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 من یک کتاب انطق هس مت در میان ِ مردم 

 لکیسا نیس مت خشتِ حرم ای  من س نِگ 

 

  الکم من حممک و مشابه استُک 

 برای کیس زابهل است فه،برای بعیض حصی

 

 می گویدلوحِ حمفوظ  یآہنگ ِ نوا

 اب لهجه من می گوید خدامی توانید بش نوید، 

 

 انزل شده استحصیفه که هزاران موافقم 

 کتاب کنار من چزی دیگری است

 

 

 

 د  مری امحد نوی
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 وال!ای م             ای ہللا!              ای رب!        

 

 

 

 ای رحمی، ای کرمی

 

 شام منتخب ِ ای ہللا حبق بندگان

 ٓ  سائشم در دامن انسان بزارھمہ ا

 ھا برای من قرار بدہو ہمہ مغ آن 

 

 

 آمنی

 برمحتك ای ارمح الرامحنی

 مری امحد نوید  
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 ۔آٓمده است ات تو را مانند خودش کند مثل شاما به این دنی ہللا 

 وع و ش ، شام آن را ساختید می خواهد شام را بسازد ہللا!  غافل ها

 ۔به پرستش کردید

  ر د ش نود کینمنی تواین خ کردن(  اب جسده)امیان داش ته ابیش  ہللابه

 ۔را خش نود کنید ہللاحایل که می توانید اب ش ناخت خودت، 

 تو ”انبود می شود سپس از درون شام “من  ”وقیت از درون شام“ 

 ۔حرف زدن می کند زنده ماندن “من  ”یعین )او( 

 من ، ملق خلق کرداخخودم را ختلیِق خودم  به من خالق ہس مت، من

نی خشص دیگری را خلق مهچن، توسط خشص دیگری خلق نشده ام

( Energy)یعین من برای درک شام مثل این انرژی ، نکرده ام

 ۔که منی توان آٓن را اجیاد ای از بنی برد هس مت

  من  شام خوداتن آجٓنا هستید هر کجا که به جس تجوی من برویدشام

 س مت۔ی ن 

  ۔هس مت “است”هس مت و نه (۱) “یک”من نه 

 ”من است۔یکتائِ  “ھو” در حایل که ستامن  تنهایِ  “ ھا  
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 را معریف  ”من“ "ما" تقس می کردم ات یک (۲)را به دو (۱)من یک

 ۔کمن

  ۔آن حق من ھس مت ااناحلق است فھمیدیدآچٓنه شام 

  نا مباند ، حمکوم به ف  یقنی )اانحلق(هرکس بیش از دو روز در مقصد

 ۔است

 ن مدر حایل که ( برای گمراه کردن) مال تو را به کنار خود می خواند

 ۔ نزد تو می فرس مت (برای آٓوردن راه درست) راتو 

  )حق فقط وقیت در شام تثبیت می ۔ “ہس مت”حق “من”)اانحلق

 حق و "من هس مت" پس از احراز حقشود که "من" قبل از احراز 

 ۔از شام بریون بیاید

 ۔من عهدی هس مت که منی توامن به س متگران برمس 

  ای توقف نفس  کش یدن نفسحضور من و غیبت من بس یار ابالتر از

 ۔یعین نه حضور من اجیاد می شود و نه غیاب من مرید ۔است

  من یک حضور شدید است در حایل که حضور من یک  غیِب

 ۔غیب شدید است
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  ،)هر که منکر وجود)اس تدالل( بنی دو غیب ھا )اول و آخر

در حایل كه اقرار كننده به  وجودش برای مهیشه از بنی می رود

و غیب ھا )اول و آخر(، وجود او برای وجود)اس تدالل( بنی د

 ۔مهیشه زندگی می کند

 چرا ابور  ۔که رفته؟ به یک اعتقاد داری۔ شام می گوید ما معتقدمی

 ۔برای اناکر آچٓنه وجود؟ میکین

 رار اییعین اقرار ای اناکر غایب در اق غایب نه اقرار است و نه اناکر 

 ۔اناکر حارض مس تور است

 دگی و من تو را اب زن دگی است فرا می خوامنمن تو را به مرگی که زن

 ۔که مرگ است می ترسامن

 هنه بر  نه در مقابمل ، بلکه در مقابل شام من آٓینه ای هس مت که تو را

 ۔میکنه

 شام یبرا شام انمیا البته شامست کفر و انمیا از ابالتر من مقام 

( هجمن) عذاب شام کفر که حایل در است(  بھشت) پاداش

 ۔شامست

 در حایل  پایک است )حق( خوب من به عنوان )امر( پذیرفنت خسنان

 ر۔خسنان من را نپذی است که اب عمل به حق و جناست که این شور
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 اگر  کردی شون اینکه به من گوش کین عبادت کردی ای تو بد

 ۔حرف مرا می فهمیدی شام از ش و عبادت بریون می آٓمدی

  در حایل که  من یب پاخس می شود)امر( خبیث به حرف های

 ۔است (رایض)مطمنئ شیف 

 و سپس آٓن که  مهوین که اول منتظرش بودی! ای ان عاقبت اندیش

برو، از ازل به ۔ ظرش هس یت من هس متو بعد کیس که منت کرد اناکر

به رسنوشتت نوش ته  ابد، اول صرب و سپس اناکر و سپس انتظار

 و خوامه بود۔ مهیشه هس مت ،در حایل که من مهیشه بودم ۔می شود

 و  برای افراد نمیه بیدار ۔من برای افراد خوابیده، مثل گذش ته هس مت

۔ آٓینده هس متبرای افراد بیدار، مثل  ۔نمیه خواب، مثل حال هس مت

 در حایل که من نه گذش ته هس مت نه حال و نه آٓینده

  در عوض این من تو را انسان  مثل حیوان به من محهل کردیتو

 ۔خوامه ساخت

 آٓری او می تواند جالل  انسان منی تواند جالل خود را کنرتل کند

 ۔خود را به سوی رمحت برگرداند
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 اما  یده می شودخبشی از وجود من که جمازی است ھم انبینااین د

آٓن قسمت از وجود من که واقعیت است حیت اب چشم مه قابل 

 ۔دیدن نیست

 ه که تو را یب نیاز کرد نشوید یب نیازاز آٓن  وقیت یب نیاز میشوی

 ۔است

 من نه از س تایش خود رایض هس مت و نه از ش خود آٓزرده می شوم 

ش از هستند و اب این حال، مردم حسود من از تعریف من انرایض 

در حایل که عاشقامن برای کساین که مرا ۔من خوحشال می شوند

و کساین را که به من بدی می  حتسنی می کنند آٓرامش می فرستند

 ند۔کنند نفرین کن 

 ده ات اینکه از گناهان خود شمن من مدام بر آٓبروی شیف می افزامی

در حایل که من به افزایش خبیث ۔ بیاید )حق( شود و به راه راست

هه ات اینکه در اکرهای نیک خود مغرور شود و به بریا مه می دمهادا

 ۔برود

 مهیشه در منفورترین شلک شام جلوی شام خواهد آٓمد حاال ببنی  حق

در حایل که دروغ مهیشه به شلک  ۔چطوری هبش نزدیک میشی

حاال ببیمن چطوری ازش دور  مورد عالقه شام جلوی شام خواهد آٓمد

 ۔میشی
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  و امنیت نیت او اب روحیه ابالیش ،قیت در نیتشاب موف  عیل رامن 

 ۔ش ناخمت

 !ردہ ک ای که تنهای مرا به یکتای تبدیل ای عیل، ای رحمی، ای کرمی

تنهای و یکتای را به من  این همرابین و لطف توست که است۔

 ۔دادی

 جز این است که اب  آآی گناهی بزرگرت از رمحت و فضل او دارید؟

و به او حسادت  او به خود س مت می کنید اناکر رمحت و خبش ندگی

 ۔کن و درمانده ابش

  این است که شام را به رمحت خود فرا می خواند اما شام ہللاخشم 

از رمحتش، از نعمتش، از شکر نعمتش کجا فرار می ، فرار می کنید

 ۔تو و کفر تو از خشم خدا کین

 

 

 

 

 

 مری امحد نوید  
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  )قبل ’’نہ’‘است  ’’نہ”قبل از ’’چہ’‘است  ’چہ‘ قبل از ”است“)نہ 

 از است۔

 ی در حایل که درک تنهای یکتا، عدم آٓگاهی از تنهای، تنهای است

 است۔

 سفر انسان از حمرومیت )تنهای( به سوی یب نیازی )یکتای(، سفر 

 ۔از دست رفته اش است« من»به سوی ابزاییب 

 در است (اچی و چر ) گذر از فرآٓیند دانسنت در واقع گذر از تنهای 

 ۔است (بنابراین) حایل که موفقیت در واقع  یکتای

 در حایل که انم دیگر آٓگاهی، عامل  انم دیگر غفلت تنهای است

 ۔است یکتای

  پرسش ی پرسش ھا تنھای است ویل پاخس ی پاخس ھا یکتای

 است۔

  گذش ته ) آٓگاه شود از اسارت زمان و ماکن« من»آٓن که از وجود

 ۔ی شودرها م (آٓینده ،حال
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  من»یب شعوری  در حایل که خودآٓگاهی است« من»هویت» 

 است۔ خودخواهی

 بزرگرتین ترس ترس از مرگ ، بزرگرتین حرص طمع زندگی است

 ۔از این حرص و ترس خارج شوید برای شام هبرت است۔ است

  از طریف ترس وجود دارد طمع است« من»یک طرف  

 ۔مع بریون بیاوردفقط آٓگاهی "من" می تواند شام را از ترس و ط

  یب  در حایل که است خضوع و عبدیت فروتین،« من»شعور

 ۔است و ابلیسیت خناس، خودخواهی« من» شعوری

 تنهای «من» یب شعوری در حایل که است تاییک « من» شعور 

 است۔

 اکمل بودن« من» شعور (Fulfillness) یب  در حایل که است

 است۔ (Emptiness) بودن انقص «من» شعوری

 نور« من» عورش (Enlightenment) یب  در حایل که است

 است۔(Darkness)  اتریکی «من» شعوری

 هجمن «من» یب شعوری در حایل که است هبشت« من» شعور 

 است۔
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 ایفنت راه  در حایل کهاست  «من» یب شعوری منحرف شدن از راه

 است۔ «من» شعور درست

  کیس که ، درا نگرید، انسان را به دست منی آٓور« من»کیس که

 ۔را به دست منی آٓورد ہللاانسان را به دست نیاورد، 

 ش ناخت یب ، خرب غفلت آٓگاهی است، درک هجل عمل است

 ۔است یتآٓگاهی از انطباق جامع ، است معنویت عدویتمعن

  ۔است عمل، عملجس تجوی 

 وگرنه مه یتمیی و  مادر توست و حمکت پدر تو است اگر بفهمی عمل

 ۔مه اسری

 اخباری که  یکی از که به شام رس یده هجل است یکی از اخباری

 ۔است ابید به آٓن برس ید عمل

 هیچکس جز انداین دمشن شام ، نداری تو هیچ دوس یت جز عمل

 ۔نیست

  ۔است« ابور نکردن»نیست، بلکه « ندانسنت»هجل 

 است۔ فروتین هجل خناِس عمل است در حایل کہ عمل 

 ۔است ندای عشق در واقع ندای عمل و حمکت 
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 ۔به شام نزدیکرت ابشد، هجان دورتر می گردد عمل هرچه 

  ۔پنهان شده است عملفقر در 

 ۔زندگی در زندگی پنهان است عمل 

  ِ۔فقط به روی جشاعان ابز می شود عمل شهرِ  در 

 و اگر عقل از بطن  عقل اگر از بطن بزدیل زاده شود مایه ش است

 ۔دالوری زاده شود مایه خری است

  ۔عمل استدوری از انسان دوری از 

 ۔اقرار به جاهلیت اولنی قدم در راه طلبگی است 

 ۔هجل مهیشه به انم عمل پخش می شود 

 ۔بزرگرتین مانع بر رس راه معرفت، میل به عامل شدن است 

 حمبت عشق به عمل، نفرت از هجل، نفرت از ظامل است ،

 ۔مس تضعفان است

  از آٓن معلوم می شود وظیفہاولنی فریضه عمل است که امهیت هر 

 ۔بیشرت ابشد عبادت بیشرت است عملهرچه یعین 
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  یک دوست داشنت انسان است، یک  وجود دارد عملدو زواایی

ر د به وجود می آٓید« زندگی»در نتیجه پادزهر  متنفر بودن از انسان

 ۔وجود می آٓید «مرگ»حایل کہ یک نتیجہ مس 

 ۔یک ترسو ممکن است حیهل گر ابشد اما ابهوش نباشد 

 ی بلکه انآٓگاهی، بیشعوری به دیگر ن اذیت منی رساندانسان به انسا

، علمیتبلکه  منی رساند راحتانسان به انسان ۔ اذیت می رساند

 ۔می رساند راحتبه دیگری  شعور

 ۔ در حایل که دنیا عاجز را تنها می کند اان پرست خود تنها است

تنھای  در حایل که تنهای اان پرست به حمرومیت تبدیل می شود

 یب نیازی تبدیل می شود۔ بهعاجز 

  ۔است در حایل که خودخواهی هجل است عملخودش نایس 

 ۔تاس داانیاهل بدانمی دور شدن از عمل و اینکه کیس را اندان ای ج 

  انسان بدون عمل مانند حیواین است که زندگیش حمدود به گرس نگی

 ۔و شهوت است

 عمل۔برای انسان است انسان برای  عمل 
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 عمل مه نور است و مه طاغوت   ختریب استمه تعمری و مه عمل

 ۔است

 ۔عمل خساوت است، هجل ِخست 

 به کتاب  غفلتهجل، در حایل کہ  عمل آٓگاهی از کتاب نفس است

 ۔است نفس

  صرب در جحاب عمل است، حمل در جحاب صرب است، خشم در

 جحاب حمل است۔

 یبخرب که تو به خبری منریسد ، عمل که تو به علمی منریسد ھجل است 

 ۔خربی است

 علمی که منی تواند بگوید عدالت چیست، ھجل است 

 است۔ )ابطل( ، ظملتواند بگوید چه چزیی حق است منیکه عدل 

  عرصی که بدون تفکر و درک در سکوت می گذرد رسایب عمل

عرصی که تنها در گفتار از سکوت اندیش یدن و  در حایل که است

 فهم می گذرد، واقعیت عمل است۔

  یعین اس تفاده  ست که فقط حرف بزنمی ای سکوت کنمیدانشمندی نی

 ۔حصیح و به موقع از آهٓنا دانشمندی است
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 در حایل که در بزم معمل معمل جاهل در تنهای شاگرد معمل هستند 

 شاگرددر حایل که در بزم  شاگرد هستند در تنهای معمل عامل ۔است

 ۔است شاگرد

  در حایل کہ استتکرب )ظمل(  کهاعامتِد ھجل است  اطمینانیک 

 ۔است )عدل( ، یقنی به عمل است که فروتیناطمینانیک 

  اگر عشق به خود به شام اید منی دهد که انسان های دیگر را

عشق به خود شام را به رسعت  دوست داش ته ابش ید، پس بدانید

 ۔به مست جنون ای خودکشی سوق می دهد

 غلط نہ درست است نهابطل  نه عمل نه خری نه ش نه حق است 

ای ش است ای حق ای ابطل ای درست  است خریبهل اس تفاده از آٓن 

 است ای غلط

اگر است  درست یعین اگر عمل بر حق ابشد، سبب خری است

 ۔ابطل است، ش است، غلط است

 بلکه هر اکر خوب و بدی را ترسیع می  نه خوب است و نه بد عمل

 اگر بد ابیش،و  تو را هبرت می کند عملیعین اگر خوب ابیش،  خبشد

است و  خساومتندیخویب عدل و  در حایل که عمل تو را بدتر می کند

 بدی ظمل و خصت است۔
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  ِ۔م استکیس که انسان را دوست دارد به اندازه او عال 

 ۔جنگ عاِلم اب جاهالن نیست بلکه هجل است 

 امس تفرحیی که در آٓن هومشندی و جنون اب مه ترکیب می شود عاِلم 

 می گویند۔

 این چزی دیگری است کہ نه هومشند است و نه جمنون عاِلم  

هوش در حایل که دیوانگان او را اب خردمندان او را دیوانه می دانند

او در حایل که   عاقل و اندان او را مسخره می کنند، می دانند

 ۔گراین از میان آهٓنا می گذرد

  اِلم عیک عاِلم، اگر انسان خود را جاهل بداند، در واقع آٓن  خسنانبه

اند در حایل کہ بہ خسنان عامل اگر انسان خود را عاِلم بد جاهل است

ذکر لکه تزیرا اکر عاِلم، واژه سازی نیست، بحامت آن عاِلم عاِلم است۔ 

 ۔دادن به مطالب است

  ِبلكه  م کیس نیست که به بیننده نشان دهد و به ش نونده بگویدعال

 ۔انش نوا را يم ش نود م كيس است كه انبینا را نشان يم دهد وعالِ 

 ن و کساین که ساده زیس یت و فروتین علام را در نظر منی گریند در شا

 ۔لگدمال می شوند جاہالنشوکت ظاهری و تکرب 

 تردیِد عمل هبرت از اعامتد به هجل است۔ 
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 ۔واقعیت زندگی مرگ است 

  اکش این راز را می دانس یت که قفل زندگی اب لکید مرگ ابز می

 ۔شود

  ۔مانند تصوِر مرگ استزندگی شام 

 ۔آٓگاهی از مرگ در واقع آٓگاهی از زندگی است 

 ۔ترس از مرگ تصور اندرس یت از زندگی است 

 در حایل که زندگی تو را مرده ساخته  تو اب مرگ آٓفریده شدی

 ۔است

 ۔بلکه زندگی در جاهلیت است مرگ به معنای مردن نیست 

 ،است اینیم ( وفقه) عامل گرید حالت به حالت کی از حرکت مرگ 

 کساین و ستی چ  مرگ دانند یم که آهٓنا یبرا فقط مهه یبرا نه اما

 ۔هستند مرگ از قبل مردن یآٓرزو در ستی چ  مرگ دانند یم که

 اگرو  ی آٓییداگر زندگی شام پر از غفلت است، پس مرده به دنیا م 

 ۔پر از آٓگاهی ابشد، پس از مرگ هنوز زنده هستید

  مرگ عامل میاین )فاصهل( است میان یکی وضعیت ات وضعیت دیگر

است اما نه برای مهه فقط برای کساین که می دانند مرگ چیست و 
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کساین که می دانند مرگ چیست، آٓرزو می کنند قبل از مرگ 

 ۔مبریند

 ۔غفلتمرگ  ابمردن  در حایل که تمردن قبل از مرگ آگہیی اس 

  اب مرگ جرب۔مردن  در حایل که است اختیارمردن قبل از مرگ 

 است طمع نفس به لیم  گرید انم 

 و پذیرفنت  )مرگ(مردن قبل از مرگ، رها كردن خواهش نفس

 (۔)زندگیاست رضاي ہللا

 میل به نفس، طمع است۔ یانم دیگر 

 ماساژی نفس آٓفت بزرگرت از هوِس زر است۔ 

  مرگ ابالتر از رها شدن نفس ای کساین که تصورشان از زندگی و

 ۔مرگ می کشدو  تولید می کند زندگی آهٓنا را قطع نفس نیست

 طمع زندگی منی گذارد زندگی کین و ترس از مرگ منی گذارد مبریی 

 ۔ات اینکه از دوگانگی مرگ و زندگی بریون بیای

  حیت اگر زنده ابش ند کند مرده اند لعنت ہللاکساین که 

 حیت اگر مردہ ابش ند ن درود فرس تاده زنده اندبر آآن ہللاآآنن که 
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 زندگی ہللافرس تاده  دروددر حایل که  مرگ است ہللایعین لعنت 

 ۔است

 هیه زماین مریس کساین که به دنبال آٓینده، ثروت و زندگی می دوند 

 ۔که برای گذش ته، بامیری و مرگ گریه می کنند

 د را خوب ای او حق ندارد خو  ۔کیس که منی داند خوب ای بد چیست

 ۔بد خطاب کند

 ۔ شام سریایبشام نور خواهید و منی خواهید از اتریکی عبور کنید 

شام زندگی می خواهید  از تش نگی عبور کنیدخواھید و منی خواھید 

 ۔و منی خواهید مبریید

 یب ارزش زیرا تفاوت اصیل  بودن یب ارزشهبرت از  قرابن شدن

بودن  قدرمتندبودن و ، تفاوت بنی یب قدرت قرابن شدنبودن و 

نتیجه یکی یب نیازی۔  نتیجه یکی حمرومیت است و نتیجه یکی است

است  "من"نتیجہ یکی شعوِر  در حایل که ۔یب شعوری "من" است

و آٓن که حمروم است یب  ندارد حمروم است« من»آٓن که شعور یعین 

کیس که یب و  است یب قدرت هامن یب اطمینانو  اطمینان است

یب نیاز « من»و کیَس آٓگاه به  خواهد بود یب ارزش اختیار ابشد

و اباطمینان ھامن  است اباطمیناندارد  یب نیازیو کیس که  است

یعین یکی  ۔و کیس که قدرمتند ابشد قرابن خواهد شدقدرمتند است 
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در حایل که یکی قرابن شد و جاودانه  مرگ شد و یب ارزش شد

 ۔شد

 ۔است(  ایدن  یآٓرزو) پول هوس از بدتر نفس ی ماساژ 

 ین است که انپایک "من" تشخیص "من" در خود به معنای تصدیق ا

ی از جای شوع می شود که تصور شام از انپایک به پااین م( جماز)

، تصدیق آٓن ()حق "تو" ش ناخت پروردگارت در حایل که رسد

از جای شوع می شود که مفهوم  "تو" که تطهری پروردگار است

 ۔پایک شام به پااین می رسد

 انم دیگر رضای   کهدر حایل انم دیگر میل به نفس جفور)ظمل( است

 ۔است )عدل( الهیی تقوا

  )و اگر عقل اتبع میل  آٓرزو اگر اتبع عقل ابشد نعمت است)نفس

 ۔ابشد، هالکت است)نفس( 

 بلکه از طهارت  ، نفهمیدن ای فهمیدِن حق نیستدرک ای اناکر حق

 ۔نفس و جناست نفس است

  بلکه ادب و  مصلحت ای حیهل و س یاست نیست گفنت حقبرای

 ۔تدبری الزم است حمکت و
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  ای واقعیت پنهان حصبت  می شود فساددر مورد چزیهای که ابعث

 ۔نکنید

  جفور )نفِس هست و مه  )نفس اٰلہیہ ملکوتیہ( شام مه تقوا نفسدر

نفس وقیت این دو در  ی حال ابید دید در کش تارگاهھست۔امارہ( 

 ۔مقابل مه صف آٓرای می کنند صدای یک را پاخس می دهی

 اماره بیشرت از تالش برای زنده نگه داشنت نفِس   نفِس برای کشنت 

 مرگ نفِس  ہ ملکوتیہهیالٰ  نفِس که حیات  تالش نکنید ہ ملکوتیہهیالٰ 

 ۔اماره است

  یب شعوری  در حایل که خودآٓگاهی است نفِس اٰلہیہ ملکوتیہشعور

 ۔است خودپرس یتنفس اماره 

 ۔است نفستنها دلیل رضایت  )عدل( پایبندی به حق 

  ۔ابطل پنهان است در قبول نکردنِ  حق امیان داش ته ابش یدبه 

  هبشت و بشارت و ثواب بزرگ برای کساین نیست که به حق امیان

 ۔دارند، بلکه برای کساین است که به ابطل امیان ندارند

 ۔ستحصبت اب خود، حصبت اب ہللا ا 
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 ایانش نو در  انش نوا که دلیل در حایل انبینا در انبینای اوست دلیل 

 ۔وستا

 ۔در کفش اوست کفاش دلیل 

 ۔برای ابور نکردن خود ابید ابور داشنت خود الزم است 

  ِ۔نفس شامل طرد )نفی ظمل(  و تکرار )تکراِر عدل( است تطهری 

 ۔است (حرص و طمع) انم دوم نفس میل 

 بداین ات زماین که نفست از مدح تو شاد  و از بدی تو بزیار ابیش 

 ۔که در اسارت نفس هس یت

 از ذلت خودس تای و کینه توزی از بدی خود در واقع یب  رهای

 ۔نیازی است

  رایضت مادام العمر برای از یک حلظه اقرار به جناست هبرت

 ۔پاکسازی خود

 ۔است )ظمل( رو و جناست واقعی جف )عدل( طهارت واقعی تقوا 

 نه طهارت  تنها راه خالیص از جناست درون، اقرار به جناست است

 ۔ظاهری
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 اقرار ۔(، فقط اقرار ای اناکر ابیق می ماندنصات جحت )پس از اثب 

 نفس است۔و اناکر جناست  نفسپاکزیگی 

 در حایل که یکی است که  یکی آٓن که نفس را حتت کنرتل دارد

 ۔عارف و غریعارف است فرقاین  کنرتل می شود نفستوسط 

  یکی آٓن است که عقلش بر نفس غالب ابشد در حایل که یکی

عقل غالب ابشد این فرق عارف و غریعارف  است که نفسش بر

 است۔

 ۔برنده این نربد عقل و نفس کیس است که اب عقل ابیس تد نه اب نفس 

 ۔عقل عارف خطا منی کند زیرا از اسارت نفس رهای ایفته است 

  ۔است نفسعقل پناهگاه 

 در حایل که دوری قرب به حق، پایک را جایگزین هر انپایک می کند 

یعین قرب حق طهارت  ۔ا به انپایک تبدیل می کنداز حق هر پایک ر 

 ۔در حایل که دوری از حق جناست است

  ہللاحسادت به امر اوست در حایل که اطاعت از  ہللاانفرماین 

 ت به امر اوست۔مود  

 ۔فروتین از  رشک که حایل در است تکرب دهییزا حسادت 
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 ۔، حسد است)رجس( انم دیگر بدترین جناست 

 ۔، حسد است(همر بر دلها) پرده ی غفلت انم دیگر 

 ۔ه مهه آٓن را می فهمند جز حسودانعشق تنها زابین است ک 

 در حایل  است، حسادت به امر ہللا )رجس( معنای دوم جناست

 ۔استہللا امر  (دوست داشنتت )مود  معنای دوم طهارت،  که

 یب ابیک و یکتای  تمود   در حایل که حسد ترس و تنهای است

 است۔

 )به خاطر توست که مردم گمراه می شوند )از حسادت به تو، 

 ت به تو(طر توست که مردم به راه راست می آٓیند )از مود  به خا

 در حایل که انرضاییت حمرومیت می شود، انامیدی د موجبحس 

 امید، اطمینان و یب نیازی می شود۔ موجبت مود  

 او را آٓن گونه که هست )صاحب امر( مپندار و خود  در حق حسد

 ۔آٓرزوی شبیه شدن به اوست ای را مانند او بدان

 دت نور )طھارت(  در حایل کهوت )جناست( است حسد طاغ مو 

 است۔

 دت امیان است  ۔حسد کفر است در حایل که مو 
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  دت را هبشت  در حایل که اجرِ  حسد را هجمن می گویند عذاِب مو 

 ۔می گویند

 کتایب که بیش از هر کتاب دیگری در دسرتس است انسان است 

 است۔ و کتایب که مکرت خوانده و درک می شود نزی انسان

  ۔ستہللا اانسان کتاب 

  را از انسان جدا کردی غایب می شود۔ ہللاهر گاه 

  حرمت و تکرمی انسان است۔ ہللاخوِف 

  حقارت انسان این است که انسان مهیشه سعی می کرد خود را در

بلندی ها بیابد در حایل که قد انسان این است که حقارتش بر او 

 ۔آٓشاکر شود

 دقت راه رفنت را بیاموزد اگر خاری در انسان هرگز منی تواند اب 

 راهش نباشد۔

  ۔است فروتینبزرگرتین نعمت برای انسان 

 ۔بزرگرتین گناه این است که خود را پاک از گناه بدانمی 

  ِ۔پایک اولنی ابب گناه است غرور 

 ۔شمندگی از گناه هبرت از تکرب نیکی است 
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 ۔خویب که به اید می ماند بدتر از گناه است 

 ز صانه خود را به جنات دهنده از گناه  حتویل نداد هرگز ااگر خال

 ۔گناه جنات منی ایبد

 ،ل: متایل به دانسنتِ  پرس یدِن پرسش چهار جنبه دارد : م، دو پاخس او 

، چھارم: خود  بزرگ دانسنتِ  تکربِ ، سوم: آزمون  گرفنتِ خبطِ 

 ۔مسخره کردن

  ۔است مفلسکیس که سوایل ندارد 

 می  ات و نبااتت و حیواانت به جایگاه انسانیتآٓن که شام را از جامد

 است۔“ سوال” آٓنرساند 

 ۔جوهره  عقل است سوال 

 سوایل»بلکه اوست که  کیس نیست که عمل نداش ته ابشد جاھل »

 ۔ندارد

 ۔یدبلکه شام دارد  شام یک هستید؟ پاخس هیچ کس دیگری ندارد 

 ی انسان بودن شام از سوال شام ات مطمنئ بودن به حق گسرتش م

 ۔ایبد

 ۔امیان داشنت به حق، ذلیت که قلندریسم است 
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 بلکه هر چه به خود نزدیکرت  حق نه به تو نزدیک است و نه دور

و هر چه از خودت دورتر ابیش،  ابش ید حق به شام نزدیکرت است

بودن یعین پااین دوری تو از تو ااناحلق ۔ حق به شام دورتر است

 ۔است

 ه کات زماین  نور مانع اتریکی است اتریکی مانع نور است در حایل که

 ۔ستنی  دسرتس شام درزندگی طناِب  از این دو موانع عبور نکنید،

 کساین که بدون  آٓن حق )عدل، زندگی( برای آهٓنا زندگی می شود

که  د(گواهی دادن) )عدل، زندگی( "دلیل" اعرتاف می کنند حق

گ می در حایل که این حق )عدل، زندگی( برای آهٓنا مر ،مرده اند

کساین که فکر می کنند حق )عدالت، زندگی( به اس تدالل آهٓنا  شود

 ۔نیاز دارد)گواھی آن( 

 د" به انسان )وجود( الهام کرده است که به یقنی )دلیل( "موجو  ہللا

برای دور شدن  ہللا در حایل که، و این رمحت اوست نزدیک شود

ن غضب و ای به انسان قیاس داده است “موجود ”)دلیل(  از یقنی

را قرار  عقل و عمل تعادل ہللابنی این رمحت و این غضب، ۔ اوست

 ۔داده است
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  در حایل که دلیل ، امیان به دلیل )نص( اوستہللاامیان آٓوردن به 

 او دل را روشن می اقرار)نص( فراتر از اقرار و اناکر است، آٓری 

 ۔کند و اناکر او دل را اتریک می کند

 اما برای رد ، ر دلیل )نص( نیستندمنکر دلیل )نص( رصحیًا منک

 ۔بنابراین، زیرا، ویل، اب اینكه، توسل به امادلیل 

  در حقیقت پذیرش امر او و خش نود بودن از  ہللاامیان به توحید

در حایل که کفر به  رصاط مس تقمی مهنی است اوست )دلیل(رضای

 و موافقت نکردن به رضایت )دلیل( او اوست امرتوحید، نپذیرفنت 

 را بر خالف امر او بیاورد )شک( ه این است که امر خودبلک

 "دلیل" است ہللافکر می کند رضای من )قیاس( به جای رضای 

 ۔و احنراف از رصاط مس تقمی است این اناکر توحید ہللا

  در حایل که ، جسده ی یقنی است یک یجس تجو عبادتبزرگرتین

 است۔ جس تجوی یک اشک معرفت گراین بزرگرتین
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 یی من، یقنی این است که ای اللہ  )عبادت( از جسده های یکی

 یکی از اشک های من منی تواند حق ربوبیت تو را ادا کند۔ بندگی

توبه و گریه من حتمل ، یی منای اللہ  که معرفت این است )گریہ(

 (نعمت) نه لطف تو خبشش و رمحت تو را ندارد

 ہللا اکرب          ہللا اکرب

  اکربہللا         ہللا اکرب

 یقنی"  )اصل( هر معیل که در حالت شعور اجنام شود عبادت"

در حایل که هر معیل که در حالت بیشعوری اجنام شود  است۔

 ۔" استقیاس")جعیل(  عادت

 ۔مفلس کساین هستند که تعادل ندارند 

 ۔مفلس کساین هستند که حیت دعای برای دادن ندارند 

 مفلیس و مت ول انسان را تنها می کند۔ 

 ۔خساوت تنهای را از بنی می برد 

 هر چه اتریکی بیشرت ابشد، بدانید نور نزدیکرت است۔ 

   ِین کسا ۔ظاهراما در  حق را دارند آهٓنا تنها هستند کساین که اصول

 ۔حق را ندارند نزی تنها هستند اما در ابطن که اصولِ 
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  هامالکِم وجود )قسمت( که اب الکِم موجود "ُک" مرتبط ابشد ال آن 

که اب الکِم آن الکِم وجود )قسمت(  در حایل که ۔است )ِحمکت(

 قیاس )فلسفہ( است۔ باشدن موجود "ُک" مرتبط 

  دوری از آٓن انسان را به عدل  طمع استو بنی عدل و ظمل حرص

انسان را به ظمل نزدیک  آٓن ازدر حایل که نزدیکی  کندنزدیک می 

 ۔می کند

 در  کندمی پیدا  ای (می کندبرقرار ) کندمی اجیاد  ترتیب کیس که

کیس  ، عادل است۔بر عدل است، بر حق است ،و عوامل اش یا

ل بر ابط، و عوامل اش یادر  (ی کندمنبرقرار ) کند می که یب ترتییب

 ، بر ش است و ظامل است۔است

 وقیت واقعیت وجودش برایش آٓشاکر شود کیس که بر ابطل است 

وقیت  است حقکه بر کیس  ویل پس از خودش متنفر است

بنابراین او عاشق خالق خود  واقعیت وجودش برایش آٓشاکر شود

 ۔می شود

  ،و خوف می رود از حق )عدل(  طمعکیس که به چنگال جمبوری

 منحرف می شود۔
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 در حایل  انم دیگر حق)عدل( یب خویف، یب نیازی و اختیار است

 و جمبوری است۔ طمعخوف،  )ظمل( انم دیگر ابطل که

  این موضوع دیگر است که آٓن  خود را می آٓوردحقیقت  زمانهر

 ۔مرتبط است زماینحقیقت اب هر 

  زماینهر  حقیقتدر واقع آٓشاکر شدن  زمان حقیقتآٓشاکر شدن 

 حقیقتاش بر او ابز منی شود،  زمان حقیقتیعین کیس که  است

 ۔هیچ زماین را آٓشاکر منی کند

 عینمنی کند ی که در آٓن زمان ابز منی شود امامؑ زمان مه روی او ابز 

ربط معرفت زمان اب معرفت امام و معرفت امام اب معرفت زمان 

 ۔دارد

 !شهوت زاید تو را از اصل جدا کرده و تبدیل  ای زانن! ای مردان

اگر در نظر  وگرنه ای زانن! و ای مردان! به زن و مرد کرده است

 و این بگریید اصل شام خییل ابالتر از زن بودن و مرد بودن شامست

 ۔قیقت )اصل( برای مهه زانن و مهه مردان یکسان استح 

  به  (انقص العقل) زن بودن زنو من دوست دارم زن انسان ابشد

 و مردانسان ابشد  مردمن دوست دارم  ۔هامن اندازه دوست ندارم

ر(بودن   ۔به هامن اندازه دوست ندارم مرد )ماک 
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 عقل ابشدزن ات زماین که از زن بودن ابالتر نباشد فقط انقص ال  

ربودن ابالتر نباشد فقط  مردات زماین که از  مرد  این وقیت۔ ابشد ماک 

دو از سطح خود ابالتر می روند و اب اصل خود پیوند می خورند، 

 که اشف اخمللوق هستند۔ سپس انسان می شوند

  اعرتاف به امر و  ہللا (فتوا) رایض بودن به فرمانصلواۃ اقامه

 ۔اوست

  در حایل که طعم آٓن صرب و شکر  تسلمی استمثره تقوا رضا و

 ۔است

  چزیهای که شافت، ثروت، شهرت و شلوغی در آٓن هنفته است

، که در آٓن ذلت در حایل که آٓن چزیها این چزیا هیچ هدیف نداره

 ۔هدیف دارد تنگدس یت و تنهای هنفته است، خمالفت

 تدبیف  چه اتفایق قرار استحلظه بعد اینو میگه که من منی دامن  یسک 

و  ای حلظه بعدی خواهد آٓمد ای نه در متام زندگی خود درگری منکرات

و کیس می داند که حلظه بعدی   حفایش و مکر و س یاست است۔

فرا می رسد متام معر از منکر و حفایش و مکر و س یاست دوری 

 ۔می کند
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 ظامل انمیدن  در حایل که اعرتاف به حق است مظلوم انمیدن مظلوم

 به حق است۔ظامل، اقدام 

 ۔ظامل را ظامل خبوانمی هبرت از گریه بر ظمل مظلوم است 

  هر کس به خاطر مظلوم اب ظامل مبارزه کند، هامن قدر که اوست

 ۔متقی است

 اگر ظامل را دیدی که ظمل می کند، دستش را  به شام گفته شد که

منی  اگر اگر منی توانید دست بگریید، اب زابن او را نفرین کنید بگری

چه  اما شام۔ آٓن را در قلب بد فکر کنید نید اب زابن نفرین کنید،توا

 به جای اینکه دست ظامل را از ظمل ابز دارید، دست او را کردید؟

، یدن و به جای اینکه او را بد خطاب کنید، مدایح ک ، تقویت کردید

او  د، اب قرار دادن او در دلیو به جای اینکه او را در دل بد بدان 

به مهنی دلیل دچار عذاب ابدی و نفرین ابدی ید کردرا پرستش 

 ۔شدید

 منکر و حفشٰی از متقی دوری می  زاهد این است که و فرق متقی

 ۔در حایل که زاهد سعی می کند از منکر و حفشٰی دوری کند دکن
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 ،من هرگز شاب نوش یده ام، هامنقدر که گفنت این مجهل مس یت دارد 

من هرگز زان کرده  نیست۔هیچ شاب در دنیا مست کننده انقدر 

 دارد۔هیچ زان ذلیت انقدر نهامنقدر که گفنت این مجهل ذلت دارد، ، ام

 ۔می گذرد ابور کردن ای نکردناز  راه دانسنت 

 دست و بر این نیست که دست تو را بگری )ویل( اکر مرشد 

بر دست  بلکه دست شام(، اب گرفنت بیعت از شام) گذاشت خودت

 (۔شاماب تمکیل ) شام گزاشت

 ل بلکه شام را اکم داین نیست که خودت را قانع کن )ویل( اکر مرشد

کیس است که تو را بدون قانع کردن اکمل  )ویل(  پس مرشد کند

 ۔می کند

 اما متقاعد  امحق کیس است که فریب دادن او بس یار آٓسان است

کردن او که توسط دیگران فریب خورده است بس یار دشوار 

 ۔است

 چشم پویش   هر چه ،ان ش نایس به شام خواهد رس یداینقدر عمِل انس

 ۔برای انساهنا در تو خواهد بود

 ر آٓن دَ  و دلیل را اناکر کند کیس که اب چشم ببیند و اب گوش بش نود

 ۔خود می بندد برایتوبه را 
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 روزی  )متدن( مهنی جامعهو   از فرد اجیاد می شود (متدن) جامعه

 ۔دی جوامع استاین شلک گریی و انبو  بلعید میفرد را 

 و یک  بودن ، انسانانسانیک  انمی است که به تفاوت بنی متدن

 ۔جانور بودن انسان

 وان تآٓری اترخی را از انسان می ، انسان را از اترخی منی توان فهمید

 ۔فهمید

 معنویت زندگی خواهد کرد او در زندگی آنقدر  یب کیس کہ بیشرت

 ۔معنویت کش ید کرد

 ش می امیان داش ته اب ہللا )حقیقت(ینکه آآی به دعوا بر رس ا در اکرثیت

این کساین که امیان آٓورده اند و کس در بیشعوری فراتر از آٓن ،ای نه

 ۔که امیان منی آٓورند برابرند

  بیش از  اختالف بنی قرب پرست ها و غری قرب پرست هادر اکرثیت

در بیشعوری فراتر  مرشوعیت ای انمرشوع بودن قرب پرس یت نیست

 ۔ر دو برابرنداز آٓن، ه

 ست که منی تواند ھ بلکه او  کیس نیست که نتواند حرف بزند الل

 ۔فکر کند



[37] 

 

  منی تواند  ست کهھ بلکه او  ش نودن انش نوا کیس نیست که نتواند

 ۔را بش نود نفِس اٰلہیہ ملکوتیہصدای 

 این است که  بلکہ این نیست که مورچه را هل می کند جشاعت فیل

 ۔دهدب گذرگاهبه مورچه راهی برای 

 ۔است پاایین خوف در حایل که آٓغاز زیبای حریت است 

  در جحاب  در حایل که حمکت هنفته استعقل و  فروتیندر جحاب

 ۔هنفته است عقل ،حیا

 درون شام بر  )ابطل( در درون شام و قدرت ش )حق( قدرت خری

یت( گرس نگی  و شھوت شام حامک است۔ )ماد 

  ِت « من»قدریت که از شعور ِت شهویہ ش می آٓید بر قو  ام غضبیه و قو 

 حامک است۔

 گریه بر ظمل اگر مانع ظمل نشود این گریه "بدعت" است۔ 

 ۔است  صادق امحقانه از هبرت عاقل یدروغگو 

 در حایل که  ۔بزرگرتین دروغ، راست گوید و پشتش نباشد است

 ۔راست گوید و پشتش ابشد است، بزرگرتین راس یت
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 اجیاد کنید که نیازی به دروغ  )یقنی( آٓنقدر در راس یت خود قدرت

 ش ید۔گفنت نداش ته اب

  هجل راه را از رس و صدای جاهالن ابز منی کند بلکه راه را از

 ۔سکوت علام ابز می کند

 ابطل را ابطل بناممی حق است  دروغ را دروغ بناممی راس یت است

در این است که دروغ را دروغ و ابطل یعین راس یت شام و حق شام 

 ۔را ابطل بگویید

 ابن حق است در یعین زابن ابطل ز ابطل زابن خودش را ندارد

 ۔حایل که معل ابطل است

 او فقط آٓنقدر خوب است که می داند چقدر بد است۔ 

  از اسارت زمان وکرد اراده  ازمقید  ( رااقدامحرکت )افرادی که 

حرکت  ازمقید  را افرادی که اراده در حایل که آٓزاد ھستندماکن 

 ۔آهٓنا اسری زمان و ماکن هستند( کرد اقدام)

 حمکت  در حایل که ه حق را اتبع وضعیت کنمیس یاست این است ک

 وضعیت یعین در س یاست کنمی حق را اتبع وضعیت کهاین است 

  در حایل کهدر حمکت حق اولویت دارد  در حایل کهدارد اولویت 

 ۔وضعیت تغیری و حق ثبات دارد
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 بزرگ را بزرگ دانسنت  فروتین به معنای حتقری خود نیست بلکه

 است۔

 ازیل، ابدی، حقیقی هنفته  مغِ  بدی، حقیقی درراز مرست ازیل، ا

مرست ازیل، در  ازیل، ابدی، حقیقیکه راز مغ  نطور مهی  است

 ۔هنفته است ابدی، حقیقی

  یک واقعیت انقص حمض مرست  یک واقعیت انقص استمغ حمض

ُک واقعیت  ذلیت است که از ترکیب این دو  در حایل که است

 ۔حاصل می شود

  لکه جنایت در مغ است۔بست جنایت از مغ نی 

 ۔احساس زندان اولنی قدم به سوی آٓزادی است 

 من می اگر گرس نه هستید منی توانید فکر کنید گویند کهآهٓنا می ،

 ۔ماندگرس نه خواهی  داگر فکر نکنی کهگومی 

 من شام را از زندگی  من شام را از زندگی یب مطمنئ منع می کمن

 ۔نه ابز نداش مت۔و شام را از زندگی گرس   جتمیل منع نکردم

 دروغ خییل رسیع می دود اما فقط راس یت به مقصد می رسد۔ 
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  ،گرس نه و مفلس و جاهل کیس است که به سری شدن شمک سریان

 پر شمک،و  و به افزایش ثروت آهٓنا و به افزایش ھجل آهٓنا مکک کند

، و به دگرس نگی گرس نگان را سری کن کیس است که توانگر و عاِلم

 ۔آهٓنا مکک کند ِعملا و به افزایش آهٓن اس تغناافزایش 

  مشلک این نیست که مال دنیوی دارید ای نه، مشلک این است که

 شام در مورد ماِل دنیا چه فکر می کنید۔

 به آچٓنه می ۔ شام هامن چزیی را می بینید که می خواهید ببینید

هامن طور  دای اکش می توانستی۔ خواهید بش نوید گوش می دهید

 ۔هامن طور که هست بش نوید د وکه هست ببینی

  ِاگر ۔ حصبت کنمی، انقص است )غیب( حقیقی اگر فقط از عشق

یعین ۔ حصبت کنمی، انقص است جمازی )وجود( فقط از عشقِ 

عشق آٓن است که از جماز )وجود( به سوی حقیقت )غیب( و از 

جماز )وجود( سری می کند به گونه ای که  سوی حقیقت )غیب( به

از حقیقت )غیب( و حقیقت )غیب( از جماز تفکیک جماز )وجود( 

 )وجود( غری ممکن می شود۔

 کیس که منی داند نعمت از کجا می آٓید، حیت منی داند مرگ از کجا 

 می آٓید۔
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 موفقییت  وقیت۔ وقیت شکست خوردید، نیت خود را در نظر بگریید

 ۔پس معل خود را در نظر بگرییدید حاصل شد

 واکنش او نزی در مهنی  ستافزونگی که عینیت بر آٓن اس توار ا

 ۔عینیت حضور دارد

  )یت فلسفه اقتصادی یب روح انسان را از هجمنی از شمکش )ماد 

 بریون می کند و به هجمنی دیگر می اندازد۔

 ۔ستابعد از ماده حرکت  ابتدا حرکت است سپس ماده است 

 اما واقعیت بزرگرت این این یک حقیقت است  وقت پول است

 ۔توان اب پول خریدرا منی  وقت است که

 یکاست  (ثروت هجان) رت از آن پادشاهیبھ (تنگدس یت) فقر 

 ۔را برای تو آٓشاکر خواهد کرد رگحقیقت م

 همم نیست  اجنیب کیس است که نه شام را می ش نود و نه می فهمد

آٓش نا کیس است که به شام گوش می  در حایل که چقدر آٓش ناست

 است۔ اجنیب همم نیست چقدر دهد و شام را درک می کند

  قدریت که اب تسخرِی وجود اجیاد می شود، شعور به اس تفاده حصیح

به  وجود اجیاد می شود، شعور عرفانِ قدریت که اب  در حایل که ندارد

 ۔اس تفاده حصیح دارد
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  بدون  (در برابر فطرت) حتمیل "من" خود به فطرتتسخرِی وجود

درک  "من" راعرفاِن وجود  در حایل که۔ ظمل است، درک آٓن

 عنِی عدلاین است که از کردن است و و اب فطرت سازگار  کردن

 ۔ابالتر برود

 ا ود ر کساین که امیان منی آٓورند که ہللا رازق است آهٓنا متام زندگی خ

یجه و نت  می دوند آٓن به دنبال رزیق می دوند که آٓن متام زندگی برای 

دند در حایل که کساین که معتق است )یب اطمیناین( آٓن حمرومیت

و نتیجه آن  که در تعقیب آهٓناست رزق می گریند ،ہللا رازق است

 ۔یب نیازی )اطمینان( است

 از شام اما خواند یم فرا خود رمحت به را شام که است خدا خشم 

 او یها نعمت از س پاس  و او لطف به و دیکن  یم فرار او رمحت

 ۔خدا خشم از تو کفر و تو کرد دیخواه  فرار کجا اما

 ۔است (از اناکر شام) از میان شام )دلیل( قیامت، پس گرفنت نعمت 

 است۔ دروغگو خوشامدبہرت از  لُطمه ی راس تگو 

  اگر ، بدن است اگر غذا منی تواند خبشی از بدن ابشد، پس مرِگ

 ۔روح است اند جزئ از روح ابشد، مرِگ منی تو  عمل

 ۔نکردن است را قیدکیس  خود اختیاراب  آٓزادی یعین 
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  ِری اب تعظمی در برابر خ بلکه فقط اب کشنت منی مرید (من) درون ش

 ۔می مریدو( )تُ 

 پریوی(  صاحب امر و اطاعت )گواھی( شام معنای شهادت(

ه بادت )گواھی( یعین برای شه صاحب امر را اب مه اشتباه گرفته اید

در حایل  صاحب امر واجب است که شاهد خود صاحب امر ابشد

 واجببرای اطاعت )پریوی( به صاحِب امر، بودن صاحِب امر  که

که  در نظر بگری اشھُد شامرا قبل از  اشھُد )گواھی(حاال برو  نیست

 صاحِب امر ھس یت۔مه  توآآی 

  ه دنیا نیامداو ب وصل نیست یوِم الست بهو  که به دنیا آٓمد  ٓ چنه و آ

 ۔می مرید، قبل از مرگ به یوم ادلین متصل نیست

 من میگم که۔ ذهن سامل مرشوط به بدن سامل است آٓنھا میگویند که 

 است۔ ذهن سامل مرشوط به بدن سامل

  ۔به خود است ابور، رهای از ابور كردن به کیس 

  ۔اسارت است مههاسری ی حق بودن، رهای از 

 بلکه می خواهد ی خواهد تو را به بردگی بگریدحق من، اگر فهمیدی 

 ۔شام را از اسارت شام رهای خبشد

 ۔است عشقاب  عشقپاخس ندادن به ، بزرگرتین ظمل 
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  جای که فکر میکین عشق کردی ، عشق نکردی بلکه شام آجٓنا

عشق کردی جای که اعرتاف می کین که من منی توامن اینجا برای 

 عشق هزینه کمن۔

  به ہللا بودن ای گامنکه بر آٓن  چیست ہللادارد بگوید فقط او حق 

 ۔یقنی به ہللا بودن وجود دارد

 ۔آٓدم خاص بودن یعین یک آٓدم عادی بودن 

 یعین هر چه ش نوای شام  گفتار شام به ش نوای شام مرشوط است

دا الل، الل است زیرا او ابت چون۔ هبرت ابشد، گفتار شام هبرت است

 ۔انش نوا بود

 ِد خری و معِل خری را یقنی )توک( می گویند۔سری بنی قص 

 هرگز  خوش آٓمدگوی را عزت می دانند انذار را ذلت و کساین که

 ۔منی توانند در حق راه بروند

  ه بکساین که حمبت را در انذار و انذار را در حمبت می بینند هرگز

 راه راست منی آٓیند۔

 ابر نور قدرت و قوت نزی کساین هستند که در بر  ی  جویندگان

قدرت و قوت نزی  ی  جویندگان۔ نه در ازای حق ویل ایس تاده اند
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حیت اگر در ازای  ایس تاده اند طاغوتکساین هستند که در برابر 

 ۔دنابطل ابش  

  جحاب روی چشم به معنای عدم تواانی دیدن )ھجل( حیت در نور

است در حایل که برداشنت جحاب از چشم به معنای دیدن  حیت در 

 است)عمل(۔اتریکی 

  حارض چرب زابن بودن به معنای یب دلیل بودن است در حایل که

بودن به معنای صاحِب دلیل بودن است۔ یعین چرب زابین  جواب

مھامت ی حق  حارض جوایبهمامت ی ابطل است در حایل که 

 است۔

 بریخ در حایل که بریخ افراد )اندان( پس از حصبت فکر می کنند 

 بریخ در حایل که دن فکر می کنندقبل از حرف ز  (عقل مند)

 ۔نہ قبل از حصبت فکر می کنند نہ بعد از حصبت)چرب زابن( 

  جاھل )اندان( است۔ عاِلم )عقل مند( بہرت از خوشامدلُطمه ی 

  هیچ کس احساسایت تر )اضطراب( از او نیست که حیت در حالت

 آرامش نتواند تصممی درس یت بگرید در حایل که هیچکس آٓرام تر از

تصممی درس یت   (اضطراب) او نیست که  در احساساِت شدید

این بدان معناست که تصممی درست بر احساس شدید و  بگرید

 ۔حالت آٓرامش برتری دارد
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 ۔است   اکئناتخبیِث  روحِ  مسخره 

 ذلت به کیس که او  یکی این است که  ابر مسخره میکنه ہللا دو

وقیت او  ست که این ا و دیگر دیشام او را عزت می ده و  می دهد

 ۔دیمی ده ذلت  کیس را عزت می دهد، شام او را

 یوِم الست یوِم غدیر و یوِم ادلین اکئنات مش متل به سه روز است 

کساین که این سه روز را به اید دارند در روز عاشورا در لشکر 

و  (در دنیا)برای آهٓنا اجِر عظمی و بشارت اینجا  خواهند بود حسیینؑ 

 کساین که این سه روز را به اید در حایل که تاس( در آٓخرت)آجٓنا 

 برای آهٓنا عذاب ندارند در روز عاشورا در لشکر یذید خواهند بود

و این برای  است( در آٓخرت)و آجٓنا  (در دنیا)عظمی و لعنت اینجا 

 ۔مهه روز ها عاشورا و مهه زمنی ها کربالست این است که

  که  می شوداگر خنده ظامل را فشار دهی اشک از آٓن ایفت

 پخش کین اگر اشک مظلوم را در حایل که شکست ظامل است

 یعین خنده۔ که پریوزی ی مظلوم است خنده از آٓن بریون می آٓید

 ۔مظلوم خنده است ی در حایل که اشک ظامل اشک است ی

  مالِک  است دانس ی در حایل که آٓخرت شام شده است مال مالِک 

بدانید که در هنایت ، و شام که از این دو پریوی می کنید دنیا

 چزیی جز حمرومیت و یب اطمیناین خنواهید داشت۔
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 اژماس ہللا لیسب  یف ای است نید انم به درآٓوردن پول اکر نیتر  اسان  

 عذاب نیبزرگرت  نیا همیجر  است گرید زیچ کی نیا است نفس

 ۔است

  س یاست در دین و دین را در س یاست آٓمیخته است مال  و

یت( مفهوِم دنیاس یاست دان هستند که   و مفهوِم آٓخرت )ماد 

 ۔شام را ختریب کرده اند )جنات(

 در حایل که شلک  مذهب انمیده می شود ن،شلک حتریف شده دی

یعین س یاست مذھب  شده حمکت را س یاست می انمند حتریف

 حمکت دین )نور( است۔ در حایل که)طاغوت( است 

  ِتقدیرِ  در حایل که و تنگدس یت است یقنی را تنهای می گویند سفر 

 است۔یقنی یکتای می گویند و اس تغیٰن 

  ،۔اخالق است خوبهبرتین انتقام از بداخالیق 

 ۔اسارِت امس است در حقیقت رهای از یب نیاز بودن 

  کیس که منی داند او کیست، او خییل درابره خودش حصبت می

در مورد خودش سکوت می او  که می داند او کیستو کیس  کند

 ۔کند



[48] 

 

 در حایل که۔ ھستمال   ،مهه چزی را غایب کرد و خود را حارض کرد 

 ۔ھست فقری ،کرد و خود را غایب کردحارض مهه چزی را 

 ۔است فقریو  مال  مانند )نیت( سپردگی و  )مَعل( قصد بنیِ  فرق 

 ن که می توانید خودات اکیف است (قامئ بودن) یک نفر برای ایس تادن

ه که مه هستند خییل مکمیلیون ها نفر برای فرار  در حایل که ابش ید

 ۔شام می توانید ابش ید

 به من بگو چه  چقدر منتظر می مانید ات خشص دیگری قامئ شود

 ۔د آٓماده خواهی بودزماین برای قامئ خو 

 اب خییل  زمان اینهجل در  ،که در آٓن نفس می کشم یب رحامنه زمان

 ادب عایل اب یب ادیب در حایل که است )دانشوری( ھوش

 ( است۔شایس تگی)

  ان به حق امیان دارند، معتقدند که حق بس یار ابالتر از امی قتاحقی

ه بمعتقدند  کساین که دارندنبه حق امیان  واقعا در حایل که آهٓناست

 ۔حق امیان دارند

  که اراده س تاد است، ای  در مقابل سوال خواھِش نفس “من”یک

پشت  رضای الهیی“من”یک  در حایل که خود را از پاخس می گرید

 ۔که مسریش را از جواب مشخص می کند سوال ایس تاده است
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 اب دست خودش او کرد )عبادت( کیس که می خواهد عشق 

می  مع )هبشت(، اجبار و اختیارس نگ، گل، خوف )هجمن(، ط

 کیس که می خواهد مردم او را دوست داش ته در حایل که گذارد

س نگ، گل، خوف )هجمن(، طمع  در دستشاو  ابش ند )عبادت(

 ۔بر می دارد )هبشت(، اجبار و اختیار

 ۔حق، قبل از گفنت قبول كردن است 

 او اب این ابور که گرفتار او هرگز از حق روی گردان منی شود 

کیس که ابور  اوست که از حق رویگردان می شود، خواهد شد

و یک این اس تفاده می شود اواز یعین  دارد که او گرفتار خنواهد شد

 ۔او اس تفاده می کند ابور میکنه

 رت این قد امیان دارند زندگی را می گذرانند )دلیل( کساین که به حق

ا ر زندگی آن  ددارننامیان  )دلیل( کساین که به حق در حایل که است

 این جرب است۔ می گذارد

 نبودن دانشمندی مغرور  دلیل ضعیف خوداز  جلوی دلیل قوی

 و جلوگریی از جخالت است۔است 

 ردیکی که به حمبت شام نیاز دا شام بنی دو نوع آٓدم زندگی می کنید 

 ۔دیگری که به مهدردی تو نیاز دارد
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 بلكه   رتسدبزدل کیس نیست که از دست دادن جان و مال خود ب

 ۔حق به  قیاس خود چنگ بزند كیس است كه در برابر دلیلِ 

 در  هر حرام زاده ای اب اعرتاف به حق می تواند حالل زاده شود

 ۔هر حالل زادہ اب اناکر حق می تواند حرام زاده شود حایل که

 ای اگر کیس بگوید حصیح شام اگر کیس غلط بگوید، غلط خنواهد بود 

غلط که  این برای شام هبرت است خنواهد بود حصیح، غلط شام حصیح

 مطمنئای  مطمنئیب  سپس چه خود را کشف کنید حصیح شامو  شام

 ابش ید۔

  در  جرمی بزرگرت از کشنت اوست حقبه صاحب حق کردن سلب

بزرگرت از زنده كردن  احسان رساندن حق به حق دار حایل که

 ۔اوست

 حق گفتاری اما کیس کیس که حق را می کشد، ظمل کرده است 

 ۔او بیشرت از کشنت حق ظمل کرده است می کندرا تغیری  (پیام)

 کیس اب صامت ابطل را مکک می کند  در این جنگ حق و ابطل

 او را از ابطل بدتر است۔
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  کساین که حق را می کش ند بزرگرتین ظامل هستند اما حیت ظامل

ما ا دنکه در قتل حق، صامت می شو  ندست ھ  آنھا ھا،بزرگرت از آٓن 

 ند۔ن را پنهان ک  قتِل حق که ندست ھ  آنھا ھا،از آٓن  ینحیت ظامل بزرگرت 

 در حایل که کیس را گمراه كردن جرم بزرگرت از كشنت او است 

 ۔بزرگرت از زنده كردن اوست احسان راه مس تقمی آٓوردن کیس به

  کساین که قادر به ش ناخنت و  این تعجب می کمنمردم من در مورد

 دارند۔د و امیان نخدا را ش ناس   که دعا کنندو ا ابور خود نیستند

  ۔هامن است که گرفتار غیب می شود فرار می کندکه از وجودش 

  قومیتاگر بفهمید وجوِد شام از اسفَل سافلنی )ھجاِن اصغر( ات احسِن 

 )ھجاِن اکرب( پخش می شود۔

 متاسفم که من متاسف برای این نیس مت که اینها یب شعور هستند 

 ۔دنندار  نیازی به شعور

 سوال تش نه اب بلکه کمن یمن حصبت پاخس اب شمک پر اب من. 

 پس حقیقت به  اگر به ساده سازی الکم )حقیقت( ادامه دهید

اگر به مشلک ۔ که مسخره از آٓن به وجود می آٓید خنده می رسد

 معالِ که  حقیقت به گریه می اجنامد کردن الکم )حقیقت( ادامه دهید

 ۔از آٓن به وجود می آٓید
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 “من”

 ُھو

 

 

 چیست« من»آٓمده ام ات به شام بگومی 

 را اب شام آٓمده ام  من برای مالقات  شام

 برای چہ اکر شام چشم ھا درایفت شده ای

 دمه  را نشان  جلوہ  مهنی  آٓمده ام   من

 ھا درایفت شده ای گوشبرای چہ اکر شام 

 خبوامن   را  آٓهنگ   مهنی آٓمده ام    من

 درایفت شده ای حواسبرای چہ اکر شام 

 دار کمنرا بی  حس  ات این  آٓمده ام  من

 درایفت شده ای پاشام   اکر  چہ برای 

 کمن  طی  را  راه  این  ات  آٓمده ام  من

 را در آٓن اکش یت  هجمن  شام  که زمیین 

 را رشد دمهمن به آجٓنا آٓمده ام ات هبشت 
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 “ھو”

 )اانئے مطلق(

 یکتای

 تنهای

 “من”

است، نور است، روح است، لوح است، عقل است،  موجود  نقطه

 عمل است، قمل است، الکم است، الھام است

بنی این نور اتصال  “من”و وجود )جماز(  “وت”)حقیقت(  موجود  نقطه

 )الکم، الھام( است۔

 در حایل که است Oمن )وجود(  نبودن تو ننبود در وجود  Oموجود 

 است۔ است کہ من )وجود(  تو در وجود  Oموجود 

، دلیل، که است “وت”یقت، ذات و ، یب دلییل، حق نه( موجود)  نقطه

 ظاھر کردن )نور( امس )وجود( است۔ “ من”جماز، صفت و 

 و وجود، موجودِی وجود است۔ موجودبنی   نقطه

 ، یب وجودِی وجود است۔موجود و بنی یب وجودی نقطه

 بنی ال شعوِر وجود و شعوِر وجود، الشعورِی موجود است۔ نقطه

  خودِی خودی است۔بنی یب خودی و خودی، یب نقطه
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 است۔ “من”،  “من”و  “وت”بنی  نقطه

 “وجود” “من”وجودی  نهذات، حقیقت، یب دلییل و “ تو”در موجودگی 

 است۔

 “موجود” “ تو”موجودگی  نهصفت، جماز دلیل و  “من”در وجودی 

 است۔

من، صفت،جماز دلیل و است شعوری وجود ھستند۔ تُو، ذات، حقیقت، 

 ری موجود ھستند۔الشعو  نهیب دلییل و 

 “موجود” “ تو”در خودی من، صفت جماز دلیل و است، یب خودِی  

 است۔

 “وجود” “من”خودِی   نهدر یب خودی تُو، ذات، حقیقت، یب دلییل و 

 است۔

،وجودی “ دلیل”  “ یب دلییل ”،وجودی “ است”  “ نه ”وجودی 

  “من”  “ تو ”،وجودی “ صفت”  “ ذات ”،وجودی “ جماز”  “ حقیقت”

یعین ھس یت موجود )یب وجودی و وجودی( )ال شعور و شعور( )یب 

 است۔ “وجود” مهنیخودی و خودی( 

 نزی )موجود+وجود( تبدیل می کند )موجود( "تو" از )وجود( وقیت "من" 

 "تو" )موجود( به معنای "من" )وجود( است

 " نزی  تبدیل می کند )وجود( "من" از )موجود( " تووقیت

 ۔وجود( استم" )تومن " )وجود( به معنای " " )موجود+وجود(
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  موجود  وجود  +توO  موجود  =من (بودن) 

 در حایل که

 )نبودن( Oوجود  =موجود –من  Oوجود 

 )این منی گرید موجود )تو(که  وجود در وجود "من" امِر رب )روح 

در وجود  که۔ در حایل وجودی است که ابلیس از جسده اناکر کرد

وجودی  این می گرید موجود )تو(که  وجود روح("من" امِر رب )

 ۔ابلیس به جسده جمبور می شود است که

 عقل قبل از روح  ،روح قبل از نور است ،نور قبل از من است

قمل قبل از ، لوح قبل از عمل است، عمل قبل از عقل است، است

 لوح است۔

  تو" قبل از "من" است "من" قبل از "تو" است "امر" قبل از"

" قبل از " قصد " کن " قصد " قبل از "امر" است است ""من" 

 ۔" است کن" قبل از " سبب  "، است

  روح )امِر رب( قبل از من است۔ عقل )ملکوتیت( قبل از روح

( قبل از آٓرزواست۔ حواس )قلب( قبل از عقل است، نفس )

نفس است۔ شھوت )ش یطنت( قبل از نفس است۔ انسان قبل از 

 شھوت است۔
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 نی  قبل از حق الیقنی است، عمل الیقنی قبل از عنی الیقعنی الیقنی

 است، یقنی قبل از عمل الیقنی است، امیان قبل از یقنی است، عمل

 قبل از امیان است، سوال قبل از عمل است۔

  ،لطائف قبل از حقائق ھستند، بشارت قبل از لطائف است

ل عبادت قبل از بشارت است، امیان قبل از عبادت است، عمل قب

 از امیان است، سوال قبل از عمل است۔

  )ملسو هيلع هللا ىلصمحمد به شلک انساین صفت و امس “تو ”ہللا، ذات، )موجود 

 ۔ندبرسا )کوثر( محمودمقام را به جماز  )وجود( آٓمده ات انسان (نور)
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  )محمد( کیس که س توده شود  +مداح )امحد( 

 یب نیازی به متجید)محمود(  =

 محمود =محمد  +امحد

 من =تو  +من 

 امحد  = من

 محمد =تو 

 لهذا

 محمود =تو  +من 

 و

 من =تو  +من 

 من  =محمود 

 من

 )اانئے مطلق(

 ُھو

 

 

 

 



[58] 

 

 

 من +است  =تو  + نه

 تو =تو  + نه

 است =است  + نه

 من =من  + نه

 است =است  + تو

 من  =من  + تو

 تو =  نه

 است = نه

 من = نه

 است  =تو 

 من  =تو 

 من  = است

 من

 )اانئے مطلق(
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 “برَ ”

 
من ۔ داش ته ابشه  “من”دنبال کیس میگردم که  که به را دارم  “تو ”من آٓن 

که به ۔ من آن چاہ آب ھس مت آن تنها هس مت که به دنبال کیس مثل من است

 که به دنبال شهرک نشینان( ھس مت اراده) هبشتمن آن  ۔است تش نهدنبال 

است۔  امیانداران به دنبالکه ۔ من آن حق )دلیل( ھس مت ھست (خریداران)

است۔ من آن مزیان )عدل( ھس مت  بیننده که به دنبالھس مت  دیدینمن آن 

 است۔ جویندگان که به دنبالعادل است۔ من آن عمل ھس مت  که به دنبال

 نقطه)قلب( است۔ من آن  دارندگان قلب که به دنبالمن آن نور ھس مت 

که ت۔ من آن کتاب کتاب ھس مت اس ابز کنندگان که به دنبال( ھس مت راز)

 که به دنبال)قلب( است۔ من آن وزن ھس مت خوانندگاِن نفس  به دنبال

است۔ من آن راہ  گوینده که به دنبالاست۔ من آن سکوت ھس مت  برداران

 دست برای داداست۔ من آن  پیاده که به دنبال)رصاِط مس تقمی( ھس مت 

 که به دنبالھس مت  قصدن آن دست برای گرید است۔ م که به دنبالھس مت 

است۔ من آن  بیدار که به دنبالاست۔ من آن شب ھس مت معل کردگان 

عابد  که به دنبالمن آن عبادت ھس مت  فقری است۔ که به دنبالفقر ھس مت 

من آن صلواۃ  است۔ انس پاسگزار  که به دنبالھس مت  نعمتاست۔ من آن 
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مومن  که به دنبالغیب ھس مت  من آناست۔  قامئ شدگان که به دنبالھس مت 

صاحل است۔ من آن نفِس مطمنئ  که به دنبال۔ من آن یقنی ھس مت است

که امر ھس مت است۔ من آن  )عدل( حق به قامئ شدگان که به دنبالھس مت 

 قامئ شدگان که به دنبالمن آن قیوم ھس مت  است۔ کنندگان اقرار به دنبال

 صرب و شکرمتقی است۔ من آن  که به دنبالھس مت  راهامناست۔ من آن 

که به من آن قُل ھس مت  است۔ تسلمی و رضا دارندگانِ  که به دنبالھس مت 

است۔  گریه کننده ها که به دنبالمن آن مغ ھس مت  است۔ صداسازان دنبال

که ھس مت  جسدهمن آن است۔  صاحِب قلب که به دنبالمن آن عقل ھس مت 

ٓ است۔  پرداخت کنندگان به دنبال که به ( ھس مت خرب شادین نوید )من ا

افرادی که به منتظرم که ھس مت “ مقاِم محمود”است۔ من آن  مغ زدگان دنبال

 ۔است“ من”دارم که به دنبال دارندگان “ تو”من آٓن ۔ من می رس ند
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 “دعائے نوید  ” 
 ای ہللا!       ای رب!        ای موال!

 

بردار ات آچٓنه را  نفسمجحاب را از ، علمی که نور توست به قلب من عطا کن

حواس را به من بده که این (۔ تقوا اور جفور) الهام کردی خبوامن نفسمبر 

که این  نه اون حواس که تو می خواهی بیدارش کین س را بیدار می کندحِ 

چشمم را آن چشم ، ی خواهی بیدارش کینمنکه تو  س را بیدار می کندحِ 

کہ نشان داد  نه اون چشم میخوای نشون بده بدہ کہ نشان داد چزیی را تو

 که می ش نوند را آن گوش عطا کن گومش، خوای نشون بده یمنچزیی را تو 

ی منآچٓنه شام  که می ش نوندگوش  نه اون بش نوید آن را آچٓنه شام می خواهید

کساین که در آٓن راه قدم  کنرا آن پا عطا  پای من، بش نوید آن را خواهید

کساین که پا  نه اونپامی گذارند  که روی آٓن شام می خواهیدکه  می گذارند

آن پامی گذارند،  که ی خواهیدمنکه روی آٓن شام  در آٓن راه قدم می گذارند

آٓن معیل را که در نزد تو خبری، ابشد و مه  سالمتکه مه  نیت را به من بده

 آٓن، نه به چشم کساین که به شام پشت می کنند نیکو است به من عطا کن

رزیق که برای من نگه ، که مزنه از تکرب فروتین است را به من بده فروتین

ہ است، به مست من پراتب شدنه آٓن رزیق که دنیا  داش ته ای به من بده

نه جسده ای را که  میخواهی که من کردم)نور( آٓن جسده را به من بده که تو 

عدل  ات برای به من توفیق عطا کن، از من می خواهد )طاغوت( دنیا
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، تفکر کمن، تدبر کمن، کمن تعقلات بتوامن  آٓن یکسوی را به من بده۔ ابیس مت

به من توفیق ۔ شام را قبول کردم )نَص( کہ من دلیل به من بدهآن بصریت را 

ای ہللا مرا در راهی که اهل بیت آٓموزش دادند ۔ بده ات بر صلواۃ ابیس مت

ت بده) و مرا پاک کن برمی  و رجس است پایک هامنطور که حق( مود 

 بصارتآٓن ۔ هامنطور که حق دوری کردن است را از من دور کن )حسد(

که در میان طلوع روز و غروب  که می توانند نشانه ها را ببیند را به من بده

که بتواند درست و  را به ذهن من بده شعوراین ، شب برای من قرار دادی

را درست  تواند درست می آٓن زابن را به زابمن بده، غلط را تشخیص دهد

 که بتواند به مظلوم دست آٓن دست را به من بده، بگوید غلطغلط را و 

که شکر  آٓن زابن را به زابمن بدهظامل دست شکین کند۔  بهکند و  گریی

آٓن قلب کفران نعمت شام را می کند،  کهآن زابن  هن نعمت شام را می کند

نه اون  را به دوش بکشد عملکه می تواند وزن  ظریف را به قلب من بده

که در  امیان را به من بده آن، شکس ته شدهجل که از س بکی  قلب س نگی

به من  "والعرص"، حبق نه کفر که مرا از پناه تو دور کند پناه تو وارد شود

اجنام  معِل صاحلامیان بیاورم و  و جلوگریی کمن خسارتعطا کن ات از  توفیق

۔ مکمک کن ات در صلواۃ اس تقامت کمن۔ کمندر راه حق قیام کمن و صرب و  دمه

و )جفر(  قبل از طلوع خورش ید به من نریو عطا کن ات تو را تسبیح گومی

و در هر )عشا(  و در شب)مغرب(  هنگامی که خورش ید غروب می کند

به من متسک عطا کن  از امر که معروف ۔ )ظھر و عرص( دو طرف روز
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توبه ام را  (۔نہیی عن املنکر) کن دورم و از اناکر آٓن)امرابملعروف(  است

به من توفیق عطا کن ات به ، تو خییل غفور الرحمی هس یت بپذیر ای مالک

، حبق ای عیل ؑ حبق محمد کمن اقرارو امر تو را  تو رایض ابمش (فتوا) قضاوت

 صو آِل محمد 

 

 “ربنا تقبل منا انک انت مسیع العلمی”
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 “نوید   نوائے”
 ای رب!        ای موال!      ای ہللا! 

 

در و  خواهندشام را از شام  بر کساین که مه لعنت کین تو  من لعنت میکمن

مه لعنت  تو  من لعنت میکمن۔ فرس تاده ای امیان منی آٓورندجتیل )دلیل( شام 

و به کساین که کتاب بر آآنن  از تو عمل کتاب می خواهند بر کساین که کین

بر کساین  مه لعنت کین تو  من لعنت میکمن۔ ی آٓورندانزل کرده ای امیان من

دادی امیان منی  و به کساین که تو صاحباِن عمل قرار از تو عمل می خواهند که

می  ھدایتاز تو  بر کساین که مه لعنت کین تو  من لعنت میکمن۔ آٓورند

من ۔ و به کساین که تو برای هدایت فرس تاده ای امیان منی آٓورند خواهند

 می خواهند رصاِط مس تقمیاز تو  بر کساین که مه لعنت کین تو  میکمنلعنت 

  من لعنت میکمن، رصاِط مس تقمی فرس تادی امیان منی آٓورندبه کساین که  و

و به کساین که بندگان  می خواهند تقوااز تو  بر کساین که مه لعنت کین تو

بر  عنت کینمه ل  تو  من لعنت میکمن، منی آٓورند اب تقوا شام هستند امیان

 صاحب اراده شام و به کساین که خواهندرا از شام  رضای شام کساین که

بر  مه لعنت کین تو  من لعنت میکمن، امیان منی آٓورند ایقرار داده  خود

قرار داده  نعمت شام و به کساین که خواهندنعمت شام را از شام  کساین که

از تو  بر کساین که کین مه لعنت تو  من لعنت میکمن، امیان منی آٓورند ای

۔ منی آٓورندو به کساین که  شام مثل نور انزل کرده ای امیان  می خواهند نور
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و به  می خواهند عدلاز تو  بر کساین که مه لعنت کین تو  من لعنت میکمن

  من لعنت میکمن، امیان منی آٓورند ایقرار داده  عدلصاحب  شام کساین که

جنات  و به کساین که می خواهند فالحز تو ا بر کساین که مه لعنت کین تو

 بر کساین که مه لعنت کین تو  من لعنت میکمن، فرس تاده ای امیان منی آٓورند

منی و به کساین که بندگان صاحل تو هستند امیان  می خواهند معلاز تو 

می  نیکیاز تو  بر کساین که مه لعنت کین تو  من لعنت میکمن، آٓورند

مه  تو  من لعنت میکمن، منی آٓورندامیان  ونیکه بندگان و به کساین ک خواهند

و به کساین که بندگان  می خواهند عبادتاز تو  بر کساین که لعنت کین

 بر کساین که مه لعنت کین تو  من لعنت میکمن، منی آٓورندامیان  عبادت گذار

 ، و به کساین که رمحت فرس تاده ای امیان منی آٓورند می خواهند رمحتاز تو 

و  می خواهند عبدیتاز تو  بر کساین که مه لعنت کین تو  ن لعنت میکمنم

مه  تو  من لعنت میکمن، به کساین که بندگاِن انتخاِب شام امیان منی آٓورند

بندگان ِ  و به کساین که می خواهند پرهزیگاریاز تو  بر کساین که لعنت کین

از  بر کساین که کین مه لعنت تو  من لعنت میکمن، منی آٓورندامیان  گارپرهزی 

و به کساین که شام مالِک جایزه قرار داده اید امیان منی  می خواهند جایزهتو 

می  بودناز تو  بر کساین که مه لعنت کین تو  من لعنت میکمن، آٓورند

 تو  من لعنت میکمن، آٓفریده ای امیان منی آٓورند به کساین که شام و خواهند

به کساین که شام  و می خواهند شفاعتاز تو  بر کساین که مه لعنت کین

مه لعنت  تو  من لعنت میکمن، امیان منی آٓورند ساخته ای شفاعتمالِک 
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کساین که تو به اطاعت آٓن امر کرده و  می خواهندشام را  بر کساین که کین

 ۔امیان منی آٓورند ای

 

 

 الا لعنة ہللا عیل القوم الظاملنی

 لعنت بر دمشنان ابراهمی و آٓل ابراهمی

 معرانو آٓل  معرانلعنت بر دمشنان 

 محمدو آٓل  محمدلعنت بر دمشنان 
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 “نوید   صدائے”
 ای ہللا!       ای رب!        ای موال!

 

خشم را بر رس آهٓنا ، من به غضب تو صدا مزیمن من به خشم تو صدا مزیمن

و  کیس در قضاوت )فتوا(  شام فسق کردند، را بر رس آهٓنا بریز غضب بریز

و  آٓورده اند امر شامدر برابر و امر خود را  امر شام را زیر پا گذاشتند

و ظاغوت ابطل )ظمل( خود را  شک خود را در برابر توحید شام آٓورده اند

را  غضب خشم را بر رس آهٓنا بریز۔ در برابر نور حق )عدل(  شام آوردہ اند

ٓ  بر رس آهٓنا بریز جحت  یه شام آٓورده اندکساین که آٓیه خود را در مقایسه اب آ

را بر  غضب خشم را بر رس آهٓنا بریز۔ آٓورده اندخود را در برابر جحت شام 

کساین که انسان را گرفتار چزیی کرده اند که برای انسان فایده  رس آهٓنا بریز

خشم را بر رس ۔ و انسان را از آچٓنه به نفع انسان است دور کردند ای ندارد

کساین که هجل را عمل و عمل را ھجل قرار  ا بریزرا بر رس آهٓن غضب آهٓنا بریز

کساین که ظمل را  را بر رس آهٓنا بریز غضب خشم را بر رس آهٓنا بریز۔ دادند

 را بر رس آهٓنا بریز غضب خشم را بر رس آهٓنا بریز جایگزین عدل کردند

را بر  غضب خشم را بر رس آهٓنا بریز۔ کساین که نعمت شام را عوض کردند

خشم را ۔ کساین که حالل شام را حرام و حرام را حالل کردند رس آهٓنا بریز

حق کردند کساین که غضب  را بر رس آهٓنا بریز غضب بر رس آهٓنا بریز

 خشم را بر رس آهٓنا بریز ۔صاحباِن حق را به عنوان حق خود اعالم کردند



[68] 

 

 عزت داده شده شام را ذلت انمیده اند کساین که را بر رس آهٓنا بریز غضب

را بر رس آهٓنا  غضب خشم را بر رس آهٓنا بریزا عزت انمیدہ اند۔ و ذلت ر 

 خشم را بر رس آهٓنا بریز۔ تو را تکذیب کردند ینشانه ها کساین که بریز

خشم را بر رس آهٓنا ۔ اکفرند شام به نعمت کساین که را بر رس آهٓنا بریز غضب

را بر خشم ۔ در زمنی فساد کردند کساین که را بر رس آهٓنا بریز غضب بریز

را معریف فسق و جفور  کساین که را بر رس آهٓنا بریز غضب رس آهٓنا بریز

به انحق  کساین که را بر رس آهٓنا بریز غضب خشم را بر رس آهٓنا بریز۔ کردند

 ۔خون بر زمنی رخیتند

 

 الشدید ای قاھر و ای رضبَت 

 ای منتقم ای رحمی ای کرمی ای حسنی
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 “نوید   خدائے”
 ای رب!        ای موال!   ای ہللا!    

 

ای که اتریکی ۔ متشکرم متشکرم ای مالِک یوِم الست و مالِک یوم ادلین

جایگزین  عملرا اب  ھجل منای که ۔ متشکرم ام را اب نور جایگزین کردید

ای متشکرم۔  جایگزین کردید یکتایرا اب  من ای که تنهایمتشکرم۔  کردید

ای که قبل از متشکرم۔  من را خلق کردیدکه خودم زاده منیتوامن شوم شام 

ای که قبل از اینکه متشکرم۔  درخواست حاجت من حاجت را برآٓوردید

ای  که پیش از آٓن که خسیت در راه متشکرم۔  اکر من خراب شود سازندید

 ای نعمت دهنده قبل از شکرگزاریمتشکرم۔  من ابشد آٓسان کردید

ای که زمنی را ۔ دهید متشکرم ای که غباِر یب جامن  را جان میمتشکرم۔ 

کردید متشکرم۔ ای که عرش را برای من برپا متشکرم۔  برای من گسرتانید

ای که قبل از اینکه گرس نه متشکرم۔  ای آٓفریننده هوا پیش از نفس من

د قبل از تش نه شدن من آٓب درست کردیمتشکرم۔  ابمش غذا درست کردید

ای متشکرم۔  ن عامِل موجودپرورش دهندگا برای وجود منای که متشکرم۔ 

ای که شک مرا اب یقنی ۔ که اس باب را پیش از علت فرامه کردید متشکرم

ای که متشکرم۔  ای که برای من ممن، تو می شوید تغیری دهید متشکرم۔

ای که به من احسان کرده اید!  برای من شبیه من شوید متشکرم۔

را نطق عطا  گنگمن  ای که۔ ای که به من کرم کردید متشکرم۔ متشکرم
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ای دهنده مرگ متشکرم۔  ای که به من لوح و قمل  دهیدکردید متشکرم۔ 

ای ۔ ای که مرا صاحب مرگ کنید متشکرممتشکرم۔  من در دست من

ای که متشکرم۔  که مرا از سایه خشم خود به رمحت خود فرا خوانید

این ای که انتو  گناهان ظاهری و ابطین مرا به ثواب تبدیل کنید متشکرم۔

ای که مرا به صورت خود آٓفریدید  مرا به قوت تغیری دهید متشکرم۔

 تغیری دهید متشکرم۔ )آخرت( مرا از زندگی (دنیا) ای که مرگ متشکرم۔

ای حافظ نیت من برای ۔ تغیری دهید متشکرم“ است”مرا از “ نه”ای که 

ای ۔ ای که من یب خرب را خربگریی کردید متشکرممتشکرم۔  خری و آٓرامش

ای که من یب پناه ۔ که روح رسگردان مرا به سوی خود می رانید متشکرم

ای  ای که برای من رصاِط مس تقمی شوید متشکرم۔  را پناہ دهید متشکرم۔

ای که برای من ماننِد کتاب انزل ۔ که برای من هدایت شده اید! متشکرم

ای  ای که برای من مانند نعمت فرود می آٓیید متشکرم۔ شده اید متشکرم۔

ای که برای من اجری عظمی دارید  که برای من مژده دارید متشکرم۔

ای که  متشکرم۔ عطا کردیداى كه به من قیام و ركوع و جسود  متشکرم۔

خرب خوب  که نویدانراحیت ام  برای ای که۔ توبه مرا پذیرفته اید متشکرم

ای مالِک  ای که شکر حقری مرا پذیرا هستید متشکرم۔متشکرم۔  شدید

 ۔متشکرم متشکرم ِم الست و مالِک یوم ادلینیو 
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 التجائے نوید  

 
 پنجنت پاکحبق  ھجان ای رِب 

 دامن هر ملیت را از مِغ ش بری پر کن

 

 چبہ ھا به عطا کنرا لبخند عیل اصغر 

 عطا کننظری حبیب ابن مظاھر را به پری 

 

 مک سنبه  عطا کنعوؑن و محمدؑ را  ولولہ

 عطا کن جگر عیل اکرب را به هر جوان

 

  اثیِن زہرا ؑ آٓدایب به مادران بیاموز

 عطا کن خواهرانرا به  تأ ثری دعای سکینه

 

 سوگندید موال ترا اسارت زینبؑ 

 دادید زنداین یب گناه را به رہائی خرب
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 آهٓنای که برای چادری زینب عزادارند

 جحاب چننی زانین را حفظ کنید

 

 عابدؑ  یِ بامیر ای رب حبق

 حسر شفا بدهید را شب های بامیر

 

 مفلس برَزر و لعل و جواھر  ابران

 قرض دار را از غیب بده هر قریض

 

 اوالد بدهید که در دین مفید ابش ند

 خانه ای را که برای جملس ش برؑی است بدهید

 

 ما را مغی جز مغ ش برؑی قرار نده

 به من بده اگر مِغ ش برؑی را تقس می کردید
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 “ای ہللا ای عزٰی ” 

 

ام شهر توجیه  هر توجیهیی می کنید )ہللا( ی جسده ای اعتقاد به غیبشام برا

  استیعین غیب شام ہللا اب اناکر وجود محمدؑ و وجود ابراهمیؑ شوع می شود

ه نهستند و  )ہللا( نه غیب  و ابراهمیؑ  در حایل که محمدؑ  و بت عزٰی است

( یعین غیب )ہللا( را بت )عزیٰ  بلکه وجود غیب هستند)عزٰی(  بت

رد ه کمی جسدما وجود ابراهمیؑ را خنواهید و گفت  کردید ات بر ابراهمی جسده نکنید

جود یعین ما بر و نمی ابور کنمی جسده ک بت عزٰی را  بلکه ابور خنواهمی کرد

ور می ابجسده می کن )ہللا( بلکه برای غیب محمدؑ جسده منی کنمی ابور منی کنمی

غیب )ہللا( بت  در حایل که استیعین بت )عزٰی( شام غیب )ہللا(  کنمی

یعین از جسده بر وجود ابراهمیؑ اناکر کردید و پوشش بت )عزٰی( است 

  (غیب )ہللااناکر کردید و پوشش  محمدؑ از جسده بر وجود و  کردید )عزٰی(

 دیدری داغیب )ہللا( را از بت )عزٰی( تغی یعین در اناکر وجود ابراهمیؑ  کردید

به  اقرار در حایل کهت )عزٰی( را از غیب )ہللا( محمدؑ بدر اناکر وجود و 

ود به وجاست و اناکر وجود ابراهمیؑ و وجود محمؑد، اقرار به غیب )ہللا( 

د بر یعین اب اناکر وجو است به غیب )ہللا(  اناکرابراهمیؑ و وجود محمدؑ، 

و دچار عذاب  به مهنی دلیل گمراه شدید و امیان آٓورید غیب جسده کردید

 ۔عنت ابدی شدیدابدی و ل 
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 نوید انمہ

 ُھو

 نہ من "تو" ھس مت نہ من "من" ھس مت

 نه" ھس مت " ھس مت نہ من "استنہ من "

 ھس مت خملوقھس مت نہ من  خالقنہ من 

 ھس مت معینھس مت نہ من  ِامسنہ من 

 ھس مت مرگھس مت نہ من  حیاتنہ من 

 ھس مت بقاھس مت نہ من  فنانہ من 

 ھس مت غایبھس مت نہ من  حارضنہ من 

 ھس مت ابطنھس مت نہ من  ظاہرمن  نہ

 ھس مت حضورھس مت نہ من  غیبنہ من 

 ھس مت دلیلھس مت نہ من  یب دلییلنہ من 

 ھس مت ھستھس مت نہ من  نیستنہ من 

 ھس مت مقامھس مت نہ من  مستنہ من 

 ھس مت عددھس مت نہ من  حرفنہ من 

 ھس مت معودیھس مت نہ من  افقینہ من 

 ھس مت صداھس مت نہ من  سکوتنہ من 

 ھس مت حقیقتھس مت نہ من  تومهمن نہ 

 ھس مت یقنیھس مت نہ من گامن نہ من 
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 ھس مت خاکھس مت نہ من  آبنہ من 

 ھس مت آتشھس مت نہ من  ابدنہ من 

 ھس مت صفتھس مت نہ من  ذاتنہ من 

 " ھس متچرا" ھس مت نہ من "ہچ نہ من "

 ھس مت ویلھس مت نہ من  اگرنہ من 

 ھس مت نزدیکھس مت نہ من  دورنہ من 

ٓ نہ من   ھس مت اجنامھس مت نہ من  غازا

 ھس مت فرشھس مت نہ من  عرشنہ من 

 نه" ھس مت " ھس مت نہ من "استنہ من "

 ھس مت اناکرھس مت نہ من  اقرارنہ من 

 ھس مت اتریکیھس مت نہ من  نورنہ من 

 ھس مت الھس مت نہ من  صفر نہ من

 ھس مت منفیھس مت نہ من  مثبتنہ من 

 ھس مت ماکنھس مت نہ من  زماننہ من 

 ھس مت ابدھس مت نہ من  ازل نہ من

 ھس مت وجودھس مت نہ من  عدمنہ من 

 ھس مت قیامھس مت نہ من  سفرنہ من 

 ھس مت آنھس مت نہ من  ایننہ من 

 ھس مت کہھس مت نہ من  کیسنہ من 
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 ھس مت کھس مت نہ من  جزونہ من 

 ھس مت عنقاھس مت نہ من ارزاں نہ من 

 ھس مت واجبھس مت نہ من  ممکننہ من 

 ھس مت اتنیثنہ من  ھس مت تذکرینہ من 

 ھس مت نقلھس مت نہ من  اصلنہ من 

 ھس مت الیعنیتھس مت نہ من  یعنیتنہ من 

 ھس مت یب معنویتھس مت نہ من  معنویتنہ من 

 ھس مت آزادھس مت نہ من  قیدنہ من 

 ھس مت ظاہرھس مت نہ من  پوش یدہنہ من 

 ھس مت مجودھس مت نہ من  حرکتنہ من 

 ھس مت مطلقھس مت نہ من  اضایفنہ من 

ہمن  نہ  ھس مت روحھس مت نہ من  ماد 

 ھس مت مرکبھس مت نہ من  مفردنہ من 

 ھس مت الحمدودھس مت نہ من  حمدودنہ من 

 ھس مت وحدتھس مت نہ من  کرثتنہ من 

 ھس مت پس یتھس مت نہ من  بلندینہ من 

 ھس مت دوزخھس مت نہ من  بھشتنہ من 

 ھس مت بندہھس مت نہ من  صاحبنہ من 

 متنہ من "تو" ھس مت نہ من "من" ھس 
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 یک شنید یک نشنید تو بدان

 اذان من متام شد امام من 
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