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 شرح حال مختصر

خ یدان شیاز مر یاست. و یهجر هفتم قرن ( از عارفان بزرگینخشب) یفسَز بن محمد نَیخ عبدالعزیش

مت کررد و  ید و سپس به بخارا عزیبود و قسمت عمده عمر خود را در خوارزم گذران ین حمویسعدالد

ان مغول کره بره   یدر اثر هجوم لشکر یهجر 617کند. در سال ان دراز در آن شهر رحل اقامت افیسال

ش از یهمان سال پر  رجب ماه ت را خراب کردند؛ در بامداد روز جمعه اولیماوراءالنهر رفتند و آن وال

خراسان حرکت نمرود. در بحرآبراد    یسو به و کرد ترک را شهر آن بخارا شهر دن لشکر مغول بهیرس

راز یه اقامت کرد و از آنجا به اصفهان و شر ین حمویخ سعدالدیش خود خیش و مراد تربت سر خراسان بر

چ جا قرار نگرفرت ترا   ید و در هیگز یسکن ییو هر شب بجا یآورد. از آن مدت هر روز به موضع یرو

هجرری   616ر سرنه  دد و در آنجا رحل اقامت افکند. سرانجام در همران شرهر   یسرانجام به ابرقو رس

   د.یهمانجا مدفون گرد را بدرود گفت و در یزندگ

است. با سرلطان جرالل   حموی ن یخ سعدالدیدان شین و از مریر محققیاز مشاه ین نسفیزالدیخ عزیش

ق و اصرول و  یو کشف الحقرا  ین و مقصداالقصیمنازل السائر است. ن پسر خوارزمشاه معاصر بودهیالد

لوح محفوظ  و حی، سلوک مقاماتاسرار الو و اسرار القابلیه و اسرار التصوف و خواص الحروفو فروع 

که هرر   فرموده ین حمویخ سعدالدیاز مصنفات اوست. شالکامل  وحدت وجود و انسان و و عالم صغیر

ق اظهرار کررده   یدر کشف الحقا یز نسفیام، عزکرده پنهان کتاب جلد که من در چهارصد و چهل یسرّ

ا که او با آرای حکما و عرفای پریش  است چرخوبی آثار او برای آشنایی با عرفان نظری مدخل  .است

   از خود آشنایی داشته و به زبان فارسی و ساده به نگارش آثارش پرداخته است.
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

 

 مقدمّه

الحمدللّه رب العالمین و العاقبۀ للمتقین وال عدوان االعلی الظالمین والصلوۀ و السالم علری انبیائره و   

 ه و علی آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین.اولیائه خیر خلق

کثررهم   -اما بعد، چنین گوید اضعف ضعفاء، و خادم فقرا، عزیز بن محمد النسفی که جماعت درویشان

باید که چند رساله جمع کنید در علومی کره دانسرتن آن   ازین بیچاره در خواست کردند که می -اللّه

دستوری باشد و ترا ذخیره و یادگاری بشود. گفتم: علومی که  ضرورتست مر سالکان را، تا ما را مونس و

آن ضرورت است مر سالکان را بسیار است، اگر جمله بیاورم دراز شود، آنچه شرما در خواسرت    ندانس

کنید جمع کنم. آنچه درخواست کردند اجابت کردم و از خداوند تعالی مدد ویاری خواستم تا از خطرا  

، و بیست رساله جمع کردم. ده چنران اسرت   «لی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیرانّه ع»و زلل نگاه دارد، 

که مبتدی و منتهی را از آن نصیب باشد مبتدی را ایمان پیدا آید و منتهی را اطمینان زیادت شود، و ده 

چنان است که جزمنتهی را از آن نصیب نباشد، مبتدیان از آن بی بهره وبی نصیب باشرند. و پریش از   

ل پنج فصل نوشتیم که هر یکی درین راه اصلی است، و جمله را در دو جلد جمع کردم و ما توفیقی رسای

 اال باللّه علیه توکّلت و الیه انیب.

 در بیان شریعت و طریقت و حقیقت

بدان، اعزّک اللّه فی الدارین، که شریعت گفتِ انبیاست و طریقت کرد انبیاست، و حقیقت دید انبیاست: 

 قوالی و الطریقۀ افعالی و الحقیقۀ احوالی. سالک باید که اوّل از علم شریعت آنچه مرا البردّ  الشریعۀ ا

و بجای آورد تاازانوار حقیقرت   ست بکنداست بیاموزد و یاد گیرد و آنگاه از عمل طریقت آنچه ما البدّ

 بقدر سعی و کوشش وی روی نماید.

کند آنچه است، از اهل شریعت است، وهر که می کند آنچه پیغمبر وی گفتهای درویش: هر که قبول می

بیند آنچه پیغمبر وی دیده است از اهل حقیقت پیغمبر وی کرده است، از اهل طریقت است، و هر که می

است. هر که هر سه دارد هر سه دارد، و هر که دو دارد دو دارد، و هر که یکی دارد یکی دارد، وهر که 

 هیچ ندارد هیچ ندارد.

اند و آن طایفره کره   اند که پیشوای خالیقاند و ایشان! آن طایفه که هر سه دارند، کامالنای درویش

 اند.حساب بهایم اند که ازند، و ایشانهیچ ندارند ازین سه ناقصان

ای درویش! بیقین بدان که بیشتر آدمیان صورت آدمی دارند و معنی آدمی ندارند، و بحقیقت خرر و  

ر و کژدم اند و باید که ترا هیچ شک نباشد که چنین است. در هر شرهری چنرد   گرگ و پلنگ و ماو  گاو

لقرد  »کسی باشند که صورت و معنی آدمی دارند وباقی همه صورت دارندو معنی ندارند، قوله تعالی 

ذان الهرم   رانا لجهنّم کثیراً من الجنّ و االنس لهم قلوب الیفقهون بها ولهرم اعرین الیبصررون بهرا و    ذ

 «.بها اولئک کاالنعام بل هم اضلّ الیسعمون
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 در بیان انسان کامل

آن است که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد، و اگر این عبرارت را فهرم   بدان که انسان کامل 

کنی بعبارتی دیگر بگویم. بدان که انسان کامل آن است که او را چهار چیز بکمال باشرد: اقروال   نمی

 ک و معارف.نیک و افعال نیک و اخالق نی

اند و کار سالکان این است که این چهار چیرز را  اند درین میانای درویش! جمله سالکان که در سلوک

بکمال رسانند. هر که این چهار چیز را بکمال رسانید بکمال خود رسید. ای بسرا کَرس کره دریرن راه     

   آمدند و درین راه فرورفتند و بمقصد نرسیدند و مقصود حاصل نکردند.

ن انسان کامل را دانستی، اکنون بدان که این انسان کامل را اسامی بسیار است باضافات و اعتبارات چو

اند، و جمله راست است. ای درویش! انسان کامل را شیخ و پیشوا و هرادی و  باسامی مختلفه ذکر کرده

مان گوینرد وجرام   مهدی گویند، و داناو بالغ و کامل و مکمّل گویند و امام و خلیفه و قطب و صاحب ز

کند و عیسی گویند که مرده زنده می و جهان نماو آئینۀ گیتی نمای و تریاق بزرگ و اکسیر اعظم گویند

داند و ایرن انسران کامرل    خضر گویند که آب حیوۀ خورده است. و سلیمان گویند که زبان مرغان می

دات همچون یک شخص است، و همیشه در عالم باشد و زیادت از یکی نباشد از جهت آنکه تمامت موجو

انسان کامل دل آن شخص است، و موجودات بی دل نتوانند بود؛ پس انسان کامرل همیشره در عرالم    

باشد؛ و دل زیادت از یکی نبود، پس انسان کامل در عالم زیادت از یکی نباشد. درعالم دانایان بسریار  

ئی. چرون آن  تب باشند، هر یک در مرتبهباشند، امّا آنکه دل عالم است یکی بیش نبود. دیگران در مرا

 یگانۀ عالم ازین عالم درگذرد، یکی دیگر بمرتبۀ وی رسد و بجای وی نشیند تا عالم بی دل نباشد.

ئی است پر از افراد موجودات، و ازین موجودات هیچ چیز و هیچ تمامت عالم همچون حقّهای درویش! 

ان کامل را، که ازخود وازین حقّه خبر دارد ودر ملرک و  کس را از خود و ازین حقّه خبر نیست، اال انس

دانرد  ملکوت و جبروت هیچ چیز بروی پوشیده نمانده است؛ اشیا را کماهی و حکمت اشیا را کماهی می

اند و انسان کامل زبده و خالصرۀ  اند و میوۀ درخت موجوداتبیند. آدمیان زبده و خالصۀ کایناتو می

انرد، هرم بصرورت و هرم     دات جمله بیک بار در تحت نظر انسان کاملموجودات آدمیان است. موجو

بمعنی، از جهت آنکه معراج ازین طرف است هم بصورت و هم بمعنی، تا سخن دراز نشود و از مقصرود  

 باز نمانیم!

ای درویش! چون انسان کامل خدای را بشناخت و بلقای خدای مشرف شد، و اشیا را کماهی و حکمرت  

بدانست و بدید، بعد از شناخت و لقای خدای هیچ کاری برابر آن ندید و هریچ طراعتی   اشیا را کماهی 

بهتر از آن ندانست که راحت بخلق رساند و هیچ راحتی بهتر از آن ندید که با مرردم چیرزی گویرد و    

 هرای چیزی کند، که مردم چون آن بشنوند و بآن کار کنند، دنیا را بآسانی بگذرانند و از بالها و فتنره 

و هر که چنین کند، وارث انبیاست، از جهت آنکه علم  آخرت رستگار شوند. در این عالمی ایمن باشند و

و عمل انبیا میراث انبیاست و علم و عمل انبیا فرزند انبیا است. پس میراث ایشان هم بفرزند ایشان مری 

 رسد، تا سخن دراز نشود و ازمقصود باز نمانیم!
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ن ندید که عالم را راست کند و راستی در میان خلق پیدا آ طاعتی بهتر از ای درویش! انسان کامل هیچ

کند. و عادات و رسوم بد ازمیان خلق بردارد، و قاعده و قانون نیک در میان مرردم بنهرد، و مرردم را    

عظمت و بزرگواری و یگانگی خدای مردم را خبر دهد و مدح آخرت بسیار گویرد و   زا خواند وبخدای 

ثباتی دنیا حکایت کند و منفعرت  تغیّر و بی ثبات آخرت خبر دهد، و مذمّت دنیا بسیار کند، و ازاز بقاء و 

ت ردرویشی و خمول با مردم بگوید تادرویشی و خمول بر دل مردم شیرین شود و مضرت توانگری و شه

د و بدان را ت نفرت پیدا آید و نیکان را در آخرت ببهشت وعده دهرتوانگری و شه بگوید تا مردم را از

در آخرت از دوزخ وعید کند و از خوشی بهشت و ناخوشی دوزخ و دشواری حسراب حکایرت کنرد، و    

بمبالغت حکایت کند و مردم را محبّ و مشفق یکدیگر گرداند، تا از آزار بیکدیگر نرسانند و راحرت از  

دهند و هم بزبران و هرم   یکدیگر دریغ ندارند و معاون یکدیگر شوند، و بفرماید تا مردم امان یکدیگر ب

بدست. و چون امان دادن یکدیگر بر خود واجب دیدند بمعنی با یکدیگر عهد بستند. باید که این عهرد  

را هرگز نشکنند و هر که بشکند ایمان ندارد: من ال عهدله ال ایمان له. المسلم من سلم المسرلمون مرن   

 لسانه و یده.

تربیت اولیاست: انّما انت منذر و لکلّ قوم هراد. دعروت    دعوت انبیا بیش ازین نیست باقیای درویش! 

انبیاء رحمت عالم است؛ و ما ارسلناک الّا رحمۀً للعالمین. و تربیت اولیا خاص است، از بهر آنکه انبیراء  

 اند.اند و اولیاء کاشفانواصفان

یران را، و  ای درویش، رحمت خدای عام است جملۀ موجودات را، و رحمت انبیا عام است جملرۀ آدم 

رحمت اولیا عام است جملۀ طالبان را. دعوت انبیا این بود، جمله یک سخن بودنرد و جملره تصردیق    

یکدیگر کردند و این سخن هرگز منسوخ نشود. سخن دراز شد و از مقصود دور افتادیم. غرر  مابیران   

نسان کامل برا ایرن   انسان کامل بود، چون کمال و بزرگی انسان کامل را شنیدی، اکنون بدان که این ا

گذراند از کند و بسازگاری روزگار مینامرادی زندگانی میه کمال و بزرگی که دارد، قدرت ندارد و ب

 روی علم و اخالق کامل است امّا از روی قدرت و مُراد ناقص است.

رت ای درویش! وقت باشد که انسان کامل صاحب قدرت باشد و حاکم یا پادشاه شود، امّا پیداست که قد

آدمی چند بود، و چون بحقیقت نگاه کنی عجزش بیشتر از قدرت باشد، و نامرادیش بیش از مراد برود.  

خواستند بود و بسیار چیزها نمیکه باشد و نمی انبیا و اولیا و ملوک و سالطین بسیار چیزها می خواستند

و نادان و پادشراه و رعیّرت   بود. پس معلوم شد که جمله آدمیان از کامل و ناقص و دانا که باشد و می

کنند. بعضی از کامالن چون دیدند که آدمری برر حصرول    اند و بنامرادی زندگانی میعاجز و بیچاره

بایرد کررد،   شود و بنامرادی زندگانی مری مرادات قدرت ندارد، و بسعی و کوشش قدرت حاصل نمی

ر آزادی و فراغت نیسرت، تررک   دانستند که آدمی را هیچ کاری بهتر از ترک نیست و هیچ طاعتی براب

 کردند و آزاد و فارغ گشتند.

 در بیان کامل آزاد

شد که انسان کامل آن است که او را چهارچیز بکمال باشد، اقوال نیک و افعرال نیرک، و   بدان که گفته 
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اخالق نیک و معارف. و انسان کامل آزاد آن است که او را هشت چیز بکمال باشد، اقوال نیک و افعرال  

خمول. هر که این هشت چیز را بکمرال رسرانید   و و اخالق نیک و معارف و ترک و عزلت و قناعت  نیک

 کامل و آزاد است و بالغ و حرّ است.

ای درویش! هر که چهار اوّل دارد وچهار آخر ندارد کامل است امّا آزاد نیست و هر کره چهرار آخرر    

هرکه این هشت جمله دارد و بکمال دارد کامرل و  دارد و چهار اوّل ندارد آزاد است امّا کامل نیست، و 

انرد چرون   آزاد و بالغ و حرّ است. اکنون چون کامل آزاد را دانستی، بدان که کامالن آزاد دو طایفه

ترک کردند و آزاد و فارغ گشتند، دو شاخ پیدا آمد. بعضی بعد از ترک عزلت و قناعت و خمول اختیار 

تسلیم و نظاره کردن اختیار کردند، مقصود همره آزادی وفراغرت   کردند، و بعضی بعد از ترک رضا و 

بود. بعضی گفتند: آزادی و فراغت در ترک و عزلت و قناعت و خمول است، و بعضی گفتنرد: آزادی و  

این هر دو طایفه در عالم هستند و هر یک بکار خود  فراغت در ترک و رضا و تسلیم و نظاره کردن است.

ه عزلت و قناعت و خمول اختیار کردند دانستند که چنانکره برا عسرل گرمری     اند، آن طایفه کمشغول

همراهست و چنانکه با کافور سردی همراهست، با دنیا و صحبت اهل دنیا تفرقه و پراکندگی همراهست، 

افتد، چیزی از دنیراوی  اند. اگر ناگاه اتفاق چنان میاند و دوستی دنیا از دل قطع کردهپس ترک کرده

شود یا صحبت اهرل دنیرا   نهد، یا چیزی از تنعّمات و لذّات دنیاوی ایشان را میسّر میشان میروی بدی

ترسند و میچنانکه دیگران از شیر و پلنگ و مار و کژدم می گریزند.کنند و میآید، قبول نمیپیش می

لیم ونظراره کرردن   گریزند. و آن طایفه که رضا و تسترسند و میگریزند، ایشان از دنیا و اهل دنیا می

داند که به آمد وی در چیست. وقت باشد که آدمری را چیرزی   اند دانستند که آدمی نمیاختیار کرده

پیش آید و او را از آمدن آن چیز خوش آید و زیان وی در آن چیز باشد و وقت باشد کره آدمری را   

شد. چون این طایفه برین چیزی پیش آیدو او را از آمدن آن چیز ناخوش آید و سود وی در آن چیز با

سر واقف شدند، تدبیر و تصرّف خود و ارادت و اختیار خود از میان برداشتند، و راضی و تسلیم شردند،  

اگر مال و جاه بیامد، شاد نشدند، و اگر مال و جاه برفت، غمناک نگشتند و اگر نو رسید، پوشیدند و اگر 

خوش بودند و خواستند که اهل دنیا از ایشان سرود  کهنه رسید پوشیدند. اگر بصحبت اهل دنیا رسیدند 

کنند و اگر بصحبت اهل آخرت رسیدند خوش بودند و خواستند که ایشان را از اهرل آخررت سرودی    

باشد. و این بیچاره مدتهای مدید بعد از ترک در عزلت و قناعت و خمول بودم، و مدّتهای مدید بعرد از  

ام. و مرا بیقین نشد که کدام شاخ بهتر اسرت،  . و حالی درینترک در رضا و تسلیم و نظاره کردن بودم

توانم کرد، ام. و نمینویسم هم هیچ ترجیح نکردههیچ طرف را ترجیح نتوانستم کرد، و امروز که این می

 بینم.بینم، و آفات بسیار میاز جهت آنکه در هر طرفی فواید بسیار می

 در بیان صحبت

خاصیّتهای عظیم دارد. هر سالکی که بمقصد نرسرید و مقصرود حاصرل    بدان که صحبت اثرهای قوی و 

نکرد، از آن بود که بصحبت دانائی نرسید. کار صحبت دانا دارد. هر که هر چه یافت، از صرحبت دانرا   

یافت، باقی این همه ریاضات و مجاهدات بسیار، و این همه آداب و شرایط بی شمار از جهت آن اسرت  
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 بت دانا گردد که سالک چون شایسته بصحبت دانا گشت کار سالک تمام شد.که تا سالک شایسته صح

ای درویش، اگر سالکی یک روز، بلکه یک لحظه بصحبت دانائی رسد، و مستعد و شایستۀ صحبت دانرا  

باشد بهتر از آن بود که صد سال، بلکه هزار سال بریاضات و مجاهدات مشغول باشرد، و انّ یومراً عنرد    

ممّا تعدّون. امکان ندارد که کسی بی صحبت دانا بمقصد رسد و مقصود حاصرل کنرد،   ربّک کالف سنۀ 

 اگرچه مستعدّ باشد و اگرچه بریاضات و مجاهدات بسیار مشغول بود.

ای درویش! بسیار کس باشد که بدانا رسد، و او را از آن دانا هیچ فایده نباشد؛ و این از دو حال خالی 

هم مقصود نباشد. آنکه استعداد ندارد از اهل صحبت نیست. و آنکه استعداد نباشد، یا استعداد ندارد یا 

دارد و هم مقصود نیست هم صحبت نباشد از جهت آنکه هم صحبت هم مقصود است. هرگاه دو کرس یرا   

زیادت با هم باشند و مقصود ایشان یکی باشد، هم صحبت باشند؛ و اگر مقصود ایشان یکی نباشرد، هرم   

 صحبت نباشند.

ن معنی صحبت را دانستی، اکنون بدان که چون بصحبت درویشان رسی، باید که سخن کم گوئی، و چو

سخنی که ازتو سؤال نکنند جواب نگوئی. و اگر چیزی از تو سؤال کنند و جواب نردانی بایرد کره زود    

ودر دانم و شرم نداری و اگر جواب دانی جوابی مختصر با فایده بگوئی و دراز نکشری  بگوئی که نمی

بند بحث و مجادله نباشی و در میان درویشان تکبر نکنی ودر نشستن باال نطلبی بلکه ایثار کنی و چون 

اصحاب حاضر باشند و خلوت باشد یعنی بغیر اصحاب کسی دیگر در میان نباشد، باید که تکلّف نکنری و  

 دی است.باید کرد؛ بی تکلّفی آزادر ادب مبالغۀ ننمائی که در چند موضع تکلّف نمی

ادبی کنی که بی ادبی در همه زمان و در همه مکان حرام است، مراد مرا آن  ای درویش! نه آنکه بی

است که در خلوت بی تکلّف زندگانی کنی، که اگر تو تکلّف کنی دیگران را هم تکلّف باید کرد و بردین  

اشی و باید که بت پرسرت  سبب درویشان گران بار شوند، و از آن صحبت لذّت نیابند و آن را سبب تو ب

 کن.کنند تو نیز مینباشی و چیزی را بت خود نسازی آن چنانکه دیگران می

ای دوریش! هر کاری که مباحست در کردن و ناکردن آن ضرورتی نیست، در آن کار موافقت کردن با 

کنری، آن   اصحاب از کرم و مروّت است، و اگر موافقت نکنی، بی مروّت باشی. و بر هر کاری که عادت

 کار بت تو شود ودر میان اصحاب بت پرست باشی.

ت نباید کرد کره  دآن کار عا رای درویش! هر کاری که نه ضرورت باشد و نه سبب راحت اصحاب بود، ب

 چون عادت کردی بت شد و ترک عادت کردن و بت را شکستن کار مردان است.

 در بیان سلوک

ی اللّه باشد، و سیر فی اللّه باشد. سیر الی اللّه نهایرت دارد  بدان که سلوک عبارت از سیر است، وسیر ال

امّا سیر فی اللّه نهایت ندارد و سیر الی اللّه عبارت از آن است که سالک چندان سیر کند کره ازهسرتی   

 خود نیست شود و بهستی خدا هست شود، و بخدا زنده و دانا و بینا و شنوا و گویا گردد.

پنداشت که مگردارد آن پنردار برخیرزد و   رگز هیچ هستی نداشت، امّا میای درویش! اگرچه سالک ه

بیقین بداند که هستی خداراست و بس. چون دانست و دید که هستی خدای راست، سیر الی اللّه تمرام  
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شد، اکنون ابتداء سیر فی اللّه است و سیر فی اللّه عبارت از آن است که سالک چون بهستی خدا هسرت  

ه و دانا و بینا و گویا و شنوا گشت، چندان دیگر سیر کند که اشیاء را کمراهی و حکمرت   شد و بخدا زند

اشیاء را کماهی بتفصیل وبتحقیق بداند و ببیند چنانکه هیچ چیزی در ملک و ملکوت و جبرروت برروی   

د؛ و اند که ممکن است که یک آدمی این همه بداند، و هیچ چیز نماند که ندانپوشیده نماند. بعضی گفته

اند که ممکن نیست که یک آدمی این همه بداند، از جهت آن که عمر آدمی اندک اسرت و  بعضی گفته

 اند که سیر فی اللّه نهایت ندارد.علم و حکمت خدای بسیار است، و ازینجا گفته

ای درویش! چون معنی سلوک رادانستی، اکنون بدان که اهل حکمت گویند که از تو ترا بخردای راه   

طول است، از جهت آنکه نسبت هر فردی از افراد موجودات با خدای همچنان است کره نسربت   بطریق 

گویند که از تو تا بخدای راه بطریق عر  ئی از مراتب درخت با تخم درخت و اهل تصوّف میهر مرتبه

است از جهت آنکه نسبت هر فردی از افراد موجودات با خدای همچنان است که نسربت هرحرفری از   

گویند که از تو تا بخدای راه نیست، نه بطریرق طرول و نره    این کتاب با کاتب و اهل وحدت می حروف

بطریق عر  از جهت آنکه نسبت هر فردی از افراد موجودات با خدای همچنان است کره نسربت هرر    

اند که وجود یکی بیش نیسرت و آن وجرود خردای    حروف این کتاب با مداد، و ازینجا گفته حرفی از

 و بغیر از وجود خدای وجودی دیگر نیست و امکان ندارد که باشد. -تعالی و تقدّس -است

 ای درویش! این پنج فصل را در مسجد جمعۀ ابرقوه جمع کردم ونوشتم. والحمدللّه ربّ العالمین.
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 در بیان معرفت انسان رسالۀ اوّل

 بسم اللّه الرحمن الرّحیم

ین، و الصلوۀ و السالم علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه و علی آلهرم  الحمدللّه ربّ العالمین والعاقبۀً للمتقّ

 و اصحابهم الطیّبین الطاهرین.

کثّررهم   -اما بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشران 

مع کنیرد و ظراهر و   ئی جباید که در معرفت انسان رسالهازین بیچاره درخواست کردند، که می -اللّه

باطن انسان را شرح کنید یعنی بیان کنید که از روی صورت خلقت انسان چون اسرت، و از روی براطن   

روح انسانی چیست، و ترقّی روح انسانی تا کجاست، و دیگر بیان کنید که هر انسانی چند روح دارد، و 

تعالی مدد و یاری خواستم ترا از  اجابت کردم و از خداوند  را هر روحی چه کار کند. درخواست ایشان

 «.انّه علی مایشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»خطا و زلل نگاه دارد: 

 در بیان خلقت صورت انسان

بدان، اعزّک اللّه فی الدارین که اوّل انسان یک جوهر است و هر چیز که در انسان بتدریج موجود شد، 

ظاهر شدند و آن یک جوهر نطفره اسرت،    جمله در آن یک جوهر موجود بودند، و هر یک بوقت خود

یعنی تمامت اجزای انسان از جواهر واعرا ، جمله در نطفه موجود بودند، و هر چیز که او را بکار می

باید تا بکمال انسانی رسد، با خود دارد و از خود دارد، یعنی نطفه هم کاتب، و هم قلم، و هم کاغرذ، و  

 هم دوات، و هم مکتوب، و هم قاری است.

ای درویش! نطفۀ انسان جوهر اوّل عالم صغیر است، و ذات عالم صغیر است، و تخم عالم صغیر اسرت، و  

خواهد که جمال خود را بیند و صفات و اسامی عالم عشق عالم صغیر است، نطفه بر خود عاشق است، می

بعالم تفصریل   خود را مشاهده کند، تجلی خواهد کرد و بصفت فعل ملتبس خواهد شد و از عالم اجمال

خواهد آمد و بچندین صور و اشکال و معانی و انوار ظاهر خواهد شد تا جمال وی ظاهر شود و صفات و 

 اسامی و افعال وی پیدا آید.

 در بیان تربیت نطفه

افتد، مدّتی نطفه است، و مدّتی علقه است، و مدّتی مضغه اسرت، و در  بدان که نطفه چون در رحم می

آید، تا مدّت سه ماه بگذرد؛ آنگاه در اوّل ماه چهرارم کره   عروق و اعصاب پیدا میمیان مضغه عظام و 

آید تا چهرار مراه   شود و بتدریج حس و حرکت ارادی در وی پیدا مینوبت آفتاب است آغاز حیوۀ می

بگذرد. و چون چهار ماه گذشت جسم و روح حاصل شد و خلقت اعضا و جوارح تمام گشت و خونی کره  

رسد و جسم و روح و اعضراء  شود و از راه ناف بفرزند میدر جمع شده بود، غذای فرزند میدر رحم ما

رسرد از رحرم   رسد تا هشت ماه بگذرد. در ماه نهم، که نوبت باز بمشتری میفرزند بتدریج بکمال می

 دانم که تمام فهم نکردی، روشنتر ازین بنوعی دیگر بگویم.زاید. چنین میمادر باین عالم می
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 در بیان تربیت نطفه بنوعی دیگر

شود، از جهت آنکه آب بطبع خود مدوّر اسرت. آنگراه   افتد، مدوّر میدر رحم میبدان که نطفه چون 

یابرد، و  نطفه بواسطه حرارتی که با خود دارد، و بواسطۀ حرارتی که بر رحم است، بتدریج نضج مری 

یابد، اجزای غلریظ از تمامرت   تمام می شود. چون نضجاجزای لطیف وی از اجزای غلیظ وی جدا می

نهد، و اجزای لطیف از تمامت نطفه روی بمحیط نطفه نهد و بدین واسرطه نطفره   نطفه روی بمرکز می

نهد و باشد، یعنی آنچه غلیظ است روی بمرکز میهر طبقه محیط ما تحت خود می شود.چهار طبقه می

آرد و درسطح اعلی نطفه مقررّ مری  ی بمحیط میگیرند و آنچه لطیف است رودر میان نطفه قرار می

سازد، و آنچه در زیر سطح اعلی است متّصل بسطح اعلی است در لطیفی کمتر از سطح اعلی اسرت، و  

آنچه باالی مرکز است و متّصل بمرکز است در غلیظی کمتر از مرکز است، باین واسطه نطفه چهار طبقه 

گویند و سودا سرد و خشک است و طبیعت خاک دارد، دا میشود. مرکز را که در میان نطفه است سومی

الجرم بجای خاک افتاد و آن طبقه را که باالی مرکز است و متّصل بمرکز و محیط مرکز است بلغم مری 

و آن طبقه را که براالی بلغرم    گویند و بلغم سرد و ترّ است و طبیعت آب دارد، الجرم بجای آب افتاد.

گویند و خون گرم و ترّاست و طبیعت هروا دارد الجررم   ط بلغم است خون میاست و متّصل ببلغم و محی

گوینرد و  را که باالی خون است و متّصل بخون و محیط خون است صفرا می هبجای هوا افتاد. و آن طبق

صفرا گرم و خشک است و طبیعت آتش دارد. الجرم بجای آتش افتاد و آن یک جوهر که نامش نطفره  

 چهار طبیعت شد و این جمله در یک ماه بود. بود، چهار عنصر و

 در بیان موالید

چون عناصر و طبایع تمام شدند، آنگاه ازین عناصر و طبایع چهارگانه موالید سه گانه پیدا آمدنرد. اوّل  

معدن، دوم نبات، سیم حیوان، یعنی این عناصر و طبایع چهارگانه را قسّام قسمت کرد و تمامت اعضرای  

اند. هر عضوی را مقداری معیّن از سودا د: اعضای اندرونی و بیرونی و این اعضا معادنانسان پیدا آور

فرستاد؛ بعضی را از هر چهار برابر و بعضی را متفاوت، چنانکه حکمت اقتضرا  و بلغم و خون و صفرا می

ری غرذا و  کرد، تا تمامت اعضاء اندرونی و بیرونی پیدا آمدند و همه را با همدیگر بسته کرد و مجامی

مجاری حیوۀ و مجاری حسّ و مجاری حرکت ارادی پیدا آورد تا معادن تمام شدند، و ایرن جملره در   

 یک ماه دیگر بود.

 در بیان روح نباتی

تمام شدند و معادن تمام گشتند، آنگاه در هر عضوی از اعضا بیرونی و اندرونی قوّتها پیردا  چون اعضا 

قوّۀ هاضمه و قوۀ دافعه و قوّۀ مغیّره و قوّۀ غاذیه و قوّۀ نامیه. و ایرن  آمدند: قوّۀ جاذبه و قوّۀ ماسکه و 

خوانند. چون اعضا و جوارح و قوّتها تمام شدند آنگاه فرزند طلب غذا آغاز کررد و  قوّتها را مالیکه می

از راه ناف خونی که در رحم مادر جمع شده بود بخود کشید چون آن خون در معدۀ فرزند درآمرد و  

وس را از راه ماساریقا بخرود کشرید و چرون در جگرر     مدیگر هضم شد و نضج یافت جگر آن کی یکبار
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درآمد و یک بار دیگر هضم و نضج یافت، آنچه زبده و خالصۀ آن کیموس بود که درجگرر اسرت روح   

نباتی شد، و آنچه باقی ماند بعضی صفرا و بعضی خون و بعضی بلغم و بعضی سودا گشت. آنچه صرفرا  

ره آن را بخود کشید و آنچه سودا بود سپرز آن را بخود کشید و آنچه بلغم بود روح نبراتی آن  بود زه

را بر جملۀ بدن قسمت کرد از برای چند حکمت، و آنچه خرون برود روح نبراتی آن را از راه آورده    

وح نباتی بجملۀ اعضا فرستاد تا غذای اعضا شد؛ و قسّام غذا در بدن این روح نباتی است، و موضع این ر

جگر است و جگر در پهلوی راست است. چون غذا بجملۀ اعضا رسد نشو و نما ظاهر شد و حقیقت نبرات  

 این است. و این جمله در یک ماه دیگر بود.

 در بیان روح حیوانی

چون نشو و نما ظاهر شد و نبات تمام گشت و روح نباتی قوّت گرفت و معده و جگر قروی گشرتند و برر    

شدند، آنگاه آنچه زبده و خالصۀ این روح نباتی بود، دل آن را جذب کرد و چرون در  هضم غذا قادر 

دل درآمد و یک بار دیگر هضم و نضج یافت، همه حیوۀ شد. آنچه زبده و خالصۀ آن حیوۀ بود کره در  

دل است، روح حیوانی شد؛ و آنچه از روح حیوانی باقی ماند، روح حیوانی آن را از راه شرائین بجملۀ 

عضا فرستاد تا حیوۀ اعضا شد؛ و همه اعضا بواسطۀ روح حیوانی زنده شدند. و قسّام حیوۀ در بدن این ا

 روح حیوانی است و موضع این روح حیوانی دل است و دل در پهلوی چپ است.

و چون روح حیوانی قوت گرفت، آنچه زبده و خالصۀ این روح حیوانی بود، دماغ آن را جذب کرد، و 

درآمد و یکبار دیگر هضم و نضج یافت، آنچه زبده و خالصه آن بود که در دماغ اسرت،   چون در دماغ

روح نفسانی شد؛ و آنچه ازروح نفسانی باقی ماند، روح نفسانی آن را، از راه اعصراب بجملرۀ اعضرا    

ید آمد، و حقیقت حیوان این است و این جمله در یرک  دفرستاد تا حسّ و حرکت ارادی در جملۀ اعضا پ

ه دیگر بود. عناصر و طبایع و معدن و نبات و حیوان در چهار ماه تمام شدند، هر یک در ماهی. و بعد ما

 «.وانّ الدار اآلخرۀ لهی الحیوان لو کانوا یعلمون»از حیوان چیزی دیگر نیست، حیوان در آخرتست. 

 در بیان حواس ده گانه پنج اندرونی و پنج بیرونی

اغ است مدرک و محرّک است، و ادراک او بر دو قسم است: قسرمی در  بدان که روح نفسانی که در دم

ظاهر و قسمی در باطن. باز آنچه در ظاهر است پنج قسمت است و آنچه در باطن هم پنج قسرم اسرت:   

یعنی حواس ظاهر پنج است، سمع و بصر و شم و ذوق و لمس؛ و حواس باطن هرم پرنج اسرت، حرس     

رّفه. و خیال خزانه دار حسّ مشترک است، و حافظه خزانره دار  مشترک و خیال و وهم و حافظه و متص

وهم است. حسّ مشترک مدرک صور محسوسات است، و وهم مدرک معانی محسوسات است، یعنی حسّ 

یابنرد، آن جملره را حرسّ    هر چه حواسّ بیرونی در می یابد، و هم غایب را.مشترک شاهد را در می

اند و حسّ مشترک را از جهت این حس مشرترک  مشترک جمع یابد، و آن جمله در حسّمشترک در می

اند. و وهم گفته شد یعنی مسموعات و مبصرات و مشمومات و مذوقات و ملموسات در حسّ مشترک جمع

یابد؛ و متصرّفه آن است که در مردرکاتی  معنی دوستی رادر دوست و معنی دشمنی را در دشمن درمی
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 ند بترکیب و تفصیل.کاند در خیال تصرّف میکه مخزون

 در بیان قوّۀ محرّکه

بدان که قوّۀ محرکه هم بر دو قسمت است، باعثه و فاعله: باعثه آن است که چون صرورت مطلروب یرا    

مهروب، در خیال پیدا آید داعی و باعث قوّۀ فاعله گردد بر تحریک. و قوّۀ فاعله آن است کره محررّک   

ۀ فاعله مطیع و فرمان بردار قوّۀ باعثه است کره داعری و   اعضاست، و حرکۀ اعضا از وی است. و این قوّ

ت اسرت،  اباعث قوّۀ فاعله است بر تحریک، از جهت دو غر  است: یا از جهت جذب منفعت و حصول لذ

گویند؛ یا از جهت دفع مضرّت و غلبه است، و درین مرتبه او را قروّۀ  ودرین مرتبه او را قوّۀ شهوانی می

 خوانند.غضبی می

 ان روح انسانیدر بی

عنی درین سه روح که گفتره شرد،   یبدان که تا بدینجا که گفته شد آدمی با دیگر حیوانات شریک است، 

شود از دیگر حیوانرات برروح انسرانی    روح نباتی و روح حیوانی و روح نفسانی. و آدمی که ممتاز می

وح انسانی از عالم علوی است، انسانی نه از قبیل این سه روح است از جهت آنکه ر شود و روحممتاز می

انرد کره   اند. و در روح انسانی اختالف کردهو روح نباتی و روح حیوانی و روح نفسانی از عالم سفلی

گویند که داخل بدن است چنانکه روغن در شریر؛  داخل بدن است یا داخل بدن نیست. اهل شریعت می

، از جهت آنکه نفرس ناطقره در مکران    گویند که داخل نیست و خارج بدن هم نیستو اهل حکمت می

نیست و محتاج مکان نیست. چون در مکان نیست نتوان گفتن که داخل بدن است یا خارج بردن اسرت.   

اند و نفس ناطقه جسم و جسمانی نیست. اما جملره اتفراق   ودیگر آنکه داخلی و خارجی صفات اجسام

اند و زبده و خالصرۀ غذاانرد. غرذا    بدنو روح نفسانی داخل  یاند که روح نباتی و روح حیوانکرده

 بتربیت و پرورش ایشان عروج کرده است و بمراتب برآمده و دانا و شنوا و بینا شده.

ای درویش! اگر گویند که غذاست که عروج کرده است و بمراتب برآمده و دانا و بینرا و شرنوا شرده،    

نور عروج کرده است و بمراتب برآمرده   که نور است که با غذا همراه است آنراست باشد، و اگر گویند 

تر ازین بگرویم کره   دانم که تمام فهم نکردی، روشنو دانا و بینا و شنوا شده، هم راست باشد. چنین می

دانستن این سخن از مهمّات است، و ریاضات و مجاهدات اهل هند جمله بنا برین سرخن اسرت؛ یعنری    

 گردد.شود و حلّ میاین سخن گشاده می سخنی بغایت خوب است و بسیار مشکالت ازدانستن

 در بیان سلوک اهل هند

بدان که خاک و آب و هوا و آتش و حیوانات و نباتات و افالک و انجم یعنی جمله افراد موجودات مملو 

از نوراند، و عالم ماالمال نور است و این نور است که جان عالم است. و آن عزیز از سر این نظر فرموده 

 است:

 بیت
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 رد باید که بوی داند بردم
 

 ورنه عالم پر از نسیم صباست 
 

 و آن عزیز دیگر هم از سر این نظر فرموده است

 بیت

 رو دیده بدست آر که هر ذره خاک
 

 نمای چون درنگریجامیست جهان 
 

ای درویش! عالم دو چیز است، نور و ظلمت یعنی دریای نور است و دریای ظلمت. این دو دریا در یک 

باید کرد تا صفات نور ظاهر شوند و این نور را از ظلمت اند، نور را از ظلمت جدا میر آمیختهدیگ

اند و همیشه در توانند کرد از جهت آنکه در اندرون حیوانات کارکناناندرون حیوانات جدا می

دند: دهان کنند. اول غذا در دهان نهاکاراند؛ و کار ایشان این است که این نور را از ظلمت جدا می

دهد، و جگر کار کند و بجگر میدهد و معده کار خود تمام میکند و بمعده میکار خود تمام می

دهد. چون بدماغ رسید و کند و بدماغ میدهد و دل کار خود تمام میکند و بدل میخودتمام می

ا آمدند و حیوان دماغ کار خود تمام کرد و عروج تمام شد و نور از ظلمت جدا گشت و صفات نور پید

دانا و شنوا و بینا گشت و این اکسیر است و حیوانات دایم در اکسیراند و آدمی این اکسیر را بنهایت 

ستاند و زبده و خورد جان آن چیزها میرسانید و اکسیر این است که آدمی میکند بهر چیزی که می

داند و مینور خود را کماهی می کند کهیعنی نور را از ظلمت چنان جدا می -گیردخالصه چیزها می

 بیند. و این جزدر انسان کامل نباشد.

ای درویش! انسان کامل این اکسیر را بکمال رسانید و این نور را تمام از ظلمت جدا گردانید از جهت 

آنکه نور هیچ جای دیگر خود را کماهی ندانست و ندید، و در انسان کامل خود را کماهی دید و 

 دانست.

ظلمت نتواند بود و ظلمت بی نور هم این نور را بکلّی از ظلمت جدا نتوان کردن که نور بییش! ای درو

نتواند بود، از جهت آنکه نور از جهتی وقایۀ ظلمت است و ظلمت از جهتی وقایۀ نور است. هر دو با 

چنان است که اند و با یکدیگر خواهندبود، اما نور با ظلمت در اول همیکدیگراند و با یکدیگر بوده

باید که نور با ظلمت چنان شود که مصباح در مشکوۀ تا روغن با شیر، الجرم صفات نور ظاهر نیستند، می

کنند و بدماغ میآید و کارکنان هر یک کار خود تمام میصفات نور ظاهر شوند. چون بمراتب برمی

و این مصباح است که مرتبۀ  شود که مصباح در مشکوۀ، و حقیقت آدمی این مصباح است.رسد چنان می

رسد. اما تا مادام که بدماغ نرسیده است عروج وی هم از کند بعد از آنکه بدماغ میدیگر عروج می

روی صورت است و هم از روی معنی. چون بدماغ رسید عروج وی از روی معنی است نه از روی 

 شود.ظاهر میشود و صفات وی بیشتر تر میصورت؛ یعنی عروج او آن است که صافی

ای درویش! این مصباح همه کس دارد، امّا از آن بعضی ضعیف و مکرّر است؛ این مصباح را قوی و 

باید گردانید که علم اوّلین و آخرین در ذات این مصباح مکنون است تا ظاهر گردد. هر چند صافی می

گردد. وقوّت ظاهرتر می شود علم و حکمت که درذات او مکنون استتر میتر و صافیاین مصباح قوی
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او بدو چیز است، روزی یک نوبت خوردند و آن یک نوبت چیز خوردن چیزی صالح خوردن و چیزی 

صالح آن باشد که از وی خون لطیف بسیار تولّد کند. و صفای وی بچهارچیز است، کم خوردن و کم 

 گفتن و کم خفتن و عزلت.

ک اهل هند است. سخن دراز شد و از مقصود دور ای درویش! این فصل از اوّل تا بآخر بیان سلو

ایست افتادیم، غر  ما بیان ارواح بود، آمدیم بسخن شما که این سخنان که درین فصل گفته شد لقمه

 که الیق حوصلۀ شما نیست.

 در بیان آنکه روح چیست

ست و مکمّل نباتی جوهر است و مکمّل و محرّک جسم است بالطبع، و روح حیوانی جوهر ابدان که روح 

و محرّک جسم است باالختیار، و روح انسانی جوهر بسیط است و مکمّل و محرّک جسم است باالختیار و 

کنی بعبارت دیگر بگویم. بدان که روح حیروانی مردرک جزئیرات    العقل. و اگر این عبارت را فهم نمی

رّ اسرت و روح انسرانی   است و روح انسانی مدرک جزئیات و کلیات، و روح حیوانی دریابندۀ نفع و ض

 است.دریابندۀ نفع و ضرّ است و انفع و اضرّ 

ای درویش! روح انسانی حیّ و عالم و مرید وقادر و سمیع و بصیر و متکلّم است، ونه چنان است کره از  

گوید چنانکه قالب کره ایرن چنرین    شنود و از موضعی دیگر میبیند و ازموضعی دیگر میموضعی می

ت باشد، و روح انسانی متجزّی و قابل قسمت نیست روح انسانی در وقت دانش همه متجزّی و قابل قسم

داناست و در وقت دیدن همه بیناست و در وقت شنیدن همه شنواست و در وقت گفتن همه گویاسرت ودر  

 دان و بسایط هم چنین باشد.همه صفات هم چنین می

 در بیان ترقی روح انسانی

که انسان چون تصدیق انبیا کرد و مقلّد انبیا شد، بمقام ایمان رسید و نام گویند بدان که اهل شریعت می

او مؤمن گشت و چون با وجود تصدیق و تقلید انبیا عبادت بسیار کرد و اوقات شب و روز را قسمت کرد و 

 بیشتر بعبادت گذرانید، بمقام عبادت رسید و نام او عابد شد و تمام گشت. و چون با وجود عبادت بسریار 

لذّات و شهوات بدنی آزاد شد، بمقام زهد رسرید   ال و جاه کرد و ازمروی از دنیا بکلّی گردانید و ترک 

ودید چنانکره  و نام او زاهد گشت؛ و چون با وجود زهد اشیا را کماهی و حکمت اشیا را کماهی دانست 

خود را شناخت، بمقام در ملک و ملکوت و جبروت هیچ چیز بر وی پوشیده نماند، و خود را و پروردگار 

و این مقام عالی است و از سالکان اندکی بردین مقرام رسرند کره      معرفت رسید و نام او عارف گشت.

سرحد والیت است. و چون با وجود معرفت او را خدای تعالی بمحبت و الهام خود مخصوص گردانیرد  

را حق تعالی بروحی و معجرزۀ   بمقام والیت رسید و نام او ولی گشت. و چون با وجود محبت و الهام او 

خود مخصوص گردانید و بر پیغام بخلق فرستاد تا خلق را بحق دعوت کند، بمقام نبوت رسرید ونرام وی   

نبی گشت. و چون با وجود وحی ومعجزه او را حق تعالی بکتاب خود مخصوص گردانید، بمقام رسرالت  

شریعتی دیگر نهراد   منسوخ گردانید و رسید و نام او رسول گشت. و چون با وجود کتاب شریعت اوّل را
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بمقام اولوالعزم رسید ونام او اولوالعزم گشت. و چون با وجود آنکه شریعت اوّل را منسوخ گردانیرد و  

شریعتی دیگر نهاد، او را خدای تعالی ختم نبوّت گردانید و بمقام ختم رسید ونام او خاتم گشت. این بود 

 ترقی روح انسانی.

من یک مرتبه ترّقی کرد و روح خاتم نه مرتبه ترّقری کررد. چرون اول و آخرر را     ای درویش! روح مؤ

دان. چون ترقی روح انسانی معلوم کردی اکنون بدان کره اهرل   دانستی اکنون باقی را همچنین می

و این هر نه مرتبه اهل تقوی و علرم گویند که ترقی روح انسانی همین نه مرتبه بیش نیست، شریعت می

ئی که باالتر است و آخرتر، علم و تقوی او بیشتر اسرت چنانکره علرم و تقروی     هر کدام مرتبهاند. امّا 

هیچکس بعلم وتقوی خاتم نرسد و هر کدام آخرتر باالتر است، مقام او که بعد از مفارقت قالب بازگشت 

ص مقرام  تر است. چنانکه مقام هیچ کس بمقام خاتم نرسد، عرش خاتر و شریفاوبدان خواهد بود عالی

اند و هر یک را مقامی معلوم است و بسعی و بنزدیک اهل شریعت این هر نه مرتبه عطائی خاتم انبیاست.

و کوشش از مقام معلوم خود درنتوانند گذشت، از جهت آنکه بنزدیک اهل شرریعت ارواح را پریش از   

نت. چون بقالب آینرد و  اند، هر یک را در مقام معلوم، هم از روی مکان هم از روی مکااجساد آفریده

عمر خود ضایع نکند و بسعی و کوشش مشغول باشند بمقام خود رسند، و از مقام معلوم خود درنتواننرد  

گویند که ترقی روح انسانی همین نه مرتبه بیش نیست و این هر نه مرتبرۀ  و اهل حکمت هم می گذشت.

طهارت وی بیشتر است، و مقامی که بعد از اند، و هر کدام مرتبه که باالتر است علم واهل علم و طهارت

گویند که ایرن  مفارقت قالب بازگشت وی بآن خواهد بود عالی تر و شریف تر است، امّا اهل حکمت می

اند وهیچ کس را مقام معلوم نیست، مقام هرکس جزاء علم و عمل وی است، هرر کره   هر نه مرتبه کسبی

شود و مقامی که بازگشت وی بدان خواهرد برود   تر میعلم و طهارت بیشتر کسب می کند مرتبۀ وی باال

انرد  گردد، از جهت آنکه نزدیک اهل حکمت ارواح را پیش از اجساد نیافریرده تر میتر و شریفعالی

اند؛ پس هیچ کس را مقام معلوم نبوده باشد، هر یک مقام خود را اکنون پیدا را با اجساد آفریده واحرا

گویند که هیچ چیز را ختم نیست و اگر همه چیز را ختم هست براز آغراز   کند و دیگر اهل حکمت میمی

و هر چیز که بکمال خود رسید خرتم آن چیرز   هست، یعنی در آخر دور قمر همه چیز بکمال خود رسد 

و اهرل وحردت مری    شد، باز در اول دور دیگر همه چیز را ابتدا باشد تا باز بتدریج بکمال خود رسند.

انسانی را حدّی پیدا نیست از جهت آنکه اگر آدمی مستعد را هزار سال عمر باشد  گویند که ترقی روح

و اذکار مشغول بود هر روز چیزی داند و چیزی یابرد،   و درین هزار سال بتحصیل و تکرار و مجاهدات

که پیش از آن روز ندانسته باشد و نیافته بود از حکمت، از جهت آنکه علم و حکمت خدای نهایت ندارد 

تر از وجود آدمی نیست تا بعرد از مفارقرت قالرب    گویند که هیچ مقامی شریفدیگر اهل وحدت می و

بازگشت روح آدمی بآن مقام باشد. جمله افراد موجودات در سیر و سفراند تا برآدمی رسرند. چرون    

رسد بآدمی رسیدند بکمال رسیدند و معراج همه تمام شد و آدمی هم در سیر و سفر است تا بکمال خود 

چون بکمال خود رسید معراج آدمی هم تمام شد، و میوۀ موجودات بکمال خود رسید و بنزدیرک اهرل   

وحدت کمال آدمی وجود ندارد، از جهت آنکه آدمی بهر کمالی که برسد نسبت باستعداد وی و نسبت 
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، و شرود شود بنسبت گفتره مری  بعلم و حکمت خدای هنوز ناقص باشد. پس آدمی را که کامل گفته می

بنزدیک اهل شریعت و اهل حکمت کمال وجود دارد. کمال آدمی در چهارچیز است: اقوال نیک، افعال 

نیک و اخالق نیک و معارف. و مراد از معارف معرفت چهارچیز است، معرفت دنیا، و معرفرت آخررت و   

 معرفت خود و معرفت پروردگار خود.

 در بیان آنکه یک آدمی چند روح دارد

اند، و گویند که بعضی از آدمیان سه روح دارند، و اینها ناقصانمیشریعت و اهل حکمت بدان که اهل 

اند، و بعضی از آدمیران پرنج روح دارنرد و اینهرا     بعضی از آدمیان چهار روح دارند و اینها مقتصدان

جگرر  اند، و این پنج روح هر یک غیر یکدیگراند، قالب بمثابه مشکوۀ است. روح نبراتی کره در   کامالن

است بمثابه زجاجه است، و روح حیوانی که در دل است بمثابۀ فتیله است و روح نفسانی کره در دمراغ   

خواست که اشریا را و حکمرت اشریا را    است بمثابه روغن است؛ و این روغن از غایت لطافت و صفا می

پرس ایرن   «. مَسسهُ نارًلم تَ و لو یءیکاد زیتها یض»کماهی بداند و به بیند بیش از آنکه نار بوی پیوندد: 

باشرد و چرون نوراللّره    « نور علی نور»روغن نور باشد و چون نار که روح انسانی است بروغن پیوست 

 «.یهدی اللّه لِنوره مَن یَشاء»بروح انسانی پیوست نور نور نور شد: 

ای درویش! بدان که بنزدیک این ضعیف آن است که هر آدمی که هست از کامرل و نراقص یرک روح    

پندارند که بیش ندارد؛ اما آن یک روح مراتب دارد و در هر مرتبه نامی دارد از اسامی بسیار مردم می

مگر روح هم بسیار است و نه چنین است؛ روح یکی بیش نیست و جسم یکی بیش نیست، امّا جسم و روح 

 ئی نامی دارد.مراتب دارد و در هر مرتبه

آیند تا بحدّ خود رسند، اگر آفتری  اند و بمراتب برمیعروج ای درویش! جسم و روح هر دو در ترقی و

نهند. هر چیز که در زیر فلک قمر بایشان نرسد. و چون بحدّ خود رسیدند، باز هر دو روی در نقصان می

است عروجی دارد، و آن عروج را حدّی و مقداری معلوم است و نزولی دارد و آن نرزول را حردّی و   

میان عروج و نزول استوائی دارد و آن استوارا هم حدّی و مقرداری معلروم    مقداری معلوم است و در

بایرد  باید رفت، و چندین گاه راست میاست، گوئیا صراط این است؛ و برین صراط چندین گاه بباال می

باید رفت. و این صراط بر روی دوزخ کشیده اسرت،و آن بایسرت اسرت و    رفت، و چندین گاه بزیر می

خت و درهای بسیار دارد. و جملۀ خلق را گذر بررین دوزخ اسرت از نبری و ولری و     بایست دوزخی س

پادشاه و رعیت و توانگر و دوریش و بزرگ و کوچک چیزها که نبود خواهند که بود و چیزها کره برود   

و بعضی کس برین صراط خوش و آسان بگذرند از جهرت آنکره    خواهند که نبود و هر دو دوزخ است.

ل کنند و بدنیا مشغول نشوند و حریص و طامع نباشند و ترک بایست کننرد و کارهرای   سخن دانایان قبو

دنیا را سهل و آسان برگیرند و بعضی کس افتان و خیزان بگذرند و بعضی کس بغایت در زحمت باشرند  

و ناخوش و دشوار بگذرند از جهت آنکه سخن دانایان قبول نکنند و بدنیا مشغول شوند و بآتش حرص و 

سوزند و بآتش حسد گدازند. و هر که ازین صراط گذشت از دوزخ گذشت و ببهشرت رسرید،   میطمع 

خواهیم که سخن دراز نشود بی اختیار من دراز مری ند میچهر همان بهشت که اوّل در آن بوده است.
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شود، غر  آن بود که روح یکی بیش نیست و جسم یکی بیش نیست. و این سخن وقتی بر ترو روشرن   

 دانی که مبداء جسم چیست و از چه پیدا آمد و مبداء روح چیست و از چه پیدا آمد.شود که ب

 و در بیان آنکه مزاج چیست و چون پیدا آمد در بیان آنکه اجسام و ارواح و موالید چون پیدا آمدند

اند و هر یکی صورتی دارند و معنی دارند. صورت هرر یکری   بدان که خاک و آب و هوا و آتش امّهات

گویند و معنی هر یک را طبیعت مری ت است و معنی هر یکی نور است. صورت هر یک را عنصر میظلم

خوانند. پس چهار عنصر و چهار طبیعت باشد. هرگاه که این چهار با یک دیگر بیامیزند، چنانکره شررط   

 اند.گرفتهآن است البته ازین میان چیزی متشابه االجزا پیدا آید، آن مزاج است و مزاج را از امتزاج 

کردی و معنی مزاج را دانستی، اکنون بدان که چون امّهات بیامیزنرد البتره   چون این مقدمات معلوم 

صورت هر چهار آمیخته شود و معنی هر چهار هم آمیخته شود. از صورت هر چهار چیزی متشابه االجزا 

ا آیرد و آن را روح مری  پیدا آید و آن را جسم گویند و از معنی هر چهار چیزی متشابه االجرزا پیرد  

خوانند. پس مزاج هم در جسم باشد و هم در روح بود، تا مادام که امّهات با همدیگر نیامیخته بودنرد و  

گفتند و چون با یکدیگر بیامیختند و مزاج پیدا آمد، جسرم و روح مری  مفرد بودند، عناصر و طبایع می

آید و در که این جسم است که بمراتب برمی خوانند. چون جسم و روح موالید را دانستی، اکنون بدان

گیرد: جسم جماد و جسم نبات و جسم حیوان. و این روح است که بمراتب برمری ئی نامی میهر مرتبه

گیرد: روح جماد و روح نبات و روح حیوان و انسان یک نروع اسرت از   ئی نامی میو در هر مرتبه آید

شود اند: هر چند داناتر میت باسامی مختلفه ذکر کردهاتبارت و اعاانواع حیوان و روح انسان را باضاف

و این است حقیقت جسم واین است حقیقت روح که گفته شرد.  این است حقیقت مزاج  گیرد.نام دیگر می

جسم او عالم ملک است و روح از عالم ملکوت، جسم از عالم خلق است و روح از عالم امر. چون معلروم  

، پس تعریف روح آن باشد که روح جوهر است که مکمّل و محررّک جسرم   شد که روح یکی بیش نیست

 است در مرتبۀ نبات بالطبع، و در مرتبۀ حیوان باالختیار و در مرتبۀ انسان باالختیار و العقل.

 در بیان نصیحت

 ای درویش! باید که بر دنیا و نعمت دنیا دل ننهی و بر حیوۀ و صحّت و مال و جاه اعتماد نکنی، که هرر 

ماند، و البته از حال خود میگردد بر یک حال نمیچیز که در زیر فلک قمر است و افالک بر ایشان می

ماند، همیشه در گردش است، هر زمان صورتی میگردند. یعنی حال این عالم سفلی بر یک صورت نمی

فته است که صورت است و استقامت نیا آید. صورت اوّل هنوز تمام نشدهگیرد و هر ساعت نقشی پیدا می

ماند یا خود موج دریاسرت، و  دیگر آمد و آن صورت اول را محو گردانید؛ بعینه کار عالم بموج دریا می

 عاقل هرگز بر موج دریا عمارت نسازد و نیّت اقامت نکند.

اند که باختیار خود درویشی اختیرار  ترین آدمیان درویشانیای درویش! درویشی اختیار کن، که عاقل

اند، از جهت آنکه در زیر هر مرادی ده نامرادی نهفته اسرت  اند و از سر دانش نامرادی برگزیدهکرده

بلکه صد و عاقل از برای یک مراد صد نامرادی تحمل نکند ترک آن یک مراد کند تا آن صد نرامرادی  
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 نباید کشید.

ذشت و حال هر یک از ما هرم  ای درویش! بیقین بدان که ما مسافرانیم و البته ساعۀً فساعۀً درخواهیم گ

گذرد و اگر محنت اسرت هرم مری   مسافر است و البته ساعۀً فساعۀً خواهد گذشت و اگر دولت است می

پس اگر دولت داری اعتماد بر دولت مکن که معلوم نیست که ساعۀ دیگر چون باشد و اگر محنت  گذرد.

باشد، در بند آن مباش کره آزاری   داری هم دل خود را تنگ مکن که معلوم نیست که ساعۀ دیگر چون

 رسان. والحمدللّه ربّ العالمین.توانی راحت میاز تو بکسی رسد، بقدر آنکه می

 تمام شد رسالۀ اوّل
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 در بیان توحید رسالۀ دوّم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

و اولیائه و علی آلهم و السالم علی خیر خلقه انبیائه الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبه للمتّقین، و الصلوۀ 

 .و اصحابهم الطیّبین الطاهرین

کثررّهم   -امّا بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا عزیز بن محمّد النسفی که جماعرت درویشران  

ئی جمع کنید و بیان کنید که کفر و باید که در توحید رسالهازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

ت. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعرالی مردد و یراری    توحید و اتحاد ووحدت چیس

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد 

 در بیان واجب الوجود

که وجود از دو حال خالی نباشد، یا او را اوّل باشد یا نباشد. اگر او را  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

ل نباشد آن وجود قدیم است، و اگر باشد آن وجود حادث است. و این سخنی بغایت روشن و ظراهر  اوّ

یابیم. اگر این وجود که ما است و در وی خفائی نیست، و دیگر بدان که هیچ شک نیست که ما وجود می

آنکه حادث یابیم قدیم است پس وجود قدیم یافتیم و اگر حادث است هم وجود قدیم یافتیم، از جهت می

بی قدیم نتواند بود، و البته باید که بقدیم رسد تا حادث را وجود باشد. و وجود قدیم واجرب الوجرود   

است تعالی و تقدّس و وجود حادث ممکن الوجود است و واجب الوجود خدای عرالم اسرت، و ممکرن    

رورت واجبی میممکنات را بضالوجود عالم خداست. و واجب الوجود یکی بیش نباشد، از جهت آنکه 

باید و ضرورت کلّی یکی بیش نیست، و واجب الوجود باید که عالم و مرید و قادر بود از جهرت آنکره   

 امکان ندارد که بی این سه صفت کسی چیزی پیدا تواند آوردن.

انرد. بعضری   چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که مردم در معرفت واجب الوجود بر تفاوت

اند. و ما سخن این هر سه طایفره را بشررح   اند، و بعضی اهل کشفند، و بعضی اهل استداللاهل تقلیدا

 اند.اند و در کدام مرتبهبیاوریم تا سالکان بدانند که هر یک از کدام طایفه

 گوینددر بیان اعتقاد اهل تقلید و این طایفه را عوام می

کنند هستی و یگانگی خدا را تعالی و تقدّس، ق میکنند و بدل تصدیبدان که اهل تقلید بزبان اقرار می

و اوّل و آخر و حدّ و نهایت و مثل ومانند دانند که این عالم را صانعی است و صانع عالم یکی است و می

دانرد و  ندارد و حیّ و عالم و مرید و قادر و سمیع و بصیر و متکلّم است، ظاهر وباطن بنردگان را مری  

بیند و داناست بهمه چیز و تواناست بر همه چیز موصروف اسرت   شنود و میا میاقوال و افعال بندگان ر

بصفات سزا و منزّه است از صفات ناسزا. امّا اعتقاد این طایفه بواسطۀ حسّ و سمع است، یعنی نه بطریق 

 شنوده است و اعتقاد کرده است.کشف و عیان ونه بطریق دالیل و برهان است 

اد بواسطۀ حس و سمع است امّا در حساب است و این طایفه از اهل ایمران ای درویش! اگرچه این اعتق

اند و درین مرتبه قدر غالب باشد از جهت آنکه مقلّد اگر چه اعتقاد بهسرتی و یگرانگی خردای دارد و    
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داند، امّا علم و ارادت و قدرت خدای را بر جملۀ اسباب و مسببّات بنور خدای را عالم و مرید و قادر می

و عیان و یا بنور دالیل و برهان محیط ندیده است؛ و جملۀ اسباب را همچرون مسرببّات عراجز و    کشف 

مسخّر مشاهد نکرده است. باین سبب اسباب پیش این مقلّد معتبر باشد و همه چیز را باسباب اضافت کند 

مقلّرد بریش    اند و حسّ اینو از سبب بیند از جهت آنکه این مقلّد هنوز در حسّ است و اسباب محسوس

 تواند گذشت.تواند کرد و از اسباب در نمیازین ادراک نمی

ای درویش! چون دانستی که اسباب درین مرتبه معتبر است، اکنون بدان که غم عمر و معاش و انردوه  

رزق درین مقام است و حرص و سعی بسیار در کارها درین مقام است و محبّت اسباب و محبّت غیر درین 

 عتماد کردن بر گفت طبیب و گفت منجّم درین مقام است.مقام است و ا

 گوینددر بیان اعتقاد اهل استدالل و این طایفه را خاصّ می

کنند هستی و یگانگی خردای را تعرالی و   کنند و بدل تصدیق میبزبان اقرار میبدان که اهل استدالل 

یکی است و اوّل و آخر و حدّ ونهایت  دانند که این عالم را صانعی هست و صانع عالمتقدّس، و بیقین می

و مثل و مانند ندارد، و حیّ و عالم و مرید و قادر و سمیع و بصیر و متکلّم است؛ ظاهر و باطن بندگان را 

داناست بهمه چیز و تواناسرت برر همره چیرز،      بیند.شنود و میداند و اقوال و افعال بندگان را میمی

از صفات ناسزا و اعتقاد این موحّد بواسطۀ نور عقل اسرت، یعنری   موصوف است بصفات سزا و منزّه است 

بطریق دالیل قطعی و برهان یقینی است، و درین مرتبه جبر برین و موحّد غالب باشد، از جهرت آنکره   

این موحّد چون بنور عقل و دالیل قطعی و برهان یقینی خدای را و یگانگی خدای را شناخت و بیقرین  

و قدرت او بکلّی موجودات محیط است، موجودات را بیکبار عاجز و مقهور دید  دانست که علم و ارادت

دید و اسباب را همچون مسببّات عاجز و مقهور یافت، یعنی چنان که تا اکنون مسببّ را عاجز و مقهور می

 اکنون سبب را هم عاجز و مقهور بیند.

دید، اکنون انگشرت  قلم را مسخّر میای درویش! هر که خود را شناخت عالمت او آن باشد که چنانکه 

بیند. اگر چه دست محرّک انگشت است، و انگشت محرّک قلم است و از قلم حرف پیردا  را هم مسخّر می

آید، امّا چه تفاوت است میان حرف و قلم و انگشت ودست، چون هر چهار عاجز و مقهور و مسخّراند، می

دان، که هر یک سبب وجود یکدیگراند، و هر یک ن میمحرّک جمله روح است؛ کاینات را بیکبار همچنی

اند، وجود همه از خدای است و حرکت همره  محرّک یکدیگراند، امّا جمله عاجز و مقهور و مسخّر خدای

اند که خود را و افعال خود را بشناس از خدای است و موجد و محرّک جمله خدای است. و ازینجا گفته

 شناسی.تا خدای را و افعال خدای را ب

ای درویش! وجود سبب از خدای است و وجود مسبّب هم از خدای است. و چنانکه مسبّب عاجز و مقهور 

است، سبب هم عاجز و مقهور است و سبب را هیچ تأثیر نیست، در وجود مسبّب. بیش ازین تفاوت نیسرت  

ثالی معلوم نیشرود.  میان سبب و مسبّب که وجود سبب مقدّم است بر وجود مسبّب و این سخن ترا جز بم

بدان که وجود الف مقدّم است بر وجود بی امّا ترا بیقین معلوم است که وجود الرف از کاترب اسرت و    

وجود بی هم از کاتب است بی تفاوت و الف را هیچ تأثیری نیست در وجود بی و کاتب شریک نردارد در  
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اند و خدای شریک ندارد مله از خدایاند، امّا جکتابت بی. همچنین افراد کاینات بعضی بر بعضی مقدّم

 در آفرینش کاینات.

ای درویش! افراد کاینات نسبت بخدای هیچ یک بر یکدیگر مقدّم و هیچ یک از یکدیگر مؤخّر نیسرتند،  

جمله برابراند، از جهت آنکه نسبت هر فردی از افراد کاینات با خدای همچنان است کره نسربت هرر    

ب، حرف اوّل از کاتب، و حرف دوم از کاتب، و حرف سروم از کاترب،   حرفی از حروف این کتاب با کات

دان عررش از خردای و کرسری از    همچنین تا بآخر کتاب جمله از کاتب است. کاینات را همچنین مری 

اند کره از  خدای و آسمانها از خدای و زمین از خدا جمله افراد موجودات از خدای است و ازینجا گفته

 عر  است، نه بطریق طول. تو تا بخدای راه بطریق

ای درویش! افراد کاینات نسبت بیکدیگر بعضی بر بعضی مقدّم و بعضی بر بعضی مؤخّرانرد، و بعضری   

 ماضی و بعضی مستقبلند، امّا نسبت بخدای جمله برابرند.

چون این مقدّمات معلوم کردی، و دانستی که علم و ارادت و قدرت خدا بجملۀ اشیا محیط است بکلیّات 

جزؤیات و هیچ چیزی بی علم و ارادت و قدرت خدا در وجود نیامد و نیاید، اکنون بدان که خدای را و 

های بسیار است، خزینۀ وجودو خزینۀ حیوۀ و خزینۀ صحّت و خزینۀ رزق و خزینۀ امرن و خزینرۀ   خزینه

اغت و ماننرد  غنا و خزینۀ عقل و خزینۀ علم و خزینۀ حکمت و خزینۀ سعادت و خزینۀ دولت و خزینۀ فر

اند، بهر که خواهد دهد و بهر که نخواهد ندهد و کلید این خزاین بدست هریچ  این جمله خزاین خدای

 کس نیست نزد خدای است.

چون دانستی که این موحّد از اسباب در گذشت و بمسبّب اسباب رسرید، و علرم و ارادت و   ای درویش! 

های وی را ماالمال یافت، و بیقین دانست کره  و خزینهقدرت مسبّب االسباب را بر کلّ کاینات محیط دید 

خیرزد و  دهد اکنون بدان که درین مقام است که حرص بر میعلّت میدهد و بیخواهد میبهر که می

خیزد و رضا و تسلیم بجای آن نشیند درین مقام است که سعی و کوشش بسیار بر میتوکلّ بجای آن می

نشیند، و درین مقام خیزد و محبّت خدای بجای آن میبّت غیر بر مینشیند ودرین مقام است که محمی

خیزد و درین مقرام  خیزد و درین مقام است که شرک خفی بر میاست که غم معاش و اندوه رزق برمی

گردد، و اسباب بیکبار از پیش ایرن موحّرد برخاسرت،    شود و منجّم باطل میاست که طبیب معزول می

نادر نظرش بر سببی افتد در وقت رنج یا در وقت راحت، آن را شرک دانرد وزود  چنانکه اگر در وقتی ب

 از آن باز گردد، و بتوبه و استغفار مشغول شود.

 گوینددر بیان اعتقاد اهل کشف، و این طایفه را خاص الخاص می

و  کنند هستی و یگرانگی خردای را تعرالی   کنند و بدل تصدیق میبدان که اهل کشف بزبان اقرار می

کننرد بطریرق کشرف و    کنند وبدل تصدیق میتقدّس. و این هستی و یگانگی که ایشان بزبان اقرار می

 عیان است.

و بلقرای خردای    اند که از تمامت حجابها گذشتند، و بمشاهدۀ خدای رسریدند، ای درویش! این طایفه

کنون بعرین الیقرین هرم    مشرّف شدند. و چون بلقای خدای مشرّف شدند و بعلم الیقین دانسته بودند، ا
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گویند که غیر دانستند، و دیدند که هستی خدای راست و بس. ازین جهت این طایفه را اهل وحدت می

 دانند.بینند و همه خدای میدانند، همه خدای میبینند و نمیخدای نمی

از اتّحاد تا بوحدت ای درویش! از کفر تا بتوحید راه بسیار است، و از توحید تا باتّحاد راه بسیار است، و 

 هم راه بسیار است، و وحدت است که مقصد سالکان و مقصود روندگان است.

ای درویش! معنی مطابق کفر پوشش است، و پوشش بر دو قسم است. یک پوشش آن است که بواسرطۀ  

دانند، و این کفر مبتدیان است و این کفر مرذموم اسرت؛ دیگرر    بینند و نمیآن پوشش خدای را نمی

دانند، و این کفر منتهیان است، و این بینند و نمیش آن است که بواسطۀ آن پوشش غیر خدای نمیپوش

انّ الذین کفروا سواء علیهم ءَانذرتهم ام لم تنذرهم الیؤمنون ختم اللّه علی قلوبهم و »کفر محمود است. 

 فر است.این آیت متناول هر دو ک«. علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوۀ و لهم عذاب عظیم

چون معنی کفر را دانستی، اکنون بدان که معنی مطابق توحید یکی کردن است، و یکی را یکی نتروان  

کردن، چیزهای بسیار را یکی توان کردن، و چیزهای بسیار را یکی کردن بدو طریق باشد، یکی بطریق 

 لی.عمل و یکی بطریق علم. پس توحید دو نوع آمد، یکی توحید علمی و یکی توحید عم

چون معنی توحید را دانستی، اکنون بدان که معنی مطابق اتحاد یکی شدن است، و یکی شدن میان دو 

چیز باشد، و معنی مطابق وحدت یگانگی است و در یگانگی کثرت نیست پس در کفرر مرذموم کثررت    

ت است که کثرت نیست و وحدت اسرت  دهست و در توحید کثرت هست و در اتحاد کثرت هست و در وح

 که مطلوب طالبان و مقصود روندگان است.

ای درویش! چون کثرت برخاست، سالک برخاست و شرک برخاست و حلول واتّحاد برخاست وقررب و  

 بعد برخاست و فراق و وصال برخواست، خدای ماند و بس.

ای درویش! همیشه خدای بود و بس، و همیشه خدای باشد و بس، امّا سالک در خیال و پندار بود، مری 

خدای وجودی دارد و وی بغیر از وجود خدای وجودی دارد، اکنون از خیال و پنردار  پنداشت که مگر 

 بیرون آمد، و بیقین دانست که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدای است تعالی و تقدّس.

 گویند که وجود یکی بیش نیسرت و تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، بدان که اهل وحدت می

آن وجود خدای است تعالی و تقدّس و بغیر وجود خدای وجودی دیگر نیست و امکان ندارد که باشرد.  

گویند که اگرچه وجود یکی بیش نیست؛ اما این یک وجرود ظراهری دارد و براطنی دارد،    و دیگر می

نروری  باطن این یک وجود نور است و این نور است که جان عالم است و عالم ماالمال این نور اسرت.  

نامحدود و نامتناهی و بحری است بی پایان و بری کرران، حیروۀ و علرم و ارادت و قردرت      بس است 

موجودات ازین نور است، بینائی و شنوائی و گویائی و گیرائی و روایی موجودات ازیرن نرور اسرت،    

 طبیعت و خاصیت و فعل موجودات ازین نور است، بلکه خود همه این نور است.

جود را دانستی که یک نور است، اکنون بدان که ظاهر این وجود مشکوۀ این نور است چون باطن این و

 یکبار مظاهر صفات این نوراند.به و مظاهر صفات این نور است افراد موجودات جمله 

باید کررد،  باید دید، و از این نور در عالم نگاه میباید رسید، و این نور را میای درویش! باین نور می
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رک خالص یابی، و کثرت برخیزد و سرگردانی نماند، و یقین شود که وجود یکی بیش نیسرت. و  تا از ش

فرمود که من بدین نور رسیدم، و این دریای نور را دیدم، نوری بود نامحدود و نامتناهی، و شیخ ما می

مانرده  پایان و بی کران، فوق و تحت یمین و یسار پیش ویس نداشت، دران نور حیرران  بحری بود بی

توانستم حکایت کرد. با عزیزی گفتم که حال من بودم، خواب و خور و دخل و خرج ا زمن برفت، و نمی

چنین است. فرمود که برو و از خرمن گاه کسی مشتی کاه بی اجازت خداوندبردار. برفتم و برداشرتم،  

 آن نور را ندیدم.

ای نور غرق نشد، بوئی از مقام وحردت  ای درویش! هر سالکی را بدین دریای نور نرسید، و درین دری

نیافت. و هر که بمقام وحدت نرسید، و بلقای خدای مشرّف نشد، هیچ چیز را چنانکره آن چیرز اسرت    

ندانست و ندید، نابینا آمد و نابینا رفت. بسیار کس گوید که ما بدین دریای نور رسیدیم، و این دریرای  

 نور را دیدیم.

نور رسیده باشد، و درین دریای نور غرق شرده باشرد، آن را عالمرات    ای درویش! هر که باین دریای 

بسیار باشد. با خلق عالم بیکبار بصلح باشد و بنظر شفقت و مرحمت در همه نگاه کند و مدد و معاونت از 

هیچ کس دریغ ندارد و هیچ کس را بگمراهی و بی راهی نسبت نکند، و همه را در راه خردای دانرد و   

کند که چنردین سرال   خدای بیند. و شک نیست که این چنین است، عزیزی حکایت میهمه را روی در 

خلق را بخدای دعوت کردم. هیچ کس سخن من قبول نکرد، نومید شدم، و ترک کرردم، و روی بخردا   

قرب بودند، با آوردم. چون بحضرت خدای رسیدم جمله خالیق رادر آن حضرت حاضر دیدم، جمله در 

 شنودند.خدای می گفتند و ازخدای می

ای درویش! دعوت و تربیت آن نیست که شقی را سعادت بخشند، و نامستعد را مستعد کنند، و حقیقرت  

چیزها بر مردم آشکارا گردانند، دعوت و تربیت آن است که عادتهای بد از میران مرردم بردارنرد، و    

کدیگر دوسرت و برر یکردیگر    زندگانی کردن و تدبیر معاش بر مردم سهل و آسان کنند و مردم را با ی

مشفق گرداند، وسعی کنند تا مردم با یکدیگر راست گفتار و راست کردار شوند، دعوت و تربیرت ایرن   

باقی هرچه برا خرود    است که گفته شد و بیش ازین نیست، و امر معروف و نهی منکر از برای این است.

یک صفتهای نیک و صفتهای بد دارنرد، و  اند، گردانیدن آن چیزها میسّر نشود، یعنی آدمیان هر آورده

انرد،  هر یک استعداد کاری دارند و با هر یکی سعادتی و شقاوتی همراه است، و اینها را براخود آورده 

«. بعثت لرفع العادات اللرفع الصفات بعثت لبیان االحکام اللبیران الحقیقرۀ  »کردن چیزها میسّر نیست 

نی توانند کرد، و بآسانی بگذرانند، وبدانستن حقرایق محتراج   اند تا زندگامردم بدانستن احکام محتاج

 نیستند، آن کس که مستعد است خود بدست آرد.

گویند کره آن  فرمایند، میبد نیست، امّا قومی آن صفات نه بجای خود کار میای درویش! هیچ صفتی 

چون بعضی نه بجرای  صفت بد است. در عالم هیچ چیز بد نیست، جمله چیزها بجای خود نیک است، امّا 

 شود. پس خدای تعالی هیچ چیز بد نیافرید، همه نیک آفریده است.خود باشد، نامش بد می
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 در بیان یک طایفۀ دیگر از اهل وحدت

گویند که وجود یکی بیش نیست، و آن وجود خردای  اند، یک طایفه میبدان که اهل وحدت دو طایفه

تعالی وجودی دیگر نیست، و امکان ندارد که باشد و سخن و بغیر از وجود خدای است تعالی و تقدّس، 

گویند که وجودبر دو قسم این طایفه را درین فصل که گذشت بشرح تقریر کردیم. و آن طایفۀ دیگر می

است، وجود حقیقی و وجود خیالی. خدای وجود حقیقی دارد، وعالم وجود خیالی دارد. خدای هستی 

ت هست نمای. عالم جمله بیکبار خیالی و نمایشی است، و بخاصریت  است نیست نمای، و عالم نیستی اس

نماید، و بحقیقت وجود نردارد، الّرا وجرود    وجود حقیقی که وجود خدای است این چنین موجود می

 خیالی و عکسی و ظلّی. و الحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ دوم
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 در بیان آفرینش ارواح و اجسام رسالۀ سوم

 الرحمن الرحیم بسم اللّه

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقین، و الصلوۀ و السالم علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه و علی آلهم 

 و اصحابهم الطیّبین الطاهرین.

کثررهم   -امّا بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشران 

باید که در آفرینش ارواح و در مراتب ارواح و در نرزول و  خواست کردند که میازین بیچاره در -اللّه

ئی جمع کنید و بیان کنید که روح انسانی کمال خرود  عروج ارواح بر قاعده و قانون اهل شریعت رساله

تواند رسانید و مقام خودرا که بعد از مفارقت قالب بازگشت وی بآن خواهد برود  را بنهایت کماالت می

است، و مقام او مقدّر است، و از آنچه تقدیر رفته است تواند رسانید یا کمال او مقدّر هایت مقامات میبن

تواند کرد، و دیگر بیان کنید که تقدیر خدای خود چیست. درخواست ایشان بسعی و کوشش زیادت نمی

ارد. انّه علی مرا یشراء   را اجابت کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه د

 قدیر و باالجابۀ جدیر.

 بیان سه طایفۀ آدمیان در بیان آنکه آدمی مرکب از روح و قالب است و در

که آدمیان درین عالم سفلی مسافراند از جهت آنکه روح آدمری   -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان که

اند، ترا  عالم سفلی بطلب کمال فرستاده را، که از جوهر مالئکه سماوی است، از عالم علوی است، و باین

کمال خود را حاصل کند و چون کمال خود حاصل کرد بازگشت او بجواهر مالئکه سماوی خواهد بود، و 

توانست کرد، از جهت آنکه روح آدمی بکلیّرات  بعالم علوی خواهد پیوست و کمال بی آلت حاصل نمی

عالم سفلی بروح دادند تا بجزئیات عالَم عرالِم شرد، و از   عالم بودف امّا بجزئیات عالم نبود، آلتی ازین 

گار خود را بشناخت، و آن آلت قالب اسرت. پرس آدمری    دپروربه کلیّات و جزویات استدالل کرد، و 

مرکب آمد از روح و قالب، و روح او از عالم علوی است و قالب او از عالم سفلی است، روح او از عرالم  

 خلق است. امر است و قالب او از عالم

دانند کره دریرن عرالم سرفلی     چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که بعضی از آدمیان نمی

دانند بطلب کمال مشغول نیستند، شهوت بطن و شرهوت  اند.و چون نمیمسافراند، و بطلب کمال آمده

انرد،  سه بتان عوام فرج و دوستی فرزند ایشان را فریفته است، و بخود مشغول گردانیده است. و این هر

اند، امّرا بطلرب کمرال    درین عالم سفلی مسافراند و بطلب کمال آمده دانند کهوبعضی از آدمیان می

مشغول نیستند، و دوستی آرایش ظاهر که بت صغیر است، و دوستی مال که بت کبیر اسرت، و دوسرتی   

اند. بتان خواصاست. این هر سه جاه که بت اکبر است، ایشان را فریفته است، و بخود مشغول گردانیده 

 و هر شش شاخهای دنیااند و لذّات دنیا بیش ازین نیست.

ای درویش! چون این سه شاخ آخرین قوت گیرد و غالب شود، آن سه شاخ اوّلین ضعیف شود و مغلروب  

گردد. پس بتان آدمی بحقیقت هفت آمدند، یکی دوستی نفس، و دوستی این شش چیز دیگر از بررای  

ایند و جمله را مری ست، و دوستی نفس بتی بغایت بزرگ است و بتان دیگر بواسطه وی پیدا مینفس ا
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دانند و بعضی از آدمیان می توان شکست.توان شکست، امّا دوستی نفس که بتی بغایت بزرگ است نمی

اصرل  اند، بعضی کمال حاند، و بطلب کمال مشغولکه درین عالم سفلی مسافراند، و بطلب کمال آمده

اند فمرنهم ظرالم   اند و بخود مشغولاند، و بعضی کمال حاصل کردهاند و بتکمیل دیگران مشغولکرده

لنفسه و منهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. آدمیان همین سه طایفه بیش نیستند و ازین سه طایفه بعضی 

 مانند.اند و بعضی بآدمی میآدمی

م، ای درویش! طریقی که موصل است بکمال یک طریق است، و تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانی

آن طریق اوّل تحصیل است و تکرار و آخر مجاهدت و اذکار است. باید کره اوّل بمدرسره رونرد، و از    

مدرسه بخانقاه آیند. هر که این چنین کند، شاید که بمقصد و مقصود رسد، و هر که نه چنین کند، هرگز 

 بمقصد و مقصود نرسد.

درویش! هر که بمدرسه نرود، و بخانقاه رود شاید که از سیر الی اللّه با بهره و برا نصریب باشرد و    ای 

 بخدای رسد، امّا از سیر فی اللّه بی بهره و بی نصیب گردد.

 در بیان آفرینش ارواح و اجسام

وقرت   گویند که خدای تعالی موجد مختار است، نه موجد بالذات است.در آنمیبدان که اهل شریعت 

که خواست عالم را که جواهر و اعرا  است، بیافرید، و اوّل چیزی که بیافریرد، جروهری برود و آن    

گویند. چون خداوند تعالی خواست که عالم ارواح و اجسام را بیافریند، بآن جروهر اوّل  جوهر اوّل می

برسر آمرد برر    نظر کرد، آن جوهر اوّل بگداخت، و بجوش آمد. آنچه زبده و خالصۀ آن جوهر بود،

مثال زبدۀ قند، و آنچه در وی و کدورت آن جوهر بود، درین نشست بر مثرال دروی قنرد. خداونرد    

تعالی از آن زبدۀ نورانی مراتب عالم ارواح بیافرید و ازان دروی ظلمانی مراتب عرالم اجسرام پیردا    

 آورد.

انرد و  و حروّا موجرودات   ای درویش! این زبدۀنورانی آدم است، و این دروی ظلمانی حوّاست. آدم

 اند که حوّارا از پهلوی آدم بگرفتند.ازینجا گفته

 در بیان روح و مراتب ارواح

بدان که روح انسانی جوهری بسیط است، و مکمّل و محرّک جسرم اسرت باالختیرار و العقرل، و روح     

کمّل و محررّک  حیوانی جوهر است، و مکمّل و محرّک جسم است باالختیار، و روح نباتی جوهر است و م

جسم است بالطبع. و اگر این عبارت را فهم نکردی بعبارتی دیگر بگویم. بدان که روح انسانی جروهری  

 لطیف است، و قابل تجزی و تقسیم نیست و از عالم امر است، بلکه خود عالم امر است.

را بیافرینرد،  چون معنی روح را دانستی، اکنون بدان که چون خداوند تعالی خواست که مراتب ارواح 

بآن زبدۀ نورانی نظر کرد. آن زبدۀ نورانی بگداخت و بجوش آمد، و از زبده و خالصۀ آن زبده روح 

خاتم انبیا بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی ارواح اولوالعزم بیافرید و از زبده و خالصۀ آن براقی  

افرید و از زبده و خالصۀ آن براقی ارواح  ارواح رسل بیافرید و از زبده و خالصۀ آن باقی ارواح انبیا بی
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اولیا بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی ارواح اهل معرفت بیافرید، و از زبرده و خالصرۀ آن براقی    

ارواح زهّاد بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی ارواح عبّاد بیافرید، و از زبرده و خالصرۀ آن براقی    

خالصۀ آن باقی طبیعت آتش بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن براقی   ارواح مؤمنان بیافرید و از زبده و

طبیعت هوا بیافرید و از زبده و خالصۀ آن باقی طبیعت آب بیافرید. و از آنچه باقی ماند طبیعت خاک 

 بیافرید و با هر روحی چندین مالیکه بیافرید. مفردات عالم ملکوت تمام شدند.

 اجسام در بیان جسم و عالم اجسام و مراتب

بدان که جسم جوهری کثیف است، و قابل تجزّی و تقسیم است، و از عالم خلق است بلکه خود عالم خلق 

است. چون معنی جسم را دانستی، اکنون بدان که چون خداوند تعالی خواست کره مراترب اجسرام    

و خالصرۀ   بیافریند، بآن دروی ظلمانی نظر کرد. آن دروی ظلمانی بگداخت و بجوش آمد، و از زبده

آن در وی عرش بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی کرسی بیافرید، و از زبده و خالصرۀ آن براقی   

آسمان هفتم بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی آسمان ششم بیافرید، و از زبده و خالصرۀ آن براقی   

از زبده و خالصۀ آن براقی   خالصۀ آن باقی آسمان چهارم بیافرید، وآسمان پنجم بیافرید، و از زبده و 

آسمان سوم بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی آسمان دوم بیافرید، و از زبده و خالصرۀ آن براقی   

آسمان اوّل بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی عنصر آتش بیافرید و از زبده و خالصۀ آن باقی عنصر 

بیافرید، و از آنچه باقی ماند عنصر خاک بیافریرد.  هوا بیافرید، و از زبده و خالصۀ آن باقی عنصر آب 

مفردات عالم ملک تمام شدند، مفردات ملک و مفردات ملکوت بیست و هشت آمدند، چهرارده ملرک و   

چهارده ملکوت، و مرکّب سه آمدند معدن و نبات و حیوان. همچنین مفردات حرروف تهجری بیسرت و    

 هشت آمدند، و مرکب سه آمد اسم و فعل و حرف.

 در بیان آنکه ارواح هر یکی جا کجا گرفتند

چون مراتب ارواح تمام شد، و مراتب اجسام تمام گشت، آنگاه مراتب ارواح در مراتب اجسام هر یکری  

در هر یکی مقام گرفتند. عرش مقام خاتم انبیا شد، و صومعه و خلوت خانۀ وی گشت، و کرسری مقرام   

هفرتم مقرام ارواح رسرل شرد، و     ایشان گشت، و آسمان ارواح اولوالعزم شد، و صومعه و خلوت خانۀ 

صومعه و خلوت خانۀ ایشان گشت، و آسمان ششم مقام ارواح انبیا شد، و صومعه و خلوت خانرۀ ایشران   

گشت و آسمان پنجم مقام ارواح اولیا شد، و صومعه و خلوت خانۀ ایشان گشت و آسمان چهرارم مقرام   

مقرام ارواح زهّراد شرد، و     نۀ ایشان گشت، و آسمان سومارواح اهل معرفت شد و صومعه و خلوت خا

صومعه و خلوت خانۀ ایشان گشت، و آسمان دوم مقام ارواح عبّاد شد و صومعه و خلوت خانرۀ ایشران   

گشت و آسمان اوّل مقام ارواح مؤمنان شد و صومعه و خلوت خانۀ ایشان گشت. و طبایع چهارگانره در  

مرتبه علوی آمدند، و چهار مرتبه سفلی آمدند، و مرتبۀ خراک اسرفل   عناصر چهارگانه مقام گرفتند. نه 

السافلین آمد و مرتبۀ عرش اعلی العلیین آمد، پس عرش اعلی العلیین است، و خاک اسرفل السرافلین   

 است.
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کنند، وبر مرکب قالب جمله ارواح هر یک از مقام خود باین مرتبه اسفل السافلین نزول میای درویش! 

کنند و بمقام اوّل خود کنند، و باز ازینجا عروج مید و بواسطۀ قالب کمال خود حاصل میشونسوار می

رسند و چون بمقام اوّل خود رسیدند، عروج یک تمام شد ودایرۀ هر یک تمام گشت. و چون دایرره  می

سرند،  ماند. ترّقی تا بدینجا بیش نیست که هر یک تا بمقرام اوّل خرود ر  شود ترقّی ممکن نمیتمام می

ارواح مؤمنان تا بآسمان اوّل، و ارواح عبّاد تا بآسمان دوم و ارواح زهّاد تا بآسمان سوم، همچنین هر نه 

مرتبه هر یک بمقام اوّل خود عروج کنند، امّا از مقام اوّل خود در نتوانند گذشت در راه ماندن ممکرن  

عبارت ازان است که روح هرر کره در    است، امّا از مقام اوّل خود درگذشتن ممکن نیست. در راه ماندن

مقام ایمان مفارقت کند، بازگشت وی تا بآسمان اوّل خواهد بود، و روح هر که در مقام عبادت مفارقرت  

دان. هر یک در هر مقامی کند، بازگشت وی تا بآسمان دوم خواهد بود، و در جمله مقامات همچنین می

باشد، اگرچه از مقام باالتر نزول کرده باشند، و حیفری   که مفارقت کنند، بازگشت ایشان باهل این مقام

عظیم باشد که کسی بمقام اوّل خود نتواند رسید و در راه بماند. و آنکه بمقام ایمان نرسرید، بازگشرت   

وی بآسمان نخواهد بود، از هر کدام مرتبه که نزول کرده باشد، از جهت آنکه عمر ضایع کرده اسرت و  

انّ الذین کذّبوا بآیاتنا و استکبروا عنها التفتح لهرم ابرواب السرماء و    »نوده است سخن انبیاء و اولیا نش

 «.الیدخلون الجنّۀ حتّی یلج الجمل فی سمّ الخیاط

ای درویش! آدمیان که تصدیق انبیاء نکردند، اگرچه صورت آدمیان دارند معنی آدمیران ندارنرد، از   

ءنا لجهنّم کثیراً من الجنّ واالنس لهم قلوب الیفقهون بهرا  لقد ذر»اند، بلکه از بهایم فروتر، حساب بهایم

و «. هم اضلّ اولئک هم الغرافلون  ولهم اعین ال یبصرون بها و لهم آذان الیسمعون بها اولئک کاالنعام بل

بهایم را بعالم علوی راه نیست از جهت آنکه عالم علوی صومعه و خلوت خانۀ پاکان است، جای مالئکه و 

ت، بی علم و تقوی بعالم علوی نتوان رسید. پس ارواح این طایفه که بدرجه ایمان نرسیدهاهل تقوی اس

 اند، در زیر فلک قمر بمانند، از هر کدام مرتبه نزول کرده باشند.

ای درویش! خدای تعالی جملۀ ارواح را در عالم در اصل فطرت پاک و مطهّر آفریده است، امّا چرون  

کلّ مولود یولرد  »باین عالم فریفته شدند، و در راه بماندند. آمدند، بعضی باین عالم سفلی بطلب کمال 

و اگر کسی سؤال کند که چرون ارواح از مقرام اوّل   «. علی فطرته فابواه یهودانه و ینصّرانه و یمجسانه

توانند گذشت این نزول و عروج را فایده چیست.بدان که ارواح چون باین عالم سفلی نزول خود درنمی

دانستند، ترقی نداشتند و اکتساب علروم و اقتبراس انروار نمری    دانستند، میه بودند، آنچه مینکرد

توانستند کرد، و بکلّیت عالَم عالِم بودند امّا بجزؤیات عالَم عالِم نبودند. چون باین عرالم سرفلی نرزول    

براس انروار مری   کردند، بر مرکب قالب سوار شدند، بواسطۀ قالب ترقی دارند، و اکتساب علوم و اقت

توانستند کرد، و بجزؤیات عالَم عالِم شدند و از کلیّات و جزؤیات عالَم استدالل کردند. و پروردگار خود 

 را شناختند.

کنند، کمرال  آمدند، و اکنون چون عروج میکردند، بطلب کمال میای درویش! ارواح چون نزول می

کمال هر یک معلوم است، و مقام هرر یرک معلروم     دارند. پس در عروج و نزول فواید بسیار باشد، امّا
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دانرم  چنین می«. مقام معلومله و ما منّا اال »است، از کمال معلوم و مقام معلوم خود در نتواند گذشت، 

 تر ازین بگویم.که تمام فهم نکردی، روشن

 در بیان مقام معلوم

و دین حنیف و دین قریم ایرن    کسبی.اند، نه گویند که این هر نه مرتبه عطائیبدان که اهل شریعت می

است، هرر یرک را    است، و فطرۀ اللّه که جملۀ آدمیان را بر آن فطرۀ آفریده است، این مراتب ارواح

فاقم وجهک للدّین حنیفاً فطرۀ اللّه الّتی فطر »چنان که آفریدند آفریدند، در خلق خدای تبدیل نیست 

 «.القیمالناس علیها التبدیل لخلق اللّه ذلک الدّین 

ای درویش! اگر چنان بودی که این مراتب کسبی بودندی، هر کس که کسب زیادت کرردی، مقرام او   

عالیتر شدی. عارف بکسب بمقام ولی رسیدی، و ولی بکسب بمقام نبری رسرید، و در جملره مقامرات     

 اند.دان، امّا این جمله کسبی نیستند، عطائیهمچنین می

واح را دانستی که هر یک را مقام معلوم است، و از مقام معلوم خرود  ای درویش! اینچنین که مراتب ار

دان. هر یک را مقامی و مقداری معلوم است تواند گذشت، اقوال و افعال ایشان را همچنین میدر نمی

یعنی هر روحی که باین عالم آید و بر مرکب قالب « وکلّ شیء عنده بمقدار»و از آن در نتواند گذشت 

را حدّی پیداست و مقامی معلوم است که چند در قالب باشد و چند نفس زند، و چه خورد، سوار شود او 

و چند خورد، و چه گوید و چند گوید، و چه کند، و چند کند، و چه آموزد و چند آمروزد، و در جملرۀ   

دان. و علم خدای تعالی در ازل باین جمله محیط است، یعنی خدای تعرالی در ازل  کارها همچنین می

 «.وانّ اللّه قد احاط بکلّ شیء»بکلّیات و جزؤیات عالَم عالِم است 

 در بیان تقدیر خدای

کان اللّه ولم یکن معه شیء ثرمّ کترب فری    »بدان که خدای تعالی در ازل بود، و هیچ چیز دیگر نبود 

خدای تعالی و علم خدای تعالی ازلی و ابدی است. که آن وقت کره خواسرت، آن   «. الذکر کلّ شیء

چنان که در ازل دانسته بود، عالم ملک و عالم ملکوت را بیافرید. پس خدا اوّل ندارد، و عرالم ملرک و   

ملکوت اوّل دارد. ملک عبارت از عالم اجسام است، و ملکوت عبارت از عرالم ارواح اسرت، و جبرروت    

سرت، و  عبارت از ذات و صفات خداست، یعنی ملک عالم محسوسات است، و ملکوت عرالم معقروالت ا  

 اند.جبروت آفریدگار ملک و ملکوت است، و جبروت را درین منزل این چنین تفسیر کرده

گویند که خدای تعالی در ازل ذات و صفات چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که بعضی می

سرت. و  همه چیز را و مقدار همه چیز را دانسته است. این است معنی تقدیر خدا یعنی علم او تقردیر او 

گویند که خدای تعالی در ازل ذات و صفات همه چیز را و مقردار  اند. و بعضی میاین طایفه اهل شیعت

همه چیز را دانسته است و خواسته است. این است معنی تقدیر خدای، یعنری علرم و ارادت او تقردیر    

 اند.اوست. و این طایفه اهل سنّت

دا و قدر خدا و تقدیر خدا بیک معنی است و ازیرن  ای درویش! در ظاهر شریعت حکم خدا و قضای خ
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خواهند. اگر علم و ارادت او تقدیر اوسرت،  خواهند، و بعضی علم و ارادت او میجمله بعضی علم او می

و علم و ارادت او بجملۀ اشیا محیط است بکلیّات و جزؤیات عالم، پس جملۀ اشیا بتقردیر او باشرد، وردّ   

هرم  لال»خوانند: ست و نبود. و علما و مشایخ این دعا را بسیار خواندند و میتقدیر او بهیچ وجه ممکن نی

ال مانع لما اعطیت و ال معطی لما منعت، و الهادی لمن اضللت و المضلّ لمن هدیت، و ال رادّ لما قضیت، 

 «.و الینفع ذا الجدّ منک الجدّ

قوال و احوال و در همه چیز مخترار  ای درویش! اگر علم او تقدیر اوست برین تقدیر جملۀ آدمیان در ا

باشند، هرچه خواهند خورند و هرچه خواهند گویند و هر چه خواهند کنند. اگر علم و ارادت او تقردیر  

ین تقدیر جملۀ آدمیان در اقوال و احوال و در همه چیز مجبور باشند، آن خورند و آن گویند راوست، ب

علم خدا مانع اختیار آدمیان نباشد، امّا ارادت خردای   و آن کنند که خدا خواسته باشد از جهت آن که

 مانع اختیار آدمیان باشد.

 در بیان گذشتن صراط

آرند کره صرراط   ماند، از جهت آن که میبدان که این نزول و عروج روح انسانی بگذشتن صراط می

بررین صرراط    تر و از شمشیر تیزتر است، وچیزی است که بر روی دوزخ کشیده است، و از موی باریک

باید رفت. وبعضی برین صرراط  باید رفت و مدّتی بباال میباید رفت، و مدّتی راست میمدتی بزیر می

زود وآسان بگذرند، و هیچ زحمتی بدیشان نرسد. بعضی افتان و خیرزان بگذرنرد، و زحمرت بسریار     

زول و عروج روح انسانی گذشت، و در دوزخ افتند. نبدیشان رسد، امّا بعاقبت بگذرند. و بعضی نتوانند 

باید آمد ماند، و ارواح را باین عالم طبیعت مینیز همچنین است، از جهت آنکه عالم طبیعت بدوزخ می

آیند، و مدّتی بباال آیند، و مدّتی راست میباید گذشت، پس ارواح مدّتی بزیر میو از عالم طبیعت می

رسرد، وبعضری   رند، و هیچ زحمتی بدیشان نمیگذو بعضی از عالم طبیعت زود و آسان می روند.می

تواننرد  گذرند و بعضی نمری رسد امّا بعاقبت میگذرند، و زحمت بسیار بدیشان میافتان و خیزان می

توانند پیوست. و این صراط از موی باریکتر اسرت،  مانند و بعالم علوی نمیگذشت و در عالم طبیعت می

ر جمله کارها وسط صراط مستقیم است، و وسرط طریرق عقرل    و از شمشیر تیزتر است، از جهت آنکه د

است، و طرف افراط و طرف تفریط عالم طبیعت است که دوزخ است، و وسط از موی براریکتر اسرت و   

 وسط را نگاه داشتن، و بر وسط رفتن از شمشیر تیزتر است.

 در بیان آنکه هر چیز که در دنیا و آخرت است در آدمی است

ه در دنیا و آخرت موجود است در آدمی هم موجود است، و آدمی نسخه و نمرودار  بدان که هر چیز ک

 دنیا و آخرت است.

ای درویش! روح انسانی را نسبت بآمدن و رفتن و نسبت بنادانی و دانائی احوال بسیار و اسرامی بری  

سرت.  کند طلروع نرور ا  کند، افول نور است، و چون عروج میشمار است. روح انسانی چون نزول می

چون نزول افول نور است، پس نزول روح انسانی شب باشد، و چون عروج طلوع نور است پرس عرروج   
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روح انسانی روز بود. و دیگر آنکه در وقت نزول چیزها در روح انسانی مقدر است و جملره پوشریده و   

انی ناپیدا است، پس نزول روح انسانی شب قدر باشد و چون در وقت عروج هرچیرز کره در روح انسر   

مقدر بودند، و پوشیده و ناپیدا بودند، آن جمله ظاهر شدند و آشکارا گشتند، پس عروج روح انسرانی  

روز قیامت بود. و چون افول نور در جسم است، و عروج نور از جسم است، پس جسم آدمی هم مغرب و 

عروج است. و هم مشرق باشد، و روح انسانی ذوالقرنین است، یک شاخ وی نزول است و یک شاخ دیگر 

حتی اذا بلغ مغررب  »کند این ذوالقرنین چون بمغرب رسید، آفتاب را دید که در چشمۀ گرم غروب می

 و این چشمۀ گرم جسم آدمی است.«. ۀُ و وجد عندها قوماًئالشمس وجدها تغرب فی عین حم

د و در کنر ای درویش! جسم آدمی تا گرم است، و حرارت غریزی دارد، آفتاب روح در وی نزول مری 

شود، آفتراب روح از  باشد تا آنگاه که سرد شود، و حرارت غریزی در وی نماند. چون سرد میوی می

کند و ایرن  کند، و از چشمۀ سرد عروج میکند. پس آفتاب روح در چشمۀ گرم نزول میوی عروج می

خبرر بودنرد، در   ذوالقرنین در مغرب قومی را بیافت که بغایت ضعیف، و ناتوان و بغایت نادان و بری  

تاریکی مانده و از روشنائی بی بهره و بی نصیب بودند. و چون بمشرق رسید، قومی را دید که بغایرت  

حتری اذا بلرغ   »قوی و توانا، و بغایت دانا و با خبر بودند، از تاریکی بیرون آمده، و بروشنائی رسیده 

 «.مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً

آن قوم که در مغرب یافت، و این قوم که در مشرق دید، جمله صفات روحرانی و صرفات   ای درویش! 

گویند که ذوالقرنین بجهان تاریک رفت. جهان تاریک جسم است، و آب حیوۀ علم جسمانی بودند و می

است. چون مغرب و مشرق را دانستی، اکنون بدان که مغرب سدّی است، و مشرق هرم سردّی اسرت، و    

دّین مشتمل است تمام عمر را و در میان ایرن دو سردّ   سدّین است. و بین السمیان مشرق و مغرب بین ال

انرد و  قومی را یافت و آن قوم از یاجوج و ماجوج شکایت کردند و یاجوج و ماجوج شرهوت و غضرب  

شرکایت  کوشند. و آن قوم که از یاجوج و مراجوج  کنند و در خرابی میاند که فساد میشهوت و غضب

گویند که شما مررا یراری دهیرد    کردند، صفات روحانی و قوتهای عقلی بودند. ذوالقرنین با اینان می

حدید عبارت از سختی و «. ونی زبر الحدیدتآ»بقوّت، تا من میان شما و یاجوج و ماجوج سدّی پیدا کنم 

  عبارتی دیگر بگویم.راستی و ثبات است، و قهر و منع نفس است. و اگر ین عبارت را فهم نکردی ب

ت دانا، ظراهر و براطن   بای درویش! هرکه طریق ریاضات و مجاهدات پیش گیرد با مرد دانا، و در صح

یعنی ظاهر همچون براطن  باطن سالک راست شد، کار سالک تمام گشت،  وی راست شود. چون ظاهر و

توانرد شرد.   قابل نور نمی گردد، باطنشود و پاک نمیشود، و راست گردد، که تا ظاهر راست نمیپاک 

اند. چرون ظراهر و براطن    ظاهر و باطن، آدمی دو صدف«. نفخواأحتی اذا ساوی بین الصدفین قال »

راست شد، آنگاه دانا نفع علم و معرفت کند، تا سالک دانا شود و عارف گردد. چون سالک دانرا شرد و   

های باطرل را  ت فاسد را و اندیشهعارف گشت، آن علم و معرفت سالک بمثابت آتش باشد، جمله خیاال

 خاستند، نیست گرداند، و سالک را پاک و صافی کند.که از یاجوج و ماجوج طبیعت بر می

حتری اذا  »علم است  خ، و این نف«ت فیه من روحیخیته و نففاذا سوّ»روح بود  خای درویش! در اول نف
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 خاست از اول عمر تا بآخر عمر یکری نفر   خچهار نف« وا حتی اذا جعله ناراخساوی بین الصدفین قال انف

ی است تا اوصراف  خی است تا اوصاف ذمیمه و اخالق ناپسندیده بمیرند، و یکی نفخروح است، و یکی نف

و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات و من فی االر  اال مرن  »حمیده و اخالق پسندیده زنده شود، 

و یکی نفحی است کره روح  « رون و اشرقت االر  بنور ربّهاشاء اللّه ثمّ نفخ فیه اُخری فاذا هم قیام ینظ

هذا رحمۀ من ربی فاذا جاء وعد ربّی جعله دکّراء و  »گردد. قال شود و قالب خراب میاز قالب جدا می

 و الحمدللّه ربّ العالمین.«. کان وعد ربّی حقاً

 تمام شد رسالۀ سوم
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 کمتدر بیان مبداء و معاد بر قانون اهل ح رسالۀ چهارم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

و السالم علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه و علی آلهم الحمدللّه رب العالمین و العاقبۀ للمتّقین، و الصلوۀ 

 و اصحابهم الطیّبین الطاهرین.

کثّررهم   -اما بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقراء، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشان

باید که در مبداء و معاد بر قاعده و قرانون اهرل حکمرت    ازین بیچاره در خواست کردند که می -اللّه

ئی جمع کنید، در خواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواسرتم ترا از   رساله

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»خطا و زلل نگاه دارد 

 در بیان مبداء

خالی نباشد، یا او را اوّل باشد یا نباشد. اگر نباشد، زّک اللّه فی الدارین، که وجود از دو حال بدان، اع

آن واجب الوجود لذاته است، و اگر باشد، آن ممکن الوجود لذاته است. و واجب الوجود لذاته خدای 

د لذاته که خدای عالم است تعالی و تقدّس، و ممکن الوجود لذاته عالم خدای است. و این واجب الوجو

عالم است، به نزدیک اهل حکمت موجب بالذات است، نه موجد مختار است. عقل اول از ذات او صرادر  

شد، چنانکه شعاع آفتاب از قرص آفتاب، و چنانکه وجود معلول از وجود علّت. پس تا وجود علّت باشرد  

 وجود معلول هم باشد.

گویند که از ذات باری تعالی و تقردّس  اهل حکمت میچون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که 

یک جوهر بیش صادر نشد و نام آن جوهر عقل اوّل است. و عقل جوهری بسیط است و قابرل تجرزی و   

تقسیم نیست. پس از باری تعالی که احد حقیقی است احد حقیقی صادر شد، و آن عقل اوّل است. باقی 

ازجهت آنکه درین عقل اوّل که احد حقیقری اسرت، باضرافات و    آبا و امّهات از عقل اوّل صادر شدند، 

اعتبارات کثرت پیدا آمد، یعنی نظر بذات عقل و نظر بعلّت عقل، و نظر برابطۀ که میان علّت و معلرول  

است، باین سه نظر در عقل اوّل سه اعتبار پیدا آمد، و بهر اعتباری از عقل اوّل چیزی صادر شد، عقلی و 

نره   شد، تا بعد از عقل اول نه عقل ومچنین از هر عقلی عقلی و نفسی و فلکی صادر میه نفسی و فلکی.

نه فلک پیدا آمدند. آنگاه در زیر فلک قمر عنصر آتش، و طبیعت آتشی پیدا آمدند. باز عنصرر   نفس و

هوا و طبیعت هوا پیدا آمدند، باز عنصر آب و طبیعت آب پیدا آمدند، باز عنصر خاک و طبیعرت خراک   

پیدا آمدند، آبا و امّهات تمام شدند و نزول تمام گشت. چهارده مرتبه نزول کررد، و عرروج در مقابلرۀ    

 نزول خواهد بود؛ پس چهارده مرتبه عروج باشد تا دایره تمام شود.

ای درویش! این تقدّم که گفته شد بعضی را بر بعضی نه تقدّم زمانی است از جهت آنکه تقدّم بچند گونه 

م از روی زمان و تقدّم از روی مکان و تقدّم از روی رتبت و تقدّم از روی علّت بود. تقدّم این باشد، تقدّ

مراتب از روی رتبت و از روی علّت است، از جهت آنکه این مراتب یعنی آبا و امّهرات جملره در یرک    

انره ازیرن آبرا و    طرفۀ العین، بلکه کمتر از یک طرفۀ العین از عقل اوّل صادر شدند آنگاه موالید سه گ

اند و انسان یک نوع است از انواع آیند و موالید سه گانه معدن و نبات و حیوانامّهات پیدا آمدند و می
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 حیوان.

ای درویش! چون در آخر همه انسان پیدا آمد، معلوم شد که انسان میوۀ درخت موجرودات اسرت، و   

ودات عقل بوده است که هر چیز کره در  چون انسان بعقل رسید تمام شد، معلوم شد که تخم درخت موج

آخر پیدا آمد در اوّل همان بوده باشد. و چون انسان بعقل رسید، دایره تمام شد که دایره چون براوّل  

خود رسید، تمام شد. پس عقل اوّل، هم آغاز است و هم انجام، نسبت بآمدن آغاز اسرت و نسربت بره    

نسبت به بازگشتن معاد است. نسبت بآمدن لیلۀ القردر  بازگشتن انجام است، نسبت بآمدن مبداء است، و 

 است. ۀاست، و نسبت به بازگشتن یوم القیام

ای درویش! عقل اوّل قلم خدای و رسول اللّه است ، و علّت مخلوقات، و آدم موجودات است، و بصفات 

ریده. هیچ یک اند که خدای تعالی آدم را بر صورت خود آفو اخالق خدای آراسته است. و ازینجا گفته

توانند کرد، اال عقل اوّل، کره اعلرم و اشررف    از عقول و نفوس از باری تعالی و تقدّس فیض قبول نمی

دهد. هر یک از عقول کند و بفرود خود میعقول است. عقل اوّل از باری تعالی و تقدّس فیض قبول می

دهند. گیرند و میاعطا دارند، می دهند، هر یک ید اخذ و یدگیرند، و بفرود خود میاز باالی خود می

گیرد، از جهت آنکه باال ندارد و تنزیه و تقدیس و علرم و حکمرت ذاتری    دهد و نمیواجب الوجود می

 دارد.

اند و جمله علم و طهارت دارند، و هر کدام ای درویش! عقول و نفوس عالم علوی جمله شریف و لطیف

شریفتر و لطیفتر است، و علم و طهارت وی بیشتر اسرت. و در  که باالتر است، و بعقل اوّل نزدیکتر است، 

دان، هر فلک که باالتر است، و بفلک االفالک نزدیکتر است، شرریفتر و لطیفترر   افالک نیز همچنین می

نزول هر کدام مرتبه که بمبداء نزدیکتر است، شریفتر و لطیفتر است، و در عرروج هرر کردام     دراست. 

است، لطیفتر و شریفتر است، از جهت آنکه در نزول کدورت به بن نشیند، و در  مرتبه که ازمبداء دورتر

تر میشوند، خسیسعروج صافی بر سرآید. و اگر چنین گویند که در بسایط هر چند از مبداء دورتر می

 گردند، هم راست باشد.شوند شریفتر میگردند، و در مرکبات هر چند از مبداء دورتر می

تر ازین بگویم. بدان که اوّل خدای است، باز عقل، باز نفرس،  ه تمام فهم نکردی، روشندانم کچنین می

باز طبیعت. نزول تمام شد. چون نزول برین وجه آمد، و عروج در مقابلۀ نزول باشد، پس در عروج اوّل 

ر عرروج  طبیعت باشد، باز نفس، باز عقل، باز خدا. عروج تمام شد. معلوم شدکه هر چه در نزول اوّل، د

 آخر است، و معلوم شد که در نزول اوّل شریفتر است، و در عروج آخر شریفتر است.

اند. باز عقل است، و حکما و علما مظاهر عقلای درویش! اوّل خدای است، و انبیا و اولیا مظاهر خدای

نان مظراهر  اند. باز طبیعت است، و عوام و صحرا نشیاند. باز نفس است، و سالطین و ملوک مظاهر نفس

اند. چون اوّل خدا بود، یکی آمد. و چون عقل در مرتبۀ دوم افتاد، دو قسم آمد و چون نفس در طبیعت

آمد. و چون طبیعت در مرتبۀ چهارم افتاد، چهار قسم آمد. یکی و دو و سره  مرتبۀ سوم، افتاده سه قسم 

 بروتواین است مراتب ملک و ملکوت و ج«. تلک عشرۀ کاملۀ»و چهار ده باشد 

ای درویش! بنزدیک اهل شریعت و اهل حکمت ملک عالم محسوس است، و ملکوت عالم معقول است، و 



47 | P a g e 

 

جبروت ذات و صفات واجب الوجود است، که خدای عالم است تعالی وتقدّس. و به نزدیک اهل وحدت 

 اند، و جبروت عالم اجمال است.اند، و ملکوت معقوالتملک محسوسات

 عالم سفلی در بیان عقول و نفوس

گویند که مبداء عقول و نفوس عالم سفلی عقل عاشر است، که عقل فلک قمر بدان که بعضی از حکما می

انرد کره   ب الصوّر اوست. امّا بیشتر حکما بر آنهاست، و عقل فعّال نام اوست، و مدبّر عالم سفلی، و وا

اند. و ازین جهت اسرت کره   لم سفلیاند، و هر ده مبادی عقول و نفوس عاعقول عالم علوی هر ده فعّال

شود، هرگز برابر نباشد با آنکه از تفاوت بسیار است میان آدمیان. نفسی که از نفس فلک قمر فایض می

نفس فلک شمس فایض شود. و نفسی که از فلک شمس فایض شود عالی همّت باشد، و نفسی که از فلک 

 قمر فایض شود خسیس همّت بود.

یان ازین جهت است که گفته شد، یعنی از مبادی. و از جهت دیگر هم هسرت، و  آدمای درویش! تفاوت 

ست، سعادت، و شقاوت و زیرکی و بالدت و بخل و سخاوت و دیانت و خیانت و اآن خاصیّت ازمنۀ اربعه 

همّت عالی و خساست و درویشی و توانگری و عزّت و خواری و درازی عمر و کوتاهی عمر و مانند ایرن  

 مبادی، و خاصیت ازمنۀ اربعه است.جمله اثر 

اند، بدادۀ خدای قناعت کن و راضی ای درویش! چون دانستی که کار آدمی پیش از آمدن وی ساخته

باید ساخت، از جهرت  باید ساخت، و توانگر را با توانگری هم میوتسلیم شو. درویش را با درویشی می

طلبد تا خررج  اند میآن را که سخی آفریدهآنکه درویشی و توانگری هر دو سبب عذاب آدمی است، 

پنردارد کره   اند. درویش میطلبد تا نگاه دارد، وهر دو در عذاباند میکند، و آن را که بخیل آفریده

 پندارد که درویش در راحت و آسایش است.توانگر در راحت و آسایش است، و توانگر می

 ای درویش! بیقین بدان که در دنیا خوشی نیست.

 یان معاددر ب

بدان که بازگشت نفس انسانی بعد از مفارقت قالب، اگر کمال حاصل کرده است، بعقول و نفوس عرالم  

علوی خواهد بود، و اگر کمال حاصل نکرده است، در زیر فلک قمر که دوزخ است بماند، بعضی مدّتی و 

 .بعضی ابداآلباد. و کمال نفس انسانی مناسبت است با عقول و نفوس عالم علوی

ای درویش! عقول و نفوس عالم علوی جمله علم و طهارت دارند و دایم در اکتسراب علروم و اقتبراس    

انواراند، و علم و طهارت حاصل کنند. پس کار آدمی است که دایم در اکتساب علوم و اقتبراس انروار   

د. چرون  باشد و علم و طهارت حاصل کند و هر که مناسبت حاصل کرد، استعداد شفاعت او را حاصل شر 

نفس وی مفارقت کند ازین قالب، عقول و نفوس عالم علوی او را بخود کشند، و معنی شفاعت این است. 

با هر کدام که مناسبت حاصل کرده باشد، بازگشت وی بآن بود، اگر با نفس فلک قمر حاصل کرده بود، 

وی باشد. چرون  ه وی بوی باشد، و اگر با نفس فلک االفالک حاصل کرده بود، بازگشت ه بازگشت وی ب

و نفوس انسانی چون بعالم علوی رسیدند، از مرکبران   دان.اوّل و آخر را دانستی، باقی را همچنین می
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فانی خالص یافتند و بر مرکبان باقی سوار شدند، و ابداآلباد برین مرکبان سوار خواهند بود، و هر یک 

یک جزاء علم و طهارت وی است. هر که علم و بقدر مقام خود در لذّت و راحت خواهند بود، و مقام هر 

شود، یعنی نه چنان است که اهل شریعت گفتند که هر یرک  تر میکند، مقام وی عالیطهارت زیادت می

را مقام معلوم است، چون بمقام معلوم خود رسیدند دائرۀ هر یک تمام شد، و چون دایرره تمرام شرد،    

است که بنزدیک اهل شریعت ارواح آدمیان پیش از اجسراد  ماند و این خالف بنا برآن ترقی ممکن نمی

موجود بودند، هر یک در مقام معلوم، و چون از آن مقام معلوم باین عالم سفلی نرزول کردنرد و برر    

مرکب قالب سوار شدند و کمال حاصل کردند باز چون عروج کنند هر یک تا بمقام اوّل خود بیش عروج 

ل حکمت نفوس آدمیان پیش از اجساد موجود نبودند برا جسرد موجرود    نتوانند کرد. امّا به نزدیک اه

کنند و گفته شد که مقام هر شدند پس نفوس را مقام معلوم نبوده باشد، نفوس مقام خود اکنون پیدا می

ترر مری  کند، مقام خود را عالییک جزاء علم و طهارت وی است، هر که علم و طهارت بیشتر کسب می

 گرداند.

هر که نفس خود را بجائی رساند که مناسبت با نفس فلک االفرالک حاصرل کنرد، علرم و     ای درویش! 

ر وی شد، و رسول بارگراه  اطهارت را بنهایت رسانید، و بنهایت مقامات انسانی رسید. عقل اوّل پیغام گذ

درین مقام است کره گراه   «. من الملک الحیّ الذی الیموت الی الملک الحیّ الذی الیموت»وی گشت 

اسطۀ عقل اوّل با حقّ سخن گوید و از حق بشنود، و گاه بی واسطۀ عقل اوّل با حرقّ گویرد و از حرقّ    بو

شنود. و چون از قالب مفارقت کند، ابد اآلباد در جوار حضرت ربّ العالمین خرّم و شادان باشرد، و از  

بهشت اسرت، در   و این بهشت خاصّ است، و جای کامالن است. و هر که درین مقرّبان حضرت وی باشد.

کره در ایرن درجرات    اند، و آنها لذّت و راحت مطلق است. باقی این هشت مرتبۀ دیگر درجات بهشت

باشند، در لذّت و راحت مطلق نباشند، و در الم و رنج مطلق هم نباشند: ازین وجه که از دوزخ گذشرته  

د، و ازین وجه که از قرب ربّ ئی از درجات بهشت رسیده بودند، در لذّت و راحت باشنباشند و به درجه

انرد، در آترش فرراق باشرند و     اند، و از جوار حضرت ذوالجالل بی بهره و بی نصیبالعالمین محروم

اند. اگر عذاب از جهت نقصران علرم   ابداآلباد درین آتش فراق بمانند و این هشت بهشت جای ناقصان

صان طهارت بود، بمرور ایّام ازان عرذاب  باشد، هرگز ازان عذاب خالص نیابند و اگر عذاب از جهت نق

 خالص یابد.

ای درویش! نفس انسانی بعد از مفارقت از شش حال بیرون نباشد یا ساده باشد، یا غیر ساده. و سراده  

یرن  پاک باشد یا ناپاک، و غیر ساده پاک باشد یا ناپاک. و غیر ساده کامل باشد یا ناقص. حال هر یک از

 اهد بود بعداز مفارقت قالب.نفوس ششگانه بر تفاوت خو

 در بیان حال نفوس انسانی بعد از مفارقت قالب

سانی که علم و طهارت حاصل نکردند، و بعد از مفارقت قالب در زیر فلک قمر ماندند، انبدان که نفوس 

گویند که هر یکی ازین نفروس براز بقالرب دیگرر     و بعالم علوی نتوانستند پیوست، بعضی از حکما می

، تا در وقت مفارقت کدام صفت بروی غالب باشد، درصورت آن صفت حشر شوند، و آن صورت پیوندند
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یا صورت آدمیان باشد یا صورت حیوانات یا صورت نباتات، یا صرورت معرادن. و دران صرورت بقردر     

رونرد ترا   گردند، و بمراتب فرو میمعصیت عذاب کشند و بقدر جنایت قصاص یابند و از قالب بقالب می

آیند، تا بره انسران رسرند و ایرن     گویند و باز بمراتب برمیدن رسند و این فرو رفتن را مسخ میبمعا

آیند تا آنگاه که بقدر معصیت عذاب کشند، و روند و برمیگویند. هم چنین فرو میبرآمدن را نسخ می

لروداً غیرهرا   کلّما نضجت جلود هم بدّلنا هم ج»بقدر جنایت قصاص یابند، و علم و طهارت حاصل کنند 

و چون علم و طهارت حاصل کردند، بعداز مفارقت قالب بعالم علوی « لیذوقوا العذاب بما کانو یکسبون

گویند که این نفروس  و بعضی دیگر از حکما می ل تناسخ است.هپیوندند، چنانکه گفته شد. و این سخن ا

را البّته نفسی بود و یرک قالرب را    باز بقالبی دیگر نتوانند پیوست از جهت آنکه هر قالبی که باشد، او

گویند که جرن ایرن   و بعضی می دونفس نتوانند بود، همچنان بی قالب همیشه در زیر فلک قمر بمانند.

شوند و برر  آیند و مصور میخواهند، برمیاند، و بهر صورتی که میاند که در زیر فلک قمر ماندهنفوس

گویند که جن را وجود نیست، این چنین که از حکما میو بعضی هم  گردند.خواهند ظاهر میهرکه می

اند که در صحرا و کوه نشینند، و دانا را ندیرده  گویند که جنّ آدمیانیاند، میمردم با خود تصور کرده

کرردن  باشند، و سخن دانا نشنوده بودند، از حساب بهایم باشند، بلکه از بهایم فروتر. معنی جن پوشیده 

و اهرل   گوینرد. ، و عقل ایشان پوشیده است و دیوانه را بهمین معنی مجنون مری است یا پوشیده شدن

گویند که جنّ وجود دارند بغیر وجود آدمی. جنّ نوعی دیگر است، و آدمی نوعی دیگرر.  شریعت می

چنانکه آدمیان پدر و مادر دارند، و آن آدم و حوّاست، جن هم پدر و مادر دارند و آن مارج و مارجره  

 «.خلق الجانّ من مارج من نار»دای تعالی آدم را از خاک آفرید، و مارج را از آتش است. و خ

این چهار رساله را در چهار والیت جمع کردم ونوشتم. رسالۀ اول رادر سنۀ ستین و ستمایۀ ای درویش! 

 -در شهر بخارا، و رسالۀ دوم را در خراسان در بحرآباد بر سر تربت شیخ المشایخ سعد الدین حمروی 

جمع کردم، و رسالۀ سوم رادر شهر کرمان جمع کردم و رساله چهرارم را در   -قدّس اللّه روحه العزیز

در سرنۀ ثمرانین و    -قدّس اللّه روحه العزیرز  -شهر شیراز بر سر تربت شیخ المشایخ ابوعبداللّه حفیف

 ستمایۀ جمع کردم.

 در بیان نصیحت

، و نیز بزرگان بسیار دریافت از علما و حکماو مشایخ، و ای درویش! این بیچاره در عالم سفر بسیار کرد

در خدمت هر یکی مدّتها مدید بودم و هر چه فرمودند کردم از تحصریل و تکررار، و از مجاهردات و    

اذکار، و فواید بسیار ازایشان بمن رسید، و چشم اندرون من بملک و ملکوت و جبرروت گشراده شرد و    

 ا که فنون علم داشتند، دوست گرفتم.میدان فکر من فراخ گشت و علما ر

ای درویش! هرکه یک فن علم دارد، میدان فکر وی تنگ است، و علما را که فنون علم دارند دشمن می

دارد. و هر که از فنون علم با نصیب است، میدان فکر وی فراخ است، و علما را که فنون علروم دارنرد   

خالصه بود، جمع کردم. رسالۀ چهارم زبده و خالصرۀ   دارد. و از سخنان ایشان آنچه زبده ودوست می

سخن حکماست در بیان مبداء و معاد، و رسالۀ سوم زبده و خالصۀ سخن علماست در بیان نزول و عروج 
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در بیان توحید، و رسرالۀ اوّل سرخن ایرن    روح انسانی، و رسالۀ دوم زبده و خالصۀ سخن مشایخ است 

ر که این چهار رساله را بتحقیق بداند، و مستحضر شرود از کترب   بیچاره است در بیان معرفت انسان، ه

بسیار مستغنی گردد، و چشم اندرون وی بملک و ملکوت و جبروت گشاده شود، و میدان فکر وی فرراخ  

 گردد و آنچه مقصود روندگان و مطلوب طالبان است، بیابد.

عالم و حکیم نام نهری، ودربنرد    ای درویش! در بند آن مباش که علم و حکمت بسیار خوانی و خود را

آن مباش که طاعت و عبادت بسیار کنی و خود را عابد و شیخ نام کنی، که اینها همه بال و عذاب سرخت  

است. از علم و حکمت بقدر ضرورت کفایت کن، وانچه نافع است بدست آر و از طاعت و عبرادت بقردر   

آن باش که بعداز شرناخت خردای طهرارت    ضرورت پسنده کن وآنچه ما البد است بجای آر. و دربند 

 نفس حاصل کنی و بی آزار و راحت رسان شوی، که نجات آدمی درین است.

ای درویش! هرکه طهارت نفس حاصل نکرد، اسیر شهوت و بندۀ مال و جاه است. دوستی شهوت بطن و 

خسرر الردنیا و    گرداند، و سالک راسوزاند، و نیست میفرج آتشی است، که دین و دنیای سالک را می

کند و دوستی مال و جاه نهنگ مردم خوار است، چندین هزار کس را فرو برد و خواهد برد. اآلخرۀ می

و هر که از دوستی شهوت بطن و فرج، و ازدوستی مال و جاه آزاد شد و فارغ گشت، مرد تمام اسرت و  

 نسبت آزاد و فارغ باشد.آزاد و فارغ است. آزاد و فارغ مطلق وجود ندارد، و ممکن نیست، اما ب

اند، از انبیا و اولیا و سالطین و ملوک و غیرهم، جملره  ای درویش! جملۀ آدمیان درین عالم در زندان

دربنداند. بعضی را یک بند است، و بعضی را دو بند است، و بعضی را ده بند است، و بعضی را صد بنرد  

بند نیست، امّا آنکه یک بند دارد، نسربت برا   است، و بعضی را هزار بند است. هیچ کس درین عالم بی 

شود، رنرج و  آنکه هزار بند دارد، آزادو فارغ باشد و رنج و عذاب وی کمتر بود. هرچند بند زیادت می

 گردد.عذاب وی زیادت می

 توانی که آزاد و فارغ شوی، باری راضی و تسلیم باش. والحمدللّه رب العالمین.ای درویش! اگر نمی

 سالۀ چهارمتمام شد ر
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 در بیان سلوک رسالۀ پنجم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه رب العالمین و العاقبۀ للمتقین، و الصلوۀ و السالم علی انبیائه و اولیائه خیرخلقه و علی آلهرم  

 و اصحابهم الطیّبین الطاهرین.

کثّررهم   -جماعت درویشان اما بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقراء، عزیز بن محمّد النسفی، که

ی جمع کنید، و بیان کنیرد کره   اباید که در سلوک رسالهاز این بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

سلوک چیست، و نیت سالک در سلوک چیست، و شرایط و ارکان سلوک چیست. درخواسرت ایشران را   

انه علی ما یشاء قدیر »نگاه دارد.  اجابت کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل

 «.و باالجابۀ جدیر

 در بیان آنکه سلوک چیست

که سلوک در لغت عرب عبارت از رفتن است علری االطرالق، یعنری     -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

رونده شاید که در عالم ظاهر سفر کند، و شاید که در عالم باطن سیر کند. و بنزدیک اهل تصوّف سلوک 

 ت از رفتن مخصوص است، و آن سیر الی اللّه و سیر فی اللّه است.عبار

اند که سرلوک  اند، و در جملۀ این گفتهای درویش! پیش از ما مشایخ در سلوک کتاب بسیار جمع کرده

سیر الی اللّه و سیر فی اللّه است، و این بیچاره در چند رساله این چنین هم گفته است که سرلوک سریر   

 گوئیم.یر فی اللّه است. اکنون درین رساله بعبارت دیگر چیزی میو س الی اللّه

اند، و در هرر مرتبره   ای درویش! آدمی مراتب دارد و صفات اخالق آدمی که در ذرّات آدمی مکنون

گردند. چون مراتب آدمی تمام ظاهر شوند، صفات و اخالق آدمی هرم تمرام ظراهر    چیزی ظاهر می

و این رونده که عالم صغیر را تمام کرد، در عالم کبیر نائب و خلیفۀ خردا   گردند و عالم صغیر تمام شود.

شد، گفت وی گفت خدا باشد، و کرد وی کرد خدای بود. و این تجلّی اعظم است، از جهت آنکه ظهرور  

 اخالق اینجاست، و ظهور علم اینجاست.

د را شناخت و اینجا اشریا را  ای درویش! ظهور علم بسیار جای هست، امّا علم محیط اینجاست. اینجا خو

آورد و مراترب  کماهی دانست و دید. پس سلوک عبارت از آن باشد که رونده روی بمراتب خود مری 

خود را بتدریج تمام ظاهر گرداند، عالم صغیر تمام کند. و تا عالم صغیر تمام نشود، امکان ندارد که وی 

ر عالمیان پیدا آید. کسی را کره قردرت برخرود    در عالم کبیر نائب و خلیفۀ خدا باشد و او را قدرت ب

اند و بمقصود و اند و در عذابهای گوناگون افتادهنباشد، بر دیگران چون بود؟ و بعضی ازینجا غلط کرده

 اند. چون مراتب رونده تمام ظاهر شد، سلوک تمام گشت.مراد نرسیده

. و چون مراتب رونده تمام ظاهر شد، ای درویش! معلوم شد که ره رو توئی، و راه توئی، و منزل توئی

دانم که تمرام فهرم نکرردی    آنگاه ابتدای سیر فی اللّه باشد، و این سیر هرگز بنهایت نرسد. چنین می

 تر ازین بگویم. دانستن این سخن از مهمّات است.روشن
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 در بیان آنکه نیت سالک در سلوک چیست

کنم، از جهت آنکره  آن نباشد که طلب خدا می ای درویش! باید که نیت سالک در ریاضات و مجاهدات

کنم، و آن خدای را حاجت بطلب کردن نیست و دیگر باید آن نباشد که طلب طهارت و اخالق نیک می

کنم که اینها هرر  کنم و آن نباشد که طلب کشف اسرار و ظهور انوار مینباشد که طلب علم و معرفت می

ند، و سالک چون بآن مرتبه نرسد، امکان ندارد که چیزی که ائی از مراتب انسانی مخصوصیک بمرتبه

بآن مرتبه مخصوص است خود ظاهر نشود، و اگر بآن مرتبه برسد، امکان ندارد که اگر خواهرد و اگرر   

نخواهد، و اگر کسی گوید و اگر کسی نگوید، چیزی که بآن مرتبه مخصوص است، خود ظاهر شود. اگر 

لذت شهوت راندن چیست، درنیابد؛ و چون بآن مرتبه برسد، اگر گوینرد و  جمله عالم با طفل بگویند که 

 اگر نگویند خود دریابد.

ئری از مراترب   ای درویش! انسان مراتب دارد چنانکه درخت مراتب دارد. و پیدا است که در هر مرتبه

خاشاک پاک  دارد و از خار ودرخت چه پیدا آید. پس کار باغبان آن است که زمین را نرم و موافق می

کند تا آفتی بدرخت نرسد تا مراتب درخت تمام پیدا آینرد  دهد و محافظت میکند، و آب بوقت میمی

و هر یک بوقت خودتمام ظاهر شوند. کار سالکان نیز هم چنین است باید که نیت سرالک در ریاضرات و   

د، کره چرون مراترب    مجاهدات آن باشد که تا آدمی شوند و مراتب انسانی در ایشان تمام ظاهر شرو 

انسانی تمام ظاهر شود، سالک اگر خواهد و اگر نخواهد، طهارت و اخالق نیک و علم و معرفت و کشرف  

اسرار و ظهور انوار، هر یک بوقت خود ظاهر شوند و چیزها ظاهر شود که سالک نام آن هرگز نشرنوده  

این سخنان را هرگز فهم نکند. ترا  بود و بر خاطر سالک هرگز نگذشته باشد؛ و کسی که نه درین کار بود 

سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم، سالک باید که بلندهمّت باشد، و تا زنده است در کار باشرد، و  

 بسعی و کوشش مشغول بود، که علم و حکمت خدا نهایت ندارد.

باید که میای درویش! جمله مراتب درخت در تخم درخت موجوداند، باغبان حاذق و تربیت و پرورش 

تا تمام ظاهر شوند. و همچنین طهارت، و اخالق نیک، و علم و معرفت و کشف اسررار، و ظهرور انروار،    

 باید که تا تمام ظاهر شوند.جمله در ذات آدمی موجوداند، صحبت دانا و تربیت و پرورش می

لرب کرن، از   خواهی، در خرود ط ای درویش! علم اوّلین و آخرین در ذات تو مکنون است. هرچه می

طلبی؟ علمی که از راه گوش بدل تو رسد همچنان باشد که آب از چاه دیگران برکشی و بیرون چه می

در چاه بی آب خود ریزی آن آب را بقائی نبود، و با آنکه بقائی نباشد زود عفن شود و بیماریهای بد از 

 وی تولّد کند.

«. ولیس الخبر کالمعاینرۀ »مال و جاه روید. ای درویش! از آن آب بیماری عجب و کبر زاید و دوستی 

باید که تو چنان سازی که آب از چاه تو برآید و هر چند که برکشی و بدیگران دهی، کم نشرود، بلکره   

زیاده شود. و هر چند که بماند، عفن نشود، بلکه هر روز برآید پاکتر و صافی تر گردد و عالج بیماریهای 

 بد شود.

و آب حیات از چشرمۀ دل وی   طریق که گفته شد، علم و معرفت حاصل شود، ای درویش! سالک را باین
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یعنری سرالک را   «. من اخلص للّه اربعین صباحاً ظهرت ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه»روانه گردد. 

خرواهم کره سرخن    علم و حکمت بدین طریق حاصل شود، و بطریق عکس نیز حاصل شود. هر چند می

 من دراز شود. دراز نشود، بی اختیار

ای درویش! کار تربیت و پرورش دانا دارد. بی صحبت دانا امکان ندارد که کسی بجائی رسرد. میروۀ   

بیابانی که خود رسته باشد، هرگز برابر نباشد با میوۀ بستانی که باغبان او را پرورده باشد. همچنین هرر  

 که صحبت دانا یافته بود.سالکی که صحبت دانا نیافته باشد، هرگز برابر نباشد با سالکی 

 شوددر بیان آنکه سالک را علم و معرفت بطریق عکس چون حاصل می

بدان که دعوت انبیا و تربیت اولیا از جهت آن است تا مردم بر اقوال نیک، و افعال نیک، و اخالق نیرک  

هت آن کره  مالزمت کنند تا ظاهر ایشان راست شود، که تا ظاهر راست نشود، باطن راست نگردد، از ج

ظاهر بمثابۀ قالب است، و باطن بمثابه چیزی است که در قالب ریزند. پس اگر قالب راسرت باشرد، آن   

 چیز که در وی ریزند هم راست باشد، و اگر قالب کج بود، آن چیز که در وی ریزند، هم کج بود.

ا دارد. پس چرون  ای درویش! هیچ شک نیست که ظاهر در باطن اثرها دارد، و باطن در ظاهر هم اثره

بریاضات و مجاهدات بسیار در صحبت دانا ظاهر راست شود، باطن هم راست گردد. چون ظاهر و باطن 

راست شد، باطن در میان دو عالم پاک افتاد، یک طرف عالم شهادت بود، و یک طرف عالم غیب، یعنری  

ارواح پاکان برود کره    یک طرف بدن بود که عالم شهادت و محسوسات است، و یک طرف عالم مالئکه و

عالم غیب و معقوالت است و آن طرف که عالم غیب است، همیشه پاک و صافی برود، و براطن را از آن   

طرف هرگز زحمت و ظلمت و کدورت نبود، و این طرف که بدن است تا مادام که بلذّات و شهوات بسرته  

دارد. بدین سبب و ظلمانی میاست، و اسیر حرص و غضب است، مکدّر و ظلمانی است وباطن را مکدّر 

 توانست کررد. باطن از عالم غیب که عالم مالئکه و ارواح پاکان است، اکتساب علوم و اقتباس انوار نمی

هر چه در عالم غیب باشد که عرالم   چون بدن پاک شد و صافی گشت، باطن در میان دو عالم پاک افتاد.

ید همچون دو آیینۀ صافی کره در مقابلرۀ یکردیگر    مالئکه و ارواح پاکان است، در باطن سالک پیدا آ

بدارند، هرچه در آن آیینه بود، درین آیینه پیدا شود، و هر چه درین آیینه برود، در آن آیینره پیردا    

 باشد. و حکمت در زیارت قبور این است، و حقیقت زیارت این است.

غیب مراتب دارد، و از مرتبهای درویش! درین سخن یک نکتۀ باریک است و آن نکته آن است که عالم 

ئی هرم تفراوت   ئی تفاوت بسیار است و باطن سالک هم مراتب دارد و از مرتبۀ تا به مرتبهئی تا به مرتبه

تواند کررد.   باستواند کرد، و مرتبۀ آخر از مرتبۀ آخر اکت باسبسیار است. مرتبۀ اوّل از مرتبۀ اوّل اکت

شود و خواب راست عبارت ازین است و وجرد و وارد و  می علم و معرفت سالک را باین طریق هم حاصل

الهام و علم لدُنّی عبارت ازین است و این معنی بکفرو اسالم تعلّق ندارد. و هر کره آیینرۀ دل صرافی    

گرداند، این اثرها یابد و این معنی در خواب بسیار کس باشد، امّا در بیداری اندک بود، از جهت آنکره  

اشد. و کدورتی که بواسطۀ حواسّ و بواسطۀ غضب و شهوت باطن را حاصرل  در خواب حواس معزول ب

بدین سبب باطن آن ساعت از آن عالم اکتساب علوم تواند کرد. پس خلوت و عزلرت و   آید، کمتر بود.
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ریاضات و مجاهدات سالکان از جهت آن است تا بدن ایشان در بیداری همچون بدن آن کسان باشد که 

 تر.پاکتر و صافیاند، بلکه در خواب

اند، و مزاج سالکان برتفاوت است. بعضی باندک ریاضت که بکننرد ایرن   ای درویش! سالکان بر تفاوت

اثرها در خود یابند، و بعضی سالهای بسیار ریاضت کشند و این اثرها در خود نیابند. و این اثر خاصریت  

 مبادی و اثر خاصیت ازمنه اربعه است.

 اندطایفه در بیان آنکه آدمیان سه

بدان که خدای تعالی آدمیان را بتفاوت آفریده است، و هر یک را استعداد کاری داده است. و چنرین  

بایرد و  بزّاز مری  باید.باید، و صحرانشین هم میبایت که بود تا نظام عالم تواند بود. شهرنشین میمی

نظام عالم نبودی. پس باید که دانرا   این. و اگر جمله را یک استعداد دادی، باید، و مانندکنّاس هم می

   اند.هر یک را بکاری دارد، آن کار که وی را از برای آن کار آفریده

تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، بعضی همّت عالی دارند و بعضی همّت عالی ندارند و ازینجا 

خواهند. آدمیان همین سره  یخواهند، و بعضی موال مخواهند و بعضی عقبا میاست که بعضی دنیا می

انرد و  اند که بهترین آدمیاناند، و ایشانخواهند عالی همّتطایفه بیش نیستند، این طایفه که موال می

اند. ازین چندین هزار آدمی وی بر سر آمد، وی بود کره مقصرود برود و آن    اند که سالکاناین طایفه

 یابند.خورند و پرورش میب میاند، و بطفیل وی آدودیگران بر مثال خار و خاشاک

ای درویش! هرکه سلوک خواهد کرد، او را معرفت چهار چیز ضرورت باشد: یکری معرفرت مقصرد، و    

یکی معرفت رونده بمقصد، و یکی معرفت راه بمقصد، و یکی معرفت هادی که شیخ و پیشواسرت. بری   

ان کمال خود است. بعضی گفتره معرفت این چهار چیز سلوک میسّر نشود. بدان که مقصد و مقصود سالک

اند که عقل سالک اند که روح سالک است، و بعضی گفتهاند که خدای است رونده بمقصد، و بعضی گفته

گوید که رونده باطن سالک است از جهرت آن  اند که نوراللّه است، و این ضعیف میاست، و بعضی گفته

انرد،  اعتبارات بأسامی مختلفره ذکرر کررده   که باطن سالک یک نور است، و آن یک نور را باضافت و 

اند، و مرراد  باعتباری نفس، و باعتباری روح، و باعتباری قلب، و باعتباری عقل و باعتباری نوراللّه گفته

 ازین جمله یک جوهر است، و آن یک جوهر حقیقت آدمی است.

 در بیان راه بمقصد

ت و آن یک طریق آن اسرت کره در اوّل   بدان که راه بمقصد به نزدیک این ضعیف یک طریق بیش نیس

تحصیل و تکرار باشد و در آخر مجاهده و اذکار بود. اوّل بمدرسه روند و از علم شریعت آنچه ماالبردّ  

است بیاموزد، و بعد از ماالبدّ علمی که نافع باشد بخوانند تا زیرک شوندو سخن نیک فهرم کننرد کره    

شود. آنگاه بخانگراه  یافت سخن در مدرسه حاصل میدریافت سخن درین باب رکنی معظّم است، و در

آیند و مرید شیخی شوند، و مالزم در وی شوند و بر یک شیخ قناعت کنند و از علم طریقت آنچه ماالبدّ 

است بیاموزند، و بعد از ماالبدّ حکایت مشایخ بخوانند، یعنری از ریاضرات و مجاهردات و از تقروی و     
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مشایخ چیزی بخوانند، آنگاه تررک کترب کننرد، و آنچنانکره شریخ       پرهیزگاری و از احوال و مقامات

انرد  مصلحت بیند بکار مشغول شوند. و بنزدیک بعضی راه بمقصد دو طریق است، و هر دو طریق موصل

روند یکی طریرق  اند، و هر طایفه بطریقی میبمقصد اگر بشرط روند، یعنی سائرین الی اللّه دو طائفه

اند؛ و یکی طریق مجاهده و اذکرار اسرت، و اینهرا    اینها سالکان کوی شریعتتحصیل و تکرار است، و 

 اند.سالکان کوی طریقت

ای درویش! یکی سالک آن است که هر روز چیزی از آنچه ندانسته است بداند و یراد گیررد؛ و یکری    

کره  سالک آن است که هر روز چیزی از آنچه دانسته است فراموش کند. در یک طریق وظیفه آن است 

هر روز چیزی از کاغذ سپید سیاه کند، و در یک طریق ورد آن است که هر روز چیزی ازدل سیاه سرپید  

 گرداند.

ای درویش! بعضی از سالکان گفتند که ما حرفت نقاشی بیاموزیم و لوح دل خود را بمداد تحصیل و قلم 

ش شود، و هر چیز که در دل مرا  تکرار بجمله علوم منقّش گردانیم تا جمله علوم در دل ما مکتوب و منقّ

اند که مرا  مکتوب و منقّش شد، محفوظ ما گشت؛ پس دل ما لوح محفوظ گردد. و بعضی از سالکان گفته

حرفت صیقلی بیاموزیم و آیینۀ دل خود را بمصقل مجاهده و روغن ذکر پاک و صافی گردانیم تا دل مرا  

هادت است عکس آن در دل مرا پیردا آیرد و    شفاف و عکس پذیر شود تا هر علمی که در عالم غیب و ش

باشد، از جهت آنکه در کتابت سهو و خطا ممکن است و در عکرس   تکتاب عکس بی شبهتتر و درستتر از

سهو و خطا ممکن نیست. و حکایت صورت گران چین و ماچین معروف است، ودیگر آن که افراد علروم  

شرد کره   ار است، و عمر آدمی اندک است، ممکن نببسیارو بیشمار است، بلکه انواع علوم بسیار و بیشما

وفا کند تا دل را لوح محفوظ کنند بطریق تحصیل و تکرار، اما ممکن باشد که عمر وفا کند تا دل را  رعم

 آیینۀ گیتی نمای کنند بطریق مجاهده و اذکار.

دو طریق اسرت،  تا سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم، ای درویش، طریق یکی بیش نیست، و اگر 

 تر و نزدیکتر است.طریق مجاهده و اذکار بسالمت

 در بیان درجۀ عوامّ

بدان که فرزند چون بحدّ تمییز رسید، باید که در عبادات موافقت پدر و مادر کند، و اگر نکنرد، پردر و   

سالم شرش  بحدّ عقل رسید بعد از امادر بفرمایند تا بکند. و این موافقت کردن را اسالم گویند. و چون 

چیز دیگر بر فرزند فر  شود. اول ایمان: باید که او را در هستی و یگانگی خدای و در نبوت انبیا هیچ 

شکی نباشد، و بیقین بداند که انبیا هر چه گفتند راست گفتند و از خدا گفتند. دوم امتثال اوامرر. سروم   

یا بنهی از نواهی اقدام نماید، درحرال  اجتناب نواهی. چهارم توبه، یعنی اگر امری از اوامر فرو گذارد 

توبه کند و توبه آن است که از کرده پشیمان شود، و نیت کند که من بعد هرگز آن کرار نکنرد. پرنجم    

کسب، یعنی حرفتی بیاموزد و بکاری مشغول شود که آن کار سبب معاش وی گردد، تا از طمع خرالص  

یان رفت بشومی طمع بزیان رفت. ششم تقوی، یعنری  یابد و ایمان وی بسالمت ماند؛ که ایمان هر که بز

در کسب احتیاط کند تا بر وجه مشروع باشد، و ازمال حرام و مال شبهه، و مال پادشاهان و مال ظالمان 
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 پرهیز کند و در اقوال و افعال احتیاط کند تا باخالص باشد و از ریا و سمعه دور بود.

مسلمانان، و این درجۀ عوامّ است. پس هرر کره مری    این شش چیز عام بود در حق جملهای درویش! 

خواهد که ازدرجۀ عوامّ بدرجۀ خواصّ برسد، باید که عمل خواصّ پیش گیرد، و عمل خرواصّ سرلوک   

است یا بطریق تحصیل و تکرار، یا بطریق مجاهده و اذکار. و ما درین رساله طریق مجاهرده و اذکرار   

 بیان خواهیم کرد.

 در بیان شرایط سلوک

دان که شرایط سلوک شش چیز است، اول ترک است، ترک مال و ترک جاه و ترک دوستی مال و جاه، ب

و ترک معاصی و ترک اخالق بد کند. دوم صلح است. با خلق عالم بیکبار صلح کنرد، و بدسرت و زیران    

هیچکس را نیازارد، و شفقت از هیچکس دریغ ندارد و همه را همچون خود عراجز و بیچراره و طالرب    

داند. سوم عزلت است. چهارم صمت است پنجم جوع است. ششم سهر است. این است شرایط سلوک کره  

 گفته شد.

 در بیان ارکان سلوک

هم شش است. رکن اول هادی است که بی هادی سلوک میسر نشود. رکرن دوم  بدان که ارکان سلوک 

، باید کره در وقرت وی در   ارادت و محبّت است با هادی. سالک چون بهادی رسید و قبول هادی یافت

عالم هیچکس را چنان دوست ندارد که هادی خود را تا زود بمقصد رسد که مرکب سرالک دریرن راه   

ارادت و محبّت است. چون ارادت و محبّت قوی افتاد، مرکب قوی افتاد، و هر که را مرکب قوی باشد از 

پیدا آید، مرکب لنگ شود و سرالک  سختی راه باکی نباشد و اگر یک سر موی در ارادت و محبت خللی 

در راه بماند. رکن سوم فرمان برداری است در همه کارهای اعتقادی و عملی، یعنی سرالک را تقلیرد   

مادر و پدر ترک باید کرد و پیروی هادی باید کرد، هم در اعتقاد و هم در عمل، از جهت آنکره هرادی   

مان برداری طبیب نکند، و بخالف امر طبیب کار بمثابۀ مریض. و چون مریض فر وبمثابۀ طبیب است، و ا

کند، هرگز صحت نیابد، بلکه هر روز که برآید، رنج و علت وی زیادت شود. و اگر بیمرار خواهرد کره    

بکتب طبّ عالج خود کند هم هرگز صحت نیابد. حضور طبیب باید، و فرمان برداری بیمرار، ترا رنرج و    

شۀ خود است: سالک باید که هیچ کاری برأی و اندیشۀ خود رکن چهارم ترک رأی و اندی علّت برخیزد.

نکند، اگرچه طاعت و عبادت باشد، از جهت آن که سالک هر کاری که برأی و اندیشۀ خود کند، سربب  

دوری وی شود، و هر کاری که بامر هادی کند، سبب نزدیکی وی گردد. رکن پنجم تررک اعتررا  و   

ی اعترا  نکند، و بر فعل هادی انکار نکنرد، و از جهرت آنکره    انکار است. سالک باید که بر گفت هاد

سالک نیک و بد نداند، و طاعت و معصیت نشناسد که شناختن نیک و بد، و طاعت و معصیت کاری عظیم 

 دهد.است. و حکایت موسی و خضر ازین معنی خبر می

باشد، و بسریار سرخن   ای درویش! بسیار سخن باشد که آن سخن پیش مرید نیک باشد، و پیش شیخ بد 

دان. پس مصلحت مریرد  بود، که پیش مرید بد باشد، و پیش شیخ نیک باشد و در افعال نیز همچنین می
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اعترا  و انکار کند، و هر چه از شیخ شنود، نیک شنود و هرچه ازو بیند، نیرک  آن است که بیکبار ترک 

 بیند.

 جدائی اندازد میان مرید و مراد.ای درویش! اعترا  و انکار مرید تاریکی و کدورت آرد و 

رکن ششم ثبات و دوام است بر شرایط و ارکان سلوک سالهای بسیار، که از بی ثباتی هریچ کرار نیرک    

 نیاید، نه دنیوی و نه اخروی.

ای درویش! هر کس که بجائی رسید در کار دنیا و در کار آخرت، از ثبات رسید. این اسرت شررایط و   

 و سلوک تمام نشود اال باین دوازده چیز.ارکان سلوک که گفته شد، 

 در بیان حجاب و مقام

سالک چون بدین دوازده چیز که گفته شد ثبات نماید، البته حجابها از پیش سالک برخیزد  ای درویش!

و بمقامات عالیه برسد. واصل حجابها چهار چیز است: دوستی مال، ودوستی جاه و تقلید مادر و پردر،و  

ات هم چهار چیز است: اقوال نیک، و افعال نیک، و اخالق نیک، و معارف. و مراد از معصیت. و اصل مقام

معارف معرفت بسیار چیز است. امّا معرفت هژده چیز ضروری است: سالک دانا باید که البته این هرژده  

خررت و  چیز را بداند. و بعلم الیقین و بعین الیقین بشناسد، معرفت دنیا، و معرفت کار دنیا، و معرفت آ

معرفت کار آخرت، و معرفت مرگ و معرفت حکمت مرگ، و معرفت شیطان و معرفرت امرر شریطان و    

معرفت ملک و معرفت امر ملک و معرفت نبی و معرفت سخن نبی و معرفت ولی و معرفت سخن ولری و  

ت خواهی بگو که هژده چیز اسمعرفت خود و معرفت امر خود و معرفت خدا و معرفت امر خدا. اگر می

 خواهی بگو که یک چیز است.خواهی بگو که نه چیز است، و اگر میو اگر می

ای درویش! فرق کردن میان امر شیطان و امر ملک، و امر نفس و امر خدا کاری عظیم است، و دریافتن 

 سخن نبی و سخن ولی کاری مشکل است.

ست، اما اصل حجب این چهارچیز تاسخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، ای درویش! حجابها بسیار ا

باید کرد و است، و مقامات بسیار است، اما اصل مقامات این چهار چیز است. هر چیز که از خود دفع می

باید کرد و برر آن مری  باید داشت، عبارت از حجاب است و هر چیز که خود را حاصل میاز پیش برمی

 باید بود، عبارت از مقام است.

نی مقام دانستی، اکنون بدان که جمله روندگان روی درین چهار مقام دارند، و چون معنی حجاب و مع

کشند تا این چهار حجاب را از پیش بردارنرد، و ایرن   این چندین ریاضات و مجاهدات از جهت آن می

 چهار مقام را بکمال رسانند؛ و هر که این چهار مقام را بکمال رسانید، بکمال خود رسید.

ار حجاب را از پیش برداشتن بمثابۀ طهارت ساختن است، و این چهار مقام را حاصل ای درویش! این چه

کردن بمثابۀ نماز گذاردن است. اول طهارت باشد آنگاه نماز، اول فصل است و آنگاه وصل، اول تصقیل 

است و آنگاه تنویر، هر که این چهار حجاب را از پیش برداشت، طهارت ساخت و در طهارت دایم است و 

 ر که این چهار مقام را حاصل کرد، نماز گذارد و در نماز دایم است.ه
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 در بیان تربیت

پادشاه چون باز صید کند، اول چشم باز بدوزد و بند بر پایش نهد و روزهراش گرسرنه و    بدان که صیّاد

اد تشنه، و شبهاش بیدار دارد تا نفس باز شکسته شود، و قوت حیوانی و سبعی وی کمتر گردد، و برا صریّ  

انس و آرام گیرد. چون با صیّاد انس و آرام گرفت، آنگاهش صیّاد صید کردن بیاموزد. و چرون صرید   

کردن آموخت آنگاهش بحضرت پادشاه برد تا قرب پادشاه بیابد و بر دست پادشاه نشیند. معلوم شد که 

نبود، غر  آن برود   غر  صیّاد از چشم دوختن و بند بر پای نهادن و گرسنه و تشنه و بیدار داشتن باز

که تا باز چنان شود که صیّاد صید کردن بوی تواند آموخت و دیگر معلوم شد که غر  صیّاد آمروختن  

باز هم نبود غر  صیّاد صید کردن بود تا بواسطۀ صید کردن بقرب پادشاه رسد. همچنرین هرادی اول   

زبانش ببندد یعنی بخلروت و  سالک را صید کند، و چون صید کرد چشمش بدوزد، یعنی بخانۀ تاریک و 

عزلت و روزهاش گرسنه و تشنه دارد، و شبهاش بیدار دارد تا نفس سالک شکسته شود و قوّت حیوانی و 

سبعی و شیطانی وی کمتر گردد. آنگاهش هادی صید کردن بیاموزد و صید سرالک علرم و معرفرت و    

شاه رسید، و قرب پادشاه یافت. محبّت و مشاهده و معاینه است و چون صید کردن آموخت، بحضرت پاد

 و چون بقرب پادشاه رسید، رستگار شد و از اهل نجات گشت. و الحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ پنجم
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 آداب الخلوۀ رسالۀ ششم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

یر خلقه و علی آلهم الحمدللّه رب العالمین و العاقبۀ للمتقین، و الصلوۀ و السالم علی انبیائه و اولیائه خ

 و اصحابهم الطیّبین الطاهرین.

کثّررهم   -امّا بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشران 

باید که در شرایط چلّه، و در آداب ذکر گفتن و در عرروج  ازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

بایرد خرورد و از   باید خورد و چند مری و بیان کنید که در چلّه چه می ئی جمع کنیداهل تصوّف رساله

باید گفت. و دیگر بیان کنید که عروج اهرل تصروّف چیسرت.    باید گفت و چون میاذکار کدام ذکر می

درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگراه دارد.  

نام نهادم و ما توفیقی اال باللّه « آداب الخلوۀ»و این رساله را «. اء قدیر و باالجابۀ جدیرانه علی ما یش»

 «.  و علی اللّه توکلت و الیه انیب

 در بیان طاعت و معصیت

بدان که اهل سه چیز را بغایت اعتبار کنند، اوّل جذبه، دوّم سلوک، سوم عروج. جذبه عبارت از کشرش  

ش است و عروج عبارت از بخشش است، هر کره ایرن سره دارد، شریخ و     است و سلوک عبارت از کوش

 پیشواست و هر که این سه ندارد، یا یکی ازین سه ندارد شیخی و پیشوائی را نشاید.

ای درویش! از اول مقام انسانی تا بآخر مقام انسانی ده مقام است و در هر مقامی جذبه هست و سلوک 

می دیگر است و سلوک هر مقامی دیگر است و عروج هرر مقرامی   هست و عروج هست. امّا جذبه هر مقا

دیگر است و طاعت و معصیت هر مقامی دیگر است. و طاعت و معصیت را شناختن و نیک و بد را دانستن 

اند که مرید باید که بهیچ وجه بر شیخ اعترا  و انکرار نکنرد، از   کاری عظیم است. و ازین جهت گفته

طاعت و معصیت هر مقامی چیست. بسیار چیز باشد که در مقرامی طاعرت    جهت آن که مرید نداند که

؛ و بسیار چیز باشد که «حسنک االبرار سیئات المقرّبین»بود، و همان چیز در مقامی باالتر معصیت باشد: 

در مقامی معصیت بود، و همان چیز در مقامی باالتر طاعت باشد. مثال پیش از ایمان، یعنی پیش از علم، 

راند جمله معصیت است، و بعد از ایمان، یعنری بعرد از   خسپد، و شهوت میخورد، و میاگر میجاهل 

راند جمله طاعت است. و ایرن مراترب دارد، یعنری    خسپد، و شهوت میخوردو میعلم، عالم اگر می

رونده تا بجائی رسد که خدای تعالی چشم و گوش وی شود، و دست و زبان وی گردد، تا هرر چره وی   

د خدا گفته باشد، و هر چه وی کند خدا کرده باشد و هیچکس را بر گفت و کرد وی اعترا  و انکار گوی

 دهد.نرسد و حکایت خضر و موسی ازین معنی خبر می

کند و این هر دو از جهت عرزّت و نیّرت   پس خدای تعالی تبدیل حسنه به سیئه و تبدیل سیئه بحسنه می

 کند.رونده می
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 در بیان شرایط چلّه

بدان که شرط اوّل حضور شیخ است. باید که به اجازت شیخ نشیند، و شیخ حاضر باشد، و هر هفته و یرا  

بهر ده روز شیخ بخلوتخانۀ وی رود تا وی را بدیدن جمال شیخ قوّت زیاده شود، و تحمّل مجاهده تواند 

وقتی باید که باشرد   شرط دوم زمان و مکان است، یعنی در کرد و اگر مشکلی افتاده باشد، سؤال کند.

که سرما و گرمای سخت نبود، در وقتی معتدل باید که باشد و جائی باید که از میران خلرق دور برود،    

چنانکه آواز مردم بوی نرسد و آواز ذکر وی بمردم نرسد. و جائی خالی و تاریک بایرد کره باشرد، و    

ن است که همیشه با وضو باشد، شرط سوم آ درین چهل روز هیچ کس به پیش وی نرود اال شیخ و خادم.

 ودر هر وقت نمازی را وضوء تازه کند و هر نوبت که وضوء تازه کند دو رکعت نماز شکر وضوء بگرذارد. 

شرط پنجم کم خوردن است، و کم خوردن  شرط چهارم صوم است. باید که درین چهل روز بروزه باشد.

شرط ششم  رد، تا هر کس را چه مقدار فرماید.در حق هر کسی بر تفاوت باشد، و این بنظر شیخ تعلّق دا

شرط هفتم کم خفرتن   کم گفتن است. باید که درین چهل روز با هیچکس سخن نگوید اال با شیخ و خادم.

شرط هشتم خاطر شناختن است، و خاطر چهار قسرم اسرت،    است باید بشب دو دانگ بیش خواب نکند.

شررط   طر شیطانی و هر یک عالمتی خاص دارنرد. خاطر رحمانی و خاطر ملکی، و خاطر نفسانی و خا

نهم نفی خواطر است، باید که درین چهل روز هر خاطری که درآید نفی کند و بفکر آن مشغول نشود، 

دارد که آن خاطر که درآمده است رحمرانی برود،   اگر چه خاطر شناس باشد و اگرچه احتمال آن می

باید کرد و امر شیخ بی هیچ شکی رحمرانی  شیخ کار میباید کرد، از جهت آن که او را به امر نفی می

ئی دیده باشد یا در بیداری چیزی در خارج ظراهر شرود و   است و اگر خاطریدرآید یا خوابی یا واقعه

تواند کرد، باید که آن را بر شیخ عرضه شود و حلّ آن نمیآن را نفی نتواند کرد و بفکر آن مشغول می

شرط دهم ذکر دایم اسرت. بعرد از ادای    آن چیز مانع جمعیت وی نشود. کند تا شیخ شرح آن بکند تا

و باید که ذکر بلند گوید و جهد کند « الاله اال اللّه»نماز پنجگانه بهیچ کاری دیگر مشغول نشود اال بذکر 

کند. و این نفی و اثبات مراتب دارد، و سرالک هرم مراترب    که حاضر باشد، و داند که نفی و اثبات می

 ، و نفی و اثبات مبتدی با نفی و اثبات منتهی برابر نباشد.دارد

 در بیان آداب ذکر گفتن

بدان که ذکر مر سالک را بمثابۀ شیر است هر فرزند را، و سالک باید که ذکر از شیخ بطریق تلقین گرفته 

طهارت  باشد، که تلقین ذکر بمثابۀ وصل درخت است و ذاکر چون ذکر خواهد گفت، باید که اوّل تجدید

اند که در ذکر گفتن کند و نماز شکر وضو بگذارد و آنگاه روی بقبله نشیند وذکرآغاز کند. و بعضی گفته

اند که بدو زانونشریند چنانکره در نمراز، کره     تر باشد؛ و بعضی گفتهمربّع نشیند، که این چنین آسوده

نشستند و باید که در وقت ربّع مینشست، و اصحاب هم ماینچنین بأدب نزدیکتر باشد و شیخ ما مربّع می

ذکر گفتن چشم بر هم نهد و ذکر در اوّل چند سال بلند گوید. و چرون ذکرر از زبران درگذشرت و در     

اندرون جای گرفت و دل ذاکر شد، اگر پست گوید شاید و ذکر بمدّتی مدید در انردرون رود، و جرای   

باشد و نفی و اثبات به قدر مقام و ند که حاضر گیرد، و دل ذاکر شود. و گفته شد که در ذکر گفتن جهد ک
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اختیار کند و هر نوبت که اال اللّه گوید الف اال را بر مضغه که « الاله اال اللّه»کند و از اذکار علم خود می

در پهلوی چپ است زند، چنانکه مضغه بدرد آید، و چون چنین گوید البته در اوّل چند روز آواز بگیرد، 

آید. آنگاه بعد از چند روز آواز بگشاید و درد مضغه ساکن شود، و چنان )شود( که اگر و مضغه به درد 

یک شبانه روز به آواز بلند ذکر گوید، آواز نگیرد و مضغه به درد نیاید، و این عالمت آن باشد که ذکرر  

گویرد   شود و درویشان که ذاکر باشند چون بشنوند که کسی ذکررود و دل ذاکر میوی به اندرون می

چون بیک بار بگوید که ال اله اال اللّه، بدانند که ذکر وی به اندرون رفته است یا نرفتره اسرت ودل وی   

آیرد و  ذاکر شده است، یا نشده است. و اینچنین ذکر گفتن خاصیّتها بسیار دارد که به نوشتن راست نمی

وی گذشته بود. مبتدیان این سخن این سخن را کسی فهم کند که سالها درین بوده باشد و این احوال بر 

 را فهم نکنند، باید که بایمان قبول کنند و در کار آیند تا این احوال بر ایشان ظاهر شود.

 در بیان عروج اهل تصوف

بدانکه انبیا و اولیا را پیش از موت طبیعی موت دیگر هست، از جهۀ آنکه ایشان بمروت ارادی پریش از   

یگران بعد از موت طبیعی خواهند دید، ایشان پیش از مروت طبیعری   میرند، و آنچه دموت طبیعی می

شودو از مرتبۀ علم الیقین بمرتبۀ عین الیقرین مری  بینند. و احوال بعد از مرگ ایشان را معاینه میمی

رسند، از جهت آنکه حجاب آدمیان جسم است. چون روح از جسم بیرون آمد، هیچ چیز دیگر حجاب او 

بیا دو نوع است، شاید که بروح باشد بی جسم و شاید که بروح و جسم باشد و عروج شود. و عروج اننمی

 اولیا یک نوع است بروح است بی جسم.

چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که غر  ما درین موضع بیان این سخنان نیست، و غرر   

ست، غر  ما درین موضرع بیران   از جهت آنکه معراج انبیا معروف و مشهور ا ما بیان عروج انبیا نیست

عروج اهل تصوّف است، و تنبیه و ترغیب سالکان است تا در ریاضات و مجاهدات کاهل نشروند و در راه  

باز نمانند، تا باشد که باین سعادت برسند و باین دولت مشرّف شوند، و بعداز رضا و لقای خردا سرعادت   

نه شود، و مقام او که بازگشت او بعرد از مفارقرت   بهتر ازین باشد که احوال بعد از مرگ سالک را معای

 قالب بآن خواهد بود مشاهده افتد.

این کار عظیم است که احوال بعد از مرگ بر سالک معاینه شود و مردم ازین معنی غافرل ای درویش! 

بایستی که شب و روز در سعی و کوشش بودندی تا احروال بعرد از مررگ برایشران     اند، و اگر نه، می

 گشتی و مقامی که بازگشت ایشان بعد از مفارقت قالب بآن خواهد بود بر ایشان معاینه شدی. مکشوف

تا سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم، بدان که عروج اهل تصوّف عبارت از آن است که روح سالک 

اسرت  در حال صحّت و بیداری از بدن سالک بیرون آید و احوالی که بعد از مرگ بر وی مکشروف خو 

گشت، اکنون پیش از مرگ بر وی مکشوف گردد و بهشت و دوزخ را مطالعه کند، و احروال بهشرتیان و   

دوزخیان را مشاهده کند و از مرتبۀ علم الیقین بمرتبۀ عین الیقین رسد، و هرچه دانسته بود، بره بینرد.   

بعرش بروند، روح خاتم  روح بعضی تا بآسمان اوّل برود، و روح بعضی تا بآسمان دوّم برود، همچنین تا

توانند کرد، امّا از مقام اوّل خرود  انبیا تا بعرش برود از جهت آن که هر یک تا بمقام اوّل خود عروج می
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توانند گذشت. و هر یک تا بدانجا که بروند، و آنچه به بینند، چون باز بقالب آیند، جملره یراد   در نمی

گردر صحو باشند، یعنی چون ازین عروج باز آیند بعضی ایشان باشد، و آنچه دیده باشند حکایت کنند ا

در صحو باشند و بعضی در سکر، از جهت آن که قدحهای ماالمال از شراب طهور در کشریده باشرند و   

تواننرد  نترند ظاهر خرود را نگراه   باین سبب بعضی که ضعیف ساقی ایشان پروردگار ایشان بوده باشد.

د و ظاهر شریعت را نگاه دارند و این سخن را کسی فهم کند و یا داشت و اگرچه مست باشند مستی نکنن

درآرد که وقتی ازین معنی بوئی بمشام او رسیده باشد و روح بعضی یک روز در آسمانها بماند و گررد  

آسمانها طواف کند، و آنگاه بقالب آید و روح بعضی دو روز بماند و روح بعضی سه روز، و روح بعضری  

شیخ مرا مری   تا بده روز و بیست روز و چهل روز ممکن است که در آسمانها بمانند. زیاده ازین بماند.

فرمود که روح من سیزده روز در آسمانها بماند، آنگاه بقالب آمد. و قالب درین سریزده روز همچرون   

مرده افتاده بود و هیچ خبر نداشت. و دیگران که حاضر بودند گفتند که سریزده روز اسرت قالرب ترو     

و  -فرمود که روح من بیست روز بماند آنگراه بقالرب آمرد   و عزیزی دیگر می-ن افتاده است: اینچنی

فرمود که روح من چهل روز بماند آنگاه بقالب آمد و هر چه درین چهرل روز دیرده   عزیزی دیگر می

گر گفته تواند کرد، و دیگفته شد که روح هر یک تا بمقام اوّل خود عروج می و بود، جمله در یاد او بود.

گویند که روح خاتمین تا شد که روح خاتم انبیا تا بعرش تواند عروج کردن. طائفۀ هم از اهل تصوّف می

هند. مرتبۀ نبعرش عروج توانند کرد، یعنی خاتم انبیاء و خاتم اولیا و این طایفه والیت را مرتبۀ اعلی می

ایرم.  بشرح تقریر کرده« اب کشف الحقایقکت»والیت چون اعلی باشد از مرتبۀ نبوّت. و ما این بحث در 

گویند که والیت باطن نبوّت است، و الهیّت باطن والیرت  اگر خواهند از آنجا طلب کنند و این طایفه می

است. نبوّت که قمر است چون بشکافد، والیت که آفتاب است ظاهر شود، والیت که قمرر اسرت چرون    

شرود. و الحمدللّره ربّ   ین سخن از نون ملفوظ معلوم میبشکافد، الهّیت که آفتاب است ظاهر شود. و ا

 العالمین.

 تمام شد رسالۀ ششم
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 در بیان عشق رسالۀ هفتم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

و العاقبۀ للمتّقین، و الصّلوۀ و السالم علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه و علی آلهم الحمدللّه ربّ العالمین 

 ن!و اصحابهم الطیّبین الطاهری

کثّررهم   -درویشران  امّا بعد، چنین گوید اضعف ضعفاء و خادم فقراء عزیزبن محمّد النسفی که جماعت

ئی، جمع کنید، و بیران کنیرد کره    باید که در عشق رسالهازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

خداونرد   محبّت چیست، و عشق چیست، و مراتب عشق چندست.درخواست ایشان را اجابت کردم، و از

 «.و انّه علی ما یشاء قدیر وباالجابۀ جدیر»تعالی مدد و یاری خواستم، تا از خطا و زلل نگاه دارد 

 در بیان میل و ارادت و محبت و عشق

انرد، و بعضری در   که ذاکران چهار مرتبه دارند: بعضی در مرتبۀ میل -أعزّک اللّه فی الدارین -بدان

اند. و از اهل تصروّف هرر کره را    اند، و بعضی در مرتبۀ عشقۀ محبّتاند، و بعضی در مرتبمرتبۀ ارادت

عروج افتاد، درمرتبه چهارم افتاد و تا ذاکر بمرتبۀ چهارم نرسید، روح او را عروج میسّر نشود. و ما این 

 مرتبرۀ اوّل آن  اند.هرچهار مرتبه را بشرح تقریر کنیم، تا سالکان ذاکر بدانند که هر یک در کدام مرتبه

گویرد، وبردل در برازار برود و میخررد و      است که ذاکر بصورت در خلوتخانه باشد، و بزبان ذکر می

مرتبۀ دویم آن است که ذاکر ذکر مری  میفروشد. و این ذکر را اثر کمتر بود. امّا از فائده خالی نباشد.

کران درین مرتبره  گرداند، و بیشتر ذاشود، و او بتکلّف دل خود را حاضر میگوید. و دل وی غایب می

مرتبۀ سوّم آن است که ذکر بر دل مستولی شودو همگی دل  باشند که دل خود رابتکلّف حاضر گردانند.

را فرو گیرد. و ذاکر نتواند که ذکر نگوید؛ و اگر خواهد که ساعتی بکار بیرونری کره ضرروری باشرد     

گردانرد در  دل خود را حاضر مری مشغول شود، بتکلّف تواند مشغول شد، چنانکه در مرتبۀ دوّم بتکلّف 

مرتبۀ سوّم دل خود را بکار بیرونی مشغول گرداند. و این مقام قربست، و از ذاکران کرم براین مقرام    

رسند. و این سخن را کس فهم کند که وقتی محبوبی داشته باشد. از جهت آنکه محربّ همیشره ذکرر    

خواهد که با دیگران مدح محبوب خرود  محبوب خود کند، و بی ذکر محبوب خود نتواند بود: همه روز 

گوید، یا دیگران پیش وی مدح محبوب وی کنند. و اگر خواهد که بسخنی دیگر یا بکاری دیگر مشرغول  

مرتبۀ چهارم آن است که مذکور بر دل مستولی شود. چنانکه در مرتبۀ  شود، بتکلّف مشغول تواند شدن.

ور بر دل مستولی شود و فرق بسیار است میان آنکره  سیم ذکر بر دل مستولی بود، در مرتبۀ چهارم مذک

 نام معشوق بر دل مستولی باشد با آنکه معشوق بر دل مستولی شود.

ای درویش! وقت باشد که عاشق چنان مستغرق معشوق شودکه نام معشوق را فراموش کند، بلکره غیرر   

 معشوق هر چیز که باشد جمله فراموش کند.

اکنون بدان که مرتبۀ اوّل مقام میل است و مرتبۀ دوم مقام ارادت است  چون این مقدّمات معلوم کردی،

 و مرتبۀ سیم مقام محبّت است، و مرتبۀ چهارم مقام عشق است.

گویند، و چون میل زیادت شد ای درویش! هر که خواهان صحبت کسی شد آن خواست اوّل را میل می
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رادت زیادت شد و مفررط گشرت، آن ارادت   گویند و چون او مفرط گشت، آن میل مفرط را ارادت می

گویند. گویند؛ و چون محبّت زیادت شد و مفرط گشت، آن محبّت مفرط را عشق میمفرط را محبّت می

 پس محبت مفرط آمد و محبت ارادت مفرط آمد و همچنین...

اشرد کره   ای درویش! اگر این مسافر عزیز بمهمان تو آید، عزیزش دار! و عزیز داشتن این مسافر آن ب

خانۀ دل را از جهت این مسافر خالی گردانی، که عشق شرکت بر نتابد؛ و اگر تو خرالی نگردانری، او   

 خود خالی گرداند.

 )رباعی(

 عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوسرت 
 

 تا کرد مررا تهری و پرر سراخت ز دوسرت     
 

 اجزای وجرود مرن همره دوسرت گرفرت     
 

 تنامیبست ز من بر من و براقی همره اوسر   
 

ای درویش! عشق براق سالکان و مرکب روندگان است، هر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشرق  

در یک دم آن جمله را بسوزاند، و عاشق را پاک و صافی گرداند. سالک بصد چله آن مقدار سیر نتواند 

خرت است، نظرر  کرد که عاشق در یک طرفۀ العین کند، از جهت آنکه عاقل در دنیا است و عاشق در آ

 عاقل در سیر بقدم عاشق نرسد.

توانم نوشت، که مردم فهم کننرد و کفرر   نمی -آنچنانکه حق عشق است -ای درویش! از عشق حقیقی

 دانند امّا از عشق مجازی چیزی بنویسم، تا عاقالن ازینجا استدالل کنند.

 در بیان مراتب عشق مجازی

ان باشد که عاشق همه روز در یاد معشوق برود، و مجراور   بدانکه عشق مجازی سه مرتبه دارد. اوّل چن

کوی معشوق باشد، و خانۀ معشوق را قبلۀ خود سازد، و همه روز گرد خانۀ معشوق طرواف کنرد، ودر و   

کند، تا باشد که جمال معشوق را از دور به بیند، تا از دیدار معشوق راحتی بردل  دیوار معشوق نگاه می

و در میان چنان شود که تحمّل دیدار معشروق نتوانرد    حات دل او گردد.مجروح وی رسد، و مرهم جرا

کرد. چون معشوق را به بیند، لرزه بر اعضای وی افتد و سخن نتواند گفت، و خوف آن باشد که بیفترد و  

 بیهوش گردد.

افتد و موضع این آتش دل اسرت ، و ایرن آترش از راه    ای درویش! عشق آتشی است که در عاشق می

 سازد.آید و در دل وطن میل میچشم بد

 )بیت(

 گررر دل نبررود کجررا وطررن سررازد عشررق
 

 چرره کررار آیررد دله ور عشررق نباشررد برر 
 

گرداند تا سوزاند و پاک و صافی میو شعلۀ این آتش بجملۀ اعضا میرسد و بتدریج اندرون عاشق را می 

د از غایت نازکی و لطافرت  تواند کرشود که تحمّل دیدار معشوق نمیدل عاشق چنان نازک و لطیف می
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و خوف آن است که بتجلّی معشوق نیست گردد. و موسی علیه الصلواۀ و السالم درین مقام بود که چون 

 نمایم.دیدار خواست حق تعالی فرمود که لَن ترانی مرا نتوانی دید، نفرمود که من خود را بتو نمی

نهد؛ و از فراق راحت و آسایش بیش یح میای درویش! درین مقام است که عاشق فراق را بر وصال ترج

نوازد شنود؛ و معشوق گاهی بلطفش میگوید و ازمعشوق مییابد. و همه روز باندرون با معشوق میمی

گذارد، و آن ساعت عاشق در قبض است و کسرانی  و آن ساعت عاشق در بسط است و گاهی بقهرش می

دانند که سبب آن بسط و قربض آن عاشرق   د، و نمیبیننکه حاضر باشند، این بسط و قبض عاشق را می

و در آخر چنان شود که جمال معشوق دل عاشق را از غیر خود خالی یابد، همگی دل عاشرق را   چیست.

خود را نبیند، و همه معشوق را بینرد.  بیش فرو گیرد. و چنانکه هیچ چیز دیگر را راه نماند، آنگاه عاشق 

خسپد میخورد و میرود و اگر آید، پندارد که معشوق است که می عاشق اگر خورد و اگر خسپد و اگر

آید. و چون عاشق از غم هجران خالص یافت و اندوه فراق نماند، با جمال معشوق عادت کرد رود و می

و گستاخ شد و از خوف بیرون آمد، یعنی پیش از این خوف آن بود که عاشق بتجلری معشروق نیسرت    

خاست و چنان شد که اگر معشوق را از بیرون به بیند، التفات نکند و بحرال  گردد، و اکنون آن خوف بر

خود باشد، و متغیّر نشود، از جهت آن که در اندرون است و در میان دل وطن ساخته است، نزدیکترر از  

آن است که در بیرون است. چون آن که نزدیکتر است همگی دل را فرو گرفته است، و دل را مسرتغرق  

ده است، و دل باوی انس و آرام گرفته است، از بیرون، که دورتر است، متأثر نشود و متغیّر خود گردانی

شود راسرت اسرت   نگردد و التفات بوی نکند. و اگر کسی سؤال کند که درین مقام از بیرون متغیّر نمی

عاشق بآتش گویند که بدان که بعضی می اند.کند، چون بیرون و اندرون یکیچرا به بیرون التفات نمی

عشق سوخته است و بغایت لطیف و روحانی گشته است و جمال معشوق که در دل وطن سراخته اسرت،   

وهمگی دل را فرو گرفته است، هم بغایت لطیف و روحانی است. و آن که در بیرون اسرت بره نسربت    

 ود.اندرون کثیف و جسمانی است، و التفات روحانی بروحانی باشد و التفات جسمانی بجسمانی ب

ای درویش! پیش این ضعیف آن است که چون جمال معشوق همگی دل عاشق را فرو گرفرت، چنانکره   

بیند. پس متغیّر وقتی شود که بیند، همه معشوق میهیچ چیز دیگر را راه نماند، عاشق بیش خود را نمی

خیرزد و  یدو کس بیش باشند، و التفات وقتی کند که دو کس بودند و درین مقام است که طلب برر مر  

 شوند.ماند، و خوف و امید و قبض و بسط بهزیمت میفراق و وصال نمی

ای درویش! هرکه عاشق نشد، پاک نشد، و هر که پاک نشد، به پاکی نرسید، و هر که عاشق شد، و عشرق  

خود را آشکارا گردانید پلید بماند و پاک نشد، از جهت آنکه آن آتش که از راه چشم بدل وی رسریده  

از راه زبانش بیرون کرد، آن دل نیم سوخته در میان راه بماند، از آن دل مرن بعرد هیچکراری    بود، 

 نیاید، نه کار دنیوی، و نه کار عقبی و نه کار مولی.

ای درویش! این سه رساله را، رسالۀ سلوک و رسالۀ خلوت و رسالۀ عشق را در شهر شیراز بر سر تربرت  

 جمع کردم و الحمدللّه ربّ العالمین. -اللّه روح العزیز قدس -شیخ المشایخ ابوعبداللّه حفیف

 تمام شد رساله هفتم.
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 در بیان آداب اهل تصوّف رسالۀ هشتم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه رب العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصلوۀ و السالم علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه و علی آلهم 

 اهرین.و اصحابهم الطیبین الط

کثّررهم   -امّا بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشران 

ئری جمرع کنیرد.    باید که در آداب اهل تصروّف رسراله  ازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

زلل نگراه دارد.   درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»

 در بیان آداب اهل تصوّف

بدان که ادب اوّل آن است که پیوسته با وضوء باشد و هر نوبت که وضوء سازد، دو رکعت نمراز شرکر و   

گرذارد   ادب دوم باید که پیوسته سجّاده با خود دارد و بهرجا که رسد اوّل دو رکعت نماز ضوء بگذارد.

ادب سوم آن است که اوقات شب و روز را قسمت کند، یعنی هر وقتی را وردی معیّن کند  آنگاه بنشیند.

نماز تهجّد است، یعنی در  ادب چهارم ورد عبادت: وورد غذا و ورد خواب تا از عمر او هیچ ضایع نشود.

ادب پنجم اوراد نماز صربح   .نیمۀ آخر شب دوازده رکعت نماز گذارد آنگاه نماز و تر سه رکعت بگذارد

ادب ششم نمراز   است. چون نماز صبح را بگذارد باوراد خواندن مشغول شود تا آنگاه که آفتاب برآید.

چاشت است. چون آفتاب برآید، دو رکعت نماز اشراق بگذارد و چون نماز اشراق گذارد جای را نگراه  

بلند برآید. آنگاه برخیزد و دوازده رکعت نماز  دارد و اوراد نماز صبح تمام بخواند، تا آنگاه که آفتاب

چاشت بگذارد. چون نماز چاشت تمام کرد، آنگاه بکاری که خواهد مشغول شود و از اوّل صبح تا اکنون 

هیچ سخن از جهت دنیا نکند، و از جای نماز بیرون نیاید. و اهل تصوّف این وقت را بغایت عزیز داشرته 

ادب هفتم نماز اوّابین است، یعنی میان نمراز شرام و نمراز     اند.قت یافتهاند که فتوحهای بسیار درین و

خفتن دوازده رکعت نماز بگذارد بغیر از دو رکعت سنّت نماز شام. و این وقت را هم بغایت عزیز داشرته 

ادب هشتم سفر کردن است. باید که درویش همیشه در درشهر خرود نباشرد،    اند، اوّل روز و اوّل شب.

ر کند و مذلّه و مشقّۀ سفر را هم به بیند تا قدر مسافران بشناسرد و مسرافران را عزیرز دارد. و    وقتها سف

دیگر آن که بدانایان رسد و صحبت زیرکان دریابد، و از هر کس فایده گیرد. و در سفر کرردن فوایرد   

 بسیار است، اگر مرد عاقل و زیرک باشد.

 در بیان فواید سفر

 شعر

 طلررب النجرراتغرررّب عررن االوطرران فرری 

 تفررررّج قلرررب و اکتسررراب معیشرررۀ  
 

 و سررافر ففرری االسررفار خمررس فوایررد  

 و علرررم و آداب و صرررحبۀ مرررا جرررد
 

و باید که تنها سفر نکند، البتّه یاری باید که با وی باشد: و زیاده از چهار زحمت باشد، و کمتر از دو هرم  
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ار و مسواک خود باشد. و البّته بایرد  زحمت باشد. و هر یک را باید که عصا و ابریق و سجّاده و شانه و از

که یکی را حاکم خود سازند، و باقی محکوم بودند. و چون بخانقاهی برسرند، اوّل طلرب خرادم آن    

خانقاه کنند. و چون خادم بیامد، باید که ایشان را عزیز دارد و مرحبرا گویرد، ودر خانقراه درآورد و    

کفش بپوشند. و خادم راه آب خانه بایشان نماید، و  جائی که خادم مصلحت بیند موزه را بیرون کنند و

ایشان موزه و عصا و ابریق و سجّاده بخادم دهند، تا خادم رخت ایشان بجایی بنهرد و سرجّادۀ ایشران    

و ایشان بروند، تجدید وضوء کنند، و بیایند ونگاه کنند که سجّادۀ هرر   بجائی که مصلحت بیند بیندازد.

یک بسر سجادۀ خود روند و دو رکعت نماز سبک بگذارند؛ و آنگاه برخیزند و اند، هر یکی کجا انداخته

از سجّاده بیرون آیند. درویشان را که حاضر باشند، سالم کنند. و درویشان هم جملره برخیزنرد، و از   

ها بیرون آیند، و جواب سالم بگویند. و دست در گردن یکدیگر آورند و دسرت یکردیگر بوسره    سجّاده

یک بسر سجّادۀ خود روند و بنشینند و هر چیز که از ایشان پرسند، جواب مختصر برا فائرده    کنند، و هر

بگویند؛ و چیزی که نپرسند، نگویند. آنگاه خادم سفرۀ ایشان بکشد، و آنچه حاضر باشد بیاورد. و تا سه 

باجرازت   روز نگذرد، از خانقاه بیرون نروند، مگر که ضرورتی اوفتد و چون سره روز بگرذرد، آنگراه   

 بزیارتی که خواهند بروند، و جماعتی که خواهند به بینند.

ای درویش! کسانی که در خانقاه باشند، بی اجازت از خانقاه بیرون نیایند و چون باجازت بیرون آیند، 

به بازار نروند، بآن کار که بیرون آمده باشند، چون کار کرده شود، زود بخانقاه باز گردند و در بیرون 

کسی چیزی دریوزه نکنند، هرر چره خواهنرد، از خرادم      نخورند، و بمهمانی کسی نروند و ازچیزی 

 خواهند.

 در بیان آداب خانقاه

چون در خانقاه روند، اوّل پای راست در اندرون نهند، و چون بیرون آیند، اوّل پای چپ بیرون نهنرد و  

، اوّل پای چپ در انردرون نهنرد، و   در مسجد و جایهای متبرکه همچنین کنند. و چون در آبخانه روند

 های ظالمان همچنین کنند.چون بیرون آیند، اوّل پای راست در بیرون نهند. و در گرمابه وخانه

ای درویش! در خانقاه نه بروز و نه شب سخن بلند نکنند، و چیزی بآواز بلند نخوانند، و چون راه روند، 

ر فکر و ذکر باشند، مشوش نشوند؛ و اگرر در خرواب   سخت نروند، و کفش کوب نروند تا عزیزانی که د

 باشند، خواب برایشان شوریده نشود.

ای درویش! باید که در خانقاه کسی اهل خدمت باشند، خدمتی قبول کنند، و اگر خدمتی نباشد، کره  

ئی بوی دهند که خدمتی بوی حواله کنند. آن خردمت از سرر   هر خدمتی را کسی معیّن باشد، شکرانه

 اخالص بجای آورد، و در کارهای دیگران شروع نکنند، مگر باجازت آن کس. صدق و

ای درویش! باید که ساکنان خانقاه از حال یکدیگر با خبر باشند. اگر یکی را رنجی بود، یا مهمّی باشد، 

و خود تدبیر آن نتواند کردن، دیگران بمدد وی برسند، و آن مهمّ را کفایرت کننرد و چرون بزرگران     

ن رسند، در خلوت نصیحت کنند. غر  ازین سخن این است که مدد و معاونت از یکدیگر دریغ بکوچکا

ندارند، عیب یکدیگر بپوشند، و هنر یکدیگر آشکارا کنند. و اگر کوچکان را چیرزی مشرکل باشرد، از    
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 بزرگان سؤال کنند. بزرگان باید که بطریق لطف و روی تازه جواب ایشان بگویند. و اگر چیزی سرؤال 

کنند، که نه مقام ایشان باشد و ایشان را استعداد فهم آن سخن نبود، مصرلحت آن باشرد کره جرواب     

نگویند. زیان آن بیش از سود بود، و اگر دانند که برنجند و نخواهند که رنجند، مصلحت آن باشد کره  

 گفت. جواب چنان گویند که گفته باشند و نگفته باشند. سخن با هر کس بقدر استعداد وی باید

 در بیان ماجرا گفتن است

یعنی اگر درویش سخنی گوید، یا کاری کند که دیگری برنجاند، آن کس که رنجیده باشد، باید کره در  

دل ندارد و در نظر درویشان با آن درویش بطریق لطف آنچه رفته باشد، بگوید. و اگرر او را جروابی   

سخن از خاطر آن درویش بدر رود و اگرر او را  واضح باشد چنانکه درویشان قبول کنند، بگوید، تا آن 

دراز نکشد، و زود بعذر و استغفار پیش آید و برخیزد، و بجای کفش رود، و بایستد جواب واضح نباشد، 

و دست بر هم نهد و سر در پیش اندازد، تا آنگاه که آن درویش برخیزد و آن درویشان دیگر بموافقرت  

ت در گردن یکدیگر آورند، و خوش شوند. آنگراه جملره برر    آن درویش برخیزند. و ایشان هردو دس

موافقت ایشان یکدیگر را در برگیرند و بنشینند، آنگاه خادم از مطموعات آنچه حاضر باشرد در میران   

و اگر قوّال حاضر باشد، چیزی بگوید که آواز خوش  آورد و اگر چیزی حاضر نباشد خادم آب بگرداند.

را گفتن مدد قوی است درویشان را تا درویشان بأدب زنردگانی کننرد و   درین وقت اثرها دارد. و ماج

سخنی که نباید گفت، نگویند؛ و کاری که نباید کرد، نکنند و در وقت ماجرا گفتن البته بایرد کره شریخ    

حاضر باشد و اگر شیخ حاضر نباشد، درویش که بجای شیخ باشد، باید که حاضر بود و اگر ایرن هرر دو   

 باید که خود بخود ماجرا نگویند، که کدورت زیاده شود.حاضر نباشند، 

 در بیان سماع کردن است

اگر درویشی را در ریاضات و مجاهدات ضعفی پیدا آید یا خللی در دماغ پیدا آید، باید که زود بعرالج  

آن مشغول شوند، و بروغنهای موافق، و غذاهای صالح، و هوای معتدل تدبیر کنند. و یکی از عرالج آن  

ست که او را بآواز خوش مدد دهند. یکی هم از درویشان که او را آواز خوش و حزین بود، گاه گاه در ا

پیش وی چیزی بگوید. و اگر کسی را زحمتی نباشد، و درویشان را ماللتی بود، دفع ماللت را بوقتی که 

چیزی بگوید؛ و اگرر   مصلحت باشد و بجائی که موافق بود، و عوامّ در میان نباشد، یکی هم از درویشان

بدفّ وی بگویند، هم شاید. و بعضی از سالکان باشند که ایشان را در سماع احوالی پیردا آیرد و از آن   

شمار بایشان رسد. اینچنین کسان را، اگر زمان و مکان و اخوان دسرت  احوال فواید بسیار و گشایش بی

 دهد، و سماع کنند، مصلحت باشد.

کنند، نشینند و سماع میم اهل روزگار است، که خواصّ و عوامّ در هم میای درویش! این چنین که رس

انرد کره   نه کار درویشان است، و نه سنّت مشایخ است، یکی از رسوم و عادات عوامّ است. مشایخ گفتره 

درویشان باید که باین سماع نروند، و بنزدیک این ضعیف آن است که اهل تمییز باید که براین سرماع   

 ، از جهت آن که مردم عارف کار کودکان نکنند، بازی کردن کار کودکان است.حاضر نشوند
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 ای درویش! درویشان باید که در سماع البّته زمان و مکان و اخوان نگاه دارند تا بر سنّت مشایخ باشد.

ای درویش! اگر در وقت سماع کردن شیخ حاضر باشد، یا بزرگی حاضر باشد، چون شیخ برخیزد، یا آن 

برخیزد، باید که جمله درویشان بر موافقت شیخ برخیزند، و هر یک بجای خرود بایسرتند، و در    بزرگ

میان نروند. چون شیخ یکی را در میان کشد، آن کس تنها در میان رود. و اگر بعضی را، یا جمله را در 

بردارنرد و   میان کشد، جمله در میان روند. اگر دستار از سر شیخ برود، جمله بموافقت شیخ دسرتارها 

چون شیخ بنشیند، جمله بموافقت شیخ بنشینند و اگر یکی را از درویشان حالی پیدا آیرد، و برخیرزد،   

چون شیخ حاضر باشد، اگر شیخ برخیزد، جمله برخیزند و اگر شیخ برنخیزد، و بگوید که شما برخیزیرد،  

ساعتی بگردد تا آنگاه که از  و آن درویش جمله برخیزند؛ و اگر نگوید که برخیزید، هیچ کس برنخیزد.

آن حال بازآید. چون از آن حال بازآید، در حال باید که بنشیند و اگر یکی را از درویشان دسرتار از  

سر برود، اگر شیخ حاضر باشد، و دستار از سر بردارد، دیگران هم بردارند، و اگر شیخ برندارد، دیگران 

زرگی حاضر نباشد، چون یکی از درویشان برخیزد، اصحاب هم برندارند؛ و اگر شیخ حاضر نباشد، و یا ب

جمله بموافقت برخیزند و اگر یکی را دستار از سر برود، جمله دستارها از سر بردارند بطریق موافقت و 

موافقت شیخ الزم است، و موافقت اصحاب کرم و مروّت است. و اگر یکی را زحمتی باشد و دستار از سر 

 ند از وی بازخواست نکنند.بر ندارد، و موافقت نک

 در بیان طعام خوردن است

باید که درویشان بر سر سفره بأدب نشینند و حاضر باشند، و به شره چیزی نخورند، و پیرران را عزیرز   

دارند، و باالی پیران ننشینند، و تا بزرگ قوم آغاز نکند، دیگران آغراز نکننرد، و در دسرت و کاسرۀ     

خود نگاه کنند، و از کاسۀ خود لقمۀ کوچک بردارند، و نیک بخایند، و ترا  دیگران نگاه نکنند، در کاسۀ 

آن فرو نبرند، لقمۀ دیگر برندارند و اگر چنان افتد که درویشان در یک کاسه طعام خورند، باید کره از  

پیش خود خورند، ودست به پیش دیگران دراز نکنند و چیزی که از دست بیفتد، و آن را بدسرت چرپ   

ئی بنهند. پیش از دیگران دسرت از طعرام براز نگیرنرد؛ و اگرر      در دهان نه نهند یا بگوشهبردارند و 

 دارند. در اوّل دست بشویند و در آخر دست و دهان بشویند.نخواهند، خود را مشغول می

ای درویش! هر روز باید که از سخنان مشایخ یعنی از تقوی، پرهیزگاری، و ریاضرات و مجاهردات و از   

ئی باشد که چون از صحبت درویشان وراد مشایخ چیزی بخوانند و هر یک را باید که خلوتخانهاذکار و ا

 برخیزد، بخلوتخانه رود، و بخواند سخنان درویشان، یا بذکر و فکر یا بوردی که دارد مشغول شود.

 در بیان ریاضات و مجاهدات

و چون چهل سال بگرذرد، آنگراه   درویشان باید که تا بچهل سال هرگز بی ریاضت و مجاهدت نباشند، 

ریاضات و مجاهدات سخت نکنند، امّا بی ریاضت و مجاهدت هم نباشند تا بشصت سال. چون شصت سال 

بگذرد؛ بیش ریاضت و مجاهدت نکشند. بعد از شصت سال صحبت بدوام است، بری صرحبت اهرل دل    

است و بعداز خدمت، کرم   زندگانی نکنند و ریاضت و مجاهدت درویشان آنچه معظّم است، خدمت دانا
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 خوردن و کم گفتن و کم خفتن است بأمر دانا.

 در بیان صحبت

صحبت اثرهای قوی و خاصّیتهای عظیم دارد. هر که هر چه یافت، از صحبت دانا یافت. کار ای درویش! 

صحبت دانا دارد. باقی این جمله ریاضات و مجاهدات و آداب و شرایط از جهت آن است که تا سرالک  

ستۀ صحبت دانا گردد. چون سالک شایستۀ صحبت دانا گشت، کار سالک تمام شرد و سرالک وقتری    شای

شایستۀ صحبت دانا گردد که از اخالق بد تمام پاک شود، و بأخالق نیک تمام آراسته گردد. هر سرخنی  

. و هرر  که ازدانا بشنوده، اگر فهم کند نیک و اگر فهم نکند بایمان قبول کند تا بوقت خود معلروم کنرد  

دانائی که با کسی سخن گوید و آن کس نه در آن مقام باشد و از اخالق بد پاک نشرده، البتّره هرر دو    

 زیان کنند، هم گوینده، و هم شنونده. والحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ هشتم
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 در بیان بلوغ و حرّیت رسالۀ نهم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

العاقبۀ للمتّقین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه و علی آلهم  والحمدللّه ربّ العالمین 

 و اصحابهم الطیّبین الطّاهرین.

کثّررهم   -امّا بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیزبن محمّد النسفی، که جماعت درویشران 

ئی جمع کنید و بیان کنیرد  حرّیت رساله باید که در بلوغ وازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

که بلوغ و حریّت چیست. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای تعالی مدد و یاری خواستم تا از 

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»خطا و زلل نگاه دارد. 

 در بیان معنی بلوغ و حریّت

که در عالم موجوداست نهایتی و غایتی دارد. نهایت هرر  که هر چیزی  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

چیز بلوغ است، و غایت هر چیز حرّیت است. و این سخن ترا جز بمثالی معلوم نشود. بردان کره میروه    

چون بر درخت تمام شود و بنهایت خود رسد، عرب گوید که میوه بالغ گشت. و چون میوه بعد از بلروغ  

 خت جدا کند عرب گوید که میوه حرّ گشت.از درخت جدا شود، و پیوند ازدر

چون معنی نهایت و غایت را دانستی، اکنون بدان که عالمت نهایت آن باشد که بأوّل خود رسد. هر چیز 

که بأوّل خود رسید، بنهایت رسید، یعنی تخم گندم که در زمین انداختند، و شرایط آن نگاه داشتند، هر 

ر ترقی و زیادت باشد تا آنگاه که میوه پیدا آید. و میوۀ هر چیز تخم آینه در نشو و نما آید، و هر روز د

همان چیز باشد؛ چون بتخم خود رسید، بنهایت خود رسید و دایره تمام شد، دائره تا بأوّل خود نرسرد،  

تمام نشود؛ چون بأوّل خود رسید، تمام شد. همچنین تخم قالب آدمی نطفه است. چون قالرب آدمری   

طفه در وی پیدا آید و ظاهر شود، گویند که بالغ شد، یعنی بنطفه رسید و معنی بلروغ  بجائی رسد که ن

 رسیدن است، و معنی حرّیت آزادی و قطع پیوند است.

دان، که محسروس  اکنون این چنین که بلوغ و حرّیت را در محسوس دیدی، در معقول نیز همچنین می

کوت است، و دانائی گفته است که انّ اللّه تعالی صورت معقول و جسم قالب روح است، و ملک نمودار مل

خلق الملک علی مثال ملکوته و اُسّس ملکوته علی مثال جبروته لیستدلّ بملکه علی ملکوته، و بملکوتره  

علی جبروته سخنی بغایت خوب است. ملک وجود حسّی است، و ملکوت وجود عقلی اسرت، و جبرروت   

شوند. پس کنند، بالغ نمیرسند، ودایره تمام نمیل خود نمیچون افراد ملک تا بأوّ وجود حقیقی است.

افراد ملکوت نیز همچنین باشند تا بأوّل خود نرسند، و دایره تمام نکنند، بالغ نشوندو افراد ملک چرون  

بأوّل خود رسیدند و دایره تمام کردند، و بالغ شدند، تا از آن دایره و مراترب آن دایرره جردا نمری    

شوند. پس افراد ملکوت نیز چون بأوّل خود رسند، دایره تمرام  کنند، حرّ نمییوند نمیگردند، و قطع پ

کنندو بالغ شوند، تا از آن دایره و مراتب آن دایره جدا نگردند، و قطع پیوند نکننرد، حررّ نشروند. و    

دانستن این سخن اصلی قوی است، یعنی دانستن مناسبات میان ملک و ملکوت و جبروت سررّی برزرگ   

است. هر که برین سرّ واقف شد، درهای علوم بروی گشاده شد، و عالم ملرک و ملکروت و جبرروت را    
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 چنانکه هست دریافت.

ای درویش! غر  ما ازین سخن آن است که از بلوغ و حرّیت ملک استدالل کنی ترا بلروغ و حرّیرت    

ند و باز بطبایع باز مری آیگویند که تخم ملکوت طبایع است، از طبایع میملکوت را بدانی. بعضی می

گردند. و بعضری  آیند، و باز بعقل باز میگویند که تخم ملکوت عقل است، از عقل میگردند وبعضی می

افحسربتم انّمرا   » -«منه بداء و الیه یعود»گردند و باز بخدا باز میآیند گویند که جمله از خدا میمی

کلّ شیء هالک الّا وجهه لره  »، «ه الملک الحق ال اله اال هوخلقناکم عبثاً وانّکم الینا الترجعون فتعالی اللّ

پیش ما هیچ شک نیست که همره   و غر  ما درین موضع بیان این سخنان نیست.« الحکم و الیه ترجعون

غر  ما درین مقرام بیران بلروغ و    «. منه بداء و الیه یعود»گردند، یند و باز بخدا باز میآاز خدا می

گوییم که هرر چیرز کره    که بگویند، غر  ما حاصل است، از جهت آن که ما میحرّیت است، و هر چنان

الرجروع الری   »بأوّل خودر سید، بالغ گشت. از بزرگی سؤال کردند که ما عالمرۀ النهایرۀ؟ فرمرود:    

 «.البدایۀ

 در بیان بلوغ و حریت آدمی

جهرت آن کره انبیرا و     بدان که ما قاعدۀ سخن چنان خواهیم نهاد که تخم موجودات عقل اوّل است، از

اند که اوّل چیزی که خدای تعالی آفریده است جوهری بود و نام آن جوهر عقل اوّل حکما اتّفاق کرده

است. چون تخم موجودات عقل اوّل است، پس عقول و نفوس و افالک و انجم و عناصر و طبایع معادن و 

شند، چنان که بیخ و ساق و شاخ و برگ و گل نباتات و حیوانات، جمله در عقل اوّل بالقوّه موجود بوده با

آیند تا بمیوه رسند؛ و چرون بمیروه   و میوه جمله در تخم گندم بالقوّۀ موجود بودند، و بتدریج پیدا می

همچنین جملۀ موجودات از عقل اول پدید آمدند تا بره   رسیدند، بنهایت خود رسیدند و دایره تمام شد.

چیزی دیگر نبود، معلوم شد که انسان میوۀ درخت موجودات اسرت.  چون بعد از انسان  انسان رسیدند.

و چون انسان بعقل رسید، و بعد از عقل چیزی دیگر نبود، معلوم شد که تخم اوّل عقل بوده است. پرس  

 انسان چون بکمال عقل رسید، بنهایت خود رسد و بالغ گردد ودایره تمام شود.

تر و بزرگوارتر از عقل اوّلری چیرزی دیگرر    تر و گرامیای درویش! بیقین بدان که خدای تعالی فاضل

نیافرید. عقل است که اشرف مخلوقات است، و عقل است که نزدیک است بخدا، و عقل اسرت شناسرای   

خدای از مخلوقات هیچ چیز خود را نشناخت اال عقل، و هیچ چیز خدای را ندانست اال عقل. دانراتر از  

ئی تفاوت بسریار  ئی تا بمرتبهنیست، امّا عقل مراتب دارد و از مرتبهعقل و مقرّب تر از عقل چیزی دیگر 

است. هر که بیک جزء عقل رسید، پنداشت که بکمال عقل رسید؛ و نه چنین است. هر که بنهایرت عقرل   

رسید، بکمال عقل رسید و اگر کسی گوید که در آخر نور اللّه پیدا آمد و بعد از نور اللّه چیرزی دیگرر   

افراد موجودات جملره مظهرر   «. اللّه تعالی نظر بنورانّه یاتقوا فراسۀ المؤمن »راست باشد  نبوده است،

کنت له سمعاً و بصرراً  »صیص از آدمیان: خته اند، و خدای است که از جمله ظاهر شده است بنور خدای

سخن نیست،  غر  ما درین موضع بیان این«. و یداً و لساناً بی یسمع و بی یبصر و بی یبطش و بی ینطق

 غر  ما ازین سخن نظری بیش نیست تا بلوغ و حرّیت بفهم مردم برسد.
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تا سخن دراز نشود و از مقصود دور نمانیم، ای درویش، آن که بعقل اوّل رسید و بالغ گشت، اگر ازیرن  

و  دائره، یعنی از آنچه درین دایره است، جدا شود و قطع پیوند کند، حرّ گردد؛ و اگر جدا نتواند شرد، 

 قطع پیوند نتواند کرد. بالغ باشد، امّا حرّ نباشد.

ای درویش! هر چه بود و هست و خواهد بود جمله درین دایره است، و هیچ چیز ازین دایرره بیررون   

خواهد، نه آزاد اسرت و هرر کره آزاد    نیست. و اگر این بالغ بچیزی ازین موجودات بسته است، و می

خواهرد یرا   خواهد یا باغ و بستان مری خواهد یا مال و جاه میزن مینباشد، بنده باشد. مثال اگر زر و

خواهد یا قضا و خواهد، یا واعظی و شیخی میخواهد یا پادشاهی و سلطنت میرت میازو خواجگی و

خواهد و مانند این. چون یکری از  خواهد یا نبوت و رسالت میخواهد، یا قرب و والیت میتدریس می

خواهد و بستۀ هریچ از  تۀ یکی از اینهاست، نه آزاد است و هر که هیچ از اینها نمیخواهد و بساینها می

 تواند بود.اینها نیست آزاد می

ای درویش! آنچه ضرورت است، نه ازین قبیل است. مثال اگر یکی بوقت حاجت بمبرز رود، پیوند برفتن 

ندارد و اگر یکی بوقت گرمرا بسرایه   مبرز ندارد. اگر یکی بوقت سرما بآفتاب رود، پیوند برفتن آفتاب 

رود پیوند برفتن سایه ندارد، و بستۀ هیچ ازینها نیست. و دلیل برین که پیوند باینها ندارد آن است کره  

 اگر ضرورت نشود، هرگز بمبرز و آفتاب نرود و نخواهد که رود.

جهت آنکه دفرع اذی   باید رفت، ازخواهد، امّا بضرورتش میپس وی بمبرز رفتن و بآفتاب نشستن نمی

از خود کمی باید کرد و در جمله کارها همچنین میدان که طلب ضرورت و دفرع اذی مرانع آزادی و   

تواند کرد و جامرۀ کرباسرین   فراغت نیست، امّا اگر کسی بجامۀ کرباسین دفع سرما و گرما از خود می

اد باشد، بنرده برود و در جملره    ، نه آز«مرا جامۀ خطائی و کتان انصاری باید»دارد و نپوشد و گوید: 

 دان.کارها همچنین می

کهنه بت بود، و یکی را جامۀ نوبُت باشد. آزاد آن است که او را هر دو یکری  ای درویش! یکی را جامۀ 

بود. غر  ما از جامع دفع سرما و گرماست، هر کدام که حاصل باشد، وی آن خواهرد و اگرر هرر دو    

 صل شود، طلب آن کند.حاصل نباشد، هر کدام آسان تر حا

، دربند اسرت. و آن کرس کره    «خواهمخواهم و کهنه نمیای درویش! آن کس که گوید: جامۀ نو می

هم در بند است، و بندی از آن روی که بند است تفاوتی « خواهمخواهم و نو نمیجامۀ کهنه می»گوید: 

او را بهیچ گونه و هیچ نوع بند نبرود،  نکند. اگر زرّین بود یا آهنین، هر دو بند باشد. آزاد آن است که 

که بند بُت باشد، جمله بتان را شکسته بود، و از همه گذشته باشد؛ و دل را که خانۀ خدای است، از بتان 

 پاک کرده بود.

اند، و این بت کوچک از آن بت بزرگ است، و آن ای درویش! یک بت بزرگ است، و باقی بتان کوچک

و بعضی را جاه است، وبعضی را قبول خلق است. باز ازین بتران برزرگ    بت بزرگ بعضی را مال است،

 قبول خلق از همه بزرگتر است، و جاه بزرگتر از مال است.

ای درویش! هر کاری که نه فر  است، و هر کاری که سبب راحت دیگری نیست، بر آن کرار عرادت   
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مثالً یکی با خود قرار دهد کره  مکن! که چون عادت کردی آن کار بت تو گشت. و تو بت پرست گشتی. 

من بعد از خانه بیرون نیایم؛ و یکی دیگر با خود قرار دهد که من بعد پیش کس برنخیزم، و مانند ایرن؛  

چندین سال بت پرست بود، و همه روز عیب بت پرستان کند. و نداند که اند. و کسی باشد که جمله بتان

باشد، و نتواند که آن عادت را برانردازد، بایرد کره     پرستد. هرکه بکاری عادت کردههمه روز بت می

 دعوی آزادی و فراغت نکند.

ای درویش! تا این گمان نبری که آزاد را خانه و سرای نباشد و باغ و بستان نبرود. شراید کره آزاد را    

اگرر  خانه و سرای باشد، و باغ و بستان و حکم و پادشاهی بود، امّا اگر پادشاهی بوی دهند، شاد نشود و 

پادشاهی از وی بستانند غمگین نگردد. آمدن پادشاهی و رفتن پادشاهی هر دو پیش او یکسان باشرد،  

خواهم، و اگرر ردّش  وردّ و قبول خلق هر دو پیش او یکسان بود. اگر قبولش کنند، نگوید که من ردّ می

هر که دارد، »لم. یتس خواهم. این است معنی بلوغ و این است معنی رضا وکنند، نگوید که من قبول می

 «.مبارکش باشد!

 خاتمۀ این رساله

بدان که غر  ما درین رساله بیان بلوغ و حرّیت آدمی بود، و بشرح گفته شد و بیان بلوغ اسالم و بلوغ 

ایرم. تکررار   اند و ما نیز در جایهای دیگر ذکر اینها کردهایمان و بلوغ ایقان و بلوغ عیان دیگران کرده

 مدللّه ربّ العالمین.نکردیم. و الح

 تمام شد رسالۀ نهم
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 در بیان آن که عالم صغیر نسخه و نمودار از عالم کبیر است رسالۀ دهم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

رب العالمین و العاقبۀ للمتقین، و الصلوۀ و السالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره؛ و علری   الحمدللّه 

 رین.آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاه

کثّررهم   -امّا بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیزبن محمّد النسفی، که جماعت درویشران 

ئی جمع کنید، و بیان کنید کره عرالم کبیرر    باید که رسالهازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

شنویم که است که ما میکدام است و عالم صغیر نسخه و نمودار از عالم کبیر، چون است، که چندین گاه 

هر چه در عالم کبیر هست در عالم صغیر هست. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای تعالی مدد 

 «.انه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد 

 در بیان عالم کبیر و عالم صغیر

وند تعالی چون موجودات را بیافرید، عالمش نرام کررد، از   که خدا -اعزک اللّه فی الدارین -بدان

 جهت آن که موجودات عالمت است بر وجود او و بر وجود علم و ارادت و قدرت او.

ای درویش! موجودات از وجهی عالمت است، و از وجهی نامه است. ازین وجه که عالمت است، عالمش 

د. آنگاه فرمود که هر که این کتاب را بخواند، مررا و  نام کرد، و ازین وجه که نامه است، کتابش نام نها

علم، و ارادت، و قدرت مرا بشناسد. در آن وقت خوانندگان مالئکه بودند، و خوانندگان بغایرت خررد   

توانست رسید. بودند، و کتاب بغایت بزرگ بود. نظر خوانندگان بکنارهای کتاب و بتمامت اوراق او نمی

ئی ازین عالم باز گرفت و مختصری ازین کتاب براز نوشرت و آن   ید نسخهاز جهت عجز خوانندگان، بد

اوّل را عالم کبیر نام نهاد، و آن دوم را عالم صغیر نام کرد و آن اول را کتاب بزرگ نام نهاد، و آن دوم 

را کتاب خرد نام کرد. و هر چه دران کتاب بزرگ بود، درین کتاب خرد بنوشت بی زیادت و نقصان ترا  

این کتاب خرد را بخواند، آن بزرگ را خوانده باشد. آنگاه خلیفۀ خود را بخالفت براین عرالم    هر که

چون عقل درین عالم صغیر بخالفت بنشست، جملۀ مالئکۀ عالم  صغیر فرستاد، و خلیفۀ خدای عقل است.

ر بخالفت صغیر عقل را سجده کردند، اال وهم که سجده نکرد و ابا کرد، همچنین چون آدم در عالم کبی

 بنشست، جمله مالئکه آدم را سجده کردند اال ابلیس که سجده نکرد و ابا کرد.

ای درویش! در عالم صغیر عقل خلیفۀ خدای است، و در عالم کبیر انسان عاقل خلیفۀ خدای است. عالم 

کبیر بیکبار حضرت خدای است، و عالم صغیر بیکبار حضرت خلیفۀ خدای است. چرون عقرل بخالفرت    

ت، خطاب آمد که ای عقل، خود را بشناس و صفات و افعال خود را بدان تا مرا و صفات و افعرال  بنشس

 مرا بشناسی!

 در بیان افعال خدا و در بیان افعال خلیفۀ خدا

بدان که چون خدای تعالی خواهد که چیزی در عالم بیافریند، اوّل صورت آن چیز که در علم خردای  

ی آید و از کرسی در نور ثابتات آویزد و آنگاه بر هفت آسمان گرذر  است، بعرش آید، و از عرش بکرس
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ارگان همراه شود و بعالم سفلی آید. طبیعت که پادشاه عالم سفلی است، اسرتقبال  یکند، آنگاه با نور س

آید و مرکبی از ارکان چهارگانه مناسرب حرال آن مسرافر    آن مسافر غیبی کند که از حضرت خدا می

ا آن مسافر غیبی بر آن مرکب سوار شود و درعالم شهادت موجود گردد. و چرون  غیبی پیش کش کند ت

در عالم شهادت موجود گشت آن چیز که دانستۀ خدای بود، کردۀ خدا شد. پس هر چیز کره در عرالم   

شهادت موجود است، جان آن چیز از عالم امر است، و قالب آن چیز از عالم خلق است. این جان پراک  

ی آمده است، بآن کار که آمده است، چون آن کار تمام کند، براز بحضررت خردا    که از حضرت خدا

 این است بیان افعال خدا.«. منه بدأ و الیه یعود»خواهد بازگشت. 

ای درویش! چون افعال خدای را در عالم کبیر دانستی، افعال خلیفۀ خدای را در عالم صغیر هم بدان! 

است، و روح نفسانی عرش خلیفۀ خدای است، و روح حیوانی. بدان که در عالم صغیر عقل خلیفۀ خدای 

کرسی خلیفۀ خدای است، و هفت اعضاء اندرونی هفت آسمان است، و هفت اعضاء بیرونی هفت اقلریم  

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که چون خلیفۀ خدا خواهد که کاری کند و چیرزی   است.

پیدا آید و از عقل بروح نفسانی آید که عرش اسرت، و از روح   پیدا آورد، اول صورت آن چیز در عقل

نفسانی بروح حیوانی آید که کرسی است و از روح حیوانی در شراین آویزد، و بر هفت اعضاء اندرونی 

اند، و با قوای اعضاء اندرونی همراه شود و به بیرون آید. اگرر از راه دسرت   گذر کند که هفت آسمان

آید. و مرکبری از ارکران   بال آن مسافر غیبی کند که از حضرت خلیفۀ خدا میبیرون آید، دست استق

چهارگانه، وآن زاج و مازو و صمغ و دوده است مناسب حال آن مسافر غیبی پیشکش کند تا آن مسرافر  

غیبی بر آن مرکب سوار شود و در عالم شهادت موجود گردد، چون در عالم شهادت موجرود شرد، آن   

 یفۀ خدا بود، کردۀ خلیفۀ خدا آمد، یعنی نوشتۀ خلیفۀ خدا گشت.چیز که دانستۀ خل

و بی وسایط، و بی مرادۀ و بری    کند،ای درویش! حضرت خدای تعالی، هر کاری که کند اوّل خود می

آیرد، و در عرالم   کند و باین عالم سرفلی مری  دست افزار؛ آنگاه صورت آن چیز برین وسایط گذر می

اوّل وجود علم است، و صورت دوّم وجود غیبی است. همچنرین خلیفرۀ   شود. صورت شهادت موجود می

کند بی وسایط، و بری مرادّه، و بری   کند اوّل خود مینویسد، یا هر کاری که میخدا هر چیزی که می

آید، و در عرالم شرهادت   کند و به بیرون میافزار؛ آنگاه صورت آن چیزی برین وسایط گذر میدست

دان. دّادی و نجّاری و گِل کاری، و در جمله حرفتها و صرنعتها همچنرین مری   مانند ح شود.موجود می

صورت اوّل وجود عقلی است، و صورت دوّم وجود حسی است، صورت اوّل وجود ذهنی است و صرورت  

 دوّم وجود خارجی است.

آن مسرافر  تا سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم: و اگر از راه زبان بیرون آید، و زبران اسرتقبال   

آید، مرکبی از ارکان چهارگانه و آن نفرس و آواز و حرروف و   غیبی کند که از حضرت خلیفۀ خدا می

کلمه است، مناسب حال آن مسافر غیبی پیش کش کند تا آن مسافر غیبی بر آن مرکب سوار شود، و در 

فۀ خدا بود، گفترۀ  عالم شهادت موجود گردد و چون در عالم شهادت موجود شد، آن چیز که دانستۀ خلی

کند رسد، و آن گفته سیر میکند، و از راه چشم بخلیفۀ خدا میخلیفۀ خدا گشت. باز آن نوشته سیر می
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یکی سیر حمایلی است و دیگر سیر دلروائی  «. منه بدأ و الیه یعود»رسد. و از راه گوش بخلیفۀ خدا می

 است.

لمۀ نوشته است. و در هر دو کلمره جران آن   و یکی کای درویش! دو کلمه آمد، یکی کلمۀ گفته است، 

اند، و آن مسافران هرر دو کلمرۀ   مسافر غیبی از عالم امراند، و قالب آن دو مسافر غیبی از عالم خلق

 اند.اند، و صورت کلمه ربع مسکون معنی است. و معنی هر دو کلمۀ خلیفۀ خدایمعنی

آدم هم کلمه باشد. امّا عیسی کلمۀ گفرتن  ای درویش! عیسی کلمه است، و عیسی مانند آدم است. پس 

رود و آدم کلمۀ نوشته است که از آسمان جان بهندوستان مداد است که ازدهان جهان بآسمان جان می

چون افعال خدا و افعال خلیفۀ خدای را دانستی، و دیگر دانستی که چیزها در دو عالم چرون   آید.می

 م کبیر هست، در عالم صغیر هم هست.آیند، اکنون بدان که هرچه در عالپیدا می

 در بیان مالئکه عالم صغیر

بدان که نطفه چون در رحم افتاد، نمودار جوهر اوّل است. چون چهار طبقه شد، نمودار عناصر و طبایع 

است. و چون اعضا پیدا آمدند، اعضاء بیرونی، چون سر و دست و شکم و فرج و پای، نمودار هفت اقلیم

انرد.  رونی، چون شش و دماغ و گرده و دل و مراره و جگر و سپرز، نمودار هفت آسماناند و اعضاء اند

و شش آسمان اوّل است، نمودار فلک قمر است، از جهت آن که قمر شش عالم کبیر است، و واسط است 

و درین فلک مالئکه بسیاراند، و ملکی که موکّل است بر آب و هوای معتدل سررور ایرن    میان دو عالم.

ئکه است، و دماغ آسمان دوّم است، و نمودار فلک عطارد است، از جهت آن که عطارد دماغ عرالم  مال

کبیر است و درین فلک مالئکه بسیاراند و ملکی که موکّل است بر تحصیل خط و تحصیل علروم و تردبیر   

ان و گررده آسرم   معاش سرور این مالئکه است. نامش جبرئیل است و جبرئیل سبب علم عالمیان است.

سوّم است، و نمودار فلک زهره است، از جهت آن که زهره گردۀ عالم کبیر است، و درین فلک مالئکره  

بسیاراند، و ملکی که موکّل است بر نشاط و فَرَج و شهوت سرور این مالئکه است. و دل آسمان چهرارم  

مالئکره  است، و نمودار فلک شمس است، از جهت آن که شمس دل عالم کبیر اسرت. و دریرن فلرک    

بسیاراند، و ملکی که موکّل است بر حیوۀ سرور این مالئکه است، و نامش اسررافیل اسرت، و اسررافیل    

سبب حیوۀ عالمیان است. و مراره آسمان پنجم است، و نمودار فلک مریخ است، از جهت آن که مرریخ  

هر و غضرب و ضررب و   است بر قمرارۀ عالم کبیر است. و درین فلک مالئکه بسیاراند، و ملکی که موکّل 

و جگر آسمان ششم است، و نمودار فلک مشتری اسرت، از جهرت آن کره    قتل سرور این مالئکه است، 

برر رزق سررور ایرن    مشتری جگر عالم کبیر است و درین فلک مالئکه بسیارند، و ملکی که موکّل است 

آسمان هفرتم اسرت، و    است. و نامش میکائیل است، و میکائیل سبب رزق عالمیان است، و سپرزمالئکه 

نمودار فلک زحل است، از جهت آن که زحل سپرز عالم کبیر است. و درین فلک مالئکره بسریاراند، و   

ملکی که موکّل است بر قبض ارواح سرور این مالئکه است و نامش عزرائیل است، و عزرائیل سبب قبض 

است، از جهرت آن کره فلرک     ارواح عالمیان است. و روح حیوانی کرسی است، و نمودار فلک ثابتات

ثابتات کرسی عالم کبیر است. و درین فلک مالئکه بسیاراند، و روح نفسانی عرش است و نمرودار فلرک   
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االفالک است، از جهت آن که فلک االفالک عرش عالم کبیر است و عقل خلیفۀ خداست، و اعضاء مادام 

پیدا آمد نمودار نباتاتنرد، و چرون حرس و    اند، و چون نشو و نما که نشو و نما ندارند، نمودار معادن

 اند.حرکت ارادی پیدا آمد نمودار حیوان

 در بیان آدم و حوّا

بدان که چنانکه در عالم کبیر آدم و حوّا و ابلیس هستند، در عالم صغیر هم هستند. و چنانکره در عرالم   

 کبیر سباع و بهایهم و شیاطین و مالئکه هستند، در عالم صغیر هم هستند.

ی درویش! انسان عالم صغیر است، و عقل آدم این عالم است، و جسم حوّاست و وهم ابلریس اسرت، و   ا

شهوت طاوس است و غضب مار است و اخالق نیک بهشت است. و اخالق بد دوزخ است، و قوّتهای عقل و 

 اند.قوّتهای روح و قوّتهای جسم مالئکه

 طان طبیعت است و ابلیس وهم است.ای درویش! شیطان دیگر است و ابلیس دیگر است. شی

ای درویش! صورت را هیچ اعتبار نیست، معنی را اعتبار است. اسم را اعتبار نیست صفت را اعتبار است. 

نسب را اعتبار نیست، هنر را اعتبار است. سگ بصورت سگی خسیس و پلید نیست، بسبب صفت درّنردگی  

می باشد، آدمی باین صفت سگی باشد. و خوک و گزندگی خسیس و پلید است. و چون این صفت در آد

بسبب صورت خوکی خسیس و پلید نیست، بسبب صفت حرص و شره خسیس و پلید است، وچرون ایرن   

صفت در آدمی باشد، آدمی باین صفت خوکی باشد. و شیطان بسبب صورت شیطانی خسریس و پلیرد   

؛ و چون این صرفت در آدمری   نیست، بسبب نافرمان برداری، فسادکاری و بدآموزی خسیس و بد است

و ابلیس بسبب صورت ابلیسی رانده ودور نیست، بصرورت صرفت    باشد، آدمی باین صفت شیطانی بود.

کبر و عجب و حسد و فرمان نابردن رانده و دور است. و چون این صفت در آدمی باشد، آدمری براین   

فرمان برداری و طاعرت   صفت ابلیسی بود، و ملک بسبب صورت ملکی شریف و نیک نیست، بسبب صفت

داری شریف و نیک است. و چون این صفت در آدمی باشد آدمی باین صفت ملکری برود. و در جملرۀ    

دان و کار خلیفۀ خدا آن است که این صفات را مسخّر ومنقاد خود گرداند، و هر یک چیزها همچنین می

د، و خلیفۀ خدای سلیمان است، را بجای خود کاری فرماید، چنانکه بی فرمان وی هیچ یک هیچ کار نکن

 و سلیمان را این همه بکار آید.

ای درویش! ملک و ابلیس یک قوّت است. این قوّت تا مادام که مطیع و فرمان بردار سرلیمان نیسرت،   

دارد. و چون مطیع و فرمان بردار سلیمان شرد، نرامش   نامش ابلیس است. و سلیمان این را در بند می

دارد. بعضی را بمعماری، و بعضی را بغوّاصی. پس کار سرلیمان  را در کار میملک است و سلیمان این 

آن است که صفات را تبدیل کند، نه آنکه صفات را نیست گرداند. که این ممکن نباشد، بری فرمران را   

پرس   فرمان بردار کند، و بی ادب را بأدب کند، و کور را بینا کند و کر را شنوا کند و مرده را زنده کند.

قل که خلیفۀ خداست هم آدم است و هم سلیمان است و هم عیسی است: و اگر بررخالف آن باشرد، و   ع

سلیمان مسخّر و منقاد ایشان شود، پس سلیمان اسیر سگ و خوک باشد وبندۀ دیو و شیطان برود. همره   

رو روز خدمت ایشان باید کرد، و آرزوهای ایشان بدست باید آورد و در دست دیو عاجز و بیچراره فر  
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ماند، و دیو بروی قادر و مستولی شود، و دیو بر تخت بنشیند، وسلیمان پیش تخت وی بر پای بایسرتد، و  

کمر خدمت بر میان بندد، و جمله اخالق خدا در وی پوشیده و ناپیدا گردد، و جمله اخرالق دیروی در   

 وی ظاهر و پیدا شود.

دیو و شیطان بود یا سگ و خوک باشد و  ای درویش! این چنین کس اگر صورت آدمی دارد، اما بمعنی

 حیفی عظیم باشد که دیو بر تخت نشیند و سلیمان در پیش تخت بخدمت دیو بایستد.

 در بیان نمودار جنّت و دوزخ

و راحت که فردا در بهشت خواهد بود، نمودار آن امروز در آدمی هست؛ و هر رنج و عرذاب   هر لذّت

 این امروز در آدمی هست. که فردا در دوزخ خواهد بود، نمودار

بدان که طعام و شراب هر چیز سزاوار آن چیز باشد، و لذّت و راحت هر چیزی در چیرزی باشرد کره    

مناسب حال آن چیز بود؛ چنانکه لذّت و راحت عقل در دانستن و آموختن علم و حکمت است، و لذّت و 

چیز که ملکوتی است، لرذّت و  راحت جسم در غذاهای بدنی است و کردن شهوتهای جسمانی است. هر 

 راحت وی در چیزهای ملکوتی است هر چیز که ملکی است، لذّت و راحت وی در چیزهای ملکی است.

چون این مقدّمات را معلوم کردی، اکنون بدان که جسم را طعام و شراب جسمی و حروران و غلمران   

یعنی عقل که سرلیمان اسرت    صوری هستند؛ و عقل را طعام عقلی و حوران و غلمان معنوی هم هستند

کند و حکمرت خردا را در همره    اند، زبان همه را فهم میداند و جمله باوی در سخنانزبان مرغان می

 باشد.یابد و باین سبب در لذّت و راحت میدرمی

گوینرد  اند، هر یک میاند جمله باین سلیمان در سخنای درویش! هر فردی از افراد موجودات مرغی

یابد کند، و حکمت همه را در مییزیم، وحکمت در آفرینش ما چیست. زبان همه را فهم میکه ما چه چ

باشد. این سلیمان چون لذت بوی خوش یا لذت جمال خروب  و از دریافتن حکمت در لذّت و راحت می

 شنود و نظر بر هر چیز کره انردازد، در  آرزو کند، مشام بر هر چیز که نهد، از همه چیزها بوی خدا می

بیند و چون لذت صحبت آرزو کند، جمله افراد موجودات هر یک کوشرکها و  همه چیزها جمال خدا می

اند و هیچکس در ایشان نرسیده اسرت، جملره   ها حوران و پردگیانند و درین کوشکها و خیمهیهاخیمه

هرا رود و  خیمه ها جز سلیمان را راه نیست، این سلیمان درین کوشکها وبِکراند. و درین کوشکها و خیمه

دست در گردن حوران و پردگیان آرد و ازصحبت ایشان در لذّت و راحت باشد. لذّتی باشد کره دران  

لذّت پشیمانی و افسردگی نباشد؛ هر چند صحبت بیشتر کند، لذت بیشتر یابد، و از آن صحبت دختران و 

 غالمان بهشتی زایند.

جی و بعضی وجود ذهنی و بعضی وجود لفظری و  ها بعضی وجود خارای درویش! آن کوشکها و خیمه

بعضی وجود کتابتی دارند وجود کتابتی خیّام مشکین باشد چنانکه خیّام مشکین که من درین صرحراء  

 ام.کافوری زده

ای درویش! این سه رساله را در اصفهان جمع کردم ونوشتم. تمام شد رسالۀ دهم. یک جلد تمام شد، و 

 ته شد.درین یک جلد ده رساله نوش
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 و الحمدللّه رب العالمین.
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 در بیان عالم ملک و ملکوت و جبروت رسالۀ یازدهم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه رب العالمین، و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   

 آلهم و اصحابهم الطّیبین الطاهرین!

ید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمد النسفی، که چون جلد اوّل این کتراب را  امّا بعد، چنین گو

 -بنوشتم، و آن ده رساله را که عوامّ و خواصّ را از آن نصیب است تمام کرردم، جماعرت درویشران   

باید که در بیان عالم ملک و عرالم ملکروت و عرالم    ازین بیچاره درخواست کردند که می -کثّرهم اللّه

ئی جمع کنید. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم ت رسالهجبرو

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»تا از خطا و زلل نگاه دارد 

ای درویش! قاعده وقانون سخنان آن جلد اوّل دیگر بود و قاعده و قانون سخنان این جلد دوم دیگرر  

 اند، دور از یک دیگراند.وریاست. هر یک از ط

 در بیان عالم

که عالم اسم جواهر و اعرا  است. مجموع جواهر و اعرا  را عرالم   -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

گویند. و هر نوعی از انواع جواهر و اعرا  را هم عالم گویند. چون معنی عرالم را دانسرتی، اکنرون    

دارد در قسمت اول بر دو قسم است: عالم ملک و عرالم   بدان که عالم که موجود است وجودی خارجی

ت و اعتبارات باسامی مختلفه ذکرر  املکوت، یعنی عالم محسوس و عالم معقول، امّا این دو عالم را باضاف

اند، عالم ملک و عالم ملکوت، عالم خلق و عالم امر، عالم شهادت و عالم غیب، عالم ظلمانی و عالم کرده

اند و مراد ازین جمله همین دو عالم بیش نیست، س و عالم معقول، و مانند این گفتهنورانی، عالم محسو

 یعنی عالم ملک و عالم ملکوت.

ای درویش! عالم جبروت نه از قبیل ملک و ملکوت است، از جهت آن که عالم جبروت وجود خرارجی  

اند و هر سه در همسه باهم اند: هراند و هر سه عالمهای خدایندارد. ملک و ملکوت و جبروت سه عالم

اند و از یک دیگر جدا نیستند. عالم جبروت ذات عالم ملک و ملکوت است، و عالم ملک و ملکوت وجره  

عالم جبروت است. عالم جبروت کتاب مجمل است، و عالم ملک و ملکوت کتراب مفصّرل اسرت. عرالم     

 اند.و حیوان میوۀ این درختجبروت تخم است، و عالم ملک و ملکوت درخت است، و معدن و نبات 

ای درویش! حقیقت این سخن آن است که عالم جبروت مبداء عالم ملک و ملکوت است، و عالم ملرک و  

ملکوت از عالم جبروت پیدا آمدند و موجود گشتند. و هر چیز که در عالم جبرروت پوشریده و مجمرل    

و از عالم اجمال بعالم تفصیل آمدند، و بودند، جمله در عالم ملک و ملکوت ظاهر شدند، و مفصّل گشتند 

 صفات رسیدند. و این سخن ترا جز بمثالی معلوم نشود و روشن نگردد.از مرتبۀ ذات بمرتبۀ 

بدان که عالم صغیر نسخه و نمودار عالم کبیر است، و هر چیز که در عالم کبیر هست در عالم صغیر هرم  

ید که نمودار آن در عالم صغیر باشرد ترا آن سرخن    هست. پس هر چیز که در عالم کبیر اثبات کنند، با

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که نطفۀ آدمی نمودار عالم جبرروت اسرت و    راست بود.



82 | P a g e 

 

جسم و روح آدمی نمودار عالم ملک و ملکوت است،از جهت آن که نطفه مبداء جسرم و روح اسرت، و   

و هر چیز که در نطفه پوشریده و مجمرل بودنرد، آن     جسم و روح از نطفه پیدا آمدند و موجود گشتند

ظاهر شدند و مفصّل گشتند و از عالم اجمال بعالم تفصیل آمدند، و از مرتبرۀ ذات   حجمله در جسم و رو

 بمرتبۀ وجه رسیدند.

تر از تطبیق کردن میان مراتب عرالم کبیرر و   ای درویش! هیچ دلیلی بر مراتب عالم کبیر بهتر و روشن

ئی که در عالم کبیر اثبات کنند و مطابق مراتب عالم صغیر باشد، راست بود و نیست، هر مرتبه عالم صغیر

 اگر مطابق نباشد، راست نبود.  

چون این مناسبات میان عالم کبیر و عالم صغیر معلوم کردی، اکنون بدان که اگر نطفه را ذات جسرم و  

؛ و اگر نطفه را کتاب مجمل گوئی، و جسرم و  روح گوئی، و جسم و روح را وجه نطفه خوانی، راست بود

روح را کتاب مفصّل خوانی، هم راست بود؛ و اگر نطفه را تخم گوئی و جسم و روح را درخت خروانی،  

اند. اگر میوه اینهاست که هم راست بود. اقوال نیک و افعال نیک و اخالق نیک و معارف میوۀ این درخت

 ه اضداد اینهاست، شجرۀ خبیثه است.گفته شد، شجرۀ طیّبه است، و اگر میو

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که غر  ازین جمله آن است تا بدانی که تمام موجودات 

یک وجود است، و ملک و ملکوت و جبروت مراتب این وجوداند، اکنون تو این یک وجود را بهرنامی که 

ر یک درخت گوئی هم راست بود، و اگر یرک  خوان. اگر یک شخص گوئی، راست بود، و اگخواهی می

 وجود گوئی و بهیچ نامش منسوب نکنی، هم راست بود.

که جبروت ذات این وجود است، و ملک و ملکوت وجره  چون دانستی که یک وجود است، اکنون بدان 

ر اند، و اسامی این وجرود د این وجود، و هر دو مرتبۀ این وجوداست. و صفات این وجود در مرتبۀ ذات

 اند.اند، و افعال این وجود در مرتبۀ نفسمرتبۀ وجه

ای درویش! ملک و ملکوت و جبروت را بطریق اجمال دریافتی؛ اکنون بطریق تفصریل تقریرر خرواهم    

کرد، تا باشد که بطریق تفصیل هم دریابی، که این مسئله در میان علما و حکمرا و مشرایخ از مشرکالت    

انرد. و دانسرتن ایرن مسرئله     حکما و مشایخ درین مسئله سرگردان علوم است. و بسیار کس از علما و

سالکان را از مهمّات است، از جهت آن که این مسئله اصل کار و بنیاد کار اسرت. اگرر بنیراد محکرم و     

درست آمده باشد، باقی محکم و درست آید و اگر بنیاد بخلل باشد، هر چیز که بر وی بنا کنند هم بخلل 

که هر چیز که موجود است، ازین سه مرتبه موجود است، مرتبرۀ جبرروت، و مرتبرۀ    باشد، و دیگر آن 

اند، و هر سه ملکوت، و مرتبۀ ملک؛ و بی این سه مرتبه امکان ندارد که چیزی موجود شود؛ هر سه با هم

پس اگر کسی این مراتب را بحقیقت درنیافته باشرد، هریچ چیرز را     اند، و از یکدیگر جدا نیستند.درهم

اند و بقربرت  حقیقت درنیابد. و دیگر بدان که مزاج و حبّه و نطفه ذات مرکبّات نیستند، امّا نمودار ذاتب

 اند.فهم را بغایت نیک

 اند.اند، و ماهیات باالی محسوسات و معقوالتای درویش! ذات مرکّبات ماهیات
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 در بیان ملک و ملکوت و جبروت بطریق تفصیل

رد، و ملکوت مرتبۀ عقلی دارد و جبرروت مرتبرۀ حقیقری دارد. و عرالم     بدان که ملک مرتبۀ حسّی دا

جبروت عالم ماهیات است. ماهیات محسوسات و معقوالت، و مفردات و مرکّبات و جواهر و اعرا  جمله 

در عالم جبروت بودند، بعضی بطریق جزؤی و بعضی بطریق کلّی. و ماهیّۀ باالی وجود و عدم اسرت از  

 تواند بود.عامّتر از وجود و عدم است، و جزؤ وجود و عدم میجهت آن که ماهیّت 

چون ماهیّت «. الذّی اعطی کلّ شیء خلقه ثمّ هدی»ماهیّات مخلوق نیستند، و اوّل ندارند ای درویش! 

عامّتر از وجود و عدم است، پس عامّتر از همه چیز باشد و جزؤ همه چیز تواند بود و این سخن ترا جرز  

 شود.بمثالی معلوم ن

بدان که جسم عامّ است، امّا جوهر عامّتر از جسم است؛ و جوهر عامّ است، امّا وجرود عرامّتر از جروهر    

تواند است؛ و وجود عامّ است، امّا شیء عامّتر از وجود است از جهت آن که شیء جزؤ وجود و عدم می

ز همه چیز تواند بود و شیء و بود. و چون شیء عامّتر از وجود و عدم است، عامّتر از همه چیز باشد و ج

 اند.اند، و باالی هر سه چیزی دیگر نیست، جمله در تحت ایشانماهیّۀ و ذات هر سه در یک مرتبه

ای درویش! ملک نام عالم محسوسات است، و ملکوت نام عالم معقوالت اسرت، و جبرروت نرام عرالم     

اند و این بیچاره اشیاء ثابته مری ثابته گفته ماهیّات است؛ و ماهیّات را بعضی اعیان ثابته، و بعضی حقائق

گوید. و این اشیاء ثابته هر یک آن چنان که هستند، هستند، هرگز از حال خرود نگشرتند و نخواهنرد    

خواسرت کره   این اشیاء را می -علیه السالم -گویند و پیغمبرگشت؛ و ازین جهت این اشیاء را ثابته می

گردد و آنچره  ، تا حقیقت چیزها را دریابد، و آنچه می«االشیاء کماهی اللهّم ارنا»کماهی بداند و ببیند 

 «.الست بربکم»گردد بداند و باین اشیاء خطاب آمد که نمی

ای درویش! آدم جبروتی دیگر است و آدم ملکوتی دیگر است و آدم ملکی دیگر است و آدم خراکی  

از جهت آن که موجرودات جملره از   دیگر است. آدم جبروتی اوّل موجودات است و آن جبروت است، 

جبروت پیدا آمدند و آدم ملکوتی اوّل عالم ملکوت است، و آن عقل اوّل است از جهت آن کره عرالم   

ملکوت جمله از عقل اول پیدا آمدند و آدم ملکی اول عالم ملک است؛ و آن فلک اوّل اسرت از جهرت   

ی مظهر علوم و مجمرع انروار اسرت و آن    آن که عالم ملک جمله از فلک اوّل پیدا آمدند. و آدم خاک

 انسان کامل است، از جهت آن که علوم جمله از انسان کامل پیدا آمدند.

ای درویش! آدم خاکی مغرب انوار است، از جهت آن که جملۀ انوار از مشرق جبروت برآمدند، برآدم  

 آید.ز مغرب برمیشود قیامت آمد و آفتاب اخاکی فرود آمدند. اکنون نور از آدم خاکی ظاهر می

تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، چون عالم جبروت را دانستی، که ذات عرالم اسرت، اکنرون    

ببیند، و صفات خود را مشراهده  خواست تادر آن مرآت جمال خود را بدان که عالم جبروت مرآتی می

جوهر موجود گشتند، یکی از نور  کند. تجلی کرد و از عالم اجمال بعالم تفصیل آمد، و از آن تجلّی دو

و یکی از ظلمت.و ظلمت از جهت آن قرین نور است، که ظلمت حافظ و جامع نور است و مشکاۀ وقایرۀ  

نور است. و آن دو جوهر یکی عقل اوّل و یکی فلک اوّل است. اوّل چیزی که از دریای جبروت بساحل 
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گویند و فلک اوّل جوهر اوّل عالم ملکوت می وجود آمدند این دو جوهر بودند. ازین جهت عقل اوّل را

گوینرد و فلرک   و هم ازین جهت عقل اوّل را عرش عالم ملکوت می خوانند.را جوهر اوّل عالم ملک می

خوانند و هر دو جوهر نزول کردند، و بچندین مراتب فرودآمدند تا از عقرل  اوّل را عرش عالم ملک می

، و از فلک اوّل افالک و انجم و عناصر ظاهر گشتند، و محسوسات اوّل عقول و نفوس و طبایع پیدا شدند

 و معقوالت پیدا آمدند! و مفردات عالم تمام شدند و مفردات عالم بیش ازین نیستند.

گوینرد، و  چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که عقول و نفوس و طبایع را عالم ملکوت مری 

گوینرد و افرالک و   خوانند و عقول و نفوس و طبایع را آباء میمی افالک و انجم و عناصر را عالم ملک

 خوانند.انجم و عناصر را امّهات می

ای درویش! چون عالم جبروت و عالم ملکوت، و عالم ملک را دانستی، و بتحقیق معلوم کردی، که هرر  

بنقد بردان کره    یک چون بودند و چون پیدا آمدند، آنچه رفت، خود رفت و آنچه بود خود بود؛ حالیا

ملکوت دریای نور است، و ملک دریای ظلمت است. و این دریای نور آب حیوۀ است و در ظلمت اسرت.  

باز این دریای نور بنسبت دریای ظلمت است با دریای علم و حکمت، و علم و حکمت آب حیوۀ اسرت و  

باید کره در ظلمرات   در ظلمت است همچنین بنسبت آب حیوۀ چهار مرتبه دارد بلکه زیادت اسکندر می

 رود و از ظلمات بگذرد و بآب حیوۀ رسد.

دانری کره آب حیروۀ    شنوی که آب حیوۀ در ظلمات است و نمیای درویش! چندین گاه است که می

گویند که ما باین دریای نور رسیدیم و این دریای نور چیست و ظلمات کدام است. بعضی از سالکان می

نامتناهی و بحری بود بی پایان و بی کران. حیروۀ و علرم و قردرت و    را دیدیم. نوری بود نامحدود و 

ارادت موجودات ازین نور است؛ بینائی و شنوائی و گویائی و گیرائی و روائی موجرودات ازیرن نرور    

است؛ طبیعت و خاصیت و فعل موجودات ازین نور است، بلکه خود همه ازین نور است. و دریای ظلمت 

 ت، و مشکاۀ و وقایۀ این نور است، و مظهر صفات این نور است.حافظ و جامع این نور اس

گویند و این دریای ظلمت را امّهات تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، این دریای نور را آباء می

مررج  »انرد:  اند، و یک دیگر را در بر گرفتهو امهات دست در گردن خود آوردهخوانند. و این آباء می

یخرج منهما اللؤلؤ و »آیند و از این آباء و امّهات موالید پیدا می« لتقیان بینهما برزخ الیبغیانالبحرین ی

اند، و مرکبرات عرالم   و معدن و نبات و حیوان مرکّبات اند.و موالید معدن و نبات و حیوان«. المرجان

شوند و مرکّب باز کّب میروند؛ مفردات مرآیند و بجائی نمیبیش ازین نیستند و مرکّبات از جائی نمی

وحکمت در ترکیب آن است تا مستعد ترقی شوند و عروج « کل شیء یرجع الی اصله»گردد مفردات می

توانند کرد، و جام جهان نمای و آیینۀ گیتی نمای گردند، تا این دریای نور و دریای ظلمت جمال خرود  

خواهم که سرخن دراز نشرود، و از   ند میببیند، و صفات و اسامی و افعال خود را مشاهده کنند. هر چ

 شود.مقصود باز نمانیم بی اختیار من دراز می

 در بیان عروج

کنند، و عروج در مقابلۀ نزول باشد و بحقیقت معلروم  نزول کردند و مرکّبات عروج میبدان که مفردات 
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ا چند مرتبه عروج نیست که مفردات چند مرتبه نزول کردند. پس بحقیقت هم معلوم نباشد که مرکبات ر

گویند که مفردات چهارده باید کرد. هیچکس بحقیقت ندانست و نداند که عدد افالک چند است. میمی

 مرتبه نزول کردند، پس مرکبات را هم چهارده مرتبه عروج باید کرد تا دایره تمام شود.

مرکبات هر چنرد از   گشتند؛ وتر میشدند، خسیسای درویش! مفردات هر چند که از مبداء دورتر می

اند و آن جبرروت  اند یک قسمگردند. چون ماهیات عالم در مرتبۀ اوّلشوند شریفتر میمبداء دورتر می

اند، دو قسم آمدند، و آن ملک و ملکوت است. و چون مرکبات است و چون مفردات عالم در مرتبۀ دوّم

 حیوانند. اند، سه قسم آمدند و آن معدن و نبات وعالم در مرتبۀ سوّم

ای درویش! مراتب موجودات تمام شد و عالم جبروت از عالم اجمال بعالم تفصیل آمد و از مرتبرۀ ذات  

 بمرتبۀ وجه رسید. و این وجود جمال خود رادید و صفات واسامی و افعال خود را مشاهده کرد.

نهادم یعرف بالتأمّرل.  شمار ودیعت ای درویش! درین رساله علم بسیار تعبیه کردم و تصریح و معانی بی

درویشان درخواست کرده بودند که در ملک و ملکوت و جبروت بنویس و بشرح نتوانستم نوشت. باشرد  

 آید بشرح و بسط بنویسم انشاء اللّه تعالی.که درین رساله که می

 در بیان نصحیت

ان را بردان سربب   خواهند تا ایشخواهند از جهت آن میبدان که درین عالم مردم دانا هر چیز که می

اند، پرس  فراغتی و جمعیّتی باشد و تفرقه و اندوهی بایشان نرسد. چون دانایان طالب فراغت و جمعیّت

 فراغت و جمعیّت نعمتی قوی باشد و راحتی عظیم بود.

ای درویش! تو نیز طالب فراغت و جمعیت باش! و هر چیز که سبب تفرقه و اندوه است، از خود بینداز، 

مباش! و بیقین بدان که فراغت و جمعیّت در مال و جاه نیست، مال و جراه سربب تفرقره و     و دربند آن

 اندوه است. فراغت و جمعیت در امن و صحّت و کفاف و صحبت دانا است. و الحمدللّه رب العالمین.

 تمام شد رسالۀ یازدهم
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 در بیان عالم ملک و ملکوت و جبروت رسالۀ دوازدهم

 رسالۀ دوّم

 الرحمن الرحیم بسم اللّه

الم علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه و علی آلهم اقبۀ للمتّقین، و الصّلوۀ و السّالحمدللّه رب العالمین و الع

 و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

اما بعد، ای درویش! باشد که درین رساله بحث ملک و ملکوت و جبروت تمام شرود، و چنانکره مرراد    

 درویشان است بشرح آید.

 در بیان عالم جبروت و صفات ماهیّت

شهادت است، و ملکوت عالم غیب است، و جبروت عالم غیب غیب است؛ یعنی ملرک  بدان که ملک عالم 

عالم حسی است، و ملکوت عالم عقلی است، و جبروت عالم فطرت است، و عالم فطرت عالم فراخ اسرت  

انرد. و آن خلقران چنانکره    م موجرودات و در وی خلقان بسیار اند، و آن خلقان اصل موجودات و تخ

 هستند، هستند، هرگز از حال خود نگشتند و نخواهند گشت.

ای درویش! فطیر چیزی را گویند که بی مایه باشد. عالم ملک و عالم ملکوت مایه دارند، از جهرت آن  

سرت، و  که از عالم جبروت پیدا آمدند، و عالم جبروت مایه ندارد از جهت آن که جبروت مبردأ کرل ا  

باالی وی چیزی دیگر نیست، و عظمت و بزرگی عالم جبروت در فهم هیچ کس نگنجرد. عرالمی اسرت    

پایان و بی کران. عالم ملک باین عظمت در جنب عرالم ملکروت   نامحدود و نامتناهی و بحری است بی

ت، و مانند قطره و بحراست، و عالم ملکوت باین عظمت در جنب عالم جبروت مانند قطرره و بحرر اسر   

عالم جبروت باین عظمت پر از خلقان است و آن خلقان بی حساب و بی شماراند، و آن خلقان را خبرر  

نیست که بغیر زمین و آسمان ایشان زمینی و آسمانی دیگر هست؛ و آن خلقان را خبر نیست که دریرن  

 اند کرد.زمین آدم و ابلیس بوده است و آن خلقان را خبر نیست که کسی عصیان خدای تعالی تو

تواننرد  توانند کرد و کار دیگران نمیای درویش! آن خلقان هر یک کاری دارند و هر یک کار خود می

کرد. ماهیت گرگ هرگز ماهیّت گوسفند نشود و گوسفندی نتواند کرد. و ماهیّت گوسفند هرگرز ماهیّرت   

 دان.گرگ نشود و گرگی نتواند کرد. و در جمله چیزها همچنین می

ماهیّت گرگ صفتی دارد، و ماهیّت گوسفند صفتی دارد و صفات و ماهیّات هرگزدیگرگرون   ای درویش!

نشود و مبدّل نگردد. آن چنانکه با خود بیارند، همچنان با خود ببرند. اما صفات نفس و صرفات جسرم   

دیگرگون شوند و مبدّل گردندو دعوت انبیا و تربیت اولیا از برای این است کره صرفات نفرس و جسرم     

شوند و این سخن ترا جز بمثالی معلوم نشوند. بدان که آزار رسرانیدن  گردند و مبدّل مییگرگون مید

و درندگی کردن و بی امنی از وی صفات ماهیّت گرگ است، و این صفات هرگرز دیگرگرون نشروند و    

صرفات  مبدّل نگردند یعنی تا گرگ بود، چنین باشد. و آزار نارسیدن، و بسالمت برودن و امرن از وی   

ماهیّت گوسفند است، و این صفات هرگز دیگرگون نشوند و مبدّل نگردند یعنی تا گوسفند باشد، چنرین  

شوند و مبردِّل  ت دیگرگون میاو گوسفند هم صفاتی دیگر دارد و آن صفبود و گرگ صفاتی دیگر دارد، 
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س و بعضری  آن صفات که صفات ماهیّت گرگ و گوسفند است، آن صفات بعضی صرفات نفر   گردند.می

گریزد، و گوسفند وحشی نیست صفات جسم گرگ و گوسفند است؛ مثالً گرگ وحشی است و از مردم می

گریزد. این صفت گرگ و گوسفند صفت نفس ایشان است، و نفس همه کس و همره چیرز   و از مردم نمی

عادۀ و الرنفس  الخیر عادۀ و الشر »عادت پذیر است. آن چنانکه ایشان را بدارند آن چنان عادت کنند 

اگر خواهند که گرگ وحشی نماند، و گوسفند وحشی شود، آسان باشد. و صفات جسرم خرود   «. معتادۀ

 ظاهر است.

دان. آنچه صرفت  ای درویش! این چنین که در گرگ و گوسفند دانستی در جملۀ حیوانات همچنین می

آدمی و صفات نفرس آدمری   ماهیّت آدمی است، هرگز دیگرگون نشود و مبدّل نگردد، امّا صفات جسم 

 دیگرگون شوند و مبدّل گردند.

 در بیان وجود و عدم و در بیان عشق

گردنرد و  بدان که ماهیّات مفردات از عالم جبروت آمدند و موجود گشتند، و باز بعالم جبرروت نمری  

روت میشوند و باز بعالم جبآیند، و موجود میشوند و ماهیّات مرکبّات از عالم جبروت میمعدوم نمی

 «.منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارۀً اخری»گردند روند و معدوم می

ای درویش! در رسالۀ ما قبل گفته شد که ماهیّت باالی وجود و عدم است، و عرامّتر از وجرود و عردم    

 است. پس ماهیّت گاهی معدوم باشد، و گاهی موجود بود، و ممکن نیز همچنین باشد.

رسد. عالم وجود توانی کردن، و فهم تو بدان نمیتو بعد از وجود چیزی دیگر ادراک نمی ای درویش!

دیگر است، و عالم عدم دیگر است. در عالم وجود خلقان بسیارند، و در عالم عدم هم خلقان بسیارند؛ و 

دم هر چیز که در عالم وجود موجود است، ذات آن چیز از عالم عدم است و هر چیز کره در عرالم عر   

 معدوم است، وجه آن چیز از عالم وجود است.

ای درویش! از عالم وجود تابعالم عدم چندین راه نیست، و در میان ایشان تفاوت بسیار نیست، هرر دو  

اند و از یکدیگر جدا نیستند. عدم عالم اجمال است، و وجود عالم تفصیل است، عدم کتراب  در هم بافته

ت، عدم لوح ساده است و وجود لوح منقّش است. چون لوح منقّش مجمل است، و وجود کتاب مفصّل اس

را از نقش پاک کنند، آن لوح در عالم عدم است، و چون لوح ساده را منقّش گردانند، آن لوح در عالم 

هر روز چندین کاروان از عالم عردم   وجود است. این مقدار تفاوت است میان عالم وجود و عالم عدم.

مدّتی درین عالم بباشند؛ و هر روز چندین کاروان از عالم وجود بعالم عدم رونرد،  بعالم وجود آیند، و 

و مدّتی در آن عالم بباشند و حقیقت این سخن آن است که مفهوم و معلوم عاقالن از سه حرال خرالی   

نباشد، یا واجب بود یا ممکن باشد یا ممتنع بود. واجب وجودی است که هرگزمعدوم نگردد و عردم وی  

است؛ و ممتنع عدمی است که هرگز موجود نگردد و وجود وی محال است؛ و ممکن چیزی اسرت   محال

که هر دو طرف برابر است، و وجود وی محال نیست، و عدم وی هم محال نیست. شریء دوعرالم دارد،   

 بود.باشد و گاهی در عالم عدم مییکی عالم وجود و یکی عالم عدم. گاهی در عالم وجود می

خدای را در عالم عدم خزاین بسیار است، خزینۀ مال و خزینۀ جاه، و خزینۀ امن و خزینرۀ   ای درویش!
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صحت و خزینۀ رزق و خزینۀ علم و خزینۀ خلق و خزینۀ قناعت و خزینۀ عافیّت و خزینۀ فراغت و خزینرۀ  

افرالک و   اند و بعضی از اسباب بدست ما نیستند. حرکاتجمعیّت و مانند این. و کلید این خزاین اسباب

 انجم، و اتصاالت کواکب و اتفاقات حسنه بدست هیچکس نیستند سخن دراز شد و از مقصوددور افتادم.

ای درویش! حسّ را بعالم جبروت راه نیست، و عقل در وی سرگردان است حس ترا بعالم ملک رسراند،  

لم جبروت عرالم عشرق   و عقل ترا بعالم ملکوت رساند و عشق ترا بعالم جبروت رساند از جهت آن که عا

خواهند تا جمال خود را ببینند اند. مرآتی میاند جمله بر خود عاشقاست، خلقانی که در عالم جبروت

 اند.و صفات خود را مشاهده کنند. مفردات و مرکبّات عالم مرآت اصل جبروت

به مررآت مرتبرۀ   آید، آن مرتئی که میاند، هر مرتبهاز عشقای درویش! مراتب این وجه جمله مملوّ 

ماقبل است و مرتبۀ ماقبل بر خود عاشق است، و بر مرآت هم عاشق است، پس این وجود مملوّ از عشرق  

است و سالک چون بمرتبۀ عشق رسد، و بآتش عشق سوخته شود و پاک و صافی و ساده و بی نقش گردد 

اند، چون آیینۀ دل سالک نقشوی را با اهل جبروت مناسبت پیدا آید که اهل جبروت بغایت ساده و بی

را با اهل جبروت مناسبت پیدا آید، آنگاه با آن مناسبت بر عالم جبروت اطالع یابد تا هر چیرز کره از   

عالم جبروت روانه شود تا بیان عالم آید، پیش از آن که باین عالم رسد وی را برر آن اطرالع باشرد،    

 ند.بیبینند وی در بیداری میچنانکه دیگران در خواب می

ای درویش! آن دیدن نه بچشم سر باشد، بچشم سِرّ بود. سالک چون بمرتبۀ عشق رسید، آیینرۀ دل وی  

چنان پاک و صافی وساده و بی نقش شود که جام جهان نمای و آیینۀ گیتی نمای گردد تا هر چیز که در 

س آن برر دل  دریای جبروت روانه شود، تا بساحل وجود آید، پیش از آن که بساحل وجود رسد، عکر 

 سالک پیدا آید.

اند تا هر چیز که در شنوی که دریای محیط آیینۀ گیتی نمای نهادهای درویش! چندین گاه است که می

از آن که بایشان رسد، عکس آن چیز در آیینۀ گیتی نمای پیدا آیرد و نمری  آن دریا روانه شود، پیش 

 دانی که آن آیینه چیست و آن دریای محیط کدام است.

بغیر سالکان هم قومی هستند که دلهای ایشان خود ساده و بی نقش افتاده است بر دلهای ایشان هرم  و 

هر بالئی و عطائی که باین عالم میآید. گویند که بر دلهای حیوانات هم پیدا میپیدا آید. و بعضی می

د و آن حیوانات خبر شورسد بعضی از حیوانات را از آن حال خبر میآید، پیش از آن که باین عالم می

خواهم کره سرخن دراز   کنند. هرچند میو بعضی فهم نمی کننددهند. بعضی مردم فهم میبمردم می

 شود.نشود، بی اختیار من دراز می

ای درویش! بعضی از سالکان باشند که آیینۀ دل ایشان را با اهل جبروت مناسبت پیدا نیاید، از جهرت  

اند، اما آیینۀ دل ایشان را با عقرول و نفروس   افی و ساده و بی نقشآن که اهل جبروت بغایت پاک و ص

سماوی پیدا آید بعضی را با بعضی و عقول ونفوس سماوی را با اهل جبروت مناسبت هسرت، و عکرس   

عالم جبروت اول در عقول ونفوس سماوی پیدا آید؛ آنگاه در دل سالک پیدا آید. دیگر آن کره کلیرد   

شود. چون کلید ظاهر شود، دانند که کدام خزینره  نفوس سماوی ظاهر می خزاین جبروت پیش عقول و
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را درگشایند، پس هر نقش که در عقول و نفوس سماوی پیدا آید، عکس آن نقش بر دلهای سالکان کره  

با هر یکی مناسبت دارند هم پیدا آید. و این معنی بسیار کس را درخواب باشد، امّا در بیداری انردک  

 بود.

! این ظهور نقش بکفر و اسالم تعلّق ندارد، و بعلم و جهل هم تعلّق ندارد. و ظهور نقش بردل  ای درویش

ساده و بی نقش تعلّق دارد. این معنی در کامل و ناقص پیدا آید، و در خیّر و شریر هم پیدا آید. اگر در 

ر پیدا آید، شررّ وی  خیّر پیدا آید، خیر وی زیاده شود. بسیار کس بواسطۀ وی سود کنند. و اگر در شری

 زیاده شود، و بسیار کس بواسطۀ وی زیان کنند.

خواهم که سخن بلند نشود، و بقدر فهم اصحاب باشد. اما بی اختیار مرن بلنرد   ای درویش! هر چند می

انّ »پایران اسرت.   شود، از جهت آن که قرآن بحری بیمی شودو بیرون از مقام اصحاب سخن گفتهمی

اند نحوی و لغوی و فقیه و محدّث و مفسّر جمله در بطن اول«. القرآن علی عشرۀ ابطناللّه تعالی انزل 

و از بطن دوم خبر ندارند، و این وجود بغایت با عظمت و پر حکمت است، ملک و ملکوت و جبروت هرر  

اند و در هر بحری چندین هزار جواهر است و در هر جوهری چندین حکمت اسرت و محمّرد   یک بحری

درین هر سه بحر همیشه غوّاص بود. هر چند که غُوص زیادت مری  -صلی اللّه علیه و سلّم -لّهرسول ال

شرد و قررآن   یافت، و مقام وی زیادت میکرد بر احوال دریاها و بر حکمتهای جواهر اطالع بیش می

 شد.بقدر مقام وی نزول می

و نتوانستم کرد. باشد که دریرن   خواستم که درین رساله بحث ملک و ملکوت و جبروت را تمام کنم،می

 آید تمام کنم.رساله که می

 در بیان نصیحت

گیررد، و هرر   ماند، همیشه در گردش است، هر زمانی صورتی میبدان که احوال عالم بر یک حال نمی

آید. صورت اول هنوز تمام نشده، و استقامت نیافته که صرورت دیگرر آیرد و آن    زمانی نقشی پیدا می

 گرداند.ا محو میصورت اوّل ر

ماند یا خود موج دریاست. و عاقل هرگز بر موج دریا عمارت نسرازد، و  ای درویش! بعینه بموج دریا می

گرذرد و  نیّت اقامت نکند و بیقین بدان که مسافرانیم، و احوال عالم هم مسافر است. اگردولت است می

مکن، که معلوم نیست که ساعت دیگرر  گذرد. پس اگر دولت داری، اعتماد بر دولت اگر محنت است می

چون باشد؛ و اگر محنت داری، دلتنگ مشو، که معلوم نیست که ساعت دیگر چون باشرد. و در بنرد آن   

 رسانی و آزار نرسانی. و الحمدللّه رب العالمین.باش که راحت می

 تمام شد رسالۀ دوازدهم
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 در بیان عالم ملک و ملکوت و جبروت رسالۀ سیزدهم

 وّمرسالۀ س

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتّقین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقه و علی آلهم 

 و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

 ای درویش! باشد که درین رساله بحث ملک و ملکوت و جبروت تمام شود.

 در بیان وحدت

اضداد است، و ملکوت عالم ترتّب، و جبروت عالم وحدت، و در عالم جبروت ترتّب و بدان که ملک عالم 

 اضداد نبود، از جهت آن که عالم جبروت عالم وحدت بود، همه داشت و هیچ نداشت.

ای درویش! مرتبۀ ذات چنین باشد، همه دارد و هیچ ندارد، عالم جبروت پاک، و صافی و سراده و بری  

دارد و شکل و صورت ندارد. و در عالم ملکوت ترتّب پیدا آمرد ونرام و نشران    نقش است، نام و نشان ن

ظاهر شد، یعنی اسامی عقول و نفوس و طبایع پیدا آمدند، و مراتب کرّوبیان و روحانیان ظاهر شردند.  

و در عالم ملک اضداد پیدا آمدند و آتش و آب و خاک و پار و امسال و سال آینرده و دی و امرروز و   

 ر گشتند.فردا ظاه

ای درویش! در عالم جبروت شهد و حنظل یک طعام دارند، تریاق و زهر در یک ظررف پررورش مری   

باشند، روز و شب، ونور وظلمرت یرک   کنند، گرگ و گوسفند بهم مییابند، باز و مرغ بهم زندگانی می

و ابراهیم بصرلح  اند، ابلیس را بآدم دشمنی نیست، و نمرودرنگ دارند، ازل وابد و دی و فردا همخانه

 اند، فرعون را با موسی جنگ نیست.

ای درویش! وحدتی است پیش از کثرت، و وحدتی است بعد از کثرت. و این وحدت آخرین کار دارد. 

اگر سالک باین وحدت آخرین رسد، موحّد شود و از شرک خالص یابد. حکما از وحدت اوّل باخبراند، 

 اند.بنصیبهره و بیامّا از وحدت آخرین بی

یکری  »ای درویش! اگر کثرت نبودی، توحید را وجود نبودی؛ از جهت آن که معنری مطرابق توحیرد    

است، و یکی را یکی نتوان کردن، چیزهای بسیار را یکی توان کردن و چیزهای بسیار را یکری  « کردن

د علمی کردن بدو طریق باشد، یکی بطریق علم و یکی بطریق عمل. پس توحید دو قسم شد، یکی توحی

 و یکی توحید عملی.

ای درویش! هر که توحید را بنهایت رساند، عالمت آن باشد که اگرچه نمرود را با ابراهیم بجنگ بینرد،  

و فرعون را با موسی دشمن بیند، یکی داند و یکی بیند. این است وحدت آخرین. چون توحید بنهایرت  

 صود باز نمانیم!رسد، مقام وحدت پیدا آید. تا سخن دراز نشود، و از مق

 در بیان لیلۀ القدر و یوم القیمۀ

اند. هر چه در جبروت پوشیده و مجمرل برود، در ملرک و    بدان که ملک و ملکوت مظهر صفات جبروت
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 ملکوت ظاهر گشت و مفصّل شد.

ای درویش! ملکوت نمودار جبروت است، و ملک نمودار ملکوت تا از ملک استدالل کنند بملکروت، و از  

انّ اللّره تعرالی خلرق    : »-علیه السالم -تدالل کنند بجبروت. و این سخن جعفر صادق استملکوت اس

الملک علی مثال ملکوته و أسّس ملکوته علی مثال جبروته لیستدلّ بملکه علی ملکوته و بملکوتره علری   

ت و اگر گویند که ملکوت آیینۀ جبروت است، و ملک آیینۀ ملکوت، هم راست باشد؛ از جهر  -«.جبروته

کند؛ و جبروت در ملکروت  بیند و اسامی خود را مشاهده میآن که ملکوت، در ملک جمال خود را می

کند. پس هر چیز که در جبروت پوشریده و مجمرل   بیند و اسامی خود رامشاهده میجمال خود را می

الجمعۀ می بودند، اکنون در ملک ظاهر شدند و مفصّل گشتند. و ازین جهت جبروت را لیلۀ القدر و لیلۀ

خواننرد، از جهرت آن کره    گویند؛ و ملک را یوم القیمۀ، و یوم الجمعه، و یوم الفصل و یوم البعث می

ماهیات موجودات جمله بیکبار در عالم جبروت بودند، بعضی بطریق جزؤی و بعضری بطریرق کلّری و    

و کرلّ شرئی   »انیدند: تقدیر همه در عالم جبروت کردند، و اندازۀ همه چیز در عالم جبروت معیّن گرد

مقدر گردانیده بودند، و پوشیده و مجمل بودند اکنرون در  آن جمله که در عالم جبروت «. عنده بمقدار

هذا یوم البعث و لکرنّکم  ف»عالم ملک ظاهر شدند و مفصّل گشتند و از عالم اجمال بعالم تفصیل آمدند: 

 «.کنتم ال تعلمون

 صغری، بعث کبری، بعث اکبر؛ و یوم الفصل چهار روز است.ای درویش! یوم البعث سه روز است، بعث 

 در بیان نصیحت

زند. و بدان که در دماغ جمله آدمیان اندیشۀ پادشاهی، یا تمنّای حاکمی، یا سودای پیشوائی سر بر می

در دماغ آدمیان یکی ازین سه بوده باشد البتّه. و دانا این را بریاضات و مجاهدات بسیار از دماغ خرود  

رود، دوستی جاه است، و باقی جمله باین بال کند. و آخرین چیزی که از دماغ دانا بیرون مییرون میب

گدازند ودلیل بدین سرخن آن اسرت کره    سوزند، و بآتش حسد میگرفتاراند، و در دوزخ بایست می

خرود را برابرر   اعتقاد هر کسی در حقّ خود چنان است که البّته در عالم او را مثل و مانند نیست، هرگز 

ئی که در عالم بزرگترر  پس هر مرتبه دیگران نداند و نبیند، همیشه خود را بهتر از دیگران بیند و داند.

باشد، خود را خواهد، و مستحقّ آن خود را بیند. و اگر آن مرتبه بجای دیگر باشد، بآتش حسرد مری  

وست دارند که دیگران مدح ایشان گدازد. و این طایفه همه روز در محفل و مجمع مدح خود گویند و د

 گویند؛ و اگر مدح کسی دیگر گویند برنجند.

تر بود؛ و هر کجا عقرل و علرم بکمرال    ای درویش! هر کجا عقل و علم کمتر باشد، این صفت آنجا غالب

باشد، این اندیشه در خاطر وی نگذرد و اگر بگذرد، پناه با خدای برد تا خردای تعرالی وی را ازیرن    

 ه دارد.عذاب نگا

بدان که یک کس همه چیزها نتواند دانست، و یک کس همه کارها نتواند کرد. پرس هریچ   ای درویش! 

چیز و هیچ کس درین عالم بی کار نیست، هر یک بجای خود در کاراند، و هر یک بجای خود دریابنرد،  

ئری از  ی، در مرتبهئی که باشونظام عالم بجمله است، و جمله مراتب این وجوداند. پس تو در هر مرتبه
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ئی اختیار کردند کره در آن  مراتب این وجود خواهی بود. دانایان چون بر این سرّ واقف شدند، مرتبه

 مرتبه تفرقه و اندوه کمتر بود، و جمعیّت و فراغت بیشتر باشد.

 ای درویش! پادشاهی و پیشوائی و شغل و عمل در عالم بوده است و در عالم خواهد بود. امروز ازیرن 

شود. تو امروز وقرت خرود را بغنیمرت دار، و    صورت ظاهر شده است، و فردا از صورت دیگر ظاهر می

بجمعیّت و فراغت بگذران، و تا امکان است آزار بهیچ چیز و هیچ کس مرسان، کره معصریت نیسرت اال    

ت رسان، کره طاعرت نیسرت اال راحر    آزاد رسانیدن؛ و تا امکان است راحت بهمه چیز و بهمه کس می

رساند و رساند، بخود میکند؛ اگر آزار میکند، با خود میو بیقین بدان که هر که هرچه می رسانیدن.

رساند، از آن جهت که این وجرود خاصریّتهای بسریار دارد و یکری از     رساند بخود میاگر راحت می

و آن عزیرز  « ۀالمکافۀ فی الطبیعۀ واجب»خاصیّتهای این وجود آن است که مکافات در وی واجب است 

 از سر همین نظر گفته است.

 شعر

 چو بد کردی مباش ایمن ز آفات
 

 که واجب شد طبیعت را مکافات 
 

 والحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ سیزدهم
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 در بیان لوح و قلم و دوات رسالۀ چهاردهم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و 

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

کثّررهم   -اما بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشران 

ئی جمرع کنیرد.   هباید که در بیان لوح و قلم و دوات رسالازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

درخواست ایشان را اجابت کردم و ازخداوند تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلرل نگراه دارد   

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»

 در بیان دوات

بدان که عالم جبروت یک عالم است، امّا این یک عالم را باضافت و اعتبارات بأسامی مختلفه ذکر کررده 

 و غر  ما درین موضع بیان اسامی جبروت نیست.اند؛ 

ای درویش! ماهیّات محسوسات و معقوالت و مفردات و مرکّبات و جرواهر واعررا  جملره در عرالم     

جبروت بودند، امّا جمله پوشیده و مجمل بودند، و نیز از یکدیگر جدانگشته بودند. و ازین جهت عرالم  

بیر دوات دارد، عالم صغیر هرم دوات دارد؛ و دوات عرالم   گویند، و چنانکه عالم کجبروت را دوات می

صغیر نطفه است، از جهت آن که هر چه درعالم صغیر موجود شد، آن جمله در نطفه موجود بودند، امّا 

جمله پوشیده و مجمل بودند، و از یکدیگر جدا نگشته بودند. و ازین جهت نطفه را دوات عالم صغیر می

 گویند.

ات عالم کبیر وعالم صغیر را دانستی، اکنون بدان که این هر دو دوات کاتب و قلم چون دوای درویش! 

 اند، کتابت با ذات هر دو کاتب همراه است.و لوح با خود دارند، و هر دو کاتب کتابت از کسی نیاموخته

ۀ بیک طرف«. بشکاف»چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که بدوات عالم کبیر خطاب آمد که 

یک شاخ وی عقل اوّل شد، که قلم «. و ما امرنا اال واحدۀ کلمح بالبصر»العین بشکافت و دو شاخ شد که 

 خداست؛ و یک شاخ وی فلک اوّل گشت، که عرش خداست.

ای درویش! دوات دریای کلّ بود، از جهت آن که جامع صافی، و ذرو بود، و شامل محسوس و معقرول  

شد، یک شاخ وی عقل اوّل شد، که قلم خداست، و یک شراخ وی فلرک   بود. چون بشکافت، و بدو شاخ 

اوّل گشت، که عرش خداست، اکنون عقل اوّل، که قلم خداست، خاصّ شد مر صافی و معقول را، و فلک 

 اوّل، که عرش خداست، خاصّ گشت مر ذروی و محسوس را. و عرش خدای لوح عالم کبیر است.

 در بیان قلم و لوح عالم کبیر

که عظمت و بزرگواری عقل اوّل را، که قلم خدای است، جز خدای تعالی کسی دیگرر ندانرد، و    بدان

 عظمت و بزرگی فلک اوّل را، که عرش خدای است، هم جز خدای تعالی کسی دیگر نداند.

اند و به بسریار نرام وی را   اند و مدح وی بسیار گفتهای درویش! انبیا این عقل اوّل را مرتبۀ عالی نهاده
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 اند.تر نگفتهو هیچ چیز را از وی مقرّب انداند، و هیچ چیز را از وی داناتر ننهادهخوانده

و آدمی که عزیز است و اشرف موجودات است هم بواسطۀ عقل است. خطاب با عقل است و صرواب برا   

وی بسیار  اند، و مدحعقل است و عقاب بواسطۀ عقل است. و حکما نیز این عقل اوّل را مرتبۀ عالی نهاده

گویند که از ذات باری تعالی و تقدس یک جوهر بیش صادر نشد، و آن جوهر عقرل  اند. حکما میگفته

 اوّل است، باقی جمله موجودات از معقوالت و محسوسات از عقل اول صادر شدند.

سرات از  گویند که معقوالت از عقل اوّل پیدا آمدنرد، و محسو گویند انبیاء میای درویش! انبیا بهتر می

فلک اوّل پیدا گشتند، و عقل اوّل و فلک اوّل هردو از عالم جبروت پیدا آمدنرد و موجرود گشرتند. از    

دریای جبروت این دو جوهر برابر بساحل وجود آمدند؛ و ازین جهت عقرل اوّل را جروهر اوّل عرالم    

 خوانند.گویند و فلک اوّل را جوهر اوّل عالم ملک میملکوت می

شود و از مقصود باز نمانیم، چون دوات بشکافت و بدو شاخ شد و یک شاخ وی عقرل اوّل  تا سخن دراز ن

شد و یک شاخ وی فلک اوّل گشت، عقل اوّل دریای نور بود، و بزرگی آن دریا را جرز خردای تعرالی    

کسی نداند؛ یک دریا بود، و عقول و نفوس پیدا نیامده بودند. فلک اوّل دریای ظلمت بود و بزرگی آن 

 ریا را هم جز خدای تعالی کس نداند؛ یک دریا بود و افالک و انجم پیدا نگشته بودند.د

گویند که باین عقل اوّل، که قلم خدای است، چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که بعضی می

خطاب « خداوندا: چه نویسم؟»قلم گفت: « برین فلک اول که لوح خدای است، بنویس!»خطاب آمد که 

بنویس هرچه بود و هست و خواهد تا بقیامت. قلم این جمله را بنوشت، و قلم خشرک گشرت   »آمد که : 

گویند که گفته شد، امّا بنزدیرک  و این طایفه این چنین می -«.فرغ الربّ من الخلق و الرزق و االجل»

ین فلرک اوّل  برخود و برر »این بیچاره آن است که باین عقل اوّل، که قلم خدای است، خطاب آمد که 

، تا عقول و نفروس  «انّما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون»در یک طرفۀ العین بنوشت: « بنویس!

و طبایع از عقل اوّل پیدا آمدند و افالک و انجم و عناصر از فلک اوّل پیدا گشتند و طبقات شردند، و از  

وات و االر  کانتا رتقاً ففتقنا هما وجعلنا من المراء  اَوَلَم یَرَ الذین کفروا انّ السم»یکدیگر جدا گشتند: 

، یعنی عقل اوّل اینها نوشت که پیدا آمدند؛ و اینها که پیدا آمدند آنچه با «کلّ شیءٍ حیّ افالک یؤمنون

و مفردات عالم تمام پیدا آمدند، و آبرا و امّهرات تمرام     اند.خود دارند از خود دارند و با خود آورده

ک گشت، از جهت آن که این قلم قلم مفردات بود، و قلم آبا و امّهات بود. مفردات کره  شدند و قلم خش

 اند تمام شدند، و کار قلم تمام شد.آبا و امّهات

 در بیان انسان کامل

بدان که در عالم کبیر سه سموات و سه ار  است یکی سموات و ار  خاصّ در عالم جبرروت اسرت و   

تنزیالً »ملکوت است و یکی سموات و ار  خاصّ در عالم ملک است  یکی سموات و ار  خاصّ در عالم

ایرن  « الرحمن علی العرش اسرتوی »اند. این سموات و ار  اوّل«: ممّن خلق االر  و السموات العلی

و »اند. این سموات و ار  سوّم« له ما فی السموات و ما فی االر  و ما بینهما»اند. سموات و ار  دوّم

و در مرکّبرات هرم سره     ثری عبارت از مزاج است و در تحت مزاج عالم مرکّبات است.: «ما تحت الثری
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یروم  «. هو الذی خلق السموات و االر  فی ستّۀ ایّرام »شوند. سموات و سه ار  است؛ جمله شش می

ثمّ برر ترر آن اسرت،    « ثمّ استوی علی العرش«. »در شش مرتبه بیافریدیم»عبارت از مرتبه است، یعنی 

بعد ازین شش مرتبه بر عرش مستوی شد. مراد ازین انسان کامل است که در نزول از سه سموات »یعنی 

و سه ار  بگذشت، و در عروج از سه سموات و سه ار  بگذشت، آنگاه بر عرش مستوی شد؛ یعنری از  

هرم برر    عقل اوّل بیامد، و باز بعقل اوّل رسید، و دایره تمام کرد. و عقل اوّل بر عرش مستوی است، وی

یدّبر االمرر مرن السرماء الری     »آید: کند که میو تفسیر این آیه باین آیۀ دیگر می عرش مستوی شد.

 «.االر  ثمّ یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه

شد، و ازین زیادت نبرود.  االف سنۀ اقلّ است، و خمسین الف سنۀ اکثر است. از آن کمتر نبای درویش! 

، تین عبارت از دوات است، که دریای کلّ و جرامع  «ور سینین و هذا البلد االمینوالتین و الزیتون و ط»

عبرارت از  « طور سینین»عبارت از عقل اوّل است، که قلم خدای است، و « و زیتون»نور و ظلمت است، 

عبارت از انسان کامل اسرت کره زبرده و    « هذا البلد االمین»فلک اوّل است، که عرش خدای است، و 

گویند که انسان کامرل  از جهت آن می« بلد»جودات است، وجامع علوم و مجمع انوار است، خالصۀ مو

از جهرت آن مری  « امرین »مصر جامع است، و بتمام اوصاف حمیده و اخالق پسندیده آراسته است؛ و 

گویند که انسان کامل خوف آن ندارد که از راه باز گردد و ناقص بماند. انسان کامل بشرهری رسریده   

 «.من دخله کان آمناً»که است 

 در بیان دوات و قلم و لوح عالم صغیر

بدان که یک نوبت درین رساله گفته شد که نطفه دوات عالم صغیر است، اکنون بدان که این نطفه چون 

بشکافت و بدو شاخ شد. یک شاخ وی طبیعرت  « بشکاف!»در رحم افتاد، و مدّتی برآمد، خطاب آمد که 

است، و یک شاخ وی علقه گشت که لوح عالم صغیر است؛ و ابتداء اعضاء انسرانی   شد، که قلم عالم صغیر

 «.خلق االنسان من علق»ازین علقه است: 

صافی و ذرو بود و شامل محسروس و معقرول   ای درویش! نطفه دریای کلّ بود، از جهت آن که دریای 

علقه گشت، اکنون طبیعرت  بود. چو بشکافت، و بدو شاخ شد و یک شاخ وی طبیعت شد، و یک شاخ وی 

 خاصّ شد مر صافی و معقول را، و علقه خاصّ گشت مر ذروی و محسوس را.

گویند که باین طبیعت، که قلم عرالم صرغیر   چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که بعضی می

- «چره نویسرم؟  »قلم گفت که  -«برین علقه، که لوح عالم صغیر است، بنویس!»است، خطاب آمد که 

بنویس هر چه درین عالم صغیر بود و هست و خواهد بود ترا آن روز کره ایرن کرس     »خطاب آمد که 

فرغ الربّ من الخلق و الرزق »قلم این جمله را بر پیشانی این فرزند بنوشت و قلم خشک گشت «. بمیرد

ن طبیعت، که قلرم  گوید که بایگویند که گفته شد، امّا این بیچاره میاین طایفه این چنین می«. و االجل

بنوشرت ترا    -!«سبر خود وبرین علقه، که لوح عالم صغیر است، بنوی»عالم صغیر است، خطاب آمد که 

تمامت اعضاء انسانی اندرونی و بیرونی پیدا آمدند، و بتدریج ظاهر شدند و بکمال رسیدند، و جسرم و  

ها که پیدا آمدند آنچه برا خرود   روح آدمی تمام شدند، یعنی طبیعت اینها نوشت که پیدا آمدند؛ و این
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اند. این بود بیان دوات و قلم و لوح عالم کبیرر، و دوات و قلرم و   دارند، از خود دارند و با خود آورده

 لوح عالم صغیر.

ای درویش! دوات عالم کبیر مبداء نزول است، و دوات عالم صغیر مبداء عروج است. و ازین جهت است 

 و آخر طبیعت، و در عالم صغیر اوّل طبیعت است و آخر عقل. که درعالم کبیر اوّل عقل است

یک عالم بود. چون تمام شد، قلم عالم کبیر خشک گشت. امّا عرالم صرغیر بری   ای درویش! عالم کبیر 

گردد. پس قلم مطلق عالم صرغیر  شماراند. هر عالمی که تمام شود، قلم آن عالم خشک میحساب و بی

قل »هد نوشت، از جهت آن که این کلمات هرگز بنهایت نخواهد رسید هرگز خشک نگردد و همیشه خوا

 «.لو کان البحر مداداً لکلمات ربّی لنفد البحر قبل آن تنفد کلمات ربّی و لو جئنا بمثله مدداً

 در بیان نصیحت

ای درویش! بیقین بدان که درین عالم خوشی نیست. طلب خوشی مکن که نیابی، از جهت آن که درین 

داند که ساعتی دیگر چه باشد، و چون باشد و کجا باشد او را امن چرون  من نیست. کسی که نمیعالم ا

بود؟ و چون امن نیابد، خوشی از کجا باشد؟ پندار خوشی باشد و پندار خوشی هم بجائی باشد که عقل 

 نبود.

د. در عالمی کره  ای درویش! بیقین بدان که هر که را عقل باشد، بیقین داند که درین عالم خوشی نباش

ممکن است که نبی معصوم را در موضعی کنند و آتش در ایشان زنند تا جمله بسروزند، و ایرن چنرین    

کردند، و ممکن است که صد ولی بی گناه را بر دار کنند تا هالک شوند و این چنین هم کردند، و ممکن 

که چنردین حکریم و طبیرب     است که صد پادشاه نیک محضر، نیک اخالق، عادل در اوّل جوانی، با آن

حاذق بر سر ایشان باشند و محافظت ایشان کنند، بیک تب هالک شوند و این چنین هم شردند امرن برا    

 عقل بود، داند که درین عالم امنی و خوشی نیست. ایهخوشی بود؟ هرکه را ذرّ

 بیت

 هزار نقش برآرد زمانه و نبود
 

 یکی چنان که در آیینه تصور ماست 
 

باید کرد. باشد که بسالمت بگذری. و الحمدللّه ربّ باید ساخت، و سازگاری میمی ای درویش!

 العالمین.

 تمام شد رسالۀ چهاردهم
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 و در بیان حکم و قضا و قدر در بیان لوح محفوظ و در بیان جبر و اختیار رسالۀ پانزدهم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه و علی آلهم  الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتّقین،

 و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

کثّررهم   -ضعفا و خادم فقرا، عزیزبن محمّد النسفی، که جماعت درویشران امّا بعد، چنین گوید اضعف 

برر و اختیرار و در   باید که در بیان لوح محفوظ، در بیان جازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

ئی جمع کنید. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای تعالی مردد و  بیان حکم و قضا و قدر رساله

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد 

 در بیان لوح محفوظ

محفوظ عامّ آن باشد که هر چیز کره   بدان که لوح محفوظ عامّ هست، و لوح محفوظ خاص هست. لوح

درین عالم بودو هست و خواهد بود، جمله در وی مکتوب بود و لوح محفوظ خاصّ آن بود که بعضی در 

 وی مکتوب بود.

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که لوح محفوظ چهار است. اوّل جبروت است، و جبرروت  

یّات موجودات جمله بیک بار در جبروت بودند و از وی پیردا  لوح محفوظ عامّ است، ازجهت آن که ماه

آمدند. دوّم عقل اوّل است، و عقل اوّل لوح محفوظ خاصّ است، از جهت آن که عالم ملکوت جملره در  

عقل اوّل پیدا بودندو از وی پیدا آمدند. سوّم فلک اوّل است که فلک االفالک است؛ و فلرک اوّل لروح   

ت آن که عالم ملک جمله در فلک اوّل بودند و از وی پیدا آمدنرد. چهرارم   محفوظ خاصّ است، از جه

نطفۀ آدمی است، و نطفه لوح محفوظ عالم صغیر است، از جهت آن که هر چیرز کره در عرالم صرغیر     

موجود شدند، آن جمله در نطفۀ وی موجود بودند. لوح محفوظ اوّل رقّ منشرور اسرت، و دوّم بیرت    

 مسجور است. ررفوع است، و چهارم بحمعمور است و سوّم سقف م

مفردات، که آبا و امّهات است، لروح  بدان که  تر ازین بگویم.دانم که تمام فهم نکردی، روشنچنین می

د. و هر چیز که در مرکّبات، که موالید است، بودو هست و خواهرد برود، جملره    نمحفوظ و کتاب خدای

وال »چیز نیست که درین کتاب خدای ننوشته است:  درین لوح محفوظ و کتاب خدای نوشته است، و هیچ

 «.رطب والیابس اال فی کتاب مبین

ند، و آبا و امّهات کتاب پیدا کنندهیاند، امّا موالید کتاب پیداای درویش! اگرچه موالید هم کتاب خدای

دانم کره  میآید. چنین اند؛ و هر چیز که در کتاب پیداکننده نوشته است، درین کتاب پیدا آن پیدا می

 تر ازین بعبارت دیگر بگویم.تمام فهم نکردی، روشن

 در بیان افالک و انجم

اند، و هر چیز که بودو هست و خواهد برود، جملره   ک و انجم لوح محفوظ و کتاب خدایبدان که افال

فرغ الربّ من الخلق و الرزق و »درین لوح محفوظ و کتاب خدای نوشته است، و قلم خشک گشته است: 
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و «. و ال رطب و الیابس اال فی کتاب مبرین »، و هیچ چیز نیست که در کتاب خدای ننوشته است: «الجلّا

هر چیز که در لوح محفوظ و کتاب خدای نوشته است، درین عالم سفلی آن چیز ظاهر خواهد شد و هر 

ن اسرتراق  چیز که در لوح محفوظ و کتاب خدای نوشته است، هیچ کس را بر آن اطّالع نیست. منجمّرا 

گویند؛ و شهاب ثاقب شرع است که برر ایشران   یابند، و با مردم میکنند و چیزی از آن در میسمع می

، و مانند ایرن آمرده   «من آمن بالنجوم فقد کفر»، «کذب المنجّم و ربّ الکعبۀ»زند تا مطعون شوند می

 است.

غلط نکند، و در زمان و مکران  نجوم علمی شریف است، و منجّم اگر در حساب ای درویش! اگرچه علم 

دید که منجّمان حکم کننرد. و حرقّ   مصلحت نمی -علیه السالم -گوید، امّا پیغمبرسهو نکند، راست می

 بود از جهت آن که مردم نادان متردّد خاطر شوند. -علیه الصّلوۀ و السّالم -بدست پیغمبر

معلوم کردی، اکنون بدان که برین سرخن   تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، چون این مقدّمات

گویند که اگر جملۀ چیزها در کتاب خدای نوشته است و قلم خشرک  کنند، یکی آن که میدو سؤال می

گشته است و هر چیز که در کتاب خدای نوشته است درین عالم سفلی آن چیز ظاهر خواهد شد، پس مرا  

مجبور باشیم، اکنرون اگرر مجبروریم، سرعی و      در رنج و راحت و در سعادت و شقاوت و در خیر و شرّ

کوشش ما و پرهیز و احتیاط ما از برای چیست و دعوت انبیا و تربیت اولیرا چراسرت، و تردبیر عقرال و     

گویند که اگر جملۀ چیزها در کتراب خردای نوشرته    معالجت حکما را فایده چیست؟ و دیگر آن که می

نسرق  شوند بی تربیت و بری درین عالم سفلی ظاهر می است، و هر چیز که در کتاب خدای نوشته است،

بایست که جمله کارها درین عرالم  شوند، همچون ظلم و تغلّب، و خون بنا حقّ و مانند این؟ میظاهر می

 سفلی بترتیب و با نسق بودی، از جهت آن که در کتاب خدا هیچ چیز بی تربیت و بی نسق ننوشته است.

اند، و هر چیز که دریرن عرالم   افالک و انجم لوح محفوظ و کتاب خدایکه شکّ نیست که جواب. بدان 

بود و هست و خواهد بود، جمله در کتاب خدای نوشته است، و قلم خشک گشته است، و هر چیز کره در  

کتاب خدای نوشته است، درین عالم سفلی آن چیز ظاهر خواهد گشت. امّا بدان که احکرامی کره در   

، احکام کلّی است، نه احکام جزوی؛ و اثرها که درین عالم سفلی از حرکرات  افالک و انجم نوشته است

شوند، نه بر وجه جزوی. باین سبب ما را اختیراری  میشوند، بر وجه کلّی ظاهر افالک و انجم ظاهر می

خواهیم بسعی و کوشش مرا براز بسرته    خواهیم و دفع کردن آنچه نمیهست، و حاصل کردن آنچه می

 است.

بودی که در افالک و انجم احکام جزؤی نوشته بودندی، و اثرها که از حرکات افالک و انجرم   اگر چنان

شوند، بر وجه جزوی ظاهر شدندی، ما را در هیچ چیز اختیار نبرودی، و سرعی و   درین عالم ظاهر می

جت حکما کوشش ما ضایع بودی و دعوت انبیا و تربیت اولیا و تأدیب علما عبث بودی و تدبیر عقال و معال

 فایده بودی.بی

 در بیان کار حرکات افالک و انجم

گویند که افالک و انجم تربیت جراهالن  کنند، و میبدان که بعضی از شعرا از افالک و انجم شکایت می
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گوینرد. اگرر   دانند که چه میکنند. این شکایت نه بجای خود است و نمیکنند و تربیت عالمان نمیمی

و انجم را اختیار بودی که هر که را خواسرتندی تربیرت کردنردی، هرر کره را      چنان بودی که افالک 

نخواستندی تربیت نکردندی، آن را که تربیت نکردندی جای شکایت بودی؛ امّا افالک و انجم را اختیار 

آفتاب چون ظاهر شود، بر همه کس یکسان تابد و اختیار ندارد که بر بعضی تابد و برر بعضری    نیست.

ا بعضی را بسازد و بعضی را بسوزد، و این باختیار آفتاب نیست. امّا ما را اختیاری هست؛ اگرر  نتابد؛ امّ

خواهیم، در آفتاب باشیم و اگر نخواهیم در آفتاب نباشیم. دفع حرارت آفتاب از عالم ممکن نیست، امّرا  

ضی از کارهرا  گوید که بعدان. و آن که میاز خود ممکن است؛ و در حرکات جملۀ کواکب همچنین می

انرد،  رود، هم ازین جهت است که افالک و انجم مدّبران عالم سرفلی نسق میب و بیتیتردرین عالم بی

پاشند، و سعادت و شقاوت میاختیار ندارند، کار ایشان آن است که همیشه درین عالم رنج و راحت می

آید، و یکی ی را مال و جاه مییک آید.افشانند بطریق کلّی، نه بطریق جزؤی، تا نصیب هر کس چه می

افترد،  پاشند، تا نطفه کره در رحرم مری   رود. در آن زمان که درین عالم سعادت میرا مال و جاه می

افشانند، تا نطفه که در رحم مری سعادت بآن نطفه همراه شد؛ و در آن زمان که شقاوت درین عالم می

 «.بطن امّه و الشقّی من شقی فی بطن امّهالسعید من سعد فی »افتد، شقاوت بآن نطفه همراه شد: 

 در بیان سؤال دیگر

گویند که اگر چنین است که تدبیر افالک و انجم درین کنند؛ میبدان که برین سخن یک سؤال دیگر می

بایست که ما را در جملره کارهرا اختیرار برودی و     عالم سفلی بطریق کلّی است، نه بطریق جزؤی، می

 م که در بعضی کارها مختاریم و در بعضی کارها مجبوریم.دانینیست. و بیقین می

جواب. بدان که در اوّل رساله گفته شد که لوح محفوظ چهار است، یکی رقّ منشور است و یکری بیرت   

معمور است، و یکی سقف مرفوع است، و یکی بحر مسجور است. آنچه در رقّ منشرور و بیرت معمرور    

د، از جهت آن که سقف مرفوع مظهر آن جمله است، و آلرت و  بودند، اکنون آن جمله در سقف مرفوعن

اند تا هر زمان نقشی پیدا دست افراز آن جمله است، دست افرازی چنین با عظمت و پرحکمت ساز داده

آید. پس اکنون بحقیقت ما را دو لوح محفوظ است، یکی سقف مرفوع و یکی بحر مسجور. سقف مرفوع 

 ر نطفۀ آدمی است.اند، و بحر مسجوافالک و انجم

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون آنچه در افالک و انجم نوشته است، درین عالم سفلی آن ظراهر  

خواهد شد، و ما را در آن اختیار است، و حاصل کردن آن از خود، و دفع کردن آن از خود بسرعی و  

ن ظاهر خواهد شد و آدمری  کوشش ما باز بسته است. و هر چه در نطفۀ آدمی نوشته است، در آدمی آ

را در آن اختیار نیست، و دفع کردن آن از خود بهیچ وجه ممکن نیست، از جهرت آن کره هرچره در    

افالک و انجم نوشته است، بطریق کلّی نوشته است، و هر چه در نطفۀ آدمی نوشته است، بطریق جزؤی 

 کم قضا و قدر بود.نوشته است. سخن دراز شد و از مقصود دور افتادیم. غر  ما بیان ح
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 در بیان حکم قضا و قدر

بدان که علم خدای باینها که گفته شد، حکم خدای است؛ و آنچه در افالک و انجم نوشته است، قضرای  

شوند قدر خدای است، و این سخن ترا خدای است و اثرها افالک و انجم که درین عالم سفلی ظاهر می

 جز بمثالی معلوم نشود.

خواهد که آسیائی بنهد، اوّل با خود اندیشه کند که این آسیا را چه مایه بکرار مری  بدان که اگر کسی 

باید از سنگ، و چرخ و آب و مانند این با خود تصوّر کند. آنگاه سنگ و چررخ و آب حاصرل گردانرد،    

آنگاه اسباب را در گردش آورد و آرد ظاهر کند. پس سه مرتبه آمد، اوّل اندیشه کردن که چره مایره   

باید حاصل کند قضاست؛ و چرون در گرردش آورد و آرد   ر باید، حکم است؛ و چون آنچه بکار میبکا

ظاهر کرد، قدر است. همچنین علم خدا بافالک و انجم و عناصر و طبایع حکم خردای اسرت؛ و چرون    

افالک و انجم و عناصر و طبایع پیدا آورد، قضای خدای است؛ و چون در گردش آوردو اثرهای افرالک  

 انجم درین عالم ظاهر شد، قدر خدای است.و 

چون معنی حکم و قضا و قدر دانستی، اکنون بدان که ردّ حکم و ردّ قضا ممکن نباشد، امّا ردّ قدر ممکن 

باشد. و ردّ قدر از عالم ممکن، امّا ردّ قدر از خود ممکن است، و از خود که ممکن است، ردّ کلّ ممکرن  

گوید کره بعقرل اسرت، و    ؛ و ردّ آن بعضی که ممکن است، بعضی مینیست. امّا ردّ بعضی ممکن است

 گوید که بدعا و صدقه است. باری، ردّ قدر از خود ممکن است، بهر وجه که توانند ردّ کنند.بعضی می

ای درویش! ردّ قدر هم بقدر توان کردن، از جهت آن که ردّ آهن هم بآهن توان کردن، مثالً سررما در  

شود، و این قدر خدای است. ته است، و این قضای خدای است و درین عالم ظاهر میافالک و انجم نوش

شود و این قدر و گرما هم در افالک و انجم نوشته است، و این قضای خدای است و درین عالم ظاهر می

خدای است. پس ردّ سرما بگرما توان کردن، و ردّ گرما بسرما توان کردن، و ردّ سرردی بگرمری، و ردّ   

 رمی بسردی توان کردن، و ردّ مکر بمکر، و ردّ لشکر بسپاه توان کردن و مانند این.گ

خواستم که درین رساله در لوح محفوظ خاصّ، که لوح محفوظ عالم صغیر است، و در جبر و اختیرار  می

 آید کرده شود.بحثی زیادت ازین بکنم و نتوانستم کرد. باشد که درین رساله که می

 در بیان نصیحت

ای درویش! هر بزرگ که ترا نصیحت کند، باید که قبول کنی و از خدای شنوی. و هر که فرود تو باشد، 

باید که نصیحت از وی دریغ نداری؛ که نصیحت قبول کردن از باالی خود، و نصیحت کردن بفرد خرود  

است، و هرر  کاری مبارک است و فواید بسیار دارد. هر که نصیحت بزرگان قبول نکند، عالمت بدبختی 

که نصیحت بزرگان قبول کند، عالمت نیک بختی است. و دیگر باید که صحبت با نیکان و صالحان داری 

و از صحبت بدان و فاسقان دور باشی که صحبت نیکران اثرهرای قروی و خاصریّتهای عظریم دارد. و      

 الحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ پانزدهم
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 حفوظ عالم صغیردر بیان لوح م رسالۀ شانزدهم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتّقین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه و علی آلهم 

 و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

ثّررهم  ک -امّا بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیزبن محمّد النسفی، که جماعت درویشران 

ئی جمع کنیرد، و  در لوح محفوظ عالم صغیر رساله باید کهازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

لوح محفوظ عالم صغیر را بشرح تقریر کنید. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعالی مردد  

 «.جابۀ جدیرانّه علی ما یشاء قدیر و باال»و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد: 

 در بیان آن که در بعضی چیزها آدمی مجبور است

که لوح محفوظ عالم صغیر نطفه است، از جهت آنکه هر چیرز کره در    -اعزّک اللّه فی الدّارین -بدان

آدمی پیدا آید، آن جمله در نطفۀ وی نوشته بود، همچون سعادت و شقاوت و دیانت و امانت و خیانت و 

و سخاوت و همّت عالی و خساست و توانگری و درویشی و مانند این، جمله برا  زیرکی و حماقت و بخل 

نطفۀ آدی همراه است؛ و آدمی را دفع اینها از خود بهیچ وجه ممکن نیست، و آدمی در اینهرا مجبرور   

از شکم مادر با خود آورده است؛ و هر که شقی اسرت، شرقاوت از   است. پس هر که سعید است، سعادت 

و ایرن  «. السعید من سعد فی بطن امّه و الشقّی من شقی فی بطن امّره »ود آورده است: شکم مادر با خ

و این جملره در نطفرۀ    دان.چنین که در سعادت و شقاوت دانستی، در جمله احوال فرزند همچنین می

آدمی نوشته است و سبب این نوشتن آن است که جمله کارهای عالم سفلی باز بسته است بعالم علوی، و 

چیز که در عالم علوی نوشته است در عالم سفلی آن پیدا خواهد آمدن. پس اینها که در نطفه پیردا   هر

آمد، از آن بود که در عالم علوی نوشته بود؛ امّا در عالم علوی بطریق عموم نوشته برود، نره بطریرق    

از خرود  خصوص، و در نطفه بطریق خصوص نوشته شد. الجرم دفع آن از خود ممکن است، ودفع این 

 ممکن نیست.

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که درین عالم سفلی آن را که سعادت همراه است، نره از  

اند؛ نصیب وی خود چنین افتراد. و  دارند، و سعادت را با وی همراه کردهآن است که وی را دوست می

ند و شقاوت را با وی همراه کررده دارآن را که شقاوت همراه است، نه از آن است که وی را دشمن می

اند؛ نصیب وی خود چنین افتاد، از جهت آن که کار انجم و افالک آن است که همیشه سعادت، و شقاوت 

و زیرکی و حماقت و بخل و سخاوت و همّت عالی و خساست و توانگری و درویشی درین عالم سفلی بر 

آید؛ یعنی حرکرات افرالک و انجرم    چه می پاشند تا نصیب هر کسوجه عموم، نه بر وجه خصوص، می

باشد آید. زمانی میعالم اثرها دارند. و یکی از آن اثرها آن است که در زمان خاصیّتها پیدا میدرین 

باشد که در آن زمان هر که سرفر کنرد، نیرک    که در آن زمان هر که سفر کند، نیک آید، و زمانی می

هر که در رحم افتد، آن فرزند سعید باشد. و زمانی باشد که  نیاید. و زمانی باشد که در آن زمان نطفۀ

در آن زمان نطفۀ هر که در رحم افتد، آن فرزند شقی باشد. و زمانی هست که در آن زمان نطفۀ هرر  
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که در رحم افتد، آن فرزند توانگر بود و زمانی هست که در آن زمان نطفۀ هر که در رحرم افترد، آن   

چون لوح محفوظ عرالم صرغیر را    آید.د این در هر زمانی خاصیّتی پیدا میفرزند درویش بود؛ و مانن

گویند که اگر چنین است که سعادت و شرقاوت  کنندو میدانستی، اکنون بدان که برین سخن سؤالی می

گردد و بعضی و توانگری و درویشی و مانند این با نطفۀ آدمی همراه است، چرا احوال بعضی مردم می

باشد؛ و بعضی را در اوّل عمرر مرال و   باشد و در آخر عمر مال و جاه نمیمر مال و جاه میرا در اوّل ع

 دان؛آید و در جمله چیزها همچنین میباشد و در آخر عمر پیدا میجاه نمی

 جواب. بدان که این گشتن احوال اثر خاصیّت ازمنۀ اربعه است.

 در بیان ازمنۀ اربعه

آید، و خاصیّتی پیدا می افالک و انجم و اتّصاالت ایشان در هر زمانی بدان که گفته شد که بسبب گردش

گردد. چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که آن زمان که نطفره  هر زمانی شایستۀ کاری می

پیونردد و آن  آید و آن زمان که حیوۀ بفرزند میافتد و آن زمان که صورت فرزند پیدا میدر رحم می

آید این هر چهار زمان اثرهای قوی و خاصیّتهای عظیم دارد در ند از شکم مادر بیرون میزمان که فرز

اگر چنان اتفاق افتد که این هر چهار زمان دلیل باشند بر علم و حکمت آن فرزنرد، و برا    احوال فرزند.

و وجود این هر چهار زمان، آن فرزند سعی و کوشش بسیار کند در تحصیل علوم، و برا وجرود سرعی    

کوشش بسیار اتفاقات حسنه دست دهد، آن فرزند در علوم یگانه شود، بلکه در علرم و حکمرت پیشروا    

گردد، و صاحب مذهب یا صاحب ملت شود. و اگر چنان اتفاق افتد که این هر چهار زمان دلیل باشند بر 

در تحصیل مال مال و جاه آن فرزند، و با وجود این هر چهار زمان آن فرزند سعی و کوشش بسیار کند 

و جاه، و با وجود سعی و کوشش بسیار اتفاقات حسنه دست دهد، آن فرزند یگانه شود در مرال وجراه   

و اگر برعکس این اتفاق افتد کره گفتره    بلکه پادشاه گردد و پادشاهی باشد با لشکر بسیار و خزینۀ تمام.

چهار زمان دلیل باشند بر نحوسرت  شد، بر عکس این باشد که گفته شد، یعنی اگر چنان باشد که این هر 

چیزی آن فرزند، آن فرزند هر چند مال و جاه بسیار بمیراث بگیرد، در چند روز هیچ بوی نمانرد؛  و بی

فایده باشد و میسر نشرود. اگرر قروت    و هر چند سعی و کوشش بسیار کند در طلب قوت یک روزه، بی

داد نبود. و اگر چنان اتفاق افتد که ایرن هرر چهرار    بامداد باشد، شبانگاه نبود، و اگر شبانگاه باشد بام

زمان دلیل باشند بر اخالق نیک آن فرزند، آن فرزند بغایت متواضع و حلیم و کریم و عادل و با دیانرت  

و اگر چنان اتّفاق افتد که ایرن هرر    و راحت رسان شود و راست شود و راست گوی و نیکو کردار باشد.

الق بد آن فرزند، آن فرزند بغایت سفیه و بخیل و ظرالم و بری دیانرت و    چهار زمان دلیل باشند بر اخ

دان همچون زهد آزاررسان باشد، و دروغ گوی و بد کردار بود و در جملۀ احوال فرزند این چنین می

 و ترک و حرص و طمع و تقوی و صالحیت و فسق و فجور و مانند این.

مان اقتضای یک چیز کنند، این بنرادر در هرر وقتری    ای درویش! این چنین کم افتد که این هر چهار ز

افتد، و در هر اقلیمی یکی این چنین باشد. باقی در اکثر اوقات و اغلب ازمان ایرن  یکی این چنین می

چهار زمان مختلف افتند، و احوال آن فرزند مختلف باشد، یعنی اگر چنان اتّفاق افتد که دو زمران اوّل  
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، و دو زمان آخر دلیل باشند بر شقاوت فرزنرد، آن فرزنرد در اوّل عمرر    دلیل باشند بر سعادت فرزند

بمراد برآید و در آخر عمر بنامرادی بگذراند، و اگر بر عکس این باشد، بر عکس این بود. و اگر چنران  

اتّفاق افتد که این هر چهار زمان مختلف باشند، احوال آن فرزند هم مختلف باشد، از اوّل عمر تا برآخر  

 افتان و خیزان بگذراند. این است بیان لوح محفوظ عالم صغیر.عمر 

 در بیان آن که آدمی در کردن افعال مختار است

بدان که در اوّل این رساله گفته شد که نطفۀ آدمی لوح محفوظ آدمی است، از جهت آن که هر چیرز  

فۀ آدمی نوشرته اسرت،   که در آدمی پیدا آمد، آن جمله در نطفۀ وی نوشته بودند و هر چیز که در نط

کردند، یعنی ماقبل این، دریرن رسراله   پس هر سؤالی که در رسالۀ اوّل میآدمی در آن مجبور است. 

کنند؛ یعنی اگر آدمی در رنج و راحت و سعادت و شرقاوت و طاعرت و معصریت و تروانگری و     هم می

درویشی مجبور است، سعی و کوشش آدمی و پرهیز و احتیاط آدمی از برای چیست، و دعوت انبیرا و  

 تربیت اولیا چراست، و تدبیر عقال و معالجت حکما را فایده چیست.

ه است که در رسالۀ ما قبل گفتیم که هر چیز که در عالم علوی، که که این مسئله همان مسئلجواب. بدان 

لوح محفوظ عالم سفلی است، نوشته است بطریق کلی نوشته است، نه بطریق جزؤی. باین سربب مرا را   

باین چیزها اختیار است، یعنی حاصل کردن آن چیزها خود را و دفع کردن آن چیزها از خود بسعی و 

گوئیم، یعنی هر چیز که در نطفۀ آدمری بطریرق کلری    درین رساله همان میکوشش ما باز بسته است.

نوشته است، ما در آن چیزها مختاریم، و هر چیز که در نطفۀ آدمی بطریق جزوی نوشته اسرت، مرا در   

 آن چیزها مجبوریم.

ال چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که در نطفۀ آدمی جسم و روح آدمی، و استعداد و افع

آدمی نوشته است، و آدمی در بودن جسم و روح خویش مجبور است، و در بودن اسرتعداد خرود هرم    

مجبور است: امّا در کردن افعال خود مختار است، از جهت آن که جسم و روح و اسرتعداد آدمری در   

ح و نطفۀ آدمی بطریق جزؤی نوشته است، و افعال آدمی بطریق کلّی نوشته، یعنی کمیّت و کیفیّرت رو 

جسم و استعداد در نطفه نوشته است، و جسم و روح و استعداد آدمی مقدّر است، امّا کمیّرت و کیفیّرت   

 افعال در نطفه ننوشته است، و افعال آدمی مقدّر نیست.

ای درویش! اگر آدمی در افعال خود مجبور است، چرا فاعل خیر مستحقّ مردح اسرت، و فاعرل شررّ     

کنند، و چرا نصیحت و اند و میو دانایان امر معروف و نهی منکر کرده مستوجب ذمّ است و چرا عاقالن

 دارند؟اند و میمشورت را پسندیده داشته

ای درویش! غر  ازین دراز کشیدن آن است که تا ترا بیقین معلوم شود که آدمی در اسرتعداد خرود   

ت. چرون دانسرتی کره    مجبور است، و در افعال خود مختار است و هیچ شکّ نیست که این چنین اسر 

کننرد، و  خواهند میگویند و هر چه میخواهند میآدمیان در اقوال و افعال خود مختاراند، هرچه می

خورند، پس دعوت انبیا و تربیت اولیا بجای خود است و تدبیر عقرال و معالجرت   خواهند میهر چه می

 ی هم بجای خود است.حکما هم بجای خود است و سعی و کوشش آدمی و پرهیز و احتیاط آدم
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ای درویش! گفتن و کردن و خوردن آدمی هر سه برابر است. اگر مقدّر است، هر سه مقدّر است؛ و اگر 

مقدّر نیست، هر سه مقدّر نیست، اختیار بدست آدمی است. اگر خواهد راست گوید، و اگر خواهد دروغ 

هد طاعت کند و اگر خواهد معصریت،  گوید؛ اگر خواهد بسیار گوید و اگر خواهد اندک گوید؛ اگر خوا

اگر خواهد بسیار کند و اگر خواهد اندک، اگر خواهد حالل خورد و اگر خواهرد حررام خرورد، اگرر     

خواهد بسیار خورد و اگر خواهد اندک خورد؛ یعنی قول و فعل آدمی مقدّر است، امّرا قرول و فعرل    

 مطلق، نه قول و فعل مقیّد بخالف استعداد.

د مادر و پدر حجابی عظیم است، و هر کس که در پس این حجاب بماند، هیچ چیرز را  ای درویش! تقلی

« فرغ الرّب من الخلق و الرزق و االجرل »چنان که آن چیز است ندانست و ندید. معنی این حدیث که 

راست است، و رزق مقدّر است، و اجل مقدّر است، امّا رزق مطلق و اجل مطلق، نه رزق مقیّرد و اجرل   

اگر رزق و اجل مقیّد نبودندی، و تقدیر رزق و اجل نکرده بودندی، رزق و اجل در عالم موجرود   مقیّد.

نبودندی. و این چنین که در رزق و اجل دانستی، در قول و فعل و علم و خُلرق و طاعرت و معصریت و    

 دان. سخن دراز شد و از مقصود دور افتادم.مانند این همچنین می

 در بیان استعداد وسعی

گویند که ما را بیقین معلوم شد که آدمی در استعداد خود مجبور است ودر افعال و اقروال  ان که میبد

گویند که چون در نطفۀ آدمری نوشرته   کنند و میخود مختار است، امّا برین سخن یک سؤال دیگر می

اسرت،   است که این فرزند سعید است یا شقی است، عالم است یا جاهل است، توانگر است یرا درویرش  

بایست که اینها وی را حاصل بودی و نیست؛ یعنی فراخ روزی است یا تنگ روزی است، و مانند این، می

بایست که بی سعی و کوشش این فرزنرد وی را حاصرل   هر چیز که در نطفۀ این فرزند نوشته است، می

اسرت بروی    بودی و نیست و چون بسعی و کوشش وی موقوف است، تا آن چیز که در نطفۀ وی نوشرته 

 رسد، چه فرق باشد میان وی و دیگر فرزندان که ننوشته است در نطفۀ ایشان؟

که در نطفۀ آدمی علم و مال و جاه و رزق و مانند این ننوشته است، یعنی در نطفۀ آدمری  جواب. بدان 

ننوشته است که این فرزند علم چند آموزد و چون آموزد، و مال چند حاصل کند و چون حاصل کنرد و  

دان. در نطفۀ آدمی استعداد تحصیل علم و حکمت، و استعداد تحصیل مال در جمله چیزها همچنین می

و جاه نوشته است. چون استعداد تحصیل علم و حکمت در نطفۀ این فرزند نوشته است، علرم و حکمرت   

 دان.ینصیب این فرزند است، امّا موقوف است بسعی و کوشش این فرزند؛ و در جمله چیزها همچنین م

و تفاوت میان این فرزند و دیگر فرزندان آن باشد که تحصیل علم و حکمت، یا تحصیل مال و جاه بررین  

فرزند آسان باشد؛ بأندک سعی و کوشش که این فرزند کند بمقصود و مراد برسرد، از جهرت آن کره    

لّ میسّر لما خلرق  ک: »اندطلبد که وی را از برای آن چیز آفریدهطلبد، یعنی چیزی مینصیب خود می

بخالف فرزندان دیگر که در نطفۀ ایشان این استعداد ننوشته است. تحصیل علم و حکمت یا تحصریل  « له

مال و جاه بر ایشان دشوار باشد، و با آن که دشوار باشد، بی فائده بود. از جهت آن کره چیرزی مری   

 اند.طلبند که ایشان را از برای این چیز نیافریده
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رسرد، ودر  قین معلوم شد که آدمی باستعداد و سعی و کوشش بمقصرود و مرراد مری   بیای درویش! 

گوید که همه جبر است، خطا استعداد مجبور است و در سعی و کوشش مختار است. پس آن کس که می

گوید کره جبرر   گوید؛ و آن کس که میگوید که همه قدر است هم خطا میگوید و آن کس که میمی

 گوید.بجای خود و قدر بجای خود، حقّ می هست و قدر هست، جبر

تر ازیرن  دانم که تمام فهم نکردی روشنای درویش! طریق مستقیم در میان جبر و قدر است. چنین می

رساند، اوّل عقل، دوّم عمل؛ بگویم. بدان که آدمی دو چیز دارد که آن دو چیز او را بمقصود و مراد می

انرد. و  رکردن عمل مختار است. پس جبر و قدر دو بال آدمری و آدمی در بودن عقل مجبور است، و د

اگر این دو بال نباشند، یا یکی ازین دو بال نبود، هرگز بمقصود و مراد نرسد. و عقل دو قسم است، یکی 

عقل غریزی است و آن استعداد است و یکی عقل مستفاد است و آن کمال عقل است و عمل هرم برر دو   

 قالب.قسم است، عمل قلب و عمل 

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که استعداد هر چیزی مناسب حال آن چیرز باشرد؛ مرثالً    

استعداد تحصیل علم و حکمت قوّت ادراک و قوّت حفظ است: هر چیز که بشنود، دریابد، و هر چیز کره  

شد که بأندک سرعی و  تفاوت باشد؛ استعدادی بادریابد، نگاه دارد. باز این استعداد در حقّ هر کس بر 

کوشش علم و حکمت بسیار حاصل کند، و استعدادی باشد که بسعی و کوشش بسیار علم و حکمت اندک 

دان. هرر چیرزی   حاصل شود و این چنین که در علم و حکمت دانستی، در همه چیزها همچنرین مری  

آن فرزنرد اسرت، و    اند، آن چیز نصیباستعدادی دارد، و در نطفۀ هر فرزند که استعداد چیزی نوشته

اند. این است بیران جبرر و   اند و عمل آن چیز بر وی آسان کردهآن فرزند را از برای آن چیز آفریده

ماهیّت آدمی قابلیّت و استعداد دارد، و آن قابلیّت و استعداد عامّ است، و انسان کلّری اسرتعداد    قدر.

بواسطۀ ازمنۀ اربعه آن استعداد عامّ خراصّ  بسیار کارها دارد و چون ماهیّت بنطفه رسید، در آن نطفه 

گشت و چون آن نطفه فرزند شد، و ازمادر بوجودآمد، در آن فرزند بواسطۀ مادر و پدر و بواسطۀ هرم  

 صحبتان آن استعداد خاصّ بنسبت خاصّ خاصّ گشت.

 در بیان نصیحت

پیش از آمدن ایشران   چنین است که بیشتر کارهای ایشان راای درویش! عاقالن چون دانستند که حال 

اند، راضی و تسلیم شدند وبا دادۀ خدای تعرالی قناعرت کردنرد و از خرود و از     اند و پرداختهساخته

ند، طلب نکردند ودر هر که استعداد کاری مشاهده کردند، وی را بر آن کرار  ددیگران آنچه ننهاده بو

 باشد.داشتند تا مال ایشان و عمر وی ضایع نشود، و سعی هر دو مشکور 

ای درویش! اگر بآنچه داری راضی شوی، وشکر آن چیز بگذاری، و آنرا بغنیمت داری، همیشه مجموع 

دل و آسوده خاطر باشی و اگر بآنچه داری، راضی نشوی و طلب زیادت کنی، همیشه پراکنرده خراطر   

 ست.ودر زحمت باشی از جهت آن که بایست نهایت ندارد و آن عزیز از سر همین نظر فرموده ا

 بیت
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 اگر کنی طلب نانهاده رنجه شوی
 

 وگر بداده قناعت کنی بیآسائی 
 

ای درویش! بیقین بدان که فراغت و جمعیّت در ترک است، هر کجا ترک بیشتر، فراغت و جمعیّت بیشتر 

 و الحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ شانزدهم
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 در بیان احادیث اوائل رسالۀ هفدهم

 ن الرحیمبسم اللّه الرحم

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتّقین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

کثّررهم   -اما بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، که جماعت درویشران 

ئی جمع کنید و بیان کنیرد  باید که در احادیث اوائل رسالهواست کردند که میازین بیچاره درخ -اللّه

یک جوهر است یا مراد از هر حدیثی جوهری جداگانه است. در حدیثی آمرده  که مراد ازین احادیث 

، ودیگر آمده است که «اوّل ما خلق اللّه القلم»، ودیگر آمده است که «اوّل ما خلق اللّه العقل»است که 

باید که بیان کنید کره ملرک چیسرت و    ، و مانند این آمده است. و دیگر می«ل ما خلق اللّه العرشاوّ»

شیطان چیست. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطرا و  

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»زلل نگاه دارد 

 در بیان عقل و قلم او

که اوّل چیزی که خدای تعالی در عالم ملکوت بیافرید عقل اوّل بود که قلم خردای اسرت؛ و اوّل    بدان

 چیزی که خدای تعالی در عالم ملک بیافرید فلک اوّل بود که عرش خدای است.

عقل اوّل، که قلم خدای است، دریای نور بود، وفلک اوّل که عرش خدای است، دریای ظلمت بود: باین 

خداوندا! چه نویسم؟ خطاب آمد که هرچره برود و   »مد که برین عرش بنویس! قلم گفت: قلم خطاب آ

انّ اللّه تعالی خلق الخلق فی ظلمۀِ ثمّ رشّ علیهم من »هست و خواهد بود تا بقیامت بنویس! قلم بنوشت. 

 «.لّ فغویاصاب من ذلک النور اهتدی، و من ض نوره. فمن

د و چون بود. نور سه حرف است، نون است و واو اسرت. نرون   دانی که رشّ نور چه بوای درویش! می

عبارت از نبی است، و واو عبارت از ولی است و را عبارت از رشد است. رشّ نور عبرارت ازدادن رشرد   

است و عبارت از فرستادن نبی و ولی است. هر که را رشد و عقل دادند، و هرر کره را از بیررون نبری     

یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه »که را با ولی آشنا کردندنور خاص یافت  م یافت، و هرافرستادند نور ع

سخن دراز «. نار نور علی نوریهدی اللّه لنوره من یشاء و یضرب اللّه االمثال للناس و اللّه بکلّ شیء علیم

 شد و از مقصود باز ماندیم.

ل است و در عالم صغیر قلمری  ای درویش! خدای تعالی در عالم کبیر قلمی آفریده است، و آن عقل اوّ

 هم آفریده است و آن عقل آدمی است.

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که عقل آدمی در ظاهر دو قلم دارد، و آن دو قلم یکری  

زبان است و یکی دیگر دست است. زبان آلت ظهور علم است، و دست آلت ظهور عمل است، و زبران و  

اند، امّا قلم حقیقی عقل است، از جهت آن که مظهر علم و قدرت یشه در کتاباند و همدست اگر چه قلم

اند، و علم و قدرت عقل آدمری جرز   آدمی عقل آدمی است، و زبان و دست آدمی صورت عقل آدمی

رساند و کتاب سرخن  شوند. زبان سخن عقل بحاضران میبواسطۀ این دو قلم در عالم شهادت ظاهر نمی



118 | P a g e 

 

شودو حکمتهرای علمری و   های معقول از زبان ظاهر مید. حکمتهای فطرتی و نکتهبرعقل بغایبان می

 آید.صنعتهای محسوس ازدست پیدا می

ای درویش! عقل آفریده است از جهت آن که عقل گویا است، و زبان هم گویا است، عقل معلّم اسرت و  

جبروت صرورتی دارنرد و   زبان هم معلّم است؛ و عقل رسول خدای است، و زبان رسول عقل است. اهل 

اهل ملکوت صورتی دارند، و اهل ملک صورتی دارند، امّا صورت هر چیزی مناسب حال آن چیز باشد. 

 اهل ملک صورت حیّ دارند، و اهل ملکوت صورت عقلی دارند، و اهل جبروت صورت حقیقری دارنرد.  

نیده، و ملکروت را برر   خدای تعالی ملک را بر صورت ملکوت آفریده است، و مظهر صفات ملکوت گردا

صورت جبروت آفریده است و مظهر صفات جبروت گردانیده و از اینجا است که اهل جبروت بر ملکوت 

اند از جهت آن که اهل جبروت در ملکوت جمال خود را مری اند و اهل ملکوت بر ملک هم عاشقعاشق

بینندو صفات خرود  خود را میکنند و اهل ملکوت در ملک هم جمال بینند، و صفات خود را مشاهده می

اند که وجود مملوء از عشق است، و بر خود عاشق اسرت. جملره در   کنند و از اینجا گفتهرا مشاهده می

خواهم که سخن دراز نشود بی اختیار طلبند. هرچند میاند، و حرکت شوقی دارند، خود را میحرکات

 شود.من دراز می

دان. بدان که عقل اوّل وم کردی، در عالم کبیر نیز همچنین میچون در عالم صغیر این معلای درویش! 

در عالم سفلی هم دو قلم دارد و آن دو قلم یکی نبی و یکی دیگر سلطان است. نبی مظهر علم اسرت و  

اند و علم و قدرت همیشه ازیشران  سلطان مظهر قدرت است. و نبی و سلطان اگرچه مظهر علم و قدرت

اند، از جهت آن کره مظهرر   قیقی عقل اوّل است، و نبی و سلطان صورت عقل اوّلروانه است، امّا قلمِ ح

علم و قدرت خدای عقل اوّل است و علم و قدرت عقل اوّل درین عالم جز بواسطۀ این دو قلم ظاهر نمی

شود و شاید که یک کس هم مظهر علم و هم مظهر قدرت بود، و هم نبی و سلطان باشد. و ازیرن جهرت   

 «.اللّه تعالی خلق آدم علی صورۀ الرحمن انّ»فرمود 

بینرد و  ای درویش! آدم که نبی است، صورت عقل اوّل است، و عقل اوّل در آدم جمال خرود را مری  

 کند. خدای تعالی آدم را بر صورت عقل اوّل آفریده است.صفات و اسامی خود را مشاهده می

رد و عقل آدمی در عالم ظاهر هم چهرار قلرم   ای درویش! اگرچه عقل اوّل در عالم ظاهر چهار قلم دا

شد. چون سررشته بدست زیرکان دادم، زیرکان بفکر کردم دراز میدارد، امّا اگر هر هشت را بیان می

کنند و اگر کسی زیادت از هشت گوید، هم راست باشد از جهت آن که عالم ملک آلت و خود بیرون می

ن و القلرم و مرا   »ملکوت است فراد ملک آلت ظهور صفت دست افراز عالم ملکوت است، هر فردی از ا

عبارت از ملرک  « مایسطرون»عبارت از ملکوت است، « قلم»عبارت از جبروت است و « ن« : »یسطرون

 اند.است که صورت قلم

اگر جبروت را دوات گویند، و ملکوت را قلم گویند و ملک را لوح گویند، راست بود و اگرر  ای درویش! 

ات گویند و ملکوت را قلم گویند و ملک را صورت قلم و آلت و دست افراز قلم گویند هرم  جبروت را دو

 راست باشد.
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ای درویش، اگر ملک صورت قلم و آلت و دست افراز قلم است، پس بقلم خطاب آمد که بنویس، معنری  

دان، قلرم  آن باشد که از مراتب پیدا کن و از ملک مظهر صفات خود و آلت و دست افراز خود ظاهر گر

آن باشد که قلم مراتب خود و آلت و دست افراز خود تمام پیدا کررد  « جفّ القلم»اینها بنوشت. و معنی 

 اند.و مفردات تمام پیدا شدند. اکنون مفردات هرچه کنند، با خود آورده

 در بیان آن که عقل مظهر صفات و افعال خدای است

چیزی که خدای تعالی در عالم ملکوت بیافریرد جروهری   بدان که در اوّل این رساله گفته شد که اوّل 

بود، و نام آن جوهر عقل اوّل است که قلم خداست و اوّل چیزی که خدای تعالی در عالم ملک بیافرید، 

جوهری بود، و نام آن جوهر فلک اوّل است که عرش خداست و این عقل اوّل بر عرش خدای مسرتوی  

امی خدای است، و صفات و اسامی و افعال خردای از عقرل اوّل   است و این عقل اوّل مظهر صفات و اس

 شوند.ظاهر می

اند، و ایجاد و احیا و تعلیم ای درویش! حیوۀ و علم و ارادت و قدرۀ و سمع و بصر و کالم صفات عقل اول

دانرد. بسریار کرس از    اند. عظمت و بزرگواری عقل اول را جز خدای کسی دیگر نمیافعال عقل اوّل

اند، از جهت آن که صفات و افعال عقرل  اند، و باین عقل اول بازماندهکبار باین عقل اول رسیدهمشایخ 

انمرا امرره اذا   »اند: اند و باالی امر او امری نیافتهاند و باالی حکم او حکمی دیگر ندیدهاوّل را دیده

تی او را پرستیدند، تا عنایت اند که مگر خدای اوست و مدّگمان برده«. اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون

و مرا امرنرا   »اند و باالی امر او امرری یافتره:   حق تعالی در رسیده است و باالی حکم او حکمی دیده

آنگاه برایشان روشن شده است که او خلیفۀ خداست، نه خداست، و او مظهرر  «. االواحدۀ کلمح بالبصر

 صفات و افعال خدای است.

 ذکراین عقل اوّل بسیار است. ای درویش! در قرآن و احادیث

 در بیان اسامی مختلفه عقل اوّل

 اند.بدان که این عقل اوّل را باضافات و اعتبارات با اسامی مختلفه ذکر کرده

ای درویش! اگر یک چیز را بصد اعتبار نام بخوانند، در حقیقت آن یک چیز باین صد نام هریچ کثررت   

ارات مختلفه باسامی مختلفه ذکر کنند، همچون حردّاد و نجّرار و   پیدا نیاید. مثال اگر یک آدمی را باعتب

خبّاز و خیّاط و مانند این راست باشد، و آن آدمی هم حدّاد و هم نجّار و هم خبّاز و هم خیّاط بود وباین 

 اسامی مختلفه در حقیقت آن یک آدمی در هیچ کثرت پیدا نیاید.

اند، زنده بود و دیگری را زنده میانبیا جوهری دیدهچون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که 

گردانید. نامش روح کردند. از جهت آن که روح حیّ و محی است، و چون همین جوهر را دیدند کره  

گردانید، نامش عقل کردند از جهت آن که عقل عالم و معلم همره اسرت و   دانا بود و دیگری را دانا می

گردانید، نامش نور کردند از جهت آن کره  بود و دیگری را پیدا می چون همین جوهر را دیدند که پیدا

 نور ظاهرو مظهر است.
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شود و چون همین جوهر را دیدند که نقّاش علوم بود کنم، دراز میای درویش! اگر تعریف هر یکی می

در  بر دلها، نامش قلم کردند. و چون همین جوهر را دیدند که هرچه بود و هست و خواهد بود، جملره 

وی نوشته بود، نامش لوح محفوظ کردند و اگر همین جوهر را بیت اللّه و بیت العتیق و بیت المعمرور و  

بیت اوّل و مسجد اقصی و آدم و رسول خدای و ملک مقرّب و عرش عظیم گویند هم راست باشد. ایرن  

 جمله اسامی عقل اوّل است.

 در بیان ملک و شیطان

گویند که ملرک سربب   کاشف است و شیطان ساتر است. و بعضی می گویند که ملکبدان که بعضی می

است، و شیطان هم سبب است، سبب کشف ملک است، و سبب ستر شیطان است، سبب خیر ملک اسرت، و  

سبب شرّ شیطان است، سبب رحمت ملک است و سبب عذاب شیطان است. هر که تررا بکارهرای نیرک    

کنرد و از  ملک تست و هرکه ترا بکارهای برد دعروت مری   دارد کند و از کارهای بد باز میدعوت می

 دارد شیطان تست.کارهای نیک باز می

بخواب دیردم.   -صلّی اللّه علیه و سلّم -ای درویش! در والیت خود بودم در شهر نسف، شبی پیغمبر را

فرمود « لّهنی، یا رسول ال»دانی؟ گفتم: فرمود که یا عزیز! دیو اعوذ خوان و شیطان الحول خوان را می

که فالنی دیو اعوذ خوان است، و فالنی شیطان الحول خوان است از ایشان بر حذر باش هر دو را مری 

 داشتم، ترک صحبت ایشان کردم.شناختم و با ایشان صحبت می

 در بیان مالئکه

. انرد بدان که بنزدیک این ضعیف آن است که کارکنان عالم علوی و کارکنان عالم سفلی جمله مالئکره 

و ما منّرا اال لره مقرام    »علم هر یک معلوم است، و عمل هر یک معلوم است، و مقام هر یک معلوم است 

انرد، و آن  علم ایشان زیادت نشود و عمل ایشان دیگرگون نگردد. هر یک بعمل خود مشرغول «. معلوم

ان همرراه اسرت.   اند، علم و عمل ایشان ذاتی ایشان است و با ذات ایشعلم و عمل را از کسی نیاموخته

الیعصرون اللّره مرا امررهم و     »نتوانند که آن عمل نکنند، و نتوانند که برخالف آن عمل دیگری کنند. 

 «.یفعلون ما یومرون

اند از جهرت  ای درویش! عقل اوّل تنها یک صفّ است، و مالئکۀ عالم علوی و عالم سفلی جمله یک صفّ

و بازگشت کامالن بوی خواهد بود. بهشت اهل کمال  اند و مبداء جمله وی استآن که جمله مراتب وی

یوم یقوم الروح و المالئکۀ صفاً الیتکلّمون اال من اذن له الرحمن و قال صواباً ذلک الیوم الحرقّ  »است: 

تواننرد گفرت اال   یعنی جملۀ افراد موجودات سخن نمری « ما الیتکلمون»، «فمن شاء اتخذ الی ربّه مآبا

یوم عبارت از مرتبه است، یعنی این مرتبۀ انسانی حقّ است، از جهرت آن  «: ذلک الیوم الحقّ»آدمی. 

رسند، استعداد آن ندارند که باز گردند. و مبداء و معاد خود را بداننرد و  که تا باین مرتبۀ انسانی نمی

 «.باًفمن شاء اتخذ الی ربّه مآ»پروردگار خود را بشناسند؛ اکنون درین مرتبه هر که خواهد، باز گردد: 
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 در بیان نصیحت

اختیار خود باین عالم آمدند، از صد هزار کس که بیامدند و برفتنرد یکری   بدان که آدمیان، چون بی

چنان بود که خود را بحقیقت دانست، و این عالم را چنان که این عالم است بشناخت و بدانسرت کره از   

لیقین و عین الیقین بشناخت و بدید. باقی رود، یعنی مبداء و معاد خود را بعلم اآید و بکجا میکجا می

هر یرک  «. من کان فی هذه اعمی فهو فی اآلخرۀ اعمی و اضلّ سبیال»جمله نابینا آمدند و نابینا رفتند: 

ئی از مراتب حیوانی فرو رفتند و بمرتبۀ انسانی نرسیدند، از جهت آن که درین عالم بشرهوت  در مرتبه

شغول بودند و از اوّل عمر تا بآخر عمر سعی و کوشرش ایشران و   بطن و بشهوت فرج و دوستی فرزند م

و لقد ذرأنرا لجهرنم   »جنگ و صلح ایشان از بهر این بود و بغیر ازین سه چیز چیزی ندانستند و ندیدند: 

هون بها و لهم آذان الیسمعون بها و لهم اعرین الیبصررون بهرا    قکثیراً من الجنّ و االنس لهم قلوب الیف

و بعضی کسان ازین سه بت خالص یافتند و بسره برت   «. هم اضلّ اولئک هم الغافلون م بلاولئک کاالنعا

ترر ازیرن فررو    تر ازین گرفتار شدند و ازین سه حجاب بگذشتند و بسه حجاب دیگر، قویدیگر، عظیم

تراند و ایرن  ماندند و آن دوستی آرایش ظاهر، و دوستی مال و دوستی جاه است. و این سه بتان عظیم

 تر است.حجاب قوی سه

ای درویش! دنیا همین بیش نیست،و این هر شش شاخهای دنیااند. و این سه شاخ آخرین چرون قروی   

شوند و غالب گردند، آن سه شاخ اوّل ضعیف شوند و مغلوب گردند و اهل دنیا هر یک در زیر سایۀ یکی 

اند، از جهرت آن کره ترا    شاخها برده اند و پناه بسایۀ ایناند، یا در زیر جمله نشستهازین شاخها نشسته

دانند که در زیر هر مررادی ده  راحتی و لذّتی بنفس ایشان برسد و مراد نفس ایشان حاصل گردد، نمی

نامرادی تعبیه است، بلکه صد، بلکه هزار، و کسی از بهر یک خوشی تحمّل هزار ناخوشی چرون کنرد؟   

امّا نادان ترک آن یک خوشی نکند از سبب غفلت دانا هرگز این تحمّل نکند، ترک آن یک خوشی کند، 

بنا بر غفلت، یعنی نادان طلب آن یک خوشی کند و غافل باشد از آن که این یک خوشری را چنردین   

 «.اولئک کاالنعام بلهم اضلّ اولئک هم الغافلون»ناخوشی از غفلت است: 

ئی دارد از جهرت  ن شاخها سایهای درویش! این شاخهای دنیا که گفته شد خود سایه است، نه آن که ای

نماید امّا حقیقتی ندارد و ازین سایه راحتی بکسری  آن که دنیا خود سایه است و وجود ظلّی دارد، می

نرسد، بلکه ازین سایه رنج و زحمت زیادت شود، از جهت آن که این سایه خنکی ندارد و دفرع گرمرا   

ی ظلّ ذی ثالث شعب الظلیل و الیغنی من اللهب وانطلقوا ال»انگیزد. کند، بلکه حرارت و آتش مینمی

 سخن دراز شد و از مقصود باز افتادم.«. انّها ترمی بشرر کالقصر کانّه جمالۀ صفر

ای درویش! بحقیقت حجاب هفت آمد، یکی دوستی نفس و دوستی این شش چیز دیگر از برای نفرس.  

اند، نهنگان گرسنه. هر زمرانی  نهنگیاند، دوزخهای بی پایان و هر یکی این هفت چیز هر یک دوزخی

اند. جمله اوصاف ذمیمه و اخالق ناپسندیده در آدمری  برد و همچنان گرسنهچندین هزار کس فرو می

آیند و این چندین هزار بال و فتنه و رنج و عذاب که با آدمری رسرد،   بواسطۀ این هفت چیز باز پیدا می

گرذارد:  و آدمی ازین همه غافل و بغفلت روزگار مری رسد در دنیا و آخرت بواسطۀ این هفت چیز می
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چون از خواب غفلت بیدار شود، و از مسرتی شرهوت   «. اولئک کاالنعام بلهم اضلّ واولئک هم الغافلون»

هشیار گردد، و بمرتبۀ انسانی بکمال عقل رسد، و این عالم را چنان که این عالم است بدانرد و ببینرد،   

نفرت گیرد و عالمت این آن باشد که درین عالم چنان باشرد کره مررغ در    البتّه ازین عالم سیر شود و 

قفس، یا کسی که در زندان بود. و عالمت این آن باشد که در وقتی که ازین عالم خواهد کره بیررون   

 «.فزتُ و ربّ الکعبۀ»رود، سخن او این باشد که 

اند، و این چند رنج و عذاب لم دیدهها درین عاای درویش! بسیار کس از بزرگان چون این بالها و فتنه

اند که کاشکی از مادر نیامده بودمی و کاشرکی کره   اند، گفتهگوناگون در دنیا و آخرت مشاهده کرده

خاک بودمی، که از خاک فروتر مرتبۀ دیگر نیست، وگرنه آن مرتبره تمنّرا کردنردی. والحمدللّره ربّ     

 العالمین.

 تمام شد رسالۀ هفدهم
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 ر بیان وحی و الهام و خواب دیدند رسالۀ هژدهم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه، و علی آلهم 

 و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

کثّررهم   -ه جماعت درویشران امّا بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، ک

ئری جمرع   باید که در وحی و الهام و خواب دیدن رسراله ازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

کنید. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلرل نگراه   

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»دارد: 

 وح انسانیدر بیان ر

که هر وقت که آدمی اندرون خود را پاک کند، و آیینۀ دل را صرافی   -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

انرد و علرم و   گرداند بمالئکۀ سماوی نزدیک گردد، از جهت آن که مالئکۀ سماوی جمله پاک و صرافی 

 طهارت دارند.

و صافی است، امّا بواسرطۀ بردن    ای درویش! روح انسانی از جنس مالئکۀ سماوی است و جوهری پاک

آلوده گشته است، و تیره شده است. چون ترک لذّات و شهوات بدنی کند، و علم و طهارت حاصل کنرد،  

و بیرون و اندرون خود را پاک گرداند، و آیینۀ دل را صافی کند، باز پاک و صافی شود. چرون پراک و   

. چون مناسبت پیدا آمرد، همچرون دو آیینرۀ    او را با مالئکه سماوی نسبت پیدا آید صافی گشت، روح

صافی باشند که در مقابلۀ یکدیگر بدارند. هرچه در آن باشد، درین پیدا آید، و هر چه درین برود، در  

آن ظاهر شود و این مالقات در بیداری باشد و در خواب هم بود در خواب بسیار کس را باشرد، امّرا در   

داری سبب وجد و وارد و الهام و خاطر ملکی بود، و در خرواب  بیداری اندک بود. و این مالقات در بی

 سبب خواب راست باشد.

 در بیان مالئکۀ سماوی

اند و جمله علم و طهارت دارند، و مالئکۀ هر آسرمانی کره   بدان که مالئکۀ سماوی جمله پاک و صافی

اضرات و مجاهردات   تر است و علم و طهارت وی بیشتر است. پس آدمری بری باالتر است، پاکتر و صافی

کند مناسبت او با مالئکۀ باالتر حاصرل  شود و علم و طهارت بیشتر حاصل میتر میهرچند پاکتر و صافی

شود تا بجائی برسد که در پاکی و صفا و در علم و طهارت از جملۀ مالئکه بگذرد و بعقرل اوّل رسرد   می

فیض قبول کند، و عقل اول واسطه باشرد  گویند که از عقل اوّل در نتواند گذشت و ازعقل اول بعضی می

میان وی و خدا از جهت آن که عقل اول ملک مقرّب است، بغایت بزرگوار و دانا است، و داناتر از وی و 

واسرطۀ  گویند که از عقل اول هم بگذرد، و با خدای بیو بعضی می تر از وی چیزی دیگر نیست.مقرّب

می است؛ و عالمت این آن باشد که هریچ چیرز از ملرک و    ملک بگوید و بشنود. این نهایت مقامات آد

ملکوت و جبروت و مبداء اول بر وی پوشیده نماند، تمامت اشیاء و تمام حکمت و طبیعرت و خاصریّت و   
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حقیقت اشیا را کماهی بداند و ببیند، و آن چنان که دیگران در خواب ارواح انبیا و اولیرا و مالئکره را   

ویند، و از ایشان مدد و یاری خواهند، وی در بیداری ارواح انبیرا و اولیرا و   ببینند، و با ایشان سخن گ

این است معنی کشف و وحری و   مالئکه را ببیند، و با ایشان سخن گوید و از ایشان مدد و یاری خواهد.

 الهام، و این چنین کس را انسان کامل گویند، و هر که باین مقام رسید، اهل عالم را از وی مدد و یاری

بسیار باشد، از جهت آن که آن چنان که عقول و نفوس عالم علوی مؤثراند درین عالم سرفلی، وی هرم   

مؤثر باشد. درین عالم سفلی هر که از وی مدد خواهد، مدد دهد، و همت وی را اثرها باشد هم در کرار  

خواهند، هم مددها دنیا و هم در کار آخرت. و اگر بعد از وفات وی بر سر قبر وی بزیارت روند، و مدد 

یابند. و صورت زیارت کردن و دعا کردن آن چنان است که بر سر تربۀ چنین کس رود ودور بایسرتد، و  

و آن ساعت از هر چیزها باز آید و آیینۀ دل را پاک و صافی گرداند تا روح زائر با  متوجه آن تربۀ شود.

علم و معرفت باشد، در همران سراعت آن    روح مزور بواسطه قبر مالقاتی افتد. آنگاه اگر مطلوب زائر

کند، بر دل وی پیدا آید. اگر استعداد دریافت آن دارد، و اگر مطلوب زائر مسئله که وی درخواست می

مدد و یاری باشد، در کارهای دیگر بعد از زیارت اجابت دعا ظاهر شود و مهمات وی کفایرت گرردد از   

، از خدا درخواست کنرد ترا مهمرات وی را کفایرت     جهت آن که روح آن مزور قربتی دارد نزد خدا

گرداند. و اگر روح مزور قربت ندارد نزد خدا و قربت دارد نزد مقرّبان خدا، وی از ایشان درخواسرت  

 کند تا خدا مهمات وی را کفایت گرداند.

 در بیان دل انسان کامل

شهادت آید، پیش از آن که براین   بدان که هر بالئی یا عطائی که از عالم غیب روانه شود، تا باین عالم

عالم شهادت رسد، بر دل وی پیدا آید و وی را از آن حال معلوم شود. آن چنان که دیگران درخرواب  

بینند، وی در بیداری ببیند، و آن چنان که کرّوبیان و روحانیان دریابند، وی هم دریابد؛ یعنی بعضی از 

و عکرس بسرتانند. اول کرّوبیران و    ن فیض قبول کننرد  سالکان چنان باشند که از کرّوبیان و روحانیا

روحانیان از آن عطا یا از آن بال با خبر شوند، آنگاه از ایشان عکس آن بر دلهای سالکان پیدا آیرد؛ و  

واسطۀ کرّوبیان و روحانیان از آن عطا یا از آن بال باخبر شوند آن بعضی از سالکان چنان باشند که بی

شوند، ایشان هم دریابند و براخبر شروند، بلکره    یابند و باخبر میوحانیان درمیچنان که کرّوبیان و ر

 «.قلب المؤمن عرش اللّه االکبر»بیشتر و بیشتر از کرّوبیان و روحانیان دریابند و باخبر شوند. 

اند، تا هر چیز که شنوی که در دریای محیط آیینۀ گیتی نمای نهادهای درویش! چندین گاه است که می

از آن که بایشان رسد، عکس آن چیز در آیینۀ گیتی نمای پیدا آید و نمری  سآن دریا روانه شود، پ در

دانی که آن آیینه چیست و آن دریا کدام است. آن دریا عالم غیب غیب است، و آن آیینره دل انسران   

ن برر دل  شود تا بساحل وجود رسد، عکس آهر چیز که از دریای عالم غیب غیب روانه می کامل است.

شود و هر کره بنزدیرک انسران کامرل     آید، و انسان کامل را از آن حال خبر میانسان کامل پیدا می

بغیر سرالکان قرومی    درآید، هر چیز کهدر دل آن کس باشد، عکس آن در دل انسان کامل پیدا آید.

شان هم پیدا آید، نقش افتاده است، چیزها بر دلهای ایدیگر هستند که دلهای ایشان در اصل ساده و بی
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و از احوال آینده خبر دهند و از اندرون مردم و از احوال مردم خبر دهند و بر دلهای حیوانرات هرم   

نقش است و آن حیوانات خبر مردم دهند. بعضی مرردم فهرم   پیدا آید، که دلهای ایشان هم ساده و بی

 کنند، و بعضی فهم نکنند.

علّق ندارد، ظهور عکس بدل ساده و بی نقش تعلرقّ دارد. و  ای درویش! این ظهور عکس بکفر و اسالم ت

این ظهور عکس در کامل و ناقص پیدا آید و در صالح و فاسق ظاهر شود. و اگر در صرالح پیردا آیرد،    

صالحیت وی زیادت شود و بسیار کس بواسطۀ او سود کنند؛ و اگر در فاسق پیدا آید، فسق وی زیرادت  

 ان کار شوند سخن دراز شد واز مقصود دور افتادم.شود و بسیار کس بواسطۀ وی زی

 در بیان سخن اهل شریعت

گویند که مالئکۀ سماوی وقتها مصوّر شوند و با بعضی از آدمیان سخن گویند و بدان که اهل شریعت می

ایم، چنان که در قرآن از قصّره مرریم و از قصّرۀ    گویند که ما ملک و رسول خداییم و بکاری آمدهمی

این معنی بسیار است. و وقت باشد که این صرورت برر   دهد و در قرآن و احادیث ذکر م خبر میابراهی

آدمی ظاهر نشود، امّا بآدمی سخن گوید و کاری فرماید و از حالی خبر دهد. و آن آواز را آواز هاتف 

   گویند.

دمیران القرا   چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که هر وقت که مالئکۀ سماوی سخن بردل آ 

کنند، آن القا اگر در بیداری باشد، نامش الهام است؛ و اگر در خواب باشد، نامش خواب راست است. و 

هر وقت که مالئکه مصوّر شوند و بر انبیا ظاهر گردند و سخن خدای بانبیا رسانند، نامش وحری اسرت.   

 مصوّر شدن مالئکه. این بود سخن اهل شریعت در بیان وحی و الهام و خواب راست و در بیان

 در بیان سخن اهل حکمت

گویند که این صورتها که گفته شد بر کسی ظاهر شوند کره آن کرس را قروّت    بدان که اهل حکمت می

خیالی غالب باشد و این هر کسی را نباشد، بعضی کسان را باشد، از جهت آن که آدمی سه قروّت دارد  

خیالی. بعضی کسان را این هر سه قوّت قوی افتراده   یکی قوّت ادراک، و یکی قوّت عملی و یکی قوّت

باشد و بعضی کسان را این هر سه قوّت ضعیف افتاده باشد، و بعضی کسان را متفاوت بود، یعنی این سره  

غر  ما ازین سخن آن است که هر که را قوّت خیال قوی افتاده  قوّت بعضی قوی و بعضی ضعیف باشد.

مصوّر این صورتها اندرون همین بیننده است. چنان که در خواب صورتها  باشد، این صورتها بسیار بیند و

تواند کرد. در خواب همه کس را باشد، اما در بیداری اندک برود.  کند، در بیداری هم پیدا میپیدا می

وقت باشد که کس در خواب تشنه باشد، صورتی پیدا اید و قدح آب بر دست گرفته باشد و بوی دهد ترا  

و چرون بیردار    تر بوی رسد و تشنگی وی ساکن شود.و از خوردن آن آب لذتی هرچه تمامباز خورد 

شود از آن لذّت چیزی باقی باشد و هیچ شکّ نیست که آن صورت و آن آب همه خیال اسرت و مصروّر   

این صورت و این آب اندرون همین بیننده است. در بیداری نیز وقت باشد که کسی در بیابرانی تشرنه   

تشنگی بکمال رسد و آب نباشد؛ صورتی پیدا آید و قدح بردست گرفته باشد و بوی دهد تا براز   باشد، و
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خورد، و از خوردن آن آب لذّتی هرچه تمامتر بوی رسد، و تشنگی وی ساکن شود و در گرسنگی نیرز  

، صورتی پیدا آید و نان گرم بوی دهد و از خوردن آن لذتی هرچه تمامتر بوی رسرد  دان.همچنین می

تها انگیزاند در اندرون و بیرون. بوهم مرردم  رو گرسنگی ساکن شود و مانند این قوت خیال و وهم صو

تشنه شوند، و بوهم سیراب شوند، بلکه بوهم مردم بیمار شوند و بوهم بمیرند وهم اثرهای قروی دارد در  

 آدمی.

بر عقل. سخن دراز شرد و از  آید و هم در مقابلۀ عقل است و در اغلب اوقات وهم غالب میای درویش! 

اند، از جهت گویند که این صورتها نه مالئکهمقصود دور افتادم. غر  ازین سخنان آن بود که حکما می

آن که مالئکۀ سماوی همیشه در مقام خود باشند و بکار خود مشغول بودند و بغیرر کرار خرود کراری     

هر که بریاضات  د و جمله علم و طهارت دارند.اندیگرنتوانند کرد، اما مالئکۀ سماوی جمله پاک و صافی

و مجاهدات خود را پاک و صافی گرداند و علم و طهارت حاصل کند او را با مالئکۀ سماوی مناسبت پیدا 

آید. و چون مناسبت پیدا آید، همچون دو آیینۀ صافی باشند که در مقابلۀ یکدیگر بدارند، چنانکه یرک  

یداری سبب الهام است و در خواب سبب خواب راست است. این اسرت  نوبت گفته شد و این مالقات در ب

سخن حکما در معنی مصوّر شدن مالئکه و این است معنی دیدن خضر و الیاس و این است معنی دیردن  

بیننرد همچرون شریخ الغیرب و     مردان غیب و این است معنی صورتها که سالکان در خلوت خانه مری 

 باشند، و صورتهای نورانی همچون شعلۀ نور آفتاب و ماه و ستاره.صورتهای دیگر که بغیر صورت آدمی 

 در بیان دانستن غیب

دانند که فردا چه باشد و سرال  دانند، از چه میبدان که اگر کسی سؤال کند که چون مالئکه غیب نمی

 آینده چه خواهد بود؟

یب دی و امروز و فردا نیسرت،  اند. و درعالم غاند، خود عالم غیبجواب. بدان که مالئکه در عالم غیب

 تفراوت حاضرراند، از  پار و امسال و سال آینده نیست. صد هزار سال گذشته و صدهزار سال نیامده بی

 جهت آن که عالم غیب عالم اضداد نیست، عالم شهادت عالم اضداد است.

در عالم غیرب   ای درویش! زمان و بعد زمان پیش ماست که فرزند افالک و انجمیم و در عالم شهادتیم.

دانند، آنچره  زمان و بعد زمان نیست، هر چه بود و هست و خواهد بود حاضراند. پس مالئکه غیب نمی

 دانند.حاضر است می

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که آنچه معین شد که از عالم غیب باین عالم شهادت آید، 

در آیینۀ دل ما پیدا آمدو ما هم دانستیم و آن خبرر   مالئکه دانستند. و چون مالئکه دانستند، عکس آن

شاید که بعد از یک روز، و شاید که بعد از یک سال و شاید که بعد از دو سال، و شاید که بعد از صد سال 

 و شاید که بعد از هزار سال دیگر از عالم غیب باین عالم شهادت آید.

شود. امرا چرون سررشرته بدسرت     م دراز مینویسای درویش! این سخن تفصیلی دارد، اگر بشرح می

 زیرکان دادم، باقی بفکر خود بیرون آرند.
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 در بیان خواب و بیداری و در بیان خواب دیدن

گویند و حالتی دیگر هسرت و آن حالرت را   بدان که آدمی را حالتی هست و آن حالت را بیداری می

از راه حواس بیررون آیرد ترا    آدمی خوانند. و خواب و بیداری عبارت از آن است که روح خواب می

رود تا کارهای اندرونی ساز کارهای بیرونی ساز دهد، و چون کارهای بیرون ساز داد، باز باندرون می

گویند؛ و چرون بانردرون   آید، این حالت را بیداری میآید و حواس در کار میدهد. چون بیرون می

خوانند. و انردرون رفرتن روح را   را خواب میشوند، این حالت رود و حواس از کارها معزول میمی

 ها بسیار است، اما مراد ما درین موضع بیان خواب است.سبب

چون معنی خواب و بیداری دانستی، اکنون بدان که سبب خواب دیدن دو چیز است، یکری از حرواس   

ظه اسرت،  اندرونی است و یکی از مالئکۀ سماوی است، آن که از حواس اندرونی است از خیال و حاف

دار وهم است. هر دو خزینه داراند و بروزگار دراز از دار حس مشترک است وحافظه خزینهخیال خزینه

اند، تا بوقت آن که طلب کنند برر ایشران   اند صوری و معنوی و در خزینه نهادهایشان چیزها یاد گرفته

 عر  کنند.

خزینه داران چیزها از ایشران مری   چیزها یاد گرفتن و حفظ کردن عبارت ازین است کهای درویش! 

دارند. و یاد آوردن چیزها عبارت از آن است کره خزینره داران   نهند و نگاه میگیرند و در خزینه می

چیزها بوقت طلب بر ایشان عر  کنند. اگر زود عر  کنند، گویند که زود یاد آمد؛ و اگر دیر عرر   

و سبب دیرر عرر     نکنند، نسیان عبارت ازین است.کنند، گویند که دیر یاد آمد و اگر اصال خود عر  

 کردن، و سبب اصال خود عر  ناکردن آن باشد که خللی در خزینه داران آمده باشد.

تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم! وقت باشد که خزینه داران بوقت آن که از ایشان چیزی طلب 

که از ایشان چیزی طلب کنند ایشان خود عرر   کنند، آن چیز را عر  کنند؛ و وقت باشد که بی آن 

کنند. اگر در بیداری عر  کنند، مردم گویند که فالن چیز یا فالن کس در خاطر ما آمد و با یراد مرا   

 آمد.

ای درویش! احوال گذشته همچون صورتهای خوب که وقتی دیده باشند، یا طعامهای صالح کره وقتری   

وقتی با یاران بوده باشد در خاطر کسی آمد، جمله ازین قبیرل  خورده بودند، یا جمعیتها و صحبتها که 

صوفیان گویند که نفی خواطر یکی از شرایط  معنی.ئی بود بیفایده و اندیشهاست. این فکری باشد بی

هرا در  تصوّف است، و علما گویند که خیاالت فاسد را ترک باید کرد و اگر در آینده هم ازین نوع اندیشه

معنی بود. گذشته و آینده را نفی باید کرد. این احوال بیداری بود و اگر در خرواب  بیخاطر آید، هم 

عر  کنند، آن خفته در خواب چیزها بیند، و این خواب دیدن را اعتباری نباشد و این خواب را تعبیرر  

معنی است، در خواب هرم بری  فایده و بیکنند و آن عر  بینبود، آن چنان که در بیداری عر  می

و قسمی دیگر هست که نه ازین قبیل است، اما از حواسّ اندرونی اسرت. و آن   فایده و بی معنی است.

 خواب دیدن را اعتبار است، و آن خواب را تعبیر است.

ای درویش! اگر در بدن آدمی یکی ازین اخالط اربعه غالب شود، مثال اگر صفرا غالب شود، قوت خیال 
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ب عر  کند، همچون گرل زرد و انجیرر زرد و جامرۀ زرد، و موضرع     چیزها زرد مصوّر کند و در خوا

زند و مانند این. تعبیر این آن باشد که خلط صفرا برین بیننده غلبه کررده باشرد.   پرآتش که شعله می

 مصلحت آن باشد که دفع صفرا بکند؛ و اگرنه، بیماریهای صفراوی پیدا آید.

تر ازین تر ازین باشد، انجیر زرد بیند؛ و اگر قویاگر قوی اگر در بدن صفرا اندک باشد، گل زرد بیند؛ و

زند. اگر گل زرد بیند، تر ازین باشد، موضعی پرآتش بیند که شعله میباشد، جامۀ زرد بیند، و اگر قوی

بیمار نشود، از جهت آن که صفرا اندک بود، باندک تسکینی که بکند، ساکن شود و اگر انجیر زرد بینرد  

گر دفع صفرا نکند، بیمار شود و تب صفرائی پیدا آید؛ و اگر یکی خورده باشد، یرک ترب   خورد اکه می

بیاید؛ و اگر دو خورده باشد، دو تب بیاید؛ همچنین بعدد آن که خورد تب بیاید. و اگر جامۀ زرد بینرد  

ند جگرر  زکه پوشیده است، و دفع صفرا نکند، یرقان پیدا آید. و اگر موضعی پر آتش بیند که شعله می

آن کس بغایت گرم باشد و خوف آن باشد که از غایت گرمی بسوزد و بیشتر آن باشد که این چنین کس 

دان. اگرر  نزید و هالک شود و این چنین که در خلط صفرا دانستی، در آن اخالط دیگر همچنرین مری  

غم غالب شرود،  کند و در خواب عر  کند؛ و اگر بلخون غالب شود، قوّت خیال چیزهای سرخ مصوّر می

قوّت خیال چیزهای سپید و آبهای روان مصوّر کند و در خواب عر  کند؛ و اگر سودا غالب شود، قروّت  

خیال چیزهای سیاه و جایهای تاریک مصوّر کند و در خواب عر  کند. این هر دو قسم که گفته شرد، از  

و  م دوم را اعتبار و تعبیرر هسرت.  اند؛ و آن قسم اول را اعتبار و تعبیر نیست، و این قسحواس اندرونی

شود و انردرون جمرع   آن قسم دیگر که از مالئکۀ سماوی است: چون بواسطۀ خواب حواس معزول می

گردد، در آن ساعت دل را با مالئکۀ سماوی مناسبت پیدا آید و همچرون  شود و آیینۀ دل صافی میمی

از آنچه معلوم مالئکه باشد، عکس آن در دل دو آیینۀ صافی باشند که در مقابلۀ یکدیگر بدارند. چیزی 

خواب بیننده پیدا آید، چنان که چند نوبت گفته شد. این خواب دیدن را اعتبار هست و ایرن خرواب را   

تعبیر هست، و خواب راست عبارت ازین است. و این خواب است که یک جزو است از چهل و شش جرزو  

 نبوّت.

 در بیان نصیحت

ه تو زندگانی کنی، خواهد گذشت، اگر بطریق صالحیت و کم آزاری گرذرد،  ای درویش! بهر طریقی ک

 بهتر باشد. و الحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ هژدهم
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 در بیان سخن اهل وحدت رسالۀ نوزدهم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

اولیائه، خیر خلقره، و علری    الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

که درین هژده رساله سخن علما و حکما و مشایخ مستوفی گفته شد، و  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

 آید سخن اهل وحدت تقریر خواهد شد.درین دو رساله که می

ماند، بغایت دور از یکدیگراند، چنان نمیهای دیگر ای درویش! سخن این دو رساله بسخنان آن رساله

گویند که جمله خیرال  اند، این قوم مینام نهاده ۀاند، و آن را عین الحقیقکه هرچه آن قوم اثبات کرده

 اند.است، و آن قوم اهل خیال

میل آن است که هیچ قوم باید که عیب یکدیگر نکنند، و جمله یکدیگر را معرذور  ای درویش! سخن بی

؛ از جهت آن که این وجود وجودی پر عظمت و پرحکمت است، و هیچ کس این وجود را کمراهی  دارند

 در نتواند یافت.

ای درویش! در خلقت و آفرینش مگسی چندان حکمت تعبیه است، که اگر حکیمی سالها در حکمت یک 

ه کن که این مگس فکر کند، بتمامت حکمتهای وی نتواند رسید با آن که مگس خلق الساعه است. اندیش

کارخانه چه کار باشد که خار و خاشاکش چنین است. هر کس را بقدر مرتبۀ خود ازین وجرود چیرزی   

 «.کلّ حزب بما لدیهم فرحون»اند داده

 در بیان ظاهر و باطن وجود

که وجود یکی بیش نیست، و این یک وجود ظراهری دارد و براطنی    -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

این و خود یک نور است و این نور است که جان عالم است، و عالم ماالمال آن نور اسرت،  دارد، و باطن 

کرران. حیروۀ و علرم و ارادت و قردرت     پایان و بینوری است نامحدود و نامتناهی و بحری است بی

موجودات ازین نور است، بینائی و شنوائی و گویائی و گیرائی و روائی موجودات ازیرن نرور اسرت،    

و خاصیّت و فعل موجودات ازین نور است، بل خود همه این نور است. و ظاهر این وجود تجلّری  طبیعت 

 این نور است، و آیینۀ این نور است، و مظهر صفات این نور است.

خواست که جمال خود را ببیند، و صفات و اسامی و افعال خود را مشاهده کند. ای درویش! این نور می

تبس شد، و از ظاهر بباطن و از غیب بشهادت و از وحردت بکثررت آمرد، و    تجلّی کرد و بصفت فعل مل

 جمال خود را بدید و صفات و اسامی و افعال خود را مشاهده کرد.

ای درویش! اگر صاحب جمالی خواهد که جمال خود را ببیند، تدبیرش آن باشد که کان آهرن پیردا   

ه کند و بگدازد تا غلّ و غش از آهن جدا شود کند، و از آن کان خاک آهن بیرون آرد و خاک را در بوت

گوید تا مراۀ شود، آنگراه آن  تابد و میو آهن پاک و صافی گردد، آنگاه آن آهن پاک و صافی را می

 مراۀ را مسوّی و مجلّی گرداندو جمال خود را ببیند.

ای و آیینرۀ گیتری   ای درویش! اگرچه هر فردی از افراد موجودات آیینۀ این نوراند، امّا جام جهان نم
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موجودات بر آدمی ختم شد و آدمی ختم موجودات آمد، یعنی بوجود آدمی عرالم   نمای آدمی است.

تمام شد و آیینه تمام گشت، و صفات و اسامی و افعال این نور تمام ظاهر شدند و این نور جمال و جالل 

رد و هر چیز که تمام شد خرتم  خود را در کمال آدمی بدید و صفات و اسامی و افعال خود را مشاهده ک

 شد.

ای درویش! اگر در همه عالم یک آدمی بکمال رسید، این نور جمال خود را دید، و صفات و اسرامی و  

افعال خود را مشاهده کرد. حاجت نیست که جملۀ آدمیان بکمال رسند، اگرر جملره آدمیران بکمرال     

باید که آدمیان هر یک نظام عالم نباشد، میرسند، صفات و اسامی و افعال این نور تمام ظاهر نشوند، و

ئی باشند، و هر یک مظهر صفتی بوند، و هر یک را استعداد کاری بود ترا صرفات و اسرامی و    در مرتبه

 افعال این نور تمام ظاهر شوند، و نظام عالم باشد.

ز قبرول نرور   ای درویش! تسویه عبارت از استعداد است، یعنی استعداد قبول نور، و نفح روح عبارت ا

است و سجدۀ کسی کردن عبارت از کار از برای آن کس کردن است و مسخّر و منقاد آن کرس شردن   

 «.فاذا سوّیته و نفحت فیه من روحی فقعوا له ساجدین»است 

اند. جمله اجزاء عالم در کار بودند ودر ترقی و عروج بودند ای درویش! تمام موجودات اجزای آدمی

مد. معلوم شد که معراج موجودات ازین طرف اسرت، و معلروم شرد کره کمرال      تا بآخر آدمی پیدا آ

اینجاست که آدمی است، از جهت آن که کمال در میوه باشد و میوۀ درخت موجودات آدمری اسرت.   

چون کمال اینجاست، و معراج ازین طرف است، پس آدمی کعبۀ موجودات باشد از جهت آن که جملرۀ  

و »انرد  و مسجود مالئکه باشد، از جهت آن که جمله کارکنان آدمری موجودات روی در آدمی دارند، 

 «.سخّر لکم ما فی السموات و ما فی االر  جمیعاً

ای درویش! سجده کردن نه آن است که پیشانی بر زمین نهد، سجدۀ کسی کردن آن باشد که کرار از  

دمیران از بررای آن   کنند، و موجودات سجدۀ آبرای وی کند. پس جملۀ موجودات سجدۀ آدمیان می

 اند.کنند که انسان کامل در میان آدمیان است. پس جملۀ آدمیان طفیل انسان کاملمی

جهان نمرا و آیینرۀ    مگوییم که آدم جاای درویش! مراد ما از آدم انسان کامل است، یعنی این که می

دات بزرگروارتر و  گیتی نمای است، و مظهر صفات این نور است، مراد ما انسان کامل است، در موجرو 

سرت از  اداناتر از انسان کامل چیزی دیگر نیست، از جهت آن که انسان کامل زبده و خالصۀ موجودات 

اعلی تا باسفل مراتب انسان کامل است و مالئکۀ کروبیان و روحانیان و عررش و کرسری و سرموات و    

نند و کارهای انسان کامرل  کگرد انسان کامل طواف میاند و همیشه کواکب جمله خادمان انسان کامل

 دارند.بساز می

ای درویش! این شرف و کرامت که آدمیان دارند، ازموجودات هیچ چیز دیگر ندارد، از جهت آن کره  

هرچیز دیگران دارند، آدمیان آن دارند و آدمیان چیزی دارند که دیگران ندارندو آن عقرل اسرت.   

موجودات بعقل اسرت، و فضریلت عراقالن برر      عقل بآدمیان مخصوص است، و فضیلت آدمیان بر دیگر

 یکدیگر بعلم و اخالق است.
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ای درویش! آن امانت که بر جمله موجودات عر  کردند و جمله ابا کردند و قبول نکردنرد و آدمری   

 قبول کرد و بآن بکمال رسید آن امانت عقل است.

 در بیان مرتبۀ ذات و مرتبۀ وجه

کنون بدان که این وجود هم قدیم است و هم حادث، هرم اوّل  چون دانستی که وجود یکی بیش نیست، ا

است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن، هم خالق است و هم مخلوق، هم رازق است و هرم مررزوق،   

هم ساجد است و هم مسجود، هم عابد است و هم معبود، هم شاهد است و هم مشهود، هم حامد اسرت و  

، هم مرید است و هم مراد هم قادر است و هم مقدور، هرم محّرب   هم محمود، هم عالم است و هم معلوم

است و هم محبوب، هم عاشق است و هم معشوق، هم مرسِل است و هم مرسَل، هرم خیرال اسرت و هرم     

 دان.حقیقت و در جمله صفات همچنین می

 اگر از عالم کثرت درگذری و بدریای وحدت رسی، و در دریای وحدت غوص کنی، عاشقای درویش! 

انرد.  و معشوق و عشق را یکی بینی، و عالم و معلوم و علم را یکی یابی، این اسامی جمله در مرتبۀ وجه

چون ازوجه درگذری و بذات رسی، هیچ ازین اسامی نباشد، ذات مجرّد باشد از جهت آن که هر صفتی 

امّا صفات در مرتبۀ  و هر اسمی و هر فعلی که در عالم است، جمله صفات و اسامی و افعال این وجوداند؛

اند. و هر فردی از افراد موجودات ایرن سره   اند و افعال در مرتبۀ نفساند، و اسامی در مرتبۀ وجهذات

مرتبه و دو صورت دارد، مرتبۀ ذات و مرتبۀ وجه و مرتبه نفس و صورت جامعه و صورت متفرقه. و صفات 

انرد؛ و صرورت   د، و افعال جمله در مرتبۀ نفساناند، و اسامی جمله در مرتبۀ وجهجمله در مرتبۀ ذات

جامعه صورت ذات است و صورت متفرقه صورت وجه است و مرتبۀ ذات لیلۀ القدر و لیلۀ جمعه اسرت و  

 مرتبۀ وجه یوم القیمۀ و یوم الجمعۀ است.

 در بیان مظاهر صفات

 است کره جران   ای درویش! چون دانستی که وجود یکی بیش نیست، و دانستی که این وجود یک نور

کند که چون یک نور عالم است و عالم ماالمال این نور است، اکنون بدان که برین سخن کسی سؤال می

است که جان عالم است، و عالم ماالمال این نور است، چرا در عالم کثرت پیدا آمد و چررا در عالمیران   

 چندین تفاوت بسیار ظاهر شد؟

جود یک نور است و این نور است که جان عالم اسرت و عرالم   که گفته شد که باطن این وجواب. بدان 

ماالمال این نور است و ظاهر این وجود تجلّی این نور است و مظهر صفات این نور است. افرراد عرالم   

بایست، تا صفات این مظاهر صفات این نوراند. و این نور صفات بسیار داشت، مظاهر صفات هم بسیار می

 ین سبب در عالم کثرت پیدا آمد و اگر این کثرت نبود، توحید را وجود نبودی.نور تمام ظاهر شوند. با

گویند که چون هر فردی از افراد موجودات مظهر صفتی آمد، و آدمری  کنند و مییک سؤال دیگر می

بایست که در آدمیان تفراوت نبرودی و جملره در    صفتی آمد، و آدمی مظهر صفت علم آمد، میمظهر 

 بودندی.مظهر علم یکسان 
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جواب. بدان که در عالم هر یک از موجودات هر چیزی که دارند، بنا بر استعداد دارند؛ و هرر یرک از   

آدمیان هر چیز که یافتند، بنا بر استعداد یافتند. مظاهر صفات این نور در استعداد ظهرور صرفات برر    

د داشتندی، صفات این نور اند، هر چیزی استعداد ظهور چیزی دارد. اگر جمله چیزها یک استعداتفاوت

تمام ظاهر نشدی و غر  از مظاهر آن است که تا صفات این نور تمام ظاهر شروند. پرس هرر چیرزی     

استعداد ظهور چیزی دارد، و آدمی استعداد ظهور علم دارد! امّا آدمیان که استعداد ظهور علم دارنرد  

لم بسیار است، و هر نوعی استعداد خاصّ اند، از جهت آن که انواع عدر استعداد ظهور علم هم بر تفاوت

دارد. بعضی استعداد یک نوع علم دارند، و بعضی استعداد دو نوع علم دارند و بعضی استعداد ده نوع 

علم دارند و بعضی استعداد صد نوع علم دارند. و استعداد بعضی ناقص است و استعداد بعضری میانره   

 آدمیان تفاوت بسیار پیدا آمد.است و استعداد بعضی کامل است باین سبب در 

انرد و  بسیار از آدمیان صورت آدمیان دارند، امّا معنی آدمیان ندارند، ازحسراب بهرایم  ای درویش! 

 صفات و افعال بهایم در ایشان ظاهر است.

ای درویش! عالمت آدمی چهارچیز است، اقوال نیک و افعال نیک و اخالق نیک و معارف. هر که ایرن  

آدمی است و هر که ندارد نه آدمی است، هر که این چهار چیز بکمال رسانید او انسان  چهارچیز دارد،

 کامل است.

گویند که آدمی هر یک خاصیّتی دارند، چنان اند و میای درویش! بعضی استعداد را خاصیّت نام نهاده

تواننرد  نمری خواند و دیگرران  توانند گفت، و یکی شعر خوب میگوید و دیگران نمیکه یکی شعر می

توانند کرد و یکی تحصیل علم و یکری تحصریل   کند و دیگران نمیهای راست میخواند و یکی اندیشه

و شک نیست کره ایرن    اند.توانند کرد و مانند این جمله را خاصیّت نام نهادهکند ودیگران نمیمال می

اند و استعداد جملره  آورده جمله باستعداد است، هر یک استعداد چیزی دارندو آن استعداد را با خود

کسبی نیست، استعداد جمله بخاصیّت ازمنۀ اربعه است. و استعداد اگرچه کسبی نیسرت امّرا اسرتعداد    

بتربیت و پرورش زیادت شود، و اگر تربیت و پرورش نیابد کم شود. چنان که یکی استعداد آن دارد که 

یداری اندرون وی عکس چیزهرا زود قبرول   خواب راست بسیار بیند، و یکی استعداد آن دارد که در ب

کند، چنان که هر کس که بنزدیک وی آید، و آن کس را چیزی در خاطر باشد یا در خاطر آید، در می

ت و مجاهدات اتوانند که این استعداد را بریاضاین دو کس می حال عکس آن در اندرون وی پیدا آید.

شود تا باین عالم شهادت آید، پیش از آن که باین عرالم   بجائی رسانند که هر چیز که از عالم غیب روانه

آید در اندرون ایشران پیردا   شهادت رسد، این دو کس را از آن حال خبر شود وعکس آن چیز که می

 آید و آن عکس اگر در خواب پیدا آید نامش راست است؛ و اگر در بیداری پیدا آید، نامش الهام است.

فراد موجودات مظهر صفت این نور است، امّا دو مظهر بغایرت قروی   ای درویش! اگرچه هر فردی از ا

اند، یکی انسان کبیر و یکی انسان صغیر. انسان کبیر مظهر قدرت است و انسان صغیر مظهر علرم  افتاده

اند و انسان کامل مظهر علم اسرت و از اینجاسرت کره    است، یعنی افالک و انجم و عناصر مظهر قدرت

 توانند بود که اقتضاهای گنبد خضرا است.نچنان میعالمیان درین عالم آ
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ای درویش! گنبد خضرا لوح محفوظ و کتاب خدا است، هرچه در کتاب خدا نوشته است، قضای خداست 

 شود که در کتاب خدا نوشته است.و درین عالم آن ظاهر می

 در بیان تناسب

ماالمال این نور است، اکنون بدان  چون دانستی که یک نور است که جان عالم است و عالمای درویش! 

که امتیاز چیزها از یکدیگر بصورت وصفت است، از جهت آن که یک نور است که جان عالم اسرت، امّرا   

بایست تا صفات این نور تمام ظاهر شود. ایرن نرور   این یک نور صفات بسیار داشت مظاهر هم بسیار می

ی مظهر صفتی شد، و هر صفتی بصورتی مخصوص تجلّی کرد و بچندین هزار صورت ظاهر شد؛ هر صورت

گشت تا صفات این نور تمام ظاهر شدند. آن صورت همیشه با آن صفت و آن صفت پیوسته با آن صورت 

تر از صورت انسان نیست، الجرم بصفتی مخصوص شد که از خواهد بود. و از صورتها هیچ صورتی بکمال

آن نطق است. پس انسان بصورت انسانی و بصفت نطق از صفتها هیچ صفتی بکمالتر از آن صفت نبود، و 

و دیگر چون دانستی  جملۀ حیوانات ممتاز شد، و بعلم و اخالق از اقران خود ممتاز گشت و بکمال رسید.

که یک نور است که جان عالم است، و عالم ماالمال این نور است، و افراد موجودات مظاهر صفات ایرن  

ائیم که بودیم و مائیم که هستیم و مائیم که باشیم، راست باشد؛ و اگر گوینرد  نوراند، پس اگر گویند که م

و دیگر چون دانستی کره   که نه مائیم که بودیم و نه مائیم که هستیم و نه مائیم که باشیم، هم راست باشد.

اد یک نور است که جان عالم است و عالم ماالمال این نور است و این نرور اوّل و آخرر نردارد، و افرر    

موجودات مظاهر صفات این نوراند، پس هر صورتی که باین عالم آید، و بصفتی موصوف شود و باسرمی  

گردد، چون این صورت ازین عالم برود، و صورتی بیاید و بهمان صفت موصوف شود و بهمان اسم  سمّیم

دریرا آب   از رمسمیّ گردد، وی آن است از روی تناسب نه از روی تناسخ، از جهت آن که اگر هزار برا 

برداری و باز در دریا ریزی، هر نوبت که برداری همان آب باشد از روی تناسب امّا نه آن آب باشرد از  

 روی حقیقت.

ای درویش! این تقریر که درین رساله کرده شد، نه سخن اهل حلول است، ونه سخن اهرل اتّحراد، از   

اد هم میان دو وجود بود و دریرن رسراله   جهت آن که حلول میان دو چیز باشد، یعنی دو وجود؛ و اتّح

 کند. پس حلول و اتّحاد باطل باشد.گوید که وجود یکی بیش نیست، و اثبات یک وجود میمی

 در بیان نصیحت

ای درویش! صحبت با نیکان دار و صحبت با بدان مدار که هر که هر چه یافت از نیکی، از صحبت نیکان 

خواهی که آدمی نیک و آدمی بد از صحبت بدان یافت. و اگر مییافت، و هر که هر چه یافت از بدی، 

را بشناسی، بدان که آدمی نیک آن است که راست گفتار و راست کردار و نیکو اخالق و راحت رسران  

 بود و آدمی بد آن است که راست گفتار و راست کردار نباشد، و بد اخالق و آزاررسان بود.

راست کردار و نیکو اخالق و راحت رسان شوی، ترا ترو از خرود     جهد کن تا راست گفتاروای درویش! 

ایمن گردی و دیگران از تو ایمن شوند. هرکجا امن هست، بهشت است و هر کجرا امرن نیسرت، دوزخ    
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است. هیچ نعمتی برابر آن نیست که آدمی بهشتی باشد، و در بهشت بود. و هیچ محنتی برابر آن نیست 

خ بود. آدمی راست گفتار و راست کردار و نیکو اخالق و راحت رسان که آدمی دوزخی باشد و در دوز

بهشتی است. چون بصحبت راست گفتار و راست کردار و نیکو اخالق و راحت رسران رسرد، در بهشرت    

 باشد.

ای درویش! زهی سعادت کسی را که بهشتی است، و زهی شقاوت کسی را که دوزخری اسرت، زهری    

د، در بهشت باشد، و زهی شقاوت کسی که چون بصحبت وی رسد سعادت کسی که چون بصحبت وی رس

 در دوزخ باشد. والحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ نوزدهم
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 سخن اهل وحدت در بیان عالم رسالۀ بیستم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

یائه، خیر خلقره، و علری   الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اول

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

 -کثّررهم اللّره   -که جماعت درویشان -چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی

کننرد و  بیان کنید که اهل وحدت بیان عالم چرون مری  باید که ازین بیچاره درخواست کردند که می

لم سفلی کدام است، و آسمان اوّل و آسمان هفتم کدام است درخواسرت  بنزدیک ایشان عالم علوی و عا

انّه علی مرا  »ایشان را اجابت کردم و از خدای تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد: 

 «.یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر

 در بیان آنکه عقل وعلم مخصوص بادمی باشد

گوید که ه ابوتراب نسفی، که یکی از اهل وحدت است، چنین میک -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان که

است که نفی سخن علما و حکمرا مری  عقل و علم جز در آدمی نیست، و غر  ابوتراب ازین سخن آن 

گویند که افالک و انجم عقل وعلم و ارادت و قدرت دارند، یعنری  کند، از جهت آن که علما و حکما می

است و نه عقل دایم در اکتساب علوم و اقتباس انواراند، و حرکات ایشران  فلکی عقلی دارد، نه فلک هر 

شود. هر یک آنچه مری گویند که مالئکه علم دارند، امّا علم ایشان زیادت نمیباختیار است. و علما می

کند، و نفی این هر دو سخن میدانند دانش ذاتی ایشان است. و ابوتراب این هر دو سخن را قبول نمی

گوید که افالک و انجم و مالئکه عقل و علم ندارند، عقل و علم مخصوص است بآدمی. افالک و می کند و

اند؛ امّا نتواننرد کره آن عمرل    انجم و مالئکه دایم در کاراند، هر یک عملی دارند و بعمل خود مشغول

ان در وجود مری علم و ارادت ایشان ازیشنکنند و نتوانند که بغیر آن عمل عملی کنند؛ پس آن عمل بی

اند و آدمیران  آید، و افالک و انجم و مالئکه در عمل خود مجبوراند. افالک و انجم و مالئکه مظهر عمل

 اند.مظهر علم

اند، و در حرکات اختیار دارند؛ و آدمی عقل و علم ای درویش! حیوانات حسّ دارند و مدرک جزؤیات

و دیگرر   علم و حسّ و اختیار ندارنرد از موجرودات.   دارد. باقی بغیر از حیوانات هیچ چیز دیگر عقل و

اند، و اینچنین که گوید که افالک و انجم و عناصر و موالید اینچنین که هستند اینچنین بودهابوتراب می

هستند خواهند بود: هیچ چیز را از روی هستی اوّل نیست، و هیچ چیز را از روی نیستی آخرر نیسرت؛   

گیرند. بعضی چیزهرا  وند و صورتی که دارند رها کنند، و صورت دیگر میرآیند و مییعنی چیزها می

کنند. و غر  ابوتراب ازین سخن آن است کره مری  روند و صورتی که دارند رها نمیآیند و نمینمی

گوید که امکان ندارد که هست نیست شود، و نیست هست گردد. نیست همیشه نیسرت باشرد، و هسرت    

شروند و  و نیست گشتن چیزها عبارت از آن است که مفردات مرکّب می همیشه هست باشد. هست شدن

آیند و باز از عالم فعل بعالم قوّت براز  گردد، و ازعالم قوّت اعرا  بعالم فعل میباز مرکّب مفردات می

شودو براین واسرطه   آید و در مزاج بسبب تسویه روح ظاهر میگردند و بسبب ترکیب مزاج پیدا میمی
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 گردد.عدّ ترّقی میمرکبات مست

 در بیان مزاج و تسویه

بدان که چون عناصر و طبایع چنان که شرط آن است با یکدیگر بیامیزند، البّتره از آن میران چیرزی    

 گویند.متشابه االجزا پیدا آید، آن چیز متشابه االجزا را مزاج می

و معنی مساوات برابرری.   را دانستی، اکنون بدان که معنی تسویه برابر کردن است،چون معنی مزاج 

در هر مزاجی که اجزاء عناصر و طبایع برابر باشند، و در میان آن اجزا مساوات بود، آن مزاج معتردل  

باید که تا شایستۀ صورت انسانی گردد، و مزاج مستوی باشد، و آن مزاج مستوی بود و مزاج معتدل می

اجزای عناصر و طبایع برابر نباشد، و در میران   باید که تا قابل روح انسانی شود و در هر مزاجی کهمی

آن اجزا مساوات نبود، آن مزاج غیر معتدل باشد، و آن مزاج غیر مستوی بود. تسویه بحقیقت اسرتعداد  

است، یعنی قبول روح و معنی استعداد این است که گفته شد و مزاج غیر معتدل از سره حرال بیررون    

 بود از اعتدال، یا متوسّط باشد میان قرب وبعد. نباشد؛ یا قریب باشد باعتدال یا بعید

آنچه بعید بودند، مزاج معدن شدند و روح معدنی پیدا آمد؛ و آنچه متوسّط بودند، مزاج نبات شدند و 

روح نباتی پیدا آمد؛ و آنچه قریب بودند، مزاج حیوان شدند و روح حیوانی پیدا آمد و انسان یک نوع 

مزاج آنچه بغایت قریب بودند باعتدال، مزاج انسان شرد و روح انسرانی   است از انواع حیوان. پس از 

گویند، از جهت آن که بغایت نزدیک است باعتدال، پس مزاج انسان پیدا آمد و این مزاج را معتدل می

 معتدل آمد بنسبت.

کان چون این مقدّمات را معلوم کردی، اکنون بدان که معتدل حقیقی را وجود نیست، از جهت آن که م

معتدل و غذای معتدل نیست. و اگر مزاج معتدل بودی، و مکان معتدل و غذای معتدل یافتی، آن مزاج 

هم باقی بودی و استعداد هر دو داشتی، یعنی استعداد بقا و استعداد ترّقی از جهرت آن کره مفرردات    

، امّا استعداد بقا ندارنرد از  استعداد بقا دارند امّا استعداد ترّقی ندارند؛ و مرکّبات استعداد ترّقی دارند

گردانرد بسریاراند؛ و ممکرن    اند و اسبابی که مزاج را منحرف میجهت آن که در مرکّبات اضداد جمع

است که ساعۀ فساعۀ بسببی از اسباب مزاج منحرف شود و یکی از اضداد غالب آید یا مغلوب شرود، آن  

د، اتّفاق حسنه دست دهد و آن مزاج براز  شوترکیب خراب گردد، اگر در آن حال که مزاج منحرف می

باصل خودباز گردد، و آن مزاج روزی چند دیگر باقی ماند و اگر میسّر نشود و آن مزاج باصل خود باز 

نگردد، و فساد ظاهر شود و خرابی پیدا آید تا بجائی رسد که هر یک باصل خود باز گردد و آن مرزاج  

 گویند یعنی مرکّب نماند، مفردات شدند.نماند، گویند که آن چیز نماند. راست می

ای درویش! اگر کسی را مزاج درست وسلیم باشد، و آفتی نرسد، ممکن است که تا بصد و بیسرت سرال   

گویند و اگر آفت رسد در آن وقت که آفت رسد، آن مزاج خرراب  باقی ماند، و این را اجل مسمیّ می

اند، این خللها نیست، الجرم از حال نمری جم مفرداتخوانند. و در افالک وانشود، آن را اجل قضا می

گوینرد و  کنند. و ازین جهت افالک و انجم را عالم بقا و ثبرات مری  گردند و صورتی که دارند رها نمی

 خوانند.عناصر و طبایع و معدن و نبات و حیوان را عالم کون و فساد می
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گردد، و چون شود و شریفتر و لطیفتر میمی آید، نازکترای درویش! هر چند که ازین درخت باالتر می

گوید که تمام موجودات یک درخت اسرت، و  شود یعنی ابوتراب نسفی میشود آفت پذیر مینازکتر می

فلک اوّل، که فلک االفالک است، محیط موجودات سات، و ساده و بی نقش است، زمرین ایرن درخرت    

ت است و هفت آسمان، که هر یک کروکبی سریّاره   است و فلک دوّم که فلک ثابتات است، بیخ این درخ

دارند، ساق این درخت است. زحل که از ما دورتر است، زیرتر است و بر آسمان اوّل است، و قمر که بما 

نزدیکتر است، باالتر است و بر آسمان هفتم است، یعنی هر چیز که بما نزدیکتر است، باالتر است؛ و هرر  

انرد؛ و معردن و   و عناصر و طبایع چهارگانه شاخهای این درخت است. چیز که از مادورتر است، زیرتر

اند. پس از آنجا که زمین این درخت است، ترا باینجرا کره    نبات و حیوان برگ و گل و میوۀ این درخت

گردد. چون مراتب ایرن  شود و شریفتر و لطیفتر میآید، نازکتر میمیوۀ درخت است، هرچند باالتر می

اکنون بدان که میوه بر سر درخت باشد، و زبده و خالصۀ درخت برود و شرریفتر و    درخت را دانستی،

 لطیفتر از درخت باشد، و ازدرخت هر چیز که بمیوه نزدیکتر باشد، باالتر و شریفتر و لطیفتر بود.

اند، و عناصر و طبایع و معدن و نبات و حیروان  ای درویش! بنزدیک ابوتراب افالک و انجم عالم سفلی

باید که باشد، از جهت آن که زبده و خالصۀ موجودات مائیم، جرای مرا   اند. و این چنین میم علویعال

باید که باالی همه باشد؛ و هر چیز که بما نزدیکتر بود، باالتر و شریفتر و لطیفتر باشد و از اینجا گفتهمی

دای نوشرته اسرت، و قلرم    اند، و همه چیز در کتاب خاند که افالک و انجم لوح محفوظ و کتاب خدای

خشک گشته است و هر چیز که در کتاب خدای نوشته است، درین عالم آن ظاهر خواهد شرد. و شرک   

نیست که این چنین باشد، از جهت آن که هر چیز که در بیخ و شاخ درخت باشرد، البّتره برر شراخهای     

برر شراخهای درخرت     درخت آن ظاهر شود و امکان ندارد که چیزی که در بیخ و ساق درخت نباشد،

 ظاهر شود.

 در بیان آنکه وجود از خود است

گوید که ایندرخت را بیخ از خود است و ساق از خود است و شاخ از خود اسرت و  بدان که ابوتراب می

برگ از خود است و گل از خود است و میوه از خود است و خورنده از خود است و باغبان از خود اسرت  

از خود است و هوا از خود است و آفتاب از خود اسرت و صرحّت و حیروۀ و    و زمین از خود است و آب 

ممات از خود است و ملک و ملکوت و جبروت از خود است و همه با خود دارد و همه از خود دارد و این 

 درخت همه است و همه این درخت است. این است سخن اهل وحدت در بیان عالم و عالمیان.

  خاتمۀ بیست رسالهبیان در 

ای درویش! بیست رساله تمام شد و درین بیست رساله سخن بسیار گفته آمد و این گمان مبر کره ایرن   

ام، و بغیرر از  ام، و بغیر از من کسی دیگر نگفته است؛ و این مپندار که اینها من دانسرته سخنان من گفته

لی از تو بجهان نیاید،از من کسی دیگر ندانسته است، که هیچ سخنی از تو، و هیچ علمی از تو و هیچ عم

گویند: و هیچ علم نادانسته نمانده اسرت،  اند و میجهت آن که هیچ سخن نگفته نمانده است، جمله گفته
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کنند. و از اینجا گفتره اند و میدانندو هیچ عملی ناکرده نمانده است، جمله کردهاند و میجمله دانسته

 ر چه نیست، نبوده است و نخواهد بود.اند که هرچه هست، بوده است و خواهد بود؛ و ه

چون نیک تأمّل کردم، اصل خالف آدمیان سه چیز دیدم؛ و چندین هزار سال است تا ایرن  ای درویش! 

گویند که عالم اوّل و آخر دارد؛ خالف در میان آدمیان بوده است و خواهد بود؛ یکی آن که بعضی می

ند که عرالم اوّل دارد و آخرر نردارد؛ و ایرن طایفره      گویو این طایفه علمااند. دوّم آن که بعضی می

گویند که عالم اوّل و آخر ندارد، و این چنین که هست، همیشره ایرن   حکمااند. سوّم آن که بعضی می

اند. و دیگر چون نیرک تأمّرل   چنین بوده است و پیوسته این چنین خواهد بود؛ و این طایفه اهل وحدت

و این علم بخواندن کتب و ببحث  از میان علما و حکما هرگز برنخیزد.کردم، بیقین دانستم که این خالف 

و مناظره ایشان را معلوم نشود و روشن نگردد، از جهت آن که این علم نصیب اهل کشف است، و ایرن  

معرفت نصیب اهل ذوق است. هر که شکر ندیده باشد، هر چند که باوی گوینرد، بحقیقرت ندانرد کره     

نداند که طعم شرکر  ر که شکر نخورده باشد، هر چند با وی گویند، بحقیقت صورت شکر چون است؛ و ه

 چون است.

ای درویش! بحقایق چیزها اهل کشف رسیدند، و چیزها را کماهی اهل کشف دیدند ودانسرتند، براقی   

 کنند.بینند و در خواب با یکدیگر حکایات میاند، و در خواب میجمله در خواب

که سالهای بسیار بریاضات و مجاهدات مشغول باشی، از اوّل عمر ترا برآخر    توانیای درویش! اگر نمی

عمر در صحبت دانایان ثبات نمای تا بمقام کشف رسی و از اهل ذوق گردی، و حقایق چیزها را کمراهی  

 بدانی و ببینی. باری! این نصیحت از من قبول کن، و بیان نصیحت کار کن تا رستگار شوی.

 در بیان نصیحت

مانرد، از  اند؛ و بآن مری که دانایان این عالم را بدریا و احوال این عالم را بموج دریا تشبیه کردهبدان 

شود و هیچ یک را بقا و ثبات نمیآید، و هر زمان نقشی ظاهر میجهت آن که هر زمان صورتی پیدا می

ورتهای اوّل را محرو  باشد. صورت اوّل هنوز تمام نشده و استقامت نیافته که صورتی دیگر آمد و آن صر 

ماند اند و بآن هم میبینند هم تشبیه کردهو بعضی احوال این عالم را بچیزها که در خواب میگردانید. 

نهنرد و در سراعتی   شوند و دل بر آن چیزها مینماید و مردم بآن فریفته میاز جهت آن که چیزها می

 سوزند.بینند و بآتش فراق میدیگر آن چیزها را نمی

اند، و این چنین بوده اسرت و ایرن چنرین    شک نیست که این چنین است که دانایان گفتهدرویش!  ای

شروند و براین   آیند، بستۀ این عالم میخواهد بود. امّا با وجود آن که این چنین است، هر چند که می

شوند و ن گرفتار میافتند، و بعذابهای گوناگوها میگردند و باین واسطه در بالها و فتنهعالم فریفته می

نالند و فریاد گدازند، و بعضی در آتش بایست میسوزند و بعضی در آتش حسد میبآتشهای معنوی می

 «.النّاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا»بینند اند و این هم در خواب میدانند که در خوابکنند ونمیمی

ها و عذابهای گوناگون دوستی ها و فتنهای درویش! نصیحت تو این مقدار بیش نیست، که سبب جملۀ بال

 دنیا است.
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گویم که اگرچه احوال این عالم ثباتی ندارد، گویم، با خود هم میای درویش! این سخن نه تنها با تو می

شویم، احتیاج باین عالم داریم و بواسطۀ احتیاج با ناجنسان هم شویم و اگر نمیامّا چون بوی فریفته می

تروان کرردن امّرا    باید کرد تحمّل همه چیزها میخبران دست در کاسه می، و با بیباید بودصحبت می

بایرد  خبران دست در کاسره مری  باید داشت و با بیتوان کرد که با ناجنسان صحبت میتحمّل آن نمی

 کرد. چه بودی اگر نبودمی!

سالمت بگذریم و در فتنره باید کرد تا بباید برد، و جهد آن میای درویش! چون بودیم بزیرکی بدر می

و آفتهای این عالم نیفتیم، که عالم پر از بال و فتنه است! و پر از عذاب و محنت است؛ و برا  ها ئی از فتنه

وجود این همه بال و فتنه پر از خرس و خوک است، و پر از گرگ و پلنگ است، و پر از مار و کژدم است، 

باید بود بلکره شرب و روز خردمت    هم صحبت ایشان می باید داشت، و روز و شبو با اینان صحبت می

گویم چره برودی اگرر    باید بود. نه حق بدست من است که میباید کرد و محکوم ایشان میایشان می

نبودمی! چه سود ازین فریاد و ازین ناله، و چه فایده ازین دراز کشیدن و بسیار گفتن. چون بودیم، تن 

 باید شد.میباید داد و راضی و تسلیم در می

ای درویش! هر که را خواهی که بدانی که ازین مراتب بهایم گذشته، و بمرتبرۀ انسرانی رسریده و در    

مرتبۀ انسانی بعلم و اخالق آراسته شده است و این عالم را چنان که این عالم است شرناخته و بروی از   

ناعت، چهارم خمول. هر که این خدای یافته است او را چهار عالمت است، اوّل ترک، دوّم عزلت، سوّم ق

خواهد، و در بند آن است که این چهارچیز را بکمال رسراند بیقرین   چهارچیز دارد و این چهار چیز می

 دانش و آزادی این چهار چیز را ملک خود نتواند گردانید.دان که دانا و آزاد است؛ که بیمی

ی این چهار چیز سلوک میسّرر نشرود: کرم    ای درویش! سالک و طالب را باید که چهار چیز باشد، که ب

خوردن، کم گفتن و کم خفتن و صحبت دانا. و کامل مکمّل را باید که چهار چیز دیگر باشد، که بی ایرن  

چهارچیز کمال نباشد و تکمیل نتوان کردن: افعال نیک، و اقوال نیک و اخالق نیک و معرارف. و کامرل   

 و عزلت و قناعت و خمول.آزاد را باید که چهارچیز دیگر باشد؛ ترک 

شروند و بعضری   ای درویش! آدمی چون بکمال رسید، بعد از کمال بعضی بتکمیل دیگران مشغول می

 اند.باشند. کار آزادی و فراغت دارد، آزادان پادشاهآزاد و فارغ می

ه تحرت  تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم! دانای آزاد سر موجودات است، موجودات بیکبار جمل

شناسد و با هیچ کس و با هریچ  بیند و هر یک را در مرتبۀ خود میاند. هر یک را بجای خود مینظر وی

دارد امّرا از  چیز جنگ ندارد و با همه بصلح است و از همه آزاد و فارغ است و جملره را معرذور مری   

ت که گفته شد و هرر کره   آمیزد. و عالمت دانای آزاد این چهارچیز اسگریزد و با موافق میمخالف می

خواهرد و  طلبد و قناعت نمیخواهد و شهرت میخواهد یعنی خمول نمیاین چهار چیز را ندارد و نمی

طلبد، و اختالط خلق جوید عالمت این است که خواهد و مال و جاه میطلبد و ترک عزلت نمیتنعّم می

لم را چنان که این عالم است ندیده اسرت  خود را ندانسته است و هم صحبتان را نشناخته است، و این عا

و بوئی از خدا نیافته است. در ظلمات است و بعذابهای سخت گرفتار است و هیچ نور ندارد از جهت آن 



131 | P a g e 

 

او »که بایست شهرت ظلمت و عذاب سخت است؛ و بایست تنعّم هم ظلمت است و عرذاب سرخت اسرت:    

قه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده جّی یغشیه موج من فوقه موج من فولکظلماتٍ فی بحر 

 «.لم یکدیریها و من لم یجعل اللّه له نوراً فما له من نور

ثبات نکند و بعمرارت ایرن عرالم    ای درویش! هرکه را ذرّۀ نور باشد، اعتماد بر مال و جاه این عالم بی

کره در تراریکی جهرل     شود از آن استکند و بعمارت مشغول میمشغول نشود، پس هر که اعتماد می

بینند داند که احوال این عالم همچون خواب است که میمانده است و نور عقل وی پوشیده است و نمی

ان ماءً حتّری اذا  مئوالّذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۀ یحسبه الظ»نماید: و همچون سراب است که می

 «.سریع الحسابجاء لم یجده شیئاً و وجد اللّه عنده فوّفیه حسابه واللّه 

 و الحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ بیستم
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 و در بیان صفت و اسم و فعل در بیان ذات و نفس و وجه رسالۀ بیست و یکم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   

 هم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!آل

کثّررهم   -که جماعت درویشان -اما بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی

باید که در بیان ذات ونفس و وجه و در بیان صفت و اسرم و  ازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

بت کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم ترا  ئی جمع کنید. درخواست ایشان را اجافعل رساله

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»از خطا و زلل نگاه دارد 

 در بیان ذات و وجه

که هر فردی از افراد مرکّب، و هر فردی از افراد بسیط مجازی و هرر   -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

دارند و صفات و اسامی و افعال دارند. ابتدا از افراد مرکّبات  فردی از افراد حقیقی ذات و وجه و نفس

 کنیم.

ای درویش! هر فردی از افراد موالید ذات و نفس و وجه دارند، و صفات و اسامی و افعرال دارنرد، و   

 شوند.صورت جامعه و صورت متفرّقه دارند جمله هشت چیز می

یز و صورت متفرّقۀ هرر چیرز مخصروص    صورت جامعۀ هر چیز مخصوص است بذات آن چای درویش! 

اند بوجه آن اند بذات آن چیز و اسامی هر چیز مخصوصاست بوجه آن چیز، و صفات هر چیز مخصوص

اند بنفس آن چیز و این سخن ترا جز بمثالی معلروم نشرود. بردان کره     چیز و افعال هر چیز مخصوص

دارد و صورت جامعه و صورت متفرقره  درخت گندم ذات و وجه و نفس دارد و صفات و اسامی و افعال 

 دارد.

ای درویش! مزاج و حبّه و بیضه و نطفه هر چهار مرتبۀ ذات دارند، و ذات موالیداند. وذات موالید بیش 

اند میران عرالم   ازین نیستند. و امکان ندارد که موالید بی این چهار چیز موجود شوند. هر یک برزخی

باید گذشت تا بعالم ترکیرب  باید آمد، و ازین برازخ مین برازخ میتفرید و عالم ترکیب. مفردات را بیا

رسند. این چهار چیز هر یک جوهر اول بعضی از موالیداند، و هر یک از این چهرارچیز را بچهرار نرام    

اند. و این جمله نامهای عالم اجمال کتاب خدای و لوح محفوظ و عالم جبروت و دوات گفتهاند، خوانده

است بلکه خرود عرالم    عالم اجمال است بلکه خود عالم اجمال است و وجه از عالم تفصیلاست و ذات از

گویند امّا ذات کتاب مجمل است، و وجه کتاب مفصّرل  و ذات و وجه را کتاب خدای هم می تفصیل است.

است و هر چیز که در کتاب مجمل نوشته باشد، در کتاب مفصّل آن چیز پیدا خواهد آمد و هر چیز کره  

خردای  ر کتاب مجمل ننوشته باشد در کتاب مفصل پیدا نیاید. آنچه در کتاب مجمل نوشته است قضای د

آید قدر خدای است. پس قضا در مرتبۀ ذات است و قدر در مرتبۀ است؛ و آنچه در کتاب مفصل پیدا می

 وجه است.

اند و هر دواتری کاترب و   تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، بدان که این چهارچیز چهار دوات
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لوح و قلم با خود دارند، و از خود دارند. طبیعت قلم موالید است و این قلم همیشه در کتابرت اسرت و   

نویسرد و از  سد و خود مری ینواین چندین کلمات که نوشت و خواهد نوشت جمله ازین چهار دوات می

است تا بکمال خود رسند با خود دارنرد   نویسد. هر یک آنچه ما البد ایشاننویسد و بر خود میخود می

و دیگر بدان که این قلم اگرچه هرگز خشک نشد و خواهد نوشت و همیشه در کتابرت   و از خود دارند.

دو کلمره را  است، اما از هیچ دواتی دو بار مداد برنداشت، و هیچ کلمه را دوبار ننوشت، و هیچ قلمری  

قل لو کان البحر مرداداً لکلمرات ربّری    »ده است و نرسد ننوشت و این کلمات هرگز بآخر و نهایت نرسی

 «.لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربّی و لوجئنا بمثله مدداً

اند و تجّلیّات آبا و امّهات نهایت ندارند و با آن که نهایت ندارند مکررر  ای درویش! موالید آبا و امّهات

والداند، و اگرر مفرردات را نویسرندگان گرویی،     نیستند. اگر مفردات را آبا و امّهات گویی، مرکبات ا

شود. غر  ما بیران  خواهم که سخن دراز نشود بی اختیار من دراز میاند. هر چند میمرکبات کلمات

 ذات و وجه و نفس بود.

 در بیان ذات و وجه و نفس

ز بدان که تخم گندم چون در زمین انداختند، آن تخم ذات درخت گندم است و چون درخرت گنردم ا  

عالم اجمال بعالم تفصیل آید و بنهایت خود رسد آن نهایت درخت گندم وجه درخرت گنردم اسرت؛ و    

مجموع هر دو مرتبه نفس درخت گندم است؛ پس درخت گندم را سه مرتبه آمد مرتبۀ ذات و مرتبۀ وجه 

ت و مرتبۀ نفس. چون ذات و وجه و نفس درخت گندم را دانستی، اکنون بدان که صورت جامعه صرور 

ذات است از جهت آن که هر چیز که در درخت گندم پیدا خواهد آمد از ساق، و شاخ و بررگ و گرل و   

اند و صورت متفرقه صورت وجه اسرت،  اند و پوشیده و مجملمیوه آن جمله در ذات درخت گندم جمع

مرتبرۀ  از جهت آن که هر چیز که در ذات درخت گندم جمع بودند، و پوشیده و مجمل بودند اکنون در 

انرد؛ و  پس تقدیر همه چیز در مرتبرۀ ذات کررده   وجه آن جمله ظاهر شدند و متفرق و منفصل گشتند.

اند؛ اما جمله مجمل بودند نه مفصّرل و جملره پوشریده    اندازۀ همه چیز در مرتبۀ ذات معیّن گردانیده

بودند، ظاهر گشرتند و  بودند نه ظاهر. در مرتبۀ وجه آن جمله از اجمال بتفصیل آمدند و آنچه پوشیده 

گویند و مرتبۀ وجه را یوم القیمه و یوم الجمعرۀ و  ازین جهت مرتبۀ ذات را لیلۀ القدر و لیلۀ الجمعه می

کره  چون صورت جامعه و صورت متفرقه را دانستی، اکنون بردان   خوانند.یوم الفصل و یوم البعث می

اند، و افعال درخت گنردم در  مرتبۀ وجه اند و اسامی درخت گندم درصفات درخت گندم در مرتبۀ ذات

 اند از جهت آن که صفت صالحیت است و اسم عالمت است و فعل خاصیت است.مرتبۀ نفس

تخم درخت گندم صالحیت آن داشت که از وی نشو و نما ظاهر شود و صالحیت آن داشت ای درویش! 

زها و صالحیت هرچه دارد صرفات که از وی ساق و شاخ و برگ و گل و میوه پیدا آید. صالحیت این چی

اند. و ساق و شاخ و برگ و گل و میوه چون از مرتبۀ اجمال بمرتبۀ تفصیل آمدنرد و  اند و در مرتبۀ ذات

شروند. ایرن   از یکدیگر جدا گشتند هر یک عالماتی خاص دارند که بآن عالمت از یکدیگر ممتاز مری 

اند و در مرتبرۀ  جموع هر دو مرتبه حاصل است افعالاند، و آنچه از ماند و در مرتبۀ وجهعالمات اسامی
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اند از جهت آن که بیخ و ساق و شاخ و برگ و گل و میوه هر یک فعلی دارند و این افعال جملره در  نفس

 اند.مرتبۀ نفس

 در بیان اسم و صفت

آن  اند، یکی اسم حقیقی و یکی اسم مجازی. اسم حقیقی هر چیز عالمت حقیقیبدان که اسامی دوقسم

گرداند و اسم مجازی هر چیرز  چیز است که بان چیز همراه است، و آن چیز را از دیگر چیزها ممتاز می

اند. و اسم مجازی هر چیز عالمت مجازی آن چیز است که با آن چیز همراه نیست و دیگران بروی نهاده

یّ است یا غیر مسرمیّ،  اسم علم آن چیز است. پس این خالف که میان علما افتاده است که اسم عین مسم

خواند؛ و شک نیسرت  گوید که اسم عین مسمیّ است، اسم حقیقی میاز این جهت است. آن کس که می

اسرم مجرازی مری    گوید که اسم غیر مسمّی است،که اسم حقیقی عین مسمیّ است، و آن کس که می

انرد. یکری   بر دو قسمو دیگر بدان که صفات هم  خواند؛ و شک نیست که اسم مجازی غیر مسمیّ است.

صفت حقیقی و یکی صفت مجازی. صفت حقیقی هر چیز صالحیت آن چیز است که با آن چیرز همرراه   

است و مظهر ذات است و صفت مجازی هر چیز عر  آن چیز است که بسببی از اسرباب برر آن چیرز    

را  مری عار  شده است و با آن چیز همراه نیست، و مظهر ذات نیست ازین چهت این قسرم را اعر  

خواند؛ و شک نیست کره  گوید که صفت عین موصوف است، صفت حقیقی میگویند. پس آن کس که می

گوید که صفت غیر موصوف است، صفت مجرازی مری  صفت حقیقی عین موصوف است و آن کس که می

خواند؛ و شک نیست که صفت مجازی غیر موصوف است و این چنین که در درخرت گنردم دانسرتی در    

 دان.اد موالید همچنین میجملۀ افر

 در بیان وجود بسیط

بدان که ذات و وجه و نفس مرکب دیگر است و ذات و وجه و نفس بسیط دیگر و بسیط دو قسرم اسرت،   

مری برین  بسیط حقیقی و بسیط مجازی و در هر دو قسم نه همچون مرکّب است. و نظر تیزبین و باریک

نچه گفتیم جمله در مرکبّات بود. یک نظر دیگرر در بسریط   باید تا ذات و وجه و نفس بسیط را دریابد. آ

 مجازی بگویم، آن گاه بیان ذات و وجه و نفس احد حقیقی کنیم.

ای درویش! آب بسیط مجازی است و ذات و وجه و نفس دارد. نظر بهستی آب دیگر است، و نظر برآن  

گر است. چون این سه مرتبره را  که آب عامّ است تمام نبات را دیگر است و نظر مجموع هر دو مرتبه دی

دانستی اکنون بدان که هستی آب ذات آب است و عموم آب جمله نباتات را وجه است و مجموع هر دو 

مرتبه نفس آب است. چون ذات و وجه و نفس آب را دانستی، اکنون بدان که صفات آب در مرتبۀ ذات

 اند.فساند، و افعال آب در مرتبۀ ناند و اسامی آب در مرتبۀ وجه

های متنروّع پیردا   ای درویش! آب صالحیّت بسیار چیزها دارد، که نباتات و اشجار مختلفه و گلها و میوه

آیند و از عالم اجمال بعالم تفصیل رسند. هریکی را عالمتی خاصّ هست که بآن عالمت از یرک دیگرر   

 اند.اند و در مرتبۀ وجهشوند آن عالمت اسامیممتاز می
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دو عالم دارد. یکی عالم اجمال و یکی عالم تفصیل. عالم اجمال ذات است و صفات آب ای درویش! آب 

اند. و آب را با هر نباتی مالقاتی خاصّ هست، و طریق خاصّ هست، و روئی خاص هسرت،  درین مرتبه

گویند و وجه صورت متفرقه دارد. پس تو بهر نباتی که روی آوری روی بوجره  آن روی را وجه آب می

 ده باشی تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم! آمدیم بمقصود سخن.آن آور

وجود خدای تعالی در مکان و جهت نیست، فوق و تحت و یمین و یسار و پیش و پس ندارد، ای درویش! 

کرران.  پایان و بیاز جهت آن که وجود خدای تعالی نوری است نامحدود و نامتناهی و بحری است بی

و نهایت و اجزا و ترکیب ندارد و قابل تغییر و تبدیل. و قابل فنا و عدم، و قابل تجزی و  اوّل و آخر وحدّ

 تقسیم نیست احد حقیقی است و در ذات وی بهیچ نوع کثرت نیست.

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که این نور، که احد حقیقی است و نامحدود و نامتنراهی  

انرد و  و صفات و اسامی و افعال دارد. و صفات این نرور در مرتبرۀ ذات   است ذات و وجه و نفس دارد،

 اند.اند و افعال این نور در مرتبۀ نفساسامی این نور در مرتبۀ وجه

هستی این نور دیگر است، ونظر بآن که این نور عامّ است تمام موجودات را دیگر است، ه بدان که نظر ب

. چون این سه نظر را دانستی، اکنون بدان که هستی این نرور  و نظر بهستی و عموم این نور دیگراست

ذات این نور است، و عموم این نور تمام موجودات را وجه این نور است، و مجموع ایرن هرردو مرتبره    

 نفس این نور است.

ای درویش! چون دانستی که این نور عامّ است تمام موجودات را، و بقای موجودات ازین نرور اسرت،   

ئی از ذرّات موجودات نیست که خدای بذات بآن نیست و بر آن محیط نیسرت، و از آن آگراه   هیچ ذرّه

گویند. پس تو بهر چیز که روی آری، روی بوجه این نیست. این عموم و این احاطت را وجه این نور می

 «.کلّ شیء هالک االوجهه»، «فاینما تولّوا فثمّ وجه اللّه»نور آورده باشی: 

پرستد، از جهت آن که هر کس روئی بهر چیرز  پرستد خدای را میهر چیز را که می ای درویش! هرکه

کرلّ مرن   »که آورده است، روی بوجه خدا آورده است. و آن چیز فانی است و وجه خدا باقی است: 

گفت کره شرما   با مشرکان می -علیه السالم -رسول«. علیها فان و یبقی وجه ربّک ذوالجالل و االکرام

اجعل االلهۀ الهاً واحداً انّ هرذا لشری ُ   »گفتند: آمد و میپرستید، مشرکان را عجب میمی یک خدا را

 «.عجابٌ

و مرا  »فرماید که من جنّ و انس را نیافریدم الّا از جهت آن تا مررا بپرسرتند:   ای درویش! خدای می

ر که هر چیز را کره  و گفت خدای خالف نباشد. پس بیقین بدان که ه« خلقت الجنّ و االنس اال لیعبدون

پرستد و امکان ندارد که کسی بغیر خدای چیزی دیگر را تواند پرستید. و ایرن  پرستد، خدای را میمی

سخن بغایت خوب است؛ هر که دریابد، کارهای دشوار بر وی آسان شود و درهای علم برر وی گشروده   

 گردد و با خلق عالم صلح کند و از اعترا  و انکار آزاد آید.

و ما یرومن  »پرستد امّا مشرک است: ویش! هرکه بوجه خدای رسید و وجه خدای را دید خدا میای در

؛ و همه روز با مردم بجنگ است، و در اعترا  و انکار است و هر کره از  «اکثرهم باللّه اال و هم مشرکون



135 | P a g e 

 

د اسرت و  پرستد، امّا موحّوجه خدای بگذشت، و بذات خدای رسید و ذات خدای را دید، هم خدای می

 از اعترا  و انکار آزاد است و با خلق عالم بصلح است.

 در بیان مشکاۀ

بدان که چنان که نور ذات و وجه و نفس دارد و صفات و اسامی و افعال دارد و مشکاۀ نرور هرم ذات و   

انرد و اسرامی در   وجه و نفس دارد و صفات و اسامی و افعال دارد و چنان که صفات نور در مرتبۀ ذات

اند و اند و اسامی در مرتبۀ وجهاند. صفات مشکاۀ هم در مرتبۀ ذاتاند و افعال در مرتبۀ نفسبۀ وجهمرت

 اند.افعال در مرتبۀ نفس

شروند و  مشکاۀ ظاهر نمری چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که اسامی و افعال این نور بی

باید که باشرد  شوند و چنین میدو باهم ظاهر میشوند، هر اسامی و افعال مشکاۀ هم بی نور ظاهر نمی

از جهت آن که نور از جهتی وقایۀ مشکاۀ است و مشکاۀ از جهتی وقایۀ نور است. پس نرور بری وقایره    

و هو معکم اینمرا  »چون ظاهر شود و مشکاۀ بی وقایه چون پیدا آید؟ ذات و وجه و نفس با یکدیگراند: 

و مرا رمیرت اذ   »و اسامی و افعال هر دو با یکدیگرانرد  «. ایعون اللّهان الذین یبایعونک انّما یب« »کنتم

کنت له سمعاً و بصراً و یداً و لساناً بی یسمع و بی یبصرر و بری یربطش و بری     « »رمیت ولکنّ اللّه رمی

 «.ینطق

 در بیان نور

باید دیرد، و  یباید رسید و این نور را مای درویش! باین بحر محیط و بیان نور نامحدود و نامتناهی می

باید کرد تا از شرک خالص یابی. و حلول و اتّحاد باطل شرود و اعتررا  و   ازین نور در عالم نگاه می

انکار برخیزد و با خلق عالم صلح پیدا آید، از جهت آن که چون باین نور رسی و این نور را بره بینری،   

ئی از ذرّات موجودات نیسرت  هیچ ذرّهبیقین بدانی و به بینی که قوام عالم و دارای موجودات اوست و 

 که خدای بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست، و از آن آگاه نیست و از آن مرتبه گویا نیست.

تمام موجودات درجنب عظمت وی مانند قطره و بحر است، بلکه از قطره کمتر از جهت آن کره تمرام   

را با نامتناهی بهیچ وجه نسبت نتوان کرردن.   اند و ذات وی نامتناهی است؛ و متناهیموجودات متناهی

اند. پس هر کرس  اند، و صفات وی ازین جمله ظاهر شدهافراد موجودات جمله بیکبار مظاهر صفات وی

داند و هر که هر چیرز را کره   روی بهر چیز که آورده است، روی بوی آورده است اگرچه آن کس نمی

فرمود که مرن براین نرور    ندارد. شیخ این بیچاره می پرستد، اگرچه آن کس خبرپرستد وی را میمی

پایان و بی کرران فروق و   رسیدم، و این نور را دیدم، نوری بود نامحدود و نامتناهی، و بحری بود بی

تحت و یمین و یسار و پیش و پس نداشت. در آن نور حیران بماندم. خواب، و خورد و دخل و خررج از  

عزیزی حکایت کردم که حال من چنین است فرمود که برو، و از خرمن توانستم کرد. با من برفت و نمی

گاه کسی مشتی کاه بی اجازت خداوند بردار. برفتم و برداشتم؛ آن نور را ندیدم. این بیچاره با شریخ  

گفت که یا شیخ، پیش من آن است که این نور را بچشم سر نتوان دیدن بچشم سِرّ توان دیدن از جهرت  
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یا عزیز! پیش من آن است که این نور را هم بچشرم سرر،   »شیخ فرمود:  حسوس نیست.آن که این نور م

یا شیخ! هرکه باین دریای نور رسیده باشد، عالمت آن باشد که درین »گفتم: «. هم بچشم سِرّ توان دیدن

مشراهده  »شریخ فرمرود:   « دریای نور غرق شود من بعد هرگز خود را نبیند همه این دریای نور را بیند

مشاهده دائم نباشد، امّا معاینه »گفت: «. یا شیخ! مشاهده دیگر است و معاینه دیگر»گفتم: «. ایم نباشدد

 «.دائم باشد

 این نوردر بیان رسیدن 

کران و بی پایان دیدن کراری بغایرت   ای درویش! باین نور نامحدود و نامتناهی رسیدن و این بحر بی

ند است. ریاضات و مجاهدات بسیار باید کشید و در ریاضات مشکل است و دشوار است و مقامی بغایت بل

باید نمود تا این مقام روی نماید نه چنان که چند روز ریاضت کشد و و مجاهدات سالهای بسیار ثبات می

روزگار است که از چنرین ریاضرت   چند روز دیگر فرو گذارد و با سر کار خود رود چنان که عادت اهل 

 گشاید.کاری برنیاید و چیزی ن

ای درویش! اگر همّت کاری داری و کاری خواهی کردن اول ترک ما سوی باید کرد و بتان درهم باید 

شکست و یک جهت و یک قبله باید شد و جمعیت و فراغت حاصل باید کرد. آنگاه در صرحبت دانرائی   

افی گردد و شرفاف  سالهای بسیار در ریاضات و مجاهدات ثبات باید نمود، تا اول آبگینۀ بدن تو پاک و ص

ئی که پاک و صافی باشد وی را باز شناسند از آنچره در وی بروده،   چنان که آبگینه و عکس پذیر شود.

باید که هم چنین بآتش ریاضت پاک و صافی شود و این اول این مقام اسرت. آنگراه   آبگینۀ بدن تو می

آید و این آخر این مقام است و چرون  بتصقیل مجاهده آیینۀ دل تو مصفی و منوّر گردد و نور اللّه پیدا 

ئری از ذرّات موجرودات   نور اللّه پیدا آمد سالک بیقین دانست و دید که خدای با همه است، هریچ ذره 

هم نور تو بایرد  »نیست که خدا بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست و از آن آگاه نیست. )مصراع( 

و نامتناهی رسید و این بحر بی پایان و بی کران دید او  آنگاه سالک باین نور نامحدود«. که ترا بشناسد

 خود بزبان حال گوید که چه کن.

 در بیان آنکه هیچکس از ذات این نور خبر نداد

نور خبر داد، هیچکس از ذات این نور خبر نداد از  بدان که هر که ازین نور خبر داد، جمله از وجه این

 دن.جهت آن که از ذات این نور خبر نتوان دا

ای درویش! از هست مطلق کس چون خبر دهد که ساده و بی نقش باشد؛ تعریف وی چرون کننرد؟ از   

هست مقیّد خبر توان دادن از هست مطلق بیش ازین خبر نتوان دادن که نوری اسرت کره اوّل و آخرر    

علیره   -ندارد و حدّ و نهایت ندارد و مثل و مانند ندارد و امثال این توان گفرتن. فرعرون از موسری   

کنرد و  دانست که از ذات سؤال میمی -علیه السالم -سؤال کرد که خدای تو چیست؟ موسی -السالم

داد. فرعون با جماعتی که حاضر بودنرد مری  دانست که از ذات او خبر نتوان دادن از وجه خبر میمی

ال فرعون و مرا  ق» گوید؛کنم وی از وجه جواب میگفت: پیغمبر شما دیوانه است، من از ذات سؤال می
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ربّ العالمین. قال ربّ السموات و االر  و ما بینهما ان کنتم موقنین. قال لمن حوله اال تستمعون. قرال  

ربّکم و ربّ آبائکم االولین. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. قال ربّ المشرق و المغرب و مرا  

 «.بینهما ان کنتم تعلمون

دانسرت  کرد که تا موسی را پیش قوم خجل کند که فرعون میؤال میای درویش! فرعون قصداً این س

 که از ذات خدا خبر نتوان دادن.

دانست که پیغمبر است، و مرع ذلرک   شناخت و موسی را میای درویش! فرعون دانا بود، و خدا را می

من بزرگتررم  گفت که کرد، امّا با موسی میو انکار موسی نمی« ان رسولکم الذی ارسل الیکم»گفت می

کرنم  و قدرت نداری من هر دو دارم، و تربیت خلق بهتر از ترو مری  از تو، از جهت آن که تو علم داری 

 کرد.کرد، نه انکار موسی میدلیل است بر آن که دعوی بزرگتری می«االعلی«: »قال انا ربکم االعلی»

 در بیان نصیحت

ترا عزیز دارنرد. و دوسرت و دشرمن را     ای درویش! بزرگ و کوچک را عزیز دار، تا بزرگ و کوچک

تر نگردد بلکه دوست شود. عادت خاصّ آن است که تر گردد و دشمن دشمنتواضع کن تا دوست دوست

کنند: و عادت عوامّ آن است که هر شود آداب و نگاه داشت زیاده میهرچند دوستی و محبّت زیاده می

کنند و این عادت بد است از جهت آن شت کمتر میشود آداب و نگاه داچند دوستی و محبّت زیاده می

 که بجائی رسد که دوستی بدشمنی مبدّل گردد.

 تحمّل از همه، و تواضع با همه و عزّت داشت همه و شفقت بر همه، اخالق انبیا و اولیا است.ای درویش! 

کن که تو هم میکنند ای درویش! ظاهر خود را بدیگران مانند ده، و آن چنان که دیگران زندگانی می

 اند.اولیا این است و قبّۀ اولیا این است جمله در زیر این قبّه سیرت

ئی هست، آن احوال دل است و کس را بر آن اطلّاع نیست. ترّقری و  ای درویش! اگر ترا با خدا معامله

ن از دیگران به عروج باندرون تعلّق دارد وامتیاز تو از دیگران باندرون است نه به بیرون.و امتیاز زرّاقا

 بیرون است نه باندرون.

ای درویش! هرکه خود را انگشت نمای خلق کرده، خود را شیخی و زهد معروف گردانید. بیقین بردان  

که از خدا بوئی ندارد. انبیا را ضرورت است، اگر خواهند و اگر نخواهند، انگشت نمای خلرق شروند. و   

ضرورت نیست. کار ایشان آن است که اگر به تشنه رسند، آب علما را ضرورت است امّا اولیا و عارفان را 

کنند. پس ازین طایفه هر که خود را انگشت نمای خلرق مری  باشند و نظاره میدهند؛ و در زیر قبّه می

کند بیقین بدان که نه ولی نه عارف است، مال دوست و یا جاه دوست است، و باین طریق دنیا را حاصل 

مچون اهل دنیا باشد، از جهت آن که اهل دنیا بضرورت دنیا دنیا را حاصل مری تواند کرد. وی نه همی

 کنند منافق است، و بدترین آدمیان است. والحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ بیست و یکم
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 در بیان بهشت و دوزخ رسالۀ بیست و دوم

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

قّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمت

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

 -کثّررهم اللّره   -که جماعت درویشان -چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی

ید و بیران کنیرد کره    ئی جمع کندر بهشت و دوزخ رسالهباید که ازین بیچاره درخواست کردند که می

چیست و حقیقت خوشی و ناخوشی چیست؛ و بیان کنید که بهشرت و دوزخ چنرد    حقیقت بهشت و دوزخ

است و کدام بهشت بود که آدم و حوّا در آن بهشت بودند و کدام درخت بود که چرون برآن درخرت    

تعرالی مردد و   نزدیک شدند از آن بهشت بیرون آمدند. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای 

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد 

ای درویش! پیش ازین آدم و حوّائی بوده است، و قصّۀ ایشان معروف است؛ و حالیا بنقد در ما آدمی و 

ن کنریم آنگراه   حوّائی هست. و بعد ازین بهشتی و دوزخی هست اوّل آنچه در ماست درین رساله بیرا 

 «.و ما توفیقی اال باللّه علیه توکّلت و الیه انیب»ئی دیگر تقریر کنیم آنچه بیرون ماست در رساله

 در بیان بهشت و دوزخ حالی و در بیان آدم و حوّای حالی

که حقیقت بهشت موافقت است و حقیقت دوزخ مخالفت است و حقیقت  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

مراد است و حقیقت ناخوشی نایافتن مراد است و اگر کسی دیگر بعبارتی دیگر گفته باشد،  خوشی یافتن

یا بگوید معنی این همین باشد که ما گفتیم. چون حقیقت بهشت و دوزخ را دانستی اکنرون بردان کره    

و  انرد؛ بهشت و دوزخ درهای بسیار دارند، جمله اقوال و افعال پسندیده، و اخالق حمیده درهای بهشت

اند از جهت آن که هر رنج و ناخوشی کره  جملۀ اقوال وافعال ناپسندیده، و اخالق ذمیمه درهای دوزخ

رسد و هر راحت و خوشی کره برآدمی   رسد از اقوال و افعال ناپسندیده، و اخالق ذمیمه میبآدمی می

 رسد.رسد از اقوال و افعال پسندیده و اخالق حمیده میمی

 درهای بهشتدر بیان درهای دوزخ و 

گویند که درهای دوزخ هفت است، و درهای بهشت هشت است. این سخن هم راست بدان که بعضی می

است، از جهت آن که مشاعر آدمی هشت است، یعنی ادراک آدمی هشت قسم است، پنج حسّ ظاهر، و 

ابد. هرگاه که ییابد ازین پنج درها درمیکند و درمیخیال و وهم و عقل و هر چیز که آدمی ادراک می

فرمان عقل کار کنند، و بفرمان طبیعت باشرند، هرر هفرت    عقل با این هفت همراه نباشد و این هفت بی

درهای دوزخ بوند. و چون عقل پیدا آید، و برین هفت حاکم شود، و این هفت بفرمان عقل کار کنند هر 

بود و آنگاه ببهشرت رسرند.   هشت درهای بهشت شوند. پس جمله آدمیان را اوّل گذر بر دوزخ خواهد 

و ان مرنکم  »بعضی در دوزخ بمانند و ازدوزخ نتوانند گذشت و بعضی از دوزخ بگذرند و ببهشت رسند: 

 «.ثیّاًجاال واردها کان علی ربّک حتماً مقضیاً ثمّ ننجّی الذین اتّقوا و نذرُ الظالمین فیها 
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و لقد ذرأنا لجهنّم کثیرراً مرن   »وانند گذشت ای درویش! بیشتر از آدمیان در دوزخ بمانند و از دوزخ نت

الجن و االنس لهم قلوب ال یفقهون بها و لهم اعین الیبصرون بها و لهم اذان الیسمعون بها اولئک کاالنعام 

 «.بل هم اضلّ اولئک هم الغافلون

 ای درویش! این بود آنچه دیگران گفته بودند پیش از ما در معنی بهشت و دوزخ.

 دوزخ و بهشت در بیان مراتب

دارند و راه سالکان جمله برین بهشتها و دوزخها بوده و دوزخ و بهشرت  بدان که دوزخ و بهشت مراتب 

ابلهان دیگر است، و دوزخ و بهشت عاقالن دیگر است؛ و بهشت و دوزخ عاشقان دیگر اسرت. و دوزخ و  

سرت؛ و دوزخ و بهشرت   بهشت ابلهان مخالف و موافق است؛ و دوزخ و بهشت عاقالن بایسرت و تررک ا  

 عاشقان حجاب و کشف است.

های اندرونی سرالک  افتد و اسباب بیرونی و اندیشهای درویش! عشق آتشی است که در دل سالک می

شود، اند، بیکبار نیست گرداند، تا سالک بی قبله و بی بت میرا، که جمله بتان نفس و حجاب راه سالک

 «.فرد و یحبّ الفرد اللّه»گردد و پاک و صافی و مجرّد می

ای درویش! عشق عصای موسی است، و دنیا ساحر است و همه روز در سرحر اسرت؛ یعنری همره روز     

کند دنیا را، و هر چره در  شوند. عشق دهان باز میکند و مردم بخیالبازی دنیا فریفته میخیالبازی می

اند. اکنون سالک را نام صافی میگردبرد و سالک را پاک و صافی و مجرّد میدنیا است بیکبار فرو می

 شود تا اکنون صوفی نبود، از جهت آن که صافی نبود و چون صافی شد صوفی گشت.

باید کرد تا بمقام تصوّف رسد و نرام وی صروفی گرردد و    ای درویش! سالک را چندین منازل قطع می

گردد و عارف را چندین  باید کرد تا بمقام معرفت رسد و نام وی عارفصوفی را چندین منازل قطع می

باید تا بمقام والیت رسد و نام او ولی گردد. مقام تصوّف مقام بلند است از سرالکان کرم   منازل قطع می

 کسی بمقام تصوّف رسید مقام تصوّف سر حدّ والیت است.

کنرد و  ای درویش! عقل تا بمرتبۀ عشق نرسیده است، عصای سالک است، امّا عمارت دنیای سالک مری 

قال هی عصای اتوکّؤ علیها واهشّ بها علی غنمی ولی فیها مرا رب  »دارد ای دنیای سالک بساز میکاره

شود، که جان ندارد و جان عقل عشق است، عقرل بری  ، از جهت آن که بعمارت دنیا مشغول می«اخری

 عشق بی جان است و مرده است و آن عزیز از سر این نظم فرموده است

 نظم

 سازد عشقگر دل نبود کجا وطن 
 

 ور عشق نباشد بچه کار آید دل 
 

آید که عقل را بینداز، یعنی عقل رو بدنیا کرده است، و خوف آن است ای درویش! سالک خطاب می

تواند انداخت از جهت آن که که ترا هالک کند، رویش را بگردان، تا روی بما کند. سالک عقل را نمی

گرداند و سالک در اوّل عشق ندارد. و چون سالک میاندازد و رویش را عشق است که عقل را می

بمرتبۀ عشق رسید عقل را بینداخت. چون بینداخت، عقل را ثعبان دید بترسید که خوف آن بود که 

 سالک را هالک کند.
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توان شناخت. هر که شود، ظلمت دنیا را نمیتا نور خدا ظاهر نمی« بضدّها تتبیّن االشیاء»ای درویش! 

فالقیها فاذا هی حیّۀ تسعی قال خذها و التخف »و بلذّات و شهوات وی بازماند هالک شود.  بدنیا گراید

یعنی چون عقل را مار دیدی، اکنون بگیر و مترس، که بازش عصا گردانیم؛ امّا « سنعیدها سیرتها االولی

رد و ترا از کتا اکنون کار دنیا داشت، اکنون روی در مولی دارد بلکه دنیا که تا اکنون ساحری می

فرمود اکنون خدمتکار تو شود و در راه خدا مدد و معین تو داشت و خدمت خود میسلوک باز می

 «.قالو آمّنا بربّ العالمین»گردد، 

ای درویش! آن امانت که بر جمله موجودات عر  کردند، جمله ابا کردند و قبول نکردند و آدمی 

ستی که عشق کار سخت است، و بالی عظیم است، هرگز قبول کرد آن امانت عشق است. اگر آدمی بدان

سخن دراز شد و از مقصود دور افتادیم؛ غر  ما بیان بهشت و «. انّه کان ظلوماً جهوالً»قبول نکردی 

 دوزخ بود.

 در بیان آدم و حوا

بدان که هفت دوزخ و هشت بهشت است. هر بهشتی را دوزخی در مقابله اسرت اال بهشرت اوّل را کره    

در مقابله ندارد، باقی هفت بهشت دیگر هر یکی دوزخی در مقابله دارد، از جهت آن کره اوّل   دوزخی

اند و باز مرکّبات. مفردّات هر یک چنان که هستند، هستند؛ ترّقی و عروج ندارند و حسّ و علرم  مفردات

اج نیسرت و در  اند و در مفرردات مرز  ندارند، و الم و لذّت ندارند از جهت آن که این جمله تابع مزاج

چون بهشت اوّل را دوزخی در مقابله نبود، و آدم و حوّا درین بهشت اوّل بودند چرون   مرکّبات هست.

« کرن »درین بهشت وجود نبود، و اضداد نبود شیطان در مقابله نبود و ازین بهشت اوّل هر دو بخطراب  

دم! درین بهشرت دوّم کره   بیرون آمدند، و از آسمان عدم بزمین وجود رسیدند، خطاب آمد که: یا آ

نیست، اند، ساکن باش که درین بهشت گرسنگی و تشنگی و برهنگی نیست و زحمت گرما و سرما مفردات

و بدرخت مزاج نزدیک مشو! که چون بدرخت مزاج نزدیک شوی ازین بهشت دوّم بیرون باید آمرد؛ و  

هت آن که گرسنگی پیدا آیرد  چون ازین بهشت اوّل بیرون آئی، بدبخت گردی یعنی محتاج شوی؛ از ج

یرا آدم انّ هرذا عردوّ لرک و     »و تشنگی ظاهر شود، و برهنه گردی و زحمت سرما و گرما ظاهر شود: 

لزوجک فال یخرجنّکما من الجنّۀ فتشقی انّ لک اال تجوع فیها و ال تعری و انّک ال تظمؤ فیها و التضرحی  

 «.فوسوس الیه الشیطان

هر سره از بهشرت   «. اهبطا منها جمیعاً بعضکم لبعض عدوّ»آمد که: بدرخت مزاج نزدیک شدند، خطاب 

دوّم بیرون آمدند و ببهشت سوّم درآمدند و هر سه از آسمان تفرید بزمین ترکیرب رسریدند و دریرن    

بهشت محتاج شدند و گرسنه و تشنه وبرهنه گشتند و این بهشت سوّم بهشت ابلهان و اطفرال اسرت. براز    

رین بهشت سوّم ساکن باش! که درین بهشت سوّم نعمت بسیار است و ترا منعی خطاب آمد که یا آدم، د

خور! و خواهی میخواهی و از هر کجا که مینیست و باز خواست و درخواست نیست. هر چه هرچه می

بدرخت عقل نزدیک مشو! که چون بدرخت عقل نزدیک شوی، ازین بهشت سوّم بیرون باید آمد و چون 

یا آدم اسکن انت و زوجک الجنّۀ و کال منها رغداً حیث شئتما »یرون آئی ظالم گردی. ازین بهشت سوّم ب
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بدرخت عقرل  « فیه او ال تقربا هذه الشجرۀ فتکونا من الظالمین فازلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کان

«. حین اهبطوا بعضکم لبعض عدوّ و لکم فی االر  مستقرّ و متاع الی»نزدیک شدند باز خطاب آمد که 

 هر شش از بهشت سوّم درآمدند و در بهشت چهارم درآمدند.

ای درویش! از جهت آن ظالم شدند که تا مادام که بدرخت عقل نزدیک نشده بودند، مکلّف نبودنرد و  

حالل و حرام بر ایشان پیدا نیامده بودند و مأمور و منتهی نگشته بوند و بازخواست و درخواست نبرود.  

خوردند و از کردند و هر چه میکردند و با هر که میگفتند و هر چه میبا هر که می گفتند، وهرچه می

خوردند ظالم نبودند. چون بدرخت عقل نزدیک شدند، مکلّف گشتند و امر و نهی پیردا  هر کجا که می

 آمد اگر امتثال اوامر و اجتناب نواهی نکنند، ظالم گردند.

آمد، آدم و حوّا و شیطان؛ و از بهشت سوّم شش کس بیررون   ای درویش! از بهشت دوّم سه کس بیرون

آمد، آدم و حوّا و شیطان و ابلیس و طاوس و مار. آدم روح است حوّا جسم است، شیطان طبیعت است، 

ابلیس وهم است، طاوس شهوت است، مار غضب است. چون آدم بدرخت عقل نزدیک شد از بهشت سوّم 

. جملۀ مالئکه آدم را سجده کردند اال ابلیس که سجده نکررد، و  بیرون آمد و در بهشت چهارم درآمد

ابا کرد؛ یعنی جمله قوّتهای روحانی و جسمانی مطیع و فرمان بردار روح شدند اال وهم کره مطیرع و   

 شود.خواهم که سخن دراز نشود بی اختیار من دراز میفرمان بردار نشد، هر چند می

 در بیان درخت

بدان که در اوّل هر بهشتی درختی است، و هر درختری  شت بهشت است. اکنون بدان که گفته شد که ه

خوانند. نام درخت اوّل امکان است، نام درخت دوّم وجود نامی دارد و آن بهشت را بآن درخت باز می

است، نام درخت سوّم مزاج است، نام درخت چهارم عقل است، نام درخت پنجم خلق است، نام درخرت  

رسد بلقا ام درخت هفتم نوراللّه است، نام درخت هشتم لقا است. سالک تا بنور اللّه نمیششم علم است، ن

 رسد.نمی

 بیت

 هم نور تو باشد که ترا داند دید
 

 کین نور بصر ترا به نتواند دید 
 

ای درویش! اخالق نیک بهشتی بس فراخ است و خوش، و اخالق بد دوزخی بغایت تنگ و ناخوش 

نیک در مقابلۀ لذّت علم و معرفت مانند قطره و بحر است. لذّت ادراک لذّتی بغایت  است. ولذّت اخالق

رسد، جوهر اشیا را و حکمت خوش است. چنان که شهوتهای بدنی و لذّتهای جسمانی بلذّت ادراک نمی

جوهر اشیا را کماهی دانستن و دیدن و خود را و پروردگار خود را شناختن لذّتی عظیم است. هم چنین 

تر است،ازجهت آن که هر بهشتی که آخرتر است، خوشتر است؛ و هر دوزخی که آخرتر است، ناخوش

هر بهشتی که آخرتر است، دانش در آن بهشت بیشتر است و چون دانش بیشتر است آن بهشت باین 

شود و بازخواست و درخواست وی آید، داناتر میسبب خوشتر است. آدم هر چند که بمراتب برمی

انا »گردد: شود که داناتر میشود، از جهت آن دشوارتر میگردد و کار بر وی دشوارتر میمی زیادت

باید کرد که تا چیزی شود، محافظت بیرون میهر چند داناتر می «.کم من اللّهوفاعملکم باللّه و اخ
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چیزی نیندیشد باید کرد که تا نگوید و نکند که نه بأدب و حرمت و عزّت باشد؛ و محافظت اندرون می

باید کرد تا بجایی شود، محافظت زیادت میکه نه بأدب و عزّت و حرمت باشد. هر چند نزدیکتر می

برسد که همیشه حاضر باید بود و یک نفس غایب نباید شد و اگر یک طرفۀ العین غایب شود و یک کلمه 

حسنات »اشد و در عتاب بود. نه از سر حضور گفته شود یا یک حرکت نه از سر حضور کرده آید، موخّذ ب

این است حضور اهل تصوّف، و این است مقام خشیت، و این است مقام محبّت. «. ئات المقرّبینیاالبرار س

المخلصون علی »و از سر همین نظر فرمود که  اند.اند، هر دو بعد از علمخشیت و محبّت در یک قرینه

صوّف بوئی نیافت، و پنداشت که تصوّف سجّاده و و هر صوفی که بدین مقام نرسید، از ت«. خطر عظیم

تسبیح کردن است. ای بیچارۀ دور مانده از مقام که مقام تصوّف مقامی بلند است، کسی را که پروای 

 خودش نباشد، پروای سجّاده و تسبیح چون باشدش؟

بر وی گردد و کار شود و حاضرتر میآید، داناتر میای درویش! هر چند که آدم بمراتب برمی

و ازین جهت اوّل آدم را خطاب آمد که یا آدم درین بهشت دوّم ساکن باش، و  شود.دشوارتر می

شود و چون ببهشت آیی، کار بر تو دشوارتر میبدرخت مزاج نزدیک مشو، که هرچند بمراتب برمی

یک مشو، سوّم رسید، بار دیگر خطاب آمد که یا آدم! درین بهشت سوّم ساکن باش، و بدرخت عقل نزد

ب آمد که یا آدم چون در عروج بدرخت عقل رسیدی، و مکلّف شدی، او چون ببهشت چهارم رسید، خط

وار تن در کار ده و قدم در راه نه که در راه ماندن نه کار مردان است! و و مأمور و منهی گشتی، مردانه

شو، و ازناخوشی مگریز، و از برین دوزخها و بهشتها بگذر، و بهیچ خوشی التفات مکن و بستۀ هیچ چیز م

راه باز ممان، که این خوشی و ناخوشی از برای آن است، تا تو در سایه و آفتاب پرورده شوی، و خود 

دانید، و در سعی و دانم که شما نمیام که من چیزی میرا بمالئکه نمایی که من در جواب ایشان گفته

ور اللّه رسی و چون بنوراللّه رسیدی خود را و مرا باش و در راه ایست مکن، تا آنگاه که بنکوشش می

شناختی و بلقای من مشرّف شدی و چون بلقای من مشرّف شدی و ببهشت حقیقی رسیدی، و دانش تو 

بکمال رسید. چون مرا یافتی، هر دو جهان یافتی و همه چیز را دانستی، چنان که در ملک و ملکوت و 

 هشت این بهشت است، و لذّت این لذّت است.جبروت هیچ چیز برتو پوشیده نماند. ب

سالک تا بلقای خدا مشرّف نشود، هیچ چیز را کماهی نداند و نبیند. کار سالک بیش ازین ای درویش! 

نیست که خدا را بداند و ببیند، و صفات خدا را بداند و ببیند. هر که خدا را ندید، و صفات خدا را 

لک چون بنوراللّه رسید، ریاضات و مجاهدات سخت تمام شد و بآن نشناخت، نابینا آمد و نابینا رفت. سا

کنت له سمعاً و بصراً و یداً و لساناً و بی یسمع و بی یبصر و بی یبطش و بی »مقام رسید که خدا فرمود 

اتّقوا فراسۀ المؤمن فانّه ینظر »فرماید: می -علیه السّالم -و بآن مقام رسید که رسول اللّه«. ینطق

سالک چون بنور اللّه رسید، اکنون رونده نور اللّه است؛ تا اکنون رونده نور عقل بود. کار «. هبنوراللّ

عقل تمام شد، اکنون رونده نور اللّه است، نور اللّه چندان سیران کند که جمله حجابهای نورانی و 

یای نور رسد و دریای ظلمانی از پیش سالک برخیزد، و سالک خدا را ببیند و بشناسد، یعنی نور اللّه بدر

 نور را ببیند. پس هم بنور او باشد که نور او را بتوان دیدن، و او را بتوان شناختن.
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ای درویش! این بهشت هشتم است، و بنزد این ضعیف آن است که این بهشت آخرین است و بغیر این 

دیگر هست، و در  گویند که بغیر این هشت بهشت بهشتیهشت بهشت بهشتی دیگر نیست. امّا بعضی می

رسد، و بلقای خدای آن بهشتی درختی هست، و نام آن درخت قدرت است. سالک چون بنوراللّه می

بیند دانست، اکنون بعین الیقین میرسد؛ یعنی تا باکنون بعلم الیقین میشود بعین الیقین میمشرّف می

ی بذات بآن نیست، و بر آن محیط ای از ذرّات عالم نیست که نور خداکه هستی خدای راست، هیچ ذرّه

کند و از غرور و پندار خیزد و هستی ایثار مینیست و از آن آگاه نیست، سالک از هستی خود برمی

 آید.بیرون می

آید و گذرد، از خیال و پندار بیرون نمیای درویش! سالک تا ازین چند حجاب ظلمانی و نورانی نمی

دار بیرون آمد، و بیقین دانست و دید که این ظاهر بود، و این همه تواند آمدن و چون از خیال و پننمی

مشکوۀ بود، بذات خدا رسید؛ و چون بذات خدا رسید، و هستی خود را ایثار کرد، خدای تعالی سالک 

کند تا هر چه سالک گوید، خدای گفته است، گرداند، و بصفات خود آراسته میرا بهستی خود هست می

شود و صاحب قدرت و صاحب همّت میخدای کرده است و سالک دانا و توانا می و هر چه سالک کند،

امّا فهم این ضعیف باین «. فلم تقتلوهم ولکنّ اللّه قتلهم و ما رمیت اذ رمیت و لکنّ اللّه رمی»گردد: 

کنند چیزی در خود رسد، از جهت آن که ازین بهشت نهم، که این طایفه حکایت میبهشت نهم نمی

 ام.ام؛ امّا بسیار شنیدهام و در اقران خود هم ندیدهندیده

 و ما ازین خبر نداریم دهنددر بیان بهشت نهم که بعضی خبر می

کند؛ و هر چیز کره  خواهند خدا آن میگویند که قومی هستند که هرچه ایشان میبدان که بعضی می

باشد: شود که همّت ایشان میچنان میبندند، آن شود؛ و همّت در هر چه میباید، آن میایشان را می

یعنی علم بکمال و قدرت بکمال و همّرت بکمرال   «. برهالهرین لو اقسم علی اللّه اطربّ اشعث اغبر ذی »

باشد، از جهرت آن  خواهند آن چنان میدارند و جمله مرادات ایشان را حاصل است و هر چیز که می

 اند.اند و در آخرتاند و از دنیا گذشتهکه ایشان پیش از موت طبیعی بموت ارادی مرده

خواهند که باران آید، در حال که در خاطر ایشان بگرذرد ابرر ظراهر شرود و     اگر این طایفه میمثالً 

باریدن آغاز کند و اگر خواهند که باران نیاید در حالی که در خاطر ایشان بگذرد، ابر باریردن برس   

کسی بیمار شود در حال بیمار شود؛ و اگر خواهند کره بیمراری   کند، و ابر ناپیدا شود و اگر خواهند که 

گویند که این قوم در یک دان. و دیگر میصحّت یابد در حال صحّت یابد؛ و در جمله چیزها همچنین می

خواهند بر آب میآیند. و اگر میرود، و در یک ساعت از مغرب بمشرق میساعت از مشرق بمغرب می

روند و اگر خواهند، مردم ایشان خواهند در آتش میروند و اگر میدر هوا میخواهند روند و اگر می

بینند، هر روز رزق ایشان آماده و پرداخته بری سرعی و   بینند و اگر خواهند مردم ایشان را نمیرا می

 رسد.کوشش آدمی بایشان می

بودنرد،  ، و باهم مری رسید -علیهما الصلوۀ و السالم -اند که موسی پیغمبر چون بصحبت خضرآورده

روزی در بیابانی گرسنه شدند. آهوئی بیامد و در میان هر دو بایستاد، آن طرف که پیش خضرر برود،   
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توانسرت  خورد و موسری نمری  پخته بود و آن طرف که پیش موسی بود خام بود. خضر آغاز کرد و می

پخته کن و بخور. موسری  خورد، خضر فرمود که یا موسی، آتش و هیزم حاصل کن و گوشت را بریان و 

از خضر سؤال کرد که چون است که آن طرف تو پخته است و این طرف من خام است. خضر فرمود کره  

یا موسی، من در آخرتم و تو دردنیا، رزق دنیا مکتسب است، و رزق آخرت آماده و پرداختره اسرت، و   

و آخرت سررای جزاسرت.   دنیا سرای عمل است،  رزق دنیا مستالف است، و رزق آخرت مستفرغ است.

کلما ما دخرل علیهرا زکریرا    »رزق ما آماده و پرداخته رسد، و رزق شما موقوف بسعی و کوشش باشد: 

المحراب وجد عندها رزقاً قال یا مریم انّی لک هذا قالت هو من عنداللّه انّ اللّه یرزق من یشراء بغیرر   

 کنند.این و امثال این از بهشت نهم حکایت می«. حساب

نویسم، من این ندارم و یاران من هم این ندارند؛ و مع ذلک: انکاری رویش! امروز که من این میای د

درین نیست، باشد که خدای تعالی بما بدهد و ببخشد که او قادر بر کمال است آنچه حالیرا مرا را روی   

واسرطۀ  نموده است آن است که قدرت آدمی اگرش روزی کنند که آنچه امر و نهی شریعت اسرت، و ب 

انبیا و اولیاء حقّ از طرف حقّ رسیده است، بگذاردن امر و دور شدن از نهی توانا گردد و همچنین آنچه 

ایم که کرامت آدمی علم حقّ و اخالق حمیده است. هرکس که علرم و اخرالق او   ما دانیم و بآن رسیده

 تر است.زیاده است، کرامت او و قرب او بحضرت حقّ زیاده

انرد و  ن که آدمیان از پادشاه و رعیت و پیغمبر و امّت از دانا و نادان عراجز و بیچراره  ای درویش! بدا

کنند، مگر دران حال که در رضا بقضا بغایت کمال برسند، انبیا و اولیا و ملروک و  بنامرادی زندگانی می

خواستند که یبود؛ و بسیار چیزها نمخواستند که بودی و نمیسالطین در بیشتر احوال بسیار چیزها می

کند و نیرز مرراد   در ملک و ملکوت و جبروت خود همین اقتضا می« : وتفرّد حقّ بحکم»بود. بودی و می

شریئاً   اعسی ان تکرهو»آدمی و نامرادی نه هم آن است که موافق مصلحت و ناموافق مصلحت وی بود. 

 العالمین. و الحمدللّه ربّ«. و هو خیر لکم و عسی ان تحبّوا شیئاً و هو شرّ لکم

 تمام شد
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 و ملک و وحی و الهام و خواب راست در بیان والیت و نبوّتاضافی  هرسال

 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

کثّررهم   -که جماعت درویشان -چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی، اما بعد

در والیت و نبوّت و ملک و وحی و الهرام و خرواب    باید کهازین بیچاره درخواست کردند که می -اللّه

ستم تا ئی جمع کنید. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوندتعالی مدد و یاری خواراست رساله

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»از خطا و زلل نگاه دارد: 

 در بیان مقدمات

که در رسالۀ اوّل گفته شد که روح آدمی را از عالم علوی باین عرالم   -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

سرفلی برروح    توانست کرد؛ آلتی ازین عالماند و کمال بی آلت حاصل نمیسفلی بطلب کمال فرستاده

 دادند، و این آلت قالب است. پس آدمی مرکّب آمد از روح و قالب.

معلوم کردی، اکنون بدان که آدمی بواسطۀ قالب بتدبیر دنیا و بواسطۀ روح بتحصیل چون این مقدّمات 

بایست که هم از نوع آخرت محتاج شد. و باین دو سبب بمنذر و هادی محتاج گشت، و منذر و هادی می

تر ازین دانم که تمام فهم نکردی روشنباشد تا استفاده میسّر شود و کمال حاصل گردد. چنین میآدمی 

 بگویم.

 در بیان احتیاج آدمیان بنبی

بدان که آدمی استعداد آن ندارد که بی خدای از خدای برخوردار شود؛ و جمله آدمیان استعداد آن 

ئی میم وی مخصوص گردند. پس بضرورت واسطهندارند که از خدای فیض قبول کنند، و بوحی و الها

بایست که هم از نوع آدمیان باشد. حق تعالی بفضل و کرم خود بعضی از آدمیان را معصوم گردانید، و 

بذات و صفات و افعال خود دانا کرد، و بدوستی خود برگزید و مقرّب حضرت خود گردانید و بروحی و  

د تا خلق را از خدای خبر کنند و اوامر و نواهی خدا بخلرق  الهام خود مخصوص گردانید، و بخلق فرستا

نمایند، تا خلق بامتثال اوامر و اجتناب نرواهی مشرغول شروند و    رسانند، و صراط مستقیم بخلق میمی

 بتحصیل کمال مشغول باشند و گواهان بر اثبات نبوّت ایشان با ایشان همراه کرد.

 در بیان آن که نبوّت دو روی دارد

ه نبی دو روی دارد، یک روی بطرف خدای و یک روی بطرف بندگان خدای، ازجهت آن که از بدان ک

رساند. آن روی را که بطرف خدای است، که از خدای فیض گیرد و ببندگان خدای میخدای فیض می

کند، والیت نام است که والیت نزدیکی است. و این روی را که بطرف بندگان خدای است، که قبول می
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رساند نبوت نام است، که نبوّت آگاه کردن اسرت. پرس معنری ولری     خدای ببندگان خدای میسخن 

 نزدیک باشد و معنی نبی آگاه کننده بود.

اند و ولی ازین دو صفت یکی بیش ندارد. وقتی در والیت مرا  ای درویش! والیت و نبوّت دو صفت نبی

تر است یا صفت نبروّت.  اد که صفت والیت قویدر شهر نسف، بلکه در تمامت ماوراء النهر این بحث درافت

و بعضی کس پنداشتند که مگر این بحث در نبی و ولی است. چون در خراسان بخدمت شریخ المشرایخ   

کردند. و اکنون بعد از برسیدم، در نبی و ولی این بحث هم می -قدس اللّه روحه -سعد الدین حموی

 دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم! کنند تا سخنوفات وی اصحاب وی این بحث هم می

ای درویش! این سخن مشکل نیست، چون معنی ولی را دانستی و معنی نبی را دریافتی، و کار هر یک 

 تر ازین بگویم.را شناختی باید که این سخن بر تو پوشیده نماند. و اگر فهم نکردی، روشن

رسیدند، و مقرّب شدند، و مالزم حضررت   اند. چون بحضرت خدابدان که مقربان حضرت خدا دو طایفه

او گشتند، و با خدای آرام گرفتند. بعضی در مشاهده و بعضی در معاینه و اینها اولیااند. و خدای تعالی 

 بعضی از مقرّبان را بخلق فرستاد تا سخن خدای بخلق رسانند. و اینها انبیااند.

 در بیان طبقات اولیا

اند و این سیصد و پنجاه و شش کس همیشه در صد و پنجاه و شش کسبدان که اولیاء خدای در عالم سی

نشانند، تا از ایرن سیصرد و   رود، یکی دیگر بجای وی میاند. چون از ایشان یکی از عالم میعالم بوده

انرد و مرالزم   پنجاه و شش کس کم نشود و این سیصد و پنجاه و شش کس همیشه مقیم درگراه خردای  

ان بذکر وی است، ودانش ایشان بمشاهده وی است، و ذوق ایشان بلقرای وی  اند، آرام ایشحضرت وی

اند: سیصد تنان، و چهل تنران، و هفرت   است. و این سیصد و پنجاه و شش کس طبقات دارند، شش طبقه

تنان، و پنج تنان، و سه تنان و یکی. این یکی قطب است و عالم ببرکت وجود مبارک او برقررار اسرت.   

 لم برود، و دیگری نباشد که بجای وی نشیند، عالم برافتد.چون وی ازین عا

نشانند، و یکری از پرنج   رود، یکی از سه تنان بجای وی میای درویش! این قطب چون ازین عالم می

آرند و یکی از چهل تنران بمقرام   آرند، و یکی از هفت تنان بمقام پنج تنان میتنان بمقام سه تنان می

آرند و یکی از تمامت روی زمرین بمقرام   ی از سیصد تنان بمقام چهل تنان میآرند، و یکهفت تنان می

 آرند، تا ازین سیصد و پنجاه و شش عدد همیشه در عالم باشند و کم نشوند.سیصد تنان می

شوند ای درویش! چون آخر زمان شود، بیش از روی زمین در سیصد تنان نیارند. از سیصد تنان کم می

شوند تا هر چهل تمام شوند. آن گاه از هفرت تنران   ند. آن گاه از چهل تنان کم میتا هر سیصد تمام شو

شوند تا هر هفت تمام شوند آنگاه از پنج تنان کم شوند تا هر پنج تمام شوند آنگاه از سه تنان کرم  کم می

ه بجای شوند تا هر سه تمام شوند. آن گاه قطب تنها باشد، چون قطب ازین عالم برود و دیگری نباشد ک

 وی نشیند، عالم برافتد.
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 در بیان چگونگی اولیا

هر سیصد و پنجاه و شش کس دانا و مقرّب و صاحب کرامت و صاحب همّت و صاحب قدرت بدان که این 

اند. همّت ایشان اثرها دارد ودعای ایشان اثرها دارد از جهت آن که هر چیزی که از و مستجاب الدعوۀ

 «.ربّ اشعث اغبر ذی طمرین لواقسم علی اللّه البرّه»دهد: بایشان می خواهند، خدای تعالیخدای می

شوند و کرامت و قدر ایشان چنان است که خاک و آب و هوا و آتش و صحرا و کوه مانع نظر ایشان نمی

اند، اهل مشرق را میشنوند و اگر در مغرببینند و سخن ایشان میاند، اهل مغرب را میاگر در مشرق

روند. بر و خواهند که از مشرق بمغرب روند، در یک ساعت میشنوند؛ و اگر میسخن ایشان می بینند و

بحر و کوه و دشت ایشان را یکسان است، و آب و آتش ایشان را برابر است، و ماننرد ایرن کرامرت و    

 قدرت ایشان بسیار است و اگرچه هر سیصد و پنجاه و شش کس دانا و مقرّب و صاحب همّرت و صراحب  

تر است، و قدرت و همّت وی بیشتر اسرت و  اند امّا قطب از همه داناتر و مقرّبقدرت و مستجاب الدعوۀ

 تر است.هر کدام که بقطب نزدیکتر است، داناتر و مقرب

هر کدام مرتبه که باالتر است، فرود خود را بشناسد، امّا هر کدام مرتبه که فرودتر اسرت،  ای درویش! 

 د.باالی خود را نشناس

ای درویش! این معنی حدیث بود که گفتیم، و بفهم سالکان این چنین تقریر نزدیکترر اسرت امّرا لفرظ     

اند و هفت تنان بر دل عیسری دل موسی اند و چهل تنان برحدیث چنان است که سیصد تنان بر دل آدم

یل است و این سیصرد و  اند ویکی بر دل اسرافاند و سه تنان بر دل میکائیلاند و پنج تنان بر دل جبرئیل

پنجاه و شش کس در تمامت عالم منتشراند، تا برکۀ قدم و نظر ایشان بهمۀ عالم برسد، اما مردم ایشران  

و ایشان چنان زندگانی نکنند که مردم ایشان را «. اولیائی تحت قبابی ال یعرفهم غیری»شناسند! را نمی

وب نکنند، بظاهر همچون دیگران باشند و ظاهر بشناسند، یعنی خود را بپارسائی و زاهدی و شیخی منس

 خود را از دیگران ممتاز نگردانند؛ باطن ایشان از دیگران ممتاز باشد.

ترقی و عروج و دوستی خدای باندرون تعلّق دارد، نه ببیرون. باطن ایشان آراسته باشرد  ای درویش! 

 باشد. بعلم و تقوی و ذوق و حضور، امّا ظاهر ایشان همچون ظاهر دیگران

ای درویش! اولیا شیخی و پیشوائی و دعوت و تربیت خلق نکنند از جهت آن که اولیا یرک روی بریش   

اند، آرام ایشان بذکر خدای اسرت و  ندارند. روی در خدا دارند. دایم بذکر خدای و مشاهده مشغول

روی دارنرد، یرک   ذوق ایشان بلقای خدای است. دعوت و تربیت کار انبیا است از جهت آن که انبیا دو 

دهند گیرند و باین طرف میروی در خدای دارند و یک روی در بندگان خدای دارند؛ از آن طرف می

اظهار شریعت علما تواننرد کررد و   «. العلماء ورثۀ االنبیاء»و بعد از انبیا دعوت و تربیت کار علما است. 

 ر باشند و پیروی پیغمبر بوند.نیابت انبیا از علما خوب آید، امّا علمائی که متقی و پرهیزگا

 سخن شیخ سعد الدین در بیان اولیا

در ادیان پیشین ولی نبود  -علیه السالم -فرماید که پیش از محمّدحموی میبدان که شیخ سعد الدین 

گفتند، اگرچه در هر دینی یک صاحب شریعت برود و  و اسم ولی نبود، و مقرّبان خدا را از جمله انبیا می
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گفتند. پس در کردند و جمله را انبیا میبود، امّا دیگران خلق را بدین وی دعوت میکی نمیزیاده از ی

کردند، و در دین نوح و چندین پیغمبر بودند که خلق را بدین آدم دعوت می -علیه السالم -دین آدم

عد از من در دین ابراهیم و دردین موسی و در دین عیسی همچنین. چون کار بمحمّد رسید، فرمود که ب

پیغمبر نخواهد بود تا خلق را بدین من دعوت کنند. بعد از من کسانی که پیرو من باشند و مقرّب حضرت 

خدا باشند، نام ایشان اولیا است. این اولیا خلق را بدین من دعوت کنند. اسم ولی در دین محمّد پیردا  

ضرت خود گردانید، و بوالیت خرود  آمد. خدای تعالی دوازده کس را از امّت محمّد برگزید، و مقرّب ح

در حق ایرن دوازده  «. العلماء ورثۀ االنبیاء»مخصوص کرد و ایشان را نایبان حضرت محمّد گردانید که 

بنزدیک شیخ ولی در امّت محمّرد همرین دوازده کرس    «. علماء امّتی کانبیاء بنی اسرائیل»کس فرمود 

 تم اولیا است و مهدی و صاحب زمان نام او است.بیش نیستند. و ولی آخرین که ولی دوازدهم باشد خا

ای درویش! شیخ سعد الدین در حق این صاحب زمان کتابها ساخته است و مدح وی بسیار گفته اسرت.  

فرموده است که علم بکمال و قدرت بکمال دارد. تمامت روی زمین را در حکرم خرود آورد و بعردل    

زمین بردارد. تمامت گنجهای روی زمرین برر وی ظراهر    آراسته گرداند. کفر و ظلم را بیکبار از روی 

 گردد.

ای درویش! هر چند صفت قدرت وی کنم از هزار یکی نگفته باشم. این بیچاره در خراسان در خردمت  

کرد در حق این صاحب زمان، از قردرت و کمرال وی،   شیخ سعد الدین بودم، و شیخ مبالغت بسیار می

رسید. روزی گفتم که یا شیخ، کسری کره نیامرده    عقل ما بآن نمی رفت وچنان که از فهم ما بیرون می

است، در حق وی این همه مبالغت کردن مصلحت نباشد، شاید که نه چنین باشد. شیخ برنجیرد. تررک   

 کردم و بیش ازین نوع سخن نگفتم.

 بیت

 ایشان دانند جانم ایشان دانند
 

 ایشان که سر زلف پریشان دانند 
 

کنند و ه فرماید، از سر دید فرماید: امّا بسیار کس باین سخن زیان کردند و میای درویش! شیخ هرچ

شوند مراد من ازین سخن آن است که من در عمر خود چندین کس را شدند و میبسیار کس سرگردان 

اند مائیم و در خراسان، و کرمان و پارس دیدم که این دعوی کردند که این صاحب زمان که خبر داده

اند بر ما ظاهر شد؛ و نشد، و درین حسرت مردند و بسیار کس دیگر آیند، و ال که خبر دادهاین احو

 این دعوی کنند و درین حسرت میرند.

تر به ای درویش! درویشی کن، که هیچ مقام بزرگتر از درویشی نیست؛ و هیچ طایفه فاضلتر و گرامی

باشند و باختیار خود از سر دانش ترک کرده  نزد خدا از درویشان نیستند، درویشانی که دانا و متقّی

فرماید که آن باشند، و درویشی اختیار کرده بوند. سخن دراز شد و از مقصود دور افتادیم. شیخ می

گویند و راست است که ایشان تربیت و پرورش گویند، ابدال میسیصد و پنجاه و شش کس را اولیا نمی

 کنند.خلق نکردند و نمی
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 ه شش دین استدر بیان آن ک

 -بدان که شش دین است، دین آدم و دین نوح و دین ابراهیم و دین موسی و دین عیسی و دین محمّد

. دین بیش ازین نیست، و صاحب شریعت بیش ازین نیستند و ازین شش پرنج اولروالعزم  -علیهم السالم

 اند، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد. اولوالعزم بیش ازین نیست.

درویش! نبی آن است که او را وحی و معجزه باشد؛ و رسول آن است که او را وحری و معجرزه و    ای

کتاب باشد؛ واولوالعزم آن است که او را وحی و معجزه و کتاب باشد و شریعت اوّل را منسوخ گرداند و 

منسروخ   شریعتی دیگر بنهد؛ و ختم آن است که او را وحی و معجزه و کتاب باشرد، و شرریعت اوّل را  

 گرداند و شریعتی دیگر بنهد، و پیغمبری بر وی ختم شود.

گویند که صد و بیست و ای درویش! سخن انبیا معروف و مشهور است، و در کتب بسیار مسطور است. می

بهتر باشد، از جهت آنکه بیقین کسی را معلوم نباشد. برا  چهار هزار بودند. اگر عدد ایشان معین نکنند 

که ما قصۀ بعضی با تو گفتیم، و قصۀ بعضی با تو نگفتیم. چون قصّۀ بعضری برا محمّرد     گویندمحمّد می

نگفتند، پس بیقین کسی را عدد ایشان معلوم نباشد. ازین مجموع بعضی نبی، و بعضی رسول و بعضری  

 اولوالعزم بودند و خاتم یکی بود بر محمّد ختم شد.

 در بیان ملک و وحی و الهام و خواب راست

اند و انسان مرکّب است از نور و ظلمت. مالئکه اند، و بهایم وجود ظلمانیه مالئکه وجود نورانیبدان ک

یک عالم بیش ندارند و بهایم یک عالم بیش ندارند، و انسان هر دو عالم دارد. انّ اللّره تعرالی خلرق    

ل وشهوۀ. فمرن غلرب   المالئکۀ من عقل بال شهوۀ و خلق البهایم من شهوۀ بال عقل و خلق االنسان من عق

 عقله شهوۀ فهو خیر من المالئکۀ و من غلبت شهوته فهو شرّ من البهایم.

اند و بعضری در  چون معنی ملک را دانستی، اکنون بدان که مالئکه طبقات دارند. بعضی در عالم علوی

عالم سرفلی  اند مراتب دارند، هر یک را مقام معلوم است و آنچه درعالم علویاند. آنچه در عالم سفلی

اند، هم مراتب دارند، هر یک را مقام معلوم است. علم و عمل جملۀ مالئکه معلوم اسرت. علرم ایشران    

هر یک از مقام معلوم خرود  «. ما منا اال مقام معلوم»شود: شود و عمل ایشان دیگر نمیزیاده و کم نمی

 «.امرهم و یفعلون ما یؤمرون الیعصون اللّه ما»اند: توانند گذشت، و هر یک بکار خود مشغولنمی

اند. و این کرّوبیان و روحانیان وقتها بفرمان خدا از و مالئکۀ عالم علوی بعضی کرّوبی و بعضی روحانی

آسمان بزمین آیند، و کارها کنند و وقتها مصوّر شوند و با بعضی از آدمیان سخن گویندو گویند که مرا  

چنان که در قرآن از قصّۀ مریم و از قصّۀ ابراهیم خبرر مری  ایم، مالیکه و رسول خداییم و بکاری آمده

دهد و در قرآن و احادیث ذکر این معنی بسیار است. و وقت باشد که مصوّر نشوند و بر آدمری ظراهر   

نشوند، امّا با آدمی بآواز بلند سخن گویند و کاری فرمایند، و از حالی خبر دهند. و ایرن آواز را آواز  

 اشد که بآواز بلند سخن نگویند، بدل آدمیان القا کنند.هاتف گویند و وقت ب

چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که هر وقت که مالئکۀ سماوی سخنی بدل آدمیران القرا   

کنند، آن القا اگر در بیداری باشد، نامش الهام است؛ و اگر در خواب باشد، نامش خواب راست اسرت و  
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مان بزمین آیند و مصوّر شوند و بر انبیا ظاهر شروند و سرخن خردای    هر وقت که مالئکۀ سماوی از آس

بانبیا رسانند، نامش وحی است و بعضی انبیا را همیشه وحی در خواب بوده است، و پیغمبر ما را در اوّل 

شش ماه وحی در خواب بوده است و ازین جهت فرمود که خواب راست یک جزواست از چهل و شرش  

چه در بیداری ببینند یا شنوند، یا وقتی دیده باشند یا شرنوده بونرد و آن را در   جزو از نبوت و مردم آن

 خواب بینند، آن خواب را اعتباری نیست، و آن خواب را تعبیر نیست.

 در بیان نصیحت

ای درویش! حیوۀ را بغنیمت دار، و صحت را بغنیمت دار، و جوانی بغنیمت دار، و جمعیت و فراغرت را  

اند و مردم ازیرن  ران موافق را و دوستان مشفق را بغنیمت دار، که هر یک نعمتی عظیمبغنیمت دار، و یا

اند و هر که نعمت نشناسد از آن نعمت برخورداری نیابد. و این نعمتهرا هریچ بقرا و ثبرات     نعمتها غافل

ندارند، اگر درنیابی خواهند گذشت و چون بگذرد، هر چند پشیمانی خوری، سود ندارد. امرروز کره   

توانی کردن بفردا مینداز که معلوم نیست کره فرردا چرون    داری، بغنیمت دار، و هر کار که امروز می

 باشد.

 بیت

 هزار نقش برآرد زمانه و نبود
 

 یکی چنانکه در آیینۀ تصور ماست 
 

ای درویش! تو از اینها مباش که چون نعمت فوت شود آنگاهش قدر بدانی که بعد از فوت نعمت قدر 

یچ فایده ندهد. با وجود نعمت، اگر قدر نعمت را بدانی توانی که آن را بغنیمت داری. این دانستن ه

 اند. و الحمدللّه ربّ العالمین.اند، و حکما جمله در منزل دوّمبود منزل اوّل، و علما جمله درین منزل
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 و محبت خدای در بیان فقر و زهد و توکّل یاضافرساله 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

 -کثّررهم اللّره   -که جماعت درویشان -چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفی

ئری جمرع   در فقر و زهد و توکل و محبت خدای رسراله  اید کهبازین بیچاره درخواست کردند که می

کنید. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگراه  

 «.انه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»دارد. 

 در بیان فقر و مراتب فقرا

گویند کره او را از  از بی چیزی است و فقیر کسی را می که فقر عبارت -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

 دنیاوی هیچ چیزی نباشد.

دانند که درویشی ای درویش! بی چیزی نعمت عظیم است، و توانگری محنت عظیم است، امّامردم نمی

ها میآویزند. و باین سبب در دنیا در بالها و فتنهگریزند، ودرتوانگری مینعمت است، از درویشی می

 شوند.فتند، و در آخرت بعذابهای گوناگون گرفتار میا

ای درویش! چنانکه با عسل گرمی همراه است، و چنان که با کافور سردی همراه است، با مرال و جراه   

تفرقه و پراکندگی همراه است،هر که عسل خورد، اگر دانا و اگر نادان، گرمی عسل در وی اثرر کنرد.   

ا آید، اگر دانا و اگر نادان، تفرقه و پراکندگی و بال و فتنره روی بروی   همچنین هر که را مال یا جاه پید

 نهد.

درویشی اختیار کرده است، از جهت آن که خاصیّتهای درویشی  -علیه السالم -ای درویش! پیغمبر ما

گوید که هر که راحت و آسرایش مری  و خاصیّتهای توانگری را دیده است و دانسته است. و با امّت می

ر دنیا و آخرت، باید که درویشی اختیار کند و هر که تفرقه و پراکندگی و برال و عرذاب مری   خواهد د

خواهد در دنیا و آخرت باید که توانگری اختیار کند. درویشی یرک عیرب دارد و هنرهرای بسریار و     

 توانگری یک هنر دارد و عیبهای بسیار، امّا آن یک عیب درویشی ظاهر است و هنرها پوشیده و آن یرک 

بینند و آنچه پوشیده اسرت، نمری  هنر توانگری ظاهر است و عیبها پوشیده. مردم آنچه ظاهر است می

 بینند.

ای درویش! توانگر بعد از چندین سال که زحمتهای گوناگون از توانگری کشیده باشد، و در بالها و فتنه

 ت عظیم است.ها افتاده بود، آنگاه بیقین بداند که توانگری محنت بزرگ و درویشی نعم

اند. مرتبرۀ اول آن  ئیچون معنی فقر را دانستی، اکنون بدان که فقرا مراتب دارند، و هر یک در مرتبه

کنرد، و بحاجرت وی   خواهد، طلب دنیا میاست که او را از دنیاوی هیچ چیز نباشد، امّا وی از دنیا می

ۀ دوّم آن است که او را از دنیا هریچ  گویند. مرتبکند و این را فقیر حریص میحاجت از مردم سؤال می

کنرد و بقردر ضررورت    خواهد امّا بوقت ضرورت سؤال میکند و دنیا نمیچیز نباشد، و طلب دنیا نمی
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گویند. مرتبۀ سوّم آن اسرت کره او را از   کند و این را فقیر قانع میخواهد و بآن قناعت میچیزی می

کند و اگرر  خواهد و بوقت ضرورت سؤال نمیو دنیا نمی کنددنیاوی هیچ چیزی نباشد، و طلب دنیا نمی

گویند. مرتبۀ چهرارم آن  کند و این فقیر را صابر میکند و بتوکل زندگانی میرسد، صبر میچیزی نمی

خواهرد و بوقرت ضررورت    کند و دنیا نمیاست که او را از دنیاوی هیچ چیزی نباشد، و طلب دنیا نمی

کند و این را فقیرر شراکر مری   کند و بتوکل زندگانی میرسد شکر مییکند و اگر چیزی نمسؤال نمی

انرد و در آخررت   کار فقیر صابر و فقیر شاکر دارند، از جهت آن که در دنیا دوسرتان خردای   گویند.

اند. فردای قیامت جملۀ آدمیان عذرخواه باشند، و در حضرت خدای عرذر تقصریران   همنشینان خدای

لی عذر درویشان صابر و شاکر خواهد. گوید که دنیا را چون گذرانیدیرد، و  خود خواهند، و خدای تعا

بسبب دوستی من این همه بالها و زحمت چون کشیدید، امروز روز شما است. هر زحمتی که در دنیا از 

حسراب ببهشرت   ام: یکی آنکه بری جهت ما کشیدید، امروز در مقابلۀ آن دو چیز شما را کرامت کرده

باید، حاصل است؛ و دیگر آن که هر کره را شرفاعت کنیرد،    ت هر مرادی که شما را میروید، و در بهش

قبول کنم. گرد عرصات برآیید، و هر که روزی با شما نیکی کرده است، دست ایشان گیرید، و ایشران را  

فرماید که درویشان امّت من پیش ازتوانگران بپانصرد  می -علیه السالم -و رسول با خود ببهشت برید.

 سال در بهشت روند. و بروایتی دیگر آمده است که پیش از توانگران بچهل سال در بهشت روند.

ای درویش! شاید که مراد ازین حدیث درویشان حریص باشند، یعنی که درویشان قانع و صابر و شاکر 

بهشت پیش از توانگران بپانصد سال در بهشت روند، و درویشان حریص پیش از توانگران بچهل سال در 

 -علیه السرالم  -نصیب نیستند و دیگر رسولبهره و بیروند. پس درویشان حریص هم از ثواب فقرا بی

فرمود که بهشت را بمن نمودند، بیشتر اهل بهشت درویشان بودند. و دوزخ را بمن نمودند، بیشتر اهرل  

 دوزخ توانگران بودند.

آرند که شرقیق  بر کنند یا شکر گویند. میای درویش! درویشی نعمت عظیم است. اگر قدرش بدانند، ص

-بابراهیم ادهم رسید. ابراهیم از شقیق سؤال کرد که یا شقیق! درویشان شهر خویش را چون گذاشتی؟ 

اگر بیابنرد،  »شقیق فرمود: -ابراهیم فرمود که آن حال چون است؟ –شقیق فرمود که بنیکوترین حال. 

یابند مری اهیم فرمود که سگان شهر ما همچنین کنند، اگر میابر–«. شکر کنند، و اگر نیابند، صبر کنند

شقیق فرمود که یا ابراهیم! پس درویشان چون زندگانی کننرد؟  –کنند. یابند، صبر میخورند و اگر نمی

شقیق انصاف بداد و فرمود که درویشان باید –فرمود که اگر نیابند، شکر کنندو اگر بیابند، ایثار کنند. -

 انی کنند.که چنین زندگ

آرند که یکی نزدیک ابراهیم ادهم ده هزار درم بیاورد و گفت که این را از مرن قبرول کرن، و در    می

کرد تا باشد که کرد و شفاعت میمصلحت خود صرف کن: ابراهیم آن را قبول نکرد. آن کس الحاح می

خواهی که نام من از میقبول کند. ابراهیم فرمود که الحاح مکن، و زحمت مکش که من قبول نکنم. تو 

 جریدۀ درویشان محو کنند و در جریدۀ توانگران ثبت کنند.

باین مقام فخر نیاوردی، و نفرمودی  -علیه السالم -ای درویش! اگر این مقام بزرگ نبودی، پیغمبر ما
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 الهرم »که الفقر فخری. و اگر این مقام بحضرت خدای بزرگ نبودی، پیغمبر از خدا این مقام نخواستی 

 «.احیینی مسکیناً و امتنی مسکیناً و احشرنی فی زمرۀ المساکین

 در بیان زهد و مراتب زهّاد

بدان که زهد عبارت از ترک است، و زاهد کسی را گویند که او را از دنیاوی چیزی بوده باشد و باختیار 

هد نگوینرد، فقیرر   خود آن را ترک کرده بود و هر که را چیزی نبوده باشد؛ و ترک نکرده بود، او را زا

گویند و هر که ترک دنیا کند از برای اظهار سخاوت، یا از برای قبول خلق یا از جهت سبب دیگر که نره  

از برای خدا بود و نه از برای آخرت بود، او را هم زاهد نگویند. زاهد آن باشد که ترک دنیرا کنرد از   

 برای ثواب آخرت یا از برای خدا!

بود که بیکبار ترک دنیا کند و روی از ماه و جاه بکلّی بگردانرد. اگرچره   ای درویش! زاهد مطلق آن 

زهد از بعضی دنیا درست است، چنان که توبه از بعضی معاصی درست است، امّا ثوابی که موعود اسرت  

در آخرت، زاهدان و تایبان را آن زاهدی است که روی از دنیا بکلّی گردانیده بود، و آن تایبی اسرت  

 معاصی بکلّی گردانیده باشد.که روی از 

مرتبرۀ اوّل  –انرد.  ئیچون معنی زهد را دانستی، اکنون بدان که زهّاد مراتب دارند و هر یک در مرتبه

آن است که زاهد شود تا از عقاب آخرت ایمن گردد و از عذابهای گوناگون دوزخ خالص یابرد. و ایرن   

رای ثواب آخرت و نعمتهای گوناگون بهشرت. و  مرتبۀ دوّم آن است که زاهد شود ب–زهد خایفان است. 

مرتبۀ سوّم آن است که زهد وی نه از خوف دوزخ باشد، و نه از امیرد بهشرت   –این زهد راجیان است. 

بود، خاصّ از جهت دوستی خداکرده باشد، و دوستی خدای تعالی چنان بر دل وی مستولی شده باشد 

 که پروای هیچ چیزی دیگرش نباشد.

رکه ترک دنیا کند از برای ثواب آخرت، زاهد است امّا نزدیک اهل معرفرت ایرن زهرد    های درویش! 

ضعیف است، از جهت آن که دنیا و آخرت در نظر عارفان حقیر و مختصر اسرت. ایشران از عرذابهای    

گوناگون دوزخ نترسند، و بنعمتهای گوناگون بهشت امید ندارند. از خدا بترسند، و بخدا امید دارنرد و  

 جویند.ا میاز خد

ای درویش! آن قدر ندارد که تو بوی مشغول شوی، و در طلب وی عمر عزیز خرود ضرایع گردانری.    

چیزی که امروز با تست، و فردا با دیگری خواهد بود، او را نزدیک عاقل هیچ قدری نباشد، و عاقل دل 

فرمود -« چون؟»گفتند: – فرمود که بهیچ.-را بروی ننهد. بایزید را پرسیدند که این مقام بچه یافتی؟ 

 که بیقین دانستم که دنیا هیچ است، ترک دنیا کردم و این مقام یافتم.

ای درویش! اگر این سخن را فهم نکردی، و دنیا پیش تو قدری دارد، بدان که زهد معامله است که برا  

که کاسۀ سرفالین  ستانند. هر دهند و باقی میستانند، فانی میدهند و آخرت میکنند. دنیا میخدا می

ئی باشد بغایت با نفع و پرسود، و جملۀ عراقالن براین   بدهد، و در مقابلۀ آن کاسۀ زرین بستاند معامله

 اند.اند که زاهدان عاقلترین آدمیانمعامله رغبت نمایند. ازینجا گفته

اندوه اسرت، و  داری، بدان که دنیا تخم تفرقه و کنی، و باور نمیای درویش! اگر این سخن را فهم نمی
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شود، تفرقه و اندوه وی و بالء و عذاب وی بیشرتر  تخم بالء و عذاب است. هر که را مال و جاه بیشتر می

گردد. عاقالن هر چیز که خواهند، از برای راحت و آسایش خواهند و راحت و آسرایش در تررک   می

کلّی کند، راحت کلّی یابرد: و  است. پس هر که عاقل بود، ترک اختیار کند بقدر آن که تواند، اگر ترک 

 یابد.کند، راحت میاگر ترک کلّی نتواند کرد، بقدر آن که ترک می

آید، در زیر آن مراد صد نامرادی نهفته است. عاقل از برای ای درویش! هرکه را در دنیا مرادی برمی

 کشید. یک مراد تحمّل صد نامرادی نکند، ترک آن یک مراد کند، تا آن صد نامرادیش نباید

 در بیان توکل

فرماید که هر که کار خود بمرن گرذارد، مرن    کار خود بکسی گذاشتن است، و خدا میبدان که توکّل 

 «.و من یتوکّل علی اللّه فهو حسبه ان اللّه بالغ امره»بسازم کارهای وی را 

عنی هرر کره را   تر باشد، توکّل وی درستتر بوده یای درویش! توکّل ثمرۀ ایمان است. ایمان هرکه قوی

ایمان باشد بهستی و یگانگی خدا، او بیقین بداند که خدا دانا است بهمه چیز و توانا است بر همه چیز، و 

رحمت و عنایت او در حق بندگان زیاده از آن است که رحمت و عنایت مادر در حق فرزند، بلکه هریچ  

حق فرزند هم اثرر شرفقت حرق    نسبت ندارد رحمت و شفقت مادر برحمت و شفقت حق. شفقت مادر در 

 تعالی است در حق بندگان خود.

ای درویش! حقیقت توکّل آن است که بنده بیقین بداند که خدای تعالی قادر است بر روزی رسرانیدن  

بندگان، و با آن که قادر است، وعده کرده است که روزی بندگان بر من است، و بیقین بداند که خدای 

چون اینها بیقین دانست و اعتماد بر کرم و فضل خردای کررد و دل وی    تعالی وعدۀ خود خالف نکند.

 گردد توکّل بنده تمام شد.آرام گرفت، و ازین نمی

آید. یقین هر که تمامتر بود، توکّل وی درستتر برود. و  ای درویش! توکّل درست از یقین درست پیدا می

رسراند و کرار   خدا روزی بندگان مری یقین در دل است، و توکّل کار دل است. چون دل آرام گرفت، 

سازد، اگر در ظاهر بنده کاری کند یا نکند و بکسی مشغول شود یا نشود، و مباشرت اسرباب  بندگان می

کند یا نکند، نقصانی در توکّل وی نیاید. اگر بدر حاکمی رود، بیقین بداند که قاضری حاجرت خردای    

 نده از خدای است، و مانند این.است. اگر بنزدیک طبیب رود؛ بیقین داند که شفاء ب

ای درویش! باید که متوکّل را اعتماد بر مال، و اعتماد بر کسب و اعتماد بر اسباب نباشد، اعتمادش برر  

 کرم و فضل خدا باشد.

چون حقیقت توکّل را دانستی، اکنون بدان که کسانی که عیال دارند، اگر کسب کننرد و اگرر ذخیرره    

ن ندارد، امّا باید که نفقۀ یکساله بیش ننهند، و کسب بر وجه حالل کننرد و در  نهند، توکّل ایشان را زیا

معامله کم ندهند و زیاده نستانند، و رحمت و شفقت در هیچ موضع فرو نگذارند. و کسرانی کره عیرال    

اند که روزی چیزی خوردنی بایشان نرسد، و انردرون ایشران   ندارند، و مجرّداند، اگر ایشان را چنان

و پراکنده شود، و انتظار کشند که کسی چیزی خوردنی به پیش ایشان برد، بایرد کره بکسرب     متفرق

مشغول شوند و آن کسب توکّل ایشان را زیان ندارد، امّا باید که بقدر ضرورت کسرب کننردو ذخیرره    
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ن اند که ایشرا ننهند؛ هرچه در روز کسب کنند، در همان روز در راه رضای خدا صرف کنند. و اگر چنان

رسد، و اندرون ایشان متفرق و پراکنده را اگر یک روز و اگر دو روز و اگر سه روز چیزی خوردنی نمی

کشند که کسی چیزی خوردنی بپیش ایشان برد، ایشان باید که ترک کسرب  شود و انتظار آن نمینمی

غت و جمعیرت  اند، کار ایشان فرااهل صحبتایشان  کنند که حیف باشد که ایشان بکسب مشغول شوند.

است؛ باید که باقی عمر را بغنیمت دارند. و غنیمت داشت باقی عمر آن باشرد، کره دسرت از صرحبت     

یکدیگر ندارند و یکدیگر را عزیز دارند و در برآوردن مراد یکدیگر کوشند، و بر یکدیگر تکبّر نکننرد و  

ن است در نهایرت شریخی و   در میان ایشان شیخی و مریدی باید که نباشد. شیخی و مریدی کار مبتدیا

مریدی نبود، جمله برابر باشند، و خدمت یکدیگر کنند و منت بخرود فررو گیرنرد ترا از آن صرحبت      

برخورداری یابند و باقی عمر را بغنیمت داشته باشند و زکوۀ فراغت و جمعیت را باید که این طایفه این 

ن این بود و نیافت یا در وقت ما این طایفره  بیچاره را بدعای خیر یاد کنند، که این بیچاره همیشه خواها

 نبودند، و یا بودند روی بمن ننمودند.

 بیت

 در دهر وفا نبود هرگز
 

 یا بود به بخت ما کنون نیست 
 

و این طایفه باید که ذخیره ننهند. هرچه خدا بایشان فرستد از خوردنی و پوشیدنی، چون بقدر ضرورت 

 را ایثار کنند.حظ خود را بردارند، باید که باقی 

ای درویش! هر که علم و ارادت و قدرت خدا را ندید بر کلّ کاینات، اعتماد وی بر اسباب است، و از 

تواند رسید. پس هر وقت که در اسباب خللی پیدا تواند گذشت. و بمسبب اسباب نمیاسباب در نمی

علم و ارادت و قدرت خدا را  آید، وی غمناک و اندوهگین شود و متفرق و پراکنده خاطر گردد. هر که

محیط دید بر کل کائنات، اعتماد وی بر خدای است، نه بر اسباب، از جهت آن که وی اسباب را همچون 

مسبّبات عاجز، و بیچاره و مقهور و مسخر خدا دید؛ و خدا را دانا بهمه چیز و توانا بر همه چیز دید، و 

دهد. پس اگر در اسباب خللی دهد، خدا میهرچه میکند؛ و کند، خدا میبیقین دانست که هر چه می

 پیدا آید، وی غمناک و اندوهگین نشود، و متفرق و پراکنده خاطر نگردد.

صفت اوست. « فعال لما یرید»کند. خواهد، میای درویش! بیقین بدان که قادر مطلق اوست. هرچه می

س حرکت نکند، و دل هیچکس هیچ علم و ارادت و قدرت وی برگی بر درخت نجنبد، و دست هیچکبی

نیندیشد. اندیشۀ دلها، و حرکت دستها و زبانها بعلم و ارادت و قدرت اوست، بلکه جنبش تمام موجودات 

بعلم و ارادت و قدرت اوست. بی علم و ارادت وقدرت او هیچ چیز در وجود نیاید، و هیچ چیز حرکت 

ست، محیی و ممیت اوست، ضارّ و نافع اوست، خالق جمله اشیا اوست، و محرّک جمله اشیا او نکند.

نحن »دهد: دهد، او میدهد؛ هر که را تنگی میدهد او میقابض و باسط اوست. هرکه را فراخی می

اللهم المانع لما اعطیت »اند: مشایخ این دعا را بسیار خوانده«. قسمنا بینهم معیشتهم فی حیوۀ الدنیا

و الراد لما قضیت وال ینفع ذالجدّ ملک للت و ال مضل لمن هدیت وال هادی لمن اضوالمعطی لما منعت 

 «.الجدّ
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چون دانستی که حال چنین است، بیش غم دنیا مخور و کار بخدا بگذار که کار ساز بندگان ای درویش! 

کند. کار بنده فرمان برداری است و کار اوست. بنده باید که کار خود کند، که خداوند کار خود می

 وردگاری است.خداوند پر

اند اند، بهرچه پیش آمده است، راضی و تسلیم بودهای درویش! دانایان در دنیا هرگز چیزی نخواسته

عسی ان تکرهوا شیئاً و هو »اند که آدمی نداند که به آمد وی در چیست: از جهت آن که دانسته

خدای مصلحت کار بنده داند. پس اند که و بیقین دانسته«. خیرلکم و عسی ان تحبّوا شیئاً و هو شرّ لکم

فو  ا و»اند. اند و کار بخدای بگذاشتهتدبیر و تصرّف خود، واردات و اختیار خود از میان برداشته

 «.امری الی اللّه انّ اللّه بصیر بالعباد

 در بیان محبت خدا

آن اسرت کره   بدان که محبّت خدای تعالی مقامی بلند است، و نهایت مقامات است. و غایت کمال بنده 

دوستی خدای تعالی بر دل وی غالب شود، و همگی دل وی را فرو گیررد. و اگرر همگری دل را فررو     

نگیرد، باری چنان باشد که دوستی خدای غالب تر بود از دوستی چیزها دیگر که نجات بنرده در ایرن   

زیاده بود؛ و هر است. و لذت و راحت در آخرت بر قدر دوستی خدا خواهد بود؛ هر که را زیاده باشد، 

هیچ کسی درست نیست ترا آن  که ایمان فرماید می -علیه السالم -که را هیچ نباشد، هیچ نبود. رسول

سرؤال   -علیره السرالم   -تر نگیرد. و از رسولگاه که خدای را و رسول خدای را از همه چیزها دوست

 -علیه السرالم  -سولفرمود که دوستی خدای و دوستی رسول خدای. و ر-کردند که ایمان چیست؟ 

 «.اللهم ارزقتی حبّک وحب من یحبّک و حب عمل یقربنی الی حبّک»کرد: همیشه این دعا می

آید. هر که را معرفت خردای تعرالی   ای درویش! محبّت خدای تعالی از معرفت خدای تعالی پیدا می

خدای تعالی باشد. اگرر   باشد، البته او را محبّت خدای تعالی بود؛ و محبّت خدای تعالی بر قدر معرفت

معرفت بکمال بود، محبّت هم بکمال باشد؛ و چون محبّت بکمال باشد، لذت و راحرت در آخررت هرم    

 بکمال باشد.

ای درویش! معرفت خدای تعالی اصل است، و بنای چندین مقامات بر وی است. اگر معرفرت خردای   

که باقی مقامات جمله حاصرل شرد؛ و   تمام حاصل شد، باقی مقامات که بنا بر وی است، آسان گشت؛ بل

شک نیست که این چنین است، از جهت آن که سالک چون یک قدم در معرفت نهاد در هر مقرامی یرک   

مقامات که بنا بر وی است تمام شد. و این سخن بغایرت خروب   قدم نهاد. چون معرفت تمام شد، جملۀ 

خالق، که اخالق از معرفت پیدا نیایرد،  باید کوشید، که باقی خود حاصل شود اال ادر معرفت می است.

اند، اخالق عالمی است و معارف عالمی اسرت. بسریار   کسب اخالق بطریقی دیگر است. هریک عالمی

کس را باشد که معارف باشد و اخالق نباشد، و بسیار کس را بود که اخالق بود و معرفت نبود. هر که را 

 دو بود، او بکمال باشد.

 از مقصود باز نمانیم، غر  ما بیان محبّت حق تعالی بود.تا سخن دراز نشود و 

ای درویش! تا دوستی خدای تعالی همگی دل بنده را فرو نگیرد، بنده یک جهت و یک قبله نگرردد. و  
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 تا بنده یک جهت و یک قبله نشود، حاضر نگردد و با خدای نتواند بود.

باشد، تا کمال بنده بود. تا دوسرتی خردای    باید که با خدایخدای با بنده است، بنده میای درویش! 

همگی دل بنده را فرو نگیرد، بنده با خدا نتواند بود. و چون بنده با خدا باشد، اگر نماز گذارد، بحضور 

گذارد و اگر تسبیح گوید، بحضور گوید و اگر صدقه دهد باخالص دهد. با خدای بودن هنرهای بسریار  

ر دارد. و هر طاعتی که نه بحضور بود، آن طاعت صورتی باشد بیدارد، و بی خدای بودن عیبهای بسیا

هرکه در مدت «. ال صلوۀ اال بحضور القلب»جان را قدری نباشد. کار حضور دل دارد: جان و صورت بی

حضور ئی بحضور کرد، کار خود تمام کرد و هر که در مدّت عمر هر روز هزار رکعت نماز بیعمر سجده

طریق بدست آوردن حضور هیچ طریقی دیگر نیست اال دوستی خدای. چنان کره   کرد، هیچ کار نکرد.

 معرفت اصل چندین مقامات است، محبّت خدای تعالی اصل چندین مقامات است.

 ای درویش! این سه رساله را در اصفهان جمع کردم ونوشتم. والحمدللّه رب العالمین.
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 عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ملک در بیاندر بیان مبداء اوّل و گر رسالۀ یازدهم یتقریر د

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

کثّررهم   -که جماعت درویشان -د النسفیچنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّاما بعد، 

باید که در بیان مبداء اوّل، و عالم جبروت و عالم ملکوت و می ازین بیچاره درخواست کردند که -اللّه

ئی جمع کنید. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداونرد تعرالی مردد و یراری     عالم ملک رساله

 «.علی مایشاء قدیر و باالجابۀ جدیرانّه »خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد: 

ای درویش! قاعده و قانون سخنان جلد اوّل دیگر بود، و قاعده و قانون سخنان ایرن جلرد دوّم دیگرر    

بایرد شرنود و   اند، و دور از یکدیگراند. سخنان این جلد دوّم از گوش دیگر میاست، هر یک از طوری

م هنوز پیدا نیامده است، نباید شنود و نباید خواند و باید دید. و اگر آن گوش و آن چشبچشم دیگر می

اللّهم متعنا باسماعنا و اسماع اسماعنا و ابصارنا و ابصرار ابصرارنا و   »اند: سالکان این دعا بسیار خوانده

 «.قلوب قلوبنا

 در بیان مبداء اوّل و در بیان عالم

شد، یا او را اوّل باشد، یا نباشد. اگر او که موجود از دو حال خالی نبا -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

را اوّل نباشد، آن موجود واجب الوجود است و اگر باشد، آن موجود ممکن الوجرود اسرت. و واجرب    

الوجود را مبداء اوّل گویند و خدای عالم خوانند؛ و ممکن الوجود را عالم خدای گویند و کتاب خردای  

ست، عالم عدم و عالم وجود، باز عالم وجود در قسمت اوّل بر خوانند و عالم در قسمت اوّل بر دو قسم ا

دو قسم است، عالم ملک و عالم ملکوت. و این سخن بغایت ظاهر است و دوری حفافی نیست. امّا چنرین  

 تر ازین بگویم.دانم که تمام فهم نکردی، روشنمی

 در بیان وجود و عدم و ممکنات

م سه قسم است، و ازین سه قسم بیرون نیست یا واجب است، یرا  بدان که معلوم اهل علم و مفهوم اهل فه

ممتنع یا ممکن. واجب موجودی است که عدم بروی روا نیست؛ پس واجب همیشه بود و همیشۀ باشد. و 

شد. و ممکرن چیرزی   ممتنع معدومی است که وجود بروی روا نیست؛ پس ممتنع هرگز نبود و هرگز نبا

بر وی رواست؛ پس ممکن شاید که معدوم باشد و شاید که موجرود   رواست و وجود است که عدم بر وی

 بود.  

توانند برود، و  عالم وجود، در عالم عدم میای درویش! ممکنات دو عالم دارند، یکی عالم عدم و یکی 

توانند بود، و عالم عدم عالمی بغایت بزرگ و فراخ است، و در وی خلقان بسیاراند، و در عالم وجود می

فرماید که خدا را زمینری  می -ایم خبر نیست و رسول علیه السالمرا ازین عالم که ما در آن آن خلقان

است، و در آن زمین خلقان بسریاراند، و آن   دفیدیگر هست بغیر ازین زمین که ما درآنیم و آن زمین س
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ه دریرن  خلقان را خبر نیست که بغیر از زمین ایشان زمینی دیگر هست، و آن خلقان را خبر نیسرت کر  

 اند، و آن خلقان را خبر نیست که کسی عصیان خدای تعالی تواند کرد.زمین آدم و ابلیس بوده

اند. آن زمین زمین عدم اسرت، و آن  دانی که آن زمین کدام است و آن خلقان کدامای درویش! می

لم جملره  اند و حقیقت این سخن آن است که جواهر و اعررا  عرا  اند که در عالم عدمخلقان ممکنات

بیکبار در عالم عدم بالقوّۀ موجوداند بطریق کلّی آن جواهر و اعرا  را که در عالم عردم موجودانرد   

اند کره غیرر وجرود و    اند و ایشاناند که قابل وجود و قابل عدمگویند. ایشانبطریق کلّی ممکنات می

لقوّۀ در عرالم نبودنردی، ایرن    اند. و اگر آن موجودات بااند که حقایق موجوداتاند، و ایشانغیرعدم

 موجودات بالفعل در عالم وجود نبودندی.

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که عالم در قسمت اوّل بر دو قسم است، عالم عدم و عرالم  

اند. براز عرالم وجرود در    اند و در عالم وجود موجودات بالفعلوجود، در عالم عدم موجودات بالقوّۀ

اند و ر دو قسم است، عالم محسوس و عالم معقول. و در عالم محسوس، موجودات محسوسقسمت اوّل ب

اند. موجودات عالم بیش ازین نیستند. پس موجودات محسوس را عالم در عالم معقول موجودات معقول

گویند؛ و موجودات بالقوّۀ را عالم جبرروت مری  گویند و موجودات معقول را عالم ملکوت میملک می

 تر ازین بگویم.دانم که تمام فهم نکردی، روشنند. چنین میخوان

 در بیان اسماء عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ملک

اند: اند باضافات و اعتبارات باسامی مختلفه ذکر کردهبدان که آن موجودات بالقوّۀ را که در عالم عدم

عالم کلیّات و عالم استعداد و عرالم فطررت و   عالم عدم، و عالم ممکنات و عالم ماهیّات، و عالم حقایق و 

اند، و مراد ازین جمله همین یرک عرالم بریش    عالم قوّت و عالم اجمال و عالم جبروت و مانند این گفته

اند، هم نیست، و این عالم قوّت است. و این دو عالم را که موجودات محسوس و موجودات معقول دروی

اند: عالم محسوس و عالم معقول و عرالم ملرک و عرالم    ذکر کردهباضافات و اعتبارات باسامی مختلفه 

ملکوت و عالم خلق و عالم امر و عالم شهادت و عالم غیب و عرالم ظلمرانی و عرالم نرورانی، و عرالم      

اند. و مراد ازین جمله همین دو عالم بیش نیست و آن عرالم  جسمانی و عالم روحانی و مانند این گفته

 ست.محسوس و عالم منقول ا

نه چنان است که عالم دیگر است و موجودات دیگر، یعنی چنان است که عالم ظرف است و ای درویش! 

اند، بغیر موجودات چیزی دیگر نیست. سخن دراز شد و از موجودات مظروف، بلکه موجودات عین عالم

وجودات معقرول  گویند و ممقصود باز ماندیم؛ غر  ما آن بود که موجودات بالقوّۀ را عالم جبروت می

 گویند.گویند و موجودات محسوس را عالم ملک میرا عالم ملکوت می

 در بیان جوهر اوّل و در بیان پیدا آمدن مفردات و مرکبات

انرد و جملره معلروم    اند، جمله شیءاند و معدومات ممکنبدان که موجودات بالقوّۀ که در عالم عدم

و این اشیاء هرگرز  «. بلی»بربّکم و از ایشان جواب آمد که الست »اند و باین اشیا خطاب آمد که خدای
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فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرۀ اللّه التری فطرر النراس علیهرا     »از حال خود نگشتند و نخواهند گشت 

 «.التبدیل لخلق اللّه ذلک الدین القیم

یکبار معردوم  از بودن و نابودن موجودات آن اشیا را تفاوتی نیست. اگر موجودات جمله بای درویش! 

شوند و اگر همچون این عالم هزار دیگر موجود گردند، آن اشیاء زیادت و کم نشروند، و در آن اشریاء   

اند و کلّیات هرگز از حال خود نگردنرد و  تبدیل و تغییر پیدا نیاید از جهت آن که آن اشیاء جمله کلّیات

ت زیادت و کم نشوند و تغییر و تبدیل در از بودن و نابودن جزویات و از بسیاری و اندکی جزویات، کلّیا

 کلّیات پیدا نیاید.

تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، بدان که خدای تعالی فاعل مطلق است و عالم جبروت قابرل  

مطلق است. خدای تعالی که فاعل مطلق است، ازین عالم جبروت که قابل مطلق است بیک جوهر امرر  

ر در یک طرفۀ العین موجود شد و از عالم قوّت بعالم فعل آمد، و از عرالم  کرد که موجود شو! آن جوه

و آن جروهر را جروهر اوّل گوینرد؛ و    « و ما امرنا الّا واحدۀ کلمح بالبصر»اجمال بعالم تفصیل رسید: 

بزرگواری جوهر اوّل را جز خدای تعالی کسی دیگر نداند، از جهت آن که جوهر اوّل جوهری بغایرت  

یف است، و بغایت دانا و مقرّب است و بغایت حاضر و مشتاق است. همیشه در اشتیاق خردای  لطیف و شر

و هرگز یک طرفۀ العین از آن حضرت غافل نشد و نشود و از آن درگاه غایب نگشرت و نگرردد و   است 

آن گاه باین جروهر اوّل خطراب    واسطۀ غیر پیدا آمده است.بزرگواری جوهر اوّل از آن است که بی

که مفردات عالم بنویس! در یک طرفۀ العین بنوشت تا مفردات عالم موجود گشتند و ازعالم قروّت   آمد

انّما امره اذا اراد شریئاً ان یقرول لره کرن     »بعالم فعل آمدند، و از عالم اجمال بعالم تفصیل رسیدند: 

ل مفرردات عرالم   و مفردات عالم عقول و نفوس و طبایع و افالک و انجم و عناصراند. جوهر اوّ« فیکون

آنگاه براین مفرردات    «.جفّ القلم بماهو کائن»بنوشت کار جوهر اوّل تمام شد. ازین معنی خبرداد که 

شروند و از  نویسند تا مرکّبات موجود شدند و میخطاب آمد که مرکّبات عالم را بنویسید، بنوشتند و می

اند. این اسرت تمرامی   و نباتات و حیوانات آیند و مرکّبات عالم معادنعالم قوّت بعالم فعل آمدند و می

« ن و القلم و ما یسرطرون »عالم بیش ازین نیستند  موجودات، و این است بیان عالم عدم و عالم وجود.

عبارت از جوهر اوّل اسرت، و جروهر اوّل قلرم خردای اسرت،      « والقلم»عبارت از عالم جبروت است، 

اند. و نویسندگان دایم در کتابرت ات عالم نویسندگانعبارت از مفردات عالم است و مفرد« مایسطرون»

اند، و کلمرات او  نویسند و مرکبات کلمات رب العالمیناند و کار ایشان این است که همیشه مرکبات می

قل لو کان البحر مداداً لکلمات »هرگز بنهایت نرسیده است و نرسد با آن که نهاید ندارد، مکرّر نیستند. 

 «.بل ان تنفد کلمات ربّی و لو جئنا بمثله مدداًربّی لنفد البحر ق

گویند که اوّل زمین موجود شد، آن گاه آسمانها و سرتارگان، یعنری عناصرر و    ای درویش! بعضی می

گویند که اوّل افالک و انجرم موجرود شردند،    طبایع موجود گشتند، آنگاه افالک و انجم. و بعضی می

افالک و انجم و عناصر و طبایع جمله بیکبرار برابرر موجرود     گویند کهبعضی میآنگاه افلک و انجم و 

 گشتند.
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چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که عالم ملک عالم محسوسات است، و عالم ملکروت عرالم   

معقوالت است، و عالم جبروت عالم ممکنات است، و مبداء اوّل خدای عالم است. و خدای عرالم احرد   

 در ذات وی بهیچ نوع کثرت نیست مجرّد است، و وحدت صرف است. حقیقی است از جهت آن که

 در بیان کارکنان خدای

الیعصون اللّه مرا  »کنند که در عالم کارکنان هستند، و بفرمان خدا کار میای درویش! هیچ شک نیست 

 خوانند، و بعضری عقرول و نفروس و   و این کارکنان را بعضی مالئکه می«. امرهم و یفعلون ما یؤمرون

گوینرد. آن  گویند و این اصطالح است. هر قومی اصطالحی دارند و باصطالح خود سخن میطبایع می

و گویند که عالم مالئکه عالم ملکوت است، و عالم اجسام عالم ملک است؛ خوانند، میقوم که مالئکه می

انرد، و  م ملکروت گویند که عقول و نفوس و طبایع عالگویند، میآن قوم که عقول و نفوس و طبایع می

اند. و مراد هر دو طایفه یکی است و این سخن مشکل نیسرت، ظراهر   افالک و انجم و طبایع عالم ملک

 است.

ای درویش! هیچ شک نیست که عالم اجسام جانی دارد، و فعل اجسام و نشو و نمای اجسرام و حرسّ و   

و فعل و نشو و نما و حسّ و  حرکت اجسام ازان جان است و اگر آن جان نبودی، اجسام مرده بودندی،

گویند که جوهر اوّل بامر خردا  حرکت مراتب دارد. پس عالم ملکوت را مراتب باشد. و دیگر طایفه می

گویند که جوهر اوّل از ذات خداوند صادر شد. و این هم اصطالح اسرت.  موجودشد، و طایفۀ دیگر می

 مله یکی است.اگر بانصاف تجریر مبحث کنند، بیقین بدانند که مقصود ج

ای درویش! این همه ظللها و اختالف که پیدا آمد از نادان پیدا آمد، که مبتدیان ندانستند که مقصرود  

جمله یکی است: الجرم مذاهب مختلفه پیدا آمد و خلق سرگردان شدند، و از آن جهت ندانسرتند کره   

ود و منتهیان از معنری بلفرظ   شروند؛ الجرم الفاظ مختلفه حجاب ایشان میمبتدیان از لفظ بمعنی می

شوند. هر که از لفظ بمعنی رود، همیشه وی و قوم وی آیند، الجرم الفاظ مختلفه حجاب ایشان نمیمی

 سرگردان باشند.

 در بیان عالم علوی و عالم سفلی

چون عالم جبروت را و عالم ملکوت را و عالم ملک را دانستی، اکنون بردان کره عقرول ونفروس کره      

انرد، و  اند. عرالم علروی  اند و افالک و انجم که عرش و کرسی آسمانها و ستارگانروحانیان کرّوبیان و

چون عالم علوی و عالم سفلی را هم دانستی، اکنون بدان که افراد عرالم   اند.طبایع و عناصر عالم سفلی

دارنرد،   گیرند. هر یکی کاری کره کنند، و صورتی دیگر نمیعلوی هر یکی صورتی که دارند رها نمی

اند و ایشان را از آن کار هرگز خستگی و ماللت نیست، در کرار ایشران تغییرر    دائم بکار خود مشغول

اند. علم و وتبدیل نیست. علم و عمل ایشان هرگز زیاده و کم نشود و ایشان علم و عمل از کسی نیاموخته

ست. و باین سبب عالم علوی را عمل ایشان با ذات ایشان همراه است، و کمال ایشان مقارن ذات ایشان ا

و « انّ الذین عند ربّک الیستکبرون بمن عبادته و یسبّحونه و لره یسرجدون.  »گویند: عالم بقا و ثبات می
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گیرند. آتش هروا، و هروا   کنند و صورتی دیگر میافراد عالم سفلی هر یکی صورتی که دارند، رها می

و خاک و آب و آتش و هوا مرکّب  گردد.تش میشود؛ و خاک آب و آب هوا و هواآآب و آب خاک می

گردد. و باین سبب عالم سفلی را عالم کون و گردند و هر یک باصل خود باز میشوند و باز مفرد میمی

 گویند.فساد می

شوند، اعراضی که در ایشان بالقوّه موجوداند، در مرکّب بالفعرل  ای درویش! مفردات چون مرکّب می

رسند و خود را جلروه مری  آیند و از عالم اجمال بعالم تفصیل میزقوّت بفعل میگردند و اموجود می

گردند همان اعرا  که در ایشران  شوندو هر یک باصل خود باز میکنند وباز مرکّبات چون مفردات می

بالوقّت موجود بودند، همچنان در ایشان بالقوّه موجوداند، بی زیادت و نقصان. پس جواهر و اعررا   

دانم که تمرام فهرم   ازین وجهه که هستند، هرگز زیاده و کم نشدند و هرگزمتغیر نشوند، چنین میعالم 

 تر ازین بگویم.نکردی روشن

 در بیان خزاین خدای

بدان که چون مفردات عالم موجود گشتند، و از قوّت بفعل آمدنرد و از عرالم اجمرال بعرالم تفصریل      

ند، با مفردات از قوّت بفعرل آمدنرد، امّرا اعراضری کره      داشترسیدند، اعراضی که بمفردات تعلّق می

داشتند در مفردات بالقوّۀ بماندند و از قوّت بفعل نیامدند. چون مفردات مرکّب مری بمرکّبات تعلّق می

گردند و از قوّت بفعل شوند، آن اعرا  که در مفردات بالقوّۀ موجوداند، در مرکّبات بالفعل موجود می

رسند واگر آن مرکّب بقا یابند و تربیت و پرورش چنران کره   اجمال بعالم تفصیل میآیند و از عالم می

بقا یابد و آفتی بوی برسد، یا تربیت و پرورش چنان که شررط   و اگر شرط است بیابد، بکمال خود رسد.

یو باز چون مرکّبات مفردات مر «. افلح من زکیها و قد خاب من دسّیهاقد »است نیابد، ناقص باز گردد: 

گردند، همان اعرا  که در مفردات بالقوّت موجود بودند، همچنران  باصل خود باز میشوند و هر یک 

آیرد، و  زیادت و نقصان. پس هر چیز که در مرکّبات بتدریج پیدا میدر ایشان بالقوّۀ موجود بودند، بی

، آن جمله در مفردات آیدشود بلکه هر حال که در عالم سفلی پیدا میهر حال که در مرکّبات ظاهر می

 بالقوّه موجوداند بطریق کلّی.

وللّره خرزاین السرموات و    »انرد:  ای درویش! مفردات عالم علوی و عالم سفلی جمله خزاین خردای 

شودو خزینۀ وجرود  ها چیزی کم نمیبخشند، ازین خزینهها مرکّبات میو هر چند ازین خزینه«. االر 

عقل و خزینۀ علم و خزینۀ خلق و خزینۀ قدرت و خزینۀ سرعادت و  و خزینۀ حیوۀ و خزینۀ رزق و خزینۀ 

 ها بسیار دارد.خزینۀ دولت و خزینۀ فراغت و مانند این خزینه

بخشرد،  شنودی که خدای تعالی خزاین بسیار دارد، و هر چند ازان خزاین میچندین گاه است که می

 شود.نمیدانستی که آن خزاین چیست و چرا کم شود و نمیهیچ کم نمی

اند جمله خرزاین ای درویش! در عالم عدم خدای را چندین هزار خزاین است. کلّیات که در عالم عدم

اند، اند. در مفردات آب و خاک خزاینئی است. در عالم وجود چندین هزار خزایناند، هر کلّی خزینه

ند و در مرکّبات هرر معردنی   ااند، عقول و نفوس خزایناند؛ افالک و انجم خزاینو هوا و آتش خزاین



163 | P a g e 

 

ئی است و هر ئی است، و هر حیوانی خزینهئی است و هر درختی خزینهئی است، هر نباتی خزینهخزینه

و هر چند که ازیرن  «. وان من شیء اال عندنا خزائنه و ما ننزّله اال بقدر معلوم»ئی است. انسانی خزینه

 شود.بخشد، ازین خزاین هیچ کم نمیخزاین می

ئی است؛ و از هر خزینره چنردین   ئی است؛ و هر تخم درختی خزینهدرویش! هر تخم نباتی خزینه ای

آید، عجایب کارستانی است ملک خدا، و با عظیمت جائی است حضرت او، و دیگر پیدا میهزار خزینۀ 

 پرحکمت حالی است حکم او.

از برای این اسرت.  « شیاء کماهیارنا اال» که -علیه السالم -ای درویش! علم این است، و دعای رسول

هر که را این در برگشادند و اسرار ملک و ملکوت و جبروت بر وی آشکارا گردانیدند، و او را از مقربان 

و کرذلک نرری   »حضرت خود کردند، و در حرم خود راه دادند و از عالم ایمان بعالم ایقان رسانیدند 

 «.موقنینابراهیم ملکوت السموات و االر  و لیکون من ال

 در بیان عالم صغیر

کنند، باید که نمودار آن در عالم صغیر باشد، ترا آن سرخن   بدان که هر چیز که در عالم کبیر اثبات می

راست بوده از جهت آن که عالم صغیر نسخه و نمودار عالم کبیر است، و هر چیز که در عالم کبیر هسرت  

 در عالم صغیر نمودار این هست.

معلوم کردی، اکنون بدان که نطفۀ آدمی نمودار عالم جبروت است، از جهت آن که چون این مقدّمات 

تفصیل رسید، آن جمله در هر چیز که در آدمی موجود گشت و از قوّت بفعل آمد و ازعالم اجمال بعالم 

نطفۀ وی بالقوّۀ موجود بودند، و پوشیده و مجمل بودند. و طبیعت که در نطفه پیدا آمد نمودار جروهر  

 وّل است. و جسم و روح آدمی نمودار عالم ملک و عالم ملکوت است.ا

ای درویش! نطفۀ آدمی عالم جبروت عالم صغیر است، و طبیعت آدمی جوهر اوّل عالم صغیر اسرت، و  

جسم و روح آدمی عالم ملک و عالم ملکوت عالم صغیر است. هر چیز که در نطفۀ آدمی بالقوّۀ موجرود  

ل بودند، آن جمله در جسم و روح آدمی بالفعل موجود گشتند و از قوّت بفعرل  بودند، و پوشیده و مجم

آمدند و از عالم اجمال بعالم تفصیل رسیدند. اوّل چیزی که در نطفه موجود گشت و از قوّت بفعل آمد، 

گوینرد و  و از عالم اجمال بعالم تفصیل رسید، یک جوهر بود. و آن جوهر را جوهر اوّل عالم صغیر مری 

 آن جوهر طبیعت است. نام

چون دانستی که اوّل چیزی که در نطفه پیدا آمد، طبیعت بود، ازین جهت طبیعت را جوهر اوّل عرالم  

گویند، اکنون بدان که باین طبیعت خطاب آمد که مفردات عالم صغیر بنویس! بنوشت تا نطفه صغیر می

وّت بفعل آمدند و از عالم اجمال بعرالم  چهار طبقه شد؛ سودا و بلغم و خون و صفرا موجود گشتند و از ق

تفصیل رسیدند. آن گاه باین مفردات خطاب آمد که مرکّبات عالم صغیر بنویس! بنوشتند. آن گاه ازین 

مفردات تا تمامت اعضای بیرونی و اندرونی آدمی موجود گشتند، و از قوت بفعرل آمدنرد و از عرالم    

نی و بیرونی آدمی موجرود گشرتند، اعراضری کره     اجمال بعالم تفصیل رسیدند. چون اعضای اندرو

داشتند، با اعضا از قوّت بفعل آمدند، اما اعراضی که بکمال آدمی و بتحصریل  باعضای آدمی تعلق می
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چون مفرردات مرکّرب    داشتند، در اعضا بالقوّۀ بماندند و از قوّت بفعل نیامدند.دنیا و آخرت تعلّق می

اعرا  که در مفردات بالقوّۀ موجود بودند، در مرکّبات بالفعرل   شدند و اعضای آدمی پیدا آمدند، آن

موجود گشتند و از قوت بفعل آمدند. اگر این فرزند که موجود گشت، بقا یابد و تربیت و پرورش چنران  

که شرط است بیابد، بکمال خود رسد. و تمامت اعرا  که در وی بالقوّۀ موجود بود، بالفعرل موجرود   

د و آفتی بوی رسد، یا تربیت و پرورش چنان که شرط است نیابد، ناقص براز گرردد:   نشوند، و بقا نیابن

و چون آن آدمی بسعی و کوشش مشغول شود و بخدمت اسرتادان و نصریحت   « کما تعیشون تموتون.»

 دانایان باز گردد، و بفرمان ایشان کار کند، آن اعرا  از قوّت بفعل آیند.

این بسیار است، هر عضوی از اعضای آدمی اندرونی و بیرونی ای درویش! در باطن و ظاهر آدمی خز

شرود. و ایرن   کند، ازاین خزاین هیچ کم نمیئی است، و آدمی هر چند از آن خزاین خرج میخزینه

چندین حرفتها و صنعتها و عمارتهای خوب که در عالم است، و این چندین علمها و معرفتها و حکمتها که 

النراس معرادن   »فرماید کره:  می -علیه السالم -این آدمیان است و رسولدر عالم است، جمله از خز

اند، و بخزاین دیگران حسرد  این چندین خزاین را بعضی معطل فرو گذاشته«. کمعادن الذهب و الفضۀ

تا سخن دراز نشود واز مقصود براز  «. سدون الناس علی ما اتیهم اللّه من فضله فقد اتیناحام ی»برند می

 نمانیم!

درویش! عالم جبروت عالم کبیر کتاب مجمل است، و عالم ملک و عالم ملکوت عرالم کبیرر کتراب     ای

اند. عالم جبروت عالم صغیر هم کتاب مجمل است و عالم ملک و عالم ملکوت عالم صغیر هم کتاب مفصّل

ن الرحیم. اقرأ بسم اللّه الرحم»آمد این سوره بود:  -علیه السالم -ئی که بمحمّداند. اوّل سورهمفصّل

یعنری اوّل کتراب وجرود خرود را     « باسم ربّک الذی خلق. خلق االنسان من علق. اقرأ و ربّک االکرم

بشناس، آن گاه موجد خود را بشناس، آن گاه ازین کتاب خود آن کتاب بزرگ را معلوم کن کره ایرن   

بدان تا مرا بدانی، افعال  نسخه و نمودار آن است؛ یعنی خود را بشناس تا همه چیز را بشناسی، خود را

خواهم که سخن دراز نشود، بی اختیار من دراز خود را معلوم کن تا افعال مرا معلوم کنی. هر چند می

 شود.می

ای درویش! اگر نطفۀ آدمی را تخم گوئی، و جسم و روح آدمی را درخت گوئی، راست باشد. اقروال  

این درخت است. اگر میوه اینها است که گفته شرد،   نیک و افعال نیک و اخالق نیک و معارف راست میوۀ

اولئرک  »و « اولئک هم خیر البریرۀ »شجرۀ طیّبه است؛ و اگر میوه اضداد اینها است، شجرۀ خبیثه است. 

در حق این هر دو طایفه آمده است. اگر اقوال نیک و افعال نیک و معرارف میروۀ ایرن    « هم شرّ البریۀ

 -زندان این پدر و مادر گوئی هم راست بود. ازینجا فرمرود رسرول  درخت گوئی، راست بود؛ و اگر فر

 «.الولد سرّابیه: »-علیه السالم

 در بیان نزول و عروج و در بیان رسیدن بکمال

نمودار جوهر اوّل عالم کبیر است، مری ای درویش! اگر کسی سؤال کند که اگر جوهر اوّل عالم صغیر 

آن که جوهر اوّل عالم کبیر بغایت شریف و لطیف است، و  بایست که همچون وی بودی و نیست از جهت
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 بغایت دانا و مقرّب است، و بغایت حاضر و مشتاق است؛ و جوهر اوّل عالم صغیر نه چنین است.

جواب. ای درویش! شک نیست که جوهر اوّل عالم صغیر نمودار جوهر اوّل عالم کبیر است، اما جروهر  

عالم صغیر مبداء عروج است. پس آن در غایت قرب باشد، و ایرن در   اوّل مبداء نزول است و جوهر اوّل

غایت بعد بود؛ و آن در غایت شرف باشد و این در غایت خساست بود؛ از جهت آن کره در نرزول اوّل   

شوند خسیستر میشریفتر باشد، و در عروج آخر شریفتر بود، و در نزول هر چند که از مبداء دورتر می

تفاوت از اینجا پیدا آمد، و  گردند.شوند، شریفتر میهر چند که از مبداء دورتر میگردند، و در عروج 

دیگر آن که هر چیز که نمودار چیزی باشد، الزم نباشد که من کلّ الوجوه همچون آن چیز باشد. اگرر  

ند و و اگر کسی دیگر سؤال ک چنین بود، خود آن چیز باشد. پس تفاوت باید که باشد تا نمودار وی بود.

آرنرد کره   گوید که چون بازگشت باز بوی خواهد بود، این نزول و عروج را فایده چیست، جواب مری 

از خدای سؤال کرد و گفت که خداوندا خلق را چررا آفریردی؟ خردای     -علیه السالم -داود پیغمبر

را و  خواستم که ظاهر شوم. و اگر این عبرارت تعالی جواب داد و فرمود که من گنجی بودم مخفی می

 کنی که بغایت بلند است. بعبارتی دیگر فروتر ازین بگویم.این جواب را فهم نمی

 اند.کند. افراد موجودات جمله مملو از عشقای درویش! عشق است که اینها می

 رباعی

 گر عشق نبودی و غم عشق نبودی

 ور باد نبودی و سر زلف ربودی

 

 چندین سخن نغز که گفتی که شنودی 

 وق بعاشق که نمودیرخسارۀ معش

 

 کنی که بلند است، بعبارتی فروتر دیگر بگویم.و اگر این عبارت را فهم نمی

ای درویش! این همه از جهت آن است که تا آدمی بکمال خود رسد، و با غنیمت بسیار بحضرت 

می پروردگار خود باز گردد. و در جوار حضرت ذوالجالل ابداآلباد در لذّت و راحت باشد و روح آد

بطلب کمال آمده است و کمال آدمی آن است که علم و طهارت و حضور و اشتیاق حاصل کند، یعنی از 

ماسوی اللّه روی بگرداند، و روی بپروردگار خود آورد، و خود را و پروردگار خود را شناسد، و مشتاق 

وس عالم علوی بگذرد پروردگار خود و مالزم درگاه وی گردد و در علم و طهارت و اشتیاق از عقول و نف

 تا بجوهر اوّل تواند رسید و دایره را تمام تواند کرد که دایره تا باوّل خود نرسد، تمام نشود.

 در بیان گشتن خلیفۀ خدای

هر که دایره تمام کرد، عالم صغیر را تمام کرد، و بنهایت مقامات انسانی رسرید و انسران   ای درویش! 

م کرد، در عالم کبیر نایب و خلیفه خدا گشت. اکنرون کرار وی آن   کامل شد و هر که عالم صغیر را تما

باشد که دیگران را تمام کندو هر که عالم صغیر را تمام نکرده باشد، در عالم کبیر نایب و خلیفرۀ خردا   

نتواند بود، هر چند سعی بسیار کند تا درین عالم پیشوا گردد، او را میسّر نشود. و این سخن بغایت برر  

از جهت آن که کسی که خود را تمام نکرده است، دیگران را چگونه تمام کند؟ و اگر کسری  اصل است، 

خواستم که دریرن رسراله بیران ذات و    خود را راست نکرده است، دیگران را چون راست گرداند؟ می
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ه صفات مبدأ اوّل و بیان عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ملک را تمام کنم، و نتوانستم کرد، باشرد کر  

 آید تمام کنم و الحمد اللّه ربّ العالمین.درین رساله که می

 تمام شد رسالۀ اول از جلد دوم
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 عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ملک در بیان مبداء اول و در بیانگر از رسالۀ دوازدهم یتقریر د

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

ۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلو

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

که ملک عالم شهادت است، و ملکوت عالم غیب است، و جبروت عرالم   -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

 غیب غیب است و خدای تعالی غیب غیب غیب است.

، عالم قوّت است. و عالم قوّت باالی عالم ملک و عالم ای درویش! عالم جبروت، که عالم غیب غیب است

انرد و در عرالم جبرروت    ملکوت است، از جهت آن که در عالم ملک و عالم ملکوت موجودات بالفعرل 

اند، و موجودات بالقوّۀ مقدّم باشند بر موجودات بالفعل. اوّل صالحیّت باشد، آن گراه  موجودات بالقوّۀ

 دات بالقوّۀ اوّل ندارند، و موجودات بالفعل اوّل دارند.خاصیّت. و دیگر آن که موجو

ای درویش! جواهر و اعرا  عالم جمله بیکبار در عالم عدم بالقوّۀ موجوداند بطریق کلّی. آن جواهر 

گوینرد و آن  و اعرا  را که در عالم عدم بالقوّۀ موجوداند بطریق کلّی، ماهیّات و ممکنات و کلّیات می

اند. معدوم ممکن دیگر است، و معردوم ممتنرع   جمله شیءاند، و جمله معلوم خدایموجودات بالقوّۀ 

دیگر است. معدوم ممکن شی  است امّا معدوم ممتنع شیء نیست. و این اشیرا را ابن عربی اعیان ثابترۀ  

گوید؛و این بیچاره حقایق ثابترۀ مری  گوید؛ و شیخ المشایخ شیخ سعد الدین حموی اشیاء ثابته میمی

گویند که هرگز از حال خود نگشتند و نخواهند گشت، تا سخن و این اشیا را از آن جهت ثابته می د.گوی

 دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، غر  ما درین موضوع بیان ماهیّات است.

 در بیان ماهیّات

دارد و  اند، هر موجودی که بالفعل موجود است، آن موجود حقیقتیبدان که ماهیّات حقایق موجودات

آن موجود بآن حقیقت بالفعل موجود است؛ که اگر آن حقیقت نبودی، آن موجرود بالفعرل موجرود    

گویند و آن حقیقت غیر وجرود و  گویند و آن حقیقت را ممکن هم مینبودی. آن حقیقت را ماهیّت می

اند؛ و آن حقیقت کمراهی موصروف اسرت    وجود خارجی و عدم خارجی دو صفت وی غیر عدم است.

بصفت وجود، و کماهی موصوف است بصفت عدم و در وجود خدای تعالی، که مبداء اوّل اسرت خرالف   

اند که وجود خدای تعالی ماهیّت ندارد، از جهرت آن  اند، که ماهیّت دارد یا ندارد وبعضی گفتهکرده

. و که در ذات خدای تعالی بهیچ نوع کثرت نیست، خدای تعالی وجود مجرّد است و وحدت صرف است

اند کره وجرود خردای تعرالی     اند که وجود خدای تعالی عین حقیقت اوست و بعضی گفتهبعضی گفته

غیرحقیقت اوست، از جهت آن که وجود خدای تعالی معلوم بشر است و حقیقت خدای تعرالی معلروم   

ملره  اند کره ج امّا در موجودات ممکن جمله اتفّاق کرده بشر نیست. پس حقیقت او غیر وجود او باشد.

اند، اند. و اسامی چیزها اسامی آن حقایقاند و غیر موجوداتماهیّات دارند و ماهیّات حقایق موجودات

انرد،  همچون اسم عالم و اسم آسمان، و اسم زمین و اسم انسان و مانند این. جمله اسرامی آن حقرایق  

پرس   جود و بصفت عردم. تواند کرد بصفت واند، از جهت آن که عالم را وصف مییعنی اسامی ماهیّات
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هل اتی علری  »عالم باید که اسم چیزی باشد که آن چیز غیر وجود و غیر عدم بود، و آن ماهیّت است. 

 دلیل این تقریر است.« االنسان حین من الدهر لم یکن شیئاً مذکوراً

خودانرد.  اند، و جمله مستعدّ کمال ای درویش! ماهیّات جمله پاک و مجرّداند، و جمله ساده و بی نقش

عالم ماهیّات عالمی بغایت خوش است و بی زحمت است، و عالم وجود عالمی بغایت نراخوش اسرت و   

پرزحمت است. عالم ماهیّات نمودار بهشت است و یا خود بهشت است، از جهت آن که در آن عالم تفرقه 

و پیری و مرگ و پراکندگی نیست و رنج و بیماری نیست و خوف و حزن نیست، وخستگی و ماللت نیست 

اند؛ این وجود اند، و هیچ نعمتی برابر امن نیست. اصل موجودات ماهیّاتنیست، و ازتغییر و تبدیل ایمن

 خارجی صفتی است از صفات ماهیّات. سخن دراز شد و از مقصود دور افتادم.

 در بیان استعداد ماهیّات

شوند، هرر یرک   ن در خارج موجود میدارند. چو هر یک استعداد کاریبدان که ماهیّات غیر آدمیان 

تواننرد کررد و   کنند و هر یک کار خود میشوند و هر یک نقش خود را قبول میبکار خود مشغول می

توانند کرد و ماهیّات آدمیان هر یک استعداد کارها دارند، و هر یک استعداد هیچ یک کار یکدیگر نمی

بواسطۀ پدر و مادر و بواسطۀ هم صحبتان نقشری   شوند، هر یکنقشها دارند. چون در خارج موجود می

کلّ مولود یولد علی فطرتره فرابواه یهودانره و ینصررانه و     »شوند: کنند و بکاری مشغول میقبول می

و آدمیان که بعضی زیرک و بعضی احمق و بعضی سعید و بعضی شقی و بعضی عالی همّت و «. یمجسانه

ضی سخی و بعضی بخیل و بعضی تروانگر و  عا محنت و ببعضی خسیس همّت و بعضی با دولت و بعضی ب

اند و از اتفاقات حسنه و از اتفاقات بعضی درویش اینها نه از ماهیّاتند و اینها و مانند اینها اثر ازمنه اربعه

اند و جمله مجرّداند از و ماهیّات تا مادام که در خارج وجود ندارد، جمله کلّی، و جمله مطلق اند.سیئه

اند؛ و کلّی را در خرارج وجرود   شوند، جمله مقیّد و جمله بالواحقّو چون در خارج موجود می لواحق.

انرد و  نباشد اال در وجود جزوی. و ماهیّات پیش از وجود خارجی و بعد از وجود خارجی معلوم خدای

ند از داند که چون موجود شرو داند و میاز وجود جمله را می خدای تعالی بر جمله محیط است. پیش

 بیند.هر یکی چه کار آید. و چون موجود شدند، آنچه در ایشان دانسته است می

 در بیان اقسام موجود و اقسام معدوم

بدان که موجودات چهار قسم است: موجود ذهنی، و موجود خارجی و موجود لفظی و موجود کتابتی. 

که معدوم در مقابلره موجرود   و چون موجود چهار قسم آمد، معدوم هم چهار قسم باشد، از جهت آن 

است. چون اقسام موجود و اقسام معدوم را دانستی، اکنون بدان که موجود ذهنی و موجود علمی هرر  

گویند و در حقّ خدای تعرالی موجرود علمری مری    اند، امّا در حقّ آدمیان موجود ذهنی میدو یکی

ت غیبی اسرت؛ در موجرود   خوانند. در موجود ذهنی احاطت علمی است، و در موجود خارجی احاط

 ذهنی علم الیقین است، در موجود خارجی عین الیقین است.

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که ماهیّات موجودات جمله بیکبار در عالم جبروت برالقوّۀ  
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انرد، و  اند. همیشه بر یرک حرال  موجوداند بطریق کلّی، و جمله شیءاند، و جمله معلوم خدای تعالی

اند که خدای تعالی عالم است بماهیّات ز از حال خود نگشتند و نخواهند گشت. بنابراین بعضی گفتههرگ

اند، امّا عالم نیست بموجودات از جهت آن که موجودات خارجی برر یرک حرال    موجودات که کلّیّات

اشد و ذات گردند و چون معلوم بگردد، علم هم بگردد، و هرچه بگردد حادث بنیستند، از حال بحال می

 و صفات خدای تعالی قدیم است.

و ما یخفی علی اللّه من شیء فی االر  و »جواب. بدان که خدای تعالی عالم است بجزئیات و کلّیّات. 

الیعزب عنه مثقال ذرّۀ فری السرماء و الفری    »؛ «یعلم خائنۀ االعین و ما تخفی الصدور« : »الفی السماء

است؛ نه عالم بالعلم است. از گشتن معلوم گشتن علرم الزم آیرد،    امّا خدای تعالی عالم بذات« االر .

 دانم که تمام فهم نکردی، روشنتر ازین بگویم.امّا از گشتن معلوم گشتن ذات الزم نیاید. چنین می

 در بیان صفات خدای تعالی

نروع  خدای تعالی، که مبداء اوّل است، احد حقیقی است، از جهت آن که در ذات وی بهریچ  بدان که 

کثرت نیست، ذات مجرّد است و وحدت صرف است. پس اگر خدای تعالی حیّ بالحیوۀ، وعالم برالعلم و  

مرید باالرادۀ و قادر بالقدرۀ و سمیع بالسمع و بصیر بالبصر و متکلّم بالکالم باشرد، در ذات وی کثررت   

و باتّفاق  و مانند این نباشد. الزم آید؛ و باتّفاق در ذات وی کثرت نیست. پس عالم بالعلم و قادر بالقدرۀ

خدای را معلومات و مقدورات و مرادات و مانند این حاصل است و بغیر ذات چیزی دیگر نیسرت. پرس   

بضرورت دانستیم که خدای تعالی حیّ بالذات و عالم بالذات و مرید بالذات و قرادر بالرذات و سرمیع    

اوّل حیّ بالحیوۀ و عالم بالعلم و مرید باالرادۀ و  بالذات و بصیر بالذات و متکلّم بالذات است. امّا جوهر

 قادر بالقدرۀ و سمیع بالسمع و بصیر بالبصر و متکلّم بالکالم است.

اند. جوهر اوّل مظهرر صرفات ذات خردای اسرت،     ای درویش! تمامت موجودات مظاهر صفات خدای

و طبایع و افرالک و انجرم و   همچون حیوۀ و علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر و کالم. عقول و نفوس 

اند، همچون ایجاد، و اعدام و احیا و اماتت و اعزاز و اذالل و قبض و بسرط و  عناصر مظاهر صفات افعال

 مانند این.

ای درویش! صفات ذات هفت بیش نیست، امّا صفات افعال بسیاراند. چند نوبت گفته شد کره نرزول در   

مظهر صفات ذات است و مفردات مظهرر صرفات افعرال     مفردات است و عروج در مرکبّات. جوهر اوّل

آمدند. نزول تمام شد و عروج هم در مقابلۀ نزول باشد: معادن و نباتات و حیوانات مظاهر صفات افعال

اند و انسان کامل مظهر صفات ذات است. عروج تمام شد. نزول در مفردات، و عروجدر مرکبّات اسرت.  

صفات ذات شوند. عروج تمام شود، از جهت آن که چرون مظهرر    مرکّبات چون بجائی برسند که مظهر

صفات و ذات شدند، بجوهر اوّل رسیدند ودایره تمام کردند. دایره چون باوّل خود رسرید،تمام شرد و   

 عروج تمام گشت.

بایست تا تمامت صفات و اسامی خدای ظاهر شوند، و تمامت افعال و ای درویش! این نزول و عروج می

شوند از مرکّبات ظراهر نمری  ا پیدا آیند، از جهت آن که افعالی که از مفردات ظاهر میحکمتهای خد
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؛ «وللّه جنود السرموات و االر  »آیند: آیند از مفردات پیدا نمیشوند و افعالی که از مرکّبات پیدا می

ر خرزاین  اند، در خزاین مرکّبات نیستند؛ و حکمتهائی که دو حکمتهائی که در خزاین مفردات محزون

 «.وللّه خزاین السموات و االر »اند در خزاین مفردات نیستند؛ مرکّبات محزون

ای درویش! در آن وقت که در خدمت شیخ المشایخ شیخ سعد الدین حموی بودم و در سایۀ تربیت وی 

باشیدم، شیخ فرمود که جوهر اوّل مظهر صفات خدای است و شیخ این مقدار پیش نفرموده اسرت و  می

کردم و این ساعت معلوم شد که افراد موجودات جمله بیکبرار  آمد و بدشواری قبول میا عجب میمر

اند. و آن عزیز دیگر گفته است که اگر چه خدای تعالی آفریدگار موجودات است، مظاهر صفات خدای

بعضی  آرد وشود تا دست آدمی پای در میان نمیامّا بعضی چیزها چنان است که بسعی آدمی تمام می

 آیند.چیزها در وجود نمی

پنداشتیم که مگر آدمی است که این چنرین اسرت و اکنرون    کردیم، امّا میاگرچه این سخن را فهم می

بیقین دانستیم که هر فردی از افراد موجودات این چنین است، هر یک کاری دارند، و هر یک کار خود 

توانند کرد، و هیچ یرک  و هر یک کار خود می«. رونالیعصون اللّه ما امرهم و یفعلون ما یوم»کنند. می

بایست تا تمامت صفات خردای  و این همه می«. و ما منّا اال له مقام معلوم»توانند کرد: کار یکدیگر نمی

کنت کنزاً مخفیراً فاحببرت ان اعررف فخلقرت     »تعالی ظاهر شوند و حکمتهای خدای تمام پیدا آیند. 

ات و صفات خدای و بحث ملک و ملکوت و جبروت درین رساله تمرام  که معرفت ذخواستم می«. الخلق

 آید تمام کنم. والحمدللّه رب العالمین.کنم، نتوانستم کرد. باشد که درین رساله که می

 تمام شد رسالۀ دوّم از جلد دوّم
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 کعالم جبروت و عالم ملکوت و عالم مل در بیان مبداء اول و در بیانگر رسالۀ سیزدهم یتقریر د

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

بدان که عالم ملک عالم اضداد است و عالم ملکوت عالم ترتیب است، و عالم جبرروت وحردت   اما بعد، 

الهکرم  »و « قل هو اللّه احد»کثرت و عالم بی نام و نشان است، و ذات خدا وحدت صرف است.  است با

در عالم جبروت موجودات جمله بیکبار بالقوّۀ موجوداند بطریق کلّری، امّرا نرام ونشران     «. له واحدا

همه  ندارند، و شکل و صورت ندارند. پس عالم جبروت همه دارد و هیچ ندارد از آن روی که صالحّیت

دارد، و از آن روی که هیچ حاصل نیستند، هیچ ندارد. آن موجرودات برالقوّۀ چرون بعرالم ملکروت      

رسیدند، مراتب پیدا آمد و نام و نشان ظاهر شد؛ و چون بعالم ملک رسیدند، شکل و صورت پیدا آمد و 

 اضداد ظاهر شد.

یابند، در یک ظرف پرورش میای درویش! در عالم جبروت شهد و حنظل یک طعم دارند، تریاق و زهر 

باشند، و روز و شب یک رنگ دارند، ازل و کنند، گرگ و گوسفند با هم میباز و مرغ با هم زندگانی می

 اند، نمرود با ابراهیم بصلح است، فرعون را با موسی جنگ نیست.ابد هم خانه

 نظم

 رنگری رسری کران داشرتی    چون به بری 

 رنگرری اسرریر رنررگ شرردچررون کرره برری
 

 و فرعرررون دارنرررد آشرررتی موسررری 

 موسرری بررا موسرری در جنررگ شررد   
 

 در بیان آن که ملک نمودار ملکوت است و ملکوت نمودار جبروت

بدان که ملک نمودار ملکوت است و ملکوت نمودار جبروت است، تا از ملک استدالل کنند بملکوت، و از 

ملکوت آیینۀ جبروت اسرت،   ملکوت استدالل کنند بجبروت. و اگر گویند که ملک آیینۀ ملکوت است، و

بیند، و ملکوت در ملک هم جمرال  هم راست باشد، از جهت آن که جبروت در ملکوت جمال خود را می

مفصل گشتند بیند، از جهت آن که هر چیز که در جبروت پوشیده و مجمل بودند، در ملکوت خود را می

گوینرد و ملرک را یروم    لۀ الجمعۀ میو ازین جهت جبروت را لیلۀ القدر و لی و در ملکوت ظاهر شدند.

سخن امرام  « ث و لکنّکم کنتم ال تعلمون.عهذا یوم البفو »خوانند: القیامۀ و یوم الجمعه و یوم البحث می

انّ اللّه تعالی خلق الملک علی مثال ملکوته و اسّس ملکوتره علری   : »-علیه السالم -جعفر صادق است

 «.و بملکوته علی جبروتهمثال جبروته لیستدّل بملکه علی ملکوته 

ای درویش! تقدیر موجودات جمله در عالم جبروت کردند، و کمیّت و کیفیّت هر چیز در عالم جبرروت  

آن جمله که در عالم جبروت مقردّر و معرین گردانیرده    «. و کلّ شیء عنده بمقدار»معیّن گردانیدند: 

لک مفصل گشتندو ظاهر شدند و از عالم بودند، مجمل و پوشیده بودند، اکنون در عالم ملکوت و عالم م

 اجمال بعالم تفصیل آمدند و از عالم قوّت بعالم فعل رسیدند.
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 در بیان روابط این عالمها با یکدیگر

اگر کسی سؤال کند که ذات خدا را که مبداء اوّل است، و عالم جبروت را که عالم ماهیّات ای درویش! 

است و عالم ملک را که عالم محسوسات است با یکدیگر چرون  است، و عالم ملکوت را که عالم معقوالت 

خرواهی کره   باید گفت. و اگر مری باید دانست جواب این سؤال بغایت مشکل است، امّا جواب میمی

نامحدود و نامتناهی را موجود دانستن، و چیزی دیگر را هم برا او   بدانی که مشکل است، اشارتی بکنم.

ود گفتن، چنان که نامحدود و نامتناهی را حدّ ونهایت نیست، و جهت و موجوددانستن، و هر دو را موج

 تجزی و تقسیم نیست و خرق و التیام الزم نیاید بغایت مشکل است.

جواب. ای درویش! این چنین نتوان گفتن که ذات خدای تعالی باالی همه است، باز در زیر آن عرالم  

در زیر آن عالم ملک است، از جهرت آن کره ایرن     جبروت است، باز در زیر آن عالم ملکوت است، باز

شراید، و  چنین جمله محدود و متناهی باشند، و جهت پیدا آید. چون بیقین دانستی که این چنین نمری 

طریقی دیگر نیست اال آن که با هم باشند، که در معیّت حدّ و نهایت الزم نیاید و جهت نباشد، از جهرت  

دانم که تمام فهم نکردی، روشنتر ازین بگویم که دانستن ایرن  ن میآن که معیّت بچند گونه باشد. چنی

 سخن از مهمّات است.

 در بیان خاک و آب و هوا و آتش

و آب لطیف است، و هوا از آب لطیفتر است و آتش از هوا لطیفتر است و هر بدان که خاک غلیط است، 

 کدام لطیفتر است، مکان وی در عالم باالتر است.

ات معلوم کردی، اکنون بدان که این هرچهار چیز بسبب لطافت و کثافت هرر یکری در   چون این مقدّم

عالم مکانی دارند و در یک دیگر هم مکانی دارند و مثالً اگر طشتی را پر از خاک کنند چنان که در آن 

طشت هیچ چیزی دیگر را از خاک جائی نباشد، در میان آن خاک آب را مکانی هست که در آن مکان 

تواند بودن؛ و در میان آن آب هوا را مکانی هست که در آن مکران آب  تواند بودن، آب مینمیخاک 

تواند بودن؛ و در میان آن هوا آتش را مکانی هست که در آن مکان هوا نمیتواند بودن، هوا مینمی

سرت، و  تواند بودن، از جهت آن که هر چیز که لطیفتر است، مکان وی دورترر ا تواند بودن، آتش می

ئی از ذرّات آن خاک نیست کره در  نفوذ وی زیاده است، و شمول و احاطت وی بیشتر است. و هیچ ذرّه

ئی از ذرّات آن آب و خاک نیست که طشت است آب بذات با آن نیست و بر آن محیط نیست و هیچ ذرّه

و آب و خاک نیسرت   ئی از ذرّات آن آب و هواهوا بذات با آن نیست و بر آن محیط نیست. و هیچ ذرّه

که آتش بذات با آن نیست و بر آن محیط نیست. و اگر نه چنین بودی، مزاج هرگز پیدا نیامدی، ونبات 

اند، و محیط یکدیگراند، امّا هر یکی در مکان خوداند، و کثیف بمکران  و اگر هر چهار با هم نروییدی.

خواهی که بیقین بدانی که براهم گر میتواند بودن و اتواند رسیدن، و در مکان لطیف نمیلطیف نمی

اند، و هر یکی در مکان خوداند، بدان که اگر کسی دست در آتش کند، دست را سوزد، امّا ترّ نکنرد؛ و  

اگر کسی دست در آب کند، دست را ترّ کند، امّا نسوزد. و اگر کسی دست در آب جوشان کند، دست را 

اند، و ترا بیقین معلوم است کره آب و آترش در   آتش باهمهم بسوزد و هم ترّ کند. معلوم شد که آب و 
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یک مکان و در یک زمان نتواند بودن. پس آب در مکان خود باشد و آتش در مکان خود بود و ایرن از  

 آید.لطافت و کثافت می

ای درویش! روشنتر ازین بگویم. بدان که اگر شمعی در خانۀ تاریک آرند، و خانه بشعاع شمع روشرن  

عاع شمع همه جای هوای خانه را بگیرد؛ جای هوای آن خانه تنگ نشود، و حاجت بآن نباشد، شود و ش

که بعضی از هوای آن خانه بیرون رود تا شعاع شمع راه یابد و تمام خانه را روشن کنرد، از جهرت آن   

آن در  که مکان نور دیگر است و مکان هوا دیگر، نور در مکان خود است، و هوا در مکان خرود اسرت.  

تواند بودن. پس نور هروا را  تواند رسیدن، و در آن مکان نمیمکان که نور است، هوا بر آن مکان نمی

کند؛ هر یرک  کند، و جای نور تنگ نمیکند؛ و هوا نور را خرق نمیکند، و جای هوا تنگ نمیخرق نمی

شود، هوای آن خانره   در مکان خود باشند و اگر ده شمع دیگر در همین خانه آرندو خانه بغایت روشن

   همچنان بجای خود بود و بحال خود ماند و بواسطۀ شعاع شمع از جای خود نجنبد.

خواهی که بدانی که از مکانی بمکانی چند تفاوت است، بدان که بعضی در مکران  ای درویش! اگر می

. آن کره در  کننرد کنند و بعضی در مکان نور سفر میکنند و بعضی در مکان هوا سفر میخاک سفر می

کند؛ غایتش آن باشد که در روزی ده فرسنگ یا بیست فرسنگ سفر کند؛ و آن کره  مکان خاک سفر می

کند؛ و آن که در مکان نرور  کند در روزی پانصد فرسنگ یا هزار فرسنگ سفر میدر مکان هوا سفر می

آید و در یک لحظره از  رود و از مغرب باز بمشرق میکند، در یک لحظه از مشرق تا بمغرب میسفر می

 آید. تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم!رودو باز میفرش بعرش می

ای درویش! این تقریرها که کرده شد نظیر سخن ما نیست، از جهت آن که خاک و آب و هوا و آتش هر 

و قابرل خررق و   اند و قابل تجزی و تقسیم اند، و محدود و متناهیاند، و در مکان و در جهتچهار جسم

اند، و سخن ما در ذات خدا و عالم جبروت و عالم ملکوت است، که جسم نیستند، و در مکان و در التیام

و التیام نیستند، امّا این سخنها از جهت تقرّب فهم جهت نیستند و قابل تجزی و تقسیم نیستند و قابل خرق 

 نزدیکتر ازین بگویم.را گفته شد. تا تو با این سخنها آشنا شوی، نظیری دیگر 

 در بیان روح و جسم آدمی

ئی از ذرّات جسم نیست که روح برذات برا آن   بدانکه روح آدمی بذات با جسم آدمی است، هیچ ذرّه

نیست و بر آن محیط نیست، و با آن که چنین است. جسم در مکان خود است، و روح در مکران خرود   

تواند بود. اگر از جسم عضوی جدا کنند، قام روح نمیتواند رسید، و در ماست؛ و جسم بمقام روح نمی

روح در مقام خود است و بحال خود است؛ و اگر عضوی دیگر جدا کنند، همچنان روح در مقرام خرود   

است و بحال خود است. تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم؛ اگر جسم را ذرّه ذرّه کننرد، در روح  

بروح نرسد از جهت آن که جسم، و افعال جسم و آلت جسمانی بمقرام  هیچ تفاوت نکند، و هیچ آسیبی 

 تواند رسید.روح نمی

ای درویش! روح با جسم است، نه در جسم است. حلولی از اینجا غلط کرد، و سرگردان شد، وندانست 

این  که خدا با همه است، نه در همه است. و فرق بسیار است میان آن که با همه باشد یا در همه باشد، و
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دان: کثیف بمقام لطیرف  بسبب لطافت روح و کثافت جسم است و در جمله لطیفها و کثیفها همچنین می

تواند بود؛ و لطیف مراتب دارد؛ هر چند لطیفترر برود، نفروذ و    تواند رسید، و در مقام لطیف نمینمی

 احاطت وی بیشتر بود.

 در بیان ان که خدا بذات با همه چیز است

همه از جهت آن تقریر کردم تا این سخن که خواهم گفت دریابی. بدان کره لطافرت   این ای درویش! 

عالم ملک هیچ نسبتی ندارد بلطافت عالم ملکوت، و عالم ملکوت بغایت لطیف اسرت و لطافرت عرالم    

ملکوت هیچ نسبتی ندارد بلطافت عالم جبروت بغایت لطیف لطیف است. و لطافت عالم جبرروت هریچ   

فت ذات خدای تعالی و ذات خدای تعالی بغایت لطیف لطیف لطیف است، لطافت بینسبتی ندارد بلطا

 نهایت است و بیرون ازحدّ و صفت وفهم است.

ئی از ذرّات عالم ملک نیست که عالم ملکروت  چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که هیچ ذرّه

ات عالم ملک و عالم ملکوت نیست که عالم ئی از ذرّبذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست؛ و هیچ ذرّه

ئی از ذرّات عالم ملک و عرالم ملکروت و   جبروت بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست؛ و هیچ ذرّه

اال »عالم جبروت نیست که خدای تعالی بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست، و از آن آگاه نیست: 

انّ »هم بذات محیط است وهم بعلم محیط اسرت و  «. کلّ شیء محیطانّهم فی مریۀ من لقاء ربّهم اال انّه ب

 «اللّه قد احاط بکلّ شیء علماً.

ای درویش! احاطت جسمی دیگر است و احاطت روحی دیگر است؛ و احاطت جسمی احاطت مجرازی  

است، و احاطت روحی احاطت حقیقی است. احاطت جسمی همچون احاطت افالک است مر یکردیگر  

ئری از ذرّات جسرم   روحی همچون احاطت روح آدمی است مر جسم خود را، هریچ ذرّه را، و احاطت 

 نیست که روح بذات با آن نیست وبر آن محیط نیست.

تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، غر  ما ازین سخنها آن بود که ترا بیقین معلروم شرود کره    

ئی از ذرات عالم ملک و عرالم ملکروت و   ذرّه خدای تعالی بذات با همه است و از همه آگاه است، هیچ

عالم جبروت نیست که خدای تعالی بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست و از آن آگاه نیست. ایرن  

لره اهرل عرالم بمحمّرد ایمران      بایست که جمبا این یک کلمه می« و هو اللطیف الخبیر.»است معنی 

درنیافتند. پیدا باشد که در عرالم  « و هو اللطیف الخبیر»ی آوردندی، امّا از آن ایمان نیاوردند، که معن

 دریافته باشند.« و هو اللطیف الخبیر»چند کس معنی 

ای درویش! لطیف مطلق محیط مطلق باشد، و محیط مطلق خبیر مطلق بود، یعنی لطیف حقیقی محیط 

بود، احاطت بیشرتر   حقیقی باشد و محیط حقیقی خبیر حقیق بود، از جهت آن که هرچند لطافت زیاده

وهو معکم اینما کنتم و اللّره بمرا   »باشد. و اگر کسی این معنی را درنیافته باشد، ازین آیۀ چه فهم کند: 

کنت له سمعاً و بصراً و یداً و لساناً فبی یسرمع و بری   »، و ازین حدیث چه معلوم کند که «تعلمون بصیر

 «.یبصر و بی یبطش و بی ینطق

و نحن اقرب »مامت مخلوقات بغایت نزدیک است، و از تو بتو نزدیکتر است: ای درویش! حضرت عزت ت
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ودر قران و احادیث مانند این بسیار است، امّا چه فایده که فهرم کننرد کره آن    «. الیه من حبل الورید

شکر نعمت بعد از دریافت بود. الجرم چون دریابنردگان  «. و قلیل من عبادی الشکور»اند: سخن اندک

بهره و بری اند و از خدا بیاند. پس مردم بغایت دور دور دور مانده، شکرکنندگان هم اندکانداندک

 اند.  نصیب افتاده

اولئک کالنعام بل هم اضلّ و اولئک هم »اند. از مردم عجب نیست، که مردم بیشتر نادان و غافل افتاده

اند و از خود بغایت دور تصوّر کرده آید که سالکان عالم ملکوت را، امّا از سالکان عجب می«الغافلون

اند و خدا را تعالی و تقدّس بغایت دوردور دور معلوم کردهعالم جبروت را بغایت دور دور تصوّر کرده

دانند که خدای یابیم. و نمیطلبیم و نمیگویند که خدای را میکنند و میاند، و همه روزه فریاد می

 ت بطلب کردن نیست. شیخ اوحدی فرماید:حاضر است همه جای و همه وقت، و حاج

 ام توئی بینائیدر دیدۀ دیده

 اندر قدمم راه توئی پیمائی
 

 در لفظ و عبارتم توئی گویایی 

 فرمائی؟ای من تو شده تو من چه می
 

و ارا  تخلو منک حتّی تعالوا یطلبونک فی : »-قدسی اللّه روحه العزیز -قال سیّد الطایفۀ شیخ جنید

 «.اهم ینظرون الیک و هم الیبصرون من العماءالسماء تر

 بیت

 کدامین زمین است خالی ازو

 همی بیند او را ز ما سر بسر
 

 که در آسمانش کنم جست و جو 

 ز کوری نه بینیم ما روی او
 

ای درویش! ملک با تست، و ملکوت باتست و جبروت باتست و خدای تعالی و تقدس با تست و از تو بتو 

 امّا تو آن چشم نداری که جمال خدای ببینی و آن گوش نداری که سخن خدای بشنوی.نزدیکتر است، 

 رباعی

 کو دل که بداند نفسی اسرارش؟

 نماید شب و روزمعشوقه جمال می
 

 کو گوش که بشنود دمی گفتارش؟ 

 کو دیده که تا برخورد از دیدارش؟
 

اهر گردانند، تا نور خدای ظاهر شود و کار سالکان آن است که خود را تمام کنند و مراتب خود را ظ

 آن چشم و آن گوش پیدا آید، تا جمال خدای را ببیند، و سخن خدای بشنود.

 رباعی

 ای در طلب گره گشائی مرده

 ای بر لب بحر تشنه در خاک شده
 

 با وصل بزاده و از جدائی مرده 

 وی بر سر گنج وز گدائی مرده
 

نزدیک نیست، خدای با همه است، اعلی علیّین و اسفل سافلین  ای درویش! خدا از بعضی دور و ببعضی

 اند.عالم در قرب و بعد برابراند؛ قرب و بعد نسبت بعلم و جهل ما گفته

 بیت

 قرب حقّ باال نه پستی رفتن است
 

 قرب حقّ از جنس هستی رستن است 
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ت عالم نیست که خدا بذات با آن ئی از ذرّاتر است. و اگر نه هیچ ذرّهتر است، نزدیکیعنی هر که عالم

نیست و بر آن محیط نیست، و از آن آگاه نیست و از آن مرتبه گویا نیست. خدا بهمه زبانها گویاست: 

گوید؛ و بزبان مرغان و جانوران گوید و چه میدانند که میبزبان آدمیان گویاست. اگرچه آدمیان نمی

 گوید.گوید و چه میمی دانند کهگویاست، اگرچه مرغان و جانوران نمی

دهد. خدای است که با گوید و از عطا یا از بال خبر میای درویش! اعضای آدمی با آدمی سخن می

گوید و اگر نه، اعضا و افعال آدمی چه دانند که فردا چه خواهد بود؟ خواب راست و بنده سخن می

 گوید.اندیشۀ صواب خدای است که با بنده سخن می

چه خدا از همه جای گویاست، و با همه حاضر است، امّا کار شنوندگان دارند که سخن ای درویش! اگر

 بینند.شنوند، و کار بینندگان دارند که جمال خدای از همه جای میخدای را از همه جای می

 بیت

 ای با همه در حدیث و گوش همه کرّ
 

 وی با همه در حضور چشم همه کور 
 

گویید که خدای بذات با همه است، و هیچ ذرّهرد که اینچنین که شما میدرویشی ازین بیچاره سؤال ک 

ئی از ذرّات موجودات نیست که خدای عزّ و جلّ بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست و از آن آگاه 

نیست، پس اگر چنین است، خدای صفات همچون حیوۀ و علم و سمع و بصر نباشد، از جهت آن که ما را 

است که جماد حیوۀ ندارد، و چون حیوۀ ندارد، صفاتی که بحیوۀ مشروط است، هم نباشد.  بیقین معلوم

 پس خدای عزّ و جلّ با جماد نباشد، و اگر باشد، خدای را این صفات نباشد.

جواب. ای درویش! ما نگفتیم که هر فردی از افراد موجودات مظهر جمله صفات خدای است،تا وی را 

ید که جماد حیوۀ ندارد و سمع و بصر ندارد، پس خدای را این صفات نباشد. گورسد که میاین سؤال 

عزّو  -ئی از ذرّات موجودات نیست که خدایبا همه است؛ هیچ ذرّه -عزّو جلّ -گوییم که خدایما می

اند، امّا الزم نیست که هر جل بذات با آن نیست و افراد موجودات جمله بیکبار مظاهر صفات خدای

افراد موجودات مظهر جمله صفات خدای باشند. و این خود امکان ندارد که باشد که همه از فردی از 

همه ظاهر شود. هر یک بقدر استعداد خود مظهر چیزی باشند و حیوانات هر یک مظهر چیزی باشند، از 

و اند. و صفات و افعال جهت آن که هر یک استعداد چیزی دارند و بقدر استعداد هر یک مظهر چیزی

حکمتهای خدای ازین جمله ظاهر شدند. پس اگر جماد را حیوتی نباشد، الزم نیست که خدای را حیوۀ 

 نباشد و اگر چیزی دیگر را سمع و بصر نباشد، الزم نیاید که خدای را سمع و بصر نباشد.

ای درویش! اگر دست آدمی را بصر نباشد، الزم نیاید که آدمی را بصر نباشد. عضوی دیگر مظهر 

 بینائی باشد، و دست مظهر چیزی دیگر باشد. جواب سؤال تو تمام شد، چیزی دیگر هم بگویم.

ای درویش! آن که گفتی که جماد حیوۀ ندارد، نه نیک گفتی، از جهت آن که جماد حیوۀ دارد، اگر 

و روح  ئی نامی دارد، روح جمادیاش نباشد، جماد هم نباشد، امّا روح مراتب دارد و در هر مرتبهحیوۀ

بایست که بودی. نباتی و روح حیوانی هر یک بقدر استعداد خود از روح برخورداراند. و این چنین می

اگر چنان بودی که افراد موجودات را جمله یک استعداد بودی، صفات و اسامی و افعال و حکمتهای 
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مفردات ظاهر شوند،  عزّو جلّ تمام ظاهر نشدندی، و نظام عالم نبودی از جهت آن که آنچه از -خدای

از مرکّبات ظاهر نشوند؛ و آنچه از مرکّبات ظاهر شوند، از مفردات ظاهر نشوند؛ و در جمله چیزها هم 

 دان.چنین می

 در بیان نصیحت

ای درویش! هر بزرگی که ترا نصیحت کند، باید که قبول کنی، و از خدای بشنوی، و هرر کره فروترر    

نداری که نصیحت قبول کردن از باال و نصیحت کردن بفرود خرود،  باشد، باید که از وی نصیحت دریغ 

کند، عالمت نیک بختی اسرت،  کاری مبارک است، و فواید بسیار دارد. هر که نصیحت بزرگان قبول می

کند، عالمت بدبختی است. و دیگر بایرد کره صرحبت برا نیکران و      و هر که نصیحت بزرگان قبول نمی

و فاسقان دور باشی، که صحبت نیکان خاصیّتهای عظیم و اثرهای قوی  صالحان داری، و از صحبت بدان

 دارد.

ای درویش! این همه ریاضات و مجاهدات، و این همه آداب و شرایط بی شمار که در میران صروفیان   

است،از جهت آن است که تا سالک شایستۀ صحبت دانا گردد. سالک چون شایستۀ صحبت دانرا گشرت،   

گر باید که متحمّل، و صابر و شاکر باشی که از تحمّل هیچ کس زیان نکند، بلکره  کار سالک تمام شد ودی

همه کس سود کنند. و چون تحمّل کنی و جواب کسی نگوئی، و انتقام کسی نکنی، خدا جواب آن کس 

 بگوید و انتقام آن کس بکند، چنان که تو در میان نباشی.

دانند که هیچ کس را معلوم نیست کره سراعتی   میازجهت آنکه عاقالن  و صبر کردن کار عاقالن است.

دیگر چه خواهد بود که ساعت دیگر این چنین نماند. و هیچ کس را معلوم نیست کره بره آمرد وی در    

چیست، باشد که درین است که پیش آمده است و شکر کردن نعمرت را زیرادت کنرد و دل را روشرن     

دل را تاریک گرداند و تفرقه و پراکندگی آرد.  گرداند و جمعیت و فراغت آرد. و بی شکری و ناسپاسی

 والحمدللّه ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ سوّم از جلد دوّم
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 و دوات و قلم در بیان لوح محفوظ و کتاب خدایگر رسالۀ چهاردهم یتقریر د

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم 

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

کثّررهم   -که جماعت درویشان -چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفیاما بعد، 

باید که در بیان لوح محفوظ و کتاب خردا، و دوات و قلرم   می ازین بیچاره درخواست کردند که -اللّه

ئی جمع کنید، درخواست ایشان را اجابت کردم، و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم ترا از  هرسال

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»خطا و زلل نگاه دارد. 

 در بیان عالم جبروت

که عالم جبروت هم لوح محفوظ، و هم کتاب خدای، و هم دوات است  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

ز جهت آن که عالم جبروت دو روی دارد، یکی روی در خدا دارد، و یکی روی در ملرک و ملکروت   ا

خوانند، از جهت آن که گویند، و کتاب خدای میدارد؛ و آن روی که در خدای دارد، لوح محفوظ می

بس اال و ال رطب و ال یا»هر چیز که بود وهست و خواهد بود، جمله بیکبار در عالم جبروت نوشته است. 

پس عالم جبروت لوح محفوظ و کتاب خدای باشد و این روی را که در ملک و ملکوت «. فی کتاب مبین

گویند، از جهت آن که مفردات و مرکّبات عالم جمله از عالم جبرروت پیردا آمدنرد، و    دارد دوات می

لم جبرروت دوات  ظاهر و مفصّل گشتند؛ تادر عالم جبروت بودند، جمله پوشیده و مجمل بودند. پس عا

چون لوح محفوظ و کتاب خدای ودوات رادانستی، اکنون بدان که جوهر اوّل قلم خدای اسرت،   باشد.

در یک طرفۀ العین بنوشت تا مفردات « ازین دوات بنویس!»از جهت آن که بجوهر اوّل خطاب آمد که 

لم تفصیل رسیدند. و مفرردات  عالم موجود گشتند، و از عالم قوّت بعالم فعل آمدند و از عالم اجمال بعا

فررغ  » عالم عقول و نفوس و طبایع و افالک و انجم و عناصراند. چون مفردات بنوشت قلم خشک گشت.

انرد و  قلم مفردات خشک شد، امّا مفردات دایم در کتابرت « الرّب من الخلق و الخلق و الرزق و االجل.

لم جبروت اسرت و قلرم جروهر اوّل اسرت و     عا« ن« : »ن و القلم و ما یسطرون»نویسند. مرکّبات می

 اند.مفردات عالم« مایسطرون»

اند تا مرکّبات عرالم از ایشران   ای درویش! مفردات عالم هر یک کاری دارند، و دایم بکار خود مشغول

 اند. موجودات عالم بیش ازین نیستند.آیند و مرکّبات عالم معادن و نباتات و حیواناتپیدا آمدند و می

عالم جبروت کتاب خدای است، و عالم ملک و عالم ملکوت هم کتاب خدای است، امّا عرالم  یش! ای درو

جبروت کتاب مجمل است و عالم ملک و عالم ملکوت کتاب مفصّل است. درین کتاب مفصّل مفردات عالم 

و اند و ازینجا است که مفردات عالم بیسرت و هشرت آمدنرد،    اند و مرکّبات عالم کلماتحروف تهجّی

اند مرکّبات عالم سه آمدند، معدن و نبات و حیوان از جهت آن که مفردات حروف تهجّی بیست و هشت

 اند، اسم و فعل و حرف.و مرکّبات سه
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 در بیان مفردات و مرکبات

اند، از جهت آن که مفردات هم بدان که مفردات عالم هم لوح محفوظ، و هم کتاب، وهم دوات و هم قلم

کی روی در عالم جبروت دارند، و یکی روی در مرکبّات دارنرد. آن روی را کره در   دو روی دارند. ی

خوانند، از جهت آن که هر چیز کره در مرکّبرات   گویند و کتاب میعالم جبروت دارند لوح محفوظ می

را کره در  بود و هست و خواهد بود، آن جمله را قلم اوّل از دوات اوّل بر ایشان نوشت. و این دومری  

گویند که مرکّبات عالم جملره  خوانند؛ از جهت آن دوات میگویند و کالم میات دارند، دوات میمرکّب

از مفردات پیدا آمدند، و ظاهر مفصّل گشتند؛ تا در مفردات بودند، جمله پوشیده و مجمل بودند، پرس  

کّبرات مری  انرد و مر خوانند، که مفردات دایم در کتابرت و از جهت آن قلم می مفردات دوات باشند.

نویسرد، خشرک نشردند و    نویسند. قلم اوّل که مفردات نوشت، خشک گشت. این اقالم که مرکّبات می

قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربّی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربّی ولرو  »اند. جمله دایم در کتابت

 «.جئنا بمثله مداداً

نویسند، کتابت از کسری نیاموختره  م که مرکّبات میای درویش! قلم اوّل، که مفردات نوشت و این اقال

 اند. کتابت با ذات ایشان همراه است. کمال مفردات مقارن ذات ایشان است بخالف مرکّبات.

 در بیان نطفۀ آدمی

بدان که گفته شد که هر چیز که در عالم کبیر اثبات کنند، باید که نمودار آن در عالم صغیر باشد، تا آن 

، از جهت آن که عالم صغیر نسخه و نمودار عالم کبیر است، و هر چره در عرالم کبیرر    سخن راست بود

 هست، نمودار آن در عالم صغیر هست.

نطفۀ آدمی هم لوح محفوظ، و هم کتاب و هم دوات است، از جهت آن که نطفۀ آدمی هم ای درویش! 

آن روی را که در خدای دو روی دارد، یکی روی در خدای دارد ویکی روی در اعضای آدمی دارد. 

خوانند، از جهت آن که هر چیز که در آدمی پیردا آمرد، آن   گویند و کتاب میدارد، لوح محفوظ می

گویند، از جهت آن که اعضای جمله در نطفۀ وی نوشته بود. و این روی را که در اعضاء دارد، دوات می

ا مادام که در نطفه بودند، پوشریده و  آدمی جمله از نطفۀ آدمی پیدا آمدندو ظاهر و مفصّل گشتند. ت

چون لوح و کتاب و دوات عالم صغیر را دانستی، اکنون بدان که طبیعت، که جروهر اوّل   مجمل بودند.

بنوشت تا « ازین دوات بنویس!»عالم صغیر است، قلم است، از جهت آن که باین طبیعت خطاب آمد که 

ز قوّت بفعل آمدند، و از عالم اجمال بعالم تفصریل  اعضای آدمی بیرونی و اندرونی موجود گشتند، و ا

 رسیدند.

 در بیان اعضای آدمی

که اعضای بدان که اعضای آدمی هم لوح محفوظ، و هم کتاب، و هم دوات و هم قلم است، از جهت آن 

آدمی هم دو روی دارند. یکی روی در نطفه دارند و یکی روی در افعال و کمال خود دارند. آن روی 

خوانند، از جهت آن که هر چیز که در آدمی خواهرد  گویند و کتاب میر نطفه دارند، لوح میرا که د
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و این روی را که در افعال و کمال خود دارند،  بود، آن جمله را قلم اوّل از دوات اوّل بر ایشان نوشت.

یردا آمدنرد، و   گویند که افعال جمله از اعضا پخوانند؛ از جهت آن دوات میگویند و قلم میدوات می

گوینرد  ظاهر و مفصّل گشتند؛ تا مادام که در اعضا بودند، پوشیده و مجمل بودند. و از جهت آن قلم می

نویسند. این چندین سخنهای خوب که درعرالم  اند، اقوال و افعال و معارف میکه اعضا دایم در کتابت

است، و این چندین علمها و معرفتها  است، و این چندین صنعتها، و حرفتها و عمارتهای خوب که در عالم

نویسند. قلم اوّل که اعضا نوشت، خشک شد امّرا  اند و میو حکمتها که در عالم است، جمله ایشان نوشته

 نویسند.این اقالم خشک نشدند، و دایم اقوال و افعال و اخالق و معارف می

م که همه کس دریابرد؛ امرا ایرن    خواستم که بیان لوح، وکتاب و دوات و قلم چنان کنای درویش! می

آید چنان دست دهد که همه کس دریابنرد. والحمدللّره   چنین دست داده باشد که درین رساله که می

 ربّ العالمین.

 تمام شد رسالۀ چهارم از جلد دوّم
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 در بیان احادیث اوایلگر رسالۀ هفدهم یتقریر د

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

عاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   الحمدللّه ربّ العالمین و ال

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

کثّررهم   -که جماعت درویشان -چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفیاما بعد، 

جمع کنید و بیان کنیرد  ئی وایل رسالهباید که در احادیث امی ازین بیچاره درخواست کردند که -اللّه

اد ازین احادیث یک جوهر است یا مراد از هر حدیثی جوهری جداگانه است. در حردیث آمرده   رکه م

مده است که ، ودیگر آ«اوّل ما خلق اللّه القلم»، ودیگر آمده است که «اوّل ما خلق اللّه العقل»است که 

و مانند این آمده اسرت. و  ؛ «اوّل ما خلق اللّه نوری»ت که و دیگر آمده اس، «اوّل ما خلق اللّه روحی»

درخواست ایشان را اجابت کنید که ملک چیست و شیطان چیست و ابلیس چیست.  باید که بیاندیگر می

انّه علی مرا یشراء قردیر و    »کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد 

 «.باالجابۀ جدیر

 ان جوهر اوّلدر بی

اوّل ما خلق اللّه »که اوّل چیزی که خدای تعالی بیافرید جوهری بود  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

اوّل ما خلرق  »گویند و نام آن جوهر اوّل عقل است. و ازین جهت آن جوهر را جوهر اوّل می«. الجوهر

این عقرل اوّل را باضرافات و اعتبرارات    خوانند و وهم ازین جهت آن عقل را عقل اوّل می«. اللّه العقل

اند، باعتباری جوهر و باعتباری عقرل و باعتبراری روح و باعتبراری نرور و     باسامی مختلفه ذکر کرده

اند؛ باعتباری قلم و باعتباری ملک مقرّب. و باعتباری عرش عظیم و باعتباری آدم و مانند این بسیار گفته

 وّل است و آن عزیز از سر همین نظر فرماید:و این جمله راست است و اسامی جوهر ا

 بیت

 از هزار و یک صفت هفتاد و یک فرقه شدند
 

 دانی رواستیک حقیقت را اگر صد وجه می 
 

ای درویش! اگر یک چیز را بصد اعتبار بصد نام بخوانند، در حقیقت این یک چیز باین صد نام هیچ 

ارات مختلفه باسامی مختلفه ذکر کنند، همچون حدّاد و کثرت پیدا نیاید. مثالً اگر یکی آدمی را باعتب

هم نجار و هم خباز و هم  نجار و خباز و خیاط و مانند این، راست باشد و آن یک آدمی هم حدّاد و

  خیاط بود و باین اسامی مختلفه در حقیقت آن یک آدمی هیچ کثرت پیدا نیاید.

جوهری دید که  -علیه الصلوۀ و السالم -بر ماچون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که پیغم

کرد، نامش روح کرد، از جهت آن که روح حیّ و محیی است، یعنی حیّ زنده بودو دیگری را زنده می

کرد، فی نفسه و محیی بغیره. و چون همین جوهر را دید که دریابنده بود، و دیگری را دریابنده می

و مدرَک است. و چون همین جوهر را دید که پیدا بود، و نامش عقل کرد از جهت آن که عقل مدرِک 

 کرد، نامش نور کرد از جهت آن که نور ظاهر و مظهر است.دیگری را پیدا می
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شود و اگر همین جوهر را قلم و ملک، مقرّب و کنم، سخن دراز میای درویش! اگر تعریف هر یکی می

المعمور و بیت اوّل و مسجد اقصی و عرش عظیم آدم و رسول خدای و بیت اللّه و بیت العتیق و بیت 

گویند، هم راست باشد. عقل اوّل عرش عالم ملکوت است، و فلک اوّل عرش عالم ملک است. این جمله 

 اسامی عقل اوّل است.

 در بیان عقل آدمی

لم بدان که در عالم کبیر عقل اوّل خلیفۀ خدای است و در عالم صغیر عقل اوّل خلیفۀ خدای است. درعرا 

کبیر عقل اوّل رسول خدای است، و در عالم صغیر عقل آدمی رسول خدای است. در عالم کبیر عقل اوّل 

ملک مقرّب است، و در عالم صغیر عقل آدمی ملک مقرّب است. در عالم کبیر عقل اوّل قلم خدای است و 

الم صغیر عقل آدمی در عالم صغیر عقل آدمی قلم خدای است. در عالم کبیر عقل اوّل آدم است و در ع

 آدم است.

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که عقل آدمی در ظاهر دو صورت دارد، یکی زبان و یکی 

ای معقول از زبان ظاهر هدست. زبان مظهر علم است، و دست مظهر عمل است. حکمتهای نظری و نکته

د. زبان سخن عقرل بحاضرران مری   آیشودو حکمتهای عملی و صنعتهای محسوس از دست پیدا میمی

 برد.رساند و کتاب سخن عقل بغایبان می

شوندو این چنین که در عالم ای درویش! علم و قدرت عقل آدمی جز بواسطۀ این دو صورت ظاهر نمی

دان. عقل اوّل درین عالم سفلی دو صورت دارد، یکی نبی صغیر دانستی، در عالم کبیر نیز همچنین می

مظهر علم است، و سلطان مظهر قدرت است. نبی مظهر لطف است، و سلطان مظهرر   ویک سلطان. نبی

 شوند.قهر است. و علم و قدرت عقل اوّل جز بواسطۀ این دوصورت ظاهر نمی

« انّ اللّه تعالی خلق آدم علی صرورته »ای درویش! نبی صورت عقل اوّل است، و ازین جهت فرمود که 

وّل موجودات است و آدم مخلوقات است، وآدم خاکی اوّل آدمیان عقل اوّل ا« علی صورۀ آدم.»یعنی 

 فرماید:و آدم فرزندان است. این آدم را بر صورت آن آدم آفرید، و این عزیز از سر همین نظر می

 بیت

 آن پادشاه اعظم در بسته بود محکم
 

 پوشید دلق آدم آن گاه بر درآمد 
 

هم گویا است؛ و آن آدم معلّم است، و این آدم هم معلّم که آن آدم گویا است، و این آدم از جهت آن 

ان اللّه تعالی خلق آدم علی »است؛ و آن آدم خلیفه است و این آدم هم خلیفه است. این است معنی 

 «.صورته

تا سخن دراز نشود، و از مقصود باز نمانیم، چنان که زبان صورت عقل آدمی است، آدم صورت عقل اوّل 

اوّل ما خلق »اند. و ازین جهت فرمود که بآدم نیست، جملۀ انبیا صورت عقل اوّل است. و این مخصوص

چون نبی صورت عقل اوّل باشد، عقل اوّل «. اوّل ما خلق اللّه نوری»، و دیگر فرمود که «اللّه روحی

 جان نبی بود.
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ت که این ای درویش! اگر جملۀ اعضای آدمی را صورت عقل اوّل گویند، هم راست باشد. و شک نیس

چنین است و اگر افراد عالم ملک را جمله بیکبار صورت عقل اوّل گویند، هم راست باشد و شک نیست که 

این چنین است. عالم کبیر مظهر قدرت عقل اوّل است، و عالم صغیر مظهر علم عقل اوّل است. عقل اوّل 

 تعالی کسی دیگر نداند.مظهر صفات و ذات خدای است؛ و عظمت وبزرگواری عقل اوّل را جز خدای 

اند، از جهت آن که صفات خدای اند، و باین عقل اوّل بازماندهبسیاری از مشایخ باین عقل اوّل رسیده

انّما امره اذا اراد شیئاً »اند اند و باالی امر او امری نیافتهاند و باالی حکم اوحکمی ندیدهدر وی دیده

اند، تا عنایت حق مگر خدای اوست، و مدّتی او را پرستیده اند کهگمان برده«. ان یقول له کن فیکون

و ما امرنا اال واحدۀ »اند. اند و باالی امر او امری یافتهدر رسیده است و باالی حکم او حکمی دیده

آن گاه بر ایشان روشن شده است که او خلیفۀ خدای است، نه خدای است و او مظهر «. کلمح بالبصر

 اند.اند و بخدای رسیدهدای است. از وی گذشتهصفات خدای است، نه خ

 ای درویش! در قرآن و احادیث ذکر این عقل اوّل بسیار است.

 در بیان ملک و شیطان و ابلیس

فرماید که ملک کاشف اسرت و  می -قدّسی اللّه روحه -بدان که شیخ المشایخ شیخ سعد الدین حموی

گوید که ملک سبب است و شیطان هم سبب مدانی میشیطان ساتر است. و سلطان العشاق عین القضاۀ ه

است، سبب کشف ملک است و سبب ستر شیطان است. سبب خیر ملک است و سبب شرّ شیطان است. سبب 

 رحمت ملک رحمت است، و سبب عذاب ملک عذاب است.

که ترا دارد، ملک تست و هر کند، و از کارهای بد باز میهرکه ترا بکارهای نیک دعوت میای درویش! 

 دارد، شیطان تست.کند و ازکارهای نیک باز میبکارهای بد دعوت می

یا »دیدم. فرمود که:  -علیه الصلوۀ و السالم -ای درویش! در والیت خود در شهر نسف شبی پیغمبر را

فرمرود کره   «. نه، یا رسول اللّره »گفتم: « دانی؟عزیز، دیو اعوذ خوان را و شیطان الحول خوان را می

هرر دو را مری  « دیو اعوذ خوان است و فالن شیطان الحول خوان است، از ایشان بر حذر باش. فالن»

 ترک صحبت ایشان کردم. داشتم.شناختم و با ایشان صحبت می

ای درویش! آدمی که عالم صغیر است، مرکّب است از دو عالم، عالم ملک و عالم ملکوت. عرالم ملرک   

الم ملک جسم است، و عالم ملکوت جان است. عالم ملک خانه صورت است،و عالم ملکوت معنی است. ع

ئی نرامی دارد: در  است وعالم ملکوت خداوند خانه است. این خداوند خانه مراتب دارد و در هر مرتبه

ئی نامش عقل است، و در مرتبهئی نامش نفس است، و درمرتبهئی نامش طبیعت است، و در مرتبهمرتبه

 ئی نامش نوراللّه است.

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که از طبیعت که مرتبۀ اوّل است سه چیز در وجرود مری  

آید، یکی عمارت و آبادانی و فرمان بردن، و یکی فساد و خرابی و فرمان نرابردن، و یکری تکبّرر و    

عتبار آن که عمارت و با اند.خودبینی و فرمان نابردن، ازین سبب انبیا این خداوند خانه را سه نام نهاده

کنرد و فرمران   کند، و فرمان برد نامش ملک نهادند؛ و باعتبار آن که فساد و خرابی میو آبادانی می
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برد نامش ابلریس  کند و فرمان نمیبرد، نامش شیطان نهادند؛ و باعتبار آن که تکبّر و خودبینی مینمی

ارد که با وی همراه است و با وی زنردگانی  اند که هر آدمی که هست، شیطان دنهادند و از اینجا گفته

پس ملک، و شیطان و ابلیس یک «. اسلم شیطانی علی یدی»فرمود که  -علیه السالم -کند. و رسولمی

اند و اگر هر سه را شیطان گوینرد  جوهر باشند و آن یک جوهر را باضافات و اعتبارات مختلفه ذکر کرده

 «.غواص و آخرین مقرنین فی االصفادوالشیاطین کلّ بناء و »هم راست باشد: 

ای درویش! چون معنی ملک و شیطان و ابلیس را دانستی، اکنون بدان که در مردم عوّام کم باشد، در 

مردم عوامّ ملک و شیطان بود. ابلیس در علماء و مشایخ و حکام بود. ایشان باشند که معجب و خودبین 

ه را فرود خود بینند. تا سخن دراز نشود و از مقصود براز  بوندو هیچ کس را باالی خود نتوانند دید، هم

 نمانیم!

ای درویش! عالم کبیر هم مرکّب است از دو عالم، عالم ملک و عالم ملکوت. عالم ملک صرورت اسرت و   

عالم ملکوت معنی است. عالم ملک جسم است و عالم ملکوت جان است. عالم ملک خانه اسرت، و عرالم   

ئری  ئی نامی دارد: در مرتبره ، این خداوند خانه مراتب دارد و در هر مرتبهملکوت خداوند خانه است

ئی نامش عقل است. و بعضی خداوند این ئی نامش نفس است و در مرتبهنامش طبیعت است، و در مرتبه

خوانند؛ و این اصرطالح  گویند وبعضی مالئکه میخانه و کارکنان این خانه را عقول ونفوس و طبایع می

 است.

که چنان که در عالم صغیر کارکنان هستند، در عالم کبیرر هرم کارکنران    ی درویش! هیچ شک نیست ا

گویند و بعضی مالیکه مری هستند. کارکنان عالم کبیر و عالم صغیر را بعضی عقول، و نفوس و طبایع می

ل هرر یرک   اند. علم هر یک معلوم است، و عمر خوانند. کارکنان عالم علوی و عالم سفلی جمله مالیکه

علم ایشان زیادت نشرود، و عمرل   «. و ما منّا اال له مقام معلوم»معلوم است، و مقام هر یک معلوم است 

اند، علرم وعمرل   اند و آن علم و عمل را از کسی نیاموختهایشان دیگر نشود، هر یک بعمل خود مشغول

نند. و نتوانند که بر خرالف آن  ایشان ذاتی ایشان است. و با ذات ایشان همراه است. نتوانند که عمل نک

 و الحمدللّه ربّ العالمین.«. الیعصون اللّه ما امرهم و یفعلون ما یومرون»عمل عمل دیگر کنند: 

 تمام شد رسالۀ هفتم از جلد دوّم
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 رساله در بیان سخن اهل تناسخ

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ 

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

 در بیان صراط

ی: بدان که منزل پنجم تناسخ است، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمّد النسفاما بعد، 

و بیشتر اهل علرم برر    و طریق تناسخ طریقی قدیم است؛ چندین هزار سال است که در میان خلق است،

اند و گفته آمد که اهرل  اند، و هستند. و چهاردانگ عالم، بلکه زیاده، بر طریق تناسخطریق تناسخ بوده

اهل تناسرخ مری   اند.تناسخ با اهل حکمت در مبداء و معاد اتّفاق است اال در رسیدن بمعاد خالف کرده

ده باشند و باز خواهند که بهمان جای باز گردند. گویند که معاد جائی را گویند که یک نوبت در آنجا بو

پس مبداء و معاد یک چیز باشد که آن یک چیز را نسبت بآمدن مبداء گویند، و نسبت بباز گشتن معراد  

خوانند؛ و آن عقل اوّل است. و اوّل چیزی که ازواجب الوجود صادر شد، عقل اوّل بود؛ و هر چیز کره  

عقل اوّل بالقوۀ موجود بودند. و از اینجا است که عقرل اوّل را لروح    بود و هست و خواهد بود جمله در

 گویند.محفوظ می

گویند که نفوس جملۀ آدمیان در عرالم  چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که اهل تناسخ می

لرب  کنند و بر مرکب قاعلوی موجود بودند و هر یک بوقت خود از عالم علوی باین عالم سفلی نزول می

کنند و بعرالم  کنند. چون کمال خود حاصل کردند، باز عروج میشوند و کمال خود حاصل میسوار می

گردند و این نزول و عروج ارواح صراط است که بر روی دوزخ کشیده است، ازجهرت آن  علوی باز می

شمشریر   که در حدیث آمده است که صراط بر روی دوزخ کشیده است و صراط از مو باریکتر است و از

باید رفت، و چنردین گراه   باید رفت و چندین گاه راست میتیزتر است. و بر صراط چندین گاه بزیر می

باید رفت. و هر که از صراط گذشت، از دوزخ گذشت و به بهشت رسید و بر صراط بعضی کرس  بباال می

انند گذشت و در زود روند و بی زحمت بگذرند؛ و بعضی کس دیر و با زحمت بگذرند، و بعضی کس نتو

 دوزخ افتند.

این صراط که بر روی دوزخ کشیده است، نزول و عروج است. از جهت آن که در نرزول و  ای درویش! 

باید رفت و باید رفت و چندین گاه بباال میباید رفت و چندین گاه راست میعروج چندین گاه بزیر می

ر است، دوزخ است مهرچه در زیر فلک ق این نزول و عروج بر روی دوزخ کشیده است، از جهت آن که

و هر که این نزول و عروج را تمام کرد، از دوزخ درگذشت و به بهشت رسید. بعضی کس ایرن نرزول و   

عروج را زود و بی زحمت تمام کنند، و بعضی کس دیر و با زحمت تمام کنند و بعضی کس نتوانند تمام 

باید رفت تا نزول و عرروج  وج بر صراط مستقیم میکرد و بدرکات دوزخ فرو روند. و درین نزول و عر

زحمت تمام شود. و صراط مستقیم در همه کارها وسط است و وسط از موی باریکتر است؛ و در زود و بی

 وسط رفتن دشوارتر از آن است که بر شمشیر تیز رفتن تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم!
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این عالم سرفلی   هب فوس جزوی از عالم علوی، هر یک بوقت خودگویند که نای درویش! اهل تناسخ می

آلت حاصل گردند و کمال بیکنند، باز بعالم خود باز میآیند، و چون کمال حاصل میبطلب کمال می

سازد بقدر استعداد ودانش خود، همچون توان کرد و آلت نفس قالب است و نفس قالب خود را مینمی

سازند؛ هر چند که در حدّادی و سازند، و بقدر دانش و استعداد خود مید میحدّاد و نجّار که آلت خو

سازند. نفس جزؤی اوّل صورت نباترات  شوند، آلت ودست افزار خود بهتر و خوبتر مینجّاری داناتر می

کنرد  کند بتدریج، باز صورت انسان پیدا مری کند بتدریج، باز صورت حیوانات پیدا میو اشجار پیدا می

 دانم که تمام فهم نکردی، روشنتر ازین بگویم.ئی نامی دارد. چنین میریج، و در هر مرتبهبتد

 در بیان عروج

گویند که آنچه فرود فلک قمر است، که عالم کون و فساد است، و عالم طبایع و بدان که اهل تناسخ می

بقا و ثبات است، و عالم  شهوات است، دوزخ و درکات دوزخ است؛ و آنچه باالی فلک قمر است، که عالم

عقول و نفوس است، بهشت و درجات بهشت است؛ و فلک و قمر واسطه است میان بهشت و دوزخ، و جای 

نفوس اطفال است و جای نفوس کسانی است که در معنی اطفال باشند. درجات بهشت هشرت اسرت و   

 درکات دوزخ هفت است.

س جزؤی از عالم علوی اوّل بعناصر و طبرایع مری  چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که نفو

باشند. و افالک و انجم دایرم گررد عناصرر و    شود و چندین گاه درین منزل میآیند، تا نزول تمام می

رسانند. و مقصود ازین همه گشتن آن است که ترا  گردند، و فیض و اثرها بعناصر و طبایع میطبایع می

د، پرورش یابند، و استعداد عروج حاصل کنند. چندین هزار سرال  اننفوس جزؤی که در عناصر و طبایع

یابند و نام نفس جزوی درین مرتبه طبیعت است. آن گاه از عناصر باشند، و پرورش میدرین مرتبه می

کننرد، صرورت   آیند و اوّل صورتی که از صورت نباتات پیردا مری  و طبایع عروج کنند، و به نباتات می

آیرد و صرورت   آید، و بمراتب برمری ب گیاهی سبز است که در آبها پیدا میطحلب است؛ و این طحل

کنند، تا بحدّی که شجر بحیوان نزدیک شود، همچون درخت خرمرا و درخرت   نباتات و اشجار پیدا می

باشند، و از گرردش افرالک وانجرم    لفّاح، و درخت واق واق. و چندین هزار سال دیگر درین مرتبه می

آیند و اوّل صورتی درین مرتبه نام وی نفس نباتی است. آن گاه از نبات بحیوان مییابند و پرورش می

کنند، صورت خراطین است؛ و این خراطین کرمی سرخ و دراز و باریرک  که از صورت حیوانات پیدا می

کننرد، ترا   آیند، و صورت حیوانات بتدریج پیدا میاست که در گل و زمین آبناگ بود. و بمراتب برمی

و چنردین   شود، همچون فیل و بوزینه و نسرناس. ی که حیوان غیرناطق بحیوان ناطق نزدیک میبحدّ

یابند و درین مرتبه نرام وی  باشند و ازگردش افالک و انجم پرورش میهزار سال دیگر درین مرتبه می

کنند، میآیند. و اوّل صورتی که از صورت انسان پیدا نفس حیوانی است. آن گاه از حیوان بانسان می

صورت زنگیان است، و درین مرتبه نام وی نفس انسانی است، یعنی نفس ناطقه و نفس ناطقه را دریرن  

آیند تا بدرجۀ حکما رسند؛ و درین مرتبه نفس ناطقه را نفس گویند و بمراتب برمیمرتبه نفس اماره می

نفس ناطقه را نفس لوامه مری  تابدرجۀ حکما رسند؛ و درین مرتبهآیند گویند و بمراتب برمیلوامه می
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گوینرد و  آیند تا بدرجۀ اولیا رسند؛ و درین مرتبه نفس ناطقه را نفس قدسی میگویند، و بمراتب برمی

اکنرون   گوینرد. آیند تا بدرجۀ انبیا رسند؛ و درین مرتبه نفس ناطقه را نفس مطمئنه مری بمراتب برمی

یا ایّتها النفس المطمئنۀ ارجعی الی ربّک راضریّۀً  » بکمال رسید و برین مزید نباشد و وقت بازگشتن شد

 «.مرضیّۀً فادخلی فی عبادی وادخلی جنّتی

ای نفس، بعقول و نفوس عالم علوی و درجرات  »آن است که « فادخلی فی عبادی»ای درویش! معنی 

، از چون بدرجۀ حکما رسریدند «. بعقل اوّل که جنّت خاصّ است پیوند»، و ادخلی جنّتی «بهشت پیوند

دوزخ گذشتند و بدرجات بهشت رسیدند. و چون بدرجۀ اولیا رسیدند، از درجرات بهشرت گذشرتند و    

ان »ببهشت خاصّ رسیدند. و چون بدرجۀ انبیا رسیدند، از بهشت خاصّ گذشرتند و بخردای رسریدند    

اولیرا در   علما و حکما درجنّات و نهرانرد، و «. المتّقین فی جنّات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر

 اند و انبیا عند ملیک مقتدراند.مقعد صدق

ای درویش! تا از اخالق ذمیمه تمام پاک نگردی، و باخالق حمیده تمام آراسته نشوی، از دوزخ خالص 

نیابی و بدرجات بهشت نرسی: و تا اشیا را و حکمت اشیا را کماهی ندانی و نبینی، ببهشت خاصّ نرسی؛ 

ی زنده نشوی، بخدای نرسی. این سه معنی از خرواصّ حکمرت و والیرت و    و تا از خود نمیری و بخدا

 نبوت است.

 در بیان قیامت

ای درویش! این که گفته شد که نفس جزؤی اوّل صورت نباتات، باز صورت حیوانات، باز صورت انسران  

م نباترات و  کند در وقتی باشد که در عالم نباتات و حیوانات نباشند، امّرا اگرر در عرال   بتدریج پیدا می

حیوانات و انسان باشند، این چنین که این ساعت است، نفس جزؤی به نباتی یا به حیوانی یا به انسرانی  

که مناسب استعداد وی باشد، تعلّق سازد، که بنزدیک اهل تناسخ رواست که دو نفس و ده نفس و زیاده 

ق سازند، امتیاز از میران ایشران   ازین بیک قالب تعلّق سازند و چون بیک قالب دو نفس یا صد نفس تعلّ

برخیزد و جمله یک نفس شوند و یک کار کنند و آن وقت که در عالم نباترات و حیوانرات نباشرند، آن    

باشد، و هر طوفرانی  پیدا آید؛ یعنی بهر مدّتی در عالم طوفانی میوقتی باشد که در عالم طوفان عام 

 باشد، قیامت است.که می

از جهت آن که سه دور است، و در آخر هرر دوری قیرامتی اسرت: قیامرت     پس قیامت سه نوع باشد، 

صغری، و قیامت کبری و قیامت عظمی. قیامت صغری عام نباشد؛ در طرفی از اطراف زمین باشد. امّرا  

قیامت کبری عام باشد، و تمامت روی زمین را بگیرد، و بر روی زمین نباتات و حیوانات نماننرد بسربب   

باد یا طوفان آتش؛ امّا شاید که اثری از آثار پیشینیان بمانرد، همچرون بناهرای     طوفان آب یا طوفان

های محکم که در کوهها باشند: و بطوفان آب و باد و آتش خراب نشوند و قیامت عظمری  ار و قلعهواست

 هم عام باشد و تمامت روی زمین را بگیرد، چنان که در همه روی زمین نباتات و حیوانات نمانند و هریچ 

و باز در اوّل دور دیگر نباتات و حیوانات بتدریج، این چنین کره گفتره    اثری از آثار پیشینیان هم نماند.

شد، پیدا آیند. نباتات و حیوانات کوچک ممکن است که در جملۀ روی زمین پیدا آیند، امّرا حیوانرات   
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ندیب. و این که مری بزرگ و انسان در موضعی پیدا آیند که هوای آن موضع معتدل باشد، همچون سر

خواننرد، راسرت   بسرندیب فرود آمد و آن موضع را قدمگاه آدم مری  -علیه السالم -گویند که آدم

است؛ یعنی در آن موضع از مرتبۀ حیوانی بمرتبۀ انسانی رسید، و او انسان اوّل بود و درین انسان اوّل 

دانرم  روی زمین گستردند. چنین می نطفه پیدا آمد، و باقی فرزندان وی از نطفۀ وی پیدا شدند، و در

 تر ازین بگویم.که تمام فهم نکردی، روشن

 در بیان ادوار

گویند که هر هزار سال دوری است و در آخر هزار سال قیامتی است، امّا قیامت بدان که اهل تناسخ می

قیامرت   صغری؛ و هر هفت هزار سال دوری است، و در آخر هر هفت هزار سال قیامتی دیگر است امّرا 

کبری؛ و هر چهل و نه هزار سال دوری است، و در آخر هر چهل و نه هزار سال قیامتی دیگر است، امّرا  

 قیامت عظمی.

چون این مقدّمات معلوم کردی، اکنون بدان که هفت هزار سال دور زحل است، هرزار سرال خراصّ و    

، و شرش هرزار سرال    شش هزار بشرکت؛ و هفت هزار سال دیگر دور مشتری است، هزار سال خراص 

همچنین تا بقمر؛ و هفت هزار سال دیگر دور قمر است، هزار سال خاص و شرش هرزار سرال     بشرکت؛

شود و درین چهل و نه هزار سال سه دور و سه قیامت بگذرد. در بشرکت؛ جمله چهل و نه هزار سال می

شرریعت و قرانون    قیامت صغری رسوم و عادات مردم دیگرگون شود، و قاعده و اصرطالح زیرکران و  

وهر پیغمبری که درین وقت خواهد که رسوم  پیغمبران منسوخ گردد، و جمله از نو دیگر باره پیدا آیند.

و عادات مردم را براندازد، و شریعت و قانون اوّل را منسوخ کند و شریعتی و قانونی دیگر بنهد، آسان 

این وقت خواهد که رسوم و عادات مرردم  باشد از جهت آن که وقت و زمان مساعد باشد. و هر که بغیر 

را براندازد، و شریعت و قانون اوّل را منسوخ کند نتواند، بلکه اگر مبالغه کند وجدّ نماید، کشته شرودو  

و بیشتر زیرکان و دانایان که کشته شردند، و در   شمار بقوم و اتباع وی رسد.زحمات بسیار و عقوبات بی

وقت و زمان را نشناختند و در قیامت کبری بسبب طوفان آب یا باد یا زحمت افتادند، باین سبب بود که 

آتش بر روی زمین نباتات و حیوانات نمانند و باز در اوّل دور دیگر بتدریج پیدا آیند. و هر چیز که پیدا 

رسد چون هفت هزار سال بگذرد و بآخر دور رسد، جملره چیزهرا بکمرال    آید، بتدریج بکمال میمی

 و هیچ چیز ناگفته، و هیچ چیز ناکرده نمانده باشد. هر چیز که بکمال خود رسد، ختم شد. رسیده باشد؛

این است معنی ختم نبوّت و ختم والیت. و در قیامت عظیم زمین بیک بار در زیر آب رود، و آب محریط  

ریج خاک گردد و بعد از مدّتی دیگر آن نیمۀ دیگر که مسکون نبود، و در آب بود، ظاهر شرود و بترد  

نبات و حیوان و انسان باز پیدا آیند. و هیچ کس نداند که در عالم وقتی کسی بوده است، از جهرت آن  

که هیچ اثری از آثار پیشینیان بر روی زمین نباشد. زمینی باشد هامون و همواره و کوه نباشد، و براال و  

کوهها پیدا آید و عمارتها کرده شود،  آن گاه بتدریج«. قاعاً صفصفاً التری فیها عوجاً والامتاً»شیب نبود. 

 و دانایان پیدا شوند و دعوت و تربیت پیدا آید و مردم بتهذیب اخالق و تبدیل صفات مشغول شوند.

ای درویش! اگر چه دانایان و انبیا ظاهر شوندامّا در دور اوّل چنان دانرا نباشرند کره در دور آخرر؛     
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هفت هزار سال بگذرد. درهزارۀ هفتم دانایان بکمال رسندو شود تا رسند و داناتر میبتدریج بکمال می

 استادان در همه چیز کامل شوند. این بود بیان قیامت و ادوار.

ای درویش! هرکه عمر خود ضایع نکند، و سخن دانایان قبول کند و کمال خود حاصرل کنرد، بعرد از    

و «. خالردین فیهرا ابرداً   »یم باشرد:  مفارقت قالب بعالم علوی پیوندد، و بهشتی شود و دایم در ناز ونع

 همیشه با کروبیان و روحانیان بود. این است سخن اهل تناسخ در بیان نسخ.

 در بیان نسخ و مسخ

گویند که نسخ عبارت از آن است که نفسی صورتی رها کنرد و صرورتی دیگرر    بدان که اهل تناسخ می

صر داشت، صورت عناصرر رهرا کررد و    باالی صورت اوّل بگیرد، چنان که نفس جزؤی اوّل صورت عنا

صورت نبات گرفت؛ و صورت نبات رها کرد و صورت حیوان گرفت؛ و صورت حیوان رها کرد و صرورت  

انسان گرفت؛ و صورت انسان رها کرد و صورت ملک گرفت. این است مراتب نسخ. و مسخ عبارت از آن 

گیرد؛ یعنی اگر نفسری جرزوی در   است که نفسی صورتی رها کند، و صورتی دیگر فرود صورت اوّل ب

مرتبۀ انسانی کمال خود حاصل نکند، و بعد از آن که کمال خود حاصل نکند، همچون بهایم زنردگانی  

کند، و بصفات بهایم موصوف شود و معاصی بسیار کند، بعد از مفارقت قالب باز بمرتبۀ حیوان غیر ناطق 

بر وی غالب باشد، درصورت آن حیروان حشرر   باز گردد؛ تا در وقت مفارقت قالب صفت کدام حیوان 

شود؛ مثالً اگر صفت مور یا موش بروی غالب باشد، در صورت مور یا موش حشر شود؛ و اگر صفت گاو یا 

دان؛ در خر بر وی غالب باشد، در صورت گاو یا خر حشر شود؛ و در جمله صفات حیوانات همچنین مری 

ت حشر شود، و وقت باشد که از مرتبۀ حیوان بمرتبرۀ  هر کدام صفت که مفارقت کند، در صورت آن صف

 نبات باز گردد؛ و وقت باشد که از مرتبۀ نبات بمرتبۀ جماد باز گردد؛ و بصورت معادن حشر شود.

اشارت باین معنی است؛ و سرالهای بسریار در آن   « قوا انفسکم و اهلیکم ناراً وقودها الناس و الحجارۀ»

رود تا بقدر گناه ئی فرو میئی بدرکهیعنی از درکه«. ره خمسین الف سنۀیوم کان مقدا»مرتبه بماند و: 

و « کلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب.»قصاص یابد عذاب کشد، و بقدر جنایت 

چون بدرکات دوزخ فرو رود، بقدر گناه عذاب کشد و بقدر جنایت قصاص یابد آن گراه براز بمراترب    

رتبۀ انسانی رسد و اگر این نوبت دیگر هم کمال حاصل نکند، و همچون بهایم زندگانی کند و برآید و بم

بصفت بهایم موصوف شود، و گناه و جنایت کند، بعد از مفارقت قالب باز بمراتب فرو رود تا آنجا بررود  

وبعضی  چون عذاب کشید و قصاص یافت، بازگردد که بقدر گناه عذاب کشد و بقدر جنایت قصاص یابد.

تا بحیوان غیرناطق فرو روندو بعضی تا بنبات فرو روند و بعضی تا بجماد فرو روند. همچنین فررو مری  

آیند تا آن گاه که کمال خود حاصل کنند و وقت باشد که نفس انسانی در مرتبۀ انسانی از روند و برمی

ف نشده بود. از مرتبۀ انسانی قالب مفارقت کند و کمال خود حاصل نکرده باشد، امّا بصفات بهایم موصو

بزیر نرود، و هم در مرتبۀ انسانی بصورت انسانی دیگر حشر شود؛ همچنین از انسانی بانسانی نقل مری 

اگر در قالب اوّل نیکی کرده باشد، و راحت رسانیده بود، در قالب دوّم ثرواب   کند تا کمال حاصل کند.

اشد و آزار رسانیده بود، در قالب دوم عذاب آن بوی رسد؛ و اگر در قالب اوّل بدی کرده بآن بوی می
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رسد و هر نوبت که برود و باز آید زیرکتر و مستعدتر باشد و بعضری کرس کره بغایرت زیررک و      می

 اند.اند و باز آمدهمستعداند؛ از آن است که بسیار رفته

الم علروی. کره   ای درویش! چند نوبت گفته شد که کمال نفس جزؤی مناسبت است با عقول و نفوس ع

اند، و جمله علم و طهارت دارند و هر کدام که باالتر است، علم و طهارت او بیشتر اسرت.  شریف و لطیف

شود؛ و با هرر  کند، مناسبت او با عقل و نفس باالتر حاصل میپس هر که علم و طهارت بیشتر حاصل می

 واهد بود.کدام که مناسبت حاصل کرد، بازگشت وی بعد از مفارقت قالب بوی خ

ئی بدرکرۀ دیگرر   اگر از انسانی بانسانی دیگر نقل کند که فرود انسان اوّل باشد، از درکهای درویش! 

کند که باالی انسان اوّل باشرد، از  رود و از حساب مسخ است و اگر از انسانی بانسانی دیگر نقل میمی

 رود واز حساب نسخ است.ئی بدرجۀ دیگر میدرجه

فریق فی الجنّرۀ و فریرق فری    »یا بباال یا بشیب مفارقت قالب انسانی راه دو است،  ای درویش! بعد از

اگر بباال رفت هر که با وی پیوسته است، جمله را با خود بباال برد؛ و اگر بشیب رفرت،هر کره   «. یرعالس

مین یوم نحشر المتقین الی الرحمن و فداً و نسوق المجرر »بوی پیوسته است جمله را با خود بشیب برد 

 تمام شد منزل پنجم.«. الی جهنّم ورداً

 والحمدللّه رب العالمین
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 و وجود خیالی رساله در بیان وجود حقیقی

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   

 اهرین!آلهم و اصحابهم الطیّبین الط

اند؛ یک طایفه دریرن  اند. و اهل وحدت دوطایفهاند و از منزل هفتمبدان که اهل وحدت در منزل ششم

 اند که درین رساله تقریر خواهم کرد.منزل ششم

 در بیان آن که وجود دو قسم است

ی. گویند که وجودبر دو قسم است، وجود حقیقی و وجود خیالئی از اهل وحدت میطایفهای درویش! 

 وجود حقیقی وجود خدای است تعالی و تقدّس، ووجود خیالی وجود عالم است.

گویند که عالم خیال و نمایش است وبحقیقت وجود نردارد، امرا بخاصریّت    ای درویش! این طایفه می

نماید همچون موجوداتی که در خواب و آب وجود حقیقی که وجود خدای است، این چنین موجود می

 و بحقیقت وجود ندارد، اال وجود خیالی و عکسی و ظلّی.نماید و مرآۀ می

ای درویش! وجود خدای، اوّل و آخر ندارد، و مثل و شریک ندارد، و قابل تبدیل و تغییر و قابل فنرا و  

عدم نیست، و در مکان و در جهت نیست، از جهت آن که وجود خدای فوق و تحت، و یمین و یسرار، و  

کرران. ایرن طایفره    پایان و بری امحدود ونامتناهی و بحری است بیپیش و پس ندارد. نوری است ن

گفتند؛ و فرق میان این طایفه و اهل تصوّف آن است گویند که اهل تصوّف میدروجود خدای همان می

گفتند: عالم و اهل عالم هر یکی حقیقتی دارند، امّا گفتند؛ میکه اهل تصوّف عالم را خیال ونمایش نمی

گویند که عالم و اهرل عرالم جملره    م است و وجود عالم حادث است. و این طایفه میوجود خدای قدی

 بیکبار خیال و نمایش است، و حقیقتی ندارد، تا سخن دراز نشود از مقصود باز نمانیم!

گویند که خدای هستی است نیست نمای، و عالم نیستی است هست نمرای. و  ای درویش! این طایفه می

 نظر فرموده است. آن عزیز از سر همین

 نظم

 جویان اتصال بسی خلق و حق عزیز

 وصل و فراق خلق همین اقتضا کند
 

 کز نیستان بهست محال است اتّصال 

 او نیست جز یکی نه فراق است و نه وصال
 

 در بیان نمایش

کند که ما چگونه خیال و نمایش باشیم که بعضی از ما خوش، و بعضی ناخوش، و بعضی اگر کسی سؤال 

انرد و  اند و بعضی ناطق و بعضری صرامت  اند و بعضی حاکم و بعضی محکومر رنج و بعضی در راحتد

 مانند این؟ رنج و الم چگونه خیال باشد و لذّت و راحت چگونه نمایش بود؟

ئری؟ درخرواب   ای. و در خواب این چنین چیزها ندیدهجواب. ای درویش! تو مگر هرگز خواب نکرده

نوازند و آن کس در آسایش و راحرت  کس در رنج و زحمت است؛ و یکی را می زنند و آنیکی را می
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نشانند و مانند این. و ترا هیچ شک نیسرت کره   کشند و یکی را بر تخت پادشاهی میاست؛ و یکی را می

اند و در خواب این خیال و نمایش است، و با وجود آن که خیال و نمایش است، بعضی در رنج و زحمت

دان که اگرچره  اند وبعضی محکوم. عالم را نیز هم چنین میت و آسایش و بعضی حاکمبعضی در راح

اند، امّا جملره  اند، و بعضی حاکم و بعضی محکوماند، و بعضی در لذّت و راحتبعضی در رنج و زحمت

العالم کلّه خیال فی خیرال و منرام فری    »بینند: اند و خواب میخیال و نمایش است، و جمله در خواب

 «منام.

 در بیان رسیدن بحقیقت

بیند، خیال است؛ امّرا خیرال را برر    بیند، اگرچه آن چیزها میای درویش! هر که در خواب چیزها می

باید کرد تا بآن حقیقت رسند، و از آن حقیقت باخبر شوند و حقیقتی داللت است. از آن خیال عبور می

گذرانرد، و  اند میرا از آن خیال که درخواب دیده گویند که مردممعبّر را از جهت این معنی معبّر می

رساند. همچنین این عالم جمله خیال و نمایش است، امّا این خیال و نمایش را برر  بحقیت آن خیال می

 حقیقتی داللت است و آن حقیقت وجود خدای است تعالی و تقدّس.  

اند، از جهرت  وند. و دانایان معبّرانباید کرد تا از آن حقیقت با خبر شازین خیال ونمایش عبور میپس 

دهنرد و  گذرانند، و از حقیقت که وجود خدای است، خبر مری آن که مردم را ازین خیال و نمایش می

 اند که عالمت است بر وجود خدای عزّ و جلّ.این خیال و نمایش را از جهت آن که عالم گفته

 در بیان نصیحت

مانرد، از  اند؛ و بآن مری احوال این عالم را بموج دریا تشبیه کردهبدان که دانایان این عالم را بدریا و 

شود و هیچ یک را بقرا و ثبرات   آید و هر ساعتی نقشی ظاهر میجهت آن که هر زمان صورتی پیدا می

باشد. صورت اوّل هنوز تمام نشده است، و استقامت نیافته است، که صورتی دیگر آمد و آن صورت نمی

انرد؛ و  بینند هم تشبیه کردهید. و بعضی احوال این عالم را بچیزهای که در خواب میاوّل را محو گردان

نهنرد، و  نماید و مردم دل برر آن چیزهرا مری   ماند، از جهت آن که درین عالم چیزها میبآن هم می

 یابند.بینند، و نمیساعتی دیگر آن چیزها را نمی

اند، امّا با وجودآن که چنین است، هر چنرد  گفته ای درویش! شک نیست که این چنین است که دانایان

هرا و  گردند و باین سبب در بالهرا و فتنره  شوند؛ و باین عالم فریفته میآیند، بستۀ این عالم میکه می

سوزند؛ و بعضی بآتش فراق، شوندو بآتشهای معنوی میافتندو بعذابهای گوناگون گرفتار میمحنتها می

کننرد و نمری  گدازند و فریاد میبآتش حسد و بعضی بآتش بایست میو بعضی بآتش حسرت وبعضی 

بیننرد  بینند و هر چه درخواب مری اند و خواب میدانند که دنیا هیچ نه ارزد، از جهت آن که درخواب

 «.الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا»آن را بقا و ثبات نباشد. 

هرا و عرذابهای   سبب جملۀ بالهرا و فتنره   ای درویش! نصیحت تو این مقدار بیش نیست که بدانی که

گویم. امّرا  گوناگون دوستی دنیا است و دوستی اهل دنیا است. این سخن تنها بتو نگویم، با خود هم می



193 | P a g e 

 

دارم از جهت آن که این عالم بغایت ساحر است، و بعضی بسحر خود را و ترا و تمام مردم را معذور می

شوند، شناسند و بسحر وی فریفته نمیرا چنان که دنیا است می شوند و بعضی اگرچه دنیاوی فریفته می

باید بود، و با بری امّا چون بقدر ضرورت احتیاج بوی دارند، و بواسطۀ احتیاج با ناجنسان همصحبت می

باید کرد؛ و کدام عذاب باین ماند که دانا را با نادان همصحبت باید بودن؟ و خبران دست در کاسه می

رود؛ بلکه دانایان تا خدمت خوک و خرس نمری دارند، کار این عالم بدر نمیصحبت نمی اگر با ایشان

 توانند بود.کنند، درین عالم نمی

باید بود. تا باشد که ازیرن  باید برد و راضی و تسلیم میای درویش! چون درافتادیم، بزیرکی بدر می

هیچ فایده ندهد. تمام شد جلد سوّم، و ددی خونخوار بسالمت بگذریم، که از جزع کردن و فریاد زدن 

 اند از اهل وحدت.تمام شد منزل ششم، و این یک طایفه

 والحمدللّه ربّ العالمین
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 سخن اهل وحدت در بیان عالمتحریر مختصر رسالۀ بیستم 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

ائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و السّالم علی انبی

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

باید که بیان کنید که اهل وحدت بیران  ازین بیچاره درخواست کردند که می -کثّرهم اللّه -درویشان

کنند، و بنزدیک ایشان عالم علوی و عالم سفلی کدام است، و آسمان اوّل و آسمان هفتم عالم چون می

 «.و ما توفیقی اال باللّه علیه توکّلت والیه انیب»کدام است. 

 در بیان آن که تمام موجودات یک درخت است

که بنزدیک اهل وحدت تمام موجودات یک درخت است، و فلک اوّل،  -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

لرک  نقش است، و زمین این درخت است، و زمین فلرک دوّم، کره ف  که فلک االفالک است، ساده و بی

انرد،  ثابتات است، بیخ این درخت است؛ و هفت آسمان که هر یک کوکب سیّاره است، ساق این درخرت 

زحل بر آسمان اوّل، و قمر بر آسمان هفتم. و زحل از ما دورتر است، بر آسمان اوّل اسرت؛ و براقی را   

 دان. هر کدام که بما نزدیکتر است، باالتر است.همچنین می

اند؛ و معدن و نبات و حیوان برگ و گرل و میروۀ ایرن    گانه شاخهای این درختو عناصر و طبایع چهار

اند، چون مراتب این درخت را دانستی، اکنون بدان که میوه بر سر درخرت باشرد، و زبرده و    درخت

خالصۀ درخت باشد، و شریفتر و لطیفتر از درخت باشد، و از درخت هر چیز که بمیوه نزدیکترر باشرد،   

اند، عالم سفلی باشند و انجم که زمین و بیخ و ساق این درختپس افالک  ر و شریفتر بود.باالتر و لطیفت

انرد عرالم علروی    و عناصر و طبایع و معدن و نبات و حیوان که شاخها و برگ و گل و میوۀ این درخت

مه چیرز  اند و هاند که افالک و انجم و عناصر و طبایع لوح محفوظ و کتاب خدایباشند و ازین جا گفته

وال رطب و »که در کتاب نوشته است، درین عالم آن ظاهر خواهد شد و شک نیست که این چنین است: 

و قلم خشک گشته است و هر چیز که در کتاب خدای نوشته شده است، آن «. ال یابس اال فی کتاب مبین

رخرت نوشرته   ظاهر خواهد شد، از جهت آن که بر درخت چیزی پیدا آید، آن جمله در بیخ و شراخ د 

 است.

گویند که مراتب این درخت همیشه تمام بود، و همیشه تمام باشد امّا مراتب ای درویش! اهل وحدت می

گیرنرد و آن عرالم   کنند و صورتی دیگر نمیاند که صورتی که دارند، رها نمیاین درخت بعضی چنان

باید که باشد، ازجهت آن که بیخ اند. و این چنین سفلی است که افالک و انجم و بیخ و ساق این درخت

اند کره صرورتی کره    و بعضی چنینو ساق درخت صورتی که دارند، رها نکنند و صورتی دیگر نگیرند.

انرد و  نو آن عالم علوی است، که معدن و نبات و حیوا گیرند.کنند و صورتی دیگر نمیدارند، رها می

باشد. از جهت آن که برگ و گل و میوه بر درخت اند و این چنین باید که برگ و گل و میوۀ این درخت

همیشه بر یک حال نباشند بعضی دروقت گل فرو ریزند، و میوۀ بعضی در وقت خرامی فررو ریرزد، و    

رویند، و خود مری بعضی در وقت رسیدن فرو ریزد، و دیگر باره برگ و گل و میوه پیدا آیند. خود می
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شرود و  آید، لطیفتر مری درخت هر چند که بمراتب برمی روند. اینباشند و خود میزایند و خود می

 گردد، بخالف بیخ و سراق و شراخ.  شود و ازجائی بجائی میگردد و باین سبب آفت پذیر مینازکتر می

این درخت را بیخ از خود است و ساق از خود است و شاخ از خود است وبرگ از خود است وگل از خود 

از خود است و باغبان ازخود است و زمین از خرود اسرت و آب از    است و میوه از خود است و خورنده

خود است و هوا از خود است و آفتاب از خود است و سایه از خود است و حیوۀ از خرود اسرت، همره    

ازخود است، همه با خود است، و همه ازخود دارند. این درخت همه است، و همه این درخرت اسرت.   

 نیافت. یافت آن که یافت، و نیافت آن که

 در بیان حسّ و حرکت اراد و اختیار

گویند که در تمامت مراتب موجودات حسّ و حرکت ارادی و اختیار نیست، اال بدان که اهل وحدت می

اند و درتمامت موجودات عقل و علم نیست اال در حیوان حسّ وحرکت ارادی و اختیار بحیوان مخصوص

افلک و انجم و مالئکه و عناصر و طبایع، حرسّ و حرکرت   اند و در انسان. عقل و علم بانسان مخصوص

اند. امّا ارادی و اختیار و عقل و علم ندارند و دایم در کاراند و هر یک عملی دارند و بعمل خود مشغول

 نتواند که آن عمل نکنند ونتوانند که بغیر آن عمل عملی دیگر کنند.

آید، یعنی حسّ و حرکت ارادی ایشان در وجود میعلم، و بی فکر و بی اختیار ایشا از پس آن عمل بی

اند و در باقی مراتب درخت حسّ و حرکرت ارادی و  و اختیار و عقل و علم بمیوۀ این درخت مخصوص

 اختیار و عقل و علم نیست.

د نر ااند، نامش عالم ملک است و آنچه ازین درخرت معقرول  ای درویش! آنچه ازین درخت محسوس

اند، و از یک دیگر جدا نیستند، و امکان ندارد که از با ملکوت است هردو باهمنامش ملکوت است. ملک 

گردند، تفاوتهرا پیردا   شوند، و مرکّب باز مفردات مییک دیگر جدا باشند، امّا چون مفردات مرکّب می

رود، و هیچ چیرز از  آید، و بجائی دیگر میپندارند که مگر چیزی از جائی دیگر میآید، مردم میمی

هر یک آنچه ماالبّد ایشان است تا بکمال خود رسرند، برا خرود و از    افراد موجودات  آید.هیچ جا نمی

 خود دارند. واللّه اعلم بالصواب. واللّه الموفق و المرشد.
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 رساله در بیان سخن اهل معرفت

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

سّالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   الحمدللّه ربّ العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصّلوۀ و ال

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین!

امّا بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز ابن محمّد النسفی، که اهل منرزل هشرتم را اهرل    

اند؛ چنان که صفت بزرگی ایشان اسرت، نتوانسرتم   گویند و اهل معرفت قومی بغایت بزرگمعرفت می

 ردن.ک

اند، که سالهای بسیار در خدمت مشایخ ریاضرات  اند قومیاهل معرفت،که اهل منزل هشتمای درویش! 

اند که بخدای رسیدند، و اند و گمان بردهاند و علم صورت و علم معنی حاصل کردهو مجاهدات کشیده

دانسرتند، معلروم   مری دانند و هرچه خدای را شناختند، آنگاه بعد از هفتاد سال دانستند که هیچ نمی

خود را نادان و عاجز و بیچاره دیدند و بعجرز ونرادانی خرود    ایشان گشت که همه خیال و پندار بود؛ 

اقرار کردند و با خلق عالم بیکبار صلح کردند و خلق عالم را همچون خود عاجز و بیچراره دیدنرد و از   

انستند، یعنی دانستند که مقصد سالکان اعرا  و انکار آزاد گشتند، و راضی و تسلیم. و این را مقصد د

دانند، بمقصود رسیدند دانند، چون بیقین دانستند که هیچ نمیآن است، که بعد از دانائی که هیچ نمی

 و مقصود حاصل کردند.

اند و مردتها  اند و مدتها در میان حکما بودهای درویش! بدان که اهل معرفت مدتها در میان علما بوده

اند. اند و مدتها در میان اهل وحدت بودهاند و مدتها در میان اهل تصوّف بودهناسخ بودهدر میان اهل ت

 انرد. اند که آنچه حقّ است با ماست، ودیگران بر باطرل اند، آن قوم گفتهو در میان هر قومی که بوده

توان بودن؛ گویند؛ جمله حقّ ناهل معرفت با خود اندیشه کردند که چون هر یکی بر خالف یکدیگر می

ها بیشتر نیست. پس بیقین دانستند که جمله بر حقّ نیستند ودیگر با خود دانستند و برا  از جهت آنکه حق

انرد و ایرن   اند؛ و این منازل بنیاد نهادهخود اندیشه کردند که این جماعت که در اوّل این سخنها گفته

پیغمبر گفته باشند، یا برای و اندیشرۀ خرود    اند، از دو حال بیرون نباشند یا ازمذاهب بسیار پیدا کرده

گفته بوند. اگر جمله از پیغمبر گفته باشند؛ جمله یک سخن بودند، و برخالف یکدیگر نگفتندی؛ و چرون  

و چون از پیغمبر نگویند، البته برای  گویند.گویند، بیقین دانستند که از پیغمبر نمیبرخالف یکدیگر می

کسی که چیزی برای و اندیشه و عقل خود گوید، حال ازل و ابد نداند و  واندیشه و عقل خود گویند. و

داند داند ونمیب دارد، نمیکشناسم، جهل مراحوال بعد از مرگ نشناسد. و اگر کسی گوید که من می

داند. اهل معرفت چون نیک تأمل کردند، و سخنهای این جماعت را، دوستیهای ایشان مطالعره  که نمی

اند و در نظر اصل نداشت، دانستند که از سر دانائی گفتند. افالک و انجم که محسوس کردند، هیچ یک

مایند، هیچ کس بکنه افالک و انجم نرسید و نرسند و اثرهای ایشان را چنان کره هسرت درنیافتنرد، و    

ینیابند. و سیر این هفت کوکب سیّار را دربیافتند، و دانستند که در هر شبانروز هر یک چنرد سریر مر   

اند که دریافتنرد  کندغ هر تسدیس، و تربیع و مقابله و مقارنۀ ایشان را معلوم کردند و از اثرهای ایشان
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 باقی از اثرهای کواکب ثوابت هیچ درنیافتند و نیابند.

اند درنیافتند، صفات و اسامی و افعال خدای را، و اوّل ای درویش! چون افالک و انجم را که محسوس

 اند چون دریابند؟سیر ازل و ابد را و احوال بعد از مرگ را که غیب و آخر عالم را، و

 رباعی

 کس را بحقیقت ازل راه نشد

 زین راز نهفته هر کسی چیزی گفت
 

 وز سرّ فلک هیچکس آگاه نشد 

 معلوم نیست و سرّ کوتاه نشد
 

حسوسات چیزی گویند که آدمیان علم محسوسات دارند، و بغیر مای درویش! بدان که اهل معرفت می

دانند، پس وقتی که محسوسات را چنان که دانند؛ و محسوسات را آن چنان که هست هم نمیدیگر نمی

 دانند؟دانند، چیزی که محسوس نباشد و غیب بود چگونه میهست هم نمی

 کنند و توانند کرد،ای درویش! حیوانات غیرناطق آنچه ماالبدّ ایشان است، تا درین عالم زندگانی می

کنند و ازمطعومات شناسند، و ازدشمن پرهیز میدانند. یعنی دشمن خود را میدانند و نیک نمیمی

سازند و آنچه کنند و غذای خود میدانند، و آن را حاصل میآنچه منفعت ایشان درآن است می

نند و داکنند و جای زمستان و تابستان میشناسند، و از آن پرهیز میمضرت ایشان در آن است می

آرند و بچۀ کنند و بچه میشناسند، و شهوت بوقت میوقت رفتن بجای زمستان، و بجای تابستان می

سازند و مانند این. هرچه پرورند و خانه چنان که الیق ایشان است و الیق بچۀ ایشان است میخود می

البدّ ایشان است، تادرین کنند؛ علم آن دارندو آدمیان هم آنچه مادانند، و میماالبدّ ایشان است می

کنند: حرفهای خوب و عمارتهای خوب و زراعت و تجارت و دانند، و میعالم زندگانی توانند کردن، می

معرفت غذا و شرابها و داروها و معرفت رنجها و بیماریها و معرفت عالج هریک؛ و هرچه بتجربه تعلق 

ازین محسوسات درگذشت، هیچ دیگر نمی چون کنند و علم و عمل آن دارند.دانند و میدارد، می

 دانند، امّا آن بجز پند نیست، همچون حکایت پیل و شهر نابینایان است.پندارند که میدانند؛ می

گویند؛ مصلحت سالکان ملک، و مصلحت جملۀ عالم آن است که بدان که اهل معرفت میای درویش! 

دانند و مقلّد بنهند، و بیقین بدانند که هیچ نمیبعجزو نادانی، خود اقرار کنند و دعوی دانش از سر 

 پیغمبر خود شوند و متابعت شریعت وی کنند تا رستگار دنیاو آخرت شوند.

گویند که جملۀ انبیا که دعوت خلق کردند، غر  و مقصد ایشان چهارچیز اهل معرفت میای درویش! 

امّا معظم مقصود ایشان از دعوت چهارچیز بود، اگرچه سخنهای بسیار گفتند و احکام بسیار بیان کردند، 

بود. اوّل آن که تا مردم ترک دنیا کنند و بدنیا فریفته نشوند و از دنیا بقدر ضرورت قناعت کنند، و 

بیقین بدانند که مال و جاه سبب عذابهای گوناگون هست. دوّم آن که تا مردم از اخالق بد پاک شوند و 

ن که تا مردم راست گفتارو راست کردار باشند. چهارم آن که تا سوّم آ باخالق نیک آراسته گردند.

مردم دعوی دانش از سر نهند و بعجز نادانی خود اقرار کنند، و مقلّد پیغمبر خود شوند؛ یعنی آنچه 

پیغمبر گفته است قبول کنند، و بجای آورند، و بعقل خود طریقی و مذهبی پیش نگیرند، و بیقین بدانند 

دانند. مقصود کل ایشان از دعوت این چهار چیز بود، از جهت دانند که نمیند، و نمیدانکه هیچ نمی
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ها است، و اخالق بد دوزخ است، و اخالق نیک بهشت. وراست آن که دوستی دنیا سبب بالها و فتنه

کردار و درست گفتار همیشه در میان مردم عزیز است، و همیشه روزی بروی فراخ گردد؛ و دروغ گوئی 

راست همیشه در میان مردم خوار باشد و همیشه روزی بر وی تنگ بود. و دعوی دانش از سر نهادن، و نا

اقرار کردن، و بر عقل و علم خود اعتماد ناکردن و مقلّد پیغمبر خود شدن، و بر عجز و نادانی خود 

 متابعت شریعت وی کردن، سبب رستگاری دنیاو آخرت است.

ت که این چهار چیز را بکمال رسانند، تا بکمال خود رسند. اگر کسی از کار سالکان آن اسای درویش! 

پیغمبر بغیر احکام شریعت چیزی دیگر سؤال کردی، پیغمبر برنجیدی، و جواب نگفتی. فرمودی که 

اند، نه بدانستن حقایق. و صحابه دانسته بودند، سؤال نکردند اال آدمیان بدانستن احکام شریعت محتاج

کرد، و در سؤال مبالغت اج بودند از احکام شریعت. روزی یکی نوآمده بود و سؤالها میبچیزی که محت

، مرا از جهت بیان احکام «بعثت لبیان االحکام اللبیان الحقیقۀ»نمود. پیغمبر برنجید فرمود: می

باین  فرمودند که هر کهام که میاز خدمت بسیار زیرکان شنیده اند، نه از جهت بیان حقایق.فرستاده

منزل هشتم عمل کند، و سخن اهل منزل هشتم را عزیز دارد و مقصد و مقصود سالکان شناسد، در دنیا و 

 آخرت رستگار بود.

 تمام شد منزل هشتم و الحمدللّه ربّ العالمین
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 مقدمۀ اولاز  یگرینسخۀ د

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

و السالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری    الحمدللّه رب العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصلوۀ

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین.

 -کثّررهم اللّره   -چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمد النسفی، که جماعت درویشران 

د که باید که در منازل روندگان کتابی جمع کنید و دیگر بیان کنیازین بیچاره درخواست کردند که می

رونده کیست، و راه چیست، و منزل چند است، و مقصد کدام است، تا ترا ذخیره و یادگاری باشد و مرا  

را مونس و دستوری بود. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای تعالی مدد و یاری خواستم تا از 

 «.انّه علی ما یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر»خطا و زلل نگاه دارد. 

 ونده و در بیان مقصددر بیان ر

 کنند که رونده کیست.که درویشان سؤال می -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

شود، آن عقل که رسول فرماید کره  ای درویش! رونده اوّل حسّ است، و بعد از مدتّی رونده عقل می

گر رونده نور عقل ، نه عقل معاش. و بعد از مدّتی دی«العقل نور فی القلب یعرف به بین الحقّ و الباطل»

رونده را دانستی، اکنون بدان که مقصد و مقصود جملۀ روندگان معرفت خدای اسرت،  چون  گردد.می

اند. حواسّ ده نصیببهره و بیو معرفت خدا کار نور اللّه است، و حسّ و عقل معاش از معرفت خدا بی

رت روی زمین از وی است. پس کرار  اند و عقل معاش، پادشاه روی زمین است، و عماگانه کارکنان عقل

 روندگان آن است که در سعی و کوشش باشند در صحبت دانا تا بنور اللّه رسند و خدای را بشناسند.

 در بیان منازل روندگان

کننرد و  چون رونده را دانستی، و مقصد و مقصود روندگان را شناختی، اکنون بدان که سؤال دیگر می

 زل چند است.گویند که راه چیست، و منمی

کنند، در سیر الی اللّه منازل نیست، و منزل هم نیست، ای درویش! اگر سؤال از منازل سیر الی اللّه می

 بلکه راه هم نیست. 

ای درویش! از تو تا خدا راه نیست، نه بطریق طول و نه بطریق عر ، یک نکته بیش نیست، و آدمی 

 شود، و سیر الی اللّه تمام گردد.مستعدّ را معرفت خدا بیک کلمۀ دانا حاصل می

ای درویش! ازتو تا خدا راه نیست، و اگر هست، راه توئی، خود را ازمیان بردار تا راه نماند! و بیقین 

خطوتان و قد "بدان که هستی خدای را هست و بس و آن عزیز از سر همین نظر فرموده است: 

 "وصلت.

 بیت

یک قدم بر نفس خود نه، دیگری بر کوی 

 تدوس
 

هر چه بینی، دوست بین، با این و آنت کار  

 نیست
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اند. و هر یک اعتقاد اهل آن منازل کنند که روندگان در آن منازل ساکنو اگر سؤال ازمنازل می

 دارند، آن منازل را بیاورم. که دانستن آن منازل فواید بسیار است.

است، امّا جمله اعتقادات را در ده مرتبه  شمارای درویش! اگرچه در عالم مذاهب بسیار، و اعتقادات بی

اند، و اعتقادات جمله اهل عالم در آن ده مرتبه جمع است، و ما آن ده مرتبه را بشرح تقریر کنیم کرده

که دانستن آن ده مرتبه فواید بسیار دارد، و سالکان را در سیر فی اللّه مددی عظیم است و دانایان را 

ست از جهت تربیت و پرورش مریدان، تا بیماری همه را بدانند، و عالج دانستن آن ده مرتبه ضرورت ا

همه بآسانی میسّر شود، که طبیب چون بیماری شناخت. عالج آسان گشت، و به شنیدن این قناعت نکند 

که از شنیدن تا دانستن راه دور است. در هر منزلی منزل کنند تا صالح و فساد آن منزل را بحقیقت 

 اه از آن منزل سفر کنند.بشناسند، آن گ

و چون آن را باز  اند، هرچه را شنیدند، پنداشتند که دانستند؛ای درویش! مردم غلط عظیم کرده

گفتند، پنداشتند که بعمل آوردند و از هر یکی ازین منازل راه بخدا هست، سالک از هر کدام منزل که 

ود حاصل کند و ازین منازل هیچ یک بر سلوک آغاز کند و بشرط سلوک کند، البتّه بمقصد رسد و مقص

یکدیگر مقدّم، و هیچ یک مؤخر نیستند. از هر کدام که سلوک آغاز کند، روا باشد، از جهت آن که 

گویند که اند، و هر یک میاند و همه روز با یکدیگر بجنگاند، اعتقاد کردهجمله مقلّداند؛ آنچه شنیده

و آن که سلوک را تمام کرد و معرفت خدا حاصل کرد،  اند.لآنچه حقّ است با ماست و دیگران بر باط

نه درین منازل است، وی در مقسد است،و با همه کس بصلح است. سالک چون بمقصد رسد، وی می

اند، و کدام در مقصداند. باید که بدانی که معرفت داند که ازین منازل کدام دوراند، و کدام نزدیک

 را اعتبار نیست، عمل را و عالمات را اعتبار است. خدا عالمات بسیار دارد؛ و گفت

ای درویش! هر که بخدا رسید، و خدای را شناخت، سیر الی اللّه تمام کرد و با خلق عالم بیکبار صلح 

کرد، و هر که بعد از شناخت خدا تمامت جواهر اشیا، و تمامت حکمتهای جواهر اشیا کماهی دانست و 

د، و همه چیز را دانست، و هیچ چیز نماند که ندانست. و هیچ شک نیست که دید سیر فی اللّه را تمام کر

اللّهم ارنا »کرد. بخدا رسیده بود، و خدا را شناخته بود، که این دعا می -علیه الصلوۀ و السالم -پیغمبر

 «.االشیاء کماهی

د، در سخن گفتن. چون ئی و قانونی دارنتا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، اهل هر منزل قاعده

 شود.شود سخن دیگر میمنزل دیگر می

ای درویش! از صد هزار سالک که درین راه درآیند، یکی بخدا رسد و خدا را بشناسد، و از صد هزار 

سالک که بخدا رسند. و خدا را بشناسند، یکی بد آنجا، سد که اشیا را و حکمت اشیا را کماهی بداند و 

 رین میان فرو روند.به بیند، باقی جمله د

ئی در کار باش، که علم و حکمت خدا نهایت ندارد. و این ای درویش! عالی همّت باش و تا زنده

بیچاره درین کتب و رسائل که پیش ازین نوشت، سخن چهار منزل جمع کرد و نوشت و زیاده از چهار 

همّتی، زیرکی؛ مدرکی، منزل ننوشت، از جهت آن که طالبان عالی همّت ندیدم. اگر طالبی عالی 
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چستی، چاالکی، عاشقی، صادقی، باثباتی، باوفائی، حق شناسی، کم گویی، سر نگه داری یافته شود. 

اوّل از «. و ما توفیقی اال باللّه علیه توکّلت و الیه انیب»هر ده مرتبه را جمع کرده آید، ونوشته شود 

 اند.منزل علما آغاز کردیم، و علما جمله درین منزل
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 خاتمۀ کتاب منازل السایرین

 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه رب العالمین و العاقبۀ للمتقّین، و الصلوۀ و السالم علی انبیائه و اولیائه، خیر خلقره، و علری   

 آلهم و اصحابهم الطیّبین الطاهرین.

کثّررهم   -درویشاناما بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیز بن محمد النسفی، که جماعت 

ازین بیچاره درخواست کردند که چون بتوفیق خدای کتاب منازل را تمام کردی، اکنون خاتمرۀ   -اللّه

الکتاب بنویس، و نصیحت چنانکه الیق اهل سلوک باشد. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خردای  

 «یشاء قدیر و باالجابۀ جدیر.انّه علی ما »تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد. 

 در بیان سالکی که بمقام وحدت رسید

که سالک چون بمقام وحدت رسید، به بیابانهای خونخوار رسید. اگرر   -اعزّک اللّه فی الدارین -بدان

از آن بیابانهای خونخوار بسالمت بگذرد، مردی باشد، و نام موحّدی بر وی درست آید، و این مراترب  

کند، که نه منزل است دهم مقصد، و بکمال رسد؛ و اگر نتواند گذشت، ناقص بمانرد ودر   ده گانه را تمام

 آن بیابانهای خون خوار سرگردان و گمراه و هالک شود.

ای دوریش! سالک چون بمقام وحدت رسد، اوّل بیابان الحادش پیش آید، و در بیابان الحراد خالیرق   

اند و پای در کوی حقیقت هت آن که شریعت از دست دادهاند از جبسیاراند، و جمله سرگردان و گمراه

اند، اند، و مقصود حاصل کردهپندارند که بکمال رسیدهاند، و میاند و با آنکه سرگردان و گمراهننهاده

اند. و آن را که توفیق دست دهد، و بصحبت دانائی رسرد، و  ترین آدمیان ایشاندانند که ناقصو نمی

بیابان الحاد بگذرد، آنگاه بیابان اباحتش در پیش آید، و در بیابران اباحرت هرم    ببرکت صحبت او از 

اند، و آن را که توفیق دست دهد، و بصحبت دانائی رسرد، و  خالیق بسیار اند؛ جمله سرگردان و گمراه

ببرکت صحبت دانا از بیابان اباحت هم بگذرد و خالص یابد، امیدوار شود. سالک چون بسرالمت ازیرن   

ان گذشت و خالص یافت امیدوار شد و بنجات نزدیک گشت و عالمت آن که سالک ازین هرر دو  یابدو ب

بیابان خون خوار گذشت آن باشد که شریعت را، که از دست داده بود، باز بدست آورد، و عزیرز دارد،  

و چون  آمد. رفت و اکنون باز براهو بتقوی آراسته شود، و بیقین بداند که راه گم کرده بود و بیراه می

شریعت را باز بدست آورد، و بتقوی آراسته شد یک بیابان خون خوار دیگرش پیش آید، و آن دوستی 

 شیخی و پیشوائی است ودوستی پیشوائی حجابی عظیم است.

ای درویش! سالک چون از بیابان الحاد بگذشت، و از بیابان اباحت گذشت و شریعت را باز بدست آورد 

، معجب شود و خود بین گردد، و هیچ کس را باالی خود نه بیند، و نتواند دیرد،هم  بتقوی آراسته شد و

در علم و هم در عمل، و سخن هیچکس نشنود و نصیحت هیچکس قبول نکند؛ خواهد که جمله اهل عالم 

سخن وی شنوند و نصیحت وی قبول کننرد، و مریرد وی باشرند و چرون ارادت پیشروائی در دل وی      

و بریاضات و مجاهدات سخت مشغول شودو اوقات شب  چند که برآید، زیادت گرددمستحکم شود و هر 

هیچ نکته از آداب طریقت و شریعت  و روز بطاعات و عبادات گذراند، و در تقوی احتیاط بجای آورد و
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فرو نگذارد، و این همه از جهت دوستی پیشوائی کند، تا مردم وی را دوست گیرند و مرید وی شروند،  

کند، تا بجائی برسد که خیرال پیغمبرری در خراطرش افترد، و     کس این چنین زندگانی می این چنین

و این هم بیابان خون خوار است و سالکان را البّته درین مقام این در خراطر   بشیخی نیز راضی نگردد.

د؛ افتد، و مدّتهای مدید درین بال بمانند و همه روز اندرون ایشان با این خراطر پنجره انداختره باشر    

مگوی که نباید، که قبول نکنند، و انکار کننرد و  »، و عقل گوید: «بگوی که من پیغمبرم»خاطرش گوید: 

بعضی قوی حال باشند، و دانا بوند، اظهار این خاطر نکنند و بتکلیف این خاطر نفری   «.خللها پیدا آید

، و نتوانند که این خاطر را کنند و ازین بیماری صحّت یابند. و بعضی ضعیف حال باشند و نادان بوندمی

نفی کنند. باید که با یاران مشفق و دوستان موافق که درین بیماری بوده باشند بگویند و با کسانی کره  

اند، مشورت کند، تا ایشان بروی روشن گردانند که این خراطر پیشروائی کره    این بیماری صحّت یافته

آید، تانفی این خاطر برروی آسران   پیدا می درآمده است، نفسانی است، و این خاطر از دوستی جاه

 گردد، نفی این خاطر کند و ترک پیشوائی کند و باقی عمر را بسالمت بگذراند.

 در بیان دوستی سروری و پیشوائی

سروری و پیشوائی با نفس جمله آدمیان همراه است. هر نفسی که باشرد، البتره براال    بدان که دوستی 

کنند، و بعضی محکم زیردست و واند دید؛ امّا بعضی بر بعضی غلبه میطلبد و هیچکس را باالی خود نت

کنند؛ و بعضی بسبب احتیاج بضرورت خردمت  دارند و بعضی را مقهور و منکوب میفرو دست خود می

کنند، و بعضی بسبب احتیاج بمال یا بجاه؛ و اگر نه هیچ نفس بارادت و اختیار خود زیر دست کسری  می

با نفس جملۀ آدمیان همراه است. و نفس را این صفت ذاتی است، پس هر کس بقدر نباشد که این صفت 

 طلبد تا بحدّی که بعضی کس دعوی خدائی هم کردند.شود، باال میتواند و میسّر میآن که می

تا سخن دراز نشود و ازمقصود باز نمانیم، غر  ما ازین سخن آن بود که دوستی سروری و پیشوائی برا  

دمیان همراه است. چون دانایان برین سرّ واقف شدند و دیدند که این صفت بر نفس غالب نفس جملۀ آ

نفرس  « و نهی النفس عن الهوی فانّ الجنّۀ هی الماوی»است، دانستند که جمعیّت در خالف نفس است، 

نرد  ارا خالف کردند و دوستی سروری و پیشوائی از دل قطع کردند، آزاد و فارغ شدند، و ازینجا گفته

 که آخرین چیزی که از سر صدیقان بیرون رود دوستی جاه است.

اند تا به آزادی و فراغت رسریدند؛ و تررک   ای درویش! کار آزادی و فراغت دارد، باقی جمله در راه

و رساند. پس سالک را هیچ کاری بهتر از ترک نیسرت، طامرات،   است که سالک را بآزادی و فراغت می

بسیار است. بسیار گفتیم و بسیار شنیدیم و هیچ فایده نکرد، کار تررک دارد، از  ترّهات و دعوی در عالم 

 جهت آن که امکان ندارد که کس بی ترک بآزادی و فراغت رسد.

ای درویش! دوستی پادشاهی و وزیری و خواجگی و رئیسی و پیشوائی؛ وشیخی و واعظی و قاضیئی و 

ادان همه روز در سعی آن باشد که درهرای دوزخ برر   اند. و نمدرّسی و مانند این جمله درهای دوزخ

کند و بر خرود مری  تر کند و دانا آن کس است که درهای دوزخ بر خودتنگتر میتر و فراخخود بزرگ

 بندد و بستن درهای دوزخ بر خود ترک جاه است.
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و باشی، پس سرالک  ای درویش! عالم بی اینها نباشد و باید که در عالم اینها باشند؛ امّا الزم نیست که ت

چون ازین بیابان خونخوار بگذشت و ترک پیشوائی، کرد خالص یافرت. سرالک ترا ازیرن بیابانهرای      

خونخوار نگذشته بود؛ در خوف بود و اعتماد بر وی نبود. اکنون از خوف بیرون آمرد، و اسرتعداد آن   

 حاصل کرد، که از وی در باب دین کارها آید.

 در بیان نصحیت

علم و معرفت در هر مقامی که برسی، و در هر مقامی که باشی، باید که اعتماد بر عقرل  ای درویش! در 

و علم خود نکنی و خود را محقّق ندانی و نام ننهی، و برای خود طریقی پیش نگیری، و باندیشۀ خرود  

 مذهبی نسازی، یعنی در علم و معرفت درهر مقامی که باشی، باید مقلّد پیغمبر خود باشری و دسرت از  

اند که اعتماد بر علم و عقرل خرود   شریعت وی نداری، که جمله اهل بدعت و ضاللت فضال و علما بوده

اند و هر یرک ایرن   کردند، و هر یک این دعوی کردند که آنچه حقّ است ما داریم، و دیگران بر باطل

له بر حرقّ نتواننرد   اند. و ترا بیقین معلوم است که جمگویند که محقّقیم و دیگران در خیالگفتند و می

بود، که حقّ یکی بیش نباشد. و چون بیقین دانستی که جمله بر حقّ نیستند و جمله دعوی حقیقت مری 

کنند، اکنون تو اگر اعتماد بر عقل وعلم خود کنی، و خود را محقّق نام نهی، یکی از آن باشی که گفتره  

 شد.

انرد.  ای، و دیگران درخیرال که تو محقّق گویدبیقین بدان که این غرور نفس است که میای درویش! 

بیش غرور نفس مخور و از خیال و پندار بیرون آی و بیقین بدان که بنیاد همه گمراهی تقردیم هروای   

نفس است بر رضای خدای و روا مدار! و این نصیحت ازمن قبول کن، و احتیاط از دست مرده، یعنری   

تررک االحتیراط و   »گذارد، البّته پشیمان شود، که شریعت را فرو مگذار که هر کس که شریعت را فرو 

هیچ زیان نخواهد داشت، که نفس آدمی بطبع کاه است و او را بکامی باید داشت، «. الحزم سوء الظنّ

 مشغول شود، و اگر نه، خود را و ترا بدبخت دو جهانی کند. تا بکاری

 تمام شد و الحمدللّه ربّ العالمین
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