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ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ :دﻛﱰ ﻋﻠﯿﻤﺤﻤّﺪ ﺻﺎﺑﺮی

۱

ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ وی از ﻋﺮﻓﺎ و ﻣﺸﺎﯾﺦ

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ

 - ۱ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺪودﺑﻦ آدم ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻨﺎﺋﯽ؛

 - ۲اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮارث اﻟﺸﲑازی؛
 - ۳اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ زﻫﺮاﻟﺼﻮﻓﯽ؛

ﺟﺎﻣﻊُ اﻟﻌُﻠﻮم و اﻟﻤَﻌﺎرف و ﻣَﺠﻤَﻊُ اﻟﮑَﺮاﻣﺎتِ و اﻟﻤَﮑﺎﺷِﻒ ،اﻟﻌﺎﻟِﻢُ اﻟﻌﺎﱃ ،ﺣﻀﺮت

 - ٤ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺟﺎﻣﯽ.

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ .ﮐﻨﯿﮥ وی اﺑﻮاﻟﻔﺘـﻮح و ﻧـﺎم ﺷـﺮﯾﻔﺶ اﺣﻤـﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦ

اﺣﻤﺪ اﻟﻄﻮﺳﯽ اﻟﻐﺰاﱃ )ﻏﺰّال ﻗﺮﯾﻪای از ﻗﺮاء ﻃـﻮس اﺳـﺖ( .وی ﺑـﺮادر ﮐﻮﭼـﮏ

از ﻋﻠﻤﺎء و ﻓﻘﻬﺎء

ﺣﺠّﺔ اﻻﺳﻼم اﺑﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤّﺪ ﻏﺰاﱃ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺟﻨـﺎﺑﺶ از ﻓﻘﻬـﺎء ﺑـﺰرگ و

 - ۱اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﺠّﺔ اﻻﺳﻼم ﺑﺮادر وی؛

در اﺑﺘﺪای ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺑـﺮادرش اﺑـﯽ ﺣﺎﻣـﺪ در ﻣﺪرﺳـﮥ ﻧﻈﺎﻣﯿـﻪ ﺑﻐـﺪاد درس

 - ۲ﺟﺎراﻟﻠﻪ زﻣﺨﺸﺮی؛

ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وی را ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴّﺎج اﺗﻔﺎق ﻣﻼﻗﺎت اﻓﺘﺎد .دل ﺳﺮﭙدۀ وی ﺷـﺪ

 - ۳ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﺳﺤﻖ اﻟﺸﲑازی؛

و ﺑﺮ دﺳﺖ او ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻠﻘﲔ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ وی ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل رﺳـﯿﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺧﻠﯿﻔـﺔ

 - ٤ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻧﺼﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻤﯿﺲ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﺑـﻦ

اﻟﺨﻠﻔﺎﺋﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮﺷﺪ ﺧـﻮﯾﺶ ﻧﺎﺋـﻞ آﻣـﺪ .ﺟﻨـﺎﺑﺶ را ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت

ﺧﻤﯿﺲ.

ﻣﻌﺘﱪه و رﺳـﺎﺋﻞ ﺑـﯽﻧﻈﲑی اﺳـﺖ ،ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ :رﺳـﺎﻟﮥ ﺳـﻮاﻧﺢ و ﻟُﺒـﺎب اﻻِﺣﯿـﺎء و

اﻟﺬّﺧﲑه ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺼﲑة و ﻏﲑه.

از ﺧﻠﻔﺎء

وی در ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی وﮐﻤﺎﻻت ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺟﻤﺎل ﺻﻮری و ﺳﻼﺳﺖ ﺑﯿـﺎن در ﻋﺼـﺮ

 -۱اﻟﻤﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ

ﺧﻮد ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴّﺎج ﻣﺪت ﺳـﯽ ﺳـﺎل ارﯾﮑـﻪ ارﺷـﺎد

 -۲اﻟﻤﺴﱰﺷﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﺑﻪ وﺟﻮد او ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺑﺰرﮔـﺎﻧﯽ ﭼـﻮن ﺷـﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﺑﻐـﺪادی و ﻋـﲔ

 -۳اﻟﻤﺴﺘﻌﻠﯽ ﺑﺎﻟﻠﻪ

اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻤﺪاﻧﯽ و ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺠﯿﺐ اﻟﺪّﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻠﺨـﯽ و ﺷـﻤﺲ

 -٤اﻵﻣﺮ ﺑﺎﺣﮑﺎم اﻟﻠﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ.

اﻻﺋﻤﻪ رﺿﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮده و اﺟﺎزه ارﺷﺎد ﺑـﻪ آﻧـﺎن داده اﺳـﺖ .ﺟﻨـﺎﺑﺶ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ

ﮔﺬﺷﺖ ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻣﺘﻤﮑّﻦ ﺑﻮد و در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﻔﺪه ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ

از ﺳﻼﻃﲔ و اﻣﺮاء

ﻓﺮﻣﻮد و اﻣﺮ ارﺷـﺎد و ﻫـﺪاﯾﺖ ﺧﻠـﻖ را ﺑـﻪ ﺧﻠﯿﻔـﺔ اﻟﺨﻠﻔـﺎء و ﺟﺎﻧﺸـﲔ ﺧـﻮد ﺷـﯿﺦ

 - ۱رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎرق ﺑﻦ ﻣﻠﮑﺸﺎه؛

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ .ﻣـﺪﻓﻦ ﺣﻀـﺮﺗﺶ در ﻗـﺰوﯾﻦ و زﯾﺎرﺗﮕـﺎه

 - ۲اﺑﻮﺷﺠﺎع ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ؛

اﻫﻞ دل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۲

اﻻﺳﻼم ﻏﺰاﱃ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺘﺎب ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﮔﻔﺖ :اﺻـﻨﺎف ﻋﺒـﺎد از اﻗﺼـﯽ

 - ۳ﻣﺴﻌﻮدﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻏﺰﻧﻮی؛

ﺑﻼد ﺑـﺮای درک ﻧﻤـﺎزی در ﺧﻠـﻒ دﻋـﺎﮔﻮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﯾـﺎر ﻣﯽآﯾﻨـﺪ و آن را ذﺧـﲑه

 - ٤ارﺳﻼن ﺷﺎه ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی.

اﺧﺮوی ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﭼﻮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺳِـﻤﺖ ﺑـﺮادری و ﻗـﺮب ﺟـﻮار،

ﺷﻤّﻪای از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت وی

ﻧﻤﺎزی در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺰاری ،اﯾﻦ رﻓﺘـﺎر از اﻫـﻞ ﺳـﻠﻮک ﺑﻌﯿـﺪ اﺳـﺖ ،ﺷـﯿﺦ

در ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻮل رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳـﺖ

ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ در اﻗﺎﻣـﺔ ﺻـﻠﻮة ﺑـﺬل ﺟﻬـﺪ

اوﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺸـﻮق درﯾﺎﺑـﺪ ﭘـﺲ اﻓﺘﻘـﺎر ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺻـﻔﺖ اوﺳـﺖ ،و

ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز رﺳﯿﺪ و ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﺑﻪ اﻣﺎﻣـﺖ ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﻣﺸـﻐﻮل

ﭘﺲ اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ ،و ﻋﺎﺷـﻖ در ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻋﺎﺷـﻖ اﺳـﺖ و اﻓﺘﻘـﺎر ﺻـﻔﺖ

ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ روی از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ و اﻗﺘﺪا ﻧﭙﯿﭽﻢ .آﻧﮕـﺎه در ﺧـﺪﻣﺖ ﺣﺠـﺔ اﻻﺳـﻼم

ﻣﻌﺸﻮق را ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪﮐﻪ ﺧﻮد را دارد و ﻻﺟﺮم ﺻﻔﺖ او اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ وی ﻧﻤﻮد وﱃ در ﺑﲔ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑـﲑون آﻣـﺪه

ﺳﻮزِ ﻋﺸﻖ وﻻﯾﺖ ﺗـﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﭼـﻮن ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل رﺳـﯿﺪ وﻻﯾـﺖ ﺑﮕـﲑد،

ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺷﯿﺦ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﻋﺘﺎب آﻏﺎزﯾﺪﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﺎز را ﺷﮑﺴـﺘﯽ و

و ﻧﯿﺰ در ﺳﻮاﻧﺢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﺎﺷﻖ را در اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﻧـﮓ و ﺧـﺮوش و زاریﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪﮐـﻪ

و ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻧﻤﺎز را اﻋـﺎده ﮐـﺮد .ﭼـﻮن ﺣﺠـﺔ اﻻﺳـﻼم از ﻧﻤـﺎز ﻓـﺎرغ و از

ﺣﺪﯾﺚ زاری در ﺑﺎﻗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺪل ﯾﺎﻓﺘﻪ .و ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ

از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪی؟ ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀـﺎی ﺷـﺮط ﺧـﻮد ﻋﻤـﻞ ﮐـﺮدﯾﻢ ،ﺗـﺎ

رﺳﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﺷﻮد از ﻏﲑت ،دوﺳﺖ او را دﺷﻤﻦ ﮔﲑد و دﺷﻤﻦ او را دوﺳـﺖ ،ﺑـﺮ

رﻓﺘﻨﺪ اَﺳﱰ ﺧﻮد را آب دﻫﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﯽاﻣﺎم ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ! ﺣﺠـﺔ

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ دوﺳﺖ او را دوﺳﺖ ﮔﲑد و دﺷﻤﻦ او را دﺷﻤﻦ ،ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﺎل

ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم در ﻧﻤﺎز ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘـﺪا ﺑـﻪ ﺟـﺎی آوردﯾـﻢ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ

ﻧﺎﻣﺶ او را ﻏﲑت ﺑﻮد ﻓﻀﻼً ﻣﻨﻪ.

اﻻﺳﻼم را وﻗﺖ ﺧﻮﺷـﯽ دﺳـﺖ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺒﺤﺎن اﻟﻠـﻪ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ را ﺑﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺟﻮاﺳﯿﺲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺪ ،ﺑـﺮادرم راﺳـﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪﮐـﻪ در اﺛﻨـﺎی ﻧﻤـﺎز ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮم

ﺷﻄﺮی ازﮐﺮاﻣﺎت وی

ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز آﯾﺎ اﺳـﱰم را آب دادهاﻧـﺪ .ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﭘـﺲ از آن ﺣﺠـﺔ اﻻﺳـﻼم را

روزی ﯾﮑﯽ از وی ﺣﺎل ﺑﺮادرش ﺣﺠﺔ اﻻﺳـﻼم را ﭘﺮﺳـﯿﺪ :ﻓﺮﻣـﻮد :وی در ﺧـﻮن

رﻏﺒﺖ ﺳﻠﻮک ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.

اﺳﺖ .ﺳﺎﺋﻞ در ﻃﻠﺐ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﺑﲑون آﻣﺪه ،وی را در ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ازﮔﻔﺘـﻪ
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺎﻧﺪ .ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺎ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم در ﻣﯿـﺎن ﻧﻬـﺎدﮐـﻪ ﺑـﺮادرت

ﻧﻘﻞ ازﻛﺘﺎب رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻋﺮﻓﺎن

ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮن داد .ﺣﺠﺔ اﻻﺳـﻼم ﮔﻔـﺖ :ﺷـﯿﺦ درﺳـﺖ ﮔﻔﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻣـﻦ در

ﻧﮕﺎرش ﺣﺎج ﻣﲑزا ﻣﺤﻤّﺪﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدی،

ﻣﺴﺌﻠﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻣﺴـﺘﻐﺮق ﺧـﻮن ﺑـﻮد،

اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻘﯿﻘﺖ؛ ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ.۱۳۸۳ ،

ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻧـﻮر وﻻﯾـﺖ آن را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .و ﻫـﻢ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﺑـﺮادرش ﺣﺠّـﺔ

۳

وی را ﻫﺠﺮت اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ ﻧـﺪا ﻛـﺮد ﻛـﻪ» :ﻧـﻪ ﻣـﻨﻢ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗـﻮ«؟ ۳ﺟـﺎن ﺗـﻮ او را

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﯿﻢ

ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑــﻮد ،ﻫــﻢ ﺑــﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ او ﺟــﻮاب »ﺑﻠـﯽ« ﮔﻔــﺖ ،و ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ از ﻏﻮﻏــﺎی

ﺑﺸﺮﯾﺖ در آن ﺳﻔﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪﯾﻞ ﻧﺒﻮد.

اﻛﻨﻮن او را ﺳﻔﺮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آن ﺻﺪف را ﻫﺠﺮت اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺑـﺪﯾﻦ ﺟـﻮارح

دﯾﺒﺎﭼﻪ

ﻣﺮ او را وﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﺮدد ﺳﻔﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﯾـﺪﻛـﺮد

ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن و آﻟـﻪ ﻣﺘﺤـﲑان را ،ﻛـﻪ او آﻓﺮﯾـﺪ ﻣﻠﻜـﻮت آﺳـﻤﺎن و

از ﺧﻮد در ﺧﻮد .ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد و ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻃﻠﺐ درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑـﺮ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺿﯿﺎء وﻻﯾﺖ داد .ﭘﺲ ﺳﺮّ دوﺳﺘﯽ را از راه ﻟﻄـﻒ در ﺣﻀـﻮر ﺳـﺮّ وی ﺑـﻪ

اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﻠﺐ در ﺣﻖّ ﻏﺎﯾﺐ اﻓﺘﺪ ،و ﺣﻖّ ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ

ﺟﺬﺑﻪ ای داد ،و از ﺗﺄﺛﲑات آن ﺟﺬﺑﻪ ﺷﻐﺎف ۱دِل وی را در ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮﻓـﺖ از راه

اﻣﺎ ﻃﻠﺐ وی از آن وﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻋﻘﻞ وی ادراك ﻛﻨﺪ از آن ﻃﻠﺐ ﺑﺒﺎﯾﺪ

راه ﻋﻨﺎﯾﺖ در ﺳﺮاﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺪای ـ ﺟَﻞّ ذﻛـﺮُه ـ آﺛـﺎر وﺣـﺪاﻧﯿﺖ ﺑﯿﻨـﺪ و

وادﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ در وادی ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﻧﯿﻔﺘـﺪ و از راه ﺑـﺎز ﻧﻤﺎﻧـﺪﻛـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨـﺰل

ای ﺣﻘّﺎﯾﻖ ﺳﺮّ رﺑُﻮﺑﯿﺖ را در ﺳﺮاﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﻖّ را ﺑﻪ ﺣﻖّ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

زﻣﲔ را .و ﺳﺮّ ﻋﺎرف را ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺼﲑت داد .ﻣﻌﺪن دﻟﺶ را ﺑﻪ ﻧﻮرﻫﺎی

وی ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺮدد ،ﻛﻪ اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪود ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻘﻞ را در

ﺣﻜﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺪان دﯾﺪه اﻣﺎﻧﺖ داد .ﭘﺲ ﻟﺤﻈﻪ ای از آﺛﺎر اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻣـﺮ اﻣﺎﻧـﺖ را

ﻏﺎﯾﺐ .ﺣﻖّ را ﺑﻪ ﺣﻖّ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻄﻠﺐ.

ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﻛﺸﻒ داد ،ﺑﺮای اﻛﺮام و اﻧﻌـﺎم وی را .و ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﻌـﺮﯾﻔﺶ ﻛـﺮد از

٤

آﺳﻮد و ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ٥ﺣﺪّﻫﺎ اﻣﺮ ﺣﻖّ ﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﺗـﺎ از اﯾـﻦ در ﻧﮕـﺬردﻛـﻪ در وی

ﺷﺎﻫﺪ آن اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪه در ﺣﻀﻮر آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ آﯾﺪ ،ﺗﺎ دﻗﯿﻘـﻪ

ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺮد اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ از اﯾﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻀﺎﻋﺖ راه ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑـﺪان ﺣـﻖّ را ﯾﺎﺑـﺪ،

ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺻﻼی روز ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ در آن ﻣﺠﻤـﻊ ﻛـﻪ ارواح ﺑﻨـﯽ آدم را در ﻣﻈـﺎﻟﻢ ﻟﻄـﻒ

ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از اﯾـﻦ

ﺑﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻧﺪای ﺣﻘّﯽ ﺑﺪان ارواح ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻛﻪ ﮔﻔﺖ» :اﻟَﺴـﺖُ ﺑـﺮﺑَﻜُﻢ«۲؟ و

ﭘﯿﺶ وی ﺑﮕﺬرد ،ﻋﻘﻞ را از ﺗﺠﺴّﺲ آن زﺟﺮﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳَﻤﺎع روز ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد

داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎن ﺧﻮﻛﺮده .آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را دُرّ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و روح را

اﻣﺮوزﻛﻪ ﺳﻤﺎع ﻛﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻤﻊ ﻫﻤـﺎن ﻣﻌـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ و اﻧﺒﺴـﺎط ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ ﺣـﻖّ ﻫﻤـﺎن

آن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪای ـ ﻋَﺰﱠوﺟَﻞﱡ ـ و ﺑﻪ ارادت او ﺑﻮد در ﻣﻘﺎم ﻟﻄﻔﺸﺎن

ﻛﻪ آن روز »ﺑﻠﯽ« ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺻﺪف وی ﻛﺮد .ﭘﺲ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه روح ﻣﺮﻛﺐ ﻛﺮد ﺗـﺎ آن ﺣﻀـﺮت

ﻣﻌﺎﻧﯽ .ﻫﻢ ﺑﺪان ﻧﻄﻖ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻛﻨﺪﻛﻪ آن روز »ﺑﻠّﯽ« ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﺣﺠّـﺖ را
 -۳اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ ﻗﺒﻞ

 -٤ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از او

 -۱در ﭘﺮده و ﺣﺠﺎب

 -٥ﺗﺨﺖ

 -۲ﻗﺮآن  ۱۷۲/۷آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ؟

٤

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑُﺮش ،ﻫﺮﻛﻪ را در اﯾﻦ دو ﻣﻨﺰل ﺳﺎﻛﻦ وﻗﻔﺖ ﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻃﻔﻞ اﯾـﻦ راه

در وﻓــﺎی آن ﻣﻌــﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑــﻮد ﺗــﺎ ﭼﻨﺎﻧﻜــﻪ آن روز از ﺧــﻮد ﻣﺠــﺮد ﺑــﻮد ،اﻣــﺮوز آن
ﻣﺠﺮّدی را ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دل را از ﺗﻮﻗّـﻒ ﻣﻜﻮﻧّـﺎت ٦ﻫﺠـﺮت ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ ،و در ﭘﺎﯾﮕـﺎه

اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎن را در اﯾﻦ دو ﻣﻨﺰل ﻣﻘﯿﻢ ﻧﯿﺎﺑﯽ .و اﯾﻦ راه ﺑَﺮّ اﺳﺖ.

اﻧﻔﺮاد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﺰ دوﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﻟﺒﻨﺪ وی ﻧﮕﺮدد.

ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ را دُرّ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ،از ﻣﻜﺎن ﻫﺠﺮت ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮ رﺳـﺪ ،ﻛـﻪ دُرّ

ﺐ ﺳﺮﮔﺮدان و ﻏﺮﯾـﺐ ازﯾـﻦ روی اﺳـﺖ ﻛـﻪ دﻟـﺶ را ﺑـﺮ ﻫـﯿﭻ آﻓﺮﯾـﺪه آﺷـﻨﺎﺋﯽ
ﻣﺤ ّ

درﻣﻜﺎن ﺑﺤﺮ ﯾﺎﺑﯽ .و ﻋﺰّت در آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻮّاص را ،ﺟﺎن ﻧﻌﻠﲔ ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ،و ﺑﻘـﺎ

اﺳﺖ.

ﭘﺲ آن ﻓﻨﺎ را ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺮ ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ﺗﺎ ﺻـﺪف ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﺪﺳـﺖ آرد و ﺑﯿﺎﻓـﺖ

ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻧـﺰول و وﻗﻔـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﮔـﺮ ﭼـﻪ در وﻃـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺴـﺎﻓﺮ

را ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد.

اﻣﺎ ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر وﺟﻪ اﺳﺖ :دو ﻛﺴﺒﯽ اﺳﺖ و دو ﻋﻄﯿﺘﯽ.

آن ،دُرّ ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﺪ.

آﻧﻜﻪ ﻛﺴـﺒﯽ اﺳـﺖ ﯾﻜـﯽ ﺑﯿـﻨﺶ اﺳـﺖ و آن ﺗـﺄﺛﲑات ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﺳـﺖ ،و دﻟﯿـﻞ وی

ﭘﺲ ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﻋﺎﻟﻢ! ﻋﺎﻟَﻢ ﺧﻼﯾﻖ را در آرزوی ﻫﻮس آن دُرّ ﯾﺎﺑﯽ ،اﻣﺎ ﻏـﻮاص

اﺳﺖ .و آﻧﻜﻪ ﻋﻄﯿﺘﯽ اﺳـﺖ ﯾﻜـﯽ ﺑُـﺮش اﺳـﺖ و دﻟﯿـﻞ وی ﺑﺮَﯾـﺪ ﺣﻘّـﯽ اﺳـﺖ .و

ﭘﺲ در راه دل ﺗﺮا ﻃﻠﺐ درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ،ﻛﻪ روح ﺗﻮ ﺻـﺪف آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ،و

ﺑﺎ ﻋﺪﯾﻞ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮﮔﺮد ﺗﺎ از دو ﻣﻨﺰل ﺑﲑون ﺷﻮد ﯾﻜـﯽ ﻣﻨـﺰل ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﺗـﺎ ﺗـﱪّای

ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺑﺤﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﻤّﺖ ﺧﻮد ﮔﺮدی .و ﺳـﻔﯿﻨﺔ آن درﯾـﺎ ﻋﻨﺎﯾـﺖ

ﺣﺪود دل ﺑﲑون ﺷـﻮد ﺗـﺎ در ﺻـﺤﺮای ﻣﻌﺮﻓـﺖ از ﺳـﺎﻟﻜﺎن ﻣﻘـﺪم ﮔـﺮدد .ﭘـﺲ ،از

اﻣّﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺑﺮ اﺷﺎرت آن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ .ﭼـﻮن ﺑـﻪ ارادت در آﯾـﺪ روش وی ﺑـﺎ

ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دﯾـﺪ ﻣﻘـﺎم

اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻧﺎﻇﺮ آﯾﺪ ،ﺳﺮّ او واﺳﻄﻪ ﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑًـﺮّ اﺳـﺖ .از اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﺑـﲑون

ﻫﺮﻛﻪ را در راه وﻗﻔﺖ اﻓﺘﺎد ،ﻃﺮﯾﻖ ﺑـﺮ وی ﻣﺸـﻮّش ﮔﺸـﺖ ،ﺑـﺪان ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﯾـﻦ دو

ﻏﺴﻞ ﯾﺎﺑﺪ از آﻻﯾﺶ دﯾﺪ ﺧﻮد .ﭘﺎك ﮔﺮدد از ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺠـﺎب ،ﺗـﺎ آﻧﮕـﺎه دُرّ وی را

۷

ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮ روش اﺳﺖ و آن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و دﻟﯿـﻞ وی زﺟـﺮ

ﺟﺎﻧﺒﺎزﻛﻢ ﯾﺎﺑﯽ ،اﮔﺮ ﻣﻬُﻮَﺳﱠﺎن ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪی در راه ﻋﺰّت ﻧﻤﺎﻧﺪی.

دﯾﮕﺮﻛﺸﺶ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ وی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ.

ﺳﺮّ ﺗﻮ ﺑﺤﺮ آن ﺻﺪف اﺳﺖ ،و دل ﺑَﺮّ آن ﺑﺤﺮ اﺳﺖ .از دل وﻛﻠّـﯽ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﺑـﲑون

ﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﻧﻈﺮ دل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اذن اوﺳﺖ ،و راه ﺗﺎ ﻗـﺪﻣﮕﺎه از
ﻛ ّ

اﺳﺖ ،و ﺑﺎدﺑﺎن وی ﻟﻄﺎﻓﺖ.

ﻣﻨﺰل روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﲑون ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﯽ ﻣﻘﺎﻣﯿﺶ ﻣﻘﺎم ﮔـﺮددﻛـﻪ از ﻣﻼﯾﻜـﻪ ﻫـﺮ ﯾﻜـﯽ را

ﻞ ﻣﻘـﺎم واﺳـﻄﻪ ﮔـﺮدد ﺑـﻪ آﺛـﺎر
ﻫﺴﺘﯽ واﺳﻄﻪ ﮔـﺮدد ،و ﭼـﻮن ﺑـﻪ دوﺳـﺘﯽ دل ﺑـﺎ ﻛـ ّ

ﻣﻜﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮﻛﺮد ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ ﺣﻖّ را ﺑﯿﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎم ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪ و از ﻫﻔﺖ ﺑﺤﺮش ﺑﺒﺎﯾﺪﮔﺬﺷﺖ .و ﺻﺪف ﻫﺮ درﯾﺎ ﺑﻪدﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ آورد ﺗـﺎ

ﻣﻨﺰل را ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﻢ در او ﺑﻤﺎﻧـﺪ .ﻫـﺮﻛـﺲ را ﺑـﻪ ﺑﻬـﺮة ﺧـﻮﯾﺶ ﻧﺼـﯿﺒﺎت

ﺑﻪ ﭘﺎﻛﯽ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘـﺎك ﻧﮕـﺮدد ،ﺣﺎﺿـﺮ ﺣﻀـﺮت ﻧﮕـﺮدد ،و ﻣﺤـﺮم ﻣﻮآﻧﺴـﺖ

اﺧﺘﯿ ـﺎر او ﻣﺮاﯾﺸــﺎن را ﺳ ـﺮّ ارادت ﺧــﻮد ﮔﺸــﺖ ،ﻧــﻪ ﺣﻘﯿﻘــﺖ روش ﯾﺎﻓﺘﻨــﺪ و ﻧــﻪ

ﻧﮕﺮدد ،و اﻫﻞ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﮕﺮدد .و ﺗﺎ اﻫﻞ ﻗﺮﺑﺖ ﻧﮕـﺮدد ،ﺷـﺎﯾﺎن وﺻـﻠﺖ ﻧﮕـﺮدد .ﺗـﺎ

 -٦آﻓﺮﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات

 -۷ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻫﻮس

ﺷﺎﯾﺎن وﺻﻠﺖ ﻧﮕﺮدد ،اﻣﺎﻧﺖ دار ﺳﺮّ ﻧﮕﺮدد .و ﺗﺎ اﻣﺎﻧﺖ دار ﺳﺮّ ﻧﮕـﺮدد ،ﺻـﺎﺣﺐ

٥

ﺧﻮاﻃﺮﻫﺎی راه دﯾﺪن ﺑﻪ ﭘﺎس داﺷﱳ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،و از وﻗﻮﻓﻬﺎی ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬر ﺑﺎﯾﺪﻛﺮدن

ﻛﺮاﻣــﺖ ﻧﮕــﺮدد .و ﺗــﺎ ﺻــﺎﺣﺐ ﻛﺮاﻣــﺖ ﻧﮕــﺮدد ،اﻫــﻞ ﻓِﺮاﺳــﺖ ﻧﮕــﺮدد .و ﺗــﺎ اﻫــﻞ

ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻛﺮدن ﺣﻀﺮت ،و ﺳـﺎرﻗﺎن راه ﻧﮕـﺎه داﺷـﱳ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﺖ و ﺧُﻄـﻮت ،ﺗـﺎ

ﻓﺮاﺳﺖ ﻧﮕﺮدد ،واﻗﻒ و ﺷﻨﻮﻧﺪة اﺳﺮار ﺣﻖّ ﻧﮕﺮدد .ﺗﺎ واﻗﻒ و ﺷﻨﻮﻧﺪة اﺳﺮار ﺣﻖّ

ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ رﺳﺪ ،و آﻧﭽﻪ اﺷﺎرت ﻛﺮدهاﯾﻢ ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ﻧﮕﺮدد ،ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ اوﻛﺸﻒ ﻧﮕﺮدد .و ﺗﺎ ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑـﺮو ﻛﺸـﻒ ﻧﮕـﺮدد،

اﻣّﺎ ﺻﺪق وﻛﺬب را ﻓﺮق ﺑﺎﯾﺪﻛﺮدن ﻛـﻪ ﻛﺎذﺑـﺎن در ﺑَـﺮّ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ و ﺻـﺎدﻗﺎن ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮ

ﻣﺤﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدد .و ﺗﺎ ﻣﺤﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدد ،ﺣﯿـﺎت وی ﻃﯿﺒـﻪ ﻧﮕـﺮدد .و ﺗـﺎ

رﺳﻨﺪ .و ﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ﻋَﺰّاﺳﻤُﻪ ـ ﯾﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻧﺼﺮت ﻛﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ

ﺣﯿﺎت وی ﻃﯿﺒﻪ ﻧﮕﺮدد ،ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﻖّ ﻧﮕﺮدد .و ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﻖّ ﻧﮕﺮدد ،ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ وی

ﻛﺮدن اﯾﻦ ﻛﺘﺎب و اﯾﻦ ﻛﺘﺎب را »ﺑﺤﺮاﻟﺤﻘّﯿﻘﻪ« ﻧﺎم ﻛﺮدﯾﻢ ﻛﻪ ﺣﻘّﯿﻘﺖ ﺳﺮّﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ

ﻞ ﻧﺮﺳــﺪ،
راﺳــﺖ ﻧﮕــﺮدد ،و ﺻــﺎﺣﺐ ﺳـﺮّ و واﱃ وﻻﯾـﺖ ﻧﮕــﺮدد .و ﺗـﺎ ﺑــﺪﯾﻦ ﻣﺤـ ّ

دﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را در ﺳﺮ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻨﺠﺎ ﺻـﻔﺖ ﺧـﺎصّ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﺎصّ ﻧﯿﺎﺑﺪ.

ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗـﺎ اﺷـﺎرت ﺧـﺎصّ درﯾﺎﺑـﺪ و از آن ﻧﯿﻜﻮﺋﯿﻬـﺎ ﻛـﻪ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﻛـﺮده

ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﻖّ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﻛﺮد ،و ﻫﺮﻛﻪ از آن ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ ﮔﻮﻫﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ،

ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻐﯽ ﻓﻘﺮﯾﺖ ۸ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺪ .و از ﺟﻨﻮن ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪﮔﺸﺖ ﻛـﻪ اﯾﺸـﺎن

ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺻﺪﻓﯽ در اﺷﺎرت ﺑﺎز ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺣﻖّ ـ ﻋَﺰّاﺳـﻤُﻪ ـ ﻣـﺎ را ﺑﻨﻤﺎﯾـﺪ ،ﻛـﻪ

ﺻﻔﺖ وی ﭼﻪ ﮔﺮدد .ﭘﺲ ﺑﺮ ﺳـﺮّ ﺑﺎرﺧـﺪای ﺟـﺰ ﺧـﻮاصّ او واﻗـﻒ ﻧﮕـﺮدد .ﭘـﺲ

اﺳﺖ وی ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد و از ﺟﺎن ﻧﻌﻠﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و از ﻃﻔﻠﯽ

ﺑﯽ ازو ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻛﺮد .و ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺮد در ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻛﻨـﺪﻛـﻪ اﯾـﻦ

ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻃﻔﻠﯽ ﻣﺮاﯾﺸـﺎن را ﻧﺒﯿﻨـﺪ .ﻏﺴـﻞ ﺑﺎﯾـﺪ آورد از راه ﺗـﺎ دﯾـﺪ ﺧـﻮد ،ﺗـﺎ

راه ﺿﻤﲑﺳﺖ و ﺳﺮاﯾﺮ ﺳﺮّ و ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺧﻄﺮت و ﻧﺎﻇﺮ ﻟﺤﻈﺖ ،و اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ

ﻣﺮاﯾﺸﺎن را درﯾﺎﺑﺪ .و ﻫﻔﺖ درﯾﺎش در ﺑﺎﯾﺪﮔﺬﺷﺖ ،و ﺻﺪف ﻫﻔﺖ درﯾﺎ ﺑـﻪ ﻛـﻒ

را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﺴﺖ .ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺮاﯾﺮ ﺳﺮّ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮدد .ﺗـﺎ آﻧﮕـﺎه ﻛـﻪ

ﻫﻤّﺖ ﺑﺎﯾﺪ آورد .و ﺣﻘّﯿﻘﺖ ﮔﻮﻫﺮ آن ﺑﺒﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻣﺮد ﭘﺎك ﮔﺮدد.

اﻛﻨﻮن ﭘﺪﯾﺪ ۹ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺻﺪف ﻫﻔﺖ درﯾﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،و ﺳّﺮ آن ﺻﺪف ﭼﻪ ،و ﻧـﺎم درﯾـﺎ

ازﯾـﻦ ﺑـﲑون آﯾـﺪ و ﺑــﻪ ﺑﺤــﺮ ﻣﺴــﺘﻐﺮق ﮔــﺮدد ،ﺗــﺎ ﻣﻌــﺎﻧﯽ را ﺷــﺎﻫﺪﮔــﺮدد .و اﻛﻨــﻮن

ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﻮّاص آن درﯾﺎ ﮔﺮدد آن ﻫﻤﻪ را درﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺤﺮ اول ـ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﯾﻘﲔ اﺳﺖ.

ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ:

ﭼﯿﺴﺖ .و در ﻫﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻫـﺰار اﺷـﺎرت ﻋﺠﺎﯾـﺐ اﺳـﺖ و رﻣـﻮز ﻇﺮاﯾـﻒ ،ﻛـﻪ

ﺑﺤﺮ دوم ـ ﺟﻼل اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﺣﺴﺮت اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ را ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ﺗـﺎ از اﯾـﻦ ﺑَـﺮّ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮ رﺳـﺪ .و او را

ﺑﺤﺮ ﺳﻮم ـ وﺣﺪاﻧﯿﺖ اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﺣﯿﺎت.

ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ،و ﻟﺒﺎس ﺻﺪق ،و ﺗﯿﻎ ﯾﻘﲔ ،و ﺳﺮﭙ ﺗﻮﻛﻞّ ،و ﺟﻮﺷـﻦ رﺿـﺎ ،و

ﺑﺤﺮ ﭼﻬﺎرم ـ رُﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﺑﻘﺎء اﺳﺖ.

ﺧــﻮد ﺗﺴــﻠﯿﻢ ،و زرة ﺗﻔــﻮﯾﺾ ،و ﺳــﺎﻋﺪ ﺗﻔﺮﯾـﺪ ،و زاد ﺗﺠﺮﯾـﺪ ،و راﺣﻠــﺔ ﻗﻨﺎﻋــﺖ ،و
ﻋــﺪﯾﻞ ﺗﻮﻓﯿ ـﻖ ،و دﻟﯿ ـﻞ ﻋﻨﺎﯾ ـﺖ ،و ﻃﻼﯾ ـﺔ ﻋﻈﻤــﺖ ،و ﺗﻌﺠﯿ ـﻞ رﻓﯿ ـﻖ ،و ﻣﺮاﻗﺒــﺖ

ﺑﺤﺮ ﭘﻨﺠﻢ ـ اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی وﺻﺎل اﺳﺖ.

 -۸ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ و دروﯾﺸﯽ

ﺑﺤﺮ ﻫﻔﺘﻢ ـ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﻓﻘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺤﺮ ﺷﺸﻢ ـ ﺟﻤﺎل اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی رﻋﺎﯾﺖ.

 -۹ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﻮﯾﺪا ﻛﺮدن

٦

وی از آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ .اﻣّﺎ ﺑـﻪ ﻃﻠـﺐ ﺣـﻖّ را ﯾـﺎﻓﱳ درﺳـﺖ ﻧﯿﺎﯾـﺪﻛـﻪ ﺑﻨـﺪه

اﻣﺎ ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد اﯾﻦ ﺑﺤـﺮ را ﭼـﻮن ﺑﺤـﺮ ﺻـﻮرت ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺑُﺮﯾـﺪﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ

ﻣُﺤﺪَث ۱٤اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪﯾﻢ ،۱٥ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮان ﯾﺎﻓـﺖ ،وﻛﻠّـﯽ ﻣُﺤـﺪَﺛﺎت

ﺗﺤﺖ ﻗﺪم وی اﺳﺖ ﻣُﺤﺪَث اﺳـﺖ .ﺑُﺮﯾـﺪن اﯾـﻦ ﺑﺤـﺮ ﻣﺴـﺎﻓﺮی راﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﻖّ ـ

را ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ.

ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌـﺎﱃ ـ ﺑﻬـﺮ ﺻـﻔﺘﯽ آﺛـﺎر ﺧـﺪاﯾﯽ ﺧـﻮد ﺑـﺮ اوﻛﺸـﻒ ﮔﺮداﻧـﺪ ،ﻣـﺮ او را

ﻣﺴﺘﻐﺮق آﻻء ۱۰و ﻧُﻌﻤﺎی ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ .و ﻋﻘﻞ او را ﻣﻐﻠﻮب ﺗﺎﺑﺶ اﯾﻦ ﻛﺸـﻒ ﻛﻨـﺪ

اﻛﻨﻮن ﺣﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ در ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﺎدﻛﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درﯾﺎﻫﺎ در ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾـﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﺧﻮد راﺳﺖ ﺑﻜﻨﺪ ﺗـﺎ ﻣُﺤـﺪَﺛﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻗـﺪﯾﻢ ﺑـﺮﻧﮕﲑد ،و ﻧﯿﻜﻮﺋﯿﻬـﺎی

ﻛﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻛﻪ درو ﻣﻀﻤَﺮ اﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺣﻖّ ﮔﺮدد .از ﺣﻖّ ﺑﻪ ﺣﻖّ ﻗﺮﺑﺖ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن و دل ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ و ﻧﺎﺳـﭙﺎس ﻧﮕـﺮدد ،و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﻀـﺮت

ﯾﺎﺑﺪ ،از ﺣـﻖّ ﺑـﻪ ﺣـﻖّ ﻧـﺎﻇﺮ آﯾـﺪ .ﻋﻘـﻞ از آن ادراك ﻣﻌـﺰول ﺑﺎﺷـﺪ .ﺳـﻤﺎع ﻣـﺮ آن

ﻣﻌﺎﻧﯽ راﺳﺖ ﻛﻪ او ﺟﺰ ﺑﺎ دوﺳﺖ آرام ﻧﻜﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳـﺎﻋّﯽ از ﺣـﻖّ ﻣـﺮاو را ﺑِـﺮّی ۱۱و

ﺑﻪ ﺟﺎی آرد ،و ﻣﻮاﻓﻘﺖ را در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻘّﯽ ﻧﮕﺎه دارد ﻛﻪ ﺣﻖّ ـ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ـ

ﮔﺮداﻧﯿﺪن او ازﻛﻠّﯽ ﺧﻼﯾﻖ ،و دﻋـﻮت ﻛـﺮدن ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ وﺻـﺎل ﺣـﻖّ ،و در اﻧﺘﻈـﺎر

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﯾﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﺳﺒﻘﺖ ﻛﻨﺪ ،و آن ﻋﺰﯾﺰان را ﺑﻪ ﺟﺎن و دل ﻣﺮاﻋﺎت ﻛﻨﺪ.

اﻟﻄﺎﻓﯽ و ﻧﻮاﺧﺘﯽ ۱۲و ﻋﺰّﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻘﺎ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﺑﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،و ﻣﺤﺮم

ﺑﺰرگ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ و ﻋﺰﺗﯽ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﻣـﺮ اﯾـﻦ راه را و روﻧـﺪﮔﺎن او را .ﭘـﺲ ﻋﺰﯾـﺰی

ﭘﺲ ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮﻛﻤﺎل ﺑﻪ ﺣﻘّﯿﻘﺖ ﺧﺪای ـ ﻋَﺰّاﺳﻤُﻪ ـ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ

ﻣﺎﻧﺪن او ﺑﺮای رؤﯾﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ،و در ﻋﻘﺒـﺎ وی را از ﻣﻘﯿﻤـﺎن دو ﻋـﺎﻟﻢ

ﺣﻘّﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻛـﻪ ﺗﻮﺣﯿـﺪ آن وﺣـﺪاﻧﯿﺖ اﺳـﺖ .ﻣﻮﺣـ ّﺪ ﻋﺰﯾـﺰ

ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ.

ﻛﺮدة اَﺣﺪ و ﺑﺮﻛﺸﯿﺪة او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺣﻖّ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ ،ﺑﻨﺪه ﭼﻪ ﻛـﺮدی؟ و اﮔـﺮ او

اﻣّﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻘﻞ ﻧﯽ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﺗﺸﺒﯿﻪ اﺳﺖ .از دﯾﺪة ﻋﻘـﻞ

ﺗﻮان دﯾﺪ ﺑﯽﺗﺸﺒﯿﻬﯽ ،ﺑﻪ دﯾﺪة ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﻨﺪ .ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻـﻼی ۱۳اﯾـﻦ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻜﺮدی ،ﺑﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؟ ﭘﺲ ارادت ﺣﻖّ ﯾﻜﯽ ﺑﺪان ﻛﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮﻛـﺮد
از ﺧﲑ و ﺷﺮّ ،و ﺑﻨﺪه در ﻓﻌﻞ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﭘﺲ ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل ﯾـﻚ ﺻـﻔﺖ اﺳـﺖ

ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﻜﺎن ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﲑون آوردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻛﺮا ﺷﺎﻫﺪ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧـﺪ ،ﻛـﻪ ﻫـﺮ

ﺳﺮّ ﺧﺪاوﻧﺪی را ﻋَﺰّاﺳﻤُﻪ ـ اﻣّﺎ ﻣﺮﯾﺪ را ﻣﺮاد در او ﻣﺨﺘﻠﻒ .و اﯾﻦ از ﺑﺮای آن ﮔﻔﺘﻪ

ﻛﻪ ﮔﻔﺖ رﺳﯿﺪم ،آن از وی ﻣﺴـﻠّﻢ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻛـﻪ رﺳـﯿﺪﮔﺎن ﻣﻐﻠﻮﺑـﺎن ﻋﻘـﻞ اﻧـﺪ ،ﻛـﯽ

ﺷﺪﻛﻪ ﺳﺨﻦ در ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺗﺠ ّﻠﯽ ﺻﻔﺎت ،ﺗﺎﻣﺮﯾﺪ را ﺑﺮ ﭼﯿـﺰی

وﺻــﻒ ﺗﻮاﻧﻨــﺪﻛــﺮد آﻧﻬــﺎ ﻛــﻪ از وﺻــﻒ ﻋﺎﺟﺰﻧــﺪ؟ ﻣﻐﻠــﻮب ﻣﻌﺮﻓــﺖ اﻧــﺪ و ﺑﯿﻨــﺎی

ﻣﺪار ﻧﯿﻔﺘﺪﻛﻪ از راه ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻖّ را ﺑﻪ ﺧﲑ و ﻣﺜﻞ ﻧﺠﻮﯾﺪ ،ﺣﻖّ ﯾﻜﯽ اﺳﺖ .آﺛﺎر

ﻣﺸﺎﻫﺪه .ﭘﺲ ﻣﺮد را ﺗﺼﺮّف از راه ﺑﺒﺎﯾﺪ اﻓﻜﻨـﺪﻛـﻪ ﺗـﺎ اﮔـﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺑﯿﻨﻨـﺪ ،و اﮔـﺮ

ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻗﻮت ﻃﻠﺐ ﺳﺎﻗﻂ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺮد را درﯾﺎﻓـﺖ ﺧـﻮد درﺳـﺖ اﺳـﺖ ،ﻛـﻪ

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او ﺑﺮﻣﻮﺣﺪّ آن اﺳﺖ ﻛﻪ وی را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿـﺪ آرد ﺗـﺎ ارادت ﺣﻘّـﯽ ﺑـﯽ ﻋﻠّـﺖ

 -۱۰ﺻﻔﺎت

ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺣﻖّ ﻣﺮﯾﺪ اﻓﺘﺪ .و ارادت ﺣﻘّﯽ ﯾﻜﯽ ﻣﺮاﯾﺸﺎن را ﺑـﻪ ارادت آورد

ﺑﻪ ارادت ﻣﺮﯾﺪ ﻣﺮادﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﻣﺮﯾﺪ را ﻛﺸـﻒ ﺟـﻼل ﺑﺎﺷـﺪ و او در ﺣﻜـﻢ ﮔـﺪازش

 -۱۱ﺧﲑ و ﻧﯿﻜﯽ

 -۱٤ﻣﺨﻠﻮق و اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه

 -۱۲آﻫﻨﮓ و ﺣﺮﻛﺖ

 -۱٥ازﱃ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ

 -۱۳ﺻﺪا و آﻫﻨﮓ

۷

اﻣّﺎ زﯾﺮك ﻛﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ درﯾﻦ روزﮔﺎر ﻣﺮاورا ﺑـﺎز ﺷﻨﺎﺳـﺪ .ﺻـﺤﺒﺖ داﺷـﱳ ﺑﺪﯾﺸـﺎن

ﺗﺎ ﻣﺮاد آن ﻛﻨﺪﻛﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪﻛﻪ او از ﺣﻖّ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ .ﻣﺮﯾﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﺑﻮد

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ راﺳﺘﯽ روزﮔﺎر ﻧﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺪ داﺷـﺖ.

و ﻣﺮاد ﻋﺎرف اﻣـﺮ ﻣـﺮاد را ﺳّـﺮ ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ،ﻣﺮﯾـﺪ را ﺻـﻮرت ﭼﯿﺰﻫـﺎ .ﻣـﺮاد را

و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﺷﺎرت اﯾﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﻟﻄﻒ ﻛﻨﺪ و ﻣﺮﯾﺪ را ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﺗﺄدﯾﺐ .ﻣﺮاد در ﻣﻨﺰل رﺟﺎء ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻤـﻪ از ﺣـﻖّ ﺑـﻪ

ﺑﺎز ﻣﺮﯾﺪ را اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺴـﺖ ﻛـﻪ او را ﺗـﺎﺑﺶ ﺟـﻼل ﺣـﻖّ ﺑـﻮد .ﮔﺎﻫﮕـﺎﻫﯽ ﺗـﺎﺑﺶ

ﺧﻮد ﻧﮕﺮدد ،و ﻣﺮﯾﺪ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮف ﺑﻮد ﮔﺎه از ﺣﻖّ ﺑﻪ ﺧﻮد وﮔﺎه از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣـﻖّ.

ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺤﲑﯾﺶ ۱٦درﺳﺖ ﮔﺮدد و ﮔﻮﻫﺮ ﻋﺠـﺰ ﺧـﻮد را

ﻫﺴﺘﯽ ﺣﻖّ را دﯾﺪه ﺑﻮد اﻣّﺎ در ﺣﻜﻢ آن ﺗﺎﺑﺶ ﻫﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺣـﻖّ ﻣـﺮاورا

ﺑﻪ ﻓﺮاق ﺧﻮد ﺑﺴﻮزد .ﮔﺪازش وی از ﯾﻦ روی ﺑﻮد ﻛﻪ دﻟﺶ در ﺑـﺮّ ۱۷ﻃﭙﯿـﺪه ﺑـﻮد و

ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺮاد ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﯿﻨـﺎﺋﯿﺶ درﺳـﺖ ﮔـﺮدد و ﻋّـﺰت ﺧﺪاوﻧـﺪ

۱۸

ﻞ ﻣﻜﻮﻧّـﺎت
ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻫﻤـﻪ ﻧـﺎزش وی از ﻋـﺰّ وی ﺑـﻮد .ﺑﻬـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ ای ﺳـﺮّ وی ازﻛـ ّ

ﺳﺮش ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد در اﻣﻄﺎر ﺑﻮد .ﮔـﺪاز وی از درون ﺑـﻮد ،اﻣّـﺎ ﺷـﺨﺺ را

ﺑﲑون ﺑﺮد ،ﺗﺎ ﻧﺪای ﺣﻘّﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﺪ ﻗﺮار ﻧﻜﻨﺪ .ﭘـﺲ ﻧـﻪ در ﯾﺎﺑـﺪ روزﮔـﺎر

ﺗَﺒَﻊ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوغ آﺗﺶ و ﺧﻮف دل وی را از ﻧﻈﺮ ﺧﻼﯾﻖ ﭘﺎك ﮔﺮداﻧﺪ .آن ﭼﻮن

را ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺪ ﻓﻀﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﺟﻤﺎل اﺳﺖ ،ﺣﺎﺿﺮﻛﺮدة ﺣﻖّ اﺳﺖ ،و ﺣﺎﺿﺮ او را

اﻣّﺎ ﻓﺮق ﻛﻨﻨﺪة ﻓﺮاق وﺻﺎل ﺑﻮد .ﻣﺮاد را اﯾﻦ ﻓﺮق ﻧﻤﺎﯾﺪ .و او درﻛﺸﻒ ﺟﻤﺎل ﻧﺎﻇﺮ

اﻣّﺎ ﺣﻖّ او را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ داده اﺳﺖ در ﯾﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﺳـﻤﺎع ،و در دﯾﮕـﺮ

ﮔﻮﻧﻪ اش دارﻧﺪ ﻧﺎﻇﺮ دارﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪه .ﻧـﺎزش وی ازﯾـﻦ روی اﺳـﺖ،

ﮔﺮدد ،ﺑﺪاﻧﮕﻪ ﺣﻖّ آن ﻣﻌﻨﯽ را ﺟﺬب ﻛﻨﺪ ،و آن ﻣﻌﻨـﯽ ﺳّـﺮ را ﺟـﺬب ﻛﻨـﺪ .و ﺳّـﺮ

ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﺮّﻣﯽ.

۱۹

وی را ،و ﻧﻪ ﻣﻄّﻠﻊ ﮔﺮدد ﻧﻤﺎﯾﺶ وی را ،و ﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪ اﺷﺎرت وی را .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮاد

ﻣﺘﺤﲑﮔﺮدد در دﻧﯿﺎ و از دﻧﯿﺎ ﺧﱪ ﻧﺪارد ،و در ﻋﻘﺒﺎ و از ﻋﻘﺒﺎ ﺧﱪﻧﯽ.

ﻛﺲ ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺮد.

اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺬب ﻛﺮدة ﺣﻖّ اﺳﺖ ،و وی ﻧﻪ ﻓﺮاق دارﻧﺪ ﻧﻪ وﺻﺎل .ﻫـﺮ ﭼـﻪ

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺖ .در آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛـﻪ ﺳـﻤﺎع ﺑﺎﺷـﺪ ،از ﻓـﺮق ﺗـﺎ ﻗـﺪم وی ﻫﻤـﻪ ﺳـﻤﺎع

اﻣّﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺄﺛﲑات آن ﻫﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ .در او ﺗﺎرﯾﻜﯽ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻤﻪ

دل را ﺟﺬب ﻛﻨﺪ .اﻛﻨﻮن اﮔﺮﻛﻠّﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮو ﻓﺮود آﯾﻨﺪ وی ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕـﺮددﻛـﻪ ﺣـﻖّ

ﺑـﺪان ﻛــﻪ ﺑﻮﺳــﺘﺎن دل او ﺑـﻪ آﺛــﺎر ﻟﻄــﻒ ﺧــﺪای آراﺳـﺘﻪ اﺳــﺖ و ﺳـﺮّش ﺑــﻪ آﻻء و
۲۰

ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻐﻠﻮب .ﭼﻮن دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮداﻧﯿﺪة ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻛﺮد ،ﻛﻪ

ﻧُﻌﻤَﺎء ﺣﻖّ ﭘﲑاﺳﺘﻪ اﺳـﺖ .و آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪة ﺣـﻖّ ـ ﻋَﺰّاﺳـﻤُﻪ ـ ﻋـﺰو ﻣﺮﺗﺒـﻪ

زﺑﺎن ﮔﺮددﻛﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪة اﺳـﺮارﻛـﺮده .و درﻣﻨﺎﺟـﺎت ﺳـﺮود ﺳّـﺮ در

ﻣﮕﺮﻛﺴﯽ را ﻛﻪ ﻫﻤّﺖ وﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑـﺮ دل او ﺣـﺮام ﮔﺸـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و او در ﻃﻠـﺐ وﺻـﺎل

از ﻗﺪرت آﻧﮕﻪ او را ﻏﻠﺒﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻛﺮد؟ ﺑـﺎز ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﮔﻔـﺘﺶ آرد از ﻓـﺮق ﺗـﺎ ﻗـﺪﻣﺶ

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﻪ او را ﺑﺒﻮﯾﺪ ازو ﺑﻮی وﺻﺎل ﺣﻖّ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮﻛﺴﯽ آﻧﺮا ﺷﻢّ ﻧﺒﺎﺷـﺪ،

آرد .ﻫﻤﮕﯿﺶ درآﯾﺪ ،رﻓﺘﻪ ﮔﺮدد،اﯾﻦ ﻧـﻪ ﭼﻨـﲔ اﯾﺴـﺘﺎده ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ اﮔـﺮﻛﺴـﯽ وی را

ﻣﺸﻐﻮل ﻛﻨﺪﮔﻮ ﻫﻼك ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎش ،و اﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد .ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺧﻮد آﻣﺪه

 -۱۷ﺑﯿﺎﺑﺎن

اﺳﺖ و در آن ﮔﻪ ﺳﻤﺎع ﻛﻨﺪ ﺷﻨﻮﻧﺪه از ﺣﻖّ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -۱۸ﺳﻮﺧﱳ
۱۹

 -۱٦ﺗﻌﺠﺐ و ﺣﲑاﻧﯽ اش

 -آﺧﺮت

 -۲۰ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ

۸

اﻣّﺎ ﻫﺮﻛﻪ را ﺑﺎ ﺟﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ درﯾﺎ در ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻣﺪ .و ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ

ﺣﻖّ ﻣﺪﻫﻮش و ﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭼـﻮن از او آن ﺑـﻮی ﺑﯿﺎﺑـﺪ ،ﻗـﻮت ﻫﻤّـﺖ وی

ﺐ وی ﮔـﺮدد،
ﮔﺮدد ،و ﺑﻀـﺎﻋﺖ ﻧﯿـﺎز وی ﺷـﻮد ،و ﻋـﺪﯾﻞ ارادت و ﻣـﻮﻧﺲ و ﻣﺤـ ّ

دُرّ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﮔﻮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﺧﺘﯿﺎرﻛﻦ ﻛﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ ﺑﯿـﻨﺶ و روش .و آن

اﻣّﺎ دﯾﮕﺮان را ﺗﺄﺛﲑ آن ﺷﻢ ﻫﻢ در ﻋﺒﺎرت ﻣُﻀﻤَﺮ ﮔﺮدد .ﺗﺎ در آن ﺳَـﻤﺎع آﯾـﺪ ﻫـﯿﭻ

ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑَﺮّ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ .ﺑَﺮّ ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺤﺮ را ﺑﻪ ﺳﻔﯿﻨﻪ.

دو ﺳﻔﺮﻛﻪ ﺣﻖّ دﻫﺪ ﺑُﺮش وﻛﺸـﺶ .و آن درﯾﺎﻫـﺎ در آن دو ﺳـﻔﺮ ﺑـﻮد .ﺑﺤـﺮ در آن

ﺗﻜﺴﲔ ﺷﻮق وی ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮﮔﺮدد.

اﻣّﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻗﺪم ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺪم ﻫﻤّﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺮد ﺑﺪان ﻗﺪم روﻧﺪة راه ﮔﺮدد،

وﺻﺎل دل او را ﺑﻪ دﻋﻮت ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻧﺪ .ﯾﻜﯽ را ﻛﻠّﯽ ﺑﻮد و ﯾﻜﯽ را ﺑﻌﻀﯽ .ﭘـﺲ

ﺗﺎ از دل ﮔﺬر ﻛﻨﺪﻛﻪ دل را ﻋﺰّت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯽ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ.

ﺣﻖّ را ﺑﺮﻣﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﻜﻮﺋﯽ اﺳﺖ.

اﻣّﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ از ﺗﺄﺛﲑات ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﺳـﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ آﻓﺘـﺎب ﺿُـﺤﯽ ﺣﻜـﻢ روﺷـﻨﺎﯾﯽ

و ﻫﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﻘﺮّب ﻛـﺮد ،ﻫﻤـﻪ ﻣﺮﯾـﺪ ﺣـﻖّ اﻧـﺪ ،اﻣّـﺎ اﯾـﻦ ﻛﺸـﻮف و اﯾـﻦ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻛﻪ را داد .آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ از ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟّﻢ روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧـﻮد ﻫﺮﮔـﺰ

دارد اﻣّﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﺪارد ،و اﯾـﻦ ﺑـﺮای آن اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻫﻤّـﺖ را ﻏﻠـﻂ ﻧﻜﻨـﺪ.

اﻣّﺎ ازﯾﻦ ﻫﻔﺖ درﯾﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺰد آن را درﯾﺎﯾﯽ ﻛـﻪ آب ﺣﯿـﺎت ﺑـﻪ درﯾـﺎ

ﺑﻬﺮ ﻟﺤﻈﺘﯽ و ﺧُﻄﻮﺗﯽ ﻛﻪ ﭼﯿﺰی در ﭘﯿﺶ وی ﮔﺬر ﻛﻨـﺪ آن ﺗـﺄﺛﲑات ﺑـﺪو ﺑﻨﻤﺎﯾـﺪ و

ﻏﻠﻂ ﻛﺮدن وی ﺑﺮ دون ﺣﻖّ ﻣﺎﻧﺪﻧﺴﺖ ،و رﻓﱳ او ازﻛﻞ ﻛَﻮن ﻣﻔﺮد ﮔﺸـﱳ اﺳـﺖ ﺗـﺎ

ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد ! آﺛﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،دل ﻣﻮﺣّﺪ را ﭼﻨﲔ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺪای ـ ﻋَﺰّ و ﺟَﻞ ـ آﻧﺮا از راه وی دورﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮد در اﺛﺮ اﺛﺒـﺎت او دﯾـﺪه

ﻣُﻀﻤَﺮ اﺳﺖ ،وﮔﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣُﻀﻤَﺮ اﺳـﺖ ،و ﻋﺠﺎﯾﺒﻬـﺎی وی ﺑـﺲ ﻣﻨﻜـﺮ

رﺳﻮل ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﺣ ّﺪ و ﺣﺪود دل ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺬارد ﻛﻪ ﺣ ّﺪ ﺧـﺪای آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ

اﺳﺖ .ﻫﺮﻛﻪ دُرّ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮔﻮﺣﺪﯾﺚ درﯾﺎ ﻣﺮﭙس ،و ﻫﺮﻛﻪ ﻣـﺮد ﺑﺤـﺮ اﺳـﺖ ﮔـﻮ

۲۲

ﺑﺮﺑّﺮ ﻣﻨﺸﲔ ﻛﻪ » :ﺿ ّﺪ آن ﻻﯾﺠﺘَﻤﻌﺎن ،«۲۱اﻧـﺪﻛـﻪ درﯾـﺎ را ﺻـﻔﺘﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺮﮔـﺰ

ﺑﻨﺪه دل در ﺑﻨﺪ دون ﻧﺒﻨﺪد و ﺣ ّﺪ ﺣﺮّﯾﺘﺶ ﺑﯿﻨﺶ در ﺣﻖّ آﻓﺮﯾﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ آزاد را

زﻧﺪة ﻋﺎدﺗﯽ را ﺑﻪ ﻛﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ آﻧﮕـﺎه ﻛـﻪ ﻏـﺮﻗﺶ ﻛﻨـﺪ و ﻟﺒـﺎس ﻋـﺎدت را از او

ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧـﺪﻛـﺮد .و ﻣـﺮد را ﺑﯿـﻨﺶ ﺑـﺮای آن ﺑﺎﯾـﺪ ،و رﻓﺘـﻨﺶ در ﺣـﻖّ ،ﺟـﺰ

ﻣﺜﻞ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎز و ﺑﲑون ﻧﻤﺎزﻛﻪ ﺑﻪ ﺣ ّﺪ اﻣﺮ وی ﻧﺸﺴﱳ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.

ﺧﺪای ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺼﯿﺒﻪ ای وی را ﺑﻨـﺪه ﻧﺘﻮاﻧـﺪﻛـﺮد .و ﺑﺒﺎﯾـﺪ دﯾـﺪ و داﻧﺴـﺖ ﻛـﻪ در

ﺑﺮﻛﺸﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮده ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ وی را ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺮدﮔـﺎن ﻛﻨﻨـﺪ ،آن ﺿـﺮب

اﻣّﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ درﯾـﺎ ﻋـﺎﱃ ﺗـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻣﺮدراﯾـﻚ ﻧﻈـﺮ ﻫﺴـﺘﯽ ﺑـﺎﻗﯽ اﺳـﺖ

اﻣّﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ از دون ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ دل دور ﻧﺸﺴﱳ اﺳﺖ ،ﻛـﻪ ﻫـﺮﻛـﻪ ﻗﯿـﺎم ﺻـﻮرت

ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮدش ﭘﺎك ﮔﺮداﻧـﺪ .ﭘـﺲ اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎﻧﯽ را در ﻣﻜـﺎن ﺳّـﺮ او ﭘﺪﯾـﺪ

اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺖ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﺗَﺒَﻊ وی اﻧﺪ.

ﺑﯿﺎرد و از ﺳﺮور ﺳﺮّ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﱪ ﻧﺪارد ،ﻧﻤﺎز وی ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮّ ﻧﻤﺎز ﻣﺘﻘﯿﺎن

ﺑﺮﺟﺎن ،دم ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻣﯽزﻧـﺪ .ﭼـﻮن ﺑـﺪﯾﻦ درﯾـﺎ در اﻓﺘـﺎد ﻣﺴـﺘﻐﺮق ﮔﺮداﻧﯿـﺪ ﺗـﺎ از
آورد و دﻟﺶ را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ آن ﻧﻮر ﻣﻨﻮ ّر ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﯿـﺎت او ﺑـﺮﻋﻜﺲ

ﭘﺲ ﻣﺮد را ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺮای ﺳﺮّ ﻫﺮ ﭼﯿـﺰی راﺳـﺖ ﺗـﺎ ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎز در آﯾـﺪ دل را ﺑـﻪ

 -۲۱دو ﺿﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ.

 -۲۲آزادﮔﯽ

ﺻﺪﻓﯽ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎ ﺳﺮّ ﻗﺮﯾﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻋﺪاوت ﺧﻠﻖ وی را ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑـﺪان

ﺣﯿﺎت دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد.

۹

روش ﻣﺮد در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻋﺎدت ﺧـﻮد اﺳـﺖ ،ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻣﺎﻧـﺪه از ﺣـﻖّ

ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻠﻮت ﺟﻮﯾﺪ ﺗﺎ از ﻧﻜﺘﺔ ﺳﺮّی ﻣﻔﺮد آﯾﺪ ،و ﻫﺮﭼﻪ از آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ وی رﺳـﺪ

ﻣﺎﻧﺪ .و ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ او را روش ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺻﻮرت

ﻣﺴﺘﻤﻊ آﯾﺪﻛﻪ در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز از ﺣﻖّ ﻣﺮ آن ﻣﻌﻨﯽ را ﺟﺬﺑﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ دﯾـﺪش در ﻧﻈـﺮ

آﯾﺪ و از ﺣﻖّ ﺧﻠﻌﺖ ۲۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﺪ .از راه ﻋﺠﺰ در ﭘﺮﺳﺘﺶ

آن را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮔﺬارد و ﺳﺮّ آﻧﺮا در ﻋﻤﻞ آرد .و ﻣﯽرود ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺣﻘّﯿﻘـﺖ آن وی
را ﻋﲔ ﻣﻌﲔ ﮔﺮدد .اﯾﻦ رﻓﱳ را ﺻﺪق ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ.

آﯾﺪ ،و از ﻋﻨﺎﯾﺖ در ﻧﺎزش آﯾﺪ ،و از ﻟﻄـﻒ در ﭘـﺮورش آﯾـﺪ ،و ازﻛـﺮم او درﮔﻔـﺖ

و در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﻠﻨﺪﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿـﯿﺎء ﺗـﺎﺑﺶ دارد ،اﻣـﺎ ﺳـﻠﻄﺎﻧﯿﺖ

آﯾﺪ ،و از ﻏَﻨﺎی او در ﺳﻮال آﯾﺪ ،و از ﻋﺰﯾﺰی او ﺑﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ آﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑـﻪ ﻓﻘـﺮ

ﺳﻮزش ﺑﺮو ﮔﻤﺎرد و ﺗﺼﺮف ﻧﻈﺮ از وﺑﺮ دارد .و اﯾﻦ ﻣﺮد را در روش ﻫﻤـﲔ اﺳـﺖ

دوام ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﺗﺎ از ﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﻖّ آﯾﺪ .ﻧﻤﺎزﻛﻨﻨﺪه را ﺳـﺮّ

ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻪ درﯾﻦ ﮔﺬردﻛﻪ دﯾﺪة او ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻇﺮ آﯾﺪ ،از آﻓﺘﺎب ﻋﻤـﻞ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﻬـﺮه

ﻧﻤﺎز اﯾﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮﻛﻪ را در ﻧﻤﺎز روزﮔﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﺻـﻔﺖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ وی ﺻـﻮرت اﻣـﺮ را

ﮔﲑد ،ﻫﻨﻮز ﺳﻮز ﻣﻌﺮﻓﺖ در او ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .زﺟﺮ وی را ﻫﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﺘﯽ

ﺑﯿﺶ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻋﲔ ﻧﻤﺎز ﺑﯽ ﺧﱪ اﺳﺖ.

و ﺧﻄﻮﺗﯽ .و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از آن ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ازﻛﻠﯽ ﻣﻘﺎم ﺑـﲑون رود،

ﺑﯿﻨﺶ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣ ّﺪ ﺧﺪای را ﻧﮕـﺎه ﺗﻮاﻧـﺪ داﺷـﺖ .اﻣّـﺎ

از ﺳﺮّﻫﺎی ﺣﻖّ دﯾﺪه ﮔﺸﺎﯾﺪ ،و ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﯾﻚ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﺟﺮ را ﭘﯽ ﺑـﺮد ﺗـﺎ

ﺣ ّﺪ ﺧﺪای ﺟﺪا ﮔﺸﱳ اﺳﺖ از ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ،ﺗﺎ ﺳﺮّ ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ را ﺑﺒﯿﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺣـﻖّ ـ آن

آﻧﮕﺎه ﻛﻪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﲑون رود.

ارادت ﻫﻤّﺖ از آن ﺣ ّﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪﮔﺮداﻧﯿﺪﻛـﻪ ﻋﺼـﻤﺖ وی را ﻣﻨـﻊ ﻛﻨـﺪ ،آن اﺷـﺎرت را

ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑُﺮش ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﻋﻄﺎﺋﯿﺴﺖ ﻧـﻪ ﻛﺴـﺒﯽ .و ﻗـﻮّت وی در اﯾـﻦ ﺣـﺪﯾﺚ

ﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ راه ﺑﲑون ﺑﺮد.

ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﮔﺮددﻛﻪ ﺑﺮُش ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﯿﻨﺶ ﺣﻖّ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾـﺪ ،و ﻗـﺮب

ﺑﺎز روش اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮﻛـﻪ ﺑـﺎز دﻫﻨـﺪ ،ﻫـﺮﻛـﻪ ﺑـﺎزش آﻣـﺪ ﺑـﻪ وادی

ﺣﻖّ را ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑُﺮش ﺑﺎﯾﺪ .و اﯾﻦ ﺑُﺮش دﯾﺪة ﺳﺮّ وی را ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮ آﻓﺮﯾﺪه

اﻫﺎﻧﺖ در اﻓﺘﺎد ،و ﻫﺮﻛﻪ را ﺑﺎزدادﻧﺪ ﺑـﺮﻛـﻨﺞ ﻋﻨﺎﯾـﺖ اﻓﺘـﺎد .ﺑـﺎز دادﮔﺎﻧﻨـﺪ و ﻧﮕـﺎه

را ﺑﺪو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﯾﺪ ﺣﻖّ ﻣﺮاو را ﺑﯿﺎﮔﺎﻫﺎﻧﺪﻛﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣـﺮ ﺗـﺮا ﻫﺠـﺮت

داﺷﺘﮕﺎن ،و ﺑﺎز آﻣﺪﮔﺎن وﮔﺬاﺷﺘﮕﺎن .داﺷﺘﻪ و ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻋﺰﯾـﺰ اﺳـﺖ ،وﮔﺬاﺷـﺘﻪ

اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮔﲑی ﻛﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻫﻤﺮﻧـﮓ ﺗﺴـﺖ در وﻗـﺖ ﺗـﻮ ﺣﺠـﺎب راه

ذﻟﯿﻞ .ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺣﻜﻢ او آﻣﺪن ﻫﻤﭽﻮ ارادت .اﻣﺎ ﯾﻜﯽ را ﺑﺮ ﻣﻘﺎم او ﻗـﺮار دادﻧـﺪ،

ﺗﺴﺖ .ﺑﮕﺬر ﻛﻪ اﮔﺮ واﺳﻄﻪ ای ﭘﺪﯾـﺪی ﻣـﻦ ﻣﺮﺗـﺮا ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﮕﺸـﺘﻪ .ﻣﺴـﺘﻬﻠﻚ اﯾـﻦ

و ﯾﻜﯽ را ازﻛﻠﯽ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮاردادﻧﺪ .اوﻛﻪ در ﻣﻘﺎم اﺳـﺖ از ﻧﻌﻤـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه

ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺸﺘﯽ ،وﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪة اﺳﺮار ﺑﮕﺸﺘﯽ .اﺷﺎرت ﻣﺮا ﭘﺎس دارﻛﻪ ادﯾـﻢ از ﺣـﻖّ

ﻣﺤﺠﻮب ﻣﺎﻧﺪ ،و آﻧﺮا ﻛﻪ از ﭘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ دادﻧﺪ در ﺣﻜﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻜﺸـﻮف

ﺑﻪ ﺗﻮ ،ﺗﺎ ﻣﻬﺬّب ﮔﺮدی ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت ﭘﺎﻛﺎن اﺳﺖ و ﭘﺎﻛﯽ ﻣﺮد در آن ﺣﻀـﺮت از

ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻘـﺎﻣﯽ در ﺣـﻖّ وی ﻫﻨـﻮز ﺟﻤـﺎل ﺗﻮﺣﯿـﺪ ﻧﺪﯾـﺪه اﺳـﺖ ،و اﯾـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﯽ

ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﻏﺎﯾﺒﯽ ﺣﺎﺿﺮی اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ از ﻣﻘﺎم رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣّﺎ ﻣﻘﺎم ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.

و اﯾﻦ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺪای ﺣﻘّﯽ ﺑﻪ وی رﺳـﺪ درﯾـﻦ ﻣﺤـﻞ ﺑﺴـﻮزد ،و
اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻘّﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ وی ﺗﺎ ﻗـﻮت

 -۲۳ﻟﺒﺎس

۱۰

ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ را ﺟﺬب ﻛﺮدﻧﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وی ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻔﺖ ﺑـﻮد ﻛـﻪ از اﯾـﻦ ﻋـﺎﻟﻢ رﻓﺘـﻪ

ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺣﻖّ ﻗﻮی ﮔـﺮدد و از دﯾـﺪة ﺳـﺮّی از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰی ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮔـﲑد ﺑـﻪ

ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﻌﻨﯽ ،اﻣﺎ ﺷـﺨﺺ وی اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻮد .ﭘـﺲ ﺧﺪاوﻧـﺪ آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ را از دﯾـﺪة

درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘّﯿﻘﺖ آن ﭼﯿﺰ ،و از ﻋﺪم ﻫﺮ ﻣﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺳـﺮّﻫﺎی ﺣﻜـﻢ

ﺧﻠﻖ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺧﺎﺻﮕﺎن ﺣﻖّ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ ،اﻣّـﺎ ﺳّـﺮ آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ را

ﺧﺪاوﻧﺪﻛﺸﻒ ﮔﺮدد و در آن ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺻﻔﺎی ﻫﺮ ﯾﻚ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

و ﺑﺪان ﻛﻪ ﺣﻖّ وی را از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﲑون ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ ﺑﺮﯾﺪ را ﻣﻘﺪم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﯿﻨﺪ

ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻫﺮﻛﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﺪﯾﺪه اﺳـﺖ و آن دﯾـﺪ

درﯾﻦ ﺑُﺮش ﺧﻠﻌﺖ ﺧـﺪای ﺑﻨـﺪه را آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎم ﭼﻨـﺪ ﻫـﺰارﻛـﺲ را ﺑـﻪ وی

ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ دﻋﻮی ﻛﻨﺪﻛﻪ اوﻟﯿﺎی ﺣﻖّ را دﯾﺪم ﺑﺎﯾﺪﻛـﻪ از ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﺑﻬـﺮه دارد ،ورﻧـﯽ

ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﺶ ۲٤اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دﻫﺪ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﭼـﺶ اﺷـﺎرت ﻛﻨـﺪ ﺑﺒﺎﯾـﺪﮔﺬﺷـﺖ .و

را ﺑﻪ ﻧﻤﻮد ﺣﻖّ ﺑﯿﻨﺪ.

ﮔﻮاﻫﯽ وی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻫﺮﻛﺲ را آن ﺧﻠﻌـﺖ ﻧﭙﻮﺷـﺎﻧﻨﺪ .ﻣـﺮد را دﻋـﻮﯾﯽ آﻧﭽﻨـﺎن

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ را ﺑﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺮﻛﺐ ﻫﻤـﺖ وی ازﻛﺠـﺎ

ﻧﺒﺎﯾﺪﻛﺮد ﻛﻪ اﯾﺸﺎن از آن دﻋﻮی ﺑﲑون رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﺮ وی ﻛﻪ ﻫﺮ ﯾﻜﯽ را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﻣﺎ ﻣﺤـﻞ ﭼﯿﺴـﺖ و در

اﻣّﺎ آن ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻖّ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﯾﻚ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،و ﺷـﻔﻘﺖ اﯾﺸـﺎن ﭘـﺮده ﭘﻮﺷـﯿﺪن

ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،و ﻫﺮﻛﺲ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺴـﻨﺪه ﻛـﺮده اﺳـﺖ.

اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن .آداب از ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ﻋَﺰّاﺳـﻤُﻪ آﻣﻮﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ .و اﯾـﻦ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آن دﯾـﺪه

اﯾﻦ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﻛﻪ وی ﻣﻬﺬّب ﮔﺮددﻛﻪ از ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮔﲑد و ﻋـﱪت ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﺮ

راﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﲑ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ آن ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺖ

او را در آن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ .و اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻛﺴﯽ در ﻣﻠـﻚ دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ اذن او

آن ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﻓﻨﺎ ﯾﺎﺑﺪ .اﻛﻨـﻮن اﯾﺸـﺎن را زﻧـﺪه ﺧﻮاﻧﻨـﺪ،واﯾﻦ ﺣﯿـﺎت را

ﻫﻤﯽ رود ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯽ اذن او رﻓﱳ ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯽاﺷﺎرت او ﻧﺸﺴﱳ ،و ﺑﺎز ﻧﺘﻮاﻧﺪﮔﺸﺖ

ﻃﯿﺒﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ،آن ﺣﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﻖّ ،و ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ روزﮔﺎر را اﻫﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

ﺑﯽ اذن او.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز او را در ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﮕﺮداﻧﯿـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪﻛـﻪ اﯾـﻦ ﺑُـﺮش اﺳـﺖ و ﺑُـﺮش را

اﻣّﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻋﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺮ آن را ﻛﻪ اﯾﻦ دو روزﮔﺎر دادﻧﺪ .آن دﯾﺪه را ﺑﻪ ﺑﯿـﻨﺶ

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دل وی را ﻧﺒﻮد.

آﻧﻜﺲ ﺑﯿﻨﺪﻛﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،و آن دﯾﮕـﺮی ﻛـﻪ روش اﺳـﺖ ،آن ﺑـﻪ

اﺷﺎرت اﺳﺖ .و ﺑﯿﻨﺶ را ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﮕﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ دﯾـﺪة اﯾـﻦ ﻛـﺲ را ﺟـﺬب ﻛﻨـﺪ ،و

ﻣﯿﻞ ﻗﺮﺑﺖ ﻛﺸﻨﺪ .و آن دو ﺳﻔﺮﻛﺴـﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اول ﯾـﺎدﻛـﺮدﯾﻢ ﻛـﻪ ﺑﯿـﻨﺶ را ﺑـﻪ ﺣـﻖّ

اﻣﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﺮّ وی را ﻣﻌﻄﻞ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﯿﻞ ﻓُﺮﻗﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ اوﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﻫـﯿﭻ ﺧﻼﯾـﻖ را

ﺣﻖّ رود ،ﻣﻨﺰل روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮕﺎه در ﺳﻔﺮ ﺑُﺮش ﺻـﺤﺮای ﻣﻌﺮﻓـﺖ را

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در ﻗﯿـﺎم ﻧﻈﺮآﯾـﺪ ،آن ﻧﻈـﺮ را ﺟﺬﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪ .و ﻫـﺮﻛـﻪ را

ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ رﺑُﻮﺑﯿﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دﯾﺪة ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و آن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻖّ ،ﺗﺎ از ﺣﻖّ ،ﺣﻖّ ﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺻﺤﺮا درﯾﺎﻫﺎی ژرف اﺳﺖ ،آﻧﻜﻪ ﺑﻪ اول ﯾﺎدﻛﺮدﯾﻢ اﯾـﻦ درﯾـﺎ ،ﺑـﺮای آن ﮔﻔـﺘﻢ ﻛـﻪ

ﻧﺒﯿﻨﺪ .آﻧﮕﺎه از او ﭘﺮدة دﯾﺪة ﺗﺼﺮف ﻓﺮو ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ،و آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﻣُﻀـﻤَﺮ را ﺑـﻪ ﻣﻈـﺎم

دﯾﺪه ﺑﻮد ،و در ﺳﻔﺮ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﺶ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻖّ دﯾﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .اﻛﻨـﻮن

ﺟﺬب ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻋﺎﺟﺰﮔﺮدد از وﺻﻒ آن ﻛﺸـﺶ ،ﻓﺮوﻣﺎﻧـﺪ از ﺗﺼـﺮف آن ﺑﯿـﻨﺶ .آن

ﺻــﺤﺮای ﻣﻌﺮﻓــﺖ اﯾـﻦ را ﺧﻮاﻧﻨــﺪﻛــﻪ در او ﻣﻌﺮﻓــﺖ ﻫـﯿﭻ ﺧﻠــﻖ ﻧﺮوﯾـﺪ .و در اﯾـﻦ
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ﺣﻜﻢ ﻃﺎﻗﯽ دارد ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﺿﺎﻓﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺮد ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮔﺮدد .ﻏﺴﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺶ اﯾﻦ

ﺑﺤﺮ اول

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،و آن دو ﺳﻔﺮ ﺑَﺮّ ﺑﻮد.

ﺑﺤﺮ اول ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳـﺖ وﮔـﻮﻫﺮ وی ﯾﻘـﲔ اﺳـﺖ .و اﯾـﻦ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻣﺴـﺘﻐﺮق ﻋـﺎرف

اﻛﻨﻮن ﺳﻔﺮ ﺑﺤﺮ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺣـﻖّ از اﯾـﻦ ﺳـﻔﺮ ﺑﺘﻮاﻧـﺪﮔﺬﺷـﺖ .اول درﯾـﺎی

ﺧﻮاﻫﺪ در وﺟﻮد و ﺟﻤﺎل وﻛﻤﺎل ﺧﻮدﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺮد آﻧﮕﺎه درﺳﺖ ﮔﺮددﻛـﻪ وی

ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ درﯾﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﯾﻘﲔ اﺳﺖ.

در آﻓﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻋﺪم ﺗﻤﯿﲔ وﺟﻮد ﺧﻮد ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ وﺟـﻮد ﻋﻈـﯿﻢ ﻛـﺎری
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ.

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﻏﻮّاﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ﺗﺎ ﺻﺪف ﯾﻘﲔ ﺑﻪ ﻛﻒ آرد ،و از ﻋﺪم ﺻـﺮف آن

دُرّی ﻣﻮﺟﻮد آﯾﺪ .اﻣﺎ ﻏﻮّاﺻﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ وﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻏﻮاص اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﺳّﺮ ﻣﺮد
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﺮدد.

اﻣﺎ در ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻋﻨﺎﯾﺘﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺴﺖ و دﯾﺪه در ﺑﺎدﺑﺎن ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﺗـﺎ

ﺑﺎد ﺗﺼﺮف وی دﯾﺪه وی را از رﻛﻦ او ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﻛﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺮ ﺧﺎﺻﮕﺎن ﺣﻖ
را ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻠﻘﯿﺖ اﺳـﺖ ﺳّـﺮ اﯾﺸـﺎن را از ﻫﻤـﻪ درﮔﺬراﻧـﺪ.

ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ درﯾﺎﺷﺎن ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺳّﺮ ﺑـﻪ ﻏﻮّاﺻـﯽ ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﮔـﺮدد و در ﻃﻠـﺐ آن
ﺻﺪف.

و آن ﺻــﺪف دﯾـﺪه ﯾﻘـﲔ اﺳــﺖ ،و آن ﻃﺎﻟــﺐ دُرّ ﻫﻤــﺖ اﺳــﺖ ،و ﺧﺰاﻧــﻪ آن دُرّ آن

ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮد ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ ،ﺳّﺮ ﻣﺮد او راﺳﺖ و ﻣﺮد وی ﺑـﻪ ﺻـﻔﺎت ﺳّـﺮ
اﺳﺖ .و ﯾﻘﲔ ﺟﻤﺎل آن دُرّ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺖ ﻗﺒﺾ ﻛﻨﻨﺪه آن دُرّ اﺳﺖ ،و ﺷﺮف ﻣﻠﻚ
اﺳﺖ ،و ﻣﻠﻚ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﺪ .و آن رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﱳ ﻣﺮد

اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺣـﻖ ﻣـﺮ او را ﺟﻤـﺎل ﻧﻨﻤﺎﯾـﺪ .ﭼـﻮن
ﻧﻤﻮد ،آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ را از ﻋـﺪم ﺻـﺮف در وﺟـﻮد آرﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪة دوﺳـﺖ ﮔـﺮدد ،و
ﻫﻤﺎن ﻗﻮل ﺑﯿﺎﺑﺪﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﺪه ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ را ﺗﺎزه ﻛﻨﺪ.
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ﻛﻤﱰﯾﻦ ﻋﺠﺎﯾﺒﺶ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد را ﻓﺎﻧﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ از دﯾﺪ ﺑﻘﺎ ﺑﺮ وی اﺛﺮ ﻧﻤﺎﻧـﺪ.

اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮر ﻣﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد را درﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮدد .آن وﻻﯾﺖ اوﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺻـﻔﺎ

ﺑﲑون ﻧﱪﻧﺪش و ﻧﻮر ﺻﺪف ﺑﻪ ﻧﻮر ﯾﻘﲔ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻧﻮرﯾﺴﺖ ﻛﻪ از ﺗﺎﺑﺶ ﺟﻤﺎل

ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺖ آن دُرّ ،وی را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .و اﺛﺒﺎت ﺑﻘﺎی ﻣﺮد ﻣﻜﺸـﻮف آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ

ﻫــﺰار ﻋــﺎﻟﻢ را در آن ﺗــﺎﺑﺶ ﻣﺴــﺘﻐﺮق ﮔﺮداﻧــﺪ ،و اﮔــﺮ از او ذرهای را ﺑــﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿـﺎن

ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ ،از ﺑﻘﺎ ﻛﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؟ اﯾﺸﺎن ﺑﻘﺎ از ﺑﻘﺎی ﺣﻖ دﯾﺪﻧـﺪ ،اﯾـﻦ

اﺳﺖ .و آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻘﺎ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣـﻖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﭘـﺲ ﭼـﻮن ﻣـﺮد ﺑﻘـﺎ از ﺟـﺎن

ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳّﺮ از ﺗﺼﺮف آن ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد .ﺑﺪاﻧﮕﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺶ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻫـﺰاران

ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﻨﺎ ﺑﻮد .ﻫﺮﻛﻪ را ﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎن اﺳـﺖ »اِرﺟِﻌـﯽ« در ﺣـﻖ وی درﺳـﺖ

ﻛﺸﻒ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎ ﻓﺪا ﻛﻨﻨﺪ.

ﻧﯿﺎﯾﺪ .در وﻗﺖ ﻧﺰع آﻧﻬﺎ ﻛﻪ زﻧـﺪه ﺑـﻪ ﺣـﻖاﻧـﺪ ،آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ربّ ﺧـﻮﯾﺶ اﻧـﺲ و

اﻣﺎ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻣﺮ آن ﺳّﺮ را ﻗﻮت دﻫﺪ ﺗﺎ در آن دﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮاﻧﺪ

اﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و دوﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ و

ﻛﺮد .ﭼﻮن دُرّ را ازﯾﻦ ﻫﻤﺖ ﻗﺒﺾ ﻛﻨﺪ ،ازﻛﻞ ﺧﻼﯾﻖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزﮔﺮددﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻠـﻚ

در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪو ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن وﻗـﺖ ﻧـﺰع ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧـﺪای »ارﺟﻌـﯽ« ﺑـﺪان

ﻛﺒﲑ اﺳﺖ ،و دُرّ ﻧﻘﺎﺑﺶ ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ارادﺗﻬـﺎی ﻫﻤـﺖ را ﺑـﻪ ﯾـﻚ ارادت ﺟﻤـﻊ
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ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﻨﺎی وی درﺳﺖ ﮔـﺮدد در ﺣـﻖ اﺧﺘﯿـﺎرات ﺧـﻮد .ﭘـﺲ آن دُرّ را ﺑـﺪان

ﻣﻌﺎﻧﯽ رﺳﺪ »ﺑﺎزﮔﺮد زی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ « .ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﺎرﻫﺎ راﻫﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﯾـﻦ

ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻀﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪﻛﻪ ﺣﺠﺎب دﻧﯿﺎ و ﻋﻘﺒﺎ را از ﭘﯿﺶ او ﺑﺮﮔﲑﻧﺪ .رﺳﺎﻧﯿﺪن وی آن

اﺷﺎرت را واﻗﻒ ﻧﮕﺮدد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧـﺪا ﻛـﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ از آن ﻃـﺮﯾﻘﲔ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻨـﺪﻛـﻪ در

ﺗَﺒَﻊ ﻫﻤﺖ ﮔﺮدد .ﺗﺎ دل ﺳّﺮ ﺗﺒﻊ ﮔﺮدد .ﻫﻤﮕﯿﺶ ﻣﺴﺘﻐﺮق از درﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷـﺪ،

»ارﺟﻌﯽ« را ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺖ .او دوﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺪای ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر

۲٦

دﻧﯿﺎ »ﻓَﻔِﺮّوا اﱃاﻟﻠﻪ « ﻧﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺮد ﻛﻪ ازﻛﺪام ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ وی از اﯾﻦ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﯾﺪه ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﻤﺖ ﺗﺒـﻊ آن ﻣﻌﻨـﯽ ﮔـﺮدد ،و ﺳّـﺮ

ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ اوﺳـﺖ .ﭼـﻮن اذﻧـﺶ دﻫـﺪﻛـﻪ ﺑـﺎزﮔﺮد،

و آن ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺠﺬوب ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﻛﯽ ﻣﺮد را ﺣﻜﻢ اﯾـﻦ ﻛﻨﻨـﺪﻛـﻪ ﺻـﻔﺖ او ﺑـﺪﯾﻦ

ﺑــﺎزﮔﺮدد ﺑــﻪ ﻋﻨﺎﯾ ـﺖ و ﺧﺸــﻨﻮدی او ،و اﮔــﺮ ﭼــﻪ ﺟــﺎن از وی ﺑﺮﮔﲑﻧــﺪ .ﻧﺒﯿﻨ ـﯽ ﻛــﻪ

درﯾﺎ ﭼﻨﲔ ﮔﺮدد.

اﻣﺎ ﺻﺪ ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﻧﻬﻨﮓ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و درﯾﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﺰراﺋﯿﻞ ـ ﺻﻠﻮاتاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ـ ﻗﺒﺾ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺪف اﺳﺖ ﻧـﻪ ﻗـﺒﺾ ﻛﻨﻨـﺪه دُرّ ،ﻛـﻪ آن

ﺳﻔﺮ درﯾﺎ ﻛﺴﯽ ﻛﻨﺪﻛﻪ وی را ﻧﺰد ﺣـﻖ ﻗـﺪری ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،از ﻓﻌﻠﻬـﺎی او اﺳـﺒﺎب ﻫـﯿﭻ

دُرّ را ﺣﻖ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﯽواﺳﻄﻪای .در وﻗﺖ ﺑﺮداﺷﱳ ﻧﯿـﺰ واﺳـﻄﻪ

ﭼﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﺮﻛـﻪ را ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﺻـﻼح ﻧﻈﺮﯾﺴـﺖ ،و درﻛـﻮی ﻋﺎﻓﯿـﺖ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از آن ﺣﻀﺮت ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺰل آﻣﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ واﺳـﻄﻪ ﻧﺒـﻮد ،ﺑﺎزﮔﺸـﱳ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ اﻣـﺮ

اﺳﺖ ،و ﻫﺮﻛﺴﯽ را ﺑﺮگ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮﻛﺮدﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻫـﺮ

ﺻﺪف ﺣﻜﺎﯾﺖ ﻛﺮدی ﭼﮕﻮﻧﻪ در وﺻﻒ ﺑﮕﻨﺠﯿﺪی ،ﭼﻮن

واﺳﻄﻪ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻛﻪ از روح ﺧـﱪ ﻧﻜـﺮد از ﺑـﺮای ﺣﺮﻣـﺖ آن دُرّ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ از

ﮔﺬرﯾﺴﺖ ،ﺑﺮوی ﺣﺮام اﺳﺖ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ﻛـﻪ ﻧﻌﻠـﲔ اﯾـﻦ درﯾـﺎ ﺟـﺎن

»دل در ﺗﻦ و ﺟﺎن در دل و ﺳﺮ در ﺟﺎﻧﺴﺖ«.

ﻗﺪﻣﯽ ﺻﺪ ﻫﺰاران ﻫﺰار ﺟﺎن اﮔﺮ در ﻗﺒﺾ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدی ﺑﺬل ﻛﺮدﻧﺪی ﺑـﻪ ﺷـﻜﺮاﻧﻪ

آن ﻧﻌﻤﺖ.

۲٥

ﭘﺲ ﻋﺠﺎﯾﺐ در اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و آن ﻋﺠﺎﯾﺐ را ﺑﻪ ﺟﻤﺎل آن دُرّ ﺗـﻮان دﯾـﺪ.

 -ﻗﺮآن  ۲۸/۸۹ارﺟﻌﯽ اﱃ رﺑّﻚ

 -۲٦ﻗﺮآن  ٥۰/٥۱ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ

۱۳

آن ﻣﻌﻨﯽ را ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ در وﻻﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺸـﺮ ﻣﻠـﻚ ﮔﺮداﻧﯿـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ

در وﻗﺖ ﻧﻬﺎن دُرّ ﺗﺼﺮف ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ در داﺷﱳ ،و ﺑﺮداﺷﱳ آن ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ

ﺣﻜﻢ او ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻤﺎﻋﺶ از او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻬﺎﺟﺶ ﺑﺪو ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻧﺒﺴـﺎﻃﺶ ﺑـﺪو ﺑﺎﺷـﺪ،

ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻪ ﻋﺎرف را ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ازﻛﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺧﻼﯾـﻖ اﯾـﻦ ﭘﺴـﻨﺪه ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ در اﯾـﻦ

و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ زوال ﺻﺪف ،دﯾﺪار ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﻣﻨﻜـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﯿـﺎت

ﺳﺮای ﺑﺠﺰ دوﺳﺖ ﻛﺴﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﺮم و آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺮم ،ﻛﺲ ﺑـﺮ ﻣﻌـﺎﻧﯽ او

ﺧﻮد را از روح دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎز آﻧﻬـﺎ ﻛـﻪ ﺣﯿـﺎت از آﻣـﺪن ﻋﺰراﺋﯿـﻞ ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﻓﺮﺧﻨـﺪه

ﻣﻄﻠﻊ ﻧﮕﺮدد و او ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺮدد .ﻛﺸﻒ ﺑﺮﻛﺸﻒ زﯾـﺎدت ﺑﺎﺷـﺪ.

داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ ﻋﺰراﺋﯿﻞ واﺳﻄﻪ ،و روح واﺳﻄﻪ ،ﺑﻘﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ واﺳﻄﻪ ،ﺗﺎ از اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻂ

زﯾﺎدﺗﯿﺶ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﻧﻤﺎﯾﺪ .اُﻧﺲ ﺑﺮ اُﻧـﺲ زﯾـﺎدت ﺑﺎﺷـﺪ و ﻗـﺮب ﺑـﺮ ﻗـﺮب.

ﺑﺮﺳــﺘﻨﺪ و در ﻛﻠﻤــﻪ »ارﺟﻌـﯽ« ﻋﺎﻣــﻞ ﮔﺸــﺘﻨﺪ .در دﻧﯿـﺎ آﻣﺪﻧــﺪ و رﻓﺘﻨــﺪ و ﺑــﺎ ﺧﻠــﻖ

ﻧﻈﺮ او در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﲑت ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻫﺮﻛﺴﯽ را ﻣﺸﻐﻮل ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪ

ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑـﻪ ﻓـﺮاق ﺻـﺪف ﺑﮕﺬاﺷـﺘﻨﺪ .اﻣـﺎ از دﻧﯿـﺎ و ﺧﻠـﻖ ﺧـﱪ

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎﻛﯿﺰه از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﲑون رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪان ﻛﻪ از ﻏﻮﻏﺎی ﺑﺸﺮ آﻟﻮده ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ.

و آن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻖ ﺑﯿﻨﺪ .و اﮔﺮ از آن ﺗﺎﺑﺸﯽ ﻛﻪ ﺳﺮاﯾﺮ وی را ﺣﻖ ﺑﯿﺎراﺳﺘﻪ اﺳﺖ،
۲۸

ﺗﺎ در ﺑﻮد ،ﺟﻮارح ﻣـﺮد آراﺳـﺘﻪ ﺑـﻮد ،ﭼـﻮن ﺑﺮﻓـﺖ آن آراﺳـﺘﮕﯽ را ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﱪد.

اﮔﺮ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ از ﺑﺘﺎن ﺗﱪّا ﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮ درﯾﺎﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ آب

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮآﯾﺪ روح ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن در او ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ آﯾﻨﺪ ،ﭼـﻮن ﺷـﺐ

ﺣﯿﺎت ﮔﺮدد ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ از ﺣﺴﺮت ﺟﺎن اﯾﺜﺎرﻛﻨﻨﺪ ،و اﮔـﺮ ﺑـﺮ
۲۹

آﯾﺪ ﺣﺠﺎب ﺑﮕﺴﱰاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ آﯾﻨﺪ .ﭘﺲ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ آﻓﺘـﺎب

ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﯿﻖ و ﺑﯿﺠﺎده ﮔﺮدد ،و اﮔﺮ ﺑﺮ زﻣـﲔ ﻋﺮﺿـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﻤـﻪ

ﻣﻌﻄﻞ ﮔﺮداﻧﺪ از آﻧﻜﻪ ﺣـﻖ وی را ﺑـﻪ ﻟﻄـﻒ ﻣﺸـﺎﻫﺪة ﺧـﻮد در روح ﻣﺮﻛـﺐ ﻛـﺮده

ﭘﺲ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﺣﺎﻣﻞ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮّت ﺣﻖ ﻫﻤﯽ

ﻧﻘﺮه و رزﮔﺮدد.

ﺟﻮارح ﻣﺮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤـﻪ را در ﺣﺮﻛـﺖ آرد ،ﺑـﺎز ﺑـﻪ ﻓـﺮاق ﻫﺠـﺮت ﺧـﻮد ﻫﻤـﻪ را

اﺳﺖ .و از آن ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺗﺎﺑﺶ آن اﺳﺖ ﻣـﺮ اﻋﻀـﺎی ﻣـﺮد را ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ را ﻣﻨـﻮّرﻛـﺮده

ﻛﺸﻨﺪﻛﻪ آﻓﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻫﯿﭻ ﻓﻠﻜﯽ ﻧﻜﺸﺪ .آن ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ در او ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ ﻓﻠﻚ

داده اﺳﺖ ،و ﻟﺴﺎن را ﻧﻄﻖ داده اﺳـﺖ و دﺳـﺖ را ﮔﲑاﯾـﯽ داده اﺳـﺖ ،و ﭘـﺎی را

اﻣﺎ ﺳّﺮ او ﻣﺸﺮق اﺳﺖ و دل او ﻣﻐﺮب .از ﺳّﺮ ﺑﺮآﯾﺪ و ﺑﺮ دل ﺑﺘﺎﺑﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺸـﺮق و

آﻓﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،ﺟﺰ اوﻛﺲ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺸﯿﺪ.

اﺳﺖ دﯾﺪه را ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ داده اﺳـﺖ ،و دﻣـﺎغ را ﺷـﻢّ داده اﺳـﺖ ،و ﺳـﻤﻊ را ﺳَـﻤّﺎع
رواﯾﯽ داده اﺳﺖ ،و ﻗﻠﺐ را ﻣﺤﺒﺖ داده اﺳﺖ و ﺳّـﺮ را ﺻـﻔﻮت ۲۷داده اﺳـﺖ ،و

ﻣﻐﺮب ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ،ﻣﻠﻚ ﻋﺎرف ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻈﺎرهای اﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﺗﺎﺑﺶ ﺑَﺮّ و

ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎت ﻫﺴﺘﯽ و ﻋﺎدت را ﺧﺸـﻚ ﻛﻨـﺪ ،و درﺧﺘـﺎن دﯾـﺪ را ﻣﺤـﻮﮔﺮداﻧـﺪ ،وﮔـﻞ

ﺑﺤﺮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻫﺮ ﯾﻚ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .و ﺳﻮز آن آﻓﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﻏﺰار ﺑﺸـﺮ ﺗﺎﺑـﺪ

آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه داده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدﻧـﺪ و از ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ آن ﺟﺎﻫـﻞ

ﻫﺴــﺘﯽ را ﺑﭙﮋﻣﺮاﻧــﺪ اﻣــﺎ ﮔــﻞ ﻣﺤﺒــﺖ را ﺑﺸــﻜﺎﻓﻨﺪ ،و ﻧــﺮﮔﺲ ارادت را ﺑﺮوﯾﺎﻧــﺪ ،و

ﭘﺲ ﻣﺮد را ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻧﮕﺎه ﺟﻤﺎل دﻫﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﺳّﺮﻫﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺪای ﻋﺰّ و

ﻞ ــ و از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺮب ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺎسدارﻧﺪه ﻧﺪای ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ
ﺟ ّ

۲۸

 -۲۷ﭘﺎﻛﯽ

 -دوری

 -۲۹ﺳﻨﮓ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﺎﻗﻮت
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ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻖ از ﻫﺮ ﺑﺎﻟﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑـﻪ

ﺑﻨﻔﺸﻪ وﺻﺎل را ﻣﺸﻜﲔ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﯾﺎﺳﻤﲔ اُﻧﺲ را از اُﻧـﺲ ﺟﻤـﺎل دﻫـﺪ ،و ﺳـﻤﻦ

ﺣﻀﺮت ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮﻛﺮده ،و در ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺎن ﺑﺮﭘـﺎی ﻛـﺮده .ﺣـﻖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه

ﺻﺪق را ﺻﺎف ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺳﻮﺳـﻦ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ را ﺣﺎﺿـﺮﻛﻨـﺪ ،و واوﱃ اﻧﻔـﺮاد را ﺑـﻪ

ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪای از او ﺑﺎزﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻣﮕـﺮﻛـﻪ ﺣـﻖ اﯾﺸـﺎن را

ﻗﯿﺎم آرد ،و ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ وﻓﺎ را آراﯾﻨﺪه ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻛﻨـﺪ ،و ﺗـﺮﻧﺞ اﻟﻔـﺖ را ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ ،و ﻧـﺎرﻧﺞ

ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎز دﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻌﺎش .اﯾﺸﺎن را ﯾﻜﯽ ﺑﻪ وﻗﺖ اﻣﺮﺷـﺎن ﺑـﺎز دﻫـﺪ

ﺣــﺎل را ﮔﻮﻧــﻪ دﻫــﺪ ،و اﻧــﺎر وﻗــﺖ را ﺑﺮﮔﺮداﻧــﺪ ،و ﻫﺰاردﺳــﺘﺎن ﻧﯿ ـﺎز را ﻣﻐﻠــﻮب و

ﺗﺎ از آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﯾﻨﺪ ،آن ﻣﻌﻨﯽ در اﯾﺸﺎن ﻗﯿﺎم اﺑﺪ دارد.

ﺳُﻜﺮان ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺑـﺎد ﻗـﺮب را ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑﻮﺳـﺘﺎن ﺑﻮزاﻧـﺪ ،و ﻻﻟـﻪ ﻫﻤـﺖ را در اﯾـﻦ

اﻣﺎ ﺗﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ارﻛﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺪ در ﺗﺒﻌﯿﺖ آن ﻣﻌﻨﯽ ،وﮔـﺰارد اﯾـﻦ اﻣـﺮ

ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮآرد ،و ﺷﺮاب ﻣﻮدّت را در ﻛﺎس ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻛﻨﺪ ،در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﻣﺮ اﯾـﻦ

اﯾﺸﺎن را از آن ﻣﻌﻨﯽ در ﺣﺠﺎب ﺑﻜﻨﺪ .ﺳـﺮود ﻣﻨﺎﺟـﺎت ﻗﯿـﺎم ﺻـﺪق ﻣـﺮ آن ﻣﻌﻨـﯽ

ﻋﺎرف را ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ.

ﭘﺲ ﻟﺴﺎن وی را ﺑﻪ ﺳﻮال آرد ،و ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب آرد ،و ﺳﺮش را ﺑﻪ اﻧﺒﺴﺎط

راﺳﺖ ﻛﻪ رﻛﻮع و ﺳﺠﻮد و ﺗﻜﺒﲑ و ﻗﺮاﺋﺖ و ﻗﯿﺎم و ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺮ اﯾﻦ ﺟﻮارح راﺳـﺖ،

درﺧﻮاﻫﺪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ وی را اذن دﻫﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺛﻤﺮات ﻋﺎرف ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز دﻫﻨـﺪﻛـﻪ آن ﻣﻌﻨـﯽ در ﻛﻠﻤـﻪ ﻣﻔـﺮدی درآﻣـﺪه اﺳـﺖ و او در ﻧﻈـﺮ

آرد ،ﺗﺎ در ﺻﺒﺢ دوﺳﺘﯽ در ﻛﻮی وﺻﺎل ﻋﺠﺰ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮﻛﻨﺪ .و از دوﺳﺖ

ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﺸﻮع و ﺗﻮاﺿﻊ و ﺧﻮف و رﺿﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮدل راﺳﺖ .ﺑـﻪ ﮔـﺰارد ﭼﻨـﲔ

ﭼﻮن اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺮ اوﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ ،ﻋﺎرف ﻣﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﻛﻪ دوﺳـﺖ

اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮ ﻣـﺮ او را ﻫﻤـﻪ ﺗﺒـﻊ .و دﯾﮕـﺮ وﻗـﺖ ﺧﻮردﺷـﺎن ﺑـﺎز دﻫﻨـﺪ ،و ﺧـﻮرد

وی را ﺷﺮاب ﺑﯽواﺳﻄﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻪ واﺳﻄﺔ او او ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺟﺰ او .و اﯾﻦ را واﻟـﻪ

اﯾﺸﺎن ﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﻣﻌﻨـﯽ را ﻗـﻮت ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ ،و ﺳّـﺮ را

او آﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﺎدت ﻧﯿﻔﺘﺪ ،و ﺳُﻜﺮاﻧﺶ از ﻫﻤﻪ زﯾﺎدﺗﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﻄـﻖ ﻧﻜﻨـﺪ.

اوﺳﺖ .ﺑﯽ اﯾﻦ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﮕـﻮارد .ﻃﻌـﺎم و ﺷـﺮاب را در اﯾـﻦ

ﺳﻜﻮت ﮔﺮدد .از ﺣﺎل و وﻗﺖ ﺧﻮد ﻣﺠـﺮد ﺷـﻮد ،از ﻋﻼﯾـﻖ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﺧـﻮد ﻣﻔـﺮد

و دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺑﺎز دﻫﻨﺪ و ﺑـﺲ .ﺧـﻮاب ﻏﺎﯾـﺐ ﺷـﺪن اﺳـﺖ از ﺣﺎﺿـﺮی

ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻛﻪ واﻟﻬﯿﺶ از آﺛﺎر اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﻫﺸﯿﺎرﯾﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺪان ﻛﻪ ﻛﻪ در

ﻗُﻮت ﻟﻄﻒ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ و آﻻء و ﻧﻌﻤّـﺎء او .ﻗﻠـﺐ را ﻗـﻮت ﻣﺤﺒـﺖ و ﻣﻮاﻓﻘـﺖ

دﻧﯿﺎ و ﻋﻘﺒﺎ در اﯾﻦ ﺳُﻜﺮ ﺑـﺮوی ﻓﺮاﻣـﻮش ﮔـﺮدد .ﺣـﺮﻛﺘﺶ ﺳـﻜﻮن ﮔـﺮدد ،،ذِﻛـﺮش

ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ را در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﲔ ﺧﻮرﺷﺸﺎن ﺑﺎزدﻫﻨﺪ.

ﺧﻮد .ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮدﻧﺪ از ﺗﺼﺮف ﺣﺠﺎب ﺻﻔﺎ .و دﻟﺸﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﮔـﺮدد ،و ﺧﻔﺘﮕﯿﺸـﺎن

ﺷﻮد ،از اﺳﺒﺎب ﻧﺼﯿﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﯽ ﻣﻠﻚ ﮔﺮدد ،از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺮّی ﮔـﺮدد .ﺳُـﻜﺮ

از اﯾﻦ روی ﺑﻮد .و اﯾﻦ در ﺣﻖ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻏﺎﯾﺒﯽ اﺳﺖ و ﻏﻔﻠﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ از

ﻋﺎرف در ﺣﻜﻢ وَﻟَﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮدد در ﺣﻖ ﺧﻮد و ﺟﺰ ﺧﻮد .و ﺑﺪاﻧﮕـﻪ

ﺣﻖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ آﺳﻮدن اﺳﺖ.

ﻛﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﻮ ﺑﺎزﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﺎزش دﻫﻨﺪ ،ﻛـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ

ﭘﺲاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﯾﺸﺎن راآﺳﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،و ازﺣﻖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﻮدن اﺳﺖ ﭘﺲﻏﻔﻠﺖ

ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻊ ﻧﮕﺮدد.

اﯾﺸﺎنراﺣﻀﺮتﻫﻤﻪ ﺧﻼﯾﻖ اﺳﺖ.

از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﲑاﻧﻨﺪﻛﻪ از ﺟﺰ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺣﲑاﻧﯽ اﯾﺸـﺎن در

اﻣﺎ ﻋﺎرف را ﺳﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﯽواﺳـﻄﺔ ﺑﺸـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .و اﯾـﻦ ﺳـﻤﺎع ﻫﻤـﺎن ﻣﻌﻨـﯽ را

ﺣﻖ ﺧﻮد و ﺣﺰّ ﺧﻮد اﻓﺘﺪﻛـﻪ از ﻫـﺮ ﻃﻔﻠـﯽ ﻃﻔـﻞ ﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺪاﻧﺎﯾﯽ ،اﻣـﺎ در ﺣـﻖ
۱٥

ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻛﻒ آوردن ﺻﺪف و ﻗﺒﺾ ﻛﺮدن دُرّ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﺳﻤﺎع وی را ﭼﻮن ﺷﻨﻮاﻧﻨﺪ .ﺣﻖ ـ ﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ د ّری ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻋﲔ ﺑﯿﻨﺪ ﻧـﻪ ﺻـﻮرت ،ﻛـﻪ ﻫـﯿﭻ

ﺗﻌﺎﱃ ـ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪا ﻛﻨـﺪﻛـﻪ» :ﻋﻬـﺪ دوﺳـﺘﯽ ﻣـﺮا وﻓـﺎ دار ،ﻛـﻪ ﻣـﻨﻢ ﺧﺪاوﻧـﺪ و

ﭼﯿﺰ را از اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺸﺎن ﻧﺘﻮان ﻛﺮد .و دﻟﯿﻞ را ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺠـﺎل ﻧﯿﺴـﺖ ﻛـﻪ دﻟﯿـﻞ

ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ و ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻌﺮوف ﺗﻮ ،ﻛﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺧﻮد ﺑـﯽواﺳـﻄﻪ

ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻓﻨﺎی ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻋﺰﯾـﺰ اﺳـﺖ .ﻧﯿـﻚ ﻋﺰﯾـﺰی

ﺗﻮ ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﺮا ﺑﺮ اﯾـﻦ دوﺳـﺘﯽ دارم .ﺗـﺮا داﺷـﺘﻢ در ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺧـﻮد ،وﮔﻔـﺘﻢ:

ﺑﺎﯾﺪ و اﺳﺘﻮار ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺗﺎ ﻣﺮد ﺑﺪان رﺳﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ رﺳ ﯿﺪ آن ﻣﻌﺮﻓﺖ از وی ﻣﺤﻮﻛﻨﺪ

ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎش ﺑﻪ ﻋﺰّ ﻣﻦ ،ﻗﻮی ﺑﺎش ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﻣﻦ ،ﻣﺴﺘﻤﻊ ﺑﺎش ﺑﻪ اذن ﻣﻦ ،ﺑﺎﻗﯽ ﺑـﺎش

ﺗﺼﺮف ﺗﻤﯿﺰ را.

ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﻣﻦ ،ﻛﻪ ﻣﻨﻢ ﺧﺪای ﺗﻮ ـ ﺟﻞ اﻟﻠﻪ

اﻣﺎ ﺟﺎن در ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﻓﺪا ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺎن ﻗﻮام ﺑﻘﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻘﺎ را ﻛﻢ

ـ .و ﺑﺒﺎش در ﺣﻜﻢ ارادت ﻣﻦ ﻛﻪ ﺗﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،و ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳـﺘﯽ.

ﺑﺎﯾﺪ زد و دل را ﻓﺪا ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد .دل ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺖ ،و از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﺠـﺮت ﺑﺎﯾـﺪﻛـﺮد

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،و ﻫﺪاﯾﺖ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﺮوﯾﺪی ،و آن

ﻛﻪ آن دُرّ را دﯾﺪن ﻧﺘﻮان ﻣﮕﺮ ﺑـﻪ ﻧﻔـﯽ ﺗﻤﯿـﺰ .ﻛـﻪ ﺗﻤﯿـﺰ ﻋﺎرﻓـﺎن را ﺑـﻪ راه ﻣﻌﺮﻓـﺖ

دوﺳﺘﯽ را ﺧﻠﻌﺖ ﺗﻮﻛﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮا دوﺳـﺖ داﺷـﺘﯽ ،اﻛﻨـﻮن ﻣـﻦ دوﺳـﺖ ﺗـﻮ و ﺗـﻮﯾﯽ

ﻋﺪﯾﻞ ﺑﺪاﻧﺴﺖ.

دوﺳﺖ ﻣﻦ«.

ﻋﺎرف را از او اﻋﺮاض اوﻟﯿﱰﻛﻪ ﺗﻤﯿﯿﺰ را در ﻣﻌﺮﻓﺖ راه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:

ﻋﺎرف را در ﺳﻤﺎع اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮﻛﻪ را اﯾﻦ ﺳـﻤﺎع ﻧﯿﺴـﺖ و اﯾـﻦ اﻛـﺮام ﻧﯿﺴـﺖ

اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ

ﺳﻤﻊ وی ﺧﻮد ﺳـﻤﺎع ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻛـﻪ روز ﻣﯿﺜـﺎق ﺧـﻮد ﻫﻤـﲔ ﺳـﻤﺎع ﺑـﻮد ﻛـﻪ» :ﻣـﻨﻢ

زان ﻣﺤﻮﻛﻨﺪ ز ﻋﺎرف ﺧﻮد ﺗﻤﯿﯿﺰ

ﻞ« .ـ ﻣﺮ آن ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﻪ وﻗﺖ ﻫﺮ ﺳﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﺳـﻤﺎع
ﺧﺪای ـ ﻋﺰ و ﺟ ّ

ﺟﺎن در ﺳﻔﺮ ﺑﺤﺮ ﻓﺪا ﻛﻦ دل ﻧﯿﺰ

را ﺳﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻛﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪه و ﺣﻖ ﺑﯽواﺳﻄﮕﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺣﻖ ﺷﻨﻮد و ﺑﺎ ﺣـﻖ
ﮔﻮﯾﺪ .ﺳّﺮ ﺳﻤﺎع ﻣﺴﺘﻤﻊ را اﯾﻦ اﺳﺖ.

و اﻫﻞ اﯾﻦ ﺳﻤﺎع را ،ﺳﻤﺎع در ﺳﻤﺎع اﺳﺖ .ﺳﻤﺎﻋﺶ ﻧﺪای ﺣﻖ ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ ،و
ﺳﻤﺎﻋﺶ در ﺳﻤﺎع ﻟﻄﻒ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ .و ﺷﺮب در ﺷﺮب اﺳـﺖ ،و ﺷـﺮﺑﺶ

از ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎك آﻣـﺪن اﺳـﺖ ،و ﺷـﺮب در ﺷـﺮﺑﺶ در اﺳـﺮار ﻣﺸـﺎﻫﺪه دوﺳـﺖ
ﯾﺎﻓﱳ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﻊ را ﺳُﻜﺮ ﺑﺮ ﺳُﻜﺮ اﺳﺖ ،از ﻏﻠﺒـﻪای ﺑـﲑون ﻧﯿﺎﻣـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ،
دﯾﮕﺮ ﺑﺎرش ﻣﻐﻠﻮب ﻛﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺳّﺮ وی را ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻧﻮر ﺑﺮ ﻧﻮر زﯾﺎدت ﻣﯿﻜﻨـﺪ

ﺗﺎ ﻗﻮی ﮔـﺮدد و از ﻋـﺎﻟﻢ ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﺧـﻮد ﻣﻌـﺰول ﺷـﻮد .ﭼـﻮن ﺑـﺪان وﻗـﺖ ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ
ﺑﺸﺮش آرﻧﺪ ﻋﺎرف رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه .ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﯽ ﻋـﺎرف ﺑـﻪ درﯾـﺎی ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﯾـﻦ

۱٦

در دﯾﺪن دُرّ ﻧﻜﻮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ

ﺣﻀﺮت ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺮ او را ﺑﺒﺎﯾﺪﻛﻪ آن ﺣﻀﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺪان ﺗـﺎﺑﺶ

ﺑﺤﺮ دوم

ﭘﺎك ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎن ﺣﻀﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺪ،ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮان رﻓﺘﮕﺎناﻧﺪ و ﻏﺎﯾﺒﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎناﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﺟﻼل ﺑﺤﺮ ژرف اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎﯾـﺖ وی ﻛـﺲ ﻧﺮﺳـﺪ ،ﺑﺪاﻧﻜـﻪ ﻧﻬـﺎﯾﺘﺶ

ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﺪم ﻏﯿﺒﺖ ،و ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ ﺣﯿﺎت وی را ،ﺗﺎ ﺑـﺪﯾﻦ ﺑﺤـﺮ ﻣﺴـﺎﻓﺮ

ﺑﺤﺮ دوم ،ﺟﻼل اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﺣﲑت.

ﺑﺎز آن را ﻛﻪ ﻋﲔ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﻋﲔ ﻧﻪ رؤﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ .اﻣﺎ ﻋﯿﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪن وﺟﻮد او

ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴـﺎﻓﺮ در او اﺑﺘـﺪا و اﻧﺘﻬـﺎ دارد .ﭘـﺲ در ﭼﻨـﲔ ﺑﺤـﺮ ﺳـﻔﺮﻛـﺮدن ﺑﺠـﺰ

ﺗﻮاﻧﺪﮔﺸﺖ ،ﻛﻪ ﻏﻮاص ﺑﻪ درﯾﺎ آﻧﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮو رﻓﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﮕﯽ ﺧـﻮد ﺗـﱪّا ﻛﻨـﺪ

ﻣــﻮﺟﯽ ﻛــﻪ ﭼﻨ ـﲔ ﭼﻨــﺪان ﻫــﺰار ﺧﻼﯾ ـﻖ ﺗﻤﯿ ـﺰ را و وﻻﯾ ـﺖ ﺗﺼــﺮف را ﻣﺴــﺘﻐﺮق

ﭘﺲ ﺑﯿﺨﻮدی ﻛﺴﻮت وی ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺤﺮ اوﻟﯿﱰ آﻧﻜﻪ ﺑﯿﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ

ﺣﲑت ﺑﻪ ﻛﻒ ﻏﻮاص او ﭼﻪ آﯾﺪ .و ﺻﺪف اﯾﻦ ﺑﺤﺮ دُرّ ﺣﲑت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻫـﺮ

ﻛﻪ دُرّ را ﺑﻪ ﺧﻮد درﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ رﻣﺰی از ﺣﺪ دل ﯾﺎدﻛﺮده ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷـﺮح او

ﺗﺎ ﺟﻼل ﺣﻖ ﻣﺮ او را از ﻫﻤﺎﺋﯽ او ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﻏﻮاﺻﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺮد.

و ﻋﻠﻢ ﺟﻼل ﻧﻪ ﭼﻮن ﺣﻜﻢ ﺟﻼل اﺳﺖ ،و ﺣﻜـﻢ ﺟـﻼل ﻧـﻪ ﭼـﻮن ﻛﺸـﻒ ﺟـﻼل

ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪة ﺣﻜﻢ وی ﮔﺮدد.

اﻣﺎ ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﱳ ﻛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮد درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﯾﻚ ﭼﻪ ﮔـﺮدد ،اﯾـﻦ ﺟـﻼل ﺑﺰرﮔـﻮاری

آﻓﺮﯾﺪه آزادﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﻌﻈﯿﻢ دوﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد.

ﺑﺰرﮔﻮار دارﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻗﺮار وی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪﻛـﻪ ﺗـﺄﺛﲑ اﯾـﻦ ﻋﻠـﻢ ﺑـﺮ وی

ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی را ﺑﯿﻨﺪ و ازﻛﻠّﯽ ﻣﻜﻮّﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺠﺮت ﻛﻨﺪ .ﺑـﺎری ﺗﻌـﺎﱃ ﻣـﺮ آن

ﺣﺮﻛﺘﯽ و ﺳﻜﻮﻧﯽ از او ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد را

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺬب ﻛﻨﺪ .اﺳﺘﺪن آن ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮ ﺳّـﺮ دل را آن ﻣﻌﻨـﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺣﺎﺿـﺮ

ﺑﺎز ﭼﻮن ﻛﺸﻒ ﺟﻼل ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮﻧﻜـﻪ دﻋـﻮی اﺧﺘﯿـﺎرات ﻣـﺮد را ﺑـﻪ ﺗـﺎﺑﺶ ﺧـﻮد

اﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﺮد در اﯾﻦ درﯾﺎ ﺻﺪف ﺣﻀﺮت ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻧﯿـﺎرد آن ﻣﻌﻨـﯽ ﻛـﻪ دُرّ اﺳـﺖ ﺑـﺮ

اﻛﻨﻮن ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد.

اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺟـﻼل دل راﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻫﺴـﺘﯽ وی ﻗـﻮی ﮔـﺮدد و ﺑـﺎر دوﺳـﺘﯽ ﺑـﺮﮔﲑد و

اﺳﺖ وﻛﺸﻒ ﺟﻼل ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﲔ ﺟﻼل اﺳﺖ.

ﻞ ﺧﻼﯾـﻖ ﻣﺴـﺘﻐﻨﯽ ﮔـﺮدد و از اﺳـﲑی ﺣﻜـﻢ
و ﺣﻜﻢ ﺟـﻼل ﺳّـﺮ را اﺳـﺖ ﺗـﺎ ازﻛـ ّ

اﺳﺖ و ﺳّﺮ او از ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﺠﺰ اﻟﻪ ﻛﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﻢ داﻧﺴﱳ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺣـﻖ را

ﺑﺎزﻛﺸﻒ ﺟﻼل ﻣﺮ دﯾﺪه ﺳّﺮ را اﺳﺖ ﻛﻪ آن دﯾﺪه را ﻫﻤﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در آن ﺗـﺎﺑﺶ

ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪﻛﻪ دﯾﺪار ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮدش ﭼـﻮن ﻧﻤﺎﻧـﺪ او را ﺑـﺰرگ داﻧﺴـﱳ اﺳـﺖ .ﻫـﯿﭻ

ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻋﯿﺎن ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮد را از او ﺑﺴـﺘﺎﻧﺪ ،و آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ را

ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه رﺳﺎﻧﺪ.

ﮔﺮداﻧﺪ ﻣﺮ اﺷﺎرت وی را ﻛﻪ او را دوام ﺧﻮد ﺣﻀﺮت اﺳﺖ.

ﻣﺤﻮﮔﺮداﻧﺪﻛﻪ در ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮد درآﯾﺪ ،ﺗﺎ در ﺣﻜﻢ او ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤـﯽ

وی ﺟﻤﺎل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻛـﻪ ﺟﻤـﺎل دﯾـﺪن را ﻣﺤـﺮم ﺑﺎﯾـﺪ .و ﺗـﺎ ﺟـﻼل ﺣـﻖ ﺑـﺮ دل وی

ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ،ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺣﻀﻮر آن ﺣﻀـﺮت ﺑﺪﯾﺸـﺎن ﻟﺤﻈـﻪای ﻏﯿﺒـﺖ ﻋـﺪﯾﻞ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﯾﻦ ﺣﻀـﺮت اﻫـﻞ ﺟـﻼل اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺻـﺪف ﺑﺤـﺮ ﺟـﻼل ﺑﺠـﺰ ﺣﻀـﺮت

ﻣﺴﺘﻮﱃ ﻧﮕﺮدد و ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ وی ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮان را ﻋﻈـﯿﻢ ﺧﻄـﺮ اﺳـﺖ

اﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﺟﻼل ﻣﺮد را ﻧﻤﻮده ﮔﺮدد و درﯾﺎﺑـﺪ ﺳّـﺮ ﻫـﺮ اﺣﻜـﺎﻣﯽ و ارﻛـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ در

ﮔﺮدد ﺑﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎه ﺑﺪان ﻣﺤﻞ ﻧﺮﺳﻨﺪ.
۱۷

اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﭼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪن وی اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑـﯽاﯾـﻦ دﯾـﺪ ﻣـﻮج ﻋﻨﺎﯾـﺖ او را از

اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺮ ﺳﻪ وﺟﻪاﻧﺪ:

درﯾﺎ ﺑﺮاﻧﺪازد.

ﯾﻜﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او .ﺗﻮاﻧﺪﻛﻪ ﺑﺪان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ــ ﻋﺰّ و

اﻣﺎ در ﺣﺠﺎب آﺳﺘﲔ ﻗﺒﺾ ﮔﺮدد .ﭼﻮن ﻓﺮاق وی را ﺑﻪ ﺣـﺒﺲ ارادت ﺑـﺎزدارد ﻧـﻪ

ﻞ ـ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿـﺰ از ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺮوی
ﺟ ّ

دﻧﯿﺎ و ﻧﻪ ﻋﻘﺒﺎ ﻗﺮب وی ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺑـﯽﺧﱪﮔـﺮدد از ﻧﻌـﯿﻢ اﻫـﻞ ﺑﻬﺸـﺖ و از رﻧـﺞ اﻫـﻞ

ﮔﺬر ﻧﻜﻨﺪﻛﻪ راه ﺣﻀﺮت را ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ از آﻧﻜـﻪ ﺑـﻪ

ﻒ
آﺗﺶ و ازﮔﺮدش روزﮔﺎر و اﺣﻮال ﺧﻮد  .و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻤﺎﻧـﺪ وی ﺑﺘـ ّ

ﺣﻜﻢ آن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوی ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬردﻛﻪ او را از آن ﺣﻀـﺮت ﻏﺎﯾـﺐ ﻛﻨـﺪ،

و اﮔـﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻨـﺪ ﺑــﺮای اﺑـﺘﻼء او اﺳــﺖ ﺗـﺎ اﮔـﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨــﺪ ﻓﺮﯾـﺎد ﺧﻮاﻫﻨــﺪ از ﺣـﻖ ﺑــﻪ

ﺣﺴﺮت ﺑﺴﻮزد .آﻧﮕﺎه ﺣﻖ او را از او ﺑﺴـﺘﺎﻧﺪ و در ﺳـﻔﯿﻨﻪ ﻋﻨـﺎﯾﺘﺶ ﺑﻨﺸـﺎﻧﺪ ،و ﺑـﺮ

اﺻﻞ دوزخ را آﺗﺶ .و اﯾﻦ ﺣﻜﻢ دواﻣﺖ واﺟﺐ ﻛﻨـﺪ .ﻫﺮﻛـﻪ را اﯾـﻦ ﺣﻜـﻢ ﻧﺒـﻮده

ﺣﺠﺎب ﻗﺒﺾ ﻣﺤﻮﮔﺮدد و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻂ را آراﺳﺘﻪ ﻛﻨـﺪ و ﮔﻠـﱭ اﻣﯿـﺪش ﺑـﻪ ﺑﺮآﯾـﺪ.

در آن ﺣﻜﻢ اﺳﺖ اﻧﺪوه ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در وی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﯿﺎز ،ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﺪﻛﻪ :ﻣﻠﻜﺎ در آﺗﺶ ﻓﺮﻗَﺖ ﻫﻤﺖ ﻣﺎ را ﺑﺴﻮﺧﺘﯽ و از ﻓﻀﻞ

ﺑﺮداﺷﱳ آن ﭼﯿﺰ ،ﻛﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از آن ﺣﺠﺎب ﻛﻨﺪﻛﻪ ﻫﻤﻪ

وی ﻟﻄﻒ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دُرّ ﻋﻨﺎﯾﺖ را اﻣﺮﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺳـﻔﯿﻨﻪ وی را ﺑـﻪ ﺟﺰﯾـﺮه ﺷـﻂ رﺳـﺎﻧﺪﻛـﻪ
ﻧﺮﮔﺲ .و ﺳﺮاﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪی ﺑﯿﺎراﯾـﺪ .ﺑـﻪ ﺳـﺮﯾﺮ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑـﯽ

اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺪﻛﺸﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺣﻜﻢ او اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪﻛـﺮد .آﻧﻜـﻪ

اﻣﺎ ﮔﺎه ﻓﺮاق ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺎه اﻧﺪوه ﻓﺮاق ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺎه رﺟـﺎی وﺻـﺎل .ﭼـﺮا ﮔـﺎه ﻫﻤـﺖ

و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺰﯾـﺮه ﺷـﻂ رﺳـﺎﻧﯿﺪی .اﻛﻨـﻮن ﻣـﺎ را در اﯾـﻦ ﻣﺤـﻞ ﻣﻘـﯿﻢ

ﻛﻪ ﮔﻮﺋﯽ دوﺳـﺖ وی را دﯾـﺪار ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد ،و درﮔـﺪازش ﭼﻨـﺎن داﻧـﺪﻛـﻪ داغ

آﻧﮕﺎه وارد ﺣﻖ ﻣﺮ او را ﺑﯿﺎﮔﺎﻫﺎﻧﺪﻛﻪ از اﯾﻦ ذﻛﺮ ﺳﻜﻮت آر ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺴـﺎط

ﮔﺮدان ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﺲ ﺑﺎ راﺣﺖ ﻣﻨﺰﱃ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ و ﻧﺰﻫﺖ ﺑﻘﻌﻪای اﺳﺖ.

وی در اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،وﮔﺎه ﺑﻨﺎزد وﮔﺎه ﺑﮕﺬارد .در ﻧﺎز ﺷﺶ ﭼﻨﺎن اﻣﯿـﺪ اﻓﺘـﺪ
ﻓُﺮﻗﺖ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺎﺿﺮﯾﯽوی ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﺗﺼﺮف اﺳﺖ.

ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮا در ﺣﻜﻢ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ او را در ﺣﻜﻢ ﺗﻮ ،ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺣـﻖ ﺑـﺮ ﺗـﻮ از

ﺑﺎز آن را ﻛﻪ ﻛﺸﻒ اﺳﺖ ،وی ﻣﺪام ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﻣﻮاﻓﻘـﺖ آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ در او

آن ﻛﺸﻒ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﻮ اﯾﻦ ارادت ﻧﻤﺎﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﺮ او را ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎز و اﻗﺒﺾ

ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺣﻖ او را ﺳﺘﺪﻧﯽ و دادﻧﯽ اﺳـﺖ .ﭼـﻮن در ﻛﺸـﻔﺶ آرد او را

ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮔﺮدش وی را ﻫﻤﯽ دارﻧﺪ.

ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺎز ﭼﻮن ﺑﺎزش دﻫﻨﺪ آن اﺣـﻮال را ﺑـﺮ او ﻓﺮاﻣـﻮش ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺗـﺎ در ﯾـﺎد دون

ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ از آن ﻣﺤﻞ وی را ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪﻛـﺮد ،درﺧﻮاﺳـﺖ وی ﺑـﯽادﺑـﯽ اﺳـﺖ .و

از ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و از اﺣﻮال اوﻗـﺎﺗﺶ ﺑـﲑون آورد ﺗـﺎ واﺻـﻒ اﺣـﻮال ﺧـﻮﯾﺶ

اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ درﯾﺎﺑﺪ ﺳّﺮ اﺣﻮال روزﮔﺎر ﺧﻮد را ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨـﺪ .ﺑـﺪان

ﺣﻖ ﻧﻤﺎﻧﺪﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﺶ ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻛﺸـﻒ ﺣﺠـﺎب ﺧـﻮد ،ﻛـﻪ

اﮔﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﻛﺮد درﺧﻮاﺳﺖ وی اﺟﺘﻬﺎد ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﺣﺮﻣﺖ

ﺣﺎﺿﺮان را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺤﻮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺮد را ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺳّـﺮ او

ﻧﮕﺎه داﺷﱳ اوﻟﯿﱰ .و از آن ﺣﻀﺮت ﺑﺪﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻏﺎﯾـﺐ ﻧﺒﺎﺷـﺪﻛـﻪ اﻫـﻞ ﺟـﻼل را

وی ﮔﺮدد .آن ﻧﺸﺎن ﺣﺠﺎب وی ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮد را در ﺣﺎل ﺣﲑاﻧﯽ واﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧـﺪن

از آن ﻓﺮاق ﻛﻪ ﻫﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ ـ ﻧﻌﻮذﺑﺎﻟﻠﻪ ـ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدد ﺣﺬر ﺑﺎﯾﺪﻛـﺮد .و ﺧـﻮد را

را از اﯾﻦ ﺗﺼﺮف ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ .ﺑﻘﺎی اﺣﻮال وی را ﺑﻪ وﻗﺖ ﺳﭙﺎرد .وﻗﺖ ﻛﱪﯾﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ اﻫﻞ ﺟﻤﺎل را ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﭼﻮن ﺗﺠﺴـﺲ و ﺗﺼـﺮف ﻛﻨـﺪ

۱۸

از اﺳﺘﺎﺧﯽ ۳۰ﻣﻨﻊ ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﺰاران ﻫﺰار را از اﯾﻦ ﺣﻀﺮت ﻗﺮﺑﺖ ﻣﻌﺰول

از اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺰه اﺳﺖ .ﭘﺲ ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد! ﺑﻨﺪه را ﻛﺠﺎ زﻫـﺮ و ﯾـﺎرای آن اﺳـﺖ
ﻛﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا در وﺻﺎل دار ﯾﺎ در ﻓﺮاق ﯾـﺎ در ﻛﺸـﻒ ﯾـﺎ در ﺣﺠـﺎب .ﻧـﺎﮔﻔﱳ اﯾـﻦ

ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﻗﺮﯾـﺐ داﻧﺴـﺘﻨﺪ ،و ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫـﺰار ﻫـﺰار را ﺑـﺪﯾﻦ ﺣﻀـﺮت

ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺣ ّﺪ ﺣﻖ ﻧﮕﺎه داﺷﱳ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﺎل ﺟﻼل اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را از ﻣﺮد ﺑﺴـﻮزد

ﻗﺮﯾﺐ ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﺑﻌﯿﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﻼﯾﻖ در ﺟﻨﺐ ﻋﻠﻢ ﺣﻖ ﺟﻬـﻞ اﺳـﺖ ،ﺗـﺎ ﻫﻤـﻪ آن ﻣﻮﺟـﻮد آﯾـﺪ از

ﻛﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺖ ﺟﻼل ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.

ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺗﺎ از ﻣﻘﺎم ﺟﻬﻠﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ رﺳﺎﻧﺪ .ﺷﻘﯽ ﻧﺪاﻧﺪﻛﻪ او ﺷﻘﯽ اﺳﺖ

ﺣﻀﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﺧﱪ ﻧﺪارد و ﺣﺎﺿـﺮ ﻏﺎﯾـﺐ اﯾـﻦ را ﺧﻮاﻧﻨـﺪ ،و ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﻣﻘـﯿﻢ اﯾـﻦ

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻋﻠﻢ ﺟﻬﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوﺗﺸﺎن ﺑﺮﭘـﺎی

ﻛﺮد روزﮔﺎرﻛﺴﯽ را ﻛﻪ ﺧﻮدش را از ﺧﻮد ﺧﱪ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮی از او ﭼـﻮن ﻧﺸـﺎن

در ﺳﺮاﯾﺮ او از ﻋﺪم در وﺟﻮد آﯾﺪﻛﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ارادت ﺣﻖ ﮔﺮدد ،ﺳّﺮ آن ﭼﯿـﺰ را در

اﺳﺖ ﺑﺮ دوزخ ﻧﻬﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد آﯾﺪ .ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪﻛﺲ از اﺣﻮال اﯾﺸﺎن ﺧـﱪ ﻧـﺪارد ،و

ﻫﺮﻛﻪ را در آن ﺑﺤﺮ ﻏﺮﻗﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اﺛﺮ آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺣـﻖ اﻣـﺎ از

ﻋﺪم ﭘﻨﺪارﺑﻨﺪه ﻛﻪ ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧـﻮد ﺗـﺎ ﺑﻨـﺪه را در آن وﻗـﺖ ﻣﺒـﺘﻼی

و ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺪاﻧﺪﻛﻪ او ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺠﺰ ﭘﺎدﺷﺎه ـ ﻋـﺰّ اﺳـﻤﻪُ ـ ﻛـﺲ اﯾـﻦ ﻋﻠـﻢ ﻧﺪاﻧـﺪ.

ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و ﻃﺎﻟﺐ ﺑﯿﻄﻠﺐ اﯾﻦ را ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ و ﺻﻔﺖ ﺗﻮان

ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه از ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻛﻨﻮن ﻋﺎﻟِﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﻜﺎماﻟﻠﻪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ

ﯾﺎﺑﺪ؟ اﮔﺮ ذرهای از آن ﺳﻮزش ﻛﻪ وی را در ﺳّﺮ آﯾﺪﻛﻪ از ﺟـﻼل ﺣـﻖ ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪه

ﺣﻀــﻮر ﺣﻀــﺮت ﭘﺎدﺷــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ آﺛــﺎر ﻣﺸــﺎﻫﺪه او ﺑﺒﯿﻨــﺪ ﺗــﺎ ارادت او در وﺟــﻮد آن

ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪﮔﺎن از ﻧﺸﺎﻧﯿﻬﺎ ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ،و از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﻣﻜﺎن .ﺳّﺮ اﯾﻦ ﻣـﺮد را ﺑـﻮد ﻛـﻪ

ﺑﺪاﻧﮕﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ وی ﮔﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﻮد دﯾﺪار او ﻧﺘـﻮان دﯾـﺪ .ﭼـﻮن ﺑـﺪو

اﮔﺮ ﭘﺮﺳﻨﺪش ﺟﻮاب آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ داد ،ﺑﺪاﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ .و

ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ.

در دﻧﯿﺎ درآﯾﺪ و ﺑﲑون ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰش از ﺗﺼﺮﻓﺎت اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،و

ﻧﻤﻮد ﻓﺎرغ ﮔﺮداﻧﺪش از آن ﭼﯿﺰی ﻛﻪ وی ﻣﺘﺼّﺮف آﻣﺪ .ﺑﺎز ﻋﺎِﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺪوداﻟﻠـﻪ آن

اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﺣﻖ او ﭼﻮن ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﻛﻪ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺰول ﻛﻨـﺪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺪاﻧﮕﻪ ﻫﺮﮔﺰ درﻧﯿﺎﺑﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ را ﺣﻖ ﺑﭙﻮﺷﺪ از ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ

ﮔﻮﻫﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻣﺘﻜﻠّﻔﯽ را ﻧﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﺿـﺮی از ﻧﻤـﺎز و روزه و

ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺣ ّﺪ ﺧـﺪای ـ ﺗﻌـﺎﱃ ـ را ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺣـﻖ ﺑﺒﯿﻨـﺪ و ﺗﺠﺴّـﺲ ﻛﻨـﺪ ﻣﮕـﺮ ﺳّـﺮ

ﻣﻨﺰل ﺑﻪ روز از او ﺑﺮﭙﺳﻨﺪ ﺟﻮاب ﻧﺘﻮاﻧﺪ داد ،ﻣﺮد ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ.

ﺣــﺞ و ﻏــﺰ و ﻓﺮاﺗــﺮ اﺳــﺖ .ﺑـﲑون از ﻧﻤــﺎز اﯾـﻦ ﺣﺎﺿــﺮ را ﭼﻨــﺎن ﯾـﺎﺑﯽ و در ﻧﻤــﺎز

ﻛــﻪ ﺑﻨــﺪه آن را ﻛﺸــﻒ ﻛﻨــﺪ .و ﻫﺮﭼــﻪ را ﻛﺸــﻒ ﮔﺮداﻧﯿ ـﺪه ﺷــﻮد ﻧﺘﻮاﻧــﺪﻛــﻪ آن را

ﻫﻤﭽﻨﺎن .اﻣﺎ در ﻧﻤﺎز زﯾﺎدﺗﯽ ﺟﺬﺑـﻪ آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ وی را ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺣـﻖ

ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺣﻖ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه ﻣﻐﻠﻮب .ﻫﻤﻪ ﻫﻼﻛـﺖ اﺧﺘﯿـﺎرﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪﻛﻪ ﻏﺬا آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮر ﺑﺼﲑﺗﺶ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺮﻛـﻪ

ﺳّﺮ ﺣﻖ را ﺗﺠﺴﺲ ﻛﻨﺪ و ﺣﻜﻢ او را ﭼﺮاﯾﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣ ّﺪ ﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ

را ﻛﺮد وﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺼـﲑت ِﺳّـﺮ وی از آن ﻧـﻮر ﻧﯿﺴـﺖ ،و ﻣﯿﻘـﺎت

ﻛﻪ ﻃﻠﺐ در ﺧﻮد درﺳﺖ آﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪه را ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﻖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راه ﻧﯿﺴﺖ.

وی ﻣﯿﻘﺎت ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﻠﺐ ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ و ﺟﻨﺲ ،و ﺣـﻖ ـ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌـﺎﱃ ـ

ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻛﻪ داﻣﻦ ارادت را از ﻋﻼﯾﻖ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ درﭼﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻀـﺮت

 -۳۰ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ

۱۹

ﻞ و ﻋﻼ ـ اﻫـﻞ ﺧـﻮد را ﻧﮕـﺬارد ﻛـﻪ در ﻣﻨـﺰل ﻋـﺎدت ﺧـﻮد
اﺳﺖ .ﺟﻼل ﺣﻖ ـ ﺟ ّ

را ﺑﻮد ،و روﺷﻨﺎﯾﯽ آن دُرّ ﺑﺼﲑت را ،ﻛﻠﯽ ﺧﻼﯾﻖ ﻣﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ را ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ

ﻧﺰول ﻛﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ از راه ﻧﺼﯿﺒﻪای ﻧﻈﺮﻛﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮﻛﺴـﯽ وﺻـﻒ ﺣﻀـﺮت

ﻛﺮد .اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ .و اﮔﺮﭼﻪ در ﺧﻠﻘﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣـﻖ

ﻛﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺷﺮح وﻗﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣـﺮد را در وﻻﯾـﺖ ﺑـﺮّ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧـﻪ در

اﺳﺖ.

وﻻﯾﺖ ﺑﺤﺮ .در ﺑﺤﺮ ﺧﻮف ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ذﻛﺮﻛﺠﺎ ﭘﺮدازد .ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪﮔﺎن

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮی راﺳﺖ ﻛﻪ او را در ﻋـﲔ ﺟـﻼل داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ،ﯾـﺎ ﭼﻨـﺎن ﻛـﺶ ﻫﻤـﯽ

را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻛﺎر ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﺮد ﺧﺸﻜﯽ را ﺑﺮ ﻏﺮﯾﻖ درﯾﺎ دﯾـﺪار ﻧﯿﺴـﺖ ﻛـﻪ وی

دارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮﻛﺮده ﺣﻖ اﺳﺖ .و ﺣﺎﺿﺮﻛﺮدة ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮔﺮدد،

از ﺻﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺻﻔﺖ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺤـﺮ آراﺳـﺘﻪ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ زﻧـﺪه ﺑﺴـﺘﺎﻧﺪ و

و او در ﺣﻖ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻃﻔﻞ را ﻫﻤﻪ دﻋﻮی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻎ را ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻨـﯽ.

ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎز دﻫﺪ ،ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺣﯽ .ﻛﻪ

ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﺗﭙﺶ ﺑﺘَﻔﺴﺪ و ﺑﺎﻟﻎ را ﺑﺴﯿﺎر آﺗﺸﻬﺎی ﻛﺒﲑﮔﺮم ﻧﻜﻨـﺪ .و ﻃﻔـﻞ ﺑـﻪ ﺟﺮﻋـﻪای

اﯾﻦ ﻃﺒﻊ ﻧﺎز دارد زﻧﺪه ﮔﲑی .ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪار اﺳـﺖ

ﺳَﻜﺮان ﮔﺮدد ،و ﺑﺎﻟﻎ را ﺧُﻤﻬﺎ ﺳَﻜﺮان ﻧﮕﺮداﻧﺪ.

ﭘﺲ ﺑﺎﻟﻐﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎن ﺣﻘﻨﺪﻛﻪ اﯾﺸﺎن را در ﭘﺮدة اﻧﻔﺮاد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑـﻪ ﻫـﺮﻛﺴﺸـﺎن

و او ﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺤﺮ ،ﺑﺤﺮ وی را ﻗﺒـﻮل ﻛﻨـﺪ .ﺑـﺎز

اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ آن ﺻﻮرت ﻣﺤﺮم ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﯿﺎل آن ﭼﯿﺰ ﻣﻨﺰل ﻧﻜﻨﻨﺪ .ﭘـﺲ اﯾـﻦ

آن دﯾﺪه وی را ﺑﮕﲑد ،ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از آن دﯾﺪه ﺑﻤﲑد ،ﭘﺲاش

روی در ﺑﺎﯾﺪﻛﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﯽ ﺟﻤﺎل وی ﻧﺒﯿﻨﺪﻛﻪ او را ﺑﻪ ارادت ﺧﻮد درﺧﻮاﻫﻨـﺪ،

ﺑﺤﺮ ﺟﻼل را اﯾﻦ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ،ﺗـﺎ ﻫﻤـﻪ را از ﺻـﻔﺖ ﺑـﯽ ﺻـﻔﺖ ﻛﻨـﺪ .ﭼـﻮن ﺑـﯽ

ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻫﺰار ﻣﻨﻈﻮر را در ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر دل اﯾﺸﺎن آورد و ﺑـﲑون ﺑـﺮد

آن را ﻛﻪ از اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﯽ ﺻﻔﺖ ﺑﯿﻨﺪ و دﯾﺪار او در ﺑﺎﻗﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ زﻧـﺪﮔﯽ

را ﺣﻜﻢ ﻧﺎدﯾﺪن ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﻜﻢ دﯾـﺪن .ﺑـﺎز ﻃﻔـﻞ ﭼـﻮن ﻛﻨﯿـﺰك ﺑﻜـﺮ اﺳـﺖ .وی را

ﺑﺮاﻧﺪازد.

ﺻﻔﺖ ﮔﺸﺖ از ﺑﯽ ﺻﻔﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﻛﻨﺪ .اﯾﻦ اﻇﻬﺎر از آن ﻏﻮاﺻﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ

و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺼﯿﺒﻪ ﺳّﺮﯾﺶ اﯾﺸﺎن از ﻣﻜﺎن دل ﺑﲑون آرﻧﺪ و ﻣُﻬﺮ ﺑﻜﺮی از ﺣﺪ ﺳّـﺮ وی

ﻫﺮﻛﻪ را ﺑﺮگ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻜﺮار اﯾﻦ ﺣﻀﺮت ﻧﺒﺎﯾﺪﻛﺮد.

ﺑﺮﮔﲑﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ وی را ﻣﻜﺎره ﺑﯿﻨﻨﺪ.

از ﻫﺮ ﻧﻮع رﻣﺰ رﻣﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﻋﺠﺎﯾﺐ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺮ ﺟـﻼل .و او ﺻـﺪف ﺣﻀـﻮر

ﭘﺲ ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد! ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪن ﻧﯿﻜﻮ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺣﺎﺿـﺮان ﺧـﻮد ﺑـﺮ
ذﻛﺮ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑـﺮ ذﻛـﺮ ﺧـﻮد و ﺟـﺰ ﺧـﻮد ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ،ﻛﻠـﯽ ﺧﻼﯾـﻖ ﺑـﺮ ﺳّـﺮ

دارد .ﻃﺎﻟﺐ وی را ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻃﻠـﺐ آن دُرّ از ﺟـﺎن ﺧـﻮد و ﻣﺼـﺎﻟﺢ او

دﻋﻮای اﯾﻦ ﻛﺮدی .اﯾﻦ رﻣﺰ از ﺳﲑت اﯾﺸﺎن ﺑﺪان ﯾﺎدﻛﺮده ﺷﺪ ﺗﺎ دﻋﻮی ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ

او ﻣﺤﻮﻛﺮدهاﻧﺪﻛﻪ او ﺑﺤﺮ ﺟﻼل اﺳﺖ .ﻣﻮج او ﻫﻤﻪ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﺮﭼـﻪ ﻣـﺮد را

دورﮔﺮددﻛﻪ در آن ﺑﺤﺮ ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﺣﻮر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻗﺼﻮر ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻧﺼـﯿﺒﻪ را از

ﺣﺎﺿﺮان ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﺮت ﻧـﻪ ﭼﻨـﲔ ﻋـﺎﱃ ﺑـﻮدی ﻫـﺮ ﻣـﺪّﻋﯽ

ﻧﻈﺮ اﻓﺘﺪ آن ﻧﻮر دﯾﺪه وی را ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﻤـﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ

ﻣﻌﻨـﯽ آن دﻋــﻮی رود ،و دﯾـﺪ ﻣﻌﻨـﯽ از ﺣﻀــﺮت ﺧــﻮﯾﺶ ﺑــﺮﮔﲑد ﻛــﻪ ﺑــﺮ ﺣﺎﺿــﺮی

ﻗﺎﯾﻞ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺎﻧﺪن را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻜـﻢ ﻛﻨﻨـﺪﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻏـﺎﯾﺒﯽ ،ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺣﺎﺿـﺮی ﻣﺎﻧـﺪن در اﯾـﻦ راه

وﻗﻔﺖ اﯾـﻦ راه ﺻـﺪ ﻫـﺰاران ﻫـﺰار ﺣﺠـﺎب اﺳـﺖ اﮔﺮﭼـﻪ آن ﻟﺤﻈﺘـﯽ و ﺧﻄـﻮﺗﯽ
۲۰

ﻧﻈﻢ

ﺑﺤﺮ ﺳﻮم

در ﺑﺤﺮ ﺟﻼل ﺣﻖ ﺻﺪف ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮر

ﺑﺤﺮ ﺳﻮم وﺣﺪاﻧﯿﺖ اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﺣﯿﺎت.

ﺗــﺎ ﻃـــﺎﻟﺐ دُرّ ز ﺟـــﺎن ﮔــﺮدد دور

وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑـﺮ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺧـﺪای راﺳـﺖ ـ ﻋـﺰّ اﺳـﻤﻪُ ـ ﻛـﻪ

آﻧﺠـﺎ ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﺣﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻗﺼﻮر

اﺣــﺪ اﺳــﺖ .و اﺣــﺪ را ﺟــﺰ ﯾﻜ ـﯽ ﻧﺘــﻮان ﮔﻔــﺖ .ﭘــﺲ ﯾﻜ ـﯽ ﺑ ـﯽ ﺷــﺮﯾﻚ ﺑــﻮد ،در

ﻛﺎن ﺑﺤﺮ ﺟﻼﻟﺖ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺶ ﻫﻤﻪ ﻧﻮر

دارﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻨﻈﲑ ﺑﻮد ،در ﺑﺨﺸﻮدن و رﺣﻤﺖ ﻛﺮﯾﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻛﺮدن ﻏﻨﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ

ﻋﻄﺎ دادن ﺻﻤﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺎت ﻫﺮ ﯾﻚ و ﺣﻜﻢ ﺷﻨﯿﺪن ﻋﻠﯿﻢ ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ اﺳـﺮار ﻫـﺮ
ﯾﻚ داﻧﺴﱳ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﯾﻚ و ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﻣـﺮ آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻛﺮدن ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮد .دوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ دﻋﻮت ارادت ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪن،

و ﺑﺎ ﻫﺮﻛﺴﯽ ﻧﯿﻜﻮﯾﯽ ﻛﺮدن ،و ﺑﺮ ﺳّﺮ ﻫﺮ ﯾﻚ ﺑﺮّ و اﺣﺴﺎن ﺧـﻮد ﻇـﺎﻫﺮﮔﺮداﻧﯿـﺪن ،و
وﻻﯾﺖ دل ﻫﺮ ﯾﻚ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻗﺮب آراﺳﱳ ،ﭘﺲ ﺟـﺰ ﺻـﻔﺖ وﺣـﺪاﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ
ﺑﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻛﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻣﻮﺣﺪ را ﺑﺎ ﺣ ّﺪ ﺧﻮد ازﮔﺮدش و از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺣـﺪ ﻓـﺮد اﻓﺘـﺎد ،و اﻧﯿـﺖ

اﻗﺮاری ﻛﻪ از وی ﻣﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺖ ﻛﺸﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻮﺣﺪ را در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﺰّ ﺑﭙﺎ ﻛﺮد .ﻟﺒﺎس ﺣﯿﺎت داد ،و ﻏﺬاش ﻫﻤـﻪ ﻫﯿﺒـﺖ اﺳـﺖ

ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻌﺖ دوﺳﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دوﺳﺘﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻘﺮب ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻇﻬـﺎر
آن ﺧﻠﻌﺖ دوﺳﺖ ﺑﻮد .و ﻏﺬای دﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرد در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال اﻇﻬﺎر ﺑﯽ ﻧﯿـﺎزی
را ﻛﻪ ﺳﲑان ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﺒﺎس آرزو ﻧﱪﻧﺪ.

ﭘﺲ ﻣﻮﺣﺪ را ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺪان ﺧﻮاﻧﻨﺪﻛﻪ از وی اﯾـﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ آﯾـﺪ .ﺑﺪاﻧﮕـﻪ

وی را اﻧﻜﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ دو ﺑﯽﻧﻈﲑ ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺤﺮ اﺣﺪﯾﺖ وی را ﻧﮕﺎهدار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻞ ﺟﻼﻟـﻪ ـ ﺑﻨـﺪه را در ﻃﻠـﺐ اﯾـﻦ ﺳـﻔﺮ آرد ﺗـﺎ
اﻣﺎ ﺗﺄﺛﲑ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺑﺎر ﺧـﺪای ـ ﺟـ ّ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺪف اﯾـﻦ ﺑﺤـﺮ و ﺑـﺮّ در ﺧـﻮد ﺑﺠﻮﯾـﺪ ،ﻛـﻪ ﺑﺤـﺮ وﺣـﺪاﻧﯿﺖ ﺑﺤـﺮ ﻋﻈـﯿﻢ

۲۱

اﻧﺎﺑﺖ و اﺟﺎﺑﺖ ،ﺗﺎ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻧﻔﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻣﻬـﱰی

اﺳﺖ ،و ﻫﺮﻛﺴﯽ ﺑﺪو ﺗﻘﺮب ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺻﺪف ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻓﺖ ،ﻛﻪ ﺻـﺪف

او ﺣﲑت اﺳﺖ و ﺣﲑت او از ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺨﻮد ﭼﯿـﺰی ﻃﻠـﺐ ﻛـﺮدن

را در ﺣﺮم ﻣﻠﻮك ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺎﻛﺮان وی ﺑﺮ در ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮدد.

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ روﺷﻦ اﺷـﺎرﺗﯽ اﺳـﺖ و ﺑﯿـﺎن ﻋﺒـﺎرﺗﯽ اﺳـﺖ .ﺑﺪاﻧﻜـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ

آن ﻣﻘﻬﻮر ﻣﺎﻧﺪ ،در ﺣﻜﻢ آن اﻧﻔﺮاد از ﺣ ّﺪ ﻓﺮدی ﻧﺪای ﺣﻘﯽ ﺳﻤﺎع ﻛﻨﺪﻛﻪ :ﯾﮕﺎﻧﻪ

و ﺳّﺮ ﭼﻮن از ﺻﺪف دور ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻫﻤﺖ از ﺗﺼﺮف ﻣﻌﺰول ﻣﺎﻧـﺪ ،و دل از ﻋﺒـﺎرت

ﻛﺎری ﻋﺠﺐ اﺳﺖ.

ﺑﺎش ﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻣﺮا ﺷﺮﯾﻚ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ روز ﻣﯿﺜﺎق ﺗـﺮا

ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻠﺐ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎی آن ﭼﯿﺰﮔﺮدد ،و ﭼﻮن ﺑﯿﺎﺑﺪ ﻣﺎﻟﻚ آن ﭼﯿﺰ ﺷﻮد .ﭘﺲ

ﮔﻔﺘﻢ »:اَﻟَﺴﺖُ ﺑِﺮَﺑﱠﻜُﻢ«؟ و ﻫﺪاﯾﺖ دادم ﺗﺮا ﺗﺎ ﻣﺮا »ﺑﻠﯽ« ﺟـﻮاب ﮔﻔﺘـﯽ ،ﺧﻠﻌـﺖ

اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻨﺪه را ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ وﺣـﺪاﻧﯿﺖ

ﻣﺮ ﺗﺮاﺳﺖ .ﻛﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺴﺖ ،و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺳﻤﺎع ﺗﺴﺖ .ﻧﺪای ﻣﻦ

ﻧﺒﺎﺷــﺪ .اﻣــﺎ ارادت وﺣــﺪاﻧﯿﺖ ﻛــﻪ ﺑﻨــﺪه را ﺑــﺪﯾﻦ ﻃﻠــﺐ آرد روا ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺗــﺎ در راه

ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺴﺖ ،اذن ﻣﻦ وﻻﯾﺖ ﺗﺴﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺗﺴﺖ ،اﻧـﺲ ﻣـﻦ ﻃﺎﻋـﺖ

ﺧﻮﯾﺶ ﻃﺎﻟﺐ آﯾﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮ ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻛﻪ در او ﻣﻀﻤﺮﻛﺮدﻧـﺪ .و

ﺗﺴﺖ ،ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺷﺮاب ﺗﺴﺖ ،وﺻﺎل ﻣﻦ راه ﺗﺴﺖ ،ﻗﺮب ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺴﺖ .ﻛﻪ ﺗﺮا

در ﺣﺪ و ﺣﺪود دل ﺧﻮد ﭼﻨﺪان ﻫﺠﺮت ﻛﻨﺪﻛﻪ ﺟﺴﱳ او ﺑﺮﺳﺪ ،ﻋﺠﺰ آرد ﺗﺎ ﻛﻪ از
ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎزاﻓﺘﺪ .از آن ﻃﻠﺐ ﺑﯽ ﻃﻠﺐ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ از راه ﺑﺮ ﺑﲑون ﺷﻮد .آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ

ﻋﺰﯾﺰﮔﺮداﻧﯿﺪم ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻦ ﻣﺮ ﺗﺮا ﻧﻤـﻮده ﮔﺸـﺖ از آﺛـﺎر وﺣـﺪاﻧﯿﺖ ﻣـﻦ

ﻣﻜﺎن و ﻫﯿﭻ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪﻛﻪ از ﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎن ﺑﺮﮔﲑد ،ﻧﻜﺘﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻼح

ﺣﺸﻮات ﻛﻪ از اﯾﺸﺎن ﻣﻔﺮد آﻣﺪی زی ﺣﻀﺮت ﻣﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮام.

ﺻﺪف رﺳﻢ .ﭘـﺲ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺣـﻖ ﻣـﺮ او را ﺳـﻔﯿﻨﻪای ﮔـﺮدد ،و ﻟﻄـﻒ ﺣـﻖ ﻣـﺮ او را

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ .اﻣـﺎ ﺗـﺎ اذن ﺣﻘـﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﻌـﺮوف ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﭘـﺲ ﭼـﻮن

ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻟﺪﻛﻪ ﻣﻠﻜﺎ :رﻓﱳ ﻣﻦ از ﻣﻜـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎﻧﯽ و از ﺛﺮﯾـﺎ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺛَـﺮی.

ﺑﻮد .ﺑﺒﺎش در ﺣﻜـﻢ اﯾـﻦ .و ﭼـﻮن ﺗـﺮا ﺑﺒﺎﯾـﺪ ﺗﻘـﺮب ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻦ ،ﺑﮕﺮﯾـﺰ از اﯾـﻦ

اﯾﻦ ﺟﺎن ﻛﻮﺗﻪ ﮔﺮدان ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﮔﺮدم و ﻏﻮاّﺻﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮم و ﺑـﺪان

»ﻓَﻔِﺮﱡوا اِﻟَﯽاﻟﻠّﻪِ« را ﺳّﺮ اﯾﻨﺴﺖ .ﮔﺮﯾﺨﱳ آن ﻣﻌﻨﯽ را از دل و ﺳّﺮ و ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﺑـﻪ

دﺳﺘﮕﲑﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﺮدارﻧﺪة ﺷﺨﺺ اوﺳﺖ ،ﺑﺮدارﻧـﺪه ﻫﻤـﺖ اوﺳـﺖ ،ﺗـﺎ

ﺑﺎرش دﻫﻨﺪ؟ ﻧﻪ ﻫﻤﺖ را از آن اﺳﺮار ﺧﱪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺳّﺮ را ،ﻧﻪ دل را ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ آن

ﺑﮕﺮدد ،ﮔﺸﱳ او ﻧﻈﺮش ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﻏﺮﻗﻪ ﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ﺑﺤﺮ

ﺑﺴﻮزد ،و اﮔﺮ دل داﻧﺪ ﺑﻄﺮﻗﺪ.

ﻧﻈﺮ .اﻣﺎ درﯾﻦ ﻛﺸﻒ ﺑﺪاده ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﯽ واﺟﺐ ﻛﻨـﺪﻛـﻪ دورﮔـﺮدد از دل و ﻣﻘﺎﻣـﺎت

اﻛﺮاﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺖ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ در ﻣﻜﻮّﻧﺎت ﻋﺠﺎﯾﺐ ﭘﻮﺷـﯿﺪه اﺳـﺖ

آﻧﮕﺎه او را ازﻛﻞ ﺧﻼﯾﻖ ﺑﲑون ﺑﺮد ،و اﯾﻦ ﺧﻠﻖ دﯾﺪ ﻋﻠﻢ اوﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪ

ﻣﻌﻨـﯽ را ﺷــﻨﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤــﺖ ﺑﺪاﻧــﺪﻧﺶ ﻣﺴــﺘﻬﻠﻚ ﮔــﺮدد ،و اﮔــﺮ ﺳّــﺮ داﻧــﺪ از ﺣﺴــﺮت

آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪای ﺑﺮ وی ﻛﺸﻒ ﮔﺮدد ،ﻧﻤﺎﻧـﺪ ﺑـﺮ او ﺑﻘﯿـﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت

اﻣﺎ آﺛﺎر آن ﺧﻠﻌـﺖ ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﯾـﻚ ﭘﺪﯾـﺪ آﯾـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺪاﻧﻨـﺪﻛـﻪ ﻣﻬـﱰ اﯾﺸـﺎن را از ﭘﺎدﺷـﺎه

آن ،و ﺑﯽ ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪ از ﺑَـﺮّ ۳۱ﺻَـﻔﻮَت ۳۲آن ،ﺑـﯽ ﺧـﱪ و ﺧـﺎﱃ ﻣﺎﻧـﺪ از ﻫﻤـﺖ و

ﺗﺎ ﻣﺠﺮد ﮔﺮدد ﺷﺮط ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ را .و ﺳّﺮ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺻﻔﺎت اﺳـﺖ،

 -۳۱ﻣﯿﻮه

ﻣﻮاﻓﻘﺖ وی را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﻤّﺎل ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ و ﺳّﺮ دﯾﺪن ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﺠﺮد ﺷﻮد ﺑﺮای

و ﺳّﺮﻫﺎی آن وﻛﺸـﻮف ﻫـﺮ ﺣﺠـﺎﺑﯽ و دﯾـﺪن ﻫـﺮ ﻧﻬـﺎﻧﯽ ﺗـﺎ ﻣﺠـﺮّد ﺷـﻮد .و ﺷـﺮط

 -۳۲ﭘﺎﻛﯽ
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اﻣﺎ ﻣﺤﺐ را در ﻧﻬﺎدن آن داغ ﺧﱪ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﱪ ﺑﻮدی دﯾﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز

اﺣﻜﺎم ﺣﻀﺮت را.

ﻛﺮدی ﻛﻪ ﻣﻦ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،ﻣﺪﻋﯽ ﮔﺸﺘﯽ .ﭼـﻮن آن ﻧﺒﯿﻨـﺪ ﺧـﻮد را از ﻫﻤـﻪ

آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺣﺪ را ﻣﻔﺮدی درﺳﺖ ﮔﺮدد و از ﺑﺤﺮ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮﮔﲑد .ﺑﻬﺮه ورﯾـﺶ

ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺑﯿﻨﺪ .واﻗﻒ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﻧﻈﺮ ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ از دﻟـﻢ ﺑﺮداﺷـﺖ.

از ﺧﻮد دورﮔﺸﱳ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺣـﺎل وی ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮ وﺣـﺪاﻧﯿﺖ ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻔﺖ ﮔـﺮدد،

آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺤﺐ ﺑﯽ ﻧﺼـﯿﺐ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻛـﻮی دوﺳـﺘﯽ ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﺑـﻮد .آﻧﻬـﺎ ﻛـﻪ در

ﺑﯿﺶ ﻧﻪ ارادت ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺻﺪق ﺑﯿﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ،ﻧﻪ ﺷﻮق ،ﻧﻪ اﻧﺎﺑﺖ ،ﻧﻪ اﺟﺎﺑﺖ ،ﻧـﻪ

دوﺳﺘﯽ ﯾﻜﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﲔ ﻛﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛـﻪ از دوﺳـﺖ ﺑﯿﻨﻨـﺪ و از ﺧـﻮد ﻫـﯿﭻ ﻧﺒﯿﻨﻨـﺪ.

اﻗﺎﻣﺖ ،ﻧﻪ اﻧﺲ ،ﻧﻪ وﺻﻞ ،ﻧﻪ ﻓﻨﺎ ،ﻧﻪ ﺑﻘﺎ .اﻛﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺻﺪف درﯾﺎی وﺣـﺪاﻧﯿﺖ

ﺑﺪان ﺣﻀﺮت ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ را ﺧﻮاﻧﻨـﺪﻛـﻪ ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ را در دل وی ﻣﻨـﺰل

ﺑﻪ ﻛﻒ آرد و ﻣﺘﺤﲑﮔﺮددﻛﻪ ﺑﯿﺎن ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻜﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﺖ وی را ﺑﻮد ،وﻛﮋی ﺳّﺮ وﮔﻨﮕﯽ دل وی را ﺑﻮد» ،ﺻُـﻢﱞ

ﭘﺲ ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد! ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺪﯾﻦ درﯾﺎ ﻏﺮق ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪﻧﺪ از وﺻﻒ ﻛﺮدن

۳۳

ل
ﺑُﻜﻢٌ ﻋُﻤﯽ ﻓَﻬُﻢ ﻻ ﯾﻌﻘِﻠُﻮنَ « در ﺣﻖ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻣﺤﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﺤـﺐ را ﻣـﺬ ّ

ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪﮔﺎن ،و دﯾﮕﺮان ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪﻧﺪ از ﺗﺼﺮف ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺸﱳ اﯾﺸـﺎن .ﭼـﻮن ﻛﺸـﺘﻪ

ﺧﻮاﻧﻨﺪﻛﻪ ذﻟﯿﻞ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ذﻟﯿﻞ ﺟﺰ دوﺳﺖ .در دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﺐ را ذُل اﺳـﺖ.

ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ از ﺧﻮد ،دﯾﮕﺮﻛﺲ ازو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﯾﺎﺑـﺪ؟ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻮﺣـﺪان ﺑـﻪ

ذﻟﯿﻞ آﯾﺪ اﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻓﻘﲑ آﯾﺪ ﻏﻨﯿﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻈﺮ و ﺗﻘﺮب ﻧﻜﻨﻨﺪ.
و در اﯾﻦ درﯾﺎ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻛـﻪ آن آﻓﺘـﺎب را ﺑـﺮ ﻫـﺮﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻮﱃ ﻛـﺮد ﺗـﺎ ﻫﻤﮕـﯿﺶ

ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻋﺰت ﻣﺤﺐ ﺑﻪ ﻗـﺮب دوﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ و ﻋﻘﺒـﺎ ،و ﻏﻨـﺎش ﺑـﻪ ﻟﻘـﺎی

ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،وﻛﻮه را ﻛـﻮه ﺑـﻼی وی ﮔﺮداﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻼ ﻧﺒﯿﻨـﺪ و در دﯾـﺪه اوﻛـﻮه

ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻟﻄﻒ ﻛﺮد و اﮔﺮ ﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﯽ ﻛـﻪ در دوﺳـﺘﯽ ﻗـﺮارﮔـﲑد ﻛـﻪ دوﺳـﺘﯽ را

دوﺳﺖ .ﭘﺲ دﻧﯿﺎ و ﻋﻘﺒﺎ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻋﺰﯾﺰﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دوﺳﺖ .ﻛـﻪ دوﺳـﺖ

ﻧﺴﻮزد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دروﻧﺶ ﻧﮕﺬارد .آن آﻓﺘﺎب ﻗﺮﺑﺖ و دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤـﺐ را در

ﺷﺮﻃﻬﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ،ﻛﻪ دل و ﺟﺎن ﻓﺪا ﻛﻨﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻻء ﻧﻤﺎﻧﺪ.

و آﻧﭽﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﻦ دوﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻨﮕﺮی ﺧﻮد ﻣﻠﻚ دوﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺤـﺐ را

اﻣﺎ ﻣﺤﺐ را ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﺪارﻧﺪﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﯿﻬﺎﯾﺶ ﻓﺴـﺦ ﮔـﺮدد .ﭘـﺲ

ﺧﻮد از آن ﺧﱪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺪا ﻛﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻔﻠﺴﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺰد وی ﻣﻌﻠـﻮم اﺳـﺖ ﺧـﻮد ﭼـﻪ

در ﺣﺮم ﻧﯿﺎزش درآرﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ وی ﻟﻄﻒ ﻛﻨﻨﺪ .ﭘـﺲ داغ ﻣﻔـﺮدی ﺑـﺮ روی دل

دارد ﻛﻪ ﺑﺪان ﺣﻀﺮت ﺑﺮد ،ﺟﺰ ﺣﯿﺎ ﺑﺮ وی ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧـﺪ .ﺣـﲑت وی از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺎ

وی رﻗﻢ ﻛﻨﻨـﺪ ،و ﺷـﺮاﯾﻂ دوﺳـﺘﯽ را ﺗﻌﻠـﯿﻢ ﻛﻨﻨـﺪ ،و ﺣـﺪودﻫﺎی ﺑـﯽاﺧﺘﯿـﺎری ﺑـﺪو

ﺧﯿﺰد .و در اﯾﻦ ﺣﲑاﻧﯽ ﺣﻖ وی را ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﻛﻨـﺪ و دﺳـﺖ ﮔـﲑد ﻛـﻪ :ﺑـﯽ ﻧﯿـﺎزم از

ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ ،و ﻟﺒــﺎس ﺑﯿﻤــﺮادی درو ﭘﻮﺷــﺎﻧﻨﺪ ،و ﺷــﺮاب ﺑﯿﻘــﺮارﯾﺶ ﺑﭽﺸــﺎﻧﻨﺪ ،و ﻧﻌﻠـﲔ

آﻧﭽﻪ ﺗﻮ آری ،ﺗﻮ ﻣﻤﻠﻮﻛﯽ و آﻧﭽـﻪ ﺗـﻮ آری ﻣﻤﻠـﻮك اﺳـﺖ .ﺑـﺮ ﺗـﻮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ

ﺻﺪﻗﺶ در ﭘﺎی ﻛﻨﻨﺪ؛ و در ﻣﯿﺪان واﻟﻪ ﯾﺶ ﺑﺪواﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺻﻼی ردّ او را ﻣﻨـﺎدی
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻣﺮادات او ﻣﺸﱰی او ﻧﮕﺮدد .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺘﺒﻊ او ﺗﻘـﺮب ﻧﻜﻨـﺪ

وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻛﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﻦ .ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼـﻪ ﻛـﺮدم .اﯾـﻦ دﯾـﺪه

ﺑﺪاﻧﮕﻪ ﺑﺮ وی داغ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻫﯿﭽﻜﺲ ﺑﺪو ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎرد ﻛﺮد .و اﯾﻦ ﻧﻜﻮﯾﯽ ﺣﻖ

را را ﺟﺮﯾﺪه ﺣﻀﺮت ﻣﺎ ﻛﻦ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻜﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﯾـﺎﺑﯽ .ﻣـﻦ ﺑـﺮ ﺗـﻮ ﻧﻌﻤـﺖ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺐ اوﻛﻪ ﻣﻌﻮﻧﺖ ﻫﺮ ﯾﻚ از او ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۳۳ﻛﻮر وﻛﺮ و ﻻل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﯽﻛﻨﻨﺪ.

۲۳

ﻧﻈﻢ

زﯾﺎدت ﻛﻨﻢ .زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺮ ﺗـﺮا آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در دﻧﯿـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺧـﻮدت ﺑﻨﻤـﺎﯾﻢ

ﺑﺤﺮی ﻛﻪ درو ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺟﺎن اﺳﺖ

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ،و از ﺧﻼﯾﻘﺖ ﺑﺮﺑـﺎﯾﻢ .ﻣـﻦ ﻗـﺎدرم و ﺑـﻪ ﻋﻘﺒﺎﯾـﺖ ﻟﻘـﺎی ﺧـﻮد

ژرﻓﯿﺶ ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ او وﺣﺪان اﺳﺖ

ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ،و ازﻛﻠﯽ ﺑﺮﺑـﺎﯾﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺪﯾﻦ ﻧﻜـﻮﯾﯽ ﻛـﺮدن ﻣـﻦ ﺳـﺰاوارﺗﺮم.

اﯾــﻦ راه ﻣﻘــﺪّﻣــﺎن دل ﻓﺮدان اﺳﺖ

زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ آن ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و

ﻛﲔ ﺑﻬﺮه ﺳّﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ

روی ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ آوردﻧﺪ آن از اﯾﺸﺎن ﻛﻔﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺑـﺮ اﯾﺸـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه

ﺧﻮد ،ﺗﺎ ﻋﺎرﻓﻨﺪ و از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﱪﻧﯽ .ﻓﺮد اﻟﻘﺎی ﻣﻦ ﺑﯿﻨﻨﺪ و از آن ﻧﯿﺰ ﺧﱪﻧﯽ .ﭘـﺲ
ﻣﺤﺒﺎن را ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﯽ وﮔﺮﯾﺨﺘﮕـﯽ از ﻫـﺮ دو ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ،ﺗـﺄﺛﲑ

وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺳّﺮ ﻣﻮﺣﺪان را اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد! ﯾﻜﯽ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻃﻠﺐ ﻛﻨﯽ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ

را اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﺮ وی ﭼﻮن ﻋﻤﺮ ﺳﺘﻮران اﺳﺖ ۳٤ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮردن ﮔﯿـﺎﻫﯽ

ﺑﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺧﻮردن ﺑﻤﲑﻧﺪ .ﭘـﺲ اﯾـﻦ دو ﻋـﺎﻟﻢ را ﭼﺮاﮔـﺎه ﺗـﻮﮔﺮداﻧﯿـﺪ ،ﭼـﻮن اﯾـﻦ

ﺑﺨﻮری اﯾﻦ را ﺣﯿﺎت ﺷﻤﺮی و از ﺣﯿﺎت آن ﻣﺮدان ﺑﻤﲑی .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮ
ﺧــﻮد ﻋ ـﲔ زَﺣ ـﲑی .راﺣــﺖ ﺟــﺰ ﺑــﻪ ﻧﺰدﯾ ـﻚ ﻣــﺮدان ﻧﯿ ـﺎﺑﯽ ﻛــﻪ اﯾﺸــﺎن را ﺑــﻪ ﺑﺤــﺮ
وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﻏﺮﻗﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻘﺎی ﻋﺎدت را از اﯾﺸﺎن ﻏﺎرت ﻛﺮدﻧﺪ .و ﺣﻖ ﻣﺮ اﯾﺸـﺎن

را ﺑﻘــﺎ داد در وﺟــﻮد ﻣﺤﺒــﺖ ﺧــﻮﯾﺶ ﻛــﻪ ﯾ ـﻚ ﻟﺤﻈــﻪ از دوﺳــﺘﯽ او ﺑﺎزﻧﻤﺎﻧﻨــﺪ ،و

ﺷﺮﺑﺘﯽ آب ﺑﯽدوﺳﺘﯽ او ﻧﺨﻮرﻧﺪ ،ﻛﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺮ راﻫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺟـﺎن
ﻧﺘﻮان ﺳﺮﭙد ،ﻛﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺒﺖ در راه دوﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﻜﯿﻪ ﻛﺮدن اﺳﺖ.

و ژرﻓﯽ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻇﻬـﺎر وﺣـﺪاﻧﯿﺖ اﺳـﺖ .و اﯾـﻦ راﻫـﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ

ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ دل اﯾﺸﺎن ﻓﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺤﺮ را ﺣﻖ ﺑـﺮ ﺳّـﺮ ﻫـﺮ
ﻣﺤﺒ ـﯽ ﺳــﻠﻄﺎﻧﯿﺖ داده اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺸــﺎن ﮔﺮداﻧــﺪ .ﭘــﺲ راﺣــﺖ زﻧــﺪﮔﺎﻧﯽ آن

راﺣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﯽ ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻮﯾﺪ:
 -۳٤ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن
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اوﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻛﻨـﺪﻛـﻪ ﻧـﻪ ﺧـﻮد را اﻫـﻞ دل ﺷﻨﺎﺳـﺪ ﻧـﻪ اﻫـﻞ ﺳّـﺮ ،و ﻧـﻪ

ﺑﺤﺮ ﭼﻬﺎرم

ﺣﺎﺿﺮی ﺧﻮد را داﻧﺪ و ﻧﻪ ﻏﺎﯾﺒﯽ را ،ﻧﻪ ﻣﺤﺐ داﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﻋﺪو ،و ﻧﻪ ﺧـﺎﺋﻒ

و اﯾﻦ ﺑﺤﺮ رُﺑﻮﺑﯿﺖ ﻛﻪ ژرف وی را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻇﻬﺎر ﺧﺪاﯾﯽ اﺳـﺖ .ﺧﺪاوﻧـﺪ ـ

داﻧﺪ ﻧﻪ ﺑُﻌﺪ ،ﻧﻪ اﻧﺲ داﻧﺪ ﻧﻪ وﺣﺸﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ داﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻧﻪ وﺻـﻠﺖ داﻧـﺪ

ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺶ ﮔﺮددﻛﻪ در اﯾﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ ﺣﻖ ﮔﻔـﺖ» :ﯾـﺎ ﻋﺒـﺎدی« ﭼـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ

از اﯾﻦ ﻫﻤﻪاش ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ وی را ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ازو

ﺑﺤﺮ ﭼﻬﺎرم رُﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﺑﻘﺎ.

داﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﻪ راﺟﯽ ،ﻧﻪ ﺻﺎﺑﺮ داﻧﺪ ﻧﻪ راﺿﯽ ،ﻧﻪ ﺷﺎﻛﺮ داﻧـﺪ ﻧـﻪ ﻛـﺎﻓﺮ ،ﻧـﻪ ﻗـﺮب

ﻋَﺰﱠ اﺳـﻤُﻪ ـ دل ﺑﻨـﺪه ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﻪ آﺛـﺎر رُﺑﻮﺑﯿـﺖ ﺑﯿﺎراﯾـﺪ .ﺳّـﺮ ﻋﺒﻮدﯾـﺖ را ﻛﺸـﻒ

ﻧﻪ ﻓﺮﻗﺖ.

اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ را ﻧـﺪا ﻛﻨـﺪﻛـﻪ:

ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ ،و از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺪاﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﻣﯽﻛﻨﻨـﺪ .ﺟﻬـﻞ ﺑﻨـﺪه در

در اﯾﻦ ﺻﺪف آن دُرّ ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﺳّﺮ ﻋﺒﻮدﯾﺖ درﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺤﺐ را دل در ﺑَﺮّ ﺑﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﲑت وی در اﯾـﻦ ﻣﻨـﺰل

»ﺑﻨﺪه ﻣﻦ« .از اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﱰ ﻋﺰّ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺪه را .و ﺻﺪف اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﺧﻮد ﻋﺰّ اﺳﺖ ،و

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .ﺑﯿﺨـﻮدی و ﺑﯿﺨـﱪی در اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ .آﻧﮕـﺎه ﮔﻮﯾﻨـﺪﻛـﻪ

ﺳّﺮ رُﺑﻮﺑﯿﺖ را از ﺑﻨﺪه درﯾﺎﻓﱳ درﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻛـﺮدن ﺣـﻖ .و ﺣـﻖ ﻣﻌﻠـﻮم

ﭘــﺪﯾـــﺪﻛﺮد .ﺣﲑت در ﻛﻮی ﺑﻨﺪﮔ ﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺣﻜـﻢ وَﻟَـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪ ،و اﯾـﻦ

اﻣﺎ ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺪای اﻇﻬﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎﺷـﺪ ،اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺧﻼﯾـﻖ

ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ را ﻃﺮﯾﻖ وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ را ﻣﯿﺪان ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾـﻦ را ﻣـﺦ

ﺑﻨﺪه ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﺪﻣﺶ در وﺟﻮد آورﻧﺪ و از وﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﺪﻣﺶ ﺑﺮﻧﺪ و از آن

اﯾﻦ را راه اﻧﻔﺮاد ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ را ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻧﻨـﺪ ،و اﯾـﻦ را ﺣﻜـﻢ ﺗﻔـﻮﯾﺾ

ﺻﻔﺖ ﻫﻤﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻫﺮﻛﻪ را در ﺣﻜﻢ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﻧﻤﺎﻧﺪ درﺳـﺘﯽ ﺣـﺎل وی اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻨﺪه ﺑﯿﻨﺪ .ﭼﻮ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪ؟

را ﻣﺒﺘﻼی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ را ﻫﺠﺮت ﻫﻤﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ را ﺻـﺪف ﻋﺰﯾﻤـﺖ

ﻧﺒﻮدﻧﺪﻛﻪ ﺑﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و اﯾـﻦ ﺗﺒـﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿـﲑ در ﺻـﻔﺖ

ارادت ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ را ﺣﺲ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾـﻦ را ﺳّـﺮ اﺧـﻼص ﺧﻮاﻧﻨـﺪ ،و

ﻋﺪﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آرﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﺰ اﻇﻬـﺎر ﺧـﺪاﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪﻛـﻪ ﺑﻨـﺪه ﺧـﻮد را ﺑـﺪﯾﻦ

ﺧﻮاﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.

اﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﻨﺪ درﮔـﺮدش اﺣـﻮال ﺧـﻮد ﻛـﻪ از ﻋـﺪم

آﻧﮕﺎه ﻣﻬﺬّب ﮔﺮدد و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻛﻪ ﻃﺎﻗﺖ را اﻓﺘﺪ در ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺑـﺎر

آن در وﺟﻮد آﯾﺪ ﺳّﺮ وی را ﺻﺎف ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻪ وی ﯾﻘﲔ ﮔﺮدد و آﻧﭽﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،وی ﻣﺮد ﻃﺮق ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﻛﺮدن ،از راه اﻓﺘﺎدن اﺳـﺖ.

دﻟﺶ در وﺟﻮد آرد .ﻋﺪم دل آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧـﻮد ﻧـﺎﻇﺮ اﺳـﺖ .ﭼـﻮن از

ﻣﺮدی ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻗﺪم آرد اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻫﺮﻛﻪ را اﯾـﻦ

ﺑﺮ وی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ دﯾﺪ ﻧﯿﺰ وی را ﻋﺪم اﺳـﺖ از اﯾـﻦ ﻋـﺪﻣﺶ ﻧﯿـﺰ در وﺟـﻮد

ﻃﺮﯾﻘﺶ از آن ﺧﻮاﻧﻨﺪﻛﻪ ازﯾﻦ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ را در ﮔﺮدش اﺣﻮال ﭘﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ اﮔـﺮ

ﻧﺰد او ﺗﻤﯿﺰی و ﺗﺼﺮﻓﯽ .و ﭼﻨﺪاﻧﺶ در ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﺑﺪارد ﻛﻪ از ﻋﺪم وﺟـﻮد ﻛـﻪ از

ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻢ ﯾﺎﻓﺘـﻪ

آرﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠ ّﻠﯽ ﺑﻮده وی ﻣﺴﺘﻮﱃ ﮔﺮدد ﻫﻤﻪ او را .ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ

ﭼﻨﺪ ﻫﺰار راه ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺪاﻧﺪﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﻨﺪ .اﯾـﻦ از راه زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧـﻪ از راه
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ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﺧﻮﯾﺶ ﻣُﻘﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﻧـﺖ را ﻗﺒـﻮل ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﯿﺦ اﯾـﻦ

ﺷﻮد و ﻃﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﺑﯽ .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ آداب ﮔﺮدش اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺻـﻞ اﺳـﺖ و

ﻛﻮه آﻣﺪﻧﺪ.

آن ﻓﺮع اﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻓﺮع ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ اﺻﻞ اﻧﺪك؟

اﻣﺎ در اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺎﻛﺮدن آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ وﻛﻮه اﺷـﺎرﺗﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ :زﻣـﲔ ﺑﺴـﺎط ﻗـﺪم

ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺲ ﻋﺰﯾـﺰ اﺳـﺖ .و اﯾـﻦ را ﺑﺤﺮاﻟﺤﻘﯿﻘـﻪ از آن ﺧﻮاﻧﻨـﺪ ﺗـﺎ

ﺗﺴﺖ ،ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻣﲔ اﺳﺖ .او ﻣﺮ اﯾﻦ اﻣﺎﻧـﺖ را ﻗﺒـﻮل ﻧﻜـﺮد .وﻛـﻮه ﺑـﻪ

ﻋﺠﺎﯾﺐ او را ﺑﻪ ﺳّﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ اﻇﻬـﺎر ﺧـﺪاﯾﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﻻﯾـﻞ

ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺮادات ﺗﺴﺖ ،ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻣـﺮاد ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ ﻗﺒـﻮل ﻧﻜـﺮدی .و آﺳـﻤﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﺖ

ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳّﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳّﺮ ﻫﺮ دﻻﯾﻞ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﺗﺴﺖ ،و ﺑﺪان ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮدی .ﺳﺮﺑﺎز زﻧﻨﺪه اﯾﻨﻬـﺎ آﻣﺪﻧـﺪﻛـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ را ﺑـﺎ

ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ را ﺑﺮ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻈـﺮی اﻓﺘـﺎد ،ﺟـﺰ ﻗﯿـﺎﻣﯽ و ﺗﻜﺒـﲑی و

ﺧﻮد اﻟﻔﺘﯽ و ﻣﺆاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻮد .و ﺗﺮا در اﯾﻦ داﺷﱳ از اﻣﺎﻧﺖ ﺑﯿﺨﻮدی ﻣﯿﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻮد در

رﻛﻮﻋﯽ و ﺳﺠﻮدی ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪ .ﺑﺎز آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ دﯾﺪه ﺑﺮ ﻋﲔ اﻓﺘﺎد ،ﺳّـﺮ ﺗﻜﺒـﲑ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻛﻪ روز ﻣﯿﺜﺎق آن اﻣﺎﻧﺖ ﻗﺒﻮل ﻛـﺮد .ﭘـﺲ »ﻇﻠـﻮم و ﺟﻬـﻮل« در

ﺗﺮك دو ﻋﺎﻟﻢ دﯾﺪﻧﺪ ،و ﺳّﺮ ﻗﯿﺎم ﺣﻀﻮر ﺑـﺮ دوام ،و ﺳّـﺮ رﻛـﻮع ﻗﺒـﻮل ﻛـﺮدن ﺣﻜـﻢ

ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺗﻮ اﻓﺘﺎدﻛﻪ ﺑﯽ ﻗﻮّت ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﺒﻮل ﻛﺮدی .ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯽ اﮔـﺮ از ﻣﺘﺎﺑﻌـﺖ

دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎر دوﺳﺘﯽ ﻛﺸﯿﺪن ،و ﺳـﺠﻮد ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺑﺰرﮔـﯽ دﯾﺪﻧـﺪ ،و در

او ﺑﲑون ﺑﺎﺷﯽ ،ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﯽ اﮔﺮ ﺳّﺮ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ درﻧﯿﺎﺑﯽ.

ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪام دﯾﺪﻧﺪ» .ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی« در ﺣﻖ اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪﮔﺎن

اﻛﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﻚ ﻟﺤﻈـﻪ از ﻣﺘﺎﺑﻌـﺖ او ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ ،و

درﺳﺖ آﯾﺪﻛﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﲑت آراﺳﺘﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﺳﻤﺎع ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﺣـﻖ ـ ﻋـﺰ

ﺣﻖ آن اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺎزﮔﺰاری ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳّﺮ دل ﺧـﻮﯾﺶ اﻗﺎﻣـﺖ ﻛﻨـﯽ ﻛـﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺶ ﺑـﺮ

اﺳﻤﻪ ـ ﺧـﱪﻛـﺮد ﻣـﺮ ﺑﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻮد را ﻛـﻪ» :ﻧﯿﺎﻓﺮﯾـﺪم آدﻣـﯽ و ﭘـﺮی را ﻣﮕـﺮ ﺑـﺮای

ﺣﻖ »ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی« اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی« را ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺿـﺎﻓﺖ ﻛـﺮد وﮔﻔـﺖ

ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮد« .اﯾﺸﺎن ﺳّﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﺪﯾﺪﻧـﺪﻛـﻪ از اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻗﯿـﺎم

ﻛﻪ» :ﺑﻨﺪه ﻣﻦ« .از آزادی وی ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ درﺑﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴـﺖ ،و ﺑﻨـﺪه اﯾـﻦ

اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ.

ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻇﻠﻮم و ﺟﻬﻮل ﮔﺸﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻛﻪ در ﻣﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ روز ﻣﯿﺜﺎق ﻛﻪ ﭘـﯿﺶ رو ﻣـﺎ

ﭘﺲ در ﭼﻨﲔ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎ اﺧﻼص اﻋﺰازﻛﻞ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از آن

ﺑﻮد و »ﺑﻠﯽ« ﺟﻮاب ﮔﻔـﺖ ﻣـﺮ ﺣـﻖ را ،آن »ﺑﻠـﯽ« ﮔﻔﺘـﻨﺶ ﻗﺒـﻮل ﻛﺮدﻧـﺪ» .اﯾـﻦ

ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺣﻖ ـ ﺗﻌﺎﱃ ـ دﯾـﺪه ﺳّـﺮ را ﮔﺸـﺎﯾﺪ و ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ آن دﯾـﺪه

اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﻛﻮﻫﻬﺎ و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ ﻋﺮﺿـﻪ ﻛـﺮد ،ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪﻛـﺮدن آن

ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺖ از ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ دادن اﯾﻤﺎن را ،و ﻗﺒﻮل از

ﻣﻌﺎﻧﯽ را .ﻗﺒﻮل ﻛﺮد« .و آن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮّت ﺧﻮد ﻛﺮد .اﻣﺎ ﭘﺮورش ﻟﻄﻒ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ

آن دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ ﺧﻠﻌﺖ اﯾﻤﺎن را.

ﺑﻮد و اﻇﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه او دﯾﺪه ،ﺑﺪان ﻗﻮت ﻗﺒﻮل ﻛﺮد .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻠﻮك ﻣﺮ ﺧﺎصّ ﺧﻮد

آﻧﮕﺎه اﯾﻤﺎن وی را ﺑﻪ ﺻـﺪق ﺟﻠـﻮه ﺑﺎﺷـﺪ در ﻣﯿـﺪان ﻗـﺮب در ﻛﺸـﻮف ﻣﺸـﺎﻫﺪه و

را ﺧﻠﻌﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺣﻜﻤﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ وی ﻛﻨﻨﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ .ﺑـﺪان ﮔـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ

اﻇﻬﺎر رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻠﻌﺖ ﺑﻨﺪه آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدد.

ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻠﻚ وی را ﺑﺮﻛﺸﯿﺪ و آن ﺣﻜﻢ ﻛﻪ ﻛﺮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮت او ﺗـﻮاﻧﻢ ﺑﺠـﺎی آورد.

ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﻣﺮ او را ﺳﻔﺮی دﻫﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠـﻢ ﺗـﺎ ﻛﻠﻤـﻪ »ﻻ اﻟـﻪ اﻻ اﻟﻠـﻪ« را

آن ﻣﻌﻨﯽ از آن روی ﻗﺒﻮل ﻛﺮد ،و آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ وﻛﻮه ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ وا ﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و
۲٦

رؤﯾـﺖ ﺧــﻮد ﻛــﻪ» :ﻣــﻨﻢ ﺣـﯽ ﻗﯿـﻮم« ،و »ﻣــﻨﻢ رﺣـﯿﻢ وﻛــﺮﯾﻢ« ،و »ﻣــﻨﻢ ﺣﻜـﯿﻢ و

ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ .ﮔﻮاﻫﯽ از ﺣﻜﻢ دﯾﺪه دﻫﺪﻛﻪ ﺑﺪان ﺣﻀﺮت دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮد اﺻـﻞ او

ﻋﻠﯿﻢ« .ﻋﺰﯾﺰم ﺑﻪ ﺧﻮد .ﺗﻮ را ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺰّ ﻋﺰﯾﺰﻛﺮدم.

در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﺻـﻮل ﺷـﺮﯾﻌﺖ اﺳـﺖ ،ﺻـﻼت و زﻛـﺎت و ﺻـﻮم و ﺣـﺞ و ﻏﺴـﻞ

ﭘﺲ ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد! ﻫﺮﻛﻪ را در ﻧﻤﺎز ﺳّﺮوی را اﯾﻦ ﺳﺮود ﻣﻨﺎﺟﺎت دﻫﻨـﺪ ،ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ

ﺟﻨﺎﺑﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﻜﯽ را ﺳّﺮی اﺳﺖ.

از اوﮔﺮاﻣﯿﱰ و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﯿﺶ وی ﺧﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻧﻤﺎزﻛﺮدن

ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎزش ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻋﻠﯽ اﻟـﺪوام در اﯾـﻦ ﭘـﻨﺞ وﻗـﺖ ﺗﺤـﺮﯾﻢ آن

ﺑﻪ ﻧﺸﺎط ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎ وی ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻛﺮام ﻛﻨﻨﺪ! ﺳّﺮ ﻧﻤﺎز اﯾـﻦ اﺳـﺖ ،و ﺷـﺮﯾﻌﺖ اﯾـﻦ

ﻣﻌﻨﯽ را ﻗﯿﺎم آردﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻗﺒﻮل ﻛﺮده اﺳـﺖ .ﭘـﻨﺞ وﻗـﺘﺶ ﺑـﺪان ﻣﯿﻘـﺎت ﻣﻮاﻓﻘـﺖ

ﻣﺮدان اﯾﻦ اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ،و ﻫﺮ ﺣﻀﻮری ﻛﻪ ﺑـﺪان ﻣﯿﻘـﺎت ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .و ﺑﻌـﺪ از آن در ﺣﻜـﻢ آن

اﻛﻨﻮن در ﺳﺎﱃ ﻣﺎﻫﯿﺸﺎن روزه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺎل را ﺑـﻪ ﻋـﺪد ﺳﯿﺼـﺪ و ﺷﺼـﺖ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی« را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ«.
اﻣﺎ در آن ﻣﯿﻘﺎت وی را ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎﺷـﺪ .و ﺳّـﺮ ﻣﻨﺎﺟـﺎت وی آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ

روزﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ روز و ﺳﺎل ﺧﺎﺻﮕﯿﺎن ﺣﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻖ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﺑـﺮ دوازده

رﻓﱳ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ دل را در وﻓﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮕﺬارد ،و ﻗﺮب ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﮕـﺬارد

از ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب اﻣﺴﺎك آرﻧﺪ .از درون ﺗﻮ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪﻛﻪ آﻧﺮا ﻣﺎه ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ،

ﭘﺲ ﻫﺠﺮﺗﯽ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮك ﻧﻈﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎ در آن ﻣﯿﻘﺎت ،ﻣﯿﻘﺎت ﺳّﺮ ﯾﺎﺑـﺪ ،و ﺑـﺮ ﺳّـﺮ آن

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﺳﺖ و ﻣﺎه ارادت ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﻗﺒـﺎل آﻓﺘـﺎب ﮔﺮﻓﺘـﺎری اﺳـﺖ .و ﻣـﺎه

ﻣﺎه ﻛﺮدﻧﺪ و ﯾﻚ ﻣﺎه را از اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺮ وی رﻗﻢ ﺻﯿﺎم ﻛﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺪو

ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ آن ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد .و اﻣﺎ ﺑﺪان ﻣﯿﻘﺎت رﻓـﱳ ﻣـﺮد را ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ ﻧﯿﺴـﺖ.
و دﯾﺪه ﻫﻤﺖ را ازﻛﻠﯽ ﻣﻜﻮّﻧﺎت ﺑﺎزﮔﲑد.

و آن اﻗﺒــﺎل آﻓﺘــﺎب دوﺳــﺘﯽ اﺳــﺖ .ﻣــﺎه دﯾﮕــﺮ ﺷــﺮف ﻧﻬﺎدﻧــﺪ ،و آن اﻗﺒــﺎل آﻓﺘــﺎب
ﺻﺪق ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و آن آﻓﺘﺎب راﺳﺘﯽ اﺳﺖ .و ﻣﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻬﺎدﻧـﺪ ،و آن اﻗﺒـﺎل آﻓﺘـﺎب

ﻣﻌﺎﻧﯽ واﻗﻒ ﮔﺮددﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻛﻨﺪ و ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ در اﯾﻦ ﻋـﺎﻟﻢ ﻛـﻪ ﻣـﺎ
را ﺳــﻔﺮ دادهای ﻗــﺮب ﺗــﻮ ﻣــﺎ را ﻣــﻮﻧﺲ ﮔﺸــﺖ ،اﮔــﺮ ﻧــﻪ ﻫﺮﮔــﺰ ﺑــﺪﯾﻦ ﻋــﺎﻟﻢ ﻗــﺮار

ﺣﻜﻢ ﺑﺮداﺷﱳ اﺳﺖ .و ﻣﺎه رﺿﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و آن اﻗﺒﺎل آﻓﺘﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳـﺖ .و ﻣـﺎه

اﻧﺲ ﮔﲑﯾﻢ .و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دل و ﺳّﺮ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ؟ ﻣﻨﺎﺟﺎت آن ﻣﻌـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ

رﺑﺎﯾﺶ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ .و ﻣﺎه اﻧﺲ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و آن اﻗﺒﺎل آﻓﺘﺎب ﺳﻌﺎدت دوﺳﺘﯽ اﺳـﺖ.

وﺟﺪ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و آن اﻗﺒﺎل آﻓﺘﺎب ﺑﯿﺨﻮدی اﺳﺖ .و ﻣﺎه وﻗـﺖ ﻧﻬﺎدﻧـﺪ ،و آن آﻓﺘـﺎب

ﻧﻜﺮدﯾﻤﯽ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧـﻮد اﻧـﺲ دادی .از اﻧـﺲ ﺗـﻮ ﺑـﺎ ﺧﻠـﻖ ﭼﮕﻮﻧـﻪ

و ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و آن اﻗﺒﺎل آﻓﺘﺎب ﻗﺒﻮل ﺣﻘﯽ اﺳﺖ.

اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﯾﺎزده ﻣﺎه را ﺑﺎﯾﺪﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎه ﺻـﯿﺎم رﺳـﺪ ،و آن اﻗﺒـﺎل آﻓﺘـﺎب

ﺑﺎز اﺟﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﻣﺮ او را آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪو ﻧﺪا آﯾﺪﻛﻪ :اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣـﺮ ﺗﺮاﺳـﺖ ،و

ﻣﺸــﺎﻫﺪه دوﺳــﺖ اﺳــﺖ ﻛــﻪ اﻣﺴــﺎك ﺑﺎﯾـﺪ آورد از ﻃﻌــﺎم و ﺷــﺮاب .ﻫﺮﻛــﻪ ذﻛــﺮ ﺑــﺎ

اﻇﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻦ ﻣـﺮ ﺗﺮاﺳـﺖ ،و وﺻـﺎل ﻣـﻦ ﻣـﺮ ﺗﺮاﺳـﺖ ،وﻛﺮاﻣـﺖ و ﻟﻄﺎﻓـﺖ و

اﺧﻼص آرد ،ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب وی آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ از آورد ﻫﺮ ﺗﺎﺑﺸﯽ .و ﻧـﻮری

ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻣﺮ ﺗﺮا اﺳﺖ .آرام ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ .ﺑﺨﻮاه آﻧﭽﻪ ﺗﻮ را از ﻣﻦ

ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺘﺎﺑﺪﻛﻪ ﺳّﺮ او ﺑﺪان ﻣﻜﺸﻮف آﯾـﺪ ،و در ﺑﻮﺳـﺘﺎن آن ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آﯾـﺪ ،آن

ﻣﯿﺒﺎﯾﺪﻛﻪ ورای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﻣـﺮ ﺗـﻮ را .و رؤﯾـﺖ ﻣـﻦ ﺑـﻪ دار ﺑﻘـﺎ ﺗـﺎ

دﯾﺪ وی را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷـﺮاب اﺳـﺖ .اﻣﺴـﺎك ﺑﺎﯾـﺪ آورد ،ﺗـﺎ اﯾـﻦ اﻣﺴـﺎك را اﻓﻄـﺎر

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺣﻜـﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ،از آن ﺳـﺮاﯾﺖ ﺑﺴـﺘﺎﻧﻢ ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ
۲۷

ﺑﻮد ،و در آن ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻧﺪن او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ.

ﻧﯿﺎرد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دوﺳﺖ .ﯾﻚ ﺷﺎدﯾﺶ در وﻗﺖ اﻓﻄﺎر اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺤـﺮم ﮔـﺮدد

اﻛﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﺣـﺮم دوﺳـﺘﯽ ﻧﻈـﺮﻛﻨـﺪ ،ﯾـﺎ ﻧـﺪای ﺣﻘـﯽ را ﺳـﻤﺎع ﻛﻨـﺪ ،ﯾـﺎ در

از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ .و در آن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻛﻪ در اﻓﻄﺎر اﯾﻦ ﺻﻮم ﻛﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ـ ﺗﻌﺎﱃ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﯿﺎم آرد .وی را ﻏﺴﻞ ﺑﺎﯾﺪ آورد .و ﻏﺴﻞ وی آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ

ـ ﻣﺮ وی را ﺑﺸﺎرت دﻫﺪﻛﻪ» :وﺻﺎل ﻣﻦ ﻣﺮ ﺗﺮاﺳﺖ ،ﺑﺎش ﺗﺎ در وﻓﺎی اﯾﻦ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ

اﻟﺘﻔﺎت ﻧﻜﻨﺪ .ﺗﺎ ﯾﻚ ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎﻗﯽ اﺳـﺖ ﺣﻜـﻢ ﺟﻨﺎﺑـﺖ دارد .ﭘـﺲ آﻓﺘـﺎب ﻣﻌﺮﻓـﺖ

ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺷﺮاب و ﻃﻌﺎم ﻣﺸﻐﻮل آﯾﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑـﻪ رؤﯾـﺖ ﻣـﻦ ﻧـﺎﻇﺮ آﯾـﯽ ،ﻛـﻪ اﺟـﺮ ﭼﻨـﲔ

ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺎﺑﺖ از وی ﺑﺮﮔﲑد ﺗﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺣﻖ ﮔﺮد ﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻠـﻖ ،ﭘـﺲ ﺳّـﺮ ﺟﻨﺎﺑـﺖ اﯾـﻦ

ﺻﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﻣﻦ ﺟﺰ ﻟﻘﺎی ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ« .ﺷﺎدی دﯾﮕـﺮ روزهداران را ﺑـﻪ وﻗـﺖ

اﺳﺖ.

اﻓﻄﺎر آن ﺑﺎﺷﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ دﯾﺪار .ﺳّﺮ ﺻﻮم ﺻﻮّام اﯾﻦ اﺳﺖ.

ﺑﺎز ﺣﺞ ﻓﺮﻣﻮدش ،و »ﺣﺞ ﺑﺮﻛﺴﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب آن دارد ﻛﻪ ﺑﺮ او رﻧﺞ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و

ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪش ﻛﻪ :از ﻣﺎل ﺧﻮد زﻛﺎت ﺑﺪه .ﭘﺲ اﯾﻦ زﻛﺎت ﺑﺮﻛﺴﯽ ﻻزم ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ

او را ﻗﻮت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ« .و ﺣﺞ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﯿﺨﻮدی ﺳﺎزﻧﺪ ،و

از راه ﻓﻌــﻞ ﭼﯿـﺰی ﺑــﻪ ﻛــﻒ آرد و ﭼﯿـﺰی ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .در آن ﻣﯿـﺎن ﻛــﻪ آن ﻧــﻪ ﺑــﻪ

ﺑﺮ ﻧﺠﯿﺐ ارادت ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،و ﻣﺤﻤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ راﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .زاد و راﺣﻠﺔ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﺣﺎﺿــﺮی دل ﺑــﻮده ﺑﺎﺷــﺪ ،از دوﯾﺴــﺖ درم او ﭘــﻨﺞ ﺑـﲑون ﻛﺮدﻧــﺪ ﺗــﺎ ﻣﻜﺎﻓــﺎت آن

ﺣﻖ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،و راه دﻟﯿﻞ از ﺳﺎرﻗﺎن ﻣﺮادات ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪ .در ﺑﺎدﯾﻪ دوﺳﺘﯽ درآﯾﻨﺪ

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎل ﺧﺎﺻﮕﯿﺎن درم و دﯾﻨﺎر ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺎﯾـﻪ اﺳـﺖ

و ﻣﯿﻠﻬﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺒُﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻔﺎت ﻧﻈﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓـﺖ از

ﺗﺎ در ﺳﻔﺮ دوﺳﺘﯽ ﺑﺪان ﻛﺎرﻛﻨﻨﺪ .اﻛﻨـﻮن دﯾـﺪه ﺑﺮﮔـﺮﻓﱳ اﯾﺸـﺎن ازﯾـﻦ ﻫـﺮدو ﻋـﺎﻟﻢ

ﻧﺠﺎﺳﺖ دﯾﺪ ﺧﻮد ﻏﺴﻞ آرﻧﺪ ،و در ﻋﺮﻓﺎت ﻫﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺳّﺮ ﺳّـﺮ ﺧـﻮد ﺑﯿﻨﻨـﺪ .ﺑـﻪ

زﻛﺎت دادن اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﯾﻦ زﻛـﺎت ﺑﺎزﮔﲑﻧـﺪ ،ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮ دﺳـﺖ ﺧـﻮد ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻫـﺮ

ﺳﻨﮓاﻧﺪازان ﺣﺮم دﻧﯿﺎ و ﻋﻘﺒﺎ و ﺧﻠﻖ را ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،و از ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺧـﻮد اﺳـﺖ

ﭼﯿﺰی ﻛﻪ در دل درآﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮ ﻗﺎرون ﺑـﻪ زﻣـﲔ ﻫﯿﺒﺘﺸـﺎن

ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﺻﺪق ﻗﺮﺑﺎن ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﺮد ﻫﻤﺖ ﻃﻮاف ﻛﻨﻨـﺪ .ﭘـﺲ ﻣﻨﺎﺟـﺎت ﻛﻨﻨـﺪﻛـﻪ:

ﻓﺮو ﺑﺮد و ﻣﺤﺠﻮب ﮔﺮدﻧﺪﻛﻪ ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺣﻖ راه ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺳّﺮ زﻛﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ.

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎ! اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﺳّﺮ ﺻﻔﺎی دل ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ آراﺳﺘﻪ اﺳـﺖ ،اﯾﻨﻬـﺎ

ﺑﺎز ﺳّﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺴﺘﻨﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .و آن از ﻗﻮّت رﻏﺒﺖ ﺷﻬﻮت ﺧﯿـﺰد و از اﻇﻬـﺎر

دﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺗﻮ دﯾﮕﺮ .آﻧﮕﺎه اﺟﺎﺑﺖ آن ﻣﻨﺎﺟﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ :او را در ﺣـﺮم ﺗﺠﻠـﯽ

ﻣﻨﯿﺖ .و اﯾﻦ ﺟﻨﺎﺑﺖ را ﻫﻤﭽـﻮن ﺻـﻮم ﺳّـﺮی اﺳـﺖ .ﺟـﺰ ﺣـﻖ ﺑـﺮ آن ﻛـﺲ ﻣﻄﻠـﻊ

درآرﻧﺪ .و ﺑﺮ ﺳّﺮ اﺳﺮارﮔﻮﯾﺪﻛﻪ :ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺮم درآﻣﺪ اﯾﻤﻦ ﮔﺸﺖ .ﺑﺪان

ﻧﯿﺴﺖ.

ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺖ ،و وﺻﺎل ﻣـﻦ ﻣـﻮﻧﺲ وی ﮔﺸـﺖ .ﻧـﻨﻬﻢ وی را داغ ﻓﺮﻗـﺖ،

اﻛﻨﻮن ﻏﺴﻠﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﻛﻪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻗﺮﺑـﺖ ﺑـﻪ اﻣـﺮ ﺗﻮاﻧـﺪ آﻣـﺪﻛـﻪ ﺟُﻨُـﺐ را ﻣﺼـﺤﻒ

ﻣﺤﺠﻮب ﻧﻜﻨﻢ ﺑﺼﲑﺗﺶ را ﺗﺎ آزادﮔﺮدد از دﻧﯿﺎ و رﻧﺞ آن ،و از ﺧﻠﻘﺎن و وﺣﺸـﺖ

ﺑﺴﻮدن و ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن و در ﻣﺴﺠﺪ رﻓﱳ روا ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﺎﺑﺖ اﯾﻦ راه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ
در ﻣــﺮد از ﻏﯿ ـﺐ ﻣﻘــﺎﻣﯽ از ﻣﻘﺎﻣــﺎت ﻣﻮﺟــﻮد آﯾ ـﺪ از ﺷــﻮق و ﻣﺤﺒــﺖ و اﻧﺎﺑــﺖ و

آن ،از دوزخ و درﻛﺎت آن ،از ﺑﻬﺸﺖ و درﺟﺎت آن ،ﻛﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻄﺎی ﺧﺪاوﻧـﺪ

ﮔﺮدد .در آن ﺣﺎﻟﺖ وی ﺟُﻨُﺐ ﮔﺮدد از ﭘﺎﻛﯽ ارادت ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻛﻪ وی را ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ

از ﭼﻨﲔ ﻣﻘﺎم ﻛﻪ ﺑﺎز آرﻧـﺪش ،ﻧـﻪ از آن ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻛـﻪ در رﻓـﱳ از ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺣـﻖ

ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن.

اﺟﺎﺑﺖ وﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﻪ او ﺑﺪان ﻣﻘﺎم رﺳﺪ ،و ﺑﻪ دﯾﺪ آن اﻣﻨﯿـﺖ ﺧـﻮد ﻣﺒـﺘﻼ

۲۸

ﻧﮕﺮﯾﺴﱳ .ﭼﻮن ﺑﺎزآﯾﺪ ،از ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن آﻣـﺮزش و ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﺳـﺖ،

ﺑﺤﺮ ﭘﻨﺠﻢ

ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان را در دﻧﯿﺎ و ﻋﻘﺒﺎ ﻧﯿﺎﺑﯽ .رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﲔ .ﭼﻨـﲔ ﻛـﺲ را

ﺑﺤﺮ ﭘﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی وﺻﺎل.

اﻧﺪر ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ او را از ﺧﻠﻖ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﺘﺪﻧﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﺠﺎش ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻧﻪ آﻧﺠﺎ

ﺑﺤﺮ اﻟﻮﻫﯿﺖ آﺛﺎر اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،و اﻟﻪ ﯾﻜـﯽ اﺳـﺖ ،واﻟﻬـﺎن وی ﺑﺴـﯿﺎر .وﺻـﻒ اﯾـﻦ

ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ دروﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ،و از اﻇﻬﺎر رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑـﺮ ﺳّـﺮ

ﺑﺤﺮ واﻟﻬﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﻏﻮاص ﺑﺪان ﺻﺪف ﻧﺮﺳﺪ واﻟﻬﯽ وی را ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻨﯿﻢ.

ﻋﺒﻮدﯾﺘﺸﺎن آﺛﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ.

و اﯾﻦ واﻟﻪ را ﻛﻪ وَﻟَﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺛﺎر اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮ او را ﺷﺮاب ﻣﻮدّت در آن ﺣﻀﺮت

ﭘﺲ ﺑﺤﺮی ﻛﻪ در او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺴﯽ از او ﺻﻔﺖ ﺗﻮاﻧـﺪﻛـﺮد؟

ﺑﭽﺸﺎﻧﻨﺪ ،از ﺳُﻜﺮ آن واﻟﻪ ﮔﺮدد .اﻣﺎ او ﻧﻪ از ﺧﻮد وﺻﻒ ﺗﻮاﻧﺪﻛـﺮد ،ﻧـﻪ از واﻟﻬـﯽ

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﮔﺬرا و ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در او ﺻﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺲ ﻋﺰﯾﺰ

ﺧﻮد ،ﻧﻪ از ﺳُﻜﺮ و ﺷُﺮب ﺧﻮد ،ﺑﺪاﻧﮕﻪ وی را ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﻘﻬﻮر ﮔﺮداﻧﺪ.

و ﻣﻜﺮّم .و آن ﺻﺪف ﻋﻠﻮی ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در او ﺳّـﺮ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﻣﻀـﻤﺮ اﺳـﺖ .اﻣـﺎ

ﭘﺲ اﻟﻪ ﯾﻜﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ را ﻛﻪ دارد ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮش دارد ،در ﭘﻨﺎه رﻋﺎﯾﺖ ﺧـﻮد

ﺑﻀﺎﻋﺖ آن ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮزش ﺳّﺮ اﺳﺖ .از دوﺳﺘﯽ ﻫﻤـﯽ ﺳـﻮزد و از ﺳـﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷـﺮر

دارد .ﯾﻜﯽ را ﻛﺸﻒ ﺟﻼل دﻫﺪ ،ﯾﻜﯽ را ﻛﺸـﻒ ﺟﻤـﺎل دﻫـﺪ ،دﯾﮕـﺮی را ﻛﺸـﻒ

ﻫﻤﯽ ﺟﻬﺪ .و ﻫﺮﻛﻪ آن ﺳﻔﺮ اﺧﺘﯿﺎرﻛﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﮕﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎن ﻋﺎدت را ﺑﺴﺎط ﻗـﺪم

ﻟﻄﻒ .ﺑﺮ ﻣﺤﻞ ،ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻫﺮ ﯾﻚ ﻣﯽدارد .اﯾﻦ را ﺑﺪو ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و او را ﺑﺪﯾﻦ.

ﻧﻜﻨﺪ .ﭼﻮن ﻛﺮد ،ﺑﺪون ﺑﮕﺬردﻛﻪ ﻏﻮاﺻﯽ آن ﺑﺤﺮ را ﺟﺎن ﭘـﯿﺶ ﺑﻤـﺮده اﺳـﺖ ،ﺗـﺎ

اﻣﺎ واﻟﻪ را ﻛﻪ وَﻟَﻪ و ﺑﯿﻘـﺮاری ﻛﺎﻣـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﺪاﻧـﺪﻛـﻪ وی را ﭼـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،و

زﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ راه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺤﺮﻣﯽ ﺧﻮد را واﻗﻒ ﻧﮕﺮددﻛﻪ ازﻛﺪام ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .دل را ﺑﯿﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ

ﻧﻈﻢ

ﻗﺮار ﻧﻜﻨﺪ ،و ﺳّﺮ را ﺑﯿﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺳﻜﻮن ﻧﻜﻨﺪ .وﻟﯿﻜﻦ از آﻧﻜـﻪ ﺧـﱪ ﻧـﺪارد،

در ﺑﺤـــﺮ رﺑــﻮﺑﯿﺖ ره ﭘــﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ

ﺑﯿﻘﺮارﯾﺶ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﯿﺶ آرزوﻣﻨـﺪی اﻟـﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،و در ﺷـﻮرش و

ﻛﺂﻧﺠﺎ ﺻﺪف ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻠﻮی ﻧﻈﺮ اﺳﺖ

ﺐ را ﻣﺤـﺮم
ﻣﺤﺒﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،و آن آﻓﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺻـﺒﺤﯽ دﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،و ﻣﺤـ ّ

ﭼﻮن ﺗﻮﺷﻪ آن ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮر و ﺷﺮر اﺳﺖ

ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺒﺎﻧﺮوزی ده ﻫﺰار ﻧﻔﺲ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔـﺲ ده ﻫـﺰار ﺣﺠـﺎب را

ﻣﺮ رﻫﺮو ﺑﺤﺮ را ز ﻋﺎدت ﮔﺬر اﺳﺖ

در ﺣﺮﻛﺖ آرد ﺑﯿﻘﺮاری از اﯾﻦ روی اﻓﺘﺪﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺠﺎﺑﯿﺶ ﻣﻨﺰﻟﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.

ﭼﻮن ﺣُﺠُﺐ ﺑﯿﻘﺮاری ﺑﯿﻨﺪ ،از ﺗـﺮس و آرام ﺣﺠـﺎب ﺧـﻮد را ﻣﺠـﺮد ﺑﯿﻨـﺪﻛـﻪ از او
ﻧﺰول ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﺎب وی ﺿـﺮب ﮔـﺮدد .و ﻧﻔـﺲ ﻫﻤـﺖ را اﺷـﺎرت ﺑﯿﻨـﺪﻛـﻪ ﻫـﺮ
ﺐ رﻗﻢ ﻓﻨﺎ ﺑﺮ وی ﻛﺸﺪ و از او درﮔﺬرد ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤـﺖ او
ﺟﺮاﺣﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﺪ .ﻣﺤ ّ

آه ﻛﻨﺪ ﻣﺤﺐ را ﺑﺴﻮزد ﺗﺎ از وﻻﯾﺖ ﺟﺎن ﻣﻌﺰول ﮔﺮدد ،ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻤﻠﺶ ﻛﻨﺪ ،ﯾﺎ

۲۹

اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪان ﺻﻔﺖ ﮔﺮددﻛﻪ ﻛﺴﯽ را ﺗﯿﻎ زﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ زﻧﺪه .ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ

ﭼﻮن ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺴﺶ ﺑﺪواﻧﺪ ﺗﺎ ازﻛﻠﯽ ﺧﻼﯾﻖ ﺑﯿﺰارﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﻛﺲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ .در آن ﺗﺎﺑﺶ ﻫﻤـﯽ ﺳـﻮزد و آن را

دَمِ ﺳﺮد زﻧﺪ ،ﺗﺎ از آن ﺳﺮدی ﻧﺎﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ.

ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ از ﻫﻼك ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ و او ﻫﻼك را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮد ﺗﺎ ﺑـﻪ دوﺳـﺖ

ﻣﺤﺐ را ﭘﺎس اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺶ وی ﭼﯿﺰی ﮔﺬر ﻛﻨـﺪ

رﺳﺪ .اﮔﺮﻛﻠﯽ ﺑﻼی ﺣﻖ ﺑﻪ وی روی ﻧﻬﺪ ،وی وﻻء ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﺪاﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎ وی ﭼـﻪ

ازو درﮔﺬرد ،اﮔﺮﭼﻪ دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻋﻘﺒـﺎ اﺳـﺖ ،ﺗـﺎ آﻧﮕـﺎه ﻛـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺮی او راه ﻫﻤـﺖ

ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺴﻮزﻧﺪش و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﱪ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ آرزوﻣﻨـﺪی او را ﺣـﻖ ﺑـﻪ

ﮔﺮددﻛﻪ راه را ﺗﻮﻗﻒ روی ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﻣﺤﻮﮔﺸﺖ ،ﻣﯿﺴﺮﮔﺮدد ﺑﺮ او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﺗﺎ آﻧﮕـﺎه ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻫﻤـﺖ

ﻣﻼﯾﻜــﻪ ﻧﻤﺎﯾ ـﺪ ﻫﻤــﻪ ﺑــﺮ وی ﺑﮕﺮﯾﻨــﺪ ،و ﻫﻤــﻪ ﺧﻼﯾـﻖ ﺑــﺮ وی ﺑﺒﺨﺸــﺎﯾﻨﺪ ،وﻛــﺮم و

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ،ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ در دل ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ ﻧﻮری .و آن ﻧـﻮر ارادت اﺳـﺖ ﺗـﺎ

دوﺳﺘﯽ ﮔﺮدد.

اوﮔﺮدد ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ ﺑﯽاو ﯾـﻚ ﻟﺤﻈـﻪ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻮد .وﺛﻤـﺮه آن ﻧـﻮر ﻣﺤـﺐ را آن

ﭼﻮن ﺧﺎك ﮔـﺮدد ﺑـﯽاﺧﺘﯿـﺎری ،ﺑﯽﺗـﺪﺑﲑ و ﺑـﯽ ﺗﺼـﺮف ﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﻫﺮﭼـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاش

ﺑﺎز ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺻﺪق ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ او را ﻣﻔـﺮد ﮔﺮداﻧـﺪﻛـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻫـﯿﭻ ﺧﻼﯾـﻖ در دل او

ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﯾﮕﺮان ﺟﺰع ﻛﻨﻨﺪ وی را در آن دﯾﺪار ﻧﯿﺴـﺖ .راﺣـﺖ دﯾﮕـﺮان

ﭘﺲ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺷﻮق ﻣﺮ او را ﻧﻤﻮده ﮔﺮدد .ﻫﻤﻪ آرزوی وی آن ﺑﺎﺷﺪﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ

ﺑﺸﻜﺴﺘﺴﺘﯽ و ﻣﺮد ﻫﻤﺎن.

اُﺳﺘﺎخ  ۳٥ﮔﺮددﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﺑﺎ اوﮔﻔﱳ ﮔﲑد ،ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻛـﺲ ﺑـﺎ ﻣـﺎدر و ﭘـﺪر

ﮔﲑﻧﺪ و ﺑﺮوﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﻮدن آﯾـﺪ ،ﺑـﺪان ﻛـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ دوﺳـﺘﯽ در وی اﺛـﺮﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ،

ﺧﻮد ﻋـﺪﯾﻞ ﮔـﺮدد .و ﻋـﺪﯾﻠﯽ وی آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻫﺮﭼـﻪ ﻫﻤـﺖ ﻧﻈـﺮ ﻧﻜﻨـﺪ او را

ﺑﺨﺸــﻮدن ﺣــﻖ ﺑــﺪو زﯾـﺎدت ﺗــﺮ .اﻣــﺎ در آن ﻫﻤـﯽ داردش ﺗــﺎ ﻫﻤﮕـﯿﺶ ﻓــﺪای آن

در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﺶ ﻫﯿﭻ ارادﺗﯽ را ﻣﺤﺮم دل ﺧﻮد ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺟﺰ ارادت ﺣﻖ .آن ﻧـﻮر ﻏـﺬای

آﻧﮕﺎه ﺗﺎﺑﺸﯽ دﻫﺪ دل او را از آﻓﺘﺎب دوﺳﺘﯽ ﺗﺎ وﻻﯾﺖ دل او ﺑﻜﻠﯽ ﺑﮕﲑد .ﻣﺤﺐ

اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت ﻫﻤﻪ ﺧﻼق ﺑﻪ ﻧﺰد او ﯾﻜﺴﺎن ﮔﺮدد.

ﻣﯿﮕﺮداﻧﻨــﺪ .ﭼﻨــﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷــﺪ ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﻣــﺮ او را ﺑــﻼ ﻧﻤﺎﯾـﺪ آن را ﻛــﻪ دﯾﮕــﺮان ﺑــﻼ

ﻧﻤﺎﻧﺪ.

وی را ﻣﺤﻨﺖ ﮔﺮدد .ﺷﺎدی دﯾﮕـﺮان وی را اﻧـﺪوه ﮔـﺮدد .ﮔـﻮﯾﯽ از ﻧﻬـﺎد ﺑﺸـﺮﯾﺖ

را از دل وی دورﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آرزوﻣﻨﺪ ﺣـﻖ ﮔـﺮدد .ﻫﻤـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪﻛـﻪ ﺑـﺎ اوﮔﻮﯾـﺪ .ﭼﻨـﺎن

اﻣﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ .اﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪش ﻛـﻪ وی را ﻧﺪﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ .دوﺳـﺘﺶ

زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻗﺪﻣﺶ ﻧﺎزﻧﺪه ﮔﺮدﻧﺪ ،و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ او ﻧﺜﺎرﻛﻨﻨـﺪ ،وﻛﻮﻫﻬـﺎ ﻗـﺪم او را

ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪﮔﻔﱳ ،و آن را ﺗﺄﺛﲑ ﺳُﻜﺮﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی دﻧﯿـﺎ و ﻋﻘﺒـﺎ ﻣـﺮ او را ﺧﻮاﻫﻨـﺪه ﮔﺮدﻧـﺪ ،ﺑﺪاﻧﮕـﻪ ﺧـﺪای

در آن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺪارﻧﺪش ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد وی ﺑﯽ ﻗﺪر ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺎ ﺣـﻖ

دوﺳﺖ وی ﮔﺮدد .ﻫﻤﻪ وﺣﻮش و ﻃﯿﻮر ﺑﺎ وی اُﻧﺲ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،او را ﺑﺠﺰ دوﺳﺖ ﻫـﯿﭻ

ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻛﻨﺪ :ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ﻣﺮا ﺑﯿﺶ ﻃﺎﻗـﺖ ﺟـﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،و ﻧﯿـﺰ ﺑـﯽ ﺗـﻮ ﺻـﱪم

ﻧﺒﺎﯾﺪ .و ﺧﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺣﻖ دوﺳﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ :ﻣـﻦ وی را دوﺳـﺖ ﻣـﯽ

ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﯾﺎن و ﺣﲑان ﮔﺮدد و از ﺗﺼﺮف و ﺗﻤﯿﺰ ﺧﻮد ﻋﺮﯾـﺎن ﮔـﺮدد .ﺳـﻮز وی ﺑـﻪ

دارم ،ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﯿﺪ دوﺳﺖ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﯾﺪ .دوﺳـﺘﯽ اﯾﻨﭽﻨـﲔ ﻣﺤﺒـﺎن در

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ زﯾﺎدت ﮔﺮدد ،وﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﺶ زﯾﺎدت ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺷﻜﯿﺒﺎﺋﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﺪ .و

دﻟﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﺟﺎی ﮔﲑد ﻛﻪ درﺧﺖ در زﻣﲔ ﻧـﺮم .و ﭼﻨـﺪاﻧﺶ در دوﺳـﺘﯽ ﺑﺪارﻧـﺪﻛـﻪ
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ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﺮ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎ رﺳـﺎﻧﯿﺪ ﻧـﻪ ارادت ﺻـﺪق ﻣﺤﺒـﺖ ﺗـﻮ .از ﻣـﺎ

ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻟﻄﺎﻓﺖ دوﺳﺖ ﮔﺮدد.

ﭘﺲ ﺑﺮ او ِﺑﺮّ و اﻛﺮام ﻛﻨﻨﺪ و ِﺳّﺮ او را ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺗﺠﻠﯽ ،ﺗﺎ ﻫﻤـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﻋـﺎﻟﻢ

ﺑﺪان ﻧﮕﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺮا ﺑﺪان ﻣﺤﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﻧﻪ از آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺮی ﻛﻪ ﺑـﺪﯾﻦ ﻓﻌـﻞ ﺑـﺪو

و ﺑﺮ او ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻨﺪ ﻧﮕﲑﻧﺪ ،ﻛﻪ از او ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ دوﺳـﺘﯽ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﺎﻓﺘﯽ ،و ازﻛﺸﺶ ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﯽ ،و از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﯽ.

رﺳﯿﺪم .از ﻗﻮّت ﻣﺎ ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﯽ ،و ﺑـﻪ ارادت ﻣـﺎ ﻣﺤﺒـﺖ ﯾـﺎﻓﺘﯽ ،و ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﺎ

ﺻﻔﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﯽ ﺣﺠﺎب.

ﭘﺲ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ از ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺷﺮم ﻧﺪاری ﻛﻪ از ﻣﺎ ﯾﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎزﻣـﺎﻧﯽ .ﻋـﺰّت ﺗـﻮ از

ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ ،و آن آﺛـﺎر اﻟﻬـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻛﺸـﻨﺪه ﺗـﻮ ﻣـﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺤـﺐ را ﺷﻜﺴـﺘﮕﯽ آﻧﮕـﺎه درﺳـﺖ ﮔـﺮددﻛـﻪ اﯾـﻦ

آن ﺑﺤﺮ اوﮔﺮددﻛﻪ در او ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﯿﺶ ﻫﯿﭻ ﻧﺪاﻧﺪﻛﻪ از ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰ اﺳـﺖ و

ﻣﻨﺰﻟﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،درﺳﺘﯽ ﺣﺎل واﻟﻬﺎن ﺣﻖـ ﺗﻌﺎﱃ ـ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ ﭼﯿﺴﺖ.

ﭘﺲ ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد! اﯾـﻦ وﻟـﻪ را ﺑـﻪ ﻗـﺎل و ﺣـﺎل در ﻧﺘـﻮان ﯾﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻗـﺎل ﺻـﻮرت

آﻧﮕﺎه ﺻﺪف ﺑﻪ ﻛﻒ آرد ،و آن ﻧﻮری ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ دﯾﺪه وی را ﻗﺒﺾ ﮔﲑد ﺗـﺎ راه او را

ﺧﻮاﻫﺪ .دل در واﻟﻬﺎن ﺣﻖ ﺣﺠﺎب ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ دل ﻣﻜﺎﺗﺒﺘﯽ دارد ،ﭘﺲ واﻟﻬﺎن

ﺑﲑون ﺑﺮد ،و آن رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﻣـﺎ وﺻـﻒ آن ﻧـﻮر ﻧﺘﻮاﻧـﺪﻛـﺮد ﺑـﺎ آﻧﻜـﻪ در ﺣﻜـﻢ

از ﻣﻜﺎن ﺑﲑون ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻪ از ﻣﻜﻦ ﻣﻨﺰل و ﺣﺠﺮ ،ﭼﻮن اﻟﻪ را ﻣﻜﺎن ﻧﯿﺴﺖ .و اﻟﻪ را

اوﺳﺖ .در ﺣﻜﻢ آن ﺑـﻮدن و ﺑﻬـﺮه از او ﺑﺮداﺷـﱳ ﻛـﻪ راه در ﺗـﺎﺑﺶ او رﻓـﱳ ،اﯾـﻦ

را از ﻣﻜﺎن ﺧـﻮد ﺑـﲑون رﻓـﱳ ﺑـﻪ ﺣﻀـﺮت اﻟـﻪ ﻧﯿـﺰ راه ﻧﯿﺴـﺖ .واﻟﻬـﺎن ﻛـﻪ در دل

ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺻﺪف اﺳﺖ ﻣﺮ او را ،ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ دﯾﺪه ﯾﺎﺑﺪ ،آن را ﺻﻮرت دﯾﺪه ﺧﻮاﻧﻨـﺪ،

اﯾﺸﺎن آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﻮه روﻧﺪﻛﻮه آب ﺷﻮد از آﺗﺶ دل اﯾﺸﺎن.

ﺗﺎ ﺑﺪان ﻫﻤﺖ را ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﻗﯿﺎم اﻧﻔﺮاد ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﺪه.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻮه ﺑﺮای آن روﻧﺪﻛﻪ ﺣﻖ ذﻛﺮﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬا ی آﺗﺶ دوزخ ﻛﻮه اﺳﺖ و

ﭘﺲ ﺗﺎﺑﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدد .آن دﯾﺪه ﻧﯿـﺰ در وی ﺣﺠـﺎب ﮔـﺮدد و ﺳّـﺮش
ﻣﻜﺎن ﻋﺎدت ﮔﺮدد .و وی را از آن ﻧﺰول ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ،و ﻫﻤّـﺖ را واﺳـﻄﻪ ﺑﯿﻨـﺪ .رﻓﺘـﻪ

آدﻣﯽ .ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را در آن وﻟﻪ ﭘﻨﺪار اﻓﺘﺪ در ﺳﻮزش آن آﺗﺶ ،ﻛﻪ ﻣﺮا ﭼﻮن ﺳﻮزدﻛﻪ

ﻟﺴﺎن ،اﯾﻦ را وﻟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .واﻟﻬﯿﺶ درﺳﺖ ﮔﺮدد .وﻛﻤﺎل وﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺮ اﻫـﻞ او

اﻣﺎ ﺑﯽ ﭼﺎره واﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺪﯾﻨﻘﺪر ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﺪاﻧﺪﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺮای ﻫﻨـﻮز ﺑـﺪل ﻧﮕﺸـﺘﻪ ،و اﯾـﻦ

آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧـﺪ ـ ﻋـﺰ اﺳـﻤﻪ ـ ﻣﺤـﻮﮔﺮداﻧـﺪ از ﻧﻈـﺮ او ﭼﯿـﺰی را ﻛـﻪ ﻧـﺎم آﻓﺮﯾـﺪه ﺑـﺮ

ﻧﻪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻇﻬﺎرﻛﺮاﻣﺖ دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛـﻪ دوزخ را ﺑـﺮای آن ﻧﻬﺎدﻧـﺪ

ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮ را ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮﺧﺘﯽ و اﻓﺮوﺧﺘﯽ ،و در دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﮔـﺪاﺧﺘﯽ،

دوزخ را دورﻛﻨﺪ ،آن دﺷﻤﻨﺎن را ﭘﻨﺪار اﻓﺘﺪﻛﻪ آﺗﺶ ﻣﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ[ ﮔﺮﻓـﺖ .دوزخ

ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ .اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺮا ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺪان ﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﺎ را ﺧﻮاﺳـﺘﯽ

و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﻨﺸﺎن ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻫﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺪان ﺳﻤﺎع

ﮔﺮدد ﺑﯽ ﻗﺪم ،دﯾﺪه ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯽ ﺑﺼﺮ ،ﺗﺼﺮف ﺳﻤﺎع ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯽ ﺳﻤﻊ ،ﻧﻄﻘـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﺑـﯽ

آدﻣﯿﻢ ،ﻛﻮه را ﻧﯿﺰ ﺳﻮزد ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ دو را ﺻﻼ در داده آﻣﺪ.

را.

آﺗﺶ آﺗﺶ دوزخ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ دوزخ را ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ آﺗﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻘﻮﺑﺖ دوزخ

اوﺳﺖ ،و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد ﺑﺮ اوﻛﺸﻒ ﻛﻨـﺪ ،و ﺑـﺎ و ﺳّـﺮی از اﺳـﺮارﮔﻮﯾـﺪﻛـﻪ :ﻧﻌﻤـﺖ

ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﻗﻬﺮﻛﻨﻨﺪ و ﺑﱰﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻮن دوﺳﺘﺎن را ﺑﺪاﻧﺠﺎ درآرﻧـﺪ ،آﺗـﺶ دل اﯾﺸـﺎن

و ازﻛﻠﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﭙداﺧﺘﯽ .اﯾﻨﻚ ﻧﻮاﺧﺖ ﻣﺎ ﻣﺮ ﺗﺮا .ﺗﻮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ ﺑـﻪ ارادت ﺧـﻮد ﻛـﻪ

را اﯾﻦ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن از ﻣﻦ ﺑﱰﺳﯿﺪﻧﺪ.
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ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻫﺮﻛﻪ در آﻣﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺶ ﻛﻔﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ روﻧـﺪه ﺑﺎﯾـﺪﻛـﻪ اﯾـﻦ ﭼﻨـﲔ ﻋﻠـﻢ را

ﺧﻮش ﮔﺮدﻧﺪ .ﺧﻮد را وﻛﻮه را ﻣﻌﺰول ﻛﻨﻨـﺪ ،و در آن واﻟﻬـﯽ ﺑـﺎ دوﺳـﺖ ﻣﻨﺎﺟـﺎت

ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .و رﻣﺰی از ﺻﻨﻌﺖ او اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺪﯾﺪﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺪ ﭼﻪ ﭘﯿـﺪا

ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ازﻛﻠﯽ ﺧﻼﯾﻖ ﺑﯿﺨﱪﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﺒﻪ دوﺳـﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ .ﯾـﺎ

آﯾﺪﻛﻪ ﭼﻮن ﮔﻔﺖ او را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻋﺒـﺎرت را ﺳـﻤﺎع دﯾـﺪ ،ﺧـﻮد را ﺑﺎﯾـﺪﻛـﻪ

وﺻﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎ از ﻓﺮاق ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .و ﺣﻖ از آن ﻛﺮﯾﻤﱰ اﺳـﺖ اﯾﺸـﺎن را

ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰش آرام ﻫﺴﺖ ،ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت او ﻣـﺮ او را از ﻫﻤـﻪ آراﻣﮕﺎﻫﻬـﺎ

ﺑﺪﯾﻦ ﺣﻜـﻢ ﺑﮕـﲑد ،ﻛـﻪ ﻣﻐﻠـﻮب ویاﻧـﺪ و از ﻣﻐﻠﻮﺑـﺎن در ﮔﺬاﺷـﱳ ﻓﻀـﻞ ﻣﺤـﺾ

ﺑﺮﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻗﺪر او را ﺑﯽ ﻗﺪر ﭘﯿﺶ او ﻧﻬﺪ و ﻧﺸﺎن دل ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ.

اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﭼﻮن از آن وَﻟَﻪ ﺑﲑون آﯾﻨﺪ ذرّه ذرّه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﮕﲑﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻛﻪ از ﺳُﻜﺮ ﺑـﻪ ﺻَـﺤﻮ

اﻛﻨﻮن آن ﺻﺤﺒﺖ را ﻧﮕﺎه دارﻛﻪ از او ﺑﻬﺮه ﺗﻤﺎم ﺑﺮﮔﲑی .ﺻـﺎﺣﺐ ﺻﺤﻮراﺳـﻤﺎع

را ﺷﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﺤﻮ وی را ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ آﻧﭽﻪ در وﻟﻪ او را ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﯾﻚ

از ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد ﺑﺎزدارد ،و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨـﺪ ،و از روزﮔﺎرﺷـﺎن اﻧﺼـﺎف

آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎ در ﺳُﻜﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﻧﺸﺎﯾﺪﻛﺮد .ﭼﻮن ﺻﺤﻮ آﯾﺪ اﻗﺘﺪا ﻛـﺮدن

ﻛﺮدن ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و او ﺗﻮاﻧﺪﻛﻪ ﻣﺮﯾﺪان را در ﺳﻤﺎع

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﮔﲑد ،و از ﻋﻠﻢ ﻫﺮ ﯾﻚ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ ،و از ﺻـﻮرت ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ ﺳّـﺮ ﺑـﺎز

ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ،و از ﺣﺎﺿﺮی دﻟﺸﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،و از ﺻﺤﺒﺖ وﻗﺘﺸﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ،و در

ﺟﻮﯾﺪ .در ﻫﺮ ﭼﻪ آﻧﮕﺎه ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮده اﺳﺖ اﻛﻨﻮن ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻫﺮ ﭼﻪ آﻧﮕﺎه

ﺗﻮاﺟﺪﺷﺎن ﺳﺨﺎ و اﯾﺜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ،و درﯾﺎﻓﱳ ﺣﺎﻟﺸﺎن درﺳﺘﯽ ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ ،اﯾـﻦ ﭘـﲑ را

راه ﭼﯿﺴﺖ ،و ﻣﺎﻧﺪن و ﻧﻘﻞ ﻛﺮدن ﻣﺮد در راه ﭼﯿﺴﺖ .روزﮔﺎر ﻫـﺮ ﯾـﻚ را درﯾﺎﺑـﺪ.

روزﮔﺎر ﺗﻤﺎم ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن ﺣﻜﻢ و اﺷﺎرت وی را ﭘﺎس دارد.

ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻛﻨﻮن ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮد .و از اﺣﻮال دل و ﺳّﺮ واﻗﻒ ﮔﺮددﻛﻪ وﻗﻔﺔ ﻓُﺮﻗـﺖ

ﻧﺸﺎن ﺣﻜﻤﻬـﺎ روان ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻛـﻪ او اﻫـﻞ دﯾـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ .و ﻫﺮﻛـﻪ در ﺻـﺤﺒﺖ وی ﺑـﻮد
ﭘﺲ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در اﯾﻦ راه در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺟـﺎﻫﻼن اﯾـﻦ راه اﻗﺘـﺪا ﻛﺮدﻧـﺪ ،از

ﺻﺎﺣﺐ ارادت را ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺻـﺪق را ﺑﺪاﻧـﺪ .ﻣﺸـﺘﺎﻗﺎن و ﻣﺤﺒـﺎن را ﺑﺪاﻧـﺪ.

ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﱪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺪن و ﻫـﻢ ﺑـﺮ ﺻـﻮرت ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ ،ﻛـﻪ ﭼﻨـﺎن

راﺿﯿﺎن و ﺻﺎﺑﺮان را ﺑﺪاﻧﺪ .ﻣﺘﻮﻛﻼن و ﻣﻔـﺮدان را ﺑﺪاﻧـﺪ .ﻣﺒﺘـﺪﯾﺎن و ﻣﻮﺣـﺪان را

ﻛﺲ را ﻃﻠﺐ ﻧﻜﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻃﺎﻟﺐ وی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی را ﻃﻠﺐ

ﺑﺪاﻧﺪ .ﺻـﺎﺣﺐ وﻗـﺖ و ﺻـﺎﺣﺐ ﺣـﺎل را ﺑﺪاﻧـﺪ .اﻫـﻞ ﺳـﻤﺎع و اﻫـﻞ ﻋﺸـﺮت را

ﺑﺪاﻧﺪ .اﻫﻞ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و اﻫـﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺖ را ﺑﺪاﻧـﺪ .ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮ و ﺻـﺎﺣﺐ ﺧـﱪ را

ﻧﻜﺮدﻧﺪ .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﻼب آن ﻣﺮد اﻫﻞ دل اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺟـﺰ ﻣﻌﻨـﻮی زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ را ﻗﺒـﻮل

ﺑﺪاﻧــﺪ .ﻣﺠــﺮدان و ﻣﺴــﺎﻓﺮان را ﺑﺪاﻧــﺪ .ﻣــﺪﻋﯽ و ﻣﻌﻨــﻮی را ﺑﺪاﻧــﺪ .آرزوﻣﻨــﺪان و

ﻧﻜﻨﺪﻛﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ﭘﺲ ﻛﺴﯽ را ﻛـﻪ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻋﻠـﻮم ﺣﺎﺻـﻞ آﯾـﺪ ،ﺑـﺮای ﻣـﺪار اﯾـﻦ راه را ،ﻣﻘﺘـﺪاﯾﯽ را

ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳُﻜﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺰن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ وﺟﺪ اﺳـﺖ ،ﯾـﺎ ﺻـﺎﺣﺐ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺘﺪا ﻛﺮدن ﺑﻪ وی ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﻛﻪ را اﯾﻦ ﻋﻠـﻮم ﻧﯿﺴـﺖ ،روﻧـﺪة

وﻗــﺖ اﺳــﺖ ،ﯾـﺎ ﺻــﺎﺣﺐ ﺣﺎﻟــﺖ اﺳــﺖ ،ﯾـﺎ ﺻــﺎﺣﺐ ﻛﺮاﻣــﺖ اﺳــﺖ ،ﯾـﺎ ﺻــﺎﺣﺐ

اﺳﺖ.

ﯾﻚ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:

اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ دل را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺤﻮ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺻـﺎﺣﺐ ﻗـﺒﺾ اﺳـﺖ،

اﻣﯿﺪواران را ﺑﺪاﻧﺪ.

اﯾﻦ راه را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪاﻧﺪﻛﺮد ،و دﻋـﻮﺗﺶ ﺑـﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾـﺪﻛـﺮد ،ﻛـﻪ راﻫـﯽ ﺑـﺲ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ

ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺼﲑت اﺳﺖ .و از ﺳﲑت ﻫﺮ

۳۲

ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺤﻮ در ﻣﻘﺎم ﻓﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺻـﺎﺣﺐ ﻗـﺒﺾ در ﻣﻘـﺎم ﺟـﻼل ،و ﺻـﺎﺣﺐ

ﺑﺤﺮ ﺷﺸﻢ

ﺳُﻜﺮ در ﻣﻘﺎم ﻏﻠﯿﻪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺰن در ﻣﻘﺎم آرزوﻣﻨﺪی ،و ﺻﺎﺣﺐ وﺟـﺪ در ﻃﻠـﺐ

ﺑﺤﺮ ﺷﺸﻢ ﺟﻤﺎل اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی رﻋﺎﯾﺖ.

وﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮاﻣﺖ ﻃﺎﻟﺐ اﻇﻬﺎر ﺧﻮد ،و ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮهﻛﻨﻨﺪه ﺧـﻮد

اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﺟﻤﺎل ﺑﺤﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻮاص را ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻟﻄﺎﻓﺖ و اﻇﺎﻓﺎت ﺧﻮد ﻛﻨﺪ .و

ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿـﺎت ﻃﺎﻟـﺐ وﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ ،و ﺻـﺎﺣﺐ ﺑﺼـﲑت ﻃﺎﻟـﺐ وﺻـﺎل

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﺎدﻛﺮده ﺷﺪﻛﻪ ﺣﻖ را ـ ﻋﺰّ اﺳﻤُﻪ ـ ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل ﯾﻚ ﺻﻔﺖ اﺳـﺖ .ﻫﺮﻛـﻪ

ﺑﺎﺷﺪ.

را ﺑﺪان ﺑﺤﺮ ﻏﺮﻗﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﻤﺎل را ﺑﺮ اوﻛﺸﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ،وی از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻓﻨﺎ ﮔﺸﺖ

ﭘﺲ ﻫﺮﻛﺴﯽ در ﺑﺤﺮ ﺑﻬﺮه ﺧﻮد ﻏﺮﻗﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ .از ﻏﺮﻗـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﻣـﺮد را ﻋـﱪت ﺑﺎﯾـﺪ

و ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﻤﺎل ﺑﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﺮ وی ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑـﺪﯾﻦ ﻋﻠـﻮم وی را

ﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻘﺘﺪا ﻛﺴﯽ ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ در او ﺑﻬـﺮهای ﻧﻤﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘـﺲ اﯾـﻦ

ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ از اﯾﻦ ﻛﺸﻮف در ﺣﺠـﺎب ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ ،در ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺟﻬـﻞ

ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺤﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻤﻪ در او ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ،و او از ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾـﻦ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،آن ﻛﺎر اﯾﺸﺎن از ﺑـﯽ ﺑﺼـﲑﺗﯽ اﺳـﺖ .ﺧـﻮد اﯾـﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ﻋـﺰّت آن

دﯾﮕﺮان از او ﺷﺎخ ﺷﺎﺧﻨﺪ و او ﺟﻤﻊ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪﻛﻪ از ﺗﻔﺮﻗـﻪ ﺑﺮﻫـﺪ،

اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم را ﺑﻪ ﺣﻀـﺮت او دﯾـﺪار ﻧﺪﻫﻨـﺪ .و ﻫـﺮ ﻧـﺎاﻫﻠﯽ را ﻧﻘﻤـﺖ آن

او را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﻘﺮب ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ،ﺗﺎ دل وی ﺟﻤﻊ ﮔـﺮدد و در راه ﻣﻬـﺬّب ﺗـﺮ آﯾـﺪ ،ﻛـﻪ

وﻻﯾﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد ،ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎص ﺧﺎص اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺎص در ﺣـﻖ ﺧـﺎص

اﯾﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﻬﯿﺖ ﻣﻨﻜﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻏﻮاص را ﺑﺪان ﺑﺤﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻮد و ﺗـﺮك

ﺧﺎص ﻋﺎم اﺳﺖ ،ﻛﻪ وی در ﺣﻜﻢ ﺟﻼل اﺳﺖ .وی ﺑـﺮ ﻧﻜﺘـﻪ اﻫـﻞ ﺟﻤـﺎل دﯾـﺪار

دل و ﺟﺎن ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ او ﻣﺴﻠّﻢ ﮔﺮدد و ﺑـﻮد و ﻧـﺎﺑﻮد ﺟـﺎن ،ﻛـﻪ ﺣـﻖ ﺑـﺮ ﺳّـﺮ و

ﻧﺪارد ،دﯾﮕﺮان را ﻛﺠﺎ دﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻧﻬﺎن ،ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻢ اﺳﺖ و ﺟﺎن دادن در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﺑﯿﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﮔﻮﯾﺪ:

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ اﻫﻞ اوﮔﻔﱳ ﺑﻪ رﻣﻮز و اﺷﺎرت اﺳﺖ ،ﻛﻪ وی را ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﻛﻤﺎل

ﻧﻈﻢ

اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ وی ﺑﯿﻨﺪ دوﺳـﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘـﺎر اﺳـﺖ .ﮔﻔـﱳ

اﯾــﻦ ﺑﺤــﺮ اﻟﻬﯿﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﻋﻈﯿﻢ

اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای دو ﺗﻦ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮان را در آﻓﺖ اﻓﻜﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ را دل از دو

ﻏــﻮاﺻﯽ ﺑــﺪان ﺑﺤـﺮ ﻫﻤـﯽ ﺑﻮد ﻗﺪﯾﻢ

ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد وی ﺑﯽ ﻗﺪر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و او از ﻣﻨﺰل ﻋﺎدت ﺑﲑون

ﺗـــﺮك دل و ﺟـﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد وی ﺑﺎد ﺳﻠﯿﻢ

رﻓﺘﻪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن ﺑﺨﺸﻮدن و ﺑﺬل ﻛﺮدن ﺳﺰاوار اﺳﺖ.

ﭼﻮن ﺑـﺮ ﺳّﺮ واﻟﻬﯿﺶ ﺣﻖ ﻫﺴﺖ ﻋﻠﯿﻢ

اﮔﺮﻛﺴﯽ را در ﻛﻞ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻈﺮی اﻓﺘﺪ ﺑﺮ ﺑﻘﺎی ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﻣﻌﻨﯽ دوﺳـﺘﯽ ﺑـﺎ

وی ﺣﺮام اﺳﺖ ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل ﻏـﺎرت ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﻤـﺖ ﻫﺎﺳـﺖ و ﺗﻔﺮﻗـﻪ ﻛﻨﻨـﺪة
ﺟﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﮔـﺮ ﻧـﻪ ﭼﻨـﲔ ﺑـﻮدی ،ﻛﻤـﺎل ﺟﻤـﺎل ﺑـﺮ اﻫـﻞ ﺟﻤـﺎل ﭘﺪﯾـﺪ ﻧﯿﺎﻣـﺪی.

ﻛﻤﺎﻟﺶ در ﺣﻖ ﺑﯿﻨﺎ اﻓﺘﺪ ﺗﺎ وی ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﯾﯽ؟ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺰد او ﻧﻤﺎﻧـﺪ از دل و

۳۳

ﺣﺎل را اﮔﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈـﻪ ﺻـﺪ ﻫـﺰار ﺟـﺎن ﺧـﺮاب ﮔﺮدﯾـﺪی و

ﺳّﺮ ﭼﯿﺰی .ﻧﻪ ﺑﻘﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت داﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻘﺎی اﺣﻮال .از ﻫﻤﮕﯿﺶ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﺑـﻪ زوال

اﯾﺸﺎن از ﺷﺮم آب ﮔﺮدﻧﺪی .و ﻫﺮ ﻗﻄﺮه آب ﻛﻪ ﺑﺮ اﻫﻞ ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﻓﺘﺪی آب ﺣﯿﺎت

ﻫﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺰﯾﻦ ﻛﻨﺪ ،ﻛﺲ را ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮردن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﮔﺮددی ،و اﮔﺮ ﺑﺮﻛﻮﻫﻬﺎ اﻓﺘﺪی ﻫﻤﻪ ﺑﺴﻮزﻧﺪی ،و اﮔﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ اﻓﺘﺪی ﻫﻤﻪ ﻧﺮﮔﺲ

اﻣﺎ ﺣﯿﺎ وی را اﺳـﲑﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﺧﺠﺎﻟـﺖ ﻣﺘﺤـﲑﮔﺸـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻛـﻪ ﺑـﺎری ﺻـﺪ

و رﯾﺎﺣﲔ روﯾﺪی ،و آن ﻫﻤﻪ از ﺗﺄﺛﲑ ﺟﻤﺎل ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ اﺧﺘﯿـﺎر اﯾﺸـﺎن

ﻫﺰاران ﻫﺰار ﺟﺎن ﺑﻮدی ﺗﺎ آن را اﯾﺜﺎر اﯾﻦ راه ﻛﺮدﻣﯽ .ﭘﺲ ﻛﺪام ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
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آﻧﮕﺎه ﻣﺤﻮﮔﺸﺘﻨﺪﻛﻪ آن ﻛﺸﻒ ﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﻮراﺳـﺘﺪه ﮔﺸـﺘﻨﺪ از ﺧـﻮد و از ﺣﺠـﺎب

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رد او ﻣﺠﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻛﺸﻒ آﻣﺪﻧﺪ.

ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮد در ﻛﺸﻮف ﺟﻤﺎل ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﮔﺮدد ،وی را ﻛﺎﻣـﻞ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﻛـﻪ او

ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮدی ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ اﺧﺘﯿﺎرﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻮال ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را از

از ﺟﻤﺎل اﻟﻬﯽ ﺑﯽ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺣﻖ داﻧﺪﻛﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﭼـﻪ ﮔﺮاﻣـﯽ
ﺑﻨــﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷــﻨﺪ .و از ﺻــﺪ ﻫــﺰاران ﻛــﻪ در اﯾ ـﻦ راه درآرﻧــﺪ ،ﯾﻜ ـﯽ را ﺑــﺪﯾﻦ ﻣﺤــﻞ

اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﲑون ﺑﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ اﺧﺘﯿﺎرﻛﻨﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر دوﺳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ ،اﮔـﺮ ﺳـﻮال ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ

ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻨﺪﻛﺲ را در آن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻃﻔﯿﻞ او درآرﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﻨﺪﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد

ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﺗﺼﺮﻓﺎت و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد .از اﯾﻦ ﻣﻌﻄﻠﯿﺸﺎن واﺟﺐ ﻛﻨﺪﻛﻪ در ﻛﺸﻮف ﺟﻤﺎل

اذن دوﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻧﻈـﺮ آﯾـﺪ ،ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﻄـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ از ﻋﻤـﻞ و

رﺳﺎﻧﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻃﻔﯿﻞ وی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺮاد اﺳـﺖ .ﻫﺮﻛـﻪ دوﺳـﺘﯽ را ﺑـﻪ دﻋـﻮت

اﻧﺪ.

ﻛﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻐﯿﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺳّﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻛﺲ ﺧﻮاص ﺣـﻖ

اﻣﺎ ﻣﻌﻄـﻞ اﻣـﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﻛـﻪ آن وادی ﻫﻼﻛـﺖ اﺳـﺖ و ﺣـﻖ اﯾﺸـﺎن را از آن وادی

را درﻧﯿﺎﺑﺪ .ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﻛﺲ از ﻋﺒﺎرات و اﺷـﺎرات اُﻧﻔـﺎس وی راه ﯾﺎﺑﻨـﺪ ،و واﻗـﻒ

ﻧﮕﺎه دارد .ﮔـﺰارد اﻣﺮﺷـﺎن اﻛﻨـﻮن زﯾﺒـﺎ ﮔـﺮددﻛـﻪ در ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻣﻌﺒـﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ ﻧـﻪ

ﻧﮕﺮددﻛﻪ او را ﺑﺎ ﺣﻖ ﭼﻪ ﺳّﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪاﻧﮕﻪ او از ﺣﻖ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﻨﮕﺮد.
ﭼﻮن اذن ﺣﻖ ﻣﺮ او را ﺑﯿﺎﮔﺎﻫﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ درﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن راه را .و ﺑﺼـﲑت ﺧﻮاﻫـﺪ

ﭘﺮﺳﺘﺶ را .اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺘﻢ در آن ﺳﻪ وﻗﺖ ﺑﺎر دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻛﺲ ﺑﺮ آن روزﮔـﺎر ﻣﻄﻠـﻊ

ﻣﺮدﺷــﺎن از آن ﺧﻮاﻧﻨــﺪﻛــﻪ ﻣــﺮاد ﻫﻤــﻪ ﻛــﺲ از اﯾﺸــﺎن ﺑﺮآﯾــﺪﻛــﻪ اﯾﺸــﺎن از ﺣــﻖ

دوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ دﯾﺪار ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺪﻫﻨﺪ؟

ﻧﺸﻮد .اﯾﺸﺎن را ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﯾﺪار ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﻛﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨـﺪﻛـﻪ

ﺳــﺎﻟﻜﺎن راه را ،ﻫﻤــﻪ در ﻛــﺎر وی ﻛﻨﻨــﺪﻛــﻪ اﯾﺸــﺎن راﺣــﺖ ﻋــﺎﻟﻢاﻧــﺪ و ﻣﺮداﻧﻨــﺪ .و

درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻨﻨـﺪ از ﺷـﺮﻣﮕﯿﻨﯽ اﻣـﺎ ﭼـﻮن اذن ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،در آن وﻗـﺖ ﻛـﻪ

اﻣﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﻛـﺲ دﯾـﺪار دﻫﻨـﺪ ﺑـﺮای اﻛـﺮام اﯾﺸـﺎن را .و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻣـﺮ

ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ .و ﺳّﺮ آن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻛﺸﻒ ﮔﺮداﻧﻨﺪﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻛﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ.

ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻓﺎت ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺰای اﯾﺸﺎن ﭼﻪ دادﯾﻢ .وﻛﺸﻒ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺳّـﺮﻫﺎی آن ﻛﺴـﺎن

اﯾﺸﺎن را ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ را ﺑﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﯿﻢ .و ﻣﻌﻠﻮﻣﺸﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪﻛﻪ از ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و

ﻟﻄﻒ ﺣﻖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮدد ،و در آن ﻧﻮاﺧـﺖ اﻣﺮﺷـﺎن ﻛﻨﻨـﺪﻛـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿـﺪ آﻧﭽـﻪ

را ﻛﻪ ﺣﻖ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺣﻖ .و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣـﺮ اﯾﺸـﺎن را ﻛـﻪ

آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آن ﺧﻮاﺳﺖ را ﻫﯿﭻ رد ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺪان ﻛﻪ در ﺣﻖ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﻛـﻪ

دوﺳﺘﯽ ﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﻛﺮاﺳﺖ.

اﮔﺮ در ﺣﻖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺤﺖ آن ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﺸـﺎن را داده

اﻧﺪ ،ﺗﺎ از آن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ .اﯾﺸﺎن را از اﯾﻦ ﺑﯽادﺑﯽ ﻧﮕﺎه دارﻧـﺪﻛـﻪ اﻫـﻞ
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ﺣﻖ ﻣﺮ اﯾﺸﺎن را ﻧـﻮری دﻫـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻃﻦ ﺗـﺎ ﺣﺎﺿـﺮ ﺣﻀـﺮت اوﮔﺮدﻧـﺪ و ازﻛﺸـﻮف

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺎن ﺑﺪﯾﺸـﺎن ﺑـﺎز ﻧﻤﺎﻧﻨـﺪ ،و درﻛﺎرﺷـﺎن

ﻣﺸﺎﻫﺪه او دور ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﻗﺘﯿﻞاﻟﻠﻪ« اﯾﻦ را ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺟﻤﺎل ﺑـﺮ اوﻛﺸـﻒ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ

ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و درﮔﺬاﺷﺖ و داﺷﺘﺸـﺎن ﺗﻤﯿﯿـﺰ ﻧﻤﺎﻧﻨـﺪ .ﺑﺪاﻧﮕـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺟﻤـﺎل اﯾـﻦ

ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ ﺳّﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮداﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺘﯽ ،۳۷اﺳﺘﺪه ۳۸ﻧﯿﻨﺪی ﻛـﻪ ﺑـﺎ

ﺣﯿﺎت ﻋﺎدت وی ﻓﻨﺎ ﺷﻮد .از آن ﻓﻨﺎش ﺑﻘﺎ دﻫﻨﺪ ،ﭘـﺲ اﯾـﻦ ﺑﻘـﺎ ﺑـﺮ دﯾـﺪ و دﯾـﺪه

ﮔﺸﺎده اﺳﺖ .ﮔﻮ ﻓﻨﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻓﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ آن ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺎﺑﯽ اﯾـﻦ در

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰارﻛﺲ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و ﺑﻨﮕﺮﻧـﺪ،

ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺎﺿﺮﻛﯽ درﺳﺖ آﯾﺪ؟

ﺳّﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯽ ﺧﱪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤـﻪ ﻛـﻪ ﮔﻔﺘـﯿﻢ .ﭘـﺲ ﻛـﻪ درﯾﺎﺑـﺪ ﻣـﺮ اﯾﺸـﺎن را ﻛـﻪ

اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎص را ﺑﯿﻊ و ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﻘﺎ ﻓﺪا ﻛﻨﻨـﺪ ﻧـﻪ ﻓﻨـﺎ ،ﻛـﻪ در

ﻋﺰﺗﺸﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﺪﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻛﻪ ذﻟﯿﻞ را

اﯾﺸﺎن ﺧﻮد دﯾﺪ ﺑﻘﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺣـﻖ را ﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤـﻪ ﺑﻘـﺎی

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰ را از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﮕﺎه دارﻧﺪﻛﻪ اﯾﺸـﺎن ﻣﺤﺮﻣﻨـﺪ ـ و

ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺤﺪﯾﺚ درﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﯾﺸﺎن اﺛﺮ ﺑﻘﺎ و ﻓﻨﺎ ،ﻛﻪ اﺛـﺮ ﻣﺎﻧـﺪن،

ﻣﺤﺮم را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﺰّﺷﺎن.

ﻣﺮد ﺑَﺮّ را ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺮد ﺑﺤﺮ را.

آن را ﻛﻪ ﺟﻤﺎل اﺳﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﺷـﻬﯿﺪی وی ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺣـﻖ اﺳـﺖ،

ﭘﺲ اﯾﺸﺎن در ﺑﺤﺮ ﺟﻤﺎل ﻣﺴﺘﻐﺮق ﮔﺸﺘﻨﺪ .از ﺑﻘﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎك ﮔﺸﺘﻨﺪﻛـﻪ از ﻓﻨـﺎ ،و

ﻛـﻪ در آن ﻣﻈـﺎﻟﻢ ﺳّـﺮ ﻫﺴـﺘﯽ وی را ﺑﺮداﺷـﺘﻨﺪﻛـﻪ ﺷـﻬﺎدت از ﻣﺸـﺎﻫﺪهاﻧـﺪ .ﭼــﻮن

از ﻓﻨﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎك ﮔﺸﺘﻨﺪﻛﻪ از ﺑﻘﺎ ،و از ﺣﻀﺮت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪﻛـﻪ از ﻏﯿﺒـﺖ ،و

اﯾﺸﺎن را آن ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﻫﻤـﻪ ﺗﻤﯿﯿـﺰ و ﺗﺼـﺮﻓﺎت ﻛـﻪ وﺻـﻒ ﻛـﺮدﯾﻢ از

از ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪﻛﻪ از ﻋﺪاوت ،و از ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﭘـﺎك ﮔﺸـﺘﻨﺪﻛـﻪ از

اﯾﺸــﺎن ﻏــﺎرت ﮔﺸــﺖ اﯾﺸــﺎن ﻛُﺸــﺘﮕﺎن ﺣــﻖاﻧــﺪ در ﺣــﺮم ﻣﺸــﺎﻫﺪه او .اﯾﺸــﺎن را از

ﻧﻜﺮت ،و از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎك ﮔﺸـﺘﻨﺪﻛـﻪ از ﺷـﺮك ،و از وﺻـﺎل ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﭘـﺎك

ﻣﺼﺎف آزادﯾﺸﺎن ﺑﲑون ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزی از ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﺑﻮد ،و ﺗﯿﻎ ﻧﻤﻮد ﺣﻖ ﺑـﻮد .و

ﮔﺸــﺘﻨﺪﻛــﻪ از ﻓــﺮاق ،و ازﻛﺸــﻒ ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﭘــﺎك ﮔﺸــﺘﻨﺪﻛــﻪ از ﺣﺠــﺎب ،و از ﻗــﺮب

»ﺳﯿﻒ ﻗﺎﻃﻊ« آن را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ زره ﻋﺎﻓﯿﺖ وی زد .ﺗﯿﻎ از ﻣﻜﺎن ﺟﺎه اﻓﺘﺎد ﺗـﺎ از

ﻫﻼك دﯾﺪ ﺧﻮدش ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎك ﮔﺸﺘﻨﺪﻛﻪ از ﺑُﻌﺪ ،و از اُﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﭘـﺎك ﮔﺸـﺘﻨﺪﻛـﻪ از وﺣﺸـﺖ ،از

اﯾـﻦ ﭼﻨ ـﲔ ﺷــﺎﻫﺪ را ﺑﺰرﮔﻮارﯾﺴــﺖ در اﯾ ـﻦ ﻋــﺎﻟﻢ ،و در آن ﻋــﺎﻟﻢ .ﭘــﺲ ﻫــﺮﻛــﻪ را

ﺑﺴﻂ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎك ﮔﺸﺘﻨﺪﻛﻪ از ﻗﺒﺾ.

ﭘﺲ آن ﮔﺮدش ﻛﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﱪﮔﻔﺖ ـ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺼﻠﻮه واﻟﺘﺤﯿﻪ ـ رَﺟَﻌﻨـﺎ ﻣِـﻦ َاﻟﺠِﻬـﺎدِ اﻻ َﻛـﱪ

ﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ،و ﺑﺤﺮ ﺣﯽ را ﻣﯿﺖ ﮔﺮداﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺤﺮ ﺟﻤﺎل اوﻟﱰﻛﻪ ﺑـﺮ اﻫـﻞ ﺧـﻮد اﯾـﻦ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﯾﺪ ،ﮔﻮ ﺳﻔﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺤﺮﻛﻦ ﻛﻪ ﺟﻬﺎد اﻛﱪ اﺳﺖ و اﯾـﻦ ﮔﺮدﯾـﺪن اﺳـﺖ.

ﭘﺲ ﺳّﺮ ﺣﻜﻢ درﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﻮد را از اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺎك ﮔﺮداﻧﺪ ،واﺻـﻒ اﯾـﻦ

اِﻟَﯽاﻟﺠِﻬﺎدِ اﻻ َﺻﻐﺮِ«.

ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ ﻛﻨﺪ.

و ﺗﺼﺪﯾﻖ او از آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ ﺟﻤﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را .و اﯾﻦ ﺷـﻌﺎع ﺻـﺪﯾﻘﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ

آﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻘﺎ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﻇﺮ او ﻧﻪ .ﻧـﺎﻇﺮ اﯾـﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎ

 -۳۷ﻫﺴﺘﯽ

ﻋﺪم ِﺳّﺮش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﲑون ﺑﺮﻧﺪﻛﻪ دُرّ را از ﺻﺪف ،و از دﯾﺪ آن ﺑﺮدﻧﺶ ﻫﻤﭽﻨـﺎن

ﻛــﻪ اﻫــﻞ ﺣــﺎل را از ﻋــﺪم دل ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺑـﲑون آرﻧــﺪﻛــﻪ ﺻــﺪف را از درﯾ ـﺎ ،و از

 -۳۸اﯾﺴﺘﺎده

۳٥

ﭘﺲ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﻤﯿﯿـﺰ دادﻧـﺪ ،ﮔـﻮ :دل و ﺟـﺎن و دﯾـﺪه ﻓـﺪا ﻛﻨﯿـﺪ ،و

ﺑﺴــﺘﺎﻧﻨﺪﻛــﻪ ﻏــﻮاص را از دﯾ ـﺪن درﯾ ـﺎ .و در ﺣﻀــﺮت ﺟﻤــﺎل او را آﻻﯾ ـﺶ ﻋﻠــﺖ

ﻧﻤﺎﻧــﺪ ،و ﻗﺒــﻮل ﻛــﺮدن ﻫﻤــﺖ ﻧﻤﺎﻧــﺪ ،ﻛــﻪ ﻣﺎﻧـﺪِ اﯾـﻦ ﭼﯿﺰﻫــﺎ را ﺑــﺪان ﺣﻀــﺮت ﺑﻘــﺎ

ﺳﻮز ﻣﺤﺒﺖ را ﻏﺬا ﻛﻨﯿﺪ ،ﻛـﻪ ﺗﺸـﺮﯾﻒ اﯾـﻦ راه ﺑـﺲ ﺑﻠﻨـﺪ اﺳـﺖ ،و ﻋـﺰّﺗﺶ ﻣﻜـﺮّم

ﻧﻈﺮ و ﺳﻤﺎع و ﻧﻄﻖ و ﺣﺮﻛﺖ .و ﭼﻮن روح را در او ﻣﺮﻛـﺐ ﻛﻨﻨـﺪ ،ﺳـﻤﺎع ﯾﺎﺑـﺪ و

اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﻘﺎی ﻫﺮ ﻣﺮد را ﺑﻀﺎﻋﺖ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺮ اﺳـﺖ ،ﺗـﺎ در آن ﺑﺤـﺮ ﺑﻘـﺎی وی

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را اﺧﺘﯿﺎرﻛﻨﯿﺪ و ﺑـﺪﯾﻦ ﺑﺤﺮﻫـﺎ ﻏﻮاﺻـﯽ ﻛﻨﯿـﺪﻛـﻪ اﯾـﻦ راه ﻣﻘـﺪّﻣﺎن

ﺧﻮاﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﻘﺎ ﻫﻤﭽﻮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪﻛـﻪ در او ﺟـﺎن ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،و ﻣﻌﻄـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ از

اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد ،ﺗﺎ از ﺑﻘﺎی ﺟﺎن ﺗﱪّا ﻛﻨﺪﻛﻪ ﺑﻘﺎی ﺟﺎنداران ﺑﻘﺎ ﻓﻨﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮﻛـﻪ را

ﻧﻈﺮ و ﻧﻄﻖ و ﺷﻢّ و ﺣﺮﻛﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﻘﺎ را ﺣﯿﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ .ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ

ﺑﺤــﺮ ﺟﻤــﺎل ﺟــﻼل ﮔــﺮدد و ی ﻣﺤــﺮم وﺻــﺎل ﮔــﺮدد .ﭘــﺲ ﻫﺮﻛــﻪ را ﻣﺤــﺮم وﺻــﺎل

ﻣﺮ اﯾﻦ را ﺣﯿﺎت ﺑﻘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻛﺪام دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ از آن ﺑﺮﺗﺮ ،وﻛﺪام ﻋﺰﺗﯽ اﺳـﺖ از آن ﺧـﻮﺑﱰ ،وﻛـﺪام

اول ﻗﺪﻣﺶ ﺑﻘﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑﺪان ﺣﻀﺮت ﻣﺆاﻧﺴﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن

ﻛﺮاﻣﺘﯽ اﺳـﺖ از آن ﻣﻜـﺮم ﺗـﺮ ،وﻛـﺪام رﺗﺒﺘـﯽ اﺳـﺖ از آن ﻋـﺎﻟﯿﱰ ،ﻛـﻪ ﺑﻨـﺪه را ﺑـﻪ

از ﺧﻮد ﺧـﻮﻛﻨـﺪ ،و از ﺟﻤـﻊ ﺗﻔﺮﻗـﻪ دور ﺑﺎﺷـﺪ ،و در ﺗـﺎﺑﺶ ﺟﻤـﺎل ﻗـﻮی ﮔـﺮدد ،و

وﺻﺎل ﺧﻮاﻧﻨﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺳﻮﺧﺘﺔ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻮد ،ﻛﺴﻮت اﻧﻔﺮاد ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻗﯿﺎم آرد و اﻧﺘﻈﺎر

ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮدد ،و در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑـﯽ ﺧـﱪﮔـﺮدد .آﻧﮕـﺎه وی را ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺣـﺪ ﺣﯿـﺎت

ﻧﻈﻢ

ﺟﻤﺎﱃ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﻘﺎی وی در ﺣﺮﻛﺖ آﯾﺪ ،ﻛﻪ ﺑﯽاذن ﺣﻖ ﻟﺤﻈﻪای ﺟﻨـﺒﺶ

ﭼﻮن ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻘﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﺑﺤﺮ ﺟﻤﺎل

وﺻﺎﻟﺶ ﻧﺒﻮﯾﺪ ،و ﺟـﺰ اﺳـﺮار دوﺳـﺘﯽ ﺑـﺎ وی ﻧﮕﻮﯾـﺪ ،و ﺟـﺰ ﻣﺸـﺘﺎق ﻣﺸـﺎﻫﺪه وی

آن را ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﺴﻠّﻢ از ﻋﺰّ ﺟـﻼل

زان ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﺑﻘﺎی ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل

ﻧﯿـﺎرد ،و ﺑـﯽاذن وی ﺳــﻤﺎع ﻧﻜﻨــﺪ ،و ﺟــﺰ ﺑــﻪ ﻧﻤــﺎﯾﺶ وی ﻧﻈــﺮ ﻧﻜﻨــﺪ ،و ﺟــﺰﮔــﻞ

دُرّﯾﺶ دﻫﻨﺪ از ﺻﺪف ﻛﺸﻒ وﺻﺎل

ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﻫﻞ ﺟﻤﺎل را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﻄﺎﯾﻒ ﻣﯿﺮﭙورﻧﺪ .وی از آن ﺟﻤﺎل ﺑﺎز ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد اﮔﺮﭼـﻪ

ﯾﻚ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ وی ﺣﺮام ﻛﻨﺪﻛﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ
ﻧﻨﮕﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ اذن دوﺳﺖ ﻧﮕﺮد ،و ﻫﯿﭻ ﻃﻌﺎﻣﯽ و ﺷﺮاﺑﯽ ﺑﯽاذن ﺟﻤﺎل ﻧﺨـﻮرد ،و
ﻫﯿﭻ ﻧﻄﻘﯽ ﻧﺰﻧﺪ ﺗﺎ آن ﺟﻤﺎل ﻧﺒﯿﻨﺪ.

در ﺑﺤﺮ ﺟﻤﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﻓﻨﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑـﻪ ﺟﺎﻧﻬـﺎ ﺗﻘـﺮب

ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد ﻛﻪ ﺻﺪ ﻫﺰارﻛﺲ را در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ آوردﻧـﺪ و ﺑـﲑون ﺑﺮدﻧـﺪﻛـﻪ ﺻـﻼی اﯾـﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑـﺮ دﻟﺸـﺎن راه ﻧﺪادﻧـﺪ ،و در ﻫﻤـﻪ ﻋﻤـﺮ اﻧﮕﺸـﺖ ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮ ﺣـﺮف اﯾـﻦ ﺳّـﺮ

ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻟﺴﺎﻧﺸﺎن ﻣﺒﺘﻼی ﺗﻜﺮارﻛﺮدﻧﺪ.
۳٦

ادراك ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ،ﻛﻪ او ﭘﺎدﺷﺎه ﻟـﻢ ﯾـﺰل و ﻻﯾـﺰال اﺳـﺖ .اﺣـﺪی اﺳـﺖ ﻛـﻪ او را

ﺑﺤﺮ ﻫﻔﺘﻢ

دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻋﺎرﻓﺎن را ﺑﺠﺰ او ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻛﻪ در ﻣﺸـﺎﻫﺪه

ﺑﺤﺮ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﻓﻘﺮ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﺟﻮف اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺑﺮای اﺑـﺘﻼی ﻣـﺮد اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﻄﻠﺒﻨـﺪ از ﺧـﻮد ﺣـﻖ

اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺤﺮ ﻗﺪم اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه را ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺑﺤـﺮی اﺛﺒـﺎت ﻛﺮدﻣـﯽ

ﺧﺪاﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه را ﺑﺪان ﺑﻨﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪﻛﻪ در ﺑﻨﺪ دوﺳﺘﯽ وی ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺣـﻖ ـ ﺗﻌـﺎﱃ ـ

ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺣـﻖ ـ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌـﺎﱃ ـ در ﻋﺒـﺎرت ﻫـﯿﭻ واﺻـﻔﯽ ﻧﮕﻨﺠـﺪ ،ﻛـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ

ازﻛﻞ ﺧﻼﯾﻖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ و ﺑﻨـﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ .اﻣـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﻖ ﻣﻜﺎﺷـﻔﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﺑﻨـﺪه

ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻤﺎن دورﻛﻨﺪ.

اﻛﻨﻮن ﻛﻠﻤﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ رﻣﺰ و اﺷﺎرت آن ﻋﻠﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه را ،وﺻﻒ ﻧﺘﻮان ﻛـﺮد

وﺻﻒ ﻛﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮد ،و ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن و ﺟﻬﺖ ﻧﺰول ﻛﻨﺪ ﺗﺎ واﺻﻒ ﺧﻮد را از

ﻛﺸﻒ ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﺑﻨﺪه ﺳّﺮ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﺣﻖ را و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻛـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﻛـﺮده ﺣـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﻛﺮده ﺧـﻮد .و آن

ﺟﺰ ﻋﻠﻢ را .ﻣﺮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺪان ﻧﻌﻤﺘﺶ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪﻛﻪ ﺣﻖ ﺑـﺎ وی ﭼـﻪ

ﺑﺤﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮق اﺳﺖ .و ﻣﺴـﺘﻐﺮﻗﯽ ﻣـﺮ ﺗﺼـﺮف ﻣﺴـﺎﻓﺮ را ﻣﯿﺨﻮاﻫـﺪﻛـﻪ آن ﺳـﺨﻦ در

ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺪاﻧﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن ﻧﻌﻤﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﺳّـﺮ اﯾـﻦ ﻋﻠـﻢ ﻛـﯽ ﻛﺸـﻒ

در آن ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﯿﺴﺖ .اﺣﻮال اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﺳّـﺮ وی را ﻛﺸـﻮف آﺛـﺎر ﺣـﻖ

آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﻛﺮا زﻫﺮه و ﯾـﺎرای آﻧﺴـﺘﯽ ﺗـﺎ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺗـﻮﻛﻨـﺪ .در

ﺷﺮح ﺳﲑت ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ اﯾﺸﺎن ﻛﺮده ﺷﺪﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳّـﺮ ﻫـﺮ ﯾـﻚ ﭼـﻪ ﻧﯿﻜـﻮﯾﯽ ﻛـﺮد ﺗـﺎ

ﻧﻜﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﯾﺜﺎرﻛﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ را واﺟﺒﯽ اﺳﺖ.

اﺷﺎرت ﻛﻪ ﻛﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ رﻣﻮز اﻫﻞ او ،او را ﻗﻮت داده ﺷﺪ .و آن ﻫﻤﻪ ﺑﺤﻮر در اﯾﻦ

ﻛﺮد و آداب آن ﻧﮕﻪ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ ،ﻛﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﯽادب ﺑـﻮد ،و اﺣﻜـﺎم و ارﻛـﺎن ﻫـﺮ

ﻣﻌﺮﻓﺖ و وﺣﺪاﻧﯿﺖ و اﻟﻬﯿﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ رﻓﺖ ،و ﺣﻖ ﺑـﺪان ﺻـﻔﺖ ﻗـﺪﯾﻢ اﺳـﺖ و

ﮔﺮدد؟ ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪای ﻛﻪ» :ﻧﯿﻜﻮﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿـﺪ« .اﯾـﻦ از ﺑـﺮای

ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻔﺖ وی ﭼﻪ ﮔﺮدد.

ﮔﺬار ﺑﯿﺤﺮﻣﺘﯽ ﻣﺎ ،و ﻣﮕﲑ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑـﯽادﺑـﯽ ﻣـﺎ را و ﺗﺼـﺮف ﻣـﺎ ،ﺗـﺎ ﺣﺮﻓـﯽ ﭼﻨـﺪ از

ﻣﺮﯾ ـﺪان را ﺻــﺪق زﯾ ـﺎدت ﮔــﺮدد ،و ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪان را ﻃﻠــﺐ ﺣﻘﯿﻘــﺖ ،وﮔﺮﻓﺘــﺎران را

ﭘــﺲ واﺟﺒــﺎت اﯾـﻦ ﻧﻌﻤــﺖ آﻧﺴــﺖ ﻛــﻪ رﻫــﺮوان راه را ﻣﺮﺣﻠــﻪای دﻫـﯽ .اﻣــﺎ ﺑﺒﺎﯾـﺪ

ﺗﺴــﻜﲔ دل ﺑﺎﺷــﺪ .و ﻣﻜﺸــﻮﻓﺎن را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ،و ﻣﺤﺠﻮﺑــﺎن را اﻣﯿـﺪ ﻧﺠــﺎت ﺑﺎﺷــﺪ .و

داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳّﺮ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدد وی ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑـﺪ .وی را زﻧـﺪه

رﺳﯿﺪﮔﺎن ﺳُﻜﺮت ۳۹را ﺧﻠﻌـﺖ ،و ﻣﺠﺎﻫـﺪان را ﺗﺄدﯾـﺐ ﻋﻠـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ .و ﻋﺎﻟﻤـﺎن را

ﺧﻮاﻧﻨــﺪ .و آن زﻧــﺪﮔﺎﻧﯽ آن اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﭘــﺎﻛﯿﺰه ﺣﯿـﺎت ﺑﺎﺷــﺪ ،و ﺣﯿـﺎت ﻃﯿﺒــﻪ آن را

ذﻛﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺳﻤﺎع ﻛﻨـﺪ ،ﻧﺸـﺎن در روزﮔـﺎر ﺧـﻮد ﺑﯿﺎﺑـﺪ ،و از ﻫﺮﭼـﻪ ﻣﺎﻧـﺪﻧﯽ

اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻛﻪ ﻛﺪام دﯾﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﯿﻨﺪ ،و ﺣﯿﺎت ﻛـﺮا ﺑﺎﺷـﺪ و ﭘـﺎﻛﯿﺶ ﭼـﻪ

ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،و ﻋﺎرﻓﺎن را ﻧﺸﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺎل او ﭼﻮن

ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

اﺳﺖ ﺑﮕﺬرد.

ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮﻛﻪ را ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺰاوارﻛﻨﻨـﺪ ﺻـﺪﻫﺰار ﻧـﻮر ﻣﻘﺪﻣـﻪ راه اوﻛﻨﻨـﺪ ،و از

ﭘﺲ اﯾﻦ ﺷﺮح در ﺻﻔﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻓﺘﺎدﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻖ ـ ﻋﺰّ اﺳﻤﻪ ـ از وﺻـﻒ و

ﺣﺲ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﯽآن ﻧـﻮر ﭘـﺎﻛﯽ وی را ﺣﻜـﻢ ﻧﻜﻨﻨـﺪ .و از آن ﻋﺒـﺎرت ﻧﺘـﻮان
ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ را در ﻋﺒﺎرت آری ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳـﺖ .و آن ﻧﻌﻤـﺖ ﺧـﺪای اﺳـﺖ
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۳۷

آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺎن ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ دل او ﺣﺎﺿـﺮ

در وﺻﻒ ﻧﯿﺎﯾﺪ .و اﻧﻮار از ﻧﻮر ﻏﻠﺒـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭘـﺲ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ دﯾـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ

ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺳّﺮ ﻧﯿﻜﻮﯾﯽ ﺣﻖ ﺑﺮ وی ﭘﺪﯾﺪ آرﻧـﺪ ،ﺗـﺎ ﺑﺪاﻧـﺪﻛـﻪ آن ﻫﻤـﻪ ﺣـﻖ ﻛـﺮد ﻧـﻪ

وﺻﻒ ﻛﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﺑﺮ او ﭘﯿﺪا ﮔﺮداﻧﯿﺪن آن ﻧﻮرﻫﺎ را اﻛﻨـﻮن ﭘﺪﯾـﺪﻛﻨـﯿﻢ ،ﻛـﻪ ﺛﻤـﺮه ﻫـﺮ

اﯾﺸﺎن .آﻧﮕﺎه ﻣﻌﯿﺸﺖ و راﺣﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﻼﯾﻖ ﻣﺮ او را ﺷﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﺷﺎرت ﺣﻘﯽ

ﻧﻮری را ﺑﺮ دل و ﺳّﺮ وی ﭼـﻪ اﺛـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،و او را ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﺻـﻔﺖ ﺑﯿﺎراﯾﻨـﺪ .و از آن

ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﺪه از دﻧﯿﺎ و اﻫﻞ او ﺑﺮﮔﲑد.

اﻧﻮار ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻮر ﯾﺎدﻛﻨﯿﻢ.

ﺷﺸﻢ :ﻧﻮر ﯾﻘﲔ را ﺑﺮ وی ﻛﺸﻒ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .و ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ﻧﻮر ﺑﺮ وی آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻨـﺎی

اول :ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ـ ﭘـﺎﻛﯽ دل ﻣـﺮد را ﺑﯿﺎراﯾـﺪ ﺗـﺎ ﻛﻠـﯽ اﻣـﺮ را واﻗـﻒ ﮔـﺮدد ،و ﺳّـﺮ

دﻧﯿﺎ را ﺑﯿﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﺶ ﻛﺮاﻫﯿﺖ آﯾﺪﻛﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣـﺮام ﺧـﻮرد .و آن

ﻋﺒﻮدﯾـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﺒﯿﻨــﺪ ،و آﺛــﺎر رُﺑﻮﺑﯿـﺖ ﺣــﻖ را در آن ارادت ﺑﯿﻨــﺪ .ﺑﺮﯾـﺪه ﺷــﻮد

ﻧــﻮر ﺣﺠــﺎﺑﯽ را از ﭘ ـﯿﺶ دل او دور ﻛﻨــﺪﻛــﻪ در اﯾ ـﻦ ﻧﻮرﻫــﺎ آن ﻧﺪﯾ ـﺪه ﺑﺎﺷــﺪ .آن

ﻋﻼﻗﻪ دل او ازﻛﻞ ﺧﻼﯾﻖ ،ﭼﻮن در اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻧﻮر ﺑﺠﺎی آرد.

دوم :ﻧﻮر ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺛﻤﺮه او آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺮد را دﯾـﺪه در ﻏﻨـﺎی ﺣـﻖ ﮔﺸـﺎده

ﺣﺠﺎب ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ .ﻋﻘﺒﺎ را ﺑﺮ دﯾﺪه دل او ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳّﺮ ﮔﻮر واﻗﻒ ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺘﺎق ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﮔﺮددﻛﻪ ﺑﯿﻘﺮارﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﻜـﻮﯾﯽ او ﺑﯿﻨـﺪ ﺑـﺮ

آن ،ﻫﻤﻪ ﺳّﺮ وی را ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮداﻧﻨﺪ .آﻧﮕﺎه دل وی را از آن ﮔﺴﺴـﺘﮕﯽ ﭘﺪﯾـﺪ آﯾـﺪ .و

و ﺳّﺮ ﺻﺮاط ،و ﻋﻘﺒﻪ ﻫﺎی راه ﻗﯿﺎﻣﺖ و دوزخ ،و ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ،و ﺑﻬﺸﺖ ،و درﺟﻪ

ﺷﻮد ﺗﺎ آن آﺛﺎر ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی او را ﺑﯿﻨﺪ و ﺳّﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪی ﺧـﻮد را واﻗـﻒ ﮔـﺮدد .ﭼﻨـﺎن

اﯾﻦ اﺷﺎرت ﺣﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ او را ﻛﻪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ درﮔﺬرد .ﺑﯿﺶ ﺑﺮ دل وی ذﻛﺮ اﯾﻦ

ﺧﻮد.

ﺳﻮم :ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻣﺬﻟﺘﺶ ﻏﺮﻗﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺪای ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈـﻪ ﻫـﺰار

ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﮕﺬرد.

ﭼﻬﺎرم :ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدد .آﻓﺘﺎب ﺑﯿﻨﺪﻛﻪ از ﻣﺸﺮق ﺳّﺮ او ﺑﺮآﯾﺪ و ﺑـﺮ ﻣﻐـﺮب

ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪﻛﻪ ﺑﯿﺶ ﺣﻖ را ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای آن ،و ﻧﻪ ﻋـﻮض ﺧﻮاﻫـﺪ

دل وی ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،و آن اﺷـﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺧﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻧـﺰد وی ﻧﻜـﺮه ﮔـﺮدد .و

از ﻫﺮﭼﻪ اﻋﺮاض ﻛﺮد ﺑﯿﺶ ﺑﺪان ﺗﻘﺮّب ﻧﻜﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻛﻪ ﻛﺴﯽ در آﻓﺘﺎب روﺷـﻦ ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ذره ﻫـﻮا را ﺑﯿﻨـﺪ.

داﺷﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد .دارﻧﺪة ﺧﻮد او را ﺷﻨﺎﺳـﺪ .ﻛﻠـﯽ دﻧﯿـﺎ و ﻋﻘﺒـﺎ اﮔـﺮ ﻣﻠـﻚ

ﺟﺎن ﺑﺬل ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ در آن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻬﺬّب ﮔﺮدد.

ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮر ﺻﺪق ﺑﺮ وی ﻛﺸﻒ ﮔﺮدد .ﺛﻤﺮه آن ﻧﻮر آن اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﺮ ﺣﺪ راﺳﺘﯽ

دل او ﺗﺎﺑﺪ .و ﺛﻤﺮه آن ﻧﻮر ﺑﺮ وی آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻫﻤـﻪ ﺧﻼﯾـﻖ را در ﻣﻈـﺎﻟﻢ

و ﻧﻪ ﻟﺒﺎس و ﺧﻮرش .آن ﻧﻮر وی را ﺑﺪﯾﻦ راﺳﺘﯽ ﺑﺪارد .ﺻ ّﺪﯾﻘﺶ ﺑﺪان ﺧﻮاﻧﻨﺪﻛﻪ

ﺷﻨﺎﺳﺎ ﮔﺮدد ﺑﺪان ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻪ :ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻛﺮد و ﻣـﺮا ازﻛﺠـﺎ آورد؟ و در آن ﻧـﻮر

ﻫﺸﺘﻢ :ﻧﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮ وی ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ ـ ﻛﻪ ﺛﻤﺮة آن ﻧﻮر ﺑـﺮ وی آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﮕـﺎه

آﻧﮕﺎه دوﺳﺘﯽ ﺑﺮ او زﯾﺎدت ﮔﺮدد .ﭘﺲ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ را ﺑﺪو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻛﺮاﻫﺖ اﯾﻦ دﯾـﺪ ﻣـﺮ

وی ﮔﺮدد ﺧﻮد را از آن ﻏﻨﯽ ﺑﯿﻨﺪ .اﮔﺮﻛﻠﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻼ را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ او آرﻧﺪ ،ﺧﻮد را

ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﻮر اﺣﺴﺎن ﺑﺮ اوﻛﺸﻒ ﮔـﺮدد .و آن ﻧـﻮری ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻨـﺪه ﻛـﻪ دﯾـﺪة ﻣـﺮد را

ﻣﺮد را ﺑﺮ ﭼﯿﺰی اﻋﺘﻤﺎد اﻓﻜﻨﺪ ،و از ﭼﯿﺰی رﻧﺠـﻮر ﮔﺮداﻧـﺪ ،آن ﮔـﺮه دل وی ﺑـﻮده

او را ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .و اﯾﻦ اﺷﺎرت ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ از آن ﻫﻤﻪ درﮔﺬرد.

در آن ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻈﺮ او ﺑﺮ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ را از دل او ﻣﺤﻮﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ

ﻣﻐﻠﻮب ﻛﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ از ﺣﻖ ﺷﻜﺮﻛﻨﺪ ﻓﺮو ﻣﺎﻧﺪ .و ﺛﻤﺮه آن ﻧـﻮر ﺑـﺮ روی

ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﻮر آن ﻫﻤﻪ ﮔﺮه ﻫﺎ را ﺑﺮ وی ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،ﺑﺪان ﻛﻪ ﺳّـﺮ ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰی ﻛـﻪ
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و وﻗــﺖ رﻛﻨ ـﯽ ،و ﺣﺎﺿــﺮی رﻛﻨ ـﯽ ،و ﻣﺤﺒــﺖ رﻛﻨ ـﯽ .دﯾ ـﺪهاش از اﯾ ـﻦ ﻫﻤــﻪ ﺑﺎﯾ ـﺪ

ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺠﺮدی اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻪ دل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ آن ﻧﻮر.

ﻧﻬﻢ :ﻧـﻮر اﻧﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اوﻛﺸـﻒ ﻛﻨﻨـﺪ .ﺛﻤـﺮه آن ﻧـﻮر ﺑـﺮ وی آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ

ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .آﻧﮕﺎه در اﯾﻦ ﻓﺮدی ﻣﺘﺤﲑﮔﺮدد دﻟﺶ از ﺗﻤﯿﺰ و ﺗﺼﺮف و ﺗﺼﺮف ﻛﺮدن.

ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺎرت آن ﻧﻮر ﻫﻤﯽ رود ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﺴﯽ در ﺗﺎﺑﺶ ﺻـﺒﺢ رود ،و اﯾـﻦ

ﻓﺮاق ﻣﺴﺘﻮﱃ ﮔﺮدد ،ﻛﻪ از وﻃﻦ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﺑﺪوﺳﺖ ﻧﺎرﺳـﯿﺪه و دﯾـﺪن آن ﭼﯿﺰﻫـﺎ

ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻧﻮر ﺟﻼل ﺑﺮ وی ﻛﺸﻒ ﮔﺮدد .و ﺛﻤﺮه آن ﻧﻮر ﺑﺮ وی آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼـﻮن

ﺑﺎزﮔﺮدد از ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺣـﻖ .اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﺪﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﺟﻤـﺎل ﻣﻌﺮﻓـﺖ

ﻓــﺮو ﻧﯿﺎﻣــﺪه ،ﮔﻮﯾ ـﺪ» :اﮔــﺮ ﻣــﺎ را ﺧﻮاﺳــﺘﻨﺪی ،دل ﺧــﻮش و وﻗــﺖ ﺧــﻮش از ﻣــﺎ

رﻓﺘﻨﺶ را ﺑﺎزآﻣﺪن ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎز اﻓﺘﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .ﻟﻐﺰﯾﺪن اﯾـﻦ ﻃﺎﯾﻔـﻪ آن

٤۰

ﻧﺴﺘﺪﻧﺪی « .و آن ﺧـﻮد ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺣـﻖ ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻛـﻪ او را از ﻧﻈـﺎره دل اﺳـﺘﺪه

اﺳﺖ ﻛﻪ از رﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﻮﺗﯽ و ﻟﺤﻈﺘﯽ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ.

دﻫﻢ :ﻧﻮر اﺟﺎﺑﺖ ﺑﺮ اوﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ .و ﺛﻤﺮه آن ﻧﻮر ﺑﺮ وی آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳّﺮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ دل را از او .و اﯾﻦ از ﺑـﺮای آن ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ واﺳـﻄﻪ دل را از ﺧـﻮد ﺑﻨﻬـﺪ ،و

اﺧﺘﯿﺎر ﺣﻖ ﻛﻨﺪ.

ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

را درﯾﺎﺑﺪ ،و اﺧﺘﯿﺎر ﺣﻖ را از اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑـﺎ ﺣـﻖ ﻣﻨﺎﺟـﺎﺗﯽ ﻛﻨـﺪ ﺑـﻪ

دﻋﻮی ﻧﻜﻨﺪﻛﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ دل دوﺳﺖ دارم .اﯾـﻦ ﻃﺎﯾﻔـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دل ﺧـﻮﯾﺶ ﻓﺮﯾﻔﺘـﻪ

ﯾﺎزدﻫﻢ :ﻧﻮر ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑـﺮ وی ﻛﺸـﻒ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ .و ﺛﻤـﺮه آن ﻧـﻮر ﺑـﺮ وی آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﻧـﻮر ﻋﻈﻤـﺖ ﺑـﺮ وی ﻛﺸـﻒ ﮔـﺮدد .و ﺛﻤـﺮه آن ﻧـﻮر ﺑـﺮ وی آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ

ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺮد را ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺳُﻜﺮ و ﻏﻠﺒﻪ و اﻧﻔﺮاد در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪ از دل ﺑﯿﺪارﮔﺮدد .رَزَﻗﻨَﺎاﻟﻠّﻪُ .و اِﯾﺎﻛُﻢ ﻣﻘﺎمَ اﻟﻌﺎرﻓﲔَ اﻟﻤﻌﺎﺷﻘﲔَ.

اﻣﯿﺪوار ﺣﻖ ﮔﺮددﻛﻪ ﺳﺎﻋﻪً ﻓﺴـﺎﻋﻪً وی را ﮔـﻮﯾﯽ دﯾـﺪار ﻧﻤﺎﯾـﺪ .و وﺟـﺪ و وﻗـﺖ و

ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ او ﺧﺮد ﮔﺮدد و ﻣﺤﻘﺮی ﺧـﻮد را در آن ﺗـﺎﺑﺶ ﺑﯿﻨـﺪ،

اﻣﺎ آن ﺗﺎﺑﺶ او را از آن ﺑﯽ ﺧﱪﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ واﻗﻒ روزﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﺮدد.
دوازدﻫﻢ :ﻧﻮر ﺳﻌﺎدت را ﺑﺮ وی ﻛﺸﻒ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .و ﺛﻤﺮه آن ﻧﻮر ﺑﺮ وی آن اﺳﺖ ﻛﻪ

از ﻫﻤﻪ درﮔﺬرد ،ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻌﺎدت وی را ﻣﺪد ﺑﺎﺷﺪ .از ﻫﻤﻪ اِﻋﺮاض ﻛﻞ ﯾﺎﺑﺪ،ﻛﻪ ﻫـﺮ

ﻧﻮری را ﻧﻮر دﮔﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮد از او وا ﺳﺘﺪه ﮔﺮدد .و ﺗﺎ در آن ﺗﺎﺑﺶ ﻣـﺮ
او را ﻧﻤﻮده ﮔﺮدد اﺷﺎرت ﺣﻘﯽ ﻛﻪ» :ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻗﺪم ﻛﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﻜـﻦ« ،ﺑـﺪان
ﺳّﺮ آن ﻧﻮر در ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﺰدﻫﻢ :ﻧﻮر وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺑﺮ وی ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ .ﺛﻤﺮه آن ﻧﻮر ﺑﺮ وی آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد
را از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺮد ﺑﯿﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫـﯿﭻ ﻋﻼﯾـﻖ راه وی ﻧﮕـﺮدد .ﻧـﺎﻇﺮ آن ﻧـﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ،و

ﭘﺸﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻧﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺪﻫﺎی دل را ﺑﺪو ﺑﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ .و

اﯾﻦ دل را ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ رﻛﻨﻬﺎی اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﺪ .اﻣﺎ وﺟﺪ ،رﻛﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد او،

 -٤۰ﻧﺴﺘﺎﻧﺪن
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