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    شارحهباچید
  
  

  میبسم الله الرحمن الرح
  نيو به نستع

  
 لطرق السّداد ی محمّد الهادی لوال ان هدانا الله و الصّالة و السّالم علی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدیلحمدلله الذا

م االستطاعة عبدالغفور یعدقليل البضاعة و حقير  ري حقريد فقیگو .ك الرّشاد مسلني آله و صحبه السالكیو عل
خ ی كه قدوۀ اصحاب صفا و قطب ارباب وفا الشیا  چند است در ترجمه و شرح رسالهیا ن كلمهی، كه ایالر
قت شُطّار نوشته، یران طیل برّه در بی بسرّه و ال حرّمنا من جز قدّسنا الله تعاىلین الكربی ابوالجناب نجم الدريالكب

ز باز یك چیقه را به یگشته؛ چه آن طر» ت جوامع الكلمیاوت« كلمات جامعۀ صاحب   ازیا  شرح كلمهیو در معن
م سلمهم ی نبود، اما چون بعض مخادرين شغل هرچند مناسب فقی ایتصد . از آن به موت فرمودهريآورده، و تعب

 استدعا نمودند كه به موجب فرمودۀ ،یشان اخالصی را به ارياست و فق یفاتت الريشان را به فقیالله و ابقاهم كه ا
ا سماع حاصل شده بود بعد از ترجمۀ اصل در شرح آن یق مطالعه ی كه بطری كرد و آن سخنانین گستاخیشان ایا

  .و أخطأنانا أی باشد از فضل ربنا التواخذنا ان نسی الرتجمة و الشرح تا مبنني موسوم گشت بیا رهینوشته آمد و دا



  ٤

  مقَّدمه 
 ی خدایراهها بسویعنی  . بعدد انفاس الخالئق الله تعاىلالطرق اىل  سرهخ قدس الله تعاىلیقال الش
. ستیون نري راه است، و اگر چه از سه نوع بیتی نهایهمانا مراد کثرت و ب .ق استی به شماره انفاس خالتعاىل

مثًال . ین مثال را مالحظه نمای ا، افتدین سخن ترددیر ا و اگر د. به حسب مراتب استیتی نهایو مراد به ب
ل  اوّۀمرتب ار متصور استیک رکن آن قرائت است، و در آن مراتب بسی ، استی از اعمال ظاهریکینماز که 

 قرآن است ی و مرتبۀ دوم مالحظه معن. و عدم آن، که قرآن به آن منزل شدهیراست آوردن قرائت است به زبان
م مالحظه ی و مرتبه س. متصور استی باطنی که در معنیمراتب  ویباطن  وی ظاهریان معنیفاوت موعدم آن، و ت

 و پنجم مصادقۀ اوقات و .درجات آن  و مرتبه چهارم خضوع وخشوع و.ه و عدم آن و درجات آنیمقرؤ عل
ر ارکان نماز و یا س،نیاس توان کرد بر ای ق، معلوم شدی چون حال رکن.ت کند در درجۀ قرائتی که سرااحواىل

 و اوضحها و  الله تعاىل شرحه أقرب الطّرق اىلی نشرع فیقنا الذیو طر .ی و باطنیر اعمال ظاهریسا
کرت است ی اما آنکه نزد.ک تر و بسامان تر استی نزد،م در شرح آنیکن  می مسلوکۀ ما که شروعهرایعنی  .أرشدها

و آنکه روشن تر . ندیران گوین راه را طایست که روندگان ان ایو از ا. دیبنابر آنست که زود به مقصد توان رس
 در ابتداء شغل مرتبه ینجاست که گاهی از ا.ت حال ظاهر شودی صبح ازل در بدارياست به سبب آنست که تباش

 او ري است آنست که سین در ترقین راه ابداال بدی است و روندۀ این راه مقصد اقصی وآنکه ا.وصول دست دهد
 و آنکه بسامان تر است به سبب آنست . منقطع شودیعیق که به موت طبی به آن دو طرريد بخالف سمنقطع نشو
ن سفر یصاحب احكم انا صاحبك يف السّفر به   و.کیت نزدین راه از تفرقه دور است و به جمعیکه رونده ا

 . ثالثة انواعیفو ذلک الن الطرق مع کثرة عددها محصورة  .انجام دهد رضابط امور اوست که آن را سَ
ار یبا آنکه شمارۀ آن بس ن است که طرقی ایبه سامان تر است، از برا کرت و روشن تر ویق ما نزدینکه طریایعنی 
ق یاحدها طر. ن وجه ظاهر گرددینسبت بر ا قت انواع معلوم شود،یو چون حق. ستیون از سه نوع نريب است

ها من االعمال الظّاهرة؛ ريوة القرآن و الحج و الجهاد و غارباب المعامالت بکثرة الصّوم و الصَّالة و تال
 از انواع یکییعنی  .لیل اقل من القلی الزمان الطویق فیار، فالواصلون بهذا الطریق االخیو هو طر

ارت ینماز و خواندن قرآن و ز  روزه ویاریشان داد و ستد است به بسی ارباب معامله آنست که ملحوظ اروشِ
ن راه یدگان به ایرس ار است، وین راه اخی وا.دا شودینها از اعمال که در ظاهر بدن پی اريبا کفار وغخانه و کارزار 

که اعمال  معامله راه نیا چه ؛ین راه کم رسند به مقصود اصلی سالکان ایعنی. اند کم کمرت از با وجود زمان دراز
ن تواند بود ی رسند بنابرایو آنکه گاه. اند ح نمودهی چنانچه اکابر به آن تصر. رودیورصات یبه ح  استیظاهر

 تی چنانکه حال باطن سرا.طنت کند در بایطهارت ظاهر سرا و، دريکه به اعمال ظاهره طهارت ظاهر وجود گ
 انجامد که مجالء یتواند که جالء به مرتبه ا نه باطن شود وییطهارت باطن موجب جالء آ و. کند درظاهر می

ة النَّفس و یل االخالق و تزکی تبدیاضات فیق ارباب المجاهدات و الریها طریو ثان . گرددیقیمقصود حق
ق األبرار، فالواصلون بهذا یالباطن، و هو طربعمارة تعلق یما ی فیة الرّوح و السعیة القلب و تجلیتصف
م الخواص یق، لکن وجود ذلک من النوا در کماسأل ابن منصور عن ابراهیق اکثر من ذلک الفریالطر
 یت عمرک فی سنة، فقال افنني مقام التوکّل منذ ثالثی فی مقام تروض نفسک؟ قال اروض نفسیأ یف

اضت در ی ارباب مجاهدت است و ردوم از آن انواع روشِیعنی  . اللهین أنت من الفناء فی الباطن فاةعمار
 وکوشش در ،ز زنگ کثرتجالء ا و، ه دل از کدوراتی وتصف،شینفس از آاله ی و تزک،ئه به حسنهیل اخالق سیتبد

دگان به راه گذشته؛ اما یشرتاند از رسین راه بیدگان به ایرس ن راه ابرار است، وی وا.آنچه تعلق به باطن دارد
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 سال یس ؟ گفتیفرمائ  میاضتیدر چه مقام نفس را ر که دیم خواص پرسیچنانکه ابن منصور از ابراه. نادراند
 در عمارت باطن، ی ساختیعمر خود را فان که ابن منصور گفت. توکلدهم در مقام   میاضتیاست که نفس را ر

. دا کندی پی که در مزاج سستی بدنی نفس است بر مشقتهامجاهده داشنتِ. ی شدن در خدای از فانیدور افتاد و
ن ی الدییخ محی وش.از طبع نفس ون آمدن استريب  ارواحهمس الله تعاىلقّد خیشرت مشایک بیاضت نزدیر و
 و. را که مستلزم آنست که نفس نفس نماندیست؛ زیح نیون آمدن از طبع نفس صحريب که ره فرمودهالله ّسس قّد

 ید او به اندازه شرع خلق صفتییتق  و،یب اخالق است ورام ساخنت نفس از سرکشیاضت تهذیفرموده که ر
 واگر ،ندیآن را خلق نکو گوده باشد ی پس آن کار اگر پسند. آسان شودی که به آن کار،است محکم شده در نفس

 آن را مطمح نظر ساخنتمه اگر چه واجب است ولکن یل اخالق ذمیتبد  و.ندیده باشد آن را خلق بد گویناپسند
جود و کردن با   اودرطلب استهالک   و،موجب دور افتادن است از جناب خداوندی؛ وحق را مطمح نظر ساخنت

ن کتاب اشارت به آن ی چنانچه در ا.اضتیر  مجاهدت و کلفتِیل اخالق است بین تبدقرب به جناب او متضّم
 ،ت باطن کنندیشان تربیق معامله؛ چه ایشرتاند از واصالن به طریاضت بیر ق مجاهدت ویواصالن به طر  و.رفته

ق یو ثالثها طر . صفات رودتِن راه به جنّی اما آنکه کم رسند بنابر آنست که ا؛تر باشند کیه نزدیپس به تخل
 بالجذبة، فالواصلون نيق الشُّطار من اهل المحبّة السالکین بالله، و هو طری الله و الطّائرن اىلیسَّائرال

  است وی خدای روندگان بسوم از آن انواع روشِیسیعنی  .اتی النهایهم فريات اکثرمن غی البدایمنهم ف
شان یت برا باکان است که محبّیشوخان وبن راه ی وا.ت خودقّو  نه به حول ویت اله به قّو،پرندگان به جانب او

ق در ین طری اريشرتاند از واصالن بغیت حال بیفه در بداین طای واصالن ا.روند  میبه کشش  است ومستوىل
ن یچون حال ابتدا ا. ق گذشتهیشرت است از وصول در انتهاء آن دو طریب قین طریء اوصول در ابتدایعنی  .تینها

 ريسَ .بی ترغی، براقیق است بر آن دو طرین طریح این سخن ترجی مقصود از ا.اشدشرت بیباشد وصول در وسط ب
ا از ی ، به حاىلا از حاىلی ،ی به فعلیا از ترکی ی به ترکیا از فعلی، ی به ترکیا ترکی ی به فعلیانتقال است از فعل

 الله آنست  اىلريمراد به س و. یی به تجّلییا از تجلی ، به حاىلیا از مقامی ی به مقاما از حاىلی ی به مقامیمقام
 الله ر اىلی را سارين سیر به اینجاست که سای واز ا.ن حرکت منظور ومقصود حق سبحانه باشد وبسیکه در ا

 .موتوا قبل ان تموتوا ه الصَّالة و السَّالمیقال عل.  الموت باالرادةی علیق المختار مبنیفهذا الطر .ندیگو
 ث به آن اشارت است که فرمودهیچنانچه در حد. ار استی باخت آن بر موتِیم بنایا دهار کرین راه که اختیایعنی 

 د از مرادات وی جدا شو، که مفارقت روح است از کالبدیعیش از موت طبیپيعنی  .»دیريش از آنکه بمید پیريبم«
ن یجۀ اید که نتیار کنیت ومراد حق را بر مراد خود اخ.ت در شما متمکن گشتهیمأنوسات که از ابتداء خلقت تا غا

 ،گذشت  می عنه الله تعاىلیرض قی ابوبکر صدنيالمؤمنري امیث است که روزی در حد. استیقیات حقیمردن ح
هر آن کس . ن شخصیند نظر کند به ای خواهد که مرده را بیاگر کس که فرمود مه وسلَّی الله علیصلَّ حضرت رسالت
ويل لمن انتبه بعد الموت يعنی  که دید صادق آین وعی در حق او ا،ید نه به موت ارادري بمیعیکه به موت طب

گاه شود بر یوا  مانند ی روح متعلق شود به بدنیدر موت اضطرار که اند  گفتهیبعض .آن کس که بعد از مردگان آ
 چنان یعی آنست که به ترک مرادات طبیاری اختمراد به مردنِ  و.باشد  نمیلی حایچ جرمی بدن را هوآن. ن بدنیا

 رفتار آن بدن منقطع و. یشخص را در آن عروج  است ویآن بدن را رفتار  و.ق به آن بدن شودشود که روح متعلّ
ون ريمردن به ارادت بیعنی  . عشرة اصولیو هو محصور ف .دا گردد در قوس عروجی که ناپیشود در زمان می
س قّد خی مشاپرسد که ی اگر کس.دريال وجود گکم به ارادت بد مردنِري که چون آن ده وجود گ،ست از ده اصلین

 جواب آن .ل نشده به دهیچ کس قای، وها کمرتیشرت یا بی است بر هزار مقام یق مبتنی که طراند الله اسرارهم گفته
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ع مقامات مندرج است در ی با آنکه جم،اند  بر آن داشتهیخ مبتنی است که مشایقی آن طرريق موت غیاست که طر
  » عشرةٌ کاملةفتلک«. ن دهیا
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  ة التوبیف لصل االوَّاأل

  
 یارجع « االرادة لقوله تعاىلري باالرادة کما ان الموت رجوع بغ الله تعاىلاوَّلها التوبة، و هو الرّجوع اىل

ا و ی من مراتب الدّنحجبک عن الله تعاىلی الخروج عن الذنوب کلّها و الذنوب ما یو ه»  ربّکاىل
وجودک ذنب  لی الوجود کما قیلب الخروج عن کلّ مطلوب سواه حت الطایاآلخرة، فالواجب عل

 یعی چنانکه به موت طب. بارادتتوبه رجوع است به الله تعاىل  و،ل توبه استاصل اوَّیعنی  .قاس به ذنبیال
  اىلیارجع« که یري چنانچه مامور است بنده در وقت انتهاء اجل به امر تسخ. ارادتیرجوع است به او ب

ون ري بی خدایروندگان به سو توبۀ  و. پروردگار خودیب به نفس مطمئنه است که بازگرد به سوخطا»کرّب
 یویز از مراتب دنیخواه آن چ.  است که تو را باز دارد از الله تعاىلیزیگناه ان چ  و.آمدن است از همۀ گناهان

ز؛ یوست تا که از وجود خود ن اري غیون آمدن از هر مطلوبري بی پس واجب است بر طالب خدا.یا اخرویباشد 
 .اس نتوان کردیچ گناه را به آن قی است که هی تو گناهیهستیعنی . »قاس به ذنبیوجودک ذنب ال « اند چه گفته
  و.»نيواب التّحبّی الله انَّ«ت حق سبحانه است به حکم  وموجب محّب،جه است بر اعمالیب نت ترتّیتوبه مبنا

ن یرجوع از ا ترک واجب و قسم اول فعل حرام است و گناه سه قسم است و؛ توبه رجوع است از گناهیمعن
شان ی که توبه نکردند ایآنانیعنی » تب فاولئک هم الظالمونیمن لم  و«  فرمود چنانچه حق تعاىل.برهمه واجب
ده است از ارباب ین قسم ناپسندیا  و.ترک مسنون فعل مکروه است و  وقسم دوم. بر نفس خوداند ستمکاران

 باز دارد از حضور به ی را خدای است که سالکان بسویامر ومیقسم س  و.دین بایرجوع از ا شان رای وا؛صمتع
ث ی حد.اند ن توبه داشتهی اشارت به ایبعض  و.فهین طایش ایرجوع از آن الزم است پ  و.هیا از مرتبه علیاو 
» هفتاد«به  ومراد. کنم  می نوبت استغفارروز هفتاد من درهریعنی  .»ه مرّنيوم سبعی ستغفر الله کّل الیان«

 است ی مرتقیدرهر زمان مه وسلَّی الله علیصلَّ ؛ چه حضرت رسالتست بلکه کثرت استین عدد نیت ایخصوص
 ،ن قسم گناه است نظر به وجود خود انداخنتیاز ا  و.کند  میرود آن است استغفارفاز آنچه  ، وبه مرتبۀ بلندتر

 خود خواهد، وچون او از یرا که هرچه خواهد برایگر است زید  چه مستتبع گناهان؛بلکه سر همه گناهان است
قاس به یوجودک ذنب ال«الن وحدت وجود عبارت یقا  و.گر مرتفع گرددیان برداشته شود همۀ گناهان دیم

داند  چه همه موجو؛ است بس بزرگیدن گناهین وجود خود دی که وجود حق را مبااند گر گفتهی دیمعن را» ذنب
را  او  و؛ن قول است به شرکت در وجودی پس قول به وجود مبا.ن آن وجودی مبای نه به وجود،به وجود حق

نظر به  که ستنیآن ا  و،گر توان گفتی دیمعن  و.تیدر الوهدر وجود، چنانكه او را شريك نيست ست یک نیشر
در  س سرهقّد نی الدیخ محی ش.زرگ است بس بیحضور حق گناه سنت به خود دریوجود خود انداخنت وباز نگر

عزم بر آنکه به آن   و، بر آنچه گذشتهیمانیپشو  توبه را به ترک گناه در حال اند ف کردهیقوم تعر که فتوحات گفته
  اجراین گناه بر ویداند که ا  میای ستیون نريرا که حال تائب از سه بی ز؛ اما در اعتبار عزم سخن است.عود نکند

ده ین هنگام عزم را فایدر ا کنند و  نمیداند که اجرا  میای .ستین حال عزم بر ترک متصّور نیدر ا کنند و می
 شود به نقض ین هنگام اگر عزم کند احتمال است که مؤدیدر ا  و،عدم اجرا د است در اجرا وا مرتدّی. ستین

د که به ینما  می چنانپس مناسب .د ثابت شدهیوع شانی و درحق ا.منخرط شود در سلک ناقضان عهد  و،عهد
 المه السَّیعل ی چنانچه ابوالبشر آدم صف. گناهید از اجرای نمایزار تضّرع و  عزم پناه برد به حق سبحانه ویجا
نظر بر ارجاع حق  نظر از رجوع خود بردارد ویعنی  .دباي  میتوبه از توبه که اند  گفته.کرد اریق را اختین طریا

گر ی دیین عبارت را معنیا و .بید به مقام تقریر به مقام لطف در آمده واز مقام تبعسبحانه اندازد که از مقام قه



  ۸

ن یا  و.دیز رجوع بایاز رجوع ن د کرد وی داخل است از آن رجوع باین است که توبه چون در ماسویهست وآن ا
شۀ گناه مشوش یاند ت وگر آنکه در ذکر توبه تذکر گناه اسی دیمعن  و. شود به رجوع به حق وقصر نظر بر اویمنته
   . وقتیصفا
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  هد الزیف یصل الثاناأل
  

ها و مالها و جاهها کما ان ريلها و کثیا و هوالخروج عن متابعها و شهواتها و قلی الدّنیها الزهد فیو ثان
 یا حرام علیالدن ه السّالمیقال عل .ا و اآلخرةی الدنیقة الزهد ان تزهد فیخرجون منها، و حقیبالموت 
دوم از اصول دهگانه زهد یعنی  . اهل اللهیا و هما حرامان علی اهل الدّنیآلخرة و اآلخرة حرام علاهل ا

 چه از ،اریچه بس ، چه اندک ول به آنیند واز میون آمدن است از آنچه تمتع به آن جوريزهد ب و. ایاست در دن
که ترک قت زهد آن است یحق .ورن امی از اندیون آري بیعی چنانچه به موت طب،چه از جنس جاه جنس مال و
اهل آخرت که  ا حرام است بریدن« که هفرمود ه وسلّمی اللّه علیصلّ یرسول خدا. ا وآخرتی از دنیرغبت کن

آخرت  ا ویدن ، و نباشدیبیشان را از آن تمتّع نصیا که ایاهل دن ، وآخرت حرام است برندريشان از آن تمتّع نگیا
  وی چون سالک راه از ورطۀ انهماک در معاص.» نباشدیتلذّذ ع و را از آن تمّتشانی براهل الله که ااند حرام
 یبر و چنانچه هست  وآخرتایا بلکه دنیقت دنی حق، از مرآت طبع او زدوده شودید زنگ هویون آريت بزالّ

 .شتد از توبه مذکور گنجاست که زهد بعیاز ا.  به حق آردیشان صرف کرده روی پس رغبت از ا.منکشف گردد
 مناکح و کل و مشارب وآمثل تمتّع به م. یویترک تمتّعات دن اوّل ن دو قسم استیزهد ترک رغبت است وا

 است بر رغبت به ین ترک رغبت مبتنیا  و.نهای اريغ نفاذ امر و  وتقرّب به ملوک وريذکر خ مال و حّب جاه و
ا یآخرت از جهت مالحظۀ نقصان دن  وای ودوم ترک رغبت است از دن.ی است وآخرت باقیا فانیخرت؛ چه دنآ

 است بر یل زهد مبتنرا که قسم اوَّی؛ زن استیقت ایزهد بحسب حق  و.وآخرت در جنب جناب حق سبحانه
دا گشته ی پی رغبت، آن رغبتیرا که به جای ز؛قت ترک رغبت وجود نگرفتهیپس حق. هیۀ باقیات نفسانرغبت به لّذ

 را ناچار ی پس طالبان خدا. کامله با رغبت به حق سبحانه جمع نشودن رغبتی وا.اکمل از آن از آن جنس و
 .د جز به اوريز آرام نگیچ چیز منقطع باشد، و به هیآخرت ن ا منقطع است ازی چنانچه از دن،شانیاست که رغبت ا

مقام زهد   نباشد او رایزی اما آنکه مالک چ، باشدیزیر شود که مالک چسّی را می پرسد که مقام زهد کسیاگر کس
 .دريمالک رغبت است پس چون ترک رغبت کند زهد از او وجود گكه هر کس  که جواب آنست. سّر نشودیم

خ در یاکثر مشا  و.جاه جمع تواند شد  پس با صورت مال و. زهد ترک رغبت استیده نماند که چون معنیوپوش
ن ی، به ادیبا  میاند زهد در زهد  گفتهیبعض. اند ز نکردهیان تجوی و اما در حق مبتداند  کردهزیان تجویحق منته

  . چه مقصود حق است سبحانه؛ نداردیمقصود اصل  که زهد را مطمح نظر نسازد ویمعن



  ۱۰

   التوّکلیف األصل الثالث
  

و « کما هو بالموت ة ثقة بالله تعاىلی الله وهو الخروج عن األسباب و الکسب بالکلیو ثالثها التوکّل عل
ل وتوّک.  تعاىلیاعتماد است بر خدا سوم از اصول دهگانه توکّل ویعنی  » فهو حسبه اللهیتوکّل علیمن 
د یآ  میونريچنانچه به موت ب.  تعاىلی از جهت اعتماد بر خدایکبارگیون آمدن است از اسباب وکسب به ريب

 الله فهو یلتوکّل عیومن «  است که فرمودهی از جهت وعده ا تعاىلیخدا اعتماد بر و. شخص از اسباب وکسب
ا یرغبت به دن .ت کند مهم او رای بسنده است او را که کفایآنکه کار خود به خدا گذاشت خدایعنی . »حسبه

دا یل اسباب پی در تحصیهنا منقطع شود وَیچون رغبت از دن و. مال وجاه استمستلزم تشبّث به اسباب حصول 
 پس سالک قابلِ. دا گرددیدر دل پ»  اللهیتوکّل علیومن «مان ینور ا ، و شودیز متجلّیت نريده بصید گردد و

  و، تعاىلیاعتماد دل به خدا ل اعرتاف به عجز است وتوّک. هذا توکّل را بعد از زهد ذکر کردمقام توکّل شود، ل
ل آن  درجۀ اول توّک.ل مطالبیل کند در زمان تحصی که نفوس به آن میاضطراب ناکردن در زمان فقد اسباب

 کند به قصد آنکه نفس را یباز گذاشنت مهمّات به او طلب اندک رزق ود اعتماد به حق سبحانه واست که با وج
ن ی چه عادت نفس ا؛دی که نبایزی نفس اورا مشغول کند به چ، که اگر او مشغول نسازدیمشغول سازد به کار

 درجۀ .ز مالحظه کندی نرين طلب رزق نفع غیدر ا و.  او شخص را مشغول سازد،است که اگر او را مشغول نسازد
 ین گاهیا و.  نظر به مسبب اسباب اندازدچشم از اسباب بپوشاند و  و،ل آن است که ترک طلب کندگر از توّکید

 اوقات به ريمثل مراقبه وحضور وتعم. قهی حفظ واجبات طری از برایح مرتبۀ توکل باشد وگاهیاز جهت تصح
 نی الدییخ محیش.  نباشد به جرب ترک طلب مستلزم قولِ،مور باشدن ایچون مقصود از ترک طلب ا و. هیاعمال سن
 را یپس آنکه بندۀ خدا. د که موکل را باشدیه بایموکل ف  و،ه استی موکلٌ فیوکالت مستدع که فرمود قدّس سرّه

نده عالم و چون ب .» خودیرا برادم و تی تو آفریمن همه را برا« که  فرمودهل سازد بنابر آن باشد که حق تعاىلیوک
د که کار خود را به او گذارد ینما  میني مناسب چن، اعلم است به مصالح، و حق تعاىلست به مصالح امورین

، فهیخل ل سازد وی بنده را وکیآنکه خدا و» الًیهو فاتخذه وکال إله إالّ « که ر به آن وارد شده باشدخصوصاً ام
ان یم ان خود وی فرو هشته میپرده ا  و،دهیه خود آفریتنز وح ی تسبی برا،دهین تواند بود که آنچه آفریبنابر ا

  و.د که بر صورت مستخلف باشدیفه بای چه خل؛دیفه گردانیده بود خلیرا چون بر صورت خود آفر ما و. مخلوقات
 میم ستم کرده باشیم که اگر تجاوز کنی کرد که از آنجا تجاوز ننمائی حّدینيتع  تصرّفات را به ما فرمود ویبعض

ک عارفان چهارصد یدرجات توکّل نزد که گر فرمودهید و. »تعدّ حدود الله فقد ظلم نفسهیومن «. برنفس خود
 دا شودیل درجۀ توکّل چهار کرامت پدر اوّ و. شش پنجاه و  وه چهارصدیک مالمتینزد  و،وهشتاد وهفت است

از هر یعنی  ی،واهد از هر موجود خوردن آنچه خیعنی.  واکل از کون، ورفنت بر هوا،آب ورفنت بر، ارضیط
   .ون تواند آوردري مأکول مطلوب خود بیموجود
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   القناعةیف األصل الرابع
  

ة کما هو بالموت اال ما یوانیة و التمتّعات الحی الخروج عن شهوات النفسانیورابعها القناعة، وه
 . ما البدّ منهیختصر علی و  المأکول و الملبوس و المسکنیسرف فیة فال یه من الحاجة االنسانیاضطرّإل

تلذّذات  تمتّعات و  وی نفسانیلهایون آمدن از مريقناعت ب  و،چهارم از اصول دهگانه قناعت استیعنی 
د که از حّد اضطرار در ی پس با. آن نتواند بودی بیآنقدر که آدم د مگریون آرينها بیچنانکه به موت از ا. یوانیح

؛ چه ظاهر است که قناعت را بعد از توکّل ذکر کرد .ی بودنینه در جا  ویدنیشنه در پو  وینگذراند نه در خوردن
 یخ محیو ش.  به اکتفاء به موجوداند  کردهريقناعت را تفس  ارواحهمقدّس الله اکابر. دا شودیقناعت از توکّل پ

 که  گفتهو .دنی ناطلبرياز غ ، و طلبقناعت اکتفاء است به حق سبحانه در سؤال و که گفته  سرّهقدّس الله نیالد
قّدس  خ بزرگواریوآنچه حضرت ش . طلب اکتفاء است به حق سبحانه در سؤال و،مراد اکابر از اکتفاء به موجود

  .قت قناعت استی، حققناعت اکتفاء است به قدر ضرورت که فرموده سرّه
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   العزلةیف االصل الخامس
  

 بالموت االّ عن خدمة ورادة و االنقطاع کما ه الخروج عن مخالطة الخلق باالیو خامسها العزلة، و ه
ه یتصرّف فی الغسّال یدی نيت بّیکون بدنه کالمی ان ینبغیت، فی له کالغسّال للمیخ الواصل المربّیالش

ة ولوث الحدوث، فاصل العزلة حبس الحواس بالخلوة یة عن جنابة اال جنبیغسله بماء الوالیشاء لیکما 
ة یة النَّفس و تربی الرّوح بها و کانت تقوی فان کلّ آفة و فتنة و بالء ابتل المحسوساتیعن التصرّفات ف

دتها بها و ی و قني اسفل السَّافلها دخلت من روزنة الحواس و بها استتبعت النَّفس الروح اىلیصفاتها ف
 و الشهوة یهوطان و اعانة الیا و الشَّینقطع مدد النَّفس عن الدُّنیها فبالخلوة و عزل الحواس یاستولت عل
قطع بذلک ی علل مرضه، فید فیزیضرّه و یأمر اوَّالً باالحتماء عمّا یض ی معالجة المریب فیکما ان الطب

ل عنه المواد الفاسدة و یزیعالجه بمسهل یل االحتماء رأس کلّ دواء ثم یمدد المواد الفاسدة و قد ق
ة ی، و المسهل ههنا بعد االحتماء و تنقنجذب الصّحةیزول عنه المرض و یة لیعی الطبی به القویتقوّی

زش خلق به یون آمدن است از آمري، وعزلت ب دهگانه عزلت استپنجم از اصولِیعنی  .المواد بالذکر الدّائم
 نيچن و.  او باشدیمرب ده باشد وی که به حق رسیخی، مگر از خدمت شچنانکه به موت. شانیدن از ایبر  و،اریاخت
ش غسّال، تا که یش او همچو مرده باشد پیپس سزاوار آنست که شخص پ. ستت ای همچون غسّال میخیش

ت از لوث حوادث یبه آب وال را د اوین است که بشوی ایف از بران تصرّیا و. تصرّف کند در او، چنانچه خواهد
ه صاله  گشته که معبّر بیدا شده ومانع شهود دائمی آنچه از ازدواج روح به نفس پیعنی ی؛گانگیاز جنابت ب و

، از جهت آنکه هر  سبب خلوت از تصرّفات در محسوسات عزلت بازداشنت حواس است بهأصلِ  و. استیدائم
افته از یت یصفات نفس به آن ترب ، وافتهیت ینفس به آن تقو  و، که روح به آن مبتالء گشتهییبال  و فتنهآفت و

د یبه آن مق  و،دهیعت کشی طبنيافلبه اسفل السَّ ، روح را تابع خود ساخته وروزنۀ حواس درآمده؛ وبه آن، نفس
 ، ومنقطعطانیا و شیشود از دن  می نفس منقطععزل حواس مددِ  پس به خلوت و. گشتهبر او مستوىل ساخته و

ض یب در عالج مریعزل حواس همچنان است که طب ن فرمودن به خلوت ویوا . وشهوتیشود اعانت هو می
احتماء منقطع شود مدد مواد ن یپس به ا.  مرض استیادتیموجب ز ضرّ است ود از آنچه میل احتماء فرمااوَّ

 که مواد فاسده را ازاله ید به مسهلیوبعد از احتماء معالجه فرما.  که احتماء سرّ هر دوا استاند تهگف و. فاسده
، ل شودی مرض زامشتعل گردد تا که ابد ویه که در تحت مواد منغمر شده قوت یزیه وحرارت غریعی طبی وقوا،کند
 .بعد از احتماء است  بدنیماری در بیعنی نجای مواد فاسده کند در اةی که تنقیپس مسهل. صحت منجذب گردد و

ۀ آن مواد فاسده به دوام ذکر یه مواد فاسده از دل کند بعد از احتماء باشد وتنقی که تنقیپس در مرض دل مسهل
 با لطبع یفۀ مدرکه انسانی و لط. لهذا بعد از آن مذکور گشت،سّر شودی عزلت م،وبدان که بعد از قناعت .است
اما به واسطه  . تخلّق به اخالق او توجه به آن جناب کند وی او تقاضایمزاج صح  است ویل به جناب الهیما

 یدا کرده که از اعلی پیانحراف ، ووستهیدا گشته که به آن پی پیفتح روزنۀ حواس در او صور تعلّق به بدن و
ت یافرأ«به حکم  ، و منقاد آن گشتهتابع و فرود آمده و که مرتبه محسوسات است نيودات به اسفل السّافلموج

اثر  و یا من طغامَّ«به حکم  و.  إله بحقیاصنام گرفته به جا محبوبات را الهه و ات ویمهو» من اتخذ الهه هواه
پس هر کدام از حواس  .افتهیموجودات قرار  یعد از اعلم بُیدر جح» ی المأویم هیا فان الجحیاه الدّنیالح
و چون  .عد درآمدهن درها در دوزخ بُی که به ا، دوزخی شده از درهاین کس به منزلۀ دریابنده به نسبت به ایدر

روح تابع  ال ویخ  و؛واهمه المسه و قه ویذا شامه و سامعه و باصره و از عدد آن حواس هفت است که عبارتند
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 هفت آمده چه » أبوابولها سبعة« به حکم ی دوزخ آفاتی؛ الجرم عدد درهاشان گرفتهیرنگ ا شان گشته ویا
 دهفرمو قّدس سرّه نی الدییخ محیش . هفت است چنانکه گذشتی دوزخ انفسیدرها و. آفاق تابع انفس است

ان به دل از دوم عزلت محقّق و .اریابدان از مخالطت اغ ل عزلت اهل ارادت به صور واوَّ عزلت دو قسم استکه 
 دوم دفع شرّ خود از و .ل حذر از شرّ خلقاوَّ ت استینان را در عزلت سه نیگوشه نش و . حق استريهرچه غ
 به یبد گمان و.  دوم گمان بد است به نفس خود، ول؛ چه اوَّل گمان بد است به خلقن بهرت است از اوّیا و. خلق

هر آن کس که  و.  است برخلقثار صحبت موىلیم ایوس . چه هر کس به نفس خود داناتر است؛ استخود أوىل
زد که ی کران چندان بر او رین لطف بیاز خزا  و، ظاهر گرددیو ت بریأحد ت ویحدان، سرّ وَري کند بر غثار موىلیا
 یکتب النّاس علیو هل  «دیصاحب آن از وع ، ووعزلت سبب صمت زبان است .چ عقل به کنه آن نرسدیه

ام یا سازد از جهت ای مهی کامل نباشد قوتینیقیوچون صاحب عزلت را .  درامان»رهم مناخیوجوههم او عل
ل عزلت ین رساله مذکور است از قبی که درایست که عزلتیده نیو پوش.  کامل گرددنيقی، تا آن هنگام که عزلت

. دا شودیوزنه حواس پ از ریانفس  وی آفاقییبال ر معلوم شد که هر فتنه وین تقریاز ا . فتح باب آنستمحققّان و
چون به مداومت  و.  بعد از آن ذکر، والً عزلت استاوَّ که ق آن اشارت فرمودهیبه طر ، وپس عالج آن مهم باشد

، وحواس تابع دیعالم ملکوت نما مشاهدۀ مبدأ و د ویون آرياد حواس بیاز انق  از مشاعر استیکیکه  ذکر روح
 ین مشاعر هشتگانه درهایعت ای خلق کنند به موجب فرموده صاحب شر عالممطالعه کتابِ منقاد روح گردند و و

  .ز هشت آمدهی نی بهشت آفاقینجاست که درهایاز ا و.  شوندیبهشت انفس
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   الذکر مداومةیف األصل السادس

  
واذکر « قال الله تعاىل. انیو سادسها مداومة الذکر، وهو الخروج عن ذکر ما سوی الله تعاىل بالنس

ال إله إالّ «ه بالذکر بالمسهل و هو کلمة ی الله کما هو بالموت، فأمَّا تشبريت غیأّی اذا نس» تیسربّک اذا ن
تولد بها مرض القلب و ی یل المواد الفاسدة الّتیزیی ففانه معجون مرکّب من النّقی و االثبات فبالن» الله
ة و یة و االوصاف الشهوانیمة النفسانیة صفاتها و هی األخالق الذمیة النفس و تربیود الرّوح و تقویق

ل االخالق بانحراف مزاجه یحصل صحة القلب و سالمته عن رذای» االّ الله«، و باثبات نيتعلّقات الکون
تجلّی الرّوح بشواهد الحق و تجلّی ذاته و یاته بنور الله تعاىل، فیاألصلی و استواء مزاجه بنوره و ح

 األرض و ريوم تبدّل االرض غی«و زالت عنها ظلمات صفاتها » و اشرقت األرض بنور ربّها«صفاته 
ة و یة بالمذکوریکراتبدل الذی» فاذکرونی اذکرکم«ه یفعلی قض» السَّماوات و برزوا لِلّهِ الواحد القهّار

فة الذاکر فإذا طلبت الذاکر وجدت یبقی المذکور خلی الذّکر، و یفنی الذاکر فیة، فیة بالذاکریالمذکور
ششم از یعنی . وأذا طلبت المذکور وجدت الذاکر، فإذا ابصرته ابصرتنی، فإذا ابصرتنی ابصرتهالمذکور، 

 خدا است به آنکه ريون آمدن است از آنچه غريب قت ذکری حقیعنیوذکر . اصول دهگانه مداومت به ذکر است
 که یرا در وقت خودپروردگار كن اد ی« که ن ذکر فرمودهی به ا تعاىلی وخدا، اوست فراموش گرددريآنچه غ

ال اله «که کلمه   اما آنکه ذکر. به اوزباشد ج  نمیی بازگشتیعی چنانکه به موت طب.» اوراري غیفراموش کن
 ی که به نف، واثباتیافته از نفیب ی است ترکیماند از آن جهت است که آن معجون  میبه مسهل است» االّالله
  و.دا گشتهیت صفات او پیترب ت نفس ویتقو  روح ویگرفتار  دل ویماریبآن کند مواد فاسده را که از   میازاله

ا یب وشهادت ی غیعنی ني به کونیه ووابستگیوانیۀ حیاوصاف شهوان ه است ویمۀ نفسانیصفات نفس اخالق ذم
شود صحت دل و سالم   میدایپ» ال اله االّ الله« که مفهوم است از یوبواسطه اثبات نيا علم وعیا وآخرت یدن

 که یها بواسطه نوریشود دل از کج  میدا شده و راستی پی پست که بواسطۀ انحراف مزاج اصلیهایاز خوشدن 
ۀ شواهد ی شود به تجلی شود روح متجلّنيوچون چن .ی دل به سبب نور الهیشود زندگ  میدای و پ.دیدر او در آ
 ل گرددی و ظلمت صفات نفس زا، نفس روشن شود به ظهور نور پروردگار اوني، و زمی وصفاتی ذاتیحق وتجلّ

 نفس و سماء روح نيزم يعنی » األرض و السَّماوات و برزوا لِلّهِ الواحد القهّارريوم تبدّل االرض غی«که 
 یفاذکرون «یخود کرده وبه مقتضريه افناء غی راکه به صفت قهاریکتائی یدگرگون گردد وظاهر گردند مرخدا

 .ل گردده متبدّیکراه به ذیه ومذکوریه به مذکوریذاکر اد کنم شما رای مراتادیادکنین است که یش ایکه معن» اذکرکم
 ی؛ابی مذکور را ی، پس چون ذاکر طلب.ندی او نشیبه جا فۀ ذاکر گردد وی ومذکور خل،ذکر  شود دریپس ذاکر فان
 ی؛ده باشیراد او، مراینین ناطق گردد که چون ببین کس به ای پس زبان حال ا.یابی ذاکر را ی،وچومذکور طلب
 است که از رهگذر حواس ی از اصل پنجم معلوم شد که مواد فاسده امور.یده باشی مرا دی،نیوچون اورا ب

 آن ی آن روددر معنیز معلوم که آنچه دل از پیون.دا گشتهین ممّر پیمه از ای وصفات ذم، ودل در آن بسته،درآمده
 و  جماد روند چون زری از پی چه بعض؛اهر است چنانچه ظ. وآن به حسب اشخاص مختلفه است.اله اوست
 .م باشندیقت سباع وبهای مسخّر حقیبعض  و،وانی حیپ  ازیبعض  و، نباتیپ  ازیبعض  و،متاع کتاب و نقره و

 او  تکبّر برراگ  و.تابع آن گشته آن را اله خود گرفته و  است مسخّر کلب باشد ون کس متوىلیمثالً اگر غضب برا
 .اسی هذاالقی وعل،تابع حمار است  است مسخّر و واگر شهوت فرج مستوىل.خّر پلنگ است است مسمستوىل

 ودفع مواد فاسده .ن الهه به کدام گرفتار است آن را دفع کندید که ازای مالحظه نما تعاىلی خدایپس رونده بسو
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ن وجه ی برای وجذب اله.تن نادر اسی وا.ی به جذب الهی باشد ذاتی آنکه روح را مناسبتیکی به چند گونه باشد
بدان  ک آن عالقهی در  و،فتۀ آن وجه گرددین کس شی براوظاهر گردد که ایبه وجه سبحانه وتعاىل باشد که حق

ن ی وا. دفع مواد فاسده کندی مسهل وعملیب بین به مثابه آن است که طبی وا. منقطع شودرياز غ دا کند ویپ
 چنانچه منقول است . که صاحب جذبه باشدی، به وساطت بشر باشد و گاهی وساطت بشری بی گاهیجذب اله

ن دولت یا را  اویشان اوالً برهر که افتادی نظر ایون آمدريچون از خلوت ب قدّس سرّه خ بزرگواریکه حضرت ش
 یبعض  آن خالف استینيدر تع خ رایمشا  و. افتدییمنق  ویاج به مسهلیگر آنکه احتی دینوع  و.یسّر شدیم

مناسبت   و.مشغول سازند باشد او که مناسب استعداد  از اسماءیبه اسم طالب را  و،اند  کردهینيتع  رایاسماء اله
را به آن مشغول   پس او، کدام متأثّر گشت ند که ازیتفرّس نما بر او عرض کنند و  راینجا دانند که اسماء الهیاز ا

 احتمال یکه در هر آن اند ن گفتهیار ایاخت ه درک وجی و.اند  کرده اریاخت» الله« اسم مبارک یبعض  و.سازند
 و مقرر است که در .د شمردیبا  مید و آن را آخر انفاسیبا  مینآ و سالک را قصر امل بر ،انقطاع نفس هست

 ی مثالً آن ذات.ندین وجه تصوّر نمای و ذات را به ا.است که اسم ذات است» الله« آخر انفاس ذکر اسم مبارک 
 که به خود یق اجمال به آن ذاتیعتقدات است تا توجه به او توجه به همۀ معتقدات باشد بطرع میکه جامع جم

ند که ین وجه مالحظه نمایذات را به ا که فرموده قّدس سرّه نی الدییخ محی و ش.ظاهر است و همه به او ظاهراند
  چه حضرت رسالت؛ار کردهیاخت» ال اله االّ الله«خ ذکر یو اکثر مشا. نکندییچ کون او را تقی است که هیوجود
 ،دفع مواد فاسده ز استیگر آنکه مقصود ذاکر دو چیو د .ن اذکار گفتهین ذکر را فاضل تریا ه و سلَّمی الله علیصلّ

ن وجه ی چنانچه به ا. و به اعتبار اثبات جذب صحت، دفع مواد کندی،ن کلمه به اعتبار نفی و ا.و جذب صحت
که حق سبحانه امر کرده به ذکر » تیواذکرربّک اذا نس«ت یدر آ اند  گفتهیو بعض. ن اصلیاشارت فرموده در ا
. »ال اله االّ الله« باشد ذکر ید، و اگر حق منسیبا» الله« باشد ذکر ی منسیان؛ پس اگر ما سویخود در وقت نس

 .ست مگر الله رایاد نیت و انقیز را استحقاق معبودیچ چیون کلمه درست کند که همد که اعتقاد به مضیو طالب با
 و یوی از مراتب دنی نه مرتبه ا،»دیاد کنیمرا « که  فرموده باشد که حق تعاىلیو باعث بر ذکر مجرّد فرمانربدار

ق ید که به طریو با. از تمام پناه برد به حضرت خداوند از الهه باطلهی و با ن.تیز حضور و جمعی و نه نی،اخرو
 ییخ محی چنانچه ش.ستیالء خواب عمل ذکر نی استیعنی .ستیعمل ذکر ن غلبه خواب قاطع .دیمداومت نما

ت معامله او در خواب مطالعه محصول یست و غایعمل دل در خواب منقطع ن که فرموده قدّس سرّه نیالد
ه افناء الهه باطله کند به ی معبود بحق به صفت قهار،دیق مداومت نماین طریو چون طالب به ا.  استیداریب

 و ، گرددیز از نظر شهود بر دترد و تصرّف الهه منتفیاد بربد تا که طالب را نیع مأنوسات از ی که جمیمرتبه ا
 و حق مطلق ،ظاهر گردد»  ء هالک االّ وجههیکّل ش«قت ی و حق،دريوجود گ» جاءالحق و زهق الباطل«مضنون 

 و .در دهد» لمن الملک « ی ندا پس. چه در نظر شهود جز او نباشد؛ ظاهر شودیکتائیو معبود بحق به صفت 
قت ین حال ذاکر در حقیو در ا. »لله الواحد القهّار« که دی خود جواب گو، در ملک شهود نباشدیگریچون د

 ، گرددی و چون ذاکر در مذکور فان. باشد بلکه در مذکور که حق سبحانه استیفان ذکر که شهود حق مطلق است
 وعد ی و مقتض.به مذکور باشد و مذکور ذاکر خود بود و ذاکر ذاکرد شهود مستند ی نمایکیو در نظر شهود 

شما   که من ن انجامدیاد کرد به این ی ا،د مرای کن ادید مرا که اگر ی کن ادییعنی . دريوجود گ»  اذکرکمیفاذکرون«
اد ید مرا که اگر یاد کنیآنکه  اوّل اند گر گفتهی دیرا دو معن»  اذکرکمیفاذکرون«ت یو آ. اد کنم در مظهر شمایرا 
 است که یاول مرتبۀ نطق ظاهر  بلندتر از آن ذکر؛ چه حق را مراتب استیق ذکریاد کنم به توفید شما را یکن

و .  است که ادراک استیو دوم مرتبۀ نطق باطن. لیتکلّم و تخ ن را دو مرتبه استیو ا. لفظ و عبارت است
ادراک تصویری   و دوم.ندین را صورت ذکر گوی او. یقی تصدیمانیادراک ا اول ادراک را مراتب است
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 ؛ط مأنوساتین را مراتب است بحسب درجات قرب به بسیو ا. دريگ  میوجدانی که بعد از فناء الهۀ باطله وجود
به حق سبحانه كه و گردد،   حكم بساطت و عدم تركيب زياده می .شود  میادهی از مألوفات زیگانگیچه هر چند ب

اد ی  دوم آنکهیو معن. افتد  میشود ادراک او أبسط و أنسب  میهر چند اقربشود  قرب میبسيط حقيقی است ا
در .  که مناسب آن باشدیه ایاد کنم شما را به عطی ی،ا فعلی د مرا به قوىلیاد کنی که اگر ی،ا فعلی د مرا به قوىلیکن
 .وند خواندن مرغ روح باشد به جذبهنست که مراد به ذکر خدای و آن ا،گر توان کردی دیان ذکر خداوند ادائیب

 آن ذکر را ،ن گونه خواندنی باشد از ا که خاىلی هر ذکر.شکار جانور گرسنه را خواند به طعمهريچنانچه م
 ،هر کس که در زمان ذکر که فرموده قدّس سرّه نی الدییخ محی ش.ۀ قبولی است از حلست و خاىلی نیاعتبار

د مر یاد کنیاگر مرا « که ت مذکورهی آی فرموده به مقتضا چه حق تعاىل؛اشداستماع ذکر حق نکند ذکر او ذکر نب
افت دعوت حق است از ی ظاهراً مراد به استماع ذکر حق در.اد حق مستلزم استماع استیو . »اد کنمیشما را 

   .ق جذبهیطر
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   التوجه اىل الله تعاىلیاألصل السَّابع ف
  

 الحق کما هو بالموت ريه تدعوا اىل غی، و هو الخروج من کلّ داعة وجودهیو سابعها التوجه اىل الله بکلّ
اء و یع مقامات األنبیه جمیبقی له مطلوب وال محبوب وال مقصود وال مقصد االّ الله ولو عرض علیفال 

ق علی الله فلا یلواقبل صد هید رحمة الله علیه باالعراض عن الله لحظة، قال الجنیلتفت إلی النيالمرسل
 هفتم از اصول دهگانه توجه است به جناب الله تعاىليعنی  . اعرض لحظة فما فاته منه اکثر ممانالهسنة ثمَّ
ن کس را ی که ایزیون آمدن است از هر چري ذات بی بتمامی و توجه به خدا. ذات خودیعنی ، وجود خودیبهمگ
 و ی و محبوبیچ مطلوبیو را هد که ای پس با.د از آنیون آري چنانچه به موت شخص ب. خواندی از خداريبه غ

 ، مرسلريغمربان مرسل و غی و اگر عرض کنند بر او مراتب همۀ پ. نماند مگر الله تعاىلی باقی و مقصدیمقصود
 دی جن. باشدی و اگر چه چشم بر هم زدن؛شود از حق سبحانه  می چه موجب اعراض؛د که به آن التفات نکندیبا

د آنچه ی اعراض نمای پس چشم بر هم زدن،زار سال اقبال کند بر الله تعاىل هیقیاگر صد که گفته هیرحمةالله عل
ون ريد که از خود بی درست آی توجه گاه.ده در آن مدتیشرت است از آنچه به آن رسین زمان بیاز فوت شده در ا

اب الله است جن مراد از توجه قصد .ن جهت بعد از ذکر مذکور گشتیج ذکر است ازاین از نتای و ا.آمده باشد
جه ذکر ی است که نتیوجهۀ توجه آن وجه ندی گویبعض  است خالف استجهۀ توه که وجی و در آن وجه.تعاىل
 نيقی و ی، و حق را موجود مطلق دانی،نیتوجه عبارت است از آنکه خود را عدم محض ب ندی گوی و بعض.افتاده
 ینش تو بر عدم خود باشد و نفیشم بک چی پس . استی تو پرتو نور آفتاب ذات الهی که وجود اضافیشناس

 و اثبات ی پس توجه نف. حق و اثبات وجود اوی و ابدگرت بر وجود ازىلیک چشم دانش دی و ،وجود از خود
ن صفت مذکوره در باطن ی و ایی،ن کلمه بگویبار اهزار  و اگر هزار .است» ال اله االّ الله«است که مضمون کلمه 

رسم توجّهات آنست که بعد  که فرموده قدّس الله سرّه یوین القونیخ صدرالدی و ش.ین کلمه نگفته باشیتو نباشد ا
 بلکه از هر ی، و اعتقادیدن خاطر از هر عملی ظاهره و باطنه از تصرّفات مختلفه و فارغ گردانیل قوایاز تعط

ه اوست در ك چنانیعنی که معلوم حق است ی به حضرت حق بر وجهی حق سبحانه باشد توجه کنريز که غیچ
 تمام یستادگین ای و بر ا، پاک از همه اعتقادات و مستوجب همه، صفتینوالی مجمل هی وجهیعنی .واقع
ت وجود آنست ی و مراد به توجه بکلّ.توجه مراقبه است ندی گویو بعض .ا در اکثر اوقاتیع اوقات ی در جمیینما

 .ا بر او عرض کنند باز اقبال نکندیگر مقامات انب و ا. که توجه را متفرّق نسازدیعنی . التوجه شودیکه وجدان
د ريق ادب بگی عرض کنند و مأمور باشد به گرفنت آن بطریزیاگر او را چ که قدّس سرّه فرموده نی الدییخ محیش

چند وجه » ناگرفنت«ان ی در ب. است باشد ناگرفنت أوىلري و اگر مخ.د بلکه از آن بگذرد بادبیاما توقف ننما
 و علوّ همّت بقدر علوّ متعلّق است و مرتبه ذات بلندتر است از .مان استی آنکه علوّ همّت آن ایکی توان گفت
 ، پس به آن اقبال.گر آنکه تواند که مقصود امتحان باشدی و د. و اگر چه مرتبه اسماء و صفات باشد،همه مراتب

ن اصل به آن اشارت رفته و آن یو در ا ،شود  مید الطائفه معلومیکالم س گر آنچه ازی و د.دريارتداد وجود گ
 آرد آنچه از او فوت ري بغی روی در خدا داشته باشد و چشم بر هم زدنی هزار سال رویقیاگر صد که نستیا

 که سالک را در هر اند ن سخن گفتهیه ای در توج.افتهیشرت است از آنچه در آن هزار سال ی ب،ن وقتیشود در ا
 او را در آن اقبال ی، پس اگر در زمان اعراض اقبال کرد.ع مراتبه سابقهیندتر از جمدا شود بلی پی مرتبه ااقباىل
ۀ او صد ی که مای مثالً تاجر. به تجارتاند  کردهري از اکابر تنظی بعض.ع مراتب سابقهی فوق جمیدا شدی پیمرتبه ا

ن ی و بر ا، در تجارت آرد باز مجموع را، مرتتب گرددینار باشد و تمام آن در تجارت درآرد و بر آن نفعید
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دا شود فوق آن خواهد بود که یست که آنچه در مرتبۀ الحقه پی نی شک؛اسین قی و بر ا. مرتتب گرددیمجموع نفع
در  هیصلوات الرحمن عل  همّت عاىلیگر آنکه حق سبحانه امر فرموده امّت را به متابعت نبی و د.در مرتبه سابقه

  کهیفتاد و از حّدی نري او بغنظر عاىلیعنی » یمازاغ البصر و ماطغ« که نستی و حال او ا.قول و فعل و حال
من طلب الربّ من البارّ فهو مشرک «در شرح کلمۀ  قدّس سرّه دنای حضرت مخدومنا و س.ست در نگذشتیبا می
 ییگنجا صفات و افعال و آثار را . قبله گاه او ذات معشوق است بس. بر نتابدییعشق دو که اند نوشته» بالبار

 ، انباز گرداندیوند افتد و با ذات در صفت معشوقی از آنها پیکیاناً عاشق را به حکم طبع با ی اگر اح.ستین
   .ان اندازدی در گوش جهان و جهانی آوازۀ شرک و،است گشادهی زبان سیت معشوقريغ

 هرچند بود نگار من مهرآئني
 در عشق شريك خود نخواهد كس را

  

  شيوة كنيوز عادت او دور بود  
 اليغفر أن يشرك به اينست اين
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   الصَّربیاالًصل الثامن ف
  

ة کما هو بالموت و الثبات علی دو ثامنها الصرب، و هو الخروج من حظوظ النّفس بالمجاهدة و المکاب 
قة المثلی یتها و خمود شهواتها اىل ان استقامت علی الطریفطامها عن مألوفاتها و محبوباتها لرتب

اتنا یهدون بأمرنا لما صربوا و کانوا بآیوجعلنا منهم ائمة « ة الروح قال الله تعاىلیالقلب و تجلة یلتصف
ار از حظوظ نفس به کوشش یون آمدن است به اختري و صرب ب؛هشتم از اصول دهگانه صرب استیعنی . »وقنونی

ستادن نفس را یدن بر باز ایز و ثبات ور،د شخص از آنیون آري بیعی چنانچه به موت طب،و رنج و مقاسات شدت
 او تا یلهایت نفس است و فرو مردن می تربین از برایار ای و اخت.زها که به الفت گرفته و دوست داشتهیاز آن چ
 شود از کدورات ین آنست که دل صافی و غرض از ا. و از آن منحرف نشود،دهیم شود بر راه پسندیکه مستق
و جعلنا منهم ائمة يهدون   و فرموده است الله تعاىل.دا شدهی ممر نفس پابد ازیاز زنگی كه  و روح جالء ،نفس

ان که به فرمودۀ ما مردم را داللت کنند یشوایشان را پیم ایدیگردانکه يأمرنا لما صربوا و كانوا بآياتنا يوقنون، يعنی 
 ی که منهیفس است از مراد صرب در مشهور حبس ن.میا  که فرو فرستادهیاتی داشتند به آنيقیچونکه صرب کردند و 

 صرب از .لففرض و ن  صرب از مراد دو گونه است. که مأمور به باشدیا داشنت نفس است بر مکروهی ،عنه باشد
 چون . آنست که آن مراد مکروه باشد، و صرب از مراد که نفل باشد. آنست که مراد حرام باشد،مراد که فرض باشد

 و صرب بر مکروه که فرض .فرض و نفل ز دو گونه استیصرب بر مکروه ن و .ا در فعلی در قول یادتی و زهشبه
 و صرب بر مکروه که نفل باشد آنست . چون صالة و زکات و حج.ض باشدی آنست که مأمور به از جنس فرا،باشد

 بر  مانند صرب نماز نافله و صرب بر سرّ کرامات و احوال و صرب بر خمول و صرب.که مأمور به از جنس نوافل باشد
ت ی و صرب بر عاف، صرف نگرددیو صرب بر نعمت تا در مناه بت استیو آن صرب بر بال و مص فقر و صرب بر اخفا

صرب قلب بر  ز باشدی و صرب در مرتبه قلب و روح ن. الله خوانندی مشهور را صرب فین معنی و ا.فتدیتا در فتنه ن
 و آن ؛ا بر دوام مراقبهی . و آن را صرب بالله خوانند؛فست و اخالص از شائبۀ نیۀ نیمکروه صرب است بر دوام تصف

 و . و آن را صربلله خوانند؛است اوی و سريا بر التفات به عالم نفس و اشتغال به تدبی . الله خوانندیرا صرب عل
 و آن را صرب عن ی؛ ضروری صرب از دوام محاضره و مکاشفه است به اشتغال به اعمال صور،صرب قلب از مراد

 و انطواء ق نظر در مشاهده جمال ازىلیت از تحدري و اما صرب روح بر مکروه صرب است بر اطراق بص.ه خوانندالل
 و صرب روح از مراد صرب است .ن را صرب مع الله خوانندی و ا.ت حضرت شهودیا از جهت رعای حیروح در مطاو
 از ترجمه .ن را صرب عن الله خوانندیو ا .زىلی در حضرت جالل لم ت به نور مشاهده جمال ازىلرياز اکتحال بص

 چه در حال فرح و ؛دی بایع احکام الهیصرب در جم که فرموده قّدس سرّه نی الدییخ محی ش.عوارف مأخوذ است
 صرب ی مناف تعاىلی خداريت به غیکه شکا  و فرموده.عام است» واصرب لحکم ربّک«ت ی چه آ؛چه در حال غم

را صابر   السّالمهیعل وبی ا چه حق تعاىل؛ستی صرب نیو تضرّع به جناب او مناف اما سؤال از حق سبحانه ،است
 گفتند که .ستی بس گر، گرسنه شدنيسلطان العارف ندی و گو. که داشتهیده ازاله ضرری طلبگفته با آنکه از حق تعاىل

 ريبدن که الزم تغعوارض  که  و فرموده.ه کنمی گرسنه ساخت تا گرني همیبرا که ؟ جواب گفتیه کنیچون گر
 ی خون را بر رو،دندی بری که دست ویمنصور وقت ندی گو.ستی صرب نیست منافیار نیمزاج است و در تحت اخت

 و فرموده که .ت بر مقام استرين از جهت غی و ا. را فهم نکنندريدا شود عامه آن تغی پیرّید تا اگر تغیخود مال
 سؤال ی روز.ی ظاهر گشتی و ضحکی از او فرحی،ش آمدی پیت را شّدی بود که اگر وني چنیخ محمّد مراکشیش

 اما ،کردم  مین صربیش از ای پی؛ن ؟ گفتیکن  می صرب،د که طبعاً مکروه باشدیش آی پیه ایکردم که اگر ترا بل
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خ ی و هم ش. مخصوص کند که مرا از اثر آن باز داردید حق سبحانه تجّلیش آیه پی شده که چون بلنيا چنیحال
  .ان در دوزخیان در بهشت و دوزخی شود به قرار گرفنت بهشتیمقام صرب منته که هفرمود
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   المراقبة یاألصل التاسع ف
  

و تاسعها المراقبة، وهی الخروج عن حوله وقوته مراقبا لمواهب الحق متعرضا لنفحات الطافه معرضا 
 و نيستهیه روحه بانّ و به ی ولدحنیعن اوصافه و احواله مستغرقا فی بحر هواه مشتاقا اىل لقائه قلبه 

نفتح له بنور ساطع من یه باب عذاب ال یغلق علیفتح الله باب رحمة الممسک لها و یث حتی یستغیمنه 
 سنة بالمجاهدات نيزول بثالثیزول ظلمة امارته النَّفس فی لحظة ماال یرحمة الله علی النَّفس ف

کون حسنات األبرار یبل » بدّل الله سئآتهم حسناتیبل اال ما رحم ربی «اضات کما قال الله تعاىل یوالر
ادة یفهذه الز» ادةین أحسنوا الحسنی و زیللذ« بحسنات الطافه قال الله تبارک و تعاىل نيئات المقرّبیس

ون آمدن ري، و مراقبه بنهم از اصول دهگانه مراقبه استیعنی  .شاءیه من یؤتیالطاف الحّق و ذلک فضل الله 
ش ی و پ، حق داشته باشدی که چشم انتظار به بخششها در حاىل، خودیدن فضل خود و توانائیشخص است از د
ع یده باشد از جمی گردانی و روی،ه محل کند از ما سویق که تخلین طریدن الطاف او به ایآمده باشد به وز

ل ی میایفته باشد در دره و فرو رید و اگر چه از اوصاف و احوال علیاینها فرود نیاوصاف و احوال خود که به ا
 به او استعانت کند و از او ، و جانش ناله کنان در جناب او، و دلش آرزومند او،دار اوی و مشتاق باشد به د،او
 و ببندد بر او در عذاب ؛ مانع آن نتواند شدی در رحمت خود را که کسد الله تعاىلی خواهد تا که بگشایادرسیفر

 و بر نفس تابد و ظلمت ،د از مطلع رحمت الله تعاىلی است که برآیه سبب نورن بی وا. نتواند گشودیرا که کس
 چنانکه حق . شدیل نتوانستیاضت زای سال به مجاهدت و ریل سازد که به سیک چشم زدن زای نفس به یامّارگ
 در رسد  چونیرحمت الهیعنی  .»یاال ما رحم رّب« که ه الصّالة و السّالمیعل وسفی خرب داده از زبان تعاىل
بدّل الله ی«مه یت کری چنانچه از آ. روح مبّدل سازدیهایکی نفس را به نیهایل گردد بلکه بدی نفس زایامّارگ
و نيكوكاران بواسطه الطاف الهی پسنديده مقربان نيست  ابرار یهایکوئیشود بلکه ن  میمفهوم» ئاتکم حسناتیس

ن أحسنوا یللّذ« که  گفته چنانچه الله تبارک و تعاىل.شانیاش یئات است پی و حسنات ابرار س.اند مراقبهكه ارباب 
 است و یباشند مرتبۀ حسن  در مقام مراقبه ومشاهدهیعنی  را که مقام احسانیمرآنانیعنی  .»ادةی و زیالحسن

 تا مقام صرب .دهد  می به هر کس که خواهد؛ به لطف و فضل اوست نه به عملیادتین زی و ا.ادت برآن مرتبهیز
أقرب  که فرموده قدّس سرّه نی حضرت خواجه بهاءالد. لهذا بعد از آن ذکر کرد،دري مراقبه وجود نگ، نشوددایپ

 .مراقبۀ حق و مراقبۀ بنده مراقبه دو قسم است که فرموده قدّس سرّه نی الدییخ محی و ش.ق مراقبه استیطرق طر
دم اوست بنده را ید  دوم.ها از فساد و فنات موجودات است به نگاه داشت آنیرعا یکی مراقبۀ حق دو گونه است

 که آن یمالحظۀ ذات حق بر وجه اول اند  و مراقبه بنده را سه گونه اعتبار کرده. و مخالفتیدر هنگام فرمانربدار
م حق و مالحظۀ قرب او و از تحقّر نفس خود ین مالحظه از تعظی و ا. باشدیمالحظه موجب غفلت از ما سو

 ییخ محی و ش.شود  میشان صادری و آنچه از ا،نکه حق سبحانه ناظر ظاهر و باطن استیه امالحظ  دوم.دا شودیپ
 می و س. مراقبه حق است،ن مراقبهیرا که متعلّق ای ز؛ن را مراقبة المراقبه خوانندیا که فرموده قدّس سرّه نیالد

ده شود یت آنچه بر او گذرانیرعا و ، و در مقام موافقت بودنی،نگاهداشنت باطن و ظاهر است از مخالفت امر اله
 . استی نوع رابع،فرموده قدّس سرّه خ بزرگواری و آنچه حضرت ش.ا تدارکیک و بد که موجب شکر است یاز ن

 ی و بعض،اند ار کردهیاضت اختیل اخالق و احوال نفس مجاهدت و ریدر تبد قدّس الله اسرارهم خیبعض مشا
ق ی و طر، است دور و درازیقیاضت طریق مجاهده و ریطر که اند مودهفر  اسرارهمقدّس الله تعاىل قیاکابر طر

فه حاصل گردد به اندک یع مقامات و احوال شریگه افتد جمی و چون مراقبه به جا.مراقبه اقرب و اسهل است
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ق مجاهده ی چه آنچه حاصل شود بطر؛جه آن اشرف و اکمل استی و نت.دري وجود گی بلکه تواند که در آنی؛زمان
 ی است وهبی و آنچه به مراقبه حاصل شود امر. که ابرار را حاصل شودی خلقی است کسبیاضت امریو ر
کون یبل « که موده نموده و فرینجاست که ترقی و از ا.دا گرددیت پیقت بر خلقی که از جهت غلبۀ حقیحقّان

   .»نيت المقرّبئآیحسنات األبرار س



  ۲۳

   الرضاءیاألصل العاشر ف
  

ه و یم لألحکام األزلی و هو الخروج عن رضاء النَّفس بالدخول فی رضاء الله بالتسلو عاشرها الرضاء،
  ة و االعراض عن االعرتاض کما هو بالموت، کما قال بعضهمیات األبدريض اىل التدبیالتفو

  وكلت اىل المحبوب امری          فان شاء احيانی و ان شاء اتلفا
 نفس و درآمدن در یون آمدن شخص است از خشنودريضا ب و ر، دهگانه رضا استدهم از اصولِیعنی 
  و بازگذاشنت امر خود به آنچه او به فعل،افتهی یني را که در ازل تعیزی به گردن نهادن مرآن چی، خدایخشنود
  ن کس همچو حال آن کس شود که گفتی پس حال ا. و اعراض نمودن از اعرتاض چنانچه به موت؛آرد تا ابد می

  بوب امری          فان شاء احيانی و ان شاء اتلفاوكلت اىل المح
 . و اگر خواهد تلف و نابود سازد، پس اگر خواهد زنده گذارد مرا،باز گذاشتم همه کار خود را به محبوبيعنی 

 بر ی پس مقام رضا که مبتن. منقطع شودري شود سالک را که عالقه او از غی انجذاب،چون مراقبه درست افتد
 است بر احکام ی رضا خشنود.دريت مقام سالکلن است وجود گی و نها، است و مقام واصالننيقی و آن ،محبت

 و . أزىلینياء است بر طبق تعیدن اشی و قدر آفر،اء است در علم أزىلی اشیني آن قضا تعی و استجال.قضا و قدر
 ري و غی و زندگیمردگع احوال مختلفه از فقر و غنا و رنج و راحت و ین مقام آنست که جمیعالمت صحت ا

 و چون . ملک و ملکه او باشدین معنی و ا.ح ننهندی ترجیگری را بر دیکی باشند و یک او متساوینها نزدیا
اند  ن حال خرب دادهیالسالم از ا هیطالب علی بن ابی علنيالمؤمنري چنانچه ام. نباشدیرا مکروه  باشد هرگز اونيچن

 یچ مکروهی نشست او را هیآنکه بر بساط خشنودلم نيله مكروه يعنی من جلس علی بساط الرضا  که و فرموده
 ؛ن مقام به نقد در بهشت استی و صاحب ا.دید آید و هر چه باید بایاو را هر چه آ که اند نجا گفتهی و از ا.نرسد

 و . است»رضوان«نجاست که نام در بان بهشت ی و از ا.افتهیه یچه فرح که از لوازم اهل بهشت است در رضا تعب
م سرپدن کارهاست به یتسل ندی و گو، رضا نهندی باالیم را گاهی که تسل،میان رضا و تسلی علما فرق کنند میبعض
 چه مقام ؛شود  می و مقام رضا با کراهت نفس جمع. استی و اما در رضا طبع را حظّ؛ حظّ طبعی ب تعاىلیخدا

 ین معنی و ا.ی راسخ به جناب الهیدرست و محبت ینیقیدا شده بواسطۀ ی است راسخه که دل را پیرضا صفت
 و اما حال رضا .نست حال مقام رضای ا. قلب مکروه نفس باشدی پس تواند که مرض.ستی کراهت نفس نیمناف

 است یفه ایرا که حال رضا لطی ز؛ست با کراهت نفس جمع نشودی نیست و کسب را در آن مدخلیکه راسخ ن
 باشد نتواند که با ني چون چن.زرسدی پس به نفس ن، شخص رسدی آن به همگ و اثر.ی و مناسب خلق الهی،وهب

   . والله اعلم.کراهت نفس جمع شود



  ۲٤

  خاتمه
  

اَوَمن کان « ته کما قال الله تعاىلینور عنایه الله ییحیة یموت باالرادة عن هذه االوصاف الظلمانیفمن 
أی من کان » س بخارج منهایمثله فی الظلمات لمشی به فی النّاس کمن یجعلنا له نورا  ناه وییتاً فأحیم
ة و جعلنا له نورا من انوار جمالنا یناه باوصاف الرّبانییة احیةفی الشجرة االنسانیتا عن اوصاف الظلمانیم
زهر له نور یة ال یبقی فی الظلمات الشجرة االنسانیشهد احوالهم کمن یمشی به بالفراسة فی النَّاس و ی

د به ريآنکه بم که  و حاصلش ان است،جۀ اصول دهگانه استینتيعنی . ة و النبوّةی الوالثمرلهیة وال یالمؤمن
 به ،ت خودی او را زنده گرداند بواسطۀ عنا الله تعاىل، که مذکور گشت از ابتدا تا انتهایارادت از صفات نفسان

 و حاصل .ت به ان اشارت رفتهی چنانچه در آ.ات به کمال ظاهر گرددی و آثار ح،ابدی که فساد به ان راه نیاتیح
ه است پس زنده ی که در شجرۀ انسانی که مرده باشد از اوصاف ظلمانیا قصّه و داستان ان کسیآ نکهیت ایآ

م از ی همراه ساخته باشی و او را نوری، که الزم آنست او صاف و اخالق رّبانیقیات حقیده او را به حیگردان
 همچون قصه ،ابدیشان را بازی اید در مردم که احوال باطنید و درآیماانوار جمال خود که به آن نور تفرس ن

يعنی نيست كه آن كس همچون اين كس  ؛ه مانده باشدی است که در ظلمت صفات شجرۀ انسانیداستان ان کس
ت و نبوت در حق او یمان روشن نشد و ثمرۀ درخت والی نور ایعنی ،مان سرنزدهیچه در حق او شکوفه اباشد 

 افتاده و ريجه سیمان که نتی ایقیر صورت تصدی مغای،ط وجدانی است بسیافتیمان دری مراد به نور ا.شددا نیپ
قدّس  ی رومینجاست که حضرت موالنای و از ا. و از لوازم آنست شوق ذوق، تعمّل و تکلّفیحاصل است ب

 و من در او ،زم اوست شوق ذوقمان الیقت و نور ایحقااليمان شوق و ذوق و أنا غرق فيه يعنی  که فرموده سرّه
 و ؛شوق او ست ازیا و شوق مشتاقان بهرهحقيقة الحق شوق و ذوق كُلّه  نکهی و تتمۀ سخن اوست ا.فرو رفته ام

كنت  یث قدسیحد دن خلق افتاده دریت و حکمت آفری که غای است معرفتیط وجدانیافت بسیهمانا که آن در
 . بودم دوست داشتم که بشناسد مرایمن گنج پنهانخلق العرف يعنی كنزاً مخفياً فاحببت أن اُعرف فخلقت ال

 و مقصود از را ه ،ق مقصدیا داللت است بطریاء و ارشاد اولی و انباء انب.دم تا شناخته شومیپس خلق را آفر
داند  پس آنکه راه به مقصد داند و نرود به منزله آن است که راه به مکه .نمودن به مقصد رفنت است به جانب او

ت و یسّر نشد درخت والین دولت می پس آنکه او را ا.مان و معرفت مذکوره استیو ثمرۀ راه رفنت نور ا. نرود
 یاریت و نبولت از مردن اختیمان و ثمره والیفهم کن که نور افافهم ترشد يعنی  .نبوت در حق او مثمر نگشت

  . یبع الهد من اتی والسالم عل.یافتی راه راست ی چون فهم کن.دا شودیپ


