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ﻧﻮر اﻟﻮﺣﺪت

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﻮراء ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻣﻐﺮﺑﯽ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ از آﻓﺘﺎب روﺷـﻨﱰ اﺳـﺖ و ﺟﻤـﺎل وﺣـﺪت از ﻣـﺮأت ﮐﺜـﺮت ﺑﻬﻤـﻪ ﺣـﺎل در ﻧﻈـﺮ )ای ﺳـﯿﺪ( از

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ راﻫﻴﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﭽﺸﻢ ﻫﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﺮﻣـﺎﺋﯽ ﭼﻨـﺎن داﻧـﻢ ﮐـﻪ از ﺻـﻮرت ﺑﺤﻘﯿﻘـﺖ رﺳـﯽ و ﺑُﻌـﺪ
ﻣﻮﻫﻮم از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد )ای ﺳﯿﺪ( ﯾﮑﯽ از ﺑﻌﺪ ﺧﱪ دﻫﺪ و آن را وﺟﻬﯽ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی از ﻗﺮب ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و آن را
ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ ﺑﺰﺑﺎن اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺮ وﺣﺪت اﻃﻼع دﻫﺪﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﻘﺮﺑﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑُﻌﺪ و ﭼﻮن

آﻓﺘﺎب وﺣﺪت ﻃﻠﻮع ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ و ﻗﺮب ﻋﲔ وﺣﺪت ﺑﺎﺷﺪ )ای ﺳﯿﺪ( ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮﻗـﻪ دﯾﮕـﺮ در ﻧـﺰاع وﺟﺪاﻟﺴـﺖ
ﻣﮕﺮ اﻫﻞ وﺣﺪت ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯿﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ )ای ﺳـﯿﺪ( اﻫـﻞ وﺣـﺪت از ﻣـﺬاﻫﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻔــﻪ ﻣﺘﻀــﺎده و ﻣﺸــﺎرب ﻣﺘﻨﻮﻋــﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﻪ ﻣﺸــﺮب ﺧــﻮب و ﻟﻄﯿــﻒ و روﺣــﺎﻧﯽ و ﻣــﺬﻫﺐ ﻋــﺎم و ﺷــﺎﻣﻞ ﺣــﺎل و

وﺟﺪاﻧﯽ اﻧﺘﺰاع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺎص و ﻣﺸﺮﺑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ آﯾـﺪ و ﮔﻔﺘـﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺖ و ﺣﮑﯿﻢ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺖ و ﺻﻮﻓﯽ ﭼﻨـﺎن )ای ﺳـﯿﺪ( وﺣـﺪت ﺑـﺎﻃﻦ ﮐﺜﺮﺗﺴـﺖ وﮐﺜـﺮت ﻇـﺎﻫﺮ

وﺣﺪت و ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻫﺮ دو ﯾﮑﯿﺴﺖ ای ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮑﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻫﻮم و ﻣﺘﻌـﺪد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾـﺪ ای ﺳـﯿﺪ ﺗـﻮ را

ازوﺣﺪت ﺑﻪ ﮐﺜﺮت آوردهاﻧﺪ و از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪوﺋﯽ واﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ داﻧﺪ و ﺑﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻮاص
او ﺑﺎﻋﻼم او داﻧﻨﺪ و ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪﮐﻪ ازوﺣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﱪی ﻧﺪاری و از آن ﺣﺎل در ﺗﻮاﺛﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴـﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ را ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ از وﺣﺪت ﺑﮑﺜﺮت آورده ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻨـﺪی از ﺑﻨـﺪﮔﺎن را ﺑﯿﻮاﺳـﻄﻪ ﺑﺨـﻮد
آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ازﮐﺜﺮت ﺑﻮﺣﺪت ﺑﺮده و راه وﺻﻮل ازﮐﺜﺮت ﺑﻮﺣﺪت را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮده.

ﺑﮑﺜﺮت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن در ﮐﺜﺮت وﺣﺪت ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺸـﺎن ﻓﺮﻣـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺪﯾﮕﺮان ﺗﻌﻠـﯿﻢ اﯾـﻦ ﻃﺮﯾﻘـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
اﯾﺸﺎن اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﻋﻼم آن ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺮاه ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﭘﲑوی آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔـﻮاران ﻧﻤـﻮده از
ﮐﺜﺮت ﺑﻮﺣﺪت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و از دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪه .آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔﻮاران اﻧﺒﯿﺎءاﻧﺪ و آن را وﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ و

ﻃﺮﯾﻘﺘﺴﺖ )ای ﺳﯿﺪ( ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻓﻌﻠﯽ ﭼﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻓﻘﻬـﺎ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮدهاﻧـﺪ و
ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼﻗﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ اوﺻﺎف ذﻣﯿﻤﻪ ﺑﺎوﺻﺎف ﺣﻤﯿﺪه ﮐﻪ آن را ﺳﻔﺮ در وﻃﻦ ﻧﯿﺰﮔﻮﯾﻨـﺪ
و ﺗﻌﺒﲑ ﺑﻪ ﺳﻠﻮک ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن در ﮐﺘﺐ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺴﻄﻮر و درﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏـﺰاﱃ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻞ ﻣـﺬﮐﻮر اﺳـﺖ و

ﺑﻌﻀﯽ آداب و اﺷﻐﺎل ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ آن را وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ داﺧﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ اﺳﺖ )ای ﺳﯿﺪ( اﺣﮑـﺎم ﺷـﺮﻋﯽ ﮐـﻪ ﻣﺒﻨـﺎی آن
اﺛﻨﯿﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻮﺣﺪﺗﺴـﺖ و ﺳـﺮ آن را ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﺧﺎﺻـﺎن او ﻣﯿﺪاﻧﻨـﺪ ﭘـﺲ از اﺗﺼـﺎل اﻋﻤـﺎل ﮐـﻪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮑﺜﺮت ﺑﻮد ﺑﺴﻮی وﺣﺪت اﺷﺎرﺗﺴﺖ ﺑﺎﻧﮑﻪ ﮐﺜﺮت ﻋﲔ وﺣﺪﺗﺴﺖ )ای ﺳﯿﺪ( ﻧﻤـﺎز و روزه و ﺣـﺞ و زﮐـﻮة و
اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻮﺣﺪﺗﻨﺪ ﺑﺎﻟﺨﺎﺻﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻟﻠﻪ ﻣﺆدی ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺮط ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﻨـﯽ آن ﻫﻤـﻪ
ﮐﺲ را ﺑﻔﻬﻢ در ﻧﮕﻨﺠﺪ و ﻫﺮﮐﺲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺳﺪ اﻣﺎ آﻧﭽـﻪ ﻃﺎﻟـﺐ وﺣـﺪت را ﺿـﺮور اﺳـﺖ آﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدم ﻧﻤﺎزﮔﺬارم ﯾﺎ روزه ﮔﲑم ﻣﺜﻼً ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد وﺟﻮد آن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ اوﮐﻪ او را ﮔﻢ ﮐﺮدهام
و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺒﺎدت وﺣﺪت ﮐﻪ ﻋﲔ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﻃﻠﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ای ﺳﯿﺪ ﻋﺎﺑﺪ اوﺳﺖ و ﻣﻌﺒﻮد اوﺳـﺖ ﻋﺎﺑـﺪ
اﺳﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻘﯿﻴﺪ و ﻣﻌﺒﻮد اﺳﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻃﻼق و ﺗﻤﯿﺰ در ﻣﺮاﺗﺐ از اﻣﻮر ﻋﻘﻠﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﯾﮏ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺻﺮﻓﺴﺖ )ای ﺳﯿﺪ( ﭼﻮن ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮی اﺧـﻼق ذﻣﯿﻤـﻪ ﮐـﻪ رﻓـﻊ آﻧﻬـﺎ در ﻃﺮﯾﻘـﺖ واﺟﺒﺴـﺖ ﻫﻤـﻪ
ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و دوﺋﯽ و اﺧﻼق ﺣﻤﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣُﺨﱪ و ﻣﻌﻠﻢ اﺳـﺖ از آﺷـﻨﺎﺋﯽ و

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﺲ ﻃﺎﻟﺐ وﺣﺪت را ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ از ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮ اﺗﺼﺎل در اول او را ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷـﺪ و در

ﺛﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺸﺮط ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﺎن ﮐﺮدﯾﻢ )ای ﺳﯿﺪ( اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺷﺘﻐﺎل و اذﮐﺎر و
۲

ﻣﺮاﻗﺒﺎت و ﺗﻮﺟﻬﺎت و ﻃﺮق ﺳﻠﻮک ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ وﺿﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑـﺮای رﻓـﻊ اﺛﻨﯿﻨﯿـﺖ اﺳـﺖ ﭘـﺲ ﺑﺪاﻧﮑـﻪ ﻓﺎﺻـﻞ ﻣﯿـﺎن

وﺣﺪت ﮐﻪ ﺣﻘﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﮐﺜﺮت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﯾﮑﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺣـﻮال ﯾﮑـﯽ را دوﻣـﯽﺑﯿﻨـﺪ و

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮاﻟﻪ ﺑﺼﻮرت داﺋﺮه دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﺮه ﺑﺎران ﻧﺎزﻟﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﺧﻂ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ.

ﭘﺲ وﺣﺪت ﻋﲔ ﮐﺜﺮﺗﺴﺖ وﮐﺜﺮت ﻋﲔ وﺣﺪت ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺑﺪﮐﻪ در ﮐﺜﺮﺗﺴﺖ ﻫﻤـﺎن ﻣﻌﺒـﻮد اﺳـﺖ در وﺣـﺪت ﺑـﺬات و

ﺻﻔﺎت ﺧﻮد در اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر ای ﺳﯿﺪ ﻋﺎرﻓﯽ رﻓﯿﻊ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﻮد ﮐﻪ دروﯾﺸﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﯿﺎﻟﺴـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﻏـﲑ ﺣـﻖ در
دل ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻟﺤﻖ ﺧﻮب ﻣﯿﻔﺮﻣﻮد )ای ﺳﯿﺪ( ﭼﻮن ﺣﺠﺎب ﺟﺰ ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺴﺖ رﻓﻊ ﺣﺠﺎب ﺑﯿﺨﯿﺎل ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد و ﺷﺐ و روز

در ﺧﯿﺎل وﺣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ای ﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﺳﻌﺎدت ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ واﺣﺪ ﺑﺎش و واﺣﺪ ﺷﺪن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮﻫﻢ دوﺋﯽ ﺑﺮآﺋـﯽ

واﺣﺪ ﺑﻮدن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دروﺣﺪت و ﺑﺮ وﺣﺪت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺧﺎﻃﺮ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه از دوﺋﯿﺴﺖ ﭼـﻮن دوﺋـﯽ از
دل ﺑﺮود آرام و ﻗﺮار ﻣﯿﺴﺮﮔﺮدد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻬﯿﭻ ﻏﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﮕﺮدد و در دو ﺟﻬﺎن آﺳﻮدﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﭼﻪ آﺳﻮدﮔﯽ در ﻋﺪﻣﺴﺖ ﺷﻌﺮ در ﻋﺪم اﻓﮑﻨﺪم آﺧﺮ ﺧﻮﯾﺶ را وارﻫﺎﻧﺪم ﺟﺎن ﭘﺮﺗﺸﻮﯾﺶ را ای ﺳﯿﺪ ﭼـﻮن ﺑﺤﻘﯿﻘـﺖ

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮﺳﯽ و وﺣﺪت ﺻﻔﺖ ﺗ ﻮﮔﺮددو اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﺤﻖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮک ﻫﯿﭻ ﻧﯿﻔﺰوده اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﺴـﺒﺖ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﻠﻮک ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﺤـﻖ ﭘـﯿﺶ از وﺟـﻮد و ﺑﻌـﺪ از وﺟـﻮد ﯾﮑﯿﺴـﺖ )ای ﺳـﯿﺪ( داﻧﺴـﺘﯽ و ﭘﯿـﺪا

ﮐﺮدی و ﯾﻘﲔ ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭻ آب و آﺗﺶ زاﺋﻞ ﻧﮕﺮددﮐﻪ از ازل ﺗـﺎ اﺑـﺪ ﺣـﻖ ﺗﻌـﺎﱃ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ و ﺑـﺲ و
ﻫﺮﮔﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺪه و ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد زﯾﺪ را ﺑﯿﻤﺎرﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﻤﺮو داﻧﺴﺖ و از ﻣﺮدم

از اوﺻﺎف زﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه در ﻃﻠﺐ او ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﻼﺟﻬﺎی ﺧﻮب ﺑﯿﻤﺎری او رﻓﻊ ﺷﺪ ﻋﻤـﺮو ﻫـﯿﭻ ﺟـﺎ ﻧﺒـﻮد زﯾـﺪ ﺑـﻮد و

ﺑﺲ ﺳﯽ ﻣﺮغ ﻗﺼﺪ ﺳﯿﻤﺮغ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﭼﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﮕﺎه ﺳﯿﻤﺮغ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺧﻮد را ﺳﯿﻤﺮغ دﯾﺪﻧـﺪ ﭘـﺲ ﺣـﻖ ﺗﻌـﺎﱃ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻔﺘﻬﺎی ﺧـﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴـﺖ اﯾـﻦ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﻦ ﺻﻔﺘﻬﺎ واﻧﻤﻮد آن ﻋﺎﻟﻢ اﯾﻨﺴﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻏﲑﮐﺠﺎﺳﺖ و ﻏـﲑﮐﺠـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد
ﺷﺪ ای ﺳﯿﺪ ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎر اﯾﻨﭽﻨﲔ داﻧﺴﺘﯽ و ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻮ ﺷﺪﮐﻪ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ از ﺗﻮﻫﻢ ﺗـﻮ اﺳـﺖ ﮐـﯽ

دوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد وﮐﯽ ﺟﺪاﺋﯽ داﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ در ﻋﺎﻟﻢ اﮔﺮ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻓﮑﺮﮐﻨﯽ ﻏﲑ
از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﻋﲔ وﺣﺪﺗﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ذاﺗﯽ و ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺘﯽ و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﯿﭻ ﺟﻬﺘﯽ ﭼـﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﻪ ذﻫﻨﯽ و ﭼﻪ وﻫﻤﯽ ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﺪﮐﻪ ﻏﲑ او ﺑﻮده ﻫﻤـﻪ اوﺳـﺖ و اوﺳـﺖ ﻫﻤـﻪ ای ﺳـﯿﺪ ﻫﺮﭼـﻪ در ادراک

ﻣﯿﺪراﯾﺪ ﻫﻤﻪ اوﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ در ادراک ﻧﻤﯿﺪراﯾﺪ اوﺳﺖ آﻧﭽﻪ او را وﺟﻮد ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﻇﻬـﻮر اوﺳـﺖ و آﻧﭽـﻪ او را ﻋـﺪم
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻄﻮن اوﺳﺖ اول اوﺳﺖ آﺧﺮ اوﺳﺖ ﺑﺎﻃﻦ اوﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ اوﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ اوﺳﺖ ﻣﻘﯿﺪ اوﺳﺖ ﮐﻠﯽ اوﺳﺖ ﺟﺰﺋـﯽ

اوﺳﺖ ﻣﻨﺰه اوﺳﺖ ﻣﺸﺒﻪ اوﺳﺖ )ای ﺳﯿﺪ( ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ اوﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﭘﺎﮐﺴﺖ اﯾـﻦ اﻃـﻼق او ﻧﺴـﺒﺘﯽ دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ

ﻏﲑ آن اﻃﻼق ﮐﻪ او ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﲔ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ اﻃﻼق ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻔﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﻬﻤﯽ ﻧﺮﺳﺪ و وَﯾَﺤﺬَرﮐﻢ اﻟﻠّﻪ ﻧﻔﺴﻪ

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ )ای ﺳﯿﺪ( ﺷﻬﻮد او در ﻣﺮاﺗﺐ ﻇﻬﻮر اوﺳﺖ وﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﲑون ﺑﻮد و اﯾـﻦ ﺷـﻬﻮد ﮐـﺎﻟﱪق اﻟﺨـﺎﻃﻒ
ﺑﻮد و دوام او ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ اﺳﺖ و ﺣﺼﻮل او و ﻋﺪم او ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﯿـﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻈﻬـﺮ اﺳـﻢ اﻟﻠـﻪ اﺳـﺖ )ای
ﺳﯿﺪ( ﻋﺎرف را ﺑـﺎﻻﺗﺮ از اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و در اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎم ﻓﻨـﺎی ﮐﻠـﯽ و اﻧﻌـﺪام ﺻﺮﻓﺴـﺖ و اﯾـﻦ از اﻗﺴـﺎم ﮐﻠﯿـﻪ

ﻗﯿﺎﻣﺘﺴﺖ )ای ﺳﯿﺪ( اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺘﻘﺮﯾﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺷـﺐ و روز در اﯾـﻦ ﺳـﻌﯽ ﺑﺎﺷـﺪﮐـﻪ ﮐﺜـﺮت

ﻣﻮﻫﻮﻣﻪ را ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﲑﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺪراﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ﻣﺮأت وﺣﺪت ﺷﻮد و ﺳﺎﻟﮏ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﯿﻨـﺪ و ﺟـﺰ

ﯾﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪ و ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﻧﺪاﻧﺪ )ای ﺳﯿﺪ( ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻاﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐـﻪ ﻣﺸـﻬﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ
ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﻨﺪ در وﺣﺪت ذات ﺑﺼﻮرت اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﭘﺲ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﻃﻨﻨﺪ و او ﻇﺎﻫﺮ
اﺳﺖ در اﺷﯿﺎء ﭘﺲ او ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ اﺷﯿﺎء ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻦ اﺷﯿﺎء و ﺟﺰ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

۳

ﭘﺲ اﺷﯿﺎء اﺷﯿﺎء ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم اﺷﯿﺎء ﺑﺮ اﺷﯿﺎء اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﲔ ﺣﻘﺴـﺖ )ای ﺳـﯿﺪ( ﻃﺮﯾـﻖ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ازﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺣﺪﺗﺴﺖ ﺑﻬﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺗـﻮان ﮐـﺮد
اﮔﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻟﻔﺎظ و ﺗﺨﯿﻞ آﻧﻬﺎ واﺳﻄﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﺮدد آن را ذﮐﺮﮔﻮﯾﻨﺪ اﻟﻔـﺎظ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑـﻮد ﺧـﻮاه ﻻ اﻟـﻪ اﻻ اﻟﻠّـﻪ

ﺧﻮاه اﻟﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ و اﮔﺮ ﺑﯽ ﺗﺨﯿﻞ اﻟﻔﺎظ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و وﺟـﻮه او ﺑﺴـﯿﺎر اﺳـﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ ازﮐﺘـﺐ

ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻮان ﮐﺮد و ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺣﺪت در دل ﻗﺮارﮔﲑد و ذﮐﺮ ﻟﻔﻆ اﻟﻠـﻪ ﭼﻨﺎﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺤﻘﯿﻘـﺖ
ﻗﻠﺒﯿﻪ ﺑﺘﻮﺳﻂ ﺗﺼﻮر ﻣﻀﻐﻪ ﺻﻨﻮﺑﺮﯾﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻠﺒﯿﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻘﺴـﺖ ﺗﺨﯿـﻞ ﻟﻔـﻆ اﻟﻠـﻪ

ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﺮ وی اﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ )ای ﺳﯿﺪ( اﮔﺮ ﺑﺨﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮی و ﺗﻮاﻧﯽ اﯾـﻦ وﺟـﻪ را درﺳـﺖ ﮔﺮداﻧـﯽ ﮐـﺎر ﺑﺂﺳـﺎﻧﯽ

ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﲑد ای ﺳﯿﺪ ﺑﺪن ﺗﻮ ﺻﻮرت و ﻣﻈﻬﺮ روح ﺗﻮ اﺳـﺖ و ﻏـﲑ او ﻧﯿﺴـﺖ و اﯾـﻦ ﻫـﺮ دو ﺻـﻮرت ﺟﺴـﻤﯽ و
روﺣﯽ ﻣﻮﻫﻮﻣﻨﺪ ﭼﻮن ﻟﻔﻆ اﻟﻠﻪ ﺑﺨﯿﺎل ﮔﻮﺋﯽ و ﺑﺂن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﯾﻦ دو ﻣﻮﻫﻮم ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﮔـﺮدی و
داﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﻮد ﺷﻬﺎدت وﺣﺪت در ﮐﺜﺮت ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ
ﺻــﻮرت دارد و روﺣــﯽ دارد و ﺣﻘﯿﻘﺘــﯽ دارد ﭼــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﻠــﮏ و ﻧﺎﺳــﻮت اوﺳــﺖ و روح او ﻣﻠﮑــﻮت اوﺳــﺖ و

ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﺟﱪوت اوﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ذات و ﺻﻔﺎﺗﺴﺖ و ﻻﻫﻮت اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﻏﲑ ذات ﻧﯿﺴـﺖ .آری در ﮐﺸـﻒ
و ﺷﻬﻮد ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎری روی ﻣﯿﺪﻫﺪ و آن در ﻣﻘﺎم ﺣﺼﻮل ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺻﻔﺎت ذاﺗﯿﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ذات و ﺻـﻔﺎت

را در ﯾﮏ ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺒﺎرﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﯿﻨﯿﺖ.

ای ﺳﯿﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ ﺣـﻖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺠﻠـﯽ ذات ﮐـﻪ ﻒﻟا اﺷـﺎرت ﺑﺎوﺳـﺖ ﻇﻬـﻮر ﻧﻤـﻮده و ﻋﻠـﻢ ﻋـﲔ ذاﺗﺴـﺖ ای ﺳـﯿﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻇﻬﻮرات ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ دارد اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺎت او ﭘﻨﺞ اﺳﺖ ﻇﻬﻮر اول ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﱃ اﺳﺖ ﻇﻬﻮر دوم ﻇﻬﻮر
ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﻇﻬﻮر ﺳﯿﻢ ﻇﻬﻮر ﺻﻮرت روﺣﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﻇﻬﻮر ﭼﻬـﺎرم ﻇﻬـﻮر ﺻـﻮرت ﻣﺜﺎﻟﯿـﻪ اﺳـﺖ ﻇﻬـﻮر ﭘـﻨﺠﻢ

ﻇﻬﻮر ﺻﻮر ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻇﻬـﻮر اﻧﺴـﺎﻧﯿﻪ را ﺟـﺪاﺑﮕﲑی ﻇﻬـﻮرات ﮐﻠﯿـﻪ ﺷـﺶ ﺑـﻮد اﯾـﻦ ﻇﻬـﻮراﺗﺮا ﻇﻬـﻮرات
ﺧﻤﺴﻪ و ﯾﺎ ﺳﺘﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪو ﺣﻀﺮات ﻧﯿﺰﮔﻮﯾﻨﺪ.

ای ﺳﯿﺪ اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﻇﻬﻮراﺗﺴﺖ و ﺑﯿﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﯿﺖ ﺑﻮﺟﻮه ﮐﺜﲑه ﻣﯿﺘﻮان ﮐﺮد ای ﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ

اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﻬﻮری دارد ﻫﻤﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺻﻮر آن ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ
ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﮔﺮﭼﻪ ﻇﻬﻮر ﭘﺎﯾﺎن از ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ای ﺳﯿﺪ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ ﮐـﻪ اول ﻗـﺮآن ﻣﺠﯿـﺪ

اﺳﺖ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺣﺎﻣﺪﯾﺖ و ﻣﺤﻤﻮدﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮص اوﺳﺖ.

ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻣﺪ اوﺳﺖ و ﻣﺤﻤﻮد اوﺳﺖ ﺑﻬﺮﺣﺎل و ﺑﻬﺮ ﺻﻔﺖ و ﺑﻬﺮﺟﺎ و ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﻏﲑ او ﺣﺎﻣـﺪ و ﻣﺤﻤـﻮدی ﻧﯿﺴـﺖ
ای ﺳﯿﺪ اول ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻒﻟا اﺷﺎرﺗﺴﺖ ﺑﺎﺣﺪﯾﺖ ﮐﻪ ﻒﻟا اول اوﺳﺖ و ﻻم اﺷﺎرﺗﺴﺖ ﺑﻌﻠﻢ ﮐﻪ ﻻم وﺳـﻂ

اوﺳﺖ و ﻣﯿﻢ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻢ آﺧﺮ اوﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺪﯾﺖ ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ ﺻـﻮرت ﻋـﺎﻟﻢ ای ﺳـﯿﺪ
آﻧﭽﻪ ﺗﻮ را ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻌﻨﯽ وﺣﺪﺗﺴﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در آن ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮدن و ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻞ اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎرف وارﺳـﯿﺪن در
اول اﻣﺮ ﻫﯿﭻ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﻌﻨﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ وﺣﺪت در دل ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺧﯿـﺎل دوﺋـﯽ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮔـﺮدد ﺗـﻮ را ﺻـﻔﺎﺋﯽ رو

ﺧﻮاﻫﺪ دادﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﻔﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺜﺮت از ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺗـﻮﻫﻢ
دوﺋﯽ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﻋﻠﻮم ﺻﺤﯿﺤﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ای ﺳﯿﺪ ﭼﻨﺪ روزی رﯾﺎﺿﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﻔﺎس را ﻣﺼﺮوف اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗـﺎ ﺧﯿـﺎل ﺑﺎﻃـﻞ از

ﻣﯿﺎن ﺑﺪر رود و ﺧﯿﺎل ﺣﻖ ﺑﺠﺎی آن ﻧﺸﯿﻨﺪ .ای ﺳﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل در ﺗﻮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻃﻦ ﺗﻮ را ﻓـﺮا ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻬـﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ و دوﺋﯽ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷـﺪ

ﭼﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮﻫﻮم و ﺑﺎﻃﻞ وﺟﻮد ﺣﻖ ﺗﻮ را ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺸﻮد.

۴

ای ﺳﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ آﺑﺴﺖ ﺑﱪف ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﱰ از آن ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎ ﭼﻮن ﻧﺴـﺒﺖ ﻃـﻼ ﺑﺰﯾﻮرﻫـﺎ
ﮐﻪ از آن درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻞ ﺑﻈﺮوﻓﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯿﺴﺖ ای ﺳﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن

ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻖ ﻫﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ از او ﻧﺎﺷﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اوﯾﺴﺖ و ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪ اﱃ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﻮی او راﺟﻌﺴﺖ
و اﯾﻦ ﺻﺪور و رﺟﻮع ﻫﻢ در ازﻟﺴﺖ و ﻫﻢ در اﺑﺪ و و ﻫﻢ در ﺟﯿﻤﻊ اوﻗﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻪ در ﻫﺮ آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ رود

و از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮآﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﻮج از درﯾﺎ و ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋـﺎﻟﻢ در ﺣـﻖ اﺳـﺖ و ﺣـﻖ در ﻋـﺎﻟﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻮﺟﻬﯽ آن
ﻣﻈﻬﺮ اﺳﺖ و ﺑﻮﺟﻬﯽ اﯾﻦ ﻣﻈﻬﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻊ اﺳﺖ ﭼـﻪ ﻣﻌﯿـﺖ ذاﺗـﯽ و ﺻـﻔﺎت و ﻓﻌﻠـﯽ ﺑـﯽ ﺷـﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﻘـﻖ
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻮاﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﲔ ﺣﻘﺴﺖ و ﺣﻖ ﻋﲔ ﻋﺎﻟﻢ و ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﻟﯿﺲ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﻮﺟﻬﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ
و ﺣﻖ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﻖ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

)ای ﺳﯿﺪ( ﺣﻖ ﺑﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻖ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﻻﺗﻌﲔ ﺧﻮاﻧﻨـﺪ .ای
ﺳﯿﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣـﻖ را ﺑـﻮﺟﻬﯽ ﻣﻤﮑـﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ای ﺳـﯿﺪ اول ﺳـﺎﻟﮏ را ﺑﺎﺳـﻢ ﻇـﺎﻫﺮ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪ و ﺑﯿﻘﲔ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﻬﻤﻪ ﺻﻮرت و ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻫﯿﭻ ﺻـﻮرﺗﯽ و ﻫـﯿﭻ ﻣﻌﻨـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﺟﺰ او ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﮑﺮر ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺎز ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ و ﻣﻘﺼـﻮد اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻓﮑـﺮ وﺣـﺪت را ﻻزم ﺧـﻮد
ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ و ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﮑﺮﮔﻢ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪﮐﺮد ﭼﻮن در اﯾـﻦ ﻓﮑـﺮ اﺳـﺘﻐﺮاق ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد از اﺳـﻢ ﺑـﺎﻃﻦ ﻧﯿـﺰ ﺑﻬـﺮه

ﻣﻨﺪی ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

ای ﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺒﺎدت و ﻃﺎﻋﺖ و اذﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤـﺎﺋﯽ و از وﺣـﺪت ﻏﺎﻓـﻞ ﺑﺎﺷـﯽ از وﺻـﻞ ﻣﺤﺮوﻣـﯽ اﮔﺮﭼـﻪ
اﺣﻮال وﮐﯿﻔﯿﺎت ﻏﺮﯾﺒﻪ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﻮار و واﻗﻌﺎت ﺟﻠﻮه ﮔﺮﮔﺮدد .ای ﺳﯿﺪ ﺣﺎﱃ را ﮐـﻪ آن را وﺻـﻞ ﺗـﻮﻫﻢ ﮐﻨـﯽ و

ﺛﻤﺮه آن ﺣﺎل ﻋﻠﻢ وﺣﺪت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ آن وﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪاﯾﺴﺖ از ﻣﺮاﺗﺐ ﻇﻬـﻮر ﻧـﻪ ﻣﻘﺼـﻮد

ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ در ﻫﻤﻪ و ﻋﲔ ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﺑﻮﺟﻬﯽ از وﺟﻮه ﺑﺎ ﺷﺌﯽ از اﺷﯿﺎء ﻣﻐﺎﯾﺮت
دارد آن ﻣﻨﺰل و ﻣﻘﺼﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ای ﺳﯿﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﭼﻨـﲔ ﺑﺎﺷـﺪ از اول ﺗـﻮ را ﻣﺮاﻗﺒـﻪ ﻣﻄﻠـﻖ ﺿﺮورﯾﺴـﺖ ﺗـﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

ای ﺳﯿﺪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﺋﯽ ﺗﺎزﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﯾﻜﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ و ﻧﻤـﯽﺑﯿﻨـﯽ ﭼـﻮن ﻫﻤـﻪ را ﯾﮑـﯽ داﻧﺴـﺘﯽ و دﯾـﺪی از
ﺗﻔﺮﻗﻪ و دوﺋﯽ ﺧﻼص ﺷﺪی .ای ﺳﯿﺪ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ را ﯾﮑﯽ دﯾﺪی ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺲ ای ﺳﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﺗـﻮ

و ﻣﻘﺼﻮد راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺟﺪا از ﺧﻮد و ﻏﲑ از ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭼـﻮن داﻧﺴـﺘﯽ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﻧﯿﺴـﺘﯽ اوﺳـﺖ و ﺑـﺲ راه
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و آزادی و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ و ﻏﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ و وﺻﻞ وﮐﻤﺎل ﻗﺮب اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪ و ﮐـﺎر
ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺖ.

ای ﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪی و او را دﯾﺪی آﻟﻮدﮔﯽ دﻧﯿﺎو آﺧﺮت در ﺣﻖ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺷـﺪ و ﻓﻨـﺎ
و ﺑﻘﺎ و ﺧﲑ و ﺷﺮ و وﺟﻮد و ﻋﺪم وﮐﻔﺮ و اﺳﻼم و ﻣﻮت و ﺣﯿـﻮة و ﻃﺎﻋـﺖ و ﻣﻌﺼـﯿﺖ ﻋﻘـﺐ ﻣﺎﻧـﺪ ﺑﺴـﺎط زﻣـﺎن و
ﻣﮑﺎن در ﻧﻮردﯾﺪه ﺷﺪ ای ﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﺪی ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺘﻮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮ ﺑـﺎز ﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ای

ﺳﯿﺪ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در دﺳﺖ ﺗﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑـﲑون از ﺗـﻮ وﺟـﻮدی ﻧـﺪارد و ﭼـﻮن ﺧـﻮد را از ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﺧـﺎﱃ

ﮐﺮدی ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

ای ﺳﯿﺪ ﺗﻮ را وﺟﻮد ﺟﺰ در ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﺗﻮ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﻮد را ﺑﺤﻖ ﺑﺮدی در آن درﯾﺎی ﺑﯿﮑﺮان

ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﺻﻔﺖ آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ در آن درﯾﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ .ای ﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﻧﯿﮏ درﯾﺎﺑﯽ اﻧﺎﻧﯿـﺖ ﮐـﻪ
از ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ آن ﺟﺴﻢ و روح ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮏ اَﻧﺎﮔﻮﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺎﻧﯿـﺖ او در ﻫﻤـﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎ

ﻇﺎﻫﺮ و ﺟﻠﻮﮔﺮ اﺳﺖ  .ای ﺳﯿﺪ ﻋﻼﻣﺖ وﺻﻮل ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ آن

ﺗﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺟﺰ ﺗﻌﲔ اﻧﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
۵

ای ﺳﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ذاﺗﺴﺖ ﮐﻪ ذاﺗﻬﺎ ﺷـﺪ و ﻫﻤـﺎن ذاﺗﺴـﺖ ﮐـﻪ از ﻗـﺪرت ﺧـﻮد ﻗﺪرﺗﻬﺎﺳـﺖ و ﻫﻤـﺎن ذاﺗﺴـﺖ ﮐـﻪ از

ارادت ﺧﻮد ارادﺗﻬﺎﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ذاﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻤﻊ ﺧﻮدﺳﻤﻌﻬﺎﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺑﺼـﺮ ﺧـﻮد ﺑﺼﺮﻫﺎﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺣﯿـﺎت ﺧـﻮد

ﺣﯿﺎﺗﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﻓﻌﻠﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد ﮐﻼﻣﻬﺎﺳﺖ و ﻋﻠﯽ ﻫﺬا اﻟﻘﯿﺎس و ﻫﻤﺎن ذاﺗﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺴـﺘﯽ
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻬﺎﺳﺖ.

ای ﺳﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻇﻬﻮر آﻣﺪه در ذات ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻌﺪ از آن ذات ﺑﺼﻮرت او در ﻋﻠﻢ ﺧـﻮد اوﻻً در ﻋـﲔ ﺧـﻮد ﺛﺎﻧﯿـﺎً
ﺟﻠﻮه ﻓﺮﻣﻮده ذات رﻧﮓ اوﮔﺮﻓﺖ و او رﻧﮓ ذات و آﻧﭽﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد در ذات ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻋﲔ ذات ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏـﲑ ﺷـﯿﺌﯽ
در ﺷﯿﺌﯽ ﻧﺒﻮد ﭘﺲ آن ذات ﺧﻮد ﺑﺨـﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠـﺖ ﮐـﺮده و ﻋﺎﺷـﻘﯽ ورزﯾـﺪه و ﺑﻨـﺪﮔﯽ و ﺧﺪاوﻧـﺪی در ﻣﯿـﺎن آورده و

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ازﱃ و اﺑﺪی ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده.

ای ﺳﯿﺪ ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺧﯿﺎل ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آﻧﺠـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻮدی در ازل ﺑـﻮدی ﺗـﺎ آزاد ﺷـﻮی و دﯾﮕـﺮ روی ﺗﻔﺮﻗـﻪ و ﻏـﻢ و
ﺑﻼﻧﺒﯿﻨﯽ .ای ﺳﯿﺪ روح ﺗﻮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎوزﻧﺪۀ و دل ﺗﻮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎو داﻧﺎﺋﯽ و ﺑﺼﺮ ﺗﻮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎو ﺑﯿﻨـﺎﺋﯽ و ﺳـﻤﻊ

ﺗﻮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎو ﻣﯿﺸﻨﻮی و دﺳﺖ ﺗﻮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎو ﻣﯿﮕﲑی و ﭘﺎی ﺗـﻮ اوﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎو ﻣـﲑوی .ای ﺳـﯿﺪ ﻫـﺮ ﺟـﺰء و

ﻋﻀﻮ ﺗﻮ از اﺟﺰا او اﻋﻀﺎی ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺗﻮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎو ﺗـﻮﺋﯽ ای ﺳـﯿﺪ اوﺋـﯽ و ﺗـﻮﺋﯽ و ﻣﻨـﯽ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺻـﻔﺖ
اوﺳﺖ و دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ای ﺳﯿﺪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺻﻔﺖ واﺣﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ اﺷﱰاﮐﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ.

ای ﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻮ رﻓﺘﯽ ﻓﻨﺎﺳﺖ و ﭼﻮن او در ﻣﯿﺎن آﻣـﺪ ﺑﻘﺎﺳـﺖ .ای ﺳـﯿﺪ ،ﺳـﻠﻮک ﺳـﻌﯽ ﺗﺴـﺖ در رﻓـﻊ اﺛﻨﯿﻨﯿـﺖ و
ﺟﺬﺑﻪ رﻓﱳ ﺗﺴﺖ ﺑﻮﺣﺪت .ای ﺳﯿﺪ ،ﺳﻠﻮک و ﺟﺬﺑﻪ و ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ اﺳﻢ وﻻﯾﺖ ﻣﺘﺤﻘﻖ اﺳﺖ .ای ﺳﯿﺪ ،ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ اﺷـﯿﺎء
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﮐﻦ ﮐﻪ ﻋﲔ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ دوﺳﺘﯽ ورزی ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻋﲔ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺴﺖ .ای ﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ

ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻋﲔ ﻣﺤﺒـﻮﺑﯽ .ای ﺳـﯿﺪ ،اﯾﻨﻬـﺎ در ﺳـﻠﻮک ﺿﺮورﯾﺴـﺖ .ای ﺳـﯿﺪ ،ﺑـﺪ و ﻧﯿـﮏ را در
درﯾﺎی وﺣﺪت اﻧﺪاز ﺗﺎ آﺷﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮی .ای ﺳﯿﺪ ،ﺳﺨﻦ وﺣﺪت را اﮔـﺮ ﺑﺴـﯿﺎرﮔـﻮﺋﯿﻢ اﻧﺪﮐﺴـﺖ و اﮔـﺮ اﻧـﺪک
ﮔﻮﺋﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﺑﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺴﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ او در ﺑﺪاﯾﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﮔﻮﯾﻢ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻧـﻪ
ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد در ﮔﻔﺘﮕﻮﺳﺖ.

ای ﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺨﻮاب روی ﻧﯿﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺑﻄﻮن ﻣﲑوم و رﺟﻮع ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﻮی ﺑﺪاﻧﮑﻪ
ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻇﻬﻮر آﻣﺪی و از ﺑﻄﻮن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮدی و ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰی و اﺳـﺘﻐﻔﺎرﮐﻨـﯽ و ﺑﮕـﻮﺋﯽ ﮐـﻪ ای

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﺮا ﺑﺨﻮد ﺑﮑﺶ و ﻣﺮا از ﺧﻮد ﻣﭙﻮش و ﻧﻤﺎز ﺗﻬﺠﺪﮐﻨﯽ و ﺳﻮره ﯾﺲ اﮔـﺮ ﯾـﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ در ﻧﻤـﺎز ﯾـﺎ

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻨﺎی دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻓﮑـﺮ وﺣـﺪت ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ ﻧﻤـﺎز

ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺳﺪ و ﭼﻮن از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻓﺎرغ ﺷﻮی ﺗـﺎ ﺑﺮآﻣـﺪن آﻓﺘـﺎب ﺧـﻮاﻫﯽ ﻧﺨـﻮاﻫﯽ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠـﻪ ﺑﻤﺮاﻗﺒـﻪ وﺣـﺪت

ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ ﭼﻬﺎررﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺪوﺳﻼم ﮔﺬارده ﺷﻮد و ﺳﻮره ﯾﺲ ﯾﮑﺒـﺎر ﺑﺨـﻮاﻧﯽ و اﮔـﺮ در ﭼﻬـﺎر

رﮐﻌﺖ ﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﺳﻮره ﯾﺲ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺨﻮان ﮐﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺴـﯿﺎر دارد .اﻣـﺎ در وﻗـﺖ
ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﻗﺮان ﻣﺠﯿﺪ ﻓﮑﺮ وﺣﺪﺗﺴﺖ ای ﺳﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﮑـﻪ ﺧـﻮد ﻋﺒـﺎدت ﺧـﻮد ﮐﻨـﺪو ﺧـﻮد ﮐـﻼم ﺧـﻮد ﻣـﯽﺧﻮاﻧـﺪ اﻻ
ﻋﻨﺪاﻟﻀﺮورة و ﺑﮕﻮﮐﻪ ای ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﺮاﺑﺨﻮد ﺑﮑﺶ و ﻣﺮا از ﻣﻦ ﻣﭙﻮش و از دوﺋﯽ ﺑﺮآر.

ای ﺳﯿﺪ ،ﺳﺎﻟﮏ را ﻫﻢ آداب در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺿﺮورﯾﺴﺖ و ﺗﻔﺼﯿﻞ آن آداب در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪارد اﻣﺎ از اﺧﺘﯿﺎر

اﺧﺘﺼﺎری ﺿﺮور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻃﺎﻟﺐ را ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﮐﻤﱰﮐﻨﺪ ﭼـﻮن ﺿـﺮور ﺷـﻮد و

ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ ﺑﺂن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﻮاب ﮐﻨﺪ و ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﻮرد در ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﯾﮑﺒﺎر و اﮔﺮ
ﺻﺎﺋﻢ ﺑﻮد ﺑﻬﱰ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ از ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻟﻘﻤﻪ اﺣﱰازﮐﻨﺪﮐﻪ از اﺳﺒﺎب دوﺋﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و وﻫﻢ ﺑﺎﻃﻠﺴـﺖ و ﻫﺮﭼـﻪ
در ﺷﺮع ﻣﻨﻌﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻪ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﭽﻨﲔ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎد دارد ﮐﻪ ﺿﺮورﯾﺴﺖ.

۶

ای ﺳﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﮐﻤﱰﮐﻨﯽ و در ﺧﻠﻮﺗﻬﺎ و ﺻﺤﺮاﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ وﺣﺪت ﻣﯿﮑﺮده ﺑﺎﺷﯽ .ای ﺳﯿﺪ ،ﺳﺨﻦ

ﺑﺴﯿﺎرﮐﺮدن دل را درﺟﻨﺒﺶ آرد و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎز دﻫﺪ و ازﮐﺴﺐ وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎزد ﺟﺰ ﺑﻀﺮورت ﺣﺮف ﻣﺰن

و ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮﮔﻮی و اﻧﺪﯾﺸﻪ وﺣﺪت را ﯾﮏ ﻟﻤﺤﻪ از ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﮑﻦ ﭼﻮن در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻘﯿـﺪ
ﻣﺸﻮ ﻣﺒﺎدا ﻏﻔﻠﺘﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ آن ﮐﺜﺮت ﻣﺮآت وﺣﺪت ﺷﻮد و ﻣﻘﻮی ﮔﺮدد.

ای ﺳﯿﺪ ،در اﺧﻔﺎی اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﺑﺎﯾـﺪﮐـﺮد و اﯾـﻦ ﮐﻠﻤـﺎت را ﺑﻬﻤـﻪ ﮐـﺲ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎن ﺧﻮد ای ﺳﯿﺪ ﺑﺎوﻻد و ﻏﻼم و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و آﺷﻨﺎ و دﺷﻤﻦ و دوﺳﺖ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﻮﺣﺪت ﺑﺎﯾﺪﮐـﺮد
و ﻫﻤﻪ را ﺑﻨﻈﺮ اﺧﻼص و ﺑﭽﺸﻢ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﲔ ﺑﺎﯾـﺪ دﯾـﺪ ای ﺳـﯿﺪ ﻧـﺰاع و ﺟـﺪال ﻣﻄﻠـﻖ از ﻣﯿـﺎن ﺑـﺮدار و اﻧﮑـﺎر را

ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدار ﺗﺎ وﺣﺪت ﻇﻬﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐـﺮد ﺗـﺎ ﺧﺸـﻢ و ﻏﻀـﺐ ﺳـﺨﺖ ﻇﻬـﻮر ﻧﮑﻨـﺪ ﻟـﺐ و
درون ﭼــﻪ ﮔﻨﺠــﺎﯾﺶ دارد ﻫﻤــﻪ ﻣﻌـﺬور ﺑﺎﯾــﺪ داﺷــﺖ ﭼــﻪ درون ﺧﺎﻧــﻪ ﭼــﻪ ﺑﻴـﺮون ﺧﺎﻧــﻪ و ﺑــﺎ ﻓﺮزﻧــﺪان و ﻣﺘﻌﻠﻘــﺎن و

ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﺜﻞ آب ﺣﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﻨـﺪ زﻧﻬـﺎر از آن دل ﺑـﺪ ﻧﮑﻨـﯽ و ﻧﺮﻧﺠـﯽ و او را از ﺧـﻮد
ﺧﻮش و رﺿﺎ داری و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺪی ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺖ و در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﱳ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻮدن دﺧـﻞ ﺗﻤـﺎم
در ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.
ای ﺳﯿﺪ ،ﺣﺎل ﻃﺎﻟﺐ از دو ﺣﺎل ﺑﲑون ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻇﺎﻫﺮ دارد ﯾـﺎ ﻧـﻪ اﮔـﺮ ﻧـﺪارد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ آن آﺳﺎﻧﺴـﺖ او را

ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و در ﺧﻠﻮت ﯾﺎ ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﺘﺠﻠـﯽ
ﺷﻮد و وﻫﻢ دوﺋﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد آن زﻣﺎن ﺑﻬﺮ روش ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دارد و اﮔﺮ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻇـﺎﻫﺮ دارد و ﺣﻘـﻮق ﺷـﺮﻋﯽ را
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت ﺑﺂن ﭘﺮدازد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد

و از ﻣﻼﺣﻈﻪ وﺣﺪت ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﻪ داﻓﻊ و ﻣﯿﺒﺎﯾﺪﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮑﻮﺷﺪ و رﻗﺒﻪ وﺣﺪت ﺑﺎﺷﺪ
و روز را ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﲔ ﮐﻨﺪ و روز ﺑﺮوز ﻣﯿﺎﻓﺰوده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﻏﻠﺒـﻪ ﮐﻨـﺪ و از ﻫﻤـﻪ
وارﻫﺎﻧﺪ.

ای ﺳﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺣﺪت ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ و ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق از ﺗـﻮ ادا ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺗـﻮ را ﺑـﺎ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺧﺪا وﮐﯿﻞ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺠﺎی ﺗﻮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗـﻮ در ﻣﯿـﺎن ﻧﺌـﯽ ای
ﺳﯿﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ دﻧﯿﺎ و اﻫﻞ دﻧﯿﺎ در ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻮک ﻣﻀﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘـﺎر اﺳـﺖ و ﻧﻤـﯽﺗـﻮان از آن ﻗﻄـﻊ ﮐـﺮدن

ﺑﻀﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﺗﻤﺎم ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻨـﮓ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ
ﺗﻘﺼﲑ رود ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ رﺟﻮع ﻧﻤـﻮده ﺗـﺪارک ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣﻼﺣﻈـﻪ وﺣـﺪت ﻫﺮﮔـﺰ از دﺳـﺖ ﻧﺒﺎﯾـﺪ داد ای ﺳـﯿﺪ ،در ﻟﺒـﺎس
ﺗﮑﻠﻒ ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﺮد و از ﻟﺒﺎس ﻓﻘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ .ای ﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ دل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد و ازﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨـﺪه
ﯾﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﺮد و ﻣﻼﺣﻈﻪ وﺣﺪت ﻫﺮﮔﺰ ار دﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ داد.

ای ﺳﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﮔﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻏﻔﻠﺖ وﺣﺪت ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻋﺬاﺑﯽ ﺑﺪﺗﺮ و ﺳﺨﱰ از ﻋـﺬاب دوری از ﺣﻘﯿﻘـﺖ

ﺧﻮد ﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮگ و از اﯾﻦ ﻋﺬاب ﺗﺮﺳﺎن ﺑﻮده ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدو ﯾﻘﲔ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯿﺴﺖ و ﻏﲑ

از ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﺎﻟﺒﺴﺖ ﺳﻌﺎدت در اوﺳﺖ ﭼﻮن از وﻫﻢ دوﺋـﯽ ﺑﺮآﯾـﺪ ﻗﯿﺎﻣـﺖ ﺑـﺮ او واﻗـﻊ
ﺷﻮد و در ﺟﻨﺖ ﺷﻬﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺪﯾﻦ آﺳﻮده.

ای ﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﲔ دوﻟﺖ ﻫﺮﮔﺎه در دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﺴﺖ ﮐـﻪ در آن ﺳـﻌﯽ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﯽ و ﻏﺎﻓـﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷـﯽ .ای
ﺳﯿﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻣﺪﻧﯿﺴﺖ و آن رﺟﻮع ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﻮﺣﺪت اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﻞ واﻗﻊ ﺷـﻮد

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ از اﺻﻞ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را روی ﻧﺪﻫـﺪ ﻣﮕـﺮ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ اﯾﻨﺠـﺎ ﻗﯿﺎﻣـﺖ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ ﺗﻮ را اﯾﻨﺠﺎ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﻮد و
ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ دﻫﺪ ای ﺳﯿﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻫﻢ دوﺋﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﯽ و او ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﺑـﺲ ﻫﻤـﻪ
۷

اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﮐﺮدهاﻧﺪ درﮐﺘﺐ اﻟﻬﯿﻪ و ﺣﺪﯾﺚ وﮐﻠﻤﺎت اوﻟﯿﺎ دﻻﺋﻞ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻋﻈﻤـﺎی ﻫـﺮ ﻓﺮﻗـﻪ

ﺑﻮﺣﺪت ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﯿﮏ زﺑﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻏﲑ ﺣﻖ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻮرت اوﺳﺖ و ﻇﻬﻮر اوﺳﺖ و

ﺑﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﮐﺘﺎب ﻋﻠﯿﺤﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮدو از دﻻﺋـﻞ ﻋﻘﻠﯿـﻪ اﺳـﺘﻨﺒﺎط اوﮐـﺮده ﻧﯿـﺰ ﭘـﺎرۀ
آورده ﺷﻮد اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ.

ای ﺳﯿﺪ اﻣﺮوزﮐﻪ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎﻧﺴﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻣﻐﺮب ﺧﻠﻘﯿﺖ ﻃﻠﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اﻧﻮار و آﺛﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳـﺮار ﺗﻮﺣﯿـﺪ از زﺑـﺎن ﺧـﺎص و ﻋـﺎم ﺑﺎﺧﺘﯿـﺎر و ﺑـﯽ اﺧﺘﯿـﺎر ﻓﻬﻤﯿـﺪه و
ﻧﺎﻓﻬﻤﯿﺪه ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﻃﺎﻟﺐ را ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد را از ﺧﻮد ﻧﭙﻮﺷﺪ و و ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺣﺪت ﮐﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐـﯽ

ﺑﺮ وی ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی زﺑﺎﻧﯽ اﮐﺘﻔـﺎ واﻗـﻊ ﻧﺸـﻮد اﻟﻠـﻪ ﻣﻄﻠـﻖ و ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﻠﯽ اﻟﻠـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ و آﻟـﻪ ﺑـﺮ ﺣـﻖ و
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ اوﻻً و آﺧﺮاً و ﻇﺎﻫﺮاً و ﺑﺎﻃﻨﺎً و ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠـﯽ ﻣﺤﻤـﺪ و آﻟـﻪ اﻟﻄـﺎﻫﺮﯾﻦ اﻻﺧﯿـﺎر و اﻻﺑـﺮار اﻻﻧﺠـﺎب ﺗﻤـﺔ
اﻟﮑﺘﺎب ﺑﻌﻮن اﻟﻤﻠﮏ اﻟﻮﻫﺎب.

۸

