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جلسھ اول 
سگفتار مکتوبات عین القضات ھمدانیدر

بابک عالیخانی:مدرس

»نامۀ نود و سوم«

که ) 1أطالَ اهللا بقاءك فی طاعته و سلَک بِک سبیلَ أحبائه(دوست عزیز و اي برادرِ مخلص بدان اي ) 1

عارفان و . ؛ جریدة اهلِ سعادت و شقاوت است2»و منکُم مؤمنٌکم فَمنکُم کافرٌهو الَّذي خَلَقَ«: خداي تعالی گوید
اما همه را برابر است، 3و غافالن کافرانِ نعمِ اواند، و آفتابِ جالل ازلمؤمنان بدو، شاکرانِ نعمِ اواند، و جاهالن

ا مإشاکرِاً و ا مإ«است از برابر بودنِ او کلِّ وجود را؛ کنایت ازل» هدیناه السبیلَاإنَّ«. رسد برابربه همه تابش نمی

و اگر مثالی .»6بعضَها علی بعضٍ فی األُکُلِبِماء واحد و نُفَضِّلُتُسقی«: 5حالّمکنایت است از تفاوت4»کفوراً

تابشِ اما فتاب همۀ عالم را برابر است، آ. 7و من آیاته الشَّمس: خواهی تا به فهمِ تو و امثالِ تو نزدیکتر بود در نگر
.آفتاب نه همه جایی برسد

.خداي تعالی بقاي ترا در طاعت خویش طوالنی کُناد و ترا سالک راه دوستان خویش گرداناد-1

.برخی مؤمنانندو برخی از شما کافرانند . اوست که شما را خلق کرد-2

.ذات قدیمذات ازلی،: ازل-3

. خواه سپاسدار باشد و خواه ناسپاس،ا او را ره نمودیمم-4

هاها، قابلمحلّ: محالّ-5

. را در میوه برتري بخشیدیم بر برخی دیگر) هاي زمینپاره(به آبی واحد آب داده شود و برخی ) زمین(-6

. هاي او یکی آفتاب استاز نشانه-7
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بعضی را بی اختیار بشري تمام کرد به خود، چون آسمان و زمین و ستاره و : کارهاي او از دو گونه است) 2
ثالً، یا چون مصحفی نوشتن م، 1لحکمتهاماً و بعضی را به اختیارِ بشري تفویض کرد إتم. ملَک و جنّ و شیطان

و اگر . و اینچنین موجودات هرگز به کمال نرسد بی کسبِ بشري. دوایی تمام کردن، یا چیزي برآمیختن
اما تر از وجود آسمان و زمین نیست، کردي، چه آخر این عجباختیارِ خلق تمام کردي، هم ببیخواستی که

.کمالِ ازلی چنین اقتضا کرد

هر کاري که به اختیارِ آدمی تمام شود، چون چیزي آمیختن : لطی نیفتیو اینجا یک نکته بدان تا در غ) 3
مثالً، هم بدو تمام شده بود، چه آدمی را و علمِ آدمی را، و قدرت و ارادت آدمی را، و عروق و عصب و عضَلِ 

ه طریقِ و چون تو کاري به واسطۀ چیزي کنی ب. هم او آفریدآدمی را که این چیز به واسطۀ آن آمیخته شد، 
مشارکت قلم، اگرچه به واسطۀ قلم نوشتم؛ ام بیو این مکتوب من نوشته. تسخیر، هم تو کرده باشی تنها
اما و اگر دو عالم مثالً تصنیفی کنند این تصنیف را با هر دو حوالت توان کرد، . مشارکت با جنسِ خود تواند بود

و کاغذ تمام 2رگرچه این تصنیف بی واسطۀ قلم و حباچون یک عالم تصنیف کند با او حوالت کنند تنها، 
این همه . قطعِ مشارکت ضرورت بودد، البو تفصیالًجملۀًو اینجا اگرچه قلم و حبر نه مصنِّف آفریند . نشود

بودي که اگر نه چنین بودي، پس این آیت راست ن.»4ونَملواهللاُ خَلَقَکُم و ما تَع«: ست3حقایق در این کلمه معما

»5هل من خالقٍ غَیرِاهللاِ یرزقُکُم؟«که 

شرّ از او در : قومی گفتند. 6اینجا سالکانِ راه خداي تعالی بسی هالك شدند، و مذاهبِ فاسد وادید آمد) 4
7اثبات کردند، و در اسالم قومی هم در این هالك شدند که ایشان را قَدریانوجود نیاید و نوري و ظلمتی 

به جهت تمام کردن حکمت خویش-1

ب، جوهرمرک: حبر-2

سربسته، پوشیده از نظر: معما-3

. سازید خلق کردخداي تعالی شما را و هرچه می-4

آیا به جز خداي تعالی آفریدگار دیگري هست که شما را روزي بخشد؟-5

پدید آمد، پدیدار شد: وادید آمد-6

پندارند فعل بنده را که خالی از شرور نیست از فعل حق جدا میاین گروه . قائالن به اختیار بشري که همان فرقۀ معتزله باشند: قَدریان-7
. و به نوعی ثنویت باور دارند
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، 2و از آنجا که منم.1القَدریۀُ مجوس هذه األمۀکند که ایشان را با گبران برابر می-صلعم-صطفی و م. خوانند
و من حیثُ التَّحقیق همۀ مذاهب . ف است؛ ندانم که این تحریف در اسالم افتاد یا پیش از اسالمرَّاین مذهب مح
بینیم که هفتاد و اند فرقَت و در اسالم می. 3ارِ إلّا رواتُهاما آفّۀُ األخبواز ناقالنِ بد افتاد، : همچنین است

نکردند، و قبلِ فهم، در آن به قرآن و حدیث را فهماما و همه را غلط از قرآن و حدیث افتاد؛ اند،4مبطالن
مذهب که در عالم است همه را اصلی راست هست، چهو از آنجا که منم، هر . خیاالتی فاسد تصرُّف کردند

ی کند، البد فچون کسی که هیچ سلوك نکرده بود در آن تصرُّاما سالکانِ رسیده منقول بود، اصولِ مذاهب از 
.داز آنجا در غلط افت

التَّحقیقِ والیقین وانمایم، تا تو را معلوم شود که فساد در مذاهبِ راست به و اینجا من مذهبِ قَدریان علی) 5
اکنون اگر کسی از واصالن به حقیقت کار . تا مردمان از آن در غلط افتادندشت، روزگارِ دراز چون پیدا گ

خداي تعالی همه خیر است و از او همه خیر در وجود آید، این سخن راست است، چنانکه خداي تعالی : گوید
: و کیف أتَملَّقُک؟ فقالیا رب: لَفقا! إذا جنَّ علَیک اللَّیلُ فَتَملَّقْنی بِإِنعامیعقوب، یا ی: آموخت-عم-یعقوب را

و از رحیم» مینأرحم الرَّاح«: البل در قرآن چندین جا بگوید5!لُّهیا خیرٌ کُ! یا دائم المعروف! یا کثیرَ الخیرِ: قُل
.هرگز جز خیر در وجود نیاید

چه این کس که این از خدا همه خیر در وجود آید،: سخن این کس را فهم باید کرد که گفتاما ) 6
و یقین داند که از . گوید، اگر در حال مستی بود و اگر در حال هشیاري، در وجود هیچ شرّ به قلیل و کثیر نبیند

»الرّاح مد که شرّ در وجود آید؛ » مینَأرحوحال بس مد و به عقلِ مختصر در تعالی و تَقَدچون کسی که نداند شنَو
!گوید که خداي تعالی شرّ نیافریند، پس خالق شرّ کسی دیگر بود، هیهاتدارد که او میاین تصرُّف کند، پن

.روندقدریان، گبران این امت به شمار می-1

از دیدگاه من، از منظر من: منماز آنجا که-2

. نیستآنها یان اوآفت اخبار به جز ر-3

4-کیشان، اهل باطلباطل: بطالنم

خداوندا تو را چگونه : یعقوب گفت. ، هنگامی که پردة شب تو را فروپوشد مرا به سبب بخشش و دهش من مدح گوياي یعقوب-5
. اي صاحب خیر فراوان، اي همیشه نیکوکار، اي آنکه سراسر خیر است: بگوي: مدح خوانم؟ فرمود
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١یجِد مرّاً بِه الماء الزُّالالمریضٍ و من یک ذا فَمٍ مرٍّ

راست آنست که خدا : خداي تعالی گفتند دو معنی بود، یکی راست و یکی دروغ2و این سخن را که بر) 7
و این مذهب راست . ریند، و هیچ شرّ نیافریند، و شرّ در وجود خود محال بود که بود، یا تواند بودهمه خیر آف

و معنیِ دیگر که دروغ . 3سیخواص تا به عوام رفهمِ این مذهب به حقیقت سخت مشکل است بر افهامِاما است، 
ر دآفریند، و این مذهبِ قَنه او جود، ولیکنبود آنست که خداي تعالی جز خیر نیافریند، یعنی شرّ هست در و

و جملۀ . به روزگار چنین شده استاما است، و از آنجا که منم، این مذهب را اصل جز چنان نبوده است، 
. همچنین است-واهللا اعلم-مذاهب 

؟»5حمانُ علَی العرشِ استويالرَّ«و ، 4ۀٍیلَزِّل اهللاُ کُلَّ لَنَتَإذ یکه -صلعم -گویی مشبه است مصطفی چه ) 8
مذهبِ باطلِ ایشان کلمۀ حق بود از قرآن و حدیث، 6دنَدانی که مستَآخر می. مذهبی دروغِ باطل برساختند

و روزگاري خواهد بود که این مذهبِ تشبیه . خود در آن تصرُّف کردند در غلط افتادندولیکن چون به فهمِ
به آخرْ زمان قرآن به آسمان شود؛ و این خود : فرمود-صلعم-نانکه رسول نمانَد، چبمانَد و مستَنَد اوهامِ ایشان

.بدین نرسد7عالَمی دیگر است، و افهام و اوهامِ همگنان

در بود؟ و قرآن بدین ناطق است که شرّ هست بود که تو گویی شرّ در وجود چون نَدر خاطر میاما ) 9
و قنا شَرَّ ما قَضَیت : نگفتی-صلعم-دیث بسیار است، و اگر شرّ نبودي مصطفی حوجود، که نامِ شرّ در قرآن و 

یکی آنکه تطویلی خواهد و وقت من این تطویل : ذِّر است چند سبب رااي متّعو بیانِ این به تمامی پاره.8لَنا

. د یافتالل را به آن دهن، تلخ خواهآنکه را دهان تلخ بیمار است آب ز-1

در خصوص، دربارة: بر-2

تا چه رسد به عوام: تا به عوام رسی-3

.شب فرود آیدچون خداي تعالی هر-4

.خداي رحمان بر سریر خویش مستقر گشت-5

مدرك، دلیل: مستند-6

همگان، عموم مردم: همگنان-7

. اي نگاه دارما را از شرّ آنچه از بهر ما حکم فرموده-8
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سوم آنکه خلق جمله، الّا ما شاء . تو به روزگارِ دراز به حقیقت این کار برسددوم آنکه فهم.1کنداحتمال نمی
مسموع شنوند، و از علمايِ ظاهر چیزي دیگر شنوند، در آن به جهلِ خودپرستند، چون به خالفعادت،2اهللا 

.4إذا ذُکرَ القدر فَأمسکوا: گفت، و در شرع از این سبب بیانِ این مسأله حرام است، چنانکه3خوض کنند

و . بگفتم و بیشتر نگفتمبسیار است؛ بعضیکس نداند، بلکه در آن آفاته هیچنه از آن حرام است ک) 10
با فَال تُفْشوهزیرا که ،5القَدر سرُّ اهللاِ فَال تُفْشوه: نگفتی که-صلعم-کس به قَدر بینا نبودي مصطفی اگر هیچ

استبعاد 6، و این قَدر که تو را سورتنم گذاشتواتْبا این همه تو را در این سودا بنَاما . گویند که سرّي داندکسی 
به تمامی تو را دیر معلوم تواند شد، و باشد که هرگز خود معلوم اگرچه د هم بنویسم،استبعاد و استنکار بنشانَ

. نشود، چه بسیاري شروط است فهمِ این را بیرون از آنکه بیان کنند

وانید دانستن که در وجود بسیار شرّ هست که تو و امثالِ تو بنتْ، 7اهللاُ لکّلِّ خَیرٍکوفَّقَبدان اي دوست، ) 11
من حیثُ التَّحقیق آن خیرِ محض است نه شرّ، چنانکه مثالً تو دارویی اما اي شرّ خوانند، که آن را اگرچه بگونه

همه به این . و حجامت کنی، و کودك را بزنی تا علم آموزد، و یا از کاري بد دست بازدارد8خوري، و فَصد
اما . خواند، زیرا که هرچه نه موافقِ طبعِ آدمی بود آن را به اصطالحِ عموم شرّ خوانندو شرّ تواننوعی شرّ است

. رحمت و شفقتخیر است و غایتهمه کس دانند که کودك را چون مادر و پدر زنند عینِ

. تابدکند، برنمیحمل نمیت: کنداحتمال نمی-1

. مگر آنچه خداي تعالی خواهد، یعنی قلیلی از خلق-2

ورود کنند: خوض کنند-3

. چون از قَدر یاد شود امساك کنید و دم فرو بندید-4

. از خداي تعالی است، پس آن را برمال مسازیدرقَدر -5

شدت، حدت: سورت-6

. ز توفیق دهادخداي تعالی تو را به هر چی-7

گشودن رگ با مقصد طبی: فصد-8
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کودك همه خیر خواهند، و ارادتی جزوي ارادتی کلّی که به : بلی، اینجا پدر و مادر را دو ارادت است) 12
پدر و 1کلّی وادید آید هرجا که او قابلِ خیر نیاید الّا به واسطۀ شرّي، ایشان را، أعنیهست که پس از ارادت

مادر را، ارادتی جزوي پدید آید تا به کودك شرّي خواهند و او را حجامت کنند یا بزنند، و معلوم است که 
به کودك، اگرچه این کار را به زبانِ خود هم شرّ خوانند، چه دانند که کودك را آن خواهند ایشان خیر می

خوش نیاید و از آن برنجد، و هرچه آدمی از آن برنجد شرّ خوانند، پس باعث ایشان بر زدنِ آن کودك هم خیر 
2ت و تعطُّفنه غایت رحمنه ارادت خیرِ ایشان بودي هرگز کودك را نزدندي، و اگرو شفقت است و اگر

. ایشان بودي بر کودك هرگز ایشان را این ارادت جزوي پدید نیامدي

چیست، زیرا که سبقِ رحمت 3رحمتی غَضَبیسبقَتو چون این حقایق به کمال معلوم شود بدانی که ) 13
. و متأخِّر بود در رتبتبر غضب آنست که ارادت خیر کلّی بود و اول بود در درجت، و ارادت شرّ جزوي بود

و . پس اگر نه رحمت اول بودي، هرگز او را غضب نبودي، و اگر نه ارادت خیر بودي، هرگز مرید شرّ نبودي
چنانکه اگر . اگر نه آن بودي که بعضی کارها موافقِ طبعِ آدمی نیست، خود نامِ شرّ بر هیچ کاري اطالق نکردي

پس این شرّ . تا او را بزدندي تا علم آموزدهرگز مادر و پدر را حاجت نبودي، نه نقصان و جهلِ کودك بودي
و همچنین غضبِ ازلی لفظی . که مادر و پدر را ارادت است در حقّ کودك پنداري خود از کودك خاست
: اندمتشابه است، و اگر نه نقصانِ آدمی بودي، او خود از این دور است، چنانکه گفته

خیمه بر آن عارضِ خُرّم زدهیشِ من استگویی دود دلِ ر

ا آدمی چون بگردد؟ ندانند که بصفت او قدیم بود و : و اینجا بسیار ضعفا متزلزل شوند و گویند) 14
الیزالُ العبد یتَقَّرب إلی اگر صفت او همه یکسان بودي، و اوصاف ذاتی دیگر؛اوصاف اضافی دیگر است

صفت محبیِ خود موقوف کرد بر عملِ آدمی، و معنی این نه آنست ]را چه معنی بودي؟[.هبححتّی اُبالنّوافلِ
اضافی آگاه و اگر خواهی که از اوصاف. ر محال بودتغیويکه بعد عملِ آدمی او را صفتی پیدا گردد، چه بر

چون تو را فرزندي پیدا شد او را تْوان خواند؛ شوي، بدانکه چون تو را هیچ فرزندي نبود خدا را خالقِ فرزند تو ن

مقصودم این است که: اعنی-1

مهربانی کردن: تعطّف-2

. رحمت من بر غضب من پیشی جسته است-3
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ال بل قادريِ وي ما را از مقدورات . خالقُ الولَد، أعنی ولَدك ال ولَد غَیرِكبدین وصف موصوف توان کرد که 
.پیدا شد، و مریديِ وي از وجود مرادات بدانستیم

:ب، از آنجا طلب کن که شاعر گویدو مراقبت جوان1مداهنتو اگر کمالِ بیان خواهی بی) 15

آن از رخ و چشمِ من فرو باریده استتو هرچه زر و مروارید استدر گوشِ

واند افتاد، و نیز هرکسی پی نتْو چون در شعر بگویم و بگریزمگویان ترسم،بگویم از هرزه2اگر ظاهرچه
اما برد، نتْوانی اگرچه تو پی . 3الحرُّ یکفیه االشارةصاحبِ بصیرت داند، که اما نتْواند گفت که چه خواستی؟ 

، مقصود کسی الحقیقۀمن حیثُ اما بسیارند که بتْوانند، پس در این نامه مقصود تویی و لیکن من حیثُ المجاز، 
و مقصود آنست که غضبِ او را معنی ارادت شرّ است و اگر نه آدمی بودي خود دراست که این فهم کند، 

و اگر نه آنجا که جاللِ در افعالِ او که تو را بعضی موافق آید، رّ نیست، البل خیر هم بدان گویندوجود هیچ ش
و او را کمال نه بدان است که تو را از او . اوست: و اگر گویی چیست؟ گویم. ازل است نه خیر است و نه شرّ

چون چیزي آفریند که تو را خوش نیاید، او را و خیرش نام کنی، یا نقصانش از آن بود که کاري خوش آید
. خالقِ شرّ خوانی؛ و این غایت بیان است اگر بدانی

چه خیر س گویی در این پکه باشد که تو در هر شرّي خیري نبینی و بنتْوانی دیدن، اینجا بمانَد! 4لَعمري) 16
و اگر بود؛ی که قاطعِ طریق را مثالً کُشتن عینِ خیردر آتش بود؟ و ندان5است؟ و چه خیر بود که یکی ابد اآلباد

و چون قاطعِ طریق را . خیر استالعموم عینِالخصوص عینِ شرّ است، در حقِّ آدمیان علیچه در حقِّ او علی
و چون حجامت کنیم هم خیر خواسته باشیم، اگرچه بعضی اعضا مجروح شود . بکُشتیم خیر خواسته باشیم نه شرّ

هیچ مقصودي از انواعِ خیر سالمت کلّی بدن بود، این خیر بود، و اگر بیچون مقصود اما جراحت بماند، و اثرِ 
ضادد و مود6جراحتی بر عضوي کنیم این شرِّ محض بورحمت و شفقت ب .

پوشیزبانی، پردهچرب: مداهنت-1

پردهآشکار، بی: ظاهر-2

. آزاده را یک اشارت بس است-3

به جان خودم سوگند: ريمعلَ-4

، جاودانهاالبدالی: آلبادابدا-5

6-مقابل: مضاد ،ضد
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در زیرِ هر شرّي اگر خواهی که خیرهايِ عظیم کهفعال او البد انواعِ شُرور بینی؛که تو در ااینجا بدان ) 17
انواع از تو را بسیار 1حالیاما . تدریج این بر تو کشف گرددهست بدانی، تو را به سلوك تمام حاجت افتد، و به

بود که پدر او را حجامت کند یا 2و مثَلِ تو آنجا مثَلِ طفلی رضیع. شرور بمانَد که تو در آن هیچ چیز خیر نبینی
در حلق او ریزد، و ممکن نیست که کودك بتْواند دانست که پدر بدو چه خیر 3مادر دارويِ تلخ به قهر

خواهد، زیرا که طفلِ رضیع را جز ادراك اَلَم نیست در حجامت، و جز ادراك تلخی نیست در دارو خوردن؛ می
.اي شرّ نبودو چون به عالَمِ عقل رسد بداند که آن عینِ خیر بود، و در آن ذره

ند، و تو نیز یکی از ایشانی، البد هر ساعتی انکاري کنی بر تقدیر، که عمومِ خلق اطفالاینجا نیز بدانو ) 18
و اولیا و علما رخت بنهی بدانی که بر -عم-و چون به عالَمِ عقل و دین رسی و بالغ گردي و در منازلِ انبیا 

تو را معلوم شود، و در کشف 4قَضاء باب اهللاِ األعظمالرّضا بِال. تقدیر هیچ انکاري را به قلیل و کثیر وجه نیست
نامتناهی است5افتادنِ این حقایق درجات .

اگر با تو از این . روي نماید، و پس در حجاب شود7رق الخاطفاینست که گاه گاه کالب6درجۀ اول) 19
:اثري بمانَد همه این گویی

بمانْدتوگوشوارِرنگ بر رویمدر چشمم چهرِ چون نگارِ تو بمانْد

خر رفت و رسن بِبرد و بارِ تو بمانْدبماندتو مستی سپري شد و خُمارِ 

:گوییدرد و حسرت گردي و میبا تو اثري نمانَد یک نقطهاما اگر 

حالیا، اکنون: حالی-1

کودك شیرخوار: طفلی رضیع-2

به جبر، برخالف میل: به قهر-3

. خرسندي به قضا درب بزرگ خداي تعالی است-4

. افتدمیمطابق ) هفت شهر عشق(شمارد که چون نیک بنگریم با هفت وادي سلوك نویسنده هفت درجه برمی-5

مقام امرداد طبق رموز اشراقی-6

مانند برق گذرنده-7
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1صافَحت فَورةَ العشا نَهضَۀُ الصبحِرب لَیلٍ بالصبحِ منْ وجه لَیلی 

در بعضی حقایق پیدا گردد و در بعضی هنوز کشفی نبود و حال تو را این ] این معنی[دوامی بود 2چون) 20
:بود که گفت

3تَمشی الهوینا مایالً خمارهاجاریۀٌ بِسفْوان دارها

:کنی4و اگر تو را زبان بود که در آن قوتی مانده بود این انشاد

5بدا حاجِب منها و ضنَّت بِحاجِبٍحت غَمامۀٍتَراءت لَنا کَالشَّمسِ تَ

اقویا در این عالم هشیار باشند، و از خداي . التّساوي بود، این معنی کشف افتددر همۀ حقایق علی6چون
ینِ ما سألَ اهللاَ عبد شیئاّ بعد الْیقکه 7چنین گفت-صعلم-تعالی عافیت خواهند، که بوبکرِ صدیق از مصطفی

: گویندو ضعفا اینجا مست گردند و بال و محنت خواهند و می. أفضَلَ منَ الْعافیۀِ

إم ودي وج ئْتإن شتَنفام ئْتلَی الْکَرَمِیعا شا نْسوبم نْکما ماله8ک

: بدانی که رقص کردنِ زلف بر رويِ معشوق چه بود9اینجا) 21

کردعاصیدلم نَمرود مانندةکردرقّاصیتورخِبرتا زلف تو 

. ش کشیدوجنبش صبح، جوشش شب را در آغ. بسا شبها که از رخ لیلی صبح گشت-1

مقام خرداد-2

. که مقنعۀ او کج شده استرود، درحالیدختري که خانۀ او در ناحیۀ سفوان است خرامان راه می-3

رود خواندنواندن، سشعر خ: انشاد کردن-4

.  یک ابروي او پدیدار شد و ابروي دیگر را دریغ داشت: مانند آفتاب پوشیده در زیر ابر بر ما هویدا گشت-5

مقام اسفندارمذ-6

.چنین نقل کرد: چنین گفت-7

. کریمانه خواهد بودهر دو کار از چون تویی: اگر خواهی بخشش کن و اگر نه دریغ دار-8

م شهریورمقا-9
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رشمِ من تهی گشت زِ داصی کرددریايِ دو چاز بس که در او هجرِ تو غو

بود مستان را معلوم گردد که ظلمت و نور چون پرستند و همگی ایشان یک نقطه سماع گردد در این 1اینجا
:این که گفت

کستدر شهر هزار توبه افزون بشپرستزلف تو بر رخِ تو شد اللهتا 

مستمستوران و بیدلند2ابداالنبدستاین شهر مستور نیاید اندر

معلوم گردد که زلف بریدنِ معشوق چه معنی دارد، چنانکه بر زبانِ عاشقی این 3هشیاران را در این مقام) 22
:این معنی رانده شد که

صد پرده دریده گشت و صد توبه شکستمستتا ببریدي دو زلف بر عارضِ

مست؟یا  ندانمنکوتريهشیارخوبیت به مستی و به هشیاري هست

د؛ خود را جلوه دادن گیر» 5اهللاُ نور السماوات واالرضِ«روي واپوشد، » 4وجعلَ الظُّلُمات و النُّور«آنجا که 
جالل، همه جمال گردد، و قهر همه لطف باشد، و شرّ همه خیر بود، و وصالِ ابدي و لذَّت سرمدي روي با تو 

اعددت لعبادي چه بود و » 6هذا یومکُم الَّذي کُنتُم توعدون«پس بدانی که هرگز ندانستی و ببینی که . نماید

مقام اردیبهشت-1

اولیاء بزرگ: ابداالن-2

مقام بهمن-3

.را برنهادها و روشناییتاریکی-4

. خداي تعالی روشنایی آسمانها و زمین است-5

.این همان روزي است که به شما وعده داده شده بود-6
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و ال أُذُنٌ س أَتینٌ رالحین ما ال عشَرٍالصلَی قَلْبِ بت و ال خَطَرَ ععد، 1مرخود را از پرده بیرون آو» نَفْس لَمفَال تَع

.»3وآخرُ دعواهم أَنِ الْحمد للّه رب الْعالَمینَ«ظاهر گردد؛ »2ما أُخفی لَهم منْ قُرَّةٍ أعینٍ

یوم تُبدلُ األرض غَیرَ «، »5شئنا بدلنا أمثالَهم تَبدیالًإذا و «، »4فیدمغُه فإذا هو زاهقٌ«: همه او گردي) 23

تقدم و تأخُّر نمانَد؛ زمان و نیست شود؛8و خَلْف7قُدام؛زیر و باال نمانَد؛ راست و چپ محو گردد؛»6األرضِ
.مکان را پی کنند، و تا این نَبود وصالِ ازل محال است

وصلِ من و تو بتا فراهم نایدایدتا بند زمانه را خرَد نگْش

آنها . و این خود دیر خواهد بود، البل دیر است که نَبود، البل قومی را دیر است که بود و قومی را نَبود) 24
:گویندکه در انتظارند می

بایددیگر جهانِ و دگر جانِبیرون آیدتا رايِ تو از بهانه

:گفتندازگشتند همه این میآنها که رسیدند، چون ب

جایی که نه جاي بود و نه پیش و نه پسم راهی که نپیماید کسپیمود

:ام و تمامیش این استاین بیت من گفته

ست و هیچ گوشی نشنیده است و بر دل هیچ بشري گذر هیچ چشمی ندیده اکه از بهر بندگان صالح خود آماده ساختم آنچه را -1
. نکرده است

.اندها از بهر او پنهان داشتهفْسی نداند که چه خوشیهیچ نَ-2

. خداي جهانیان راست،واپسین سخن بهشتیان این است که سپاس-3

.استاو را در هم شکند، چرا که او رفتنی -4

.چون خواهیم، آنها را دیگرگون سازیم-5

. گرددزمین به زمینی دیگر بدل می-6

پیش: قُدام-7

پس:خَلْف-8
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نَفَََسدومقامیدر مقیمبوده ا نبسو آنم که چو من منم به گیتی در

. ك و َ سلَّمالَمین، و صلَّی اهللاُ علَی محمد و آله و بارالعهو األولُ، والحمد هللاِ ربو هذا البیت األخیرُ 


