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  رب تمم و به نستعني بسم اللّه الرحمن الرحیم
  

  .سئل عنه عن حقیقة الکفر. هذه مسایل سئلت عنه فی طریق اهل المعرفة و اجابها بتأیید اللّه عزوجل
بدانکه بنده را چهار کفر است که پیوسته بدان سـبب در اضـطراب  -صک اللّه من شوایب النوایبلخ -اعلم: فقال

کفری از آن نفس است، و کفری عقل اسـت و کفـری از آن قلـب اسـت و کفـری از آن روح : تلوین و تکوین است
  .است

  .کفری در کرامات و کفری در حاالت و کفری در مکاشفات: اما کفر نفس بر سه طریق است
که در هرچه ظاهر شود از تصرفات حق در عالم معاملت، چون تقلیب اعیـان و مـا یعجـز  اما کفر بر کرامات آنست

الخلق فیه من اآلیات و المعجزات، که او در آن مضطرب شود و بـر آن شـک کنـد کـه خُلـق مـن الجهـل و العمـا، 
. ؤمن نشـودکوری و گمراهی دارد از آن، بر آن شک کند و اگر همه آیت صغری و کربی بر وی عرض کنی بدان مـ

هـا بـه تلبـیس و خـدعت بلی، از جهت استیال و قهر روح و سرزنش دل بدو و تواتر نعم حق بر عارف بدین سبب
و ما را با او آشتی نیست که خلق را با او تأسف نیست و از آن . گوئی که طمأنینتی گريد و هرگز با دل همراز نشود

کرد که اگـر او حـق را بدیـدی  تالفود خود با وجود نفس سبب چنني است که حق او را بیافرید، و نظرش از وج
  .زیرا که او همه خود بیند، و حق را نبیند. هرگز در او کافر نشدی

که هرکه از خود در حق نگاه کند حق را بـه . و این کفر فرعون بود که بی حق دیدن خود را بدید و از آن کافر شد
ر که حق را به حق بیند، کافر اسـت بـر صـفات خـویش و ایـن و ه. چشم خود دیده است، کافر است بر صفات او

گاه باشد که وجود مرد همه نفس اسـت و گـاه باشـد کـه وجـود او همـه جـان . اساس توحید است و آن اساس کفر
  .هرگاه که بخود در خود نگرد، آنگه همه نفس است، و هرگاه به حق در حق درنگرد، آنگه همه جان است. است

االت آن است که محمدت نفس چون ورود کند در مصدر عشق صاف بقـا پـر مفـرح عظمـت اما کفر نفس در ح
جان جان از جام جان شراب ربوبیت به مذاق عبودیت بازخورد بی نهاد در نهاد جـوالن کنـد و از . قدوسی باشد

ایـن کـافر . غلبات عشقیات شطحیات بدو روی نماید و از هر ذرۀ وجود آن جوانمرد زبانی از انانیت به گفت آید
و این از برای آن گوید که او حق را نداند که این گفت آنگه باشد که حق . ایبا او معارضه کند، و گوید که تو حق نه

  .گوید؛ هر که آن زبان باز دهد، بی خالف کافر اوست
وح و نـزد ر. اما کفر بر مکاشفات آنگهش باشد که حجب حضرت از هم بگشاید، و عرایس حقیقت روی بنمایـد

ناطقه اشکال ربانی در ارواح قدوسی برآید و خود را به روح پاک نماید و از غرایـب غیـب عجایـب ملـک پیـدا 
زیرا که خُـویش خیـال اسـت و عـالم ملکـوت را بـه . شود جان گوید که توحید است، و آن کافر گوید که تشبیه است

. است کـه در معـادن عبودیـت روی نمـوده اسـتاز آن در آن طعن زند که نداند که بدایع ربوبیت . چشم خیال بیند
جان موحد است زیرا که نه زادۀ این سـرای اسـت از آن بـه عجایـب . نفس نه موحد است، زیرا که نه متکثر است

  .حق مؤمن است
  :اما کفر عقل در سه محل است

ه در لـوح شـرع هرچـ. در التباس امر، که از حد عقل و فهم بريون است، زیرا که این عقل طفل مکتب شرع است
که آنجا بـود اشـتباه  -صلوات اللّه علیهما -نبیند بدان کافر است و مثل این در قصۀ سئواالت خضر و موسی است

  .امر
اما در یک محل دیگر از عقل آن عقل مقصود است کـه آن از عـالم قهریـات اسـت کـه چـون در بـزم قـدم لشـکر 

ش خسته کند هرگـاه کـه صـدمت الوهیـت قـدم گویـد او تعظیم به صدمت الوهیت لشکر عقل شکند و بسهام تحري
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و این سبب آن است که او زادۀ زمان و مکان است، که اگـر عقـل در قـدم رسـیدی نامحـدود محـدود . گوید عدم
  .هیچ مخلوقی را بدین بادیه راه نیست. بقایش یکتاست در وجود. شدی زیرا که در حیز حدوث شدی

اند، که عبارت است از نفس و عقل و قلب و روح اندر این میـدان مجـال این چهار حریف که مزدوران بازار حق
ندارند، زیرا که خود است که وجود خود است وجود او به جز وجود او کس نداند عقـل از او بیگانـه اسـت، زیـرا 

  .که در حقیقت دیوانه است
که در آن تنزیه واحـد اسـت  اما در محلی دیگر که عقل در آن محل تنگ دست شود از توحید، مقام قدرت است،

چون وراء سواتر ملکوت مالطفـۀ منـاظرۀ ربوبیـت در . جان را آنجا مجال است، زیرا که جان در مقام معلوم است
ایـن وسـیلت اسـت . عالم مقادیر بیند و مکتوب مسطور معشوق بیند از نایافت پندارد که یافت و گوید که هذا ربی

  .انی ذاهب اىل ربی سیهدین: زیرا که به آخر گفت بر مشاهدت، اگرچه ابواب مکاشفه است
به هر طلوعی که از مشارق قـدرت . عقل در تفرقه خانه مقادیر شد در بدایت توحید از سرعت انتباه در اشتباه شد

به خدعت برآمدی، گفتی که هذا رب سؤال ارنی چون مبادی رؤیت بود، از آن جهت چون از حق حجاب آمد که 
  .بلی، و لکن لیطمئن قلبی: م علیه السالم گفتاولم تومن ابراهی

انـی : زیرا که عقل از توحید ضعیف آمد چون دانست که رؤیت که در لباس است نه صرف وحـدت اسـت، گفـت
  .بری مما تشرکون، انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و االرض حنیفا

لـس مقـادیر اسـت از آن عقـل مف. جسـت بـی غلـط آمـدچـون جـانش مـی. چون عقلش می جست در عـدم آمـد
بلی، توحید مؤمنـان اسـت چـون بـی خـود . سرگردان است اما این شرط شرطی مقربی است، آنگه که با خود آیند

  .آیند
  .در وقت مراقبه و در وقت مناظره، و در وقت محاسبه: اما کفر دل در سه وقت است

و چون در مناظره آید اگر از حق بجـز از  چون مراقبت کند و نظرش نه بر وجود حق افتد، بدان التفات کافر است
و در وقـت محاسـبه چـون در تهـذیب اسـرار اسـت . حق چیزی التماس کند، یا از خود با حق بازگوید کـافر اسـت

هرکه چیـزی از آن در حـد . شماردچرا که با غري اوش کار است در حقیقت افعال او بدو می. محجوب انوار است
  .نه فاعل بیند کافر استآورد کافر است، و اگر در فعل 

بلی بر او وسیلتی است، زیرا که بَدو عالم تقـدیر اسـت، و آن در . اما کفر روح کفری است که آن عني توحید است
  .سه حال پدید آید
  .اگر متلذذ شود روح کافر است، زیرا که به لذت از حق بازماند: در لذت محبت

د که ذکر نه مذکور است که اگر به ذکر از مذکور محجوب شـود و حال دیگر چون در ذکر موانس شود، باید که دان
  .عني کفر است

و یک حال دیگر آن است که چون سلطنت جمال حـق در او رسـد، او را متالشـی کنـد، چـرا کـه تحمـل سـبحات 
  .اگر آن محو نخواهد در صحو گریزد، کافر است. ذات ندارد

چـون . زیرا که کفر پردۀ اوست. کافران رسد همه موحد شوند ای به مشام جان همهاین است کفر عارفان، اگر ذره
تـاتو . نرسی تـا کـافر خـود نشـوی، برسـی تـا موحـد او شـوی. در او نرسی، کافر اویی اگر بدو رسی، کافر خویشی

تویی، در اشکال ارواحی، تا تو تویی، کفر و ایمان دو است و اگرنه، وجود او چون روی نماید هـم کفـر بـردارد و 
  .المهم اس

اگر لطمۀ قهر نخوری، . تا مرارت کفر نخوری، شهد توحید را حالوت نچشی. زیرا که فراق صد هزار وصال است
کفر به ارادت اوست، و در زیر گلیم او صدهزار دیوانۀ عاقل است به جان همـۀ جـوانمردان . لذت لطف ترا ندهد
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ه دانستم ندانستم، و آنچه دیـدم ندیـدم چـه گـویی؟ آنچ. که هر ساعتی هزار هزار بار کافر شوم، و باز مسلمان شوم
اگر با خودم، کافرم و غایبم و اگر با اویم موحدم و حاضر چون با اویم بی . غایبی حاضر است، و حاضری غایب

  .و اگرت گوید، دانی، واللّه اعلم. اگرت نماید بینی. همه اوست، و همه بی اوست. اویم
  .قیقتهو سئل ایضا عن العشق و المحبة و ح

بدان که مبادی عشق محبت اسـت و بعـد از آن شـوق اسـت، و نهـایتش . وفقک اللّه طریق العاشقني -اعلم: فقال
عشق است و آن استغراق محبت است و این هر سه بعد از کشف و مشاهده است کـه تـا تـواتر الطـاف بـه وسـایل 

وی متواتر نشود، شوقش پدیـد نیایـد و  انوار از غیب حق به دل نرسد دل از حب حق مملو نشود و تا فیض حسن
و سبب مستی روح افتتان روح است بـه جـالل . مست نشود، عشقش پدید نیایدتا در جمال و جالل روح مقدس 

  .حق
نـه هـر کـه خـوش دل . و منبع عشق از صفای صفات است تا حق را به پريایۀ حسن قدم نبیند به حق عاشـق نشـود

. عشق را حد نیسـت، زیـرا کـه حسـن معشـوق را حـد نیسـت. عاشق است است عاشق است یا هر که مونس است
  .عشق از این محل برخیزد که ما بعد آن طوالع توحید است

چرا که در عشق دویی است و اگر او در توحید یکتاست، عشق برکیست؟ جـان . و عشق در توحید مقام کفر است
غیب الغیب نبیند و تا وجودش همه چشم نشود، تـا  آشفته ازوقایع غیب تا سکون نگريد، پس به عني عیان غرایب

زیرا کـه بـه زاد تفرقـه بـه مـزار جمـع . در وجود به جز از چشم نماند، پس به غربت ازل به مراکب مهر سوار نشود
آنگه مسلوب کلی است به عشق که حقیقت عشق از سر بقاء اسـت و آن مهـد طفـل روح اسـت کـه یـد . تواند شد

  .ستعظمت به توحید مجرد ا
تا آن ارادت محو نشـود، . اگرچه حسن مهیج عشق است، نفاست مهیج حقیقت است، و صفای صفات آنجاست

عشق صفت اوست و عاشقی پیشۀ او، و عاشق خود اوست و از . پس در صفات او نتواند رسید که آن عشق است
  .آن عشق یک رنگ است
  .و سئل ایضا عن الصحبة

بدان که صحبت حصـن محصـون معرفـت اسـت، و مجـالس . ادقني الصالحنيوفقک اللّه صحبة الص -اعلم: فقال
مایکون مـن نجـوی ثالثـة االهـو رابعهـم، بـازار : گفت -سبحانه و تعاىل -حظایر قدس وحدت است چنان که حق

بوتۀ خالص زرکانی جان است که تا از معادن فطرت اسـالم . نخاس خانۀ روح مقدس است. افالس نفس است
صحبت سرای تهذیب اسرار است و مشارق شموس انـوار اسـت . نپذیردآن صراف خانه نقش می بريون نیاید، در

  .آنجاست که آشوب طبایع از گل بنی آدم بريون برند
ا راند که در غربت فنا با یکدیگراند و هرچه غري عبودیت محض است، در ربوبیت صرف، آن ملک زادگان غریب

انـد و متفرسـان غیـب آنهـا کـه از اللّـه یکـدیگر را ساکنان القی السـمع. به دست اخالص از طرق معارف بردارند
همه ایشان را بینی و غري نبینی، که بـا ایشـان غـري . اند و بجان واحدنداند اگر بینی ایشان را بصورت متفرقرسول
  .نیابی

للّـه را ناصـراند، چـون ا. انـداز آن بـر یکـدیگر مشـفق. انـداند، از مادر مهر زادهاند و مرآت غیوبجاسوس قلوب
داعی یکدیگراند در وقت مناجـات در راسـتی بـا یـار . اند به غایت از جهت مواساتمتباذل. اندیکدیگر را معني

اند اند عیون کاروان نفحاتسرشان آشکار است با یکدیگر زیرا که از یکدیگر نه بیگانه. اند و با خود کژندراست
د در بازارشان نوادر عجایب ملکوت فروشند و نخرند جز ایشان که فروشند کننکه استنشاق نسیم رایحۀ قدس می
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صلی اللّـه علیـه و  -چنانکه سید. سالحشان نقار است ایشان را در نقار نواست. قبلۀ یکدیگراند چون در انفرادند
  .اختالف العلماء رحمة: گفت -سلم

در مصـاحبت . بـی جاننـد، از خـود جداانـدچـون . جاننـد یکـدیگر را. صفتشان ایثار است و صدقشان دثار است
اند بی نفس گویند و به دل شنوند در عّد انفاس یکدیگر حقـایق سـرایر مسـتوفی سـتانند القـآء یکـدیگر را موافق

باشند رفق پیشۀ ایشان اسـت، و صـدق مربـع ایشـان اسـت،و اخـالص در وقت معاشرت همه هوش . گوش باشند
وصـال را باشـند در . گر نباشند و اذای یکـدیگر را اذای خـود شناسـنددر حسن عشرت مزاحم یکدی. مرتع ایشان

  .وقت هجران و هجران از میان مهجور کنند
از یکدیگر نشکیبند از صدق و راسـتی، و از یکـدیگر بـه نگریزنـد چـون بـه اخـالص محـاورت کننـد همـه خـادم 

صـحبت چـون روی بنمایـد، . واحدانـدهمه مرید یکدیگراند، زیرا کـه عـني . یکدیگر باشند، و همه استاد یکدیگر
  .اثر حق باشد که خلیفۀ حق است خلق او را. تمکني آورد؛ چون رمیده شود، در همه احوال گزیده شود

هـادی و مهـدی شـود . ان ابـراهیم کـان امـة: تر آید بر سر خویش خلیفۀ روزگار خویش باشدهرکه از صحبت تمام
د در احکام ربوبیت راسخ نبـودی و در جریـان قضـا و قـدر سـاکن اگر صحبت نبودی، مر. چون مرياث انبیا دارد

ن کسـی بـود کـه نـان از قسـط خـورد کـه بـا ایشـان اهمسفرۀ ایش. نبودی، و در مجالس انس ادیب ومتادب نبودی
اهـل بیـت . گرسنگی خورد و با ایشان کسـی خسـبد کـه در دم لیـل و نهـار، و در دم مراقبـت، همـدم ایشـان باشـد

بایـد کـه سـخن . اند، و جواهر نفیس حکمت دارنـدزیرا که عرایس سرای غیب. ایشان بیگانه نشوداند، که در  حق
چنان که در خود . شرط صحبت شرط معرفت است. که اگر غري را بشنوانند مفتون شوند. ایشان جز ایشان نشنوند

  .تراندتراند، و در صحبت صادقروند عارف
  .و سئل ایضاً عن الشیخ و المرید

بدان که مرید سهام رامی است که از قوس اهتدا رفته اسـت، و بـه هـیچ منـزل بـه هـدف . وفقک اللّه -اعلم :فقال
حريان بیابان اندوه اسـت کـه . مجذوب کمند محبت است که به مسامري ارادت مسدود شده است. حظوظ نرسیده

پختـۀ . ، زیرا که بـی جهـت اسـتقبله ندارد. در فقد وجد است، و در وجد مفقود است. راحلۀ مراد گم کرده است
  .در رامش است جانش. خو پذیر است نفس را در عشق. ظاهر است و خام معنی

متلون است؛مفرد است، مراقـب اسـت؛ حاضـر اسـت؛ ذاکـر . عبودیت پريایۀ اوست، و اثبات ربوبیت سایۀ اوست
سـت؛ اواب اسـت؛ است؛ تایب است؛ مورع است؛ زاهد است؛ عابد است؛ صافی است؛ صادق است؛ مخلص ا

و در . بدرد دین شریف است، و در توکل بی نظري اسـت. سوختگان را قرین است. یاران را معني است. اواه است
. متوحـد اسـت. خوشدل اسـت بـی بصـريت. و حجاب است بی امل. مجاهد است بی کسل. ملک دل امري است
  .محرتق است. غریب و وحید است

و چـون ذوق . از بال بنگریزد. رحیم است. رئوف است. خدوم است. تاخالقش کریم است، و لسانش لطیف اس
مرید است و مـراد اسـت، . ای است از آتش استادانچون غم عشق را شاید، شعله. معانی دارد در شهوات نیامیزد

در ارادت آسـایش . مرید در عبودیت مرید اسـت، امـا در ربوبیـت مـراد اسـت. که اگر این نبودی ظهور او نبودی
  .ت، و مرید را آالیش نیستنیس

  .اما پري آنگه به درجۀ شیخوخیت رسد که به هفت جوهر از جواهر طریق عالم و عامل شود
و مرد تمام نشود در طریـق معرفـت . اول در عبودیت بودن است در مرجع مهلکات، و موفق شدن به نظر منجیات

چنانکه سید العالمني و خواجۀ قاب  -و را نداندهای او نشناسد، و حدیث نفس و مزخرفات اتا فنت ابلیس و حیله
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه: گفت -صلوات اللّه و سالمه علیه -قوسني
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و پري عارف نبود چون آفات را نشناخته باشد و آفات در آن کس باشد که از آفات رسته باشد و اگرچه آفات بیش 
ی پشت جانوران است امـا آنچـه در قـدر وسـع باشـد در آن های باران و مواز ستارۀ آسمان و ریگ بیابان و قطره

  .انشاء اللّه تعاىل. کلماتی چند گفته آید که طالبان را فایده باشد
های این قوم آن است که خودرای و معجب به نفس خویش باشند و اقتدا بـه هـیچ پـري نکننـد و اما از جملۀ غلط

مـن لـم یکـن لـه اسـتاد، فاسـتاده : چنانکـه گفـت. یکن ابلـیسچنني گویند که ما را استاد با خویش است دارند ولـ
  .الشیطان
های دیگر آن است که علم شریعت نخوانندو آموخنت آن ننگ دانند و گویند که علم شـریعت زحمـت راه و از غلط

  .دانندو از فضوىل ندانند که نمی. است
و چنـني . رکاتشـان جملـه در قبـایح باشـدهای دیگر آن است که آداب نگه ندارند در جمیع احـوال، و حو از غلط

  .اند لیکن به نار و سقردانند که رسیده
و غلطی دیگر آن است که رواتب و نوافل بگذارند، و بکسالن خوی کنند و متعبدان را طعن زنند و گویند که عابد 

  .مرد عارف نبودباید که تا آن حاصل نشود او افکندۀ نفس است و خرب ندارند که هفت جوهر می. ناتمام است
  .اول بداند که رفنت راه ربوبیت بر عبودیت است و کیفیت آن

  .و طهارت آن و معرفت غلطات آن و کیفیت نجات از آن دوم در تهذیب طریق
  .سوم در همه علوم شرع رسیدن و حقایق آن بجای آوردن به نیکوئی علم و عمل

  .چهارم علم معرفت در یافنت و بصري شدن در آن
  .حاالت و احکام آن بدانسنت پنجم علم

  .ششم علم مکاشفات و حقایق آن فهم کردن
  .هفتم به سر مشاهده رسیدن و در بحار توحید غوص کردن بعد از آن در احکام و حدود معارف متمکن شدن

هر که این هفت معنی در وی پیدا شود، پريی را شاید و تواند کرد که پريی مرياث حق اسـت کـه در آن خـود را بـه 
عالم است به تعلیم . او متأدب است به آداب حق. خلیفة اللّه است که از روی خوبش حیات افزاید. مریدان نماید

  .در عشق مونس است ودر توحید یگانه و در معرفت راسخ. عامل است به امر حق. حق
قـدوۀ طالبـان . نـور مقتبسـان شـعلۀ بیابـان اسـت. بروج سیارگان آسمان علـم اسـت. مرغان ارادت را آشیانه است

آنکس را که بخـرد . جوهر صدق است که بر مرید خاص و عام است. بمفتاح خزینۀ مکاشفه است. مشاهده است
  .بخرندش، و آن را که براند برانندش

  .و سئل ایضا عن آفات الطریق و غلطاته
طریـق بـیش از آن  غلـط و آفـات -خلصکم اللّه عن محن الصوفیة التی نـودی اىل الصـلوة -اعلموا: فاجاب و قال
چنانکه در هـر نفسـی . اند و شمار آن به عدد انفاس رهروان است، که در هر یک نفس غلطی استاست که گفته

  .رشدی و اهتدائی است و بر اشتباه آن واقف نشود، اال عالمی ربانی که از غیب مخترب باشد
ساط است و آن هذیان باشد از آنکه انبساط ها یکی آن است که طیبت های فراخ کنندو گویند که این انبو آن غلط

  .حسن آداب است
و دیگر آفت آن باشد که از حرام و شهبات باک ندارند و گویند حالل و حـرام نارسـیده اسـت و اگـر در یگـانگی 

شان از جاهلیت است ونداشنت اختیار و امتحان که بنده ممتحن است و مکلـف از حـق همه یکی است، این گفنت
  .مالتبر جمیع معا



۷ 

بلـی، . هاشان آن است که با زنان و امردان بنشینند و مباشر یکدیگر باشـند و خـود را بـی زیـان داننـدو مهني غلط
عشق به هر محلی که فرود آید در حالت مشاهدت شهوت را بربد چون در همۀ وجود رهرو از بشریت هـیچ نمانـد 

. فر مستحل خمـر باشـند و گوینـد مرکـب مـا اسـتو جماعتی از ک. در مجالس عشاق حق نشسنت او را مسلم باشد
شوم حاىل است که آن را حاجت به آبی تلخ باشد که مستی مـردان از مشـاهدۀ جمـال اللّـه باشـد کـه شـور از جـان 

  .عاشقان برآرد
واجب کـرده اسـت بـر بنـدگان آن را فـرو  -سبحانه و تعاىل -هاشان یکی آن است که هر فرایضی که حقو از غلط
و چنـان نماینـد از خـود کـه مـا مخصوصـیم بـر حریـت و . ن نماز و روزه و زکـوة و صـدقه و امثـال آنگذارند چو

  .عبودیت از آن غري ما است
ربوبیـت حالـت سـکر اسـت، و عبودیـت . اند، و دم از ربوبیت زنندو دیگر غلطشان آن است که در عبودیت نبوده

التقربـوا الصـلوة و : هرگاه کـه سـکر در آیـد. ت عارفان راتا در این جهانند، از این هر دو ناگزیر اس. حالت صحو
لن یستنکف المسیح ان یکون عبداللّه و الالمالئکة المقربـون نشـان ایشـان : انتم سکاری و هرگاه که صحو درآید

  .است
هاشان آن است که وضو و طهارت و غسل جنابت مهمل دارند و گویند ما وضـوء ازل داریـم دارنـد وىل و از غلط

: چنانکه مهرت عالم و برگزیدۀ بنی آدم علیه الصلوة و السـالم گفـت. جنابت ازل، که به همۀ بحار عالم پاک نشوند
س طهارت صفت اللّه است، و پاکان مقـدس زیرا که قد. لواغتسل اللواطی بماء البحور الیاتی یوم القیامة االجنبا

  .ان اللّه یحب التواین و یحب المتطهرین: را دوست دارد
هاشان آن است که سخن چني باشند و آن را بی میزان شرع بـاز گوینـد و ان را بـر خـود بندنـدو بـا و از دیگر غلط

کدیگرنـد، و هـذیان از شـیطان بـه شـیاطني ی. مزخرفات و طامات بیامیزند و یکدیگر را بدان سخنان معـزول کننـد
  .شیاطني االنس و الجن: چنني گفت -جل و عز -تلقف بستانند و وی را متابع شوند که حق

هاشان آن است که اگر طریق صواب در پیش ایشان نهی، قبول نکنند و از طبع و هوادسـت ندارنـد؛ و معظم غلط
انا وجدنا آباءنا علـی امـة و انـا : آیند با آن کافران که گفتند و گویند ما از یاران و پدران و ائمه کفر دیدیم و موافق

  .علی آثارهم مقتدون
هاشان آن است که گویند هرچه در ازل بوده است ما نتـوانیم گردانیـد و بـه قصـد مـاتغیري و تبـدیل در آن و از غلط

ت بـر ایشـان آن حجـ. نتوان کرد و بدین سخن راه هوا خوش خوش روندو سخنشان راسـت و فعلشـان زشـت بـود
چـرا بعضـی را بـه . است که در وقت زخم و بال بگریزند اگر قولشان بانیت برابر بودی، همه از امر ازل دانستندی

پسندند و بعضی را نه؟ نؤمن ببعض و نکفر بعض پیشۀ ایشان است و ایشان را در ایـن گفتگـو اسـقاط معـامالت 
که هر که ایـن سـخن . دین و آن بطنان مذهب دهریان استمقصود است، و اختیار لذات و شهوات دنیا و بطالن 

  .نعوذ باللّه من مذهبهم: کندگوید رأیش میل به مذهب دهریان می
هاشان آن است که به اباحت مشغول باشند و گویند فاعل این حرکات همه حق است؛ ما را در این میانه و از غلط

  .و زود زود سر به کافری برآرندهیچ دست نیست و بدین رخصت محرمات را مستحل باشند 
لـیکن آن . چنني است؛ فاعل و خالق افعال همه موجودات حق است و آفریننده مستحسنات و مستقبحات اوسـت

را که در ازل به رضای قدم بپسندید محمود افعـال اسـت و آن را کـه در سـخط ازل بـه هاویـۀ ضـاللت انـداخت، 
  .هدی اللّه فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرونمن ی: عزوجل -قوله تعاىل. مذموم افعال است

هاشان آن است که گویند همه خود اوست و بدین همه گفنت جزویات متفـرق حـادث از ذات خواهنـد و و از غلط
پس مر آن کافران را صد هـزار خـدای باشـند و حـق سـبحانه از جمـع و . به رمز یکدیگر را گویند که ما خود اوئیم
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بـدین قـول . طـول نپـذیرد و متلـون نشـود. ت منزه است و احدی است کـه جـز او را بـر او راه نیسـتتفرقۀ محدثا
  .نه خود را دانند و نه حق را، که اگر کسی حق بودی کی فنا شدی. کافرند

آنهـا گوینـد کـه روح از ذوات . و قومی را غلط در روح است و اینها در روح غلط ندارند اما در جسـم غلـط کننـد
هب نصاری دارند؛ اخزاهم اللّه و قومی دیگر گویند که روح خـاص از وجـود اوسـت و روح عـام آفریـدۀ مذ. است
و این خیال محال است که وجـود قـدیم در حـد آیـد و در ظـرف گنجـد و نزدیـک اسـت ایـن مـذهب بـه . اوست
  .قاتلهم اللّه. تناسخ

و پندارنـد کـه آن کشـف اسـت و ذات و  و غلط دیگر ضعفا راست که در عـالم خیـاالت باشـند و تمثـیالت بیننـد
  .نعوذ باللّه من شوم خاطرهم. اند و خیال پرستمتهم. صفات حق را مانند نهند

این خاطری فاسد اسـت . هاشان آن است که اولیا را بر انبیا تفضیل نهند یا برابر دارند؛ قد کفروا بذالکو از غلط
از بـی فهمـی در غایـت . واسطه است و حال وىل بـی واسـطهو قولشان در این آن است که می گویند حال نبی با 

و  -هيلع -و نیز بر وحـی و رسـالت جربئیـل. جهل بود این سخن، که الهام و حدیث و مناجات انبیا راست بر دوام
اند و حالت نبی از ورای طور ارواح است در صرف قدس و حالت وىل غالباً بـني االرواح ارسال کتب مخصوص
  .نکس داند که او را بوده استو االشباح است و آ

و آن در دنیا مستحیل نیست ولیکن . و دیگر غلطشان آن است که جماعتی از ایشان دعوی رؤیت کنند به چشم سر
بینـیم آن خـود بـه سنت بر این رفته است و گروهی کشف عیان از کشف بیان باز ندانند و تـوهم کننـد کـه آنچـه مـی

آمده است کـه  -صلی اللّه علیه و سلم -یت خامی ندانند و در سنت از رسولچشم باز دیدۀ سر است، ولیکن از غا
ابلیس میان آسمان و زمني بر عرشی نشیند و نفس خود را بر جماعتی از عوام عرض کند تا ایشان را گمراه کنـد و 

  .ت بلکه حق بی نشان استسهرچه از آن نشان دهند حق نه آن ا. به همه کاری
که گروهی از ایشان نوری چند بینند از انوار مخلوقات و پندارند که آن نور حق اسـت و  و غلط دیگرشان آن است

این خطاست، که او موصوف است به نور، لیکن نور او هدایت اسـت، و معرفـت و توحیـد . تعلق به ذات او دارد
وراء ایـن همـه،  است و ارشاد و این نور و ظلمت که ایشان گوینـد حـق از آن منـزه اسـت امـا حـق را انـوار اسـت

ولیکن از خیال بريون است و اگر به مثل از جالل نور خویش، به مقداری که آن حـق دانـد و در حـدود و چنـد و 
  .چون نیاید بر کون تجلی کند، موجودات محرتق شود

یـی ربـانی بـدان و نور جاللش قدیم است، و روح ناطقه که روح جالىل اسـت، قدسـی. او بدیع است به هر حال
تجلی مصفی است؛ و هرچه بیند بدان بیند وبدان داند و بـدان گویـد و بـدان شـنود، و بـدان گـريد و در قـرآن نور 

  .اللّه نورالسموات و االرض: چنانکه گفت -سبحانه و تعاىل -مجید بر این مثل است اللّه را
وانند که ازآن بريون آیند و دیگر غلطشان آن است که چون مالزم شوند بر افعال اهل ضالل، و چون مدتی برآید نت

از غلبۀ ریا و نظر اغیار؛ که چون مدعی بود و مدتی بر این طریق رفته و خلق او را بدان نهج دیده و او را بسـتوده 
چون او اسري نفس و ریاست بر آن طریق کفر بر خود پسندد و ننگ دارد که با طریق صواب آید تـا بـدین خیانـت 

درآید، مزدوریش باید کرد و این ظالم را شکوهی عظیم باشدو  -ملسو هيلع هللا ىلص -شرع رسولاز چشم خلق نیفتد؛ که چون به 
شـود و ایـن صـاحب دولتـان از غایـت محبتـی کـه دارنـد، کلفـت احکام شرع ثقلی دارد و نفس در آن حقـري مـی

  .و انها لکبرية االعلی الخاشعني: تکلیف از ایشان برخاسته که بار شرع باری گران است
هـا اما غلـط. های این قوم غلطی چند است در اصول دین که دین به ان ویران شودشد از غلط و این قدر که گفته

 -که در فـروع افتـد نمـوداری از آن پیـدا کنـیم تـا راه راسـت از گمراهـی در ایـن طریـق در وقتـی چنـني پیـدا شـود
  .انشاءاللّه تعاىل وحده
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را بر درویش تفضیل نهند و ندانند که خداوند عالم فقـر ها که در فروع افتد یکی آن است که توانگر و اما از غلط
للفقـراء الـذین : و اللّـه خـري وابقـی و نیـز بسـتود صـادقان را و گفـت: و تجرد رهروان خود را اختیار کرد، و فرمـود

خـود را و امـت خـود را فقـر برگزیـد و دنیـا و  ملسو هيلع هللا ىلصو مهرت فرزندان آدم و برگزیدۀ عالم محمـد مصـطفی . احصروا
  .الفقر فخری: بگذاشت و گفت که حطام او

و دیگر غلطشان آنست که جماعتی خود را به نشان صوفیان برآرند، و از حال ایشان بی خـرب باشـند و بـه نـامی و 
. فروشـندرسمی قناعت کنند و در این صورت بعضی خود را به سالوسی و ناموسی برآورند و چیزی که ندارند می

  .و ان اللّه الیهدی کید الخائنني
بـوده اسـت، و کسـب  ملسو هيلع هللا ىلصو قومی کسب اختیار کنند و توکل را طعن زنند و معلوم نکنند که توکل حـال رسـول اللّـه 

و توکل اقویا راست، و کسب ضعفا را و بر مقـام خـویش آن کـس کـه برسـد و واقـف شـود تقبـیح و . سنت اوست
  .توبیخ دیگری نکند

ویشـی و بـدان رخصـت خـود طلبنـد تـا بـه لـذت و شـهوت و قومی گویند آخرت به دنیا بهرت بدست آید کـه بـه در
  .درافتند معلوم باید کرد که به تجرید و تفرید بهرت ثواب توان یافت که به عالیق و عوایق

و دیگر غلطشان آن است که چون تحمل اثقال مالمت و درویشی نتوانند کرد و دخول کنند در توسـع دنیـا و بـدان 
  .ا خود برنیایند، از غایت سالوسی تأویلها را سرپ خویش سازندبلی، چون ب. رخصت و تأویل جویند

و خلـق فهـم  -عزوجـل -و دیگر غلطشان آن است که چون ذکر مشایخ بزرگ بشـنوند و شـرف ایشـان نـزد خـدای
کنند، بدان سبب به انواع مجاهده ایشان سعی کنند و مدتی دراز بمانند و هیچ حالوتی از آن نیابند و به نزد حق 

. آرامی نیابند و نیز از خلق حرمتی نبینند و گرد مجاهدت بر ایشان بنشـیند، و همـه خلـق از ایشـان بگریزنـدتعاىل 
  .اللّه تعاىل خصمهم فی ذلک: زیرا که به حیل درآیند و به کسل بريون شوند و ندانند که

ز گویند، و بدان جاه و دیگر غلطشان آن است که گروهی قصد طواف شهرهای مختلف کنند تا آنچه دیده باشند با
  .رضی اللّه عنهم و سقی ارواحهم شراب الزلفة. اند یاران که رفتندو حرمت بدست آورند نه چنني بوده

و دیگر غلطشان آن است که مال ببخشند و سخاوت اظهار کنند و سر به خادمی برآورنـد تـا بـدان شـیخ الشـیوخی 
ل فدا کردند و خود را به یاران وقـف کردنـد و از راه عـوض جاه از پی ما -رحمة اللّه علیهم -کنند سادات ماضی

  .برخاستند که عوض در راه عاشقان بر عاشقان حرام است
ای گویند ما مجردانیم و هرچه یابیم بکار بریم و فرق نکنند میان حق و باطل و و دیگر غلطشان آن است که طایفه

  .گشایندنۀ اباحت میحالل و حرام این حدیث کلید بطالن است که بدان در خزا
پندارند کـه آن بـه مجاهـدت راسـت و دیگر غلطشان آن است که جمعی از مفلسان ذکر کرامات این قوم کنند و می

از و چون چندی بر آن برآید و چیـزی . جل جالله -شود و ندانند که با مجاهدت استعداد کرامات باید و تأیید حق
نشان حماقت اسـت، نـه نشـان مجاهـدت کـه مجاهـدت بـه حـق موجـب  آن نیابند در کرامات اولیا طعن زنند این

  .چرا که مجاهدت بر نهج شرع سبیل هدایات است. کرامات است
و دیگر غلط آن است که گروهی خود را از بی علمی به ریاضت بسیار ضعیف کنند تا به حدی کـه از فـرایض بـاز 

  .ه به تعجیلاند نمانند، و ندانند که مشایخ ریاصت را به تدریج کرده
و دیگر غلط آنکه در زاهدی در کوهها و غارها بی حال و مقام مشایخ مشغول شـوند و ظنشـان چنـني باشـد کـه از 

های مربم ممارست کردند و از شر نفس ایمن ببودند و معلوم نکردند که از شـر نفـس خلق بگریختند و به ریاضت
شست؛ و اگر نه، مرض و مالیخولیـا بـیش باشـد کـه حـال و و در خلوت بی حال قوم نتوان ن. ایمن نتوان بود هرگز

  .کشف
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ندانسـتند . پنداشتند که بدان از آفت شـهوات بـاز رسـتند. ای خود را اخصی کردندو دیگر غلط آن است که طایفه
  .که شهوات نه در آلت است، بلکه شهوات در نهاد است که تا تو هستی آن هست

و ندانسـتند کـه مشـایخ . احله در بادیه فرو رفتند و خـود را هـالک کردنـددیگر غلط آن است که قومی بی زاد و ر
چون در بادیه رفتند جانشان مرهون به عشق حق بود و دلشان پر از توکل و یقـني و ایشـان را گرسـنگی و سـريی و 

  .خراب وعمران یکی بود
غ و مرقعـات الـوان و دیگر غلطشان آن اسـت کـه جمـاعتی بـه تکلـف و تلـبس مشـغول شـدند و لباسـهای مصـبو

ها بنشستند و اشارت قوم بیاموختند؛ و پنداشتند که ایشان نیز صوفیانند و سهوشان افتـاد کـه درپوشیدند، و در رباط
  .یی برنیاید و روز قیامت حسرت و ندامت و نار و شتار بار آردبه تحلی و تمنی صوفی

کنند از دراهم و دینار و مرابحت و مضـاربت در آن  ها پرو دیگر غلط آن است که جماعتی از معلومات دنیا خزانه
کنند و سکون بدان وجه معلوم بدست آورند و با آن همه در نماز درآیند و همه وقـت روزه دارنـد و خشـیت و می

آب دیده اظهار کنند و چنني گویند که معلوم بباید تا عبادت بـر نظـام بمانـد و دل پراکنـده نباشـد و فـارغ بمانـد و 
چگونه باشد حقیقت عبودیت که با وی زهد نباشد؟ کـه تـا . بئس الظن هذا -ند که این حال خاصان استتوهم کن

  .از عالیق و عوایق باز نرپدازی، عبودیت از تو درست نیاید
یی از طاماتیان رقص و بیت و سماع و دست زدن و جامـه دریـدن اختیـار کننـد؛ و و دیگر غلط آن است که طایفه

  .بدین مزورات مقامات نتوان یافت! هیهات. آن حاصل آمد ایشان حال اولیا بیافتندپندارند که چون 
حقیقت اخالص آن است که از رؤیـت خلـق جهـان : و دیگر غلط آن است که گروهی از جملۀ آنها چنني گویند که

منقطـع شـوند؛  به یکبار بازمانند؛ واگرنه اخالص حاصل نشود و ایشان این بدان خواهند که از روی ظاهر از خلق
و اگرنه، آنکه به اخالص مخصوص است، اگر همه کون با خلق بـه یکبـار در چشـم وی افتنـد، . و این وهم است

  .چشم اخالص وی از اغیار هیچ غباری نپذیرد
پنداشتند که فنا فنای بشریت است و به انواع صداع . و دیگر غلط آن است که جماعتی در حقیقت کالم نشنیدند

بعضی به ترک طعام و شراب بگفتند، تا خود را نزار کردند و پنداشتند کـه فنـا فنـای حـظ جـان . تادندو سودا دراف
  .است از حق در سر توحید و فنا در فناء فنا است

علیهم ایضـا فـی سـري الحقـایق غلطـات؛ و . هذه غلطاتهم فی الفروع التی استعملوها و قعوا فی مهلکة المتعبدین
  .ان شاء اللّه وحده. عن اسرار المقامات و حقیقة الحاالت، و سنبني بعضها اذا وقعوا فیها احتجبوا

اما از غلطات که در سري منازل افتد سالکان را بکای بی حرقت اسـت ونـالش بـی نـازش و حضـور بـی قربـت و 
انبساط بی حرمت و تواجد بی وجد، و صحو بی سکر و حزن بی فـرح و خـوف بـی رجـا و رجـای بـی خـوف و 

ان دم و ارادت بـی طلـب و قـبض بـی بسـط و اسـتیحاش بـی انـس و ضـحک بـی بکـا و طلعـت بـی سماع بی 
حالوت و مراقبت بی مکاشفه و خیـال بعـد الکشـف و اشـارت بـی معرفـت و التبـاس بـی عشـق و اسـتغفار بـی 
غرامت و توبۀ بی ندامت و فکر بی بشارت و گریۀ بی رشاشت و اختالج بی وجد ونوم بی سهر و صبح بی سـحر 
و طمس بی رمس و رقص بی هیجان و عشق بـی هیمـان و ریـن بـی زیـن و سـلطنت بـی محنـت و عبودیـت بـی 
ربوبیت و عربت بی غريت و شوق بی تمنای مرگ و در بیابان وی رفنت بی اهبت و اشـتیاق بـی ریحـان و سـماع 

دم بی قدم و تاوۀ بـی بی الحان و نظر بر وجود امردان بی مشاهدۀ رحمان و مقام بی حال و حال بی وصال، و ع
از جهـت آنکـه در سـري مقامـات و اسـتعمال معـامالت چنانکـه از . سقم و قبول مستحسنات در ضمن مستقبحات

و السالم علـی مـن اتبـع . هذه اشارة الیعلمها اال اهل االشارة. مستحسنات فواید است از مستقبحات فواید است
  .الهدی
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  .هذا سئوال عنه فیما یاتی ذکره
گویند رهروان حقیقت و سالکان طریقت در حال آن سیمرغ گرم قدم و آن روضه جنان کرم ابوالمغیـث  چه: مسألة

کـه چـون محبـوس بـود، نقـل اسـت از احـوال او کـه هـر روز از  -قدس اللّه روحه العزیـز -حسني بن منصور حالج
وزی بـا سـیزده بنـد هـزار سرمستی شراب وحدت کلمۀ اناالحق بر زبانش برفتی، و خرب اسـت از آداب او کـه هـر ر

  .انشاء اللّه وحده. ای باشدرکعت نماز بگزاردی؟ این دو حال متناقض بیان کنند تا فایده
  :قال فی جوابه

کاس سـکرش از شـراب . از حق حظ خدای بستد و حق تعاىل از حسني حظ بندگی بستد -رضی اللّه عنه -حسني
  .افل مستوفی شده بودبه الیزال العبد یتقرب اىل بالنو. یکتائی پر بود
  :جواب دیگر

چون عشق به چنگال قربت از سر محبت گریبان انسـانیت بگرفـت و بـه حقیقـت وصـل کشـید دامـن عبودیـت در 
  .دست ربوبیت بماند

  :جواب دیگر
سـرود آن نـه زبـان حـدثی چون بلبل صفات بر شمشاد جانش نشست، و به نطق ازىل در جهان بشری اناالحق می

  .عندلیب قدمی بود و عاشقان را در این کلمه اعتبار از شجرۀ انی انا اللّه موسی بود بود، بلکه نوای
  :جواب دیگر

چون آفتاب تجلی از بام کربیا پیدا شد، و خسرو روح او از خانۀ حدثان جدا گشت و در قرب قرب از سکر سـکر 
که آفتاب احدیت در غیم فنا از عني بقا  در دایرۀ تنزیه در سر ازلیت یکتا شد، علم فرق کرد خدائی از بندگی، زیرا

  .بر او پیدا شد
  :جواب دیگر

سبب عبودیت حسني در ربوبیت آن بود که چنان که حسني به صفات حق ملتبس شـدی در عبودیـت حـق و روش 
  .تمت االجوبة. بر ربوبیت بی امتزاج الهوت با ناسوت و اختالط ناسوت با الهوت بل به انفراد قدم از حدوث

 -رضـی اللّـه عنـه -الطاعات اکرب من مقام الکرامات و قال الرضاء فی الحاالت خصک فیـک و قـال مقام :فقال
اذا اختـاروا اللّـه  -عزوجـل -عن العباد اذا اصطفیهم فی االزل لنفسه و الیباىل باعمالهم و رضـی العبـاد عـن اللّـه

و قال صلوة العارفني طريان االرواح فـی . لیب: الست بربکم؟ قالوا: تعاىل علی کل شیئی فی االزل باشارته علیهم
فاسـتقبالهم الکعبـة، اسـتقامتهم فـی . فضاء السرمدیة و صفآء الدیمومة و حرکاتهم روعان الطلب فی عالم الطـرب

و استفتاحهم التربی من کل شیئی سوی اللّه و قـراءتهم . الحال و نفی الجهات و نیاتهم تمکن القلوب فی الغیوب
ی قفص االشباح و رکوعهم خفض اجنحة الهمة فی بحـار المنـة و سـجودهم زوایـد الحـب فـی الحان االرواح ف

و رفع ایـدیهم الخلـق فـی مرتـع الشـهود و تشـهدهم اسـتخبار الجـربوت و ادراک المشـاهدات فـی مدارج القرب 
خـروج  و تسبیحهم ازدحام الـذکر عـن الفکـر و تسـلیمهم. و تکبريهم تهذیب االدراک من االشراک. المکاشفات

  .الروح عن ضیق الرسومات و الدخول فی االنبساط
  .هذه کلمات صدرت عنه فی حالة الوجد

  .الفناء اقوی من البقآء، الن الفنآء فناء العبد فی عني الوجود و البقآء بقاء العبد فی حسن الوجود: و قال
  .الهمنی ربی شیئا لیس االغیبا: و قال
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انما اراداللّه ان یعرفه دقایق المعامالت . هذا تعریف و لیس به تعبري: قال. عفااللّه عنک: فی قوله عز وجل: و قال
وقع العفو مقابلة االنتباه لما انتبهوا قبل التادیب الطف علیـه الحـق : و ایضا قال فیه. عفااللّه عنک: فالطف بقوله
  .قبل التثریب

  .و سئل عنه عن سري االشباح فی الهواء
ای مغرب عشق را جناح معرفت در منزل ازل به مقراض تنزیه مقطوع گشت و وجود عنق: فاجاب و قال بالفارسیة

. در آن مطاف سري در مکان چه خطـر دارد. معامالت چنانکه کون طريان روح جالىل از حق به حق معدوم گشت
  .و وصف نفسه احد بعلم الظاهر فی غیبته

در سلک حکمت کشید، و از راوق خانۀ کربیا رحیـق آنکه از بحار قدم جواهر علوم الیزاىل : فقال فی حق القائل
مختوم معرفت چشید، محفوظات مسطور رسم نزد خاطرش چه گذر کند و آنکه بـی عـروس انـس در عـزب خانـۀ 

مالمـت  -عزوجـل -صـاحب هـذیان را از نـزد حـق. وصال تماشا کند در وعد و وعید از مدح و ذم خلق تـربا کنـد
  .واللّه اعلم بالصواب. غرامت است -یه و سلمصلی اللّه عل -است و در شرع رسول

  .قدتمت الرسالة فی بیان غلطات الطریق بحمداللّه الحفیظ و هو وىل التوفیق
  


