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  بسم الله الرحمن الرحیم

  »و به ثقتی و علیه اعتمادی«
  . اش مو کافی است و سالم بر بندگان برگزیدههحمد شایسته خداوند است و 

  »هرّبفقد عرف  نفسهمن عرف « :علیه و آلهقول نبی صلی الله نی عدر م
عـد از فـردانیتش بعـدی قبـل هـم او بـود و بکه آن نبود مگر  یخداوندی را که قبل از وحدانیّت او قبلسپاس 
تحتـی و نـه نزدیکـی و نـه  نـه و نـه بـاالیی و بود و نه بعدی با او بود و نـه قبلـی آن بعد او بود وکه  نبود مگر این

و نـه زمـانی و نـه کـون و مکـانی و او االن و نـه حینـی و نـه أوانـی و نـه وقتـی و نه کجایی دوری و نه چگونگی 
  . ت که بودسهمان

مرکـب از اسـم و مسـمی نیسـت و اول اسـت و فردی است بدون فردانیّت، وحدانیّت او واحدی است بدون 
او : نـی عی. و بـاطن اسـت بـدون باطنیـت ت و او آخر است بدون آخریت و ظاهر است بدون ظاهریت بدون اولیّ

بـاطن و هـیچ اوىل و و وجود حـروف ظـاهر و وجـود حـروف اول است و وجود حروف آخر  حروفوجود همان 
او گـردد و وجـود ایـن حـروف، او وجـود حـروف، ایـن وجود که  بدون این. نیست جز او ظاهری و باطنیآخری و 
  . فتیت اُلولیّدر غلط حُو گرنه پس بفهم . گردد

و نه به عقـل بشناسی و نه به علم شایسته است که او را بدین صفت  .ئی نیست نه داخل و نه خارجشیدر او 
  . ظاهر و نه به چشم باطن و نه به ادراکه حس و نه به چشم وهم و نه ببه و نه و نه به فهم 

شناسد خـودش را  را خودش و میبیند خودش  می. و جز او نشناسداو را درک نکند و جز یند او را جز او نب
 پـس او را شـیئی ،وحدانیّت اوستحجابش . احدی غريشکند  غريش و درک نمیاو را احدی بیند  نمی .خودش

 .چگـونگیشود بـدون هـیچ  پوشیده میبه وحدانیتش وجودش جابش است، حوجودش  .اندپوش غري خودش نمی
. مقربـی او را نشناسـدو نه وىل کاملی و نه ملـک ی مرسلی نه نبکند،  بیند و نه درک می می رانه او غري او احدی 

  . نبی او خودش است و رسولش خودش و رسالتش خودش و کالمش خودش
ی غري او بود و نه تفـاوتی ای و نه سبب فرستاد و نه واسطهبه سوی خودش ش خودش را برای خودش از خود
  . ارسال شده به سوی او و به وسیله او. بني ارسال کننده و ارسال شده بود

او و نه اسمش و نه مسمایش و نه وجودش به غري او نای فو وجود حروف الله وجود اوست و نه غري او و نه 
سالم گفت لاو همو علیه الصاله و  »فقد عرف ربه نفسهمن عرف «: السالم فرمود  هنبی علیپس بدین جهت . بود

نـه او در تـو داخـل  .نیستی بلکه تو بدون تو، او هسـتی تو که همانا تو، تویِاین اشاره دارد .»عرفت ربّی بربّی«: 
تـو یـن اسـت کـه همانـا معنـی آن ااست و نه تو در او داخلی و نـه او از تـو خـارج اسـت و نـه تـو از او خـارجی، 

تـو فقـط نیسـتی و  ،همانـا تـو: ایـن اسـت کـه  آنموجودی و صفت تو این است بدون غريی برای او بلکه معنـی 
نـه تـو فـانی هسـتی و نـه تـو  او وو نـه بـرای نه به نفست و نـه بـه او و نـه در او و نـه بـا او و نـه از او باشی،  نمی

دانستی، خدای را را بدین صفت ت چون وجودپس . از این علل یاو تو است بدون علّت تو او هستی و. موجودی
  . دانستی وگرنه هیچ ندانی
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و سـهوی  ایـن غلطـی محـض. فنـاء به فنـای وجـود اضـافه کردنـد و فنـایبسیاری از عارفني معرفت الهی را 
  . محتاج به فنا در وجود نیست و نه فنا در فنای اومعرفت الهی چون که . واضح است

پـس . وجـود اسـتکه فنا پس از اثبـات  چون. وجودی نیست پس فنایی نیستت که برای اشیاء علّت این اس
  . را شناختی وگرنه نشناختی تعاىلچون خودت را بدون وجود و بدون فنا شناختی پس الله 

تـو همانـا . ای فنای او مثبـت شـرک اسـتفنای وجودی و به سوی فنخدای متعال به سوی معرفت و اضافه 
او بـرای غـري خـدا و نقـیض  را وجـود فنـا اضـافه کـردی،را به سوی فنای وجود و فنای معرفت الهی هنگامی که 
ه نفسـهمن عرف «: پس نبی صلی الله علیه و آله گفت. و این شرکی واضح است اثبات کردی و » فقـد عـرف ربـّ

و آنچـه  ای اوسـتفنـغري منـاقض  ،پس اثبات. شناسد کسی که نفس خود را فانی کند پروردگارش را می: نگفت
  . ثبوتش جایز نیست، فنایش جایز نیست

شـود و نـه غـري فـانی و نـه موجـود  نـه فـانی می. شـود وجود تو ال شیء است و الشیء مضاف به شـیء نمی
معـدوم چنـان کـه قبـل از تکـوین  معـدومی آن االن که تـو او علیه اسالم اشاره کرد به این. گردد و نه غري موجود می

ن قِـدَم االازل است و همان ابـد اسـت و االن  »الله و الشیء معهکان «: اسالم که او علیه قول  بنابرپس  .بودی
و ابـدی و  اسـت بـدون وجـود ازىل و وجـود ابـدی اسـت و وجـود قِـدَمیوجود ازىل است الله همان پس . است
و شـریکی  احد باشدکه او وو واجب است برایش نباشد طوری نبود او واحد نبود که شریکی  پس اگر این .قدمی

پس بدین خـاطر پروردگـاری ثـانی  ،وجودش بذاته است نه به وجود خدای متعال پس شریک او. برای او نباشد
  . باشد و این محال است می

یـا در خـدای متعـال دیـد یـا از خـدای متعـال و هر کس چیـزی بـا  .و نه نِد و نه کفو دارد شریکنه خداوند 
پـس بـه تحقیـق کـه آن  د است و بـه ربوبیّـت او محتـاج اسـت،محتاج به خداونآن شیء  در حالیکهخدای متعال 

ه قـائم بـه ت با خداوند چیـزی کـکسی که جایز دانس ر ربوبیّت او قرار داد ودشیء را شریک محتاجی به خداوند 
بـویی از کـه بعیـدی اسـت بُعد  اشد، اینیا از فنایش بفانی از وجودش  نفسش و یا قائم به او باشد در حالیکه آن

پس فـانی  ،، موجودی سوای او است و قائم به او و در اوآن پس کسی که جایز دانست. نربده استمعرفت نفس 
و ایـن شـرک بعـد از آیـد  شود و تسلسـل بـه وجـود می پس فنا در فنا میاست، باشد و فنایش، فانی در فنایش  می

  . خدا یا به نفس نیستتی برای نفس نیست پس آن شرک است و عرفان به شرک است و معرف
  راه به سوی معرفت نفس و معرفت الله چیست؟ : سؤال 

و شیء با او نیست و االن نیـز همـان طـور ) تسه(عزوّجل بود سبیل معرفت این دو این است که خداوند  -
  . است

  ؟ بینم و خداوند را غري نفس خودم  مینفس خود را غري خداوند : سؤال 
نـه نفسـی کـه همـان وجـود تـو و حقیقـت توسـت، از نفس اراده کرده اسـت سالم الچه نبی علیه  آن: جواب 
  . است خداوند عزوّجلماسوای تمام مقصود  ،به نفس بلکه اشاره. است امّاره و مطمئنه امه ومسمی به لّو
پـس اشـاره بـه اشـیاء همـان ماسـوای  .»مایـاننبن بمـ عیـانرا اشیاء خداوند «: او علیه السالم فرمود همانا 

  . و دانسنت اشیاءبرای شناخت یعنی مرا به آنچه سوای توست آشنا گردان . داوند استخ
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 خداونـدپس چون اقی است یا فانی؟ آیا بو است یا غري تو؟ آیا قدیم است یا حادث؟ تشیء چیست؟ آیا او 
شـیاء را ماسوایش از اشـیاء پـس ابدون وجود  نشان داد، )نفس حق( نفسش ،ماسوای خود را، ))ص(نبی(به او 
یعنـی  )بالوجود ماسواه مـن االشـیاء، فـرأی االشـیاء کمـاهی نفسهأراه الله ماسواه ن فا(. طور که هستند دید همان

سم اشیاء بر نفس و غري نفس از اشیاء و نه اسمی و ا و نه کجایی دید بدون کیفیّتیالله متعال اشیاء را همان ذات 
  . واقع شد

کــه اشــیاء را شــناختی، نفــس را  یت مســاوی هســتند پــس هنگامیشــیئدر پــس وجــود نفــس و وجــود اشــیاء 
پنداری سوای خداوند است سـوای او  چه که تو می پس آن. شناسی رب را میشناسی و چون نفس را شناختی  می

دانـی کـه همانـا  و نمی. بینی و تو او را میشناسی  و لیکن تو او را نمی الله است نیست بلکه سوای الله متعال عني
دانی کـه  شد خواهی دانست که تو ماسوای الله متعال نیستی و میپس چون این سر بر تو مکشوف . بینی می او را

تو نـه . نداریدانی که هیچ احتیاجی به فنا و فنای فنا  مقصودت و مطلوبت در طلبت همان پروردگارت بود و می
  . ر قبل گفتیمچنان که د آن ني و أوانی،ن هیچ حکنی بدو شوی و نه زایل می زایل می

بینی جمیع صفات تو، صفات اوست و ظاهر تو ظاهر اوست و باطن تو بـاطن اوسـت و اول تـو اول  پس می
  . آخر اوست بدون هیچ شک و ریبی در هنگام معرفتاوست و آخر تو، 

 ست بـدون صـريورت تـو او را وذات اوصفات اوست و ذات تو، بینی که صفات تو،  امّا قبل از معرفت نمی
ظـاهراً و باطنـاً یعنـی هـیچ جـه او هالـک اسـت، هـر شـیء جـز و. تو را نه به مقدار قلیلی و نه کثريی ورت اوصري

  . ماند است و وجه اوست که باقی می تهالک اوپس احتیاج به  .جز او نیست و نه وجودی برای غري اوموجودی 
دانـد و سـپس آن را  ا نمیکه چیـزی ر چنـان کـه کسـی هیچ شـیء موجـود نیسـت مگـر وجـه او پـس آن: یعنی 

لـش را جهلش  فانی کرده است، امّا وجودش را فـانی نکـرده اسـت بلکـه جهشناسد پس وجودش را به فنای  می
ـرک وجـود وجـوبدون تغیري  ،استال خودش باقی و وجودش بح. فانی کرده است دش بـه وجـود دیگـری و نـه ت

تـاج محپـس اگـر . محتاجی پس مپندار که تو به فنا. شدجهل رفع بلکه و نه تداخلی، انکار کننده به وجود عارف 
  . سبحان استو حجابی غري خداوند است  حجاب حق ،به فنا بودی پس تو را آن فناء

و ایـن } شـود رویـت او میحجاب  ،یعنی غري{. بر او به رفع از رویت او براشغري او غلبه پس الزم است از 
او و فردانیتش حجاب اوسـت، نـه غـري آن و بـدین خـاطر دانیّت وح به تحقیق قبالً ذکر شد که وت غلط و سهواس

کـه  نیسـت مگـر این و واصـل» سـبحانی«و بگوید » نا الحقا«: بگویدحقیقت  که برت سا بدو جایزبرای واصل 
و نـه اللـه  درو داخـل صـفات و ذات ابدون گشنت  ،خداوند و ذاتش ذات خداوند استکه صفاتش صفات ببیند 

  . او نه فانی در خدا شده است و نه باقی در اوپس . او هرگزخارج از 
 و پس نفسی نیسـت مگـر نفـس او. فانی شودنبوده است و نه بوده که بخواهد د خودش را که هرگز بین و می

هر را دشنام مدهید که خداونـد همـان د«: و بدین سوی اشاره نبی است که  تعاىله و وجودی جز وجود او سبحان
  . »دهراست

  . منزه است خداوند متعال از شریک و ند و کفوهر وجود الله است و دکه وجود دارد  اشاره بدین
ای بنـدة مـن، مـریض «: گویـد خداوند متعـال می«و روایت شده است از نبی صلی الله علیه و آله و سلم که 
 وجـودائل سـکـه وجـود و غـري آن کـه اشـاره دارد » شدم و عیادتم نکردی و سؤال و گدایی کردم و مـرا نبخشـیدی
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ل وجود او باشد و وجود مریض وجـود پس چگونه جایز است که وجود سائ. توجود اوس و وجود مریضت وسا
  . او گردد

  . وجود او باشدو اعراض جواهر از ات تو وجود او باشد و وجود جمیع مکونو جایز است که وجود 
شود و ذرات را  آشکار میره و باطنه ات ظاهسر جمیع مکونت هویدا گردد، اای از ذر ذره سرّکه  پس هنگامی
ریـب شک و  و وجودش به طور کل و بیم و مسمای ذرات است که وجود ذرات اسبلبینی  نمی سوای حق تعاىل

روز در شأنی است از اظهـار  که او هربینی  بلکه می را خلق کردبینی که خداوند سبحان اشیاء  نمیهرگز و . ستاو
. ت که به هر چیزی علـیم اسـتسو ظاهر و باطن است و هموآخر  چون او اول و ،وجود و اخفای آن بدون کیفیّت

بــاطن گشــت و او اول اســت بــذاتش و قیــومتش و آخــر اســت بــه ظــاهر شــد و بــه فــردانیتش او بــه وحــدانیتش 
  . دیمومیتش

حـروف بـاطن حـروف ظـاهر اوسـت و وجـود وجود . اوست و وجود حرف آخر هم اوستوجود حرف اول 
پـس  .واجـب اسـت عـدم ماسـوایش ،که وجـودش واجـب اسـتچنان  و آنمش است و مسمایش او اس. هموست

او منزه است که غريی داشته باشد بلکه غريش که  به خاطر این. وست سوایش نیستکند سوای ا کسی که گمان می
 که بـدین باشـد و بـرای کسـی میظـاهر و بـاطن از حیـث در وجـودش هموست و او بدون غريیت غري با وجـودش 

بـه  کـه کسـی کـهچنـان  پـس آن. بـرای اوسـت یو نـه نهـایتاست که نه حـدّی باشد اوصاف کثريی صف تمصفت 
ت معنوی بمريد که به مو گردد و کسی میاز او منقطع مومه اوصافش چه محموده و چه مذجمیع  ،صورت او بمريد
شـود و قـائم  مقـام او میائم قـدر جمیع حاالت شود و خداوند  میاز او منقطع مومه محموده و مذجمیع اوصاف 

  . گردد گردد و مقام صفات او، صفات الله می مقام ذات او ذات الله می
که  یعنی خودتان را قبل از این »بمريیدکه  بمريید قبل از این«: و به خاطر این نبی صلی الله علیه و آله فرمود 

  . بمريید بشناسید
بـه مـن تقـرّب با نوافـل که از بندة من «: آله و سلّم که ه وگفت صلی الله علیاز قول خدای متعال جل جالله 

مـن گـوش و چشـم و دسـت و که او را دوست بدارم پس چون او را دوست داشـتم،  شود تا این جوید جدا نمی می
بیند و احتیاجی به سوی  میدر ذات او و نه در صفاتش و نه تغیريی اىل آخره، پس اشاره دارد . »گردم پای او می

پـس . ت نفـس خـود بـوده اسـتاو جاهـل بـه معرفـچون او موجود به ذاته نیست بلکـه . باشد نمیصفاتش تغیري 
. نیسـتی تعـاىلشناسی که تـو غـري خـدای سـبحانه و  و انانیّت تو رفع گردید پس میرا شناختی هنگامی که نفست 

 ؟پس تو ربی سوای او هستی نفس داشتی،ت و نه به معرفنه به فناء پس اگر برای تو وجود مستقلی بود، احتیاج 
  : ت نفس این است که پس فایده معرف. ربی سوایش یافت شودو خدا بزرگرت از آن است که 

سـت و تـو بـودنی نیسـتی و هرگـز نبـودی و نـه نی و متحقق شوی که وجود تو نه موجود و نه معـدوم اکه بدا
اله غري اوست و نه وجودی برای غريش نه که  ونشود چ دانسته می» ال اله الّا الله«که نی قول او عبود و م خواهی

  .ی سوای اوستباشد و نه غري موجود می
  ؟ ...ماند  ربوبیّت عاطل میپس : پس اگر قائلی گوید که  

رود و نه خالق و  نه رب و نه مربوب از بني نمیکه هیچ موقع  ماند به خاطر این ربوبیّت او عاطل نمی: جواب 
و هـیچ مربـوبی بینـی کـه خـالیقیتش و ربـوبیتش بـه هـیچ مخلـوقی  آیـا نمی. طور اسـت هم همنيو اآلن نه مخلوق 
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او  مـرحکمت بالغـه است بلکه از مخلوقیتش جداناپذیر ندارد و هیچ خالقی از خالقیتش و هیچ مخلوقی احتیاج 
  .راست

از تکـوین  کند پس او قبل بخواهد حکم میچه  کند و به حکمتش هر آن میچه بخواهد  پس به قدرتش هر آن
  . ث و قدم نیستپس تفاوتی بني حدو. طور است همني همجمیع صفاتش بوده و اآلن ات، موصوف مکون

ظاهرش باطنش و باطنش ظاهر اوسـت و اول . باطنیّت اوستو قدم مقتضی ظاهریتش ث مقتضی پس حدو
. اسـت»  ی شـأنفـکل یـوم هـو « است و صفت او او آخرش و آخر او اولش است و جمیع واحد و واحد جمیع 

  . باشد قیقه میحی او بالهم همني طور است و نه وجودی سوا پس هر شیء با او سوای او نیست و اآلن
م نـه که اگر در قدچنان  قِدَم، هر روزی او را شأنی است و نه روزی و نه شأنی است، آن کماکان درازل و در

موجـودات و عدمشـان پـس وجـود  .اسـتگونـه  هـم همنيموجـود، پـس او اآلن  شأنی و نه روزی بود و نـه شـیئی
چیز غریبی در وحدانیّت او وارد شود و این نقص است و وحـدانیّت او از ایـن برتـر آید  مساویست وگرنه الزم می

  . است
و شریکی برای حق متعـال شـناختی وند و کفوء  به ضداز غري اضافه نفست را به این صفت که  پس هنگامی
: گویـد  و نمی »فقد عرف ربه نفسهمن عرف «: گوید  ر همني است که میطت شناختی و به خاپس او را به حقیق

 که شـیئی سـوایشناسد  داند و می میکسی که فنا کرد نفس خود را پروردگار خود را شناخت پس او علیه السالم 
  . او نیست

س نفـس خـود را یعنـی متعـال اسـت یعنـی بشـنامعرفـت اللـه نفس همـان سپس اشاره کرد که همانا معرفت 
باشـد و غـري وجـود تـو  شناسی یعنی بدان که وجود تو به وجود تو نمی نمیتو، تو نیستی و لیکن تو  کهوجودت را 

اوسـت  وعـدمت وجـودوجـود تـو معـدوم، باشد پس تو نه موجودی و نه معدوم و نه غري موجود و نه غري  هم نمی
 وجود تو و نيع ،وجود اوو عدم تو وجود اوست و همانا عني  توعني وجود که  به خاطر این .یبدون وجود و عدم

  . عدم توست
همانا اشیاء اوست پس بـه تحقیـق  .گر با خدا و در خدایچیزی درا رویت کردی بدون رویت پس اگر اشیاء 

اسـت و بـدون هـیچ ی بدون هیچ شـکمعرفت الله ت نفس بدین صفت معرفکه نفس خود را شناختی پس همانا 
  .و به اونیست و در او با قِدَم ث شیء از حدویب ریبی و ترک

واحـد بـه خـود پس شـیء  نیستسوای او غریبی گویی،  وصال او چگونه است ؟ تو میراه به سوی : سؤال  
  نتواند رسید ؟ 

پس همانا وصال . و نه قربینه وصلی است و نه فصلی و نه بُعد  او در حقیقت،شکی نیست همانا : جواب 
بـه دو احتیـاج باشد، پس او چون واحد است پس نه وصلی و نه فصلی است پس واصـل  نمییز در بني دو چجز 
اسـت و اگـر غـري متسـاوی  ساوی باشـد پـس آن دو، دو چیـز هماننـدمتپس اگر دارد  یا غري متساوی متساوی چیز 

  . و او منزه از این است که ضد وند و شبیه داشته باشدهمند  باشد پس ضد
در غري بُعد پس وصل بال وصل است و قـرب بـال  قرب و بُعدصال است و قرب در غري در غري وپس وصال 

  . قرب و بُعد بال بُعد
  ؟  و بُعد بال بُعد چیست قرب بال قرب ما وصل بال وصل را فهمیدیم پس معنی : سؤال 
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ســت بــه نفباشــی و لــیکن تــو عــارف  اللــه نمی ســوای تــو شــیئی .و بعــدیان قــرب تــو در اوهمانــا : جــواب 
واصـل شـدی یعنـی فهمیـدی بـه خـدای متعـال کـه  دانی که تو او هستی بـدون تـو، پـس هنگامی و نمی باشی نمی

 ؟که تو او باشی یا غري او ، یناز اشناسی قبل  پس نمی .می باشیکه تو او دانی  پس میخودت را که بدون وجود 
س تـو، فـشـود نـه بـه ن شـناخته میبه خـودش عرفان برای تو حاصل گشت، خواهی دانست که خداوند ون پس چ
  : مثال آن

اسـم و مسـمی در حقیقـت یکـی همانـا .که اسمت محمود است یا مسمایت محمود استدانی  تو نمیهمانا 
پس وجـودت بـاقی اسـت و اسـم  ،ای محمودی که دانسته کنی که اسمت محمد است بعد از این میو گمان . است

بـه فنـاء  و ایـنباشی  د نمیمحمو شود که محمدی و تو رفع می ازتو معرفت بخاطرد، ومحمود است و مسمی محم
اثبـات تـو همانا . که فنا بعد از اثبات وجود توست به خاطر این. و او نفس وجودت است ستاسم محمد برای تو

  . ی سبحان استرا با وجود او شرک بخداوجودت 
شـد و نـه محمـود در محمـد  و نـه محمـد در محمـود فـانی !چیزی برای محمود بدین مثال ناقص شد؟پس 

  . شد و نه از او خارج شد و نه محمود در محمد حلول کردداخل 
دانسـتی نـه بـه او را بـه خـودش پـس نفـس  .او را که محمود است و محمد نیستنفس  چه شناختی، بعد آن

و  بـودو چیـزی بـا او ن بـود خداونـد«. د بوده استودر اصلش محم اصالً نبوده است بلکه اود پس محم. محمد
و معـروف کـه عـارف  هنگامی !شناسـی؟ را می موجـودچگونه بـه وسـیلة او شـئ  .»اآلن هم بر آن است که هست

عـارف  .و مرئی واحد اسـت و محـّب و محبـوب واحـد اسـتو رائی  واحد استواحد است و واصل و موصول 
  است؛  و موصوف یکیذات اوست و صفت  ،و وصف شده ذات اوست و وصف کنندهاو و معروف صفت 

دانـد کـه نـه وصـل اسـت و نـه  که بفهمد این مثـال را می پس کسی» فقد عرف ربه نفسهمن عرف «این بیان 
همان موصول و بـه سـوی و رائی همان مرئی است و واصل همان معروف است داند که عارف  فصلی است و می

 از شـرک خالصـی یابـد وگرنـهبفهمد که این را  گردد، پس کسی شود و غري او از او جدا نمی او غري او واصل نمی
اند و  ناختهکـه خودشـان را شـکسـانی هسـتند کـه گمـان کردنـد یابـد و اکثـر عـارفني  ه خالصی از شرک را نمیرائح

نیست مگر بـه فنـاء این طریق میسّر  : و گفتندخالص شدند از علقة وجود و ایشان اند  شناختهپروردگارشان را نیز 
کـه شـرک را  بـه ایننبی صلی الله علیه و آله و گمان ایشان ایشان است از قول عدم فهم و فناء فناء و این به خاطر 

فنـاء و ود و گروهـی بـه سـوی فنـاء جـیعنـی فنـای و ،رسـیدندبه طوری که به نفـی وجـود به اشاراتشان محو کردند 
شـوق را را حتّـی صـورت معآتـش عشـق کـه همـه چیـز ( و گروهی به سوی اصطالم محّقاق محگروهی به سوی ا

  .شرک محض است همگیپس این اشارات  ).سوزاند می
را ثابت ماسوای او  پس  شیء. شود فانی می، پس بعد از فنای او سی شیئی سوای او را جائز بداندک پس هر

  . که به خدای متعال شرک ورزیده استثابت کند پس به تحقیق را و کسی که شیء ماسوای او کرده 
  . اال بالله العلی العظیمو کرمش و الحول والقوه طریقی راست هدایت کند بمنتش را به و ما  خداوند ایشان

   ) :شعر(گویم  می
  ای باشی تو و هرگز هم نبوده و نمی             گمان کردی گمانهایی که تو تویی

  کنی ومی را آنچه که گمان میو رها کن دوم، د    تو پروردگاری پس اگر تو تویی پس همانا 
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  پس از تو بیان نکرد و نه از او بیان کرد              وجود شما نیستفرقی بني دو پس هیچ 
  خشنی و دور و چون جهل تو زایل شود نرم و آرامی      که تو غريی هستی پس اگر گفتی جاهلی به این

  ه نیکوییچ است بهو دوری تو نزدیکی                 و هجر تو وصل ت ستو هجراپس وصل 
  چه از او مصونی شود آن وگرنه از تو فوت می                       بفهم و به نور کشفعقل را رها کن 

  سان نیست و به شرک تو هالکیکه این امری آ به خاطر این       و با خداوند شریکی از اشیاء او قرار مده 
اسـت و غـري خداونـد  هنفسـت همان عرفان خدای متعال است و عارف بـه ستو اشاره کردی که عرفان نف: سؤال 

  رسد ؟  بدو میشناسد چگونه  خدا را نمیو کسی که شناسد ؟  چطور خداوند را میغري خداوند 
هـم نیسـت بلکـه وجود او نیست و غـري وجـود او ب داند که وجودش، را بشناسد، می که خودش کسی: جواب 
اللـه سـبحانه و نـه خـروج  وددر وجبدون دخول وجودش است و  تعاىلبدون شدن وجودش، وجود الله  وجودش

که بـدون  باشد قبل از این می او ببیند که وجودش را المحالهوجودش از او و نه بودن وجودش با او و در او، بلکه 
شـیء بـه نفـس خـود ثبـوت اوىل بـرای آن دارد و ثبـوت اقتضای که فنای شیء  چون. فناء وجود و فنای فنا باشد

عـارف شـود کـه عرفـان  میپـس متبـیّن . و واضـح اسـتو این محال صریح له ر الددارد نه بقه سفنببودن  مقتضی
  . خودش جز او نیستکه  است به خودش به خاطر این ه و تعاىلخداوند سبحانخودش را همان عرفان 

که بـه ایـن مقـام واصـل شـود،  الله صلی الله علیه و آله بـه نفـس وجـود اسـت، پـس کسـی نی قول رسولعو م
است و کالمش، کالم الله است و فعلش فعـل  باشد بلکه وجود الله تعاىل دش نمیطن وجووجودش در ظاهر و با

وی او کـه معرفـت نفـس باشد و دعـ نفس میی او که معرفت الله است همان دعوی او که معرفت الله است و دعو
بینـی  می را ول از او فعـبینـی  شـنوی از او دعـوی را و می ی معرفـت اللـه اسـت و لـیکن تـو میاست همـان دعـو

بینـی بـه خـاطر جهـل توسـت کـه بـه  که نفس خودت را غـري خـدا میچنان  است آنوجودش را که غري وجود الله 
عـني پـس چـون عـني او،  .به نظرش من مرآت مؤمن است پس او، اوست بعینه یعنینفس خود داری و مؤمعرفت 

علم تو و فهم تو و وهم تو و ظن تو و رویـت به عني تو و الله است و نظرش، نظر الله بدون کیفیّت و او، او نیست 
  . تو بلکه او اوست به عني خودش و علم خودش و رؤیت خودش

همانا خداوند جلیل اسـت قـدرتش بـرای  پس دا هستم پس از او بشنو نه از غري؟من خ: پس اگر سؤال کند 
 چه او بدان رسـیده، بدان و لیکن تو» .همانا من خدا هستم و خدایی جز من نیست«: گوید  خودش می خودش به

و در یـک ی دیـد می دیده،  چه می و آنگفتی  می ،گوید چه می رسید آن او میرسیدی بدان چه  مینرسیدی پس اگر 
خـدای متعـال مخلـوق کـه  شبهه نیفت و بـه وهـم این ردوجود اوست بدون وجود اشیاء؛ پس  وجود اشیاء: جمله 
 زوال مشـکوک ود از کشـف تـام و و آن بعـ» .ی غري مخلـوق اسـتصوف«که  همانا بعضی از عارفني گفتند .است

که حلقـش ماننـد دو جهـان  پـس کسـی. برای حلقی است که از هر دو جهان فراخرت باشـد  اوهام است و این لقمه
  : یک جمله  آینه بزرگرت از کونني است و درباشد، موافق نیست پس او هر 

و مدرِک و مدرک یکی هستند کـه د و موجَد معروف و موجِو مرئی و واجد و موجود و عارف و  بدان رائی
وجود کند وجودش را به  شناسد وجودش را به وجود او و درک می بیند آن یکی وجودش را به وجود او و می می

چـه کـه  آن .صـورت ادراک و رویـت و معرفـتو معرفت و بـدون وجـود حـروف  او بدون کیفیّت ادراک و رؤیت
  . او بدون کیفیّت و ادراک نفس او هم بدون کیفیّت استی است و معرفت نفس بدون هیچ کیفیّتوجودش 
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آن اللـه : پلیدی و مردار را دیـدیم بگـوییم به کدامني نظر بر محبوبات و مکروهات بنگریم پس چون : سؤال 
  است ؟ 

ه جیفـه با کسی اسـت کـاز اشیاء باشد و کالم،  حال است و حاشا که شیئیم .و مقدس است متعاىل: جواب 
که  پـس کسـی .ت است و کور نیسـتبا کسی است که صاحب بصريبیند بلکه کالم،  نمی و پلیدی را پلیدی را جیفه 
با خداسـت واصل نگردد و این مخاطبه  بدین معانیاین کوری را نشناسد پس او کور است و قبل از رفنت خودش 

  . باشد و با غري او نیست و با کور نمی
برای کسی است که برای او عزیمـت نیست و خطاب، که غري خداوندی داند  میمقام بدین واصل پس همانا 

و اشتیاق باشد و در قلبش صورت طالب نفس برای معرفت الله و همّت در طلب عرفان باشد و در طلب معرفت 
  . قصدی و نه مقصدی به سوی او داردنه طلوع کند نه برای کسی که خداوند به سوی 

گویی حقیقتش چیسـت  گویی و آنچه می کند و تو به خالف او می درک نمیرا  ند متعالخداو ابصار: سؤال 
  ؟ 

 ».کنـد و او ابصـار را درک میاو را ابصـار کند  درک نمی« قول اوست که  نیعمکه گفتیم چه  بر آن: جواب 
جـایز  ،و باشـدپس اگـر جـایز باشـد کـه در وجـود غـري ا. ی با او که او را درک کندیعنی نیست کسی و نیست بصر

  : ما را به قولش تنبیه کرد که  تعاىلو را درک کند و خداوند سبحانه و است که غري او، ا
او غريی نیست یعنی غري او، او را درک نکند بلکه اوسـت کـه که سوای  به این ».ک نکننددر ابصار او را« 

ای اسـت کـه بـرای خـودش و بـه  هپس غريی جـز او نیسـت پـس او درک کننـد .کند و او الله است او را درک می
که بگویـد  یست و کسیوجود او نجز  ،ابصاریکه  چونکند  پس او را ابصار درک نمی .خودش است و نه برای غري

کنـد و  قـدیم را درک نمیهسـتند و محـدث هـا محـدث  آنکـه  کنند به خاطر این آن ابصار او را درک نمی همانا: 
 .که نه شیء و نه ابصـاری جـز او وجـود دارد ونشناسد چ خودش را نمی .است، این بعد، بعیدی استقدیم باقی 

  : کند و بدون غريش و برای همني گفتم  درک میبدون کیفیّت پس او و وجودش را بدون وجود ادراکی 
  بدون هیچ شک و ریبی                پروردگارم را به او شناختم 

  ی نقص و عیببدون هیچ                پس ذات من ذات اوست حقیقتاً
  پس نفس من ظهور کننده غیبی    و هیچ غريی بني این دو نیست 

  و شوبی ج بدون هیچ امتزا                را به نفس من شناخت او و کسی که 
  بعدی و قربی بدون هیچ               واصل شدم به وصال محبوب 
  منّتی و سببی بدون هیچ             م را و نایل شدم عطای صاحب قد

  ی و باقی نماند برای او دوم              ی نشد برای او نفس من فانو 
  از عبدی و از ربی             شده از تو لیکن به تحقیق که عاری 
اشـیائی کـه مـا  پس ایـن. اءغتو خدای متعال را ثابت کردی و هر چیزی را منفی و مل :پس اگر سائلی برپسد

  بینیم چیست؟  می



۱۰ 

اسـوای اللـه مکه شـیء و  بیند و کسـی را نمیا کسی است که سوای خدای متعال شیء باین مقامات : جواب 
که نفس خود را شناخت  کسی .بیند میچه  بیند غري  آن پس او نمی .او نه جوابی و نه سؤاىل استپس برای  ،ندیبب

تـراود  در اوسـت را میچه  بیند و هر ظرفی هر آن خدای سبحانه را نمیشناخت نکه آن را  بیند و کسی غري خدا نمی
فهمـد و  بیند و نمی بیند، نمی و اگر بسیاری از آن را هم شرح دهیم کسی که نمی از قبل بسیار گفتمو مثل این کالم 

کند و واصل را اشاره کافیست و غري واصل را نـه  فهمد و درک می بیند و می بیند، می که می کند و کسی درک نمی
اسـت مگـر بـه یل حاصـل کـه آن تحصـ. و علم درست آیدو عقل ت تقدیر و عباد با تعلیم و تدبري و فهم است که

بـه  ،کنـد و بـه اوت او سلوک مبه نور او هدایت شود و به سالک فاضل ،واصل و استاد حاذقشیخ کامل خدمت 
  . شاءالله تعاىل مقصودش برسد ان

موفـق بـدارد و شـما را بـرای ا کنـد و خداونـد مـا ر که بخواهد به صراط مستقیم هـدایت می و خداوند هر آن
و نور و هدایت و او بر هر چیزی تواناسـت و بـه اجابـت قول و فعل و علم چه دوست دارد و و راضی است از  آن

سـید مـا  خداونـد بـرمگر به خداوند علّی عظیم است و صـلوات ای نیست  بسیار نزدیک است و هیچ حول و قوه
  . باد تسلیم کثرياو و پريوان محبش و  محمد و آل

  


