ل
م
ک
وت
ا
«ما من عبد اّل و لقلبه عینان و هما غیب و یدرک بهماالغیب افذا اراد ااّل بدبد ح ع عی ق بلبه ری م ما و ئا ع ن
بص ه» (نیست بنده ام جز اینکه ربام بلبش دو دیده ست رد غیب هک با آن عالم غیب را ردک مق کند پس
چش
م
ب
چون خدا وند اراده فرمود خی بنده را مق گشاید چشم دلش را و مق بیند با آنها آنچه از ش ئا ع ود).
(کتاب وافق مقدةم اّلولق)

جز خدا دلب

دلب م ره چند از این ینیب و آن

نباشد رد جهان

دلب ان آفل بود

زند ره بینا هک صاحبدل بود

دلب م

چون ندیدم رد دو عالم غی دوست

جان فدا م هستق هستان هک اوست
حض ت استاد

 . #آنان که با جان سر و کار دارند و لذایذ ملکوتی چشیده اند کی و کجا آن
را با لذّات تن مقایسه توانند کرد؟ اینان نوعا ً در این حسرتند که چرا خاکیان به
خاک بازی پرداخته اند و از گلزار ملکوت خبر ندارند.

(سارغسحر ص)311
 . #همی دان که غنای عارفان ساز و تنبور نیست؛ غنای ایشان باز شدن
گوش است برای استماع نداهای غیبی که ک ّل سلّول های بدنت را به اهتزاز
درآورد ،آری مثل اینکه در عالم خبرهاست و افسوس بر ما که از بی خبرانیم،
همه جا نور باران است و ما رهین ظلمت با همین پنج حس تن با طبیعت
مشغولیم و از احساسات ملکوتی غافل و در زیر این بلند آسمان به خاک بازی

(عبادت عاشقاهن ص77و)77

قانعیم..

جنپ حسق هست جز این جنپ حس

آن چو ازر س خ و این حسها چو مس

اندر آن بازار کایشان مارهند حس مس را چون ز حس زر خرند
حس ابدا ن قوت ظلمت مق خورد

حس جان از آحتابق مق چرد

ام بب ده رخت حس اه سوم غیب

دست چون موسق ربون آور ز جیب
(مولوم)

 . #خوش حال آن دلداده که جانش از قفس عالم طبع همچون مرغی در
فضای ملکوت به پرواز درآید ،جز او نجوید و جز از او نخواهد ،با او مأنوس
باشد و در عالم جز او نشناسد.

(همان ص)77

 . #ای عزیز! بر در دل بنشین تا با ملکوتش آشنایی یابی که کعبه ِگل را هر
آدمی زیارت تواند کرد ولی کعبه دل زیارتش کار همه کس نباشد .بر در این
کعبه با خضوع ره توان برد.

( تخلق ص)311

. #

ی
بال بگشا رپ زانن چون جب ل

ل
خ
ی
ّل اح اب اآلفلین گو چون ل

نور استاره چو کرم شب چراغ

کق کند روشن فضام باغ و راغ

چون محاق ماه را دانق ز شیپ

دل هچ سازم بهر بدر اینگوهن ریش

ره طلوعق ر ا چو مق دانق رغوب

اندر این ره آفالن را رد مکوب

مقعد صدقق هک آنت رد خور است

خالق استاره و ماه و خور است

دلب م ره چند از این ینیب و آن
زند

ره بینا هک صاحبدل بود

چون ندیدم رد دو عالم غی دوست

جز خدا دلب
دلب م دلب ان

نباشد رد جهان
آفل بود

جان فدا م هستق هستان هک اوست

حض ت استاد
سموات و االَرض » ((آیا نمی نگرید در
ت ال َّ
 « .#ا َ َولَم یَنظروا فی َملکو ِ
ملکوت آسمان ها و زمین))
اگر بنگری آنجا همه علم و قدرت و احسان و محبت بینی که عرفا معتقدند
مفاتیح الغیب همین هاست پس هر آن کس از جهان سفر کرد و مادام آنجا مقیم
شد در مقام عندیت قرار دارد که عنده مفاتیح الغیب.

(انداگشیه ش)11

 . #باش تا درهای ملکوت بر تو گشاده گردد و در دل این ظلمتکده عالم
ت
خر ُج ُهم ِم َن الظُلُما ِ
طبیعت ،نور خدا را نظاره گر باشی؛ و مشمول آیت « ی ُ ِ
اِلی النُّور » گردی .عالم را از عالمت مأخوذ دانسته اند ،که به معنی نشانه
است ،و در حقیقت نشانه صفات و ذات و آینه تمام نمای ح ّق در پیش روی تو.

(تجلق 6ص)13
 . #قیام ملک با ملکوت و قیام ملکوت با جبروت و قیام جبروت با ح ّق ـ
ی القیّوم .و دیگر اینکه راه به سوی ح ّق از
سبحانه و تعالی ـ است که هو الح ّ

درون است و هر موجودی خواه بزرگ خواه کوچک ،خواه کهکشان و خواه
پشه ای بی نشان از درون خویش که ملکوتش باشد ،می جوشد و می خروشد و
می یابد .چشمی جوییم که ملکوت بیند و از آن سو به خدا بنگرد .نشنیده ای که
فرمود « :قُل َمن ِب َیده َملکُوت کُ ِل شیء »
((بگو به دست کیست ملکوت هر چیزی؟)) اگر آن چشم یافتی راه سعادت پیدا
نمودی؛ و اگر نیافتی در اینجا جاوید ماندی.

(همان ص)71
 . #ای عزیز بکوش که رو به (ملکوت) نهی و حجاب عالم (ملک) واپس
زنی؛ که عالم ملک ،خاک رنگین است که به زودی رنگ بزداید و تیره
واماند؛ دیدار ملکوت بس شیرین است؛ که آنجا بی رنگی محض است .موش
مباش که در سوراخ خزد و خاکباز باشد ،باز باش ،پر گشای و به آسمان
ملکوت در آی.

(همان ص)77

 . #از این ملک به غیب که ملکوت است و از آن غیب و امر به سوی
جبروت و ذات پر گشای.
ج ِالَی ِه » (سامان می دهد امر را از
مر ِم َن ال َّ
عر ُ
س ِ
ماء ِالَی االَرض ث ُ َّم یَ ُ
« یُد َّ ِب ُر االَ َ
سماء
آسمان تا زمین سپس عروج می کند به سوی او) و همی دان که ملکوت،
ِ
سماء ملکوت؛ و عرش پروردگار بر فراز همه این آسمان
دنیاست و جبروت،
ِ
هاست؛ و راهی به سوی این آسمان ها جز برای ارواح طیّبه ومؤمن نیست.

(همان ص)73

 . #همی دان که همان گونه که از این آسمان باران نعمت فرو ریزد ،از آن
آسمان نیز باران رحمت بارد .میوه این باران ،تن پروراند و میوه آن جان .امید
که شجره جانت که فعالً در این دنیا اقامت دارد؛ با نوشیدن این آب آنگونه
پرورش یابد که شاخه هایش آسمان های ملکوت و جبروت را فرا گیرد.

(همان ص)76

.#

یوسف جان را در بند زندان ُملک گرفتار مساز که او سلطان ملکوت
ِ

(همان ص)77

است.

ماه کنعانق من مسند مص  ،آن تو شد گاه آن است هک بدرود ک ق زندا ن ر ا
(حافظ)
 . #بدان که در مجردات ،زمان راهی ندارد؛ بُعد زمان مربوط به عالم شهود
و ملک است .ملکوت و عالم امر و جبروت را به کلّی زمان نیست.

(همان ص)71
. #

در ملکوت بی رنگی است؛ وحدت است؛ چون در ظهور آید کثرت

پدیدار شود.

(همان ص)77

 . #عالم کثرت عالم ظلمات است و چون به ملکوت در آیی آنجا را عالم نور
بینی و دیدی که ّ
حق سبحانه و تعالی آن را جمع می آورد و این را مفرد« :

ت الی النُّور » (بیرون آرد ایشان را از ظلمات به سوی
ی ُ ِخر ُج ُهم ِم َن الظُلُما ِ
نور ).این نور از مرکز تا عالم ملک همه جا را گرفته و دانی که نور در خط
مستقیم در آید .و تو نیز اگر خواهی که از عالم ملک به مرکز در آیی در این
راه باید حرکت کنی و از خدا بخواهی که تو را توفیق سلوک در این راه دهد.
تا بدانی که هرچه می یابی از کجا در می رسد.

(همان ص)77

 . #امید که شعاع پرتو دیدارت عالم ملک بر درد و تا عالم ذات که مرکز
عالم وجود است پر گشاید و در هیچ منزل ساکن نگردد؛ تا بدانی که همه
سالم است
تبدالت ،قوا و آمد و شدها همه و همه امر آن مرکز است .آنجا دارال ّ
که پیامبران همه را به آن دار دعوت کرده اند.

(همان ص)18
 . #دلی که مهبط وسواس شیطانی است کی تواند به ملکوت رحمانی بنگرد.

(همان ص)18
 . #ای عزیز ،بار ّاول که آمدی برای تماشای ملک آمدی؛ اگر رازدانت
دیدند ،باید از این دیدار بمیری ،حیاتی دیگر و چشمی دیگر ،تا به ملکوت
سماوات َمن لَم یُولَد َم َّرتَین
بنگری که عیسی بن مریم فرمود «:لَن یَ ِلج َملکُوت ال َّ
» در نمی نوردد ملکوت آسمان ها را ،آن کس که دو بار متولد نشود.

(همان ص)11

علیا
پام خود رب فرق ین نهاد

چون دوم بار آدمق زاده زباد
(مولوم)

 . #تو باید اول بار ملکوت خود را یابی و آن همان نفس تو است؛ سپس با
این کلید معرفت ،ملکوت عالم را در توانی یافت .و شرط آن است که عالم
طبیعت بیرون و درون ،به زبان دیگر آفاق و بدن و تمایالت آن ،تو را
سرگرم ،آن گونه ننماید ،که از ملکوت باز مانی و به عبارت فتوحات مکیّه:

ک حاکمه علی حیاتک االهیّه (فتوحت مکیه باب » )61
« ال ت َجعل طبیعت َ
چه اگر عظمت آن عالم دریابی ،جهان طبیعت بر تو کوچک گردد و معنی:
سموات واالرض)) در یابی.
((جنه عرضها کعرض ال ّ

(همان ص)17
 . #هر چند در عالم ملک دلبری یابی ،بدانی که عالم شهود مزرعه کوچکی
است که از ملکوت سیراب گردد و چون آن نور از این مزرعه بر گیرند ،جز

(همان ص)13

ظلمات نیابی و جز کویر نبینی.

#

 .کام شکر استانم ،بهت ز شکر باشد
گر اهل تماشایق ،بنگر هب جمال حق
ره باغ هک دیدم من ،از باد خزان افس د

بحر گهر افشانم ،بهت ز گهر باشد
آنکس هک نظر باز است ،اینجاش نظر باشد
رضوان الهق را  ،همیشه ثمر باشد

حض ت استاد

 . #ای عزیز ،ملک را با چشم سر توان دید و ملکوت را با چشم دل ،که
ُملک از عالم خلق و دیده نیز از همین عالم است و ملکوت از عالم امر و دل
نیز از همان عالم است؛ تو اگر به عالم شهود قانع باشی و از نگرش در امر
باز مانی ،جنینی ساقط را مانی که تاب دیدن عالم شهود را نداشت و چون فرو
افتاد هرگز عالم شهود را ندید و به َر ِحم ظلمانی قناعت کرد .چشم انتظار
رؤیت ((عالم امر)) باش که « :اَال لَه الخَل ُق و االَمر» آگاه باش که عالم خلق

(همان ص)16

و امر همه از اوست .

 . #بدان ای عزیز که آنچه با پنج حس در می یابی همه عالم ظهور است که
بسی حیوانات از این عالم با داشتن احساسات قوی تر از انسان بهره ای زیاد
تر از او دارند و دیدار عالم ظاهر برای انسان مزیت و هنر نیست پس:

(تجلق 7ص)373

چشم دل باز کن هک جان ینیب

آنچه ان دید نیست آن ینیب

(اهتف اص فهانق)

 . #غنای عارفان ساز و طنبور نیست که آن طنبور زنبور نیز دارد؛ چون
گوش جان به آوازهای درون آشنا گردد آواز بیرونش پشیزی نیرزد؛ دیگر
هزار دستان بیرونت مست نکند؛ که در درون صدها هزاردستانت هست.

(همان ص)313
 . #اولین پرتویی که از عالم ملکوت بر قلب سالک تابد رؤیای صادق باشد.
و چون ملکوت را ماده نیست به صورت مثال می بیند و ال جرم رؤیا نیاز به
تعبیر دارد و چون باب رؤیای صادقه بر مؤمن باز شود یقینش به عالم معنی
بیشتر گردد؛ با نفس و روح آشنایی بیشتر پیدا می کند که اینگونه رؤیاها یکی
موضوع واقعه ای را بیانگر است و دیگری بقای روح پس از مرگ را و
اطالعات عظیم روح از عالم ملکوت و ملک .و هر چند نفس انسانی از تعلقات

مادی آزاد تر باشد صعود او به ملکوت آسانتر گردد و از عالم باال اطالعات و
تمتعات بیشتر گیرد و رؤیا تبدیل به مکاشفه شود و بعد از آن اگر مراقباتش
افزون شود باران رحمت و فیوضات در بیداری بر قلبش نازل گردد و این

(همان ص)377

صان را.
موهبتی است خا ّ

جان عالم ماد ّه و ملک ،عالم ملکوت آن است .دیدن غیب عالم،
 . #روح و ِ
ؤمنون بالغَی(بقره آهی  »)1ستایش متو ّجهان
َ
رجوع به ملکوت است « .الَّ َ
ذین یُ
به ملکوت عالم است که خداوند نگرش به آن را تأکید می فرمایدَ « .أولَم
سماوات و األرض » (آیا در ملکوت آسمان ها و زمین
َینظُروا فی ملکوت ال َّ

نمی نگرید( .ارعاف آهی 313

)) .در این آیه روشن می گردد که همه چیز

دارای ملکوت است و از امتیازات حضرت خلیل هللا را می فرماید« :کذالک
ت َو االَرض» (اینچنین نشان دادیم به ابراهیم
ی
سماوا ِ
ت ال َّ
کو َ
ابراهیم َملَ ُ
َ
ن ُ ِر َ

ملکوت آسمانها و زمین را( .سوره انعام آهی  ) )73و این ملکوت ،همان عالم

اسماء است که تجلّی انوار ذات باری تعالی است.

ا
(تجلق آخر ص )387

 . #تمام انگیزه رسالت رسل ،برای آشنایی مردم با غیب و ملکوت جهان
بوده است .آن عالم چون از رتبه وجودی بیشتری برخوردار است ،به منشأ
عالم هستی نزدیک تر است و از نور بیشتری بهره مند می باشد .غوطه ور
شدن ما در عالم محسوسات طبعا ً ما را از نگرش به ملکوت باز می دارد.

(همان ص )387
ج

 . #ای عزیز! چون بر دیدار عالم ملکوت نظاره گر باشی به همان اندازه که
ملکوت از ضخامت و خشونت عالم ملک ّ
منزه است و با عالم نور پیوند دارد،

تقرب جوید و از ثقل ماد ّه به لطافت ملکوتی
روح و جانت به حضرت دوست ّ
ره جوید.

(همان ص )383

سس ملکوته ُ علی مثال
 « . #إ َّن هللا تعالی خلق الملک علی مثال ملکوته و أ َّ
جبروته لیستد َّل بملکه علی ملکوته و بملکوته علی جبروته (امام صادق(ع))»
و سلوک سالک از درون با پیمودن همین منازل است و رجوع به آسمان در
بعضی از روایات و آیات به معنی رجوع به عالم معنی در مراتب فوق است،
زیرا که ملکوت ،آسمان ُملک است و جبروت ،آسمان ملکوت است .و
سفانه ما از ملک سر بر آسمان ملکوت بر نداریم و خاکمان نگذارد که بر
متأ ّ
افالک نظر افکنیم!

(همان ص)386

 . #بدان که عالم شهادت چون تو را از راه حواس به خود مشغول داشته
نگذارد که تو از جدار ضخیم ماد ّه گذشته و به عالم نور رسی؛ جز این که
خداوند کلیدهایی برای گشایش این در به وسیله پیامبرانش در اختیار تو نهاده
است .این کلیدهای وزین اسمائی است که در بطن همان عالم قیمومیّت هر
موجود را به عهده دارد .در هر موجود اگر به دقّت بنگری و به ژرف اندیشی
نشینی این کلیدهای ملکوتی را بیابی و با آن ها توانی رهسپار آن عالم نور
سماوات َو األرض» (مر او راست کلیدهای آسمان ها و
گردی « .له ُ مقالید ُ ال َّ

زمین(زمر آهی ) )61

(همان ص )333

 . #چهار پا را میخ زمام بر زمین یا دیوار کوبند و اگر در حریم خود علف
زاری یابد پا از آن حریم بیرون ننهد و به جایی دیگر هم نیاندیشد و اگر جفتی
مر او را آورند انسش تمام باشد ،چه غایت آمالش جز این دو نبود ،بسیاری از
عون و یأکلون کما تأک ُل األنعام» (کام می رانند و
مردم چنین اندَ « :یت َمت َّ َ

می خورند همان گونه که می خورند چهار پایان (محمد(ص) آهی ) )38
ا ّما کبوترانی که از آشیان بال گشوده اند ،آسمان ها را در قلمرو خویش یافتند،
لیکن روی از آشیان نتافتند و برای دانه سر در زمین داشتند ،مردمی نیز چنین
اند ،که دنیا و آخرت را می نگرند ،ولی اندیشه پروازشان محدوده خودشان
است با آن که خویشتن از نظر تمنیّات ماد ّی بسیار محدودند .طلب و حرص
آنها در این امور پایانی ندارد ،ولی برای کاوش و دریافت عالم معنی بسیار
قانعند .نازم پرستوهای بی قرار شور انگیز را که یک دم آرام ندارند .طعمه را
از آسمان بر می گیرند ،با خزان و سردی سر و کار ندارند و مادام بهارستان
ها را زیر بال دارند ،با گل و گلزار خو کرده اند ،آشنا با بی کرانهایند و
هرگز با خاک مأنوس نبوده اند ،جان عارف ،پرستوی ملکوت است ،هرچند
تنش در عالم خاک ،ا ّما روحش در افالک است ،از غم ساران تنگ عالم،
گریزان و با گرمی عشق خو کرده اند و در طلب ،هیچ گاه آرام نگرفته اند ،تا
به منزلگاه معبود ره جستند و در آنجا که آرام گاه جان است ،آرمیدند.

چو ماکیان هب رد خاهن چند ینیب جور

چرا سفر نک ق چون کبورت س ایار

روح آدمی چون ملکوتی است ،با ملکش انس نیست ،ا ّما چون در دامن دایه
طبیعت افتاد مادر را فراموش کرد و با طبیعت آرمید و اگر بال پرواز نگشود،
پرواز را از یاد می برد.
عزیزا! تا بال است آهنگ باال کن ،چرا که پر را برای پرواز داده اند ،مرغان
الشه خوار همیشه سر در زمین دارند .مشامشان با الشه مأنوس است ،تو را
که آسمان و دریا زیر بال و پر است خاک بازی بس دریغ نماید!

(از خاک ات افالک ص )7

تو هب تن حیوان هب جانق از ملک

ات روم هم رب زمین هم رب فلک

ما همه مرئا بیانیم ام ئالم

بحر مق داند زبان ما تمام
(مولوم )

 . #عا َلم امر ،مسبوق به عالم خلق است و در فلسفه ثابت شده که عالم خَلق
نمی تواند علّتی غیر ماد ّی نداشته باشد و این معلول همیشه چه در قیام و چه
در دوام ،نیاز به علّتی غیر ماد ّی دارد و این علّت غیر ماد ّی را در مرتبه
نزدیک ،قرآن ملکوت می خواند و ژرف اندیشان را امر می نماید که هجرتی
از عالم ماد ّه و شهود به سوی ملکوت داشته باشند و در دیدار این عالم ،چشم
سموات و األرض
دل به ملکوت آن اندازند « .أولم ینظروا فی ملکوت ال ّ
و».....

(همان ص)11

 . #ای عزیز! همه چیز را ملکوتی است ،به خویشتن اندیش که تو نیز این
دست و پای و سر و گردن نیستی .ملکوتی داری که گرداننده این کالبد ،اوست
و هم او بود در کار ،در تشکیل نطفه تو ،در خلق پدر و مادر تو ،در اداره
سفره روزی تو ،در شکم مادر ،خالق و پروردگار ک ّل اندام تو و راندنت به
سوی عالم شهود و دنیا ،که او بود قبل از تو و قبل از هر موجود دیگری.

(همان ص)73
مجرد است و مجردات زمانمند نیستند ،به عبارت دیگر :زمان
 . #عالم امر
ّ
بُعد چهارم ماد ّه است؛ یعنی هر ماد ّه ای طول وعرض وعمق و زمان دارد ،ا ّما

آن جا که موجود از آن سه فارغ است در قید زمان نیز نیست ،نه ایجادش
زمانمند است ،نه دوامش .در ایجاد عالم امر که زمانمند نیست فرمود:
أمره إذا أراد شیئا ً أن یقول له کن فیکون » (به راستی که عالم امر او
« إنّما ُ

چون اراده شیئی کند تا بگوید باش ،هستی می پذیرد (.یس آهی) )18

(همان ص)73
 « . #ما من دابّه ّ
اال هو اخذ بناصیتها إ َّن ربّی علی صراط مستقیم» (نیست
هیچ موجودی جز این که زمام او به دست ماست

( ود آهی) )36

امر اوست که عالم امر ،تجلّی و عین ربط با
قیام و پیوند هر موجودی با عا َلم ِ
پروردگار است .زمام هر موجود در این آیه در دست حضرت حق است و به
هر سوی خواهد کشد ،چه در بقا و دوام و چه بر فنا و رجوع که این همان،
عالم امر موجودات است .که رو به سوی او دارد و اگر عالم ُملک او را
سرگرم نکرده باشد ،روی از رب و خالق بر ندارد و چون راه خداوند ،صراط
مستقیم است خداوند او را به همان راه برد که راه فطرت است .بنابراین آن
بنده که توسنی نکند و زمام را از دست زمام دار رها نکند و بر این اعتقاد
باشد که:

رشته ام رب گردنم افکنده دوست

مق کشد ره جا هک خاطر خواه اوست
(مولوم)

طبعا ً چنین بنده در صراط مستقیم است و هم اوست که که منحصرا ً به سراپرده
وصال و سعادت دست یابد.

(همان ص)77

 . #ای عزیز آدمی در بین دو عالم امر و ملکوت و شهود قرار دارد .جسم،
ت روییده از زمین است و روح و
خاکی و ملکوت او افالکی است ،کالبدش نبا ِ
جانش نفخه الهی است و از عالم امر است.

(همان ص)73
( . #ای گروندگان! دعوت خدا و رسولش را پذیرا باشید چون شما را می
خوانند تا شما را حیات بخشند و بدانید که خدا بین شخص و دل او حایل می

گردد ( .أنفال آهی ) )83
ما دیده داریم ا ّما از دیدار عالم لطیف محرومیم همچنان که از دیدار عالم
عظیم ،نه سلول ها و اتم ها را توانیم دید و نه به مشاهده کهکشان ها و عالم
عظیم توانیم نشست ا ّما چون میکروسکوپ و تلسکوپ حایل چشم ما شد
عوالمی را می نگریم که با چشم خود هرگز ندیده بودیم .ا ّما در این آیه داستان
عدسی های خود ساخته بشر نیست .خداوند حایل می شود و با خداست که
چشمان دل باز می شود و این وعده کجا عملی می گردد ،آنگاه که تو دعوت
خدا و رسولش را لبیک گویی.

(پیک مشتااقن ص)331

 . #چون ملکوت ،علّت عالم ُملک است و هر علّت از معلول خود بسی کامل
تر است .سالکی که با ملکوت عالم که تجلّی گاه اسماء حق تعالی است آشنایی
یافت ،دیگر توجهی بر عالم ُملک ندارد .چون نظرش به کامل گرایید ،دیگر
گر ناقص نیست .این نگرش دروازه عالم معرفت ،و آغاز تابش طلوع
نظاره ِ
خورشید تابناک عشق بر دل سالک است.

(هدهد سبا ص)38

 . #ای عزیز! ُملک با تو و ملکوت با تو و جبروت با تو و خداوند با تو
است ،و هرچه را در عالم نظاره گر باشی نیز ُملک و ملکوت و جبروت و

خداوند دارد و این عوالم هر یک معلول دیگری و همه معلول حضرت خالق
اند .در خود و در هر شیء نگری به کدامین عالم نظاره گر باشی؟ همان جا
منزل توست اکثر مردم گامی از ُملک بیرون ننهاده اند ،و هرگز انوار
ملکوت ،قلبشان را نوازش نداده است.

(همان ص)31

 . #بدان ای عزیز که عالمی دیگر با این پیکر آدمی است که اصل وجود
آدمی همان عالم است و آن ملکوت انسانی است که اگر از شناخت آن محروم
گشتی از تمام فضائل به دور ماندی .حال ملکوت خود را خواه جان ،خواه
نفس ،خواه دل و قلب بنام .مهم نیست که نامش چه باشد ،فقط بدان که تو همانی
و این پیکر و کالبد تو مرکب است .زین رو اگر خود را دوست داری به
صالحدید و تزکیه آن پرداز که غرض از آفرینش تو منحصرا ً کمال بخشیدن به
واقعیّت توست ،که اگر آن را رها کردی و به تربیت و تزکیه آن نپرداختی،
خسران ابدی تو را تهدید می کند و این سخنی است که بعد از هفت سوگند
عظیم ،پروردگار تو فرماید:
سها » (مسلّم رستگار شد آن که نفس
« قَد أفلَ َح َمن زَ ّکیها َو قَد
خاب َمن دَ ّ
َ

خویش را تزکیه نمود و نا امید شد آن که آن را واگذاشت) ( شمس آهی))38-7
(همان ص)86

 . #جمال طبیعت تا آن جا دلربایی دارد ،که سبحات جمال و جالل حق بر
دل سالک نتابیده ،آن جا که جان ،آشنای جمال ملکوت گردید ،آن چنان مسحور
می گردد که دیگر تو ّجهی بر این پرتو زائلش نیست و بسا داستان روی بر
گردانیدن حضرت خلیل هللا از ستاره و ماه و خورشید و روی آوردن به ذات
سموات و األرض در کشف چنین مقاماتی باشد.
فاطر ال ّ

(همان ص)81

س به تماشای عالم طبیعت آن قدر مشغولند که در زندگانی یک
 . #اهل ِح ّ
لحظه هم تو ّجهی به ملکوت آن نداشته اند ،سالک راه ،در ضمن سلوک در هر
منزل رجوع به ملکوتش نماید تا برسد به آن جا که دیگر ُملک نبیند و ّ
کالً به
تماشای ملکوت نشیند .نشنیده ای که بعضی بزرگان گفته اند که ما در عالم جز
خدا ندیدیم بر خالف گروهی که جز طبیعت ندیدند .ژرف نگران را نظر بر آن
است که حادث از کجا می آید و به سوی چه کسی باز می گردد .در همان
حالی که کوته بین فقط ناظر به ظاهر و و تماشای حادث است و از ذات قدیم
بی خبر.

(همان ص)337

 . #ای عزیز دیدار عالم ُملک ،اگر تو را دید عرفانی باشد چقدر عظیم می
نماید این عظمت تا زمانی است که تو را با ملکوت آن سر و کار نبود و چون
چشمت به ملکوت گشوده شد عظمت آن جا عالم ُملک را بر تو بس کوچک می
نماید و چون از آن جا برتر آیی و چشمت با خالق ُملک و ملکوت افتاد عظمتی
بینی که ما سوای او در برابر آن جمال و جالل حقیر افتد.

(همان ص)377
حس غالب آمد و محسوس را وا پس زد ،معقول
 . #چون عالم قلب بر عالم
ّ
(بقره آهی )) )333را
هللا
بینی؛ آن گاه است که معنی ((أینَما ت ُ َو ِلّوا فَث َّ َّم َوجه ُ ِ
به نظاره نشینی .باری دریغ انسان را که دنیا را ترک کند و او را از ملکوت
(همان ص)313
عالم هستی خبر نباشد.
 . #ای عزیز! آدمی را یک حیات الهی است و یک حیات ناسوتی حیوانی،
حیات الهی او آبشخورش از ملکوت است.
تُُو َعدون» (در آسمان روزی شماست و آنچه
« و فی ال َّ
ماء ِرز ِقکُم و ما َ
س ِ
وعده داده شده اید) و حیات حیوانی او آبشخورش از زمین ،پرندگان روزی را
با چشم می یابند و گوشت خواران با بو ،و زین رو خداوند برای انسان

احساسات را دو گونه آفرید تا هم از آبشخور ملکوت بنوشند و هم از آبشخور
خاک .ولی چون از آغاز آدمی با عالم ماد ّه بیشتر سر و کار دارد آن قدر به
ک حا ِک َمهً
این عالم مشغول شد که عالم معنی را از یاد برد « .ال ت َجعَل طبیعَت َ َ
ت الهیَّه » (حیات طبیعی خود را غالب بر حیات الهی ات مگردان
َعلی َحیا ِ

(محق االدین رعبق) )

(همان ص )371

 . #ای عزیز! وحی خاص انبیاء نیست ،دل های آشنای با ملکوت مهبط وحی
باری تعالی است و آن کس که گوش دلش به این پیام ها آشنایی یافت دیگر
رغبتی او را به اصوات عالم ُملک نیست.

(همان ص)887

 . #اگر از بواطن خود آگاه شدی بدان که در زندگانی همه اعمال تو بر
ملکوتت اثر می گذارد؛ با خشم و غضب و شهوت ،نفسی حیوانی پیدا می کنی
و با معرفت و عبادت ،ملکوتی همچون ملکوت فرشتگان اکتساب می نمایی و
در سرای دیگر هر کس به رنگ ملکوت خویش از خاک سر بر می آورد،
پیکر این سرای تابع قانون وراثت است ،ا ّما پیکر آن سرای ،پیکری خود
ساخته است ،بر اعمال خود بنگر که اکنون برای آن سرای چه پیکری برای
خود می سازی؟

(حدیث آرزومندم ص)333

 . #در زبان ملکوتی هر موجود دو صفیر آهنگ بر آورده که یکی گوید:
مرا پروردگاری عا ِلم و قادر است و دیگری گوید :من از اویم و باز گشت من
به سوی اوست .صفیر نخستین از حدوث خویش دم می زند و چون حادث را
آغاز ،عدم است ،ناچار ذات قدیمی را برای ایجا ِد خود معرفی می نماید و چون
در معرض زوال است و زوال مطلقی در کار نیست ،باز گشت خویش را به
معرف است.
سوی آن ذات ّ

(فریاد جرس ص)38

( سؤال از محض استاد )
 . #ملکوت چیست؟ چگونه انسان از این عالم به سوی ملکوت پرواز می
کند؟

جواب
چگوهن روشنایق این ّلمپ از انحیه تورینیب است هک ربق آن هم اکنون با این ّلمپ است و اگر ارتباط
تورنیب با این ّلمپ قطع شود ،این ّلمپ هشیش پاره ام شیب نیست ،ولق شما ربق را نمق بینید .این مثال را
ا ک ا ل هست ا ملک گ ی قت حض اهی عل نب ا
ی
روم همه موجودات ایپده کنید واسطه نیب خد و ل عا م ق ر وت و ند ،و ق ت ارب م ق نا و
علیه السالم دانست هک ستاره و ماه و خورشید ااو ًّل مبدئق دارند اثن ًیا آفل اند و هب مبدأ و مرجع آن اه یقین پیدا کرد
خدا وند مق فرماید « :و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات و األرض» (و بدین سان
ا
ملکوت آسمان اه و زمین را هب ارباهیم نشان دادیم (أنعام آهی  ) )73و این فرمایش امام صادق(ع) را نیز دقت
فرمادیی«:ال حجاب بینه و بین خلقه ّاال خلقه » عالم م اادم مخلوق را اگر واپس زنق ملکوت و
خالق آن اه را هب مشاهده مق نشی ق.

میان عاشق و معشوق چیه حائل نیست
تو خود حجاب خودم حافظ از میان رب خیز
سؤال
 . #آیا من می توانم به سوی ملکوت پرواز کنم؟

جواب
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ات ریشه رد آب است امید ثمرم هست .اما وهج د ه با ید هک وت با و و وت با
تو و خدا وند با تو است.

