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گفتم ز راز وحدت کی رپده ربگشایی

گفتا چو ال بپوشد پندا ر ما سوی را

گفتم جمالت ای هم کی رپده ربگشاید

گفت آن زمان هک یابی منزلگه فنا را

رب حیات من عشق معنی داد

کرد تفسیر راز و رمز جهان

چو غبار از دو دیده زائل گشت

کثرت از چشم رفت و ماند همان
(حضرت استاد )
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 . #سال ها بر من گذشت كه مي پنداشتم خود هستم و مردم هستند و جهان
هست  ،هم امروز مي بينم كه هر چه بود پندار بود و نمود ،اوست حق و بود
(عبادت عاشقاهن ص)341
« كان هللا و لم يكن معه شي ء و اآلن كما كان »
 . #جز ذات حق را اصالتي نيست هر چه جز او در دل آيد پوچ است و در
نتيجه دلت را پوچ كند و چون ذات اصيل ذات اوست با ياد او دلت را جاودانه
سازي .محسوس تر و ملموس تر گويم هر عددي كه نويسي كه اولش يك و
آخرش يك ودر وسط صفر باشد نمايشي از عالم و اوست به صفرها منگر به
(سارغحسررص)28
آن اول و آخر بنگر.
 . #در مکتب معرفت هر چه ماسوای اوست نجس است و بينی که در کلمه
شهادت الی نفی را بر ماسوا زدن طهارت کلی قلب سالک است اگر کالم را
از جان گويد .و هر هوا که در قلب ره يابد خود بتی باشد روبروی حق تعالی.
« ارءيت من اتّخذ الهه هوا» « آيا آن کس را ديدی که هوای نفس خود را
(تجلی مقدماتی ص)34
{فراقن آهی »}34
خدای خويش گرفته است.
 . #بيرون رفتن از عالم پندار و نمود و سفر به جهان واقعی و بود حقيقتی
(انداگشیه ش)9
است که مرگ اين جهانی را به بازی می گيرد.
 . #در برهوت عالم طبيعت که غول پندار بر همه حکومت می کند ،يافتن
هستی مطلق و وحدت حقه در اين همه جلوات کثرت بزرگترين ره آورد سفر
(همان ش)43
است.
 « . #کل يعمل علی شاکلته» « هر کس به گونه خود عمل می کند
{اسراآهی »}43چون بينی که در آفريده های خداوند دو موجود در تمام جهات
يکسان نيست از خلق اولين تا آخرين انسانی همچون تو در جهان نيامده و
نخواهد آمد حتی همانند نقش سر انگشتانت ،زين روست که در می يابی که
(همان ش)34
وحدت آفرين خود واحد است.
 . #همه اشياء به وسيله نور ظاهر می شوند ولی نور خود بذاته ظاهر
است .ظهور عالم به وسيله حضرت ظاهر است که مظهر هر موجودی اوست
(همان ش )84
و زين رو خود را نور ناميد.
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این همه عکس می و نقش مخالف هک نمود

یک فروغ رخ ساقی است هک رد جام افتاد (حافظ)

 . #آنکه حياتش با ممات در آميخته و در ميان جابه جايی اين دو می لغزد،
چگونه بی حی قادر قيامی تواند داشت؟ و اين داستان  ،داستان تمام ممکنات
است که در حقيقت به حق قائم اند نه به ذات خويش و نه تو تنها گويی« :
قوته اقوم و اقعد»« به نيروی خداوند و قدرتش بر می خيزم و می
بحول هللا و ّ
( تجلی  6ص)49
نشينم» که زبان حال هر موجودی جز اين نيست.
. #

تو همه سرماهی ات از رب بود

او همه جان ،جسم تو م کرب بود

جان جهان کارگر جان توست

رهبر و ساالر تو و یار توست

رنگ وجود تو ز بود وی است

خنده گلذا ر ز ارب دی است

تو هستی رپوردگار

جمله کردار تو از کردگار

چیه مپندا ر هک من  ،من بود

گلشن بی آب چو گلخن بود

دم هب دم از حق بودت رپورش

نعمت حق را هب رخ حق مکش

فیض ز ف هیاض هب ره دم رسد

جان چو یکی رود دمادم رسد

جمله جهان سر خوش و سرمست اوست

نیستی و هستی تو هست اوست

ره دو جهان هرذه ای از جود اوست

جمله نمود از ارث بود اوست

هستی

(حضرت استاد)
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 . #آن چشم که رنگی از آلودگی نداشته باشد ،خدا را در مرآت اشياء عالم
بيند ،و آن ديده که از انوار غيب برخوردار باشد ،اشياء را در مرآت خدا بيند
(همان ص)43
و در حقيقت به جز خدا نداند و نبيند.
 . #دقت کن که ظ ّل را از ذی ظل چاره نباشد و سايه از خود هيچ ندارد ،هر
چه دارد از صاحب سايه است.عالم همچون سايه اوست و آن را هستی نباشد
جز از او .در حقيقت جهان صورت اسماء و مظهر صفات اوست که مظهر را
بی مظهر معنی نباشد .همچنان که ظل را وجود مستقل نيست و در همه جا
معلّق و وابسته به ذی ظل است  ،جهان نيز جز نمودی بيش نيست.
(همان ص)49
 . #زاللی و تيرگی است که انعکاس نور را دگرگون جلوه می دهد؛ ولی نور
يکسان می تابد .ظروف ماهيات يکسان نيستند ولی فيضان نور الهی يکسان
است .برداشت موجودات مختلف افتاده ،از اين روی معرفت خاليق مراتب
يافت .يکی نسبت به حق جاهل افتاد و ديگری عالم و ديگری اعلم در حالی که
ظهور حق در عالم يکسان بود .چنان که صورت در آينه کوچک ،کوچک
نمايد و در آينه بزرگ ،بزرگ؛ و در مرآت مصفّا ،مصفّا و در مرآت کدر،
کدر؛ با آنکه از وحدت برخوردار بود .و خدا در نفس االمر از کدورت و
کثافت و صفا و پاکی و کوچکی و بزرگی ّ
منزه باشد و خدای را به اختالف
تجليات در عالم امکان نام نهاده اند؛ که قابض و باسط است و رحيم و منتقم
است وگرنه او را هيچ نام و صفت نباشد و از يگانگی تام برخوردار.
(همان ص)34
 . #ای عزيز! بايد بدانی که در ظهور صفات ،اصل مسبّب است ،نه اسباب،
که اگر سببی را از دست دادی ،مسبّب بر جا است.

این سبب اه رب نظراه رپده اهست

هک هن ره دیدا ر صنعش را سزاست

دیده ای باید سبب سوراخ کن

ات سبب را ربکند از بیخ و بن
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و چون اين اسباب همه در عالم شهود است ،وقتی دانستی که اين عالم را
اصالتی نيست و همه همچون عروسک های خيمه شب بازی اند ،به پشت
صحنه که عالم غيب است روی می آوری .ديگر نخواهی گفت باد ابر آورد ،و
ابر باران و باران دانه و درخت می پرورد .ديگر نگويی که شفا پزشک و گره
را دست گشايد و قفل را کليد باز کند .ديگر نگويی که با زيد بود که من نان
خوردم و با عمر بود که فالن کار عملی شد ،همه را گويی که خدا بود و بس.
هر چند که در عالم امکان به دنبال وسيله باشی ولی روی دل با وسيله نداری و
(همان ص )94
با مسبب االسباب کنی.
 . #چون سبب را رها کردی و از آن به مسبّب االسباب رسيدی ،تجلّی
عظمتش آنچنانت فرا خواهد گرفت که ديگر از اسباب چيزی در نظرت باقی
( همان ص )93
نمی ماند.

 . #ای عزيز! موجدی و ربّی در تمام احوال برای عالم ظاهر جز عالم باطن
نيست و در فيزيک هم از نظر علمی ثابت شده که ماده جز تراکم انرژی نيست
يعنی در حقيقت موجد ماده را انرژی و نيرو می دانند ،اينجا داريم به توحيد
نزديک می شويم ،آن توحيدی که رسد آدمی به جايی که بجز خدا نبيند و آن
اينکه باطن تمام عالم کثرت و موجد و رب آن جز وحدت صرفه حق تعالی
نيست .بعضی ظاهر بين تصور کرده اند عرفا هر در و ديوار موجود را
نعوذاًباهلل خدا می دانند ،اين ممکن که در هستيش جز فقر چيزی ندارد و محدود
و محتاج صرف است کدام نادانش خدا داند؟ و بزرگانی از قبيل محی الدين و
شبستری و مالصدرا و مالمحسن فيض کاشنی و حاجی مالهادی سبزواری که
خداوند بر قبر آنها نور بارد را حتی تا مرز کفر پايين آوردند .نه بابا اينها نظر
به بواطن عالم دارند نه اين ظاهر مقيد .باش تا فقط يک جمله محی الدين را
آورم که بيش از همه چوب تکفير اينان را نوش جان کرده« .فهو عين کل شی
ء فی الظهور ما هو عين االشياء فی ذواتها سبحانه و تعالی بل هو هو و االشياء
اشباء« ».پس او عين کل شیء است در ظهور آنها نه عين خود اشياء است در
ذاتشان منزه و بزرگ است او(از اين سخنان) چه او اوست و اشيا اشباء اند».
وقتی قبول کردی که اصل ظواهر بواطن است در حقيقت ظاهر ،ظهور باطن
می شود اين ظهور مفهوم ديگری است و ماده و جسم مفهوم ديگر ،و اينان
حتی غافل اند که اسم او ظاهر است ولی اين ظاهر جز ظهور او در عالم
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طبيعت چيست؟ و باطن در همين ظاهر غايب است و خداوند در قرآن بيشتر با
نام هو که ضمير غايب است جلوه نموده و در سخن محی الد ّين هم باز همين
(همان ص)436
ضمير تکرار می گردد.

ات چشم باز کردم نور رخ تو دیدم

ات گوش رب گشادم آواز تو دینشم

چندا ن هک فکر کردم ،چندا ن هک ذکر کردم

چندا ن هک سیر کردم ،بیرون ز تو ندیدم.

 « . #و حملها االنسان انّه کان ظلوماًجهوال» اين انسان ظلوم است بر نفس
خود که قاتل و کشنده اوست و جهول است غير را و نافی ماسوای محبوبش
می باشد و در دو عالم به غير حق ديّاری نمی بيند و زبان حالش اين است
که  « :ليس فی الد ّار غيـره ديّار» و اين بلند پروازی ويژه او بود و بس و
فرشتگان در برابر بلندای او عاجز آمدند و با خداوند عرض کردند که « :ال
علم لنا ّ
اال ما علّمتنا» «نيست ما را دانشی جز آنچه تو به ما آموختی»
( تجلی 7ص)48
 . #و هر که را از راز توحيد پرده بردارند هر صوت که از عالم وجود او را
سماع باشد طرب انگيز و دل آويز و اين را آن کس داند که از معنی اين آيت
بتحقيق برآيد « و ان من شیء ّ
اال يسبّح بحمده و لکن ال تفقهون تسبيحهم»
(همان ص ) 328
 . #يکی بود و يکی نبود ،در ازل غير از خدا کسی نبود و در اين زمان نيز،
و اکنون عارف را جز اين منظر نيست(( .کان هللا و لم يکن معه شی ء و اآلن
کما کان)) (خداوند بود و چيزی با او نبود و الساعه نيز چنين است).
(تجلی آخر ص)32
 . #علّت تا ّمه علّتی است که برای ايجاد معلول منحصرا ً کافی باشد ،نظير
هستی
خورشيد برای ايجاد آفتاب .در اين گونه علّت دقّت شود که يک لحظه
ِ
تصور نيست و معلول در حقيقت ظ ّل علّت است که چون
معلول ،بی علّت م ّ
ذی ظ ّل کنار رود ظ ّل وجودی ندارد و در حقيقت توان گفت که معلول در
برابر علّت خود ،جز فقر چيزی ندارد و فقر چون صفت عدمی است پس معلوم
6

بی علّت در حقيقت معدوم است .نکته ديگر در اين گونه معلول ها اين است که
هر چه در معلول ها وجود دارد مرتبه ی نازله ی صفتی از علّت است .آفتاب
را حرارت و گرمی است ولی حقيقت آن است که اين گرمی مرتبه نازله
منور
گرمای خورشيد است ،آفتاب نورانی است و نيم کره زمين را در روز ّ
می کند ،ولی حقيقت آنکه اين نور مرتبه نازله نور خورشيد است .آفتاب سر
چشمه انرژی است آن انرژی که حيات را در کره زمين ايجاد نموده ،ا ّما
حقيقت آنکه خود گدای انرژی خورشيد است و انرژی آن مرتبه نازله انرژی
خورشيد است .اين دو اصل ،دو پايه ی معرفت توحيدی و بس گرانقدر می
باشد .فتدبّر! پس با توجه به اين دو نکته شريف معلول قيامش ،قيام علّت است
همه دم با علّت خود معيّت و همراهی دارد نه معيّت مادی بلکه معيّت قيّومی.
(همان ص)66
مصور اوست.
رب و خالق و
ت تا ّمه خود است که آن ذات ّ
.#عالم معلو ِل علّ ِ
ِّ
(همان ص)66
و چگونه توان عالم را به مشاهده نشست و خالق آن را نديد؟؟؟.
. #ای عزيز! نسبت معلول به علّت ،نسبت ظاهر به باطن است .آنچه در ظاهر
وجود دارد کامل تر از آن ،در باطن است و آنچه در باطن وجود دارد ،رشحه
باطن باطن می باشد .اگر ابر ،فاقد آب بود هرگز از آن باران
ای از رشحات
ِ
ايجاد نمی شد ،آبی که در ابر موجود است از مقدار بارانی که آمده بيش
باشدکه قسمتی از آن را در اين ديار نثار می کند و قسمتی با خود به ديار ديگر
می برد و چون غنای او از آب کمتر از علّت خويش است ،که درياست ،کآن
آب و مخزن همه در درياست ،حال اگر قطره بارانی رطوبت و حيات را به
خود نسبت کرد ،جهل اوست .اين مطلب را مثال آوردم تا بدانی که بدن انسان،
نفس اوست که فرمانده و موجد
در تمام اعمال و مظاهر وجودی ،معلو ِل وجو ِد ِ
و محيی آن است که يک لحظه قيام و بقای بدن ،بدون آن امکان ندارد .ا ّما خو ِد
رب و پروردگار ،امکان
نفس با تمام غنايی که دارد يک لحظه بدون نظر ّ
هستيش نيست .الجرم بدن ،گدای نفس و نفس ،گدای درگاه باری تعالی است که
ی مطلق اوست.
غن ّ
(افطر آهی )) )48
ی الحميد
((يا أيُّها الناس أنتم الفقراء إلی هللا و هللا هو الغن ّ
(همان ص)72
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 . #کمال هر انسانی به مقدار بهره وری او از کماالت موجد و خالق خويش
است .به همان اندازه که توانی در قطره ای و يا جويباری به دريا نگری ،در
مواجه با هر موجود ،توانی به خالق آن نگری ،و هر موجود که از آن حقيقت
واقعی بهره اش بيشتر بود جلوات آن حقيقت با او بيشتر .اين جاست که در می
يابی همان که باطن بود با ايجاد ظاهر ،در حقيقت خود را به تماشا نهاد.
فيوضات يکسان بارد ،ا ّما هر موجود به اندازه گنج خود از آن بهره برگيرد.
ماء ما ًء فسالت أو ِديه ٌ ِبقد ِرها)) (فرو فرستاد از آسمان آب را پس
((أنزل ِمن ال ّ
س ِ
و نيست موجودی که در هستی خود،
برداشتند جويبارها به مقدار خود)
ت هستی بخش نباشد ،بنا براين هر هستی ،ظهور و جلوه ای از آن
وامدار ذا ِ
ت مطلق) است.
(هس ِ
(همان ص)77
 . #در عالم کثرت جلوات اسماء کثرت پذيرند ا ّما چون آن ها را در ذات باری
تعالی مشاهده کنيد همه رو به وحدت آن ذات دارند يعنی ظاهر و باطن را در
ذات که بنگری ،ظاهر همان باطن است يا (محيی) و (مميت)ـ با آنکه دو جلوه
از دو اسم متضاد است ـ در ذات همان که محيی است هم او مميت است .اسماء
از بعدی به اسماء (رحمانی) و اسماء (رحيمی) تقسيم می شود .اسماء
(رحمانی) شمول عام دارند و در ايجاد و آفرينش هر موجودی درکارند مانند:
(رحمان)ّ ( ،
رب) و غيره .اسماء (رحيمی) برای
رزاق)( ،عالم)( ،قادر)ّ ( ،
کمال بخشيدن به موجود در کارند و چون همه موجودات به کمال نمی رسند ال
منور) .بنا بر اين
جرم شمول عام ندارند ،مثل( :غافر) يا (رفيع الدرجات) يا ( ّ
ک ّل اسماء در دو جلوه (رحمانی) و (رحيمی) وجود دارند و اين دو هم در
((هللا)) فانی می شوند و از کثرت به وحدت می گرايند.
(همان ص)302

 . #توحيد به معنی (يکتا کردن) است و يکتا را کسی يکتا نمی کند ،بلکه
کثرت را به چشم وحدت می توان نگريست ،آفتاب را چون به خانه و خيابان و
باغ و صحرا متعلّق نمودی کثرت بينی ا ّما چون دريافتی که يک نور بيش
نيست و آن پرتو خورشيد است از کثرت به وحدت آمدی ،راه معرفت همين
هستی واجب تعالی نيست و هيچ
است که بدانی هستی ممکنات جز به قيام
ِ
ممکن از خود ،هستی مستقل ندارد ،زين رو در ديدار هر معلول علّت آن را
می توانی نگری و اينجاست که از کثرت به وحدت آيی و معنی توحيد را دانی.
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(همان ص)384

ّ . #اولين مرتبه توحيد ،اعتقاد عوام است بر يگانگی خداوند و آن اعتقاد تقليدی
است و مرحله ثانوی ،اعتقاد علمی است از طريق برهان و منطق و درک و
معرفت و داليل آفاقی و انفسی و اين مرحله ای واالتر و دارای آثار بيشتر
است .ا ّما باال ترين مرحله توحيد مقام شهود آن است که در سايه ی تزکيه و
صوم و صلوه و سحرخيزی و ذکر و جالی نفس برای بنده حاصل گردد.
آنجاست که سالک اين آيه شريفه را به عينه مشاهده می کند:
(همان ص)387
(حدید آهی )1
الباطن)
اآلخر و الظا ِهر و
ِ
األول و ِ
(هو ّ
(( . #ک ِلمه ال إله ّ
اال هللا ِحص ِنی فمن دخل ِحص ِنی ِأمن ِمن عذابی))
(کلمه ال اله ّ
اال هللا قلعه محکم من است که هر آن کس داخل اين قلعه شد از
عذاب من در امان است).
ای عزيز! خط سلوک کالً از همين قلعه می گذرد و آن را دو ميدان است:
ميدان نفی و ميدان اثبات .کدام نفی و کدام اثبات؟ ،نفی ما سوی هللا و اثبات
خدا ،نفی باطل و اثبات حق ،نفی منيّت و اثبات بندگی خود و اين منزل آخر
گذشتن از آن ،بس صعب بود ولی غايت آن وصول به جنّت اللّقاء باشد.
(همان ص)314
 . #ای عزيز! دقّت کن که ما سوای او جز جلوات اسماء او چيزی نيستند و
یء ها ِلک ّ
اال وجهه)) کامالً راست آيد و
اين معنی با برداشت از آيه ((ک ُّل ش ٍ
(همان ص)316
توحيدی به درجه اين توحيد نرسد.

خاک چون عنقا و آدم اوج اوست

فعل حق ردیا و عالم موج اوست

رد حضیض موج او بس موج اهست

موج اه ردیا و ردیا موج اهست

(حکیم علی زنوزی)

 .#همان گونه که آفتاب با زبان بی زبانی همه دم فقر خود را می نمايد و جز
از خورشيد چيزی ندارد تا ارائه دهد کاش به اين روشنی ک ّل ماهيات فقر و
عدم خود را می نمودند و آدميان را در فريب آباد گيتی سرگردان نمی داشتند.
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(همان ص)316
 . #شناخت حضرت پروردگار اعرف و اقدم بر هر شناختی است ،چرا که
ما ّاول هستی و وجود را می بينيم سپس ماهيّت و جلوه آن را .ای عزيز!
ديدار ماهيّت را حيوانات نيز دارند .هنر آدمی ديدار وجود است آن هم وجود
مطلق که همه عالم ،مظاهر اوست و اين ديداردر سايه تف ّ
کر برای همه مقدور
است و از فطريّات اوست اما آنقدر تو ّجهش به ماهيّات است که وجود در پرده
(همان ص)348
نسيان قرار می گيرد.
. #در مقام توحيد به اوج نرسی ،جز آنکه اعتقاد را برای او خالص نمايی:
((کمال التّوحي ِد اإلخالص له)) يعنی چون اين معرفت تو را حاصل آمد که
وجود مطلق هم اوست و ک ّل جمال ها و جالل ها و خوبی ها و ارزش ها و
نعمات و حيات از اوست ،سزد که جز به او ننگری و جز آن ذات برايت جلوه
هللا فال
و دلبری نداشته باشد و دل را مطلقا ً جز بدو نسپاری که(( :القلب حرم ِ
هللا ا
(امام صادق (ع)))
اال هللا
تس ِکن فی حر ِم ِ
و تا دل در گرو محبّت ديگران است ،هنوز مريض است تا برسد بدان جا که
در بند خود نيز نباشد و خود پرستی و خود خواهی و خود بينی او در خدا
(همان ص)368
خواهی خدا جويی و خدا بينی کال ًّ فانی شود.
. #اگر از کسی سخنی نشنوی يا نوشتاری نبينی و در ظهور عملی از او قرار
نگيری ،شناخت باطن او برايت محال است .حال که اين مطلب را دانستی؛
بدان که حضرت ( باطن) چون خواست در تجلّی اسم ظاهر ،خود را نشان دهد
در هر سه بعد خود را به تماشا نهاد ،کالم عزيزش را با حبيبش در ميان نهاد
که قرآن بود و نوشتار دلربايش جهان طبيعت است که در معرض ديد همه
بندگانش قرار دارد و وقايع و تحوالت عالم ملک و ملکوت همه کردار اوست.
(همان ص)366

ه
هب زند آنکه جانش رد تجّلست

همه عالم کتاب حق تعالی است

(شبستری)

 . #سايه معلول نور است ،و اگر خداوند را نور انگاری ،ـ ((هللا نور
(فراقن آهی)46
األرض)) (خداوند نور زمين و آسمان است)
تو
سموا ِ
ال ا
ِ
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عالم سايه اوست و همان گونه که نصف النّهار را از سايه آفتاب دريابی ،وجود
و حرکت عالم را ظ ّل هللا دانی .بنا براين ممکنات وجودشان وجود ظلّی
پروردگار است که طبعا ً وجود ظلّی ،جز ربط با ذی ظل چيزی از خود ندارد
و استقاللی مر او را نيست .و اين شمول همه ممکنات را فرا گرفته ال جرم
همه از وحدت قيّومی واحد دم می زنند و هر يک پرتويی از نور وجود واجب
(همان ص)366
الوجودند.

جمله یک نورند هاما رنگ اهی مختلف

اختّلفی رد میان این و آن انداختند

 . #دقّت کن که وقتی تو می خواهی آينه ای را خريداری کنی ،در دکان آينه
فروش بسا به صد ها آينه بنگری اين جا آينه را بينی ،ا ّما وقت ديگر است که
تو خود را می خواهی مشاهده کنی در اين نظر کار به آينه نداری بلکه
صورت خود بينی و آنچه بينی جز نموداری از تو نباشد .آنچه در اين مقام آمد
برای آن کس است که مرآت ماهيّات را نبيند بلکه به نظاره جمال وجالل آن
ذات عزيز باشدکه روی از ما در پرده دارد ولی حسن آشکار کند ،آن هم نه
آنچه در کنز صفات ذات دارد بلکه:

ره دو عالم یک فروغ روی اوست

گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

داستان رد رپده می گویم ولی

گفته خواهد شد هب دستان نیز هم
(حافظ)

و اين همه شور که در دل عاشقان کويش افتاده ،همه از تماشای پرتويی از
نهانخانه حجب غيب است که اگر حجاب بر افتد ،نه آينه ماند و نه آينه دار و نه
(همان ص)434
آينه بين.
. #اين ماهيّات که بر تمام اشياء اطالق می گردد ،جلوه ای است از هستی
مطلق ،که در هر موجود به نحوی صفات خود را به نمايش می گذارد:
(( ِبأسما ِئک الاتی مألت أرکان ک ِّل شیء)) (به اسماء تو سوگندکه پر کرده اساس
هر چيز را)
همه اوست ،همه جا در جلوه گری که ديدار می طلبد و با اين ديدار است که
(همان ص)431
معرفت حاصل آيد ،معرفتی که غرض آفرينش آن بود.
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(( . #کنت ک ً
نزا مخفيّا ً أحببت أن أعرف فخلقت الخلق ِلکی أعرف))
(من گنجی پنهان بودم دوست داشتم شناخته شوم ،ايجاد آفرينش کردم تا مرا
بشناسند).
جايی عملش جايی کرم و رزقش وجايی قدرتش و جايی ّ
رزاقيّتش و جايی
جمال و جاللش برای تو در ظهور آمد و در فطرت تو عشق به جمال و جالل
را نهاد تا با جاذبه عشق ،به تمنّای او از جا برخيزی و از عالم ظاهر ،به عالم
مجردند و در حقيقت
باطن ره بری ،با تو ّجه به اينکه صفات حق تعالی همه
ّ
روح اشياء می باشند ،به عبارت ديگر وجود منبسط سايه هايی از اصل آن
حقيقتند .بنابراين جز خدا در عالم ،اصالتی برای هيچ موجودی نيست .به همان
گونه که ظ ّل بدون ذی ظ ّل معدوم صرف است ،وجود و حرکتش همه از
رب عدم صرف می باشند .هر کمال و
اوست .ممکنات صرف نظر از تجليّات ّ
جمالی که در ممکنات است ،همه از ذات واجب تعالی است.
أو عکوس ِفی مرايا أو ظال ٌل)
ون وه ٌم أو ِخيا ٌل
(کلاما ِفيٱلک ِ
هر آنچه در عالم بينی جز وهم و خيالی بيش نباشد ،يا گويی عکس در آينه ها
و يا سايه هاست.
(همان ص)378
 . #تو ّجه داشته باش که آدمی تا ماهيّات ظاهر را می نگرد و وجود را
فراموش می کند ،باطن و ملکوت را نمی بيند .تجليّات اسمائی حق ،آن زمان
بر دل سالک ظاهر می گردد ،که مؤثر در کائنات را جز خدا نداند .و اين آيه
را يقين داشته باشد(( :ما ِمن دابا ٍه ّ
(هود آهی)61
ءاخذ ِبناصيا ِتها))
إال هو ِ
اين جاست که توجه معطوف به زمام دار است ،اوست که می برد و می کشد
نه تو تنها را که ک ّل موجودات را.
(همان ص)326
.#

ور هب سیرانم کشند همپا تو یی

گر هب خورشیدم ربند آنجا تو یی
12

می کشندم این هب سویی آن هب سوی

لیک ره جا می روم آنجا تو یی
ور هب ردیا بنگرم ،ردیا تو یی

ور هب صررا بنگرم ،آن جای توست
ور هب اوج آسمانهایم ربند

هم هب اوج آسمان با ما تو یی

ور هب ژرافی زمینم رد کشند

رد بن اعماق آن ژراف تو یی

رد گلستان جلوه اهی روی تست

رد شبستان همدم شبها تو یی

ده زبان سوسن از شرمت خموش

داغدا ر الهل ی حمرا تو یی

گر شبی مست از دو جامم کرده ای
گر هچ دستان از گلوی بلبل است

هم خم و هم جام هم صهبا تو یی
لیک دستان ساز آن غوغا تو یی
حضرت استاد

. #ای عزيز! چون در شهر چراغ ها را روشن بينی ،يخچال ها را در کار
سرد کردن و اتو را در کار گرم کردن و پنکه را در حال باد زدن ،شک
زدن
نداری که توربين برق شهر در کار است و فيضان آن ـ که با هر دور
ِ
چرخ ايجاد می شود ـ در کار .در همين انديشه ساعتی بنشين که اين همه آثار
و اعمال و پيدايی و پنهانی ،آمد و شدها و حرکت ها را می توان بی قدرت
خالق يکتايی در پشت پرده عالم ملک انگاشت؟! زهی بی خردی! (همان ص)800
 . #ک ّل موجودات عالم بين هستی و نيستی ،لحظه به لحظه می لغزند و اگر
هستی نرسد ،همه محو در نيستی هستند ،الزم است از موجوداتی که همه جلوه
ی عدمند ،چشم پوشی و هستی بخش آن ها را بنگری؛ چه ،محصول نگرش به
عدم ،جز عدم نيست .بر آن دست نگر که عالم در ميان اصابعش دائم در هست
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یء)) (در يد و قدرت اوست ملکوت و
و نيست می باشدِ (( .بي ِد ِه ملکوت ک ِّل ش ٍ
(همان ص)804
(مؤمنون آهی) )22
باطن هر چيز
 . #بر شیء روشن نگريستن چندان اهميّت ندارد ،خوش بر آن که روشنگر را
(همان ص)804
به تماشا نشيند.
 . #چون زبانت به تکبير حق تعالی برخاست ،بايد بدانی که معنی تکبير نه آن
است که خداوند از مخلوقاتش بزرگتر است ،چه ممکنات چيزی جز فقر تا ّمه
ندارند .نسبت برتری را بين دو چيز قائل می شوند که يکی کم دارد و ديگری
طرف هستی ،نيستی است؛ کسی نمی گويد
آن اوست ،آن
ِ
بيش .وقتی هستی از ِ
هست از نيست بزرگتر است(( .کان هللا و لم يکن معه شی ٌء و اآلن کما کان))
(خداوند بود و چيزی با او نبود و هم اکنون هم چنين است.
(میزان الحکمه ،جلد.6امام باقر (ع)) (همان ص)807

خرجهم ِمن ُّ
ور))
الظلما ِ
ت إلی النُّ ِ
ی الا ِذين ءامنوا ي ِ
(( . #هللا و ِل ُّ
(خداوند دوست گروندگان است ،بيرون می آورد ايشان را از تاريکی ها به
سوی نور) .تو ّجه داشته باش که در آيه فوق (ظلمات) جمع و (نور) مفرد است
چرا که در رهگذر سالک هزاران دام است و اين نور ،سالک را از کثرت به
(همان ص)886
وحدت می رساند.
 . #بدان که يک حقيقت در عالم بيش نيست و آن حقيقت وجود است و هر چه
غير از اين حقيقت است ،به واسطه اين حقيقت رنگ تحقّق می گيرد .پس آن
ذات که حقيقت بخش است ،به مقام حقيقت سزاوارتر باشد ،تا آنان که محتاج
اين حقيقتند(( .ذ ِلک ِبأّن هللا هو الح ُّق)) .و هم اوست که او را نه حد ّ است و نه
سبب و نه رسم؛ معذلک هيچ چيز شناساتر از وجود در عالم نيست .و هر چه
در عالم خارج رنگی و بويی از وجود يافته ،از پرتو آن حقيقت اصيل است،
که در حقيقت سايه ی وجودند نه اصل وجود.
(همان ص)814
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. #وجود حضرت احديّت به ذات خود واجب و برای خود ثابت است و هم
اوست که ثابت کننده غير خود است ،بنا براين چون تجلّ ِی وجو ِد اوست ،که
وجود ممکنات را در بر دارد ،فرمود(( :هو معکم أينما کنتم)) (او با شماست
هر کجا که باشيد (حدید آهی) )4
و فرمود(( :نحن أقرب إلي ِه ِمن حب ِل الوري ِد)) (ما به او نزديک تريم از شريانش
(ق آهی))36
اطن)) (اوست ّاول و اوست آخر و اوست
اآلخر و الظا ِهر و الب ِ
األول و ِ
((هو ا
(همان ص)814
ظاهر و اوست باطن (حدید آهی) )1
 . #عزيزا! جهان ،او نيست ،ولی جهانی ،بی او عدم است.

(همان ص)816

 . #آدمی ّاول وجود را درک می کند و بعد ماهيّت را .چشمت را روی هم
بگذار و سپس دريچه ای را از اطاق خود به طرف بيرون باز کن ،در مرحله
ا ّول چشم می بيند که در بيرون چيزهايی است و سپس در می يابد که آنچه
هست خيابان و اتومبيل و درخت و انسان است .بنا براين هستی بود که اين
ها را به تو نمود ،نه اين ها هستی را نمودند و چه نيکو شبستری می فرمايد:
(همان ص)812

نخ
ستین نظره رب نور وجود است
ز ره چیزی هک دید هاول خدا دید

محقق را هک وحدت رد شهود است
دلی کز معرفت نور و صفا دید
ه
هب زند آنکه جانش رد تجّلست

همه عالم کتاب حق تعالی است

. #تو ّجه داشته باش که محجوب بر سه گونه باشد :گونه ای که بر اثر فاصله
با چشم يا ادراک ،قابل رؤيت يا درک نيست .مانند موجوداتی که در ستارگان
آسمان هستند .و يا حجابی بين ما و محجوب ،علّت عدم رؤيت يا ادراک است.
ا ّما محجوبی ديگر را قربت و نزديکی سبب است .مثالً شما اگر مکتوبی را
روی چشم بگذاريد ،آن را نمی بينيد .حال که اين بدانستی ،از شخصی بپرسيد:
در اين اطاق چيست؟ طبعا ً همه اشياء را نام می برد .بعد بگوييد :ديگر چيست؟
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پاسخی ندارد ،در حالی که بيش از همه چيز در اين اطاق هوا بود و خود بدون
هوا يک دم زنده نمی ماند ،معذلک با اين شد ّت ظهور از نظر غائب بود.
بپرسيد :ديگر چيست؟ باز پاسخی ندارد .بگوييد :قيام تو در اين اطاق به وسيله
ی نيروی جاذبه ی زمين است و آنچه را هم در اين اطاق می بينی با همين
نيرو قيام دارند ،چگونه تو ّجهی به آن نداری؟! و اصوالً قرن ها بر بشر گذشته
با آن که در همه جای زمين با نيروی جاذبه سر و کار داشته خبری از آن
نداشته است .بپرسيد :ديگر در اين اطاق چيست؟ باز پاسخی نشنويد .بفرماييد:
آنچه را تا کنون بر شمردی همه هست بود يا عدم؟ اينجا متو ّجه می شود که هر
چه را بر شمرديم همه جلوات هستی بود ،همه را يافتيم و هستی را فراموش
کرديم .ضمنا ً بايد دانست که هرچيزی با ضد خود شناخته می شود (تعرف
األشياء ِبأضدا ِدها)و هستی ،ضد ّی جز نيستی ندارد ،و چون نيستی هم مصداقی
در خارج ندارد ،شناخت هستی در اثر شد ّت ظهور و قرب ادراکش بسا مشکل
(همان ص)144
است.

ظهور جمله ی اشیاء هب ضد است

ولی حق را هن مانند و هن هند است

چو نبود ذات حق را شبه و همتا

ندا نم ات چگوهن دانی او را

چو آیات است روشن گشته از ذات

نگردد ذات او روشن ز آیات

همه عالم ز نور اوست پیدا
سیه رویی ز ممکن رد دو عالم

کجا او گردد از عالم هویدا
جدا رهگز نشد والّل اعلم
(شبستری)

تصور شود که ذهن تواند اين معنی را دقيقا ً
. #خداوند وجود محض است ،نه
ّ
درک کند ،چه آن که مورد احساس قرار می گيرد ،ماهيّت است و حتّی در
تصور ماهيّت اوست و خداوند که ماهيّت ندارد ،چگونه
وجود ذهنی هر چيز،
ّ
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تصور و ذهن آدمی گنجد و همانطور که گفته شد جز شناخت خدا با
در
ّ
(همان ص)843
خودش ،راهی برای معرفت باقی نمی ماند.
 . #برای ورود به حرمسرای آن ذات عزيز راهی جز ژرف انديشی در اسماء
نيست .آدمی بنگرد که ساختار هر موجود و آفرينش هر ممکن با علم و قدرت
و اراده و رحمت و جمال و  ....همراه است ،الجرم علم بالذّات و قدرت بالذّات
و اراده ی بالذّات و رحمت و جمال بالذّاتی بايد در کار باشد که همه اين
ت اسمائی از ذات بی زوال و سرمدی و قديم اوست .ننگرد در علم عالمی
تجلّيا ِ
و رحمت رحيمی و جمال جميلی که همه صفات آفل است ،بلکه رو کند به آن
ذات که اين دلبری ها پرتويی از دلبری اوست ،همان گونه که خود فرمايد(( :و
فوق ک ال ِذی ِع ٍلم ع ِلي ٌم (یوسف آهی )) )76برای ک ّل صفات همين امر را توانی
ير و فوق ک ِّل ِذی کر ٍم ک ِر ٍيم و فوق ک ِّل ِذی
گفت که(( :فوق ک ِّل ِذی قدر ٍه ق ِد ٍ
(همان ص)848
جما ٍل جم ِي ٍل))
 . #در چشم صاحب نظر نيست شيئی که آيتی از خالق خود نباشد .بنا براين
اگر در عالم نبود بيش از يک شیء ،کافی بود که ژرف انديش را به خداوند
ّلت
یء ش ِهيد ٌ (فص
کف ِبر ِبّک أناه علی ک ِّل ش ٍ
رساند و معنی(( :أولم ي ِ
آیه )) )61همين است .چون حضرت رب ،با هر شيئی هم معيّت قيّومی
دارد و هم معيّت علمی و هم معيّت ربوبی .بنابر اين به شمار مخلوقات و
آفريده های عالم هستی راه به سوی خداوند است کهُّ (( :
هللا ِبعد ِد
الطرق ِإلی ِ
ق)) (راه های به سوی خدا به عدد نفس های مردم است ).همين
أنف ِ
اس الخال ِئ ِ
نکته را در بر دارد که بنده عارف در هر چيز که می نگرد ،قبل از درک
(همان ص)841
ماهيّت آن چيز ،خالق آن را می بيند.
. #درک وجود و هستی ،واضح ترين و روشن ترين ادراک انسانی است و اين
مبری از هر حصر و حد ّ و نقص ـ است ،که آن وجود
وجود يا وجود مطلق ـ ّ
باری تعالی است و يا درک وجود محدود و محصور و احيانا ً ناقص از بعضی
جهات است که وجود ممکنات است و چون ممکنات را وجودی مستقل نيست و
آنچه مربوط به آن ها است ،فقر مطلق است و اگر رنگی از وجود به خود
گرفته اند ،جز ربط با واجب الوجود نيست الجرم هستی ،يک هستی است و
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وجود ،يک وجود است که با ماهيّات همه جا اسماء خود را به تماشا نهاده و ما
نيز با وجود ،به وجود می نگريم اين همان معنی است که گذشتِ ((:بک
(همان ص)844
عرفتک و أنت دللتنی عليک و دعوتنی إليک ( دعای ابو حمزه ) ))

رد زهاران جام گوانگون ،شرابی شیب نیست

گر هچ بسیارند انجم ،آفتابی شیب نیست

گر هچ رب خیزد ز آب برر موجی بی شما ر

کثرت اندر موج باشد ،لیکن آبی شیب نیست
(شمس مغربی)

 . #ما تا خود می بينيم ،خدا را نمی بينيم .آنان که با معرفت توحيدشان آشنايی
است ،روغنی را مانند در برابر آتش که تدريجا ً ذوب شوند و ديگر از خود
هيچ نبينند .قطره چون به دريا راه يافت ،اگر گويی نيست ،هست باشد و اگر
(همان ص)847
گويی هست ،در حقيقت نيست باشد.
إال وجهه)) (همه چيز فانی است ّ
یء ها ِلک ّ
اال وجه او (قصص
(( . #ک ُّل ش ٍ
آهی))22
نفرمود (يه ِلک) تا حوالت به آينده نمايد .هم اکنون همه چيز در وجه خداوند
فانی است و اولواأللباب را هم اکنون به حوالت نقد ،اين معنی حاصل است و
حوالت به حشر و قيامت در حق محجوبان است و اصوالً معنی توحيد يکی
گفتن و يکی کردن باشد .به معنی ّاول ،شرط است برای دخول به نور ايمان و
دوم ،کثرت موهوم را به وحدت نگريستن و معرفت يافتن بر اين نکته
به معنی ّ
که در وجود جز باری تعالی و فيض او چيزی نيست و اين مقام اهل يقين بود.
(همان ص)863
نمی
 . #سال ها گذشت که اين پندارم بود که خود را می ديدم و خدا را
ديدم و آمد زمانی که خود و خدا را با هم می ديدم .اکنون حاالتی هست که خود
را در خدا گم کرده و خدا را با خدا می بينم و جهان را تصوير اسماء او.

(همان ص)863
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که
ل
آینه ی رب آوردم ز دود
که
ل
ت
ا
آینه ی و ر دیدم ابد

دیدم اندر آینه نقش تو بود
دیدم اندر آینه من نقش خود
(مولوی)

. #هر چند آدمی در سه کلمه توحيدی غور کند منيّت او بيشتر واپس رود و آن
سه کلمه ،کلمه طيّبه (ال اله ّ
اال هللا) است برای وحدت صفات و کلمه (ال حول و
هلل) است در وحدت افعال و ذکر خضريّه است( :ال هو ّ
ال ق اوه ّ
إال هو) در
إال ِبا ِ
وحدت ذات و اين تو ّجه مبادا تو را به جبر کشاند ،که تو از همه مواهب الهيّه
برخورداری ا ّما به طريق امانت؛ و آن امانت هم چند صباحی در اختيار تو
است جهت امتحان و در حقيقت ممکنات را هيچ مالکيّتی نيست.
(همان ص)862
 . #چون خورشيد جهان تاب عشق بر قلب سالک تابيد در هر سامع ،سمع او
و در هر بصير ،بصر او و در هر رحيم ،رحم او و در هر ّ
رزاق ،رزق او و
در هر قادر ،قدرت او دريابد و ديگر اين بنده کجا از ديدار جمال و جالل
(همان ص)867
محبوب محجوب ماند؟!

رد ره آهنیی ،نقش دیگر گون
هگ رد آید هب کسوت ح هوا

می نماید جمال او ره دم
هگ رب آید هب صورت آدم

ی تج ه
نق
گش
ن
ل
ز ن ی ت ص پذری

وحدت ذات او هن شیب و هن کم

ق إيااه
ق عند الف ِ
ناء عن نف ِس ِه و ذلک يتولای ٱلح ّ ِ
الواليه ِهی ِقيام العب ِد ِبالح ّ ِ
ِ (( . #
مکين)) (مقام واليت مقامی است که قيام عبد با
حتای تبلغه غايه القر ِ
ب والت ا ِ
حضرت پروردگارش باشد در حالی که نفسش به کلّی از کار افتاده ،و در آن
زمان است که حق متولّی آن بنده می شود تا او را برساند به نهايت قرب و
تمکينش) .و اين مقام آن زمان حاصل می شود که عبد بداند همه کارها به
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دست خداست؛ نه تنها اميد به ديگری نداشته باشد بلکه خود نيز از ميان
برخيزد و از صالح انديشی و تدبير بپرهيزد و زمام خود به حق سپارد که
یء)) (به دست اوست
واقعيت هم جز اين نيست کهِ (( :بي ِد ِه ملکوت ک ِّل ش ٍ
ملکوت همه چيز (مؤمنون آهی) )22
((ما ِمن دابا ٍه ا
اصي ِتها)) (نيست هيچ جنبنده ای جز اين که زمامش
إال هو ء ِ
اخذ ِبن ِ
(همان ص)862
به دست اوست)
. #به نام دوست که هر چه هست تجلّی اوست .يکی بود و يکی نبود .چرا که
يکتايی او يکتايی عدد يک نيست که عدد يک فراوان است .يکی بود و يکی
نبود .آن يک که بود ،ذات بی مثال او بود و آن يک که نبود ما سوای او .يکی
بود و اکنون هم همان يکی است و آينده نيز هم او .يکی بود که با آفرينش خود
برای خود حجاب آفريد .به نام آن نزديکی که از فرط نزديکی محسوس نيست.
و به نام آن دوری که اوهام خاليق را به ساحت ذاتش راهی نيست .و با اين
ی و نور راهنمای
همه دل را بی تمنّای وصل او آرام نيست .به نام حيات هر ح ّ
هر موجود .يکی بود و يکی نبود ،غير از خالق ما هيچ کس نبود ،چون
خواست صفات خود را به تماشا نشيند عوالم را آفريد و در مرآت هر عالمی
گونه ای خود را به تماشا گذاشت .و آدم را به تماشای جمال و جالل اسماء
خويش دعوت فرمود و منحصرا ً هم او بود که اين دعوت را لبيک گفت.
(پیک مشتااقن ص)7
. #عزيزا! نکته ای دلنشين بشنو :ک ّل ممکنات نسبت به اقتضای ذاتی هر لحظه
روی در عدم دارند و حضرت محيی به اقتضای حيات سرمدی در تجلّی اسم
ی ممکن را در هر لحظه از ممات به حيات آورد و اين کار مستمر در
ح ّ
لحظات دوام ممکنات جاری است و هر کمال که در موجود پديدار می شود
پرتويی از همان تجلّی است ،چه عدم هيچ کمالی از خود ندارد .و هر ممکن از
اين تجلّی در هر دم به گونه ای بهره گيرد و لحظه ای از شراب ساقی وجود
سر مست باشد و سپس دوباره به عدم بر گردد و در انتظار تجلّی ديگر ماند.
به عبارت ديگر هستی در ک ّل ممکنات عرضی است و خود چيزی از هستی
ندارند و بويی از وجود نيافته اند و آنچه در هر لحظه از جمال هستی می يابند
از ذات آن هستی است که هستی ذات اوست .درک اين معرفت نتيجه اش
دريافت فقر خويشتن است ،چه معلول علّت تا ّمه ،يک لحظه قيام بی علّت
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متصور نيست ،آفتاب را يک آن بدون وجود خورشيد نتوان يافت.
برايش
ّ
الجرم آدمی بايد بيانديشد که شأن او عدم و نيستی است و هر چه از شئونات
ّوم او است.
هستی که در خود می بيند همه از ناحيه حضرت قي ِ
(همان ص)862

ای حیات من نشان بود تو

ما همه موجیم اندر رود تو

خود حباب از خود هچ دارد غیر آب

غیر آب آخر هچ اندیشد حباب

(حضرت استاد)
. #در تهليل نفی الوهيّت فعليّه است در ماسوای حق تعالی ،و نفی دلبری های
جماليّه است در ماسوای او که هر فعلی در عالم جلوه ای از قدرت او و هر
جميلی در عالم پرتويی از جمال اوست .بدون قدرت او برگی از درخت نريزد
و بدون تجلّی جمال او هيچ جميل ،جمالی ندارد .و چون مهر و عشق به جمال
تعلّق گيرد ،هيچ مهر در دلی ،جز به جمال او ايجاد نگردد و هيچ عاشق در
عالم ،جز به صفات او دل نباخته است خواه بداند و خواه نداند ،چه بی تجلّی
انوار جمالش ،نه تنها همه زشتند که همه معدومند .و کلمه (اله) از ريشه ا ِله
ّ
معظم
گرفته شده و ا ِله يعنی واله و حيران کننده .بنابر اين در کلمه شريف و
(ال اله ّ
اال هللا) عاشق را اين مفهوم است که دلبری در عالم هستی جز آن ذات
نيست ،و دل دادن منحصرا ً به اين دلبر رواست ،دلبران جهان ،دلبريشان حسن
ظلّيّه است و آن که به ظ ّل و سايه دل بست ،به پايان داند که دستش خالی است
و جمال محبوبش جز فريب و غرور چيزی نبود که همگی اين مطالب را (الی
نفی) اين عبارت بر تو روشن نمايد.
((ال يغ ارنکم ِباهلل الغرور)) ( اين فريبا شما را مبادا فريب دهد(.افطر آهی))6
(همان ص)327
 . #تهليل ،يعنی گفتن و اعتقاد راسخ داشتن بر معنای شريف و بلند جمله ((ال
اال هللا)) است .جمله ای که فرمودند(( :ما قال القائلون قبلی مثل ال اله ّ
اله ّ
اال
هللا)) .اين جمله شريف (ال اله ّ
اال هللا) همه اسرار توحيد را شامل می گردد که
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نه تنها در باطن دريايی از معانی را در بر دارد که ظاهر آن را نيز اعجاز
تجرد ذات باری
است ،يکی آن که اين جمله از حروف بی نقطه است که بسا ّ
تعالی را نمودی باشد .ديگر آن که همه جمله از سه حرف (الف و الم و ها)
تشکيل شده که در جمع ،کلمه اله را سازد که بسا اين نکته را رساند که در
عالم يک ذات اصيل بيش نباشد و روح حيات بخش عالم خداست .نکنه ديگر
آن که حروف لب در اين جمله نيست و قائل تواند مادام در ذکر ال اله ّ
اال هللا
باشد و چون لبش نمی جنبد هيچ کس از ذکر او خبر نداشته باشد و ديگر آن که
تعداد حروف آن  21حرف است ،که ائ ّمه شيعه نيز  21نفر و تعداد ماه در
سال  21ماه و از معجزات حضرت موسی نيز ايجاد  21چشمه بود (أثنی
عشر نقيبا ً) .و طهارت مشرک و کافر نيز در شستشوی کفر و کثرت در اين
 21چشمه نورانی است که چون از اين مط ِ ّهر بيرون آيد از کفر و شرک به
در آيد ،و سخن ديگر آن که همه حروف اين جمله ،حروف قائم است نه افقی و
نه عمودی که عالم ،با ال اله ّ
اال هللا قيام دارد و اين مفهوم آغازين اين گفتار بود
که قائل يقين کند که خالق و خداوندی جز هللا ندارد و ا ّما آنچه در محتوای جمله
مرئی است ترکيب آن از يک نفی و يک اثبات است .که تا نفی نباشد اثبات بی
نتيجه ماند ،و بسا اشاره باشد بر اينکه راه سلوک نخست از (تزکيه) بايد آغاز
شود .توحيد ناب که از جمله (ال اله ّ
اال هللا) تراود آن است که وجود مطلق و
هستی واقعی جز هللا را شامل نشود که در علم کالم خوانده ای که برای وجود
تصور را در ذهن توان آورد .وجود اصيلی که هستی او ضروری است و
سه
ّ
آن را واجب الوجود خوانند ،وجودی که امکان آن محال است و آن را ممتنع
الوجود گويند و وجودی که امکان هستی و نيستی آن يکسان باشد می تواند
تصور ممتنع الوجود که هستی ندارد و هرگز
باشد می تواند نباشد .در اين سه
ّ
رنگ هستی نيافته و ممکن الوجود هم وجودش متعلّق به خودش نيست ،هستی
دره عدم است باقی ماند
او ظلّی يا عاريتی است و هر لحظه در مهبط سقوط به ّ
ذات هستی بخش هللا که هم او وجود مطلق و ذات اصيل و واجب الوجود است
و زين روست که عرفا گفته اند( :ممکن هرگز رايحه وجود را استشمام نکرده
است) .و با اين مفهوم اگر ذاکر به ال اله ّ
اال هللا باشی دری از معرفت توحيد بر
تو گشوده شود که معنی اين بيت را به عينه دريابی:
(همان ص)373

ه
می
بنگر هک ات هچ حد است مقام آد ت

رسد آدمی هب جایی هک هب جز خدا دنیبن
(سعدی)
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 . #چون ال نافيه را به همين شکل نويسی ،بينی که اين حرف همچون ف ّراشی
برای روفتن دل کمر بسته و به جای گام با سر آمده الجرم پس از پاک شدن
دل از ک ّل ماسوی ،چون ظلمات رفت ،نور الوهيّت حضرت حق خيمه بر
صحرای دل زند و ماسوی همه متواری گردندِ (( .إ ان الملوک ِإذا دخلوا قريهً
أَفسدوها و جعلوا أ ِع ازهً أهلها أ ِذلاه)) (به راستی که پادشاهان چون وارد
شهری شوند آن را فاسد کنند و عزيزانش را ذليل نمايند(نمل آهی) )14
(همان ص)374
. #ای عزيز! توحيد را مرقاب و نردبانی است از خاک تا افالک .دريايی
عظيم است که اصل معارف گوهرهای ناب اين درياست مبادا به توحيد عوام
قناعت کنی که گويند :خدا يک است و دو نيست و کتاب توحيدشان بيش از اين
(همان ص)378
دو کلمه ورقی را در بر ندارد.

 . #توحيد در معنی ،يکی گفتن و يکی کردن بود .و در معنی ّاول پايه ايمان
دوم کثرتی را که در شئون هستی ،سالک مو ّحد
بود و طهارت و در معنی ّ
ادراک ميکند ،همه را به وحدت رجوع دهد ،و مؤثّر و مدبّر را نداند و نبيند
(همان ص)376
جز ذات يکتای حق تعالی.
. #اگر محتوای اين جمله شريف ،عظيم نبود ،خداوند با پيامبرش نمی فرمود:
((فاعلم أنه ال اله ّ
اال هللا (نمل آهی)) .)14
نفرمود (قل) ،فرمود (فاعلم) بدان ،و اين دانش ،دانشی بس عظيم است .و بدان
که حضرت پروردگار وجودش صمدی است ،و صمد يعنی تو پر و مغز دار و
متصور نيست( .جايی در عالم
اين وجود عزيز در عالم هستی خأليی برايش
ّ
(همان ص)376
از او خالی نيست).
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. #برای اين که مطلب برای عزيزان روشن تر گردد .گوييم :در فلسفه مسلّم
است که (معلول علّت تا ّمه چيزی جز مرتبه نازله علّت نيست) ،هر آنگاه پديده
ای يک علّت برای پديدار شدنش و ايجادش بيش نباشد ،آن پديده به جز خالصه
و مرتبه نازله پديدار کننده اش چيزی بيش نيست .برای مثال ايجاد آفتاب
منحصرا ً علّتش خورشيد است که با ظهورش آفتاب ظاهر شود و با غروبش
تصور وجود آفتاب يک لحظه بدون خورشيد صورت
آفتاب رخت بر بندد
ّ
منورم شهر شما را
نبندد .حال می پرسيم :آفتاب از خود چه داری؟ گويد من ّ
در روز روشن می کنم .گوييم :نور تو از خودت نيست هر چه تو را نور است
مرتبه نازله نور خورشيد است ،باز می پرسيم ديگر چه داری؟ گويد من گرما
دارم ،فضای شهر شما را من گرم می کنم همه در هنگام سرما به سوی من
پناه می آورند .گوييم :باز از خود دم زدی .گرمی تو مرتبه نازله گرمای
خورشيد است؛ باز پرسيم ديگرت چيست؟ گويد :انرژی عالم خاک از من است
اگر من نبودم هيچ گياهی در زمين نمی روييد و هيچ موجود زنده ای در عالم
خاک حيات نداشت .گوييم :دست از منيّت و خود پرستی باز دار که انرژی تو
ذره ای برگرفته از انرژی خورشيد است .اينجاست که آفتاب تهی دست و فقير
ّ

باز ماند و اد ّعا را گوشه نهد و داند که( :سیه رویی ز م

مکن کم نگردد)  .ای عزيز! بدان که

آفتاب ،خورشيد نيست و خورشيد آفتاب نيست .معذلک آفتاب هر چه دارد از
خورشيد است و در حقيقت امانت دار اوست.

چون نور هک از مهر جدا هست و جدا نیست

عالم همگی نور خدا هست و خدا نیست

بینید رد آینه اگر صورت خود را

این صورت از آینه جدا هست و جدا نیست

و بدان که( :ليس کمثله شیء) .در اين مثال نقص اين است که آفتاب و خورشيد
پروردگار
هر يک در دو مکان و دو زمانند ،در حالی که حضرت علّت العلل،
ِ
(همان ص)377
ساعه با آن معيّت دارد .فتدبّر!
هر موجود ال ّ
. #بدان که چون در قيام نماز گويی( :بحول هللا و قوته أقوم و أقعد) ،تذ ّکری
باشد ترا که اين کمترين نمود قدرت است که نشستن و برخاستن باشد ،ساير
کارهای نفس را نيز بر اين قياس گير که ديدن و شنيدن و درک کردن و سخن
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گفتن تو جز با قدرت حق تعالی نباشد .و در اين راه هر آنچه خود را نفی کنی
(همان ص)801
و او را اثبات ،از ابواب معرفت بيشتر بهره وری.

چون حسخن گویی زبان آن تو هن

هم بما نی زنده ،جان آن تو هن
یس
م
س
هقصه بی یبصر و بی ع ا ت

گر ندا نی این کدا مین منبع است

. #توحيد ذات بدان معنی است که او در ذات از وحدت برخوردار است و
اوست حقيقت وجود ،وجود مطلق که هم او بود و چيزی با او نبود و هم اکنون
نيز خود هست و چيزی با او نيست و هم اکنون نيز آنچه جز او ظاهر است
جز به قيموميّت او هستی ندارد و هستی آن تجلّی و وجود ظلّی اوست که
ماهيّات همه وجود اعتباری دارند و بايد گفت نمودند نه بود.
یء هالک ّ
(همان ص)833
إال وجهه (قصص آهی)) )22
((ک ُّل ش ٍ
. #سوره توحيد انواع کثرت را از ذات حق تعالی نفی می فرمايد در آيه ّاول
وحدانيّت او را بيان می فرمايد و در لفظ (صمد) هرگونه نقص و عيب را از
مبری می دارد و در (لم يلد و لم يولد) او را علّت دانسته و معلوليّت را
ذات او ّ
از او نفی می کند و در (لم يکن لهو کفون احد) هر گونه شريک و مثل و مانند
(همان ص)141
مبری می نمايد.
را از ذات او ّ
 . #در توحيد صفات نه تنها او را کنز صفات کماليّه و جماليّه و جالليّه بايد
دانست ،بلکه هر صفت خوبی که در عالم هستی است پرتويی است از صفات
(همان ص)144
او و صفاتش عين ذاتند.
مجرد
 . #کمال توحيد خداوند ،خالص شدن برای اوست( .يعنی از غير او
ّ
شوی ،رويت به سوی او و زبانت در گفت و گوی او و نظرگاهت جمال او و
توکّلت به او باشد)(و کمال خلوص بنده ،نفی صفات از حضرت اوست (اشاره هب خطبه هاول
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نهج البّلهغ) ) .نه اين که او موصوف به صفات حسنی نيست ،بلکه صفات او
عارض بر ذات نيست و صفات عين ذات ،و خو ِد اوست.

(همان ص)144

 . #خداوند وجود عزيزی است که هستی ممکنات ظهور هستی اوست ،الجرم
در هر هستی اوست هستی .و چون وجود صمدی اوست ،نقطه ای در عالم
خالی از او نيست ،مکان ندارد ا ّما مکان آفرين اوست ،زمانمند نيست ا ّما زمان
(همان ص)834
آفرين اوست ،بعد ندارد ،ا ّما ابعاد آفرين اوست.
. #در توحيد افعال بايد معتقد بود که همان گونه که موجودات در ايجاد و
هستی وابسته به ذات الهی هستند ،در افعال و اعمال نيز استقاللی ندارند ،در
عالم طبيعت ،ابر و باد و مه و خورشيد و فلک همه مس ّخر اوست و افعال و
پديده های آنها همه وابسته به قدرت حق است .و نظم و قانون جاری در عالم
طبيعت همه سنّت تغيير ناپذير الهی است .و در ميان موجودات انسان تا
حدودی مختار است ا ّما بايد دانست که همين اختيار هم باز هبه حضرت حق
تعالی است به او تا با اين هبه و بخشش او را امتحان کند .بنابراين هيچ فعل
قوه و قدرت حق؛ ديدن ،شنيدن ،گفتن .همه و همه با قدرت
انسان نيست جز به ّ
اوست ،معذلک انسان در افعال خود يک نحوه اختيار دارد.
(همان ص)836
. #ای عزيز! کمترين فعل انسان نشست و برخاست است که يادآور آن هستيم
قوت خداوند بر می
قوته أقوم و أقعد ،با نيرو و ّ
در هر قيام نماز ،بحول هللا و ّ
خيزم و می نشينم و مشهود است که هيچ کدام از مظاهر حيات ،نظير دم زدن
و ضربان قلب ،گردش خون ،و دستگاه گوارش .هيچ کدام به دست ما نيست.
(همان ص)836
بنابر اين اختيار هم به نحو جزيی است.

ما همه شیران ولی شیر علم

حمله مان از باد باشد دم هب دم
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حمله مان پیدا و ان پیداست باد

جان فدا ی آن هک ان پیداست باد
(مولوی)

. #ای عزيز! برآيند و نتيجه اعتقاد بر سه توحيد (ذات و صفات و افعال)،
توحيد عبادت است ،چرا که چون آدمی از خدای يگانه در ذات آگاهی يافت و
دانست که مؤثری در عالم هستی جز او نيست و جمالی و جاللی و دلبری در
ذاتی نيست جز اين که از ناحيه اوست و کارها همه به دست اوست ناچار در
پيشگاه چنين ذاتی سر عبوديّت به سجده گذارد و جز به او روی نياورد.
و آن حالت در اين جمله که قبل از تکبير نماز گويی بر اطمينان تو بيافزايد :ا اِن
(همان ص)836
رب العالمين .
صالتی و نسکی و محيايی و مماتی هلل ّ
(. #هو) اسم اعظم حق تعالی است و اين جمله بهترين مصداق وحدت ذات
است و جمله (ال اله ّ
اال هللا) ،مصداقی بر وحدت صفات و جمله (ال حول و ال
قوه ّ
اال باهلل) ،مصداقی بر وحدت افعال و آيه (إ ان صالتی ،و نسکی و محيای و
ّ
ب العالمين) ،مصداقی بر وحدت عبادت می باشد و جمله(ال اله ّ
اال
لِل ر ّ
مماتی ِ ّ ِ
هللا وحده وحده وحده) هر سه توحيد حق تعالی را در بر دارد چه سه توحيد
ّاول به حق تعالی متعلّق است و توحيد عبادت بنده را شايسته .و اين بيت
خواجه شيراز داللت بر تکبير سالک در هر چهار مرتبه توحيد است.
(همان ص)837

من همان دم هک وضو ساختم از چشمه عشق چار تکبیر زدم یکسره رب رههچ هک هست
(حافظ)

. #بدان که اهل توحيد سه گروه باشند .نخست :توحيد عوام بود که با جمله خدا
يک است و دو نيست ،قانع اند .به شرط آن که در شريعت استوار باشند خداوند
دوم :توحيد متوسطان است
از ايشان قبول فرمايد ا ّما در زمره خاکيان باشندّ .
که توحيد را با تعقّل و داليل فلسفی و عقالنی پذيرفته اند و در اين راه به بحث
و استدالل و ح ّجت نشسته اند و اين مرتبه ايمان را نوری هم چون مهتاب در
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سوم :اهل
جان ايشان باشد و اينان از خاک برخاستگان و آسمانيان اند.گروه ّ
کشفند که وحدت حق تعالی را در ک ّل عالم هستی به مشاهدت نشسته اند .و
اينان اهل يقينند که در اين منزل نه بحث است و نه استدالل .چرا که (آفتاب آمد
دليل آفتاب) و ايمان ايشان در تابش نور يقين است که خورشيد معرفت بر
جانشان ظاهر گشته و در حقيقت عرشيان اينانند .ای عزيز! ورود در اين منزل
دست ندهد جز برای کسانی که کمر عبوديّت بر بسته و به پاکی و صفا پيوسته
و از غير دوست بريده و عمر در طلب رضای او گذارده ،نه در کسب از او
غافل گشته و نه در اجتماع ياد او را فراموش کرده ،در خلوت با او و در جمع
با او ،لب از گفتار بيهوده بر بسته و چشم از ديدار جز او پوشيده و جز خدا را
در حرمسرای دل ره نداده .روز ها اغلب صائم و سحر ها قائم اند.
(همان ص)114
. #بدان که معنی هللا اکبر نه آن است که خداوند از ماسوای خود بزرگتر است.
چه ماسوای او جز نيستی هرگز اد ّعايی نداشتند تا خود را کوچک تر از خدا
دانند چه هر کوچکی در برابر بزرگ باز نوعی از هستی را برخوردار است
رب خويش داند و يک لحظه
و ماسوايی که ک ّل هستی خود را رهين خالق و ّ
در وجود و هستی از موجد خويش مستغنی نيست ،جز عدم اد ّعايش چيست؟
بنابر اين معنی هللا اکبر آن است که خداوند برتر و عظيم تر از آن است که در
وهم و انديشه آيد .و برتر از آن که ،توان سخن به وصف او گشود.
(همان ص)884

. #ای عزيز! اگر نظر داری و منظر می طلبی به از جمال او چه منظری
ديدی؟ که همه جمال ها پرتويی از جمال اوست.

گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

ره دو عالم یک فروغ روی اوست

(حافظ)
اگر دل داری و دلبر جويی ،دل به کدام دلبر به از او دهی؟ که همه دلبران
گدای دلبری اويند .اگر جان داری و جانان خواهی ،جان هر جانانی اوست.
((قل هللا ثم ذرهم )) (بگو خدا و همه را واگذار (إنعام آهی( ) )73همان ص)887
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. #ای عزيز جهان صورت مرآتيّه است از يک بی صورت .و نقشی است از
يک بی نقش ،که با بی رنگی در هر لحظه هزار رنگ آفريند و با بی صورتی
وم هو فی شأن))
در هر دم با هزار جلوه خود نمايد و هم اوست که(( :ک ّل ي ٍ
(هر روز او در شأنی است (الرحمن آهی) )87
اگر از اين شاهراه در آيی نخست به جهان نگری و از ديدار عالم به خداوند
ايمان آوری و سپس رسی به آن جا که با چشم دل خدا را بينی و ديگر جهان
(هدهد سبا ص)64
را نبينی و برتر از همه آن جا که با چشم خدا ،خدا را بينی.
. #موجد شیء فاقد آن نمی تواند باشد ،با گدايی بخشندگی معنی ندارد ،آن که
می دهد حتما ً دارد.

کی تواند هک شود هستی بخش

ذات ان یافته از هستی بخش

آفاق را جمال و جالل پر نموده مگر می شود خالق آن از اين دو صفت خالی
باشد ،و چون عشق به جمال و صفات جماليّه تعلّق می گيرد ،الجرم آبشخور
(همان ص)113
هر عشق جمال دل آرای اوست.

. #وقتی دانستی که قيام ماهيّات به وجود است و وجود مطلق آن گونه مورد
نظرت بود که ماهيّات را نديدی آن وقت در می يابی که( :ال هو ّ
اال هو)
(حدیث آرزومندی ص)119
 . #کلمه (ال حول و ال ق اوه ّ
إال ِباهلل) وحدت افعال و سرود دائمی ک ّل عالم هستی
(همان ص)144
است.
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 . #وجود ،رحمت است .از حضرت علی پرسيدند :وجود چيست؟ فرمود :به
غير از وجود چيست؟ اگر اين راز را دريافتی ديگر به غير از خدا و رحمت
(همان ص)828
او چيزی نمی بينی.

رد عالم اگر فلک اگر ماه و خور است

از باده هستی تو پیماهن خور است

افرغ ز جهانی و جهان غیر تو نیست

بیرون ز م کانی و م کان از تو رپ است
(ابو سعید ابوالخیر)

. #در کجا نظر افکنی که او آن جا نباشد؟ چه او ّاول است به معنی و آخر
است به صورت ،چه تدبير عالم از اوست و همان تدبير است که ظاهر شده،
ظاهر است با برهان و تغيّر احوال و افعال است و باطن است به صورت علّت
(همان ص)143
تا ّمه هر موجود.
((. #سقاهم ربُّهم شرابا ً طهورا)) (آشاميد ايشان را پروردگارشان شرابی بس
پاک (انسان آهی ) )83چون ساقی ،ساغری را با دست خود به دست عاشق دهد،
جمال پر فروغ ساقی را ،عاشق توان ديدار ندارد؛ الجرم به عکس ساقی که در
جام افتاده می نگرد ،اين جا ديگر مستی عاشق نه از شراب که از ديدار عکس
سر توحيد افعال را از
محبوب است که چون با اسرار معرفت آشنايی يابی و ّ
قوه ّ
اال باهلل) پرده برداری ،آن وقت است که ديگرت
جمله شريف (ال حول و ال ّ
نياز به شراب ساقی نيست ،بلکه از هر جرعه آب که نوشی عکس ساقی را در
آن بينی و بر سر هر سفره که نشينی خود را مهمان او يابی:

ما رد ایپهل عکس رخ یار دیده ایم

#

ای بیخبر ز لذت شرب مدا م ما

.دختری را وقت شوی افتاده بود
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(کشتزار عمر ص ) 811

ماه رویی بود و بس دلدا ده بود

از شراب رنگس خهمار او
بی قرار

بانگ می زد رب ردش هشیار کو
همدعی اندر واف و عشق یار

رد میان عاشقان کوی را

گفت هشیاری گزینم شوی را

ره هک فرزاهن است آید شیپ ما
صف زدند از عاشقان صد همدعی

ات هک بگزینم شوی خویش ،ما

خواستاران

عاشقان

هادعا را آزمایش رد پی است
محفلی را رپ ز کاال ساخت حسخت
عاشقان را جمله رد مجلس بخواند

ات هک رد فرزانگی باشد قوی؟
ات همای بخت رب بام کی است
رب نشست اندر کناری روی تخت
ک خ ی مح
ف
ن
رد نار و ش رد ل شاند

ساعتی رد وصفشان افساهن گفت

وصف بس دیواهن و فرزاهن گفت

پس ربون راند از سرا دلدا دگان

ات هک شاید رد صف فرزان گان

گفت فردا ره هچ رد کاشاهن بود

هم ز ساکن ره هک اندر خاهن بود

ره هچ رد یاد است بنویسید باز

پس فرستید اندر این کوی نیاز

آن یکی صد و آن دگر صد اه زهار

رب نودنتش از نیاز و وصل یار

ره هچ رد یاد آمد آن دلدا دگان

رد خط آوردند آن فرزان گان
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زان میان دلدا ده ای رب خاهم راند

هک مرا جز یار رد خاطر نماند

رد حضور شمعت آن سان سوختم

هک دو چشم از ما سوی رب دوختم

آفتاب رویت آنسان اتفت جان

کز شعاعش گشت دیده ان توان

رد دلم جز اندهی رپ چیپ نیست

جز همین رپتو هب خاطر چیه نیست
ظلمتی را بنگرم رب طرف نور

گفت آن هم رو هک این دیواهن را

رب گزینم از دو صد فرزاهن را

ره هک دیواهن است او فرزاهن رت

عاقل آن باشد هک او دیواهن رت

ات تو باشی شرم بادم کز رغور

(حضرت استاد)

مح
ض
س
( سؤال از ر ا تاد )
 . #لطفا ً درمورد وحدت وجود و ممکن الوجود و واجب الوجود توضيحی
بفرماييد؟

جواب
ردرهپدیده شما دو چیز را ردک می کنید یکی وجود و دیگری ما ههیت ،مث ًّل می رپسند ردخیابان چیزی هست؟ شما یم
مب
ی
هس
گف
چ
ن
چ
ت
م
ت
ا
گودیی :آری هست .می رپسند هچ هست؟ می گودیی :انسان ،اتو ل ،و ور دو رهخ .آ ه ر ید ت،
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ه
مف
ی
ن
س
هس
چی
ه
مفهومِ هستی است و این چیزاه را ماهیت گویند ،خوب اگردقت کنید وم ت ،یک ز رتشیب ت و از
ه
ه
م
قس
هس
ل
س
ت
کث
هی
گ
خ
ج
ج
س
وحدت ربخوردار است اما ما تْ م رت دارد .حالْ ی و و ود رب دو م ا ت ا ر و ودش از و د
باشد واجب الوجود هست واگر از غیر ،ممکن الوجوداست ،هک وجودِ ممکنات از واجب الوجود هب عاریت
گرفته شده است.
سئوال
 . #لطفا ً تفسيری جامع درمورد«ال اله اال ّ هللا» بفرماييد؟

جواب

زعزیا :تفسیر جامع ردمورد این جمله کتابی را می طلبد .این جمله توحید صفات را معرفی می فرمایدهک رد فطرت انسان تمایل
و عشق هب صفات خوب بالفطره وجوددارد ،اَهلَِ یعنی حیران کننده ،واهل و شیداکننده ،آدمی اگر مواهج شد با صفات خوب
مانند جمال  ،علم ،قدرت ،محبت ،کرم و ...ربایش دلبری دارد و اگر مواهج با بهترین اه شد محبت تبدیل هب عشق می
گردد ،این جمله می فرماید چیه صفت خوبی ردعالم ظارهنشده جز اینکه تجلی رپتویی از معدن صفات حق تعالی است.
بنارباین چیه محبوبی رد رباربدل انسان جزخدا نیست خواه بدا ند و خواه ندا ند «ولّلِ االَ ْسماءُ ا ُحلْ ْسنی» «وربای خدا وند است اسم
اهی نیکو

)سوره ارعاف آهی »(444

آدمی تعریف و حمد چیه چیز یا کسی را نکرده جز اینکه ستایش خدا وند را کرده
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« َالْحَمدُ لّلِ رَ هبِ الْعالَمین» خواه بداند خواه نداند .جمله شریف «ال اهل اال الّل»

می فهما ندهک ردعالم دلبری

جزخدا وند تبارک و تعالی نیست.
سئوال
 . #حضرت استاد عزيز و گرامی وحدت عددی يعنی چه؟ لطفا ً توحيد عملی
را نيز توضيح بفرماييد؟

جواب

وحدت عددی وحدت عدد یک است رد ریاضی هک خدا وند از این وحدت منزه است هچ عدد یک ردخارج یکتا
ج
م
م
یع
یس
ن
غی
نیست ره عدد وهع ا ت ازعدد یک .عدد جنپ ی جنپ ات یک و ره.
خدا وند آن یکتایی است هک «لیس کمثلهِ شی ء» .توحید عملی یعنی این ااقتعد را رد اعمال خود ایپده نمادیی .رسد آدمی هب
جایی هک هب جز خدا دنیبن  .کجا بدین منزل می رسد آن گاه هک هب این توحید هس گاهن یقین داشته باشد:
-4توحید صفات = ال اهل هاال الّل  -1توحید افعال = ال حول وال قوه هاال بالّل  -4توحید ذات = الهو هاال هو
 رباینداینهستوحیدتوحیدعبادتاست.

«اِنَّصَّلتی وَ نُسُکی وَمَحیایَو مَماتی لّلِر هبِالعالمین» «هماان

نمازو طاعت و کلیه اعمال من و حیات و مرگ من  ،همه ربای رپوردگارعالم اهست

{سوره انعامآهی }461

»
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مناجات
الهی :چشمی هک تو را دنیبن کور است  ،گوشی هک حسخن تو ونشند کر است ،دلی را هک تو دلبر نباشی سنگ است و
جانی را هک تو جاانن نباشی مرده است و زبانی هک ذکر تو نگوید الل است و شاهم ای هک بوی تو از عالم ونشند از
کار افتاده است.

الهی :

(انداگشیه ش) 60

دانستمت ،هن دانستنی هب پندا ر ،هک همه دم تو را هب مشاهدت نشسته ام ،رد آمدن روز و شب ،رد طلیعه جان

بخش صبح ،رد دل شب اهی مهتابی ،رد وزش نسیم ،رد شکفتن غنچه اه،رد طنین رزیش قطرات باران ،رد صدا ی
بال زدن کبورتان ،رد شورش و غوغای رپستو اه ،رد طنین خاطره انگیز نوای مرغ حق ،رد زمزهم جویباران ،رد
سرمستی زهار دستان ،رد ح کرت ارب اهی گرانبار ،رد سّلم ره جواهن هک خاک را واپس می زند ،رد مهر ماردان ،و همه جا و
همه جا جز تو ندیده ام و جز تو دینشنه ام ،همان گوهن هک جز از تو نگفته ام.
(تجلی ص)21

35

