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  الرحيماللّه الرحمنمبس
الظّالمني، والصالة والسّالم علي محمّد، وعلي آله، ني، وال عدوان إلّا عليالعالمني، والعاقبة للمتّقالحمدللّه ربّ 

  .االنبياء والمرسلنيوأصحابه، وأزواجه، وذرياته، واتباعه الطّيبني، الطّاهرين، وعلي جميع
للّه، العدل يف بالداالخلق، حاكمالحق المشفق علياالبدال، الداعي ايلاالسالم، قدوةخواجه امام زاهد، شيخ
، و العزيز خواست كه در دوستداري، و هواخواهياللّه روحهالجامي قدّسالنامقيالحسنابونصر احمدبن ابي
ملكه و سلطانه، خاصيّتي نمايد بر دعاگويان؛ هرچند نگريست  خلّداللّهشهنشاه اعظم : دعاگويي سلطان عالم

آمدي، كه بر درگاه شاه جهان و پيش تخت سلطان استحقاق آن نداشت كه به هيچ نوع از انواع بر كسي زيادت 
عالم، شاهنشاه اعظم، سرور مشرق و مغرب خسرو خراسان، و پهلوان جهان، و خورشيد زمني و زمان، و سرور غرّ 

بن الب سنجربن ملكشاه: دينان، و ويلّ مسلمانان، و ملجأ درويشان، و پشت و پناه ضعيفانمؤمنان، و عدوّ بي
شيرگير، داران با صالبت، و مبارزان ملكه، و در سايۀ دولت او چندان امراي با شجاعت، و دين هخلّداللّ ارسالن 

نظير، و يالن فرهاد زور، و غالمان شمشيرزن، و سرهنگان لشكرشكن، و وزيران جاماسپ عقل، و و عدوبندان بي
و مقبالن باسعادت، و سروران  خردمندان صديق نقل، و نديمان هشياردل، و امامان فاضل، و خادمان بابركت،

  .بافرهنگ، و دليران شيرچنگ، همه از يكديگر زيباتر و نيكوتر
من خود را به چه نوع اين جا پيدا توانم آورد، و در : احمد بر اين لشكر، و بر اين تعبيه افتاد، گفتچون چشم 

رّ، و اقبال و دولت، و سعادت سلطان اي، خود را به چه آشكارا توانم كرد؟ هم از فچنني لشكري، و در چنني زمره
ملكه، و در دعاگويي  خلّداللّهخواهي كه در باب سلطان عالم اگر مي: ملكه الهام ربّاني درآمد كه خلّداللّهعالم 

كتابي ساز، تا پيوسته  چنان كه تا فرداي قيامت ترا و او را نيك افتد، بر نام اووي خود را خاصيّتي نمايي، 
رانند، و خاصّ و عامّ، و وضيع و شريف، از آن بهره مينگرند، و ذكر تو و او بر زبان مير آن ميدعاگويان د

آراي شاه مبارك است، دارند؛ كه سلطان جهاندار و جهانگيرند، و در مجلس و در محفل ذكر و ثناي او تازه مي
هاست، و در او مسلمانان را راحتهاست، و در تخت و بخت او، و در درگاه و از وجود او ضعيفان را آسايش

هاست، كه او مؤمنان و درويشان را آفتابي دُرفشان است، و قمري رخشان است، ها و دولتآسمان رفعت او اقبال
  .و نجمي انور است، و خورشيدي ازهر است، و جسمي مطهّر است، و شخصي معطّر است

هاست، اولياست، و عدّو اعداست، و سلوت دل كان جود و سخاست، و معدن صدق و وفاست و ويلّ: شاهي كه
  .مظلومان است، و دستگير ضعيفان است ، و معنيهاستهاست، و راحت روحو فرج غم

هايي نيكو سلطان عالم را در همه جهان كتب: درآمد، اين دعاگوي گفت حق سبحانه و تعايلچون اين خاطر از 
ما ترا كتابي الهام كنيم كه مثل اين سخن : اين دعاگوي درآمد كهباشد، در كتابي كه من سازم كجا نگرد؟ به خاطر 

  .از هر جايي نيايد
 خلّداللّه، بر نام سلطان عالم حق سبحانه و تعايلالجامي اين كتاب را به الهام الحسن النامقياكنون احمدبن أبي

  .آغاز نبشنت كرد) ۵۲۰(ملكه، در ماه محرم سنه عشرين و خمسمائة 
ملكه چندان فيض و الهام ربّاني درآمد، و  خلّداللّهكاغذ نهاد، از فرّ دولت و اقبال سلطان عالم چون قلم بر 
هاي لطف و كرم و جود درآمد، تا اين كتاب را ابتدا كرديم و از دل به كاغذ آورديم نه از كاغذ به چندان كاروان
خاطر اين  لجأ مشرق و مغرب است، بر فهم وو چه عجب باشد كه فرّ دولت، و اقبال شاه جهان كه مكاغذ برديم؛ 
ملكه انشاء كند، كه در يمن يمني او، و در سعد سعادت  خلّداللّهتا او چنني كتابي بر نام سلطان عالم دعاگو تابد، 

او چنداني رحمت و بركت است كه بر همه جهانيان تافته است، و خاصّ و عامّ، و درويش و توانگر همه نصيب 
  :انديابند، و جمله به شكر او زبان برگشادهمي اند، ويافته
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اين دعاگوي نيز خواست كه با دوستان و برادران موافقت نمايد و شكر و ثنا و دعا بهرت از اين نديد و مفيدتر كه 
و وضيع و بر نام سلطان عالم خلّداللّه ملكه، اين كتاب بر اين نهاد تمام كند، تا دوست و دشمن، و خاصّ و عامّ 

باشند، باشند، و دشمنان مقهور و گدازنده ميخوانند، تا دوستان شادمان و فرخنده مييف، تا دامن قيامت ميشر
  .و هردو را جاويد باد بحّق محمّد و آله اجمعني

اما غرض از نبشنت  -آمده استو آن خود پيوسته گفته مي -اندچندگاه است تا ما را به دعاي سلطان عالم فرموده
نه آن بوده است تا فضلي نموده شود، و يا فصلي گفته آيد؛ مقصود از اين كتاب آن است كه هر كس اين كتاب 

كه كسي را دعايي، يا ثنايي، يا فضلي، يا شعري گويد در پيش روي آن كس، چون از فرا پيش او فراتر شود، زان 
نگرند، و از آن و عام در آن مي نيز كم گويند، و آن مدروس شود و منسوخ گردد، اما چون كتابي باشد كه خاص

تر و مشهورتر گردد، و تا دامن قيامت آن ذكر به جاي خويش باشد، و اين دعا گيرند، آن ذكر هر روزه تازهبهره مي
  .رودمي

اما اگر اين كتاب را به تازي كردمي خاص را و اهل فضل : كند بايد كه فايده همه نگاه داردو كاري كه كسي مي
نصيب ماندي؛ پس ما اين كتاب را به پارسي انشاء كرديم، تا هم خاص را و هم عام را دي، و عام بيرا فايده بو

كنند، و زار چرا ميالمشتاقني نام نهاديم تا مذنبان در اين مرغالمذنبني و جنةروضة: بهره باشد و اين كتاب را
كاران عارف مخلص راست، تا ايشان ن و گناهدالكنند و اين كتاب از بهر شكستهمشتاقان در اين جنّت تماشا مي

كنند، و اعتصام خويش به فضل خداوند خويش كنند، و ما را به دعا ياد زار لطف لطيف چرا ميدر اين مرغ
  .دارند

كاران را در اين روضه است، كم كسي گفته و از اين نوع سخن كه در اين كتاب است، و اين اميدها كه گناه
كاري كه او مرد مؤمن و عارف مخلص عامي را نشايد، و اين حديث در نيابند؛ امّا هر گناه است، و اين سخن هر

و هر گناهي كه نه او  -چون اين سخن بشنود شاد شود، و به بدكاري خويش از رحمت خداي نوميد نگرددباشد، 
اللّه؛ و در اين مرزد إن شاءوجّل همه را بياداند كه ناكردني است، خداي عزّياز سر استحالل و انكار باشد، و م

  .يك فصل نيك تأمّل بايد كرد كه غرض از اين كتاب اين بوده است
اللّه ملكه دعوتي نيكو سازد، امّا اسباب آن بايست تا سلطان عالم را خلّدمي ديگر؛ ديرگاه بود تا اين دعاگوي را

اب را انشاء كني بر نام سلطان عالم؛ اين اين كت: كه حق سبحانه و تعايلچون اين الهام درآمد از . نگشتميسّر 
آن دعوت طعام . وجّل را، و گفت اينك اسباب دعوت راست آمدسخت شاد شد، و شكر كرد خداي عزّ دعاگوي

و آن جز نصيب نفس، و گوشت و پوست و هوا نباشد، امّا اين دعوت ! و شراب و آن مهماني خود هر كسي سازد
با سلطان عالم بر اين خوان رحمت بنشينند، و روزي ) ص(كاران امّت محمّدهتا دامن قيامت بماند، و جمله گنا

  .گويندخورند، و دعا و ثناي شاه جهان ميخويش مي
و شرط نيست ملوك و پاشاهان را، و مهرتان و عزيزان را تنها دعوت ساخنت به خوردن، و ايشان را مفرد بر خوان 

) ص(اين دعوت بساخت تا بر طفيل سلطان عالم همه امّت محمّدنشاندن؛ آنچه در توان اين دعاگوي درآمد، 
  .وجّل قبول كنداللّه تعايل، كه خداي عزّإن شاءگويند كنند، دعا و ثناي او ميبرين خوان تماشا مي

و هركه اين كتاب برخواند بايد كه به اعتقاد درست برخواند و اين اعتقاد كه در اوّل كتاب نوشته است معتقد 
زد، اگر به پري روي زمني گناه دارد به يك استغفار و ندامت ايزد سبحانه و تعايل همه را بيامرزد إن خويش سا

، و از رودرود بلكه از سر تحقيق، و صدق، و صفاوت ايمان ميو اين سخن نه از سر مجازي مي. اللّه تعايلشاء
  .بگويم) ص(آن، و اخبار محمّدرود؛ بر تصديق اين حديث آيات قروجّل مينور دل و هدايت خداي عزّ

امّا امروز درخت آخرالزّمان شاخ بر باال كشيد، و سايۀ خويش بگسرتانيد، و اغلب خلق رخت در سايۀ او فرو 
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خو شدند كه چنني طبع، و يكرنگ، و يكنهادند، و همه به ميوه اين درخت طمع كردند، و اغلب جهانيان يك
قال رسول: غريب شد، چنان كه خرب بدان ناطق است) ص(و شريعت رسول مانِهِ، و سنّتاَلْمَرْءُ ِيَشْبَهُ بِزَ : اندگفته

  .اَلْإسْالمُ بَدَأ غَرِيْباً وَ سَيَعُوْدُ غَريْباً كَما بَدَأً فَطُوْبي ِللْغُرَباءِ: اللّه عليه و آلهاللّه صلي
اسالم هم امروز اين رنگ . ندو غريب در اين روزگار سخت خوار است، و هزار يكي بر غرباء مي سالم نك

و خمر خورند و لشكر . همه حرمت و حشمت آن كساني راست كه سرمايه همه شرها و فسادها ايشانند: دارد
گردد، و سخن علما و خمر خوردن ميسّر نميفساد و بياند، و ملك خود بي اسالم جز به فساد مشغول نه

  .كنندار نميدانشمندان افسانه شده است، و به وعظ واعظان ك
در خور كار ايشان باشد كه مسلمانان را خواري، و حرام گفتاري است چنان كه هر كجا كه از اين دانشمندي، حرام

  . بينيدبد گويد و بد خواهد عزّ او راست، و سخن سخن او، و قول قول او، تا كارها چنني باشد كه مي
از رحمت خداي نوميد نشوند، كه آنگاه به يكبارگي سر در اين كتاب از بهر آن كرديم تا باري به بدكاري خويش 

 كنند، و اعتقاد دارند كه اين بد است و حق را مقرّ دانند كه بد ميكنند، و ميچون بد مي -بيابان هالك نهند
قالُوا . فِيْه ناجِ الْنّاسِ زَمانُ أَلْمُقِرُّ بالْحقِّيَأْتِيْ عََلي: روايت است) ص(باشند مگر نجات يابند؛ چنان كه از رسول

  . ال عَمَلَ يَوْمَئِذِ: مَئِذ؟ قالَفَاَيْنَ الْعَمَلُ ِيَوْيا رَسُوْلَ اللّهِ 
ر باشد او ناجي بر مردمان كه هركه به حق مقّ : روزگاري درآيد: فرمايد كهمي) ص(خرب چنني باشد كه رسولپارسي 
  . آن روزگار كه كار چنني گردد، كار نباشد: كار كردن كجا شود؟ گفت! اللّهياران گفتند يا رسول. باشد

كنند، ناجوانمردي و بدبندگي نبايد كرد بيش از اين كه چون ما در اين روزگار افتاديم، و با ما بدين صلح مي
بايد داشت تا مگر نجات يابيم إن را و كار حق را مقرّ بايد بود، و به رحمت خداي اميد مي بكرديم، باري حق

  .اللّهشاء
روزگاري بر امّت من درآيد كه از ده نُه منكر حق باشند، و نرهد از شرّ آن : كه) ص(م روايت است از رسولو ه

كنند، و دانم كه قومي از ناشناختگان و حسودان بر ما سخريت ميمي. روزگار مگر مؤمني و مؤمنه مخلصي
نه چنان است؛ مردمان در مثل مي! كندكاران را بر گناه كردن دلير ميگويد؟ گناهاين چيست كه او مي: گويند
  .»!تر باشد پستانش ببايد بريدكه از مادر مهرباندايه «: گويند

وجّل ، و خداي عزّايمبنا كرده) ص(زنيم؛ ما اين كتاب بر قول خدا، و بر قول رسولما اين الف نه از خود مي
گويد فرا مي حق سبحانه و تعايلاللّهِ هم طُوا مِنْ رَحْمَةِ هِمْ التَقْنَالَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلي اَنْفُسِقُلْ يا عِبادِيَ: گويدمي
  .بَشِّرِالمُذْنَبِيْنَ وَ اَنْذِرِ الصِّدِّيْقنيَ! يا داود: كه) ص(داود

سيرت را طبع چنني سخنان طبع، و لئيمتر نتوانيم بود؛ امّا مردم خسيسوجّل بر بندگان او مهربانما از خداي عزّ
طبع، از سر كوي امّا مرد موحّد، مخلص كريم. و از سر خسيسي، و دون همّتي خويش در كارها نگرندنباشد، 

اند؛ و هر اند، و لئيماناند، و مطمعانكريمان: امّا بدان كه سه قومند. توحيد و شناخت و معرفت خويش نگرد
  :قومي را در اين طريق مرادي و همّتي است

و لئيم از بيم زخم و زندان به درگاه نيايد، و كريم جز به چينۀ لطف و كرم ه نيابد، مطمع جز به طمع و به رشوت را
نه از بيم سياست به درگاه شوند، و نه نيز به طمع و : و مؤمنان عارفان قومي كريم طبعانند. بر دام لطف نياويزد

برگزيدگان اللّه ) و(شند، چون عارف و مخلص باشند، همه عزيزان درگاه با -كار باشنداگرچه گناه - به رشوت
هر آن مؤمني كه تو گويي كه او . ايشان كار كنندطبعانند، باري با ايشان بر حسب همّت باشند؛ همه دوستان و كريم

گاه اين اگر از همه افزون نيايد آن -جز از مؤمنانبه - كمرتين مؤمنان است، او را با همه خلق خداي برابر كني
  .سخن بر من رد كن
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 رزازاري بايست تا ايشان در آن مرغاز اين مؤمنان از طاعت و عبادت الغرند البد مرغبينيم كه قومي ما ميامّا 
ايمان گردند، و صدق و يقني و اخالص ايشان قوي گردد، و از دل و قويچرايي بكنند، و فربه شوند، و قوي

حمت چرايي بكنند، و عقبۀ خوف باز زار رخداي عزّ وجّل به بدكاري خويش نوميد نگردند، و در اين مرغ
  .گذارند، و راه نجات بازيابند

زاري پيدا كرديم، و خوان رحمت بنهاديم، هركه مهمان آيد فرمان او راست، و هركه نيايد الغر و گرسنه ما مرغ
ر سيري ما اين كتاب را از بهر مذنبان و مجرمان، و نيازمندان ساختيم؛ هركه سير است از زب. باشد او داندمي

  .طعام نشايد خوردن
باب نهاديم تا اگر كسي خواهد كه از اين ابواب و فصول بنگرد بر وي آسان ) ۲۳(سه  و و اين كتاب را بر بيست

  .العون والتّوفيقباشد، و باللّه
  .تعايلسبحانه و حق در توحيد و شناخت حق: باب اول
  .در اعتقاد سنت و جماعت: باب دوم
  .حق سبحانه و تعايلو هدايت  در معرفت: باب سوم

  .در فضل توبه، و فضل تائبان: باب چهارم
  .كار عارف مخلصدر حرمت مؤمن گناه: باب پنجم
  .در فضيلت فرزندان آدم: باب ششم
  .در كيمياي طاعت و عبادت: باب هفتم
  .در كار ظاهر و باطن: باب هشتم

  .وجّلدر نيكو گماني به خداي عزّ: نهم باب
  .نعمت ديدن از منعم و شكر آندر : باب دهم

  .در عبادت معجب و مرائي: باب يازدهم
  در آنكه پنداشت در سر آدمي از كجاست؟: باب دوازدهم
  .در حديث عشق و محبت: باب سيزدهم
  .در وعظ برادران: باب چهاردهم
  .در اسرار ربوبيت با خاصگان: باب پانزدهم
  .د مقلداندر كار بر راي خويش كردن و تقلي: باب شانزدهم
  .در قدر مؤمن مخلص: باب هفدهم
  .حق سبحانه و تعايلو كرم  در لطف: باب هجدهم
  .در شناخت طريق آزادمردان: باب نوزدهم
  .در قسمت قسام و قيمت گوهر فقر: باب بيستم
  .در صفت آدمي و مجاهدت او: يكم و باب بيست
  .در مجاهده خاصگان كه چگونه بايد كرد: دوم و باب بيست
  .در بيان خوف و رجاء: سوم و باب بيست

وجّل داند، و قومي را آن خوش اند كه خداي عزّقال و قيل نگفتهامّا برادران ما بدانيد كه هيچ كار نيست كه در آن 
ما نيز اين . و نه زبان از گفتار فرو داشتداشت،  آمد، و قومي را ناخوش آمد، و هيچ كس نه دست از كار باز

هركه را خوش آيد برگيرد، و برخواند، و درانديشد، و راه صواب برگيرد، و ما را به دعا ياد دارد،  كتاب بساختيم؛
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و خداي بهره ماند، و ما را بس زياني ندارد، و هركه را خوش نيايد در اين ننگرد از اين كتاب و نفع اين بي
  .وجّل هر دو قوم را بر حسب اعتقاد ايشان جزا دهدعزّ

هركه او را چشم بر عبادت، . اشد كه او را قبله فضل، و جود، و كرم او باشد او اين سخن قبول نكندامّا تا كسي نب
و اين سخن در گوش او شود، و در مردي خويش افتاده است، مپندار كه او حرف از اين بشنود، و طاعت، و سره

روزگاري، و گناهد، جز به شوليدهبني، و هيچ مقلّد از اين سخن فايده نتواند بردل وي جاي گيرد؛ هيچ طاعت
گاه اين سخن او را كاري كه از خويشنت و از روزگار خود نوميد باشد، و همه اميد او به رحمت خداي باشد، آن

  زيرا كه از آب تشنه لذّت يابد، و از طعام گرسنه لذت يابد، سير خورده از آب و طعام چه لذّت يابد؟. بر دهد
از آن بهرتين مؤمنان ) ص(ياران رسول: ر مغفرت، و رحمت، و لطف، و كرم او داندكار قدهمچنني مؤمن گناه

در حكمت . بودند، كه ايشان وحشت كفر و ضاللت كشيده بودند؛ چون به اسالم درآمدند، قدر اسالم بدانستند
  :حكما و مثل مردمان در است كه گويند، بيت

 تا به آب تلخ نايد نرّه گور
  

 آب شوراو بنشناسد مزه از   
  

  :اند، بيتو نيز گفته
  مرغي كه خرب ندارد از آب زالل

  منقار در آب شور دارد همه سال  

  اين حديث چنان نيست كه كسي تواند گفت كه اين چه سود است؟
المذنبني ما اين كتاب را بنا كرديم بر قول خدا و رسول، و بر راه علم، و معرفت، و عقل بنا كرديم، و اين را روضة

زار بسيار جا باشد كه چراگاه باشد و آبخور نباشد، و بسيار جا باشد كه آبخور باشد و علف: ن نام نهاديم كهاز آ
زار چرا كند زود فربه شود، و اين هركه در اين مرغ. آبخورزار باشد و هم زار هم علفنباشد؛ امّا در اين مرغ

  .المذنبني از اين نام نهاديمكتاب را روضة
نان و مذنبان را كه ايشان عاقل، و عارف، و مخلص باشند ايشان را نگريسنت در اين كتاب مسلّم باشد؛ امّا آن مؤم

امّا آن كساني كه ايشان نه عاقل، و نه عارف، و نه مخلص باشند، ايشان را نگريسنت در اين كتاب مسلّم نيست، 
كاران است كه زار گناهين از آن گفتم كه مرغو ا. زيرا كه ايشان را خواندن كتاب جز انكار، و خسارت بار نيارود

  .انداند، و بر شرب آن فربه گشتهمطيعان و عابدان را خود به شرب عبادت و پنداشت پرورده و بر آخور مراد بسته
اند، و خجل و اند، و عمر به باد دادگاندالن، كه سرافكندۀ جرم خويشكاران، و شكستهامّا اين قوم گناه

اند، و ايشان به اند، و در دام صيّاد گرفتارند، و كارد مشيّت به تقدير حكمت بر حلق ايشان نهادهصيرتشويرزده تق
و هدايت متحيّر، و جان به لب رسيده و دل از دل برگرفته، و در انتظار رحمت او ديدۀ معرفت در ظّل حمايت 

و از خود و كار ن چنني كوفته روزگار باشند، چون ايشا -د ما با ما كار نكندرآخر ما را بر ما نگذارد و به ك: كه
بايد، و ريش ايشان را مرهمي بايد، و آتش ايشان را آبي بايد، كه ايشان خود نوميد باشند، البد ايشان را اميد مي

زار بگردند و فربه شوند، تا در زاري بايد تا ايشان در آن مرغالبد مرغ -دل، و نوميد، و الغرندضعيف، و شكسته
اللّهِ مرهمي بايد ساخت، و عصايي به دست مهجوران نوميد نمانند البد از شربت التَقْنُطوا مِنْ رَحْمَةِصف 

آمديم به اوّل سخن، و اّول . اللّهايشان بايد داد، تا ايشان به قوت آن از عقبه خوف باز توانند گذاشت، إن شاء
  :باب كه باب توحيد است
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  :باب اول
  سبحانه و تعايلحق در توحيد و شناخت 

در : العزيز گويد كهاللّه روحهالجامي قدّسالنّامقيالحسنالعالم، احمدبن ابياالبدال، قطباالسالم، قدوةشيخ
اللّه عليهم، و سخن به جايي رسانيدهاند ائمّه دين رحمةسخن بسيار گفته حق سبحانه و تعايلتوحيد، و شناخت 

به حقيقت در آن نظر كردم، آن همه عصبيّت است، و از عصبيّت، و هوي و چون  اند؛ واند كه از حّد بيرون برده
خاصّه . جدل، نور دل نخيزد بلكه ضاللت، و كينه، و تعصّب، و جنگ، و فتنه و شور، و شغب، و امثال اين خيزد

يست، و آن اين در اين روزگار كه چند هزار مؤمن موّحد مخلص را بكشتند در اين يك مسئله كه آن را هيچ مايه ن
د كه خداي را به تعليم توان خداي را به عقل توان شناخت، و قومي گوين: گويند كهقومي از امّت مي: است كه
ت و اين هردو از سر تعصب، و حسد، و عصبيّت خاسته است، و بدين چيزها نظر دين و دقايق ايمان شناخ

ست، و شناخت خداي عّزوجّل و صفات او از گفتار ايمان جداتوحيد گفنت از : نباشد، و در حقيقت بدانيد كه
جز به  حق سبحانه و تعايلجداست؛ زيرا كه توحيد گفنت، و ايمان گفنت به تقليد معلّم بتوان شناخت؛ امّا شناخت 

شناس بودندي و نيستند، زيرا كه اگر به عقل توانستي شناخت، همه عاقالن خداي. هدايت هادي نتوان شناخت
  .شناس بودي و چنني نيستم بودي هركه تعليم يافتي خدايو اگر به معلّ 

پس به حقيقت ببايد دانست كه هركه را به نور هدايت، و چراغ معرفت، دل او را روشن و نوراني گرداند، او را 
وَ عَلي نُوْرِ مِنْ اللّهُ صَدْرَهُ لِالِٕسْالمِ فَهُأَفَمَنْ َشرَحَ : گويدبه خود شناسا گرداند، چنان كه در كتاب عزيز خويش مي

قيلَ هَلْ لِذلِكَ مِنْ عَالمَةٍ ِيَعْرَفُ بِها؟ قالَ صَلَّيالنُّوْر الصَّدْرُ الْشَرَحَ واَنْفَسَحَ؛ اِذا دَخَلَ: گفت) ص(و رسول. ربِّهِ
  .النُّزُوْلِسْتِعْدادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَألتَّجافِي عَنْ دارِ الغُرُوْرِ، وَالْإِثابَةُ اِيل دارِ الخُلُوْدِ، واَلْإ: اللّهِ عَلَيْهِ و آلِه

تعايل دل او را شرح كرد، چنان كه در هركه خداي: فرمايد كهمي) ص(خربچني باشد كه رسول) اين آيت و(پارسي 
گشاديم؟ اگرنه تو ازباَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ اي نه دل ترا ما ): ص(گويد در حقّ رسولكتاب عزيز خويش مي

هركه را دل او به : چنني است آنِ همه مؤمنانهم! تي كه ايمان، و توحيد، و كتاب، و شريعت چه باشد؟دانسچه 
نيازي شرح كردند، و از مايۀ لطفش غذا دادند، و از فضل و شربت ازيل پرورش يافته است، او بر نور الماس بي

و شرح و آيد، آن دل فراخ گردد، و چون آن نور هدايت در دل بنده ؛حق سبحانه و تعايلو هدايت است از 
ناچيز گردد، و خداوند اين دل بدان نور شناسا گردد، و بسطي در او پديد آيد، كه هرچه مخلوقات است در او 

اصل انگارد، و باز گردد بدان سراي شادي و نشان آن كس آن است كه اين سراي غرور را دشمن، و ناچيز، و بي
  .ه باشدجاويد، و پيش از مرگ او را ساخت

شناس، و موحّد باشد، نشان او اين باشد، و اين جز به فضل، و جود، و كرم او نتوان يافت، چنان كه هر كه خداي
يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ، و جاي ديگر : گويداللّهِ يَؤتِيْهِ مَنْ يَشاءَ؛ و جاي ديگر ميذلِكَ فَضْلُ: گويدمي
اللّهُ فَال مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يَضْلِلْ مَنْ يَهْدِ : فرمايداللّهُ لَهُ نُوْراً فَما لَهُ مِنْ نُوْرٍ، و جاي ديگر ميمْ يَجْعِلِوَ مَنْ لَ: گويدمي

يسُ داعِياً وَ وَ بُعِثَ اِبْلالْهِدايَةِ شَيءُ، بُعِثْتُ داعياً وَ مُعَلِّماً وَ لَيْسَ اِلَيَّ مِنَ: گويدمي) ص(و رسولفَال هادِيَ لَهُ؛ 
اين بود  حق سبحانه و تعايلشناخت  .اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُالْضَّاللَةِ شِيءٌ، بَلِمُزَيَّناً وَلَيْسَ اِلَيْهِ مِنَ 

  . كه از سر چنني هدايت برخيزد، و اين به تعليم هيچ معلم راست نيايد، مگر به عون و هدايت او
و ايمان به تقليد هرگز از شرك . عزّوجلّ را به تعليم معلّم شناسد، هرگز از ايمان او بوي شناخت نيايدهر كه خداي 
زيرا كه تا معلّم نگويد، يا تعليم نكند كه چنني است، يا چنان است اين متعلّم نتواند گفت آري : خايل نباشد

امّا روا باش كه كسي لفظ . ت نه توحيدهمچنني است؛ و از هر چه گفت و نشان است از غير آن، همه شرك اس
گويد، او را هرگز قول كه از معلّم آموخته باشد همچنان ميتوحيد بر كسي نرم كند، و او را بياموزد و آن كس آن 
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  .از توحيد و شناخت هيچ خربي نباشد، و لفظ ايمان هم چنني است
چون ايمان منافقان است؛ امّا اگر هدايت باشد، هدايت خداي، هم امّا به حقيقت ببايد دانست كه ايمان بنده بي

و نگر از سر پنداشت و ناشناخت خويش در اين سخن . و تعليم معلّم نيز با او يار گردد، سود بر سود باشد
قدر  هاي بسيار است، امّا خردمند، و اهل معني، و اهل معرفت را اينننگري، كه اين سخن را شرح و شاخه

  .بسنده است
بدانيد كه در توحيد، و ايمان، و معرفت، و عقل، و نظر، سخن بسيار است اگر به شاخه! ران و عزيزان ماامّا براد

هاي آن بيرون روم آن را مُنتها نباشد؛ امّا به حقيقت ببايد نگريست، و در اصل سخن تأمّل بايد كرد، تا بداني كه 
  .آسان شودگه كار تعايل از چه خيزد، آنشناخت چيست، و اصل شناخت حق

اصل اين سخن نگاه بايد داشت كه جز به نور هدايت هادي او را نتوان شناخت، و آن به كسب بنده نيست، بلكه 
ايمان و معرفت عطاي خداي . به شرح دل است و عطاي خداي است عزّوجلّ، هرگز بنده به شكر اين عطا نرسد

ا او روي به تو نمايد، اگر هست و اگر نيست آنچه بر بايد دانست، امّا مقدمات معرفت ببايد برزيد تعزّوجلّ مي
  .تست باري بكرده باشي، و فرمان خداي عزّوجّل به جاي آورده باشي

متابعت عقل و نظر است به داللت هدايت و معرفت؛ : به حقيقت ببايد دانست كه مقدمات معرفت چيستامّا 
آمدي، اگر آن جا به تعليم معلّم حاجت افتد كه ترا  گه چون اين نظر صحيح افتاد، و تو بر سر كوي معرفتپس آن

بگويد كه لفظ ايمان چون، و توحيد چون بايد گفت، و ترتيب آن چون است روا باشد كه اين و مانند اين را به 
شَهادَةِ اَنْ : لي خَمْسٍالْاِسْالمَ عَبُنِيَ: اللّهِ اَنَّهُ قالَوَ رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ. تعليم حاجت باشد، و بي تعليم نيز روا باشد

  .تِيْالبَجِّ حَ ، وَضانَمَرَ مِ وْصَ ، وَكوةِالزَّ تاءِيْاِ، وَالةِالصَّقامِ اِ ، وَهِاللّ لُوْ ّسرَ داًمَّحَمُ نَّاَ وَ ال اِلهَ اِلّااللّهُ
ناسبت را به تعليم حاجت است؛ امّا خداي شناخنت از اين دور است، و اين با شناخت هيچ مو اين هر پنج 

خداي را جز به هدايت خداي نتوان شناخت، و توحيد گفنت از توحيد . ندارد، و نه اين چيزهاي ديگر كه گفته آمد
  .دانسنت جداست، و ايمان گفنت از ايمان دانسنت جداست

پس از شناخت حق سبحانه و تعايل اصل همه كارها توحيد است و ايمان به اخالص، و اعتقاد درست است؛ 
كسي صدسال عبادت كند كه توحيد نه پاك گويد، و ايمان نه به اخالص دارد، و به اعتقاد درست نباشد،  زيرا اگر

  :چنان كه شنيدي كه شناخت چيست، توحيد و ايمان نيز بشنو تا بداني. همه روزگار وي ضايع باشد
چون، و و يكي است بيامّا بعد بدان كه اصل توحيد و ايمان آن است كه اقرار دهي كه خداي عزّوجلّ هست، 

نياز هيچ چيز بدو نماند، و او به هيچ چيز نماند، و هميشه بود، و هميشه باشد، و از همه چيزها بيبي چگونه؛ كه 
شريك و بيعيب و مثال، احد بيزوال، قدّوس بياست، و همه چيزها بدو نيازمند؛ تواناي بر كمال، پادشاه بي

جان، صانع كالبد و بياعوان، زنده بيعجز و بيقهّار بينقصان، قهر و بيبّار بينياز، جمعني و بيانباز، غني بي
وزير، ملك بينديم و بيريب، سلطان بيبخل و بيفكرت، رازق بيآلت و بياركان، خالق بياعضاء و بيبي

تأليف و ت، احد بيآفنقص و بيصمد بيرقّت، دل و بيسجّيت، رحيم بيطبع و بيمشير، كريم بيمونس و بي
  .نيازتجزيت؛ همه خلق را بدو آرام و بدو نياز، و او از همه بيبي

همه وصف وصّافان، . بلكه آفريدگار آن است هرچه در فهم آيد كه پادشاه ما چنان است، وي نه جنس آن است،
از گفنت باز ندارد، و  گفتني او را. و همه مدح مداحان، و همه توحيد موحّدان، در صفات جالل وي ناچيز نمايد

و همه خلق را بيافريد نه از بهر آن كه او را . شنيدني او را از شنيدن باز ندارد، و ديدني او را از ديدن باز ندارد
دهد نه از براي عبادت ايشان را، ليكن از به خلق حاجت بود، وليكن از بهر اظهار قدرت را؛ و همه را روزي مي

شبه و مانند است، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُدر همه اسماء، و صفات خود بي. براي اظهار لطف و نعمت را
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  .البَصيرُ
ديگر همچنان كه به خدايي او اقرار دهي، و به جمله پيغمربان و رسوالن او اقرار دادي كه ايشان همه حق بودند، 

و فاضلرتين همه ) ص(، و آخر ايشان محمّد مصطفي اللّه عليهگوي بودند اوّل ايشان آدم بود صلواتو راست
پيغمربان بود، و پيغمربي بدو مهر شد، و ما راستي ديگر پيغمربان به قول وي دانستيم، كه كتابي چون قرآن بياورد، 
و بر عرب خواند، و از دشمنان درخواست كه مانند اين سورتي، يا ده آيت بياريد، و ايشان فصحاء، و بلغاء 

ند، و دشمن وي بودند و بر قهر وي حريص بودند، و خون و خواسته خويش مي بذل كردند در جهان بود
توانستندي آورد مانند اين قرآن، بياوردندي، تا او را مقهور عداوت وي، و اين قرآن به لغت ايشان بود، اگر مي

و وحي خداي بود ) ص(كردندي، چون نياوردند دليل عجز ايشان ظاهر شد كه قرآن معجزه بود مر محمّد را
  .ريب او بودعيب، و بيعزّوجلّ، و كالم بي
تورات، و انجيل، و زبور، و ديگر : چنني باشد، چونهاي خداي عزّوجلّ همه همكتاب: و نيز معلوم باشد كه

َن مُصَدّقُ الَّذي بَيْ : ها، چنان كه گفتصحف پيغمربان؛ زيرا كه مي قرآن گواهي دهد بر تصديق اين ديگر كتاب
  .يَدَيْهِ؛ و مانند اين در قرآن بسيار است

فرزندان و برداران ويند، اند، و ايشان بندگان، و فرمانفرشتگان خداي همه حقّ : و نيز درست شده باشد كه
قيامت، و حساب، و ترازو، و ثواب، و عقاب و قصاص ميان ظالم : و نيز درست شده باشد كه. اندنه دخرتان وي

وَلكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ : گويددهد بر تصديق اين همه، چنان كه مياست؛ زيرا كه قرآن گواهي مي و مظلوم همه حقّ
  .بِاللّهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ وَالمَالئِكَةِ وَالكِتابِ وَالنَّبِيِيْنَ

آن در اين ان است شرايط ايمان كه مجمل گفته آمد؛ هرچند كه اين جمله را تفصيالت بسيار است، و ياد كردن 
للّهُ، مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللّهِ، عبارت است از اين الاِلهَ اِلَّاا: ول بنده كه بگويدامّا ق. دراز گرددكتاب ممكن نگردد كه 

د اللّهِ، را انكار كرده باشال اِلهَ اِلَّااللّهَ، مُحَمَّدً رَسُوْلُ: جمله كه ياد كرده آمد؛ و هركه از اين يكي را انكار كند، قول
  .التّوفيقيا مشبّه باشد، يا معطّل، و پاي از حّد مسلماني بيرون نهاده باشد، و گمراهي او معلوم باشد، و باللّه
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  باب دوم
  در بيان كردن سنت و جماعت

  :العزيز گويداللّه روحهالجامي قدّسالنّامقيالحسنالعالم، احمدبن ابياالبدال، قطبقدوةاالسالم، شيخ
ط سنّت و جماعت بسيار است، و دانسنت آن از فرايض است، همچنان كه دانسنت نماز، و روزه، و بدان كه شراي

هاي ديگر خللي افتد، تر؛ زيرا كه اگر در نماز و روزه و فريضهزكاة، و حجّ، اين همچنان فريضه است بلكه فريضه
تد، مرد مبتدع گردد، و عذاب خداي امّا اگر در سنّت و جماعت خلل اف. چون نه به عمداً باشد معفو عنه باشد

و در اين اخبار بسيار است، و همه . به حكم بر مبتدع واجب باشد؛ و از بدعت حذر بايد كرد چندان كه بتواني
  .اخبار صحيح است، و ما از اين اخبار اسناد بيفكنديم تا مطوّل نگردد

اَلَّذينَ يُحِبُّونَ سُنَّتي وَ يُعَلِّمُوْنَها : وَ مَنْ خُلَفاؤُكَ؟ قالَوْلَ اللّهِ، قيلَ يا رَسُ. رَحِمَ اللّهُ خُلَفايي): ص(قالَ رَسُوْلُ اللّهِ 
گفتند يا رسول! رحمت خداي بر خليفتان من باد: گويد كهمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول. عِبادَاللّهِ

  . آموزندتعايل ميو در بندگان خداياند كه سنّت مرا زنده دارند، آن كساني: اند؟ گفتاللّه، خليفتان تو كه
القِيامَةِ، يَغْبِطُكَ بِهِ النّاسَ سُنَّتي، يَكُنْ َلكَ نُوْراً ساطِعاً يَوْمَ عَلَّمِ! هُرَيْرَةَيا اَبا : و هم بدين اسناد، قالَ رَسُوْلُ اللّهِ

اباهريرة بياموز مردمان را سنّت من تا ترا  يا: گويدمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول. اَلْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ
  .روز قيامت نوري باشد رخشان، و تابنده، و فراخ، چنانكه همه خلق به تو پژوهش برند، و خواهند چون تو باشند

وا مِنِّي دِماءَهُم َو النّاسَ، حتّي يَقُوْلُوا ال اِلهَ اِلَّااللّهُ، فإِذا قالُوْها عَصَمُاُمِرْتُ آنْ أُقاتِلَ: گويدمي) ص(و هم رسول
فرمودند مرا كه جهاد كن با : گويدمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه مهرت. اللّهِاَمْوالَهُمْ اِلّا بِحَقِّها وَ حِسابُهُم عَلَي

يشان در بند چون اين قول بگفتند، خون و خواستۀ االلّهِ؛ مردمان تا آنگاه كه بگويند، ال اِلهَ اِلَّااللّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلَ
  .آمد از من، و حساب ايشان بر خداي است عزّوجلّ، زيرا كه ما اسرار بندگان ندانيم

هاي بسيار افتد، و هركه از اين اخبار بسيار است در باب سنّت و جماعت؛ اگر بدان همه مشغول شويم، تطويل
ؤمن سنّي را، و هركه ايمان ندارد، او قدر كه ياد كرده آمد تمام است مرد مبه قول خداي و رسول ايمان دارد، اين

امّا بدان كه مسائل سنّت و جماعت بسيار . كار باشد، او را ايمان از سر بايد گرفترا با سنّت و جماعت چه
است، امّا اساس و قاعدۀ آن با ده مسئله گردد، و از اين ده مسئله چاره نيست، و دانسنت آن البّد است، چنان كه 

  :خرب بدان ناطق است
عبدالمجيد، عن عبدالعزيز، عن  البلخي عنبن يوسفبن محمّدالتميمي، قال حدثنا ابراهيمبن عليقال ابوالحسن

 لْفِاَ وابَ، ثَمِوْيَ لِّكُبِ هُلَ هُاللّ بَتَ، كَةِماعَجَالْ وَ ةِنَي السُّلَعَ كانَ نْمَ): ص(اللّهعمر، قال رسول ابيه، عن نافع، عن ابن
لَهُ بِكُلِّ قَدَمِ يَرْفَعُها عَشْرَ حَسَناتٍ، وَمَنْ صَلّي فِي هُ اللّ بَتَ كَ، وَةِنَّجَالْيفِ ةًدينَمَ مٍوْيَ لِّكُبِ  هُ لَ هُ اللّيَنَبَ ، وَبياءِنْاَلْانَمِ بيِّنَ

ذا اِ : ؟ قالَةِماعَجَالْوَ ةِ نَّالسُّيلَعَ  هُنَّاَ لُجُالرَ  مُ لَعْتي يَمَ وَ اللّهِ لَ وْسُيا رَ: وا، قالُهيدٍشَ  رَجْاَ ةٍ عَكْ رَ لِّ كُبِالجَماعَةِ، كَتَبَ لَهُ 
ال ، وَفِيْالسَّ بِ ةِمَّاُ الْ هِلي هذِعِ جُرُخْال يَحابي، وَصْاَ بُّسَ ال يَ، وَةَماعَجَالْ كَ رُتْاليَ: هُلُوَّ، اَصالٍخِ رَشْعَ هِ سِ فْنَ نْمِ فَرَعَ
 رُ فِّكَ اليُوَ  ةِلَبْ القِهلاَ نْمِ ماتَ نْ لي مَعَ لوةَالصَّعُدَيَ، وال هِاللّماري يف دينِ اليُوَ  انِااليميف كُّشَاليَ ر، وَدَالقَبِ بُذَّكَيُ
 كُرُ تْال يَر، وَضَالحَوَ رِ فَي السَّفِ نِيْفَّالخُليعَ سْحَالمَ كُرُ تْال يَ، وَ رِبائِالكَوا بِلُمِعَ نْ اِوَ بِنْذَّالبِ حيدِوْالتَّهلِ اَ نْداً مِحَاَ

  .ةَ ماعَالجَوَ  ةًنَّالسُّ كَرَتَ دْقَفَ ةًدَواحِ ةًلَصْ، خَصالِالخِ  هِهذِ نْمِ كَرَتَ نْمَفَ. رٍفاجِ وْاَ رِّ بَ مامٍاِ لَّكُ فَ لْخَ ةَماعَالجَ
هركه باشد بر سنّت و جماعت، بنويسد : گفت) ص(پارسي خرب چنني باشد از روايت راويان معترب كه رسول

تعايل به هر روزي، و بنا كند او را حق ر روزي، ثواب هزار پيغمرب از پيغمربان خويشتعايل او را به هخداي
شارستاني در بهشت، و بنويسد او را، به هر قدمي كه بردارد و بنهد، ده نيكي؛ و هر كه نماز كند در جماعت 

  .مسلمانان، به هر ركعتي بنويسد او را ثواب شهيدي
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چون از تن خويش اين ده خصلت : ند كه او بر سنّت و جماعت است؟ گفتالّله، مرد كي بداگفتند يا رسول
بر اهل : سوم. اصحاب مرا بد نگويد: دوم. دست از جماعت باز ندارد: اول آنكه: بيابد، او سنّي و جمعي است
در : مشش. در ايمان خود به شك نباشد: پنجم. قضا و قدر را به دروغ ندارد: چهارم. قبله به شمشير بيرون نيايد
هيچكس را از اهل توحيد : هشتم. هركه از اهل قبله بميرد، بر وي نماز روا دارد: هفتم. دين حق ستيهندگي نكند

از مسح كشيدن بر موزه دست باز ندارد در سفر و : نهم. و ايمان به گناه كافر نخواند اگرچه آن گناه كبيره باشد
  . نيك و بدنماز از پس همه مسلمانان روا دارد از : دهم. حضر

اين ده خصلت كه  -باشد ها كه ياد كرديم دست باز دارد، دست از سنّت و جماعت بازداشتهوهركه از اين خصلت
  .قوالً و فعالً) ص(اين است به قول اين راويان معتمد از قول رسول -بنياد سنّت و جماعت بر آن است

اند و از سلف اسالم به ما رسيده است، اين ده يدهاند و پسندديگر آنچه ائمه دين و اهل سنّت و جماعت بر آن
  :قاعده است كه ياد كنيم، و هيچ كس را از اهل سنّت و جماعت با تو در اين خالف نباشد

اول آن است كه، اقرار دهي كه، هركه از بندگان خداي عزّوجلّ، از مرد و زن، و نيك و بد، از آزاد و بنده، قاعدۀ 
و از وي زن خواهي، و او اللّهِ، او مؤمن است، شايد كه زن مؤمنه بدو دهي، اللّهُ، مُحَمَّدً رَسُولُكه بگفت ال اِلهَ اِلَّا

ميراث مؤمنان يابد، و مؤمنان از وي ميراث يابند، و احكام مؤمنان بر وي برانند، و بر جنازۀ وي نماز كنند و وي 
اشد، و بر اين با خداي رسد، جاي وي بهشت بود؛ و را به گورستان مؤمنان دفن كنند، اگر اين قول از دل گفته ب

رانند براي قول شهادت را؛ امّا اگر بر آن اگر از دل نگفته باشد منافق باشد، به ظاهر احكام مؤمنان بر وي مي
سْفَِل الدَّرْكِ الْاَالمُنافِقنيَ فِي اِنَّ: فرمايدتعايل ميچنان كه حق. نفاق با خداي رسد، جاي وي دركۀ اسفل باشد

  .النّارِمِنَ
چنان كه حق . دستوري نيست كه از هركه اين قول بشنويم، ما وي را به تهمتي يا به تعصبي نامؤمن خوانيمما را 

  .السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناًوَال تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقي اِلَيْكُمُ: فرمايدعزّوجلّ مي
اللّهِ را مؤمن گويي، و مؤمن خواني، و مؤمن داني، و به هُ، مُحَمَّدً رَسُولُاللّچنان بايد كه جمله گويندگان ال اِلهَ اِلَّا

تعايل گناه كبيره رقم كفر و نفاق بر ايشان نكشي، و شك در ايمان خويش، و آنِ ايشان نياري؛ زيرا كه حق
  .نونَالمُؤمِاللّهِ جَميعاً اَيُّهَاوَتُوبُوا اِلَي: گناهكاران را مؤمن خواند، چنانكه گفت

و معلوم است كه عاصي را به توبه فرمايند، و نشايد قول خداي را عزّوجلّ خالف كردن، و در آن شك آوردن، و 
زيرا كه هر مؤمني كه او از قول نشايد قول مؤمنان را و گواهي ايشان را رد كردن، و ايشان را دروغ زن داشنت؛ 

دت بشنود، و گواهي دهد بر آن كه اين قول از وي در گربي، يا جهودي، يا ترسائي، يا مشركي، اين قول شها
وجود آمد، جمله ائمه اسالم فتوي دهند، و قضات اسالم حكم كنند بر اسالم او، پس به هيچ حال نشايد گويندۀ 

اللّهُ، مُحَمَّدً احَتّي يَقُولُوا ال اِلهَ اِلَّالنّاسَ، اُمِرْتُ اَنْ اُقاتِلَ ): ص(كما قال رسول اللّه. اين قول را نامؤمن خواندن
  .اللّهِهُمْ وَاَمْوالَهُمْ اِلّا بِحَقِّها وَ حِسابُهُمْ عَلَياللّهِ، فَاِذا قالُوها عَصَمُوا مِنّي دِماءَ رَسُولُ

هم خير و هم شرّ، و هم : قاعدۀ دوم آن است كه همه چيزها را جمع داري در قضا و مشيّت ايزد سبحانه و تعايل
ه خير است به امر و رضا و محبّت او است، بدان ثواب دهد؛ و آنچه شرّ است به نهي او آنچ. نفع و هم ضرّ

است، بدان عقاب كند، به رضا و محبّت او نيست تا سفه الزم نيايد، امّا جمله به قضا و مشيّت او است تا قهر و 
  .عجز الزم نيايد

و نيك خواسنت، و نيك گفنت و هيچ كس را سوم آن است كه جمله ياران رسول را جمع داري در دوستي،  قاعدۀ
: تعايل گفتگويد، چنان كه حق انديشي، و روا نداري كه كسي ديگر بداز ايشان به قليل و كثير بد نگوئي و بد نه

آمَنُوا التَجْعَلْ يف قُلُوبِنا غِالَّ لِلَّذينَ الَّذينَ سَبَقُونا بِالْايمانِ وَوَلِاِخْوانِنَاوَالَّذينَ جاؤوُا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا اغْفِرْلَنا 
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  .رَبِّنا ا ِنَّكَ رَؤُفٌ رَحيمٌ
و از . خداوند تعايل ما را بستود كه ما ايشان را بد نگوئيم، و بديشان دعا و ثنا گوئيم، پس نشايد ايشان را بد گفنت

اللّه عليهم اجمعني زيرا علي را رضوانجمله ايشان ابوبكر صدّيق را فاضلرت گوئي پس عمر را، پس عثمان را، پس 
به اتّفاق جمله ياران، و ايشان نصرت كردند مر دين را و شريعت را، و ايشان ) ص(كه ايشان نشستند بمقام رسول

گويد چنان كه در كتاب عزيز خود مي. حق سبحانه و تعايلبگسرتانيدند بساط اسالم را در آفاق جهان، به توفيق 
النَّبُي يا اَيُّهَا: و عمر را گفت. الغارِاللّهُ إذْ اَخْرَجَهُ الّذينَ كَفَرُوا ثانِيَ اَثْنَيْنِ اِذْهُما فِيتَنْصُرُوهُ فَقَدْ نََصرَهُاَلّا : ابوبكر را

: و علي را گفت. ماَاَمَّنْ هُوَ قانِتْ آناءَ اللَيْلِ ساجِداً وَقائِ: و عثمان را گفت. المؤمِننيَاللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكً مِنَ حَسْبُكَ 
و جاي ديگر . وَالسّابِقُونَ السّابِقُون اُوْلَئِكَ المُقَرَّبُونَ: و جمله ياران را گفت. اِنَّما وَليُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا

پس هم . اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضوا عنْهُ بِاِحْسانٍ رَضِيَ المُهاجِرينَ وَالْاَنْصارِ وَالَّذينَ اتَّبَعُوهُمْ الْاَوَّلُونَ مِنَ وَالسّابِقُونَ: گفت
و مسح كشيدن بر موزه روا  تا موافق قرآن باشي، و بر سنّت و جماعت باشي،بر اين جمله اعتقاد بايد داشت 

  .روز، از وقت حدث تا وقت حدثروز، و مسافر را سه شبانهداري مقيم را يك شبانه
هاي مسلمانان را حق گويي و حق داني، و از پس همۀ ها و جمعاعتكه همه جمچهارم آن است  قاعدۀ

و . صلّواخَلْفَ كُلِّ اِمامٍ بَرًّ اَوْ فاجرٍ، لَكُمْ صلواتُكُمْ وَعَلَيْهمْ اِثمُهُمْ: مسلمانان نماز روا داري، چنان كه رسول گفت
اللّه و رخنه يان امّت محمّد رسولهركه خالف اين گويد از سنّت و جماعت دور باشد و افرتاق آورده باشد در م

مَنْ فارَقَ الْجماعَةَ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ : و سنّت و جماعت، و از آن قوم باشد كه رسول گفت افگنده بود دربارۀ اسالم
ت و جماعت الْجَماعةِ يعني دست خداي عزّوجلّ بر اهل سنّيَدُاللّه عَلي: و نيز گفت. الْاِسْالمِ مِنْ عُنُقهخَلَعَ رِبْقَةَ 

  .است
و آن است كه همه صفات ستوده ملك سبحانه و تعايل جمع داري به اعتقاد درست، چون علم پنجم  قاعدۀ

 وَلَهُ : گويدتعايل ميكه حققدرت و سمع و بصر و حيات و علوّ و رفعت و عظمت و كربيا و امثال اين، چنان
و ببايد دانست كه چون علم نباشد، عالم نباشد، و چون قدرت . ليالعُ اَلصِّفاتُ : الْاَعْلي مفسّر گويد يعنيالمَثَلُ

  .نباشد، قادر نباشد، و در جملۀ صفات همچنني است آنگاه صانعي را شايد
ششم آن است كه اقرار دهي كه حق را سبحانه و تعايل بتوان ديد، و اهل بهشت خداي را ببينند به چشم  قاعدۀ
ورت و هيئت و لون و كيفيّت نباشد، امّا ببينند بي چون و بي چگونه، چون و بي چگونه و وي را ص سر، بي

حق كه البَصيرُ اما ببينند، چنانكَمِثْلِهِ شِيْءٌ وَ هَُوالسَّميعُ دانند بي چون و بي چگونه، لَيْسَ همچنان كه امروز مي
  .وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ اِيل رَبِّها ناظِرَةٌ: خرب داد سبحانه و تعايل

كه اقرار دهي كه بندگان خداي را استطاعت است، توانند كه فعل كنند و توانند كه نكننند و هفتم آن است  قاعدۀ
: تعايل فرمودكه حقلزوم امر مقيّد است به شرط وجود استطاعت، زيرا كه تكليف مااليطاق روا نباشد چنان

تعايل و در دين او ستيهندگي نكني بعد قتها و در فرمان خدايعني طاي: اليُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً اِلّا وُسْعَها، مفسّر گويد
  .از آن كه حق ترا معلوم شده باشد، كه همه خللها از اين است

و تورات، و انجيل، و هشتم آن است كه اقرار دهي كه همه كتابهاي خداي عزّوجلّ حق است چون قرآن،  قاعدۀ
زّوجلّ؛ به گفت نيافريد، سخن وي است و سخن وي از وي زبور، و صحف ابراهيم همه كالم خداي است ع

و گفتني وي را از گفنت باز : جدا نيست، و مخلوق نيست، و محدث نيست، بگفت به قدرت نه به آلت و جارحت
. امّا خداي را عزّوجلّ كالم ثابت است. كه شنيدني از شنيدن باز ندارد و ديدني از ديدن باز نداردندارد چنان

اللّهُ مُوسي  وَكَلَّمَ : و نيز گفت. اللّهِفأَجِرْهُ حَتّي يَسْمَعَ كالمَ : و نيز گفت. اللّهِيُريدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَالمَ : گفتكه چنان
  .تَكْليماً
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توبه روا باشد مؤمنان را و سنّيان را نهم آن است كه اقرار دهي كه آمرزش گناه كبيره از خداي عزّوجلّ بي قاعدۀ
تعايل باشد، كاري از مؤمنان كه با خداي رسد، و توبه نكرده باشد، كار وي در مشيّت حقو هر گناه. دچون خواه

خواهد وي را بيامرزد بفضل و كرم خود، و اگر خواهد وي را به شفيعي بخشد، و اگر خواهد به مقدار گناه اگر 
فِرُ اَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ و اللّهَ اليَغْاِنَّ : كه گفتوي را عذاب كند، پس با بهشت آرد، چنان

و هر مؤمن كه از دنيا برفت، و وي را در خاك نهادند، وي را . تعايل مؤمنان را عذاب جاويد كندروا نباشد كه حق
جواب نه به  زارهاي بهشت، و اگرزاري گردانند از مرغسؤال كنند؛ اگر جواب به صواب دهد، گور وي را مرغ

حساب، و ترازو، و نامه : اقرار دهي كهو نيز . صواب دهد، روا باشد كه وي را عذاب كنند به مقدار گناه وي
  .كه در قرآن و اخبار آمده استچنان. خواندن، و صراط، و بهشت و دوزخ، همه هست و حقّ است

ان اقرار دهي كه چنان است و حق است بد) ع(كه در قرآن و اخبار رسولآن است كه متشابهات دهم  قاعدۀ
اند، و علماي حق آن را است؛ و هرچه از آن محتمل تأويل و تفسير است، و مفسّران آن را تأويل و تفسير كرده

اند، در و هرچه آن را فرو گذاشته. اند، از قول ايشان در نگذري، و بر آن نيفزايياند و معني آن گفتهبيان فرموده
در جمله اقرار دهي كه همه قول خداي . ه عقل و فهم خويش، تا در تشبيه و تعطيل نيفتيآن هيچ سخن نگوئي ب

نه به ظاهر و نه به باطن يك حرف را منكر نباشي، زيرا كه : است عزّوجلّ، و حق است و چنان است كه او گفت
حق هرت باشد، زيرا كه و هرچند كه در آيات متشابه كم آويزي ترا ب. يك حرف را منكر شدن، انكار است از جمله

الفتْنة واَبْتغاءَ تَأويلِهِ وَمايَعْلَمُ تَأْولَهُ َفاَمَّا الَّذينَ يف قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ اْبْتِغاءَ : گويدمي سبحانه و تعايل
آمَنّا بِهِ كُلُّ مِنْاِلَّااللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي عزّوجلّ نشان راسخان علم آن نهاد، كه ايشان خداي . عِنْدِ رَبِّنا العِلْمِ يَقُولُونَ 

زيرا كه ناداني با خود حواله كني . به متشابهات اقرار دهند و تأويل و تفسير آن نجويند، و راه سالمت اين است
: گويدتعايل ميها كه حقّ و اگر كسي گويد كه چه گوئي در اين آيت. به از آن كه درِ تشبيه كوبي و در فتنه افتي

وَلِلّهِ يَسُْجُد . وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلّا يُسبّحُ بِحَمْدِهِ. الْعَرْشِ اسْتَويوَ جاءَ رَبُّكَ واَلرَّحْمنُ عَلَي: و جاي ديگر. خَلَقْتُ بِيَدَيَّ
است كه خداي گفت  چنان: و در اخباري كه مانند اين است؟ گويمالسَّمواتِ وَالْاَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً، مَنْ فِي 

گوئي، گويم من بدانچه خداي گفت، و اگر گويد كه تشبيه مي: عزّوجلّ، و رسول گفت، و عبداللّه عبّاس گفت
گوئي نه چنني امّا اگر تو مي. اند، تشبيه نباشدام كه چنان است كه ايشان گفتهبدانچه رسول او گفت اقرار داده

و و رسول او گفت، اقرار دارم، من به آنچه خداي گفت، . بيهات بيزارمگوئي نه من، من از تشاست، تشبيه تو مي
در تشبيه تو  -و نشايد كه چنني گوئي -گوئي نه چنني استامّا اگر تو مي. افزايم و نه كاهم؛ از تشبيه رستم بر آن نه
كني نه من، از مي دهي، تشبيه توجهي نه من، و به قول خداي و رسول اقرار نمياي و در تأويل تو ميآويخته

اقرار به قول خداي و رسول ايمان است، و انكار از آن كفر است چون من به سرِ اقرار باشم و . اقرار تشبيه نيايد
تو به سرِ تأويل و تشبيه، ترا بر من چه شناعت رسد؟ وهركه عاقل و خردمند باشد، داند كه راه راست و اعتقاد 

وَبِاللّهِ التَّوْفيقُ . اللّه عليهم اجمعني است، و آن اين است كه گفته آمدضوانو آنِ ياران او ر )ع(پاك، راه رسول
  . وَالْعِصْمَةُ



۱۶ 

  باب سوم
  حق سبحانه و تعايلدر معرفت و هدايت 

  : العزيز گويد كهاللّه روحهالجامي، قدسالنّامقيالحسنالعالم، ابونصر احمدبن ابياالبدال، قطباالسالم، قدوةشيخ
اَللّهُ نُوْرُ السَّمواتِ : فرمايددر كتاب عزيز خويش مي حق سبحانه و تعايلو اَلْمَعْرِفَةُ نُوْرٌ حارٌ؛ : انددين گفته بزرگان

رَةٍ مُبارَكَةٍ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوْقَُد مِنْ شَجَفِيها مِصْباحٌ اَلْمِصْباحُ فِيْ زُجاجَةٍ اَلزُّجاجَةُ وَالْأرْضِ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكوةٍ 
للّهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللّهُارٌ نُوْرٌ عَلي نُوٍْر يَهْدِي اتَمْسَسْهُ نزَيْتُوْنَةٍ الشَرْقِيَّةٍ وَال غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضييءُ وَلَوْ 

  . الْأَمْثالَ لِلْنّاسِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْيءٍ عَليْمٌ
پس احكم. د، و سخن درمثل دربندند، از بهر آن كنند، تا شنونده آن سخن فهم كند و دريابدكه مثل گوينحكما 

: اندو چون بزرگان دين گفته -آن كس كه بشنود -الحاكمني اين سخن از آن در مثل بست تا از اين فايده گيرند
كه معرفت چون چراغي است : گويدمي حق سبحانه و تعايلألْمَعْرِفَةُ نُوْرٌ حارٌّ كه معرفت نوري است سوزنده، و 

وَلَوْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُوْرٌ عَلي نُوْرٍ، پس از سر تحقيق در : گويداي در پيش او بود، و نيز ميدر طاقي نهاده كه آبگينه
  .اين سخن بايد نگريست

غ آن چون معرفت نور سوزان است، و چراغ نور سوزان است، و سينۀ عارف صدف اوست؛ همچنان كه آن چرا
كه هرچه بدان چراغ دهي بسوزد، هر گناهي  دارد، و همچناندارد، نور معرفت عارف را گرم ميآبگينه را گرم مي

  .كه نور معرفت برآن تافت نيست گشت
گناه با معرفت پاي نيارد و همچنان كه در روز چراغ به كار نيايد، و رنج همچنان كه هيمه به آتش پاي نيارد، 

و . بري حاجت نباشد در خداي شناخنت، عارف را در پرتو نور معرفت به هيچ دليل و راهچراغ نبايد كشيد
همچنان كه شب تاريك چراغ فايده دهد، هركجا كه ظلمت گناه، و تاريكي بدعت پيدا آيد چراغ معرفت فايدۀ 

عي از اين انواع در اي، و اگر جايي باشد كه مار يا خوك يا نوو همچنان كه هركجا زميني، يا بيشه. خوش بدهد
نيستاني افتد كه همه خلق از آن عاجز باشند، آتش در آن زنند همه صحرا گردد، و هرچه در ميان آن باشد بسوزد، 

  .و آن زمني به چند سال چندان بر دهد كه همه خلق از آن عجب فرو مانند
نان كه هيچ چيز به آتش پاي نيارد، و معرفت را از آن به آتش مانند كرد تا ما بدانيم كه همچ حق سبحانه و تعايل

و هرچند هيمه بيشرت، آتش بلندتر،  -است بسوزد، همچنني هيچ معصيت با وجود معرفت پاي نياردهرچه سوختني 
اگر اين سخن را ترتيب كنم كتابي تمام برآيد؛ امّا هركه عاقل، و خردمند، و عارف است اين . ترو تيزتر، و روشن

  .قدر او را بسنده باشد
لَوْلَمْ تُذْنِبُوا : بدان ناطق است) ص(عارف را از بهر گناه كردن آفريده است؛ چنانكه خرب مهرت حق سبحانه و تعايل

اگر شما گناه نكنيد، خداي عزّوجلّ قومي ديگر را : لَخَلَقَ اللّهُ قَوْماً يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ پارسي خرب چنني باشد كه
  .، تا خداي عزّوجلّ ايشان را بيامرزدبيافريند تا گناه كنند
اين امّت من گناه بسيار !يا رب: اسرائيل پيغمربي به خداي عزّوجلّ بناليد، گفتدر بني: آيد كهو در خرب ديگر مي

اگر ايشان گناه نكنند، من قومي ديگر را : كنند، ايشان را باصالح آر؛ خداي عزّوجلّ بدو وحي فرستاد كهمي
ام، كاران را آفريدهاين درياهاي رحمت همه عاصيان را، و گناه. ه كنند تا من بر ايشان رحمت كنمبيافرينم تا گنا

  .اگر ايشان را گناه نباشد اين همه ضايع ماند
مؤمن عارف چون مثل هيمه است، و مثل معرفت چون آتش؛ با وجود آتش هيمه را چه خطر باشد، و مثل گناه 

تش چون آتشي كند؟ البد آتش را هيمه ببايد تا آتش روشنائي دهد، و توش چون آتش باشد، و هيمه نباشد، آ
و چون آتش بر هيمه گماشتي، خواه هيمه يك خروار باش، خواه . تواند داد، و خلق از او منفعت توانند گرفت
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ر، و تتر، آتش بلندتر، و روشنبلكه هرچند هيمه بيش - همه به يك نرخ باشدصد خروار، خواه صدهزار خروار؛ 
و چون آتش نباشد يك شاخ هيمه، و اگر يك خروار، به صد سال در پيش خود بنهي و هزار كوزه آب بر . ترسوزان

سقّا يك مشك به يك تا نان  -بازان يار نباشدآب چشم كه توش معرفت و محبّت: وي بريزي يك ذرّه كم نشود
  !فروشد
از آب ديده، تا . را كه بُن مژه تر گردد، آتش در ملكوت زنداند كه منافق هروقت كه خواهد بگريد، امّامخلص گفته

هر آن وقتي كه مرد : به آب ديده فرق بسيار است، و از آتش ندامت و توبه تا به آتش خوف مقلّد فرق بسيار افتد
لعارف از سر ندامت، و شرم، و تشوير اللّه نفسي بر زند، و از سر شوق و نياز او به محبوب او، چندان شرر د

افروز، از آن صدر مشروح او به عالم صغري و كربي زداي، و دلنواز، و كفرگداز، و ضاللتفزاي، روحسوز، جان
  .پيدا كند كه جمله عالم آبادان گردد، و جهاني بر افروزد، و عالمي بسوزد

تا باد فضلي بوي آن لطيف بيارند؛ و بر آتش محبّت او بر او كنند  بازان يار گردد، و عطر لطفو اگر باد فضلي
همه را هبآءً منثوراً گرداند، و هرچه نور و صفاوت، انگِشت، خاشاك، و خاكسرت، و كدورت، وعالم برپاكند، هرچه 

و و لطافت، و شناخت، و معاني است به عالم نشر كند، تا بوي آن در دماغ محبّان و سوختگان ازل افتد، 
اِنَّ لِرَبَّكُمْ فِيْ اَيّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحاتٍ اَال : ، سوختگان ما را كهخرب ده دوستان و عزيزان: را گويد) ص(محمّد

مي) ص(پارسي خرب چنني است كه رسول. مِنْها فَاليَشْقي بَعْدَها اَبَداًفَتَعَّرَضُوا لَها لَعَلَّ أحَدَكُمْ اَنْ تُصيْبَهُ نَفْحَةٌ 
  :گويد

هاست كه بر دوستان، و محبّان خود نثار هاي شما نسيم لطفبه درستي كه خداوند پروردگار شما را در روزگار
و نور،  -كند؛ بجوييد آن را كه شايد بود كه از آن نسيم لطف بويي به شما يكي برسد كه هرگز نيز بدبخت نگرديد

 زيرا كه آتش: دهدافروزد، و باال ميكشد، و ميو روشنايي، و افروختگي آن تا ابداآلباد مرد عارف را در مي
  .كشدكشد، و خاكسرت، وانگِشت، و كدورت، سفلي است به سفل ميعلوي است به علّو مي

كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ اِيل أصْلِهِ؛ هرچيز كه هست او را اصلي است، و مرجع او با : اندو اين حديث را بدين بيرون داده
  :ن در مثل بسيار گويند، بيتمردما. اصلي نيايدخويي آيد، و ليكن همقريني هماز هم -اصل او گردد

 همگر دو مركب را ببندي بر يكي آخور به
  

 خو شوندگمان همتك بيرنگ و همگر نشد هم 
  

خوي يكديگر شوند، اگرچه هرگز آتش تري آب و آتش ضّد يكديگرند؛ امّا چون آب با آتش قرين گردد هم
  .نكند، و آب آتشي نكند
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  :فصل آخر
م را كه سينۀ ايشان شرح كنند، و ديده دل ايشان گشاده شود، و چشم ايشان بر كنوز يك قو: دو قومندعارفان 

افتد اغلب ايشان در راه رجاء افتند، و آن سخت  حق سبحانه و تعايلفضل، و كرم، و جود، و رحمت و مغفرت 
در كوي اميد نروند،  نيكو افتد؛ زيرا كه مردمان و اولياي خداي عزّوجلّ تا آن گاه كه عقبۀ خوف باز نگذارند، و

ندارد، و او را دوست ندارد مراد خويش و آن، از آن افتد كه تا كسي به كسي اميد مي. هرگز به درجۀ اولياء نرسند
دارد هميشه در طلب او باشد تا او را كجا يابد، تا مگر اميد او از او برآيد، و از او طلب نكند، چون اميد مي
  .و از بهر چه طلبدچون اميد ندارد چرا طلب كند، 

به حقيقت ببايد دانست تا اميد مرد به كمال نگردد، محبّت او غالب نشود، و تا محبت بر هرچه مرد دارد غالب 
و هر مردي كه در راه خداي عزّوجلّ اوّل به خوف درآيد، و آن . نگردد، مرد مردي نشود از مردان خداي عزّوجّل

اه خوف با راه رجاء نيايد، و منازل رجاء چنان كه شرط است برنود، هرگز به باديه و آن منازل تمام برد، و باز از ر
و چون از اين دو مقام كه گفته آمد بر يكي . هيچ مقصود نرسد، و در پراكندگي افتد، و در تحيّري نه بر اصل

نرود نوميد  برود، و بر يكي نرود، باشد كه شيطان بر وي دست يابد؛ زيرا كه اگر راه خوف برود، و راه رجاء
كاران و من نوميد مباشيد كه هركه از رحمت من نوميد باشد از زياناز رحمت : گويدو خداي عزّوجلّ مي -گردد

ايمن مباشند از : گويدو خداي عزّوجلّ مي -و اگر راه رجاء برود و راه خوف نرود، ايمن گردد -بيگانگان باشد
  .عذاب من مگر آن كساني كه خاسران باشند

و هركه . ه راه خوف و رجاء به هم برود مردي با سالمت باشد، امّا هرگز به مقامات اولياء و صّديقان نرسدو هرك
شرم گردد، و مخاطره باشد كه در راه اباحتي افتد؛ افتد ناپاك و بيبه اوّل به راه رجاء درآيد، و در راه خوف در نه

و چون . بيم ديوانگي باشد، و خاسر، و گمراه، و ديوانه گرددو هركه به راه خوف افتد، و به رجاء درنيايد، او را 
و هركه چنان كه . خوف بر كسي غالب گردد هيچ چيز او را بهرت از ديوانگي نباشد كه باري بر مسلماني بماند

 زارگفتيم به اوّل به راه خوف درآيد، و منازل آن ببيند، و آنچه شرط راه است به جاي آرد، و پس از آن به مرغ
زار فربه شود، پس آنگه مرد مردي شود و آنچه شرط آن راه و روش است به جاي آرد، و در آن مرغرجاء درآيد، 

  .از مردان درگاه حق
تر است از راه رجاء، اّما چندان كه به نوميدي كشد با سالمت -كه خوف بر وي غالب نگردد -راه مرد خائف

گا با خداي به جنگ، و گاه با خلق به جنگ، و : م و اندوه باشدپيوسته در رنج، و درد، و محنت، و زحير، و غ
  .گاه با خويشنت به جنگ، و گاه با قسمت قسّام به جنگ؛ هرگز از جنگ كردن خايل نباشد

ترسد هرگز نخواهد كه او را و در راه خوف آفت مهني، و عيب بزرگرتين، آن است كه چون كسي از كسي مي 
و طاعت چنان بايد كه بر  - د، و گريزان و هراسان باشد، و هر كار كه كند از بيم كندترسببيند، هميشه از وي مي

داند كه كار نه چنان است كه و چون مي -و در زندان باز داردديدار معطي كني نه از بيم آن كه نبايد كه مرا بگيرد، 
از كار كردن نوميد شود، و بر دل او او را شايد، و اميد او به كار خويشنت باشد خود دوست ندارد كه بدو رسد، و 

و چون مرگ و . الأَجْرَ لِمَنْ الخَشْيَةَ لَهُ: گويدمي) ص(كند و رسولسرد شود، و همواره بر نوميدي بيگاري مي
  ترسد چون به حضرت شدن او رغبت كند؟بيماري روي بر وي آرد از آن گريزان باشد؛ چون كسي از كسي مي

قُلْ ياأَيُّها الَّذينَ هادُوا إنْ : ّل آن باشد كه ايشان به مرگ آرزومند باشند، قوله تعايلو نشان دوستان خداي عزّوج
  .النّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صادِقِنيَلِلّهِ مِنْ دُوْنِ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ

را ببيند؛ و اصل دوستي و بندگي آن است كه مرد خائف هميشه ترسان، و گريزان باشد، و نخواهد كه خداوندگار 
بنده مشتاق ديدار خداوند باشد، و او را جوينده و دوستدار باشد، و راجي پيوسته آرزومند و جوينده باشد، و 
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  .خائف پيوسته گريزان باشد
ز دنيا و چه دروايست است در خز اين او دَرَست چه اتا مرد در راه رجاء به كمال نرسد، و نداند كه هرچه او را 

ها، و از عقبي، و چه از درجات، و چه از مقامات، و چه از منازل اولياء، و صدّيقان، و ابداالن، و چه از گنج
غنوم، و كرامات، و چه آمرزش گناه، و چه نجات از مهلكات، و چه از طعام، و شراب، و اعزاز دو جهاني، از او 

چه مذنب، : رد كه او اين همه از بهر مؤمنان، و عارفان مخلص داردو اعتقاد چنني دا -اميد دارد نه از كار خويش
و چه فاجر، و چه مفسد، و چه عاصي؛ در واليت خداي عزّوجلّ اين بس كاري نباشد كه با وليّي از اولياء 

  .خويشنت چنني كند
؛ يزيد كرد كار با در مي عزّوجّل واليت بسطادر حكايت دَرَست كه يك بار مردي در بسطام به خواب ديد كه خدا 

بس خوابي نيست كه : العزيز گفتاللّه سرّهقدّس بايزيد. بيامد و اين خواب او را بر گفت كه من چنني خوابي ديدم
هنوز يك كف خاك ! اي؛ اگر همه فرزندان آدم را در كار حضرت سلطان بايزيد كردي هم بس كاري نبوديديده

سلطان آن سخن از آن گفت كه او را چشم بر خزينۀ فضل، و كرم،  و! ، كف خاكي چه باشد؟تسبودي ميان دو د
أَنْزَلَ مِنْها رَحْمَةً واحِدَةً، وَ قَسَمَهابَيْنَ : لِلّهِ تَعايل مائةَ رَحْمَةٍإِنَّ : و جود او افتاده بود، و بر خرب رسول كه او گفت

وَبِها يَتَواصَلُونَ، وَبِها يَتَراحُموْنَ وَ أخَّرَ تِسْعاً و تِسْعَنيَ ؛ فَبِها يَتَعاطَفُوْنَ، وَالْاِنْسِ، وَالْطَّيْرِ، وَألْبَهايِمِ، وَالْهَوامِّالْجِنِّ، 
  .الْقِيمَةِرَحْمَةً لِنَفْسِهِ يَرْحشمُ بِها عِبادَهُ يَوْمَ
يك رحمت از آن بفرستاد : گويد كه خداي را عزّوجلّ صد رحمت استمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول

قسمت كرد ميان آدمي، و پري، و مرغ، و سباع، و چرنده، و جنبنده؛ و ايشان بدان بر يكديگر مهرباني و و 
ها در ميان خلق از آن يك رحمت است، و نود و نه در باقي است، تا بدان كنند، و همه رحمتتلطّف، و رحم مي

را بيامرزد، از درياي رحمت او چندان ) ص(كاران امّت محمداگر جمله گناه. روز قيامت بر بندگان رحمت كند
هم چندان كمي در در رحمت او آيد كه از آن سوزن در كم شود كه يكي از ما سوزني به دريايي ژرف فرو زند؛ 

  !آن دريا آيد
و خزينۀ رحمت اورا هيچ كرانه نيست، و فضل، و جود، و كرم او را هيچ منتهايي نيست؛ مردي بايد كه مؤمن 

و اين همه درياهاي رحمت، مؤمن عارف مخلص راست، اگرچه گناه . عت و رحمت در نماندعارف باشد از خل
او به عدد ريگ بيابان، و برگ درختان، و قطرۀ باران، و موي چارپايان باشد، چون مؤمن عارف است باك 

  .نيست
  

  :فصل آخر
اين اللّهُ راست باشد؛ الاِلهَ اِلَّا :رود كه او در گفت كلمۀرود در شأن مرد مخلص عارف موحّد مياين جمله كه مي

چون گناهي باشد يك نظر رحمت آن همه . كار باشند از گناه باك نيسترود، اگرچه گناههمه در حقّ ايشان مي
كنند؛ كارها از سر امّا بايد كه در اعتقاد درست باشد، تا بر حسب اعتقاد او با او كار . نيست كند چنان كه گفته آمد

ايد گرفت، و در يك ساعتي در سبزه بهاري نبايد نگريست كه گرماي تابستان، و سرماي زمستان در مجاز فرا نب
  .پيش است، و آن جز به مركب اعتقاد درست بدان راه بيرون نتوان شد

  : اللّه عنهماگفت مر عبداللّه عبّاس را رضي) ص(روزي مهرت
. اللّهَ، وَاِذا إِسْتَعَنْتَ فَأَسْتَعِنْ بِاللّهِفَظِ اللّهَ تَجِدْهُ اَمامَكَ؛ وَاِذا سَىَٔلْتَ فَاسْىَٔلِإحْفَظِ اللّهَ يَحْفظكَ، وأحْ : أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ 

لَمْ وْكَ مَعُوا عَلي اَنْ يَضُرُّفَلَوْ اَنَّ الْاُمَّةَ اِجْتَمَعُوا عَلي اَنْ يَنْفَعُوْكَ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلّا بِشَيْءٍ كَتَبَ اللّهَ لَكَ، وَلَو اِجْتَ
  .اللّهُ عَلَيْكَ؛ طُوِيَتِ الْصُحُفُ وَجَفَّ الْقَلَمُيَضُرُّوْكَ اِلّا بِشَيْءٍ كَتَبَ
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نگاه : بياموزم ترا سخناني: اللّه عنهماگويد مر عبداللّه عبّاس را رضيمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول
و هرچه خواهي از خداي . د به هر چه در پيش داريدار فرمان خداي را عزّوجلّ تا خداي عزّوجلّ ترا نگاه دار

و به درستي كه اگر همه . عزّوجلّ خواه، و چون استعانت خواهي خواست به كسي، آن استعانت از خداي خواه
خلق گرد آيند بر آن تا ترا منفعتي كنند، نتوانند كرد مگر به چيزي كه خداي عزّوجلّ بر تو حكم و قضا كرده است، 

تا ترا مضرّتي رسانند، نتوانند كرد مگر به چيزي كه خداي ) بر آن(تو نبشته است؛ و اگر همه گرد آيند  و در ازل بر
  .عزّوجلّ ترا قضا كرده است، و در ازل بر تو نبشته است، نسخت در نور ديدند، و قلم خشك شد

اعتقاد چنان بايد كه گفتيم كه  امّا. تا خداي كسي را از خلق خويش برنگزيند، او را اين اعتقاد به ارزاني ندارد
الضارَّ، : الاِلهَ اِلَّااللّهُ آن باشد كه اعتقاد دارد كه: الاِلهَ اِلَّااللّهُ درست باشد، و درستي مرد در گفتِ: مرد در گفت

بر اعتقاد اهل سنّت و جماعت ال اِلهَ اِلَّااللّهُ درست باشد، و : آن گه در گفتِ وَال نافِعَ، وَال مُعِزَّ، وَال مُذِلَّ اِلَّااللّهُ
باشد، آن گه گناه او همه سبب رحمت، و مغفرت باشد؛ زيرا كه مرد مؤمن مخلص عارف را قصد گناه كردن 

بازان يار گشت سبب د، و چون ندامت دل و استغفار زبانشونباشد، و چون كرده آيد با سر استغفار، و ندامت 
  .سُوْءٌ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِاللّهَ غَفُوْراً رَحِيْماًوَمَنْ يَعْمَلْ : رحمت گردد، قوله تعايل

اي است كه بكشتي؛ چون برويد بيخ تا به ثري فرو برد، و شاخ تا به چون براستي گويي اين كلمه دانهالاِلهَ اِلَّااللّهُ 
وار به دم به خود كشد، و فرو برد كه يك ست، نهنگهرچه در ميان علي و ثري مخلوقات ا. اعلي علّيّني بر كشد

و اللّه عليه آن همه سحرۀ فرعون به يك دم در كشيد، ذرّه در وي كم وبيش نگردد؛ چنان كه عصاي موسي صلوات
 كارانالاِلهَ اِلَّااللّهُ همه گناه گناه: آن گه چه عجب باشد اگر كلمۀ -فرو برد كه يك ذرّه در وي كم و بيش نگرديد

اللّه عليه جز يك شاخ نبود از مورد بهشت، را، و همه كفر كافران را به يك دم فرو كشد؛ و عصاي موسي صلوات
خداي عزّوجلّ او را چندان سلطنت، و شوكت، و شهامت داد تا هفتاد هزار خروار رسن را به يك دم فرو برد كه 

  !هيچ كس ندانست كه آن كجا باشد، و چون نيست گرديد
اللّهُ مَثَالً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اًصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ: گويدمي حق سبحانه و تعايلكه اي كلمه

چون خداي عّزوجّل . ذَكَّرُوْنَيَتَحِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَيَضْرِّبُ اللّهُ الْامْثالَ لِلْنّاسِ لَعَلَّهُمْ فِي السِّماءِ تُؤْتِي اُكُلَها كُلَّ 
داستاني، و مثلي بزد مردمان را تا ايشان در آن نگرند، و درانديشند، و از آن پند و عربت برگيرند، و از آن غافل 

  :نباشد
انديشي كه چه خواندم، و چه شنيدم، و در مصحف پند بر گرفنت اين و مانند اين باشد؛ نه آن كه برخواني و در نه

و . كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِىْٔنا بِمِثْلِهِ مَدَداًقُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرَ مِداداً لِكَلِماتِ رِبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ : يدگومجيد مي
بْعَةُ اَبْحُرٍ مانَفِدَتْ كَلِماتُ اللِّه سَوَلَوْ اَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْالمٌ وَالْبّحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ : گويدجاي ديگر مي

  .زٌ حَكِيْمٌاِنَّ اللّهَ عَزِيْ
معلّم همه خلق بود، و خداي ) ص(رسول. امّا اين كلمة بايد كه چنان گويي كه بايد گفت، تا مقصود حاصل گردد

ود از آن امّت اللّه است امّا مقصعزّوجلّ او را رحمت جهانيان خواند؛ و بسيار چيزهاست كه مخاطب رسول
قُلْ اِنّما اَنَا َبشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحي اِلَيَّ اَنَّما اِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ : فرستاد) ص(سبحانه به رسول اين آيت كه حق. است

  .فَلْيَعْمَلْ عَمَالً صالِحاً وَاليُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ اَحَداًفَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبَّهِ 
فرا ايشان بگوي تا در كار ما، و : نياورد، امّا امّت آوردند؛ گفتسبحانه هيچ شريك مي در كار حق) ص(رسول

اين همه ثمرۀ الاِلهَ اِلَّااللّهُ آن كس راست كه اين كلمه از سر تحقيق گويد، و اخالص. گفتار ما هيچ شريك نيارند
اِنَّ الْمُنافِقِيْنَ فِي الدَّرِْك : خالص و حقيقت گويدبازان به هم باشد، آنگه چندين ثمره دهد، و چون نه از سر ا

كلمات يكي، هر دو گوينده همان گفتند؛ امّا يكي از سر شناخت، و ديگري از سرِ . الْاَسْفَلِ مِنَ النّارِ بار آرد
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  !نگرناشناخت گفت، در فرق اين و آن مي
رُكُوْعُهُما، وَ سُجُوْدُهُما، سَواءٌ؛ وَ إنّ فَضْلَ صَلوةِ : انِ فِي الصَّلوةِاِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ اُمَّتِي يَقُوَم): ص(اللّهقال رسول

به درستي كه دو مرد : گويدمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول. الرَّجُلِ عَلَي الْآخَرِ كَما بَيْنَ السَّماءِ والْأَرْضِ
از نماز يكي تا به نماز ديگري از زمني تا آسمان  ركوع، و سجود ايشان برابر باشد؛ و: از امّت من در نماز ايستند

در كارها به صورت اهل صورت و اهل مجاز نگرند امّا اهل حقيقت از سر تحقيق نگرند، و گرد . فرق باشد
معصيت اهل معني همه طاعت بار آرد، و طاعت اهل دعوي كه معني ندارند همه : مجازات و پوست نگردند

  .عني معصيت باشد
اي چوب، و اهل دعوي آتش از اهل معني فرا گيرند، و در پاره: زنه استني چون مثل سنگ آتشمثل اهل مع

روشنايي بنمايد، وليكن هم در ساعت باز فرو نشيند كه نه آتش ماند و نه روشنايي، و مرد خاشاك، و درمنه زنند؛ 
در كتاب  حق سبحانه و تعايلچنان كه  مدّعي در تاريكي و گمراهي بماند كه نه راه فراپس داند، و نه راه فراپيش،

اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُماٍت  الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمّا اَضاىَٔتْ ماحَوْلَهُ ذَهبَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ: گويدخويش مي
  .بُكْمٌ عمْيٌ فَهُمْ اليَرْجِعُوْنَ صُمٌّ . اليُبْصِرُوْنَ

هاي برف، و رودهاي زنه است اگر همه درياهاي آب، و كوهثل او چون مثل سنگ آتشه مو مرد عارف معنوي ك
يخ بر وي گماري چون وقت كار آيد، عقل عاقل متقاضي گردد، و به دست نصيحت پيغامي به سوي دل فرستد 

وي و به دست استطاعت مفتاح فكرت برگير، و پردۀ غفلت از ر! اي دل معنوي از خواب غفلت بيدار شو: كه
زنه مالمت زن، تا نور معرفت، و نار محبّت، در سوختۀ ارادت ازل افتد، هدايت باز كن، و سنگ ندامت بر آتش

تيه ضاللت به نور چراغ معرفت، از تاريكي نكرت و ضاللت،  نو باد فضل و لطف آن را باال دهد و فروماندگا
  .ت عارفان بروندبه راه نجات، و هدايت، و مغفرت آيند، و در روشنايي چراغ معرف

شمع و مشعله نروند، امّا بسيار از اوباش، و ستوربان، و گداي و در سفرهايي كه پادشاهان روند در شب تاريك بي
امت هم اين دعوي كنند؛ همو فرداي قي. در روشنايي آن بروند؛ امّا ايشان را در شمع و مشعله هيچ نصيب نباشد

حق سبحانه ن كه چنان خواهيم بود، چنا بوديم، در قيامت همعارفان ميچنان كه در دار دنيا در روشنايي چراغ 
  :گويندروز قيامت منافقان، مؤمنان را مي: گويد كهمي و تعايل

تا آخر آيه امّاباشيد تا فردا كه هركسي را به رنگ دل ... اُنْظُرُوْنا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ، قِيْلَ ارْجِعُوا وَراىَٔكُمْ 
  .يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ: دبرانگيزن

اين سپيدي و سياهي رنگ دل است كه بر روي دهد؛ و روز قيامت حشر خلق بر رنگ دل ايشان خواهد بود، و 
نه دارد، فردا يبر فعل و نيّت ايشان خواهد بود، هركه امروز طبع خوك دارد، فردا خوك برخيزد، و هركه طبع بوز

د، هركه طبع نفاق دارد، فردا منافق برخيزد، و هركه طبع جبّاري، و متكبّري دارد فردا بر صورت نه برخيزيبوز
  .مورچه برخيزد، و پاي سرپ همه خلق باشد

چنان حديث آن سنگ كه آتش هم. چنان مؤمن، و عارف، و مخلص برخيزد و عارف كه مؤمن مخلص است، هم
به همه رودهاي برف و يخ، و سرماهاي سرد، آتشي از وي بيرون  ها تر نگشت، ودر وي تعبيه است؛به همه آب

نتوانست كرد، كه او را از آن هيچ زيان نداشت و چون به كار آمد جهاني را روشن گردانيد، و عالمي را 
نور قيامت از شعاع چنني روز قيامت، برافروخت، و صدهزار هيمه تر و خشك در پيش وي هيچ خطر نداشت، هم

خواهد بود، و نور از روي ايشان خواهد بود، و زينت بهشت تمام نگردد تا آنگه كه عارفان موحّد دل عارفان 
  .مخلص پاي در بهشت ننهند

آيد كه قومي از و در خرب مي. هيچ نور با نور معرفت پاي نيارد، و هيچ آتش با آتش محبت برابري نتواند كرد
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كه آتش محبّت و نور معرفت تو، ! بگذر اي مؤمن عارف: يدمؤمنان قدم بر صراط نهند، آتش دوزخ به فرياد آ
 و آتش دوزخ كه همه سركشان را و جبّاران را مي به دو نيم كند، و همه خلق از بيم او مي. آتش مرا فرو نشاند

 جُزٌّ ): ص(اللّه قرار نيابند، او را مي بي آتش معرفت عارفان بيم كنند، چنان كه خرب بدان ناطق است، قال رسول
  . فَاِنَّ نُوْرَكَ اَطْفَأَ نارِي! يا مُؤْمِنُ

چنان نور دل عارفان كه از سر حقيقت، و معرفت، و محبّت، و مودّت برخيزد هيچ آن را حجاب نتواند كرد، و هم
روند و هر خاشاك هوا از پس، و از پيش، و از چپ، و از راست، و از فوق، و از تحت او ميرود، و حاجبان مي

چنان از دل عارف صادق برآيد كه به هيچ التفات سوزد و همو سودا و وسواس، كه گرد او گردد ميو هوس، 
و پر همّت باز كند، و قصد اَلْحَيٌ الَّذِي اليَمُوْتُ كند كه نه بر دنيا تابد، و نه بر عقبي تابد، و نه بر ارض نكند، 

و نه بر درجات تابد، و نه بر  تابد، و نه بر بهشت تابد، تابد، و نه بر سماء تابد، و نه بر هوا تابد، و نه بر فضا
عرش تابد و نه بر فلك تابد، و نه بر ملك تابد، و نه بر علي تابد، و نه بر ثري، و نه بر هيچ مخلوقي تابد كه خاء 

  :دهند كهرود، و حجاب عشق و محبّت به زبان صدق و حقيقت آواز ميچنني ميخلقت دارد، هم
، وَال يَزالُ، نُوْرِ عَبٍْد عارِفٍ إيل مَعْرُوْفٍ واحِدٍ، اَحَدٍ، صَمَدٍ، غَفُوْرٍ، غَفّارٍ كَرِيْمٍ، سَتّارٍ، عالِمٍ، جَبّارٍ، لَمْ يَزَلْطَرِّقُوْا لِ

  . كَبِيْرٍ مُتَعالٍ، الاِلهَ اِلَّااللّهُ



۲۳ 

  باب چهارم
  كاردر فضل توبه و فضل تائبان گنه

  : العزيز گويد كهاللّه روحهقدس الجامي،النّامقيالحسنالعالم، ابونصر احمدبن ابيباالبدال، قطاالسالم، قدوةشيخ
كاران مر گناه: اللّه عليهم اجمعني اين بوده است كهمر جملۀ انبياء و رسل را صلوات حق سبحانه و تعايلفرمان 

رحمت ما ايشان را باز نماييد، تا ايشان را، و رميدگان را با درگاه ما خوانيد، و احسان، و فضل، و جود، و كرم، و 
بشارت ! يا داود: گفت. الْمُذْنِبِيْنَ وَاَنْذِرِ الصِّدِّيْقِيْنَبَشِّرِ : اللّه عليه گفتبا درگاه ما آيند؛ چنان كه داود را صلوات

  .كاران نوميد نگردند، و صدّيقان ايمن نگردندكاران را، و بيم كن ًصدّيقان را، تا گناهده گناه
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ : گويدمي حق سبحانه و تعايلو در قرآن مجيد نيز اين را مدد يافتيم كه 

الْوالِدَِة اللّهُ اَرْحَمُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنٍ مِنَ :گويدمي) ص(آيد كه مهرتاللّهَ يَجِدِاللّهَ غَفُوْراً رَحيْماً، و در خرب نيز مي ر يَسْتَغْف
تر تر و مهربانخداوند پروردگار ما رحيم: فرمايد كهمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسولالشَّفِيْقَةِ بِوَلَدِها؛ 

وَكانَ بِالْمُؤْمِنِيَْن : گويدو در كتاب عزيز خويش مي. بر فرزند خويش است بر بندۀ مؤمن از مادر مشفق و مهربان
  . رَحِيْماً

كار بدين جايگاه باشد، چرا بايد تا بر بندۀ مؤمن گنه حق سبحانه و تعايلفضل، و جود، و لطف چون رحمت، و 
مؤمنان عارف موحّد مخلص در كار يكديگر چنني بد انديش باشند، و بد اعتقاد باشند چه در وعدۀ رحمت،و 

بايد در اين جهان و در يهرچه او را م-چه در وعدۀ نعمت، و چه در قسمت روزي، و چه در شرّ، و چه در خير، 
 - ظَنُّوا بِالْمُؤْمِنِيْنَ خَيْراً ) ص(اللّه نظري باز نگريسنت بدون خداي عزّوجلّ از بهر چراست؟ قال رسول -آن جهان

اَنَا عِنْدَ َظنٍّ عَبْدِي ِبي : انديشه خوب دار، و ظّن خوب كن كه فرمان او چنني است؛ و وعده چنني داد، و گفت
  .من به نزديك گمان بندۀ خويشم؛ هرچه مؤمن مخلص به من گمان برد، من بازو آن كنم -ي ماشاءَفَلْيَظُنَّ بِ

يُشْرِكْ بِي الْاَرْضِ خَطِيْىَٔةً لَقِيْتُهُ بِمِثْلِها مَغْفِرَةً مالَمْ  مَنْ ظَنَّ بِي ظَنّاً وَفَّيْتُهُ، وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقِرابِ : آيدو در خرب ديگر مي
پارسي خرب چنني باشد  -اللّهَ بَعَثَكُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَيَسِّرُوا وَال تُعَسِّرُوا؛ فَاِنَّ): ص(اللّه ال رسولو ق. شَيْأً
آسان فرا گيريد كارهاي : گويد كهآن صدر و بدر عالم خوشيد يثرب و حرم، برگزيده از انبياء و امم چنني مي: كه

اند فراگيرنده بر شما، و نفرستادها بر ايشان، دشوار فرا مگيريد؛ مرا فرستادند آسانبندگان خداي ر
  .دشوارفراگيرنده بر شما

هرچيزي از من به شما رسانند كه موافق قرآن باشد فراستانيد، و هرچه نه موافق قرآن : گويد كهمي) ص(و رسول
خداوند سبحانه و  -يدُاللّهُ بِكُمْ اليُسْرَ وَال يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يُرِ: باشد فرامستانيد امّا اين خرب موافق قرآن است كه

خواهم به شما هيچ رنج و خواهم به شما آساني، و نميگويد كه من كه خداوند پروردگار شماام ميتعايل مي
همه . ل خويشدشواري؛ امّا ما را خود برگ آن نيست كه خداوند عزّوجلّ بر ما و بر هيچ كس رحمت كند به فض

چنان بايد كه به كار ايشان بر ايشان رحمت كند، و اين كار ما هيچ به سزاي او نيست؛ همه گرد نوميدي، و را مي
) ص(و رسول. وَكانَ بِالْمُؤْمِنِيْنُ رَحِيْمً: گويدمي حق سبحانه و تعايلسياست، و عذاب، و عقوبت مي برآييم و 

  . نِّ عَبْدِي فَْليَظنَّ بِي ماشاءَاَنَا عَْندَ ظَ: گويدگفت كه حق مي
) ص(و هم از رسول. سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلي غَضَبِي: مي گويد حق سبحانه و تعايلگويد كه مي) ص(و هم رسول

لِذُنُوْبِ اُمَّتِي ِلَم  اِنْ كُنْتَ غافِراً! يارَبِّ: لَيْلَةَ اُسْرِي بِي اِلَي السَّماءِ سَاَلْتُ اللّهَ تَعايل، فَقُلْتُ : روايت كنند كه او گفت
پارسي خرب  -اِضاعَةُ شَفاعَتِكَ، وَاِضاعَةُ رَحْمَتِي: فِيْهِ اِضاعَةُ شَيْئيْنِ: قَضَيْتَ عَلَيْهِمِ الْمَعاصِيَ؟ قالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ

از خداي  ها گذر كردم، برپسيدمآن شب كه مرا به معراج بردند بر آسمان: گويد كهمي) ص(چنني باشد كه رسول
يا : چرا خود گناه بر ايشان قضا كردي؟ خداي عزّوجلّ گفت اگر تو آمرزندۀ گناه امّت مني! ياربّ: عزّوجلّ، گفتم



۲۴ 

  .ضايع شدن شفاعت، و ضايع شدن رحمت من: شدن دو چيز بود در آن ضايع! محمّد
ا بايد تا ما چنني از رحمت پس با چندين لطف و كرم، و اين همه اميدهاي نيكو كه ما را وعده كرده است، چر

تعايل نوميد باشيم؟ تا گناه بنده از رحمت خداي افزون نگردد، روي نوميدي نيست، و اين هرگز نتواند خداي
  .بود

اسرائيل مردي بود كه گناه بسيار كردي، و توبه نيز بسيار كردي؛ آخر روزي در انديشيد، از بس جفا، و خطا، در بني
از بس ! بارخدايا: دلش از خود بگرفت، برخاست و از سر تنگديل به صحرا شد، و گفتو معصيت كه كرده بود، 

: شنيد كه! دارم كه نيز توبه كنم، تا كي از اين جفاهاي من؟حرمتي كه بكردم دلم بر گلو رسيد، و شرم ميجفا و بي
گناه آمرزيدن تواناام مرا شرم داني كه من خداوند آمرزگارم، و بر اگر هزار چندين بكني، تا تو مي! اي بندۀ من

  .كرم باز دارد كه ترا عقوبت كنم
اللّهَ اِطَّلَعَ عَلَيْهِ، غَفَرَ لَهُ، مَنْ اَذْنَبَ ذَنْباً، وَعَلِمَ اَنَّ ): ص(اللّهدهد، قال رسولنيز بر اين گواهي مي) ص(و قول رسول

داند كه خداوند عزّوجلْ بر آن گناه و او مي -ز گناهانهركه گناهي بكند ا: گويدمي) ص(رسول -وَاِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ 
و هم . خداي عزّوجلّ او را بيامرزد، اگرچه اين كس بر كردۀ خويش استغفار و ندامت نيارد -مطّلع است

: قالَنُ ذلّكَ يارَسُوْلَ اللّهِ؟ الذِّنْبَ يُدْخِلُهُ اللّهُ بِهِ الْجَنَّةَ؟ قالُوا وَكَيْفَ يَكُوْاِنَّ الرَّجُلَ لَيُذْنِبُ: گويدمي) ص(رسول
پارسي خرب چنني باشد كه به درستي كه مرد باشد كه گناهي بكند از گناهان، و  -يَكُوْنُ نَصْبا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَيَتُوْبُ مِنْهُ 

ه آن آن، چنان باشد، ك: الّله؟ گفتگفتند آن چگونه باشد يا رسول! خداي عزّوجلّ او را بدان گناه در بهشت كند
  .نالد، تا آن گاه كه توبه كندپيچد، و ميكس كه آن گناه بكند، آن در پيش چشم او بدارند، و او در آن مي

 -اللّهُ عَلَيْهِ لَوْ اَخْطَأَ اَحَُدكُمْ مِنْ اُمَّتِيْ حَتّي يَبْلُغَ مابَْينَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ تابَ، تابَ: مي گويد) ص(و هم رسول
اگر يكي از شما چندان گناه و خطا بكند تا آن گاه كه ميان آسمان و زمني پُر برآيد، : چنني باشد كهپارسي خرب 

  .پس توبه كند، خداي عزّوجلّ توبۀ او قبول كند
هركه توبه كند پيش از مرگ به : مي گويد) ص(مي روايت كند كه رسول) ص(الصامت از رسولو هم عبادة بن

هركه توبه كند پيش از مرگ به يك : پس گفت سايل بسيار بود، گفتاو قبول كند؛ يك سال، خداي عزّوجلّ توبۀ 
هركه توبه كند پيش از مرگ به يك هفته، : ماه، خداي عزّوجلّ توبۀ او قبول كند پس گفت ماهي بسيار بود، گفت

رگ به يك روز، هركه توبه كند پيش از م: اي بسيار بود، گفتخداي عّزوجّل توبۀ او قبول كند، پس گفت هفته
هركه توبه كند پيش از مرگ به يك ساعت، : خداي عزّوجلّ توبۀ او قبول كن، پس گفت روزي بسيار بود، گفت
هركه توبه كند پيش از آن كه جان به چنرب : خداي عزّوجلّ توبه او قبول كند، پس گفت ساعتي بسيار بود، گفت

  . گردون رسد خداي عزّوجلّ توبۀ او قبول كند
ا خود از ناراستي كه هستيم، و از بس كم و بيش كه بگوييم نه سخن راست در دل ما جاي گيرد، و نه وعدۀ امّا م

 حق سبحانه و تعايلراست باور داريم؛ اگر نه از فضل، و كرم، و لطف، و جود، و وفا چه باقي گذاشته است؟ 
كند، اّما هاي نيكو كه او ميوعده كار اوستي كه چندين عذر، و پذيرش، وراست بدان ماند كه مجرم و گناه

كنيم، و او آنِ خويش؛ مردمان در مثل چنني ما پيشۀ خويش مي -ايم و او كريمما لئيم: هركسي آن كند كه از او آيد
  :گويند

 از عنرب بوي آيد و از كژدم نيش
  

 هركس كاري همي كند در خور خويش 
  

  :ندگه در آخر آن بگويدرويشان چند بيتي بگويند، آن



۲۵ 

 كردم گنهي ز زلّت آدم بيش
 منديش: دل داد مرا حبيب گفتا

  

 دل بود مرا از اين قبل خسته و ريش 
 تو در خور خود كني و ما در خور خويش

  

عايل فَقالَ اللّهُ تَ. اَذْنَبْتُ ذَنْبا فاغْفِرْلِي! يارَبِّ لَوْ اَنَّ رَجُال اَذْنَبَ ذَنْبا فَقالَ: قال) ص(عن ابي هريره، عن رسول
! الثّانِيَة، فَقالَ يارَبِّثُمَّ اِنَّهُ اَذْنَبَوَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبّا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي؛ عَمِلَ عَبْدِي ذَْنبا، 

فَقَدْ غَفُرْتُ وَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبّا يَغْفِرُالْذُّنُوْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، عَمِلَ عَبْدِي ذَنْبا، : اللّهُ تَبارَكَ وَتَعايلاَذنَبْتُ ذَنْبا فَاغْفِرْلِي فَقالَ 
عَمِلَ عَبْدِي ذَْنبا، وَعَلِمَ : فَقالَ اللّهُ تَبارَكَ وَتعَايل. اَذْنَبْتُ ذَنْبا فَاغْفِرْلِي! لِعَبْدِي؛ ثُمَّ اِنَّهُ اَذْنَبَ الثّالِثَة، فَقالَ يا رَبُّ

فَقالَ . اَذْنَبْتُ ذَنْبا فَاغْفِرْلِي! غْفِرُالْذُّنُوْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، فَقَدْ غَفُرْتُ لِعَبْدِي؛ ثُمَّ اِنَّهُ اَذْنَبَ الرّابِعَة، فَقالَ يا رَبُّاَنَّهُ رَبّا يَ 
بِهِ، اُشْهِدُكُمْ مَالىَٔكَتِي، اَنِّي غَفَرْتُ لِعَبِْدي  عَمِلَ عَبْدِي ذَنْبا، وَعَلِمَ اَنَّهُ رَبّا يَغْفِرُالْذُّنُوْبَ وَيَأْخُذُ: اللّهُ تَبارَكَ وَتعَايل

  . فَلْيَعْمَلْ ماشاءَ
اگر مردي گناهي كند از گناهان، : مي نقل كند كه) ص(اللّه عنه از رسولپارسي خرب چنني باشد كه ابوهريره رضي

داند كه من او را ندۀ من، و ميگناه كرد ب: پس خداي عزّوجّل گويد. گناه كردم، بيامرز مرا! يا ربّ: پس گويد
پس ديگر باره گناه كند از  ام كه گناه آمرزم، و بدان بگيرم، بدرستي كه من بيامرزيدم بندۀ خويش را؛خداوندي

داند كه من او گناه كرد بندۀ من، و مي: پس خداي عزّوجلّ گويد. گناه كردم، بيامرز مرا! يا ربّ: گناهان، و گويد
چنني تا چهار بار؛ بار همگناه آمرزم، و بدان بگيرم، بدرستي كه من بيامرزيدم بندۀ خويش را؛  ام كهرا خداوندي
  .كه بيامرزيدم بندۀ خويش را، گو كار كن هرچه خواهد! گواه باشيد فرشتگان من حق سبحانه و تعايلچهارم گويد 

دانيم، بد كاريم و خويشنت را نيكوكار ميايم، و خويشنت را نيك بنده ميبد بنده: ستما را كاري عظيم بيفتاده ا 
داريم، به خداي داشتيمي بهرت بودي، و اگر آن كه به اگر اين ظّن نيكو كه ما به خويشنت، و كار خويشنت مي! دانيم

مي اميد داريم، به رحمت خداي اميد داشتيمي بهرت بودي؛ تا الجرم نه نالۀ  -كه نداريم -نيكوكاري خويش
اگر يكي گويد سياه، ما هم : ايمو نه رجاي راجيان داريم، به تقليد چيزي از هر كسي فرا گرفتهبدكاران داريم، 

  !گوييم سياه، و اگر ديگري گويد سپيد، ما هم گوييم سپيد
اين نه كار خردمندان، و عارفان، و اهل بصيرت باشد،  -چنان سر در جنبانيم چون يكي سر در دين جنباند، ما هم

د كه او را در كارها تميز باشد، تا هرچه فراوي گويند، به عقل درانديشد، و نيك از بد جدا كند، و مردم چنان باي
به هرچيز ناچيزي فريفته نشود و به قول هر ناداني از سر پي نيفتد، تا او را از اهل عقل و خرد توان گفت، و باللّه 

  .العون، والتّوفيق
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  باب پنجم
  خلصكار عارف مدر حرمت مؤمن گناه

  :العزيز گويد كهاللّه سرّهمي قدّسالجاالنّامقيالحسنالعالم، احمدبن ابياالبدال، قطباالسالم، قدوةشيخ
هايي كه اين كتاب را بنابر آن است تايي چند ياد كنيم، تاهر طاعني را در اين كتاب جاي طعن نباشد، و اگر آيت

الّلَه   وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءآ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر: اوّل قوله تعايل. گليم گرددطعني كند، باري زود خاكسار، و سيه
الذُّنُْوِب اللّهِ، اِنَّ اللّهَ يَغْفِرُالَّذينَ اَسْرَفُوا عَلي اَنْفُسِهِمْ التَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ قُلْ يا عِبادِيَ : ديگر. يَجِدِ اللّهَ غَفُوْراً رَحيماً

اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ وْبُ اِنَّما التَّوْبَةُ عَلَي اللّهِ لِلَّذينَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأوُلئِكَ يَتُ: ديگر. عاًجَمي
. اللّهِ تَوْبَة نَصُوْحاتُْوبُوا اِلَي: ديگر. لَّكُمْ تُفْلِحُوْنَلَعَوتُوْبُوا اِلَي اللّهِ جَميعاً اَيُّهَاالْمُؤْمِنُوْنَ : ديگر. اللّهس عَلِيْمً حَكيماً

والَّذينَ إذا فَعَلوا : ديگر. الظّالِمُوْنَوَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأولئكَ هُمُ : ديگر. إنَّ اللّهَ يُحِبُّ التّوّابنيَ و يُحِبُّ المُتَطَهِّرِيْنَ: ديگر
اِلّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وعَِمَل : و ديگر. رُوااللّهً فَاَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ ومَنْ يَغْفِرُالذُّنُوْبَ إلَّااللّهُذَكَ فاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ 

  . عَمَالً صالَحاً فَاُولئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئآتِهِمْ حَسناتٍ
ن، و به قول خداي ايمان دارد كه اين قول ها بسيار است در كتاب خداي عزّوجلّ؛ امّا هر كه به قرآو از آن آيت

اّما . خداي است عزّوجلّ، و راست است، و در اين هيچ شك نيست، از اين يك دو آيت بسنده است اين كتاب را
  .اگر كسي اين ندارد، جمله قرآن، و تورات، و انجيل، و زبور داود بر وي خواني هيچ سود ندارد

تقاد، و ايمان درست نظر كنند، ايشان را از اين كتاب فايده بسيار حاصل اما آن كساني كه در اين كتاب به اع
ها بسي سربسته دست ايم؛ اما از اين درجهاي جواهر بسيار تعبيه كردهزيرا كه ما در اين كتاب درج: گردد

اب ننگرد، و خداي عزّوجلّ يار آن كس باد كه از سر ناشناختگي در اين كت. ايمايم، و بعضي سر بگشادهبازداشته
وگوي نه تصرف بيهوده در باقي كند، و به عصاي نابينايي گنج پادشاهان نجويد، و مسلمانان را در رنج و گفت

و اگر كسي است كه . افگند؛ زيرا كه از اين طعام كم كسي خورده است، و از اين شربت كم كسي آشاميده است
ت و فهم او اين سخنان را جذب تواند كرد، آنگه او اگر علم و عقل او در اين ميدان جوالن تواند كرد، و معرف

ها كند كه سربسته است، او را مسلم باشد؛ و اگر فكرت، و فهم، و عقل او اين قوت ندارد، گو برو، قصد اين درج
  .و گرد اين بحر، و اين ساحل مگرد، كه در خون خويش سعي كرده باشي

باز كند، و معرفتي دارد و علمي كه آن را كحل هدايت كشيده امّا اگر كسي برقع خواجه امامي از روي عقل 
باشند، و بر سبيل تضرّع و نياز روي بدين باديۀ مفلسان، و نيازمندان آرد، و بدين باديه فرو شود، و بدين درياها 

ن كه فرو رود بر سبيل غوّاصي، اگر در اين بحر غرق شود، خون او ضايع نگردد، و از شهيدان راه حق باشد، چنا
اللّهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ المَوْتُ فَقَدْ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً اِلَي: مارا خرب كرد، قوله تعايل حق سبحانه و تعايل

  .اللّهِوَقَعَ اَجْرُهُ عَلَي
اگر : خن بايد نگريستيك درج از اين نوع كه به فهم هر كسي نزديكرت آيد، سر باز كرده آيد؛ در اين س :فصل

انكار، و بي آن كه از كسي ديگر سؤال كني، ترا اين سخن حل شود، آنگه ترا مسلّم باشد كه اين چنان است كه بي
زيرا كه هر . هاي ديگر سر بگشايي؛ و اگر در اين سخن دل تو پيچ آرد، آن بهرت كه گرد اين سخن نگرديدرج

اگر بر كسي ديگر عرض كني، اوّل به كفر فتوي خواهند كرد، مگر كسي بود سخني كه تو از اين به اوّل برخواني، و 
او : كسي بود كه در وي اعتقادي دارد گويد كهو اگر . وَالرّاسِخُوْنَ فِي العِلْمِ: كه راسخ قدم باشد، و از آن باشد كه
  .حيد موحّدان را باشدديگر همه فتوي كفر و زنديقي كنند، و اين همه تو -كفر نگويد، و به حجّت گفته باشد

و اگر كسي از . مَنْ لَمْ يَُذقْ لَمْ يَدْرِ: امّا اگر كسي اين حديث فرا نستاند، هيچ عجب نباشد؛ در مثل چنني گويند
مردم روستايي، و اگر دانشمندي كه كم علم باشد، در اين سخن آويزد، بس عجب نباشد؛ زيرا سايل چند هست 
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  :انند اين حايل افتادكه ما در شهر نيشابور بوديم، م
گفت كه نه او دانست و بر سر كرسي آن سخنان ميخواجه امام اسعد خود مشتي سخن از هر جاي برگرفته بود، 

از دانشمندان قومي آن سخنان بر وي بگرفتند، و جمله ائمّه . شنيدندگويد، و نه آن ديگران كه ميكه چه مي
كردند، و بر آن شنيد، فتوي كفر ميو چه از اهل عراق هركه ميعصر چه از اهل نيشابور، و چه از اهل توس، 

ها بر آن نوشتند، و او را در زندان كردند تا روز آدينه بر سر چهار سوي محضري ساختند، و جمله ائمّه نامه
  !نيشابور بر دار كنند

را بر ما عرضه كردند، و  خداي عزّوجلْ فضلي بكرد هم به جاي ما، و هم به جاي او، و ديگر ائمّه كه آن سخنان
امّا . ما وجه آن بنموديم و اگر نه او در خون خويش سعي كرده بود، و ديگر ائمّه همه به خون او مأخوذ بودند

تا  - اللّهشاء داريم كه نيز خواهد كرد إنو چشم مي -هاي ديگر كه كرده بودخداي عزّوجلّ فضلي بكرد از آن فضل
خداي عزّوجلّ يار آن كس باد كه اين كتاب را برخواند، و مثل اين نكند، . ان را همما او را نجات داديم و ديگر

  .تا در خون خويش و آنِ ديگران سعي نكند
اكنون با سر سخن شويم، و با سر آن درج كه گفتيم كه سر باز كرده آيد؛ نيكو بشنو، و به اوّل در انكار  :فصل آخر

  .ا كه دود انكار چشم دل كور كند، و سخن در نيابدكه منكر فرا هيچ چيز نبيند، زير! مياي
از سر حقيقت شنو كه من بسيار تأمّل كردم، تا در دنيا از مردمان حال كه بهرت و روزگار كه خوشرت؟ و اين آيت كه 

النّارِ، در حال حَسَنَةً وقِنا عَذابَ الْآخِرَةِالدُّنْيا حَسَنَةً وَفِيوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنا آتِنا فِي: گويدمي حق سبحانه و تعايل
ها فرو رفتم، و همه درها باز كردم، و همه را عقل و علم كه درسرت آيد، و در شأن كه راسرت آيد؟ به همه كوي

از آن نديدم كه در شأن دو قوم  و معرفت، و هدايت را نيز يار كردم، در هيچ كس اين آيت درسرت سنجيدم،
شنويم كه در جهان سيمرغي است، سيار انديشه اند؛ به حكايت ميراضيان خود سيمرغ. راضيان، و غافالن

الْبالءِ لّالَٔنْبِياء، ثُمَّ لِالَٔوْلِياءِ، ثُمَّ الّامْثَلُ فَالْاَمَثَلُ مرا از اين حديث اِنَّ اَشَدَّ. كردم، گفتم به آخر هم اين قوم باشند
  .منع كرد

جهان به : شأن و نشان مؤمنان موحّدان غافل مخلص اين آيت نيست پس چون به حقيقت بنگريستم، جز در
غفلت بخورند بي رنجي، و اندوهي، و تيماري كه بر دل ايشان باشد، و به آخر بركات اسالم، و گفتار شهادت فرا 

: گويدياللّه عنه متائبي به خداي عزّوجلّ رسند، چنان كه ابن عبّاس رضيورسد، و به در مرگ توبه كنند، و بر ن
  .تائبي با خداي عزّوجلّ رسد، كس فضل او به حقيقت درنيابدفِي النّأنَاَة؛ هركه او بر نو طُوْبي لِمَنْ ماتَ
نوتائب را اوّل شب كه در گور نهند، هزار بار خوشرت از آن باشد كه نو داماد را در بر عروس : درخرب است كه

و تعايل  سبحانه دو جهان خوش بخورد؟ در كتاب عزيز حقباز تفكّر كردم تا نيز هيچ كس هست كه هر . باشد
اللّهُ مُخْلِصاً اِلهَ اِلَّامَنْ قالَ ال: گويدمي) ص(و مهرت... الْاَنْهارُ اللّهُ بِماقالُوا جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها فَأثابَهُمُ: يافتم

  . اِلَّااللّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ عَلِمَ الاِلهَ: گويدمي) ص(دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ و هم رسول
پس اكنون از روي حقيقت نظر كردم، مرد مسلمان اگرچه بدكار و غافل است، همه آخر در بند شريعت است، 
ودر بند امرونهي است؛ امّا مرد مشرك و بيگانه در هيچ بند نيست، و از ايشان بسيار كس بود كه به در مرگ 

و بسيار كس بود كه رنج . جهان خوش بخورد، و هم آن جهان بهشت يابد هم ايناسالم آرد، و بر آن برود، 
آن هيچ اخالص و معرفتي نباشد، هم در اين دارد، و او را در كشد، و خويشنت را در رنج و اندوه ميشريعت مي
لّهَ عَلي حَرْفٍ فَاِْن النّاسِ مَنْ يَعْبُدُال َومِنَ: گويدتعايل ميكار است، و هم در آن جهان، چنان كه حقجهان زيان

  .تا آخر آيه... اًصابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَ اِنْ اًصابَتْهُ فِتْنَةُ اِنْقَلَبَ عَلي وَجْهِهِ خَسِرَالدُّنْيا والْآخِرَةَ 
نه به بدكاري روي نوميدي است و نه به طاعت و عبادت روي ايمني است؛ چون : چون كار بر اين جمله است
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هرچه نه بر اين اصل سازي همه ناساخته . بنگري اعتصام بنده جز به فضل، و رحمت خداي نيستبه حقيقت 
پس چون . است، و هر اميدي كه نه بدوست همه نوميدي است، و هر نازشي كه نه به ياد اوست همه مذلّت است

  .ن رسداز روي انصاف و حقيقت بنگري، هر دو جهان اين قوم خوش بخورند بي هيچ رنجي كه بديشا
مرا بر آن سخن داوري ! غفلت: يك بار از بزرگي پرسيدم كه چه خوشرت است در جهان مر مؤمنان را؟ گفت

چنان بود اكنون كه از كا خرب يافتم، هم! نداندانديشيدم كه اين بزرگ مردي است، اين هيچ چيز ميافتاد؛ با خود 
در نشيب و باال بنگذاري، اين سخن حّل نشود، و چون  امّا تا بسيار تجربه نيفتد، و چندان راه. گفتكه او مي

پسندي است كه به توبرۀ و اين سخن نه سخن هر مقلّدي، و خويشنت. رسي بيني كه دنيا و عقبي خوش كه خورد
  !اينت نيك مردي كه منم: پنداشت خود فرو شود و گويد

گفتند ! زدگي در اين گورهااندچشماهل اين گورستان بيشرت از : روزي به گورستاني بگذشت؛ گفت) ص(رسول
و ، »چشم بد اشرت را در ديگ كند، و مرد را در گور« -آري: زدگي درگور شود؟ گفتالّله، مرد از چشميا رسول

بر طاعت و عبادت خويش افتد، و بر سره مردي  تر، و برت از آن نبود كه مرد را چشمزدگي شومهيچ چشم
و جمله كار او نيست شود، زيرا كه عجب از طاعت و عبادت خويشنت ديدن  خويش؛ دمار از روزگار او برآيد،

  .اَلْعُجْبُ وَالْحَسَدُ يَأكُالنِ الْحَسَناتِ كَما تَأكُلُ النّارُ الْحَطَبَ: خيزد، در خرب است كه
عت خويش ها طاعت كني، و چشم تو بر طابهرت از آن كه سالهزار بار گناه كني، و چشم تو بر گناه تو افتد، مي

افتد؛ زيرا كه از گناه ديدن ندامت و توبه بار آرد، و از طاعت ديدن عجب و پنداشت بار آرد، و اين هردو مرد را 
  .زود هالك كند

***  
تا او را چه بهرت، و مفيدتر، و عبادت و  -كه عبادت بسيار دارد -بسيار نظر كردم تا مؤمن مخلص عارف را :فصل

وَقَليلُ مِنْ : گويداند، چنان كه ميو شاكران اندكي. شكر: بر او به زيان نيايد؟ گفتماست تا طاعت او را چه نقد 
تا مرد را چشم بر طاعت و عبادت خويش نيفتد شكر نكند، و چون چشم بر عبادت و طاعت . عِبادِيَ الشَّكُوْرُ 

چنان كه ت را بخورد همافتاد، اگر حايل نعمت و توفيق خداي عزّوجّل نبيند عجب آمد، و عجب طاعت و عباد
خواست او در  پس به حقيقت بنگريستم، مؤمن مخلص را هيچ بهرت از آن نديدم كه بي. آتش هيمه را بخورد

كند، تا از عجب دور آرد، و توبه مينالد، و ندامت ميطاعت و عبادت او معصيت مي درافتد، و او ميميان 
هم از قرآن، و هم از اخبار، و : ها دارمو بر اين سخن دليل –! و اين سخن بر خالف قول جمله علماست -باشد

  . هم از عقل، و هم از معرفت
ثُمَّ إنَّ رَبَّكَ لِلَّذيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ : گويدامّا از قول خداي عزّوجلّ آن است كه مي

اآلخِرَةَ لَمِنَ وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ اِنَّهُ فِي: تا آن جا كه گويد. رَحيْمْدِها لَغَفُورٌ بَعْاًصْلَحُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ 
: لاللّهِ؟ قايا رَسُولَ قالُوا وَكَيْفَ ذلِكَ بِهِ الْجَنَّةَ؟  اِنَّ الرَّجُلَ لَيُذْنِبُ ذَنَباً يُدْخِلُهُ اللّهُ): ص(اللّهقال رسول. الصّالِحِيْنَ

  .پارسي خرب چنني باشد كه پيش از اين نوشته شده است -يَكُوْنُ نَصْباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَيَتُوبُ مِنْهُ
و دليل عقلي آن است كه مفيدترين، و بهرتين كارهاي مؤمن عارف مخلص آن است كه در ميان طاعت و عبادت 

افتد، تا وي را از عجب و پنداشت ن ميشود، و چشم آن عارف مخلص بر آاو بي خواست او معصيت كرده مي
مرد مؤمن عارف كه عبادت بسيار دارد در چنان كه صالح گوشت در نمك است، صالح و هم. داردنگاه مي

معصيت است كه بي خواست او از او در وجود آيد؛ و نمك طاعت او معصيت ديدن اوست، و معصيت ديدن 
. اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ : جب خيزد، و از معصيت ديدن توبه و ندامت خيزد كهزيرا كه از طاعت ديدن ع: بهرت از طاعت ديدن

  .آيد، و دليل قرآن، و اخبار، و عقل راست آمدفَأوُلئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئآتِهِمْ حَسَناتٍ در پي مي: چون توبه آمد
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االكرمني الرّاحمني است، و اكرممآمديم به دليل معرفت، و هدايت كه هيچ عارف نبود كه او نداند كه خداوند ارح
است، به همه حايل رحمت را معصيت بايد، و اگر نه در رحمت چه فايده بودي؟ و اگر عاصي نبودي غافر و 

كار و عاصي نبودي، غفّار چه بايستي؟ و اگر لئيم نبودي، كرم و كريم و اكرم چه سود داشتي؟ و اگر مذنب و گناه
به هر صفات ستوده كه حق  -عيب چه بايستي؟گر بنده معيوب نبودي، خداوند بيو ا غفور و غفّار چه بايستي؟

بر شدي؛ زيرا كه كار عاصي نبودي، اغلب صفات او بيرا سبحانه و تعايل بدان وصف كنند، اگر مؤمن گناه
  .نيايد، و بيگانگان را از آن هيچ نصيب نيستمطيعان را از آن هيچ چيز مي
و هركه نه عارف است اين . آشكارا بايد كرد) ص(به معصيت عاصيان امّت محمّد پس اين همه صفات ستوده،

پس چون به حقيقت بنگري جز مؤمن عارف . را منكر باشد، و چون منكر باشد با وي اين معاملت نكنند
و اين مبالغت  -النيفعّ: بر وزن - اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْتَّوّابِيْنَ: تعايل از آن گفتمخلص نشانۀ اين حديث نيست؛ حق

هايي چون آن قياس كه قومي ناشناختگان كنند كه نه نياز بر آنِ ما قياس نتوان كرد، از قياسكار بي. دهدفايده 
عارف باشند، ايشان از كار چه خرب دارند، و از درياي جود، و لطف، و كرم او چه بهره دارند، واز جواهر، و دُرّ 

  .كننداز آن جا كه هستند با مردمان ستدوداد مي جود و احسان او چه نصيب دارند؟
و كرم، و  مرد عارف مؤمن مخلص كه كحل هدايت در ديده معرفت او كشيده باشند، و چشم او بر درياهاي جود،

همه معصيت عاصيان در ديوان خويش بيند هرگز از رحمت او نوميد نگردد، و  لطف، و رحمت او افتاده باشد،
اند و خواهند كد در ديوان يك مؤمن عارف بيند، هرگز رقم كفر و مله جّن و انس كردهاگر هر معصيت كه ج

تا معصيت عاصي از رحمت خداي . خداي عزّوجلّ نوميد نكند بيگانگي بر وي نكشد، و او را از رحمت
عارف اين گمان مرب كه اين خواهد بود، و به دل هيچ  و هرگز. زيادت نگردد، هيچ عاصي را روي نوميدي نيست

چنان بر خزينۀ افتد، همچنان كه چشم بر خزينۀ رحمت ميخود در نيايد؛ امّا هم شرط است كه عارف را هم
بيند، و از كردار بد بيند، جّباري و قهّاري او ميچنان كه غفّاري و غفوري او ميافتد، و همعذاب و عدل مي

امّا به هيچ حال مرد عارف را . خوردو شرم و تشوير مي ترسد كه نبايد كه شومي كردار من فرامن رسد،خويش مي
  .قطع در ميان نه؛ زيرا كه معرفت عطاي اوست، و عطا بازستانيدن كار كريم نيست و نبود

. امّا روا بود كه ايمان و اسالم باز ستاند كسي را كه نه عارف باشد؛ و او خود باز نستاند امّا اين كس به زيان آرد
تعايل چند جاي در كتاب عزيز خويش منافقان را مؤمن خواند امّا حقّ. مسلمان كار بسيارست و از عارف تا به

گوييم، نه در مؤمن مقلد اگرچه گوييم در مؤمن عارف مياين سخن كه ما مي. هيچ جاي منافق را عارف نخواند
سخن ! ، و عبادت، و طاعترود، نه در اصل، و نسب، و امامتكار ميهر سخن در عارف گناه! االئمه استامام

اگر كسي در آن . رود كه اگر همه اجناس خلق بيايند تا اين سخن را تبديل و تغيير كنند نتوانند كرددر اصلي مي
معرفتي باشد، و گواه عدل باشد كه بر تقليد خويش گذاشته باشد، كوشد كه من اين را تغيير و تبديل كنم، هم از بي

  .و باللّه التّوفيق
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  شمباب ش
  اللّه عليهدر فضيلت فرزندان آدم صلوات

  :كه العزيز گويداللّه روحهالجامي قدّسالنّامقيالحسناحمدبن ابيابونصر العالم، االبدال، قطباالسالم، قدوةشيخ
 اللّه عليه به تقدير مشيّت، و پرگار ارادت، به علم و حكمت معزّز گردانيد، وخداي تبارك و تعايل آدم را صلوات

ها، و خَلَقْتُ بِيَدَيَّ بر وي كشيد، و مسجود مقرّبان درگاه گردانيد، و همه مكرمت: به صحراي وجود آورد، و رقم
. وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِننيَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقيْنَ اليَعْلَمُوْنَ: اعزازها در وي تعبيه كرد، و اين ندا به عالم در داد

امّا هر  خَلَقْتُ بِيَدَيَّ و در اين حديث رمزهاي بسيار است،: مه اعزاز فرزندان آدم را در اين حرف تعبيه كرده
  .فهمي، و هر ديل، اين بار تحمّل نتواند كرد

صود اين رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتي، قصّه اين بسيار است شنيده باشي؛ امّا مق: اللّه عليهابراهيم گفت صلوات
تعايل درخواست ابراهيم از حق: كار باشيرمزي است اگر بداني شنود، و اگر نداني شنيد داوري مكن كه زيان

فرمود تا چهار مرغ بياورد، . بلي؛ وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ: اَوَلَمْ تُؤمِنْ؟ قالَ: تعايل گفتمرده زنده چون كني؟ حقكه 
  .هم آويخت، چنان كه شنيده باشيو بكشت، و بر هم كوفت، و بر 

يكي طاوس بود، يكي بط، و يكي كالغ، و يكي خروه بود؛ هنوز از گاه ابراهيم باز اثر : چنني گويند كه آن مرغان
چه عجب داري كه آدمي سركشي كند، و بر جمله عالم سرافرازي كند كه نداي . آن مرغان بر يكديگر پيداست

حق اگر معرفت، و داشتِ ! گويند؟روز مي بر وي خوانند، و بر گوش او فرو ميخَلَقْتُ بِيَدَيَّ هر : خاصيّت
 و لكن بند عصمت، و نور معرفت مؤمن را از سرّ . نباشد، همان كند كه فرعون و نمرود كردند سبحانه و تعايل

ر ذلّ و پروراند و منافق را ددارد، و به لطف و كرم خويش ميدارد، و به عزّ خويش عزيز مينگاه مي ديَّيب
دارد؛ كه منافق قدر خداي و رسول نداند، و قدر مؤمن مخلص نداند، و اگر او اين قدرها خواري دو جهان مي

  .دانستي خود منافق نبودي
اللّه، او قدر مؤمن مخلص داند؛ و اگر منافق قدر خداي و رسول و اِلَّااللّه، محمّد رسول الاِلهَ : نه هر كه بگفت

گويد منافق آن نداند؛ زيرا تعايل ميو اين عزّت كه خداي -تي، او خود هرگز منافق نبوديقدر مؤمن موحّد دانس
خرب چنان كه او از قدر عزيز و عزت او بيو هم. كه منافق ذليل دو جهان است، و ذليل قدر عزّ و عزيز نداند
ق مؤمن ظاهري است و عارف است؛ زيرا كه منافخرب است، از رحمت، و مغفرت، و كربياء، و فضل، و جود او بي

نيست، و خداي را نداند، و چون او را نداند صفات او را هم نداند، چون از اين هيچ چيز نداند وَ ليكِنَّ 
  .الْمُنافِقِيْنَ ال يَعْلمُونْ او را درست آمد

ل داند نتواند كه يكي را منكر شود، و قوو چون مؤمن موحّد مخلص عارف همه صفات خداي عزّوجلّ مي
الْحُسْني أُوْلئِكَ عَنْها مُبْعَدُوْنَ و هم خداي عزّوجلّ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا: خواند كهخداي عّزوجّل بر خود مي

داند، و حكم سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلي غَضَبِي؛ و عظمت، و كربياء، و جود، و فضل، و كرم، و لطف او مي: گويدمي
بيند، و از ازل در ابد ميبيند، و قضاي طاعت و معصيت بر خود مياب خود سابق ميقضا و مشيّت او در ب

ها ميان در بسته، و بيند، و در گزاردن فرماننگرد، و همه كارها را قسمت قسّام مينگرد، و از ابد در ازل مي
يدان نياز به قدم اميد ميدواند، و روي فرا قبلۀ فرمان و رضا كرده، و در ممركب اجتهاد از سر كوي مناهي مي

كند، اگر چنان بود كه مركب فرمان به سر درآيد، و خطايي در رود، و بر براق فضل در ميدان حجّت جوالن مي
تر و بلندتر از آن است، ويو صد، و هزار، و صدهزار در وجود آيد درخت معرفت قوجود آيد، و اگر دو، و ده، 

  .تواند بود، و چون عقد معرفت درست آيد، از اين هيچ باك نيستكه او را از اين و مانند اين گزندي 
بايد كوشيد تا تا عقد برجاست، از جنگ و جدل باك نيست؛ امّا مي: چنان كه عقد زني با مردي درست آيدهم
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بايد داشت كه نبايد اسپ حكم به سر درآيد، و چيزي جنگ كم افتد، امّا چون افتاد زبان از طالق در بند مي
شناس باشد، خود حديث طالق بر زبان و خاطر وي امّا چون داماد عاشق و حريف. ه شود كه بر آن درمانيگفت

اما هرگز . شناس باشد، از جنگ فراطالق شود، و از طالق فرقت خيزدنگذرد؛ اما چون داماد نه عاشق و حريف
كه بي معشوق نتواند بود، و معشوق داماد محّب عاشق سخن طالق نگويد تا به طالق چه رسد؛ زيرا كه او داند 

هرچه به بها در آيد : و هرچه خري بنده باشد نه معشوق باشد. نه به زر و سيم، و نه به جان و جهان به دست آيد
  .آن همه تويي نه معبود و مقصود تست، و هرچه خري هم چون تو باشد

ارد، و شبيخون عشق بر كه حمله برد، و كدام دل تا او كه را خواهد، و كه را خرد، و كه را دوست د: كار در آن است
است كه غارت مهر او را شايد؟ و كدام روح است كه سزاي نواخت اوست؟ و كدام مرغ است كه شكار شاهني 

زار است كه چراگاه ارادت اوست؟ و كدام خنوز است كه صدف آن ديل است كه دارالملك اوست؟ و كدام مرغ
تماشاگاه نظر اوست؟ و كدام جوي است كه آب زالل محبّت او در آن روان  لطف اوست؟ و كدام باغ است كه

و كدام زبان است كه بر او ياد اوست؟ و كدام كوي است؟ و كدام ديده است كه در انتظار جمال و كمال اوست؟ 
و آن  گرد طلب اوست، تا ما آن را غالم و چاكر باشيم، است كه در او بوي اوست؟ و كدام روي است كه بر او

به  خاك را سرمۀ ديده كنيم، و جان را بر آن نثار كنيم، و هنوز هيچ چيز نكرده باشيم، و اگر هزار جان ديگر باشد
  .العالمنيالحمدللّه ربّ : شكرانه فدا كنيم، و از ميان جان بگوييم

***  
. خاصّه روي ايشان را آدم و آدمي را خداي عزّوجلّ خاصيتي نهاد كه هيچ اجناس خلق را آن ننهاد، :فصل آخر

ها كه در آدم و آدمي است آنچه از آن باطن و از ظاهر آدمي هيچ چيز عزيزتر از روي و سر نيست؛ و آن تعبيه
ظاهر است به سر و روي دارد، و از آن مردمان سوگند كه خورند به ) از آن(است اختصاص به دل دارد، و آنچه 

و پاي و پهلو و به هيچ عضو ديگر مگر به سر و روي، و در آن سر خورند، و هيچ كس سوگند نخورد به دست 
سوگند به سر تو؛و در افواه  -لَعَمْرُكَ : هم از آن گفت محمد را حق سبحانه و تعايلسرّي است از اسرار ربوبيّت، و 

  . خلق در است كه گويند فا روي فالن كس چنني گفت
و چون از پس پشت گفته باشد گويند سهل است هرچه  گويد، گويند فرا روي وي گفت،كسي كه كسي را بد مي

و ! و در روي فالن كس انداختدخ: كسي كه با كسي جفاي عظيم خواهد كرد، گويند. گفت) وي(نه فاروي 
و اين همه ه در افواه مردمان است، همه تعبيه آن تعبيه است، و . دل فالن كس بيازرد: چون فرا باطن رسد، گويند

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ؛ و : دهدگويد، و اين ترتيب ميچند جاي در مصحف مجيد مي حق سبحانه و تعايل
و . وِيْمٍوَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُونِ وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ وَ هذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ لَقَدْ خَلَقْنا الْاِنسانَ فِيْ اَحْسَنِ َتقْ: گويدجاي ديگر مي
  .الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تا آخر آيهوَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِيْ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي :جاي ديگر گفت

ها در طينت آدم بنهاد، از اجناس خلق زيركان بودند بدانستند كه اين چه تعبيهاين تعبيه حق سبحانه و تعايلچون 
اَتَجْعَُل قالُوا : زبان مالمت برگشادندهاي عظيم است، همه را عرق حسد بجنبيد، سر بر زانوي غيرت نهادند، و 
و در اين . اِنِّي اَعْلَمُ ما التَعْلَمُوْنَ: فِيْها مَنْ يُفْسِدُ فِيْها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ؟ قالَ

و . آدمبني: و لقد كرّمنا آدم، گفتنگفت : ار استآدَمَ، و در اين بيان اسرار بسيوَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي: سخن كه گفت
  . خُلِقْتُ مِنْ اَطْيَبِ الْطِّيْن وَ خُلِقَ مُحِبِّي مِنَ اَسْفَلِها: اللّه عليه گفتبازان شود كه مهرت صلواتاين حديث 

دا به عالم اين ن حق سبحانه و تعايلهاي آن دُّر بود، و جمله اجناس خلق فروماندند درين كه آدم صدف تعبيه
همه در اين سرگردان و متحيّر شدند، و هر يكي از آن جا كه فهم و خاطر ايشان بود . خَلَقْتُ بِيَدَيَّ: درداد، و گفت

  .و آنچه مقصود است خود او داند -چيزي بيرون دادند، و نفسي زدند
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آن خاصيّت آن بود كه جمله ارواح و نمايد كه يدِ خاصيّت بود، و ما را اين روي مي» يد«اند كه آن امّا قومي گفته
و آن . جااشخاص اولياء، و انبياء، و صديقان به يك جاي حاضر بودند، و هيچ جاي ديگر آن حضور نبود مگر آن

خورند از آن بود كه اوّل كه آن تعبيه را به آدم فرستاد بر سر او فرود آمد، پس به روي كه سوگند به سر آدمي مي
آدميان راست؛امّا آنچه آدم و آدمي بدان عزيزاند، و آن ظاهر است، و همه  ن است، و اين نيكدرآمدِ، آن عزّ از آ

خاصيّت هيچ كس را نيست مگر مؤمن موحّد عارف را، آن خود چيزي ديگر است، و هر كس راه فرا آن نداند، 
  .اندمگر آن كسي كه آن تعبيه در بار وي است، و او را بدان خرب كرده

پنداشت كه او را به ! چنان خرب دارد كه ابن يامني داشتكه آن تعبيه در بار وي است، و او از آنبس كسي است 
كند، و امّا يوسف دانست كه در آن چه تعبيه است، و چه مي اند، و ندانست كه در آن چه تعبيه است،دزدي گرفته

ساخت، ديگران همه آواز وصال مياللّه عليه اسباب يوسف صلوات. كندبرادر را به دزدي چرا منسوب مي
اي بسيار تعبيه غيب كه هست، و ما از ! غَيْبِ حافِظِيْنَاِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ وَ ماشَهِدْنا اِلّا بِما عَلِمْنا وَ ماكُنّا لِلْ: برآوردند
رد مؤمن م حق سبحانه و تعايلهاي لطف و كرم كه اين درّ، و جواهر، و زر، و سيم، و گنجاي بس خز! آن غافل

عارف مخلص را يخني نهاده است كه نه چشم هيچ كس بر آن افتاده است، و نه به خاطر هيچ آدمي گذر كرده 
 نكنيم كه ما را چرا مي نان ندهد، با دوستااست، و ما از سر ناداني و ناشناخت خويش بانگ و فرياد مي

  !خويش چنني نكنند كه او با ما كند
گوي، تو هرچه خواهي مي! يا تعقوب. يااَسَفي عَلي يُوْسُفَ: فرياد برآورده كه و از سر اين درد و ناشناختگي

االحزان را مسكن ولكن يوسف بايد كه به ملكت رسد، و ابن يامني بايد كه بازو بود، تو روزي چند صرب كن و بيت
: گويدن آخرالزمان هم اين ميدالايم به صحرا آريم؛ با مؤمنان، و موحّدان، و شكستهخود ساز، تا آنچه تعبيه كرده

: خويش به صحرا آريم، و بدخواهان و بدگويا را چشم بر ملكت شما افگنيم، و آواز برآريم كه تا ما داشته! باشيد
  .اِنِّي اَعْلَمُ ماالتَعْلَمُوْنَ

***  
رد، فرشتگان اللّه عليه از كتم عدم به وجود آخواست كه طينت آدم صلوات حق سبحانه و تعايلچون  :فصل آخر

. اي در وي بخواهيم نهادرا فرمود كه روي زمني خاكي كنند، كه ما از اين خاك خاكيئي خواهيم ساخت، و تعبيه
أتَجْعَلُ فِيْها مَنْ يُفْسِدُ فِيْها وَ يَسْفِكُ الْدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ؟ : فرشتگان بر وي به جدل بگفتند

  .اِنِّي اَعْلَمُ ماالتَعْلَمُوْنَ: قالَ
خواهد، شرح اين حديث به تمامي گفته آمده است، اگر كسي مي» انس التّائبني«: قصه اين دراز است و در كتاب

  .گويم كه دراز شودجا ببايد نگريست، باز اين قصه نمياين قصّه آن
دم ببارانيد، و پس از آن چند سال باران چهل سال باران محبّت بر آن خاك آ حق سبحانه و تعايلامّا چون 

آن ببارانيد، و آن طينت آدم به يدِ عزّت عزيز گردانيد، و اين رقم بر وي كشيد و رحمت، و فضل، و لطف، و كرم بر 
ربوبيت در اين پنهان خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، و جمله اجناس خلق را در اين، فرا گفت و گوي كرد، و سرّي از اسرار : گفت
و چندان افعي گزنده، و عقرب جراره در سرّ اين تعبيه بنهاد، كه هركه بي چراغ معرفت بدين خانه در رفت، كرد، 

وجوي داد؛ زيرا كه اين بحر بحري بيرون نيامد، و جان و ايمان خويش به سر اين جستهيچ كس به سالمت 
شمار حساب و بياهر و دّر اين بياست كه ساحل اين را كران پديدار نيست، و قعر اين را منتها نيست، و جو
أوُلئِكَ هُمْ خَيْرُ اَلْبَرِيَّةِ؛ و هركه نداند : است، و آبي دارد كه هر تشنه كه از او شربتي داند خورد، از آن قوم گردد كه

  . أوُلئِكَ هُمْ شَرُّ اَلْبَرِيَّة: خورد از آن قوم گردد كه
ه همه اجناس خلق كه فرا آدمي رسند ترسند، و ايشان را خشوع زاده از آن است كو اين همه رفعت، و علوّ آدمي
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خَلَقْتُ بِيَدَيَّ طرازي دارند؛ از اين سبب بود كه هيچ كس از اجناس خلق دعوي خدايي : كنند، كه ايشان از اعزاز
بويي بديشان خَلَقْتُ بِيَدَيَّ تعبيه بود : جا كه معرفت و هدايت نبود، از آن معني كه درهر آن. نكرد مگر آدمي

اَنَا رَبُّكُمُ اَالَعْلي سر از ايشان برزد، تا سر همه اشقيا شدند؛ و هركجا كه از آن معني بويي بود، يكي نرسيده بود، 
  . و معرفت بازان قرين بود، همه انبياء و اولياء و صديقان گشتند

ناعت، و تفويض، و تسليم، و و چون هدايت، و معرفت، و علم، و تقوي، و عقل، و خشوع، و صرب، و شكر، و ق
زهد، و حيا، و صدق، و يقني، و رضا قرين محبت آمدند، دانستند كه آفريدگار كّل اوست، و ما همه بندگان اوييم، 

رود، و و او خداوند ماست، و هرچه هست همه به قضاي حكم، و به تقدير مشيّت اوست؛ و هرچه امروز مي
آيد، و هرچه دانسته است و قسمت كرده، يك ذرّه كم و ه با جاي ميآنچه فردا خواهد بود، همه علم اوست ك

  .بيش نخواهد بود
زيند، هم در اين جهان با سالمت، و هم در آن وار ميبندگي، و نياز، و تضرّع، و زاري، در پيش گيرند، و بنده

جود و كرم او؛ سخاوت جهان با خلعت، و ملك هر دو جهان در مراد و قبضۀ ايشان، و سينۀ ايشان نشانه فضل و
رضا به قسمت شعار ايشان، خرسند بودن بر بال كار ايشان، شكر بر نعمت گفتار . پيشۀ ايشان، توكّل راه ايشان

ايشان، نور دل خاصگان از انوار ايشان، سرور خاصگان از اسرار ايشان، ياد كردِ دوست يادگار ايشان، محبت حق 
زار ايشان، نظر رحمت او محو كنندۀ او زار ايشان، لطف و كرم او مرغ غمگسار ايشان، طاعت او نوبهار ايشان،

عفو او انهار ايشان، نظر به عربت كار ايشان، سخن گفنت به حكمت ثمرۀ اشجار ايشان، قول الاِله إلّااللّه حصار 
هُ حِصْنِيْ وَمَنْ دَخَلَ حِصِْني الاِلهً اِلَّااللّ: گويدتعايل ميدهد كه حقاللّه عليه خرب ميايشان؛ چنان كه مهرت صلوات

  .اَمِنَ مِنْ عَذابِي
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  باب هفتم
  در كيمياي طاعت و عبادت

  :العزيز گويداللّه روحهالجامي، قدّسالنّامقيالحسنالعالم، ابونصر احمدبن ابياالبدال، قطباالسالم، قدوةشيخ
واند، و بيند؛ زيرا كه در اين كتاب سخنان است كه اين كتاب هر كسي را نشايد كه نگرد، و خ! بدانيد برادران ما

بسيار كس بود كه بدين كتاب فرو نگرد، نخست ما را زنديق نام كند، پس آنگه زنّار : كه طعمۀ هر كسي را نشايد
هاي كند، و تعبيهده كرد بر بندد، و هر جاي اين سخن را نه بر بصيرت و نه به اعتقاد، بلكه به انكار نشر مي

دهند، افتد، و از راه راست سر در بيابان ضاللت ميكند، و قومي مردم عامّه را از آن بد مين تعبيه ميفاسد در آ
كنند، و ما به دو جهان از آن بيزاريم، و از همه زنديقان و اباحيتان، كنند، و در خون ايشان سعي ميراه ميو بي

  !و اين فصل را نيك ياد داريد شما دين خويش به قول صاحب غرض بر باد مدهيد،. و گمراهان
ها گمراه، و زنديق، و بد اين گويد به همه حالگويد كه طاعت و عبادت مي نبايد كرد؛ زيرا كه هر كه احمد نمي
امّا كسي كاري . اين اعتقاد ندارم، و نگويم، و روا ندارم كه نيز كسي گويد؛ خداي داند كه چنني است. دين باشد

و هيچ كاري . جويدنگرد، و ميها به نيك و بد آن ميمار آن كار گرفته باشد، به همه حالكند، و چون او را تيمي
  .»نيكش نبود هركه به بد خرسند است«: نيست كه در آن بد و نيك نيست؛ و مردمان در مثل چنني گويند

شكر گفته مرتفع است، و دون است، و وسط است، چنان كه در حديث : و هر كاري كه هست از سه قسمت است
اكنون احمد گويد از . همه كارها در دنيا اغلب بر سه قسمت است. آمد؛ شكور است و شاكر است، و شكّار است

ورزم، اما شما من بر شما شفقت مي! كارها مرتفع گيريد، و اگر نه باري به وسط فرود آييد، و به دون فرود مياييد
  .دين خود در سر من مكنيد
هركه در دنيا رنجي : فرا فهم مردم مختصر همت، و مختصر طبع نزديك باشد بشنويدكه اكنون يك سخن چنان

گويد، باشد، مياگر او را هزار سال آن آرزو مي. باشدبرد، و راغب دنياست، پيوسته او را آرزوي كيميا ميمي
؛ چون كيميا به دست آمد، كيميا بايد كه بدست آيد. چون كيميا به دست نيايد، او را از كيميا گفنت هيچ سود ندارد

امّا چون كيميا به دست آمد، و . و علم آن نداند كه چون بايد كرد، هم هيچ سود ندارد، و هيچ زر در كيسه نشود
بايد كرد بكند، زر در دست او روان افگند، و آن علم كه ميبايد كرد، و هرچه بايد ميداند كه چون ميعلم آن مي

  .گر گرددينه آبادان، و مرد توانگردد، و كيسه پر شود، و خز
همچنني در راه دين و مسلماني، و در راه شريعت، و حقيقت كارهاست كه همه كربيت احمر و كيمياي سعادت 

منتهاست، و همه خلق در آرزوي از هاي بياست، و گنج است؛و هر يكي گوهر شب چراغي است، و درهاي يتيم
بايد تا به دست آرند، هم در دست ايشان است، و ما را شفقت برادري ياند، و آن عالج كه ايشان را مآن يكي
گوييم تا بو كه از سر اين ادبار، و خسارت، و تقليد هر مقلّدي بدين بوستان دارد و شفقت مسلماني ميرنجه مي

  .دوستان درآيند، و نسيم فضلي بر ايشان وزد كه غبني بزرگ باشد كه در اين دون همّتي فرو شوند
دانند امّا قومي مرقومي را از راه مرتفع و وسط به راه دون كشيدند، و آن نيكويي تمام مياند؛ منان هم عزيزانمؤ

چنان كه در دنيا چيزهاست، و كارهاست، كه مرد را از كه هم! اي برادران مكنيد! كنندكه به جاي ايشان مي
كار دين نيز همچنني كيمياهاست كه مرد مؤمن را كه درويشي به توانگري رساند، و از همه نيازها نجات دهد، در 

  :آن به دست آرد، از اين همه رنج و تعب باز رهاند؛ چنان كه خرب بدان ناطق است
هِدِيْنَ اَبَداً رَكْعَتانِ مِنْ رَجُلٍ زاهِدٍ قَلْبُهُ خَيْرٌ لَهُ وَ اَحَبُّ اِلَي اِللّهِ مِنْ عِبادَةِ المُتَعَبِّدِيْنَ الْمُجْتَ): ص(اللّهقال رسول

  :گويدمي) ص(چنني باشد كه رسولپارسي خرب  -الْقِيمةِ سَرْمَداً اِيل يَوْمِ 
دو ركعت نماز از آن مردي كه دل او در دنيا بسته نباشد، و دنيا بر دل او سرد باشد، بهرت، و به خداي عزّوجلّ 
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  .د تا روز قيامتاند، و خواهند كرعابدان و مجتهدان كه بكردهدوسرت، از همه عبادت 
اكنون اين نوعي است از كيميا؛ و چندان كيمياهاست در اين راه كه زهد همه زاهدان، و نماز و روزه ايشان در 
جنب آن كيمياها چنان است كه آنِ ديگر مردمان در جنب زاهدان، زيرا كه در ميان ترسايان، و رهبانان زاهدان 

كيمياي حقيقت و شريعت دارد، و در ميان ايشان هيچ كس نيست كه درند؛ امّا در ميان ايشان هيچ كس نيست كه 
  .كيمياي رضا و تسليم در حجّت دارد، و از اين بسيار است، و بر دادنِ آن تطويلي دارد

در : گويدطاعت مكن، مي: گويد كهبه رسم و عيادت مكن، نمي: گويدعبادت مكن، مي: گويد كهاحمد نمي
به ريا، و سمعت، و انكار : گويددعا، و تسبيح، و تهليل، و استغفار مكن، مي: هگويد كنمي. طاعت شركت مكن

بر هر غيبتي، و بهتاني، و : مكن، و در تقبيح و تخليط برادر مسلمان مكوش، كه طاعت و عبادت بازين پاي نيارد
  .دروغي كه بر برادر مسلمان بگويي، چند ساله عبادت در سر آن بايد

ندامت عني طاعت گردد، و طاعت و عبادت به حسد و عجب عني خسارت گردد، و هَبآًء  كاري به توبه وگناه
باك مدار اگرچه به پري زمني و و آسمان  غل، و غش و حسد مسلمانان باش، و مرتس، و از گناهبي. مَنْثُوْراً شود

لّهُ سَيِّئآتِهِمْ حَسَناتٍ بر خوان، و با حسد، اَل باشد؛ چون آتش ندامت بدان رسد همان انگار كه نبود، فَأَوُلِئِكَ يُبَدِّلُ 
  دار مدان، و غل، و غش هيچ طاعتي پاي

اللّه عليه نگر كه به يك حسد كه در كار آدم صلواتاللعنة بيشرت نتواند بود؛ ميطاعت و عبادت از آنِ ابليس عليه
برآرد؛ و سحرۀ فرعون، اصحاب كهف، و حسد و عجب كار چنني از كارگاه ! بكرد، چون دمار از نهاد او برآورد؟

نگر كه چه يافتند، و كار ايشان چون از كارگاه برآمد؟ و آن قوم و وحشي در وقت كافري ندامت پيش آوردند، مي
ها بود تا طاعت و عبادت ميابليس ملعون، و بلعم باعور، و برصيصاي عابد چند سال: كه طاعت كردند چون

  !كردند؟
عان است، و نه عبادت عابدان، و نه زهد زاهدان، و نه صدق صادقان، و نه تقواي متقيان، ما را كه نه طاعت مطي

بازين همه عجب، و تكرب، و حسد، و ريا، و جمع و منع دنيا، و تفاخر، و تكاثر، هر روزي كمرتين ده مسلمان از ما 
شايد سالم كردن، سالم بر ما بايد كرد و گوييم بر ديگر مسلمانان ن! بيازارد، و دعوي آن كنيم كه ما از كسي بهرتيم

  !اينت قومي بر پنداشت و احمق كه ماييم! تا نجات يابند
كه ما از نو برده روميم، و از نو برده خراباتيم، و از نو برده ما از چنني و مانند اين سير بخورديم؛ گواه باشيد 

نياز نتوان به درگاه بي: گوييم، و اختيار ما اين استما اينك مي. نَالْمُؤْمِنِيْكنشت و كليساييم تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَناَ اَوَّلُ 
پسند، و با باطن خراب، و از دل رويم، دوسرت از آن داريم كه با ظاهر خلقدست، و تهيما تهي. نياز برد مگر هم
سادِكُمْ، وَال اِيل اَعْمالِكُمْ؛ وَليكِن اِنَّ اللّهَ اليَنْظُرُ اِيل صُوَرِكُمْ، وَال اِيل اَجْ: گويدچنني مي) ص(مهرت. حق دور

  يَنْظُرُ اِيل قُلُوْبِكُمْ وَنِيّاتِكُمْ 
هاي هاي شما، و نه به تنعزّوجلّ ننگرد به صورتخداي : گويد كهمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول

يد در نيّت، و كار چون ميتا چه دار. هاي شماهاي شما، و به نيتشما، و نه به كردار شما؛ وليكن بنگرد به دل
كار خداي را ظاهر و . كنيد، يا به ريا؟ ناقد بصير است؛ به ظاهر آراسته كار راست نيايدكنيد؟ به اخالص مي

  .التّوفيقسان باشد، و آنِ خاصگان را بايد كه از ظاهر بهرت باشد، تا خاصگي بر او درست آيد، وباللّهباطن بايد هم
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  باب هشتم
  و باطندر كار ظاهر 

  :العزيز گويداللّه روحهالجامي، قدّسالنامقيالحسنالعالم، ابونصر احمدبن ابياالبدال، قطبقدوةاالسالم، شيخ
هيچ ظاهرپرست از باطن هيچ كار خرب . پرست شويپرست مباش كه بتكارها در صورت بسته نيست؛ صورت

  .نيافت
بر روي آب، از دّر و گوهرها چه خرب دارد؟ مرد غوّاص بايد تا مردم ظاهربني همچون مردي باشد كه بر دريا گذرد 

از قعر دريا، و از درّ، و جواهر آن خرب يابد، و از آب تلخ، و شور، و شيرين، و معدن درّ، و از زخم نهنگان، و 
ده باشد، و جنبندگان دريا، و از نفع و ضرّ آن خرب دارد، و هزار بار جان در خطر نهاده باشد، و قصد دّر يتيم كر

ماهي، و استخوان، و خاشاك آن به دست ريزۀ آن، و گوشچند بار از روي آب به قعر دريا فرو شده باشد، و سنگ
بگذاشته باشد، و چند هزار مرواريد خرد و بزرگ، و صدف، و سنگ، و ريگ، و دلوهاي نامرادي از قعر دريا به 

اسد، و ظاهر از باطن بازداند، و دّر از حجر بازشناسد، و ساحل آن كشيده باشد، تا آنگاه كه نيك از بد بازشن
  .از يقني بازداند، و اخالص از ريا بازشناسد، و حق از باطل بازشناسدوسواس 

و تا مرد را چشم ظاهر دربند نكنند، و چشم باطن وي را كحل حقيقت درنكشند، و تا ديدۀ باطن وي به عيب 
تقليد، و : حق و حقيقت بويي به وي نرسد، و هرچه او كند و گويد همهظاهر ديدن بينا نگردد، هرگز از اسرار 

  :درويشي بيتي برگويد. تكفير باشد نه توحيد، و تفريد
  بيت

 پرستي مكن اي دل پيوستمعشوق
 بنگر كه به عاقبت مغ نارپرست

  

 زيرا كه از اين راه كس آزاد نرست 
 !جز خاكسرت چه دارد از نار به دست؟

  

مچو مردم نادان و روستايي باشد، كه هرگز در باغ ملوك و پادشاهان و سالطني نرسيده باشد؛ مرد ظاهربني ه
اين چيست؟ از همه : هاي خار بيند؛ گويدهاي او بنچون در باغ ايشان شود، همه گرد بر گرد تخت و دكان

ي چه تعبيه است، و او در و سرّ آن نداند، و از باطن آن خار خرب ندارد كه در و! انددرختي اين جا خار كشته
  .باطن چه دارد

امّا چون وقت بهار كه وعدۀ آن باشد كه او سرّ خويش آشكارا كند، و آنچه در باطن دارد به صحرا نهد، و رنگ و 
كند؛ چون همان مرد بوي و نهاد خويش از باطن به ظاهر آرد، و آنچه از اسرار كه در وي تعبيه است آشكارا 

گفتم؟ آن چه بود كه من مي: ت آن را بيند، انگشت حيرت در دندان مالمت گيرد، و گويدروستايي كه در آن وق
  !خربچنني گل در باطن داشته است، و من از سرّ او بياين خار خود اين

باشيد تا فردا كه از خار بن اين عاصيان عارف مخلص گل توبه، و برگ انابت، و بوي محبّت، و رنگ حقيقت، 
مت، به صحراي ربوبيّت بر خلق اولني و آخرين جلوه كنند، و از اشك ندامت ايشان گالب و درد مذلت و مال

اللّهُ سَيِّئآتِِهْم فَاوُلئِكَ يُبَدِّلُ : رويان را بدان سفيدروي كنند، و وعدۀمغفرت بر سر همه خلق نثار كنند، و همه سياه
كار بداند كه در ميان خار معصيت او چه ارف گناهمرد مقلّد بداند كه چه دارد، و عآنگه . حَسَناتٍ راست كنند

  .تعبيه بوده است
كار بر اين درگاه به بسياري نيست، و به اندكي كار هم نيست؛ كار در آن است كه مرد را از ازل درآوردند تا در 

داند كه هر چيزي فردا كه در قيامت سرِ بارها باز كنند، آن كس كه در بار تعبيه كرده است . بار او چه تعبيه كردند
  . كجا نهاده است، و در بارِ كه تعبيه كرده است
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چون چنني است دل در . اُمَّهِاَلَشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِيْ بَطْن اُمَّهِ؛ وَالْسَّعِيْدُ مَنْ سَعَدَ فِيْ بَطْنِ ): ص(اللّهقال رسول
ايد داشت، تا در هر دو جهان خوش كاري نتوان بست؛ بنده بايد بود، و دست از خدايي ببسياركاري و اندك

از خود بر خود هيچ چيز مساز كه ناساخته است، از اين يك . هرچه بنده كند عاقلۀ او بر خداوند او باشد. باشي
  :سخن تجربه برگير

يكي توحيدي بگفت، و يكي دشنامي بداد؛ آنكه توحيد بگفت، آن : دو مرد دو سخن بگفتند) ص(در گاه رسول
نوشت، و سرح قرآن ميعبداللّه سعدبن ابي! و آنكه دشنام داد، سبب رحمت و مغفرت او آمد !سبب كفر او شد

  :كاتب وي بود؛ بر زبان وي بگذشت
او به خود معجب شد؛ به خاطر وي گذشت . بنويس كه اين است: گفت) ص(رسول. الْخالِقِنيْاللّهُ اَحْسَنُفَتَبارَكَ

و ديگر اعرابي روزي از پي . برگير دوات از پيش او كه كافر گشت: وحي آمد كه! گويممن خود قرآن مي: كه
فَقاَل : گويدوَالنّازِعاتِ، چون بدان جا رسيد كه مي: برخواند سورۀ) ص(كرد بامداد؛ رسولنماز مي) ص(رسول

اين، : د، گفتنماز سالم دا) ص(چون رسول! دروغ گفت آن روسپي بچّه: الْاَعْلي، اعرابي در نماز گفتاَنا رَبُّكُمُ 
اللّه عليه و جربئيل آمد صلوات! نماز بازگردان! برخيز: گفت) ص(رسول. كه گفت؟ گفتند اين اعرابي گفت

من به بركت صالبت وي نماز شما همه : گويدگويي كه نماز بازگردان؟ خداي عّزوجّل ميچرا مي: گفت
  !پذيرفتم

: معرفت و اخالص راست بر اين درگاه عزّارد؛ بر چنني اصلي ما كاري نتوانيم ساخت كه رنگ اخالص ند
نياز است؛ هرچه معلول است هيچ قيمت درگاه، درگاه بي! شوددشنام به اخالص از پيش توحيد به زيان مي

! نگرنگر، و با توحيدي كه عجب همراه بود مينياز با دشنامي كه معرفت همراه بود ميبر درگاه بي. ندارد
اگر نه . ندانم تا مركب اين بار را بر اين عقبه بيرون برد. ب دارد عني معصيت استعجطاعتي كه چندين آاليش 

نويسد، و خاطري نبود راسرت از آن كه نشسته و وحي تازه مي) ص(ظاهري نبود نيكوتر از كسي كه در پيش رسول
در وي عجب  -بنويس كه همني است: گفت) ص(با وحي آسمان راست آمد؛ چون بر زبان او بگذشت، رسول

  .پيدا آمد، كافري معلون شد، و جاي او سقر گشت، و چون اخالص با دشنام همراه شد بهشت و درجه بار آورد
آن همه طاعت كه آن مدبر سياه . اند كه كس به منتهاي آن نرسدو عجب، و حسد دو نهنگ خورنده، و آواره كننده

جب و حسد پاي ندارد، و هيچ برخورداري و هيچ طاعت با ع. گليم بكرد، به يك عجب و حسد بر باد داد
عبادت و طاعت با وجود عجب و حسد همه ناچيز . ندهد، و هيچ گناه و معصيت با اعرتاف و ندامت پاي نيارد

است، و عني كفر و طغيان است؛ و همه معصيت عاصيان با وجود توبه و ندامت و اعرتاف عني غفران است؛ 
هر . نيازان باشيباشي، و مناز به طاعتي كه به ديدن آن از خداي از شمار بيمرتس از گناهي كه از بيم او گريان 

اخالص كار بي: گوز بي مغز گوز نمايد، وليكن آتش را شايد. ديل كه او را زندگي باشد، او از كار ظاهر ننازد
  .باطن هيچ اصلي ندارد

، وَال اِيل اَجْسادِكُمْ، وَال اِيل اَعْمالِكُم؛ وَليكِنْ يَنْظُرُ اِيل اِنَّ اللّهَ اليَنْظُرُ إيل صُوَرِكُمْ: گفت) ص(از آن بود كه مهرت
كارهاي ما را بس اصلي نباشد در جنب فضل، و جود، و . پارسي خرب از پيش نبشته آمده است. قُلوبِكُمْ وَنِيّاتِكُمْ

دق، و صفاوت، و اخالص كارها كه باال گيرد به قرينۀ ايمان، و ص. حق سبحانه و تعايلكرم، و لطف، و رحمت 
چون هديۀ بلقيس باشد در ميدان حضرت سليمان، كردۀ ما در حضرت عزّت او هم. نه به كردار بسيار باال گيرد

  .تر از آن بودتر، و مجهولبلكه هزار بار حقيرتر، و ركيك
اِلّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّهُ بِرَحْمَتِهِ ! وَال اَنَا: اَنْتَ؟ قالَوَال : قالُوالَنْ يَلِّج الْجَنَّةَ اَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ؛ : فرمود) ص(كه مهرتچنان

در نشود هيچ يكي از شما در بهشت به : مي گويد) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول -وَ يَسْعَنِيْ مِنْهُ عافِيَةٌ
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جّل مرا به رحمت مگر كه خداي عزّو! و نه من نيز: گفت) ص(و نه تو نيز؟ رسول: عمل خويش؛ ياران گفتند
  .خويش بپوشد، و بر من فراخ گرداند رحمت و عافيت

اللّه است، و به جاي آوردن آن شرط بندگي است، و ناكردن آن از طغيان و نافرماني كار كردن نيكوست، و فرمان
كردند، و در قومي بودند كه كار بسيار مي) ص(است؛ امّا به اخالص كردن شرط است كه در روزگار رسول

كردند، و از قليل و كثير هيچ كار رفتند، و در مسجد نماز ميبودند، و با او به غزوها مي) ص(حبت رسولص
  .الْنّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَماهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَوَ مِنَ : آمدبنگذاشتند، و در شأن ايشان اين آيت مي

خواه : قرين بايد، و چون آن چيز به دست آمد، و آن كيميا مسلم شد، بر هرچه افگنديپس با كار چيزي ديگر مي
چه بر مس افگني، و چه بر روي، و  -چنان كه كيميا بر هرچه افگني، زر گرداندطاعت باش، خواه معصيت؛ هم

شك نيست كه چون  امّا هيچ. چه بر آهن، و چه بر سرب، و چه بر ارزيز، و چه بر برنج همه را زر سارا گرداند
شناسي دور باشي، و سره مرد مردمان باشي، از خدايامّا . طاعت كني نيكونام باشي، و مردمان ترا نيكو گويند

  ):ص(اللّهاند راويان معتمد، قال رسولروايت كرده) ص(اين خرب از رسول. چيزي ديگر نباشد
وَرَجُلٌ الْقُرآنَ، فَأُوّلُ مَنْ يُدْعي بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ. فَيَقْضِيْ بَيْنَهُمْ وَ كُلُّ اُمَّةٍ جاثِيَةٌ اِنَّ اللّهَ يَقْضِي بَيْنَ الْعِبادِ يَوْمَ الْقِيمَةِ،
: قالَ! بَلي يا رَبِّ: اَلَمْ اُعَلَّمْكَ مااَنْزَلْتَ عَلي رَسُولِيْ؟ قالَ: فَيَقُوْلُ اللّهُ لِلْقاري. قُتِلَ يف سَبيلِ اللّهِ، وَرَجُلٌ كَثِيْرُ اَلْمالِ

فَيَقُولُ اللّهُ كَذَبْتَ، وَيَقُولُ الْمَالئِكَةُ كَذَبْتَ، َبْل . كُنْتُ اَقُوْمُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ وَالْنَّهارِ: فَماذا عَمِلْتَ فِيْما عُلِّمْتَ؟ قالَ
اَلَمْ اُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتّي لَمْ : وْلُ اللّهُ تَعايل لَهُ الْمالِ، فَيَقُوَيُؤْتي بِصاِحبِ. فُالنٌ قارِي فَقَدْ قِيْلَ ذلِكَ: اَرَدْتَ اَنْ يُقالُ 

فَيَقُوُل . كُنْتُ اَصِلُ رَحِمِيْ وَاَتََصدَّقُ: قالَ فَماذا عَمِلْتَ فِيما آتَيْتُكَ؟ قالَ. بَلي يارَبِّ: تَكُنْ تَحْتاجُ اِيل اَحَدٍّ؟ قالَ
وَيُؤْتي بِالَّذِي ُقِتَل . فُالنْ جَوادْ فَقَدْ قِيلَ ذلِكَ: اللّهُ بَلْ اَرَدْتَ اَنْ يُقالُوَيَقُولاللّهُ كَذَبْتَ، وَ يَقُولُ الْمَالئِكَةُ كَذَبْتَ، 

اللّهُ كَذَبْتَ، وَيَقُولُ فَيَقُولُ. اُمِرْتُ بِالْجِهادِ فِي سَبيلِكَ، قاتَلْتُ حَتِّ قُتِلْتُ: فَيَقُولُفِيْماذا قُتِلْتَ؟ : اللّهِ، فَقالَيف سبيلِ 
اللّهِ اُوُلئِكَ الْثَّالثَةُ اَوَّلُ خَلْقِ : ثُمَّ قالَ. فُالنْ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيْلَ ذلِكَ: اللّهُ بَلْ اَرَدْتَ اَنْ يُقالُلْمالئِكَةُ كَذَبْتَ، فَيَقُولُ ا

  . الْقِيمَةِالْنّارُ يَوْمَتُسَعَّرُ بِهِمُ 
وجّل حكم كند ميان بندگان روز قيامت، و گروهي از خداي عزّ: گويد كهمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول
ديگر ا خواند كه قرآن جمع كرده باشد دگاه، مردي رپس اول كه بخواند به حساب. بندگان به زانو درافتاده باشند

ي عزّوجلّ از پس خدا. و سديگر مردي را كه خداوند مال بسيار باشد: مردي را كه در سبيل خداي كشته باشند
پس ! آري بار خداوندا: نه من ترا قرآن درآموختم آنچه بر رسول خويش فرو فرستادم؟ گويد: رسد كهاين مرد پ

خداي . هاي شب و روزبايستادم بدان، و به كار بسنت آن به گاه: چه كردي بدان كه درآموختم؟ گويد: گويد
فالن : استي تا مردمان گوينددروغ گفتي؛ تو به خواندن آن خو: دروغ گفتي، و فرشتگان گويند: عزّوجلّ گويد
  ...خواستي به تو رسيدخوان است، پس گفتند آنچه تو ميمردي قرآن

گناه  يك مخلص آلوده! نگر تا از اين چه بر سر آمد؟كنند؛ اكنون ميمردمان مي) اين(بهرتين كارها اين است كه 
ر كه از زر سرخ درنماني؛ كيمياي كيمياي اخالص به چنگ آ. بهرت از هزار عابد كه آلودۀ عجب و ريا باشد

پنداشت هرگز كيسۀ افالس پر نكند، و كيمياي اعرتاف و اخالص هرگز كيسه تهي بنگذارد، و مرد را در زندان 
. چون قاضي را معلوم شد كه مرد هيچ چيز ندارد، و معرتف باشد در زندان افالس باز ندارد. افالس باز ندارد

  .بّر پاك دار؛ گناه خود آب رحمت و كرم او بشويدخود را از پنداشت، و عجب، و تك
گويي كه جامه سپيد است، و پاك است، قصار به در سراي تو نيايد كه جامه بيرون كن؛ اما تو در خود اما تا تو مي

. اين جامه سخت شوخگني است: نگر، و به در سراي قصار شو، و شوخ جامۀ خود ببني، و بر قصار جهد كن كه
  .بالصّواب واللّه اعلم! معرتف باش تا جامه پاك و سفيد شودبه شوخ جامه 
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  باب نهم
  در نيكوگماني به خداي عزّوجلّ 

  : العزيز گويداللّه روحهالنّامقي، قدّسالحسنالعالم، ابونصر احمدبن ابياالبدال، قطبقدوةاالسالم، شيخ
نيكوگماني به خداي عزّوجلّ بايد نه . اندباز ماندهاند از نيكوگماني به خود و به كارخود جمله خلق كه باز مانده

از . اَنَا ِعنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ ِبيْ ماشاءَ: گويدخداي عزّوجلّ مي: گويد كهمي) ص(به خويشنت؛ رسول
خويشنت ديدن، و كار خويشنت ديدن عجب افزايد، و كار از توفيق و فضل خداي ديدن شكر افزايد، و شاكران 

ترين همه دمعجب بودن به كار خويش ب. انداند، و معجبان به كار خويش بدترين همه خلقبهرتين همه خلق
  .كارهاست

معصيت كردن، و به خذالن خداي ديدن بهرت از طاعت كردن، و از خويشنت ديدن؛ از طاعت كردن، و از خويشنت 
و . الْنّارُ الْحَطَبَحَسَدُ يَأكُالنِ الَْحسَناتِ كَما تَأْكُلُاَلْعُجْبُ وَالْ: ايماني آيد، و آن عني عجب استديدن بوي بي

عظيم دور مي. اللّهَ يَحِبُّ الْتَّوّابِيْنَاِنَّ : تعايل بوي توبه آيد، و قوله تعايلديدن به خذالن خداي گناه از خود) از(
  !افتد ميان اين، و ميان آن

زيرا كه ! هاها بيرون آيند، و از راه زدن، و از بتخانهكثر از خراباتاز آن است كه اولياء، و مردان خداي عزّوجلّ ا
چنني آاليش ايشان را همه چشم بر آاليش خويش افتد، چون آاليش بديدند از پي طلب آب شوند، كه دانند اين

  .جز به درياي فضل، و جود، و رحمت او پاك نگردد
فت سر از بتخانه گربي برآرد، و آتش ندامت در دل او زند، و نور معر. اه فكرت آيندو از سر عقل و هدايت به ر

و آب حسرت در ديدۀ او پيدا آيد، و بيم كارد قطيعت بر حلق خود بيند، و زخم تير هيبت بر دل و جان خود بيند، 
و جان خود را نشانه آن تير داند، و از سر اين درد و سوز آهي بركشد، كه بوي جگر بريان در دماغ مقرّبان 

إنَّ اللّهَ يُحِبُّ : وَاِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ، و اين ندا به گوش سرّ او رسانند كه: كوت افتد، همه به يك زبان برآيند كهمل
  . الْتَّوّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهَرِّيْنَ

از انبياء و رسل پس : و اين سخن را دليل روشن دارم، چنان كه علماء و عقالء بپسندند؛ و اين دليل آن است كه
ها، و و ايشان همه از پيش بتان برخاسته بودند، و از بتخانه: نبودند) ص(هيچ كس فاضلرت و بهرت از ياران رسول

پرست اللّه عنه بودكه بت نرپستيده بود، ديگر همه بتيكي اميرالمؤمنني علي رضي. كليساها بيرون آمده بودند
پس . پرست بودند و كافرگويي همه پدران و مادران ايشان بتنسب ميبودند و اگر به مادر، و پدر، و اصل و 

تاوان هرچه تو خواهي گفت نسب همه خلق از اين بريده كرد، كه بدان جز از مادون خداي و هدايت او همه 
اِنَّ : كه گفتفَال اَنسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَاليَتَساىَٔلُونَ و نسبت خويش در تقوي بست، چنان: كه گفتاست، چنان

  .اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْقاكُمْ
كه دل از همه دنيا برد، و او را در كّل كون هيچ ملجأ و دستگير نباشد الّا خداي عزّوجلّ، و و اتقي آن باشد چنان

اتقي . النَّصِيْرُالْمَوْلَي وَنِعْمَوَاعْتَصِمُوْا باللّهِ هُوَ مَوْليكُمْ فَنِعْمَ : گويدكه ميآويز و حبل خود او را دارد، چناندست
  .گاه ندارد به جز او راچنني باشد كه هيچ پناه
رود نه در خور فهم، و عقل، و حوصلۀ مردمان اين روزگار است؛ زيرا كه اين مردمان را هنوز و اين سخنان كه مي

  ون كنجدي چون گنجد؟تر آيد، در دل چسخني كه از گل كون گران! چشم از يك تاي نان در نگذشته است
اي بايد كه كحل سبقت ازيل كشيده باشند؛ تر، و آن دل را ديدهاين سخن را ديل بايد از هفت آسمان و زمني فراخ

و علم و . نگرد، و در پرورش فضل او، و در دايۀ لطف او نگردنگرد، و از ابد با ازل ميو از ازل در ابد مي
اللّهِ مركب او باشد، وَ تَوَكَّلْ عَلي الْحَيَّ الَّذِيْ اليَمُوْتُ پايضُ اَمْرِي اِلَيحكمت قديم قبلۀ دل او باشد، و اُفَوِّ
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او گاه گاه او باشد، واليَزالُ روش و راه او باشد، و ازل و ابد منزلافزار او باشد، و اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِيْنَ قدم
گه اين دل كه چنني باشد، از اين سخن لّهِ اَكْبَرُ موعود او باشد، آنباشد، و رضوان اكرب مقصد او باشد، وَلَذِكْرُال

  .اللّه علي محمّد وآله اجمعنيبهره يابد، و خداوند اين دل را مسلّم باشد كه اين سخن بشنود، وصلي
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  باب دهم
  ديدن از منعم و شكر گزاردندر نعمت 

  :العزيز گويداللّه روحه، قدّسالنّامقيالحسنابيالعالم، ابونصر احمدبن االبدال، قطباالسالم، قدوةشيخ
اند، به همه اند، و خاصّ و عاّم از حال خويش بگرديدهنگرم تا اين خلق چرا چنني سرگردان شدههرچند مي

اند؛ و هر قومي را ها فرو رفتم، و به دقايق نظر بنگريستم، همه از ترك شكر، و كفران نعمت از سر پي بيفتادهطريق
فاَذاقَهَا اللّهُ : كند، قوله تعايلكه عذاب آن قوم ياد ميخداي عزّوجّل به بالئي گرفتار كرد هم از اين كرد، چنان كه

الْأَنْسانِ حِيْنٌ مِنَ الْدَّهْرِ لَْم هَلْ أَتي عَلَي: گويددر اوّل آفرينش چنني مي. الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِما كاُنوا يَصْنَعُوْنَلِباسَ 
  ..اِمّا كَفُوْراً، تا آخر سورة اِمّا شاكِراً وَ: جا كهشَيْئاً مَذْكُوراً؛ تا آن يَكُنْ

پس چون به حقيقت بنگري ! است، و شكور و ابرار را چه ساخته است؟ نگر كه كافران را چه ساختهاكنون مي
برادران ما در اين  چون دوستان و. ها در كفران نعمت استها در شكر نعمت است، و همه خسارتهمه نيكويي

رنجانيم، تا دوستان را كتاب خواهند نگريست، و در اين ابواب و فصول نظر خواهند كرد، چنان بايد كه خاطر مي
كنيم، تا شما را از رنجانيم، و در اين درياهاي ژرف غوّاصي ميما خود را از بهر آن مي. از اين معني نفعي باشد

  .وانيد گرفتاي باشد، و برخورداري تاين بهره
كننده، از اين  هيچ حاسد، و دنيادوست، و مبغض، و منافق طبع، و مرائي، و جمع و منع: به حقيقت بدانيد كه

اين سخن را مردان مرد بايد و سالكان راه حقيقت، تا از اين حديث بهره توانند . كتاب و از اين سخن بهره نيابد
چراغ به كنيم، و دّر و جواهر شبدر درياي حقيقت غوّاصي مي گدازيم، ورنجانيم، و دل ميما روح مي. گرفت

كشيم، تا شما را بدين سخنان ساعتي انسي باشد، و در هر ضاللتي و گمراهي نيفتيد، و ما را به دعا ساحل مي
  .ياد داريد

هاي ، و نبشتههاي ديگررسد كه هر كه كتابي كند، اغلب آن باشد كه از كتابو ما را از اين كتاب از آن رنج مي
بريم، رنج از بريم، نه از كاغذ به كاغذ ميكنيم، از دل به كاغذ ميها كه ميديگران چيزي برگيرند؛ ما اين كتاب

مرد مردانه بايد تا از بكر حالوت . زدۀ هر كس نيستزده، و زباناما اين سخنان بكر است، و دست. اين است
نامرد بكر را دشمن دارد؛ زيرا . خللي باشد، هرگز حالوت بكر نيابداگر كسي را در مردي و شهوت تواند يافت؛ 

سخن بكر را نيز حالوتي ديگر باشد، و . از بكر حالوت مردان مرد يابند. رگي او پيدا آيدكه نامردي و سست
ر وي و سخن بكر اگرچه به الفاظ نيكو نباشد، د. خوانندۀ آن لذتي ديگر يابد، كه از ديگر سخنان مستعمل نيابد

  .حالوتي و لذتي ديگر باشد
اندام زبان، و نيكوسيرت و نيكو به هفتبوي، و خوشاگرچه نيكو روي، و نيكو جامه، و خوش: چنان كه زنهم

باشد؛ و زني كه بكر باشد اگرچه اين همه كه بردادم هيچ چيز ندارد، چون بكارت دارد، لذّت باشد، و نه بكر 
آن را حالوتي ديگر باشد، كه سخنان صحفي را نباشد؛ : چنني باشدهامي همو سخن ال. بكارت از اين درگذرد

  .پس گوش فرا بايد داشت تا از حالوت مقصود بازنماني
اكنون با سر سخن شويم، و در اصل و مايۀ خويش نگريم؛ اگر جاي شكر است تا شكر كنيم، و اگر جاي شكر 

تا آن. الْأَنْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طِيْنِوَلَقَدْ خَلَقْنَا :گويدمي يلحق سبحانه و تعاچون . نيست آنگاه كفران نعمت آريم
بر شكر گزاردن زيادت نعمت وعده كرد، و بر كفران نعمت و ما را . الْخالِقِيْنَاللّهُ اَحْسَنُفَتَبارَكَ :گويدجا كه مي

و عذاب . آرد عذاب شديد يابد هركه شكر گزارد زيادت نعمت يابد، و هركه كفران. عذاب شديد وعده كرد
  .بيني، و اين عذاب خود در اين جهان است، باش تا بدان جهان رسدشديد مخواه بيش از اين كه مي

و همه رنجها او را است،  ها او را نعمت گشتهو شاكر نعمت را زيادت نعمت بيش از اين مخواه كه همه محنت
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باشد؛ پس چه زيادت نعمت باشد بيش از اين، و چه محنت راحت گشته است، و از همۀ شدتها او را حالوت 
ها او را شدّت گشته است، و همه ايّام بر او آفت گشته، چه بالئي باشد بيش از آن كه كافر نعمت را همه نعمت

  !باشد بيش از اين، و چه محنتي باشد بيش از آن؟
ها، و عقوبتعمت است، و همه محنتهاي دو جهان در گزاردن شكر نپس چون به حقيقت بنگري همه نيكويي

دانند، و نه از كفران مينه شكر نعمت منعم : اند كهها در كفران نعمت است، و اغلب خلق از اين هردو غافل
هر آن مؤمني كه بامداد . پرهيز كنند، تا در كار دين و دنيا خاسر شدند، و هردو بر ايشان غرامت آمدنعمت مي

آيد، او نه ارد، و او نه چنان داند كه او از شمار مردگان بود، و نه از آن جهان ميپگاه سر از جامه خواب برد
  .شكر نعمت تواند گزارد، و نه از او كار به اخالص در وجود آيد

كه او بامداد پگاه سر از جامه خواب برآرد، و مدد ربّاني در رسد، و توفيق رفيق او گرداند، و امّا هر آن مؤمني 
اندازه فرونگريست، و نعماء را به نعماء بديد، و آالء را كران و بيشم تعظيم بدين درياي ژرف بياين بنده به چ

به آالء بديد، و زبان شكر به تعظيم منعم برگشاد، و از بال و ابتال بازداشت خواست چنان كه داند كه چه مي
ت نه انگارد، يك ساعت عمر او به عبادت بيند، و نعماء را به شكايت نيااليد، و آالء را به دولگويد، و چه مي

و در اين هفتاد سال يك چشم زخم نياسوده باشد، . عابدي برآيد كه هفتاد سال روز به روزه باشد، و شب به نماز
اللّهَ  يَعْصِيتَفَكُّرُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةٍ سَبْعِيْنَ سَنَةً قيامَ لَيالِيها وَصِيامُ نَهارِها وَال: گويدمي) ص(چنان كه رسول

  . طَرْفَةَ عَيْنٍ
حق سبحانه و تفكر اين باشد كه در آالء، و نعماء او تفكّر كني، نه در ذات و چگونگي او؛ هركه در ذات و آن 
  .، و در چگونگي او تفكّر كند، آن جز تشبيه، و تعطيل، و كفر، و ضاللت بار نياردتعايل

***  
سخن . انداللّه، اين دعا از پس نماز بامداد گفتهمّه اسالم رحمهمو ائو مشايخ، ) ص(صحابه رسول :فصل آخر

اند، و ما در اين چنني كاهل و سستيم؛ خاصّه اين حمدها كه و عقل، و معرفت گفتهنيكوست، و ايشان از سر ديد 
بَعْدَ ما اَماتَنا وَاِلَيِْه اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذِي اَحْيانا : معرفت، و ديدار نعمت منعم بگويدكسي از پس صفاوت دل، و نور 

الْنُّشُوْرُ، تا آخر دعا بگويد اين صفت حمد را، تا به بركت اين كلمات همه روز، روزگار بر وي مبارك باشد، و تا 
  -ببايد گفتچون چنان بگويد كه مي -نويسند، بلكه همه عمرالكاتبني در ديوان او نيكويي ميديگر روز كرام

و صفاوت، و نور معرفت، و هدايت اين حمدها بگويد، هيچ آدمي، و پري، و ملك، و هركه از سر اخالص، 
كه هيچ فرض در شكر نعمت منعم گزاردن از فرايض است، چنان. حساب ثواب اين كلمات بر نتوانند گرفت

قيقة مرد الحعلي. جاي آورده باشدهها بجاي آرد، همه طاعتهمقابل او نيفتد؛ زيرا كه هر كه شكر نعمت منعم ب
مؤمن چنان بايد كه اول بامداد كه برخيزد بر هفت قصر بلند شود، و به هفت درياي ژرف فرو نگرد، تا شكر 

  :نعمت از او درست آيد
مْدُلِلّهِ اَلْحَ: اوّل چنان بايد كه بر قصر اسالم و معرفت شود، و به درياي كفر، و نكرت منعم فرو نگرد، و بگويد

بدعت، و ضاللت فرو نگرد، و از دل پاك بر قصر سنّت و جماعت شود، و به درياي  ديگرد. عَلَي الْاِسالم
و به درياي جهل، و حماقت فرو سديگر بر قصر علم و حكمت شود، . اَلْحَمْدُِللّهِ عَلَي الْسُنَّةِ وَالْجَماعَةِ: بگويد

  .مْ يَتْرُكْنا عُمْيانَ القُلُوبَاَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذِي عَلَّمَنا عِلْماً نافِعاً وَلَ: نگرد، و بگويد
الْصِّحَِّة اَلْحَمْدُلِلّهِ عَلَي: چهارم بر قصر صحّت و سالمت شود، و به درياي بال و محنت فرو نگرد، و بگويد

اَلَْحمْدُلِلّهِ الَّذِي : پنجم بر قصر محبّت، و مودّت شود، و به درياي عداوت و غضب فرو نگرد، و بگويد. وَالْسَّالمةِ
ششم بر قصر توكّل و قناعت شود، و به . الْمَغْضُوْبِيْنَ عَلَيْهِمْذْهَبَ عَنَّا الغَضَبَ وَالْحَسَدَ وَالْحَزَنَ وَلَمْ يَجْعَلْنا مِناَ
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هفتم بر قصر توفيق طاعت و . اَلْحَمْدُلِلّهِ بِكُلِّ نِعْمَةٍ دِيْناً وَدُنْياً: درياي حرص و آز، وفاقت فرو نگرد، و بگويد
اَلْحَمْدُلِلّهِ : ادت شود، و به درياي خذالن، و فسق، و معصيت فرو نگرد، و از دل پاك بگويد به اخالص تمامعب
  .التَّوْفِيقِ وَالْحَمْدُلِلّهِ عَلي كُلِّ حالٍعَلَي

هر آن مؤمن موحّد مخلص كه اوّل بامداد بر اين هفت باالي بلند شود، و بدين هفت درياي ژرف فرو نگرد، و 
حمدها بگويد از سر ديدار دل، و هدايت، و معرفت، او بر همه عابدان جهان سابق گشت، و او از مقرّبان  اين

گناه او عني طاعت است، و همه وزرو وبال او مستحق غفران است، و همه طاعت و عبادت درگاه است، و همه 
  .او اضعاف مضاعف است

بسيار نظر كردم تا بنده را چه بهرت، و . همه آنِ شاكران راستدر اين كتاب از فضايل و شمايل ياد كرده آمد هرچه 
بينم مرد مؤمن تر، و مفيدتر در دين و دنيا، و در طاعت و معصيت، در اين جهان، و در آن جهان؟ هيچ نمينافع

تر؟ مهلك كارتر، وو ديگر بسيار نظر كردم تاچيست بندۀ مؤمن را زيان. تر، و مفيدتر از شكرمخلص را بهرت، و نافع
رَكْعَتانِ مِنْ غَنِيِّ شاكرِ اَحَبُّ اِلَي): ص(هيچ چيز نديدم برت از ترك شكر، و مضرتر از كفران نعمت، كما قال النبيّ

  . الْدُّنْيا وَمافِيْهااللّهِ مِنَ 
  .هاي دوجهاني بر وي گشاده شدهركه او كفران نعمت آورد، درِ همه رنج

ها هاست؛ و بركتهاست، و ترك شكر سرِ همه معصيتشكر سرِ همه طاعتپس چون به حقيقت بنگري گزاردِ 
اند، اند، و ايشان اندكيو بندگان به حقيقت شاكران. ها در ترك شكر استبركتيدر گزاردِ شكر است، و همه بي

آن باشد كه اندك باشد و كم  باشد عزيز باشد، و عزيز و هرچه قليل. وَقَلِيْلُ مِنْ عَبادِيَ الْشَّكُوْرُ : گويدچنان كه مي
اگر جهاني بگردي شاكري به . يابد، و اگر بسيار بودي خود عزيز نبودي؛ و عزيزتر از اين مخواه كه هست

  :اند، و جهاني ببايد گرديد تا يكي بيابي؛ تفصيل اين بشنواين شاكراني كه گفتيم كي) از(حقيقت نيابي 
اند كه ايشان خداي را عزّوجلّ شكر شاكران قومي. انداند، و شكّاراناند، و شكورانشاكران: اندشاكران سه قسم

اند كه و شكّاران آن قوم. را شكر كنند بر نعمت آخرت اند كه ايشان خدايكنند بر نعمت دنيا؛ و شكوران آن قوم
است، و  نفس است، و روح: آدمي بر سه قسم است. ايشان خداي عزّوجلّ را شكر كنند بر شناخت و محبّت او

هرچه به آدمي رسد از نفع و ضرّ، و محنت و مشقّت، و راحت و لذّت، و سرما و گرما، و خوشي و . دل است
  .روح، و اگر آنِ دل نفس باشد، و اگر آنِ  ناخوشي، و ثواب و عقاب همه بهرۀ اين سه قسم است؛ اگر آنِ 

د گزارد، و اگر نگزارد كفران نعمت آورده و اين هر يكي را غذائي باشد، و او را بدان غذاي خويش شكر باي
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذابِي : قوله تعايلباشد، و اگر شكر آن بگزارد نعمت آن زيادت گردد، 

 پس نظر كردم تا غذاي نفس چيست، و غذاي روح چيست، و غذاي دل چيست، و شكر هر يكي بر. لَشَدِيْدٌ
چيست؟ شكر نفس در مطعم، و مشرب، و ملبس، و چرب و شيرين، و عزّ، و مرتبت، و علوّ جسنت، و نهمت، و 
كام راندن يافتم و امثال اين، و شكر او بر چنني معني يافتم، و اين مقام را سخت دون و فرومايه يافتم؛ زيرا كه 

سپاس آن : گويندكنند، ميان عبادت خويش كه ميتسبيح و نماز گربكان همه اين و مانند اين باشد، كه ايشان بد
  .خداي را كه ما را گاو داد، و اسب داد، و خر داد و گوسفند داد، و زر و سيم داد، و امثال اين برشمارند

و شكر مرد مؤمن بايد كه از آنِ مجوسي باز توان دانست؛ شكر مؤمن بايد كه بر چيزي ديگر باشد، نه مثل شكر 
كر ابناء دنيا بيشرتين بر اين گونه باشد؛ زيرا كه ايشان هيچ نعمت و راي نعمت دنيا ندانند، و و ش. مجوسي باشد

كه خرب بدان و رغبت ايشان باشد، و حريصي ايشان بر دنيا، و اين بس مقامي نباشد، چنان اين از كم دانشي
الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ فَقَدْ قَلَّ عَمَلُهُ وَكَثُرَ فِي اللّهِ اِلّامَنْ لَمْ يَعْرِفْ نِعْمَةَ ): ص(اللّهقال رسول: ناطق است

  . عَذابُهُ
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علم، و عقل، و : امّا شكر شكور، و شكر گزاردن او مر خداي را عزّوجلّ بر غذاي روح باشد، و غذاي روح
اّما . امثال اين باشد طاعت، و عبادت، و توفيق، و عصمت از معصيت، و رغبت به آخرت، و ثواب، و درجات، و

و يقني، و قناعت، و صرب، و خشوع، و رضا، و معرفت، و هدايت، : شكر شكّار بر غذاي دل باشد؛ و غذاي دل
مشاهدت، و قرب، و انس، و امثال اين باشد، و خداوند اين دل هيچ نعمت نداند وراء اين، و آن از تمامي عقل، 

  .ت او باشد به خداوند و آفريدگار خويشو علم، و معرفت، و يقني، و محبّت، و اناب
تر از آن كه تر، و واجبپس نظر كردم تا نخست به كدام نعمت او را شكر كنم؛ هيچ نعمت نديدم بر خود قوي

من نبودم، و ندانستم كه خواهم بود، او مرا از نيست هست كرد، و چون از نيست هست : شكر تخليق گزارم كه
نهاد، و بينا، و شنوا، قامت، و راستپيكر، و راستدام كرد، و نيكوصورت، و راستانكرد، و آدمي كرد، و درست

دانست، و ) ص(و گويا، و گيرا، و دانا آفريد، و در سابق علم خرد مرا مسلمان دانست، و از امّت محمد مصطفي
اَلَّذِي اَعْطي : گفت كه در كتاب عزيز خويشعقل، و علم، و معرفت، و هدايت داد، و مرا بدين شناسا كرد، چنان

  .كُلَّ شَيْيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَي
ابتداي منّت به خلق ما ياد كرد، پس به هدايت ما را بياموخت كه ابتداء شكر به  حق سبحانه و تعايلپس چون 

يز هاي ما، و پرهو آفرينش روح ما، و نيكويي تصوير ما، و راستي اندامچه كنيد، پس نظر كردم در كار خلق ما، 
و : جوارح ما، و تندرستي استخوان و رگ و پي و پوست و گوشت ما، و ما را چنني آراسته و راست كرده بيافريد

اگر يك رگ از اين كه جنبان است، آرام گيرد، و اگر از آن كه آرميده است، متحرك گردد چندان خروش و ناله از 
  .ما برآيد كه جهاني از ما خرب يابد

اين باب نظر كردم، علم و حكمت و صنعت آفريدگار خويش در آفرينش خود بديدم، پس چون به حقيقت در 
بر اين نعمت، و عجز خويش در شناختِ منعم خويش بديدم، و بدانستم كه من اين  پس شكر كردم بر اين عطا و

منعم نتوان  هاي او را شكر نتوانم گفت؛ زيرا كه نعمت منعم جز به عون، و توفيق، و مدد، و فضل، و لطفنعمت
چون اين نوع بديدي شكر توفيق بايد، و چون شكر توفيق بگزاردي، اين توفيق را شكر ديگر بايد، و اين . ديد

پس چون به حقيقت بنگري همه عمر از توفيق شكر يك نعمت بيرون نتواند آمد، ديگر همه . شكر را توفيق ديگر
بنده . ادن، و تضرّع و نياز پيش آوردن هيچ حيلت نيستبر ما باقي است، پس مخرج از اين، جز به عجز اقرار د

  :گزارد شكر، آن كمال شكر است كه عجز خود بديد در
حق سبحانه و هاي نظر تحقيق بداند كه به منتهاي نعمت او نرسد، و نعمتچنان كه در نعمت منعم نگرد، بههم

چون نعمت در حساب . اللّهِ التُحْصُوْهادُّوْا نِعْمَةَوَاِنْ تَعُ: گويدبنداند، چنان كه در كتاب عزيز خويش مي تعايل
  !نيايد، چون شكر در حساب آيد؟

***  
چون فضيلت شكر شاكران معلوم گشت، مرد عارف و عاقل چنان بايد كه زمام شكر از دست : فصل آخر

ياسايد، و در مجاهدت، و فضل، و جود، و كرم، و انعام او بنگذارد، و يك ساعت و لحظت و لمحت از شكر بن
حق سبحانه نعمت، و از لشكر شيطان غافل نباشد، و از كند، و از كفران خاك مذلّت و تضرّع و زاري مراغه مي

چون چنني كند هر طاعت كه ! الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنِيْيا غِياثَ : گويدخواهد، و مياز كفران نعمت استعانت مي و تعايل
و : دّر يتيم باشد -كه نه به عمدا باشد -باشد، و هر معصيت كه از او در وجود آيدچراغ او كند هر يكي گوهر شب

خطاي او به صواب بر گيرند، و صواب او به اضعاف برگيرند، و زشت او به احسان برگيرند، و شرك او به 
رگيرند، و عبادت او گناه او به عبادت ب. و كفر او به اسالم برگيرند، و اسالم او به كفر برگيرند. اخالص انگارند
سهو او به صدق برگيرند، و صدق . مجاز او به حقيقت برگيرند، حقيقت او به مجاز انگارند. به ذنب انگارند
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سخط او به . غفلت او به صفاوت برگيرند، و صفاوت ديگران به غفلت او انگارند. ديگران به سهو او انگارند
افطار او به صوم برگيرند، و صوم ديگران به افطار او . درضا برگيرند، و رضاي ديگران به سخط او برگيرن

بدي او به نيكويي برگيرند، و نيكويي . مجاز او به نماز برگيرند، و نماز ديگران به مجاز او برگيرند. برگيرند
  !ديگران به بدي او برگيرند
شر، پيوسته به شكر منعم مشغول در سرّ، و عالنيه، و در خال، و مال، و در خير، و : اين همه از بهر آن كنند كه

جاي است؛ الحمدللّهِ كه اسالم، و معرفت به: الْتَّوْفِيْقِ، واگر شرّ، گويداَلْحَمْدُلِلّهِ عَلَي: اگر طاعت كند، گويد. باشد
قضاي اگر چنني كه قضاي معصيت كرد، قضاي عزل معرفت كردي چه كردمي؟ و اگر اين كه قضاي گناه كرد، 

دمي؟ الحمدللّه كه قضاي گناه بود، نه قضاي كفر، و الحمدللّه كه قضاي شرّ بود، نه قضاي عزل كفر كردي چه كر
ستاند، كه هرچند كه در فهم آدمي كند، و مزد و ثواب همه كارگران ميدر اين ميدان چندان جوالن مي. معرفت

نعمت امروزين كند، شكر او ابرت و هركه شكر بر  –! ميدان ازل و ابد است -تر آيددرآيد، هنوز بيشرت و گران
  .كندچنان كه گفتم كه مجوسي هم اين شكر مياست؛ هم

اما چون مرد مؤمن عارف مخلص عاقل از سر نور هدايت، و توش معرفت، بر باالي محبت رود، و در صحراي 
د، و از سر ربوبيت نگرد، و در سبقت ازل نگرد، و در بدايت ابد نگرد، و زبان صدق در حقّۀ حقيقت بگردان

الْعالَمِيْنَ حَمْداً كَثِيْراً وَاَلْحَمْدُلِلّهِ بِكُلِّ نِعْمَةٍ دِيْناً و دِنْياً وَالْحَمْدُلِلّهِ عَلي كلِّ اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ : صفا و صفاوت بگويد
مگر شكر كه هم ازيل است، و هم ابدي  ها برسدبه همه عبادت. الْسِرِّ وَالْعَالنِيَةِحالٍ وَالْحَمْدُلِلّهِ عَلي نَعْمائِهِ فِي

  .است
بندگي گزاردن شكر است؛ نماز ، و روزه، و صدقة، و زكوة و حج، و عمره، و غزو، و اغتسال، و هرچه ما بدان 

و جاي . ورٌ شَكُوْرٌوَقالُوا الْحَمْدُلِلّهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّاالْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنا لَغَفُ: مأموريم همه برخيزد مگر شكر، قوله تعايل
: و اول چيزي كه در لوح محفوظ قلم بر آن برفت اين نوشت. اَلَّذِيْ اَحَلَّنا دارَالْمَقامَةٍ مِنْ فَضْلِهِ: گويدديگر مي

  .تا آخر خرب... مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضائِي وَلَمْ يَشْكُرْ لِنَعْمائِي 
، جحود خواهد كرد آن را هيچ )و(و هركه نخواهد كرد . شكر تمام است؛ هركه قبول خواهد كرداين خرب در باب 

  .درمان نيست
  .واللّه اعلم بالصواب
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  باب يازدهم
  در عبادت معجب و مرائي

  :العزيز گويداللّه روحهالجامي قدّسالنامقيالحسنالعالم، ابونصر احمدبن ابياالبدال، قطبقدوةاالسالم، شيخ
اين فصل را نيك تأمل بايد كرد؛ اگرچه اين قوم را كه كار ايشان، در چشم ايشان عظمي دارد، خوش نيايد، 

  ! وليكن باكي نيست
 ):ص(وَاَبْصَرَ رَجُالً يُصَليِّ، فَجَعَلَ يَنْقُرُ كَما يَنْقُرُالْغُرابُ؛ فَقالَ رَسُوْلُ اللّهِ) ص(مَرَّ رَسُوْلُ اللّهِ! در اين خرب تأمل كن

گذشت، مردي به جايي مي): ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول -لَوْماتَ عَلي هذا، لَماتَ عَلي غَيْر دِيْنِ مُحَمَّدٍ
اگر اين مرد : كه) ص(چنان كه كالغ چِنگ بر زمني زند؛ مهرت گفت زد همسر بر زمني مي -كردرا ديد كه نماز مي

  .بر چنني نماز بميرد، نه بر دين محمّد ميرد
چون به حقيقت بنگري نماز اغلب خلق بر اين گونه است؛ بر اين ! نگر تا در كار خداي كجايي؟و اكنون ميت

) ص(مهرت - !اگر عذاب نكند، سخت نيك باشد، هزار شكر ببايد كرد -نماز، و بر اين عبادت چيزي نتوان ساخت
جاي ماندن امّت من به بدان به: گويد كهمي) ص(چنني باشد كه مهرتپارسي خرب  -قِوامُ امَّتِي بِشِرارِها: مي گويد

  نگرم تا معني اين سخن كجا يابم، و چون است؟اكنون اين سخن را معني بايد؛ هرچند مي! ايشان است
گوييم كه ايشان برتينان امّت محمّداند، چندان برتين مردمان دانيم، و ميبسيار نظر كردم؛ قومي كه ما ايشان را مي

گوئيم كه ايشان بهرتين و قومي ديگر كه ما مي! آيد كه خداي عزّوجلّ دانديشان در وجود ميكارهاي نيك از ا
و هر حق كه فرا ايشان ! مااند، چندان شر و شور، و كارهاي بد در ميان امّت محمّد افگندند كه خداي داند
چه شان دست فرا رسد از  بگويي، يكي قبول نكنند، و فرانستانند، و به جفاي مردمان دست بيرون كنند، و هر

  .بدي بكنند
ايم، و ايشان نيز به بدكاري اند، و ما ايشان را ابله و نادان نام كردهاند كه پيوسته در عون مسلمانانو قومي ديگر

گريند، و ندامت و و همه كس را از خويشنت بهرت دانند، و شب و روز بر كار و كردار خويشنت ميخويش مقراند، 
وَ مَْن (الْنّارِ مَسِيْرَةَ ماىَٔةِ اَلْفِ سَنَةٍ؛ مَنْ اَسِفَ عَلي دُنْياً فاتَتْهُ، اِقْتَرَبَ مِنَ : گويدمي) ص(د، و رسولخورنتأسف مي

  ).اَسِفَ عَلي آخِرَةٍ فاتَتْهُ، اِقْتَرَبَ مِنَ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةَ ماىَٔةِ اَلْفِ سَنَةٍ 
ركه تأسّف خورد بر دنيا، و كار دنيا، كه از وي فوت شود، نزديك ه: گويدمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه مهرت

او به آتش دوزخ به صدهزار ساله راه؛ و هركه تأسف خورد بر كار آخرت كه از وي درگذرد، نزديك گردد به گردد 
ف ايشان تأسّ! اندبهرتين ما ايشان: گوييم كهنگرم اين قومي كه ما مياكنون هرچند مي. بهشت به هزار ساله راه

كه من چنني نكردم تا فالن چيز به چنگ آوردمي؛ يا چنان ! و حسرت! و دريغ! افسوس: همه بر آن است كه
اگر از بهر خداي، و  -و اگر درمي در همه عمر خود خرج كرده باشد. نكردم تا فالن چيز از دست من بنشدي

  !مر در تأسف آن كند، و بر حسرت آن بميردچون آنچه مقصود او بود حاصل نگشته باشد، همه ع -اگر از بهر ريا
در فالن وقت، بر فالن كس، : خوردند كهام كه چندان تأسف ميچند كس را ديده! ندانم تا عاقبت چون شود؟
ام، هرگز مرا به يك دانگ سيم سياه باز نيامد، و هرگز به يك نان، و به يك سخن در چند و چندين خرج كرده
تأسف نيكان ما اغلب بدين گونه است، ! آن رنج من، و آن سيم من كه بدو خرج كردم هيچ جاي باز نيامد؛ دريغ

چرا بد كرديم، و چرا مسلمانان را بيازرديم، چرا مال ! دريغ: و تأسف بدان ما و آنِ اين امت همه بر آن است كه
  كار برديم، چرا نه در كار خداي رنج برديم؟در فساد به

تر ميرود، و خود را به دوزخ كه نزديكخن بايد نگريست، تا راه دوزخ كه مياز سر حقيقت در اين ساكنون 
گرداند؟ هر كه انصاف بدهد، و در معني تر ميرود، و خود را به بهشت كه نزديكگرداند؟ و راه بهشت كه مي
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  اين خرب درانديشد، و تأمّل كند، به حقيقت بداند كه كارها چون است؟
چيزي كيميائي است كه چون مرد آن به دست آرد، سبق در هر كاري، و در هر : گفتيم كهآمديم با سرِ سخن كه مي

آمديم به كيمياي ديني كه در راه دين، . وگوي آن معلوم استاز جمله اقران خويش بربد؛ آنِ دنيا گفته آمد، و گفت
نوع چيزي به چنگ آرد، و روش اولياي خداي عزّوجلّ كيميا چيست؟ در اين راه كيمياهاست كه هر كه از آن 

اسپ دولت به زير ران او درآمد، و او را بر براق فضل، و جود، و كرم روان كردند، و چوگان توفيق به دست وي 
  .دست همه ناشناختگان بماندوگوي بهدادند، و او گوي سعادت به ميدان ابد افگند، و گفت

كيمياي اخالص و : يگردود. ايت، و معرفت استكيمياي هد: اكنون اين كيمياهاي ديني بدان كه چيست؛ اوّل
: پنجم. كيمياي تقوي و زهادت است: چهارم. كيمياي عقل، و علم، و حجت است: صفاوت است، سديگر

كيمياي نيّت راست، و شريعت، و : هفتم. كيمياي طاعت، و عبادت است: ششم. كيمياي توكّل و قناعت است
كيمياي شوق و عشق، و محبّت، و حرقت : نهم. كمت استكيمياي صدق، و وفا و ح: هشتم. حقيقت است

  .كيمياي رضا، و حيرت، و مشاهدت، و مؤانست، و موافقت است: دهم. است
خواهد كه بر اقران خويش زيادت شود، در آن بايد كوشيد، تا از اين كيمياها يكي به دست آرد، آنگه از هر كه مي

نوع او را چيزي دامن نگيرد، و از اين شربت چيزي به مذاق وي  امّا تا از اين. خود بر شرب آن جان فدا كند
هر كه نچشيد  - مَنْ لَمْ يَذُقْ لَمْ يَدْرِ : اندنرسد، هرگز او را از اين حديث لذّت و حالوت نباشد؛ از اين جا گفته

گر ما درانديشيم، ها كرده است؛ ادر آن تعبيه حق سبحانه و تعايلچيزهاست هم در خرب، و هم در قرآن، كه . نداند
  .و از خداي توفيق خواهيم، خداي آن بر ما باز گشايد

امّا ما را خود اندوه هيچ كار ديني نگرفته است تا ما چيزي بدانيم از اسرار كارها؛ ما را آن گرفته است تا سخن ما 
ا ارف محّب مخلص ربه ما دهد، زيرا كه اين همه مرد ع بقبول كند، نه آنكه تا خداي عزّوجلّ چيزي از كنوز غي

ما را هيچ ! الَّذِيْنَ آمَنُوْا؛ همه مؤمنان را گفت، نه قومي را دونِ قومياَللّهُ وَيلُّ: گويدمي حق سبحانه و تعايل. باشد
همّتي، و از بي! عقل، و علم تقاضا نكند تا خود اين چيست؟ خطابي بدين عزيزي، و قومي از اين چنني غافل؟

  انديشند كه اين خود چيست؟در نه عقلي ميغافلي، و بي
ادب، و خاطي، و جايف را دوست خويش خواند، و ما را بدين خطاب نه چون چنان خداوندي، چنني قوم بي

: اگر اين سخن سلطان وقت گويد كه! نازش، و نه فخر، و نه نشاط و نه شادي، اين نه عالمت سعادت باشد
دارم، بدان چندان فخر و سرافرازي كنند، و چندان ن را دوست مياند، و من ايشامردمان فالن ديه دوستان من

الَّذِيْنَ آمَنُوْا، و ما اَللّهُ وَيلُّ : گويد كهمي حق سبحانه و تعايلو چون . نشاط و شادي كنند، كه خداي عزّوجلّ داند
  .نه عالمت دوستي است! چنني آهسته

: مسلمانان اگر ما را در مسلماني يقني بودي، ما گفتيمي كهام از من دوست قومي: تعايل گفتيبايستي كه اگر حق
امّا اين را مثايل . ايم؛ بلكه همه مؤمنان را در اين خطاب متساوي كرد، بايستي كه ما نه چنني بوديميما از آن قوم

  :هست در شاهد
قاضي ايشان را وليّي فرا . دچنان كه مردي بميرد، و از او فرزندان خرد باز مانند، و ايشان را امالك بسيار باشهم

دارد، و هرچه از ايشان بالغ گردند، و اثر رشد يابند، مايل كه قسمت كند، تا كار ايشان، و اسباب ايشان راست مي
اي كه دروايستِ ايشان و هركه را داند كه مال به زيان خواهد آورد، نفقه و جامه. دهدايشان باشد، بديشان مي

ام؛ البد من ويلّ مؤمنان: گويدمي حق سبحانه و تعايلچون . ا مال باقي به زيان نيارنددهد، تباشد، بديشان مي
: گويدمي -الْنَّصِيْرُالْمَوْيل وَنِعْمَ اَنَّ اللّهَ مَوْالكُمْ نِعْمَ ... : گويدويلّ حكيم چنان كند كه كار به زيان نيايد، چون مي

آنَستُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : حال كار نيك كند؛ چون ديگران را گفت ام، به همهمن شما را نيك موالام، و نيك ياري فَإِنْ 
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  .فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوالَهُمْ، او هم اين كند
چنان كه آن يتيم، اگرچه در وي اثر اند، واليت ايشان به جاي خويش است، همدوستاني كه عارف و مخلص

چنني اگرچه مؤمن، موحّد، عارف، مخلص در سايۀ غفلت، و ود؛ همرشد پيدا نيايد مال وي از ملك وي بيرون نش
ها امّا به درِ مرگ كه همه آفت. جاي خويش استبند معصيت است، وليّي از او منقطع نشود، و توَليت ويل به

و هوا دست او بازدهند، و ويل با ويل و با خداوند رسد تر و تازه، و مكر شيطان، و غرور،  منقطع گردد مال او به
  .در ميان نه

چنان كه آن يتيم را چون امّا مرد بايد كه ايمان ازل در بار وي تعبيه باشد، و هم نسبت ميثاق درست دارد؛ هم
جا نيز هماين -نسبت فرزندي با پدر درست آمد، مال او چه در دست ويل، و چه در دست او همه يكي باشد

خرب است؛ امّا ست خداي است، اگرچه او در حال از آن بيچون نسبت مؤمني درست آمد، مؤمن دو: چنني است
كار آيد بدو باز دهد، وباللّهجا كه بهرت بهجاي خويش است اگر او خرب دارد و اگر ندارد، و آنچنان بهدوستي هم

  .العون والتوفيق
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  باب دوازدهم
  در آنكه پنداشت در سر آدمي از كجاست؟

  : العزيز گويداللّه روحهالجامي قدّسالحسن النّامقيلعالم، احمدبن ابيااالبدال، قطباالسالم، قدوةشيخ
، اين سخن خطايي عظيم است؛ زيرا كه اين سخن را اوّل و آخر نيست؛ هرچه »فصل آخر«: نويسم كهمياين كه 

و لطف لطيف در در وجود آمده، و اين سخن از علم، و حكمت، » نون«و » كاف«در وجود آمده است از 
بدو آشكارا » نون«و » كاف«راي ربوبيّت به فضل و كرم، و جود، و مشيّت او در وجود آمده، پس آنگه صح
اي بس زيركان بر . مخاطب خطا از حكيم سهو باشد، و بر او سهو، و غفلت، و خطا روا نيست زيرا كه بي. شد

و بدين دريا فرو شدند، كه به قعر  !جا سرگردان شد، و مركب علم ايشان به سر درآمدپنداشت كه عقل ايشان اين
  .هاويه سر از درك اسفل برآوردند

اند، و از حل معرفت نكشيدهكهركه ديدۀ عقل او . ت هادي قدم نتوان زديين ميدان جز به نور معرفت، و هدادر ا
راست ننهاده  نور معرفت بنشناخته است، او قدم اند، و هرچه در ميان ازل و ابد است بهازل تا ابد بينا نكرده

روندۀ اين راه اگر . قدم اين راه نه قدم جارحت است، قدم اين راه قدم همّت است، و پرواز باز ازل است. است
و دمار از روزگار او برآيد، گاه خود باز نگرد، از خاسران دو جهان گردد، زخم به خود، و به قدميك چشم

اين طريق نه طريق قيل و قال است، اگر تقليد استاد وعم و خال است، . اندفَجَعَلْناهُ هَبآءً مُنْثُوْراً بر خود بايد خو
وهوي و نعره و حال است، و اگر گفتار خوب و زشت و محال است، و اگر طلب كسب حالل است، و اگر هاي

ها بدين حديث سخت اليق اگر گفت و شغب و جنگ و جدال است؛ اين حديث از همه بيرون و اين بيت
  :است

 كه راه غيب برو بر ميسّر استآن را 
 در همّتش نيايد كونني و عالمني
 هرچ آدمي است خاك چو گردد بخاك باز
 مشنو حديث هركس و اين را به جان شنو
 جز زين حديث كان ز ازل تا ابد بود
 در فهم كس نيايد هركاو نه اين بود
 آن را كه همّتش به بهشت است و حورعني

 دم دگرراهي كه راه نيست در او يك ق
 آن كس كه راه رفت در او گشت مستقيم
 گر باد اين حديث بر احمد وزيده است

  

 او را وجود، و كتم، و عدم در برابر است 
 ها نرسد زان فراتر استجا كه وهمآن

 آنچ او نه آدمي است ز كونني برتر است
 دون همّتي مكن كه همه كار راسر است
 اين را ابد نديم و ازل نيز مادر است

 ن را كه هست معني چون جان فراخور استآ
 در وي گمان مرب كه ورا از تو باور است
 بر طرف راه نيز نهنگان منكر است
 او را حيات و روح و دل و جان ديگر است

 شك بلند بخت و سعيد و مشهّر استبي
  

ف رسد، و از اسرار سرّ بندۀ مؤمن موحّد عاربايد كه نسيم لطف و فضل او از سرِ سراپردۀ غيب به ميچنان
ربوبيّت در دل وي گلي بشكفد، و بوي آن گل در دماغ آن عارف موحّد مخلص افتد، و ديدۀ وي از كّل اغيار 
بردوزد، و چشم ظاهر و باطن وي بر هيچ شاخ اغيار ننشيند، و از سراپردۀ غيب روزن به دل وي گشاده شود، و 

زند، تا االحزان بنشيند، و يعقوب وارنفسي ميوسف در بيتباز همّت او در هيچ شكار منگرد، و در انتظار ي
  .چون پيراهن يوسف به دروازۀ مصر بيفشانند، بوي آن بشنود

كرد، امّا چون عشق يعقوبي نبود، از بوي و در راه مصر بسا كسان بودند كه آن باد، و آن بوي بر ايشان گذر مي
چون بوي به وي : گوي استو، و اگر نه همه گفتاگر يعقوب باشي بوي يوسف شنوي. هيچ نصيب نيافتند
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انِّي الجِدُرِيْحَ يُوْسُف؛ چون زبان : االحزان آواز برآيد كهاز بيت. رسد، خود چشم نابينا بينا گردد، و گواه نخواهد
  انِّي أعْلَمُ ماالتَعْلَمُوْنَ : مالمت دراز كنند، آواز برآيد كه

  بيت
 اي عاشق سرسري تكلّف چه كني؟

 ار مرقّع تصوّف چه كني؟باز
  

 با عشق تكلّفي تصلّف چه كني؟ 
 اي حديث يوسف چه كني؟يعقوب نه

  

هركه مؤمن عارف و موحّد است بر . اند، و يك گروه بر پنداشتيك گروه بر داشت: انددو گروهخلق در عالم 
شت از آسمان تا زمني راه اخالص است بر پنداشت است؛ و از پنداشت تا به داداشت است، و هر كه مقلّد و بي

  .همه خلق در اين پنداشت فرو شدند، و ديگران كه برآمدند همه از داشت برآمدند. است
: به عالم ندا در داد كه حق سبحانه و تعايل: گردد، و آن كلمه آن است كهو همه پنداشت آدمي با يك كلمه مي

هرچه آدمي زاده را از پنداشت، و علوّ، . تا آخر آيت... مْنا بنِي آدَم وَلَقَدْ كَرَّ: گويدخَلَقْتُ بِيَدَيَّ؛ و ديگر آن كه مي
اغلب  -معرفتتمام بي -هر آدمي كه او زيركي دارد، و عقل دارد. رنجه دارد هم از اين افتاده است و برتري، مي

  .انداند، و راه غلط كردهايشان در اين، سر پي گم كرده
ايون، سايۀ پر خويش بر او گسرتانيده است، و دايه لطف او را شربت محبت امّا هركه را در ازل آن هماي هم

چشانيده است، و او به نور معرفت و هدايت راه بازشناخته است، او از همه آفات برسته است، و هيچ شربت نيز 
  .آب نخورددر جان وي مؤثّر نگردد، و از هيچ جوي ديگر نيز 

آن فرا دل مادر موسي داد كه وي را در تابوت كن، : ا حجّت تمام كردما ر) ع(و خداي عزّوجلّ به حديث موسي
چنان كرد، تا به دست دشمن افگند، و بر كنار دشمن نشاند، و از هيچ دايه شير بنستد تا با هم! و به دريا افگن

همه كارها  پستان اوّل رسيد، و دشمن را بر دست وي هالك كرد، و اگرچه او را به كنار دشمن برپورانيد به آخر
چنان شد، كه به اوّل نهاده بود؛ زيرا كه موسي تعبيه معرفت و نبوّت داشت، و در ازل شربت لطف و كرم چشيده 

  .بود، نور معرفت، و چراغ هدايت او را بازان اصل خويش رسانيد
ت و هدايت نصيب نداشت، گليم فرعون لعني كه از خَلَقْتُ بِيَدَيَّ بهري داشت، امّا از معرفامّا آن مدبر ملعون سيه

در سر جمله . ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلهٍ غَيْرِيْ: الْاعْلي سر از وي برزد، و بدان نيز بسنده نكرد، گفتقالَ أنَا رَبُّكُمُ : تا
زند؛ امّا اسباب آن ساخته ندارند، و اگر نه همه در اين باب اند، اين حديث دبدبه ميفرزندان آدم كه نه عارف

اند، ولكن عجز ايشان از بي اسبابي ايشان است، و پنداشتي كه در سر آدمي است، همه از اين است، در نيكسا
  .اين يك چيز نظر بايد كرد، تا مگر چيزي از اين حديث بازداني

بر آن نشست، سنب آن اسب بر خاك آمد؛ سامري از آن خاك اسبابي برخاست كه چندهزار ) ع(اسپي كه جربئيل
پاره خاك سنب استور جربئيل پرست شدند از اثر آن يكاسرائيل كه همه پيغمربزادگان بودند، گوسالهخلق از بني

خَلَقْتُ بِيَدَيَّ به گوش : چون نداي. كه بر آن خاك آمده بود؛ چندان خلق را گردن بزدند، و ايشان از آن برنگشتند
  .الْأَعْلي؛ و پنداشت، وجبّاري، سر از گريبان او برآردرَبُّكُمُ  أنَا: آدمي ناعارف رسد، كم از اين نبود كه گويد

و اندر اين حديث اسرار بسيار است آن را كه خداوند اين حديث . چنني همسايگي را كم از اين دعوي نشايداين
  .التوفيقاست؛ و آن كه نه خداوند اين حديث است، هرچند كه بيشرت شنود، منكرتر، و كافرتر باشد، وبااللّه
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  سيزدهم باب
  عشق، و محبت: حديث

  :العزيز گويداللّه روحهالنامقي، الجامي، قدّسالحسنالعالم، ابونصر احمدبن ابياالبدال، قطباالسالم، قدوةشيخ
خواهد كه مردم عامّ را در پوستني وليّي از اولياي خداي عزّوجلّ او رود؛ هركه ميدر حديث عشق سخن بسيار مي

اين سخن در چشم مردم عامّ، و در . عشق بر دام بندد كه اين پارسا بود كه سخن عشق گويدكند، اوّل اين حديث 
  .اند در چشم مردمچشم مفسدان عظيم نفرتي دارد، و هم اين قوم، اين سخن را تقبيحي عظيم كرده

ني عشق چني شيفته شود؛ اينمجز اين ندانند كه مردي بر زني عاشق شود، يا بر غالو اين عشق و عاشقي به
  .باللّه از چنني عشق، و چنني راه مذموم است، و فساد است، نعوذ

امّا باري ببايد دانست كه عشق چيست، و مقدور بنده هست، يا ني؟ چيزي كه مقدور تو نباشد، ترا بدان مدح و 
ما مَعْنَيَ : رسيدند كهاللّه عنه را پجا بود كه آن سيّد، و سيّدزاده، امام جعفربن محمّد صادق رضياز آن. ذمّ نباشد

چون چيزي كه مقدور تو نباشد ترا بدان مدح و ذمّ . اَلْعِشْقُ جُنُوْنً اِلهِيًّ؛ لَيْسَ بِمَذْمُوْمٍ وَ المَمْدُوْحٍ: اَلْعِشْقِ؟ قالَ
  . چنني باشدامّا هركجا كه چيزي باشد، آن چيز نيز هم. نيايد

، و عطاي خداي است تا كه را دهد؛ اما هر كه را ببينيم چون مثل معرفت، و هدايت، و عقل استمثل عشق هم
  .و دو دندان او را غالمي و چاكري كنيم كه حق او را اين عطا داده است، همه از بن سي

در هر جايي آشيانه نسازد، و با هر كسي مقام : چنني عطاي خداي است عزّوجلّ، و مرغي غريب استعشق هم
  :ها از سر اين كوي گفته آمده استبا هر كسي انس نگيرد، و اين بيت نگيرد، و بر هر شاخي ننشيند، و

 نيايد عاشقي اندر عبارت
 ديل خواهد ز كل كون آزاد
 نسازد عاشقي با هر حريفي
 دروني بيم قطع و بيم هجران
 ايا احمد برون شو از ميانه

  

 نيارد گفت او را هر زباني 
 نرويد عشق اندر هر مكاني

 اك جانيديل خواهد سليم و پ
 نه خوف و نه رجاء و نه گماني
 كه عاشق را نبايد ترجماني

  

خلق بر ) كه(چه عشق چون بر كمال رسد با ديوانگي همراه شود، و همه خلق بر ديوانه خندد؛ اما ديوانه را از آن
  .گويند او خود از ايشان، و خنده ايشان، و گريسنت ايشان فارغ باشدوي خندد، و اگر چيزي مي

! در اين خرب نگر، و در انديش: خواهي كه چيزي بداني بتواني دانستكه اگر ميي فرادست تو دهم، چنانقياس
مَنْ عَشِقَ، فَعَفَّ، : و بر لفظي ديگر آمده است - مَنْ عَشِقَ، فَعَفّ، ثمَّ ماتَ، ماتَ شهيداً : گويدمي) ص(كه مهرت

  .فَكَتَمَ، فَماتَ، فَهُوَ شَهِيْداً
زني، يا بر غالمي كه شهوت او خواهد عاشق شود، و نهفته دارد، اگر در آن عشق بميرد، پس چون كسي بر 

عشق بر مخلوقي كه سر همه فسادهاست، چون اسم عشق بر آن ! دانشحاسد كمعقل اي بي. شهيد ميرد او
  .دوستي افتاد، مرورا اسم شهيدي داد

، و خواهند تا از آن بويي به مشام كسي رسانند، عشق و عاشقي چيزي است كه اگر همه خلق روي زمني گرد آيند
  .عالم در آرزوي آن جان بدادند، و بويي نيافتندنتوانند و عاجز آيند؛ همه صدّيقان 
اگر زني، اگر مردي بر يكديگر عاشق شوند و هوايي برانند، تو اين و : اند كهقومي عشق را بيش از اين مصور نه
نيستي در باب عشق، ما را ) ص(اگر خرب رسول! گويي؟داري كه چيزي ميپنآن هردو در مقابل افگني، و مي

  :گويدمي) ص(بدين كه آوردي كه مرا اين بايد گفت؟ امّا چون خرب بدين ناطق است، چنان كه مهرت
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وَ لِذَّتَهُ يف ذِكَرِي عَشِقَنِي وَ عَشِقْتُهُ الْغالبُ عَلي عَبْدَِي الْاِشْتِغالُ بِي جَعَلْتُ نَعِيْمَهُ اذا كانَ : يَقُوْلُ اللّهُ تَبارَكَ وَتَعايل
النّاسُ أولئِكَ الْبُدَالءُ حَقّاً أوُلئِكَ كَالمُهُمْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اليَسْهُوْ اذا سَهَيَ الْحِجابَ فِيْما بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِثاالً كَأنَّ وَ رَفَعْتُ 

  -الْارْضِ عُقُوْبَةً اَوْ عَذابَاً فَصَرَفْتُ بِهِمْ عَنْهُمْ تُ بِأهْلِ الْأَنْبِياءِ اوُلئِكَ الَّذِيْنَ اذا اَرَدْكَالمُ 
كه چون غالب گردد بر بندۀ : گويدگويد، كه خداي تبارك و تعايل ميمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول

د كردِ خويش من دوستي من، مشغول گردد همگي او به من، من كه خداوندم، و آفريدگارم، نعت و لذّت او در يا
و بردارم  -يعني كه دوستي كه در ازل مرا با او بوده آشكارا كنم -تا او عاشق من گردد، و من عاشق او،. بنهم

ساهي نگردد از من چون مردمان . كه گويي كه من در پيش ديدۀ اوامحجابي كه ميان من و بندۀ من باشد، چنان
  . ساهي گردند

اند كه سخن اند به حقّ، ايشاناند كه ابداالنايشان - مردمان مرا فراموش كنندفراموش نكند مرا، چون : يعني كه -
بر اهل زمني عقوبتي و عذابي  -امكه خداوند و پادشاه -اند آن كه چون منايشان سخن پيغمربان بود، و ايشان

  ).ص(ز رسولقضا كنم، به سبب ايشان آن عذاب و عقوبت را از اهل زمني صرف كنم؛ و چنني چند خرب است ا
چنان كسي كه مربسم جاي نيست، ذواقان همه دست از طعام لذيذ باز نتوانند داشت، همبدان كه كسي را ذوق به

  :جا در معني گفته آمد، تأمل بايد كرد، بيتخوش بيتي چند است اين. است
 بر عشق مگر گذر نداري

 اند داز درد دلم جهان به در
 گر عشق به سنگ رخ نمايد

 و چو موم گرددپوالد از
 از گفتِ شكر چه طعم يابي
 ما چاكر خاك عاشقانيم
 اندمقصود ز خلق عاشقان

 ما را پدر است و مادر از عشق
 اي احمد زنده باش از عشق

  

 زو بر دل و جان اثر نداري 
 تو از دل من خرب نداري
 آن را به حجر دگر نداري
 زو در دل و جان شرر نداري
 !چون در دهنت شكر نداري؟

 و جز سفه و سمر نداريت
 بر نداري تو دفرتشان ز

 تو اين نسب از پدر نداري
 شايد كه تو سيم و زر نداري

  

اللّه عليه ميگويد، و در قصه داود صلواتمي) ص(گويد، و رسولخداي عزّوجلّ حديث عشق ميچون امّا 
هَلْ رَأيْتَ حَبِيْباً يَبْخَلُ َعْن . داءُهُمْ وَ عَشاءُهُمْ فَالَ يَتَّهِمُوْنِيْقُل لِلَّذِيْنَ يَنْتَحِلُوْنَ لِعِشْقِي إذا كانَ غَ! يا داوُدُ : گويد

  -أالَبْرارِ اِيل لِقائِي؟ وَإنِّيْ إلَيْهِمْ لَأَشَدُّ شَوْقاً أالطالَ شَوْقُ حَبِيْبِهِ؟ 
را به تهمت  چون وقت چاشت، و شام در آيد ما: بگوي مر آن كساني را كه دعوي دوستي ما كنند! يا داود
كه دراز ! هيچ ديدي كه دوستي با دوستي به چاشت و شام بخيلي كند، و نان از وي باز دارد؟ بدانيد. ندارند

  .ترم از آن كه ايشان مرامردان به ديدار من و من ايشان را خواهانشده است آرزوي نيك
الّء طريقت نيز از بسياري روايت ميگويند مگر اندكي، و از مشايخ و اجعشق مي) حديث(و جمله ائمّه اسالم 

رود بر زبان اين قوم كه اين حديث را منكرند كه در كنند؛ پس چرا اين حديث نبايد گفت؟ چندان سخنان مي
كنند كه در آن هيچ فايده و تشبيه دارد، و شني مذهب است، و جمله ائمّه اسالم بر آن فتوي كفر و تشبيه مي

گوييم، موافقت چون ما نيز اين حديث عشق مي! خويشنت كنند مگر بهرت باشد راحت نيست؛ اگر امر معروف بر
كنيم، بر ما نيز از اين هيچ شيني نيايد، الحمدللّه كه حاسد ما را بر ما بيش از اين دست جمله ائمّه است كه مي

  .نيست، و ما اين حديث را به جان خريداريم
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كننده است، و خورنده، و فروزنده است؛ تا ست، و نيستسوزنده ا: كيمياي عشق هم طبع و طعم آتش دارد
مرد بايد كه چندان رنج و . و باز كوشد تا نيست نكند، و پاك بنسوزد، آرام نگيرد نخورد نيفروزد، و هرچه باز

بر روزگار او افتد؛  افتد، تا نور آن» ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ«و » !بَلي«: مجاهدت آن بكشد كه آن برق ازل در سوختۀ
روزن فضل او به انكار دست عمل خود خراب و محكم نكنند تا باد جود، و لطف، و كرم، و فضل او فرا آن برق 

گري بيرون آيد، آنگاه اگر همه عالم خاشاك هوس، و چوب تر و ازل وزد، و او از ميان غوغاي اوباش آدمي
باك نيست كه هرچند هيمه زيادت خشك، و سنگ، و روي، و آهن، و آب، و آتش، و برف، و يخ، بر وي افگني 

  .ترتر، و سوزانفروغ و روشنايي آن زيادت، و آن آتش عشق باالگيرنده
آور در هاي درخت بيخو اگر تقدير كنيم كه بياباني، اگر كوهي كه صدهزار هيمۀ تر در وي باشد، و صدهزار تنه

دامت، و توش محبّت، و سوز عشق در هر جا كه از آتش ن. وي باشد، چون آتش باال گرفت همه را نيست كند
و در يك جاي جمع آيد،اگر همه كفر كافران، و همه معصيت عاصيان و همه فساد مفسدان بر يككسي پيدا آمد،

از آن  چون آفتاب برآيد،دان كه در آن وقت بهارگاه آن شبنم بر آن گياه نشيند؛ چنان ميتن فراهم آيد، آن را هم
  .آتش عشق با گناه، و معصيت، و كفر اين كند كه شنودي! نداند كه آن كجا شد؟كس هيچ نماند، و هيچ

او را باد، ما را اين است، و چنني  -اگر حجّتي دارد كه نه چنني است! و اگر كسي قبول نكند گو هرگز مكن
  .خواهد بود

  :درويشان بيتي گويند، بيت
 اگر تو پارسايي روهمي باش

  

 !يمكه نه ما بر ميان زنار دار 
  

  !پارسايي تو، تو را باد و عشق ما، ما را؛ والسالم
***  

و عبادت؛ هر طاعتي كه نه اين قوم كنند، آن خود نه طاعت باشد، و اگر آمديم بر سر كوي طاعت، : فصل آخر
دُ ألْعُجْبُ وَالْحَسَ: شريعت است كهو خرب صاحب! تقدير كنيم كه طاعت كنند، آن از عجب، و پنداشت خايل نباشد

هر تكبيري، و تهليلي، و تسبيحي، كه : امّا طاعت اين قوم طاعت باشد. الْحَطبَ الْنارُيَأكُالنِ الْحَسَناتِ كَما تَأكُلُ
 - الدُّنْيا وَ مافِيْهاالْأوْيل خَيْرُ مِنَتَكْبِيْرَةُ: گويدمي) ص(كه مهرت عالم بگويند از گفنت آن بسيار كس برآيد؛ چنان

  .شني بهرت از دنيا و هرچه در دنياستتكبير پي: يعني
گويد اين است مي) ص(آن تكبير كه رسول -هركه از سر چنان ندامت، و سوز عشق و محبّت، يك تكبير بگويد

كند، و به عبادت رود، وكار خويش ميچنان ميآنگه هم -از سر چنني اخالص، و محبّت، و معرفت گويي: كه
. به حقيقت بدان كه ايشان نافله نكنند، و از ايشان نافله نيفتد مگر اندكي. اشدبسيار خلق برآيد كه نه از ايشان ب

كار ايشان همه بر فرض افتد، و نفس ايشان همه كيميا و گوگرد احمر باشد، و عمل ايشان اضعاف مضاعف 
  .باشد

ر بيل كند، و ناوه كشد، مزدوري شب و روز كا: كار جوهري با كار مزدور برابر نتوان كرد، اگر كسي كند برابر نيايد
امّا آن مرد صرّاف با جامۀ نيكو، . و خرببندگي كند، و تا شب جان و جگر خورد، تا مگر دو من نان به دست آرد

. نشيندخواهد مينوشد، و با هركه ميخواهد ميخورد، و هرچه ميبايد ميو پاكيزه بر جاي نشسته؛ هرچه مي
امۀ پاك در اوّل وقت به مسجد شود، و نماز جمعه و جماعت بگزارد، و چون وقت نماز درآيد برخيزد، و با ج

  !.كار اين بازان مزدور برابر نتوان كرد. نماز شام به خانه باز شود با هزار درم سود، و باشد كه با هزار دينار
اند ي ايشانعزيزترين همه خلق خدا: مثل محبّان، و تائبان، و عاشقان، و دوستان، و خاصگان درگاه چنني باشد
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با دوستي ايشان ! و هركه ايشان را دوست ندارد، اگر عبادت پري و آدمي بكند جز خاسري و بدبختي نباشد
دوستي ايشان معصيت است، و  طاعت بي. همه كارها راست باشد، و با دشمني ايشان همه توحيدها كفر گردد
ن نيست كه دوستان او را دوست داري از بهر او معصيت با دوستي ايشان طاعت؛ و كار از بهر خداي به جز از اي

آيد، كه خداي اللّه عليه ميكه در حديث موسي صلواترا، و دشمنان او را دشمن داري از بهر او را، چنان
چ دوستي را هي! يا موسي -هَلْ والَيْتَ فِيَّ وَليّاً قَطُّ، وَ هَلْ عادَيْتَ فِيَّ عَدُوّاً قَطُّ؟ ! يا مُوسي: عزّوجلّ او را گفت

اي؟ موسي اي، و هيچ دشمني را از دشمنان ما از بهر ما دشمن داشتهاز دوستان ما از بهر ما دوست داشته
هيچ كاري نيست وراي آن كه دوستي را از دوستان او را از بهر او دوست داري، و : اللّه عليه بدانست كهصلوات

  .دشمني را از دشمنان او را از بهر او دشمن داري
***  

هر آن مؤمني كه خداي عزّوجلّ دوستي خود در دل وي بنهاد، او حق را سبحانه و تعايل چنان  :فصل آخر
دوست دارد كه هيچ دوستي بر دوستي او اختيار نكند؛ او وليّي است از اولياي خداي عزّوجلّ، و صديقي است 

گفته آمد، همه در باب اين قوم است،  واين فصويل كه در اين كتاب. از صديقان، و عزيزي است از عزيزان درگاه
هر كه او چيزي بر دوستي خداي عزّوجّل اختيار . معني، و نه در باب هر ناشناختي استنه در باب هرمدّعي بي

كند، و اگر چيزي از آن بهرت داد، اواز اين قوم نيست، و اين سخن در باب او نيست؛ آن كس از اين بهره نيابد و 
  .ه باشداالئّماگر چه امام

فضل دوستي، از فضل قيل وقال جداست؛ اين بازان و آن بازين هيچ مناسبت ندارد، اين خود چيزي ديگر 
ببايد، و خلق را از آن گزيري فضل قيل و قال چيزي است كه در ميان خلق البد مي. است، و آن چيزي ديگر
خداي عّزوجّل  قت كه هيچ چيز به نزديكدان به حقيامّا مي. شريعت باشدقدر و بينيست، هركه آن نداند بي

حق سبحانه و تر، و بهرت، از دوستي او نيست؛ و هركه را دوستي زيادت است او به نزديك بزرگوارتر و فاضل
زيرا كه وراي دوستي هيچ چيز نيست؛ و اگر كسي . تر از همه خلق استتر، و برگزيدهبزرگوارتر، و مشرّف تعايل
هرچه دوست دوست دارد تو دوست داري، و : نشان دوستي چيست، نشان آن است كهكه  خواهد تابداندمي

ها، واگرهمه طاعت -رياگر هيچ طاعت ديگر ندا -اصل دوستي اين است. هرچه او دشمن دارد تو دشمن داري
  .عابدان تو داري كه اين نوع نداري، هيچ چيز نداري هايو عبادت

ست بگذاشنت وكار دشمن كردن، غرور و كار شيطان است نه كار با دوست دوست دشمني كردن، و كار دو
نبيني مگر او را، و نستاني مگر از او، و نبخشي مگر بدو، و نروي مگر بدو، و : كار دوستان آن باشد كه! دوستان

، نشنوي مگر از او، و نخوري مگر بازو، و ننشيني مگر بازو، و نخسبي مگر بازو، ونچشي مگر آنچه ذوق او دارد
و اغلب تسبيح و تهليل، و عبادت تو آن باشد كه مي. گني نشوي مگر از اوو شادمان نشوي مگر بدو، و اندوه

  .اگر ميخواهي كه از آن قوم باشي چنني بايد بود. ياهُو، يا مَنْ هُو، يا الإلَهَ إلّا هُو: گويي
ابند مگر از هو، التجا نكنند مگر به هو، زيرا كه ايشان هيچ چيز نبينند مگر هو، دوست ندارند مگر هو، لذّت ني

اميد ندارند مگر به هو، شكوه ندارند مگر از هو، توكل نكنند مگر بر هو، اعتصام ايشان نبود مگر به هو، مونس 
در دنيا انس ايشان به هو، در قيامت هو، در درجت هو، . ايشان نيست مگر هو، آرام ايشان نيست مگر به ياد هو

دارند هم هو، به همه وقتها هو، تا نفس دارند هو، تا روح دارند هو، و هو، و هو، شَهِدَاللّهُ أنَُّه  اگر در دركت باز
  :الإلهَ إالَّ هُو، و اين حديث جز بدين بيرون نتوان داد، شعر

 هوبي نشان و حرف است زو چون بيان كنم
 هرچ اندرين بگويم آن جز حديث نيست

 ون عيان كنم؟از هو به هو سماعي آن چ 
 هو را دل است مسكن، چون بر زبان كنم؟
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 نتفصيل اين حديث به حق گر كنم بيا
 هرگز كه ديد راحت هو بي بال و رنج
 امفرياد چون كنم كه به جانش خريده
 هاكاري است اين برون ز خردها و علم

 هو نقطه محبّت ميم است در نگر
 تا سرّ اين ندانند نامحرمان حق
 گوينده اين حديث نگفته است جز به حق
 احمد از اين حديث ترا توبه كاه بود

  

 آشوبها بخيزد، جان اندران كنم
 تا من بران طريق روان را روان كنم؟
 پرهيز چون كنم كه به جانش ضمان كنم؟
 از وهم، و عقل، و علم، برين ره زيان كنم
 هو و حبيب هر دو انيس جنان كنم
 بستان عشق و فتنۀ خلق جهان كنم

 و اشارت جان را مكان كنماز هو به ه
 تايب زبان كنم و دلم ترجمان كنم
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  باب چهاردهم
  در وعظ برادران

  :گويد العزيزاللّه روحهالنّامقي، الجامي، قدّسالحسنالعالم، ابونصراحمدبن ابياالبدال، قطباالسالم،قدوةشيخ
ك تأمّل كنند؛ نه از سر مجاز، و سوداي دل، در دوستان، و برادران ما اين سخنان را ني: كند كهآرزو ميمرا چنان 

اين سخنان نگرند، زيرا كه از اين هر سخني بسيار تعبيه دارد، و از اسرار ربوبيّت در اين كتاب بسيار معاني است 
و سخن حكما آن بود كه . ها كه در اوّل كتاب گفتم همه در اين كتاب تعبيه استكه هر كسي در نيابد، و آن درج

بسيار كنند و هر كه نه از اين قوم است سخنان بسيار بايد گفت تا اندك چيزي در آن تعبيه ك سخن تعبيۀ در اند
  .كنند، و آن نه حكيم باشد

. كالْدَّماء وَ نَحْنُ نُسَبَّح بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَقالوا أتَجْعَلُ ِفِيْها مَنْ يُفْسِدِيْها وَ يَسِفكُ : به يك سخن كه مالئكه بگفتند
  .قالَ إنِّي أعْلَمُ ما التَعْلَمُوْنَ: جواب آمد كه گفت

گذشت؛ اللّه عليه نهاده بود ميابليس ملعون روزي با قومي از مقرّبان درگاه، بدان صحرا كه كالبد آدم صلوات
آب حرمتي در اين چيزي نباشد، و از روي بي! اين مجوّف است: دست ادبار، و پنداشت بر كالبد آدم زد، و گفت

دهان خويش بر ناف آدم افگند؛ اين همه ناخوشي كه در درون آدمي است، از پليدي آب دهن ابليس ملعون 
آن ملعون مدبر روز كور سياه گليم مي. خَلَقْتُ بِيَدَيَّ است: است، و اين هم رفعت و اعزاز آدم و آدميان از

تا الجرم از آن باز هر روزي آن مدبر  و خوار كند، قدراللّه عليه، در چشم آن مقرّبان بيخواست تا آدم را صلوات
  .تر، و مدبرتر استتر، و شقاوت زدهسياه گليم، بدبخت

سرّي از اسرار ربوبيّت، و علمي از خزينۀ غيب، و حكمي از احكام مشيّت در : مقصود از اين حديث آن است كه
و قضايي باءً مَنْثُوْراً كرد، و سرّي از اسرار غيب، خاك آدم تعبيه كرد، و چند هزار ساله طاعت ابليس ملعون بدان هَ

هشت بهشت، و اشجار، و انهار، و نعمت آن، او را مباح كرد، و به  از قضاي مشيّت ازيل در آن تعبيه كرد، و جمله
و نهنگ حرص را بر اندرون آدم مشيّت، و قضاي ربوبيّت، عقرب ارادت، و افعي غفلت در پوست او پنهان كرد،

او بياراست، و عقرب مشيّت  شت، و عفريت ملعون را بر ظاهر وي مسلّط كرد، و گندم فريبنده بر چشم و دلگما
بر حفظ نيش ارادت بزد، و دشمن ملعون مكر خود برگشاد، و سوگند به دروغ را سالح خود ساخت، و نسيان را 

ها در ميان اين پنهان كرد تا ما د و از ازل تا ابد تعبيهوَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَيَ از ميان برآور: فرمان آدم گماشت تا
اند نكنيم، و بر هر چه حق سبحانه و تعايل درنگريم، و دست تصرّف ناقص خويش بربيم، و هرچه ما را نفرموده

 الحاكمني است، كارها كند و در كمني غيب چيزها دارد كه به چشم ماكند، ما داوري نكنيم، زيرا كه او احكممي
  .چيزي ديگر نمايد، و آن خود را اصل چيزي ديگر باشد

تا قفل مشيّت او نگشاييد، و درِ قضا و قدر نكوبيد، كه رنجور ومشغول گرديد، و بودني بباشد، ! اي برادران! هان
  .اللّهَ وَ رَسُوْلَهُ، اآليةالَّذِيْنَ يَحارِبُوْنَ  إنَّما جَزاء: و ما خاسر و بدبخت بمانيم

پيش از آن كه تا خداي  -دوستان خداي بيرون نيامدند كه ايشان از آن سالت يافتند؛ مگر كسي كه برهيچ كس 
  .ايشان بازگشتند -عزّوجلّ ايشان را بگيرد

ها، و اين هم داروگير از آفرينش خلق مقصود دوستان بودند نه چيزي ديگر؛ اين همه تعبيه: به حقيقت بدان كه
ت و ثواب و عقاب هم از بهر دوستان خويش كرده است و هر كه با دوستان او قيامت، و بهشت و دوزخ، و دركا

ست، كار دو جهان او راست، و هر كه دوستان او را بدگوي، و بدخواه و منكر؛ در دو جهان بدبخت، و مدبر، دو
نه خداي  و آن كه بود كه در كار آدم و آدمي بدي گفت يا بدي كرد، كه. رويگليم، و سياهو خاكسار، و سياه

  عزّوجلّ او را در اين جهان و در آن جهان نكايل كرد؟
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هر روزي از آسمان دو فرشته مقرّب در اول كار از آدميان كسي احكام شريعت ندانست؛ خداي عزّوجلّ 
آمدند، به همه حال چشم ايشان چون ايشان به حكم كردن مي. يكي را نام عزا، و يكي را نام عزايا: بفرستادي
خداي عزّوجلّ آدميان را چرا آفريد، تا ايشان چنني : افتاد؛ و زبان مالمت بر گشادند و گفتنددميان ميبر عيب آ

ام، اگر اگر آنچه من بر آدميان گماشته: خداي عزّوجلّ نوبت ما بداشت؛ گفت! گويند؟كنند و ميكارهاي بد مي
خداي ! اي آرند، ما نيز هم پاي توانيم آوردهرچه ايشان در آن پ: گفتند! بر شما گمارم، يك ساعت پاي نياريد

  !اينك ببينيد: عزّوجلّ گفت
چون آن زن به خصومت آمد، آن . هم در ساعت شهوت بر ايشان گماشت، و زني را با شوهر او خصومت افگند

روت، و آن ها. تا ما ترا از او باز كنيم! ما را باش: گفتند. شهوت بر ايشان اثر كرد هر دو بر آن زن فتنه شدند
بينند، و ميروند، مياند بر كنار شهر حلّه؛ تا همه خلق كه به سفر حجاز مياند كه در بابل در چاهماروت دو فرشته

  .دانند كه بد نبايد كرد، و بد نبايد گفت، و با دوستان او در نبايد بست، تا به چنان و مانند آن گرفتار نيايي
كه به چشم حقارت در مؤمنان عارف، ! اند؛ نگراند، و ملوكان دو جهاناين دوستان خداي عزّوجلّ قومي عزيزان

ملوك دنيا را عادت  -و در اولياي خداي عزّوجلّ ننگري، كه مركب دولت تو به سر آيد، و خاسر دو جهان گردي
 امّا آنكه. ن عداوت كند ايشان را مالش دهند، و مالش هر كس از نوعي ديگر باشداشباشد كه هر كه با اي

پادشاهان و ملوك باشند چون كسي با ايشان و اگر با دوستان ايشان به عداوت بيرون آيند، ايشان را بگيرند، و 
آواز و و ايشا را بنشانند، و طعام و شراب و ميوۀ نيكو بيارند، و رامش گران خوشبند برنهند، و مجلسي بيارايند، 

اند رنجور ميريزند، تا ايشان كه به عداوت بيرون آمدهمي خورند، و جرعه بر ايشاننوا بيارند، و شراب ميخوش
نهند، و هر جرم كه در آن انجم باشند، و هرچه از آن طعام و شراب و ميوه چيزي به سر آيد، در پيش ايشان مي

كنند، و او را از آن يكي كه مهرت و سرور بود جرم در گردن وي مي -جرم اين فالن را بود: كسي بكند، گويند
  !گويند، همه از بهر خوار داشنت او را اسزا مين

كه بدگوي، و ) را(اللّه عيه ابليس لعنة: خداي عزّوجلّ با آدمي همني كرد، و با بدگويان و بدخواهان ما چنني كرد
وَ : گفتاَنَا خَيْرٌ مِنْهُ؛ : گفت! سجود كن او را: بدخواه ما بود، و بدخواه پدر ما كه آدم بود، خداي عّزوجّل گفت

همه كاركنان، و مزدوران فرزند آدم : فرشتگان را كه در كار ما طعن زده بودند گفت. الدِّيْنِْيكَ لَعْنَتِي اِيل يَوْمِاِنَّ عَلَ
شما : كنيد، هاروت، و ماروت را گفتكنيد، و برخي پاسباني ايشان ميبرخي گناه ايشان را استغفار مي!باشيد

دانند كه شما را از و ميبينند، باشيد، تا دوستان و عزيزان آخر زمان شما را مييتا قيامت سرنگون در اين چاه م
كنند، و عربت ميكنند؛ تا دوستا ما درنگرند، و شكر مياند، و شما را از بهر چه عقوبت ميبهر كه بازداشته

  .گيرند
و اگر آدم . بليس باد كه اين او كردلعنت بر ا: و چون فرا كاري رسد كه پاي يكي از دوستان ما در سنگ آيد گويند

و چون موسي صلوات. َولَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً فَنَسِيَ: گويدجاي ديگر ميفَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الْشَّيْطانُ؛ : گندم بخورد، گويد
و چون برادران يوسف . نِالْشَّيْطافَوَكَزَهُ مُوْسي فَقَضي عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ ):گفت(اللّه عليه قبطي را بكشت، 

  . الْشَّيْطانُ بَيني و بَيْنَ إخْوَتِينَزَعَ: كردند با يوسف آنچه كردند، گفت
النّاسِ مِن   مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنّاسِ اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْر: مؤمن موحّد مخلص كاري بد كند، گويدو چون 

  . الْجِنَّةِ وَ الْنّاسِ
قومي كه حق سبحانه و تعايل را در حقّ . عربت برگيريد، و خويشنت را صيانت كنيد! برادران ما اي دوستان و

ايشان چندين لطف، و كرم، و رحمت باشد، كه چون فرا گناه ايشان رسيد كه خاصگان او در حق ايشان طعن 
ۀ ايشان كرد، و هر طاعني كه مالزدند، صدهزار ساله طاعت، و عبادت ايشان به باد نيستي برداد، و ايشان را دست
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برخي را بر سر كوي قطيعت بر دارد سياست كرد، و برخي را بر سر : در باب ايشان طعني زد، همه را ادب كرد
ادبان مالش چهار راه نوميدي دست و پاي بربيد، و برخي را در سراي اهانت باز داشت، و برخي را به زندان بي

  !داد
وَكانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْماً، ديگر : سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الْحُسْني، ديگر گفت: رسيد، گفتو چون فرا مدح و ثناي ايشان 

اُولئِكَ هُمْ خَيْرُالْبَرِيَّةِ، ديگر : يَحِبُُّهمْ وَ يُحِبُّوْنهُ، و ديگر گفت: ديگر گفت... كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْنّاسِ : گفت
  .عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللّهُ: گفت
گاه باشد، در باب ايشان بدين جايقومي كه عنايت حق سبحانه و تعايل ! عزيزان مااي برادران و ! و هان! هان

! گليم، ادبار گرفتهمرد، بدبخت، سياهكه اين همه فضل، و كرم، و جود، و لطف، با ايشان بكرده است؛ اي ناجوان
. بريز نكشي، و از بد گفتِ ايشان حذر نكني؟ مسلمانان را، و خود را به دوزخ ميچرا زبان ادب در كام پرهي

  .النصيحةو هذه! كه هيچ كس از اين راه بد گفتِ دوستان سالمت نيافت، تو هم نيابي! مكن
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  باب پانزدهم
  در اسرار ربوبيت با خاصگان

  :گويد العزيزاللّه روحهالنّامقي، الجامي، قدّسنالحسالعالم، ابونصراحمدبن ابياالبدال، قطباالسالم، قدوةشيخ
پندارد بدان كه از مؤمن مخلص گناهي در وجود آيد، و اگر خطائي بيفتد، و اگر به عمداً نيز چيزي در اگر كسي 

در باب مؤمنان، و راه وي افتد، او را بدان از خداي عّزوجّل بُعدي يا قطيعتي باشد، بد اعتقاد كسي باشد 
اگر از كيمخت زمني تا به عنان آسمان همه گناهان يك مؤمن مخلص بكند كه به . همّت، و مختصر ديدهمختصر 

  .اعرتاف و ندامت پيش آيد، همه عني طاعت گردد
ادب را دوسرت دارند، و بيش گرد او برآيند، و بر وي شفقت بر زند، اگر چه ايشان را مادر، و پدر مشفق فرزند بي

يان دارد؛ اما همواره در پي او باشند، و در پاسباني او باشند، و در مراعات او باشند، و از ادبي او مي زاز بي
ادب اما پيوسته دل ايشان بدان فرزند شوخ بي. بخت خود فارغ باشندفرزند پارسا، و با ادب، و نجيب، و نيك

  : گويند، و همواره ميمشغول باشد، و او را بيشرت نوازند، و كاال بيشرت دهند، و رشوت بيشرت دهند
 تو به علم آن و من به عيب همان

  

 آنچه خود پسنديدي! وا مزن 
  

اين كار ازيل است، ! اند، و اگر روزي چند برآيد نيست خواهد شداين كاري نيست كه امروز از سر آب فرا گرفته
مشيّت، و ارادت قديم كاري  در ازل اآلزال بر علم قديم، و بر حكمت ازل، و بر قضا، و تقدير، و: و ابدي است

اي فرا وا نخواهد شد از ضرّ و برساخته است كه يك ذرّه پس و پيش، و كم و بيش نخواهد بود، و به مقدار پرِ پشه
  .نه علم قديم اوست و هرچه تو كني و خواهي كرد هم از اين حساب خواهد بود نفع كه

و اگر از آنِ هندسي كم مدان، و اگر از آنِ ديبا بايف، و علم، و تقدير، و حكمت حق سبحانه و تعايل از آنِ م
آن مهندس در جايي خراب رود، يا در صحرايي نگرد كه : لوّايف كه جامه سياه و سفيد باشد، و اگر سرخ و سفيد

آن جا سرايي، يا كوشكي، يا حصاري يا قلعه، يا شارستاني خواهد كرد؛ هنوز ناكرده او آن را چنان كه خواهد بود 
  .داند كه آن چگونه خواهد بود كه هيچ فراوا نيوفتدبيند، و ميمي

و آن ديبا باف، و آن لواف حساب آن رژها كه آن نقش بدان خواهد بود، چنان راست ببندد كه اگر شاگرد 
 دان كه شاگرد را باسرّ استاد هيچ كاري نيست، او را براما به حقيقت مي. خواهد كه نقشي ديگر آرد نتواند آورد

شانه محكم بايد ! شانه محكم بر كار زن: چون استاد گفت: بايد داشتبايد، و قول او نگاه ميفرمان استاد كار مي
رشتۀ ! رشتۀ سپيد در كار ران: دست سست فرا بايد داشت؛ و چون گويد! دست سست فرا دار: زد، و چون گويد

زرد، و سرخ، و كبود، و  -رشتۀ سياه در كار بايد راند !رشتۀ سياه در كار ران: سپيد در كار بايد راند، و چون گويد
و در جمله سرّ . همه نقش جامه چنان آيد كه استاد خواهد، نه چنان كه شاگرد خواهد. الژورد، همه همچنني

  !بايد، تا فضويل نباشي، و شاگرد ناخلف نباشياستاد با استاد بايد گذاشت، و كار بر فرمان كردان مي
و دنيا و آخرت در اين حرف تعبيه است مرد عارف و عاقل را، و هركه نه عارف و عاقل است سرّ ازل و ابد، 

  :اگر هزار چندان بگويي، و برخواني، هيچ سود ندارد قوله تعايل
وَلكِنَّ اللّهُ ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلّا اَنْ يَشاءَ  وَلَوْ اَنَّنا نزَّلْنا اِلَيْهِمُ المَالئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمْ المَوْتي وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْيءٍ قُبُالً

الْاَرْضِ وَال فِيْ اَنْفُسِكُمْ اِلّا فِيْ كِتابٍ مِنْ قَبْلِ َاْن ما اَصابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي: گويدو ديگر مياَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ؛ 
  .نَبْرَاَها اِنَّ ذلِكَ عَلَي اللّهِ يَسِيْرٌ

ي كه از اين همه باز رهي، خويشنت را به سر كوي نيستي بگذار، و دست از تصرّف باز دار كه به همه خواهاگر مي
اي، هم به خودي خود چنان اگر به خودي خود در وجود آمده: حال كار چنان رود، و چنان آيد كه در وجود آرند
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و چرا  -چنان بيرون شو كه خواهي كه خواهي زندگاني كن، و به خودي خود نيز بيرون شو آن وقت كه خواهي، و
داني كه نبودي، و چه بودي، و يا چه و اگر مي -!باشبايد رفت؟ هم در اين منزل كه هستي ميخود بيرون مي

امر و نهي بر تست و نه به : دان كهبر سر كوي امر و نهي بنشني، و مي! مردار مكنخواهي گشت، خويشنت را 
نان راند كه خواسته است و بوده است، هم چنان كه در ازل بوده، ودر علم تست؛ آن راند كه خود خواهد، و چ

  . آيد، و قلم سر بشكست، و بودني ها ببود، و باللّه العون والتّوفيققديم رقم كرده است امروز باز جاي مي
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  باب شانزدهم
  در 

  كار براي خويش كردن و تقليد مقلدان
گويد  العزيزاللّه روحه، قدّسالنّامقي، الجاميالحسنابونصراحمدبن ابيالعالم، االبدال، قطباالسالم،قدوةشيخ
  :كه

مردمان اين روزگار را كارهايي در پيش افتاده است كه بر خالف قول خدا و رسول است، و بر راي و قياس 
يشان نه راست كنند، و هر چه با طبع ارانند، و هر چه با طبع ايشان راست آيد آن را قبول ميخويش كارها مي

علم، شريعت محّمدي گران، و قرّايان بيباشد، آن را منكر باشند؛ تا كارها همه زير و زبر شد و مقلّدان، و سالوس
  .زير و زبر كردند، و امت محمّد را به وادي در افگندند

، و بي آن كه آن را كسي را كه علم قرآن خواهد آموخت فلا، و باء، و تاء، و ثاء، و ابجد را آموخنت اصل كار است
اگر : راست نيايد؛ اما همه عمر در خواندن و آموخنت آن كردن از علم وا ماندن است ربرخواني و بياموزي كا

اي نيابد؛ آموخنت آن را وقتي پيوسته متعلم در اين حروف، و بر اين لوح بماند، هرگز از قرآن و از هيچ علم بهره
اگر همه اين خواني، بي فضل و بي علم و بي ادب . را بايد گذاشتبه حد آن رسيد فاست، و حدي است، چون 

اي بر نتوان خواند؛ ها اين است، و بي از اين هيچ كتابت نتوان كرد، و هيچ نبشتهبدان كه اصل همه نبشته! بماني
! ست، و نگرها اين ااما همه روزگار در اين كردن، و همه را بر اين ضاللت كر دن، كه اصل همه كارها و همه علم

  .از اين در نگذري اين نه بس ناصحي باشد
ه عمر او شير نتوان داد كه به زيان مهمه عقال دانند كه كودك خرد را بي شير نتوان داشت كه به زيان آيد؛ امّا ه

كودك چنان شودكه او را مي طعام بايد، او را به شير مادر وابسنت در خون او سعي كردن باشد، مادر چون . آيد
كودك را در وقت شير دادن شير دهد، و در وقت طعام دادن طعام دهد، و در وقت رفنت از : بان چنان نكندمهر

. دارد، و طعام ندهد، نه شفقت مادران دارد، و نه عقل عاقالنگهواره بيرون كند؛ و اگر هم چنان در گهواره مي
  .نان مادري بيرون كند، تا به زيان نيايدبر پدر واجب باشد كه شفقت پدري به جاي آرد، و كودك را از دست چ

هم چنني گروهي از مشايخ صحبت نايافته، و از اين دانشمندان مقلد كه از علم تحقيق هيچ خرب ندارند، امت 
  !روند بر پنچ گز جاياند كه همه روز ميمحمد را چون شرت خراسي بياموخته

خداي عّزوجّل با من فضل بسيار : شرت خراسي گفت. شرت خراسي با شرت كارواني مناظره كرد: در حكايت است
  !وپوي و رنج درافگنده استدارد، و شما را در تككرده است كه مرا بر يك جاي مي

كني؟ شرت خراسي دارند كه تو اين همه شكر ميتا ترا چون مي! حال خويش مرا بر گوي: شرت كارواني گفت
گرداند، تا آنگه كه مرا چشم باز بندد، و در آن خراس مي گفت، من در يك روز ده خراس بكنم، و خداوند من

اين هر دو بار  -كشم، و جوايل پر ريگآسيا سنگي مي: چند بار كشي؟ گفت: گفت. روغن از كتان بيرون آيد
اي بي: شرت كارواني را خنده آمد؛ گفت! دانه بهكنجاره و كاه، و پن: چه خوري؟ گفت: گفت. كشيدن من باشد

و هر روز جايي ديگر، و . زارهاي خوشنداري از آن تماشاهاي ما و صحراهاي پر گياه، و مرغكه خرب ! چاره
  .شهري ديگر ديدن، و در صحرايي ديگر تماشا كردن، و بر مراد خويش رفنت، و خوردن، و آشاميدن

راحت جهان جز اما تو معذوري كه از ! كني، با اين همه رنج و بند كه در پيش داريو تو چنني بر من افسوس مي
و آن را اصلي قومي از مردمان سخني چند به تقليد از مقلدي ديگر فرا گرفتند، : خراس نصيب تو نيامنده است

اگر ايشان از قدم تقليد مقلدان بيرون آمدندي، . پندارند كه به جز از اين هيچ كاري ديگر نيستساختند، و مي
  .كارهايي ديگر است، و به جز از آن خراس جهاني ديگر است اند،بدانستندي كه به جز از آن كه ايشان در آن
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اِنِّي ! قالَ اللّهُ تَبارَكَ وَتَعايل لِعِيْسي، ياعِيْسي) ص(اللّه  بدان ناطق است، قال رسول) ص(چنان كه خرب رسول
! صابَهُمْ مايَكْرَهُوْنَ اِحْتَسَبُوْا وَالعِلْمَ وَال حلْمَوَاِذا اَ باعِثْ مِنْ بَعْدِكَ اُمَّةٌ اِذا اَصابَهُمْ مايُحِبُّوْنَ حَمِدُوْا وَ شَكَرُوْا 

  .اُعْطِيهِم مِنْ حِلْمِي وَ عِلْمي: وَكَيْفَ يَكُوْنُ هذا لَهُمْ وَال عِلْمَ وَال حِلْمَ؟ قالَ: قِيْلَ
يا :و راستي كه خداي عزّوجلّ مر عيسي را گفتگويد به درستي مي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول

به درستي كه من بفرستم از پس تو امّتي كه چون برسد بديشان چيزي كه ايشان دوست دارند، حمد و ثنا ! يسيع
گويند مرا، و بدان شكر كنند، و اگر چيزي بديشان رسد كه آن چيز ايشان را دشوار آيد، به نيكويي فراستانند و بر 

چگونه باشد كه ايشان را نه علم باشد و نه : گفتندرسول را ! آن صرب كنند، و ايشان را نه علم باشد و نه حلم
  .بدهد خداي عزّوجلّ ايشان را از علم و حلم خويش تا ايشان آن به جاي آرند: گفت! حلم؟

ها كند با بندۀ نادان، و چنني صحراهاي گاه باشد، و چنني فضلچون فضل حق سبحانه و تعايل بدين جاي
اي پر نرگس و پر بنفشه، و اسرار غيب ربوبيّت از علم و حلم خويش در بارههاي پر گل، و جويپرنبات، و باغ

سينۀ مؤمنان عارف مخلص خود باز تواند گشاد، چرا مرد موحّد در بند تقليد هر مقلّدي بايد بود، و در عهد او 
اي بهره كرم، و جود، و علم، و حلم او هيچ چرا بايد نشست كه هرگز باد فضلي بر وي نوزيده است، و ازلطف و

و هر باد . زن اولياي خداي عزّوجلّ گشتهشود، و راهندارد، و در خون صدهزار مرد موحّد مخلص عارف مي
لطفي كه از خزاين فضل، و جود، و كرم او بر بنده وزد آن را وسواس شيطان نام كنند نه وقت و حالت؛ و اولياي 

  !شيطان دانندخداي تعايل، و صدّيقان، و عزيزان درگاه او را بردگان 
كنند كه ايشان ميان ايشان، و ميان مشركان مكّه، و ميان جهودان خيرب چه فرق باشد؟ اين قوم مقلّدان هم اين مي

رسويل بخواهد آمد؛ چون بيامد بدو كافر شدند، چنان كه در كتاب عزيز خويش مي: گفتندجمله مي: كردندمي
  .يْنَ عَلَي الْكافِر وا بِهِ فَلَعْنَةَ اللّهِهُمْ ما عَرَفُوْا كَفَرَُفلَمّا جاءَ :گويد

  :كننداين قوم ناشناختگان در باب خداي عزّوجلّ همه اين مي
اولياي خداي : گويند كهآرايند و مياند، و مجلس خويش بدان ميحديث ايشان، و سيرت ايشان بر دام بسته

و چون يكي از ايشان جايي فرا . كنندشكار مي عزّوجلّ چنني و چنني باشند، و مردمان را به سخن خوش و نيكو
كنند كه چون آن كالغان بازي را بينند همه گرد آيند، و قاغ قاغ فرا كردن گيرند، اين قوم چنان ميديدار آيد، هم

همه روز ستايش اولياي خداي بر دست دارند، و مجلس خويش به سخن ايشان گرم : كنندراست هم چنني مي
كي پيدا آيد، هم آن كنند كه آن جهودان و مشركان مكه كردند، و آن فرا گفنت گيرند، كه ايشان كنند، و چون يمي

گرديد؟ چرا گرد اين قوم، و اين مرد مي: همه منكر شوند، و ديگران را نيز منكر كنند، و گويند كه: فرا گفنت گرفتند
ياي خداي نه چنني باشند، در ميان خلق نباشند، و اول: و گفتار نابكار از تاب باز كنند كه! كه شما را از راه بربد
  !هيچ كس ايشان را نبيند
اولياي خداي عزّوجلّ از انبيا فراتر باشند، و از صحابه رسول فراتر باشند، و از جمله ائمّه ! اي مرد كم خرد نادان

ند، نه ايشان همه در ميان خلق اللّه عنهم فراتر باشاسالم فراتر باشند، و از ابوبكر، و عمر، و عثمان، و علي، رضي
اند كه اولياي خداي عّزوجّل نمايد كه بر دام بستهديدند؟ اين سخن نه نيكو ميبودند، و همه مردمان ايشان را مي

ديني، و بدعت در ميان اين سخن تعبيه است؛ زيرا كه از پس پيغمربان هيچ كس امّا صد هزار بي. را نتوان ديد
نبودند، و اگر ائمه اسالم كه مسلمانان بديشان اقتدا دارند گويي كه ايشان ) ص(رسولياران تر، و عزيزتر از فاضل

ابوحنيفه، و شافعي، و ابوعبداللّه، و : نه اولياي خداي بودند بد اعتقاد كسي باشي در ائمّۀ مسلمانان خاصّه در
  .مالك، و سفيان، و امثال ايشان

. عزّوجلّ شكر كند وجّل بدين و مانند اين مبتال نكرده است خداي راهر كه را خداي عزّ! اي دوستان، و برادران
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كند، و به كار بد مشغول نيست، و در فسق و فسادي ظاهر نيست، و هركه را بيني كه پنج نماز با تو به جماعت مي
بايد نت بهرت ميبايد كرد، و او را از خويشبايد دانست، و از پي او نماز ميهمه را از اولياي خداي عّزوجّل مي

كفر، و اگر بدعت؛ : بايد نگريست تا آنگاه كه ترا از او چيزي بد معلوم شود چوندانست، و به اعتقاد نيكو مي
  .آنگه اگر اعتقا بد كني ترا مسلّم باشد

 به هر سخني، و تعصّبي، و هوايي كه ما را برآيد، مرد مسلمان را كافر خواندن، و بد دين، و زنديق، و ملحد، و
هر كه كسي را كافر خواند از : گويدمي) ص(و رسول. اباحتي، و مانند اين نه شرط اهل سنّت و جماعت است

د او كافر بود، فرا راستي بگفت، و اگر نه كافر بود اين كه ناگر آن كس كه او را كافر خوا: دو يكي كافر باشند
هيز بايد كردن تا از كفر و بدعت رسته باشي، و باللّه از اين و مانند اين پر. مسلمانان را كافر خواند باري كافر شد

  .التوفيق
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  باب هفدهم
  در قدر مؤمن مخلص

  :گويد العزيزاللّه روحهالنّامقي، الجامي، قدّسالحسنالعالم، ابونصراحمدبن ابياالبدال، قطباالسالم،قدوةشيخ
اَلْمُؤِْمُن : گويدمي) ص(ي نيوفتد؛ زيرا كه مهرتمرد مؤمن چنان بايد كه در باب برادر مؤمن به هر چيزي از سر پ

مؤمن آينۀ مؤمن باشد؛ و چون مؤمن در آينه نگرد : گويدمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه مهرت -مِرْآةٌ الْمُؤْمِنِ 
 و هر كه مؤمن باشد به يك گناه، و به دو گناه، و به ده هزار، و صدهزار گناه از مؤمني خويش نوميد. مؤمن بيند

بيند، و گناه همي داند، هرگز رقم كفر بر خود و بر ايمان و چون مرد مؤمن عارف از خود گناه بسيار مي. نگردد
پس چرا بايد بدان كه از برادر مؤمن موحّد عارف يك گناه، يا دو گناه يا ده گناه، يا صد گناه بيند، بر . خود نكشد

  .وي بدان رقم كفر و زنديقي كشد
چون از برادر مسلمان گناهي بداني، و اگر به ! ه داني به يقني، و بر خود هيچ رقم كفر نكشي؟از خويشنت صد گنا

بزني هيچ انصاف برادر خويش تهمتي، و اگر به ظنّي بد، و اگر به سخن صاحب غرضي هزار شنعت بر وي 
ست نمايد، و چشم احول چون قاعدۀ مؤمني راست آمد بايد كه آينه را. بنداده باشي، و اين آينه آينگي را نشايد

در حقّ خويشنت هزار بدي يكي بيني، و در حقّ برادر مؤمن يك بدي هزار ! معنياي بي. نباشد، و يكي دو نبيند
ديگ بي نمك سخت بي خاي : ببايد كه نمك در ديگاين گناه بر مؤمن چنان مي. بيني، انصاف او بنداده باشي

  .باشد، اما شور نيز نباشد
ايشان روز قيامت بر حوض با من رسند همه سپيدروي، و : گويد كهر باب امّت خويش چنني ميد) ص(مهرت عالم

مؤمن نوراني، و سپيدروي، و . خَيْلُ بِهِمْ غُرٌّ مُحَجَّلِيْنَ تا آخر خرب: گويدسپيد دست و پاي باشند، چنان كه مي
چنان كه خال سياه باشد بر روي ماه سپيد دست و پاي باشند، و سپيد هفت اندام باشند، گناه وي بر وي هم 

  :چنان كه شاعر گويد. رويان، و چون سيم سوختۀ زرگر بر نقرۀ سپيد؛ كس قيمت آن خال نداند مگر مرد عاشق
 آن خال نگر بر رخ آن يار منا

  

 هر خايل را بها خراج يمنا 
  

امّا مرد نامرد نه از . ق داند و بسستان باشد خال سياه بر رويي چون ماه؛ امّا قدر آن خال معشوو دلبس زيبا، 
حق سبحانه و تعايل هر گه روز ياد . خوبي معشوق خرب دارد، و نه از خال و جمال، و نه از زشتي، و نه از نيكويي

يُولُِج : گويدكرد، شب اندر مقابل آن ياد كرد؛ و چند جاهاست كه نخست شب را ياد كرد آنگه روز را چنان كه مي
  :گويدنَّهاري وَ يُوْلِجُ ألْنَّهارَ فِي أللَّيْلِ شاعر نيز بيتي مياللَّيْلَ فِي ألْ

 اين آن مثل است كه عاشقان را شايد
  

 تا شب نبود روز نكو ننمايد 
  

  .گفترفت؛ جواني از سر جواني خويش بيتي ميكه يك بار مردي نوتائب در صحرايي ميدر حكايت است 
ود امّا بر رويي ديگر؛ چون بر سر توبه بود، او را از آن بيت سماعي ديگر آن مرد تائب خود آن بيت بسيار گفته ب

  .افتاد، و حالتي بر وي در آمد، چنان كه هر كه با او بودند همه را وقت خوش شد
چه خواهيد از : تا ترا از اين بيت چه روي نمود؟ او گفت! ما را بگوي: چون او باز جاي آمد، او را پرسيدند كه

او سماع آن بيت ايشان را بگفت؛ همه را ديگر بار وقت خوش شد، و گفتند . چاره نيست ببايد گفت: من؟ گفتند
آنِ من نيز : اين مرد تائب گفت! ايم، و هرگز ما را اين سماع نيفتادايم، و شنيدهما چند بار اين بيت بگفته: كه

  :شنود، و آن بيت اين بودمي بيند، و راستهمني بود؛ امّا گوش امروز رنگ دل گرفته است، راست مي
 دم وزيدن گيردچون باد سپيده

    عاشق نشكيبد و تپيدن گيرد
 زاغ از رخ يار من پريدن گيرد 

 تا پردۀ راز خود دريدن گيرد
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كردند، و گروهي ميشنودند، و از آن جا كه بودند سماع ميخواندند و ميقرآن مجيد و كتاب عزيز گروهي مي
  !كردندو، و لغو، و باطل ميشنودند، و سماع له

هر كه را دل راست بود . هايشان مختلف بود كه دلزيرا ! يكي است، و سماع مختلفاين چرا چنني است؟ قرآن 
هذا ما وَعَدَنَا : گويدراست شنود، و هر كه را دل نه راست بود نه راست شنود؛ چنان كه حق سبحانه و تعايل مي

اين آيت چون منافقان، و بيماردالن شنودند، . تَسْلِيْماًاللّهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ ما زادَهُمْ اِلَّا ايْماناً وَاللّهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ صَدَقَ 
  .ما وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ اِلَّا غُرُوْراً: گفتند

تواند گويان را مسلّم نيست، و هرگز بيماردل سماع راست ندالن، و راستپس درست شد كه سماع جز راست
درست از هيچ بيمار دل سماع راست نكند، و هيچ تن. چنان كه بيمارتن از هيچ طعام خوش لذّت نيابدكرد؛ هم

ه بايد نچنان كه مرد گرسهم: اصل اين كار سماع همه در نياز بسته است. طعام خوش و ناخوش در غلط نيوفتند
  .ّذت سماع يابدچنني مؤمن عارف نيازمند بايد تا لتا لذّت طعام يابد، هم

چون او . درست شد از لذّت طعام در نماندچون تندرستي طلب بايد كرد، نه طعام؛ هركه او بيمار است او را تن
در بيماري لذّت طعام جويد، و تصرّف طعام كند، هرچند بيش فراپيش وي نهي عيب آن بيش بيند، و از آن 

تر، او از درستي باز يابد، آنگه بيني كه هر طعام كه ناخوشامّا چون تن. سيرتر گردد اگر چه در شكم هيچ ندارد
. وگوي باز رهيبايد آورد، تا از اين همه گفتدرستي به دست ميتن. آن چون لذّت يابد، خاصّه كه گرسنه باشد

  :ديدم اين بيتدر اشعار كسان مي
 چنني باش و از اين راه مگرد! زه، و احسنت

  

 ن نمريتا منافق نزيي مشرك و ملعو 
  

همه عمر در تعصّب كردن، و در بد گفتِ مسلمانان و اولياي خداي عزّوجلّ، : هم چنني باشدمبادا كه حال قومي 
  .تاب اللّه عليهم! و با خداي به جنگ بودن، و با دوستان او به جنگ، و با ابليس به صلح

***  
اين خرب بر در بهشت نبشته است؛ چون : گويند كهراويان مي. أمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُوْرٌ): ص(النَّبي قال :فصل آخر

أمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَ رَبٌّ : هاست، و جمله خاليق را بر آن ديدار است، مدحت ما اين است كهجا كه بهرتين جايآن
آب مغفرت تو ايم، جز به ما آلودۀ گناه: غَفُوْرٌ؛ چنان واجب كند كه ما نيز هم فخر بدين كنيم، و معرتف آييم كه

پاك نگرديم، تا اعرتاف بر توبه كار ما باال دهد، و سر و ساالر هم مطيعان درگاه گرديم، و سبق از همه مقرّبان 
ألتَّائِبُوْنَ الْعابِدُوْنَ تا آخر آيت؛ و رقم دوستي بر هيچ : درگاه اللّه بربيم، چنان كه خاصگان درگاه را در ياد آورد

  .ر بر اين قوم كه ايشان از آاليش خويش خرب دارندكس نكشيد از اجناس خلق مگ
اِنَّ اللّهَ يُجِبٌّ الْتَّوّابِيْنَ وَ يُجِبُّ : آيدو از سر آن ندامت و اعرتاف آرند، و توبه كنند، تا الجرم در شأن ايشان مي

ور توبه نكند پيشه: و مردمان در مثل گويند. الّتائِبُ مِنَ الْذَّنْبِ كَمَنْ الذَنْبَ لَهُ: گويدمي) ص(و مهرت. الْمُتَطهِّرِيْنَ
ما مذنب، و . االكرمني است، و ما لئيم و بدكار، و تو غفوري و غفّاراكنون خداوند ما اكرم. از پيشۀ خويش

و تو گفته. عصيان، و نسيان، و لئيمي: رحيمي، و كريمي، و ستّاري و پيشۀ ما: جايف، و خاطي؛ صنعت و پيشۀ تو
وَ آخَرُوْنَ أعْتَرَفُوا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطْوا عَمَالً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَيَ اللّهُ أنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ : خويش اي در كتاب عزيز
  .انَّ اللّهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

گناه، و عصيان، و جفا، و خطا بر هم : ما در پيشۀ خويش هيچ تقصيري نكرديم، و انبارهاي! بار خداوندا
چنان كه ما در پيشۀ ! الهي. يم؛ اكنون به اعرتاف، و ندامت، و توبه، و عجز پيش آمديم، و خطا كرديمنهاد

اميد داريم كه ما را قبول كني، و  خويش، و در بد بندگي درست آمديم به جود، و كرم، و لطف، و رحمت تو مي
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  .ا ارحم الراحمنيالرّاحميني بر ما رحمت كني، يا اله العالمني و يبه حقّ آن كه ارحم
***  

اند؛ و ايشان بهرتين خلقانبيا و رسل: يك قسمت: خداي عزّوجلّ فرزندان آدم به چهار قسمت كرد :فصل آخر
اند؛ و قوم منافقان: سديگر. انداند؛ و ايشان عزيزان دو جهانقوم مؤمنان، و مخلصان، و عارفان: د ديگر. اند

  .انداند؛ و ايشان همه ضالّ، و گمراه، و اهل دوزخكافران :قوم چهارم. جاي ايشان دركۀ اسفل است
وَلَقَد أخْتَرْناهُمْ عَلي عِلْمٍ عَلَي : اند، قوله تعايلدر انبيا و رسل هيچ سخن نيست كه ايشان هم برگزيدگان خداي

قومي از ايشان مؤمنان : اندشان نيز چهار قسمآمديم به مؤمنان؛ و اي. الْعالَمِيْنَ وَ آتَيْناُمْ مِنَ الْآياتِ مافيْهِ بَالءٌ مُبِيْنٌ
اند ولكن بر قومي ديگراند از مؤمنان كه ايشان مؤمن. اند، و مطيع،كس را با ايشان كار نيستعارف، و مخلص

تقليد مادر، و پدر، بر تقليد استاد، و آن دانشمند ديه، و كار آن مقلّدان در مشيّت است، و اغلب ائمّه اسالم بر آن
زكوة و ! و قوم سديگر از مؤمنان عابداند، و مجتهد، و با نماز و روزه، و ظاهري بر صالح. مقلّد كافر است كهاند 

اند؛ كار ايشان نيز در مشيت خداست اگر هم بر آن بميرند، جاي ايشان دوزخ دهند، ولكن مبتدعصدقه مي
  .باشد، و از ايشان هيچ كس را با رحمت خداي كار نيست، إلّا قليل

اند، و به گناه خويش مقرّاند، و معرتف، و كاراند؛ امّا سنّيمؤمنان عارف مخلص گناه: آمديم به قوم چهارم كه
كاري از رحمت خداي نوميد دانند كه حق سبحانه و تعايل قادر است بر آن كه گناه آمرزد، و به گناهيقني مي

ندگان او، و بنده را اين حجّت نيست؛ به توبه، و نگردند، و دانند كه اين معصيت قضاي خداست عزّوجلّ بر سرب
اِنْ لَمْ تَغْفِر لَنا وَ تَرْحَمْنا  قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أنْفُسَنا وَ: گويندعذر و اعرتاف پيش آيند، و زبان عذر برگشايند، و مي

  .يْنَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِر
گر بر توبه از اين جهان بيرون شوي، نه بر معصيت و بر مرد بايد بود تا م. اين درياهاي رحمت اين قوم راست

چنان باشد كه اوّل شب در بر نو عروس در بسرت هركه اوّل شب در گور شود با توبه، هم: آيد كهدر خرب مي. اصرار
آن  لطف و كرم حق سبحانه و تعايل با آن نو تائب، هزار بار بيشرت از آن باشد كه آن نو داماد با. نرم خفته باشد

  .بوي، مهربان؛ رحمت خداي هم اين قوم راستنوعروس نيكوروي، خوش
چنان كه شنيدي كافران، و منافقان را خود جاي پديدار است و آنِ ديگران بشنيدي؛ چون به حقيقت بنگري، 

سّري : گويدمي) ص(در اين خرب كه مهرت عالم. كار استقسمت مؤمنان عارف مخلص گناهرحمت خداي اغلب 
  :گويدز اسرار كه مياست ا

وْقُوْفُوْنَ اِلّا الْمُخْلَصُوَن اَلْنّاس كُلُّهُمْ مَوْتي اِلّاالْعالِمُونَ وَالْعالِمُومْنَ كُلُّهُمْ نائمُونَ اِلّا العامِلُوْنَ وَالْعامِلُونَ كُلُّهُمْ مَ
  .وَاْمُخْلَصُوْنَ عَلي خَطَر عَظِيْمٍ

اند اند مگر عالمان؛ و عالمان هم خفتگانمردمان همه مردگان: گويدمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول
كه اند؛ زيرا اند مگر مخلصان، و مخلصان همه بر خطر عظيممگر كار كنندگان، و كاركنندگان همه بازداشتگان

مخلص را چشم اگر بر كار خويش افتد و بداند كه او مردي مخلص و نيك مرد است، و چشم او نه بر تقصير و 
  .ير خود افتد، هالك از وي برآيد، و او از معجبان است، و از هالك شدگان استتشو

بايد كه هيچ پس هركجا كه هست، و در هر مقام كه هست، نياز و تقصير و عذر و اعرتاف و توبه و ندامت مي
، و آتش ندامت و هر توبه كه كسي كند كه آن توبه نه از سرِ نياز، و توش دل. زادي قيامت را بهرت از اين نيست
كار نه چون توبۀ مرد مصلح باشد كه از سر پنداشت، و طاعت ديدن توبۀ گناه. باشد، آن را بس قيمتي نباشد

او را . اممردي نيك كه من! كنم؛ اينتمن با چندين طاعت كه دارم توبه مي: خويش بر خداي تعايل منتي نهد كه
  .آميز با خداي راست نيايدآلود، و زرقو هيچ كار پنداشت. از چنني توبه توبه بايد كرد
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ساري، و و نگونتائب چنان بايد كه هرچند نگرد در همه روزگار خويش يك كار نيك نبيند الّا جز خسارت،
حرمتي، و ناراستي؛ و چشم او از سرِ شكستگي بر خزانۀ فضل، و خطا، و عصيان، و بيبدبندگي خويش، و جفا، 

ت او افتد و آتش ندامت در جگر او افتد، آنگه از سرِ اين شكستگي توبه كند توبۀ و جود، و كرم، و لطف، و رحم
اِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُو الْصّالِحاِت : گويداو توبه باشد، و هم در ساعت از آن قوم گردد كه حق سبحانه و تعايل مي

  .اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ َرضِيَ: گويدتا آن جا كه مي. أولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
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  باب هجدهم
  در 

  لطف و كرم حق سبحانه و تعايل
  :گويد العزيزاللّه روحهالنّامقي، الجامي، قدّسالحسنالعالم، ابونصراحمدبن ابياالبدال، قطباالسالم،قدوةشيخ

ايماني من دانم كه قومي ناشناخت از سرِ بيا هالك نكني گوش نيك فرا كار خويشنت بايد داشت تا خود ر
معرفتي خواهند گفت كه چون چنني است، خود همه گناه بايد كرد، و چرا طاعت بايد كرد؟ آن نيز هم خويش و بي

چون اخالص، و معرفت با گناه مي : بيان كنم من فضل اخالص و معرفت مي. ها يكي باشداز آن ناشناختگي
  !بنگر كه طاعت را چون باال دهد؟چنني كند، 

در هيچ مقام مرد مؤمن عارف مخلص ميان طاعتي و معصيتي كه نه به عمدا باشد هيچ فرق ننهد، بلكه اين 
معصيت هنوز از پيش آن طاعت بشود؛ زيرا كه مرد عارف مخلص را چشم دل گشاده باشد، هر چه كند بر ديدار 

اند ولكن مخلص باشند، ايشان همه مثل غالمان سراي رند، و قلّاشمعروف كند آن عارفان كه ايشان مفسد، و 
و كسان باشند از آن غالمان سراي، و رندان درگاه كه سلطان را با زيشان سرّي باشد كه با نديمان، : سلطان باشند

  :و وزيران نباشد
ا محاسن كنم، اگر كاله از سر چون من دست فر: ها دارد، و گويدها دهد، و در باطن بازيشان نشانيبر ظاهر فرمان

و از هيچ كس، به هيچ كار چنان خشنود نگردند كه از . شما تيغ بر گردن فالن كس زنيدبرگيرم به خشم نمايم؛ 
و مجرم نهند، و بي ادب، و بي ! و تهديدها كنند! و بدان كار در پيش مردمان ايشان را مالمت كنند. ايشان

ازيشان راست باشند، و سخت خشنود باشند، و چندان خلعت يابند كه كس حرمت شان نام كنند، ولكن در سرّ ب
  .حساب آن نداند

و . و اين سخن در حوصلۀ هر كسي نگنجد، خاصّه در آن مرد مقلّد كه وي را بر رشتۀ تقليد راست كرده باشند
هر چه به ! بنگراللّه عليهما گويي دليلي مي روشن بايد اين حديث را، در قصه موسي و خضر صلواتاگر مي

كه ) را(آن . كردموسي امر كرده بوده، خضر همه بر خالف آن كرد، و بهرتين، و راسرتين آن بود كه خضر مي
عاقل است اين قدر تمام است دليل، و هر كه فرا نخواهد ديد، و فرا نخواهد نيوشيد و جحود خواهد كرد، حجّت 

  .خوا يكي آر، خواه هزار، همه يكي باشد
و اي بس ! ها پنهان كردههاي قطيعت، كه در زير طاعتهاي كشنده، و تيغهاي جرّاره، و افعيرباي بس عق

: گويدمي) ص(اند، و هيچ كس سرّ آن نداند؛ چنان كه رسولها كه در عني عصيان پنهان كردهها، و سعادتدولت
يك كار بكند از كارهاي  -گرددكند تا چنان گردد كه يك ارش به بهشت نزديك ميبسيار كس بود كه او طاعت 

و بسيار كس بود كه او ! اهل شقاوت، شقي و بدبخت گردد و آن جمله طاعت، و عبادت او هباءً منثوراً گردد
پس كاري بكند از  -كند از كارهاي اهل شقاوت تا چنان گردد كه يك ارش به دوزخ نزديك گرددكارها مي

پس نه بر طاعت . عادت روزي كند، و او از اهل بهشت گرددكارهاي اهل بهشت، پس خداي عزّوجلّ او را س
  .ايمن توان بود، و نه به معصيت نوميد توان گشت

امّا هركه مؤمن عارف مخلص است اگر بدكردار است، و اگر نيكوكار است، و اگر برّ است، و اگر فاجر است، و 
شَفاعَتِيْ لِاأهْلِ الْكَبايِر : گويدمي )ص(مهرت. شك صدر بهشت او راستاگر مطيع است، و اگر عاصي است، بي

كرم، و جود، و رحمت حق . وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَي: مِنْ اُمَّتِيْ؛ حق سبحانه و تعايل وعده كرده است كه
  .كاران امّت محمّد راستسبحانه و تعايل بيش از آن است كه در خاطر ما آيد و آن همه گناه

ز قيامت بردابرد خواهد بود، امّا عاصيان را آمرزش، و نوازش، و افروخنت و نواخنت بسيار مطيعان را خود رو
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كاران مثل اين گناه. كاران از حق تعايل باشدو آن بردابرد فرشتگان گويند، امّا اين نواخنت اين گناه. خواهد بود
يكي بيمار شود؛ مادر و پدر بر همه  مادر و پدر مهرباني باشند كه فرزندان بسيار دارند، و: هم چنان است كه

درست را نبينند، و به طلب ايشان نروند، امّا يك ساعت از مهربان باشند، امّا يك هفته باشد كه آن فرزندان تن
  !آيدهرچند كه شغل بسيار از آنِ ايشان به زيان ميباين اين بيمار برنخيزند، 

تر است از آن مادر و پدر مشفق مهربان بر آن فرزند مهربانو خدا عزّوجلّ هزار بار بر بندۀ مؤمن عارف مخلص 
اَنَا عنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ : اِلهِيْ ايْنَ اَجِدُكَ اذا طَلَبْتُكَ؟ قالَ: اللّه عليه گفتاز آن جا بود كه داود صلوات. بيمار خويش

: حق سبحانه و تعايل مر موسي را گفتآيد، كه اللّه عليه ميو هم در حديث موسي صلوات. قُلُوْبُهُم مِنْ مَخافَتي
: گفت! تو نيز بيمار شوي؟! اي بار خداي: من بيمار بودم، چرا به پرسش من نيامدي؟ موسي گفت! يا موسي

من بودمي؛ و هر كه ايشان را فرا پرسد، هم چنان استي كه  هر آن وقتي كه كسي از آنِ من بيمار شود، چنان استي
  .مرا پرسيدي

ندانست آن كه آن فالن جاي فالن كس بيمار بود، و راه فرا هيچ كس مي: آن كه بود؟ گفت! اياي بر خد: گفت
نه مادر و پدر داشت كه بديشان بناليدي، و نه خواهر و برادر داشت كه حاجتي بديشان برداشتي، و . مگر فرا من

گردانيد، و راه فرا هيچ كس ا ميزبان چشم در هودل و بستهنه طاعت و عبادت كه به حقّ آن بر ما دادي؛ شكسته
هر گه كه چنان كسي بيمار گردد و كسي آن كس را زيارت كند، هم چنان باشد كه مرا . دانست مگر فا مانمي

  .دالن كارهاست كه با مطيعان و عابدان نيستزيارت كرده باشد كه ما را بازين شكسته
كار خجل، و گناه! دار خويشنت استو منّتت، مطيع عزيز است، امّا آلودۀ پنداشت، و عجب كار خويش اس

دالن خسته، و جگربريان، و اندوهگني، و شكسته، و گريان باشد، و ما را بازين شكستهتشويرزدۀ كار خويش، و دل
همه شكستگان را ما درست كنيم، همه زنگار گرفتگان را ما روشن كنيم، همه مردگان را ما زنده كنيم، . كارهاست

: ما را به درست آمدن كسي جاجت نباشد. تگان را ما برافروزيم، و همه سياهان را ما سفيد كنيمو همه فروكش
: تان گوييمترسان. تان داشت دهيمداشتيتان بشوييم، بيتان پاك كنيم، ناشستهتان درست كنيم، آلودهشكسته
خودي خود بهره دهيم؛ و هرچه تو  خودتان ازنياز كنيم، بينيازمندتان بي! مگري: تان، گوييمگريان! مرتس

  .خواهي خواست همه خزاين ما از آن پُر است، مگر نياز و بدكاري
بايد نيكو و سره : در حكايت است كه پادشاهي يك بار سكاكي را بخواند، و او را كاردي فرمود، گفت كه

پادشاه برد، او در آن  آهنگر برفت، و كاردي سخت نيكو، و زيبا، و سره بكرد، و برداشت و پيش آن! بكني
مرا به جان زينهار ده تا يك ! اي خداوند: اين آهنگر گفت! نگريست، و كار فرا ستد، و بشكست، و بينداخت

هر چه توانستم كرد، و دانستم، همه بر اين كار بكردم؛ خداوند را چشم بر : گفت! بگوي: گفت. سخن بگويم
تو ندانستي كه در خزاين ما از اين بسيار است؟ چرا : شاه گفتچه عيب افتاد كه آن را بشكست، و بينداخت؟ پاد

هاي سياه بر روشنايي تيغ وي نزدي؟ ندانستي كه هر نقشي كه تكحيل بر اين نقره و سيم سوخته نكردي، و نقطه
  !سياه ندارد، زيب بندهد؟

 اند، كه بيطراز گناه بركشيده الحمدللّه كه بر آستني ايمان ما: اي بزد، گفتدرويشي در آن مجلس حاضر بود، نعره
جامه را نيز چون همه از ريسمان سياه يك رنگ بايف قيمت نيارد، و ! سياهي پادشاهان مي نقره را باز دهند

هر . چون سفيد يك رنگ بايف همه قيمت نيارد؛ چون هم از ريسمان سياه و سفيد ببايف قيمت يكي به دو شود
  .ر او روان باشدكارگري كه باشد او دوست دارد كه كا

مؤمن كاري چون حق سبحانه و تعايل كريم، و رحيم، و ارحم، و اكرم، و غفور، و غفّار، و ستّار باشد، و گناه
عارف مخلص نباشد، او چه آمرزد؟ و گناه مادر جنب رحمت او بس چيزي نيست؛ در اين خرب تأمّل بايد، تا 
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: قالَ اللّهُ تَبارَكَ وَ تَعايل) ص(قالَ رَسُوْلُ اللّهِ! و نشويكمال قدرت، و رحمت او بداني، و به كوي نوميدي فر
فِرَة فاَسْتغْفَرَنِي كُلُّكُمْ مُذنِبْ اِلّا مَنْ عافَيْتُ؛ فاْستَغْفُرِوْنِي أغْفِرْ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ اَنّيْ ذُوْقُوَّةٍ عَلي الْمَغْ! ياعِبادِي

و كُلُّكُمْ ضالْ اِلّامَنْ هَدَيْتُ فاسْىَٔلُونِيَ الْهدي اَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فُقَراءٌ اِلّا منْ اَغْنَيْتُ بالِيْ، لِقُدْرَتِيْ غَفَرْتُ لَهُ وَالاُ
ي قَلْبِ اَتْقي عَبْدٍ مِْن تَمعُوْا عَلفَاسىَٔلُوْنِيْ أرْزُقْكُمْ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكْمْ وَ آخِرَكُمْ وَ حَيَّكُمْ وَ مَيِّتَكُمْ وَ رَطْبَكُمْ وَ يابِسَكُمْ اِجْ

وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلي قَلْبِ اَشْقي عَبْدٍ مِنْ عِبادِي لَمْ يَنْقُصُوا مِنْ مُلْكِي عِبادِي لَمْ يَزِدُوا فِي مُلْكِي جَناحَ بَعُوْضَةٍ؛ 
رَطْبَكُمْ وَ ياِبسَكُمْ إجْتَمَعُوا فسَألَ كَلُّ سائِلٍ ما بَلَغَتْ  وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَّكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ حَيَّكُمْ وَ مَيِّتَكُمْ وَ . جَناحَ بَعُوْضَةٍ

سَفَرِ البَحْرِ فَغَمَسَ فيهِ ما سَىَٔلَ لَمْ يَنْقُصْ ذلِكَ منِّيْ شَيْئاً اِلّاكَما لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ مَرَّ عَلي  اُمْنيَّتُهُمْ فاعْطَيْنا كُلَّ سائِلِ
عَطائي كَالمٌ وَ عَذابي كَالمٌ اِذا اَرَدْتُ شَيئاً اِنَّما اَقُولُ لَهُ كُنْ . لِكَ بَاَنِّيْ جَوادٌ ماجِدْ اَفْعَلُ ما اَشاءُاِبْرَةً ثُمَّ اِنْتَزَعَها ذ

  .فَيَكونَ
كارانشما همه گناه! اي بندگان من: گويدعزّوجلّ ميگويد كه خداي مي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول

آمرزش خواهيد تا بيامرزم شما را و هر كه از شما بداند كه من ) پس. (از آن نگاه دارم ايد مگر آن كه من او را
و جمله شما گمراهان. خداوند تواناام بر گناه آمرزيدن، بيامرزم او را به قدرت خويش، و از هيچ كس باك ندارم

ايد مگر آن و همه شما درويشا. ايمايد مگر آن كه من او را راه نمايم؛ پس از من راه فرا خواهيد تا شمارا راه نم
و اگر آن كه از شما در اول بود، و آن كه . كه من او را توانگر گردانم؛ فرا خواهيد از من تا شما را روزي دهم

ازشما به آخر خواهد بود، و اگر مردگان شما و زندگان شما، و تر شما و خشك شما همه گرد آيند بر دل 
  .ها بكنند، بنيفزايد در مملكت من به پر سارخكيگان من، و همه طاعتاي از بندپرهيزگارترين بنده

ترين بندگان من است به بدي يك پر پشه در ملك من اي كه او بدبختو اگر هم چنني همه گرد آيند بر دل بنده
و همه  و اگر اول شما، و آخر شما، و مرده شما، و زنده شما، و تر شما، و خشك شما گرد آيند،. زيان نيايد

اي را آنچه مهم او بدان رسد، و هر چه بخواهد همه را حاجت روا كنم، و هر چه خواهنده گردند، و هر خواهنده
خواهند ببخشم، نقصان نيايد در ملك من چنداني كه از شما يكي به كنار دريايي بگذرد، و بدان دريا سوزني مي

بخشش و نوازش . ؛ هرچه خواهم بكنم، و بر كردن او تواناامامزيرا كه من جوادم، و بخشنده! فرو برد و باز بركشد
: چون خواهم چيزي از نيست هست كنم، همي گويم. من سخني باشد، و عذاب و عقوبت من سخني باشد

  .بايدالحال آن چيز ببابشد چنان كه مرا مييف! بباش
  .لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ولُنا لِشَيْءٍ إذا اَرَدْناهُ أنْ نَقُوْلُ إنَّما قُ: قُوْلَه تعايل

چرا بدو اميد : از خداوندي كه درياي رحمت، و فضل، و جود او بر اين گونه باشد! عارف مخلصاي مومنان 
نبايد داشت؟ و در پهلوي اين هم چندين عدل و سياست دارد، چرا از او نبايد ترسيد؟ اما يك چيز مرد مومن 

نتواند نشست از بهر اين يك حجّت خ سياست و جباري ميگيرد، و بدين سبب بر شاعارف عاقل را دامن مي
اكنون اگر كسي اين سخن را . آيمعقل، و علم، و معرفت هر سه در اين مسئله موافق شدند من بازيشان بر نمي. را

  :حجتي دارد تا من از دست اين بجهم، و هم باز با آن سر پي آيم كه بودم
اگر كافري بسيار عبادت بكند، چون دست از كفر باز ندارد هرگز او در  :اند كهعقل، و علم، و معرفت من متقاضي

جاي باشد، هرگز در نشود؛ از ديگر سو هم چنني بايد اگر مؤمني عارف بسيار گناه بكند، چون اسالم بهبهشت 
ب سبقت چون رحمت بر غض -سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلي غَضَبِي: گويددوزخ نشود بازان كه حق سبحانه و تعايل مي

أنا عْندَ َظنَّ عَْبِدي : گويددارد، و رحمت او را كرانه نيست، نوميدي از چه روي بايد؟ و حق سبحانه و تعايل مي
 - برمگويم، و بدو ظّن نيكو ميو بدين گيرد كه از رحمت او مي -بِي فلْيظنَّ بِي ماشاءَ؛ اگر مرا بخواهد گرفت

  !ما را بدان نگيرددوسرت دارم از آن كه بدو ظنّ بد برم تا 
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: در خرب است كه. و ظّن نيكو به حق سبحانه و تعايل سخت نيكوست، و ظّن بد بدو سخت زشت و مذموم است
او را به دوزخ : روز قيامت مردي را بيارند و حساب او بكنند، در ديوان وي هيچ طاعت نيابند؛ فرمان آيد كه

: ندا آيد كه! من را به تو اين ظّن نبود كه تو مرا به دوزخ كني؟! اي بار خداي: آن مرد متحير گردد، و گويد! بريد
! ظّن او وفا كنيد: خداي عزّوجلّ گويد. ظّن من به تو آن بود كه بر من رحمت كني: ظّن تو به ما چه بود؟ گويد

سخت نيكوست، و به خلق  ظّن نيكو به خداي عزّوجلّ. مَنْ ظَنَّ بِيْ ظَنَّا وَفَّيْتُهُ او را از راه دوزخ باراه بهشت آرند
  .نيز هم چنني است

اين جوان از سر . اي بر بَن درختي نشسته بودرفت بر كوي رزان؛ فاختهروزي جواني مي: در حكايت است كه
در ساعت . جواني خويش تيري در آن فاخته انداخت؛ آن تير در باغ مهرتي بر زمني آمد، و بر پسر آن مهرت آمد

: چه بوده است؟ گفتند: اين جوان گفت. و مشغله برآمد، و مردمان را فرا گرفنت گرفتنداجل سرپي گشت، و بانگ 
من بدانم كه او ! آن تير به من نماييد: اين جوان گفت. تيري از هوا در آمد، و بر پسر اين مهرت آمد، و او را بكشت

بياوردند؛ تير ! آن تير بياريد: ن گفتاين جوا. او را بردند به نزديك آن مهرت و خلقي را گرفته بودند. را كه كشت
اگر من راست بگويم، اين مردمان را همه دست بداريد؟ : گفت. آن بود كه آن جوان در فاخته انداخته بود

ام، اكنون تو هر اين تير من در فاخته انداختم، و اين تير آنِ من است، و اين زخم من زده: داريم؛ گفتند: گفتند
  !كرد با من كنخواستي چه بازيشان مي

دارم به كرم تو اميد مي: گفت! اين اقرار چرا بر خويشنت فرا دادي؟. دانم كه آنچه كردي خطا كردي: مهرت گفت
: ظن نيكو چنني كارها كند. كه ترا آزاد كردم! برو: مهرت گفت. كه چون من اعرتاف كردم، تو مرا به خطا نگيري

درد دل سوزان، و چشم گريان، و همه شهر به ماتم وي نشسته؛ كشندۀ مهرتي لئيم را كه پسر كشته شده بود، و از 
آن مهرت لئيم از خود روا نداشت . پسر وي پيش روي او به كشنت اعرتاف آورد، و گفت خطا كردم و عذر خواست

  !كه عذر او را رد كردي، خون پسر در كار او كرد
ني است اميد نبايد داشت؟ اگرچه گناه بسيار، و الراحماالكرمني است، و ارحمپس چرا به خداوندي كه اكرم

اَلْكَرِيْمُ إذا قَدَرَ غَفَرَ؛ و او هميشه قادر بوده و قادر است بر هر . بي حّد كرده آمده استخطاي بسيار، و جفاهاي 
 و اگر در اين معني تقصيري افتد، جرم ما را باشد كه اعتقاد نه راست كرده باشي،. چه خواست و خواهد كه كند

يا اعتقاد راست و يقني درست مرد در هوا برپد، و در آب برود؛ و بي . و در ظّن و فكرت خويش درست نيستيم
لوْ وُزِنَ إيْمانُ اَبِي : گفت) ص(پيغمرب. اعتقاد راست بر زمني خشك متحيّر فرو ماند كه چپ از راست باز نداند

ايمان ابوبكر كه از ايمان : پرسيدند كه) ص(روزي از رسول. بَكْرٍانُ اَبِيْ إيْم ماء وَالْاَرْض لَرَجَحَ بَكْرٍ بإِيْمانِ اَهْلِ الْسَّ
  . بِشَيْءٍ و قرِّ فِي قَلْبِهِ: آيد آن چيست؟ قالَاهل آسمان و زمني زيادت مي

هر كه در اين راه، و در اين معني بر كسي سبقت گرفت همه به خصال باطن گرفت نه به كثرت عبادت؛ چنان كه 
كار  -بِصَدَقَةً اَو مَعْرُوْفٍ اَوْ إصْالحٍ بَيْنَ الْنّاسِالخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ منْ نَجْواهُمْ إلّا مَنْ اَمَرَ : انه و تعايل گفتحق سبح

در بسياري نبسته است، كار در اخالص، و صفاوت، و يقني بسته است؛ اگر چه چون كوه احد باشد به يك گناه 
ستحالل كند، و به صد هزار گناه مستوجب آتش نگردد كه با اعرتاف و ندامت مرد مستوجب دوزخ گردد كه به ا

باشد، و به يك طاعت مرد مستوجب بهشت گردد كه با تشوير و خجلت باشد، و به صد هزار طاعت مستوجب 
  .هر چه از آن بوي ريا و نفاق آيد به درگاه عزّت يك ذرّه قيمت ندارد. بهشت نگردد كه با عجب و تكرب باشد

دار؛ اگر او چون در ميان بار تعبيۀ معرفت باشد، بار هر چه خواهي ميبه درگاه ! موحّداي عارف مخلص 
طاعت داري به اضعاف برگيرند، و اگر معصيت داري كه ندامت بازان باشد به اضعاف مضاعف برگيرند، زيرا 

  . يدآفأولئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئآتِهِمْ حَسَناتٍ در عقب آن مي: كه
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بي تعبيئه اين چيزها به سفر قيامت مرو كه در ميان راه فرو ماني، و باژوانان بگيرند، و بي سرمايه از دست ايشان 
  :گويد، بيتبنتواني جست؛ چنان كه بوذر بوزجاني مي
 اندبر در مرگ باژوانان

  

 !باز دارند با جواز بسي 
  

وار، اعرتاف نيست؛ فكر خويش ببايد كرد، دست تهي، و مفلس و جواز ما جز نياز، و تضرّع، و توبه، و ندامت، و
  . بايد كرد، و باللّه التّوفيقالراحمني خود داند كه چه ميارحم. وار ببايد رفتعذرخواهان، و گريان، و مجرم) و(
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  باب نوزدهم
  در

  شناختِ طريق آزادمردان
العزيز اللّه روحهالجامي قدّسالحسن النّامقي،  العالم، ابونصر احمدبن ابي، قدوة االبدال، قطباالسالمشيخ
  :گويد

همه مشايخ اسالم، و ارباب طريقت، و خداوندان حقيقت بر اين يك سخن اتّفاق دارند كه آن خود در باقي بايد 
ه رود، تا كردرو چنان بايد كه پي گمو مرد راه. ألْمَعلومُ شُؤْمٌ و لُؤْمٌ چه در باب دنيا، و چه در باب عقبي: كرد كه

و قومي از ايشان كه عزلت اختيار كردند از . هر كسي بر آن طريق از پي وي نرود كه زحمت غوغا ناخوش باشد
انبياء و رسل را كه به خلق فرستادند اسباب آن بازيشان . انداين سبب است كه سرِ خلق و زحمت غوغا نداشته

خمي و زهري بر ايشان كار نكرد و صحبت خلق چون زهر و پادزهر آن به دست ايشان دادند، تا هر زبفرستادند، 
  .كشنده است چون پادزهر بازان به هم نباشد

دو پادشاه روي فرا روي كنند، و از هر دو سوي لشكر مصاف بركشد؛ بسيار مردان : مثل آن هم چنان است كه
امّا اسباب آن ندارند، از بي  مبارزت شوند،) به(خواهند كه مبارز لشكرشكن باشند در ميان اين دو لشكر، و مي

امروز اين چنني بسيار است از مردان، و اولياي خداي عّزوجّل . دارنداسبابي فرو مانند، و سرّ خويش در نهان مي
دانند كه هاي هايل؛ امّا ميشود از كارهاي بي سنّت و بدعتدر ميان خلق، و جگر ايشان از غيرت خلق پاره مي

زيرا كه ! كه فرا صد شودد، فساد از صالح درگذرد، و فساد يكي فرا ده شود، و باشد اگر هيچ سخني فرا دو شو
كند كه است؛ چنان كه در كتاب عزيز خويش از قومي حكايت مي) شده(اسباب خير اغلب از ميان خلق برداشته 

  . وا وَرَا وُا ألْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بهم ألّاسبابُإذْ تَبَرَّء الَّذيْنَ أتّبِعُوا مِنَ الَّذينَ أتَّبَعُ: ايشان از يكديگر بيزاري كنند
. ألْعُلَماء وَرَثَةُ الْأنْبياءِ: ألشَّيْخُ فِي قَومِهِ كالْنَّبِيِّ يف اُمَّتِه؛ و هم او گفت: گويدمي) ص(مهرت. تا فردا ببينيد! امّا باشيد

ألشَّيْخُ فِي قَومِهِ كالْنَّبِيِّ يف اُمَّتِهِ : گفتو اين سخن سرّي دارد كه . هر دو به جاي است امّا اسباب منقطع است
سخت عزيز سخني است، و فخري بزرگ است، و درجتي عظيم است امّا اين . ألْعُلَماء وَرَثَةُ الْأنْبياءِ: آنگه گفت

باشد كه مردي بميرد و از  روا: كه ألشَّيْخُ فِي قَومِهِ كالْنَّبِيِّ يف اُمَّتِهِ سرّي دارد و راي آن همه، و آن سرّ آن است كه
دان، او وارثان مانند برخي مردمان خردمند و عزيز، و برخي مفسد، و برخي مصلح، و برخي عالم، و برخي كم

ساخته فالن به جاي من باشد، و نايب من است، آن نه فرا وارث : اين همه روا باشد؛ امّا چون آن كس گويد
  .باشد

ميان خلق قومي خواهند بود كه ايشان راه حق، و كار خداي بر خلق، و بر دل به هيچ وقتي نخواهد بود كه نه در 
آرايند؛ امّا هر كسي فرا آن نبيند از بس داعيان ضاللت و گمراهي كه در ميان امّت محمّد در آمدند و همه خلق مي

  .قرّائي بر دام بستند
اين قرّايان نهاديم كه بسيارند و نه اندكي از ر اين ما اين كتاب را كه بنياد فرو نهاديم از به! اي دوستان، و عزيزان

اند، و همه به دعوي اند، و زرق برساختهسوز كه چندان مكر و حيل بر دام بستهدينبي علم نمازفروش دنياساز 
اند، و چون به حقيقت بنگري يك مسئله علم كه در آن نجات او باشد، و اگر آِن شيخي و دانشمندي بيرون آمده

  !اند، و فتوي كفر روان كردهان ديگر، نگويند و ندانند؛ همي زبان جهل و حماقت برگشادهمسلمان
كار عاصي و مفسد كه سنّي باشد، و به هر چيزي رقم كفر بر مسلمانان نكشد، و فريضه و سنّت از از اين يك گناه

علم، و خواجه امام كه فتوي به  هم باز داند، از اين يكي بهرت و عزيزتر بر خداي از آن هزار شيخ، و قرّاي بي
  .دروغ كند
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كني ألشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كالْنَّبِيِّ فِي أمَّتِهِ اگر اين دعوي مي: ألْعُلَماء وَرَثَةُ الْأنْبِياءِ؛ و گفت: گفت) ص(چون مهرت عالم
برد، نه چون گرگ كه شوان آن باشد كه رمه را فراهم دارد، و فرا چرازار برد، و فرا آبشخور ! شواني كن نه گرگي

برخي را بكشد، و برخي را مجروح كند، و ! در ميان رمه افتد، و همه را زير و زبر كند از بهر شكم خويش را
اينت نيك ! برخي را در جهان آواره كند، و برخي را سر به صحرا بيرون دهد، و گرگان ديگر را سر در پي ايشان

كه ن تواني آمد، و با خداوند رمه جواب تواني داد؟ از آن است فردا از عهدۀ رمه بيرو! شواني كه تو هستي
الشيوخ اگر در همه سينۀ او بوي تحقيق بودي، و از و شيخ! كند كه از علم خرب نداردخواجه امام شواني چنني مي

هم خواجه خرب داشتي؛ ) ص(علم هيچ خرب داشتي، و در شكم او يك حرف از علم تحقيق بودي، از خرب رسول
كُلُّكُمْ راعٍ و كُلُّكُْم ): ص(قالَ رَسُوْلُ اللّه: را فرا بايستي نيوشيد) ص(المشايخ را سخن رسولم را، و هم شيخاما

وْلٌ عَنْهُمْ، فَالْاَمِيْرُ راعِ عَلي رَعِيَّتِهِ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلٌ راعٍ عَلي اَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ مَسْؤُ : مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
سْؤُوْلٌ عَنْهُ؛ أال فَكُلُّكُمْ وَالْمَرْأةُ راعِيَةٌ عَلي بَيْتِ بَعْلِها وَ وَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ راعٍ عَلي مال سَيِّدِهِ وَ مَ

  -راع وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
يد، و همه شما را برپسند از اهر كه از شما هستيد هم نگاهبانان: يدگومي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول

اول امراء نگاهبانانند و ايشان را برپسند از رعيت ايشان، و شوهر نگاهبان است بر سر : يداآنچه بر آن نگاهبانان
اهباني او، و بنده زن برپسند او را از نگاه داشتِ او، و زن نگاهبان است بر مال شوهر او و برپسند او را از نگ

گاه باشيد: نگاهبان است بر مال خواجۀ او و برپسند او را از نگاهباني او؛ پس گفت كه شما همه ! بدانيد و آ
  . انديد، و برپسند شما از از آنچه شما را بر آن نگاهبان كردهانگاهبانان

دۀ درم خريده را از پنج درم كه در اي امراء، و علماء، و مشايخ اسالم گوش فراكار خويش داريد كه آن بن! هان
پرسند، و آن مستورۀ ضعيفه را بدان مال كه شوهر از در سراي در آرد اگر از آن هيچ ضايع شود دست اوست مي

پرسند، و جمله اين همه اغلب با پرسند، و آن مرد دانا و نادان را از داشت آن زني كه زير دست اوست ميمي
ايمان مسلمانان تصرف ميكني، و در دين و اي مرد مفتي كه دعوي دانش مي! هان. گردددنيا و با هوا مي

چگونه از عهدۀ اين سخن بيرون  كني،اي مرد نادان كه دعوي دانش مي! كنيكني، گوش فرا دار تا چه مي
  !تواني آمد؟

ز پيغمرب و صحابه كه چند هزار هزار مردم مؤمن مخلص را و سنّي را كافر خواني و نه از خداي ترسي، و نه ا
شرم داري، و نه از روز قيامت و از حساب آن، و نه از عهدۀ اين سخن بيرون آمدن درانديشي، و گوئي كه من 

گويد از اين چه برد، هم باش تا هر كه اين سخن مي! پي خشت بر چنني مفتي و بر چنني دانش! امعالم و مفتي
  !در اين جهان و هم در آن جهان؟

اگر در هزار گز چاه افتادي ترا بهرت از آن بودي كه در اين فتوي؛ مگر به ! ر گرفتۀ در چه افتادهاي بدبخت ادبا
بازگرد از اين گمراهي ! خداي و رسول ايمان نداري؟ مكن بيش از آن كه اگر خواهي كه باز گردي نتواني گرديد

گويي كه من كني، و ميوي كاري ميهر كس تنها گوي تواند باخت، و تنها نرد تواند باخت؛ اگر دع! و بدبختي
تا خود بنگذارند كه تو يك بار راست بر خود بجنبي، و اگر در ميان سواران ! دان فراميدان مقامران آيچيزي مي

گليمي و اينت ادبار، و اينت سياه! تا خود يك چوگان از پشت اسپ راست نتواني زد! در ميان ميدان آي
اند كفايت كناد، بحق خداي عزّوجلّ شرّ او و آنِ هر كه در اين و مانند اين! است بدبختي كه در اين كس كام يافته

  .محمّد و آله اجمعني
***  

ما اين شمس و قمر را دو نشان كرديم، : گويد كهچون حق سبحانه و تعايل در كتاب عزيز خويش مي :فصل آخر
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يكي آن كه تا جهانيان : ت و نشان بسيار استتا آيت جهانيان باشند در اين آياو شب و روز را دو نشان كرديم 
رجب، و شعبان، و رمضان، و ايّام حج، و آدينه، و تاريخ روز كارها بدانند، : عدد سال، و ماه، و ايّام شريف چون

  :و در اين نشان بسيار است؛ امّا ما را در اين يك چيز روي نموده است و آن سخت نيكوست
ل شريعت و كار ما چون ماه است، و هر عمل كه ما راست، راست هم چون مثل دين هم چون آفتاب است، و مث

گويي طالع آدمي . آدمي خود طبع ماه دارد، و كار آدمي هم چنني راست. مثل ماه است كه او را استقامت نباشد
 و آنِ ماه يكي است، و آنِ آفتاب چون طالع دين است پيوسته بر يك نسق كه هرگز كم و بيش نگردد، و اگر

  .غباري يا ميغي در پيش وي آيد، در آفتاب هيچ خلل نيفتد، خلل در ديدۀ ماست نه در آفتاب
َنْحُن : گويدمي) ص(دين ما چنني است هرگز كم و بيش نگردد، و دين جملۀ پيغمربان هم اين بود، چنان كه مهرت

دين همه انبياء و رسل يكي است، امّا شرايع : گفت -خْتَلِفَةٌ دِيْنُنا واحِدٌ وَ شَرايِعُنا مُ: مَعاشِرَ الْأنْبِياءِ أوْالدُ عِلّاتٍ
  .مختلف است

و در عمل آفتاب هيچ خلل و كم و بيش نيوفتد، امّا در شريعت ما و عمل ما كم و بيش اوفتد، و ما در آن تصرّف 
  .آريمكنيم تا كارها به زيان ميمي

كسي تيز نظر بايد تا ماه ببيند؛ ديگر شب اغلب ه را اكنون بدان كه مثل كار ما با ماه چون ماند؟ اوّل شب ما
تر شب سيم هر كه چشم دارد هم ببينند، در وي هيچ شكي نباشد، و هر شبي در ضياي خويش تمام. مردمان ببينند

چون تمام گردد با آفتاب مقابلگي كند؛ چون نور و ضياي خويش بيند در . تر تا آن گاه كه تمام گرددو تابنده
رود كه از نقصان خويش هيچ خرب نيابد تا چند روز، چون كاهد، و در پنداشتِ خود ميهر روزي مي. تدنقصان اف

رود كه از خجلت ديدن خويش چنان بگدازد كه ناپيدا چنان در پي آفتاب مياز نقصان خويش خرب يافت هم
او ببيند، نظري در كار وي  چون آفتاب بر وي گذر كند، و ضعف و بيچارگي. شود، و روي در نقاب مهجوري آرد
گاه كه ديگرباره چشمش بر خود افتد، و نازد تا آنچنان در ضياي خويش ميكند، ديگرباره فرا افزوني گيرد، هم

  .بر روش خود، و بر روشنايي خود؛ آنگه بار ديگر در مهجوري و در نقصان افتد تا باز به سرِ ضعف خويش رسد
كَلّا اِنَّ الْإنْسانَ ليَطْغي اَنْ رآهُ أسْتَغْني؛ طبع آدمي نيز خود به جز از اين : تعايل چنني است، قولهطبع آدمي نيز هم

حرص . هيچ آدمي نباشد كه خود را نيكويي بيند از هر نوع كه باشد كه او آن بديد بر خويشنت به زيان آرد: نيست
هيمه يابد، و بادي يابد كه فرا وي جهد  چنان كه آتش يك ذرّه بيش نباشد امّا چونهم: چنان آتش است آدمي هم

در هر چه خواهي كه آدمي باشد، خواه  -هم از زير آتش و هم از زبر آتش، و به چند گز نيز آتش از زبر هيمه بشود
و هر زيان كه آدمي را افتد همه از پنداشت، و خويشنت ديدن افتد، . در دين و خواه در دنيا، در هيچي آرام نگيرد

  .ه سره مردي بديد و پسنديد، هالك از وي و روزگار وي برآمدكه خود را ب
ألَمٌ : خواهيد كه سالمت دو جهان يابيد، خويشنت را چنان يابيد كه خداي در ما آموخت، قوله تعايلاگر مي

كه اوّل چه ي نچون بدا. نِعْمَ الْقادِرُوْنَفَقَدَرْنا فَ. اِيل قَدَرٍ مَعْلُوْمٍ. نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهيْنٍ فَجَعَلْناهُ فِيْ قَرارٍ مَكِيْنٍ
اي، و به آخر چه خواهي گشت، هرگز تكبّر و پنداشت نياري و به مردمي به جاي خويش بودي، و در ميانه چه

اي بود گندا، و در ميانه كثيفي روان است، و به آخر مرداري هركه بدانست كه اوّل نطفه. د و در غلط نيفتدنبما
ه خلق بيني از وي فرا گيرند، در سرِ وي هيچ تكبّر نماند، و او را از خويشنت ديدن و از كار خواهد گشت كه هم

خويش ننگ آيد، و از عار خويش سر به خاك اندر كشد، و جز به فضل، و كرم، و جود، و لطف او نبيند، و 
او جز به فضل خداي پيوسته به شكر منعم و آفريدگار خويش مشغول باشد، و هر روزي نعمت زيادت، و اميد 

  .عزّوجلّ نه
تر از آنم كه مادر مهربان من بر بندگان خويش مهربان: رسيد كه حق سبحانه و تعايل گفت) ص(مهرتچون به سمع 
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و اين را اسرار بسيار است، و از اين اسرار برخي . أكْالْٔنِي كِالءَةَ الْوَلِيْدِ أللَّهُمَّ: مشفق بر فرزند عزيز خويش، گفت
گشت؛ از آن بود كه در مهرت هيچ و الهام، و برخي به واسطۀ جربئيل، و برخي به تجربۀ روزگار معلوم ميبه وحي 

  .رعنايي و تكبّر نبود
. فردا بياييد تا بگويم: گفت) ص(حديث اصحاب كهف پرسيدند؛ رسول) ص(روزي جهودان مكّه از مهرت عالم

ناك شد كه آن جهودان، و مشركان از آن صعب غم) ص(سولاللّه، چند روز جربئيل نيامد، و رچون نگفت إن شاء
بدانست كه او را ) ص(چون جربئيل بيآمد و آيت آورد، مهرت! خداي محمّد بر وي خشم گرفت: گفتند كهمكّه مي

نيز از خود نبايد گفت مگر به فرمان حق سبحانه و تعايل؛ پس از آن زاري، و تواضع، و فروتني كردي، و اين دعا 
  .أكْالْٔنِي كِالءَةَ الْوَلِيْد أللَّهُمَّ: گفتي

دارد، و از خود هيچ چيز نكند، مادر او و از اسرار اين سخن يكي اين است كه تا كودك خود را در بند مادر مي
را همي پروراند چنان كه خود خواهد؛ و چون كودك دعوي كفايت، و قوت خود را فرا گردن گيرد، مادر او را 

امّا چون كودك . چه كودك كند فرا وي گويد چرا كردي؟ و هر چه بد باشد او را بدان ادب كندبازو گذارد، و هر 
همه خير و شرّ خويش از مادر بيند، اگر در روزي صد بار جامه پليد كند، مادر بشويد، و صد بوسه بر روي وي باز 

جامه بيرون آرد، و هر غباري كه بر دهد و هر جرم كه بكند مادر عذر آن بخواهد، و هر ساعتي او را به نو دستي 
امّا چون از مادر نه انديشد، و هر . زدگي بر وي كشدوي نشيند رويش بشويد، و هر بار كه روي بشويد نيل چشم

كند، مادر از مادري بيرون نشود، امّا به هر خطايي كه بكند بر گويد و ميخواهد ميرود، و هر چه ميجاي مي
  .د، و بي ادب نام كندوي سرزنشي و مالمتي بكن

؛ »اگر خداي خواهد«: فردا جواب آن سخن شما باز دهم و نگفت: گفت مر آن جهودان را كه) ص(چون مهرت
اگر «: چون سخني خواهي گفت، يا كاري خواهي كرد، بگوي: او را باز گذاشت چند روز، آنگه آيت فرستاد كه

وَالتَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ إنِّيْ فاعٌِل : كتاب عزيز خويش مي گويد ، تا ترا با تو نگذارم؛ چنان كه در»خداي خواهد بكنم
اَنَا سَيُِّد : هم از سر اين ادب بود كه گفت. أللَّهُمَّ أكْالْٔنِي كِالءَةَ الْوَلِيْدِ: گفت) ص(مهرت. ذلِكَ غَداً اِلّا اَنْ يَشاءَاللّه

گفت فحز من . وَالَٔفَحْزَ: آيد، گفتمَ يادش آمد كه ادب در قفا مياَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَ: وُلْدِ آدَمَ وَالفَحْزَ؛ چون گفت
  .أللَّهُمَّ أكْالْٔنِي كِالءَةَ الْوَلِيْدِ، واللّه اعلم: گفتبدوست نه به خود، و در دعوات خود مي
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  باب بيستم
  در

  قسمت قسّام و قيمت گوهر فقر
العزيز اللّه روحهي الحسن النّامقي، الجامي قدّسالعالم، ابونصر احمدبن اباالسالم، قدوة االبدال، قطبشيخ
آنچه نفس است خاك است، و آنچه نفس است ارواح . »نَفَس«و » نَفس«: آدمي دو قسمت است :گويد
و . ارواح شياطني است، و ارواح بهايم، و ارواح سباع است، و ارواح مؤمن است: و ارواح مختلف است. است

  .مّارة است، و نفس لوّامة است، و نفس عالمة است، و نفس مطمئنة استنفس ا: نفس نيز چهار قسمت است
و آن كه ارواح بهايم . إنَّ الْمُبَدِزِّيْنَ كانُوا إخْوانَ الْشَّياطِيْنِ: اما ارواح شياطني كه حق سبحانه و تعايل از او خرب داد
. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ: و آن كه ارواح سباع دارد گفت. فِلُوْنَ دارد گفت اوُلئِكَ كالْأنْعامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اولئِكَ هُمُ الْغا

  .إنَّ الْأَبْرارَ لَفِي عِلِّييّنيَ: و آن كه ارواح مؤمن دارد گفت
نفس امّارة آن است كه حق . امّارة، و نفس لوّامة، و نفس عالمة، و نفس مطمئنّة: نفس نيز چهار قسمت است

وَال اُقْسُِم : است، قوله) آن(و نفس لوّامة . إنَّ الْنَّفْسَ لْأَمّارَةٌ بِالْسُّوْءِ إلّا مارَحِمَ رَبِّي: گويدسبحانه و تعايل مي
و نفس . يا اَيَّتُهَاالْنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةٌ إزجِعِي إيل رَبِّكِ راضيَّةً مَرْضيَّةً: و نفس مطمئنّة آن است كه گفت. بِالْنَّفْسِ الْلَوّامةِ 

اين هر يكي را تفصيالت بسيار است، اگر بدان . علِمَتْ نَفْسٌ ماقَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ: است، قوله تعايل) آن(عالمة 
  .كوي فرو شوم دراز گردد

مرد بازرگاني : چنان است كه اما به حقيقت ببايد دانست كه اين ارواح، و اين نفوس كه ياد كرده آمد مثل اين هم
ها دارد، و چهارپاي بسيار دارد، و بارهاي هرگونه دارد، بسيار، و از هر نوعي بضاعتبه بازرگاني شود با كاالي 

و انواع جواهر، و زر، و سيم، و يواقيت، و دُرَر، و انواعي حلي و حلل دارد، و بر هر چهارپاي از اين انواع 
كرده كه هيچ كس نداند مگر  ايآرد، و در هر خروار بار تعبيهچيزي برنهاده باشد، و خروارهاي بار گوناگون مي

خداوند آن بار و آن تعبيه؛ نه ستور داند كه بر پشت او چيست، و نه هم راه داند كه در بار او چه تعبيه است، و نه 
گاه گذرد، به جز خداوند هيچ كس ديگر را بر آن اطالع نيفتد، تا آن وقت كه بار به بياعراه داند كه بر او چه مي

  .گاه كسان ديگر خرب يابندها به صحرا آرند، آناو باز كنند، و تعبيه برند، و در شهر درِ
تر باشد تعبيه كنند، و بر و در هر تعبيه جوهري، و درّي قيمتي كه از آن نيكوتر نباشد در ميان باري كه بي تهمت

ز راه برخاست، و بار و چون بيم دزدان ا. هيچ كس را ظّن آن نبود كه در اين بار چه تعبيه استخر لنگي نهند تا 
تا فردا كه كوس ! اما باشيد. افتد ها برخيزد كه چشم دشمنان بر بضاعت بازرگانگاه حسرتگاه رسيد، آنبه بيّاع

گاه قيامت هاي دنيا برگيرند، و روي به منزل ابد نهند، و به بيّاعهاي ازل بارها از منزلقيامت فرو كوبند، و كاروان
، و شكرها؛ و قيمت، و بيرون گيرند، و همه پانيدها، و خرماهاهاي ازيل از ميان بار بيو تعبيهسرِ بارها باز كنند، 

ها به صحراي قيامت هاي پادشاهان از اين خزينههمه بارساالران را نقاب خجلت به روي فرو گذارند، و گنج
استده، و بر مركب دولت نشسته، و آرند، و بر هر گوهري و دّر يتيمي بهاي ازل و ابد بر نبشته، و جواز ابد فر

  .طَرِّقُوا لِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ عارِفٍ إيل دارِالْخُلُوِدِ: بردابرد شاهنشهي مالئكه ملكوت در باال افگنده كه
ايد تا صبح سعادت فرود آمدهصربي فرا كنيد اين روزي چند كه در اين منزل ! كشانپوشان ستماي درويشان ژنده

ب دنيا برزند، و كوس قيامت فرو كوبند، و روز روز درويشان، و عارفان، و محبّان باشد، و قيامت سر از تاريكي ش
هاي ازيل هاي شما فرا سرآيد، كاروان به منزل قيامت رسد، و در مقام محمود سرِ بارِ شما باز كنند، و تعبيهاين رنج

كند، و همه خلق اوّلني و آخرين در آن  هاي شما بيرون كنند، و گوهر فقر فقرا نور خويش آشكارااز ميان ژنده
قدر است كه مادر آن منزل دنيا او را در سراي نگذاشتيمي، و بر وي پوش بياين آن ژنده: عجب بمانند، و گويند
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  !او اين همه كار و بار از كجا آورد، و چه داشت؟! سالم نكرديمي؟
و در ! يد، آن تعبيه در ميان آن بود خرب نداشتيدنگريستشماهمه در نمد، و رگوه، و پشمينه، و پوستني مي! آري

بايد ندانند كه از كجا مياند كه چيزي هست اما مينگريستيد؛ جمله خلق در تهمتجعد، و قبا، و ظاهر بشوليده مي
  .جست

ا بايد نهاد، و نگاهباني آن بكرد، و از ازل در آورد تنهد و كجا مينهنده حكيم و بصير است، دانست كه چه مي
آن خر لنگ بسيار بناليد كه راه دور . ها نگاه داشتابد اآلباد، كه هيچ دزد و خائن بدان راه نيافت، و از همه آفت

چند غالم و مزدور بر وي موكل كرده بود كه گوش بر آن خرك لنگ . است، و من لنگ و ضعيف، اما سود نداشت
ه كه اين چيست، و چه بخيلي است؟ اين را ببايد و هر ناداني زبان طعن برگشاد! داريد كه او ضعيف استمي

كند، داند كه چه ميفروخت و اگر نه عوض بايد كرد، چرا پيوسته رنج اين بايد كشيد، اين چيست؟ خداوند بار مي
دارد، و جمله آن كاروان بر طفيل آن خرك لنگ ميدر او چه تعبيه دارد، وخود آن خرك لنگ از بهر آن تعبيه مي

  .والسالم! هر آن تعبيه كه در بار وي است، شما را تصرّف بيهوده در باقي بايد كرددارد از ب
***  

رسيد خداي عزّوجلْ در باب ايشان همه لطف و ) ص(هر كجا كه فرا حديث گناهكاران امت محمّد :فصل آخر
اَهُْل : رك و تعايلكه خداي گفت تبا) ص(آيد كه رسول گفتكرم ورزيد؛ ما كه باشيم كه نه همان كنيم؟ درخرب مي

ِاْن . مِنْ رَحْمَتِيذِكْرِي فِي نِعْمَتِي وَ اَهْلس شُكْرِي فِي زِيادَتي وَ اَهْلُ طاعَتِي فِي كَرامَتِي وَ اَهْلُ مَعْصِيَتِي لَمْ اَقْنُطْهُمْ 
  .لْمَصايِبِ وَالْبَاليا أَطَّهِرُهُمْمَرضُوا فَأنَا طبِيْبُهُمْ، وَ إنْ تابِوا فَأنَا حَبِيْبُهُمْ، وَ إنْ لَمْ يَتُوْبُوا فَبِا

آن كساني كه مرا ياد كنند، و به ياد : گويدگويد، كه خداي عزّوجلّ ميمي) ص(پارسي خرب چنني باشد كه رسول
اند، و آن كساني كه اند، و آن كساني كه شكر نعمت من گزارند در زيادتِ احسان منكردِ من نازند در نعمت من

اند ايشان را از اند، و آن كساني كه اهل معصيتمان من نگه دارند ايشان در كرامت منطاعت من كنند و فر
اگر ايشان بيمار شوند طبيب ايشان منم، و اگر توبه كنند دوست ايشان منم، و اگر توبه : رحمت من نوميد مكنيد

  !ها و بالها پاك كنم و شما را با ايشان كار نهنكنند من ايشان را به مصيبت
خواهد، و طبيب و دوست ايشان است، و او خود به خودي سبحانه و تعايل عذر گناهكاران چنني ميحق  چون

زبان به ادب بايد داشت، سخن دوستان او نبايد گفت كه . كند من و تو ديگر در ميان نگنجيمخود ايشان را پا مي
به روي وي فرود آرد، تا مرد حاسد زدگي هر كه حق سبحانه و تعايل او را دوست دارد به همه حال نيل چشم
آراي دلگشاي ايشان نبيند، و و جمال جهان. بدچشم را چشم بر آن سياهي افتد، و بر روي خوب زيباي او نيفتد

از اين پير زايل در حبالۀ ما هر يكي . اَوْليائِي تَحْتَ قِبابِي اليَعْرِفُهُمْ غَيْرِي: آيد كهاز سراپردۀ سرّ ذوالجالل ندا مي
ويش آريم، اگر چشم صديقي بر وي افتد، چندان حميت و جوش بر ما اثر كند كه از رنگ و روي ما سرّ ما خ

  . اَنَا غَيُوْرٌ وَاللّهَ اَغْيَرُمِنِّي: گويدمي) ص(و رسول. بدانند
هر كودك  مادر مشفق. خود را چنني فرو گذارد تا هر نااهلي و نامحرمي را ديده بر جمال ايشان نه افتداو دوستان 

را كه دوسرت دارد جامۀ نيكو نپوشاند، و رويش بسيار نشويد، و مشتي خرمهره بر وي بندد، يا سياهي به روي وي 
هر كه در مرد عارف مؤمن مخلص نگرد همه عيب او بيند، آن از كم عقلي و ناشناختگي اوست، و از . فرود آرد

بندد، و نيل چشمنكو آيد تا خرمهره بر وي ميچيزي ميديدۀ مختصر اوست، به هر حال آن مادر را از آن كودك 
ندراي در ديدۀ مادرِ او درآي، و به روي او درنگر تا حسن وجمال آرد، اگر باور ميزدگي به روي او فرو مي

  .بيني كه هر چه تر او مرا زشت آيد، جمال خود آن است
در مثل . د خويش را در آب نربد ايمن نگردددارد؛ و مرغ آبي تا فرزنهر كس فرزند خود را از آب نگاه مي
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آيينۀ زدودۀ روشن بود؛ هر كه در وي ) ص(مهرت عالم. تا راه زده نشود مردم از دزد ايمن نگردد: مردمان در است
را خود كس نديد، هر كه ديد خود ) ص(و محمّد! محمّد اين است كه من ديدم: نگريستي خود را بديدي، گفتي

  . را ديد
بيني، در خود نگر تا آن عيب در تو هست؟ اگر آن نگري عيب او ميدرهر مؤمني كه مي! اه ديدهاي مرد كوت

اين خرب باز ) ص(اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، مهرت: بيني كهبيني خود را ميبيني بدان كه آنچه ميعيب در خود مي
  .باشيمنه عاقل، تا چنني سرگشته و متحيّر ميداده است امّا ما خود نه شنوائيم، و نه بينا، و نه عالم، و 

گناهكاران امّت محمّد را يخني نهاده است و هاي نيكو كه خداي عزّوجّل اين اي بس درياهاي رحمت و وعده
رُويَ َعْن : كنيم؛ اگر هيچ نيستي مگر اين يك خرب كه اين خود تمام استما در كنج ادبار خويشنت را هالك مي

بَيْني َو اَتاني جِبْرئيلُ فَيَقُولُ الْرَّبُّ يَقْرَؤكَ الْسَّالمَ وَ يَقُولُ إنَّ : اَنَّهُ قالَ) ص(اللّهِهُ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَمَعاذين حبل أنَّ 
اِذا . ا يَنبَغي مِنْهُمْأوْلُها مَنْ اَطاعَني مِنْهسم قَبلْتُ طاعَتَهُ وَال اُكَلِّفُهُمْ كَما يَنْبَغِي يل ولكن كَم: بَيْن اُمَّتِكَ سَبْعَ شَرايط

وَ  نَبَةأنْظُرُ اِيل جوارِحِهُمُ السَّبْعَةِ فاِنْ كانَ الْسِّتَتَهُ مُذ: وَ الثّانِي. كانَ يَوْمَ الْقِيمَةِ أُثِيْبُهُمْ كَما يَلِيْقُ بِي الكَما يَلِيْقُ بِهِمْ
مَنْ : الْرّابِعُوَ . مِنْها كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُرَجْتُهُ مَنْ تابَ مِنَ الذُّنُوْب اَخْ: ثُوَالثالِ. غَيْرَ مُذْنِبَةٍ وَهَبْتُ الْسِّتَةَ للْواحِدَةِواحِدَةٌ 

مَنْ عَلِمَ اَنَّهُ اَساءَ يف : وَالْخامِسُ. مْراضِ والْاسْقامِ وَالْاَوْجاعِ فَاُكَفِّرُبِها ذُنُوبَهُمْاَصَرَّ عَلي الْذُّنُوْبِ إبْتَلَيْتُهُ بِالْاَ
اَفْتحُ عَلَيْهِمْ كُلَّ سَنَةٍ اَرْبَعيْنَ يَوْماً بابَ الْهاوِيَةِ وَاَرْبَعيْنَ يَوْماً بابَ الْزَّمْهَريْرَ وَ : وَالسّادِسُ. صِيَتي اَغْفِرُ لَهُ وَالاُبايلمَعْ

اَتَوْني بِالْاَوْقارِ مِنَ الْذُّنُوْبِ وَ الْخَطايا فَاُحاسِبُهُمْ  اِذا كانَ يَوْمَ الْقِيمَةِ: وَالْسّابِعُ. اُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ نارَ جَهَنَّمَ وَ زَمْهَرِيْرَها
  . بِكَرَمي وَ اُحاسِبُهُمْ بِما عَصَوْني الَنِّي لَهُمُ الْمَلِكُ الْكَريْمُ الْغَفُوْرُ

فت اللّه عليه گكه او گفت كه جربئيل صلوات) ص(شنيدم از رسول: گويدپارسي خرب چنني باشد كه معاذ جبل مي
آن كه هر كه : اوّل: ميان من و ميان امّت تو هفت شرط است: گويد كهكند، و ميخداي عزّوجلّ تر اسالم مي: كه

از ايشان مرا طاعتي كند قبول كنم از ايشان، و در نخواهم آن طاعت چنان كه به سزاي من باشد، فرا ستانم چنان 
: دوم. كه از من آيد، نه چنان كه فراخور كار ايشان آيد كه از ايشان آيد، وچون روز قيامت آيد ثواب دهم چنان

كار باشد و يكي نباشد، آن شش را بدان يكي بنگرم به هفت اندام ايشان؛ اگر از هفت اندام ايشان، شش گناه
كه  هر: چهارم. هر كه از ايشان توبه كند او را از گناه بيرون آرم چنان كه اول روز كه از مادر زاده بود: سيم. بخشم

: پنجم. ها، و دردها تا گناه او را بدان مكفّر كنم و بيامرزمها، و محنتبر گناه اصرار آرد ابتال كنم او را به بيماري
هر سايل چهل روز درِ هاويه و در : ششم. او را بيامرزم و باك ندارم. هر كه بداند كه او معصيت كرد و بد كرد
چون روز قيامت آيد ايشان : هفتم. كنم بر ايشان آتش دوزخ و زمهرير آنزمهرير واگشايم بر ايشان، تا بدان حرام 

آيند با من با خروارهاي گناه، و معصيت، و خطا؛ من حساب بازيشان به كرم خويش كنم نه بدان كه ايشان به مي
  .اممن عاصي شدند، از بهر آن كه من ايشان را پادشاه كريم، و غفور، و رحيم

خواهد مگر صواب باشد كه ما نيز دست از پوستني جّل عذر معصيت ايشان چنني ميقومي را كه خداي عزّو
ايشان بداريم، و توبرۀ خويش در پيش گيريم، و حديث ديگران كوتاه كنيم، و از سرِ نو توبه كنيم، تا مگر ما نيز از 

  .اين قوم باشيم، و بركات اعرتاف و توبه فرا ما رسد؛ والسالم، و باللّه التوفيق
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  باب بيست و يكم
  در

  صفت آدمي و مجاهدت او
العزيز اللّه روحهالعالم، ابونصر احمدبن ابي الحسن النّامقي، الجامي قدّساالسالم، قدوة االبدال، قطبشيخ
  :گويد

از آب، و از خاك؛ و آب جوهر لطيف : اللّه عليه از دو چيز معجون كردتبارك و تعايل آدم را صلواتخداوند، 
: و اين هر دو جوهر را درهم آميخت، و اصل آدم و آدمي از اين هر دو بساخت. ك جوهر كثيف استاست، و خا

و معني آب آن است كه به هر چه رسد او را . و آب را معني است، و خاك را معني است. يكي آب، و يكي خاك
هم رنگ او گيرد، و حيات، و لطافت، و صفاوت دهد، و هم طبع و هم خوي خويش كند، و بر هر چه گذر كند 

چون خود گرداند، و خاك را نيز معني آن است كه هر چه به وي دهي هم. ليكن او را به طبع و خوي خويش كند
  .اند، امّا چون فراهم رسند هرچه بديشان دهي به اضعاف باز دهندو به طبع و رنگ خويش كند، و هر دو مهلك

مه از جوهر خاك است و هر لطافت، و صفاوت، و نور، و و هر ثقلت، و كدورت، و ظلمت كه در آدمي است ه
و سرّي از اسرار ربوبيّت، و از علم غيب، و حكمت قديم در اين هر دو . حيات كه هست همه از جوهر آب است

جوهر تعبيه كرد، و نمك و گشنيزي از مطبخ خانۀ قدرت بر اين پراگند، و به يدِ خاصيّت و عزّت صنعتي بكرد، و 
اِنَّ اللّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوْحاً و آلَ : خَلَقْتُ بِيَدَيَّ به ملكوت در داد كه: صحراي وجود كشيد، و ندايآدم را به 

  .ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيْعٌ عَليْمٌ. اِبْراهِيْمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلي الْعالَمِيْنَ
در هم كشيد، و هر چه هست و بود و خواهد بود از عرش تا فرش، از  اياي كرد، و سلسلهو از ازل تا ابد دايره

سمك تا ملك، از ماه تا به ماهي، از ايّام و ساعات، و از ماه و سال، و از شب و روز، و از زمان و مكان و از نور 
ز شرّ، و از نفع و و ظلمت، و از جّن و انس، و از ملك و شياطني، و از سعيد و شقي، و از برّ و فاجر، و از خير و ا

از ضرّ، و از بحر و از برّ، و از علم و از جهل، و از عقل و از هوي، و از معرفت و از نكرت، و از امر و از نهي، و 
از طاعت و از معصيت، و از توفيق و از خذالن، همه در اين تعبيه كرد كه هيچ كس سررشته اين سلسله و اين 

  .ار و تعبيۀ اين معني خرب نيافتدايره باز نيافت، و از سرّ اين اسر
و همه خلق را در گردش اين دايره چنان سرگردان ومتحير كرده است كه همه عقالء، و علماء، و فيلسوفان عالم در 

خربان و كمقومي از اين بي و. يابنددانند، و سرِ اين پي باز نمياين دايره فرو ماندند كه هيچ راه فرا اين سرّ نمي
از اين اسرار بويي به ) كه(اما قومي ديگر . نداي لِمَنِ الْمُلْكُ؟ در دادندعرفتان از كنج ادبار خويش مدانشان بي

اند، و به عني معرفت و هدايت هادي بر طريق صواب مشام ايشان رسيده است، و به چشم تحقيق در آن نگريسته
اند از سرّ سراپردۀ جالل نداي ن بستهاند، و در طلب رضاي او ميابر مركب فضل روي فرا قبلۀ بندگي كرده

وَانَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوهُ وَال تَتَّبِعُوا الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ : رساندذوالجالل به سمع ايشان مي
  .ذلِكُمْ وَصّيكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 

اين كار و فرا اين تعبيه نداند، و هر چه هست از ازل تا ابد در تحت اين سخن  اين كاري است كه هر كسي راه فرا
اي كسي كه حق سبحانه و تعايل با تو اين فضل كرده . بهره نمانيتا از اين تعبيه بي! هشيار باشاند؛ تعبيه كرده

ن جهان بهرت است، به اين هر دو دو گوهر است كه هر يكي از اين جهان واز آ! كه ترا علم و معرفت داده است
  .كه بر تو به زيان آيد! چشم حقارت در آن ننگري

هر چيزي كه خداي عزّوجلّ او را بزرگ داشته است تو هم بزرگ دار تا قدر آن چيز دانسته باشي، و هر چه خرد 
قليد هر بنگر به ت! اي مرد عارف عالم عاقل. و خوار داشت تو نيز خرد و خوار دار تا موافق فرمان خداي باشي
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سر در بيابان تقليد و پنداشت ندهي، و گرگان درنده را سر در پي ايشان ندهي، و ) ص(مقلدي امت محمد را
! زينهار. چنان نبايد كرد! اي برادران! چون فرمان فرا نربدند من چه كنم؟! گويي آنچه بر من بود بكردم، و بگفتم

مردمان در مثل . را كه خداي عزّوجلّ ترا داده استشكر اين نعمت ! كه دست شفقت از سر ايشان بر نگيريد
چون گرگ و ؛ و علماء عارف عاقل چون شوان است، و علماء طامع و مقلد »عام چون انعام باشد«: گويند كه

در شب فتنه دزد، و در روزغيم گرگ نيرو زيادت ! رمه را از دزد و از گرگ نگاه داريد! اي برادران! هان. دزد
. است، اگر شواني به نصيحت نكني، گرگ و دزد رمه را تاراج كنند، و غرامت بر تو باشد كند؛ و شب تاريك

نه كه چون شب تاريك ! كه آنچه بر من بود بكردم، و رمه به چراگاه بردم؛ رمه به چراگاه بردي؟ باز آر! مگوي
رمه : مرا گفتي! د بكردمآنچه بر من بو: گردد، رمه را در دشت در ميان گرگ، و سباع، و دزد، بگذاري و گويي

نه در ضمن اين سخن در است كه به صحرا بر، و گوش دار، و باز آر، تا شواني به نصيحت . به چراگاه بر، بربدم
  .رده باشي؟ و اگر نه رمه بر تو تاوان باشد؛ هر زيان كه افتد غرامت بر شوان باشد

ت دو جهاني بدو داد، او را كار فراخور آن بايد هر كه را خداي عزّوجلّ علم، و عقل، و معرفت داد منشور والي
  .كرد، و سخن فراخور آن بايد گفت، و اگر نه كار بر وي تاوان كنند
آب، و خاك دو جوهراند؛ از يك جوهر همه : اكنون با سرِ سخن اول شويم كه مقصود از اين فصل آن است كه
امّا به حقيقت بدانكه از خاك بي. اندسرشته كدورت، و از ديگري همه صفاوت است، و آدمي را از اين هر دو

خاك هيچ نرويد؛ و چون هر دو به هم رسند اين چندين نبات گوناگون، و چندين آب نبات نرويد، و از آب نيز بي
ها، و چه از باغ و بستانها و سرايچه از شهرها، و چه از حصارها، و قلعه: بيني پيدا آيداني كه در عالم ميدآبا

ها در دنيا و غير و همه راحت. زارهانرگس، و سرپغم، و مرغ زار، و سبزه، و رياحني، ورختان ميوه، و كشتها، و د
آن به سبب فراهم آمدن آب و خاك است، و اصل همه اشياء بر اين است، تا آن گاه كه اين هر دو به هم نرسند، 

  .رسيدند اين همه معاني در وجود آيدآيد، و چون هر دو به هم حاصل نه) به(و خاك هيچ معني از آب 
باشد، و هيچ بر چنان ميامّا آب را طبعي است كه به هر چه رسد او را حيات دهد، امّا چون نرسد چه كند؟ هم

و . وَجَعَلْنا مِنَ الْماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ: خداي عزّوجلّ آب را سبب حيات همه چيزها كرده است، قوله تعايل. ندهد
بي آب هيچ بر ندهد؛ و طبع خاك آن است كه چون با آب قرين گردد يكي بدو دهي ده باز دهد، و خاك نيز هم 

  .باشد كه صد باز دهد، و باشد كه هفصد باز دهد، و باشد كه به اضعاف باز دهد
گ، و ها او را رنتاب ببايد تا هر چه از آب و خاك تولّد كند، اينامّا ماه و سال، و شب و روز، و آفتاب و ماه

بوي، و طعم، و بالش، و كاهش دهند؛ و ماه، وسال، و اوقات، و ساعات بيايد تا در هر وقتي، و هر روزي، و هر 
و اگر اين همه باشد، و دهقان را علم آن نباشد كه چون . ساعتي، كه آن چيز به حاصل بايد آمد، به حاصل آيد

  .بايد كرد، و كي بايد كرد، هم هيچ بر ندهد
تا آن وقت كه از صنع بديع او، و ارادت و حكمت او، اين همه ! ه بر دادن اين هم به صنعت تستك! و مپندار

اند بدانستي، چنني كه اين نوع كه اغلب خلق در اينهم. سلسله ازيل در هم نياويخت، از اين صنعت هيچ برنيايد
و برخي طبع خاك دارد؛ چون آدمي كه اصل وي خاك و آب است، برخي طبع آب دارد، : اين نوع نيز بدان كه

  .آب با خاك يار نگردد، هرگز از هر دو هيچ فايده نيايد
و اين . اگر در آب گرفتار آيي كه خاك نباشد هالك شوي، و اگر در خاك گرفتار آيي كه آب نباشد هالك شوي

اشد، و اين هر دو شدگان بهم چنان باشد كه مردي در بياباني متحيّر و سرگردان شود؛ چون آب نباشد، از هالك
  . اندكران، و اين هر دو، دو نهنگ خورندۀ آواره كنندهآب و يكي درياي بييكي بيابان بي: ناك استعالم هول

 امّا آب را بر خاك چند مزيّت است از يك روي، و از ديگر روي خاك را بر آب مزيّت است، و هر دو بي
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  .اجت نيفتدحدهنده؛ و به تفصيل اين، خردمند را عاند و چون به هم باشند، نفيكديگر هالك كننده
چنني علم و عقل دو چيز عزيز است كه وراي اين در هم: اكنون آمديم به حديث آنچه از اين فصل مقصود بود

حاصل ) به(چنان كه تا آب و خاك به هم نباشد هيچ نفع از ايشان آدمي هيچ چيز نيست مگر معرفت؛ امّا هم
اگر همه علم علما در يك شخص جمع باشد كه با او عقل نباشد، از او هيچ : هم چنني استنيايد، علم و عقل 

نفع نباشد؛ و اگر همه عقل عقال آن يك تن را باشد كه بازو علم نباشد، در وي هيچ نفع نباشد، و چون هر دو به 
  . هاي دو جهاني از ايشان باشدهم باشند، همه نفع

تا صدر جّنت يابد، و نجات از شركت يابد، و در دار دنيا از معالم دين صدهزار امّا كحل هدايت و معرفت بايد 
و سؤال منكر و نكير را والت يابد، و به درِ مرگ بشارت يابد، و در گور فسحت و وسعت يابد، و روضت يابد، 

لوت يابد، و اجابت يابد، و بر صراط مجاوزت يابد، و در قيامت صدهزار كرامت، و در بهشت با حور و قصور خ
از شراب طهور شربت يابد، و در مقام خلوت قربت و زلفت يابد، و در مقام قربت لقاء و رؤيت يابد، تا ابد 

و چون معرفت و . اآلباد دولت بر دولت يابد، و نعمت بر نعمت يابد، آن همه از نور هدايت، و معرفت يابد
امّا در عقبي مخذول، و مطرود، و معاتب، و معاقب  هدايت نباشد، اگرچه سر و ساالر همه خلق باشد در دنيا،

  .باشد
و . معرفت هيچ بر ندهد، و معرفت بي علم و عقل در آن جهان بر دهد، و مرد را نجات دهدعلم و عقل بيامّا 

چنان كه اصحاب االخدود را نجات دهنده است هر كجا كه باشد، و با هر كه باشد؛ هممعرفت و هدايت نجات
معرفت با مرد آن كند كه  و علم و عقل بي. چنان كه اصحاب كهف را، و آن سگ ايشان را نجات دادداد، و هم

  .با بلعام با عور و با برصيصاي عابد كرد، و با ابليس ملعون كرد
هر آن آدمي كه در طينت وي، و در آب و خاك وي تعبيۀ معرفت نيست، او از آن قوم است كه حق سبحانه و 

: هاستأوُلئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ و نشان آدمي كه در آب و گل او اين تعبيه است، او را اين نشان :گويدتعايل مي
صفاوت، و لطافت، و زهادت، و قناعت، و سخاوت، و شجاعت، و ديانت، و داللت، و حمّيت دين، و نيّت 

اين هم در وي باشد، و از مثال نيكو، و سيرت پسنديده، و فكرت، و فطنت، و گشادگي خلقت، و حسن خلق، و ا
  .ديگر سو هيچ كدورت، و نكرت، و عجب، و تكبّر نباشد

را  همه از سوي نشيب رود، و بر زمني فرو شود، و همه چيزها: چنان كه آب هرگز دعوي سرافرازي نكندهم
و هر جوهر كه . دها را پاك شويد، و به هيچ چيز پليد نگردد، و هرگز دعوي علوّ نكنحيات دهد، و همه پليدي

. لطيف است قصد علوّ كند مگر آب كه او جوهري لطيف است، و همه قصد نشيب كند از فروتني كه او را هست
امّا چنداني بس بود كه و خاك جوهري كثيف است، و خويشنت از همه فروتر دارد، و پاي سرپ همه خلق است؛ 

 گيرد كه همه خلق جهان را پر ظلمت كند، و روز بادي فرا وي جهد، چنداني علوّ نمايد، و برتري فرا جسنت
روشن بر چشم همه خلق چون شب تاري كند، و همه خلق از زحمت او كناره كنند، و در وي يك ذرّه راحت 

  .نباشد
چنني است؛ و در هر شخصي كه اغلب تعبيۀ او خاك است هم چنني باشد، و در هر شخصي كه اغلب  آدمي هم

و هر آدمي كه در وي علم، و عقل، و معرفت تعبيه است همه راحت. است كه گفته آمد تعبيۀ او آب است، چنان
رود از نور و ضياي او جهاني منوّر است، و هر كجا كه مي: ها در وي استها، و نيكوييها، و نورها، و صفاوت

و مفتاح همه خيرها رود، ها با وي ميگريزد، و همه حياتها از پيش وي ميافروزد، و همه ظلمتعالمي مي
خورشيد زمانۀ خويش باشد، و ملجأ درويشان ) و(خلق روي زمني باشد، ها باشد، و امان همه باشد، و راحت دل

  .باشد، و پدر يتيمان باشد، و شوهر بيوگان باشد، و يار ضعيفان، و معدن احسان باشد
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يك قوم از ايشان : و ايشان نيز دو قوم باشند. و هرچه از خير، و خوبي، و نفع مسلمانان باشد همه از وي باز يابند
چون مثل آن چيزها و مثل آن قوم كه دل در سبب بندند، هم. دل در سبب بندند، و يك قوم دل در مسبب بندند

چون باغ، و بستان، و درختاني كه ايشان به دست : باشد كه در دست مردمان باشد، و به كسب ايشان آبادان است
و . و بيل، و نيرو، و امثال اين از آن باز گيرند، خلل بدان راه يابد و بر ندهدآب، و عمارت، خويش بكارند؛ اگر

  .مگر درختي كه بيخ به آب دارداگر يك سال خشك سال باشد، و اگر كاريز خلل كند اغلب آن به زيان آيد،
بيابان باشد، و دست عمل چون چيزهايي است كه در كوه و صحرا و هم: انددديگر قوم كه دل در مسبب بسته

خلق از وي دور باشد، و سبب عمارت ما در ميان نباشد، اگر آب يابد و اگر نيابد، و اگر باران باشد و اگر 
سال، سال، و در نمدر سرماي زمستان، و گرماي تابستان، و در خشك. باشدچنان تر و تازه و خندان مينباشد، هم

  .پرورش و لطف ايزدي دارد، نه بر دست و كسب اين و آن همه يك رنگ دارد؛ زيرا كه تكيه بر
دست از مجاهدت باز مداري، و اوراد و ! راد، و ركعات، و عبادت خويشي؛ زينهاراي مردي كه در بندِ او! هان

اي و بي چنان كه در كسب دنيا دل در سبب بستههم! كه در خون خويش شوي ورزچنان ميعبادت خويش هم
زيرا كه هر مجاهدت هيچ نيكويي نيابي؛ مدار كه بي زي، در باب دين هم چنني دست از مجاهت باسببي هيچ نبين

در آن درختان كوهي، و بز، و ! سر پي خويش نگاه دار. كه دل در سبب بست هرگز بي سبب بازو كار نكنند
شوان يكي باز  بي ميش كوهي، و آهو منگر؛ ار تو گوسپند، و چهارپاي خويش يك روز سر به صحرا بيرون دهي

زيرا كه ايشان ! و پيوسته فربه و قويگردند، و آن گوسپندان كوهي شب و روز در آن دشت و صحرا مي. نيابي
  توكّل بر رحمان دارند نه بر شوان

چنان كه آن درخت كوهي، كه اگر سال امّا اگر آن كس كه مي مسبّب را بيند، و نفع و ضرّ همه از او داند، هم
بني يك سبب از امّا اگر مرد سبب. تر باشدسال باشد شادابو اگر تر هيچ زيان ندارد، بلكه چون نم خشك باشد،

بني خواهد كه از سبب بربد، در دل بايد كرد كه رنج بسيار بكشيد، شك خلل كند؛ و اگر مرد سببكار باز گيرد، بي
  .والتوفيق العونو باللّه آنگه پس از آن مگر او را مسلّم گردد كه بي اسبابي زيان ندارد،
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  باب بيست و دوم
  در

  مجاهدت خاصگان كه چگونه بايد كرد
العزيز گويد اللّه روحهامي قدّسالعالم، ابونصر احمدبن ابي الحسن النّامقي، الجاالسالم، قدوة االبدال، قطبشيخ
  :كه

يكي حرمت داشنت : و چيز رامجاهدت كردن مبارك باشد، و رنج خلق و قهر هوي سخت مفيد باشد از بهر د
وَالَّذِيْنَ جاهَدُوا فِيْنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَنا؛ و ديگر اميد داشنت وعده احسان را، : فرمان خداي را عزّوجلّ، قوله تعايل

  .وَ اَحْسِنُوا إنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنيْنَ: قوله تعايل
چون روزي كه قسمت كرده است دست از : ز نبايد داشتاند دست از مجاهدت باكار بر اين ساختهچون اصل 

معاش . كسب باز نداري، بهشت و كار آن جهان كه در عمل بسته است و در مجاهدت، دست باز نبايد داشت
اند؛ از هزار يكي باشد كه از گنج خورد، ديگر همه از دست رنج اغلب خلق همه بر كسب دست خويش ساخته

همه به : اگر گويي. ايد بود كه حق سبحانه و تعايل كار كند به سبب، و كار كند بي سببدر جمله مقرّ ب. خود خورند
همه به فضل اوست، امر و نهي كجا شود؟ پس هر دو را مقرّ : و اگر گوييكسب ماست، فضل خداي كجا شود؟ 

و چنان بايد كه بنده . بايد بود تا مرد مؤمن عارف مخلص باشي، تا هم فايدۀ فضل به تو رسد، و هم آنِ فرمانمي
 بر سر امر و نهي باشد؛ امّا اگر باران فضلي در آيد، چنان بايد كه بنگريزد، و در پناه كسب دست خويش و آنِ 

ديگران نرود، تا باران فضل وي را آغشتۀ خود بكند، و بداند كه با يك ساعت فضل او بنده چندان كارها بكند كه 
  .ردهمه عمر به دست كسب خويش نتواند ك

ها انگيزد كه بسياري برآيد، و چندان باران فضل فرو بارد كه عالمي آبادان كند، و چندان سيليك بارابر سعادت 
اما چنداني لباده، و گليم، و باراني، . ها برويد كه جهاني بدان توانگر گرددچشمه و كاريز برانگيزد، و چندان نبات

هان باشي و فرا هيچ فضل نبيني، و پيوسته در پناه عمل خويش از دست خويش بر نبايد دوخت كه در زير آن پن
  !بماني

باران فضل؛ زيرا كه اول باري بدان ايمان بايد نه گفتاري بلكه  و آنِو هر كس را سخن فضل گفنت مسلّم نباشد، 
  .حقيقتي

ران فضل به تو رسد، و و هر چه ساختۀ تست بيرون بايد آمد، تا آن گاه كه باو از پناه خيمه، و سراي، و دهليز، 
ها از باران باشد، و هر كه از باران فضل بهره همه قحط سايل از بي باراني باشد و همه فراخي. منفعت آن بيابي

  .ندارد پيوسته در رنج و محنت باشد
سبب فراخي، و معيشت خلق همه از باران باشد؛ چون آن را منكر باشي آنچه نصيب و طعمۀ تو باشد به تو 

من آب كاريز و چشمه دارم، نه از عقل و معرفت باشد، اين جز راه تقليد مقلدان : اما منكر باران بودن كه رساند،
اگر باران نباشد، هيچ چشمه و كاريز آب ندهد، و مدد آب : نباشد، عقل كار بايد بست، و در بايد انديشيد كه

  .ايشان همه از باران است، نه از دست كسب اين و آن
هرگز از چشمه و كاريز آب بر سر هيچ كوه نرود، اما هيچ : باشو به سالمت مي! نگرن سخن ميدر معاني اي

كوهي نيست در عالم كه آن بلندتر است كه نه ابر سعادت و باران فضل بر زبر آن است، و همه از سر او فرو بارد 
رآيد، و باران فضل فرا باريدن آيد، و هيچ كاريز و چشمه در هيچ بيابان و وادي فرو نرود؛ اما چون ابر سعادت ب

زار، و چه بالد مسلمانان، و چه آنِ كافران، همه را بهره دهد، و چه كوه، و چه بيابان، و چه خارستان، و چه گل
   .الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهافَانْظُر إيل آثار رَحْمَةِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيي: قوله تعايلآثار آن در كلّ عالم منتشر گردد، 
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از فضل، و لطف، و جود، و كرم، و رحمت او خرب دارد، به هيچ چيز دل او : چنني باشد كه مرد مؤمن هماحوال 
مشغول نگردد، و در انتظار فضل او باشد، تا كي بود كه ابر سعادت بر آيد، و باد لطف فرا وزيدن آيد، و برق 

فضل فرا باريدن آيد، و نور معرفت فرا رخشيدن آيد،  و رعد محبت فرا غرّيدن آيد، و باران ندامت فرا جسنت آيد،
أللّهُمَّ : و مرد مؤمن عارف مخلص از سر هدايت و شفقت اسالم زبان صدق برگشايد، و آواز در ملكوت افگند كه

  .اغْفِرْ لِلْمُؤْمِننيَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْمُسلمنيَ وَالْمُسْلِماتِ ألْأَحْياءِ مِنْهُمْ وَالْأمْواتِ
از اين فارغ شود باز همّت پر گشايد تا گرد همۀ بالد روم، و زنگ، و سند، و هند، و ترك، و سقالب، و  چون

جملۀ : عرب، و عجم، و شام و شامات، و مشرق و مغرب برآيد، و پرِ شفقت بر سرِ همه خلق عالم بگسرتاند
قان را اخالص خواهد، مفسدان را جهودان، و گربان، و ترساا، و مشركان، و كافران را مسلماني خواهد؛ مناف

هر . صالح خواهد، عاصيان را توبه خواهد، مطيعان را استقامت خواهد، مسلمانان را زيادت برّ و احسان خواهد
نفسي كه از وي در وجود آيد درجي باشد در وي چندان گوهر و درر تعبيه باشد كه همه توانگر گردند، و از آن 

گردد، و دهد، و دريا از آن پر ميرود، و نفع ميزد كه از مشرق تا مغرب ميها خيباران فضل او چندان سيل
هرگز از كاريز و چشمه اين نفع به حاصل نيايد، فضل را . يابندجمله برّ و بحر از آن باران فضل او نصيب مي

  ! لوم باشدباري منكر نبايد بود، تا از نفع او بي نصيب نباشي، كه منكر فضل هرگز توانگر نگردد، تا مع
***  

در هر چيزي از اسرار ربوبيّت چيزي تعبيه كرده است از هر اجناس خلق از هر چون حق سبحانه و تعايل  :فصل
چه در جانوران، و خداوندان ارواح، و چه در جمادات، و چه در نور، و چه در ظلمت، و تر و : نوعي كه هست

افالك، و بروج، و چه در شمس و قمر و كواكب، و چه  خشك، و گرم و سرد، و چه در آسمان، و چه در زمني، و
در مار و مور و ماهي، و خزنده، و مخنده، و سباع، و طيور، و جن و انس، در هر چه هست در هر يكي از لطف 

گويد، و اي است، و سرّي است از اسرار حق، و آن اسرار با خداوندان معني به زبان حال باز ميربّاني تعبيه
لّد را از آن معني هيچ بهره نباشد؛ زيرا كه مقلّد در هر چه نگرد، چون چيزي بدو روي نمايد، او را از هرگز مرد مق

بهره ماند، قول استاد، و پدر و مادر چيزي ياد آيد در آن نوع، و از قول ايشان در آن نگرد، و از نفع آن اسرار بي
ن گه آن تقليد زود به حجّت راه نمايد، و از تقليد مگر كسي كه چيزي به تقليد از خداوند نظري گرفته باشد، آ

بگذرد، و نظر او صحيح گردد، و از اسرار كارها چيزي بداند؛ ديگر هيچ كس را در اين معاني راه نباشد مگر 
  .خداوندان نظر را

ر امّا اگ! و اگر خداوند نظر راغب دنيا باشد، از ده نظر يكي راست و صحيح افتد، و ديگر همه خطا باشد
خداوند نظر زاهد، و عالم، و عاقل، و متوكّل، و متّقي، و مفوّض، و راضي باشد، در هر چه نگرد او را از آن چيز 
روي نمايد، و در دل وي نور هدايت ربّاني برافروزد، و حكمتي بر زبان وي برود، و عربتي در چشم وي پيدا آيد 

كند، تا آن گاه كه بر وي گشاده گردد، و آن سرّ خايه و بچه ميو سرّي از اسرار كه در اين معني ياد كرده آمد چيزي 
  .اغلب اسرار، و معاني چيزها او را كشف گردد

هاي پر هاي دُرَر، و درجآور، و گنجهاي بيخهر كه از آن قوم بدين صفت گرديد، ايشان اوتاد ارض باشند و كوه
واهر، و معادن كربيت احمر، و امان زمني و زمان، و خزاين بشر، و مكان سخا و جود، و اماكن ججواهر، و معدن 

هاي دو جهاني از وجود ايشان، و بقاي عالم در بقاي ايشان، و رنج همه آسايش جهان و جهانيان، و همه راحت
ها چنان كه تا كوههاي زمني كرده، همرا ميخ) و ايشان(بر ايشان نهاده، و همه بالها نصيب ايشان كرده، جهانيان 

ها بر روي زمني افگند، و جهان را به سبب آن بر جاي بداشت، يخ زمني نكرد، زمني آرام نگرفت، چون كوهرا م
 اَلَمْ نَجْعَلِ الْأرضَ مِهاداً وَالْجِبالَ اَوْتاداً و خَلَقْناكُمْ اَزْواجاً وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً؟ تا آخر آيت؛ اين: قوله تعايل
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اسرار اين همه مشغول گرديم، تطويل بسيار افتد، امّا چون از سر تحقيق در يكي  همه اسرار است، و اگر به
  .نگري، و آن يكي بداني كه چيست، ديگر همه بر تو آسان گردد

خواند؛ يكي اين جا كه مياوّل بدان كه؛ مهد گهواره باشد، و چند جاي خداي عزّوجلّ اين زمني را مهد مي
اللّه عليه وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيداً و جاي ديگر در باب عيسي صلوات: گويدمِهاداً؟ ديگر مي اَلَمْ َنجْعَلِ الْأَرضَ: گويد
الّله اين جهان را مهد خواند، و در ميان مهد كودك بود چنان كه از عيسي صلوات. كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِياً : گويدمي

ها را بر مثال دايه و خداي عزّوجلّ اين كوه: گاهباني بايدو هم مهد را و هم كودك را دايه بايد، و ن. عليه خرب داد
  .كند و دايگينگاهباني بيافريد، تا اين زمني را و هر چه در اوي است نگاهباني مي

ها بكشد، تا رنجي چنان كه مادر مهربان و دايۀ مشفق خويشنت را فداي آن كودك كند، و همه بالها، و رنجهم
خورد تا آن كودك را شير باشد، و تا او را نيكو برپوراند در رنج خويش ننگرد، و در بدان نرسد، و همه چيزها ب

آورد سر به عنان آسمان، و بيخ بيخهاي چنني اين چند هزار كوهكودك نگرد؛ خداي عزّوجلّ هم پرورش و آسايش
ها فرود آيد، و كوه رنج آن و هر بال كه از آسمان به زمني فرستد، نخست همه بر كوه) بيافريد(به ثري فرو برده 

  .بكشد، و نفع آن به زمني و هر چه در زمني است برساند، و از هيچ كس هيچ نفع نپيوسد، و همه را نفع دهد
هرگز هيچ : تا از بسياري چيزها باز رهي؛ و آن دليل اين است كه! بر اين بشنو، و خرد را كار بنددليل و روشن 

و كوه . و هر كه در ماند به كوه پناه برد ايمن گرددبرد، همه از كوه چيزها آرند، كس به كوه نشود كه چيزها به كوه
همه خلق را نفع دهد چه در تنگي، و چه در فراخي، چه در بيم، و چه در امن، و چه در غم، و چه در شادي، 

وه برف، و باران، و همه را پناه دهد، و پناه همه خلق كوه باشد، و ملجأ ضعفاء، و اقوياء كوه است و تا بر ك
و تا هر يك چندي كاني از اماكن كوه پيدا . نباشدتگرگ، و گرما، و سرما نباشد در زمني و دشت، و صحرا، هيچ 

  .نيايد، در دست مردمان چه درويش، و چه توانگر، زر و سيم فراخ نگردد
و آهن، و مس، و سرب، و چه زر سرخ، و روي، و برنج، : و هر چه اسباب معيشت خلق است اغلب از كوه خيزد

  . هاي خوش همه از كوه است، و آبهاي ناكشتهارزيز، و چوب، و هيمه، و داروها، و ميوه
و كوه از دريا توانگرتر و مفيدتر است؛ زيرا كه هر كودكي، و پيرزني، و . و هر گوهري كه هست همه از كوه است

و تا كوه رنج . يشان رسد، امّا از دريا هر كسي نتواند گرفتپيرمردي، و ضعيفي، از كوه بهره توانند گرفت، و نفع بد
برف و باران، و يخ، و ژاله، نكشد دريا خود دريا نگردد، و دريا خود دريا نباشد و هرگز وه را از دريا هيچ نفع 

اند، و نه بر و هر كه در دريا شود از بيم دريا نه رنگ روي ماند، و نه قوت تن م. نباشد، و دريا را از كوه نفع باشد
جان، و نه بر مال، و نه بر هر چه بازو، و نه بر آنچه نه بازو باشد هيچ تكيه نمايد؛ امّا آن كوه همه بر بدل اين 

  .است
و تا . انداند، و امان جهانياناز آن است كه اولياي خداي عزّوجلّ را اوتاد االرض خوانند، كه ايشان ميخ زمني

از آن است كه آرام جهانيان به اولياي خداي است مني نيوفگند، زمني آرام نگرفت؛ ها را بر زخداي عزّوجلّ كوه
و هر چه در كوه در است، در اولياي خداي عزّوجلّ در است، و هر چه از كوه باز يابي از ايشان باز . عزّوجلّ
از آن . ايشان باشد و در ايشان چيزهاي ديگر باشد كه در كوه نباشد؛ و هر كس كه او كوه دوست دارد از. يابي

ها سازند كه زاهدان، و پارسايان، و اولياي خداي عزّوجلّ اغلب در كوه باشند، و مسكن خود در كوه: است كه
ايشان از كم خردي ! اين مرد كوهي است: آن قوم كه در مردم كوهي طعنه زنند، و گويند. ايشان هم طبع كوه باشند

گرفتم كه هيچي نمي! دم كوهي خرب داشتندي، چنان سخنان نگفتندياگر ايشان از فضل كوه، و مر. گويندمي
او از كوه بود، و هر وقت كه . دانند كه رسول خداي عزّوجّل از كوه بود، و او بهرتين همه خلق بوددانند، باري نمي

وجّل چون در كوه، و در مردم كوهي طعنه زني، در رسول خداي عزّ! اي كم عقل. درماندي پناه به كوه بردي
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  .طعنه زده باشي
و چنني، و مانند اين چيزها بسيار  و اين طعنه در مردم كوهي نهاد شعار جهودان وگربكان است نه آنِ مسلمانان؛

اند در پيغمربان خداي و ايشان بسيار طعنه زده. گوينداند، و به طعنه مياست كه بيگانگان در ميان خلق افگنده
گويند؛ و اين نيز انديشند تا چه ميگويند، در خود در نهو مي. خلق بمانده استچنان در ميان عزّوجلّ، و آن هم

و به . اندكنند، تا از اسرار كارها باز ماندهاند و نميهم از آن است كه در سرّ كارها، و سرّ سخنان تأمّل نكرده
والَّذِيْنَ جاهدُوا : ني فرمايدچن اند، حق سبحانه و تعايل مياند، و از مقصود محجوب ماندهپوست قناعت كرده
  .فِيْنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا

و آن راهي كه . هاي ما تا ايشان خردمندي كنندگفت آن كساني كه در راه ما جهد كنند بنمائيم ايشان را راه
: ان كرد، گفتدليل بر آن كه چنني است آن است كه راه بي. برگيرند و بر آن بروندشايسته و بايسته است، و راسرت 

و . مْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَوَ اَنَّ هذا صِراطي مُسْتَقيْماً فَاتَّبِعُوهُ وَال تَتَّبِعُوا الْبُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنْ سَبِيْلِهِ ذلِكُمٌ وَصيّكُ
! ه امّت منيدرفتند، و همه هالك شدند؛ اي شما كها ميپيش از شما كسان بودندكه راه: گويدمي) ص(رسول

  :اند كهگويد چنان كه راويان روايت كردهمي) ص(و هم رسول! چنان مكنيد كه هالك شويد
هذا سَبِيْلُ اللهِ وَ خطَّ خُطوطاً عَنْ يَمِيْنِ الْخَطِّ وَ عَنْ يسارِهِ؛ قالَ هذا سُبُلٌ، : خَطَّ رَسُولُ اللّهِ لِأَصْحابِه خَطّاً فَقال

أنَّ هذا صِراطي مُسْتَقِيْماًفَأتَّبِعُوْهُ وَال تَتَّبِعُوا الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ وَ: ا شَيْطانٌ يَدْعُوا إلَيْهِ؛ ثُمَّ تَالعَلي كُلِّ سَبيْلٍ مِنْه
  .سَبِيْلِهِ ذلِكُمْ وَصّيُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

يعني  -اين خط راه خداي است: را گفتخطّي بكشيد، و ياران خويش ) ص(خرب چنني باشد كه رسولپارسي 
هايي است كه بر اين راه: ها نيز بكشيد، و گفتعزّوجلّ، و از چپ و راست آن خط، خط -مثال راه خداي است

كه اجابت مكنيد او را، پس اين آيت بر ! خواد؛ نگرسر هر راهي شيطاني ايستاده است شما را بازان راه مي
اين را پس روي كنيد، و آن : آن خط كه اول بكشيده بود، گفت. اطي مُستَقيماً، االيةهذا صِروَ أنَّ : ايشان خواند

  .هاي ديگر را پس روي مكنيد، وصيّت خداي و رسول شما را اين است،اگر شما هستيد از پرهيزگارانراه
تفكّر و چون وصيت خداي عزوجل مر بندگان را اين است، و وصيّت رسول مر امت را اين است، البد در اين 

هر مقلّدي نبايد گشت، و به پوست قناعت نبايد كرد، كه از پوست هيچ چيزي تدّبر و تأمّل بايد كرد، و گرد تقليد 
و نشود، ادهن ايشان از پوست فراتر طبع كيك و گزندۀ ديگر نبايد داشت كه همه گرد پوست گردند، و هرگز . نيايد

ول آهنگ دل كند، تا دل يابد هيچي ديگر نخورد، و عقاب طبع عقاب طبع بايد بود كه به اطعم گوشت نيابند؛ 
  .باش تا مقصود حاصل گردد

نگريست، و ببايد دانست، تا از آنچه مقصود است ببايد كرد و راه ببايد ديد، و به نظر صحيح ببايد و مجاهدت 
  .آن معني كه در وي است ترا چيزي روي نمايد) از(حاصل آيد، و ) به(چيزي 

مغز بايد تا روغن آيد؛ آنگه كه مغز باشد تا او را برننجاني هم روغن ! وست گردي؟ از پوست هيچ نيايدچند گرد پ
و چون روغن از پوست جدا خواهي كرد آن را طريقي است، . بيرون نيايد، مالش بايد داد تا روغن بيرون آيد

ولكن دو در هم بماند؛ افزون نمايد  روغن و قشر هر -بايد كردو نه چنان كني كه مي -چون نه بر آن طريق روي
   .روغن يك تا نباشد

در يك ساعت ده : كندكه داند كه چه مي مجاهدت مرد عارف بينا هم چون روغن بيرون كردن مرد عصار باشد
مردمان ديگر همه در بسياري . من روغن از پوست بيرون كند؛ كنجاره به جاي خويش، و روغن به جاي خويش

پندارند كه پرستند و ميوت و اخالص؛ اغلب خلق سررشته اين جا گم كردند كه هوي ميكوشند، نه در صفا
 را ميمرد مجتهد . زير و زبر كرده است شيطان راه مقلدان و قرّايان، و راغبان مجتهد همه مي! كنندمجاهدت مي
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دند، و در باب ما چه جهد ما همه در آن است تا مردمان چه پسن. جهد در آن بايد تا نقد قيامت راست كند
همه جهد ما ! گويند، و بر چه كار ما را بستايند تا ما آن كنيم؛ ما را آن هيچ نگرفته است تا رضاي خدا چيست؟

  .كاري نجات استدر بسياري است نه در جست نجات، ودر راست
د باشد آن جا اما ببايد دانست كه مجاهدت هر كسي از نوعي ديگر است، و در هر مقامي، و سرايي، كه مر

  . مجاهدت سودمند باشد
 اگر در آن وقت كه تخم بايد كشت او آب برد، و اگر در آن وقت كه مي: مجاهدت از مرد دهقان ببايد آموخت

بايد گرفت او بيل برگيرد، و اگر در آن وقت كه داس بر ميو اگر در . كارد هر دو بي بر گرددآب بايد برد او تخم 
اي نباشد، و رنج يد گرفت او داس برگيرد، پيوسته بر كار باشد اما در كار وي هيچ فايدهآن وقت كه بيل بر با

  .بيهوده باشد
و مردمان ! دهنداند، و فرايض سر به رود فرو مياند كه پيوسته در اوراد و فضايل گزاردنو مانند اين بسيار كسان

. اند، و دستنبويۀ شيطانندناسان فضايل گزارانفريضه: اندپندارند كه بر كاريستانيد، و ايشان ميايشان را بدان مي
دهند و آن را مجاهدت نام كردهو هوي را تربيت ميكنيم، گويند كه ما مي قهر هوي ميو قومي ديگراند كه مي

  :تايي چند از اين نوع برد هم تا دوستان ما بدانند، و از آن حذر كنند. اند
فالن نيك مردي است كه در : فضايل بدارد، و مردمان او را در زبان گيرند كهبسيار كس بود كه روزي چند روزۀ 

وزن جواني دارد كه او را . و او شرب ستايش مردمان بيابد، و آن پيشه گيرد! دارداين گرماي گرم چنني روزه مي
! امنگشادهمن چندين گاه است كه روزه : گويد كه! بدو حاجت است؛ هرچند كه فرا وي گويي كه روزه بگشاي

پندارد كه بر كاري است آن و او مي - مرا چه گويند؟ ابته كه روزه نگشايد تا آن زن جوان به فساد درافتد! مردمان
  !هم شاخي است از نهاد شيطان؛ نگر تا دوستان ما چنني نكنيد

گيرد و چندان فرض و خاسنت، و نماز گزاردن ديگر قومي باشند كه بر ايشان زكوة فريضه باشد، و او قرّائي، و شب 
و او نيز بدان رسن فرا چاه ! پارسا مردي كه اوست! اينت: گويندو مردمان او را مي! حق درويشان در گردن وي
  !شود كه من مردي پارساام

دارد، و بدل قرآن ديگري آن است كه قرّائي، و اوراد خواندن پيشه گيرد، و جامع قرآن برگيرد، و به دست مي
تا كي ! اي مرد: گويد! چنني نبايد كرد، زبان نگاه دار: گويد، و هر چند فرا وي گوييسلمانان ميغيبت و بهتان م

گويي؟ آخر من شب و روز جامع قرآن در دست دارم؛ و خداي تعايل بدان قدر كه من غيبتي بگويم مرا عقوبتي 
  !نخواهد كرد

، و در آن آسايش جسنت هر روزي چند جويممن آسايش مردمان مي: ديگري آن است كه مي دعوي آن كند كه
  !مسمانان را بيازارد، و يكي را آسايش ندهد

خوار بدان حرامو نفس را خوار كنم؛ و از اين حراممالش دهم،  من نفس را مي: گويدو ديگري آن است كه مي
ار به وي دهي، و اگر هزار درم و دين! دهد كه من نفس را مي مالش دهمشود، و دين خود بر باد ميخوار مي

  !هرگز از آن باز نگردد از بس شرب كه در آن دارد
كه شب و روز از نماز به جماعت دست باز دارد، و به كسب دنيا مشغول گردد، و مال حرام و ديگري آن است 
حاجت باشد درمي فرا وي ندهد كه الحمدللّه كه مسلماني را از دستكند، و اگر مسلماني را بدو شبهه جمع مي

  !ج من آسايش بودرن
ديگري آن است كه چندان رنگ و ناموس برسازد، و مرقع پوشد، و سبلت به سوهان بكند، و درويشان را بر دام 

: گويد كهو مي! ستاندو هنوز مي -كه چند دينار زكوة بر وي فريضه گشته باشد -بندد، و چندان مال حرام گرد كند
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و يك تاي نان فرا هيچ كس ندهد، و اگر درويشي به درِ سراي وي  !ستانممن اين از بهر درويشان، و ضعفا مي
كه چرا من در ! وي در آنجا باشد يك تاي نان به وي دهند، در خون وي سعي كندبگذرد، و اگر از آن ديه كه 

  !اين ديه بودم، تو بدين ديه درآمدي؟
ن ديه، و فالن واليت از آنِ تست؛ فال: ديگري آن است كه شهر و واليت بر خود، و فرزندان خود قسمت كند كه

و مال مسلمانان هر يكي به نو طلسمي، و نو دامي خود را حالل ! ها در نروي كه آنِ فالن استبه ديگر ديه! نگر
كنند؛ و هر يكي كرده، و از سرِ اين اخالص، و اين اعتقاد، در مسلمانان، و در اولياي خداي عزوجل تصرف مي

راد، و مجاهدت فرا و راه دين بر مسلمانان مشوّش كرده، و هر يكي چندان او! گشتهشيطاني، طريدي، و غويل 
  .دست گرفته كه گويي زاهدان كوه لبنان باشند

يكي را شيخ: اندبر نهاده! و هر كسي را نامي نيكو! اندو قومي روي فرا ايشان داده كه ايشان نيك مرداني
نام كرده، يكي را ! نام كرده، يكي را دانشمند! ، يكي را درويشنام كرده! نام كرده، يكي را صويف! الشيوخ

اند در لشكر سلطان شنوم كه سه چهار هزار كساند چنني مينام كرده! نام كرده، و يكي را زاهد! خواجه امام
مي ديگري! من زاهد فالن اميرم: گويد كهيكي مي: اندخويشنت را زاهدان نام كرده) كه(عالم خلّداللّه ملكه 

! من اوتاد ارضم: كهگويد ديگري مي! اممن مقري فالن: گويد كهديگري مي! اممن زاهد فالن خاتون: گويد كه
  !اممن قطب زمني: گويد كهديگري مي

شرم نداريد، و به قيامت ايمان نداريد؟ كه چنني عمل كنيد، و اين را مجاهده ! اين ناجوان مردان نا خداي ترسان
اگر يكي را از ايشان گردن بزني هرگز از آن برنگردد از بس شرب هوي كه ايشان در آن ! نيد؟و قهر هوي نام ك

هوي پرستيدن، و آن . نه به خالف خداي و رسول! اگر قهر هوي كني به خالف نفس كاري فرا دست گير. دارند
ياي خداي عزوجل به و سخن اول! و غيبت، و بهتان مسلمانان طاعت نام كردن! را مجاهدت و رياضت نام كردن
و از بد گفتِ تائبان و پارسايان نجات جسنت، ندانم كه يكي بر اين سيرت از ! طعنه و سخريّت سنّت نام كردن

  .جهان مسلمانان بيرون شود و اگر نه
آن ! اي مسلمانان كه اين همه راه شيطان است؛ قومي دست از مجاهدت بداشتند كه ما راه تمام برفتيم! مكنيد

تر، مجاهدت او هر چند مرد تمام! پنداريد كه بر راه برسيديد؛ كه راه بر شما تاريك شده است ميغلط است
چرا : گويند كههم آن قوم كه مي و! گويند كه ما راه برفتيمهم اين قوم كه مي: اندامّا هر دو قوم غلط كرده. بيشرت

بر او گشاده كردند چنداني او را فريضه پيش  فالن كس نماز فضايل نكند، و روزه فضايل ندارد؟ مردي كه راه
آند كه به فضايل نرسيد فضايل گزاردن بسيار از نقصان كار است، و از نابالغي است كه هنوز حقيقت كار بندانسته 

  :گويدمي) ص(اي كه رسولنشنوده. است
  .مجاهدت بر نخيزد، و بلكه زيادت شودپس . مْثَلُإنَّ أشَدَّ الْبَالء للْانْبِياء، ثُمَّ لِألوْلِياء، ثُمَّ الْامثَلُ فَالْاَ

چنان كه مردمان قرّايان، و پارسايان به رسم باعامه خلق؛ بلكه بعضي علماء نيز آن مجاهدت خاص امّانه هم
چنان كه اولياي خداي عزوجل به چيزي عزيزند كه خلق فازان نبينند، مجاهدت ايشان هم چنان است هم. بندانند

اثر نظر ايشان، و سمع ايشان، و خنده و گريسنت ايشان، و نشست و خاستِ ايشان، و خوردن . نبينندكه خلق فازان 
و خفنت و آشاميدن ايشان، و بودن ايشان در دنيا، و جمع و منع ايشان هم از روي بينايي است، و هم عني عبادت 

  .ند براي خود كننداست؛ زيرا كه ايشان هر چه كنند براي او كنند، و ديگر مردمان هر چه كن
چنان كه از كار خدا تا كار به هوي فرق افتد، كار اولياي خداي كه بر بصيرت كنند هم چندان فرق افتد با كار هم

اند كه خواندن ايشان خداي را سبحانه و قومي: يادكنندگان خداي عزوجل دو قومند. آن كسي كه كار به تقليد كند
اند كه و قومي. خوانداست كه مادر را كه خواند از بهر مصلحت خويش ميچون خواندن فرزند مطمع تعايل، هم
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و نشان فرزندي كه مادر را از بهر مصلحت و . مادر را كه خوانند از بهر مادري خوانند كه بي مادر فرزند نياسايد
دهد فرزند بدان خواهد بدو چون مادر او را پاره و يا ميوه، يا چيزي كه مي: خواند آن باشد كهطعمۀ خويش مي

  !چيز مشغول گردد و مادر را، و خواندن مادر را در باقي كند
زخم از پيش و آن فرزند كه مادر را دوست دارد، اگر مادر از ده گونه ميوه پيش وي نهد، و خواهد كه يك چشم

زند، و بر زمني مي وي فراتر شود، او دست با بانگ و فرياد برآرد، و بي مادر آرام نگيرد؛ اگر صدبار مادر او را
گويد، او دست از دامن مادر رها نكند، و تا آنگه كه مادر او را بر نگيرد، و سينه در دهان وي ننهد آرام جفا مي
  .نگيرد

ها، آويزند از بهر قومي در اوراد، و ركعات، و صوم، و مجاهدت: انديادكنندگان حق سبحانه و تعايل هم چنني
و اين خود در ميان قوم عزيز باشند كه ! بهشت، و درجات، و حورعني، و امثال آن نجات دوزخ، و از بهرِ يافتِ

اند؛ زيرا كه اغلب فضايل گزاران، و ذاكران خداي عزوجل كه اورادها دارند، هم در فرا طلب آن جهان شده
هان راه خود فرا آن ج! اندو در طلب حرمت، و حشمت، و جاه! اندطلب چاشت، و شام، و دستار و پيراهن

  !نيابند
اما عزيزاني كه ايشان را درد محبت گرفته است، اگر همه نعيم بهشت و درجات آن بر يكي عرضه كني در هيچ 

  :ننگرد، و جز به رضاي
چون آن فرزندي كه مقصود او از مادر خواندن نه ميوه بود، مقصود از خواندن هم. الحَيُّ الَّذِي اليَمُوْتُ فرو نيايد

  .ألَّلهُمَّ اكْلَأْني كِالءَةَ الْوَلِيْدِ: از آن جا گفت) ص(مهرت. پستان او باز نهادن بود و نواختِ مادرمادر روي به 
كشد، و مادر فرزندي را كه دوست دارد به دايه ندهد، و اگر بدهد شير خود از وي باز نگيرد، تا دايه رنج او مي

  .والتوفيق پروراند، و باللّه العونينمايد، و به لطافت، و رعايت خود ممادر شفقت خويش مي
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  باب بيست و سوم
  در

  بيان خوف و رجاء
العزيز گويد اللّه روحهالعالم، ابونصر احمدبن ابي الحسن النّامقي، الجامي قدّساالسالم، قدوة االبدال، قطبشيخ
  :كه

چنني  -گاه باشدر بدين جايچون فضل، و جود، و لطف، و كرم حق سبحانه و تعايل بر بندۀ مؤمن موحّد گناهكا
چرا بايد تا مؤمنان عارف موحّد مخلص در كار يكديگر چنني بدانديش باشند، و چنني بددل، و  -كه ياد كرديم

بداعتقاد باشند چه در وعدۀ رحمت، و چه در وعدۀ نعمت، و چه در قسمت روزي، و چه در خير، و چه در شرّ، 
): ص(در آن جهان به غير باز نگريسنت از بهر چراست؟ قالَ رَسُوْلُ اللّهِبايد در اين جهان و و هر چه او را مي

  .ظنُّوا بِالْمُؤمِنِيْنَ خَيْراً؛ انديشۀ نيكو، و ظّن خوب كن كه فرمان چنان است
نزديك  من به: گويداَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فِلْيظُنَّ بِي ماشاءَ؛ حق سبحانه و تعايل مي: و وعده چنني داد و گفت

مَنْ ظَنَّ بِي ظَنّاً وَفَّيُْتُه : گويدو ديگر مي. گمان بندۀ خويشم هر چه مؤمن مخلص به من گمان برد، من با او آن كنم
، گمان او هر كه به من گماني برد: وَمَنْ لَقِيَنِي بِقِرابِ الْأرْضِ خَطِيْىَٔةً لَقِيْتُهُ بِمِثْلِها مَغْفِرَةً ما لَمْ يُشْرِك بِي شَيْئاً؛ گفت

را وفا كنم، و هر كه با من آيد، و او به پري روي زمني گناه دارد، من گناه او بيامرزم تا با من او به چيزي انباز 
  .اميدواري كه اين است! اينت. نيارد

***  
ايم كه بس كسي در برادران و عزيزان ما به حقيقت شناسيد كه ما اين كتاب را بر طريقي بنياد كرده :فصل آخر

اند، البد بر اين انكار كنند؛ اگر به انكار هر مقلدي شما نيز در انكار اين طريقت نيست، و بر اين روش نه
كه انكار آن مردمان ديگر ايشان را چندان زيان ندارد كه شما را دارد؛ ! خواهيد آمدن، گرد اين كتاب مگرديد

هر كه از بي دردي، و بي. نُ بِبَعْضٍ وَ نكَفُرُ ببَعْضٍ باشدنُؤْمِ: شمازيرا كه ايشان در اصل همه را منكراند، اما آنِ 
  .نيازي، و بي محبتي، اين كتاب را بر خواند، همه به كوي داوري فرو رود، و به جز انكار هيچي نرويد

گر هرگز از اين كتاب بر و هيچ خويشنت بني، ومقلد، و قرّاي بي معرفت، و عابد بي علم، و مشايخ سالوس
) راست(برخورداري از اين كتاب مؤمنان، عارف، مخلص، محبّ، دردمند، آلودۀ كردار خويش . وردنخواهد خ

كه هر كه در وي  -ادب، جامه دريده، ودر خاك غلتيده و بر خود وبر جامه حدث كردهچنان كه آن كودك بيهم
دهد، و مادر را آواز ميكند، و و غوغاي مگس بر وي گرد آمده، و او بانگ مي -نگرد آب دهن در وي اندازد

  چه كنم؟! اي مامه: اندازد و او طمع از همه بريدهگذرد، و خيو در وي ميهمه خلق در وي مي
مادر بانگ او بشنود، و بدو نگرد، و او را بيند بدان عالمت از آن همه حدث، و وحشت، و خاك هيچ باك چون 

اي؟ فرا رود، و او را از ميان اين چيست كه كرده! ن مادرجا: ندارد، و او را به شفقت، و لطف، و هر آواز دهد كه
ها اش بشويد، و رويش بشويد، و از همه وحشتآن همه وحشت برگيرد، و صد بوسه به روي وي باز دهد، و جامه

اين ! كنيد؟مگر شما چنان نبوديد كه بر وي سرزنش مي: و اگر كسي بر وي سرزنش كند، مادر گويد. پاك كند
كساني را بايد كه هيچ كس در ايشان ننگرد، و او گندۀ همه خلق باشند، و دست تهي، و آلوده گناه،  كتاب چنان

و تشويرزده و رد كردۀ همه ردكردگان باشند، جز به همه خلق از ايشان اعراض كرده، بشوليده روزگار، خجل، 
  .مادر در هيچ چيز التجا و اعتصام او نه
ست، و جامۀ نيكو پوشيد، و سرمه كرد، و نيل بركشيد، و هر چه شرط بود روز عيدي مادري فرزند را روي بش

راه به گذر آب ميان سراي ايشان از زير آستانۀ در  -اين كودك از پيش مادر برخاست، و از سراي بيرون آمد. بكرد
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و برخي بر  آن جا بنشست؛ و از آن وحشت كه داني كه چون باشد برخي بر جامه، و برخي بر روي، - آيدبيرون مي
اين چيست كه ! گفتند؛ اي كودككردند و قومي ميكه قاعدۀ عيد است مردم انبوه بر او گذر ميچنان. سرآلود
  !نگريستندو برخي به چشم ترحم در وي مي! افگندندكني؟ و برخي خيو بر وي ميمي

: ت و پليدي تباه كرده؛ گفتيك بار مادر بيرون آمد، بنگريست، كودك را ديد كه جامه و سر و روي در آن وحش
او را از آن جا برداشت، و سر و روي او بشست، و چندان بوسه بر ! مردمان ترا چنني بديدند؟! جان مادر! آه

اندوه مادر همه آن بود كه مردمان فرزند مرا بدين . كه مردمان ترا چنني ببينند روي او داد كه روز عيد است، نبايد
كند، و كنيم، و حق سبحانه و تعايل با ما مثل آن كه آن مادر كرد بسيار ميبسيار مي و ما مثل اينحال بديدند؛ 

  : خواهد كرد چنان كه
آيد كه روز قيامت كه عيد مهني مؤمنان باشد، و همه خلق روي زمني به يك جا حاضر باشند، و مؤمنان، در خرب مي

و قومكي باشند از اين گناهكاران امّت . بردآيند با چندان بردامي) ص(و مطيعان، و مصلحان امّت محمّد
كه حق سبحانه و تعايل ايشان را به زينت دين بياراست در سراي دنيا، و پيراهن تقوي در ايشان ) ص(محمّد

پوشيد، و دستار سنّت و جماعت بر سر ايشان نهاد، و رداي خشوع و خشيت بر دوش ايشان افگند، و نور 
در دل ايشان زد، و پنبۀ غفلت از زور آن فرو كرد، و ايشان در ، و آتش محبّت معرفت در نهاد ايشان برافروخت

خاكدان دنيا همان كردند كه آن كودك كرد بازان جامۀ عيدي كه مادر در وي پوشيد؛ حق سبحانه و تعايل همان 
  :كند كه آن مادر كرد بازان كودك، چنان كهكرد و مي

اي باشد كه روزگارهاي خويش تباه كند؛ بندهوجّل حساب بندگان ميروز قيامت خداي عزّ : آمده است كهدرخرب 
: خواهند، حق سبحانه و تعايل گويدچون او خود نامه مي. كرده باشد، و در جريدۀ عمر وي بس نيكويي نباشد

  :تا كسي ديگر نشنود؛ و چون فرا چيزي رسد كه نيك باشد، گويد! نرم خوان! اي بندۀ من
بشما رسانيده) ص(ام، و بر زبان محمّد مصطفيان بشنوند كه من پيش ندا به ملكوت در دادهتا مردم! آواز بردار

اي همه عيب فرزند خويش بپوشاند، چون سرپوشيدهاَللّهُ اَرْحَمُ بِعَبْدِهِ الْمُوْمِن مِنْ الْوالِدَةي الْشَّفِيْقةِ بِوَلَدِها؛ : ام كه
االكرمني با كمال لطف، و جود، و الرّاحمني، و اكرمافتد، ارحم يوو نخواهد كه كسي را چشم بر سرت و عثرات 

فضل خويش كي روا دارد كه مؤمن مخلص موحّد عارف در ميان وحشت گناه و معصيت او را بر سر خلق باز 
ن ترم از آن مادر مهرباتر و مشفقمن بر آن بندۀ مؤمن رحيم«گويد نپوشد، و سرت خود از وي بر گيرد؟ بازان كه مي

  .»بر آن فرزند عزيز خويش
: در خرب است كه در بني اسرائيل مردي بود گناه بسيار از وي در وجود آمده بود؛ آن مرد پيغمرب آن زمانه را گفت

ام؛ چه باشد كه مرا شفيع باشي؟ و خداي را عزّوجلّ بگويي تا مرا بيامرزد؛ آن پيغمرب آن سخن را با گناه كرده
بار دديگر در گناه افتاد؛ ديگرباره ! بگوي او را كه بيامرزيدم، گوي نيز مكن: گفت .حق سبحانه و تعايل بگفت
ديگرباره بگفت، . بار دديگر در گناه افتادم، خداي را عزّوجلّ بگوي تا مرا بيامرزد: پيش آن پيغمرب آمد و گفت

  !بيامرزيدم، گوي ديگر نيز مكن: خداي عزّوجلّ گفت
آمد، و ميچنني تا هفتاد بار ميهم! ديگرباره در گناه افتادم، بگوي تا بيامرزد: بار سديگر كرده بيامد و گفت

كار را شرم آمد از اين پيغمرب، آمرزيد، تا آن گناه كه اين مرد گناهگفت، و خداي عزّوجلّ ميگفت، و آن پيغمرب مي
دارم كه شرم مي! بار خداي اي: چه كنم؟ چون ديگرباره گناه كرده آمد، خود به صحرا بيرون آمد و گفت: گفت

آيد، و هفتاد بار هم در اين گناه افتادم، و نيز خواهم افتاد؛ تا عمر باشد هم اين نيز عذر خواهم، و گناه كرده مي
و چون پيشۀ تو گناه كردن است، و پيشۀ من گناه آمرزيدن است، : ندايي شنيد كه! خواهم كرد كه پيشۀ من اين است

كه پيشۀ من غفّاري، و رحيمي، و كريمي، و ستاري  -كني، من با خدايي خودوبه نميچون تو از پيشۀ خود ت
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آمرزم، و ميآمرزم، و ميكني؛ و من ميكني، و ميتو گناه مي! كي روا دارم كه پيشۀ خويش بگذارم؟ -است
  .آمرزم

از  :روي ايمني نيست از چنني خداوندي با چندين كرم روي نوميدي نيست، و عدل و سياست او نيز بسيار است؛
بايد بود، و به جاي ميبايد داشت، و فرمان او را مطيع ميبايد بود، و به رحمت او اميد ميعدل او برحذر مي

بايد كرد، و بر گناه دليري نبايد كرد كه بر گناه دليري كردن شوم بايد آورد، و از هر چه نهي كرده است پرهيز مي
  .سار گردد، و خاسر روزگار خويش گرديه سر درآيد، و تخت بخت نگونباشد؛ نبايد كه مركب فرمان ب

كني، و دوستان او را دوست داري، داني كه بد ميو اگر از عنان آسمان تا به كيمخت زمني گناه داري؛ چون مي
تعايل و باللّه اللّه و دشمنان او را دشمن داري، خداي عزّوجلّ همه را بيامرزد، و بر تو و بر ما رحمت كند، ان شاء

  .العون والتوفيق
***  

به تاريخ . به پايان رسيد» روضة المذنبني و جنّة المشتاقني«: در اين جا كتابت منت مقابله شده و مصحح كتاب
از هجرت نبوي مصادف  ۱۳۹۵االول سال خورشيدي، مطابق با هفدهم ربيع ۱۳۵۴دوشنبه يازدهم فروردين ماه 
ماه  و يكم از ، و موافق با سي)ص(و والدت امام همام حضرت صادق) ص(مبا سالروز ميالد پيامرب اسال

  . مسيحي ۱۹۷۵مارس سال 


