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  بِسْمِ اللّهِ الَّرحْمنِ الرَّحِیمْ
  رَبِّ تِّمِمْ بِالْخَیْرِ 

عْمَ الْاَمِريُ عَلی بَابِ الْفَقريُ وَ بِـىْٔسَ قال النّبی علیه السّالم شَرُّ الْعُلَماءِ مَنْ زَارَ الْاُمَراءَ وَ خَیْرٌ الْاُمَراءِ مَنْ زَارَ اَلْعُلَمَاءَ نِ
  .الْفَقِريُ عَلَی بَابِ الْاَمیِرِ

اند که نشاید که عالم بزیـارت امـري آیـد تـا از شـرور عالمـان نباشـد معنـیش ایـن خلقان صورت این سخن را گرفته
مـرا گـريد و صـالح وسـداد او اند بلک معنیش اینست که شرّ عالمان آنکس باشد که او مدد از انیست که پنداشته

ترس ایشان اوّل خود تحصیل بنیّت آن کرده باشد که مرا امرا صلت دهند و حرمت دارند و  بواسطۀ امرا باشد و از
منصب دهند پـس از سـبب امـرا او اصـالح پـذیرفت و از جهـل بعلـم مبـدّل گشـت و چـون عـالم شـد از تـرس و 

و ناکام بس او علی کل حال اگر امري بصورت بزیارت او آیـد و  رود کامسیاست ایشان مؤدب و بر وفق طریق می
باشد که او بسبب امرا بعلـم متّصـف نشـده  اگر او بزیارت امري رود زایر باشد و امري مزور و چون عالم درصدد آن

تواند طبع او آنست و جز آن ن باشد بل علم او اوال و آخراً برای خدا بوده باشد و طریق و ورزش او بر راه صواب
و زاجـر باشـد کـه  آن آید ایـن چنـني عـالم را عقـل کردن چنانک ماهی جز در آب زندگانی و باش نتواند کردن و

گـاه باشـند یـا نباشـند  ازهیبت او در زمان او همه عالم منزجر باشند و استمداد از پرتو و عکس او گريند اگرچـه آ
سـتاند و مـددمیري زایر زیرا در کل احـوال امـري ازو مـیاین چنني عالم اگر بنزد امري رود بصورت مزور باشد و ام

گريدو آن عالم ازو مستغنیست همچو آفتاب نوربخش است کار او عطا و بخشش است علی سبیل العموم سنگها 
را لعل و یاقوت کند و کوههای خاکی را کانهای مس و زر و نقره و آهن کند و خاکها را سبز و تازه و درختان را 

گویـد نَحْـنُ تَعَلّمْنَـا اَنْ وناگون بخشد پیشۀ او عطاست و بخشش بدهد و نپذیرد چنانک عرب مثل میهای گمیوه
  .نُعْطِیَ مَا تَعَلَّمْنَا اَنْ نَأخُذَ پس علی کل حال ایشان مزور باشند و امرا زایر

ا در در خاطرم می آیـد پـس خـاطر چنـني مـیآید که این آیت را تفسري کنم اگر چه مناسب این مقال نیست گفتم امـّ
فرماید یا ایُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِمَنْ اَیْدِیْکُمْ مِنَ الْاسْری اِنْ یَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلوُبِکُمْ خَیْراً یُؤْتِکُمْ بگوییم تا برود حق تعاىل می

آیت آن بود که مصـطفی صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم خَیْراً مِمَّا أخِذَمِنْکُمْ وَ یَغْفِرْلَکُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ سبب نزول این 
کافران را شکسته بود و کُشش وغارت کرده اسريان بسیار گرفتـه بنـد در دسـت و پـای کـرده و در میـان آن اسـريان 

زاریدند و اومیـد از گریستند و مییکی عمّ او بود عبّاس رضی اللّه عنه ایشان همه شب دربند و عجز و مذلت می
بودند مصطفی علیه السّـالم در ایشـان نظـر کـرد و بخندیـد ایشـان گفتنـد دند و منتظر تیغ و کشنت میخود بریده بو

کرد که در من بشریت نیست بخالف راستی بـود اینـک در مـا نظـر دیدی که درو بشریّت هست وآنچه دعوی می
نـد و بن بـر دشـمن ظفـر یاشـود همچنانـک نفسـانیان چـوبیند شاد میکند ما را درین بند و غّل اسري خود میمی

ب آیند مصطفی صلوات اللّه علیه ضمريایشان را دریافت گفـت رایشان را مقهور خود بینند شادمان گردند و در ط
بینم من از آن شـاد مـیبینم یا شما را بر زیان میخندم که دشمنان را مقهور خود مینی حاشا که من ازین رو می

بیـنم بچشـم سِـرّ کـه قـومی را ازتـون و دوزخ و دوددان سـیاه بغـلّ و زنجـري مـیگريد که ام از آن میشود بل خنده
کشکشان بزور سوی بهشت و رضوان و گلستان ابدی میربم و ایشان در فغـان و نفـري کـه مـا را ازیـن مهلکـه در آن 

را کـه مـیگريد با این همه چون شما را آن نظر هنوز نشـده اسـت کـه ایـن ام میبری خندهگلشن و مأمن چرا می
فرماید که اسريان را بگو که شما اوّل لشکرها جمع کردید و شوکت بسیار گویم دریابید و عیان ببینید حق تعاىل می
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را چنـني  مسـلمانانگفتیـد کـه مـا چنـني کنـیم وبرمردی و پهلوانی و شوکت خود اعتماد کلّی نمودید و با خـود مـی
دانسـتید الجـرم دید و قـاهری بـاالی قهـر خـود نمـیقادرتر نمی یم و مقهور گردانیم و برخود قادری از شمانبشک

ایـد اید هم ازان علّت توبه نکردههرچه تدبري کردید که چنني شود جمله بعکس آن شد بازاکنون که در خوف مانده
ید باید که در حال شوکت وقدرت مرا بینید وخود را مقهور من دانبینید پس مینومیدید و باالی خود قادری نمی

تا کارها میسر شود و در حال خوف از من اومید مربّید که قادرم که شما را ازین خوف برهانم و ایمن کـنم آنکـس 
سپید بريون آورد که یُوْلِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهَارِ وَ یُـوْلِجُ النَّهَـارَ  که از گاو سپید گاو سیاه بريون آرد هم تواند که ازگاو سیاه

خْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیَّ اکنون در این حالت که اسريید امید از حضـرت مـن فِي اللَّیْلِ وَ یُ
فرمایـد کـه ای مربّید تا شما را دست گريم که اِنَّهُ لَایَبْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ اِلَّا الْقَـوْمُ الْکـافِروُنَ اکنـون حـق تعـاىل مـی

مذهب اول بازگردید و درخوف و رجا ما را بینید و در کل احوال خود را مقهور من بینید من شـما اسريان اگر از 
را ازین خوف برهانم و هر ماىل که از شما بتاراج رفته است و تلف گشته جمله را باز بشـما دهـم بلـک اضـعاف 

ردانم عباس گفت توبـه کـردم و از آن و به از آن و شما را آمرزیده گردانم و دولت آخرت نیز بدولت دنیا مقرون گ
  :طلبدکنی حق تعاىل از تو نشان میفرمود که این دعوی را که می)صلوات اللّه علیه(بودم بازآمدم مصطفی  آنچ

ـــــــــت ـــــــــردن آسانس ـــــــــق ک ـــــــــوی عش   دع

  

ـــــــــــت  ـــــــــــل و برهانس ـــــــــــیکن آن را دلی   ل

  

ثـار لشـکر اسـالم کـن تـا لشـکر طلبی فرمود که ازان مالها که ترا مانده اسـت ایعباس گفت بسم اللّه چه نشان می
اسالم قوّت گريد اگر مسلمان شدۀ و نیکی اسالم و مسلمانی میخواهی گفت یا رسول اللّـه مـرا چـه مانـده اسـت 

اند فرمود صلوات اللّه علیه که دیـدی کـه راسـت نشـدی و از آنچـه ريی کهنه رها نکردهساند حهمه را بتاراج برده
دفـن ) پنهـان و(در داری و کجا پنهان کـردۀ و بکـی سـرپدۀ و در چـه موضـع بودی بازنگشتی بگویم که مال چه ق

کردۀ گفت حاشا فرمـود کـه چنـدین مـال معـیّن بمـادر نسـرپدی و در فـالن دیـوار دفـن نکـردی و وی را وصـیّت 
نکردی بتفصیل که اگر بازآیم بمن بسـپاری و اگـر بسـالمت بازنیـایم چنـدینی در فـالن مصـلحت صـرف کنـی و 

الن دهی و چندینی ترا باشد چون عباس این را بشنید انگشت برآورد بصدق تمام ایمان آورد و گفـت چندینی بف
پنداشتم که ترا اقبال هست از دور فلـک چنانـک متقـدّمان را بـوده اسـت از ملـوک مثـل ای پیغامرب بحق من می

ت که این اقبـال آن سریسـت و و غري هم چون این را فرمودید معلومم شد و حقیقت گش) و نمرود(هامان و شدّاد 
فرمود راست گفتی این بار شنیدم که آن زنّار شک کـه در بـاطن ) صلوات اللّه علیه(الهیست و ربّانیست مصطفی 

داشتی بگسست و آواز آن بگوش من رسید مرا گوشیست پنهان در عني جان که هر که زنّار شک و شرک و کفـر را 
آن بریدن بگوش جان من برسد اکنون حقیقـت اسـت کـه راسـت شـدی و پاره کند من بگوش نهان بشنوم و آواز 

  .ایمان آوردی
خداوندگار فرمود در تفسري این که من این را بامري پروانه برای آن گفتم کـه تـو اوّل سَـرِ مسـلمانی شـدی کـه خـود 

سالم بمانـد و چـون اسالم فدا کنم تا ا) اهل(رافدی کنم و عقل و تدبري و رای خود را برای بقای اسالم و کثرت 
اعتماد بر رای خود کردی و حق را ندیدی و همه را از حق ندانستی پس حق تعـاىل عـني آن سـبب را و سـعی را 

دهی تا شامیان و مصریان را فنا کنـی و والیـت اسـالم سبب نقص اسالم کرد که تو با تاتار یکی شدۀ و یاری می
) عزّوجـل(قص اسالم کرد پس درین حالت روی بخدای خراب کنی پس آن سبب را که بقای اسالم بود سبب ن

آور که محل خوفست و صدقها ده که تا ترا ازین حالت بد که خوفست برهاند و ازو اومید مرب اگرچه تـرا از چنـان 
طاعـت در چنـني معصـیت انـداخت آن طاعــت را از خـود دیـدی بـرای آن دریــن معصـیت افتـادی اکنـون دریــن 

رّع کن که او قادر است که از آن طاعت معصیت پیدا کرد ازین معصـیت طاعـت پیـدا معصیت نیز اومید مرب و تض
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کند و ترا ازین پشیمانی دهد و اسبابی پیش آرد که تو باز در کثرت مسلمانی کوشی و قوت مسلمانی باشی اومیـد 
بود تا او این فهم کند ودرین حالت صـدقها دهـد و  مرب که اِنَّهُ لَایَبْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْکافِرُونَ غرضم این

تضرع کند که از حالت عاىل بغایت درحالت دون آمده است درین حالـت اومیـدوار باشـد حـق تعـاىل مکّارسـت 
صورتهای خوب نماید در شکم آن صورتهای بد باشـد تـا آدمـی مغـرور نشـود کـه مراخـوب رای و خـوب کـاری 

  .مُصور شد و رو نمود
ر و منوِر فریاد نکردی که اَرِنِی الْاَشْیَاءَ کَمَاهِیَ رو نمودی آنچنان بودی پیغامرب با آن چنان نظر نیز منوّاگرچه هرچ 
نمایی و در حقیقت آن زشت است زشت مینمایی ودر حقیقت آن نغزست پس بما هر چیز را چنان نما خوب می

تو اگرچه خوبست و روشنست از رای اوبهـرت نباشـد که هست تا در دام نیفتیم و پیوسته گمراه نباشیم اکنون رای 
او چنني میگفت اکنون تو نیز بهر تصوری و هر رایی اعتماد مکن تضرع میکن و ترسـان میبـاش مـرا غـرض ایـن 

بایـد کـه بـر بریم نمیبود و او این آیت را و این تفسري را بارادت و رای خود کرد که ما این ساعت که لشکرها می
و اگر شکسته شویم در آن خوف و بیچارگی هم ازو امید نباید برید سخن را بوفق مراد خود برد و  آن اعتماد کنیم

  .مرا غرض این بود که گفتیم
  

  فصل
فرماید گفتم آخر این شـخص را نـزد مـن خیـال مـن آورد اینخیـال مـن بـا وی گفت که موالنا سخن نمییکی می

اینجا جذب کرد اگر حقیقـت مـن او را بـی سـخن جـذب سخن نگفت که چونی یا چگونۀ بی سخن خیال او را 
  .کند و جای دیگر برد چه عجب باشد

سخن سایۀ حقیقت است و فرع حقیقت چون سایه جذب کرد حقیقت بطریق اوىل سـخن بهانـه اسـت آدمـی را 
ن با آدمی آن جزو مناسب جذب میکند نه سخن بلک اگر صدهزار معجزه و بیان و کرامـات ببینـد چـون درو از آ

دارد در کَـهْ از کهربـا نبی و یا وىل جز وی نباشد مناسب سود ندارد آن جزوست که او را در جوش و بی قـرار مـی
ید آدمی را خیال هر چیز بـا آاگر جزوی نباشد هرگز سوی کهربا نرود آن جنسیت میان ایشان خفیست در نظر نمی

بینـی کـه فـالن دریـن خیـاالت تزویـر پنهانسـت نمـی آن چیز میربد خیال باغ بباغ میربد و خیال دکـان بـدکان امـا
گویی پنداشتم که خري باشد آن خود نبود پس این خیاالت بر مثال چادرنـد شوی و میجایگاه مريوی پشیمان می

و در چادر کسی پنهانست هرگاه که خیاالت از میان برخیزند و حقایق روی نمایند بی چـادر خیـال قیامـت باشـد 
شود پشیمانی نماند هر حقیقت که ترا جذب میکند چیـز دیگـر غـري آن نباشـد همـان حقیقـت آنجا که حال چنني 

گوییم در حقیقت کشـنده یکیسـت امـا متعـدد مـیباشد که ترا جذب کرد یَوْمَ تُبْلَي الْسَّرَائِرُ چه جای اینست که می
بورک خواهم حلو خواهم قلیـه  خواهمگوید تُتماج میبینی که آدمی را صد چیز آرزوست گوناگون مینماید نمی

آورد اما اصلش یکیست اصـلش گرسنگیسـت و نماید و بگفت میخواهم میوه خواهم خرما خواهم این اعدادمی
باید پس معلوم شد که ده و صد نبود بلـک بینی چون از یک چیز سري شد میگوید هیچ ازینهانمیآن یکیست نمی

  .یک بود
کدام صد کدام پنجاه کدام شصت قومی بی دست و بی پا و بی هوش و بی جان چـون  فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِّال

جنبند اکنون ایشان را شصـت و یـا صـد و یـا هـزار گـوی و ایـن را یکـی بلـک ایشـان طلسم و ژیوه و سیماب می
  .واهیچند و این هزار و صد هزار و هزاران هزار قَلِیْلٌ اِذَا عُدُّوا کَثِیْرٌ اِذَا شَدُّ

کردند پادشاه بخـود میگفـت روزی بیایـد کـه بشـما پادشاهی یکی را صد مرده نان پاره داده بود لشکر عتاب می
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کردم چون روز مصاف شد همه گریخته بودند و او تنهـا میـزد گفـت اینـک بـرای ایـن بنمایم که بدانیدکه چرا می
  .مصلحت
دین یارشناسیست اما چون عمر را با  ،و یاری جوید در دینیز خود را عاری از غرضها کند مباید که آن مآدمی می

تواند آن یار دین را شناخنت تو این وجـود را پـروردی کـه درو تمییـز بی تمییزان گذرانید ممیزۀ او ضعیف شد نمی
بینی که دیوانه را دست و پای هست امّا تمییز نیست تمیز آن معنی لطیفسـت نیست تمیز آن یک صفت است نمی

چونست که کلّـی  ز در پرورش آن بی تمییز مشغول بودۀ بهانه میکنی که آن باین قایمستوتست و شب و ر که در
در تیمار داشت اینی و او را بکلّی گذاشتۀ بلک این بآن قایمست و آن باین قایم نیسـت آن نـور ازیـن دریچهـای 

ر سر برزند همچنان باشد که چراغـی چشم و گوش و غريذلک برون میزند اگر این دریچها نباشد از دریچهای دیگ
بینم حاشا اگر چراغ نیاوری آفتاب خود را بنماید چه حاجـت آوردۀ در پیش آفتاب که آفتاب را با این چراغ می

  .چراغست
امید از حق نباید بریدن امید سر راه ایمنیست اگر در راه نمريوی باری سر راه را نگاه دار مگو که کژیهـا کـردم تـو 

یش گري هیچ کژی نماند، راستی همچون عصای موسیست، آن کژیها همچون سحرهاست، چون راستی راستی را پ
  .بیاید همه را بخورد اگر بدی کردۀ با خود کردۀ جفای تو بوی کجا رسد

  مرغـــی کـــه بـــر آن کـــوه نشســـت و برخاســـت

  

 بنگــر کــه در آن کــوه چــه افــزود و چــه کاســت 
  

هار مرب با پادشـاهان نشسـنت ازیـن روی خطـر نیسـت کـه سـر بـرود کـه چون راست شوی آن همه نماند، امید را زن
سریست رفتنی چه امروز چه فردا، اما ازین رو خطر است که ایشـان چـون درآینـد و نفسـهای ایشـان قـوت گرفتـه 
است و اژدها شده این کس که بایشان صحبت کرد و دعوی دوستی کـرد و مـال ایشـان قبـول کـرد البـد باشـد کـه 

ی دل نگاه داشتی قبول کند و نتواند مخالف آن گفـنت، ازیـن ون سخن گویدو رایهای بد ایشان را از ربروفق ایشا
رو خطرست زیرا دین را زیان دارد چون طرف ایشان را معمور داری طرف دیگر کـه اصلسـت از تـو بیگانـه شـود 

آیـی اهل دنیا بصلح درمـیگرداند و چندانک تو با چندانک آن سومی روی این سو که معشوقست روی از تو می
گريد مَنْ اَعَانَ ظَالِماً سَلَّطَهُ اللّهُ عَلَیْهِ آن نیز که تو سوی او مـريوی در حکـم اینسـت چـون آن سـو او از تو خشم می

رفتی عاقبت او را بر تو مسلط کند، حیفست بـدریا رسـیدن و از دریـا بـآبی یـا بسـبویی قـانع شـدن، آخـر از دریـا 
یزهای مقوم برند از دریا آب بردن چه قدر دارد و عاقالن از آن چه فخر دارنـد و چـه کـرده گوهرها و صدهزار چ

باشند بلک عالم کفیست این دریای آب خود علمهای اولیاست گوهر خود کجاست این عالم کفی پرخاشاکسـت 
نَن موجهـا آن کـف خـوبی مـیداما از گردش آن موجها و مناسبت جوشش دریا و جنبی اسِ حُـبُّ  گـريد کـه زُیـِّ لِلنـَّ

وَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَالْحَـرثِ ذلِـکَ الشَّهَواتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ البَنِیْنَ وَ الْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَ
عاریت باشـد وز جـای دگـر باشـد قلـب  مَتَاعُ الْحَیوةِ الدُّنْیَا پس چون زُین فرمود او خوب نباشد بلک خوبی درو

نَ زراندودست یعنی این دنیا که کفکست قلبست و بی قدرست و بی قیمت است مـا زرانـدودش کـرده ایـم کـه زُیـِّ
  .لِلنَّاسِ

آدمی اسطرالب حقست اما منجمی باید که اسطرالب را بداند، تـره فـروش یـا بقـال اگرچـه اسـطرالب دارد امـا 
ن اسـطرالب چـه دانـد احـوال افـالک را و دوران و برجهـا و تـأثريات و انقـالب را اىل ازان چه فایده گريد و بآ

غريذلک، پس اسطرالب در حق منجم سودمندست که مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُ همچنانـک ایـن اسـطرالب 
چـون او را حـق تعـاىل بخـود عـالم و مسني آینۀ افالکست وجود آدمی که وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْ آدَمَ اسطرالب حقسـت 

دم بـدم و لمحـه بلمحـه میبینـد  دانا و آشنا کرده باشد، از اسطرالب وجود خود تجلی حـق را و جمـال بیچـون را
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وهرگز آن جمال ازین آینه خاىل نباشد، حق را عزوجل بندگانند که ایشان خود را بحکمت و معرفت و کرامت مـی
پوشانند چنانک متنبی مـیست که ایشان را بینند اما از غایت غريت خود را میپوشانند اگرچه خلق را آن نظر نی

  :گوید
ــــــــاتٍ ــــــــا مُتَجَمِّلَ ــــــــیَ لَ ــــــــنَ الْوَشْ   لَبسْ

  

ــــــا  ــــــهِ الْجَمَالَ ــــــنَ ب ــــــیْ یَصُ ــــــنْ کَ  وَلکِ
  

  

  فصل
تـوانم رسـیدن، فرمـود کـه  يگفت که شب و روز دل و جانم بخدمتست و ازمشغولیها و کارهای مغول بخدمت نمـ 
ایـد بمـال و تـن تـا دل ایشـان را ین کارها هم کار حق است زیرا سبب امن و امان مسلمانیست خود را فدا کـردها

بجای آرید تا مسلمانی چند با من بطاعت مشغول باشند، پس این نیز کار خـري باشـد و چـون شـما را حـق تعـاىل 
ری باشد دریـن میـل دلیـل بـی عنـایتی عنایت است و چون فتو بچنني کار خري میل داده است و فرط رغبت دلیل

باشد که حق تعاىل نخواهد که چنني خري خطري بسبب او برآید تا مستحق آن ثواب و درجات عاىل نباشد همچـون 
حمّام که گرمست آن گرمی او از آلت تونست همچون گیاه و هیمه و عَذرِه و غريه حق تعاىل اسـبابی پیـدا کنـد کـه 

ره اما در حق او عنایت باشد چون حمـام او گـرم میشـود و سـود آن بخلـق مريسـد بد باشد و ک اگرچه بصورت آن
درین میان یاران آمدند عذر فرمود که اگر من شما را قیام نکنم و سـخن نگـویم و نرپسـم ایـن احـرتام باشـد زیـرا 

لتفـاتی بدوسـتان احرتام هر چیزی الیق آن وقت باشد در نماز نشاید پدر و برادر را پرسیدن و تعظیم کردن و بی ا
و خویشان در حالت نماز عني التفاتست و عني نوازش زیرا چون بسبب ایشان خود را از طاعت و اسـتغراق جـدا 
نکند و مشوش نشود پس ایشان مستحق عقاب و عتاب نگردند پس عني التفات ونوازش باشد چون حذر کرد از 

  .چیزی که عقوبت ایشان در آنست
ک تر بحّق راهی هست فرمود هـم نمـاز امـا نمـاز ایـن صـورت تنهـا نیسـت ایـن قالـب سئوال کرد که ازنماز نزدی

نمازست زیرا که این نماز را اولیست و آخریست و هر چیز را که اوىل و آخری باشد آن قالب باشد زیرا تکبري اول 
را نیـز اولیسـت و نمازست و سالم آخر نمازست و همچنني شهادت آن نیست که بر زبان میگویند تنها زیرا کـه آن 

آخری و هر چیز که در حرف و صوت درآید و او را اول و آخر باشـد آن صـورت و قالـب باشـد، جـان آن بیچـون 
اند اکنـون ایـن نبـی کـه نمـاز را پیـدا این نماز را انبیا پیدا کرده ،باشد وبینهایت باشد و او را اول و آخر نبود آخر

قْتٌ لَاَیَسَعُنِیْ فِیْهِ نَبِيٌ مُرْسَلٌ وَلَامَلَکٌ مُقَـرَّبُ پـس دانسـتیم کـه جـان نمـاز ایـن کرده چنني میگوید که لِیْ مَعَ اللّهِ وَ
گنجد جربییل نیز صورت تنها نیست بلک استغراقیست و بیهوشیست که این همه صورتها برون میماند و آنجانمی

  .گنجدکه معنی محض است هم نمی
او  بکـه روزی اصـحا) لعالم بهاءالحق و الدین قدس اللّه سره العظیمموالنا سلطان العلما قطب ا(حکایتست از 

را مستغرق یافتند وقت نماز رسید بعضی مریدان آواز دادنـد موالنـا را کـه وقـت نمازسـت موالنـا بگفـت ایشـان 
ان التفات نکرد، ایشان برخاستند و بنماز مشغول شدند، دو مرید موافقت شیخ کردند و بنماز نه اسـتادند یکـی از

مریدان که درنماز بود خواجگی نام بچشم سربوی عیان بنمودند که جمله اصحاب مریـدان کـه در نمـاز بودنـد بـا 
امام پشتشان بقبله بود وآن دو مرید را که موافقت شیخ کرده بودند رویشان بقبله بود زیـرا کـه شـیخ چـون از مـا و 

د که مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتَوْا اکنون او نور حـق شـده گذشت و اویی اوفنا شد و نماند و در نور حق مستهلک شبمن 
است و هرک پشت بنور حق کند و روی بدیوار آورد قطعا پشت بقبله کرده باشد زیرا که او جان قبله بـوده اسـت، 

قبله قبله گاه عالم شده است، پس اگر او ) آخر آن کعبه را نبی ساخته است که(آخر این خلق که رو بکعبه میکنند 
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یاری را عتاب کرد که ترا خواندم ) صلوات اللّه علیه(باشد بطریق اوىل چون آن برای او قبله شده است مصطفی 
ام، فرمـود کـه نیکسـت اگـر در چون نیامدی گفت بنماز مشغول بودم، گفت آخر نه منت خواندم گفت من بیچاره

بینـی زیـرا کـه ینی چنانک در حالت عجـز مـیهمه وقت مدام بیچاره باشی در حالت قدرت هم خود را بیچاره ب
باالی قدرت تو قدرتیست و مقهور حقی در همه احوال تو دو نیمـه نیسـتی گـاهی بـا چـاره و گـاهی بیچـاره نظـر 
بقدرت او داروهمواره خود را بیچاره میدان و بی دست وپای و عاجز و مسکني چـه جـای آدمـی ضـعیف بلـک 

ه و لـرزان وینـد، آسـمانها و زمینهـا همــه بیچـاره و مسـخّر حکـم وینــد، او شـريان و پلنگـان و نهنگـان همـه بیچــار
پادشاهی عظیمست نور او چون نور ماه و آفتاب نیست که بوجود ایشان چیزی برجای بماند چون نور او بی پرده 

  .روی نماید نه آسمان ماند و نه زمني نه آفتاب و نه ماه جز آن شاه کس نماند
گفت که آن لحظه که ترا بدرگاه حق تجلّی و قرب باشد مرا یاد کـن گفـت چـون مـن  پادشاهی بدرویشی حکایت

در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند مرا از خود یاد نیاید ازتو چون یاد کنم اما چون حق تعـاىل 
نزد حق یـاد کنـد بندۀ را گزید و مستغرق خود گردانید هرکه دامن او بگريد و ازو حاجت طلبد بی آنک آن بزرگ 

  .ردآو عرضه دهد حق آن را بر
اند که پادشاهی بود و او را بندۀ بود خاص و مقرّب عظیم چون آنبنده قصـد سـرای پادشـاه کـردی حکایتی آورده

اهل حاجت قصها و نامها بدو دادندی که بر پادشاه عرض دار، او آنرا در چرمدان کردی چون در خدمت پادشاه 
رنتافتی پیش پادشاه مدهوش افتادی پادشاه دست در کیسـه و جیـب و چرمـدان او کـردی رسیدی تاب جمال او ب

بطریق عشق بازی که این بندۀ مدهوش من مستغرق جمال من چه دارد، آن نامها را بیافتی و حاجات جمله را بـر 
نـني کـه یکـی ظهر آن ثبت کردی و باز در چرمدان او نهادی کارهای جمله را بی آنک او عرض دارد برآوردی چ

از آنها ردّ نگشتی بلک مطلوب ایشان مضـاعف و بـیش از آنـک طلبیدنـدی بحصـول پیوسـتی بنـدگان دیگـر کـه 
های اهـل حاجـت را بحضـرت شـاه عرضـه کـردن و نمـودن از صـد کـار و صـد  هوش داشتندی و توانستندی قصـّ

  .حاجت یکی نادرا منقضی شدی
  

  فصل
فرمود که در عالم یک چیزسـت کـه آن فرامـوش کردنـی )خداوندگار(ام یکی گفت که اینجا چیزی فراموش کرده 

نیست اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی باک نیست و اگر جمله را بجـای آری و یـادداری 
و فراموش نکنی و آنرا فراموش کنی هیچ نکرده باشی همچنانک پادشاهی ترا بده فرستاد برای کـاری معـني، تـو 

صد کار دیگر گزاردی چون آن کار را که برای آن رفته بـودی نگـزاردی چنانسـت کـه هـیچ نگـزاردی پـس رفتی و 
  آیة: گزارد پس هیچ نکرده باشدآدمی درین عالم برای کاری آمده است و مقصود آنست چون آن نمی

اَنْ یَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسانُ اِنَّهُ کَانَ ظَلُوْماً  الْسَّمَواتِ وَالْاَرضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَیْنَ یاِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَ
آن امانت را بر آسمانها عرض داشتیم نتوانست پذرفنت بنگر که ازو چند کارهـا میآیـد کـه عقـل درو حـريان  جَهُوْالً 

ر جـوش میـآرد و زنـده دنبـات زمـني را  ،دکنـنقـره مـی میشود سنگها را لعل و یاقوت میکند، کوهها را کـان زر و
کند وجبال نیـز همچنـني معـدنهای گونـاگون و پیدا می پذیرد میگرداند وبهشت عدن میکند، زمني نیز دانها را می

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْ آدَمَ ) آیة(از آدمی میآید ) کار(آید آن یک کنند امّا ازیشان آن یکی کار نمیدهد، این همه میمی
ز نگفت و وَلَقَدْ کَرَّمْنَا الْسَّمَاءَ وَ الْاَرْضَ پس از آدمی آن کار میآید که نه از آسمانها میآید و نه از زمینها میآید ونه ا

کـنم چنـدین کـار از مـن کوهها چون آن کار بکند ظلومی و جهوىل ازو نفی شود اگر تو گویی که اگر آن کار نمـی
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قیمتـی کـه آن انـد همچنـان باشـد کـه تـو شمشـري پـوالد هنـدی بـیگـر نیافریـدهمیآید آدمی را برای آن کارهای دی
دارم بـوی چنـدین درخزاین ملوک یابند آورده باشی و ساطور گوشت گندیده کرده که من ایـن تیـغ را معطّـل نمـی

ارد پزی که بذرّۀ از آن صد دیک بدست آید یـا کـآرم یادیک زرّین را آوردۀ و دروی شغلم میمصلحت بجای می
دارم مجوهر را میخ کدوی شکسته کردۀ که من مصلحت میکنم و کدو را بروی میآویزم و این کـارد را معطّـل نمـی

جای افسوس و خنده نباشد چون کار آن کدو بمیخ چوبني یا آهنني که قیمت آن بپولیست برمیآید چـه عقـل باشـد 
ده اسـت میفرمایـد کـه آیـة اِنَّ اللّـهَ اشْـتَری مِـنَ کارد صد دیناری را مشغول آن کردن حق تعاىل ترا قیمت عظیم کر

  الْمُؤْمِنیِنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
ــــــــــانی ــــــــــت ورای دو جه ــــــــــو بقیم   ت

 

 چکــــــــنم قــــــــدر خــــــــود نمیــــــــدانی
 

  .مفروش، خویش را ارزان که تو بس گران بهایی
شما را و اموال و روزگار شما را خریدم که اگر بمن صـرف فرماید که من شما را و اوقات و انفاس حق تعاىل می

رود و بمن دهید بهای آن بهشت جاودانیست قیمت تـو پـیش مـن اینسـت اگـر تـو خـود را بـدوزخ فروشـی ظلـم 
برخود کرده باشی همچنانک آن مرد کارد صددیناری را بر دیوارزد و بـرو کـوزۀ یـا کـدویی آویخـت آمـدیم بهانـه 

کنم، علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طّب و غريه تحصیل ا بکارهای عاىل صرف میمیآوری که من خود ر
ات را نکنـد و میکنم، آخر این همه برای تست اگر فقه است برای آنست تا کسی از دست تو نـان نربایـد و جامـه

رانـی امـن وخـوف ترا نکشد تا تو بسالمت باشی و اگر نجومست احوال فلک و تـأثري آن در زمـني از ارزانـی و گ
همه تعلق باحوال تو دارد هم برای تست و اگر ستاره است از سعد و نحس بطالع تـو تعلـق داردهـم بـرای تسـت 

چون فرع ترا چندین تفاصیل و عجایبهـا و احوالهـا و عالمهـاء تو چون تأمل کنی اصل تو باشی و اینها همه فرع 
ال باشد چون فرعهاء ترا عروج و هبـوط و سـعد و نحـس ترا که اصلی چه احو بوالعجب بی نهایت باشد بنگر که

باشد ترا که اصلی بنگر که چه عروج و هبوط در عالم ارواح و سعد و نحس و نفع و ضرّ باشـد کـه فـالن روح آن 
خاصیت دارد و ازو این آید فالن کا ررا میشاید ترا غري این غذای خواب و خور غذای دیگرسـت کـه اَبِیْـتُ عِنْـدَ 

پروری آخر یُطْعِمُنِیْ وَ یَسْقِیْنِیْ درین عالم آن غذا را فراموش کردۀ و باین مشغول شدۀ و شب و روز تن را میرَبِّیْ 
این تن اسب تست و این عالم آخر اوست و غذای اسب غذای سوار نباشد او را بسر خـود خـواب وخوریسـت و 

بر سراسـب در آخـر اسـبان مانـدۀ و در صـف تنعّمیست اما سبب آنک حیوانی و بهیمی برتو غالب شده است تو 
  .شاهان و امريان عالم بقامقام نداری دلت آنجاست امّا چون تن غالبست حکم تن گرفتۀ و اسري او ماندۀ

همچنانک مجنون قصد دیار لیلـی کـرد اشـرت را آن طـرف مريانـد تـا هـوش بـا اوبـود چـون لحظـۀ مسـتغرق لیلـی 
رسـید رد اشرت را در ده بچۀ بود فرصـت مییافـت بازمیگشـت و بـده مـیمیگشت و خود را و اشرت را فراموش میک

چون مجنون بخود میآمد دو روزه راه بازگشته بود همچنني سه ماه در راه بماند عاقبـت افغـان کـرد کـه ایـن اشـرت 
  .بالی منست از اشرت فروجست و روان شد

ــــوی ــــدِّامِیِ الْهَ ــــیْ وَقُ ــــاقَتِیْ خَلْفِ ــــوی نَ   هَ

 

 یَّاهَـــــــــــــا لَمُخْتَلِفَـــــــــــــانِفَـــــــــــــانِّیِ وَاِ
 

فرمـود یکـی آمـد کـه مـدح تـو از فالنـی شـنیدم فرمود که سید برهان الدین محقق قدس اللّه سره العزیز سخن می
گفت تا ببینم که آن فالن چه کس است او را آن مرتبت هست که مرا بشناسد و مدح من کنـد اگـر او مـرا بسـخن 

این سخن نماند و این حرف وصوت نماند و این لـب و دهـان نمانـد شناخته است پس مرا نشناخه است زیرا که 
این همه عرض است و اگر بفعل شناخت همچنني و اگر ذات من شناخته است آنگه دانـم کـه او مـدح مراتوانـد 

  .کردن وآن مدح ازان من باشد
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ا او را از علـوم نجـوم گویند پادشاهی پسر خود را بجماعتی اهل هرن سرپده بود تحکایت او همچنان باشد که می
و رمل و غريه آموخته بودندو استاد تمام گشته با کمال کودنی و بالدت روزی پادشـاه انگشـرتی در مشـت گرفـت 
فرزند خود را امتحان کرد که بیا بگو در مشت چه دارم، گفت آنچه داری گِرْدست و زرداست و مجوفست، گفـت 

یز باشد گفت میباید که غربیل باشد، گفت آخر ایـن چنـدین چون نشانهای راست دادی پس حکم کن که آن چه چ
نشانهای دقیق را که عقول دران حريان شوند دادی از قوت تحصیل ودانش این قدر بر تو چون فـوت شـد کـه در 

  .مشت غربیل نگنجد
یت دانستهشکافند و چیزهای دیگر را که بایشان تعلّق ندارد بغاعلماء اهل زمان در علوم موی می اکنون همچنني

اند و ایشان را بران احاطت کلّی گشته و آنچ مهم است و باو نزدیکرت از همه آنست خودی اوست وخـودی خـود 
داند همه چیزها را بحّل و حرمتحکم میکند که این جایزست و آن جایز نیست و این حاللست یا حرامست را نمی

پاکسـت یـا ناپاکسـت پـس ایـن تجویـف وزردی و  داند که حاللست یا حرامست جایزست یا ناجـایزخود را نمی
نقش و تدویر عارضیست که چون در آتش اندازی این همه نماند ذاتی شود صافی ازین همه نشان هر چیز که می
دهند از علوم و فعل و قول همچنني باشد و بجوهر او تعلّـق نـدارد کـه بعـد ازیـن همـه بـاقی آنسـت نشـان ایشـان 

ا بگویند و شرح دهند و در آخر حکم کنند که در مشت غربیلست چون از آنچ اصلست همچنان باشد که این همه ر
خرب ندارند من مرغم بلبلم طوطیم اگر مرا گویند که بانگ دیگرگون کن نتوانم چون زبان من همـني اسـت غـري آن 

صـفري  نتوانم گفنت بخالف آنک او آواز مـرغ آموختـه اسـت او مـرغ نیسـت دشـمن و صـیّاد مرغانسـت بانـگ و
میکند تا او را مرغ دانند اگر او را حکم کنند که جز ایـن آواز آواز دیگـر گـون کـن توانـد کـردن چـون آن آواز بـرو 
عاریتست و ازان او نیست تواند که آواز دیگر کند چون آموخته است کـه کـاالی مردمـان دزد از هـر خانـه قماشـی 

  .نماید
  

  فصل
بایسـت فرمود توقّع نداشتم و در دلم نگذشت چه الیق ایـنم مـرا مـیگفت که این چه لطفست که موالنا تشریف  

شب و روز دست گرفته در زمره وصف چاکران و مالزمان بودمی هنوز الیق آن نیستم این چـه لطـف بـود فرمـود 
که این از جملۀ آنست که شما را همّتی عالیست هر چند که شما را مرتبۀ عزیزست و بـزرگ و بکارهـای خطـري و 

بینیـد وبـدان راضـی نیسـتید و برخـود چیزهـای بسـیار الزم میدانیـد مشغولید از علوّ همّت خود را قاصـر مـیبلند 
خواستیم که بصورت هم مشرف شـویم زیـرا کـه نیـز صـورت اعتبـاری اگرچه ما را دل هماره بخدمت بود، امّا می

ایـد بـی پوسـت نیـز برنمیآیـد عظیم دارد چه جای اعتبار خود مشارکست با مغـز همچنانـک کـار بـی مغـز برنمـی
چناک دانه را اگر بی پوست در زمني کاری بر نیاید چون بپوست در زمني دفع کنـی برآیـد و درختـی شـود عظـیم 
پس ازین روی تن نیز اصلی عظیم باشد و دربایست شود و بـی او خـود کـار برنیایـد ومقصـود حاصـل نشـود ای 

گوینـد رَکْعَتَـیْنِ مِـنَ الصَـلوةِ خَیْـرٌ مِـنَ معنی شده باشد اینـک مـیواللّه، اصل معنیست پیش آنک معنی را داند و 
الدُّنْیَا وَمَا فِیْهَا پیش هرکس نباشد پیش آن کس باشد که اگر رکعتني ازو فـوت شـود بـاالی دنیـا و آنچـه دروسـت 

  .باشد و از فوت ملک دنیا که جمله آن او باشد فوت دو رکعتش دشوارتر آید
اهی رفت، پادشاه باو گفت که ای زاهد، گفت زاهد توی، گفت من چـون زاهـد باشـم کـه همـۀ درویشی بنزد پادش

ام توی که بینی دنیا و آخرت و ملکت جمله ازان منست و عالم را من گرفتهدنیا از آنِ منست، گفت نی عکس می
ا و رایـج کـه الینقطعسـت و باقیسـت عاشـقان بلقمۀ و خرقۀ قانع شدۀ اَیْنَمَا تُوَّلوُّا فَثَّمَ وَجْهُ اللّهِ آن وجهیست مجـر
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طلبند باقی همچوانعامند، فرمود اگرچه اَنعامند امّا مسـتحق اِنعامنـد اند و عوض نمیخود را فدای این وجه کرده
خاصّ برد همچنانک از آغاز کـه ه واگرچه در آخُرند مقبول مريآخرند که اگر خواهد ازین آخُرش نقل کند و بطویلّ

وجودش آورد و از طویلۀ وجود بجمادیش آورد و ازطویلۀ جمـادی بنبـاتی و از نبـاتی بحیـوانی و از او عدم بود ب
حیوانی بانسانی و از انسان بملکی اىل ماال نهایة، پس این همه برای آن نمود تا مقر شوی کـه او را ازیـن جـنس 

لَـایُؤْمِنُوْنَ ایـن بـرای آن نمـود کـه تـا مقـر شـوی  طویلهای بسیارست عالیرت از هم دیگر که طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ فَمَـا لَهُـمْ
طبقات دیگر را که در پیش است برای آن ننمود که انکار کنی و گویی که همني اسـت اسـتادی صـنعت و فرهنـگ 
برای آن نماید که او رامعتقد شوند و فرهنگهای دیگر را که نموده است مقر شوندو بـآن ایمـان آورنـد و همچنـان 

وصله دهدو بنوازد برای آن نوازد که ازو متوّقع دیگر چیزها شوند و از امید کیسها بردوزند بـرای پادشاهی خلعت 
آن ندهد که بگویند همني است پادشاه دیگر انعام نخواهد کردن برین قدر اقتصار کنند هرگز پادشاه اگـر ایـن دانـد 

ت که آخر بیند و اهل دنیا آخُـر بیننـد، امـا که چنني خواهد گفنت و چنني خواهد دانسنت بوی انعام نکند، زاهد آنس
را میداننـد ر اند و عارفند نه آخر بینند و نـه آخُـر، ایشـان را نظـر بـر اول افتـاده اسـت و آغـاز هـر کـاآنها که اخص

همچنانک دانایی گندم بکارد داند که گندم خواهد رُسنت، آخر از اول آخر را دید و همچنـان جـو و بـرنج و غـريه 
معلوم شده اسـت ایشـان نادرنـد و اینهـا متوسـط کـه ) براو(دید او را نظر در آخر نیست آخر در اول  چون اول را
  .بینند و اینها که در آخرند اینها انعامندآخر را می

هوس و عشق آن کار در درون نخیـزد او  در دست که آدمی را رهربست در هر کاری که هست تا او رادرد آن کار و
آن کار بی درد او را میّسر نشود خواه دنیاخواه آخرت خواه بازرگـانی خـواه پادشـاهی خـواه قصد آن کار نکند و 

  آیة: علم خواه نجوم و غريه تا مریم را درد زه پیدا نشد قصد آن درخت بخت نکرد که
ــوه دارشــد تــن  ــةِ او را آن درد بــدرخت آورد و درخــت خشــک می ــذْعِ النَّخْلَ ــاضُ اِىل جِ ــا الْمَخَ همچــون فَاَجَاءَهَ

مریمست و هر یکی عیسی داریم، اگر ما را درد پیدا شود عیسی ما بزایـد و اگـر درد نباشـد عیسـی هـم از آن راه 
   نهانی که آمد باز باصل خود پیوندد االمامحروم مانیم و ازو بی بهره

ــربگ ــرون ب ــع از ب ــه وطب ــان از درون بفاق  ج
  اکنــون بکــن دوا کــه مســیح تــو برزمیســت

 

 ضـــه و جمشـــید ناشـــتادیـــو از خـــورش بهی
 چون شد مسـیح سـوی فلـک فـوت شـد دوا

 

  

  فصل
این سخن برای آنکس است که او بسخن محتاجست که ادراک کند، اما آنک بـی سـخن ادراک کنـد بـاوی چـه 

کند و زاییده از سخنست که کُـنْ حاجت سخنست آخر آسمانها و زمینها همه سخنست پیش آنکس که ادراک می
  .شنود مشغله و بانک چه حاجت باشدآواز پست را می فَیکُوْنُ پس پیش آنک

دانست، شاعر بـرای او شـعر حکایت شاعری تازی گوی پیش پادشاهی آمد و آن پادشاه ترک بود پارسی نیز نمی
عظیم غرّا بتازی گفت و آورد چون پادشاه بر تخت نشسته بود و اهل دیوان جمله حاضر امـرا و وزرا آن چنانـک 

جنبانیـد و در آن بپای اِستاد و شعر را آغاز کرد، پادشاه در آن مقام که محل تحسني بود سـر مـیترتیب است شاعر 
کرد، اهل دیـوان حـريان شـدند مقام که محل تعجب بود خريه میشد و در آن مقام که محل تواضع بود التفات می

چون صادر شد مگـر کـه تـازی  دانست این چنني سرجنبانیدن مناسب در مجلس ازوکه پادشاه ما کلمۀ بتازی نمی
دانست چندین سال از ما پنهان داشت و اگر ما بزبان تازی بی ادبیها گفته باشیم وای برما، او را غالمـی بـود می

خاص اهل دیوان جمع شدند و او را اسب و اسرت و مال دادند و چندان دیگر بر گردن گرفتند که ما را ازیـن حـال 
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گاه کن که پادشاه تازی می داند در محّل سرجنبانید چون بود کرامات بود الهـام بـود داند و اگر نمیند یا نمیداآ
تا روزی غالم فرصت یافت در شکار و پادشاه را دلخوش دید بعد از آن که شکار بسـیار گرفتـه بـود ازوی پرسـید 

که مقصـود (که معلومست کردم جنبانیدم و تحسني میدانم امّا آنچ سرمیپادشاه بخندید گفت واللّه من تازی نمی
پس معلوم شد که اصل مقصودست آن شعر ) کردم که معلومستجنبانیدم و تحسني میاو ازآن شعر چیست سر می

فرع مقصودسـت کـه اگـر آن مقصـود نبـودی آن شـعر نگفتـی پـس اگـر بمقصـود نظـر کننـد دُوی نمانـد دُوی در 
مباینـت ) واقـوال(و بحال وافعال و احوال  فروعست اصل یکیست همچنانک مشایخ اگرچه بصورت گوناگونند

است امّا از روی مقصود یک چیزست و آن طلب حقّست چنانـک بـادی کـه در سـرای بـوزد گوشـۀ قـاىل بـرگريد 
برد، آب حوض را زِره زِره گرداند، درختان و  اضطرابی و جنبشی در گلیم ها پدید آرد، خس و خاشاک را بر هوا

نماید، اما زِروی مقصـود واصـل و حقیقـت آن همه احوال متفاوت و گوناگون می شاخها و برگها را در رقص آرد
یک چیزست زیرا جنبیدن همه از یک بادست گفت که ما مقصریم فرمود کسی را ایـن اندیشـه آیـد و ایـن عتـاب 

مَا بَقِـیَ الْعِتَـابُ  دوستی و عنایت است که وَیَبْقَی الْحُبُّ در چیستم و چرا چنني میکنم این دىل و هباو فرو آید که اَ
کنـد و زیرا عتاب با دوستان کنند با بیگانه عتاب نکنند، اکنون این عتاب نیز متفاوت است بر آنک او رادرد می

از آن خربدارد دلیل محبّت و عنایت در حق او باشد، اما اگر عتابی رود و او را درد نکند این دلیل محبت نکنـد 
د ازو جدا کنند این را عقال عتاب نگویند اما اگر فرزند خود را و محبوب خـود چنانک قاىل را چوب زنند تا گر

بینی را بزنندعتاب آن را گویند و دلیل محبت در چنني محل پدید آید پس مادام که در خود دردی و پشیمانیی می
عـالم همچنـني  بینیبینی آن عیب در توست که درو میدلیل عنایت و دوستی حقّست اگر در برادر خود عیب می

رنجی از بینی که اَلْمُؤْمِنُ مِرآةُ الْمُؤْمِنِ آن عیب را از خود جدا کن زیرا آنچ ازو میآیینه است نقش خود رادرو می
  .رنجیخود می

پنداشت که از دیگری میرمید او میدید و میگفت پیلی را آوردند بر سرچشمۀ که آب خورد خود را در آب می
رحمی و کرب چون در تسـت بد از ظلم و کني و حسد و حرص و بی قرمد همه اخالاز خود میدانست که رمد نمی

رنجی آدمی را از گـر و دنبـل خـود فِرخجـی نیایـد دسـت رمی و میبینی میرنجی چون آن را در دیگری مینمی
انـدکی دنبلـی رود چون بر دیگـری لیسد و هیچ از آن دلش برهم نمیکند و بانگشت خود میآش می مجروح در

یا نیم ریشی ببیند آن آش او را نفارد و نگوارد همچنني اخالق چون گرهاست و دنبلهاسـت چـون دروسـت از آن 
رمی او را نیـز معـذور مـیرنجد وبر دیگری چون اندکی ازان ببیند برنجد و نفرت گريد همچنانک توازو مینمی

بنیـد کـه اَلْمُـؤْمِنُ ج تو از دیدن آنست و او نیـز همـان مـیدار اگراز تو برمد و برنجد رنجش تو عذر اوست زیرا رن
  .مِرآةُ الْمُؤْمِنِ نگفت اَلْکَافِرِ زیرا که کافر را نه آنست که مرآة نیست اِلّا از مرآة خود خرب ندارد

شـد مسـخرۀ پادشاهی دل تنگ بر لب جوی نشسته بود امرا ازو هراسان و ترسان و بهیچ گونه روی او گشاده نمـی
اشت عظیم مقرّب امرا او را پذیرفتند که اگر تو شاه را بخندانی ترا چنني دهیم، مسخره قصـد پادشـاه کـرد و هـر د

که او شکلی کند و پادشاه را بخنداند در ) داشتو سربر نمی(کرد کرد پادشاه بروی او نظر نمیچند که جهد می
بینی، گفت قلتبانی را مـیچه می) جوی(در آب داشت، مسخره گفت پادشاه را که کرد و سربرنمیجوی نظر می

بینـی و مـیبینم مسخره جواب داد که ای شاه عالم بنده نیز کور نیست اکنون همچنني است اگر تو درو چیزی می
  .بینیرنجی آخراو نیز کور نیست همان بیند که تو می

یش او یا او پیش تو بمريد تادوی نماند اما آنک او گویی و او اَنَا یا تو بمري پگنجد، تو اَنَا میپیش او دو اَنَا نمی
ذِيْ الیَمُـوْتُ او را آن لطـف هسـت کـه اگـر ممکـن  بیمرد امکان ندارد نه در خارج و نه در ذهن که وَهُوَالْحَیُّ الـَّ
بودی برای تو بمردی تا دوی برخاستی اکنون چون مردن او ممکن نیست تو بمري تا او بـر تـو تجلّـی کنـد و دوی 
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پرّد زیرا که دوی قایمست دو مرغ را برهم بندی باوجود جنسیت و آنچ دو پرداشتند بچهار مبدّل شد نمی. خیزدبر
آفتاب را آن لطف هست که پیش خفاش بمريد، امّا . امّا اگر مرغ مرده را بروبندی برپّد زیرا که دوی نمانده است

است خواهم که در حقّ تونیز احسان کنم تو بمـري گوید که ای خفاش لطف من بهمه رسیده چون امکان ندارد می
منـد گـردی و از خفاشـی بـريون آیـی و عنقـای قـاف قربـت که چون مردن تو ممکنست تا از نور جـالل مـن بهـره

گردی، بندۀ از بندگان حق را این قدرت بوده است که خود را برای دوسـتی فنـا کـرد، از خـدا آن دوسـت را مـی
کـرد آن بندۀ حق الحاح مـی) که بینی(خواهم کرد، ندا آمد که من او را نمیل نمیقبو) عزّوجلّ(خواست خدای 

رود، در آخر ندا آمد خواهی کـه داشت که خداوندا درمن خواست او نهادۀ از من نمیو از استدعا دست باز نمی
و سـر را بباخـت  چنـان کـرد .آن برآید سر را فدا کن و تونیست شو و ممان و ازعالم برو، گفت یارب راضی شـدم

برای آن دوست تا آن کار او حاصل شد چون بندۀ را آن لطف باشد که چنان عمری را که یک روزۀ آن عمر بعمر 
ا فنـای او ممکـن نیسـت  جملۀ عالم اوّال و آخراً ارزد فدا کرد آن لطف آفرین را این لطف نباشد، اینت محـال امـّ

  .باری تو فنا شو
شست، فرمود که ایشان را چه تفاوت کند بـاال یازیرچراغنـد، چـراغ اگـر بـاالییی ثقیلی آمد باالی دست بزرگی ن

طلبد برای خود طلب نکند، غرض او منفعت دیگران باشد تا ایشان از نور او حظّ یابند و اگر نه هرجا که چـراغ 
رضشان آن باشد که باشد خواه زیر خواه باال او چراغست که آفتاب ابدیست، ایشان اگر جاه و بلندی دنیا طلبند غ

خواهند که بدام دنیا اهل دنیا را صید کنند تا بآن بلندی خلق را آن نظر نیست که بلندی ایشان را ببینند، ایشان می
گرفت کـه او علیه مکّه و بالد را برای آن نمی) صلوات اللّه(دگر ره یابند و در دام آخرت افتند چنانک مصطفی 

که تا همه را زندگی بخشد و روشنایی کرامت کند، هَذَا کَفُّ مُعَوَّدٌ بِانْ یُعْطِیَ مَـا گرفت می محتاج آن بود برای آن
فریبند تا عطا بخشند نه برای آنک ازیشان چیزی برند، شخصی کـه دام نهـد هُوَ مُعَوَّدٌ بِاَنْ یَأخُذَ ایشان خلق را می

آنرا مکر گویند، اما اگـر پادشـاهی دام نهـد تـا بـاز و مرغکان را بمکر در دام اندازد تا ایشان را بخورد و بفروشد 
اعجمی بی قیمت را که ازگوهر خود خرب ندارد بگريد و دست آموز ساعد خود گرداند تا مشـرف ومعلـم ومـؤدب 
گردد این را مکر نگویند اگرچه صورت مکرست این را عني راستی و عطا و بخشش و مرده زنده کردن و سـنگ 

گرينـد دانند و افزون ازین، اگر باز را آن علم بـودی کـه او را چـرا مـی رده را آدمی ساخنترا لعل گردانید ومنیّ م
کننـد و محتاج دانه نبودی بجان ودل جویان دام بودی و بدست شاه پرّان شدی خلق بظاهر سخن ایشان نظر می

قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ایم توی برتوی اندرون ما ازین جنس سخنها پرست وَگویند که ما ازین بسیار شنیدهمی
گفتند که دلهای ما غالف این جنس سخنهاست و ازین پرّیم حق تعاىل جواب ایشان میاللّهُ بِکُفْرِهِمْ کافرون می

اللّـهِ  فرماید که حاشا که ازین پرباشند پر از وسواسند و خیالند و پر شرک و شکّند بلک پر از لعنتنـد کـه بَـلْ لَعَـنَهُمُ
بِکُفْرِهِمْ کاشکی تهی بودندی از آن هذیانات، باری قابل بودندی که ازین پذیرفتندی قابل نیز نیستند حـق تعـاىل 
مهرکرده است بر گوش ایشان وبرچشم و دل ایشان تا چشم لون دیگر بیند یوسف را گرگ بیند و گوش لون دیگـر 

که محل وسواس و خیال گشـته اسـت همچـون زمسـتان از  شنود، حکمت را ژاژ و هذیان شمرد و دل را لونی دگر
تشکل و خیال تو بر تو افتاده است از یخ و سردی جمع گشته است خَتَمَ اللّهُ عَلَـی قُلُـوْبِهِمْ وَعَلَـی سَـمْعِهِم وَعَلَـی 

مر نه ایشان و نـه آنهـا اند در همه عاند و نشنیدهاَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة چه جای اینست که ازین پر باشند بوی نیز نیافته
نمایـد و از آنجـا آورند ونه تَبارکِ ایشان کوزه است که آنرا حق تعـاىل بـر بعضـی پُـر آب مـیکه بایشان تفاخر می

 نماید، چون در حق او چنني است ازین کوزه چه شکر گویـدخورند و بر لب بعضی تهی میشوند و میسرياب می
  .ن کوزهآنکس گوید که بوی پُر مینماید ای شكر

آدَمَ اَرْبَعِیْنَ یَوْماً قالب او راتمام بسـاخت و چنـدین مـدت  چون حق تعاىل آدم را گل و آب بساخت که خَمَّر طِیْنَةَ 
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بر زمني مانده بود، ابلیس علیه اللعنة فرود امد و در قالب او رفـت ودر رگهـاء او جملـه گردیـد و تماشـا کـرد وآن 
فت اوه عجب نیست که ابلیس که مـن در سـاق عـرش دیـده بـودم خواهـد رگ و پی پرخون و اخالط را بدید، گ

  .آن ابلیس اگر هست این باشد والسّالم علیکم) عجب نیست(پیدا شدن اگر این نباشد 
  

  فصل
پسر اتابک آمد خداوندگار فرمود که پدر تو دایماً بحّق مشغول است و اعتقادش غالبست و در سخنش پیداست  

فران رومی گفتند که دخرت را تابتاتار دهیم که دین یک گردد واین دین نو که مسلمانیسـت روزی اتابک گفت که کا
برخیزد، گفتم آخر این دین کی یک بوده است همواره دو و سه بوده است و جنگ و قتال قایم میان ایشـان شـما 

را اینجا هر یکی را دین را یک چون خواهید کردن یک آنجا شوددر قیامت اما اینجا که دنیاست ممکن نیست زی
مرادیست و هواییست مختلف یکی اینجا ممکن نگردد مگر در قیامت که همه یـک شـوند و بیکجـا نظـر کننـد و 

  .یک گوش و یک زبان شوند
کشد و صـد برد و باز موش بزیر میدر آدمی بسیار چیزهاست، موش است و مرغست باری مرغ قفس را باال می

آنجا روند که موش موشی بگذارد و مرغ مرغی را بگذارد و همه یـک شـوند هزار وحوش مختلف در آدمی مگر 
زیرا که مطلوب نه باالست و نه زیر چون مطلوب ظاهر شود نه باال بود و نه زیر یکی چیزی گم کرده اسـت چـپ 

جوید چون آن چیز را یافـت نـه بـاال جویـد و نـه زیـر و نـه چـپ جویـد و نـه جوید و پیش و پس میو راست می
ست نه پیش جوید و نه پس جمع شود پس در روز قیامت همه یک نظر شوند و یک زبان و یک گوش و یک را

هوش چنانک ده کس را باغی یادکانی بشرکت باشد، سخنشان یک باشد و غمشان یک و مشغوىل ایشان بیـک 
باین معنی هر چیز باشد، چون مطلوب یک گشت پس در روز قیامت چون همه را کار بحق افتاد همه یک شوند 

کسی در دنیا بکاری مشغولست یکی در محبّت زن، یکی در مال، یکـی در کسـب، یکـی در علـم همـه را معتقـد 
رود و آنست که درمان من و ذوق من و خوشی من و راحت من در آنست و آن رحمت حقّست چون درآنجـا مـی

گـر نیـک مذوق و رحمـت جستنیسـت  گویـد آنکند مـیگردد و چون ساعتی مکث مییابد باز میجوید نمیمی
یابد همچنني تا گاهی که رحمت روی نماید بی حجاب بعد ازان دانـد جوید نمینجستم بازبجویم و چون باز می

فرمایـد بینند آخر علی رضی اللّه عنه میکه راه آن نبود امّا حقّ تعاىل بندگان دارد که پیش از قیامت چنانند و می
ظاهر شود یقني مـن زیـادت نگـردد نظـريش  ا اْزْدَدْتُ یَقِیْناً یعنی چون قالب را برگريند و قیامتلَوْ کُشِفَ الْغِطاءِ مَ

کنند چون روز شود همه ازان باز اند و نماز میجانبی کرده هربچنان باشد که قومی در شب تاریک در خانه روی 
گردنـد، پـس آن بنـدگان هـم در وی او مـیگردند امّا آنراکه رو بقبله بوده است در شب چه باز گردد چون همه س

  .ضراند پس در حق ایشان قیامت ظاهرست و حاشب روی بوی دارند و از غري روی گردانیده
ت اید که وَ اِنْ مِنْ شَیْیءِ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلْهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ حکمـپایانست امّا بقدر طالب فرو میسخن بی

پایانست امّا بقدر مصلحت فرود آید، در زمسـتان و در بهـار ودر تابسـتان و همچون بارانست در معدن خویش بی
آید آنجا بی حدّست شکر را در کاغذ کننـد یـا بیشرت و کمرت اما ازانجا که می) در بهار همچنني(در پاییز بقدر او و 

حدست و بی نهایـت در ست کانهای شکر و کانهای دارو بیداروها را عطّاران اما شکر آن قدر نباشد که در کاغذ
آید و سوره سوره چرا کلمه کلمه فرود می) صلی اللّه علیه و سلّم(زدند که قرآن بر محمد کاغذکی گنجد، تشنیع می

زم بگدا گویند اگر بر من تمام فرود آید منفرمود که این ابلهان چه می) صلوات اللّه علیه(آید، مصطفی فرو نمی
ونمانم زیـرا کـه واقفسـت از انـدکی بسـیار فهـم کنـد و از چیـزی چیزهـا و از سـطری دفرتهـا نظـريش همچنانـک 
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داند ودر میان واقعه بوده اسـت از رمـزی آن شنوند امّا یکی آن احوال را تمام میاند حکایتی میجماعتی نشسته
و دگران آن قدر که شـنیدند فهـم کردنـد چـون گردد شود و از حال بحال میکند و زرد و سرخ میهمه را فهم می

واقف نبودند بر کّل احوال امّا آنک واقف بود از آن قدر بسیار فهم کرد، آمدیم چون در خدمت عطّار آمدی شکر 
بیند که سیم چند آوردی بقدر آن دهد، سیم اینجا همّت و اعتقادست بقدر همّت و اعتقاد سخن بسیارست امّا می
دی بطلب شکر در جوالت بنگرند چه قدرست بقـدر آن پیماینـد کیـّل یـاد و امـا اگـر قطارهـای فرود آید، چون آم

اشرت و جوالها بسیار آورده باشد فرمایند که کیاالن بیاورند همچنني آدمی بیاید کـه او را دریاهـا بـس نکنـد وآدمـی 
لم معنی و علوم و حکمت نیست در باشد که او را قطرۀ چند بس باشد و زیاده از آن زیانش دارد و این تنها درعا

حّد و پایانست امّا بر قدر شخص فرود آید زیرا که افـزون از همه چیز چنني است در مالها و زرها و کانها جمله بی
بینی در مجنون و در فرهاد و غريه از عاشقان که کـوه و دشـت گرفتنـد از عشـق زنـی آن برنتابد و دیوانه شود نمی
بینـی کـه در فرعـون چـون ملـک و مـال افـزون ریختنـد او بود برو افزون ریختند و نمی چون شهوت از آنچ قوّت

دعوی خدایی کرد وَ اِنْ مِنْ شَیْیءٌ اَلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ هیچ چیز نیست از نیک و بد که آن را پیش ما و در خزینـه مـا 
  .ستفرستیم که مصلحت در آنپایان نیست امّا بقدر حوصله میگنجهای بی

دانـد کـه چـه چیـز را داند همچنانک کودکی معتقد نانست امّا نمیآری این شخص معتقدست امّا اعتقاد را نمی
دانـد کـه تشـنگی چیسـت وجـود شـود ازتشـنگی و نمـیمعتقدست و همچنني از نامیات درخت زرد و خشک مـی

از هـر طرفـی کـه حـق دانـد از عقـل و کند و بعد از آن لشکرها را آدمی همچون عَلمیست عَلم را اوّل در هوا می
فرسـتد و فهم و خشم و غضب وحلم و کرم و خوف و رجا و احوال بی پایان و صفات بی حّد بپـای آن عَلـم مـی

  .ا آنک از نزدیک نظر کند بداند که درو چه گوهرهاست و چه معنیهاستهر که از دور نظر کند عَلم تنها بیند امّ
کـردیم تـا ودیم چرا دورماندی گفت اتّفاق چنني افتاد، گفت ما نیـز دعـا مـیشخصی آمد گفت کجا بوید مشتاق ب

ا نسـ ت باین اتفاق بگردد و زایل شود، اتفاقی که فراق آورد آن اتفاق نابایست است ای واللّـه هـم از حقّسـت امـّ
ی بحّق نیک است راست میگوید همه نسبت بحق نیک است و بکمال است اما نسـبت بمـانی، زنـا وپـاکی و بـ

نمازی و نماز و کفر و اسالم و شـرک و توحیـد جملـه بحـق نیکسـت امـا نسـبت بمـازنِی و دزدی و کفـر و شـرک 
بدست و توحید ونماز و خريات نسبت بما نیک است اما نسـبت بحـق جملـه نیـک اسـت چنانـک پادشـاهی در 

امـا نسـبت بپادشـاه ملک اوزندان و دار و خلعت و مال و امالک و حشـم و سـور و شـادی و طبـل و علـم باشـد 
جمله نیک است چنانک خلعت کمال ملک اوست داروکشنت و زندان همـه کمـال ملـک اوسـت و نسـبت بـوی 

  .همه کمال است اما نسبت بخلق خلعت و دارکی یک باشد
  

  فصل
سئوال کرد که از نماز فاضلرت چه باشد یک جواب آنک گفتیم جان نمـاز بـه از نمـاز مـع تقریـره، جـواب دوّم کـه 

ان به ازنمازست زیرا نماز پنج وقت فریضه است و ایمان پیوسته و نماز بعذری سـاقط شـود و رخصـت تـأخري ایم
دیگر هست ایمان را بر نماز که ایمان بهیچ عذری ساقط نشود و رخصـت تـأخري نباشـد و ایمـان  باشد و تفضیلی

مـاز در هـر دینـی نـوع دیگرسـت و بی نماز منفعت کند و نماز بی ایمان منفعت نکند همچون نمـاز منافقـان و ن
ایمان بهیچ دینی تبدّل نگريد احوال او و قبله او و غريه متبدّل نگردد و فرقهای دیگر هست بقـدر جـذب مسـتمع 

کـالم همچـون آبسـت در آرد آن قـدر آب ریـزد کـه صـالح  هظاهر شود مستمع همچون آردسـت پـیش خمـري کننـد
  .اوست
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ـــدگر کـــس نگـــرد مـــن چـــه کـــنم   چشـــمم ب

 

ـــ ـــویاز خ ـــناییش ت ـــه روش ـــن ک ـــه ک  ود گل
 

چشمم بدگر کس نگرد یعنی مستمع دیگر جوید جز تو من چه کنم روشناییش توی بـدین سـبب کـه تـو بـا تـوی از 
  .خود نرهیدۀ تا روشناییت صدهزار توبودی

حکایت شخصی بود سخت الغر وضعیف و حقري همچون عصفوری سخت حقري در نظرها چنانـک صـورتهای 
 نظر کردندی و خدا را شکر کردندی اگرچه پیش ازدیـدن اومتشـکّی بودنـدی از حقـارت صـورتحقري اورا حقري 

خویش و با این همه درشت گفتـی والفهـای زفـت زدی ودر دیـوان ملـک بـودی و وزیـر را آن درد کـردی و فـرو 
دیم و بنـان و خوردی تا روزی وزیر گرم شد و بانگ برآورد که اهل دیوان ایـن فـالن را ازخـاک برگـرفتیم و بـرپور

درروی او برجست وگفـت ای . خوان و نان پاره و نعمت ما وابای ما کسی شد باینجا رسید که تامرا، چُنینها گوید
گویـدبنعمت و نـان ریـزۀ او و ابـای او پـرورده شـدم وبـزرگ شـدم اهل دیوان و اکابر دولت و ارکان راسـت مـی

دیگر پرورده شدمی بودی که صورتم و قامتم و قیمتم بـه  ام اگر بنان و نعمت کسیالجرم بدین حقريی و رسوایی
ازین بودی او مرا از خاک برداشت الجرم همی گویم که یَا لَیْتَنِیْ کُنْتُ تُرَابَاً و اگر کسیم از خاک برداشـتی چنـني 

ری و اضحو که نبودمی، اکنون مریدی که پرورش از مرد حق یابد روح او را پاک و پاکی باشد و کسی که از مـزوّ
و عـاجز و غمگـني و بـی بـريون شـو  سالوسی پرورده شود و علم ازو آموزد همچـون آن شـخص حقـري و ضـعیف

  .لُمَاتِازترددّها باشد وحواس او کوته بود وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّ
اند کـه روح او مُغیّبـات را بنمایـد چنانـک آب صـافی آنـچ در تحـت صل سرشتهدر سرشت آدمی همه علمها در ا

اوست از سنگ و سفال و غريه و آنچ و آنچ باالی آنست همه بنماید عکس آن درگوهر آب این نهـاد اسـت بـی 
عالجی و تعلیمی لیک چون آن آمیخته شد با خاک یا رنگهای دیگر آن خاصیّت و آن دانش ازو جـدا شـد و او 

فراموش شد حقّ تعـاىل انبیـا و اولیـا را فرسـتاد همچـون آب صـافی بـزرگ کـه هـر آب حقـري را و تـريه را کـه  را
درودرآید از تريگی و از رنگ عارضی خود برهد پس او را یاد آید چو خود را صاف بیندبداند که اوّل مـن چنـني 

آیـد حـالتی کـه پـیش ازیـن عـوارض بـود و ام بیقني و بداند که آن تريگیها و رنگها عارضی بود یـادش صاف بوده
بگوید که هذَا الَّذِي رُزِقْنَا مُنْ قَبْلُ پس انبیا و اولیا مذکّران باشند او را ازحالت پیشني نه آنک در جـوهر او چیـزی 
نونهند اکنون هرآب تريه که آن آب بزرگ را شناخت که من ازویم و از آن ویـم درآمیخـت و ایـن آب تـريه کـه آن 

شناخت و او را غري خود دید و غري جنس دید پناه برنگها و تريگیها گرفت تا بـا بحـر نیـامیزد و از آمیـزش آب را ن
رَسُـوْلٌ مِـنْ بحر دورتر شود چنانک فرمود فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِیْتَلَفَ وَمَاتَنَاکَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ و ازین فرمود لَقَدْ جَاءَکُمْ 

آب بزرگ جنس آب خرد است و از نفس اوست و ازگـوهر اوسـت و آنـچ او را از نفـس خـود اَنْفُسِکُمْ یعنی که 
دانـد کـه زنـد واو نمـیبیند آن تناکر از نفس آب نیست قرین بدیست با آب که عکس آن قـرین بـرین آب مـینمی

ر نداند رمیدن من ازین آب بزرگ و بحر ازنفس منست یا از عکس این قرین بد از غایت آمیزش چناک گل خوا
که میل من بگل از طبیعت منست یا از علّتی که با طبع من در آمیخته است بدانک هر بیتی و حدیثی و آیتـی کـه 
باستشهاد آرند همچون دو شاهد و دو گواهست واقف بر گواهیهای مختلـف بهرمقـامی گـواهی دهنـد مناسـب آن 

بر بیع دکّانی و همني دو گواه گواهند برنکـاحی  مقام چنانک دو گواه باشند بر وقف خانۀ وهمني دو گواه گواهند
در هر قضیّه که حاضر شوند بر وفق آن گواهی دهند صورت گواه همان باشد و معنی دیگرنَفَعَنَا اللّهُ وَاِیّاکُمْ اَللُوْنُ 

  .لَوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّیْحُ رِیْحُ الْمِسْکِ
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  فصل
خـواهم کـه خداونـدگار را بدیـدمی خداونـدگار فرمـود کـه گفت که میمیگفتیم آرزو شد او را که شما را ببیند و 

برد که خداوندگار را ببینم آن نقاب خداوندگار بـود، خداوندگار را این ساعت نبیند بحقیقت زیرا آنچ او آرزو می
نـد بـر خداوندگار را این ساعت بی نقاب نبیند وهمچنني همه آرزوهـا و مهرهـا و محبتهـا و شـفقتها کـه خلـق دار

انواع چیزها بپدر و مادر و دوستان و آسمانها و زمینها و باغها و ایوانها و علمها و عملها و طعامها و شرابها همه 
آرزوی حق داند وآن چیزها جمله نقابهاست چون ازین عالم بگذرند و آن شاه را بی این نقابهـا ببیننـد بدانـد کـه 

قیقـت آن یـک چیـز بـود همـه مشـکلها حـّل شـود وهمـه سـوالها و آن همه نقابها و روپوشها بود مطلوبشان در ح
اشکالها را که در دل داشتند جواب بشنوند و همـه عیـان گـردد وجـواب حـق چنـان نباشـد کـه هرمشـکل را علـی 
االنفراد جدا جواب باید گفنت بیک جواب همه سؤالها بیکبـاره معلـوم شـود و مشـکل حـّل گـردد همچنانـک در 

مه و در پوستینی و تنوری در غار گرمی از سرما خزیده باشند و پناه گرفته و همچنـني جملـه زمستان هر کسی در جا
نبات از درخت و گیاه و غريه از زهر سرما بی برگ و بر مانده و رختها را در بـاطن بـرده و پنهـان کـرده تـا آسـیب 

ان از احیـا ونبـات و مـوات سرما برو نرسد چون بهار جواب ایشان بتجلّـی بفرمایـد جملـه سـؤالهاء مختلـف ایشـ
بیکبار حل گردد و آن سببها برخیزد و جمله سر برون کنندوبدانند که موجب آن بال چه بود حق تعـاىل ایـن نقابهـا 
را برای مصلحت آفریده است که اگـر جمـال حـق بـی نقـاب روی نمایـد مـا طاقـت آن نـداریم و بهرمنـد نشـویم 

بینیم ونیـک را از بـد رویم و میبینی که در نور او میاین آفتاب را میگريیم بواسطۀ این نقابها مدد و منفعت می
شـوند و میوهـاء خـام و تـرش و تلـخ در حـرارت او شویم ودرختان و باغها مثمـر مـیکنیم و درو گرم میتمییز می

کـه چنـدین  شـوند، اگـر ایـن آفتـابگردد، معادن زر و نقره و لعل و یاقوت از تأثري او ظاهر مـیپخته و شريین می
دهد بوسایط اگر نزدیکرت آید هیچ منفعـت ندهـد بلـک جملـۀ عـالم و خلقـان بسـوزند و نماننـد، حـق منفعت می

حجاب تجلّـی گردد و چون بیکند او نیز پر درخت و پرگل و سبز آراسته میتعاىل چون بر کوه بحجاب تجلّی می
  .جَلّی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاًگرداند فَلَّمَا تَکند او را زیر زبر و ذرّه ذرّه میمی

ا آنجانـه جمـل  سایلی سؤال کرد که آخر در زمستان نیز همان آفتاب هست گفت ما را غـرض اینجامثـال اسـت امـّ
است ونه حمل مثل دیگرست و مثال دیگر هر چند که عقل آن چیز را بجهـد ادراک نکنـد امـا عقـل جهـد خـود 

خود را رها کند آن عقل نباشد، عقل آنست که همواره شـب و روز مضـطرب و  جهد) عقل(راکی رها کند و اگر 
بیقرار باشد از فکر و جهد و اجتهاد نمودن در ادراک باری اگرچه او مدرک نشود و قابـل ادراک نیسـت عقـل 
ا پروانـ ه همچون پروانه است و معشوق چون شمع هر چند که پروانه خود را بر شمع زند بسوزد و هـالک شـود امـّ

آنست که هرچند برو آسیب آن سوختگی و الم مريسد از شمع نشکیبد و اگر حیوانی باشد مانند پروانه کـه از نـور 
زنـد و پروانـه شمع نشکیبد و خود را بر آن نور بزند او خود پروانه باشـد و اگـر پروانـه خـود را بـر نـور شـمع مـی

اد ننماید او آدمی نباشد و اگر تواند حق را ادراک نسوزد آن نیز شمع نباشد، پس آدمی که ازحق بشکیبد و اجته
گـردد بـی آرام و کردن ان هم حق نباشد، پس آدمی آنست که از اجتهاد خاىل نیسـت و گـرد نـور جـالل حـق مـی

  .بیقرار و حق آنست که آدمی را بسوزد و نیست گرداند و مدرک هیچ عقلی نگردد
  

  فصل
خواست که موالنا جهت ایـن آنک خداوندگار روی نماید عذر بنده میپروانه گفت که موالنا بهاءالدین پیش از  

حکم کرده است که امري بزیارت من نیاید و رنجه نشود که ما را حالتهاسـت حـالتی سـخن گـوییم حـالتی نگـوییم 
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حالتی پروای خلقان باشد حالتی عزلت و خلوت حالتی استغراق و حريت مبادا که امري در حـالتی آیـد کـه نتـوانم 
لجویی او کردن و فراغت آن نباشد که باوی بموعظه و مکالمت پردازیم، پس آن بهرت که چون ما را فراغت باشـد د

که توانیم بدوستان پرداخنت و بایشان منفعت رسانیدن ما برویم و دوسـتان را زیـارت کنـیم، امـري گفـت کـه موالنـا 
بـرای ) بـل کـه(مکالمت کنـد ) بامن(من پردازد و آیم که موالنا ببهاءالدین را جواب دادم که من بجهت آن نمی

ایم که مشرّف شوم و از زمرۀ بندگان باشم، ازینها که این سـاعت واقـع شـده اسـت یکـی آنسـت کـه موالنـا آن می
مشغول بود و روی ننمود تا دیری مرا در انتظار رها کرد تا من بدانم که اگر مسـلمانان را و نیکـان را چـون بـر در 

تظرشان بگذارم و زود راه ندهم چنني صعب است و دشوار موالنـا تلخـی آن را بمـن چشـانید و مـرا من بیایند من
  .تأدیب کرد تا بادیگران چنني نکنم، موالنا فرمود نی بلک آنک شما را منتظر رها کردیم از عني عنایت بود

ا آوازۀ فرماید که ای بندۀ من حاجت ترا درحالت دعا و آورند که حق تعاىل میحکایت می نالـه زود برآوردمـی امـّ
آید مـثالً افتد تا بسیار بناىل که آواز و نالۀ تو مرا خوش میآید در اجابت جهت آن تأخري میناله تو مرا خوش می

خداوند خانه گویـد ) است(دو گدا بر در شخصی آمدند یکی مطلوب و محبوب است و آن دیگر عظیم مبغوض 
ض نان پارۀ بده تا از درِ ما زود آواره شودو آن دیگر را کـه محبـوب اسـت وعـده تأخري بآن مبغوبغالم که زود بی

خواهد کـه ببیـنم و دریشـان سـري اند صرب کن تا نان برسد و بیزد دوستان را بیشرت خاطرم میدهد که هنوز نان نپخته
باشند چون در آن عـالم  سري نظر کنم و ایشان نیز درمن تا چون اینجا بسیار دوستان گوهر خود را نیک نیک دیده

ایم و بهم خوش حشر شوند آشنایی قوّت گرفته باشد زود همدگر را بازشناسند و بدانند که ما در دار دنیا بهم بوده
بینی که درین عالم که با شخصـی دوسـت شـدۀ و جانانـه و کند نمیبپیوندند زیرا که آدمی یار خود را زود گم می

کنی و صورت یوسفی بگرگی مبدّل شود و او را گم میح از نظر تو پوشیده میدر نظر تو یوسفیست بیک فعل قبی
بینـی هرچنـد کـه صـورت مبـدّل نشـده اسـت و دیدی اکنـون بصـورت گـرگش مـیشود همان را که یوسف میمی

دیدی باین یک حرکت عارضی گمش کردی فردا کـه حشـر دیگـر ظـاهر شـود و ایـن ذات بـذات همانست که می
دد چون او را نیـک نشـناخته باشـی و در ذات وی نیـک نیـک فـرو نرفتـه باشـی چـونش خـواهی دیگر مبدّل گر

ن و از اوصـاف بـد و نیـک کـه در هـر آدمـی مستعارسـت ازان دباید دیـشناخنت حاصل همدگر را نیک نیک می
لی دهنـد اوصـاف اصـگذشنت و در عني ذات او رفنت و نیک نیک دیدن که این اوصاف که مردم همدگر را برمی

  .ایشان نیست
ا گفـت مکـاری مـشناسم و نشان او بدهم گفتنـد فراند که شخصی گفت که من فالن مرد را نیک میحکایتی گفته

شناسـیم و هـر من بود دو گاو سیاه داشت اکنون همچنني برین مثالست خلق گویند که فالن دوست را دیدیم و می
و سیاه داده باشـد آن نشـان او نباشـد و آن نشـان بهـیچ نشان که دهند در حقیقت همچنان باشد که حکایت دو گا

باید گذشنت و فرو رفنت در ذات او که چه ذات و چه گوهر دارد که دیدن کاری نیاید اکنون از نیک و بد آدمی می
و دانسنت آنست عجبم میآید از مردمان که گویند که اولیا و عاشقان بعالم بیچون کـه او را جـای نیسـت و صـورت 

شوند، آخر شـب و گريند و متأثر میکنند و مدد و قوّت میونه عشق بازی میگبیچون و چگونه است چ نیست و
گريد آخر این مدد و لطف و احسان و علـم دارد و ازو مدد میروز در آنند این شخصی که شخصی را دوست می

گـريد و دم ازین معانی مـدد مـیگريد و این جمله در عالم المکانست و او دم بو ذکر و فکر وشادی و غم او می
شود، عجبش نمیآید و عجبش میآید که بر عـالم المکـان چـون عاشـق شـوند و ازوی چـون مـدد گرينـد، متأثّر می

بود این معنی را روزی رنجور شد و از دست رفت و رنج او دراز کشید، حکیمی الهـی بزیـارت حکیمی منکر می
صورت این صـحّت را بگـو کـه چگونـه اسـت تـا حاصـل کـنم طلبی گفت صحّت، گفت او رفت گفت آخرچه می

طلبی، گفت آخر بگو گفت اکنون صحت چون بیچونست چونش می) و بیچونست(گفت صحّت صورتی ندارد 
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شـوم و سـرخ و سـپید شود و فربـه مـیکه صحّت چیست، گفت این میدانم که چون صحّت بیاید قوّتم حاصل می
دانـم پرسم ذات صحّت چه چیزست، گفت نمـیمن ازتو نفس صحّت می شود گفتگردم و تازه و شکفته میمی

بیچونست گفت اگر مسلمان شوی و از مـذهب اوّل بـازگردی تـرا معالجـه کـنم و تندرسـت کـنم و صـحّت را بتـو 
  .رسانم

 چونند امّا بواسطۀ صورت آدمـی ازان معـانیبمصطفی صلوات اللّه علیه سؤال کردند که هر چند که این معانی بی
گري ازان معنی کّل چون میتوان منفعت گرفنت، فرمود اینک صورت آسمان و زمني بواسطۀ این صورت منفعت می

بینی همه بـر بینی تصرّف چرخ فلک را و باریدن ابرها را بوقت و تابستان و زمستان و تبدیلهای روزگار را میمی
بینـی چـون نبـات را مـیدن و این زمـني را مـیباید باریصواب و حکمت آخر این ابرجماد چه داند که بوقت می

بني بواسطۀ این عالم و مدد میگري همچنانک از قالب دهد آخر این راکسی میکند او را میپذیرد و یک را ده می
صـلی اللّـه علیـه و (گري بواسـطۀ صـورت عـالم چـون پیغـامرب از معنی عالم مدد می يمددی میگريی از معنی آدم

گفت امـا او در میـان نبـود ود سخن گفتی گفتی قال اللّه آخر از روی صورت زبان او میمست شدی و بیخ) سلّم
گوینده در حقیقت حق بود چون او اوّل خود رادیده بود که ازچنني سخن جاهل ونادان بود و بی خـرب اکنـون از 

ی اللّـه علیـه و صـلّ(زاید داند که او نیست که اوّل بود این تصـرّف حقّسـت چنانـک مصـطفی وی چنني سخن می
داد پیش از وجود خود چندین هزار سال از آدمیان و انبیای گذشته و تا آخر قـرن عـالم چـه خواهـد خرب می) سلّم

گویـد قطعا این چیزها را وجود دینه حادث وی نمی) بود(شدن و از عرش و کرسی و از خالو مال وجود او دینه 
ا گوید حقّ مینمیحادث از قدیم چون خرب دهد پس معلوم شد که او  گوید کـه وَمَـا یَنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوی اِنْ هُـوَ اِلـَّ

وَحْیٌ یُوْحی حق از صورت و حرف منزّهست سخن او بريون حرف و صوت است اما سخن خود را از هر حرفی 
مـرغ اند بر سر حوض مـرد سـنگني یـا و صوتی و از هر زبانی که خواهد روان کند در راههادر کاروانسراها ساخته

آیـد ریزد، همه عاقالن دانند که آن آب از دهان مرغ سنگني نمیآید و در حوض میسنگني از دهان ایشان آب می
آید آدمی را خواهی که بشناسی او رادر سخن آر از سخن او او را بدانی و اگر طرّار باشد و کسی از جای دگر می

نگاه دارد قاصدتا او را در نیابند همچنانک آن حکایت  بوی گفته باشد که از سخن مرد را بشناسند و او سخن را
ترسـم، نمایـد و عظـیم مـیکه بچه در صحرا بمادر گفت که مرا در شب تاریک سیاهی هوىل مانند دیـو روی مـی

مادر گفت که مرتس چون آن صورت را ببینی دلري بروی حمله کن پیدا شود که خیال است، گفت ای مادر و اگـر 
ش چنني وصیّت کرده باشد من چه کنم اکنون اگر او را وصیّت کرده باشد که سـخن مگـو تـا پیـدا آن سیاه را مادر

نگردی منش چون شناسم گفت در حضرت او خاموش کن و خود را بوی ده و صرب کن باشد که کلمۀ از دهـان او 
دیشـۀ سـر برزنـد ازان بجهد و اگر نجهد باشد که از زبان تو کلمۀ بجهد بناخواست تـو یـا در خـاطر تـو سـخن و ان

اندیشه و سخن حال او را بدانی زیرا که ازو متأثر شدی آن عکس اوست و احوال اوست که در اندرون تو سر بر 
  .زده است

میان مریدان نشسته بود، مریدی را سر بریان اشتها کرده بود شیخ اشارت کرد که او ) رحمةاللّه علیه(شیخ سررزی 
باید، گفت زیـرا کـه سـی سالسـت کـه مـرا گفتند شیخ بچه دانستی که او را سر بریان میباید بیارید را سر بریان می

ام چـون سـر نقـش سـاده گشـتهام و منزّهم همچو آیینه بیبایست نمانده است و خود را از همه بایستها پاک کرده
نقش است اگـر در آیینه بیبریان در خاطر من آمد و مرا اشتها کرد و بایست شد دانستم که آن از آنِ فالنست زیرا 

  .آیینه نقش نماید نقش غري باشد
عزیزی در چلّه نشسته بود برای طلب مقصودی بوی ندا آمد که این چنني مقصود بلند بچلّه حاصـل نشـود از چلّـه 
برون آی تا نظر بزرگی برتو افتد آن مقصود ترا حاصل شود، گفت آن بزرگ را کجا یـابم گفـت در جـامع، گفـت 
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ین خلق او را چون شناسم که کدامست، گفتند برو او ترا بشناسد و بر تو نظر کند نشان آنک نظر او بر تو میان چند
افتد آن باشد که ابریق از دست تو بیفتد و بیهوش گردی بدانی که او بر تو نظر کرده است چنان کرد ابریـق پـر آب 

هانی حالتی در وی پدیـد آمـد شـهقۀ بـزد و گردید ناگکرد و جماعت مسجد را سقّایی میکرد و میان صفوف می
ابریق از دست او افتاد، بیهوش در گوشه ماند خلق جمله رفتند چون با خود آمد خود را تنها دید آنشاه کـه بـروی 

  .نظر انداخته بود آنجا ندید امّا بمقصود خود برسید
ا طالبـان ر ا بمقصـودهای خطـري برسـانند و خدای را مردانند که از غایت عظمت و غـريت حـق روی ننماینـد، امـّ

آینـد گفـت مـا را پـیش نمانـده گفتیم پیش شـما بزرگـان مـی. موهبت کنند این چنني شاهان عظیم نادرند و نازنني
انـد عیسـی را علیـه السّـالم ایند کـه اعتقـاد کـردهآیند پیش آن مصوّر میاست دیرست که ما را پیش نیست اگر می

  .را در عالم خانه کجاست وکی بودآییم گفت ما گفتند بخانه تو می
در خانـه سـیه گـوش ) رفت(گردد باران عظیم فروگرفت اند که عیسی علیه السّالم در صحرایی میحکایت آورده

در کنج غاری پناه گرفت لحظۀ تا باران منقطع گـردد، وحـی آمـد کـه از خانـه سـیه گـوش بـريون رو کـه بچگـان او 
گفـت فرزنـد سـیه گـوش را  يٌا رَبِّ لِـابْنِ آوي مَـاویً وَلَـیْسَ لِـابْنِ مَـرْیَمَ مَـاوآسایند، ندا کـرد کـه یَـبسبب تو نمی

پناهست و جایست و فرزند مریم را نه پناهست و نه جای ونه خانه اسـت و نـه مقامسـت خداونـدگار فرمـود اگـر 
نباشد  هست اگر ترا خانه راند ترا چنني رانندۀفرزند سیه گوش را خانه است اما چنني معشوقی او را از خانه نمی

راند صدهزار هزار آسـمان و چه باک که لطف چنني رانندۀ و لطف چنني خلعت که تو مخصوص شدی که ترا می
ارزد و افزونست در گذشته است، فرمود که آنـچ امـري آمـد و مـازود روی زمني و دنیا و آخرت و عرش و کرسی می

قصود او را ازین آمدن اعزاز نفس ما بود یا اعـزاز خـود اگـر بـرای باید که خاطرش بشکند زیرا که مننمودیم نمی
اعزاز ما بود چون بیشرت نشست و ما را انتظار کرد اعزاز مـا بیشـرت حاصـل شـد و اگـر غرضـش اعـزاز خودسـت و 
طلب ثواب چون انتظار کرد و رنج انتظار کشید ثوابش بیش باشد پس علی کال التقدیرین بآن مقصود کـه آمـد آن 

  .ود مضاعف شد و افزون گشت پس باید که دلخوش و شادمان گرددمقص
  

  فصل
گویند بریشان کشـف نشـده اسـت و اگـر نـه سـخن چـه گویند که اَلْقُلُوْبُ تَتَشَاهَدُ کفتیست و حکایتی میاینچ می 

گردد، امري نایب گفـت کـه آری دل گـواهی مـیدهد  گواهي زبان چه حاجت  بودي چون قلب گواهي ميحاجت 
ت جـدا و زبـان را جـدا بهـر یکـی سـهد امّا دل را حظی هست جدا و گوش را حظّی هست جـدا چشـم را حظّید

تر باشد، فرمود که اگر دل را استغراق باشد همه محـو او گردنـد محتـاج زبـان نباشـد احتیاج هست تا فایده افزون
او را آن استغراق بـود کـه مجنـون را آخر لیلی را که رحمانی نبود و جسمانی و نفس بود و از آب و گل بود عشق 

چنان فرو گرفته بود و غرق گردانیده که محتاج دیدن لیلی بچشم نبود و سخن او را بآواز شنیدن محتاج نبـود کـه 
  :دید کهلیلی را از خود او جدا نمی

  ی اَیْنَ اَکْتُبُوَذِکْرُکَ فِي قَلْبِيْ اِلَ                خَیَالُکَ فِي عَیْنِیْ وَاِسْمُکَ فِي فَمِيْ
اکنون چون جسمانی را آن قوّت باشد که عشق او را بدان حال گرداند کـه خـود را از او جـدا نبینـد و حسـهای او 
جمله درو غرق شوند ازچشم و سمع و شمّ و غريه که هیچ عضوی حظّی دیگر نطلبد همه را جمـع بینـد و حاضـر 

م یابد همه در ذوق آن غرق شوند و حظّـی دیگـر نطلبنـد، دارد اگر یک عضوی ازین عضوها که گفتیم حظّی تما
کند که این یک عضو چنانـک حـق حظّیسـت تمـام نگرفتـه اسـت، این طلبیدن حسّ حظّی دیگر جدادلیل آن می



۲۰ 

طلبـد هـر حسـی طلبد عدد میحظّی یافته است ناقص الجرم در آن حظ غرق نشده است حس دیگرش حظّ می
نی از روی صورت متفرقند چون یـک عضـو را اسـتغراق حاصـل شـد همـه حظی جدا حواس جمعند از روی مع

جنبـد چـون جنبد و همه اجزاش مـیجنبد و سرش میپرد و پرش میدروی مستغرق شوند چنانک مگس باال می
در انگبني غرق شد همه اجزاش یکسان شد هیچ حرکت نکند استغراق آن باشد که او در میان نباشد و او را جهد 

ل و حرکت نماند غرق آب باشد هر فعلی را که ازو آید آن فعل او نباشد فعـل آب باشـد اگـر هنـوز در نماند و فع
زند که آه غرق شدم این را نیز استغراق نگوینـد آخـر ایـن زند او را غرق نگویند یا بانگی میآب دست و پای می

گویـد مـن عبدخـدایم اضعست زیرا اینکه مـیپندارند که دعوی بزرگیست اناالحق عظیم تواَنَاالْحَقُّ گفنت مردم می
گوید خـود را عـدم کـرد ببـاد داد مـیکند یکی خود را و یکی خدا را، اما آنک اناالحق میدو هستی اثبات می

گوید اناالحق یعنی من نیستم همه اوست جز خدا راهستی نیست من بکلـی عـدم محضـم وهـیچم تواضـع دریـن 
هِ آخـر بنـدگی او درمیانسـت کننبیشرتست اینست که مردم فهم نمی د اینکِ مردی بندگی کند برای خـدا حِسْـبةَ لِلـّ
بینـد او غـرق آب نباشـد غـرق آب بینـد و خـدای را مـیبیند و فعل خود را مـیاگرچه برای خداست خود را می

از  آنکس باشد که درو هیچ جنبشی و فعلی نماند، امّا جنبشهای او جنبش آب باشد شريی در پی آهوی کـرد آهـو
گریخت دو هستی بود یکی هستی شري و یکی هستی آهو، اما چون شري بـاو رسـید و در زیـر پنجـۀ او قهـر وی می

شد واز هیبت شري بیهوش و بیخودشد درپیش شري افتاد این ساعت هسـتی شـري مانـد تنهـا هسـتی آهـو محـو شـد 
ترسند از شـري و از پلنـگ و از ظـالم حـق ونماند استغراق آن باشد که حق تعاىل اولیا را غري آن خوف خلق که می

حقسـت و عـیش و طـرب از  مـن ازاتعاىل او را از خود خایف گرداندو برو کشف گرداند که خـوف از حقّسـت و 
حقست و خورد وخواب از حقست حـق تعـاىل او را صـورتی بنمایـد مخصـوص محسـوس در بیـدای چشـم بـاز 

بیـنم ازیـن عـالم نیسـت صورت شريو پلنگ حقیقـت کـه مـی صورت شري یا پلنگ یا آتش که او را معلوم شود که
صورت غیب است که مصوّر شده است و همچنني صـورت خـویش بنماینـد بجمـال عظـیم و همچنـني بسـتانها و 
انهار وحور و قصور و طعامها و شرابها و خلعتها و براقها و شهرها و منزلها و عجایبهای گوناگون و حقیقـت مـی

گردانـد پـس یقـني شـود او را کـه خـوف از نماید و مصوّر مـیست، حق آنها را در نظر او میداند که ازین عالم نی
نمانـد زیـرا  خداست و امن ازخداست و همه راحتها و مشاهدها از خداست و اکنون این خوف او بخـوف خلـق
ا بـدلیل دانـد ازان این مشاهد است بدلیل نیست چون حق معني بوی نمود که همه ازوست فلسفی این را داند امّ

گویی خوش و گرم و دلیل پایدار نباشد و آن خوشی که ازدلیل حاصل بشود آن را بقایی نباشد تا دلیل را بوی می
دلیل بگذرد گرمی و خوشی او نماند چنانک شخصی بدلیل دانست که این خانه را بنّایی  رذک باشد چونتازه می

نیست قدرت دارد عجز ندارد موجود بود معدوم نبود زنده بـود هست و بدلیل داند که این بنّا را چشم هست کور 
ا  ا بـدلیل دانـد دلیـل پایـدار نباشـد زود فرامـوش شـود امـّ و مرده نبود بر بنای خانه سابق بود این همه را داند امـّ
د عاشقان چون خدمتها کردند بنّا را شناختند و عني الیقني دیدند و نـان و نمـک بهـم خوردنـد و اختالطهـا کردنـ

هرگز بنا از تصوّر و نظر ایشان غایب نشود پس چنني کس فانی حق باشد در حق او گناه گناه نبود جرم جرم نبـود 
  .چون او مغلوب و مستهلک آنست

پادشاهی غالمان را فرمود که هر یکی قدحی زرین بکف گريند که مهمان میآید و آن غـالم مقـرّب تـر را نیـز هـم 
اه روی نمود آن غالم خاص از دیدار پادشاه بیخود و مست شد قدح از دسـتش فرمود که قدحی بگري چون پادش

بیفتاد وبشکست دیگران چون ازو چنني دیدند گفتند مگر چنني میباید قدحها را بقصد بینداختنـد، پادشـاه عتـاب 
ردم از روی کرد چرا کردید گفتند که او مقرّب بودچنني کـرد، پادشـاه گفـت ای ابلهـان آن را او نکـرد آن را مـن کـ

مقصود از آن همه  ظاهر همه صورتها گناه بود اما آن یک گناه عني طاعت بود بلک باالی طاعت و گناه بود خود
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آن غالم بود باقی غالمان تبع پادشاهند پس تبع او باشـند چـون او عـني پادشاهسـت و غالمـی بـرو جـز صـورت 
مَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ هم اناالحق است معنـیش اینسـت  فرماید لَوْلَاکَپادشاه پُرست حق تعاىل می لنیست از جما

که افالک را برای خود آفریدم این اناالحق است بزبان دیگر و رمزی دیگر سخنهای بزرگان اگـر بصـد صـورت 
مختلف باشد چون حق یکیست و راه یکیست سخن دو چون باشد اما بصورت مخالف مینماید بمعنـی یکیسـت 

در معنی همه جمعیت است چنانک امريی بفرماید که خیمـه بدوزنـد یکـی ریسـما میتابـد  و تفرقه در صورتست و
بافد و یکی دوزد و یکی میدرّد و یکی سوزن میزنـد ایـن صـورتها اگرچـه از روی یکی میخ میزند یکی جامه می

لم نیـز چـون کننـد و همچنـني احـوال ایـن عـااند اما از روی معنی جمعند و یکی کـار مـیظاهر مختلف و متفرّق
کنند از فاسق و صالح و از عاصی و از مطیع و ازدیو و ملک مثالً پادشاه خواهد کـه درنگری همه بندگی حق می

غالمان را امتحان کند و بیازماید باسباب تا با ثبات از بی ثبات پیدا شود و نیک عهد از بد عهد ممتاز گردد و با 
ید تا ثبات او پیدا شـود اگـر نباشـد ثبـات او چـون پیـدا شـود پـس آن وفا از بی وفا او رامُوسوسی و مهیّجی میبا

موسوس و مهیج بندگی پادشاه میکند چون خواست پادشاه اینست که این چنـني کنـدبادی فرسـتاد تـا ثابـت را از 
 غريثابت پیدا کند و پشه را از درخت و باغ جدا گرداند تا پشه بـرود و آنـچ باشـه باشـد بمانـد، ملکـی کنیزکـی را
فرمود که خود را بیارا و بر غالمان من عرض کن تا امانت و خیانت ایشان ظاهر شود فعل کنیـزک اگرچـه بظـاهر 

نماید اما در حقیقت بندگی پادشاه میکند این بنـدگان خـود را چـون دریـن عـالم دیدنـد نـه بـدلیل و معصیت می
کند که وَاِنْ مِنْ شُیْیءٍ اِلَّا یُسَـبِّحُ عت حق میتقلید بل معاینه بی پرده و حجاب که جمله از نیک و بد بندگی و طا

بِحَمْدِهِ پس در حق ایشان همني عالم قیامت باشد چون قیامت عبارت از آنست که همه بندگی خدا کنند و کـاری 
یِنـاً عـالم ازروی بینند که لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ یَقْدیگر نکنند جز بندگی او و این معنی را ایشان همني جا می

لغت این باشد که از عارف عالیرت باشد زیرا خدای را عالم گویند اما عارف نشاید گفنت، معنـی عـارف آنسـت کـه 
دانست و دانست و این در حق خدا نشاید، اما از روی عرف عارف بیش است زیرا عارف عبارتست از آنچ نمی

انـد کـه عـالم بـه از صـد ده است، عرفا عارف ایـن را گوینـد آوردهبريون از دلیل داند عالم را مشاهده و معاینه دی
بعلم زهد بعلم زهد کرد زهد بی علم محال باشد آخـر زهـد  زاهد و عالم به از صد زاهد چون باشد آخر این زاهد

ا باید که دنیا را بداند و زشتی و بی ثباتی دنیچیست از دنیا اعراض کردن و روی بطاعت و آخرت آوردن آخر می
را بداند و لطف و ثبات و بقای آخرت را بداند و اجتهاد در طاعت که چون طاعت کنم و چـه طاعـت ایـن همـه 
علمست پس زهد بی علم محال بود پس آن زاهد هم عالمست هم زاهد این عالم که به از صد زاهـد اسـت حـق 

داشت خدای بوی دهد که ایـن علـم اند علم دیگرست که بعد ازین زهد و علم که اوّل باشد معنیش را فهم نکرده
دوم ثمرۀ آن علم و زهد باشد قطعاً این چنني عالم به از صدهزار زاهد باشد نظري ایـن همچنانـک مـردی درختـی 
آن درخت که بارداد به از صد درخت باشد که بارنداده باشد زیـرا آن درختـان شـاید  نشاند و درخت بارداد قطعاً 

ی باشد که در بریّه روانسـت کـه ایشـان يی که بکعبه رسد به ازان حاجيیارست حاجکه برب نرسند که آفات در ره بس
را خوفست برسند یا نرسند اما این بحقیقت رسیده است یک حقیقت به از هزار شکست امري نایب گفـت آنـک 
نرسید هم امید دارد فرمود کو آنک امید داردتا آنک رسـید از خـوف تـا امـن فرقـی بسیارسـت و چـه حاجتسـت 
بفرق بر همه این فرق ظاهرست سخن در امنست که از امن تا امن فرقهای عظیمسـت تفضـیل محمـد صـّلی اللّـه 

انــد اال در امــن علیــه و ســلّم برانبیــا آخــر از روی امــن باشــد و اگــر نــه جملــه انبیــاء در امننــد و از خــوف گذشــته
کـه عـالم خـوف و مقامـات خـوف را نشـان تـوان داد امـا مقامهاست که وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَـوْقَ بَعْـضٍ دَرَجَـاتٍ اال 

کنـد و کند یکی بذل تن میمقامات امن بی نشان است در عالم خوف نظر کنند هر کسی در راه خدا چه بذل می
یکی بذل مـال و یکـی بـذل جـان یکـی روزه یکـی نمـاز یکـی ده رکعـت یکـی صـد رکعـت پـس منـازل ایشـان 



۲۲ 

دادن همچنانک منازل قونیه با قیصریة معني است قیماز و اُپروخ و سـلطان و  مصوّرست و معیّن توان از آن نشان
نشانست آن را کشتیبان داند باهل خشکی نگوید چون نتواننـد فهـم غريه اما منازل دریا از انطالیه تا اسکندریه بی

  .کردن
مان برند، فرمود ای واللّه کسی کند اگر همه را ندانند اندک بدانند و پی برند و گامري گفت هم گفت نیز فایده می

دانـد امـا چـون روز را در شب تاری نشسته است بیدار بعزم آنک سوی روز مريوم اگرچه چگونگی رفنت را نمـی
دانـد کـه کجـا رسـید و رود نمـیشود تا شخصی در شب تاریک و ابرپس کاروانی مـیمنتظرست بروز نزدیک می

چون روز شد حاصل آن رفنت را ببیند سر بجایی برزند هرک حسـبة گذرد و چه قدر قطع مسافت کرد امّاکجا می
للّه اگرچه دو چشم بـرهم زنـد آن ضـایع نیسـت فَمَـنْ یَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذرَّةٍ خَیْـراً یَـرَهُ االّ چـون انـدرون تاریکسـت و 

اینجا بکارد آنجا برگريد، عیسی  بیند که چه قدرپیش رفته است آخر ببیند اَلدُّنْیَا مَزْرَعَةُ اآلخِرَةِ هرچهمحجوب نمی
علیه السالم بسیار خندیدی، یحیی علیه السالم بسیار گریستی یحیی بعیسـی گفـت کـه تـو از مکرهـای دقیـق قـوی 

ف غریب حق قـوی غافـل شـدی يخندی، عیسی گفت که تو ازعنایتها و لطفهای دقیق لطایمن شدی که چنني می
رین ماجرا حاضـر بـود، از حـق پرسـیدازین هـر دو کـرا مقـام عالیرتسـت گریی ولییّ از اولیاء حق دکه چندینی می

جواب گفت که اَحْسَنُهُمْ بِیْ ظَنَّاً یعنی اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ من آنجاام که ظن بندۀ منست بهر بنده مرا خیالیسـت 
شـد بیـزارم ازان حقیقـت کـه و صورتیست هرچ او مرا خیال کند من آنجا باشم من بندۀ آن خیالم که حـق آنجـا با

آزما کـه ازگریـه حق آنجا نباشد، خیالها را ای بندگان من پاک کنید که جایگاه و مقام منست اکنون تو خود را می
تـر مـیترست و احوال تو بکـدام طریـق راسـتو خنده از صوم ونماز و از خلوت و جمعیت و غريه ترا کدام نافع

فْتُـوْنَ تـرا معنـی هسـت در انـدرون فتـوی پیش گري اِسْتَفْتِ قَلْبَکَ وَ اِنْ اَفْتَاکَ الْمُتر آن کار را شود و ترقیّت افزون
آیـد از طبیـب انـدرون مـیمفتیان برو عرض دار تا آنچ او را موافق آید آن را گريد همچنانک طبیب نزد بیمار می

پـذیرد و لهـذا طبیـب بـريون از وی کنـد و مـیپرسد زیرا ترا طبیبی هست در اندرون و آن مزاج توست که دفع می
پرسد که فالن چیز که خوردی چون بود سبک بودی گران بودی خوابت چون بود از آنچ طبیب اندرون خـرب دهـد 
طبیب بريون بدان حکم کند، پس اصل آن طبیب اندرونست و آن مزاج اوست چـون ایـن طبیـب ضـعیف شـود و 

نهای کژ دهد شکر را تلخ گوید و سرکه را شريین پس محتـاج مزاج فاسد گردد از ضعف چیزها بعکس بیند و نشا
شد بطبیب بريونی که او را مدد دهد تا مزاج برقرار اول آید، بعدازان او باز بطبیـب خـود نمایـد و ازو فتـوی مـی

ستاند همچنن مزاجی هست آدم را از روی معنی چون آن ضعیف شـود حـواس باطنـه او هـرچ بینـد وهـرچ گویـد 
باشد پس اولیا طبیبانند او را مدد کنند تا مزاجش مستقیم گردد و دل و دینش قوّت گـريد کـه اَرِنِـی همه برخالف 

گذارد کـه او آن علـم را الْاَشْیَاءَ کَمَاهِیَ آدمی عظیم چیزست دروی همه چیز مکتوب است حجب و ظلمات نمی
اگون دنیا و آرزوهـای گونـاگون بـا در خود بخواند حجب و ظلمات این مشغولیهای گوناگونست و تدبريهای گون

این همه که در ظلماتست و محجوب پردهاست هم چیزی میخواند و ازان واقفسـت بنگـر کـه چـون ایـن ظلمـات 
وحجب برخیزد چه سان واقف گردد و از خود چه علمها پیدا کند آخر این حرفتها از درزیـی و بنّـایی و دروگریـو 

اع حرف اىل ماالُ یعدوالیحصی از انـدرون آدمـی پیـدا شـده اسـت از زرگری و علم و نجوم و طب و غريه و انو
گویند زاغی آدمی را تعلیم کرد که مرده در گور کند آن هم از عکس آدمی بود که سنگ وکلوخ پیدا نشد آنک می

بر مرغ زد تقاضای آدمی او را بر آن داشت آخر حیـوان جـزو آدمیسـت جـزو کـل را چـون آمـوزد چنانـک آدمـی 
ه بدست چپ نویسد قلم بدست گريد اگرچه دل قویست اما دست در نبشنت میلرزد اما دست بامر دل میخواهد ک

نویسد چون امري میآید موالنا سخنهای عظیم میفرماید که سخن منقطع نیست از آنک اهل سخنست دایمـا سـخن 
د که در کار نیسـتند ایشـان بوی مريسد و سخن بوی متصل است در زمستان اگر درختها برگ و بر ندهد تا نپندارن
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دایما بر کارند زمستان هنگام دخل است تابستان هنگام خرج خرج را همه بینند دخل را نبینند چنانـک شخصـی 
مهمانی کند و خرجها کند این را همه بینند اما آن دخل را که اندک اندک جمع کرده بـود بـرای مهمـانی نبینـد و 

و یگانه و (ید ما را با آن کس که اتصال باشد دم بدم باوی در سخنیم نداند و اصل دخلست که خرج از دخل میآ
ایم اگرچه مشت بر هم دگر میزنیم باوی درخموشی و غیبت و حضور بلک در جنگ هم بهمیم و آمیخته) متصلیم

ویز کنی باز کن تا ببینی چه جـای مـدر سخنیم و یگانه و متصلیم آن رامشت مبني در آن مشت مویز باشد باور نمی
گویند ازنظم و نثر اینک میـل امـرياین طرفسـت و چه جای درهای عزیز آخر دیگران رقایق و دقایق و معارف می

با ماست از روی معارف و دقایق و موعظه نیست چون در همه جایها ازین جنس هست و کم نیسـت پـس اینـکِ 
و ورای آنکـه از دیگـران دیـده اسـت بینـد کند ایـن غـري آنهاسـت او چیـز دیگـر مـیمرا دوست میدارد و میل می

  .بایدروشنایی دیگر می
که ترا چه بوده است و چه افتاده است خود را رسوا کردی و ) وگفت(اند که پادشاهی مجنون را حاضر کرد آورده

از خان و مان برآمدی و خراب و فنا گشتی لیلی چه باشد و چـه خـوبی دارد بیـا تـا تـرا خوبـان و نغـزان نمـایم و 
تو کنم و بتو بخشم چون حاضر کردند مجنون را و خوبان را جلوه آوردند مجنون سـرفروافکنده بـود و پـیش  فدای

ترسم عشق لیلی شمشري کشیده است اگر بردارم نگریست پادشاه فرمود آخر سر را برگري ونظر کن گفت میخود می
و لب و بینـی بـود آخـر دروی چـه دیـده  سرم را بیندازد غرق عشق لیلی چنان گشته بود آخر دیگران را چشم بود

  .بود که بدان حال گشته بود
  

  فصل
داریم گفت برما این واجب بود دهشـت دانیم که شما بمصالح خلق مشغولید زحمت دور میمشتاقیم االّ چون می

برخاست بعد ازین بخدمت آییم فرمود که فرقی نیست همه یکیست شما را آن لطف هست که همه یکی باشـد از 
کنـیم حمتها چونید لیکن چون میدانیم که امروز شمایید که بخريات و حسنات مشغولید الجرم رجـوع بشـما مـیز

دهنـد اهـل برّنـد و بـاین مـیکردیم اگر مردی را عیالست و دیگـری را نیسـت ازو مـیاین ساعت بحث درین می
ت در تحقیق همچنانک اهل دىل که ظاهر گویند که از معیل میربی بغري معیل میدهی، چون بنگری خود معیل اوس

او را گوهری باشد شخصی را بزند و سر و بینی و دهان بشکند، همه گویند که این مظلومست امّا بتحقیـق مظلـوم 
آن زننده است ظالم آن باشد که مصلحت نکند آن لس خورده و سرشکسته ظالمست و این زننده یقني مظلومست 

سـت کـردۀ او کـردۀ حـق باشـد، خـدا را ظـالم نگوینـد همچنانـک چون این صاحب گوهرست و مسـتهلک حـق ا
میکشت و خون مريیخت و غارت میکـرد ظـالم ایشـان بودنـد و او مظلـوم مـثالً ) صلّی اللّه علیه و سلّم(مصطفی 

مغربیی در مغرب مقیمست مشرقیی بمغرب آمد غریب آن مغربیست امّا ایـن چـه غریـب اسـت کـه از مشـرق آمـد 
ه بیش نیست ازین خانه در آن خانه رفت یا ازین گوشـه بـدان گوشـه آخـر نـه هـم دریـن خانـه چون همه عالم خان

گویـد کـه اَلْاِسْـلَامُ بَـدَ أَغَرِیْبَـاً نگفـت کـه است اما آن مغربی که آن گوهر دارد از بريون خانه آمـده اسـت آخـر مـی
چون شکسته شد مظلـوم بـود و چـون شکسـت هـم اَلْمَشرِقیُّ بَدَأَ غَرِیْباً همچنانک مصطفی صلی اللّه علیه و سلم 

صلی اللّه (مظلوم بود زیرا در هر دو حالت حق بدست اوست و مظلوم آنست که حق بدست او باشد مصطفی را 
دل بسوخت بر اسريان حق تعاىل برای خاطر رسول وحی فرستاد که بگـو ایشـان را دریـن حالـت کـه ) علیه و سلّم

نیّت خري کنید حق تعاىل شما را ازیـن برهانـد وآنـچ رفتـه اسـت بشـما بـاز دهـد و شما در بند و زنجريید اگر شما 
اضعاف آن و غفران و رضوان در آخرت دو گنج یکی آنک از شما رفت و یکی گنج آخرت سـوال کـرد کـه بنـده 
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خیزد یا عطای حقّست فرمود که عطای حقّسـت و توفیـق حقّسـت امـا چون عمل کند آن توفیق و خري از عمل می
فرماید که هر دو از تست جَزَاءً بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ گفـت کند هردو را میحق تعاىل از غایت لطف ببنده اضافت می

چون خدای را این لطفست پس هرک طلب حقیقی کند بیابد فرمود لیکن بی ساالر نشود چنانک موسی را علیه 
گذشتند اما چـون مخالفـت آغـاز آوردند و میاز دریا برمیالسالم چون مطیع بودند در دریا راهها پیدا شد وگرد 

کردند در فالن بیابان چندین سال بماندند و ساالر آن زمان دربند اصالح ایشان باشد کـه سـاالر ببینـد کـه دربنـد 
اویند و مطیع و فرمان بردارند مثال چندین سپاهی در خدمت امريی چون مطیع و فرمان بردار باشند او نیـز عقـل 

ان صرف کند و دربند صالح ایشان باشد اما چون مطیع نباشند کی در تدارک احوال ایشان عقل خـود شکار ای در
را صرف کند عقل در تن آدمی همچون امريیست مادام که رعایای تن مطیع او باشند همـه کارهـا باصـالح باشـد 

خـورده ازیـن دسـت و پـای و زبـان و بینی که چون مستی میآیـد خمـر اما چون مطیع نباشند همه بفساد آیند نمی
رعایای وجود چه فسادها میآید روزی دیگر بعد از هشیاری میگویدو آه چه کـردم و چـرا زدم و چـرا دشـنام دادم 
پس وقتی کارها باصالح باشند که دران ده ساالری باشد و ایشان مطیع باشند اکنون عقل وقتـی اندیشـه اصـالح 

د مثال فکر کرد که بروم وقتی برود که پای بفرمـان او باشـد و اگـر نـه ایـن فکـر را این رعایا کند که بفرمان او باشن
نکند اکنون همچنانک عقل در میان تن امريست این وجودهای دیگر که خلقنـد ایشـان سـرجمله بعقـل و دانـش 

 انـدتـنخود و نظر و علم خود بنسبت آن وىل جمله تن صرفند و عقل اوست در میان ایشان اکنون چون خلق که 
مطیع ایشان نباشند احوال ایشان همه در پریشانی و پشیمانی گذرد اکنون چون مطیع شـوند چنـان بایـد شـدن کـه 
هرچ او کند مطیع باشند و بعقل خود رجوع نکنند زیرا که شاید بعقـل خـود آنـرا فهـم نکننـد بایـد کـه او را مطیـع 

استاد باید بودن اگر تَکل دهد که بـدوزد تکـل دوزد و باشند چنانک کودکی را بدکان درزیی نشاندند او رامطیع 
  .بیاموزد تصرف خود رها کند کلی محکوم امر استاد باشد اگر شالل شالل دوزد و اگر خواهد که

امید داریم از حق تعاىل که حالتی پدیدآورد که آن عنایت او است که باالی صدهزار جهد و کوشش است که لَیْلَـةُ 
نْ اَلْفِ شَهْرٍ این سخن و آن سخن یکیست که جَذْبَةٌ مِـنْ جَـذَباتِ اللّـه تَعـايل خَیْـرٌ مِـنْ عِبـادَةِ الثَقَلَـنيِ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِ

یعنی چون عنایت او در رسد کار صدهزار کوشش کند و افزون کوشش خوبست و نیکو و مفیدست عظیم اما پیش 
چون عنایت بیایـد کوشـش هـم بیایـد، عیسـی علیـه عنایت چه باشد پرسید که عنایت کوشش دهد گفت چرا ندهد 

یْ عَبْدُاللّـه آتـانِیْ الْکِتـابَ یحیـی هنـوز در شـکم مـادر بـود وصـف او  السالم چه کوشش کرد که در مهد گفـت اِنـِّ
  .گفت محمد رسول اللّه را بی کوشش شد گفت اَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ ،میکرد

رو آید آن فضل حقّست و عطای محـض و اال چـرا آن یـاران دیگـر را اول فضل است چون از ضاللت بیداری د
نشد که قرین او بودند، بعد از آن فضل و جزا همچون استارۀ آتش جست اوّلش عطاست امّا چـون پنبـه نهـادی و 

کنی و بعد ازین فضـل و جزاسـت آدمـی اوّل وهلـت خـرد و ضـعیف اسـت کـه پروری وافزون میآن ستاره را می
لْاِنْسَانُ ضَعِیْفاً اما چون آتش ضعیف را پرورید عالمی شود و جهانی را بسـوزد و آن آتـش خـرد بـزرگ و وَخُلِقَ ا

عظیم شود که اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِـیْمٍ گفـتم موالنـا شـما را قـوی دوسـت میـدارد فرمـود کـه نـی آمـدن مـن بقـدر 
سخن را نافع گرداند و آن را در انـدرون سـینه دوستیست ونی گفنت آنچ میآید میگویم اگر خدا خواهد این اندک 

شما قایم دارد و نفعهای عظیم کند و اگر نخواهد صدهزار سخن گفته گري هـیچ در دل قـرار نگـريد هـم بگـذرد و 
فراموش شود همچنانک استارۀ آتش بر جامۀ سوخته افتاد اگر حق خواهد همان یک ستاره بگريد و بزرگ شود 

  .دان سوخته رسد ونماند و هیچ اثر نکند وَ لِلّهِ جُنُوْدُ السّمَواتِو اگر نخواهد صد ستاره ب
این سخنها سپاه حقّند قلعها را بدستوری حق باز کنند و بگريند اگر بفرماید چندین هزار سوار را که بروید بفـالن 

ان یک سـوار در را بـاز قلعه روی بنمایید اما مگريید چنني کنند و اگر یک سوار را بفرماید که بگري آن قلعه را هم
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کند و بگريد پشۀ را بر نمرود گمارد و هالکش کند چنانک میگوید اِسْتَوی عِنْدَ الْعَارِفِ الـدّانِقُ وَالـدِّیْنَارُ وَالْاَسَـدُ 
وَالْهِرَُّة که اگر حق تعاىل برکت دهد دانقی کار هزار دینار کند و افزون و اگر از هزار دینار برکت برگريد کاردانگی 
نکند و همچنني اگر گربه برگمارد او را هالک کند چون پشۀ نمرود را و اگر شـري را بگمـارد از وی شـريان لـرزان 

علیه (شوند و چنانک آتش بر ابراهیم شوند یا خود دراز گوش اوشود چنانک بعضی از درویشان بر شري سوار می
ود کـه او را بسـوزد فـی الجملـه چـون ایشـان برد وسالم شد و سبزه و گل و گلـزار چـون دسـتوری حـق نبـ) السالم

دانستند که همه از حقست پیش ایشان همه یکسان شد از حق امید داریـم کـه شـما ایـن سـخنها را هـم از انـدرون 
خود بشنوید که مفید آنست اگر هزار دزد بريونی بیایند در را نتوانند باز کردن تا از اندرون دزدی یار ایشان نباشد 

از کند هزار سخن از بريون بگوی تا از اندرون مصدقی نباشد سود ندارد همچنانک درختـی را تـا که از اندرون ب
  .در بیخ او تری نباشد اگر هزار سیل آب برو ریزی سود ندارد اول آنجا در بیخ او تری بباید تا آب مدد او شود

ـــــــی ـــــــور اگـــــــر صـــــــدهزار م ـــــــدن   بین

 

 جــــــز کــــــه بــــــر اصــــــل نــــــور ننشــــــیند
 

د هرگز آن نور را نبینند اکنون اصل آن قابلیت اسـت کـه در نفـس اسـت نفـس دیگرسـت و تادر چشم نوری نباش
گـردد چیـزی دیگـر مـیرود و روح در تنست اما آن نفـس مـیبینی که نفس در خواب کجاها میروح دیگر نمی

ر بگوییم که ایـن نفـس شود گفت پس آنچ علی گفت مَنْ عَرَفَ نَفَسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ این نفس را گفت گفت و اگ
را گفت هم خردکاری نیست و اگر آن نفس را شرح دهیم اوهمني نفس را فهم خواهد کردن چون او آن نفـس را 
نمیداند مثالً آینـۀ کوچـک در دسـت گرفتـۀ اگـر در آینـه نیـک نمایـد بـزرگ نمایـد خـرد نمایـد آن باشـد بگفـنت 

گوییم عالمی هست تـا خاری پدید آید بريون آنک ما میمحالست که فهم شود بگفنت همني قدر باشد که درو خار
بطلبیم این دنیا و خوشیها نصیب حیوانیت آدمی است این همه قوت حیوانیت او میکند و آنچ که اصل است کـه 

گویند که اَلْآدَمِیُّ حَیْـوَانٌ نَـاطِقٌ پـس آدمـی دو چیزسـت آنـچ دریـن عـالم قـوت انسانست در کاهش است آخر می
  .وست این شهوات است و آرزوها اما آنچ خالصۀ اوست غذای او علم وحکمت ودیدار حق استحیوانیت ا

آدمی را آنچ حیوانیت اوست از حق گریزانست و انسانیّتش از دنیاگریزان فَمِنْکُمْ کَـافِرٌ وَمِـنْکُمْ مُـؤْمِنٌ دو شـخص 
ایـن عـالم دیسـت جمـادات را  دریـن شـک نیسـت کـه. تا بخت کرا بود کرا دارد دوست -درین وجود در جنگند

گویند زیرا که همه منجمدند، این سنگ و کوه و جامه که پوشیدۀ وجود همه منجمدست اگرنه دییی جماد چرا می
عنی عالم بسیط است در نظر نیاید اما بتأثري توان دانسـنت کـه بـاد و سـرمایی هسـت مهست عالم چرا منجمدست 

چگونه دی دِی عقلی نه حسـی چـون آن هـوای الهـی بیایـد کوههـا این عالم چون فصل دیست که همه منجمدند 
گداخنت گريد، عالم آب شود همچنانک چون گرمای تموز بیاید همه منجمدات در گـداز آینـد، روز قیامـت چـون 
آن هوا بیاید همه بگدازند حق تعاىل این کلمات را لشکر ما کند گرد شما تا از اعدا شما را سّد شوند تا سبب قهر 

بینـی چنـدین هـزار ا باشد اعدایی باشند اعدای اندرون آخر اعدای برونی چیزی نیستند چه چیز باشـند نمـیاعد
کافر اسري یک کافرند که پادشاه ایشانسـت و آن کـافر اسـري اندیشـه پـس دانسـتیم کـه کاراندیشـه دارد چـون بیـک 

ی پایان باشد بنگر که آن را چه عظمت اندیشۀ ضعیف مکدّر چندین هزار خلق و عالم اسريند آنجا که اندیشهای ب
بینم معني که صدهزار صورت بی حد و شکوه باشد و چگونه قهر اعدا کنند و چه عالم ها را مسخّر کنند چون می

انـد و آن شـخص اسرياندیشـۀ حقـري پـس ایـن همـه اسـري یـک و سپاهی بی پایان صحرا در صحرا اسري شخصـی
ایان خطري قدسی علوی چـون باشـند پـس دانسـتیم کـه کـار اندیشـها دارنـد اندیشه باشند تا اندیشهای عظیم بی پ

اند و بی اندیشه معطّلند و جمادند، پس آنک صورت بیند اونیـز جمـاد باشـد و در معنـی صور همه تابعند و آلت
کْبَرِ راه ندارد و طفلست و نابالغ اگرچه بصورت پريست و صدساله رَجَعْنَـا مِـنَ الْجِهَـادِ الْاَصْـغَرِ اِلَـ ي الْجِهَـادِ الْـاَ
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زدیـم ایـن سـاعت بلشـکرهای اندیشـها مصـاف یعنی در جنگ صورتها بـودیم و بخصـمان صـورتی مصـاف مـی
زنیم تا اندیشهای نیک اندیشهای بد را بشکند و از والیت تن بـريون کنـد پـس اکـرب ایـن جهـاد باشـد و ایـن  می

گرداند آخر میآلت چرخ را میچنانک عقل فعّال بیواسطۀ تن درکارند هممصاف پس کار فکرتها دارند که بی
  .گوید که بآلت محتاج نیست

 تــو جــوهری و هــر دو جهــان مــر تــرا عــرض
ـــری ـــد از دل بروگ ـــم جوی ـــه عل   آن کـــس ک

 

ــند ــت ناپس ــد هس ــرض طلبن ــه از ع ــوهر ک  ج
 وان کــس کــه عقــل جویــد از جــان بروبخنــد

 

افۀ مشکست و ایـن عـالم و خوشـیها همچـون بـوی چون عرض است بر عرض نباید ماندن زیرا این جوهر چون ن
مشک، این بوی مشک نماند زیرا عرض است هرک ازین بـوی مشـک را طلبیـد نـه بـوی را و بربـوی قـانع نشـد 
نیکست اما هرک بربوی مشک قرار گرفت آن بدست زیرا دست بچیزی زده است که آن در دسـت او نمانـد زیـرا 

رسـد چـون در حجـاب رود و روی در ن عـالم اسـت بـوی مـیبوی صفت مشکست چندانک مشک را روی دری
کنـد عالم دیگر آرد آنها که ببوی زنده بودند بمريند زیرا بوی مالمز مشک بـود آن جارفـت کـه مشـک جلـوه مـی

پسنیک بخت آنست که از بوی بروی زند و عني او شود بعدازان او را فنا نماند و در عني ذات مشک باقی شد و 
د ازان وی بعـالم بـوی رسـاند و عـالم ازوی زنـده باشـد بـر او از آنـچ بـود جزنـامی نیسـت حکم مشک گـريد بعـ

همچنانک اسبی یا حیوانی در نمکسار نمک شده باشد بروی از اسبی جز نام نمانده باشد همـان دریـای نمـک 
نمـک را نـامی  باشد در فعل و تأثري آن اسم او را چه زیان دارد از نمکیش بريون نخواهـد کـردن و اگـر ایـن کـان

دیگر نهی از نمکی بريون نیاید پس آدمی را ازین خوشیها و لطفها که پرتو و عکـس حقّسـت ببایـدش گذشـنت و 
ا بـاقی نیسـت بنسـبت بحـق  برین قدر نباید قانع گشنت هرچند که این قدر از لطف حقست و پرتو جمال اوست امـّ

تابد هر چند که شـعاع آفتابسـت و نورسـت نها میباقیست بنسبت بخلق باقی نیست، چون شعاع آفتاب که در خا
امّا مالزم آفتاب است، چون آفتاب غروب کند روشنایی نمانـد پـس آفتـاب بایـد شـدن تـا خـوف جـدایی نمانـد 
باختست و شناخت است بعضی را داد و عطا هست اما شـناخت نیسـت وبعضـی را شـناخت هسـت امـا باخـت 

ق کسی باشد این چنني کـس بـی نظـري باشـد نظـرياین مـثال مـردی راه نیست اما چون این هر دو باشد عظیم مواف
مريود اما نمیداند که این راهست یابی راهی مريود علی العمیا بوک آواز خروسی یا نشان آبادانیی پدید آید کواین 

  .و کوآن که راه میداند و مريود و محتاج نشان و عالمت نیست کار او دارد پس شناخت ورای همه است
  

  لفص
دِرْهُ بِآ ثامِـکَ شـب درازسـت از بهـر قَالَ النَّبُّي عَلَیْهِ السَّلَامُ اَللَّیْلُ طَویْلٌ فَلَا تُقَصِّرْهُ بِمَنَامِکَ وَالنَّهَار مُضْيُ فَلَـا تُکـَّ

زحمت دوستان و دشمنان خلوتی و سلوتی حاصل شـده و حـق تشویش خَلق و بیرازگفنت و حاجات خواسنت بی
کشیده تا عملها از ریا مصون و محروس باشد و خالص باشد للّه تعاىل و در شب تـريه مـرد ریـائی  تعاىل پرده فرو

از مخلص پیدا شود ریایی رسوا شود در شب همه چیزها بشب مستور شوند و بروز رسوا شوند مـرد ریـایی بشـب 
و کسـی نیسـتی تـا کسـی را بینـد وىل تـگویندش که کسی میبیند از بهر کی کنم میرسوا شود گوید چون کسی نمی

بیند که همه کسان در قبضه قدرت ویند و بوقت درماندگی او را خوانند همه و بوقـت درد دنـدان بینی آنکسی می
شـنود و حاجـت ودرد گوش و درد چشم و تهمت خوف و ناایمنی همه او را خوانند بسرّ و اعتمـاد دارنـد کـه مـی

دهند از بهر دفع بال را و صحّت رنجوری را و اعتماد دارند که آن میایشان روا خواهد کردن و پنهان پنهان صدقه 
کند چون صحّتشان داد و فراغت ازیشان آن یقني باز رفت و خیال اندیشی باز آمد مـیدادن و صدقه را قبول می
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ه بـیگویند خداوندا آن چه حالت بود که بصدق ما ترا می اللـت کـه مخواندیم در آن کنج زندان با هزارقل هواللـّ
حاجات روا کردی اکنون ما بريون زندان همچنان محتاجیم که اندرون زندان بودیم تـا مـا را از ایـن زنـدان عـالم 
ظلمانی بريون آری بعالم انبیا که نورانیست اکنون چرا ما را همان اخالص برون زندان و بـرون حالـت درد نمـی

و تأثري این خیال هزار کاهلی وماللت میدهد آن یقني خیـال  آید هزار خیال فرود میآید که عجب فایده کند یا نکند
فرماید که آنـچ گفـتم نفـس حیـوانی شـما عدوسـت شـما را و مـرا کـه لَاتَتَّخِـذَوا جواب می) تعاىل(سوز کوخدای 

رنـج  عَدُوِّیْ وَعَدوَّکُمْ اَوْلیَـاء همـاره ایـن عـدو را در زنـدان مجاهـده داریـد کـه چـون او در زندانسـت و در بـال و
اخالص تو روی نماید و قوّت گريد هزار بار آزمودی که از رنج دندان و دردسر از خوف تـرا اخـالص پدیـد آمـد 
چرا در بند راحت تن گشتی و در تیمار او مشغول شدی سررشته را فرامـوش مکنیـد و پیوسـته نفـس را بـی مـراد 

  .نَهْیَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوی فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأویدارید تا بمراد ابدی برسید و از زندان تاریکی خالص یابید که وَ
  

  فصل
مشـغول کـردی بحکایـت تـا ) دیگـر(شیخ ابراهیم گفت که سیف الدین فرّخ چون یکی را بـزدی خـود را بکسـی 

 بینـی در آنزدندی و شفاعت کسی باین طریق و شیوه پیش نرفتی فرمود که هـرچ دریـن عـالم مـیایشان او را می
عالم چنانست بلک اینها همه انموذج آن عالمند و هرچ درین عالمست همه ازآن عالم آوردند که وَ اِنْ مِن شَـیْیء 

نهد از هر انباری مشتی اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَّزِلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ طاس بعلینی بر سر طبلها و دواهای مختلف می
گنجـد، پـس آدمـی بـر مثـال اند ولیکن در طبلۀ او بیش ازیـن نمـینهایتتی مصطکی انبارها بیمشتی پلپل و مش

طاس بعلینی است یادکان عطّاریست که دروی از خزاین صفات حق مشت مشـت و پـاره پـاره در حقّهـا و طبلهـا 
ارۀ و از کرم پارۀ و از علم کند الیق خود از سمع پارۀ و از نطق پارۀ و از عقل پاند تا درین عالم تجارت مینهاده

کنـی یـا کننـد و تـو تهـی مـیکند و روز و شب طبلهـا را پـر مـیپارۀ اکنون پس مردمان طوّافان حقّند طوّافیی می
دهند مثالً روشنی چشم را کنند و قوت میکنی و شب باز پر میکنی روز تهی میکنی تا بآن کسبی میضایع می

شمها ونظرها مختلف از آن نموذجی بتو فرستادند تا بدان تفرّج عـالم میکنـی بینی در آن عالم دیدهاست و چمی
نهایت بقدر معلوم بتو میدید آن قدر نیست ولیک آدمی بیش ازین تحمّل نکند این صفات همه پیش ماست بی

بنگر کـه آن  فرستیم پس تأمّل میکن که چندین هزار خلق قرناً بعد قرن آمدند و ازین دریا پر شدند وباز تهی شدند
چه انبارست اکنون هرکرا بر آن دریا وقوف بیشرت دل او بر طبله سردتر پس پنـداری کـه عـالم از آن ضـرّاب خانـه 

انـد بدر میآیند و باز بدارالضّرب رجوع می کند که اِنَّا لِلّهِ وَ اِنَا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ اِنّا یعنی جمیع اجزای ما از آنجا آمده
شوند و بـیکنند از خُرد و بزرگ و حیوانات اما درین طبله زود ظاهر مید و باز آنجا رجوع میو انموذج آنجاان
بینی نسیم بهـار را آید نمیآید چه عجب میشوند از آنست که آن عالم لطیف است و در نظر نمیطبله ظاهر نمی
کنـی و چـون در طۀ ایشان تفرّج مـیشود در اشجار و سبزها و گلزارها و ریاحني جمال بهار را بواسچون ظاهر می

بینی نه از آنست که دروی تفرجها و گل زارها نیست آخر نه این از پرتـو نگری هیچ ازینها نمینفس نسیم بهار می
اوست بل که دروموجهاست از گلزارها و ریاحني لیک موجهای لطیفند در نظر نمیآیند اال بواسـطۀ از لطـف پیـدا 

  .شودنمی
شود اال بواسـطۀ انـدرونی یـا بريونـی از گفـت کسـی و آسـیب نیز این اوصفا نهانست ظاهر نمیهمچنني در آدمی 

یـابی و خـود را کنی هـیچ نمـیبینی در خود تأمّل میشود صفات آدمی نمیکسی و جنگ و صلح کسی پیدا می
بر مثال آبند در دریا از دریا تهی میدانی ازین صفات نه آنست که تو از آنچ بودۀ متغیّر شدۀ الّا اینها در تو نهانند 
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واسـطۀ و ظاهر نشوند اال بموجی موج جوششی باشد از اندرون تو ظـاهر شـود بـی بريون نیابند االّ بواسطۀ ابری
بینـی درو بینی و تن تو بر لب دریاسـت و جـان تودریاییسـت نمـیبريونی ولیکن مادام که دریاساکنست هیچ نمی

خلق گوناگون بدرمیآیند و خود را مینمایند وباز بدریا مريونـد صـفات تـو مثـل چندین ماهیان و ماران و مرغان و 
خشم و حسد و شهوت و غريه ازین دریا سر برمیآرند پس گویی صفات تو عاشقان حقّند لطیـف ایشـان را نتـوان 

  .دیدن اال بواسطۀ جامۀ زبان چون برهنه میشوند از لطیفی درنظر نمیآیند
  

  فصل
و خارخاری و تقاضایی هست کـه اگـر صـدهزار عـالم ملـک او شـود کـه نیاسـاید و آرام در آدمی عشقی ودردی 

کننـد و هـیچ آرام نیابد این خلق بتفصیل در هر پیشۀ و صنعتی و منصبی و تحصیل نجـوم و طـب و غرذلـک مـی
گـريد  گویند یعنی کـه دل بـوی آرامگريند زیرا آنچ مقصودست بدست نیامده است آخر معشوق را دالرام مینمی

پس بغري چون آرام و قرار گريد این جمله خوشیها و مقصودها چون نردبانیست و چون پایهای نردبان جای اقامت 
وباش نیست از بهرگذشنت است خنک او را کـه زودتـر بیـدار و واقـف گـردد تـا راه دراز بـرو کوتـه شـود و دریـن 

  .پایهای نردبان عمر خود را ضایع نکند
. بخشند، عجب حکم آن چـون باشـدستانند و ایشان نیز ما را گاه گاهی مالها میالها را میسئوال کرد که مغالن م

فرمود هرچه مغل بستاند همچنانست که در قبضه و خزینه حق درآمده است همچنانک از دریا کـوزۀ یـا خمـی را 
رسـد هـرک ازان خـم پر کنی و بريون آری آن ملک تو گردد مادام که در کوزه و یا خمسـت کـس را دران تصـرّف ن

اذن تو غاصب باشد امّا بازچون بدریا ریخته شد بر جمله حالل گردد و از ملک تو بريون آید پس مال مـا بربد بی
بریشان حرامست و مال ایشان بر ما حاللست لَارُهْبَانِیَّةَ فِي الْاِسْلَامِ اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَـةٌ مصـطفی صـلوات اللّـه علیـه 

د که مجمع ارواح را اثرهاست بزرگ و خطري در وحدت و تنهایی آن حاصل نشود و سرّ کوشش در جمعیّت نمو
اند تا اهل محلّه آنجا جمع شوند تا رحمـت و فایـده افـزون باشـد و خانهـا جداگانـه بـرای اینکه مساجد را نهاده

اشد و کعبـه را واجـب تفریق است و سرت عیبها فایده آن همني است و جامع را نهادند تا جمعیّت اهل شهر آنجا ب
کردند تا اغلب خلق عالم از شهرها و اقلیم ها آنجا جمع گردند گفت مغالن کـه اوّل دریـن والیـت آمدنـد عـور و 

اند و اسبان تازی هرچه برهنه بودند مرکوب ایشان گاو بود و سالحهاشان چوبني بود این زمان محتشم و سري گشته
که آن وقت که دل شکسته و ضـعیف بودنـد و قـوّتی نداشـتند خـدا  بهرت و سالحهای خوب پیش ایشانست فرمود

ایشان را یاری داد و نیاز ایشان را قبول کرد، درین زمان که چنني محتشم و قوی شدند حق تعاىل با ضـعف خلـق 
ایشان را هالک کند تا بدانند که آن عنایت حق بود و یاری حق بود که ایشان عـالم را گرفتنـد نـه بـه زور و قـوت 

نـوا و مسـکني و برهنـه و محتـاج مگـر بعضـی ازیشـان بطریـق بودو ایشان اول در صحرایی بودند دور از خلق بی
خریدنـد جهـت تنجامـۀ خـود کردنـد و کربـاس مـیتجارت در والیت خوارزمشاه میآمدند و خرید و فروختی مـی

ان نیز خراج میستد و بازرگانان را نمیفرمود تا بکشند و از ایشکرد و تجّار ایشان را میخوارزمشاه آن را منع می
گذاشت که آنجا بروند، تاتاران پیش پادشاه خود بتضـرّع رفتنـد کـه هـالک شـدیم پادشـاه ایشـان ازیشـان ده روز 
مهلت طلبید و رفت در بن غار وده روز روزه داشت و خضوع و خشوع پیش گرفت از حق تعاىل نـدایی آمـد کـه 

رجا که روی منصور باشی آن بود چـون بـريون آمدنـد بـا مرحـق منصـور شـدند و قبول کردم زاری ترا بريون آی ه
گوینـد مـیگویند یرغوی خواهـد بـودن فرمـود کـه دروغ مـیعالم را گرفتند، گفت تتاران نیز حشر را مقرّند و می

آیی گفت از کجا میدانیم و مقرّیم، اشرت را گفتند که خواهند که خود را با مسلمانان مشارک کنند که یعنی ما نیز می
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ات پیداست اکنون اگر ایشان مقرّحشرند کو عالمت ونشان آن این معاصی و ظلـم و بـدی از حمّام گفت از پاشنه
همچون یخها و برفهاست تو برتو جمع گشته چون آفتاب انابت و پشیمانی و خرب آن جهان و ترس خـدای درآیـد 

گدازاند اگر برفـی و یخـی بگویـد کـه مـن فها و یخها را میآن برفهاء معاصی جمله بگدازند همچنانک آفتاب بر
ام و آفتاب تموز بر من تافت و او برقرار برف و یخست هیچ عاقـل آن را بـاور نکنـد محالسـت کـه آفتاب را دیده

آفتاب تموز بیاید و برف و یخ بگذارد حـق تعـاىل اگرچـه وعـده داده اسـت کـه جزاهـای نیـک و بـد در قیامـت 
ایـد جـزای آنسـت کـه ا انموذج آن دم بدم و لمحه بلمحه مريسد اگر آدمیـی را شـادیی در دل مـیخواهد بودن امّ

کسی را شاد کرده است و اگر غمگني میشود کسی را غمگني کرده اسـت، ایـن ارمغانیهـای آن عالمسـت ونمـودار 
  .مایندروز جزاست تا بدین اندک آن بسیار را فهم کنند همچون که ازانبار گندم مشتی گندم بن

بآن عظمت و بزرگی که داشت شـبی دسـت او درد کـرد وحـی آمـد کـه از تـأثري درد ) صلوات اللّه علیه(مصطفی 
دست عباس است که او را اسري گرفته بود و با جمع اسريان دست او بسته بود و اگرچه آن بسنت او بامر حـق بـود 

اید از تأثري آزاری و معصیتی است که کردۀ ه برتو میهم جزا رسید تا بدانی که این قبضها و تريگیها و ناخوشیها ک
دینی که گناهها را بر تـو آسـان که آن بدست یا از غفلت یا از جهل یا از همنشني بی اگرچه بتفصیل ترا یاد نیست
نگر که چقدر گشاد داری و چقـدر قـبض داری قطعـاً قـبض جـزای دانی در جزا میکرده است که آن را گناه نمی

ت و بسط جزای طاعت است آخر مصطفی صلی اللّه علیه و سلّم برای آنک انگشرتی را در انگشت معصیت اس
گذرد یـا ازینجا قیاس کن که روز تو در معصیت می خود بگردانید عتاب آمد که ترا برای تعطیل و بازی نیافریدیم

بحّق مشغول بود امّا طـرفیش را بخلق مشغول کرد اگرچه بامر حق بود و همه ) علیه السّالم(در طاعت، موسی را 
اول ) صلّی اللّـه علیـه و سـلّم(بخلق مشغول کرد جهت مصلحت و خضر را بکلی مشغول خود کرد و مصطفی را 

صـلوات اللّـه (بکلّی مشغول خود کرد بعدازان امر کرد که خلق رادعوت کن و نصیحت ده و اصالح کن مصطفی 
ناه کردم مرا از حضرت چرا مريانـی مـن خلـق را نخـواهم حـق تعـاىل در فغان و زاری آمد که آه یارب چه گ) علیه

گفت ای محمّد هیچ غم مخور که ترا نگذارم که بخلق مشغول شوی در عني آن مشغوىل بـامن باشـی و یـک سـر 
موی از آنچ این ساعة بامنی چون بخلق مشغول شوی هـیچ ازان ازتـو کـم نگـردد در هـر کـاری کـه ورزی در عـني 

ل کرد حکمهای ازىل و آنچ حق تعاىل تقدیر کرده است هیچ بگردد فرمود حق تعـاىل آنـچ حکـم وصل باشی سؤا
کرده است در ازل که بدی را بدی باشد و نیکی را نیکی آن حکم هرگز نگردد زیرا که حـق تعـاىل حکـیم اسـت 

دارد این ممکن نباشد و کی گوید که تو بدی کن تا نیکی یابی هرگز کسی گندم کارد جو بردارد یا جو کارد گندم بر
اند که جزای نیکی نیکیست و جزای بدی بدی فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَیْـراً یَـرهُ وَمَـنْ مه اولیا و انبیاء چنني گفتهه

و اگـر ایـن یَعْمَلْ مُثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ از حکم ازىل این میخواهی که گفتیم و شرح کردیم هرگز این نگردد معاذاللّه 
میخواهی که جزای نیکی و بـدی افـزون شـود و بگـردد یعنـی چنـدانک نیکـی بـیش کنـی نیکیهـا بـیش باشـد و 

بینـیم کـه شـقی چندانک ظلم کنی بدیها بیش باشد این بگردد امّا اصل حکم نگردد فصاىل سؤال کرد که ما مـی
کی اندیشید که سعید شـد و آن سـعید کـه گردد فرمود آخر آن شقی نیکی کرد یا نیشود و سعید شقی میسعید می

ی شد همچنانک ابلیس چون در حق آدم اعرتاض کرد که خَلَقْتَنِـیْ مِـنْ قشقی شد بدی کرد یا بدیی اندیشید که ش
نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ بعد از آنکه استاد ملک بود ملعون ابد گشت ورانده درگاه ما نیز همني گوییم که جزای نیکی 

  .ت و جزای بدی بدیستنیکیس
ارت باشـد یـانی فرمـود کـه در مـذهب شـافعی  سؤال کرد که یکی نذر کرد که روزی روزه دارم اگر آنرا بشکند کفـّ

ا پـیش بیک قول کفّارت باشد جهت آنک نذر را یمني می ارت باشـد امـّ گـريد و هـرک یمـني را شکسـت بـرو کفـّ
نذر بردووجهست یکی مطلق و یکی مقیّد مطلق آنسـت کـه ابوحنیفه نذر بمعنی یمني نیست پس کفّارت نباشد و 
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گوید عَلَیَّ اَنْ اَصُوْمَ یَوْماً ومقیّد آنست که عَليَّ کَذا اِنْ جَـاءَ فلَـانُ گفـت یکـی خـری گـم کـرده بـود سـه روز روزه 
رد و داشت بنیّت آنک خر خود را بیابد بعد از سه روز خر را مرده یافت رنجید و از سر رنجـش روی بآسـمان کـ

گفت که اگر عوض این سه روز که داشتم شش روز از رمضان نخورم پس مـن مـرد نباشـم از مـن صـرفه خـواهی 
بردن یکی سؤال کرد که معنی التحیّات چیست و صلوات و طیّبات فرمود یعنی این پرستشـها و خـدمتها و بنـدگی

یّبات و صلوات و تحیّات للّه راسـت ازان ها و مراعاتها از ما نیاید و بدانمان فراغت نباشد پس حقیقت شد که ط
ما نیست همه ازان اوست و ملک اوست همچنانک در فصل بهار خلقـان زراعـت کننـد و بصـحرا بـريون آینـد و 
سفرها کنند و عمارتها کنند این همه بخشش و عطای بهارست و اگر نه ایشان همه چنانک بودند محبوس خانها 

اعت و این تفرّج و تنعّم همه ازانِ بهارست و وىل نعمت اوست و مـردم را و غارها بودندی پس بحقیقت این زر
دانند امّا پیش اولیا کشف شده است کـه اسـباب پـردۀ بیـنش نیسـت تـا نظر باسبابست و کارها را ازان اسباب می

انـد کـه گویـد و ندگوید پندارند که پرده سـخن مـیمسبّب را نبینند وندانند همچنانک کسی از پس پرده سخن می
پرده بر کارنیست و حجابست چون او از پرده بريون آید معلوم شود که پرده بهانه بـود اولیـای حـق بـريون اسـباب 
کارها دیدند که گزارده شد و برآمد همچنانک ازکوه اشرتبريون آمد و عصای موسی ثعبـان شـد و از سـنگ خـارا 

آلت باشارات بشـکافت وهمچنانکـه ماه را بی) صلوات اللّه علیه(دوازده چشمه روان شد و همچنانک مصطفی 
بی مادر و پدر در وجود آمد عیسی علیه السّالم بی پدر و برای ابراهیم علیه السّالم ازنار گل و ) علیه السّالم(آدم 

گلزار رست اىل ماالنهایه پس چون این را دیدند و دانستند که اسباب بهانـه اسـت کارسـاز دگرسـت اسـباب جـز 
حقتعاىل وعده کرد که ترا فرزنـد خـواهم دادن ) علیه السّالم(تا عوام بدان مشغول شوند زکریّا را  روپوشی نیست

او فریاد کرد که من پريم و زن پري و آلت شهوت ضعیف شده اسـت و زن بحـالتی رسـیده اسـت کـه امکـان بچـه و 
غُلْامٌ وَقَدْ بَلَغَنِیَ الْکِبَرُ وَامْرَأتِیَ عَاقِرٌ جواب حبل نیست یارب از چنني زن فرزند چون شود قَالَ رَبِّ اَنّی یَکُوْنُ لِیْ 

آمد که هان ای زکریّا سررشته را گم کردی صدهزار بار بتو بنمودم کارها بريون اسباب آن را فرامـوش کـردی نمـی
و بی حبل  اند من قادرم که درین لحظه در پیش نظر تو صدهزار فرزند از تو پیدا کنم بی زندانی که اسباب بهانه

مادر و پـدر درعـالم ارواح هسـت بلک اگر اشارت کنم در عالم خلقی پیدا شوند تمام و بالغ و دانا نه من ترا بی
کنـی احـوال کردم و از من بر تو لطفها و عنایتها سابق بود پیش ازآنک درین وجود آیی آن را چـرا فرامـوش مـی

م و جوهر هم مثـال آنسـت کـه غالمـان را از کافرسـتان بوالیـت انبیا و اولیا و خالیق و نیک و بد علی قدر مراتبه
آورند و بعضـی را ده سـاله و بعضـی را پـانزده سـاله آن را فروشند بعضی را پنج ساله میآورند و میمسلمانی می

که طفل آورده باشند چون سالهای بسیار میان مسلمانان پرورده شود و پري شود احوال آن والیت را کلّی فراموش 
کندو هیچ ازآنش اثری یاد نباشد و چون پارۀ بزرگرت باشد اندکیش یادآید و چون قوی بزرگرت باشد بیشـرتش یـاد 
باشد همچنني ارواح دران عالم در حضرت حق بودند که اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوْا بَلَی و غذا و قـوت ایشـان کـالم حـق 

ون آن کالم را بشنود ازان احوالش یاد نیایـد و خـود را صوت چون بعضی را بطفلی آوردند چحرف و بیبود بی
آیـد و اند و بعضی را پارۀ یاد مـیازان کالم بیگانه بیند و آن فریق محجوبانند که در کفر و ضاللت بکلّی فرو رفته

شـنوند آن حالـت در نظـر کنـدو آن مؤمناننـد و بعضـی چـون آن کـالم مـیجوش و هوای آن طرف دریشان سرمی
پیوندنـد و آن انبیـا و شـودو دران وصـل مـیآید و حجابها بکلّی برداشـته مـیدر قدیم بود پدید میه انکایشان چن

  .کنیماولیااند وصیّت می
یاران را که چون شما را عروسـان معنـی در بـاطن روی نمایـد و اسـرار کشـف گـردد هـان و هـان تـا آن را باغیـار 

وید بهرکس مگویید که التُعْطُوا الْحِکْمَةَ لِغَیْرِ اَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهَا وَلَـا شننگویید و شرح نکنید و این سخن ما را که می
تَمْنَعُوْهَا عَنْ اَهْلِهَا فَتَظْلِمُوْهُمْ ترا اگر شاهدی یا معشوقۀ بدست آید و در خانۀ تو پنهان شود کـه مـرابکس منمـای 
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را ببني آن ) خوب(گردانی و هرکس را گویی که بیا این  که من ازانِ توم هرگز روا باشد و سزد که او را در بازارها
معشوقه را هرگز این خوش اید برایشان رود و از تو خود خشم گريد حقتعاىل این سخنها را بـر ایشـان حـرام کـرده 
است چنانک اهل دوزخ باهل بهشت افغان کنند که آخر کوکرم شما و مروّت شما ازان عطاها و بخششها کـه حـق 

شما کرده است از روی صدقه و بنده نوازی بر ما نیز اگر چیزی ریزید و ایثار کنیـد چـه شـود وَلِـالَرْضِ  با) تعاىل(
هـا یـاازان آبهـای زالل بهشـت ذرّۀ بـر گدازیم ازان میـوهسوزیم و میمِنْ کَأسِ الْکِرَامِ نَصِیْبٌ که ما درین آتش می

اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِیْضُوْا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّـهُ قَـالُوْا  جان ما ریزید چه شود که وَنَادَی اَصْحَابُ النَّارِ
اِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَی الْکَافِرِیْنَ بهشتیان جواب دهند که آن را خدای بر شما حرام کرده اسـت تخـم ایـن نعمـت در 

یت و آن ایمان و صدق بود و عمل صالح اینجا چه برگريیـد و اگـر مـا از دار دنیا بود چون آنجا نکشتید و نورزید
روی کرم بشما ایثار کنیم چون خدا آن را بر شما حرام کرده است حلقتان را بسوزاند و بگلو فرو نرود و ار درکیسه 

  .نهید دریده شود و بیفتد
ان در شـرح اسـرار بودنـد و مـدح جمـاعتی منافقـان و اغیـار آمدنـد ایشـ) صـلوات اللّـه علیـه(بحضرت مصطفی 

کردند پیغامرب بر من بصحابه فرمود که خَمِّرُوا آنِیَتَکُمْ یعنی سرهای کوزهـا را می) صلی اللّه علیه و سلم(مصطفی 
و کاسها را و دیگها و سبوها را و خمها را بپوشانید و پوشیده دارید که جانورانی هستند پلید و زهرنـاک مبـادا کـه 

افتند و بنادانی از آن کوزه آب خورید شما را زیان دارد باین صورت ایشان را فرمود کـه از اغیـار  در کوزهاء شما
حکمت را نهان دارید و دهان و زبان را پیش اغیار بسته داریـد کـه ایشـان موشـانند الیـق ایـن حکمـت و نعمـت 

  .نیستند
کرد امّا اجماال میدانست که مـا او فهم نمی فرمود که آن امري که از پیش ما بريون رفت اگرچه سخن ما را بتفصیل

کنیم آن نیاز و سرجنبانیدن ومهر و عشق او را بجای فهم گريیم آخر این روستایی که در شهری را بحق دعوت می
  .کندداند امّا مقصود را فهم میشنود اگرچه معنی بانگ نماز را بتفصیل نمیمیآید بانگ نماز می

  

  فصل
ست خوبست والیـنعکس الزم نیسـت کـه هـرک خـوب باشـد محبـوب باشـد خـوبی جـزو فرمود که هرک محبوب 

محبوبیست و محبوبی اصل است چون محبوبی باشد البّته خوبی باشد جزو چیزی از کلّش جدانباشد و مالزم کّل 
ا محبـوب مجنـون نبودنـد مجنـون را مـی لـی گفتنـد کـه از لیباشد در زمان مجنون خوبان بودند از لیلی خـوبرت امـّ

دارم و لیلـی صـورت نیسـت لیلـی گفت کـه آخـر مـن لیلـی را بصـورت دوسـت نمـیخوبرتانند بر تو بیاریم او می
نوشم و شما را نظر بر نوشم پس من عاشق شرابم که ازو میبدست من همچون جامیست من ازآن جام شراب می

گاه نیستید اگر مرا قدح زرّین بود مرصّع بجوهر و درو  سرکه باشد یا غري شراب چیزی دیگـر قدحست از شراب آ
باشد مرا آن بچه کار آید کدوی کهنه شکسته که درو شراب باشد بنزد من به ازان قدح و از صد چنان قدح این را 
عشقی و شوقی باید تا شراب را از قدح بشناسد همچنانک آن گرسنه ده روز چیزی نخورده است و سـريی بـروز 

بنید زیرا ایـن بیندو گرسنه صورت جان میکنند آن سري صورت نان مین نظر میپنج بار خورده است هر دو در نا
نان همچون قدحست و لذّت آن همچون شرابست دروی وآن شراب را جز بنظر اشتها و شوق نتوان دیدن اکنون 
اشتها و شوق حاصل کن تا صورت بني نباشی و در کون ومکان همه معشـوق بینـی صـورت ایـن خلقـان همچـون 

شود آن نقشها نمیبینی که چون جام شکسته میها و دانشها نقشهای جامست نمیهاست و این علمها و هرنجام
بینــد کــه اَلْبَاقِیــاَتُ نوشــد و مــیمانـد پــس کــار آن شــراب دارد کــه در جــان قالبهاســت و آنکــس کــه شــراب را مــی
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  .الصَّالِحَاتُ
 گویم مخطیم غـري آن چیـزی هسـتباشد که من درینج می باید که تصوّر کند یکی آنک جازمسایل رادو مقدّمه می

  .دانم پس دانستیم که اَلسُّؤالْ نِصْفُ الْعِلْمِ ازین روستکه من نمی
کند امّا دریـن میـان هرکسی روی بکسی آورده است و همه را مطلوب حقّست و بآن امید عمر خود را صرف می

و مصیب است و بروی نشان زخـم چوگـان پادشاهسـت تـا یکـی ممیزی میباید که بداند که از این میان کیست که ا
تصرّف میکند و او رادر آب تصرّفی نیسـت سـبّاح و مسـتغرق هـر  وگوی و موحّد باشد مستغرق آبست که آب در

دو درآبند امّا این را آب میربد و محمولست و سبّاح حامل قوّت خویش است و باختیار خودست پس هر جنبشی 
ر فعلی و قوىل که ازو صادر شود آن از آب باشد ازو نباشد اودرمیان بهانـه اسـت همچنانـک که مستغرق کند و ه

از دیوار سخن بشنوی دانی که از دیوار نیست کسیست که دیوار را درگفت آورده است، اوالی همچنانند پیش از 
دسـت قـدرت همچـون  اند دریشان یک سر موی از هستی نمانده اسـت دراند و حکم درو دیوار گرفتهمرگ مرده

گوید مـن در میـان نیسـتم حرکـت از دسـت اند جنبش سرپ از سرپ نباشد و معنی اناالحق این باشد، سرپ مییرپاس
حقّست این سرپ را حق بینید و با حق پنجه مزنید که آنها که بر چنني سـرپ زخـم زدنـد در حقیقـت بـا خـدا جنـگ 

تا کنون میشنوی که بریشان چها رفـت از فرعـون و شـدّاد ونمـرود و اند، از دور آدم اند و خود را بر خدا زدهکرده
قوم عاد و لوط و ثمود اىل ماالنهایه و آن چنان سرپی تا قیامت قایمسـت دورا بعـد دور بعضـی بصـورت انبیـا و 
ر بعضی بصورت اولیا تا اتقیا از اشقیا ممتاز گردند و اعدا از اولیا پس هر وىل حجّت است بر خلق خلـق را بقـد

تعلّق که بوی کردند مرتبه و مقام باشد اگر دشمنی کنند دشمنی با حق کرده باشند و اگر دوستی ورزند دوستی با 
حق کرده باشند که مَنْ رَآهُ فَقَدْ رَآنِیْ وَمَنْ قَصَدَهُ فَقَدْ قَصَدَنِی بندگان خدا محرم حـرم حقّنـد همچـون کـه خادمـان 

ی بریـده اسـت و پـاک کـرده الجـرم حقتعاىل همه رگهـای هسـتی و شـهوت و بی خهـای خیانـت را از ایشـان بکلـّ
  .مخدوم عالمی شدند و محرم اسرار گشتند که الیَمَسُّهُ اِلَّا المُطَهَرُونَ

فرمود که اگر پشت برتبة بزرگان کرده است امّا از انکار و غفلت نکرده است روی بجان ایشان آورده اسـت زیـرا 
  .ون میآید جان ایشانست اگر پشت بنت کنند و روی بجان آرند زبان ندارندکه این سخن که از دهان ما بري

زنند و بعضـی مرا خوبیست که نخواهم که هیچ دىل از من آزرده شود اینک جماعتی خود را در سماع بر من می
آن راضـیم ام برای من کسی را چیزی مگویید من بکنند مرا آن خوش نمیآید و صد بارگفتهیاران ایشان را منع می

گـویم تـا بـآن آینـد از بـیم آن کـه ملـول نشـوند شـعری مـیآخر من تا این حد دلدارم که این یاران که بنزد من مـی
مشغول شوند و اگر نه من از کجـا شـعر از کجـا واللّـه کـه مـن از شـعر بیـزارم و پـیش مـن ازیـن بـرت چیـزی نیسـت 

اند بـرای اشـتهای مهمـان چـون اشـتهای مهمـان شورهمچنانک یکی دست در شکمبه که کرده است و آن را می
بایـد و چـه کـاال را خریدارنـد آن بشکمبه است مرا الزم شد آخر آدمی بنگرد که خلق رادر فالن شهر چه کاال می

تر متاعها باشد من تحصیلها کردم در علوم ورنجها بردم که نزد من فضال و محققّان خَرد و آن فروشد اگرچه دون
اندیشان آینـد تـا برایشـان چیزهـای نفـیس و غریـب و دقیـق عـرض کـنم حـق تعـاىل خـود چنـني  وزیر کان و نغول

خواست آن همه علمها را اینجا جمع کرد و آن رنجها را اینجا آورد که من بدین کار مشغول شوم چه تـوانم کـردن 
زیستیم و آن بع ایشان میماندیم موافق طدر والیت و قوم ما از شاعری ننگ تر کاری نبود ما اگر دران والیت می

ورزیدیم که ایشان خواسـتندی مثـل درس گفـنت و تصـنیف کتـب و تـذکري و وعـظ گفـنت و زهـد و عمـل ظـاهر می
ورزیدن مرا امري پروانه گفت اصل عملست گفتم کو اهل عمـل و طالـب عمـل تـا بایشـان عمـل نمـاییم حـاىل تـو 

ول شوی طالب عمل شو تا بنماییم ما در عالم مردی میطالبِ گفتی گوش نهادۀ تا چیزی بشنوی و اگرنگوییم مل
یابیم بگفـت مشـغولیم و تـو عمـل را چـه یابیم مشرتی گفت میطلبیم که بوی عمل نماییم چون مشرتی عمل نمی
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دانی چون عامل نیستی بعمل عمل را توان دانسنت و بعلم علم را توان فهـم کـردن و بصـورت صـورت را بمعنـی 
ه راه رو نیست و خالیست اگر مادر راهیم و در عملیم چـون خواهنـد دیـدن آخـر ایـن عمـل معنی را چون درین ر

صـلی اللّـه (نماز و روزه نیست و اینها صورت عملست عمل معنیست در بـاطن آخـر از دور آدم تـا دور مصـطفی 
آدمـی  پـس ایـن صـورت عمـل باشـد عمـل معنیسـت در. نماز و روزه باین صورت نبود و عمل بـود) علیه و سلم

آن مـرد در اال معنيست درو و چنانك گويند گويي دارو عمل كرد و آنجا صورت عمل نيست  ميهمچنانک گویند 
گویند پس عمـل بینند کارها که باو تعلّق دارد او را بواسطۀ ان عالم میفالن شهر عامل است چیزی بصورت نمی

اگر منافق آن صورت عمل را بجای آرد  .ظاهرست پندارند که عمل ایناند ایشان میاین نیست که خلق فهم کرده
هیچ او را سود دارد چون درو معنی صدق و ایمان نیست اصل چیزها همه گفتست و قول تو ازگفت و قـول خـرب 

زاید حق تعاىل عـالم را بقـول آفریـد بینی گفت میوه درخت عمل است که قول از عمل مینداری آن را خوار می
و ایمان در دلست اگر بقول نگویی سود ندارد و نمـاز را کـه فعـل اسـت اگـر قـرآن نخـوانی که گفت کُنْ فَیَکُونُ 

کنی باز بقول چون قول معتـرب نیسـت گویی قول معترب نیست نفی این تقریر میدرست نباشد و درین زمان که می
خـري کنـیم و عمـل  گویی یکـی سـئوال کـرد کـه چـون مـاچون شنویم ازتو که قول معترب نیست آخر این را بقول می

کنیم اگر از خدا امیدوار باشیم و متوقع خري باشیم و جزا ما را آن زیان دارد یانی فرمود ای واللّه امید بایـد  حصال
خوف چیست گفتم تـو مـرا ) این(داشنت و ایمان همني خوف و رجاست یکی مرا پرسید که رجاخود خوش است 

پرسـی مـثال یکـی گنـدم کاریـد رجـا از هم جدا نیستند چون میخوفی بنما بی رجا یا رجایی بنمابی خوف چون 
ی بـ دارد البتّه که گندم برآید و در ضمن آن هم خایفست که مبادا مانعی و آفتی پیش آید پس معلـوم شـد کـه رجـا

ع جـز او  خوف نیست و هرگز نتوان تصوّر کردن خوف بی رجا یا رجا بی خوف اکنون اگر امیـدوار باشـد و متوقـّ
تر و مجدّتر باشد آن توقع پراوست هر چند پرش قـوی تـر پـروازش بیشـرت و اگـر ناامیـد طعاً دران کار گرماحسان ق

خورد و ده لـذّت شـريین را تـرک باشد کاهل گردد و ازو دیگر خرب و بندگی نیاید همچنانک بیمار داروی تلخ می
آدَمِیُّ حَیَوانٌ نَاطِقٌ آدمی مرکبست از حیـوانی کند اگر او را امید صحّت نباشد این را کی تواند تحمّل کردن اَلْمی

و نطق همچنانک حیوانی درو دایمست و منفک نیست ازو نطق نیز همچنـني اسـت و درود ایمسـت اگـر بظـاهر 
سخن نگوید در باطن سخن میگوید دایماً ناطقست بر مثال سیالبست که درو گِل آمیخته باشد آن آب صافی نطق 

بینی ایـن گلهـا و قالبهـا رفتنـد و پوسـیدند ونطـق و ت اوست اما گل درو عارضیست ونمیاوست و آن گل حیوانیّ
  .حکایت ایشان و علوم ایشان مانده است از بد و نیک

صاحب دل کلّست چون او را دیدی همه را دیده باشی که اَلصَّیْدُ کُلَّهُ فِیْ جَـوْفِ الّفَـرَا خلقـان عـالم همـه اجـزای 
 . ویند و او کلّست
ـــــد جـــــزو ـــــک و ب ـــــه نی ـــــند جمل   درویش

 

ــــني درویــــش نیســــت ــــود او چن  هــــرک نب
 

اکنون چون او را دیدی که کلّست قطعاً هم عالم رادیده باشی و هر کرا بعدازو ببینی مکرّر باشد و قـول ایشـان در 
  .اقوال کلّست چون قول ایشان شنیدی هر سخنی که بعد ازان شنوی مکرّر باشد

ـــــــزلٍ ـــــــيْ مَنْ ـــــــرَهُ فِ ـــــــنْ یَ ـــــــافَمَ  فَکَانَّمَ
ــــــوی ــــــۀ الهــــــی کــــــه ت  ای نســــــخۀ نام
  بــريون ز تــو نیســت هرچــه درعــالم هســت

 

ــــــــانٍ ــــــــلَّ مَکَ ــــــــانٍ وَکُ ــــــــلَّ اِنْسَ  رَآی کُ
ـــــوی ـــــه ت ـــــاهی ک ـــــال ش ـــــه جم  وی آین
 در خــود بطلــب هــر آنــچ خــواهی کــه تــوی
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  فصل
کنیم ایـن چـه می کردند ما در این زمان همانپرستیدند و سجود مینایب گفت که پیش از این کافران بت را می 

دانـیم و چنـدین بتـان دیگـر در بـاطن داریـم از کنیم و خود را مسلمان مـیرویم و مغل را سجود و خدمت میمی
کنـیم و خویشـنت را ایم پس مـا نیـز ظـاهراً و باطنـاً همـان کـار مـیحرص و هوا و کني و حسد و ما مطیع این جمله

ست چون شما را ایـن در خـاطر میایـد ایـن بدسـت و ناپسـند قطعـا دانیم فرمود امّا اینجا چیز دیگر همسلمان می
نماید آب شور شور کسی دیده دل شما چیزی بیچون و بیچگونه و عظیم دیده است که این او را زشت و قبیح می

ن نهـاده اسـت را نماید که او آب شريین خورده باشد وَبِضِدِّهَا تَتَبَیَّنُ الْاَشْیَاءُ پس حق تعاىل در جان شما نور ایمـا
بیند آخر در مقابله نغزی این زشت نماید و اگرنی دیگران را چـون ایـن درد نیسـت در که این کارها را زشت می
گویند خود کار این دارد حق تعاىل شما را آن خواهد دادن که مطلوب شماسـت و همّـت آنچ هستند شادند و می

اند مالیکهیَطِیْرُ بِجَنَاحَیْهِ وَالْمُؤْمِنُ یَطِیْرُ بِهِمَّتِهِ خلق سه صنف شما آنجا که هست شما را آن خواهد شدن که اَلطَّیْرُ
اند که ایشان همه عقل محضند طاعت و بندگی و ذکر ایشـان را طبعسـت و غذاسـت و بـآن خـورش و حیاتسـت 

از شـهوت  چنانکه ماهی در آب زندگی او از آب است و بسرت و بالني او آبست آن در حق او تکلیف نیست چون
مجردست و پاکست پس چه منّت اگر او شهوت نراند یـا آرزوی هـوا و نفـی نکنـد چـون ازینهـا پاکسـت و او را 

و اگر طاعت کند آن با حساب طاعت نگريند چـون طـبعش آنسـت و بـی آن نتوانـد بـودن و  تهیچ مجاهده نیس
تکلیف نیسـت مانـد آدمـی مسـکني عقل زاجر ندارند بریشان . یک صنف دیگر بهایمند که ایشان شهوت محضند

مـاهیش سـوی . که مرکبست از عقل و شهوت نیمش فرشته است و نیمش حیوان نیمش مار است و نیمش ماهی
آب میکشاند و مارش سوی خاک در کشاکش و جنگ است مَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ اَعْلَیَ مِنَ اَلْمَلَائِکَةِ وَمَـنْ 

  .قْلَهُ فَهُوَ اَدْنَی مِنَ الْبَهَایمِغَلَبَ شَهْوَتُهُ عَ
ــل ــه رســت بجه ــم و بهیم ــته رســت بعل   فرش

 

ــــــردم زاد ــــــد م ــــــازع بمان ــــــان دو بتن  می
 

کلّی ملک گشتند و نور محض گشتند ایشان انبیا و اولیاانـد  اکنون بعضی از آدمیان متابعت عقل چندان کردند که
هُمْ یَحْزَنُونَ و بعضی از شهوت بـر عقلشـان غالـب گشـت تـا بکلـی ا زخوف و رجا رهیدند که لَاخَوْفُ عَلَیْهِمْ وَلَا
اند که ایشان را در اندرون رنجـی ودردی و فغـانی اند و آنها آن طایفهحکم حیوان گرفتند وبعضی در تنازع مانده

درمنـزل  منـان راؤم و تحسری پدید میآید و بزندگانی خویش راضی نیستند اینها مومنانند اولیـا منتظـر ایشـانند کـه
 . خود رسانند و چون خود کنند و شیاطني نیز منتظرند که او را باسفل السّافلني سوی خود کشند

ـــا مـــی ـــیم ـــدخـــواهیم و دیگـــران م   خواهن

 

 تــــا بخــــت کــــرا بــــود کــــرا دارد دوســــت
 

همتهـا داشـت کـه ) صلی اللّه علیه و سلَّم(کند که مصطفی اِذَا جَاءَ نَصْرُاللّهِ اىل آخر مفسّران ظاهر چنني تفسري می
عالمی را مسلمان کنم ودر راه خدا آورم چون وفات خود را بدیـد گفـت آه نزیسـتم کـه خلـق را دعـوت کـنم حـق 
تعاىل گفت غم مخور در آنساعت که تو بگذری والیتها و شهرها را که بلشـکر و شمشـري میگشـودی جملـه را بـی 

آخر وفات تو خلق را بینـی از در درمیآینـد گـروه گـروه لشکر مطیع و مؤمن گردانم و اینک نشانش آن باشد که در 
مسلمان میشوند چون این نشان بیاید بدانک وقت سفر تو رسید اکنون تسبیح کن و استغفار کن کـه آنجـا خـواهی 
آمدن و اما محققان میگویند که معنیش آنست آدمی میپندارد که اوصاف ذمیمه را بعمل و جهاد خـود از خویشـنت 

دن چون بسیار مجاهده کند و قوتها و آلتها را بذل کند نومید شود خدای تعـاىل او را گویـد کـه مـیدفع خواهد کر
ام یعنی آنچ توداری در راه ما بذل کـن پنداشتی که آن بقوت و بفعل و بعمل تو خواهد شدن آن سنّتست که نهاده

دسـت و پـای ضـعیف سـري کـن مـا را فرمـاییم کـه بـاین پایـان تـرا مـیبعد از آن بخشش ما در رسـد دریـن راه بـی
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یک منزل نتـوانی ازیـن راه بریـدن االّ  بلک بصد هزار .معلومست که باین پای ضعیف این راه را نخواهی بریدن
چون درین راه بروی چنانک از پای درآیی و بیفتی و ترا دیگر هیچ طاقت رفنت نماند بعـد ازآن عنایـت حـق تـرا 

کننـد تـا گريند و چون بزرگ شد او را بوی رهـا مـیخواره است او را بر میبرگريد چنانک طفل را مادام که شري
نمودی گاه گاه میان خـواب رود اکنون چون قواهای تو نماند در آن وقت که این قوتها داشتی و مجاهدها میمی

آلـت  شـدی ایـن سـاعت کـه آنگرفتی و اومیـدوار مـینمودیم تا بآن در طلب ما قوت میو بیداری بتو لطفی می
نماند لطفها و بخششها و عنایتهاء ما را ببني که چون فوج فوج بر تو فرومیآیند کـه بصـد هـزار کوشـش ذرّه از ایـن 

پنداشتی آن کـار از دسـت و دیدی اکنون فَسَبِحَّ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاَسْتَغْفِرَهُ استغفار کن ازین اندیشها و پندار که مینمی
  .میدیدی اکنون چون دیدی که ازماست استغفار کن اِنَّهُ کانَ تَوَّاباًپای تو خواهد آمدن و از ما ن

دارند که روی امـري داریم دیگرانش برای این دوست میما امري را برای دنیا و ترتیب و علم و عملش دوست نمی
ا کـه بـر پشـت بینند امري همچون آینه است و این صفتها همچون دُرهای ثمـني و زرهـبینند پشت امري را میرا نمی

انـد اند آنها که عاشق زرند و عاشق دُرّند نظرشان بر پشت آینه است و ایشان که عاشق آینـهآینه است آنجا نشانده
اند و آینه را برای آینگی دوست میدارند زیرا که در آینه جمـال نظرشان بر دُّر و زر نیست پیوسته روی بآیینه آورده

بینـد زود آینـه را ردند امّا آنکس که روی زشت و معیوب دارد در آینه زشتی میگبینند از آینه ملول نمیخوب می
شوند اکنون بر پشت آینه هزار گونه نقش سازند و جواهر نشانند روی آینه را چه گرداند و طالب آن جواهر میمی

بِضِـدِّهَا تَتَبَـیَّنُ الْاَشـیاءُ زیان دارد اکنون حق تعاىل حیوانیّت و انسانیّت را مرکّب کرد تـا هـر دو ظـاهر گردنـد کـه وَ
ضّد او ممکن نیست و حق تعاىل ضد نداشت میفرماید که کُنْتُ کَنْزاً مَخْفِیاً فَاَحْبَبْـتُ بِـاَنْ اُعْـرَفَ تعریف چیزی بی

اتِیْ اِلَی پس این عالم آفرید که از ظلمت است تا نور او پیدا شود و همچنني انبیا و اولیا را پیدا کرد که اُخْرُجْ بِصِفَ
معنـی را از روی  خَلْقِي و ایشان مظهر نور حقّند تادوست از دشمن پیدا شود و یگانه از بیگانه ممتاز گـردد کـه آن

معنی ضّد نیست االّ بطریق صورت همچنانک در مقابلۀ آدم ابلیس و در مقابلۀ موسی فرعون و در مقابلۀ ابراهیم 
ابوجهل اىل ماالنهایه پس باولیا خدا را ضد پیدا شود اگرچه ) لیه و سلّمصلّی اللّه ع(نمرود و در مقابلۀ مصطفی 

نمودند کار ایشان باال گرفت و مشهورتر میشد که یُریْدُوْنَ لِیُطْفِئـوْا در معنی ضد ندارد چنانک دشمنی و ضدی می
  .نَوَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُوْ نُوْرَاللّهِ بِاَفْوَاهِهِم وَاللّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ

ــی ــاند و ســگ بانــگ م ــور میفش ــه ن ــدم  کن
  از مــــــاه نــــــور گــــــريد ارکــــــان آســــــمان

 

 مــه را چــه جــرم خاصــیت ســگ چنــني بــود
 خــود کیســت آن ســگی کــه بخــار زمــني بــود

 

بســیار کســان هســتند کــه حــق تعــاىل ایشــان را بنعمــت و مــال و زر و امــارت عــذاب میدهــد و جــان ایشــان از آن 
  .گریزانست

ی را سوار دید در پیشانی او روشنایی انبیا و اولیا دید گفت سُبْحَانَ مَنْ یُعَـذِّبُ عِبَـادَهُ فقريی در والیت عرب امري
  .بِالنِّعَمِ

  

  فصل
خـرب دلیـل برآنـک خواند ولـیکن از معنـی بـیخواند آری صورت قرآن را درست میابن مقری قرآن رادرست می
ريش مردی در دسـت قنـدز دارد قنـدزی دیگـر از آن بهـرت کند بنابینایی میخواند نظحاىل که معنی را میباید ردمی

شناسد کسی ایـن را گفتـه اسـت کـه قندزسـت او بتقلیـد بدسـت گرفتـه کند پس دانستیم قندزرا نمیآوردند رد می
کنند چون مغز گردکان یا روغـن گردکـان بایشـان دهـی رد کننـد کـه است همچون کودکان که با گردکان بازی می
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جغ کند این را بانگی و جغجغی نیست آخـر خـزاین خـدای بسیارسـت و علمهـای خـدای  گردکان آنست که جغ
گوید که قُلْ کردم که قرآن میکند با مقریبی تقریر میخواند قرآن دیگر را چرا رد میبسیار اگر قرآن را بدانش می

نْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّیْ اکنون به پنجاه درمسنگ مرکب این قرآن را لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِکَلِمَاتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَ
تواند نبشنت این رمزیست از علم خدای همه علم خدا تنها این نیست عطـاری در کاغـذ پـارۀ دارو نهـاد تـو گـویی 

بـود بعربـی همه دکان عطار اینجاست این ابلهی باشد آخر در زمان موسی و عیسی و غريهما قرآن بود کالم خدا 
  .کرد ترکش کردمدر آن مقری اثر نمی) دیدم(نبود تقریر این میدادم 

اند که در زمان رسـول صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم از صـحابه هرکـه سـورۀ یـا نـیم سـوره یـاد گرفتـی او را عظـیم آورده
از نـان خـوردن  خوردنـد منـی راخواندندی و بانگشت نمودندی که سورۀ یاد دارد برای آنک ایشان قرآن را مـی

گویـد رُبَّ تـايل یادومن را عظیم باشد اال که در دهان کنند و نجایند و بیندازند هزار خروار توان خوردن آخر مـی
ــهُ پــس در حــق کسیســت کــه از معنــی قــرآن واقــف نباشــد االهــم نیکســت قــومی را خــدای  ــرْآنُ یَلْعَنُ ــرْآنَ وَالْقُ الْقُ

عـالم کننـد اگـر بعضـی را ازان عـالم غافـل نکننـد هـیچ عـالم آبـادان چشمهاشان را بغفلت بست تا عمارت این 
گـردد و چـون عقـل او شـود و دراز مـیاز غفلـت بـزرگ مـی نگردد غفلت عمارت و آبادانیها انگیزاند آخر ایـن

شودپس موجب و سبب عمارت غفلتست و سبب ویرانـی هشیاریسـت اینـک مـیرسد دیگر دراز نمیبکمال می
گویم یابنا بر شـفقت حاشـا کـه حسـد باشـد بـرای آنـک حسـد را ارزد ن نیست یابنا بر حسد میگوییم از دو بريو

خـواهم کـه یـار عزیـز را حسد بردن دریغست تا بآنک نريزد چه باشد اال از غایت شفقت و رحمت است کـه مـی
  .بمعنی کشم

ز دور خیمـه خـرد و کهـن دیـد اند که شخصی در راه حج در بریه افتاد و تشنگی عظیم بروی غالب شـد تـا اآورده
آنجا رفت کنیزکی دید آواز داد آن شخص که من مهمانم المراد و آنجا فرود آمـد و نشسـت و آب خواسـت آبـش 

سوخت رفت همه را میتر بود و از نمک شورتر از لب تا کام آنجا که فرو میدادند که خوردن آن آب از آتش گرم
مشغول گشت و گفت شما را بر من حقست جهـت ایـن قـدر آسـایش این مرد از غایت شفقت در نصیحت آن زن 

که از شما یافتم شفقتم جوشیده است آنچ بشما گویم پاس دارید اینک بغداد نزدیکست و کوفه و واسط و غريها 
اگر مبتال باشید نشسته نشسته و غلتان غلتان میتوانید خود را آنجا رسانیدن که آنجا آبهای شريین خنـک بیارسـت 

امهای گوناگون و حمّامها و تنعّمها و خوشیها و لذّتهای آن شهرها را برشمرد لحظۀ دیگر آن عرب بیامـد کـه و طع
شوهرش بود تائی چند ازموشان دشتی صید کرده بـود زن را فرمـود کـه آن را پخـت و چیـزی از آن بمهمـان دادن 

مـان بـريون خیمـه خفـت، زن بشـوهر مـیمهمان چنانک بود کور و کبود ازان تناول کرد بعد ازان در نیم شـب مه
گوید هیچ شنیدی که این مهمان چه وصفها و حکایتها کرد، قصۀ مهمان تمام بر شوهر بخواند، عرب گفت همانا 

اند حسدها از زن مشنو ازین چیزها که حسودان در عالم بسیارند چون ببینند بعضی را که بآسایش و دولتی رسیده
  .از آنجا آواره کنند و ازان دولت محروم کنندکنند و خواهند که ایشان را 

اند چون کسی از روی شفقت پندی دهد حمل کنند بر حسـد االّ چـون در وی اصـلی باشـد اکنون این خلق چنني
عاقبت روی بمعنی آرد چون بروی از روزالست قطرۀ چکانیده باشند عاقبت آن قطره او را از تشویشها و محنتهـا 

ما دوری و بیگانه و در میـان تشویشـها و سـوداها االّ بـاقومی کسـی چـه سـخن گویـد چـون برهاند بیا آخر چند از
   .اند از کسی و نه از شیخ خودجنس آن نشنیده

  چـــــون انـــــدر تبـــــارش بزرگـــــی نبـــــود

 

ــــــــنود ــــــــان ش ــــــــام بزرگ  نیارســــــــت ن
 

ورت اوّل نغز نمایـد تر نماید بخالف صروی بمعنی آوردن اگرچه اوّل چندان نغز ننماید االّ هرچند که رود شريین
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االّ هرچند که باوی بیشرت نشینی سرد شوی کو صورت قرآن و کجا معنی قرآن در آدمی نظر کن کو صورت او و کـو 
  .کننداش رها نمیمعنی او که اگر معنی آن صورت آدمی مريود لحظۀ در خانه

یافتند و آبی نـی، ناگـاه آبادانی نمی رفتندفرمود که قافلۀ بزرگ بجایی میموالنا شمس الدین قدس اللّه سرّه می
چاهی یافتند بی دلو سطلی بدست آوردند و ریسمانها و این سطل را بزیر چاه فرستادند کشیدند سطل بریـده شـد 

کردنـد برنمیآمدنـد بستند و در چاه فرو مـیدیگری را فرستادند هم بریده شد بعد ازان اهل قافله را بریسمانی می
بروم او را فرو کردند نزدیک آن بود که بقعر چـاه رسـید سـپاهی بـا هیبتـی ظـاهر شـد ایـن  عاقلی بود او گفت من

عاقل گفت من نخواهم رهیدن باری تا عقل را بخودم آرم و بیخود نشوم تا ببینم که بـرمن چـه خواهـد رفـنت ایـن 
گفـت از جایهـا  سیاه گفت قصۀ دراز مگو تو اسري منی نرهی االّ بجواب صواب بچیـزی دیگـر نرهـی گفـت فرمـا

کجا بهرت عاقل گفت من اسري و بیچارۀ ویم اگر بگویم بغداد یا غريه چنان باشد کـه جـای وی را طعنـه زده باشـم 
گفت جاگاه آن بهرت که آدمی را آنجا مونسی باشد اگر در قعر زمني باشد بهرت آن باشـد و اگـر در سـوراخ موشـی 

در عالم توی اکنون من ترارها کردم و دیگران را بربکت تو  باشدبهرت آن باشد گفت احسنت احسنت رهیدی آدمی
آزاد کردم بعد ازین خونی نکنم همه مردان عالم را بمحبت تو بتو بخشیدم بعد ازان اهـل قافلـه را از آب سـرياب 

گرينـد کرد اکنون غرض ازین معنیست همني معنی را توان در صورت دیگر گفـنت اال مقلّـدان همـني نقـش را مـی
  .در مثال دیگر گویی نشنوند ست با ایشان گفت اکنون هم در این سخن رادشوار

  

  فصل
فرمود که تاج الدّین قبایی را گفتند که این دانشمندان در میان ما میآیند و خلق را در راه دیـن بـی اعتقـاد مـیمی

از مـا باشـند مـثال سـگی را کننـد و االً ایشـان حاشـا کـه اعتقاد میکنند گفت نی ایشان میآیند میان ما و ما را بی
طوق زرین پوشانیدی وی را با آن طوق سگ شکاری نخواننـد شـکاریی معینیسـت درو خـواه طـوق زرّیـن پـوش 
خواه پشمني آن عالم بجبّه و دستار نباشد عالمی هرنیست در ذات وی که آن هـرن اگـر در قبـا و عبـا باشـدتفاوت 

پوشـیدند تـا کردنـد و جامـۀ نمـاز مـیقصد ره زنی دین می )سلّمصلی اللّه علیه و (نکند چنانک در زمان پیغمرب 
مان نسازند و اگر نی فرنگی یا جهودی لمقلّدی رادر راه دین سست کنند زیرا آن را نتوانند کردن تا خود را از مس

ذِیْنَ هُـمْ عَـنْ صَـلَاتِهِمْ سَـاهُوْ ذِیْنَ هُـمْ یُـرَاؤُنَ وَیَمْنَعُـونَ طعن دین کند وی را کی شنوند کـه فَوَیْـلٌ لِلْمُصَـلِّیْنَ اَلـَّ نَ اَلـَّ
الْمَاعُوْنَ سخن کلی اینست آن نور داری آدمیتی نداری آدمیتـی طلـب کـن مقصـود اینسـت بـاقی دراز کشیدنسـت 

  .سخن را چون بسیار آرایش میکنند مقصود فراموش میشود
سـوزم و آرام چنـانم و عاشـقم ومـی داشت با کنیزک خاتون پیغامها کـرد کـه مـن چنیـنم وبقّاىل زنی رادوست می

های دراز فـرو خوانـد کنیـزک ندارم و بر من سـتمها مـی رود و دی چنـني بـودم و دوش بـر مـن چنـني گذشـت قصـّ
گوید که بیا تا ترا چنني کنم و چنـان کـنم گفـت بـاین سـردی، رساند و میبخدمت خاتون آمد گفت بقال سالم می
  .صل مقصودست باقی دردسرستگفت او دراز گفت اما مقصود این بود ا

  

  فصل
کنـی باشی و نجاسـت زن را بخـود پـاک مـیکنی و طالب تهذیب اخالق زن میفرمود که شب و روز جنگ می

خود را درو پاک کنی بهرت است که او رادر خود پاک کنی خود را بـوی تهـذیب کـن سـوی او رو و آنـچ او گویـد 
ريت را ترک کن اگرچه وصف رجالست و لـیکن بـدین وصـف تسلیم کن اگرچه نزد تو آن سخن محال باشد و غ
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ةَ فِـی الْاِسْـلَامِ کـه ) معنی(اید از بهر این نیکو وصفهای بددرتو می پیغامرب صلی اللّـه علیـه و سـلّم فرمودالرُهْبَانِیـَّ
بنمـود راهبان را راه خلوت بود و کوه نشسنت و زن ناستدن و دنیا ترک کردن خداوند عزوجل راهی باریک پنهان 

شـنود و بـرو کشد و محالهای ایشان میو آنچیست زن خواسنت تا جور زنان می) صلی اللّه علیه و سلّم(پیغامرب را 
گرداند وَاِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِـیْمٍ جـور کسـان برتـافنت و تحمـل کـردن چنانسـت کـه دوانند و خود را مهذب میمی

شـود از بردبـاری و خلـق ایشـان بـد میشـود از دوانیـدن و تعـدّی نجاست خود را دریشان میماىل خلق تو نیک می
کردن پس چون این را دانستی خود را پاک میگردان ایشـان را همچـو جامـه دان کـه پلیـدیهای خـود را دریشـان 
پاک میکنی و تو پاک میگردی و اگر با نفس خود برنمیآیی از روی عقل با خویش تقریرده که چنان انگارم کـه 

ایست خراباتی هرگه که شهوت غالب میشود پـیش وی مـريوم بـاین طریـق حمیّـت را و است معشوقه عقدی نرفته
کن تا هنگـام آن کـه ورای ایـن تقریـر تـرا لـذّت مجاهـده وتحمّـل رو نمایـد و از حسد و غريت را ازخود دفع می

و بر خود حیف گرفنت گردی  محاالت ایشان ترا حالها پدید شود بعد از آن بی آن تقریر تو مرید تحمّل و مجاهده
  .چون سود خود معني درآن بینی

اند که پیغامرب صلّی اللّه علیه و سلّم باصحابه ازغزا آمده بودنـد فرمـود کـه طبـل را بزننـد امشـب بـر در شـهر آورده
ینیـد و چه مصلحت گفت شاید که زنان شما را با مردمان بیگانه جمع بببخسبیم و فردا درآئیم گفتند یا رسول اللّه 

صـّلی اللّـه (متألم شوید و فتنه برخیزد یکی از صحابه نشنید در رفت زن خود را با بیگانه یافت اکنون راه پیغامرب 
باید رنج کشیدن از دفـع غـريت و حمیـت و رنـج انفـاق و کسـوت زن و صـدهزار رنـج اینست که می) علیه و سلّم

مجاهدۀ خلوت و شهوت نارانـدن راه محمـد ) ه السالمعلی(بیحد چشیدن تا عالم محمّدی روی نماید راه عیسی 
توانی رفـنت بـاری راه عیسـی رو جور و غصّهای زن ومردم کشیدن چون راه محمدی نمی) صلّی اللّه علیه و سلّم(

بینی یا بغیب تا بیکبارگی محروم نمانی اگر صفایی داری که صد سیلی میخوری و بر آن را و حاصل آن را تا می
انـد اند پس چنني چیزی هست صرب کنم تا زمـانی کـه آن حاصـل کـه خـرب دادهاند و خربدادهفرمودهمعتقدی چون 

بمن نیز برسد بعد از آن ببینی چون دل برین نهاده باشی که من ازین رنجهـا اگرچـه ایـن سـاعت حاصـلی نـدارم 
این سخن اگر این ساعت  داشتیعاقبت بگنجها خواهم رسیدن بگنجها رسی و افزون ازان که تو طمع و امید می

تر گردی عظیم اثر کند زن چه باشد عالم چه باشد اگر گـویی و اگـر نگـویی او خـود اثر نکند بعد از مدّتی که پخته
برت شود مثالً نانی را بگري زیر بغل کن و ازمـردم ) اثر نکند و(همانست و کار خود نخواهد رها کردن بلک بگفنت 

اگرچـه آن بردرهـا افتـاده اسـت و سـگان  این را بکس نخواهم دادن چه جـای دادنگو که البّته کن و میمنع می
کـه منـع  خورند از بسیاری نان و ارزانی اما چون چنني منع آغاز کردی همه خلق رغبت کننـد و دربنـدآن نـاننمی
کنـی در مـیکنی ببینیم علی الخصوص که آن نـان را سـاىل در آسـتني کنـی و مبالغـه و تأکیـد کنی و پنهان میمی

نادادن و نانمودن رغبتشان دران نان از حّد بگذرد که اَلْاِنْسانُ حَرِیصٌ عَلی ما مُنِـعَ هرچنـد کـه زن را امـر کنـی کـه 
پنهان شو ورا دغدغۀ خود را نمودن بیشرت شـود و خلـق را از نهـان شـدن او رغبـت بـآن زن بـیش گـردد پـس تـو 

کنی آن خود عـني فسادسـت اگـر او را پنداری که اصالح میمیکنی و نشستۀ و رغبت را از دو طرف زیادت می
گوهری باشد که نخواهد که فعل بد کند اگر منع کنی و نکنی او بران طبع نیک خود و سرشت پاک خـود خواهـد 
رفنت فارغ باش و تشویش مخور و اگر بعکس این باشد باز همچنان بر طریق خود خواهد رفنت منع جز رغبت را 

  .ند علی الحقیقهکافزون نمی
گویند که ما شمس الدّین تربیزی را دیـدیم ای خواجـه مـا او را دیـدیم ای غـر خـواهر کجـا دیـدی این مردمان می

انـد آن بنید میگوید که من سوراخ سـوزن را دیـدم و رشـته گذرانیـدم خـوش گفتـهیکی که بر سر بام اشرتی را نمی
سرهای انگشت سیاه کند یا کوری سر از دریچـه بـدرآورد ایشـان ام از دو چیز آید یکی زنگی حکایت را که خنده
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کنند چه خواهنـد دیـدن از تحسـني ایشـان و و باطنهای کور سر از دریچۀ قالب بدر می) ی کور(همانند اندرونها 
بایـد حاصـل گویند بینـایی مـیاند هر دو هرزه میانکار ایشان چه برد پیش عاقل هر دویکست چون هر دو ندیده

بعد از آن نظر کردن و نیز چون بینایی حاصل شود هم کی تواند دیـدن تـا ایشـان را نبایـد در عـالم چنـدین  کردن
کنـد کـه اولیااند بینا و واصل و اولیای دیگرند ورای ایشان که ایشان را مستوران حق گویند و این اولیا زاریها مـی

نخواهند و تا ایشـان را نبایـد هـر چنـد کـه چشـم بینـا ای بارخدا یا زان مستوران خود یکی را بما بنما تا ایشانش 
اند تا ایشان را نباید کسی نتوانند بدیشان رسیدن و ایشـان را دیـدن دارند نتوانندش دیدن هنوز خراباتیان که قحبه

انـد کـه وَنَحْـنُ مستوران حق را بی ارادت ایشان کی توانددیدن و شناخنت این کار آسان نیست فرشتگان فرومانـده
نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ ما هم عشق ناکیم روحانییم نور محضیم ایشان که آدمیانند مشتی شـکم خـوار خـون 
ریز که یَسْفِکُوْنَ الدِّماءَ اکنون این همه برای آنست تاآدمی بر خود لرزان شود که فرشتگان روحانی که ایشان را نـه 

غذایشان جمال خدا عشـق محـض دوربینـان تیـز چشـم ایشـان میـان  نور محض) بود(مال و نه جاه و نه حجاب 
انکار و اقرار بودند تا آدمی بر خود بلرزد که وه من چه کسم و کجا شناسم ونیزاگر بروی نوری بتابد و ذوقی روی 

  .اینمنماید هزار شکر کند خدای را که من چه الیق
 زیـرا کـه بادبـان کشـتی وجـود مـرد اعتقادسـت چـون این بار شما از سخن شمس الدّین ذوق بیشرت خواهید یافنت

بادبان باشد باد وی را بجای عظیم برد و چون بادبان نباشد سخن بادباشد خوش اسـت عاشـق و معشـوق میـان 
تکلّفی محض این همه تکلّفها برای غريست هرچیز که غري عشق است برو حرامست این سخن را تقریـر ایشان بی

باید کوشیدن وجویها کنـدن تـاب حـوض دل برسـد االّ قـوم ملولنـد یـا ست و بسیار میدادمی عظیم ولیکن بیگه ا
اورد و اگر نه آن گوینده که قوم را از ماللـت نـربد دو پـول نـريزد هـیچ کـس راعاشـق گوینده ملولست و بهانه می

غـض معشـوق پـس کـه دال باشـد بـر بدلیل نتواند گفنت بر خوبی معشوق و هیچ نتواند در دل عاشق دلیل نشاندن 
باید بودن اکنون اگر در بیت مبالغه کنـیم در حـق عاشـق معلوم شد که اینجا دلیل کار ندارد اینجا طالب عشق می

   بینم که مرید معنی خود را بذل کرد برای صورت شیخ کهآن مبالغه نباشد و نیز می
ــــرت ــــی خوش ــــزار معن ــــو از ه ــــش ت   ای نق

 

ــــد ــــر شــــیخ آی ــــدی کــــه ب ــــرا هــــر مری  زی
 

  .شودخیزد و محتاج شیخ میسر معنی بر می اول از
خیـزد بـرای معنـی خیزد بلک از معنی خـود برمـیبهاءالدین سؤال کرد که برای صورت شیخ از معنی خود برنمی

باید کرد که در انـدرون د میهاگرچنني باشدپس هر دو شیخ باشند اکنون ج) که(شیخ فرمود نشاید که چنني باشد 
نار تشویشات خالص یابی و ایمن شوی این کس را که چنني نوری در اندرون حاصـل  نوری حاصل کنی تا ازین

تابـد مثـال برقـی مـیشد که احوالهای عالم که بدنیا تعلّق دارد مثل منصب و امـارت و وزارت در انـدرون او مـی
چون برقـی مـیتابد و گذرد همچنانک اهل دنیا را احوال عالم غیب از ترس خدا و شوق عالم اولیا دریشان می

اند و روی بحق دارند و مشغول و مستغرق حقّند هوسهای دنیا همچـون شـهوت گذرد اهل حق کلی خدا را گشته
  .گذرد اهل دنیا در احوال عقبی بعکس اینندگريد و مینماید و قرار نمیعنّني روی می

  

  فصل
  شریف پای سوخته گوید

 آن مــــنعم قــــدس کــــز جهــــان مستغنیســــت
  بـــرآن گشـــت محـــیطهرچیـــز کـــه وهـــم تـــو 

 

 جـــان همـــه اوســـت او ز جـــان مستغنیســـت
 او قبلـــــــۀ آنســـــــت و از آن مستغنیســـــــت
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این سخن سخت رسواست نه مدح شاهست و نه مدح خود، ای مردک آخر ترا ازین چـه ذوق باشـد کـه او از تـو 
سـتغنی مستغنیست این خطاب دوستان نیست این خطاب دشمنانست که دشمن خود گوید که من از تو فـارغم و م

اکنون این مسلمان عاشق گرم رو را ببني که در حالت ذوق از معشوق او را این خطابسـت کـه ازو مسـتغنی اسـت 
و فـارغ و از ) مستغنیسـت(گوید که سـلطان ازمـن کـه تـونیم مثال این آن باشد که تونیی در تون نشسته باشد و می

که پادشاه ازو فارغ باشد آری سخن این باشـد کـه چه ذوق باشد ) ازین(همه تونیان فارغست این تونی مردک را 
تونی گوید که من بر بام تون بودم سلطان گذشت وی را سالم کردم در من نظر بسیار کرد و از من گذشـت و هنـوز 

کرد این سخنی باشد ذوق دهنده آن تونی را اِلّا اینک پادشـاه از تونیـان فارغسـت ایـن چـه مـدح در من نظر می
دهد تونی را هرچیز که وهم تو برآن گشت محیط ای مـردک خـود در وهـم تـو چـه و چه ذوق میباشد پادشاه را 

خواهد گذشنت جز بنکی مردمان ازوهم وخیال تو مستغنیند و اگر از وهم تو بایشان حکایت میکنی ملول شـوند و 
است حاشا کـه بمؤمنـان  میگریزند چه باشد و هم که خدا از آن مستغنی نباشد خود آیت استغنا برای کافران آمده

این خطاب باشد ای مردک استغنای او ثابت است االّ اگر ترا حاىل باشـد کـه چیـزی ارزد از تـو مسـتغنی نباشـد 
  .بقدر عزّت تو

بینند ولیکن خاص آنکس شیخ محلّه میگفت که اول دیدنست بعد از آن گفت و شنود چنانک سلطان را همه می
این کژست و رسواست و بازگونه است، موسی علیه السّالم گفـت و شـنود و  است که باوی سخن گوید، فرمود که

بعد ازآن دیدار میطلبید مقام گفت آن موسی و مقام دیدار ا آن محمد صلّی اللّه علیه و سلّم پـس آن سـخن چـون 
ل قـاطع گفت که مـن بـدلی) قدّس اللّه سرّه(راست آید و چون باشد فرمود یکی پیش موالنا شمس الدّین تربیزی 

ام بامـداد موالنـا شـمس الـدین فرمـود کـه دوش مالیکـه آمـده بودنـد وآن مـرد را دعـا هستی خدا را ثابت کـرده
میکردند که الحمدللّه خدای ما را ثابت کردخداش عمردهاد در حقّ عالمیان تقصري نکرد ای مـردک خـدا ثابـت 

ه ومقامی پیش او ثابت کن و اگر نـه او بـی دلیـل نباید اگر کاری میکنی خود را بمرتباست اثبات او را دلیلی می
  .ثابت است وَاِنَّ مِنْ شُیْيءٍ اِلّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ درین شک نیست

انـد بـرای نظـام یجـوز بینند درفن خود لیک میان ایشان و آن عالم دیـواری کشـیدهفقیهان زیرکند و ده اندرده می
آن را نخواننـد و آن کـار معطـل مانـد و نظـري ایـن موالنـای بـزرگ والیجوز که اگرآن دیوار حجابشان نشود هیچ 

کـه آن عـالم بماننـد دریاییسـت و ایـن عـالم مثـال کـف و خـدای عزّوجـل ) اسـت(قدس اللّه سرّه العزیز فرمـوده 
خواست که کف را معمور دارد قومی را پشت بدریا کرد برای عمارت کفک اگر ایشان باین مشغول نشوند خلـق 

اندبرای شاه و قومی را در عمارت ایـن فنا کنند و ازان خرابی کفک الزم آید پس خیمه ایست که زدهیکدیگر را 
گویـد گوید که اگر من طناب نساختمی خیمه چون راست آمدی و آن دیگر مـیخمیه مشغول گردانیده و یکی می

شـاهند کـه در خیمـه خواهـد که اگر من میخ نسازم طناب را کجا بندند همـه کـس داننـد کـه ایـن همـه بنـدگان آن 
نشسنت و تفرّج معشوق خواهد کردن پس اگر جواله ترک جوالهی کند برای طلب وزیری همه عالم برهنـه و عـور 

  .بمانند
پس او را دران شیوه ذوقی بخشیدند که خرسند شده است پس آن قوم را برای نظام عالم کفـک آفریدنـد و عـالم 

عالم را برای نظام او آفریده باشند نه او را برای نظام عالم پس هر یکی را را برای نظام آن وىل، خنک آن را که 
کند و هر بخشد که اگر او را صدهزار سال عمر باشد همان کار میدران کارخدای عزّوجل خرسندی و خوشی می

گـريد کـه وَاِنْ مـی شود و وی را در آن پیشه دقیقها میزاید و لذّتها و خوشیها ازانروز عشق او در آن کار بیشرت می
مِنْ شَیْيءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ طناب کن را تسبیحی دیگر و درودگر را که عمودهای خیمه میسازد تسـبیحی دیگـر و 

اکنون این قوم که برمامیآیند اگـر . میخ ساز را تسبیحی دیگر و جامه باف را که جامۀ خیمه میبافد تسبیحی دیگر 
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روند رنجیم میباید گفنت ما میگوییم الیق ایشان میرنجند و اگر چیزی میشوند و میکنیم ملول میخاموش می
دارد پـس گریـزد طاقـت نمـیگریزد هیزم از دیک کی گریزد اال دیک مـیزنند که ازما ملولست و میو تشینیع می

حقیقت علی کل  شود پسگریخنت آتش و هیزم گریخنت نیست بلک چون او رادید که ضعیف است ازوی دور می
شـود مـا ایم اگر دریشان گریزیسـت در مـا ظـاهر مـیگریزد پس گریخنت ما گریخنت ایشانست ما آینهحال دیک می
بینند آن ماللت ایشانست بـرای آنـک گریزیم آینه آنست که خود را دروی بینند اگر ما را ملول میبرای ایشان می

  .چه کار داردماللت صفت ضعف است اینجاماللت نگنجد و ماللت 
کـرد کردم و شیخ صالح الدّین تواضعی بسیار مـیمرادر گرمابه افتاد که شیخ صالح الدین را تواضعی زیادتی می

بری تواضع بتدریج به اوّل دستش بماىل بعـد در مقابله آن تواضع شکایت کردم در دل آمد که تواضع را از حدّمی
نشود و ننمایـد و او خـو کـرده بـود الجـرم نبایـدش در زحمـت  ازان پای اندک اندک بجایی برسانی که آن ظاهر

افتادن و عوض خدمت خدمت کردن چون بتدریج او را خو گر آن تواضع کرده باشی دوسـتی را چنـني دشـمنی را 
چنني باید کردن اندک اندک بتدریج مثال دشـمنی را اوّل انـدک انـدک نصـیحت بـدهی اگـر نشـنود آنگـه وی را 

فرمایـد فَعِظُـوْهُنَّ وَاهْجُـرُوْهُنَّ فِـی الْمَضَـاجِعِ وَاْضـرِبوُهُنَّ و را از خـود دور کنـی در قـرآن مـی بزنی اگر نشنود وی
نماید و آنگه بیشرت و در کارهای عالم بدین سان مريود نبینی صلح و دوستی بهار در آغاز اندک اندک گرمیی می

گه اندک اندک رختها را از برگ و میوه پیدا میکند آیند اول تبسمی اندرختان نگر که چون اندک اندک پیش می
بازد پسکارهای عالم را و عقبی شتاب کـرد و درویشانه و صوفیانه همه را در میان مینهد و هرچ دارد جمله درمی

اند که اگر منی نان میخورد هـر و در اول کار مبالغه نمد آن کار میسّر او نشد اگر ریاضت است طریقش چنني گفته
ر مسنگی کم کند بتدریج چنانک سالیو دو برنگذرد تا آن نان را بنیم من رسانیده باشد چنان کم کند کـه تـن روز د

ی نمـاز میکـرد چـون در راه  را کمی آن ننماید و همچنني عبادت وخلوت و روی آوردن بطاعت و نمـاز اگـر بکلـّ
  .اىل ماالنهایهحق درآید اوّل مدّتی پنج نماز را نگاه دارد بعد از آن زیادت میکند 

  

  فصل
االصل ان یحفظ ابن چاوش حفظ الغیب فی حق شیخ صالح الدّین حتّی ربما ینفعه و یندفع منه هذه الظّلمـات 
و الغشاوة هذا ابن چاوش ما یقول فی نفسه انّ الخلق و النّاس ترکوابلد هم و آباء هم و امّهم و اهلهم و قرابتهم و 

د و عملوا الزّرابیل من الحدید حتّـی تقطعـت ربمـا یلتقـوا رجاللـه رائحـة مـن عشريتهم وسافروا من الهنداىل السن
ذلک العالم و کم من اناس ما توامن هذه الحسرة و مافازوا و ماالتقوا مثل هذاالرجل فانـت قـدالتقیت فـی بیتـک 

یخ صـالح حاضراً مثل هذاالرجل و تتوىل عنه ما هذاالبالء عظیم و غفلة هو کـان ینصـحنی فـی حـقّ شـیخ المشـا
الحق و الدین خلد اللّه ملکه انه رجل کبري عظیم و فی وجه ظاهر و اقّل االشیاء من یوم جئـت فـی خدمـة موالنـا 
ماسمعته یوما یسمّی اسمکم الّا سیّدنا و موالنا و ربّنا و خالقنـا قـط مـاغري هـذه العبـارة یومـامن االیـام الـیس انّ 

عن شیخ صالح الدین انه ما هو شیء ایش اسی شیخ صالح الدّین اغراضه الفاسدة حجبه عن هذا و الیوم یقول 
من االسیة فی حقه غريانه یراه یقع فی الجب یقول له التقع فی الجـب لشـفقة لـه علـی سـائر النـاس و هـو یکـره 
ذلک الشفقة النک اذا فعلت شیئا الیرضی لصالح الدّین کنت فی وسط قهره فاذا کنت فـی قهـره کیـف تنجلـی 

حت تغشی و تسودّ من دخان جهنّم فینصحک و بقول لک التسکن فی قهری و انتقل من دار قهـری و بل کلّما ر
غضبی اىل دار لطفی و رحمتی النّک اذافعلت شیئا یرضیئی دخلت فی دارمحبتی و لطفی فمنه ینجلی فؤادک و 

ة و غـرض ایـش یصري نورانیا هوینصحک الجل غرضک و خريک و انت تأخذ ذلک الشّفقة و النّصـیحة مـن علـّ
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یکون لمثل ذلک الرّجل معک غرض اوعداوة الیس انّک اذا حصل لک ذوق ما من خمر حرام او مـن حشـیش 
اومن سماع او من سب من االسباب ذلک السّاعة ترضی علی کّل عدّو لک و تعفیهم و تمیل ان تبـوس رجلـیهم 

ابحـر  صالح الدّین هو اصل هذا الـذّوق والمؤمن ذلک السّاعة فی نظرک شیی واحد فشیخ  و ایدیهم و الکافر و
الذّوق عنده کیف یکون له مع احد بغض و غرض معاذاللّه و انّما یقول هذا من الشّفقة و المرحمة فی حق العبید 

تاجرد و الضفادع من يكون له ذلك الملك و ذلك العظمة ايـش و االّ لوالکذلک ایش یکون له غرض مع هؤالء 
یس انّ ماء الحیوة قالوا انّه فی الظّلمة و الظّلمة هـی جسـم االولیـاء و مـاء الحیـوة فـیهم المساکني اليسوي هؤالء 

والیقدر ان یلتقی ماء الحیوة االفی الظلمة فأن کنت تکره هذه الظلمة و تتنفّر منـه کیـف یصـل الیـک مـاء الحیـاة 
ما تقدر ان تـتعلّم ذلـک کیـف و ان  الیس انّک اذا طلبت ان تتعلّم الخناث من المخنثني او القحوبیّة من القحاب

ترید تحصّل حیاتاً باقیة سرمدیّة و هو مقام االنبیاء و االولیاء والیجیی الیک مکـروه و التـرتک بعـض مـا عنـدک 
کیف بصري هذا ما یحکم علیک الشّیخ ماحکموا مشایخ االوّلني انّک ترتک المرأة و االوالد و المال و المنصـب 

یقولون اترک امرأتک حتی نحن نأخذها و کـانوا یتحمّلـون ذلـک و انـتم اذا نصـحکم  بل کانوا یحکمون علهی و
بشیی یسري مالک التتحمّلون ذلک و عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خري لکم ایش یقول هذا النّاس قد غلـب علـیهم 

المـال حتّـی کیـف العمی و الجهل ما یتأمّلون انّ الشخص اذا عشق صبیّا اوامرأة کیـف یتصـنّع و یتـذلّل و یفـدی 
یخدعها ببذل مجهوده حتی یحصل تطییب قلبها لیال ونهارا الیمّل من هـذا و یمـّل مـن غريهـذا فمحبـة الشّـیخ و 
محبّة اللّه یکون اقل من هذا انّه من ادنی حکم و نصـیحة و دالل یعـرض و یـرتک الشـیخ فعلـم انـه لـیس عاشـق 

  .ا و کان علی قلبه الذّمن العسل و السّکّروالطالب لو کان عاشقا و طالبا لتحمّل اضعاف ماقلن
  

  فصل
ا آنجـا اغلـب فرمود که جانب توقات می باید رفنت کـه آن طـرف گـرم سريسـت اگـر چـه انطالیـه گـرم سريسـت امـّ

  .کنندرومیانند سخن ما را فهم نکنند اگرچه در میان رومیان نیز هستند که فهم می
گریستند و متـذوّق هم جماعتی کافران بودند در میان سخن می گفتم میان جماعتی و میان ایشانروزی سخن می

کردند، سئوال کرد که ایشان چه فهم کنند و چه دانند این جنس سخن را مسلمانان گزیـده از شدند وحالت میمی
گریستند، فرمد که الزم نیست کـه نفـس ایـن سـخن را فهـم کردند که میکنند ایشان چه فهم میهزار یک فهم می

کننـد آخـر همـه مقرّنـد بـه یگـانگی خـدا و بآنـک خـدا خالقسـت و آنچ اصل این سخنست آن را فهـم مـی کنند
رازقست و در همه متصرّف و رجوع بویست و عقاب و عفوازوست، چون این سخن را شنید و این سخن وصف 

طلـوب حقّست و ذکر اوست پس جمله را اضطراب و شوق و ذوق حاصل شود که ازین سخن بـوی معشـوق و م
ا مقصـد یکیسـت نمـی بینـی کـه راه بکعبـه بسیارسـت بعضـی را راه از ایشان میآید اگـر راههـا مختلـف اسـت امـّ

رومست و بعضی را از شام و بعضی را از عجم و بعضی را از چني و بعضی را از راه دریا از طرف هنـد و یمـن، 
اند و یگانـه ن بمقصود نظر کنی همه متّفقپس اگر در راهها نظر کنی اختالف عظیم و مباینت بی حدّست امّا چو

) هـیچ(و همه را درونها بکعبه متفّق است و درونها را بکعبه ارتباطی و عشـقی و محبتـی عظـیم اسـت کـه آنجـا 
گنجد آن تعلّق نه کفرست ونه ایمان یعنی آن تعلّق مشوب نیست بآن راههای مختلف که گفتیم چـون خالف نمی

نگ و اختالف که در راهها میکردند که این او را میگفت که تو بـاطلی و کـافری و آن آنجا رسیدند آن مباحثه و ج
دگر این را چنني نماید اما چون بکعبه رسیدند معلوم شد که آن جنگ در راهها بود و مقصودشان یکی بـود مـثالً 

ایـد بعضـی را که ساختهگر بودی و باوی عشقها باختی اکنون این کاسه بندۀ کاسه) بنده(اگر کاسه را جان بودی 
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بایـد شسـنت و بعضـی مـیگویند که اندرون او را مـیباید برخوان نهادن و بعضی میگویند که این را چنني میمی
گویند که حاجـت نیسـت شسـنت، گویند که مجموع را و بعضی میباید شسنت و بعضی میگویند که بريون او را می

خالقی و سازندۀ هست و از خود نشده است متّفق علیه است ) قطعا(اختالف درین چیزهاست امّا آنک کاسه را 
و کس را درین هیچ خالف نیست، آمدیم اکنون آدمیان در اندرون دل از روی باطن محّب حقّند و طالب اویند و 

 دانند، این چنني معنینیاز بدو دارند و چشم داشت هر چیزی ازو دارند و جز وی را بر خود قادر و متصرّف نمی
نه کفرست و نه ایمان و آن را در باطن نامی نیست امّا چون از باطن سوی ناودان زبان آن آب معنی روان شود و 

روینـد افسرده گردد نقش و عبارت شود اینجا نامش کفر و ایمان و نیک و بد شود همچنانک نباتات از زمني می
نماید و سپید رنـگ آغاز کار لطیف و نازک می در ابتدای خودصورتی ندارند و چون روی باین عالم میآورند در

گريد امّا چـون مـؤمن و و رنگی دیگر می) گرددمی(غلیظ و کثیف  نهدباید چندین که باین عالم قدم پیش میمی
اند بر اندیشه گرفت نیست و درون عالم آزادیست زیرا اندیشـها کافر هم نشینند چون بعبارت چیزی نگویند یگانه

آورد حکم نتوان کردن که نَحْنُ نَحْکُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللّهُ یَتَوَلَّی السَّرَائِرَآن اندیشها را حق تعاىل پدید می لطیفند بریشان
گویند که خدا را آلت حاجت نیسـت در تو تو نتوانی آن را بصد هزار جهد والحول از خود دور کردن پس آنچ می

آورد بی آلتی و بی قلمی و بی رنگی آن اندیشها چون چون پدید میبینی که آن تصوّرات و اندیشها را در تو نمی
مرغان هوایی و آهوان وحشیند که ایشان را پیش از آنک بگريی و در قفس محبوس کنـی فـروخنت ایشـان از روی 
شرع روا نباشد زیرا که مقدور تو نیست مرغ هوایی را فروخنت زیرا در بیع تسلیم شـرط اسـت و چـون مقـدور تـو 

اند بریشان نتوان حکم کـردن نـه بکفـر و نـه چه تسلیم کنی، پس اندیشها مادام که در باطند بی نام و نشان نیست
باسالم هیچ قاضی گوید که تو در اندرون چنني اقرار کردی یا چنني بیع کردی یـا بیـا سـوگند بخـور کـه در انـدرون 

یشها مرغان هواییند اکنون چـون در عبـارت چنني اندیشه نکردی نگوید زیرا کس را بر اندرون حکمی نیست اند
آمد این ساعت توان حکم کردن بکفر و اسالم و نیک و بد چنانک اجسام را عالمست تصـوّرات را عالمسـت و 
تخیّالت را عالمست و تو همان را عالمست و حق تعاىل ورای همه عالمهاست نه داخل است و نه خارج اکنون 

کند آخر این خیال ات که آنها را بی چون و چگونه و بی قلم و آلت مصوّر میتصرّفات حق را درنگر درین تصوّر
یا تصوّر اگر سینه را بشـکافی و بطلبـی و ذرّه ذرّه کنـی آن اندیشـه را درو نیـابی در خـون نیـابی و در رگ نیـابی 

ی زیـر نیـابی در باالنیابی زیر نیابی در هیچ جزوی نیابی بی جهت و بیچون و چگونـه و همچنـني نیـز بـريون نیـاب
هیچ جزوی نیابی بی جهت و بیچون و چگونه و همچنني نیز بريون نیابی پس چون تصـرّفات او دریـن تصـوّرات 

نشانست پس او که آفرینندۀ این همه است بنگر که او چه بی نشان باشد و چه لطیـف باشـد بدین لطیفیست که بی
انی لطیف بیچون و چگونه نسبت با لطف بـاری اجسـام چنانکه این قالبها نسبت بمعانی اشخاص کثیفند این مع

  .و صورند کثیف
  هــــا اگــــر آن روح قــــدس بنمــــودیزپــــرده

 

ـــمردندی ـــدن ش ـــر را ب ـــان بش ـــول و ج  عق
 

و حق تعاىل در این عالم تصوّرات نگنجد ودر هیچ عالمی که اگر در عالم تصوّرات بگنجد الزم شود که مصّـور 
باشد پس معلوم شد که او ورای همه عالمهاسـت لَقَـدْ صَـدَقَ اللّـهُ رَسُـوْلَهُ برو محیط شود پس او خالق تصوّرات ن

گوینـد کـه ان گوینـد کـه در کعبـه درآیـیم و بعضـی مـیالرُؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُّنَ الْمَسْجِد الْحَرَامَ اِْن شَاءَ اللّـهُ همـه مـی
ه عاشق خود را بر کار و مختار نبیند بر کار معشوق داند پس کنند عاشقانند زیرا کشاءاللّه درآییم اینها که استثنا می

رونـد و گوید که اگر معشوق خواهد در آییم اکنون مسجد الحرام پیش اهل ظاهر آن کعبـه اسـت کـه خلـق مـیمی
گوینـد کـه اگـر حـق خواهـدبوی برسـیم و بدیـدار پیش عاشقان و خاصان مسجد الحرام وصال حقّسـت پـس مـی



۴۴ 

  .نک معشوق بگوید ان شاءاللّه آن نادرست حکایت آن غریب استمشرّف شویم امّا آ
اند کـه ایشـان معشـوقند و محبوبنـد حـق تعـاىل غریبی باید که حکایت غریب بشنود و تواند شنیدن خدا را بندگان
گفـت ان نمایـد همچنانـک عاشـق مـیکنـد و مـیطالب ایشانست و هرچ وظیفه عاشقانست او برای ایشـان مـی

گوید اگر بشرح آن مشغول شویم اولیـای واصـل سررشـته یم حق تعاىل برای آن غریب ان شاء اللّه میشاءاللّه برس
گم کنند پس چنني اسرار و احوال را بخلق چون توان گفنت قلم اینجا رسید و سر بشکست یکی اشرت را بـر منـاره 

گویند یعنی بـر ان که ان شاءاللّه میبیند تار موی در دهن اشرت چون بیند آمدیم بحکایت اوّل اکنون آن عاشقنمی
گنجد و یـاد غـري حرامسـت چـه کار معشوقست اگر معشوق خواهد بکعبه درآییم ایشان غرق حقّند آنجا غري نمی

فرماینـد رسـوله الرؤیـا اینک می) دَیَّارٌ(جای غريست که تا خود را محو نکرد آنجا نگنجد لَیْسَ فِي الدَّارِ غَیْرُ اللّه 
رؤیــا خوابهــای عاشــقان و صادقانســت و تعبــريش در آن عــالم پدیــد شــود بلــک احــوال جملــه عــالم اکنــون ایــن 

بینـی کـه سـواری بـر اسـب بمـراد مريسـی اسـب خوابیست تعبريش در آن جهان پدید شود همچنانک خوابی مـی
نیکـو از بینی که بتو درمهای درست دادند تعبريش آنسـت کـه سـخنهای درسـت و بمراد چه نسبت دارد و اگر می

عالمی بشنوی، درم بسخن چه ماند و اگر بینی که ترا بردار آویختند رئیس قومی شوی دار بریاست و سروری چه 
ماند همچنني احوال عالم را که گفتیم خوابیست که اَلدُّنْیَا کَحُلُمِ النّائِم تعبريهاش در آن عـالم دیگـر گـون باشـد کـه 

زیرا بروهمه مکشوف است چنانک باغبانی که بباغ درآیـد در درختـان نظـر  باین نماند آن را معبّر الهی تعبري کند
کند بی آنک بر سر شاخها میوه بیند حکم کند که این خرماست و آن انجريست و این نارست و این امرودسـت و 

  .این سیب است
یجـه داد او دیـد چون علم آن دانسته است حاجت قیامت نیست که تعبريها را ببیند که چه شد و آن خـواب چـه نت

است پیشني که چه نتیجه خواهد دادن همچنانک باغبان پیشني میداند که البّتـه ایـن شـاخ چـه میـوه خواهـد دادن 
بینـی کـه اگـر تـرا صـد هـزار همه چیزهای عالم از مال و زن و جامه مطلوب لغريه است مطلوب لذاته نیست نمی

و غذای خود کردن آندرم و زن برای فرزندسـت و قضـای  درم باشد وگرسنه باشی و نان نیابی هیچتوانی خوردن
شهوت جامه برای دفع سرماست وهمچنني جمله چیزها مسلسل است با حق جّل جالله اوست که مطلـوب لذاتـه 

تـر از همـه پـس او و شریفرت از همه و لطیف برای او خواهند نه برای چیز دیگر که چون او ورای همه است است
خواهند پس اِلَیْهِ الْمَنْتَهی چون باو رسیدند بمطلوب کلّی رسیدند از آنجـا دیگـر گـذر نیسـت را برای کم ازو چون 

این نفس آدمی محل شبهه و اشکال است هرگز بهیچ وجه نتوان ازو شبهه و اشکال را بردن مگر کـه عاشـق شـود 
لیس چون آدم را سجود نکرد و مخالفـت امـر بعد از آن درو شبهه و اشکال نماند که حُبَّکَ الشَّیْيَ یُعْمِي وَیُصِمُّ اب

کرد گفت خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنِ ذات من از نار است و ذات او از طـني چـون شـاید کـه عـاىل ادنـی را 
سجود کند چون ابلیس را باین جرم و مقابلگی نمودن و با خدا جدال کردن لعنت کرد و دور کرد گفت یـارب آه 

کردی و فتنۀ تو بود مرا لعنت میکنی ودور میکنی و چون آدم گناه کرد حـق تعـاىل آدم را از بهشـت بـريون  همه تو
کرد حق تعاىل بآدم گفت که ای آدم چون من بر تو گرفتم و بران گناه که کردی زجر کردم چرا با من بحث نکردی 

ی در عـالم آن شـود و هرچنخـواهی هرگـز گفتی که همه از تست و تو کردی هرچ تو خواهآخر ترا حجّت بود نمی
نشود این چنني حجّـت راسـت مبـني واقـع داشـتی چـرا نگفتـی گفـت یـارب میدانسـتم االّ تـرک ادب نکـردم در 

  .حضرت تو و عشق نگذاشت که مؤاخذه کنم
 فرمود که این شرع مشرعست یعنی آبشخور مثالش همچنانست که دیوان پادشاه درو احکام پادشاه از امر و نهـی

حدّسـت در شـمار نتـوان آوردن و عظـیم و سیاست و عدل و داد خاص را و عـام را و احکـام پادشـاه دیـوان بـی
و دانسـنت علـم (خوب و پرفایده است قوام عالم بدانست امّا احوال درویشان و فقريان مصاحبت است با پادشاه 
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قـی عظـیم اسـت اصـحاب و احـوال فر) حاکم کودانسنت علم احکام و کو دانسنت علم حاکم و مصـاحبت پادشـاه
ایشان همچون مدرسه است که در وفقها باشند که هر فقیهی رامدرس بر حسب استعداد او جامگی میدهـد یکـی 

اسَ عَلَـي قَـدْرِ را ده یکی را بیست یکی را سی ما نیز سخن را بقدر هر کس و اسـتعداد او مـی مَ النـَّ گـوئیم کـه کَلـِّ
  .عُقُوْلِهِم

  

  فصل
کند یا برای اظهار کرم یا برای نامی یا برای ثـوابی و حـق تعـاىل را مقصـود رفـع ارت را بنیّتی میهرکس این عم

مرتبۀ اولیا و تعظیم تُرَب و مقابرایشانست ایشان بتعظیم خود محتاج نیستند و در نفس خود معظّمنـد چـراغ اگـر 
خواهد او را چه زیر چه باال هرجا کـه میخواهد و برای خود نخواهد که او را بر بلندی نهند برای دیگران میمی

خواهد که نور او بدیگران برسد این آفتـاب کـه بـر بـاالی آسمانسـت اگـر زیـر باشـد هست چراغ منوّرست االّ می
همان آفتابست االّ عالم تاریک ماند پس او باال برای خود نیست برای دیگرانست حاصل ایشان از باال و زیـر و 

ارغنـد تــرا کـه ذرّۀ ذوق و لمحـۀ لطـف آن عــالم روی مینمایـد آن لحظـه از بـاال و زیــر و تعظـیم خلـق منزّهنـد و ف
آیـد ایشـان کـه کـان و خواجگی و ریاست و از خویش نیز که از همه بتو نزدیکرتسـت بیـزار میشـوی و یـادت نمـی

از زیـر وبـاال معدن و اصل آن نور و ذوقند ایشان مقیّد زیر وباال کـی باشـند مفـاخرت ایشـان بحـّق اسـت و حـق 
لَوْنِیْ عَلَـي  مستغنیست این زیر و باال ماراست که پای و سر داریـم مصـطفی صـلوات اللّـه علیـه فرمـود کـه لَاتُفَضـِّ

د را تفضـیل نهیـیُوْنُسِ بْنِ مَتَّیَ بِاَنْ کَانَ عُرُوجُهُ فِ بَطْنِ الْحُوْتِ وَعُرَوْجِیَ کَانَ فِي السَّمَاءِ عَلَي الْعَرْشِ عینی اگر م
برو ازین رومنهید که او را عروج در بطن حوت بود و مرا باال بر آسمان که حق تعاىل نه باالست و نـه زیـر تجلّـی 
او بر باال همان باشد و در زیر همان باشد و در بطن حوت همان او از باال و زیرمنزّهسـت و همـه بـر او یکیسـت 

حـق جـّل جاللـه چـون (و مقصـود حـق چیـزی دیگـر کنند غرضشان چیزی دیگـر بسیار کسان هستند که کارها می
معظّم باشد و پیدا گردد و تا ابدالدّهر بماند بنگر که بـرای قـرآن ) صلّی اللّه علیه و سلّم(که دین محمّد ) خواست

اند ده ده مجلّد و هشت هشت مجلّد و چارچار مجلّد غرضشان اظهار فضل خویشنت کشّـاف را چند تفسري ساخته
دقایق نحو و لغت و عبارت فصیح استعمال کرد است برای اظهارفضل خود تا مقصود حاصل زمخشری بچندین 

کنند و از غرض حق غافل و ایشـان را مقصـود شود و آن تعظیم دین محّمدست پس همه خلق نیز کار حق میمی
ذّت خـود از راننـد بـرای لـشوند با زنی شهوت میخواهد که عالم بماند ایشان بشهوات مشغول میدیگر حق می

کنند برای خوشی و لـذّت خـود آن خـود سـبب قـوام عـالم میگـردد آنجا فرزندی پیدا میشود و همچنني کاری می
کنند و همچنني مسـاجد میسـازند چنـدین خرجهـا پس بحقیقت بندگی حق بجای میآرند االّ ایشان بآن نیّت نمی

چند که ایشان را مقصود آن نبود ایـن بزرگـی اولیـا از هر  کنند در در و دیوار و سقف آن االّ اعتبار قبله راستمی
روی صورت نیست ای واللّه ایشان را باالیی و بزرگی هست اما بیچون و چگونه آخر این درم باالی پولست چه 

بر بام نهی و زر را زیر قطعـاً زر بـاال ) او نیست که تقدیرا اگر درم را(معنی باالی پولست از روی صورت باالی 
ی کّل حال و زر باالی درمست و لعل و دُر باالی زرست خواه زیر خـواه بـاال و همچنـني سـبوس بـاالی باشد عل

آرد باشد اگرچه زیرست پس باالیی از روی صورت نیسـت  غربیل است و آرد زیرمانده است باالکی باشد قطعاً 
  .در عالم معانی چون آن گوهر دروست علی کّل حال او باالست
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  فصل
رمود که محبوبست و متواضع و این از گوهر اوسـت چنانـک شـاخی را کـه میـوۀ بسـیار باشـد آن شخصی درآمد ف

میوه او را فروکشد و آن شاخ را که میوۀ نباشد سر باال دارد همچون سپیدار و چون میـوه از حـّد بگـذرد اسـتونها 
کـه همـه میوهـای عـالم اوّل و آخـر نهند تا بکلّی فرونیاید، پیغامرب صلی اللّه علیه و سلم عظیم متواضـع بـود زیـرا 

لَامِ گفـت هرگـز کسـی پـیش از پیغـامرب بـر  بروجمع بود الجرم از همه متواضع تر بود مَا سَبَقَ رَسُوْلَ اللّهِ اَحَـدٌ بِالسـَّ
توانست سالم کردن زیرا پیغـامرب پـیش دسـتی میکـرد از غایـت تواضـع و سـالم پیغامرب صلّی اللّه علیه و سلّم نمی

گر تقدیرا سالم پیشني ندادی هم متواضع او بودی و سابق در کـالم او بـودی زیـرا کـه ایشـان سـالم ازو میداد و ا
آموختند و ازو شنیدند هرچ دارند اوّلیان و آخریان همه از عکس او دارند و سایه اوینـد اگـر سـایۀ یکـی درخانـه 

خر سایه ازو سابق شد فرع اوست پیش از وی درآید پیش او باشد در حقیقت اگرچه سایه سابق است بصورت آ
  .و این اخالق از اکنون نیست از آن وقت در ذرّهای آدم در اجزای او این ذرّها بودند

شـود امـا ایـن تابـانی و روشـنی سـابق بعضی روشن و بعضی نیم روشن و بعضی تاریک این ساعت آن پیدا مـی
ا کـه هـبعضی اول نگرند و بعضی آخر نگرنـد این ترتر و روشنرت بود و متواضعاست و ذرّۀ او در آدم از همه صافی

ترنـد کنند ایشان خـاصآخر نگرند عزیزند و بزرگند زیرا نظرشان بر عاقبت است و آخرت و آنها که باوّل نظر می
اند در اول جو نخواهد رسنت در آخر و آن را که جو کِشـتهمیگویند چه حاجتست که بآخرنظر کنیم چون گندم کِشته

کنند ونه بـآخر و ایشـان ترند که نه باوّل نظر مینخواهد رسنت پس نظرشان باوّلست و قومی دیگر خاص اند گندم
نگرنـد از غایـت را اول و آخر یاد نمیآید غرقند در حق و قومی دیگرند که ایشان غرقند در دنیا باول و آخـر نمـی

لَاکَ مَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ و هـر چیـزی غفلت ایشان علف دوزخند پس معلوم شد که اصل محمد بوده است که لَوْ
که هست از شرف و تواضع و حکم و مقامات بلند همه بخشش اوسـت و سـایۀ او زیـرا کـه ازو پیـدا شـده اسـت 
همچنانک هرچ این دست کند از سایه عقل کند زیرا که سایۀ عقل بروست هر چند که عقل را سایه نیسـت امـا او 

نک معنی را هستی هست بی هستی اگر سایۀ عقل برآدمی نباشد همـه اعضـای او را سایه هست بی سایه همچنا
  .معطّل شوند

دست بهنجار نگريد پای در راه راست نتواند رفنت چشم چیزی نبیند گوش هرچ شنود کژ شـنود، پـس بسـایۀ عقـل 
میآیـد اعضـا آلـت این اعضاء همه کارها بهنجار و نیکو و الیق بجای میآرند ودر حقیقت آن همه کارها از عقـل

اند همچنني آدمی باشد عظیم خلیفه وقت او همچون عقل کلّست عقول مردم همچون اعضای ویند هرچ کنند از 
سایۀ او باشد و اگر ازیشان کژییی بیاید از آن باشد که آن عقل کل سایه از سر او برداشته باشد همچنانـک مـردی 

گريد همه را معلوم گردد که عقـل او از سـر برفتـه اسـت و سـایۀ چون دیوانگی آغاز کند و کارهای ناپسندیده پیش 
برو نمیافکند و از سایه و پناه عقل دورافتاده است عقل جنس ملکست اگر چـه ملـک را صـورت هسـت و پـر و 

مـثالً صـورت ایشـان را اگـر بگـدازی  کنندبال هست و عقل را نیست اما در حقیقت یک چیزند و یک فعل می
م شـده ایاشـن را عقـل همه عقل شود از پ ّر وبال او چیزی بريون نماند پس دانستیم که همه عقل بودند امّا مجسـّ

بینی که چون میگدازی آن پر و بال موم باشد نمی مجسّم گویند همچنانک از موم مرغی سازند با پر و بال امّا آن
ی همـه مـوم مـی مانـدو سر و پای مرغ یکباره موم میشود وهیچ چیز از وی برون انـداختنی نمـی گـردد پـس بکلـّ

دانستیم که موم همانست و مرغی که از موم سازند همان مومست مجسّم نقش گرفته االّ موم است و همچـون یـخ 
  .شودآبست و لهذا چون بگدازی همان آب می) همان(نیز 

رق بـیش از ایـن و در دامن نهادن پس ف اما پیش از آنک یخ نشده بود وآب بود کس او را در دست نتواند گرفنت
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انـد اند و بردم خری بستهنیست اما یخ همان آبست و یک چیزند احوال آدمی همچنان است که پرفرشته را آورده
  .تا باشد که آن خر از پرتو و صحبت فرشته فرشته گردد زیرا که ممکن است که او هم رنگ فرشته گردد

بودی نماندی در خـری و چـه عجـب اسـت کـه آدمـی از خرد پرداشت عیسی بر فلک پرّید او گر خرش را نیم پر 
زاید از خر برتست دست درنجاست میکند و بدهان شود خدا قادر است بر همه چیزها، آخر این طفل که اوّل می

کنـد پایهـا را بـاز کند خر را باری نوعی تمیـز هسـت وقتـی کـه بـول مـیمیربد تا بلیسد مادر او را میزند و منع می
نچکد چون آن طفل را که از خر برتست حق تعاىل آدمی تواند کردن خر را اگـر آدمـی کنـد چـه میکند تا بول برو 

عجب پیش خدا هیچ چیزی عجب نیست در قیامت همه اعضای آدمی یـک یـک جـدا جـدا از دسـت و پـای و 
یـدا کنند که دست سخن چون گوید مگر بر دسـت عالمتـی و نشـانی پغريه سخن گویند، فلسفیان این را تأویل می

شود که آن بجای سخن باشد همچنانک ریش یا دنبلی بر دست برآید توان گفـنت کـه دسـت سـخن میگویـد خـرب 
ام که دستم چنني شده است یادست مجروح باشد یا سیاه گشته باشد، گویند که دست سخن میدهد که گرمی خورده

ام سخنگفنت دسـت و بـاقی اعضـا الیدهگوید خرب میدهد که بر من کارد رسیده است یا خود را بر دیک سیاه ممی
باین طریق باشد، سنّیان گویند که حاشا و کلّا بلک این دست و پا محسوس سخن گویند چنانک زبان میگویـد در 

ام، دسـت گویـد آری دزدیـدی مـن سـتدم بزبـان فصـیح آن شـخص روز قیامت آدمی منکر میشود که من ندزدیـده
گویی که اَنْطَقَنَااللّهُ الَّذِي اَنْطَقَ کُلَّ شَیْیءٍ مرا آنکس در سخن چون می روبادست و پاکند که تو سخن گوی نبودی

سخن آورد که همه چیزها را در سخن آورد و در و دیوار وسنگ و کلوخ را در سخن میآورد آن خالقی که آن همه 
رۀ دست گوشت پارۀ سخن بخشد مرا نیز در نطق آورد چنانک زبان ترا در نطق آورد زبان تو گوشت پارا نطق می

نماید و اگر نه نـزد حـق زبـان بهانـه اسـت گوشت پارۀ زبان چه معقول است از آنک بسیار دیدی ترا محال نمی
  .چون فرمودش که سخن گو سخن گفت و بهرچه بفرماید و حکم کند سخن گوید

د که مـرياب او را بکـدام سخن بقدر آدمی میآید سخن ما همچون آبیست که مرياب آن را روان میکند آب چه دان
دشت روان کرده است، در خیار زاری یا کلم زاری یا در پیاز زاری در گلستانی این دانم کـه چـون آب بسـیار آیـد 
نُ  آنجا زمینهای تشنه بسیار باشد و اگر اندک آید دانم که زمني اندکست باغچه است یـا چـاردیواری کوچـک یُلَقـِّ

  :اعِظِیْنَ بِقَدْرِهِمَمِ الْمُسْتَمِعِیْنَ من کفش دوزم چرم بسیارست الّا بقدر پای بُرّم و دوزمالْحِکْمَةَ عَلَی لِسَانِ الْوَ
ـــــــــــدازۀ او ـــــــــــم و ان ـــــــــــایۀ شخص   س

 

 قـــــــــامتش چنـــــــــد بـــــــــود چنـــــــــدانم
 

باشد او را چشم و گوش نیست زیرا در آن مقام که اوباش زید و در ظلمت میدر زمني حیوانکسیت که زیرزمني می
و گوش نیست چون بآن حاجت نـدارد چشـمش چرادهنـد نیسـت کـه خـدای را چشـم و گـوش  دارد محتاج چشم

کمست یا بخل هست االّ او چیزی بحاجت دهد چیزی که بی حاجت دهد بروبار گـردد، حکمـت و لطـف و کـرم 
ایـن را بگـري حق بار برمیگريد بر کسی بارکی نهد مثالً آلت دروگر را از تیشه و ارّه و مِربَد و غريه بدرزیی دهی کـه 

آن بر و بار گردد چون بآن کار نتواند کردن پس چیزی را بحاجتدهد ماند همچنانک آن کرمـان در زیـر زمـني د آن 
ظلمت زندگانی میکنند خلقانند در ظلمت این عالم قانع و راضی و محتاج آن عالم و مشتاق دیدار نیستند ایشان 

آیـد چـون عـزم آن ن عالم بـاین چشـم حسـی کـه دارنـد برمـیرا آن چشم بصريت و گوش هوش بچه کار آید کار ای
  .آیدطرف ندارند آن بصريت بایشان چون دهند که بکارشان نمی

ــــد ــــز نین ــــه ره روان نی ــــربی ک ــــن ن ــــا ظ  ت
ــــۀ ــــو محــــرم اســــرار ن ــــه کــــه ت   زیــــن گون

 

ــــد ــــز نین ــــان نی ــــی نش ــــل صــــفتان ب  کام
 پنــــداری کــــه دیگــــران نیــــز نینــــدمــــی

 

غفلت نباشد این عالم نماند، شوق خدا و یاد آخـرت و سـکر و وجـد معمـار  اکنون عالم بغفلت قایمست که اگر
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خواهـد کـه اینجـا باشـیم آن عالم است اگر همه آن رو نماید بکلّی بآن عالم رویم و اینجا نمانیم و حق تعاىل مـی
  .تا دو عالم باشد پس دو کدخدا را نصب کرد یکی غفلت و یکی بیداری تا هر دوخانه معمور ماند

  

  لفص
کنید حاضراً و غایباً مـن اگـردر شـکر و تعظـیم و عذرخواسـنت فرمود لطفهای شما وسعیهای شما و تربیتها که می

تقصري میکنم ظاهراً بنا بر کرب نیست یا بر فراغت یا نمیدانم حق منعم را که چه مجازات میباید کردن بقول و فعـل 
گـذارم تـا عـذر آن را کنید من نیز بخدا میبرای خدا میام از عقیدۀ پاک شما که شما آن را خالص لیکن دانسته

که اگر من بعذر آن مشغول شوم و بزبان اکرام کنم و مدح گویم چنـان باشـد کـه هم او بخواهد چون برای او کردۀ 
بعضـی مکافـات رسـید زیـرا ایـن تواضـعها و عذرخواسـنت و  بعضی از آن اجر که حق خواهد دادن بشما رسـید و

ی از  مدیح کردن حظّ دنیاست، چون دردنیا رنجی کشیدی مثل بذل ماىل و بذل جـاهی آن بـه کـه عـوض آن بکلـّ
خورند مطلوب لغريه اسـت خواهم بیان آنک عذرخواسنت دنیاست زیرا مال را نمیحق باشد جهت این عذر نمی
پس دنیا خود آنسـت گویند طلبند تا ایشان را مدحها وثناها میخرند و منصب میبمال اسب و کنیزک و غالم می

  .که بزرگو محرتم باشد او را ثنا و مدح گویند
شیخ نسّاج بخاری مـردی بـزرگ بـود و صـاحب دل دانشـمندان و بزرگـان نـزد او آمدنـدی بزیـارت بـر دو زانـو 

دانـم شـما گفـت تـازی نمـینشستندی شیخ امّی بود می خواستند که از زبان او تفسري قرآن و احادیث شنوند مـی
در ) صلّی اللّه علیه و سـلّم(گفت که مصطفی کرد و میگفتند او تفسري و تحقیق آن را آغاز میمی ت راترجمه آی

فالن مقام بود که این آیت را گفت و احوال آن مقام چنني است و مرتبۀ آن مقـام را و راههـای آن را و عـروج آن 
یکرد و میگفت که چنني قاضـی در عـالم کرد روزی علوی معرّف قاضی را بخدمت او مدح مرا بتفصیل بیان می
کند گفـت اینـک مـیستاند بی میل و بی محابا خالص مخلص جهت حق میان خلق عدل مینباشد رشوت نمی

ستاند این یک باری دروغست تو مرد علویی از نسل مصطفی صلّی اللّه علیه و سلّم اورا گوئی که او رشوت نمی
یست و ازین بهرت چه رشوت خواهد بودنـد کـه در مقابلـۀ او او را شـرح این رشوت ن گوئیکنی و ثنا میمدح می

  .گوئیمی
گویـد از آنسـت شیخ االسالم ترمدی میگفت سیّد برهان الدّین قدّس اللّه سرّه العظیم سخنهای تحقیق خوب مـی

ونسـت کـه کند، یکی گفت آخـر تـو نیـز مطالعـه میکنـی چکه کتب مشایخ و اسرار و مقاالت ایشان را مطالعه می
آوری از گـوئی و یـاد نمـیگوئی گفت او رادردی و مجاهده و عملی هست گفت آن را چرا نمیچنان سخن نمی

ی دل مطالعه حکایت میکنی اصل آنست و ما آن را می گوئیم تو نیز از آن بگو ایشان را درد آن جهـان نبـود بکلـّ
بعضی برای تماشای نان میخواهند کـه ایـن سـخن برین جهان نهاده بودند بعضی برای خوردن نان آمده بودند و 

را بیاموزند و بفروشند این سخن همچون عروسیسـت وشاهدیسـت کنیزکـی شـاهد را کـه بـرای فـروخنت خرنـد آن 
کنیزک بروی چه مهر نهد و بروی چه دل بندد چـون لـذّت آن تـاجر در فروخـت اسـت او عنـیّن اسـت کنیـزک را 

یّت و مردی نیست که کنیزک را برای خود خرد مخنّث را اگـر شمشـري هنـدی خرد او را آن رجولبرای فروخنت می
چـون او را بـازوی آن  آن را برای فروخنت ستاند یاکمانی پهلوانی بدست او افتد هم برای فـروخنت خاص بدست

ن خواهد و او را استعداد زه نیست او عاشـق زهسـت و چـونیست که آن کمان را بکشد و آن کمان را برای زه می
خریدن این سـخن سریانیسـت زنهـار  آنرا بفروشد مخنّث بهای آن را بگلگونه و وسمه دهد دیگر چه خواهد کردن

فهمیست خود بـال مگویید که فهم کردم هر چند بیش فهم و ضبط کرده باشی از فهم عظیم دور باشی فهم این بی
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گویی که من مشک را از ا چیزی شوی تو میاز آن فهم میباید رهیدن ت و مصیبت و حرمان تو از آن فهم است ترا
دریا پر کردم و دریا در مشک من گنجید این محال باشد آری اگر گویی که مشک من در دریا گـم شـد ایـن خـوب 

و اصل اینست عقل چندان خوبست و مطلوبست که ترا بر در پادشـاه آورد چـون بـر در او رسـیدی عقـل را باشد 
تست و راه زنست چون بوی رسیدی خود را بوی تسلیم کن ترا با چون و چـرا طالق ده که این ساعت عقل زیان 

کاری نیست مثالً جامه نابریده خواهی که آن را قبا یا جبّه بُرند عقـل تـرا پـیش درزی آورد عقـل تـا ایـن سـاعت 
تـرک  نیک بود که جامه را بدرزی آورد اکنون این ساعت عقل را طالق باید دادن و پیش درزی تصرّف خود را

باید کردن و همچنني بیمار عقل او چندان نیکست که او را بر طبیب آرد چون بر طبیـبش آورد بعـد از آن عقـل او 
  .شنونددر کار نیست وخویشنت را بطبیب باید تسلم کردن نعرهای پنهانی ترا گوش اصحاب می

آن اشـرت مسـت پیـدا باشـد از آنکس که چیزی دارد یا درو گوهری هست و دردی پیداست آخر میان قطـار شـرتان 
خورد بر سـر درخـت چشم و رفتار و کفک و غريکفک سِیْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ هرچه بن درخت می

زنند کی پنهان ماند این های هوی بلند که میخورد و پژمرده است شود و آنک نمیاز شاخ وبرگ و میوه پیدا می
گرداننـد همچنانـک کسـی وسـیط و کنند و از حرفی اشارتها معلـوم مـینی سخنها فهم میسرّش آنست که ازسخ

کتب مطوّل خوانده باشد از تنبیه چون کلمۀ بشنود چون شرح آن را خوانده است از یک مسـأله اصـلها و مسـئلها 
نم و ایـن آنسـت کـه بیـو می) کنمفهم می(کند یعنی که من زیر این چیزها های میفهم کند بر آن یک حرف تنبیه

نهایـت ام کـه اَلَـمْ نَشْـرَحْ لَـکَ صَـدْرَکَ شـرح دل بـیام و گنجها یافتهام و شبها بروز آوردهمن در آنجا رنجها برده
است چون آن شرح خوانده باشد از رمزی بسیار فهم کند و آنکس که هنوز مبتدیست از آن لفـظ همـان معنـی آن 

چـون او نکشـد حکمـت نیـز بـرون (آیـد ی های باشد سخن بقدر مستمع مـیکند او را چه خرب و هالفظ فهم می
جوابش ) گردد حکمت فرو میاید و اگر نه گوید ای عجب چرا سخن نمیآیدکشد و مُغذّی مینیاید چندانک می

  .دهددهد گوینده را نیز داعیۀ گفت نمیگوید ای عجب چرا نمیکشی آنکس که ترا قوّت استماع نمی
صلّی اللّه علیه و سلّم کافری را غالمی بود مسلمان صاحب گوهر سحری خداونـدگارش فرمـود  در زمان مصطفی

رضـوان اللّـه (که طاسها برگري که بحمّام رویم در راه مصـطفی صـلوات اللّـه و علیـه و سـلّم در مسـجد بـا صـحابه 
گانـه بگـزارم بعـد از آن  کرد، غالم گفت ای خواجـه للّـه تعـاىل ایـن طـاس را لحظـۀ بگـري تـا دونماز می) علیهم

بخدمت روم چون در مسجد رفت نماز کرد مصطفی صلّی اللّه علیه و سلّم بريون آمد و صحابه هـم بـريون آمدنـد 
هلنـد زد که ای غالم بريون آی، گفت مـرا نمـیاش تا بچاشتی منتظر و بانگ میغالم تنها در مسجد ماند خواجه

هلد جز کفشی و سایۀ کسی ندید و کس کرد تا ببیند که کیست که نمیچون کار از حّد گذشت خواجه سر در مسجد 
جنبید گفت آخـر کیسـت کـه تـرا هلد جز کفشی و سایۀ کسی ندید و کس نمیجنبید گفت آخر کیست که ترا نمینمی
بینـی و گذارد که اندرون آیـی خـود کـس اوسـت کـه تـو او را نمـیهلد که بريون آیی، گفت آنکس که ترا نمینمی
طلبـد، دمی همیشه عاشق آن چیزست که ندیده است ونشنیده است و فهـم نکـرده اسـت و شـب و روز آن را مـیآ

بینمش و از آنچ فهم کرده است ودیده است ملول و گریزانست و ازین روست که فالسفه رؤیت را بندۀ آنم که نمی
گویند که این وقتی وا نیست، سنّیان میگویند که چون ببینی ممکنست که سري وملول شوی و این رمنکرند زیرا می

که کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ و اگر صد هزار تجلّی کند هرگز یکی بیکی نمانـد آخـر تـو نیـز  باشد که او یک لون نماید
مانـد در بینی که یک فعلـش بفعلـی دیگـر نمـیبینی در آثار و افعال هر لحظه گوناگون میاین ساعت حق را می

لّی دیگر در وقت گریه تجلی دیگر در وقـت خـوف تجلـی دیگـر در وقـت رجـاتجلی دیگـر چـون وقت شادی تج
و بیک دیگر نمیماند پس تجلـی ذات او نیـز چنـني باشـد ماننـد افعال حق و تجلی افعال وآثار او گوناگون است 

میشوی و بر یک  تجلی افعال او آنرا برین قیاس کن و تو نیز که یک جزوی از قدرت حق در یک لحظه هزار گونه
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آیند قـرآن را اینجـا قرار نیستی بعضی از بندگان هستند که از قرآن بحق مريود و بعضی هستند خاصرت که ازحق می
ا لَـهُ لَحـافِظوْنَ، مفسّـران مـیمییابند می گوینـد کـه در حـق دانند که آنرا حق فرستادست اِنَّا نَحْـنُ نَزَلْنَـا الـذِّکْر وَاِنـَّ

ایم نگهبـان آن مـائیم آن نیکوست اما این نیز هست که یعنی درتو گوهری و طلبی و شوقی نهادهقرآنست این همه 
را ضایع نگذاریم و بجایی برسانیم تو یک بار بگو خدا و آنگاه پای دار کـه جملـه بالهـا بـر تـو ببـارد یکـی آمـد 

کَ بمصطفی صلّی اللّه علیه و سلّم گفت اِنّی اُحِبُّکَ گفت هوش دار که چه می گوئی باز مکـرّر کـرد کـه اِنّـی اُحِبـُّ
اکنون پای دار که بدست خودت خواهم کشنت وای بر تـو یکـی در زمـان مصـطفی صـلّی اللّـه علیـه و سـلم  گفت

خواهم این دیـن را بازبسـتان چنـدانک در دیـن تـو آمـدم رزی خواهم واللّه که نمیگفت که من این دین ترا نمی
و شـهوت نمانـد، گفـت حاشـا دیـن مـا هرکجـا کـه رفـت  ند نماند، حرمت نماندنیاسودم مال رفت، زن رفت، فرز

اش را نروبد و پاک نکند که الیَمَسُّهُ اِلّاَ المُطَّهَرُوْنَ چگونه معشـوق اسـت بیخ و بُن نکند وخانهبازنیاید تا اورا از 
ی از خـود و از عـال تادر تو مویی از مهر خودت باقی باشد بایـد بیـزار شـدن و م مـیبخویشـنت راهـت ندهـد بکلـّ

دشمن خود شدن تادوست روی نماید اکنون دین ما در آن دىل که قرار گرفت تا او را بحّق نرساند وآنچ نابایست 
فرمود برای آن نیاسـودی و غـم میخـوری کـه ) صلی اللّه علیه و سلّم(است ازو جدا نکند ازودست ندارد پیغامرب 

کـه بخـوری در ل تادر معدۀ تو از آن چیزی باقیسـت بتـو چیـزی ندهنـد از آن شادیهای او تغم خوردن استفراغس
وقت استفراغ کسی چیزی نخورد چون فارغ شود از استفراغ آنگه طعام بخورد تونیز صرب کن و غم میخور که غم 
خوردن استفراغست بعد از استفراغ شادی پیش آید که آن راغم نباشـد گُلـی کـه آن را خـار نباشـد مییـی کـه آن را 

  .خمار نباشد
بـی  طلبی و حصول آن در دنیا ممکـن نیسـت ومـع هـذا یـک لحظـهآخر در دنیا شب و روز فراغت و آسایش می

گـريد و آنگـه کـدام بـرق گـذرد و قـرار نمـییابی همچون برقی است که مـیطلب نیستی راحتی نیز که در دنیا می
کـرده اسـت و سـوی قیصـرّیه مـريود امیـد دارد کـه برقی پرتگرگی پرباران پر برف پرمحنت مثالً کسی عزم انطالیه 

آنـک بـراه انطالیـه بانطالیه رسد و سعی را ترک نمی کند مع انه که ممکن نیسـت کـه ازیـن راه بانطالیـه رسـد اِّال 
شود مريود اگرچه لنگ است و ضعیف است اما هم برسد چون منتهای راه اینست چون کار دنیا برينج میسر نمی

 باری این رنج را سوی آخرت صرف کن تا ضایع نباشد تو میگوئی که ای محمد دیـن مـا را و کار آخرت همچنني
  .آسایم دین ما کسی را کی رها کند تا او را بمقصود نرساندبستان که من نمی

گویند که معلّمی از بینوایی در فصل زمستان درّاعـه کتـان یکتـا پوشـیده بـود مگـر خرسـی را سـیل از کوهسـتان در 
ود میگذرانید و سرش در آب پنهان کودکان پشتش را دیدند و گفتند استاد اینک پوستینی در جوی افتاده ربوده ب

یـز چنگـال در جست که پوستني را بگريد خـرس ت است و ترا سرماست آن را بگري، استاد از غایت احتیاج و سرما
اد یا پوستني را بیاور و اگر نمیتـوانی داشتند که ای استزد استاد در آب گرفتار خرس شد کودکان بانگ میدر وی 

  .کند چه چاره کنمکنم پوستني مرا رها نمیرها کن تو بیا گفت من پوستني را رها می
شوق حق ترا کی گذارد اینجا شکرست که بدست خویشنت نیستیم بدست حقّیم همچنانک طفل در کـوچکی جـز 
شري و مادر را نمیداند حق تعاىل او را هیچ آنجا رها کرد پیشرت آوردش بنان خوردن وبازی کـردن و همچنـانش از 

بـآن عـالم و ایـن پسـتانی دیگرسـت رسانید و همچنني درین حالت که این طفلسـت بنسـبت  آنجا کشانید تا بمقام
ةِ بِالسَّالسِـلِ  نگذارد و ترا بآنجا برساند که دانی که این طفلی بود و چیزی نبود فَعَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ یُجَرّونَ اِلَـی الجَنـَّ

مَّ الکَمـالَ صَـلّوهُ صـیّادان مـاهی را خُذُوهُ فَغُلّوهُ ثُمَّ النَعیمَ صَلّوهُ ثُمَ الوِصالَ صَلّوهُ ثُـمَّ الجَمـالَ صَـلوّهُ ثُـ -وَالْاَغْاللِ
گـردد رود و سسـت و ضـعیف مـیکشند تا خونش میکشند چنگال در حلقوم چون رفته باشد پاره مییکبار نمی

افتـد حـق کشند تا بکلّی ضعیف شود چنگال عشق چـون در کـام آدمـی مـیکنند و همچنني باز میبازش رها می
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وتها و خونهای باطل که دروست پاره پاره ازو برود کـه اِنَّ اللّـهَ یَقْـبِضُ وَ یَبْسُـطُ تعاىل او را بتدریج میکشد که آن ق
بینـد کـه پادشـاه الاله االَّ اللّه ایمان عامست و ایمان خاص آنست که الهو اِّال هو همچنانک کسی در خـواب مـی

باید کـه پادشـاه گوید که من مییشده است و بر تخت نشسته و غالمان و حاجبان و امريان بر اطراف او استاده م
گوید چون بیدار شود و کس را در خانه نبینـد جـز خـود ایـن باشم و پادشاهی نیست غري من این را در خواب می

  .بار بگوید که منم و جزمن کسی نیست
ۀ دگـر را اکنون این را چشم بیدار میباید چشم خوابناک این را نتواند دیدن و این وظیفۀ او نیست هر طایفۀ طایف

گوینـد را همچنـني مـیگویند که ما حقّیم و وحی ماراست و ایشان باطلنـد و ایشـان نیـز اینهـا نفی میکند اینها می
وهمچنني هفتاد ودو ملت نفی همدگر میکنند پس باتفّاق میگویند که همـه را وحـی نیسـت پـس در نیسـتی وحـی 

فقند اکنون ممیزی کیّسـی مـؤمنی بایـد کـه بدانـد کـه آن همه متّفق باشند و ازین جمله یکی را هست بر این هم متّ
  .یک کدامست که اَلْمُؤْمِنُ کَیِّسٌ مُمَیِّزٌ فَطِنٌ عاقِلٌ و ایمان همان تمیز و ادراک است

دانند بسیارند و آنها که میدانند اندکند اگر باین مشغول خواهیم شدن که تمیز کنیم میـان سؤال کرد که اینها که نمی
داننـد اگرچـه دانند و گوهری ندارند و میان آنهـا کـه دارنـد درازنـایی کشـد، فرمـود کـه اینهـا کـه نمـییآنها که نم

بسیارند اما اندکی را چون بدانی همه را دانسته باشی همچنانک مشتی گندم را چون دانستی همه انبارهای عالم 
ی که در آنجـا شکرسـت چـون شـکر را را دانستی و اگر پارۀ شکر را چشیدی اگر صدلون حلوا سازند از شکردان

  .دانستۀ کسی که شاخی از شکر بخورد چونشکر را نشناسد مگر او را دو شاخ باشد
ایـد پـس الزم شـد مـا را هـر نماید از آن باشد که شما درس نخستني را فهم نکردهشما را اگر این سخن مکرّر می

د از فلا چیزی ندارد نگذشته بود پدر کـودک آمـد روز این گفنت همچنانک معلّمی بود کودکی سه ماه پیش او بو
کنیم و اگر تقصري رفت فرمـا کـه زیـادت خـدمت کنـیم، گفـت نـی از شـما تقصـريی که ما در خدمت تقصري نمی
گذرد او را پـیش خوانـد و گفـت بگـو فلا چیـزی نـدارد گفـت چیـزی نـدارد فلا نمـینیست اما کودک ازین نمی

بینی چون ازین نگذشت و این را نیاموخت من وی را سبق نـو چـون ت که میتوانست گفنت معلم گفت حال اینس
گفتیم از آن نیست که نان و نعمت کم شد نان و نعمت بینهایت است اما اشتها  دهم گفت الحمدللّه رب العالمني

زیرا کـه نـان دنیا نماند  نماند و مهمانان سري شدند جهت آن گفته میشود الحمدللّه این نان و نعمت بنان و نعمت
آیـد چندانک خواهی بزور توان خوردن چـون جمادسـت هـر جـاش کـه کشـی بـاتو مـیدنیا را بی اشتها و نعمت 

منع کند از ناجایگاه بخالف این نعمت الهی که حکمت است نعمتیسـت زنـده تـا اشـتها روحی ندارد که خود را 
چـون اشـتها و میـل نمانـد او را بـزور نتـوان شـود و آید و غذای تو مـینمائی سوی تو میداری و رغبت تمام می

  .ننمایدخوردن وکشیدن اوروی در چادر کشد و روی بتو 
حکایات کرامات میفرمود گفت یکی ازینجا بروزی یا بلحظۀ بکعبه رودچندان عجب و کرامات نیست باد سـموم 

که تـرااز حـال دون بحـال  رانیز این کرامت هست بیک روز و بیک لحظه هر کجا که خواهد برود کرامات آن باشد
همچنانـک اول خـاک بـودی جمـاد . عاىل آرد و از آنجا اینجا سفر کنـی و از جهـل بعقـل و از جمـادی بحیـات

بودی ترا بعالم نبات آورد و از عالم نبات سـفر کـردی بعـالم علقـه و مضـغه و از علقـه و مضـغه بعـالم حیـوانی و 
باشد حـق تعـاىل ایـن چنـني سـفر را بـر تونزدیـک گردانیـد دریـن ازحیوانی بعالم انسانی سفر کردی، کرامات این 

منازل و راهها که آمدی هیچ در خاطر و وهم تو نبود که خـواهی آمـدن و از کـدام راه آمـدی و چـون آمـدی و تـرا 
بینی که آمدی همچنني ترا بصد عالم دیگر گوناگون خواهند بردن منکر مشو و اگر از آن اخبـار آوردند و معیّن می

نند قبول کن، پیش عمر رضی اللّه عنه کاسۀ پر زهر آوردند بارمغـانی گفـت ایـن چـرا شـاید گفتنـد ایـن بـاری آن ک
باشد که کسی را که مصلحت نبینند که او را آشکارا بکشند ازین پارۀ باو دهند مخفی بمريد و اگر دشمن باشـد کـه 
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سـخت نیکـو چیـزی آوردی بمـن دهیـد کـه ایـن را  بشمشري او رانتوان کشنت بپارۀ ازین پنهـان او را بکشـند، گفـت
تر مراکسی نیست گفتنـد کـه اینهمـه بخورم که در من دشمنی هست عظیم شمشري باو نمريسد و در عالم ازو دشمن

حاجت نیست که بیکبار بخوری ازین ذرّۀ بس باشد این صدهزار کس را بس است، گفت آن دشمن نیز یک کس 
دهزار کس را نگوسار کرده است بستد آن کاسه را بیکبـار درکشـید آن گـروه کـه نیست هزار مَرده دشمن است و ص

آنجا بودند جمله بیکباره مسلمان شدند و گفتند که دین تو حقّست، عمر گفت شما همه مسلمان شدید و این کـافر 
  .ان این ایمان عام نبودهنوز مسلمان نشده است اکنون غرض عمر از آن ایم

زیادت بلک ایمان صدیقان داشت اما غرض او را ایمان انبیا و خاصان و عني الیقني بـود و  او را آن ایمان بود و
ب از مسـافت دور قصـد  آن توقع داشت چنانک آوازۀ شريی در اطراف جهان شایع گشته بود مردی از برای تعجـّ

ید وشري را از دور بدید آن بیشه کرد برای دیدن آن شري یکساله راه مشقت کشید و منازل برید چون در آن بیشه رس
و ایـن شـري را  توانست رفـنت گفتنـد آخـر شـما چنـدین راه قـدم نهادیـت بـرای عشـق ایـن شـريایستاد و بیش نمی

رسـاند و اگـر کسـی ازو خاصیّتی هست که هرکه پیش او دلري رود و بعشق دست بروی مالد هیچ گزندی بوی نمی
ک بعضی را قصد میکند که چه گمان بدست که درحق من میگريد بلترسان و هراسان باشد شري از وی خشم می

چیزی که چنني است یک ساله راه قدمها زدی اکنون نزدیک شري رسیدی این اسـتادن چیسـت قـدمی پیشـرت  برید
نهید کس را زهره نبود که یک قدم پیشرت نهد گفتند آن همه قدمها زدیم آن همـه سـهل بـود یـک قـدم اینجـا نمـی

مقصود عمر از آن ایمان آن قدم بود که یک قدم در حضور شري سوی شري نهد و آن قـدم عظـیم توانم زدن اکنون 
  .آن ایمان بجز انبیا را نرسد که دست از جان خود بشستند نادرست جز کار خاصان و مقرّبان نیست

اید مجنـون را گريد چه عجب میبالد و حیات میگريد و میاز خیال یار قوّت مییار خوش چیزیست زیرا که یار 
خیال لیلی قوّت میداد وغذا شد جایی که خیال معشوق مجازی را این قوت و تأثري باشد که یار او را قوّت بخشد 
یار حقیقی را چه عجب میداری که قوّتش بخشد خیال اودر صورت و غیبت چه جای خیال است آن خـود جـان 

ن عالم را حقیقت میگویی جهـت آنـک در نظـر مـیحقیقتهاست آن را خیال نگویند عالم بر خیال قایمست و ای
آید و محسوس است و آن معانی را که عالم فرع اوست خیال میگویی کـار بعکـس اسـت خیـال خـود ایـن عـالم 
است که آن معنی صد چو این پدید آرد و بپوسد و خراب شود و نیست گردد وباز عالم نو پدیـد آرد بـه و او کهـن 

مُحدث اینهاست از هر دو منزّهست ) که(ی فرعهای او متّصفند بکهنی و نوی و او نگردد منزّهست از نوی و کهن
و ورای هر دوست مهندسی خانۀ در دل برانداز کرد و خیـال بسـت کـه عرضـش چنـدین باشـد و طـولش چنـدین 

زایـد و فـرع ایـن و صحنش چندین این را خیال نگویند که آن حقیقت ازین خیـال مـی) اش چندینباشد و صفّه(
چنني صورت بخیال آورد و تصـوّر کنـد آن را خیـال گوینـد و عُرفـاً مـردم ) دردل(خیال است آری اگر غريمهندس 

  .ترا خیال است چنني کس را که بنّا نیست و علم آن ندارد گویندش که
  

  فصل
ع دروغی کند داری که اخرتاکنی و بر آن میاز فقري آن به که سؤال نکنند زیرا که آنچنانست که او را تحریض می

چرا زیرا که چو او را جسمانیی سؤال کرد او را الزمست جواب گفنت و جواب او آنچنانک حقّسـت بـوی نتوانـد 
گفنت چون او قابل و الیق آن چنان جواب نیست و الیق لب و دهان او آنچنان لقمه نیست پس او الیق حوصـلۀ 

ردد و اگرچه هرچ فقري گوید آن حق باشد و دروغ نباشـد او و طالع او جوابی دروغ اخرتاع باید کردن تا او دفع گ
ولیکن نسبت با آنچ پیش او آن جوابست و سخن آنست و حق آنست آن دروغ باشد امّا شنونده را بنسبت راست 
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  .باشد و افزون از راست
بخـورد  درویشی را شاگردی بود برای او درویزه میکرد روزی از حاصل درویـزه او را طعـامی آورد و آن درویـش

ام، ایـن واللّه من بیست سال است که محـتلم نشـده شب محتلم شد پرسید که این طعام را از پیش که آوردی گفت
باید کردن و لقمۀ هر کسی را نباید خوردن که درویش لطیف اسـت اثر لقمۀ اوبود و همچنني درویش را احرتاز می

مۀ پاک سپید اندکی سیاهی ظـاهر شـود امـا بـر جامـۀ شود همچنانک در جادرو اثر میکند چیزها و برو ظاهر می
و رنگ سپیدی ازو گردیده باشد اگر هزار گون چرک و چربش بچکد بر خلـق  سیاه که چندین سال از چرک سیاه

در  و برو آن ظاهر نگردد پس چون چنني است درویش را لقمۀ ظالمان و حرام خواران و جسمانیان نباید خوردن
کند و اندیشهای فاسد از تـأثري آن لقمـۀ بیگانـه ظـاهر شـود همچنانـک ازطعـام آن دخـرت درویش لقمۀ آنکس اثر 

  ).واللّه اعلم(درویش محتلم شد 
  

  فصل
هر کاری تا  و زمان را که قسمت کرده باشند در طالبان و سالکان ان باشد که باجتهاد و بندگی مشغول شوند اوراد

مثالً چـون بامـدادبرخیزد آن سـاعت بعبـادت اولیـرت کـه  م عادتآن زمان موکّل شود ایشان را همچون رقیبی بحک
کنـد و بجـا تر هر کس بدان نوع بندگی که الیق او باشد و اندازۀ نفس شریف او میتر است و صافینفس ساکن

برنـد وهـر د پیشرت مـیشوفوْنَ وَاِنَّا لَنَحْنُ المُسَبِّحُوْنَ صد هزار صف است هرچند که پاکرت میامیآرد وَاِنّا لَنَحْنُ الصَّ
برند که اَخرُّوْهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَخَّرَهُّنَ اللّهُ این قصّه دراز است و ازین دراز هیچ گزیر شود بصف پسرت میچند کمرت می

ا اوراد و اصـالن  ا مَـنْ عَصَـمَ اللّـهُ و امـّ نیست هرکه این قصّه را کوتاه کرد عمر خود را وجان خود را کوتاه کرد اِلـّ
گویم آن باشد که بامداد ارواح مقدس و مالیکۀ مطهر و ان خلق که الیَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّهُ که نـام ایشـان فهم می بقدر

مخفی داشته است از خلق از غایت غريت بزیارت ایشان بیایند وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَـدْخُلُوْنَ فِـیْ دِیْـنِ اللّـهِ وَالْمَلَائِکَـةُ 
  .مِنْ کُلِّ بَابٍ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْهِْم

تو پهلوی ایشان نشستۀ و نبینی و از آن سخنها و سـالمها و خنـدها نشـنوی و ایـن چـه عجـب میآیـد کـه بیمـار در 
گویـد آن حقـایق هـزار بـاز حالت نزدیک مرگ خیاالت بیند که آنک پهلوی او بود خرب ندارد و نشنود که چه می

د نبیند ونشـنود و آن حقـایق را تـا نمـريد پـیش از مـرگ نبینـد آن ازین خیاالت لطیف تر است و این تا بیمار نشو
زیارت کننـده کـه احـوال نـازکی اولیـا را میدانـد و عظمـت ایشـان را و آنـچ درخـدمت او از اول بامـداد چنـدین 

که درمیان چنان اوراد درآیند شیخ را زحمت باشـد کند تا نباید شمار توقف میاند بیمالیک و ارواح مطهر آمده
نانک غالمان بدر سرای پادشاه حاضر شوند هر بامداد وردشان آن باشد که هریک را مقامی معلـوم و خـدمتی چ

معلوم و پرستشی معلوم بعضی از دور خدمت کنند و پادشاه دریشان ننگرد و نادید آرد اال بندگان پادشاه بینند کـه 
د بخدمت وی از هـر طرفـی زیـرا بنـدگی نمانـد فالن خدمت کرد چون پادشاه شد ورد او آن باشد که بندگان بیاین

تَخَلَّقُوْا بِاخْلَاق اللّهِ حاصل شـد کُنْـتُ لَـهُ سَـمْعاً وَبَصـراً حاصـل گشـت و ایـن مقامیسـت سـخت عظـیم گفـنت هـم 
حیفست که عظمت آن بعني وظی ومیم و نی در فهم نیاید اگر اندکی از عظمت آن راه یابد نـه عـني و نـه مخـرج 

ه دست ماند و نه همت ماند از لشکرهای انوار شهر وجود خـراب شـود اِنَ الْمُلـوُکَ اِذَا دَخَلِـوْا حرف عني ماند ن
  .قَرْیَةً اَفْسَدُوْهَا شرتی در خانۀ کوچک در آید خانه ویران شود امّادر آن خرابی هزار گنج باشد

  گـــــــــنج باشـــــــــد بموضـــــــــع ویـــــــــران

 

 ســـــگ بـــــود ســـــگ بجـــــای آبـــــادان
 

احوال و اصالن را چه گـوئیم اال آنـرا نهایـت نیسـت ایـرنا نهایـت  گفتیم شرح ا درازو چون شرح مقام سالکان ر
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هست نهایت سالکان وصال است نهایت واصالن چه باشد آن وصلی که آن را فراق نتوانـد بـودن هـیچ انگـوری 
  .باز غوره نشود و هیچ میوۀ پخته باز خام نگردد

  حــــرام دارم بــــا مردمــــان ســــخن گفــــنت

 

 آیـــد ســـخن دراز کـــنم و چـــون حـــدیث تـــو
 

    .کنم کوته میکنمواللّه دراز نمی
  پنـــداریخـــورم و تـــو بـــاده مـــیخـــون مـــی

 

 پنـــداریبـــری و تـــو داده مـــیجـــان مـــی
 

  .هرک این را کوتاه کرد چنان بود که راه راست را رها کند و راه بیابان مهلک گريد که فالن درخت نزدیک است
  

  فصل
یفةٌ من اصحاب شیخ صدرالدّین و قالوا ىل کان عیسی هواللّه کما نزعمـون قال الجرّاح المسیحی شرب عندی طا

  .و نحن نعرف ان ذاک حق لیکن نکتم و ننکر قاصداً محافظةً للملة
ال الـذّلیل المـذّل  قال موالنا رضی اللّه عنه کذب عدوّاللّه و حاشاللّه هذا کـالم مـن سـکر مـن نبیـذ الشـیطان الضـّ

ف یجوزان یکون شخص ضعیفُ یهربُ من مکر الیهود من بقعة اىل بقعـة وصـورته المطرود من جناب الحق و کی
خمسـمائة عـام ايل سـماء خاتة کّل سمآءِ خمسمأیة عام و بني کّل سـمآء ثاقل من الذرّاعني حافظاً لسبع السّموات 

وللّـه  ائة عام و بني کـّل ارض اىل ارض خمسـمایة عـام و تحـت العـرش بحـرٌ عمقـهُ هکـذامخاتة کل ارض خمسث
ملک ذاک البحر اىل کعبه و اضعاف هذا کیف یعرتف عقلک ان یکون مصرفها و مدبّرها اضعف الصور ثم قبل 

بر خاک رفت و پاکی  عیسی من کان خالق السمّوات و االرض سبحانه عمّا یقول الظّالمون قال المسیحی خاکی
یروح الرّاح اىل اصـله و خالقـه و اذا کـان االصـل  قال اذا کان روح عیسی هواللّه فاین راحُ روحهُ و انّما. بر پاک

  .هو و الخالق اَین یروحُ
قال المسیحی نحن وجدناهکذا فاتخذناه ملّةَ قلت انت اذا وجدت و ورثت من ترکة ابیک ذهباً قلباً اَسود فاسـداً 

یت من ابیـک یـداً ماتبدله بذهب صحیح المعیار صافیاً عن الغل و الغش بل تأخذ القلب و نقول وجدنا هذا اوبق
شآلءِ و وجدت دوآءُ و طبیباً یصلح یدک االشلّ ماتقبلُ و تقـول وجـدت یـدّی هکـذا اشـلّ فالارغـب اىل تبدیلـه 
اووجدت مآءٌ مالحاً فی ضیعة مات فیها ابوک و تربیت فیهاثمّ هدیت اىل ضیعة اخری ماؤها عذبُ و نباتهـا حلـوٌ 

ا و اهلها اصحّاء ماترغب اىل النقل الیها و ا لشرب من المآء العذب یذهب عنک االمراض و العلـل بـل تقـول انـّ
للعلل فتمسک بما وجدنا حاشا الیفعل هذا و الیقول هذا مـن کـان  ثوجدنا تلک الضعیة و ماءَ ها المالح المور

ان اللّه تعاىل اعطالک عقالً علی حدة غريعقل ابیک ونظراً علی حدة غري نظر ابیک و : عاقالً اوذا حس صحیح
تمییز اعلی حدة فلم تعطّل نظرک و عقلک و تتبع عقالً یردیک والیهدیک یوراش کان اَبوهُ اسـکافاً فلمـا وصـل 
ــا وجــدنا  اىل حضــرة السّــلطان و علّــم اداب الملــوک و السّــالح داریــة و اعطــاهُ اعلــی المناصــب قــطُ مــا قــال انّ

عانی االساکفیّة بل الکلـب مـع کمـال تکاناً فی السوق اابأنااساکفاً فال نریدُ هذه المرتبة بل اعطنی ایّها السّلطان د
خسته اذا علم الصید و صار صیاداً للسلطان نسی ماوجد من ابیـه و امـه و هـو السـکون فـی المتـني و الخربـات و 

 تابع الصّیود و کذا البازُ اذا ادبه السّلطان قطّ الیقول انّا وجدنا مـنيالحرص علی الجیف بل یتبع خیل السّلطان و 
ابائنا قفار الجبال و اکل المیتات فال نلتفت اىل طبل السّلطان والاىل صیده فاذا کـان عقـل الحیـوان یتشـبث بمـا 
وَجَد اَحسن ممّاورث من ابویه فمن السّمج الفاحش ان یکون االنسان و الذی تفضّل علی اهل االرض بالعقـل و 

یقول ان رب عیسی علیه السّالم اعزّ عیسی و قرّبـه قمـن التمیز اقل من الحیوان نعوذ باللّه من ذلک نعم یصّح ان 
خدمه فقد خدم الرّب و من اطاعه فقد اطاع الرّب فاذا بعث اللّه نبیاً افضل من عیسـی اظهـر علـی یـده مـا اظهـر 
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لّه و انّمـا علی ید عیسی و الزیادة یجب متابعة ذلک النبی للّه تعاىل اللعینه و الیعبد لعینه االّ اللّه وال یُحّب االّ ال
یُحِب غرياللّه للّه تعاىل و انّ اىل ربّک المنتهی یعنی مُنتهی ان تُحّب الشیء لغريه و تَطلبـهُ لغـريه حتّـی بنتهـی اىل 

  .ته لعینهياللّه فتح
ــــه را جامــــه کــــردن از هــــوس اســــت   کعب

 

ــــت ــــس اس ــــه ب ــــال کعب ــــی حم ــــاء بیت  ی
 

تها یکتم لطـف الغنـاء و االحتشـام فکـذلک جـودة ثرثا لیس التکحل فی العینني کالکحل کما انّ خالقة الثیابَ و
  .الثیاب و حسن الکسوة تکتم سیماء الفقرآء و جمالهم و کمالهم اذا تخرّق ثَوب الفقري انفتح قَلبه

  

  فصل
سری هست که بکاله زریّن آراسته شود و سری هست که بکاله زرّین و تـاج مرّصـع جمـال جعـداو پوشـیده شـود 

ذّاب عشق است او تختگـاه دلهاسـت تـاج زرّیـن جمادسـت پوشـندۀ آن معشـوق فؤادسـت زیرا که جعد خوبان ج
در همه چیزها جستیم در فقر یافتیم باین شاهد هم سکنها کردیم بهیچ چیز چنـان ) علیه السّالم(انگشرتی سلیمان 

ن بـرگريد پردهـا را راضی نشد که بدین آخر من روسبی بارمام ازخرد کی کار من این بوده است بدانم مانعها را ایـ
این بسوزد اصل همۀ طاعتها اینست باقی فروعست چنانک حلق گوسفند نربّی دریاچۀ اودردمی چه منفعت کنـد 
ابِرِیْنَ هـرچ در بـازار دکانیسـت یـا مشـروبی و  صوم سوی عدم برد که آخر همه خوشـیها آنجاسـت وَاللّـهُ مَـعَ الصـَّ

است در نفـس انسـان و آن سررشـتۀ پنهانسـت تـا آن چیـز بایسـت متاعی یا پیشۀ سررشتۀ هر یکی از آنها حاجت 
نشود آن سررشته نجنبد و پیدا نشود همچنان هرملّتی و هر دینی و هر کرامتی و معجزۀ و احوال انبیا را از هر یکی 

یْناهُ فِـي آنها را سررشته ایست در روح انسانی تا آن بایست نشود آن سررشته نجنبد و ظاهر نشود کُلُّ شَـیْیءٍ اَحْصَـ
  .اِمَامٍ مُبِیْنٍ

اند قطعاً دوباشد که یک گفت فاعل نیکی وبدی یک چیزست یا دو چیز جواب ازین رو که وقت ترددّ در مناظره
کس با خود مخالفت نکند و ازین رو که الینفک است بدی ازنیکی زیرا که نیکی ترک بدیست و ترک بدی بی 

چیـز نبـود چنانـک  ه اگر داعیه بـدی نبـود تـرک نیکـی نبـود پـسبدی محالست بیان آنک نیکی ترک بدیست ک
مجوس گفتند که یزدان خالق نیکویهاست و اهرمن خالق بدیهاسـت و مکروهـات جـواب گفتـیم کـه محبوبـات از 

مکـروه محالسـت زیراکـه محبـوب زوال مکـروه اسـت و زوال مکـروه بـی مکروهات جدانیست زیرا محبـوب بـی
  .ست و زوال غم بی غم محالست پس یکی باشد الیتجزّیمکروه محالست شادی زوال غم

بمسـتمع گفتم تا چیزی فانی نشود فایدۀ او ظاهر نشود چنانک سخن تا حروف اوفـانی نشـود در نطـق فایـدۀ آن 
نرسد، هرک عارف را بدگوید آن نیک گفنت عارفست در حقیقت زیرا عارف از آن صفت گریزانست که نکوهش 

عـدّو عـارف باشـد و سـتاینده عـارف  ۀآن صفت است پس بدگویندۀ آن صفت بدگویندبر وی نشیند عارف عدّو 
دِهَا تَتَبَـیَّنُ االَشْـیَاء پـس  بود از آنک عارف از چنني مـذمومی میگریـزد و گریزنـده از مـذموم محمـود باشـد وَ بِضـِّ

گـرد مـن دیوارسـت و بحقیقت عارف میداند که او عدّو من نیست و نکوهندۀ من نیست که من مثل باغ خـرمّم و 
بینـد وبـد آن را مـیبینـد آن دیـوار و آالیـش را مـیبر آن دیوار حدثهاست و خارهاست هرک میگذر باغ را نمی

گوید پس باغ با او چه خشم گريد االّ این بدگفنت او را زیان کارست که او را با این دیوار میباید ساخنت تـا ببـاغ 
خود را هالک کرده باشد پس مصطفی صـلوات اللّـه علیـه  ماند پس رسیدن پس بنکوهش این دیوار از باغ دور

گفت اَنَّا الضَّحُوْکُ الْقَتُوْل یعنی مرا عدوّی نیست تادر قهر او خشمگني باشد او جهـت آن میکشـد کـافر را بیـک 
  .نوع تا آن کافر خود را نکشد بصد لون الجرم ضحوک باشد درین کشنت
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  فصل
د که ایشان را بگريد ودزدان ازو گریـزان باشـند ایـن طُرفـه افتـاده اسـت کـه دزدیـد پیوسته شحنه طالب دزدان باش

طالب شحنه است و خواهد که شحنه را بگريد وبدست آورد حق تعاىل با بایزیـد گفـت کـه یـا بایزیـد چـه خـواهی 
ا نخواهـد اینـک همـه گفت خواهم که نخواهم اُرِیْدُ اَنْ لَا اُرِیْدَ اکنون آدمی رادو حالت بیش نیست یا خواهـد یـ

نخواهد این صفت آدمی نیست این آنست که از خود تهی شداست و کلّی نمانده است که اگر اومانـده بـودی آن 
خواست که او راکامل کند و شیخ تمام گرداند صفت آدمیتی درو بودی که خواهد و نخواهد اکنون حق تعاىل می

  .و فراق نگنجدتا بعد از آن او را حالتی حاصل شود که آنجا دوی 
وصل کلّی باشد و اتّحاد زیرا همه رنجها از آن میخیزد کـه چیـزی خـواهی و آن میّسـر نشـود چـون نخـواهی رنـج 
نماند مردان منقسمند و ایشان را درین طریق مراتب است بعضی بجهد و سـعی بجـایی برسـاند کـه آنـچ خواهنـد 

ا ا نـک در انـدرون دغدغـۀ خواسـت و اندیشـه نیایـد آن باندرون و اندیشه بفعل نیاورند ایـن مقـدور بشرسـت امـّ
 مقدور آدمی نیست آن را جز جذبۀ حق ازو نربد قُلْ جاءَ الحَـقُّ وَزَهَـقَ الْبَاطِـلُ اُدْخُـلْ یَـامُؤْمِنُ فـاِنَّ نُـوْرَکَ اَطْفـاءَ

هی جذبـۀ نَاری مؤمن چون تمام اور ا ایمان حقیقی باشد او همان فعل کند که حـق خـواهی جذبـۀ او باشـد خـوا
و پیغامربان علیهم السالم وحی بردیگران منـزل نشـود ) صلّی اللّه علیه و سلّم(گویند بعد از مصطفی حق آنچ می

گوید اَلْمُؤْمِنُ یَنْظُرُ بِنُوْرِاللّهِ چون بنور خدا نظر میکنـد نخوانند معنی آن باشد که می چرا نشود شود االّ آن را وحی
را غایت را و حاضر را زیرا ازنور خدا چیزی چون پوشیده باشـد و اگـر پوشـیده باشـد همه را ببیند اول را و آخر 

  .آن نور خدانباشد پس معنی وحی هست اگرچه آن را وحی نخوانند
عثمان رضی اللّه عنه چون خلیفه شد بر منرب رفت خلق منتظر بودند که تا چـه فرمایـد خمـش کـرد و هـیچ نگفـت 

التی و وجدی نزول کرد که ایشان را پروای آن نبود که بـريون رونـد و از همـدگر ودر خلق نظر میکرد و بر خلق ح
و وعـظ و خطبـه ایشـان را آنچنـان حالـت نیکونشـده بـود فایـدهایی اند که بصد تذکري خرب نداشتند که کجا نشسته

میکرد و ایشان را حاصل شد و سرّهایی کشف شد که بچندین عمل و وعظ نشده بود تا آخر مجلس همچنني نظر 
فرمود، چون خواست فروآمدن فرمود که اِنَّ لَکُمْ اِمامٌ فَعَالٌ خَیْرٌ اِلَیْکُمْ مِنْ اِمَامٍ قَوّالٍ راست فرمود چون چیزی نمی

مراد از قول فایده و رقّت است و تبدیل اخالق بی گفت اضعاف آن که ازگفـت حاصـل کـرده بودنـد میسـر شـد، 
دیم که خود را فعّال گفت ودر آن حالت که او بر منرب بود فعلـی نکـرد ظـاهر پس آنچ فرمود عني صواب فرمود آم

ان دیدن نماز نکرد بحج نرفت، صدقه نداد، ذکر نمیگفت خود خطبه نیز نگفت پس دانستیم که و که آن را بنظر 
فرمایـد عمل و فعل این صورت نیست تنها بلک این صورتها صورت آن عمل اسـت و آن عمـل جـان اینـک مـی

بِاَیِّهِمِ اقْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ اینک یکی در ستاره نظر میکند و راه میصطفی صلّی اللّه علیه و سلّم اَصْحَابِیْ کَالنُّجُوْمِ م
کند راه را از بی رهـه میدانـد و بمنـزل گوید باوی نی االّ بمجرّد آن که در ستاره نظر میبرد هیچ ستارۀ سخن می

که در اولیای حق نظر کنی ایشان درتـو تصـرّف کننـد بـی گفتـی و بحثـی و قـال و قیلـی مريسد همچنني ممکنست 
  .مقصود حاصل شود و ترا بمنزل وصل رساند

  فَمَــــــنْ شــــــاءَ فَلْیَنْظُــــــرْ اِلَــــــیَّ فَمَنْطَــــــریْ

 

 نَــــذیْرٌ اِيل مَــــنْ ظَــــنَّ اَنَّ الْهَــــوي سَــــهْلٌ
 

الً تو کتابی خوانـده باشـی و تصـحیح ودرسـت و معـرب تر از تحمّل محال نیست مثدر عالم خدا هیچ چیز صعب
و اگـر خواند هیچ توانی آن را تحمّل کـردن ممکـن نیسـت کرده یکی پهلوی تو نشسته است و آن کتاب را کژ می

آن را نخوانده باشی ترا تفاوت نکند اگر خواهی کژ خواند و اگر راست چون تو کژ را از راست تمییز نکردۀ پس 
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دهنـد اوّل مجاهـده کـه در طلـب داشـتند قتـل ظیم است اکنون انبیا و اولیا خود را مجاهده نمیمجاهدۀ ع تحمّل
نفس و ترک مرادها و شهوات و آن جهاداکرب است و چون واصل شدند و رسـیدند و در مقـام امـن مقـیم شـدند 

  .بینندبریشان کژ و راست کشف شد، راست رااز کژ میدانند و می
کـه اگـر نکننـد و بیننـد و تحمّـل مـی کننـد یرا این خلق را همه افعال کژست و ایشان میباز در مجاهدۀ عظیمند ز

بگویند و کژی ایشانرا بیان کنند یک شخص پیش ایشان ایست نکند و کس سالم مسلمانی بریشان ندهد الّا حق 
میگوینـد تـا او  تعاىل ایشان را سعتی و حوصلۀ عظیم بزرگ داده است که تحمّل میکنند از صد کژی یک کژی را

کننـد کـه آن کـژت راسـت اسـت تـا بتـدریج ایـن پوشانند بلـک مـدحش مـیرا دشوار نیاید و باقی کژیهاش را می
  .کنندکژیهارا یک یک ازو دفع می

م مـیهمچنانک معلّم کودکی را خط آموزد چون بسطر رسد کودک سطر می نمایـد پـیش معلّـم آن نویسـد و بمعلـّ
ا ایـن ق صنعت و مدارا میهمه کژست و بد باوی بطری گوید که جمله نیکست ونیکو نبشـتی احسـنت احسـنت اِلـّ

گویـد و بـوی باید و آن یک حرف هم بد نبشتی چند حرفی را از آن سطر بـدمییک حرف را بدنبشتی چنني می
ريدو گویـد تـا دل اونرمـدو ضـعف او بـآن تحسـني قـوّت میگـمینماید که چنني میباید نبشنت و باقی را تحسـني مـی

  .یابدکند و مدد میهمچنان بتدریج تعلیم می
هـا را نیـز ان شاءاللّه تعاىل امیدواریم که امري را حق تعاىل مقصودها میسّر گرداند و هرچه در دل دارد و آن دولت

 داند که چه چیزست که آن را بخواهدامیدست آنها نیز میّسر شود که چـون آن را ببینـد و آنکه در دل ندارد و نمی
بخششها بوی رسد ازین خواستها و تمنّاهای اوّل شرمش آید که چنني چیزی مرادر پیش بود بوجود چنني دولتی و 

کردم شرمش آید اکنون عطا آنرا گویند که در وهم آدمی نیایـد و نگـذرد نعمتی ای عجبا من آنها را چون تمنّا می
ر او باشد اما عطای حق انـدازۀ قـدر حـقّ باشـد پـس زیرا هرچ در وهم او گذرد اندازۀ همت او باشد و اندازۀ قد

عطا آن باشد که الیق حق باشد نه الیق وهم و همت بنده که مَالَا عَیْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَـاخَطَرَ عَلـی قَلْـبِ 
نـد در دلهـا بَشَرٍ هرچند که آنچ تو توقع داری از عطاء من چشمها آن رادیده بودنـد و گوشـها جـنس آن شـنیده بود

  .جنس آنهامصوّر شده بود امّا عطاء من بريون آن همه باشد
  

  فصل
صفت یقني شیخ کامل است ظنّهای نیکوی راست مریدان او شد علی التّفاوت ظـّن و اغلـب اغلـب ظـن و علـی 

اَبِيْ بَکْرٍ همه ظنـون  هذا همچنني هر ظنّی که افزون ترست آن ظّن او بیقني نزدیکرت و از انکار دورتر لَوْ وُزِنَ اِیَمَانُ
افزاینـد و آن شـريخوردن و افـزودن نشـان آن تحصـیل زیـادتی ظنّسـت بعلـم و خورند و میراست از یقني شري می

عمل تا هر یکی یقني شود و در یقني فانی شوند بکلّی زیرا چون یقني شوند ظن نماند و این شیخ و مریدان ظاهر 
شـوند دَوْراً بَعْـدَدَوْرٍ بر آنک این نقشها متبدّل مـی لاند و مریدانش دلیشده در عالم اجسام نقشهای آن شیخ یقني

اند قایمند در عالم عَلی مِّرِ الْـادْوَارِ وَ الْقُـرُوْنِ مِـنْ غَیْـرَ وَقَرْناً بَعْدَ قَرْنٍ و آن شیخ یقني و فرزندانش که ظنون راست
د که هر روز ازو دورتر شوند و هر روز پس ترنـد زیـرا هـر روز انتَبَدُّلٍ بازظنون غالط ضال منکر راندگان شیخ یقني

افزایند در تحصیلی که آن ظّن بدرابیفزاید فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللّـهُ مَرَضـاً اکنـون خواجگـاان خرمـا مـیمی
لِ اِلَامَنْ تَـابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ صَـالِحاً فَاوُلَئـکَ خورند قَالَ اللّهُ تَعَاىل اَفَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلَی الْاِبِخورند و اسريان خار می

یُبَدِّلُ اللُّه سَیِّاتِهِم حَسَـنَاتٍ هـر تحصـیلی کـه کـرده اسـت در افسـاد ظـن ایـن سـاعت قـوّت شـود در اصـالح ظـّن 
ورزیـد ایـن سـاعت قـوّت شـد در همچنانک دزدی دانا توبه کرد و شـحنه شـد آن همـه طرّاریهـای دزدی کـه مـی
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انـد زیـرا آن شـحنه کـه دزدیهـا کـرده اسـت شـیوۀ ن و عدل و فضل دارد بر شحنگان دیگر که اوّل دزد نبـودهاحسا
داند احوال دزدان ازو پوشیده نماند و این چنني کس اگر شیخ شود کامل باشد ومهرت عالم و مهـدی دزدان را می

  .زمان
  

  فصل
  وَقَــــــــــــالَوْا تَجَنّبنَــــــــــــا وَالتَقْرَبَنّــــــــــــا

 

ـــــــفَ وَاَ ـــــــبُفَکَیْ ـــــــاجَتِيْ اَتَجَّن ـــــــتُمْ حَ  نْ
 

معلوم باید دانسنت که هر کسی هرجا که هست پهلوی حاجت خویشنت است الینفک و هر حیوانی پهلوی حاجـت 
کشد ایـن سـو م حاجته اقرب الیه من ابیه و اُمّه ملتصقٌ به و آن حاجت بند اوست که او را میزخویشنت است مال

طالب خالص طالب بنـد باشـد پـس ضـروری اورا کسـی دیگـر بنـد کـرده  که و آن سو همچون مهار ومحال باشد
هـم طالـب مـرض بـود و هـم باشد مثالً او طالب صحّت است پس خود را رنجور نکرده باشد زیرا محال بود که 

طالب صحّت خود و چون پهلوی حاجت خود بود پهلوی حاجت دهندۀ خود بود و چون مـالزم مهـار خـود بـود 
خود بود االّ آنک نظر او بر مهارست از بهر آن بی عـزّ و مقـدار اسـت اگـر نظـر او برمهـارکش مالزم مهار کشندۀ 

انـد کـه او بـی مهـار پـی بودی از مهار خالص یافتی مهار او مهارکش او بودی زیرا که مهار او را از بهر آن نهـاده
کشـیم بـی لْخُرْطُوْمِ در بینیش کنیم مهار و مـیمهار کننده نمريود و نظر او بر مهار کننده نیست الجرم سَنَسِمُهُ عَلَی ا

  .آیدمراد خویش چون او بی مهار پی ما نمی
ـــــبٌ ـــــانِیْنَ مَلْعَ ـــــدَ الثَّمَ ـــــلْ بَعْ ـــــوْنَ هَ   یَقُوْلُ

 

ـــــبٌ ـــــانِیْنَ مَلْعَ ـــــلَ الثَّمَ ـــــلْ قَبْ ـــــتُ وَهَ  فَقُلْ
 

صـبوت بـدان سـبب تـازگی  که صـبیان از آن خـرب ندارنـد زیـرا حق تعاىل صبوتی بخشد پريان را از فضل خویش
بینـد و ملـول نشـده اسـت از جهـان دهد که جهـان را نـو مـیخنداند و آرزوی بازی میجهاند و میمیآرد و بر می

  .چون این پري جهان را هم نو بیند همچنان بازیش آرزو کند وبرجسته باشد و پوست و گوشت او بیفزاید
ـــانَ کُلَ ـــیْب اِنْ کَ ـــبُ الشَّ ـــلَّ خَطْ ـــدْ جَ ـــالَقَ   مَّ

 

ــــبٌ ــــو مَرْکَ ــــنَ اللَّهْ ــــدُوْ مِ ــــیْبَةٌ یَعْ ــــدَتْ شَ  بَ
 

پس جاللت پريی از جاللت حق افزون باشد که بهار جاللت حق پیدا آید و خزان پريی بر آن غالب باشد و طبـع 
خزانی خود را نهلد پس ضعف بهار فضل حق باشد که بهر ریخنت دندانی خندۀ بهار حق کم شود و بهـر سـپیدی 

ا یَقُـوْلُ موئی س رسبزی فضـل حـق یـاوه شـود و بهرگریـه بـاران خزانـی بـاغ حقـایق مـنغّص شـود تَعَـالَی اللّـهُ عَمـَّ
  .الظَّالِمُوْنَ

  

  فصل
دیدمش بر صورت حیوان وحشی و علیه جلد الثعلب فقصدت اخذه و هو علی غرفة صغرية ینظر من الدّرج فرفع 

نده علی صورة دلة فنفر فاخذته و هو یقصد ان یعضـنی فوضـعت التربیزی ع. یده و یقفز کذا و کذا ثم رأیت جالل
راسه تحت قدمی و عصرته عصرا کثريا حتی خرج کل ما کان فیه ثم نظـرت اىل حسـن جلـده قلـت هـذه یلیـق ان 
یمأل ذهبا وجوهرا و درّا ویاقوتا و افضل من ذلک ثم قلت اخذت مااردت فانفر یا نافر حیث شئت واقفز اىل اّی 

و انما قفزانه خوفا من ان یغلب و فی المغلوبیة سعادته الشک انه یصوّر من دقائق الشـهابیة و غـريه  جانب رأیت
واشرب فی قلبه وهویرید ان یدرک کل شیء اخذ من ذلک الطریق الذی اجتهـد فـی حفظـه و التذبـه و الیمکنـه 

  .ذلک الّن للعارف حالة الیصطاد بتلک الشبکات والیلیق ادراک هذا
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لک الشبکات و ان کان صحیحا مستقیما فالعارف مختار فی ان یدرکه مدرک الیمکن الحد ان یدرکـه الصیّد بت
الّا باختیاره انت قعدت مرصاداً الجل الصّید الصید یراک و یری بیتک و حیلتک و هو مختار و ال ینحصر طرق 

 یحیطـون بشـیء مـن علمـه الّـا عبوره و ال یعرب من مرصدک انما یعرب من طرق طرقها هو و ارض اللّـه واسـعة وال
بماشاء ثم تلک الرقائق لمّا وقعت فی لسانک و ادراکک ما بقیت دقائق بل فسدت بسبب االتّصال بک کما انّ 
آخـر متـدثرا متـزمّال بالعنایـات و  کل فاسد اوصالح وقع فی فمّ العارف و مدرکه الیبقی علی ماهو بل یصري شیئاً 

تدثرت فی ید موسی و لم تبق علـی مـا کـان مـن ماهیّـة العصـا و کـذا اسـطوانة الکرامات االتری اىل العصا کیف 
ماهیّتهـا الحنّانة و القضیب فی یدالرّسول والدّعاء فی فم موسی و الحدید فی ید داود و الجبال معه مابقیت علی 

الیبقـی علـی مـا  بل صارت شیئا اَخر غري ما کانت فکذا الرقائق و الدّعوات اذا وقعت فی یدالظلمانی الجسمانی
  .کان

  کعبـــــــــــه باطاعتـــــــــــت خراباتســـــــــــت

 

 تـــــا تـــــرا بـــــود بـــــا تـــــو در ذاتســـــت
 

الکافر بأکل فی سبعة امعاء و ذلک الجحش الذی اختاره الفرّاش الجاهـل یأکـل فـی سـبعني معـاءً و لواکـل فـی 
 المبغـوض مبغـوض کمـا انّ کـل شـیء مـن المحبـوب. معاواحد لکان آکال فـی سـبعني معـاء الّن کـل شـییء مـن

محبوب و لو کان الفرّاش هنهنا لدخلت علیه و نصحته والاخرج من عنده حتی یطرده ویبعده النـه مفسـد لدینـه و 
قلبه و روحه و عقله ویالیت کان یحمله علی الفسادات غري هذا مثل شرب الخمـر و القیـان کـان یصـلح ذلـک اذا 

یلّف فیها و یحرق حتّی یتّخلّص الفرّاش منـه  اتّصلت بعنایات صاحب العنایة لکنّه مأل البیت من السجادات لیت
و من شرّه الّنه یفسد اعتقـاده عـن صـاحب العنایـة و یهمـزه قدّامـه و هـو یسـکت و یهلـک نفسـه و قـد اصـطاده 
بالتسبیحات واالوراد و المصلیّات لعلّ یوما یفتح اللّه عـني الفـرّاش و یـری ماخسـره و بعـده عـن رحمـة صـاحب 

ل اهلکتنی حتّـی اجتمـع علـی اوزاری و صـور افعـاىل کمـا رأوا فـی المکاشـفات ویق ده والعنایة فیضرب عنقه بی
قبایح اعماىل و العقاید الفاسدة الطاغیة خلف ظهری فی زاویة البیت مجموعة و انا اکتمهـا مـن صـاحب العنایـة 

یـده لودعـوت خلف ظهری و هو یطّلع علی ما اخفیه عنه و یقـول ایـش تخفـی فوالّـذی نفسـی ب بنفسی و اجعلها
تلک الصور الخبیثة یتقدموا اىلّ واحد واحد رأی العني و یکشف نفسها و یخرب عن حالها و عمایکتم فیها خلّص 
د الملـوک یلعبـون بالصـولجان فـی  ادّین عـن سـبیل اللّـه بطریـق التعبـّ اللّه المظلومني من مثل هوالء القاطعني الصـّ

ان یحضـروا الملحمـة و القتـال تمثـاال لمبـارزة المبـارزین و قطـع  المیدان لريی اهل المدینة الذین هم الیقـدرون
ــدان  ــی المی ــذااللعب ف ــرّهم فه ــدان و طــرادهم و کــرّهم و ف ــی المی ــدحرج االکــرة ف ــا ت رؤس االعــداء ودحرجته
کاالسطرالب للجّد الذی هو فی القتال و کذلک الصلوة و السماع الهل اللّه اراءة للناظرین مـا یفعلـون فـی السّـر 

موافقة الوامراللّه ونواهیه المختصّة بهم و المغنی فی السّماع کاالمام فی الصّلوة والقوم یتعبونه ان غّنی ثقیال من 
  .رقصوا ثقیال و ان غنّی خفیفا رقصوا خفیفا تمثااللمتابعتهم فی الباطن لمنادی االمر و النّهی

  

  فصل
افٍ عارفان چنني شرح که میبرند از احوال که این حافظان چون پی نمیآید مرا عجب می فرماید وَلَاتُطِع کُلَّ حَلـَّ

غمّاز خاص خود اوست که فالن را مشنو هرچ گوید که او چنني است با تو هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیْمٍ مَنّاعٍ لِلْخَیْـرِ االّ قـرآن 
 چ خـرب نـداردکند و هـیخواند چنانک فهم میبندد که صریح در گوش خصم میعجب جادوست غیور چنان می

کنـد و فهـم نمـیکند و بحـث مـیشنود و فهم نمیکند که میرباید خَتَمَ اللّهُ عجب لطفی دارد ختمش میباز می
کند اللّه لطیف و قهرش لطیف و قفلش لطیف امّا نه چون قفل گشایش که لطف آن در صفت نگنجد من اگر از 



۶۰ 

شایی و بیچونی فتّاحی او خواهد بود زنهـار بیمـاری و اجزا خود را فروسکلم از لطف بی نهایت و ارادت قفل گ
کنید که آن جهت روپوش است کشندۀ من این لطف و بی مثلی او خواهـد بـودن آن مردن را در حق من متهّم می

  .کارد یا شمشري که پیش آید جهت دفع چشم اغیارست تا چشمهای نحس بیگانۀ جُنب ادراک این مقتل نکند
  

  فصل
دکه بی عشق این صورت را قدر نبود فرع آن باشـد کـه بـی اصـل نتوانـد بـودن پـس اللّـه را صورت فرع عشق آم

صورت نگویند چون صورت فرع باشد او را فرع نتوان گفـنت گفـت کـه عشـق نیـز بـی صـورت متصـوّر نیسـت و 
منعقد نیست پس فرع صورت باشد گوییم چرا عشـق متصـوّر نیسـت بـی صـورت بلـک انگیزنـدۀ صـورت اسـت 

نقّاش نبود و نقّاش بی نقش نبود شود هم ممثّل هم محقّق اگرچه نقش بیصورت از عشق انگیخته می صدهزار
لیکن نقش فرع بود و نقّاش اصل کَحَرَکَةِ اِلْاصْبَعِ مَعَ حَرَکَةِ الْخَاتَمِ تا عشـق خانـه نبـود هـیچ مهنـدس صـورت و 

خاک وصورت گندم همانست پس قدر و قیمت  تصوّر خانه نکند و همچنني گندم ساىل برنخ زرست وساىل برنخ
صورت گندم بعشق آمد و همچنني آن هرن کـه تـو طالـب و عاشـق آن باشـی پـیش تـو آن قـدر دارد و در دوری کـه 
هرنی را طالب نباشد هیچ آن هرن را نیاموزند و نورزند گویند که عشق آخرافتقارست و احتیاج اسـت بچیـزی پـس 

گـویی آخـر ایـن سـخن از ه فرع گفتم آخر این سـخن کـه میگـویی از حاجـت مـیاحتیاج اصل باشد و محتاجٌ الی
حاجت تو هست شد که چون میل این سخن داشتی این سخن زاییده شد پس احتـاج مقـدم بـودو ایـن سـخن ازو 
زایید پس بی او احتیاج را وجود بود پس عشـق و احتیـاج فـرع او نباشـد گفـت آخـر مقصـود از آن احتیـاج ایـن 

  .س مقصود فرع چون باشد گفتم دائماً فرع مقصود باشد که مقصود از بیخ درخت فرع درخت استسخن بود پ
  

  فصل
فرمود از دعوی این کنیزک که کردند اگرچه دروغست پیش نخواهد رفنت امّا در وهم این جماعت چیزی نشست، 

زاییدنـد و خانـه رامعمـور  همه این وهم و باطن آدمی همچو دهلیزست اوّل در دهلیز آیند آنگه در خانه روند این
ایـم کـه ایـن خانـه حـادث اسـت ن بگویند که این خانه قدیم است بر ما حجّت نشود چون مادیـدهادیدند اگر ایش

بیننـد، خلقاننـد دانند و نمـیاند و جز این خانه چیزی نمیهمچنانک آن جانوران که از در و دیوار این خانه رسته
ریشان جوهری نیست منبتشان ازینجاست هم درینجـا فـرو رونـد اگـر ایشـان عـالم را اند دکه ازین خانۀ دنیا رسته

قدیم گویند برانبیا و اولیا که ایشان را وجود بوده است پیش از عالم بصد هزار هزار هزار سـال چـه جـای سـال و 
نک تو حدوث اند همچناعالم را دیدهچه جای عدد که آن را نه حدّست ونه عدد حجّت نباشد که ایشان حدوث 

گوید که حدوث عـالم بچـه دانسـتی ای خـر تـو قِـدَم عـالم را بچـه این خانه را و بعد از آن آن فلسفیک بسنّی می
  .دانستی

آخر گفنت تو که عالم قدیمست معنیش اینست که حادث نیست و این گواهی بر نفـی باشـد آخـر گـواهی بـر اثبـات 
اهی بر نفی معنیش آنست که این مرد فالن کار را نکـرده اسـت و آسان تر باشد از آنک گواهی بر نفی زیرا که گو

اطّالع برین مشکل است میباید که این شخص از اوّل عمر تـا آخـر مـالزم آن شـخص بـوده باشـد شـب و روز در 
خواب و بیداری که بگوید البّته این کار را نکرده است هم حقیقت نشود شاید که این را خوابی برده باشـد یـا آن 

بحاجت خانه رفته باشد که این را ممکن نبوده باشد مالزم او بودن سبب ایـن گـواهی بـر نفـی روانیسـت شخص 
گوید لحظۀ با اوبودم چنني گفـت و چنـني زیرا که مقدور نیست امّا گواهی بر اثبات مقدورست و آسان زیرا که می
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تر نک بحدوثِ گواهی میدهد آسانای سگ ای کرد الجرم این گواهی مقبول است زیرا که مقدور آدمیست اکنون
است از آنچ تو بقدم عالم گواهی میدهی زیرا که حاصل گواهیت اینست که حادث نیسـت، پـس گـواهی بـر نفـی 

گـویی بچـه ایـت کـه عـالم حـادث اسـت یـا قـدیم تـو اورا مـیداده باشی پس چو هر دو را دلیلی نیست و ندیده
ان تو بچه دانستی که قدیم است آخـر دعـوی تـو مشـکلرت اسـت و گوید ای قلتبدانستی که حادث است او نیز می

  .محالرت
  

  فصل
مصطفی صلی اللّه علیه و سلم باصحاب نشسته بود کافران اعرتاض آغاز کردند فرمود که آخر شما همه متّفقید کـه 

هـا و آیـد و آنکـس را عالمتدر عالم یکی هست که صاحب وحی اوست وحی برو فرو میآید بر هر کسی فرو نمـی
نشانها باشد در فعلش و در قولش در سیماش در همۀ اجزای او نشان و عالمت آن باشد اکنون چـون آن نشـانها 

شدند و بیش سخنشان رادیدیت روی بوی آرید و او را قوی گريید تا دست گري شما باشد ایشان همه محجوج می
  .کردندزدند و استخفافها میجانیدند و میرنآمدند و صحابه را میزدند و نیز میماند دست بشمشري مینمی

مصطفی صلّی اللّه علیه و سلّم فرمود که صرب کنید تا نگویند که بر ما غالب شدند بغلبـه خواهنـد کـه دیـن را ظـاهر 
صلی اللّه علیـه و ( کردند و نام مصطفی راکنند خدا این دین راخواهد ظاهر کردن و صحابه مدّتها نماز پنهان می

  .گفتند تا بعد مدّتی وحی آمد که شما نیز شمشري بکشید و جنگ کنیدان میپنه) سلّم
گویند که بر خط و علوم قادر نبود یعنی ازین رو امـیّش گویند از آن رو نمیکه اُمّی می) علیه السّالم(مصطفی را 

ط نتواند نبشنت و گفتند که خطّ و علم وحکمت او مادرزاد بود نه مکتسب کسی که بروی مه رقوم نویسد او خمی
در عالم چه باشد که او نداند چون همه ازو میآموزند، عقل جزوی را عجب چه چیز باشد که عقـل کـّل را نباشـد، 

انـد و عقل جزوی قابل آن نیست که از خود چیزی اخرتاع کند که آن را ندیده باشد و اینکِ مـردم تصـنیفها کـرده
کنند آنها که از خود نـو اند بر آنجا زیادت مییست، جنس آن را دیدهاند تصنیف نو نهندسها و بنیادهای نونهاده

بتعلـیم عقـل کـّل معلّـم اسـت اخرتاع کنند ایشان عقل کّل باشند عقل جزوی قابـل آمـوخنت اسـت محتـاج اسـت 
انـد و محتاج نیست وهمچنني جمله پیشها را چون بازکاوی اصـل و آغـاز آن وحـی بـوده اسـت و از انبیـا آموختـه

دانسـت کـه چـه کنـد غـراب غرابـی را بکشـت و ن عقل کلّند حکایت غراب که قابیل هابیل را کشـت و نمـیایشا
  .خاک را کند و آن غراب را دفن کرد و خاک بر سرش کرد

دفن کردن و همچنني جملۀ حرفتها هرکرا عقل جزویست محتاجست بتعلیم و عقـل  او ازو بیاموخت گور ساخنت و
انـد و یکـی شـده اسـت یشان انبیا و اولیااند که عقل جزوی را بعقل کّل متّصل کردهکل واضع همه چیزهاست و ا
گوش و جمله حواس آدمی قابلند که از دل و عقل تعلـیم کننـد پـا از عقـل رفتـار مـی مثالً دست و پای و چشم و

ا اگـر می نآموزد چشم و گوش دیدن و شنیدآموزد دست ازدل و عقل گرفنت می ل نباشـد هـیچ دل و عقـآموزد امـّ
این حواس بر کار باشند یا توانند کاری کردن اکنون همچنان که این جسم بنسبت بعقل و دل کثیف و غلیظ اسـت 

بی او معطل است و پلید اند و این کثیف بآن لطیف قایمست و اگر لطفی و تازگی دارد ازو دارد و ایشان لطیف
بنسبت با عقل کّل آلت است تعلیم ازو کنـد و ازو فایـده است و کثیف و ناشایسته است همچنني عقول جزوی نیز 

  .گريد و کثیف و غلیظ است پیش عقل کّل
گفت که ما را بهمّت یاددار اصل همّت است اگر سخن نباشد تا نباشد سخن فرع اسـت فرمـود کـه آخـر ایـن می

ردند، این محال باشد پس مصلحتی آوهمّت در عالم ارواح بودپیش از عالم اجسام پس ما را در عالم اجسام بی
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دانۀ قیسی را اگر مغزش را تنها در زمـني بکـاری چیـزی نرویـد چـون بـا پوسـت بهـم سخن درکارست و پر فایده 
ا  ا بِحُضُـوْرِ الْقَلْـبِ امـّ بکاری بروید پس دانستم کـه صـورت نیـز در کارسـت نمـاز نیـز در بـاطن اسـت الصَـلوةَ اِلـَّ

مند شـوی و بمقصـود رسـی هُـمْ عَلَـی صَـالتِهِم بهرهد کنی بظاهر آنگه البدّست که بصورت آری و رکوع و سجو
دَائِمُوْنَ این نماز روحست نماز صورت موقّت است، آن دایم نباشد زیرا روح عالم دریاسـت آن را نهایـت نیسـت 
جسم ساحل و خشکیست محدود باشد و مقدّر پس صلوة دایم جز روح را نباشد پس روح را رکوعی و سجودی 

باید کردن زیرا معنی را بصورت اتّصاىل هست تا هردو بهم نباشـند ت امّا بصورت آن رکوع و سجود ظاهر میهس
ودل پادشاه آخر این اسـمای اضـافیّات گویی صورت فرع معنیست و صورت رعیّت است فایده ندهند اینک می

او اصل ازین فـرع شـد و اگـر  است چون میگویی که این فرع آنست تا فرع نباشد نام اصلیت بروکی نشیند پس
  .ناچار مربوبی باید و چون حاکم گفتی محکومی بایدو چون ربّ گفتی  آن فرع نبودی او را خود نام نبودی

  

  فصل
حسام الدّین ارزنجانی پیش از آنک بخدمت فقرا رسد و با ایشان صحبت کند بحّاثی عظیم بود هرجا که رفتی و 

کردی و خوش گفتی اما چـون بـا درویشـان مجالسـت کـرد آن بـر دل او  نشستی بجّد بحث و مناظره کردی خوب
سرد شد، نربد عشق را جز عشق دیگر مَنْ اَرَادَ اَنْ یَجْلِسَ مَعَ اللّـهِ تَعـاىل فَلْـیَجْلِسْ مَـعَ اَهْـلِ التَّصـوُّفِ ایـن علمهـا 

نون چون آدمی بالغ شد و عاقل و کامل شد نسبت بااحوال فقرا بازی و عمر ضایع کردنست که اِنَّمَا الدُّنْیا لَعِبٌ اک
کند از غایت شرم پنهان کند تا کسی او را نبیند این علم و قال و قیل و هوسهای دنیـا بادسـت و  بازی نکند و اگر

آدمی خاک است و چون باد با خاک آمیـزد هرجـا کـه رسـد چشـمها را خسـته کنـد و ازوجـود او جـز تشـویش و 
گرید اشکش چون آب روانسـت نون اگرچه خاک است بهر سخنی که میشنود میاعرتاض حاصلی نباشد، اما اک

  .تَرَی اَعْیُنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَمْعِ اکنون چون عوض باد بر خاک آب فرومیآید کار بعکس خواهد بودن
 الشک چون خاک آب یافت برو سبزه و ریحان و بنفشه و گـل گلـزار رویـد ایـن راه فقـر راهسـت کـه درو بجملـه

آرزوها برسی هر چیزی که تمنای تو بوده باشد البته درین راه بتو رسد از شکسنت لشکرها و ظفر یافنت بـر اعـدا و 
گرفنت ملکها و تسخري خلق و تفوق براقـران خویشـنت و فصـاحت و بالغـت و هـرچ بـدین مانـد چـون راه فقـر را 

الف راههای دگر هـرک در آنـراه رفـت و گزیدی اینها همه بتو رسد هیچکس درین راه نرفت که شکایت کرد بخ
کوشید از صد هزار یکی را مقصود حاصل شد و آن نیز نه چنانک دل او خنک گردد و قرار گريد زیـرا هـر راهـی 
ا از راه اسـباب و آنـراه دورسـت و پـر  را اسبابیست و طریقی است بحصول آن مقصود و مقصود حاصل نشود اِلـّ

تعـاىل تـرا تخلف کند از مقصود اکنون چون در عالم فقر آمدی و ورزیدی حق آفت و پر مانع شاید که آن اسباب 
ملکها و عالمها بخشد که در وهم ناورده باشی و از آنچ اول تمنا میکردی و میخواستی خجـل گـردی کـه آوه مـن 

  .طلبیدمبوجود چنني چیزی چنان چیز حقري چون می
واهی و بیزاری اما آن وقت در خاطر تو آن گذشته بـود بـرای خاما حق تعاىل گوید اگر تو از آن منزه شدی و نمی

ما ترک کردی کرم ما بی نهایت است البته آن نیز میسر تو گردانم چنانک مصطفی صلّی اللّه علیه و سـلّم پـیش از 
وصول و شهرت، فصاحت و بالغت عرب را میدید تمنّا میربد کـه مـرا نیـز ایـن چنـني فصـاحت و بالغـت بـودی 

عالم غیب کشف گشت و مست حق شد بکلّی آن طلب و آن تمنّا بر دل او سرد شد، حق تعاىل فرمـود  چون او را
طلبیدی بتو دادم، گفت یا ربّ مرا بچه کار آید آن و فارغم و نخواهم، حق تعاىل که آن فصاحت و بالغت که می

عاىل او را سخنی داد که جمله عـالم فرمود غم مخور آن نیز باشد و فراغت قایم باشد و هیچ ترا زیان ندارد، حق ت
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سـازند وهنـوز از ادراک آن قاصـرند و فرمـود از زمان او تا بدین عهد در شرح آن چندین مجلّدها سـاختند و مـی
گفتند بزرگی ترا بحدّی نشر کـنم کـه حق تعاىل که نام ترا صحابه از ضعف و بیم سروحسودان در گوش پنهان می

لم پنج وقت بانگ زننـد بآوازهـای بلنـد و الحـان لطیـف در مشـرق و مغـرب مشـهور برمنارهای بلند در اقالیم عا
ر گشـت و کـس ازیـن راه  شود، اکنون هرک درین راه خود رادرباخت همه مقصودهای دینی و دنیـاوی او را میسـّ

سخن ما همه نقدست و سـخنهاء دیگـران نقلسـت و ایـن نقـل فـرع نقدسـت، نقـد همچـون پـای . شکایت نکرد
انـد و نقد همچنانست که قالب چوبني بشکل قدم آدمی اکنون آن قدم چوبني را ازین قدم اصلی دزدیدهآدمیست 

  .اندو اندازۀ آن ازین گرفته
اگر در عالم پای نبودی ایشان این قالب را از کجا شناختندی پس بعضـی سـخنها نقدسـت و بعضـی نقـل اسـت 

بینـی کـه تمیزی است، نمیقل بشناسد و تمییز ایمانست و کفر بیباید که نقد را از نمانند ممیّزی میوبهمدیگر می
در زمان فرعون چون عصای موسی مار شد و چوبها و رسنهای ساحران مـار شـدند آنـک تمییـز نداشـت همـه را 
یک لون دید و فرق نکرد وآنک تمییز داشت سحر را از حق فهم کرد و مؤمن شد بواسطۀ تمییز، پس دانستیم کـه 

چـون بافکـار و حـواس و تصـرّف خلـق آمیختـه شـد آن لطـف زست آخر این فقه اصلش وحی بود امّا ایمان تمیی
نماند و این ساعت چه ماند بلطافت وحی چنانک این آب که در ثروت روانست سـوی شـهر آنجـا کـه سرچشـمه 

بگـذرد  است بنگر که چه صاف و لطیف است و چون در شـهر درآیـد و از باغهـا و محلّهـا و خانهـای اهـل شـهر
ها و بولهای محلّها و نجاستها از آن اسب و اسرت درو ریختـه يچندین خلق دست و رو و پا او اعضا و جامها و قال

  .چون از آن کنار دیگر بگذرد درنگری. و با او آمیخته گردد
د کـه ایـن اگرچه همانست گل کند خاک را و تشنه را سرياب کند و دشت را سبز گرداند اما ممیزی میباید که دریابـ

زٌ فَطِـنٌ عَاقِـلٌ پـري  آب را آن لطف که بود نمانده است و با وی چیزهای ناخوش آمیخته اسـت اَلْمُـؤْمِنُ کَـیِّسٌ مُمَیـِّ
و کودکست و اگر کودک است چون ببازی ) خام(عاقل نیست چون ببازی مشغول است اگر صد ساله شود هنوز 

باید ماء غري آسن آن باشد که جمله پلیدیهای عالم را غَیْرِ آسِنٍ می مشغول نیست پريست اینجا سّن معترب نیست مَاءٍ
پاک کند و درو هیچ اثر نکند همچنان صـاف و لطیـف باشـد کـه بـود و در معـده مضـمحل نشـود وخلـط و گنـده 

  .نگردد وآن آب حیات است
آن گریه از آنـرو بـود کـه  یکی در نماز نعره زد و بگریست نماز او باطل شود یا نی، جواب این بتفصیل است اگر

او را عالمی دیگر نمودند بريون محسوسات اکنون آن را آخر آب دیـده میگوینـد تـا چـه دیـد چـون چنـني چیـزی 
دیده باشد که جنس نماز باشد و مکمّل نماز باشد مقصـود از نمـاز آنسـت نمـازش درسـت و کـاملرت باشـد و اگـر 

اش آمد یا حسد برد بر شخصی کـه او را الب شد از کني او گریهبعکس این دید برای دنیا گریست یا دشمنی برو غ
برت و ناقص و باطل باشد، پس دانستیم که ایمان تمییزست که فرق کند چندین اسباب هست و مرا نیست نمازش ا

ایـن سـخن پـیش او ضـایع اسـت همچنانـک دوشـخص  میان حق و باطل و میان نقد و نقل هر کـرا تمییـز نیسـت
ا روسـتائی از روی جهـل چیـزی شهری عاقل و کا فی بروند از روی شفقت برای نفع روستائی گـواهی بدهنـد، امـّ

بگوید مخالف هر دو که آن گواهی هیچ نتیجۀ ندهد و سعی ایشان ضایع گردد و ازین روی میگوینـد کـه روسـتایی 
هسـت یـا نـی مسـتحق نگرد که اینجا ممیزی گواه با خود دارد الّا چون حالت سکر مستوىل گردد مست بآن نمی

این سخن و اهل این هست یا نی از گزاف فرو مريیزد همچنانک زنـی را کـه پسـتانهاش قـوی پـر شـود ودرد کنـد 
ریزد، اکنون این سخن بدست ناممیز افتاد همچنـان باشـد کـه سگ بچگان محله را جمع کند و شري را بریشان می

ز آن سـوتر رود سـیبی بدسـت او نهنـد و آن دّر را ازو دانـد چـون ادّر ثمني بدست کودکی دادی کـه قـدر آن نمـی
  .بستانند چون تمییز ندارد پس تمییز بمعنی عظیم است
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ابایزید را پدرش در عهد طفلی بمدرسه برد که فقه آموزد چون پیش مدرسّش برد گفت هَذا فِقْهُ اَبِیْ حَنِیْفَة گفـت 
هَذا نَحْوُ اللّهِ گفت هَذا نَحْوُ سِیْبَوَیْهِ گفت مَااُرِیْدُ همچنـني هرجـاش کـه بر نحویش بُرد گفت  اَنَا اُرِیْدُ فِقْهَ اللّهِ چون

بُرد چنني گفت پدر ازو عاجز شد او را بگذاشت بعد از آن درین طلب ببغداد آمد حاىل که جنید را بدید نعـرۀ می
آن لِبانسـت و او از عقـل و تمیـز زاده بزد گفت هَذا فِقْهُ اللّهِ و چون باشد که برّه مادر خود را نشناسد چون رضـیع 

  .است صورت را رها کن
نشانی کـه شیخی بود مریدان را استاده رها کردی دست بسته در خدمت، گفتند ای شیخ این جماعت را چرا نمی

خواهم که ایشـان ایـن طریـق را این رسم درویشان نیست این عادت امرا و ملوکست، گفت نی خمش کنید من می
تا برخوردار شوند اگرچه تعظیم در دل است ولکن اَلظَّاهِرُ عِنْوانُ الْباطِنِ معنی عنـوان چیسـت یعنـی معظم دارند 

که درینجا چه بابهاست و چه فصلها از تعظیم ظاهرو سر نهادن و بپا ایستادن معلوم شود  که از عنوان نامه بدانند
و اگر در ظاهر تعظیم ننمایند معلوم گردد که باطن کنند حق را که در باطن چه تعظیمها دارند و چگونه تعظیم می

  .داردبی باک است و مردان حق را معظّم نمی
  

  فصل
کند و ضبط نمـیکنند سخن را فهم نمیسؤال کرد جوهر خادم سلطان که بوقت زندگی یکی را پنج بار تلقني می

امـوش کنـد گفـتم چـو آموختـه را کند بعد ازمرگ چه سؤالش کننـد کـه بعـد از مـرگ خـود سـؤالهای آموختـه را فر
فراموش کند الجرم صاف شود شایسته شود مر سؤال ناآموخته را این ساعت کـه تـو کلمـات مـرا از آن سـاعت تـا 

کنـی و بعضـی را کنی که جنس آن شنیدۀ و قبول کردۀ بعضی را نیم قبول مـیشنوی بعضی را قبول میاکنون می
شنود آنجـا آلتـی نـی هرچنـد گـوش داری از انـدرون را هیچ کس میکنی این رد و قبول و بحث باطن تتوقف می

آید اگر اندرون بجویی هیچ گوینده نیابی، این آمدن تو بزیارت عني سؤال اسـت بـی کـام و بگوش تو بانگی نمی
تر کنید و این نشسنت مـا بـا شـما خـاموش یـا بگفـت جـواب آن اید روشننموده چزبان که ما را راهی بنمائید و آن

الهای پنهانی شماست چون ازینجا بخدمت پادشاه باز روی آن سؤالست با پادشاه و جوابست و پادشاه را بی سؤ
نگرید اگر کسی را در اندرون خورید و چون میایستید و چون میزبان همه روز با بندگانش سؤالست که چون می

ویـد چنانـک کسـی شکسـته زبـان باشـد آید کـه جـواب راسـت گآید و با خود برنمینظری کژ البد جوابش کژ می
گویـد کـه ایـنم زنـد زر را سؤالسـت زر جـواب مـیهرچند که خواهد سخن درست گوید نتواند زرگر که بسـنگ مـی

  .امخالصم یا آمیخته
  بوتـــــه خـــــود گویـــــدت چـــــو پـــــالودی

 

 کــــــــه زری یــــــــا مــــــــس زرانــــــــدودی
 

خوردن جوابست که بگري نـاخوردن گرسنگی سؤالست از طبیعت که در خانۀ تن خللی هست، خشت بده گل بده 
آیـد نـبض جوابست که هنوز حاجت نیست آن مهره هنوز خشک نشده است بر سر آن مهره نشاید زدن، طبیب می

گريد آن سؤالست جنبیدن رگ جوابست نظر بقاروره سؤالسـت و جـواب اسـت بـی الف گفـنت دانـه در زمـني می
جوابست بی الف زبان زیرا جـواب بـی حـرف اسـت سـؤال باید درخت رسنت انداخنت سؤالست که مرا فالن می

  .بی حرف باید با آنک دانه پوسیده بود درخت برنیاید هم سؤال و جوابست اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ تَرْکَ الْجَوَاب جَوَابٌ
دارم اگر قبولم پادشاهی سه بار رقعه خواند جواب ننبشت او شکایت نبشت که سه بارست که بخدمت عرض می

یند و اگر ردّم بفرمایند پادشاه بر پشت رقعه نبشت امـا علمـت ان تـرک الجـواب جـواب وَجَـوابُ الْـاَحْمَقِ بفرما
کند سؤالسـت و هرچـه او هر حرکتی که آدمی میسُکُوْتٌ ناروییدن درخت ترک جواب است الجرم جواب باشد 
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د و شـکر آن بـود هـم جـنس آن آید از غم و شادی جوابست اگر جواب خوش شنود باید کـه شـکر کنـرا پیش می
سؤال کند که بران سؤال این جواب یافت و اگر جواب ناخوش شـنود اسـتغفار کنـد زود و دیگـر جـنس آن سـؤال 
نکند فَلَوْلَااِدْجَاءَهُمْ بَأْسنا تَضَرَّعُواْ وَلِکنْ فَسَتْ قُلوْبُهُمْ یعنی فهم نکردند که جـواب مطـابق سـؤال ایشـان اسـت و 

گفتند این جواب زشت الیق آن سـؤال دیدند میالشَّیْطَانُ مَاکَانُوا یَعْمَلُوْنَ یعنی سؤال خود را جواب میزَیَّنَ لَهُمْ 
تر دود آن کمرت گلسـتانی را بباغبـانی سـرپدی نیست و ندانستند که دود از هیزم بود نه از آتش هر چند هیزم خشک

  .اگر آنجا بوی ناخوش آید تهمت بر باغبان نه بر گلستان
بایست کشنت، گفت هـر روز یکـی را گفت مادر را چرا کشتی، گفت چیزی دیدم الیق نبود، گفت آن بیگانه را می

کشم اکنون هرچ ترا پیش آید نفس خود را ادب کن تا هر روز با یکی جنگ نباید کردن اگر گویند کُلُّ مِنْ عِنْدِاللّهِ 
هم مِن عنداللّه چنانک آن یکـی بـر درخـت قمرالـدین  گوییم الجرم عتاب کردن نفس خود و عالمی را رهانیدن

ترسی گفت چرا ترسم درخت از آن خدا کرد گفت از خدا نمیخورد خداوند باغ مطالبه میریخت و میمیوه می
از مال خداگفت بایسـت تـا جوابـت بگـویم رسـن بیاریـد و او را بـرین درخـت بندیـد و  خوردومن بندۀ خدا می

 ترسی گفت چراترسم که تو بندۀ خدایی و این چـوب خـداشدن فریاد برآورد که از خدانمیمیزنید تا جواب ظاهر 
زنم بر بندۀ خدا حاصل آنست که عالم برمثال کوهست هرچ گویی از خري و شرّ از کـوه همـان شـنوی و اگـر را می

ه بانگ زاغ آید یا گمان بری که من خوب گفتم کوه زشت جواب داد محال باشد که بلبل در کوه بانگ کند از کو
  .بانگ آدمی یا بانگ خر پس یقني دان که بانگ خر کرده باشی

  بانــــگ خــــوش دار چــــون بکــــوه آیــــی

 

 کــــــوه را بانــــــگ خــــــر چــــــه فرمــــــایی
 

  .خوش آوازت همی دارد صدای گنبد خضرا
  

  فصل
ا بعضی ایم بر سر آب رفنت کاسه بر سر آب بحکم کاسه نیست بحکم آبست گفت این عامست الّکاسهما همچون 

مِـنْ اَصَـابِعِ (دانند فرمود اگر عام بـودی تخصـیص قَلْـبُ المُـؤْمِنِ بَـیْنَ اِصْـبَعَیْنِ میدانند که برسرآبند و بعضی نمی
راست نبودی ونیز فرمود اَلرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرآنَ ونتوان گفنت که این عامسـت همگـی علمهـا را او آموخـت ) الرَّحْمنِ

نان خَلَقَ الْسَّموَاتِ وَالْاَرْضَ تخصیص آسمان و زمني چیسـت چـون همـه چیزهـا را تخصیص قرآن چیست و همچ
علی العموم او آفرید الشک همه کاسها بر سر آب قدرت و مشیت است ولیکن چیزی نکوهیـده را مضـاف کننـد 

راطِ وَالفِسَـا اال یَـا خَـالِقَ ا مواتِ وَیَاخَـالقَ الْعُقُـولِ پـس ایـن باو بی ادبی باشد چنانک یَاخَالِقَ السِّرْقِیْنِ وَالضـِّ لسـّ
کنـد حاصـل کاسـه بـر سـر آب گزیدگی آن چیز مـی تخصیص را فایده باشد اگرچه عامست پس تخصیص چیزی

بـرد بـر شـوند و کاسـه را بـر سـر آب مـیگـر آن کاسـه مـیبرد که همۀ کاسها نظارهرود و آب او را بروجهی میمی
دهد و توانـائی گریـز و دارند و آب ایشان را الهام گریز مید طبعاً و ننگ میگریزنوجهی که همۀ کاسهااز وی می

بینـد میگویـد نهد که اَللّهُّمَ زِدْنَا مِنْهُ بَعْداً و به آن اول اَللّهُمَّ زِدْنَا مِنْهُ قُرْباً اکنون این کس که عام میدریشان این می
ید کـه اگـر تـو لطـف و خـوبی وحسـن گردانیـدن ایـن گواز روی مسخری هر دو مسخر آبند یکیست او جواب می

خفربقها مشـرتک کاسه را بر آب میدیدی ترا پروای آن صفت عام نبودی چنانک معشوق کسی با همه سرگینها و 
است از روی هستی هرگز بخاطر عاشق آید معشوق من مشـرتک اسـت باخفریقیهـا در آن وصـف عـام کـه هـر دو 

د و حادث و قابل فنااند و غريها مِنَ االَوْصافِ العامَّة هرگز درو این نگنجد انجسمند و متحیزند و در شش جهت
وهرک او را این صفت عام یاد دهد او را دشمن گريد و ابلیس خود داند پس چون در تو این گنجد کـه نظـر بـآن 
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مـا بـا حسـن جهت عام کردی که تو اهل نظارۀ حسن خاص ما نیستی با تو نشـاید منـاظره کـردن زیـرا مناظرهـای 
هَـا آمیخته است و اظهار حسن بر غري اهلش ظلم باشد اِلّا باهلش لَاتُعْطَوا الْحِکْمَةَ غَیْرَ اَهْلِهَـا فَتَظْلِمُوهـا وَلَاتَمْنَغُو

کـه ایـن منـاظره باشـد یعنـی  شکفد بپائیزعَنْ اَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهُمْ این علم نظرست علم مناظره نیست گل و میوه نمی
مخالف مقابله و مقاومت کردن باشد و گل را آن طبع نیست که مقابلگی کند با پائیز اگر نظـر آفتـاب عمـل  بپائیز

یافت بريون آید در هوای معتدل عادل و اگر نه سر در کشید و باصل خود رفت پائیز بـا او میگویـد اگـر تـو شـاخ 
  .کم و نامردم هرچ خواهی بگوخش) شاخ(خشک نیستی پیش من برون آی اگر مردی او میگوید پیش تو من 

  چــون مــن منــافق دیــدۀای پادشــاه صــادقان

 

 امام بـــا مردگانـــت مـــردهبازنـــدگانت زنـــده
 

تو که بهاءالدّینی اگر کم پريزنی که دندانهانـدارد روی چـون پشـت سوسـمار آژنـگ برآژنـگ بیایـد و بگویـد اگـر 
ن مردی بنمای اگرمردی گویی معاذاللّه و اللّـه مردی و جوانی اینک آمدم پیش تو اینک فرس و نگار اینک میدا

آید نیش برداشته بـر که مرد نیستم و آنچ حکایت کردند دروغ گفتند چون جفت توی نامردی خوش شد کژدم می
رود که شنودم که مردی خندان خوشی بخند تا خندۀ ترا ببینم میگوید چون تو آمـدی مـرا هـیچ خنـدۀ عضو تو می

ام مشـغول اسـت بـآن امیـد کـه بـروی و یست آنچ گفتند دروغ گفتند همه دواعی خنـدهنیست و هیچ طبع خوش ن
ازمن دور شوی گفت آه کردی ذوق رفت آه مکن تا ذوق نرود فرمود کـه گـاهی بـود کـه اگـر آه نکنـی ذوق بـرود 

اظهـار نبایسـتی کـردن کـه علی اختالف الحال و اگر چنني نبودی نفرمودی اِنَّ اِبرَاهِیمَ لَآوْاهٌ حَلِیْمٌ و هیچ طـاعتی 
  .همه اظهار ذوق است و این سخن که تومیگویی از بهر آن میگویی که ذوق بیاید

میکنی تاذوق بیاید و این نظري آن باشد که خفته را بانگ زنند که شرت پس اگر برندۀ ذوق است برندۀ ذوق را مبا
قش برمد گوید آن ذوق هالکت است و این رود گویند مزن بانگ که او در ذوق است ذوبرخیز روز شد کاروان می

ذوق خالص از هالکت گوید که تشویش مده که مانع است این بانگ زدن از فکر گوید باین بانگ خفته در فکـر 
آید و اگر نه او را چه فکر باشد درین خواب بعد از آن که بیدار شود در فکر آید آنگـاه بانـگ بـر دو نـوع باشـد 

ه او صـاحب علـم باشـد و او را اگر بانگ کننده باالی او  باشد در علم موجب زیادتی فکر باشـد زیـرا چـون منبـّ
گاه کند و آنجاش کشد پس فکر او باال  بیداری باشد الهی چون او را بیدار کرد از خواب غفلت از عالم خودش آ

در عقـل چـون او را  گريد چون او را از حاىل بلند آواز دادند امّا اگر بعکس باشد که بیدار کننـده تحـت آن باشـد
  .بیدار کند او را نظر بزیر افتد چون بیدارکنندۀ او اسفل است البد او را نظر اسفل افتد و فکر او بعالم سفلی رود

  

  فصل
که اگر اینجا مالزمت کنند علم را فراموش کننـد و تـارک  دپندارنکه تحصیلها کردند و در تحصیلند میاین کسانی 

همچنان باشد که قالبی بیجان جان پذیرفته باشد اصـل ایـن  علمهاشان همه جان گريدشوند بلک چون اینجا آیند 
همه علمها از آنجاست از عالم بیحرف و صوت در عالم حرف و صوت نقل کرد درآن عالم گفتست بی حرف و 

ف و صـوت سـخن سخن گفت آخر بـا حـر» علیه السالم«صوت که وَکَلَّمَ اللّهُ مُوْسی تَکْلِیْماً حق تعاىل با موسی 
باید تا حرف ظاهر شود تعاىل و تقدّس او منزّهست از لـب ودهـان و کـام پـس زیرا حرف را کام و لبی می نگفت

انبیا را درعالم بیحرف و صوت گفت و شنودست با حق که اوهام این عقول جزوی بآن نرسد و نتواند پی بـردن 
شوند برای این طفالن که بُعِثْتُ مُعَلِّماً اکنون اگرچه ایـن امّا انبیا از عالم بیحرف در عالم حرف میآید و طفل می

اند باحوال او نرسد امّا از او قوّت گريند و نشـو و نمـا یابنـد و بـوی بیارامنـد جماعت که در حرف وصوت مانده
انک گريد و همچنآرامد و قوّت میشناسد بتفصیل امّا بوی مینمی) داند ونمی(همچنانک طفل اگرچه مادر را 
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رسـد و از درخـت خـرب نـدارد همچنـان از آن بـزرگ و از حـرف و شـود و مـیآرامد و شريین میمیوه بر شاخ می
صوت او اگرچه او را ندانند و بوی نرسند امّا ایشان ازو قوّت گريند و پرورده شوند در جملـه ایـن نفـوس هسـت 

کننـد کـه همـه خلـق میـل مـیبینـی که ورای عقـل و حـرف و صـوت چیـزی هسـت و عـالمی هسـت عظـیم نمـی
  .گویند باشد که این آن باشدروند و میبدیوانگان و بزیارت می

انـد آن چیـز در عقـل نگنجـد امـا نـه هـر چیـز کـه در عقـل راست است چنني چیزی هست امّا محّل را غلط کـرده
کـه گفتـیم اگرچـه او را حـالتی باشـد کـه آن نگنجد آن باشد کُلُّ جَوْزٍ مُدَوَّرٌوَلَیْسَ کُلُّ مُدَوِّرٍ جَـوْز نشـانش آن باشـد 

درگفت و ضبط نیاید امّا از روی عقل و جان قوّت گريد و پرورده شود و درین دیوانگان که ایشـان گردشـان مـی
انـد آن را یابند و اگر چه ایشان پندارنـد کـه آرام گرفتـهگردند و باو آرام نمیگردند این نیست و از حال خود نمی

چنانک طفلی از مادر جدا شد لحظۀ بدیگری آرام یافت آن را آرام نگوییم زیرا غلط کـرده اسـت آرام نگوییم هم
  .گویند که هرچ مزاج را خوش آمد و مشتهای اوست آن او را قوّت دهد و خون او را صافی گرداندطبیبان می

م مصلح مزاجست اگرچه آید آن را نگوییاما وقتی که بی علّتش خوش آید تقدیرا اگر گل خوری را گل خوش می
آید آن خوشی را اعتبـار نیسـت زیـرا آید و شکر ناخوش میراترشی خوش میآید و همچنني صفرایی خوشش می

اند یا شکسـتهآید مثالً دست یکی را بریدهکه بنا بر علّت است خوشی آنست که اول پیش از علّت ورا خوش می
آید و دردش مینشاند اورا آن خوش نمیکند وبرجای اوّل میاند و آویخته است کژ شده جرّاح آن را راست می

آمد که دستت راست بود و بآن آسوده بـودی گوید ترا اوّل آن خوش میآید جرّاح میکند آنچنان کژش خوش می
آیـد ایـن خوشـی دروغـني رنجیدی این ساعت اگر ترا آن کژ خـوش مـیشدی و میکردند متألم میو چون کژ می
اعتبار نباشد همچنان ارواح را در عالم قدس خوشـی از ذکـر حـق واسـتغراق در حـق بـود همچـون است این را 

انـد اید نبـی و وىل کـه طبیـبمالیکه اگر ایشان بواسطۀ اجسام رنجور و معلول شدند و گل خوردنشان خوش می
ا فرامـوش کـردۀ آیـد آن رآید و این خوشی دروغست تـرا خـوش چیـزی دیگـر مـیگویند که ترا این خوش نمیمی

پنـداری کـه ایـن آیـد تـو مـیآمد این علـت تـرا خـوش مـیخوشی مزاج اصلی صحیح تو آنست که اوّل خوش می
گفـت سـخن بـريون ازیـن سـه نیسـت یـا اسـم  کنی عارف پیش نحوی نشسته بود، نحویخوش است و باور نمی

و سعی و طلـب مـن ببـاد رفـت کـه مـن باشد یا فعل یا حرف، عارف جامه بدّرید که واوبلتاه بیست سال عمر من 
ام تو امید مرا ضایع کردی هرچند که عارف بآن سـخن باومید آنک بريون ازین سخنی دیگر هست مجاهدها کرده

  .کردو مقصود رسیده بود الّا نحوی را باین طریق تنبیه می
سـاخت و نامشـروع مـیاند که حسن وحسني رضی اللّه عنهما شخصی رادیدند در حالت طفلی که وضـو کـژ آورده

سـازی هـر دو گوید که تووضوی کژ مـیخواستند که او را بطریق احسن وضو تعلیم دهند آمدند بر او که این مرا می
پیش تو وضو سازیم بنگر که از هر دو وضوی کی مشروعسـت هـر دو پـیش او وضـو سـاختند، گفـت ای فرزنـدان 

  .ن مسکني کژ بوده استوضوی شما سخت مشروعست و راست است و نیکوست وضوی م
فلـک طبینی کـه چـون چندانک مهمان بیش شود خانه را بزرگرت کنندو آرایش بیشرت شودو طعام بیش سازند نمی

داند و چون بـزرگرت را قدک او کوچکست اندیشۀ اونیز که مهمان است الیق خانه قالب اوست غري شريو دایه نمی
راک و تمیز و غريه خانـه بزرگرتگـردد و چـون مهمانـان عشـق آینـد شد مهمانان اندیشها افزون شوند از عقل و اد

درخانه نگنجند وخانه را ویران کنند و از نو عمارتها سازد پردهای پادشاه و بردابرد پادشاه و لشکر و حشم او در 
ن در آیـد و آن پردهـا را چـوخانۀ اونگنجد وآن پردها الیق این در نباشد آن چنان حشم بیحـد را مقـام بیحـد مـی

افزایـد آویزند همه روشناییها دهدو حجابها بردارد و پنهانها آشکار گردد بخالف پردهای این عالم که حجاب می
  .این پرده بعکس آن پردهاست



۶۸ 

ــــــی لَاَشْـــــــکُوْ خُطُوْبـــــــاً الاُعَینُّهَـــــــا  اِنـِّ
ــــــهُ ــــــدْری اَعَبْرَتُ ــــــی وَلَایُ ــــــمْعِ یَبْک   کَالشَّ

 

 عَـــنْ عَـــذَلِیلِیَجْهَـــلَ النّـــاسُ عَـــنْ عُـــذْريْ وَ
ــارِ اَمْ مِـــنْ فُرْقَـــةِ العَسَـــلِ  مِـــنْ صُـــحْبّةِ النـّ

 

ابومنصور هروی گفته است گفت قاضی منصور پوشیده گوید و تردّد آمیـز باشـد و شخصی گفت که این را قاضی 
ان متلوّن امّا منصور برنتافت پیدا و فاش گفت همه عالم اسري قضـااند و قضـا اسـري شـاهد شـاهد پیـدا کنـد و پنهـ

  .ندارد
گفت صفحۀ از سخنان قاضی بخوان بخواند بعد از آن فرمود که خدا را بندگانند که چون زنی را در چـادر بیننـد 
حکم کنند که نقاب بردار تا روی تو ببینیم که چه کسی و چه چیزی که چون تـو پوشـیده بگـذری و تـرا نبینـیم مـرا 

ن نیستم که اگر روی ترا ببینم بر تو فتنه شـوم و بسـته تـو تشویش خواهد بودن که این کی بود و چه کس بود من آ
شوم مرا خدا دیرست که از شما پاک و فارغ کرده است از آن ایمنم که اگر شما را ببینم مرا تشویش و فتنه شوید 

انـد اگـر ایشـان روی شـاهدان را الّا اگر نبینم در تشویش باشم که چه کس بود بخالف طایفۀ دیگر که اهل نفـس
زبینند فتنۀ ایشان شوند و مشوّش گردند پس در حق ایشان آن به که رو باز نکنند تا فتنۀ ایشان نگردد و در حـق با

شاهدان بسیارند چون شاهدی ببینند و دل  اهل دل آن به که رو باز کنند تا از فتنه برهند شخصی گفت در خوارزم
ود فرمود اگر بـر شـاهدان خـوارزم عاشـق نشـوند آخـر بـر برو بندند بعد ازو ازو بهرت بینند آن بر دل ایشان سرد ش

خــوارزم عاشــق بایــد شــدن کــه درو شــاهدان بیحدنــد و آن خــوارزم فقرســت کــه دروخوبــان معنــوی و صــورتهای 
روحانی بیحدند که بهرک فروآیی و قرار گريی دیگری رو نماید که آن اوّل را فرامـوش کنـی اىل ماالنهایـه پـس بـر 

  .ه درو چنني شاهدانندنفس فقر عاشق شویم ک
  

  فصل
سیف البخاری راح اىل مصرکل احد یحّب المرآة و یعشق مرآة صفاته وفوایده وهـوالیعرف حقیقـة وجهـه و انمـا 
یحسب الربقع و جهاومرآة الربقع مرآة وجهه انت اکشف وجهک حتی تجدنی مرآة لوجهک و تبـت عنـدک انـی 

م شیئی سوی الدعوی قال اتقول هذا جزافاام تری ثلی ظن باطل مامرآة قوله تحقق عندی ان االنبیاء و االولیاء ع
وتقول ان کنت تری و تقول فقد تحققت الرؤیة فی الوجود وهو اعزّاالشیاء فی الوجودو اشرفها و تصدیق االنبیاء 

عدّیـة البـد النهم ماادعوا اال الرؤیة و انت اقررت به ثم الرؤیة الیظهـره اال بـالمرئی الن الرؤیـة مـن االفعـال المت
للرؤیة من مرئی وراء فاما المرئی مطلوب و الرائی طالب او علی العکس فقد ثبت بانکارک الطالب و المطلـوب 
و الرؤیة فی الوجود فیکون االلوهیة و العبودیة قضیة فـی نفیهـا اثباتهـا و کانـت واجبـة الثبـوت البتـة قیـل اولئـک 

کون ذلک الشیخ المغفل ادنی من الحجر و الـوثن و لعبادهـا الجماعة مریدون لذلک المغفل و یعظمونه قلت الی
تعظیم و تفخیم و رجاء و شوق و سؤال و حاجات و بکاء ما عند الحجر شیئی من هذا والخرب والحس مـن هـذا 

  .فاللّه تعاىل جعلها سببا لهذا الصدق فیهم و ماعندها خرب
قال انتم مـا تعرفـون هـذا ولـدالزنافاعل ضـایع قـال  ذلک الفقیه کان یضرب صبّیا فقیل له الیش تضربه و ما ذنبه

ایش یعمل ایش جنی قال یهرب وقت االنزال یعنی عندالتخمیش یهرب خیاله فیبطل علی االنـزال و الشـک انّ 
عشقه کان مع خیاله و ما کان للصبی خرب منذلک فکذلک عشق هوالء مع خیال هـذا الشـیخ البطـال و هـو غافـل 

هم و لکن و ان کان العشق مع الخیال الغالط المخطـی موجـب للوجـد الیکـون مثـل عن هجرهم و وصلهم و حال
ه معشـوق  المعاشقة مع معشوق حقیقی خبري بصري بحال عاشقه کالذی یعانق فی ظلمـة اسـطوانة علـی حسـبان انـّ

  .ویبکی و یشکو الیکون فی اللذاذة شبیها بمن یعانق حبیبه الحی الخبري



۶۹ 

  

  فصل
نمایـد اگـر آنجـا روم مصـلحتها و کارهـای کند او را اندیشۀ معقول روی میسفری می چون عزم جایی وهر کسی 

بسیار میسّر شود و احوال من نظام پذیرد و دوستان شاد شوند و بر دشـمنان غالـب گـردم او را پیشـنهاد اینسـت و 
مـراد او مـع هـذا بـر مقصود حق خود چیزی دگر چندین تدبريها کرد و پیشنهادها اندیشید یکی میّسر نشد بر وفق 

     .کندخود اعتماد می رايتدبري و اخت
ــــــد ــــــده و تقــــــدیر ندان ــــــد بن ــــــدبري کن   ت

 

 تــــــــدبري بتقــــــــدیر خداونــــــــد نمانــــــــد
 

بیند که بشهر غریب افتاد و در آنجا هیچ آشنایی ندارد نـه کـس او و مثال این چنني باشد که شخصی در خواب می
خورد که من چرا باین شود و غصّه و حسرت مین مرد پشیمان میگردد ایشناسد ونه او کس را سرگردان میرا می

خاید چون بیدار شـود نـه شـهر بینـد و نـه زند و لب میشهر آمدم که آشنایی و دوستی ندارم و دست بر دست می
مردم، معلومش گردد آن غصّه و تأسف و حسرت خوردن بیفایـده بـود پشـیمان گـردد از آن حالـت و آن را ضـایع 

ه و حسـرت خـوردن  داند باز باری دیگر چون در خواب رود خویشنت را اتفاقاً در چنان شهری بیند و غـم و غصـّ
آغاز کند و پشیمان شود از آمدن در چنان شهر و هیچ نیندیشد و یادش نیاید که مـن در بیـداری از آن غـم خـوردن 

ون همچنني است خلقان صدهزار بـار اکن. دانستم که آن ضایع بود و خواب بود و بیفایدهپشیمان شده بودم و می
اند که عزم و تدبري ایشان باطل شد و هیچ کاری بر مرادایشان پیش نرفـت الّـا حقتعـاىل نسـیانی بریشـان مـیدیده

  .گردند اِنَّ اللّهَ یَحُوْلُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِکنند وتابع اندیشه و اختیار خود میگمارد آن جمله فراموش می
تاخـت تـا چنـدان کـه از لشـکر  در وقت پادشاهی بشکار رفته بـود در پـی آهـوی» رحمة اللّه علیه«دهم ابراهیم ا

تاخـت، در آن بیابـان چـون از بکلّی جداگشت و دور افتادو اسب در عرق غرق شده بود از خستگی او هنوز مـی
اند و ازعـدم جهـت ایـن ن نیافریدهحّد گذشت آهو بسخن درآمد و روی بازپس کرد که مَا خُلِقْتَ لِهذا ترا برای ای

اند که مرا شکار کنی خود مرا صید کرده گري تا چه شود ابراهیم چون این را بشنید نعرۀ زد و خود موجود نگردانیده
را از اسب درانداخت، هیچکس در آن صحرا نبود غري شبانی باو البه کرد و جامهای پادشاهانه مرصّع بجواهر و 

ت از من بستان و آن نمد خود را بمن ده و با هیچکس مگوی و کـس را از احـوال مـن صالح و اسب خود را گف
نشان مده، آن نمد در پوشید وراه گرفت اکنون غرض او را بنگر چه بود و مقصود حـق چـه بـود، او خواسـت کـه 

مـراد ملـک  آهو را صید کند حق تعاىل او را بآهو صید کرد تـا بـدانی کـه در عـالم آن واقـع شـود کـه او خواهـد و
  .اوست و مقصود تابع او

عمر رضی اللّه عنه پیش از اسالم بخانۀ خواهر خویشنت درآمد، خواهرش قرآن میخوانـد طـه مَااَنْزَلْنَـا بـآواز بلنـد، 
خوانـدی و چـرا چون برادر را دید پنهان کرد و خاموش شد عمر شمشري برهنه کـرد و گفـت البّتـه بگـو کـه چـه مـی

نت را همني لحظه بشمشري بربّم هیچ امان نیست، خواهرش عظیم ترسـید و خشـم و مهابـت پنهان کردی و اال گرد
خواندم که حق تعاىل درین زمان بمحمّد صلّی اللّه علیه و دانست از بیم جان مقرّ شد گفت ازین کالم میاو را می

بش صـد چنـدان شـد سلّم فرستاد گفت بخوان تا بشنوم سورت طه را فرو خواند عمر عظیم خشـمگني شـد و غضـ
  .گفت اکنون اگر ترا بکشم این ساعت زبون کشی باشد

اول بروم سر او را بربّم آنگاه بکار تو پردازم، همچنان از غایت غضـب بـا شمشـري برهنـه روی بمسـجد مصـطفی 
ه اگـر کـاری خواهـد آمـد ن نهاد، در راه چون صنا دید قریش او را دیدند گفتند هان عمر قصـد محمّـد دارد و البتـّ

ه غالـب گشـتی و ایشـان را  ازین بیاید زیرا عمر عظیم باقوّت و رجولیّت بـود و بهـر لشـکری کـه روی نهـادی البتـّ
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فرمود همیشه که خداوندا دین مرا بعمر سرهای بریده نشان آوردی تا بحدّی که مصطفی صلّی اللّه علیه و سلّم می
لیّت مشهور بودند وآخر چون مسـلمان گشـت همیشـه رجو نصرت ده یا بابوجهل زیرا آن دو در عهد خود بقوّت و

گفتی که خداونـدا دیـن داشتی و میگفتی یا رسول اللّه وای بر من اگر بوجهل را مقدم میگریستی و میعمرمی
مانـدمی، فـی الجملـه در راه بـا شمشـري برهنـه مرا بابوجهل نصرت ده یابعمر حال من چه بودی و در ضاللت می

صـّلی «نهاد در آن میان جربائیل علیه السالم وحـی آورد بمصـطفی » ی اللّه علیه و سلّمصلّ«روی بمسجد رسول 
آیـد تـا روی باسـالم آورد در کنـارش گـري همـني کـه عمـر از در که اینک یا رسول اللّه عمـر مـی» اللّه علیه و سلّم

  .نشست و در دلش» علیه السّالم«مسجد درآمد معني دید که تريی از نور برپّید از مصطفی 
گداختـه » علیـه السّـالم«خواست که در مصـطفی نعرۀ زد بیهوش افتاد مهری و عشقی در جانش پدید آمد و می

شود از غایت محبت ومحو گردد گفت اکنون یا نبی اللّه ایمان عرض فرما و آن کلمۀ مبارک بگوی تا بشنوم چـون 
م و کفّارت آن، بعد ازیـن از هـرک نقصـانی در مسلمان شد گفت اکنون بشکرانۀ آنک بشمشري برهنه بقصد تو آمد

حقّ تو بشنوم فی الحال امانش ندهم و بدین شمشري سرش را از تن جدا گردانم از مسجد بريون آمد ناگاه پدرش 
رفت صـنا دیـد پیش آمد گفت دین گردانیدی فی الحال سرش را از تن جدا کرد و شمشري خون آلود در دست می

دند گفتند آخر وعده کرده بودی که سرآورم سر کو گفت اینک گفـت ایـن سـر را ازینجـا ش شمشري خون آلود دیيقر
اکنون بنگر کـه عمـر را قصـد چـه بـود و حـق تعـاىل را از آن » این آن سریست«بُردی گفت نی این آن سر نیست 

 .مراد چه بود تا بدانی که کارها همه آن شود که او خواهد
ـر در قصــد رســول آیــد   شمشــري بکــف عمـّ

 

 در دام خــــدا افتــــد وز بخــــت نظــــر یابــــد
 

اکنون اگر شما را نیز گویند که چه آوردید بگویید سر آوردیم گویید ما این سـر را دیـده بـودیم بگوینـد نـی ایـن آن 
نیست این سری دیگرست سر آنست که درو سرّی باشد و اگر نه هزار سر بپوىل نريزد، این آیت را خواندند که وَاِذْ 

وَاَمـاً وَاتْخِـذُوُاْمِن مَقَـام اِبْـرَاهِیْمَ مُصَـلّیً ابـراهیم علیـه السّـالم گفـت خداونـدا چـون مـرا لِلنّاس بَیْتَ مَثَابَةً جَعَلْنَا الْ
بخلعت رضای خویشنت مشرف گردانیدی و برگزیدی ذریّات مرا نیز ایـن کرامـت روزی گـردان حـق تعـاىل فرمـود 

چون ابراهیم دانست کـه . که ظالم باشند ایشان الیق خلعت و کرامت من نیستند الیَنَالُ عَهْدِیَ الظّالِمِیْنَ یعنی آنها
انـد وظـالم نیسـتند حق تعاىل را با ظالمان و طاغیان عنایت نیست قید گرفت گفت خداوندا آنهـا کـه ایمـان آورده

همـه را از روی ایشان را از رزق خویشنت با نصیب گردان و ازیشان دریغ مدار، حق تعاىل فرمود که رزق عامسـت 
ا خلعـت رضـا و قبـول و تشـریف کرامـت  نصیب باشد و ازین مهمان خانه کـل خالیـق منتفـع و بهرمنـد شـوند اِلـّ

گویند که غرض ازین بیت کعبه است که هرک دروی گریزد از آفات قسمت خاصانست و برگزیدگان اهل ظاهر می
یدن و حـق تعـاىل آن را برگزیـده اسـت ایـن راسـت امان یابد و در آنجا صید حرام باشد و بکس نشاید ایذا رسان

گوینـد کـه بیـت درون آدمیسـت یعنـی خداونـدا بـاطن را از است و خوبست االّ این ظاهر قرآن است محققان می
وسواس و مشاغل نفسانی خالیگردان و از سوداها و فکرهای فاسد و باطل پاک کن تا درو هیچ خـوفی نمانـد و 

حی تو باشد در و دیو و وسواس او را راه نباشد همچنانک حـقّ تعـاىل بـر آسـمان امن ظاهر گرددو بکلی محل و
مالیکه تا هیچ کسی بر اسرار ایشان وقوف نیابد  شوند از استماعشهب گماشته است تا شیاطني رجیم را مانع می

  .و ایشان از آفتها دور باشند
گردان تا وسواس شیاطني و حیل نفس و هوا را از  عنایت خود را بر درون ما گماشتهیعنی خداوندا تو نیز پاسبان 

جنبـد قـران دیبـائی دورویـه اسـت ما دور گردانند این قول اهل باطن و محققّان است هر کسـی از جـای خـود مـی
خواهـد کـه هـر دو یابند و بعضی از آن روی و هر دو راست است چون حـقّ تعـاىل مـیبعضی ازین روی بهره می
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چنانک زنی را شوهرست و فرزندی شريخوار و هر دو را ازو حظّـی دیگرسـت طفـل را قوم ازو مستفید شوند هم
لذّت از پستان وشري او و شوهر لذّت جفتی یابد ازو، خالیق طفالن راهند از قرآن لذّت ظاهر یابند و شري خورنـد 

  .نداند ایشان را در معانی قرآن تفرجی دیگر باشد و فهمی دیگر کناِلّا آنها که کمال یافته
بایـد کـردن، ایـن گویند آنجا دو رکعت نمـاز مـی کعبه جاییست که اهل ظاهر میىلمقام و مصالی ابراهیم در حوا

وار خود رادر آتش اندازی جهـت حـق و خـود خوبست ای واللّه اِلّا مقام ابراهیم پیش محققّان آنست که ابراهیم
مقام که او خود را جهت حق فداکرد یعنی نفس را ی بجهد و سعی در راه حق یا نزدیک این نرا بدین مقام رسا

پیش او خطری نماند و بر خود نلرزید در مقام ابراهیم دو رکعت نماز خوبست اِلّا چنان نمازی که قیـامش دریـن 
عالم باشد و رکوعش در آن عالم مقصود از کعبه دل انبیا و اولیاست که محل وحی حقّست و کعبه فـرع آن اسـت 

اند و تابع مراد حقّند تا هرچ او فرمایـد آن به بچه کار آید، انبیا و اولیا بکلّی مراد خود ترک کردهاگر دل نباشد کع
  .کنند و با هرک او را عنایت نباشد اگر پدر و مادر باشد ازو بیزار شوندو دردیدۀ ایشان دشمن نماید

ــــویش ــــان دل خ ــــو عن ــــت ت ــــم بدس   دادی

 

 تــا هــرچ تــو گــویی پخــت مــن گــویم ســوخت
 

گویم مثال است مثل نیست مثال دیگرست و مثل دیگر حقّ تعاىل نور خویشنت را بمصباح تشـبیه کـرد اسـت هرچ 
جهت مثال و وجود اولیا را بزجاجه این جهت مثال است نور او در کون و مکان نگنجد در زجاجه و مصباح کی 

ا چـون طالـب آن باشـی آ در دل یـابی نـه از روی را ن گنجد مشارق انوار حـقّ جـّل جاللـه در دل کـی گنجـد اِلـّ
ظرفیت که آن نور در آنجاست بلک آنرا از آنجا یابی همچنانک نقش خود را در آینه یابی ومع هذا نقـش تـو در 
آینه نیست الّا چون در آینه نظر کنی خود را ببینی چیزهایی که آن نـامعقول نمایـد چـون آن سـخن را مثـال گوینـد 

نهـد چیزهـای وس شود همچنانک بگـویی کـه چـون یکـی چشـم بهـم مـیمعقول گردد و چون معقول گردد محس
  .بیندگشاید هیچ نمیکند و چون چشم میبیند و صور و اشکال محسوس مشاهده میعجب می

این را هیچ کسی معقول نداند و باور نکند اِلّا چون مثال بگویی معلوم شود و این چون باشـد همچـون کسـی در 
ه در بیداری از آن ممکن نیست کـه یـک چیـز ببینـد و چـون مهندسـی کـه در بـاطن بیند کخواب صدهزار چیز می

خانه تصوّر کرد و عرض و طول وشکل آنراکسی را این معقول ننماید اِلّا چون صورت آن را بر کاغذ نگارد ظـاهر 
نسـق محسـوس شود و چون معیّن کند کیفّیت آن را معقول گردد و بعد ازآن چون معقول شود خانه بنا کنـد بـر آن 

گویند کـه در آن عـالم نامهـا شود پس معلوم شد کهجمله نامعقوالت بمثال معقول و محسوس گردد و همچنني می
پرّان شود بعضی بدست راست و بعضی بدست چپ و مالیکه و عرش و نار و جنّـت باشـد و میـزان وحسـاب و 

  .کتاب هیچ معلوم نشود تا این را مثال نگویند
عالم مثل نباشد الّا بمثال معیّن گردد و مثـال آن دریـن عـالم آنسـت کـه شـب همـه خلـق مـیاگر چه آن را درین 

پرّد و هـیچ کـس را اندیشـۀ نمـیخسبند از کفش گر و پادشاه و قاضی و خیّاط و غريهم جمله اندیشها ازیشان می
شـۀ هـر یکـی چـون نامـه ذرّات اجسام ایشان را زنده گرداند اندی ماند تا چون سپیدۀ صبح همچون نفخۀ اسرافیل

شـود اندیشـه درزی سـوی درزی و اندیشـۀ فقیـه سـوی فقیـه و آید هیچ غلط نمیسوی هر کسی می) ودوان(پرّان 
خسـبد اندیشۀ آهنگر سوی آهنگر و اندیشۀ ظالم سوی ظالم و اندیشۀ عادل سوی عادل هیچ کسی شب درزی می

تا بدانی کـه در آن عـالم نیـز همچنـان  بود بازبان مشغولخیزد نی زیرا که عمل و مشغوىل او آن و روز کفشگر می
باشد و این محال نیست ودرین عالم واقعست، پس اگر کسی این مثال را خـدمت کنـد و بـر سررشـته رسـد جملـه 

گنجد بسا احوال آن عالم درین دنیا مشاهده کند و بوی برد وبرو مکشوف شود تا بداند که در قدرت حقّ همه می
نی درگور پوسیده االّ متعلّق راحتی باشد خوش و سرمست خفته و از آن لذّت ومستی باخرب آخر این استخوانها بی
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  گویند خاک برو خوش باد پس اگر خاک را از خوشی خرب نبودی کی گفتندی گزاف نیست که می
 صـــد ســـال بقـــای آن بـــت مـــه وش بـــاد
  بر خـاک درش بمـرد خـوش خـوش دل مـن

 

ـــــاد ـــــرکش ب ـــــن ت ـــــم او رادل م ـــــري غ  ت
 یا رب کـه دعـا کـرد کـه خـاکش خـوش بـاد

 

انـد یکـی خـود را میـان خـوان و مثال این در عالم محسوسات واقعست همچنانک دو کـس در یـک بسـرت خفتـه
بیند و اگر بازکـاوی میـان هـر دو بیند و یکی خود را میان ماران و زبانیۀ دوزخ و کژدمان میوگلستان و بهشت می

ب که اجـزای بعضـی نیـز در گـور در لـذّت و راحـت و مسـتی باشـد و بعضـی در نه این بینی و نه آن پس چه عج
و نه آن، پس معلـوم شـد کـه نـامعقول بمثـال معقـول گـردد و مثـال عذاب و الم و محنت باشد و هیچ نه این بینی 

گویـد چـه بمثل نماند همچنانک عارف گشاد و خوشی و بسط را نام بهار کرده است و قبض و غم را خـزان مـی
ند خوشی ببهار یا غم بخزان از روی صورت الّا این مثال است که بی ایـن عقـل آن معنـی را تصـوّر و ادراک ما

لُ نتواند کردن و همچنانک حق تعـاىل مـی فرمایـد کـه وَمَایَسْـتَوِی الْـاَعْمی وَالْبَصِـیْرُ وَلَاالْظُّلُمَـاتُ وَلَـاالْنُّوْرُ وَلَاالْظـِّ
نسبت کرد و کفر را بظلمت یا ایمان را بسایۀ خوش نسبت فرمود و کفر را بآفتاب سـوزان  وَلَاالْحُروْرُ ایمان را بنور

بی امان که مغز را بجوش آرد و چه ماند روشنی و لطف ایمان بنور آن جهان یا فرخجی و ظلمـت کفـر بتـاریکی 
  .این عالم

د همچنانـک کـاروانی در اگر کسی در وقت سخن گفنت ما میخسبد آن خواب از غفلت نباشـد بلـک از امـن باشـ
رانند از بیم تـا نبـادا کـه از دشـمنان آفتـی برسـد همـني کـه آواز رود و میراهی صعب مخوف در شب تاریک می

سگ یا خروس بگوش ایشان رسد و بده آمدند فارغ گشـتند و پاکشـیدند وخـوش خفتنـد در راه کـه هـیچ آواز و 
امـن بـا آن همـه غلغلـۀ سـگان و خـروش خـروس فـارغ و  امد و در ده بوجـودغلغله نبود از خوف خوابشان نمی

آیـد وحـدیث انبیـاء و اولیاسـت، ارواح چـون سـخن شوند سخن ما نیز از آبادانی و امن مـیخوش در خواب می
آیـد یابنـد زیـرا ازیـن سـخن بـوی امیـد و دولـت مـیشـوند و از خـوف خـالص مـیشـنوند ایمـن مـیآشنایان می

پندارد که حرامیان با کـاروان روانی همراهست از غایت خوف هر لحظه میهمچنانک کسی در شب تاریک باکا
شـنود ایمـن و ایشان را بسخن بشناسد چون سـخن ایشـان مـیخواهد تا سخن همراهان بشنود اند میآمیخته شده

ابنـد کـه تـو یگـویی در مـیرسند چون سخن میشود قُلْ یَا مُحَمَّدُ أقْرَا زیرا ذات تو لطیف است نظرها باو نمیمی
     .آسایند سخن بگوشوند و میآشنای ارواحی ایمن می

ـــــلٌ ـــــی رَجُ ـــــوْالً اَنَّنِ ـــــمِیْ نُحُ   کَفـــــی بجسْ

 

 لَوْلَـــــا مُخَـــــاطَبَتَی اِیّـــــاکَ لَـــــمْ تَرَنِـــــي
 

بیننـد بواسـطۀ بانـگ یعنـی آید چون بانگ کند او را مـیدر کشتزار جانور کیست که ازغایت خردگی در نظر نمی
آید سخن بگو تا ترا بشناسند چـون تـو مـیتزار دنیا مستغرقند و ذات تو از غایت لطف در نظر نمیخالیق در کش

گـرد و بـدن را شود آنکـه دل بـاز مـیبیند و بر احوال آن مطّلع میرود و میخواهی که جایی روی اوّل دل تو می
ایشانند اوّل ایشان بآن عالم سري کردند  کشاند اکنون این جمله خالیق بنسبت باولیاء و انبیا اجسامند دل عالممی

و ایـن عـالم را مطالعـه کردنـد و قطـع منـازل و از بشرّیت و گوشت و پوست بريون آمدند و تحت و فوق آن عـالم 
کننـد کـه بیاییـد بـدان عـالم باید رفنت آنگه آمدند و خالیـق را دعـوت مـیکردند تا معلومشان شد که راه چون می

کنیم پس معلوم شد کـه دل بیست و سرای فانیست و ما جایی خوش یافتیم شما را خرب میاصلی که این عالم خرا
من جمیع االحوال مالزم دلدارست و او را حاجت قطع منازل و خـوف ره زن و پـاالن اسـرت نیسـت تـن مسـکني 

  است که مقیّد اینهاست
ــــــادانی ـــــی محـــــروم بــــــا دل گفــــــتم کــــــه ای دل از ن ـــــی م ـــــیز خـــــدمت کی  دان
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ـــی ـــط م ـــه غل ـــرا تخت ـــت م ـــوانیدل گف   خ

 

 مــــــن الزم خــــــدمتم تــــــو ســــــرگردانی
 

هرجا که باشی و در هر حال که باشی جهد کن تا محّب باشی و عاشق باشی و چون محبّت ملک تو شـد همشـیه 
محّب باشی درگور و در حشر ودر بهشت اىل ماالنهایه چون تـو گنـدم کاشـتی قطعـا گنـدم رویـد ودر انبـار همـان 

  .همان گندم باشد گندم باشد و در تنور
  که پیش لیلی نامۀ نویسد قلم در دست گرفت و این بیت گفتمجنون خواست 

ـــیْ ـــیْ فَمِ ـــمُک فِ ـــیْ وَاِسْ ـــیْ عَیْنِ ـــکَ فِ   خَیَالُ

 

ــــبُ ــــنَ اَکْتُ ــــي ايل اَیْ ــــیْ قَلْب ــــرُک فِ  وَذکْ
 

نامـه پـیش کـی  خیال تو مقیم چشم است و نام تو از زبان خاىل نیست وذکر تـو در صـمیم جـان جـای دارد پـس
  .گردی قلم بشکست و کاغذ بدرّیدنویسم چون تو درین محلّها می

بسیار کس باشد که دلش ازین سخنان پرباشد الّا بعبارت و الفاظ نتواند آوردن اگرچـه عاشـق و طالـب و نیازمنـد 
طفـل  این باشد عجب نیست و این مانع عشقنباشد بلک خود اصل دل است و نیاز و عشق و محبت، همچنانک

گريد و مع هذا نتواند شرح شري کردن و حّد آن را گفنت ودر عبارت و قوّت مییابد عاشق شريست و از آن مدد می
شـوم اگـر چـه یابم و بنا خـوردن آن چگونـه ضـعیف و متـألّم مـینتواند آوردن که من از خوردن شري چه لذّت می

ا او را از شـري هـیچ ) و وصف کنـد(را شرح کند  جانش خواهان و عاشق شريست و بالغ اگرچه بهزار گونه شري امـّ
  .لذّت نباشد و ازآن حظّ ندارد

  

  فصل
توان دیدن، سیف الـدین آن باشـدکه بـرای نام آن جوان چیست سیف الدین فرمود که سیف در غالف است نمی

میـز کنـد الّـا دین جنگ کند و کوشش او کلّی برای حق باشـد و صـواب را از خطـا پیـدا کنـد و حـقّ را از باطـل ت
جنگ اوّل با خویشنت کند و اخالق خود را مهذّب گرداند اِبْدَأْ بِنَفْسِکَ و همه نصیحتها با خویشـنت کنـد آخـر تـو 
نیز آدمیی، دست و پا داری و گوش و هوش و چشم و دهان و انبیا و اولیا نیز که دولتها یافتند و بمقصـود رسـیدند 

  .عقلو زبان و دست و پاداشتند ایشان نیز بشر بودند و چون من گوش و
گشایند و مرا نی گوش خود را بمالد و شب و روز بـا خویشـنت جنـگ دهند و در میچه معنی که ایشان را راه می

شوی تـا سـیف اللّـه و لسـان الحـقّ باشـد مـثال ده کند که تو چه کردی و از تو چه حرکت صادر شد که مقبول نمی
دهنـد قطعـاً ایـن کـس ماند و راهش نمییابند و یک کس بريون میس راه میکس خواهند که در خانه روند نُه ک

بخویشنت بیندیشد و زاری کند که عجب من چه کردم که مرا اندرون نگذاشتند و از من چه بی ادبی آمد بایـد گنـاه 
خواسـتِ  کند من چه کنمبرخود نهد و خویشنت را مقصّر و بی ادب شناسد نه چنانک گوید این را با من حق می

او چنني است اگر بخواستی راه دادی که این کنایت دشنام دادنست حق را و شمشري زدن با حق پس باین معنـی 
سیف علی الحقّ باشد نه سیف اللّه حقّ تعاىل منزّهست از خویش و از اقربا لَمْ یَلِدْ وَلَـمْ یُوْلَـدْ هـیچ کـس بـاو راه 

نْتُمُ الْفُقَراءُ ممکن نیست که بگویی آنکس را که بحق راه یافت او از من خویش تر نیافت اال ببندگی اَللّهُ الْغَنِیُّ وَاَ
و آشناتر بود و او متعلق تر بود از من پس قربت او میسر نشود اال ببندگی، او معطـی علـی االطـالق اسـت دامـن 

و سـابقۀ و همـه دریا پرگوهر کردو خار را خلعت گل پوشانید و مشتی خاک را حیـات و روح بخشـید بـی غـرض 
  . اجزای عالم از اونصیب دارند

کند بدین امید البتـه آنجـا رود تـا ن شهر کریمی هست که عظیم بخششها و احسان میدر فالکسی چون بشنود که 
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مند گردد، پس چون انعام حقّ چنني مشهور است و همهعالم از لطف او باخرباند چرا ازو گدائی نکنـی و ازو بهره
داری کاهل وار نشینی که اگر او خواهد خود مرا بدهد و هیچ تقاضا نکنی، سگ کـه عقـل و طمع خلعت وصله ن

جنبانـد یعنـی مرانـان ده کـه مـرا نـان آیـد و دنبـک مـیادراک ندارد چون گرسنه شود و نانش نباشد پیش تو مـی
ر خاکسرت بخسـبد و شود که دنیست و ترا هست این قدر تمیزدارد آخر تو کم از سگ نیستی که او بآن راضی نمی

جنباند تو نیز دُم بجنبان و از حق بخواه و گدایی کـن کند و دُم میگوید که اگر خواهد مرا خود نان بدهد البه می
که پیش چنني معطی گدایی کردن عظیم مطلوبست، چون بخت نداری از کسی بخت بخواه کـه او صـاحب بخـل 

کنی او مالزم آنسـت زیـرا ر فکرتی و تصورّی که مینیست و صاحب دولت است حق عظیم نزدیک است بتو، ه
توانی دیدن و چه عجب دارد االّ او را از غایت نزدیکی نمیکند و برابر تو میآن تصوّر و اندیشه را او هست می

تـوانی دیـدن اگرچـه بـاثر کنی عقلتو با تست و در آن کار شروع دارد و هیچ عقل را نمیاست که هر کاری که می
گـردد آتـش بـا مـی) در حمـام(توانی دیدن مثالً کسی در حمام رفت گرم شد هرجا کـه الّا ذاتش را نمی بینیمی

بیند چـون بـريون آیـد و آن را معـني ببینـد وبدانـد کـه از یابد الّا آتش را نمیاوست و از تأثري تاب آتش گرمی می
نیز حمّامی شگرف است دروتـابش عقـل و  شوند بداند که آن تاب حمّام نیز از آتش بود وجودآدمیآتش گرم می

روح ونفس همه هست االّ چون از حمّام بريون آیی و بدان جهان روی معیّن ذات عقل را ببینـی و ذات نفـس و 
ذات روح را مشاهده کنی بدانی که آن زیرکی از تابش عقل بوده است معیّن و آن تلبیسها و حیل از نفـس بـود و 

امی آتـش را محسـوس نتـوان دیـدن الّـا بـاثر  حیات اثر روح بود معیّن ذات هر یکی را ببینی االّمادام که در حمـّ
زنـد االّ جسم او مـی چنانک کسی هرگز آب روان ندیده است او را چشم بسته در آب انداختند چیزی تر و نرم بر

ساعت ذاتـش را دانست این داند که آن چیست چون چشمش بگشایند بداند معني که آن آب بود اول باثر مینمی
  .ببیند پس گدایی از حق کن و حاجت از او خواه که هیچ ضایع نشود که اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَکُمُ

در سمرقند بودیم و خوارزمشاه سمرقند را در حصار گرفته بود و لنگرکشیده جنگ میکرد در آن محلّه دخرتی بود 
شنیدم که میگفت خداوندا کی روا داری که لحظه می عظیم صاحب جمال چنانک در آن شهر او را نظري نبود هر

دانم که هرگز روا نداری و بر تواعتماد دارم چون شهر را غارت کردند و همـه خلـق مرا بدست ظالمان دهی و می
بردند و اور ا هیچ المی نرسید و با غایت صاحب جماىل کس او را بردند و کنیزکان آن زن را اسري میرا اسري می
کرد تا بدانی که هر که خود را بحق سرپد از آفتها ایمـن گشـت و بسـالمت مانـد و حاجـت هـیچکس در نظر نمی

  .حضرت او ضایع نشد
گریسـت و گفت که از خداخواه، او چـون مـیخواست پدرش میدرویشی فرزند خود را آموخته بود که هرچه می

سالها برآمد، روزی کودک در خانه تنها مانـده  کردند تا بدینخواست آنگه آن چیز را حاضر میآن را از خدا می
اش آرزو کرد بر عادت معهود گفت هریسه خواهم ناگاه کاسـه هریسـه ازغیـب حاضـر شـد کـودک سـري بود هریسه

خـواهی گفـت آخـر هریسـه خواسـتم و خـوردم پـدرش گفـت بخورد پدر و مادر چـون بیامدنـد گفتنـد چیـزی نمـی
تماد و وثوق بر حق قوّت گرفت، مادر مریم چون مـریم را زاد نـذر کـرده بـود الحمدللّه که بدین مقام رسیدی و اع

با خدا که او را وقف خانۀ خدا کند و باو هیچکاری نفرماید در گوشه مسجدش بگذاشت، زکریّا میخواست که او 
هر کسی چوبی را تیمار دارد وهر کسی نیز طالب بودند میان ایشان منازعت افتاد و در آن دور عادت چنان بود که 

در آب اندازد چوب هر که بر روی آب بماند آن چیز از آنِاو باشد اتّفاقاً فالِ زکریّا راست شـد گفتنـد حـق اینسـت 
یافت گفت ای مریم آخر وصی تو منم این آورد در گوشۀ مسجد جنس آن آنجا میوزکریّا هر روز او را طعامی می

  .فرستدخواهم حق تعاىل میهرچ می شوم وآوری گفت چون محتاج طعام میازکجا می
کرم و رحمت او بی نهایتست و هر که بر او اعتماد کرد هیچ ضایع نشد، زکریّا گفت خداونـدا چـون حاجـت همـه 
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کنی من نیز آرزویی دارم میسّر گردان و مرا فرزندی ده که دوست تو باشد و بی آنک اورا تحریض کـنم او روا می
عت تو مشغول گردد حقّ تعاىل یحیی را در وجود آورد بعد از آنک پدرش پشـت دو را با تو مؤانست باشد و بطا

زاد پري گشته عظیم حیض دیـد و آبسـنت شـد تـا بـدانی کـه آن تا و ضعیف شده بود و مادرش خود در جوانی نمی
ایـن همه پیش قدرت حقّ بهانه است و همه از اوست و حاکم مطلق در اشیا اوست،مؤمن آنست که بداند درپس 

بینـیم و ایـن او را یقـني شـد بینـد اگرچـه مـا او را نمـیدیوار کسیست که یک بیک بر احوال ما مطلع است و مـی
بخالف آنکس که گوید نی این همه حکایتست و باور ندارد روزی بیاید که چون گوشش بمالد پشیمان شود گوید 

زنی دانی که من پس دیوارم ورباب میثالً تو میکردم مآه بد گفتم و خطا کردم خودهمه او بود من او را نفی می
قطعاً نگاه داری و منقطع نکنی که ربابیی این نماز آخر برای آن نیست که همه روز قیـام و رکـوع و سـجود کنـی 

شود پیوسته با تو باشد اگر در خواب باشی و اگر باید آن حالتی که در نماز ظاهر میالّا غرض ازین آنست که می
ی و اگر بنویسی و اگر بخوانی در جمیع احوال خاىل نباشی از یاد حـقّ تـا هُـمْ عَلـي صَـلَاتِهِمْ دَائِمُـوْنَ بیدار باش

گـردد باشی پس آن گفنت و خاموشی و خوردن و خفنت وخشم و عفو وجمیـع اوصـاف گـردش آسیابسـت کـه مـی
اگر آسیاب آن گردش از خود بینـد  آب آزموده است پسقطعاً این گردش او بواسطه آب باشد زیرا خود را نیز بی

عني جهل و بی خربی باشد پس آن گردش را میدان تنگست زبرا احوال این عالم است با حقّ بنال کـه خداونـدا 
شـود و کـرم و جات از تـو حاصـل مـیچون همه حا. مرا غري این سريم و گردش گردشی دیگر روحانی میسّر گردان

حاجات خود دمبدم عرض کن و بی یـاد او مبـاش کـه یـاد او مـرغ  رحمت تو بر جمیع موجودات عام است پس
روح را قوّت و پر و بالست اگر آن مقصود کلّی حاصل شد نور علی نور باری بیاد کردن حق انـدک انـدک بـاطن 
منوّر شود و ترا از عالم انقطاعی حاصل گردد مثالً همچنانک مرغی خواهد که بر آسمان پرد اگـر چـه بـر آسـمان 

گريد یا مثالً در حقّۀ مشـک باشـد و سـرش تنـگ شود و از مرغان دیگر باال میلّا دم بدم از زمني دور مینرسد ا
شود و مشام خـوش میگـردد توانی آوردن الّا مع هذا دست معطّر میاست دست دروی میکنی مشک بريون نمی

ذکر او  در تو و فایدهای عظیم ازپس یاد حقّ همچنني است اگرچه بذاتش نرسی الّا یادش جّل جالله اثرها کند 
  .حاصل شود

  

  فصل
آید موالنا شمس الدّین را عظیم عنایت بود با بینیم از دوستان یاد میشیخ ابراهیم عزیز درویشیست چون اورا می

ایشان پیوسته گفتی شیخ براهیم ما و بخود اضافت کردی عنایت چیـزی دیگـر و اجتهـاد کـاری دیگـر انبیـا بمقـام 
سطه اجتهاد نرسیدند و آن دولت بعنایت یافتند اال سنّت چنانست که هرکه را آن حاصـل شـود سـريت و نبوّت بوا

زندگانی او بر طریق اجتهاد و صالح باشد و آن هم برای عوام است تا برایشان و قول ایشان اعتماد کنند زیرا نظر 
ند بواسـطه و برکـت آن ببـاطن راه یابنـد آخـر اند و چون عوام متابعت ظاهر کنافتد و ظاهر بنيایشان بر باطن نمی

فرعون نیز اجتهاد عظیم میکرد در بذل و احسان و اشاعت خري الّا چون عنایت نبود الجرم آن طاعـت و اجتهـاد 
و احسان او را فروغی نبود و آن جمله را بپوشانید همچنانک امريی در قلعه با اهل قلعه احسـان و خـري میکنـد و 

پادشاه خروج کند و طاغی شود الجـرم آن احسـان او را قـدر و فروغـی نباشـد، و اگـر چـه  غرض او آنست که بر
بکلّی نتوان نفی عنایت کردن از فرعون و شاید که حق تعـاىل را بـا او عنایـت خفـی باشـد بـرای مصـلحتی او را 

  .بایدو زندان هر دو میمردود گرداند زیرا پادشاه را قهر و لطف و خلعت 
ی نفی عنایت نکنند، الّا اهل ظاهر او را بکلّی مردود دانند، و مصـلحت در آنسـت جهـت قـوام اهل دل ازو بکلّ
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آویزنـد اگرچـه در خانـه پنهـان کند و در مالء خالیـق جـای بلنـد عظـیم او را مـیظاهر، پادشاه یکی را بردار می
تبار گريند و انفـاذ حکـم و امتثـال امـر باید که تامردم ببینند و اعازمردم و از میخی پست نیز توان درآویخنت الّا می

پادشاه ظاهر شود آخر همه دارها از چوب نباشد منصب و بلندی ودولت دنیا نیزداری عظیم بلندست، چون حـق 
تعاىل خواهد که کسی را بگريد او را در دنیا منصبی عظـیم و پادشـاهیی بـزرگ دهـد همچـون فرعـون و نمـرود و 

ه حقّ تعاىل ایشان را بر آنجا میکند تا جملۀ خالیـق بـر آنجـا مطلّـع شـوند زیـرا امثال اینها آن همه چو داریست ک
حقّ تعاىل میفرماید که کُنْتِ کُنْزاً مَخْفِیًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ یعنی جمله عالم را آفریدم و غرض از آن همه اظهار مـا 

ا یک معرّف بس باشد اگر ذرّات عـالم همـه بود گاهی بلطف گاهی بقهر این آنچنان پادشاه نیست که ملک او ر
معرّف شوند در تعریف او قاصر و عاجز باشند، پس همه خالیق روز و شب اظهار حق میکنند الّا بعضی انند کـه 

  .دانند و بر اظهار واقفند و بعضی غافلند اَیَّامَا کَانَ اظهار حقّ ثابت میشودایشان می
کنـد و مـع هـذا هـردو زنـد و فریـاد مـیو تأدیب کنند آنکس بانـگ مـی همچنانک امريی فرمود تا یکی را بزنند

زند الّا همه کس داننـد کـه ضـارب و مضـروب محکـوم کنند اگرچه آنکس از درد بانگ میاظهار حکم امري می
شود آنکس که مثبت حقّست اظهارمیکنـد حـقّ را همیشـه و آنکـس امريند و ازین هر دو اظهار حکم امري پیدا می

یست هم مظهرست زیرااثبات چیزی بی نفی تصوّر ندارد و بی لذّت و مـزه باشـد مـثالً منـاظری در محفـل که ناف
مسئلۀ گفت اگر آنجا معارضی نباشد که النُسلّم گوید او اثبات چه کند و نکتۀ او را چه ذوق باشد زیـرا اثبـات در 

بت و نافی این محفل را رونقی نباشد و مقابلۀ نفی خوش باشد همچنني این عالم نیز محفل اظهار حقّست بی مث
  .هر دو مظهر حقّند

یاران رفتند پیش مرياکدشان بریشان خشم گرفت که این همه اینجا چه کار دارید، گفتند این غلبۀ ما و انبـوهی مـا 
جهت آننیست که بر کسی ظلم کنیم برای آنست تا خود رادر تحمّل و صرب معاون باشـیم و همـدیگر را یـاری کنـیم 

شوند برای آن نیست که مرگ را دفع کننـد الّـا غـرض آنسـت کـه تـا صـاحب مچنانک در تعزیت خلق جمع میه
یـک تـن دارنـد مصیبت را متسلّی شوند و از خاطرش دفع وحشت کنند اَلْمُؤْمِنُوْنَ کَنَفْسٍ وَاحِـدَةٍ درویشـان حکـم 

ذارد و گوش شنیدن و زبان گفنت همـه بـر اگر عضوی از اعضا دردگريد باقی اجزا متألم شوند چشم دیدن خود بگ
آنجا جمع شوند شرط یاری آنست که خود را فدای یار خود کندو خویشنت را در غوغا اندازد جهت یار زیرا همـه 
رو بیک چیز دارند و غرق یک بحرند اثر ایمان و شرط اسالم این باشد باری که بنت کشند چه ماند بباری کـه آن 

اِنّا اِىل رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ مؤمن چـون خـود را فـدای حـقّ کنـد از بـال و خطـر و دسـت و پـا چـرا  را بجان کشند لَاضَیْرَ
رود دست و پا چه حاجتست دست و پا بـرای آن داد تـا ازو بـدین طـرف روان شـوی اندیشد چون سوی حقّ می

ت و پا شی همچون سحرۀ روی اگر از دست بروی و در پای افتی و بی دسلیکن چون سوی پا گر و دست گر می
  .روی چه غم باشدفرعون می

 زهــــر از کــــف یــــار ســــیمرب بتــــوان خــــورد
  بـــس بـــا نمکســـت یـــار بـــس بـــا نمکســـت

 

ــوان خــورد  تلخــی ســخنش همچــو شــکر بت
ــورد ــوان خ ــر بت ــود جگ ــه نمــک ب ــایی ک  ج

 

  .واللّه اعلم
  

  فصل
ت کنزاً مخفیـاً فاحببـت بـان اعـرف الشـک ان اللّـه اَللّهُ تعاىل مُریدُ للخري و الشّر والیرضی اِلّا بالخري النّه قال کن

تعاىل یرید االمر و النهی و االمر الیَصلح اِلّا اذا کان المأمور کارهاً لما امر به طبعاً الیُقال کل الحالوة و السّکر یا 
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ان یُقـال رغـب عنـه االنسـان الیَصـحّ يالیَصـحّ عـن الشـیء جایع و ان قیل الیسمّی هذا امراً بـل اکرامـاً و النهـی 
التأکل الحجر و التأکل الشّوک ولو قیل الیُسمّی هذا نهیاً فال بُّد لصّحة االمر بالخري و النهی عن الشّر من نفس 

دة للشّر ولکن الیرضی بالشّر والّا لَما اَمر بالخري و نظري هـذا مَـن راراغب اىل الشّر وارادة وجود مثل هذا النفس ا
المتعلم الَن التدریس الیمکـن اِال بجهـل المـتعلم و ارادة الشـیی ارادة مـاهو مِـن اراد التدریس یفهو مریدُ لجهل 

لوازمهِ و لکن الیرضی بجهله و الّا لما علّمه، و کـذالطبیبُ یُریـدُ مـرضَ النـاسِ اِذا أراد طـب نفسـه النـهُ الیمکـن 
اسِ واال لمـاداواهم و عـالجه از یُریـدُ جـوع ظهور طبّهِ اال بمرض النّاس ولکن الیرضـی بمـرض النـّ م و کـذا الخبـّ

النّاس لِحصول کسبهِ وَمعاشهِ ولکن الیرضی بجوعِهم واال لماباعَ الخبز، ولـذا المـراء و الخیـلُ یریـدون اَن یکـون 
تهم للسّـلطان والیجمعهـم السّـلطان لِعـدم الحاجـة اِلـیهم  لسلطانِهم مُخالفٌ و عدّو و الّا لما ظَهر رُجولیتّهم و محبـّ

بالمخالف واال لما قاتلوا و کذلک االنسان یُرید دَواعی الشّر فی نفسهِ لِانـهُ یُحـّب شـاکراً مُطیعـاً  ولکن الیَرضون
متّقیاً و هذاالیمکن االبوجود الدّواعی فـی نفسـه وارادةُ الشـیء ارادة مـاهُو مـن لوازمِـهِ ولکـن الیرضـی بهاالنّـه 

من وجهٍ وغري مُرید لَـهُ مِـن وجـهٍ والخصـم یقـولُ غـري مریـد مجاهد بازالة هذه االشیاء من نفسه فعلم انهُ مُریُ للشّر
للشّر مِن وجهٍ ما و هذا محال أن یُرید الشیئ و ما یُرید ماهو مـن لوازمِـهِ و مـن لـوازم االمـر و النهـی هـذه الـنفس 

لتـی فـی الـدنیا االبیّة التی ترغب اِىل الشّر طبعاً و تنفر عن الخري طبعاً و هذه النفس مـن لوازمهـا جمیـع الشّـرور ا
الیریدُ االمر و النّهی الملزومني للـنفس ولورضـی بهـا ایضـاً لمـا امرهـا و لمـا  فلولم یرد هذه الشّرور لم یرد النفس

الخريات دفعُ الشّرور فکان مریداً لِـدفع الشّـر نهاها فَالحاصلُ الشّرُ مُرادٌ لغريه ثم یقول اِذا کان مُریداً لِکُّل خريومن 
شّر اِلّا بوجود الشّر او یقل مُریدٌ لِالیمان والیمکن االیمان الّا بعد الکفر فیکون من لوازمِهِ الکفرُ والیُمکن دفع ال

الحاصل ارادةُ الشّر اِنما یکون قبیحاً اِذا ارادهُ لعینه امّا اذا ارادهُ لخـري الیکـون قبیحـاً قـال اللّـه تعـاىل وَلَکُـمْ فِـي 
شَرٌ وهدمٌ لِبنیان اللّهِ تعاىل و لکنهذا شَرٌ جزوی وصون الخلـق عـن القتـل الْقِصصاصِ حَیوةٌ الشک بانّ القصاص 

ی فهـو  خريٌ کلّی وارادة الشّر الجوزی الرادة الخريالکلّی لیسَ بقبیح و ترک ارادة اللّـه الجـزویّ رضـآء بالشّـر الکلـّ
ی قبیح و نظري هذا االّم الترید زجر الوالد النّها تنظر اِلَی الشّر الجزوی و االَ ب یرضی یزجره نظـراً اىل الشّـر الکلـّ

لقطع الجزؤ فی اآلکلة اللّه تعاىل عفّوٌ غفورٌ شدیدُ العقاب فهل یُرید ان یصدق علیه هذهِ االقسام ام الفالبُـد مـن 
 بَلی والیکون عفوّاً غفوراً االبوجـود الـذُنوب و ارادةُ الشـیء ارادة مـاهو مـن لوازمِـهِ و کـذا اَمرنـا بـالعفو و اَمرنـا
بالصلح واالصالح و الیکون لهذا االمرفایدةٌ اِّال بوجود الخصومة، نظريهُ ماقال صدراالسالم انّ اللّه تعـاىل اَمرنـا 
بالکسب و تحصیل المالِ لِانّهُ قال انفقوا فی سبیل اللّه و الیمکن انفـاقُ المـال اِال بالمـال فکـان امـراً بتحصـیل 

  .بالوضوء و امرهُ بتحصیل الماء و لِکّل ماهو من لوازمِهالمال و من قال لغريه قم صَّل فقداَمره 
  

  فصل
الشکرُ صیدٌ وقید النّعم اِذا سمعت صوتَ الشکر تأهیتَ للمزید اِذا اَحّب اللّه عبداً ابتالءُ فَان صربَ اِجتباهُ وان شکرَ 

لّـب القهـر قما خريٌ لِاَّن الشکرتریقاٌ یُاصطفاءُ بعضهم یشکرون اللّه لِقهره و بَعضهم یَشکرونَهُ لِلطفهِ و کلُّ واحِدٍ منه
لطفاً العاقل الکامل هُوَ الذی یشکرُ علی الجفاء فـی الحضـور و الخفـاء فَهوُالـذّی اصـطفاه اللّـه و ان کـان مُـرادهُ 
دَرَک النّار فبالشکر یَستعجل مقصودهُ النّ اَلشکوی الظاهر تنقیص لشکوی الباطن قالَ علیه السّـلم اَنَـا الضّـحوکُ 

لقتول یعنی ضحکی فی وجه الجافی قتلُ لَهُ وَالمراد مِنَ الضحک الشکرُ مَکان الشکایة و حکی اَّن یَهودّیـاً کـان ا
فی جواراَحدٍ من اصحاب رسول اللّه و کانَ الیهودّیُ عَلی غُرفةٍ ینزل منها االحداثُ واالَنجاس وابـوال الصـبیان و 

و یامُر اَهلهُ بِالشکر وَ مضی عَلـی هـذا ثمـان سِـننيَ حَتـی مـاتَ المسـلم  غَسیل الثّیاب اِىل بیتهِ وهو یشکر الیهودیَّ
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فدَخَل الیهودی لیعزی اهله قَرأی فی البیت تلک النجاساتِ ورآی مَنافِذَها مِـن الغرفـة فعلـم مـا جَـری فـی المـدّةِ 
تَشکرونی قالوا انّه کان یَأمُرنا بِالشّکر و الماضیة وَنَدِم ندماً شدیداً وقال لِاَهلهِ ویحکم لِمَ لم تُخربونی و دایماً کنتم 

  .یُهددّنا عن ترکِ الشکر فَآمَنَ الیهودیّ
ـــــــت ـــــــرّض نیکیس ـــــــر نیکـــــــان مُح   ذک

 

 همچــــو مطــــرب کــــه باعــــث سیکیســــت
 

  .و لهذا ذکراللّه فی القرآن انبیاءهُ و صالحی عِباد و شکرَهُم عَلی ما فَعلوا و لمن قَدر و غَفر
  .تان اگرچه پر بود تانمزی شري نیایدشکر مزیدن پستان نعمتست پس

پرسید که سبب ناشکری چیست و آنچ مانع شکرست چیست، شیخ فرمود مانع شکر خـام طمعیسـت کـه آنـچ بـدو 
چون از آنچ دل نهاده بود کمرت رسـید مـانع شـکر رسید بیش از آن طمع کرده بود آن طمع خام او را بر آن داشت 

که پیش کش کرد از عیـب و از زیافـت آن غافـل بـود الجـرم طمـع خـام  شد پس از عیب خودغافل بود و آن نقد
ت باشـد و تولّـد ناشـکری چـون  همچو میوۀ خام خوردنست و نان خام و گوشت خام پس الجرم موجب تولّد علـّ
دانست که مضّر خورد استفراغ واجبست حقّ تعاىل بحکمت خویشنت او را ببی شکری مبتال کرد تا استفراغ کند 

فارغ شود تا آن یک علّت صد علّت نشود وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَـیّئآتِ لَعَلّهُـم یَرْجِعُـوْنَ  پنداشت فاسدو از آن 
یعنی رزقناهُم من حیث الیحتسبونَ وهوَ الغیب و یَتنفّرُ نَظرهم عن رؤیَةِ االسباب التی هـی کَالشـر کَاءللّـه کمـا قـال 

افع  ابویزید یارَب ما اشرکت بُک قال ار النـّ نب اَضـرّنی واناالضـّ اللّه تعاىل یا ابایزید واللیلة اللّنب قلتَ ذاتَ لیلةٍ اللـّ
رة  نب کالـذنب و المضـّ نب لکـن جعلـتُ اللـّ ار بعـداللّنب و قبـل اللـّ فنظر اىل السـبب فعـدّهُ اللّـهُ مُشـرکاً و قـال اَنَاالضـّ

کل التلمیذ و ضربَ الُستاذ علـی کـفٌ رجلـه الیصـحّ ان کالتأدیب من االُستاذ فاذا قال االستاذ التأکل الفواکه فا
ر روحَـه عَـن  یقول اَکَلتُ الفواکه فاضّر رَجلی و علی هذااالصل من حفظ لسانه عن الشّـرک تکفـلّ اللّـه ان یُطهـّ

ه و علی اغراس الشّرک القلیلُ عنداللّه کثريالفرق بني الحمد و الشّکر اَّن اَلشکر علی نِعمٍ الیقال شَکرتهُ علی جمال
  .شجاعَتِهِ والحمداعم

  

  فصل
اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ کُفْراً وَنِفَاقاً مگر از رؤساء عرب یکی حاضر بود یکی سیلی محکـم شخصی امامت میکردو خواند 

فْعُ وی را فرو کوفـت، در رکعـت دیگـر خوانـد وَمِـنَ الْـاَعْرَابِ مَـنْ آمَـنَ بِاللّـهِ وَالْیَـوْمِ الْـآخِرِ آن عـرب گفـت اَلْصـَّ
کنند باز چیزی دیگـر پـیش گريیم بسیلی از آن دور میخوریم از غیب در هرچ پیش میاَصْلَحَکَ هر دم سیلی می

گريیم باز همچنان قیل ماطافة لنا هوالخسفُ والقذفِ و قیل قطعُ االوصال ایسرُ من قطع الوصال مُراد خسـف می
ون افتادن، همچونک کسـی طعـامی بخـوردو در معـدۀ وی بدنیا فرو رفنت و از اهل دنیا شدن و القذف از دل بري

ترش شود و آنرا قی کند اگر آن طعام نرتشیدی و قی نکردی جزو آدمی خواست شدن اکنون مُرید نیـز چاپلوسـی 
و خدمت میکند تا در دل شیخ گنجایی یابدو العیاذ باللّه چیزی از مُرید صادر شود شیخ را خوش نیاید و او را از 

د مثل آن طعام است که خورد و قی کند چنانک آن طعام جزو آدمی خواست شدن و سـبب ترشـی قـی دل بینداز
ام شـیخ خواسـت شـدن بسـبب حرکـت نـاخوش از دلـش بــريون  کـرد و بـريونش انـداخت آن مُریـد نیـز بمـرور ایـّ

  .انداخت
ـــــــادیی بعـــــــالم در داد ـــــــو من  عشـــــــق ت
ـــرد ـــوخت و خاکســـرت ک ـــه را بس   وآنگـــه هم

 

ــــــا را بدســــــت شــــــو  ر و شــــــر دادتادله
 وآورد ببــــــــاد بــــــــی نیــــــــازی بــــــــرداد

 

انـد پـس ایـن خـرب را کـه آورد و دلها رقصانند و نعره زنانند و اگر نه چنـني در آن باد بی نیازی ذرّات خاکسرت آن
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ین چـون رغبـت دکند و اگر دلها حیات خویش در آن سوخنت و باد بردادن نبینند چنهردم این خرب را که تازه می
بینـی آن دلها که در آتش شهوات دنیا سوخته و خاکسرت شدند هیچ ایشـان را آوازۀ و رونقـی مـیکنند در سوخنت 

  : شنویمی
ـــیْ ـــنْ خُلُقِ ـــرَافُ م ـــا الْاِسْ ـــتُ وَمَ ـــدْ عَلِمْ  لَقَ
  اَسْـــــــــعی لَـــــــــهُ فَیُعَنِّیْنِـــــــــیْ تَطَلُّبُـــــــــهُ

 

ـــــأتِیْ ـــــوْفَ یَ ـــــیْ سَ ـــــوَ رزْقِ  نِیْاَنَّ الَّـــــذي هُ
ــــــــ ــــــــانِی لَ ــــــــتُ اَتَ ــــــــوْ جَلَسْ  اُیُعَنِیَّنِیْوَلَ

 

ضـرورت ام قاعدۀ روزی را و خـوی مـن نیسـت کـه بگزافـه دوادو کـنم و رنـج بـرم مـن بـیبدرستی که من دانسته
بدرستی که آنچ روزی منست از سیم و از خورش و از پوشش و ازنارِ شهوت چون بنشینم بر مـن بیایـد مـن چـون 

کند طلب کردن اینها و اگر صرب کنم و بجای خود بنشینم میه و خوار دمان دوم در طلب آن روزیها مرا پررنج ومی
کشد چون نتوان مـرا کشـیدن او بی رنج و بیخواری آن بر من بیاید زیرا که آن روزی هم طالب منست و او مرا می

بـاش تـا دنیـا پـس روم، حاصل سخن اینست که بکاردین مشغول میتوانم کشیدن من میچنانک منش نمیبیاید 
دود اونشسـته اسـت و اگرچـه دود چون برای دین میمراد ازین نشسنت نشسنت است بر کار دین اگرچه میتو دَوَد 

اً وَاَحِـداً کَفَـاهُ اللّـهُ سَـائِرَ نشسته است چون برای دنیا نشسته است او می دود قال علیه السّلم مَن جَعَلَ الهُمُـوْمَ هَمـّ
 چنانک انبیا در بند نـام و .نه را بی سعی او راست کند حق تعاىل آنهُمُوْمِه هر کرا ده غم باشد غم دین را بگريد 

ایشان بردند هرکه رضای حقّ طلبند ایـن جهـان  اند نان ایشان بردند و ناماند در بند رضاطلبی حقّ بودهنان نبوده
دآءَ وَالصَّالِحِیْنَ چه جای اینست بلـک و آن جهان با پیغامربانست وهم خوابه اُولئِکَ مَعَ النَّبِیِّنَ وَالصِدِّیْقِیْنَ وَالشُّه

با حقّ همنشني است که اَنَا جَلِیْسُ مَنْ ذَکَرَنِیْ اگر حقّ همنشني او نبودی در دل او شـوق حـقّ نبـودی هرگـز بـوی 
گل بی گل نباشد هرگز بـوی مشـک بـی مشـک نباشـد، ایـن سـخن را پایـان نیسـت و اگـر پایـان باشـد همچـون 

ایـن عـالم بگـذرد ونـور ایـن ما بپایان نرسـید، شـب و تـاریکی  ع شب رفت و حدیثی دیگر نباشد مصراسخنها
سخن هر دم ظاهرتر باشد چنانک شب عمر انبیا علیهم السّلم بگذشت و نـور حدیثشـان نگذشـت و منقطـع نشـد 

دارد چه عجب که هر دو طفل بودند و در یک مکتـب مجنون را گفتند که لیلی را اگر دوست می. ونخواهد شدن
اند و اَیُّ مَلِیْحَةٍ لَاتُشْتَهی هـیچ مـردی باشـد کـه بزنـی خـوب میـل نکنـد و زن بودند مجنون گفت این مردمان ابله

همچنني بلک عشق آنست که غذا و مزۀ ازو یابد همچنانک دیدار مادر و پدر و بـرادر و خوشـی فرزنـدو خوشـی 
  .عمرو نانک در نحو زَید وشهوت و انواع لذّت ازو یابد مجنون مثال شد از آن عاشقان چ

 گــر نقــل و کبــاب و گــر مــی نــاب خــوری
ــــزی ز خــــواب باشــــی تشــــنه   چــــون برخی

 

ــوری ــی آب خ ــواب در هم ــک بخ ــی دان  م
 ســـودت نکنـــد آب کـــه در خـــواب خـــوری

 

ائِمِ دنیـا وتـنعّم او همچنانسـت کـه کسـی درخـواب چیـزی خـورد پـس حاجـت دنیـا وی خواسـنت  اَلْدُّنْیا کَحُلُمٌ النـَّ
ت که کسی درخواب چیزی خواست ودادندش عاقبت چـون بیداریسـت از آنـچ در خـواب خـورد هـیچ همچنانس

  .نفعی نباشد پس در خواب چیزی خواسته باشد و آنرا بوی داده باشند فَکانَ النَّوالُ قَدُرَ الْکَالم
  

  فصل
ردی او از مـا گفت ما جمله احوال آدمی را یک بیک دانستیم و یـک سـر مـوی ازمـزاج و طبیعـت و گرمـی و سـ

فوت نشد، هیچ معلوم نگشت که آنچ درو باقی خواهد ماندن آن چه چیزست، فرمود اگر دانسنت آن بمجـرّد قـول 
حاصل شدی خود بچندین کوشش و مجاهدۀ بانواع محتاج نبودی و هیچ کس خود را در رنـج نینـداختی و فـدا 

بیند میگوید این گوهر کجاست مگـر خـود گـوهر ینکردی مثالً یکی ببحر آمد غري آب شور و نهنگان و ماهیان نم
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نیست، گوهر بمجّرد دیدن بحر کی حاصل شود، اکنون اگر صد هزار بار آب دریا را طاس طـاس بپیمایـد گـوهر را 
باید تا بگوهر راه برد وآنگاه هر غوّاصی نی، غوّاصی نیکبختی چـاالکی، ایـن علمهـا و هرنهـا نیابد، غوّاصی می

دریاست بطاس، طریق یافنت گوهر نوعی دیگرست بسیار کس باشـد کـه بجملـه هرنهـا آراسـته همچون پیمودن آب 
باشدو صاحب مال و صاحب جمال الّا درو آن معنی نباشـد و بسـیار کـس کـه ظـاهر او خـراب باشـد اورا حسـن 

و مکـرّم صورت و فصاحت و بالغت نباشد الّا آن معنی که باقیست درو باشد و آن آنست که آدمی بدان مشـرّف 
است و بواسطۀ آن رجحان دارد بر سایر مخلوقـات پلنگـان و نهنگـان و شـريان را و دیگـر مخلوقـات را هرنهـا و 
خاصیّتها باشد الّا آن معنی که باقی خواهد بودن در ایشـان نیسـت اگـر آدمـی بـآن معنـی راه بـرد خـود فضـیلت 

شــد ایــن جملــه هرنهــا و آرایشــها چــون نشــاندن خویشــنت را حاصــل کــرد و الّــا او را از آن فضــیلت هــیچ بهــره نبا
دارد طمـع در بایـد آنـک او روی زشـت گوهرهاست بر پشت آینه، روی آینه از آن فارغست روی آینه را صفا مـی

پشت آینه کند زیرا که روی آینه غمّازست و آنک خوب روست او روی آینه را بصد جان میطلبد زیرا که روی آینه 
  .مظهر حسن اوست

ری را دوستی از سفر رسید گفت جهت من چه ارمغان آوردی، گفت چیست که تـرا نیسـت و تـو بـدان یوسف مص
ام تاهر لحظه روی خود را در وی مطالعه کنی چیسـت محتاجی الّا جهت آنک از تو خوبرت هیچ نیست آینه آورده

ردن تا دروی خود را ببیند باید بکه حق تعاىل را نیست و او را بدان احتیاج است پیش حق تعاىل دل روشنی می
  اِنَّ اللّهَ لَایَنْظُرُ اِىل صُوَرِکُمْ وَلَا اِىل اَعْمَالِکُمْ وَاِنَّمَا یَنْظُرُ اِىل قُلُوْبِکُمْ 

ــــــــا ــــــــالدٌ مَ ــــــــا بَ ــــــــدْتَ فِیْهَ   اَرَدْتَ وَجَ

 

ـــــــــرَامُ ـــــــــا الْکِ ـــــــــا اِّل ـــــــــیْسَ یَفُوْتُهَ  وَلَ
 

رو عاقلی نیـابی دات و مشتهای طبع و آرایش گوناگون الّا شهری که درو هرچ خواهی بیابی از خوب رویان و لّذ
یالیت که بعکس این بودی آن شهر وجود آدمیست اگر درو صدهزار هـرن باشـد و آن معنـی نبـود آن شـهر خـراب 

باید که معمور باشد، آدمـی در هـر حـالتی اولیرت و اگر آن معنی هست و آرایش ظاهر نیست باکی نیست سرّاو می
او مشغول حقّست و آن اشتغال ظاهر او مانع مشغوىل بـاطن نیسـت همچنانـک زنـی حاملـه در هـر که هست سرّ 

پـذیرد و بالـد و قـوّت و حـواس مـیحالتی که هست در صلح و جنگ و خوردن و خفنت آن بچۀ در شـکم او مـی
ظَلُوْماً جَهُوْالً الّا حق تعـاىل او رادر  مادر را از آن خرب نیست، آدمی نیز حامل آن سرّست وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ کَانَ

آید از آن سِـر کـه آدمـی حامـل مول صورتی آدمی مرافقت و موافقت و هزار آشنایی میعظلم و جهل نگذارد از م
بایـد کـه معمـور باشـد زیـرا کـه سِـرّ آنست چه عجب که یاریها و آشناییهاآید تا بعداز مرگ ازو چها خیـزد سِـرّ مـی

تست اگرچه پنهانست اثر او بر سـر شاخسـار ظاهرسـت اگـر شـاخی دوشکسـته شـود چـون بـیخ همچون بیخ درخ
  .محکم است باز بروید الّا اگر بیخ خلل یابد نه شاخ ماند ونه مرگ

فرمود اَلسَّالمُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُ یعنی که سالم بر تو و بر هر که جنس تست، و اگر غرض حقّ تعاىل این حقّ تعاىل 
الِحِیْنَ زیـرا کـه چـون سـالم مخصـوص نب ودی مصطفی مخالفت نکردی و نفرمودی که عَلَیْنَا وَعَلی عِبَادَاللّـهِ الصـَّ

بودی برو او اضافت ببندگان صالح نکردی یعنی آن سالم که تو برمن دادی برمن و بندگان صالح کـه جـنس مـن
بـاین وضـو مقصـود آن نباشـد معـیّن والّـا اند چنانک مصطفی فرمود در وقت وضو کـه نمـاز درسـت نیسـت الّـا 

بایستی که نماز هیچ کس درست نبودی چون شرط صحّت صَالة وضوی مصطفی بودی بس، الّـا غـرض آنسـت 
که هرکه جنس این وضو نکند نمازش درست نباشد چنانک گویند که این طبق گلنارست چه معنی یعنی که گلنـار 

  .همني است بس، نی بلک این جنس گلنارست
ستایی بشهر آمد و مهمان شهریی شد، شهری او را حلوا آورد و روستایی باشتها بخورد آن را گفـت ای شـهری رو
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من شب و روز بگزر خوردن آموخته بودم این ساعت طعم حلوا چشیدم لذّت گزر از چشمم افتاد اکنـون هربـاری 
ی حلوا چشید بعد ازاین میل شـهر کنـد حلوا نخواهم یافنت و آنچ داشتم بر دلم سرد شد چه چاره کنم چون روستای

  .زیرا شهری دلش را بُرد ناچار در پی دل بیاید
بعضی باشد که سالم دهند و از سالم ایشان بوی دود آید و بعضی باشند کـه سـالم دهنـد و از سـالم ایشـان بـوی 

مانی نباشـد سـنّت حـقّ باید امتحان کردن تا آخـر پشـیمشک آید این کسی دریابد که او را مشامی باشد، یار را می
برنـد اینست اِبْدَأْ بِنَفْسِکَ نفس نیز اگر دعوی بندگی کند بی امتحان ازو قبول مکن در وضـو آب را در بینـی مـی

کنند یعنی شاید صورت آب برجا باشد و طعم و بویش متغیّـر باشـد چشند بمجرّد دیدن قناعت نمیبعد از آن می
داری از نیـک و بـد حـق  برند هرچ تودر دل پنهـاند از امتحان برو میاین امتحانست جهت صحّت آبی آنگه بع

شود سِیْمَاهُمْ خورد اثر آن درشاخ و برگ ظاهر میتعاىل آن را بر ظاهر تو پیدا گرداند هرچه بیخ درخت پنهان می
نشـود رنـگ روی خـود را چـه  فِیْ وُجُوْهِهِمْ وقوله تعاىل سَنَسِمُهُ عَلَي الْخُرْطُوْمِ اگـر هـر کسـی بـر ضـمري تـو مطلّـع

  .خواهی کردن
  

  فصل
  .همه چیز را تا نجویی نیابی، جز این دوست را تا نیابی نجویی 

که چیزی نایافته طلب کند و شب و روز در جست و جوی آن باشد الّا طلبی که یافتـه باشـد  طلب آدمی آن باشد
در وهم آدمی نگنجد و بشر نتواند آن را  و مقصود حاصل بود و طالبِ آن چیز باشد این عجبست این چنني طلب

تصوّر کردن زیرا طلب او از برای چیز نویست که نیافته است و این طلب چیـزی کـه یافتـه باشـد و طلـب کنـد ایـن 
طلب حقّست زیرا که حقّ تعاىل همه چیـز را یافتـه اسـت و همـه چیـز در قـدرت اوموجـود اسـت کـه کُـنْ فَیَکُـوْنْ 

واجد آن باشد که همه چیز را یافته باشد و مع هذا حق تعاىل طالبست که هُوَ الطّالِبُ وَالْغَالِبُ پس اَلْواحِدُ الْمَاجِدُ 
مقصود ازین آنست که ای آدمی چندانک تو درین طلبی که حادثست و وصف آدمیسـت از مقصـود دوری چـون 

  .شوی بطلب حقطلب تو در طلب حقّ فانی شود و طلب حق بر طلب تو مستوىل گردد تو آنگه طالب 
یکی گفت که ما را هیچ دلیلی قاطع نیست که وىلّ حقّ وواصل بحّق کدام است نه قول و نه فعل و نـه کرامـات و 
نه هیچ چیز زیرا که قول شاید که آموخته باشد و فعل و کرامات رهابني را هم هست و ایشان اسـتخراج ضـمري مـی

ند و ازین جنس برشمرد فرمود که تو هیچ کس را معتقـد هسـتی اکنند و بسیار عجایب بطریق سحر نیز اظهار کرده
یا نه گفت ای واللّه معتقدم و عاشقم فرمود که آن اعتقاد تو در حقّ آنکس مبنی بر دلیلـی و نشـانی بـود یـا خـود 
همچنني چشم فراز کردی و آنکس را گرفتی گفت حاشا که بی دلیل و نشان باشد فرمود که پس چـرا میگـوئی کـه 

  .تقاد هیچ دلیلی نیست و نشانی نیست و سخن متناقض میگوئیبر اع
یکی گفت هر ولیّی را و بزرگی را در زعم آنست که این قُرب که مرا با حقّست و این عنایت که حقّ را با منسـت 
هیچ کس را نیست و با هیچ کس نیست، فرمود که این خرب را که گفت وىل گفت یاغري وىل، اگر ایـن خـرب را وىل 

پس چون او دانست که هر وىل را اعتقاد اینست در حقّ خود پس او بدین عنایـت مخصـوص نبـوده باشـد  گفت
واگر این خرب را غريوىل گفت پس فی الحقیقة وىل و خاص حقّ اوست که حقّ تعـاىل ایـن راز را از جملـۀ اولیـا 

نیزکان گفتند خواهیم تا بـدانیم پنهان داشت و ازو مخفی نداشت آنکس مثال گفت که پادشاه را ده کنیزک بود، ک
که از ما محبوبرت کیست پیش پادشاه، شاه فرمود این انگشرتی فردا در خانۀ هرکه باشد او محبوبرتست، روز دیگر 
مثل آن انگشرتی ده انگشرتی بفرمود تا بساختند و بهر کنیزک یک انگشرتی داد فرمود که سؤال هنوز قایمسـت و 
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ق ندارد این خرب را از آن ده کنیزک یکی گفت یا بـريون آن ده کنیـزک اگـر از آن ده این جواب نیست و بدین تعلّ
کنیزک یکی گفت پس چون او دانست که این انگشرتی باو مخصوص نیست وهر کنیزک مثـل آن دارد پـس او را 

ه و محبـوب تر نبود اگر این خرب را غري آن ده کنیزک گفتند پس خود قِرناق خاصِ پادشـارجحان نباشد و محبوب
  .اوست

شمرد، فرمود کـه عاشـق باید که ذلیل باشد و خوار باشد و حَمول باشد و ازین اوصاف برمییکی گفت عاشق می
باید وقتی که معشوق خواهد یا نه اگر بی مراد معشوق باشد پس او عاشق نباشد پـی رو مـراد خـود این چنني می

خواهد که ذلیل و خوار باشد اوذلیل و خوار چـون باشـد پـس باشد و اگر بمراد معشوق باشد چون معشوق او را ن
معلوم شد که معلوم نیست احوال عاشق الّا تـا معشـوق اورا چـون خواهـد، عیسـی فرمـوده اسـت کـه عَجِبْـتُ مِـنَ 

ن انـد ایـخـورد و هـر دو حیـوانگوینـد کـه آدمـی گوشـت حیـوان مـیالْحَیَوَانِ کَیْفَ یَأْکُلُ الْحَیَوَانَ اهـل ظـاهر مـی
خطاست چرا زیراکی آدمی گوشت میخورد و آن حیوان نیست جمادست زیرا چون کشته شد حیوانی نمانـد درو، 

  .الّا غرض آنست که شیخ مرید را فرو میخورد بی چون و چگونه عجب دارم از چنني کاری نادر
ده را مـرده گردانـد، نمـرود یکی سؤال کرد که ابراهیم علیه السّلم بنمرود گفت که خدای من مرده را زنده کند و زن

رانیدم و یکی را منصب دهم چنان باشـد کـه او را زنـده گفت که من نیز یکی را معزول کنم چنانست که او را می
گردانیدم، آنگه ابراهیم از آنجا رجوع کرد و ملزم شد بدان دردلیلی دیگر شروع کرد کـه خـدای مـن آفتـاب را از 

تو بعکس آن کن، این سخن از روی ظاهرمخالف آنست فرمود که حاشـا کـه  بردآرد و بمغرب فرو میمشرق برمی
ابراهیم بدلیل او ملزم شود و او را جواب نماند بلک این یک سـخن اسـت در مثـال دیگـر یعنـی کـه حـقّ تعـاىل 

برد پـس یـک سـخن بـوده باشـد حجّـت ابـراهیم علیـه آرد و بمغرب گور فرو میچنني را از مشرق رحم بريون می
فرسـتد کـه اوّل بـدوّم آفریند ودر باطن او چیزی دیگـر تـازه تـازه مـیم آدمی را حقّ تعاىل هر لحظه از نو میالالسّ
  .شناسدماند ودوّم بسوّم الّا او از خویشنت غافلست و خود را نمینمی

عیـد سلطان محمود را رحمةاللّه علیه اسبی بحری آورده بودند عظـیم خـوب و صـورتی بغایـت نغـز داشـت، روز 
کردند، مستی در خانه نشسته بـود شد بر آن اسب جمله خالیق بنظاره بر بامها نشسته بوند و آن را تفرّج میسوار 

خواهم و پروای و او را بزور تمام بر بام بردند که تو نیز بیا تا اسب بحری را ببینی، گفت من بخود مشغولم و نمی
گذشت چون مست سلطان را آمد و سخن سرمست بود سلطان می آن ندارم فی الجمله چارۀ نبود چون برکنار بام

بر آن اسب دید گفت این اسب را پیش من چه محل باشد که اگر درین حالت مطرب ترانۀبگوید و آن اسب از آن 
من باشد فی الحال باو ببخشـم چـون سـلطان آن را شـنید عظـیم خشـمگني شـد فرمـود کـه او را بزنـدان محبـوس 

بگذشت این مرد بسلطان کس فرستاد که آخر مرا چه گناه بود و جُرم چیست شاه عالم بفرماید  کردند، هفتۀ بر آن
تا بنده را معلوم شود، سلطان فرمودکه او را حاضر کردند، گفت ای رندِ بـی ادب آن سـخن را چـون گفتـی و چـه 

م ایستاده بود آن سـخن را زهره داشتی گفت ای شاه عالم آن سخن را من نگفتم آن لحظه مَردکی مست بر کنار با
ام عاقـل و هشـیار شـاه را خـوش آمـد خلعـتش داد و از زنـدانش گفت و رفت ایـن سـاعت مـن آن نیسـتم مـردی

استخالص فرمود، هرکه با ما تعلّق گرفت و ازین شراب مست شد هرجا که رود با هرکه نشیند و بـا هـر قـومی کـه 
آمیـزد زیـرا کـه صـحبت اغیـار آینـۀ لطـف صـحبت جـنس مـی نشیند وبـا ایـنصحبت کند او فی الحقیقه با ما می

و آمیزش با غري جنس موجب محبّت و اخـتالط بـا جـنس اسـت وَبِضِـدِّهَا تَتَبَـیَّنُ الْاَشَـیَاءُ ابـوبکر صـدّیق یارست 
رضی اللّه عنه شکر را نام امّی نهاده بود یعنی شريین مادرزاد اکنون میوهای دیگر برشـکر نخـوت میکننـد کـه مـا 

  .ایم تا بمنزلت شريینی رسیدیم تو لذّت شريینی چه دانی چون مشقّت تلخی نکشیدۀندین تلخی کشیدهچ
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  فصل
  :سؤال کردند از تفسري این بیت

  ولــــــیکن هــــــوا چــــــون بغایــــــت رســــــد

 

 شــــــود دوســــــتی ســــــر بســــــر دشــــــمنی
 

م دوسـتی رسـند، وهـم گریزند تا بعـالفرمود که عالمِ دشمنی تنگست نسبت بعالم دوستی زیرا از عالمِ دشمنی می
عالم دوستی نیز تنگست نسبت بعالمی که دوستی و دشمنی ازو هسـت میشـود ودوسـتی ودشـمنی و کفـر وایمـان 

بایـد کـه باید که منکر او شود و همچنـني مقرّراکسـی مـیموجب دُویست زیرا که کفر انکارست و منکر را کسی می
جـب دُویسـت و آن عـالم و رای کفـر و ایمـان ودوسـتی و معلوم شد که یگانگی و بیگـانگی مو بدو اقرار آرد پس

دوی نیسـت یگـانگی محـض اسـت چـون  دوی باشد و عالمی هست کـه آنجـا دمشنیست و چون دوستی موجب
نسـبت بـدان عـالم کـه ایـن ه آنجا رسید از دوی جدا شد پس آن عالم اوّل که دوی بود و آن عشقست و دوستی ب

را نخواهد ودشـمن دارد چنانـک منصـور را چـون دوسـتی حـق بنهایـت ساعت نقل کرد نازلست و دون پس آن 
رسید دشمن خود شد و خود را نیست گردانید گفت اَنَا الْحَقُّ یعنی من فنا گشـتم حـق مانـد و بـس و ایـن بغایـت 

نهایت بندگی است یعنی اوست و بس دعوی و تکبّر آن باشد که گویی تو خدایی و من بنـده پـس  تواضع است و
گویی هُوَالْحَقُّ هم دویست زیـرا کـه تـا اَنَـا ود را نیز اثبات کرده باشی پس دوی الزم آید و این نیز که میهستی خ

نباشد هو ممکن نشود پس حقّ گفت اَنَا الْحَقُّ چون غري او موجودی نبود و منصور فنـا شـده بـود آن سـخن حـق 
زایـد و عـالم را جملـۀ مصـورّات از خیـال مـیتر است زیـبودعالم خیال نسبت بعالم مصوّرات و محسوسات فراخ

خیال نسبت بآن عالمی که خیال ازو هست میشود هم تنگسـت از روی سـخن ایـن قـدر فهـم شـودو الّـا حقیقـت 
معنی محالست که از لفظ و عبارت معلوم شود سؤال کرد که پس عبارت والفاظ را فایده چیست فرمود که سخن 

و تهیّج کند نه آنک مطلوب بسخن حاصـل شـود و اگـر چنـني بـودی بچنـدین را فایده آنست که ترا در طلب آرد 
دوی تـا او را بینی جنبده در پی آن میمیمجاهده وفنای خود حاجت نبودی سخن همچنانست که از دور چیزی 

ببینی نه آنک بواسطۀ تحرّک او او را ببینی ناقطۀ آدمی نیز در باطن همچنني است مهـیّج اسـت تـرا بـر طلـب آن 
بینی بحقیقت یکی میگفت من چندین تحصـل علـوم کـردم و ضـبط معـانی کـردم هـیچ معنی و اگرچه او را نمی

معلوم نشد که در آدمی آن معنی کدامست که باقی خواهد بودن و بآن راه نربدم فرمـود کـه اگـر آن بمجـرّد سـخن 
یدن کـه تـو نمـانی تـا بـدانی آن باید کوشمعلوم شدی خود محتاج بفنای وجود و چندین رنجها نبودی چندین می

بیـنم کـنم کعبـه را نمـیایست ولیکن چندانک نظر میام که کعبهگوید من شنیدهچیز را که خواهد ماندن یکی می
بیند کعبه را منکر میشود دین کعبـه بمجـرّد رود و گردن دراز میکند نمیبروم بربام نظر کنم کعبه را، چون بر بام می

طلبیـدی چـون تواند دیـدن همچنانـک در زمسـتان پوسـتني را بجـان مـیجای خود نمیاین حاصل نشود چون از
  .شوداندازی و خاطر از آن منتفّر میتابستان شد پوستني را می

اکنون طلب کردن پوستني جهت تحصیل گرما بود زیرا تو عاشق گرما بـودی در زمسـتان بواسـطۀ مـانع گرمـا نمـی
مَاءُ اْنشَـقَّتْ و اِذَا زُلْزِلَـتِ یافتی و محتاج وسیلت پوستني بودی  ا چـون مـانع نمانـد پوسـتني راانـداختی اِذَا السـَّ امـّ

الْارْضُ زِلْزَالَهَا اشارت با تست یعنی که تو لذّت اجتماع دیدی اکنون روزی بیاید که لذّت افرتاق این اجـزا بینـی 
د کردنـد او پنـدارد کـه در و فراخی آن عالم را مشاهده کنی و ازین تنگناخالص یابی مثالً یکی ر ا بچار میخ مقیـّ

آن خوش است و لذّت خالص را فراموش کرد چون از چار میخ برهد بدانـد کـه در چـه عـذاب بـود، و همچنـان 
د کننـد  طفالن را پرورش و آسایش در گهواره باشد و در آنک دستهاش را ببندند الّا اگـر بـالغی را بگهـواره مقیـّ

مزه در آنست که گلها شکفته گردند و از غنچه سر بريون آرند و بعضـی را مـزه در  عذاب باشد وزندان، بعضی را
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آنست که اجزای گل جمله متفرّق شود و باصل خود پیوندد، اکنون بعضی خواهند که هیچ یاری و عشق و محبّت 
آن عـالم و کفر و ایمان نماند تا باصل خود پیونـدد زیـرا ایـن همـه دیوارهاسـت و موجـب ننگیسـت و دویسـت و 

موجب فراخیست و وحدتِ مطلق، آن سخن خود چندان عظیم نیست و قوّتی ندارد و چگونـه عظـیم باشـد آخـر 
ست، و بلک خود موجب ضعف است موثر حقّست و مهیّج حقّست این در میـان روپـوش اسـت ترکیـب دو نسخ

و اهالً و سـهالًگفتی بـآن سه حرف چه موجب حیات و هیجان باشد مثالً یکی پیش تو آمد او را مراعات کردی 
موجـب غضـب شـد و رنجیـدن خوش شد و موجب محبّت گشت و یکی را دو سه دشـنام دادی آن دو سـه لفـظ 

اکنون چه تعلّق دارد ترکیب دو سه لفظ بزیادتی محبّت و رضا و بر انگیخنت غضب ودشمنی الّا حقّ تعاىل اینهـا 
مـال و کمـال او نیفتـد پردهـای ضـعیف مناسـب نظرهـای ها ساخته است تا نظـر هـر یکـی بـر جرا اسباب و پرده

سازد این نان در واقع سبب حیات نیست الّا حق تعاىل او کند و اسباب میضعیف، و او سپس پردها حکمها می
را سبب حیات و قوّت ساخته است آخر او جمادست ازین رو که حیات انسانی ندارد چـه موجـب زیـادتی قـوّت 

  .ودی خود خویشنت را زنده داشتیباشد اگر او را حیاتی ب
  

  فصل
  :پرسیدند معنی این بیت

ــــــــۀ ــــــــان اندیش ــــــــو هم ــــــــرادر ت   ای ب

 

 مــــــــابقی تــــــــو اســــــــتخوان و ریشــــــــۀ
 

فرمود که تو باین معنی نظر کن که همـان اندیشـه اشـارت بـآن اندیشـۀ مخصـوص اسـت و آن را باندیشـه عبـارت 
انـد ست این جنس اندیشه نیست که مردم فهـم کـردهکردیم جهت توّسع امّا فی الحقیقه آن اندیشه نیست و اگر ه

تر تأویـل کنـد جهـت فهـم عـوام ما را غرض این معنی بود از لفظ اندیشه و اگر کسی این معنی را خواهد که نازل
بگوید که اَلْاِنْسَانُ حَیَوَانٌ نَاطِقٌ و نطق اندیشـه باشـد خـواهی مُضـمر خـواهی مُظهـر و غـري آن حیـوان باشـد پـس 

د که انسان عبارت از اندیشه است باقی استخوان و ریشه است کالم همچون آفتابست همه آدمیـان گـرم درست آم
آفتاب هست و موجودست و حاضرست و همه ازو دایماً گرمند الّا آفتاب در نظر نمـی آیـد و زنده ازواند و دایماً 

خواهی شکر خواهی شـکایت خـواهی خـري اند و گرمند، امّا چون بواسطۀ لفظی و عبارتی داند که ازو زندهو نمی
آید شـعاعش تـا خواهی شرّ گفته آید آفتاب در نظر آید همچون که آفتاب فلکی که دایماً تابانست امّا در نظر نمی

  .بر دیواری نتابد همچنانک تا واسطۀ حرف و صوت نباشد شعاع آفتاب سخن پیدا نشود
باید تا بواسطۀ آن کثافـت در نظـر آیـد و ظـاهر لَّطِیْفُ کثافتی میاگرچه دایماً هست زیرا که آفتاب لطیفست وَهُوَال

شود یکی گفت خدا هیچ او را معنیی روی ننمودو خريه و افسـرده مانـد چونـک گفتنـد خـدا چنـني کـرد و چنـني 
دیـد، تـا واسـطۀ تافت نمیفرمود و چنني نهی کرد گرم شد و دید، پس لطافت حقّ را اگرچه موجود بود و برو می

ر و نهی و خلق و قدرت بوی شرح نکردند نتوانست دین بعضی هستند که از ضـعف طاقـت انگبـني ندارنـد تـا ام
واسـطه بواسطۀ طعامی مثل زرد برنج و حلوا وغريه توانند خوردن تا قوّت گـرفنت تـا بجـای رسـد کـه عسـل را بـی

محتاجی بواسطۀ کثیف تا شـعاع آفتـاب  میخورد پسدانستیم که نطقْ آفتابیست لطیف تابان دایماً غريمنقطع الّا تو
ستانی چون بجایی برسد که آن شعاع و لطافت را بی واسطۀ کثافت ببینی و بآن خو کنـی در بینی و حظّ میرا می

تماشای آن گستاخ شوی و قوّت گريی در عني آن دریای لطافت رنگهای عجب و تماشـاهای عجـب بینـی و چـه 
ات نیز نطقـی نیسـت گوئی و اگرچه دراندیشهو هست اگر میگویی و اگر نمیاید که آن نطق دایماً در تعجب می

گوییم نطق هست دایماً همچنانک گفتند االنسان حیـوان نـاطقٌ، ایـن حیوانیـت در تـو دایمـاً هسـت آن لحظه می
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تتازندۀ، همچنان الزم می اسـت  شود که نطق نیز با تو باشد دایماً همچنانک آنجا خاییدن موجب ظهور حیوانیـّ
  .و شرط نیست همچنان نطق را موجب گفنت والییدن است و شرط نیست آدمی سه حالت دارد

و همه را عبادت و خدمت کند از زن و مرد و از مال و کودک و حجر و خاک و اوّلش آنست که گرد خدا نگردد 
ازچون درین حالـت خدا را عبادت نکند باز چون او را معرفتی و اطالعی حاصل شود غريخدا را خدمت نکند ب

کنم بريون ازین هر دو مرتبت رفته کنم ونه گوید خدمت خدا میپیشرت رود خاموش شود نه گوید خدمت خدانمی
باشد، ازین قوم در عالم آوازۀ بريون نیامد خدایت نه حاضرست ونه غایب و آفرینندۀ هردوسـت، یعنـی حضـور و 

باید که غیبت نباشد، و غیبت هست و حاضر نیـز نیسـت زیـرا غیبت پس او غري هر دو باشد زیرا اگر حاضر باشد، 
که عندالحضور غیبت هست پس او موصوف نباشد بحضور و غیبت و الّا الزم آید که از ضّد ضـّد زایـد زیـرا کـه 
در حالت غیبت الزم شود که حضور را او آفریده باشد، و حضـور ضـّد غیبـت اسـت، و همچنـان در غیبـت، پـس 

گوید لَانِدَّلَهُ زیرا که اگر ممکن شود مِثل مِثل ّد زاید ونشاید که حقّ مثل خود آفریند زیرا که مینشاید که از ضّد ض
را آفریند ترجیح الزم شود بالمُرَجِّحْ و هم الزم آید ایجادُ الشِّیْیءِ نَفْسَهُ و هـر دو مُنتفیسـت، چـون اینجـا رسـیدی 

ند تا کنار دریا رسید بایستد چندانک ایستادن نماند، همـه بایست و تصرّف مکن، عقل را دیگر اینجا تصرّف نما
سخنها و همه علمها و همه هرنها و همه حرفتها مزه و چاشنی ازین سخن دارند، که اگر آن نباشد در هـیچ کـاری 

دانند ودانسنت شرط نیست همچنانک مردی زنی خواسته باشد مالـدار و حرفتی مزه نماند غایةُ ما فی الباب نمی
و گلّۀ اسبان و غريه باشد و این مرد تیمار داشتِ آن گوسفندان و اسـبان میکنـد وباغهـا را آب و را گوسفندان که ا
دهد اگرچه بآن خدمتها مشغولست مـزه آن کارهـا از وجـودِ آن زن دارد کـه اگـر آن زن از میـان برخیـزد در آن می

فتهای عالم و علوم و غريه زندگانی و خوشـی و کارها هیچ مزه نماند و سرد شود و بیجان نماید همچنني همه حر
گرمی از پرتو ذوق عارف دارند که اگر ذوق او نباشد و وجود اودرآن همه کارها ذوق و لذّت نیابند و همـه مُـرده 

  .نماید
  

  فصل
گفتیم داعیۀ بود عظیم که موجب گفنت بود، اکنون در آن وقت اثرها داشـت و ایـن سـاعت که شعر میفرمود اوّل 

داعیه فاتر شده است و در غروبست هم اثرها دارد سنّت حق تعاىل چنني است کـه چیزهـا را در وقـت شـروق  که
غروب نیز همان تربیت قایمسـت رَبُّ  فرماید و ازو اثرهای عظیم و حکمت بسیار پیدا میشود در حالتتربیت می

گویند که خالق افعال بنده است، و هر فعلـی کـه الْغَارِبَةَ معتزله میالْمَشرِقِ وَالْمَغْرِب یعنی یُرَبّیْ الدَّوَاعِیَ الشّارِقَةَ وَ
شود یا بواسطۀ ایـن ازو صادر میشود بنده خالق آن فعلست نشاید که چنني باشد، زیرا که آن فعلی که ازو صادر می

ۀ آن آلت چـون آلتست که دارد مثل عقل و روح و قوّت و جسم یابی واسطه نشاید که او خالق افعال نباشد بواسط
آلت محکوم او نیست، و نشاید که بی این آلت خالق فعل باشد، زیرا محالست که بی آن آلت ازو فعلی آیـد، پـس 

شـود، او آن علی االطالق دانستیم که خالق افعال حقّست نه بنده، هر فعلی امّا خري و اِمّا شرّکه از بنده صادر مـی
آن کار همان قدر نباشد که در تصوّر او آید، آن قـدر معنـی و حکمـت و را بنیّتی و پیش نهادی میکند امّا حکمت 

ا فوایـد کلّـی آن را خـدای مـی فایده که او رادر آن کار نمود فایدۀ آن همان قدر بود که آن فعل ازو بوجودآیـد، امـّ
، و نیک نامی و داند که ازآن چه بَرها خواهد یافنت مثالً چنانک نماز میکنی بنیّت آنک ترا ثواب باشد در آخرت

ها خواهد دادن که آن در وهم تونمیامان باشد در دنیا، امّا فایدۀ آن نماز همني قدر نخواهدبودن، صدهزار فایده
دارد اکنـون آدمـی در دسـتِ قبضـۀ قـدرت حـقّ همچـون را خدای داند که بنده را بر آن کار میها گذرد آن فایده
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کند و فاعل در حقیقت حقّست نه کمان، کمان آلتست و واسطه ل میکمانست و حقّ تعاىل او را درکارها مستعم
خربست و غافل از حقّ جهت قوام دنیا، زهی عظیم کمانی که آگه شود که من دردست کیستم چـه است لیکن بی

یبینی که چون کسی را بیدار میکنند از دنیا نیـز بیـزار مـگویم دنیایی را که قوام او و ستون او غفلت باشد، ونمی
گدازد و تلف میشود آدمی از کوچکی کـه نشـو و نمـا گرفتـه اسـت بواسـطه غفلـت شود و سرد میشود و او نیز می

والّا هرگز نبالیدی و بزرگ نشدی، پس چون او معمور و بزرگ بواسطۀ غفلـت شـد، بـاز بـروی حـقّ بوده است، 
ازو بشوید، و او را پاک گرداند بعد از آن توانـد تعاىل رنجها و مجاهدها جَرباً و اختیاراً برگمارد، تا آن غفلتها را 

بآن عالم آشنا گشنت وجود آدمی مثال مزبله است تَلِّ سرکني، الّا این تّل سرکني اگر عزیزست جهتِ آنست که درو 
مـن  بری که صاعخاتم پادشاست و وجود آدمی همچون جوال گندمست، پادشاه ندامیکند که آن گندم را کجا می

زصاع غافلست، و غرق گندم شده است، اگر از صاع واقف شود بگندم کی التفات کند، اکنون هر دروست، او ا
گرداند، عکس و پرتو آن صـاع اسـت کـه بـريون اندیشه که ترا بعالم علوی میکشد و از عالم سفلی سرد وفاتر می

باشد کـه آن صـاع در پـرده زند، آدمی میل بآن عالم می کند، و چون بعکسه میل بعالم سفلی کند عالمتش آن می
  .پنهان شده باشد

  

  فصل
  :گوید فرمودرساند و همواره ثنای شما و حمد شما میگفت قاضی عزّالدّین سالم می

  هرکـــــــه از مـــــــا کنـــــــد بنیکـــــــی یـــــــاد

 

 یــــــادش انــــــدر جهــــــان بنیکــــــی بــــــاد
 

خـود میگویـد اگر کسی در حقّ کسی نیک گوید آن خري و نیکی بوی عایـد میشـود و در حقیقـت آن ثنـا و حمـد ب
نظري این چنان باشد که کسی گرد خانۀ خود گلستان و ریحان کارد هر باری که نظر کند گل و ریحان بینـد، او دایمـاً 
در بهشت باشد، چون خو کرد بخري گفنت مردمان چون بخري یکی مشـغول شـد، آنکـس محبـوب وی شـد، و چـون 

حبوب گل و گلستانست و روح و راحت است و چـون بـدِ ازویَش یاد آید محبوب را یادآورده باشد و یاد آوردن م
یکی گفت آنکس در نظر او مبغوض شد، چون ازو یاد کند و خیال او پیش آید چنانست که مار یا کژدم یا خـار و 

توانی که شب و روز گل و گلسـتان بینـی و ریـاض ارم بینـی، چـرا در خاشاک در نظر او پیش آمد اکنون چون می
ارستان گردی همه را دوست دار تا همیشه در گل و گلستان باشی، و چون همه را دشمن داری، میان خارستان و م

گـردی پـس اولیـا کـه همـه را آید، چنانست که شـب و روز در خارسـتان و مارسـتان مـیخیال دشمنان در نظر می
بادا کـه خیـاىل مکـروه و کنند، تا مکنند برای خود کاری میبینند آن را برای غري نمیدارند و نیک میدوست می

مبغوض در نظر ایشان آید، چون ذکر مردمان و خیال مردمان دریـن دنیـا البـد و ناگزیرسـت پـس جهـد کردنـد کـه 
هرچـه  دریاد ایشان و ذکر ایشان همه محبوب و مطلوب آید تا کراهـتِ مبغـوض مُشـوّش راه ایشـان نگـردد، پـس

آن جمله بتو عاید میشود و ازین میفرماید حق تعاىل مَنْ عَمِلَ  میکنی در حقّ خلق و ذکر ایشان میکنی بخري و شرّ
  .ةٍ شَرّاً یَرَهْصَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعلَیهَا وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرِّةٍ خَیْراً یَرَهْ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

الْاَرْضِ خَلِیْفَـةً فرشـتگان گفتنـد اَتَجْعَـلُ فِیْهَـا مَـنْ یُفْسِـدُ فِیْهَـا وَ فرماید اِنِّي جَاعِلٌ فِي سؤال کرد که حق تعاىل می
یَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لک هنوز آدم نیامده فرشتگان پیشني چون حکم کردنـد بـر فسـاد و 

ا آنـچ منقولسـت آنسـت کـه انـد یکـی منقـیَسفک الدّماء آدمی فرمود که آن را دو وجه گفته ول و یکـی معقـول امـّ
فرشتگان در لوح محفوظ مطالعه کردند که قومی بريون آیند صفتشان چنني باشد پس از آن خرب دادند و وجه دوّم 
آنست که فرشتگان بطریق عقل استدالل کردند که آن قوم از زمني خواهند بودن، البـد حیـوان باشـند و از حیـوان 
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چند که این معنی دریشان باشد، و ناطق باشند امّا چون حیوانیّت دریشان باشد ناچار فسق کنند و  البتّه این آید هر
انـد و گویند که فرشـتگان عقـل محـضفرمایند میمیخون ریزی که آن از لوازم آدمیست، قومی دیگر معنی دیگر 

کنی درآن مختار نباشی الجرم خري صرفند وایشان را هیچ اختیاری نیست در کاری، همچنانک تودر خواب کاری 
بر تو اعرتاض نیست دروقت خواب اگر کفر گویی و اگر توحید گـویی، و اگـر زنـاکنی، فرشـتگان در بیـداری ایـن 

اند ایشان را اختیاری هست و آز و هوس و همـه چیـز بـرای خـود خواهنـد، قصـد اند، و آدمیان بعکس اینمثابت
اند ضّد حال آدمیان آمـد پـس تِ حیوانست، پس حال ایشان که مالیکهخون کنند تا همه ایشان را باشد و آن صف

شاید باین طریق ازیشان خرب دادن که ایشان چنني گفتند و اگرچه آنجا گفتی وزبـانی نبـود، تقـدیرش چنـني باشـد 
کـه گوید که بـر اگر آن دو حال متضادّ در سخن آیند و از حال خودخرب دهند این چنني باشد، همچنانک شاعر می

بودی درین حـال چنـني گفتـی، هـر  گوید معنیش اینست که اگر بر که را زبانگفت که من پُر شدم بر که سخن نمی
فرشتۀ را لوحیست در باطن که از آن لوح بقدر قوّت خود احوال عالم را و آنـچ خواهـد شـدن پیشـني میخوانـد، و 

د او در بـاری تعـاىل و عشـق او و مسـتی او چون وقتی که آنچ خوانـده اسـت و معلـوم کـرده در وجـود آیـد اعتقـا
بیفزاید و تعجّب کند در عظمت و غیب دانی حقّ، آن زیادتی عشق و اعتقاد و تعجّب بی لفـظ و عبـارت تسـبیح 

سازند چنـدین چـوب رود و چنـدین خشـت و اوباشد همچنانک بنّایی بشاگرد خود خرب دهد که درین سَرا که می
را تمام شود وهمان قدر آلـت رفتـه باشـد بـی کـم و بـیش، شـاگرد در اعتقـاد چندین سنگ و چندین کاه، چون سَ

  .اندبیفزاید ایشان نیز درین مثابت
لَـمْ دٍ گویـد یـا لَیْـتَ رَّب مُحَمـیکی از شیخ پرسید که مصطفی با آن عظمت که لَوْالکَ لَمَا خَلَقْـتُ الْـاَفْالکَ مـی

خن بمثال روشـن شـود ایـن را مثـاىل بگـویم تـا شـما را معلـوم گـردد، یَخْلُقْ مُحَمَّداً این چون باشد شیخ فرمود س
راندنـد و فرمود که در دهی مردی بر زنی عاشق شد و هر دو را خانه و خرگاه نزدیک بود و بهم کام و عـیش مـی

بالیدند، حیاتشان از همدیگر بود چون ماهی که بـآب زنـده باشـد سـالها بهـم مـیشدند و میاز همدیگر فربه می
ودند، ناگهان ایشان را حقّ تعاىل غنی کرد گوسفندان بسیار و گاوان و اسبان و مال و زر و حشـم و غـالم روزی ب

سرای بزرگ پادشاهانه بخرید و بخیـل و حشـم در آنسـرا  کرد از غایت حشمت و تنعّم عزم شهر کردند و هر یکی
وانسـتند آن عـیش و آن وصـل را ورزیـدن، تمنزل کرد، این بطرفی او بطرفی و چون حال بـاین مثابـت رسـید نمـی

زدند، و امکان گفت نی تا این سوختگی بغایت رسید کلّی ایشان سوخت نالهای پنهانی میاندرونشان زیر زیر می
درین آتش فراق بسوخت، چون سوختگی بنهایت رسید، ناله در محـّل قبـول افتـاد اسـبان و گوسـفندان کـم شـدن 

ان مثابتِ اوّل باز آمدند بعد مدّت دراز باز بآن ده اوّل جمـع شـدند، و بعـیش و گرفت بتدریج بجایی رسید که بد
برآمد که یالیتَ رَّب مُحمّدِ لم یخلق محمّداً چـون جـان وصل و کنار مشغول گشتند ازتلخی فراق یاد کردند آن آواز 

خـورد ماهی غوطها می بالید، در آن دریای رحمت همچونمحمّد مجرّد بود در عالم قدس و وصل حقّ تعاىل می
ا چـون بـاز  هر چند درین عالم مقام پیغامربی و خلق را رهنمایی و عظمت و پادشاهی و شهرت و صحابه شد امـّ

نیامدمی که نسبت بـآن وصـال مطلـق آن همـه بآن عیش اوّل بازگردد گوید که کاشکی پیغامرب نبودمی و باین عالم 
دها و بندگیها نسبت باستحقاق وعظمـت بـاری همچنانسـت کـه است این همه علمها و مجاه بار و عذاب و رنج

یکی سرنهاد و خدمتی کرد ترا و رفت، اگر همه زمني را بر سر نهی در خدمت حقّ همچنان باشد که یکبار سر بـر 
زمني نهی که استحقاق حقّ و لطف او بر وجود و خدمت تـو سابقسـت تـرا از کجـا بـريون آورد، و موجـود کـرد و 

زنی، این بندگیها و علمهـا همچنـان باشـد کـه صـورتکها ی و خدمت گردانید، تا تو الف بندگی او میمستعّد بندگ
ا جـان  ساخته باشی از چوب و از نمد بعد از آن بحضرت عرض کنی که مرا این صورتکها خوش آمد سـاختم امـّ

ت، ابـراهیم فرمـود کـه بخشیدن کارتست اگر جان بخشی عملهای مرا زنده کرده باشی و اگر نبخشی فرمان تراسـ
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خدا آنستکه یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ، نمرود گفت که اَنَا اُحْیِیْ وَاُمِیْتُ چـون حـقّ تعـاىل اورا ملـک داد او نیـز خـود را قـادر 
من نیز زنده کنم و بمريانم و مرادم ازین ملک دانش است چون آدمی را حـقّ تعـاىل دید، بحّق حواله نکرد گفت 

بخشید کارها را بخود اضافت کند، که من باین عمل و باین کار کارها را زنده کـنم، وذوق علم و زیرکی و حذاقت 
حاصل کنم گفت نی هو یُحیی و یُمیت یکی سؤال کرد از موالنای بزرگ که ابراهیم بنمرود گفت کـه خـدای مـن 

مْ سِ مِـنَ الْمَشْـرِقِ اآلیـه اگـر تـو دعـوی آنست که آفتاب را از مشرق برآرد و بمغرب فرو برد که اِنَّ اللّهَ یَأْتِيْ بالشـَّ
خدایی میکنی بعکس کن، ازینجـا الزم شـود کـه نمـرود ابـراهیم را ملـزم گردانیـد کـه آن سـخن اوّل را بگذاشـت 

خایی، این یک سخنست در جواب ناگفته در دلیلی دیگر شروع کرد فرمود که دیگران ژاژ خاییدند تو نیز ژاژ می
یشان نیز، ایرنا معانی بسیارست، یک معنی آنست که حقّ تعاىل ترا از کتم عدم در شکم دو مثال، تو غلط کردۀ و ا

مادر مصوّر کرد، و مشرق تو شکم مادر بود از آنجا طلوع کردی و بمغرب گور فرو رفتی این همان سـخن اوّلسـت 
حـم بـاز بـر، معنـی دیگـر بعبارت دیگر که یُحیی و یُمیتُ اکنون تو اگر قادری از مغرب گور بـرون آور و بمشـرق ر

اینست که عارف را چون بواسطۀ طاعت و مجاهده و عملهای سَنی روشـنی و مسـتی و روح و راحـت پدیـد آیـد 
آن خوشی در غروب رود، پس این دو حالتِ طاعت و ترکِ طاعت مشرق ودر حالتِ ترکِ این طاعت و مجاهده 

حالتِ غروب ظاهر که فسق وفساد و معصیت اسـت،  و مغرب اوبوده باشد پس اگر تو قادری در زنده کردن درین
آن روشنی و راحت که از طاعت طلوع میکرد این سـاعت در حالـت غـروب ظـاهر گـردان، ایـن کـار بنـده نیسـت 
وبنده آن را هرگز نتواند کردن این کار حقّست، که اگر خواهد آفتاب را از مغـرب طـالع گردانـد، و اگـر خواهـد از 

حْیْي و یُمیتُ کافر و مؤمن هر دو مُسبّحند زیرا حقّ تعاىل خرب داده است کـه هرکـه راه راسـت مشرق که هُوَ الذّی یُ
رود و راستی ورزد و متابعت شریعت و طریق انبیا و اولیا کند او را چنني خوشیها و روشنائیها و زندگیها پدید آید 

ورزنـد و آنـچ حـقّ هر دو چـون ایـن مـی و چون بعکس آن کند چنني تاریکیها و خوفها و چاهها و بالها پیش آید
تعاىل وعده داده است لَایَزیدُ وَالَ یَـنْقُصُ شَـتّانَ بَـیْنَ آن مسـبّح وایـن مسـبّح مـثال دزدی دزدی کـرد و او را بـدار 
آویختند او نیز واعظِ مسلمانان است که هرکه دزدی کند حالش اینست و یکی را پادشاه جهـت راسـتی و امانـت 

  .یز واعظ مسلمانانست امّا دزد بآن زبان و امني باین زبان و لیکن تو فرق نگر میان آن دو واعظخلعتی داد او ن
  

  فصل
بایدکـه درسـت فرمود که خاطرت خوش است و چونست زیرا که خاطر عزیز چیزیست همچون دام اسـت دام مـی

بـافراط دوستی در حـقّ کسـی  باشد تا صید گريد اگر خاطرناخوش باشد دام دریده باشد بکاری نیاید پس باید که
بایـد در حـقّ نباشد و دشمنی بافراط نباشد که ازین هر دو دام دریده شود میانه باید این دوسـتی کـه بـافراط نمـی

گویم امّا در حقّ باری تعاىل هیچ افراط مصوّر نگردد محبّت هرچ بیشرت بهرت زیرا که محبّـتِ غـري حـقّ غريحق می
چرخ فلکند و چرخ فلـک دایرسـت و احـوال خلـق هـم دایـر پـس چـون دوسـتی چون مفرط باشد و خلق مسخّر 

بافراط باشد در حقّ کسی دایماً سعود بزرگی او خواهد و این متعذّرست پس خاطر مشوّش گردد و دشمنی چون 
مفرط باشد پیوسته نحوست و نکبـتِ او خواهـد و چـرخ فلـک دایرسـت و احـوال اودایـر وقتـی مسـعود و وقتـی 

  .نیز که همیشه منحوس باشد میسّر نگرددمنحوس این 
پس خاطر مشوّش گردد امّا محبّت در حقّ باری در همه عالم و خالیق از گرب و جهود و ترسا و جملـۀ موجـودات 

دارد چـون کامِن است کسی موجد خود را چون دوست ندارد دوستی درو کامِنست الّا موانع آن را محجـوب مـی
گردد چه جای موجـودات کـه عـدم در جـوش اسـت بتوّقـع آنـک ایشـان را موجـود موانع برخیزد آن محبّت ظاهر 
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اند هر یکی میخواهد و منتظر که پادشاه منصـب گرداند عدمها همچنانک چهار شخص پیش پادشاهی صف زده
از دیگری شرمنده زیرا توقّـع او منـافی آن دیگرسـت پـس عـدمها چـون از  وی مخصوص گرداند و هر یکیه را ب

انـد قع ایجاداند صف زده که مراهست کن و سَبق ایجاد خود میخواهند از باری، پـس از همـدگر شـرمندهحقّ متوّ
ا یُسَـبِّحُ بِحَمْـدِهِ عجـب نیسـت ایـن  اکنون چون عـدمها چنـني باشـند موجـودات چـون باشـند و اِنْ مِـنْ شَـیْیء اِلـَّ

  عجبست که وَاِنْ مِنْ لَاشَیْیءٍ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 
  یـــــن هـــــر دودر رهـــــت پویـــــانکفـــــر و د

 

ــــــــان ــــــــه گوی ــــــــریک ل ــــــــده الش  وح
 

این خانه بناش از غفلتست و اجسام و عالم را همه قوامش بر غفلتست این جسم نیز که بالیده است از غفلتسـت، 
و غفلت کفرست و دین بی وجود کفر ممکن نیست زیرا دین ترک کفرست، پس کفری بباید که ترک او توان کـرد 

انـد و خالقشـان یکـی باشـد کـه اگـر و آن بی این نیسـت الیتجـزّی چون این بی آن نیست پس هر دو یک چیزند
خالقشان یکی نبودی متجزّی بودندی زیرا هر یکی چیزی آفریدی پس متجزّی بودنـد پـس چـون خـالق یکیسـت 

  .وحده الشریک باشد
آرد سیّد فرمود همچنان باشد می فرماید امّا شعر سنائی در سخن بسیارگفتند که سیّد برهان الدّین سخن خوب می

دهد این عیـب دارد زیـرا سـخن سـنائی آوردن نمـودن آن سـخن اسـت و گویند آفتاب خوبست امّا نور میکه می
چیزها را آفتاب نماید و درنور آفتاب توان دیدن مقصود از نـور آفتـاب آنسـت کـه چیزهـا نمایـد آخـر ایـن آفتـاب 

که چیزها نماید بکار آید حقیقت آفتاب او باشد و این آفتاب فرع و مجاز آن  نماید که بکارنیاید آفتابیچیزها می
طلبید که شما را گريید ونور علم میآفتاب حقیقی باشد آخر شما را نیز بقدر عقل جزوی خود ازین آفتاب دل می

باشید کـه ازو یو دانش شما در فزایش باشد و از هر استادی و هر یاری متوّقع م دیده شود چیزی غري محسوسات
چیزی فهم کنید ودریابید پس دانستیم که آفتاب دیگر هست غري آفتاب صورت که از وی کشف حقـایق و معـانی 

شوی فرع آن علم بزرگست و پرتو آنست این پرتـو گریزی و ازو خوش میمیشود و این علم جزوی که در وی می
کشـی نَادَوْنَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیْدٍ تو آن علم را سوی خـود مـیخواند که اُولئِکَ یُترا بآن علم بزرگ و آفتاب اصلی می

گوید که من اینجا نگنجم و توآنجا دیررسی گنجیدن من اینجا محالست و آمـدن تـو آنجـا صعبسـت تکـوین او می
ع  محال محالست امّا تکوین صعب محال نیست پس اگرچـه صعبسـت جهـد کـن تـا بعلـم بـزرگ پیونـدی و متوقـّ

ه تـا ینجا گنجد که محالست و همچنني اغنیا از محبّت غنای حقّ پول پول جمع مـیمباش که آن ا ه حبـّ کننـد و حبـّ
از آن غنـای بـزرگ مـرا چـه  ام شـما راگوید من منـادیصفت غِنا ایشان را حاصل گردد از پرتو غنا، پرتو غنا می

اقبـت اسـت عاقبـت محمـود بـاد کشید که من اینجا نگنجم شما سوی این غنا آییـد فـی الجملـه اصـل عاینجا می
عاقبت محمود آن باشد که درختی کـه بـیخ اودرآن بـاغ روحـانی ثابـت باشـد و فـروع و شـاخهای او میوهـای او 

های او ریخته عاقبت آن میوها را بآن بـاغ برنـد زیـرا بـیخ در آن باغسـت و بجای دیگر آویخته شده باشد و میوه
هـای او را بـاین  هل کند چون بـیخش دریـن عالمسـت آن همـه میـواگر بعکس باشد اگرچه بصورت تسبیح و تهلی

  .عالم آورند و اگر هر دو در آن باغ باشد نور علی نور باشد
  

  فصل
آیـد نقـش موالنـا را بـی ایـن اکمل الدّین گفت موالنا را عاشقم ودیدار او را آرزومنـدم و آخـرتم خـود یـاد نمـی

شـود از عـني صـورت او یـا از گريم بجمال او و لذّتها حاصل مییبینم و آرام ماندیشها و پیش نهادها مونس می
  .خیال او، فرمود اگرچه آخرت و حقّ درخاطر نیاید الّا آن همه مُضمرست در دوستی و مذکورست



۹۰ 

لِ اللّـه زد خلیفه گفت که فِي یَدَیْکِ صَنْعَتُکَ قَالَ فُي رِجْلِي یَـا خَلِیْفَـةَ رَسُـوْپیش خلیفه رقاصّۀ شاهد چار پاره می
خوشی دردستهای من از آنست که آن خوشی پادرین مضمرست پس اگرچه مُرید بتفاصیل آخـرت را یـاد نیـاورد 
امّا لذّت او بدیدن شیخ و ترسیدن او از فـراق شـیخ متضـمّن آن همـه تفاصـیل اسـت و آن جملـه درو مضمرسـت 

ز بنـوّت و اخّـوت و امیـد وفـا و رحمـت و دارد اگرچـه انوازد و دوست میچنانک کسی فرزند را یا برادر را می
شفقّت و مهر او بر خویشنت و عاقبت کار و باقی منفعتها که خویشان از خویشان امید دارند ازینها هیچ بخـاطر او 

آید امّا این تفاصیل جمله مضمرست در آن قـدر مالقـات و مالحظـت همچنانـک بـاد در چـوب مضمرسـت نمی
که اگر درو باد نبودی آتش را باو کار نبودی زیرا کـه بـاد علـفِ آتـش اسـت و  اگرچه در خاک بود یا در آب بود

بینی که بنفخ زنده میشود اگرچه چـوب در آب و خـاک باشـد بـاد در او کـامِن اسـت اگـر حیاتِ آتش است نمی
 گویی اگرچه از لوازم این سخن بسیار چیزهاستباددرو کامن نبودی بر روی آب نیامدی و همچنانک سخن می

انـد و ارکـان و طبـایع و افـالک و و جمله اجـزای تـن کـه رئیسـان تـن از عقل و دماغ و لب و دهان و کام و زبان
صدهزار اسباب که عالم بآن قایمست تا برسی بعالم صفات و آنگه ذات وبا این همه این معانی در سخن مُظهـر 

  .شود آن جمله مضمرست در سخن چنانک ذکر رفتنیست و پیدا نمی
اختیـار او قطعـاً ازو نباشـد از غـري او باشـد و او آید بیی را هر روز پنج و شش بار بی مرادی و رنج پیش میآدم

 دهـد اگـر مراقـب نباشـد چـون دهـدمسخّر آن غري باشد و آن غري مراقب او باشد زیـرا پـسِ بـدفعلی رنجـش مـی
کـه مـن زیـر حکـم کسـی باشـم خَلَـقّ آدَمَ  شودشود و مطمئن نمیمرادیها طبعش مقرّ نمیمناسب و با این همه بی

کوبـد و آن که مضادّ صفت عبودیّت است مستعار نهاده است چندین برسرش مـیدر وصف الوهيت عَلی صُوْرَتِهِ 
گذارد زود فراموش میکنـد ایـن بـی مرادیهـا را ولـیکن سـودش نـدارد تـا آن وقـت کـه آن سرکشی مستعار را نمی

  .لی نرهدمستعار را ملک او نکنند از سی
  

  فصل
عارفی گفت رفتم در گلخنی تادلم بگشاید که گریزگاهِ بعضی اولیا بوده است دیدم رئیس گلخـن را شـاگردی بـود 
میان بسته بود کار میکرد و اوش میگفت که این بکن و آن بکن او چست کار میکرد گلخن تاب را خوش آمـد از 

گر تو پیوسته چاالک باشی و ادب نگاه داری مقـام چستی او در فرمان برداری گفت آری همچنني چست باش ا
خود بتو دهم و ترا بجای خود بنشانم مرا خنده گرفت و عقدۀ من بگشاد دیـدم رئیسـان ایـن عـالم را همـه بـدین 

  .اند با چاکران خودصفت
  

  فصل
ن آن چیـزی کنیـد کـه بـريوبیـنم شـما دعـوی مـیگوید که غريافالک و این کرۀ خاکی که میکه آن منجّم می گفت

هست پیش من غري آن چیزی نیست و اگر هست بنمایید که کجاست فرمود که آن سؤال فاسدست از ابتدا زیرا می
گویی که بنمایید که کجاست و آنرا خود جـای نیسـت و بعـد از آن بیـا بگـو کـه اعـرتاض تـو از کجاسـت و در چـه 

را بکاو و پاره پاره و ذرّه ذرّه کن ببني کـه ایـن  جایست در زبان نیست و در دهان نیست در سینه نیست این جمله
یابی پس دانستیم که اندیشۀ ترا جای نیست چون جـای اندیشـۀ خـود را اعرتاض و اندیشه را درینها همه هیچ می

آیـد بدسـت تونیسـت و مقـدور و ندانستی جای خالق اندیشه را چون دانی چندین هزار اندیشه و احوال بر تو می
و اگر مطلع این را دانستیی که از کجاست آن را افزودیی ممرّیست این جمله چیزها را بر تو و تو محکوم تونیست 
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رودو چه خواهد کردن چون از اطّالع احوال خود عـاجزی چگونـه توقّـع مـیآید و بکجا میخرب که از کجا میبی
دانـی کـه ای سـگ چـون مـی گویـد کـه در آسـمان نیسـتداری که بر خالق خود مطلّق گردی، قحبه خواهرزن می

دهی که درو نیست قحبۀ خود را که در خانـه داری نیست آری آسمان را وژه وژه پیمودی همه را گردیدی خرب می
گویی اگر تو از آسمان ها و افالک چیزی میندانی آسمان را چون خواهی دانسنت هی آسمان شنیدۀ و نام ستاره

گوییم که حـقّ بـر آسـمان نیسـت ها نگفتی این چه میرفتی ازین هرزهمیبودی یا سوی آسمان وژۀ باال مَطّلع می
ان نیست یعنی آسمان برو محیط نیسـت و او محـیط آسمانسـت تعلّقـی دارد بآسـمان ممراد ما آن نیست که بر آس

ازین بیچون و چگونه چنانک بتو تعلّـق گرفتـه اسـت بیچـون و چگونـه و همـه در دسـتِ قـدرتِ اوسـت و مَظهـرِ 
ی در آن نباشـد یعنـی کـه اینهـا بـرو محـیط  اوست ودر تصرّف اوست پس بريون از آسمان و اَکوان نباشـد و بکلـّ

  .نباشد و او بر جمله محیط باشد
یکی گفت که پیش از آنک زمني و آسمان بود و کرسی بود عجب کجا بود گفتیم این سؤال از اوّل فاسدست زیرا 

جاسـت ایـن پرسی پیش ازین هم کجا بود آخر همـه چیزهـای تـو بـیکه خدای آنست که او را جای نیست تو می
جایسـت احـوال و اندیشـهای تـو جـای طلبی چون بـیچیزها را که در تست جای آن را دانستی که جای او را می

چگونه تصوّر بندد آخر خالق اندیشه از اندیشه لطیفرت باشد مثالً این بنّا که خانه ساخت آخر او لطیفرت باشد ازین 
ا توانـد  خانه زیرا که صد چنني و غرياین بنّایی کارهـای دیگـر و تـدبريهای دیگـر کـه یـک بیـک نمانـد آن مـرد بنـّ

آید مگر بواسطۀ خانـه و عملـی کـه در عـالم ساخنت پس او لطیفرت باشد و عزیزتر از بِنی امّا آن لطف در نظر نمی
است و در تابستان پیـدا نیسـت نـه آنسـت کـه در حس درآید تا آن لطف او جمال نماید، این نفس در زمستان پید

شـود بخـالف زمسـتان تابستان نفس منقطع شد و نفس نیست اِلّا تابستان لطیفست و نفـس لطیفسـت پیـدا نمـی
ا در همچنني همه اوصاف تو و معانی تو لطیفند در نظر نمی آیند مگر بواسطۀ فعلی مـثالً حلـم تـو موجودسـت امـّ

مجرمي چون بر آید در نظر نمی کار ببخشایی حلم تو محسوس شود و همچنني قهّاری توآید چون بر گناه نظر نمی
آیـد و همچنـني اىل ماالنهایـه حـقّ تعـاىل از غایـت لطـف در نظـر نمـیقهر راني و او را بزني قهر تو در نظر آيـد 

کَیْـفَ » فَـوْقَهُمْ«ظُرَوْا اِلَی السّمَاءِ آسمان و زمني را آفرید تا قدرت او وصنع او در نظر آید و لهذا میفرماید اَفَلَمْ یَنْ
خواهم که دوستان را موعظه گـویم و سـخن منقـاد رنجم زیرا میبَنَیْنَاهَا سخن من بدست من نیست و ازین رو می

رنجم امّا از آن رو که سخن من باالتر از منست و من محکوم ویـم شـاد میشـوم زیـرا کـه شود ازین رو میمن نمی
زنده کندو اثرهای عظیم کند وَمَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ اللّـهَ رَمـی تـريی کـه حقّ گوید هر جا که رسد سخنی را که 

ی در آدمـی بـودی و جهـل  ازکمان حقّ جَهد هیچ سرپی و جوشنی مانع آن نگـردد ازیـن رو شـادم علـم اگـر بکلـّ
ای وجود بویست و علم مطلوبست از آن رو نماندی پس جهل مطلوب آمد ازین رو که بق نبودی آدمی بسوختی و

چـه ضـّد روزسـت اند، شب اگر که وسیلت است بمعرفت باری پس هر دو یاری گر همدگرند و همه اضداد چنني
کنند اگر همیشه شب بودی هیچ کاری حاصل نشدی و بر نیامدی و اگر همیشـه امّا یاری گر اوست ویک کار می

خسـبند و آسـایند و مـیدیوانه شدندی و معطّل پـس در شـب مـی ندندی وروز بودی چشم و سر و دماغ خريه ما
کننـد، پـس و سمع و بصر جمله قوّتی میگريند و روز آن قوّتها را خـرج مـی دست و پا همه آلتها از دماغ و فکر و

د کـدام بَـ عـالم بنمـا کننـد و ضـّد نیسـتند درنماید نسبت بحکیم همه یک کار میجملۀ اضداد نسبت بماضّد می
کدام نیکی است که در ضمن آن بدی نیست مثالً یکی قصد کشنت کـرد بزنـا   است که در ضمن آن نیکی نیست و

نیکی یک  مشغول شد آن خون ازو نیامد ازین رو که زناست بدست ازین رو که مانع قتل شد نیکست پس بدی و
یند که دو خداست، یکـی خـالق خـري و چیزند غري متجزّی و ازین رو ما را بحث است با مجوسیان که ایشان میگو

یکی خالق شرّ اکنون تو بنما خري بی شر تا ما مقرّ شویم که خدای شرّ هست و خدای خري و این محالست زیرا که 
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خري از شرّ جدا نیست چون خري و شرّ دو نیستند و میان ایشان جدایی نیست پـس دو خـالق محالسـت مـا شـما را 
گوییم کم از آنک در تو ظنّی درآید که مبادا که این چنـني باشـد ني کن که چنني است، میکنیم که البتّه یقالزام نمی
فرماید که ای کافرک اَلَا ات یقني شد که چنان نیست خدا میگویند مسلّم که یقینت نشد که چنانست چگونهکه می

ایـم مبـادا کـه راسـت باشـد و شد که آن وعدهای ما که کردهیَظُنُّ أولئکَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثَوْنَ لِیَوْمٍ عظِیمٍ ظنیّت نیز پدید ن
  .ترا گمانی نیامد چرا احتیاط نکردی و طالب ما نگشتی برین خواهد بودن که مؤاخذه بر کافران

  

  فصل
ر بر دیگران نه از روی نمـاز فرماید که تفضیل ابوبکمَافُضِّلَ اَبُوْبَکْرٍ بِکَثْرَةِ صَلوةٍ وَصَوْمٍ وَصَدَقَةٍ وُقِرَّ بِمَافِي قَلْبِهِ، می

بسیار و روزۀ بسیارست بل از آن روست که با او عنایتست و آن محبت اوست، در قیامت چـون نمازهـا را بیارنـد 
ها را همچنني، امّا چون محبـت را بیارنـد محبـت در تـرازو نگنجـد، پـس اصـل در ترازو نهند و روزها را و صدقه

بینی آن را بیفزای تا افزون شود، چـون سـرمایه در خـود دیـدی و آن محبت است اکنون چون در خود محبت می
طلب است آن را بطلب بیفزای که فِي الْحَرَکَاتِ بَرَکَاتٌ و اگر نیفزایی سرمایه از تو برود، کم از زمني نیستی زمني 

شود، پس چـون دهد و چون ترک کنند سخت میگردانند، و نبات میبیل دیگرگون میه را بحرکات و گردانیدن ب
رو فایـده خـود ظـاهر گـردد رفـنتِ مـردی رو و مگو که درین رفنت چه فایده تو مـیآی و میدر خود طلب دیدی می

ناست غدهد که اگر بخانه بنشیند آن دعوی استاش جز عرض حاجت نیست حق تعاىل روزی میسوی دکّان فایده
دهد اگر اندیشه کند که درین گریه من چه فایده  مید مادر او را شرييگرروزی فرو نیاید، عجب آن بچگک که می

رسد، آخر اگر کسـی دریـن بینیم که بآن سبب شري بوی میاست و چه موجب شري دادنست از شري بماند، حاال می
فرو رود که درین رکوع و سجود چه فایده است چرا کنم، پـیش امـريی و رئیسـی چـون ایـن خـدمت میکنـی و در 

دهـد آن چیـز کـه در امـري رحمـت کنـد و نانپـاره مـیزنی آخر آن امري بر تو رحمت مـیمیروی و چوک رکوع می
میکند پوست و گوشت امري نیست، بعد از مرگ آن پوست و گوشت برجاست و درخواب هم و در بیهوشی هم امّا 

د، پـس شـوآیـد و دیـده نمـیاین خدمت ضایع است پیش او پس دانستیم که رحمت که در امريست در نظـر نمـی
بینیم بريون گوشت و پوست هم ممکن کنیم که نمیچون ممکن است که در پوست و گوشت چیزی را خدمت می

باشد، و اگر آن چیز که در پوست و گوشت است پنهان نبـودی ابوجهـل و مصـطفی یکـی بـودی، پـس فـرق میـان 
البست و آن همان قالب، الّا آنـچ ایشان نبودی این گوش از روی ظاهر کَر و شنوا یکیست فرقی نیست، آن همان ق

آید، پـس اصـل آن عنایتسـت، تـو کـه امـريی تـرا دو غـالم باشـد یکـی شنواییست درو پنهان است آن در نظر نمی
بینیم که محبّت هست با خدمتهای بسیار کرده و برای تو بسیار سفرها کرده، و دیگری کاهلست در بندگی، آخر می

ا چنـني مـیه آن بندۀ خدمتکار را ضایع نمیآن کاهل بیش ازآن خدمتکار، اگرچ افتـد برعنایـت حکـم گـذاری امـّ
نتوان کردن این چشم راست و چشم چپ هر دو از روی ظاهر یکیست، عجب آن چشم راست چه خدمت کرد که 

ا عنایـت بچشـم راسـت افتـاد و  چپ نکرد و دست راست چه کار کرد که چپ آن نکرد وهمچنني پـای راسـت امـّ
الجُمْعَـة  بر باقی ایّام فضیلت یافت که اِنَّ لِلّهِ اَرْزَاقاً غَیْرَ اَرْزَاقٍ کُتیبَتْ لَهُ فِي الْلَّوْحِ فَلْیَطْلُبُهُا فِيْ یَـوْمِ همچنني جمعه

اکنون این جمعه چه خدمت کرد که روزهای دیگر نکردند، امّا عنایت باو کرد و این تشریف بوی مخصـوص شـد 
دارد و رنـج ني کور آفریدند معذورم، باین گفنت او که کورم و معذورم گفنت سودش نمـیو اگر کوری گوید که مرا چن

کنـیم آن رنـج هـم عـني عنایتسـت رود، این کافران که در کفرند آخر در رنج کفرند وباز چـون نظـر مـیاز وی نمی
جد کافرانسـت، جای معبدست و مس چون او در راحت کردگار را فراموش میکند پس برنجش یاد کند، پس دوزخ



۹۳ 

زیرا که حقّ را در آنجا یاد کند همچنانک در زندان و رنجوری ودرد دندان، و چون رنج آمـد پـردۀ غفلـت دریـده 
  .شد

های غفلت پیش آمد، مـیکند که یاربّ یا رحمن و یا حقّ صحّت یافت، باز پردهحضرت حقّ را مقرّ شدوناله می
بینی پـس چـون ست که دروقت رنج دیدی و یافتی این ساعت نمیبینم چه جویم چونیابم نمیگوید کو خدا نمی

بینی رنج را بر تو مستوىل کنند تا ذاکـر حـق باشـی پـس دوزخـی در راحـت از خـدا غافـل بـود و یـاد در رنج می
کرد در دوزخ شب و روز ذکر خدا کند چون عالم راو آسـمان و زمـني را و مـاه و آفتـاب و سـیّارات را و خدانمی

را برای آن آفرید که یاد او کند، و بندگی او کنند و مسبّح او باشند اکنـون چـون کـافران در راحـت نمـینیک و بد 
ا مؤمنـان را رنـج حاجـت نیسـت  کنند و مقصودشان از خلق ذکر اوست، پس در جهنّم رونـد تـا ذاکـر باشـند، امـّ

نـد همچنانـک کـودکی عاقـل را کـه بینایشان درین راحت از آن رنج غافل نیستند و آن رنـج را دایمـاً حاضـر مـی
فراموش میکند پس او رادر هر لحظه فلق باید،  کند امّا کودنیکبار پا در فلق نهند بس باشد فلق را فراموش نمی

برد فرسنگها و نیشِ آن مهمـاز و همچنان اسبی زیرک که یکبار مهمیز خورد حاجت مهمیز دیگر نباشد مرد را می
  .باید او الیق بار مردم نیست، برو سرگني بار کنندب کودن را هر لحظه مهماز میکند، امّا اسرا فراموش نمی
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گوینـد کـه کند، و حکم رؤیت دارد آنچنانک از پدر و مادر خـود زادی، تـرا مـیتَواتُر شنیدنِ گوش فعل رؤیت می

ود کـه اگـر بگوینـد کـه تـو ازیشان زادی تو ندیدی بچشم که ازیشان زادی، امّا باین گفنت بسـیار تـرا حقیقـت میشـ
ازیشان نزادی نشنوی، و همچنانک بغداد و مکّه را از خلق بسیار شنیدۀ بتواتُر کـه هسـت اگـر بگوینـد کـه نیسـت 
وسوگند خورند باور نداری پس دانستیم که گوش چـون بتـواتر شـنود حکـم دیـد دارد، همچنانـک از روی ظـاهر 

صی را گفتِ اوحکم تواتر دارد که او یکی نیست صدهزارسـت دهند باشد که یک شختواتر گفت را حکم دید می
آیـد ایـن پادشـاه ظـاهر حکـم صـدهزار دارد اگرچـه پس یک گفتِ او صدهزار گفت باشد، و این چه عجبت مـی

یکیست، اگر صدهزار بگویند پیش نرود و چون او بگوید پیش رود پس چون در ظاهر این باشـد در عـالم ارواح 
بایـد گردیـدن گـرد عـالم کـه قُـلْ لم را همی گشتی چون برای او نگشتی ترا باری دیگـر مـیبطریق اوىل اگرچه عا

او  سِیْرُوافِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ المُکَّذِبِیْنَ آن سري برای من نبـود بـرای سـريو پیـاز بـود چـون بـرای
  .نگشتی برای غرضی بود

ذاشت که مرا ببینی همچنانک در بازار کسی را چون بجّد طلب کنی هـیچکس گآنغرض حجاب تو شده بود نمی
طلبی چون گوش و چشـم وهـوش از آن یـک را نبینی، و اگر بینی خلق را چون خیال بینی، یا در کتابی مسئلۀ می

جا که بینی پس چون ترا نیّتی و مقصدی غري این بوده باشد هرگردانی و چیزی نمیمسئله پر شده است ورقها می
  .گردیده باشی ازآن مقصود پُر بوده باشی این راندیده باشی

داد و چـون در زمان عمر رضی اللّه عنه شخصی بود سخت پـري شـده بـود تـا بحـدّی کـه فرزنـدش او را شـري مـی
پرورد عمر رضی اللّه عنه بآن دخرت فرمود که دریـن زمـان ماننـد تـو کـه برپـدر حـق دارد هـیچ فرزنـدی طفالن می

فرمایی ولیکن میان مـن و پـدر مـن فرقـی هسـت، اگرچـه مـن در خـدمت هـیچ د او جواب داد که راست مینباش
لرزید که نبادا بمن آفتـی رسـد و مـن پـدر را کرد بر من میپرورد و خدمت میکنم که چون پدر مرا میتقصري نمی
ش از مـن منقطـع شـود مـن اگـر کنم و شب و روز دعا میکنم و مُردن او را از خدا میخواهم تـا زحمـتخدمت می

خدمت پدر میکنم آن لرزیدن او بر من آن را از کجا آرم عمر فرمود که هذِهِ اَفْقَهُ مِـنْ عُمَـرَ یعنـی کـه مـن بـر ظـاهر 
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حکم کردن و تو مغز آن را گفتی فقیه آنباشد که بر مغز چیزی مطلّع شود حقیقـت آن را بازدانـد حاشـا ا زعمـر کـه 
  .واقف نبودی الّا سريت صحابه چنني بود که خویشنت را بشکنند ودیگران را مدح کنندازحقیقت و سرّ کارها 

بسیار کس باشد کـه او را قـوّت حضـور نباشـد حـال اودر غیبـت خوشـرت باشـد، همچنانـک همـه روشـنایی روز از 
او را همـان  آفتابست، الّا اگر کسی همه روز در قُرص آفتاب نظر کند ازو هیچ کاری نیایـد و چشـمش خـريه گـردد

 بکاری مشغول باشد و آن غیبتست ازنظر بقرص آفتاب، و همچنني پیش بیمار ذکر طعامهای خوش مهـیّج بهرت که
بایـد است او رادر تحصیل قوّت و اشتها الّا حضور آن اطعمه او را زیان باشد، پس معلوم شد که لرزه و عشق مـی

ست او را، هیچ میوۀ بر تنۀ درخت نروید هرگز، زیـرا ایشـان در طلب حقّ هر کرا لرزه نباشد خدمت لرزندگان واجب
را لرزه نیست سر شاخها لرزانست، امّا تنۀ درخت نیز مقوّیسـت سـر شـاخها را و بواسـطۀ میـوه از زخـم تـرب ایمـن 

  .کنداست و چون لرزۀ تنۀ درخت بترب خواهد بودن او را نالرزیدن بهرت و سکون اولیرت تا خدمت لرزندگان می
آن زیـادتی  زیرا معني الدّینست عني الدّین نیست بواسطۀ میمی که زیادت شد بر عني اَلزِّیَادَةُ عَلَي الْکَمَالِ نُقْصَـانٌ 

میم نقصانست، همچنانک شش انگشت باشد اگرچه زیادتست الّا نقصان باشد احد کمالسـت و احمـد هنـوز در 
حق محـیط همـه اسـت هرچـه بـرو بیفزایـی نقصـان  مقام کمال نیست چون آن میم برخیزد بکلّی کمال شود یعنی

  .باشد این عدد یک با جملۀ اعداد هست و بی او هیچ عدد ممکن نیست
باید بی مثال باشد، فرمود که تـو سیّد برهان الدّین فایده میفرمود ابلهی گفت در میان سخن او که ما را سخنی می

ود تو این نیستی این شخص تـو سـایۀ تسـت، چـون یکـی بی مثاىل بیا تا سخن بی مثال شنوی آخر تو مثاىل از خ
معلوم شد کهظاهر تو مثال باطن تسـت، تـا از  گویند فالنی رفت اگر او این بود پس او کجا رفت، پسمريد میمی

شـود آید از غلیظیست چنانک نفس در گرما محسوس نمیظاهر تو بر باطن استدالل گريند، هر چیز که در نظر می
آید برنبی علیه السّالم واجبست که اظهار قوّتِ حقّ کنـد وبـدعوت تنبیـه باشد از غلیظی در نظر می الّا چون سرما

کند االّ برو واجب نیست که آنکس را بمقام استعداد رساند، زیرا آن کارِ حقّست و حق را دو صفت است قهـر و 
حـق آنهـا کـه مقـر میشـوند خـود را در  لطف، انبیا مظهرند هر دو را مؤمنان مظهر لطف حقّند و کافران مظهر قهر

یابند کسی خود را منکر نشود، از آن سـبب انبیـا مـیشنوند وبوی خود را ازو میبینند و آواز خود ازو میانبیا می
گویند بامّت که ما شماییم و شما مایید میان ما بیگانگی نیست کسی میگوید که این دسـت منسـت هـیچ ازو گـواه 

  .تّصل، امّا اگر گوید فالنی پسر منست ازو گواه طلبند زیرا آن جزویست منفصلنطلبند زیرا جزویست م
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اند محبّت موجب خدمتست و این چنني نیست بلک میل محبوب مقتضی خدمتسـت و اگـر محبـوب بعضی گفته

خواهد که محّب بخدمت مشغول باشد از محّب هم خدمت آیـد، و اگـر محبـوب نخواهـد ازو تـرک خـدمت آیـد 
خدمت منافی محبّت نیست، آخر اگر او خدمت نکنـد آن محبّـت درو خـدمت میکنـد، بلـک اصـل محبّـت ترک 

است و خدمت فرع محبت است، اگر آستني بجنبد آن از جنبیدن دست باشد الّا الزم نیست که اگر دست بجنبد 
شـاید الّـا ممکـن نیسـت کـه  جنبدغلتد و جبّه نمیآستني نیز بجنبد مثالً یکی جبّۀ بزرگ دارد چنانک در جبّه می

اند، مـوزه و پاچـۀ اند و آستني را دست انگاشتهجبّه بجنبد بی جنبیدن شخص بعضی خود جبۀ را شخص پنداشته
اند این دست و پا آستني و موزۀ دست و پای دیگرست، میگویند فالن زیردست فالنسـت شلوار را پای گمان برده

دهد قطعـاً غـرض از آن دسـت و پـا ایـن دسـت و پـا سخن دست می رسد و فالن راو فالن را دست بچندین می
نیست، آن امري آمد و ما را گردکرد و خود رفت، همچنانک زنبور موم را با عسل جمع کرد وخود رفت پریّد، زیرا 
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وجود او شرط بود آخر بقای او شرط نیست، مادران و پدران ما مثل زنبورانند که طالبی را بـا مطلـوبی جمـع مـی
پرّنـد حـق تعـاىل ایشـان را واسـطه کـرده اسـت در آورند، و ایشان ناگاه میند، و عاشقی را با معشوقی گرد میکن

رونـد ایـن ماند وباغبان، خود ایشان از بـاغ بـريون نمـیپرّند موم و عسل میجمع آوردن موم و عسل و ایشان می
روند تن مـا ماننـد کندوییسـت و در غ بگوشۀ باغ میآنچنان باغی نیست که ازینجا توان بريون رفنت الّا از گوشۀ با

یابنـد، و اند الّا تربیت هم از باغبان مـیآنجا موم و عسل عشق حقّ است زنبوران مادران و پدران اگر چه واسطه
کردنـد جامـه دیگـر سازد آن زنبوران را حق تعاىل صورتی دیگر داد، آنوقـت کـه ایـن کـار مـیکندو را باغبان می

آیـد الّـا شـخص لباس گردانیدند، زیرا آنجا ازیشان کاری دیگر میسب آن کار، چون در آن عالم رفتند داشتند بح
همانست که اوّل بود چنانک مثالً یکی در رزم رفت و جامۀ رزم پوشید و سالح بسـت و خـود بـر سـر نهـاد زیـرا 

ر مشغول خواهـد شـدن الّـا شـخص وقت جنگ بود امّا چون در بزم آید آن جامها را بريون آورد زیرا بکاری دیگ
همان باشد الّا چون تو او رادر آن لباس دیده باشی هر وقت که او را یادآوری در آن شکلش و آن لباس خـواهی 
تصوّر کردن، و اگرچه صد لباس گردانیده باشد، یکی انگشرتی در موضعی گم کرد اگرچه آن را از آنجا بردند، او 

گـردد و پـريامن خـاک بـی ام چنانک صاحب تعزیت گـرد گـور مـیجا گم کردهگرد آن جای میگردد یعنی من این
  .بوسدکند و میخرب طواف می

ام و او را آنجا کی گذارنـد، حـقّ تعـاىل چنـدین صـنعت کـرد و اظهـار قـدرت یعنی آن انگشرتی را اینجا گم کرده
البـد اگـر لحظـۀ در لحـد بنشـیند بـیم فرمود تا روزی دو روح را با کالبد تألیف داد برای حکمت الهی، آدمی با ک

آنست که دیوانه شود فکیف که ازدام صورت و کندۀ قالب بجهدکی آنجا ماند حق تعاىل آن را برای تخویف دلها 
و تجدید تخویف نشانی ساخت تا مردم را ازوحشت گور و خاک تريه ترسی در دل پیدا شود، همچنانـک در راه 

نهند جهت نشان، یعنی اینجا موضع خطرسـت، یشان دو سه سنگ بر هم میزنند اچون کاروان را در موضعی می
این گورها نیز همچنني نشانیست محسوس برای محل خطر، آن خوف دریشان اثرها میکند الزم نیسـت کـه بعمـل 

ترسد بی آنک فعلـی ازو صـادر شـود تـرا در حـقّ او مهـری ظاهرمیشـود آید مثالً اگر گویند که فالن کس از تو می
ترسد و ترا در دل او هیبتی نیست بمجرّد این در دل خشمی عاً و اگر بعکس این گویند که فالن هیچ از تو نمیقط

دوند الّا دویدن هر یکـی مناسـب حـال او باشـد، از سوی او پیدا میگردد، این دویدن اثر خوفست جمله عالم می
دیگر، دویدن روح بی گام و نشـان باشـد، آخـر آن آدمی نوعی دیگر و ازآن نبات نوعی دیگر و از آنِ روح نوعی 

غوره را بنگر که چند دوید تا بِسوادِ انگوری رسید، همني که شـريین شـد فـی الحـال بـدان منزلـت برسـید، الّـا آن 
ّی نیست، االّ چون بآن مقام برسد، معلوم شود که بسیاری دویده است، تا اینجا رسید، شآید وحدویدن درنظر نمی
دید چون ناگاه سر از آب برآورد معلوم شـد کـه اودرآب مـیرفت و کسی رفنت او نمیر آب میهمچنانک کسی د
  .رفت که اینجا رسید

  

  فصل
را در دل رنجها باشد که آن بهـیچ داروی خـوش نشـود، نـه بخفـنت نـه بگشـنت و نـه بخـوردن الّـا بدیـدار دوستان 

اگر منـافقی میـان مؤمنـان بنشـیند از تـأثري ایشـان آن لحظـه مـؤمن  دوست که لِقاء الْخَلِیْلِ شِفَاءُ العَلیْلِ تا حدّی که
میشود کقوله تعاىل وَاِذَا لَقُواالّذِیْنَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنّا فَکَیفَ که مؤمن با مؤمن بنشیند چون در منافق این عمل میکنـد 

مـنقّش شـد وایـن خـاک  بنگر که در مـؤمن چـه منفعتهـا کنـد، بنگـر کـه آن پشـم از مجـاورت عـاقلی چنـني بسـاط
بمجاورت عاقل چنني سرایی خوب شد صحبت عاقل در جمادات چنني اثر کرد بنگر که صحبت مؤمنی در مـؤمن 
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چه اثر کند از صحبت نفسِ جزوی و عقل مختصر جمادات باین مرتبه رسیدند و اینجمله سایه عقل جزویست، از 
بایـد کـه از آن ایـن آسـمانها و چه عقل و فرهنگ مـی سایه شخص را قیاس توان کردن اکنون ازینجا قیاس کن که

ماه و آفتاب و هفت طبقۀ زمني پیدا شود وآنچ در مابني ارض و سماست این جملۀ موجودات سایۀ عقل کلّیست، 
سایۀ عقل جزوی مناسب سایۀ شخصش، و سایۀ عقل کلّی که موجودات است مناسب اوست و اولیای حـقّ غـري 

نمایـد پـیش آیـد و ایـن حقـري مـیاند که این آسمانها در چشمشـان نمـییگر مشاهده کردهاین آسمانها آسمانهای د
  انداند و گذشتهایشان و پای برینها نهاده

  آسمانهاســـــــــت در والیـــــــــت جـــــــــان

 

 کــــــــار فرمــــــــای آســــــــمان جهــــــــان
 

جـنس خـاک مـا همـه  آید که آدمیی از میان آدمیان این خصوصیّت یابد که پا بر سر کیوان نهد، نـهو چه عجب می
بودیم حق تعاىل در ما قوّتی نهاد که اما از جنس خود بدان قوّت ممتاز شدیم ومتصرّف آن گشـتیم و آن متصـرف 

نهـیم گـاه سـرایش مـیبریم گاه زیرش میخواهیم گاه باالش میکنیم بهرنوعی که میما شد تا در وی تصرّف می
کنیم اگـر مـا اوّل همـان خـاک بـودیم و گاه کوتاهش می کنیم واش میکنیم گاه درازش میسازیم گاه کاسه و کوزه

جنس او بودیم حقّ تعاىل ما را بدان قوّت ممتاز کرد، همچنني ازمیان ما که یک جنسیم چه عجبست که اگـر حـقّ 
چون جماد باشیم، و اودر ما تصرّف کند و ما ازو بی خـرب باشـیم و او تعاىل بعضی را ممتاز کندکه ما بنسبت بوی 

خربیسـت از خـواهیم، بلـک هـر خـربی در چیـزی بـیباخرب، این که میگوییم بی خرب بی خربی محـض نمـیاز ما 
خرب بودی آب را کـی پـذیرا چیزی دیگر، خاک نیز بآن جمادی از آنچ خدا او را داده است باخربست که اگر بی

د و مـالزم باشـد آن شدی و هر دانۀ را بحسب آن دایگی کی کردی و پروردی شخصی چون در کـاری مجـّد باشـ
خواستند کـه خواهیم، گربه را مین، ما ازین غفلت غفلتِ کلّی نمیآخربیست از غري کار را بیداریش در آن کار بی

شد روزی آن گربه بصید مرغی مشغول بود بصید مرغ غافل شد اورا بگرفتند، پـس نمـیبگريند هیچ ممکن نمی
باید بودن، که نبادا این برنجد و آن برنجـد باید گرفنت و دربندِ آن نمیباید که در کار دنیا بکلّی مشغول شدن سهل 

باید که گنج نرنجد اگر اینان برنجد اوشان بگرداند امّا اگر او برنجد نعوذباللّه او را کـه گردانـد، اگـر تـرا مـثالً می
ت و لیکن یقني قماشات باشد از هر نوعی بوقت غرق شدن عجب چنگ در کدام زنی، اگرچه همه دربایست اس

است که در تنگ چیزی نفیس خزینۀ دست زنی که بیک گـوهر و بیـک پـاره لعـل هـزار تجمّـل تـوان سـاخت، از 
شود اگرچه آن میوه جزو او بود حقّ تعاىل آن جزو را بر کل گزید و ممتاز کرد، کـه در درختی میوۀ شريین ظاهر می

جزو بر آن کل رجحان یافـت و لبـاب و مقصـود درخـت شـد وی حالوتی نهاد که در آن باقی ننهاد که بواسطۀ آن 
  .کقوله تعلی بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ

گنجـد شـیخ فرمـود کـه عجـب بنـده را گفت که مرا حالتی هست که محّمد و ملک مقرّب آنجا نمـیشخصی می
  .تو گنده بغل آنجا نگنجدحالتی باشد که محمّد در وی نگنجد محمّد را حالتی نباشد که چون 

خواست که پادشاه را بطبع آورد و هر کسی بوی چیزی پذیرفتند که پادشـاه عظـیم رنجیـده بـود بـر لـب مسخرۀ می
کرد خشمگني مسخره از طرفی دیگر پهلوی پادشـاه سـريان میکـرد بهـیچ وجـه پادشـاه در جوی پادشاه سريان می

بینی کـه چنـدین نظـر اجز شد گفت ای پادشاه در آن آب چه میکرد مسخره عکرد درآب نظر میمسخره نظر نمی
بینم گفت بنده نیز کور نیست اکنون چون ترا وقتی باشد که محمّد نگنجد عجب محمّد میکنی گفت قلتبانی را می

را آن حالت نباشد که چون او گنده بغلی درنگنجد آخر این قدر حالتی کـه یافتـۀ از برکـت اوسـت و تـأثري اوسـت، 
ریزند، آنگه ازو بدیگران بخش شود سنّت چون چنني است حقّ تعاىل فرمـود کـه ا اوّل جمله عطاها را برو میزیر

الِحِیْنَ راه اَلسَّالَمُ عَلَیْکَ اَیُّهَا الْنَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکَاتُهُ جمله نثارها بر تو ریختیم او گفت کـه وَعَلـی عِبَادِال هِ الصـَّ لـّ
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وف و بسـته بـود و پـر بـرف اوّل جـان بـازی او کـرد واسـب را در رانـد و راه را بشـکافت هـر کـه حقّ سـخت مخـ
نشانی نهاد و چوبها اسـتانید  روددرین راه از هدایت و عنایت او باشد، چون راه را از اوّل او پیدا کرد و هر جای
وثمـود و اگـر ایـن سـو رویـد که این سومروید وآن سو مروید و اگر آن سو روید هالک شـوید چنانـک قـوم عـاد 

ایـم و خالص یابید چنانک مؤمنان همه قرآن در بیان اینست که فِیْهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ یعنـی دریـن راههـا نشـانها بـداده
کنـی و دربنـد کننـد کـه راه مـا را چـرا ویـران مـیاگر کسی قصد کند که ازین چوبها چوبی بشکند همه قصد او می

ره زنـی اکنــون بــدانک پــیش رو محّمــد اسـت تــا اوّل بمحّمــد نیایــد بمــا نرســد، کوشــی مگــر تــو مــی نهالکتمـا
باید رفنت مصلحت اینست، بعـد همچنانک چون خواهی که جایی روی اوّل رهربی عقل میکند که فالن جای می

 از آن چشم پیشوایی کند بعد از آن اعضادر جنبش آیند، بدین مراتب، اگرچه اعضارا از چشم خرب نیست و چشـم
  .را از عقل

آدمی اگرچه غافلست الّا ازودیگران غافل نیستند، پس کاردنیا را قوی مُجّد باشـی از حقیقـت کـار غافـل شـوی، 
رضای حقّ باید طلبیدن نه رضای خلق، که آن رضا و محبّت و شفقّت در خلق مستعارست حق نهاده اسـت، اگـر 

همـه  و تنعّمـات همـه رنـج و محنـت شـود، پـسنخواهد هیچ جمعیّت و ذوق ندهد، بوجوداسباب نعمـت و نـان 
اسباب چون قلمیست در دستِ قدرتِ حقّ محرّک و محرّر حقّست تا اونخواهد قلم نجنبد اکنون تو در قلم نظـر 

کنـی بینـی دسـت را یـاد مـیبینـی قلـم را مـیبینی دسـت را نمـیمیکنی میگویی این قلم رادستی باید قلم را می
بینند میگویند که قلمـی نیـز بایـد بلـک از مطالعـۀ ی، امّا ایشان همیشه دست را میبینی و آنک میگویکوآنک می

گویند که این چنـني دسـت بـی قلـم نباشـد جـایی کـه تـرا از حـالوت خوبی دست پروای مطالعۀ قلم ندارند و می
ا در نـان عه آن دست چگونه پروای قلم باشـد، چـون تـرلمطالعۀ قلم پروای دست نیست، ایشان را از حالوت مطا

کنی ایشان را بوجود نان گندمني یاد نان جوین کی کنند، چون ترا بر جوین حالوتی هست که یاد نان گندمني نمی
خواهی که خود محـّل ذوق آسمانسـت، و زمـني از آسـمان حیـات دارد، اهـل زمني ذوقی بخشید که آسمان را نمی

از اسباب مبني که آن معانی در اسباب مستعارست کـه هُـوَ آسمان از زمني کی یاد آورند اکنون خوشیها و لذّتها را 
الضَّرُ وَالنّافِعُ چون ضرر و نفع ازوست تو بر اسباب چه چفسیدۀ خَیْرُ الْکَلَامِ مَاقَلَّ وَدَّل بهـرتین سـخنها آنسـت کـه 

ا بـر البقـره اگرچـه مط وّلسـت رجحـان دارد از مفید باشد نه که بسیار قُلْ هُوَاللّهُ اَحَدٌ اگرچه اندکست بصـورت امـّ
روی افادت، نوح هزار سال دعوت کرد چهل کس باو گرویدند مصطفی را خود زمان دعوت پیداست که چه قدر 
بود چندین اقالیم بوی ایمـان آوردنـد، چنـدین اولیـا و اوتـاد ازو پیـدا شـدند پـس اعتبـار بسـیاری را و انـدکی را 

ی چنانـک تنـوری را چـون آتـش رفیـدتر باشـد از بسـیانیست، غرض افادتست بعضی را شاید که سـخن انـدک م
بغایت تیز باشد ازو منفعت نتوانی گرفنت ونزدیک اونتوانی رفـنت، و از چراغـی ضـعیف هـزار فایـده گـريی، پـس 
معلوم شد که مقصود فایده است بعضی را خود مفید آنست که سـخن نشـنوند همـني ببیننـد بـس باشـد و نـافع آن 

تربیز رسـید بـر در زاویـۀ شـیخ ه یانش دارد، شیخی از هندستان قصد بزرگی کرد چون بباشد و اگر سخن بشنود ز
رسید از اندرون زاویه آواز آمد که بازگرد در حقّ تو نفع اینست که بـرین در رسـیدی اگـر شـیخ را ببینـی تـرا زیـان 

رفـت آن در حـقّ او دارد، سخن اندک و مفید همچنانست که چراغی افروخته چراغـی ناافروختـه را بوسـه داد و 
بس است، و او بمقصود رسید، نبی آخر آن صورت نیست صورت او اسب نبیست، نبی آن عشق است و محبّـت 

  .و آن باقیست همیشه همچنانک ناقۀ صالح صورتش ناقه است، نبی آن عشق و محبّت است و آن جاویدست
آرند گفتندش که آخر ثنای محمّد ثنای نیز یاد میگویند و محمّد را یکی گفت که بر مناره خدا را تنها چرا ثنا نمی

حقّست، مثالش همچنانک یکی بگوید که خدا پادشاه را عمری دراز دهاد و آنکس را که مرا بپادشـاه راه نمـود، 
گوید که بمن چیـزی دهیـد یا نام و اوصاف پادشاه را بمن گفت، ثنای او بحقیقت ثنای پادشاه باشد، این نبی می
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جبّۀ خود را بمن ده یا مال یا جامۀ خود را او جبّه و مال را چه کند میخواهد لباس ترا سبک کنـد  من محتاجم یا
خواهد بتو بسیار چیزها داده است غـري مـال، تا گرمی آفتاب بتو رسد که اَقْرِضُواللّهَ قَرْضاً حَسَناً مال و جبّه تنهانمی

و عقل را بمن خرج کن آخر مال را باین آلتها که من دادهعلم و فکر ودانش و نظر یعنی لحظۀ نظرو فکر و تأمّل 
خواهد، اگر برهنه توانی شدن پیش آفتاب بهـرت کـه آن آفتـاب ام بدست آوردۀ هم از مرغان و هم ازدام صدقه می

سیاه نکند، بلک سپید کند و اگر نه باری جامه را سبکرت کن تا ذوق آفتاب را ببینی مدّتی برتشـی خـو کـردۀ بـاری 
  .ینی را نیز بیازماشري

  

  فصل
هر علمی که آن بتحصیل و کسب در دنیا حاصل شود آن علم ابدانست و آن علم که بعد از مرگ حاصـل شـود آن 
علم ادیانست، دانسنت علم اَنَاالحقّ علم ابدانست، اَنَاالحقّ شدن علـم ادیانسـت، نـور چـراغ وآتـش رادیـدن علـم 

علم ادیانست،هرچ آن دیدست علـم ادیانسـت،هرچ دانـش اسـت علـم ابدانست، سوخنت در آتش یا درنور چراغ 
ابدانست، میگویی محقّق دیدست ودیدنست باقی علمها علم خیالست مثالً مهندس فکر کرد و عمارت مدرسۀ را 
خیال کرد هر چند که آن فکر راست و صوابست امّا خیالسـت، حقیقـت وقتـی گـردد کـه مدرسـه را بـرآرد و بسـازد 

خیال ابوبکر و عمر و عثمان و علی باالی خیال صحابه باشد و میـان خیـال و : ل تا خیال فرقهاستاکنون از خیا
خیال فرق بسیارست، مهندس دانا خیال بنیاد خانۀ کرد و غريمهندس هم خیال کرد فرق عظـیم باشـد، زیـرا خیـال 

فرقهاست، ماالنهایه، پـس  مهندس بحقیقت نزدیکرتست، همچنني که آن طرف درعالم حقایق و دید ازدید تا دید
هتفصد ازنور هرچ عالم خیالست پـردۀ ظلمـت اسـت، و هـرچ عـالم  گویند هفتصد پرده است از ظلمت وآنچ می

حقایق است پردهای نورست، امّا میان پردهـای ظلمـت کـه خیالسـت هـیچ فـرق نتـوان کـردن و در نظـر آوردن از 
  .نیز نتوان آن فرق فهم کردنغایت لطف، با وجود چنني فرق شگرف و ژرف در حقایق 

  

  فصل
خربنـد از حـقّ و اهل دوزخ در دوزخ خوشرت باشند که اندر دنیا، زیرا در دوزخ از حق بـاخرب باشـند و در دنیـا بـی

برند برای آنست که عملی کنند تا از مظهر لطف بـاخرب تر نباشد پس آنچ دنیا را آرزو میچیزی از خرب حقّ شريین
وشرتست ازدوزخ و منافقان رادر درک اسفل برای آن کنند که ایمان بر او آمـد کفـر او قـوی شوند، نه آنک دنیا خ

تر باشد تا از حقّ خرب یابد کافر را ایمان بر او نیامد کفر او ضعیف است بکمرت بود عمل نکرد، او را عذاب سخت
میزر را یک کس انـدکی بیفشـاند عذابی باخرب شود،همچنانک میزری که برو گرد باشد و قالییی که برو گرد باشد 

پاک شود امّا قاىل را چهارکس باید که سخت بیفشاند تا گرد ازو برود، و آنچ دوزخیان میگویند افِیْضُوْا عَلَیْنَا مِـنَ 
بـر مـا  تابـدالْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حاشا که طعامها و شرابها خواهند یعنی از آن چیز که شما یافتید و بر شما مـی

نیز فیض کنید، قرآن همچو عروسیست با آنک چادر را کشی او روی بتـو ننمایـد، آنـک آنـرا بحـث میکنـی و تـرا 
شود آنست که چادر کشیدن ترا رد کرد و با تو مَکر کرد و خود را بتو زشت نمود، یعنی من آن خوشی و کشفی نمی
گر چادر نکشی و رضای او طلبـی بـروی کشـت او را ست بهر صورت که خواهد بنماید امّا ارشاهد نیستم، او قاد

از دور خدمتهای او کنی در آنچ رضای اوست کوشی بی آنک چادر او کشی بتو روی بنمایـد اهـل حـقّ آب دهی 
را طلبی که فَادْخُلِی فِي عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنّتِي حق تعاىل بهـرکس سـخن نگویـد، همچنانـک پادشـاهان دنیـا بهـر 

اند، ره بپادشاه ازو برند حقّ تعاىل هم بنـدۀ را گزیـده تـا هـر کـه گویند، وزیری و نایبی نصب کردهجوالهه سخن ن



۹۹ 

  .اند که ره جز ایشان نیستندحقّ را طلب کند در او باشد وهمه انبیا برای این آمده
  

  فصل
آن را بگویی اگرچه آن گذارد که سراج الدّین گفت که مسئلۀ گفتم اندرون من درد کرد فرمود آن موکّلیست که نمی

روی بینی دانی که موکّلی هست مثالً در آبـی مـیبینی ولیکن چون شوق و راندن و الم میموکّل را محسوس نمی
خلـد، معلـوم شـد کـه آن طـرف روی خارهـا در تـو مـیرسد و چـون طـرف دیگـر مـینرمی گلها و ریحانها بتو می

بینـی ایـن را وجـدانی راحت است، اگرچه هر دو را نمیخارستانست وناخوشی و رنجست و آن طرف گلستان و 
گویند از محسوس ظاهر ترست مثالً گرسنگی و تشنگی و غضب و شادی جمله محسوس نیستند امّا از محسـوس 
ا دفـع گرسـنگی از خـود بهـیچ حیلـه نتـوانی کـردن و  ظاهرتر شد، زیرا اگرچشم را فراز کنی محسـوس را نبینـی امـّ

انــد و لــیکن از محســوس ی گــرم و ســردی و شــريینی و تلخــی در طعامهــا نامحســوسهمچنــني گرمــی در غــذاها
اینـی اگـر کنی ترا باین تن چه تعلّق است تو قایمی بی ایـن، وهمـاره بـیظاهرترست، آخر تو باین تن چه نظر می

ون یک لرزی برین تن چشبست پروای تن نداری و اگر روزست مشغوىل بکارها هرگز باتن نیستی، اکنون چه می
ساعت با وی نیستی جایهای دیگری تو کجا و تن کجـا اَنْـتَ فِـي وَادٍ وَانَـا فِـيْ وَادٍ ایـن تـن مغلطـۀ عظـیم اسـت، 
پندارد که او مُرد او نیز مُرد، هی تو چه تعلّق داری بنت این چشـم بنـدی عظـیم اسـت، سـاحران فرعـون چـون ذرّۀ 

اند بی این تن و تن بایشان هیچ تعلّق ندارد و همچنني ابراهیم واقف شدند تن را فدا کردند خود را دیدند که قایم
  .و اسماعیل و انبیا و اولیا چون واقف شدند از تن و بود و نابود او فارغ شدند

زد که در را مجنبانید تا سرم نیفتد پنداشته بود که سـرش از تـنش حجّاج بنگ خورده و سَر بر در نهاده بانگ می
  .اندیمست، احوال ما و خلق همچنني است پندارند که ببدن تعلّق دارند یا قایم ببدنجداست و بواسطۀ در قا

  

  فصل
ا رو بـاز کننـد تـا مطلـوبی همه مظهر میخَلَقَ آدَمَ عَلی صُوْرَتِهِ آدمیان  طلبند، بسیار زنان باشند که مسـتور باشـند امـّ

میگویـد مـن نخفـتم و نخـوردم و چنـني شـدم و خود را بیازمایند چنانک تو اُسرته را بیازمایی و عاشـق بمعشـوق 
چنان شدم بی تو معنیش این باشد که تو مظهر میطلبی مظهر تو منم تا بـدو معشـوقی فروشـی، و همچنـني علمـا و 
هرنمندان جمله مظهر میطلبند کُنْتُ کَنْزاً مَخْفِیاً فَاحْبَبْتُ اَنْ اَعْرَفُ، خلق آدم علی صـورته اَی علـی صـورة احکامـه 

م او در همه خلق پیدا شود، زیرا همه ظّل حقّند و سایه بشخص ماند، اگر پنج انگشت باز شود سایه نیز باز احکا
شود و اگر در رکوع رود سایه هم در رکوع رود و اگر دراز شود هم دراز شود پس خلق طالب طالب مطلـوبی و 

عـدو و بـا اولیـای او دوسـت، ایـن همـه  اند که خواهند تا همه محّب او باشند و خاضـع، و بـا اعـدای اومحبوبی
ا مـا بـاخربیم احکام وصفات حقّست که در ظّل می نماید غایة ما فی البـاب ایـن ظـّل مـا از مـا بـی خربسـت، امـّ

خربی دارد، هرچه در شـخص باشـد همـه در ظـّل ننمایـد جـز بعضـی ولیکن نسبت بعلم خدا این خربما حکم بی
  .ننماید بعضی نماید که وَمَا اُوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْالًچیزها پس جملۀ صفات حق درین ظّل ما 

  

  فصل
قَـالوا وَمَـا یَنْجِـی عَـنْ  سُئِلَ عِیْسی عَلَیْهِ یَا رُوْحَ اللّهِ اَیُّ شَیْیءِ اَعْظَمُ وَمَا اَصْعَبُ فِي الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ قَالَ غَضَبُ اللّهِ
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غَضَبَکَ وَ تَکْظِمَ غَیْظَکَ طریق آن بود چون نفس خواهـد کـه شـکایت کنـد خـالف او کنـد و ذلِکَ قَالَ اَنْ تَکْسِرَ 
بـه دروغ از خـدا محبـت  شکر گوید و مبالغه کند چندانی که در اندرون خود محبّت او حاصل کند زیرا شکر گفنت

لْمَخْلُوْقِ شِکَایَةٌ عَنِ الْخَالِقِ و فرمـود اَلشِّکَایَةُ عَنِ ا فرمايد موالناي بزرگ قدس الله سرّه كه جسنت است، چنني مي
دشمنی و غیظ در غیبت تو بر تو پنهانست همچون آتش چون دیدی که ستارۀ جست آن را بکش تا بعدم باز رود 
از آنجا که آمده است و اگر مدد کنی بکربیتِ جوابی و لفظ مجازاتی ره یابد و از عـدم دگـر و دگـر روان شـود و 

را بازفرستادن بعدم اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِیَ اَحْسَنُ تا قهـر عـدو کـرده باشـی از دو وجـه یکـی آنـک عـدو دشوار توان آن 
گوشت و پوست او نیست اندیشۀ ردیست چو دفع شد از تو ببسیاری شکر هر آینه ازو نیزدفع شود، یکی طبعاً کـه 

دهـد ایشـان خوانند او دشنام مـیک کودکان یکی را بنامی میاَلْاِنْسَانُ عَبِیْدُ الْاِحْسَانِ و دوّم چو فایده نبیند چنان
شود که سخن ما عمل کرد و اگر تغیري نبیند و فایدۀ نبیند میلشـان نمانـد، دوّم آنـک چـو ایـن را رغبت زیادت می

صفت عفوی در تو پیدا آید معلوم شود که مذمّت او دروغست کژ دیده است، او ترا چنانک توی ندیده اسـت، و 
شود که مذموم اوست نه تو و هیچ حجّتی خصم را خجل تر از آن نکند که دروغـی او ظـاهر شـود پـس تـو  معلوم

دهی زیرا که اظهار نقصانی تو میکند تو کمال خود ظاهر کردی که محبوب حقّی که بستایش در شکر او را زهر می
حق ناقص نباشد چنـدانش بسـتاکه یـاران او بگمـان افتنـد کـه وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یَحِبُّ الْمُحْسِنیْنَ محبوب 
   :مگر با ما بنفاقست که با اوش چندان اتّفاقست

ـــد ـــه دولتن ـــان گرچ ـــق سبلتش ـــر وف ـــرکن ب   ب

 

ـــد ـــه گردنن ـــان گرچ ـــم گردنش ـــکن بحک  بش
 

  .وَفَقّنَااللّهُ لِهذا
  

  فصل
صحّت است و مـال آنکـس کـه  شود و آنمیان بنده و حق حجاب همني دوست و باقی حجب ازین دو ظاهر می

شود آغاز میکنـد کـه یااللّـه یااللّـه و بینم همني که رنجش پیدا مینمی دانم وتن درستست میگوید خدا کو من نمی
بود، و حقّ زیـر آن درد پنهـان بـود، و چنـدانک  گردد پس دیدی که صحّت حجاب اوهمسخن می بحق همراز و
نـواییش رو نمـود یّا میکند و شب و روز بآن مشغولسـت همـني کـه بـینوا هست اسبب مرادات مه آدمی را مال و

  :نفس ضعیف گشت و گرد حق گردد
ــــــن ــــــتیت آورد بم ــــــی دس ــــــتّی و ته   مس

 

ــــو ــــتی ت ــــی دس ــــتی و ته ــــدۀ مس ــــن بن  م
 

کـامروایی داد جملـه حجـاب بـود کـه او را از  حقّ تعـاىل فرعـون را چهارصـد سـال عمـر و ملـک و پادشـاهی و
یک روزش بی مرادی و درد سر نداد تا نبادا که حقّ را یادآرد گفـت تـو بمـراد خـود  داشتحضرت حقّ دور می

  .باش و ما را یاد مکن شبت خوش بادمشغول می
ــــــــلیمان ــــــــد س ــــــــري ش ــــــــت س   از ملک

 

ـــــــــــت از بالســـــــــــري ـــــــــــوب نگش  واّی
 

  

  فصل
آدمـی  گویند در نفس آدمـی شـرّی هسـت کـه در حیوانـات و سِـباع نیسـت نـه از آن روسـت کـهفرمود این که می

از آن روست که آن خوی بد و شرّ نفس و شومیهایی که در آدم است برحسب گوهر خفیست که ازیشان بدترست، 
تـر و شـریفرت دروست که این اخالق و شومیها و شرّ حجاب آن گوهر شده اسـت چنـدانک گـوهر نفیسـرت و عظـیم
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حجب ممکن نشـود  ست، و رفع اینحجاب او بیشرت، پس شومی و شرّ و اخالق بد سبب حجاب آن گوهر بوده ا
انـد و الّا بمجاهدات بسیار، و مجاهدها بانواع است اعظم مجاهدات آمیختنست با یـارانی کـه روی بحـّق آورده

تر ازین نیست که با یاران صالح نشیند که دیـدن ایشـان گـدازش و اند هیچ مجاهدۀ سختازین عالم اعراض کرده
بیند گویند چون مار چهل سال آدمی نبیند اژدها شود یعنی که کسی را نمیافنای آن نفس است و ازینست که می
هر جا که قفل بزرگ نهنـد دال بـر آنسـت کـه آنجـا چیـزی نفـیس و ثمـني  که سبب گدازش شرّ و شومی او شود،

هست و اینک هر جا حجاب بزرگ گوهر بهرت چنانک مار بر سر گنجسـت تـو زشـتی مـا را مبـني نفـایس گـنج را 
  .ببني

  

  فصل
بني الطیور و اجنحتها و بني اجنحة همم العقـالء اَّن الطیـورَ باجنحتهـا دلدارم گفت کان فالن زنده بچیست الفرقُ 

العقالء باجنحة هممهم یطريونَ عَن الجهات لِکّل فرس طویلةٌ و لِکـّل دابـةِ اصـطبلُ  تطريُ اىل جهةٍ مِن الجهات و
  .اللّه اعلم و ولِکّل طري وکرٌ

  
**************************  
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