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هبهحق توج

كه شو بند دل مظهر بههمان ديدي, تجلي مظهري در ا گر :(ê88) حقيق¹
پابندي اين و نمايد موحد را تو شرك اين و رساند نامحدود به ترا محدود اين

اختالف)/ كمي 74(با بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

بتشكن/1 او معني بت ظاهرش فرمايد: خالصت عاليق از
جاز ولو بياورد زن من سر بر ميخواهد شوهرم كه آمد بايزيد نزد زني
�ي, غ ج وَّ Ò Òð ي Öنا �Öث م Ôهل كوني ÖنÒ ßX ينÖبغي ال Ôانَّه تري× Ø� ح قابالن ÔتÖف شكل � Ôف Öشالك
نا Ôاسالن ف رعل نيا الد | � Ôف Öشالك جاز لو ß� قال اهللا انَّ لو : قالف عليه/ ×Ï¿ غ و صاحف

نيا?! الد هبÖلق | كوني Öنا ينÖبغي يفك �Öث م Õل×ه ا Ôهل Öنم

(ê88) حقيقي¹ شرح

بخواهند آشكار كه اندازه هر را, باطن و حقيقت مطالب Hخصوص را, چيزي هر
مثال بدون جسماني/ مثالهاي به مگر نيست ممكن هيچ آن كردن ادا Áاو  كنند,
پÇردهاي جسÇماني مÇثال بÇه هم طرفي از و نميشود/ شناخته و نميشود فهميده
و ميشود بيشتر پردهاي يك باز داشت كه پردهاي آن از ميشود, كشيده رويش
گفتهاند كه مراتب از مرتبهاي هر در را هرچه نميشود/ فهميده و ميشود مشكلتر
است/ بهتر شود, برداشته كه اندازهاي هر پردهها اين كه حالي در است, همينطور
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مÇلكوت, ديÇدن كشف, از مقصود است/ مشكل خيلي عبارت يك هم اين

Öنم ميگويند: كه است اين آنها خالصة خالصه, برسي خودت به يعني چه? يعني
را, خÇودش شناخت/ را خدايش شناخت, را خود كه هر بَّه; ر ف رع Öدقف Ôه سÖفن ف رع

چهام? من كند فكر چيست, كه را خودش حقيقت
من كه ميكند صحبت او با سقراط شا گردان از يكي كتابحكمتسقراط, در
و گوشت و پوست و استخوان همين دارد, مبسوطي شرح چيستم? من  كيستم?
من اين "من", ميگوييم: وقتي اينهايم? و هوش و گوش و چشم همين من اينهايم?
همچون چيست? من اين است, شده گنجانده آن در اينها همة كه مني آن چيست?
من ميگويي, دروغ تو كه بگوييم كسي به ا گر آيا نيست? يا هست آيا مني اين
درست هÇمينطور آيÇا چÇيست? كÇجاست? نيست! كه مني است? درست ديدم

چيست! نميداند چيست? هست, "من" اينكه عين در نه, است?
داخل اينكه يا دارد/ عجيبي اثر حال هر به ملكوت, يا بگوييم را من وجهة
عÇليهالسÇالم, اهللا, روح عيسي حضرت كه است مشكلي خيلي كار شدن, ملكوت
ملكوت داخل باشد, نشده زاييده مرتبه دو كه كسي كه نيست ممكن كه ميفرمايد
موجودي هر چيست? شدن ملكوت داخل اين و چيست? تولد اين شود/ آسمان
در هست, دعا در كه است اين دارد, ملكوتي كنيم, نگاه كه را ذرات از هاي ذر هر

/(88 آية مÆمنون, (سورة چيز هر ملكوت /1

دارد/ ملكوتي چيزي, هر شيÃي, هر ميشود معلوم 1/ ¾ ÖÏ Ò¾  لÔك ÔوتÔكلم هست: هم آيه
او از كه آثاري آن كنيم, فرض را فلفلي Âمث ميشود, ظاهر چيزي از كه آثاري
حرارت (معني ميكند ايجاد بدن در حرارتي بخورد انسان وقتي كه است مترتب
هÇيجان بÇه را خÇون مÇيكند, ايÇجاد بÇدن در حرارت است/) همين ميگفتند  كه
را آن مÇيتوان آيÇا است? فلفل كجاي در حركت اين ميكند, سريعتر ميآورد,
اين كه مادهاي آن كه ميشود معلوم تجزيه به ميشود? معلوم تجزيه به آيا ديد?
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در Âاص آيا اما ميگذارند, برايش هم اسمي و است هاي ماد چيست? ميكند را  كار
اين نميشود, ديده نه, ميشود? شناخته ميشود? فهميده ميشود? ديده او وجود

اوست/ ملكوت
نگذرد, خودش از انسان تا دارد/ راههايي هم عالم آن در شدن داخل حاال,
بايد حال نميشود/ ملكوت داخل نكند, گم را خودش هستي نكند, فراموش را خود
است اين ميشود/ مشكلتر باز ميشود, عبارت همان مثل هم اين كند? گم كجا در
خدا به رو ميگويند كه آنهايي متدين, دستجات از دستهاي هر ميگويند, عرفا  كه
د د عÇ ب اهللا � ا رقالط Ôد د ع همان باز كه دارند ترتيبي دارند, راهي برويم, ميخواهيم

ميشود/ الÄق Òòا انفاس
العالم بگوييم, ه حق عرفاي بگوييم, اسالم عرفاي بگوييم, صوفيه حال عرفا,
باهللا عالم ميدانند, خدا احكام را, خدا امر كه علمايند بامراهللا عالم (چون بگوييم باهللا
ميگويند: اينها بشماريم, درويش كرده), پيدا راه خودش به كه است كسي آن هم
كند/ پيدا راه طرف آن به بتواند انسان كه است اين براي همهاش كه دارد دستوراتي
كه آنجايي هست, آنجا از خودش كه آنجايي به خودش, باطن به خودش, به
بعدياش منزل كرد, حركت و رفت كه اينجا از آنجا/ به برود برود, خودش بايد

ميكند/ پيدا او به راه آنجاست,
Ö Òn Öنا Õ¹ل اغÇش ÔفسÇَّالن كه هست ذهنش در خيالي هميشه انسان ميگويند: آنها
مشÇغول را او تÇو ا گÇر بÇاشد داشته مشغولياتي بايد هميشه نفس شغلتك; غلÔها Öشت
داشته ه توج بايد و نميماند بيكار نفس حال هر به ميكند/ مشغول را تو او نكردي,
نميشود هم بيخيال نميشود, تا دو كه هست خيالي هميشه انسان دل در باشد/

باشد/ خواب در ولو
گوشتي دل در صنوبري, دل در جسمانيت صورت حسب بر كه همانطوري
يك ا گر و هست خون قطره يك هميشه دارد, هم انسان و دارند هم حيوانات  كه
اندازهاش از است/ مرگ باز بود, هم قطره دو ا گر ميآيد مرگ نبود خون قطره
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ا گر و مرگ تا است مرض از تفاوت به شد زيادتر اندكي ا گر كه نميشود زيادتر
باد كه است همين مرگها اقسام از يكي كه است مرگ باز هم اين شود, هم  كمتر
كه قلب وارد است جريان در كه خون عوض هوا شد, داخل كه باد ميكنند, داخل
هم معني در همينطور است; شدن تمام Hتقريب و است سكته فوري ديگر آن شد
اصلي مقصود خيال آن خودت, خياالت ميان از كه ميگويند آنها است/ خيال يك
مگذار و بگير, را فكر نگاهدار, را خيال آن اوست, از و اوست به نتيجه باالخره  كه
دل در نيست, راه ميبيند وقتي آمد هرچه خيالها, باقي نگاهدار, را او بله شود/ رد

كه: شود قوي خيال آن اينكه تا ميرود و ميشود رد نيست, راه نيست جا
آهستهآهسته رفتمن آمدخردهخرده تو من سر پايتا گشتم تو تو خيال زبسبستم
در پس ميشود/ او كاركن انسان, وجود بر شد مسلط كه خيال آن و وجهه آن
او دل بر آنكه بلكه , رضاال و موات السَّ Ôقخال انÇا نميگويد: الم, عليهالس علي, واقع
همان يعني, است; وجود در كارفرما است, بزرگتر و دارد, آنجا در و است, مسلط
نميگويد/ علي زمينم, و آسمان خالق من ميگويد: كه اوست بزرگ خداي كه اصلي
زمينم و آسمان خالق من بگويد كسي ا گر كه ميفرمايد خودش علي كه صورتي در
به است/ واجب هم قتلش و است كافر اين بدهد خودش به خدايي كارهاي نسبت و
هر به نگفته علي هم آن بگويد ا گر علي و بگويد, نبايد علي خود, دستور موجب
گÇفته خدا البته كنيم, درست كه را علياش علي, حقيقت يعني, بگويد; ا گر حال
بايزيد, مثل در گرفتهاند را ايراداتي هست, آنجا در ايراد هرچه بنابراين, است/
است, مÇختلف انÇبيا¾ و مÇردم هÇمه انسان, حاالت است/ مختلف حاالت خوب
در نيستند/ حال يك به روزي دو هيچ است/ مختلف هم مÆمنين و اوليا حاالت

مÆمن: حالي در و كافرند حالي

اختالف)/ كمي 1315(با بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

را1 زنديق مÆمنكند ساعتي را يق دÇص كند كافر ساعتي
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بهشتي كرده: پيدا حال چندين ساعت يك در ميبيند كند, فكر انسان خود ا گر
حÇاالت اختالف اين پس هكذا; و است شده بد شده, خوب شده, جهنمي شده,
حاالت اختالف اين همه, دين بزرگان براي اوليا¾, انبيا¾, براي هست: همه براي
ا مهي كه شرابي آن از يعني, ميشود; پيدا ديگري طور حالي, در حاال است/ بوده
ميخورند, زيادتر معنوي شراب آن از ولياÄه, ال HابÌ¾ لله انَّ كه مÆمنين براي  كرده
انَّ ميدهيم: داديم, ما ميفرمايد قرآن در خداوند كه شرابي آن از ميخورند,  كمتر
ميآشامند, نيكان ميفرمايد: كه دارد نيكان, يا ابرار براي كه شرابي , ونÔب ÒÌ Ö¿ ي ار بÖر×  Öاال

ÖنÇ م ونÔب ÒÌ Ö¿ ي ار بÖر×  Öاال انَّ ميآشامند/ نه, آشاميدند, يا آشاميد خواهند كه نميفرمايد

/ 5 آية , تي× ا هل سورة /1

است/ كافور با مخلوط كه جامهايي آن از ميخورند نيكان :1GورÔك×اف ا ه× Ôاج ز× م ك×ان سÖأك 
اشخاصي و ميخوردند همه كه بود ما امروز چاي مثل شراب عرب, ميان در چون
كه اشخاصي ميكردند/ داخلش كافور بودند, جوان داشتند, قوي و گرم مزاجهاي  كه
ميكردند/ آن داخل زنجبيل بودند, قوي× كم بودند, پير بودند, مزاج سرد برعكس

بود/ ساده شراب نبودند, اينطور كه هم اشخاصي
يÇعني ميشمارد/ پا ككننده, طهور, شراب خداوند را يكي اين اينجا, حاال
گÇم خÇدا هسÇتي جنب در آنها هستي ميكند, پا ك بالكل هستي, از يعني, چه?
Öله" سوره در كه است آياتي اين كه ميشود/ گم او عظمت او, مقابل در ميشود;

است/ " تي× ا
بود ابيطالب عليبن دربارة است مسلم سني و شيعه فاق ات به كه تي× ا هل سورة
دربÇارة و ايÇنهاست دربÇارة سÇوره ه/ ضÇف كنيزشان و حسين و حسن و فاطمه و
و يتيم و مسكين به را غذايشان و آب با كردن افطار و شبانهروز سه روزه گرفتن
از او خوردن, واسطه به كه است شرابي است/ شراب اين Öشراب است/ دادن اسير
ميدهد/ ترجيح خود بر را ديگران و نميشود ملتفت را گرسنگي ميگذرد, هستي
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خودش كه كسي ميبرد) را عقل كه است آن (شراب باشد عقل مقام اين ا گر آخر
را او كه وقتي بزرگ, ه, بچ اين ميخورد/ نان بياختيار خودش ل او است,  گرسنه
جÇهت مÇيدهد او به و ميگذارد دستش از را غذاي و خودش بر ميدهد ترجيح
ميشود/ آن موجب كه خودش گرسنگي جهت از باالتر اوست وجود در ديگري
داد, نÇفر چÇند آن و عÇلي بÇه خÇدا كÇه را شرابÇي آن شراب, آن از كه است اين
وفا و ميفرمايد: ترتيب به جور? چه ولي شراب, اين از ميآشامند آنها ميفرمايد:
اين مقصود را/ اسير و يتيم و مسكين ميكنند اختيار خودشان بر و نذر به ميكنند
آن بÇه را رويشÇان مÇيكنند, تغيير ميكند, عوض را حالشان Öشراب است/ شراب

ميكند/ گم او جنب در را خودش ميكند, خارج هستي از و ميدهد قرار طرف
او غلبة شد, غالب كه وقتي و ميشود, غالب اين بر وجهه آن شد, حال اين ا گر
و چشÇم بÇه ظاهر برحسب كه هست گاهي اتصال و ارتباط است/ ملكوت همان

نميكند/ سرايت كه هست گاهي ميكند, سرايت هم ظاهري  گوش
شده; قاÄل علي(ع) براي قرآن در خداوند كه را امتيازاتي از يكي است اين بله,
كه است اين هم يكي شده نازل ابيطالب عليبن درباره است مسلم كه آياتي يعني,

/207 آية بقره, سورة /1

بيت ليل¹الم /1 اهللا ات ض Öرم ¾غ×اتÖبI Ôه سÖفن âيÌ Ö¿ ي Öنم اس×الن ن م كه است بيت ليل¹الم دربارة
اول كه است شبي ليل¹المبيت و خوابيدن يعني مبيت است, ل االو ربيع ل او شب
اما بود علي(ع) عالم, و آدم از پيش علي(ع) بود/ علي(ع) ترقي بروز اول ترقي,
شود سبز تا اما است گندم هم كندو در گندم كه همانطور ظاهر حسب به علي(ع),
كار خورد, و كرد دستاس بتوان را گندمش و شود قوي خوشهاش و كند خوشه و
اول صدمات/ به زحمات, به رياضتها, به است محتاج است/ مشكل خيلي و دارد
اين ظاهر به باطنش شدن ظاهر يعني, بزرگوار; آن ترقي وجهة ل او بود, اين مرتبه
خدمت هم سايرين بودند, اصلي كمككار كه داشت مرد نفر دو Hتقريب پيامبر بود/
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حÇضرت با Hتقريب سنش كه ابوبكر يكي بود: نفر دو اصلي كمككار اما  كردند
هم وحي از پيش مينشستند, Hغالب بودند, يكديگر با Hغالب هم ل او از و بود, مطابق
تمجيد يا و را مردم كارهاي ميكردند نگاه و مسجدالحرام در مينشستند همينطور
البته بود/ ابوبكر آورد, ايمان كه مردي دوم هم بعد ميكردند/ تنقيد يا ميكردند
بوده/ ابوبكر نآم Öنم Ôل او ميگويد: سني است/ اختالف سني و شيعه بين در اينجا
وحÇي كÇردند, دعوت حضرت كه وقتي زيرا بود علي آمن Öنم Ôل او ميگويد: شيعه
و بÇهخدا دعÇوت را آنÇها كÇه را جمعي كردند مهمان و كردند دعوت و شد نازل
بياورد ايمان من به ل او كه هم كسي هر فرمود: كردند, گفتن اهللا الا له الا و خداپرستي
عليهالسÇالم, علي, و است من وزير است, من خليفة بود/ خواهد من جانشين او
پسر ظاهر, صورت بود, حضرت كاركن ميكرد, كار بود, حضرت منزل در خوب
فرمود: كرد/ ايمان اظهار و جلو آمد و كرد حركت عليهاسالم, علي, بله بود; عمو
كرد, حركت علي و نكرد حركت ديگري باز فرمود, مرتبه دو باز نشست بنشين/
شهادتين و گرفت را دستش هم پيغمبر گرفت/ را پيغمبر دست و آمد مرتبه سوم
حال اين در آورد/ اسالم آورد, ايمان Hتقريب حضرت, با كرد بيعت و كردند جاري
تو تكليف گفتند: و الم, عليهالس ابوطالب, با كردن شوخي به كردند شروع سايرين
كÇوچكت پسر باشي, كوچكت پسر اين مطيع بايد تو بعد به امروز از شد, معين
خÇودشان با را حضرت كه ميخواستند و باشي مطيع بايد تو و است تو بر م مقد

كيست/ و چيست ابوطالب كه نداشتند خبر كه صورتي در كنند همعقيده
دو از بعد نيست/ سني و شيعه بين گفتگويي اينجا تا است, مسلم هم اينجا
آورد, ايمان ابوبكر كه وقتي حضرت/ به آورد ايمان ابوبكر كمترك يا Hتقريب سال
ميگويند: سنت اهل بود/ سيزدهساله آورد, ايمان علي(ع) كه وقتي ولي بود مردي
و نيست محسوب آنوقت در او ايمان پس بود نرسيده پانزده سن به هنوز چون
بÇود, نشده سالش پانزده علي(ع) هنوز بود آورده ايمان ابوبكر كه حالي آن در
خدا و كرد قبول پيغمبر آورد ايمان كه علي صورتيكه در است/ ل او ابوبكر پس,



473 حق به ه توج

خلفاي از يكي كه مأمون دارد/ لي مفص ه محاج مأمون اينجا در كه كرد قبول هم
در كÇه عي يÇتش از (مقصود تشيع مقام در خيلي پدرش هارون و است بنيعباس
همه افضل مردم, افضل پيغمبر از بعد بودند معتقد اينكه يعني ميشود گفته اينجا
را ايÇن بÇود, سÇايرين از بÇاالتر و خالفت اليق علي(ع) و بود علي(ع) صحابه,
كردند, خدمتها مأمون هم و هارون هم كار اين در و داشتند يت جد شيعه) ميگويند
اين آن آخر و خالصهاش كه سنت اهل علماي با دارد لي مفص ه محاج مأمون  كه
عÇلي و كÇرد دعÇوت كÇرد/ دعÇوت بÇله, نÇه? يا كرد دعوت پيغمبر آيا كه است
حضرت و حضرت دست بر آورد اسالم و آمد علي پذيرفت/ علي بله, پذيرفت?
پيغمبر و كرد امر خدا پس خوب, كرد/ قبول پيغمبر بله, را? اسالمش كردند قبول
چه ما ديگر كرد, قبول را او اسالم هم پيغمبر و كرد قبول هم علي و كرد دعوت هم
شد/ پيدا بعد هم بلوغ حكم نبود?! بالغ خير نه كه ميگوييم كه داريم حساب حرف
حÇاال بÇهقول بÇماسبق عÇطف قÇانون شÇد/ مÇعين بعد اينها و بلوغ سن عنوان اين
اول را علي و بگويد برخالف را كه هر مأمون و بود ل او علي بنابراين نميشود/
نفر دو اين پيغمبر حال هر به بود/ ل او ابوبكر ميگويند: آنها و كرد/ تهديد نگويد
را ابÇوبكر داشت/ نÇفر دو ايÇن بÇه اطمينان و داشت فقط باشد كه معني هر به را
تÇو حÇاضري كنيم, هجرت كنيم, فرار امشب ميخواهيم ما كه فرمود و خواست
عرض بخر/ من براي شتر دو برو خوب فرمودند: بله/ كرد: عرض بيايي? ما همراه
بله, بخري, و باشد خودم از بايد خير نه فرمودند: ميكنم/ تقديم دارم شتر دو  كرد:
فرمودند: و او به دادند و آوردند بيرون حضرت فوري را پولش بهنظرم كن/ قيمت
را پول اين آمد هم بعد و داد تحويل را شترها و گرفت را شتر پول شترها/ پول اين
خدمت در كه كرد, بزرگوار آن تقديم كرد, تقديم كرد, نياز حضرت خدمت آورد

برساند/ معين شب در را شترها معين جاي به هم غالمش آن بزرگوار آن
حضرت آمدند وقتي كه بود حضرت همراه هم غار در و رفت حضرت همراه
ميآيندو االÐن كه ترسيد و شد پرت ابوبكر حواس رسيدند كه غار دم تا كنند پيدا را
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كرد, نگاه كن/ طرف اين به نگاه فرمودند: هم حضرت ميگيرند/ و ميبينند را ما
از ا گر فرمودند: گذاشتهاند/ راهم نردبانش و ايستاده و حاضر كشتي و درياست ديد
آسوده ميشويم, د ر و ميشويم كشتي وارد اينطرف از ما شوند داخل طرف اين
ديگÇر آنوقت داشت, اطÇمينان خÇوب, است, حÇاضر پÇيغمبر ديÇد وقتي باش/

ترسيد! بود, حضرت خدمت در آنكه با ولي شد زيادتر اطمينانش
ات ض× ÖرÇم ¾غ×اتÇÖبI Ôه سÖفن ي âÌ Ö¿ ي Öنم اس×الن ن م ميفرمايد: الم, عليهالس علي, درباره

/207 آية بقره, سورة /1

براي فقط ميفروشند خدا به را خودشان جان كه بعضيهايي هستند مردم از ;1 اهللا
آخÇرت, نÇه و ميخواهند دنيا نه نميخواهند, ديگر چيز هيچ خدا/ رضاي طلب

است/ اين او رضاي

¾غ×اتÖبI Ôه سÖفن ي âÌ Ö¿ ي Öنم علي(ع) نه/ علي(ع) اما بود, ابوبكر اينجا كه است اين

/40 آية توبه, سورة /2

است اين است/ ابوبكر درباره قرآن آية نيست, او دربارة 2 Öن ز Ö ÒI ال× و بود/ اهللا ات ض× Öرم
بود محزون كه است اين نشاني مباش", "محزون شد/ محزون ديد, آنطور وقتي  كه
به خم ميشود, كشته بخوابد آنجا در ا گر كه بود كرده پيدا يقين آنكه با علي ولي

خوابيد/ آسايش نهايت با و نيامد ابرويش
مÇن جÇاي در حÇاضري بÇروم, ميخواهم من كه فرمود الم, عليهالس علي, به
عرض شد/ خواهد چه يا نه, يا ماند خواهم سالم من آيا نكرد عرض علي بخوابي?
بود, خواهد سالمت شما جان آيا بكنيد حركت شما و بخوابم من ا گر اينكه به  كرد
خيال خوابيد/ و تو فداي من جان هزار كرد عرض بلي/ فرمود: ماند? خواهيد سالم
راحتي كمال با نه, باشد/ داشته وحشت يا كند فكر يا باشد خواب بيدار كه نكرد هم
كردند محاصره و گرفتند را حضرت منزل دور آمدند (چون آمدند كه سحر خوابيد/
و كرد جوالي توي را حضرت ابوذر كه مينويسند و ميگويند كند/) فرار مبادا  كه
د محم كه گفت پيرمرد? ميروي كجا كه گفتند بود/ هم جمعيت برد/ و كرد پشتش
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در فÇرمود: حÇضرت كÇه بود اينجا بود/ راستگو ابوذر بيرون/ ببرم ميخواهم را
كار ديگر كه گفتند بله, ابوذر/ از راستگوتر برنداشته زمين و نينداخته سايه آسمان
و بÇهانه هÇمين به رفت, كند? مسخره را ما خرفتي تو مثل كه رسيده جايي به ما
رساند/ را پيغمبر و شد راحت و رفت اينجاست/ دق الص ß| Ô̧ النَّجا كه راستي بههمين

بودند/ آنجا در و غار به رفتند بود; حضرت خدمت و رسيد بعد كه هم ابوبكر
گرفتند را منزل دور آمدند آنها خدشهاي/ و خيالي هيچ بدون خوابيد, علي(ع)

منزل/ به بريزند ميخواستند و
با ما است, ه بچ است, زن خانه اين در آخر گفت: بود, پيامبر عم كه ابولهب
كÇه مÇيگويد حÇرفهايي او كه است اين واسطة به كمكم كه هم من طرفيم د محم
خانه به شدن داخل شب و ه بچ و زن با اما حاضرم, و شده ما بين اختالف اسباب
به شدند راضي اينها نيستم/ حاضر من و باشد آنها براي زحمت اسباب است ممكن

بريزند/ آنوقت شد, روشن كمي كه هوا اينكه
زير از الم, الس عليه علي, شدند منزل داخل تا ريختند و شد روشن هوا كه وقتي
چيست? شما حساب حرف ميگوييد? چه كيست? گفت: و سردرآورد رختخواب
شده? چه د محم گفتند: است! علي كه اين نيست د محم كه ديدند كردند نگاه اينها
تو از گفتند: نسپردهايد/ من به كه را او نبودم مستحفظش كه من گفت: رفته?  كجا
رد حال هر به كجاست, ندارم هم خبر و نبودم مستحفظ من كه گفت ميخواهيم/
به و نشد دهد, بروز بگويد, كه داشتند حبس را حضرت آن هم شبانهروز سه  كرد,

نشدند/ ناÄل مقصودشان به آنها حال, هر
بÇروز كÇه مÇرتبهاي ل او بÇود/ آنطور هم او بود, اينطور الم, عليهالس علي,
كÇه است خÇوابÇيدن قÇضية هÇمين ميرساند را مقام لياقت و بزرگواري و بزرگي
محترم شيعه نزد كه است بزرگ شبهاي از يكي خوابيدن" "شب باشد/ بيت" ليل¹الم"

شد/ ظاهر همه بر ابيطالب(ع) عليبن لياقت آنوقت در اينكه واسطة به است
آيه اين / ×çا Öله آية يعني, بود مذا كره ضمن در كه است ديگري آية هم يكي
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خود خواهش از نگذرند, خود از تا حال هر به است/ الم, عليهالس علي, براي مسلم
كرد/ كار كه برادر جان گرفت آن مزد بله, نميرسند/ جايي به نگذرند

پا گذشتن, نفس از است/ هستي و انانيت از گذشتن هم اينجا در  كاركردن
عÇقل و حقيقت وجهة آن ميكند/ بروز عقل آنوقت است, گذاشتن نفس روي
بگÇوييم حÇاال ميشود/ آشكار ملكوتش ميشود, ظاهر ملكوتش و ميكند بروز
عÇقل را عÇقل حÇقيقت آيا است, عقل حقيقت است, عقل وجهة همان ملكوت
عاقلتر من ميگويد: حتي نيست, عقلي نميگويد ندارد, عقل كه هم كسي هر دارد?
پس نيست/ گفت نميتوان و هست عقل پس خوب, هركس; از عاقلتر همهام, از
ملكوت عالم در بله, باشد/ آنجا بايد هم ملكوت هست, عقل جا هر  كجاست?
يعني رسيد, كه خودش باطن به خودش, حقيقت به رسيد, كه آنجا به حاال است/
ميكند, خيال جدا گانه را او و ميگويد خدا هنوز ل او در او رسيد, كه ملكوت عالم به
و اقتدارات همه داراي مقام آن در و ديده او كه را علياي ميكند, خيال هم را علي
بÇا اوست/ هست هرچه ميكند خيال كه است اين ميبيند/ معلومات و اختيارات
به كه است شركي اين منتهي است, شرك ديدن را خدا غير است, شرك اين اينكه
عالÄق از را تو پابندي, اين ميكند, موحد را تو كه است شركي ميكشاند/ توحيد

كه: است اين ميكند/ خالص

اختالف)/ كمي 74(با بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

بتشكن1 بتمعنياو ظاهرش مÇن يار خيال آمد خليل چون
كه ميدهند بايزيد به نسبت كه ميكنند ذ كر موضوع اين در هم را مثال اين و
بگيرد زني ميخواهد كه شوهرش از داشت شكايت و آمد زني بود, نشسته بايزيد
حجاب كنم, آشكار و كنم باز صورت من كه ميبود جاÄز Hشرع ا گر كه صورتي در
را ديگري كه ندارد حق او دارد, زني من مثل كه كسي كه ميشد معلومت بردارم,
زمين/ روي افتاد و كرد غش و بايزيد زد صيحهاي بگيرد/ ديگري زن كند, اختيار
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من كه فرمود تو? حال با و تو با داشت مناسبت چه اين چه? براي كه پرسيدند بعد
كه بگويد من به ا گر من خداي بله, من, خداي من, معشوق من, محبوب كه ديدم هم
و بردارم كار روي از پرده من كه ميبود جاÄز ا گر دارد, خدايي من مانند كه  كسي
مردم همة ميفهميدي, آنوقت ميشد آشكار تو بر حقيقت ميشد, برداشته پرده
بله, باشد/ دنيا دلش در كه ندارد ديگرجا دارد مني مانند كه كسي ميفهميدند هم
همراه و بيايد بيرون او حكم و امر ربقه زير از نميتواند و دارد مني مانند كه  كسي
چÇه كÇند, هرچÇه باشد, بيدار چه بخوابد چه كند, خوب چه كند بد چه هست, او
جهت هر از نگاهدار هست, او نگاهدار و هست او مستحفظ نكند, چه كند, اطاعت
دل در را خÇدا آن غÇير نÇدارد جÇا دارد, خدايي همچنين كه كسي خوب, هست,

دهد/ راه دهد, جا خويش




