عش مح ّ
ب
قو ت
فض ل ّ م عش لع ف نق ح ّب بقلب ش بج تف ل فه ی ل عل صب م ّ
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ن
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علی یسر.
ربرت ین مردم آن کس است هک عاشق عبادت باشد،عبادرتا با قلبش رد آغوش کشد و دوست بدا رد،
بدنش را رد خدمت عبادت قرار دهد و خویشتن را هب خاطر آن افرغ سازد و او را باکی نباشد هک دنیا یش هب آسانی یا هب سختی
گذرد(( .حضرت محمد (ص) )) کافی جلد سوم))

گفتم هک عشقت آخرسوا نمود ما را

گفت آربو هچ باشد همچون تو مبتال را

گفتم کشد جفایت گفتاهنوز خامی

رهکس هک وصل خواهد بایدکِشدجفا را

گفتم هک نوشدا رو ربرددعاشقان چیست

بگشودلب وگفتااینجاطلب دوا را

حضرت استاد

 . #عالم كثرت همچون آشفته گيسويي وجه نگار را پوشانيده ،ازاين گيسو
تار آن عشق مي ورزد تا روزي نسيمي
سالك طريق نور وجه ميطلبد ،با تارِ ،
از نفحات رحماني بروزد ،گيسوان وا پس رود و گوشه اي از آن وجه نمايان
گردد( .عبادت عاشقاهن ص)25
 . #آنچه براي سالك ضروري است و ك ّل عرفان همان است معرفت اسماء
است .اين معرفت دسترسي به وصال محبوب است تا بدانجا كه هر كجا رو
آوري او رابيني و شور و نشاط عشق همراه با قرب محبوب برايت حاصل آيد.
(همان ص)25

.#

آن چنان رد عشق او دیواهن ام هک جز او را رد جهان رپوا ،هن ام
ای تو دریم ،ای تو مسجد ای کنشت

ای تو جانم ای نعیمم ای بهشت

ّ
شی
ای تو جنت ای تو طوبی ای تو حور ای تو جوی ر و دیبا ای قصور
حضرت استاد

 . #اي عزيز :خداوند غيوراست ،غيور آن را گويند كه تاب غيرش نيست،
(همان ص)52
در دل دوستان تاب غير را ندارد كار حب چنين است.

ای هک از كوهچ معشوهق ما می گذری

رب حذر باش هک سر می شكند دیوارش

* .نازم آن محبوب كه از فرط غيرت خواهد كه دوستانش جزبه او ننگرند.
اي عزيز :خدا براي دوستانش عالم را آينه خانه جمال خود نمود تا به هر جا
(همان ص)52
كه بنگرند چشم از او باز ندارند .

 . #عشق خداوند با جانت عجين است ،چرا كه روح تو خدايي است همه از
اوييم ،آرامش اگر خواهي خدايي شو ،روي به حق آور كه جز او را اصالتي
(همان ص)705
نيست.

وه هچ عیسی دم  ،عشق جاانن بود

جاودانم نمود و جان بخشید

آنچه از حضرتش طلب كردم

همه رد عشق بود و آن بخشید

حضرت استاد

 . #عشق و شوق در حقيقت طلب كمالي است كه درطالب وجود نداشته باشد
يا آن صفت در او ناقص باشد و چون ذات حقتعالي در تمام صفات وجودي ِ
جالل و جمال فوق كمال است پس هر موجود بلند ه ّمت بايد اين ذوق در او
باشد تا به آن غايت اآلمال دست يابد .كه در حقيقت اين عشق در تمام عالم
وجود ساري است.
(همان ص )711

 . #داني كه در عالم عشق ،برحسن تعلق گيرد ،يا بر صفات جمال آنجا كه
جمال و حسن نيست عشق نيست ،پس پيوندي بين حسن و عشق در عالم وجود
(همان ص)711
است ،و اگر نيك نگري عشق و عاشق و معشوق از اوست.

 . #نهاد آدمي يعني جان و روحش نفخه الهي است اين نفخه خريدار حسن
است و حسن همه به صفات تعلق گيرد .صفات يا جمالي است يا جاللي كه همه
(همان ص )711
از آن خداست «.هلل اسماءالحسني»

 . #گفت و گوي ها و جاذبه ها همه از رنگ و بوي بود ،و رنگ و بوی از
اوست ،که اگر دقيق نگري خود عاشق خود بود و خود با خويشتن عشق
(همان ص)715
ورزيد.
 . #عالم ظهور اسماء و صفات حق است« و باسمائك التي مألت اركان ك ّل
شي» و اسماء ظهور ذات پس چون خود به ذات خود عاشق است به اسماء
عاشق و چون به اسماء عاشق بود به عالم كه آثار اسماء است عاشق بود پس
(همان ص)750
ضروره همه مخلوقاتش را دوست دارد.
بال ّ
 . #چون خورشيد عشق بر افق قلب طالع گرديد و حضرت محبّت اريكه
سلطنت بر دل گسترد حيات و زندگي و جهان بيني تو گونه ديگري خواهد شد
و تو باالترين مردم از نظر فضيلت و خوشبخت ترين مردم از نظر سعادت در
(همان ص)761
هر دو جهان خواهي بود.
.#

رد بند جانی ات هب کی ،رد بند آن جاانهن شو پابند عقلی ات هب چند ،دیواهن شو دیواهن شو
با آن هک عشق آتش بود ،وین آتشی دلکش بود رد آتش عشق اندر آ ،رپواهن شو رپواهن شو
پندا ر خود وریاهن کن ،از نو بنای خاهن کن ات خاهن را رب پا کنی ،وریاهن شو وریاهن شو
این عقل چونیب پای را ،این رهبر رسوای را با عشق او بیرون نما ،مستاهن شو مستاهن شو
حضرت استاد
 . #سماع عارف شنيدن آن نغمه هايي است كه از دل هر ذره عالم اكوان
برآيد ،و مفهوم آن نغمه ال هو ّ
اال هو باشد ،همان سماع بود كه شبي از ملكوت

ستون حنانه بر خاست و روزي از درون جان سنگريزه در ميان دست رسول
هللا،و همان كه از صخره ها بيرون مي جست و با ناله داود هماهنگي مي نمود
و روزي از آواي پتك آهنگران در بازار قونيه شنيده شد كه جان موالنا را
آنگونه به طرب آورد كه از خود بيخود و به رقص آمد .چه لذّت باال تر از
اينكه آدمي آشناي اين زمزمه ها و تسبيحات باشد و خود هماهنگ با ك ّل
موجودات نغمه دلكش نام محبوب سر دهد ،وصول به اين منزل جز در سايه
(همان ص)757
عشق و محبّت ممكن نباشد.
 . #محبّت خورشيد تاباني است كه زماني كه بر افق قلب طالع گرديد ستارگان
(همان ص)755
همه محو مي شوند.

.#

گفتم هک عشقت آخر رسوا نمود ما را

گفت آربو هچ باشد همچو تو مبتال را

گفتم کشد جفایت  ،گفتا هنوز خامی

ره کس هک وصل خواهد باید کِشد جفا را

گفتم هک نوشدا رو رب ردد عاشقان چیست؟

بگشود لعل و گفتا این جا طلب دوا را

حضرت استاد

 . #بنگر كه عشق چه كساني را در سر داري ،اگر از نيكان بيزاري كتابت
در س ّجين است و اگر دوستدار آناني خوش به حالت كه كتابت در علّيين است.
(همان ص)555
اين كار سنخيّت افراد است چه ميشود كرد.

رذه رذه کاندر این ارض و سماست

جنس خو د را همچو کاه و كهرباس

نو ر یا ن مر نو ر یا ن را طا لبند

ان ر یا ن مر ان ر یا ن را جا ذ بند
رب خالیق می رود ات نفخ صور

رگ رگ است این آب شیرین و آب شور

 . #عقل مي برد ولي جويبار است ،عشق مي برد ولي سيالب است .تو اهل
(همان ص)512
رفتن باش ،خواهي با جوي رو و خواهي با سيل.
 . #در داستان عشق مكروه ها حرام و مستحب ها واجب مي گردد .اين راه
(همان ص)522
را حساب ديگري باشد.
 . #عاشق ،معشوق را بايد كه گويد مرا باش؛ ا ّما چون معشوق به عاشق گويد:
مرا باش و ديگران را رها كن چه حالوت دارد خواهي بشنوي ،مي فرمايد« :
قل هللا ثم ذرهم » .عاشق سزد اگر معشوق را گويد به سوي من نگر؛ ا ّما اگر
معشوق به عاشق گويد :مرا بنگر چه نازش دارد « الم تر الي ربّك »
(همان ص)561

 . #عزيزا ،چون به برترين اهداف چنگ آويختي ،زحمتت در خور هدف
است .همه مجذوب مخلوق هستند و تو عاشق خالق؛ همه دلداده فاني و تو شيفته
(سارغسحر ص)22
باقي؛ ستاره آنها آفل ولي خورشيد جانتاب تو را افولي نيست.
 . #نازم عشق را كه همه از باالست .خود آفريد و خود رهنمون شد؛ در
تشريع و در تكوين و سپس الهام و بعد از آن درگشايي تا تو بيايي .جدا شرم
(همان ص)55
نداري كه روي از اين در بازگرداني .

 . #اي عزيز ،سخن تراوش جان است؛ در جاني كه عشق حق تعالي است،
ّ
گفتار نور افزاست؛
معطر است؛ خوشبوست؛ نسائم رحمت است؛
تراوش آن
ِ
دلرباست ،حيات بخش است و جاني كه در آن محبّت خدا نيست شوره زار
(همان ص)55
است؛ صحراي پر خار است؛ تراوشي ندارد جز دماي مسموم .
 . #عزيزا :عاشقان را جهاني ديگر و جاني ديگر است؛ آنها را نظري ديگر و
(همان ص)775
منظري ديگر است .
 . #چون عشق او در دل آمد ،دل جاودانه شود چرا كه ذات جاودانه در
اوست ،چون اين بيمايه راه او گزيند مايه دار شود چرا كه سرمايه اوست.
(همان ص)752

 . #تو اگر خدا را دوست داری هر چه با او و عبادت او سازگار آيد دوست
های وابسته ،همه دوستی اوست .برای تشخيص
خواهی داشت و اين دوستی
ِ
همينت بس که اگر پيش آيد وابسته را برای اصل فدا کنی .مال را دوست داری
(تجلی مقدماتی ص)765
ولی چون ضرورت افتد همه را به پای محتاجان آن ريزی.
 . #گفتم دوستت دارم ،گفت اين دوستی را خود به تو داده ايم .گفتم تو با من
چونی؟ گفت اگر دوستت نمی داشتيم دوستی و عشق خود را بر تو ارزانی نمی
(انداگشیه ش)76
داشتيم.
 . #گر تو را گويند منحصرا يک حاجتت رواست بنگر تا چه خواهی؟ قيمت
(همان ش)14
تو به ارزش همان است.
 . #نگاه به بودها کنيد ،چه نگرش به بودها باعث محبت است و محبت زاده
(همان ش)25
يادآوری نعمت هاست.
 . #ای همسفر در اين سه کلمه بنگر :محبّت  ،محنت و جنّت .اگر محبّت آمد
ثمره آن محنت است؛ محبت در جانت رفعت پديد آورد ،چه نقطه "ب" از

حضيض به بلندای عزت نشست و محنت عشق آفريد .ولی قربان محنتش که
جز جنت نيست.

لباسی بافتم رب اقمت دل

ز اتر محنت و پود محبت

(باباطاره)

آری ،گفته اند و چه خوش گفته اند« :البحار خزانه الجواهر و السماء خزانه
المالئکه و الجبال خزانه الذهب و الفضه و الجنان خزانه الحور و القلوب
االحباب خزانه االحزان» «درياها گنجينه گوهر ،آسمان ها گنجينه فرشتگان،
کوه ها گنجينه طال و نقره و بهشت گنجينه حور و دل دوستان گنجينه غم و
(تجلی 6ص)715
اندوه است».
 . #گر جان خويش را کاويدن گيری در اعماق آن شراره هايی از عشق
بازيابی همان گونه که در نهاد هر سنگی ،شراره ای از آتش باشد؛ چون
پيوسته بر سنگی ديگر سايی آن شراره ظاهر شود و چون شراره ها در هم
گيرند جنگلی را به آتش کشند .هر آن حبّی که از جان سرزند شراره آتش
عشق است و چونت اين معرفت حاصل آمد که همه حب ها بر يک محبوب
بود ،آتش عشق زبانه بر آورد تا بدانجا که تو در آن زبانه بسوزی و آن وقت
است که بينی جز محبوب در کار نبود ا ّما نه با چشم خود که با بصيرت
ّ
(تجلی آخر ص)27
محبوب.

 . #عشق به صفات حسنی در فطرت و ذات انسانی است و هر چه را تا کنون
مطلوب قرار گرفته حتما از اين صفات بهره ای داشته ،که بدون (اسماء
الحسنی) هيچ کس و هيچ چيز مطلوب جان آدمی نيست .هر محبوب که از اين
صفات بيش بهره اش ب ُ َود محبوب تر و مطلوب تر افتد .و همين عشق است که
اگر به وسيله استادی رهبری شود ،راه بَ َرد به سوی آن ذاتی که همه جمال ها
مبرای از هر نقصی است و
و جالل ها و بهاء و قدرت و غنا از آن اوست و و ّ
بداند که هر شراره دلکشی که در ظلمت سرای خاک ،دلی را متو ّجه خود کند

از آن مخزن نور األنوار است .اين چراغ را بی هدايت هيچ پيامبری خداوند
در سويدای جان آدم قرار داده است که (هدايت تکوينی) است و فطرت هر
(همان ص)25
انسانی با آن عجين شده است.

.#

هب مهد مرگ چون لیلی رد افتاد

فتاد آن عاشق شوریده اش یاد

چراغ جان ز روغن گشته خالی

هن عشقی مانده هن مجنون هن لیلی

خزانش ربگ رزیان كرده آغاز

هب رفتن جان شیرین گشته دمساز

رپیشانی هب مویش روی آورد

هب زردی کشت سبزش روی آورد

هب یغما ربد مرگش ربگ نسرین

هب جزتلخی نماند از کام شیرین

ایپمی داد عاشق را هب صد سوز

هک بنگر غایت اآلمالت امروز

هب شاخی نغمه اه كردی تو آغاز

هک اکنون نوهح زاغ استش آواز

سپردی دل هب آفل هین افولش

چو دل دادی ندا نستی تو گولش

جهان پیری است محجوب و فریبا

رغور است این متاع دون دنیا

حریم دل هب جز جای خدا نیست

رب این بیمار جز عشقش دوا نیست

زهی آن دل هک دلدا رش خدا بود

نظر گاهش حریم کبریا بود

هب افنی چون سزد عمری رفیقی

هب جاویدا ن سزد ،عشق حقیقی

چو رب باد است این آرام و سامان هب جز بادی هب دستت نیست پایان
کنون من رفتنی ،این غم راه کن دل از افنی فکن ،زعم خدا کن
حرام است عشق بازی جز هک با حق هم او باشد حبیب و عشق مطلق
نیرزد عشق خوبان چون سرابست هب راه حق گل و گلزار و آب است
حضرت استاد

 . #عاشق را اگر تمنّای ديدار باشد شايسته بود ،چرا که همه نياز است ،ا ّما
معشوق اگر گويد(( :ألَم ت ََر إلَی َر ِبّک)) (آيا به پروردگارت نمی نگری؟(فراقن

آهی .))14وهللا که اين آيت چه ناز دارد .آن هم ديداری در ک ّل موجودات هستی،
که آينه دار در هر موجودی آينه جمال خويش نهاده.

هب حصرا بنگرم صحرا تو وینم

هب ردیا بنگرم ردیا تو وینم

هب ره هچ بنگرم كوه و رد و دشت

نشان از اقمت رعنا تو وینم

(همان ص)755

(بابا طاره)
 . #باعشق چه توان کرد که عاشق را نه تاب قرب است و نه فراق.
(همان ص)756

گر بیایی دهمت جان ،ور نیایی کشدم غم من هک بایست بمیرم هچ بیایی هچ نیایی
سعدی

 . #عاشق در راه عشق تکبير بر ما سوی زند که ما سوی را جز فقير نبيند نه
چيزی به جمالش و نه قدری به کمالش و نه جاهی به جاللش و نه لذّتی به
وصالش ماند .جاه ،جاه او و راه ،راه او ،جز شهد وصالش شيرينی در کام
(پیک مشتااقن ص)705
نيست ،تا بهتر دانی مثالی از دفتر شعرم بشنو:

ساربانی دید مجنون را هب راه

پا ربهنه سینه چاک و تن زنار

گفت مجنون را  :هچ می خواهی پسر؟

میل خرمایت بود یا گلشکر

گفت :ما را رددی اندر جان بود

هک شفایم وصل آن جاانن بود

گلشکر را ده هب هشیاران كوی

هک دل ما را بدا ن سوی است روی

آن هک از رددش نبودستی خبر
آنچنانم یاد او رد دل نشست

دارد اندر دل هوای گلشکر
كز همه مطلوب اه شستیم دست

گلشکر رد کام ما مطلوب نیست

شهد ما جز لعل آن محبوب نیست

کام ما را شهد دیگر خوش فتاد

خاطر دیگر جز او را نیست یاد

گلشکر رد کام عاشق انم اوست

مستی ما از شراب جام اوست

آن هک دارد شهد و حلوای تو دوست

می نخورده گلشکر از وصل دوست

(حضرت استاد)

 . #بدان که يک لحظه در نهاد عالم ،سکون نيست نه در درون تو که سلول ها
مادام در حال مرگند و سلول های ديگری جانشين آن ها گردد ،قلب در حرکت،
خون در جويبار رگ ها مادام در حرکت ،گلبول ها در اين جويبار مدام در
حرکت و چون به بيرون نگری الکترون های ماد ّه در هر لحظه به سرعت نور
به دور هسته خود در حرکت ،مولکول ها در اثر سرما و حرارت مدام در
حرکت و جنبش ،کره زمين در دو حرکت وضعی و انتقالی ماه و خورشيد و
بالقوه برای وصول به فعليّت
منظومه ما با بيش از ده نوع حرکت .جوهر هر
ّ
مدام در حرکت ،پس ک ّل عالم همه در حرکت ،به راستی اين حرکت به کجا می
رود و پايان حرکت کجاست؟
شيخ اکبر را سخنی بس جالب درباره اين حرکت است:

الحب و...فلوال هذا المحبه فاظهر العالم فی
(الحرکه التی هی وجود العالم حرکه
ّ
حب الموجد لذلک) (آن حرکتی که
غنيه محرکه من العدم إلی الوجود حرکت ّ
سبب ايجاد عالم گرديد حرکت عشق و محبّت است ...اگر نبود اين حب و عشق
ظهور ،هرگز آفرينش ايجاد نمی شد و عالم هستی از عدم به وجود نمی آمد)
پس چنان که او دوست داشت تا تو را بيافريند تو نيز دوست دار تا به لقای
رب و خالق خود رسی ،همچنان که ک ّل عالم در اين مسيرند(.همان ص)755
موجد و ّ

 . #چون با محبوب باشی هر چه نباشد گو نباش ،ولی بی او دريا های عالم،
تشنگی جان تو را فرو ننشاند ،اين حال ساکنان ُملک عشق است( .همان ص)715
 . #در قلب عاشق جز معشوق نيابی ،زين رو کارش بندگی اوست ،سخنش
جز او نيست و گذارش جز بر سر کوی او نباشد ،هر چه گويد کند ،هر جا
(هدهد سبا ص)751
ِکشَد رود ،و همه جا نظاره گر موالست.
 . #ای عزيز! اين همه جلوات معشوق در پی جلب عاشق است ،تو درست
بنگر ،يقين دارم که حتما عاشق می شوی ،چون عشق تو با يکی دو ُحسن
(حدیث آرزومندی ص)775
کان ُحسن.
است ،و او ِ
 . #محبوب در برابر عاشق خسته جان ،و دردمند پرده از رخسار بر می دارد
و عاشق بی قرار را از جمال دل آرای خود بی قرار تر می کند ،و اين مقام
برای سالک زمانی حاصل می گردد که مطلقا از ديدار غير فارغ شود و
(همان ص)525
کمترين لغزش در اعمالش نباشد.
 . #بسم هللا ،اين تو و اين بازار عاشقی ،اگر اهل دلی به هر جا بنگری جلوات
او بينی ،گر علی وارت سر عاشقی است همه جا به تماشا نشين( :ما َرأيتُ
َیء ّ
(همان ص)521
إال و َرأيتُ هللا قَبلَه ُ و في ِه و بَعدَه)
ش ٍ

ای اهل نظر طلعت آن یار دینیبب

عکس رخ او رب رد و دیوار دینیبب

رد چهره خوبان خط و خالی هک کشیده است

خال و خط خود كرده پدیدا ر دینیبب

ره گوهش هب نوعی رخ او جلوه نموده است

ّاما نكند جلوه هب تکرار دینیبب
(دکتر غالمعلی عطائی)

 . #ای عزيز! عالمت عشق اين است که بر خاطر عاشق ،جز معشوق،
چيزی ننشيند ،تا بدان جا که در ذات معشوق ،چنان غرق گردد ،که نام او را
فراموش کند .اين نام ها که نوشته شود و بر زبان آيند همه رسولند ،تا تو را به
(مرغ سلیمان ص)551
او رسانند و چون به او رسيدی ،نامت به چه کار آيد؟
 . #در عشق مجازی ،عاشق بدان جا رسد که در خاطر ،جز معشوق نماند .ا ّما
برای غير از معشوق ،هستی قائل است .ا ّما در اين عشق ،عاشق بدان جا رسد،
که نه تنها در خاطر ،بلکه در عالم وجود ،جز او نبيند و نه داند .چه آن ها
ی ّ
س َّميت ُ ُموها أنتُم
إال أسماء َ
اسمائی بی مس ّماست ،اسمائی ساختار خود ماِ (( :إن ِه َ
(همان ص )556
َو ابا ُؤکُم ما أنزَ َل هللا ُ ِبها ِمن سُلطان())...نجم آهی)32
 . #ای عزيز! هر آنچه عشق خداوند ،قلب تو را بيشتر فرا گيرد ،دوستی اهل
هللا و دشمنی اهل کفر ،در تو راسخ گردد .تا بدان جا که ،دوستی و دشمنی
هايی که در تأثير عوامل ديگر ،در قلبت ايجاد شده را محو نمايد .مثال قرابت
فاميلی ،ايجاد محبّت کند و بسا آسيب مالی يا بدنی ،اگر به انسان رسد ايجاد
دشمنی نمايد؛ ا ّما عشق به حضرت پروردگار ،تو را بدان جا کشاند ،که
نزديک ترين کسانت چون به گناه يا کفر گرايند ،محبت تو تبديل به دشمنی
گردد و کسی که با تو سر بی مهری داشته ،اگر اهل ايمان باشد ،محبت تو از
(همان ص)557
او کاسته نگردد.

 . #بدان که اگر معرفت به نحو کمال حاصل آمد مسلّم پای عشق به ميدان می
آيد ،آن وقت است که چون ارتباط در سايه عبادت حاصل می شود؛ عاشق
ض َل النّاس َمن َعشَقَ ال ِعبادَه فَعانَقَها و أ َحبَّها ِبقَل ِبه َو
شيفته عبادت می شود(( .أف َ
س ِده َو تفرغ لَها فَ ُهو ال يُبالی َعلی ما أَص َب َح ِم َن الد ُنيا َعلی عُسر أَم
باش ََرها ِب َج َ
(کافی ،جلد( )1کشتزار عمر ص )51
َعلَی يُسر
 . #بدان که صفات جمال و جالل در هر موجود جاذب جان انسان است و هر
محبوب را صفتی از جمال و جالل آراسته .حال به نکات زير تو ّجه کن!
نخست بدان که اين جمال و جالل های محبوب های عالم اسفل سايه ای است
از جمال و جالل عالم اعلی که آن را هيچ شباهتی با کمال مطلق آن صفت
دوم :در اين موصوف منحصرا يک صفت از اوصاف تو را مجذوب
نيستّ .
داشته ،حال بنگر که آن محبوب که مرکز ک ّل صفات جمال و جالل است
سوم :اين محبوب که دل بدو دادی ُحسنی در او
جذابيّت او تا چه حد استّ .
يافتی که چشم تو را از صد عيب او بر بست ،چه گويی درباره آن محبوب که
نه تنها همه ُحسن است که کوچک ترين نقص و عيبی در ذات او نيست.
چهارمُ :حسن اين محبوب را مسلّم زوال در پی است ،جوانيش را پيری و
مرگ به دنبال؛ بهارش را خزان در پی ،قدرتش را ضعف پايان و شايسته باد
آن محبوب که ُحسنش را هيچ نقص و زوال به دنبال نباشد .اين جاست که در
می يابی به جز خدا همه محبوب ها کاذب اند ،و هر عشقی جز با خدا زوالش
در پی و اگر باقی ماند تا هنگام مرگ رهايی از آن بس درد آور خواهد بود.
(فریاد جرس ص)555

ای دوست شکر بهتر یا آن هک شکر سازد

خوبی قمر بهتر یا آن هک قمر سازد

ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل رد تو

یا آن هک رب آرد گل صد رنگس رت سازد.

 . #به ناچار آدمی در حيات خود با کسان و ياران مأنوس می شود،
خاندان خود را دوست دارد ،با ياران محبّت می ورزد ،ولی داستان

عشق خداوند برای آن ها چيز ديگری است؛ هر روزه داری در انتظار
سفره افطار است ،ا ّما چون روز به سر آمد و سفره طعام گسترده شده،
امروز مسکين به در خواهد آمد و فردا يتيم و فردای ديگر اسير ،اينان
بيش از جذب طعام مجذوب محبوب ديگری بودند که به ايشان فرموده
بود(( :و أن ِفقُوا ِم ّما ت ُ ِحبُّون))(ببخشيد از آنچه دوست داريد) .از سفره به
نان اکتفا نموده ،خوراک مهيّا را به عشق محبوب ازلی بخشيدند ،اين
شد ُّ ُحبّا هلل)) (مربوط به داستان روزه آل عبا در سوره
است معنی ((أ َ
دهر است)
(همان ص)552

.#

جز جمال مطلقت رد شیپ نی

مرغ حقم نغمه ای یم شیب نی

خوش هم آوازیم رد ذكر ن گار

ره دو هم رازیم رد شب اهی اتر

ساز یک اتر دگر كوكوستی

آنچه می گوید هن كو آن هوستی

هوی من با هوی او آمیخته است

اکش ما با اکش شبنم ریخته است

رد سپیده ره دو آوا سر دهیم

نغمه ای یكتا ز دو پیکر دهیم

دست تو رب انی من ره جا هک سود

نفخه ی رحمانی عشق تو بود

ساز یكتارم ندا رم نغمه شیب

نیستم جز عاشق انیی خویش

حضرت استاد

 . #حضرت خليل الرحمن را نگر که سال ها بر عمر او گذشت که فرزندی
نداشت تا خداوند اسماعيل را به او کرامت فرمود ،فرزندی نور چشم ،عبد
منور می گرديد ،ا ّما خداوند
مطلوب حضرت پروردگار که با ديدار او قلبش ّ
غيّور را نگر که می يابد در قلب خليلش اسمعيل را رخنه است و زين رو باب
آزمايش را باز می کند تا عشق غير را با عشق خود در دل خليل به ميزان نهد
و در رؤيا به او می گويد :بايد فرزندت را در راه عشق محبوب به قربان گاه
کشی .ابراهيم بت شکن کارد را بر می دارد و عازم ديار عرفات می گردد ،از
دور می يابد که نور چشمش به چرانيدن گوسفندان مشغول است ،ای وای بر
لغزش امتحان! چه سخت است راه بندگی! به راستی که( :عشق آسان نمود ّاول
ولی افتاد مشکل ها) .اسمعيل به بدرقه پدر می آيد ،آمدن پدر را آن روز انتظار
نمی برد ،حتما خبری است ،ابراهيم نزديک تر آمد .سالم پدر عزيز! امروز را
انتظار ورود شما نداشتم ،داستان از چه قرار است .باری فرزند عزيز! خبری
ک فَا ْنظُر ماذا ت َری
نام أنّی أ ْذ َب ُح َ
تازه دارم ،بفرما پدر مهربانم(( .إنّی أری فی ال َم ِ
)) (به راستی که من در خواب ديده ام که تو را در راه پروردگارم قربان کنم
بر گوی تا تو را چه نظر است؟)(( .قال يا أ َب ِ
ت إف َعل ما ت َؤْ َمر َ
ست َِجد ُنی إنشا َء هللاُ
ِم َن الصا ّ ِبرين)) (گفت :ای پدر! به جای آر آنچه با تو امر شده ان شاء هللا مرا
از شکيبايان خواهی يافت)(صافّات آيه .)201آن يکی در ايثار نور چشم
ؤمنُون
الم ِ
خويش ،و اين يکی در ايثار جان عزيز خويش و اين است معنیَ (( :و ِ
(همان ص)552
شد ُّ ُحبّا هلل))
أ َ
 . #اسماء خداوند همه دلبری دارند ،هر گاه پرتويی از اسمی در عالم ُملک
متجلّی شد ،آن که سر بر آسمان نکرده و منبع آن اسم را ننگريسته مفتون همين
تجلّی بی دوام و ناقص می شود ،و بيشترين دلبری را برای اکثر مردم اسم
غنی دارد ،چون مال غنای موقتی برای شخص دارد اکثر به دنبال آنند.
حبّا َج ّما))(دوست دارند مال را)(فجر آهی)50
((ت ُ ِحب َ
ُّون الما َل ُ
و اين عشق کاذب آن ها را از ذات حضرت غنی دور دارد ،و چون در
معرض زوال است روز جدايی اش در پی ،چرا که يا در حيات آن زوال بر
(همان ص)555
مال آيد يا مال بر جاست و او در معرض زوال قرار می گيرد.

 . #بهاری تو را نفريبد که خزانش دنبال است ،و جمالی مغرورت ننمايد که
پيريش در پی است.
(همان ص)510

اتزه جوانی هب سر ریشخند

گفت  :هب پیری هک امکنت هب چند ؟

پیر بخندید و بگفت :ای جوان

این دهدت چرخ همی رای گان

 . #جان آدمی طالب کمال مطلق است و هرگز با ناقص نمی آرامد ،آرامش در
وصول به آن کمال است و تا به آن منبع نرسيده گمشده دارد ،خوش بر آن جان
(همان ص)515
که جانان را يافت و طوبی آن دل که به دلبر رسيد.
.#

ات سروشم رد آن شب میمون

سخن از عشق روی تو گفت

رب سرم دست مرحمت سادیی
پشت كردم هب جملگی  ،و هب او

رد دو گوشم حدیث كوی تو گفت
رو نمودم هک کام آن جا بود

كوی او بود  ،كوی عشق و امید

ساقی و باده ،جام آن جا بود

هم ز مفتاح عشق روی تو بود

هک زهاران فتوحم آمد شیپ

صبح گردید و راه روشن شد

سر گرانی ندیدم از این شیب

ات هک اتبید نور معرفتش

رد دلم صد زهار الهل ربست

رد كوریم بها ر صد گل داد

ظلمت از زندگی کنار بجست

دل هب انس تو آرمیدن یافت

جان هب وصل تو رد بهشت آسود

زین سپس ره کجا نظر كردم

ره دو عالم فروغ روی تو بود
(حضرت استاد) (همان ص)555

مح
ض
س
( سؤال از ر ا تاد )
 . #می فرماييد در اين عشق های زمينی دل به دل راه ندارد؟ چطور دل به
دل راه ندارد؟

جواب
تم ّ
ن
اطمینان داشته باشید اگر بهتر از شما ربایش پیدا شد شما را دور می اندا زد .عشق اهیی هک معلول تمایالت جنسی است ارضای یک ی است هک
ردحیواانت هم وجود دارد ،رد گرسنگی شما انن خالی را دوست دارید ولی رد سیری از بهترین خوراک هم بیزارید ،بنارباین محبت اهی خیابانی را
ً
اصال عشق نتوان انمید ،قبول ندا رید؟ ردآینده قبول خواهید كرد.

صه خون شد دل تو خبر ندا رد
غلط است آنکه گوید هک دل است ره بدل راه دل من ز غ ّ
سئوال

 . #چگونه می توان عشق مجازی را از دل بيرون کرد و جای آن خداوند را
جايگزين کرد؟

جواب

هی
ای زعزی :آدمی دوستدا ر حسن است ،عاشق جمال است ،چکس چیز بدی را عاشق نیست:
تش
ورها َوتَ ْقوی َها» «پس خیص خوبی وبدی راهب اوالهام كرد(.سوره شمس آهی )1
«فَا َ ْل َه َمهاف ُ ُج َ
علم و جهل ،قدرت یا ضعف ،فقر یا غنا ،زیبایی یا زشتی .احدی را نمی یابید هک بدی اه را دوست دارد حال بدا ن هک
هلل ْاالَ ْسما ُء ْال ُحسنی» «ربای خدا وند است اسم اهی نیکو(سوره ارعاف آهی »)710
« ِ

همه این زیبائیها وجمال اه رپتویی ازصفات خداست .بارپتوی از خورشید هک از روزنی هب ردون اطاق افتاده عشق می ورزی؟ رد
بگشای و از حجره
بیرون آی و سر رب آسمان ربآر ات خورشید را ببینی.

گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

ره دو عالم یک فروغ روی اوست
این رپتو دلبر زبودی دلبری از دست دهد و از او مرداری شیب نبینی.
سئوال

 . #استاد گرامی عشق آمدنی است يا آموختنی؟

جواب

عشق پس از معرفت حاصل می شود ندیده را کسی عاشق نمی شود.

« َّ
ذين آ َمنوا َو َع ِم ُل
ان الَّ َ

الرحم ُن ُود ّا» «کسانی هک ایمان آوردند و کاراهی شایسته كرده اند هب زودی خدا ی رحمان
صالحا ِ
ال ّ
س َي ْج َع ُل لَ ُه ُم َّ
ت َ
مح
ربای آنها بتی (رددلها) قرارخواهد داد ( ».سوره مریم ،آهی )56
سئوال
 . #استاد عزيز چگونه می توانم سوخته عشق خداوند شوم؟

جواب

عش
عش
ک
دربَّ َ
ق است هک سوختن آرد و معرفت است هک از آن ق زاید و معرفت فرزند عبادت استَ «.وا ْعب ُ َ
ک ْاليَقين» «عبادت کن رپوردگارت را اتیقین ربایت حاصل شود(.سوره حجر،آهی ))55
حتّی يَا ْ ِتيَ َ

مناجات
الهی! ردد عشقت را رد جان ما لحظه هب لحظه شیب فرما و جان ما را با آن ردد خو ده هک سالمتی از این ردد بدرتین ردد است.
( سارغسحرص)12

الهی! آن عشق ده هک روزمان رد کار تو گذرد و ساعاتی از شب رد مناجات با تو.

(عبادت عاشقاهن )716

الهی! عشقم هب این بارگاه کشید؛ از این رد روی رب نتوانم اتفت با آنکه می دانم ورود هب این مهمانسرا شایسته من
چ خ ی طف
ی
ن
خ
ی
ا
نیست .ایستاده ام رد ااظتنر ات ون وبان رد آ ند هب ل ا شان ود ر جا ز م.

(سارغ حسر )506

الهی! هب زعتت سوگند هک دوستت داریم ،مگر توان هک خالق ،رازق ،منعم ،مبدأ و مرجع و ّ
رب خویش را
دوست نداشت؟! ّاما تو رههچ رتشیب خود را هب ما بنمایی شیفته رت و دل داده رت خواهیم بود هک جز اینمان تم ّنا یی
نیست.

(پیک مشتااقن ص)55

