا قرب كه نيست معلوم

 . كرد اجتناب منهيات ههم از بايد پس است، نهي كدام

 

 . عبوديت حكم به طاعت از است برتر محبت و عشق حكم به طاعت

 
 به ديده و نهادن منت را او .پذيرد مي منت فرمايد، خدمتي را او دوست كه است اين انتظار در محبت و عشق اهل 

 . نه داشتن مكافات

  
  مردم . سپاسگزاري به رسد چه تا شود فروخته هم وجدان رضاي به گاهي حتي نبايد شخصيت آزاده

  
 دو اين از را مؤمنين ملكيت تعالي خداي لذا. است عصيان و همنديزب مايه نيز مال و است بالخيز و آرزوكده نفس،

 » .ان اهللا اشتري من المومنين انفسهم و اموالهم « است كرده سلب

  
 دارد دلبستگي چيزي به هركس و است فطري انسان در اشياء، به آويزش و دارد تعلق آويزش صفت با انساني نفس

 . زيست نتواند آن بدون و
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 و فقر تحمل اند، كرده فرض نوع سه را آن كه اختياري موت و مال و جان بذل و مجاهدت اثر در سالك دل
 . شود حق گاه تجلي نفس، هواي با مخالفت و خلق، آزار تحمل بردباري،

  
   .بست فرو بايد حق ماسواي از دل هوديد حرام از تن چشم :اند فرموده عارفان

  
 و حق غير به نظر ترك نكند، تمام را خويش سلوك تا و بندد ، احرام  حج قصد به كه است كسي مانند سالك

 .است واجب ها خوشي از غالباً انصراف

  
 .نشود حاصل نظر اين ترك بدون حق، صفات به اتصاف. است پليد هاي خاطره دفع نظر، ترك

  
 اموري به قيام انسان صورت چنين در . است باطن از انصراف و خارج به توجه آن ثمره و قلبي است حالتي بسط

 .دارد مي وا خويش درون به را انسان توجه كه قلبي است حالتي قبض لكن كند،

  
 بدون آموزد، مي را الفاظ آن كه مكتبي طفل آموختن الفبا به اند كرده تشبيه را عمل بي سلوك علم صورت تعليم

 . شود آگاه كلمات در آنها تركيب از كه اين

 
 تشنه او زيرا پوشد، مي حق ماسواي و خلق از چشم كه گدايي و كند طلب خلق از كه گدايي : است قسم دو گدا

 .معني فقير دومي و است مال فقير اولي .است الهي كماالت

  
 .نيست بهايي را آرائي كه خود آرائي چه را خود . نيست قدري را نگاري خود كه نگاري چه را خود جوانمرد اي

 .او به از خود نه نگر او به او از بيارايد؛ ترا تو بي   » قُلُوبِكُم في زينَه و  « بگذار

  
 درد تو كه تواني چون  برابري )ص( محمد با اما انساني، صحيفه عنوان و اصفيائي هجريد سر تو اگرچه ! آدم اي

  » .بعبده  اَسري « است سرور اين سور در او و »جميعاً منْها اهبِطُوا قُلْنَا «خطائي اين زده
  
 تو كه تواني چون صحبت محمد با لكن الدعائي، مجاب نبوت، معهد در و االنبيائي شيخ تو اگرچه ! نوح اي

 ربك يعطيك لَسوف و«است  لطف اين آموز دست او و » علْم بِه لَك لَيس ما تَسئَلْنِ فَال « زخمي اين سراسيمه

 . » فَتَرْضي

  
 اين تواري در تو كه نتواني برابري ص) محمد( با لكن خلّتي، حله طراز و ملتي پيشواي تو اگرچه ! خليل اي

 » .كُلِّه الدينِ علَي ِ ليظْهِرَه«است  عصمت اين زمره در او و » كَبيرُهم فَعلَه بلْ  «تهمتي
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 »تَراني لَنْ «ضربتي  اين مهجور تو كه نتواني برابري محمد با لكن رحماني، همراز تو اگرچه ! موسي اي

 » .ربك  الي تَرَ اَلَم «است شراب اين مخمور او و

  
 .شادي از پر هاي دل با كشيدن بال بار پيامبري، صفات با است خدمت كمال ، پيامبران توبه نشان

  
 خدا با دل همه با حال همه در شدن، خجل خود طاعت از بودن، دور به معصيت  از است عبارت عارفان توبه نشان

 . گشتن

  
 كي؟ تا ما تشنگي روان، تو جوي الهي

  
 دل در حلقه ما، سرّ سلطان مگر شما دل به نراند واليت نور ما، غيب شاهد نظارگيان اي ما، لطف وارد منتظران اي

 و منعدم تو معاصي و زلل تا درآي توبه مقام به و ساز منزه و پاك ها آلودگي از را دل . ما برّ رسول مگر نكوبد
 . گردد متالشي

  
 .بنوش بال شربت و بپوش بال لباس عشق مسير در . است نامرد بنالد، دوست زخم از كه كسي

  
 طلوعي . ندارد راه آن بر تكدير و نيست خسوفي و كسوف را باطن نور لكن است، كسوف و خسوف را ظاهر نور

  . كسوف بي است كشوفي غروب، بي است
  
  .شايد ترا وصال مقام كني، جمال و جالل آتش فداي را خود نفس اخضر هشجر اگر سالك، اي
  

 من خبران، بي اي كه دهد در ندا»  ناراً الْاَخْضَرِ الشَّجرِ منَ لَكُم جعلَ «شد آتش به تبديل نفس اخضر شجره چون

 » . اهللاُ اَنَا انّي موسي يا اَنْ الشَّجرَةِ منَ الْمباركَةِ الْبقْعةِ في الْاَيمنِ الْواد  شاطيء منْ نودي«   شجره نه آتشم

  
 . نماند باقي تو از هم خاكستري حتي كه بسوزي چنان خود محبوب شعله در بايد دوست، جمال پروانه اي

  
 از كه گذارد نمي گردانيده، بند پاي و مقيد را انساني روح شاهباز كه است دامي حقيقت به ذميمه، صفات از هريك

  . كند پرواز روحانيت فضاي در نهاده بيرون پا تن زندان
  

 باطني علم حصول سبب حقيقي برهان اين و حقيقي برهان موجب خاص توجه اين و خاص، توجه موجب تقوي

  است .
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  حاصل ، باطني علم و برهان و خاص توجه با جز نفساني مشتهيات از اعراض و امور حقايق بر اطالع
 شود . نمي 

  
   . بپرهيزند است معصيت آنچه هر از و آيند تقوي  پناه به كه هستند كساني تقوي آشنايان

  
   . ورزند اجتناب است، شبهت هرچه از و شوند احتياط پناه به كه هستند كساني تقوي خادمان

  
 از ديگران كه كنند پرهيز چنان ناديدن، طريق از خويش طاعات و حسنات از كه هستند كساني تقوي عاشقان

 .معصيت

  
 است صفت فناء همانا تعالي، حق هاراد در اراده فناء پس . خدا صفت خدا، خواست و اوست صفت بشر خواست

  خدا . صفات در
 

 همه است، بند آنچه و است بند همه است، خودي صفات آنچه بداند و برخيزد خود هستي از كه بايد عارف سالك

 .نيست ممكن عشق، با جز رهايي و برخاستن اين .است ننگ همه حقيقت راه در است، رنگ آنچه هر و است رنگ

  
 اهللا اراده در من اراده كه خواهم آن :فرمود خواهي؟ مي چه : پرسيدند عارفي از . رضاست به مشروط رجوعي سير

 .باشد خدا مراد من، مراد تا شود محو

  
 .دهد مي شفا را تعالي و تبارك خداوند لقاي فراق بيماران همه ، بردارد خود صورت از عزت نقاب قرآن چون

  
 آن و كردند تعبيه ربا جان غمزه هزار هزاران آن حرف هر در و حروف، كسوت در فرستادند عالم اين به را قرآن

 » .الْمؤْمنين تَنْفَع الذِّكْري فَانَّ وذَكِّرْ« دادند ندا وقت

  
 رفتار اوچطور با كه داند مي خود رسالت دام شود، ما صيد كه كسي بگستران، را رسالتت دام ! من حبيب اي :فرمود

 نديدند . كاغذ سفيدي و سياه حروف جز قرآن از خلق اما . نمايد

  
 همه و مي نمايد مشاهده اهللا بسم باء نقطه در را قرآن تمام رسيد، بدان وقتي كه دارد وجود مقامي سالك براي

 .بيند مي اهللا بسم باء نقطه در را موجودات

  
 قاف و كامل عارف دل محفوظ، لوح حقيقت در . است قاف كوه از تر عظيم محفوظ لوح در قرآن از حرفي هر

 .است » يدجالْم والْقُرآنِ ق «



74 
 

  
 ديگر عالمي در و عظيم عالمي در مبين، اي پرده در مجيد، اي پرده در شود، مي ناميده اسمي به عالم هر در قرآن

 حكيم . ديگر جهان در كريم، جهاني در عزيز،

  
  عالم است، باطن سمع را كه آن شنود، نمي باطناً را اسماء اين هركسي دارد، شماري بي هاي نام قرآن

  مي شنود . را اسماء اين» عسق  حم«
  

 نامحرمان تا حروف، كسوت در نمايد آگاه ملكوت و ملك اسرار از را درگاهش محبوبان و محبان كه خواست خدا

 . نشوند مطلع

 
 از غير كه است (ص) احمد با احد سرّ نشان اين و !است يس قرآن قلب دارد، قلبي هرچيزي : فرمود عالم دو سيد

  نيست واقف معنا اين به ديگري واصلين،
  
 كور حقيقت درك از اما را، حروف عربيت دانستند مي نه؟ يا دانستند مي قرآن بولهب، و بوجهل گويند مي چه

  نشنيد قرآن از حرفي معني در علم و فصاحت آن با بوجهل . بودند
 

 موت به طبيعي، موت از قبل و رسيده آخرت به عارف . رسد آخرت به فردي كه است اين قرآن از آگاهي كمترين

 .است نموده برپا خود در قيامتي و گشته نايل ارادي

  
 طريق از ظاهري طهارت صرفاً قرآن، آيات مس هنگام طهارت اين  » الْمطَهرُونَ االَّ يمسه ال «پنداري كه چنين نبايد

 .است باطني و قلبي طهارت آن، از مهمتر بلكه است، وضو و غسل

  
 الهي اگر توست، ممسوس تو، ارادات انحاء همه . كني مي مس گويي، مي كه را آنچه و شنوي مي تو كه را آنچه

 !نمايي مي قرآن اهل را خود ظاهراً و كني مي مس را قرآن طهارت بي تو نباشد

  
 روزي او براي مرشدي تعالي و تبارك خداوند باشد، داشته روحانيت با كامل مناسبت و شود صادق طالب، اگر

  .كند تسليك را وي كه فرمايد
  

 صورت به را او اجانين و شياطين از است ممكن صورت چنين در زيرا نپيمايد، تفريط و افراط راه بايد طالب

 . سازد خارج صحيح اعتقادات از را وي حقيقت در ليكن و كند ارشاد را او ظاهراً كه شود پيدا مرشدي
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 بلكه خود مقام نخستين كوشد اومي و است افتاده مهجور و كرده هبوط دليلي به كه است الهي انسان، روح جوهر

 .دريابد را آن از باالتر

  
 مثال حامل خود وجود در انسان پس محفوظ، لوح جانش و تقدير، قلم او عقل و خداست عرش كامل، انساندل 

 .است چيز همه اعالي

  
 دل، صافي از تنها بلكه نيست، تفكر طريق از بدان دستيابي و دارد منطق و عقل وراي علمي خود درون از انسان

 . گردد ميسر

  
 خدايي هاستحال خدا، در زندگي و سازد مستغرق حق هاراد در را خويش هاراد عشق، نهايي رابطه در كامل انسان

 .يابد مي بقاء بدو كند آغاز خدا در زندگي كه روحي هر است،

  
   .ندارد پاياني خدا حضور در او وجود ، و است پوشيده احساس و منطق و عقل بر كامل انسان حال

 
 و است، فاني هست هرچه او جز آخر، و است اول باطن، و است ظاهر خدا كه كند مي تأكيد سو يك از مجيد قرآن
  .است خارج منطق و عقل قدرت از حقيقت اين ادراك . است انسان بقاء به قائل نيز ديگر سوي از
 

 . خداست سوي به بازگشت و حق معرفت براي او تالش و است واقف خود دردناك هبوط بر روح

 
  .رست نتوان طبع به طبع ازحجاب

  
 . است  شده تعبيه آن در حق هجذب كه است آن شريعت اسرار از يكي 

 
  .رساند كمال به را دين صفات از صفتي بايست مي انبياء از هريكي

  
 ايوب حضرت را، مكالمت موسي حضرت را، دعوت نوح حضرت . رسانيد كمال به را صفوت صفت آدم حضرت 

 را، شكر سليمانحضرت  را، تالوت داوود حضرت را، صدق يوسف حضرت را، حزن يعقوب حضرت را، صبر

  .را رجاء عيسي حضرت را، خوف يحيي حضرت
  

 . رسانيد كمال به را محبت و عشق مراتب رسيد، خدا محبوب به نبوت مقام چون

 
  آفريد را عشق دهد، بشرقرار غرايز باالترين در را خود جمال هجاذب از پرتوي خواست تعالي و تبارك خداوند
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   .خداست عاشقين عشق اخگرهاي سبب به ابدي جهان روشنايي
  

 راهي يار بزم اين به را كسي ازلي، جمال عاشقان جز اما . حق لقاء همشاهد براي است انتظار اتاق همنزل به جهان اين

 » .الْمؤْمنينَ  بشِّرِ و مالقُوه اَنَّكُم واعلَموا «نيست

  
 لقاء وعدگاه  كه زيرا زند، مي سر او جان از مرگ به عشق حقيقت رساند، كمال به را خود عشق مراتب كه هركسي

 .رسد نمي تحقق مقام به مسارعه و صبر با جز امر اين ليكن . آنجاست

 
 . خويش وقت اول در شده امر است كاري به شتافتن مسارعه، . خويش وقت در نه است كاري استقبال عجله،

 است . جان و دل در سكينه و وقار تحقق مسارعه، نتيجه . است دل شور و شيطان وسواس عجله، نتيجه

 
 » .ابراهيم  حتّي الْقيامةِ يوم شَفاعتي  الي يحتاجونَ َالنّاس« كايناتند سرور نيازمند نيز قيامت عرصة در انبياء حضرات

 
 و عشق را (ص) محمد امت فرستادند، آسمان از مائده را عيسي قوم اگر دادند، » سلْوي و منّ « را موسي قوم اگر

   . دادند محبت
 
 ظاهر عقل مسير، اين كه در بدان و آيي بشمار صادقان رديف در تا رسان كمال به را خود صدق مراتب سالك، اي

 . باش مستغرق كلي عقل و ازلي محبوب عشق درياي در نيايد . بكار

 
 و تو بر آتش كه است مقام اين در . كن آتش به تبديل را انساني وجود زن، ازلي شعله به را خويشتن سالك، اي

  » .حولَها  منْ  و النّارِ في منْ ك بورِ اَنْ«است  مبارك ند،نآ پيرامون در كه كساني
 
  من را ايشان »غَيري يعرِفُهم ال تَحت قبابي اَوليائي«اند متواري غيرت قباب تحت كه حق بارگاه پروانگان 
 .ما برگزيده  قرب مقام مالزمت و انس مجلس منادمت براي كه آنانند شناسم، مي 

 
 سبيلِ في قُتلُوا الَّذينَ تَحسبنَّ ال و«  برگيرد در را او هزاران لطف صد به شمعش گيرد، خود جان ترك پروانه چون

 . » يرْزقُونَ ربهِم عنْد اَحياء بلْ اَمواتاً اهللاِ

 
 است عقليه نيره ادله از اطالع بدون علماء از اتّباع و اجداد و آباء به تقليد روي از حق به افراد برخي معرفت و ايمان

 شهودند، مقام در اي عده اما . است قطعيه هساطع اهين بر و عقليه هنير حجج اساس بر بعضي عرفان و معرفت .

  . اند يقين اهل و مؤمنين خُلّص آنان
  

 نيزمتوجه خود هويت به حتي شده منصرف ماسوي كل از است، اهللا في فناء مقام در توحيدشان و ايمان كه آنان

 .تعالي حق از اشراقات و لمعات آن كل درك اعتبار به مگر نيستند،
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 مراد بلكه نيست، االمر نفس از عارف ذات شدن معدوم و فاني اهللا، في فناء از مراد معرفت، و عرفان ارباب نزد در

 .خداوندي كبرياي عظمت مشاهده به است نظر كردن مقصور

 
 مراتب بر تقوي واسطه به بايد شويم، مأنوس بيشتر خويش خداي با بخواهيم اگر .است دخيل انس در سنخيت

 .بيفزائيم خود سنخيت

 
 مي ياد را خدا وقتي سالك يعني ذكر، استحالء . سماع تغذّي و ذكر استحالء با است شواهد به انس انس، اول درجه

 گردد . مي شيرين كامش كند،

 
 ديگري . آيد پديد دل در عروجي كه شود توأم الهي كالم با كه خوش آواز استماع يكي : است معني دو را سماع

 .رساند مي اعلي حد به را جان صفاي كه باطني نواهاي و آوازها استماع به دل عروج

 
 كه قلب عالم به را سالك سماع، تغذي و ذكر استحالء و الهامات و اخبار و لطايف از آگاهي اشارات، به وقوف

 .رساند مي است، رحمان عرش

 
 انس مراتب و گردد مي مأنوس الهي انوار با و رسد مي شهود و كشف مقام به سالك كه است وقتي انس دوم درجه

 .رسد مي اعلي حد به خدا به او

 
 سالك در انانيت آثار از اثري تجلي دراين . حق ذاتي تجلي هواسط به است نفساني آثار اضمحالل انس، سوم هدرج

 » .فَخْري اَلْفَقْرُ « كه فقري همانرسد، مي فقر مقام به او .ماند نمي باقي

 
 غفلت تا كي ؟ ! بگيرد قاف تا قاف از دركشند، اي گوشه به را گناهانت اگر كه مردي اي

 
 همي بيني هرچه گرگ چون گاه . شكني مي آيدت هرچه شير چون گاه . باش بيدار غفلت خواب از ! غافل اي

 از ترا كه است معلوم .چري همي آرزو مرغزار در آهو چون گاه . پري همي مراد كوهسار بر كبك چون گاه. دري

 .نيست خبري طيبه حيات

 
 به روي، خود به اتكاء با عمري اگر .اند كمين در اهريمنان و راهزنان كه بدان و مباش خود به متكي ! سالك اي

 . نرسي جايي

 
 .رسيد مولي به تا رسيد، خود از اول بايد حق، طريق سالكين اي . برسيد خود از رسيد، دريا به كه باران

 
 . دعاست ، فرموده كرامت انسان بر خدا كه غيبي هاي گنجينه از يكي

 
  . است روح طيبه حيات سبب و اهللا الي تقرب موجب و عطايا كليد دعا .خداست با تكلم دعا
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  . خداست با دل ارتباط و الهي بارگاه به رفتن دعا
  

   . خداست به انسان محبت و عشق مراتب افزايش موجب دعا
 

   .است جالل كعبه عارفان دثار دعا . است جمال قبله عاشقان شعار دعا .دعاست وصال كعبه سالكان توشه
  

  .است عزت ملكوت سبب دعا .است وحدت اوج به ناطقه نفس معراج دعا
  

 . است واليت مقام به رسيدن مرقات دعا

 
 سلم مقام در اگر خود تو ، است كدام خدا اعظم اسم كه بداني خواهي مي و كني مي سؤال اعظم اسم از كه آن اي

 !حيف اما ! توئي اعظم اسم آن گردي، حق فرمان منقاد و مطيع باشي، رضا و

 
  . است طهارت اذكار، و اوراد و ادعيه تأثير مهم شرط

  
 حقايق از حضور، بي قلب . است نور بي چراغ حضور بي قلب و است، حضور بي قلب مانند طهارت، بدون دعاي 

 . است دور به

 
  .هاست پليدي و ادناس از درون شستشوي طهارت،

  
 تُسكنْ ال و اهللاِ حرَم اَلْقَلْب«كه دل حرم خداست  شو دل حرم پاسبان. است مراقبه و توبه باطني، مهم مطهرات جمله از 

  » . اهللاِ غَيرَ اهللاِ حرَم
 

 حضرت وكيل زلت، شفيع قربت، خطيب صديقان، بوستان خدمتكاران، ميدان است؛ احوال بهينه و اعمال معظم نماز

 . رحمت متقاضي ,

 
 مهرباني موصوف، به معروف، نوازي بنده به نشان، و نام در يگانه بندگان، نوازنده , مهربان و كريم خداوند اي

 . نيازمندان دعاي شنونده . ضعيفان نوازنده

 
 دل بر مهر صباي نسيم كه ساعت آن . بود عاشقان نياز و راز هنگام كه ساعت آن است خوش چه شب هر الهي

   دهد. خود عاشقان بر وصال شراب »معكُم وهو «خلوت در تعالي و تبارك خداي كه ساعت آن . وزد مشتاقان

 
 اشتياق در خيزان شب هاي دل. تو وصال تشنه عاشقان قلوب . انبياء صدور سلْوت اي فقرا، قلوب نزهت اي

  تو . جمال مشاهده
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 و راز هنگام الليل نصف است، عاشقان خلوت است، محبان مرغزار .است عارفان بهار است، دوستان بوستان شب،
  .است  مناجات دلباختگان و نياز

  
 .خلوت در :آمد فرمان اين جويم؟ ترا كجا يابم، ترا كجا كجاست، مواصلت ميدان الهي : گفت موسي حضرت 

 
 او . نهايت بي كمال هنظار و ازلي جمال مشاهده براي است رصدگاهي هستي جهان

 
 بعد اثر در قلب حزن دارد؛ سروري و حزن قلبي هر . است تصور مافوق تفاوت قلوب، شادماني و سرور ميان

 . محبوبش به نزديكي و قرب در آن سرور و خود، مطلوب از اوست

 
 ظواهراست . از تلذذ و ظاهري مقام و جاه صاحبان با ارتباط در فكران كوته سرور و وجد

 
 .نيست حقيقي سرور آورد، اخروي و دنيوي مالل و حزن هزاران خود پي در كه سروري و شادي آن

 
 .است دل آن در او كه است خوش دل آن . است متعال خالق با ارتباط در حقيقي سرور و وجد

 
 .نكند آن درك ندارد، معنوي صفاي كه كسي اما است، نهفته الهي سرور و وجد حق، رضاي به عمل در

 
 هر حصول و است، دل انكسار موجب قربتش هم و بعديت هم كه است مطلوبي چه و عالمي، چه اين !عجبا

 .است اليتناهي هاي نشاط و سرورها نماينده آن، سرور از مرتبه

  
 سير بسط و قبض در را او برساند، انسانيت شامخ مقام و مطلوب كمال به را اي بنده بخواهد متعال خداوند وقتي

 . » تُرْجعونَ الَيه و يبسطُ و يقْبِض واهللاُ «ميدهد 

 
 را وظايف و تكاليف و گردد مي محزون و خجل خويش، عيوب به توجه و خود اعمال مطالعه هنگام به سالك

 .شود مي اطالق قبض بدان جهت بدين نمايد، مي جستجو

 
 انبساط به موفق سالكحق، رضاي به وظيفه انجام از پس ، است نفس افناء براي الهي فيض اعطاء مقام كه بسط در

 .ايستد مي مكان و كون سر و گيرد مي اوج شده روحي عروج و سرور و

 
 خوف وقتي . نگردد منحرف صواب طريق از او تا است سالك حال مراقب پيوسته كه است مأموري خوف

 . دهد مي ذوق به را خود جاي داد، انجام را خود مأموريت

 
  .كند مي نفي سالك از را اختيار و منقطع، را تكليف رقّ و مرتفع را علم حجاب ، شهود سرور
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 سالك پاي پيش از را مانع اين تواند مي شهود تنها و است حجب و موانع شديدترين و ترين سخت از علم حجاب

  .بردارد
 

 .سازد مي مخفي را حقايق كه خيال و پندار پرده مگر بود نتواند حجاب حقايق براي چيز هيچ

 
  را . خود علم نه كند مي مشاهده را فيه مفْني آثار ذاتي، فناي در كامل انسان

  
  . نيست مختار مالك امر انجام در مملوك برخي، گمان برخالف

 

 هستي و ما و من از فرار براي سالك اينرو از است، باقي او اعتباري هستي هنوز نگذشته ما و من از تا سالك

 .است طالب را اختيار و اراده سلب اعتباري،

 
 در ما به را نيستي . بنماي ما به هست كه چنان را هرچيز و بگشاي، ما بصيرت بصر از را غفلت غشاوه !الهي

  . منه پرده هستي جمال بر را نيستي و مده جلوه هستي صورت
 

 .جمع جمع، در و بيند مي حق از جدا را خلق راه، در  .جمع در منزل، در و است تفرقه در راه، در سالك

 
 كند. مي احاطه را روح و قلب تمام كه واحدي نور است، واجب نور بسط مقام جمع، مقام

 
 .كند حاصل صفا و ندهد حالت تغيير عوارض ظهور از نفس و نيست تلون و تلوين جمع، مقام در

 
 در است سالك وجودي و آثاري فناء با وجود جمع . لدني علم در است شواهد و استداللي علوم فناء با علم جمع

 رسمي و اسم ممكن از كه طوري به است، ممكن صفات و آثار كليه و ذات فناء با عين جمع .تعالي. حق وجود

   . نماند باقي
  

 .است توحيد بحر به مشرف سالك مسير، اين در كه است سالك مسير آخرين جمع مقام

 
 .است بقاء دهد، مي نسبت خدا به كه را اموري و فناء دهد، مي نسبت خود بهسالك  كه را اموري

 
 در همنشين اوصاف وفق بر انسان دروني صفات همنشيني، و صحبت اثر بر چه شود، حاصل عارفان اتّباع از وصلت

 .آيد ظهور

 
  .گردد متصف الهي اسماء و صفات به و رهيده بشري صفات از كه است كسي كامل عارف

 
 در ذات، جامعيت سبب به تعالي حق آن خالف بر ولي گردد، ظاهر تعاقب نحو به عارف وجود در قهر و لطف
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  است . متصف قهر و لطف صفات به حال همه
 

  . است دل و زبان موافقت و باطن و ظاهر بودن برابر عارفان نزدصدق 

 
 است سبك آنچه .غالب يا است، پاينده يا برق، چون است سبك يا آن، و نگنجد آن در حق جز كه است آن وقت

 نابود و محو است، غالب آنچه .است دارنده مشغول و شاغل است، پاينده آنچه . است شوينده و غاسل برق، چون

  .است كننده
  

  شمارد . هيچ را خويش كوشش و كار و نبيند را خود يعني خود، آثار و خود از است نيستي و فناء صدق،
 

  . است گزيده مسكن فناء از دور و امن جايگاه در و پيوسته حق به كه است جاني مطمئنه، نفس
  
 . صفات جامعيت اعتبار به و واحديت مرتبه در است تعالي حق ذات عارفان تعبير در  كل

 
 منفصل او از است، تقيد و تعين بست پاي كه جهتي از و متصل، بدو است مطلق مظهر كه جهتي از جزء و مقيد

 . است

 
  .گردد متصف اطالق صفت به و رسد مطلق به و برهد خود از مقيد كه است آن سلوك حقيقت

 
 وجهي و است حق وجود آن، كه اطالق به وجهي : است وجه دو را حقيقت و است واحد و يگانه حقيقي، وجود

  است خلق وجود آن كه تعين، و تقييد به
  
 و مردم بياموزند به را بندها شكستن راه كه اند شده مبعوث اين براي السالم عليهم انبياء حضرات،  حق سفيران 

 رسانند . مطلق به را مقيد

 
 شود مي گسسته آدمي از مرگ هنگام و است خارجي امور انتظام آن غايت است، دنيوي امور به مربوط كه علمي هر

مي  خودبيني از را او و گردد نمي جدا هرگز و است سالك ن جا صورت كه عشق، و حال علم يا سلوك علم مگر
 .رهاند

 
 حقيقت او است، كور و محجوب خود معنوي نقص و حاجت ديد از خودبين مرد زيرا است، وصول مانع خودبيني

  .بيند نمي را
 

 . خداست فعل او فعل گردد، مي متحلّي الهي صفات به شود، غرق وحدت درياي در كه كسي
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 است، بيرون محمديان طريق از اين كه نيست جسم نمودن ناقص و ضعيف و خودكشي صورت، شكستن از مقصود

 . است تعينات افناء و ارادي موت همان مراد بلكه

  
 جمال خورشيد اي لمحه كه همين نياورد، آن تاب زفتي همه با طور كوه كه است تجلي حكم و اثر نيستي، و فناء

 گسيخت . هم از و شكافت بر افكند، پرتوي آن بر قهاري

 
 . است جالليه صعقه حصول اثر در انقطاع كمال

  
 و ها گرفتاري و دردها به ابتالء همان حقيقت در كه است، گرفته فرا جالليه صعقه را اوصياء و انبياء حضرات همه

 . گدازهاست و سوز و فشارها

  
   . نگردد احراز » قَوسينِ قاب « مقام جالليه، صعقه حصول بدون

  
  مطلق . وصال و مطلق فناء يعني » اَدني اَو « و حق در بقاء و خود در فناء يعني»  قَوسينِ قاب «مقام

 
 است شناخته و يافته باز را منزلي هر عقبات و آفات و پيموده مجاهدت قدم به را منازل كمال كه است كسي پير

 رساند . مي كمال به را سالك كه اوست

 
 چاك جفا لباس . شماري كس با نه آزاري سينه در نه باري، پشت بر نه غباري دل در نه را وصال طريق سالك

  است . آرميده معشوق با و رميده كون دو از پوشيده، وفا لباس كرده،
  
 .رسد صلح به خود با ابتدا كه است اين او عبادت و طاعت ترين گ بزر است، قهر در خود با هنوز كه سالكي 

 
 كنم، آشتي و صلح شما با خواهم مي من ! من بندگان اي : كه رسد مي دل سمع به غيبي نداي مدام الهي درگاه از

 . منم پذير توبه كنيد توبه بياييد كنيد، صلح من با بياييد من بندگان اي چيست؟ عذرتان

 
  آتش خدا كليم .گيرد ميهمان بدان تا افروخته آتشي نيز خدا گيرد، ميهمان تا افروزد آتش عرب كه است رسم

 .سوزد دل و جان كه يافت آتشي اما افروزد، خانه كه جست مي 

 
 كن خدا بيت آن به توجه كمال. توست وجود در مقدس بيت اصل توست، در مقدس وادي اصل ديرينه، عاشق اي

 » . طُوي الْمقَدسِ بِالْواد انَّك« شنوي مي را غيبي نداي اين آنگاه است، خويشتن در كه

 
 اثر در عاشق تا كه است الهي مسلم قانون اين آري چرا؟ هجران پس وصالند، خواستار ها دل كه نيست ترديدي

 . نيست ممكن وصال نگردد، دردمند و شكسته دل مشكالت
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 !همان كامل شفاي و همان او ورود كه است الهي طبيب انتظار در شده، الهي درد دچار حق توفيق به كه كسي

 
 وصال به كه آنان كه ساز آماده مشقات و ها رنج براي را خود باش، هجران آماده وصال، طالب اي و صاحبدل اي

 .گرديدند متحمل را تصوري فوق مشقات و دردها و كشيدند ها هجران رسيدند،

 
 جاست اين من حاذق طبيب نباشيد، محزون و ناراحت كه دهد در ندا خود عاشقان به ازلي معشوق آن ، تعالي حق

  ». بِطبه دوار طَبيب«

 
 آنان نصيب دوست صالو بنوشند، آن از وقتي كه دارد مخصوصي شراب دوستانش براي تعالي و تبارك خداوند

 گردد .

 
 ديدار شراب خواهان آن، از باالتر كه عشق، طهور شراب طالب نه آنان ،  ربوبي مكتب برجسته متعلمين و اولياء

 كل، جالل اي كل، جمال اي . توئي ما طهور شراب ! ساقي اي : گويند تجريد و تفريد زبان به  . هستند ساقي

 » . اهللاُ حسبِي« تويي  ما شراب

 
  !آيد ؟ كار چه به بهشت نعيم كند، چه را حورا ازلي، معشوق جمال مشاهده با عاشق وصال ، درهنگام  !سالكا

  
  گردد. فاني محض خورشيد آن در واجد شود، فاني واجد در وجد . گردد طالع حقيقت آفتاب بدمد، يگانگي صبح

 نماند از سرّ نشاني، مگر نماند دل از . شود فاني حق در جان و گردد مستغرق نظر در سرّ شود، مستهلك ذكر در دل

 .صحرا به ذره و رسد دريا به قطره عياني، مگر نماند جان از بياني، مگر

 
 اقدس ساحت به ورود قدرت شيطان غوغاي صولت هستي، من عزت حريم در تو اينك كه بدان ! من معشوق اي

 » .سلْطانٌ   علَيهِم لَك لَيس عبادي انَّ«ندارد  را تو دل

 
 را او و بربايد پروانه هستي ازلي شمع هاشع جذبات .يد بگشا پر و بال وار پروانه روح آيد، تجلي در صمدي جمال

  بنوازد . لطف هزاران به را خود عاشق و بيارايد شمعي هاي حليه به
 

   .است بركات و خيرات ظهور هستي، و وجود از منظور
  

 نيز خدا حبيب. است اعلي حد در معني تمام به او بركات و خيرات يعني است، محض وجود تعالي و تبارك خداي

 » . للْعالَمينَ رحمةً االّ اَرسلْناك ما و «است جهانيان براي تام رحمت مايه

 
 شفيعي و دليلي ساالري، قافله پيشوايي، سروري، مقام داراي الهي عنايت به ايشان كه بود اين انبياء حضرات تفاخر

  . بودند
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 و فخر كني، نمي پيشوائي و انبياء سروري به تفاخر تو  كه است سرّي چه اين خدا، عاشق اي خدا، محبوب اي
 عشق اعالي حد راه تو راه .رود خالي دست بايد معشوق پيش عاشق آري ! »فَخْري اَلْفَقْرُ« است فقر تو به مباهات

 .است هستي همه پيشوايي و سروري رفت، بايد نيستي به را راه اين است،

 
 .ماند باقي اي سايه و سوخته اي نيم كدام هر از ولي بودند، مند بهره خدا نور از انبياء حضرات از هريك گرچه

  » . مبينٌ كتاب و نُور اهللاِ منَ جائَكُم قَد «يرهانيد خويش سايه از كلي به را خود كه نوري آن تواما 
  

 از خود و تو ميان حجاب كشيديم، تو دل بر لطف رقم ما كه بود سياست و نواخت ميان آدم هنوز (ص)، محمد اي

 .نموديم تو جان به را خود و برداشتيم ميان

 
  . كرديم نازل تو دل لوح بر را قرآن قدر مقدس شب در (ص) محمد يا
  
  . است نرفته پيامبري هيچ با رفته تو با كه تنصيص و تخصيص آن ما حبيب اي
  

 .توست شرافت سبب به ما حبيب اي قدر شب شرافت

 
 تو جالل رايت و جمال آيت كشف قدر، شب شرافت بر توصيه و قرآن نزول و آفرينش از مقصود كاينات سيد اي

  .بود
 

 . »اهللاَ  يبايِعونَ نَّماا يبايِعونَك الَّذينَ انَّ «يافت  را ما يافت ترا هركس من، حبيب اي :فرمايد مي متعال خداوند

  . است عاشقان آن از موفقيت اين كمال

  
  

  پايان                                         
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